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                                พระวนิัยปฎก   
                                        เลม ๔   
                                มหาวรรค ภาค ๑   
                ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   
                                มหาขันธกะ   
                        โพธิกถา ปฏิจจสมุปบาทมนสิการ   
        [๑] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพทุธเจา แรกตรัสรู ประทับอยู ณ ควงไมโพธิพฤกษ   
ใกลฝงแมน้ําเนรัญชรา ในอุรุเวลาประเทศ. คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคประทับนั่งดวยบัลลังกเดียว   
เสวยวิมุตติสุข ณ ควงไมโพธิพฤกษตลอด ๗ วัน และทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาทเปนอนุโลม   
และปฏิโลม ตลอดปฐมยามแหงราตรี วาดงันี้:-   
                                ปฏิจจสมุปบาท อนุโลม   
                                เพราะอวิชชาเปนปจจยั จึงมีสังขาร   
                                เพราะสังขารเปนปจจยั จึงมีวิญญาณ   
                                เพราะวญิญาณเปนปจจัย จึงมีนามรูป   
                                เพราะนามรูปเปนปจจยั จึงมีสฬายตนะ   
                                เพราะสฬายตนะเปนปจจัย จึงมีผัสสะ   
                                เพราะผัสสะเปนปจจยั จึงมีเวทนา   
                                เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงมีตัณหา    
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                                เพราะตัณหาเปนปจจยั จึงมีอุปาทาน   
                                เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ   
                                เพราะภพเปนปจจัย จงึมีชาติ   
        เพราะชาติเปนปจจยั จึงมีชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส   
        เปนอันวากองทุกขท้ังมวลนั่นยอมเกิด ดวยประการฉะนี้.   
                                ปฏิจจสมุปบาท ปฏิโลม   
        อนึ่ง เพราะอวิชชานัน่แหละดับโดยไมเหลือดวยมรรคคือวิราคะ สังขาร จึงดับ   
                                เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ   
                                เพราะวญิญาณดับ นามรูปจึงดับ   
                                เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ   
                                เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ   
                                เพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับ   
                                เพราะเวทนาดับ ตัณหาจึงดับ   
                                เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ   
                                เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ   
                                เพราะภพดับ ชาติจึงดบั   
        เพราะชาติดับ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส จึงดับ   
        เปนอันวากองทุกขท้ังมวลนั่นยอมดับ ดวยประการฉะนี้.   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบเน้ือความนั้นแลว จึงทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้น   
วาดังนี:้-   
                                                พุทธอุทานคาถาท่ี ๑   
                                เม่ือใดแล ธรรมท้ังหลาย ปรากฏแกพราหมณ   
                                ผูมีเพียรเพงอยู เม่ือนัน้ ความสงสัยท้ังปวง   
                                ของพราหมณนัน้ยอมส้ินไป เพราะมารูธรรม   
                                พรอมท้ังเหตุ.    
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        [๒] ลําดบันั้น พระผูมีพระภาคทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาท เปนอนุโลมและปฏิโลม   
ตลอดมัชฌิมยามแหงราตรี วาดังนี้:-   
                                ปฏิจจสมุปบาท อนุโลม   
                                เพราะอวิชชาเปนปจจยั จึงมีสังขาร   
                                เพราะสังขารเปนปจจยั จึงมีวิญญาณ   
                                เพราะวญิญาณเปนปจจัย จึงมีนามรูป   
                                เพราะนามรูปเปนปจจยั จึงมีสฬายตนะ   
                                เพราะสฬายตนะเปนปจจัย จึงมีผัสสะ   
                                เพราะผัสสะเปนปจจยั จึงมีเวทนา   
                                เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงมีตัณหา   
                                เพราะตัณหาเปนปจจยั จึงมีอุปาทาน   
                                เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ   
                                เพราะภพเปนปจจัย จงึมีชาติ   
        เพราะชาติเปนปจจยั จึงมีชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส   
        เปนอันวากองทุกขท้ังมวลนั่นยอมเกิด ดวยประการฉะนี้.   
                                ปฏิจจสมุปบาท ปฏิโลม   
        อนึ่ง เพราะอวิชชานัน่แหละดับโดยไมเหลือดวยมรรคคือวิราคะ สังขาร จึงดับ   
                                เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ   
                                เพราะวญิญาณดับ นามรูปจึงดับ   
                                เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ   
                                เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ   
                                เพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับ   
                                เพราะเวทนาดับ ตัณหาจึงดับ   
                                เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ    
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                                เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ   
                                เพราะภพดับ ชาติจึงดบั   
        เพราะชาติดับ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส จึงดับ   
        เปนอันวากองทุกขท้ังมวลนั่นยอมดับ ดวยประการฉะนี้.   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบเน้ือความนั้นแลว จึงทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้น   
วาดังนี:้-   
                                พุทธอุทานคาถาท่ี ๒   
                                เม่ือใดแล ธรรมท้ังหลาย ปรากฏแกพราหมณ   
                                ผูมีเพียรเพงอยู เม่ือนัน้ ความสงสัยท้ังปวง   
                                ของพราหมณนัน้ยอมส้ินไป เพราะไดรูความ   
                                ส้ินแหงปจจัยท้ังหลาย.   
        [๓] ลําดบันั้น พระผูมีพระภาคทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาท เปนอนุโลมและปฏิโลม   
ตลอดปจฉิมยามแหงราตรี วาดังนี้:-   
                                ปฏิจจสมุปบาท อนุโลม   
                                เพราะอวิชชาเปนปจจยั จึงมีสังขาร   
                                เพราะสังขารเปนปจจยั จึงมีวิญญาณ   
                                เพราะวญิญาณเปนปจจัย จึงมีนามรูป   
                                เพราะนามรูปเปนปจจยั จึงมีสฬายตนะ   
                                เพราะสฬายตนะเปนปจจัย จึงมีผัสสะ   
                                เพราะผัสสะเปนปจจยั จึงมีเวทนา   
                                เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงมีตัณหา   
                                เพราะตัณหาเปนปจจยั จึงมีอุปาทาน   
                                เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ   
                                เพราะภพเปนปจจัย จงึมีชาติ    
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        เพราะชาติเปนปจจยั จึงมีชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส   
        เปนอันวากองทุกขท้ังมวลนั่นยอมเกิด ดวยประการฉะนี้.   
                                ปฏิจจสมุปบาท ปฏิโลม   
        อนึ่ง เพราะอวิชชานัน่แหละดับโดยไมเหลือดวยมรรคคือวิราคะ สังขาร จึงดับ   
                                เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ   
                                เพราะวญิญาณดับ นามรูปจึงดับ   
                                เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ   
                                เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ   
                                เพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับ   
                                เพราะเวทนาดับ ตัณหาจึงดับ   
                                เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ   
                                เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ   
                                เพราะภพดับ ชาติจึงดบั   
        เพราะชาติดับ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส จึงดับ   
        เปนอันวากองทุกขท้ังมวลนั่นยอมดับ ดวยประการฉะนี้.   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบเน้ือความนั้นแลว จึงทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้น   
วาดังนี:้-   
                                พุทธอุทานคาถาท่ี ๓   
                                เม่ือใดแล ธรรมท้ังหลาย ปรากฏแกพราหมณ   
                                ผูมีเพียรเพงอยู เม่ือนัน้ พราหมณนั้น ยอม   
                                กําจัดมารและเสนาเสียได ดุจพระอาทิตยอุทัย   
                                ทําอากาศใหสวาง ฉะนั้น.   
                                                โพธิกถา จบ   
                                                _________    
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                                                อชปาลนิโครธกถา   
                                        เร่ืองพราหมณหุหกุชาติ   
        [๔] คร้ันลวง ๗ วัน พระผูมีพระภาคทรงออกจากสมาธินั้น เสด็จจากควงไม   
โพธิพฤกษ เขาไปยังตนไมอชปาลนิโครธ แลวประทับนัง่ดวยบัลลังกเดียว เสวยวิมุตติสุข ณ   
ควงไมอชปาลนิโครธตลอด ๗ วัน.   
        คร้ังนั้น พราหมณหุหกุชาติคนหนึ่ง ไดไปในพุทธสํานัก คร้ันถึงแลวไดทูลปราศรัย   
กับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการทูลปราศรัยพอใหเปนท่ีบันเทิง เปนท่ีระลึกถึงกันไปแลว ได   
ยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง. พราหมณนั้นไดยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดทูลคํานี้   
แดผูมีพระภาควา ทานพระโคดม บุคคลช่ือวาเปนพราหมณ ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ ก็แล   
ธรรมเหลาไหนทําบุคคลใหเปนพราหมณ?   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบเน้ือความนั้นแลว จึงทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้น   
วาดังนี:้-   
                                                        พุทธอุทานคาถา   
                                พราหมณใดมีบาปธรรมอันลอยเสียแลว ไม   
                                ตวาดผูอ่ืนวา หึ หึ ไมมีกิเลสดุจน้ําฝาด มีตน   
                                สํารวมแลว ถึงท่ีสุดแหงเวท มีพรหมจรรย   
                                อยูจบแลว พราหมณนัน้ไมมีกิเลสเคร่ืองฟูข้ึน   
                                ในอารมณไหนๆ  ในโลก ควรกลาวถอยคําวา   
                                ตนเปนพราหมณโดยธรรม.   
                                อชปาลนิโครธกถา จบ   
                                __________________    
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                                มุจจลินทกถา   
                                เร่ืองมุจจลินทนาคราช   
        [๕] คร้ันลวง ๗ วัน พระผูมีพระภาคทรงออกจากสมาธินั้น เสด็จจากควงไมอชปาลนิโครธ   
เขาไปยังตนไมมุจจลินท แลวประทับนั่งดวยบัลลังกเดยีว เสวยวิมุตติสุข ณ ควงไมมุจจลินท   
ตลอด ๗ วัน.   
        คร้ังนั้น เมฆใหญในสมยัมิใชฤดูกาลตัง้ข้ึนแลว ฝนตกพรําเจือดวยลมหนาว ตลอด   
๗ วัน. คร้ังนั้น มุจจลินทนาคราชออกจากท่ีอยูของตน ไดแวดวงพระกายพระผูมีพระภาคดวย   
ขนด ๗ รอบ ไดแผพังพานใหญเหนือพระเศียรสถิตอยูดวยหวังใจวา ความหนาว ความรอน   
อยาเบียดเบียนพระผูมีพระภาค สัมผัสแหงเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตวเล้ือยคลาน อยา   
เบียดเบียนพระผูมีพระภาค. คร้ันลวง ๗ วนั มุจจลินทนาคราชรูวา อากาศปลอดโปรงปราศจาก   
ฝนแลว จึงคลายขนดจากพระกายของพระผูมีพระภาค จาํแลงรูปของตนเปนเพศมาณพ ไดยนื   
ประคองอัญชลีถวายมนัสการพระผูมีพระภาค ทางเบ้ืองพระพักตรพระผูมีพระภาค.   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบเน้ือความนั้นแลว จึงทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้น   
วาดังนี:้-   
                                                        พุทธอุทานคาถา   
                                ความสงัดเปนสุขของบุคคลผูสันโดษ มีธรรม   
                                ปรากฏแลว เห็นอยู ความไมพยาบาท คือความ   
                                สํารวมในสัตวท้ังหลาย เปนสุขในโลก ความ   
                                ปราศจากกําหนัด คือความลวงกามทัง้หลาย   
                                เสียได เปนสุขในโลก การกําจัดอัสมิมานะ   
                                เสียไดนัน่แล เปนสุขอยางยิ่ง.   
                                        มุจจลินทกถา จบ   
                                        ______________    



พระวนิัยปฎก เลม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หนาท่ี 8 
                                        ราชายตนกถา   
                                เร่ืองตปุสสะภัลลิกะ ๒ พอคา   
        [๖] คร้ันลวง ๗ วัน พระผูมีพระภาคทรงออกจากสมาธินั้น แลวเสด็จจากควงไม   
มุจจลินท เขาไปยังตนไมราชายตนะ แลวประทับนั่งดวยบัลลังกเดียว เสวยวิมุตติสุข ณ   
ควงไมราชายตนะ ตลอด ๗ วัน.   
        ก็สมัยนัน้ พอคาช่ือตปุสสะ ๑ ภัลลิกะ ๑ เดนิทางไกลจากอุกกลชนบท ถึงตําบลนั้น.   
คร้ังนั้น เปนเทพยดาผูเปนญาติสาโลหิตของตปุสสะ ภัลลิกะ ๒ พอคา ไดกลาวคํานีก้ะ ๒ พอคานั้น   
วา ดูกรทานผูนิรทุกข พระผูมีพระภาคพระองคนี้แรกตรัสรู ประทับอยู ณ ควงไมราชายตนะ ทาน   
ท้ังสองจงไปบูชาพระผูมีพระภาคนั้น ดวยสัตตุผง และ สัตตุกอน การบูชาของทานท้ังสองนั้น   
จักเปนไปเพื่อประโยชนและความสุขแกทานท้ังหลายตลอดกาลนาน.   
        คร้ังนั้น พอคาช่ือตปุสสะ และภัลลิกะ ถือสัตตุผงและสัตตุกอนเขาไปเฝาพระผูมี   
พระภาคแลวถวายบังคม ไดยนือยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง. สองพอคานั้นยืนอยู ณ ท่ีควรสวน   
ขางหนึ่งแลว คร้ันแลวไดทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา ขอพระผูมีพระภาคจง   
ทรงรับสัตตุผงสัตตุกอนของขาพระพุทธเจาท้ังสอง ซ่ึงจะเปนไปเพื่อประโยชนเพื่อความสุขแก   
ขาพระพุทธเจาท้ังหลายตลอดกาลนาน. ขณะนัน้ พระผูมีพระภาคไดทรงปริวิตกวา พระตถาคต   
ท้ังหลาย ไมรับวัตถุดวยมือ เราจะพึงรับสัตตุผง และสัตตุกอนดวยอะไรหนอ   
        ลําดับนั้น ทาวมหาราชท้ัง ๔ องคทรงทราบพระปริวติกแหงจติของพระผูมีพระภาค ดวย   
ใจของตนแลว เสด็จมาจาก ๔ ทิศ ทรงนําบาตรท่ีสําเร็จดวยศิลา ๔ ใบเขาไปถวายพระผูมี พระภาค   
กราบทูลวา ขอพระผูมีพระภาคจงทรงรับสัตตุผงและสัตตุกอนดวยบาตรนี้ พระพุทธเจาขา.   
        พระผูมีพระภาคทรงใชบาตรสําเร็จดวยศิลาอันใหมเอ่ียม รับสัตตุผงและสัตตุกอน   
แลวเสวย.   
        คร้ังนั้น พอคาตปุสสะและภัลลิกะ ไดทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา   
ขาพระพุทธเจาท้ังสองน้ี ขอถึงพระผูมีพระภาคและพระธรรมวา เปนสรณะ ขอพระผูมีพระภาค   
จงทรงจําขาพระพุทธเจาท้ังสองวาเปนอุบาสกผูมอบชีวิตถึงสรณะ จําเดิมแตวนันี้เปนตนไป.   
        ก็นายพาณิชสองคนนัน้ ไดเปนอุบาสกกลาวอาง ๒ รัตนะ เปนชุดแรกในโลก.   
                                ราชายตนกถา จบ   
                                _____________    
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        [๗] คร้ันลวง ๗ วัน พระผูมีพระภาคทรงออกจากสมาธินั้นแลว เสด็จจากควงไม   
ราชายตนะ เขาไปยังตนไมอชปาลนิโครธ. ทราบวา พระองคประทับอยู ณ ควงไมอชปาลนิโครธ   
นั้น และพระองคเสด็จไปในที่สงัด หลีกเรนอยู ไดมีพระปริวิตกแหงจติเกิดข้ึนอยางนี้วา ธรรม   
ท่ีเราไดบรรลุแลวนี้ เปนคุณอันลึก เห็นไดยาก รูตามไดยาก เปนธรรมสงบ ประณีต ไมหยั่ง   
ลงสูความตรึก ละเอียด เปนวสัิยท่ีบัณฑิตจะพึงรูแจง สวนหมูสัตวนี้เริงรมยดวยอาลัย ยินดใีน   
อาลัย ช่ืนชมในอาลัย ฐานะคือความท่ีอวชิชาเปนปจจยัแหงสังขารเปนตนนี้ เปนสภาพอาศัย   
ปจจัยเกิดข้ึนนี ้อันหมูสัตวผูเริงรมยดวยอาลัย ยินดใีนอาลัย ช่ืนชมในอาลัยเห็นไดยาก แม   
ฐานะคือธรรมเปนท่ีระงับสังขารท้ังปวง เปนท่ีสละคืนอุปธิท้ังปวง เปนท่ีส้ินตัณหา เปนท่ีส้ิน   
กําหนดั เปนท่ีดับสนิท หากิเลสเคร่ืองรอยรัดมิไดนี้ ก็แสนยากท่ีจะเห็นได ก็ถาเราจะพึงแสดง   
ธรรม สัตวเหลาอ่ืนก็จะไมพึงรูท่ัวถึงธรรมของเรา ขอนั้น จะพงึเปนความเหน็ดเหน่ือยเปลา   
แกเรา จะพึงเปนความลําบากเปลาแกเรา.   
        อนึ่ง อนัจฉริยคาถาเหลานี้ ท่ีไมเคยไดสดับในกาลกอน ปรากฏแกพระผูมีพระภาค   
วาดังนี:้-   
                                                                อนัจฉริยคาถา   
                                บัดนี้ เรายังไมควรจะประกาศธรรมท่ีเราไดบรรลุแลว   
                                โดยยาก เพราะธรรมนี้อันสัตวผูอันราคะและโทสะ   
                                ครอบงําแลวไมตรัสรูไดงาย สัตวผูอันราคะยอมแลว   
                                ถูกกองอวิชชาหุมหอแลว จักไมเห็นธรรมอันละเอียด   
                                ลึกซ้ึง ยากท่ีจะเห็น ละเอียดยิ่ง อันจะยังสัตว   
                                ใหถึงธรรมท่ีทวนกระแสคือนิพพาน.   
        เม่ือพระผูมีพระภาคทรงพิจารณาเหน็อยู ดังนี้ พระทัยกน็อมไปเพื่อความขวนขวายนอย   
ไมนอมไปเพือ่ทรงแสดงธรรม.   
                                                        พรหมยาจนกถา   
        [๘] คร้ังน้ัน ทาวสหัมบดีพรหมทราบพระปริวิตกแหงจิตของพระผูมีพระภาคดวยใจ   
ของตนแลวเกดิความปริวิตกวา ชาวเราผูเจริญ โลกจักฉิบหายหนอ โลกจักวนิาศหนอ เพราะ    
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พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงนอมพระทัยไปเพ่ือความขวนขวายนอย ไมทรงนอม   
พระทัยไปเพื่อทรงแสดงธรรม.   
        ลําดับนั้น ทาวสหัมบดพีรหมไดหายไปในพรหมโลก มาปรากฏ ณ เบ้ืองพระพกัตร   
ของพระผูมีพระภาค ดจุบุรุษมีกําลังเหยียดแขนท่ีคูหรือคูแขนท่ีเหยียดฉะนั้น คร้ันแลวหมผา   
อุตราสงคเฉวียงบา คุกชาณมุณฑลเบ้ืองขวาลงบนแผนดิน ประณมอัญชลีไปทางพระผูมีพระภาค   
แลวไดทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา ขอพระผูมีพระภาคไดโปรดทรงแสดงธรรม   
ขอพระสุคตไดโปรดทรงแสดงธรรม  เพราะสัตวท้ังหลายจําพวกท่ีมีธุลีในจักษุนอยมีอยู เพราะ   
ไมไดฟงธรรมยอมเส่ือม ผูรูท่ัวถึงธรรมจักมี.   
        ทาวสหัมบดีพรหมไดกราบทูลดังนี้แลว จึงกราบทูลเปนประพันธคาถาตอไปวา   
                                เม่ือกอนธรรมไมบริสุทธ์ิอันคนมีมลทินท้ังหลาย   
                                คิดแลวไดปรากฏในมคธชนบท ขอพระองคได   
                                โปรดทรงเปดประตูแหงอมตธรรมนี้ ขอสัตวท้ัง   
                                หลายจงฟงธรรมท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจา ผูหมด   
                                มลทินตรัสรูแลวตามลําดับ เปรียบเหมือนบุรุษ   
                                มีจักษยุนือยูบนยอดภูเขา ซ่ึงลวนแลวดวยศิลา   
                                พึงเห็นชุมชนไดโดยรอบฉันใด ขาแตพระองคผูมี   
                                ปญญาดี มีพระปญญาจกัษุรอบคอบ ขอพระองค   
                                ผูปราศจากความโศกจงเสด็จข้ึนสูปราสาท อัน   
                                สําเร็จดวยธรรม แลวทรงพิจารณาชุมชน ผู   
                                เกล่ือนกลนดวยความโศก ผูอันชาติและชรา   
                                ครอบงําแลว มีอุปมัยฉันนั้นเถิด ขาแต   
                                พระองคผูมีความเพียร ทรงชนะสงคราม ผูนําหมู   
                                หาหนี้มิได ขอพระองคจงทรงอุตสาหะเท่ียวไป   
                                ในโลกเถิด ขอพระผูมีพระภาคโปรดแสดงธรรม   
                                เพราะสัตวรูท่ัวถึงธรรมจักมี.    
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                                ทรงพิจารณาสัตวโลกเปรียบดวยดอกบัว ๔ เหลา   
        [๙] ลําดบันั้น พระผูมีพระภาค ทรงกราบคําทูลอาราธนาของพรหม และทรงอาศัย   
ความกรุณาในหมูสัตว จึงทรงตรวจดูสัตวโลกดวยพุทธจกัษุ เม่ือตรวจดูสัตวโลกดวยพุทธจักษุ   
ไดทรงเห็นสัตวท้ังหลายท่ีมีธุลีคือกิเลสในจักษุนอยก็มี ท่ีมีธุลีคือกิเลสในจักษุมากก็มี ท่ีมีอินทรีย   
แกกลาก็มี ท่ีมีอินทรียออนกมี็ ท่ีมีอาการดกี็มี ท่ีมีอาการทรามก็มี ท่ีจะสอนใหรูไดงายก็มี   
ท่ีจะสอนใหรูไดยากก็มี ท่ีมีปกติเหน็ปรโลกและโทษโดยความเปนภยัอยูก็มี.   
        มีอุปมาเหมือนดอกอุบลในกออุบล ดอกปทุมในกอปทุม หรือดอกบุณฑริกในกอบุณฑริก   
ท่ีเกิดแลวในน้าํ เจริญแลวในน้ํา งอกงามแลวในน้ํา บางเหลายังจมในน้ํา อันน้ําเล้ียงไว   
บางเหลาต้ังอยูเสมอน้ํา บางเหลาต้ังอยูพนน้ํา อันน้ําไมตดิแลว.   
        พระผูมีพระภาคทรงตรวจดูสัตวโลกดวยพุทธจกัษุ ไดทรงเห็นสัตวท้ังหลาย บางพวก   
มีธุลีคือกิเลสในจักษนุอย บางพวกมีธุลีคือกิเลสในจักษุมาก บางพวกมีอินทรียแกกลา   
บางพวกมีอินทรียออน บางพวกมีอาการด ีบางพวกมีอาการทราม บางพวกสอนใหรูไดงาย   
บางพวกสอนใหรูไดยาก บางพวกมีปกติเหน็ปรโลกและโทษโดยความเปนภยัอยู ฉันนั้น   
เหมือนกนั คร้ันแลวไดตรัสคาถาตอบทาวสหัมบดีพรหมวา ดังน้ี:-   
                                เราเปดประตูอมตะแกทานแลว สัตวเหลาใดจะฟง   
                                จงปลอยศรัทธามาเถิด ดูกรพรหม เพราะเรา   
                                มีความสําคัญในความลําบาก จึงไมแสดงธรรม   
                                ท่ีเราคลองแคลว ประณีต ในหมูมนษุย.   
        คร้ันทาวสหัมบดีพรหมทราบวา พระผูมีพระภาคทรงประทานโอกาสเพ่ือจะแสดงธรรม   
แลว จึงถวายบังคมพระผูมีพระภาคทําประทักษิณแลว อันตรธานไปในท่ีนั้นแล.   
                                พรหมยาจนกถา จบ   
                                _____________    



พระวนิัยปฎก เลม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หนาท่ี 12 
                                พุทธปริวิตกกถา   
        [๑๐] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคไดทรงดําริวา เราจะพึงแสดงธรรมแกใครกอนหนอ   
ใครจักรูท่ัวถึงธรรมนี้ไดฉับพลัน คร้ันแลวทรงพระดําริตอไปวา อาฬารดาบส กาลามโคตรนี้แล   
เปนผูฉลาด เฉียบแหลม มีปญญา มีธุลีคือกิเลสในจักษุนอยเปนปกติมานาน ถากระไร   
เราพึงแสดงธรรมแกอาฬารดาบส กาลามโคตรกอน เธอจักรูท่ัวถึงธรรมนี้ไดฉับพลัน. ทีนั้น   
เทพดาอันตรธานมากราบทูลพระผูมีพระภาควา อาฬารดาบส กาลามโคตร ส้ินชีพได ๗ วันแลว   
พระพุทธเจาขา. แมพระผูมีพระภาคก็ทรงทราบวา อาฬารดาบสกาลามโคตรส้ินชีพได ๗ วันแลว   
จึงทรงพระดําริวา อาฬารดาบสกาลามโคตร เปนผูมีความเส่ือมใหญ เพราะถาเธอไดฟงธรรมนี้   
จะพึงรูท่ัวถึงไดฉับพลัน.   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคไดทรงพระดําริวา เราจะพึงแสดงธรรม แกใครกอนหนอ   
ใครจักรูท่ัวถึงธรรมนี้ไดฉับพลัน คร้ันแลวทรงพระดําริตอไปวา อุทกดาบส รามบุตรน้ีแลเปน   
ผูฉลาด เฉียบแหลม มีปญญา มีธุลีคือกิเลสในจักษนุอยเปนปกติมานาน ถากระไร เราพึง   
แสดงธรรมแกอุทกดาบส รามบุตรกอน เธอจักรูท่ัวถึงธรรมนี้ไดฉับพลัน.  ทีนั้น เทพดาอันตรธาน   
มากราบทูลพระผูมีพระภาควา อุทกดาบส รามบุตรส้ินชีพเสียวานนี้แลว พระพุทธเจาขา. แม   
พระผูมีพระภาคก็ทรงทราบวา อุทกดาบส รามบุตรส้ินชีพเสียวานนี้แลว จึงทรงพระดําริวา   
อุทกดาบส รามบุตรน้ี เปนผูมีความเส่ือมใหญ เพราะถาเธอไดฟงธรรมนี้ จะพงึรูท่ัวถึงไดฉับพลัน.   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคไดทรงพระดําริวา เราจะพึงแสดงธรรมแกใครกอนหนอ   
ใครจักรูท่ัวถึงธรรมนี้ไดฉับพลัน คร้ันแลวทรงพระดําริตอไปวา ภกิษุปญจวัคคียมีอุปการะแกเรา   
มาก ไดบํารุงเราผูตั้งหนาบําเพ็ญเพียรอยู ถากระไร เราพึงแสดงธรรมแกภิกษุปญจวัคคียกอน   
คร้ันแลวไดทรงพระดําริตอไปวา บัดน้ี ภกิษุปญจวัคคียอยูท่ีไหนหนอ. พระผูมีพระภาคไดทรง   
เห็นภิกษุปญจวัคคียอยู ณ ปาอิสิปตนะมฤคทายวัน เขตพระนครพาราณสี ดวยทิพยจกัษุอัน   
บริสุทธ์ิลวงจักษุมนษุย คร้ันพระองคประทับอยู ณ  อุรุเวลาประเทศตามควรแกพุทธาภิรมยแลว   
เสด็จจาริกไปทางพระนครพาราณสี.   
                                เร่ืองอุปกาชีวก   
        [๑๑] อาชีวกช่ืออุปกะไดพบพระผูมีพระภาคเสด็จดาํเนินทางไกลระหวางแมน้ําคยาและ   
ไมโพธิพฤกษ คร้ันแลวไดทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาควา ดูกรอาวุโส อินทรียของทานผองใส    
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ยิ่งนัก ผิวพรรณของทานบริสุทธ์ิผุดผอง ดูกรอาวุโส ทานบวชอุทิศใคร? ใครเปนศาสดาของ   
ทาน? หรือทานชอบธรรมของใคร?. เม่ืออุปกาชีวกกราบทูลอยางนี้แลว. พระผูมีพระภาค   
ไดตรัสพระคาถาตอบอุปกาชีวกวาดังนี้   
                                เราเปนผูครอบงําธรรมท้ังปวง รูธรรมท้ังปวง   
                                อันตัณหาและทิฏฐิไมฉาบทาแลว ในธรรมท้ังปวง   
                                ละธรรมเปนไปในภูมิสามไดหมด พนแลวเพราะ   
                                ความส้ินไปแหงตัณหา เราตรัสรูยิ่งเองแลว จะพึง   
                                อางใครเลา อาจารยของเราไมมี คนเชนเรา   
                                ก็ไมมี บุคคลเสมอเหมือนเราก็ไมมี ในโลกกับ   
                                ท้ังเทวโลก เพราะเราเปนพระอรหนัตในโลก   
                                เราเปนศาสดา หาศาสดาอ่ืนยิ่งกวามิได เราผูเดียว   
                                เปนพระสัมมาสัมพุทธะ เราเปนผูเย็นใจ ดับกเิลส   
                                ไดแลว เราจะไปเมืองในแควนกาสี เพื่อ   
                                ประกาศธรรมจักรใหเปนไป เราจะตีกลองประกาศ   
                                อมตธรรมในโลกอันมืด เพื่อใหสัตวไดธรรมจักษุ.   
        อุปกาชีวกทูลวา ดูกรอาวุโส ทานปฏิญาณโดยประการใด  ทานควรเปนผูชนะหาท่ีสุด   
มิได โดยประการนั้น.   
        พระผูมีพระภาคตรัสวา บุคคลเหลาใดถึงความส้ินอาสวะแลว บุคคลเหลานั้นช่ือวา   
เปนผูชนะเชนเรา ดูกรอุปกะ เราชนะธรรมอันลามกแลว เพราะฉะน้ันเราจึงช่ือวาเปนผูชนะ.   
        เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว อุปกาชีวกทูลวา เปนใหพอเถิด พอ ดังนี้ แลว   
ส่ันศีรษะ ถือเอาทางผิดเดินหลีกไป.   
                                เร่ืองอุปกาชีวก จบ   
                                _____________    
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                                เร่ืองพระปญจวัคคีย   
        [๑๒] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคเสดจ็จาริกโดยลําดบั ถึงปาอิสิปตนะมฤคทายวนั   
แขวงเมืองพาราณสี เสด็จเขาไปทางสํานักพระปญจวัคคีย. พระปญจวคัคียไดเห็นพระผูมีพระภาค   
เสด็จมาแตไกล แลวไดนดัหมายกันและกนัวา ทานท้ังหลาย พระสมณะโคดมน้ีเปนผูมักมาก   
คลายความเพียร เวยีนมาเพือ่ความเปนคนมักมาก กําลังเสด็จมา พวกเราไมพึงอภวิาท ไมพึง   
ลุกข้ึนตอนรับพระองค ไมพงึรับบาตรจีวรของพระองค แตพึงวางอาสนะไว  ถาพระองคปรารถนา   
ก็จักประทับนัง่. คร้ันพระผูมีพระภาคเสดจ็เขาไปถึงพระปญจวัคคีย พระปญจวัคคียนัน้ไมตั้งอยู   
ในกติกาของตน ตางลุกข้ึนตอนรับพระผูมีพระภาค รูปหนึ่งรับบาตรจีวรของพระผูมีพระภาค   
รูปหนึ่งปูอาสนะ รูปหนึ่งจัดหานํ้าลางพระบาท รูปหนึ่งจดัต้ังต่ังรองพระบาท รูปหนึ่ง   
นํากระเบ้ืองเช็ดพระบาทเขาไปถวาย พระผูมีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะ ท่ีพระปญจวัคคีย   
จัดถวาย แลวทรงลางพระบาท. ฝายพระปญจวัคคียเรียกพระผูมีพระภาคโดยระบุพระนาม และ   
ใชคําวา "อาวโุส" เม่ือพระปญจวัคคียกลาวอยางนั้นแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสหามพระ   
ปญจวัคคียวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกเธออยาเรียกตถาคตโดยระบุช่ือ และอยาใชคําวา "อาวุโส"   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตถาคตเปนอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ พวกเธอจงเงี่ยโสตสดับ เราไดบรรลุ   
อมตธรรมแลว เราจะส่ังสอน จะแสดงธรรม พวกเธอปฏิบัติอยูตามท่ีเราส่ังสอนแลว ไมชา   
สักเทาไร จักทําใหแจงซ่ึงคุณอันยอดเยี่ยม อันเปนท่ีสุดแหงพรหมจรรย ท่ีกุลบุตรท้ังหลาย   
ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้น ดวยปญญาอันยิง่ดวยตนเองในปจจุบัน   
เขาถึงอยู.   
        เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว. พระปญจวัคคียไดทูลคานพระผูมีพระภาควา   
อาวุโสโคดม แมดวยจริยานัน้ แมดวยปฏิปทานั้น แมดวยทุกกรกิริยานัน้ พระองคกย็งัไมได   
บรรลุอุตตริมนุสสธรรม อันเปนความรูความเหน็พิเศษอยางประเสริฐ อยางสามารถ ก็บัดนี้   
พระองคเปนผูมักมาก คลายความเพียรเวยีนมาเพ่ือความเปนคนมักมาก ไฉนจักบรรลุอุตตริ-   
มนุสสธรรม อันเปนความรูความเหน็พิเศษอยางประเสริฐ อยางสามารถไดเลา.   
        เม่ือพระปญจวัคคียกราบทูลอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย   
ตถาคตไมใชเปนคนมักมาก ไมไดเปนคนคลายความเพียร ไมไดเวยีนมาเพ่ือความเปนคนมักมาก   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตถาคตเปนอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ พวกเธอจงเงี่ยโสตสดับ เราได    
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บรรลุอมตธรรมแลว เราจะส่ังสอน จะแสดงธรรม พวกเธอปฏิบัติอยูตามท่ีเราส่ังสอนแลว   
ไมชาสักเทาไร จักทําใหแจงซ่ึงคุณอันยอดเยี่ยม อันเปนท่ีสุดแหงพรหมจรรย ท่ีกุลบุตรท้ังหลาย   
ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้น ดวยปญญาอันยิง่ดวยตนเองในปจจุบัน   
เขาถึงอยู.   
        แมคร้ังท่ีสอง พระปญจวัคคียไดทูลคานพระผูมีพระภาควา ...   
        แมคร้ังท่ีสอง พระผูมีพระภาคกไ็ดตรัสวา ...   
        แมคร้ังท่ีสาม พระปญจวัคคียไดทูลคานพระผูมีพระภาควา อาวุโสโคดม แมดวยจริยา   
นั้น แมดวยปฏิปทานั้น แมดวยทุกกรกิริยานั้น พระองคก็ยังไมไดบรรลุอุตตริมนุสสธรรม   
อันเปนความรูความเหน็พิเศษอยางประเสริฐ อยางสามารถ ก็บัดนี้พระองคเปนผูมักมาก คลาย   
ความเพยีร เวยีนมาเพ่ือความเปนคนมักมาก ไฉนจักบรรลุอุตตริมนุสสธรรม อันเปนความรู   
ความเหน็พิเศษอยางประเสริฐ อยางสามารถไดเลา.   
        เม่ือพระปญจวัคคียกราบทูลอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย   
พวกเธอยังจําไดหรือวา ถอยคําเชนนี้เราไดเคยพูดแลวในปางกอน แตกาลนี้.   
        พระปญจวัคคียกราบทูลวา คํานี้ไมเคยไดฟงเลย พระพุทธเจาขา.   
        พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตถาคตเปนอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ   
พวกเธอจงเง่ียโสตสดับ เราไดบรรลุอมตธรรมแลว เราจะส่ังสอน จักแสดงธรรม พวกเธอ   
ปฏิบัติอยูตามท่ีเราส่ังสอนแลว ไมชาสักเทาไร จักทําใหแจงซ่ึงคุณอันยอดเยีย่ม อันเปนท่ีสุด   
แหงพรหมจรรย ท่ีกุลบุตรท้ังหลายออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้น ดวย   
ปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบันเขาถึงอยู. พระผูมีพระภาคทรงสามารถใหพระปญจวัคคีย   
ยินยอมไดแลว. ลําดับนั้นพระปญจวัคคีย ไดยอมเช่ือฟงพระผูมีพระภาค เง่ียโสตสดับ ตั้งจิต   
เพื่อรูยิ่ง.   
                                ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร   
                                ปฐมเทศนา   
        [๑๓] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังกะพระปญจวัคคียวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ท่ีสุด   
สองอยางนี้อันบรรพชิตไมควรเสพ คือ    
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        การประกอบตนใหพวัพันดวยกามสุขในกามท้ังหลาย เปนธรรมอันเลว เปนของชาวบาน   
เปนของปุถุชน ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน ๑   
        การประกอบความเหน็ดเหนื่อยแกตน เปนความลําบาก ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบ   
ดวยประโยชน ๑   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ปฏิปทาสายกลาง ไมเขาไปใกลท่ีสุดสองอยางนั้น นั่นตถาคตได   
ตรัสรูแลวดวยปญญาอันยิ่ง ทําดวงตาใหเกดิ ทําญาณใหเกิด ยอมเปนไปเพื่อความสงบ   
เพื่อความรูยิ่ง เพ่ือความตรัสรู เพื่อนิพพาน   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ก็ปฏิปทาสายกลางท่ีตถาคตไดตรัสรูแลวดวยปญญาอันยิ่ง ทําดวงตา   
ใหเกดิ ทําญาณใหเกิด ยอมเปนไปเพื่อความสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน   
นั้น เปนไฉน?   
        ปฏิปทาสายกลางนั้น ไดแกอริยมรรค มีองค ๘ นี้แหละ คือปญญาอันเห็นชอบ ๑   
ความดําริชอบ ๑ เจรจาชอบ ๑ การงานชอบ ๑ เล้ียงชีวิตชอบ ๑ พยายามชอบ ๑ ระลึกชอบ ๑   
ตั้งจิตชอบ ๑   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย นีแ้ลคือปฏิปทาสายกลางนั้น ท่ีตถาคตไดตรัสรูแลวดวยปญญาอันยิ่ง   
ทําดวงตาใหเกดิ ทําญาณใหเกิด ยอมเปนไปเพื่อความสงบ เพื่อความรูยิง่ เพื่อความตรัสรู   
เพื่อนิพพาน.   
        [๑๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขอนี้แลเปนทุกขอริยสัจ คือ ความเกิดก็เปนทุกข ความแก   
ก็เปนทุกข ความเจ็บไขก็เปนทุกข ความตายก็เปนทุกข ความประจวบดวยส่ิงท่ีไมเปนท่ีรัก   
ก็เปนทุกข ความพลัดพรากจากส่ิงเปนท่ีรักก็เปนทุกข ปรารถนาส่ิงใดไมไดส่ิงนั้นกเ็ปนทุกข   
โดยยนยอ อุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ขอนีแ้ลเปนทุกขสมุทัยอริยสัจ คือตัณหาอันทําใหเกดิอีก ประกอบ   
ดวยความกําหนัดดวยอํานาจความเพลิน มีปกติเพลิดเพลินในอารมณนัน้ๆ คือ กามตัณหา   
ภวตัณหา วภิวตัณหา.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ขอนีแ้ลเปนทุกขนโิรธอริยสัจ คือ ตัณหานัน่แลดับ โดยไมเหลือ   
ดวยมรรคคือวริาคะ สละ สละคืน ปลอยไป ไมพัวพนั.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ขอนีแ้ลเปนทุกขนโิรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ คือ อริยมรรคมีองค ๘   
นี้แหละ คือ ปญญาเห็นชอบ ๑ ... ตั้งจิตชอบ ๑.   
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        [๑๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ดวงตา ญาณ ปญญา วิทยา แสงสวาง ไดเกิดข้ึนแลว   
แกเรา ในธรรมท้ังหลายท่ีเราไมเคยฟงมากอนวา นี้ทุกขอริยสัจ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ดวงตา ญาณ ปญญา วิทยา แสงสวาง ไดเกิดข้ึนแลวแกเรา   
ในธรรมท้ังหลายท่ีเราไมเคยฟงมากอนวา ทุกขอริยสัจนีน้ั้นแล ควรกําหนดรู.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ดวงตา ญาณ ปญญา วิทยา แสงสวาง ไดเกิดข้ึนแลวแกเรา   
ในธรรมท้ังหลายท่ีเราไมเคยฟงมากอนวา ทุกขอริยสัจนีน้ั้นแล เรากไ็ดกําหนดรูแลว.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ดวงตา ญาณ ปญญา วิทยา แสงสวาง ไดเกิดข้ึนแลวแกเรา   
ในธรรมท้ังหลายท่ีเราไมเคยฟงมากอนวา นี้ทุกขสมุทัยอริยสัจ   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ดวงตา ญาณ ปญญา วิทยา แสงสวาง ไดเกิดข้ึนแลวแกเรา   
ในธรรมท้ังหลายท่ีเราไมเคยฟงมากอนวา ทุกขสมุทัยอริยสัจนี้นัน้แล ควรละเสีย.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ดวงตา ญาณ ปญญา วิทยา แสงสวาง ไดเกิดข้ึนแลวแกเรา   
ในธรรมท้ังหลายท่ีเราไมเคยฟงมากอนวา ทุกขสมุทัยอริยสัจนี้นัน้แล เราไดละแลว   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ดวงตา ญาณ ปญญา วิทยา แสงสวาง ไดเกิดข้ึนแลวแกเรา   
ในธรรมท้ังหลายท่ีเราไมเคยฟงมากอนวา นี้ทุกขนิโรธอริยสัจ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ดวงตา ญาณ ปญญา วิทยา แสงสวาง ไดเกิดข้ึนแลวแกเรา   
ในธรรมท้ังหลายท่ีเราไมเคยฟงมากอนวา ทุกขนิโรธอริยสัจนี้นัน้แล ควรทําใหแจง.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ดวงตา ญาณ ปญญา วิทยา แสงสวาง ไดเกิดข้ึนแลวแกเรา   
ในธรรมท้ังหลายท่ีเราไมเคยฟงมากอนวา ทุกขนิโรธอริยสัจนี้นัน้แล เราทําใหแจงแลว.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ดวงตา ญาณ ปญญา วิทยา แสงสวาง ไดเกิดข้ึนแลวแกเรา   
ในธรรมท้ังหลายท่ีเราไมเคยฟงมากอนวา นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ดวงตา ญาณ ปญญา วิทยา แสงสวาง ไดเกิดข้ึนแลวแกเรา   
ในธรรมท้ังหลายท่ีเราไมเคยฟงมากอนวา ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้นัน้แล ควรใหเจริญ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ดวงตา ญาณ ปญญา วิทยา แสงสวาง ไดเกิดข้ึนแลวแกเรา   
ในธรรมท้ังหลายท่ีเราไมเคยฟงมากอนวา ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้นัน้แล เราใหเจริญแลว.    
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                        ญาณทัสสนะ มีรอบ ๓ มีอาการ ๑๒   
        [๑๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ปญญาอันรูเห็นตามเปนจริงของเราในอริยสัจ ๔ นี้ มีรอบ ๓   
มีอาการ ๑๒ อยางนี้ ยังไมหมดจดดแีลว เพียงใด ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรายังยืนยันไมไดวา   
เปนผูตรัสรูสัมมาสัมโพธิญาณ อันยอดเยีย่มในโลก พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใน   
หมูสัตว พรอมท้ังสมณะ พราหมณ เทวดาและมนุษย เพียงนัน้.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ก็เม่ือใดแล ปญญาอันรูเห็นตามเปนจริงของเรา ในอริยสัจ ๔ นี้   
มีรอบ ๓ มีอาการ ๑๒ อยางนี้ หมดจดดแีลว ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือนัน้ เราจึงยนืยันไดวา   
เปนผูตรัสรูสัมมาสัมโพธิญาณ อันยอดเยีย่มในโลก พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก   
ในหมูสัตว พรอมท้ังสมณะ พราหมณ เทวดาและมนษุย.   
        อนึ่ง ปญญาอันรูเห็นไดเกิดข้ึนแลวแกเราวา ความพนวิเศษของเราไมกลับกําเริบ ชาติ   
นี้เปนท่ีสุด ภพใหมไมมีตอไป.   
        ก็แลเม่ือพระผูมีพระภาคตรัสไวยากรณภาษิตนี้อยู ดวงตาเหน็ธรรม ปราศจากธุลี   
ปราศจากมลทิน ไดเกิดข้ึนแกทานพระโกณฑัญญะวา ส่ิงใดส่ิงหนึ่งมีความเกดิข้ึนเปนธรรมดา   
ส่ิงนั้นท้ังมวล มีความดับเปนธรรมดา.   
        [๑๗] คร้ันพระผูมีพระภาคทรงประกาศธรรมจักรใหเปนไปแลว เหลาภุมมเทวดาได   
บันลือเสียงวา นั่นพระธรรมจักรอันยอดเยีย่ม พระผูมีพระภาคทรงประกาศใหเปนไปแลว ณ   
ปาอิสิปตนะมฤคทายวัน เขตพระนครพาราณสี อันสมณะ พราหมณ เทวดา มาร พรหม หรือ   
ใครๆ  ในโลก จะปฏิวัตไิมได.   
        เทวดาช้ันจาตุมหาราช ไดยินเสียงของพวกภุมมเทวดาแลว ก็บันลือเสียงตอไป.   
        เทวดาช้ันดาวดึงส ไดยินเสียงของพวกเทวดาช้ันจาตุมหาราชแลว ก็บันลือเสียงตอไป.   
        เทวดาช้ันยามา ...   
        เทวดาช้ันดุสิต ...   
        เทวดาช้ันนิมมานรดี ...   
        เทวดาช้ันปรนิมมิตวสวดี ...   
        เทวดาท่ีนับเนื่องในหมูพรหม ไดยินเสียงของพวกเทวดาช้ันปรนมิมิตวสวดแีลว ก็   
บันลือเสียงตอไปวา นัน่พระธรรมจักรอันยอดเยีย่ม พระผูมีพระภาคทรงประกาศใหเปนไปแลว    



พระวนิัยปฎก เลม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หนาท่ี 19 
ณ ปาอิสิปตนะมฤคทายวนั เขตพระนครพาราณสี อันสมณะ พราหมณ เทวดา มาร พรหม   
หรือใครๆ  ในโลก จะปฏิวัตไิมได.   
        ช่ัวขณะการครูหนึ่งนั้น เสียงกระฉอนข้ึนไปจนถึงพรหมโลก ดวยประการฉะน้ีแล.   
        ท้ังหม่ืนโลกธาตุนี้ไดหวั่นไหวสะเทือนสะทาน ท้ังแสงสวางอันยิ่งใหญหาประมาณมิได   
ไดปรากฏแลวในโลก ลวงเทวานภุาพของเทวดาท้ังหลาย.   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงเปลงพระอุทานวา ทานผูเจริญ โกณฑัญญะ ไดรูแลวหนอ   
ทานผูเจริญ โกณฑัญญะไดรูแลวหนอ เพราะเหตุนัน้ คําวา อัญญาโกณฑัญญะนี้ จึงไดเปนช่ือ   
ของทานพระโกณฑัญญะ ดวยประการฉะนี.้   
                                ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร จบ   
                                _________________   
                                ปญจวัคคียทูลขอบรรพชาอุปสมบท   
        [๑๘] คร้ังนั้น ทานพระอัญญาโกณฑัญญะ ไดเหน็ธรรมแลว ไดบรรลุธรรมแลว ได   
รูธรรมแจมแจงแลว มีธรรมอันหยั่งลงแลว ขามความสงสัยไดแลว ปราศจากถอยคําแสดง   
ความสงสัย ถึงความเปนผูแกลวกลา ไมตองเช่ือผูอ่ืนในคําสอนของพระศาสดา ไดทูลคํานี้   
ตอพระผูมีพระภาควา ขอขาพระองคพึงไดบรรพชา พึงไดอุปสมบท ในสํานักพระผูมีพระภาค   
พระพุทธเจาขา.   
        พระผูมีพระภาคตรัสวา เธอจงเปนภกิษุมาเถิด ดังนี้ แลวตรัสตอไปวาธรรมอันเรา   
กลาวดแีลว เธอจงประพฤติพรหมจรรย เพื่อทําท่ีสุดทุกขโดยชอบเถิด.   
        พระวาจานั้นแล ไดเปนอุปสมบทของทานผูมีอายุนัน้.   
        [๑๙] คร้ันตอมา พระผูมีพระภาคไดทรงประทานโอวาทส่ังสอนภิกษุท้ังหลายที่เหลือ   
จากนั้นดวยธรรมีกถา. เม่ือพระผูมีพระภาคทรงประทานโอวาทส่ังสอนดวยธรรมีกถาอยู ดวงตา   
เห็นธรรม ปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน ไดเกิดข้ึนแกทานพระวัปปะและทานพระภัททิยะวา   
ส่ิงใดส่ิงหนึ่งมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา ส่ิงนั้นท้ังมวลมีความดับเปนธรรมดา. ทานท้ังสองนั้น    
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ไดเหน็ธรรมแลว ไดบรรลุธรรมแลว ไดรูธรรมแจมแจงแลว มีธรรมอันหยั่งลงแลว ขามความ   
สงสัยไดแลว ปราศจากถอยคําแสดงความสงสัย ถึงความเปนผูแกลวกลา ไมตองเช่ือผูอ่ืนใน   
คําสอนของพระศาสดา ไดทูลคํานี้ตอพระผูมีพระภาควา ขอขาพระองคท้ังสองพึงไดบรรพชา   
พึงไดอุปสมบท ในสํานักพระผูมีพระภาค พระพุทธเจาขา.   
        พระผูมีพระภาคตรัสวา เธอท้ังสองจงเปนภิกษุมาเถิด ดังนี้ แลวไดตรัสตอไปวา   
ธรรมอันเรากลาวดีแลว เธอท้ังสองจงประพฤติพรหมจรรย เพื่อทําท่ีสุดทุกขโดยชอบเถิด.   
        พระวาจานั้นแล ไดเปนอุปสมบทของทานผูมีอายุท้ังสองนั้น.   
        คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคเสวยพระกระยาหารท่ีทานท้ังสามนํามาถวาย ไดทรงประทาน   
โอวาทส่ังสอนภิกษุท่ีเหลือจากนั้นดวยธรรมีกถา. ภิกษเุท่ียวบิณฑบาตนําบิณฑบาตใดมา ท้ัง ๖   
รูปก็เล้ียงชีพดวยบิณฑบาตนัน้.   
        วันตอมา เม่ือพระผูมีพระภาคทรงประทานโอวาทส่ังสอนดวยธรรมีกถาอยู ดวงตาเห็น   
ธรรม ปราศจากธุลี ปราศจากมลทินไดเกิดข้ึนแกทานพระมหานามะและทานพระอัสสชิวา ส่ิงใด   
ส่ิงหนึ่งมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา ส่ิงนั้นท้ังมวลมีความดับเปนธรรมดา. ทานท้ังสองไดเหน็   
ธรรมแลว ไดบรรลุธรรมแลว ไดรูธรรมแจมแจงแลว มีธรรมอันหยั่งลงแลว ขามความสงสัย   
ไดแลว ปราศจากถอยคําแสดงความสงสัย ถึงความเปนผูแกลวกลา ไมตองเช่ือผูอ่ืนในคําสอน   
ของพระศาสดา ไดทูลคํานี้ตอพระผูมีพระภาควา ขอขาพระองคท้ังสอง พึงไดบรรพชา พึงได   
อุปสมบทในสํานักพระผูมีพระภาค พระพทุธเจาขา.   
        พระผูมีพระภาคตรัสวา เธอท้ังสองจงเปนภิกษุมาเถิด ดังนี้ แลวไดตรัสตอไปวา   
ธรรมอันเรากลาวดีแลว เธอท้ังสองจงประพฤติพรหมจรรย เพื่อทําท่ีสุดทุกขโดยชอบเถิด.   
        พระวาจานั้นแล ไดเปนอุปสมบทของทานผูมีอายุท้ังสองนั้น.   
                                ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตร   
        [๒๐] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังกะพระปญจวคัคียวา ดกูรภกิษุท้ังหลาย รูปเปน   
อนัตตา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ถารูปนี้จักไดเปนอัตตาแลว รูปนี้ไมพึงเปนเพื่ออาพาธ และบุคคล   
พึงไดในรูปวา รูปของเราจงเปนอยางนี้เถิด รูปของเราอยาไดเปนอยางนัน้เลย. ดกูรภิกษุ   
ท้ังหลาย ก็เพราะรูปเปนอนัตตา ฉะนั้นรูปจงึเปนไปเพื่ออาพาธ และบุคคลยอมไมไดในรูปวา   
รูปของเราจงเปนอยางนี้เถิด รูปของเราอยาไดเปนอยางนัน้เลย.   
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        เวทนาเปนอนัตตา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ถาเวทนานีจ้ักไดเปนอัตตาแลว เวทนานี้ไมพึง   
เปนไปเพื่ออาพาธ และบุคคลพึงไดในเวทนาวา เวทนาของเราจงเปนอยางนี้เถิด เวทนาของ   
เราจงอยาไดเปนอยางนัน้เลย. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็เพราะเวทนาเปนอนตัตา ฉะนั้น เวทนาจึง   
เปนไปเพื่ออาพาธ และบุคคลยอมไมไดในเวทนาวา เวทนาของเรา จงเปนอยางนัน้เถิด เวทนา   
ของเราอยาไดเปนอยางนัน้เลย.   
        สัญญาเปนอนัตตา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ถาสัญญานี้จักไดเปนอัตตาแลว สัญญานี้ไมพึง   
เปนไปเพื่ออาพาธ และบุคคลพึงไดในสัญญาวา สัญญาของเราจงเปนอยางนี้เถิด สัญญาของเรา   
อยาไดเปนอยางนั้นเลย. ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็เพราะสัญญาเปนอนัตตา ฉะนั้น สัญญาจึงเปนไป   
เพื่ออาพาธ และบุคคลยอมไมไดในสัญญาวา สัญญาของเราจงเปนอยางนี้เถิด สัญญาของเรา   
อยาไดเปนอยางนั้นเลย.   
        สังขารท้ังหลายเปนอนตัตา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ถาสังขารเหลานี้จกัไดเปนอัตตาแลว   
สังขารเหลานี้ไมพึงเปนไปเพื่ออาพาธ และบุคคลพึงไดในสังขารท้ังหลายวา สังขารท้ังหลายของ   
เราจงเปนอยางนี้เถิด สังขารท้ังหลายของเราอยาไดเปนอยางนั้นเลย. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็เพราะ   
สังขารท้ังหลายเปนอนัตตา ฉะนั้น สังขารท้ังหลายจึงเปนไปเพื่ออาพาธ และบุคคลยอมไมได   
ในสังขารท้ังหลายวา สังขารท้ังหลายของเรา จงเปนอยางนี้เถิด สังขารท้ังหลายของเราอยาได   
เปนอยางนัน้เลย.   
        วิญญาณเปนอนัตตา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ถาวิญญาณนี้จักไดเปนอัตตาแลว วิญญาณน้ี   
ไมพึงเปนไปเพื่ออาพาธ และบุคคลพึงไดในวิญญาณวา วญิญาณของเราจงเปนอยางนี้เถิด   
วิญญาณของเราอยาไดเปนอยางนั้นเลย ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็เพราะวิญญาณเปนอนัตตา ฉะนั้น   
วิญญาณจึงเปนไปเพื่ออาพาธ และบุคคลยอมไมไดในวญิญาณวา วิญญาณของเราจงเปนอยางนีเ้ถิด   
วิญญาณของเราอยาไดเปนอยางนั้นเลย.   
                        ตรัสถามความเห็นของพระปญจวัคคีย   
        [๒๑] พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอสําคัญความนั้นเปนไฉน   
รูปเท่ียงหรือไมเท่ียง?   
        พระปญจวัคคียทูลวา ไมเท่ียง พระพทุธเจาขา.    
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        ภ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนัน้เปนทุกขหรือเปนสุขเลา?   
        ป. เปนทุกข พระพุทธเจาขา.   
        ภ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือจะตามเหน็ส่ิง   
นั้นวา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตนของเรา?   
        ป. ขอนั้น ไมควรเลย พระพุทธเจาขา.   
        ภ. เวทนาเท่ียงหรือไมเท่ียง?   
        ป. ไมเท่ียง พระพุทธเจาขา.   
        ภ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนัน้เปนทุกขหรือเปนสุขเลา?   
        ป. เปนทุกข พระพุทธเจาขา.   
        ภ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือจะตามเหน็ส่ิง   
นั้นวา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตนของเรา?   
        ป. ขอนั้นไมควรเลย พระพุทธเจาขา.   
        ภ. สัญญาเท่ียงหรือไมเท่ียง?   
        ป. ไมเท่ียง พระพุทธเจาขา.   
        ภ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนัน้เปนทุกขหรือเปนสุขเลา?   
        ป. เปนทุกข พระพุทธเจาขา.   
        ภ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือจะตามเหน็ส่ิงนั้น   
วา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นัน่เปนตนของเรา?   
        ป. ขอนั้นไมควรเลย พระพุทธเจาขา.   
        ภ. สังขารท้ังหลายเท่ียงหรือไมเท่ียง?   
        ป. ไมเท่ียง พระพุทธเจาขา.   
        ภ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนัน้เปนทุกขหรือเปนสุขเลา?   
        ป. เปนทุกข พระพุทธเจาขา.   
        ภ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือจะตามเหน็ส่ิง   
นั้นวา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตนของเรา?   
        ป. ขอนั้นไมควรเลย พระพุทธเจาขา.    
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        ภ. วิญญาณเท่ียงหรือไมเท่ียง?   
        ป. ไมเท่ียง พระพุทธเจาขา.   
        ภ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกขหรือเปนสุขเลา?   
        ป. เปนทุกข พระพุทธเจาขา.   
        ภ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือจะตามเหน็ส่ิง   
นั้นวา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตนของเรา?   
        ป. ขอนั้นไมควรเลย พระพุทธเจาขา.   
                        ตรัสใหพิจารณาโดยยถาภูตญาณทัสสนะ   
        [๒๒] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล รูปอยางใด   
อยางหนึ่งท่ีเปนอดีต อนาคต และปจจุบัน ภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือ   
ประณีต ไกลหรือใกล ท้ังหมดก็เปนแตสักวารูป เธอท้ังหลายพึงเห็นรูปนั้นดวยปญญาอันชอบ   
ตามเปนจริงอยางนีว้า นั่นไมใชของเรา นัน่ไมเปนเรา นัน่ไมใชตนของเรา.   
        เวทนาอยางใดอยางหน่ึง ท่ีเปนอดีต อนาคต และปจจุบัน ภายในหรือภายนอก   
หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล ท้ังหมดก็เปนแตสักวาเวทนา เธอท้ังหลาย   
พึงเห็นเวทนานั้นดวยปญญาอันชอบ ตามเปนจริงอยางนีว้า นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา   
นั่นไมใชตนของเรา.   
        สัญญาอยางใดอยางหน่ึงท่ีเปนอดีต อนาคต และปจจุบัน ภายในหรือภายนอก หยาบ   
หรือละเอียด เลวหรือประณตี ไกลหรือใกล ท้ังหมดก็เปนแตสักวาเวทนา เธอท้ังหลายพึง   
เห็นสัญญานั้นดวยปญญาอันชอบ ตามเปนจริงอยางนีว้า นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่น   
ไมใชตนของเรา.   
        สังขารท้ังหลายอยางใดอยางหนึ่งท่ีเปนอดีต อนาคต และปจจุบัน ภายในหรือภายนอก   
หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล ท้ังหมดก็เปนแตสักวาสังขาร เธอท้ังหลาย   
พึงเห็นสังขารนั้นดวยปญญาอันชอบ ตามเปนจริงอยางนีว้า นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา   
นั่นไมใชตนของเรา.   
        วิญญาณอยางใดอยางหน่ึงท่ีเปนอดตี อนาคต และปจจุบัน ภายในหรือภายนอก   
หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล ท้ังหมดก็เปนแตสักวาวิญญาณ เธอท้ังหลาย   
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พึงเห็นวิญญาณน้ันดวยปญญาอันชอบ ตามเปนจริงอยางนี้วา นัน่ไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา   
นั่นไมใชตนของเรา.   
        [๒๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดฟงแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบ่ือหนายแม   
ในรูป ยอมเบ่ือหนายแมในเวทนา ยอมเบ่ือหนายแมในสัญญา ยอมเบ่ือหนายแมในสังขาร   
ท้ังหลาย ยอมเบ่ือหนายแมในวิญญาณ เม่ือเบ่ือหนาย ยอมส้ินกําหนดั เพราะส้ินกําหนัด จิตก็พน   
เม่ือจิตพนแลว ก็รูวาพนแลว อริยสาวกน้ันทราบชัดวา  ชาติส้ินแลว พรหมจรรยไดอยูจบแลว   
กิจท่ีควรทําไดทําเสร็จแลว กจิอ่ืนอีกเพื่อความเปนอยางนีมิ้ไดมี.   
        [๒๔] พระผูมีพระภาคไดตรัสพระสูตรนี้แลว พระปญจวัคคียมีใจยนิดี เพลิดเพลิน   
ภาษิตของผูมีพระภาค. ก็แลเม่ือพระผูมีพระภาคตรัสไวยากรณภาษิตนีอ้ยู จิตของพระปญจวัคคีย   
พนแลวจากอาสวะท้ังหลาย เพราะไมถือม่ัน.   
                                อนัตตลักขณสูตร จบ   
        คร้ังนั้น มีพระอรหันตเกิดข้ึนในโลก ๖ องค.   
                                ปฐมภาณวาร จบ   
                                ____________   
                                เร่ืองยสกุลบุตร   
        [๒๕] ก็โดยสมัยนัน้แล ในพระนครพาราณสี มีกุลบุตร ช่ือ ยส เปนบุตรเศรษฐี   
สุขุมาลชาติ. ยสกุลบุตรนั้นมีปราสาท ๓ หลัง คือ หลังหนึ่งเปนท่ีอยูในฤดูหนาว หลังหนึ่ง   
เปนท่ีอยูในฤดรูอน หลังหนึ่งเปนท่ีอยูในฤดฝูน. ยสกุลบุตรนั้นรับบําเรอดวยพวกดนตรี ไมมี   
บุรุษเจือปน ในปราสาทฤดูฝนตลอด ๔ เดือน ไมลงมาเบื้องลางปราสาท. คํ่าวันหนึ่ง เม่ือ   
ยสกุลบุตรอ่ิมเอิบพรอมพร่ังบําเรออยูดวยกามคุณ ๕ ไดนอนหลับกอน สวนพวกบริวารชนนอน   
หลับภายหลัง. ประทีปน้ํามันตามสวางอยูตลอดคืน. คืนนั้นยสกุลบุตรตื่นข้ึนกอน ไดเห็น   
บริวารชนของตนกําลังนอนหลับ บางนางมีพิณตกอยูท่ีรักแร บางนางมีตะโพนวางอยูขางคอ   
บางนางมีเปงมางตกอยูท่ีอก บางนางสยายผม บางนางมีน้ําลายไหล บางนางบนละเมอตางๆ    
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ปรากฏแกยสกุลบุตรดุจปาชาผีดิบ.  คร้ันแลวความเห็นเปนโทษไดปรากฏแกยสกุลบุตร จิตต้ังอยู   
ในความเบ่ือหนาย จึงยสกุลบุตรเปลงอุทานวา ทานผูเจริญ  ท่ีนี่วุนวายหนอ  ท่ีนี่ขัดของหนอ   
แลวสวมรองเทาทองเดินตรงไปยังประตูนเิวศน พวกอมนุษยเปดประตูใหดวยหวังใจวา  ใครๆ   
อยาไดทําอันตรายแกการออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตของยสกุลบุตรเลย. ลําดับนั้น ยสกุลบุตร   
เดินตรงไปทางประตูพระนคร.  พวกอมนษุยเปดประตูใหดวยหวังใจวา ใครๆ  อยาไดทําอันตราย   
แกการออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตของยสกุลบุตร. ทีนั้น  ยสกุลบุตรไดเดินตรงไปทางปา   
อิสิปตนะมฤคทายวัน.   
        [๒๖] คร้ันปจจุสสมัยแหงราตรี พระผูมีพระภาคต่ืนบรรทมแลวเสด็จจงกรมอยู ณ ท่ีแจง   
ไดทอดพระเนตรเห็นยสกุลบุตรเดินมาแตไกล คร้ันแลวเสด็จลงจากที่จงกรมประทับน่ังบนอาสนะ   
ท่ีปูลาดไว.  ขณะนัน้  ยสกุลบุตรเปลงอุทานในท่ีไมไกลพระผูมีพระภาควา  ทานผูเจริญ  ท่ีนี่   
วุนวายหนอ ท่ีนี่ขัดของหนอ. ทันทีนั้น พระผูมีพระภาคตรัสกะยสกุลบุตรวา ดูกรยส ท่ีนี่ไมวุนวาย   
ท่ีนี่ไมขัดของ  มาเถิดยส  นั่งลง  เราจักแสดงธรรมแกเธอ.  ท่ีนั้น ยสกุลบุตรราเริงบันเทิงใจวา   
ไดยินวา  ท่ีนีไ่มวุนวาย  ท่ีนีไ่มขัดของ  ดังนี ้ แลวถอดรองเทาทองเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค   
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง   เม่ือยสกุลบุตรนั่งเรียบรอยแลว   
พระผูมีพระภาคไดทรงแสดงอนุปุพพิกถา คือ ทรงประกาศทานกถา สีลกถา สัคคกถา  โทษ   
ความตํ่าทราม ความเศราหมองของกามท้ังหลาย และอานิสงสในความออกจากกาม. เม่ือพระองค   
ทรงทราบวา ยสกุลบุตรมีจิตสงบ มีจิตออน มีจิตปลอดจากนิวรณ มีจิตเบิกบาน มีจิตผองใสแลว   
จึงทรงประกาศพระธรรมเทศนา ท่ีพระพุทธเจาท้ังหลายทรงยกข้ึนแสดงดวยพระองคเอง คือ ทุกข   
สมุทัย  นิโรธ  มรรค. ดวงตาเห็นธรรม  ปราศจากธุลี  ปราศจากมลทิน วา  ส่ิงใดส่ิงหนึง่   
มีความเกิดขึน้เปนธรรมดา ส่ิงนั้นท้ังมวลมีความดับเปนธรรมดา  ไดเกดิแกยสกุลบุตร ณ ท่ีนั่ง   
นั้นแล ดจุผาท่ีสะอาดปราศจากมลทิน ควรไดรับน้ํายอมเปนอยางดี ฉะนั้น.   
                                บิดาของยสกุลบุตรตามหา   
        [๒๗] คร้ันรุงเชา มารดาของยสกุลบุตรข้ึนไปยังปราสาท  ไมเห็นยสกุลบุตร จึงเขา   
ไปหาเศรษฐีผูคหบดี แลวไดถามวา ทานคหบดีเจาขา พอยสกุลบุตรของทานหายไปไหน? ฝาย    
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เศรษฐีผูคหบดสีงทูตข่ีมาไปตามหาท้ัง ๔ ทิศแลว  สวนตัวเองไปหาทางปาอิสิปตนะมฤคทายวัน.   
ไดพบรองเทาทองวางอยู  คร้ันแลวจึงตามไปสูท่ีนั้น.  พระผูมีพระภาคไดทอดพระเนตรเห็น   
เศรษฐีผูคหบดมีาแตไกล. คร้ันแลวทรงพระดําริวา  ไฉนหนอ  เราพึงบันดาลอิทธาภสัิงขารให   
เศรษฐีคหบดนีั่งอยู ณ ท่ีนี้  ไมเห็นยสกุลบุตรผูนั่งอยู ณ ท่ีนี้  แลวทรงบันดาลอิทธาภิสังขาร   
ดังพระพุทธดาํริ. คร้ังนั้น เศรษฐีผูคหบดีไดเขาเฝาพระผูมีพระภาคแลวทูลถามวา พระผูมีพระภาค   
ทรงเห็นยสกุลบุตรบางไหม พระพุทธเจาขา?   
        พระผูมีพระภาคตรัสวา  ดูกรคหบดี ถาอยางนั้น เชิญนั่ง  บางทีทานนั่งอยู ณ ท่ีนี้   
จะพึงไดเหน็ยสกุลบุตรผูนั่งอยู ณ ท่ีนี้.   
        คร้ังนั้น เศรษฐีผูคหบดรีาเริงบันเทิงใจวา  ไดยินวา  เรานั่งอยู ณ ท่ีนี้แหละ จักเหน็   
ยสกุลบุตรผูนั่งอยู ณ ท่ีนี้  จึงถวายบังคมพระผูมีพระภาค  แลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง. เม่ือ   
เศรษฐีผูคหบดนีั่งเรียบรอยแลว  พระผูมีพระภาคไดทรงแสดงอนุปุพพกิถา คือ ทรงประกาศ   
ทานกถา สีลกถา สัคคกถา โทษ ความตํ่าทราม ความเศราหมองของกามท้ังหลาย และ   
อานิสงสในความออกจากกาม.  เม่ือพระผูมีพระภาคทรงทราบวา  เศรษฐีผูคหบดี  มีจติสงบ   
มีจิตออน  มีจติปลอดจากนวิรณ มีจิตเบิกบาน มีจิตผองใสแลว จึงทรงประกาศพระธรรมเทศนา   
ท่ีพระพุทธเจาท้ังหลายทรงยกข้ึนแสดงดวยพระองคเอง คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค. ดวงตา   
เห็นธรรม  ปราศจากธุลี  ปราศจากมลทินวา ส่ิงใดส่ิงหนึง่มีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา ส่ิงนั้น   
ท้ังมวลมีความดับเปนธรรมดา ไดเกดิแกเศรษฐีผูคหบดี ณ ท่ีนั่งนั้นแล  ดจุผาท่ีสะอาดปราศจาก   
มลทิน  ควรไดรับน้ํายอม ฉะนั้น.   
        คร้ันเศรษฐีผูคหบดี  ไดเห็นธรรมแลว  ไดบรรลุธรรมแลว  ไดรูธรรมแจมแจงแลว   
มีธรรมอันหยัง่ลงแลว ขามความสงสัยไดแลว ปราศจากถอยคําแสดงความสงสัย ถึงความเปน   
ผูแกลวกลา ไมตองเช่ือผูอ่ืนในคําสอนของพระศาสดา ไดทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาควา  ขาแต   
พระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก  ภาษิตของพระองคไพเราะนัก พระพุทธเจาขา   
พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายอยางนี้  เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ํา  เปดของ   
ท่ีปด  บอกทางแกคนหลงทาง  หรือสองประทีปในท่ีมืดดวยต้ังใจวา  คนมีจักษจุักเห็นรูปดังนี้   
ขาพระพุทธเจานี้  ขอถึงพระผูมีพระภาค  พระธรรม  และพระสงฆ วาเปนสรณะ  ขอพระองค   
จงทรงจําขาพระพุทธเจาวา เปนอุบาสกผูมอบชีวิตถึงสรณะจําเดิมแตวนันี้เปนตนไป.   
        ก็เศรษฐีผูคหบดีนั้น  ไดเปนอุบาสกกลาวอางพระรัตนตรัย เปนคนแรกในโลก.    
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                                ยสกุลบุตรสําเร็จพระอรหัตต   
        [๒๘] คราวเม่ือพระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมแกบิดาของยสกุลบุตร จิตของยสกุลบุตร   
ผูพิจารณาภูมิธรรมตามท่ีตนไดเห็นแลว  ไดรูแจงแลว กพ็นจากอาสวะทั้งหลาย  เพราะไมถือม่ัน.   
คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคไดทรงพระดําริวา เม่ือเราแสดงธรรมแกบิดาของยสกุลบุตรอยู  จิตของ   
ยสกุลบุตร ผูพิจารณาเหน็ภูมิธรรมตามท่ีตนไดเห็นแลว  ไดรูแจงแลว  พนแลวจากอาสวะ   
ท้ังหลาย เพราะไมถือม่ัน. ยสกุลบุตรไมควรจะกลับเปนคฤหัสถบริโภคกาม เหมือนเปนคฤหัสถ   
คร้ังกอน  ถากระไร เราพึงคลายอิทธาภิสังขารนั้นไดแลว.  พระองคก็ไดทรงคลายอิทธาภิสังขาร   
นั้น.  เศรษฐีผูคหบดีไดเห็นยสกุลบุตรนั่งอยู  คร้ันแลวไดพูดกะยสกุลบุตรวา พอยส มารดา   
ของเจาโศกเศราครํ่าครวญถึง  เจาจงใหชีวติแกมารดาของเจาเถิด. คร้ังนั้น ยสกุลบุตรไดชําเลืองดู   
พระผูมีพระภาคๆ  ไดตรัสแกเศรษฐีผูคหบดีวา  ดกูรคหบดี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน?   
ยสกุลบุตรไดเห็นธรรมดวยญาณทัสสนะเพียงเสขภูมิเหมือนทาน  เม่ือเธอพิจารณาภมิูธรรมตามท่ี   
ตนไดเห็นแลว  ไดรูแจงแลว  จิตพนแลวจากอาสวะท้ังหลาย  เพราะไมถือม่ัน  ดูกรคหบดี   
ยสกุลบุตรควรหรือเพ่ือจะกลับเปนคฤหัสถบริโภคกาม  เหมือนเปนคฤหัสถคร้ังกอน?.   
        เศรษฐีผูคหบดีกราบทูลวา  ขอนั้นไมควรเลย พระพทุธเจาขา.   
        พระผูมีพระภาคตรัสรับรองวา   ดูกรคหบดี  ยสกุลบุตรไดเหน็ธรรมดวยญาณทัสสนะ   
เพียงเสขภูมิเหมือนทาน เม่ือเธอพิจารณาภมิูธรรมตามท่ีตนไดเห็นแลว ไดรูแจงแลว จิตพนแลว   
จากอาสวะท้ังหลาย เพราะไมถือม่ัน ดูกรคหบดี ยสกุลบุตรไมควรจะกลับเปนคฤหัสถบริโภคกาม   
เหมือนเปนคฤหัสถคร้ังกอน.   
        เศรษฐีผูคหบดีกราบทูลวา การท่ีจิตของยสกุลบุตรพนจากอาสวะท้ังหลาย เพราะไมถือม่ัน   
นั้น เปนลาภของยสกุลบุตร ยสกุลบุตรไดดีแลว พระพุทธเจาขา ขอพระผูมีพระภาคมียสกุลบุตร   
เปนปจฉาสมณะ  จงทรงรับภัตตาหารของขาพระพุทธเจา เพื่อเสวยในวันนี้เถิด  พระพุทธเจาขา.   
พระผูมีพระภาคทรงรับโดยดษุณภีาพ.  คร้ันเศรษฐีผูคหบดทีราบการรับนิมนตของพระผูมีพระภาค   
แลว  ไดลุกจากท่ีนั่ง  ถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทําประทักษณิแลวกลับไป.   
        กาลเม่ือเศรษฐีผูคหบดกีลับไปแลวไมนาน  ยสกุลบุตรไดทูลคํานี้ตอพระผูมีพระภาควา   
พระพุทธเจาขา  ขอขาพระองคพึงไดบรรพชา  พึงไดอุปสมบทในสํานักพระผูมีพระภาค.   
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        พระผูมีพระภาคตรัสวา เธอจงเปนภกิษุมาเถิด  แลวไดตรัสตอไปวา  ธรรมอันเรากลาว   
ดีแลว เธอจงประพฤติพรหมจรรยเถิด.   
        พระวาจานั้นแล  ไดเปนอุปสมบทของทานผูมีอายนุั้น   
        สมัยนั้น  มีพระอรหันตเกิดข้ึนในโลก ๗ องค.   
                                ยสบรรพชา  จบ   
                                ____________   
                        มารดาและภรรยาเกาของพระยสไดธรรมจกัษุ   
        [๒๙] ขณะนั้นเปนเวลาเชา  พระผูมีพระภาคทรงอันตรวาสกแลว  ถือบาตรจีวรมีทาน   
พระยสเปนปจฉาสมณะ  เสดจ็พระพุทธดําเนินไปสูนิเวศนของเศรษฐีผูคหบดี  คร้ันถึงแลว   
ประทับนั่งเหนือพุทธอาสนท่ีเขาปูลาดถวาย.  ลําดับนั้น  มารดาและภรรยาเกาของทานพระยส   
พากันเขาเฝาพระผูมีพระภาค  ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง.  พระผูมีพระภาคตรัส   
อนุปุพพิกถาแกนางท้ังสอง คือ ทรงประกาศทานกถา สีลกถา สัคคกถา โทษ  ความตํ่าทราม   
ความเศราหมองของกามท้ังหลาย   และอานิสงสในความออกจากกาม.   เม่ือพระผูมีพระภาค   
ทรงทราบวา นางท้ังสองมีจิตสงบ มีจิตออน มีจิตปลอดจากนิวรณ มีจิตเบิกบาน มีจิตผองใส   
แลว จึงทรงประกาศพระธรรมเทศนาท่ีพระพุทธเจาท้ังหลายทรงยกข้ึนแสดงดวยพระองคเอง คือ   
ทุกข สมุทัย นโิรธ มรรค. ดวงตาเห็นธรรม ปราศจากธุลี ปราศจากมลทินวา  ส่ิงใดส่ิงหนึ่ง   
มีความเกิดขึน้เปนธรรมดา  ส่ิงนั้นท้ังมวลมีความดับเปนธรรมดา  ไดเกดิแกนางท้ังสอง ณ ท่ีนั่ง   
นั้นแล ดจุผาท่ีสะอาดปราศจากมลทิน ควรไดรับน้ํายอมเปนอยางดี ฉะนั้น. มารดาและภรรยาเกา   
ของทานพระยสไดเห็นธรรมแลว ไดบรรลุธรรมแลว ไดรูธรรมแจมแจงแลว มีธรรมอันหยั่งลง   
แลว  ขามความสงสัยไดแลว  ปราศจากถอยคําแสดงความสงสัย  ถึงความเปนผูแกลวกลา   
ไมตองเช่ือผูอ่ืนในคําสอนของพระศาสดา  ไดทูลคํานี้ตอพระผูมีพระภาควา  ขาแตพระองคผูเจริญ   
ภาษิตของพระองคแจมแจงนกั  ภาษติของพระองคไพเราะนัก  พระพุทธเจาขา  พระองคทรง   
ประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ํา เปดของท่ีปด  บอกทางแก    
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คนหลงทาง หรือสองประทีปในท่ีมืดดวยตั้งใจวา คนมีจกัษุจกัเหน็รูป ดังนี้ หมอมฉันท้ังสองนี้   
ขอถึงพระผูมีพระภาค พระธรรม และพระภกิษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระองคจงทรงจําหมอมฉัน   
ท้ังสองวา เปนอุบาสิกาผูมอบชีวิตถึงสรณะ จําเดิมแตวันนี้เปนตนไป.   
        ก็มารดาและภรรยาเกาของทานพระยส  ไดเปนอุบาสิกา  กลาวอางพระรัตนตรัยเปน   
ชุดแรกในโลก. คร้ังนั้น มารดาบิดาและภรรยาเกาของทานพระยสไดอังคาสพระผูมีพระภาคและ   
ทานพระยส  ดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีตดวยมือของตนๆ  จนใหหามภัต ทรงนําพระหัตถ   
ออกจากบาตรแลว  จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง.  ขณะน้ัน  พระผูมีพระภาคทรงช้ีแจงใหมารดา   
บิดา  และภรรยาเกาของทานพระยส  เห็นแจง  สมาทาน  อาจหาญ  ราเริง  ดวยธรรมีกถา   
แลวเสด็จลุกจากอาสนะกลับไป.   
                        สหายคฤหัสถ ๔ คนของพระยสออกบรรพชา   
        [๓๐] สหายคฤหัสถ ๔ คนของทานพระยส  คือ  วิมล ๑  สุพาหุ ๑  ปุณณชิ ๑   
ควัมปติ ๑ เปนบุตรของสกุลเศรษฐีสืบๆ  มา ในพระนครพาราณสี  ไดทราบขาววา ยสกุลบุตร   
ปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะ ออกจากเรือน บวชเปนบรรพชิตแลว. คร้ันทราบดังนั้นแลว   
ไดดําริวา  ธรรมวินัยและบรรพชาท่ียสกุลบุตร  ปลงผมและหนวดนุงหมผากาสายะออกจากเรือน   
บวชเปนบรรพชิตแลวนัน้ คงไมต่ําทรามแนนอน ดังนี้ จึงพากันเขาไปหาทานพระยส อภิวาทแลว   
ไดยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง จึงทานพระยสพาสหายคฤหัสถท้ัง ๔ นั้น เขาเฝาพระผูมีพระภาค   
ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง  ไดกราบทูลวา  พระพุทธเจาขา สหายคฤหัสถของ   
ขาพระองค ๔ คนนี้ ช่ือ วิมล ๑  สุพาหุ ๑  ปุณณชิ ๑  ควัมปติ ๑ เปนบุตรของสกุลเศรษฐี   
สืบๆ  มาในพระนครพาราณสี  ขอพระผูมีพระภาคโปรดประทานโอวาทส่ังสอนสหายของขา   
พระองคเหลานี้.   
        พระผูมีพระภาคทรงแสดงอนุปุพพกิถาแกพวกเขา  คือ  ทรงประกาศทานกถา สีลกถา   
สัคคกถา  โทษ  ความตํ่าทราม  ความเศราหมองของกามทั้งหลาย   และอานิสงสในความ   
ออกจากกาม.  เม่ือพระผูมีพระภาคทรงทราบวา  พวกเขามีจิตสงบ  มีจิตออน  มีจิตปลอดจาก   
นิวรณ  มีจิตเบิกบาน  มีจิตผองใสแลว  จึงทรงประกาศพระธรรมเทศนาท่ีพระพุทธเจา   
ท้ังหลายทรงยกข้ึนแสดงดวยพระองคเอง คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค.  ดวงตาเห็นธรรม   
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ปราศจากธุลี  ปราศจากมลทิน วา  ส่ิงใดส่ิงหนึ่งมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา  ส่ิงนั้นท้ังมวล   
มีความดับเปนธรรมดา  ไดเกดิแกพวกเขา ณ ท่ีนั่งนัน้แล ดุจผาท่ีสะอาดปราศจากมลทิน ควร   
ไดรับน้ํายอมเปนอยางดี  ฉะนั้น.  พวกเขาไดเห็นธรรมแลว  ไดบรรลุธรรมแลว  ไดรูธรรม   
แจมแจงแลว  มีธรรมอันหยัง่ลงแลว  ขามความสงสัยไดแลว ปราศจากถอยคําแสดงความสงสัย   
ถึงความเปนผูแกลวกลา ไมตองเช่ือผูอ่ืนในคําสอนของพระศาสดา ไดทูลคํานี้ตอพระผูมีพระภาค   
วา พระพุทธเจาขา ขอพวกขาพระองคพึงไดบรรพชา พึงไดอุปสมบทในสํานักพระผูมีพระภาค.   
พระผูมีพระภาคตรัสวา พวกเธอจงเปนภกิษมุาเถิด ดังนี้ แลวไดตรัสตอไปวา  ธรรมอันเรากลาว   
ดีแลว  พวกเธอจงประพฤตพิรหมจรรย เพื่อทําท่ีสุดทุกขโดยชอบเถิด.   
        พระวาจานั้นแล ไดเปนอุปสมบทของทานผูมีอายุเหลานั้น.   
        ตอมา  พระผูมีพระภาคทรงประทานโอวาทส่ังสอนภิกษเุหลานั้นดวยธรรมีกถา. เม่ือพระ   
ผูมีพระภาคทรงประทานโอวาทส่ังสอนภกิษุเหลานั้นดวยธรรมีกถา  จิตของภิกษเุหลานั้น พนแลว   
จากอาสวะท้ังหลาย เพราะไมถือม่ัน.   
        สมัยนั้น  มีพระอรหันตเกิดข้ึนในโลก ๑๑ องค.   
                สหายคฤหสัถ ๔ คน  ของพระยสออกบรรพชา จบ.   
                                _____________   
                        สหายคฤหัสถ ๕๐ คน ของพระยสออกบรรพชา   
        [๓๑] สหายคฤหัสถของทานพระยส  เปนชาวชนบทจํานวน ๕๐ คน  เปนบุตรของ   
สกุลเกาสืบๆ  กันมา ไดทราบขาววา ยสกลุบุตร  ปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะ  ออก   
จากเรือนบวชเปนบรรพชิตแลว.  คร้ันทราบดังนั้นแลวไดดําริวา  ธรรมวินัยและบรรพชาท่ี   
ยสกุลบุตรปลงผมและหนวด  นุงหมผากาสายะออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตแลวนั้น คงไม   
ต่ําทรามแนนอน  ดังนี้ จึงพากันเขาไปหาทานพระยส อภิวาทแลวไดยนือยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง   
จึงทานพระยสพาสหายคฤหสัถจํานวน ๕๐ คนนั้นเขาเฝาพระผูมีพระภาค ถวายบังคมแลวนั่ง ณ    
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ท่ีควรสวนขางหน่ึง  ไดกราบทูลวา พระพุทธเจาขา สหายคฤหัสถของขาพระองคเหลานี้เปนชาว   
ชนบท  เปนบุตรของสกุลเกาสืบๆ  กันมา  ขอพระผูมีพระภาคโปรดประทานโอวาทส่ังสอนสหาย   
ของขาพระองคเหลานี้.   
        พระผูมีพระภาคทรงแสดงอนุปุพพกิถาแกพวกเขา คือ ทรงประกาศทานกถา สีลกถา   
สัคคกถา โทษ ความตํ่าทราม ความเศราหมองของกามท้ังหลาย และอานิสงสในความออกจาก   
กาม.  เม่ือพระผูมีพระภาคทรงทราบวา  พวกเขามีจติสงบ  มีจิตออน  มีจิตปลอดจากนิวรณ   
มีจิตเบิกบาน  มีจิตผองใสแลว  จึงทรงประกาศพระธรรมเทศนา  ท่ีพระพุทธเจาท้ังหลายทรงยก   
ข้ึนแสดงดวยพระองคเอง คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค.  ดวงตาเห็นธรรม ปราศจากธุลี   
ปราศจากมลทิน วา ส่ิงใดส่ิงหนึ่งมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา ส่ิงนั้นท้ังมวลมีความดับเปนธรรมดา   
ไดเกดิแกพวกเขา ณ ท่ีนั่งนัน้แล  ดุจผาท่ีสะอาดปราศจากมลทิน  ควรไดรับน้ํายอมเปนอยางดี   
ฉะนั้น. พวกเขาไดเหน็ธรรมแลว ไดบรรลุธรรมแลว ไดรูธรรมแจมแจงแลว  มีธรรมอันหยั่งลง   
แลว  ขามความสงสัยไดแลว  ปราศจากถอยคําแสดงความสงสัย  ถึงความเปนผูแกลวกลา   
ไมตองเช่ือผูอ่ืนในคําสอนของพระศาสดา  ไดทูลคํานี้ตอพระผูมีพระภาควา  พระพุทธเจาขา   
ขอพวกขาพระองคพึงไดบรรพชา พึงไดอุปสมบทในสํานักพระผูมีพระภาค.  พระผูมีพระภาคตรัสวา   
พวกเธอจงเปนภิกษุมาเถิด  ดังนี้  แลวไดตรัสตอไปวา  ธรรมอันเรากลาวดีแลว พวกเธอจง   
ประพฤติพรหมจรรยเพื่อทําท่ีสุดทุกขโดยชอบเถิด.   
        พระวาจานั้นแล ไดเปนอุปสมบทของทานผูมีอายุเหลานั้น.   
        ตอมาพระผูมีพระภาคทรงประทานโอวาทส่ังสอนภิกษเุหลานั้น ดวยธรรมีกถา.  เม่ือพระ   
ผูมีพระภาคทรงประทานโอวาทส่ังสอนภกิษุเหลานั้นดวยธรรมีกถา จิตของภิกษุเหลานั้นพนแลว   
จากอาสวะท้ังหลาย เพราะไมถือม่ัน.   
        สมัยนั้น  มีพระอรหันตเกิดข้ึนในโลก ๖๑ องค.   
        สหายคฤหัสถ ๕๐ คน  ของพระยสออกบรรพชา จบ.   
                                ______________    
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                                เร่ืองพนจากบวง   
        [๓๒] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราพนแลว   
จากบวงท้ังปวง  ท้ังท่ีเปนของทิพย  ท้ังท่ีเปนของมนุษย  แมพวกเธอก็พนแลวจากบวงท้ังปวง   
ท้ังท่ีเปนของทิพย  ท้ังท่ีเปนของมนุษย  พวกเธอจงเท่ียวจาริก  เพื่อประโยชนและความสุขแก   
ชนหมูมาก เพือ่อนุเคราะหโลก  เพื่อประโยชนเกื้อกูลและความสุขแกทวยเทพและมนุษย   
พวกเธออยาไดไปรวมทางเดียวกันสองรูป  จงแสดงธรรมงามในเบ้ืองตน  งามในทามกลาง   
งามในท่ีสุด  จงประกาศพรหมจรรยพรอมท้ังอรรถท้ังพยัญชนะครบบริบูรณ บริสุทธ์ิ สัตวท้ังหลาย   
จําพวกท่ีมีธุลีคือกิเลศในจกัษุนอย  มีอยู  เพราะไมไดฟงธรรมยอมเส่ือม ผูรูท่ัวถึงธรรม  จักมี   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย  แมเราก็จกัไปยังตําบลอุรุเวลาเสนานิคม  เพื่อแสดงธรรม.   
                                เร่ืองพนจากบวง จบ.   
                                เร่ืองมาร   
        [๓๓] คร้ังนั้น มารผูมีใจบาปเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค คร้ันแลวไดทูลพระผูมีพระภาค   
ดวยคาถาวา   
        ทานเปนผูอันบวงท้ังปวง  ท้ังท่ีเปนของทิพย  ท้ังท่ีเปนของมนุษย  ผูกพันไวแลว ทาน   
เปนผูอันเคร่ืองผูกใหญรัดรึงแลว  แนะสมณะ  ทานจักไมพนเรา.   
        พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา  เราเปนผูพนแลวจากบวงท้ังปวง  ท้ังท่ีเปนของทิพย ท้ังท่ี   
เปนของมนุษย  เราเปนผูพนแลวจากเคร่ืองผูกใหญ  ดกูรมาร  ทานถูกเรากําจดัเสียแลว.   
        มารกราบทูลวา  บวงนี้เท่ียวไปไดในอากาศ  เปนของมีในจิต  สัญจรอยู  เราจักผูกรัด   
ทานดวยบวงนั้น  แนะสมณะ  ทานจักไมพนเรา.   
        พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา  เราปราศจากความพอใจในอารมณเหลานี้  คือ  รูป  เสียง   
กล่ิน  รส  โผฏฐัพพะ  อันเปนท่ีร่ืนรมยใจ  ดูกรมาร  ทานถูกเรากําจดัเสียแลว.   
        คร้ังนั้น  มารผูมีใจบาปรูวา  พระผูมีพระภาคทรงรูจกัเรา พระสุคตทรงรูจักเรา  ดงันี้แลว   
มีทุกข  เสียใจ  หายไปในที่นัน้เอง.   
                                เร่ืองมาร จบ.    
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                ทรงอนุญาตบรรพชาและอุปสมบทดวยไตรสรณคมน   
        [๓๔] ก็โดยสมัยนัน้  ภกิษุท้ังหลายพากุลบุตรผูมุงบรรพชาและผูมุงอุปสมบท  มาจาก   
ทิศตางๆ  จากชนบทตางๆ  ดวยต้ังใจวา  พระผูมีพระภาคจักใหพวกเขาบรรพชาอุปสมบท.  ใน   
เพราะเหตุนั้น ท้ังพวกภิกษุ ท้ังกุลบุตรผูมุงบรรพชาและกุลบุตรผูมุงอุปสมบท  ยอมลําบาก.   
        คร้ังนั้น  พระผูมีพระภาคประทับในท่ีสงัด หลีกเรนอยู มีพระทัยปริวิตกเกดิข้ึนอยางนีว้า   
บัดนี้  ภกิษุท้ังหลายพากุลบุตรผูมุงบรรพชาและผูมุงอุปสมบทมาจากทิศตางๆ จากชนบทตางๆ   
ดวยต้ังใจวา  พระผูมีพระภาคจักใหพวกเขาบรรพชา  อุปสมบท  ในเพราะเหตนุั้น  ท้ังพวกภิกษุ   
ท้ังกุลบุตรผูมุงบรรพชาและกุลบุตรผูมุงอุปสมบท ยอมลําบาก  ผิฉะนัน้  เราพึงอนุญาตแกภิกษุ   
ท้ังหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย บัดนี้ พวกเธอนั่นแหละจงใหกุลบุตรท้ังหลายบรรพชาอุปสมบท   
ในทิศนั้นๆ  ในชนบทนั้นๆ  เถิด. คร้ันเวลาเย็น เสดจ็ออกจากท่ีเรน  รับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ   
ในเพราะเหตเุปนเคามูลนั้น  ในเพราะเหตแุรกเกิดนัน้  ทรงทําธรรมีกถาแลว  รับส่ังกะภิกษุ   
ท้ังหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราไปในท่ีสงัด หลีกเรนอยู ณ ท่ีนี้  ไดมีใจปริวิตกเกิดข้ึนอยางนี้   
วา บัดนี้ ภิกษท้ัุงหลายพากุลบุตรผูมุงบรรพชาและผูมุงอุปสมบท มาจากทิศตางๆ  จากชนบท   
ตางๆ  ดวยต้ังใจวา  พระผูมีพระภาคจกัใหพวกเขาบรรพชาอุปสมบท  ในเพราะเหตนุั้น ท้ังพวก   
ภิกษุ  ท้ังกุลบุตรผูมุงบรรพชา และกุลบุตรผูมุงอุปสมบท  ยอมลําบาก  ผิฉะนั้น  เราพึงอนุญาต   
แกภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  บัดนี้  พวกเธอนัน่แหละจงใหกุลบุตรท้ังหลายบรรพชา   
อุปสมบทในทิศนั้นๆ  ในชนบทน้ันๆ  เถิด.  ดูกรภกิษุท้ังหลาย บัดนี้ เราอนุญาต พวกเธอ   
นั่นแหละจงใหกุลบุตรท้ังหลายบรรพชาอุปสมบท ในทิศนั้นๆ  ในชนบทน้ันๆ  เถิด.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  กแ็ลพวกเธอพึงใหกุลบุตรบรรพชาอุปสมบทอยางนี้:-   
        ช้ันแรก พวกเธอพึงใหกุลบุตรผูมุงบรรพชาและผูมุงอุปสมบท ปลงผมและหนวด แลว   
ใหครองผากาสายะ  ใหทําผาอุตราสงคเฉวียงบา  ใหกราบเทาภิกษุท้ังหลายแลว  ใหนัง่กระหยง   
ประคองอัญชลีส่ังวา  เธอจงวาอยางนี้ แลวใหวาสรณคมน ดังนี้:-   
        ขาพเจาถึงพระพุทธเจาเปนท่ีพึ่ง   
        ขาพเจาถึงพระธรรมเปนท่ีพึ่ง   
        ขาพเจาถึงพระสงฆเปนท่ีพึ่ง    
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        แมวาระท่ี ๒  ขาพเจาถึงพระพุทธเจาเปนท่ีพึ่ง   
        แมวาระท่ี ๒  ขาพเจาถึงพระธรรมเปนท่ีพึ่ง   
        แมวาระท่ี ๒  ขาพเจาถึงพระสงฆเปนท่ีพึ่ง   
        แมวาระท่ี ๓  ขาพเจาถึงพระพุทธเจาเปนท่ีพึ่ง   
        แมวาระท่ี ๓  ขาพเจาถึงพระธรรมเปนท่ีพึ่ง   
        แมวาระท่ี ๓  ขาพเจาถึงพระสงฆเปนท่ีพึ่ง   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  เราอนุญาตบรรพชาอุปสมบท ดวยไตรสรณคมนนี้.   
                        กถาวาดวยอุปสมบทดวยไตรสรณคมน จบ.   
                                ทรงประทานโอวาทแกภิกษุสงฆ   
        [๓๕] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงจาํพรรษาแลว  รับส่ังกะภิกษท้ัุงหลายวา  ดกูรภิกษุ   
ท้ังหลาย  เพราะทําในใจโดยแยบคาย  เพราะต้ังความเพยีรชอบโดยแยบคาย  เราจึงไดบรรลุ   
อนุตตรวิมุติ  จึงไดทําอนุตตรวิมุติใหแจง  แมพวกเธอก็ไดบรรลุอนุตตรวิมุติ  ทําอนุตตรวิมุติ   
ใหแจง  เพราะทําในใจโดยแยบคาย  เพราะตั้งความเพยีรชอบโดยแยบคาย.   
        คร้ังนั้น  มารผูมีใจบาปเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค  คร้ันแลวไดทูลพระผูมีพระภาคดวย   
คาถาวา   
        ทานเปนผูอันบวงมาร  ท้ังท่ีเปนของทิพย  ท้ังท่ีเปนของมนุษยผูกพันไวแลว  ทานเปน   
ผูอันเครื่องผูกแหงมารรัดรึงแลว แนะสมณะ ทานจักไมพนเรา.   
        พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา  เราเปนผูพนแลวจากบวงมาร ท้ังท่ีเปนของทิพย ท้ังที่เปน   
ของมนุษย เราเปนผูพนแลวจากเคร่ืองผูกแหงมาร  ดูกรมาร  ทานถูกเรากําจัดเสียแลว.   
        คร้ังนั้น  มารผูมีใจบาปรูวา  พระผูมีพระภาคทรงรูจกัเรา พระสุคตทรงรูจักเรา ดงันี้แลว   
มีทุกข เสียใจ หายไปในที่นัน้เอง.   
                                เร่ืองสหายภัททวัคคีย   
        [๓๖] คร้ันพระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีพระนครพาราณสีตามพระพุทธาภิรมย แลวเสด็จ   
จาริกไปโดยมรรคาอันจะไปสูตําบลอุรุเวลา  และทรงแวะจากทาง  แลวเสด็จเขาไปยงัไพรสณฑ   
แหงหนึ่ง  คร้ันถึงไพรสณฑนั้นแลว  ประทับนั่ง ณ โคนไมตนหนึ่ง.   
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        ก็โดยสมัยนั้นแล  สหายภัททวัคคียจํานวน  ๓๐ คน  พรอมดวยปชาบดีบําเรอกันอยู ณ   
ไพรสณฑแหงนั้น.  สหายคนหน่ึงไมมีประชาบดี.  สหายท้ังหลายจึงไดนําหญิงแพศยามาเพ่ือ   
ประโยชนแกเขา.  ตอมาหญิงแพศยานั้น เม่ือพวกสหายนั้นเผลอตัวมัวบําเรอกันอยู  ไดลัก   
เคร่ืองประดับหนีไป.  จึงพวกสหายนัน้ เม่ือจะทําการชวยเหลือสหาย  เท่ียวตามหาหญิงแพศยา   
นั้น ไปถึงไพรสณฑแหงนั้น  ไดเหน็พระผูมีพระภาคประทับนั่งอยู ณ โคนไมตนหนึ่ง คร้ันแลว   
จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค  แลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา  พระผูมีพระภาคเห็นหญิงบางไหม   
เจาขา?   
        พระผูมีพระภาคทรงยอนถามวา  ดูกรกุมารท้ังหลาย  พวกเธอจะตองการอะไรดวย   
หญิงเลา?   
        ภัท. เจาขา พวกขาพเจาเปนสหายภัททวัคคียจํานวน ๓๐ คน ในตําบลน้ี  พรอมดวย   
ปชาบดี บําเรอกันอยูในไพรสณฑแหงนี้  สหายคนหนึ่งไมมีปชาบดี  พวกขาพเจาจงึไดนําหญิง   
แพศยามาเพ่ือประโยชนแกเขา ตอมา หญิงแพศยานั้น  เม่ือพวกขาพเจาเผลอตัวมัวบําเรอกันอยู   
ไดลักเคร่ืองประดับหนีไป เพราะเหตุนั้น พวกขาพระองคผูเปนสหายกัน เม่ือจะทําการชวยเหลือ   
สหาย จึงเท่ียวตามหาหญิงนัน้มาถึงไพรสณฑแหงนี้ เจาขา.   
        ภ.  ดูกรกมุารท้ังหลาย พวกเธอสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ขอท่ีพวกเธอแสวงหาหญิง   
หรือแสวงหาตนน้ัน อยางไหนเปนความดีของพวกเธอเลา?   
        ภัท.  ขอท่ีพวกขาพระองคแสวงหาตนนั่นแล  เปนความดีของพวกขาพเจา เจาขา.   
        ภ.  ดูกรกมุารท้ังหลาย  ถาอยางนั้นพวกเธอนั่งลงเถิด  เราจักแสดงธรรมแกพวกเธอ.   
        พวกสหายภัททวัคคียเหลานั้น  รับพระพุทธาณัติพจนวา อยางนั้น เจาขา  ถวายบังคม   
พระผูมีพระภาคแลว  นั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง.  พระผูมีพระภาคทรงแสดงอนปุุพพิกถา   
แกพวกเขา คือทรงประกาศทานกถา สีลกถา สัคคกถา โทษ ความตํ่าทราม  ความเศราหมองของ   
กามทั้งหลาย  และอานิสงสในความออกจากกาม.  เม่ือพระองคทรงทราบวา  พวกเขามีจิตสงบ   
มีจิตออน  มีจติปลอดจากนวิรณ  มีจิตเบิกบาน  มีจิตผองใสแลว จึงทรงประกาศพระธรรมเทศนา   
ท่ีพระพุทธเจาท้ังหลายทรงยกข้ึนแสดงดวยพระองคเอง  คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค.  ดวงตา   
เห็นธรรม  ปราศจากธุลี  ปราศจากมลทินวา  ส่ิงใดส่ิงหนึง่มีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา  ส่ิงนั้น   
ท้ังมวลมีความดับเปนธรรมดา  ไดเกดิแกพวกเขา ณ ท่ีนั่งนั่นแล ดจุผาท่ีสะอาด ปราศจากมลทิน    
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ควรไดรับน้ํายอมเปนอยางดี ฉะนั้น. พวกเขาไดเหน็ธรรมแลว ไดบรรลุธรรมแลว ไดรูธรรม   
แจมแจงแลว มีธรรมอันหยัง่ลงแลว ขามความสงสัยไดแลว ปราศจากถอยคําแสดงความสงสัย   
ถึงความเปนผูแกลวกลา ไมตองเช่ือผูอ่ืนในคําสอนของพระศาสดา ไดทูลคํานี้ตอพระผูมีพระภาค   
วา พระเจาขา พวกขาพระองคพึงไดบรรพชา พึงไดอุปสมบทในสํานักพระผูมีพระภาค.   
        พระผูมีพระภาคตรัสวา พวกเธอจงเปนภิกษุมาเถิด ดังนี้ แลวไดตรัสตอไปวา ธรรม   
อันเรากลาวดแีลว พวกเธอจงประพฤติพรหมจรรย เพื่อทําท่ีสุดทุกขโดยชอบเถิด.   
        พระวาจานั้นแล ไดเปนอุปสมบทของทานผูมีอายุเหลานั้น.   
                                เร่ืองสหายภัททวัคคีย จบ   
                                ทุติยภาณวาร จบ.   
                                ____________   
                                เร่ืองชฎิล ๓ พี่นอง   
        [๓๗] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคเสดจ็จาริกโดยลําดบั ถึงตําบลอุรุเวลาแลว. ก็โดย   
สมัยนั้นแล ชฎิล ๓ คน คือ อุรุเวลกัสสป ๑ นทีกัสสป ๑ คยากัสสป ๑ อาศัยอยูในตําบล   
อุรุเวลา. บรรดาชฎิล ๓ คนนั้น ชฎิลช่ืออุรุเวลกัสสป เปนผูนํา เปนผูฝกสอน เปนผูเลิศ เปน   
หัวหนา เปนประธาน ของชฎิล ๕๐๐ คน. ชฎิลช่ือนทีกัสสป เปนผูนํา เปนผูฝกสอน เปน   
ผูเลิศ เปนหัวหนา เปนประธาน ของชฎิล ๓๐๐ คน. ชฎิลช่ือคยากัสสป เปนผูนํา เปน   
ผูฝกสอน เปนผูเลิศ เปนหัวหนา เปนประธาน ของชฎิล ๒๐๐ คน. คร้ังนั้น พระผูมีพระภาค   
ไดเสด็จเขาไปสูอาศรมของชฎิลช่ืออุรุเวลกัสสป แลวไดตรัสกะชฎิลช่ืออุรุเวลกัสสปวา ดูกร   
กัสสป ถาทานไมหนักใจ เราขออาศัยอยูในโรงบูชาเพลิงสักคืนหนึ่ง.   
        อุรุ. ขาแตมหาสมณะ ขาพเจาไมหนกัใจเลย แตในโรงบูชาเพลิงนั้นมีพญานาคดุราย   
มีฤทธ์ิ เปนอสรพิษ มีพิษรายแรง อยาเลย มันจะทําใหทานลําบาก.   
        แมคร้ังท่ีสอง พระผูมีพระภาคไดตรัสแกชฎิลช่ืออุรุเวลกัสสปวา ดกูรกัสสป ถาทาน   
ไมหนักใจ เราขออาศัยอยูในโรงบูชาเพลิงสักคืนหนึ่ง.    
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        อุรุ. ขาแตมหาสมณะ ขาพเจาไมหนกัใจเลย แตในโรงบูชาเพลิงนั้นมีพญานาคดุราย   
มีฤทธ์ิ เปนอสรพิษ มีพิษรายแรง อยาเลย มันจะทําใหทานลําบาก.   
        แมคร้ังท่ีสาม พระผูมีพระภาคไดตรัสแกชฎิลช่ืออุรุเวลกัสสปวา ดกูรกัสสป ถาทาน   
ไมหนักใจ เราขออาศัยอยูในโรงบูชาเพลิงสักคืนหนึ่ง.   
        อุรุ. ขาแตมหาสมณะ ขาพเจาไมหนกัใจเลย แตในโรงบูชาเพลิงนั้นมีพญานาคดุราย   
มีฤทธ์ิ เปนอสรพิษ มีพิษรายแรง อยาเลย มันจะทําใหทานลําบาก.   
        ภ. ลางที พญานาคจะไมทําใหเราลําบาก ดูกรกัสสป เอาเถิด ขอทานจงอนุญาตโรง   
บูชาเพลิง.   
        อุรุ. ขาแตมหาสมณะ เชิญทานอยูตามสบายเถิด.   
        คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปสูโรงบูชาเพลิง แลวทรงปูหญา เคร่ืองลาด ประทับ   
นั่งคูบัลลังก ตั้งพระกายตรง ดํารงพระสติม่ัน.   
                                ปาฏิหาริยท่ี ๑   
        [๓๘] คร้ังนั้น พญานาคนั้นไดเห็นพระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปดังนั้น คร้ันแลว มี   
ความข้ึงเคียดไมพอใจ จึงบังหวนควันข้ึน. ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคไดทรงดําริวา ไฉนหนอ   
เราพึงครอบงําเดชของพญานาคนี้ดวยเดชของตน ไมกระทบกระท่ังผิวหนัง เนื้อ เอ็น กระดูก   
และเยื่อในกระดูก ดังนี้ แลวทรงบันดาลอิทธาภิสังขารเชนนั้น ทรงบังหวนควันแลว. พญานาค   
นั้นทนความลบหลูไมได จึงพนไฟสูในทันที. แมพระผูมีพระภาคก็ทรงเขากสิณสมาบัติมีเตโชธาตุ   
เปนอารมณ บันดาลไฟตานทานไว. เม่ือท้ังสองฝายโพลงไฟข้ึน โรงบูชาเพลิงรุงโรจนเปนเปลว   
เพลิงดุจไฟลุกไหมท่ัวไป. จึงชฎิลพวกนัน้พากันลอมโรงบูชาเพลิง แลวกลาวอยางนีว้า ชาวเรา   
พระมหาสมณะรูปงามคงถูกพญานาคเบียดเบียนแน. ตอมา พระผูมีพระภาคไดทรงครอบงําเดชของ   
พญานาคนั้น ดวยเดชของพระองค ไมกระทบกระท่ังผิวหนัง เนื้อ เอ็น กระดูก และเยือ่ใน   
กระดูก ทรงขดพญานาคไวในบาตร โดยผานราตรีนั้น แลวทรงแสดงแกชฎิลอุรุเวลกสัสปดวย   
พระพุทธดํารัสวา ดูกรกัสสป นี่พญานาคของทาน เราครอบงําเดชของมันดวยเดชของเราแลว   
จึงชฎิลอุรุเวลกัสสปไดดําริวา พระมหาสมณะมีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมากแท จึงครอบงําเดช    
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ของพญานาคท่ีดุราย  มีฤทธ์ิ เปนอสรพิษ มีพิษรายแรง ดวยเดชของตนได  แตพระมหาสมณะ   
นี้ก็ไมเปนพระอรหันตเหมือนเราแน.   
        [๓๙] ท่ีแมน้ําเนรัญชรา  พระผูมีพระภาคไดตรัสกะชฎิลอุรุเวลกัสสป วาดังนี้:-   
        ดูกรกัสสป  ถาทานไมหนักใจ  เราขออาศัยอยูในโรงบูชาเพลิงสักวันหนึ่ง.   
        อุรุ. ขาแตมหาสมณะ ขาพเจาไมหนกัใจเลย แตขาพเจาหวังความสําราญจึงหามทานวา   
ในโรงบูชาเพลิงนั้นมีพญานาคดุราย  มีฤทธ์ิ  เปนอสรพิษ  มีพิษรายแรง  อยาเลย  มันจะทําให   
ทานลําบาก.   
        ภ.  ลางที พญานาคนั้นจะไมทําใหเราลําบาก  ดูกรกสัสป  เอาเถิด  ทานจงอนุญาตโรง   
บูชาเพลิง.   
        พระผูมีพระภาคทรงทราบอุรุเวลกัสสปน้ันวา อนุญาตใหแลว ไมทรงคร่ันคราม ปราศจาก   
ความกลัว  เสด็จเขาไป.   
        พญานาคเห็นพระผูมีพระภาคผูแสวงคุณความดี  เสด็จเขาไปแลว  ไมพอใจ  จึงบังหวน   
ควันข้ึน.   
        สวนพระพุทธเจาผูเปนมนุษยประเสริฐ มีพระทัยดี มีพระทัยไมขัดเคือง  ทรงบังหวน   
ควันข้ึนในท่ีนัน้.   
        แตพญานาคทนความลบหลูไมได  จึงพนไฟสู.   
        สวนพระพุทธเจาผูเปนมนุษยประเสริฐ ทรงฉลาดในกสิณสมาบัตมีิเตโชธาตุเปนอารมณ   
ไดทรงบันดาลไฟตานทานไวในท่ีนั้น.   
        เม่ือท้ังสองฝายโพลงไฟข้ึนแลว  โรงบูชาเพลิงรุงโรจนเปนเปลวเพลิง.  พวกชฎิลกลาว   
กันวา ชาวเรา พระสมณะรูปงามคงถูกพญานาคเบียดเบียนแน.   
        คร้ันราตรีผานไป  เปลวไฟของพญานาคไมปรากฏ.  แตเปลวไฟสีตางๆ  ของพระผูมี   
พระภาคผูทรงฤทธ์ิยังสถิตอยู.   
        พระรัศมีสีตางๆ  คือสีเขียว สีแดง สีหงสบาท สีเหลือง สีแกวผลึก ปรากฏท่ีพระกาย   
พระอังคีรส.   
        พระพุทธองคทรงขดพญานาคไวในบาตรแลว   ทรงแสดงแกพราหมณวา  ดูกรกัสสป   
นี่พญานาคของทาน  เราครอบงําเดชของมันดวยเดชของเราแลว.    
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        คร้ังนั้น  ชฎิลอุรุเวลกัสสป  เล่ือมใสยิ่งนัก  เพราะอิทธิปาฏิหารยนี้ของพระผูมีพระภาค   
ไดทูลคํานี้ตอพระผูมีพระภาควา  ขาแตมหาสมณะ นิมนตอยูในท่ีนี้แหละ  ขาพเจาจกับํารุงทาน   
ดวยภัตตาหารประจํา.   
                                ปาฏิหาริยท่ี ๑  จบ   
                                _____________                                   
                                ปาฏิหาริยท่ี ๒   
        [๔๐] คร้ังนั้น  พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ไพรสณฑแหงหนึง่  ไมไกลจากอาศรม   
ของชฎิลอุรุเวลกัสสป.  คร้ังนั้น ทาวมหาราชท้ัง ๔ เม่ือราตรีปฐมยามผานไปแลว เปลงรัศมีงาม   
ยังไพรสณฑท้ังส้ินใหสวางไสว  แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค คร้ันถึงแลวจึงถวายบังคมพระผูมี   
พระภาค  ไดยนืเฝาอยูท้ัง ๔ ทิศ  ดุจกองไฟใหญฉะนัน้.  ตอมาชฎิลอุรุเวลกัสสป  เขาไปเฝา   
พระผูมีพระภาคโดยผานราตรีนั้น  คร้ันถึงแลวไดทูลคํานี้ตอพระผูมีพระภาควา  ถึงเวลาแลว   
มหาสมณะ  ภตัตาหารเสร็จแลว  พวกนัน้คือใครกันหนอ เม่ือราตรีปฐมยามผานไปแลว มีรัศมี   
งาม  ยังไพรสณฑท้ังส้ินใหสวางไสว เขาไปหาทาน  คร้ันถึงแลวอภวิาททาน ไดยืนอยูท้ัง ๔ ทิศ   
ดุจกองไฟใหญฉะนั้น?   
        พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรกัสสป พวกนั้นคือทาวมหาราชท้ัง ๔ เขามาหาเราเพ่ือ   
ฟงธรรม.   
        คร้ังนั้น ชฎิลอุรุเวลกัสสปไดมีความดําริวา  พระมหาสมณะมีฤทธ์ิมาก  มีอานุภาพมาก   
แท  ถึงกับทาวมหาราชท้ัง ๔ เขามาหาเพื่อฟงธรรม แตก็ไมเปนพระอรหันตเหมือนเราแน.   
        คร้ังนั้น  พระผูมีพระภาคเสวยภัตตาหารของชฎิลอุรุเวลกัสสป  แลวประทับอยูใน   
ไพรสณฑตําบลนั้นแล.   
                                ปาฏิหาริยท่ี ๒  จบ   
                                _____________    
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                                ปาฏิหาริยท่ี ๓   
        [๔๑] คร้ังนั้น  ทาวสักกะจอมทวยเทพ เม่ือราตรีปฐมยามลวงไปแลว เปลงรัศมีงาม ยัง   
ไพรสณฑท้ังส้ินใหสวางไสว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค  คร้ันถึงแลวจึงถวายบังคมพระผูมีพระภาค   
ไดประทับยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ดจุกองไฟใหญ งามและประณตีกวารัศมีแตกอน. ตอมา   
ชฎิลอุรุเวลกัสสปเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคโดยผานราตรีนั้น  คร้ันถึงแลวไดทูลคํานี้ตอพระผูมี   
พระภาควา ถึงเวลาแลว มหาสมณะ ภตัตาหารเสร็จแลว ผูนั้นคือใครกนัหนอ  เม่ือราตรีปฐมยาม   
ผานไปแลว  เปลงรัศมีงาม  ยังไพรสณฑท้ังส้ินใหสวางไสว เขามาหาทาน  คร้ันถึงแลวอภวิาท   
ทาน  ไดยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ดุจกองไฟใหญ งามและประณีตกวารัศมีแตกอน?   
        พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรกัสสป ผูนั้น คือ  ทาวสักกะจอมทวยเทพเขามาหาเรา   
เพื่อฟงธรรม.   
        คร้ังนั้น  ชฎิลอุรุกัสสปไดมีความดําริวา  พระมหาสมณะมีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมากแท   
ถึงกับทาวสักกะจอมทวยเทพเขามาหาเพื่อฟงธรรม  แตกไ็มเปนพระอรหันตเหมือนเราแน.   
        คร้ังนั้น  พระผูมีพระภาคเสวยภัตตาหารของชฎิลอุรุเวลกัสสป   แลวประทับอยูใน   
ไพรสณฑตําบลนั้นแล.   
                                ปาฏิหาริยท่ี ๓  จบ   
                                _____________   
                                ปาฏิหาริยท่ี ๔   
        [๔๒] คร้ังนั้น ทาวสหัมบดีพรหม เม่ือราตรีปฐมยามลวงไปแลว เปลงรัศมีงาม ยัง   
ไพรสณฑท้ังส้ินใหสวางไสว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค คร้ันถึงแลวจึงถวายบังคมพระผูมีพระภาค   
ไดยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง  ดุจกองไฟใหญ  งามและประณีตกวารัศมีแตกอน.  คร้ันลวง   
ราตรีนั้น  ชฎิลอุรุเวลกัสสป  ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค  คร้ันถึงแลวไดทูลคํานี้ตอพระผูมี   
พระภาควา ถึงเวลาแลว มหาสมณะ ภตัตาหารเสร็จแลว ผูนั้นคือใครกนัหนอ เม่ือราตรีปฐมยาม   
ผานไปแลว เปลงรัศมีงาม ยังไพรสนฑท้ังส้ินใหสวางไสว  เขามาหาทาน  คร้ันถึงแลวอภิวาท   
ทาน  ไดยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ดุจกองไฟใหญ งามและประณีตกวารัศมีแตกอน?    



พระวนิัยปฎก เลม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หนาท่ี 41 
        พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา  ดูกรกัสสป  ผูนั้น  คือ  ทาวสหัมบดีพรหมเขามาหาเรา   
เพื่อฟงธรรม.   
        คร้ังนั้น  ชฎิลอุรุเวลกัสสปไดดําริวา  พระมหาสมณะมีฤทธ์ิมาก  มีอานุภาพมากแท   
ถึงกับทาวสหมับดีพรหมเขามาหาเพื่อฟงธรรม แตก็ไมเปนพระอรหนัตเหมือนเราแน.   
        คร้ังนั้น  พระผูมีพระภาคเสวยภตัตาหารของชฎิลอุรุเวลกัสสป  แลวประทับอยูใน   
ไพรสณฑตําบลนั้นแล.   
                                ปาฏิหาริยท่ี ๔  จบ   
                                _____________   
                                ปาฏิหาริยท่ี ๕   
        [๔๓] ก็โดยสมัยนัน้แล  ชฎิลอุรุเวลกัสสปไดเตรียมการบูชายัญเปนการใหญ.  และ   
ประชาชนชาวอังคะและมคธท้ังส้ิน  ถือของเค้ียวของบริโภคเปนอันมาก  บายหนามุงไปหา.   
จึงชฎิลอุรุเวลกัสสปไดดําริวา บัดนี้ เราไดเตรียมการบูชายัญเปนการใหญ และประชาชนชาวอังคะ   
และมคธท้ังส้ิน  ไดนําของเคี้ยวของบริโภคเปนอันมากบายหนามุงมาหา  ถาพระมหาสมณะจักทํา   
อิทธิปาฏิหาริยในหมูมหาชน  ลาภสักการะจักเจริญยิ่งแกพระมหาสมณะ  ลาภสักการะของเรา   
จักเส่ือม  โอ  ทําไฉน  วันพรุงนี้  พระมหาสมณะจึงจะไมมาฉัน.  คร้ังนั้น  พระผูมีพระภาค   
ทรงทราบความปริวิตกแหงจิตของชฎิลอุรุเวลกัสสปดวยพระทัยแลว เสด็จไปอุตตรกุรุทวีป ทรง   
นําบิณฑบาตมาจากอุตตรกุรุทวีปนั้น แลวเสวยท่ีริมสระอโนดาต ประทับกลางวันอยู ณ ท่ีนัน้แหละ.   
คร้ันลวงราตรีนั้น  ชฎิลอุรุเวลกัสสปไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค  คร้ันถึงแลวไดทูลคํานี้ตอ   
พระผูมีพระภาควา  ถึงเวลาแลว  มหาสมณะ ภัตตาหารเสร็จแลว เพราะเหตุไรหนอ วานนี้ทาน   
จึงไมมา  เปนความจริง พวกขาพเจาระลึกถึงทานวา เพราะเหตุไรหนอ  พระมหาสมณะจึงไมมา   
แตสวนแหงขาทนียาหาร  ขาพเจาไดจัดไวเพื่อทาน   
        พระผูมีพระภาคตรัสยอนถามวา  ดูกรกัสสป  ทานไดดําริอยางนี้มิใชหรือวา  บัดนี้   
เราไดเตรียมการบูชายัญเปนการใหญ  และประชาชนชาวอังคะและมคธท้ังส้ินไดนําของเค้ียวและ    
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ของบริโภคเปนอันมากบายหนามุงมาหา  ถาพระมหาสมณะจักทําอิทธิปาฏิหาริย  ในหมูมหาชน   
ลาภสักการะจกัเจริญยิ่งแกพระมหาสมณะ  ลาภสักการะของเราจักเส่ือม  โอ  ทําไฉน วันพรุงนี้   
พระมหาสมณะจึงจะไมมาฉัน  ดูกรกัสสป  เรานั้นแลทราบความปริวิตกแหงจิตของทานดวยใจ   
ของเรา  จึงไปอุตตรกุรุทวีป  นําบิณฑบาตมาจากอุตตรกรุุทวีปนั้น  มาฉันที่ริมสระอโนดาตแลว   
ไดพักกลางวันอยู ณ ท่ีนัน้แหละ.   
        ทีนั้น  ชฎิลอุรุเวลกัสสปไดดําริวา  พระมหาสมณะมีฤทธ์ิมาก  มีอานุภาพมากแท   
จึงไดทราบความคิดนึกแมดวยใจได  แตกไ็มเปนพระอรหันตเหมือนเราแน.   
        คร้ังนั้น  พระผูมีพระภาคเสวยภัตตาหารของชฎิลอุรุเวลกัสสป  แลวประทับอยู ณ   
ไพรสณฑตําบลนั้นแล.   
                                ปาฏิหาริยท่ี ๕ จบ   
                                ______________   
                                ผาบังสุกุล   
        [๔๔] ก็โดยสมัยนัน้ ผาบังสุกุลบังเกิดแกพระผูมีพระภาค. จึงพระองคไดทรงพระดําริวา   
เราจะพึงซักผาบังสุกุล ณ ท่ีไหนหนอ.  ลําดบันั้น  ทาวสักกะจอมทวยเทพ  ทรงทราบพระดําริ   
ในพระทัยของพระผูมีพระภาคดวยพระทัยของพระองค  จึงขุดสระโบกขรณีดวยพระหัตถ  แลว   
ไดทูลพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา ขอพระผูมีพระภาคโปรดซักผาบังสุกุลในสระนี้.  ท่ีนั้น   
พระผูมีพระภาคไดทรงพระดาํริวา  เราจะพงึขยําผาบังสุกุล ณ ท่ีไหนหนอ. ลําดับนั้น ทาวสักกะ   
จอมทวยเทพ  ทรงทราบพระดําริในพระทัยของพระผูมีพระภาคดวยพระทัยของพระองคแลว  ได   
ยกศิลาแผนใหญมาวางพลางทูลวา  พระพุทธเจาขา  ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงขยําผาบังสุกุล   
บนศิลาแผนนี้.  ลําดับนั้น  พระผูมีพระภาคไดทรงพระดําริวา  เราจะพึงพาดผาบังสุกุลไว ณ   
ท่ีไหนหนอ.  คร้ังนั้น  เทพยดาท่ีสิงสถิตอยูท่ีตนกุมบก  ทราบพระดําริในพระหทัยของพระผูมี   
พระภาคดวยใจของตน  จึงนอมกิ่งกุมลงมา พลางกราบทูลวา พระพุทธเจาขา ขอพระผูมีพระภาค   
โปรดทรงพาดผาบังสุกุลไวท่ีกิ่งกุมนี้.  คร้ังนั้น  พระผูมีพระภาคไดทรงพระดําริวา  เราจะผ่ึงผา   
บังสุกุล ณ ท่ีไหนหนอ.  คร้ังนั้น  ทาวสักกะจอมทวยเทพ  ทรงทราบพระดําริในพระหทัยของ   
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พระผูมีพระภาคดวยพระทัยของพระองคแลว  ไดยกแผนศิลาใหญมาวางไว  พลางกราบทูลวา   
พระพุทธเจาขา  ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงผ่ึงผาบังสุกุลบนศิลาแผนนี้.   
        หลังจากนั้น  ชฎิลอุรุเวลกัสสปเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคโดยลวงราตรีนั้น  คร้ันถึงแลว   
ไดทูลคํานี้ตอพระผูมีพระภาควา  ถึงเวลาแลว มหาสมณะ ภัตตาหารเสร็จแลว เพราะเหตุไรหนอ   
มหาสมณะ เม่ือกอนสระน้ีไมมีท่ีนี้  เดี๋ยวนีมี้สระอยูท่ีนี้  เม่ือกอนศิลาเหลานี้ไมมีวางอยู ใคร   
ยกศิลาเหลานีม้าวางไว  เม่ือกอนกิ่งกุมบกตนนี้ไมนอมลง เดี๋ยวนี้กิ่งนั้นนอมลง?   
        พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา  ดูกรกัสสป  ผาบังสุกุลบังเกิดแกเรา ณ ท่ีนี้  เรานัน้ได   
ดําริวา  จะพึงซักผาบังสุกุล ณ ท่ีไหนหนอ  คร้ังนั้น ทาวสักกะจอมทวยเทพ ทรงทราบความดําริ   
ในจิตของเราดวยพระทัยของพระองคแลว  จึงขุดสระโบกขรณีดวยพระหัตถ  แลวตรัสบอกแก   
เราวา  พระพทุธเจาขา ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงซักผาบังสุกุลในสระนี้ สระน้ีอันผูมิใชมนุษย   
ไดขุดแลวดวยมือ  ดูกรกัสสป  เรานั้นไดดาํริวา  จะพึงขยาํผาบังสุกุล ณ ท่ีไหนหนอ  คร้ังนั้น   
ทาวสักกะจอมทวยเทพ  ทราบความดําริในจิตของเราดวยพระทัยของพระองคแลว  ไดทรงยก   
ศิลาแผนใหญมาวางไว  โดยทูลวา  พระพุทธเจาขา  ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงขยําผาบังสุกุล   
บนศิลาแผนนี้  ศิลาแผนนี้อันผูมิใชมนุษยไดยกมาวางไว  ดูกรกัสสป  เรานั้นไดดําริวา  จะพึง   
พาดผาบังสุกุล ณ ท่ีไหนหนอ  คร้ังนั้น เทพดาท่ีสิงสถิตอยูท่ีตนกุมบก  ทราบความดาํริในจิต   
ของเราดวยใจของตนแลว  จงึนอมกิ่งกุมลงมาโดยทูลวา  พระพุทธเจาขา  ขอพระผูมีพระภาค   
โปรดทรงพาดผาบังสุกุลไวบนกิ่งกุมนี้  ตนกุมบกนีน้ั้นประหนึ่งจะกราบทูลวา  ขอพระองคจง   
ทรงนําพระหตัถมาแลวนอมลง ดูกรกัสสป เราน้ันไดดําริวา  จะพึงผ่ึงผาบังสุกุล ณ ท่ีไหนหนอ   
คร้ังนั้น ทาวสักกะจอมทวยเทพ ทรงทราบความดําริแหงจิตของเราดวยพระทัยของพระองคแลว   
ไดยกศิลาแผนใหญมาวางไว โดยทูลวา พระพุทธเจา ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงผ่ึงผาบังสุกุล   
บนศิลาแผนนี้ ศิลาแผนนี้อันผูมิใชมนุษยไดยกมาวางไว.   
        คร้ังนั้น ชฎิลอุรุเวลกัสสปไดดําริวา พระมหาสมณะมีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมากแท   
ถึงกับทาวสักกะจอมทวยเทพไดทําการชวยเหลือ แตก็ไมเปนพระอรหันตเหมือนเราแน.   
        คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคเสวยภัตตาหารของชฎิลอุรุเวลกัสสป แลวประทับอยูใน   
ไพรสณฑตําบลนั้นแล.   
                                ผาบังสุกุล จบ.    
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                                ปาฏิหาริยเก็บผลหวาเปนตน   
        [๔๕] คร้ันลวงราตรีนั้นไป   ชฎิลอุรุเวลกัสสปเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค  คร้ันแลวจึง   
กราบทูลภัตตกาลแดพระผูมีพระภาควา  ถึงเวลาแลว  มหาสมณะ  ภัตตาหารเสร็จแลว.   
        พระผูมีพระภาคตรัสวา  ดูกรกัสสป  ทานไปเถิด  เราจะตามไป.  พระผูมีพระภาค   
ทรงสงชฎิลอุรุเวลกัสสปไปแลว ทรงเก็บผลหวาจากตนหวาประจําชมพูทวีป แลวเสด็จมาประทับ   
นั่งในโรงบูชาเพลิงกอน.  ชฎิลอุรุเวลกัสสปไดเหน็พระผูมีพระภาคประทับนั่งในโรงบูชาเพลิงแลว   
ไดทูลคํานี้ตอพระผูมีพระภาควา  ขาแตมหาสมณะ  ทานมาทางไหน  ขาพเจากลับมากอนทาน   
แตทานยังมานัง่ในโรงบูชาเพลิงกอน?   
        ภ.  ดูกรกสัสป  เราสงทานไปแลว ไดเก็บผลหวาจากตนหวาประจําชมพูทวีป แลวมา   
นั่งในโรงบูชาเพลิงนี้กอน  ดกูรกัสสป ผลหวานีแ้ล  สมบูรณดวยสี กล่ิน รส ถาทานตองการ   
เชิญบริโภคเถิด.   
        อุรุ.  อยาเลย  มหาสมณะ ทานนัน่แหละเก็บผลไมนีม้า  ทานนั่นแหละ  จงฉันผลไม   
นี้เถิด.   
        ลําดับนั้น ชฎิลอุรุเวลกัสสปไดมีความดําริวา พระมหาสมณะมีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมากแท   
เพราะสงเรามากอนแลว  ยังเก็บผลหวาจากตนหวาประจําชมพูทวีปแลวมานั่งในโรงบูชาเพลิงกอน   
แตก็ไมเปนพระอรหันตเหมือนเราแน.   
        คร้ังนั้น  พระผูมีพระภาคเสวยภัตตาหารของชฎิลอุรุเวลกัสสปแลว  ประทับอยูใน   
ไพรสณฑตําบลนั้นแล.   
        คร้ันลวงราตรีนั้นไป  ชฎิลอุรุเวลกัสสปไปเฝาพระผูมีพระภาค คร้ันแลว จึงทูลภตัตกาล   
แดพระผูมีพระภาควา  ถึงเวลาแลว มหาสมณะ ภัตตาหารเสร็จแลว.   
        พระผูมีพระภาคทรงสงชฎิลอุรุเวลกัสสปไปดวยพระดํารัสวา  ดกูรกัสสป  ทานไปเถิด   
เราจักตามไป  แลวทรงเก็บผลมะมวง ... ผลมะขามปอม ... ผลสมอ  ในท่ีไมไกลตนหวาประจํา   
ชมพูทวีปนัน้ ... เสด็จไปสูภพดาวดึงส ทรงเก็บดอกปาริฉัตตกะ แลวมาประทับนั่งในโรงบูชาเพลิง   
กอน.  ชฎิลอุรุเวลกัสสปไดเห็นพระผูมีพระภาคประทับนั่งในโรงบูชาเพลิง  คร้ันแลวไดทูลคํานี้   
ตอพระผูมีพระภาควา  ขาแตมหาสมณะ ทานมาทางไหน ขาพเจากลับมากอนทาน  แตทานยัง   
มานั่งในโรงบูชาเพลิงกอน?.    
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        พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา  ดูกรกัสสป  เราสงทานแลวไดไปสูภพดาวดึงส  เกบ็   
ดอกปาริฉัตตกะแลว มานั่งในโรงบูชาเพลิงกอน  ดูกรกสัสป  ดอกปาริฉัตตกะน้ีแล  สมบูรณ   
ดวยสีและกล่ิน.   
        คร้ังนั้น  ชฎิลอุรุเวลกัสสปไดมีความดําริวา  พระมหาสมณะมีฤทธ์ิมาก  มีอานุภาพ   
มากแท  เพราะสงเรามากอนแลวยังไปสูภพดาวดึงส เกบ็ดอกปาริฉัตตกะแลว  มานัง่ในโรงบูชา-   
เพลิงกอน  แตก็ไมเปนพระอรหันตเหมือนเราแน.   
                                ปาฏิหาริยผาฟน   
        [๔๖] ก็โดยสมัยนัน้แล  ชฎิลเหลานั้นปรารถนาจะบําเรอไฟ  แตไมอาจจะฝาฟนได.   
จึงชฎิลเหลานัน้ไดมีความดําริตองกันวา  ขอท่ีพวกเราไมอาจผาฟนไดนัน้  คงเปนอิทธานุภาพของ   
พระมหาสมณะ  ไมตองสงสัยเลย.  คร้ังนั้น  พระผูมีพระภาคไดตรัสกะชฎิลอุรุเวลกัสสปวา   
ดูกรกัสสป  พวกชฎิลจงผาฟนเถิด.   
        ชฎิลอุรุเวลกัสสป รับพระพุทธดํารัสวา  ขาแตมหาสมณะ  พวกชฎลิจงผาฟนกัน.   
        ชฎิลท้ังหลายไดผาฟน ๕๐๐ ทอนคราวเดยีวเทานั้น.  คร้ังนั้นแล  ชฎิลอุรุเวลกัสสป   
ไดมีความดําริวา พระมหาสมณะมีฤทธ์ิมาก  มีอานุภาพมากแท  ถึงกับใหพวกชฎิลผาฟนได   
แตก็ไมเปนพระอรหันตเหมือนเราแน.   
                                ปาฏิหาริยกอไฟ   
        [๔๗] ก็โดยสมัยนัน้แล ชฎิลเหลานั้นปรารถนาจะบําเรอไฟ แตไมอาจจะกอไฟใหลุก   
ได. จึงชฎิลเหลานั้นไดมีความดําริตองกันวา  ขอท่ีพวกเราไมอาจจะกอไฟใหลุกข้ึนไดนั้น คงเปน   
อิทธานุภาพของพระมหาสมณะ ไมตองสงสัยเลย. คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคไดตรัสกะชฎิลอุรุเวล   
กัสสปวา  ดูกรกัสสป พวกชฎิลจงกอไฟใหลุกเถิด.   
        ชฎิลอุรุเวลกัสสป  รับพระพุทธดํารัสวา ขาแตมหาสมณะ  พวกชฎลิจงกอไฟใหลุก.   
ไฟท้ัง ๕๐๐ กอง  ไดลุกข้ึนคราวเดียวกันเทียว.  ลําดับนั้น ชฎิลอุรุเวลกัสสป ไดมีความดําริวา   
พระมหาสมณะมีฤทธ์ิมาก  มีอานุภาพมากแท  ถึงกับใหไฟลุกข้ึนได  แตก็ไมเปนพระอรหันต   
เหมือนเราแน.   
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                                ปาฏิหาริยดับไฟ   
        [๔๘] ก็โดยสมัยนัน้แล  ชฎิลเหลานั้นบําเรอไฟกันแลวไมอาจดับไฟได.  จึงไดคิด   
ตองกันวา  ขอท่ีพวกเราไมอาจดับไฟไดนัน้  คงเปนอิทธานุภาพของพระสมณะ  ไมตองสงสัย   
เลย. คร้ังนั้น  พระผูมีพระภาคไดตรัสกะชฎิลอุรุเวลกัสสปวา ดูกรกัสสป พวกชฎิลจงดับไฟเถิด.   
        ชฎิลอุรุเวลกัสสป รับพระพุทธดํารัสวา ขาแตมหาสมณะ พวกชฎลิจงดับไฟกนั.   
        ไฟท้ัง ๕๐๐ กอง  ไดดบัคราวเดียวกนัเทียว.   
        คร้ังนั้นแล  ชฎิลอุรุเวลกัสสปไดมีความดําริวา  พระมหาสมณะมีฤทธ์ิมาก  มีอานุภาพ   
มากแท  ถึงกับใหพวกชฏิลดบัไฟได  แตกไ็มเปนพระอรหันตเหมือนเราแน.   
                                ปาฏิหาริยกองไฟ   
        [๔๙] ก็โดยสมัยนัน้แล  ชฎิลเหลานั้น พากันดําลงบาง ผุดข้ึนบาง  ท้ังดําท้ังผุดบาง   
ในแมน้ําเนรัญชรา ในราตรีหนาวเหมันตฤด ูระหวางทายเดือน ๓ ตนเดอืน ๔ ในสมัยน้ําคางตก.   
คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคไดทรงนิรมิตกองไฟไว ๕๐๐ กอง สําหรับใหชฎิลเหลานั้นข้ึนจากน้ําแลว   
จะไดผิง.  จึงชฎิลเหลานั้นไดมีความดําริตองกันวา  ขอท่ีกองไฟเหลานี้ถูกนิรมิตไวนั้น  คงตอง   
เปนอิทธานุภาพของพระมหาสมณะ  ไมตองสงสัยเลย.  คร้ังนั้น  ชฎิลอุรุเวลกัสสปไดมีความ   
ดําริวา  พระมหาสมณะมีฤทธ์ิมาก  มีอานุภาพมากแท  ถึงกับนิรมิตกองไฟไดมากมายถึงเพียงนั้น   
แตก็ไมเปนพระอรหันตเหมือนเราแน.   
                                ปาฏิหาริยน้ําทวม   
        [๕๐] ก็โดยสมัยนัน้แล เมฆใหญในสมัยท่ีมิใชฤดูกาลยังฝนใหตกแลว  หวงน้ําใหญ   
ไดไหลนองไป.  ประเทศท่ีพระผูมีพระภาคประทับอยูนัน้ถูกน้ําทวม.  ขณะนัน้  พระผูมีพระภาค   
ไดทรงพระดําริวา ไฉนหนอ เราพึงบันดาลใหน้ําหางออกไปโดยรอบ  แลวจงกรมอยูบนภาคพื้น   
อันมีฝุนฟุงข้ึนตอนกลาง.  คร้ันแลวจึงทรงบันดาลใหน้ําหางออกไปโดยรอบแลวเสดจ็จงกรมอยู   
บนภาคพื้น  อันมีฝุนฟุงข้ึนตอนกลาง.  ตอมา ชฎิลอุรุเวลกัสสปกลาววา พระมหาสมณะอยาได   
ถูกน้ําพดัไปเสียเลย  ดังนี้  แลวพรอมดวยชฎิลมากดวยกนั  ไดเอาเรือไปสูประเทศท่ีพระผูมี   
พระภาคประทับอยู.  ไดเหน็พระผูมีพระภาคผูทรงบันดาลใหน้ําหางออกไปโดยรอบแลว  เสด็จ   
จงกรมอยูบนภาคพื้นอันมีฝุนฟุงข้ึนตอนกลาง  แลวไดทูลพระผูมีพระภาควา  ขาแตมหาสมณะ   
ทานยังอยูท่ีนีด่อกหรือ?  พระผูมีพระภาคตรัสตอบวาถูกละ  กัสสป  เรายังอยูท่ีนี่  ดังนี้แลว   
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เสด็จข้ึนสูเวหาสปรากฏอยูท่ีเรือ.  จึงชฎิลอุรุเวลกัสสปไดมีความดําริวา พระมหาสมณะมีฤทธ์ิมาก   
มีอานุภาพมากแท  ถึงกับบันดาลไมใหน้ําไหลไปได  แตก็ไมเปนพระอรหันตเหมือนเราแน.   
                                ทูลขอบรรพชาและอุปสมบท   
        [๕๑] ลําดับนั้น  พระผูมีพระภาคไดทรงพระดําริวา โมฆบุรุษนี้  ไดมีความคิดอยางนี้   
มานานแลววา พระมหาสมณะมีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมากแท แตกไ็มเปนพระอรหนัตเหมือนเราแน   
ถากระไร  เราพึงใหชฎิลนี้สลดใจ  แลวจึงตรัสกะชฎิลอุรุเวลกัสสปวา ดูกรกัสสป ทานไมใช   
พระอรหันตแน  ท้ังยังไมพบทางแหงความเปนพระอรหันต แมปฏิทาของทานท่ีจะเปนเหตุใหเปน   
พระอรหันต  หรือพบทางแหงความเปนพระอรหันต  กไ็มมี.  ทีนั้น  ชฎิลอุรุเวลกัสสปได   
ซบเศียรลงท่ีพระบาทของพระผูมีพระภาค  แลวทูลขอบรรพชาอุปสมบทตอพระผูมีพระภาควา   
ขอขาพระพุทธเจาพึงไดบรรพชา  พึงไดอุปสมบทในสํานักพระผูมีพระภาค พระพุทธเจาขา.   
        พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรกัสสป ทานเปนผูนํา เปนผูฝกสอน เปนผูเลิศ เปนหวัหนา   
เปนประธานของชฎิล ๕๐๐ คน ทานจงบอกกลาวพวกนัน้กอน พวกนัน้จักทําตามท่ีเขาใจ.   
        ลําดับนั้น  ชฎิลอุรุเวลกัสสปเขาไปหาชฎิลเหลานั้น  คร้ันแลวไดแจงความประสงค   
ตอชฎิลเหลานั้นวา ผูเจริญท้ังหลาย  เราปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรยในพระมหาสมณะ   
ทานผูเจริญท้ังหลาย  จงทําตามท่ีเขาใจ.   
        ชฎิลพวกนั้นกราบเรียนวา  พวกขาพเจาเล่ือมใสยิ่งในพระมหาสมณะมานานแลว ขอรับ   
ถาทานอาจารยจักประพฤติพรหมจรรยในพระมหาสมณะ  พวกขาพเจาท้ังหมดก็จกัประพฤติ-   
พรหมจรรยในพระมหาสมณะเหมือนกัน.   
        ตอมา  ชฎิลเหลานั้นไดลอยผม  ชฎา  เคร่ืองบริขาร  และเคร่ืองบูชาเพลิงในน้ํา แลว   
พากันเขาเฝาพระผูมีพระภาค  ซบเศียรลงแทบพระบาทของพระผูมีพระภาค แลวไดทูลขอบรรพชา   
อุปสมบทตอพระผูมีพระภาควา  ขอพวกขาพระองคพึงไดบรรพชา พึงไดอุปสมบทในสํานักพระผู   
มีพระภาค  พระพุทธเจาขา.   
        พระผูมีพระภาคตรัสวา พวกเธอจงเปนภิกษุมาเถิด  ดังนี้แลว  ไดตรัสตอไปวา ธรรม   
อันเรากลาวดแีลว  พวกเธอจงประพฤติพรหมจรรยเพื่อทําท่ีสุดทุกขโดยชอบเถิด.   
        พระวาจานั้นแล  ไดเปนอุปสมบทของทานผูมีอายเุหลานั้น.   
        [๕๒] ชฎิลนทีกัสสปไดเห็นผม  ชฎา  เคร่ืองบริขาร  และเคร่ืองบูชาเพลิงลอยน้าํมา   
คร้ันแลวไดมีความดําริวา  อุปสรรคอยาไดมีแกพี่ชายเราเลย  จึงสงชฎิลไปดวยคําส่ังวา พวกเธอ    
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จงไป  จงรูพี่ชายของเรา  ดังนี้แลว  ท้ังตนเองกับชฎิล ๓๐๐ ไดเขาไปหาทานพระอุรุเวลกัสสป   
แลวเรียนถามวา  ขาแตพีก่ัสสป  พรหมจรรยนี้ประเสริฐแนหรือ?   
        พระอุรุเวลกัสสปตอบวา  แนละเธอ พรหมจรรยนี้ประเสริฐ.   
        หลังจากนั้น ชฎิลเหลานั้นลอยผม  ชฎา  เคร่ืองบริขารและเคร่ืองบูชาเพลิงในน้าํ แลว   
พากันเขาเฝาพระผูมีพระภาค  ซบเศียรลงแทบพระบาทของพระผูมีพระภาค แลวไดทูลขอบรรพชา   
อุปสมบทตอพระผูมีพระภาควา  ขอพวกขาพระพุทธเจาพึงไดบรรพชา พึงไดอุปสมบทในสํานัก   
พระผูมีพระภาค พระพุทธเจาขา.   
        พระผูมีพระภาคตรัสวา  พวกเธอจงเปนภิกษุมาเถิด  ดังนี้แลว ไดตรัสตอไปวา  ธรรม   
อันเรากลาวดแีลว  พวกเธอจงประพฤติพรหมจรรยเพื่อทําท่ีสุดทุกขโดยชอบเถิด.   
        พระวาจานั้นแล  ไดเปนอุปสมบทของทานผูมีอายเุหลานั้น.   
        [๕๓] ชฎิลคยากัสสปไดเห็นผม  ชฎา  เคร่ืองบริขาร  และเคร่ืองบูชาเพลิง ลอยนํ้ามา.   
คร้ันแลว ไดมีความดําริวา  อุปสรรคอยาไดมีแกพี่ชายท้ังสองของเราเลย  แลวสงชฎิลไปดวย   
คําส่ังวา  พวกเธอจงไป  จงรูพี่ชายท้ังสองของเรา ดังนี้แลว ท้ังตนเองกบัชฎิล ๒๐๐ คน ไดเขา   
ไปหาทานพระอุรุเวลกัสสป  แลวเรียนถามวา ขาแตพีก่สัสป พรหมจรรยนี้ประเสริฐแนหรือ?   
        พระอุรุเวลกัสสปตอบวา  แนละเธอ  พรหมจรรยนีป้ระเสริฐ.   
        หลังจากนั้น  ชฎิลเหลานั้นลอยผม  ชฎา  เคร่ืองบริขาร  และเคร่ืองบูชาเพลิงในน้ํา   
แลวพากนัเขาเฝาพระผูมีพระภาค  ซบเศียรลงแทบพระบาทของพระผูมีพระภาคแลว  ไดทูลขอ   
บรรพชาอุปสมบทตอพระผูมีพระภาควา  ขอพวกขาพระพุทธเจาพึงไดบรรพชา  พึงไดอุปสมบท   
ในสํานักพระผูมีพระภาค  พระพุทธเจาขา.   
        พระผูมีพระภาคตรัสวา พวกเธอจงเปนภิกษุมาเถิด  ดังนี้แลว ไดตรัสตอไปวา  ธรรม   
อันเรากลาวดแีลว  พวกเธอจงประพฤติพรหมจรรยเพื่อทําท่ีสุดทุกขโดยชอบเถิด.   
        พระวาจานั้นแล ไดเปนอุปสมบทของทานผูมีอายุเหลานั้น.   
        [๕๔] พวกชฎิลนั้น  ผาฟน ๕๐๐ ทอนไมได แลวผาได กอไฟไมติด  แลวกอไฟติด   
ข้ึนได ดับไฟไมดับ แลวดับได  ดวยการเพงอธิษฐานของพระผูมีพระภาค  พระผูมีพระภาค   
ทรงนิรมิตกองไฟไว ๕๐๐ กอง. ปาฏิหาริย ๓๕๐๐ วิธี ยอมมีโดยนัยนี้.   
                                ______________   
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                                อาทิตตปริยายสูตร   
        [๕๕] คร้ันพระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ตําบลอุรุเวลา ตามพระพุทธาภิรมยแลว เสด็จ   
จาริกไปโดยมรรคาอันจะไปสูตําบลคยาสีสะ พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ ๑๐๐๐ รูป  ลวนเปน   
ปุราณชฎิล.  ไดยินวา  พระองคประทับอยูท่ีตําบลคยาสีสะ  ใกลแมน้ําคยานั้น พรอมดวยภิกษุ   
๑๐๐๐ รูป.   
        ณ ท่ีนั้น  พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลาย วาดังนี้:-   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  ส่ิงท้ังปวงเปนของรอน  ก็อะไรเลาช่ือวาส่ิงท้ังปวงเปนของรอน?   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย  จักษเุปนของรอน  รูปท้ังหลายเปนของรอน  วิญญาณอาศัยจกัษุเปนของรอน   
สัมผัสอาศัยจักษุเปนของรอน  ความเสวยอารมณ  เปนสุขเปนทุกข  หรือมิใชสุขมิใชทุกข ท่ี   
เกิดข้ึนเพราะจกัษุสัมผัสเปนปจจัย  แมนั้นก็เปนของรอน  รอนเพราะอะไร?  เรากลาววา รอน   
เพราะไฟคือราคะ  เพราะไฟคือโทสะ  เพราะไฟคือโมหะ  รอนเพราะความเกดิ  เพราะความแก   
และความตาย  รอนเพราะความโศก  เพราะความรําพัน  เพราะทุกขกาย  เพราะทุกขใจ  เพราะ   
ความคับแคน.   
        โสตเปนของรอน  เสียงท้ังหลายเปนของรอน ...   
        ฆานะเปนของรอน  กล่ินท้ังหลายเปนของรอน ...   
        ชิวหาเปนของรอน  รสท้ังหลายเปนของรอน ...   
        กายเปนของรอน  โผฏฐัพพะท้ังหลายเปนของรอน ...   
        มนะเปนของรอน ธรรมท้ังหลายเปนของรอน  วิญญาณอาศัยมนะเปนของรอน   
สัมผัสอาศัยมนะเปนของรอน  ความเสวยอารมณเปนสุข  เปนทุกขหรือมิใชทุกขมิใชสุข  ท่ี   
เกิดข้ึนเพราะมโนสัมผัสเปนปจจยั แมนัน้ก็เปนของรอน  รอนเพราะอะไร? เรากลาววา  รอน   
เพราะไฟคือราคะ  เพราะไฟคือโทสะ  เพราะไฟคือโมหะ  รอนเพราะความเกดิ  เพราะความแก   
และความตาย  รอนเพราะความโศก  เพราะความรําพัน  เพราะทุกขกาย เพราะทุกขใจ  เพราะ   
ความคับแคน.   
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  อริยสาวกผูไดฟงแลวเห็นอยูอยางนี้  ยอมเบ่ือหนายแมในจกัษุ   
ยอมเบ่ือหนายแมในรูปท้ังหลาย  ยอมเบ่ือหนายแมในวญิญาณอาศัยจกัษุ  ยอมเบ่ือหนายแมใน   
สัมผัสอาศัยจักษุ ยอมเบ่ือหนายแมในความเสวยอารมณ  ท่ีเปนสุข  เปนทุกข  หรือมิใชทุกข   
มิใชสุข  ท่ีเกิดขึ้นเพราะจกัษสัุมผัสเปนปจจัย   
        ยอมเบ่ือหนายแมในโสต  ยอมเบ่ือหนายแมในเสียงท้ังหลาย ...   
        ยอมเบ่ือหนายแมในฆานะ  ยอมเบ่ือหนายแมในกล่ินท้ังหลาย ...   
        ยอมเบ่ือหนายแมในชิวหา  ยอมเบ่ือหนายแมในรสท้ังหลาย ...   
        ยอมเบ่ือหนายแมในกาย  ยอมเบ่ือหนายแมในโผฏฐัพพะท้ังหลาย ...   
        ยอมเบ่ือหนายแมในมนะ  ยอมเบ่ือหนายแมในธรรมท้ังหลาย  ยอมเบ่ือหนายแมใน   
วิญญาณอาศัยมนะ   ยอมเบ่ือหนายแมในสัมผัสอาศัยมนะ ยอมเบ่ือหนายแมในความเสวยอารมณ   
ท่ีเปนสุข  เปนทุกข หรือมิใชทุกขมิใชสุข  ท่ีเกิดข้ึนเพราะมโนสัมผัสเปนปจจยั.   
        เม่ือเบ่ือหนาย  ยอมส้ินกําหนดั  เพราะส้ินกําหนัด จติก็พน เม่ือจิตพนแลว ก็รูวาพน   
แลว  อริยสาวกน้ันทราบชัดวา  ชาติส้ินแลว พรหมจรรยไดอยูจบแลว  กิจท่ีควรทําไดทําเสร็จ   
แลว  กจิอ่ืนอีกเพื่อความเปนอยางนี้ไมมี.  ก็แล  เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสไวยากรณภาษิตนี้อยู   
จิตของภิกษุ ๑๐๐๐ รูปนั้น  พนแลวจากอาสวะท้ังหลาย  เพราะไมถือม่ัน.   
                                อาทิตตปริยายสูตร  จบ   
                        อุรุเวลปาฏิหาริย  ตติยภาณวาร  จบ.   
                                ________________   
                        ทรงเทศนาโปรดพระเจาพิมพิสาร   
                                เสด็จพระนครราชคฤหคร้ังแรก   
        [๕๖] คร้ังนั้น  พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ตําบลคยาสีสะตามพระพุทธาภิรมยแลว   
เสด็จจาริกไป  โดยมรรคาอันจะไปสูพระนครราชคฤห  พรอมดวยภกิษุสงฆหมูใหญจํานวน   
๑๐๐๐ รูป ลวนเปนปุราณชฎิล. เสด็จจาริกโดยลําดับถึงพระนครราชคฤหแลว. ทราบวา พระองค   
ประทับอยูใตตนไทรช่ือสุประดิษฐเจดยี  ในสวนตาลหนุม  เขตพระนครราชคฤหนั้น.   
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        [๕๗] พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช ไดทรงสดับขาวถนัดแนวา พระสมณโคดม   
ศากยบุตรทรงผนวชจากศากยตระกูล เสดจ็พระนครราชคฤหโดยลําดับ ประทับอยูใตตนไทร   
ช่ือสุประดิษฐเจดีย ในสวนตาลหนุม เขตพระนครราชคฤห ก็แลพระกิตติศัพยอันงามของทาน   
พระโคดมพระองคนั้น ขจรไปแลวอยางนีว้า แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้นทรง   
เปนพระอรหนัต ตรัสรูเองโดยชอบ สมบูรณดวยวิชชาและจรณะ เสดจ็ไปดี ทรงทราบโลก   
ทรงเปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝก ไมมีผูอ่ืนยิง่กวา เปนศาสดาของเทพและมนุษยท้ังหลาย เปนผู   
เบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม พระองคทรงทําโลกนี้ พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก   
ใหแจงชัด ดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคเอง แลวทรงสอนหมูสัตวพรอมท้ังสมณะ พราหมณ   
เทพ และมนุษย  ใหรู ทรงแสดงธรรมงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ทรง   
ประกาศพรหมจรรย พรอมท้ังอรรถท้ังพยัญชนะบริบูรณบริสุทธ์ิ อนึ่ง การเห็นพระอรหันตท้ังหลาย   
เห็นปานนั้น เปนความดี.   
        หลังจากนั้น พระเจาพมิพิสารจอมเสนามาคธราช ทรงแวดลอมดวยพราหมณคหบดีชาว   
มคธ ๑๒ นหุต เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค คร้ันถึงจึงถวายบังคมพระผูมีพระภาค แลว   
ประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง. สวนพราหมณคหบดีชาวมคธ ๑๒ นหุต นั้นแล บางพวก   
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง บางพวกไดทูลปราศรัยกับพระผูมี   
พระภาค คร้ันผานการทูลปราศรัยพอใหเปนท่ีบันเทิง เปนท่ีระลึกถึงกนัไปแลว จึงนัง่ ณ ท่ีควร   
สวนขางหนึ่ง บางพวกประคองอัญชลีไปทางท่ีพระผูมีพระภาคประทับ แลวนั่ง ณ ท่ีควรสวน   
ขางหนึ่ง บางพวกประกาศนามและโคตรในสํานักพระผูมีพระภาค แลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง   
บางพวกนั่งนิ่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง. คร้ังนั้น พราหมณคหบดีชาวมคธ ๑๒ นหุตนั้นไดมี   
ความดําริวา พระมหาสมณะประพฤติพรหมจรรยในทานอุรุเวลกัสสป หรือวาทานอุรุเวลกัสสป   
ประพฤติพรหมจรรยในพระมหาสมณะ. ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบความดําริในใจของ   
พราหมณคหบดีชาวมคธ ๑๒ นหุตนัน้ ดวยพระทัยของพระองค ไดตรัสกะทานพระอุรุเวลกัสสป   
ดวยพระคาถาวา ดังน้ี:-   
        ดูกรทานผูอยูในอุรุเวลามานาน เคยเปนอาจารยส่ังสอนหมูชฎิลผูผอม เพราะกําลังพรต   
ทานเห็นเหตุอะไร จึงยอมละเพลิงเสียเลา?   
        ดูกรกัสสป เราถามเน้ือความนี้กะทาน ทานละเพลิงท่ีบูชาเสียทําไมเลา?    
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        ทานพระอุรุเวลกัสสปทูลตอบวา ยัญท้ังหลายกลาวยกยองรูปเสียงและรสท่ีนาปรารถนา   
และสตรีท้ังหลาย ขาพระพทุธเจารูวานั่นเปนมลทินในอุปธิท้ังหลายแลว เพราะเหตุนั้น จึงไม   
ยินดี ในการเซนสรวง ในการบูชา.   
        พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรกัสสป ก็ใจของทานไมยินดีแลวในอารมณ คือรูป   
เสียงและรสเหลานั้น ดูกรกัสสป ก็เม่ือเปนเชนนั้น ใจของทานยินดีในส่ิงไรเลา ในเทวโลก   
หรือมนุษยโลก ทานจงบอกขอนั้นแกเรา?   
        ทานพระอุรุเวลกัสสปทูลตอบวา ขาพระพุทธเจาไดเห็นทางอันสงบ ไมมีอุปธิ ไมมีกังวล   
ไมติดอยูในกามภพ ไมมีภาวะเปนอยางอ่ืน ไมใชธรรมท่ีผูอ่ืนแนะใหบรรลุ เพราะฉะน้ัน จึงไม   
ยินดใีนการเซนสรวง ในการบูชา   
        [๕๘] ลําดับนั้น ทานพระอุรุเวลกัสสปลุกจากอาสนะ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ซบ   
เศียรลงท่ีพระบาทของพระผูมีพระภาค แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา   
พระผูมีพระภาคเปนพระศาสดาของขาพระพุทธเจา ขาพระพุทธเจาเปนสาวก, พระผูมีพระภาคเปน   
พระศาสดาของขาพระพุทธเจา ขาพระพุทธเจาเปนสาวก พระพุทธเจาขา.   
        ลําดับนั้น พราหมณคหบดีชาวมคธ ท้ัง ๑๒ นหุต นัน้ ไดมีความเขาใจวา ทานพระ   
อุรุเวลกัสสปประพฤติพรหมจรรยในพระมหาสมณะ. คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบความ   
ปริวิตกแหงจติของพราหมณคหบดีชาวมคธท้ัง ๑๒ นหตุนั้น ดวยพระทัยของพระองคแลว ทรง   
แสดงอนุปุพพกิถา คือทรงประกาศทานกถา สีลกถา สัคคกถา โทษ ความตํ่าทราม ความเศรา   
หมองของกามท้ังหลายและอานิสงสในความออกจากกาม. เม่ือพระผูมีพระภาคทรงทราบวา พวก   
เขามีจิตสงบ มีจิตออน มีจิตปลอดจากนิวรณ มีจิตเบิกบาน มีจิตผองใสแลว จึงทรงประกาศ   
พระธรรมเทศนาท่ีพระพุทธเจาท้ังหลายทรงยกข้ึนแสดงดวยพระองคเอง คือทุกข สมุทัย นิโรธ   
มรรค. ดวงตาเห็นธรรม ปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน วาส่ิงใดส่ิงหนึ่งมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา   
ส่ิงนั้นท้ังหมดมีความดับเปนธรรมดา ไดเกดิแกพราหมณคหบดีชาวมคธ ๑๑ นหุต ซ่ึงมีพระเจา   
พิมพิสารเปนประมุข ณ ท่ีนัง่นั้นแล ดจุผาท่ีสะอาด ปราศจากมลทิน ควรไดรับน้ํายอมเปนอยางดี   
ฉะนั้น. พราหมณคหบดีอีก ๑ นหุต แสดงตนเปนอุบาสก.   
        [๕๙] คร้ังนั้น พระเจาพมิพิสารจอมเสนามาคธราช ไดทรงเห็นธรรมแลว ไดทรงบรรลุ   
ธรรมแลว ไดทรงรูธรรมแจมแจงแลว ทรงมีธรรมอันหยั่งลงแลว ทรงขามความสงสัยไดแลว    
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ปราศจากถอยคําแสดงความสงสัย ทรงถึงความเปนผูแกลวกลา ไมตองทรงเช่ือผูอ่ืนในคําสอน   
ของพระศาสดา ไดทูลพระวาจานี้ตอพระผูมีพระภาควา คร้ังกอน เม่ือหมอมฉันยังเปนราชกุมาร   
ไดมีความปรารถนา ๕ อยาง บัดนี้ ความปรารถนา ๕ อยางนั้น ของหมอมฉันสําเร็จแลว.   
                                ความปรารถนา ๕ อยาง   
        ๑. คร้ังกอน เม่ือหมอมฉันยังเปนราชกุมาร ไดมีความปรารถนาวา ไฉนหนอ ชน   
ท้ังหลายพึงอภิเษกเราในราชสมบัติดังนี้ นี้เปนความปรารถนาของหมอมฉันประการท่ี ๑ บัดนี้   
ความปรารถนานั้น ของหมอมฉันสําเร็จแลว พระพุทธเจาขา   
        ๒. ขอพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พึงเสด็จมาสูแวนแควนของหมอมฉันนั้น นี้เปน   
ความปรารถนาของหมอมฉันประการท่ี ๒ บัดนี้ ความปรารถนานั้นของหมอมฉันสําเร็จแลว   
พระพุทธเจาขา   
        ๓. ขอหมอมฉันพึงไดเขาเฝาพระผูมีพระภาคพระองคนั้น นี้เปนความปรารถนาของ   
หมอมฉันประการท่ี ๓ บัดนี้ ความปรารถนานั้น ของหมอมฉันสําเร็จแลว พระพุทธเจาขา   
        ๔. ขอพระผูมีพระภาคพระองคนั้นพงึแสดงธรรมแกหมอมฉัน นีเ้ปนความปรารถนา   
ของหมอมฉันประการท่ี ๔ บัดนี้ความปรารถนานั้น ของหมอมฉันสําเร็จแลว พระพุทธเจาขา   
        ๕. ขอหมอมฉันพึงรูท่ัวถึงธรรมของพระผูมีพระภาคพระองคนั้น นี้เปนความปรารถนา   
ของหมอมฉันประการท่ี ๕ บัดนี้ ความปรารถนานั้น ของหมอมฉันสําเร็จแลว พระพุทธเจาขา   
        พระพุทธเจาขา คร้ังกอนหมอมฉันยังเปนราชกุมาร ไดมีความปรารถนา ๕ อยางนี้   
บัดนี้ความปรารถนา ๕ อยางนั้นของหมอมฉันสําเร็จแลว ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ภาษิต   
ของพระองคไพเราะนกั พระพุทธเจาขา พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายอยางนี้   
เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ํา เปดของท่ีปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีป   
ในท่ีมืด ดวยต้ังใจวา คนมีจักษุจักเห็นรูป ดงันี้ หมอมฉันนี้ ขอถึงพระผูมีพระภาค พระธรรม   
และพระภิกษสุงฆ วาเปนสรณะ ขอพระองคจงทรงจําหมอมฉันวา เปนอุบาสกผูมอบชีวิตถึงสรณะ   
จําเดิมแตวันนีเ้ปนตนไป และขอพระผูมีพระภาคพรอมดวยภิกษุสงฆจงทรงรับภัตตาหารของ   
หมอมฉัน ในวันพรุงนี้.   
        พระผูมีพระภาคทรงรับดวยดุษณีภาพ. คร้ันพระเจาพมิพิสารจอมเสนามาคธราชทรงทราบ   
การรับนิมนตของพระผูมีพระภาคแลว เสด็จลุกจากท่ีประทับถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทรงทํา   
ประทักษณิแลวเสด็จกลับไป.    
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        [๖๐] หลังจากนั้น พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช รับส่ังใหตกแตงของเค้ียว   
ของฉันอันประณีตโดยผานราตรีนั้น แลวใหเจาพนักงานไปกราบทูลภัตตกาลแดพระผูมีพระภาควา   
ถึงเวลาแลว พระพุทธเจาขา ภัตตาหารเสร็จแลว. ขณะนัน้เปนเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรง   
อันตรวาสกแลว ทรงถือบาตรจีวร เสด็จพระพุทธดําเนนิสูพระนครราชคฤห พรอมดวยภกิษุสงฆ   
หมูใหญ จํานวน ๑๐๐๐ รูป ลวนปุราณชฎิล.   
        [๖๑] ก็โดยสมัยนัน้แล ทาวสักกะจอมทวยเทพทรงนิรมิตเพศเปนมาณพ เสด็จพระ   
ดําเนินนําหนาภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข พลางขับคาถาเหลานี้ วาดังนี้:-   
                                คาถาสดุดีพระผูมีพระภาค   
                พระผูมีพระภาค มีพระฉวีเสมอดวยล่ิมทองสิงคี ทรงฝก   
                อินทรียแลว ทรงพนวิเศษแลว เสด็จประเวศสูพระนคร   
                ราชคฤหพรอมดวยพระปุราณชฎิลท้ังหลาย ผูฝกอินทรีย   
                แลว ผูพนวิเศษแลว.   
                พระผูมีพระภาค มีพระฉวีเสมอดวยล่ิมทองสิงคี ทรงพน   
                แลว ทรงพนวิเศษแลว เสด็จประเวศสูพระนครราชคฤห   
                พรอมดวยพระปุราณชฎิลท้ังหลาย ผูพนแลว ผูพนวิเศษ   
                แลว. พระผูมีพระภาคมีพระฉวีเสมอดวยล่ิมทองสิงคี   
                ทรงขามแลว ทรงพนวิเศษแลว เสด็จประเวศสูพระนคร   
                ราชคฤห พรอมดวยพระปุราณชฎิลท้ังหลาย ผูพนแลว   
                ผูพนวิเศษแลว.   
                พระผูมีพระภาค มีพระฉวีเสมอดวยล่ิมทองสิงคี ทรงสงบ   
                แลว ทรงพนวิเศษแลว เสด็จประเวศสูพระนครราชคฤห   
                พรอมดวยพระปุราณชฎิลท้ังหลาย ผูสงบแลว ผูพนวิเศษ   
                แลว.   
                พระผูมีพระภาคพระองคนั้นทรงมีอริยวาสธรรม ๑๐ ประการ   
                เปนเคร่ืองอยู ทรงประกอบดวยพระกําลัง ๑๐ ทรงทราบ   
                ธรรม คือ กรรมบถ ๑๐ และทรงประกอบดวยธรรมอันเปน   
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                องคของพระอเสขะ ๑๐ มีภกิษุบริวารพันหนึ่ง เสด็จ   
                ประเวศสูพระนครราชคฤห   
        [๖๒] ประชาชนไดเหน็ทาวสักกะจอมทวยเทพแลวพากันกลาวอยางนี้วา พอหนุมนี้   
มีรูปงามยิ่งนัก นาดูนัก นาชมนัก พอหนุมนี้ของใครหนอ. เม่ือประชาชนกลาวอยางนี้แลว   
ทาวสักกะจอมทวยเทพไดกลาวตอบประชาชนพวกน้ันดวยคาถา วาดังนี้:-   
                พระผูมีพระภาคพระองคใดเปนนักปราชญ ทรงฝกอินทรีย   
                ท้ังปวงแลว เปนผูผองแผวหาบคุคลเปรียบมิได ไกลจาก   
                กิเลส เสด็จไปดีแลวในโลก ขาพเจาเปนผูรับใชของ   
                พระผูมีพระภาคพระองคนั้น.   
                        ทรงรับพระเวฬุวนัเปนสังฆิกาวาส   
        [๖๓] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคเสดจ็พระพุทธดําเนนิไปสูพระราชนิเวศนของพระเจา   
พิมพิสารจอมเสนามาคธราช คร้ันถึงแลว ประทับนั่งเหนอืพระพุทธอาสนท่ีเขาจัดถวายพรอมดวย   
ภิกษุสงฆ. จึงพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช ทรงอังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข   
ดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีตดวยพระหัตถของพระองค จนใหพระผูมีพระภาคเสวยเสร็จ   
ทรงนําพระหตัถออกจากบาตร หามภัตแลว จึงประทับนัง่ ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง. ทาวเธอไดทรง   
พระราชดําริวา พระผูมีพระภาคพึงประทับอยู ณ ท่ีไหนดีหนอ ซ่ึงจะเปนสถานท่ีไมไกล ไมใกล   
จากบานนกั สะดวกดวยการคมนาคม ควรที่ประชาชนผูตองประสงคจะเขาไปเฝาได กลางวัน   
ไมพลุกพลาน กลางคืนเงียบสงัด เสียงไมกกึกอง ปราศจากลมแตชนท่ีเดินเขาออก ควรเปน   
ท่ีประกอบกิจของผูตองการท่ีสงัด และควรเปนท่ีหลีกเรนอยูตามสมณวิสัย. แลวไดทรงพระราช   
ดําริตอไปวา สวนเวฬวุันของเราน้ีแล ไมไกลไมใกลจากบานนัก สะดวกดวยการคมนาคม ควรที่   
ประชาชนผูตองประสงคจะพึงเขาไปเฝาได กลางวันไมพลุกพลาน กลางคืนเงียบสงดั เสียงไม   
กึกกอง ปราศจากลมแตชนท่ีเขาออก ควรเปนท่ีประกอบกิจของผูตองการที่สงัด และควร   
เปนท่ีหลีกเรนอยูตามสมณวสัิย ผิฉะนั้น เราพึงถวายสวนเวฬวุันแกภิกษสุงฆมีพระพุทธเจา   
เปนประมุข ดงันี้. ลําดับนั้น จึงทรงจับพระสุวรรณภิงคาร ทรงหล่ังน้ํานอมถวายแดพระผูมีพระภาค   
ดวยพระราชดาํรัสวา หมอมฉันถวายสวนเวฬวุันนั่นแกภกิษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประมุข   
พระพุทธเจาขา.    
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        พระผูมีพระภาคทรงรับอารามแลว. และทรงช้ีแจงใหพระเจาพิมพสิารจอมเสนามาคธราช   
ทรงเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถา แลวเสด็จลุกจากท่ีประทับเสด็จกลับ.   
ตอมา พระองคทรงทําธรรมีกถาในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น แลวรับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกร   
ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตอาราม.   
                        ทรงเทศนาโปรดพระเจาพิมพิสาร จบ.   
                        พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะบรรพชา   
                                พระอัสสชิเถระ   
        [๖๔] ก็โดยสมัยนัน้แล สญชัยปริพาชกอาศัยอยูในพระนครราชคฤห พรอมดวย   
ปริพาชกบริษทัหมูใหญ จํานวน ๒๕๐ คน. ก็คร้ังนั้น พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะประพฤติ   
พรหมจรรยอยูในสํานักสญชัยปริพาชก. ทานท้ังสองไดทํากติกากนัไววา ผูใดบรรลุอมตธรรมกอน   
ผูนั้นจงบอกแกอีกคนหนึ่ง. ขณะนัน้เปนเวลาเชา ทานพระอัสสชินุงอันตรวาสกแลว ถือบาตรจีวร   
เขาไปบิณฑบาตยังพระนครราชคฤห มีมรรยาทกาวไป ถอยกลับ แลเหลียว คูแขน เหยียดแขน   
นาเล่ือมใส มีนัยนตาทอดลง ถึงพรอมดวยอิริยาบถ. สารีบุตรปาริพาชกไดเห็นทานพระอัสสชิ   
กําลังเท่ียวบิณฑบาตในพระนครราชคฤห มีมรรยาทกาวไป ถอยกลับ แลเหลียว คูแขน   
เหยยีดแขน นาเล่ือมใส มีนัยนตาทอดลง ถึงพรอมดวยอิริยาบถ คร้ันแลวไดมีความดําริวา   
บรรดาพระอรหันต หรือทานผูไดบรรลุพระอรหัตมรรคในโลก ภกิษุรูปนี้คงเปนผูใดผูหนึ่งแน   
ถากระไร เราพึงเขาไปหาภกิษุรูปนี้ แลวถามวา ทานบวชเฉพาะใคร ใครเปนศาสดาของทาน   
หรือทานชอบใจธรรมของใคร? แลวไดดําริตอไปวา ยังเปนกาลไมสมควรจะถามภกิษุรูปนี้ เพราะ   
ทานกําลังเขาละแวกบานเท่ียวบิณฑบาต ผิฉะนั้น เราพึงติดตามภกิษุรูปนี้ไปขางหลังๆ เพราะเปน   
ทางอันผูมุงประโยชนท้ังหลายจะตองสนใจ. คร้ังนั้น ทานพระอัสสชิเท่ียวบิณฑบาตในพระนคร   
ราชคฤห ถือบิณฑบาตกลับไป. จึงสารีบุตรปริพาชกเขาไปหาทานพระอัสสชิ ถึงแลวไดพูด   
ปราศรัยกับทานพระอัสสชิ คร้ันผานการพดูปราศรัยพอใหเปนท่ีบันเทิง เปนท่ีระลึกถึงกันไปแลว   
ไดยืนอยู ณ ท่ีควรสวนหนึ่ง. สารีบุตรปริพาชกยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลว ไดกลาวคํานี้   
 กะทานพระอัสสชิวา อินทรียของทานผองใส ผิวพรรณของทานบริสุทธ์ิผุดผอง ทานบวช   
เฉพาะใคร ใครเปนศาสดาของทาน หรือทานชอบใจธรรมของใคร ขอรับ?  
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        อ. มีอยู ทาน พระมหาสมณะศากยบุตร เสด็จออกทรงผนวชจากศากยตระกูล เรา   
บวชเฉพาะพระผูมีพระภาคพระองคนั้น พระผูมีพระภาคพระองคนั้นเปนศาสดาของเรา และเรา   
ชอบใจธรรมของพระผูมีพระภาคพระองคนั้น.   
        สา. ก็พระศาสดาของทานสอนอยางไร แนะนําอยางไร?   
        อ. เราเปนคนใหม บวชยังไมนาน เพิง่มาสูพระธรรมวินัยนี้ ไมอาจแสดงธรรมแกทาน   
ไดกวางขวาง แตจักกลาวใจความแกทานโดยยอ.   
        สา. นอยหรือมาก นิมนตกลาวเถิด ทานจงกลาวแตใจความแกขาพเจา ขาพเจาตอง   
การใจความอยางเดยีว ทานจักทําพยัญชนะใหมากทําไม.   
                                พระอัสสชิเถระแสดงธรรม   
        [๖๕] ลําดับนั้น ทานพระอัสสชิ ไดกลาวธรรมปริยายนี้แกสารีบุตรปริพาชก วาดังนี้:-   
                ธรรมเหลาใดเกิดแตเหตุ พระตถาคตทรงแสดงเหตุแหงธรรม   
                เหลานั้น และความดับแหงธรรมเหลานั้น พระมหาสมณะมีปกติ   
                ทรงส่ังสอนอยางนี้.   
                        สารีบุตรปริพาชกไดดวงตาเห็นธรรม   
        [๖๖] คร้ันไดฟงธรรมปริยายนี้ ดวงตาเห็นธรรม ปราศจากธุลี ปราศจากมลทินวา ส่ิงใด   
ส่ิงหนึ่งมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา ส่ิงนั้นท้ังมวลมีความดับไปเปนธรรมดา ไดเกิดข้ึนแก   
สารีบุตรปริพาชก   
                ธรรมน้ีแหละถามีก็เพียงนี้เทานัน้ ทานท้ังหลายจงแทง   
                ตลอดบทอันหาความโศกมิได บทอันหาความโศกมิไดนี้   
                        พวกเรายังไมเห็น ลวงเลยมาแลวหลายหม่ืนกัลป.   
                        สารีบุตรปริพาชกเปล้ืองคําปฏิญญา   
        [๖๗] เวลาตอมา สารีบุตรปริพาชกเขาไปหาโมคคัลลานปริพาชก. โมคคัลลานปริพาชก   
ไดเหน็สารีบุตรปริพาชกเดินมาแตไกล คร้ันแลวไดถามสารีบุตรปริพาชกวา ผูมีอายุ อินทรีย   
ของทานผองใส ผิวพรรณของทานบริสุทธ์ิผุดผอง ทานไดบรรลุอมตธรรมแลวกระมังหนอ?   
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        สา. ถูกละ ผูมีอายุ เราไดบรรลุอมตธรรมแลว.   
        โมค. ทานบรรลุอมตธรรมไดอยางไร ดวยวิธีไร?   
        สา. ผูมีอายุ วันนี้เราไดเห็นพระอัสสชิกําลังเท่ียวบิณฑบาตในพระนครราชคฤห มี   
มรรยาทกาวไป ถอยกลับ แลเหลียว เหยยีดแขน คูแขน นาเล่ือมใส มีนัยนตาทอดลง ถึง   
พรอมดวยอิริยาบถ คร้ันแลวเราไดมีความดาํริวา บรรดาพระอรหันตหรือทานผูไดบรรลุอรหัตมรรค   
ในโลก ภกิษุรูปนี้คงเปนผูใดผูหนึ่งแน ถากระไร เราพึงเขาไปหาภกิษุรูปนี้ แลวถามวา ทาน   
บวชเฉพาะใคร ใครเปนศาสดาของทาน หรือทานชอบใจธรรมของใคร เราน้ันไดยั้งคิดวา ยัง   
เปนกาลไมสมควรจะถามภกิษุรูปนี้ เพราะทานยังกําลังเขาละแวกบานเที่ยวบิณฑบาต ผิฉะนั้น   
เราพึงติดตามภิกษุรูปนี้ไปขางหลังๆ เพราะเปนทางอันผูมุงประโยชนท้ังหลายจะตองสนใจ ลําดับ   
นั้น พระอัสสชิเท่ียวบิณฑบาตในพระนครราชคฤห ถือบิณฑบาตกลับไปแลว ตอมา เราไดเขา   
ไปหาพระอัสสชิ คร้ันถึงแลว ไดพดูปราศรัยกับพระอัสสชิ คร้ันผานการพูดปราศรัยพอใหเปน   
ท่ีบันเทิง เปนท่ีระลึกถึงกันไปแลว ไดยนือยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง เรายืนอยู ณ ท่ีควรสวน   
ขางหนึ่งแลว ไดกลาวคํานี้ตอพระอัสสชิวา อินทรียของทานผองใส ผิวพรรณของทานบริสุทธ์ิ   
ผุดผอง ทานบวชเฉพาะใคร ใครเปนศาสดาของทาน หรือทานชอบใจธรรมของใคร ขอรับ?   
พระอัสสชิตอบวา มีอยู ทาน พระมหาสมณะศากยบุตรเสด็จออกทรงผนวชจากศากยตระกูล เรา   
บวชเฉพาะพระผูมีพระภาคพระองคนั้น เราไดถามพระอัสสชิตอไปวา ก็พระศาสดาของ   
ชอบใจธรรมของพระผูมีพระภาคพระองคนั้น เราไดถามพระอัสสชิตอไปวา กพ็ระศาสดาของ   
ทานสอนอยางไร แนะนําอยางไร? พระอัสสชิตอบวา เราเปนคนใหม บวชยังไมนาน เพิ่งมา   
สูพระธรรมวินัยนี้ ไมอาจแสดงธรรมแกทานไดกวางขวาง แตจักกลาวใจความแกทานโดยยอ เรา   
ไดเรียนวา นอยหรือมาก นิมนตกลาวเถิด ทานจงกลาวแตใจความแกขาพเจา ขาพเจาตองการ   
ใจความอยางเดียว ทานจกัทําพยัญชนะใหมากทําไม.   
        [๖๘] ผูมีอายุ คร้ังนั้น พระอัสสชิไดกลาวธรรมปริยายนี้ วาดังนี้:-   
                ธรรมเหลาใดเกิดแตเหตุ  พระตถาคตทรงแสดงเหตุ   
                แหงธรรมเหลานั้น และความดับแหงธรรมเหลานั้น   
                พระมหาสมณะมีปกติทรงส่ังสอนอยางนี้.    
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                        โมคคัลลานปริพาชกไดดวงตาเห็นธรรม   
        [๖๙] คร้ันไดฟงธรรมปริยายนี้ ดวงตาเห็นธรรม ปราศจากธุลี ปราศจากมลทินวา   
ส่ิงใดส่ิงหนึ่งมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา ส่ิงนั้นท้ังมวลมีความดับไปเปนธรรมดา ไดเกิดข้ึนแก   
โมคคัลลานปริพาชก   
                        ธรรมนี้แหละถามีก็เพียงนีเ้ทานั้น ทานท้ังหลายจงแทงตลอดบทอันหาความ   
                        โศกมิได บทอันหาความโศกมิไดนี้ พวกเรายังไมเหน็ ลวงเลยมาแลว   
                        หลายหม่ืนกัลป.   
                                สองสหายอําลาอาจารย   
        [๗๐] คร้ังนั้น โมคคัลลานปริพาชกไดกลาวชักชวนสารีบุตรปริพาชกวา ผูมีอายุ เรา   
พากันไปสํานกัพระผูมีพระภาคเถิด เพราะพระผูมีพระภาคนั้นเปนพระศาสดาของเรา.   
        สารีบุตรปริพาชกกลาววา ผูมีอายุ ปริพาชก ๒๕๐ คนนี้อาศัยเรา เห็นแกเรา จึงอยูใน   
สํานักนี้ เราจงบอกกลาวพวกน้ันกอน พวกน้ันจกัทําตามท่ีเขาใจ.   
        ลําดับนั้น สารีบุตรโมคคัลลานะพากนัเขาไปหาปริพาชกเหลานัน้ คร้ันถึงแลวไดกลาว   
คํานี้ตอพวกปริพาชกนั้นวา ทานท้ังหลาย เราจะไปในสํานักพระผูมีพระภาค เพราะพระผูมีพระภาค   
นั้นเปนพระศาสดาของเรา.   
        พวกปริพาชกตอบวา พวกขาพเจาอาศัยทาน เห็นแกทานจึงอยูในสํานักนี้ ถาทาน   
จักประพฤติพรหมจรรยในพระมหาสมณะ พวกขาพเจาท้ังหมด กจ็ักประพฤติพรหมจรรยใน   
พระมหาสมณะดวย.   
        ตอมา สารีบุตรโมคคัลลานะไดพากนัเขาไปหาทานสญชัยปริพาชก คร้ันถึงแลวไดเรียน   
วา ทานขอรับ พวกกระผมจะไปในสํานักพระผูมีพระภาค เพราะพระผูมีพระภาคนัน้เปนพระ   
ศาสดาของพวกกระผม   
        สญชัยปริพาชกพูดหามวา อยาเลย ทานท้ังหลาย อยาไปเลย เราท้ังหมด ๓ คน   
จักชวยกนับริหารคณะนี้.   
        แมคร้ังท่ี ๒ ...   
        แมคร้ังท่ีสาม สารีบุตรโมคคัลลานะไดกลาวคํานี้ตอสญชัยปริพาชกวา ทานขอรับ พวก   
กระผมจะไปในสํานักพระผูมีพระภาค เพราะพระผูมีพระภาคนั้นเปนพระศาสดาของพวกกระผม.    
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        สญชัยปริพาชกพูดหามวา อยาเลย ทานท้ังหลาย อยาไปเลย เราท้ังหมด ๓ คน   
จักชวยกนับริหารคณะนี้.   
        คร้ังนั้น สารีบุตรโมคคัลลานะพาปริพาชก ๒๕๐ คนนั้น มุงไปทางท่ีจะไปพระวหิาร   
เวฬวุัน. ก็โลหติรอนไดพุงออกจากปากสญชัยปริพาชกในท่ีนั้นเอง.   
                                ทรงพยากรณพระอัครสาวก   
        [๗๑] พระผูมีพระภาคไดทอดพระเนตรเห็นสารีบุตรโมคคัลลานะมาแตไกลเทยีว คร้ัน   
แลวรับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย สหายสองคนน้ัน คือโกลิตะ และอุปติสสะ   
กําลังมาน่ัน จกัเปนคูสาวกของเรา จักเปนคูอันเจริญช้ันเยี่ยมของเรา   
                ก็สหายสองคนน้ันพนวิเศษแลว ในธรรมอันเปน   
                ท่ีส้ินอุปธิ อันยอดเยีย่ม มีญาณวิสัยอันลึกซ้ึง   
                ยังมาไมทันถึงพระวิหารเวฬวุัน พระศาสดา   
                ทรงพยากรณ วาดงันี้   
                สหายสองคนน้ีคือ โกลิตะและอุปติสสะกําลัง   
                มาน่ัน จักเปนคูสาวกของเรา จกัเปนคูอันเจริญ   
                ช้ันเยี่ยมของเรา.   
                                เขาเฝาทูลขอบรรพชาอุปสมบท   
        [๗๒] คร้ังนั้น สารีบุตรโมคคัลลานะไดพากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค คร้ันถึงแลว   
ไดซบเศียรลงที่พระบาทของผูมีพระภาค แลวทูลขอบรรพชาอุปสมบทตอพระผูมีพระภาควา ขอ   
พวกขาพระพทุธเจา พึงไดบรรพชา พึงไดอุปสมบทในสํานักพระผูมีพระภาค พระพทุธเจาขา.   
        พระผูมีพระภาคตรัสวา พวกเธอจงเปนภิกษุมาเถิด ดังนี้ แลวไดตรัสตอไปวา ธรรมอัน   
เรากลาวดแีลว พวกเธอจงประพฤติพรหมจรรยเพื่อทําท่ีสุดทุกขโดยชอบเถิด.   
        พระวาจานั้นแล ไดเปนอุปสมบทของทานผูมีอายุเหลานั้น.   
                                เสียงติเตียน   
        [๗๓] ก็โดยสมัยนัน้แล พวกกุลบุตรชาวมคธท่ีมีช่ือเสียงๆ พากันประพฤติพรหมจรรย   
ในพระผูมีพระภาค. ประชาชนพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา พระสมณะโคดมปฏิบัติเพื่อ    
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ใหชายไมมีบุตร พระสมณโคดมปฏิบัติเพื่อใหหญิงเปนหมาย พระสมณโคดมปฏิบัติเพื่อตัดสกุล   
บัดนี้ พระสมณโคดมใหชฎิลพันรูปบวชแลว และใหปริพาชกศิษยของทานสญชัย ๒๕๐ คนนี้   
บวชแลว และกุลบุตรชาวมคธท่ีมีช่ือเสียงๆ พากันประพฤติพรหมจรรยในพระสมณโคดม.   
อนึ่ง ประชาชนไดเห็นภิกษท้ัุงหลายแลวไดโจทยดวยคาถานี้ วาดังนี:้-   
                        พระมหาสมณะเสดจ็มาสูพระนครคอกเขาของ   
                        ชาวมคธแลว ไดทรงนําปริพาชกพวกสญชัย   
                        ท้ังปวงไปแลว บัดนี้ จักทรงนําใครไปอีกเลา.   
        [๗๔] ภิกษุท้ังหลายไดยนิประชาชนพวกนัน้เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู จึงกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
        พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เสียงนั้นจกัอยูไมไดนาน จักอยูไดเพียง   
๗ วันเทานั้น พน ๗ วนัก็จกัหายไป ดูกรภกิษุท้ังหลาย ถาชนเหลาใดกลาวหาตอพวกเธอ ดวย   
คาถานี้ วาดังนี:้-   
                พระมหาสมณะเสด็จมาสูพระนครคอกเขาของ   
                ชาวมคธแลว ไดทรงนําปริพาชกพวกสญชัย   
                ท้ังปวงไปแลว บัดนี้ จักทรงนําใครไปอีกเลา.   
        [๗๕] พวกเธอจงกลาวโตตอบตอชนเหลานั้น ดวยคาถานี้ วาดังนี:้-   
                พระตถาคตท้ังหลายผูแกลวกลามาก ยอมทรง   
                นําชนท้ังหลายไปดวยพระสัทธรรม เม่ือชน   
                ท้ังหลายอันพระองคทรงนําไปอยูโดยธรรม ผู   
                เขาใจอยางนีจ้ะริษยาทําไม.   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ประชาชนท้ังหลายไดเห็นภิกษุท้ังหลายแลว ยอมกลาวหาดวยคาถานี้   
วาดังนี:้-   
                พระมหาสมณะเสด็จมาสูพระนครคอกเขาของ   
                ชาวมคธแลว ไดทรงนําปริพาชกพวกสญชัย   
                ท้ังปวงไปแลว บัดนี้ จักทรงนําใครไปอีกเลา.    
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        ภิกษุท้ังหลายไดกลาวโตตอบตอประชาชนพวกน้ัน ดวยคาถานี้ วาดังนี้:-   
                พระตถาคตท้ังหลายผูแกลวกลามาก ยอมทรง   
                นําชนท้ังหลายไปดวยพระสัทธรรม เม่ือชน   
                ท้ังหลายอันพระองคทรงนําไปอยูโดยธรรม ผู   
                เขาใจอยางนีจ้ะริษยาทําไม.   
        [๗๖] ประชาชนกลาวอยางนีว้า ไดยินวา พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรทรงนําชน   
ท้ังหลายไปโดยธรรม ไมทรงนําไปโดยอธรรม.   
        เสียงนั้นไดมีเพยีง ๗ วนัเทานั้น พน ๗ วันกห็ายไป.   
                        พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะบรรพชา จบ.   
                                จตุตถภาณวาร จบ   
                                ______________   
                                ตนเหตุอุปชฌายวัตร   
        [๗๗] ก็โดยสมัยนัน้แล ภิกษุท้ังหลายไมมีอุปชฌาย ไมมีใครตักเตือน ไมมีใคร   
พรํ่าสอน ยอมนุงหมไมเรียบรอย มีมรรยาทไมสมควร เท่ียวบิณฑบาต เม่ือประชาชนกําลัง   
บริโภค ยอมนอมบาตรสําหรับเท่ียวบิณฑบาตเขาไปขางบนของควรบริโภคบาง ขางบนของควร   
เค้ียวบาง ขางบนของควรล้ิมบาง ขางบนของควรดื่มบาง ขอแกงบาง ขาวสุกบาง ดวยตนเอง   
มาฉัน แมในโรงอาหารก็เปนผูมีเสียงอ้ืออึง มีเสียงดังอยู.   
        คนท้ังหลายจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตร   
จึงไดนุงหมไมเรียบรอย มีมรรยาทไมสมควร เท่ียวบิณฑบาต เม่ือประชาชนกําลังบริโภค ได   
นอมบาตรสําหรับเท่ียวบิณฑบาตเขาไปขางบนของควรบริโภคบาง ขางบนของควรเค้ียวบาง ขาง   
บนของควรล้ิมบาง ขางบนของควรดื่มบาง ขอแกงบาง ขาวสุกบาง ดวยตนเองมาฉัน แมใน   
โรงอาหารก็ไดเปนผูมีเสียงอ้ืออึง มีเสียงดงัอยู เหมือนพวกพราหมณในสถานท่ีเล้ียงพราหมณ   
ฉะนั้น.  
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        [๗๘] ภิกษุท้ังหลายไดยนิประชาชนพวกนัน้เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู. บรรดาท่ี   
เปนผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน   
โพนทะนาวา ไฉนภิกษุท้ังหลาย จึงไดนุงหมไมเรียบรอย มีมรรยาทไมสมควร เท่ียวบิณฑบาต   
เม่ือประชาชนกําลังบริโภค ไดนอมบาตรสําหรับเท่ียวบิณฑบาตเขาไปขางบนของควรบริโภคบาง   
ขางบนของควรเค้ียวบาง ขางบนของควรล้ิมบาง ขางบนของควรดื่มบาง ขอแกงบาง ขาวสุกบาง   
ดวยตนเองมาฉัน แมในโรงอาหารก็ไดเปนผูมีเสียงอ้ืออึง มีเสียงดังอยู ดังนี้ แลวกราบทูล   
ความนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                        ประชุมภิกษุสงฆทรงสอบถาม   
        [๗๙] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น   
ในเพราะเหตแุรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย ขาววา ภิกษุ   
ท้ังหลาย นุงหมไมเรียบรอย มีมรรยาทไมสมควรเท่ียวบิณฑบาต เม่ือประชาชนกําลังบริโภค   
ยอมนอมบาตรสําหรับเท่ียวบิณฑบาต เขาไปขางบนของควรบริโภคบาง ขางบนของควรเค้ียวบาง   
ขางบนของควรล้ิมบาง ขางบนของควรดื่มบาง ขอแกงบาง ขาวสุกบาง ดวยตนเองมาฉัน แม   
ในโรงอาหารก็เปนผูมีเสียงอ้ืออึง มีเสียงดงัอยู จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                                ทรงติเตียน   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย การกระทําของโมฆบุรุษเหลานั้น   
ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนโมฆบุรุษเหลานั้น จึง   
ไดนุงหมไมเรียบรอย มีมรรยาทไมสมควรเท่ียวบิณฑบาต เม่ือประชาชนกําลังบริโภค ไดนอม   
บาตรสําหรับเท่ียวบิณฑบาตเขาไปขางบนของควรบริโภคบาง ขางบนของควรเค้ียวบาง ขางบน   
ของควรล้ิมบาง ขางบนของควรดื่มบาง ขอแกงบาง ขาวสุกบาง ดวยตนเองมาฉัน แมใน   
โรงอาหารก็ไดเปนผูมีเสียงอ้ืออึง มีเสียงดงัอยู ดูกรภิกษท้ัุงหลาย การกระทําของโมฆบุรุษเหลานัน้   
นั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิง่ของชุมชนท่ี   
เล่ือมใสแลว โดยท่ีแท ยอมเปนไปเพื่อความไมเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส และเพื่อ   
ความเปนอยางอ่ืนของชนบางพวกผูเล่ือมใสแลว.   
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                                ทรงอนุญาตอุปชฌายะ   
        [๘๐] คร้ันพระผูมีพระภาคทรงติเตียนภิกษุเหลานัน้โดยอเนกปริยายดังนี้แลว จงึตรัส   
โทษแหงความเปนคนเล้ียงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไม   
สันโดษ ความคลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเล้ียงงาย ความเปนคนบํารุง   
งาย ความมักนอย ความสันโดษ ความกําจัด ความขัดเกลา อาการที่นาเล่ือมใส การไมสะสม   
การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ทรงทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเร่ืองนั้น ท่ีเหมาะสมแก   
เร่ืองนั้นแกภกิษุท้ังหลาย แลวรับส่ังวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตอุปชฌายะ อุปชฌายะจกั   
ตั้งจิตสนิทสนมในสัทธิวิหาริกฉันบุตร สัทธิวิหาริกจกัตัง้จิตสนิทสนมในอุปชฌายะฉันบิดา เม่ือ   
เปนเชนนี้ อุปชฌายะและสัทธิวิหาริกนัน้ ตางจักมีความเคารพ ยําเกรง ประพฤติกลมเกลียวกัน   
อยู จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมวินัยนี้.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลสัทธิวิหาริกพงึถืออุปชฌายะอยางนี้.   
                                วิธีถืออุปชฌายะ   
        สิทธิวิหาริกนั้น พึงหมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทา นั่งกระหยง ประคองอัญชลีแลว   
กลาวคําอยางนี้ ๓ หน   
        ทานเจาขา ขอทานจงเปนอุปชฌายะของขาพเจา, ทานเจาขา ขอทานจงเปนอุปชฌายะ   
ของขาพเจา, ทานเจาขา ขอทานจงเปนอุปชฌายะของขาพเจา.   
        อุปชฌายะรับวา ดีละ เบาใจละ ชอบแกอุบายละ สมควรละ หรือรับวา จงยังความ   
ปฏิบัติใหถึงพรอมดวยอาการอันนาเล่ือมใสเถิด ดังนี้ก็ได   
        รับดวยกาย รับดวยวาจา รับดวยกายดวยวาจาก็ได เปนอันสัทธิวหิาริกถืออุปชฌายะ   
แลว   
        ไมรับดวยกาย ไมรับดวยวาจา ไมรับดวยท้ังกายและวาจา ไมเปนอันสิทธิวิหาริกถือ   
อุปชฌายะ.   
                                อุปชฌายวัตร   
        [๘๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สัทธิวิหาริกพึงประพฤติชอบในอุปชฌายะ.   
        วิธีประพฤติชอบในอุปชฌายะนั้น มีดงัตอไปนี้:-    



พระวนิัยปฎก เลม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หนาท่ี 65 
        สัทธิวิหาริกพึงลุกแตเชาตรู ถอดรองเทา หมผาเฉวียงบา แลวถวายไมชําระฟน   
ถวายน้ําลางหนา ปูอาสนะไว   
        ถายาคูมี พึงลางภาชนะแลวนอมยาคูเขาไปถวาย เม่ืออุปชฌายะดืม่ยาคูแลว พึงถวายนํ้า   
รับภาชนะมา ถือตํ่าๆ อยาใหกระทบกัน ลางใหสะอาดแลวเก็บไว เม่ืออุปชฌายะลุกแลว พึงเก็บ   
อาสนะ   
        ถาท่ีนั้นรก พึงกวาดท่ีนัน้เสีย.   
        ถาอุปชฌายะประสงคจะเขาบาน พึงถวายผานุง พึงรับผานุงผลัดมา พึงถวายประคตเอว   
พึงพับผาสังฆาฏิเปนช้ันถวาย  พึงลางบาตรแลวถวายพรอมท้ังน้ําดวย   
        ถาอุปชฌายะปรารถนาจะใหเปนปจฉาสมณะ พึงปกปดมณฑล ๓ นุงใหเปนปริมณฑล   
แลวคาดประคตเอว หมสังฆาฏิ ทําเปนช้ัน กลัดดุม ลางบาตรแลว ถือไป เปนปจฉาสมณะ   
ของอุปชฌายะ ไมพึงเดินใหหางนกั ไมพงึเดินใหชิดนกั พึงรับวัตถุท่ีเนื่องในบาตร   
        เม่ืออุปชฌายะกําลังพูด ไมพึงพูดสอดข้ึนในระหวาง อุปชฌายะกลาวถอยคําใกลตอ   
อาบัติ พึงหามเสีย   
        เม่ือกลับ พึงมากอน แลวปูอาสนะท่ีนัง่ฉันไว พึงเตรียมน้ําลางเทา ตั่งรองเทา   
กระเบ้ืองเช็ดเทาไว พึงลุกข้ึนรับบาตรและจีวร พึงถวายผานุงผลัด พึงรับผานุงมา.   
        ถาจีวรชุมเหง่ือ พึงผ่ึงแดดไวครูหนึ่ง แตไมพึงผ่ึงท้ิงไวท่ีแดด   
        พึงพับจวีร เม่ือพับจีวร พึงพับใหเหล่ือมมุมกัน ๔ นิว้ ดวยต้ังใจมิใหมีรอยพับตรงกลาง   
พึงทําประคตเอวไวในขนดอันตรวาสก.   
        ถาบิณฑบาตมี และอุปชฌายะประสงคจะฉัน พึงถวายนํ้า แลวนอมบิณฑบาตเขาไปถวาย   
พึงถามอุปชฌายะดวยน้ําฉัน เม่ืออุปชฌายะฉันแลว พึงถวายนํ้า รับบาตรมา ถือตํ่าๆ อยาให   
กระทบ ลางใหสะอาด เช็ดใหแหงแลว ผ่ึงไวท่ีแดดครูหนึ่ง แตไมพึงผ่ึงท้ิงไวท่ีแดด   
        พึงเก็บบาตรจีวร  เม่ือเก็บบาตร  พึงเอามือขางหนึ่งจับบาตร เอามือขางหนึ่งลูบคลํา   
ใตเตียงหรือใตตั่ง แลวจึงเกบ็บาตร แตไมพึงเก็บบาตรไวบนพืน้ท่ีไมมีส่ิงใดรอง   
        เม่ือเก็บจวีร พึงเอามือขางหนึ่งถือจีวร เอามือขางหนึง่ลูบราวจีวรหรือสายระเดียง   
แลวทําชายไวขางนอก ทําขนดไวขางใน แลวจึงเก็บจวีร   
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        เม่ืออุปชฌายะลุกแลว พึงเก็บอาสนะ เก็บน้ําลางเทา ตั่งรองเทา กระเบ้ืองเช็ดเทา   
ถาท่ีนั้นรก พึงกวาดทีน่ั้นเสีย.   
        ถาอุปชฌายะใครจะสรงน้ํา พึงจัดน้ําสรงถวาย ถาตองการน้ําเยน็ พึงจัดน้ําเย็นถวาย   
ถาตองการน้ํารอน พึงจัดน้ํารอนถวาย.   
        ถาอุปชฌายะประสงคจะเขาเรือนไฟ พึงบดจณุ แชดิน ถือต่ังสําหรับเรือนไฟแลว   
เดินตามหลังอุปชฌายะไป ถวายตั่งสําหรับเรือนไฟแลว รับจีวรมาวางไว ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง   
พึงถวายจณุ ถวายดนิ   
        ถาอุตสาหะอยู พึงเขาเรือนไฟ เม่ือเขาเรือนไฟ พึงเอาดินทาหนา ปดทั้งขางหนา   
ขางหลัง แลวเขาเรือนไฟ ไมพึงนั่งเบียดภกิษุผูเถระ ไมพึงหามกันอาสนะภกิษุใหม พึงทํา   
บริกรรม แกอุปชฌายะในเรือนไฟ   
        เม่ือออกจากเรือนไฟ พงึถือต่ังสําหรับเรือนไฟ แลวปดท้ังขางหนาท้ังขางหลังออกจาก   
เรือนไฟ   
        พึงทําบริกรรมแกอุปชฌายะแมในน้ํา อาบเสร็จแลว พึงข้ึนมากอน ทําตัวของตน   
ใหแหงน้ํา นุงผาแลว พึงเช็ดน้ําจากตัวของอุปชฌายะ  พงึถวายผานุง พงึถวายผาสังฆาฏิ   
ถือต่ังสําหรับเรือนไฟมากอน แลวปูอาสนะไว เตรียมน้ําลางเทา ตั่งรองเทา กระเบ้ืองเช็ดเทาไว   
พึงถามอุปชฌายะดวยน้ําฉัน.   
        ถาประสงคจะเรียนบาลี พึงขอใหอุปชฌายะแสดงบาลีข้ึน   
        ถาประสงคจะสอบถามอรรถกถา พึงสอบถาม.   
        อุปชฌายะอยูในวหิารแหงใด ถาวิหารแหงนัน้รก ถาอุตสาหะอยู พงึปดกวาดเสีย   
เม่ือปดกวาดวหิาร พึงขนบาตรจีวรออกกอน แลววางไว ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง พึงขนผาปูนั่ง   
และผาปูนอน ฟูก หมอน ออกวางไว ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง   
        เตียงต่ัง สัทธิวิหาริกพงึยกตํ่าๆ อยาใหครูดสี อยาใหกระทบกระแทกบานและกรอบ   
ประตู ขนออกใหเรียบรอย แลวตั้งไว ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง เขียงรองเตียง กระโถน พนักอิง   
พึงขนออกต้ังไว ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง เคร่ืองปูพื้น พึงสังเกตท่ีปูไวเดมิ แลวขนออกวางไว   
ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง    
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        ถาในวหิารมีหยากเยื่อ พึงกวาดแตเพดานลงมากอน กรอบหนาตางและมุมหองพึงเช็ด   
เสีย ถาฝาเขาทําบริกรรมดวยน้ํามัน หรือพืน้เขาทาสีดําข้ึนรา พึงเอาผาชุบน้ําบิดแลวเช็ดเสีย   
ถาพื้นเขามิไดทํา พึงเอาน้ําประพรมแลวเช็ดเสีย ระวังอยาใหวหิารฟุงดวยธุลี พึงกวาดหยากเยื่อ   
ท้ิงเสีย ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง   
        เคร่ืองลาดพ้ืน พึงผ่ึงแดด ชําระ เคาะปด แลวขนกลับปูไวตามเดิม เขียงรองเตียง   
พึงผ่ึงแดด ขัด เช็ด แลวขนกลับต้ังไวท่ีเดิม เตียงต่ัง พึงผ่ึงแดดขัดสี เคาะเสีย ยกตํ่าๆ อยาให   
ครูดสี กระทบกระแทกบานและกรอบประตู ขนกลับไปใหดีๆ แลวตั้งไวตามเดิม ฟูก หมอน   
ผาปูนั่ง ผาปูนอน พึงผ่ึงแดด ทําใหสะอาด ตบเสีย แลวนํากลับวางปูไวตามเดิม กระโถน   
พนักอิง พึงผ่ึงแดด เช็ดถูเสียแลวขนกลับต้ังไวตามเดิม   
        พึงเก็บบาตรจีวร เม่ือเกบ็บาตร พึงเอามือขางหนึ่งจบับาตร เอามือขางหนึ่งลูบคลํา   
ใตเตียงหรือใตตั่งแลวจึงเกบ็บาตร แตไมพึงเก็บบาตรบนพื้นท่ีไมมีส่ิงใดรอง   
        เม่ือเก็บจวีร พึงเอามือขางหนึ่งถือจีวร เอามือขางหนึง่ลูบราวจีวรหรือสายระเดียง แลว   
แลวทําชายไวขางนอก ทําขนดไวขางใน แลวเก็บจีวร.   
        ถาลมเจือดวยผงคลีพัดมาแตทิศตะวนัออก พึงปดหนาตางดานตะวันออก ถาพดัมาแต   
ทิศตะวนัตก พึงปดหนาตางดานตะวันตก ถาพัดมาแตทิศเหนือ พึงปดหนาตางดานเหนือ   
ถาพัดมาแตทิศใต พึงปดหนาตางดานใต ถาฤดูหนาวพึงเปดหนาตางกลางวัน กลางคืนพึงปด   
ถาฤดูรอน พึงปดหนาตางกลางวัน กลางคืนพึงเปด.   
        ถาบริเวณ ซุมน้ํา โรงฉัน โรงไฟ วัจจกุฎี รก พึงปดกวาดเสีย ถาน้ําฉันน้ําใชไมมี   
พึงจัดต้ังไว ถาน้ําในหมอชําระไมมี พึงตักน้าํมาไวในหมอชําระ.   
        ถาความกระสันบังเกดิแกอุปชฌายะ สัทธิวิหาริกพึงชวยระงับ หรือพึงวานภิกษุอ่ืนให   
ชวยระงับ หรือพึงทําธรรมกถาแกอุปชฌายะนั้น ถาความรําคาญบังเกิดแกอุปชฌายะ สัทธิวิหาริก   
พึงชวยบรรเทา หรือพึงวานภิกษุอ่ืนใหชวยบรรเทา หรือพึงทําธรรมกถาแกอุปชฌายะนั้น ถา   
ความเหน็ผิดบังเกิดแกอุปชฌายะ สัทธิวหิาริกพึงใหสละเสีย หรือพึงวานภิกษุอ่ืนใหชวย หรือ   
พึงทําธรรมกถาแกอุปชฌายะนั้น. ถาอุปชฌายะตองอาบัตหินักควรปริวาส สัทธิวิหาริกพึงทําความ   
ขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ สงฆพึงใหปริวาสแกอุปชฌายะ ถาอุปชฌายะควรชักเขาหา   
อาบัติเดิม สัทธิวิหาริกพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ สงฆพึงชักอุปชฌายะ   
เขาหาอาบัติเดมิ ถาอุปชฌายะควรมานัต สัทธิวิหาริกพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไร  
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หนอ สงฆพึงใหมานัตแกอุปชฌายะ ถาอุปชฌายะควรอัพภาน สัทธิวหิาริกพึงทําความขวนขวายวา   
ดวยอุบายอยางไรหนอ สงฆพึงอัพภานอุปชฌายะ.   
        ถาสงฆปรารถนาจะทํากรรมแกอุปชฌายะ คือ ตัชชนียกรรม นยิสกรรม ปพพาชนียกรรม   
ปฏิสารณียกรรม หรืออุกเขปนียกรรม สัทธิวิหาริก พึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไร   
หนอ สงฆไมพึงทํากรรมแกอุปชฌายะ หรือสงฆพึงนอมไปเพื่อกรรมสถานเบา หรืออุปชฌายะ   
นั้นถูกสงฆลงตัชชนียกรรม นิยสกรรม ปพพาชนียกรรม ปฏิสารณียกรรม หรืออุกเขปนียกรรม   
แลว สัทธิวิหาริกพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ อุปชฌายะ พึงประพฤติชอบ   
พึงหายเยอหยิง่ พึงประพฤติแกตวั สงฆพึงระงับกรรมนัน้เสีย.   
        ถาจีวรของอุปชฌายะจะตองซัก สัทธิวิหาริกพึงซัก หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวย   
อุบายอยางไรหนอ ใครๆ พงึซักจีวรของอุปชฌายะ ถาจวีรของอุปชฌายะจะตองทํา สัทธิวิหาริก   
พึงทํา หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ ใครๆ พึงทําจีวรของอุปชฌายะ   
ถาน้ํายอมของอุปชฌายะจะตองตม สัทธิวิหาริกพึงตม หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบาย   
อยางไรหนอ ใครๆ พึงตมน้ํายอมของอุปชฌายะ ถาจวีรของอุปชฌายะจะตองยอม สัทธิวิหาริก   
พึงยอม หรือพงึทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ ใครๆ พึงยอมจีวรของอุปชฌายะ   
เม่ือยอมจวีร พงึยอมพลิกกลับไปกลับมาใหดีๆ เม่ือหยาดนํ้ายอมยังหยดไมขาดสาย ไมพึงหลีก   
ไปเสีย.   
        สัทธิวิหาริกไมบอกอุปชฌายะกอน ไมพึงใหบาตรแกภิกษุบางรูป ไมพึงรับบาตรของ   
ภิกษุบางรูป ไมพึงใหจีวรแกภิกษุบางรูป ไมพึงรับจีวรของภิกษุบางรูป ไมพึงใหบริขารแกภกิษุ   
บางรูป ไมพึงรับบริขารของภิกษุบางรูป ไมพึงปลงผมใหภิกษุบางรูป ไมพึงใหภิกษบุางรูปปลงผม   
ให ไมพึงทําบริกรรม ไมพึงใหภกิษุบางรูปทําบริกรรมให ไมพึงทําความขวนขวายแกภิกษุบางรูป   
ไมพึงส่ังใหภกิษุบางรูปทําความขวนขวาย ไมพึงเปนปจฉาสมณะของภิกษุบางรูป ไมพึงพาภกิษุ   
บางรูปไปเปนปจฉาสมณะ ไมพึงนําบิณฑบาตไปใหภิกษุบางรูป ไมพงึใหภกิษุบางรูปนําบิณฑบาต   
มาให ไมลาอุปชฌายะกอน ไมพึงเขาบาน ไมพึงไปปาชา  ไมพึงหลีกไปสูทิศ ถาอุปชฌายะ   
อาพาธ พึงพยาบาทจนตลอดชีวิต พึงรอจนกวาจะหาย.   
                                อุปชฌายวัตร จบ   
                                ______________   
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                                สัทธิวิหาริกวัตร   
        [๘๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย อุปชฌายะพงึประพฤติชอบในสัทธิวิหาริก.   
        วิธีประพฤติชอบในสัทธิวิหาริกนัน้ มีดังตอไปนี้:-   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อุปชฌายะพึงสงเคราะห อนุเคราะห สัทธิวิหาริก ดวยสอนบาลี   
และอรรถกถา ดวยใหโอวาทและอนุศาสนี.   
        ถาอุปชฌายะมีบาตร สัทธิวิหาริกไมมีบาตร อุปชฌายะพึงใหบาตรแกสัทธิวิหาริก หรือ   
พึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ บาตรพึงบังเกิดแกสัทธิวิหาริก   
        ถาอุปชฌายะมีจวีร สัทธิวิหาริกไมมีจวีร อุปชฌายะพึงใหจวีรแกสัทธิวิหาริก หรือ   
พึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ จวีรพึงบังเกิดแกสัทธิวหิาริก   
        ถาอุปชฌายะมีบริขาร สัทธิวิหาริกไมมีบริขาร อุปชฌายะ พึงใหบริขารแกสัทธิวิหาริก   
หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ บริขารพึงบังเกิดแกสัทธิวิหาริก.   
        ถาสัทธิวิหาริกอาพาธ อุปชฌายะพึงลุกแตเชาตรู แลวใหไมชําระฟน ใหน้ําลางหนา   
ปูอาสนะไว   
        ถายาคูมี พึงลางภาชนะแลว นํายาคูเขาไปให เม่ือสัทธิวิหาริกดื่มยาคูแลว พึงใหน้ํา   
รับภาชนะมา ถือตํ่าๆ อยาใหกระทบกัน ลางใหสะอาดแลวเก็บไว เม่ือสัทธิหาริกลุกแลว   
พึงเก็บอาสนะ ถาท่ีนั้นรก พงึกวาดท่ีนั้นเสีย.   
        ถาสัทธิวิหาริกประสงคจะเขาบาน  พงึใหผานุง พึงรับผานุงผลัดมา พึงใหประคตเอว   
พึงพับสังฆาฏิเปนช้ันให พึงลางบาตรแลวใหพรอมท้ังน้าํดวย พึงปูอาสนะท่ีนั่งฉันไว ดวยกําหนด   
ในใจวาเพียงเวลาเทานี้ สัทธิวิหาริกจักกลับมา น้ําลางเทา ตั่งรองเทา กระเบ้ืองเช็ดเทา   
พึงเตรียมต้ังไว พึงลุกข้ึนรับบาตรและจวีร พึงใหผานุงผลัด พึงรับผานุงมา.   
        ถาจีวรชุมเหง่ือ พึงผ่ึงแดดไวครูหนึ่ง แตไมพึงผ่ึงท้ิงไวท่ีแดด   
        พึงพับจวีร เม่ือพับจีวร พึงพับใหเหล่ือมมุมกัน ๔ นิว้ ดวยต้ังใจมิใหมีรอยพับ   
ตรงกลาง พึงทําประคตเอวไวในขนดอันตรวาสก.   
        ถาบิณฑบาตมี และสัทธิวิหาริกประสงคจะฉัน พึงใหน้ําแลวนําบิณฑบาตเขาไปให   
พึงถามสัทธิวิหาริกดวยน้ําฉัน เม่ือสัทธิวิหาริกฉันแลว พงึใหน้ํา รับบาตรมา ถือตํ่าๆ อยาให   
กระทบ ลางใหสะอาด เช็ดใหแหง แลวพึงผ่ึงไวท่ีแดดครูหนึ่ง แตไมพึงผ่ึงท้ิงไวท่ีแดด    
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        พึงเก็บบาตรจีวร เม่ือเกบ็บาตร พึงเอามือขางหนึ่งจบับาตร เอามือขางหนึ่งลูบคลํา   
ใตเตียงหรือใตตั่งแลวจึงเกบ็บาตร แตไมพึงเก็บบาตรไวบนพืน้ท่ีไมมีส่ิงใดรอง   
        เม่ือเก็บจวีร พึงเอามือขางหนึ่งถือจีวร เอามือขางหนึง่ลูบราวจีวร หรือสายระเดียง   
แลวทําชายไวขางนอก ขนดไวขางในแลวจึงเก็บจวีร   
        เม่ือสัทธิวิหาริกลุกแลว พึงเก็บอาสนะ เก็บน้าํลางเทา ตั่งรองเทา กระเบ้ืองเช็ดเทา   
ถาท่ีนั้นรก พึงกวาดทีน่ั้นเสีย.   
        ถาสัทธิวิหาริกใครจะสรงน้ํา พึงจัดน้าํสรงให ถาตองการน้ําเยน็ พงึจัดน้ําเย็นให   
ถาตองการน้ํารอน พึงจัดน้ํารอนให.   
        ถาสัทธิวิหาริกประสงคจะเขาเรือนไฟ พึงบดจณุ แชดิน ถือต่ังสําหรับเรือนไฟไป   
แลวใหตั่งสําหรับเรือนไฟ แลวรับจีวรมาวางไว ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง พึงใหจณุ ใหดนิ   
        ถาอุตสาหะอยู พึงเขาเรือนไฟ เม่ือเขาเรือนไฟ พึงเอาดินทาหนา ปดทั้งขางหนา   
ท้ังขางหลัง แลวเขาเรือนไฟ ไมพึงนั่งเบียดภิกษุผูเถระ ไมพึงหามกนัอาสนะภกิษุใหม พึงทํา   
บริกรรมแกสัทธิวิหาริกในเรือนไฟ   
        เม่ือออกจากเรือนไฟ พงึถือต่ังสําหรับเรือนไฟ แลวปดท้ังขางหนาท้ังขางหลัง ออกจาก   
เรือนไฟ   
        พึงทําบริกรรมแกสัทธิวิหาริก แมในน้ํา อาบเสร็จแลวพึงข้ึนมากอน ทําตัวของตน   
ใหแหงน้ํา นุงผาแลวพึงเช็ดน้ําจากตัวของสัทธิวิหาริก พงึใหผานุง พึงใหผาสังฆาฏิ พึงถือต่ัง   
สําหรับเรือนไฟมากอน แลวปูอาสนะไว เตรียมน้ําลางเทา ตั่งรองเทา กระเบ้ืองเช็ดเทาไว   
พึงถามสัทธิวิหาริกดวยน้ําฉัน.   
        สัทธิวิหาริกอยูในวหิารแหงใด ถาวิหารแหงนั้นรก ถาอุตสาหะอยู พึงปดกวาดเสีย   
เม่ือปดกวาดวหิาร พึงขนบาตรจีวรออกกอนแลววางไว ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง พึงขนผาปูนั่ง   
และผาปูนอน ฟูก หมอน ออกวางไว ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง   
        เตียงต่ัง อุปชฌายะพึงยกต่ําๆ อยาใหครูดสี อยาใหกระทบกระแทกบานและกรอบประตู   
ขนออกใหเรียบรอย แลวตั้งไว ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง เขียงรองเตียง กระโถน พนักอิง   



พระวนิัยปฎก เลม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หนาท่ี 71 
พึงขนออกวางไว ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง เคร่ืองปูพื้น พึงสังเกตท่ีปูไวท่ีเดิม แลวขนออกวางไว   
ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง   
        ถาในวหิารมีหยากเยื่อ พึงกวาดแตเพดานลงมากอน กรอบหนาตางและมุมหอง พึง   
เช็ดเสีย ถาฝาเขาทําบริกรรมดวยน้ํามัน หรือพื้นเขาทาสีดาํข้ึนรา พึงเอาผาชุบน้ําบิดแลวเช็ดเสีย   
ถาพื้นเขามิไดทํา พึงเอาน้ําประพรมแลวเช็ดเสีย ระวังอยาใหวหิารฟุงดวยธุลี พึงกวาดหยากเยื่อ   
ท้ิงเสีย ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง   
        เคร่ืองลาดพ้ืน พึงผ่ึงแดด ชําระ เคาะ ปดแลว ขนกลับปูไวตามเดิม เขียงรองเตียง พึง   
ผ่ึงแดด ขัด เช็ดแลว ขนกลับไวในท่ีเดิม เตียงต่ัง พึงผ่ึงแดด ขัดสี เคาะเสีย ยกตํ่าๆ อยาให   
ครูดสี อยาใหกระทบกระแทกบานและกรอบประตู ขนกลับไปใหดีๆ แลวตั้งไวตามเดิม ฟูก   
หมอน ผาปูนั่ง ผาปูนอน พึงผ่ึงแดด ทําใหสะอาด ตบเสีย แลวนํากลับวางปูไวตามเดมิ กระโถน   
พนักอิง พึงผ่ึงแดด เช็ด ถูเสีย แลวขนกลับต้ังไวตามเดิม   
        พึงเก็บบาตรจีวร เม่ือเกบ็บาตร พึงเอามือขางหนึ่งจบับาตร เอามือขางหนึ่งลูบคลํา   
ใตเตียงหรือใตตั่ง แลวจึงเกบ็บาตร แตไมพึงวางบาตรบนพ้ืนท่ีไมมีส่ิงใดรอง   
        เม่ือเก็บจวีร พึงเอามือขางหนึ่งถือจีวร เอามือขางหนึง่ลูบราวจีวรหรือสายระเดียงแลว   
ทําชายไวขางนอก ทําขนดไวขางในแลวจงึเก็บจวีร.   
        ถาลมเจือดวยผลคลีพัดมาแตทิศตะวนัออก พึงปดหนาตางดานตะวันออก ถาพดัมา   
แตทิศตะวันตก พึงปดหนาตางดานตะวันตก ถาพัดมาแตทิศเหนือ พึงปดหนาตางดานเหนือ   
ถาพัดมาแตทิศใต พึงปดหนาตางดานใต ถาฤดูหนาว พึงเปดหนาตางกลางวัน พึงปดกลางคืน   
ถาฤดูรอน พึงปดหนาตางกลางวัน พึงเปดกลางคืน.   
        ถาบริเวณ ซุมน้ํา โรงฉัน โรงไฟ วัจจกุฎี รก พึงปดกวาดเสีย ถาน้ําฉันน้ําใชไมมี   
พึงจัดต้ังไว ถาน้ําในหมอชําระไมมี พึงตักน้าํมาไวในหมอชําระ.   
        ถาความกระสันบังเกดิแกสัทธิวิหาริก อุปชฌายะพงึชวยระงับหรือพึงวานภิกษอ่ืุนให   
ชวยระงับ หรือพึงทําธรรมกถาแกสัทธิวิหาริกนั้น ถาความรําคาญบังเกิดแกสัทธิวหิาริก อุปชฌายะ   
พึงบรรเทา หรือพึงวานภิกษอ่ืุนใหชวยบรรเทา หรือพึงทําธรรมกถาแกสัทธิวิหาริกนั้น ถาความ   
เห็นผิดบังเกิดแกสัทธิวิหาริก อุปชฌายะพงึใหสละเสีย หรือพึงวานภกิษุอ่ืนใหชวย หรือพึงทํา    
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ธรรมกถาแกสัทธิวิหาริกนัน้. ถาสัทธิวิหาริกตองอาบัติหนัก ควรปริวาส อุปชฌายะพึงทําความ   
ขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ สงฆพึงใหปริวาสแกสัทธิวิหาริก ถาสัทธิวิหาริกควรชักเขา   
หาอาบัติเดิม อุปชฌายะพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ สงฆพึงชักสัทธิวิหาริก   
เขาหาอาบัติเดมิ ถาสัทธิวิหาริกควรมานัต อุปชฌายะพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไร   
หนอ สงฆพึงใหมานัตแกสัทธิวิหาริก ถาสัทธิวิหาริกควรอัพภาน อุปชฌายะพึงทําความขวนขวาย   
วา ดวยอุบายอยางไรหนอ สงฆพึงอัพภานสัทธิวิหาริก.   
        ถาสงฆปรารถนาจะทํากรรมแกสัทธิวิหาริก คือ ตัชชนียกรรม นยิสกรรม ปพพาชนียกรรม   
ปฏิสารณียกรรม หรืออุกเขปนียกรรม อุปชฌายะพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ   
สงฆไมพึงทํากรรมแกสัทธิวิหาริก หรือสงฆพึงนอมไปเพื่อกรรมสถานเบา หรือสัทธิวิหาริกนัน้   
ถูกสงฆลงตัชชนียกรรม นยิสกรรม ปพพาชนียกรรม ปฏิสารณียกรรม หรืออุกเขปนยีกรรมแลว   
อุปชฌายะพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ สัทธิวิหาริกพึงประพฤติชอบ   
พึงหายเยอหยิง่ พึงประพฤติแกตวั สงฆพึงระงับกรรมนัน้เสีย.   
        ถาจีวรของสัทธิวิหาริกจะตองซัก อุปชฌายะพึงบอกวา ทานพึงซักอยางนี้ หรือพึงทํา   
ความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ ใครๆ พึงซักจีวรของสัทธิวิหาริก ถาจีวรของ   
สัทธิวิหาริกจะตองทํา อุปชฌายะพึงบอกวา ทานพึงทําอยางนี้ หรือพึงทําความขวนขวายวา   
ดวยอุบายอยางไรหนอ ใครๆ พึงทําจีวรของสัทธิวิหาริก ถาน้ํายอมของสัทธิวิหาริกจะตองตม   
อุปชฌายะพึงบอกวา ทานพงึตมอยางนี้ หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ   
ใครๆ พึงตมน้ํายอมของสัทธิวิหาริก ถาจวีรของสัทธิวิหาริกจะตองยอม อุปชฌายะพึงบอกวา   
ทานพึงยอมอยางนี้ หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ ใครๆ พึงยอมจีวรของ   
สัทธิวิหาริก เม่ือยอมจีวร พงึยอมพลิกกลับไปมาใหดีๆ เม่ือหยาดนํ้ายอมยังไมขาดสาย ไมพึง   
หลีกไปเสีย. ถาสัทธิวิหาริกอาพาธ พึงพยาบาลจนตลอดชีวิต พึงรอจนกวาจะหาย.   
                                สัทธิวิหาริกวัตร จบ   
                                ________________    
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                                การประณามและการใหขมา   
        [๘๓] ก็โดยสมัยนัน้แล สัทธิวิหาริกท้ังหลายไมประพฤติชอบในอุปชฌายะท้ังหลาย.   
บรรดาภิกษุท่ีเปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนสัทธิวิหาริกท้ังหลาย   
จึงไมประพฤติชอบในอุปชฌายะท้ังหลายเลา แลวไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา สัทธิวหิาริก   
ท้ังหลายไมประพฤติชอบในอุปชฌายะท้ังหลาย จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                                ทรงติเตียน   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนสัทธิวิหาริกท้ังหลายจึง   
ไมประพฤติชอบในอุปชฌายะท้ังหลายเลา คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถา รับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย สัทธิวิหาริกจะไมประพฤติชอบในอุปชฌายะไมได รูปใดไมประพฤติชอบ   
ตองอาบัติทุกกฏ.   
        สัทธิวิหาริกท้ังหลายยังไมประพฤติชอบอยางเดิม. ภิกษุท้ังหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแด   
พระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหประณามสัทธิวิหาริกผู   
ไมประพฤติชอบ   
                                วิธีประณาม   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ล อุปชฌายะพึงประณามสัทธิวิหาริกอยางนีว้า ฉันประณามเธอ   
เธออยาเขามา ณ ท่ีนี้ เธอจงขนบาตรจีวรของเธอออกไปเสีย, พึงประณามวา เธอไมตองอุปฐากฉัน   
ดังนี้ก็ได   
        อุปชฌายะยอมยังสัทธิวหิาริกใหรูดวยกายก็ได ใหรูดวยวาจาก็ได ใหรูดวยท้ังกายและ   
วาจากไ็ด เปนอันประณามแลว ถายังมิไดแสดงอาการกายใหรู ยังมิบอกใหรูดวยวาจา ยัง   
มิไดแสดงอาการกายและวาจาใหรู สัทธิวิหาริกไมช่ือวาถูกประณาม.    
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        สมัยตอมา สัทธิวิหาริกท้ังหลายถูกประณามแลว ไมขอใหอุปชฌายะอดโทษ. ภกิษุ   
ท้ังหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรา   
อนุญาตใหสัทธิวิหาริกขอใหอุปชฌายะอดโทษ.   
        สัทธิวิหาริกท้ังหลายไมยอมขอใหอุปชฌายะอดโทษอยางเดิม. ภกิษุท้ังหลายจึงกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัทธิวิหาริกถูกประณาม   
แลว จะไมขอใหอุปชฌายะอดโทษไมได รูปใดไมขอใหอุปชฌายะอดโทษ ตองอาบัติทุกกฏ.   
        สมัยตอมา อุปชฌายะท้ังหลายอันพวกสัทธิวิหาริกขอใหอดโทษอยู ก็ไมยอมอดโทษ.   
ภิกษุท้ังหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย   
เราอนุญาตใหอุปชฌายะอดโทษ.   
        อุปชฌายะท้ังหลายยังไมยอมอดโทษอยางเดิม. พวกสัทธิวิหาริกหลีกไปเสียบาง สึก   
ไปเสียบาง ไปเขารีดเดียรถียเสียบาง. ภิกษท้ัุงหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค   
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย อุปชฌายะอันพวกสัทธิวหิาริกขอใหอดโทษอยู จะไม   
ยอมอดโทษไมได รูปใดไมยอมอดโทษ ตองอาบัติทุกกฏ.   
        [๘๔] ก็โดยสมัยนัน้แล อุปชฌายะประณามสัทธิวหิาริกผูประพฤติชอบ ไมประณาม   
สัทธิวิหาริกผูประพฤติมิชอบ. ภิกษุท้ังหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี   
พระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย สัทธิวิหาริกผูประพฤติชอบ อุปชฌายะไมพึงประณาม   
รูปใดประณามตองอาบัติทุกกฏ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย อนึง่ สัทธิวิหาริกผูประพฤติมิชอบ อุปชฌายะ   
จะไมประณามไมได รูปใดไมประณามตองอาบัติทุกกฏ.   
                                องคแหงการประณาม   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อุปชฌายะพึงประณามสัทธิวิหาริกผูประกอบดวยองค ๕ คือ:-   
                ๑. หาความรักใครอยางยิ่งในอุปชฌายะมิได   
                ๒. หาความเล่ือมใสอยางยิ่งมิได   
                ๓. หาความละอายอยางยิ่งมิได   
                ๔. หาความเคารพอยางยิ่งมิได และ   
                ๕. หาความหวังดตีออยางยิ่งมิได    
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อุปชฌายะพึงประณามสัทธิวิหาริก ผูประกอบดวยองค ๕ นีแ้ล.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อุปชฌายะไมพึงประณามสัทธิวหิาริก  ผูประกอบดวยองค ๕ คือ   
                ๑. มีความรักใครอยางยิ่งในอุปชฌายะ   
                ๒. มีความเล่ือมใสอยางยิ่ง   
                ๓. มีความละอายอยางยิ่ง   
                ๔. มีความเคารพอยางยิ่ง และ   
                ๕. มีความหวังดีตออยางยิ่ง   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อุปชฌายะไมพึงประณามสัทธิวหิาริก ผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย สัทธิวิหาริกผูประกอบดวยองค ๕ ควรประณาม คือ   
                ๑. หาความรักใครอยางยิ่งในอุปชฌายะมิได   
                ๒. หาความเล่ือมใสอยางยิ่งมิได   
                ๓. หาความละอายอยางยิ่งมิได   
                ๔. หาความเคารพอยางยิ่งมิได และ   
                ๕. หาความหวังดตีออยางยิ่งมิได   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย สัทธิวิหาริกผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล ควรประณาม.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย สัทธิวิหาริกผูประกอบดวยองค ๕ ไมควรประณาม คือ   
                ๑. มีความรักใครอยางยิ่งในอุปชฌายะ   
                ๒. มีความเล่ือมใสอยางยิ่ง   
                ๓. มีความละอายอยางยิ่ง   
                ๔. มีความเคารพอยางยิ่ง และ   
                ๕. มีความหวังดีตออยาง   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย สัทธิวิหาริกผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมควรประณาม.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย สัทธิวิหาริกผูประกอบดวยองค ๕ อุปชฌายะเม่ือไมประณาม มี   
โทษ เม่ือประณาม ไมมีโทษ คือ    
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                ๑. หาความรักใครอยางยิ่งในอุปชฌายะมิได   
                ๒. หาความเล่ือมใสอยางยิ่งมิได   
                ๓. หาความละอายอยางยิ่งมิได   
                ๔. หาความเคารพอยางยิ่งมิได และ   
                ๕. หาความหวังดตีออยางยิ่งมิได   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย สัทธิวิหาริกผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล อุปชฌายะ เม่ือไมประณาม   
มีโทษ เม่ือประณาม ไมมีโทษ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย สัทธิวิหาริกผูประกอบดวยองค ๕ อุปชฌายะ เม่ือประณาม มีโทษ   
เม่ือไมประณามไมมีโทษ คือ   
                ๑. มีความรักใครอยางยิ่งในอุปชฌายะ   
                ๒. มีความเล่ือมใสอยางยิ่ง   
                ๓. มีความละอายอยางยิ่ง   
                ๔. มีความเคารพอยางยิ่ง และ   
                ๕. มีความหวังดีตออยางยิ่ง   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย สัทธิวิหาริกผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล อุปชฌายะ เม่ือประณาม   
มีโทษ เม่ือไมประณาม ไมมีโทษ   
                                _____________    
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                        มูลเหตุอุปสมบทดวยญัตติจตุตถกรรม   
                                เร่ืองพราหมณคนหน่ึง   
        [๘๕] ก็โดยสมัยนัน้แล พราหมณคนหนึ่งเขาไปหาภกิษุท้ังหลาย แลวขอบรรพชา.   
ภิกษุท้ังหลายไมปรารถนาจะใหเธอบรรพชา. เม่ือเธอไมไดบรรพชาในสํานักภิกษุ จึงไดซูบผอม   
เศราหมอง มีผิวพรรณคล้ํา มีผิวเหลืองๆ ข้ึน มีเนื้อตวัสะพร่ังดวยเอ็น. พระผูมีพระภาคทอด   
พระเนตรเห็นพราหมณนั้นซูบผอม เศราหมอง มีผิวพรรณคลํ้า มีผิวเหลืองข้ึนๆ มีเนื้อตัว   
สะพร่ังดวยเอ็น คร้ันแลวรับส่ังถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เหตุไฉนพราหมณนั้น   
จึงไดซูบผอม เศราหมอง มีผิวพรรณคล้ํา มีผิวเหลืองข้ึนๆ มีเนื้อตัวสะพร่ังดวยเอ็นเลา?   
        ภิกษุท้ังหลายทูลวา เพราะพราหมณนัน่เขาไปหาภิกษุท้ังหลาย แลวขอบรรพชา ภิกษุ   
ท้ังหลายไมปรารถนาจะใหเธอบรรพชา เม่ือเธอไมไดบรรพชาในสํานักภิกษุ จึงไดซูบผอม   
เศราหมอง มีผิวพรรณคล้ํา มีผิวเหลืองข้ึนๆ มีเนื้อตัวสะพรั่งดวยเอ็น พระพุทธเจาขา.   
        ทีนั้น  พระผูมีพระภาครับส่ังถามภิกษท้ัุงหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ใครระลึกถึงบุญคุณ   
ของพราหมณนั้นไดบาง? เมื่อตรัสถามอยางนี้แลว ทานพระสารีบุตรไดทูลคํานี้ตอพระผูมีพระภาค   
วา ขาพระพุทธเจาระลึกถึงบุญคุณของพราหมณนัน้ไดอยู พระพุทธเจาขา.   
        ภ. ดูกรสารีบุตร ก็เธอระลึกถึงบุญคุณของพราหมณนั้นไดอยางไรบาง?   
        สา. พระพุทธเจาขา เม่ือขาพระพุทธเจาเท่ียวบิณฑบาตอยู ณ พระนครราชคฤหนี้   
พราหมณผูนัน้ไดส่ังใหถวายภิกษา ๑ ทัพพี ขาพระพุทธเจาระลึกถึงบุญคุณของพราหมณนั้นได   
เทานี้แล พระพุทธเจาขา.   
        ภ. ดีละๆ สารีบุตร ความจริงสัตบุรุษท้ังหลาย เปนผูกตัญูกตเวที สารีบุตร   
ถาเชนนั้น เธอจงใหพราหมณนั้นบรรพชาอุปสมบทเถิด.   
        สา. ขาพระพุทธเจาจะใหพราหมณนัน้บรรพชาอุปสมบทอยางไร พระพุทธเจาขา?   
                                อุปสมบทดวยญัตติจตตุถกรรม   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ   
แรกเกดินั้น แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตั้งแตวนันี้เปนตนไป เรา   
หามการอุปสมบทดวยไตรสรณคมน ซ่ึงเราไดอนุญาตไว ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตการ   
อุปสมบทดวยญัตติจตุตถกรรม    
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                                วิธีใหอุปสมบท   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ล พวกเธอพึงใหอุปสมบทอยางนี้ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึง   
ประกาศใหสงฆทราบ ดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา วาดังนี:้-   
                                กรรมวาจาใหอุปสมบท   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ผูมีช่ือนี้ ผูนี้ เปนอุปสัมปทาเปกขะของทานผูมี   
ช่ือนี้ ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงอุปสมบทผูมีช่ือนี้ มีทานผูมีช่ือนี้เปน   
อุปชฌายะ นีเ่ปนญัตติ.   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ผูมีช่ือนี้ ผูนี้ เปนอุปสัมปทาเปกขะของทานผูมี   
ช่ือนี้ สงฆอุปสมบทผูมีช่ือนี้ มีทานผูมีช่ือนี้เปนอุปชฌายะ การอุปสมบทผูมีช่ือนี้ มีทานผู   
มีช่ือนี้เปนอุปชฌายะ ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทาน   
ผูนั้นพึงพูด.   
        ขาพเจากลาวความนี้เปนคร้ังท่ีสอง ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ผูมีช่ือผูนี้   
เปนอุปสัมปทาเปกขะของทานผูมีช่ือนี้ สงฆอุปสมบทผูมีช่ือนี้ มีทานผูมีช่ือนี้เปนอุปชฌายะ.   
การอุปสมบทผูมีช่ือนี้ มีทานผูมีช่ือนี้เปนอุปชฌายะ ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผู   
นิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด.   
        ขาพเจากลาวความนี้เปนคร้ังท่ีสาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ผูมีช่ือนี้ ผูนี้   
เปนอุปสัมปทาเปกขะของทานผูมีช่ือนี้ สงฆอุปสมบทผูมีช่ือนี้ มีทานผูมีช่ือนี้เปนอุปชฌายะ   
การอุปสมบทผูมีช่ือนี้ มีทานผูมีช่ือนี้เปนอุปชฌายะ ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปน   
ผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพดู.   
        ผูมีช่ือนี้ สงฆอุปสมบทแลว มีทานผูมีช่ือนี้เปนอุปชฌายะ ชอบแกสงฆ เหตุนั้น   
จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางน้ี.   
                                ภิกษุประพฤติอนาจาร   
        [๘๖] ก็โดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึ่งพออุปสมบทแลว ไดประพฤตอินาจาร. ภิกษ ุ  
ท้ังหลายพากนักลาวหามอยางนี้วา อาวุโส คุณอยาไดทําอยางนั้น เพราะน่ันไมควร. เธอกลาว   
อยางนี้วา กระผมมิไดขอรองทานท้ังหลายวา ขอจงใหกระผมอุปสมบท ทานท้ังหลายมิไดถูก    



พระวนิัยปฎก เลม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หนาท่ี 79 
ขอรองแลว ใหกระผมอุปสมบทเพ่ืออะไร. ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค   
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูมิไดรับการขอรอง ไมพึงอุปสมบทให รูปใด   
อุปสมบทให ตองอาบัติทุกกฏ. ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหภิกษผูุถูกขอรองอุปสมบทให.   
                                วิธีขออุปสมบท   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลอุปสัมปทาเปกขะพึงขออยางนี้   
        อุปสัมปทาเปกขะน้ัน พึงเขาไปหาสงฆ หมผาเฉวียงบา ไหวเทาภกิษุท้ังหลาย นัง่   
กระหยง ประคองอัญชลี แลวกลาวคําขออุปสมบทอยางนี้วา   
        ขาพเจาขออุปสมบทตอสงฆ เจาขา ขอสงฆโปรดเอ็นดูยกขาพเจาข้ึนเถิด เจาขา. พึง   
ขอแมคร้ังท่ีสอง ... พึงขอแมคร้ังท่ีสาม ...   
        ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา วาดงันี้:-   
                                กรรมวาจาใหอุปสมบท   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ผูมีช่ือนี้ ผูนี้ เปนอุปสัมปทาเปกขะของทานผูมี   
ช่ือนี้. ผูมีช่ือนี้ขออุปสมบทตอสงฆ มีทานผูมีช่ือนี้เปนอุปชฌายะ. ถาความพรอมพร่ังของ   
สงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงอุปสมบทผูมีช่ือนี้ มีทานผูมีช่ือนี้เปนอุปชฌายะ. นี่เปนญัตติ.   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ผูมีช่ือนี้ ผูนี้ เปนอุปสัมปทาเปกขะของทานผูมี   
ช่ือนี้ ผูมีช่ือนี้ขออุปสมบทตอสงฆ มีทานผูมีช่ือนี้เปนอุปชฌายะ สงฆอุปสมบทผูมีช่ือนี้ มี   
ทานผูมีช่ือนี้เปนอุปชฌายะ. การอุปสมบทผูมีช่ือนี้ มีทานผูมีช่ือนี้เปนอุปชฌายะ ชอบแก   
ทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด.   
        ขาพเจากลาวความนี้เปนคร้ังท่ีสอง ...   
        ขาพเจากลาวความนี้เปนคร้ังท่ีสาม ...   
        ผูมีช่ือนี้ สงฆอุปสมบทแลว มีทานผูมีช่ือนี้เปนอุปชฌายะ. ชอบแกสงฆ เหตุนัน้   
จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางน้ี.   
                                พราหมณขออุปสมบท   
        [๘๗] ก็โดยสมัยนัน้แล ประชาชนท้ังหลายไดจัดตั้งลําดับภัตตาหารอันประณีตไวท่ีใน   
พระนครราชคฤห. คร้ังนั้น พราหมณคนหน่ึงไดมีความดําริวา พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตร   
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เหลานี้ มีปกติเปนสุข มีความประพฤติสบาย ฉันโภชนะท่ีดี นอนบนท่ีนอนท่ีเงียบสงัด   
ถากระไร เราพึงบวชในพระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรเถิด ดังนี้ แลวไดเขาไปหาภิกษุท้ังหลาย   
แลวขอบรรพชา. ภิกษุท้ังหลายใหเขาบรรพชาอุปสมบทแลว. คร้ันเขาบวชแลว ประชาชนให   
เลิกลําดับภัตตาหารเสีย. ภกิษุท้ังหลายกลาวอยางนีว้า คุณจงมาเดี๋ยวนี้ พวกเราจักไปบิณฑบาตร.   
เธอพูดอยางนีว้า กระผมมิไดบวชเพราะเหตุนี้วา จักเท่ียวบิณฑบาต ถาทานท้ังหลายใหกระผม   
กระผมจักฉัน ถาไมใหกระผม กระผมจะสึก ขอรับ.   
        พวกภิกษถุามวา อาวุโส ก็คุณบวชเพราะเหตุแหงทองหรือ?   
        เธอตอบวา อยางนัน้ซิ ขอรับ.   
        บรรดาภกิษุท่ีเปนผูมักนอย ... ตางกเ็พงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภกิษุจึงไดบวช   
ในพระธรรมวนิัย อันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลวอยางนี้ เพราะเหตุแหงทองเลา แลวกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุนัน้วา จริงหรือ ภกิษุ ขาววา เธอบวชเพราะเหตุ   
แหงทอง?   
        ภิกษนุั้นทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                                ทรงติเตียน   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ ไฉนเธอจึงไดบวชในธรรมวนิัยท่ี   
เรากลาวดแีลวอยางนี้ เพราะเหตุแหงทองเลา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไป   
เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิง่ของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ...   
คร้ันแลว ทรงทําธรรมีกถา รับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหภิกษุผูให   
อุปสมบท บอกนิสสัย ๔ วาดังนี้:-   
                                นิสสัย ๔   
        ๑. บรรพชาอาศัยโภชนะคือคําขาวอันหาไดดวยกําลังปลีแขง เธอพึงทําอุตสาหะในส่ิง   
นั้นตลอดชีวิต อดิเรกลาภ คือ ภัตถวายสงฆ ภัตเฉพาะสงฆ การนิมนต ภตัถวายตามสลาก   
ภัตถวายในปกษ ภัตถวายในวันอุโบสถ ภัตถวายในวันปาฏิบท.    
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        ๒. บรรพชาอาศัยบังสุกลุจีวร เธอพึงทําอุตสาหะในส่ิงนั้นตลอดชีวติ อดิเรกลาภ   
คือ ผาเปลือกไม ผาฝาย ผาไหม ผาขนสัตว ผาปาน ผาเจือกัน. (เชนผาดายแกมไหม)   
        ๓. บรรพชา อาศัยโคนไมเปนเสนาสนะ เธอพึงทําอุตสาหะในส่ิงนัน้ตลอดชีวิต   
อดิเรกลาภ คือ วิหาร เรือนมุงแถบเดียว เรือนช้ัน เรือนโลน ถํ้า.   
        ๔. บรรพชาอาศัยมูตรเนาเปนยา เธอพึงทําอุตสาหะในส่ิงนัน้ตลอดชีวิต อดิเรกลาภ   
คือ เนยใส เนยขน น้ํามัน น้ําผ้ึง น้ําออย.   
                                อุปชฌายวัตรภาณวาร จบ   
                                _________________   
                                การบอกนิสสัย   
        [๘๘] ก็โดยสมัยนัน้แล มาณพคนหน่ึงเขาไปหาภกิษท้ัุงหลาย แลวขอบรรพชา.   
พวกภิกษุไดบอกนิสสัยแกเธอกอนบวช. เธอจึงพูดอยางนีว้า ถาเม่ือกระผมบวชแลว พระคุณเจา   
ท้ังหลายพึงบอกนิสสัยแกกระผม กระผมก็จะยินดียิ่ง บัดนี้ กระผมจักไมบวชละ เพราะนิสสัย   
เปนส่ิงท่ีนาเกลียด เปนปฏิกลูแกกระผม. ภกิษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษไุมพึงบอกนิสสัยกอนบวช รูปใดบอก ตองอาบัติ-   
ทุกกฏ ดูกรภิกษุท้ังหลาย พออุปสมบทแลว เราอนุญาตใหบอกนิสสัย.   
                                อุปสมบทดวยคณะ   
        [๘๙] ก็โดยสมัยนัน้แล ภิกษุท้ังหลายใหอุปสมบทดวยคณะมีพวกสองบาง มีพวกสาม   
บาง มีพวกส่ีบาง. ภิกษุท้ังหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสวา   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุไมพงึใหอุปสมบทดวยคณะ ซ่ึงมีพวกหยอน ๑๐ รูปใดใหอุปสมบท   
ตองอาบัติทุกกฏ. ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหอุปสมบทดวยคณะมีพวก ๑๐ หรือมีพวก   
เกิน ๑๐.   
                        พระอุปเสนวงัคันตบุตรอุปสมบทสัทธิวิหาริก   
        [๙๐] ก็โดยสมัยนัน้แล ภิกษุท้ังหลายมีพรรษาหนึ่งบาง มีพรรษาสองบาง อุปสมบท   
สัทธิวิหาริก. แมทานพระอุปเสนวังคันตบุตร มีพรรษาเดียว อุปสมบทสัทธิวิหาริก. ทานออก    
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พรรษาแลว มีพรรษาสอง ไดพาสัทธิวิหาริกมีพรรษหนึง่เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค คร้ันแลว   
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง.   
        ก็การท่ีพระผูมีพระภาคพุทธเจาท้ังหลาย ทรงปราศรัยกับพระอาคันตุกะท้ังหลาย นั่นเปน   
พุทธประเพณี. คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคตรัสถามทานพระอุปเสนวังคันตบุตรวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย   
รางกายของพวกเธอยังพอทนได ยงัพอใหเปนไปไดหรือ พวกเธอเดินทางมามีความลําบาก   
นอยหรือ?   
        ทานพระอุปเสนวังคันตบุตรกราบทูลวา ยังพอทนได พระพุทธเจาขา ยังพอใหเปนไปได   
พระพุทธเจาขา และพวกขาพระพุทธเจาเดนิทางมาก็มีความลําบากนอย พระพุทธเจาขา.   
                                พุทธประเพณี   
        พระตถาคตท้ังหลาย ทรงทราบอยู ยอมตรัสถามก็มี ทรงทราบอยู ยอมไมตรัสถามก็มี   
ทรงทราบกาลแลวตรัสถาม ทรงทราบกาลแลวไมตรัสถาม พระตถาคตท้ังหลายยอมตรัสถามส่ิงท่ี   
ประกอบดวยประโยชน ไมตรัสถามส่ิงท่ีไมประกอบดวยประโยชน ในส่ิงท่ีไมประกอบดวย   
ประโยชน พระองคทรงกําจดัเสียดวยขอปฏิบัติ. พระผูมีพระภาคพุทธเจาท้ังหลายยอมทรงสอบถาม   
ภิกษุท้ังหลายดวยอาการ ๒ อยาง คือจักทรงแสดงธรรมอยางหนึ่ง จักทรงบัญญัติสิกขาบทแก   
พระสาวกท้ังหลายอยางหน่ึง.   
        คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคตรัสถามทานพระอุปเสนวังคันตบุตรวา เธอมีพรรษาไดเทาไร   
ภิกษ?ุ   
        อุป. ขาพระพุทธเจามีพรรษาไดสอง พระพุทธเจา.   
        ภ. ภกิษุรูปนี้เลามีพรรษาไดเทาไร?   
        อุป. มีพรรษาเดียว พระพุทธเจาขา.   
        ภ. ภกิษุรูปนี้เปนอะไรกบัเธอ?   
        อุป. เปนสัทธิวิหาริกของขาพระพุทธเจา พระพุทธเจาขา.   
                                ทรงติเตียน   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั้น ไมเหมาะ   
ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ดูกรโมฆบุรุษ เธอยังเปนผูอันผูอ่ืน   
พึงโอวาทอนศุาสนอยู ไฉนจึงสําคัญตนเพ่ือโอวาทอนุศาสนผูอ่ืนเลา เธอเวียนมาเพ่ือความเปน    
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ผูมักมาก ซ่ึงมีความพัวพันดวยหมูเร็วเกินนัก การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใส   
ของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ... คร้ันแลวทรงทํา   
ธรรมีกถา รับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุมีพรรษาหยอน ๑๐ ไมพึงใหอุปสมบท   
รูปใดใหอุปสมบท ตองอาบัติทุกกฏ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหภิกษุมีพรรษาได ๑๐   
หรือมีพรรษาเกิน ๑๐ ใหอุปสมบท.   
                        พระอุปชฌายะมีการศึกษานอยกวาสัทธิวหิาริก   
        [๙๑] ก็โดยสมัยนัน้แล ภิกษุท้ังหลายคิดวาเรามีพรรษาได ๑๐ แลว เรามีพรรษาได ๑๐   
แลว ดังนี้ แตยงัเปนผูเขลา ไมเฉียบแหลม ยอมใหอุปสมบท. ปรากฏวาพระอุปชฌายะ   
เปนผูเขลา สัทธิวิหาริกเปนผูฉลาด ปรากฏวาพระอุปชฌายะเปนผูไมเฉียบแหลม สัทธิวิหาริก   
เปนผูเฉียบแหลม ปรากฏวาพระอุปชฌายะเปนผูมีสุตะนอย สัทธิวิหาริกเปนผูมีสุตะมาก   
ปรากฏวาพระอุปชฌายะเปนผูมีปญญาทราม สัทธิวิหาริกเปนผูมีปญญา. แมภิกษุรูปหนึ่งเคยเปน   
อัญญเดียรถีย เม่ือพระอุปชฌายะวากลาวอยูโดยชอบธรรม ไดยกวาทะข้ึนโตเถียงแกพระ   
อุปชฌายะ แลวหลีกไปสูลัทธิเดียรถียนั้นตามเดิม.   
        บรรดาภกิษุท่ีเปนผูมักนอย ... ตางกเ็พงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภกิษุท้ังหลาย   
จึงไดอางวา เรามีพรรษาได ๑๐ แลว เรามีพรรษาได ๑๐ แลว ดังนี้ แตยงัเปนผูเขลา   
ไมเฉียบแหลม ใหอุปสมบท ปรากฏวาพระอุปชฌายะเปนผูเขลา สัทธิวิหาริกเปนผูฉลาด   
ปรากฏวาพระอุปชฌายะเปนผูไมเฉียบแหลม สัทธิวิหาริกเปนผูเฉียบแหลม ปรากฏวาพระ   
อุปชฌายะเปนผูมีสุตะนอย สัทธิวิหาริกเปนผูมีสุตะมาก ปรากฏวาพระอุปชฌายะเปนผูมี   
ปญญาทราม สัทธิวิหาริกเปนผูมีปญญาเลา แลวกราบทลูเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาภิกษุท้ังหลาย   
อางวา เรามีพรรษาได ๑๐ แลว เรามีพรรษาได ๑๐ แลว ดงันี้ แตยังเปนผูเขลา ไมเฉียบแหลม   
ใหอุปสมบท ปรากฏวาอุปชฌายะเปนผูเขลา สัทธิวิหาริกเปนผูฉลาด ปรากฏวาอุปชฌายะเปนผู   
ไมเฉียบแหลม สัทธิวิหาริกเปนผูเฉียบแหลม ปรากฏวาอุปชฌายะเปนผูมีสุตะนอย สัทธิวิหาริก   
เปนผูมีสุตะมาก ปรากฏวาอุปชฌายะเปนผูมีปญญาทราม สัทธิวิหาริกเปนผูมีปญญา จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.    
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                                ทรงติเตียน   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนโมฆบุรุษเหลานั้นจงึได   
อางวา เรามีพรรษาได ๑๐ แลว เรามีพรรษาได ๑๐ แลว ดงันี้ แตยังเปนผูเขลา ไมเฉียบแหลม   
ใหอุปสมบท ปรากฏวาอุปชฌายะเปนผูเขลา สัทธิวิหาริกเปนผูฉลาด ปรากฏวาอุปชฌายะ   
เปนผูไมเฉียบแหลม สัทธิวหิาริกเปนผูเฉียบแหลม ปรากฏวาอุปชฌายะเปนผูมีสุตะนอย   
สัทธิวิหาริกเปนผูมีสุตะมาก ปรากฏวาอุปชฌายะเปนผูมีปญญาทราม สัทธิวิหาริกเปนผูมีปญญาเลา   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย การกระทําของพวกโมฆบุรุษนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียัง   
ไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถา รับส่ัง   
กะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุเขลา ไมเฉียบแหลม ไมพึงใหอุปสมบท รูปใด   
ใหอุปสมบท ตองอาบัติทุกกฏ ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนญุาตใหภกิษุ ผูฉลาดผูสามารถ มีพรรษา   
ได ๑๐ หรือมีพรรษาเกิน ๑๐ ใหอุปสมบท.   
                                ทรงอนุญาตอาจารย   
        [๙๒] ก็โดยสมัยนัน้แล เม่ือพระอุปชฌายะท้ังหลายหลีกไปเสียก็ด ีสึกเสียก็ดี ถึง   
มรณภาพก็ดี ไปเขารีดเดียรถียเสียกด็ี ภกิษท้ัุงหลายไมมีอาจารย ไมมีใครตักเตือน ไมมีใคร   
พรํ่าสอน ยอมนุงหมไมเรียบรอย มีมรรยาทไมสมควรเท่ียวบิณฑบาต. เม่ือประชาชนกําลังบริโภค   
ยอมนอมบาตรสําหรับเท่ียวบิณฑบาตเขาไปขางบนของควรบริโภคบาง ขางบนของควรเค้ียวบาง   
ขางบนของควรล้ิมบาง ขางบนของควรดื่มบาง ขอแกงบาง ขาวสุกบาง ดวยตนเองมาฉัน   
แมในโรงอาหารก็เปนผูมีเสียงอ้ืออึง มีเสียงดังอยู.   
        ประชาชนจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตร   
จึงไดนุงหมไมเรียบรอย มีมรรยาทไมสมควร เท่ียวบิณฑบาตเลา เม่ือประชาชนกําลังบริโภค   
ไดนอมบาตรสําหรับเท่ียวบิณฑบาตเขาไป ขางบนของควรบริโภคบาง ขางบนของควรเค้ียวบาง   
ขางบนของควรล้ิมบาง ขางบนของควรดื่มบาง ขอแกงบาง ขาวสุกบาง ดวยตนเองมาฉัน   
แมในโรงอาหาร ก็เปนผูมีเสียงอ้ืออึง มีเสียงดังอยู เหมือนพวกพราหมณในสถานท่ีเล้ียงพราหมณ   
ฉะนั้น.   
        ภิกษุท้ังหลายไดยนิคนพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนผูมักนอย ...   
ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภกิษุท้ังหลาย จงึไดนุงหมไมเรียบรอย มีมรรยาท   
ไมสมควร ... แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
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                                ทรงสอบถาม   
        คร้ังนั้น พระผูมีพระภาค ... ทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ขาววา   
ภิกษุท้ังหลายนุงหมไมเรียบรอย มีมรรยาทไมสมควร ... จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                                ทรงติเตียน   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียน ... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถา รับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตอาจารย. อาจารยจักตั้งจิตสนิทสนมในอันเตวาสิกฉันบุตร   
อันเตวาสิกจักต้ังจิตสนิทสนมในอาจารยฉันบิดา เม่ือเปนเชนนี้  อาจารยและอันเตวาสิกนั้น   
ตางจักมีความเคารพ ยําเกรง ประพฤติกลมเกลียวกันอยู จกัถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรม   
วินัยนี้ ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหอาศัยภกิษุมีพรรษา ๑๐ อยู อนญุาตใหภกิษุมีพรรษาได   
๑๐ ใหนิสสัย.   
                                วิธีถือนิสสัย   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลอันเตวาสิกพึงถืออาจารยอยางนี้   
        อันเตวาสิกนั้นพึงหมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทา นั่งกระหยง ประคองอัญชลี แลว   
กลาวอยางนี้ ๓ หน   
        ทานเจาขา ขอทานจงเปนอาจารยของขาพเจา ขาพเจาจักอาศัยทานอยู, ทานเจาขา   
ขอทานจงเปนอาจารยของขาพเจา ขาพเจาจกัอาศัยทานอยู, ทานเจาขา ขอทานจงเปนอาจารยของ   
ขาพเจา ขาพเจาจักอาศัยทานอยู   
        อาจารยรับวา ดีละ เบาใจละ ชอบแกอุบายละ สมควรละ หรือรับวาจงยังความปฏิบัติ   
ใหถึงพรอมดวยอาการอันนาเล่ือมใสเถิด ดังนี้ก็ได รับดวยกาย รับดวยวาจา รับดวยท้ังกาย   
และวาจาก็ได เปนอันวาอันเตวาสิกถืออาจารยแลว, ไมรับดวยกาย ไมรับดวยวาจา ไมรับดวย   
ท้ังกายและวาจา ไมเปนอันวาอันเตวาสิกถืออาจารยแลว.   
                                อาจริยวตัร   
        [๙๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อันเตวาสิกพึงประพฤติชอบในอาจารย.   
        วิธีประพฤติชอบในอาจารยนั้น ดังตอไปนี้   
        อันเตวาสิกพึงลุกแตเชาตรู ถอดรองเทา หมผาเฉวียงบา แลวถวายไมชําระฟน   
ถวายน้ําลางหนา ปูอาสนะไว    
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        ถายาคูมี พึงลางภาชนะแลวนอมยาคูเขาไปถวาย เม่ืออาจารยดื่มยาคูแลว พึงถวายนํ้า   
รับภาชนะมา ถือตํ่าๆ อยาใหกระทบกัน ลางใหสะอาดแลวเก็บไว เม่ืออาจารยลุกแลว พึงเก็บ   
ผาอาสนะ   
        ถาท่ีนั้นรก พึงกวาดเสีย.   
        ถาอาจารยประสงคจะเขาบาน พึงถวายผานุง พึงรับผานุงผลัดมา พึงถวายประคตเอว   
พึงพับผาสังฆฏิใหเปนช้ันถวาย พึงลางบาตรแลวถวายพรอมท้ังน้ําดวย   
        ถาอาจารยปรารถนาใหเปนปจฉาสมณะ พึงปกปดมณฑลสาม นุงใหเปนปริมณฑล   
แลวคาดประคตเอว หมสังฆาฏิทําเปนช้ัน กลัดดุม ลางบาตรแลวถือไป เปนปจฉาสมณะของ   
อาจารย ไมพึงเดินใหหางนัก ไมพึงเดินใหชิดนัก พึงรับวตัถุท่ีเนื่องในบาตร   
        เม่ืออาจารยกําลังพูด ไมพึงพูดสอดข้ึนในระหวาง อาจารยกลาวถอยคําใกลตออาบัติ   
พึงหามเสีย   
        เม่ือกลับ พึงมากอนแลวปูอาสนะท่ีนัง่ฉันไว พึงเตรียมน้ําลางเทา ตั่งรองเทา   
กระเบ้ืองเช็ดเทาไว พึงลุกข้ึนรับบาตรและจีวร พึงถวายผานุงผลัด พึงรับผานุงมา.   
        ถาจีวรชุมเหง่ือ พึงผ่ึงแดดไวครูหนึ่ง แตไมพึงผ่ึงท้ิงไวท่ีแดด   
        พึงพับจวีร เม่ือพับจีวร พึงพับจวีรใหเหล่ือมมุมกัน ๔ นิ้ว ดวยต้ังใจมิใหมีรอยพับ   
ตรงกลาง พึงทําประคตเอวไวในขนดอันตรวาสก.   
        ถาบิณฑบาตมี และอาจารยประสงคจะฉัน พึงถวายนํ้าแลวนอมบิณฑบาตเขาไปถวาย   
พึงถามอาจารยดวยน้ําฉัน เม่ืออาจารยฉันแลว พึงถวายน้ํา รับบาตรมา ถือตํ่าๆ อยาใหกระทบ   
ลางใหสะอาด เช็ดใหแหง แลวผ่ึงไวท่ีแดดครูหนึ่ง แตไมพึงผ่ึงท้ิงไวท่ีแดด   
        พึงเก็บบาตรจีวร เม่ือเกบ็บาตร พึงเอามือขางหนึ่งจบับาตร เอามือขางหนึ่งลูบคลํา   
ใตเตียงหรือใตตั่ง แลวจึงเกบ็บาตร แตไมพึงเก็บบาตรไวบนพืน้ท่ีไมมีส่ิงใดรอง   
        เม่ือเก็บจวีร พึงเอามือขางหนึ่งถือจีวร เอามือขางหนึง่ลูบราวจีวร หรือสายระเดียง   
แลวทําชายไวขางนอก ทําขนดไวขางใน แลวจึงเก็บจวีร   
        เม่ืออาจารยลุกแลว พึงเก็บอาสนะ เกบ็น้ําลางเทา ตั่งรองเทา กระเบ้ืองเช็ดเทา   
ถาท่ีนั้นรก พึงกวาดทีน่ั้นเสีย.   
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        ถาอาจารยใครจะสรงน้าํ พึงจัดน้ําสรงถวาย ถาตองการน้ําเย็น พึงจดัน้ําเยน็ถวาย   
ถาตองการน้ํารอน พึงจัดน้ํารอนถวาย.   
        ถาอาจารยประสงคจะเขาเรือนไฟ พึงบดจุณ แชดิน หรือถือต่ังสําหรับเรือนไฟ แลว   
เดินตามหลังอาจารยไป ถวายต่ังสําหรับเรือนไฟแลว รับจีวรมาวางไว ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง   
พึงถวายจณุ ถวายดนิ   
        ถาอุตสาหะอยู พึงเขาเรือนไฟ เม่ือเขาเรือนไฟ พึงเอาดินทาหนา ปดทั้งขางหนา   
ขางหลัง แลวเขาเรือนไฟ ไมพึงนั่งเบียดภกิษุผูเถระ ไมพึงหามกันอาสนะภกิษุใหม พึงทํา   
บริกรรมแกอาจารยในเรือนไฟ   
        เม่ือออกจากเรือนไฟ พงึถือต่ังสําหรับเรือนไฟ แลวปดท้ังขางหนาท้ังขางหลังออกจาก   
เรือนไฟ   
        พึงทําบริกรรมแกอาจารยแมในน้ํา อาบเสร็จแลว พึงข้ึนมากอน ทําตัวของตนใหแหงน้ํา   
นุงผาแลว พึงเช็ดน้ําจากตัวของอาจารย พึงถวายผานุง พึงถวายผาสังฆาฏิ ถือเอาต่ังสําหรับ   
เรือนไฟมากอน แลวปูอาสนะไว เตรียมน้ําลางเทา ตั่งรองเทา กระเบ้ืองเช็ดเทาไว พึงถาม   
อาจารยดวยน้าํฉัน.   
        ถาประสงคจะเรียนบาลี พึงขอใหอาจารยแสดงบาลีข้ึน ถาประสงคจะสอบถามอรรถกถา   
พึงสอบถาม.   
        อาจารยอยูในวิหารแหงใด ถาวหิารแหงนั้นรก ถาอุตสาหะอยู พึงปดกวาดเสีย   
เม่ือปดกวาดวหิาร พึงขนบาตรจีวรออกกอนแลววางไว ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง พึงขนผาปูนั่ง   
และผาปูนอน ฟูก หมอน ออกวางไว ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง   
        เตียงต่ัง อันเตวาสิกพึงยกตํ่าๆ อยาใหครูดสี อยาใหกระทบกระแทกบานและกรอบประตู   
ขนออกใหเรียบรอย แลวตั้งไว ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง.  เขียงรองเตียง กระโถน พนกัอิง   
พึงขนออกต้ังไว ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง เคร่ืองปูพื้น พึงสังเกตท่ีปูไวเดมิ แลวขนออกวางไว   
ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง.   
        ถาในวหิารมีหยากเยื่อ พึงกวาดแตเพดานลงมากอน กรอบหนาตางและมุมหอง   
พึงเช็ดเสีย ถาฝาเขาทําบริกรรมดวยน้ํามัน หรือพื้นเขาทาสีดําข้ึนรา พึงเอาผาเช็ดน้ําบิดแลว   
เช็ดเสีย ถาพื้นเขามิไดทํา พึงเอาน้ําประพรมแลวเช็ดเสีย ระวังอยาใหวหิารฟุงดวยธุลี พึงกวาด   
หยากเยื่อท้ิงเสีย ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง    
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        เคร่ืองลาดพ้ืน พึงผ่ึงแดด ชําระ เคาะ ปด แลวขนกลับปูไวตามเดิม เขียงรองเตียง   
พึงผ่ึงแดด ขัด เช็ด แลวขนกลับต้ังไวท่ีเดิม เตียงต่ังพึงผ่ึงแดดขัดสี เคาะเสีย ยกตํ่าๆ อยาให   
ครูดสี กระทบกระแทกบานและกรอบประตู ขนกลับไปใหดีๆ แลวตั้งไวตามเดิม ฟูก หมอน   
ผาปูนั่ง ผาปูนอน พึงผ่ึงแดดทําใหสะอาด ตบเสีย แลวนํากลับวางปูไวตามเดิม กระโถน   
พนักอิง พึงผ่ึงแดด เช็ด ถูเสีย แลวขนกลับต้ังไวตามเดิม   
        พึงเก็บบาตรจีวร เม่ือเกบ็บาตร พึงเอามือขางหนึ่งจบับาตร เอามือขางหนึ่งลูบคลํา   
ใตเตียงหรือใตตั่ง แลวจึงเกบ็บาตร แตไมพึงเก็บบาตร บนพื้นที่ไมมีส่ิงใดรอง   
        เม่ือเก็บจวีร พึงเอามือขางหนึ่งถือจีวร เอามือขางหนึง่ลูบราวจีวรหรือสายระเดียงแลว   
ทําชายไวขางนอก ทําขนดไวขางใน แลวเก็บจีวร.   
        ถาลมเจือดวยผงคลี พัดมาแตทิศตะวนัออก พึงปดหนาตางดานตะวันออก ถาพดัมา   
แตทิศตะวันตก พึงปดหนาตางดานตะวันตก ถาพัดมาแตทิศเหนือ พึงปดหนาตางดานเหนือ   
ถาพัดมาแตทิศใต พึงปดหนาตางดานใต ถาฤดูหนาวพึงเปดหนาตางกลางวัน ปดกลางคืน   
ถาฤดูรอน พึงปดหนาตางกลางวัน เปดกลางคืน   
        ถาบริเวณ ซุมน้ํา โรงฉัน โรงไฟ วัจจกุฎี รก พึงปดกวาดเสีย ถาน้ําฉัน น้ําใชไมมี   
พึงจัดต้ังไว ถาน้ําในหมอชําระไมมี พึงตักน้าํมาไวในหมอชําระ   
        ถาความกระสันบังเกดิแกอาจารย อันเตวาสิกพึงชวยระงับ หรือพงึวานภิกษุอ่ืนใหชวย   
ระงับ หรือพึงทําธรรมีกถาแกอาจารยนัน้ ถาความรําคาญบังเกิดแกอาจารย อันเตวาสิกพึงชวย   
บรรเทา หรือพึงวานภิกษุอ่ืนใหชวยบรรเทา หรือพึงทําธรรมีกถาแกอาจารยนั้น ถาความเหน็ผิด   
บังเกิดแกอาจารย อันเตวาสิกพึงใหสละเสีย หรือพึงวานภกิษุอ่ืนใหชวย หรือพึงทําธรรมีกถา   
แกอาจารยนั้น. ถาอาจารยตองอาบัติหนัก ควรปริวาส อันเตวาสิกพึงทําความขวนขวายวา   
ดวยอุบายอยางไรหนอ สงฆพึงใหปริวาสแกอาจารย ถาอาจารยควรชักเขาหาอาบัติเดมิ อันเตวาสิก   
พึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ สงฆพึงชักอาจารยเขาหาอาบัติเดิม ถาอาจารย   
ควรมานัต อันเตวาสิกพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ สงฆพึงใหมานัตแก   
อาจารย ถาอาจารยควรอัพภาน อันเตวาสิกพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ   
สงฆพึงอัพภานอาจารย.    



พระวนิัยปฎก เลม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หนาท่ี 89 
        ถาสงฆปรารถนาจะทํากรรมแกอาจารย คือ ตัชชนียกรรม นิยสกรรม ปพพาชนียกรรม   
ปฏิสารณียกรรม หรืออุกเขปนียกรรม อันเตวาสิกพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ   
สงฆไมพึงทํากรรมแกอาจารย หรือสงฆพึงนอมไปเพื่อกรรมสถานเบา หรืออาจารยนัน้ถูกสงฆ   
ลงตัชชนียกรรม นิยสกรรม ปพพาชนียกรรม ปฏิสารณียกรรม หรืออุกเขปนยีกรรมแลว   
อันเตวาสิกพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ อาจารยพึงประพฤติชอบ พงึหาย   
เยอหยิ่ง พึงประพฤติแกตัว สงฆพึงระงับกรรมนั้นเสีย.   
        ถาจีวรของอาจารยจะตองซัก อันเตวาสิกพึงซัก หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบาย   
อยางไรหนอ ใครๆ พึงซักจีวรของอาจารย ถาจีวรของอาจารยจะตองทํา อันเตวาสิกพงึทํา   
หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ ใครๆ พึงทําจีวรของอาจารย ถาน้ํายอม   
ของอาจารยจะตองตม อันเตวาสิกพึงตม หรือพึงทําความขวนขวายวา  ดวยอุบายอยางไรหนอ   
ใครๆ พึงตมน้ํายอมของอาจารย ถาจีวรของอาจารยจะตองยอม อันเตวาสิกพึงยอม หรือพึง   
ทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ ใครๆ พึงยอมจีวรของอาจารย เม่ือยอมจวีร   
พึงยอมพลิกกลับไปกลับมาใหดีๆ เม่ือหยาดน้ํายอมยังหยดไมขาดสาย ไมพึงหลีกไปเสีย.   
        อันเตวาสิกไมบอกอาจารยกอน ไมพึงใหบาตรแกภกิษุบางรูป ไมพงึรับบาตรของภิกษุ   
บางรูป ไมพึงใหจวีรแกภกิษุบางรูป ไมพงึรับจีวรของภกิษุบางรูป ไมพึงใหบริขารแกภิกษุบางรูป   
ไมพึงรับบริขารของภิกษุบางรูป ไมพึงปลงผมใหภกิษุบางรูป ไมพึงใหภิกษุบางรูปปลงผมให   
ไมพึงทําบริกรรมแกภกิษุบางรูป ไมพึงใหภกิษุบางรูปทําบริกรรมให ไมพึงทําความขวนขวาย   
แกภกิษุบางรูป ไมพึงส่ังใหภิกษุบางรูปทําความขวนขวาย ไมพึงเปนปจฉาสมณะของภิกษุบางรูป   
ไมพึงพาภกิษบุางรูปไปเปนปจฉาสมณะ ไมพึงนําบิณฑบาตไปใหภิกษุบางรูป ไมพงึใหภกิษุบางรูป   
นําบิณฑบาตมาให ไมบอกลาอาจารยกอน ไมพึงเขาบาน ไมพึงไปปาชา ไมพึงหลีกไปสูทิศ   
ถาอาจารยอาพาธ พึงพยาบาล จนตลอดชีวิต พึงรอจนกวาจะหาย.   
                                อาจริยวตัร จบ   
                                __________    
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                                อันเตวาสิกวัตร   
        [๙๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย อาจารยพึงประพฤติชอบในอันเตวาสิก   
        วิธีประพฤติชอบในอันเตวาสิกนั้น ดังตอไปนี้:-   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อาจารยพึงสงเคราะห อนุเคราะหอันเตวาสิก ดวยสอนบาลีและ   
อรรถกถา ดวยใหโอวาทและอนุศาสน.   
        ถาอาจารยมีบาตร อันเตวาสิกไมมีบาตร อาจารยพึงใหบาตรแกอันเตวาสิก หรือพงึทํา   
ความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ บาตรพึงบังเกดิแกอันเตวาสิก   
        ถาอาจารยมีจีวร อันเตวาสิกไมมีจีวร อาจารยพึงใหจีวรแกอันเตวาสิก หรือพึงทําความ   
ขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ จวีรพงึบังเกิดแกอันเตวาสิก   
        ถาอาจารยมีบริขาร อันเตวาสิกไมมีบริขาร อาจารยพึงใหบริขารแกอันเตวาสิก หรือ   
พึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ บริขารพงึบังเกิดแกอันเตวาสิก.   
        ถาอันเตวาสิกอาพาธ อาจารยลุกแตเชาตรู แลวพึงใหไมชําระฟน ใหน้ําลางหนา   
ปูอาสนะไว   
        ถายาคูมี พึงลางภาชนะ แลวนํายาคูเขาไปให เม่ืออันเตวาสิกดื่มยาคูแลว พึงใหน้ํา   
รับภาชนะมา ถือตํ่าๆ อยาใหกระทบกัน ลางใหสะอาดแลวเก็บไว เม่ืออันเตวาสิกลุกแลว   
พึงเก็บอาสนะ ถาท่ีนั้นรก พงึกวาดท่ีนั้นเสีย.   
        ถาอันเตวาสิกประสงคจะเขาบาน พึงใหผานุง พึงรับผานุงผลัดมา พึงใหประคตเอว   
พึงพับผาสังฆาฏิเปนช้ันให พึงลางบาตรแลวใหพรอมท้ังน้ําดวย พึงปูผาอาสนะท่ีนั่งฉันไว   
ดวยกําหนดในใจวา เพยีงเวลาเทานี้ อันเตวาสิกจักกลับมา น้ําลางเทา ตั่งรองเทา กระเบ้ือง   
เช็ดเทา พึงเตรียมต้ังไว พึงลุกข้ึนรับบาตรและจีวร พึงใหผานุงผลัด พงึรับผานุงมา.   
        ถาจีวรชุมเหง่ือ พึงผ่ึงแดดไวครูหนึ่ง แตไมพึงผ่ึงท้ิงไวท่ีแดด   
        พึงพับจวีร เม่ือพับจีวร พึงพับใหเหล่ือมมุมกัน ๔ นิว้ ดวยต้ังใจมิใหมีรอยพับ   
ตรงกลาง พึงทําประคตเอวไวในขนดอันตรวาสก.   
        ถาบิณฑบาตมี และอันเตวาสิกประสงคจะฉัน พึงใหน้ําแลวนําบิณฑบาตเขาไปให   
พึงถามอันเตวาสิกดวยน้ําฉัน เม่ืออันเตวาสิกฉันแลว พึงใหน้ํา รับบาตรมา ถือตํ่าๆ อยาให   
กระทบ ลางใหสะอาด เช็ดใหแหง แลวผ่ึงไวท่ีแดดครูหนึ่ง แตไมพึงผ่ึงท้ิงไวท่ีแดด    
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        พึงเก็บบาตรจีวร เม่ือเกบ็บาตร พึงเอามือขางหนึ่งจบับาตร เอามือขางหนึ่งลูบคลําใตเตียง   
หรือใตตั่ง แลวเก็บบาตร แตไมพึงเก็บบาตรไวบนพืน้ท่ีไมมีส่ิงใดรอง   
        เม่ือเก็บจวีร เอามือขางหนึ่งถือจีวร เอามือขางหนึ่งลูบราวจีวรหรือสายระเดียง แลว   
ทําชายไวขางนอก ทําขนดไวขางใน แลวจงึเก็บจวีร   
        เม่ืออันเตวาสิกลุกแลว พึงเก็บอาสนะ เก็บน้ําลางเทา ตั่งรองเทา กระเบ้ืองเช็ดเทา   
ถาท่ีนั้นรก พึงกวาดทีน่ั้นเสีย.   
        ถาอันเตวาสิกใครจะสรงน้ํา พึงจัดน้ําสรงให ถาตองการน้ําเยน็ พึงจัดน้ําเย็นให   
ถาตองการน้ํารอน พึงจัดน้ํารอนให.   
        ถาอันเตวาสิกประสงคจะเขาเรือนไฟ พึงบดจณุ แชดิน ถือต่ังสําหรับเรือนไฟไป   
ใหตั่งสําหรับเรือนไฟ แลวรับจีวรมาวางไว ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง พึงใหจณุ ใหดิน   
        ถาอุตสาหะอยู พึงเขาเรือนไฟ เม่ือเขาเรือนไฟ พึงเอาดินทาหนา ปดทั้งขางหนา   
ท้ังขางหลัง แลวเขาเรือนไฟ ไมพึงนั่งเบียดภิกษุผูเถระ ไมพึงหามกนัอาสนะภกิษุใหม พึง   
ทําบริกรรมแกอันเตวาสิกในเรือนไฟ   
        เม่ือออกจากเรือนไฟ พงึถือต่ังสําหรับเรือนไฟ แลวปดท้ังขางหนาท้ังขางหลัง ออกจาก   
เรือนไฟ   
        พึงทําบริกรรมแกอันเตวาสิกแมในน้ํา อาบเสร็จแลวพึงข้ึนมากอน ทําตัวของตนให   
แหงน้ํา นุงผาแลวพึงเช็ดน้ําจากตัวของอันเตวาสิก พึงใหผานุง พึงใหผาสังฆาฏิ พึงถือต่ัง   
สําหรับเรือนไฟมากอน แลวปูอาสนะไว เตรียมน้ําลางเทา ตั่งรองเทา กระเบ้ืองเช็ดเทาไว   
พึงถามอันเตวาสิกดวยน้ําฉัน.   
        อันเตวาสิกอยูในวหิารแหงใด ถาวิหารแหงนัน้รก ถาอุตสาหะอยู พงึปดกวาดเสีย   
เม่ือปดกวาดวหิาร พึงขนบาตรจีวรออกกอน แลววางไว ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง พึงขนผาปูนั่ง   
และผาปูนอน ฟูก หมอน ออกวางไว ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง   
        เตียงต่ังอาจารยพึงยกต่ําๆ อยาใหครูดสี อยาใหกระทบกระแทกบานและกรอบประตู   
ขนออกใหเรียบรอย แลวตั้งไว ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง เขียงรองเตียง กระโถน พนักอิง   
พึงขนออกวางไว ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง เคร่ืองปูพื้นพึงสังเกตท่ีปูไวเดมิ แลวขนออกวางไว ณ ท่ี   
ควรสวนขางหนึ่ง.    
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        ถาในวหิารมีหยากเยื่อ พึงกวาดแตเพดานลงมากอน กรอบหนาตางและมุมหอง พึง   
เช็ดเสีย ถาฝาเขาทําบริกรรมดวยน้ํามัน พืน้เขาทาสีดําข้ึนรา พึงเอาผาชุบน้ําบิดแลวเช็ดเสีย   
ถาพื้นเขามิไดทํา พึงเอาน้ําประพรมแลวเช็ดเสีย ระวังอยาใหวหิารฟุงดวยธุลี พึงกวาดหยากเยื่อ   
ท้ิงเสีย ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง เคร่ืองลาดพ้ืน พึงผ่ึงแดด ชําระ เคาะ ปดเสีย ขนกลับปูไวตามเดิม   
เขียงรองเตียง พึงผ่ึงแดด ขัด เช็ด เสีย ขนกลับต้ังไวท่ีเดิม เตียงต่ังพึงผ่ึงแดด ขัดสี เคาะเสีย   
ยกตํ่าๆ อยาใหครูดสี อยาใหกระทบกระแทกบานและกรอบประตู ขนกลับไปใหดีๆ แลวตั้งไว   
ตามเดิม ฟูก หมอน ผาปูนั่ง ผาปูนอน พึงผ่ึงแดด ทําใหสะอาด ตบเสีย แลวนํากลับวางปูไว   
ตามเดิมกระโถน พนักอิง พงึผ่ึงแดด เช็ด ถูเสีย แลวขนกลับต้ังไวตามเดิม   
        พึงเก็บบาตรจีวร เม่ือเกบ็บาตร พึงเอามือขางหนึ่งจบับาตร เอามือขางหนึ่งลูบคลํา   
ใตเตียงหรือใตตั่ง แลวจึงเกบ็บาตร แตไมพึงวางบาตรบนพ้ืนท่ีไมมีส่ิงใดรอง   
        เม่ือเก็บจวีร พึงเอามือขางหนึ่งถือจีวร เอามือขางหนึง่ลูบราวจีวร หรือสายระเดียงแลว   
ทําชายไวขางนอก ทําขนดไวขางใน แลวจงึเก็บจวีร.   
        ถาลมเจือดวยผงคลีพัดมาแตทิศตะวนัออก พึงปดหนาตางดานตะวันออก  ถาพดัมา   
แตทิศตะวันตก พึงปดหนาตางดานตะวันตก  ถาพัดมาแตทิศเหนือ พึงปดหนาตางดานเหนือ   
ถาพัดมาแตทิศใต พึงปดหนาตางดานใต ถาฤดูหนาวพึงเปดหนาตางกลางวัน ปดกลางคืน   
ถาฤดูรอน พึงปดหนาตางกลางวัน เปดกลางคืน.   
        ถาบริเวณ ซุมน้ํา โรงฉัน โรงไฟ วัจจกุฎี รก พึงปดกวาดเสีย ถาน้ําฉัน น้ําใช   
ไมมี พึงจัดต้ังไว ถาน้ําในหมอชําระไมมี พึงตักน้ําไวในหมอชําระ.   
        ถาความกระสันบังเกดิแกอันเตวาสิก อาจารยพึงชวยระงับ หรือพงึวานภิกษุอ่ืนใหชวย   
ระงับ หรือพึงทําธรรมีกถาแกอันเตวาสิกนัน้ ถาความรําคาญบังเกิดแกอันเตวาสิก อาจารย   
พึงบรรเทา หรือพึงวานภิกษอ่ืุนใหชวยบรรเทา หรือพึงทําธรรมีกถาแกอันเตวาสิกนัน้ ถาความ   
เห็นผิดบังเกิดแกอันเตวาสิก อาจารยพึงใหสละเสีย หรือพึงวานภิกษุอ่ืนใหชวย หรือพึงทํา   
ธรรมีกถาแกอันเตวาสิกนั้น. ถาอันเตวาสิกตองอาบัติหนกั ควรปริวาส อาจารยพึงทําความ   
ขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ สงฆพึงใหปริวาสแกอันเตวาสิก ถาอันเตวาสิกควร   
ชักเขาหาอาบัติเดิม อาจารยพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ สงฆพึงชักอันเตวาสิก   
เขาหาอาบัติเดมิ ถาอันเตวาสิกควรมานัต อาจารยพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ    
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สงฆพึงใหมานัตแกอันเตวาสิก ถาอันเตวาสิกควรอัพภาน อาจารยพึงทําความขวนขวายวา   
ดวยอุบายอยางไรหนอ สงฆพึงอัพภานอันเตวาสิก.   
        ถาสงฆปรารถนาจะทํากรรมแกอันเตวาสิก คือ ตัชชนียกรรม นยิสกรรม ปพพาชนียกรรม   
ปฏิสารณียกรรม หรืออุกเขปนียกรรม อาจารยพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ   
สงฆไมพึงทํากรรมแกอันเตวาสิก หรือสงฆพึงนอมไปเพื่อกรรมสถานเบา หรืออันเตวาสิกนั้น   
ถูกสงฆลงตัชชนียกรรม นยิสกรรม ปพพาชนียกรรม ปฏิสารณียกรรม หรืออุกเขปนยีกรรม   
แลว อาจารยพงึทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ อันเตวาสิกพึงประพฤติชอบ พึง   
หายเยอหยิ่ง พงึประพฤติแกตัว สงฆพึงระงับกรรมนั้นเสีย.   
        ถาจีวรของอันเตวาสิกจะตองซัก อาจารยพึงบอกวา เธอพึงซักอยางนี้ หรือพึงทําความ   
ขวนขวายวา  ดวยอุบายอยางไรหนอ ใครๆ พึงซักจีวรของอันเตวาสิก ถาจีวรของอันเตวาสิก   
จะตองทํา อาจารยพึงบอกวา เธอพึงทําอยางนี้ หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ   
ใครๆ พึงทําจีวรของอันเตวาสิก ถาน้ํายอมของอันเตวาสิกจะตองตม อาจารยพึงบอกวา เธอ   
พึงตมอยางนี้ หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ ใครๆ พึงตมน้ํายอมของ   
อันเตวาสิก ถาจีวรของอันเตวาสิกจะตองยอม อาจารยพึงบอกวา เธอพึงยอมอยางนี้ หรือพึง   
ทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ ใครๆ พึงยอมจีวรของอันเตวาสิก เม่ือยอมจีวร   
พึงยอมพลิกกลับไปกลับมาใหดีๆ เม่ือหยาดน้ํายอมยังหยดไมขาดสาย ไมพึงหลีกไปเสีย.   
ถาอันเตวาสิกอาพาธ พึงพยาบาลจนตลอดชีวิต พึงรอจนกวาจะหาย.   
                                อันเตวาสิกวัตร จบ   
                                ______________    
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                                วาดวยการประณาม   
        [๙๕] ก็โดยสมัยนัน้แล อันเตวาสิกท้ังหลายไมประพฤติชอบในอาจารยท้ังหลาย. ภกิษุ   
ท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย   
อันเตวาสิกจะไมประพฤติชอบในอาจารยไมได รูปใดไมประพฤติชอบ ตองอาบัติทุกกฏ.   
        พวกอันเตวาสิกยังไมประพฤติชอบตามเดิม. ภกิษุท้ังหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี   
พระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหประณามอันเตวาสิกผูไม   
ประพฤติชอบ.   
                                วิธีประณาม   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ก็อาจารยพึงประณามอันเตวาสิกอยางนี้วา ฉันประณามเธอ เธออยาง   
เขามา ณ ท่ีนี้ เธอจงขนบาตรจีวรของเธอออกไปเสีย หรือพึงประณามวา เธอไมตองอุปฐากฉัน   
ดังนี้ ก็ได อาจารยยอมยังอันเตวาสิกใหรูดวยกายก็ได ใหรูดวยวาจาก็ได ใหรูดวยท้ังกายและ   
วาจากไ็ด อันเตวาสิกช่ือวาเปนอันถูกประณามแลว ถามิใหรูดวยกาย มิใหรูดวยวาจา มิใหรู   
ดวยท้ังกายและวาจา อันเตวาสิกไมช่ือวาถูกประณาม.   
        สมัยตอมา พวกอันเตวาสิกถูกประณามแลว ไมขอใหอาจารยอดโทษ. ภิกษุท้ังหลาย   
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาต   
ใหอันเตวาสิกขอใหอาจารยอดโทษ. พวกอันเตวาสิกไมยอมขอใหอาจารยอดโทษอยางเดิม. ภกิษุ   
ท้ังหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย   
อันเตวาสิกถูกประณามแลว จะไมขอใหอาจารยอดโทษไมได รูปใดไมขอใหอาจารยอดโทษ   
ตองอาบัติทุกกฏ.   
        สมัยตอมา อาจารยท้ังหลายอันเหลาอันเตวาสิกขอใหอดโทษอยู กไ็มยอมอดโทษ.   
ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย   
เราอนุญาตใหอาจารยอดโทษ.   
        อาจารยท้ังหลายยังไมยอมอดโทษอยางเดิม. พวกอันเตวาสิกหลีกไปเสียบาง สึกเสียบาง   
ไปเขารีดเดยีรถียเสียบาง. ภกิษุท้ังหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาค   
ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย อาจารยอันพวกอันเตวาสิกขอใหอดโทษอยู จะไมยอมอดโทษไมได   
รูปใดไมยอมอดโทษ ตองอาบัติทุกกฏ.   
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        สมัยตอมา อาจารยท้ังหลายประณามอันเตวาสิกผูประพฤติชอบ ไมประณามอันเตวาสิก   
ผูประพฤติมิชอบ. ภิกษุท้ังหลาย กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสวา   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย อันเตวาสิกผูประพฤติชอบ อาจารยไมพึงประณาม รูปใดประณาม ตอง   
อาบัติทุกกฏ. แตอันเตวาสิกผูประพฤติมิชอบ อาจารยจะไมประณามไมได รูปใดไมประณาม   
ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                องคแหงการประณาม   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อาจารยพึงประณามอันเตวาสิกผูประกอบดวยองค ๕ คือ   
                ๑. หาความรักใครอยางยิ่งในอาจารยมิได   
                ๒. หาความเล่ือมใสอยางยิ่งมิได   
                ๓. หาความละอายอยางยิ่งมิได   
                ๔. หาความเคารพอยางยิ่งมิได และ   
                ๕. หาความหวังดตีออยางยิ่งมิได   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อาจารยพึงประณามอันเตวาสิกผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อาจารยไมพึงประณามอันเตวาสิก ผูประกอบดวยองค ๕ คือ   
                ๑. มีความรักใครอยางยิ่งในอาจารย   
                ๒. มีความเล่ือมใสอยางยิ่ง   
                ๓. มีความละอายอยางยิ่ง   
                ๔. มีความเคารพอยางยิ่ง และ   
                ๕. มีความหวังดีตออยางยิ่ง   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อาจารยไมพึงประณามอันเตวาสิก ผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อันเตวาสิกผูประกอบดวยองค ๕ ควรประณาม คือ   
                ๑. หาความรักใครอยางยิ่งในอาจารยมิได   
                ๒. หาความเล่ือมใสอยางยิ่งมิได   
                ๓. หาความละอายอยางยิ่งมิได   
                ๔. หาความเคารพอยางยิ่งมิได และ   
                ๕. หาความหวังดตีออยางยิ่งมิได    
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อันเตวาสิกผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล ควรประณาม.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อันเตวาสิกผูประกอบดวยองค ๕ ไมควรประณาม คือ   
                ๑. มีความรักใครอยางยิ่งในอาจารย   
                ๒. มีความเล่ือมใสอยางยิ่ง   
                ๓. มีความละอายอยางยิ่ง   
                ๔. มีความเคารพอยางยิ่ง และ   
                ๕. มีความหวังดีตออยางยิ่ง   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อันเตวาสิกผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมควรประณาม.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อันเตวาสิกผูประกอบดวยองค ๕ อาจารยเม่ือไมประณาม มีโทษ   
เม่ือประณาม ไมมีโทษ คือ   
                ๑. หาความรักใครอยางยิ่งในอาจารยมิได   
                ๒. หาความเล่ือมใสอยางยิ่งมิได   
                ๓. หาความละอายอยางยิ่งมิได   
                ๔. หาความเคารพอยางยิ่งมิได และ   
                ๕. หาความหวังดตีออยางยิ่งมิได   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อันเตวาสิกผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล อาจารยเม่ือไมประณาม มี   
โทษ เม่ือประณาม ไมมีโทษ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อันเตวาสิกผูประกอบดวยองค ๕ อาจารยเม่ือประณามมีโทษ เม่ือไม   
ประณาม ไมมีโทษ คือ   
                ๑. มีความรักใครอยางยิ่งในอาจารย   
                ๒. มีความเล่ือมใสอยางยิ่ง   
                ๓. มีความละอายอยางยิ่ง   
                ๔. มีความเคารพอยางยิ่ง และ   
                ๕. มีความหวังดีตออยางยิ่ง   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อันเตวาสิกผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล อาจารยเม่ือประณาม มีโทษ   
เม่ือไมประณาม ไมมีโทษ.   
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                                การใหนสิสัย   
        [๙๖] ก็โดยสมัยนัน้แล ภิกษุท้ังหลายคิดวา เรามีพรรษาได ๑๐ แลว เรามีพรรษาได   
๑๐ แลว ดังนี้ แตยังเปนผูเขลา ไมเฉียบแหลม ยอมใหนสิสัย ปรากฏวาพวกอาจารยเปน   
ผูเขลา พวกอันเตวาสิกเปนผูฉลาด ปรากฏวาพวกอาจารยเปนผูไมเฉียบแหลม พวกอันเตวาสิก   
เปนผูเฉียบแหลม ปรากฏวาพวกอาจารยเปนผูไดยนิไดฟงนอย พวกอันเตวาสิกเปนผูไดยิน   
ไดฟงมาก ปรากฏวาพวกอาจารยเปนผูมีปญญาทราม พวกอันเตวาสิกเปนผูมีปญญา.   
        บรรดาภกิษุท่ีเปนผูมักนอย ... ตางกเ็พงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภกิษุท้ังหลาย   
จึงไดอางวา เรามีพรรษาได ๑๐ แลว เรามีพรรษาได ๑๐ แลว ดังนี้ แตยงัเปนผูเขลา ไม   
เฉียบแหลม ใหนิสสัย ปรากฏวาพวกอาจารยเปนผูเขลา พวกอันเตวาสิกเปนผูฉลาด ปรากฏวา   
พวกอาจารยเปนผูไมเฉียบแหลม พวกอันเตวาสิกเปนผูเฉียบแหลม ปรากฏวาพวกอาจารยเปน   
ผูไดยินไดฟงนอย พวกอันเตวาสิกเปนผูไดยินไดฟงมาก  ปรากฏวาพวกอาจารยเปนผูมีปญญาทราม   
พวกอันเตวาสิกเปนผูมีปญญา แลวกราบทลูเร่ืองนั้น แดพระผูมีพระภาค.   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาภิกษุท้ังหลายอางวา เรามี   
พรรษาได ๑๐ แลว เรามีพรรษาได ๑๐ แลว ดังนี้ แตยังเปนผูเขลา ไมเฉียบแหลม ใหนิสสัย   
ปรากฏวาพวกอาจารยเปนผูเขลา ... พวกอนัเตวาสิก เปนผูมีปญญา จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                                ทรงติเตียน   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียน ...  คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถารับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูเขลา ไมเฉียบแหลม ไมพึงใหนสิสัย รูปใดให ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหภิกษผูุฉลาด ผูสามารถ มีพรรษาได ๑๐ หรือมีพรรษา   
เกิน ๑๐ ใหนิสสัย.    
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                        นิสสัยระงับจากอุปชฌายและอาจารย   
        [๙๗] ก็โดยสมัยนัน้แล เม่ืออาจารยและอุปชฌายหลีกไปเสียก็ดี สึกเสียกด็ี ถึง   
มรณภาพก็ดี ไปเขารีดเดียรถียก็ดี ภิกษุท้ังหลายไมรูวานิสสัยระงับ. พวกเธอจึงกราบทูลเร่ืองนั้น   
แดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย นิสสัยระงับจากอุปชฌายะ ๕ อยาง   
ดังนี้ คือ   
                ๑. อุปชฌายะหลีกไป   
                ๒. สึกเสีย   
                ๓. ถึงมรณภาพ   
                ๔. ไปเขารีดเดียรถีย และ   
                ๕. ส่ังบังคับ   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย นิสสัยระงับจากอุปชฌายะ ๕ อยางนี้แล.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย นิสสัยระงับจากอาจารย ๖ อยาง ดังนี้ คือ   
                ๑. อาจารยหลีกไป   
                ๒. สึกเสีย   
                ๓. ถึงมรณภาพ   
                ๔. ไปเขารีดเดียรถีย   
                ๕. ส่ังบังคับ และ   
                ๖. ไปรวมเขากับอุปชฌายะ   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย นิสสัยระงับจากอาจารย ๖ อยางนี้แล.   
                                การใหนสิสัย จบ.   
                                ______________   
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                        องค ๕ แหงภกิษุผูใหอุปสมบท ๑๖ หมวด   
                                กัณหปกษ ๑   
        [๙๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยองค ๕ ไมพึงใหอุปสมบท ไมพึงใหนิสสัย   
ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก คือ   
                ๑. ไมประกอบดวยกองศีล อันเปนของพระอเสขะ   
                ๒. ไมประกอบดวยกองสมาธิ อันเปนของพระอเสขะ   
                ๓. ไมประกอบดวยกองปญญา อันเปนของพระอเสขะ   
                ๔. ไมประกอบดวยกองวมุิติ อันเปนของพระอเสขะ และ   
                ๕. ไมประกอบดวยกองวิมุตติญาณทัสสนะ อันเปนของพระอเสขะ   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมพึงใหอุปสมบท ไมพึงใหนิสสัย   
ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก.   
                                ศุกลปกษ ๑   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๕ พึงใหอุปสมบท พึงใหนิสสัย พึงให   
สามเณรอุปฏฐาก คือ   
                ๑. ประกอบดวยกองศีล อันเปนของพระอเสขะ   
                ๒. ประกอบดวยกองสมาธิ อันเปนของพระอเสขะ   
                ๓. ประกอบดวยกองปญญา อันเปนของพระอเสขะ   
                ๔. ประกอบดวยกองวิมุติ อันเปนของพระอเสขะ และ   
                ๕. ประกอบดวยกองวิมุตติญาณทัสสนะ อันเปนของพระอเสขะ   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๕ นี้แล พึงใหอุปสมบท พึงใหนิสสัย   
พึงใหสามเณรอุปฏฐาก.   
                                กัณหปกษ ๒   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก ไมพึงใหอุปสมบท ไมพึงให   
นิสสัย ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก คือ   
                ๑. ตนเองไมประกอบดวยกองศีล อันเปนของพระอเสขะ และไมชักชวนผูอ่ืน   
ในกองศีล อันเปนของพระอเสขะ  
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                ๒. ตนเองไมประกอบดวยกองสมาธิ อันเปนของพระอเสขะ และไมชักชวนผูอ่ืน   
ในกองสมาธิ อันเปนของพระอเสขะ   
                ๓. ตนเองไมประกอบดวยกองปญญา อันเปนของพระอเสขะ และไมชักชวนผูอ่ืน   
ในกองปญญา อันเปนของพระอเสขะ   
                ๔. ตนเองไมประกอบดวยกองวมุิติ อันเปนของพระอเสขะ และไมชักชวนผูอ่ืน   
ในกองวิมุติ อันเปนของพระอเสขะ และ   
                ๕. ตนเองไมประกอบดวยกองวมุิตติญาณทัสสนะ อันเปนของพระอเสขะ และ   
ไมชักชวนผูอ่ืนในกองวิมุตติญาณทัสสนะ อันเปนของพระอเสขะ   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมพึงใหอุปสมบท ไมพึงใหนิสสัย   
ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก.   
                                ศุกลปกษ ๒   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๕ พึงใหอุปสมบท พึงใหนิสสัย พึงให   
สามเณรอุปฏฐาก คือ   
                ๑. ตนเองประกอบดวยกองศีล อันเปนของพระอเสขะ และชักชวนผูอ่ืนในกองศีล   
อันเปนของพระอเสขะ   
                ๒. ตนเองประกอบดวยกองสมาธิ อันเปนของพระอเสขะ และชักชวนผูอ่ืนใน   
กองสมาธิ อันเปนของพระอเสขะ   
                ๓. ตนเองประกอบดวยกองปญญา อันเปนของพระอเสขะ และชักชวนผูอ่ืนใน   
กองปญญา อันเปนของพระอเสขะ   
                ๔. ตนเองประกอบดวยกองวิมุต ิอันเปนของพระอเสขะ และชกัชวนผูอ่ืนในกอง   
วิมุติ อันเปนของพระอเสขะ และ   
                ๕. ตนเองประกอบดวยกองวิมุตติญาณทัสสนะ อันเปนของพระอเสขะ และชักชวน   
ผูอ่ืนในกองวมุิตติญาณทัสสนะ อันเปนของพระอเสขะ   
  ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล พึงใหอุปสมบท พึงใหนิสสัย   
พึงใหสามเณรอุปฏฐาก.    



พระวนิัยปฎก เลม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หนาท่ี 101 
                                กัณหปกษ ๓   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก ไมพึงใหอุปสมบท ไมพึงให   
นิสสัย ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก คือ   
                ๑. เปนผูไมมีศรัทธา   
                ๒. เปนผูไมมีหิริ   
                ๓. เปนผูไมมีโอตตัปปะ   
                ๔. เปนผูเกียจคราน และ   
                ๕. เปนผูมีสติฟนเฟอน   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมพึงใหอุปสมบท ไมพึงใหนิสสัย   
ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก.   
                                ศุกลปกษ ๓   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๕ พึงใหอุปสมบท พึงใหนิสสัย พึงให   
สามเณรอุปฏฐาก คือ   
                ๑. เปนผูมีศรัทธา   
                ๒. เปนผูมีหิริ   
                ๓. เปนผูมีโอตตัปปะ   
                ๔. เปนผูปรารภความเพียร และ   
                ๕. เปนผูมีสติตั้งม่ัน   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๔ นีแ้ล พึงใหอุปสมบท พึงใหนิสสัย   
พึงใหสามเณรอุปฏฐาก.   
                                กัณหปกษ ๔   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก ไมพึงใหอุปสมบท ไมพึงให   
นิสสัย ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก คือ   
                ๑. เปนผูวิบัติดวยศีล ในอธิศีล   
                ๒. เปนผูวิบัติดวยอาจาระ ในอัธยาจาร   
                ๓. เปนผูวิบัติดวยทิฏฐิ ในทิฏฐิยิง่   
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                ๔. เปนผูไดยนิไดฟงนอย และ   
                ๕. เปนผูมีปญญาทราม   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมพึงใหอุปสมบท ไมพึงใหนิสสัย   
ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก.   
                                ศุกลปกษ ๔   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๕ พึงใหอุปสมบท พึงใหนิสสัย พึงให   
สามเณรอุปฏฐาก คือ   
                ๑. เปนผูไมวิบัติดวยศีล ในอธิศีล   
                ๒. เปนผูไมวิบัติดวยอาจาระ ในอัธยาจาร   
                ๓. เปนผูไมวิบัติดวยทิฏฐิ ในทิฏฐิยิ่ง   
                ๔. เปนผูไดยนิไดฟงมาก และ   
                ๕. เปนผูมีปญญา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๕ นี้แล พึงใหอุปสมบท พึงใหนิสสัย   
พึงใหสามเณรอุปฏฐาก.   
                                กัณหปกษ ๕   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก ไมพึงใหอุปสมบท ไมพึงให   
นิสสัย ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก คือ   
                ๑. ไมสามารถจะพยาบาลเอง หรือใหผูอ่ืนพยาบาลอันเตวาสิก หรือสัทธิวหิาริก   
ผูอาพาธ   
                ๒. ไมสามารถจะระงับเอง หรือหาผูอ่ืนใหชวยระงับความกระสัน   
                ๓. ไมสามารถจะบรรเทาเอง หรือหาผูอ่ืนใหชวยบรรเทาความเบ่ือหนายอันเกิด   
ข้ึนแลวโดยธรรม   
                ๔. ไมรูจักอาบัติ และ   
                ๕. ไมรูจักวิธีออกจากอาบัติ   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมพึงใหอุปสมบท ไมพึงใหนิสสัย   
ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก.    
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                                ศุกลปกษ ๕   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๕ พึงใหอุปสมบท พึงใหนิสสัย พึงให   
สามเณรอุปฏฐาก คือ   
                ๑. อาจจะพยาบาลเอง หรือใหผูอ่ืนพยาบาลอันเตวาสิก หรือสัทธิวิหาริกผูอาพาธ   
                ๒. อาจจะระงับเอง หรือหาผูอ่ืนใหชวยระงับความกระสัน   
                ๓. อาจจะบรรเทาเอง หรือหาผูอ่ืนใหชวยบรรเทาความเบ่ือหนาย อันเกิดข้ึนแลว   
โดยธรรม   
                ๔. รูจักอาบัติ และ   
                ๕. รูจักวิธีออกจากอาบัติ   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๕ นี้แล พึงใหอุปสมบท พึงใหนิสสัย   
พึงใหสามเณรอุปฏฐาก.   
                                กัณหปกษ ๖   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก ไมพึงใหอุปสมบท ไมพึง   
ใหนิสสัย ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก คือ   
                ๑. ไมอาจจะฝกปรืออันเตวาสิกหรือสัทธิวิหาริก ในสิกขาอันเปนอภิสมาจาร   
                ๒. ไมอาจจะแนะนําในสิกขา อันเปนสวนเบ้ืองตนแหงพรหมจรรย   
                ๓. ไมอาจจะแนะนําในธรรมอันยิง่ข้ึนไป   
                ๔. ไมอาจจะแนะนําในวนิัยอันยิ่งข้ึนไป และ   
                ๕. ไมอาจจะเปล้ืองความเห็นผิดอันเกดิข้ึนแลวโดยธรรม   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมพึงใหอุปสมบท ไมพึงใหนิสสัย   
ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก.   
                                ศุกลปกษ ๖   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๕ พึงใหอุปสมบท พึงใหนิสสัย พึงให   
สามเณรอุปฏฐาก คือ   
                ๑. อาจจะฝกปรืออันเตวาสิกหรือสัทธิวิหาริก ในสิกขาอันเปนอภิสมาจาร   
                ๒. อาจจะแนะนําในสิกขา อันเปนสวนเบื้องตนแหงพรหมจรรย    
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                ๓. อาจจะแนะนําในธรรมอันยิ่งข้ึนไป   
                ๔. อาจจะแนะนําในวนิัยอันยิ่งข้ึนไป และ   
                ๕. อาจจะเปล้ืองความเห็นผิดอันเกิดข้ึนแลวโดยธรรม   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๕ นี้แล พึงใหอุปสมบท พึงใหนิสสัย   
พึงใหสามเณรอุปฏฐาก.   
                                กัณหปกษ ๗   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก ไมพึงใหอุปสมบท ไมพึง   
ใหนิสสัย ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก คือ   
                ๑. ไมรูจักอาบัติ   
                ๒. ไมรูจักอนาบัติ   
                ๓. ไมรูจักอาบัติเบา   
                ๔. ไมรูจักอาบัติหนัก และ   
                ๕. เธอจําปาติโมกขท้ังสองไมไดดีโดยพิสดาร จําแนกไมไดดวยดี ไมคลองแคลวดี   
วินิจฉัยไมเรียบรอย โดยสุตตะ โดยอนุพยญัชนะ   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมพึงใหอุปสมบท ไมพึงใหนิสสัย   
ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก.   
                                ศุกลปกษ ๗   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบองค ๕ พึงใหอุปสมบท พึงใหนิสสัย พึงใหสามเณร   
อุปฏฐาก คือ   
                ๑. รูจักอาบัติ   
                ๒. รูจักอนาบัติ   
                ๓. รูจักอาบัติเบา   
                ๔. รูจักอาบัติหนัก และ   
                ๕. เธอจําปาติโมกขท้ังสองไดดีโดยพิสดาร จําแนกดี คลองแคลวดี วินจิฉัยเรียบรอย   
โดยสุตตะ โดยอนุพยัญชนะ    
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๕ นี้แล พึงใหอุปสมบท พึงใหนิสสัย พึง   
ใหสามเณรอุปฏฐาก.   
                                กัณหปกษ ๘   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก ไมพึงใหอุปสมบท ไมพึงให   
นิสสัย ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก คือ   
                ๑. ไมรูจักอาบัติ   
                ๒. ไมรูจักอนาบัติ   
                ๓. ไมรูจักอาบัติเบา   
                ๔. ไมรูจักอาบัติหนัก และ   
                ๕. มีพรรษาหยอน ๑๐   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมพึงใหอุปสมบท ไมพึงใหนิสสัย   
ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก.   
                                ศุกลปกษ ๘   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๕ พึงใหอุปสมบท พึงใหนิสสัย พึงให   
สามเณรอุปฏฐาก คือ   
                ๑. รูจักอาบัติ   
                ๒. รูจักอนาบัติ   
                ๓. รูจักอาบัติเบา   
                ๔. รูจักอาบัติหนัก และ   
                ๕. มีพรรษาได ๑๐ หรือมีพรรษาเกิน ๑๐   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๕ นี้แล พึงใหอุปสมบท พึงใหนิสสัย พึง   
ใหสามเณรอุปฏฐาก.   
                        องค ๕ แหงภกิษุผูใหอุปสมบท ๑๖ หมวด จบ.   
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                        องค ๖ แหงภกิษุผูใหอุปสมบท ๑๖ หมวด   
                                กัณหปกษ ๑   
        [๙๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยองค ๖ ไมพึงใหอุปสมบท ไมพึงใหนิสสัย   
ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก คือ   
                ๑. ไมประกอบดวยกองศีล อันเปนของพระอเสขะ   
                ๒. ไมประกอบดวยกองสมาธิ อันเปนของพระอเสขะ   
                ๓. ไมประกอบดวยกองปญญา อันเปนของพระอเสขะ   
                ๔. ไมประกอบดวยกองวมุิติ อันเปนของพระอเสขะ   
                ๕. ไมประกอบดวยกองวิมุตติญาณทัสสนะ อันเปนของพระอเสขะ และ   
                ๖. มีพรรษาหยอน ๑๐   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๖ นี้แล ไมพึงใหอุปสมบท ไมพึงใหนิสสัย   
ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก.   
                                ศุกลปกษ ๑   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๖ พึงใหอุปสมบท พึงใหนิสสัย พึงให   
สามเณรอุปฏฐาก คือ   
                ๑. ประกอบดวยกองศีล อันเปนของพระอเสขะ   
                ๒. ประกอบดวยกองสมาธิ อันเปนของพระอเสขะ   
                ๓. ประกอบดวยกองปญญา อันเปนของพระอเสขะ   
                ๔. ประกอบดวยกองวิมุติ อันเปนของพระอเสขะ   
                ๕. ประกอบดวยกองวิมุตติญาณทัสสนะ อันเปนของพระอเสขะ และ   
                ๖. มีพรรษาได ๑๐ หรือมีพรรษาเกิน ๑๐   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๖ นี้แล พึงใหอุปสมบท พึงใหนิสสัย   
พึงใหสามเณรอุปฏฐาก.    
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                                กัณหปกษ ๒   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๖ แมอ่ืนอีก ไมพึงใหอุปสมบท ไมพึงให   
นิสสัย ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก คือ   
                ๑. ตนเองไมประกอบดวยกองศีล อันเปนของพระอเสขะ และไมชักชวนผูอ่ืน   
ในกองศีล อันเปนของพระอเสขะ   
                ๒. ตนเองไมประกอบดวยกองสมาธิ อันเปนของพระอเสขะ และไมชักชวนผูอ่ืน   
ในกองสมาธิ อันเปนของพระอเสขะ   
                ๓. ตนเองไมประกอบดวยกองปญญา อันเปนของพระอเสขะ และไมชักชวนผูอ่ืน   
ในกองปญญา อันเปนของพระอเสขะ   
                ๔. ตนเองไมประกอบดวยกองวมุิติ อันเปนของพระอเสขะ และไมชักชวนผูอ่ืน   
ในกองวิมุติ อันเปนของพระอเสขะ   
                ๕. ตนเองไมประกอบดวยกองวมุิตติญาณทัสสนะ อันเปนของพระอเสขะ และไม   
ชักชวนผูอ่ืนในกองวมุิตติญาณทัสสนะ อันเปนของพระอเสขะ และ   
                ๖. มีพรรษาหยอน ๑๐   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๖ นี้แล ไมพึงใหอุปสมบท ไมพึงใหนิสสัย   
ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก.   
                                ศุกลปกษ ๒   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๖ พึงใหอุปสมบท พึงใหนิสสัย พึงให   
สามเณรอุปฏฐาก คือ   
                ๑. ตนเองประกอบดวยกองศีล อันเปนของพระอเสขะ และชักชวนผูอ่ืนในกองศีล   
อันเปนของพระอเสขะ   
                ๒. ตนเองประกอบดวยกองสมาธิ อันเปนของพระอเสขะ และชักชวนผูอ่ืน   
ในกองสมาธิ อันเปนของพระอเสขะ   
                ๓. ตนเองประกอบดวยกองปญญา อันเปนของพระอเสขะ และชักชวนผูอ่ืน   
ในกองปญญา อันเปนของพระอเสขะ    
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                ๔. ตนเองประกอบดวยกองวิมุต ิอันเปนของพระอเสขะ และชักชวนผูอ่ืนใน   
กองวิมุติ อันเปนของพระอเสขะ   
                ๕. ตนเองประกอบดวยกองวิมุตติญาณทัสสนะ อันเปนของพระอเสขะ และชักชวน   
ผูอ่ืนในกองวมุิตติญาณทัสสนะ อันเปนของพระอเสขะ และ   
                ๖. มีพรรษาได ๑๐ หรือมีพรรษาเกิน ๑๐   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๖ นี้แล พึงใหอุปสมบท พึงใหนิสสัย   
พึงใหสามเณรอุปฏฐาก.   
                                กัณหปกษ ๓   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๖ แมอ่ืนอีก ไมพึงใหอุปสมบท ไมพึง   
ใหนิสสัย ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก คือ   
                ๑. เปนผูไมมีศรัทธา   
                ๒. เปนผูไมมีหิริ   
                ๓. เปนผูไมมีโอตตัปปะ   
                ๔. เปนผูเกียจคราน   
                ๕. เปนผูมีสติฟนเฟอน และ   
                ๖. เปนผูมีพรรษาหยอน ๑๐   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๖ นี้แล ไมพึงใหอุปสมบท ไมพึงใหนิสสัย   
ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก.   
                                ศุกลปกษ ๓   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๖ พึงใหอุปสมบท พึงใหนิสสัย พึงให   
สามเณรอุปฏฐาก คือ   
                ๑. เปนผูมีศรัทธา   
                ๒. เปนผูมีหิริ   
                ๓. เปนผูมีโอตตัปปะ   
                ๔. เปนผูปรารภความเพียร   
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                ๕. เปนผูมีสติตั้งม่ัน และ   
                ๖. เปนผูมีพรรษาได ๑๐ หรือมีพรรษาเกิน ๑๐   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๖ นี้แล พึงใหอุปสมบท พึงใหนิสสัย พึง   
ใหสามเณรอุปฏฐาก.   
                                กัณหปกษ ๔   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๖ แมอ่ืนอีก ไมพึงใหอุปสมบท ไมพึงให   
นิสสัย ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก คือ   
                ๑. เปนผูวิบัติดวยศีล ในอธิศีล   
                ๒. เปนผูวิบัติดวยอาจาระ ในอัธยาจาร   
                ๓. เปนผูวิบัติดวยทิฏฐิ ในทิฏฐิยิง่   
                ๔. เปนผูไดยนิไดฟงนอย   
                ๕. เปนผูมีปญญาทราม และ   
                ๖. เปนผูมีพรรษาหยอน ๑๐   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๖ นี้แล ไมพึงใหอุปสมบท ไมพึงใหนิสสัย   
ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก.   
                                ศุกลปกษ ๔   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๖ พึงใหอุปสมบท พึงใหนิสสัย พึงให   
สามเณรอุปฏฐาก คือ   
                ๑. เปนผูไมมีวิบัตดิวยศีล ในอธิศีล   
                ๒. เปนผูไมวิบัติดวยอาจาระ ในอัธยาจาร   
                ๓. เปนผูไมวิบัติดวยทิฏฐิ ในทิฏฐิยิ่ง   
                ๔. เปนผูไดยนิไดฟงมาก   
                ๕. เปนผูมีปญญา และ   
                ๖. เปนผูมีพรรษาได ๑๐ หรือมีพรรษาเกิน ๑๐    
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๖ นี้แล พึงใหอุปสมบท พึงใหนิสสัย พึงให   
สามเณรอุปฏฐาก.   
                                กัณหปกษ ๕   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๖ แมอ่ืนอีก ไมพึงใหอุปสมบท ไมพึงให   
นิสสัย ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก คือ   
                ๑. ไมสามารถจะพยาบาลเอง หรือใหผูอ่ืนพยาบาลอันเตวาสิก หรือสัทธิวหิาริก   
ผูอาพาธ   
                ๒. ไมสามารถจะระงับเอง หรือหาผูอ่ืนใหชวยระงับความกระสัน   
                ๓. ไมสามารถจะบรรเทาเอง หรือหาผูอ่ืนใหชวยบรรเทาความเบ่ือหนายอันเกิดข้ึน   
แลวโดยธรรม   
                ๔. ไมรูจักอาบัติ   
                ๕. ไมรูจักวิธีออกจากอาบัติ และ   
                ๖. มีพรรษาหยอน ๑๐   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวย ๖ นี้แล ไมพงึใหอุปสมบท ไมพึงใหนิสสัย   
ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก.   
                                ศุกลปกษ ๕   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๖ พึงใหอุปสมบท พึงใหนิสสัย พึงให   
สามเณรอุปฏฐาก คือ   
                ๑. อาจพยาบาลเอง หรือใหผูอ่ืนพยาบาล อันเตวาสิกหรือสัทธิวิหาริก ผูอาพาธ   
                ๒. อาจระงับเอง หรือหาผูอ่ืนใหชวยระงับความกระสัน   
                ๓. อาจบรรเทาเอง หรือหาผูอ่ืนใหชวยบรรเทาความเบ่ือหนายอันเกดิข้ึนแลวโดย   
ธรรม   
                ๔. รูจักอาบัติ   
                ๕. รูจักวิธีออกจากอาบัติ และ   
                ๖. มีพรรษาได ๑๐ หรือมีพรรษาเกิน ๑๐    
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๖ นี้แล พึงใหอุปสมบท พึงใหนิสสัย   
พึงใหสามเณรอุปฏฐาก.   
                                กัณหปกษ ๖   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๖ แมอ่ืนอีก ไมพึงใหอุปสมบท ไมพึงให   
นิสสัย ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก คือ   
                ๑. ไมอาจฝกปรืออันเตวาสิกหรือสัทธิวิหาริก ในสิกขาอันเปนอภิสมาจาร   
                ๒. ไมอาจแนะนําในสิกขา อันเปนสวนเบื้องตนแหงพรหมจรรย   
                ๓. ไมอาจแนะนําในธรรมอันยิ่งข้ึนไป   
                ๔. ไมอาจแนะนําในวินยัอันยิ่งข้ึนไป   
                ๕. ไมอาจเปล้ืองความเหน็ผิดอันเกิดข้ึนแลวโดยธรรม และ   
                ๖. มีพรรษาหยอน ๑๐   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๖ นี้แล ไมพึงใหอุปสมบท ไมพึงใหนิสสัย   
ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก.   
                                ศุกลปกษ ๖   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๖ พึงใหอุปสมบท พึงใหนิสสัย พึงให   
สามเณรอุปฏฐาก คือ   
                ๑. อาจฝกปรืออันเตวาสิกหรือสัทธิวิหาริก ในสิกขาอันเปนอภิสมาจาร   
                ๒. อาจแนะนําในสิกขา อันเปนสวนเบื้องตนแหงพรหมจรรย   
                ๓. อาจแนะนําในธรรมอันยิ่งข้ึนไป   
                ๔. อาจแนะนําในวินัยอันยิ่งข้ึนไป   
                ๕. อาจเปล้ืองความเห็นผิดอันเกดิข้ึนแลวโดยธรรม และ   
                ๖. มีพรรษาได ๑๐ หรือมีพรรษาเกิน ๑๐   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๖ นี้แล พึงใหอุปสมบท พึงใหนิสสัย พึง   
ใหสามเณรอุปฏฐาก.    
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                                กัณหปกษ ๗   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๖ แมอ่ืนอีก ไมพึงใหอุปสมบท ไมพึงให   
นิสสัย ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก คือ   
                ๑. ไมรูจักอาบัติ   
                ๒. ไมรูจักอนาบัติ   
                ๓. ไมรูจักอาบัติเบา   
                ๔. ไมรูจักอาบัติหนัก   
                ๕. เธอจําปาติโมกขท้ังสองไมไดดีโดยพิสดาร จําแนกไมไดดวยดี ไมคลองแคลวดี   
วินิจฉัยไมเรียบรอย โดยสุตตะ โดยอนุพยญัชนะ และ   
                ๖. มีพรรษาหยอน ๑๐   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๖ นี้แล ไมพึงใหอุปสมบท ไมพึงใหนิสสัย   
ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก.   
                                ศุกลปกษ ๗   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๖ พึงใหอุปสมบท พึงใหนิสสัย พึงให   
สามเณรอุปฏฐาก คือ   
                ๑. รูจักอาบัติ   
                ๒. รูจักอนาบัติ   
                ๓. รูจักอาบัติเบา   
                ๔. รูจักอาบัติหนัก   
                ๕. เธอจําปาติโมกขท้ังสองไดดี โดยพิสดาร จําแนกไดดี คลองแคลวดี วินิจฉัย   
เรียบรอย โดยสุตตะ โดยอนพุยัญชนะ และ   
                ๖. มีพรรษาได ๑๐ หรือพรรษาเกนิ ๑๐   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๖ นี้แล พึงใหอุปสมบท พึงใหนิสสัย พึง   
ใหสามเณรอุปฏฐาก.   
        องค ๖ แหงภิกษุผูใหอุปสมบท ๑๖ หมวด ๑- จบ   
#๑ ตามบาลีนับได ๑๔ หมวด    



พระวนิัยปฎก เลม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หนาท่ี 113 
                                ติตถิยปริวาส   
        [๑๐๐] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุผูเคยเปนอัญญเดียรถีย อันพระอุปชฌายะวากลาวอยู   
โดยชอบธรรม ไดยกวาทะของอุปชฌายะเสีย แลวเขาไปสูลัทธิเดียรถียนั้นดังเดิม. เธอกลับมา   
ขออุปสมบทตอภิกษุท้ังหลายอีก. ภกิษุท้ังหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผู   
มีพระภาคตรัสวา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษท่ีุเคยเปนอัญญเดียรถีย อันพระอุปชฌายะวากลาวอยูโดย   
ชอบธรรม ไดยกวาทะของอุปชฌายะเสีย แลวเขาไปสูลัทธิเดียรถียนั้นดังเดิม มาแลว ไมพึง   
อุปสมบทให แมผูอ่ืนที่เคยเปนอัญญเดียรถีย หวังบรรพชาอุปสมบทในพระธรรมวนิัยนี้ พงึให   
ปริวาส ๔ เดือนแกเธอ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลสงฆพึงใหติดถิยปริวาสอยางนี้:-   
                                วิธีใหติตถิยปริวาส   
        ช้ันตนพึงใหกุลบุตรท่ีเคยเปนอัญญเดยีรถียปลงผมและหนวด ใหครองผากาสายะ   
ใหหมผาเฉวียงบา ใหกราบเทาภิกษุท้ังหลาย แลวนั่งกระหยง ใหประคองอัญชลีส่ังวา จงวา   
อยางนี้ แลวใหวาสรณคมน ดังนี้:-   
                                ไตรสรณคมน   
                พุทฺธ สรณ คจฺฉามิ   
                ขาพเจาถึงพระพุทธเจา เปนท่ีพึ่ง   
                ธมฺม สรณ คจฺฉามิ   
                ขาพเจาถึงพระธรรม เปนท่ีพึ่ง   
                สงฺฆ สรณ คจฺฉามิ   
                ขาพเจาถึงพระสงฆ เปนท่ีพึ่ง   
                ทุติยมฺป พุทฺธ สรณ คจฺฉามิ   
                ขาพเจาถึงพระพุทธเจา เปนท่ีพึ่ง แมคร้ังท่ีสอง   
                ทุติยมฺป ธมฺม สรณ คจฺฉามิ   
                ขาพเจาถึงพระธรรม เปนท่ีพึ่ง แมคร้ังท่ีสอง    
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                ทุติยมฺป สงฺฆ สรณ คจฺฉามิ   
                ขาพเจาถึงพระสงฆ เปนท่ีพึ่ง แมคร้ังท่ีสอง   
                ตติยมฺป พุทฺธ สรณ คจฺฉามิ   
                ขาพเจาถึงพระพุทธเจา เปนท่ีพึ่ง แมคร้ังท่ีสาม   
                ตติยมฺป ธมฺม สรณ คจฺฉามิ   
                ขาพเจาถึงพระธรรม เปนท่ีพึ่ง แมคร้ังท่ีสาม   
                ตติยมฺป สงฺฆ สรณ คจฺฉามิ   
                ขาพเจาถึงพระสงฆ เปนท่ีพึ่ง แมคร้ังท่ีสาม   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กุลบุตรท่ีเคยเปนอัญญเดียรถียนัน้ พึงเขาไปหาสงฆ หมผาเฉวียงบา   
กราบเทาภิกษท้ัุงหลาย นั่งกระหยง ประคองอัญชลี แลวกลาวคําขอติตถิยปริวาสอยางนี้ วาดังนี้:-   
                                คําขอติตถิยปริวาส   
        ทานเจาขา ขาพเจาผูมีช่ือนี้ เคยเปนอัญญเดียรถีย หวังอุปสมบทในพระธรรมวนิัยนี้   
ทานเจาขา ขาพเจาน้ัน ขอปริวาส ๔ เดือนตอสงฆ.   
        พึงขอแมคร้ังท่ีสอง พึงขอแมคร้ังท่ีสาม.   
        ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:-   
                                กรรมวาจาใหติตถิยปริวาส   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ผูมีช่ือนี้ผูนี้ เคยเปนอัญญเดียรถีย หวังอุปสมบท   
ในพระธรรมวนิัยนี้ เธอขอปริวาส ๔ เดือนตอสงฆ. ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว   
สงฆพึงใหปริวาส ๔ เดือน แกผูมีช่ือนี้ ผูเคยเปนอัญญเดยีรถีย. นี่เปนญัตติ.   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ผูมีช่ือนี้ เคยเปนอัญญเดียรถีย หวังอุปสมบท   
ในพระธรรมวนิัยนี้ เธอขอปริวาส ๔ เดือนตอสงฆ. สงฆใหปริวาส ๔ เดือนแกผูมีช่ือนี้   
ผูเคยเปนอัญญเดียรถีย. การใหปริวาส ๔ เดอืนแกผูมีช่ือนี ้ผูเคยเปนอัญญเดียรถีย ชอบ   
แกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด   
        ปริวาส ๔ เดือน สงฆใหแลว แกผูมีช่ือนี้ ผูเคยเปนอัญญเดียรถีย ชอบแกสงฆ   
เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.    
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กุลบุตรผูเคยเปนอัญญเดียรถีย เปนผูปฏิบัติใหสงฆยินดี อยางนี้ และ   
เปนผูปฏิบัติมิใหสงฆยินดีอยางนี้.   
                                ขอปฏิบัติท่ีมิใหสงฆยนิดี   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อยางไรเลา กุลบุตรผูเคยเปนอัญญเดียรถีย ช่ือวาเปนผูปฏิบัติมิให   
สงฆยินด?ี   
        ๑. ดูกรภกิษุท้ังหลาย กลุบุตรผูเคยเปนอัญญเดียรถียในพระธรรมวินัยนี้ เขาบานเชา   
เกินไป กลับสายเกินไป แมเชนนี้ ก็ช่ือวา เปนผูปฏิบัติมิใหสงฆยินดี.   
        ๒. ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง กุลบุตรผูเคยเปนอัญญเดียรถีย เปนผูมีหญิง   
แพศยาเปนโคจร มีหญิงหมายเปนโคจร มีสาวเท้ือเปนโคจร มีบัณเฑาะกเปนโคจร หรือมี   
ภิกษณุีเปนโคจร แมเชนนี้ กช่ื็อวาเปนผูปฏิบัติมิใหสงฆยนิดี.   
        ๓. ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง กุลบุตรผูเคยเปนอัญญเดียรถีย เปนผูไมขยัน   
เกียจครานในการงานใหญนอยของเพ่ือนสพรหมจารีท้ังหลาย ไมประกอบดวยปญญาพิจารณา   
สอดสอง ในการนั้น ไมอาจทํา ไมอาจจัดการ แมเชนนี้ ก็ช่ือวาเปนผูปฏิบัติมิใหสงฆยินดี   
        ๔. ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง กุลบุตรผูเคยเปนอัญญเดียรถีย เปนผูไมสนใจ   
ในการเรียนบาลี ในการเรียนอรรถกถา ในอธิศีล อธิจิต อธิปญญา แมเชนนี้ ก็ช่ือวาเปนผู   
ปฏิบัติมิใหสงฆยินดี.   
        ๕. ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง กุลบุตรผูเคยเปนอัญญเดียรถีย ตนหลีกมาจาก   
สํานักเดยีรถียแหงครูคนใด เม่ือมีผูกลาวติครูคนนั้น ติความเห็น ความชอบใจ ความพอใจ   
และความยึดถือ ของครูคนนั้น ยังโกรธ ไมพอใจ ไมชอบใจ เม่ือมีผูกลาวติพระพุทธเจา   
พระธรรม หรือพระสงฆ กลับพอใจ ราเริง ชอบใจ กห็รือตนหลีกมาจากสํานักเดยีรถีย   
แหงครูคนใด เม่ือมีผูกลาวสรรเสริญครูคนนั้น สรรเสริญความเหน็ ความชอบใจ ความพอใจ   
และความยึดถือ ของครูคนนั้น ยอมพอใจ ราเริง ชอบใจ เม่ือมีผูกลาวสรรเสริญพระพุทธเจา   
พระธรรม หรือพระสงฆ กลับโกรธ ไมพอใจ ไมชอบใจ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ขอนีเ้ปนเคร่ืองสอบสวนในขอปฏิบัติท่ีไมชวนใหสงฆยินดีแหง   
กุลบุตรผูเคยเปนเดียรถีย.    



พระวนิัยปฎก เลม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หนาท่ี 116 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อยางนี้แล กุลบุตรผูเคยเปนอัญญเดียรถีย ช่ือวาเปนผูปฏิบัติมิให   
สงฆยินดี. กุลบุตรผูเคยเปนอัญญเดียรถีย ปฏิบัติมิใหสงฆยินดีเชนนีแ้ล มาแลว ไมพงึ   
อุปสมบทให.   
                                ขอปฏิบัติท่ีใหสงฆยินดี   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อยางไรเลา กุลบุตรผูเคยเปนอัญญเดียรถีย เปนผูปฏิบัติใหสงฆยินด?ี   
        ๑. ดูกรภกิษุท้ังหลาย  กลุบุตรผูเคยเปนอัญญเดียรถียในพระธรรมวินัยนี้ เขาบาน   
ไมเชาเกินไป กลับไมสายเกนิไป แมเชนนี ้ก็ช่ือวาเปนผูปฏิบัติใหสงฆยินดี.   
        ๒. ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง กุลบุตรผูเคยเปนอัญญเดียรถีย ไมเปนผูมี   
หญิงแพศยาเปนโคจร ไมมีหญิงหมายเปนโคจร ไมมีสาวเท้ือเปนโคจร ไมมีบัณเฑาะกเปนโคจร   
ไมมีภิกษุณเีปนโคจร แมเชนนี้ ก็ช่ือวาเปนผูปฏิบัติใหสงฆยินดี.   
        ๓. ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง กุลบุตรผูเคยเปนอัญญเดียรถีย เปนผูขยัน   
ไมเกียจครานในการงานใหญนอยของเพ่ือนสพรหมจารีท้ังหลาย ประกอบดวยปญญาพิจารณา   
สอดสองในการนั้น อาจทําได อาจจัดการได แมเชนนี้ ก็ช่ือวาเปนผูปฏิบัติใหสงฆยินดี   
        ๔. ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง กุลบุตรผูเคยเปนอัญญเดียรถีย เปนผูสนใจ   
ในการเรียนบาลี ในการเรียนอรรถกถา ในอธิศีล อธิจิต อธิปญญา แมเชนนี้ ก็ช่ือวา   
เปนผูปฏิบัติใหสงฆยินดี.   
        ๕. ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง กุลบุตรผูเคยเปนอัญญเดียรถีย ตนหลีกมาจาก   
สํานักเดยีรถียแหงครูคนใด เม่ือมีผูกลาวติครูคนนั้น ติความเห็น ความชอบใจ ความพอใจ   
และความยึดถือ ของครูคนนั้น ยอมพอใจ ราเริง ชอบใจ เม่ือเขากลาวติพระพุทธเจา พระธรรม   
หรือพระสงฆ กลับโกรธ ไมพอใจ ไมชอบใจ กห็รือตนหลีกมาจากสํานกัเดียรถียแหงครูคนใด   
เม่ือมีผูกลาวสรรเสริญครูคนนั้น สรรเสริญความเหน็ ความชอบใจ ความพอใจ และความยึดถือ   
ของครูคนนั้น ยอมโกรธ ไมพอใจ ไมชอบใจ เม่ือเขากลาวสรรเสริญพระพุทธเจา พระธรรม   
หรือพระสงฆ กลับพอใจ ราเริง ชอบใจ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ขอนีเ้ปนเคร่ืองสอบสวนในขอปฏิบัติท่ีชวนใหสงฆยินดี แหง   
กุลบุตรผูเคยเปนอัญญเดียรถีย.    
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อยางนี้แล กุลบุตรผูเคยเปนอัญญเดียรถีย ช่ือวาเปนผูปฏิบัติใหสงฆ   
ยินดี. กุลบุตรผูเคยเปนอัญญเดียรถียปฏิบัตใิหสงฆยินดีเชนนี้แล มาแลว พึงอุปสมบทให.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ถากลุบุตรผูเคยเปนอัญญเดยีรถีย เปลือยกายมา ตองแสวงหาจีวร   
ซ่ึงมีอุปชฌายะเปนเจาของ ถายังมิไดปลงผมมา สงฆพึงอปโลกน เพื่อปลงผม.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ชฏิลผูบูชาไฟเหลานั้นมาแลว พึงอุปสมบทให ไมตองใหปริวาส   
แกพวกเธอ. ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร? ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะชฎิลเหลานั้น เปนกรรมวาที   
กิริยวาที.   
        ถาศากยะโดยกําเนิดเคยเปนอัญญเดียรถียมา เธอมาแลวพึงอุปสมบทให ไมตองให   
ปริวาสแกเธอ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราใหบริหารขอนี้เปนสวนพิเศษเฉพาะหมูญาติ.   
                                อัญญติถิยปุพพกถา จบ   
                                ภาณวารที่ ๗ จบ   
                                ________________   
                                อันตรายกิธรรม   
                                โรค ๕ ชนิด   
        [๑๐๑] กโ็ดยสมัยนัน้แล ในมคธชนบทเกิดโรคระบาดข้ึน ๕ ชนดิ คือ โรคเร้ือน ๑   
โรคฝ ๑ โรคกลาก ๑ โรคมองครอ ๑ โรคลมบาหมู ๑ ประชาชนอันโรค ๕ ชนิดกระทบเขาแลว   
ไดเขาไปหาหมอชีวกโกมารภัจจ แลวกลาวอยางนีว้า ขอโอกาส ทานอาจารย ขอทานกรุณา   
ชวยรักษาพวกขาพเจาดวย.   
        ชี. เจาท้ังหลาย ฉันนะ มีกิจมาก มีงานท่ีตองทํามาก ฉันตองถวายอภิบาลพระเจา   
พิมพิสารจอมเสนามาคธราช ท้ังพวกฝายใน และพระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข ฉันไม   
สามารถจะชวยรักษาได.   
        ป. ทานอาจารย ทรัพยสมบัติท้ังหมดยกใหทาน และพวกขาพเจายอมเปนทาสของทาน   
ขอโอกาส ทานอาจารย ขอทานกรุณาชวยรักษาพวกขาพเจาดวย.    
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        ชี. เจาท้ังหลาย ฉันนะ มีกิจมาก มีงานท่ีตองทํามาก ฉันตองถวายอภิบาลพระเจา   
พิมพิสารจอมเสนามาคธราช ท้ังพวกฝายใน และพระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข ฉันไมสามารถ   
จะชวยรักษาได.   
        จึงประชาชนพวกน้ันไดคิดวา พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรเหลานี้แล มีปกติเปนสุข   
มีความประพฤติสบาย ฉันอาหารท่ีดี นอนในหองนอนอันมิดชิด ถากระไร พวกเราพงึบวช   
ในสํานักพระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตร ในท่ีนั้น ภิกษท้ัุงหลายจักพยาบาล และหมอชีวก   
โกมารภัจจจักรักษา. ตอมา พวกเขาพากันเขาไปหาภกิษท้ัุงหลายแลวขอบรรพชา. ภิกษุท้ังหลาย   
ใหพวกเขาบรรพชาอุปสมบท แลวตองพยาบาล และหมอชีวกโกมารภจัจตองรักษาพวกเขา.   
        สมัยตอมา ภิกษุท้ังหลายพยาบาลภิกษอุาพาธมากรูป ยอมเปนผูมากดวยการขอรอง   
มากดวยการขออยูวา ขอจงใหอาหารสําหรับภิกษุอาพาธ ขอจงใหอาหารสําหรับภิกษผูุพยาบาล   
ภิกษุอาพาธ ขอจงใหเภสัชสําหรับภิกษุผูอาพาธ. แมหมอชีวกโกมารภัจจมัวรักษาภกิษุอาพาธ   
มากรูป ไดปฏิบัติราชการบางอยางบกพรอง. บุรุษแมคนหน่ึง ถูกโรค ๕ ชนิดกระทบเขาแลว   
ก็เขาไปหาหมอชีวกโกมารภจัจ แลวกราบเรียนวา ขอโอกาส ทานอาจารย ขอทานกรุณา   
ชวยรักษากระผมดวย.   
        ชี. เจา ขานะ มีกจิมาก มีงานท่ีตองทํามาก ตองถวายอภิบาลพระเจาพิมพิสาร   
จอมเสนามาคธราช ท้ังพวกฝายใน และพระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข ขาไมสามารถจะชวย   
รักษาได.   
        บุรุษ. ทานอาจารย ทรัพยสมบัติท้ังหมดยกใหทาน และกระผมยอมเปนทาสของทาน   
ขอโอกาส ทานอาจารย ขอทานกรุณาชวยรักษากระผมดวย.   
        ชี. เจา ขานะ มีกจิมาก มีงานท่ีตองทํามาก ตองถวายอภิบาลพระเจาพิมพิสาร   
จอมเสนามาคธราช ท้ังพวกฝายใน และพระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข ขาไมสามารถ   
จะชวยรักษาได.   
        จึงบุรุษนัน้ไดคิดวา พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรเหลานี้แล มีปกติเปนสุข มีความ   
ประพฤติสบาย ฉันอาหารท่ีดี นอนในหองนอนอันมิดชิด ถากระไร เราพึงบวชในสํานัก   
พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตร ในท่ีนั้น ภิกษุท้ังหลายจักพยาบาล และหมอชีวกโกมารภัจจ   
จักรักษา เราหายโรคแลวจกัสึก จึงบุรุษนั้นเขาไปหาภกิษท้ัุงหลายแลวขอบรรพชา. ภิกษุท้ังหลาย   
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ใหบุรุษนัน้บรรพชาอุปสมบทแลวตองพยาบาล และหมอชีวกโกมารภัจจตองรักษาภิกษุนั้น. ภิกษุ   
นั้นหายโรคแลวสึก.   
        หมอชีวกโกมารภัจจไดเห็นบุรุษนัน้สึกแลว จงึไดไตถามบุรุษนั้นวา เจาบวชในสํานัก   
ภิกษุมิใชหรือ?   
        บุรุษ. ใชแลวขอรับ ทานอาจารย.   
        ชี. เจาไดทําพฤติการณเชนนั้น เพื่อประสงคอะไร?   
        จึงบุรุษนัน้ ไดเรียนเร่ืองนั้นใหหมอชีวกโกมารภัจจทราบ.   
        หมอชีวกโกมารภัจจ จึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระคุณเจาท้ังหลายจึงได   
ใหกุลบุตรผูถูกโรค ๕ ชนิดกระทบเขาแลวบวชเลา. คร้ันแลวเขาเฝาพระผูมีพระภาค ถวายบังคม   
พระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูลขอประทานพรตอพระผูมีพระภาควา   
ขาพระพุทธเจา ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูเปนเจาท้ังหลายไมพึงยังกุลบุตรผูถูกโรค ๕ ชนิด   
กระทบเขาแลว ใหบวช.   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงช้ีแจงใหหมอชีวกโกมารภัจจ เห็นแจง สมาทาน อาจหาญ   
ราเริง ดวยธรรมีกถา. คร้ันหมอชีวกโกมารภัจจอันพระผูมีพระภาคทรงชี้แจงใหเหน็แจง ให   
สมาทาน ใหอาจหาญ ราเริงดวยธรรมีกถาแลวลุกจากท่ีนั่ง ถวายบังคมพระผูมีพระภาค   
ทําประทักษณิแลวกลับไป.   
                                ทรงหามบวชคนเปนโรคติดตอ   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ   
แรกเกดินั้น แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย กุลบุตรผูถูกโรค ๕ ชนิด กระทบ   
เขาแลว ภกิษไุมพึงใหบวช รูปใดใหบวช ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                เร่ืองราชภัฏบวช   
        [๑๐๒] กโ็ดยสมัยนัน้แล เมืองปลายเขตแดนของพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช   
เกิดจลาจล. คร้ังนั้น ทาวเธอจึงมีพระบรมราชโองการส่ังพวกมหาอํามาตยผูเปนแมทัพนายกองวา   
ดูกรพนาย ทานท้ังหลายจงไปปรับปรุงเมืองปลายเขตแดนใหเรียบรอย. พวกมหาอํามาตยผูเปน   
แมทัพนายกองกราบทูลรับสนองพระบรมราชโองการพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราชวา ขอ   
เดชะ พระพุทธเจาขา. คร้ังน้ัน เหลาทหารบรรดาท่ีมีช่ือเสียง ไดมีความปริวิตกวา พวกเรา    
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พอใจในการรบ พากันไปทําบาปกรรม และประสพกรรมมิใชบุญมาก ดวยวิธีอยางไรหนอ   
พวกเราพึงงดเวนจากบาปกรรม แลทําแตความดี ดังนี้ และไดมีความปริวิตกตอไปวา พระสมณะ   
เช้ือสายพระศากยบุตรเหลานี้แล เปนผูประพฤติธรรม ประพฤติสงบ ประพฤติพรหมจรรย   
กลาวแตคําสัตย มีศีล มีกัลยาณธรรม ถาแลพวกเราจะพึงบวชในสํานกัพระสมณะเช้ือสาย   
พระศากยบุตร ดวยวิธีอยางนี ้พวกเราก็จะพงึเวนจากบาปกรรม และทําแตความดี ดังนี้   
จึงพากันเขาไปหาภิกษุท้ังหลายแลวขอบรรพชา. ภิกษุท้ังหลายใหพวกเขาบรรพชาอุปสมบทแลว.   
        พวกมหาอํามาตยผูเปนแมทัพนายกองถามพวกราชภัฏวา แนะพนาย ทหารผูมีช่ือนี้   
และมีช่ือนี้ หายไปไหน?   
        พวกราชภัฏเรียนวา นาย ทหารผูมีช่ือนี้และมีช่ือนี้ บวชในสํานกัภิกษแุลว ขอรับนาย.   
        พวกมหาอํามาตยผูเปนแมทัพนายกอง จึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนเหลา-   
พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรจึงไดใหราชภัฏบวชเลา แลวกราบบังคมทูลความเร่ืองนั้น   
แดพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช.   
        จึงทาวเธอไดตรัสถามมหาอํามาตยผูพิพากษาวา ดกูรพนาย ภิกษรูุปใดใหราชภฏับวช   
ภิกษุรูปนั้นจะตองโทษสถานไร?   
        คณะมหาอํามาตยผูพิพากษากราบทูลวา ขอเดชะ พระบารมีปกเกลาปกกระหมอม   
พระอุปชฌายะตองถูกตัดศีรษะ พระอนุสาวนาจารยตองถูกดึงล้ินออกมา พระคณะปูรกะตองถูก   
หักซ่ีโครงแถบหนึ่ง พระพทุธเจาขา   
        จึงทาวเธอเขาเฝาพระผูมีพระภาค คร้ันถึงแลวจึงถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวประทับ   
นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูลขอประทานพรตอพระผูมีพระภาควา มีอยู พระพุทธเจา   
ขา พระเจาแผนดินท้ังหลาย ท่ีไมมีศรัทธา ไมทรงเล่ือมใสจะพึงเบียดเบียนภกิษุท้ังหลาย แม   
ดวยกรณเีพียงเล็กนอย หมอมฉันขอประทานพระวโรกาส พระพุทธเจาขา ขอพระผูเปนเจา   
ท้ังหลายไมพึงใหราชภัฏบวช. ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงช้ีแจงใหพระเจาพิมพิสารจอมเสนา-   
มาคธราชทรงเห็นแจง ทรงสมาทาน ทรงอาจหาญ ทรงราเริงดวยธรรมีกถา. คร้ันทาวเธออัน   
พระผูมีพระภาคทรงช้ีแจง ใหทรงเห็นแจง ทรงสมาทาน ทรงอาจหาญ ทรงราเริงดวยธรรมีกถา   
แลว เสด็จลุกจากพระท่ีนั่ง ถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทรงทําประทักษณิแลวเสด็จกลับ.    
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                                ทรงหามบวชราชภัฏ   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถาในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ   
แรกเกดินั้น แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ราชภัฏ ภกิษุไมพึงใหบวช รูปใด   
ใหบวช ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                หามบวชโจรท่ีข้ึนชื่อโดงดัง   
        [๑๐๓] กโ็ดยสมัยนัน้แล โจรองคุลิมาลบวชในสํานกัภิกษุ. ชาวบานเห็นแลวพากนั   
หวาดเสียวบาง ตกใจบาง หนีไปบาง ไปโดยทางอ่ืนบาง เมินหนาไปทางอ่ืนบาง ปดประตู   
เสียบาง. ประชาชนจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตร   
จึงใหโจรที่ข้ึนช่ือโดงดังบวชเลา. ภิกษุท้ังหลายไดยนิพวกนั้น เพงโทษ ตเิตียน โพนทะนาอยู   
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
        พระผูมีพระภาครับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย โจรที่ข้ึนช่ือโดงดงั ภิกษุ   
ไมพึงใหบวช รูปใดใหบวช ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อภยวูรภาณวาร   
                                หามบวชโจรหนีเรือนจํา   
        [๑๐๔] กโ็ดยสมัยนัน้แล พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช ไดทรงมีพระบรมราชา-   
นุญาตไววา กลุบุตรเหลาใดบวชในสํานกัพระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตร กุลบุตรเหลานั้น   
ใครๆ จะทําอะไรไมได เพราะธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสไวดีแลว จงประพฤติพรหมจรรย   
เพื่อทําท่ีสุดทุกขโดยชอบเถิด.   
        สมัยตอมา บุรุษคนหนึ่งทําโจรกรรมแลว ถูกเจาหนาท่ีจองจําไวในเรือนจํา. เขาหนี   
เรือนจําหลบไปบวชในสํานกัภิกษุ. คนท้ังหลายเหน็แลวกลาวอยางนี้วา ภิกษุรูปน้ีคือโจรหนี   
เรือนจําคนนัน้ ถากระไร พวกเราจงจับมัน.   
        คนบางคนพูดทัดทานอยางนีว้า ทานท้ังหลายอยาไดพูดเชนนี้ เพราะพระเจาพมิพิสาร   
จอมเสนามาคธราช ไดมีพระบรมราชานญุาตไววา กุลบุตรเหลาใดบวชในสํานกัพระสมณะ   
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เช้ือสายพระศากยบุตร กุลบุตรเหลานั้น ใครๆ จะทําอะไรไมได เพราะธรรมอันพระผูมีพระภาค   
ตรัสไวดีแลว จงประพฤติพรหมจรรย เพื่อทําท่ีสุดทุกขโดยชอบเถิด.   
        ประชาชนจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรเหลานี้   
มิใชผูหลบหลีกภยั ใครๆ จะทําอะไรไมได แตไฉนจึงใหโจรผูหนีเรือนจําบวชเลา. ภกิษุท้ังหลาย   
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
        พระผูมีพระภาครับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย โจรผูหนีเรือนจํา ภิกษไุม   
พึงใหบวช รูปใดใหบวช ตองอาบัติทุกกฏ.   
                        หามบวชโจรผูถูกออกหมายส่ังจับ   
        [๑๐๕] กโ็ดยสมัยนัน้แล บุรุษคนหนึง่ทําโจรกรรม แลวหนีไปบวชในสํานักภิกษุ   
และบุรุษนัน้ถูกเจาหนาท่ีออกหมายประกาศไวท่ัวราชอาณาจักรวา พบในท่ีใด พึงฆาเสียในท่ีนัน้.   
คนท้ังหลายเหน็แลว กลาวอยางนีว้า ภกิษุรูปนี้ คือโจรผูถูกออกหมายจบัคนนั้น ถากระไร   
พวกเราจงฆามันเสีย.   
        คนบางพวกพูดทัดทานอยางนี้วา ทานท้ังหลายอยาไดพูดเชนนี้ เพราะพระเจาพมิพิสาร   
จอมเสนามาคธราชไดมีพระบรมราชานุญาตไววา กุลบุตรเหลาใดบวชในสํานักพระสมณะเช้ือสาย   
พระศากยบุตร กุลบุตรเหลานั้น ใครๆ จะทําอะไรไมได เพราะธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัส   
ไวดแีลว จงประพฤติพรหมจรรยเพื่อทําท่ีสุดทุกขโดยชอบเถิด.   
        ประชาชนจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรเหลานี้   
มิใชผูหลบหลีกภยั ใครๆ จะทําอะไรไมได แตไฉนจึงใหโจรผูถูกออกหมายส่ังจับบวชเลา. ภกิษุ   
ท้ังหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
        พระผูมีพระภาครับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย โจรผูถูกออกหมายส่ังจับ   
ภิกษไุมพึงใหบวช รูปใดใหบวช ตองอาบัติทุกกฏ   
                        หามบวชบุรุษผูถูกเฆ่ียนดวยหวาย   
        [๑๐๖] กโ็ดยสมัยนัน้แล บุรุษคนหนึง่ถูกลงอาญาเฆ่ียนดวยหวาย บวชในสํานกัภิกษ-ุ   
ประชาชนจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร จึงใหบุรุษผู   
ถูกลงอาญาเฆ่ียนดวยหวายบวชเลา. ภกิษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
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        พระผูมีพระภาครับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย บุรุษผูถูกลงอาญาเฆ่ียน   
ดวยหวาย ภิกษุไมพึงใหบวช รูปใดใหบวช ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                หามบวชบุรุษผูถูกสักหมายโทษ   
        [๑๐๗] กโ็ดยสมัยนัน้แล บุรุษคนหนึง่ถูกลงอาญาสักหมายโทษ บวชในสํานกัภกิษุ   
ประชาชนจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนสมณะเช้ือสายพระศากยบุตร จึงใหบุรุษผูถูก   
ลงอาญาสักหมายโทษบวชเลา. ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
        พระผูมีพระภาครับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย บุรุษผูถูกลงอาญาสัก   
หมายโทษ ภิกษุไมพึงใหบวช รูปใดใหบวช ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                หามบวชคนมีหนี้   
        [๑๐๘] กโ็ดยสมัยนัน้แล ลูกหนี้คนหนึ่งหนีบวชในสํานักภิกษุ. พวกเจาทรัพยพบแลว   
กลาวอยางนี้วา ภิกษุรูปน้ีคือลูกหนี้ของพวกเราคนน้ัน ถากระไร พวกเราจงจับมัน.   
        เจาทรัพยบางพวกพูดทัดทานอยางนี้วา ทานท้ังหลายอยาไดพูดเชนนี้ เพราะพระเจา   
พิมพิสารจอมเสนามาคธราช ไดมีพระบรมราชานุญาตไววา กุลบุตรเหลาใดบวชในสํานักพระ   
สมณะเช้ือสายพระศากยบุตร กุลบุตรเหลานั้น ใครๆ จะทําอะไรไมได เพราะธรรมอันพระผูมี   
พระภาคตรัสไวดีแลว จงประพฤติพรหมจรรยเพื่อทําท่ีสุดทุกขโดยชอบเถิด.   
        ประชาชนจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรเหลานี้   
มิใชผูหลบหลีกภยั ใครๆ จะทําอะไรไมได แตไฉนจึงใหคนมีหนี้บวชเลา. ภิกษุท้ังหลาย   
กราบทูลความเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
        พระผูมีพระภาครับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย คนมีหนี้ ภกิษไุมพงึใหบวช   
รูปใดใหบวช ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                หามบวชทาส   
        [๑๐๙] กโ็ดยสมัยนัน้แล ทาสคนหนึ่งหนีไปบวชในสํานักภิกษุ. พวกเจานายพบเขา   
จึงกลาวอยางนี้วา ภิกษุรูปนีคื้อทาสของพวกเราคนนั้น ถากระไร พวกเราจงจับมัน.   
        เจานายบางพวกพูดทัดทานอยางนีว้า ทานท้ังหลายอยาไดพดูเชนนี้ เพราะพระเจา   
พิมพิสารจอมเสนามาคธราช ไดทรงมีพระบรมราชานุญาตไววา กุลบุตรเหลาใดบวชในสํานัก   
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พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตร กุลบุตรเหลานั้น ใครๆ จะทําอะไรไมได เพราะธรรมอัน   
พระผูมีพระภาคตรัสไวดีแลว จงประพฤติพรหมจรรยเพื่อทําท่ีสุดทุกขโดยชอบเถิด.   
        ประชาชนจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรเหลานี้   
มิใชผูหลบหลีกภยั ใครๆ จะทําอะไรไมได แตไฉนจึงใหทาสบวชเลา. ภิกษุท้ังหลายกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
        พระผูมีพระภาครับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย คนเปนทาส ภิกษไุมพึงบวช   
รูปใดใหบวช ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                ทรงอนุญาตการปลงผม   
        [๑๑๐] กโ็ดยสมัยนัน้แล บุตรชางทองศีรษะโลนคนหนึ่ง ทะเลาะกับมารดาบิดา แลว   
ไปอารามบวชในสํานักภิกษุ. คร้ังนั้น มารดาบิดาของเขาสืบหาเขาอยู ไดไปอารามถามภิกษุท้ังหลาย   
วา ทานเจาขา ทานท้ังหลายเห็นเดก็ชายมีรูปรางเชนนี้บางไหม.   
        บรรดาภกิษุพวกท่ีไมรูเลยตอบวา พวกอาตมาไมรู พวกท่ีไมเหน็เลยตอบวา พวก   
อาตมาไมเห็น   
        คร้ันมารดาบิดาของเขาสืบหาอยู ไดเห็นเขาบวชแลวในสํานกัภกิษุ จึงเพงโทษ ติเตียน   
โพนทะนาวา พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรเหลานี้ ชางไมละอาย เปนคนทุศีล พดูเท็จ   
รูอยูแทๆ บอกวาไมรู เหน็อยูชัดๆ บอกวาไมเห็น เด็กคนนี้บวชแลวในสํานักภิกษุ. ภกิษุ   
ท้ังหลายไดยินมารดาบิดาของบุตรชางทองศีรษะโลนนั้น เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู จึง   
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
        พระผูมีพระภาครับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหอปโลกนตอ   
สงฆ เม่ือการปลงผม   
                                พวกเด็กชายสัตตรสวคัคียบวช   
        [๑๑๑] กส็มัยนั้นแล ในพระนครราชคฤหมีเด็กชายพวกหนึ่ง ๑๗ คน เปนเพื่อนกนั   
เด็กชายอุบาลีเปนหัวหนาของเด็กพวกนั้น. คร้ังนั้น มารดาบิดาของเด็กชายอุบาลีไดหารือกันวา   
ดวยวิธีอะไรหนอ เม่ือเราท้ังสองลวงลับไปแลว เจาอุบาลีจะอยูเปนสุข และจะไมตองลําบาก.   
คร้ันแลวหารือกันตอไปวา ถาเจาอุบาลีจะพงึเรียนหนังสือ ดวยวิธีอยางนีแ้หละ เม่ือเราทั้งสอง    
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ลวงลับไปแลว เจาอุบาลี จะพึงอยูเปนสุข และจะไมตองลําบาก แลวหารือกันตอไปอีกวา   
ถาเจาอุบาลีจักเรียนหนังสือ นิ้วมือกจ็ักระบม ถาเจาอุบาลีเรียนวิชาคํานวณ ดวยอุบายอยางนีแ้หละ   
เม่ือเราท้ังสองลวงลับไปแลว เจาอุบาลีจะพงึอยูเปนสุข และไมตองลําบาก. คร้ันตอมาจึงหารือ   
กันอีกวา ถาเจาอุบาลีจักเรียนวิชาคํานวณเขาจักหนกัอก ถาจะพึงเรียนวิชาดูรูปภาพ ดวยอุบาย   
อยางนี้แหละ เม่ือเราท้ังสองลวงลับไปแลว เจาอุบาลีก็จะพึงอยูเปนสุข และจะไมตองลําบาก   
คร้ันตอมา จึงหารือกันอีกวา ถาเจาอุบาลีจักเรียนวิชาดูรูปภาพ นยันตาท้ังสองของเขาจักชอกชํ้า   
พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรเหลานีแ้ล มีปกติเปนสุข มีความประพฤติเรียบรอย ฉันอาหาร   
ท่ีดี นอนในหองนอนอันมิดชิด ถาเจาอุบาลีจะพึงบวชในสํานักพระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตร   
ดวยวิธีนีแ้หละ เม่ือเราท้ังสองลวงลับไปแลว เจาอุบาลีกจ็ะอยูเปนสุข และจะไมตองลําบาก.   
        เด็กชายอุบาลีไดยินถอยคําท่ีมารดาบิดาสนทนาหารือกัน ดังนี้ จึงเขาไปหาเพื่อนเด็ก   
เหลานั้น คร้ันแลวไดพูดชวนวา มาเถิดพวกเจา พวกเราจกัพากันไปบวชในสํานักพระสมณะ   
เช้ือสายพระศากยบุตร.   
        เด็กชายเหลานั้นพูดวา ถาเจาบวช แมพวกเราก็จักบวชเหมือนกัน.   
        เด็กชายเหลานั้นไมรอชา ตางคนตางก็เขาไปหามารดาบิดาของตนๆ แลวขออนญุาตวา   
ขอทานทั้งหลายจงอนุญาตใหขาพเจา ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเถิด.   
        มารดาบิดาของเด็กชายเหลานั้นก็อนญุาตทันที ดวยคิดเห็นวา เดก็เหลานี้ตางก็มีฉันทะ   
รวมกัน มีความมุงหมายดีดวยกันทุกคน.   
        เด็กพวกนั้นเขาไปหาภกิษุท้ังหลายแลวขอบรรพชา. ภิกษุท้ังหลายใหพวกเขาบรรพชา   
อุปสมบท.   
        คร้ันปจจสุสมัยแหงราตรี ภิกษใุหมเหลานั้นลุกข้ึนรองไห วิงวอนวา ขอทานท้ังหลาย   
จงใหขาวตม จงใหขาวสวย จงใหของเค้ียว.   
        ภิกษุท้ังหลายพูดอยางนีว้า อาวุโสท้ังหลาย จงรอใหราตรีสวางกอน ถาขาวตมมี   
จักไดดื่ม ถาขาวสวยมี จักไดฉัน ถาของเค้ียวมี จกัไดเค้ียว ถาขาวตม ขาวสวย หรือของ   
เค้ียวไมมี ตองเท่ียวบิณฑบาตฉัน. ภิกษุใหมเหลานั้นอันภิกษุท้ังหลายแมกลาวอยูอยางนี้แล   
ก็ยังรองไหวิงวอนอยูอยางนัน้แลวา จงใหขาวตม จงใหขาวสวย จงใหของเค้ียว ถายอุจจาระ   
รดบาง ถายปสสาวะรดบาง ซ่ึงเสนาสนะ.    
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        พระผูมีพระภาคทรงต่ืนบรรทมในปจจุสสมัยแหงราตรี ทรงไดยินเสียงเด็ก คร้ันแลว   
ตรัสเรียกทานพระอานนทมาตรัสถามวา ดูกรอานนท นัน่เสียงเดก็ หรือ?   
        จึงทานพระอานนทกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาภิกษุท้ังหลายรูอยู   
ใหบุคคลผูมีอายุหยอน ๒๐ ป อุปสมบท จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนโมฆบุรุษพวกนั้นรูอยู   
จึงไดใหบุคคลมีอายุหยอน ๒๐ ป อุปสมบทเลา ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลมีอายุหยอน ๒๐ ป   
เปนผูไมอดทนตอเย็น รอน หิว ระหาย เปนผูมีปกติไมอดกล้ันตอสัมผัส แหงเหลือบ   
ยุง ลม แดด สัตวเล้ือยคลาน ตอคลองแหงถอยคําท่ีเขากลาวราย อันมาแลวไมดี ตอทุกขเวทนา   
ทางกายท่ีเกิดข้ึนแลวอันกลาแข็งกลา เผ็ดรอน ไมเปนท่ียินดี ไมเปนท่ีชอบใจ อันอาจนําชีวิต   
เสียได สวนบุคคลมีอายุ ๒๐ ป ยอมเปนผูอดทนตอเยน็ รอน หิว ระหาย เปนผูมีปกติ   
อดกล้ันตอสัมผัสแหงเหลือบ ยุง ลม แดด สัตวเล้ือยคลาน ตอคลองแหงถอยคําท่ีเขากลาวราย   
อันมาแลวไมดี ตอทุกขเวทนาทางกายท่ีเกดิข้ึนแลว อันกลาแข็งเผ็ดรอน ไมเปนท่ียินดี ไมเปนท่ี   
ชอบใจ อันอาจนําชีวิตเสียได ดูกรภกิษุท้ังหลาย การกระทําของโมฆบุรุษเหลานั้นนัน่ ไมเปน   
ไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใส   
แลว ... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถารับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุรูอยู ไมพึงให   
บุคคลมีอายุหยอน ๒๐ ปอุปสมบท รูปใดใหอุปสมบท ตองปรับตามธรรม.   
                                เร่ืองตายเพราะอหวิาตกโรค   
                                กําหนดอายุผูบวชเปนสามเณร   
        [๑๑๒] กโ็ดยสมัยนัน้แล ตระกูลหนึ่งไดตายลง เพราะอหวิาตกโรค. ตระกูลนั้น   
เหลืออยูแตพอกับลูก. คนท้ังสองนั้นบวชในสํานักภกิษแุลว เท่ียวบิณฑบาตดวยกัน. คร้ันเม่ือ   
เขาถวายภิกษาแกภกิษุผูเปนบิดา สามเณรนอยก็ไดวิ่งเขาไปพูดวา พอจา ขอจงใหแกหนูบาง   
พอจา ขอจงใหแกหนูบาง.    
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        ประชาชนจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรเหลานี้   
มิใชผูประพฤติพรหมจรรย สามเณรนอยรูปนี้ชะรอยเกิดแตภกิษณุี. ภกิษุท้ังหลายไดยนิประชาชน   
พวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
        พระผูมีพระภาครับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย เดก็ชายมีอายหุยอน ๑๕ ป   
ภิกษไุมพึงใหบวช รูปใดใหบวช ตองอาบัติทุกกฏ.   
                        เด็กชายตระกูลอุปฏฐากบรรพชา   
        [๑๑๓] กโ็ดยสมัยนัน้แล ตระกูลอุปฏฐากของทานพระอานนทมีศรัทธาเล่ือมใส ได   
ตายลงเพราะอหิวาตกโรค. เหลืออยูแตเด็กชายสองคน. เด็กชายท้ังสองเห็นภิกษุท้ังหลาย จึงวิ่ง   
เขาไปหาดวยกิริยาท่ีคุนเคยแตกอนมา. ภกิษุท้ังหลายไลไปเสีย. เดก็ชายท้ังสองนั้นเม่ือถูกภิกษุ   
ท้ังหลายไลก็รองไห จึงทานพระอานนทไดมีความดําริวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติ มิใหบวช   
เด็กชายมีอายหุยอน ๑๕ ป ก็เด็กชายท้ังสองคนนี้มีอายหุยอน ๑๕ ป ดวยวิธีอะไรหนอ เด็กชาย   
สองคนน้ีจึงจะไมเส่ือมเสีย ดังนี้ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
        พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรอานนท เด็กชายสองคนน้ันอาจไลกาไดไหม?   
        ทานพระอานนทกราบทูลวา อาจ พระพุทธเจาขา.   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะ   
เหตุแรกเกิดนัน้ แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหบวชเด็กชาย   
มีอายุหยอน ๑๕ ป แตสามารถไลกาได.   
                        เร่ืองสามเณรของทานพระอุปนันท   
        [๑๑๔] กโ็ดยสมัยนัน้แล ทานพระอุปนันทศากยบุตรมีสามเณรอยู ๒ รูป คือสามเณร   
กัณฏกะ ๑ สามเณรมหกะ ๑. เธอท้ังสองประทุษรายกันและกัน. ภิกษุท้ังหลายจึงเพงโทษ   
ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนสามเณรทั้งสองจึงไดประพฤติอนาจารเห็นปานนั้นเลา แลวกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
        พระผูมีพระภาครับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษรูุปเดียว ไมพึงให   
สามเณร ๒ รูปอุปฏฐาก รูปใดใหอุปฏฐาก ตองอาบัติทุกกฏ.    
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                                เร่ืองถือนิสสัย   
        [๑๑๕] กโ็ดยสมัยนัน้แล พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระนครราชคฤหนั้นแล ตลอด   
ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูรอน. คนท้ังหลายพากนัเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ทิศท้ังหลาย   
คับแคบมืดมนแกพระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตร ทิศท้ังหลายไมปรากฏแกพระสมณะพวกน้ี   
ภิกษุท้ังหลายไดยินคนพวกน้ันเพงโทษ ตเิตียน โพนทะนาอยู จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผู   
มีพระภาค   
        คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคตรัสเรียกทานพระอานนทมารับส่ังวา ดูกรอานนท เธอจงไป   
ไขดาล บอกภกิษุท้ังหลายในบริเวณวหิารวา อาวุโสท้ังหลาย พระผูมีพระภาคทรงปรารถนาจะเสดจ็   
จาริกทักขิณาคิรีชนบท ทานผูใดมีความประสงค ทานผูนั้นจงมา.   
        ทานพระอานนทรับสนองพระพุทธบัญชาแลว ไขดาลแจงแกภิกษท้ัุงหลายในบริเวณ   
วิหารวา อาวุโสท้ังหลาย พระผูมีพระภาคทรงปรารถนาจะเสด็จจาริกทักขิณาคิรีชนบท ทานผูใด   
มีความประสงค ทานผูนั้นจงมา.   
        ภิกษุท้ังหลายกลาวอยางนี้วา อาวุโส อานนท พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติใหภกิษุ   
ถือนิสสัยอยูตลอด ๑๐ พรรษา และใหภิกษุมีพรรษาได ๑๐ ใหนิสสัย พวกผมจกัตองไปใน   
ทักขิณาคิรีนั้น จักตองถือนิสสัยดวย จักพักอยูเพียงเล็กนอยก็ตองกลับมาอีก และจักตองกลับ   
ถือนิสสัยอีก ถาพระอาจารย พระอุปชฌาย ของพวกผมไป แมพวกผมกจ็ักไป หากทานไมไป   
แมพวกผมก็จกัไมไป อาวุโส อานนท ความท่ีพวกผมมใีจเบาจกัปรากฏ.   
        คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกทักขิณาคิรีชนบท กับภิกษุสงฆมีจํานวนนอย.   
คร้ันพระองคเสด็จอยู ณ ทักขิณาคิรีชนบทตามพระพุทธาภิรมย แลวเสด็จกลับมาสูพระนคร   
ราชคฤหอีกตามเดิม และพระองคตรัสเรียกทานพระอานนทมาสอบถามวา ดูกรอานนท ตถาคต   
จาริกทักขิณาคิรีชนบท กับภิกษุสงฆมีจํานวนนอย เพราะเหตุไร? จึงทานพระอานนทกราบทูล   
ความเร่ืองนั้นใหพระผูมีพระภาคทรงทราบ   
                                พระพุทธานุญาตใหถือนิสสัย   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะ   
เหตุแรกเกิดนัน้ แลวตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายมารับส่ังวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหภกิษุ   
ผูฉลาด ผูสามารถ ถือนิสสัยอยู ๕ พรรษา และใหภกิษุผูไมฉลาด ถือนิสสัยอยูตลอดชีวิต.    
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                                องค ๕ แหงภิกษุผูตองถือนิสสัย   
        [๑๑๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยองค ๕ จะไมถือนสิสัยอยูไมได คือ   
                ๑. ไมประกอบดวยกองศีล อันเปนของพระอเสขะ   
                ๒. ไมประกอบดวยกองสมาธิ อันเปนของพระอเสขะ   
                ๓. ไมประกอบดวยกองปญญา อันเปนของพระอเสขะ   
                ๔. ไมประกอบดวยกองวมุิติ อันเปนของพระอเสขะ และ   
                ๕. ไมประกอบดวยกองวิมุตติญาณทัสสนะ อันเปนของพระอเสขะ   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๕ นี้แล จะไมถือนิสสัยอยูไมได.   
                        องค ๕ แหงภกิษุผูไมตองถือนิสสัย   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๕ ไมตองถือนิสสัยอยู คือ   
                ๑. ประกอบดวยกองศีล อันเปนของพระอเสขะ   
                ๒. ประกอบดวยกองสมาธิ อันเปนของพระอเสขะ   
                ๓. ประกอบดวยกองปญญา อันเปนของพระอเสขะ   
                ๔. ประกอบดวยกองวิมุตติ อันเปนของพระอเสขะ และ   
                ๕. ประกอบดวยกองวิมุตติญาณทัสสนะ อันเปนของพระอเสขะ   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมตองถือนิสสัยอยู.   
                                องค ๕ แหงภิกษุผูตองถือนิสสัย   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก จะไมถือนิสสัยอยูไมได คือ   
                ๑. เปนผูไมมีศรัทธา   
                ๒. เปนผูไมมีหิริ   
                ๓. เปนผูไมมีโอตตัปปะ   
                ๔. เปนผูเกียจคราน และ   
                ๕. เปนผูมีสติฟนเฟอน   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๕ นี้แล จะไมถือนิสสัยอยูไมได.    
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                องค ๕ แหงภิกษุผูไมตองถือนิสสัย   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๕ ไมตองถือนิสสัยอยู คือ   
                ๑. เปนผูมีศรัทธา   
                ๒. เปนผูมีหิริ   
                ๓. เปนผูมีโอตตัปปะ   
                ๔. เปนผูปรารภความเพียร และ   
                ๕. เปนผูมีสติตั้งม่ัน   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมตองถือนิสสัยอยู.   
                                องค ๕ แหงภิกษุผูตองถือนิสสัย   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก จะไมถือนิสสัยอยูไมได คือ   
                ๑. เปนผูวิบัตดิวยศีล ในอธิศีล   
                ๒. เปนผูวิบัติดวยอาจาระ ในอัธยาจาร   
                ๓. เปนผูวิบัติดวยทิฏฐิ ในทิฏฐิยิง่   
                ๔. เปนผูไดยนิไดฟงนอย และ   
                ๕. เปนผูมีปญญาทราม   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๕ นี้แล จะไมถือนิสสัยอยูไมได.   
                        องค ๕ แหงภกิษุผูไมตองถือนิสสัย   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๕ ไมตองถือนิสสัยอยู คือ   
                ๑. เปนผูไมวิบัติดวยศีล ในอธิศีล   
                ๒. เปนผูไมวิบัติดวยอาจาระ ในอัธยาจาร   
                ๓. เปนผูไมวิบัติดวยทิฏฐิ ในทิฏฐิยิ่ง   
                ๔. เปนผูไดยนิไดฟงมาก และ   
                ๕. เปนผูมีปญญา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมตองถือนิสสัยอยู.    
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                                องค ๕ แหงภิกษุผูตองถือนิสสัย   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก จะไมถือนิสสัยอยูไมได คือ   
                ๑. ไมรูจักอาบัติ   
                ๒. ไมรูจักอนาบัติ   
                ๓. ไมรูจักอาบัติเบา   
                ๔. ไมรูจักอาบัติหนัก และ   
                ๕. เธอจําปาติโมกขท้ังสองไมไดดีโดยพิสดาร จําแนกไมไดดวยดี ไมคลองแคลวดี   
                วินิจฉัยไมเรียบรอย โดยสุตตะ โดยอนุพยัญชนะ   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๕ นี้แล จะไมถือนิสสัยอยูไมได.   
                        องค ๕ แหงภกิษุผูไมตองถือนิสสัย   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๕ ไมตองถือนิสสัยอยู คือ   
                ๑. รูจักอาบัติ   
                ๒. รูจักอนาบัติ   
                ๓. รูจักอาบัติเบา   
                ๔. รูจักอาบัติหนัก และ   
                ๕. เธอจําปาติโมกขท้ังสองไดดีโดยพิสดาร จําแนกดี คลองแคลวดี วินจิฉัย   
                เรียบรอย โดยสุตตะ โดยอนุพยญัชนะ   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมตองถือนิสสัยอยู.   
                                องค ๕ แหงภิกษุผูตองถือนิสสัย   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก จะไมถือนิสสัยอยูไมได คือ   
                ๑. ไมรูจักอาบัติ   
                ๒. ไมรูจักอนาบัติ   
                ๓. ไมรูจักอาบัติเบา   
                ๔. ไมรูจักอาบัติหนัก และ   
                ๕. มีพรรษาหยอน ๕   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๕ นี้แล จะไมถือนิสสัยอยูไมได.   
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                        องค ๕ แหงภกิษุผูไมตองถือนิสสัย   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๕ ไมตองถือนิสสัยอยู คือ   
                ๑. รูจักอาบัติ   
                ๒. รูจักอนาบัติ   
                ๓. รูจักอาบัติเบา   
                ๔. รูจักอาบัติหนัก และ   
                ๕. มีพรรษาได ๕ หรือมีพรรษาเกิน ๕   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมตองถือนิสสัยอยู.   
                                องค ๖ แหงภิกษุผูตองถือนิสสัย   
        [๑๑๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยองค ๖ จะไมถือนิสสัยอยูไมได คือ   
                ๑. ไมประกอบดวยกองศีล อันเปนของพระอเสขะ   
                ๒. ไมประกอบดวยกองสมาธิ อันเปนของพระอเสขะ   
                ๓. ไมประกอบดวยกองปญญา อันเปนของพระอเสขะ   
                ๔. ไมประกอบดวยกองวมุิติ อันเปนของพระอเสขะ   
                ๕. ไมประกอบดวยกองวิมุตติญาณทัสสนะ อันเปนของพระอเสขะ และ   
                ๖. มีพรรษาหยอน ๕   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๖ นี้แล จะไมถือนิสสัยอยูไมได.   
                        องค ๖ แหงภกิษุผูไมตองถือนิสสัย   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๖ ไมตองถือนิสสัยอยู คือ   
                ๑. ประกอบดวยกองศีล อันเปนของพระอเสขะ   
                ๒. ประกอบดวยกองสมาธิ อันเปนของพระอเสขะ   
                ๓. ประกอบดวยกองปญญา อันเปนของพระอเสขะ   
                ๔. ประกอบดวยกองวิมุติ อันเปนของพระอเสขะ   
                ๕. ประกอบดวยกองวิมุตติญาณทัสสนะ อันเปนของพระอเสขะ และ   
                ๖. มีพรรษาได ๕ หรือมีพรรษาเกิน ๕   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๖ นี้แล ไมตองถือนิสสัยอยู.    
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                                        องค ๖ แหงภิกษผูุตองถือนิสสัย   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๖ แมอ่ืนอีก จะไมถือนิสสัยอยูไมได คือ   
                ๑. เปนผูไมมีศรัทธา   
                ๒. เปนผูไมมีหิริ   
                ๓. เปนผูไมมีโอตตัปปะ   
                ๔. เปนผูเกียจคราน   
                ๕. เปนผูมีสติฟนเฟอน และ   
                ๖. มีพรรษาหยอน ๕   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๖ นี้แล จะไมถือนิสสัยอยูไมได.   
                        องค ๖ แหงภกิษุผูไมตองถือนิสสัย   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๖ ไมตองถือนิสสัยอยู คือ   
                ๑. เปนผูมีศรัทธา   
                ๒. เปนผูมีหิริ   
                ๓. เปนผูมีโอตตัปปะ   
                ๔. เปนผูปรารภความเพียร   
                ๕. เปนผูมีสติตั้งม่ัน และ   
                ๖. มีพรรษาได ๕ หรือมีพรรษาเกิน ๕   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๖ นี้แล ไมตองถือนิสสัยอยู.           
                                องค ๖ แหงภิกษุผูตองถือนิสสัย   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๖ แมอ่ืนอีก จะไมถือนิสสัยอยูไมได คือ   
                ๑. เปนผูวิบัติดวยศีล ในอธิศีล   
                ๒. เปนผูวิบัติดวยอาจาระ ในอัธยาจาร   
                ๓. เปนผูวิบัติดวยทิฏฐิ ในทิฏฐิยิง่   
                ๔. เปนผูไดยนิไดฟงนอย   
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                ๕. เปนผูมีปญญาทราม และ   
                ๖. มีพรรษาหยอน ๕   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๖ นี้แล จะไมถือนิสสัยอยูไมได.   
                        องค ๖ แหงภกิษุผูไมตองถือนิสสัย   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๖ ไมตองถือนิสสัยอยู คือ   
                ๑. เปนผูไปไมวิบัติดวยศีล ในอธิศีล   
                ๒. เปนผูไมวิบัติดวยอาจาระ ในอัธยาจาร   
                ๓. เปนผูไมวิบัติดวยทิฏฐิ ในทิฏฐิยิ่ง   
                ๔. เปนผูไดยนิไดฟงมาก   
                ๕. เปนผูมีปญญา และ   
                ๖. มีพรรษาได ๕ หรือมีพรรษาเกิน ๕   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๖ นี้แล ไมตองถือนิสสัยอยู.   
                                องค ๖ แหงภิกษุผูตองถือนิสสัย   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๖ แมอ่ืนอีก จะไมถือนิสสัยอยูไมได คือ   
                ๑. ไมรูจักอาบัติ   
                ๒. ไมรูจักอนาบัติ   
                ๓. ไมรูจักอาบัติเบา   
                ๔. ไมรูจักอาบัติหนัก   
                ๕. เธอจําปาติโมกขท้ังสองไมไดดีโดยพิสดาร จําแนกไมไดดวยดี ไมคลองแคลวดี   
                วินิจฉัยไมเรียบรอยโดยสุตตะ โดยอนุพยัญชนะ และ   
                ๖. มีพรรษาหยอน ๕   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๖ นี้แล จะไมถือนิสสัยอยูไมได.   
                        องค ๖ แหงภกิษุผูไมตองถือนิสสัย   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๖ ไมตองถือนิสสัยอยู คือ   
                ๑. รูจักอาบัติ   
                ๒. รูจักอนาบัติ    
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                ๓. รูจักอาบัติเบา   
                ๔. รูจักอาบัติหนัก   
                ๕. เธอจําปาติโมกขท้ังสองไดดีโดยพิสดาร จําแนกดี คลองแคลวดี วินจิฉัยเรียบรอย   
                โดยสุตตะ โดยอนพุยัญชนะ และ   
                ๖. มีพรรษาได ๕ หรือมีพรรษาเกิน ๕   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๖ นี้แล ไมตองถือนิสสัยอยู.   
                                เร่ืองถือนิสสัย จบ   
                                อภยวูรภาณวาร จบ.   
                                _____________   
                                ทายัชชภาณวาร   
                        พระราหุลกุมารทรงผนวชเปนสามเณร   
        [๑๑๘] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระนครราชคฤห ตามพระพุทธาภิรมย   
แลว เสด็จจาริกไปทางพระนครกบิลพัสดุ เสด็จเท่ียวจาริกโดยลําดับถึงพระนครกบิลพัสดุ แลว.   
ทราบวา พระองคประทับอยู ณ นิโครธาราม เขตพระนครกบิลพัสดุ สักกชนบทนัน้. คร้ัน   
เวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงอันตรวาสกแลว ทรงถือบาตรจีวร เสด็จพระพุทธดําเนนิไปสู   
พระราชนิเวศนของพระเจาสุทโธทนศากยะ คร้ันแลวประทับนั่งเหนอืพระพุทธอาสนท่ีเขาปูลาด   
ถวาย. คร้ังนั้นพระเทวีราหุลมารดา ไดมีพระเสาวนแีกราหุลกุมารวา ดกูรราหุล พระสมณะน้ัน   
เปนบิดาของเจา เจาจงไปทูลขอทรัพยมรดกตอพระองค จึงราหุลกุมารเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค   
คร้ันถึงแลวไดประทับยืนเบ้ืองพระพักตรพระผูมีพระภาค พลางกราบทูลวา ขาแตพระสมณะ   
พระฉายาของพระองคเปนสุข. ทันใดนัน้ พระผูมีพระภาคเสด็จอุฏฐาการจากพระพุทธอาสนแลว   
กลับไป จึงราหุลกุมารไดตามเสด็จพระผูมีพระภาคไปเบ้ืองหลังๆ พลางทูลขอวา ขาแตพระสมณะ   
ขอไดโปรดประทานทรัพยมรดกแกหมอมฉัน ขาแตพระสมณะ ขอไดโปรดประทานทรัพยมรดก  
แกหมอมฉัน.    
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        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคตรัสเรียกทานพระสารีบุตรมารับส่ังวา ดูกรสารีบุตร ถาเชนนั้น   
เธอจงใหราหลุกุมารบวช.   
        ทานพระสารีบุตรทูลถามวา ขาพระพทุธเจาจะใหราหุลกุมารทรงผนวชอยางไร พระพุทธ-   
เจาขา?   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะ   
เหตุแรกเกิดนัน้ แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตการบวชกุลบุตร   
เปนสามเณรดวยไตรสรณคมน.   
                                วิธีใหบรรพชา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษพุึงใหกุลบุตรบวชอยางนี้:-   
        ช้ันตน พงึใหโกนผมและหนวด แลวใหครองผายอมฝาด ใหหมผาเฉวียงบา ให   
กราบเทาภิกษท้ัุงหลาย ใหนัง่กระหยง ใหประคองอัญชลี แลวส่ังวา จงวาอยางนี้ แลวสอนให   
วาสรณคมนดงันี้:-   
                                ไตรสรณคมน   
                พุทฺธ สรณ คจฺฉามิ   
                ขาพเจาถึงพระพุทธเจา เปนท่ีพึ่ง   
                ธมฺม สรณ คจฺฉามิ   
                ขาพเจาถึงพระธรรม เปนท่ีพึ่ง   
                สงฺฆ สรณ คจฺฉามิ   
                ขาพเจาถึงพระสงฆ เปนท่ีพึ่ง   
                ทุติยมฺป พุทฺธ สรณ คจฺฉามิ   
                ขาพเจาถึงพระพุทธเจา เปนท่ีพึ่ง แมคร้ังท่ี ๒   
                ทุติยมฺป ธมฺม สรณ คจฺฉามิ   
                ขาพเจาถึงพระธรรม เปนท่ีพึ่ง แมคร้ังท่ี ๒   
                ทุติยมฺป สงฺฆ สรณ คจฺฉามิ   
                ขาพเจาถึงพระสงฆ เปนท่ีพึ่ง แมคร้ังท่ี ๒    
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                ตติยมฺป พุทฺธ สรณ คจฺฉามิ   
                ขาพเจาถึงพระพุทธเจา เปนท่ีพึ่ง แมคร้ังท่ี ๓   
                ตติยมฺป ธมฺม สรณ คจฺฉามิ   
                ขาพเจาถึงพระธรรม เปนท่ีพึ่ง แมคร้ังท่ี ๓   
                ตติยมฺป สงฺฆ สรณ คจฺฉามิ   
                ขาพเจาถึงพระสงฆ เปนท่ีพึ่ง แมคร้ังท่ี ๓   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตการบวชกุลบุตรเปนสามเณรดวยไตรสรณคมนนี.้   
        คราวนั้น ทานพระสารีบุตร ใหราหุลกุมารบรรพชาแลว.   
                        พระเจาสุทโธทนศากยะทูลขอพระพร   
        ตอมา พระเจาสุทโธทนศากยะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค คร้ันถึงแลวถวายบังคมพระผูมี   
พระภาคแลวประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันทาวเธอประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว   
ไดกราบทูลขอพระพรตอพระผูมีพระภาควา หมอมฉันขอประทานพรตอพระผูมีพระภาคสักอยาง   
หนึ่ง พระพุทธเจาขา.   
        พระผูมีพระภาคถวายพระพรวา ดกูรพระองคผูโคตมะ ตถาคตท้ังหลาย มีพรลวงเลย   
เสียแลว   
        สุท. หมอมฉันทูลขอพรท่ีสมควรและไมมีโทษ พระพุทธเจาขา.   
        ภ. พระองคโปรดตรัสบอกพรนั้นเถิด โคตมะ.   
        สุท. เม่ือพระผูมีพระภาคทรงผนวชแลว ความทุกขลนพนไดบังเกิดแกหมอมฉัน เม่ือ   
พอนันทะบวชก็เชนเดยีวกัน เม่ือพอราหุลบรรพชา ทุกขยิง่มากลน พระพุทธเจาขา ความรัก   
บุตรยอมตัดผิว คร้ันแลว ตดัหนัง ตัดเน้ือ ตดัเอ็น ตัดกระดูก แลวต้ังอยูจรดเยื่อในกระดูก   
หมอมฉันขอประทานพระวโรกาส พระคุณเจาท้ังหลาย ไมพึงบวชบุตรท่ีบิดามารดายงัมิไดอนุญาต   
พระพุทธเจาขา.   
        คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงช้ีแจงใหพระเจาสุทโธทนศากยะทรงเห็นแจง ทรงสมาทาน   
ทรงอาจหาญ ทรงราเริง ดวยธรรมีกถา. เม่ือพระเจาสุทโธทนศากยะ อันพระผูมีพระภาคทรง    
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ช้ีแจงใหเหน็แจง สมาทาน อาจหาญ ราเริงดวยธรรมีกถาแลว เสด็จลุกจากพระท่ี ถวายบังคม   
พระผูมีพระภาค ทรงทําประทักษิณแลวเสด็จกลับ.   
        ลําดับนั้นพระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรก   
เกิดนัน้ แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุตรท่ีมารดาบิดาไมอนุญาต ภิกษไุม   
พึงใหบวช รูปใดใหบวช ตองอาบัติทุกกฏ.   
        คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระนครกบิลพัสดุ ตามพระพุทธาภิรมยแลว เสด็จ   
จาริกไปทางพระนครสาวัตถี เสด็จเท่ียวจาริกโดยลําดับ ถึงพระนครสาวตัถีแลว. ทราบวา   
พระองคประทับอยูในพระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถีนั้น   
                        เร่ืองทรงอนุญาตใหภกิษุผูฉลาดมีสามเณรมากรูปได   
        [๑๑๙] กโ็ดยสมัยนัน้แล ตระกูลอุปฐากของทานพระสารีบุตร สงเด็กชายไปในสํานัก   
ทานพระสารีบุตร ดวยมอบหมายวา ขอพระเถระโปรดบรรพชาเด็กคนนี้. ทีนั้น ทานพระสารีบุตร   
ไดมีความดําริวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไมใหภิกษรูุปเดียวรับสามเณร ๒ รูปไวอุปฏฐาก ก็   
เรามีสามเณรราหุลนี้อยูแลว ทีนี้เราจะปฏิบัติอยางไร ดังนี ้จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
        พระผูมีพระภาครับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหภิกษผูุฉลาด   
ผูสามารถรูปเดียว รับสามเณรสองรูปไวอุปฏฐากได กห็รือเธออาจจะโอวาท อนุศาสนสามเณร   
มีจํานวนเทาใดก็ใหรับไวอุปฏฐาก มีจํานวนเทานั้น.   
                                สิกขาบทของสามเณร   
        [๑๒๐] คร้ังนั้น สามเณรท้ังหลาย ไดมีความดําริวา สิกขาบทของพวกเรามีเทาไร   
หนอแล และพวกเราจะตองศึกษาในอะไร. ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
        พระผูมีพระภาครับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตสิกขาบท ๑๐   
แกสามเณรท้ังหลาย และใหสามเณรท้ังหลายศึกษาในสิกขาบท ๑๐ นั้น คือ   
        ๑. เวนจากการทําสัตวท่ีมีชีวิตใหตกลวงไป   
        ๒. เวนจากถือเอาพัสดุอันเจาของมิไดให   
        ๓. เวนจากกรรมอันเปนขาศึกแกพรหมจรรย   
        ๔. เวนจากการกลาวเท็จ    
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        ๕. เวนจากการดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัย อันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท   
        ๖. เวนจากบริโภคอาหารในเวลาวิกาล   
        ๗. เวนจากฟอนรํา ขับรอง ประโคมดนตรี และดูการเลนท่ีเปนขาศึก   
        ๘. เวนจากการทัดทรงตกแตงดวยดอกไมของหอม และเคร่ืองลูบไลอันเปนฐานแหง   
การแตงตัว   
        ๙. เวนจากท่ีนั่งและท่ีนอนอันสูงและใหญ   
        ๑๐. เวนจากการรับทองและเงิน   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตสิกขาบท ๑๐ นี้ แกสามเณรท้ังหลาย และใหสามเณร   
ท้ังหลายศึกษาในสิกขาบท ๑๐ นี้.   
                                เร่ืองลงทัณฑกรรมแกสามเณร   
        [๑๒๑] กโ็ดยสมัยนัน้แล พวกสามเณรไมมีความเคารพ ไมมีความยําเกรง มีความ   
ประพฤติไมเหมาะสม ในภิกษุท้ังหลายอยู. ภิกษุท้ังหลายจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา   
ไฉนพวกสามเณรจึงไดไมมีความเคารพ ไมมีความยําเกรง มีความประพฤติไมเหมาะสมในภิกษุ   
ท้ังหลายอยูเลา แลวกราบทลูเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
        พระผูมีพระภาครับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหลงทัณฑกรรม   
แกสามเณรผูประกอบดวยองค ๕ คือ   
        ๑. พยายามเพ่ือความเส่ือมลาภแหงภกิษุท้ังหลาย   
        ๒. พยายามเพ่ือความพนิาศแหงภิกษท้ัุงหลาย   
        ๓. พยายามเพ่ือความอยูไมไดแหงภิกษุท้ังหลาย   
        ๔. ดา บริภาษ ภิกษุท้ังหลาย   
        ๕. ยุยงภกิษุตอภกิษใุหแตกกนั   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหลงทัณฑกรรมแกสามเณรผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล.   
        คร้ังนั้น ภิกษุท้ังหลายไดมีความดําริวา จะพึงลงทัณฑกรรมอยางไรหนอแล แลว   
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาครับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย   
เราอนุญาตใหลงทัณฑกรรม คือ หามปราม.  
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        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษท้ัุงหลายลงทัณฑกรรมคือหามสังฆารามทุกแหงแกพวกสามเณร.   
สามเณรเขาอารามไมได จึงหลีกไปเสียบาง สึกเสียบาง ไปเขารีดเดียรถียบาง. ภกิษุท้ังหลาย   
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
        พระผูมีพระภาครับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษไุมพึงลงทัณฑกรรม   
คือหามสังฆารามทุกแหง รูปใดลงตองอาบัติทุกกฏ ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหลงทัณฑกรรม   
คือ หามเฉพาะสถานท่ีท่ีสามเณรจะอยูหรือจะเขาไปได.   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษท้ัุงหลายลงทัณฑกรรมคือหามอาหารซ่ึงจะกลืนเขาไปทางชองปาก   
แกพวกสามเณร. คนท้ังหลายทําปานะคือยาคูบาง สังฆภัตรบาง จึงกลาวนิมนตพวกสามเณร   
อยางนี้วา นิมนตทานท้ังหลายมาดื่มยาคู นมินตทานท้ังหลายมาฉันภัตตาหาร. พวกสามเณรจึง   
กลาวอยางนี้วา อาวุโสท้ังหลาย พวกอาตมาทําอยางนั้นไมได เพราะภิกษุท้ังหลายลงทัณฑกรรม   
คือหามไว.   
        ประชาชนจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระผูเปนเจาผูเจริญท้ังหลาย จึงได   
หามอาหาร ซ่ึงจะกลืนเขาไปทางชองปากแกพวกสามเณรเลา. ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแด   
พระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาค รับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษไุมพึงลง   
ทัณฑกรรมคือหามอาหารท่ีจะกลืนเขาไปทางชองปาก รูปใดลง ตองอาบัติทุกกฏ.   
                        เร่ืองลงทัณฑกรรมแกสามเณร จบ.   
                        เร่ืองกักกนัสามเณรตองขออนุญาตกอน   
        [๑๒๒] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพคัคียไมอาปุจฉาพระอุปชฌายกอน แลวทําการ   
กักกนัสามเณรท้ังหลายไว. พระอุปชฌายท้ังหลายเท่ียวตามหาดวยนกึสงสัยวา ทําไมหนอ   
สามเณรของพวกเราจึงหายไป.   
        ภิกษุท้ังหลายไดแจงใหทราบอยางนี้วา อาวุโสท้ังหลาย พระฉัพพคัคียไดกกักันไว.   
        พระอุปชฌายท้ังหลาย จึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคียจึงไม   
อาปุจฉาพวกเรากอน แลวทําการกักกนัสามเณรของพวกเราเลา แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี   
พระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูไมอาปุจฉาอุปชฌาย   
กอนแลว ไมพงึทําการกักกนัสามเณรไว รูปใดทํา ตองอาบัติทุกกฏ.    



พระวนิัยปฎก เลม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หนาท่ี 141 
                        เร่ืองทรงหามเกล้ียกลอมสามเณร   
        [๑๒๓] กโ็ดยสมัยนัน้แล พระฉัพพัคคียพากันเกล้ียกลอมพวกสามเณรของพระเถระ   
ท้ังหลาย. พระเถระท้ังหลายตองหยิบไมชําระฟนบาง ตักน้ําลางหนาบาง ดวยตนเอง ยอมลําบาก   
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุ   
ท้ังหลาย บริษทัของภิกษุอ่ืน ภิกษไุมพึงเกล้ียกลอม รูปใดเกล้ียกลอม ตองอาบัติทุกกฏ.   
                        องคแหงนาสนะ ๑๐ ของสามเณร   
        [๑๒๔] กโ็ดยสมัยนัน้แล สามเณรของทานพระอุปนันทศากยบุตรช่ือ กัณฏกะ ได   
ประทุษรายภิกษุณีกณัฏกี. ภกิษุท้ังหลายจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนสามเณรจึงได   
ประพฤติอนาจารเห็นปานนีเ้ลา แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
        พระผูมีพระภาครับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหนาสนะ   
สามเณรผูประกอบดวยองค ๑๐ คือ   
        ๑. ทําสัตวท่ีมีชีวิตใหตกลวงไป   
        ๒. ถือเอาพัสดุอันเจาของมิไดให   
        ๓. ประพฤติกรรมอันเปนขาศึกแกพรหมจรรย   
        ๔. กลาววาจาเท็จ   
        ๕. ดื่มน้ําเมา   
        ๖. กลาวติพระพุทธเจา   
        ๗. กลาวติพระธรรม   
        ๘. กลาวติพระสงฆ   
        ๙. มีความเห็นผิด   
        ๑๐. ประทุษรายภกิษณุี   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหนาสนะสามเณรผูประกอบดวยองค ๑๐ นี้.   
                        เร่ืองหามบัณเฑาะกมิใหอุปสมบท   
        [๑๒๕] กโ็ดยสมัยนัน้แล บัณเฑาะกคนหนึ่งบวชในสํานักภิกษุ. เธอเขาไปหาภกิษุ   
หนุมๆ แลวพูดชวนอยางนีว้า มาเถิดทานท้ังหลาย จงประทุษรายขาพเจา. ภิกษุท้ังหลายพูด    
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รุกรานวา เจาบัณเฑาะกจงฉิบหาย เจาบัณเฑาะกจงพินาศ จะประโยชนอะไรดวยเจา. เธอถูก   
พวกภิกษุพูดรุกราน จึงเขาไปหาพวกสามเณรโคงผูมีรางลํ่าสัน แลวพูดชวนอยางนี้วา มาเถิดทาน   
ท้ังหลาย จงประทุษรายขาพเจา. พวกสามเณรพูดรุกรานวา เจาบัณเฑาะกจงฉิบหาย เจาบัณเฑาะก   
จงพินาศ จะประโยชนอะไรดวยเจา. เธอถูกพวกสามเณรพูดรุกราน จึงเขาไปหาพวกคนเล้ียงชาง   
คนเล้ียงมา แลวพูดอยางนีว้า มาเถิด ทานท้ังหลาย จงประทุษรายขาพเจา. พวกคนเล้ียงชาง   
พวกคนเล้ียงมา ประทุษรายแลวจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา พระสมณะเช้ือสายพระ   
ศากยบุตรเหลานี้เปนบัณเฑาะก บรรดาพวกสมณะเหลานี้ แมพวกใดท่ีมิใชบัณเฑาะก แมพวก   
นั้นก็ประทุษรายบัณเฑาะก เม่ือเปนเชนนี้ พระสมณะเหลานี้ก็ลวนแตไมใชเปนผูประพฤติ   
พรหมจรรย. ภกิษุท้ังหลายไดยินพวกคนเล้ียงชาง พวกคนเล้ียงมา พากันเพงโทษ ติเตียน   
โพนทะนาอยู จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
        พระผูมีพระภาครับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย อนุปสัมบัน คือ บัณเฑาะก   
ภิกษไุมพึงใหอุปสมบท ท่ีอุปสมบทแลวตองใหสึกเสีย.   
                        เร่ืองหามคนลักเพศและคนเขารีดมิใหอุปสมบท   
        [๑๒๖] กโ็ดยสมัยนัน้แล บุตรของตระกูลเกาแกคนหน่ึง เปนสุขุมาลชาติ มีหมูญาติ   
ท่ีรูจักกันในตระกูลหมดส้ินไป. คร้ังนั้น เขาไดมีความดําริวา เราเปนผูด ีไมสามารถจะหา   
โภคทรัพยท่ียงัหาไมได หรือไมสามารถจะทําโภคทรัพยท่ีหาไดแลวใหเจริญงอกงาม ดวยวิธี   
อะไรหนอ เราจึงจะอยูเปนสุข และไมตองลําบาก แลวคิดไดในทันทีนัน้วา พวกสมณะเช้ือสาย   
พระศากยบุตรเหลานี้แล มีปกติเปนสุข มีความประพฤติเรียบรอย ฉันอาหารท่ีดี นอนใน   
หองนอนอันมิดชิด ถากระไร เราพึงจัดแจงบาตรจีวร โกนผมและหนวด ครองผายอมฝาดเสียเอง   
แลวไปอารามอยูรวมกับภิกษุท้ังหลาย. ตอมา เขาไดจัดแจงบาตรจีวร โกนผมและหนวด ครองผา   
ยอมฝาดเอง แลวไปอารามกราบไหวภิกษท้ัุงหลาย.   
        ภิกษุท้ังหลายถามวา คุณมีพรรษาไดเทาไร?   
        เขายอนถามวา ท่ีช่ือวามีพรรษาไดเทาไร นั่นอะไรกนั ขอรับ?   
        ภิกษุท้ังหลายถามวา อาวุโส ใครเปนพระอุปชฌายของคุณ?   
        เขายอนถามวา ท่ีช่ือวาพระอุปชฌาย นั่นอะไรกัน ขอรับ?    
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        ภิกษุท้ังหลายไดแจงเร่ืองนั้นตอทานพระอุบาลีวา อาวุโสอุบาลี ขอนิมนตทานสอบสวน   
บรรพชิตรูปนี้.   
        คร้ันเขาถูกทานพระอุบาลีสอบสวน จึงแจงเร่ืองนั้นใหทราบ. ทานพระอุบาลีไดแจงให   
ภิกษุท้ังหลายทราบแลว. ภกิษุท้ังหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
        พระผูมีพระภาครับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย อนุปสัมบัน คือ คนลักเพศ   
ภิกษไุมพึงใหอุปสมบท ท่ีอุปสมบทแลวตองใหสึกเสีย.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนุปสัมบัน คือ ผูไปเขารีดเดียรถีย ภกิษุไมพึงใหอุปสมบท ท่ี   
อุปสมบทแลว ตองใหสึกเสีย.   
                        เร่ืองนาคแปลงกายเปนมนุษยมาขอบวช   
        [๑๒๗] กโ็ดยสมัยนัน้แล นาคตัวหนึ่งอึดอัด ระอา เกลียดกําเนิดนาค จึงนาคน้ันได   
มีความดําริวา ดวยวิธีอะไรหนอ เราจึงจะพนจากกาํเนิดนาค และกลับไดอัตภาพเปนมนุษย   
เร็วพลัน. คร้ันแลวไดดําริตอไปวา พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรเหลานี้แล เปนผูประพฤติ-   
ธรรม ประพฤติสงบ ประพฤติพรหมจรรย กลาวแตคําสัตย มีศีล มีกัลยาณธรรม หากเรา   
จะพึงบวชในสํานักพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร ดวยวิธีเชนนี้ เราก็จะพนจากกาํเนิดนาค   
และกลับไดอัตภาพเปนมนษุยเร็วพลัน คร้ันแลวนาคนัน้จึงแปลงกายเปนชายหนุม แลวเขาไป   
หาภิกษุท้ังหลายขอบรรพชา.  ภิกษุท้ังหลายจึงใหเขาบรรพชาอุปสมบท. สมัยตอมา พระนาคนั้น   
อาศัยอยูในวหิารสุดเขตกับภกิษุรูปหนึ่ง. คร้ันปจจุสสมัยแหงราตรี ภกิษุรูปนั้น ตื่นนอนแลว   
ออกไปเดินจงกรมอยูในท่ีแจง. คร้ันภิกษุรูปนั้นออกไปแลว. พระนาคนั้นกว็างใจจําวัด. วิหาร   
ท้ังหลังเต็มไปดวยงู. ขนดยื่นออกไปทางหนาตาง. คร้ันภกิษุรูปนั้นผลักบานประตูดวยต้ังใจจัก   
เขาวิหาร ไดเห็นวหิารทั้งหลังเต็มไปดวยงู เห็นขนดยื่นออกไปทางหนาตาง ก็ตกใจ จึงรอง   
เอะอะข้ึน.   
        ภิกษุท้ังหลายพากันวิ่งเขาไปแลวไดถามภิกษุรูปนั้นวา อาวุโส ทานรองเอะอะไปทําไม?   
        ภิกษุรูปน้ันบอกวา อาวโุสท้ังหลาย วหิารนี้ท้ังหลังเต็มไปดวยงู ขนดยืน่ออกไปทาง   
หนาตาง.   
        ขณะน้ัน พระนาคนัน้ ไดตื่นข้ึนเพราะเสียงนั้น แลวนั่งอยูบนอาสนะของตน.    
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        ภิกษุท้ังหลายถามวา อาวุโส ทานเปนใคร?   
        น. ผมเปนนาค ขอรับ.   
        ภิ. อาวุโส ทานไดทําเชนนี้เพื่อประสงคอะไร?   
        พระนาคนั้นจึงแจงเนื้อความนั้นแกภกิษุท้ังหลาย. ภกิษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแด   
พระผูมีพระภาค.   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภกิษุสงฆ ในเพราะเหตเุปนเคามูลนั้น ใน   
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวไดทรงประทานพระพุทธโธวาทนี้แกนาคนั้นวา พวกเจาเปนนาค   
มีความไมงอกงามในธรรมวนิัยนี้เปนธรรมดา ไปเถิดเจานาค จงไปรักษาอุโบสถในวันท่ี ๑๔   
ท่ี ๑๕ และท่ี ๘ แหงปกษนัน้แหละ ดวยวธีินี้เจาจักพนจากกําเนดินาค และจักกลับไดอัตภาพ   
เปนมนุษยเร็วพลัน. คร้ันนาคน้ันไดทราบวา ตนมีความไมงอกงามในพระธรรมวินัยนี้เปนธรรมดา   
ก็เสียใจหล่ังน้าํตา สงเสียงดงัแลวหลีกไป.   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เหตุแหงความ   
ปรากฏตามสภาพของนาค มีสองประการนี้ คือ เวลาเสพเมถุนธรรมกับนางนาค ผูมีชาติเสมอ   
กัน ๑ เวลาวางใจนอนหลับ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย เหตุแหงความปรากฏตามสภาพของนาค ๒   
ประการนี้แล   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนุปสัมบัน คือ สัตวดิรัจฉาน ภิกษุไมพึงใหอุปสมบท ท่ีอุปสมบท   
แลว ตองใหสึกเสีย.   
                        เร่ืองหามคนฆามารดามิใหอุปสมบท   
        [๑๒๘] กโ็ดยสมัยนัน้แล มาณพผูหนึง่ปลงชีวิตมารดาเสีย. เขาอึดอัด ระอา รังเกยีจ   
บาปกรรมอันนั้น และไดมีความดําริวา ดวยวิธีอะไรหนอ เราจึงจะทําการออกจากบาปกรรม   
อันนี้ได จึงหวนระลึกนกึข้ึนไดวา พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรเหลานี้ เปนผูประพฤติธรรม   
ประพฤติสงบ ประพฤติพรหมจรรย กลาวแตคําสัตย มีศีล มีกัลยาณธรรม ถาเราจะพึงบวช   
ในสํานักพระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตร ดวยวิธีเชนนี้ เราก็จะทําการออกจากบาปกรรมอันนี้   
ได. ตอมา เขาเขาไปหาภกิษท้ัุงหลายขอบรรพชา. ภิกษท้ัุงหลายไดแจงความนี้ตอทานพระอุบาลีวา   
อาวุโส อุบาลี เม่ือคร้ังกอนแล นาคแปลงกายเปนชายหนุมเขามาบวชในสํานักภกิษุ อาวุโส    
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อุบาลี นิมนตทานไตสวนมาณพคนน้ี. คร้ันมาณพนั้น ถูกทานพระอุบาลีไตสวนอยู จึงแจง   
เร่ืองนั้น. ทานพระอุบาลีไดแจงใหพวกภิกษุทราบแลว. ภกิษุท้ังหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแด   
พระผูมีพระภาค.   
        พระผูมีพระภาครับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย อนุปสัมบัน คือ คนฆา   
มารดา ภิกษุไมพึงใหอุปสมบท ท่ีอุปสมบทแลวตองใหสึกเสีย.   
                        เร่ืองหามคนฆาบิดามิใหอุปสมบท   
        [๑๒๙] กโ็ดยสมัยนัน้แล มาณพผูหนึง่ปลงชีวิตบิดาเสีย. เขาอึดอัด ระอา รังเกียจ   
บาปกรรมอันนั้น และไดมีความดําริวา ดวยวิธีอะไรหนอ เราจึงจะทําการออกจากบาปกรรม   
อันนี้ได จึงหวนระลึกนกึข้ึนไดวา พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรเหลานี้ เปนผูประพฤติธรรม   
ประพฤติสงบ ประพฤติพรหมจรรย กลาวแตคําสัตย มีศีล มีกัลยาณธรรม ถาเราจะพึงบวช   
ในสํานักพระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตร ดวยวิธีเชนนี้ เราก็จะทําการออกจากบาปกรรมอันนี้   
ได. ตอมา เขาเขาไปหาภกิษท้ัุงหลายแลวขอบรรพชา. ภิกษุท้ังหลายไดแจงความนี้ตอทานพระอุบาลี   
วา อาวุโสอุบาลี เม่ือคร้ังกอนแล นาคแปลงกายเปนชายหนุมเขามาบวชในสํานักภิกษุ อาวุโส   
อุบาลี นิมนตทานไตสวนมาณพคนน้ี. คร้ันมาณพนั้น ถูกทานพระอุบาลีไตสวนอยู จึงแจง   
เร่ืองนั้น. ทานพระอุบาลีไดแจงใหพวกภิกษุทราบแลว. ภกิษุท้ังหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแด   
พระผูมีพระภาค.   
        พระผูมีพระภาครับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย อนุปสัมบัน คือ คนฆาบิดา   
ภิกษไุมพึงใหอุปสมบท ท่ีอุปสมบทแลวตองใหสึกเสีย.   
                        เร่ืองหามคนฆาพระอรหันตมิใหอุปสมบท   
        [๑๓๐] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุมากรูปดวยกัน เดินทางไกล จากเมืองสาเกตไป   
พระนครสาวตัถี. ในระหวางทาง พวกโจรพากันยกพวกออกมา แยงชิงภิกษุบางพวก ฆาภิกษุ   
บางพวก. เจาหนาท่ียกออกไปจากพระนครสาวัตถี แลวจับโจรไดเปนบางพวก. บางพวกหลบหน ี  
ไปได. พวกท่ีหลบหนีไป ไดบวชในสํานกัภิกษุ. พวกท่ีถูกจับได เจาหนาท่ีกําลังนําไปฆา.   
พวกโจรท่ีบวชแลวเหลานัน้ไดเหน็โจรพวกน้ันกําลังถูกนําไปฆา คร้ันแลวจึงพดูอยางนี้วา เคราะหดี    
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พวกเราพากันหนีรอดมาได ถาวันนั้นถูกจบั จะตองถูกเขาฆาเชนนี้เหมือนกัน. ภิกษุท้ังหลาย   
พากันถามวา อาวุโสท้ังหลาย ก็พวกทานไดทําอะไรไว? จึงบรรพชิตเหลานั้นไดแจงเร่ืองนั้น   
แกภกิษุท้ังหลาย. ภกิษุท้ังหลายไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ัง   
กะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษพุวกนั้นเปนอรหันต ดูกรภิกษุท้ังหลาย อนปุสัมบัน   
คือคนฆาพระอรหันต ภกิษุไมพึงใหอุปสมบท ท่ีอุปสมบทแลวตองใหสึกเสีย.   
                        เร่ืองหามอุปสมบทคนประทุษรายภกิษณุีเปนตน   
        [๑๓๑] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษณุีหลายรูป เดินทางไกลจากเมืองสาเกตไปพระนคร   
สาวัตถี. ในระหวางทาง พวกโจรพากันยกออกมา แยงชิงภิกษณุีบางพวก ทํารายภกิษณุีบางพวก.   
เจาหนาท่ียกออกไปจากพระนครสาวัตถี แลวจับโจรไดเปนบางพวก. บางพวกหลบหนีไปได. พวก   
ท่ีหลบหนีไป ไดบวชในสํานักภกิษุ. พวกท่ีถูกจับไดเจาหนาท่ีกําลังนําไปฆา. พวกโจรท่ีบวชแลว   
เหลานั้น ไดเหน็โจรพวกน้ันกําลังถูกนําไปฆา คร้ันแลวจงึพูดอยางนีว้า เคราะหดี พวกเรา   
พากันหนีรอดมาได ถาวันนัน้ถูกจับ จะตองถูกเขาฆาเชนนี้เหมือนกัน. ภิกษุท้ังหลายพากันถามวา   
อาวุโสท้ังหลาย ก็พวกทานไดทําอะไรไว. จึงบรรพชิตเหลานั้นไดแจงเร่ืองนั้นแกภิกษุท้ังหลาย.   
ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
        พระผูมีพระภาครับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย อนุปสัมบัน คือคน   
ประทุษรายภิกษุณี ภิกษไุมพงึใหอุปสมบท ท่ีอุปสมบทแลวตองใหสึกเสีย.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนุปสัมบัน คือคนผูทําสังฆเภท ภิกษไุมพึงใหอุปสมบท ท่ีอุปสมบท   
แลวตองใหสึกเสีย.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนุปสัมบัน คือคนทํารายพระพุทธเจาจนถึงหอพระโลหิต ภกิษุไมพึง   
ใหอุปสมบท ท่ีอุปสมบทแลว ตองใหสึกเสีย.   
                        เร่ืองหามอุปสมบทอุภโตพยัญชนก   
        [๑๓๒] กโ็ดยสมัยนัน้แล อุภโตพยัญชนกคนหน่ึงไดบวชในสํานกัภิกษุ. เธอเสพ   
เมถุนธรรมในสตรีท้ังหลาย ดวยปุริสนิมิตของตนบาง ใหบุรุษอ่ืนเสพเมถุนธรรมในอิตถีนิมิต   
ของตนบาง. ภกิษุท้ังหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภกิษุ   
ท้ังหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย อนุปสัมบัน คือ อุภโตพยัญชนก ภิกษไุมพึงใหอุปสมบท   
ท่ีอุปสมบทแลวตองใหสึกเสีย.    
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                        บุคคลไมควรใหอุปสมบท ๒๐ จําพวก   
        [๑๓๓] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุท้ังหลายอุปสมบทกุลบุตรผูไมมีอุปชฌาย. ภกิษุท้ังหลาย   
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย   
กุลบุตรผูไมมีอุปชฌาย ภกิษไุมพึงอุปสมบทให รูปใดอุปสมบทให ตองอาบัติทุกกฏ.   
        สมัยตอมา ภิกษุท้ังหลายอุปสมบทกุลบุตรมีสงฆเปนอุปชฌาย. ภกิษุท้ังหลายจึงกราบทูล   
เร่ืองนั้น แดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย   
กุลบุตรมีสงฆเปนอุปชฌาย ภิกษไุมพึงอุปสมบทให รูปใดอุปสมบทให ตองอาบัติทุกกฏ.   
        สมัยตอมา ภิกษุท้ังหลายอุปสมบทกุลบุตรมีคณะเปนอุปชฌาย. ภกิษุท้ังหลายจึงกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย กุลบุตร   
มีคณะเปนอุปชฌาย ภกิษุไมพึงอุปสมบทให รูปใดอุปสมบทให ตองอาบัติทุกกฏ.   
        สมัยตอมา ภิกษุท้ังหลายอุปสมบทกุลบุตรมีบัณเฑาะกเปนอุปชฌาย.   
                ... อุปสมบทกุลบุตรมีบุคคลลักเพศเปนอุปชฌาย.   
                ... อุปสมบทกุลบุตรมีภิกษไุปเขารีดเดียรถียเปนอุปชฌาย.   
                ... อุปสมบทกุลบุตรมีสัตวดิรัจฉานเปนอุปชฌาย.   
                ... อุปสมบทกุลบุตรมีคนฆามารดาเปนอุปชฌาย.   
                ... อุปสมบทกุลบุตรมีคนฆาบิดาเปนอุปชฌาย.   
                ... อุปสมบทกุลบุตรมีคนฆาพระอรหันตเปนอุปชฌาย.   
                ... อุปสมบทกุลบุตรมีคนประทุษรายภกิษณุีเปนอุปชฌาย.   
                ... อุปสมบทกุลบุตรมีคนทําสังฆเภทเปนอุปชฌาย   
                ... อุปสมบทกุลบุตรมีคนทํารายพระศาสดาจนหอพระโลหิตเปนอุปชฌาย   
                ... อุปสมบทกุลบุตรมีอุภโตพยญัชนกเปนอุปชฌาย.   
        ภิกษุท้ังหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภกิษุ   
ท้ังหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย กุลบุตรมีบัณเฑาะกเปนอุปชฌาย ภกิษุไมพึงอุปสมบทให ...   
        กุลบุตรมีบุคคลลักเพศเปนอุปชฌาย ภิกษไุมพึงอุปสมบทให ...    
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        กุลบุตรมีภิกษไุปเขารีดเดียรถียเปนอุปชฌาย ภกิษุไมพึงอุปสมบทให ...   
        กุลบุตรมีสัตวดิรัจฉานเปนอุปชฌาย ภิกษไุมพึงอุปสมบทให ...   
        กุลบุตรมีคนฆามารดาเปนอุปชฌาย ภิกษไุมพึงอุปสมบทให ...   
        กุลบุตรมีคนฆาบิดาเปนอุปชฌาย ภิกษุไมพึงอุปสมบทให ...   
        กุลบุตรมีคนฆาพระอรหันตเปนอุปชฌาย ภกิษุไมพงึอุปสมบทให ...   
        กุลบุตรมีคนประทุษรายภกิษณุีเปนอุปชฌาย ภกิษุไมพึงอุปสมบทให ...   
        กุลบุตรมีคนทําสังฆเภทเปนอุปชฌาย ภกิษุไมพึงอุปสมบทให ...   
        กุลบุตรมีคนทํารายพระศาสดาจนหอพระโลหิตเปนอุปชฌาย ภิกษุไมพึงอุปสมบทให ...   
        กุลบุตรมีอุภโตพยัญชนกเปนอุปชฌาย ภกิษุไมพึงอุปสมบทให รูปใดอุปสมบทให   
ตองอาบัติทุกกฏ.   
        [๑๓๔] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุท้ังหลายอุปสมบทกุลบุตรผูไมมีบาตร. พวกเธอเที่ยวรับ   
บิณฑบาตดวยมือ. คนท้ังหลายจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา เท่ียวรับบิณฑบาตเหมือนพวก   
เดียรถีย. ภิกษท้ัุงหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลาย   
วา ดูกรภิกษุท้ังหลาย กุลบุตรไมมีบาตร ภกิษุไมพึงอุปสมบทให รูปใดอุปสมบทให ตอง   
อาบัติทุกกฏ.   
        สมัยตอมา ภิกษุท้ังหลายอุปสมบทกุลบุตรผูไมมีจีวร. พวกเธอเปลือยกายเท่ียวรับ   
บิณฑบาต. คนท้ังหลายจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา เท่ียวรับบิณฑบาตเหมือนพวก   
เดียรถีย. ภิกษท้ัุงหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุ   
ท้ังหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย กุลบุตรไมมีจีวร ภกิษุไมพึงอุปสมบทให รูปใดอุปสมบทให   
ตองอาบัติทุกกฏ.   
        สมัยตอมา ภิกษุท้ังหลายอุปสมบทกุลบุตรผูไมมีท้ังบาตรท้ังจีวร พวกเธอเปลือยกาย   
เท่ียวรับบิณฑบาตดวยมือ คนท้ังหลายจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา เท่ียวรับบิณฑบาต   
เหมือนพวกเดยีรถีย. ภกิษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ัง   
กะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กุลบุตรไมมีท้ังบาตรท้ังจีวร ภกิษไุมพึงอุปสมบทให   
รูปใดอุปสมบทให ตองอาบัติทุกกฏ.    
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        สมัยตอมา ภิกษุท้ังหลายอุปสมบทกุลบุตรมีบาตรท่ียืมเขามา. เม่ืออุปสมบทแลว   
เจาของก็นําบาตรคืนไป. พวกเธอเท่ียวรับบิณฑบาตดวยมือ. คนท้ังหลายจึงเพงโทษ ติเตียน   
โพนทะนาวา เท่ียวรับบิณฑบาตเหมือนพวกเดียรถีย. ภกิษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแด   
พระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลายกุลบุตรมีบาตรท่ียืม   
เขามา ภิกษุไมพึงอุปสมบทให รูปใดอุปสมบทให ตองอาบัติทุกกฏ.   
        สมัยตอมา ภิกษุท้ังหลายอุปสมบทกุลบุตรมีจีวรท่ียมืเขามา. เม่ืออุปสมบทแลว เจาของ   
ก็นําจวีรคืนไป. พวกเธอเปลือยกายเท่ียวรับบิณฑบาต. คนท้ังหลายจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนา   
วา เท่ียวรับบิณฑบาตเหมือนพวกเดยีรถีย. ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย กุลบุตรมีจีวรท่ียืมเขามา ภิกษไุมพึง   
อุปสมบทให รูปใดอุปสมบทให ตองอาบัติทุกกฏ.   
        สมัยตอมา ภิกษุท้ังหลายอุปสมบทกุลบุตรมีบาตรและจีวรท่ียืมเขามา. เม่ืออุปสมบท   
แลว เจาของกน็ําบาตรและจวีรคืนไป. พวกเธอเปลือยกายเท่ียวรับบิณฑบาตดวยมือ. คน   
ท้ังหลายจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา เท่ียวรับบิณฑบาตเหมือนพวกเดียรถีย. ภกิษุท้ังหลาย   
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย   
กุลบุตรมีบาตรและจีวรท่ียืมเขามา ภิกษุไมพึงอุปสมบทให รูปใดอุปสมบทให ตองอาบัติทุกกฏ.   
                        บุคคลไมควรใหอุปสมบท ๒๐ จําพวก จบ.   
                                ______________   
                        บุคคลไมควรใหบรรพชา ๓๒ จําพวก   
        [๑๓๕] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุท้ังหลายบรรพชาคนมือดวน ... บรรพชาคนเทาดวน ...   
บรรพชาคนท้ังมือและเทาดวน ... บรรพชาคนหูขาด ... บรรพชาคนจมูกแหวง ... บรรพชาคนท้ังหูขาด   
และจมูกแหวง ... บรรพชาคนนิ้วมือนิ้วเทาขาด ... บรรพชาคนมีงามมืองามเทาขาด ... บรรพชาคนเอ็น   
ขาด ... บรรพชาคนมือเปนแผน ... บรรพชาคนคอม ... บรรพชาคนเต้ีย ... บรรพชาคนคอพอก ...    
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บรรพชาคนถูกสักหมายโทษ ... บรรพชาคนมีรอยเฆ่ียนดวยหวาย ... บรรพชาคนถูกออกหมายส่ังจบั   
 ... บรรพชาคนเทาปุก ... บรรพชาคนมีโรคเร้ือรัง ... บรรพชาคนมีรูปรางไมสมประกอบ ... บรรพชา   
คนตาบอดขางเดียว ... บรรพชาคนงอย ... บรรพชาคนกระจอก ... บรรพชาคนเปนโรคอัมพาต  ...   
บรรพชาคนมีอิริยาบถขาด ... บรรพชาคนชราทุพพลภาพ ... บรรพชาคนตาบอดสองขาง ... บรรพชา   
คนใบ ... บรรพชาคนหูหนวก ... บรรพชาคนท้ังบอดและใบ ... บรรพชาคนท้ังบอดและหนวก ...   
บรรพชาคนท้ังใบและหนวก ... บรรพชาคนท้ังบอดใบและหนวก.   
        ภิกษุท้ังหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภกิษุ   
ท้ังหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุไมพึงบรรพชาคนมือดวน ... ไมพงึบรรพชาคนเทาดวน ...   
ไมพึงบรรพชาคนท้ังมือและเทาดวน ... ไมพึงบรรพชาคนหูขาด ... ไมพึงบรรพชาคนจมูกแหวง ...   
ไมพึงบรรพชาคนท้ังหูขาดท้ังจมูกแหวง ... ไมพึงบรรพชาคนนิ้วมือนิว้เทาขาด ... ไมพึงบรรพชาคน   
งามมืองามเทาขาด ... ไมพึงบรรพชาคนเอ็นขาด ... ไมพงึบรรพชาคนมือเปนแผน ... ไมพึงบรรพชา   
คนคอม ... ไมพึงบรรพชาคนเต้ีย ... ไมพึงบรรพชาคนคอพอก ... ไมพงึบรรพชาคนถูกสักหมายโทษ ...   
ไมพึงบรรพชาคนมีรอยเฆ่ียนดวยหวาย ... ไมพึงบรรพชาคนถูกออกหมายส่ังจับ ... ไมพึงบรรพชา   
คนเทาปุก ... ไมพึงบรรพชาคนมีโรคเร้ือรัง ... ไมพึงบรรพชาคนมีรูปรางไมสมประกอบ ... ไมพึง   
บรรพชาคนตาบอดขางเดียว ... ไมพึงบรรพชาคนงอย ... ไมพึงบรรพชาคนกระจอก ... ไมพึงบรรพชา   
คนเปนโรคอัมพาต ... ไมพึงบรรพชาคนมีอิริยาบถขาด ... ไมพึงบรรพชาคนชราทุพพลภาพ ... ไมพึง   
บรรพชาคนตาบอดสองขาง ... ไมพึงบรรพชาคนใบ ... ไมพึงบรรพชาคนหูหนวก ... ไมพึงบรรพชา   
คนท้ังบอดและใบ ... ไมพึงบรรพชาคนทั้งบอดและหนวก ... ไมพึงบรรพชาคนทั้งใบและหนวก ...   
ไมพึงบรรพชาคนท้ังบอดใบและหนวก รูปใดบรรพชาให ตองอาบัติทุกกฏ.   
                        บุคคลไมควรใหบรรพชา ๓๒ จําพวก จบ.   
                                ทายัชชภาณวารที่ ๙ จบ.   
                                ______________    
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                                ทรงหามใหนิสสัยแกอลัชชี   
        [๑๓๖] กโ็ดยสมัยนัน้แล พระฉัพพัคคียใหนิสสัยแกภิกษุพวกอลชัชี. ภิกษุท้ังหลาย   
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสหามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย   
ภิกษไุมพึงใหนิสสัยแกภิกษพุวกอลัชชี รูปใดใหตองอาบัติทุกกฏ.   
        สมัยตอมา ภิกษุท้ังหลายอยูอาศัยภกิษพุวกอลัชชี. ไมชาไมนานเทาไรนัก แมพวกเธอ   
ก็กลายเปนพวกอลัชชี เปนภกิษุเลวทราม. ภิกษุท้ังหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
        พระผูมีพระภาคตรัสหามภิกษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษไุมพึงอยูอาศัยภิกษุ   
พวกอลัชชี รูปใดอยู ตองอาบัติทุกกฏ.   
        คร้ังนั้น ภิกษุท้ังหลายไดมีความดําริวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไววา ไมพงึให   
นิสสัยแกภิกษพุวกอลัชชี และไมพึงอยูอาศัยภกิษุพวกอลชัชี ทําอยางไรหนอพวกเราจงึจะรูวา   
เปนภกิษุลัชชี หรืออลัชชี แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัส   
อนุญาตแกภิกษท้ัุงหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหรอ ๔-๕ วัน พอจะสืบสวนรูวา   
ภิกษุผูใหนิสสัยเปนสภาคกัน.   
                                ภิกษุผูไมตองถือนิสสัย   
        [๑๓๗] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึง่เดินทางไกลไปโกศลชนบท. คราวนั้นเธอได   
มีความดําริวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไววา ภิกษุจะไมถือนิสสัยอยูไมได ดังน้ี ก็เรามีหนาท่ี   
ตองถือนิสสัยแตจําตองเดนิทางไกล จะพงึปฏิบัติอยางไรหนอแล. ภกิษุท้ังหลายจึงกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย   
เราอนุญาตใหภิกษุผูเดินทางไกล เม่ือไมไดผูใหนิสสัย ไมตองถือนิสสัยอยู.   
        [๑๓๘] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุ ๒ รูปเดินทางไกลไปโกศลชนบท. เธอท้ังสองพักอยู   
ณ อาวาสแหงหนึ่ง. ในภกิษุ ๒ รูปนั้น รูปหนึ่งอาพาธ จงึรูปท่ีอาพาธนั้นไดมีความดําริวา   
พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไววา ภิกษุจะไมถือนิสสัยอยูไมได ก็เรามีหนาท่ีตองถือนิสัย แตกําลัง    
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อาพาธ จะพึงปฏิบัติอยางใดหนอแล. ภิกษท้ัุงหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหภิกษอุาพาธ   
เม่ือไมไดผูใหนิสสัย ไมตองถือนิสสัยอยู.   
        คร้ังนั้น ภิกษุผูพยาบาลไขนั้นไดมีความดําริวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไววา ภกิษุ   
จะไมถือนิสสัยอยูไมได กเ็รามีหนาท่ีตองถือนิสสัย แตภกิษุรูปนีย้ังอาพาธ เราจะพึงปฏิบัติ   
อยางไรหนอแล. ภิกษุท้ังหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัส   
อนุญาตแกภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหภิกษุผูพยาบาลไข เม่ือไมไดผูให   
นิสสัยถูกภิกษอุาพาธขอรอง ไมตองถือนิสสัยอยู.   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอยูวัดปา และเธอก็มีความผาสุกในเสนาสนะน้ัน.   
คราวนั้นเธอไดมีความดําริวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไววา  ภกิษุจะไมถือนิสสัยอยูไมได   
ก็เรามีหนาท่ีตองถือนิสสัย แตยังอยูวัดปา และเราก็มีความผาสุกในเสนาสนะน้ี จะพึงปฏิบัติ   
อยางไรหนอแล. ภิกษุท้ังหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาต   
แกภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหภิกษผูุถืออยูปาเปนวัตร กําหนดการอยูเปน   
ผาสุก เม่ือไมไดผูใหนิสสัย ไมตองถือนิสสัย ดวยผูกใจวา เม่ือใดมีภิกษผูุใหนิสสัยท่ีสมควร   
มาอยู จักอาศัยภิกษนุั้นอยู.   
                                อุปสมบทกรรม   
                                สวดอุปสัมปทาเปกขะระบุโคตร   
        [๑๓๙] กโ็ดยสมัยนัน้แล ทานพระมหากัสสปมีอุปสัมปทาเปกขะ และทานสงทูตไป   
ในสํานักทานพระอานนทวา ทานอานนทจงมาสวดอุปสัมปทาเปกขะนี้. ทานพระอานนทตอบไป   
อยางนี้วา เกลากระผม ไมสามารถจะระบุนามของพระเถระได เพราะพระเถระเปนท่ีเคารพของ   
เกลากระผม. ภิกษุท้ังหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาต   
แกภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหสวดระบุโคตรได.    
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                                อุปสมบทคู   
        [๑๔๐] กโ็ดยสมัยนัน้แล ทานพระมหากัสสปมีอุปสัมปทาเปกขะอยู ๒ คน. เธอ   
ท้ังสองแกงแยงกันวา เราจักอุปสมบทกอน เราจักอุปสมบทกอน. ภกิษุท้ังหลายจึงกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย   
เราอนุญาตใหทําอุปสัมปทาเปกขะ ๒ รูปในอนุสาวนาเดยีวกัน.   
                                อุปสมบทคราวละ ๓ คน   
        สมัยตอมา พระเถระหลายรูปตางมีอุปสัมปทาเปกขะหลายคนดวยกัน. พวกเธอตางแกง   
แยงกนัวา เราจักอุปสมบทกอน เราจักอุปสมบทกอน. พระเถระท้ังหลายจึงตัดสินวา เอาเถอะ   
พวกเราจะทําอุปสัมปทาเปกขะทุกคนในอนุสาวนาเดยีวกัน. ภิกษุท้ังหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแด   
พระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนญุาตแกภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาต   
ใหทําอุปสัมปทาเปกขะ ในอนุสาวนาเดียวกันคราวละ ๒ รูป ๓ รูป แตการสวดนัน้แล ตองมี   
อุปชฌายรูปเดยีวกัน จะมีอุปชฌายตางกันไมไดเปนอันขาด.   
                                นับอายุ ๒๐ ปท้ังอยูในครรภ   
                                พระกุมารกัสสปเปนตัวอยาง   
        [๑๔๑] กโ็ดยสมัยนัน้แล ทานพระกุมารกัสสปมีอายุครบ ๒๐ ปท้ังอยูในครรภ จึงได   
อุปสมบท. ตอมาทานไดมีความดําริวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไววา บุคคลมีอายุหยอน   
๒๐ ป ภิกษุไมพึงอุปสมบทให ก็เรามีอายุครบ ๒๐ ท้ังอยูในครรภ จึงไดอุปสมบท จะเปนอัน   
อุปสมบทหรือไมหนอ. ภิกษท้ัุงหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาค   
ตรัสอนุญาตแกภิกษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย จิตดวงแรกใดเกิดแลวในอุทรมารดา วิญญาณ   
ดวงแรกปรากฏแลว อาศัยจติดวงแรก วิญญาณดวงแรกนั้นนั่นแหละเปนความเกดิของสัตวนั้น   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหอุปสมบทกุลบุตรมีอายุครบ ๒๐ ป ท้ังอยูในครรภ.    
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                        สวดถามอันตรายิกธรรม ๑๓ ขอ   
        [๑๔๒] กโ็ดยสมัยนัน้แล พวกกุลบุตรท่ีอุปสมบทแลวปรากฏเปนโรคเร้ือนก็มี เปนฝ   
ก็มี เปนโรคกลากก็มี เปนโรคมองครอก็มี เปนโรคลมบาหมูก็มี. ภิกษุท้ังหลายจึงกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย   
เราอนุญาตใหภิกษุผูใหอุปสมบท ถามอันตรายิกธรรม ๑๓ ขอ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ล พึงถามอุปสัมปทาเปกขะอยางนี้:-   
                                อันตรายกิธรรม   
        อาพาธเหน็ปานนี้ของเจามีหรือ? คือ โรคเร้ือน ฝ โรคกลาก โรคมองครอ ลมบาหมู?   
เจาเปนมนษุยหรือ เปนชายหรือ เปนไทหรือ ไมมีหนี้สินหรือ มิใชราชภัฏหรือ มารดา   
บิดาอนุญาตแลวหรือ มีปครบ ๒๐ แลวหรือ บาตรจีวรของเจามีครบแลวหรือ เจาช่ืออะไร   
อุปชฌายของเจาช่ืออะไร?   
                        สอนซอมกอนถามอันตรายกิธรรม   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษท้ัุงหลายถามอันตรายิกธรรมกะพวกอุปสัมปทาเปกขะ ท่ียังมิได   
สอนซอม.  พวกอุปสัมปทาเปกขะยอมสะทกสะทาน เกอเขิน ไมอาจจะตอบได. ภิกษุท้ังหลาย   
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษ ุ  
ท้ังหลาย เราอนุญาตใหสอนซอมกอน แลวจึงถามอันตรายิกธรรมทีหลัง.   
        ภิกษุท้ังหลายสอนซอมในทามกลางสงฆนั้นนั่นแหละ. พวกอุปสัมปทาเปกขะยอมสะทก   
สะทาน เกอเขิน ไมอาจตอบไดเหมือนอยางเดิม. ภกิษุท้ังหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี   
พระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตให   
สอนซอม ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง แลวจึงถามอันตรายิกธรรมในทามกลางสงฆ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพึงสอนซอมอุปสัมปทาเปกขะอยางนี้:-   
                                คําบอกบาตรจีวร   
        พึงใหอุปสัมปทาเปกขะถืออุปชฌายกอน คร้ันแลวพงึบอกบาตรจีวรวา นี้บาตรของเจา   
นี้ผาทาบของเจา นี้ผาหมของเจา นี้ผานุงของเจา เจาจงไปยืน ณ โอกาสโนน.    
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        ภิกษุท้ังหลายท่ีเขลา  ไมฉลาด ยอมสอนซอม เหลาอุปสัมปทาเปกขะท่ีถูกสอนซอมไมดี   
ยอมสะทกสะทาน เกอเขิน ไมอาจตอบได. ภิกษุท้ังหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
พระผูมีพระภาคตรัสหามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูเขลา  ไมฉลาด ไมพึง   
สอนซอม รูปใดสอนซอม ตองอาบัติทุกกฏ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนญุาตใหภกิษุผูฉลาด   
ผูสามารถ สอนซอม.   
        บรรดาภกิษุผูท่ียังไมไดรับสมมติ ยอมสอนซอม. ภิกษุท้ังหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแด   
พระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาค ตรัสหามภิกษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษท่ีุยังไมได   
รับสมมติ  ไมพึงสอนซอม รูปใดสอนซอม ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหภิกษท่ีุไดรับสมมติแลวสอนซอม.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพึงสมมติ ดังตอไปนี้:-   
                                วิธีสมมติภิกษเุปนผูสอนซอม   
        ตนเองพึงสมมติตนก็ได หรือภิกษุรูปอ่ืน พึงสมมติภกิษุอ่ืนกไ็ด.   
        อยางไรเลา ตนเองพึงสมมติตนเอง? คือ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆ   
ทราบดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:-   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา  ผูมีช่ือนี้เปนอุปสัมปทาเปกขะของทานผูมีช่ือนี้.   
ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว  ขาพเจาพึงสอนซอมผูมีช่ือนี้.   
        อยางนี้ ช่ือวาตนเองสมมติตนเอง.   
        อยางไรเลา ภิกษุรูปอ่ืน พึงสมมติภิกษุรูปอ่ืน? คือ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศ   
ใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี:้-   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ผูมีช่ือนี้เปนอุปสัมปทาเปกขะของทานผูมีช่ือนี้ ถาความ   
พรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว ทานผูมีช่ือนีพ้ึงสอนซอมผูมีช่ือนี้.   
        อยางนี้ ช่ือวาภกิษุรูปอ่ืนสมมติภิกษุรูปอ่ืน.   
        ภิกษุผูไดรับสมมติแลวนั้น พึงเขาไปหาอุปสัมปทาเปกขะ แลวกลาวอยางนี้ วาดงันี้:-   
                                คําสอนซอมอันตรายิกธรรม   
        แนะผูมีช่ือนี้ เจาฟงนะ นี้เปนกาลสัตย กาลจริงของเจา เม่ือทานถามในทามกลางสงฆ   
ถึงส่ิงอันเกิดแลว มีอยู พึงบอกวา ไมมี พึงบอกวาไมมี เจาอยาสะทกสะทานแลวแล เจาอยา    
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ไดเปนผูเกอแลวแล ภิกษุท้ังหลายจักถามเจาอยางนี้ อาพาธเห็นปานนี้ของเจามีหรือ? คือ   
โรคเร้ือน ฝ โรคกลาก โรคมองครอ ลมบาหมู? เจาเปนมนุษยหรือ เปนชายหรือ เปนไทหรือ   
ไมมีหนี้สินหรือ มิใชราชภัฏหรือ มารดาบิดาอนุญาตแลวหรือ มีปครบ ๒๐ แลวหรือ บาตร   
จีวรของเจามีครบแลวหรือ เจาช่ืออะไร อุปชฌายของเจาช่ืออะไร?   
        ภิกษุผูสอนซอมกับอุปสัมปทาเปกขะเดินมาดวยกัน แตท้ังสองไมพึงเดินมาพรอมกัน   
คือ ภิกษุผูสอนซอมตองมากอน แลวประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:-   
                        คําเรียกอุปสัมปทาเปกขะเขามา   
        ทานเจาขา  ขอสงฆจงฟงขาพเจา ผูมีช่ือนี้เปนอุปสัมปทาเปกขะของทานผูมีช่ือนี้.   
ขาพเจาสอนซอมเขาแลว. ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว. ขอผูมีช่ือนี้พึงมา.   
        พึงเรียกอุปสัมปทาเปกขะวา เจาจงมา.   
        พึงใหอุปสัมปทาเปกขะนั้นหมผาเฉวียงบา ใหกราบเทาภิกษุท้ังหลาย ใหนั่งกระหยง   
ใหประคองอัญชลีแลว พึงใหขออุปสมบทดังนี้:-   
                                คําขออุปสมบท   
        ขาพเจาขออุปสมบทตอสงฆ  เจาขา ขอสงฆโปรดยกขาพเจาข้ึนเถิด  เจาขา.   
        ขาพเจาขออุปสมบทตอสงฆ เปนคร้ังท่ีสอง เจาขา ขอสงฆโปรดยกขาพเจาข้ึนเถิด   
เจาขา.   
        ขาพเจาขออุปสมบทตอสงฆ เปนคร้ังท่ีสาม เจาขา ขอสงฆโปรดยกขาพเจาข้ึนเถิด   
เจาขา.   
                        คําสมมติตนเพ่ือถามอันตรายิกธรรม   
        ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:-   
        ทานเจาขา  ขอสงฆจงฟงขาพเจา ผูมีช่ือนี้ผูนี้ เปนอุปสัมปทาเปกขะของทานผูมีช่ือนี้.   
ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว. ขาพเจาจะพึงถามอันตรายิกธรรมตอผูมีช่ือนี้ ดังนี้:-   
                                คําถามอันตรายิกธรรม   
        แนะ ผูมีช่ือนี้  เจาฟงนะ นี้เปนกาลสัตย กาลจริงของเจา เราจะถามส่ิงท่ีเกิดแลว มีอยู   
พึงบอกวามี ไมมี พึงบอกวาไมมี อาพาธเหน็ปานนี้ของเจามีหรือ? คือ โรคเร้ือน ฝ โรคกลาก   
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โรคมองครอ ลมบาหมู? เจาเปนมนุษยหรือ เปนชายหรือ เปนไทหรือ ไมมีหนี้สินหรือ   
มิใชราชภัฏหรือ มารดาบิดาอนุญาตแลวหรือ มีปครบ ๒๐ แลวหรือ บาตรจีวรของเจามี   
ครบแลวหรือ เจาช่ืออะไร อุปชฌายของเจาช่ืออะไร?   
                                กรรมวาจาอุปสมบท   
        ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา วาดงันี้:-   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ผูมีช่ือนี้ผูนี้ เปนอุปสัมปทาเปกขะของทานผูมี   
ช่ือนี้ บริสุทธ์ิแลวจากอันตรายิกธรรมท้ังหลาย. บาตรจีวรของเขาครบแลว. ผูมีช่ือนีข้อ   
อุปสมบทตอสงฆ มีทานผูมีช่ือนี้เปนอุปชฌายะ. ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว.   
สงฆพึงอุปสมบทผูมีช่ือนี้ มีทานผูมีช่ือนี้เปนอุปชฌายะ. นี้เปนญัตติ.   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ผูมีช่ือนี้ผูนี้ เปนอุปสัมปทาเปกขะของทานผูมี   
ช่ือนี้ บริสุทธ์ิแลวจากอันตรายิกธรรมท้ังหลาย. บาตรจีวรของเขาครบแลว. ผูมีช่ือนี้   
ขออุปสมบทตอสงฆ มีทานผูมีช่ือนี้เปนอุปชฌายะ. สงฆอุปสมบทผูมีช่ือนี้ มีทานผูมีช่ือนี้   
เปนอุปชฌายะ. การอุปสมบทผูมีช่ือนี้ มีทานผูมีช่ือนี้เปนอุปชฌายะ ชอบแกทานผูใด   
ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด.   
        ขาพเจากลาวความนี้เปนคร้ังท่ีสอง. ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ผูมีช่ือนี้ผูนี้   
เปนอุปสัมปทาเปกขะของทานผูมีช่ือนี้ บริสุทธ์ิแลวจากอันตรายิกธรรมท้ังหลาย. บาตรจีวร   
ของเขาครบแลว. ผูมีช่ือนี้ขออุปสมบทตอสงฆ มีทานผูมีช่ือนี้เปนอุปชฌายะ. สงฆอุปสมบท   
ผูมีช่ือนี้ มีทานผูมีช่ือนี้เปนอุปชฌายะ. การอุปสมบทผูมีช่ือนี้ มีทานผูมีช่ือนี้เปนอุปชฌายะ   
ชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด.   
        ขาพเจากลาวความนี้เปนคร้ังท่ีสาม. ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ผูมีช่ือนี้ผูนี้   
เปนอุปสัมปทาเปกขะของทานผูมีช่ือนี้ บริสุทธ์ิแลวจากอันตรายิกธรรมท้ังหลาย. บาตรจีวร   
ของเขาครบแลว. ผูมีช่ือนี้ขออุปสมบทตอสงฆ มีทานผูมีช่ือนี้เปนอุปชฌายะ. สงฆอุปสมบท    
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ผูมีช่ือนี้ มีทานผูมีช่ือนี้เปนอุปชฌายะ. การอุปสมบทผูมีช่ือนี้ มีทานผูมีช่ือนี้เปนอุปชฌายะ   
ชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด.   
   ผูมีช่ือนี้สงฆอุปสมบทแลว มีทานผูมีช่ือนี้เปนอุปชฌายะ ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิง่   
ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.   
                                อุปสมบทกรรม จบ.   
                                ______________   
                                พระพุทธานุญาตใหบอกนิสสัย ๔   
        [๑๔๓] ทันใดนัน้แหละ พึงวัดเงา พึงบอกประมาณแหงฤดู พึงบอกสวนแหงวัน   
พึงบอกสังคีติ พึงบอกนิสสัย ๔ วาดังนี้:-   
        ๑. บรรพชาอาศัยโภชนะ คือคําขาวอันหาไดดวยกําลังปลีแขง เธอพึงทําอุตสาหะ   
ในขอนั้นจนตลอดชีวิต. อติเรกลาภ คือภัตถวายสงฆ ภัตเฉพาะสงฆ การนิมนต ภัตถวายตาม   
สลาก ภัตถวายในปกษ ภัตถวายในวันอุโบสถ ภัตถวายในวันปาฏิบท.   
        ๒. บรรพชาอาศัยบังสุกลุจีวร เธอพึงทําอุตสาหะในขอนั้นจนตลอดชีวิต. อติเรกลาภ   
คือ ผาเปลือกไม ผาฝาย ผาไหม ผาขนสัตว ผาปาน ผาแกมกัน.   
        ๓. บรรพชาอาศัยโคนตนไมเปนเสนาสนะ เธอพึงอุตสาหะในขอนั้นจนตลอดชีวิต.   
อติเรกลาภ คือวิหาร เรือนมุงแถบเดียว เรือนช้ัน เรือนโลน ถํ้า.   
        ๔. บรรพชาอาศัยมูตรเนาเปนยา เธอพึงทําอุตสาหะในขอนัน้จนตลอดชีวิต. อติเรกลาภ   
คือเนยใส เนยขน น้ํามัน น้ําผ้ึง น้ําออย.   
                                นิสสัย ๔ จบ.   
                                อกรณียกิจ ๔   
        [๑๔๔] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุท้ังหลายอุปสมบทภิกษุรูปหนึ่งแลว ท้ิงไวแตลําพังแลว   
หลีกไป. เธอเดินมาทีหลังแตรูปเดียว ไดพบภรรยาเกาเขา ณ ระหวางทาง. นางไดถามวา   
เวลานี้ทานบวชแลวหรือ?    
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        ภิกษนุั้นตอบวา จะ ฉันบวชแลว.   
        นางจึงพดูชวนวา เมถุนธรรมพวกบรรพชิตหาไดยาก นิมนตทานมาเสพเมถุนธรรม.   
        ภิกษนุั้นไดเสพเมถุนธรรมในนางแลว ไดไปถึงทีหลังชาไป. ภิกษุท้ังหลายถามวา   
อาวุโส ทานมัวทําอะไรชักชาเชนนี้.? เธอไดแจงเร่ืองนัน้แกภกิษุท้ังหลาย. ภกิษุท้ังหลายจึง   
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                        พระพุทธานญุาตใหบอกอกรณียกิจ ๔   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะ   
เหตุแรกเกิดนัน้ แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย  เราอนุญาตใหภิกษผูุให   
อุปสมบทแลวใหภกิษุอยูเปนเพื่อน และใหบอกอกรณียกิจ ๔ ดังตอไปน้ี:-   
        ๑. อันภกิษุผูอุปสมบทแลว ไมพึงเสพเมถุนธรรม โดยท่ีสุดแมในสัตวดิรัจฉานตัวเมีย.   
ภิกษใุดเสพเมถุนธรรม ไมเปนสมณะ ไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร. เปรียบเหมือนบุรุษ   
ถูกตัดศีรษะแลว ไมอาจจะมีสรีระคุมกันนั้นเปนอยู ภกิษุก็เหมือนกนั  เสพเมถุนธรรมแลว   
ไมเปนสมณะ ไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร. การนั้น เธอไมพึงทําตลอดชีวิต.   
        ๒. อันภกิษุผูอุปสมบทแลว ไมพึงถือเอาของอันเขาไมไดให เปนสวนขโมย โดยท่ี   
สุดหมายเอาถึงเสนหญา. ภกิษุใดถือเอาของอันเขาไมไดให เปนสวนขโมย ไดราคาบาทหนึ่งกด็ี   
ควรแกราคาบาทหนึ่งกด็ี เกดิบาทหน่ึงก็ดี ไมเปนสมณะ ไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร.   
เปรียบเหมือนใบไมเหลืองหลนจากข้ัวแลวไมอาจจะเปนของเขียวสด. ภิกษกุ็เหมือนกัน ถือเอา   
ของอันเขาไมไดให เปนสวนขโมย ไดราคาบาทหนึ่งกด็ี ควรแกราคาบาทหนึ่งกด็ี เกินบาทหนึ่ง   
ก็ดี ไมเปนสมณะ ไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร. การนั้น เธอไมพึงทําตลอดชีวิต.   
        ๓. อันภิกษุผูอุปสมบทแลว ไมพึงแกลงพรากสัตวจากชีวิต โดยท่ีสุดหมายเอาถึง   
มดดํามดแดง. ภิกษใุดแกลงพรากกายมนุษยจากชีวิต โดยท่ีสุดหมายเอาถึงยังครรภใหตก   
ไมเปนสมณะ ไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร. เปรียบเหมือนศิลาหนาแตกสองเส่ียงแลว   
เปนของกลับตอกันไมได. ภกิษุก็เหมือนกนั แกลงพรากกายมนษุยจากชีวิตแลว ไมเปนสมณะ   
ไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร. การนั้น เธอไมพึงทําตลอดชีวิต.   
         ๔. อันภกิษุผูอุปสมบทแลว ไมพึงพูดอวดอุตตริมนสุสธรรม โดยท่ีสุดวา เรายนิดียิ่ง   
ในเรือนวางเปลา. ภิกษใุดมีความปรารถนาลามก  อันความปรารถนาลามกครอบงําแลว พูดอวด    
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อุตตริมนุสสธรรม อันไมมีอยู อันไมจริง คือฌานก็ดี วิโมกขก็ดี สมาธิกด็ี สมาบัติก็ดี   
มรรคก็ดี ผลก็ดี ไมเปนสมณะ ไมเปนเช้ือสายพระศากยบุตร. เปรียบเหมือนตนตาลมียอดดวน   
แลว ไมอาจจะงอกอีก ภกิษกุเ็หมือนกนั มีความปรารถนาลามก อันความปรารถนาลามกครอบงํา   
แลว พูดอวดอุตตริมนุสสธรรม อันไมมีอยู อันไมเปนจริง ไมเปนสมณะ ไมเปนเช้ือสาย   
พระศากยบุตร. การนั้น เธอไมพึงทําตลอดชีวิต.   
                                อกรณียกิจ ๔ จบ.   
                        เร่ืองภิกษุผูถูกสงฆยกเสียเปนตน   
        [๑๔๕] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึง่ถูกสงฆยกเสีย ฐานไมเห็นอาบัติ ไดสึกแลว.   
เขากลับมาขออุปสมบทตอภิกษุท้ังหลายอีก. ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
พระผูมีพระภาค ทรงแสดงวธีิปฏิบัติ ดังนี้:-   
                                วิธีปฏิบัติในภกิษุผูถูกยกเสีย   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กภ็ิกษุในธรรมวินยันี้ ถูกสงฆยกเสียฐานไมเหน็อาบัติ สึกไป.   
เธอกลับมาขออุปสมบทตอภิกษุท้ังหลายอีก. พึงสอบถามเขาเชนนีว้า เจาจักเห็นอาบัตินั้นหรือ?   
ถาเขาตอบวา กระผมจักเห็นขอรับ พึงใหบรรพชา ถาเขาตอบวา กระผมจักไมเห็นขอรับ   
ไมพึงใหบรรพชา. คร้ันใหบรรพชาแลว พึงถามวา เจาจักเหน็อาบัตินัน้หรือ? ถาเขาตอบวา   
กระผมจักเห็นขอรับ พึงใหอุปสมบท, ถาเขาตอบวา กระผมจักไมเห็นขอรับ ไมพึงใหอุปสมบท.   
คร้ันใหอุปสมบทแลว พึงถามวา ทานจกัเหน็อาบัตินั้นหรือ? ถาเธอตอบวา กระผมจกัเห็น   
ขอรับ พึงเรียกเขาหมู ถาเธอตอบวา กระผมจักไมเห็นขอรับ ไมพึงเรียกเขาหมู. คร้ันเรียก   
เขาหมูแลว พึงถามวา ทานเหน็อาบัตินั้นหรือ? ถาเห็น การเห็นไดอยางนี้ นั่นเปนการดี   
หากไมเห็น เม่ือไดสามัคคี พึงยกเสียอีก เม่ือไมไดสามัคคี ไมเปนอาบัติในเพราะสมโภค   
และอยูรวมกนั.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆยกเสียฐานไมยอมทําคืนอาบัติ   
สึกไป. เธอกลับมาขออุปสมบทตอภิกษุท้ังหลายอีก. พึงสอบถามเขาเชนนี้วา เจาจักทําคืนอาบัติ   
นั้นหรือ? ถาเขาตอบวา กระผมจักทําคืนขอรับ  พึงใหบรรพชา, ถาเขาตอบวา กระผมจกัไม   
ทําคืน ไมพึงใหบรรพชา. คร้ันใหบรรพชาแลว พึงถามวา เจาจักทําคืนอาบัตินั้นหรือ?    
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ถาเขาตอบวา  กระผมจักทําคืนขอรับ  พึงใหอุปสมบท, ถาเขาตอบวา กระผมจักไมทําคืนขอรับ   
ไมพึงใหอุปสมบท. คร้ันใหอุปสมบทแลว พึงถามวาทานจักทําคืนอาบัตินั้นหรือ? ถาเธอตอบวา   
กระผมจักทําคืนขอรับ พึงเรียกเขาหมู, ถาเธอตอบวา กระผมจักไมทําคืนขอรับ ไมพึงเรียกเขาหมู.   
คร้ันเรียกเขาหมูแลว พึงกลาววา จงยอมทําคืนอาบัตินั้นเสีย. ถาเธอยอมทําคืน การทําคืนได   
อยางนี้ นัน่เปนการดี หากไมยอมทําคืน เม่ือไดสามัคคี พึงยกเสียอีก เม่ือไมไดสามัคคี   
ไมเปนอาบัติในเพราะสมโภคและอยูรวมกนั.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆยกเสียฐานไมยอมสละทิฏฐิบาป   
สึกไป. เธอกลับมาขออุปสมบทตอภิกษุท้ังหลายอีก. พึงสอบถามเขาเชนนี้วา เจาจักยอม   
สละคืนทิฏฐิบาปนั้นหรือ? ถาเขาตอบวา กระผมจักยอมสละคืนขอรับ  พึงใหบรรพชา, ถาเขา   
ตอบวา กระผมจักไมยอมสละคืนขอรับ ไมพึงใหบรรพชา. คร้ันใหบรรพชาแลว พึงถามวา   
เจาจักยอมสละคืนทิฏฐิบาปนั้นหรือ? ถาเขาตอบวา  กระผมจักยอมสละคืนขอรับ พึงใหอุปสมบท,   
ถาเขาตอบวา กระผมจักไมยอมสละคืนขอรับ ไมพึงใหอุปสมบท. คร้ันใหอุปสมบทแลว   
พึงถามวา ทานยอมสละคืนทิฏฐิบาปนั้นหรือ? ถาเธอตอบวา  กระผมจกัยอมสละคืนขอรับ   
พึงเรียกเขาหมู, ถาเธอตอบวา กระผมจักไมยอมสละคืนขอรับ ไมพึงเรียกเขาหมู. คร้ันเรียก   
เขาหมูแลว พึงกลาววา จงยอมสละคืนทิฏฐิบาปนั้น. ถาเธอยอมสละคืน การยอมสละคืน   
ไดอยางนี้ นั่นเปนการดี ถาไมยอมสละคืน เม่ือไดสามัคคี พึงยกเสียอีก เม่ือไมไดสามัคคี   
ไมเปนอาบัติในเพราะสมโภคและอยูรวมกนั.   
                        วิธีปฏิบัติในภกิษุผูถูกสงฆยกเสีย จบ.   
                                มหาขันธกะท่ี ๑ จบ.   
                                _____________    
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                                อุททานคาถา   
        [๑๔๖] พระวินยัมีประโยชนมาก คือนาํมาซ่ึงความสุขแกพวกภิกษุ   
                ผูมีศีลเปนที่รัก ขมพวกท่ีมีความปรารถนาลามก ยกยอง   
                พวกท่ีมีความละอายและทรงไวซ่ึงพระศาสนา เปนอารมณ   
                ของพระสัพพัญญชินเจา ไมเปนวิสัยของพวกอื่น เปนแดน   
                เกษม อันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไวดีแลว ไมมีขอท่ีนา   
                สงสัย ภกิษุผูฉลาดในขันธกะ วนิยั บริวาร และมาติกา   
                ปฏิบัติดวยปญญาอันหลักแหลม ช่ือวาผูทําประโยชนอันควร.   
                ชนใดไมรูจักโค ชนนั้นยอมรักษาฝูงโคไมไดฉันใด ภิกษุก็   
                ฉันนั้น เม่ือไมรูจกัศีล ไฉนเธอจะพึงรักษาสังวรไวได.   
                เม่ือพระสุตตันตะ และพระอภิธรรมเลอะเลือนไปกอน   
                แตพระวนิัยยังไมเส่ือมสูญ พระศาสนาช่ือวา ยงัต้ังอยูตอไป.   
                เพราะเหตุแหงการสังคายนานั้น ขาพเจาจักประมวลกลาว   
                โดยลําดับตามความรู ขอทานท้ังหลายจงฟงขาพเจากลาวเพื่อ   
                จะมิใหขอท่ีทําไดยาก คือวัตถุ นทิาน อาบัติ นยัและเปยยาล   
                เหลือลง ขอทานท้ังหลาย จงทราบขอนั้นโดยนยัเถิด   
                เร่ืองประทับอยู ณ ควงไมโพธ์ิ เร่ืองประทับอยู ณ ควงไม   
                อชปาลนิโครธ เร่ืองประทับอยู ณ ควงไมราชายตนพฤกษ   
                เร่ืองทาวสหัมบดพีรหม เร่ืองฤาษีอาฬาระ เร่ืองฤาษีอุททกะ   
                เร่ืองอุปกาชีวก เร่ืองภิกษุปญจวคัคีย คือ โกณฑัญญะ วัปปะ   
                ภัททิยะ มหานามะ อัสสชิ เร่ืองยสกุลบุตร เร่ืองสหาย   
                ๔ คน เร่ืองสหาย ๕๐ คน เร่ืองสงพระอรหันตท้ังหมดไป   
                ในทิศตางๆ เร่ืองมาร ๒ เร่ือง เร่ืองภัททวัคคียกุมาร ๓๐   
                เร่ืองชฎิล ๓ พี่นอง มีอุรุเวลกัสสปเปนตน   เร่ือง   
                โรงบูชาไฟ เร่ืองทาวมหาราช เร่ืองทาวสักกะ เร่ืองทาว    
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                มหาพรหม เร่ืองประชาชนชาวอังคะ มคธะท้ังหมด เร่ือง   
                ทรงชักผาบังสุกุล เร่ืองสระโบกขรณี เร่ืองศิลา เร่ือง   
                ตนกุม เร่ืองผ่ึงผาบังสุกุลท่ีแผนศิลา เร่ืองไมหวา เร่ือง   
                ไมมะมวง เร่ืองไมมะขามปอม เร่ืองทรงเก็บดอกไม   
                ปาริฉัตตกะ เร่ืองชฎิลพวกอุรุเวลกัสสปผาฟน เร่ืองติดไฟ   
                เร่ืองดับไฟ เร่ืองดาํน้ํา เร่ืองกองไฟ เร่ืองฝนตก เร่ือง   
                แมน้ําคยา เร่ืองสวนตาลหนุม เร่ืองพระเจาแผนดินมคธ   
                เร่ืองอุปติสสะและโกลิตะ เร่ืองกุลบุตรท่ีมีช่ือเสียงบวช   
                เร่ืองภิกษนุุงหมไมเรียบรอย เร่ืองประณาม เร่ืองพราหมณ   
                ซูบผอมหมนหมอง เร่ืองประพฤติอนาจาร เร่ืองบวชเหน็   
                แกทอง เร่ืองมาณพ เร่ืองใหอุปสมบทดวยคณะ เร่ือง   
                อุปชฌายะมีพรรษาเดียวใหกุลบุตรบวช เร่ืองอุปชฌายะ   
                เขลา เร่ืองอุปชฌายะหลีกไป เร่ืองถือนิสสัยกะอาจารย   
                มีพรรษา ๑๐ เร่ืองอันเตวาสิกไมประพฤติชอบ เร่ืองทรง   
                อนุญาตใหประณาม เร่ืองอาจารยเขลาใหนิสสัย เร่ืองนิสสัย   
                ระงับ เร่ืองภิกษุประกอบดวยองค ๕ เร่ืองภิกษปุระกอบ   
                ดวยองค ๖ เร่ืองภกิษุเคยเปนอัญญเดียรถีย เร่ืองชีเปลือย   
                เร่ืองไมโกนผม เร่ืองชฎิลบูชาไฟ เร่ืองอัญญเดียรถียท่ีเปน   
                ศากยะบวช เร่ืองอาพาธ ๕ อยาง ในมคธรัฐ เร่ืองราชภัฏ-   
                บวช เร่ืององคุลิมาลโจร เร่ืองพระเจาแผนดินมคธมีพระ   
                บรมราชานุญาตไว เร่ืองหามบวชนักโทษหนีเรือนจํา เร่ือง   
                หามบวชนักโทษท่ีออกหมายส่ังจบั  เร่ืองหามบวชคนถูก   
                เฆ่ียนมีรอยหวายติดตัว เร่ืองหามบวชคนถูกอาญาสักหมาย   
                โทษ เร่ืองหามบวชคนมีหนี้สิน เร่ืองหามบวชทาส เร่ืองบุตร   
                ชายชางทอง เร่ืองเด็กชายอุบาลี เร่ืองอหิวาตกโรค เร่ือง   
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                ตระกูลมีศรัทธา เร่ืองสามเณรกัณฏกะ เร่ืองทิศคับแคบ เร่ือง   
                ถือนิสสัย เร่ืองเดก็บรรพชา เร่ืองสิกขาบทของสามเณร เร่ือง   
                สามเณรไมเคารพภิกษุ เร่ืองคํานงึวาจะลงทัณฑกรรมอยางไร   
                หนอ เร่ืองลงทัณฑกรรม คือหามสังฆารามทุกแหง เร่ือง   
                หามปาก เร่ืองไมบอกพระอุปชฌายะ เร่ืองเกล้ียกลอม   
                สามเณรไวใช เร่ืองสามเณรกัณฏกะ เร่ืองหามอุปสมบท   
                บัณเฑาะก คนลักเพศ เร่ืองหามอุปสมบทคนเขารีดเดียรถีย   
                เร่ืองหามอุปสมบทนาค คนฆามารดา คนฆาบิดา คนฆา   
                พระอรหันต คนทํารายภิกษุณี ภิกษุผูทําสังฆเภท คนทําราย   
                พระพุทธเจาจนถึงหอพระโลหิต อุภโตพยัญชนก  เร่ือง   
                หามอุปสมบทคนไมมีอุปชฌายะ คนมีสงฆเปนอุปชฌายะ   
                คนมีคณะเปนอุปชฌายะ คนมีบัณเฑาะกเปนอุปชฌายะ   
                เร่ืองหามอุปสมบทคนไมมีบาตร คนไมมีจีวร คนไมมีบาตร   
                จีวรท้ังสองอยาง เร่ืองหามอุปสมบทคนยืมบาตรยืมจีวร   
                ยืมท้ังบาตรจีวร รวม ๓ เร่ือง เร่ืองหามบรรพชาคนมือดวน   
                หามบรรพชาคนเทาดวน หามบรรพชาคนมือเทาดวน หาม   
                บรรพชาคนหูขาด หามบรรพชาคนจมูกขาด หามบรรพชา   
                คนท้ังหูและจมูกขาด หามบรรพชาคนน้ิวมือนิ้วเทาขาด   
                หามบรรพชาคนงามมืองามเทาขาด หามบรรพชาคนเอ็นขาด   
                หามบรรพชาคนมือเปนแผน หามบรรพชาคนคอม หาม   
                บรรพชาคนเต้ีย หามบรรพชาคนคอพอก หามบรรพชาคนถูก   
                ลงอาญาสักหมายโทษ หามบรรพชาคนถูกเฆ่ียนมีรอยหวาย   
                ติดตัว หามบรรพชาคนมีหมายประกาศจับ หามบรรพชาคน   
                เทาปุก หามบรรพชาคนมีโรคเร้ือรัง หามบรรพชาคนมีรูปราง   
                ไมสมประกอบ หามบรรพชาคนตาบอดขางเดียว หาม   
                บรรพชาคนงอย หามบรรพชาคนกระจอก หามบรรพชาคน    
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                เปนโรคอัมพาต หามบรรพชาคนมีอิริยาบถขาด หามบรรพชา   
                คนแก หามบรรพชาคนตาบอด ๒ ขาง หามบรรพชาคนใบ   
                หามบรรพชาคนหหูนวก หามบรรพชาคนท้ังบอดและใบ   
                หามบรรพชาคนท้ังบอดและหนวก หามบรรพชาคนท้ังใบ   
                และหนวก หามบรรพชาคนท้ังบอดใบและหนวก เร่ือง   
                ใหนิสสัยแกอลัชชี เร่ืองถือนิสสัยตออลัชชี เร่ืองเดินทาง   
                ไกล เร่ืองขอรอง เร่ืองพิจารณา เร่ืองจงมาสวด เร่ืองแยงกนั   
                อุปสมบทกอน เร่ืองอุปสมบทมีอุปชฌายะองคเดียว เร่ือง   
                พระกุมารกัสสป เร่ืองอุปสัมบันปรากฏถูกโรคเบียดเบียน   
                เร่ืองอุปสัมปทาเปกขะยังมิไดสอนซอมสะทกสะทาน เร่ือง   
                สอนซอมในทามกลางสงฆนั้นแหละ เร่ืองหามภิกษเุขลา   
                สอนซอม เร่ืองหามภิกษยุังไมไดรับสมมติสอนซอม   
                เร่ืองผูสอนซอมกบัอุปสัมปทาเปกขะมาพรอมกัน เร่ือง   
                ขอจงยกข้ึน เร่ืองญัตติจตุตถกรรมอุปสัมปทา เร่ืองบอก   
                นิสสัย เร่ืองละอุปสัมบันไวแตลําพัง เร่ืองภิกษถูุกสงฆยก   
                เสีย ๓ เร่ือง.   
                        รวมเร่ืองในขันธกะนี้ ๑๗๒ เร่ือง.   
                        หัวขอเร่ืองในมหาขันธกะ จบ.   
                                __________________    
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                                อุโบสถขันธกะ   
                                เร่ืองปริพาชกอัญญเดยีรถีย   
        [๑๔๗] กโ็ดยสมัยนัน้แล พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ เขต   
พระนครราชคฤห. คร้ังนั้น พวกปริพาชกอัญญเดียรถีย ถึงวัน ๑๔ คํ่า ๑๕ คํ่า และ ๘ คํ่า   
แหงปกษ ยอมประชุมกันกลาวธรรม. คนท้ังหลายเขาไปหาปริพาชกอัญญเดียรถียเหลานั้นเพื่อ   
ฟงธรรม. พวกเขาไดความรัก ไดความเล่ือมใส ในพวกปริพาชกอัญญเดยีรถีย ปริพาชกอัญญ-   
เดียรถียยอมไดพรรคพวก. คร้ังนั้น พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช เสด็จไปในที่สงัด หลีก   
เรนอยู ไดมีพระราชปริวิตกแหงพระราชหฤทัยเกิดข้ึน อยางนีว้า เดีย๋วนี้ถึงวัน ๑๔ คํ่า ๑๕ คํ่า   
และ ๘ คํ่า แหงปกษ พวกปรพิาชกอัญญเดยีรถียยอมประชุมกันกลาวธรรม คนท้ังหลายเขาไป   
หาปริพาชกอัญญเดียรถียเหลานั้นเพื่อฟงธรรม พวกเขาไดความรัก ไดความเล่ือมใส ในพวก   
ปริพาชกอัญญเดียรถีย ปริพาชกอัญญเดียรถียยอมไดพรรคพวก ไฉนหนอพระคุณเจาท้ังหลาย   
พึงประชุมกันในวนั ๑๔ คํ่า ๑๕ คํ่า และ ๘ คํ่า แหงปกษบาง จึงทาวเธอเขาไปเฝาพระผูมี   
พระภาค ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว ประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง. ทาวเธอประทับ   
นั่งเรียบรอยแลว ไดทูลขอปริวิตกนัน้ตอพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา หมอมฉันไปในท่ี   
สงัด หลีกเรนอยู ณ ตําบลนี้ ไดมีความปริวติกแหงจิตเกดิข้ึนอยางนีว้า เดี๋ยวนี้พวกปรพิาชก   
อัญญเดียรถีย ถึงวัน  ๑๔ คํ่า ๑๕ คํ่า และ ๘ คํ่า แหงปกษยอมประชุมกันกลาวธรรม คน   
ท้ังหลายเขาไปหาปริพาชกอัญญเดียรถียเหลานั้นเพื่อฟงธรรม พวกเขาไดความรัก ไดความ   
เล่ือมใส ในพวกปริพาชกอัญญเดียรถีย ปริพาชกอัญญเดียรถียยอมไดพรรคพวก ไฉนหนอ   
พระคุณเจาท้ังหลาย พึงประชุมกันในวัน ๑๔ คํ่า ๑๕ คํ่า และ ๘ คํ่า แหงปกษบาง หมอมฉัน   
ขอประทานพระวโรกาส ขอพระคุณเจาท้ังหลายพึงประชุมกันในวัน ๑๔ คํ่า ๑๕ คํ่า และ ๘  คํ่า   
แหงปกษบางเถิด พระพุทธเจาขา.   
                                ทรงแสดงธรรมีกถา   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงช้ีแจงใหพระเจาพิมพสิารจอมเสนามาคธราชทรงเห็นแจง   
สมาทาน อาจหาญ ราเริงดวยธรรมีกถาแลว. คร้ันทาวเธออันพระผูมีพระภาคทรงช้ีแจง ใหเห็นแจง    
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สมาทาน อาจหาญ ราเริงดวยธรรมีกถาแลว เสด็จลุกจากท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมี   
พระภาค ทรงทําประทักษณิเสด็จกลับไป.   
                                พระพุทธานุญาตวันประชุม   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ   
แรกเกดินั้น แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหประชุมกนั ในวัน   
๑๔ คํ่า ๑๕ คํ่า และ ๘ คํ่า แหงปกษ.   
                                ประชุมนั่งนิ่ง   
        [๑๔๘] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุท้ังหลายพูดกันวา พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตให   
ประชุมกันในวัน ๑๔ คํ่า ๑๕ คํ่า และ ๘ คํ่า แหงปกษ. ภิกษเุหลานั้นจึงประชุมกันในวัน ๑๔ คํ่า   
๑๕ คํ่า และ ๘ คํ่า แหงปกษ แลวนั่งนิ่งเสีย. คนท้ังหลายเขาไปหาภกิษุเหลานั้นเพื่อฟงธรรม.   
พวกเขาตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรประชุมกัน   
ในวนั ๑๔ คํ่า ๑๕ คํ่า และ ๘ คํ่า แหงปกษ จึงไดนั่งนิ่งเสียเหมือนสุกรอวนเลา ธรรมเนียม   
ภิกษุผูประชุมกัน ควรกลาวธรรมมิใชหรือ? ภิกษุท้ังหลายไดยินพวกนัน้เพงโทษ ติเตียน   
โพนทะนาอยู จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                                พระพุทธานุญาตใหกลาวธรรม   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ   
แรกเกดินั้น แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหประชุมกนักลาวธรรม   
ในวนั ๑๔ คํ่า  ๑๕ คํ่า และ ๘ คํ่า แหงปกษ.   
                                พระพุทธานุญาตปาติโมกขุเทศ   
        [๑๔๙] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคเสดจ็ไป ณ ท่ีสงัด หลีกเรนอยู ไดมีพระปริวิตกแหง   
พระทัยเกิดข้ึนอยางนี้วา ไฉนหนอเราพึงอนญุาตสิกขาบทท่ีเราบัญญัติแลวแกภิกษุท้ังหลาย ให   
เปนปาติโมกขุเทศของพวกเธอ ปาติโมกขุเทศนั้นจักเปนอุโบสถกรรมของพวกเธอ. คร้ันเวลา   
สายัณห พระองคเสด็จออกจากท่ีเรนแลว ทรงทําธรรมีกถาในเพราะเหตุเปนเคามูลนัน้ ในเพราะ   
เหตุแรกเกิดนัน้ แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย เราไปในท่ีสงัด หลีกเรนอยู ณ    
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ตําบลนี้ ไดมีความปริวิตกแหงจิตเกดิข้ึนอยางนีว้า ไฉนหนอเราพึงอนญุาตสิกขาบทท่ีเราบัญญัติ   
แลวแกภกิษุท้ังหลาย ใหเปนปาติโมกขุเทศของพวกเธอ  ปาติโมกขุเทศนั้นจักเปนอุโบสถกรรม   
ของพวกเธอ ดงันี้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนญุาตใหสวดปาติโมกข.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ล ภิกษพุึงสวดอยางนี้:-   
        ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:-   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงทําอุโบสถ   
พึงสวดปาติโมกข. อะไรเปนบุพพกจิของสงฆ? ทานท้ังหลายพึงบอกความบริสุทธ์ิ. ขาพเจาจัก   
สวดปาติโมกข. พวกเราบรรดาท่ีมีอยูท้ังหมดจงฟง จงใสใจซ่ึงปาติโมกขนั้นใหสําเร็จประโยชน.   
ทานผูใดมีอาบัติ ทานผูนั้นพึงเปดเผย เม่ืออาบัติไมมี พงึนิ่งอยู. กด็วยความเปนผูนิ่งแล   
ขาพเจาจักทราบทานท้ังหลายวาเปนผูบริสุทธ์ิ. การสวดประกาศกวาจะครบ ๓ จบ ในบริษัทเห็น   
ปานนี้ยอมเปนเหมือนการกลาวแกเฉพาะรูป ท่ีถูกถามผูเดียวฉะนัน้. กภ็ิกษุรูปใด เม่ือสวด   
ประกาศกวาจะครบ ๓ จบ ระลึกได ไมยอมเปดเผยอาบัติท่ีมีอยู สัมปชานมุสาวาทยอมมีแก   
ภิกษุรูปนั้น. ทานท้ังหลาย กสั็มปชานมุสาวาท พระผูมีพระภาคตรัสวา เปนธรรมทําอันตราย   
เพราะฉะนั้น ภิกษุตองอาบัติแลวระลึกได หวังความบริสุทธ์ิ พึงเปดเผยอาบัติท่ีมีอยู. เพราะ   
เปดเผยอาบัตแิลว ความผาสุกยอมมีแกเธอ.   
                                นิทานุเทศวิภังค   
        [๑๕๐] คําวา ปาติโมกข นี้ เปนเบ้ืองตน เปนประธาน เปนประมุขแหงกุศลธรรม   
ท้ังหลาย เพราะเหตุนั้น จึงตรัสเรียกวา ปาติโมกข   
        คําวา ทานท้ังหลาย นี้ เปนคํากลาวท่ีออนหวาน เปนคําแสดงความเคารพ.   
        คําวา ทานท้ังหลาย นี้ เปนช่ือของถอยคําท่ีประกอบดวยความเคารพและประกอบดวย   
ความยําเกรง.   
        คําวา จักสวด คือจักบอก จักแสดง จักทําใหปรากฏ จักริเร่ิม จักเปดเผย จกัจําแนก   
จักทําใหตื้น จกัประกาศ.   
        บทวา นัน้ ตรัสเรียกปาติโมกข.   
        คําวา ท่ีมีอยูท้ังหมด ความวา ภกิษุในบริษัทนั้นมีจํานวนเทาไร เปนเถระก็ตาม นวกะ   
ก็ตาม มัชฌิมะก็ตาม เหลานี้เรียกวา ท่ีมีอยูท้ังหมด.   
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        คําวา จงฟงใหสําเร็จประโยชน ความวา จงต้ังใจ มนสิการ ประมวลเร่ืองท้ังหมด   
ดวยใจ.   
        คําวา จงใสใจ ความวา จงเปนผูมีจิตแนวแน มีจิตไมฟุงซาน มีจิตไมซัดสาย   
ตั้งใจฟง.   
        คําวา ทานผูใดมีอาบัติ ความวา ภิกษุเถระก็ตาม นวกะก็ตาม มัชฌมิะก็ตาม มีอาบัติ   
๕ กอง ตัวใดตัวหนึ่ง มีอาบัต ิ๗ กอง ตัวใดตัวหนึง่.   
        คําวา ทานผูนั้นพึงเปดเผย ความวา ภกิษุนั้นพึงแสดง พึงเปดเผย พงึทําใหตื้น   
พึงประกาศในทามกลางสงฆ ทามกลางคณะ หรือในบุคคลผูหนึ่ง.   
        อาบัติช่ือวา ไมมี คือ ภกิษุไมตองอาบัติ หรือวาตอง แตออกแลว.   
        คําวา พึงนิ่งอยู คือพึงนิง่ ไมตองพูด.   
        คําวา ขาพเจาจกัทราบวาเปนผูบริสุทธ์ิ คือจักรู จักทรงจําไว.   
        คําวา ยอมเปนเหมือนการกลาวแก เฉพาะรูปท่ีถูกถามผูเดียว ความวา พึงรูใน   
บริษัทนั้นวา  ถามเรา ดังนี้  เหมือนภกิษุรูปหนึ่งถูกภิกษุอีกรูปหนึ่งถาม พึงแกฉะนั้น.   
        บริษัทท่ีช่ือวา เหน็ปานนี้ ตรัสเรียกภิกษุบริษัท.   
        คําวา การสวดประกาศกวาจะครบ ๓ จบ ความวา สวดประกาศแมคร้ังท่ีหนึ่ง สวด   
ประกาศแมคร้ังท่ีสอง สวดประกาศแมคร้ังท่ีสาม.   
        บทวา ระลึกได คือรู จําได.   
        อาบัติท่ีช่ือวา มีอยู คือภกิษุตองอาบัตแิลว หรือตองแลวยังมิไดออก.   
        คําวา ไมยอมเปดเผย ความวา ไมยอมแสดง ไมยอมเปดเผย ไมยอมทําใหตื้น ไม   
ยอมประกาศในทามกลางสงฆ ทามกลางคณะ หรือในบุคคลผูหนึ่ง.   
        คําวา สัมปชานมุสาวาท ยอมมีแกภิกษุรูปนั้น คือ สัมปชานมุสาวาท เปนอะไร?   
เปนอาบัติทุกกฏ.    
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        คําวา พระผูมีพระภาคตรัสวา เปนธรรมอันตราย ความวาเปนธรรมทําอันตรายแก   
อะไร? เปนธรรมทําอันตรายแกการบรรลุปฐมฌาน เปนธรรมทําอันตรายแกการบรรลุทุติยฌาน เปน   
ธรรมทําอันตรายแกการบรรลุตติยฌาน เปนธรรมทําอันตรายแกการบรรลุจตุตถฌาน เปนธรรม   
ทําอันตรายแกการบรรลุฌาน วิโมกข สมาธิ สมาบัติ เนกขัมมะ นิสสรณะ ปวิเวก กุศลธรรม.   
        บทวา เพราะฉะน้ัน คือ เพราะเหตุดังนัน้.   
        บทวา ระลึกได คือรู จําได.   
        บทวา หวังความบริสุทธ์ิ คือประสงคเพื่อออกจากอาบัติ ประสงคเพื่อความหมดจด.   
        อาบัติท่ีช่ือวา มีอยู คือภกิษุตองอาบัตแิลว หรือตองแลวยังมิไดออก.   
        คําวา พึงเปดเผย ความวา พึงทําใหแจงในทามกลางสงฆ ทามกลางคณะ หรือใน   
บุคคลผูหนึ่ง.   
        คําวา เพราะเปดเผยอาบัติแลว ความผาสุกยอมมีแกเธอ ความวา ความผาสุกมี   
เพื่ออะไร?  ความผาสุกมีเพือ่บรรลุปฐมฌาน ความผาสุกมีเพื่อบรรลุทุติยฌาน ความผาสุกมีเพื่อ   
บรรลุตติยฌาน ความผาสุกมีเพื่อบรรลุจตุตถฌาน ความผาสุกมีเพื่อบรรลุฌาน  วิโมกข สมาธิ   
สมาบัติ เนกขัมมะ นิสสรณะ ปวิเวก กุศลธรรม.   
                                สวดปาตโิมกขในวนัอุโบสถ   
        [๑๕๑] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุท้ังหลายทราบวา พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตการสวด   
ปาติโมกขแลว จึงสวดปาติโมกขทุกวนั. ภกิษุท้ังหลายพากันกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุไมพงึสวดปาติโมกขทุกวัน   
รูปใดสวด ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหสวดปาติโมกขในวนัอุโบสถ.   
        สมัยตอมา ภิกษุท้ังหลายทราบวา พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตการสวดปาติโมกขในวนั   
อุโบสถแลว จึงสวดปาติโมกขปกษละ ๓ คร้ัง คือ ในวัน ๑๔ คํ่า วนั ๑๕ คํ่า และวนั ๘ คํ่า ภิกษุ   
ท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุ   
ท้ังหลาย ภกิษไุมพึงสวดปาติโมกขปกษละ ๓ คร้ัง รูปใดสวด ตองอาบัติทุกกฏ.    
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  เราอนุญาตใหสวดปาติโมกข ปกษละ ๑ คร้ัง คือ ในวนั ๑๔ คํ่า หรือ   
วัน ๑๕ คํ่า   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคียสวดปาติโมกข   
        [๑๕๒] กโ็ดยสมัยนัน้แล พระฉัพพัคคียสวดปาติโมกขแกบริษัทเทาท่ีมีอยู คือเฉพาะ   
บริษัทของตนๆ ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะ   
ภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุไมพึงสวดปาติโมกขแกบริษทัเทาท่ีมีอยู คือเฉพาะ   
บริษัทของตนๆ รูปใดสวด ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตอุโบสถกรรมแกภิกษท้ัุงหลาย ผูพรอมเพรียงกนั.   
        คร้ังนั้น ภิกษุท้ังหลายไดมีความปริวติกวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติอุโบสถกรรมแก   
ภิกษุท้ังหลายผูพรอมเพรียงกัน ดังนี้ แลวมีความดําริตอไปวา ความพรอมเพรียงมีเพียงเทาไร   
หนอแล มีเพยีงอาวาสหนึ่ง หรือท่ัวท้ังแผนดิน แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตความพรอมเพรียง เพยีง   
ช่ัวอาวาสเดยีวเทานั้น.   
                        เร่ืองพระมหากัปปนเถระดําริจะไมทําอุโบสถ   
        [๑๕๓] กโ็ดยสมัยนัน้แล ทานพระมหากัปปนะพักอยู ณ มัททกุจฉิมฤคทายวัน เขต   
พระนครราชคฤห. คราวหน่ึง ทานไปในท่ีสงัด หลีกเรนอยู ไดมีความปริวิตกแหงจิตเกิดข้ึน   
อยางนี้วา เราควรไปทําอุโบสถ หรือไมควรไป ควรไปทําสังฆกรรม หรือไมควรไป โดยท่ีแท   
เราเปนผูหมดจดแลวดวยความหมดจดอยางยิ่ง. ทีนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบความปริวิตกแหง   
จิตของทานพระมหากัปปนะดวยพระทัยของพระองค แลวไดทรงหายพระองคไปในคิชฌกูฏบรรพต   
มาปรากฏอยูตรงหนาทานพระมหากัปปนะ ณ มัททกุจฉิมฤคทายวัน เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลัง   
เหยยีดแขนท่ีคู หรือคูแขนท่ีเหยยีดฉะนั้น แลวพระองคประทับนั่งเหนือพุทธอาสนะท่ีเขาจัด   
ถวาย. ฝายทานพระมหากัปปนะถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง.   
        พระผูมีพระภาคจึงไดตรัสคํานี้กะทานพระมหากัปปนะผูนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งวา ดกูร   
กัปปนะ เธอไปในท่ีสงัด หลีกเรนอยู ไดมีความปริวิตกแหงจิตเกดิข้ึนอยางนีว้า เราควรไปทํา   
อุโบสถ หรือไมควรไป ควรไปทําสังฆกรรม หรือไมควรไป โดยท่ีแท เราเปนผูหมดจดแลว   
ดวยความหมดจดอยางยิ่ง ดงันี้มิใชหรือ?    
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        ทานพระมหากัปปนะทูลรับวา เปนอยางนั้น พระพุทธเจาขา.   
        พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณท้ังหลาย ถาพวกเธอไมสักการะ ไมเคารพ ไม   
นับถือ ไมบูชา ซ่ึงอุโบสถ เม่ือเปนเชนนี้ ใครเลาจักสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ซ่ึงอุโบสถ   
ดูกรพราหมณ เธอจงไปทําอุโบสถ จะไมไปไมได จงไปทําสังฆกรรม จะไมไปไมได.   
        ทานพระมหากัปปนะรับสนองพระพุทธพจนวา อยางนั้น พระพุทธเจาขา.   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงช้ีแจงใหทานพระมหากัปปนะเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ   
ราเริงดวยธรรมีกถา แลวไดทรงหายพระองคไปในท่ีตรงหนาทานพระมหากัปปนะ ณ มัททกุจฉิ-   
มฤคทายวัน มาปรากฏ ณ คิชฌกูฏบรรพต โดยรวดเร็ว เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลัง เหยยีดแขน   
ท่ีคู หรือคูแขนท่ีเหยียด ฉะนั้น.   
                                สมมติสีมาและนิมิตแหงสีมา   
        [๑๕๔] คร้ังนั้น ภกิษุท้ังหลายไดมีความปริวิตกวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติวา ความ   
พรอมเพรียงมีเพียงช่ัวอาวาสเดียวเทานัน้ แลวไดมีความปริวิตกตอไปวา อาวาสหนึ่งกาํหนดเพียง   
เทาไร จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษท้ัุงหลายวา   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหสมมติสีมา.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพึงสมมติสีมาอยางนี้:-   
                                วิธีสมมติสีมา   
        ช้ันตนพึงทักนิมิต คือ ปพพตนิมิต ปาสาณนิมิต วนนิมิต รุกขนิมิต มัคคนิมิต   
วัมมิกนิมิต นทีนิมิต อุทกนมิิต คร้ันทักนมิิตแลว ภกิษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆ   
ทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:-   
                                กรรมวาจาสมมติสีมา   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา นิมิตระบุไวโดยรอบแลวเพยีงไร ถาความ   
พรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงสมมติสีมาใหมีสังวาสเสมอกัน มีอุโบสถเดียวกัน ดวย   
นิมิตเหลานั้น. นี้เปนญัตติ.    
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        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา นิมิตระบุไวโดยรอบแลวเพยีงไร สงฆสมมติ   
อยูบัดนี้ซ่ึงสีมา ใหมีสังวาสเสมอกัน มีอุโบสถเดียวกนั ดวยนิมิตเหลานั้น. การสมมติสีมา   
ใหมีสังวาสเสมอกัน มีอุโบสถเดียวกนั ดวยนิมิตเหลานัน้ ชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้   
พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด.   
        สีมาอันสงฆสมมติใหมีสังวาสเสมอกัน มีอุโบสถเดียวกันแลว ดวยนิมิตเหลานัน้   
ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง. ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้.   
                                เร่ืองสมมติสีมาใหญเกนิขนาด   
        [๑๕๕] กโ็ดยสมัยนัน้แล พระฉัพพัคคียคิดวา พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตการสมมติ   
สีมาแลว จึงสมมติสีมาใหญเกินถึง ๔ โยชนบาง ๕ โยชนบาง ๖ โยชนบาง. ภิกษุท้ังหลาย   
จะมาทําอุโบสถ ยอมมาถึงตอเม่ือกําลังสวดปาติโมกขบาง. มาถึงตอเม่ือสวดจบบาง  แรมคืน   
อยูในระหวางทางบาง จึงพากันกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ัง   
กะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษไุมพึงสมมติสีมาใหญเกนิถึง ๔ โยชน ๕ โยชน   
หรือ ๖ โยชน รูปใดสมมติ ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหสมมติสีมามีประมาณ ๓ โยชนเปนอยางยิ่ง.   
                                เร่ืองสมมติสีมาครอมแมน้ํา   
        [๑๕๖] กโ็ดยสมัยนัน้แล พระฉัพพัคคียสมมติสีมาครอมแมน้ํา. ภิกษุท้ังหลายจะมาทํา   
อุโบสถ ถูกน้ําพัดไปก็มี บาตรถูกน้ําพัดไปก็มี จีวรถูกน้ําพัดไปก็มี จึงพากันกราบทูลเร่ืองนั้น   
แดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษไุมพึง   
สมมติสีมาครอมแมน้ํา รูปใดสมมติ ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหสมมติสีมาครอมแมน้ําท่ีมีเรือจอดประจําหรือมีสะพาน   
ถาวร.   
                                เร่ืองสมมติโรงอุโบสถ   
        [๑๕๗] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุท้ังหลายสวดปาติโมกขตามบริเวณวหิาร โดยมิได   
กําหนดท่ี. พระอาคันตุกะท้ังหลายไมรูวา วนันี้พระสงฆจกัทําอุโบสถท่ีไหน จึงพากันกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุ   
ไมพึงสวดปาติโมกขตามบริเวณวิหาร โดยมิไดกําหนดที่ รูปใดสวด ตองอาบัติทุกกฏ.   
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหสมมติวิหาร เรือนมุงแถบเดียว เรือนช้ัน เรือนโลน   
หรือถํ้า ท่ีสงฆจํานงใหเปนโรงอุโบสถแลวทําอุโบสถ.   
                                วิธีสมมติโรงอุโบสถ   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ล พึงสมมติโรงอุโบสถอยางนี้.   
        ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:-   
                                กรรมวาจาสมมติโรงอุโบสถ   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึง   
สมมติวิหารมช่ืีอนี้ใหเปนโรงอุโบสถ. นี้เปนญัตติ.   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆสมมติอยูบัดนี ้ซ่ึงวิหารมีช่ือนี้ ใหเปน   
โรงอุโบสถ. การสมมติวิหารมีช่ือนี้ใหเปนโรงอุโบสถ ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพงึเปน   
ผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพดู.   
        วิหารมีช่ือนี้อันสงฆสมมติใหเปนโรงอุโบสถแลว ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง   
ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้.   
                        กรรมวาจาสมมติโรงอุโบสถ  จบ.   
                                ________________   
                        เร่ืองสมมติโรงอุโบสถ ๒ แหงในอาวาสเดียวกัน   
        [๑๕๘] กโ็ดยสมัยนัน้แล ในอาวาสแหงหนึ่ง สงฆสมมติโรงอุโบสถ ๒ แหง. ภิกษุ   
ท้ังหลายประชมุกันในโรงอุโบสถท้ังสองดวยต้ังใจวา สงฆจักทําอุโบสถท่ีนี้ สงฆจักทําอุโบสถ   
ณ ท่ีนี้ จึงพากันกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสหามแกภกิษุท้ังหลายวา   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในอาวาสแหงหนึ่ง สงฆไมพึงสมมติโรงอุโบสถ ๒ แหง รูปใดสมมติ   
ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหถอนโรงอุโบสถแหงหนึ่งแลวทําอุโบสถ ในโรงอุโบสถ   
แหงหนึ่ง.    
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                                วิธีถอนโรงอุโบสถ   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ล พึงถอนโรงอุโบสถอยางนี้.   
        ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:-   
                                กรรมวาจาถอนโรงอุโบสถ   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึง   
ถอนโรงอุโบสถมีช่ือนี้. นี้เปนญัตติ.   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆถอนอยูบัดนี้ ซ่ึงโรงอุโบสถมีช่ือนี้. การ   
ถอนโรงอุโบสถมีช่ือนี้ ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้น พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด   
ทานผูนั้นพึงพูด.   
        โรงอุโบสถมีช่ือนี้อันสงฆถอนแลว ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ี   
ไว ดวยอยางน้ี.   
                                สมมติโรงอุโบสถเล็กเกินขนาด   
        [๑๕๙]  กโ็ดยสมัยนัน้แล ในอาวาสแหงหนึ่ง สงฆสมมติโรงอุโบสถเล็กเกินขนาด.   
ถึงวันอุโบสถ ภิกษุสงฆลงประชุมกันมาก. ภิกษุท้ังหลายตองนั่งฟงปาติโมกขในพ้ืนท่ีซ่ึงมิไดสมมติ   
ภิกษเุหลานั้นจึงไดหารือกันวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไววา พึงสมมติโรงอุโบสถแลว   
จึงทําอุโบสถ ดังนี้ ก็พวกเรานั่งฟงปาติโมกขในพ้ืนท่ีซ่ึงมิไดสมมติ อุโบสถเปนอันพวกเรา   
ทําแลว หรือไมเปนอันทําหนอ จึงพากนักราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาค   
รับส่ังกะภิกษท้ัุงหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุนั่งในพ้ืนท่ีซ่ึงสมมติแลวก็ตาม มิไดสมมติ   
ก็ตาม เพราะไดฟงปาติโมกข ฉะนั้นอุโบสถยอมเปนอันเธอไดทําแลวเหมือนกัน ดกูรภิกษุ   
ท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆจงสมมติพื้นท่ีดานหนาโรงอุโบสถใหใหญเทาท่ีจํานง.   
                        วิธีสมมติพื้นท่ีดานหนาโรงอุโบสถ   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ล พึงสมมติพื้นทีด่านหนาโรงอุโบสถอยางนี้.   
        พึงทักนิมิตกอน คร้ันทักนิมิตแลว ภกิษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบ   
ดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:-    
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                        กรรมวาจาสมมติพื้นที่ดานหนาโรงอุโบสถ   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา นิมิตระบุไวแลวโดยรอบเพียงไร ถาความ   
พรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงสมมติพื้นที่ดานหนาโรงอุโบสถ ดวยนิมิตเหลานั้น.   
นี้เปนญัตติ.   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา นิมิตระบุไวแลวโดยรอบเพียงไร สงฆสมมติ   
อยูบัดนี้ ซ่ึงพืน้ท่ีดานหนาโรงอุโบสถ ดวยนิมิตเหลานัน้. การสมมติพื้นท่ีดานหนาโรงอุโบสถ   
ดวยนิมิตเหลานั้น ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิง่ ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้น   
พึงพูด.   
        พื้นท่ีดานหนาโรงอุโบสถอันสงฆสมมติแลว ดวยนิมิตเหลานั้น ชอบแกสงฆ เหตุนั้น   
จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางน้ี.   
                                พระเถระลงประชุมกอน   
        [๑๖๐] กโ็ดยสมัยนัน้แล ในวันอุโบสถ นวกภิกษุท้ังหลายในอาวาสแหงหนึ่ง   
ลงประชุมกันกอนแลวหลีกไป ดวยนกึวาพระเถระท้ังหลายยังไมมากอน. ตอเวลาพลบคํ่า   
จึงทําอุโบสถได. ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุ   
ท้ังหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ในวันอุโบสถ เราอนุญาตใหภิกษุผูเถระท้ังหลายลงประชุมกอน.   
                                ภิกษหุลายวัดทําอุโบสถรวมกัน   
        [๑๖๑] กโ็ดยสมัยนัน้แล อาวาสในพระนครราชคฤหหลายแหง มีสีมาอันเดียวกนั.   
ภิกษุท้ังหลายในอาวาสเหลานั้น ววิาทกนัวา ขอสงฆจงทําอุโบสถในอาวาสของพวกเรา ขอสงฆ   
จงทําอุโบสถในอาวาสของพวกเรา. ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี   
พระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อาวาสในพระนครราชคฤหนี้ก็หลายแหง   
มีสีมาอันเดียวกัน ภกิษุท้ังหลายในอาวาสเหลานั้นววิาทกันวา ขอสงฆจงทําอุโบสถในอาวาส   
ของพวกเรา ขอสงฆจงทําอุโบสถในอาวาสของพวกเรา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุเหลานัน้ทุกๆ รูป   
พึงประชุมทําอุโบสถแหงเดยีวกัน กห็รือภกิษุผูเถระอยูในอาวาสใด พงึประชุมทําอุโบสถใน   
อาวาสนั้น แตสงฆเปนวรรคไมพึงทําอุโบสถ รูปใดทํา ตองอาบัติทุกกฏ.    
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                        พระมหากัสสปเถระเดินทางไปทําอุโบสถ   
        [๑๖๒] กโ็ดยสมัยนัน้แล ทานพระมหากัสสปมาจากอันธกวินทวิหาร สูพระนครราชคฤห   
เพื่อทําอุโบสถ ในระหวางทางขามแมน้ํา เกอืบถูกน้ําพัดไป จีวรของทานเปยก. ภกิษุ   
ท้ังหลายไดถามทานพระมหากัสสปวา อาวุโส เพราะเหตุไร จีวรของทานจึงเปยก? ทานตอบวา   
อาวุโสท้ังหลาย ผมมาจากอันธกวินทวิหารสูพระนครราชคฤห เพื่อทําอุโบสถ ณ ท่ีนี้ ไดขาม   
แมน้ํา ในระหวางทาง เกือบถูกน้ําพัดไป เพราะเหตุนั้น จีวรของผมจึงเปยก. ภิกษุท้ังหลาย   
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย   
สีมานั้นใดอันสงฆสมมติไวแลวใหมีสังวาสเสมอกัน มีอุโบสถเดียวกนั สงฆจงสมมติสีมานั้น   
ใหเปนแดนไมอยูปราศจากไตรจีวร.   
                                วิธีสมมติติจีวราวิปปวาส   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ล พึงสมมติติจีวราวิปปวาสสีมาอยางนี้.   
        ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:-   
                        กรรมวาจาสมมติติจีวราวิปปวาส   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สีมานั้นใดอันสงฆสมมติไวแลว ใหมีสังวาสเสมอกัน   
มีอุโบสถเดียวกัน. ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงสมมติสีมานั้น ใหเปนแดน   
ไมอยูปราศจากไตรจวีร. นี้เปนญัตติ.   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สีมานั้นใดอันสงฆสมมติไวแลว ใหมีสังวาส   
เสมอกัน มีอุโบสถเดียวกนั สงฆสมมติอยูบัดนี้ซ่ึงสีมานั้น ใหเปนแดนไมอยูปราศจาก   
ไตรจีวร. การสมมติสีมานี้ใหเปนแดนไมอยูปราศจากไตรจีวร ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้น   
พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด.   
        สีมานั้นสงฆสมมติใหเปนแดนไมอยูปราศจากไตรจีวรแลว ชอบแกสงฆ เหตุนัน้   
จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางน้ี.    
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        สมัยตอมา ภิกษุท้ังหลายทราบวา พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตการสมมติติจีวราวปิปวาส   
แลว จึงเก็บจวีรไวในละแวกบาน. จีวรเหลานั้นหายบาง ถูกไฟไหมบาง ถูกหนูกดับาง. ภิกษุ   
ท้ังหลายมีแตผาไมดี มีจีวรเศราหมอง.   
        ภิกษุท้ังหลายจึงถามกันอยางนี้วา อาวโุสท้ังหลาย เพราะเหตุไร พวกทานจึงมีแตผาไมดี   
มีจีวรเศราหมองเลา?   
        ภิกษเุหลานั้นตอบวา อาวุโสท้ังหลาย พวกผมทราบวา พระผูมีพระภาคทรงอนญุาตการ   
สมมติติจีวราวปิปวาสแลว จงึเก็บจวีรไวในละแวกบาน ณ ตําบลนี้ จวีรเหลานั้นหายเสียบาง   
ถูกไฟไหมบาง ถูกหนูกดับาง เพราะเหตุนัน้ พวกผมจึงมีแตผาไมดี มีจวีรเศราหมอง.   
        ภิกษุท้ังหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภกิษุ   
ท้ังหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย สีมานั้นใดอันสงฆสมมติไวแลวใหมีสังวาสเสมอกัน มีอุโบสถ   
เดียวกัน สงฆจงสมมติสีมานั้นใหเปนแดนไมอยูปราศจากไตรจวีร เวนบานและอุปจารแหงบาน.   
                                วิธีสมมติติจีวราวิปปวาส   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ล พึงสมมติติจีวราวิปปวาสสีมาอยางนี้.   
        ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:-   
                        กรรมวาจาสมมติติจีวราวิปปวาส   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สีมานั้นใดอันสงฆสมมติไวแลว ใหมีสังวาส   
เสมอกัน มีอุโบสถเดียวกนั ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงสมมติสีมานั้น   
ใหเปนแดนไมอยูปราศจากไตรจีวร เวนบานและอุปจารแหงบาน. นี้เปนญัตติ.   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สีมานั้นใดอันสงฆสมมติไวแลว ใหมีสังวาส   
เสมอกัน มีอุโบสถเดียวกนั สงฆสมมติอยูบัดนี้ซ่ึงสีมานั้น ใหเปนแดนไมอยูปราศจาก   
ไตรจีวร เวนบานและอุปจารแหงบาน. การสมมติสีมานี้ใหเปนแดนไมอยูปราศจากไตร-   
จีวร เวนบานและอุปจารแหงบาน ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิง่ ไมชอบแก   
ทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด.    
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        สีมานั้นสงฆสมมติใหเปนแดนไมอยูปราศจากไตรจีวร เวนบานและอุปจารแหงบาน   
แลว ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไว ดวยอยางน้ี.   
        [๑๖๓] พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษท้ัุงหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือภกิษุจะ   
สมมติสีมา พึงสมมติสมานสังวาสสีมากอน ภายหลังจึงสมมติติจีวราวิปปวาส. เม่ือจะถอนสีมา   
พึงถอนติจีวราวิปปวาสกอน ภายหลังจึงถอนสมานสังวาสสีมา.   
                                วิธีถอนติจีวราวิปปวาส   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ล พึงถอนติจีวราวิปปวาสอยางนี้.   
        ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:-   
                                กรรมวาจาถอนติจีวราวิปปวาส   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา แดนไมอยูปราศจากไตรจวีรนั้นใด อันสงฆสมมติ   
ไวแลว ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงถอนแดนไมอยูปราศจากไตรจวีรนั้น.   
นี้เปนญัตติ.   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา แดนไมอยูปราศจากไตรจวีรนั้นใด อันสงฆ   
สมมติไวแลว สงฆถอนอยูบัดนี้ซ่ึงแดนไมอยูปราศจากไตรจีวรนั้น การถอนแดนไมอยู   
ปราศจากไตรจีวรนั้น ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทาน   
ผูนั้นพึงพูด.   
        แดนไมอยูปราศจากไตรจีวรนั้น สงฆถอนแลว ชอบแกสงฆ เหตุนัน้จึงนิ่ง ขาพเจา   
ทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้.   
                                วิธีถอนสมานสังวาสสีมา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ล พึงถอนสมานสังวาสสีมาอยางนี้.   
        ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:-   
                        กรรมวาจาถอนสมานสังวาสสีมา   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สีมานั้นใดอันสงฆสมมติไวแลว ใหมีสังวาส   
เสมอกัน ใหมีอุโบสถเดียวกนั ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงถอนสีมานั้น.   
นี้เปนญัตติ.    
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        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สีมานั้นใดอันสงฆสมมติไวแลว ใหมีสังวาส   
เสมอกัน ใหมีอุโบสถเดียวกนั สงฆถอนอยูบัดนี้ซ่ึงสีมานั้น การถอนสีมามีสังวาสเสมอกัน   
มีอุโบสถเดียวกันนี้ ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้น   
พึงพูด.   
        สีมามีสังวาสเสมอกัน มีอุโบสถเดียวกันนั้น อันสงฆถอนแลว ชอบแกสงฆ เหตุนั้น   
จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไว ดวยอยางน้ี.   
                                อพัทธสีมา   
        [๑๖๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือสงฆยังไมไดสมมติ ยงัไมไดกําหนดสีมา ภิกษุเขาอาศัย   
บานหรือนิคมใดอยู เขตของบานนั้น เปนคามสีมาบาง เขตของนิคมนั้น เปนนิคมสีมาบาง   
สีมานี้มีสังวาสเสมอกัน มีอุโบสถเดียวกนั ในบานหรือนคิมนั้น.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ถาในปาหาคนต้ังบานเรือนมิได ช่ัว ๗ อัพภันดรโดยรอบ เปน   
สัตตัพภันดรสีมา สีมานี้มีสังวาสเสมอกัน มีอุโบสถเดียวกันในปานั้น.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย แมนํ้าท้ังหมด สมมติเปนสีมาไมได สมุทรท้ังหมด สมมติเปน   
สีมาไมได ชาตสระท้ังหมด สมมติเปนสีมาไมได.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ในแมน้ํา ในสมุทร หรือในชาตสระ ช่ัววักน้ําสาด โดยรอบแหง   
มัชฌิมบุรุษ เปนอุทกุกเขปสีมา สีมานี้มีสังวาสเสมอกัน มีอุโบสถเดียวกัน ในนานน้ํานั้น.   
                                สีมาสังกระ   
        [๑๖๕] กโ็ดยสมัยนัน้แล พระฉัพพัคคียสมมติสีมาคาบเก่ียวสีมา. ภิกษุท้ังหลายกราบ   
ทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย   
สีมาอันภิกษเุหลาใดสมมติไวกอนแลว กรรมนั้นของภกิษุเหลานั้นเปนธรรม ไมกําเริบ ควรแก   
ฐานะ สีมาอันภิกษเุหลาใดสมมติแลวในภายหลัง กรรมนัน้ของภิกษุเหลานั้นไมเปนธรรม กําเริบ   
ไมควรแกฐานะ   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษไุมพึงสมมติสีมาคาบเกี่ยวสีมา รูปใดสมมติคาบเก่ียว ตอง   
อาบัติทุกกฏ.    



พระวนิัยปฎก เลม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หนาท่ี 181 
                                สีมาทับสีมา   
        สมัยตอมา พระฉัพพัคคียสมมติสีมาทับสีมา. ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี   
พระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย สีมาอันภิกษเุหลาใด   
สมมติไวกอนแลว กรรมนั้นของภิกษุเหลานั้นเปนธรรม ไมกําเริบ ควรแกฐานะ สีมาอันภิกษุ   
เหลาใดสมมติแลวในภายหลัง กรรมนั้นของภิกษเุหลานั้นไมเปนธรรม กําเริบ ไมควรแกฐานะ   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษไุมพึงสมมติสีมาทับสีมา รูปใดสมมติทับ ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหภิกษผูุจะสมมติสีมา เวนสีมันตริกไว แลวสมมติสีมา.   
                                วันอุโบสถ ๒   
        [๑๖๖] คร้ังนั้น ภกิษุท้ังหลายไดมีความปริวิตกวา วนัอุโบสถมีเทาไรหนอ แลว   
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย   
วันอุโบสถนี้มี ๒ คือ อุโบสถมีในวัน ๑๔ คํ่า อุโบสถมีในวัน ๑๕ คํ่า ดกูรภิกษุท้ังหลาย วัน   
อุโบสถ ๒ นี้แล.   
                                การทําอุโบสถ ๔ อยาง   
        คร้ังนั้น ภิกษุท้ังหลายไดมีความปริวติกวา การทําอุโบสถมีเทาไรหนอแล แลวกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย การ   
ทําอุโบสถนี้มี ๔ คือ การทําอุโบสถเปนวรรคโดยไมเปนธรรม ๑ การทําอุโบสถพรอมเพรียงโดย   
ไมเปนธรรม ๑ การทําอุโบสถเปนวรรคโดยธรรม ๑ การทําอุโบสถพรอมเพรียงโดยธรรม ๑.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ในการทําอุโบสถ ๔ อยางนัน้ การทําอุโบสถนี้ใดเปนวรรคโดยไม   
เปนธรรม การทําอุโบสถเห็นปานนั้น ไมควรทํา และเราก็ไมอนุญาต.   
        ในการทาํอุโบสถ ๔ อยางนั้น การทําอุโบสถนี้ใด ท่ีพรอมเพรียงโดยไมเปนธรรม การทํา   
อุโบสถเห็นปานนั้นไมควรทํา และเราก็ไมอนุญาต.   
        ในการทาํอุโบสถ ๔ อยางนั้น การทําอุโบสถนี้ใด เปนวรรคโดยธรรม การทําอุโบสถเห็น   
ปานนั้นไมควรทํา และเรากไ็มอนุญาต.   
        ในการทาํอุโบสถ ๔ อยางนั้น การทําอุโบสถนี้ใดท่ีพรอมเพรียงโดยธรรม การทําอุโบสถ   
เห็นปานนั้นควรทํา และเราก็อนุญาต.    
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เพราะเหตุนั้นแหละพวกเธอพึงทําในใจวา จกัทําอุโบสถกรรมชนิดท่ี   
พรอมเพรียงโดยธรรม ดังนี้ ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกเธอพงึศึกษาอยางนีแ้ล.   
                                ปาติโมกขุเทศ ๕   
        [๑๖๗] คร้ังนั้น ภกิษุท้ังหลาย ไดมีความปริวิตกวา ปาติโมกขุเทศมีเทาไรหนอ แลว   
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย   
ปาติโมกขุเทศนี้มี ๕ คือ ภิกษุสวดนิทานจบแลว  พึงสวดอุเทศท่ีเหลือดวยสุตบท นี้เปน   
ปาติโมกขุเทศท่ี ๑.   
        สวดนิทาน สวดปาราชิก ๔ จบแลว พงึสวดอุเทศท่ีเหลือดวยสุตบท นี้เปนปาติ   
โมกขุเทศท่ี ๒.   
        สวดนิทาน สวดปาราชิก ๔ สวดสังฆาทิเสส ๑๓ จบแลวพึงสวดอุเทศท่ีเหลือดวย   
สุตบท นี้เปนปาติโมกขุเทศท่ี ๓.   
        สวดนิทาน สวดปาราชิก ๔ สวดสังฆาทิเสส ๑๓ สวดอนิยต ๒ จบแลว พึงสวด   
อุเทศท่ีเหลือดวยสุตบท นี้เปนปาติโมกขุเทศท่ี ๔.   
        สวดโดยพิสดารหมด เปนปาติโมกขุเทศท่ี ๕.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ปาติโมกขุเทศ ๕ นี้แล.   
                                ทรงหามสวดปาติโมกขยอ   
        สมัยตอมา ภิกษุท้ังหลายทราบวา พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตการสวดปาติโมกขยอ ดังนี้   
จึงสวดปาติโมกขยอทุกคร้ัง. ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาค   
รับส่ังหามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุไมพงึสวดปาติโมกขยอ รูปใดสวด ตอง   
อาบัติทุกกฏ.   
                        ทรงอนุญาตใหสวดปาติโมกขยอเม่ือมีอันตราย   
        สมัยตอมา ณ อาวาสแหงหนึ่งในโกศลชนบท คนชาวดงไดมาพลุกพลานในวันอุโบสถ.   
ภิกษุท้ังหลายไมอาจสวดปาติโมกขโดยพิสดาร จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมี   
พระภาคทรงอนุญาตแกภิกษท้ัุงหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือมีอันตราย เราอนุญาตใหสวด   
ปาติโมกขยอ.    
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                                อันตราย ๑๐ ประการ   
        สมัยตอมา พระฉัพพัคคีย แมเม่ืออันตรายไมมี ก็สวดปาติโมกขยอ. ภิกษุท้ังหลายจึง   
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังหามภิกษท้ัุงหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย   
เม่ือไมมีอันตราย ภกิษุไมพึงสวดปาติโมกขยอ รูปใดสวด ตองอาบัติทุกกฏ.   
        เม่ือมีอันตราย เราอนุญาตใหสวดปาติโมกขยอ.   
        อันตรายในเร่ืองนั้นเหลานี้ คือ   
        ๑. พระราชาเสด็จมา   
        ๒. โจรมาปลน   
        ๓. ไฟไหม   
        ๔. น้ําหลากมา   
        ๕. คนมามาก   
        ๖. ผีเขาภกิษุ   
        ๗. สัตวรายเขามา   
        ๘. งูรายเล้ือยเขามา   
        ๙. ภิกษุอาพาธหนักจะถึงเสียชีวติ   
        ๑๐. มีอันตรายแกพรหมจรรย   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหสวดปาติโมกขยอในเพราะอันตรายเหน็ปานนี้ เม่ือไมมี   
อันตราย ใหสวดโดยพิสดาร.   
                จะแสดงธรรมทามกลางสงฆตองไดรับอาราธนากอน   
        [๑๖๘] กโ็ดยสมัยนัน้แล พระฉัพพัคคียไมไดรับอาราธนา แสดงธรรมในทามกลางสงฆ.   
ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังหามภิกษท้ัุงหลายวา   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุไมไดรับอาราธนา ไมพึงแสดงธรรมในทามกลางสงฆ รูปใดแสดง ตอง   
อาบัติทุกกฏ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหภิกษผูุเถระแสดงธรรมเอง หรือใหอาราธนาผูอ่ืนแสดง.    
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                        ถามพระวินยัทามกลางสงฆตองไดรับสมมติกอน   
        [๑๖๙] กโ็ดยสมัยนัน้แล พระฉัพพัคคียยังไมไดรับสมมติ ถามพระวินยัในทามกลางสงฆ.   
ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกร   
ภิกษุท้ังหลาย ภิกษยุังไมไดรับสมมติ ไมพึงถามวินัยในทามกลางสงฆ รูปใดถาม ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหภิกษผูุไดรับสมมติแลว ถามวินยัในทามกลางสงฆได.   
                                วิธีสมมติเปนผูถาม   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษพุึงสมมติอยางนี้. ตนเองสมมติตนก็ได ภิกษุอ่ืนสมมติ   
ภิกษุอ่ืนก็ได.   
        อยางไรเลา ช่ือวาตนเองสมมติตน?   
        ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:-   
                                กรรมวาจาสมมติตน   
        พระสงฆเจาขา ขอจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว ขาพเจา   
ขอถามพระวนิัยตอผูมีช่ือนี้.   
        อยางนี้ ช่ือวาตนเองสมมติตน.   
        อยางไรเลา ช่ือวาภิกษอ่ืุนสมมติภิกษอ่ืุน?   
        ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:-   
                                กรรมวาจาสมมติผูอ่ืน   
        พระสงฆเจาขา ขอจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว ขอผูมีช่ือนี้   
ถามพระวินยัตอผูมิช่ือนี้.   
        อยางนี้ ช่ือวาภกิษุอ่ืนสมมติภิกษุอ่ืน.   
                        ถามพระวินยัตองตรวจดูบริษัทกอน   
        สมัยตอมา ภิกษุท้ังหลายผูมีศีลเปนที่รัก ไดรับสมมติแลว ถามพระวินัยในทามกลางสงฆ.   
พระฉัพพัคคียไดอาฆาต เคืองแคน คุกคามจะฆาเสีย. ภิกษุท้ังหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแด    
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พระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนญุาตใหภกิษุ   
แมท่ีไดรับสมมติแลว ตรวจดูบริษัท พิจารณาดูบุคคลแลวจึงถามวนิัยในทามกลางสงฆ.   
        สมัยตอมา พระฉัพพัคคียยังไมไดรับสมมติ วิสัชนาพระวินยัในทามกลางสงฆ.   
ภิกษุท้ังหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูยังไมไดรับสมมติ ไมพึงวิสัชนาวินัยในทามกลางสงฆ รูปใดวิสัชนา   
ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหภิกษท่ีุไดรับสมมติแลว วิสัชนาวนิัยในทามกลางสงฆ.   
                                วิธีสมมติเปนผูวิสัชนา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ล ภิกษพุึงสมมติอยางนี้. ตนเองสมมติตนก็ได ภิกษุอ่ืนสมมติ   
ภิกษุอ่ืนก็ได.   
        อยางไรเลา ช่ือวาตนเองสมมติตน?   
        ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:-   
                                กรรมวาจาสมมติตน   
        พระสงฆเจาขา ขอจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว ขาพเจา   
อันผูมีช่ือนี้ถามถึงพระวินยัแลว ขอวิสัชนา.   
        อยางนี้ ช่ือวาตนเองสมมติตน.   
        อยางไรเลา ช่ือวาภิกษอ่ืุนสมมติภิกษอ่ืุน?   
        ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:-   
                                กรรมวาจาสมมติผูอ่ืน   
        พระสงฆเจาขา ขอจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว ผูมีช่ือนี้   
อันผูมีช่ือนี้ถามถึงพระวินยัแลว ขอวิสัชนา.   
        อยางนี้ ช่ือวาภกิษุอ่ืนสมมติภิกษุอ่ืน.   
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                        วิสัชนาพระวนิัยตองตรวจดบูริษัทกอน   
        สมัยตอมา ภิกษุท้ังหลายผูมีศีลเปนที่รัก ไดรับสมมติแลว วิสัชนาพระวินยัในทาม   
กลางสงฆ. พระฉัพพัคคียไดอาฆาต เคืองแคน  คุกคามจะฆาเสีย. ภิกษุท้ังหลายจึงกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรา   
อนุญาตใหภิกษุแมท่ีไดรับสมมติแลว ตรวจดูบริษัท พจิารณาดูบุคคลกอน จึงวิสัชนาวินัย   
ในทามกลางสงฆ.   
                                โจทกตองขอโอกาสตอจําเลย   
        [๑๗๐] กโ็ดยสมัยนัน้แล พระฉัพพัคคียโจทภกิษุผูมิไดทําโอกาสดวยอาบัติ. ภกิษุ-   
ท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษ-ุ   
ท้ังหลาย ภกิษไุมพึงโจทภกิษุผูมิไดทําโอกาสดวยอาบัต ิรูปใดโจท ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหโจทกขอใหจําเลยทําโอกาส ดวยคําวา ขอทานจงทํา   
โอกาส ผมใครจะกลาวกะทาน ดังนี้ แลวจงึโจทดวยอาบัติ.   
                                กอนโจทตองพิจารณาดูบุคคล   
        สมัยตอมา ภิกษุท้ังหลายผูมีศีลเปนที่รัก ขอใหพระฉัพพัคคียทําโอกาสแลว โจทดวย   
อาบัติ. พระฉัพพัคคียไดอาฆาต เคืองแคน คุกคามจะฆาเสีย. ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้น   
แดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาต   
ใหโจทแมเม่ือจําเลยทําโอกาสแลว พิจารณาดูบุคคลกอน จึงโจทดวยอาบัติ.   
                        กอนขอโอกาสตองพิจารณาดูบุคคล   
        สมัยตอมา พระฉัพพัคคียคิดวา ภิกษุท้ังหลายผูมีศีลเปนที่รัก ขอใหพวกเราทําโอกาส   
กอนดังนี้ จึงรีบขอใหภกิษุท้ังหลายท่ีบริสุทธ์ิไมมีอาบัติ ทําโอกาสในอธิกรณท่ีไมเปนเร่ือง   
ไมมีเหตุ. ภิกษท้ัุงหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษ-ุ   
ท้ังหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุไมพึงขอใหภกิษุท้ังหลายผูบริสุทธ์ิ ไมมีอาบัติ ทําโอกาส   
ในอธิกรณท่ีไมเปนเร่ือง ไมมีเหตุ รูปใดขอใหทํา ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหพจิารณาดูบุคคลกอน จึงขอใหทําโอกาส.    
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                                เร่ืองหามทํากรรมไมเปนธรรม   
        [๑๗๑] กโ็ดยสมัยนัน้แล พระฉัพพัคคียทํากรรมไมเปนธรรมในทามกลางสงฆ. ภิกษ-ุ   
ท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย   
ภิกษไุมพึงทํากรรมไมเปนธรรมในทามกลางสงฆ รูปใดทําตองอาบัติทุกกฏ.   
        พระฉัพพัคคียยังขืนทํากรรมไมเปนธรรมอยูตามเดิม. ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้น   
แดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาต   
ใหคัดคาน ในเมื่อภิกษุทํากรรมไมเปนธรรม.   
        สมัยตอมา ภิกษุท้ังหลายผูมีศีลเปนที่รัก พากันคัดคาน ในเม่ือพระฉัพพัคคียทํากรรม   
ไมเปนธรรม. พระฉัพพัคคียไดอาฆาต เคืองแคน คุกคามจะฆาเสีย. ภิกษุท้ังหลายจึงกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย   
เราอนุญาตใหทําความเหน็แยงได.   
        ภิกษุท้ังหลายทําความเห็นแยงในสํานักพระฉัพพัคคียเหลานั้นนัน่แหละ. พระฉัพพัคคีย   
ไดอาฆาต เคืองแคน คุกคามจะฆาเสีย. ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหภิกษุ ๔-๕ รูปคัดคาน   
ใหภกิษุ ๒-๓ รูป ทําความเหน็แยง ใหภิกษรูุปเดียวนึกในใจวา กรรมนัน้ไมควรแกเรา.   
                                แกลงสวดปาติโมกขไมใหไดยิน   
        [๑๗๒] กโ็ดยสมัยนัน้แล พระฉัพพัคคียแกลงสวดปาติโมกขในทามกลางสงฆไมให   
ไดยิน. ภกิษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังหามภิกษุท้ังหลาย   
วา ดูกรภิกษุท้ังหลาย อันภิกษุผูสวดปาติโมกขไมพึงแกลงสวดไมใหไดยิน รูปใดสวดไมให   
ไดยิน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        สมัยตอมา ทานพระอุทายีเปนผูสวดปาติโมกขแกสงฆ แตมีเสียงเครือดุจเสียงกา.   
คร้ังนั้น ทานพระอุทายีไดมีความปริวิตกวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไวแลววา ภิกษสุวด   
ปาติโมกขตองสวดใหไดยินท่ัวกัน ก็อาตมามีเสียงเครือดจุเสียงกา อาตมาจะพึงปฏิบัติอยางไร   
หนอ จึงแจงเร่ืองนั้นแกภกิษท้ัุงหลายๆ กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาค   
รับส่ังกะภิกษท้ัุงหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหภกิษุท่ีสวดปาติโมกข พยายามสวด   
ดวยต้ังใจวาจะสวดใหไดยินถอยคําท่ัวกัน เม่ือพยายาม ไมตองอาบัติ.    
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                        หามสวดปาติโมกขในบริษทัท่ีมีคฤหัสถ   
        [๑๗๓] กโ็ดยสมัยนัน้แล พระเทวทัตตสวดปาติโมกขในบริษัทท่ีมีคฤหัสถปนอยูดวย.   
ภิกษุท้ังหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังหามภิกษุท้ังหลายวา   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุไมพงึสวดปาติโมกขในบริษัทท่ีมีคฤหสัถปนอยูดวย รูปใดสวด ตอง   
อาบัติทุกกฏ.   
                        ตองไดรับอาราธนาจึงสวดปาติโมกขได   
        [๑๗๔] กโ็ดยสมัยนัน้แล พระฉัพพัคคียไมไดรับอาราธนาสวดปาติโมกขในทามกลาง   
สงฆ. ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังหามภิกษุ   
ท้ังหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุไมไดรับอาราธนา ไมพึงสวดปาติโมกขในทามกลางสงฆ   
รูปใดสวด ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตปาติโมกขใหเปนหนาท่ีของพระเถระ.   
                                อัญญติตถิยภาณวารที่ ๑๑ จบ.   
                                __________________   
                                หนาท่ีสวดปาติโมกข   
        [๑๗๕] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระนครราชคฤหตามพระพุทธาภิรมย   
แลว เสด็จจาริกโดยมรรคาอันจะไปเมืองโจทนาวัตถุ เสด็จจาริกโดยลําดับ ลุถึงเมืองโจทนา   
วัตถุแลว. ก็โดยสมัยนั้นแล ในอาวาสแหงหนึ่ง มีภกิษุอยูดวยกันมากรูป. บรรดาภิกษุเหลานั้น   
พระเถระเปนผูเขลา ไมฉลาด. ทานไมรูอุโบสถ หรือวิธีทําอุโบสถ ไมรูปาติโมกข หรือวิธี   
สวดปาติโมกข จึงภิกษุเหลานั้นคิดกนัวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไวแลววา ปาติโมกข   
เปนหนาท่ีของพระเถระ กพ็ระเถระของพวกเรารูปนี้เปนผูเขลา ไมฉลาด ไมรูอุโบสถ หรือ   
วิธีทําอุโบสถ ไมรูปาติโมกขหรือวิธีสวดปาติโมกข พวกเราจะพึงปฏิบัติอยางไรหนอ แลว   
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย   
บรรดาภิกษเุหลานั้น ภิกษุรูปใดเปนผูฉลาด สามารถ เราอนุญาตปาติโมกขใหเปนหนาท่ีของภิกษุ   
รูปนั้น.   
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                        ทรงใหสงภิกษุไปศึกษาปาติโมกข   
        [๑๗๖] กโ็ดยสมัยนัน้แล ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุอยูดวยกัน   
มากรูป ลวนเปนผูเขลา ไมฉลาด. พวกเธอไมรูอุโบสถ หรือวิธีทําอุโบสถ ไมรูปาติโมกข   
หรือวิธีสวดปาติโมกข. พวกเธอจึงอาราธนาพระเถระวา ขอพระเถระจงสวดปาติโมกข ขอรับ.   
ทานตอบอยางนี้วา อาวุโสท้ังหลาย เราสวดปาติโมกขไมได. ภกิษุท้ังหลายจึงอาราธนาพระเถระ   
รูปท่ี ๒ วา ขอพระเถระจงสวดปาติโมกข ขอรับ. แมทานก็ตอบอยางนี้วา อาวุโสท้ังหลาย   
เราสวดปาติโมกขไมได. ภกิษุท้ังหลายจึงอาราธนาพระเถระรูปท่ี ๓ วา ขอพระเถระจงสวด   
ปาติโมกข ขอรับ. แมทานกต็อบ อยางนี้วา อาวุโสท้ังหลาย เราสวดปาติโมกขไมได. ภิกษุ   
เหลานั้นไดอาราธนาจนถึงพระสังฆนวกะ โดยวิธีนีแ้หละวา ขอคุณจงสวดปาติโมกข. แมเธอก็   
ตอบอยางนี้วา ผมสวดปาติโมกขไมได ขอรับ. ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
        พระผูมีพระภาครับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย กใ็นอาวาสแหงหนึ่งถึงวัน   
อุโบสถ ภิกษุในศาสนาน้ีอยูดวยกันมาก ลวนเปนผูเขลา ไมฉลาด. พวกเธอไมรูอุโบสถ   
หรือวิธีทําอุโบสถ ไมรูปาติโมกข หรือวิธีสวดปาติโมกข. พวกเธอจึงอาราธนาพระเถระวา   
ขอพระเถระจงสวดปาติโมกข ขอรับ. ทานตอบอยางนี้วา อาวุโสท้ังหลาย เราสวดปาติโมกข   
ไมได. พวกเธอจึงอาราธนาพระเถระรูปท่ี ๒ วา ขอพระเถระจงสวดปาติโมกข ขอรับ. แมทาน   
ก็ตอบอยางนีว้า อาวุโสท้ังหลาย เราสวดปาติโมกขไมได. พวกเธอจึงอาราธนาพระเถระรูปท่ี ๓   
วา ขอพระเถระจงสวดปาติโมกข ขอรับ. แมทานก็ตอบอยางนีว้า อาวุโสท้ังหลาย เราสวด   
ปาติโมกขไมได. พวกเธอไดอาราธนาจนถึงพระสังฆนวกะ โดยวิธีนีแ้หละวา ขอคุณจงสวด   
ปาติโมกข. แมเธอรูปนั้นก็ตอบอยางนี้วา ผมสวดปาติโมกขไมได ขอรับ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษเุหลานั้นพึงสงภิกษุรูปหนึ่งไปสูอาวาสใกลเคียง พอจะกลับมา   
ทันในวันนัน้ ดวยส่ังวา ดกูรอาวุโส เธอจงไปเรียนปาติโมกขโดยยอหรือโดยพิสดารมา.   
        คร้ังนั้น ภิกษุท้ังหลายไดมีความปริวติกวา จะพึงสงภิกษุรูปไหนหนอไป แลวกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรา   
อนุญาตใหภิกษุผูเถระบัญชาภิกษุผูนวกะไป.   
        ภิกษนุวกะท้ังหลายอันพระเถระบัญชาแลวไมยอมไป. ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้น   
แดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษไุมอาพาธ   
อันพระเถระบัญชาแลวจะไมยอมไปไมได รูปใดไมยอมไป ตองอาบัติทุกกฏ.   
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                        พระพุทธานญุาตใหเรียนปกขคณนา   
        [๑๗๗] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีเมืองโจทนาวัตถุตามพระพุทธาภิรมยแลว   
เสด็จกลับมายงัพระนครราชคฤหอีก. ก็โดยสมัยนั้นแล ชาวบานถามภกิษุท้ังหลายท่ีกําลังเท่ียว   
บิณฑบาตวา ดิถีท่ีเทาไรแหงปกษ เจาขา? ภิกษุท้ังหลายตอบอยางนี้วา อาวุโสท้ังหลาย พวก   
อาตมาไมรูเลย. ชาวบานจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา แมเพยีงนับปกษ พระสมณะเช้ือสาย   
พระศากยบุตรเหลานี้กย็ังไมรู ไฉนจะรูคุณความดีอะไรอยางอ่ืนเลา. ภกิษุท้ังหลายกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย   
เราอนุญาตใหเรียนปกขคณนา.   
        คร้ังนั้น ภิกษุท้ังหลายไดมีความปริวติกวา ภิกษุรูปไหนหนอพึงเรียนปกขคณนา   
แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภกิษุท้ังหลายวา ดูกร   
ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหภิกษุทุกๆ รูปเรียนปกขคณนา.   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ชาวบานถามภิกษุท้ังหลายท่ีกําลังเท่ียวบิณฑบาตวา ภกิษุมีจํานวน   
เทาไร เจาขา? ภิกษุท้ังหลายตอบอยางนี้วา อาวุโสท้ังหลาย พวกอาตมาไมรูเลย. ชาวบาน   
จึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา แมพวกกันเอง พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรเหลานี้   
ก็ยังไมรู ไฉนจักรูความดีอะไรอยางอ่ืนเลา. ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหนับภกิษุ.   
        คร้ังนั้น ภิกษุท้ังหลายไดมีความปริวติกวา เม่ือไรหนอเราพึงนับภกิษุ แลวกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภกิษุท้ังหลายวา เราอนุญาตใหนับ   
ภิกษดุวยเรียกชื่อหรือใหจับสลากในวันอุโบสถ.   
                        พระพุทธานญุาตใหบอกวนัอุโบสถ   
        [๑๗๘] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุท้ังหลายไมรูวาวันนี้เปนวันอุโบสถ ไปบิณฑบาต   
ณ หมูบานท่ีไกล. พวกเธอมาถึงเม่ือกําลังสวดปาติโมกขก็มี มาถึงเม่ือสวดจบแลวก็มี. ภิกษ-ุ   
ท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคทรงอนญุาตแกภกิษุท้ังหลายวา   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหบอกวา วนันี้เปนวันอุโบสถ.    
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        คร้ังนั้น ภิกษุท้ังหลายไดมีความปริวติกวา ภิกษุรูปไหนหนอพึงบอก แลวกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย   
เราอนุญาตใหภิกษเุถระบอกแตเชาตรู.   
        สมัยตอมา พระเถระรูปหนึ่ง เวลาเชาตรูระลึกไมได. ภิกษุท้ังหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้น   
แดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษท้ัุงหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรา   
อนุญาตใหบอก แมในเวลาภตัตกาล. แมในเวลาภัตตกาล พระเถระน้ันกร็ะลึกไมได. ภกิษุท้ังหลาย   
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภกิษุท้ังหลายวา ดูกร   
ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหบอกในกาลท่ีตนระลึกได.   
                        บุพพกรณและบุพพกิจในโรงอุโบสถ   
        [๑๗๙] กโ็ดยสมัยนัน้แล ในอาวาสแหงหนึ่ง โรงอุโบสถรก. พวกพระอาคันตุกะ   
พากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภกิษุท้ังหลายจึงไมกวาดโรงอุโบสถเลา. ภิกษุท้ังหลาย   
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุ   
ท้ังหลาย เราอนุญาตใหกวาดโรงอุโบสถ.   
        คร้ังนั้น ภิกษุท้ังหลายไดมีความปริวติกวา ภิกษุรูปไหนหนอพึงกวาดโรงอุโบสถ แลว   
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภกิษุท้ังหลายวา ดูกร   
ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหภิกษเุถระบัญชาภิกษนุวกะ.   
        ภิกษนุวกะท้ังหลายอันพระเถระบัญชาแลวไมยอมกวาด. ภิกษุท้ังหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้น   
แดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษไุมอาพาธ   
อันพระเถระบัญชาแลว จะไมกวาดไมได รูปใดไมกวาด ตองอาบัติทุกกฏ.   
        สมัยตอมา ในโรงอุโบสถ ไมมีใครปูอาสนะไว. ภิกษุท้ังหลายน่ังท่ีพื้นดิน. ท้ังตัว   
ท้ังจีวร เปอนฝุน. ภิกษุท้ังหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัส   
อนุญาตแกภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหปูอาสนะในโรงอุโบสถ.   
        คร้ังนั้น ภิกษุท้ังหลายไดมีความปริวติกวา ภิกษุรูปไหนหนอ พึงปูอาสนะในโรงอุโบสถ   
แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภกิษุท้ังหลายวา ดูกร   
ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหภิกษุผูเถระบัญชาภิกษนุวกะ.    
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        ภิกษนุวกะท้ังหลายอันพระเถระบัญชาแลวไมปูอาสนะ. ภกิษุท้ังหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้น   
แดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษไุมอาพาธ   
อันพระเถระบัญชาแลว จะไมปูอาสนะไมได รูปใดไมปู ตองอาบัติทุกกฏ.   
        สมัยตอมา ในโรงอุโบสถ ไมไดตามประทีปไว. เวลาคํ่าคืนภิกษท้ัุงหลายเหยียบกาย   
กันบาง เหยยีบจีวรกนับาง  แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาต   
แกภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหตามประทีปในโรงอุโบสถ.   
        คร้ังนั้น ภิกษุท้ังหลายไดมีความปริวติกวา ภิกษุรูปไหนหนอพึงตามประทีปในโรงอุโบสถ   
แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภกิษุท้ังหลายวา ดูกร   
ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหภิกษุผูเถระบัญชาภิกษนุวกะ.   
        ภิกษนุวกะท้ังหลาย อันพระเถระบัญชาแลวไมยอมตามประทีป. ภกิษุท้ังหลายจึงกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุ   
ไมอาพาธอันพระเถระบัญชาแลว จะไมตามประทีปไมได รูปใดไมตามประทีป ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                จะไปไหนตองอาปุจฉากอน   
        [๑๘๐] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษหุลายรูปดวยกันเปนผูเขลา ไมฉลาด ไปสูทิศ ไมอําลา   
พระอุปชฌาย อาจารย. ภกิษท้ัุงหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาค   
รับส่ังกะภิกษท้ัุงหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษใุนศาสนานี้หลายรูปดวยกันเปนผูเขลา   
ไมฉลาด ไปสูทิศ ไมอําลาพระอุปชฌาย อาจารย. พวกเธออันพระอุปชฌาย อาจารยพงึถามวา   
ทานท้ังหลายจักไปไหน? จักไปกับใคร? ถาพวกเธอเปนผูเขลา ไมฉลาด พูดอางถึงภิกษ ุ  
เหลาอ่ืนท่ีเปนผูเขลา ไมฉลาดดวยกนั พระอุปชฌาย อาจารย ไมพึงอนญุาต ถาอนุญาต   
ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ถาพวกเธอเปนผูเขลา ไมฉลาด อันพระอุปชฌาย อาจารย ไมอนุญาต   
ถายังขืนไป ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                พึงสงเคราะหพระพหสููต   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กภ็ิกษุในศาสนานีอ้ยูในอาวาสแหงหนึ่งมากรูปดวยกัน ลวนเปน   
ผูเขลา ไมฉลาด. พวกเธอไมรูอุโบสถหรือวิธีทําอุโบสถ ไมรูปาติโมกข หรือวิธีสวดปาติโมกข.   
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ภิกษุรูปอ่ืนมาในอาวาสน้ัน เปนผูคงแกเรียน ชํานาญในคัมภีร ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา   
เปนบัณฑติ ฉลาด มีปญญา มีความละอาย รังเกียจ ใครตอสิกขา. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุ   
เหลานั้นพึงสงเคราะห อนุเคราะห ปราศรัย บํารุงเธอดวยจุณดนิ ไมชําระฟน น้าํบวนปาก   
ถาไมสงเคราะห อนุเคราะห ปราศรัย บํารุงดวยจุณดิน ไมชําระฟน น้ําบวนปาก ตองอาบัติ   
ทุกกฏ.   
                        ทรงใหสงพระไปเรียนปาติโมกข   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กใ็นอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ ภิกษุในศาสดาน้ีอยูดวยกนั   
มากรูป  ลวนเปนผูเขลา ไมฉลาด. พวกเธอไมรูอุโบสถ หรือวิธีทําอุโบสถ ไมรูปาติโมกข   
หรือวิธีสวดปาติโมกข. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษเุหลานั้นพึงสงภิกษุรูปหนึ่งไปสูอาวาสใกลเคียง   
พอจะกลับมาทันในวันนัน้ ดวยส่ังวา ดกูรอาวุโส เธอจงไปเรียนปาติโมกขโดยยอ หรือโดย   
พิสดารมา.  ถาไดภกิษุเชนนัน้อยางนี้ นั่นเปนการดี ถาไมได ภกิษุเหลานั้นทุกๆ รูปพึงพากัน   
ไปสูอาวาสที่มีภิกษุรูอุโบสถ หรือวิธีทําอุโบสถ รูปาติโมกข หรือวิธีสวดปาติโมกข ถาไมพา   
กันไป ตองอาบัติทุกกฏ.   
                ทรงอนุญาตใหจําพรรษาในอาวาสท่ีมีผูสวดปาติโมกขได   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กภ็ิกษุในศาสนานี้ อยูจําพรรษาในอาวาสแหงหนึ่งมากรูปดวยกัน   
ลวนเปนผูเขลา ไมฉลาด. พวกเธอไมรูอุโบสถ หรือวิธีทําอุโบสถ ไมรูปาติโมกข หรือวิธี   
สวดปาติโมกข. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุเหลานั้นพึงสงภิกษุรูปหนึ่งไปสูอาวาสใกลเคียง พอจะ   
จะกลับมาทันในวนันั้น ดวยส่ังวา ดูกรอาวโุส เธอจงไปเรียนปาติโมกขโดยยอหรือโดยพิสดาร   
มา. ถาไดภิกษเุชนนั้นอยางนี ้นั่นเปนการดี ถาไมได พึงสงภิกษุรูปหนึ่งไปช่ัวระยะกาล ๗ วัน   
ดวยส่ังวา ดกูรอาวุโส เธอจงไปเรียนปาติโมกขโดยยอหรือโดยพิสดารมา. ถาไดภิกษเุชนนั้น   
อยางนี้ นัน่เปนการดี ถาไมได ภิกษุเหลานัน้ไมพึงอยูจําพรรษาในอาวาสนั้น ถาขืนอยู ตอง   
อาบัติทุกกฏ.    
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                                พระพุทธานุญาตใหมอบปาริสุทธิ   
        [๑๘๑] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย พวกเธอ   
จงประชุมกัน สงฆจักทําอุโบสถ. เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ภิกษุรูปหนึ่งไดกราบทูล   
พระผูมีพระภาควา ยังมีภิกษอุาพาธ ทานมาไมได พระพทุธเจาขา.   
        พระผูมีพระภาครับส่ังวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหภิกษุอาพาธมอบปาริสุทธิ.   
                                วิธีมอบปาริสุทธิ   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ล พึงมอบปาริสุทธิ อยางนี้:-   
        ภิกษุอาพาธน้ันพึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระโหยง ประคอง   
อัญชลี  แลวกลาวคํามอบปาริสุทธิอยางนี้วา ขาพเจาขอมอบปาริสุทธิ ขอทานจงนําปาริสุทธิของ   
ขาพเจาไป ขอทานจงบอกปาริสุทธิของขาพเจา.   
        ภิกษุรับดวยกาย รับดวยวาจา รับดวยท้ังกายและวาจาก็ได เปนอันภกิษุอาพาธมอบ   
ปาริสุทธิแลว. ไมรับดวยกาย ไมรับดวยวาจา ไมรับดวยท้ังกายและวาจา ไมเปนอันภิกษุอาพาธ   
มอบปาริสุทธิ. ถาไดภิกษุเชนนั้นอยางนี้ นัน่เปนการดี ถาไมได ภกิษุท้ังหลายพึงใชเตียงหรือ   
ตั่ง หามภกิษุอาพาธนั้นมาในทามกลางสงฆ แลวทําอุโบสถ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ถาพวกภิกษุผูพยาบาลไขคิดอยางนี้วา ถาพวกเราจักยายภกิษอุาพาธ   
อาพาธจักกําเริบหนัก หรือมิฉะนั้นกจ็ักถึงมรณภาพ ดังนี ้ไมพึงยายภกิษุอาพาธ สงฆพึงไปทํา   
อุโบสถในสํานักภกิษุอาพาธนั้น แตสงฆเปนวรรค ไมพงึทําอุโบสถเลย ถาขืนทํา ตองอาบัติ-   
ทุกกฏ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เม่ือภกิษุอาพาธมอบปาริสุทธิแลว ถาภิกษุผูนําปาริสุทธิ หลบไปจาก   
ท่ีนั้น ภกิษุอาพาธพึงมอบปาริสุทธิแกรูปอ่ืน.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เม่ือภกิษุอาพาธมอบปาริสุทธิแลว ถาภิกษุผูนําปาริสุทธิสึกเสียในท่ี   
นั้นแหละ ถึงมรณภาพ ปฏิญาณเปนสามเณร ปฏิญาณเปนผูบอกลาสิกขา ปฏิญาณเปนผูตอง   
อันติมวัตถุ ปฏิญาณเปนผูวกิลจริต ปฏิญาณเปนผูมีจิตฟุงซาน ปฏิญาณเปนผูกระสับกระสาย   
เพราะเวทนา ปฏิญาณเปนผูถูกสงฆยกเสียฐานไมเห็นอาบัติ ปฏิญาณเปนผูถูกสงฆยกเสียฐาน   
ไมทําคืนอาบัติ ปฏิญาณเปนผูถูกสงฆยกเสียฐานไมสละคืนทิฏฐิอันลามก ปฏิญาณเปนบัณเฑาะก    
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ปฏิญาณเปนไถยสังวาส ปฏิญาณเปนผูเขารีดเดียรถีย ปฏิญาณเปนสัตวดิรัจฉาน ปฏิญาณเปนผู   
ฆามารดา ปฏิญาณเปนผูฆาบิดา ปฏิญาณเปนผูฆาพระอรหันต ปฏิญาณเปนผูประทุษรายภกิษณุี   
ปฏิญาณเปนผูทําลายสงฆ ปฏิญาณเปนผูทํารายพระศาสดาจนถึงหอพระโลหิต ปฏิญาณเปนอุภโต-   
พยัญชนก ภิกษุอาพาธพึงมอบปาริสุทธิแกรูปอ่ืน.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เม่ือภกิษุอาพาธมอบปาริสุทธิแลว ถาภิกษุผูนําปาริสุทธิหลบไปเสีย   
ในระหวางทาง. ปาริสุทธิไมเปนอันนํามา.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เม่ือภกิษุอาพาธมอบปาริสุทธิแลว ถาภิกษุผูนําปาริสุทธิสึกเสียใน   
ระหวางทาง ถึงมรณภาพ ... ปฏิญาณเปนอุภโตพยัญชนก ปาริสุทธิไมเปนอันนํามา.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เม่ือภกิษุอาพาธมอบปาริสุทธิแลว ถาภิกษุผูนําปาริสุทธิเขาประชุมสงฆ   
แลวหลบไปเสีย ปาริสุทธิเปนอันนํามาแลว.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เม่ือภกิษุอาพาธมอบปาริสุทธิแลว ถาภิกษุผูนําปาริสุทธิเขาประชุมสงฆ   
แลว สึกเสีย ถึงมรณภาพ ... ปฏิญาณเปนอุภโตพยัญชนก ปาริสุทธิเปนอันนํามาแลว.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เม่ือภกิษุอาพาธมอบปาริสุทธิแลว ถาภิกษุผูนําปาริสุทธิเขาประชุมสงฆ   
แลว หลับเสียไมไดบอก เผลอไปไมไดบอก เขาสมาบัติไมไดบอก ปาริสุทธิเปนอันนํา   
มาแลว. ภกิษุผูนําปาริสุทธิไมตองอาบัติ.   
        ดูกรกุมารท้ังหลาย เม่ือภิกษุอาพาธมอบปาริสุทธิแลว ถาภิกษุผูนาํปาริสุทธิเขาประชุมสงฆ   
แลว  แกลงไมบอก ปาริสุทธิเปนอันนํามาแลว แตภกิษุผูนาํปาริสุทธิ ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                พระพุทธานุญาตใหมอบฉันทะ   
        [๑๘๒] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรกุมารท้ังหลาย พวก   
เธอจงประชุมกัน สงฆจักทํากรรม. เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ภิกษุรูปหนึ่งไดกราบทูล   
พระผูมีพระภาควา ยังมีภิกษอุาพาธ ทานมาไมได พระพทุธเจาขา.   
        พระผูมีพระภาครับส่ังวา ดูกรกุมารท้ังหลาย เราอนุญาตใหภิกษุอาพาธมอบฉันทะ.   
                                วิธีมอบฉันทะ   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ล พึงมอบฉันทะ อยางนี้:-   
        ภิกษุอาพาธน้ันพึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระโหยง ประคอง   
อัญชลี แลวกลาวคํามอบฉันทะอยางนีว้า    
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        ขาพเจาขอมอบฉันทะ ขอทานจงนําฉนัทะของขาพเจาไป ขอทานจงบอกฉันทะของ   
ขาพเจา.   
        ภิกษุรับดวยกาย รับดวยวาจา รับดวยท้ังกายและวาจาก็ได เปนอันภกิษุอาพาธมอบ   
ฉันทะแลว. ไมรับดวยกาย ไมรับดวยวาจา ไมรับดวยท้ังกายและวาจา ไมเปนอันภิกษุอาพาธ   
มอบฉันทะ. ถาไดภกิษุผูรับอยางนี้ นัน่เปนการดี ถาไมได ภิกษุท้ังหลายพึงใชเตียงหรือต่ัง   
หามภิกษุอาพาธนั้นมาในทามกลางสงฆแลวทํากรรม.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ถาพวกภิกษุผูพยาบาลไขคิดอยางนี้วา ถาพวกเราจักยายภกิษอุาพาธ   
อาพาธจักกําเริบหนัก หรือมิฉะนั้นกจ็ักถึงมรณะภาพ ดังนี้ ไมพึงยายภกิษุอาพาธ สงฆพึงไป   
ทํากรรมในสํานักภกิษุอาพาธนั้น แตสงฆเปนวรรค ไมพงึทํากรรมเลย ถาขืนทํา ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เม่ือภกิษุอาพาธทอบฉันทะแลว ถาภิกษุผูนําฉันทะหลบไปเสียจากท่ี   
นั้น ภกิษุอาพาธพึงมอบฉันทะแกรูปอ่ืน.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เม่ือภกิษุอาพาธมอบฉันทะแลว ถาภิกษุผูนําฉันทะสึกเสียในท่ี   
นั้นแหละ ถึงมรณภาพเสีย ปฏิญาณเปนสามเณร  ปฏิญาณเปนผูบอกลาสิกขา ปฏิญาณเปนผู   
ตองอันติมวัตถุ ปฏิญาณเปนผูวิกลจริต ปฏิญาณเปนผูมีจิตฟุงซาน ปฏิญาณเปนผูกระสับกระสาย   
เพราะเวทนา  ปฏิญาณเปนผูถูกสงฆยกเสียฐานไมเห็นอาบัติ  ปฏิญาณเปนผูถูกสงฆยกเสียฐาน   
ไมทําคืนอาบัติ ปฏิญาณเปนผูถูกสงฆยกเสียฐานไมสละคืนทิฏฐิอันลามก ปฏิญาณเปนบัณเฑาะก   
ปฏิญาณเปนไถยสังวาส ปฏิญาณเปนผูเขารีดเดียรถีย ปฏิญาณเปนสัตวดิรัจฉาน ปฏิญาณเปนผู   
ฆามารดา ปฏิญาณเปนผูฆาบิดา ปฏิญาณเปนผูฆาพระอรหันต ปฏิญาณเปนผูประทุษรายภกิษณุี   
ปฏิญาณเปนผูทําลายสงฆ ปฏิญาณเปนผูทํารายพระศาสดาจนถึงหอพระโลหิต ปฏิญาณเปน   
อุภโตพยัญชนก ภิกษุอาพาธพึงมอบฉันทะแกรูปอ่ืน.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เม่ือภกิษุอาพาธมอบฉันทะแลว ถาภิกษุผูนําฉันทะหลบไปเสีย   
ในระหวางทาง ฉันทะไมเปนอันนํามา.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เม่ือภกิษุอาพาธมอบฉันทะแลว ถาภิกษุผูนําฉันทะสึกเสียในระหวาง   
ทาง ถึงมรณะภาพ ... ปฏิญาณเปนอุภโตพยัญชนก ฉันทะไมเปนอันนํามา.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เม่ือภกิษุอาพาธมอบฉันทะแลว ถาภิกษุผูนําฉันทะเขาประชุมสงฆ   
แลวหลบไปเสีย ฉันทะอันเปนนํามาแลว.   
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เม่ือภกิษุอาพาธมอบฉันทะแลว ถาภิกษุผูนําฉันทะเขาประชุมสงฆ   
แลวสึกเสีย ถึงมรณภาพ ... ปฏิญาณเปนอุภโตพยัญชนก ฉันทะเปนอันนํามาแลว.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เม่ือภกิษุอาพาธมอบฉันทะแลว ถาภิกษุผูนําฉันทะเขาประชุมสงฆ   
แลวหลับเสียไมไดบอก เผลอไปไมไดบอก เขาสมาบัติไมไดบอก ฉันทะเปนอันนํามาแลว.   
ภิกษุผูนาํฉันทะไมตองอาบัต.ิ   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เม่ือภกิษุอาพาธมอบฉันทะแลว ถาภิกษุผูนําฉันทะเขาประชุมสงฆ   
แลวแกลงไมบอก ฉันทะเปนอันนํามาแลว. แตภกิษุผูนําฉันทะ ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ในวนัอุโบสถ เราอนุญาตใหภิกษผูุมอบปาริสุทธิมอบฉันทะดวย   
เผ่ือสงฆจะมีกรณียกจิ.   
                                พวกญาติเปนตนจับภกิษุ   
        [๑๘๓] กโ็ดยสมัยนัน้แล ถึงวันอุโบสถ หมูญาติไดจบัภิกษุรูปหนึ่งไว. ภกิษุท้ังหลาย   
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย   
ก็ในวันอุโบสถ หมูญาติจับภิกษใุนศาสนาน้ีไว. หมูญาติเหลานั้นอันภิกษุท้ังหลายพึงวากลาว   
อยางนี้วา ทานท้ังหลาย ขอทานกรุณาปลอยภกิษุรูปนี้สักครูหนึ่ง พอภกิษุรูปนี้ทําอุโบสถเสร็จ.   
ถาไดตามขอรองอยางนี้ นั่นเปนการดี ถาไมได หมูญาติเหลานั้นอันภิกษุท้ังหลายพึงวากลาว   
อยางนี้วา ทานท้ังหลาย ขอทานกรุณารออยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งสักครูกอน พอภิกษนุี้มอบ   
ปาริสุทธิเสร็จ. ถาไดตามขอรองอยางนี้ นั่นเปนการดี ถาไมได หมูญาติเหลานั้น อันภกิษุ   
ท้ังหลายพึงวากลาวอยางนี้วา ทานท้ังหลาย ขอทานกรุณานําภิกษุนี้ไปนอกสีมาสักครูหนึ่ง พอ   
พระสงฆทําอุโบสถเสร็จ. ถาไดตามขอรองอยางนี้ นัน่เปนการดี ถาไมได สงฆเปนวรรค   
ไมพึงทําอุโบสถ ถาขืนทํา ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่งในวนัอุโบสถ พระราชาท้ังหลายไดจับภิกษใุนศาสนานี้ไว ...   
พวกโจรไดจับ ... พวกนักเลงไดจับ ... พวกภิกษุท่ีเปนขาศึกไดจับภิกษใุนศาสนานี้ไว พวกนั้น   
อันภิกษุท้ังหลายพึงวากลาว อยางนี้วา ทานท้ังหลาย ขอทานกรุณาปลอยภกิษุรูปนี้สักครูหนึ่ง   
พอภิกษุรูปนี้ทําอุโบสถเสร็จ. ถาไดตามขอรองอยางนี้ นั่นเปนการดี ถาไมได พวกนัน้อันภิกษุ   
ท้ังหลายพึงวากลาวอยางนี้วา ทานท้ังหลาย ขอทานกรุณารออยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งสักครูกอน   
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พอภิกษุรูปนี้มอบปาริสุทธิเสร็จ. ถาไดตามขอรองอยางนี้ นั่นเปนการดี ถาไมได พวกนั้น   
อันภิกษุท้ังหลายพึงวากลาวอยางนี้วา ทานท้ังหลาย ขอทานกรุณานําภกิษุรูปนี้ไปนอกสีมาสักครู   
หนึ่ง พอพระสงฆทําอุโบสถเสร็จ. ถาไดตามขอรองอยางนี้ นั่นเปนการดี ถาไมได สงฆเปน   
วรรค ไมพึงทําอุโบสถเลย ถาขืนทํา ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                ภิกษวุิกลจริต   
        [๑๘๔] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย พวกเธอ   
จงประชุมกัน กรณียกิจของสงฆมีอยู. เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ภิกษุรูปหนึ่งได   
กราบทูลพระผูมีพระภาควา ยังมีภกิษุช่ือคัคคะ เปนผูวกิลจริต ทานไมมา พระพุทธเจาขา.   
        พระผูมีพระภาครับส่ังวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษวุิกลจริตนี้มี ๒ จาํพวก คือ ภิกษุท่ี   
วิกลจริตระลึกอุโบสถไดบาง ระลึกไมไดบาง ระลึกสังฆกรรมไดบาง ระลึกไมไดบาง ระลึก   
ไมไดเสียเลยทีเดียวก็มี มาสูอุโบสถบาง ไมมาบาง มาสูสังฆกรรมบาง ไมมาบาง ไมมา   
เสียเลยทีเดยีวก็มี.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย บรรดาภิกษุวกิลจริตเหลานั้น รูปใดท่ียังระลึกอุโบสถไดบาง ระลึก   
ไมไดบาง ระลึกสังฆกรรมไดบาง ระลึกไมไดบาง มาสูอุโบสถบาง ไมมาบาง มาสูสังฆกรรม   
บาง ไมมาบาง. เราอนุญาตใหอุมมัตตกสมมติแกภกิษวุิกลจริตเห็นปานนั้น.   
                                วิธีใหอุมมัตตกสมมติ   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพึงใหอุมมัตตกสมมติอยางนี้.   
        ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:-   
                                กรรมวาจาใหอุมมัตตกสมมติ   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษช่ืุอคัคคะเปนผูวิกลจริต ระลึกอุโบสถไดบาง   
ระลึกไมไดบาง ระลึกสังฆกรรมไดบาง ระลึกไมไดบาง มาสูอุโบสถบาง ไมมาบาง   
มาสูสังฆกรรมบาง ไมมาบาง. ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงใหอุมมัตตก   
สมมติ แกคัคคะภกิษุผูวกิลจริต คือ คัคคะภิกษุระลึกอุโบสถไดก็ตาม ระลึกไมไดก็ตาม   
ระลึกสังฆกรรมไดก็ตาม ระลึกไมไดก็ตาม มาสูอุโบสถก็ตาม ไมมาก็ตาม มาสูสังฆกรรม    
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ก็ตาม ไมมากต็าม สงฆพรอมกับคัคคะภกิษุ หรือเวนจากคัดคะภกิษุ พึงทําอุโบสถได   
พึงทําสังฆกรรมได. นี้เปนญัตติ.   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษช่ืุอคัคคะเปนผูวิกลจริต ระลึกอุโบสถไดบาง   
ระลึกไมไดบาง ระลึกสังฆกรรมไดบาง ระลึกไมไดบาง มาสูอุโบสถบาง ไมมาบาง   
มาสูสังฆกรรมบาง ไมมาบาง. สงฆใหอยูบัดนี้ซ่ึงอุมมัตตกสมมติแกคัคคะภิกษุผูวิกลจริต   
คือคัคคะภิกษรุะลึกอุโบสถไดก็ตาม ระลึกไมไดก็ตาม ระลึกสังฆกรรมไดก็ตาม ระลึก   
ไมไดก็ตาม มาสูอุโบสถก็ตาม ไมมาก็ตาม มาสูสังฆกรรมก็ตาม ไมมาก็ตาม สงฆ   
พรอมกับคัคคะภกิษุ หรือเวนจากคัคคะภกิษุ จกัทําอุโบสถก็ได จักทําสังฆกรรมก็ได.   
การใหอุมมัตตกสมมติแกคัคคะภิกษุผูวกิลจริต คือ คัคคะภิกษุระลึกอุโบสถไดก็ตาม ระลึก   
ไมไดก็ตาม ระลึกสังฆกรรมไดก็ตาม ระลึกไมไดก็ตาม มาสูอุโบสถก็ตาม ไมมาก็ตาม   
มาสูสังฆกรรมก็ตาม ไมมาก็ตาม สงฆพรอมกับคัคคะภกิษุ หรือเวนจากคัคคะภกิษุ จกัทํา   
อุโบสถก็ได จักทําสังฆกรรมก็ได ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทาน   
ผูใด ทานผูนั้นพึงพูด.   
        อุมมัตตกสมมติอันสงฆใหแลว แกคัคคะภิกษุผูวกิลจริต คือคัคคะภิกษุระลึกอุโบสถ   
ไดก็ตาม ระลึกไมไดก็ตาม ระลึกสังฆกรรมไดก็ตาม ระลึกไมไดก็ตาม มาสูอุโบสถก็ตาม   
ไมมาก็ตาม มาสูสังฆกรรมก็ตาม ไมมากต็าม สงฆพรอมกับคัคคะภกิษุ หรือเวนจาก   
คัคคะภิกษุ จักทําอุโบสถก็ได จักทําสังฆกรรมก็ได ชอบแกสงฆ เหตุนัน้จึงนิ่ง ขาพเจา   
ทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้.   
                                วิธีทําอุโบสถ ๓ อยาง   
                                ๑. สวดปาติโมกข   
        [๑๘๕] กโ็ดยสมัยนัน้แล ในอาวาสแหงหนึ่งถึงวันอุโบสถ มีภิกษุอยูดวยกัน ๔ รูป   
จึงภิกษุเหลานัน้ไดมีความปริวิตกวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไววา ภิกษตุองทําอุโบสถ ดังนี้   
ก็พวกเรามีอยูเพียง ๔ รูป จะพึงทําอุโบสถอยางไรหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหภิกษุ ๔ รูป สวด   
ปาติโมกข.    
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                                ๒. ทําปาริสุทธิอุโบสถ   
        สมัยตอมา ในอาวาสแหงหนึ่งถึงวันอุโบสถ มีภิกษุอยูดวยกนั ๓ รูป จึงภิกษุเหลานั้น   
ไดมีความปริวติกวา พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตใหภิกษ ุ๔ รูป สวดปาติโมกข ก็พวกเรามีอยู   
เพียง ๓ รูป จะพึงทําอุโบสถอยางไรหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแตพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาค   
รับส่ังกะภิกษท้ัุงหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหภกิษุ ๓ รูป ทําปาริสุทธิอุโบสถแกกัน.   
                        วิธีทําปาริสุทธิอุโบสถสําหรับภิกษุ ๓ รูป   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ล พึงทําปาริสุทธิอุโบสถ อยางนี้.   
        ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหภิกษเุหลานั้นทราบดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:-   
                                ญัตติกรรมวาจา   
        ทานทั้งหลายเจาขา ขอจงฟงขาพเจา อุโบสถวันนี้ท่ี ๑๕ ถาความพรอมพร่ังของ   
ทานท้ังหลายถึงท่ีแลว เราท้ังหลายพึงทําปาริสุทธิอุโบสถแกกันเถิด.   
        ภิกษุผูเถระพึงหมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระโหยง ประคองอัญชลี แลวบอกความ   
บริสุทธ์ิของตน ตอภิกษุเหลานั้นอยางนี้วา:-   
                                คําบอกความบริสุทธ์ิ   
        ฉันบริสุทธ์ิแลว เธอ ขอเธอจําฉันวา ผูบริสุทธ์ิแลว   
        ฉันบริสุทธ์ิแลว เธอ ขอเธอจําฉันวา ผูบริสุทธ์ิแลว   
        ฉันบริสุทธ์ิแลว เธอ ขอเธอจําฉันวา ผูบริสุทธ์ิแลว.   
        ภิกษุผูนวกะพึงหมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระโหยง ประคองอัญชลีแลวบอกความ   
บริสุทธ์ิของตน ตอภิกษุเหลานั้นอยางนี้วา:-   
        ผมบริสุทธ์ิแลว ขอรับ ขอทานท้ังหลายจําผมวา ผูบริสุทธ์ิแลว   
        ผมบริสุทธ์ิแลว ขอรับ ขอทานท้ังหลายจําผมวา ผูบริสุทธ์ิแลว   
        ผมบริสุทธ์ิแลว ขอรับ ขอทานท้ังหลายจําผมวา ผูบริสุทธ์ิแลว.    
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        สมัยตอมา ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษอุยูดวยกนั ๒ รูป จึงภิกษุเหลานั้น   
ไดมีความปริวติกวา  พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตใหภิกษ ุ๔ รูปสวดปาติโมกข  ใหภกิษุ ๓ รูป   
ทําปาริสุทธิอุโบสถแกกัน  กพ็วกเรามีเพียง ๒ รูป  จะพึงทําอุโบสถอยางไรหนอ จึงกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.  พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา  ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรา   
อนุญาตใหภิกษุ ๒ รูป ทําปาริสุทธิอุโบสถ.   
                        วิธีทําปาริสุทธิอุโบสถสําหรับภิกษุ ๒ รูป   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ล พึงทําปาริสุทธิอุโบสถอยางนี้:-   
        ภิกษุผูเถระพึงหมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระโหยง ประคองอัญชลีแลว บอกความ   
บริสุทธ์ิของตน ตอภิกษุผูนวกะอยางนีว้า:-   
                                คําบอกความบริสุทธ์ิ   
        ฉันบริสุทธ์ิแลว เธอ ขอเธอจําฉันวา ผูบริสุทธ์ิแลว   
        ฉันบริสุทธ์ิแลว เธอ ขอเธอจําฉันวา ผูบริสุทธ์ิแลว   
        ฉันบริสุทธ์ิแลว เธอ ขอเธอจําฉันวา ผูบริสุทธ์ิแลว.   
        ภิกษุผูนวกะพึงหมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระโหยง ประคองอัญชลีแลว บอกความ   
บริสุทธ์ิของตน ตอภิกษุผูเถระอยางนีว้า:-   
                                คําบอกความบริสุทธ์ิ   
        ผมบริสุทธ์ิแลว ขอรับ ขอทานจําผมวา ผูบริสุทธ์ิแลว   
        ผมบริสุทธ์ิแลว ขอรับ ขอทานจําผมวา ผูบริสุทธ์ิแลว   
        ผมบริสุทธ์ิแลว ขอรับ ขอทานจําผมวา ผูบริสุทธ์ิแลว.   
                                ๓. อธิษฐานอุโบสถ   
        สมัยตอมา ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษอุยูรูปเดียว จึงภิกษนุั้นไดมีความ   
ปริวิตกวา พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตใหภิกษุ ๔ รูป สวดปาติโมกข ใหภกิษุ ๓ รูปทําปาริสุทธิ-    
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อุโบสถแกกัน ใหภกิษุ ๒ รูป  ทําปาริสุทธิอุโบสถ ก็เรามีอยูเพยีงรูปเดียว จะพึงทําอุโบสถ   
อยางไรหนอ.  ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.  พระผูมีพระภาครับส่ังกะภกิษุ   
ท้ังหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุในศาสนานีอ้ยูรูปเดียว.   
ภิกษนุั้นพึงกวาดสถานท่ีเปนท่ีไปมาแหงภกิษุท้ังหลาย คือจะเปนโรงฉัน มณฑป หรือโคนตนไม   
ก็ตาม  แลวตั้งน้ําฉัน น้ําใช ปูอาสนะ ตามประทีปไว แลวนั่งรออยู.  ถามีภิกษเุหลาอ่ืนมา   
พึงทําอุโบสถรวมกับพวกเธอ ถาไมมีมา พึงอธิษฐานวา  วันนี้เปนวนัอุโบสถของเรา ถาไม   
อธิษฐาน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ในอาวาสที่มีภิกษอุยูดวยกนั ๔ รูป จะนําปาริสุทธิของภิกษรูุปหนึ่ง   
มา แลว ๓ รูปสวดปาติโมกขไมได  ถาขืนสวด ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ในอาวาสที่มีภิกษอุยูดวยกนั ๓ รูป จะนําปาริสุทธิของภิกษรูุปหนึ่ง   
มา แลว ๒ รูปทําปาริสุทธิอุโบสถไมได  ถาขืนทํา ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ในอาวาสที่มีภิกษอุยูดวยกนั ๒ รูป จะนําปาริสุทธิของภิกษรูุปหนึ่ง   
มา แลวอีกรูปหนึ่งอธิษฐานไมได  ถาขืนอธิษฐาน ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                แสดงอาบัติกอนทําอุโบสถ   
        [๑๘๖] กโ็ดยสมัยนัน้แล  ภิกษุรูปหนึง่ตองอาบัติในวันอุโบสถ.  เธอไดมีความปริวิตก   
ในขณะน้ันวา  พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไววา ภกิษุมีอาบัติติดตัว ไมพึงทําอุโบสถ ดังนี้ ก็เรา   
เปนผูตองอาบัติแลว จะพึงปฏิบัติอยางไรหนอ จึงบอกเร่ืองนั้นแกภกิษุท้ังหลาย ภกิษุท้ังหลาย   
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.  พระผูมีพระภาครับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา  ดูกรภิกษุท้ังหลาย   
ก็ภิกษุในศาสนาน้ีตองอาบัติในวนัอุโบสถ.  ภิกษุนัน้พงึเขาไปหาภกิษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงค   
เฉวียงบา นั่งกระโหยง ประคองอัญชลี แลวกลาวอยางนีว้า แนะเธอ ผมตองอาบัติมีช่ือนี้ ผม   
แสดงคืนอาบัตินั้น.   
        ภิกษุผูรับพึงถามวา ทานเห็นหรือ?   
        ภิกษุผูแสดงพึงตอบวา ครับ ผมเห็น.   
        ภิกษุผูรับพึงบอกวา ทานพึงสํารวมตอไป.    
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                                สงสัยในอาบัติ   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กภ็ิกษุในศาสนานีมี้ความสงสัยในอาบัติ ในวันอุโบสถ.  ภิกษนุั้น   
พึงเขาไปหาภกิษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระโหยง ประคองอัญชลีแลว กลาวอยางนี ้  
วา แนะเธอ  ผมมีความสงสัยในอาบัติมีช่ือนี้ จักหมดสงสัยเม่ือใด จกัทําคืนอาบัตินั้นเม่ือนั้น   
คร้ันแลวพึงทําอุโบสถ ฟงปาติโมกข แตไมพึงทําอันตรายแกอุโบสถ เพราะขอท่ีสงสัยนั้นเปน   
ปจจัย.   
                                แสดงสภาคาบัติไมตก   
        [๑๘๗] กโ็ดยสมัยนัน้แล พระฉัพพัคคียแสดงสภาคาบัติ.  ภิกษุท้ังหลายจึงกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.  พระผูมีพระภาคตรัสหามภกิษุท้ังหลายวา  ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุ   
ไมพึงแสดงสภาคาบัติ รูปใดแสดง ตองอาบัติทุกกฏ.   
        สมัยตอมา  ภิกษุฉัพพัคคียรับแสดงสภาคาบัติ.  ภกิษุท้ังหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแด   
พระผูมีพระภาค.  พระผูมีพระภาคตรัสหามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุไมพึงรับ   
แสดงสภาคาบัติ  รูปใดรับแสดง ตองอาบัติทุกกฏ.   
                        ระลึกอาบัติไดเม่ือกําลังสวดปาติโมกข   
        [๑๘๘] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึง่เม่ือกําลังสวดปาติโมกข ระลึกอาบัติได จึง   
ภิกษนุั้นไดมีความปริวิตกวา  พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไววา  ภกิษุมีอาบัติติดตัวไมพึงทําอุโบสถ   
ก็เราเปนผูตองอาบัติแลว จะพึงปฏิบัติอยางไรหนอ.  จึงบอกเร่ืองนั้นแกภิกษุท้ังหลาย ภกิษุ   
ท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาครับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุ   
ท้ังหลาย เม่ือกาํลังสวดปาติโมกขอยู ภกิษใุนศาสนาน้ีระลึกอาบัติได.  ภิกษนุั้นพึงบอกภิกษุ   
ใกลเคียงอยางนี้วา  อาวุโส ผมตองอาบัติมีช่ือนี้ ลุกจากท่ีนี้แลวจกัทําคืนอาบัตินั้น คร้ันแลวพึง   
ทําอุโบสถ ฟงปาติโมกข แตไมพึงทําอันตรายแกอุโบสถ เพราะขอท่ีระลึกอาบัติไดนัน้เปนปจจัย.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เม่ือกาํลังสวดปาติโมกขอยู ภกิษใุนศาสนาน้ีมีความสงสัยในอาบัติ.   
ภิกษนุั้นพึงบอกกะภิกษุใกลเคียงอยางนีว้า แนะเธอ ผมมีความสงสัยในอาบัติมีช่ือนี้ จกัหมด   
สงสัยเม่ือใด  จักทําคืนอาบัตินั้น เม่ือนัน้ คร้ันแลวพึงทําอุโบสถ ฟงปาติโมกข แตไมพึงทํา   
อันตรายแกอุโบสถ เพราะขอท่ีสงสัยนั้นเปนปจจยั.    
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                                สงฆตองสภาคาบัติ   
        [๑๘๙] กโ็ดยสมัยนัน้แล ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ สงฆท้ังหมดตองสภาคาบัติ   
จึงภิกษุเหลานัน้ไดมีความปริวิตกวา  พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไววา  ภิกษจุะแสดงสภาคาบัติ   
ไมได  จะรับแสดงสภาคาบัติไมได  ดังนี้ กส็งฆหมูนี้ ลวนตองสภาคาบัติแลว  พวกเราจะพึง   
ปฏิบัติอยางไรหนอ  แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.  พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุ   
ท้ังหลายวา  ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวนัอุโบสถ สงฆท้ังหมดในศาสนานี้   
ตองสภาคาบัติ.  ภิกษเุหลานัน้พึงสงภิกษุรูปหนึ่งไปสูอาวาสใกลเคียง พอจะกลับมาทันในวันนัน้   
ดวยส่ังวา อาวโุส เธอจงไปทําคืนอาบัตินั้นแลวมา พวกเราจักทําคืนอาบัติในสํานักเธอ ถาได   
ภิกษเุชนนัน้อยางนี้ นัน่เปนการดี  ถาไมได ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ  พึงประกาศใหสงฆทราบ   
ดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี:้-   
                                ญัตติกรรมวาจา   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา  สงฆท้ังหมดนี้ตองสภาคาบัติ เหน็ภิกษุรูปอ่ืน   
ผูบริสุทธ์ิ  ไมมีอาบัติเม่ือใด จักทําคืนอาบัตินั้นในสํานักเธอเม่ือนั้น  คร้ันแลวพึงทําอุโบสถ   
สวดปาติโมกข แตไมพึงทําอันตรายแกอุโบสถ เพราะขอท่ีตองสภาคาบัตินั้นเปนปจจัย.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ สงฆท้ังหมดในศาสนาน้ีมีความ   
สงสัยในสภาคาบัติ.  ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา   
วาดังนี:้-   
                                ญัตติกรรมวาจา   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา  สงฆท้ังหมดนี้มีความสงสัยในสภาคาบัติ หมดความ   
สงสัยเม่ือใด จกัทําคืนอาบัตนิั้น  เม่ือนัน้  คร้ันแลวพึงทําอุโบสถ สวดปาติโมกข แตไมพึง   
ทําอันตรายแกอุโบสถ เพราะขอท่ีมีความสงสัยนั้นเปนปจจัย.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  ก็สงฆในศาสนานีจ้ําพรรษาอยูในอาวาสแหงหนึ่ง เปนผูตอง   
สภาคาบัติ.  ภกิษุเหลานั้นสงภิกษุรูปหนึ่งไปสูอาวาสใกลเคียงพอจะกลับมาทันในวันนั้น ดวยส่ังวา   
อาวุโส เธอจงไปทําคืนอาบัตินั้นแลวมา  พวกเราจักทําคืนอาบัตินั้นในสํานักเธอ.  ถาไดภิกษุ   
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เชนนั้นอยางนี ้นั่นเปนการดี ถาไมได พึงสงภิกษุรูปหนึ่งไปช่ัวระยะกาล ๗ วัน ดวยส่ังวา อาวุโส   
เธอจงไปทําคืนอาบัตินั้นแลวมา พวกเราจกัทําคืนอาบัตนิั้น ในสํานกัเธอ.   
        [๑๙๐] กโ็ดยสมัยนัน้แล ในอาวาสแหงหนึ่ง สงฆท้ังหมด ตองสภาคาบัติ. สงฆ   
หมูนั้นไมรูจักช่ือ  ไมรูจักโคตรของอาบัตินั้น.  มีภกิษุรูปอ่ืนมาในอาวาสนั้น เธอเปนพหูสูต   
ชํานาญในคัมภีร ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา เปนบัณฑิต ฉลาด มีปญญา ละอาย รังเกียจ   
ผูใครตอสิกขา. ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปหาภกิษนุั้น แลวไดเรียนถามขอความนี้กะภิกษุนั้นวา ภิกษ-ุ   
รูปใด  ทําอยางนี้ดวย อยางนีด้วย ภกิษุรูปนัน้ตองอาบัติช่ืออะไร ขอรับ?   
        พระพหสููตตอบอยางนี้วา ภิกษุรูปใด ทําอยางนีด้วย อยางนี้ดวย ภิกษุรูปนั้นตองอาบัติ-   
ช่ือนี้ ขอรับ ทานตองอาบัติช่ือนี้แลว จงทําคืนอาบัตินั้นเสีย.   
        ภิกษุรูปน้ันกลาวอยางนีว้า  มิใชผมแตผูเดียวทีต่องอาบัตินี้ ขอรับ สงฆหมูนี้ลวนตอง   
อาบัตินี้ท้ังนั้น.   
        พระพหสููตกลาวอยางนี้วา  ภิกษุรูปอ่ืนท่ีตองอาบัติแลว หรือมิไดตอง จักชวยอะไร-   
ทานได ขอรับ นิมนตทานออกจากอาบัติของตนเสียเถิด ขอรับ.   
        จึงภิกษุนัน้ไดทําคืนอาบัตินั้นตามคําของพระพหูสูต แลวเขาไปหาภิกษเุหลานั้น คร้ันแลว   
ไดแจงความขอนี้กะภิกษุเหลานั้นวา  อาวโุสท้ังหลาย ไดทราบมาวา  ภิกษุรูปใดทําอยางนี้ดวย   
อยางนี้ดวย  ภกิษุรูปนั้นตองอาบัติช่ือนี้ พวกทานตองอาบัติช่ือนี้แลว ขอรับ จงทําคืนอาบัติ-   
นั้นเสีย.  แตภกิษุเหลานั้นไมปรารถนาจะทําคืนอาบัตินั้น ตามคําของพระผูบอก.  ภกิษท้ัุงหลาย   
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค  พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย   
ก็ในอาวาสแหงหนึ่ง สงฆท้ังหมดในศาสนานี้ตองสภาคาบัติ. สงฆหมูนัน้ไมรูจักช่ือ ไมรูจักโคตร   
ของอาบัตินั้น.  มีภิกษุรูปอ่ืนมาในอาวาสน้ัน  เธอเปนพหสููต ชํานาญในคัมภีร  ทรงธรรม   
ทรงวินัย ทรงมาติกา เปนบัณฑิต ฉลาด มีปญญา ละอาย รังเกียจ ผูใครตอสิกขา. ภิกษุ-   
รูปหนึ่งเขาไปหาภิกษุนัน้ แลวไดเรียนถามภิกษนุั้นอยางนี้วา  ภิกษุรูปใดทําอยางนี้ดวย อยางนี้ดวย   
ภิกษุรูปนั้นตองอาบัติช่ืออะไรขอรับ?   
        พระพหสููตตอบอยางนี้ วาภิกษุรูปใดทําอยางนีด้วย อยางนีด้วย ภิกษุรูปนั้นตองอาบัติ   
ช่ือนี้ ขอรับ ทานตองอาบัติช่ือนี้แลว จงทําคืนอาบัตินั้นเสีย.    
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        ภิกษุรูปน้ันกลาวอยางนีว้า มิใชผมแตผูเดียวทีต่องอาบัตินี้ ขอรับ สงฆหมูนี้ลวนตอง   
อาบัตินี้ท้ังนั้น.   
        พระพหสููตกลาวอยางนี้วา ภิกษุรูปอ่ืนท่ีตองอาบัติแลวหรือมิไดตอง จักชวยอะไรทานได   
ขอรับ นิมนตทานออกจากอาบัติของตนเสียเถิด ขอรับ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ถาภกิษุนั้นทําคืนอาบัตินั้น ตามคําของพระพหสููต แลวเขาไปหา   
ภิกษเุหลานั้น คร้ันแลวบอกภิกษเุหลานั้นอยางนี้วา อาวโุสท้ังหลาย ไดทราบมาวา ภิกษุรูปใด   
ทําอยางนี้ดวย อยางนี้ดวย ภกิษุรูปนั้นตองอาบัติช่ือนี้ พวกทานตองอาบัติช่ือนี้แลว ขอรับ   
จงทําคืนอาบัตนิั้นเสีย.  ถาภกิษุเหลานั้น  จะพึงทําคืนอาบัตินั้น ตามคําของภิกษุผูบอก   
ทําไดอยางนี้ นั่นเปนการดี  ถาจะไมพึงทําคืน ภิกษุนั้นไมปรารถนา ก็ไมพึงวากลาวภิกษุ   
เหลานั้น.   
                                โจทนาวตัถุภาณวาร จบ.   
                                _____________   
                                ทําอุโบสถไมตองอาบัติ ๑๕ ขอ   
        [๑๙๑] กโ็ดยสมัยนัน้แล ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุเจาถ่ินมากรูป   
ดวยกัน แตประชุมกัน ๔ รูปบาง เกินกวาบาง.  พวกเธอไมรูวายังมีภิกษเุจาถ่ินพวกอ่ืนท่ียังไมมา.   
พวกเธอมีความสําคัญวาเปนธรรม  มีความสําคัญวาเปนวนิัย  เปนหมู มีความสําคัญวาพรอมกัน   
ไดทําอุโบสถ สวดปาติโมกข.  เม่ือพวกเธอกําลังสวดปาติโมกข. ขณะนั้น มีภกิษุเจาถ่ินพวกอ่ืน   
มาถึงมีจํานวนมากกวา.  ภิกษุท้ังหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.  พระผูมีพระภาค   
รับส่ังกะภิกษท้ัุงหลาย วาดังนี้:-   
        ๑. ดูกรภกิษุท้ังหลาย กใ็นอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุเจาถ่ินในศาสนานี้   
มากรูปดวยกนั แตประชุมกนั ๔ รูปบาง เกินกวาบาง. พวกเธอไมรูวา ยังมีภกิษุเจาถ่ินพวกอ่ืน   
ท่ียังไมมา. พวกเธอมีความสําคัญวาเปนธรรม มีความสําคัญวาเปนวนิัย เปนหมู มีความสําคัญ    
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วาพรอมกัน จงึทําอุโบสถ  สวดปาติโมกข.  เม่ือพวกเธอกําลังสวดปาติโมกข. ขณะนั้น   
มีภิกษเุจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจํานวนมากกวา. ภิกษเุหลานัน้ตองสวดปาติโมกขใหม. พวกภิกษุ   
ผูสวด ไมตองอาบัติ.   
        ๒. ดูกรภกิษุท้ังหลาย  อนึ่ง ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวนัอุโบสถ มีภิกษุเจาถ่ินใน   
ศาสนาน้ีมากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๔ รูปบาง เกินกวาบาง. พวกเธอไมรูวา ยังมีภิกษุ   
เจาถ่ินพวกอ่ืนที่ยังไมมา. พวกเธอมีความสําคัญวาเปนธรรม มีความสําคัญวาเปนวนิัย เปนหมู   
มีความสําคัญวาพรอมกัน จงึทําอุโบสถสวดปาติโมกข.  เม่ือพวกเธอกาํลังสวดปาติโมกข   
ขณะน้ัน มีภกิษุเจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจํานวนเทากัน. ปาติโมกขท่ีสวดแลวก็เปนอันสวดดีแลว.   
พวกภิกษุผูมาทีหลัง พึงฟงสวนท่ียังเหลือตอไป. พวกภกิษุผูสวด ไมตองอาบัติ.   
        ๓. ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนึ่ง ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวนัอุโบสถ มีภิกษุเจาถ่ินในศาสนานี้   
มากรูปดวยกนั แตประชุมกนั ๔ รูปบาง เกินกวาบาง. พวกเธอไมรูวา ยังมีภกิษุเจาถ่ินพวกอ่ืน   
ท่ียังไมมา. พวกเธอมีความสําคัญวาเปนธรรม มีความสําคัญวาเปนวนิัย เปนหมู มีความสําคัญ   
วาพรอมกัน จงึทําอุโบสถ  สวดปาติโมกข.  เม่ือพวกเธอกําลังสวดปาติโมกข ขณะนั้นมีภกิษุ   
เจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจํานวนนอยกวา. ปาติโมกขท่ีสวดแลวก็เปนอันสวดดีแลว. พวกภิกษุ   
ผูมาทีหลัง พึงฟงสวดท่ียังเหลือตอไป.  พวกภิกษุผูสวดไมตองอาบัติ.   
        ๔. ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนึ่ง  ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวนัอุโบสถ มีภิกษุเจาถ่ินใน   
ศาสนาน้ีมากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๔ รูปบาง เกินกวาบาง. พวกเธอไมรูวา ยังมีภิกษุ   
เจาถ่ินพวกอ่ืนที่ยังไมมา. พวกเธอมีความสําคัญวาเปนธรรม มีความสําคัญวาเปนวนิัย เปนหมู   
มีความสําคัญวาพรอมกัน จงึทําอุโบสถ  สวดปาติโมกข.  พอพวกเธอสวดปาติโมกขจบ ขณะน้ัน   
มีภิกษเุจาถ่ินพวกอ่ืนมา ถึงมีจํานวนมากกวา.  ภิกษเุหลานัน้ตองสวดปาติโมกขใหม. พวกภิกษุ   
ผูสวด ไมตองอาบัติ.   
        ๕. ดูกรภกิษุท้ังหลาย  อนึ่ง ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวนัอุโบสถ มีภิกษุเจาถ่ินใน   
ศาสนาน้ีมากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๔ รูปบาง เกินกวาบาง. พวกเธอไมรูวา ยังมีภิกษุเจาถ่ิน   
พวกอ่ืนท่ียังไมมา. พวกเธอมีความสําคัญวาเปนธรรม มีความสําคัญวาเปนวินยั เปนหมู มีความ   
สําคัญวาพรอมกัน จึงทําอุโบสถ สวดปาติโมกข. พอพวกเธอสวดปาติโมกขจบ ขณะนั้น   
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มีภิกษเุจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจํานวนเทากนั. ปาติโมกขท่ีสวดแลวก็เปนอันสวดดแีลว. พวกภิกษ-ุ   
ผูมาทีหลัง พึงบอกปาริสุทธิในสํานักพวกเธอ. พวกภิกษผูุสวด ไมตองอาบัติ.   
        ๖. ดูกรภกิษุท้ังหลาย  อนึ่ง ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวนัอุโบสถ มีภิกษุเจาถ่ินใน   
ศาสนาน้ีมากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๔ รูปบาง เกินกวาบาง. พวกเธอไมรูวา ยังมีพวกภิกษุ   
เจาถ่ินพวกอ่ืนที่ยังไมมา. พวกเธอมีความสําคัญวาเปนธรรม มีความสําคัญวาเปนวนิัย เปนหมู   
มีความสําคัญวาพรอมกัน จงึทําอุโบสถ สวดปาติโมกข. พวกเธอสวดปาติโมกขจบ ขณะน้ัน   
มีภิกษเุจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจํานวนนอยกวา. ปาติโมกขท่ีสวดแลวก็เปนอันสวดดีแลว. พวก   
ภิกษุผูมาทีหลัง พึงบอกปาริสุทธิในสํานักพวกเธอ. พวกภิกษุผูสวดไมตองอาบัติ.   
        ๗. ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนึ่ง  ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวนัอุโบสถ มีภิกษุเจาถ่ินใน   
ศาสนาน้ีมากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๔ รูปบาง เกินกวาบาง. พวกเธอไมรูวา ยังมีภิกษุเจาถ่ิน   
พวกอ่ืนท่ียังไมมา. พวกเธอมีความสําคัญวาเปนธรรม มีความสําคัญวาเปนวินยั เปนหมู มีความ   
สําคัญวาพรอมกัน จึงทําอุโบสถ  สวดปาติโมกข. พอพวกเธอสวดปาติโมกขจบ บริษัทยังไมทัน   
ลุกไป ขณะนัน้  มีภิกษุเจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจํานวนมากกวา. ภิกษุเหลานั้นตองสวดปาติโมกข   
ใหม. พวกภิกษุผูสวดไมตองอาบัติ.   
        ๘. ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนึ่ง  ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวนัอุโบสถ มีภิกษุเจาถ่ินใน   
ศาสนาน้ีมากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๔ รูปบาง เกินกวาบาง. พวกเธอไมรูวา ยังมีภิกษุเจาถ่ิน   
พวกอ่ืนท่ียังไมมา. พวกเธอมีความสําคัญวาเปนธรรม มีความสําคัญวาเปนวินยั เปนหมู มีความ   
สําคัญวาพรอมกัน จึงทําอุโบสถ  สวดปาติโมกข.  พอพวกเธอสวดปาติโมกขจบ บริษัทยังไมทัน   
ลุกไป ขณะนัน้  มีภิกษุเจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึงมีจํานวนเทากัน ....   
        ๙. ดูกรภกิษุท้ังหลาย .... มีจํานวนนอยกวา ปาติโมกขท่ีสวดแลวก็เปนอันสวดดีแลว.   
พวกภิกษุผูมาทีหลัง พึงบอกปาริสุทธิในสํานักพวกเธอ. พวกภิกษุผูสวด ไมตองอาบัติ.   
        ๑๐. ดูกรภิกษุท้ังหลาย อนึ่ง  ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภกิษุเจาถ่ิน   
ในศาสนานี้มากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๔ รูปบาง เกินกวาบาง. พวกเธอไมรูวา ยังมีภิกษุ   
เจาถ่ินพวกอ่ืนที่ยังไมมา. พวกเธอมีความสําคัญวาเปนธรรม มีความสําคัญวาเปนวนิัย เปนหมู   
มีความสําคัญวาพรอมกัน จงึทําอุโบสถ  สวดปาติโมกข. พอพวกเธอสวดปาติโมกขจบ บริษัท   
บางพวกลุกไปแลว ขณะน้ันมีภิกษุเจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจํานวนมากกวา. ภกิษุเหลานั้นตอง   
สวดปาติโมกขใหม พวกภิกษุผูสวด ไมตองอาบัติ.    



พระวนิัยปฎก เลม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หนาท่ี 209 
        ๑๑. ดูกรภิกษุท้ังหลาย อนึ่ง  ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภกิษุเจาถ่ินใน   
ศาสนาน้ีมากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๔ รูปบาง เกินกวาบาง. พวกเธอไมรูวา ยังมีภิกษุเจาถ่ิน   
พวกอ่ืนท่ียังไมมา. พวกเธอมีความสําคัญวาเปนธรรม มีความสําคัญวาเปนวินยั เปนหมู มีความ   
สําคัญวาพรอมกัน จึงทําอุโบสถ  สวดปาติโมกข. พอภกิษุเหลานั้นสวดปาติโมกขจบ บริษัท   
บางพวกลุกไปแลว  ขณะน้ันมีภิกษุเจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจํานวนเทากนั ....   
        ๑๒. ดูกรภิกษุท้ังหลาย .... มีจํานวนนอยกวา ปาติโมกขท่ีสวดแลวก็เปนอันสวดดีแลว.   
พวกภิกษุผูมาทีหลัง พึงบอกปาริสุทธิในสํานักพวกเธอ. พวกภิกษุผูสวด ไมตองอาบัติ.   
        ๑๓. ดูกรภิกษุท้ังหลาย อนึ่ง  ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภกิษุเจาถ่ินใน   
ศาสนาน้ีมากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๔ รูปบาง เกินกวาบาง. พวกเธอไมรูวา ยังมีภิกษุ   
เจาถ่ินพวกอ่ืนที่ยังไมมา. พวกเธอมีความสําคัญวาเปนธรรม มีความสําคัญวาเปนวนิัย เปนหมู   
มีความสําคัญวาพรอมกัน จงึทําอุโบสถ  สวดปาติโมกข.  พอพวกเธอสวดปาติโมกขจบ บริษัท   
ลุกไปหมดแลว ขณะน้ัน มีภกิษุเจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจํานวนมากกวา.  ภิกษเุหลานั้นตองสวด   
ปาติโมกขใหม. พวกภิกษุผูสวด ไมตองอาบัติ.   
        ๑๔. ดูกรภิกษุท้ังหลาย อนึ่ง  ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภกิษุเจาถ่ินใน   
ศาสนาน้ีมากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๔ รูปบาง เกินกวาบาง. พวกเธอไมรูวา ยังมีภิกษุ   
เจาถ่ินพวกอ่ืนที่ยังไมมา. พวกเธอมีความสําคัญวาเปนธรรม มีความสําคัญวาเปนวนิัย เปนหมู   
มีความสําคัญวาพรอมกัน จงึทําอุโบสถ  สวดปาติโมกข.  พอพวกเธอสวดปาติโมกขจบ บริษัท   
ลุกไปหมดแลว  ขณะน้ัน  มีภิกษเุจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจาํนวนเทากัน ....   
        ๑๕. ดูกรภิกษุท้ังหลาย .... มีจํานวนนอยกวา ปาติโมกขท่ีสวดแลวก็เปนอันสวดดีแลว.   
พวกภิกษุผูมาทีหลัง พึงบอกปาริสุทธิในสํานักพวกเธอ. พวกภิกษุผูสวด ไมตองอาบัติ.   
                        ทําอุโบสถไมตองอาบัติ ๑๕ ขอ จบ.   
                        ทําอุโบสถเปนหมูสําคัญวาพรอมกัน ๑๕ ขอ   
        [๑๙๒] ๑. ดูกรภกิษุท้ังหลาย กใ็นอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษเุจาถ่ินใน   
ศาสนาน้ีมากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๔ รูปบาง เกินกวาบาง. พวกเธอรูอยูวา ยังมีภิกษุเจาถ่ิน    
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พวกอ่ืนท่ียังไมมา. พวกเธอมีความสําคัญวาเปนธรรม มีความสําคัญวาเปนวินยั เปนหมู มีความ   
สําคัญวาพรอมกัน จึงทําอุโบสถ  สวดปาติโมกข.  เม่ือพวกเธอกําลังสวดปาติโมกข ขณะน้ัน   
มีภิกษเุจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจํานวนมากกวา.  ภิกษเุหลานัน้ตองสวดปาติโมกขใหม. พวกภิกษุ   
ผูสวด ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ๒. .... ขณะน้ัน มีภกิษุเจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึงมีจํานวนเทากัน ....   
        ๓. .... มีจํานวนนอยกวา ปาติโมกขท่ีสวดแลวก็เปนอันสวดดแีลว. พวกภิกษุผูมาทีหลัง   
พึงฟงสวนท่ีเหลือตอไป.  พวกภิกษุผูสวด ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ๔. ดูกรภกิษุท้ังหลาย  อนึ่ง ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวนัอุโบสถ มีภิกษุเจาถ่ินในศาสนา   
นี้มากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๔ รูปบาง เกินกวาบาง. พวกเธอรูอยูวา ยังมีภกิษุเจาถ่ินพวก   
อ่ืนท่ียังไมมา. พวกเธอมีความสําคัญวาเปนธรรม มีความสําคัญวาเปนวนิัย เปนหมู มีความ   
สําคัญวาพรอมกัน จึงทําอุโบสถ  สวดปาติโมกข.  พอพวกเธอสวดปาติโมกขจบ  ขณะน้ัน มี   
ภิกษเุจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจาํนวนมากกวา.  ภิกษเุหลานัน้ตองสวดปาติโมกขใหม. พวกภิกษุ   
ผูสวด ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ๕. .... ขณะน้ัน มีภกิษุเจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจํานวนเทากัน ....   
        ๖. .... มีจํานวนนอยกวา ปาติโมกขท่ีสวดแลวก็เปนอันสวดดแีลว พวกภิกษุผูมาทีหลัง   
พึงบอกปาริสุทธิในสํานักพวกเธอ.  พวกภกิษุผูสวด ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ๗. ดูกรภกิษุท้ังหลาย  อนึ่ง  ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวนัอุโบสถ มีภิกษุเจาถ่ินในศาสนา   
นี้มากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๔ รูปบาง เกินกวาบาง. พวกเธอรูอยูวา ยังมีพวกภกิษุเจาถ่ิน   
อ่ืนท่ียังไมมา. พวกเธอมีความสําคัญวาเปนธรรม มีความสําคัญวาเปนวนิัย เปนหมู มีความ   
สําคัญวาพรอมกัน จึงทําอุโบสถ  สวดปาติโมกข. พอพวกเธอสวดปาติโมกขจบ บริษัทยังไม   
ทันลุกไป .... มีจํานวนมากกวา ....   
        ๘. .... มีจํานวนเทากัน ....   
        ๙. .... มีจาํนวนนอยกวา ....   
        ๑๐. .... บริษัทบางพวกลุกไปแลว .... มีจํานวนมากกวา ....   
        ๑๑. .... มีจํานวนเทากนั ....    
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        ๑๒. .... มีจํานวนนอยกวา ....   
        ๑๓. .... บริษัทลุกไปหมดแลว ขณะนั้น มีภกิษุเจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจํานวนมากกวา.   
ภิกษเุหลานั้นตองสวดปาติโมกขใหม. พวกภิกษุผูสวด ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ๑๔. .... ขณะนัน้ มีภกิษุเจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจํานวนเทากัน ....   
        ๑๕. .... มีจํานวนนอยกวา ปาติโมกขท่ีสวดแลวก็เปนอันสวดดีแลว. พวกภิกษุผูมาทีหลัง   
พึงบอกปาริสุทธิในสํานักพวกเธอ. พวกภกิษุผูสวด ตองอาบัติทุกกฏ.   
                        ทําอุโบสถเปนหมูสําคัญวาพรอมกัน ๑๕ ขอ จบ.   
                                มีความสงสัยทําอุโบสถ ๑๕ ขอ   
        [๑๙๓] ๑. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภกิษุเจาถ่ินใน   
ศาสนาน้ีมากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๔ รูปบาง เกินกวาบาง. พวกเธอรูอยูวา ยังมีภิกษุ   
เจาถ่ินพวกอ่ืนที่ยังไมมา และมีความสงสัยวา พวกเราควรทําอุโบสถหรือไมควรหนอ ดังนี้ แลว   
ยังขืนทําอุโบสถ  สวดปาติโมกข. เม่ือพวกเธอกําลังสวดปาติโมกข ขณะน้ัน  มีภิกษุเจาถ่ิน   
พวกอ่ืนมาถึงมีจํานวนมากกวา ภกิษุเหลานัน้ตองสวดปาติโมกขใหม. พวกภิกษุผูสวด ตอง   
อาบัติทุกกฏ.   
        ๒. .... ขณะน้ัน มีภกิษุเจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจํานวนเทากัน ....   
        ๓. .... มีจํานวนนอยกวา ปาติโมกขท่ีสวดแลวก็เปนอันสวดดแีลว พวกภิกษุผูมา   
ทีหลัง  พึงฟงสวนท่ีเหลือตอไป.  พวกภกิษุผูสวด ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ๔. ดูกรภกิษุท้ังหลาย  อนึ่ง  ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวนัอุโบสถ มีภิกษุเจาถ่ินในศาสนานี้   
มากรูปดวยกนั แตประชุมกนั ๔ รูปบาง เกินกวาบาง. พวกเธอรูอยูวา ยังมีภกิษุเจาถ่ินพวกอ่ืน   
ท่ียังไมมา และมีความสงสัยวา พวกเราควรทําอุโบสถหรือไมควรหนอ ดังนี้ แลวยังขืนทํา   
อุโบสถ สวดปาติโมกข. พอพวกเธอสวดปาติโมกขจบ ขณะน้ันมีภกิษุ .... มีจํานวนมากกวา ....   
        ๕. .... มีจาํนวนเทากัน ....   
        ๖. .... มีจํานวนนอยกวา ....   
        ๗. .... บริษัทยังไมทันลุกไป .... มีจํานวนมากกวา ....    
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        ๘. .... มีจํานวนเทากัน ....   
        ๙. .... มีจาํนวนนอยกวา ....   
        ๑๐. .... บริษัทบางพวกลุกไปแลว .... มีจํานวนมากกวา ....   
        ๑๑. .... มีจํานวนเทากนั ....   
        ๑๒. .... มีจํานวนนอยกวา ....   
        ๑๓. .... บริษัทลุกไปหมดแลว ขณะนั้น มีภกิษุเจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจํานวนมากกวา.   
ภกิษเุหลานั้นตองสวดปาติโมกขใหม. พวกภิกษุผูสวด ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ๑๔. .... ขณะนัน้ มีภกิษุเจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจํานวนเทากัน ....   
        ๑๕. .... มีจํานวนนอยกวา ปาติโมกขท่ีสวดแลวก็เปนอันสวดดีแลว. พวกภิกษุผูมา   
ทีหลัง พึงบอกปาริสุทธิในสํานักพวกเธอ. พวกภิกษุผูสวด ตองอาบัติทุกกฏ.   
                        มีความสงสัยทําอุโบสถ ๑๕ ขอ จบ.   
                                ฝนใจทําอุโบสถ ๑๕ ขอ   
        [๑๙๔] ๑. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็อาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุเจาถ่ินมากรูป   
ดวยกัน แตประชุมกัน ๔ รูปบาง เกินกวาบาง. พวกเธอรูอยูวา ยังมีภกิษุเจาถ่ินพวกอ่ืนท่ียังไมมา.   
แตฝนใจทําอุโบสถ สวดปาติโมกขดวยเขาใจวา พวกเราควรทําอุโบสถแท มิใชไมควร.  เม่ือพวก   
เธอกําลังสวดปาติโมกข ขณะน้ัน  มีภิกษุเจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจํานวนมากกวา.  ภิกษุเหลานั้น   
ตองสวดปาติโมกขใหม. พวกภิกษุผูสวด ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ๒. .... ขณะน้ัน มีภกิษุเจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจํานวนเทากัน ....   
        ๓. .... มีจํานวนนอยกวา ปาติโมกขท่ีสวดแลว ก็เปนอันสวดดแีลว. พวกภิกษุท่ีมา   
ทีหลัง  พึงฟงสวนท่ีเหลือตอไป.  พวกภกิษุผูสวด ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ๔. ดูกรภกิษุท้ังหลาย  อนึ่ง  ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวนัอุโบสถ มีภิกษุเจาถ่ินในศาสนานี้   
มากรูปดวยกนั แตประชุมกนั ๔ รูปบาง เกินกวาบาง. พวกเธอรูอยูวา ยังมีภกิษุเจาถ่ินพวก   
อ่ืนท่ียังไมมา. แตฝนใจทําอุโบสถ  สวดปาติโมกขดวยเขาใจวา พวกเราควรทําอุโบสถแท มิใช   
ไมควร. พอพวกเธอสวดปาติโมกขจบ ขณะนัน้มีภกิษุ .... มีจํานวนมากกวา ....   
        ๕. .... มีจาํนวนเทากัน ....    
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        ๖. .... มีจํานวนนอยกวา ....   
        ๗. .... บริษัทยังไมทันลุกไป .... มีจํานวนมากกวา ....   
        ๘. .... มีจํานวนเทากัน ....   
        ๙. .... มีจาํนวนนอยกวา ....   
        ๑๐. .... บริษัทบางพวกลุกไปแลว .... มีจํานวนมากกวา ....   
        ๑๑. .... มีจํานวนเทากนั ....   
        ๑๒. .... มีจํานวนนอยกวา ....   
        ๑๓. .... บริษัทลุกไปหมดแลว ขณะนั้น มีภกิษุเจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจํานวนมากกวา.   
ภิกษเุหลานั้นตองสวดปาติโมกขใหม. พวกภิกษุผูสวด ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ๑๔. .... ขณะนัน้ มีภกิษุเจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจํานวนเทากัน ....   
        ๑๕. .... มีจํานวนนอยกวา ปาติโมกขท่ีสวดแลวก็เปนอันสวดดีแลว. พวกภิกษุผูมา   
ทีหลัง พึงบอกปาริสุทธิในสํานักพวกเธอ. พวกภิกษุผูสวด ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                ฝนใจทําอุโบสถ ๑๕ ขอ  จบ.   
                        มุงความแตกราวทําอุโบสถ ๑๕ ขอ   
        [๑๙๕] ๑. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภกิษุเจาถ่ิน   
ในศาสนานี้มากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๔ รูปบาง เกินกวาบาง. พวกเธอรูอยูวา ยังมีภิกษเุจาถ่ิน   
พวกอ่ืนท่ียังไมมาและมุงความแตกราววา ขอภิกษุเหลานัน้เส่ือมสูญ  ขอภิกษเุหลานัน้จงพินาศ   
จะประโยชนอะไรดวยภิกษุเหลานั้น ดังนี้ จึงทําอุโบสถ สวดปาติโมกข. เม่ือพวกเธอกําลัง   
สวดปาติโมกข ขณะนัน้มีภกิษุเจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจํานวนมากกวา  ภิกษเุหลานั้นตองสวด   
ปาติโมกขใหม. พวกภิกษุผูสวด ตองอาบัติถุลลัจจัย.   
        ๒. .... ขณะน้ัน มีภกิษุเจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจํานวนเทากัน ....   
        ๓. .... มีจํานวนนอยกวา ปาติโมกขท่ีสวดแลว ก็เปนอันสวดดแีลว. พวกภิกษุ   
ท่ีมาทีหลัง  พึงฟงสวนท่ีเหลือตอไป.  พวกภิกษุผูสวด ตองอาบัติถุลลัจจัย.   
        ๔. ดูกรภกิษุท้ังหลาย  อนึ่ง  ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวนัอุโบสถ มีภิกษุเจาถ่ินใน   
ศาสนาน้ีมากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๔ รูปบาง เกินกวาบาง. พวกเธอรูอยูวา ยังมีภิกษุเจาถ่ิน   
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พวกอ่ืนท่ียังไมมาและมุงความแตกราววา ขอภิกษุเหลานัน้จงเส่ือมสูญ ขอภิกษุเหลานัน้จงพินาศ   
จะประโยชนอะไรดวยภิกษุเหลานั้น  ดังนี้ จึงทําอุโบสถ สวดปาติโมกข. พอพวกเธอสวด   
ปาติโมกขจบ ขณะนัน้  มีภกิษุ .... มีจํานวนมากกวา ....   
        ๕. .... มีจาํนวนเทากัน ....   
        ๖. .... มีจํานวนนอยกวา ....   
        ๗. .... บริษัทยังไมทันลุกไป .... มีจํานวนมากกวา ....   
        ๘. .... มีจํานวนเทากัน ....   
        ๙. .... มีจาํนวนนอยกวา ....   
        ๑๐. .... บริษัทบางพวกลุกไปแลว .... มีจํานวนมากกวา ....   
        ๑๑. .... มีจํานวนเทากนั ....   
        ๑๒. .... มีจํานวนนอยกวา ....   
        ๑๓. .... บริษัทลุกไปหมดแลว ขณะนั้น มีภกิษุเจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจํานวนมากกวา.   
ภิกษเุหลานั้นตองสวดปาติโมกขใหม. พวกภิกษุผูสวด ตองอาบัติถุลลัจจัย.   
        ๑๔. .... ขณะนัน้ มีภกิษุเจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจํานวนเทากัน ....   
        ๑๕. .... มีจํานวนนอยกวา ปาติโมกขท่ีสวดแลว  ก็เปนอันสวดดีแลว. พวกภกิษุ   
ผูมาทีหลัง  พึงบอกปาริสุทธิในสํานักพวกเธอ. พวกภิกษผูุสวด ตองอาบัติถุลลัจจัย.   
                        มุงความแตกราวทําอุโบสถ ๑๕ ขอ จบ.   
                                การทําอุโบสถ ๒๕ ติกะ จบ   
                                ________________    



พระวนิัยปฎก เลม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หนาท่ี 215 
                                เปยยาลมุข ๗๐๐ ติกะ   
        [๑๙๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อนึ่ง ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษเุจาถ่ิน   
ในศาสนานี้มากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๔ รูปบาง เกินกวาบาง. พวกเธอไมรูวา ยังมีภิกษเุจาถ่ิน   
พวกอ่ืนกําลังเขามาภายในสีมา ....   
        .... พวกเธอไมรูวา มีภกิษุเจาถ่ินพวกอ่ืนเขามาภายในสีมาแลว ....   
        .... พวกเธอไมเห็นภิกษุเจาถ่ินพวกอ่ืนท่ีกําลังเขามาภายในสีมา ....   
        .... พวกเธอไมเห็นภิกษุเจาถ่ินพวกอ่ืนท่ีเขามาภายในสีมาแลว ....   
        .... พวกเธอไมไดยินวา มีภิกษเุจาถ่ินพวกอ่ืนกําลังเขามาภายในสีมา ....   
        .... พวกเธอไมไดยินวา มีภิกษเุจาถ่ินพวกอ่ืนเขามาภายในสีมาแลว ....   
        โดยนัย ๑๗๕ ติกะ  ภิกษุเจาถ่ินกับภิกษุเจาถ่ิน ภิกษอุาคันตุกะกับภิกษเุจาถ่ิน ภกิษุ   
เจาถ่ินกับภิกษอุาคันตุกะ ภิกษุอาคันตุกะกบัภิกษุอาคันตุกะ รวมเปน ๗๐๐ ติกะ โดยเปยยาลมุข.   
                                วันอุโบสถตางกัน   
        [๑๙๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กว็ันอุโบสถของพวกภกิษุเจาถ่ินในศาสนานี้ เปนวัน ๑๔ คํ่า   
ของพวกภิกษอุาคันตุกะ เปนวัน ๑๕ คํ่า. ถาพวกภิกษเุจาถ่ินมีจํานวนมากกวา พวกภิกษุอาคันตุกะ   
พึงอนุวัตตามพวกภิกษุเจาถ่ิน.  ถามีจํานวนเทากัน  พวกภิกษุอาคันตุกะพึงอนวุัตตามพวกภิกษุ   
เจาถ่ิน.  ถาพวกภิกษุอาคันตุกะมีจํานวนมากกวา พวกภกิษุเจาถ่ินพึงอนวุัตตามพวกภกิษุอาคันตุกะ.   
        ดกูรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง วันอุโบสถของพวกภิกษุเจาถ่ินในศาสนานี้ เปนวนั ๑๕ คํ่า   
ของพวกภิกษอุาคันตุกะ เปนวัน ๑๔ คํ่า. ถาพวกภิกษเุจาถ่ินมีจํานวนมากกวา พวกภิกษุอาคันตุกะ   
พึงอนุวัตตามพวกภิกษุเจาถ่ิน.  ถามีจํานวนเทากัน  พวกภิกษุอาคันตุกะพึงอนวุัตตามพวกภิกษุ   
เจาถ่ิน.  ถาพวกภิกษุอาคันตุกะมีจํานวนมากกวา พวกภกิษุเจาถ่ินพึงอนวุัตตามพวกภกิษุอาคันตุกะ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง  วันอุโบสถของพวกภิกษุเจาถ่ินในศาสนานี้ เปนวนั ๑ คํ่า   
ของพวกภิกษอุาคันตุกะ เปนวัน ๑๕ คํ่า. ถาพวกภิกษเุจาถ่ินมีจํานวนมากกวา พวกภิกษเุจาถ่ิน   
ไมปรารถนาก็ไมตองใหความสามัคคีแกพวกภิกษุอาคันตุกะ  พวกภิกษุอาคันตุกะพงึไปนอกสีมา   
แลวทําอุโบสถเถิด. ถามีจํานวนเทากัน พวกภิกษเุจาถ่ินไมปรารถนา ก็ไมตองใหความสามัคคี   
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แกพวกภิกษุอาคันตุกะ พวกภิกษุอาคันตุกะพึงไปนอกสีมา  แลวทําอุโบสถเถิด. ถาพวกภิกษุ   
อาคันตุกะมีจํานวนมากกวา พวกภิกษุเจาถ่ินพึงใหความสามัคคีแกพวกภิกษุอาคันตุกะ หรือพึงไป   
นอกสีมา.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง  วันอุโบสถของพวกภิกษุเจาถ่ินในศาสนานี้ เปนวนั ๑๕ คํ่า   
ของพวกภิกษอุาคันตุกะเปน ๑ คํ่า. ถาพวกภิกษเุจาถ่ินมีจาํนวนมากกวา พวกภิกษุอาคันตุกะ   
พึงใหความสามัคคีแกพวกภกิษุเจาถ่ิน  หรือไปนอกสีมา. ถามีจํานวนเทากัน พวกภิกษอุาคันตุกะ   
พึงใหความสามัคคีแกพวกภกิษุเจาถ่ิน หรือพึงไปนอกสีมา. ถาพวกภิกษุอาคันตุกะมีจํานวนมากกวา   
พวกภิกษุอาคันตุกะไมปรารถนา ก็ไมตองใหความสามัคคีแกพวกภิกษเุจาถ่ิน พวกภกิษุเจาถ่ิน   
พึงไปนอกสีมาแลว  ทําอุโบสถเถิด.   
                                มุงความแตกราว   
        [๑๙๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย  ก็พวกภิกษอุาคันตุกะในพระศาสนานี้  ไดเหน็อาการเจาถ่ิน   
ลักษณะเจาถ่ิน เคร่ืองหมายเจาถ่ิน ส่ิงท่ีแสดงเจาถ่ิน ของภกิษุเจาถ่ิน  เตียง ตั่ง ฟูก หมอน   
ปูลาด จัดไวเรียบรอย น้ําฉัน น้ําใช  แตงต้ังไวเปนระเบียบ  บริเวณกวาดสะอาดสะอาน   
คร้ันแลวมีความสงสัยวา  พวกภิกษุเจาถ่ินยงัมีหรือไมมีหนอ. พวกเธอมีความสงสัยแตไมเท่ียว   
คนหา คร้ันแลวขืนทําอุโบสถ ตองอาบัติทุกกฏ. พวกเธอมีความสงสัยไดคนหาแลว แตไมพบ   
จึงทําอุโบสถ ไมตองอาบัติ.  พวกเธอมีความสงสัยไดคนหาแลวพบจึงทําอุโบสถรวมกันไมตอง   
อาบัติ. พวกเธอมีความสงสัยไดคนหาแลวพบ คร้ันแลวแยกกนัทําอุโบสถ ตองอาบัติทุกกฏ.   
พวกเธอมีความสงสัยไดคนหาแลวพบ  คร้ันแลวมุงความแตกราววา ขอภิกษเุหลานัน้จงเส่ือมสูญ   
ขอภิกษุเหลานัน้จงพินาศ จะประโยชนอะไรดวยภิกษุเหลานั้น ดังนี้ จึงทําอุโบสถ ตองอาบัติ-   
ถุลลัจจัย.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  อนึ่ง พวกภิกษุอาคันตุกะในศาสนานี้ ไดยินอาการเจาถ่ิน ลักษณะ   
เจาถ่ิน เคร่ืองหมายเจาถ่ิน ส่ิงท่ีแสดงเจาถ่ินของพวกภิกษุเจาถ่ิน  ไดยนิเสียงเทาของภิกษเุจาถ่ิน   
กําลังเดินจงกรม ไดยนิสาธยาย  เสียงไอ เสียงจาม คร้ันแลว มีความสงสัยวา พวกภิกษุ   
เจาถ่ินมีหรือไมมีหนอ. พวกเธอมีความสงสัย  แตไมคนหา คร้ันแลวขืนทําอุโบสถ ตองอาบัติ-   
ทุกกฏ. พวกเธอมีความสงสัยไดคนหา คร้ันคนหาไมพบ  คร้ันแลวจึงทําอุโบสถ ไมตองอาบัติ.   
พวกเธอมีความสงสัยไดคนหา  คร้ันคนหาแลวจึงพบ  คร้ันพบแลวจึงทําอุโบสถรวมกัน ไมตอง-    
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อาบัติ. พวกเธอมีความสงสัยไดคนหา  คร้ันคนหาแลวจงึพบ  คร้ันพบแลวจึงแยกกันทําอุโบสถ   
ตองอาบัติทุกกฏ.  พวกเธอมีความสงสัยไดคนหา คร้ันคนหาแลวจึงพบ  คร้ันพบแลวมุงความ   
แตกราววา ขอภิกษเุหลานั้น จงเส่ือมสูญ  ขอภิกษเุหลานัน้จงพินาศ จะประโยชนอะไรดวย   
ภิกษเุหลานั้น ดังนี้ จึงทําอุโบสถ ตองอาบัติถุลลัจจัย.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  อนึ่ง  พวกภิกษุเจาถ่ินในศาสนานี้  ไดเห็นอาการอาคันตุกะ ลักษณะ   
อาคันตุกะ  เคร่ืองหมายอาคันตุกะ ส่ิงท่ีแสดงอาคันตุกะของภิกษุอาคันตุกะ ไดเหน็บาตร จีวร   
ผานิสีทนะ อันเปนของภกิษุพวกอ่ืน ไดเห็นรอยน้ําลางเทา คร้ันแลวมีความสงสัยวา พวกภิกษุ   
อาคันตุกะยังมีหรือไมมีหนอ. พวกเธอมีความสงสัย  แตไมคนหา คร้ันแลวขืนทําอุโบสถ   
ตองอาบัติทุกกฏ. พวกเธอมีความสงสัย ไดคนหา  คร้ันคนหาแลวไมพบ คร้ันแลวทําอุโบสถ   
ไมตองอาบัติ.  พวกเธอมีความสงสัยไดคนหา  คร้ันคนหาแลวจึงพบ  คร้ันพบแลวจึงทําอุโบสถ   
รวมกัน  ไมตองอาบัติ. พวกเธอมีความสงสัยไดคนหา  คร้ันคนหาแลวจึงพบ คร้ันพบแลว   
ไดแยกกนัทําอุโบสถ ตองอาบัติทุกกฏ.  พวกเธอมีความสงสัยไดคนหา คร้ันคนหาแลวจึงพบ   
คร้ันพบแลว  มุงความแตกราววา ขอภิกษเุหลานั้นจงเส่ือมสูญ  ขอภิกษเุหลานั้นจงพินาศ   
จะประโยชนอะไรดวยภิกษุเหลานั้น ดังนี้ จึงทําอุโบสถ ตองอาบัติถุลลัจจัย.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  อนึ่ง พวกภิกษุเจาถ่ินในศาสนานี้  ไดยินอาการอาคันตุกะ ลักษณะ   
อาคันตุกะ เคร่ืองหมายอาคันตุกะ ส่ิงท่ีแสดงอาคันตุกะ ของพวกภิกษุอาคันตุกะ ไดยนิเสียงเทา   
ของพวกภิกษอุาคันตุกะกําลังเดินมา ไดยินเสียงรองเทากระทบพ้ืน ไดยนิเสียงไอ เสียงจาม   
คร้ันแลวมีความสงสัยวา พวกภิกษุอาคันตุกะยังมีหรือไมมีหนอ. พวกเธอมีความสงสัย  แตไม   
คนหา คร้ันแลวขืนทําอุโบสถ ตองอาบัติทุกกฏ. พวกเธอมีความสงสัยไดคนหา คร้ันคนหา   
แลวไมพบ  คร้ันแลวจึงทําอุโบสถ ไมตองอาบัติ.  พวกเธอมีความสงสัยไดคนหา  คร้ันคนหา   
แลวจึงพบ  คร้ันพบแลวจึงไดทําอุโบสถรวมกัน ไมตองอาบัติ. พวกเธอมีความสงสัยไดคนหา   
คร้ันคนหาแลวจึงพบ  คร้ันพบแลวแยกกนัทําอุโบสถ  ตองอาบัติทุกกฏ.  พวกเธอมีความสงสัย   
ไดคนหา คร้ันคนหาแลวจึงพบ  คร้ันพบแลวมุงความแตกราววา ขอภิกษุเหลานั้นจงเส่ือมสูญ   
ขอภิกษุเหลานัน้จงพินาศ จะประโยชนอะไรดวยภิกษุเหลานั้น ดังนี้ จึงทําอุโบสถ ตองอาบัติ   
ถุลลัจจัย.    
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                        ภิกษนุานาสังวาสและสมานสังวาส   
        [๑๙๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็พวกภิกษอุาคันตุกะในศาสนาน้ีไดเหน็ภิกษุเจาถ่ินมีสังวาส   
ตางกัน พวกเธอกลับไดความเห็นวามีสังวาสเสมอกัน คร้ันแลวกไ็มไตถามจึงทําอุโบสถรวมกัน   
ไมตองอาบัติ.  พวกเธอไดไตถาม คร้ันไตถามแลวไมรังเกยีจ ทําอุโบสถรวมกัน ตองอาบัติทุกกฏ   
พวกเธอไดไตถาม คร้ันไตถามแลวไมรังเกยีจ แยกกันทําอุโบสถ ไมตองอาบัติ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  อนึ่ง  พวกภิกษุอาคันตุกะในศาสนาน้ี  ไดเห็นพวกภิกษุเจาถ่ินมี   
สังวาสเสมอกัน พวกเธอกลับไดความเห็นวามีสังวาสตางกัน คร้ันแลวก็ไมไตถาม  ทําอุโบสถ   
รวมกัน ตองอาบัติทุกกฏ. พวกเธอไดไตถาม คร้ันไตถามแลวรังเกยีจ แยกกันทําอุโบสถ   
ตองอาบัติทุกกฏ. พวกเธอไดไตถาม  คร้ันไตถามแลวรังเกียจ ทําอุโบสถรวมกัน ไมตองอาบัติ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  อนึ่ง  พวกภิกษุเจาถ่ินในศาสนานี้ ไดเห็นพวกภิกษุอาคันตุกะมีสังวาส   
ตางกัน พวกเธอกลับไดความเห็นวามีสังวาสเสมอกัน คร้ันแลวกไ็มไตถาม จึงทําอุโบสถรวมกัน   
ไมตองอาบัติ.  พวกเธอไดไตถาม คร้ันไตถามแลวไมรังเกยีจทําอุโบสถรวมกัน ตองอาบัติทุกกฏ.   
พวกเธอไดไตถาม  คร้ันไตถามแลวไมรังเกยีจ แยกกันทําอุโบสถ ไมตองอาบัติ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  อนึ่ง  พวกภิกษุเจาถ่ินในศาสนานี้  ไดเห็นพวกภิกษุอาคันตุกะมี   
สังวาสเสมอกัน พวกเธอกลับไดความเห็นวามีสังวาสตางกัน คร้ันแลวก็ไมไตถาม  ทําอุโบสถ   
รวมกัน  ตองอาบัติทุกกฏ.  พวกเธอไดไตถาม คร้ันไตถามแลวรังเกยีจ แยกกันทําอุโบสถ   
ตองอาบัติทุกกฏ. พวกเธอไดไตถาม  คร้ันไตถามแลวรังเกียจ ทําอุโบสถรวมกัน  ไมตองอาบัติ.   
                                ไมควรไปไหนในวนัอุโบสถ   
        [๒๐๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือถึงวันอุโบสถ ไมพึงไปจากอาวาสท่ีมีภิกษุครบจํานวน   
สูอาวาสที่มีภกิษุไมครบจํานวน เวนแตไปกับสงฆ เวนแตมีอันตราย.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เม่ือถึงวันอุโบสถ ไมพึงไปจากอาวาสที่มีภิกษุครบจํานวน สูถ่ินท่ี   
มิใชอาวาส ซ่ึงมีภิกษไุมครบจํานวน เวนแตไปกับสงฆ เวนแตมีอันตราย.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  เม่ือถึงวันอุโบสถ ไมพึงไปจากอาวาสที่มีภิกษคุรบจํานวน สูอาวาส   
หรือถ่ินท่ีมิใชอาวาส ซ่ึงมีภกิษุไมครบจํานวน เวนแตไปกับสงฆ เวนแตมีอันตราย.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เม่ือถึงวันอุโบสถ ไมพึงไปจากถ่ินท่ีมิใชอาวาส ซ่ึงมีภิกษุครบจํานวน   
สูอาวาสที่มีภกิษุไมครบจํานวน    
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        .... สูถ่ินท่ีมิใชอาวาส ซ่ึงมีภิกษุไมครบจํานวน เวนแตไปกับสงฆ เวนแตมีอันตราย.   
        .... สูอาวาสหรือถ่ินท่ีมิใชอาวาส ซ่ึงมีภิกษไุมครบจาํนวน เวนแตไปกับสงฆ เวนแต   
มีอันตราย.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เม่ือถึงวันอุโบสถ ไมพึงไปจากอาวาส หรือถ่ินท่ีมิใชอาวาส ซ่ึงมี   
ภิกษุครบจํานวน สูอาวาสทีมี่ภิกษไุมครบจํานวน ....   
        .... สูถ่ินท่ีมิใชอาวาส ซ่ึงมีภิกษุไมครบจํานวน ....   
        .... สูอาวาสหรือถ่ินท่ีมิใชอาวาส ซ่ึงมีภิกษไุมครบจาํนวน เวนแตไปกับสงฆ เวนแต   
มีอันตราย.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เม่ือถึงวันอุโบสถ ไมพึงไปจากอาวาสที่มีภิกษุครบจํานวน สูอาวาส   
ท่ีมีภิกษุครบจาํนวน ซ่ึงเปนท่ีอยูของพวกภิกษุผูมีสังวาสตางกัน เวนแตไปกับสงฆ  เวนแตมี   
อันตราย.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เม่ือถึงวันอุโบสถ ไมพึงไปจากอาวาสที่มีภิกษุครบจํานวน สูถ่ินท่ี   
มิใชอาวาส ซ่ึงมีภิกษุครบจํานวน อันเปนท่ีอยูของพวกภกิษุผูมีสังวาสตางกัน เวนแตไปกับสงฆ   
เวนแตมีอันตราย.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เม่ือถึงวันอุโบสถ ไมพึงไปจากอาวาสที่มีภิกษุครบจํานวน สูอาวาส   
หรือถ่ินท่ีมิใชอาวาส  ซ่ึงมีภกิษุครบจํานวน อันเปนท่ีอยูของพวกภิกษผูุมีสังวาสตางกัน เวนแต   
ไปกับสงฆ  เวนแตมีอันตราย.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เม่ือถึงวันอุโบสถ ไมพึงไปจากถ่ินท่ีมิใชอาวาส ซ่ึงมีภิกษุครบจํานวน   
สูอาวาสที่มีภกิษุครบจํานวน ....   
        .... สูถ่ินท่ีมิใชอาวาส ซ่ึงมีภิกษุครบจํานวน ....   
        .... สูอาวาสหรือถ่ินท่ีมิใชอาวาส ซ่ึงมีภิกษุครบจํานวน อันเปนท่ีอยูของพวกภกิษุผูมี   
สังวาสตางกัน  เวนแตไปกับสงฆ เวนแตมีอันตราย.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เม่ือถึงวันอุโบสถ ไมพึงไปจากอาวาส  หรือถ่ินท่ีมิใชอาวาส  ซ่ึงมี   
ภิกษุครบจํานวน สูอาวาสทีมี่ภิกษุครบจํานวน ....   
        .... สูถ่ินท่ีมิใชอาวาส  ซ่ึงมีภิกษุครบจํานวน ....    
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        .... สูอาวาสหรือถ่ินท่ีมิใชอาวาส ซ่ึงมีภิกษุครบจํานวน อันเปนท่ีอยูของพวกภกิษุผูมี   
สังวาสตางกัน  เวนแตไปกับสงฆ เวนแตมีอันตราย.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เม่ือถึงวันอุโบสถ พึงไปจากอาวาสที่มีภิกษุครบจํานวน สูอาวาส   
ซ่ึงมีภิกษุครบจํานวน  อันเปนท่ีอยูของพวกภิกษุท่ีมีสังวาสเสมอกัน ท่ีรูวา เราสามารถจะไปถึง   
ในวนันี้ทีเดียว.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เม่ือถึงวันอุโบสถ พึงไปจากอาวาสที่มีภิกษุครบจํานวน สูถ่ินท่ีมิใช   
อาวาส ซ่ึงมีภกิษุครบจํานวน ....   
        .... สูอาวาสหรือถ่ินท่ีมิใชอาวาส ซ่ึงมีภิกษุครบจํานวน อันเปนท่ีอยูของพวกภกิษุผูมี   
สังวาสเสมอกัน ท่ีรูวา เราสามารถจะไปถึงในวนันี้ทีเดียว.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เม่ือถึงวันอุโบสถ พึงไปจากถ่ินท่ีมิใชอาวาส  ซ่ึงมีภิกษุครบจํานวน   
สูอาวาสที่มีภกิษุครบจํานวน ....   
        .... สูอาวาสหรือถ่ินท่ีมิใชอาวาส ซ่ึงมีภิกษุครบจํานวน อันเปนท่ีอยูของพวกภกิษุท่ีมี   
สังวาสเสมอกัน ท่ีรูวา เราสามารถจะไปถึงในวนันี้ทีเดียว.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เม่ือถึงวันอุโบสถ พึงไปจากอาวาสหรือถ่ินท่ีมิใชอาวาส  ซ่ึงมีภิกษุ   
ครบจํานวน สูอาวาสที่มีภิกษุครบจํานวน ....   
        .... สูถ่ินท่ีมิใชอาวาส ซ่ึงมีภิกษุครบจํานวน ....   
        .... สูอาวาสหรือถ่ินท่ีมิใชอาวาส ซ่ึงมีภิกษุครบจํานวน อันเปนท่ีอยูของพวกภกิษุผูมี   
สังวาสเสมอกัน ท่ีรูวา เราสามารถจะไปถึงในวนันี้ทีเดียว.   
                                วัชชนยีบุคคล ในอุโบสถ   
        [๒๐๑]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุไมพงึสวดปาติโมกขในบริษัทท่ีมีภิกษณุีนั่งอยูดวย รูปใด   
สวด ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษไุมพึงสวดปาติโมกข ในบริษัทท่ีมีสิกขมานานั่งอยูดวย ....   
        .... ท่ีสามเณรน่ังอยูดวย ....   
        .... ท่ีสามเณรีนั่งอยูดวย ....   
        .... ท่ีภิกษุผูบอกลาสิกขานั่งอยูดวย ....    
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        ไมพึงสวดปาติโมกขในบริษัทท่ีภกิษุผูตองอันติมวัตถุ นั่งอยูดวย  รูปใดสวด ตอง   
อาบัติทุกกฏ.   
        ไมพึงสวดปาติโมกข  ในบริษัทท่ีภกิษุผูถูกสงฆยกเสียฐานไมเห็นอาบัตินั่งอยูดวย รูปใด   
สวด พึงปรับอาบัติตามธรรม.   
        .... ในบริษัทท่ีภิกษุผูถูกสงฆยกเสีย  ฐานไมกระทําคืนอาบัติ  นั่งอยูดวย ....   
        ไมพึงสวดปาติโมกข ในบริษัทท่ีภกิษุผูถูกสงฆยกเสียฐานไมสละคืนทิฏฐิอันลามกน่ัง   
อยูดวย รูปใดสวด พึงปรับอาบัติตามธรรม.   
        ไมพึงสวดปาติโมกขในบริษัทท่ีบัณเฑาะกนั่งอยูดวย รูปใดสวด ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ไมพึงสวดปาติโมกข ในบริษัทท่ีคนลักเพศนั่งอยูดวย ....   
        .... ท่ีภิกษุเขารีดเดยีรถียนั่งอยูดวย ....   
        .... ท่ีคนคลายสัตวดิรัจฉานนั่งอยูดวย ....   
        .... ท่ีคนฆามารดานั่งอยูดวย ....   
        .... ท่ีคนฆาบิดานั่งอยูดวย ....   
        .... ท่ีคนฆาพระอรหันตนั่งอยูดวย ....   
        .... ท่ีคนประทุษรายภิกษุณีนั่งอยูดวย ....   
        .... ภิกษุผูทําลายสงฆนั่งอยูดวย ....   
        .... ท่ีคนผูทํารายพระศาสดาจนถึงหอพระโลหิตนั่งอยูดวย ....   
        ไมพึงสวดปาติโมกข ในบริษัทท่ีอุภโตพยัญชนกนั่งอยูดวย รูปใดสวด ตองอาบัติทุกกฏ.   
        [๒๐๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ไมพึงทําอุโบสถ ดวยการใหปาริสุทธิคางคราว เวนแต   
บริษัทยังไมลุกไป.   
        [๒๐๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย  อนึ่ง ไมพึงทําอุโบสถ ในกาลมิใชวันอุโบสถ เวนแต   
วันสังฆสามัคคี.   
                        อุโบสถขันธกะ จบ ภาณวารท่ี ๓ จบ.   
                                เร่ืองในขันธกะนี้มี ๘๖ เร่ือง   
                                __________________    
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                                หัวขอประจําขันธกะ   
        [๒๐๔] เร่ืองพวกเดียรถีย ๒. เร่ืองพระเจาพิมพิสาร ๓. เร่ืองประชุมกันนั่งนิ่ง ๔. เร่ือง   
ประชุมกลาวธรรม ๕. เร่ืองประทับในท่ีสงัด ๖. เร่ืองสวดปาติโมกขคร้ังนั้นทุกวัน ๗. เร่ือง   
ทรงอนุญาตใหสวดปาติโมกขปกษละคร้ัง ๘. เร่ืองสวดปาติโมกขในบริษัทเทาท่ีมีอยู ๙. เร่ือง   
สวดปาติโมกขแกภกิษุผูพรอมเพรียงกนั ๑๐. เร่ืองทรงอนุญาตสามัคคี ๑๑. เร่ืองมัททกุจฉิ-   
มฤคทายวัน ๑๒. เร่ืองสมมติสีมา ๑๓. เร่ืองสมมติสีมาใหญเกินขนาด ๑๔. เร่ืองสมมตินทีปารสีมา   
๑๕. เร่ืองสวดปาติโมกขท่ีอนุบริเวณ ๑๖. เร่ืองสมมติโรงอุโบสถ ๒ โรง ๑๗. เร่ืองสมมติ   
โรงอุโบสถเล็กเกินขนาด ๑๘.  เร่ืองพวกนวกะภิกษุ ๑๙. เร่ืองพระนครราชคฤห ๒๐. เร่ือง   
สมมติสีมาใหเปนแดนไมอยูปราศจากไตรจีวร  ๒๑. เร่ืองสมมติสมานสังวาสสีมากอน   
๒๒. เร่ืองถอนสมานสังวาสสีมาทีหลัง ๒๓. เร่ืองคามสีมาท่ีไมไดสมมติ ๒๔. เร่ืองอุทกุกเขป   
ในแมน้ํา  ๒๕. เร่ืองอุทกุกเขปในสมุทร ๒๖. เร่ืองอุทกุกเขปในชาตสระ ๒๗. เร่ืองสีมา   
คาบเกี่ยว ๒๘. เร่ืองสมมติสีมาทับสีมา ๒๙. เร่ืองวันอุโบสถมีเทาไร ๓๐. เร่ืองอาการทํา   
อุโบสถมีเทาไร  ๓๑. เร่ืองปาติโมกขุทเทสมีเทาไร  ๓๒. เร่ืองคนชาวดงมาพลุกพลาน   
๓๓. เร่ืองไมมีอันตราย ๓๔. เร่ืองแสดงธรรม ๓๕. เร่ืองถามวินัย ๓๖. เร่ืองกลาวคุกคาม   
๓๗. เร่ืองวิสัชนาวินยั ๓๘. เร่ืองกลาวคุกคามอีกเร่ืองหนึง่ ๓๙. เร่ืองโจทดวยอาบัติ   
๔๐. เร่ืองทําโอกาส ๔๑. เร่ืองคานกรรมท่ีไมเปนธรรม ๔๒. เร่ืองภกิษุ ๔-๕ รูปทําความเห็นแยง   
๔๓. เร่ืองแกลงสวดปาติโมกขไมใหไดยนิ ๔๔. เร่ืองทรงอนุญาตใหพยายามสวด ๔๕. เร่ือง   
สวดปาติโมกขในบริษัทท่ีมีคฤหัสถปนอยูดวย  ๔๖. เร่ืองไมไดรับอาราธนาสวดปาติโมกข   
๔๗. เร่ืองภกิษุไมรูในโจทนาวัตถุนคร  ๔๘. เร่ืองภกิษมุากรูปดวยกนัไมรูจักอุโบสถเปนตน   
๔๙. เร่ืองสงไปพอจะกลับมาทันในวันนัน้ ๕๐. เร่ืองไมยอมไป ๕๑. เร่ืองดิถีท่ีเทาไรแหงปกษ   
๕๒. เร่ืองภกิษุมีเทาไร ๕๓. เร่ืองไปบิณฑบาตบานไกลทรงอนุญาตใหบอก ๕๔. เร่ืองไมระลึก   
ไมได ๕๕. เร่ืองโรงอุโบสถรก  ๕๖. เร่ืองอาสนะและประทีป  ๕๗. เร่ืองภิกษไุปสูทิศ   
๕๘. เร่ืองภิกษรูุปอ่ืนเปนพหสููต ๕๙. เร่ืองสงภิกษุไปพอจะกลับมาทันในวนันั้น ๖๐. เร่ืองจํา   
พรรษา ๖๑. เร่ืองทําอุโบสถ ๖๒. เร่ืองใหปาริสุทธิ ๖๓. เร่ืองทํากรรม ๖๔. เร่ืองพวกญาติ    
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๖๕. เร่ืองภิกษช่ืุอคัคคะ ๖๖. เร่ืองภิกษุ ๔ รูป ๓ รูป ๒ รูป และรูปเดยีว ๖๗. เร่ืองตอง   
อาบัติ ๖๘. เร่ืองแสดงสภาคาบัติ ๖๙. เร่ืองภิกษุรูปหนึ่งระลึกอาบัติได ๗๐. เร่ืองสงฆท้ังหมด   
ตองสภาคาบัติและสงสัย  ๗๑. เร่ืองไมรูช่ือและโคตรอาบัติ ๗๒. เร่ืองภิกษพุหูสูต   
๗๓. เร่ืองภิกษุมามากกวา มาเทากัน และมานอยกวา  ๗๔. เร่ืองบริษัทยังไมทันลุกไปและ   
บางพวกลุกไปแลว ๗๕. เร่ืองบริษัทลุกไปหมดแลว ๗๖. เร่ืองภิกษุรู ๗๗. เร่ืองภิกษุสงสัย   
๗๘. เร่ืองภิกษฝุนใจทําดวยเขาใจวาควร ๗๙. เร่ืองภิกษุรู ไดเหน็และไดยิน ๘๐. เร่ืองภกิษุ   
อาคันตุกะกับภิกษเุจาถ่ิน  ๘๑. เร่ืองวันจาตุททสี วันปณณรสี  ๘๒. เร่ืองวันปาฏิบทกับวัน   
ปณณรสี ๘๓. เร่ืองลิงค ๘๔. เร่ืองสังวาส ๘๕. เร่ืองใหปาริสุทธิคางคราว ๘๖. เร่ืองทํา   
อุโบสถในกาลมิใชวันอุโบสถ นอกจากวนัสังฆสามัคคี อุททานท่ีจําแนกแลวเหลานี ้เปนหวัขอ   
บอกเร่ือง.   
                                หัวขอประจําขันธกะ จบ.   
                                _____________   
                                วัสสูปนายิกขันธกะ   
                                เร่ืองภิกษุหลายรูป   
        [๒๐๕] โดยสมัยนัน้แล พระผูมีพระภาคเจา ประทับอยู ณ พระเวฬวุนั อันเปนสถานท่ี   
พระราชทานเหย่ือแกกระแต เขตพระนครราชคฤห. คร้ังนั้น  พระผูมีพระภาคยังมิไดทรงบัญญัติ   
การจําพรรษาแกภกิษุท้ังหลาย ภกิษุเหลานัน้เท่ียวจาริกไปตลอดฤดูหนาว ฤดูรอน และฤดูฝน.   
คนท้ังหลายจึงเพงโทษ  ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร จึงไดเท่ียว   
จาริกไปตลอดฤดูหนาว ฤดูรอน และฤดูฝน เหยยีบย่ําติณชาติอันเขียวสด เบียดเบียนอินทรีย   
อยางหนึ่งซ่ึงมีชีวะ ยังสัตวเล็กๆ จํานวนมากใหถึงความวอดวายเลา ก็พวกปริพาชกอัญญเดียรถีย   
เหลานี้เปนผูกลาวธรรมอันตํ่าทราม ยังพัก ยังอาศัยอยูประจําตลอดฤดูฝน อนึ่ง ฝูงนกเหลานี้เลา   
ก็ยังทํารังบนยอดไม และพักอาศัยอยูประจาํตลอดฤดูฝน สวนพระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตร   
เหลานี้ เท่ียวจาริกไปตลอดฤดูหนาว ฤดูรอน และฤดูฝน  เหยยีบย่ําติณชาติอันเขียวสด    
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เบียดเบียนอินทรียอยางหนึ่งซ่ึงมีชีวะ ยังสัตวเล็กๆ จํานวนมากใหถึงความวอดวาย. ภกิษุท้ังหลาย   
ไดยินคนพวกน้ันเพงโทษ ตเิตียน โพนทะนา จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถาในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น  ในเพราะเหตุ   
แรกเกดินั้น แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา  ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหจําพรรษา.   
                                การจําพรรษา ๒ อยาง   
        [๒๐๖] คร้ังนั้น ภกิษุท้ังหลายคิดกนัวา  พวกเราพึงจําพรรษาเม่ือไรหนอ แลวกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหจําพรรษา   
ในฤดูฝน.   
        คร้ังนั้น ภิกษุท้ังหลายคิดกันวา วนัเขาพรรษามีกี่วนัหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแด   
พระผูมีพระภาค.  พระผูมีพระภาครับส่ังวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย  วันเขาพรรษาน้ีมี ๒ คือ ปุริมิกา   
วันเขาพรรษาตน ๑ ปจฉิมิกา วันเขาพรรษาหลัง ๑ เม่ือพระจันทรเพ็ญเสวยฤกษอาสาฬหะลวง   
ไปแลววันหนึง่ พึงเขาพรรษาตน  เม่ือพระจันทรเพ็ญเสวยฤกษอาสาฬหะลวงไปแลวเดือนหนึ่ง   
พึงเขาพรรษาหลัง ดูกรภกิษท้ัุงหลาย วนัเขาพรรษามี ๒ วนัเทานี้แล.   
                        พระฉัพพัคคียเท่ียวจาริกทุกเวลา   
        [๒๐๗] กโ็ดยสมัยนัน้แล พระฉัพพัคคียจําพรรษาแลว ยังเท่ียวจาริกในระหวางพรรษา.   
คนท้ังหลายจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาเชนนั้นแหละวา ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร   
จึงไดเท่ียวจาริกตลอดฤดูหนาว ฤดูรอน และฤดูฝน เหยียบย่ําติณชาติอันเขียวสด เบียดเบียน   
อินทรียอยางหนึ่งซ่ึงมีชีวะยังสัตวเล็กๆ  มีจาํนวนมากใหถึงความวอดวายเลา ก็พวกอัญญเดียรถีย   
เหลานี้ เปนผูกลาวธรรมอันตํ่าทราม ยังพักอาศัยอยูประจาํตลอดฤดูฝน  อนึ่ง ฝูงนกเหลานี้เลา   
ก็ยังทํารังบนยอดไมแลวพักอาศัยอยูประจาํตลอดฤดูฝน  สวนพระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตร   
เหลานี้ เท่ียวจาริกตลอดฤดูหนาว ฤดูรอน และฤดูฝน  เหยยีบย่ําติณชาติอันเขียวสด เบียดเบียน   
อินทรียอยางหนึ่งซ่ึงมีชีวะ ยงัสัตวเล็กๆ ซ่ึงมีจํานวนมากใหถึงความวอดวาย.  ภิกษุท้ังหลาย   
ไดยินคนพวกน้ันเพงโทษ ตเิตียน โพนทะนา. บรรดาท่ีเปนผูมักนอยตางก็เพงโทษ ตเิตียน   
โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพคัคียจําพรรษาแลว จึงไดเท่ียวจาริกระหวางพรรษาเลา จงึภิกษเุหลานั้น   
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.    
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        ลําดับนั้น  พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถาในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น  ในเพราะ   
เหตุแรกเกิดนัน้ แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย  ภกิษจุําพรรษา ไมอยูให   
ตลอด ๓ เดือนตน หรือ ๓ เดือนหลัง ไมพงึหลีกไปสูจาริก รูปใดหลีกไป ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                พระฉัพพัคคียไมจําพรรษา   
        [๒๐๘] กโ็ดยสมัยนัน้แล   พระฉัพพัคคียไมประสงคจะจําพรรษา  ภิกษุท้ังหลาย   
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.  พระผูมีพระภาครับส่ังหามวา  ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุ   
จะไมจําพรรษาไมได รูปใดไมจําพรรษา ตองอาบัติทุกกฏ.   
        สมัยตอมา พระฉัพพัคคีย ไมประสงคจะจําพรรษาในวันเขาพรรษา แกลงลวงเลยอาวาส   
ไปเสีย.  ภกิษท้ัุงหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.  พระผูมีพระภาครับส่ังหามวา   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุไมประสงคจะจําพรรษาในวันเขาพรรษา ไมพงึแกลงลวงเลยอาวาสไปเสีย   
รูปใดลวงเลยไปเสีย ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                เล่ือนกาลฝน   
        [๒๐๙] กโ็ดยสมัยนัน้แล  พระเจาพิมพิสาร จอมเสนามาคธราช มีพระราชประสงค   
จะทรงเล่ือนกาลฝนออกไป จึงทรงสงทูตไปในสํานักภิกษุท้ังหลายวา ถากระไร ขอพระคุณเจา   
ท้ังหลายพึงจําพรรษาในชุณหปกษอันจะมาถึง. ภิกษุท้ังหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
พระผูมีพระภาครับส่ังวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหคลอยตามพระเจาแผนดิน.   
                                เร่ืองทรงอนุญาตสัตตาหกรณยีะ   
                                ทายกสรางวิหารเปนตนถวาย   
        [๒๑๐] คร้ังนั้น  พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระนครราชคฤห ตามพระพุทธาภิรมย   
แลว เสด็จจาริกไปทางพระนครสาวัตถี เสด็จจาริกไปโดยลําดับ ลุถึงพระนครสาวตัถี. ทราบวา   
พระองคประทับอยู ณ  พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวตัถีนั้น.   
        ก็โดยสมัยนั้นแล  อุบาสกช่ืออุเทนไดใหสรางวหิารอุทิศตอสงฆไวในโกศลชนบท.   
เขาไดสงทูตไปในสํานักภิกษุท้ังหลายวา ขออาราธนาพระคุณเจาท้ังหลายจงมา ขาพเจาปรารถนา   
จะถวายทาน ฟงธรรม และพบเห็นภิกษุท้ังหลาย.    
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        ภิกษุท้ังหลายตอบไปอยางนี้วา ทานอุบาสก พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไววา ภิกษุ   
จําพรรษา ไมอยูใหตลอด ๓ เดือนตน หรือ ๓ เดือนหลัง  ไมพึงหลีกไปสูจาริก ขออุบาสก   
อุเทนจงรอช่ัวระยะเวลาท่ีภกิษุท้ังหลายจําพรรษา  ออกพรรษาแลวจึงจักไปได  แตถาทานจะมี   
กรณียกิจรีบดวน  จงใหประดิษฐานวิหารไวในสํานกัภกิษุเจาถ่ิน ในโกศลชนบทน้ันนั่นแหละ.   
        อุบาสกอุเทนจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนเม่ือเราสงทูตไปแลว พระคุณเจา   
ท้ังหลายจึงไดไมมาเลา เราก็เปนทายก เปนผูกอสราง เปนผูบํารุงสงฆ.   
        ภิกษุท้ังหลายไดยนิอุบาสกอุเทนเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู จึงกราบทูลเร่ืองนั้น   
แดพระผูมีพระภาค.   
        ลําดับนั้น  พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถาในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น แลวรับส่ังกะ   
ภิกษุท้ังหลายวา  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  เม่ือบุคคล ๗ จําพวกสงทูตมา  เราอนุญาตใหไปดวย   
สัตตาหกรณยีะได  แมเม่ือเขาไมสงมา เราไมอนุญาต บุคคล ๗ จําพวก คือ ภิกษุ ภิกษณุี   
สิกขมานา สามเณร สามเณรี อุบาสก อุบาสิกา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เม่ือบุคคล ๗ จําพวกนี้   
สงทูตมา เราอนุญาตใหไปดวยสัตตาหกรณียะได แตเม่ือเขาไมสงมา เราไมอนุญาต พึงกลับ   
ใน ๗ วนั.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ก็อุบาสกในศาสนานี้ไดใหสรางวหิารอุทิศสงฆ.  ถาเขาสงทูตไปใน   
สํานักภิกษุท้ังหลายวา ขออาราธนาพระคุณเจาท้ังหลายมา ขาพเจาปรารถนาจะถวายทาน ฟงธรรม   
และพบเห็นภกิษุท้ังหลาย. เม่ือเขาสงทูตมา พึงไปดวยสัตตาหกรณยีะได แตเม่ือเขาไมสงมา   
ก็ไมพึงไป พึงกลับใน ๗ วัน.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง อุบาสกในศาสนานี้ไดใหสรางเรือนมุงแถบเดียวอุทิศสงฆ ....   
        .... ไดใหสรางเรือนช้ัน ....   
        .... ไดใหสรางเรือนโลน ....   
        .... ไดใหสรางถํ้า ....   
        .... ไดใหสรางบริเวณ ....   
        .... ไดใหสรางซุม ....   
        .... ไดใหสรางโรงฉัน ....   
        .... ไดใหสรางโรงไฟ ....    
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        .... ไดใหสรางกัปปยกุฎี ....   
        .... ไดใหสรางวัจจกุฎี ....   
        .... ไดใหสรางท่ีจงกรม ....   
        .... ไดใหสรางโรงจงกรม ....   
        .... ไดใหสรางบอน้ํา ....   
        .... ไดใหสรางโรงน้ํา ....   
        .... ไดใหสรางเรือนไฟ ....   
        .... ไดใหสรางโรงเรือนไฟ ....   
        .... ไดใหสรางสระโบกขรณี ....   
        .... ไดใหสรางมณฑป ....   
        .... ไดใหสรางอาราม ....   
        .... ไดใหสรางอารามวัตถุ ....   
        ถาเขาสงทูตไปในสํานกัภิกษุท้ังหลายวา ขออาราธนาพระคุณเจาท้ังหลายมา  ขาพเจา   
ปรารถนาจะถวายทาน ฟงธรรม และพบเห็นภกิษุท้ังหลาย.  เม่ือเขาสงทูตมา  พึงไปดวย   
สัตตาหกรณยีะได แตเม่ือเขาไมสงมาก็ไมพึงไป พึงกลับใน ๗ วนั.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง อุบาสกในศาสนานี้ไดใหสรางวิหารอุทิศภิกษุมากรูปดวยกัน ....   
        .... ไดใหสรางวิหารอุทิศภิกษุรูปหนึ่ง ....   
        .... ไดใหสรางเรือนมุงแถบเดียว ....   
        .... ไดใหสรางเรือนช้ัน ....   
        .... ไดใหสรางเรือนโลน ....   
        .... ไดใหสรางถํ้า ....   
        .... ไดใหสรางบริเวณ ....   
        .... ไดใหสรางซุม ....   
        .... ไดใหสรางโรงฉัน ....   
        .... ไดใหสรางโรงไฟ ....   
        .... ไดใหสรางกัปปยกุฎี ....    
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        .... ไดใหสรางวัจจกุฎี ....   
        .... ไดใหสรางท่ีจงกรม ....   
        .... ไดใหสรางโรงจงกรม ....   
        .... ไดใหสรางบอน้ํา ....   
        .... ไดใหสรางโรงน้ํา ....   
        .... ไดใหสรางเรือนไฟ ....   
        .... ไดใหสรางโรงเรือนไฟ ....   
        .... ไดใหสรางสระโบกขรณี ....   
        .... ไดใหสรางมณฑป ....   
        .... ไดใหสรางอาราม ....   
        .... ไดใหสรางอารามวัตถุ ....   
        ถาเขาสงทูตไปในสํานกัภิกษุท้ังหลายวา ขออาราธนาพระคุณเจาท้ังหลายมา  ขาพเจา   
ปรารถนาจะถวายทาน ฟงธรรม และพบเห็นภกิษุท้ังหลาย.  เม่ือเขาสงทูตมา  พึงไปดวย   
สัตตาหกรณยีะได แตเม่ือเขาไมสงมา ก็ไมพึงไป พึงกลับใน ๗ วนั.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ก็อุบาสกในศาสนานี้ไดใหสรางวหิารอุทิศภิกษณุีสงฆ ....   
        .... อุทิศภิกษุณีมากรูปดวยกัน ....   
        .... อุทิศภิกษุณีรูปหนึ่ง ....   
        .... อุทิศสิกขมานามากรูปดวยกัน ....   
        .... อุทิศสิกขมานารูปหนึ่ง ....   
        .... อุทิศสามเณรมากรูปดวยกัน ....   
        .... อุทิศสามเณรรูปหนึ่ง ....   
        .... อุทิศสามเณรีมากรูปดวยกัน ....   
        .... อุทิศสามเณรีรูปหนึ่ง ....   
        .... ไดใหสรางเรือนมุงแถบเดียว ....   
        .... ไดใหสรางเรือนช้ัน ....   
        .... ไดใหสรางเรือนโลน ....    
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        .... ไดใหสรางถํ้า ....   
        .... ไดใหสรางบริเวณ ....   
        .... ไดใหสรางซุม ....   
        .... ไดใหสรางโรงฉัน ....   
        .... ไดใหสรางโรงไฟ ....   
        .... ไดใหสรางกัปปยกุฎี ....   
        .... ไดใหสรางวัจจกุฎี ....   
        .... ไดใหสรางท่ีจงกรม ....   
        .... ไดใหสรางโรงจงกรม ....   
        .... ไดใหสรางบอน้ํา ....   
        .... ไดใหสรางโรงบอน้ํา ....   
        .... ไดใหสรางสระโบกขรณี ....   
        .... ไดใหสรางมณฑป ....   
        .... ไดใหสรางอาราม ....   
        .... ไดใหสรางอารามวัตถุ.  ถาเขาสงทูตไปในสํานกัภิกษุท้ังหลายวา ขออาราธนา   
พระคุณเจาท้ังหลายมา  ขาพเจาปรารถนาจะถวายทาน ฟงธรรม และพบภิกษุท้ังหลาย เม่ือเขา   
สงทูตมา  พึงไปดวยสัตตาหกรณียะได แตเม่ือเขาไมสงมา ก็ไมพึงไป พงึกลับใน ๗ วนั.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง อุบาสกในศาสนานี้ไดใหสรางนิเวศนเพื่อประโยชนตน ....   
        .... ไดใหสรางเรือนนอน ....   
        .... ไดใหสรางโรงเก็บของ ....   
        .... ไดใหสรางราน ....   
        .... ไดใหสรางโรงกลม ....   
        .... ไดใหสรางรานคา ....   
        .... ไดใหสรางโรงรานคา ....   
        .... ไดใหสรางเรือนช้ัน ....   
        .... ไดใหสรางเรือนโลน ....   
        .... ไดใหสรางถํ้า ....   
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        .... ไดใหสรางบริเวณ ....   
        .... ไดใหสรางซุม ....   
        .... ไดใหสรางโรงฉัน ....   
        .... ไดใหสรางโรงไฟ ....   
        .... ไดใหสรางโรงครัว ....   
        .... ไดใหสรางวัจจกุฎี ....   
        .... ไดใหสรางท่ีจงกรม ....   
        .... ไดใหสรางบอน้ํา ....   
        .... ไดใหสรางโรงบอน้ํา ....   
        .... ไดใหสรางเรือนไฟ ....   
        .... ไดใหสรางโรงเรือนไฟ ....   
        .... ไดใหสรางสระโบกขรณี ....   
        .... ไดใหสรางมณฑป ....   
        .... ไดใหสรางอาราม ....   
        .... ไดใหสรางอารามวัตถุ  อนึ่ง จะมีการมงคลแกบุตรก็ดี จะมีการมงคลแกธิดาก็ดี   
เขาเจ็บไขกด็ี จะกลาวพระสุตตันตะท่ีรูเฉพาะกด็ี.  ถาเขาสงทูตไปในสํานักภิกษุท้ังหลายวา   
ขออาราธนาพระคุณเจาท้ังหลายมา จักไดเรียนพระสุตตันตะนีไ้ว โดยวิธีท่ีพระสุตตันตะนี้   
จะไมเส่ือมสูญไปเสีย หรือวาเขามีกิจหรือกรณียะ อยางใดอยางหน่ึงก็ดี. ถาเขาสงทูตไป   
ในสํานักภิกษท้ัุงหลายวา ขออาราธนาพระคุณเจาท้ังหลายมา ขาพเจาปรารถนาจะถวายทาน   
ฟงธรรม และพบเห็นภิกษุท้ังหลาย. เม่ือเขาสงทูตมา พึงไปดวยสัตตาหะกรณียะได แตเม่ือ   
เขาไมสงมา ก็ไมพึงไป พึงกลับใน ๗ วัน   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง อุบาสิกาในศาสนาน้ีไดใหสรางวิหารอุทิศสงฆ.  ถาเขาสงทูต   
ไปในสํานักภกิษุท้ังหลายวา ขออาราธนาพระผูเปนเจาท้ังหลายมา  ดฉัินปรารถนาจะถวายทาน   
ฟงธรรม และพบเห็นภิกษุท้ังหลาย. เม่ือนางสงทูตมา พึงไปดวยสัตตาหกรณยีะได แตเม่ือนาง   
ไมสงมา ก็ไมพึงไป พึงกลับใน ๗ วนั.   
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง อุบาสิกาในศาสนาน้ีไดใหสรางเรือนมุงแถบเดียวอุทิศสงฆ ....   
        .... ไดใหสรางเรือนช้ัน ....   
        .... ไดใหสรางเรือนโลน ....   
        .... ไดใหสรางถํ้า ....   
        .... ไดใหสรางบริเวณ ....   
        .... ไดใหสรางซุม ....   
        .... ไดใหสรางโรงฉัน ....   
        .... ไดใหสรางโรงไฟ ....   
        .... ไดใหสรางกัปปยกุฎี ....   
        .... ไดใหสรางวัจจกุฎี ....   
        .... ไดใหสรางท่ีจงกรม ....   
        .... ไดใหสรางโรงจงกรม ....   
        .... ไดใหสรางบอน้ํา ....   
        .... ไดใหสรางโรงบอน้ํา ....   
        .... ไดใหสรางเรือนไฟ ....   
        .... ไดใหสรางโรงเรือนไฟ ....   
        .... ไดใหสรางสระโบกขรณี ....   
        .... ไดใหสรางมณฑป ....   
        .... ไดใหสรางอาราม ....   
        .... ไดใหสรางอารามวัตถุ.  ถาเขาสงทูตไปในสํานกัภิกษุท้ังหลายวา ขออาราธนา   
พระคุณเจาท้ังหลายมา  ขาพเจาปรารถนาจะถวายทาน ฟงธรรม และพบเห็นภิกษุท้ังหลาย. เม่ือนาง   
สงทูตมา  พึงไปดวยสัตตาหกรณียะได แตเม่ือนางไมสงมา ก็ไมพึงไป พงึกลับใน ๗ วนั.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง อุบาสิกาในศาสนาน้ีไดใหสรางวิหารอุทิศภิกษุมากรูปดวยกัน ....   
        .... อุทิศภิกษุรูปหนึ่ง ....   
        .... อุทิศภิกษุณีสงฆ ....   
        .... อุทิศภิกษุณีมากรูปดวยกัน ....   
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        .... อุทิศภิกษุณีรูปหนึ่ง ....   
        .... อุทิศสิกขมานามากรูปดวยกัน ....   
        .... อุทิศสิกขมานารูปหนึ่ง ....   
        .... อุทิศสามเณรมากรูปดวยกัน ....   
        .... อุทิศสามเณรรูปหนึ่ง ....   
        .... อุทิศสามเณรีมากรูปดวยกัน ....   
        .... อุทิศสามเณรีรูปหนึ่ง ....   
        .... ไดใหสรางเรือนมุงแถบเดียว ....   
        .... ไดใหสรางเรือนช้ัน ....   
        .... ไดใหสรางเรือนโลน ....   
        .... ไดใหสรางถํ้า ....   
        .... ไดใหสรางบริเวณ ....   
        .... ไดใหสรางซุม ....   
        .... ไดใหสรางโรงฉัน ....   
        .... ไดใหสรางโรงไฟ ....   
        .... ไดใหสรางกัปปยกุฎี ....   
        .... ไดใหสรางวัจจกุฎี ....   
        .... ไดใหสรางท่ีจงกรม ....   
        .... ไดใหสรางโรงจงกรม ....   
        .... ไดใหสรางบอน้ํา ....   
        .... ไดใหสรางโรงบอน้ํา ....   
        .... ไดใหสรางเรือนไฟ ....   
        .... ไดใหสรางโรงเรือนไฟ ....   
        .... ไดใหสรางสระโบกขรณี ....   
        .... ไดใหสรางมณฑป ....   
        .... ไดใหสรางอาราม ....    
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        .... ไดใหสรางอารามวัตถุ.  ถานางสงทูตไปในสํานกัภิกษุท้ังหลายวา ขออาราธนาพระ-   
คุณเจาท้ังหลายมา ดิฉันปรารถนาจะถวายทาน ฟงธรรม และพบเห็นภกิษุท้ังหลาย.  เม่ือนางสง   
ทูตมา  พึงไปดวยสัตตาหกรณียะได แตเม่ือนางไมสงมา ก็ไมพึงไป พงึกลับใน ๗ วนั.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง อุบาสิกาในศาสนาน้ีไดใหสรางนิเวศน เพือ่ประโยชนตน ....   
        .... ไดใหสรางเรือนนอน ....   
        .... ไดใหสรางโรงเก็บของ ....   
        .... ไดใหสรางราน ....   
        .... ไดใหสรางโรงกลม ....   
        .... ไดใหสรางรานคา ....   
        .... ไดใหสรางโรงรานคา ....   
        .... ไดใหสรางเรือนช้ัน ....   
        .... ไดใหสรางเรือนโลน ....   
        .... ไดใหสรางถํ้า ....   
        .... ไดใหสรางบริเวณ ....   
        .... ไดใหสรางซุม ....   
        .... ไดใหสรางโรงฉัน ....   
        .... ไดใหสรางโรงไฟ ....   
        .... ไดใหสรางกัปปยกุฎี ....   
        .... ไดใหสรางวัจจกุฎี ....   
        .... ไดใหสรางท่ีจงกรม ....   
        .... ไดใหสรางโรงจงกรม ....   
        .... ไดใหสรางบอน้ํา ....   
        .... ไดใหสรางโรงน้ํา ....   
        .... ไดใหสรางเรือนไฟ ....   
        .... ไดใหสรางโรงเรือนไฟ ....   
        .... ไดใหสรางสระโบกขรณี ....   
        .... ไดใหสรางมณฑป ....   
        .... ไดใหสรางอาราม ....    
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        .... ไดใหสรางอารามวัตถุ อนึ่ง จะมีการมงคลแกบุตรก็ดี จะมีการมงคลแกธิดากด็ี เขา   
เจ็บไขก็ดี จะกลาวพระสุตตันตะท่ีรูเฉพาะก็ดี.  ถาเขาสงทูตไปในสํานกัภิกษุท้ังหลายวา ขอ   
อาราธนาพระคุณเจาท้ังหลายมา จักไดเรียนพระสุตตันตะน้ีไว โดยวิธีท่ีพระสุตตันตะน้ีจะไมเส่ือมสูญ   
ไปเสีย หรือวา เขามีกิจ หรือกรณียะอยางหนึ่งอยางใดก็ดี. ถาเขาสงทูตไปในสํานักภิกษุ   
ท้ังหลายวา ขออาราธนาพระคุณเจาท้ังหลายมา ดิฉันปรารถนาจะถวายทาน ฟงธรรม และพบเห็น   
ภิกษุท้ังหลาย. เม่ือนางสงทูตมา พึงไปดวยสัตตาหกรณยีะได แตเม่ือนางไมสงมา ก็ไมพึงไป   
พึงกลับใน ๗ วัน.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กภ็ิกษุในศาสนานีไ้ดใหสรางวิหารอุทิศสงฆ ....   
        .... ภิกษณุีไดใหสรางวหิารอุทิศสงฆ ....   
        .... สิกขมานาไดใหสรางวิหารอุทิศสงฆ ....   
        .... สามเณรไดใหสรางวิหารอุทิศสงฆ ....   
        .... สามเณรีไดใหสรางวิหารอุทิศสงฆ ....   
        .... อุทิศภิกษุมากรูปดวยกัน ....   
        .... อุทิศภิกษุรูปหนึ่ง ....   
        .... อุทิศภิกษุณีสงฆ ....   
        .... อุทิศภิกษุณีมากรูปดวยกัน ....   
        .... อุทิศภิกษุณีรูปหนึ่ง ....   
        .... อุทิศสิกขมานามากรูปดวยกัน ....   
        .... อุทิศสิกขมานารูปหนึ่ง ....   
        .... อุทิศสามเณรมากรูปดวยกัน ....   
        .... อุทิศสามเณรรูปหนึ่ง ....   
        .... อุทิศสามเณรีมากรูปดวยกัน ....   
        .... อุทิศสามเณรีรูปหนึ่ง ....   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง สามเณรีในศาสนานี้ไดใหสรางวิหารเพื่อประโยชนตน ....   
        .... ไดใหสรางเรือนมุงแถบเดียว ....   
        .... ไดใหสรางเรือนช้ัน ....   
        .... ไดใหสรางเรือนโลน ....    
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        .... ไดใหสรางถํ้า ....   
        .... ไดใหสรางบริเวณ ....   
        .... ไดใหสรางซุม ....   
        .... ไดใหสรางโรงฉัน ....   
        .... ไดใหสรางโรงไฟ ....   
        .... ไดใหสรางกัปปยกุฎี ....   
        .... ไดใหสรางวัจจกุฎี ....   
        .... ไดใหสรางท่ีจงกรม ....   
        .... ไดใหสรางโรงจงกรม ....   
        .... ไดใหสรางบอน้ํา ....   
        .... ไดใหสรางโรงบอน้ํา ....   
        .... ไดใหสรางสระโบกขรณี ....   
        .... ไดใหสรางมณฑป ....   
        .... ไดใหสรางอาราม ....   
        .... ไดใหสรางอารามวัตถุ.  ถานางสงทูตไปในสํานกัภิกษุท้ังหลายวา ขออาราธนาพระ-   
คุณเจาท้ังหลายมา ดิฉันปรารถนาจะถวายทาน ฟงธรรม และพบเห็นภกิษุท้ังหลาย.  เม่ือนางสง   
ทูตมา  พึงไปดวยสัตตาหกรณียะได แตเม่ือนางไมสงมา ก็ไมพึงไป พงึกลับใน ๗ วนั.   
                        ทรงอนุญาตสัตตาหกรณยีะเพราะสหธรรมิก ๕   
        [๒๑๑] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึง่อาพาธ. เธอไดสงทูตไปในสํานักภิกษุท้ังหลาย   
วา กระผมเองอาพาธ ขออาราธนาภิกษุท้ังหลายมา กระผมปรารถนาการมาของภิกษท้ัุงหลาย.   
ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.  พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุท้ังหลายวา   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย  เม่ือสหธรรมิก ๕ แมมิไดสงทูตมา เราอนุญาตใหไปดวยสัตตาหกรณียะได   
จะตองกลาวไปไยเม่ือเขาสงทูตมา สหธรรมิก ๕ คือ ภิกษุ ภิกษุณี สิกขมานา สามเณร สามเณรี   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือสหธรรมิก ๕ นี้ แมมิไดสงทูตมา เราอนุญาตใหไปดวยสัตตาหกรณียะได   
จะตองกลาวไปไยเม่ือเขาสงทูตมา แตตองกลับใน ๗ วัน.    
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                                สัตตาหกรณียะเนื่องดวยภิกษุ   
        ๑. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุในศาสนานี้อาพาธ ถาเธอจะพึงสงทูตไปในสํานักภิกษุ   
ท้ังหลายวา กระผมเองอาพาธ ขออาราธนาภิกษุท้ังหลายมา กระผมปรารถนาการมาของภิกษุ.   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมเม่ือเธอมิไดสงทูตมา  ก็พึงไปดวยสัตตาหกรณยีะได จะตองกลาวไปไย   
เม่ือเธอสงทูตมา  พึงไปดวยต้ังใจวา จักแสวงหาคิลานภัต คิลานุปฐากภตั  คิลานเภสัช   
จักถามอาการ หรือจักพยาบาล แตตองกลับใน ๗ วนั.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ความกระสันบังเกิดแกภกิษใุนศาสนานี้.  ถาเธอจะพึงสงทูตไป   
ในสํานักภิกษท้ัุงหลายวา ความกระสันบังเกิดแกกระผมแลว ขออาราธนาภิกษุท้ังหลายมา   
กระผมปรารถนาการมาของภิกษุท้ังหลาย. ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมเม่ือเธอมิไดสงทูตมา ก็พึงไป   
ดวยสัตตาหกรณียะได จะตองกลาวไปไยเม่ือเธอสงทูตมา  พึงไปดวยต้ังใจวา จักระงับความ   
กระสัน หรือจกัวานภิกษุอ่ืนใหชวยระงับ หรือจักทําธรรมกถาแกภิกษนุั้น แตตองกลับใน ๗ วนั.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ความรําคาญบังเกิดข้ึนแกภิกษุในศาสนานี้.  ถาเธอจะพึงสงทูต   
ไปในสํานักภกิษุท้ังหลายวา ความรําคาญบังเกิดแกกระผม ขออาราธนาภิกษุท้ังหลายมา กระผม   
ปรารถนาการมาของภิกษุท้ังหลาย. ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมเม่ือเธอมิไดสงทูตมา ก็พึงไปดวย   
สัตตาหกรณยีะได จะตองกลาวไปไยเม่ือเธอสงทูตมา  พึงไปดวยต้ังใจวา จกับรรเทาความรําคาญ   
หรือจักวานภกิษุอ่ืนใหชวยบรรเทา หรือจักทําธรรมกถาแกภกิษนุั้น แตตองกลับใน ๗ วัน.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ความเหน็ผิดบังเกิดแกภกิษใุนศาสนาน้ี.  ถาเธอจะพึงสงทูตไป   
ในสํานักภิกษท้ัุงหลายวา ความเห็นผิดบังเกิดแกกระผม ขออาราธนาภิกษุท้ังหลายมา กระผม   
ปรารถนาการมาของภิกษุท้ังหลาย. ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมเม่ือเธอมิไดสงทูตมา ก็พึงไปดวย   
สัตตาหกรณยีะได จะตองกลาวไปไยเม่ือเธอสงทูตมา  พึงไปดวยต้ังใจวา จกัเปล้ืองความเห็นผิด   
จักวานภกิษุอ่ืนใหชวยเปล้ือง หรือจักทําธรรมกถาแกภกิษุนั้น แตตองกลับใน ๗ วัน.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนศาสนาน้ีเปนผูตองครุกาบัติควรอยูปริวาส.  ถาเธอพึง   
สงทูตไปในสํานักภกิษุท้ังหลายวา กระผมเองตองคารุกาบัติควรอยูปริวาส  ขออาราธนาภิกษุ   
ท้ังหลายมา กระผมปรารถนาการมาของภกิษุท้ังหลาย. ดกูรภิกษุท้ังหลาย แมเม่ือเธอมิไดสงทูตมา   
ก็พึงไปดวยสัตตาหกรณยีะได จะตองกลาวไปไยเม่ือเธอสงทูตมา พึงไปดวยต้ังใจวา จักทําการ   
ขวนขวายใหปาริวาส จักชวยสวดหรือจกัเปนคณะปูรกะ แตตองกลับใน ๗ วัน.    
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนศาสนาน้ีเปนผูควรชกัเขาหาอาบัติเดิม.  ถาเธอจะพึง   
สงทูตไปในสํานักภกิษุท้ังหลายวา กระผมเองเปนผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม  ขออาราธนาภิกษุ   
ท้ังหลายมา กระผมปรารถนาการมาของภกิษุท้ังหลาย. ดกูรภิกษุท้ังหลาย แมเม่ือเธอมิไดสงทูตมา   
ก็พึงไปดวยสัตตาหกรณยีะได จะตองกลาวไปไยเม่ือเธอสงทูตมา พึงไปดวยต้ังใจวา จักทําการ   
ขวนขวายชักเขาหาอาบัติเดมิ จักชวยสวด หรือจักเปนคณะปูรกะ แตตองกลับใน ๗ วัน.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนศาสนาน้ีเปนผูควรมานัต.  ถาเธอจะพึงสงทูตไปใน   
สํานักภิกษุท้ังหลายวา กระผมเองเปนผูควรมานัต  ขออาราธนาภิกษุท้ังหลายมา กระผมปรารถนา   
การมาของภิกษุท้ังหลาย. ดกูรภิกษุท้ังหลาย แมเม่ือเธอมิไดสงทูตมา กพ็ึงไปดวยสัตตาหกรณยีะได   
จะตองกลาวไปไยเม่ือเธอสงทูตมา พึงไปดวยต้ังใจวา จักทําการขวนขวายใหมานัต จกัชวยสวด   
หรือจักเปนคณะปูรกะ แตตองกลับใน ๗ วัน.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนศาสนาน้ีเปนผูควรอัพภาน.  ถาเธอจะพึงสงทูตไปใน   
สํานักภิกษุท้ังหลายวา กระผมเองเปนผูควรอัพภาน  ขออาราธนาภิกษท้ัุงหลายมา กระผมปรารถนา   
การมาของภิกษุท้ังหลาย. ดกูรภิกษุท้ังหลาย แมเม่ือเธอมิไดสงทูตมา กพ็ึงไปดวยสัตตาหกรณยีะได   
จะตองกลาวไปไยเม่ือเธอสงทูตมา พึงไปดวยต้ังใจวา จักทําการขวนขวายใหอัพภาน จักชวยสวด   
หรือจักเปนคณะปูรกะ แตตองกลับใน ๗ วัน.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง สงฆเปนผูใครเพื่อทํากรรม  คือ ตัชชนียกรรม นิยสกรรม   
ปพพาชนียกรรม  ปฏิสารณียกรรม  หรืออุกเขปนียกรรม แกภกิษใุนศาสนานี้.  ถาเธอจะพึง   
สงทูตไปในสํานักภกิษุท้ังหลายวา สงฆเปนผูใครเพื่อทํากรรมแกกระผม ขออาราธนาภิกษุท้ังหลาย   
มา กระผมปรารถนาการมาของภิกษุท้ังหลาย.  ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมเม่ือเธอมิไดสงทูตมา   
ก็พึงไปดวยสัตตาหกรณยีะได จะตองกลาวไปไยเม่ือเธอสงทูตมา  พึงไปดวยต้ังใจวา ดวยวิธี   
อยางไรหนอ สงฆจึงจะไมทํากรรม หรือพงึนอมไปเพื่อกรรมสถานเบา แตตองกลับใน ๗ วัน.   
อนึ่ง ภิกษุนั้นไดถูกสงฆทํากรรม คือ ตัชชนียกรรม นยิสกรรม ปพพาชนียกรรม ปฏิสารณียกรรม   
หรืออุกเขปนยีกรรมแลว.  ถาเธอจะพึงสงทูตไปในสํานกัภิกษุท้ังหลายวา สงฆไดทํากรรมแก   
กระผมแลว ขออาราธนาภิกษุท้ังหลายมา กระผมปรารถนาการมาของภิกษุท้ังหลาย. ดูกรภกิษุท้ังหลาย   
แมเม่ือเธอมิไดสงทูตมา ก็พงึไปดวยสัตตาหกรณยีะได  จะตองกลาวไปไยเม่ือเธอสงทูตมา   
พึงไปดวยต้ังใจวา  ดวยวิธีอยางไรหนอ ภกิษุนั้นพึงประพฤติชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได   
สงฆจะไดระงบักรรมนั้นเสีย แตตองกลับใน ๗ วัน.    
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                                สัตตาหกรณียะเนื่องดวยภิกษุณี   
        ๒. ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษณุีในศาสนาน้ีอาพาธ. ถาเธอจะพึงสงทูตไปในสํานกัภิกษุ   
ท้ังหลายวา ดฉัินเองอาพาธ ขออาราธนาพระคุณเจาท้ังหลายมา ดิฉันปรารถนาการมาของพระคุณเจา.   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมเม่ือเธอมิไดสงทูตมา พึงไปดวยสัตตาหกรณยีะได จะตองกลาวไปไย   
เม่ือเธอสงทูตมา  พึงไปดวยต้ังใจวา จักแสวงหาคิลานภัต คิลานุปฐากภตั  คิลานเภสัช   
จักถามอาการ หรือจักพยาบาล แตตองกลับใน ๗ วนั.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ความกระสันบังเกิดแกภกิษณุีในศาสนานี้.  ถาเธอจะพึงสงทูต   
ไปในสํานักภกิษุท้ังหลายวา ความกระสันบังเกิดแกดิฉันแลว ขออาราธนาพระคุณเจาท้ังหลายมา   
ดิฉันปรารถนาการมาของพระคุณเจา. ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมเม่ือเธอมิไดสงทูตมา กพ็ึงไปดวย   
สัตตาหกรณยีะได จะตองกลาวไปไยเม่ือเธอสงทูตมา  พึงไปดวยต้ังใจวา จกัระงับความกระสัน   
หรือจักวานภกิษุอ่ืนใหชวยระงับ หรือจักทําธรรมกถา แกภิกษุณนีั้น แตตองกลับใน ๗ วัน.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อน่ึง ความรําคาญบังเกิดแกภกิษณุใีนศาสนานี้.  ถาเธอจะพึงสงทูต   
ไปในสํานักภกิษุท้ังหลายวา ความรําคาญบังเกิดแกดิฉันแลว ขออาราธนาพระคุณเจาท้ังหลายมา   
ดิฉันปรารถนาการมาของพระคุณเจา. ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมเม่ือเธอมิไดสงทูตมา กพ็ึงไปดวย   
สัตตาหกรณยีะได จะตองกลาวไปไยเม่ือเธอสงทูตมา  พึงไปดวยต้ังใจวา จกับรรเทาความรําคาญ   
หรือจักวานภกิษุอ่ืนใหชวยบรรเทา หรือจักทําธรรมกถาแกภกิษณุีนัน้ แตตองกลับใน ๗ วัน.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ความเหน็ผิดบังเกิดแกภกิษณุใีนศาสนานี้.  ถาเธอจะพึงสงทูต   
ไปในสํานักภกิษุท้ังหลายวา ความเหน็ผิดบังเกิดแกดิฉัน ขออาราธนาพระคุณเจาท้ังหลายมา   
ดิฉันปรารถนาการมาของพระคุณเจา. ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมเม่ือเธอมิไดสงทูตมา กพ็ึงไปดวย   
สัตตาหกรณยีะได จะตองกลาวไปไยเม่ือเธอสงทูตมา  พึงไปดวยต้ังใจวา จกัเปล้ืองความเห็นผิด   
จักวานภกิษุอ่ืนใหชวยเปล้ือง หรือจักทําธรรมกถาแกภกิษุนั้น แตตองกลับใน ๗ วัน.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษณุีในศาสนาน้ีเปนผูตองครุกาบัติ  ควรมานัต.  ถาเธอ   
จะพึงสงทูตไปในสํานักภิกษุท้ังหลายวา ดิฉันเองตองครุกาบัติ ควรมานัต  ขออาราธนาพระคุณเจา   
ท้ังหลายมา ดฉัินปรารถนาการมาของพระคุณเจา. ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมเม่ือเธอมิไดสงทูตมา   
ก็พึงไปดวยสัตตาหกรณยีะได จะตองกลาวไปไยเม่ือเธอสงทูตมา พึงไปดวยต้ังใจวา จักทําการ   
ขวนขวายใหมานัต  แตตองกลับใน ๗ วัน.    
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษณุีในศาสนาน้ีเปนผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม. ถาเธอจะพึง   
สงทูตไปในสํานักภกิษุท้ังหลายวา ดิฉันเองเปนผูควรชักเขาหาอาบัติเดมิ  ขออาราธนาพระคุณเจา   
ท้ังหลายมา ดฉัินปรารถนาการมาของพระคุณเจา. ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมเม่ือเธอมิไดสงทูตมา   
ก็พึงไปดวยสัตตาหกรณยีะได จะตองกลาวไปไยเม่ือเธอสงทูตมา พึงไปดวยต้ังใจวา จักทําการ   
ขวนขวายชักเขาหาอาบัติเดมิ  แตตองกลับใน ๗ วนั.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษณุีในศาสนาน้ีเปนผูควรอัพภาน. ถาเธอจะพึงสงทูตไปใน   
สํานักภิกษุท้ังหลายวา ดิฉันเองเปนผูควรอัพภาน  ขออาราธนาพระคุณเจาท้ังหลายมา ดิฉัน   
ปรารถนาการมาของพระคุณเจา. ดกูรภกิษุท้ังหลาย แมเม่ือเธอมิไดสงทูตมาก็พึงไปดวยสัตตาห-   
กรณียะได จะตองกลาวไปไยเม่ือเธอสงทูตมา พึงไปดวยต้ังใจวา จกัทําการขวนขวายใหอัพภาน   
แตตองกลับใน ๗ วัน.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง สงฆเปนผูใครเพื่อทํากรรม  คือ ตัชชนียกรรม นิยสกรรม   
ปพพาชนียกรรม  ปฏิสารณียกรรม  หรืออุกเขปนียกรรม แกภกิษณุีในศาสนาน้ี.  ถาเธอจะพึงสง   
ทูตไปในสํานกัภิกษุท้ังหลายวา สงฆเปนผูใครเพื่อทํากรรมแกดิฉัน ขออาราธนาพระคุณเจา   
ท้ังหลายมา ดฉัินปรารถนาการมาของพระคุณเจา.  ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมเม่ือเธอมิไดสงทูตมา   
ก็พึงไปดวยสัตตาหกรณยีะได จะตองกลาวไปไยเม่ือเธอสงทูตมา  พึงไปดวยต้ังใจวา ดวยวิธีอยาง   
ไรหนอ สงฆจงึจะไมทํากรรม หรือพึงนอมไปเพื่อกรรมสถานเบา แตตองกลับใน ๗ วัน. อนึ่ง   
ภิกษณุีนัน้ไดถูกสงฆทํากรรม คือ ตัชชนียกรรม นิยสกรรม ปพพาชนยีกรรม ปฏิสารณียกรรม  หรือ   
อุกเขปนียกรรมแลว.  ถาเธอจะพึงสงทูตไปในสํานักภิกษุท้ังหลายวา สงฆไดทํากรรมแกดิฉันแลว   
ขออาราธนาพระคุณเจาท้ังหลายมา ดิฉันปรารถนาการมาของพระคุณเจา. ดูกรภกิษุท้ังหลาย   
แมเม่ือเธอมิไดสงทูตมา ก็พงึไปดวยสัตตาหกรณยีะได  จะตองกลาวไปไยเม่ือเธอสงทูตมา   
พึงไปดวยต้ังใจวา  ดวยวิธีอยางไรหนอ ภกิษุณนีั้นพึงประพฤติชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติ   
แกตวัได สงฆจะไดระงับกรรมนั้นเสีย แตตองกลับใน ๗ วัน.   
                        สัตตาหกรณยีะเนื่องดวยสิกขมานา   
        ๓. ดูกรภกิษุท้ังหลาย กสิ็กขมานาในศาสนาน้ีอาพาธ. ถาเธอจะพึงสงทูตไปในสํานัก   
ภิกษุท้ังหลายวา ดิฉันเองอาพาธ ขออาราธนาพระคุณเจาท้ังหลายมา ดฉัินปรารถนาการมาของ   
พระคุณเจา. ดกูรภิกษุท้ังหลาย แมเม่ือเธอมิไดสงทูตมา  ก็พึงไปดวยสัตตาหกรณยีะได จะตอง    
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กลาวไปไยเม่ือเธอสงทูตมา  พึงไปดวยต้ังใจวา จักแสวงหาคิลานภัต คิลานุปฐากภัต   
คิลานเภสัช  จกัถามอาการ หรือจักพยาบาล แตตองกลับใน ๗ วัน.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ความกระสันบังเกิดแกสิกขมานาในศาสนาน้ี ....   
        .... ความรําคาญบังเกิด ....   
        .... ความเห็นผิดบังเกิด ....   
        .... สิกขาของสิกขมานาในศาสนานีก้ําเริบ. ถาเธอจะพึงสงทูตไปในสํานักภกิษุท้ังหลายวา   
สิกขาของดิฉันกําเริบแลว  ขออาราธนาพระคุณเจาท้ังหลายมา  ดิฉันปรารถนาการมาของ   
พระคุณเจา.  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  แมเม่ือเธอมิไดสงทูตมา ก็พึงไปดวยสัตตาหกรณยีะได   
จะตองกลาวไปไยเม่ือเธอสงทูตมา  พึงไปดวยต้ังใจวา จกัทําการขวนขวายใหสมาทานสิกขา   
แตตองกลับใน ๗ วัน.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง สิกขมานาในศาสนาน้ีเปนผูใครจะอุปสมบท.  ถาเธอจะพึง   
สงทูตไปในสํานักภกิษุท้ังหลายวา ดิฉันเองใครจะอุปสมบท ขออาราธนาพระคุณเจาท้ังหลายมา   
ดิฉันปรารถนาการมาของพระคุณเจา.  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  แมเม่ือเธอมิไดสงทูตมา กพ็ึงไปดวย   
สัตตาหกรณยีะได  จะตองกลาวไปไยเม่ือเธอสงทูตมา  พึงไปดวยต้ังใจวา จกัทําการขวนขวาย   
ใหอุปสมบท  จักชวยสวดหรือจักเปนคณะปูรกะ แตตองกลับใน ๗ วนั.   
                        สัตตาหกรณยีะเนื่องดวยสามเณร   
        ๔. ดูกรภกิษุท้ังหลาย กส็ามเณรในศาสนาน้ีอาพาธ. ถาเธอจะพึงสงทูตไปใน   
สํานักภิกษุท้ังหลายวา กระผมเองอาพาธ ขออาราธนาภิกษุท้ังหลายมา กระผมปรารถนาการมา   
ของภิกษุท้ังหลาย.  ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมเม่ือเธอมิไดสงทูตมา  ก็พึงไปดวยสัตตาหกรณียะได   
จะตองกลาวไปไยเม่ือเธอสงทูตมา  พึงไปดวยต้ังใจวา จกัแสวงหาคิลานภัต คิลานุปฐากภัต   
คิลานเภสัช จกัถามอาการ หรือจักพยาบาล แตตองกลับใน ๗ วัน.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ความกระสันบังเกิดแกสามเณรในศาสนานี้ ....   
        .... ความรําคาญบังเกิด ....   
        .... ความเห็นผิดบังเกิด ....   
        สามเณรเปนผูใครจะถามป. ถาเธอจะพึงสงทูตไปในสํานักภกิษุท้ังหลายวา กระผมเอง   
ใครจะถามป ขออาราธนาภิกษุท้ังหลายมา  กระผมปรารถนาการมาของภิกษุท้ังหลาย  ดูกรภกิษุท้ังหลาย    
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แมเม่ือเธอมิไดสงทูตมา ก็พงึไปดวยสัตตาหกรณยีะได จะตองกลาวไปไยเม่ือเธอสงทูตมา  พึง   
ไปดวยต้ังใจวา จักถาม หรือจักบอก แตตองกลับใน ๗ วนั.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง สามเณรในศาสนาน้ีเปนผูใครจะอุปสมบท.  ถาเธอจะพึงสงทูต   
ไปในสํานักภกิษุท้ังหลายวา กระผมเองใครจะอุปสมบท ขออาราธนาพระคุณเจาท้ังหลายมา กระผม   
ปรารถนาการมาของภิกษุท้ังหลาย.  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  แมเม่ือเธอมิไดสงทูตมา ก็พึงไปดวย   
สัตตาหกรณยีะได  จะตองกลาวไปไยเม่ือเธอสงทูตมา  พึงไปดวยต้ังใจวา จกัทําการขวนขวาย   
ใหอุปสมบท  จักชวยสวด หรือจักเปนคณะปูรกะ แตตองกลับใน ๗ วนั.   
                        สัตตาหกรณยีะเนื่องดวยสามเณรี   
        ๕. ดูกรภกิษุท้ังหลาย  กส็ามเณรีในศาสนานี้อาพาธ.  ถาเธอจะพึงสงทูตไปในสํานัก   
ภิกษุท้ังหลายวา ดิฉันเองอาพาธ ขออาราธนาพระคุณเจาท้ังหลายมา ดฉัินปรารถนาการมาของ   
พระคุณเจา. ดกูรภิกษุท้ังหลาย แมเม่ือเธอมิไดสงทูตมา  ก็พึงไปดวยสัตตาหกรณยีะได จะตอง   
กลาวไปไยเม่ือเธอสงทูตมา  พึงไปดวยต้ังใจวา จักแสวงหาคิลานภัต คิลานุปฐากภัต  คิลาน   
เภสัช  จักถามอาการ หรือจักพยาบาล แตตองกลับใน ๗ วัน.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ความกระสันบังเกิดแกสามเณรีในศาสนานี้ ....   
        .... ความรําคาญบังเกิด ....   
        .... ความเห็นผิดบังเกิด ....   
        .... สามเณรีเปนผูใครจะถามป ....   
        สามเณรีเปนผูใครจะสมาทานสิกขา.   ถาเธอจะพึงสงทูตไปในสํานักภกิษุท้ังหลายวา ดิฉัน   
เองใครจะสมาทานสิกขา  ขออาราธนาพระคุณเจาท้ังหลายมา  ดิฉันปรารถนาการมาของพระ-   
คุณเจา.  ดกูรภกิษุท้ังหลาย  แมเม่ือเธอมิไดสงทูตมา ก็พึงไปดวยสัตตาหกรณยีะได จะตอง   
กลาวไปไยเม่ือเธอสงทูตมา  พึงไปดวยต้ังใจวา จักทําการขวนขวายใหสมาทานสิกขา แตตอง   
กลับใน ๗ วัน.   
        [๒๑๒] ก็โดยสมัยนั้นแล มารดาของภิกษุรูปหนึ่งไดปวยไข.  นางสงทูตไปในสํานัก   
ภิกษุผูเปนบุตรวา ดิฉันเองปวยไข ดิฉันปรารถนาการมาของบุตร จึงภกิษุนั้นไดดําริวา พระผูมี    
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พระภาคทรงบัญญัติไววา เม่ือบุคคล ๗ จําพวกสงทูตมา ไปดวยสัตตาหกรณยีะได แตเม่ือเขา   
ไมสงทูตมา จะไปไมได สําหรับสหธรรมิก ๕ แมมิไดสงทูตมาก็ไปดวยสัตตาหกรณยีะได จะ   
ตองกลาวไปไยเม่ือเขาสงทูตมา ก็นี่มารดาของเรากําลังปวยไข และทานก็มิใชอุบาสิกา  เราจะ   
พึงปฏิบัติอยางไรหนอ. ภกิษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.  พระผูมีพระภาคตรัส   
อนุญาตแกภิกษุท้ังหลายวา  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  เม่ือบุคคล ๗ จําพวก แมมิไดสงทูตมา  เรา   
อนุญาตใหไปดวยสัตตาหกรณียะได จะตองกลาวไปไยเม่ือเขาสงทูตมา  บุคคล ๗ จําพวก  คือ   
ภิกษุ ภิกษุณี สิกขมานา สามเณร สามเณรี มารดาและบิดา ดูกรภกิษุท้ังหลาย  เม่ือบุคคล ๗   
จําพวกนี้  แมมิไดสงทูตมา เราอนุญาตใหไปดวยสัตตาหกรณียะได จะตองกลาวไปไยเม่ือเขา   
สงทูตมา แตตองกลับใน ๗ วัน.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ก็มารดาของภิกษใุนศาสนาน้ีปวยไข. ถาเขาจะพึงสงทูตไปในสํานักภกิษุ   
ผูเปนบุตรวา ดิฉันเองปวยไข ขอบุตรของดิฉันจงมา ดิฉันปรารถนาการมาของบุตร.  ดูกรภกิษุ   
ท้ังหลาย แมเม่ือนางมิไดสงทูตมา ก็พึงไปดวยสัตตาหกรณียะได จะตองกลาวไปไย เม่ือนาง   
สงทูตมา  พึงไปดวยต้ังใจวา จักแสวงหาคิลานภัต  คิลานปุฐากภัต คิลานเภสัช จกัถามอาการ   
หรือจักพยาบาล แตตองกลับใน ๗ วนั.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง บิดาของภิกษุในศาสนาน้ีปวยไข. ถาเขาจะพึงสงทูตไปในสํานัก   
ภิกษุผูเปนบุตรวา   ฉันเองปวยไข ขอบุตรของฉันจงมา ฉันปรารถนาการมาของบุตร.  ดูกรภิกษุ   
ท้ังหลาย แมเม่ือเขามิไดสงทูตมา ก็พึงไปดวยสัตตาหกรณียะได จะตองกลาวไปไย เม่ือเขา   
สงทูตมา พึงไปดวยต้ังใจวา จักแสวงหาคิลานภัต คิลานุปฐากภัต คิลานเภสัช จักถามอาการ   
หรือจักพยาบาล แตตองกลับใน ๗ วนั.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง พี่ชายนองชายของภิกษใุนศาสนานี้ปวยไข.  ถาเขาจะพึงสงทูต   
ไปในสํานักภกิษุผูพี่ชายนองชายวา กระผมเองปวยไข ขอพ่ีชายนองชายของกระผมจงมา กระผม   
ปรารถนาการมาของพ่ีชายนองชาย.  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  เม่ือเขาสงทูตมา ก็พึงไปดวยสัตตาหกรณยีะ   
ได แตเม่ือเขาไมสงทูตมา ก็ไมพึงไป แตตองกลับใน ๗ วัน.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง พี่หญิงนองหญิงของภิกษุในศาสนาน้ีปวยไข. ถาเขาจะพึงสง   
ทูตไปในสํานกัภิกษุวา ดิฉันเองปวยไข  ขอพี่ชายนองชายของดิฉันจงมา ดิฉันปรารถนาการมา    
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ของพ่ีชายนองชาย.  ดูกรภิกษุท้ังหลาย เม่ือเขาสงทูตมา ก็พึงไปดวยสัตตาหกรณยีะได แตเม่ือ   
เขาไมสงทูตมา ก็ไมพึงไป แตตองกลับใน ๗ วัน.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ญาติของภิกษใุนศาสนานี้ปวยไข. ถาเขาจะพึงสงทูตไปสํานัก   
ภิกษวุา กระผมเองปวยไข ขอพระคุณเจาจงมา กระผมปรารถนาการมาของพระคุณเจา. ดูกรภกิษุ   
ท้ังหลาย เม่ือเขาสงทูตมา  ก็พึงไปดวยสัตตาหกรณยีะได แตเม่ือเขาไมสงทูตมา ก็ไมพึงไป   
แตตองกลับใน ๗ วัน.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง บุรุษผูภักดีตอภิกษใุนศาสนาน้ีปวยไข.  ถาเขาจะพึงสงทูตไปใน   
สํานักภิกษุวา กระผมเองปวยไข ขออาราธนาภิกษุท้ังหลายมา กระผมปรารถนาการมาของภิกษุ   
ท้ังหลาย. ดูกรภิกษุท้ังหลาย  เม่ือเขาสงทูตมาก็พึงไปดวยสัตตาหกรณยีะได แตเม่ือเขาไมสง   
ทูตมา ก็ไมพึงไป แตตองกลับใน ๗ วนั.   
                        ทรงอนุญาตสัตตาหกรณยีะเพราะกิจของสงฆ   
        [๒๑๓] กโ็ดยสมัยนัน้แล มหาวิหารของสงฆชํารุดลง อุบาสกคนหนึ่งไดใหตัดเคร่ือง   
ทัพพสัมภาระไวในปา. เขาสงทูตไปในสํานักภกิษุท้ังหลายวา ถาพระคุณเจาท้ังหลาย จะพึงขน   
เคร่ืองทัพพสัมภาระน้ันไปได  กระผมขอถวายเครื่องทัพพสัมภาระนัน้.  ภิกษุท้ังหลายกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.  พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุท้ังหลายวา  ดกูรภกิษุท้ังหลาย   
เราอนุญาตใหไปไดเพราะกรณียะของสงฆ แตตองกลับใน ๗ วนั.   
                        เร่ืองทรงอนุญาตสัตตาหกรณียะ จบ.   
                                วัสสาวาสภาณวารท่ี ๑ จบ   
                                ________________    
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                                อันตรายของภิกษุผูจําพรรษา   
                                ถูกสัตวรายเบียดเบียนเปนตน   
        [๒๑๔] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุท้ังหลายจําพรรษาในอาวาสแหงหนึ่งในโกศลชนบท ถูก   
เหลาสัตวรายเบียดเบียน  มันจับเอาไปไดบาง หนีมันรอดมาไดบาง. ภกิษุท้ังหลายกราบทูลเร่ือง   
นั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภกิษุท้ังหลาย วาดังนี:้-   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กภ็ิกษุท้ังหลายในศาสนานี้จําพรรษาแลวถูกสัตวรายเบียดเบียน มัน   
จับเอาไปไดบาง หนีมันรอดมาไดบาง.  พวกเธอพึงหลีกไปดวยความสําคัญวา นั่นแลอนัตราย   
ไมตองอาบัติ แตพรรษาขาด.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษุท้ังหลายในศาสนาน้ีจําพรรษาแลว ถูกงูเบียดเบียน มัน   
ขบกัดเอาบาง หนีมันรอดมาไดบาง.  พวกเธอพึงหลีกไปดวยสําคัญวา นั่นแลอันตราย ไมตอง   
อาบัติ แตพรรษาขาด.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษุท้ังหลายในศาสนาน้ีจําพรรษาแลว พวกโจรเบยีดเบียน มัน   
ปลนบาง รุมตีบาง. พวกเธอพึงหลีกไปดวยสําคัญวา นั่นแลอันตราย ไมตองอาบัติ แตพรรษาขาด.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษุท้ังหลายในศาสนาน้ีจําพรรษาแลว ถูกพวกปศาจรบกวน   
มันเขาสิงบาง พาเอาไปบาง. พวกเธอพึงหลีกไปดวยสําคัญวา  นั่นแลอันตราย ไมตองอาบัติ   
แตพรรษาขาด.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง เม่ือภิกษุท้ังหลายในศาสนานี้จําพรรษาแลว หมูบานประสบ   
อัคคีภัย. ภกิษท้ัุงหลายลําบากดวยบิณฑบาต. พวกเธอพึงหลีกไปดวยสําคัญวา นั่นแลอันตราย   
ไมตองอาบัติ แตพรรษาขาด.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง เม่ือภิกษุท้ังหลายในศาสนานี้จําพรรษาแลว เสนาสนะถูกไฟไหม.   
ภิกษุท้ังหลายเดือดรอนดวยเสนาสนะ.  พวกเธอพึงหลีกไปดวยสําคัญวา นั่นแลอันตราย ไม   
ตองอาบัติ แตพรรษาขาด.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง เม่ือภิกษุท้ังหลายในศาสนานี้จําพรรษาแลว หมูบานประสบ   
อุทกภัย. ภกิษท้ัุงหลายลําบากดวยบิณฑบาต. พวกเธอพึงหลีกไปดวยสําคัญวา นั่นแลอันตราย   
ไมตองอาบัติ แตพรรษาขาด.    
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง เม่ือภิกษุท้ังหลายในศาสนานี้จําพรรษาแลว เสนาสนะถูก   
น้ําทวม. ภิกษท้ัุงหลายเดือดรอนดวยเสนาสนะ. พวกเธอพึงหลีกไปดวยสําคัญวา นั่นแลอันตราย   
ไมตองอาบัติ แตพรรษาขาด.   
        [๒๑๕] กโ็ดยสมัยนัน้แล  เม่ือภิกษุท้ังหลายจําพรรษาในอาวาสแหงหนึ่ง ชาวบาน   
อพยพไปเพราะพวกโจรภยั.  ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.  พระผูมีพระภาค   
รับส่ังวา  ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหไปตามชาวบาน.  ชาวบานแยกกันเปนสองพวก.   
ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.  พระผูมีพระภาครับส่ังวา  ดูกรภกิษุท้ังหลาย   
เราอนุญาตใหไปตามชาวบานที่มากกวา.  ชาวบานท่ีมากกวาเปนผูไมมีศรัทธา  ไมเล่ือมใส.   
ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระพุทธเจา.  พระผูมีพระภาครับส่ังวา  ดูกรภิกษุท้ังหลาย   
เราอนุญาตใหไปตามชาวบานที่มีศรัทธาเล่ือมใส.   
        [๒๑๖] กโ็ดยสมัยนัน้แล  ภิกษุท้ังหลายจําพรรษาในอาวาสแหงหนึ่งในโกศลชนบท   
ไมไดโภชนาหารอันเศราหมองหรือประณีต บริบูรณตามตองการ  จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี   
พระภาค.  พระผูมีพระภาครับส่ังกะภกิษุท้ังหลาย วาดังนี:้-   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  กภ็ิกษุท้ังหลายในศาสนานี้จําพรรษาแลว  ไมไดโภชนาหารอัน   
เศราหมองหรือประณีต บริบูรณตามตองการ. พวกเธอพึงหลีกไปดวยสําคัญวา นั่นแลอันตราย   
ไมตองอาบัติ แตพรรษาขาด.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษุท้ังหลายในศาสนาน้ีจําพรรษาแลว  ไดโภชนาหารอัน   
เศราหมองหรือประณีต บริบูรณตามตองการ แตไมไดโภชนาหารอันเปนท่ีสบาย  พวกเธอ   
พึงหลีกไปดวยสําคัญวา นั่นแลอันตราย ไมตองอาบัติ แตพรรษาขาด.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษุท้ังหลายในศาสนาน้ีจําพรรษาแลว  ไดโภชนาหารอัน   
เศราหมองหรือประณีต บริบูรณตามตองการ  และไดโภชนาหารอันเปนท่ีสบาย  แตไมไดเภสัช   
อันเปนท่ีสบาย  พวกเธอพึงหลีกไปดวยสําคัญวา นั่นแลอันตราย  ไมตองอาบัติ แตพรรษาขาด.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษุท้ังหลายในศาสนาน้ีจําพรรษาแลว  ไดโภชนาหารอัน   
เศราหมองหรือประณีต บริบูรณตามตองการ ไดโภชนาหารอันเปนท่ีสบาย  ไดเภสัชอันเปนท่ีสบาย   
แตไมไดอุปฏฐากท่ีสมควร  พวกเธอพึงหลีกไปดวยสําคัญวา นั่นแลอันตราย ไมตองอาบัติ   
แตพรรษาขาด.   
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนศาสนาน้ีจําพรรษาแลว  สตรีนิมนตวา ขอทานจงมา   
เถิดเจาขา ดิฉันจะถวาย เงิน ทอง นา สวน พอโค แมโค ทาส ทาสี แกทาน จะยกลูกสาวให   
เปนภรรยาของทาน ดิฉันจะยอมเปนภรรยาของทาน หรือมิฉะนั้น จะนําสตรีอ่ืนมาใหเปน   
ภรรยาของทาน.  ในเร่ืองนัน้ ถาภิกษจุะคิดอยางนีว้า พระผูมีพระภาคตรัสวา จิตเปนธรรมชาติ   
กลับกลอกเร็วนัก สักหนอยจะเปนอันตรายแกพรหมจรรยของเราก็ได พึงหลีกไปเสีย ไมตอง   
อาบัติ แตพรรษาขาด.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนศาสนาน้ีจําพรรษาแลว หญิงแพศยานิมนต .... หญิงสาว   
เท้ือนิมนต .... บัณเฑาะกนิมนต .... พวกญาตินิมนต .... พระราชาท้ังหลายนิมนต .... พวกโจรนิมนต ....   
พวกนักเลงนิมนตวา ขอทานมาเถิด ขอรับ พวกขาพเจาจกัถวาย เงิน ทอง นา สวน พอโค   
แมโค ทาส ทาสี แกทาน จะยกลูกสาวใหเปนภรรยาทาน หรือจะนําสตรีอ่ืนมาใหเปนภรรยา   
ของทาน.  ในเรื่องนั้น  ถาภิกษุจะคิดอยางนีว้า  พระผูมีพระภาคตรัสวา จติเปนธรรมชาติ   
กลับกลอกเร็วนัก สักหนอยจะเปนอันตรายแกพรหมจรรยของเราก็ได พึงหลีกไปเสีย ไมตอง   
อาบัติ แตพรรษาขาด.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  อนึ่ง ภิกษใุนศาสนาน้ีจําพรรษาแลว พบทรัพยไมมีเจาของ.   
ในเร่ืองนั้น ถาภิกษจุะคิดอยางนี้วา พระผูมีพระภาคตรัสวา จิตเปนธรรมชาติกลับกลอกเร็วนกั   
สักหนอยจะเปนอันตรายแกพรหมจรรยของเราก็ได พึงหลีกไปเสีย ไมตองอาบัติ แตพรรษาขาด.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  อนึ่ง ภิกษใุนศาสนาน้ีจําพรรษาแลว เห็นภิกษุมากรูปดวยกัน   
กําลังตะเกยีกตะกายเพื่อทําลายสงฆ. ในเรื่องนั้น ถาภิกษุจะคิดอยางนีว้า  พระผูมีพระภาคตรัสวา   
การทําลายสงฆเปนกรรมหนักนัก เม่ือเราอยูพรอมหนา สงฆอยาแตกกนัเลย พึงหลีกไปเสีย   
ไมตองอาบัติ แตพรรษาขาด.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  อนึ่ง ภิกษใุนศาสนาน้ีจําพรรษาแลว ไดสดับขาววา ภิกษุมากรูป   
ดวยกัน กําลังตะเกยีกตะกายเพื่อทําลายสงฆ. ในเร่ืองนัน้ ถาภิกษจุะคิดอยางนีว้า พระผูมีพระภาค   
ตรัสวา การทําลายสงฆเปนกรรมหนักนกั เม่ือเรายังอยูพรอมหนา สงฆอยาแตกกันเลย   
พึงหลีกไปเสีย ไมตองอาบัติ แตพรรษาขาด.   
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนศาสนาน้ีจําพรรษาแลว ไดสดับขาววา ในอาวาสชื่อโนน   
ภิกษุมากรูปดวยกัน กําลังตะเกยีกตะกายเพื่อทําลายสงฆ.  ในเร่ืองนัน้  ถาภิกษจุะคิดอยางนีว้า   
ภิกษเุหลานั้นลวนเปนมิตรของเรา เราจักวากลาวพวกเธอวา อาวุโสท้ังหลาย พระผูมีพระภาค   
ตรัสวา การทําลายสงฆเปนกรรมหนักนกั พวกทานอยาพอใจทําลายสงฆเลย ดังนี้ พวกเธอ   
จักทําตาม จกัเช่ือฟงคําของเรา จักเง่ียโสตลงสดับ พึงหลีกไปเสีย ไมตองอาบัติ แตพรรษา   
ขาด.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนศาสนาน้ีจําพรรษาแลว ไดสดับขาววา ในอาวาส   
ช่ือโนน ภิกษมุากรูปดวยกนั กําลังตะเกียกตะกายเพื่อทําลายสงฆ.  ในเร่ืองนั้น  ถาภกิษุจะคิด   
อยางนี้วา ภิกษุเหลานั้นไมใชมิตรของเราเลย แตภกิษุท่ีเปนมิตรของภกิษุเหลานั้น เปนมิตร   
กับเรา เราจักบอกกับภกิษุเหลานั้น ภิกษุท่ีเราบอกแลวนัน้ จักวากลาวพวกเธอวา อาวุโส   
ท้ังหลาย พระผูมีพระภาคตรัสวา การทําลายสงฆเปนกรรมหนักนัก พวกทานอยาพอใจทําลาย   
สงฆเลย ดังนี้ พวกเธอจกัทําตาม จักเช่ือฟงคําของเรา จักเง่ียโสตลงสดับ พึงหลีกไปเสีย   
ไมตองอาบัติ แตพรรษาขาด.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนศาสนาน้ีจําพรรษาแลว ไดสดับขาววา ในอาวาสชื่อโนน   
ภิกษุมากรูปดวยกัน ไดทําลายสงฆแลว.  ในเร่ืองนั้น  ถาภิกษจุะคิดอยางนี้วา ภิกษเุหลานั้น   
ลวนเปนมิตรของเรา เราจักวากลาวพวกเธอวา อาวุโสท้ังหลาย พระผูมีพระภาคตรัสวา การ   
ทําลายสงฆเปนกรรมหนักนกั พวกทานอยาพอใจทําลายสงฆเลย ดังนี้ พวกเธอจกัทําตาม   
จักเช่ือฟงคําของเรา จักเง่ียโสตลงสดับ พึงหลีกไปเสีย ไมตองอาบัติ แตพรรษาขาด.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนศาสนาน้ีจําพรรษาแลว ไดสดับขาววา ในอาวาสชื่อโนน   
ภิกษุมากรูปดวยกัน ไดทําลายสงฆแลว. ในเร่ืองนั้น ถาภิกษจุะคิดอยางนี้วา ภิกษเุหลานั้นมิใช   
มิตรของเราเลย แตภิกษุท่ีเปนมิตรของภิกษุเหลานั้นเปนมิตรกับเรา เราจักบอกภิกษุเหลานั้น   
ภิกษุท่ีเราบอกแลวนั้น จักวากลาวพวกเธอวา อาวุโสท้ังหลาย พระผูมีพระภาคตรัสวา การทําลาย   
สงฆเปนกรรมหนักนัก พวกทานอยาพอใจทําลายสงฆเลย ดังนี้ พวกเธอจักทําตาม จกัเช่ือฟง   
คําของเรา จักเง่ียโสตลงสดับ พึงหลีกไปเสีย ไมตองอาบัติ แตพรรษาขาด.    
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนศาสนาน้ีจําพรรษาแลว ไดสดับขาววา ในอาวาสชื่อโนน   
 ภิกษณุีมากรูปดวยกัน กําลังตะเกยีตะกายเพ่ือทําลายสงฆ. ในเร่ืองนั้น ถาภิกษุจะคิดอยางนี้วา   
ภิกษณุีเหลานัน้ลวนเปนมิตรของเรา เราจักวากลาวพวกเธอวา ดูกรนองหญิงท้ังหลาย พระผูมี   
พระภาคตรัสวา การทําลายสงฆเปนกรรมหนักนัก พวกนองหญิงอยาพอใจทําลายสงฆเลย ดังนี้   
พวกเธอจกัทําตาม จักเช่ือฟงคําของเรา จักเง่ียโสตลงสดับ พึงหลีกไปเสีย ไมตองอาบัติ   
แตพรรษาขาด.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนศาสนาน้ีจําพรรษาแลว ไดสดับขาววา ในอาวาสชื่อโนน   
ภิกษณุีมากรูปดวยกัน กําลังตะเกยีกตะกายเพื่อทําลายสงฆ.  ในเร่ืองนัน้  ถาภิกษจุะคิดอยางนีว้า   
ภิกษณุีเหลานัน้มิใชมิตรของเราเลย แตภิกษุณีท่ีเปนมิตรของภิกษุเหลานั้น เปนมิตรกบัเรา   
เราจักบอกภิกษุณีเหลานั้น ภกิษุณีท่ีเราบอกแลวนัน้ จกัวากลาวพวกเธอวา ดูกรนองหญิงท้ังหลาย   
พระผูมีพระภาคตรัสวา การทําลายสงฆเปนกรรมหนักนัก พวกนองหญิงอยาพอใจทําลายสงฆเลย   
ดังนี้ พวกเธอจักทําตาม จกัเช่ือฟงคําของเรา จักเง่ียโสตลงสดับ พึงหลีกไปเสีย ไมตองอาบัติ   
แตพรรษาขาด.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนศาสนาน้ีจําพรรษาแลว ไดสดับขาววา ในอาวาสชื่อโนน   
ภิกษณุีมากรูปดวยกันไดทําลายสงฆแลว.  ในเร่ืองนั้น  ถาภิกษจุะคิดอยางนี้วา ภิกษณุีเหลานั้น   
ลวนเปนมิตรของเรา เราจักวากลาวพวกเธอวา ดูกรนองหญิงท้ังหลาย พระผูมีพระภาคตรัสวา   
การทําลายสงฆเปนกรรมหนักนัก พวกนองอยาพอใจทําลายสงฆเลย ดังนี้ พวกเธอจักทําตาม   
จักเช่ือฟงคําของเรา จักเง่ียโสตลงสดับ พึงหลีกไปเสีย ไมตองอาบัติ แตพรรษาขาด.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนศาสนาน้ีจําพรรษาแลว ไดสดับขาววา ในอาวาสชื่อโนน   
ภิกษณุีมากรูปดวยกัน ไดทําลายสงฆแลว.  ในเร่ืองนั้น  ถาภิกษจุะคิดอยางนี้วา ภิกษณุีเหลานั้น   
ไมใชมิตรของเราเลย แตภิกษุณีท่ีเปนมิตรของภิกษณุีเหลานั้น เปนมิตรกับเรา เราจักบอกภิกษุณี   
เหลานั้น ภิกษณุีท่ีเราบอกแลวนั้น จักวากลาวพวกเธอวา ดูกรนองหญิงท้ังหลาย พระผูมีพระภาค   
ตรัสวา การทําลายสงฆเปนกรรมหนักนกั พวกนองหญิงอยาพอใจทําลายสงฆเลย ดังนี้   
พวกเธอจกัทําตาม จักเช่ือฟงคําของเรา จักเง่ียโสตลงสดับ พึงหลีกไปเสีย ไมตองอาบัติ   
แตพรรษาขาด   
                        อันตรายของภิกษุผูจาํพรรษา จบ.    
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                                จําพรรษาในสถานท่ีตางๆ   
        [๒๑๗] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึง่ใครจําพรรษาในหมูโคตาง. ภิกษุท้ังหลาย   
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาค รับส่ังวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตให   
จําพรรษาในหมูโคตางได.  หมูโคตางยายไป. ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
พระผูมีพระภาค รับส่ังวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหเดินทางไปกบัหมูโคตางได.   
        สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งเม่ือจวนถึงวันเขาพรรษา ใครจะเดนิทางไปกับพวกเกวียน.   
ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาค รับส่ังวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย   
เราอนุญาตใหจําพรรษาในหมูพวกเกวียนได.   
        สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่ง เม่ือจวนถึงวนัเขาพรรษา ใครจะเดินทางไปกับเรือ ภกิษุท้ังหลาย   
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาค รับส่ังวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตให   
จําพรรษาในเรือได.   
                                จําพรรษาในสถานท่ีไมสมควร   
        [๒๑๘] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึง่จําพรรษาในโพรงไม. คนท้ังหลายพากนัเพงโทษ   
ติเตียน โพนทะนาวา เหมือนพวกปศาจ. ภกิษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
พระผูมีพระภาค  ตรัสหามวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุไมพงึจําพรรษาในโพรงไม รูปใดจํา   
ตองอาบัติทุกกฏ.   
        สมัยตอมา ภิกษุท้ังหลายจําพรรษาบนคาคบไม.  คนท้ังหลายพากนัเพงโทษ  ติเตียน   
โพนทะนาวา เหมือนพรานเนื้อ. ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาค   
ตรัสหามวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุไมพึงจําพรรษาบนคาคบไม รูปใดจํา ตองอาบัติทุกกฏ.   
        [๒๑๙] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุท้ังหลายจําพรรษาในที่แจง. เม่ือฝนตกก็พากันวิ่งเขาไป   
สูโพรงไมบาง สูชายคาบาง. ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค   
ตรัสหามวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุไมพึงจําพรรษาในท่ีแจง รูปใดจํา ตองอาบัติทุกกฏ.   
        สมัยตอมา ภิกษุท้ังหลายหาเสนาสนะไมได จําพรรษา เดือดรอนดวยความหนาวบาง   
ดวยความรอนบาง  จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาค ตรัสหามวา   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุไมมีเสนาสนะไมพงึจําพรรษา รูปใดจํา ตองอาบัติทุกกฏ.    
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        สมัยตอมา ภิกษุท้ังหลายจําพรรษาในกระทอมผี. คนท้ังหลายพากันเพงโทษ ติเตียน   
โพนทะนาวา  เหมือนพวกสัปเหรอ.  ภิกษท้ัุงหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
พระผูมีพระภาค  ตรัสหามวา  ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุไมพึงจําพรรษาในกระทอมผี รูปใดจํา   
ตองอาบัติทุกกฏ.   
        สมัยตอมา ภิกษุท้ังหลายจําพรรษาในรม. คนท้ังหลายพากนัเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา   
เหมือนพวกคนเล้ียงววั.  ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาค   
ตรัสหามวา  ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุไมพึงจําพรรษาในรม รูปใดจํา ตองอาบัติทุกกฏ.   
        สมัยตอมา ภิกษุท้ังหลายจําพรรษาในตุม. คนท้ังหลายพากนัเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา   
เหมือนพวกเดยีรถีย.  ภกิษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาค   
ตรัสหามวา  ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุไมพึงจําพรรษาในตุม รูปใดจํา ตองอาบัติทุกกฏ.   
                        ตั้งกติกาไมเปนธรรมในระหวางพรรษา   
        [๒๒๐] ก็โดยสมัยนั้นแล พระสงฆในพระนครสาวัตถีไดตั้งกติกาไววา ในระหวางพรรษา   
หามไมใหบรรพชา.   
        หลานชายของนางวิสาขา  มิคารมาตา  ไดเขาไปหาภิกษุท้ังหลายแลวขอบรรพชา.   
ภิกษุท้ังหลายบอกอยางนีว้า คุณ พระสงฆไดตั้งกติกาไวแลววา ในระหวางพรรษาหามไมใหบรรพชา   
คุณ จงรออยูจนกวาภิกษุท้ังหลายผูจําพรรษาเสร็จแลว จงึจะบวชให. คร้ันภิกษุเหลานัน้จําพรรษา   
แลว ไดบอกหลานชายของนางวิสาขา มิคารมาตาวา อาวโุส บัดนี้ ทานจงมาบวชเถิด.   
เขาจึงเรียนอยางนี้วา ทานขอรับ ถากระผมจักไดบวชแลวไซร จะพึงยินดยีิ่ง แตเดี๋ยวนี้กระผม   
ยังไมบวชละ   
        นางวิสาขา มิคารมาตาจึงไดเพงโทษ ติเตียน  โพนทะนาวา ไฉนพระคุณเจาท้ังหลาย   
จึงไดตั้งกติกาไวเชนนี้วา  ในระหวางพรรษาหามไมใหบรรพชา กาลเชนไรเลา จึงไมควร   
ประพฤติธรรม.   
        ภิกษุท้ังหลายไดยนินางเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู  จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแด   
พระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาค ตรัสหามภิกษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษไุมพึงต้ังกติกา   
เชนนี้วา ในระหวางพรรษา หามไมใหบรรพชา รูปใดต้ัง ตองอาบัติทุกกฏ.    
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                                จําพรรษาในอาวาส ๒ แหง   
        [๒๒๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ทานพระอุปนนทศากยบุตร ถวายปฏิญาณแกพระเจาปเสนทิ-   
โกศลวา จะจําพรรษาในวันเขาพรรษาตน. ทานไปสูอาวาสนั้น ในระหวางทาง ไดพบอาวาส ๒ แหง   
มีจีวรมาก จึงคิดวา ไฉนหนอ เราจะพึงจําพรรษาในอาวาส ๒ แหงนี้   เม่ือเปนเชนนี้ จีวร   
เปนอันมากก็จกับังเกิดแกเรา ดังนี้ เราจึงจําพรรษาในอาวาส ๒ แหงนั้น.  พระเจาปเสนทิโกศล   
ทรงเพงโทษ ติเตียน  โพนทะนาวา พระคุณเจาอุปนนทศากยบุตร ใหปฏิญาณแกเราวาจะจําพรรษา   
ไฉนจึงไดทําใหคลาดเสียเลา พระผูมีพระภาคทรงติเตียนการพูดเท็จ ทรงสรรเสริญกิริยาท่ีเวน   
จากการพดูเท็จ  โดยอเนกปริยายมิใชหรือ?  ภิกษุท้ังหลายไดยินทาวเธอทรงเพงโทษ  ติเตียน   
โพนทะนาอยู. บรรดาท่ีเปนผูมักนอย ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ทานพระอุปนนท-   
ศากยบุตรถวายปฏิญาณแกพระเจาปเสนทิโกศลวา จะจําพรรษา ไฉนจึงไดทําใหคลาดเสียเลา   
พระผูมีพระภาคทรงติเตียนการพูดเท็จ ทรงสรรเสริญกิริยาท่ีเวนจากการพูดเท็จ  โดยอเนกปริยาย   
มิใชหรือ? ดังนี้  จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
        ลําดับนั้น   พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ.  ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น   
แลวทรงสอบถามทานพระอุปนนทศากยบุตรวา ดูกรอุปนนท ขาววาเธอถวายปฏิญาณแกพระเจา   
ปเสนทิโกศลวา จะอยูจําพรรษา แลวทําใหคลาดจริงหรือ?   
        ทานอุปนนทศากยบุตรทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ  เธอถวายปฏิญาณแกพระเจา   
ปเสนทิโกศลวาจะจําพรรษา ไฉนจึงไดทําใหคลาดเสียเลา? เราติเตียนการพูดเท็จ  สรรเสริญกิริยา   
ท่ีเวนจากการพูดเท็จ โดยอเนกปริยายแลวมิใชหรือ?  การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความ   
เล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส .... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถา รับส่ังกะภิกษุท้ังหลาย วาดังนี้:-   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กภ็ิกษุในศาสนานี้ใหปฏิญาณไววา  จะจําพรรษาในวันเขาพรรษาตน.   
เธอไปสูอาวาสนั้น  พบอาวาส ๒ แหงมีจวีรมาก  ในระหวางทางจึงคิดอยางนีว้า  ไฉนหนอ   
เราจะพึงจําพรรษาในอาวาส ๒ แหงนี้ เม่ือเปนเชนนี้ จีวรเปนอันมากกจ็กับังเกิดแกเรา ดังนี้.   
เธอจึงจําพรรษาในอาวาส ๒ แหงนั้น.  ดกูรภิกษุท้ังหลาย วันจําพรรษาตนของภิกษนุั้นไมปรากฏ   
และเธอตองอาบัติทุกกฏ. เพราะรับคํา   
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                                ปฏิญาณจําพรรษาตน   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนศาสนาน้ีใหปฏิญาณไววา จะจําพรรษาในวันเขาพรรษา   
ตน. เธอไปสูอาวาสนั้น ทําอุโบสถภายนอกวิหาร ถึงวันแรม ๑ คํ่า จึงเขาวิหาร จัดเสนาสนะ   
ตั้งน้ําฉัน  น้ําใช กวาดบริเวณ.  เธอไมมีกจิจําเปนหลีกไปเสียในวันนัน้ทีเดียว.  ดกูรภิกษุท้ังหลาย   
วันจําพรรษาตนของภิกษุนั้นไมปรากฏ และเธอตองอาบัติทุกกฏ เพราะรับคํา.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  อนึ่ง ภิกษใุนศาสนาน้ีใหปฏิญาณไววา  จะจําพรรษาในวันเขา   
พรรษาตน.  เธอไปสูอาวาสนั้น ทําอุโบสถภายนอกวหิาร ถึงวันแรม ๑ คํ่า จึงเขาวิหาร จัดหา   
เสนาสนะ ตั้งน้ําฉัน น้ําใช กวาดบริเวณ. เธอมีกิจจําเปน  หลีกไปเสียในวันนัน้ทีเดยีว.   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย วันจําพรรษาตนของภกิษุนั้นไมปรากฏ และเธอตองอาบัติทุกกฏ เพราะรับคํา.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  อนึ่ง ภิกษใุนศาสนาน้ีใหปฏิญาณไววา  จะจําพรรษาในวันเขา   
พรรษาตน.  เธอไปสูอาวาสนั้น ทําอุโบสถภายนอกวหิาร ถึงวันแรม ๑ คํ่า  จึงเขาวิหาร   
จัดหาเสนาสนะ ตั้งน้ําฉัน น้ําใช กวาดบริเวณ.  เธอพักอยู ๒-๓ วัน  ไมมีกิจจําเปน หลีก   
ไปเสีย.  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  วนัจําพรรษาตนของภิกษนุั้นไมปรากฏ และเธอตองอาบัติทุกกฏ   
เพราะรับคํา.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนศาสนาน้ีใหปฏิญาณไววา จะจําพรรษาในวันเขาพรรษา   
ตน.  เธอไปสูอาวาสนั้น ทําอุโบสถภายนอกวิหาร ถึงวนัแรม ๑ คํ่า จงึเขาวิหาร จดัเสนาสนะ   
ตั้งน้ําฉัน น้ําใช กวาดบริเวณ.  เธอพักอยู ๒-๓ วัน มีกจิจําเปน หลีกไปเสีย. ดูกรภิกษุท้ังหลาย   
วันจําพรรษาตนของภิกษุนั้นไมปรากฏ และเธอตองอาบัติทุกกฏ เพราะรับคํา.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนศาสนาน้ีใหปฏิญาณไววา จะจําพรรษาในวันเขาพรรษา   
ตน.  เธอไปสูอาวาสนั้น ทําอุโบสถภายนอกวิหาร ถึงวนัแรม ๑ คํ่า จงึเขาวิหาร จดัเสนาสนะ   
ตั้งน้ําฉัน น้ําใช กวาดบริเวณ.  เธอพักอยู ๒-๓ วัน แลวหลีกไปดวยสัตตาหกรณยีะ.   
เธออยูภายนอกพน ๗ วัน.  ดูกรภกิษุท้ังหลาย วันจําพรรษาตนของภกิษุนั้นไมปรากฏ  และเธอ   
ตองอาบัติทุกกฏ เพราะรับคํา.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนศาสนาน้ีใหปฏิญาณไววา  จะจําพรรษาในวันเขาพรรษา   
ตน.  เธอพักอยู ๒-๓ วัน  แลวหลีกไปดวยสัตตาหกรณยีะ.  เธอกลับมาภายใน ๗ วัน.   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย วันจําพรรษาตน ของภกิษุนั้นปรากฏ และเธอไมตองอาบัติ เพราะรับคํา.    
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  อนึ่ง ภิกษใุนศาสนาน้ีใหปฏิญาณไววา  จะจําพรรษาในวันเขา   
พรรษาตน. เธอไปสูอาวาสนั้น ทําอุโบสถภายนอกวหิาร ถึงวันแรม ๑ คํ่า จึงเขาวิหารจัดเสนาสนะ   
ตั้งน้ําฉัน  น้ําใช กวาดบริเวณ.  ยังอีก ๗ วนั  จะถึงวันปวารณา เธอมีกิจจําเปน หลีกไปเสีย.   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ภิกษุนั้นจะมาสูอาวาสนั้นก็ตาม ไมมาก็ตาม. วันจําพรรษาตนของภิกษนุั้นปรากฏ   
และเธอไมตองอาบัติ เพราะรับคํา.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนศาสนาน้ีใหปฏิญาณไววา   จะจําพรรษาในวนัเขาพรรษาตน.   
เธอไปสูอาวาสนั้น ทําอุโบสถ ถึงวันแรม ๑ คํ่า  จึงเขาวหิาร จัดเสนาสนะ  ตั้งน้ําฉัน  น้ําใช   
กวาดบริเวณ.  เธอไมมีกิจจําเปน หลีกไปเสียในวันนั้นทีเดียว.  ดูกรภิกษุท้ังหลาย วันจําพรรษา   
ตนของภิกษุนัน้ไมปรากฏ และเธอตองอาบัติทุกกฏ เพราะรับคํา.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  อนึ่ง  ภิกษใุนศาสนานี้ใหปฏิญาณไววา  จะจําพรรษาในวันเขาพรรษา   
ตน  เธอไปสูอาวาสนั้น  ทําอุโบสถถึงวันแรม ๑ คํ่า  จึงเขาวิหารจดัหาเสนาสนะ  ตั้งน้ําฉัน   
น้ําใช กวาดบริเวณ.  เธอมีกจิจําเปน หลีกไปเสียในวันนัน้ทีเดียว ....   
        .... เธอพักอยู ๒-๓ วัน  ไมมีกิจจําเปนหลีกไปเสีย ....   
        .... เธอพักอยู ๒-๓ วัน  มีกิจจําเปนหลีกไปเสีย ....   
        .... เธอพักอยู ๒-๓ วัน  แลวหลีกไปดวยสัตตาหกรณียะ. เธออยูภายนอกพน ๗ วัน.   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย  วันจําพรรษาตนของภกิษุนั้นไมปรากฏ   และเธอตองอาบัติทุกกฏ เพราะรับคํา.   
        เธอพักอยู ๒-๓ วัน  แลวหลีกไปดวยสัตตาหกรณยีะ.  เธอกลับมาภายใน ๗ วัน.   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย  วันจําพรรษาตนของภกิษุนั้นปรากฏ และเธอไมตองอาบัติ เพราะรับคํา.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  อนึ่ง ภิกษใุนศาสนาน้ีใหปฏิญาณไววา  จะจําพรรษาในวันเขา   
พรรษาตน.  เธอไปสูอาวาสนั้น ทําอุโบสถถึงวันแรม ๑ คํ่า  จึงเขาสูวิหารจัดเสนาสนะ ตั้งน้ําฉัน   
น้ําใช กวาดบริเวณ. ยังอีก ๗ วัน จะถึงวนัปวารณา เธอมีกิจจําเปนหลีกไป.  ดูกรภิกษุท้ังหลาย   
ภิกษนุั้นจะมาสูอาวาสนั้นกต็าม ไมมาก็ตาม.  วันจําพรรษาตนของภกิษุนั้นปรากฏ  และเธอไม   
ตองอาบัติ เพราะรับคํา.   



พระวนิัยปฎก เลม ๔ มหาวรรคภาค ๑ - หนาท่ี 254 
                                ปฏิญาณจําพรรษาหลัง   
        [๒๒๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ก็ภกิษุในศาสนานี้ใหปฏิญาณไววา  จะจําพรรษาในวันเขา   
พรรษาหลัง.  เธอไปสูอาวาสนั้น ทําอุโบสถภายนอกวหิาร  ถึงวันแรม ๑ คํ่า จึงเขาวหิาร จัด   
เสนาสนะ ตั้งน้ําฉัน น้ําใช กวาดบริเวณ.   เธอไมมีกิจจําเปน หลีกไปเสียในวันนั้นทีเดียว.   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย  วันจําพรรษาหลังของภกิษุนั้นไมปรากฏ และเธอตองอาบัติทุกกฏ เพราะรับคํา.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  อนึ่ง ภิกษใุนศาสนาน้ีไดปฏิญาณไววา  จะจําพรรษาในวันเขาพรรษา   
หลัง.  เธอไปสูอาวาสนั้น ทําอุโบสถภายนอกวิหาร ถึงวนัแรม ๑ คํ่า จงึเขาวิหาร จดัเสนาสนะ   
ตั้งน้ําฉัน  น้ําใช  กวาดบริเวณ.  เธอมีกิจจําเปน หลีกไปเสียในวันนัน้ทีเดียว ....   
        .... เธอพักอยู ๒-๓ วัน ไมมีกิจจําเปนหลีกไปเสีย ....   
        .... เธอพักอยู ๒-๓ วัน มีกิจจําเปนหลีกไปเสีย ....   
        .... เธอพักอยู ๒-๓ วัน แลวหลีกไปดวยสัตตาหกรณียะ.  เธออยูภายนอกพน ๗ วัน.   
ดูกรภกิษท้ัุงหลาย วันจําพรรษาหลังของภิกษุนั้นไมปรากฏ และเธอตองอาบัติทุกกฏ เพราะรับคํา.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  อนึ่ง  ภิกษใุนศาสนานี้ใหปฏิญาณไววา  จะจําพรรษาในวันเขา   
พรรษาหลัง. เธอไปสูอาวาสนั้น ทําอุโบสถภายนอกวหิาร ถึงวันแรม ๑ คํ่า จึงเขาวิหาร จัด   
เสนาสนะ ตั้งน้ําฉัน  น้ําใช  กวาดบริเวณ.  เธอพักอยู ๒-๓ วัน แลวหลีกไปดวยสัตตาหะ-   
กรณียะ.  เธอกลับมาภายใน ๗ วัน.  ดกูรภกิษุท้ังหลาย  วนัจําพรรษาหลังของภิกษนุั้นปรากฏ   
และเธอไมตองอาบัติ เพราะรับคํา.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนศาสนาน้ีใหปฏิญาณไววา  จะจําพรรษาในวันเขาพรรษา   
หลัง ....   
        .... ยังอีก ๗ วัน จะครบ ๔ เดือน  อันเปนท่ีบานแหงดอกโกมุท  เธอมีกิจจําเปนหลีก   
ไปเสีย.  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ภกิษุนั้นจะมาสูอาวาสนั้นก็ตาม ไมมาก็ตาม.  วันจําพรรษาหลังของ   
ภิกษนุั้นปรากฏ และเธอไมตองอาบัติ เพราะรับคํา.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนศาสนาน้ีใหปฏิญาณไววา จะจําพรรษาในวันเขาพรรษา   
หลัง.  เธอเขาไปสูอาวาสนั้น  ทําอุโบสถ ถึงวันแรม ๑ คํ่า จึงเขาวหิาร จดัเสนาสนะ ตัง้น้ําฉัน   
น้ําใช กวาดบริเวณ. เธอไมมีกิจจําเปน หลีกไปเสียในวนันั้นทีเดียว ....    
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        .... เธอมีกิจจําเปน  หลีกไปเสียในวนันั้นทีเดยีว ....   
        .... เธอพักอยู  ๒-๓ วัน  ไมมีกิจจําเปนหลีกไปเสีย ....   
        .... เธอพักอยู  ๒-๓ วัน  มีกิจจําเปนหลีกไปเสีย ....   
        .... เธอพักอยู  ๒-๓ วัน  แลวหลีกไปดวยสัตตาหกรณียะ.   เธออยูภายนอกพน ๗ วัน.   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย  วันจําพรรษาหลังของเธอไมปรากฏ และเธอตองอาบัติทุกกฏ เพราะรับคํา.   
        .... เธอพักอยู  ๒-๓ วัน  แลวหลีกไปดวยสัตตาหกรณียะ.  เธอกลับมาภายใน ๗ วัน.   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย  วันจําพรรษาหลังของภกิษุนั้นปรากฏ  และเธอไมตองอาบัติ เพราะรับคํา.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนศาสนาน้ีใหปฏิญาณไววา  จะจําพรรษาในวันเขาพรรษา   
หลัง ....   
        .... ยังอีก ๗ วันจะครบ ๔ เดือน  อันเปนท่ีบานแหงดอกโกมุท  เธอมีกิจจําเปนหลีก   
ไปเสีย.  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ภกิษุนั้นจักมาสูอาวาสนั้นก็ตาม ไมมาก็ตาม.   วันจําพรรษาหลังของ   
ภิกษนุั้นปรากฏ และเธอไมตองอาบัติ  เพราะรับคํา.   
                                วัสสูปนายิกขันธกะ  ท่ี ๓ จบ.   
                                __________________    
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                                หัวขอประจําขันธกะ   
        [๒๒๓] ๑. เร่ืองจําพรรษา  ๒. เร่ืองจําพรรษาในเวลาไหน  ๓. เร่ืองวันเขาพรรษามี   
เทาไร  ๔. เร่ืองเท่ียวจาริกในระหวางพรรษา  ๕. เร่ืองไมประสงคจําพรรษา  ๖. เร่ืองแกลงไม   
จําพรรษา  ๗. เร่ืองทรงเล่ือนกาลฝน  ๘. เร่ืองอุบาสกสรางวิหาร   ๙. เร่ืองภิกษุอาพาธ  ๑๐. เร่ือง   
มารดา บิดา พีช่ายนองชาย พี่หญิงนองหญิง ญาติและบุรุษผูภักดีตอภกิษุปวยไข  ๑๑. เร่ืองวิหาร   
ชํารุด  ๑๒. เร่ืองสัตวรายเบียดเบียน  ๑๓. เร่ืองงูเบียดเบียน  ๑๔. เร่ืองพวกโจรเบียดเบียน   
๑๕. เร่ืองปศาจรบกวน  ๑๖. เร่ืองหมูบานประสบอัคคีภัย  ๑๗. เร่ืองเสนาสนะถูกไฟไหม   
๑๘. เร่ืองหมูบานประสบอุทกภยั  ๑๙. เร่ืองเสนาสนะถูกน้ําทวม  ๒๐. เร่ืองชาวบานพากันอพยพ   
๒๑. เร่ืองผูท่ีเปนทายกมีจํานวนมากกวา  ๒๒. เร่ืองไมไดโภชนะอันเศราหมองหรือประณีต ไมได   
โภชนะและเภสัชอันสบาย  ไมไดอุปฏฐากท่ีสมควร  ๒๓. เร่ืองถูกสตรีนิมนต  ๒๔. เร่ืองถูก   
หญิงแพศยานมินต  ๒๕. เร่ืองถูกหญิงสาวเท้ือนิมนต  ๒๖. เร่ืองถูกบัณเฑาะกนิมนต  ๒๗. เร่ือง   
ถูกพวกญาตินมินต  ๒๘. เร่ืองถูกพระราชานิมนต  ๒๙. เร่ืองถูกพวกโจรนิมนต  ๓๐.  เร่ืองถูก   
พวกนักเลงนิมนต  ๓๑. เร่ืองพบขุมทรัพย  ๓๒. เร่ืองทําลายสงฆ ๘ วิธี  ๓๓. เร่ืองจําพรรษา   
ในหมูโคตาง  ๓๔. เร่ืองจําพรรษาในหมูเกวียน ๓๕. เร่ืองจําพรรษาในเรือ  ๓๖.  เร่ืองจําพรรษา   
ในโพรงไม  ๓๗. เร่ืองจําพรรษาบนคาคบไม  ๓๘. เร่ืองจําพรรษาในท่ีแจง  ๓๙. เร่ืองภิกษไุมมี   
เสนาสนะจําพรรษา  ๔๐. เร่ืองจําพรรษาในกระทอมผี  ๔๑. เร่ืองจําพรรษาในรม  ๔๒. เร่ือง   
จําพรรษาในตุม  ๔๓. เร่ืองต้ังกติกา  ๔๔. เร่ืองใหปฏิญาณ  ๔๕.  เร่ืองทําอุโบสถนอกวิหาร   
๔๖. เร่ืองวนัจาํพรรษาตน  ๔๗. เร่ืองวันจาํพรรษาหลัง  ๔๘. เร่ืองไมมีกิจจําเปนหลีกไป  ๔๙. เร่ือง   
มีกิจจําเปนหลีกไป  ๕๐. เร่ืองพักอยู ๒-๓ วัน  ๕๑.  เร่ืองหลีกไปดวยสัตตาหกรณยีะ ๕๒. เร่ือง   
ยังอีก ๗ วันจะถึงวันปวารณา  จะมาก็ตาม ไมมาก็ตาม.   
        พึงพิจารณาแนวฉบับ ตามลําดับหัวขอเร่ือง.   
                                ในขันธกะนี้มี ๕๒ เร่ือง   
                                __________________    
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                                ปวารณาขันธกะ   
                                เร่ืองภิกษุหลายรูป   
        [๒๒๔] โดยสมัยนัน้แล  พระผูมีพระภาคพุทธเจา ประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี  เขตพระนครสาวัตถี.  คร้ังนั้น ภิกษุมากรูปดวยกัน ซ่ึงเคยเห็นรวมคบหา   
กันมา  จําพรรษาอยูในอาวาสแหงหนึ่ง ในโกศลชนบท จงึภิกษเุหลานั้นไดปรึกษากันวา  ดวยวิธี   
อยางไรหนอ พวกเราจึงพรอมเพรียงกนั ปรองดองกัน ไมวิวาทกัน อยูจําพรรษาเปนผาสุก และ   
จะไมตองลําบากดวยบิณฑบาต  คร้ันแลวไดปรึกษากนัตอไปวา  หากพวกเราจะไมพึงทักทาย   
จะไมพึงปราศรัยซ่ึงกันและกนั  รูปใดบิณฑบาตกลับจากบานกอน  รูปนั้นพึงปูอาสนะ จัดหานํ้า   
ลางเทา ตั่งรองเทา  กระเบ้ืองเช็ดเทาไว ลางภาชนะสําหรับถายบิณฑบาตเตรียมต้ังไว จัดต้ังน้ําฉัน   
น้ําใชไว  รูปใดบิณฑบาตกลับจากบานทีหลัง หากอาหารท่ีรูปกอนฉันแลวยังมีเหลือ ถาตองการ   
พึงฉัน  ถาไมตองการ  ก็พึงเทท้ิงเสียในสถานอันปราศจากของสีเขียวสด หรือเทลางเสียในน้ําท่ี   
ปราศจากตัวสัตว  รูปน้ันพึงร้ืออาสนะ  พึงเก็บน้ําลางเทา  ตั่งรองเทา  กระเบ้ืองเช็ดเทา  ลาง   
ภาชนะสําหรับถายบิณฑบาตเก็บไว เก็บน้าํฉัน น้ําใช กวาดหอฉัน  รูปใดเหน็หมอน้ําฉัน  หมอ   
น้ําใช หมอน้ําชําระ วางเปลา  รูปน้ันพึงจัดหาไว  หากภิกษุนั้นไมสามารถ  พึงกวักมือเรียกเพื่อน   
มาชวยเหลือกนั  แตไมพึงเปลงวาจาเพราะเหตุนั้นเลย ดวยวิธีอยางนี้แล  พวกเราจึงจะพรอมเพรียง   
กัน  ปรองดองกัน  ไมวิวาทกนั  อยูจําพรรษาเปนผาสุก  และจะไมตองลําบากดวยบิณฑบาต.   
คร้ันแลวภกิษุเหลานั้น  ไมทักทาย  ไมปราศรัยตอกันและกัน   ภิกษุรูปใดบิณฑบาตกลับจากบาน   
กอน  ภกิษุรูปนั้นปูอาสนะ จดัหาน้ําลางเทา ตั่งรองเทา  กระเบ้ืองเช็ดเทาไว  ลางภาชนะสําหรับ   
ถายบิณฑบาต เตรียมต้ังไว จดัต้ังน้ําฉัน น้ําใชไว ภิกษุรูปใดบิณฑบาตกลับจากบานทีหลัง หาก   
อาหารที่รูปกอนฉันแลวยังมีเหลือ ถาตองการ ก็ฉัน  ถาไมตองการก็เทท้ิงเสียในสถานท่ีอัน   
ปราศจากของเขียวสด  หรือเทลางเสียในน้าํอันปราศจากตัวสัตว   ภิกษรูุปนั้นร้ืออาสนะ  เกบ็น้ํา   
ลางเทา  ตั่งรองเทา  กระเบ้ืองเช็ดเทา  ลางภาชนะสําหรับถายบิณฑบาตเก็บไว เก็บน้าํฉันน้ําใช    
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กวาดหอฉัน  ภิกษุรูปใดเหน็หมอน้ําฉัน  หมอน้ําใช  หรือหมอน้ําชําระวางเปลา  ภิกษุรูปนั้นก็   
จัดหาไว  หากภิกษนุั้นไมสามารถ  ก็กวักมือเรียกเพื่อนภกิษุมาชวยเหลือกัน  แตไมเปลงวาจา   
เพราะเหตุนั้นเลย.   
                        ธรรมเนียมเขาเฝาพระพุทธองค   
        [๒๒๕]  ก็การท่ีภกิษุท้ังหลายออกพรรษาแลว เขาเฝาพระผูมีพระภาค  นั่นเปนประเพณี.   
คร้ันภิกษเุหลานั้นจําพรรษาโดยลวงไตรมาศแลวเก็บงําเสนาสนะถือบาตรจีวร  หลีกไปโดยมรรคา   
อันจะไปสูพระนครสาวัตถี ถึงพระนครสาวัตถีและพระเชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   
โดยลําดับแลว เขาเฝาพระผูมีพระภาค ถวายบังคมนั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง.   
        อนึ่ง  การท่ีพระผูมีพระภาคพุทธเจาท้ังหลาย  ทรงปราศรัยกับพระอาคันตุกะท้ังหลาย   
นั่นเปนพุทธประเพณี.   
        คร้ังนั้น  พระผูมีพระภาคตรัสถามภิกษุเหลานั้นวา  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  รางกายของ   
พวกเธอยังพอทนไดหรือ ยังพอใหเปนไปไดหรือ  พวกเธอเปนผูพรอมเพรียงกนั  ปรองดองกัน   
ไมวิวาทกัน  อยูจําพรรษาเปนผาสุก  และไมลําบากดวยบิณฑบาต  หรือ?   
        ภิกษเุหลานั้นกราบทูลวา ยังพอทนได พระพุทธเจาขา  ยังพอใหเปนไปได พระพุทธเจาขา   
อนึ่ง  พวกขาพระพุทธเจาเปนผูพรอมเพรียงกัน  ปรองดองกัน  ไมววิาทกัน  อยูจําพรรษา   
เปนผาสุก  และไมลําบากดวยบิณฑบาต  พระพุทธเจาขา.   
                                พุทธประเพณี   
        พระตถาคตท้ังหลาย ทรงทราบอยู ยอมตรัสถามก็มี  ทรงทราบอยู ยอมไมตรัสถามก็มี   
ทรงทราบกาลแลวตรัสถาม  ทรงทราบกาลแลวไมตรัสถาม  พระตถาคตท้ังหลาย ยอมตรัสถามส่ิงท่ี   
ประกอบดวยประโยชน  ไมตรัสถามส่ิงท่ีไมประกอบดวยประโยชน  ในส่ิงท่ีไมประกอบดวย   
ประโยชน พระองคทรงกําจดัดวยขอปฏิบัติ.  พระผูมีพระภาคพุทธเจาท้ังหลาย ยอมทรงสอบถาม   
ภิกษุท้ังหลายดวยอาการ ๒ อยาง คือ จักทรงแสดงธรรมอยางหนึ่ง  จักทรงบัญญัติสิกขาบทแก   
พระสาวกท้ังหลายอยางหน่ึง.   
        คร้ังนั้น  พระผูมีพระภาคตรัสถามภิกษุเหลานั้นวา   ดูกรภกิษุท้ังหลาย  พวกเธอเปนผู   
พรอมเพรียงกนั ปรองดองกนั  ไมววิาทกนั อยูจําพรรษาเปนผาสุก และไมลําบากดวยบิณฑบาต   
ดวยวิธีการอยางไร?    
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        ภิกษเุหลานั้นกราบทูลวา  พระพุทธเจาขา  พวกขาพระพุทธเจา  บรรดาท่ีนั่งเฝา ณ ท่ีนี้   
เปนภกิษุซ่ึงเคยเห็นคบหากนัมา  จํานวนมากดวยกนั  ไดจําพรรษาอยูในอาวาสแหงหนึ่ง ใน   
โกศลชนบท  พวกขาพระพทุธเจาเหลานัน้ไดปรึกษากนัวา  ดวยวิธีอยางไรหนอ  พวกเราจึงจะ   
พรอมเพรียงกนั  ปรองดองกนั  ไมววิาทกนั  อยูจําพรรษาเปนผาสุก  และจะไมตองลําบากดวย   
บิณฑบาต   พวกขาพระพุทธเจานั้นไดปรึกษากนัตอไปวา  หากพวกเราจะไมพึงทักทาย จะไมพึง   
ปราศรัยซ่ึงกันและกัน  รูปใดบิณฑบาตกลับจากบานกอน  รูปน้ันพึงปูอาสนะ  จัดหาน้ําลางเทา   
ตั่งรองเทา  กระเบ้ืองเช็ดเทาไว  ลางภาชนะสําหรับถายบิณฑบาต เตรียมต้ังไว  จดัต้ังน้ําฉัน   
น้ําใชไว  รูปใดบิณฑบาตกลับจากบานทีหลัง หากอาหารท่ีรูปกอนฉันแลวยังมีเหลือ  ถาตองการ   
พึงฉัน  ถาไมตองการ ก็พึงเทท้ิงเสียในสถานอันปราศจากของเขียวสด   หรือเทลางเสียในน้ํา   
ท่ีปราศจากตัวสัตว รูปนั้นพงึร้ืออาสนะ เกบ็น้ําลางเทา ตั่งรองเทา กระเบ้ืองเช็ดเทา ลางภาชนะ   
สําหรับถายบิณฑบาตเก็บไว เก็บน้ําฉันน้าํใช กวาดหอฉัน รูปใดเหน็หมอน้ําฉัน  หมอน้ําใช   
หมอน้ําชําระวางเปลา รูปน้ันพึงจัดหาไว  หากภิกษุนัน้ไมสามารถ  พึงกวักมือเรียกเพือ่นมา   
ชวยเหลือกัน  แตไมพึงเปลงวาจาเพราะเหตุนั้นเลย ดวยวิธีอยางนีแ้ล  พวกเราจึงจะพรอมเพรียง   
กัน ปรองดองกัน  ไมวิวาทกนั อยูจําพรรษาเปนผาสุก  และจะไมตองลําบากดวยบิณฑบาต   
พระพุทธเจาขา  คร้ันแลวพวกขาพระพุทธเจาจึงไมทักทาย  ไมปราศรัยตอกันและกัน  ภิกษุรูปใด   
บิณฑบาตกลับจากบานกอน  ภิกษุรูปนั้นยอมปูอาสนะไว จดัหาน้ําลางเทา ตั่งรองเทา กระเบ้ือง   
เช็ดเทาไว  ลางภาชนะสําหรับถายบิณฑบาต  เตรียมต้ังไว จัดต้ังน้ําฉัน  น้ําใชไว  ภกิษรูุปใด   
บิณฑบาตกลับจากบานทีหลัง  หากอาหารท่ีรูปกอนฉันแลวยังมีเหลือ ถาตองการก็ฉัน  ถาไม   
ตองการ  ก็เทท้ิงเสียในสถานอันปราศจากของเขียวสด  หรือเทลางเสียในน้ําอันปราศจากตัวสัตว   
ภิกษุรูปนั้นยอมร้ืออาสนะ เกบ็น้ําลางเทา ตั่งรองเทา  กระเบ้ืองเช็ดเทา  ลางภาชนะสําหรับ   
ถายบิณฑบาตเก็บไว  เก็บน้ําฉันน้ําใช  กวาดหอฉัน  ภิกษรูุปใดเหน็หมอน้ําฉัน  หมอน้ําใช   
หรือหมอน้ําชําระวางเปลา  ภิกษุรูปนั้นกจ็ดัหาไว  หากภกิษุรูปนั้นไมสามารถก็กวักมือเรียกเพื่อน   
มาชวยเหลือกนั  แตไมพึงเปลงวาจาเพราะเหตุนั้นเลย ดวยวิธีอยางนี้แล  พวกขาพุทธเจาจึงเปน   
ผูพรอมเพรียงกัน  ปรองดองกัน  ไมวิวาทกนั  อยูจําพรรษาเปนผาสุก  และไมตองลําบากดวย   
บิณฑบาต พระพุทธเจาขา.   
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                                ทรงติเตียน   
        [๒๒๖] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา  ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา   
โมฆบุรุษพวกนี้เปนผูอยูจําพรรษาไมผาสุกเลย ยังยืนยนัวาอยูจําพรรษาเปนผาสุก ขาววา โมฆบุรุษ   
พวกนี้เปนผูอยูจําพรรษาอยางปศุสัตวอยูรวมกันแทๆ  ยงัยืนยนัวาอยูจาํพรรษาเปนผาสุก ขาววา   
โมฆบุรุษพวกนี้เปนผูอยูจําพรรษา อยางแพะอยูรวมกันแทๆ ยังยืนยันวาอยูจําพรรษาเปนผาสุก   
ขาววา โมฆบุรุษพวกนี้เปนผูอยูจําพรรษาอยางคนประมาทอยูรวมกนัแทๆ ยังยืนยันวาอยูจําพรรษา   
เปนผาสุก.   
                                ทรงหามมูควัตร ติตถิยสมาทาน   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  เหตุไฉน  โมฆบุรุษพวกนี้จึงไดถือมูควัตร  ซ่ึงพวกเดียรถียถือกัน   
การกระทําของโมฆบุรุษเหลานั้น  นั่นไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ....   
คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถารับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ภกิษุไมพึงสมาทานมูควตัร   
ท่ีพวกเดียรถียสมาทานกัน  รูปใดสมาทาน ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                พระพุทธานุญาตปวารณา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหภิกษท้ัุงหลายอยูจําพรรษา แลวปวารณาดวยเหตุ ๓ สถาน   
คือ ดวยไดเหน็ ๑  ดวยไดฟง ๑ ดวยสงสัย ๑ การปวารณานั้นจักเปนวิธีเหมาะสมเพื่อวากลาว   
กันและกัน  เปนวิธีออกจากอาบัติ เปนวิธีเคารพพระวินัยของพวกเธอ.   
                                วิธีปวารณา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  กแ็ลพวกเธอพึงปวารณา อยางนี้:-   
        ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ  พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา  วาดังนี้:-   
                                สัพพสังคาหิกาญัตติ   
        ทานเจาขา  ขอสงฆจงฟงขาพเจา วนันีเ้ปนวันปวารณา ถาความพรอมพร่ังของสงฆ   
ถึงท่ีแลว สงฆพึงปวารณา.   
        ภิกษุผูเถระพึงหมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระโหยง ประคองอัญชลีแลวกลาวปวารณา   
อยางนี้ วาดังนี:้-    
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                                เตวาจกิาปวารณา   
        เธอท้ังหลาย  ฉันปวารณาตอสงฆ ดวยไดเห็นก็ดี ดวยไดฟงกด็ี  ดวยสงสัยกด็ี   
ขอเธอท้ังหลายจงอาศัยความกรุณาวากลาวฉัน  ฉันเห็นอยูจักทําคืนเสีย   
        เธอท้ังหลาย แมคร้ังท่ีสอง  ฉันปวารณาตอสงฆ  ดวยไดเหน็กด็ี  ดวยไดฟงก็ดี   
ดวยสงสัยก็ดี  ขอเธอท้ังหลายจงอาศัยความกรุณาวากลาวฉัน  ฉันเห็นอยูจักทําคืนเสีย   
        เธอท้ังหลาย  แมคร้ังท่ีสาม ฉันปวารณาตอสงฆ  ดวยไดเหน็กด็ี   ดวยไดฟงก็ดี   
ดวยสงสัยก็ดี  ขอเธอท้ังหลายจงอาศัยความกรุณาวากลาวฉัน  ฉันเห็นอยูจักทําคืนเสีย.   
        ภิกษุผูนวกะพึงหมผาอุตราสงคเฉวียงบา  นั่งกระโหยง ประคองอัญชลีแลวกลาวปวารณา   
อยางนี้ วาดังนี:้-   
        ทานเจาขา ขาพเจาปวารณาตอสงฆ  ดวยไดเหน็กด็ี ดวยไดฟงก็ดี  ดวยสงสัยก็ดี   
ขอทานทั้งหลายจงอาศัยความกรุณาวากลาวขาพเจา  ขาพเจาเหน็อยูจกัทําคืนเสีย   
        ทานเจาขา แมคร้ังท่ีสอง ขาพเจาปวารณาตอสงฆ ดวยไดเหน็กด็ี  ดวยไดฟงก็ดี   
ดวยสงสัยก็ดี  ขอทานทั้งหลายจงอาศัยความกรุณาวากลาวขาพเจา  ขาพเจาเหน็อยูจกัทํา   
คืนเสีย   
        ทานเจาขา  แมคร้ังท่ีสาม  ขาพเจาปวารณาตอสงฆ ดวยไดเหน็กด็ี ดวยไดฟงก็ดี   
ดวยสงสัยก็ดี  ขอทานทั้งหลายจงอาศัยความกรุณาวากลาวขาพเจา ขาพเจาเห็นอยูจกัทํา   
คืนเสีย.   
                        พระพุทธานญุาตใหนั่งกระโหยงปวารณา   
        [๒๒๗] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพคัคียเม่ือภิกษุผูเถระท้ังหลายนั่งกระโหยงปวารณาอยู   
ยังนั่งอยูบนอาสนะ.  บรรดาภิกษุท่ีเปนผูมักนอย  ตางก็เพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา   
ไฉนพระฉัพพคัคีย  เม่ือภิกษผูุเถระท้ังหลายน่ังกระโหยงปวารณาอยู   จงึไดนั่งอยูบนอาสนะเลา   
แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ขาววาพระฉัพพัคคีย   
เม่ือภิกษุผูเถระท้ังหลายนั่งกระโหยงปวารณาอยู  ยังนั่งบนอาสนะ จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.    
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        พระผูมีพระภาคทรงติเตียนวา  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ไฉนโมฆบุรุษพวกนัน้  เม่ือภกิษุ   
ผูเถระท้ังหลายน่ังกระโหยงปวารณาอยู จึงไดนั่งอยูบนอาสนะเลา การกระทําของโมฆบุรุษเหลานัน้   
นั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส .... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถา  รับส่ังกะ   
ภิกษุท้ังหลายวา   ดูกรภิกษท้ัุงหลาย เม่ือบรรดาภิกษุผูเถระนั่งกระโหยงปวารณาอยู ภิกษไุมพึงนั่ง   
บนอาสนะ  รูปใดนั่งตองอาบัติทุกกฏ ดูกรภิกษุท้ังหลาย  เราอนุญาตใหภิกษุทุกรูปนั่งกระโหยง   
ปวารณา.   
        สมัยตอมา  พระเถระรูปหนึ่งชรา ทุพพลภาพ นั่งกระหยงรอคอยอยู จนกวาภกิษุท้ังหลาย   
จะปวารณาเสร็จทุกรูป  ไดเปนลมลมลง. ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
        พระผูมีพระภาคตรัสอนญุาตแกภกิษุท้ังหลายวา  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  เราอนุญาตใหนั่ง   
กระโหยงในระหวางท่ียังปวารณา และอนญุาตใหภกิษุปวารณาแลวนั่งบนอาสนะ.   
                                วันปวารณามี  ๒   
        [๒๒๘] คร้ังนั้นแล  ภกิษุท้ังหลายสงสัยวา  วนัปวารณามีกี่วนั?  จึงกราบทูลเร่ืองนั้น   
แดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย วนัปวารณานี้มี ๒ คือ วัน ๑๔ คํ่า   
วัน ๑๕ คํ่า ดูกรภิกษุท้ังหลาย วันปวารณามี ๒ เทานีแ้ล.   
                                อาการท่ีทําปวารณามี ๔   
        คร้ังนั้น ภิกษุท้ังหลายสงสัยวา อาการท่ีทําปวารณามีเทาไรหนอ? จึงกราบทูลเร่ืองนั้น   
แดพระผูมีพระภาค.  พระผูมีพระภาครับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา  ดูกรภิกษุท้ังหลาย อาการที่ทํา   
ปวารณานี้มี ๔ คือ  การทําปวารณาเปนวรรคโดยอธรรม ๑ การทําปวารณาพรอมเพรียงกันโดย   
อธรรม ๑ การทําปวารณาเปนวรรคโดยธรรม ๑  การทําปวารณาพรอมเพรียงกนัโดยธรรม ๑.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  ในการทําปวารณา ๔ นั้น  การทําปวารณานีใ้ดเปนวรรคโดยอธรรม   
การทําปวารณาเห็นปานนั้น  ไมควรทํา  และเราก็ไมอนุญาต.   
        การทําปวารณานีใ้ดท่ีพรอมเพรียงกนัโดยอธรรม การทําปวารณาเห็นปานนั้น ไมควรทํา   
และเราก็ไมอนุญาต.   
        การทําปวารณานีใ้ดท่ีเปนวรรคโดยธรรม   การทําปวารณาเห็นปานนั้น ไมควรทํา และ   
เราก็ไมอนุญาต.    
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        การทําปวารณานีใ้ดท่ีพรอมเพรียงกนัโดยธรรม  การทําปวารณาเห็นปานนั้น  ควรทํา   
และเราก็อนุญาต.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  เพราะเหตุนั้นแล  พวกเธอพึงทําในใจวา  จกัทําปวารณากรรม   
ชนิดท่ีพรอมเพรียงกันโดยธรรม  ดังนี้  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  พวกเธอพึงศึกษาอยางนี้แล.   
                                พระพุทธานุญาตใหมอบปวารณา   
        [๒๒๙] คร้ังนั้น  พระผูมีพระภาครับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา  ดูกรภิกษุท้ังหลาย   
พวกเธอจงประชุมกัน  สงฆจักปวารณา.  เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว  ภิกษุรูปหนึ่ง   
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา  ยังมีภิกษุอาพาธอยู  เธอมาไมไดพระพุทธเจาขา.   
        พระผูมีพระภาคตรัสวา  ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหภิกษุอาพาธมอบปวารณา.   
                                วิธีมอบปวารณา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ล พึงมอบอยางนี้:-   
        ภิกษุอาพาธน้ัน พึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง  หมผาอุตราสงคเฉวียงบา  นั่งกระโหยงประคอง   
อัญชลีแลวกลาวคํามอบปวารณาอยางนีว้า:-   
        ขาพเจาขอมอบปวารณา ขอทานจงนาํปวารณาของขาพเจาไป  ขอทานจงปวารณา   
แทนขาพเจา   
        ภิกษุรับดวยกาย  รับดวยวาจา  รับดวยกายดวยวาจาก็ได  เปนอันภกิษุอาพาธมอบปวารณา   
แลว.  ไมรับดวยกาย  ไมรับดวยวาจา ไมรับดวยกายดวยวาจา   ไมเปนอันภิกษุอาพาธมอบ   
ปวารณา.  หากไดภิกษุผูรับอยางนี้ นัน่เปนการดี หากไมได  ภกิษุท้ังหลาย พึงใชเตียงหรือต่ัง   
หามภิกษุอาพาธนั้นมาในทามกลางสงฆแลวปวารณา.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  หากพวกภิกษุผูพยาบาลไข  มีความคิดเห็นอยางนี้วา หากพวกเรา   
จักยายภกิษุอาพาธ อาพาธจักกําเริบหนัก หรือมิฉะนั้นจกัถึงมรณภาพ ดังนี้ ไมพึงยายภกิษุอาพาธ   
สงฆพึงไปปวารณาในสํานกัภิกษุอาพาธนัน้  แตสงฆเปนวรรคไมพึงปวารณา  หากขืนปวารณา   
ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เม่ือภกิษุอาพาธมอบปวารณาแลว  หากภกิษุผูนาํปวารณาหลบไป   
เสียจากท่ีนั้นแล ภิกษุอาพาธพึงมอบปวารณาแกรูปอ่ืน.    
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  เม่ือภิกษุอาพาธมอบปวารณาแลว  หากภิกษผูุนําปวารณาสึกเสีย ณ   
ท่ีนั้นแหละ .... ถึงมรณภาพ ปฏิญาณเปนสามเณร ปฏิญาณเปนผูบอกลาสิกขา ปฏิญาณเปนผูตอง   
อันติมวัตถุ ปฏิญาณเปนผูวกิลจริต  ปฏิญาณเปนผูมีจิตฟุงซาน  ปฏิญาณเปนผูกระสับกระสาย   
เพราะเวทนา  ปฏิญาณเปนผูถูกสงฆยกเสียฐานไมเห็นอาบัติ  ปฏิญาณเปนผูถูกสงฆยกเสียฐาน   
ไมทําคืนอาบัติ   ปฏิญาณเปนผูถูกสงฆยกเสียฐานไมสละคืนทิฏฐิอันลามก ปฏิญาณเปนบัณเฑาะก   
ปฏิญาณเปนไถยสังวาส  ปฏิญาณเปนผูเขารีดเดียรถีย  ปฏิญาณเปนดิรัจฉาน  ปฏิญาณเปนผูฆา   
มารดา ปฏิญาณเปนผูฆาบิดา  ปฏิญาณเปนผูฆาพระอรหันต  ปฏิญาณเปนผูประทุษรายภกิษณุี   
ปฏิญาณเปนผูทําลายสงฆ  ปฏิญาณเปนผูทํารายพระศาสดาจนถึงหอพระโลหิต  ปฏิญาณเปน   
อุภโตพยัญชนก ภิกษุอาพาธจึงมอบปวารณาแกรูปอ่ืน.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เม่ือภกิษุอาพาธมอบปวารณาแลว หากภกิษุผูนําปวารณาหลบไปเสีย   
ในระหวางทาง  ปวารณาไมเปนอันนํามา.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เม่ือภกิษุอาพาธมอบปวารณาแลว หากภกิษุผูนําปวารณาสึกเสีย   
ในระหวางทาง ถึงมรณภาพ .... ปฏิญาณเปนอุภโตพยญัชนก ปวารณาไมเปนอันนํามา.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เม่ือภกิษุอาพาธมอบปวารณาแลว หากภกิษุผูนําปวารณาเขาประชุมสงฆ   
แลว หลบไปเสีย  ปวารณาเปนอันนํามาแลว.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เม่ือภกิษุอาพาธมอบปวารณาแลว หากภกิษุผูนําปวารณาเขาประชุมสงฆ   
แลว สึกเสีย ถึงมรณภาพ .... ปฏิญาณเปนอุภโตพยัญชนก ปวารณาเปนอันนํามาแลว.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เม่ือภกิษุอาพาธมอบปวารณาแลว หากภกิษุผูนําปวารณาเขาประชุมสงฆ   
แลว หลับเสียมิไดบอก  ปวารณาเปนอันนํามาแลว ภกิษุผูนําปวารณา ไมตองอาบัติ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เม่ือภกิษุอาพาธมอบปวารณาแลว หากภกิษุผูนําปวารณาเขาประชุมสงฆ   
แลว เขาสมาบัติ  มิไดบอก ปวารณาเปนอันนํามาแลว ภิกษุผูนําปวารณา ไมตองอาบัติ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เม่ือภกิษุอาพาธมอบปวารณาแลว หากภกิษุผูนําปวารณาเขาประชุมสงฆ   
แลว เผลอไปไมไดบอก  ปวารณาเปนอันนํามาแลว ภกิษุผูนําปวารณา  ไมตองอาบัติ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เม่ือภกิษุอาพาธมอบปวารณาแลว หากภกิษุผูนําปวารณาเขาประชุมสงฆ   
แลว แกลงไมบอก ปวารณาเปนอันนํามาแลว แตภกิษุผูนาํปวารณา ตองอาบัติทุกกฏ.    
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  ในวนัปวารณา เราอนุญาตใหภิกษุผูมอบปวารณา มอบฉันทะดวย   
เผ่ือสงฆจะมีกรณียกจิ.   
                                หมูญาติเปนตนจับภิกษ ุ  
        [๒๓๐] กโ็ดยสมัยนัน้แล ถึงวันปวารณา หมูญาติไดจับภิกษุรูปหนึง่ไว.  ภิกษุท้ังหลาย   
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค  พระผูมีพระภาครับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา  ดูกรภิกษุท้ังหลาย   
ก็ในวันปวารณา  พวกญาตจิับภิกษุในศาสนานี้ไว.  หมูญาติเหลานั้น  อันภิกษุท้ังหลายพึงวากลาว   
อยางนี้วา ทานท้ังหลาย ขอพวกทานกรุณาปลอยภิกษุรูปนี้สักครูหนึ่ง พอภิกษุรูปนี้ปวารณาเสร็จ.   
หากไดการขอรองอยางนี้ นัน่เปนการดี หากไมได หมูญาติเหลานั้น อันภิกษุท้ังหลายพึงวากลาว   
อยางนี้วา ทานท้ังหลายขอพวกทานกรุณารออยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งสักครูกอน  พอภิกษุรูปนี้   
มอบปวารณาเสร็จ.  หากไดการขอรองอยางนี้  นั่นเปนการดี  หากไมได  พึงวากลาวอยางนี้วา   
ทานท้ังหลาย ขอพวกทานกรุณานําภกิษนุีไ้ปนอกสีมาสักครูหนึ่ง พอสงฆปวารณาเสร็จ.  ถาได   
การขอรองอยางนี้ นั่นเปนการดี หากไมได สงฆเปนวรรค  ไมพึงปวารณา หากขืนปวารณา   
ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ในวนัปวารณา พระราชาท้ังหลายไดจับภกิษุในศาสนานี้ไว ....   
พวกโจรไดจับ .... พวกนักเลงไดจับ ....  พวกภิกษุท่ีเปนขาศึกไดจับภิกษุในศาสนานีไ้ว.  พวกนั้น   
อันภิกษุท้ังหลายพึงวากลาว  อยางนี้วา  ทานท้ังหลาย  ขอพวกทานกรุณาปลอยภิกษุนีสั้กครูหนึ่ง   
พอภิกษุรูปนี้ปวารณาเสร็จ.  หากไดการขอรองอยางนี้ นัน่เปนการดี  หากไมได พวกนั้นอัน   
ภิกษุท้ังหลายพึงวากลาว อยางนี้วา  ทานท้ังหลาย  ขอพวกทานกรุณารออยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง   
สักครูกอน พอภิกษนุี้มอบปวารณาเสร็จ. หากไดการขอรองอยางนี้ นัน่เปนการดี  หากไมได   
พวกนั้นอันภิกษุท้ังหลายพึงวากลาว อยางนีว้า  ทานท้ังหลาย  ขอพวกทานกรุณาพาภิกษุรูปนี้   
ไปนอกสีมาสักครูหนึ่ง  พอสงฆปวารณาเสร็จ.  หากไดการขอรองอยางนี้  นั่นเปนการดี  หากไมได   
สงฆเปนวรรคไมพึงปวารณา หากขืนปวารณา ตองอาบัตทุิกกฏ.   
                                ปวารณาเปนการสงฆ   
        [๒๓๑] กโ็ดยสมัยนัน้แล ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันปวารณา มีภิกษุอยูดวยกัน ๕ รูป   
จึงภิกษุเหลานัน้ไดมีความปริวิตกวา  พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไววา  พึงปวารณาเปนการสงฆ    
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ก็พวกเรามีอยูเพียง ๕ รูป  จะพึงปวารณากนัอยางไรหนอ  จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภกิษุท้ังหลายวา  ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหภิกษุ ๕ รูป   
ปวารณาเปนการสงฆ.   
                                ปวารณาเปนการคณะ   
        สมัยตอมา ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันปวารณา มีภิกษอุยูดวยกนั ๔ รูป จึงภิกษุเหลานั้น   
ไดมีความปริวติกวา พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตใหภิกษ ุ๕ รูป ปวารณาเปนการสงฆ ก็พวกเรา   
มีอยูเพยีง ๔ รูป จะพึงปวารณากันอยางไรหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมี   
พระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษท้ัุงหลายวา  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  เราอนุญาตใหภกิษุ ๔ รูป ปวารณา   
ตอกัน.   
                                วิธีทําคณะปวารณา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษุท้ังหลายพึงปวารณาอยางนี้:-   
        ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหภิกษเุหลานั้นทราบดวยญัตติกรรมวาจาวา   
                                ญัตติกรรมวาจา   
        ขอทานท้ังหลายจงฟงขาพเจา  วนันี้เปนวันปวารณา  ถาความพรอมพร่ังของทาน   
ท้ังหลายถึงท่ีแลว เราท้ังหลายพึงปวารณากนัเถิด.   
        ภิกษุผูเถระพึงหมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระโหยง ประคองอัญชลี แลวกลาวคําปวารณา   
ตอภิกษเุหลานัน้ อยางนีว้า   
                                คําปวารณา   
        เธอ  ฉันปวารณาตอทานท้ังหลาย  ดวยไดเห็นก็ดี  ดวยไดฟงกด็ี  ดวยสงสัยกด็ี   
ขอทานทั้งหลายจงอาศัยความกรุณาวากลาวฉัน  ฉันเห็นอยูจักทําคืนเสีย   
        เธอ  ฉันปวารณาตอทานท้ังหลาย  แมคร้ังท่ีสอง  ดวยไดเหน็กด็ี  ดวยไดฟงก็ดี   
ดวยสงสัยก็ดี ขอทานทั้งหลายจงอาศัยความกรุณาวากลาวฉัน  ฉันเห็นอยูจักทําคืนเสีย    
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        เธอ  ฉันปวารณาตอทานท้ังหลาย แมคร้ังท่ีสาม  ดวยไดเห็นก็ดี  ดวยไดฟงกด็ี   
ดวยสงสัยก็ดี ขอทานทั้งหลายจงอาศัยความกรุณาวากลาวฉัน  ฉันเห็นอยูจักทําคืนเสีย   
        ภิกษุผูนวกะพึงหมผาอุตราสงฆเฉวียงบา  นั่งกระโหยง  ประคองอัญชลี แลวกลาวคํา   
ปวารณาตอภกิษุเหลานั้น อยางนีว้า   
        ทานเจาขา  ผมปวารณาตอทานทั้งหลาย  ดวยไดเหน็ก็ดี ดวยไดฟงก็ดี  ดวยสงสัย   
ก็ดี  ขอทานท้ังหลายจงอาศัยความกรุณาวากลาวผม ผมเห็นอยูจักทําคืนเสีย.   
        ทานเจาขา ผมปวารณาตอทานท้ังหลาย  แมคร้ังท่ีสอง ดวยไดเห็นก็ดี ดวยไดฟง   
ก็ดี  ดวยสงสัยก็ดี  ขอทานท้ังหลายจงอาศัยความกรุณาวากลาวผม ผมเห็นอยูจักทําคืนเสีย.   
        ทานเจาขา ผมปวารณาตอทานท้ังหลาย  แมคร้ังท่ีสาม ดวยไดเห็นก็ดี ดวยไดฟง   
ก็ดี  ดวยสงสัยก็ดี  ขอทานท้ังหลายจงอาศัยความกรุณาวากลาวผม ผมเห็นอยูจักทําคืนเสีย.   
                                คณะปวารณา  (พระ ๓ รูป)   
        สมัยตอมา  ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันปวารณามีภิกษุอยูดวยกัน ๓ รูป จึงภิกษุเหลานั้น   
ไดมีความปริวติกวา พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตใหภิกษ ุ๕ รูป ปวารณาเปนการสงฆ ใหภกิษุ   
๔ รูป ปวารณาตอกัน ก็พวกเรามีอยูดวยกนั ๓ รูป จะพึงปวารณากนัอยางไรหนอ แลวกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย   
เราอนุญาตใหภิกษุ ๓ รูป ปวารณาตอกนั   
                                วิธีทําคณะปวารณา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษุท้ังหลายพึงปวารณาอยางนี้:-   
        ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหภิกษเุหลานั้นทราบดวยญัตติกรรมวาจาวา   
                                ญัตติกรรมวาจา   
        ขอทานท้ังหลายจงฟงขาพเจา  วนันี้เปนวันปวารณา  ถาความพรอมพร่ังของทาน   
ท้ังหลายถึงท่ีแลว เราท้ังหลายพึงปวารณากนัเถิด.   
        ภิกษุผูเถระพึงหมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระโหยง ประคองอัญชลีแลว  กลาวคํา   
ปวารณาตอภกิษุเหลานั้นอยางนี้ วาดังนี้:-    
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                                คําปวารณา   
        เธอ  ฉันปวารณาตอเธอท้ังหลาย  ดวยไดเห็นก็ดี  ดวยไดฟงกด็ี  ดวยสงสัยกด็ี   
ขอเธอท้ังหลายจงอาศัยความกรุณาวากลาวฉัน  ฉันเห็นอยูจักทําคืนเสีย   
        เธอ  ฉันปวารณาตอเธอท้ังหลาย  แมคร้ังท่ีสอง  ดวยไดเห็นก็ดี  ดวยไดฟงกด็ี   
ดวยสงสัยก็ดี ขอเธอท้ังหลายจงอาศัยความกรุณาวากลาวฉัน  ฉันเห็นอยูจักทําคืนเสีย   
        เธอ  ฉันปวารณาตอเธอท้ังหลาย แมคร้ังท่ีสาม  ดวยไดเห็นก็ดี  ดวยไดฟงกด็ี   
ดวยสงสัยก็ดี ขอเธอท้ังหลายจงอาศัยความกรุณาวากลาวฉัน  ฉันเห็นอยูจักทําคืนเสีย.   
        ภิกษุผูนวกะพึงหมผาอุตราสงคเฉวียงบา  นั่งกระโหยง  ประคองอัญชลีแลว กลาวคํา   
ปวารณาตอภกิษุเหลานั้น อยางนีว้า   
        ทานเจาขา  ขาพเจาปวารณาตอทานท้ังหลาย  ดวยไดเห็นก็ดี ดวยไดฟงกด็ี  ดวย   
สงสัยก็ดี  ขอทานท้ังหลายจงอาศัยความกรุณาวากลาวขาพเจา ขาพเจาเห็นอยูจักทําคืนเสีย.   
        ทานเจาขา ขาพเจาปวารณาตอทานท้ังหลาย แมคร้ังท่ีสอง  ดวยไดเห็นกด็ี ดวย   
ไดฟงกด็ี  ดวยสงสัยก็ดี  ขอทานท้ังหลายจงอาศัยความกรุณาวากลาวขาพเจา ขาพเจาเห็น   
อยูจักทําคืนเสีย.   
        ทานเจาขา ขาพเจาปวารณาตอทานท้ังหลาย  แมคร้ังท่ีสาม ดวยไดเห็นกด็ี ดวย   
ไดฟงกด็ี  ดวยสงสัยก็ดี  ขอทานท้ังหลายจงอาศัยความกรุณาวากลาวขาพเจา ขาพเจาเห็น   
อยูจักทําคืนเสีย.   
                                คณะปวารณา  (พระ ๒ รูป)   
        สมัยตอมา  ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันปวารณา มีภิกษุอยูดวยกัน ๒ รูป จึงภกิษท้ัุงสอง   
นั้นไดมีความปริวิตกวา พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตใหภิกษุ ๕ รูป ปวารณาเปนการสงฆ ให   
ภิกษุ ๔ รูป ปวารณาตอกนั ใหภกิษุ ๓  รูป ปวารณาตอกนั ก็เรามีอยูดวยกันสองรูป จะพึง   
ปวารณากนัอยางไรหนอ แลวกราบทูลเร่ืองนั้นพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแก   
ภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย  เราอนญุาตใหภกิษุ ๒ รูป ปวารณาตอกัน.    
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                                วิธีทําคณะปวารณา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษุท้ังสองพงึปวารณาอยางนี้:-   
        ภิกษุผูเถระพึงหมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระโหยง ประคองอัญชลี แลวกลาวคําปวารณา   
ตอภิกษุผูนวกอยางนี้ วาดังนี:้-   
        เธอ  ฉันปวารณาตอเธอ ดวยไดเห็นก็ดี  ดวยไดฟงก็ดี  ดวยสงสัยก็ดี  ขอเธอ   
จงอาศัยความกรุณาวากลาวฉัน ฉันเห็นอยูจักทําคืนเสีย   
        เธอ  ฉันปวารณาตอเธอ แมคร้ังท่ีสอง ดวยไดเห็นกด็ี  ดวยไดฟงกด็ี  ดวยสงสัย   
ก็ดี  ขอเธอจงอาศัยความกรุณาวากลาวฉัน ฉันเห็นอยูจักทําคืนเสีย   
        เธอ  ฉันปวารณาตอเธอ แมคร้ังท่ีสาม  ดวยไดเห็นก็ดี ดวยไดฟงก็ดี ดวยสงสัย   
ก็ดี ขอเธอจงอาศัยความกรุณาวากลาวฉัน  ฉันเห็นอยูจักทําคืนเสีย.   
        ภิกษุผูนวกะพึงหมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระโหยง   ประคองอัญชลี  แลวกลาวคํา   
ปวารณาตอภกิษุผูเถระอยางนี้ วาดังนี้:-   
        ทาน ผมปวารณาตอทาน ดวยไดเห็นก็ดี ดวยไดฟงก็ดี ดวยสงสัยก็ดี ขอทานจง   
อาศัยความกรุณาวากลาวผม ผมเห็นอยูจักทําคืนเสีย   
        ทาน ผมปวารณาตอทาน  แมคร้ังท่ีสอง  ดวยไดเหน็ก็ดี  ดวยไดฟงก็ดี  ดวยสงสัย   
ก็ดี ขอทานจงอาศัยความกรุณาวากลาวผม ผมเห็นอยูจักทําคืนเสีย   
        ทาน ผมปวารณาตอทาน แมคร้ังท่ีสาม ดวยไดเห็นก็ดี ดวยไดฟงก็ดี ดวยสงสัย   
ก็ดี ขอทานจงอาศัยความกรุณาวากลาวผม ผมเห็นอยูจักทําคืนเสีย.   
                                อธิษฐานปวารณา   
        สมัยตอมา  ในอาวาสแหงหนึ่งถึงวันปวารณา มีภิกษุอยูรูปเดยีว  จึงภิกษุนั้นไดมีความ   
ปริวิตกวา พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตใหภิกษุ ๕ รูป ปวารณาเปนการสงฆ ใหภิกษุ ๔ รูป   
ปวารณาตอกนั ใหภิกษุ ๓ รูป ปวารณาตอกัน ใหภกิษุ ๒ รูป ปวารณาตอกัน  ก็เรามีอยูรูปเดียว   
จะพึงปวารณากันไดอยางไรหนอ. ภกิษุท้ังหลาย กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาค   
ตรัสกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ก็ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันปวารณา  มีภิกษใุน   
ศาสนาน้ีอยูรูปเดียว. ภกิษุนัน้พึงกวาดสถานท่ีเปนท่ีไปมาแหงภิกษท้ัุงหลาย คือ จะเปนโรงฉัน   
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มณฑปหรือโคนตนไม  ก็ตาม แลวจัดต้ังน้ําฉัน น้ําใชไว  ปูอาสนะ ตามประทีป แลวนั่งรออยู.   
หากมีภกิษเุหลาอ่ืนมา พึงปวารณารวมกับพวกเธอ หากไมมีมา พึงอธิษฐานวา ปวารณาของเรา   
วันนี้ หากไมอธิษฐาน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ในอาวาสที่มีภิกษอุยูดวยกนั ๕ รูป  จะนําปวารณาของภิกษรูุปหนึ่ง   
มาแลว ๔ รูปปวารณาเปนการสงฆไมได หากขืนปวารณา ตองอาบัตทุิกกฏ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ในอาวาสที่มีภิกษอุยูดวยกนั ๔ รูป  จะนําปวารณาของภิกษรูุปหนึ่งมา   
แลว ๓ รูปปวารณาตอกันไมได หากขืนปวารณา ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  ในอาวาสที่มีภิกษอุยูดวยกนั ๓ รูป  จะนําปวารณาของภิกษรูุปหนึ่ง   
มาแลว ๒ รูปปวารณาตอกนัไมได  หากขืนปวารณา ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  ในอาวาสที่มีภิกษอุยูดวยกนั ๒ รูป  จะนําปวารณาของภิกษรูุปหนึ่ง   
มาแลว  อีกรูปหนึ่งอธิษฐานไมได  หากขืนอธิษฐาน ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                แสดงอาบัติกอนปวารณา   
        [๒๓๒] ก็โดยสมัยนั้นแล  ภิกษุรูปหนึ่งตองอาบัติ ในวนัปวารณา.  เธอไดคิดสงสัย   
ในขณะน้ันวา  พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไววา  ภกิษุมีอาบัติติดตัวไมพึงปวารณา ดงันี้ ก็เรา   
เปนผูตองอาบัติแลว จะพึงปฏิบัติอยางไรหนอ. ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
พระผูมีพระภาคตรัสกะภิกษทุั้งหลายวา  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  กภ็ิกษใุนศาสนานี้  ตองอาบัติในวนั   
ปวารณา.  ภิกษุนั้นพึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึง่ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา  นั่งกระโหยง ประคอง   
อัญชลี แลวกลาวอยางนีว้า   
        ทาน  ผมตองอาบัติมีช่ือนี้ ผมแสดงคืนอาบัตินั้น   
        ภิกษุผูรับพึงถามวา ทานเห็นหรือ?   
        ภิกษุผูแสดงพึงตอบวา ครับ ผมเห็น.   
        ภิกษุผูรับพึงบอกวา  ทานพึงสํารวมตอไป.   
                                สงสัยในอาบัติ   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  อนึ่ง ถึงวันปวารณา ภิกษใุนศาสนานี้มีความสงสัยในอาบัติ.   
เธอพึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระโหยง ประคองอัญชลี แลวกลาว   
อยางนี้วา    
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        ทาน  ผมมีความสงสัยในอาบัติมีช่ือนี้  จักหมดสงสัยเม่ือใด  จกัทําคืนอาบัตินั้น   
เม่ือนั้น  คร้ันแลวพึงปวารณา  แตไมพึงทําอันตรายแกปวารณา  เพราะขอท่ีสงสัยนั้นเปนปจจยั   
                                กําลังปวารณาระลึกอาบัติได   
        ก็โดยสมัยนั้นแล  ภิกษรูุปหนึ่งกําลังปวารณา  ระลึกอาบัติได  จึงภิกษนุั้นไดมีความ   
ปริวิตกวา  พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไววา  ภกิษุมีอาบัติติดตัว ไมพึงปวารณา ดังนี้ ก็เราเปน   
ผูตองอาบัติแลว  จะพึงปฏิบัติอยางไรหนอ.  ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค   
พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ภกิษุในศาสนาน้ี  กําลังปวารณา   
ระลึกอาบัติได. เธอพึงบอกภกิษุใกลเคียงอยางนีว้า   
        อาวุโส ผมตองอาบัติมีช่ือนี้   ลุกจากท่ีนี้แลว จกัทําคืนอาบัตินั้น คร้ันแลวพึงปวารณา   
แตไมพึงทําอันตรายแกปวารณา เพราะขอท่ีระลึกอาบัติไดนั้นเปนปจจยั.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนศาสนาน้ี กําลังปวารณา มีความสงสัยในอาบัติ.   
เธอพึงบอกภิกษุใกลเคียงอยางนี้วา   
        อาวุโส ผมมีความสงสัยในอาบัติมีช่ือนี้ จักหมดสงสัยเม่ือใด จกัทําคืนอาบัตินั้นเม่ือนั้น   
คร้ันแลว พึงปวารณา แตไมพึงทําอันตรายแกปวารณา   เพราะขอท่ีมีความสงสัยนั้นเปนปจจยั.   
                                สงฆตองสภาคาบัติ   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ในอาวาสแหงหนึ่งถึงวันปวารณา สงฆท้ังหมดตองสภาคาบัติ จึงภิกษุ   
เหลานั้นไดมีความปริวิตกวา  พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไววา  ภกิษุจะแสดงสภาคาบัติไมได จะรับ   
แสดงสภาคาบัติก็ไมได  ก็สงฆหมูนี้ท้ังหมดตองสภาคาบัติ  พวกเราจะพึงปฏิบัติอยางไรหนอ   
แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค  พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา  ดูกรภกิษุ   
ท้ังหลาย  กใ็นอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันปวารณา สงฆท้ังหมดในศาสนานี้ตองสภาคาบัติ.  พวกเธอ   
พึงสงภิกษุรูปหนึ่งไปสูอาวาสใกลเคียงพอจะกลับมาทัน ในวนันั้น ดวยส่ังวา  อาวุโส คุณจงไป   
ทําคืนอาบัตินัน้แลวมา   พวกเราจักทําคืนอาบัตินั้นในสํานักคุณ.  ถาไดภิกษุเชนนั้น  อยางนี้   
นั่นเปนการดี  หากไมได ภกิษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา   
วาดังนี:้-    
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                                ญัตติกรรมวาจา   
        ทานเจาขา  ขอสงฆจงฟงขาพเจา  สงฆท้ังหมดนี้ตองสภาคาบัติ  เม่ือใดพบภิกษ ุ  
รูปอ่ืนผูบริสุทธ์ิ ไมมีอาบัติ  เม่ือนั้นสงฆจักทําคืนอาบัตินัน้ในสํานกัภกิษุรูปนั้น   
        คร้ันแลวพึงปวารณา  แตไมพึงทําอันตรายแกปวารณา  เพราะขอท่ีตองสภาคาบัตินั้น   
เปนปจจยั.   
                                สงสัยในสภาคาบัติ   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  อนึ่ง ในอาวาสแหงหนึ่งถึงวันปวารณา  สงฆท้ังหมดในศาสนาน้ี   
มีความสงสัยในสภาคาบัติ  ภิกษุผูฉลาด  ผูสามารถ  พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา   
วาดังนี:้-   
                                ญัตติกรรมวาจา   
        ทานเจาขา  ขอสงฆจงฟงขาพเจา  สงฆท้ังหมดนี้มีความสงสัยในสภาคาบัติ จักหมด   
ความสงสัยเม่ือใด จักทําคืนอาบัตินั้นเม่ือนั้น.   
        คร้ันแลวพึงปวารณา  แตไมพึงทําอันตรายแกปวารณา  เพราะขอท่ีมีความสงสัยนั้น   
เปนปจจยั.   
                                ปฐมภาณวาร  จบ.   
                                _____________    
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                                ปวารณาไมตองอาบัติ ๑๕ ขอ   
        [๒๓๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันปวารณา มีภิกษุเจาถ่ินมากรูป   
ดวยกัน  แตประชุมกัน ๕ รูปบาง เกินกวาบาง.  พวกเธอไมทราบวายังมีภิกษเุจาถ่ินพวกอ่ืนทีย่ัง   
ไมมา.  พวกเธอมีความสําคัญวาเปนธรรม มีความสําคัญวาเปนวินยั  เปนหมู  มีความสําคัญวา   
พรอมกัน ปวารณา.  เม่ือพวกเธอกําลังปวารณา  ขณะนั้น มีภิกษเุจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึงมีจํานวน   
มากกวา. ภิกษท้ัุงหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลาย   
วาดังนี:้-   
        ๑. ดูกรภกิษุท้ังหลาย  กใ็นอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันปวารณา มีภิกษุเจาถ่ินในศาสนานี้   
มากรูปดวยกนั แตประชุมกนั ๕ รูปบาง เกินกวาบาง.  พวกเธอไมทราบวา  ยังมีภิกษุเจาถ่ิน   
พวกอ่ืนท่ียังไมมา.  พวกเธอมีความสําคัญวาเปนธรรม มีความสําคัญวาเปนวินยั เปนหมู มีความ   
สําคัญวาพรอมกัน ปวารณา เม่ือพวกเธอกาํลังปวารณา  ขณะนัน้ มีภกิษุเจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง   
มีจํานวนมากกวา. พวกเธอตองปวารณาใหม  ภิกษุท่ีปวารณาแลว  ไมตองอาบัติ.   
        ๒.  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  อนึ่ง  ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันปวารณา มีภิกษเุจาถ่ิน   
ในศาสนานี้มากรูปดวยกัน  แตประชุมกนั ๕ รูปบาง เกินกวาบาง.  พวกเธอไมทราบวา ยังมี   
ภิกษเุจาถ่ินพวกอ่ืนท่ียังไมมา.  พวกเธอมีความสําคัญวาเปนธรรม  มีความสําคัญวาเปนวินัย   
เปนหมู  มีความสําคัญวาพรอมกัน ปวารณา.  เม่ือพวกเธอกําลังปวารณา ขณะน้ัน มีภกิษุเจาถ่ิน   
พวกอ่ืนมาถึงมีจํานวนเทากนั.  ภิกษุพวกท่ีปวารณาแลว เปนอันปวารณาดีแลว.  พวกท่ีเหลือ   
พึงปวารณาตอไป.  พวกท่ีปวารณาแลว ไมตองอาบัติ.   
        ๓.  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  อนึ่ง  ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันปวารณา มีภิกษเุจาถ่ิน   
ในศาสนานี้มากรูปดวยกัน  แตประชุมกนั ๕ รูปบาง เกินกวาบาง.  พวกเธอไมทราบวา ยังมี   
ภิกษเุจาถ่ินพวกอ่ืนท่ียังไมมา.  พวกเธอมีความสําคัญวาเปนธรรม  มีความสําคัญวาเปนวินัย   
เปนหมู  มีความสําคัญวาพรอมกัน ปวารณา เม่ือพวกเธอกําลังปวารณา ขณะนัน้ มีภกิษุเจาถ่ิน   
พวกอ่ืนมาถึงมีจํานวนนอยกวา.  ภิกษพุวกท่ีปวารณาแลว เปนอันปวารณาดีแลว.  พวกท่ีเหลือ   
พึงปวารณาตอไป.  พวกท่ีปวารณาแลว ไมตองอาบัติ.    
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        ๔. ดูกรภกิษุท้ังหลาย  อนึ่ง  ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวนัปวารณา มีภกิษุเจาถ่ิน   
ในศาสนานี้มากรูปดวยกัน  แตประชุมกนั ๕ รูปบาง เกินกวาบาง.  พวกเธอไมทราบวา ยังมี   
ภิกษเุจาถ่ินพวกอ่ืนท่ียังไมมา.  พวกเธอมีความสําคัญวาเปนธรรม  มีความสําคัญวาเปนวินัย   
เปนหมู  มีความสําคัญวาพรอมกัน ปวารณา.  เม่ือพวกเธอกําลังปวารณา ขณะน้ัน มีภกิษุ   
เจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึงมีจํานวนมากกวา ภิกษุเหลานั้นตองปวารณาใหม. ภกิษุท่ีปวารณาแลว ไมตอง   
อาบัติ.   
        ๕. ดูกรภกิษุท้ังหลาย .... ขณะนัน้ มีภกิษุเจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึงมีจํานวนเทากัน.  ภกิษุ   
พวกท่ีปวารณาแลว เปนอันปวารณาดแีลว. ภิกษพุวกท่ีมาทีหลังพึงปวารณาในสํานกัพวกเธอ   
พวกท่ีปวารณาแลว ไมตองอาบัติ.   
        ๖. ดูกรภกิษุท้ังหลาย .... ขณะนัน้ มีภกิษุเจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึงมีจํานวนนอยกวา.  ภิกษุ   
ท่ีปวารณาแลว เปนอันปวารณาดีแลว.  ภกิษุพวกท่ีมาทีหลังพึงปวารณาในสํานักพวกเธอ. พวกท่ี   
ปวารณาแลว ไมตองอาบัติ.   
        ๗. ดูกรภกิษุท้ังหลาย  อนึ่ง  ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวนัปวารณา มีภกิษุเจาถ่ิน   
ในศาสนานี้มากรูปดวยกัน  แตประชุมกนั ๕ รูปบาง เกินกวาบาง.  พวกเธอไมทราบวา ยังมี   
ภิกษเุจาถ่ินพวกอ่ืนท่ียังไมมา.  พวกเธอมีความสําคัญวาเปนธรรม  มีความสําคัญวาเปนวินัย   
เปนหมู  มีความสําคัญวาพรอมกัน ปวารณา.  เม่ือพวกเธอปวารณาเสร็จพอดี แตบริษทัยังไมทัน   
ลุกไป  ขณะนัน้ มีภิกษุเจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึงมีจํานวนมากกวา ภิกษเุหลานั้นตองปวารณาใหม   
ภิกษพุวกท่ีปวารณาแลว ไมตองอาบัติ.   
        ๘. ดูกรภกิษุท้ังหลาย .... ขณะนัน้ มีภกิษุเจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึงมีจํานวนเทากัน ....   
        ๙. ดูกรภกิษุท้ังหลาย .... ขณะนัน้ มีภกิษุเจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจํานวนนอยกวา.   
ภิกษพุวกท่ีปวารณาแลว เปนอันปวารณาดแีลว. พวกท่ีมาทีหลัง พึงปวารณาในสํานกัพวกเธอ   
พวกท่ีปวารณาแลว ไมตองอาบัติ.   
        ๑๐. ดูกรภิกษุท้ังหลาย  อนึ่ง  ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันปวารณา มีภิกษเุจาถ่ิน   
ในศาสนานี้มากรูปดวยกัน  แตประชุมกนั ๕ รูปบาง เกินกวาบาง.  พวกเธอไมทราบวา ยังมี   
ภิกษเุจาถ่ินพวกอ่ืนท่ียังไมมา. พวกเธอมีความสําคัญวาเปนธรรมมีความสําคัญวาเปนวนิัย เปนหมู    
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มีความสําคัญวาพรอมกัน ปวารณา.  เม่ือพวกเธอปวารณาเสร็จ บริษัทบางพวกลุกไปแลว   
ขณะน้ัน มีภกิษุเจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจํานวนมากกวา.  ภิกษเุหลานั้นตองปวารณาใหม. พวกท่ี   
ปวารณาแลว ไมตองอาบัติ.   
        ๑๑. ดูกรภิกษุท้ังหลาย .... ขณะนัน้ มีภิกษเุจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจาํนวนเทากัน ....   
        ๑๒. ดูกรภิกษุท้ังหลาย .... ขณะนัน้ มีภิกษเุจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจาํนวนนอยกวา   
ภิกษพุวกท่ีปวารณาแลว เปนอันปวารณาดแีลว. พวกท่ีมาทีหลัง พึงปวารณาในสํานกัพวกเธอ.   
พวกท่ีปวารณาแลว ไมตองอาบัติ.   
        ๑๓. ดูกรภิกษุท้ังหลาย  อนึ่ง ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันปวารณา มีภิกษเุจาถ่ิน   
ในศาสนานี้มากรูปดวยกัน  แตประชุมกนั ๕ รูปบาง เกินกวาบาง.  พวกเธอไมทราบวา ยังมี   
ภิกษเุจาถ่ินพวกอ่ืนท่ียังไมมา. พวกเธอมีความสําคัญวาเปนธรรม  มีความสําคัญวาเปนวินัย   
เปนหมู  มีความสําคัญวาพรอมกัน ปวารณา.  เม่ือพวกเธอปวารณาเสร็จ บริษัทลุกไปหมดแลว   
ขณะน้ัน มีภกิษุเจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึงมีจํานวนมากกวา.  ภกิษุเหลานั้นตองปวารณาใหม.  พวกท่ี   
ปวารณาแลว ไมตองอาบัติ.   
        ๑๔. ดูกรภิกษุท้ังหลาย .... ขณะนัน้ มีภิกษเุจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึงมีจํานวนเทากัน ....   
        ๑๕. ดูกรภิกษุท้ังหลาย .... ขณะนัน้ มีภิกษเุจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจาํนวนนอยกวา.   
ภิกษพุวกท่ีปวารณาแลว เปนอันปวารณาดแีลว. พวกท่ีมาทีหลังพึงปวารณาในสํานกัพวกเธอ.   
พวกท่ีปวารณาแลว ไมตองอาบัติ.   
                        ปวารณาไมตองอาบัติ ๑๕ ขอ จบ.   
                                __________________   
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                        ปวารณาเปนหมูสําคัญวาพรอมกัน ๑๕ ขอ   
        [๒๓๔] ๑. ดูกรภกิษุท้ังหลาย กใ็นอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันปวารณา มีภิกษเุจาถ่ิน   
ในศาสนานี้มากรูปดวยกัน  แตประชุมกนั ๕ รูปบาง เกินกวาบาง.  พวกเธอรูอยูวา ยังมี   
ภิกษเุจาถ่ินพวกอ่ืนท่ียังไมมา.  พวกเธอมีความสําคัญวาเปนธรรม  มีความสําคัญวาเปนวินัย   
เปนหมู  มีความสําคัญวาพรอมกัน ปวารณา. เม่ือพวกเธอกําลังปวารณา ขณะนัน้ มีภกิษุเจาถ่ิน   
พวกอ่ืนมาถึงมีจํานวนมากกวา  ภกิษุเหลานั้นตองปวารณาใหม.  พวกที่ปวารณาแลว ตองอาบัติ   
ทุกกฏ.   
        ๒. .... ขณะน้ัน มีภกิษุเจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจํานวนเทากัน ....   
        ๓. .... ขณะน้ัน มีภกิษุเจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจํานวนนอยกวา  ภิกษุพวกท่ีปวารณาแลว   
เปนอันปวารณาดีแลว.  นอกนั้นพึงปวารณาตอไป.  พวกท่ีปวารณาแลว ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ๔. ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนึ่ง  ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวนัปวารณา มีภกิษุเจาถ่ิน   
ในศาสนานี้มากรูปดวยกัน  แตประชุมกนั ๕ รูปบาง เกินกวาบาง.  พวกเธอรูอยูวา ยังมี   
ภิกษเุจาถ่ินพวกอ่ืนท่ียังไมมา. พวกเธอมีความสําคัญวาเปนธรรม  มีความสําคัญวาเปนวินัย   
เปนหมู  มีความสําคัญวาพรอมกัน ปวารณา. เม่ือพวกเธอปวารณาเสร็จพอดี ขณะน้ัน มีภิกษุ   
เจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึงมีจํานวนมากกวา ....   
        ๕. .... ขณะน้ัน มีภกิษุเจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจํานวนเทากัน ....   
        ๖. .... ขณะน้ัน มีภิกษุเจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจํานวนนอยกวา ....   
        ๗. .... เม่ือพวกเธอปวารณาเสร็จพอด ี บริษัทยังไมทันลุกไป ขณะน้ันมีภิกษุเจาถ่ิน   
พวกอ่ืนมาถึง มีจํานวนมากกวา ....   
        ๘. .... ขณะนัน้ มีภกิษุเจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจํานวนเทากัน ....   
        ๙. .... ขณะน้ัน มีภิกษุเจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจํานวนนอยกวา ....   
        ๑๐. .... เม่ือพวกเธอปวารณาเสร็จพอดี  บริษัทบางพวกลุกไปแลว ขณะน้ันมีภกิษุเจาถ่ิน   
พวกอ่ืนมาถึง มีจํานวนมากกวา ....   
        ๑๑. .... ขณะนัน้ มีภกิษุเจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจํานวนเทากัน ....   
        ๑๒. .... ขณะนัน้ มีภกิษุเจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจํานวนนอยกวา ....    
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        ๑๓. .... เม่ือพวกเธอปวารณาเสร็จ  บริษัทลุกไปหมดแลว ขณะนัน้ มีภิกษุเจาถ่ินพวกอ่ืน   
มาถึง มีจํานวนมากกวา ....   
        ๑๔. .... ขณะนัน้  มีภกิษเุจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจํานวนเทากัน ....   
        ๑๕. .... ขณะน้ัน มีภกิษุเจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจํานวนนอยกวา ภกิษุพวกท่ีปวารณาแลว   
เปนอันปวารณาดีแลว.  พวกท่ีมาทีหลังพงึปวารณาในสํานักพวกเธอ.  พวกท่ีปวารณาแลว   
ตองอาบัติทุกกฏ.   
                        ปวารณาเปนหมูสําคัญวาพรอมกัน ๑๕ ขอ จบ.   
                                _________________   
                                มีความสงสัยปวารณา ๑๕ ขอ   
        [๒๓๕] ๑. ดูกรภกิษุท้ังหลาย กใ็นอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันปวารณา มีภิกษเุจาถ่ิน   
ในศาสนานี้มากรูปดวยกัน  แตประชุมกนั ๕ รูปบาง เกินกวาบาง.  พวกเธอรูอยูวา ยังมีภิกษุ   
เจาถ่ินพวกอ่ืนที่ยังไมมา.  พวกเธอมีความสงสัยวา พวกเราปวารณากนัจะสมควรหรือไมสมควร   
หนอ  ดังนี้  แลวยังขืนปวารณา. เม่ือพวกเธอกําลังปวารณา ขณะน้ัน มีภิกษเุจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง   
มีจํานวนมากกวา. ภกิษุเหลานั้นตองปวารณาใหม.  พวกที่ปวารณาแลว ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ๒. .... ขณะน้ัน มีภกิษุเจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจํานวนเทากัน ....   
        ๓. .... ขณะน้ัน มีภกิษุเจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจํานวนนอยกวา ภิกษุพวกท่ีปวารณาแลว   
เปนอันปวารณาดีแลว. พวกท่ีเหลือพึงปวารณาตอไป.  พวกท่ีปวารณาแลว ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ๔. ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนึ่ง ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวนัปวารณา มีภกิษุเจาถ่ินในศาสนานี้   
มากรูปดวยกนั  แตประชุมกัน ๕ รูปบาง เกินกวาบาง.  พวกเธอรูอยูวา  ยังมีภกิษุเจาถ่ิน   
พวกอ่ืนท่ียังไมมา. พวกเธอมีความสงสัยวา  พวกเราปวารณากันจะสมควรหรือไมสมควรหนอ   
ดังนี้  แลวยังขืนปวารณา. พอพวกเธอปวารณาเสร็จ  ขณะน้ัน  มีภิกษุเจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง   
มีจํานวนมากกวา ....   
        ๕. .... ขณะน้ัน มีภกิษุเจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจํานวนเทากัน ....    
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        ๖. .... ขณะน้ัน มีภิกษุเจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจํานวนนอยกวา ....   
        ๗. .... บริษัทยังไมทันลุกไป ขณะน้ัน มีภิกษเุจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจํานวนมากกวา ....   
        ๘. .... ขณะน้ัน  มีภกิษเุจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจํานวนเทากัน ....   
        ๙. .... ขณะน้ัน มีภิกษุเจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจํานวนนอยกวา ....   
        ๑๐. ....  บริษัทบางพวกลุกไปแลว ขณะน้ัน มีภกิษุเจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจํานวน   
มากกวา ....   
        ๑๑. .... ขณะนัน้ มีภกิษุเจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจํานวนเทากัน ....   
        ๑๒. .... ขณะนัน้ มีภกิษุเจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจํานวนนอยกวา ....   
        ๑๓. .... บริษัทลุกไปหมดแลว ขณะนั้น มีภกิษุเจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจํานวนมากกวา ....   
        ๑๔. .... ขณะนัน้ มีภกิษุเจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจํานวนเทากัน ....   
        ๑๕. .... ขณะน้ัน มีภกิษุเจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจํานวนนอยกวา ภิกษุพวกท่ีปวารณาแลว   
เปนอันปวารณาดีแลว.  พวกท่ีมาทีหลังพงึปวารณาในสํานักพวกเธอ.  พวกท่ีปวารณาแลว   
ตองอาบัติทุกกฏ.   
                        มีความสงสัยปวารณา  ๑๕ ขอ จบ.   
                                __________________   
                                ฝนใจทําปวารณา ๑๕ ขอ   
        [๒๓๖] ๑. ดูกรภกิษุท้ังหลาย กใ็นอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันปวารณา มีภิกษเุจาถ่ิน   
ในศาสนานี้มากรูปดวยกัน  แตประชุมกนั ๕ รูปบาง เกินกวาบาง.  พวกเธอรูอยูวา ยังมีภิกษุ   
เจาถ่ินพวกอ่ืนที่ยังไมมา แตฝนใจทําปวารณา  ดวยเขาใจวา พวกเราปวารณากัน สมควรแท   
จะไมสมควรกห็ามิได. เม่ือพวกเธอกําลังปวารณา ขณะนัน้ มีภิกษุเจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจํานวน   
มากกวา ภิกษุเหลานั้นตองปวารณาใหม.  พวกท่ีปวารณาแลว ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ๒. .... ขณะน้ัน มีภกิษุเจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจํานวนเทากัน ....    
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        ๓. .... ขณะน้ัน มีภกิษุเจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจํานวนนอยกวา ภิกษุพวกท่ีปวารณาแลว   
เปนอันปวารณาดีแลว. พวกท่ีเหลือพึงปวารณาตอไป.  พวกท่ีปวารณาแลว ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ๔. ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนึ่ง ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวนัปวารณา มีภกิษุเจาถ่ินในศาสนานี้   
มากรูปดวยกนั  แตประชุมกัน ๕ รูปบาง เกินกวาบาง.  พวกเธอรูอยูวา  ยังมีภกิษุเจาถ่ินพวกอ่ืน   
ท่ียังไมมา แตฝนใจทําปวารณา ดวยเขาใจวาพวกเราปวารณากันสมควรแท จะไมสมควรก็หามิได.   
พอพวกเธอปวารณาเสร็จ  ขณะน้ัน  มีภกิษเุจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึงมีจํานวนมากกวา ....   
        ๕. .... ขณะน้ัน มีภกิษุเจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจํานวนเทากัน ....   
        ๖. .... ขณะน้ัน มีภิกษุเจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจํานวนนอยกวา ....   
        ๗. .... บริษัทยังไมทันลุกไป ขณะน้ัน มีภิกษเุจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจํานวนมากกวา ....   
        ๘. .... ขณะน้ัน  มีภกิษเุจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจํานวนเทากัน ....   
        ๙. .... ขณะน้ัน มีภิกษุเจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจํานวนนอยกวา ....   
        ๑๐. .... บริษัทบางพวกลุกไป ขณะนัน้ มีภิกษุเจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจํานวนมากกวา ....   
        ๑๑. .... ขณะนัน้ มีภกิษุเจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจํานวนเทากัน ....   
        ๑๒. .... ขณะนัน้ มีภกิษุเจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจํานวนนอยกวา ....   
        ๑๓. .... บริษัทลุกไปหมดแลว ขณะนั้น มีภกิษุเจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจํานวนมากกวา ....   
        ๑๔. .... ขณะนัน้ มีภกิษุเจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจํานวนเทากัน ....   
        ๑๕. .... ขณะน้ัน มีภกิษุเจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจํานวนนอยกวา ภิกษุพวกท่ีปวารณา   
แลว เปนอันปวารณาดแีลว.  พวกที่มาทีหลังพึงปวารณาในสํานักพวกเธอ.  พวกท่ีปวารณาแลว   
ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                ฝนใจทําปวารณา ๑๕ ขอ จบ.    
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                                _____________   
                        มุงความแตกราวปวารณา ๑๕ ขอ   
        [๒๓๗] ๑. ดูกรภกิษุท้ังหลาย กใ็นอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันปวารณา มีภิกษเุจาถ่ิน   
ในศาสนานี้มากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๕ รูปบาง เกินกวาบาง.  พวกเธอรูอยูวา ยังมีภิกษุ   
เจาถ่ินพวกอ่ืนที่ยังไมมา  และมุงความแตกราววา ขอภกิษเุหลานั้นจงเส่ือมสูญ  ขอภิกษุ   
เหลานั้นจงพินาศ จะประโยชนอะไรดวยภิกษุเหลานั้น  ดังนี้ จึงปวารณา. เม่ือพวกเธอกาํลัง   
ปวารณา  ขณะนั้น มีภิกษุเจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจํานวนมากกวา.  ภิกษุเหลานั้นตองปวารณา   
ใหม. พวกท่ีปวารณาแลว ตองอาบัติถุลลัจจัย.   
        ๒. .... ขณะน้ัน มีภกิษุเจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจํานวนมากกวา ....   
        ๓. .... ขณะน้ัน มีภกิษุเจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจํานวนนอยกวา ภิกษุพวกท่ีปวารณาแลว   
เปนอันปวารณาดีแลว. พวกท่ีเหลือพึงปวารณาตอไป. พวกท่ีปวารณาแลว ตองอาบัติถุลลัจจัย.   
        ๔. ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนึ่ง ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวนัปวารณา มีภกิษุเจาถ่ินในศาสนานี้   
มากรูปดวยกนั  แตประชุมกัน ๕ รูปบาง เกินกวาบาง.  พวกเธอรูอยูวา  ยังมีภกิษุเจาถ่ิน   
พวกอ่ืนท่ียังไมมา และมุงความแตกราววา  ขอภิกษุเหลานั้นจงเส่ือมสูญ ขอภิกษุเหลานั้น   
จงพินาศ จะประโยชนอะไรดวยภิกษุเหลานั้น  ดังนี้  จึงปวารณา. พวกเธอปวารณาเสร็จ   
ขณะน้ัน  มีภกิษุเจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึงมีจํานวนมากกวา ....   
        ๕. .... ขณะน้ัน มีภกิษุเจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจํานวนเทากัน ....   
        ๖. .... ขณะน้ัน มีภิกษุเจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจํานวนนอยกวา ....   
        ๗. .... บริษัทยังไมทันลุกไป ขณะน้ัน มีภิกษเุจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจํานวนมากกวา ....   
        ๘. .... ขณะน้ัน  มีภกิษเุจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจํานวนเทากัน ....   
        ๙. .... ขณะน้ัน มีภิกษุเจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจํานวนนอยกวา ....   
        ๑๐. .... บริษัทบางพวกลุกไปแลว ขณะนั้น มีภิกษุเจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจํานวน   
มากกวา ....   
        ๑๑. .... ขณะนัน้ มีภกิษุเจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจํานวนเทากัน ....   
        ๑๒. .... ขณะนัน้ มีภกิษุเจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจํานวนนอยกวา ....   
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        ๑๓. .... บริษัทลุกไปหมดแลว ขณะนั้น มีภกิษุเจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจํานวนมากกวา.   
ภิกษเุหลานั้นตองปวารณาใหม.  พวกท่ีปวารณาแลว ตองอาบัติถุลลัจจัย.   
        ๑๔. .... ขณะนัน้ มีภกิษุเจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจํานวนเทากัน ....   
        ๑๕. .... ขณะน้ัน มีภกิษุเจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจํานวนนอยกวา ภิกษุพวกท่ีปวารณา   
แลวเปนอันปวารณาดแีลว.  พวกที่มาทีหลังพึงปวารณาในสํานักพวกเธอ.  พวกท่ีปวารณาแลว   
ตองอาบัติถุลลัจจัย.   
                        มุงความแตกราวปวารณา ๑๕ ขอ จบ.   
                                ________________   
                                เปยยาลมุข ๗๐๐ ติกะ   
        [๒๓๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนึ่ง ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันปวารณา มีภิกษเุจาถ่ินใน   
ศาสนาน้ีมากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๕ รูปบาง เกินกวาบาง.  พวกเธอไมทราบวา มีภิกษุ   
เจาถ่ินพวกอ่ืนกําลังเขามาภายในสีมา ....   
        .... พวกเธอไมทราบวา  มีภิกษเุจาถ่ินพวกอ่ืนเขามาในสีมาแลว ....   
        .... พวกเธอไมเห็นภิกษุเจาถ่ินพวกอ่ืนท่ีกําลังเขามาในสีมา ....   
        .... พวกเธอไมเห็นภิกษุเจาถ่ินพวกอ่ืน เขามาภายในสีมาแลว ....   
        .... พวกเธอไมไดยินวา  มีภิกษเุจาถ่ินพวกอ่ืนกําลังเขามาภายในสีมา ....   
        .... พวกเธอไมไดยินวา  มีภิกษเุจาถ่ินพวกอ่ืนเขามาภายในสีมาแลว ....   
        โดยนัย ๑๗๕ ติกะ ภิกษเุจาถ่ินกับภิกษเุจาถ่ิน ภกิษุอาคันตุกะกับภกิษุเจาถ่ิน ภิกษุ   
เจาถ่ินกับภิกษอุาคันตุกะ ภิกษุอาคันตุกะกบัภิกษุอาคันตุกะ รวมเปน ๗๐๐ ติกะ โดยเปยยาลมุข.   
                                เปยยาลมุข ๗๐๐ ติกะ จบ.   
                                __________________   
                        ภิกษเุจาถ่ินกบัภิกษุอาคันตุกะนับวันปวารณาตางกัน   
        [๒๓๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย  กว็ันปวารณาของพวกภกิษุเจาถ่ินในศาสนานี้เปน ๑๔ คํ่า   
ของพวกภิกษอุาคันตุกะเปน ๑๕ คํ่า. ถาพวกเจาถ่ินมีจํานวนมากกวาพวกภิกษุอาคันตุกะพึงอนุวัตร    
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พวกภิกษุเจาถ่ิน. ถามีจํานวนเทากัน พวกภกิษุอาคันตุกะพึงอนุวัตรพวกภิกษุเจาถ่ิน. ถาพวกภิกษุ   
อาคันตุกะมีจํานวนมากกวา. พวกภิกษุเจาถ่ินพึงอนวุัตรพวกภิกษุอาคันตุกะ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  กว็ันปวารณาของพวกภิกษเุจาถ่ินในศาสนานี้เปน ๑๕ คํ่า ของ   
พวกภิกษุอาคันตุกะเปน ๑๔ คํ่า. ถาพวกเจาถ่ินมีจํานวนมากกวา พวกภิกษุอาคันตุกะพึง   
อนุวัตรพวกภกิษุเจาถ่ิน. ถามีจํานวนเทากนั พวกภกิษุอาคันตุกะพึงอนวุัตรพวกภกิษุเจาถ่ิน. ถา   
พวกภิกษุอาคันตุกะมีจํานวนมากกวา. พวกภิกษุเจาถ่ินพงึอนุวัตรพวกภิกษุอาคันตุกะ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง วันปวารณาของพวกภิกษุเจาถ่ินในศาสนานี้เปนวนั ๑ คํ่า ของ   
พวกภิกษุอาคันตุกะเปน ๑๕ คํ่า. ถาพวกภกิษุเจาถ่ินมีจํานวนมากกวา. พวกภิกษุเจาถ่ินไมปรารถนา   
ก็ไมใหความสามัคคีแกพวกภิกษุอาคันตุกะ.  พวกภกิษุอาคันตุกะพึงไปปวารณานอกสีมาเถิด.   
ถามีจํานวนเทากัน พวกภิกษเุจาถ่ินไมปรารถนาก็ไมตองใหความสามัคคีแกพวกภิกษอุาคันตุกะ   
พวกภิกษุอาคันตุกะพึงไปปวารณานอกสีมาเถิด.  ถาพวกภิกษุอาคันตุกะมีจํานวนมากกวา พวกภกิษุ   
เจาถ่ินพึงใหความสามัคคีแกพวกภิกษุอาคันตุกะ หรือพึงไปเสียนอกสีมา.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง วันปวารณาของพวกภิกษุเจาถ่ินในศาสนานี้เปน ๑๕ คํ่า ของ   
พวกภิกษุอาคันตุกะเปน ๑ คํ่า. ถาพวกภิกษเุจาถ่ินมีจํานวนมากกวา พวกภิกษุอาคันตุกะพึงให   
ความสามัคคีแกพวกภกิษุเจาถ่ิน หรือพึงไปเสียนอกสีมา. ถามีจํานวนเทากัน. พวกภิกษุอาคันตุกะ   
พึงใหความสามัคคีแกพวกภกิษุเจาถ่ิน หรือพึงไปเสียนอกสีมา.  ถาพวกภิกษุอาคันตุกะมีจํานวน   
มากกวา พวกภิกษุอาคันตุกะไมปรารถนาก็ไมตองใหความสามัคคีแกพวกภิกษุเจาถ่ิน  พวกภกิษุ   
เจาถ่ินพึงไปปวารณานอกสีมาเถิด.   
                                ปวารณาของภิกษุท่ีสงสัยเปนตน   
        [๒๔๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็พวกภิกษอุาคันตุกะในศาสนาน้ีไดเหน็อาการเจาถ่ิน ลักษณะ   
เจาถ่ิน เคร่ืองหมายเจาถ่ิน ส่ิงท่ีแสดงเจาถ่ิน  ของพวกภกิษุเจาถ่ิน   เตียง  ตั่ง ฟูก  หมอน   
จัดไวไดระเบียบ  น้ําฉัน น้ําใช จัดหาไวเปนอันดี  บริเวณกวาดสะอาดสะอาน คร้ันแลว มีความ   
สงสัยวา  พวกภิกษเุจาถ่ินมีหรือไมมีหนอ? พวกเธอมีความสงสัยแตไมเท่ียวคนหา  คร้ันแลว   
ขืนปวารณา ตองอาบัติทุกกฏ.   
        .... พวกเธอมีความสงสัยไดคนหาแลวแตไมพบ จงึปวารณา ไมตองอาบัติ.    
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        .... พวกเธอมีความสงสัยไดคนหาแลวพบ จึงปวารณารวมกนั ไมตองอาบัติ.   
        .... พวกเธอมีความสงสัยไดคนหาแลวพบ คร้ันแลวแยกกนัปวารณา ตองอาบัตทุิกกฏ.   
        .... พวกเธอมีความสงสัยไดคนหาแลวพบ  คร้ันแลวมุงความแตกราววา ขอภิกษุพวก   
นั้นจงเส่ือมสูญ  จงพินาศ จะประโยชนอะไรดวยภกิษุพวกนัน้ ดังนีจ้ึงปวารณา ตองอาบัติ   
ถุลลัจจัย.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  อนึ่ง พวกภิกษุอาคันตุกะในศาสนานี้ไดยินอาการเจาถ่ิน ลักษณะ   
เจาถ่ิน เคร่ืองหมายเจาถ่ิน  ส่ิงท่ีแสดงเจาถ่ิน ของพวกภกิษุเจาถ่ิน  ไดยินเสียงเทาของพวกภิกษุ   
เจาถ่ินกําลังเดนิจงกรม  ไดยนิเสียงทองสาธยาย  เสียงไอ เสียงจาม  คร้ันแลวมีความสงสัยวา   
พวกภิกษุเจาถ่ินยังมีหรือไมมีหนอ?  พวกเธอมีความสงสัยแตไมคนหา  คร้ันแลวขืนปวารณา   
ตองอาบัติทุกกฏ.   
        .... พวกเธอมีความสงสัยไดคนหา  คร้ันคนหาแลวไมพบ คร้ันแลวจึงปวารณา ไม   
ตองอาบัติ.   
        .... พวกเธอมีความสงสัยไดคนหา คร้ันคนหาแลวจึงพบ  คร้ันพบแลวจึงปวารณารวมกนั   
ไมตองอาบัติ.   
        .... พวกเธอมีความสงสัยไดคนหา  คร้ันคนหาแลวจึงพบ คร้ันพบแลวจึงแยกกนัปวารณา   
ตองอาบัติทุกกฏ.   
        .... พวกเธอมีความสงสัยไดคนหา คร้ันคนหาแลวจึงพบ คร้ันพบแลวมุงความแตกราว   
วา  ขอภิกษุเหลานั้นจงเส่ือมสูญ จงพินาศ จะประโยชนอะไรดวยภิกษุเหลานั้น ดังนี้ จึงปวารณา   
ตองอาบัติถุลลัจจัย.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง พวกภิกษุเจาถ่ินในศาสนานีไ้ดเหน็อาการอาคันตุกะ ลักษณะ   
อาคันตุกะ เคร่ืองหมายอาคันตุกะ ส่ิงท่ีแสดงอาคันตุกะ ของพวกภิกษุอาคันตุกะ ไดเห็น บาตร   
จีวร  ผานิสีทนะ อันเปนของภิกษพุวกอ่ืน ไดเหน็รอยน้ําลางเทา  คร้ันแลวมีความสงสัยวา   
พวกภิกษุอาคันตุกะยังมีหรือไมหนอ?   
        .... พวกเธอมีความสงสัยแตไมคนหา  คร้ันแลวขืนปวารณา ตองอาบัติทุกกฏ.   
        .... พวกเธอมีความสงสัยไดคนหา  คร้ันคนหาแลว ไมพบ คร้ันแลวจึงปวารณา ไม   
ตองอาบัติ.    
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        .... พวกเธอมีความสงสัยไดคนหา คร้ันคนหาแลว จึงพบ  คร้ันพบแลว จึงปวารณา   
รวมกัน ไมตองอาบัติ.   
        .... พวกเธอมีความสงสัยไดคนหา  คร้ันคนหาแลว จึงพบ คร้ันพบแลว ไดแยกกัน   
ปวารณา ตองอาบัติทุกกฏ.   
        .... พวกเธอมีความสงสัยไดคนหา คร้ันคนหาแลวจึงพบ คร้ันพบแลว มุงความแตกราว   
วา  ขอภิกษุเหลานั้นจงเส่ือมสูญ จงพินาศ จะประโยชนอะไรดวยภิกษุเหลานั้น ดังนี้ จึงปวารณา   
ตองอาบัติถุลลัจจัย.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง พวกภิกษุเจาถ่ินในศาสนานีไ้ดยินอาการอาคันตุกะ ลักษณะ   
อาคันตุกะ เคร่ืองหมายอาคันตุกะ ส่ิงท่ีแสดงอาคันตุกะ ของพวกภิกษุอาคันตุกะ ไดยนิ   
เสียงเทาของพวกภิกษุอาคันตุกะกําลังเดินมา ไดยนิเสียงรองเทากระทบ ไดยนิเสียงไอ เสียงจาม   
คร้ันแลวมีความสงสัยวา พวกภิกษุอาคันตุกะยังมีหรือไมหนอ?  พวกเธอมีความสงสัยแตไม   
คนหา คร้ันแลวขืนปวารณา ตองอาบัติทุกกฏ.   
        .... พวกเธอมีความสงสัยไดคนหา  คร้ันคนหาแลว ไมพบ คร้ันแลวจึงปวารณา ไม   
ตองอาบัติ.   
        .... พวกเธอมีความสงสัยไดคนหา คร้ันคนหาแลว จึงพบ  คร้ันพบแลว ไดปวารณา   
รวมกัน ไมตองอาบัติ.   
        .... พวกเธอมีความสงสัยไดคนหา  คร้ันคนหาแลว จึงพบ คร้ันพบแลว ไดแยกกัน   
ปวารณา ตองอาบัติทุกกฏ.   
        .... พวกเธอมีความสงสัยไดคนหา คร้ันคนหาแลวจึงพบ คร้ันพบแลว มุงความ   
แตกราววา  ขอภิกษเุหลานัน้จงเส่ือมสูญ จงพินาศ จะประโยชนอะไรดวยภิกษุเหลานั้น ดังนี้   
จึงปวารณา ตองอาบัติถุลลัจจัย.   
                        ภิกษุสมานสังวาสเปนตนปวารณา   
        [๒๔๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็พวกภิกษอุาคันตุกะในศาสนาน้ีไดเหน็พวกภกิษุเจาถ่ินซ่ึง   
เปนนานาสังวาส. พวกเธอกลับไดความเหน็วาเปนสมานสังวาส  คร้ันแลวก็ไมไตถาม คร้ัน   
แลวจึงปวารณารวมกัน  ไมตองอาบัติ.    
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        .... พวกเธอไดไตถาม คร้ันไตถามแลวไมรังเกยีจ  คร้ันแลวปวารณารวมกนั ตองอาบัติ   
ทุกกฏ.   
        .... พวกเธอไดไตถาม  คร้ันไตถามแลวไมรังเกยีจ คร้ันแลวแยกกนัปวารณา ไมตอง   
อาบัติ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง พวกภิกษุอาคันตุกะในศาสนาน้ีไดเห็นพวกภิกษเุจาถ่ินซ่ึงเปน   
สมานสังวาส.  พวกเธอกลับไดความเห็นวาเปนนานาสังวาส คร้ันแลวก็ไมไตถาม คร้ันแลว   
ปวารณารวมกนั ตองอาบัติทุกกฏ.   
        .... พวกเธอไดไตถาม คร้ันไตถามแลวรังเกยีจ คร้ันแลวแยกกันปวารณา ตองอาบัติ   
ทุกกฏ.   
        .... พวกเธอไดไตถาม คร้ันไตถามแลวรังเกยีจ คร้ันแลวปวารณารวมกัน ไมตองอาบัติ.   
        .... พวกเธอไดไตถาม คร้ันไตถามแลวไมรังเกยีจ คร้ันแลวแยกกนัปวารณา  ไมตอง   
อาบัติ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง พวกภิกษุเจาถ่ินในศาสนานีไ้ดเหน็พวกภกิษุอาคันตุกะซ่ึงเปน   
นานาสังวาส.  พวกเธอกลับไดความเห็นวาเปนสมานสังวาส  คร้ันแลวกไ็มไตถาม คร้ันแลว   
ปวารณารวมกนั ไมตองอาบัติ.   
        .... พวกเธอไดไตถาม คร้ันไตถามแลว ไมรังเกยีจ  คร้ันแลวปวารณารวมกนั ตอง   
อาบัติทุกกฏ.   
        .... พวกเธอไดไตถาม คร้ันไตถามแลวไมรังเกยีจ คร้ันแลวแยกกนัปวารณา ไมตอง   
อาบัติ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  อนึ่ง พวกภิกษุเจาถ่ินในศาสนานีเ้ห็นพวกภิกษุอาคันตุกะซ่ึงเปน   
สมานสังวาส.  พวกเธอกลับไดความเห็นวาเปนนานาสังวาส  คร้ันแลวก็ไมไตถาม  คร้ันแลว   
ปวารณารวมกนั ตองอาบัติทุกกฏ.   
        .... พวกเธอไดไตถาม คร้ันไตถามแลวรังเกยีจ คร้ันแลวแยกกันปวารณา ตองอาบัติ   
ทุกกฏ.   
        .... พวกเธอไดไตถาม คร้ันไตถามแลวรังเกยีจ คร้ันแลวปวารณารวมกัน ไมตองอาบัติ.   
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                                ไมควรไปไหนในวนัปวารณา   
        [๒๔๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย  เม่ือถึงวนัปวารณา ภิกษุไมพึงไปจากอาวาสที่มีภิกษุครบ   
จํานวน สูอาวาสท่ีมีภิกษุไมครบจํานวน นอกจากไปเปนคณะสงฆ นอกจากมีอันตราย.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เม่ือถึงวันปวารณา ไมพึงไปจากอาวาสที่มีภิกษคุรบจํานวน สูถ่ินที่   
มิใชอาวาส ซ่ึงมีภิกษไุมครบจํานวน  นอกจากไปเปนคณะสงฆ นอกจากมีอันตราย.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เม่ือถึงวันปวารณา ไมพึงไปจากอาวาสที่มีภิกษคุรบจํานวน สูอาวาส   
หรือถ่ินท่ีมิใชอาวาส ซ่ึงมีภกิษุไมครบจํานวน  นอกจากไปเปนคณะสงฆ  นอกจากมีอันตราย.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  เม่ือถึงวันปวารณา ไมพึงไปจากถ่ินท่ีมิใชอาวาส ซ่ึงมีภิกษุครบจํานวน   
สูอาวาสที่มีภกิษุไมครบจํานวน  นอกจากไปเปนคณะสงฆ นอกจากมีอันตราย.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เม่ือถึงวันปวารณา ไมพึงไปจากถ่ินท่ีมิใชอาวาส  ซ่ึงมีภิกษุครบจํานวน   
สูถ่ินที่มิใชอาวาส  ซ่ึงมีภิกษไุมครบจํานวน นอกจากไปเปนคณะสงฆ นอกจากมีอันตราย.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  เม่ือถึงวันปวารณา  ไมพึงไปจากถ่ินท่ีมิใชอาวาส ซ่ึงมีภิกษุครบ   
จํานวน สูอาวาสหรือถ่ินมิใชอาวาส ซ่ึงมีภกิษุไมครบจํานวน  นอกจากไปเปนคณะสงฆ นอก   
จากมีอันตราย.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  เม่ือถึงวันปวารณา  ไมพึงไปจากอาวาส  หรือถ่ินมิใชอาวาส ซ่ึงมี   
ภิกษุครบจํานวน สูอาวาสซ่ึงมีภิกษไุมครบจํานวน  นอกจากไปเปนคณะสงฆ นอกจากมีอันตราย.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  เม่ือถึงวันปวารณา  ไมพึงไปจากอาวาส หรือถ่ินท่ีมิใชอาวาส ซ่ึงมี   
ภิกษุครบจํานวน สูอาวาสหรือถ่ินมิใชอาวาส ซ่ึงมีภิกษุไมครบจํานวน  นอกจากไปเปนคณะสงฆ   
นอกจากมีอันตราย.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  เม่ือถึงวันปวารณา  ไมพึงไปจากอาวาส  หรือถ่ินท่ีมิใชอาวาส ซ่ึงมี   
ภิกษุครบจํานวน สูอาวาสหรือถ่ินมิใชอาวาส ซ่ึงมีภิกษุไมครบจํานวน  นอกจากไปเปนคณะสงฆ   
นอกจากมีอันตราย.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  เม่ือถึงวันปวารณา  ไมพึงไปจากอาวาส ซ่ึงมีภกิษุครบจํานวน สูอาวาส   
มีภิกษุซ่ึงครบจํานวน  ซ่ึงเปนท่ีอยูของพวกภิกษุผูเปนนานาสังวาส  นอกจากไปเปนคณะสงฆ   
นอกจากมีอันตราย.    
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เม่ือถึงวันปวารณา ไมพึงไปจากอาวาส ซ่ึงมีภิกษุครบจํานวน  สูถ่ิน   
ท่ีมิใชอาวาส ซ่ึงมีภิกษุครบจํานวน  ซ่ึงเปนท่ีอยูของพวกภิกษุผูเปนนานาสังวาส นอกจากไป   
เปนคณะสงฆ นอกจากมีอันตราย.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เม่ือถึงวันปวารณา ไมพึงไปจากอาวาส ซ่ึงมีภิกษุครบจํานวน สูอาวาส   
หรือถ่ินท่ีมิใชอาวาส ซ่ึงมีภกิษุครบจํานวน  ซ่ึงเปนท่ีอยูของพวกภิกษผูุเปนนานาสังวาส นอก   
จากไปเปนคณะสงฆ นอกจากมีอันตราย.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เม่ือถึงวันปวารณา ไมพึงไปจากถ่ินท่ีมิใชอาวาส ซ่ึงมีภิกษุครบจํานวน   
สูอาวาสซ่ึงมีภิกษุครบจํานวน ....   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  เม่ือถึงวันปวารณา ไมพึงไปจากถ่ินท่ีมิใชอาวาส ซ่ึงมีภิกษุครบ   
จํานวน ....   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เม่ือถึงวันปวารณา ไมพึงไปจากถ่ินท่ีมิใชอาวาส ซ่ึงมีภิกษุครบจํานวน   
สูอาวาสหรือถ่ินท่ีมิใชอาวาส ซ่ึงมีภิกษุครบจํานวน ซ่ึงเปนท่ีอยูของพวกภิกษุผูเปนนานาสังวาส   
นอกจากไปเปนคณะสงฆ นอกจากมีอันตราย.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เม่ือถึงวันปวารณา ไมพึงไปจากอาวาส หรือถ่ินท่ีมิใชอาวาส  ซ่ึงมี   
ภิกษุครบจํานวน  สูอาวาสซ่ึงมีภิกษุครบจํานวน ....   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  เม่ือถึงวันปวารณา ไมพึงไปจากอาวาส หรือถ่ินท่ีมิใชอาวาส  ซ่ึงมี   
ภิกษุครบจํานวน สูถ่ินท่ีมิใชอาวาส  ซ่ึงมีภิกษุครบจํานวน ....   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  เม่ือถึงวันปวารณา   ไมพึงไปจากอาวาส หรือถ่ินท่ีมิใชอาวาส ซ่ึงมี   
ภกิษุครบจํานวน  สูอาวาสหรือถ่ินท่ีมิใชอาวาส  ซ่ึงมีภิกษุครบจํานวน  ซ่ึงเปนท่ีอยูของภิกษุผูเปน   
นานาสังวาส  นอกจากไปเปนคณะสงฆ นอกจากมีอันตราย.   
                                สถานท่ีควรไปในวันปวารณา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เม่ือถึงวันปวารณา ภิกษพุึงไปจากอาวาสที่มีภกิษุครบจํานวน  สูอาวาส   
ท่ีมีภิกษุครบจาํนวน ....   
        .... สูถ่ินท่ีมิใชอาวาส ....   
        .... สูอาวาสหรือถ่ินท่ีมิใชอาวาส  ซ่ึงเปนท่ีอยูของพวกภิกษุผูเปนสมานสังวาส ท่ีรูวา   
เราสามารถจะไปถึงในวนันีแ้หละ.    
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เม่ือถึงวันปวารณา พึงไปจากถ่ินท่ีมิใชอาวาสทีมี่ภิกษุครบจํานวน   
สูอาวาสที่มีภกิษุครบจํานวน ....   
        .... สูถ่ินท่ีมิใชอาวาส ....   
        .... สูอาวาสหรือถ่ินท่ีมิใชอาวาส  อันเปนท่ีอยูของพวกภิกษุผูเปนสมานสังวาส ท่ีรูวา   
เราสามารถจะไปถึงในวนันีแ้หละ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เม่ือถึงวันปวารณา พึงไปจากอาวาสหรือถ่ินท่ีมิใชอาวาส ซ่ึงมีภิกษุ   
ครบจํานวน  สูอาวาสที่มีภกิษุครบจํานวน ....   
        .... สูถ่ินท่ีมิใชอาวาส ....   
        .... สูอาวาสหรือถ่ินท่ีมิใชอาวาส  อันเปนท่ีอยูของพวกภิกษุผูเปนสมานสังวาส ท่ีรูวา   
จะสามารถไปถึงในวันนี้แหละ.   
                                บุคคลท่ีควรเวนในปวารณา   
        [๒๔๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุไมพงึปวารณาในบริษัทท่ีมีภิกษณุีนั่งอยูดวย  รูปใด   
ปวารณา ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  ภกิษไุมพึงปวารณาในบริษัทท่ีมีสิกขมานานั่งอยูดวย ....   
        ไมพึงปวารณาในบริษทัท่ีมีสามเณรน่ังอยูดวย ....   
        ไมพึงปวารณาในบริษทัท่ีมีสามเณรีนั่งอยูดวย ....   
        ไมพึงปวารณาในบริษทัท่ีมีภิกษุผูบอกลาสิกขาแลวนั่งอยูดวย ....   
        ไมพึงปวารณาในบริษทัท่ีมีภิกษุผูตองอันติมวัตถุนัง่อยูดวย รูปใดปวารณา ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  ภกิษไุมพึงปวารณาในบริษัทท่ีมีภกิษุผูถูกสงฆยกเสียฐานไมเห็นอาบัติ   
นั่งอยูดวย  รูปใดปวารณา พงึปรับอาบัติตามธรรม.   
        ไมพึงปวารณาในบริษทัท่ีมีภิกษุผูถูกสงฆยกเสียฐานไมทําคืนอาบัตินั่งอยูดวย ....   
        ไมพึงปวารณาในบริษทัท่ีมีภิกษุผูถูกสงฆยกเสียฐานไมสละคืนทิฏฐิอันลามกนัง่อยูดวย   
รูปใดปวารณา พึงปรับอาบัติตามธรรม.   
        ไมพึงปวารณาในบริษทัท่ีมีบัณเฑาะกนั่งอยูดวย  รูปใดปวารณา ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ไมพึงปวารณาในบริษทัท่ีมีคนลักเพศนั่งอยูดวย ....   
        ไมพึงปวารณาในบริษทัท่ีมีภิกษุผูเขารีดเดียรถียนั่งอยูดวย ....    
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        ไมพึงปวารณาในบริษทัท่ีมีคนคลายดิรัจฉานนั่งอยูดวย ....   
        ไมพึงปวารณาในบริษทัท่ีมีคนฆามารดานั่งอยูดวย ....   
        ไมพึงปวารณาในบริษทัท่ีมีคนฆาบิดาน่ังอยูดวย ....   
        ไมพึงปวารณาในบริษทัท่ีมีคนฆาพระอรหันตนั่งอยูดวย ....   
        ไมพึงปวารณาในบริษทัท่ีมีคนประทุษรายภกิษณุีนัง่อยูดวย ....   
        ไมพึงปวารณาในบริษทัท่ีมีภิกษุทําลายสงฆนั่งอยูดวย ....   
        ไมพึงปวารณาในบริษทัท่ีมีคนทํารายพระศาสดาถึงหอพระโลหตินั่งอยูดวย ....   
        ไมพึงปวารณาในบริษทัท่ีมีอุภโตพยญัชนกนั่งอยูดวย  รูปใดปวารณา  ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  ภกิษไุมพึงปวารณา ดวยการใหปวารณาคางคราว  นอกจากบริษัท   
ยังไมลุกไป.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  อนึ่ง  ภิกษไุมพึงปวารณาในดิถีมิใชวันปวารณา  นอกจากวัน   
สังฆสามัคคี.   
                                ภาณวารที่ ๒ จบ.   
                                ______________   
                        พระพุทธานญุาตเตวาจกิาปวารณา   
                                สัญจรภัยในปวารณา   
        [๒๔๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ณ อาวาสแหงหนึ่งในโกศลชนบท คนชาวดงไดมาพลุกพลาน   
ในวนัปวารณา.  ภิกษุท้ังหลายไมอาจปวารณา ๓ หน  จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
พระผูมีพระภาค ตรัสอนุญาตแกภกิษุท้ังหลายวา  ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหปวารณา ๒ หน.   
คนชาวดงไดมาพลุกพลานมากข้ึน  ภกิษุท้ังหลายไมอาจปวารณา ๒ หน  จึงกราบทูลเร่ืองนั้น   
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แดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษท้ัุงหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาต   
ใหปวารณาหนเดียว. ชนชาวดงไดมาพลุกพลานหนักข้ึนอีก. ภิกษุท้ังหลายไมอาจปวารณาหนเดียว   
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.  พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภกิษุท้ังหลายวา ดูกร   
ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหปวารณามีพรรษาเทากัน.   
                                ราตรีจวนสวาง   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันปวารณา  ชาวบานมัวใหทานอยูจนราตรี   
จวนสวาง จึงภกิษุเหลานั้นไดปรึกษากันวา คนเหลานี้มัวใหทานอยูจนราตรีจวนสวาง ถาสงฆจัก   
ปวารณา ๓ หน สงฆจักไมทันไดปวารณาทั่วกัน ราตรีนีก้็จักสวางเสียกอน พวกเราจะพึงปฏิบัติ   
อยางไรหนอ  แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.  พระผูมีพระภาคตรัสกะภิกษุท้ังหลายวา   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในอาวาสแหงหนึ่งถึงวนัปวารณา ชาวบานในตําบลนี้มัวใหทานอยู จนราตรี   
จวนสวาง  หากภิกษุท้ังหลายในอาวาสน้ัน มีความคิดเหน็อยางนีว้า ชาวบานพากันใหทานอยูจน   
ราตรีจวนสวาง ถาสงฆจะปวารณา ๓ หน  สงฆจักไมทันไดปวารณาท่ัวกัน  ราตรีนี้กจ็กัสวาง   
เสียกอน ดังนี้. ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบ ดวยญัตติกรรมวาจาวาดังนี:้-   
        ทานเจาขา  ขอสงฆจงฟงขาพเจา  ชาวบานมัวใหทานอยูจนราตรีจวนสวาง   
ถาสงฆจักปวารณา ๓ หน  สงฆจักไมทันไดปวารณาท่ัวกัน  ราตรีจักสวางเสียกอน.   
ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงปวารณา ๒ หน .... หนเดียว .... มีพรรษาเทากัน.   
        ดกูรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันปวารณา ภิกษุท้ังหลายกลาวธรรมกัน ....   
ภิกษุท่ีเช่ียวชาญในพระสูตร  สังคายนาพระสูตรกัน .... พระวนิัยธรตดัสินพระวินัยกัน ....   
พระธรรมกถึกสนทนาธรรมกัน .... ภกิษุท้ังหลายทะเลาะกันจนราตรีจวนสวาง.  หากภิกษุท้ังหลาย   
ในอาวาสนัน้มีความคิดเหน็อยางนี้วา  ภิกษุท้ังหลายทะเลาะกันจนราตรีจวนสวาง ถาสงฆจัก   
ปวารณา ๓ หน  สงฆจักไมทันไดปวารณาทั่วกัน ราตรีจกัสวางเสียกอน ดังนี้.  ภิกษผูุฉลาด   
สามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:-   
        ทานเจาขา  ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษท้ัุงหลายมัวทะเลาะกันจนราตรีจวนสวาง   
ถาสงฆจักปวารณา ๓ หน สงฆจักไมทันปวารณาท่ัวกัน  ราตรีจักสวางเสียกอน  ถาความ   
พรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว  สงฆพึงปวารณา ๒ หน .... หนเดยีว .... มีพรรษาเทากัน.    
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                                ฝนกําลังต้ังเคา   
        ก็โดยสมัยนั้นแล  ในอาวาสแหงหนึ่งในโกศลชนบท ถึงวันปวารณาภิกษุสงฆมาประชุม   
กันมาก.  สถานท่ีประชุมคับแคบ คุมฝนไมได และฝนกําลังต้ังเคามาใหญ  จึงภิกษุเหลานั้นได   
ปรึกษากันวา  ภิกษุสงฆนี้มาประชุมกันมาก สถานท่ีประชุมคับแคบ คุมฝนไมได และฝนก็กําลัง   
ตั้งเคามาใหญ ถาสงฆจักปวารณา ๓ หน สงฆจักไมทันไดปวารณาท่ัวกัน ฝนนีก้็จักตกเสียกอน   
พวกเราจะพึงปฏิบัติสถานไรหนอ  แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดผูมีพระภาค.  พระผูมีพระภาค รับส่ัง   
กะภิกษุท้ังหลายวา  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ก็ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันปวารณา ภิกษุในศาสนานี้มา   
ประชุมกันมาก.  สถานท่ีประชุมคับแคบคุมฝนไมได  และฝนก็กําลังต้ังเคามาใหญ ถาภิกษุ   
ท้ังหลายในอาวาสน้ันมีความคิดเห็นอยางนี้วา ภิกษุสงฆมาประชุมกันมาก สถานท่ีประชุมคับแคบ   
คุมฝนไมได และฝนก็กําลังต้ังเคามาใหญ ถาสงฆจักปวารณา ๓ หน  สงฆจักไมทันไดปวารณา   
ท่ัวกัน  ฝนนี้กจ็ักตกหนักเสียกอน.  ภกิษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติ   
กรรมวาจา วาดังนี้:-   
        ทานเจาขา  ขอสงฆจงฟงขาพเจา  ภกิษุสงฆนี้ประชุมกันมาก สถานท่ีประชุม   
คับแคบ คุมฝนไมได และฝนก็กําลังต้ังเคามาใหญ  ถาสงฆจักปวารณา ๓ หน สงฆจัก   
ไมทันไดปวารณาทั่วกนั ฝนนี้ก็จักตกเสียกอน. ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึง   
ปวารณา ๒ หน .... หนเดียว .... มีพรรษาเทากัน.   
                                อันตราย ๑๐ ประการ   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  อนึ่ง ในอาวาสแหงหนึ่งในตําบลนี้ ถึงวันปวารณา มีอันตราย   
เกิดข้ึน คือ   
        ๑. พระราชาเสด็จมา ....   
        ๒. โจรปลน ....   
        ๓. ไฟไหม ....   
        ๔. น้ําหลากมา ....   
        ๕. คนมามาก ....   
        ๖. ผีเขาสิงภิกษุ ....   
        ๗. สัตวรายเขามา ....    
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        ๘. งูรายเล้ือยเขามา ....   
        ๙. ภิกษุจะถึงเสียชีวิต ....   
        ๑๐. มีอันตรายแกพรหมจรรยเกิดข้ึน.   
        ในขอนั้น หากภกิษุท้ังหลายในอาวาสนั้นมีความคิดเห็นอยางนี้วา  เหตุฉุกเฉินนี้แหละ   
คือ  อันตรายแกพรหมจรรย  ถาสงฆจักปวารณา ๓ หน  สงฆจักไมทันไดปวารณาท่ัวถึงกัน   
อันตรายแกพรหมจรรยนีก้็จกัเกิดเสียกอน.  ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวย   
ญัตติกรรมวาจา วาดังนี:้-   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา เหตุฉุกเฉินนี้คืออันตรายแกพรหมจรรย ถาสงฆ   
จักปวารณา ๓ หน  สงฆจักไมทันไดปวารณาทั่วถึงกนั  อันตรายแกพรหมจรรยนีก้็จกัเกิด   
เสียกอน. ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงปวารณา ๒ หน .... หนเดยีว .... มีพรรษา   
เทากัน.   
                                ภิกษุมีอาบัติหามปวารณา   
        [๒๔๕]  ก็โดยสมัยนั้นแล  พระฉัพพคัคียมีอาบัติติดตัวไดปวารณา.  ภกิษุท้ังหลาย   
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.  พระผูมีพระภาคตรัสหามแกภกิษุท้ังหลายวา  ดูกรภกิษุ   
ท้ังหลาย  ภกิษมีุอาบัติติดตัวไมพึงปวารณา รูปใดปวารณา ตองอาบัติทุกกฏ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย   
เราอนุญาตใหภิกษุผูมีอาบัตติิดตัวปวารณา รูปนั้นทําโอกาส โจทดวยอาบัติ.   
        สมัยตอมา พระฉัพพัคคียอันสงฆใหทําโอกาส ก็ไมปรารถนาจะทําโอกาส.  ภิกษุท้ังหลาย   
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.  พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุท้ังหลายวา  ดูกรภิกษุ   
ท้ังหลาย เราอนุญาตใหงดปวารณาของภกิษุผูไมยอมทําโอกาส.   
                                วิธีงดปวารณา   
         ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ก็แล  สงฆพึงงดปวารณาอยางนี้:-   
        เม่ือถึงวันปวารณา ๑๔ คํ่า หรือ ๑๕ คํ่า  เม่ือบุคคลนั้นอยูพรอมหนา ภิกษุผูฉลาด   
ผูสามารถ พึงประกาศในทามกลางสงฆ วาดังนี้:-   
        ทานเจาขา  ขอสงฆจงฟงขาพเจา บุคคลมีช่ือนี้ มีอาบัติติดตัวปวารณา ขาพเจา   
ของดปวารณาของเธอเสีย เม่ือเธอยังอยูพรอมหนา สงฆไมพึงปวารณา.   
        เทานี้ เปนอันงดปวารณาแลว.   
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        สมัยตอมา  พระฉัพพัคคียหารือกันวา  ภิกษุท้ังหลายผูมีศีลเปนที่รัก งดปวารณาของ   
พวกเรากอน  ดังนี้  จึงรีบงดปวารณาของภกิษุท่ีบริสุทธ์ิไมมีอาบัติเสียกอน  เพราะเร่ืองอันไม   
สมควร  เพราะเหตุอันไมสมควร แมปวารณาของภิกษท่ีุปวารณาแลวก็งดดวย.  ภิกษุท้ังหลาย   
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.  พระผูมีพระภาคตรัสหามภิกษุท้ังหลายวา  ดูกรภิกษุท้ังหลาย   
ภิกษไุมพึงงดปวารณา ของภิกษุผูบริสุทธ์ิ  ไมมีอาบัติ  เพราะเร่ืองอันไมสมควร เพราะเหตุ   
อันไมสมควร  รูปใดงด ตองอาบัติทุกกฏ.  ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนึ่ง แมปวารณาของภกิษุ   
ท่ีปวารณาแลว ก็ไมพึงงด รูปใดงด ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                ลักษณะปวารณาท่ีไมเปนอันงด   
        [๒๔๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย  อยางนีแ้ล ปวารณาเปนอันงด อยางนี้ไมเปนอันงด.   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ปวารณาไมเปนอันงดอยางไรเลา. ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ถาเมื่อปวารณา ๓ หน   
อันภิกษุกลาววาจบแลว จึงงดปวารณา ปวารณาไมเปนอันงด.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ถาเม่ือปวารณา ๒ หน ....   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ถาเม่ือปวารณาหนเดียว ....   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ถาเม่ือปวารณามีพรรษาเทากัน อันภิกษุกลาววาจบแลว จึงงดปวารณา   
ปวารณาไมเปนอันงด.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  อยางนี้แล  ปวารณาไมเปนอันงด.   
                                ลักษณะปวารณาเปนอันงด   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ปวารณาเปนอันงดอยางไรเลา?   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ถาเม่ือปวารณา ๓ หน  อันภิกษุกลาววายังไมทันจบ  จึงงดปวารณา   
ปวารณาเปนอันงด.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ถาเม่ือปวารณา ๒ หน ....   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ถาเม่ือปวารณาหนเดียว ....   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ถาเม่ือปวารณามีพรรษาเทากันอันภิกษุกลาววายังไมทันจบ จงึงด   
ปวารณา  ปวารณาเปนอันงด.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  อยางนี้แล  ปวารณาเปนอันงด.    
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                                ภิกษุผูงดปวารณา   
        [๒๔๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็เม่ือถึงวนัปวารณา ภิกษุในศาสนานี้ งดปวารณาของภิกษุ   
เสีย.  ถาภิกษุเหลาอ่ืนรูจักภกิษุรูปนั้นวา  ทานองคนี้แล  มีความประพฤติทางกายไมบริสุทธ์ิ   
มีความประพฤติทางวาจาไมบริสุทธ์ิ  มีอาชีวะไมบริสุทธ์ิ  เปนผูเขลา ไมฉลาด เม่ือถูกซักถาม   
ไมอาจใหคําตอบขอท่ีซักถาม. สงฆพึงกลาวหามวา อยาเลย ภิกษุ อยาทุมเถียงกัน อยาทะเลาะ   
กัน อยาแกงแยงกัน  อยาววิาทกันเลย ดังนี ้แลวจึงปวารณา.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  อนึ่ง เม่ือถึงวันปวารณา ภิกษุในศาสนานี้งดปวารณาของภิกษุเสีย.   
ถาภิกษุเหลาอ่ืนรูจักภกิษุรูปนั้นวา  ทานองคนี้แล  มีความประพฤติทางกายบริสุทธ์ิ  แตมีความ   
ประพฤติทางวาจาไมบริสุทธ์ิ  มีอาชีวะไมบริสุทธ์ิ  เปนผูเขลา ไมฉลาด เม่ือถูกซักถาม   
ก็ไมอาจใหคําตอบขอท่ีซักถาม. สงฆพึงกลาวหามวา อยาเลย ภิกษุ อยาทุมเถียงกัน อยาทะเลาะ   
กัน อยาแกงแยงกัน  อยาววิาทกันเลย ดังนี ้แลวจึงปวารณา.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง เม่ือถึงวันปวารณา ภิกษุในศาสนานี้งดปวารณาของภิกษุเสีย.   
ถาภิกษุเหลาอ่ืนรูจักภกิษุรูปนั้นวา  ทานองคนี้แล  มีความประพฤติทางกายบริสุทธ์ิ  มีความประพฤติ   
ทางวาจาบริสุทธ์ิ  แตมีอาชีวะไมบริสุทธ์ิ  เปนผูเขลา ไมฉลาด เม่ือถูกซักถาม ก็ไมอาจให   
คําตอบขอท่ีซักถาม. สงฆพึงกลาวหามวา อยาเลย ภิกษุ อยาทุมเถียงกนั อยาทะเลาะกัน   
อยาแกงแยงกนั  อยาววิาทกนัเลย ดังนี้ แลวจึงปวารณา.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง เม่ือถึงวันปวารณา ภิกษุในศาสนานี้งดปวารณาของภิกษุเสีย.   
ถาภิกษุเหลาอ่ืนรูจักภกิษุรูปนั้นวา  ทานองคนี้แล  มีความประพฤติทางกายบริสุทธ์ิ  มีความประพฤติ   
ทางวาจาบริสุทธ์ิ  มีอาชีวะบริสุทธ์ิ  แตเปนผูเขลา ไมฉลาด เม่ือถูกซักถาม ก็ไมอาจใหคําตอบ   
ขอท่ีซักถาม. สงฆพึงกลาวหามวา อยาเลย ภกิษุ อยาทุมเถียงกัน อยาทะเลาะกนั  อยา   
แกงแยงกนั  อยาววิาทกนัเลย ดังน้ี แลวจึงปวารณา.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง เม่ือถึงวันปวารณา ภิกษุในศาสนานี้ งดปวารณาของภิกษ ุ  
เสีย. ถาภิกษุเหลาอ่ืนรูจักภกิษุรูปนั้นวา ทานองคนี้แล มีความประพฤติทางกายบริสุทธ์ิ มีความ   
ประพฤติทางวาจาบริสุทธ์ิ  มีอาชีวะบริสุทธ์ิ เปนบัณฑิต ฉลาด มีปญญา เม่ือถูกซักถาม   
สามารถใหคําตอบขอท่ีซักถามได.  ภกิษุนัน้อันสงฆพึงวากลาว  อยางนี้วา  อาวุโส  คุณงด   
ปวารณาของภกิษุรูปนี้เพราะอะไร? งดเพราะศีลวิบัติหรือ?  งดเพราะอาจารวิบัติหรือ?   
งดเพราะทิฏฐิวิบัติหรือ?  หากเธอจะพึงตอบ อยางนี้วา ขาพเจางดเพราะศีลวิบัติ ขาพเจา   
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งดเพราะอาจารวิบัติ  ขาพเจางดเพราะทิฏฐวิิบัติ.  เธออันสงฆพึงถาม  อยางนี้วา  คุณรูจัก   
ศีลวิบัติ รูจักอาจารวิบัติ รูจักทิฏฐิวิบัติหรือ?  หากเธอจะพึงตอบ อยางนี้วา  อาวุโสท้ังหลาย   
ขาพเจารูจักศีลวิบัติ  รูจักอาจารวิบัติ รูจักทิฏฐิวิบัติ.  เธออันสงฆพึงถามอยางนี้วา อาวุโส   
ก็ศีลวิบัติเปนอยางไร? อาจารวิบัติเปนอยางไร?  ทิฏฐิวิบัติเปนอยางไร?  หากเธอ   
จะพึงตอบ  อยางนี้วา ปาราชิก ๔  สังฆาทิเสส ๑๓ นี้ช่ือวาศีลวิบัติ  ถุลลัจจัย  ปาจิตติยะ   
ปาฏิเทสนียะ  ทุกกฏ ทุพภาสิต  นี้ช่ือวาอาจารวิบัติ มิจฉาทิฏฐิ  อันตคาหิกทิฏฐิ  นี้ช่ือวา   
ทิฏฐิวิบัติ.  เธออันสงฆพึงถาม อยางนี้วา  อาวุโส  คุณงดปวารณาของภกิษุนี้ดวยเหตุอะไร?   
งดดวยไดเห็นหรือ?  งดดวยไดฟงหรือ?  งดดวยสงสัยหรือ?.  หากเธอจะพึงตอบอยางนี้วา   
ขาพเจางดดวยไดเหน็ก็ดี  ขาพเจางดดวยไดฟงก็ดี ขาพเจางดดวยสงสัยกด็ี.  เธออันสงฆพึงถาม   
อยางนี้วา  อาวโุส  คุณงดปวารณาของภิกษนุี้ดวยไดเห็นอยางไร?  คุณเหน็อะไร?  คุณเห็นวา   
อยางไร?  คุณเห็นเม่ือไร?  คุณเหน็ท่ีไหน?  ภิกษนุี้ตองอาบัติปาราชิก  คุณเหน็หรือ?  ภิกษนุี้   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส คุณเห็นหรือ?  ภิกษุนี้ตองอาบัตถุิลลัจจัย .... อาบัติปาจิตติยะ .... อาบัติ   
ปาฏิเทสนียะ .... อาบัติทุกกฏ .... อาบัติทุพภาสิต  คุณเห็นหรือ?  คุณอยูท่ีไหน?  และภิกษุนี้   
อยูท่ีไหน?  คุณทําอะไรบาง?  ภิกษนุี้ทําอะไรบาง?. หากเธอจะพึงตอบอยางนี้วา อาวโุสท้ังหลาย   
ขาพเจามิไดงดปวารณาของภกิษุนี้ดวยไดเหน็  แตงดปวารณาดวยไดฟงตางหาก. เธออันสงฆพึง   
ถามอยางนี้วา อาวุโส  คุณงดปวารณาของภกิษุนี้ดวยไดฟงมาอยางไร?  คุณไดฟงเร่ืองอะไร?   
คุณไดฟงมาวาอยางไร?  คุณไดฟงมาเม่ือไร?  คุณไดฟงท่ีไหน?  คุณไดฟงวา  ภิกษนุี้ตองอาบัติ-   
ปาราชิกหรือ?  ไดฟงวาภกิษนุี้ตองอาบัติสังฆาทิเสสหรือ?  ไดฟงวาภิกษุนี้ตองอาบัตถุิลลัจจัย   
.... อาบัติปาจิตติยะ .... อาบัติปาฏิเทสนียะ .... อาบัติทุกกฏ .... อาบัติทุพภาสิตหรือ? ไดฟงมาจากภกิษุ   
หรือ?  ไดฟงมาจากภกิษณุีหรือ?  ไดฟงมาจากสิกขมานาหรือ?  ไดฟงมาจากสามเณรหรือ?   
ไดฟงมาจากสามเณรีหรือ?  ไดฟงมาจากอุบาสกหรือ?  ไดฟงมาจากอุบาสิกาหรือ? ไดฟงมาจาก   
พระราชาหรือ?  ไดฟงมาจากราชมหาอํามาตยหรือ? ไดฟงมาจากพวกเดียรถียหรือ?  ไดฟงมาจาก   
พวกสาวกเดียรถียหรือ?. หากเธอจะพึงตอบ อยางนี้วา อาวุโสท้ังหลาย ขาพเจามิไดงดปวารณา   
ของภิกษนุี้ดวยไดฟง  แตขาพเจางดปวารณาดวยสงสัยตางหาก.  เธออันสงฆพึงถามอยางนี้วา   
อาวุโส คุณงดปวารณาของภกิษุนี้ดวยสงสัยอยางไร?  คุณสงสัยอะไร?  สงสัยวาอยางไร?   
สงสัยเม่ือไร? สงสัยท่ีไหน?  คุณสงสัยวาภกิษุนี้ตองอาบัติปาราชิกหรือ?  สงสัยวาภิกษุนี้ตอง   
อาบัติสังฆาทิเสสหรือ?  สงสัยวาภกิษนุี้ตองอาบัติถุลลัจ .... อาบัติปาจิตติยะ .... อาบัติปาฏิเทสนียะ ....   
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อาบัติทุกกฏ .... อาบัติทุพภาสิตหรือ?  คุณฟงมาจากภิกษแุลวสงสัยหรือ? คุณฟงมาจากภิกษุณี   
แลวสงสัยหรือ? คุณฟงมาจากสิกขมานาแลวสงสัยหรือ? คุณฟงมาจากสามเณรแลวสงสัยหรือ?   
คุณฟงมาจากสามเณรีแลวสงสัยหรือ?  คุณฟงมาจากอุบาสกแลวสงสัยหรือ?  คุณฟงมาจากอุบาสิกา   
แลวสงสัยหรือ? คุณฟงมาจากพระราชาแลวสงสัยหรือ?  คุณฟงมาจากราชมหาอํามาตยแลวสงสัย   
หรือ? คุณฟงมาจากพวกเดียรถียแลวสงสัยหรือ?  คุณฟงมาจากพวกสาวกเดียรถียแลวสงสัย   
หรือ?  หากเธอจะพึงตอบอยางนีว้า อาวุโสท้ังหลาย ขาพเจามิไดงดปวารณาของภกิษุนี้ดวย   
สงสัย ความจริงแมขาพเจาเองก็ไมทราบวา เรางดปวารณาของภิกษุนี้เสียดวยเหตุไรเลา?.   
                        ฟงคําปฏิญาณของโจทกและจําเลย   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  หากภิกษุโจทกนัน้ตอบขอซักถามไมเปนท่ีพอใจของสพรหมจารีผูรู   
ท้ังหลาย สงฆควรบอกวา  คุณไมควรฟองภิกษจุําเลย.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  หากภิกษุโจทกนัน้ตอบขอซักถามเปนท่ีพอใจของสพรหมจารีผูรู   
ท้ังหลาย สงฆควรบอกวา  คุณควรฟองภิกษุจําเลย.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  หากภิกษุโจทกนัน้ปฏิญาณวา  ตนตามกําจดัดวยอาบัติปาราชิกไมมีมูล   
สงฆพงึปรับอาบัติสังฆาทิเสสแลวจึงปวารณา.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย หากภิกษุโจทกนัน้ปฏิญาณวา ตนตามกําจดัดวยอาบัติสังฆาทิเสสไมมี   
มูล สงฆพึงปรับอาบัติตามธรรมแลวจึงปวารณา.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  หากภิกษุโจทกนัน้ปฏิญาณวา ตนตามกําจดัดวยอาบัติถุลลัจจัยไมมีมูล   
.... ดวยอาบัตปิาจิตติยะ .... ดวยอาบัติปาฏิเทสนียะ .... ดวยอาบัติทุกกฏ .... ดวยอาบัติทุพภาสิตไมมีมูล   
สงฆพึงปรับอาบัติตามธรรม แลวจึงปวารณา.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย หากภิกษจุําเลยนั้นปฏิญาณวา ตนตองอาบัติปาราชิก สงฆพึงนาสนะ   
เสีย แลวจึงปวารณา.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย หากภิกษจุําเลยนั้นปฏิญาณวา ตนตองอาบัติสังฆาทิเสส สงฆพึง   
ปรับอาบัติสังฆาทิเสส แลวจึงปวารณา.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย หากภิกษจุําเลยนั้นปฏิญาณวา ตนตองอาบัติถุลลัจจัย .... อาบัติปาจิตติยะ   
.... อาบัติปาฏิเทสนียะ .... อาบัติทุกกฏ .... อาบัติทุพภาสิต สงฆพึงปรับอาบัติตามธรรม แลวปวารณา   
เถิด.   
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                        มีความเหน็ไมตรงกันในอาบัติท่ีตอง   
        [๒๔๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ภกิษุในศาสนานี้ ตองอาบัติถุลลัจจัย ในวนัปวารณา.   
ภิกษุบางพวกมีความเหน็วา  ตองอาบัติถุลลัจจัย บางพวกมีความเห็นวา ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษพุวกท่ีมีความเห็นวา ตองอาบัติถุลลัจจัย พงึนําภิกษุรูปนัน้   
ออกไปในท่ีควรสวนขางหนึ่ง  ปรับอาบัติตามธรรม  แลวเขาไปหาสงฆกลาวอยางนี้วา  อาวุโส   
ท้ังหลาย ภกิษรูุปนั้นตองอาบัติใดแล อาบัตินั้นเธอทําคืนตามธรรมแลว ถาความพรอมพร่ังของ   
สงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงปวารณา.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนศาสนาน้ี ตองอาบัติถุลลัจจัย ในวนัปวารณา. ภกิษุ   
บางพวกมีความเห็นวาตองอาบัติถุลลัจจัย บางพวกมีความเห็นวาตองอาบัติปาจิตติยะ บางพวก   
มีความเหน็วาตองอาบัติถุลลัจจัย บางพวกมีความเหน็วาตองอาบัติปาฏิเทสนียะ บางพวกมีความ   
เห็นวาตองอาบัติถุลลัจจัย บางพวกมีความเห็นวาตองอาบัติทุกกฏ บางพวกมีความเหน็วาตอง   
อาบัติถุลลัจจัย บางพวกมีความเห็นวาตองอาบัติทุพภาสิต.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  ภกิษพุวกที่มีความเห็นวา ตองอาบัติถุลลัจจัย  พึงนําภกิษุรูปนั้น   
ออกไป ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง  ปรับอาบัติตามธรรมแลว เขาไปหาสงฆกลาวอยางนีว้า  อาวุโส   
ท้ังหลาย  ภกิษนุั้นตองอาบัตใิดแล  อาบัตินัน้เธอทําคืนตามธรรมแลว  ถาความพรอมพรั่งของ   
สงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงปวารณา.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนศาสนาน้ี ตองอาบัติปาจิตติยะ .... ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ   
.... ตองอาบัติทุกกฏ .... ตองอาบัติทุพภาสิต ในวนัปวารณา.  ภกิษุบางพวกมีความเหน็วาตอง   
อาบัติทุพภาสิต บางพวกมีความเหน็วาตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษท่ีุมีความเหน็วาตองอาบัติทุพภาสิต พึงนําภิกษุรูปนั้นออกไปใน   
ท่ีควรสวนขางหน่ึง  ปรับอาบัติตามธรรมแลว เขาไปหาสงฆกลาวอยางนี้วา อาวุโสท้ังหลาย   
ภิกษนุั้นตองอาบัติใดแล อาบัตินั้นเธอทําคืนตามธรรมแลว ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว   
สงฆพึงปวารณา.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนศาสนาน้ี ตองอาบัติทุพภาสิตในวนัปวารณา. ภกิษุ   
บางพวกมีความเห็นวาตองอาบัติทุพภาสิต บางพวกมีความเห็นวาตองอาบัติถุลลัจจัย บางพวก   
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มีความเหน็วาตองอาบัติทุพภาสิต   บางพวกมีความเห็นวาตองอาบัติปาจิตติยะ บางพวกมีความ   
เห็นวาตองอาบัติทุพภาสิต  บางพวกมีความเห็นวาตองอาบัติปาฏิเทสนียะ  บางพวกมีความเหน็วา   
ตองอาบัติทุพภาสิต   บางพวกมีความเห็นวาตองอาบัติทุกกฏ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษทุี่มีความเหน็วาตองอาบัติทุพภาสิต พึงนําภิกษุรูปนั้นออก   
ไปในท่ีควรสวนขางหนึ่ง  ปรับอาบัติตามธรรมแลว เขาไปหาสงฆกลาวอยางนีว้า อาวุโสท้ังหลาย   
ภิกษนุั้นตองอาบัติใดแล อาบัตินั้นเธอทําคืนตามธรรมแลว ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว   
สงฆพึงปวารณา.   
                                วัตถุและบุคคลปรากฏ   
        [๒๔๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย  กภ็ิกษใุนศาสนานี้  พึงประกาศในทามกลางสงฆ ในวนั   
ปวารณาวา   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา วัตถุนี้ปรากฏ บุคคลไมปรากฏ  ถาความ   
พรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงงดวตัถุ แลวปวารณาเถิด.   
        ภิกษนุั้นอันสงฆพึงกลาวอยางนีว้า อาวุโส  พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติปวารณาไวสําหรับ   
ภิกษุท้ังหลายผูบริสุทธ์ิ  ถาวัตถุปรากฏ บุคคลไมปรากฏ เธอจงระบุคคลนั้นมาเดีย๋วนี้.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนศาสนาน้ี พึงประกาศในทามกลางสงฆในวันปวารณาวา   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา บุคคลนี้ปรากฏ วัตถุไมปรากฏ  ถาความพรอม   
พร่ังของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงงดบุคคล แลวปวารณาเถิด.   
        ภิกษนุั้นอันสงฆพึงกลาวอยางนีว้า อาวุโส  พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติปวารณาไวสําหรับ   
ภิกษุท้ังหลายผูพรอมเพรียงกัน ถาบุคคลปรากฏ วัตถุไมปรากฏ เธอจงระบุวัตถุนั้นมาเดี๋ยวนี้.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนศาสนาน้ี พึงประกาศในทามกลางสงฆในวันปวารณาวา   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา วัตถุและบุคคลนี้ปรากฏ  ถาความพรอมพร่ัง   
ของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงงดวัตถุและบุคคลแลว ปวารณาเถิด.   
        ภิกษนุั้นอันสงฆพึงกลาวอยางนีว้า อาวุโส  พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติปวารณาไว   
สําหรับภิกษุท้ังหลายผูบริสุทธ์ิ และพรอมเพรียงกนั  ถาวัตถุและบุคคลปรากฏ เธอจงระบุวัตถุ   
และบุคคลนั้นมาเดี๋ยวนี้.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย หากวัตถุปรากฏกอนปวารณา ภายหลังบุคคลจึงปรากฏ ควรพูดข้ึน.   
หากบุคคลปรากฏกอนปวารณา ภายหลังวตัถุจึงปรากฏ ก็ควรพูดข้ึน. หากวตัถุและบุคคลปรากฏ   
กอนปวารณา. ถาเม่ือทําปวารณาแลว ฟนเร่ืองนั้นข้ึนเปนปาจิตติยะ เพราะฟนเร่ืองข้ึน.    
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                                ภิกษกุอความบาดหมางเปนตน   
        [๒๕๐] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุมากรูปดวยกันท่ีเคยเห็นรวมคบหากันมา จําพรรษาอยู   
ในอาวาสแหงหนึ่ง  ในโกศลชนบท ณ สถานท่ีใกลเคียงของภิกษุเหลานั้น มีภกิษุเหลาอ่ืนท่ีกอ   
ความบาดหมาง กอความทะเลาะ กอความววิาท  ทําความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆ จาํพรรษา   
อยูดวยประสงควา  ในวันปวารณา  พวกเราจักงดปวารณาของภิกษุท่ีอยูจําพรรษาเหลานั้นเสีย.   
ภิกษเุหลานั้นไดทราบขาววา ณ สถานท่ีใกลเคียงของพวกเรา  มีภิกษุเหลาอ่ืนท่ีกอความบาดหมาง   
กอความทะเลาะ กอความววิาท  ทําความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆ จําพรรษาอยู  ดวยมุงหมายวา   
ในวนัปวารณา พวกเราจักงดปวารณาของภกิษุท่ีอยูจําพรรษาเหลานั้นเสีย ดังนี้ พวกเราจะพึง   
ปฏิบัติอยางไรหนอ  จึงกราบทูลเร่ืองแดพระผูมีพระภาค.   
        พระผูมีพระภาครับส่ังกะภกิษุท้ังหลาย วาดงันี้:-   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  กภ็ิกษุในศาสนานี้  มากรูปดวยกนั  ซ่ึงเคยเหน็รวมคบหากนัมา   
จําพรรษาอยูในอาวาสแหงหนึ่ง. ณ สถานท่ีใกลเคียงของภิกษเุหลานัน้ มีภิกษุเหลาอ่ืนท่ีกอความ   
บาดหมาง  กอความทะเลาะ  กอความววิาท  ทําความอ้ือฉาว  กออธิกรณในสงฆ  จําพรรษาอยู   
ดวยมุงหมายวา  ในวนัปวารณา  พวกเราจกังดปวารณาของพวกภิกษุท่ีอยูจําพรรษาเหลานั้นเสีย   
ดังนี้.  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  เราอนุญาตใหภิกษุเหลานั้นทําอุโบสถ ๒ คือ ท่ี ๓ ท่ี ๔ หรือ ๓   
อุโบสถ คือ ท่ี ๓ ท่ี ๔ ท่ี ๕  ใหเปนอุโบสถ ๑๔ คํ่า ดวยประสงควา ไฉนพวกเราพึงปวารณา   
กอนภกิษุเหลานั้น.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  หากภิกษพุวกท่ีกอความบาดหมาง  กอความทะเลาะ กอความวิวาท   
ทําความอ้ือฉาว  กออธิกรณในสงฆเหลานัน้  มาสูอาวาส  ภิกษพุวกเจาถ่ินเหลานั้น พงึรีบประชุม   
ปวารณาเสียโดยเร็ว  คร้ันแลวพึงแจงวา  อาวุโสท้ังหลาย  พวกเราปวารณากันเสร็จแลว   
ทานท้ังหลายจะสําคัญสถานใด  ก็จงทําสถานน้ันเถิด.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  หากภิกษพุวกท่ีกอความบาดหมาง  กอความทะเลาะ กอความวิวาท   
ทําความอ้ือฉาว  กออธิกรณในสงฆเหลานัน้  ไมแจงใหทราบกอนมาสูอาวาสนั้น พวกภิกษุ   
เจาถ่ินเหลานัน้ พึงปูอาสนะ จัดหาน้ําลางเทา ตั่งรองเทา กระเบ้ืองเช็ดเทาไว  พึงลุกข้ึนแลว   
รับบาตรจีวร  พึงตอนรับดวยน้ําดื่ม.  พึงเสแสรงกลาวแกภิกษเุหลานั้น แลวไปปวารณานอกสีมา.   
คร้ันแลวพึงแจงวา  อาวุโสท้ังหลาย  พวกเราปวารณากนัเสร็จแลว ทานท้ังหลายจะสําคัญสถานใด   
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ก็จงทําสถานน้ันเถิด.  ถาไดวิธีการนั้นอยางนี้  การไดอยางนี้ นั่นเปนการดี  หากไมไดภิกษุ   
เจาถ่ินผูฉลาด ผูสามารถ  พึงประกาศใหภกิษุเจาถ่ินท้ังหลายทราบวา   
        ขอทานเจาถ่ินท้ังหลาย จงฟงขาพเจา  ถาความพรอมพร่ังของทานท้ังหลายถึงท่ีแลว   
พวกเราพึงทําอุโบสถ  พึงสวดปาติโมกขในบัดนี้ พึงปวารณาในวันกาฬปกท่ีจะมาถึงเถิด.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  หากภิกษพุวกท่ีกอความบาดหมาง  กอความทะเลาะ  กอความวิวาท   
ทําความอ้ือฉาว  กออธิกรณในสงฆเหลานัน้  จะพึงกลาวกะภิกษเุหลานัน้  อยางนีว้า  ดีแลว   
อาวุโสท้ังหลาย  ขอพวกทานจงปวารณาตอพวกเราในบัดนี้เถิด.  พวกเธออันภิกษุท้ังหลาย   
พึงกลาวอยางนี้วา  อาวุโสท้ังหลาย  พวกทานไมเปนใหญในปวารณาของพวกเรา พวกเราจะ   
ยังไมปวารณากอนละ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  หากภิกษุท่ีกอความบาดหมาง  กอความทะเลาะ กอความววิาท   
ทําความอ้ือฉาว  กออธิกรณในสงฆเหลานัน้  จะพึงอยูคอยไปถึงวันกาฬปกษนั้น  ภกิษเุจาถ่ิน   
ผูฉลาด  ผูสามารถ  พึงประกาศใหพวกภิกษุเจาถ่ินทราบวา   
        ทานเจาถ่ินท้ังหลาย จงฟงขาพเจา  ถาความพรอมพรั่งของทานท้ังหลายถึงท่ีแลว   
พวกเราพึงทําอุโบสถ  พึงสวดปาติโมกขในบัดนี้เถิด พวกเราพึงปวารณาในวันชุณหปกษท่ีจะ   
มาถึงเถิด.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  หากภิกษพุวกท่ีกอความบาดหมาง  กอความทะเลาะ  กอความวิวาท   
ทําความอ้ือฉาว  กออธิกรณในสงฆเหลานัน้  จะพึงกลาวกะภิกษเุหลานัน้  อยางนีว้า  ดีแลว อาวุโส   
ท้ังหลาย  ขอพวกทานจงปวารณาตอพวกเราในบัดนีเ้ถิด.  พวกเธออันภิกษุท้ังหลายพึงกลาว   
อยางนี้วา  อาวโุสท้ังหลาย  พวกทานไมเปนใหญในปวารณาของพวกเรา พวกเราจะยังไมปวารณา   
กอนละ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  หากภิกษพุวกท่ีกอความบาดหมาง กอความทะเลาะ กอความววิาท   
ทําความอ้ือฉาว  กออธิกรณในสงฆเหลานัน้ จะพงึอยูคอยไปถึงวันชุณหปกษแมนั้น ภิกษุ   
เหลานั้นทุกรูปไมปวารณา  ก็ตองปวารณาในวนัเพ็ญเดือน ๑๒ เปนท่ีครบ ๔ เดือนท่ีจะมาถึง.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  ถาเมื่อภิกษเุหลานั้นกําลังปวารณากัน ภิกษุอาพาธงดปวารณาของภิกษุ   
ผูไมอาพาธ  ภกิษุอาพาธนั้นอันภิกษุท้ังหลายพึงวากลาวอยางนี้วา  ทานกําลังอาพาธ อันผูอาพาธ   
พระผูมีพระภาคตรัสวา ไมสูจะอดทนตอการซักถาม อาวุโส ขอทานจงรออยูจนกวาจะหายอาพาธ   
หายอาพาธแลว เม่ือจํานงจึงคอยโจท. หากภิกษุอาพาธถูกวากลาวอยางนี้ ยังขืนโจท เปนปาจิตติยะ   
เพราะไมเอ้ือเฟอ.    
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  ถาเมื่อภิกษเุหลานั้นกําลังปวารณากัน ภิกษุผูไมอาพาธงดปวารณา   
ของภิกษุผูอาพาธ ภิกษุผูไมอาพาธนั้น อันภิกษุท้ังหลายพึงวากลาว อยางนี้วา อาวุโส ภิกษุรูปนี้แล   
กําลังอาพาธ อันผูอาพาธ พระผูมีพระภาคตรัสวา ไมสูจะอดทนตอการซักถาม อาวุโส ขอทาน   
จงรออยูจนกวาภิกษุรูปนี้หายอาพาธ ภิกษนุั้นหายอาพาธแลว เม่ือจํานงจึงคอยโจท. หากภิกษุ   
ผูไมอาพาธถูกวากลาวอยูอยางนี้ ยังขืนโจท เปนปาจิตติยะ เพราะไมเอ้ือเฟอ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  ถาเมื่อภิกษเุหลานั้นกําลังปวารณาอยู ภิกษุอาพาธงดปวารณาของภิกษุ   
อาพาธๆ นั้น  อันภิกษุท้ังหลายพึงวากลาว อยางนี้วา ทานท้ังหลายกําลังอาพาธ อันผูอาพาธ   
พระผูมีพระภาคตรัสวา ไมสูจะอดทนตอการซักถาม โปรดรออยูกอนจนกวาจะหายอาพาธดวยกัน   
หายอาพาธดวยกันแลว เม่ือจาํนงจึงคอยโจท. หากภิกษุผูอาพาธนั้นถูกวากลาวอยางนี้ ยังขืนโจท   
เปนปาจิตติยะ เพราะไมเอ้ือเฟอ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ถาเม่ือภิกษเุหลานัน้กําลังปวารณากัน ภกิษุผูไมอาพาธงดปวารณา   
ของภกิษุผูไมอาพาธ.  ท้ังสองฝาย สงฆพึงสอบสวนสืบสวนเปนการสงฆปรับอาบัติตามธรรม   
แลวจึงปวารณาเถิด.   
                        พวกท่ีพรอมเพรียงกันเปนตนเล่ือนปวารณา   
        [๒๕๑] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุมากรูปดวยกัน ซ่ึงเคยเห็นรวมคบหากันมา จําพรรษา   
อยูในอาวาสแหงหนึ่ง ในโกศลชนบท. เม่ือพวกเธอพรอมเพรียงกนั ปรองดองกัน ไมวิวาทกันอยู   
ยอมบรรลุผาสุวิหารธรรมอยางใดอยางหน่ึง  จึงพวกเธอไดมีความปริวิตกวา  เม่ือพวกเรา   
พรอมเพรียงกนั ปรองดองกนั ไมววิาทกนัอยูไดบรรลุผาสุวิหารธรรมอยางใดอยางหนึ่งแลว.   
ถาพวกเราจกัปวารณากนัเสียในบัดนี้  บางทีพวกภิกษุปวารณากันแลวจะพึงหลีกไปสูจาริกก็จะ   
มีบาง เมื่อเปนเชนนั้น พวกเราก็จักเหินหางจากผาสุวิหารธรรมนี้ พวกเราจะพึงปฏิบัติอยางไรหนอ   
แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                        พระพุทธานญุาตใหเล่ือนปวารณา   
        พระผูมีพระภาคตรัสอนญุาตแกภกิษุท้ังหลาย วาดังนี:้-   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กภ็ิกษุในศาสนานีม้ากรูปดวยกนั  ซ่ึงเคยเหน็รวมคบหากนัมา   
จําพรรษาอยูในอาวาสแหงหนึ่ง.  เม่ือพวกเธอพรอมเพรียงกัน ปรองดองกัน ไมววิาทกันอยู   
ยอมบรรลุผาสุวิหารธรรมอยางใดอยางหน่ึง. หากภิกษุท้ังหลายในสังฆสันนิบาตนั้นคิดกันอยางนีว้า   
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พวกเราพรอมเพรียงกัน ปรองดองกัน ไมววิาทกันอยู ไดบรรลุผาสุวิหารธรรมอยางใดอยางหนึ่ง   
แลว ถาพวกเราจักปวารณากนัเสียในบัดนี้ บางทีพวกภิกษุปวารณากันแลวจะพึงหลีกไปสูจาริก   
ก็จะมีบาง เม่ือเปนเชนนัน้ พวกเรากจ็ักเหินหางจากผาสุวหิารธรรมนี้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรา   
อนุญาตใหภิกษุเหลานั้นทําการเล่ือนปวารณาออกไป.   
                                วิธีเล่ือนปวารณา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ล สงฆพึงทําการเล่ือนปวารณาอยางนี้.   
        ภิกษุทุกๆ รูปตองประชุมพรอมกัน.  คร้ันแลวภกิษผูุฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศ   
ใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:-   
                                กรรมวาจาเล่ือนปวารณา   
        ทานเจาขา  ขอสงฆจงฟงขาพเจา เม่ือพวกเราพรอมเพรียงกัน  ปรองดองกัน   
ไมวิวาทกันอยู  ไดบรรลุผาสุวิหารธรรมอยางใดอยางหน่ึงแลว.  หากพวกเราจกัปวารณา   
เสียในบัดนี้ บางทีภิกษุท้ังหลายปวารณากนัแลว พึงหลีกไปสูจาริกก็จะมีบาง เม่ือเปน   
เชนนั้น พวกเราก็จักเหินหางจากผาสุวิหารธรรมนี้ ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว   
สงฆพึงทําการเล่ือนปวารณาออกไป บัดนีพ้ึงทําอุโบสถ สวดปาติโมกข พึงปวารณา   
ในวนัเพ็ญเดือน ๑๒  เปนท่ีครบ ๔ เดือนท่ีจะมาถึง. นี่เปนญัตติ.   
        ทานเจาขา  ขอสงฆจงฟงขาพเจา เม่ือพวกเราพรอมเพรียงกัน  ปรองดองกัน   
ไมวิวาทกันอยู  ไดบรรลุผาสุวิหารธรรมอยางใดอยางหน่ึงแลว. หากพวกเราจักปวารณาเสีย   
ในบัดนี้ บางทีภิกษุท้ังหลายปวารณากนัแลว พึงหลีกไปสูจาริกก็จะมีบาง เม่ือเปนเชนนั้น   
พวกเราก็จักเหนิหางจากผาสุวิหารธรรมน้ี. สงฆทําการเล่ือนปวารณาออกไป บัดนี้สงฆ   
จักทําอุโบสถ สวดปาติโมกข จักปวารณาในวนัเพ็ญเดือน ๑๒  เปนท่ีครบ ๔ เดือนท่ีจะ   
มาถึง การกระทําซ่ึงการเล่ือนปวารณาออกไป เดีย๋วนี้สงฆจักทําอุโบสถ สวดปาติโมกข   
จักปวารณาในวันเพ็ญเดือน ๑๒ เปนท่ีครบ ๔ เดือนท่ีจะมาถึง ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้น   
พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด.   
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        การเล่ือนปวารณาอันสงฆทําแลว บัดนี้สงฆจักทําอุโบสถ สวดปาติโมกข จัก   
ปวารณาในวนัเพ็ญเดือน ๑๒ เปนท่ีครบ ๔ เดือนท่ีจะมาถึง ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง   
ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.   
                                ไมเปนใหญในปวารณา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เม่ือภกิษุเหลานั้นทําการเล่ือนปวารณาออกไปแลว หากจะมีภกิษุ   
สักรูปหนึ่งพูดอยางนี้วา อาวโุสท้ังหลาย ผมปรารถนาจะหลีกไปสูจาริกตามชนบท เพราะผม   
มีกิจจําเปนท่ีชนบท. ภิกษุรูปนั้นอันภิกษุท้ังหลายพึงกลาวอยางนี้วา  ดีแลว อาวุโส ทานปวารณา   
แลวจึงคอยไป. ดูกรภกิษุท้ังหลาย หากภกิษุรูปนั้นอันสงฆปวารณาอยู งดปวารณาของภิกษุรูปหนึ่ง   
เสีย ภิกษุผูงดปวารณา อันภกิษุผูถูกหามปวารณาพึงกลาวอยางนีว้า อาวุโส ทานไมเปนใหญ   
ในการปวารณาของผมๆ จักยังไมปวารณากอน. ดูกรภิกษุท้ังหลาย เม่ือภิกษนุั้นปวารณาอยู   
ภิกษุรูปหนึ่งหามปวารณาของภิกษุรูปนั้น สงฆพึงสอบสวนสืบสวนท้ัง ๒ ฝาย แลวปรับอาบัติ   
ตามธรรม.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย หากภิกษุรูปนั้นทํากรณียกิจนัน้ในชนบทเสร็จแลวกลับมาสูอาวาสนั้น   
ภายในวันเพ็ญเดือน ๑๒ เปนท่ีครบ ๔ เดือน หากเม่ือภิกษุเหลานั้นกําลังปวารณา ภิกษุอีกรูปหนึ่ง   
งดปวารณาของภิกษุรูปนั้น ภิกษุผูงดปวารณา อันภิกษุผูถูกงดพึงกลาวอยางนี้วา อาวโุส ทาน   
ไมเปนใหญในปวารณาของผม เพราะผมปวารณาเสร็จแลว. ดกูรภิกษุท้ังหลาย หากเม่ือภกิษุ   
เหลานั้นปวารณาอยู ภิกษุนัน้งดปวารณาของภิกษุอีกรูปหนึ่ง.  ท้ัง ๒ ฝายสงฆพึงสอบสวน   
สืบสวนเปนการสงฆ ปรับอาบัติตามธรรมแลวจึงปวารณาเถิด.   
                                ปวารณาขันธกะท่ี ๔ จบ.   
                                เร่ืองในขันธกะนี้มี ๔๖ เร่ือง   
                                _____________    
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                                หัวขอประจําขันธกะ   
        [๒๕๒] ๑. เร่ืองภิกษุจาํพรรษาในโกศลชนบทมาเฝาพระศาสดา  ๒. เร่ืองจําพรรษา   
ไมผาสุกเหมือนปศุสัตวอยูรวมกัน   ๓. เร่ืองการปวารณาท่ีเหมาะสมเพ่ือวากลาวกัน ๔. เร่ือง   
พระฉัพพัคคียนั่งราบบนอาสนะปวารณา  ๕. เร่ืองวันปวารณามี ๒ วัน  ๖. เร่ืองอาการที่ทํา   
ปวารณา  ๗. เร่ืองใหภกิษุอาพาธมอบปวารณา  ๘. เร่ืองภกิษุถูกพวกญาติคุมตัวไว  ๙. เร่ือง   
ภิกษุถูกพระราชาคุมตัวไว  ๑๐. เร่ืองภิกษุถูกพวกโจรจับไว ๑๑. เร่ืองภิกษุถูกพวกนกัเลง   
จับไว  ๑๒. เร่ืองภิกษุถูกภิกษุผูเปนขาศึกจบัไว ๑๓. เร่ืองสงฆปวารณา ๕ รูป  ๑๔. เร่ือง   
คณะปวารณา ๔ รูป  ๑๕. เร่ืองคณะปวารณา ๓ รูป  ๑๖. เร่ืองคณะปวารณา ๒ รูป   
๑๗. เร่ืองภิกษรูุปเดียวอธษิฐานปวารณา  ๑๘. เร่ืองภิกษุตองอาบัติปวารณา  ๑๙. เร่ืองภิกษุ   
สงสัยในอาบัตปิวารณา ๒๐. เร่ืองภิกษุระลึกอาบัติ  ๒๑. เร่ืองสงฆท้ังหมดตองสภาคาบัติ   
๒๒. เร่ืองสงฆท้ังหมดสงสัยในสภาคาบัต ิ๒๓. เร่ืองภกิษุเจาถ่ินพวกอ่ืนมามากกวา  ๒๔. เร่ือง   
ภิกษเุจาถ่ินพวกอ่ืนมาเทากนั  ๒๕. เร่ืองภกิษุเจาถ่ินพวกอ่ืนมานอยกวา  ๒๖. เร่ืองวนั   
ปวารณาของเจาถ่ินเปน ๑๔ คํ่า  ๒๗. เร่ืองลักษณะเจาถ่ิน  ๒๘. เร่ืองภกิษุสองสังวาสปวารณา   
๒๙. เร่ืองไมควรไป  ๓๐. เร่ืองไมควรปวารณาในบริษัทมีภิกษณุีเปนตนนั่งอยูดวย  ๓๑. เร่ือง   
ใหฉันทะ  ๓๒. เร่ืองหามปวารณาในวนัมิใชวันปวารณา  ๓๓. เร่ืองคนชาวดง  ๓๔. เร่ือง   
ราตรีจวนสวาง  ๓๕. เร่ืองฝน ๓๖. เร่ืองมีอันตราย  ๓๗. เร่ืองภิกษุมีอาบัติปวารณา   
๓๘. เร่ืองไมยอมทําโอกาส  ๓๙. เร่ืองงดปวารณาของพวกเรากอน  ๔๐. เร่ืองไมเปนอันงด   
ปวารณา  ๔๑. เร่ืองงดปวารณาของภิกษุ  งดเพราะเร่ืองอะไรเปนตน เปนอยางไร  งดดวย   
ไดเหน็ ไดยิน หรือรังเกียจโจทกและจําเลย  ๔๒. เร่ืองภิกษุตองอาบัติถุลลัจจัย  ๔๓. เร่ือง   
วัตถุปรากฏ  ๔๔. เร่ืองกอความบาดหมาง  ๔๕. เร่ืองเล่ือนปวารณา  ๔๖. เร่ืองไมเปนใหญ   
ในปวารณา.   
                                หัวขอประจําขันธกะ จบ.   
                                __________________   


