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จัดทำ� และ จัดสร้างถวายพระศาสนาโดย

มูลนิธิอุทยานธรรม
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ธรรมแถลง

พระวินัยปิฎกชุดอุทยานธรรมแก่นสาระส�ำคัญอ้างอิง
จากพระไตรปิฏกฉบับหลวง เนื้อหาส่วนใหญ่มาจากพระวินัย
ปิฎกเดิม บางส่วนที่เกี่ยวกับศีลและข้อพึงปฏิบัติที่ปรากฏอยู่
ในพระสุตตันตปิฎกเดิม ได้นำ� มารวมกับพระวินยั ด้วยเพือ่ ความ
บริบูรณ์ พร้อมระบุ เล่ม/ข้อ/หน้า ไว้ท้ายบัญญัติ โดยได้จัด
ระบบเนื้อหาใหม่เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจน เป็นคู่มือปฏิบัติได้
ง่าย โดยแบ่งเป็น
๑. การสังคายนาพระธรรม พระวินัย
๒. ศีลบัญญัติ ว่าด้วย ศีลส�ำหรับพุทธบริษัท
๓. ภิกขุวิภังค์ ว่าด้วย วินัยส�ำหรับภิกษุ
๔. ภิกขุณีวิภังค์ ว่าด้วย วินัยส�ำหรับภิกษุณี
๕. สังฆกรรม ว่าด้วย กิจที่สงฆ์ต้องท�ำร่วมกัน
๖. ข้อวัตร ว่าด้วย ข้อพึงปฏิบัติ
๗. การระงับอธิกรณ์ ว่าด้วย การแก้ปัญหาในหมู่สงฆ์
๘. ธรรมเนียมธรรม
๙. การวินิจฉัยธรรมวินัย
มูลนิธอิ ทุ ยานธรรม
4

พระไตรปิ ฎกชุดพิเศษ แก่นพระวินัยปิ ฎก

สารบัญ
๑. การสังคายนา พระธรรม พระวินัย			

๑

การสังคายนาพระธรรมวินัย ครั้งที่ ๑ (สังคีติสูตร)
การสังคายนาพระธรรมวินัย ครั้งที่ ๒ (ปัญจสติกขันธกะ)
   พระอุบาลีรวบรวมพระวินัย
   พระอานนท์รวบรวมพระสูตร
   ไม่ยกเลิกสิกขาบท
การสังคายนาพระธรรมวินัย ครั้งที่ ๓ (สัตตสติกขันธกะ)
   เครื่องเศร้าหมองของพระจันทร์ พระอาทิตย์
และสมณพราหมณ์
   นายบ้านมณีจูฬกะ
   รวบรวมธรรมวาทีสงฆ์ท�ำสังคายนา
   พระเรวตะ
   พรหมมีส่วนร่วมการสังคายนา
   สงฆ์ปรารถนาวินิจฉัยอธิกรณ์
   สงฆ์เข้าไปหาพระมหาเถระผู้เป็นธรรมวาที
   คัดเลือกภิกษุเป็นพวกปราจีนและปาฐา
   ด�ำเนินการสังคายนาพระวินัย
   สมมติผู้ถามและผู้แก้

๒
๔
๕
๖
๗
๘
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   ถามและแก้วัตถุ ๑๐ ประการ

๒๕

๒. ศีล ส�ำหรับพุทธบริษัท					

๓๑

ศีลส�ำหรับคฤหัสถ์เพื่ออยู่เป็นสุขในโลกและในสวรรค์
   ศีลส�ำหรับสิกขมานา (ปาจิตติยกัณฑ์)
   ศีลส�ำหรับสามเณร (มหาวรรค)
   ครุธรรม ๘ ประการส�ำหรับภิกษุณี
   จุลศีลส�ำหรับภิกษุ (สามัญญผลสูตร)
   มัชฌิมศีลส�ำหรับภิกษุ (สามัญญผลสูตร)
   มหาศีลส�ำหรับภิกษุ (สามัญญผลสูตร)
   โทษแห่งศีลวิบัติ
   อานิสงส์แห่งศีลสมบัติ

๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๙
๔๒
๔๖
๔๗

๓. ภิกขุวภ
ิ ังค์ วินัยส�ำหรับพระภิกษุ			

๔๙

กาลอันควรบัญญัติพระวินัย (เวรัญชกัณฑ์)
เหตุบัญญัติพระวินัย (ปาราชิกกัณฑ์)
   คุณของสิกขาบท (ปาราชิกกัณฑ์)
   ปาราชิก ว่าด้วยการพ้นสภาพภิกษุ (ปาราชิกกัณฑ์)
สังฆาทิเสส ว่าด้วยอาบัติที่ต้องเข้าปริวาสจึงจะพ้นได้
   อนิยตะ ว่าด้วยอาบัติที่ไม่แน่นอน เป็นปาราชิก สังฆาทิเสส
หรือปาจิตตีย์ก็ได้(อนิยตกัณฑ์)

๕๐
๕๐
๕๑
๕๑
๕๓
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   นิสสัคคีย์ ว่าด้วยการได้ที่ไม่สมควร ต้องสละออก
   ปาจิตตีย์ ว่าด้วยอาบัติที่ต้องแสดงความส�ำนึกจึงท�ำคืนได้
   ปาฏิเทสนียะ ว่าด้วยความผิดที่ต้องติเตียนตนเองจึงพ้นผิด
   เสขิยะ ว่าด้วยจรรยามรรยาทอันงาม
   อธิกรณสมถะ ธรรมเป็นเครื่องระงับอธิกรณ์ ๗ ประการ

๖๐
๖๘
๘๓
๘๔
๙๒

๔. ภิกขุณีวภ
ิ ังค์ วินัยส�ำหรับภิกษุณี			

๙๓

ปาราชิก ว่าด้วยการพ้นสภาพภิกษุณี (ปาราชิกกัณฑ์)
   สังฆาทิเสส ว่าด้วยอาบัติที่ต้องเข้าปริวาสจึงจะพ้นได้
   นิสสัคคิย ว่าด้วยอาบัติที่ต้องสละออกจึงพ้นผิด
   ปาจิตตีย์ ว่าด้วยอาบัติที่ต้องแสดงความส�ำนึกจึงพ้นผิด
   ปาฏิเทสนียะ ว่าด้วยอาบัติที่ต้องติเตียนตนเองจึงพ้นผิด
   เสขิยะ ว่าด้วยจรรยามารยาทอันงาม
   อธิกรณสมถะ ธรรมเป็นเครื่องระงับอธิกรณ์ ๗ ประการ

๙๔
๙๖
๑๐๑
๑๐๓
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๗

๕. สังฆกรรม กิจที่สงฆ์ต้องท�ำร่วมกัน			

๑๑๘

การบรรพชา (ราหุลกุมารบวช)
   การอุปสมบทด้วยญัตติจตุตถกรรม (มหาวรรค)
กรรมวาจาขออุปสมบท

๑๑๙
๑๒๐
๑๒๐
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กรรมวาจาให้อุปสมบท
จ�ำนวนสงฆ์เพื่อการอุปสมบท
   องค์แห่งภิกษุผู้ให้อุปสมบท(มหาวรรค)
   การให้ปริวาสส�ำหรับคนหลงผิดที่ขอบวช (ติตถิยปริวาส)
ข้อปฏิบัติที่ให้สงฆ์ยินดี
   คนที่ห้ามบวช (อันตรายิกธรรม)
นักบวชนอกศาสนา
   อุโบสถกรรม (อุโบสถขันธกะ)
ก�ำเนิดโบสถ์ท�ำอุโบสถ
ปาติโมกขุเทศ
การแสดงธรรม
การขอโอกาสก่อนชี้อาบัติ
การมอบปาริสุทธิเมื่อมาอุโบสถไม่ได้
   วิธีท�ำอุโบสถ ๓ อย่าง
๑. สวดปาติโมกข์
๒. ท�ำปาริสุทธิอุโบสถ
๓. อธิษฐานอุโบสถ
แสดงอาบัติก่อน และระหว่างท�ำอุโบสถ
แสดงอาบัติทั้งคณะ
ภิกษุนานาสังวาสและสมานสังวาส
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๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๕
๑๒๗
๑๒๙
๑๓๑
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๕
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๘
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ภิกษุณีปาฏิโมกข์
วิธีงดปาติโมกข์
การงดปาฏิโมกข์อย่างเป็นธรรม และไม่เป็นธรรม
ผู้ควรโจทผู้อื่น
ผู้โจทก์ควรทรงธรรม ๕ ประการ
ธรรมส�ำหรับผู้โจทก์ ๕ ประการ
ผู้โจทก์โดยไม่เป็นธรรมย่อมเดือดร้อน
ผู้ถูกโจทโดยไม่เป็นธรรมไม่ต้องเดือดร้อน
การรับอธิกรณ์
การยกเลิกประชุม
วิธีสมมติสีมา
วิธีถอนโรงอุโบสถ
   การจ�ำพรรษา (วัสสูปนายิกขันธกะ)
พระพุทธานุญาตปวารณา
วิธีปวารณา
   มติสงฆ์อนุมัติ (เตรสกัณฑ์)
อนุญาตสร้างวิหาร
อนุญาตสร้างกุฏี
อนุมัติผู้ถือ(ดูแล)เสนาสนะ
อนุมัติผู้แต่งตั้ง(จัดสรร)เสนาสนะและแจกอาหาร
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๑๓๙
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๒
๑๔๔
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๓
๑๕๖
๑๕๙
๑๖๐
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   วิธีสมมติภิกษุผู้สั่งสอนภิกษุณี/อุบาสิกา
๑๖๐
องค์คุณ ๘ ของภิกษุผู้ควรกล่าวสอนภิกษุณี
๑๖๑
   การอยู่ปริวาส ว่าด้วยการท�ำคืนอาบัติสังฆาทิเสส
๑๖๓
   ปาริวาสิกวัตร (ปาริวาสิกขันธกะ)
๑๖๓
หมวดที่ ๑
๑๖๓
หมวดที่ ๒
๑๖๔
หมวดที่ ๓
๑๖๕
หมวดที่ ๔
๑๖๕
หมวดที่ ๕
๑๖๖
หมวดที่ ๖
๑๖๗
หมวดที่ ๗
๑๖๘
หมวดที่ ๘
๑๖๙
หมวดพิเศษ
๑๗๐
   การขอและการให้มานัต การปฏิบัติเพื่อสละกรรม
๑๗๑
การเก็บมานัต
๑๗๒
การสมาทานมานัต
๑๗๓
   วิธีอัพภาน ว่าด้วยการพ้นกรรม (สมุจจยขันธกะ)
๑๗๔
   สุทธันตปริวาส
ว่าด้วยการท�ำคืนอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว หลายเวลา ๑๗๕
   การคว�่ำบาตรอุบาสก อุบาสิกา (จุลวรรค)
๑๗๗
องค์แห่งการคว�่ำบาตร
๑๗๗
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   ปกาสนียกรรม (สังฆเภทขันธกะ)
    วิธีสมมติผู้ประกาศ   

๑๗๙
๑๘๐

๖. ข้อวัตร อันพึงปฏิบัติ					

๑๘๒

อกรณียกิจ ๔ (มหาวรรค)    
   นิสสัย ๔ (มหาวรรค)
   ทรงให้อยู่ร่วมกันด้วยระบบพ่อกับลูก (อุปัชฌายวัตร)
วิธีถืออุปัชฌายะ
อุปัชฌายวัตร
สัทธิวิหาริกวัตร
   อาจารย์ (มหาวรรค)
    อาจริยวัตร   
    นิสสัยระงับจากอุปัชฌาย์และอาจารย์
องค์แห่งภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสสัย
กับอุปัชฌาย์อาจารย์อีกต่อไป (มหาวรรค)  
อาคันตุกวัตร ข้อปฏิบัติของผู้มาเยือน (วัตตขันธกะ)
   อาวาสิกวัตร ข้อปฏิบัติของเจ้าถิ่น (วัตตขันธกะ)
   คมิกวัตร ข้อปฏิบัติของผู้จะจากไป (วัตตขันธกะ)
   บิณฑบาตวัตร (ปิณฑจาริกวัตร)
   ภัตตกิจ (ภัตตัคควัตร)

๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๙๔
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๓
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๒๐๔
๒๐๖
๒๐๙
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๔
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   วัตรการอยู่ป่า (อารัญญกวัตร)
   การดูแลที่อยู่อาศัย (เสนาสนวัตร)
   การเข้าเรือนไฟ (ซาวน่า) (ชันตาฆรวัตร)
   การถ่ายทุกข์ (วัจจกุฎีวัตร)
   การสวมรองเท้า (จัมมขันธกะ)
   ข้อปฏิบัติกับสัตว์
   ข้อบัญญัติที่นั่งที่นอน
ข้อยกเว้นการอาบน�้ำ  
   การฝากถวายจีวร
   ว่าด้วยเภสัชธรรมชาติ (เภสัชชขันธกะ)
   ว่าด้วยอาหาร
   พระพุทธานุญาตข้าวยาคูและขนมปรุงด้วยน�้ำหวาน    
   คนท�ำการวัด (มัคคทายก)   
   บาตร
จีวร
   ของใช้
   สรีระ
อากัปกิริยา
   จรรยาภิกษุณี (ภิกษุณีขันธกะ)
   พระธรรม และความรู้
   เสนาสนะ
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๒๑๗
๒๑๘
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๕
๒๒๕
๒๒๗
๒๒๗
๒๒๗
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๓
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๕
๒๔๖
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   สมบัติ
   ข้อวัตรปฏิบัติทั่วไป (จุลวรรค)
   กัปปิยะ
   การแผ่จิตป้องกันงูกัด
   การสละจีวรต้องนิสสัคคีย์แก่สงฆ์หรือคณะหรือบุคคล
   การขออนุญาต/การอนุญาตอยู่โดยปราศจากไตรจีวร
   วิธีสละเงิน  

๒๕๒
๒๕๕
๒๕๕
๒๕๕
๒๕๗
๒๕๗
๒๕๙

๗. การระงับอธิกรณ์					

๒๖๑

เหตุแห่งการทะเลาะวิวาท (สามคามสูตร)
   การโจทตั้งอธิกรณ์ (กินติสูตร)
   อธิกรณ์ ว่าด้วยประเด็นขัดแย้ง (สมถขันธกะ)
วิวาทาธิกรณ์
อนุวาทาธิกรณ์
อาปัตตาธิกรณ์
กิจจาธิกรณ์
การระงับอธิกรณ์ (สามคามสูตร)
สัมมุขาวินัย (ให้ระเบียบอันพึงท�ำในที่พร้อมหน้า)
สติวินัย (ความเป็นผู้ไม่ผิดแน่เพราะมีสติไพบูลย์)
อมูฬหวินัย (ความเป็นผู้ไม่ผิดเพราะวิกลจริต)
ปฏิญญาตกรณะ (ท�ำตามสารภาพ)

๒๖๒
๒๖๓
๒๖๖
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๘
๒๖๘
๒๖๙
๒๖๙
๒๗๐
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เยภุยยสิกา
ตัสสปาปิยสิกา
ติณวัตถารกะ
   อธิกรณ์ระงับได้เพื่อละอกุศลกลับมาตั้งมั่นในกุศล
   อุพพาหิกวิธี ว่าด้วยการระงับอธิกรณ์ท่ามกลางความเซ็งแซ่
   เยภุยยสิกา ว่าด้วยการแก้ปัญหาโต้เถียงที่ไม่มีข้อยุติ
   สวดสมนุภาสน์ตักเตือน ๑ (เตรสกัณฑ์)
   สวดสมนุภาสน์ตักเตือน ๒ (เตรสกัณฑ์)
   สวดสมนุภาสน์ตักเตือน ๓ (เตรสกัณฑ์)
   วิธีสวดสมนุภาสน์ตักเตือน(ภิกษุณี) (สัตตรสกัณฑ์)
   การประณามและการให้ขมา (มหาวรรค)
   องค์แห่งการประณาม
   องค์แห่งความไม่ควรประณาม
   ปฏิสารณียกรรม
การที่ภิกษุถูกสงฆ์ลงโทษให้ไปขอขมาคฤหัสถ์
   วิธีท�ำปฏิสารณียกรรม
   วัตร ๑๘ ข้อ ในปฏิสารณียกรรม
   การระงับปฏิสารณียกรรม
   ตัชชนียกรรม
การถอนสิทธิ์บางประการแก่ภิกษุผู้ทะเลาะวิวาท
   วัตร ๑๘ ข้อ ในตัชชนียกรรม
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๒๗๑
๒๗๑
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๘
๒๗๘
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๓
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๕
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   การระงับตัชชนียกรรม
   นิยสกรรม การให้กลับถือนิสัยอันควร
   วิธีท�ำนิยสกรรม
   วัตร ๑๘ ข้อ ในนิยสกรรม
   การระงับนิยสกรรม
   การคว�่ำบาตร การไม่สมาคมด้วยเพราะว่าร้ายผู้บริสุทธิ์
องค์แห่งการคว�่ำบาตร
   การหงายบาตร
องค์แห่งการหงายบาตร
   อุกเขปนียกรรม
การไม่ให้เข้าหมู่เพราะท�ำผิดแล้วไม่ส�ำนึกผิด
   วิธีท�ำอุกเขปนียกรรม
   วัตรในอุกเขปนียกรรม
   การระงับอุกเขปนียกรรม
   ปัพพาชนียกรรม การไล่ออกจากหมู่คณะ
   วิธีท�ำปัพพาชนียกรรม
   วัตร ๑๘ ข้อในปัพพาชนียกรรม
   การระงับปัพพาชนียกรรม
   ห้ามท�ำการลงโทษลับหลัง
   สติวินัย ว่าด้วยความเป็นผู้ไม่ผิดแน่เพราะมีสติไพบูลย์
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๒๙๕
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๐
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๙
๓๑๑
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๙
๓๑๙
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   อมูฬหวินัย ว่าด้วยความเป็นผู้ไม่ผิดเพราะวิกลจริต
๓๒๑
   ตัสสปาปิยสิกากรรม
ว่าด้วยการตัดสินปรับอาบัติแต่ภิกษุผู้ให้การกลับกลอก ๓๒๔
   ติณวัตถารกะ ว่าด้วยการระงับปัญหาเพื่อมิให้บานปลาย ๓๒๖
   วิธีระงับ
๓๒๖
๘. ธรรมเนียมธรรม 					

๓๓๒

ทรงอนุญาตการประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม
   ไม่ทรงเหยียบผ้า
   เรื่องความเคารพ
   บุคคลที่ไม่ควรไหว้ ๑๐ จ�ำพวก
บุคคลที่ควรไหว้ ๓ จ�ำพวก
   คุณสมบัติของทูต
   ธรรมเนียม

๓๓๓
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๙
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๐

๙. การวินิจฉัยธรรม 					

๓๔๒

หลักวินิจฉัยธรรมวินัย (ภิกขุณีวิภังค์)
   มหาโจร ๕ จ�ำพวก (ปาราชิกกัณฑ์)

๓๔๓
๓๔๓
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๑.
การสังคายนา
พระธรรม พระวินัย
1
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การสังคายนาพระธรรมวินัย
ครั้งที่ ๑
(สังคีติสต
ู ร)

ครัง้ นัน้ แล ท่านพระสารีบตุ รได้เล่ากะภิกษุทงั้ หลายว่า
ดูกรผูม้ อี ายุทงั้ หลาย นิครนถ์นาฏบุตรท�ำกาละ(ตาย)แล้ว
ทีพ่ ระนครปาวาไม่นานนัก พวกนิครนถ์จงึ แตกกัน เกิดแยกกัน
เป็นสองพวก เกิดบาดหมางกันเกิดการทะเลาะวิวาทกันขึ้น
เสียดแทงกันและกันด้วยหอกคือปากอยูว่ า่ ท่านไม่รทู้ วั่ ถึงธรรม
วินยั นี้ ข้าพเจ้ารูท้ วั่ ถึง ท่านจักรูท้ วั่ ถึงธรรมวินยั นีไ้ ด้อย่างไร ท่าน
ปฏิบตั ิผิด ข้าพเจ้าปฏิบตั ถิ กู ถ้อยค�ำของข้าพเจ้าเป็นประโยชน์
ของท่านไม่ เป็นประโยชน์ ค�ำที่ควรจะกล่าวก่อน ท่านกลับ
กล่าวภายหลัง ค�ำที่ควรจะกล่าวภายหลัง ท่านกลับกล่าวก่อน
ข้อทีท่ า่ นเคยช�ำ่ ชองมาผันแปรไปแล้ว ข้าพเจ้าจับผิดวาทะของ
ท่านได้แล้ว ข้าพเจ้าข่มท่านได้แล้ว ท่านจงถอนวาทะเสีย จง
แก้ไขเสีย ดังนี้ เห็นจะมีแต่ความตายอย่างเดียวเท่านั้นจะเป็น
ไปในพวกนิครนถ์ผู้เป็นสาวกของนาฏบุตร
แม้พวกสาวกของนิครนถ์นาฏบุตรทีเ่ ป็นคฤหัสถ์ผนู้ งุ่ ขาว
ห่มขาว ก็มอี าการเบือ่ หน่าย คลายความรัก รูส้ กึ ท้อถอยในพวก
นิครนถ์ผู้เป็นสาวกของนาฏบุตร ทั้งนี้เพราะธรรมวินัยอัน
2
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นิครนถ์นาฏบุตรกล่าวไว้ไม่ดี ประกาศไว้ไม่ดี ไม่เป็นธรรมที่จะ
น�ำผู้ปฏิบัติให้ออกจากทุกข์ได้ ไม่เป็นไปเพื่อความสงบระงับ
มิใช่ธรรมที่ท่านผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้ เป็น
ธรรมวินัยไม่มีที่พึ่งอาศัย
ดูกรผูม้ อี ายุทงั้ หลาย ส่วนธรรมนีแ้ ล อันพระผูม้ พี ระภาค
ของเราทั้งหลายตรัสไว้ดีแล้ว ประกาศไว้ดีแล้ว เป็นธรรมที่จะ
น�ำผู้ปฏิบัติให้ออกจากทุกข์ได้เป็นไปเพื่อความสงบระงับ เป็น
ธรรมอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้แล้ว พวกเราทัง้ หมด
ด้วยกัน พึงสังคายนา ไม่พึงกล่าวแก่งแย่งกันในธรรมนั้น เพื่อ
พรหมจรรย์นี้จะพึงยั่งยืนตั้งอยู่นาน เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่
ชนมากเพื่อความสุข แก่ชนมากเพื่อความอนุเคราะห์แก่โลก
เพือ่ ประโยชน์ เพือ่ เกือ้ กูล เพือ่ ความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทงั้
หลาย
(จากนั้ น ท่ า นและคณะสงฆ์ ไ ด้ ร วบรวมพระธรรม
ทั้งหมดที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสแล้วถึงวันนั้น เป็นธรรม
หมวด ๑ ถึง หมวด ๑๐ เป็นการรวบยอดพระธรรม ดัง
ปรากฏในหมวดธรรมรวบยอด พระสุตตันตปิฏก)
(๑๑/๒๒๕/๑๕๙-๑๖๑)

3

พระไตรปิ ฎกชุดพิเศษ แก่นพระวินัยปิ ฎก

การสังคายนาพระธรรมวินัย
ครั้งที่ ๒

(ปัญจสติกขันธกะ)

เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จปรินิพพานแล้วเจ็ดวัน พระสุภัททวุฑฒบรรพชิต ได้กล่าวกะภิกษุทั้งหลายว่า
พอเถิดท่านทั้งหลาย อย่าโศกเศร้าร�่ำไรไปเลย พวกเรา
พ้ น ไปดี แ ล้ ว จากพระมหาสมณะนั้ น ด้ ว ยว่ า พวกเราถู ก
เบียดเบียนว่า สิ่งนี้ควรแก่พวกเธอ สิ่งนี้ไม่ควรแก่พวกเธอ ก็
บัดนี้ พวกเราปรารถนาจะท�ำสิ่งใด ก็ท�ำสิ่งนั้นได้ ไม่ปรารถนา
จักท�ำสิ่งใด ก็ไม่ท�ำสิ่งนั้น
เมือ่ พระมหากัสสปได้ยนิ ดังนัน้ จึงปรารภกับเหล่าพระอรหันต์ว่า
เอาเถิดท่านทัง้ หลาย พวกเราจงสังคายนาพระธรรมและ
พระวินัยเถิด ในภายหน้าสภาวะมิใช่ธรรมจักรุ่งเรือง ธรรมจัก
เสือ่ มถอย สภาวะมิใช่วนิ ยั จักรุง่ เรือง วินยั จักเสือ่ มถอย อธรรมวาทีบคุ คลจะมีกำ� ลัง ธรรมวาทีบคุ คลจักเสือ่ มก�ำลัง อวินยวาที
บุคคลจักมีก�ำลัง วินยวาทีบุคคลจักเสื่อมก�ำลัง
(๗/๖๑๔/๒๔๖)
ท่านพระมหากัสสปจึงคัดเลือกพระอรหันต์ได้ ๕๐๐ รูป
4
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รวมพระอานนท์ จ�ำพรรษาในพระนครราชคฤห์ ท�ำสังคายนา
พระธรรมและพระวินยั ภิกษุพวกอืน่ ไม่ให้จำ� พรรษาในพระนคร
ราชคฤห์ (๗/๖๑๕/๒๔๗)
ครั้งนั้น ท่านพระอานนท์คิดว่า
พรุง่ นีเ้ ป็นวันประชุม ข้อทีเ่ รายังเป็นเสขบุคคลอยูจ่ ะพึง
ไปสู่ที่ประชุมนั้นไม่ควรแก่เรา
จึงยังราตรีเป็นส่วนมากให้ล่วงไปด้วยกายคตาสติ ใน
เวลาใกล้รุ่งแห่งราตรีจึงเอนกายด้วยตั้งใจว่าจักนอน แต่ศีรษะ
ยังไม่ทันถึงหมอนและเท้ายังไม่ทันพ้นจากพื้น ในระหว่างนั้น
จิตได้หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่น ครั้งนั้น ท่านพระอานนท์เป็นพระอรหันต์ได้ไปสู่ที่ประชุม (๗/๖๑๗/๒๔๘)
พระอุบาลีรวบรวมพระวินัย

ครัง้ นัน้ ท่านพระมหากัสสปประกาศให้สงฆ์ทราบว่า
ท่านทั้งหลาย ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรั่ง
ของสงฆ์ถึงที่แล้ว ข้าพเจ้าจะพึงถามพระวินัยกะพระอุบาลี
สงฆ์ทราบแล้ว พระมหากัสสปได้ซักถามวัตถุ นิทาน
บุคคล บัญญัติ อนุบญ
ั ญัติ อาบัติ อนาบัตทิ งั้ หมดกับพระอุบาลี
(๗/๖๑๘/๒๔๘-๒๔๙)
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พระอานนท์รวบรวมพระสูตร

ครัง้ นัน้ ท่านพระมหากัสสปประกาศให้สงฆ์ทราบว่า
ท่านทั้งหลาย ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรั่ง
ของสงฆ์ถึงที่แล้ว ข้าพเจ้าจะพึงถามธรรมกะท่านพระอานนท์
(๗/๖๑๙/๒๕๐)
หลังจากพระอานนท์ได้รวบรวมพระสูตรทั้งหลายแล้ว
ได้กล่าวต่อเหล่าพระอรหันตสงฆ์ว่า
ท่านเจ้าข้า เมื่อจวนจะปรินิพพาน พระผู้มีพระภาคได้
ตรัสกะข้าพเจ้าว่า
ดูกรอานนท์ เมื่อเราล่วงไป สงฆ์หวังอยู่จะพึงถอน
สิกขาบทเล็กน้อยเสียก็ได้
พระเถระทั้งหลายถามว่า ท่านพระอานนท์ ก็ท่านทูล
ถามพระผู้มีพระภาคหรือเปล่าว่า พระพุทธเจ้าข้า สิกขาบท
เหล่าไหนเป็นสิกขาบทเล็กน้อย ท่านพระอานนท์ตอบว่า
ข้าพเจ้าไม่ได้ทูลถาม (๗/๖๒๐/๒๕๐-๒๕๑)
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ไม่ยกเลิกสิกขาบท

ครั้งนั้น พระเถระแต่ละท่านต่างเห็นสิกขาบทเล็กน้อย
ไม่ตรงกัน ไม่อาจสรุปเป็นเอกฉันท์ได้ พระมหากัสสปจึงกล่าว
ต่อที่ประชุมว่า
ท่านทั้งหลาย ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรั่ง
ของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์ไม่พึงบัญญัติสิ่งที่ไม่ทรงบัญญัติ ไม่พึง
ถอนพระบัญญัติที่ทรงบัญญัติไว้แล้ว พึงสมาทานประพฤติใน
สิกขาบททั้งหลายตามที่ทรงบัญญัติแล้ว
คณะพระเถระมีมติตามนั้น (๗/๖๒๑/๒๕๑-๒๕๒)
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การสังคายนาพระธรรมวินัย
ครั้งที่ ๓
(สัตตสติกขันธกะ)

เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จปรินิพพานล่วงได้ ๑๐๐ ปี
พวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลี แสดงวัตถุ ๑๐ ประการใน
เมืองเวสาลีว่าดังนี้
๑. เก็บเกลือไว้ในเขนงฉัน ควร
๒. ฉันอาหารในเวลาบ่ายล่วงสององคุลี ควร
๓. เข้าบ้านฉันอาหารเป็นอนติริตตะ1  ควร
๔. อาวาสมีสีมาเดียวกัน ท�ำอุโบสถต่าง ๆ กัน ควร
๕. เวลาท�ำสังฆกรรม ภิกษุมาไม่พร้อมกันท�ำก่อนได้
ภิกษุมาทีหลังจึงบอกขออนุมัติ ควร
๖. การประพฤติตามอย่างที่อุปัชฌาย์และอาจารย์
ประพฤติมาแล้ว ควร
๗. ฉันนมสดที่แปรแล้ว แต่ยังไม่เป็นนมส้ม ควร
๘. ดื่มสุราอ่อน ควร
๙. ใช้ผ้าปูนั่งไม่มีชาย ควร
1อาหารซึ่งไม่เป็นเดน ของที่ไม่เป็นเดนมี ๕ อย่าง คือ ๑. ภิกษุไม่ได้ทำ�ให้เป็นกัปปิยะ  

๒. ไม่รับประเคน  ๓. ไม่ยกส่งให้  ๔. ทำ�นอกหัตถบาส  ๕. มิได้กล่าวว่า ทั้งหมดนั่นพอ
ล่ะ (๘/๑๑๗๔/๔๒๔)
8
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๑๐. รับทองและเงิน ควร
สมัยนั้น ท่านพระยสกากัณฑกบุตรเที่ยวจาริกในวัชชี
ชนบทถึงพระนครเวสาลี ขณะทีพ่ วกพระวัชชีบตุ รชาวเมืองเวสาลี ถึงวันอุโบสถ เอาถาดทองสัมฤทธิ์ตักน�้ำเต็มตั้งไว้ใน
ท่ามกลางภิกษุสงฆ์ กล่าวแนะน�ำอุบาสกอุบาสิกาชาวเมืองเวสาลี
ที่มาประชุมกันอย่างนี้ว่า
ท่านทั้งหลายจงถวายรูปิยะ(เงิน)แก่สงฆ์ สงฆ์จักมีกรณี
ยะด้วยบริขาร
เมือ่ พระวัชชีบตุ รกล่าวอย่างนีแ้ ล้ว ท่านพระยสกากัณฑบุตรจึงกล่าวกะอุบาสกอุบาสิกาชาวเมืองเวสาลีว่า
ท่านทั้งหลาย พวกท่านอย่าได้ถวายรูปิยะ(เงิน)แก่สงฆ์
ทองและเงินไม่ควรแก่สมณะเชือ้ สายพระศากยบุตร พระสมณะ
เชือ้ สายพระศากยบุตรไม่ยนิ ดีทองและเงิน พระสมณะเชือ้ สาย
พระศากยบุตรไม่รับทองและเงิน พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรมีแก้วและทองวางเสียแล้ว ปราศจากทองและเงิน
อุบาสกอุบาสิกาชาวเมืองเวสาลี แม้อันท่านพระยสกากั ณ ฑกบุ ต รกล่ า วอยู ่ อ ย่ า งนี้ ก็ ยั ง ขื น ถวายรู ป ิ ย ะแก่ ส งฆ์
กหาปณะหนึ่งบ้าง กึ่งกหาปณะบ้าง บาทหนึ่งบ้าง มาสกหนึ่ง
บ้าง
ครัน้ ล่วงราตรีนนั้ แล้ว พวกพระวัชชีบตุ รชาวเมืองเวสาลี
9
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ได้จัดส่วนแบ่งเงินนั้นตามจ�ำนวนภิกษุแล้ว ได้กล่าวกะท่าน
พระยสกากัณฑกบุตรว่า ท่านพระยส เงินจ�ำนวนนีเ้ ป็นส่วนของ
ท่าน ท่านพระยสกล่าวว่า
ท่านทั้งหลาย ฉันไม่มีส่วนเงิน ฉันไม่ยินดีเงิน
ครัง้ นัน้ พวกพระวัชชีบตุ รชาวเมืองเวสาลีกล่าวว่า ท่าน
ทัง้ หลาย พระยสกากัณฑกบุตรนี้ ด่าบริภาษอุบาสกอุบาสิกาผูม้ ี
ศรัทธาเลือ่ มใส ท�ำให้เขาไม่เลือ่ มใส เอาละพวกเราจะลงปฏิสารณียกรรมแก่ท่าน แล้วได้ลงปฏิสารณียกรรมแก่พระยสกากัณฑกบุตรนั้น (๗/๖๓๐-๖๓๓/๒๕๘-๒๖๐)
เครื่องเศร้าหมองของพระจันทร์ พระอาทิตย์
และสมณพราหมณ์

พระยสกากัณฑกบุตรกล่าวต่อไปว่า
ท่านทั้งหลาย สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ
พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัต
ถี ณ ที่นั้นแล พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย พระจันทร์พระอาทิตย์เศร้าหมองเพราะเครื่อง
เศร้าหมอง ๔ ประการนี้ จึงไม่แผดแสง ไม่สว่าง ไม่รุ่งเรือง
10
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เครื่องเศร้าหมอง ๔ ประการเป็นไฉน
๑. พระจันทร์พระอาทิตย์เศร้าหมองเพราะหมอก
๒. พระจันทร์พระอาทิตย์เศร้าหมองเพราะน�้ำค้าง  
๓. พระจันทร์พระอาทิตย์เศร้าหมองเพราะละอองควัน
๔. พระจันทร์พระอาทิตย์เศร้าหมองเพราะอสุรนิ ทราหู
จึงไม่แผดแสง ไม่สว่าง ไม่รุ่งเรือง ฉันใด สมณพราหมณ์
เศร้าหมองเพราะเครื่องเศร้าหมอง ๔ ประการ จึงไม่มีสง่า ไม่
ผ่องใส ไม่ไพโรจน์ เครื่องเศร้าหมอง ๔ ประการ เป็นไฉน
๑. สมณพราหมณ์ดื่มสุรา ดื่มเมรัย จึงเศร้าหมอง ไม่มี
สง่า ไม่ผ่องใส ไม่ไพโรจน์
๒. สมณพราหมณ์เสพเมถุนธรรม จึงเศร้าหมอง ไม่มี
สง่า ไม่ผ่องใส ไม่ไพโรจน์
๓. สมณพราหมณ์ยินดีทองและเงิน จึงเศร้าหมอง ไม่มี
สง่า ไม่ผ่องใส ไม่ไพโรจน์
๔. สมณพราหมณ์เลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพ จึงเศร้าหมอง
ไม่มีสง่า ไม่ผ่องใส ไม่ไพโรจน์
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณ์เศร้าหมองเพราะ
เครื่องเศร้าหมอง ๔ ประการนี้แล (๗/๖๓๔/๒๖๐-๒๖๑)
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นายบ้านมณีจูฬกะ

ท่านทั้งหลาย สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่
เวฬุวันวิหาร ครั้งนั้น ชนทั้งหลายนั่งประชุมกันในราชบริษัท
ภายในราชส�ำนัก ได้ยกถ้อยค�ำ  นี้ขึ้นสนทนาว่า ทองและเงิน
ย่อมควรแก่พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร พระสมณะเชื้อ
สายพระศากยบุตรย่อมยินดีทองและเงิน พระสมณะเชื้อสาย
พระศากยบุตรย่อมรับทองและเงิน คราวนั้น นายบ้านชื่อมณีจูฬกะนั่งอยู่ในบริษัทนั้นด้วย เขาได้กล่าวกะบริษัทนั้นว่า
นาย พวกท่านอย่าได้พูดอย่างนั้น ทองและเงินไม่ควร
แก่พระสมณะเชือ้ สายพระศากยบุตร พระสมณะเชือ้ สายพระศากยบุตรไม่ยินดีทองและเงิน พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรไม่รบั ทองและเงิน พระสมณะเชือ้ สายพระศากยบุตรมีแก้ว
และทองอันวางเสียแล้ว ปราศจากทองและเงิน
นายบ้านชื่อมณีจูฬกะสามารถชี้แจงให้บริษัทนั้นเข้าใจ
ครั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ถวายบังคม นั่ง ณ ที่ควร
ส่วนข้างหนึ่ง แล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค
ตรัสว่า
นายบ้าน เธอพยากรณ์อย่างนีช้ อื่ ว่ากล่าวตามเรา ชือ่ ว่า
ไม่กล่าวตู่เราด้วยค�ำเท็จ ชื่อว่าพยากรณ์ธรรมสมควรแก่ธรรม
12
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และสหธรรมิกบางรูปผู้กล่าวตามวาทะ ย่อมไม่ถึงฐานะที่ควร
ติเตียน ดูกรนายบ้าน ทองและเงินไม่ควรแก่สมณะเชือ้ สายพระ
ศากยบุตรโดยแท้ สมณะเชื้อสายพระศากยบุตรไม่ยินดีทอง
และเงิน สมณะเชือ้ สายพระศากยบุตรไม่รบั ทองและเงิน สมณะ
เชือ้ สายพระศากยบุตรมีแก้วและทองอันวางเสียแล้ว ปราศจาก
ทองและเงิน ทองและเงินควรแก่ผู้ใด แม้กามคุณทั้งห้าก็ควร
แก่ผู้นั้น กามคุณทั้งห้าควรแก่ผู้ใด เธอพึงจ�ำผู้นั้นไว้โดยส่วน
เดียวว่า มีปกติมิใช่สมณะ มีปกติมิใช่เชื้อสายพระศากยบุตร
(๗/๖๓๗/๒๖๒-๒๖๓)
เมือ่ ท่านพระยสกากัณฑกบุตรกล่าวอย่างนีแ้ ล้ว อุบาสก
อุบาสิกาชาวเมืองเวสาลีได้กล่าวกะท่านพระยสกากัณฑกบุตร
ว่า ท่านเจ้าข้า พระคุณเจ้ายสกากัณฑกบุตรรูปเดียวเท่านั้น
เป็นพระสมณะเชือ้ สายพระศากยบุตร ภิกษุพวกนีท้ งั้ หมดไม่ใช่
สมณะ ไม่ใช่เชื้อสายพระศากยบุตร ท่านเจ้าข้า ขอพระคุณเจ้า
ยสกากัณฑกบุตรจงอยู่ในเมืองเวสาลี พวกข้าพเจ้าจักท�ำการ
ขวนขวายเพือ่ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริขารแก่พระคุณเจ้ายสกากัณฑกบุตร (๗/๖๓๘/๒๖๓-๒๖๔)
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รวบรวมธรรมวาทีสงฆ์ทำ�สังคายนา

ครั้งนั้น ท่านพระยสกากัณฑกบุตรเหาะสู่เวหาสไป
ปรากฏในเมืองโกสัมพี แล้วส่งทูตไป ณ ส�ำนักภิกษุชาวเมือง
ปาฐา เมืองอวันตี และประเทศทักขิณาบถว่า
ท่านทั้งหลายจงมาช่วยกันยกอธิกรณ์น้ี ต่อไปในภาย
หน้าสภาพมิใช่ธรรมจักรุ่งเรือง ธรรมจักเสื่อมถอย สภาพมิใช่
วินัยจักรุ่งเรือง วินัยจักเสื่อมถอย ภายหน้าพวกอธรรมวาทีจัก
มีก�ำลัง พวกธรรมวาทีจักเสื่อมก�ำลัง พวกอวินยวาทีจักมีก�ำลัง
พวกวินยวาทีจักเสื่อมก�ำลัง (๗/๖๓๙/๒๖๔)
สมัยนัน้ ท่านพระสัมภูตสาณวาสีอาศัยอยูท่ อี่ โหคังคบรรพต
ครัง้ นัน้ ท่านพระยสกากัณฑกบุตรเข้าไปหาท่าน พระสัมภูตสาณวาสียงั อโหคังคบรรพต อภิวาทแล้วนัง่ ณ ทีค่ วรส่วน
ข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้กล่าวว่า
ท่านผู้เจริญ พวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีพวกนี้
แสดงวัตถุ ๑๐ ประการ พวกเราจงช่วยกันยกอธิกรณ์นี้ ภาย
หน้าสภาพมิใช่ธรรมจักรุ่งเรือง ธรรมจักเสื่อมถอย สภาพมิใช่
วินัยจักรุ่งเรือง วินัยจักเสื่อมถอย ภายหน้าพวกอธรรมวาทีจัก
มีก�ำลัง พวกธรรมวาทีจักเสื่อมก�ำลัง พวกอวินยวาทีจกั มีกำ� ลัง
พวกวินยาทีจักเสื่อมก�ำลัง
ท่านพระสัมภูตสาณวาสีรบั ค�ำท่านพระยสกากัณฑกบุตร
14

พระไตรปิ ฎกชุดพิเศษ แก่นพระวินัยปิ ฎก

แล้ว

ครั้งนั้น พวกภิกษุชาวเมืองปาฐา ประมาณ ๖๐ รูป ถือ
อยู่ป่าเป็นวัตรทั้งหมด ถือเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตรทั้งหมด ถือ
ผ้าบังสุกลุ เป็นวัตรทัง้ หมด ถือไตรจีวรเป็นวัตรทัง้ หมด เป็นพระ
อรหันต์ทงั้ หมด ประชุมกันทีอ่ โหคังคบรรพต ภิกษุชาวเมืองอวันตีและประเทศทักษิณาบถประมาณ ๘๐ รูป บางพวกถืออยู่ป่า
เป็นวัตร บางพวกถือเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร บางพวกถือผ้า
บังสุกุลเป็นวัตร บางพวกถือไตรจีวรเป็นวัตร เป็นพระอรหันต์
ทั้งหมด ประชุมกันที่อโหคังคบรรพต (๗/๖๔๐/๒๖๔-๒๖๕)
พระเรวตะ

ครั้งนั้น ท่านพระเรวตะอาศัยอยู่ในโสเรยยนคร เป็น
พหูสูต ช�ำนาญในคัมภีร์ ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา เป็นผู้
ฉลาด เฉียบแหลม เป็นนักปราชญ์มีความละอาย มีความ
รังเกียจ ใคร่ต่อสิกขา
ครัง้ นัน้ ท่านพระสัมภูตสาณวาสี ได้กล่าวกะท่าน พระยสกากัณฑกบุตรว่า
ท่ า นพระเรวตะรู ป นี้ เ ป็ น พหู สู ต ช� ำ นาญในคั ม ภี ร ์
15
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ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา เป็นผู้ฉลาดเฉียบแหลม เป็น
นักปราชญ์ มีความละอาย มีความรังเกียจ ใคร่ตอ่ สิกขา ถ้าพวก
เราจักถามปัญหากะท่านพระเรวตะ ท่าน พระเรวตะสามารถ
จะยังราตรีแม้ทั้งสิ้น ให้ล่วงไปด้วยปัญหาข้อเดียวเท่านั้น
ท่านพระยสกากัณฑกบุตรได้เข้าไปหาท่านพระเรวตะ
อภิวาทนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วถามว่า
ย. การเก็บเกลือไว้ในเขนงโดยตั้งใจว่าจักปรุงในอาหาร
ที่จืดฉัน ควรหรือไม่ ขอรับ
ร. ไม่ควร ขอรับ
ย. การฉันโภชนะในวิกาลเมื่อตะวันบ่ายล่วงแล้วสอง
องคุลี ควรหรือไม่ ขอรับ
ร. ไม่ควร ขอรับ
ย. ภิกษุฉันเสร็จ ห้ามภัตรแล้วคิดว่า จักเข้าละแวกบ้าน
ในบัดนี้ ฉันโภชนะเป็นอนติริตตะ ควรหรือไม่ ขอรับ
ร. ไม่ควร ขอรับ
ย. อาวาสหลายแห่ง มีสีมาเดียวกัน ท�ำอุโบสถต่างกัน
ควรหรือไม่ ขอรับ
ร. ไม่ควร ขอรับ
ย. สงฆ์เป็นวรรคท�ำกรรมด้วยตั้งใจว่า จักให้ภิกษุที่มา
แล้วอนุมัติ ควรหรือไม่ ขอรับ
16
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ร. ไม่ควร ขอรับ
ย. การประพฤติวัตรด้วยเข้าใจว่า นี้พระอุปัชฌาย์ของ
เราเคยประพฤติมา นีพ้ ระอาจารย์ของเราเคยประพฤติมา ควร
หรือไม่ ขอรับ
ร. บางอย่างควร บางอย่างไม่ควร ขอรับ
ย. นมสดละความเป็นนมสดแล้ว ยังไม่ถึงความเป็นนม
ส้ม ภิกษุฉนั เสร็จ ห้ามภัตรแล้ว จะดืม่ นมนัน้ ควรหรือไม่ ขอรับ
ร. ไม่ควร ขอรับ
ย. การดืม่ สุราอย่างอ่อนทีย่ งั ไม่ถงึ ความเป็นน�ำ้ เมา ควร
หรือไม่ ขอรับ
ร. ไม่ควร ขอรับ
ย. ผ้าปูนั่งไม่มีชาย ควรหรือไม่ ขอรับ
ร. ไม่ควร ขอรับ
ย. ทองและเงิน ควรหรือไม่ ขอรับ
ร. ไม่ควร ขอรับ
ย. ท่านเจ้าข้า พวกพระวัชชีบตุ รชาวเมืองเวสาลีนี้ แสดง
วัตถุ ๑๐ ประการเหล่านี้ในเมืองเวสาลี ท่านเจ้าข้า ถ้าเช่นนั้น
พวกเราจงช่วยกันยกอธิกรณ์นขี้ นึ้ ในภายหน้าสภาพทีม่ ใิ ช่ธรรม
จักรุ่งเรือง ธรรมจักเสื่อมถอย สภาพที่มิใช่วินัยจักรุ่งเรือง วินัย
จักเสือ่ มถอย ในภายหน้าพวกอธรรมวาทีจกั มีกำ� ลัง พวกธรรม
17
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วาทีจักเสื่อมก�ำลัง พวกอวินยวาทีจักมีก�ำลัง พวกวินยวาทีจัก
เสือ่ มก�ำลัง ท่านพระเรวตะรับค�ำท่านพระยสกากัณฑกบุตรแล้ว
(๗/๖๔๒/๒๖๖-๒๖๘)
พรหมมีสว
่ นร่วมการสังคายนา

ครัง้ นัน้ ท่านพระสาฬหะหลีกเร้นอยูใ่ นทีส่ งัด เกิดความ
ปริวิตกแห่งจิตขึ้นอย่างนี้ว่า
ภิกษุพวกไหนหนอเป็นธรรมวาที คือพวกปราจีน(พวก
พระวัชชี) หรือพวกเมืองปาฐา(พวกพระยสกากัณฑกบุตร)
เมื่อท่านก�ำลังพิจารณาธรรมและวินัยได้คิดต่อไปว่า
ภิกษุพวกปราจีนเป็นอธรรมวาที ภิกษุพวกเมืองปาฐาเป็นธรรม
วาที ขณะนัน้ เทวดาผูอ้ ยูใ่ นชัน้ สุทธาวาสท่านหนึง่ ทราบความ
ปริวิตกแห่งจิตของท่านพระสาฬหะด้วยจิตของตน ได้หายไป
จากเทวโลกชัน้ สุทธาวาส มาปรากฏเฉพาะหน้าท่านพระสาฬหะ
เหมือนบุรุษที่มีก�ำลังเหยียดแขนที่คู้ หรือคู้แขนที่เหยียดฉะนั้น
แล้วได้เรียนท่านพระสาฬหะว่า
ถูกแล้ว ชอบแล้ว ท่านพระสาฬหะ ภิกษุพวกปราจีน
เป็นอธรรมวาที ภิกษุพวกเมืองปาฐาเป็นธรรมวาที ถ้าเช่นนั้น
18
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ท่านจงด�ำรงอยู่ตามธรรมเถิดขอรับ
พระสาฬหะกล่าวว่า
เทวดา เมื่อกาลก่อนแลบัดนี้ อาตมาด�ำรงอยู่ตามธรรม
แล้ว แต่ว่าอาตมายังท�ำความเห็นให้แจ่มแจ้งไม่ได้ก่อนว่า ไฉน
สงฆ์พึงสมมติเราเข้าพิจารณาในอธิกรณ์นี้(รอให้มีผู้เริ่มและ
ชวน) (๗/๖๔๔/๒๖๙)
สงฆ์ปรารถนาวินิจฉัยอธิกรณ์

ครั้งนั้น สงฆ์ปรารถนาจะวินิจฉัยอธิกรณ์นั้น ได้ประชุม
กันแล้ว ท่านพระเรวตะ จึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติกรรม
วาจาว่า
ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว อธิกรณ์นี้เกิดขึ้น
ณ ที่ใด สงฆ์พึงระงับอธิกรณ์นี้ในที่นั้น (๗/๖๔๖/๒๗๐-๒๗๑)
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สงฆ์เข้าไปหาพระมหาเถระผู้เป็ นธรรมวาที

ครั้งนั้นพระสัพพกามีเป็นพระสงฆ์เถระทั่วแผ่นดิน มี
พรรษา ๑๒๐ อุปสมบทเป็นสัทธิวิหาริกของท่านพระอานนท์
อาศัยอยู่ในเมืองเวสาลี ท่านพระเรวตะได้เข้าไปสู่วิหารที่พระสัพพกามีเถระอยู่ เสนาสนะของท่านพระสัพพกามีอยู่ในห้อง
เสนาสนะของท่านพระเรวตะเขาจัดแจงไว้ที่หน้ามุขของห้อง
คืนนั้น ท่านพระเรวตะคิดว่า พระผู้เฒ่านี้ยังไม่นอน ตน
จึงไม่ส�ำเร็จการนอน ส่วนท่านพระสัพพกามีคิดว่า พระอาคันตุกะรูปนี้เหนื่อยมา ยังไม่นอน จึงไม่ส�ำเร็จการนอน
ครั้นถึงเวลาใกล้รุ่งแห่งราตรี ท่านพระสัพพกามีลุกขึ้น
กล่าวกะท่านพระเรวตะว่า
ท่านผู้เจริญ บัดนี้ ท่านอยู่ด้วยวิหารธรรมอะไรโดยมาก
ร. ท่านเจ้าข้า บัดนี้ ผมอยูด่ ว้ ยเมตตาวิหารธรรมโดยมาก
ท่านเจ้าข้า แม้เมื่อก่อนครั้งผมเป็นคฤหัสถ์ได้อบรมเมตตามา
เพราะฉะนั้น ถึงบัดนี้ ผมก็อยู่ด้วยเมตตาวิหารธรรมโดยมาก
และผมได้บรรลุพระอรหัตมานานแล้ว ท่านเจ้าข้า ก็บัดนี้พระ
เถระอยู่ด้วยวิหารธรรมอะไรโดยมาก
ส. ท่านผู้เจริญ บัดนี้ ฉันอยู่ด้วยสุญญตาวิหารธรรมโดย
มาก ท่านผู้เจริญ แม้เมื่อก่อนครั้งฉันเป็นคฤหัสถ์ ได้อบรม20
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สุญญตสมาบัติมาแล้ว เพราะฉะนั้น บัดนี้ ฉันจึงอยู่ด้วยวิหาร
ธรรม คือสุญญตสมาบัติ และฉันได้บรรลุพระอรหัตมานานแล้ว
ครั้งนั้น ท่านพระสัมภูตสาณวาสีมาถึงโดยล�ำดับ จึง
เข้าไปหาท่านพระสัพพกามี อภิวาทแล้ว นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้าง
หนึ่ง แล้วถามท่านพระสัพพกามีว่า
ท่านเจ้าข้า พระเถระได้ศึกษาพระธรรมและพระวินัย
เป็นอันมากในส�ำนักพระอุปชั ฌายะ เมือ่ พระเถระพิจารณาพระ
ธรรมและพระวินัยอยู่เป็นอย่างไรขอรับ ภิกษุพวกไหนเป็น
ธรรมวาที คือพวกปราจีนหรือพวกเมืองปาฐา
พระสัพพกามีกล่าวว่า
แม้เมื่อผมพิจารณาพระธรรมและพระวินัยอยู่ก็เป็น
อย่างนี้ ขอรับ ภิกษุพวกปราจีนเป็นอธรรมวาที ภิกษุพวกเมือง
ปาฐาเป็นธรรมวาที แต่ว่าผมยังท�ำความเห็นให้แจ่มแจ้งไม่ได้
ก่อนว่า แม้ไฉน สงฆ์พึงสมมติผมเข้าในอธิกรณ์นี้
(๗/๖๔๖-๖๔๘/๒๗๑-๒๗๒)

21

พระไตรปิ ฎกชุดพิเศษ แก่นพระวินัยปิ ฎก

คัดเลือกภิกษุเป็ นพวกปราจีนและปาฐา

ครั้งนั้น สงฆ์ประสงค์จะวินิจฉัยอธิกรณ์นั้น จึงประชุม
กัน ก็เมื่อสงฆ์ก�ำลังวินิจฉัยอธิกรณ์นั้น เสียงอื้อฉาวเกิดขึ้นไม่
สิน้ สุด และไม่เข้าใจข้อความของถ้อยค�ำทีก่ ล่าวแล้วสักข้อเดียว
ท่านพระเรวตะจึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติกรรมวาจา
ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า เมื่อพวกเราวินิจฉัย
อธิกรณ์นอี้ ยู่ เสียงอือ้ ฉาวเกิดขึน้ ไม่สนิ้ สุด และไม่เข้าใจข้อความ
ของถ้อยค�ำทีก่ ล่าวแล้วสักข้อเดียว ถ้าความพร้อมพรัง่ ของสงฆ์
ถึงทีแ่ ล้ว สงฆ์พงึ ระงับอธิกรณ์นดี้ ว้ ย อุพพาหิกวิธ(ี วิธกี ารระงับ
อธิกรณ์ท่ามกลางความเซ็งแซ่) สงฆ์คัดเลือกภิกษุ ๔ รูปเป็น
พวกปราจีน ๔ รูปเป็นพวกเมืองปาฐา คือ ท่านพระสัพพกามี
๑ ท่านพระสาฬหะ ๑ ท่านพระอุชชโสภิตะ ๑ ท่านพระวาสภคา
มิกะ ๑ เป็นฝ่ายภิกษุพวกปราจีน ท่านพระเรวตะ ๑ ท่านพระ
สัมภูตสาณวาสี ๑ ท่านพระยสกากัณฑกบุตร ๑ ท่านพระสุมน
๑ เป็นฝ่ายภิกษุพวกเมืองปาฐา
ครั้งนั้น ท่านพระเรวตะประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติ
ทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า เมื่อพวกเราวินิจฉัย
22
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อธิกรณ์นอี้ ยู่ เสียงอือ้ ฉาวเกิดขึน้ ไม่สนิ้ สุด และไม่เข้าใจข้อความ
ของถ้อยค�ำทีก่ ล่าวแล้วสักข้อเดียว ถ้าความพร้อมพรัง่ ของสงฆ์
ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงสมมติภิกษุ ๔ รูปให้เป็น พวกปราจีน ๔ รูป
ให้เป็นพวกเมืองปาฐา เพื่อระงับอธิกรณ์นี้ด้วยอุพพาหิกวิธี นี้
เป็นญัตติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า เมื่อพวกเราวินิจฉัย
อธิกรณ์นอี้ ยู่ เสียงอือ้ ฉาวเกิดขึน้ ไม่สนิ้ สุด และไม่เข้าใจข้อความ
ของถ้อยค�ำที่กล่าวแล้วสักข้อเดียว สงฆ์สมมติภิกษุ ๔ รูป ให้
เป็นพวกปราจีน ๔ รูป ให้เป็นพวกเมืองปาฐา เพือ่ ระงับอธิกรณ์
นี้ด้วยอุพพาหิกวิธี การสมมติภิกษุ ๔ รูปให้เป็นพวกปราจีน ๔
รูปให้เป็นพวกเมืองปาฐา เพื่อระงับอธิกรณ์นี้ด้วยอุพพาหิกวิธี
ชอบแก่ทา่ นผูใ้ ด ท่านผูน้ นั้ พึงเป็นผูน้ งิ่ ไม่ชอบแก่ทา่ นผูใ้ ด ท่าน
ผู้นั้นพึงพูด
สงฆ์สมมติภิกษุ ๔ รูปให้เป็นพวกปราจีน ๔ รูปให้เป็น
พวกเมืองปาฐา เพื่อระงับอธิกรณ์นี้ด้วยอุพพาหิกวิธีแล้ว ชอบ
แก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้ ฯ
(๗/๖๔๙/๒๗๓-๒๗๔)
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ดำ�เนินการสังคายนาพระวินัย

โดยสมัยนั้นแล พระเถระทั้งหลายคิดกันว่า วาลิการาม
นีแ้ ล เป็นรมณียสถาน มีเสียงน้อย ไม่มเี สียงเอ็ดอึง ถ้าไฉนพวก
เราจะพึงระงับอธิกรณ์นี้ ณ วาลิการาม
ครั้งนั้นพระเถระทั้งหลายที่ประสงค์จะวินิจฉัยอธิกรณ์
นั้น ได้พากันไปวาลิการาม
สมมติผู้ถามและผู้แก้

ครั้งนั้น ท่านพระเรวตะประกาศให้สงฆ์ทราบด้วย
ญัตติกรรมวาจา ว่า ดังนี้
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรัง่ ของ
สงฆ์ถงึ ทีแ่ ล้ว ข้าพเจ้าพึงถามพระวินยั กะท่านพระสัพพกามี
ท่านพระสัพพกามีประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติกรรม
วาจา ว่าดังนี้
ท่านทั้งหลาย ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรั่ง
ของสงฆ์ถึงที่แล้ว ข้าพเจ้าอันพระเรวตะถามพระวินัยแล้ว จะ
พึงแก้
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ถามและแก้วัตถุ ๑๐ ประการ

ครั้งนั้น ท่านพระเรวตะถามท่านพระสัพพกามีว่า
ร. การเก็บเกลือไว้ในเขนงโดยตัง้ ใจว่า จักปรุงในอาหาร
ที่จืดฉัน ควรหรือไม่ ขอรับ
ส. ไม่ควร ขอรับ
ร. ทรงห้ามไว้ที่ไหน
ส. ในเมืองสาวัตถี ปรากฏในคัมภีร์สุตตวิภังค์
ร. ต้องอาบัติอะไร
ส. ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ในเพราะอาหารที่ท�ำการสั่งสม
ร. ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า วัตถุที่ ๑ นี้ สงฆ์
วินิจฉัยแล้ว แม้เพราะเหตุนี้ วัตถุนี้จึงผิดธรรม ผิดวินัย หลีก
เลี่ยงสัตถุศาสน์ ข้อที่ ๑ นี้ ข้าพเจ้าขอลงคะแนน
ร. การฉันโภชนะในวิกาล เมื่อตะวันบ่ายล่วงแล้วสอง
องคุลี ควรหรือไม่ ขอรับ
ส. ไม่ควร ขอรับ
ร. ทรงห้ามไว้ที่ไหน
ส. ในเมืองราชคฤห์ ปรากฏในคัมภีร์สุตตวิภังค์
ร. ต้องอาบัติอะไร
ส. ต้องอาบัตปิ าจิตตีย์ ในเพราะฉันโภชนะในเวลาวิกาล
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ร. ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า วัตถุที่ ๒ นี้สงฆ์
วินจิ ฉัยแล้วแม้เพราะเหตุนี้ วัตถุนจี้ งึ ผิดธรรม ผิดวินยั หลีกเลีย่ ง
สัตถุศาสน์ ข้อที่ ๒ นี้ ข้าพเจ้าขอลงคะแนน
ร. ภิกษุฉันเสร็จห้ามภัตรแล้วคิดว่า จักเข้าละแวกบ้าน
ในบัดนี้ ฉันโภชนะเป็นอนติริตตะ ควรหรือไม่ ขอรับ
ส. ไม่ควร ขอรับ
ร. ทรงห้ามไว้ที่ไหน
ส. ในเมืองสาวัตถี ปรากฏในคัมภีร์สุตตวิภังค์
ร. ต้องอาบัติอะไร
ส. ต้องอาบัตปิ าจิตตีย์ ในเพราะฉันโภชนะเป็นอนติรติ ตะ
ร. ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า วัตถุที่ ๓ นี้ สงฆ์
วินิจฉัยแล้ว แม้เพราะเหตุนี้ วัตถุนี้จึงผิดธรรม ผิดวินัย หลีก
เลี่ยงสัตถุศาสน์ ข้อที่ ๓ นี้ ข้าพเจ้าขอลงคะแนน
ร. อาวาสหลายแห่ง มีสีมาเดียวกัน ท�ำอุโบสถต่างกัน
ควรหรือไม่  ขอรับ
ส. ไม่ควร ขอรับ
ร. ทรงห้ามไว้ที่ไหน
ส. ในเมืองราชคฤห์ ปรากฏในคัมภีร์อุโบสถสังยุต
ร. ต้องอาบัติอะไร
ส. ต้องอาบัติทุกกฏ เพราะละเมิดวินัย
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ร. ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า วัตถุที่ ๔ นี้ สงฆ์
วินิจฉัยแล้ว แม้เพราะเหตุนี้ วัตถุนี้จึงผิดธรรม ผิดวินัย หลีก
เลี่ยงสัตถุศาสน์ ข้อที่ ๔ นี้ ข้าพเจ้าขอลงคะแนน
ร. สงฆ์เป็นวรรคท�ำกรรม ด้วยตั้งใจว่า จักให้ภิกษุที่มา
แล้วอนุมัติ ควรหรือไม่ขอรับ
ส. ไม่ควร ขอรับ
ร. ทรงห้ามไว้ที่ไหน
ส. ในเมืองจัมเปยยกะ ปรากฏในเรื่องวินัย
ร. ต้องอาบัติอะไร
ส. ต้องอาบัติทุกกฏ ในเพราะละเมิดวินัย
ร. ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า วัตถุที่ ๕ นี้ สงฆ์
วินิจฉัยแล้ว แม้เพราะเหตุนี้ วัตถุนี้จึงผิดธรรม ผิดวินัย หลีก
เลี่ยงสัตถุศาสน์ ข้อที่ ๕ นี้ ข้าพเจ้าขอลงคะแนน
ร. การประพฤติวัตรด้วยเข้าใจว่า นี้พระอุปัชฌายะของ
เราเคยประพฤติมา นีพ้ ระอาจารย์ของเราเคยประพฤติมา ควร
หรือไม่ ขอรับ
ส. บางอย่างควร บางอย่างไม่ควร ขอรับ
ร. ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า วัตถุที่ ๖ นี้ สงฆ์
วินิจฉัยแล้ว แม้เพราะเหตุนี้ วัตถุนี้จึงผิดธรรม ผิดวินัย หลีก
เลี่ยงสัตถุศาสน์ ข้อที่ ๖ นี้ ข้าพเจ้าขอลงคะแนน
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ร. นมสดละความเป็นนมสดแล้ว ยังไม่ถึงความเป็นนม
ส้ม ภิกษุฉนั เสร็จ ห้ามภัตรแล้ว จะดืม่ นมนัน้ อันเป็นอนติรติ ตะ
ควรหรือไม่ ขอรับ
ส. ไม่ควร ขอรับ
ร. ทรงห้ามไว้ที่ไหน
ส. ในเมืองสาวัตถี ปรากฏในคัมภีร์สุตตวิภังค์
ร. ต้องอาบัติอะไร
ส. ต้องอาบัตปิ าจิตตีย์ ในเพราะฉันโภชนะอันเป็นอนติรติ ตะ
ร. ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า วัตถุที่ ๗ นี้ สงฆ์
วินิจฉัยแล้ว แม้เพราะเหตุนี้ วัตถุนี้จึงผิดธรรม ผิดวินัย หลีก
เลี่ยงสัตถุศาสน์ ข้อที่ ๗ นี้ ข้าพเจ้าขอลงคะแนน
ร. การดืม่ สุราอย่างอ่อนทีย่ งั ไม่ถงึ ความเป็นน�ำ้ เมา ควร
หรือไม่ ขอรับ
ส. ไม่ควร ขอรับ
ร. ทรงห้ามไว้ที่ไหน
ส. ในเมืองโกสัมพี ปรากฏในคัมภีร์สุตตวิภังค์
ร. ต้องอาบัติอะไร
ส. ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ในเพราะดื่มสุราและเมรัย
ร. ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า วัตถุที่ ๘ นี้ สงฆ์
วินิจฉัยแล้ว แม้เพราะเหตุนี้ วัตถุนี้จึงผิดธรรม ผิดวินัย หลีก
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เลี่ยงสัตถุศาสน์ ข้อที่ ๘ นี้ ข้าพเจ้าขอลงคะแนน
ร. ผ้าปูนั่งไม่มีชาย ควรหรือไม่ ขอรับ
ส. ไม่ควร ขอรับ
ร. ทรงห้ามไว้ที่ไหน
ส. ในเมืองสาวัตถี ปรากฏในคัมภีร์สุตตวิภังค์
ร. ต้องอาบัติอะไร
ส. ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ที่ต้องตัดเสีย
ร. ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า วัตถุที่ ๙ นี้ สงฆ์
วินิจฉัยแล้ว แม้เพราะเหตุนี้ วัตถุนี้จึงผิดธรรม ผิดวินัย หลีก
เลี่ยงสัตถุศาสน์ ข้อที่ ๙ นี้ ข้าพเจ้าขอลงคะแนน
ร. ทองและเงิน ควรหรือไม่ ขอรับ
ส. ไม่ควร ขอรับ
ร. ทรงห้ามไว้ที่ไหน
ส. ในเมืองราชคฤห์ ปรากฏในคัมภีร์สุตตวิภังค์
ร. ต้องอาบัติอะไร
ส. ต้องอาบัติปาจิตตีย์ เพราะรับทองและเงิน
ร. ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า วัตถุที่ ๑๐ นี้ สงฆ์
วินิจฉัยแล้ว แม้เพราะเหตุนี้ วัตถุนี้จึงผิดธรรม ผิดวินัย หลีก
เลี่ยงสัตถุศาสน์ ข้อที่ ๑๐ นี้ ข้าพเจ้าขอลงคะแนน
ร. ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า วัตถุ ๑๐ ประการ
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นี้ สงฆ์วินิจฉัยแล้ว แม้เพราะเหตุนี้ วัตถุ ๑๐ ประการนี้ จึงผิด
ธรรม ผิดวินัย หลีกเลี่ยงสัตถุศาสน์
พระสัพพกามีกล่าวว่า
ท่านทั้งหลาย อธิกรณ์นั่นสงฆ์ช�ำระแล้ว สงบระงับ
เรียบร้อยดีแล้ว อนึง่ ท่านพึงถามวัตถุ ๑๐ ประการนีก้ ะผม แม้
ในท่ามกลางสงฆ์ เพื่อประกาศให้ภิกษุเหล่านั้นรู้ทั่วกัน
ครั้งนั้น ท่านพระเรวตะได้ถามวัตถุ ๑๐ ประการนี้กะ
ท่านพระสัพพกามี แม้ในท่ามกลางสงฆ์ ท่านพระสัพพกามี อัน
ท่านพระเรวตะถามแล้วๆ ได้วิสัชนาแล้วตามเดิม
ก็ในสังคายนาพระวินยั ครัง้ นี้ มีภกิ ษุ ๗๐๐ รูป ไม่หย่อน
ไม่เกิน เพราะฉะนั้น การสังคายนาพระวินัยครั้งนี้ บัณฑิตจึง
เรียกว่า แจง ๗๐๐ ดังนี้แล (๗/๖๕๐-๖๖๓/๒๗๔-๒๗๘)
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๒.
ศีล
สำ�หรับพุทธบริษท
ั
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ศีลสำ�หรับคฤหัสถ์เพื่ออยู่เป็ นสุขในโลกและในสวรรค์
(กุศลกรรมบถ ๑๐)

๑. ปาณาติปาตา เวรมณี [เว้นขาดการยังสัตว์มีชีวิตให้
ตกล่วงไป]
๒. อทินนาทานา เวรมณี [เว้นขาดการถือเอาสิ่งของที่
เจ้าของมิได้ให้]
๓. กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี [เว้นขาดการประพฤติผิด
ในกาม]
๔. มุสาวาทา เวรมณี [เว้นขาดการพูดเท็จ]
๕. ปิสุณาย วาจาย เวรมณี [เว้นขาดการพูดส่อเสียดให้
คนเกลียดกัน]
๖. ผรุสาย วาจาย เวรมณี [เว้นขาดการพูดค�ำหยาบ]
๗. สัมผัปปลาปา เวรมณี [เว้นขาดการพูดเพ้อเจ้อ]
๘. อนภิชฌา [เว้นขาดความโลภอยากได้ของเขา]
๙. อัพยาบาท [เว้นขาดความปองร้ายเขา]
๑๐. สัมมาทิฏฐิ [เว้นขาดความเห็นผิด]
(๑๑/๓๖๐/๒๔๖)
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ศีลสำ�หรับสิกขมานา
(ปาจิตติยกัณฑ์)

๑. ข้าพเจ้าสมาทานศีลข้อเว้นจากการท�ำสัตว์มีชีวิตให้
ตกล่วงไป มั่น ไม่ละเมิดตลอด ๒ ปี
๒. ข้าพเจ้าสมาทานศีลข้อเว้นจากการถือเอาพัสดุอัน
เจ้าของเขามิได้ให้ มั่น ไม่ละเมิด ตลอด ๒ ปี
๓. ข้าพเจ้าสมาทานศีลข้อเว้นจากการประพฤติผดิ มิใช่
กิจพรหมจรรย์ มั่น ไม่ละเมิด ตลอด ๒ ปี
๔. ข้าพเจ้าสมาทานศีลข้อเว้นจากการพูดเท็จ มั่น ไม่
ละเมิดตลอด ๒ ปี
๕. ข้าพเจ้าสมาทานศีลข้อเว้นจากการดืม่ น�ำ้ เมา คือสุรา
และเมรัย อันเป็นฐานประมาท มั่น ไม่ละเมิดตลอด ๒ ปี
๖. ข้าพเจ้าสมาทานศีลข้อเว้นจากการบริโภคอาหารใน
เวลาวิกาล มั่น ไม่ละเมิดตลอด ๒ ปี (๓/๓๗๒/๒๒๕)
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ศีลสำ�หรับสามเณร
(มหาวรรค)

ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตสิกขาบท ๑๐ แก่สามเณร
ทั้งหลาย และให้สามเณรทั้งหลายศึกษาในสิกขาบท ๑๐ นั้น
คือ
๑. เว้นจากการท�ำสัตว์ที่มีชีวิตให้ตกล่วงไป
๒. เว้นจากถือเอาพัสดุอันเจ้าของมิได้ให้
๓. เว้นจากกรรมอันเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์
๔. เว้นจากการกล่าวเท็จ
๕. เว้นจากการดื่มน�้ำเมา คือ สุราและเมรัย อันเป็นที่
ตั้งแห่งความประมาท
๖. เว้นจากบริโภคอาหารในเวลาวิกาล
๗. เว้นจากฟ้อนร�ำ  ขับร้อง ประโคมดนตรี และดูการ
เล่นที่เป็นข้าศึก
๘. เว้นจากการทัดทรงตกแต่งด้วยดอกไม้ของหอม และ
เครื่องลูบไล้อันเป็นฐานแห่งการแต่งตัว
๙. เว้นจากที่นั่งและที่นอนอันสูงและใหญ่
๑๐. เว้นจากการรับทองและเงิน
(๔/๑๒๐/๑๓๘-๑๓๙)
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ครุ ธรรม ๘ ประการสำ�หรับภิกษุณี
(เทียบเคียงอุบาสิกาด้วย)

๑. ภิกษุณีอุปสมบทแล้วได้ ๑๐๐ พรรษา ต้องท�ำการ
กราบไหว้ การต้อนรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม แก่ภิกษุผู้
อุปสมบทแล้วในวันนั้น ธรรมแม้นี้อันภิกษุณีต้องสักการะ
เคารพ นับถือ บูชา ไม่ล่วงละเมิดตลอดชีวิต
๒. ภิกษุณไี ม่พงึ อยูจ่ ำ� พรรษาในอาวาสทีไ่ ม่มภี กิ ษุ ธรรม
แม้นี้อันภิกษุณีต้องสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไม่ล่วงละเมิด
ตลอดชีวิต
๓. ภิกษุณีต้องหวังธรรม ๒ ประการ คือ ถามอุโบสถ ๑
ไปรับโอวาท ๑ จากภิกษุสงฆ์ทุกกึ่งเดือน ธรรมแม้นี้อันภิกษุณี
ก็ต้องสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไม่ล่วงละเมิดตลอดชีวิต
๔. ภิกษุณีผู้จ�ำพรรษาแล้ว ต้องปวารณาในสงฆ์ ๒ ฝ่าย
โดยสถานทั้ง ๓ คือ ด้วยได้เห็น ๑ ด้วยได้ฟัง ๑ ด้วยรังเกียจ ๑
ธรรมแม้นี้อันภิกษุณีก็ต้องสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไม่ล่วง
ละเมิดตลอดชีวิต
๕. ภิกษุณีล่วงละเมิดครุธรรมแล้ว ต้องประพฤติปักขมานัตในสงฆ์ ๒ ฝ่าย ธรรมแม้นอี้ นั ภิกษุณกี ต็ อ้ งสักการะ เคารพ
นับถือ บูชา ไม่ล่วงละเมิดตลอดชีวิต
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๖. ภิกษุณีต้องแสวงหาอุปสัมปทาในสงฆ์ ๒ ฝ่าย เพื่อ
สิกขมานาผูศ้ กึ ษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ (ศีลส�ำหรับสิกขมานา)
ครบ ๒ ปีแล้ว ธรรมแม้นอี้ นั ภิกษุณกี ต็ อ้ งสักการะ เคารพ นับถือ
บูชา ไม่ล่วงละเมิดตลอดชีวิต
๗. ภิกษุณีไม่พึงด่า ไม่พึงบริภาษภิกษุ โดยปริยายอย่าง
ใดอย่างหนึง่ ธรรมแม้นอี้ นั ภิกษุณกี ต็ อ้ งสักการะ เคารพ นับถือ
บูชา ไม่ล่วงละเมิดตลอดชีวิต
๘. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ปิดทางไม่ให้ภิกษุณีทั้งหลาย
สอนภิกษุ เปิด ทางให้ภิกษุทั้งหลายสอนภิกษุณีได้ ธรรมแม้นี้
อันภิกษุณีก็ต้องสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไม่ล่วงละเมิด
ตลอดชีวิต (๒/๔๑๐/๓๘๗)
จุลศีลสำ�หรับภิกษุ
(สามัญญผลสูตร)

ดูกรมหาบพิตร อย่างไร ภิกษุจงึ ชือ่ ว่าเป็นผูถ้ งึ พร้อมด้วยศีล
๑. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ละการฆ่าสัตว์ เว้นขาดจากการ
ฆ่าสัตว์ วางทัณฑะ วางศาตรามีความละอาย มีความเอ็นดู มี
ความกรุณาหวังประโยชน์ แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่
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๒. เธอละการลักทรัพย์ เว้นขาดจากการลักทรัพย์ รับ
แต่ของที่เขาให้ ต้องการแต่ของที่เขาให้ ไม่ประพฤติตนเป็น
ขโมย เป็นผู้สะอาดอยู่
๓. เธอละกรรมเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์ ประพฤติ
พรหมจรรย์ ประพฤติหา่ งไกล เว้นขาดจากเมถุนอันเป็นกิจของ
ชาวบ้าน
๔. เธอละการพูดเท็จ เว้นขาดจากการพูดเท็จ พูดแต่คำ�
จริง ด�ำรงค�ำสัตย์ มีถ้อยค�ำเป็นหลักฐาน ควรเชื่อได้ ไม่พูดลวง
โลก
๕. เธอละค�ำส่อเสียด เว้นขาดจากค�ำส่อเสียด ฟังจาก
ข้างนีแ้ ล้วไม่ไปบอกข้างโน้นเพือ่ ให้คนหมูน่ แี้ ตกร้าวกัน หรือฟัง
จากข้างโน้นแล้วไม่มาบอกข้างนี้ เพือ่ ให้คนหมูโ่ น้นแตกร้าวกัน
สมานคนที่แตกร้าวกันแล้วบ้างส่งเสริม คนที่พร้อมเพรียงกัน
แล้วบ้าง ชอบคนผู้พร้อมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผู้พร้อม
เพรียงกัน กล่าวแต่ค�ำที่ท�ำให้คนพร้อมเพรียงกัน
๖. เธอละค�ำหยาบ เว้นขาดจากค�ำหยาบ กล่าวแต่ค�ำที่
ไม่มีโทษ เพราะหู ชวนให้รัก จับใจ เป็นของชาวเมือง คนส่วน
มากรักใคร่ พอใจ
๗. เธอละค�ำเพ้อเจ้อ เว้นขาดจากค�ำเพ้อเจ้อ พูดถูกกาล
พูดอิงอรรถ พูดอิงธรรม พูดอิงวินัย พูดแต่ค�ำมีหลักฐาน มีที่
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อ้าง มีที่ก�ำหนด ประกอบด้วยประโยชน์โดยกาลอันควร
๘. เธอเว้นจากการพรากพืชคามและภูตคาม
๙. เธอฉันหนเดียว เว้นการฉันในราตรี งดจากการฉัน
ในเวลาวิกาล
๑๐. เธอเว้นจากการฟ้อนร�ำ ขับร้อง ประโคมดนตรีและ
ดูการเล่น อันเป็นข้าศึกแก่กุศล
๑๑. เธอเว้นขาดจากการทัดทรงประดับ และตบแต่ง
ร่างกายด้วยดอกไม้ ของหอมและเครื่องประเทืองผิว อันเป็น
ฐานแห่งการแต่งตัว
๑๒. เธอเว้นขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูง
ใหญ่
๑๓. เธอเว้นขาดจากการรับทองและเงิน
๑๔. เธอเว้นขาดจากการรับธัญญาหารดิบ
๑๕. เธอเว้นขาดจากการรับเนื้อดิบ
๑๖. เธอเว้นขาดจากการรับสตรีและกุมารี
๑๗. เธอเว้นขาดจากการรับทาสีและทาส
๑๘. เธอเว้นขาดจากการรับแพะและแกะ
๑๙. เธอเว้นขาดจากการรับไก่และสุกร
๒๐. เธอเว้นขาดจากการรับช้าง โค ม้า และลา
๒๑. เธอเว้นขาดจากการรับไร่นาและที่ดิน
38

พระไตรปิ ฎกชุดพิเศษ แก่นพระวินัยปิ ฎก

๒๒. เธอเว้นขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช้
๒๓. เธอเว้นขาดจากการซื้อการขาย
๒๔. เธอเว้นขาดจากการโกงด้วยตราชั่ง การโกงด้วย
ของปลอม และการโกงด้วยเครื่องตวงวัด
๒๕. เธอเว้นขาดจากการรับสินบน การล่อลวง และการ
ตลบตะแลง
๒๖. เธอเว้นขาดจากการตัด การฆ่า การจองจ�ำ  การ
ตีชิง การปล้น และกรรโชก (๙/๑๐๓/๕๙-๖๑)
มัชฌิมศีลสำ�หรับภิกษุ
(สามัญญผลสูตร)

๑. ภิกษุเว้นขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม คือ
พืชเกิดแต่เหง้า พืชเกิดแต่ล�ำต้น พืชเกิดแต่ผล พืชเกิดแต่ยอด
พืชเกิดแต่เมล็ด เป็นที่ครบห้า
๒. ภิกษุเว้นขาดจากการบริโภคของที่ท�ำการสะสมไว้
คือ สะสมข้าว สะสมน�้ำ  สะสมผ้า สะสมยาน สะสมที่นอน
สะสมเครื่องประเทืองผิว สะสมของหอม สะสมอามิส
๓. ภิกษุเว้นขาดจากการดูการเล่นอันเป็นข้าศึกแก่กศุ ล
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คือ การฟ้อน การขับร้อง การประโคมมหรสพ มีการร�ำเป็นต้น
การเล่านิยาย การเล่นปรบมือ การเล่นปลุกผี การเล่นตีกลอง
ฉากภาพบ้านเมืองที่สวยงาม การเล่นของคนจัณฑาล การเล่น
ไม้สงู การเล่นหน้าศพ ชนช้าง ชนม้า ชนกระบือ ชนโค ชนแพะ
ชนแกะ ชนไก่ รบนกกระทา ร�ำกระบีก่ ระบอง มวยชก มวยปล�ำ 
้
การรบ การตรวจพล การจัดกระบวนทัพ กองทัพ
๔. ภิกษุเว้นขาดจากการขวนขวายเล่นการพนันอันเป็น
ที่ตั้งแห่งความประมาท คือ เล่นหมากรุกแถวละแปดตา แถว
ละสิบตา เล่นหมากเก็บ เล่นดวด เล่นหมากไหว เล่นโยนบ่วง
เล่นไม้หึ่ง เล่นก�ำทาย เล่นสะกา เล่นเป่าใบไม้ เล่นไถน้อยๆ
เล่นหกคะเมน เล่นกังหัน เล่นตวงทราย เล่นรถน้อยๆ เล่นธนู
น้อยๆ เล่นเขียนทายกัน เล่นทายใจ เล่นเลียนคนพิการ
๕. ภิกษุเว้นขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูง
ใหญ่ คือ เตียงมีเท้าเกินประมาณ เตียงมีเท้าท�ำเป็นรูปสัตว์รา้ ย
ผ้ า โกเชาว์ ข นยาว เครื่ อ งลาดที่ ท� ำ ด้ ว ยขนแกะวิ จิ ต รด้ ว ย
ลวดลาย เครื่องลาดที่ท�ำด้วยขนแกะสีขาว เครื่องลาดที่มี
สัณฐานเป็นช่อดอกไม้ เครื่องลาดที่ยัดนุ่น เครื่องลาดขนแกะ
วิจติ รด้วยรูปสัตว์รา้ ยมีสหี ะและเสือเป็นต้น เครือ่ งลาดขนแกะ
มีขนตั้ง เครื่องลาดขนแกะมีขนข้างเดียว เครื่องลาดทองและ
เงินแกมไหม เครื่องลาดไหมขลิบทองและเงิน เครื่องลาดขน
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แกะจุนางฟ้อน ๑๖ คน เครื่องลาดหลังช้าง เครื่องลาดหลังม้า
เครือ่ งลาดในรถ เครือ่ งลาดทีท่ ำ� ด้วยหนังสัตว์ชอื่ อชินะอันมีขน
อ่อนนุ่ม เครื่องลาดอย่างดีท�ำด้วยหนังชะมด เครื่องลาดมี
เพดาน เครื่องลาดมีหมอนข้าง  
๖. ภิกษุเว้นขาดจากการประกอบการประดับตกแต่ง
ร่างกายอันเป็นฐานแห่งการแต่งตัว คือ อบตัว ไคลอวัยวะ อาบ
น�้ำหอม นวด ส่องกระจก แต้มตา ทัดดอกไม้ ประเทืองผิว ผัด
หน้า ทาปาก ประดับข้อมือ สวมเกี้ยว ใช้ไม้เท้า ใช้กลักยา ใช้
ดาบ ใช้ขรรค์ ใช้ร่ม สวมรองเท้าประดับวิจิตร ติดกรอบหน้า
ปักปิ่น ใช้พัดวาลวิชนี นุ่งห่มผ้าขาว นุ่งห่มผ้ามีชาย
๗. ภิกษุเว้นขาดจากติรจั ฉานกถา คือ พูดเรือ่ งพระราชา
เรือ่ งโจร เรือ่ งมหาอ�ำมาตย์ เรือ่ งกองทัพ เรือ่ งภัย เรือ่ งรบ เรือ่ ง
ข้าว เรื่องน�้ำ  เรื่องผ้า เรื่องที่นอน เรื่องดอกไม้ เรื่องของหอม
เรื่องญาติ เรื่องยาน เรื่องบ้าน เรื่องนิคม เรื่องนคร เรื่องชนบท
เรื่องสตรี เรื่องบุรุษ เรื่องคนกล้าหาญ เรื่องตรอก เรื่องท่าน�้ำ 
เรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้ว เรื่องเบ็ดเตล็ด เรื่องโลก เรื่องทะเล
เรื่องความเจริญและความเสื่อมด้วยประการนั้นๆ
๘. ภิกษุเว้นขาดจากการกล่าวถ้อยค�ำแก่งแย่งกัน เช่น
ว่า ท่านไม่รู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ ข้าพเจ้ารู้ทั่วถึง ท่านรู้จักทั่วถึง
ธรรมวินยั นีไ้ ด้อย่างไร ท่านปฏิบตั ผิ ดิ ข้าพเจ้าปฏิบตั ถิ กู ถ้อยค�ำ
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ของข้าพเจ้าเป็นประโยชน์ ของท่านไม่เป็นประโยชน์ ค�ำที่ควร
จะกล่าวก่อนท่านกลับกล่าวภายหลัง ค�ำทีค่ วรจะกล่าวภายหลัง
ท่านกลับกล่าวก่อน ข้อที่ท่านเคยช�่ำชองมาผันแปรไปแล้ว
ข้าพเจ้าจับผิดวาทะของท่านได้แล้ว ข้าพเจ้าข่มท่านได้แล้ว
ท่านจงถอนวาทะเสีย มิฉะนั้นจงแก้ไขเสียถ้าสามารถ
๙. ภิกษุเว้นขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับ
ใช้ คือ รับเป็นทูตของพระราชา ราชมหาอ�ำมาตย์ กษัตริย์
พราหมณ์ คฤหบดีและกุมารว่า ท่านจงไปในที่นี้ ท่านจงไปใน
ทีโ่ น้น ท่านจงน�ำเอาสิง่ นีไ้ ป ท่านจงน�ำเอาสิง่ นีใ้ นทีโ่ น้นมา ดังนี้
๑๐. ภิกษุเว้นขาดจากการพูดหลอกลวง และการพูด
เลียบเคียง คือ พูดเลียบเคียง พูดหว่านล้อม พูดและเล็ม
แสวงหาลาภด้วยลาภ (๙/๑๐๔-๑๑๓/๖๑-๖๔)
มหาศีลสำ�หรับภิกษุ
(สามัญญผลสูตร)

๑. ภิ ก ษุ เว้ น ขาดจากการเลี้ ย งชี พ โดยทางผิ ด ด้ ว ย
ติรัจฉานวิชา คือ ทายอวัยวะ ทายนิมิต ทายอุปบาต(โชคลาง)
ท�ำนายฝัน ท�ำนายลักษณะ ท�ำนายหนูกัดผ้า ท�ำพิธีบูชาไฟ ท�ำ
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พิธเี บิกแว่นเวียนเทียน ท�ำพิธซี ดั แกลบบูชาไฟ ท�ำพิธซี ดั ร�ำบูชา
ไฟ ท�ำพิธีซัดข้าวสารบูชาไฟ ท�ำพิธีเติมเนยบูชาไฟ ท�ำพิธีเติม
น�ำ้ มันบูชาไฟ ท�ำพิธเี สกเป่าบูชาไฟ ท�ำพลีกรรมด้วยโลหิต เป็น
หมอดูอวัยวะ ดูลักษณะที่บ้าน ดูลักษณะที่นา เป็นหมอปลุก
เสก เป็นหมอผี เป็นหมอลงเลขยันต์คุ้มกันบ้านเรือน เป็นหมอ
งู เป็นหมอยาพิษ เป็นหมอแมลงป่อง เป็นหมอรักษาแผลหนู
กัด เป็นหมอทายเสียงนก เป็นหมอทายเสียงกา เป็นหมอทาย
อายุ เป็นหมอเสกกันลูกศร เป็นหมอทายเสียงสัตว์
๒. ภิ ก ษุ เว้ น ขาดจากการเลี้ ย งชี พ โดยทางผิ ด ด้ ว ย
ติรัจฉานวิชา คือ ทายลักษณะแก้วมณี ทายลักษณะผ้า ทาย
ลักษณะไม้พลอง ทายลักษณะศาตรา ทายลักษณะดาบ ทาย
ลักษณะศร ทายลักษณะธนู ทายลักษณะอาวุธ ทายลักษณะ
สตรี ทายลักษณะบุรุษ ทายลักษณะกุมาร ทายลักษณะกุมารี
ทายลักษณะทาส ทายลักษณะทาสี ทายลักษณะช้าง ทาย
ลักษณะม้า ทายลักษณะกระบือ ทายลักษณะโคอุสภะ ทาย
ลักษณะโค ทายลักษณะแพะ ทายลักษณะแกะ ทายลักษณะ
ไก่ ทายลักษณะนกกระทา ทายลักษณะเหี้ย ทายลักษณะตุ่น
ทายลักษณะเต่า ทายลักษณะมฤค
๓. ภิ ก ษุ เว้ น ขาดจากการเลี้ ย งชี พ โดยทางผิ ด ด้ ว ย
ติรจั ฉานวิชา คือ ดูฤกษ์ยาตราทัพว่า พระราชาจักยกออก พระ43
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ราชาจักไม่ยกออก พระราชาภายในจักยกเข้าประชิด พระราชา
ภายนอกจักถอย พระราชาภายนอกจักยกเข้าประชิด พระราชา
ภายในจักถอย พระราชาภายในจักมีชยั พระราชาภายนอกจัก
ปราชัย พระราชาภายนอกจักมีชยั พระราชาภายในจักปราชัย
พระราชาองค์นี้จักมีชัย พระราชาองค์นี้จักปราชัย เพราะเหตุ
นี้ ๆ
๔. ภิ ก ษุ เว้ น ขาดจากการเลี้ ย งชี พ โดยทางผิ ด ด้ ว ย
ติรัจฉานวิชา คือ พยากรณ์ว่า จักมีจันทรคราส จักมีสุริยคราส
จักมีนักษัตรคราส ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จักเดินถูกทาง ดวง
จันทร์ดวงอาทิตย์จกั เดินผิดทาง ดาวนักษัตรจักเดินถูกทาง ดาว
นักษัตรจักเดินผิดทาง จักมีอุกกาบาต จักมีดาวหาง จักมีแผ่น
ดินไหว จักมีฟ้าร้อง ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรจัก
ขึน้ ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรจักตก ดวงจันทร์ดวง
อาทิตย์และดาวนักษัตรจักมัวหมอง ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และ
ดาวนั ก ษั ต รจั ก กระจ่ า ง จั น ทรคราสจั ก มี ผ ลเป็ น อย่ า งนี้
สุริยคราสจักมีผลเป็นอย่างนี้ นักษัตรคราสจักมีผลเป็นอย่างนี้
ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เดินถูกทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ ดวงจันทร์
ดวงอาทิตย์เดินผิดทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ ดาวนักษัตรเดินถูก
ทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ ดาวนักษัตรเดินผิดทางจักมีผลเป็น
อย่างนี้ มีอุกกาบาตจักมีผลเป็นอย่างนี้ มีดาวหางจักมีผลเป็น
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อย่างนี้ แผ่นดินไหวจักมีผลเป็นอย่างนี้ ฟ้าร้องจักมีผลเป็นอย่าง
นี้ ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรขึน้ จักมีผลเป็นอย่างนี้
ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรตกจักมีผลเป็นอย่างนี้
ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรมัวหมองจักมีผลเป็น
อย่างนี้ ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรกระจ่างจักมีผล
เป็นอย่างนี้
๕. ภิ ก ษุ เว้ น ขาดจากการเลี้ ย งชี พ โดยทางผิ ด ด้ ว ย
ติรจั ฉานวิชา คือ พยากรณ์วา่ จักมีฝนดี จักมีฝนแล้ง จักมีภกิ ษา
หาได้ง่าย จักมีภิกษาหาได้ยาก จักมีความเกษม จักมีภัย จัก
เกิดโรค จักมีความส�ำราญหาโรคมิได้ หรือนับคะแนนค�ำนวณ
นับประมวลแต่งกาพย์ โลกายตศาสตร์
๖. ภิ ก ษุ เว้ น ขาดจากการเลี้ ย งชี พ โดยทางผิ ด ด้ ว ย
ติรัจฉานวิชา คือ ให้ฤกษ์อาวาหมงคล ให้ฤกษ์วิวาหมงคล ดู
ฤกษ์เรียงหมอน ดูฤกษ์หย่าร้าง ดูฤกษ์เก็บทรัพย์ ดูฤกษ์จ่าย
ทรัพย์ ดูโชคดี ดูเคราะห์ร้าย ให้ยาผดุงครรภ์ ร่ายมนต์ให้ลิ้น
กระด้าง ร่ายมนต์ให้คางแข็ง ร่ายมนต์ให้มือสั่น ร่ายมนต์ไม่ให้
หูได้ยินเสียง เป็นหมอทรงกระจก เป็นหมอทรงหญิงสาว เป็น
หมอทรงเจ้า บวงสรวงพระอาทิตย์ บวงสรวงท้าวมหาพรหม
ร่ายมนต์พ่นไฟ ท�ำพิธีเชิญขวัญ
๗. ภิ ก ษุ เว้ น ขาดจากการเลี้ ย งชี พ โดยทางผิ ด ด้ ว ย
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ติรัจฉานวิชา คือ ท�ำพิธีบนบาน ท�ำพิธีแก้บน ร่ายมนต์ขับผี
สอนมนต์ป้องกันบ้านเรือน ท�ำกะเทยให้กลับเป็นชาย ท�ำชาย
ให้กลายเป็นกะเทย ท�ำพิธีปลูกเรือน ท�ำพิธีบวงสรวงพื้นที่ พ่น
น�้ำมนต์ รดน�้ำมนต์ ท�ำพิธีบูชาไฟ ปรุงยาส�ำรอก ปรุงยาถ่าย
ปรุงยาถ่ายโทษเบื้องบน ปรุงยาถ่ายโทษเบื้องล่าง ปรุงยาแก้
ปวดศีรษะ หุงน�้ำมันหยอดหู ปรุงยาตา ปรุงยานัตถุ์ ปรุงยาทา
กัด ปรุงยาทาสมาน ป้ายยาตา ท�ำการผ่าตัด รักษาเด็ก ใส่ยา
ชะแผล
ดูกรมหาบพิตร ภิกษุสมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้ ย่อมไม่
ประสบภัยแต่ไหนๆ เลย เพราะศีลสังวรนั้น ภิกษุสมบูรณ์ด้วย
อริยศีลขันธ์นี้ ย่อมได้เสวยสุขอันปราศจากโทษในภายใน ดูกร
มหาบพิตร ด้วยประการดังกล่าวมานี้แล ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ถึง
พร้อมด้วยศีล (๙/๑๑๔-๑๒๑/๖๔-๖๗)
โทษแห่งศีลวิบัติ

ดูกรคหบดีทั้งหลาย โทษแห่งศีลวิบัติของคนทุศีลมี ๕
ประการ เหล่านี้
๑. คนทุศีล ผู้มีศีลวิบัติในโลกนี้ย่อมเข้าถึงความเสื่อม
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แห่งโภคทรัพย์ใหญ่หลวง เพราะเหตุแห่งความประมาท
๒. ชื่อเสียงอันลามกของคนทุศีล ผู้มีศีลวิบัติย่อมเสีย
หาย เฟื่องฟุ้งไป
๓. คนทุศลี ผูม้ ศี ลี วิบตั ิ เข้าไปหาบริษทั ใดๆ เช่น ขัตติยบริษัท พราหมณบริษัท คหบดีบริษัท สมณบริษัท ย่อมเป็นผู้
ครั่นคร้าม ขวยเขิน
๔. คนทุศีล ผู้มีศีลวิบัติ ย่อมเป็นผู้หลงท�ำกาละ
๕. คนทุศีล ผู้มีศีลวิบัติ เบื้องหน้าแต่แตกกาย ตายไป
ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก (๕/๖๘/๗๐-๗๑)
อานิสงส์แห่งศีลสมบัติ

ดูกรคหบดีทงั้ หลาย อานิสงส์แห่งศีลสมบัตขิ องคนมีศลี
มี ๕ ประการ เหล่านี้
๑. คนมีศีล ถึงพร้อมด้ว ยศีลในโลกนี้ ย่ อมได้ กอง
โภคทรัพย์ใหญ่หลวง เพราะเหตุแห่งความไม่ประมาท
๒. ชื่อเสียงอันดีงามของคนมีศีล ถึงพร้อมด้วยศีล ย่อม
เฟื่องฟุ้งไป
๓. คนมีศีล ถึงพร้อมด้วยศีล เข้าไปหาบริษัทใดๆ เช่น
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ขัตติยบริษัท พรหมณบริษัท คหบดีบริษัท สมณบริษัท ย่อม
เป็นผู้แกล้วกล้า ไม่ขวยเขิน
๔. คนมีศีล ถึงพร้อมด้วยศีล ย่อมไม่หลงท�ำกาละ
๕. คนมีศลี ถึงพร้อมด้วยศีล เบือ้ งหน้าแต่แตกกาย ตาย
ไป ย่อมเข้าถึงสุคติ โลก สวรรค์ (๕/๖๙/๗๑)
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๓.
ภิกขุวภ
ิ ังค์
วินัยสำ�หรับพระภิกษุ
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กาลอันควรบัญญัติพระวินัย
(เวรัญชกัณฑ์)

ตถาคตผูเ้ ดียวจักรูก้ าลอันควร พระศาสดายังไม่บญ
ั ญัติ
สิกขาบท ยังไม่แสดงปาติโมกข์แก่สาวก ตลอดเวลาที่อาสวัฏ
ฐานิยธรรม(ธรรมอันเป็นทีต่ งั้ แห่งอาสวะ)บางเหล่ายังไม่ปรากฏ
ในสงฆ์ในศาสนานี้ ต่อเมื่อใดอาสวัฏฐานิยธรรมบางเหล่า
ปรากฏในสงฆ์ในศาสนานี้ เมื่อนั้นพระศาสดาจึงจะบัญญัติ
สิกขาบท แสดงปาติโมกข์แก่สาวก เพือ่ ก�ำจัดอาสวัฏฐานิยธรรม
เหล่านั้น (๑/๘/๑๑)
เหตุบัญญัติพระวินัย
(ปาราชิกกัณฑ์)

ดูกรภิกษุท้ังหลาย การกระท�ำของภิกษุโมฆบุรุษเหล่า
นั้นนั่น ไม่เหมาะ ไม่สม ไม่ควร ไม่ใช่กิจของสมณะ ใช้ไม่ได้ ไม่
ควรท�ำ  ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส
หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว
(๑/๘๓/๒๔๑)
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คุณของสิกขาบท
(ปาราชิกกัณฑ์)

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้ง
หลาย อาศัยอ�ำนาจประโยชน์ ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับ
ว่าดีแห่งสงฆ์ ๑ เพื่อความส�ำราญแห่งสงฆ์ ๑ เพื่อข่มบุคคลผู้
เก้อยาก ๑ เพื่ออยู่ส�ำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก ๑ เพื่อ
ป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบัน ๑ เพื่อก�ำจัดอาสวะอัน
จักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่
เลือ่ มใส ๑ เพือ่ ความเลือ่ มใสยิง่ ของชุมชนทีเ่ ลือ่ มใสแล้ว ๑ เพือ่
ความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม ๑ เพื่อให้ถือตามพระวินัย ๑
(๑/๒๐/๒๖-๒๗)
ปาราชิก

ว่าด้วยการพ้นสภาพภิกษุ
(ปาราชิกกัณฑ์)

๑. ภิกษุใดเสพเมถุนธรรม เป็นปาราชิก หาสังวาสมิได้
(๑/๒๐/๒๗)
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อนึง่ ภิกษุใดเสพเมถุนธรรมโดยทีส่ ดุ แม้ในสัตว์ดริ จั ฉาน
ตัวเมีย เป็นปาราชิก หาสังวาสมิได้ (๑/๒๒/๓๐)
อนึ่ง ภิกษุใด ถึงพร้อมซึ่งสิกขาบทและสาชีพของภิกษุ
ทั้งหลายแล้ว ไม่บอกคืนสิกขา ไม่ท�ำความเป็นผู้ทุรพลให้แจ้ง
เสพเมถุนธรรม โดยทีส่ ดุ แม้ในสัตว์ดริ จั ฉานตัวเมีย เป็นปาราชิก
หาสังวาสมิได้ (๑/๒๔/๓๑)
๒. อนึ่ง ภิกษุใด ถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้ ด้วย
ส่วนแห่งความเป็นขโมย(คือมีจิตคิดลัก) จากบ้านก็ดี จากป่าก็
ดี แม้ภิกษุนี้ก็เป็นปาราชิก หาสังวาสมิได้ (๑/๘๔/๒๔๔)
๓. อนึ่ง ภิกษุใดจงใจพรากกายมนุษย์จากชีวิต หรือ
แสวงหาศาตราอั น จะปลิ ด ชี วิ ต ให้ แ ก่ ก ายมนุ ษ ย์ นั้ น หรื อ
พรรณนาคุณแห่งความตาย หรือชักชวนเพื่ออันตายโดยหลาย
นัย แม้ภิกษุนี้ก็เป็นปาราชิก หาสังวาสมิได้
(๑/๑๘๐/๒๙๔-๒๙๕)
๔. อนึ่ง ภิกษุใดไม่รู้เฉพาะ กล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรม
อันเป็นความรู้ความเห็นอย่างประเสริฐอย่างสามารถ น้อมเข้า
มาในตนว่า ข้าพเจ้ารู้อย่างนี้ ข้าพเจ้าเห็นอย่างนี้ ครั้นสมัยอื่น
แต่นนั้ อันผูใ้ ดผูห้ นึง่ ถือเอาตามก็ตาม ไม่ถอื เอาตามก็ตาม เป็น
อันต้องอาบัติแล้ว มุ่งความหมดจด จะพึงกล่าวอย่างนี้ว่า แน่ะ
ท่าน ข้าพเจ้าไม่รอู้ ย่างนัน้ ได้กล่าวว่ารู้ ไม่เห็นอย่างนัน้ ได้กล่าว
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ว่าเห็น ได้พูดพล่อยๆ เป็นเท็จเปล่าๆ แม้ภิกษุนี้ก็เป็นปาราชิก
หาสังวาสมิได้ เว้นไว้แต่ส�ำคัญว่าได้บรรลุจริง (๑/๒๓๒/๓๓๕)
สังฆาทิเสส

ว่าด้วยอาบัติท่ต้
ี องเข้าปริวาสจึงจะพ้นได้
(เตรสกัณฑ์)

๑. ภิกษุปล่อยสุกกะ(อสุจิ)ด้วยความจงใจ เป็นสังฆาทิเสส เว้นไว้แต่ฝัน (๑/๓๐๒/๔๔๑)
๒. อนึ่ง ภิกษุใด ก�ำหนัดแล้ว มีจิตแปรปรวนแล้ว ถึง
ความเคล้าคลึงด้วยกายกับมาตุคาม คือจับมือก็ตาม จับช้องผม
ก็ตาม ลูบคล�ำอวัยวะอันใดอันหนึ่งก็ตาม เป็นสังฆาทิเสส
(๑/๓๗๕/๕๐๗)
๓. อนึ่ง ภิกษุใด ก�ำหนัดแล้ว มีจิตแปรปรวนแล้ว พูด
เคาะมาตุคามด้วยวาจาชัว่ หยาบ เหมือนชายหนุม่ พูดเคาะหญิง
สาวด้วยวาจาพาดพิงเมถุน เป็นสังฆาทิเสส (๑/๓๙๗/๕๒๙)
๔. อนึ่ง ภิกษุใด ก�ำหนัดแล้ว มีจิตแปรปรวนแล้ว กล่าว
คุณแห่งการบ�ำเรอกามของตนในส�ำนักมาตุคาม ด้วยถ้อยค�ำ
พาดพิงเมถุนว่า น้องหญิง สตรีใดบ�ำเรอผูป้ ระพฤติพรหมจรรย์
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มีศลี มีกลั ยาณธรรม เช่นเรา ด้วยธรรมนัน้ นัน่ เป็นยอดแห่งความ
บ�ำเรอทัง้ หลาย เป็นสังฆาทิเสส (๑/๔๑๔/๕๔๙)
๕. อนึง่ ภิกษุใด ถึงความเป็นผูช้ กั สือ่ บอกความประสงค์
ของบุรุษแก่สตรีก็ดี บอกความประสงค์ของสตรีแก่บุรุษก็ดี ใน
ความเป็นเมียก็ตาม ในความเป็นชู้ก็ตาม เป็นสังฆาทิเสส แม้
แก่ ห ญิ ง แพศยาอั น จะพึ ง อยู ่ ร ่ ว มชั่ ว ขณะ เป็ น สั ง ฆาทิ เ สส
(๑/๔๒๖/๕๖๖)
๖. อนึ่ง ภิกษุผู้จะสร้างกุฎีอันหาเจ้าของมิได้ เฉพาะ
ตนเอง ด้วยอาการขอเอาเอง พึงสร้างให้ได้ประมาณ โดยยาว
๑๒ คืบ โดยกว้างในร่วมใน ๗ คืบ ด้วยคืบสุคต พึงน�ำภิกษุทั้ง
หลายไปเพื่อแสดงที่ ภิกษุเหล่านั้นพึงแสดงที่อันไม่มีผู้จองไว้
อันมีชานรอบ หากภิกษุสร้างกุฎีด้วยอาการขอเอาเอง ในที่อัน
มีผู้จองไว้ อันหาชานรอบมิได้ หรือไม่น�ำภิกษุทั้งหลายไปเพื่อ
แสดงที่ หรือสร้างให้ล่วงประมาณ เป็นสังฆาทิเสส
(๑/๕๐๐/๖๓๐)
๗. อนึ่ง ภิกษุจะให้สร้างวิหารใหญ่อันมีเจ้าของ เฉพาะ
ตนเอง พึงน�ำภิกษุทั้งหลายไปเพื่อแสดงที่ ภิกษุเหล่านั้นพึง
แสดงที่อันไม่มีผู้จองไว้ อันมีชานรอบ หากภิกษุให้สร้างวิหาร
ใหญ่ ในที่อันมีผู้จองไว้ อันหาชานรอบมิได้ หรือไม่น�ำภิกษุทั้ง
หลายไปเพื่อแสดงที่ เป็นสังฆาทิเสส (๑/๕๒๒/๖๕๕)
๘. อนึง่ ภิกษุใด ขัดใจ มีโทสะ ไม่แช่มชืน่ ตามก�ำจัดซึง่
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ภิกษุดว้ ยธรรมมีโทษถึงปาราชิก อันหามูลมิได้ ด้วยหมายว่า แม้
ไฉนเราจะยังเธอให้เคลือ่ นจากพรหมจรรย์นไี้ ด้ ครัน้ สมัยอืน่ แต่นนั้
อันผูใ้ ดผูห้ นึง่ ถือเอาตามก็ตาม ไม่ถอื เอาตามก็ตาม แต่อธิกรณ์
นัน้ เป็นเรือ่ งหามูลมิได้ แลภิกษุยนั อิงโทสะอยู่ เป็นสังฆาทิเสส
(๑/๕๔๕/๖๗๓)
๙. อนึง่ ภิกษุใด ขัดใจ มีโทสะ ไม่แช่มชืน่ ถือเอาเอกเทศ
บางแห่งแห่งอธิกรณ์อนั เป็นเรือ่ งอืน่ ให้เป็นเพียงเลศ ตามก�ำจัด
ซึ่งภิกษุ ด้วยธรรมอันมีโทษถึงปาราชิก ด้วยหมายว่า แม้ไฉน
เราจักยังเธอให้เคลื่อนจากพรหมจรรย์นี้ได้ ครั้นสมัยอื่นแต่นั้น
อันผู้ใดผู้หนึ่งถือเอาตามก็ตาม ไม่ถือเอาตามก็ตาม แต่อธิกรณ์
นั้นเป็นเรื่องอื่นแท้ เอกเทศบางแห่ง เธอถือเอาพอเป็นเลศ แล
ภิกษุยันอิงโทสะอยู่ เป็นสังฆาทิเสส (๑/๕๖๔/๖๘๙)
๑๐. อนึ่ง ภิกษุใด ตะเกียกตะกายเพื่อท�ำลายสงฆ์ผู้
พร้อมเพรียงหรือถือเอาอธิกรณ์อันเป็นเหตุแตกกัน ยกย่องยัน
อยู่ ภิกษุนั้น อันภิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่า ท่านอย่า
ได้ตะเกียกตะกายเพือ่ ท�ำลายสงฆ์ผพู้ ร้อมเพรียง หรืออย่าได้ถอื
เอาอธิกรณ์อันเป็นเหตุแตกกันยกย่องยันอยู่ ขอท่านจงพร้อม
เพรียงด้วยสงฆ์ เพราะว่าสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกัน ปรองดองกัน
ไม่ววิ าทกัน มีอเุ ทศเดียวกัน ย่อมอยูผ่ าสุก แลภิกษุนนั้ อันภิกษุ
ทั้งหลายว่ากล่าวอยู่อย่างนี้ ยังยกย่องอยู่อย่างนั้นเทียว ภิกษุ
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นัน้ อันภิกษุทงั้ หลายพึงสวดสมนุภาสน์กว่าจะครบสามจบ เพือ่
ให้สละกรรมนัน้ เสีย หากเธอถูกสวดสมนุภาสน์กว่าจะครบสาม
จบอยู่ สละกรรมนั้นเสีย สละได้อย่างนี้นั่นเป็นการดี หากเธอ
ไม่สละเสีย เป็นสังฆาทิเสส (๑/๕๙๓/๗๑๓)
๑๑. อนึ่ง มีภิกษุผู้ประพฤติตาม ผู้พูดเข้ากันของภิกษุ
นั้นแล ๑ รูปบ้าง ๒ รูปบ้าง ๓ รูปบ้าง เธอทั้งหลายกล่าวอย่าง
นี้ว่า ขอท่านทั้งหลายอย่าได้กล่าวค�ำอะไรๆ ต่อภิกษุนั่น ภิกษุ
นั่นกล่าวถูกธรรมด้วย ภิกษุนั่นกล่าวถูกวินัยด้วย ภิกษุนั่นถือ
เอาความพอใจและความชอบใจของพวกข้าพเจ้ากล่าวด้วย เธอ
ทราบความพอใจและความชอบใจของพวกข้าพเจ้าจึงกล่าว ค�ำ
ที่เธอกล่าวนั่น ย่อมควรแม้แก่พวกข้าพเจ้า ภิกษุเหล่านั้น อัน
ภิกษุทงั้ หลายพึงว่ากล่าวอย่างนีว้ า่ ท่านทัง้ หลาย อย่าได้กล่าว
อย่างนั้น ภิกษุนั่นหาใช่ผู้กล่าวถูกธรรมไม่ด้วย ภิกษุนั่นหาใช่ผู้
กล่าวถูกวินัยไม่ด้วย ความท�ำลายสงฆ์อย่าได้ชอบแม้แก่พวก
ท่าน ขอพวกท่านจงพร้อมเพรียงด้วยสงฆ์ เพราะว่าสงฆ์ผพู้ ร้อม
เพรียงกัน ปรองดองกัน ไม่วิวาทกัน มีอุเทศเดียวกัน ย่อมอยู่
ผาสุก แลภิกษุเหล่านัน้ อันภิกษุทงั้ หลายว่ากล่าวอยูอ่ ย่างนี้ ยัง
ยกย่องอยูอ่ ย่างนัน้ เทียว ภิกษุเหล่านัน้ อันภิกษุทงั้ หลายพึงสวด
สมนุภาสน์กว่าจะครบสามจบ เพื่อให้สละกรรมนั้นเสีย หาก
เธอทัง้ หลายถูกสวดสมนุภาสน์กว่าจะครบสามจบอยู่ สละกรรม
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นั้นเสีย สละได้อย่างนี้นั่นเป็นการดี หากเธอทั้ง หลายไม่สละ
เสีย เป็นสังฆาทิเสส (๑/๖๐๐/๗๑๘-๗๑๙)
๑๒. อนึ่ง ภิกษุเป็นผู้มีสัญชาติแห่งคนว่ายาก อันภิกษุ
ทัง้ หลายว่ากล่าวอยูถ่ กู ทางธรรม ในสิกขาบททัง้ หลายอันเนือ่ ง
ในอุเทศ ท�ำตนให้เป็นผู้อันใครๆ ว่ากล่าวไม่ได้ ด้วยกล่าวโต้ว่า
พวกท่านอย่าได้กล่าวอะไรต่อเรา เป็นค�ำดีก็ตาม เป็นค�ำชั่ว
ก็ตาม แม้เราก็จักไม่กล่าวอะไรๆ ต่อพวกท่านเหมือนกัน เป็น
ค�ำดีกต็ าม เป็นค�ำชัว่ ก็ตาม ขอพวกท่านจงเว้นจากการว่ากล่าว
เราเสีย ภิกษุนั้น อันภิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่า ท่าน
อย่าได้ท�ำตนให้เป็นผู้อันใครๆ ว่ากล่าวไม่ได้ ขอท่านจงท�ำตน
ให้เขาว่ากล่าวได้แล แม้ทา่ นก็จงว่ากล่าวภิกษุทงั้ หลายโดยชอบ
ธรรม แม้ภิกษุทั้งหลายก็จักว่ากล่าวท่านโดยชอบธรรม เพราะ
ว่าบริษทั ของพระผูม้ พี ระภาคนัน้ เจริญแล้วด้วยอาการอย่างนี้
คือด้วยว่ากล่าวซึง่ กันและกัน ด้วยเตือนกันและกันให้ออกจาก
อาบัติ แลภิกษุนั้น อันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่อย่างนี้ ยัง
ยกย่องอยู่อย่างนั้นเทียว ภิกษุนั้น อันภิกษุทั้งหลายพึงสวดสม
นุภาสน์กว่าจะครบสามจบ เพื่อให้สละกรรมนั้นเสีย หากเธอ
ถูกสวดสมนุภาสน์กว่าจะครบสามจบอยู่ สละกรรมนัน้ เสีย สละ
ได้อย่างนี้ นั่นเป็นการดี หากเธอไม่สละเสีย เป็นสังฆาทิเสส
(๑/(๖๐๗/๗๒๓-๗๒๔)
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๑๓. อนึง่ ภิกษุเข้าไปอาศัยบ้านก็ดี นิคมก็ดี แห่งใดแห่ง
หนึง่ อยู่ เป็นผูป้ ระทุษร้ายสกุล มีความประพฤติเลวทราม ความ
ประพฤติเลวทรามของเธอ เขาได้เห็นอยู่ด้วย เขาได้ยินอยู่ด้วย
และสกุลทัง้ หลายอันเธอประทุษร้ายแล้ว เขาได้เห็นอยูด่ ว้ ย เขา
ได้ยินอยู่ด้วย ภิกษุนั้น อันภิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่า
ท่านเป็นผู้ประทุษร้ายสกุล มีความประพฤติเลวทราม ความ
ประพฤติเลวทรามของท่าน เขาได้เห็นอยูด่ ว้ ย เขาได้ยนิ อยูด่ ว้ ย
และสกุลทั้งหลายอันท่านประทุษร้ายแล้ว เขาได้เห็นอยู่ด้วย
เขาได้ยินอยู่ด้วย ท่านจงหลีกไปเสียจากอาวาสนี้ ท่านอย่าอยู่
ในที่นี้ และภิกษุนั้น อันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่อย่างนี้ พึงว่า
กล่าวภิกษุเหล่านั้นอย่างนี้ว่า พวกภิกษุถึงความพอใจด้วย ถึง
ความขัดเคืองด้วย ถึงความหลงด้วย ถึงความกลัวด้วย ย่อมขับ
ภิกษุบางรูป ย่อมไม่ขับภิกษุบางรูป เพราะอาบัติเช่นเดียวกัน
ภิกษุนั้น อันภิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่า ท่านอย่าได้
กล่าวอย่างนั้น ภิกษุทั้งหลาย หาได้ถึงความพอใจไม่ หาได้ถึง
ความขัดเคืองไม่ หาได้ถึงความหลงไม่ หาได้ถึงความกลัวไม่
ท่านเองแล เป็นผู้ประทุษร้ายสกุล มีความประพฤติเลวทราม
ความประพฤติเลวทรามของท่าน เขาได้เห็นอยู่ด้วย เขาได้ยิน
อยู่ด้วย และสกุลทั้งหลายอันท่านประทุษร้ายแล้ว เขาได้เห็น
อยู่ด้วย เขาได้ยินอยู่ด้วย ท่านจงหลีกไปเสียจากอาวาสนี้ ท่าน
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อย่าอยู่ในที่นี้
แลภิกษุนั้น อันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่อย่างนี้ ยัง
ยกย่องอยู่อย่างนั้นเทียว ภิกษุนั้น อันภิกษุทั้งหลายพึงสวดสม
นุภาสน์กว่าจะครบสามจบ เพื่อให้สละกรรมนั้นเสีย หากเธอ
ถูกสวดสมนุภาสน์กว่าจะครบสามจบอยู่ สละกรรมนัน้ เสีย สละ
ได้อย่างนี้ นั่นเป็นการดี หากเธอไม่สละเสีย เป็นสังฆาทิเสส
(๑/๖๒๑/๗๓๕-๗๓๖)
อนิยตะ
ว่าด้วยอาบัติท่ไม่
ี แน่นอน

เป็ นปาราชิก สังฆาทิเสส หรือปาจิตตีย์ก็ได้
(อนิยตกัณฑ์)

๑. อนึ่ง ภิกษุใดรูปเดียว ส�ำเร็จการนั่งในที่ลับ คือใน
อาสนะก�ำบังพอจะท�ำการได้กับมาตุคามผู้เดียว อุบาสิกามี
วาจาทีเ่ ชือ่ ได้ เห็นภิกษุกบั มาตุคามนัน้ นัน่ แล้ว พูดขึน้ ด้วยธรรม
๓ ประการ อย่างใดอย่างหนึง่ คือด้วยปาราชิกก็ดี ด้วยสังฆาทิเสสก็ดี ด้วยปาจิตตีย์ก็ดี ภิกษุปฏิญาณซึ่งการนั่ง พึงถูกปรับ
ด้วยธรรม ๓ ประการ อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ ด้วยปาราชิกบ้าง
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ด้วยสังฆาทิเสสบ้าง ด้วยปาจิตตีย์บ้าง อีกอย่างหนึ่ง อุบาสิกา
มีวาจาที่เชื่อได้นั้น กล่าวด้วยธรรมใด ภิกษุนั้นพึงถูกปรับด้วย
ธรรมนั้น ธรรมนี้ชื่อ อนิยต
๒. อนึง่ สถานหาเป็นอาสนะก�ำบังไม่เลยทีเดียว หาเป็น
ทีพ่ อจะท�ำการได้ไม่ แต่เป็นทีพ่ อจะพูดเคาะมาตุคามด้วยวาจา
ชัว่ หยาบได้อยู่ แลภิกษุใดรูปเดียว ส�ำเร็จการนัง่ ในทีล่ บั กับด้วย
มาตุคามผู้เดียว ในอาสนะมีรูปอย่างนั้น อุบาสิกามีวาจาที่เชื่อ
ได้ เห็ น ภิ ก ษุ กั บ มาตุ ค ามนั้ น นั่ น แล้ ว พู ด ขึ้ น ด้ ว ยธรรม ๒
ประการ อย่างใดอย่างหนึง่ คือด้วยสังฆาทิเสสก็ดี ด้วยปาจิตตีย์
ก็ดี ภิกษุปฏิญาณซึ่งการนั่ง พึงถูกปรับด้วยธรรม ๒ ประการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ ด้วยสังฆาทิเสสบ้าง ด้วยปาจิตตีย์บ้าง
อีกอย่างหนึ่ง อุบาสิกามีวาจาที่เชื่อได้นั้น กล่าวด้วยธรรมใด
ภิกษุนั้นพึงถูกปรับด้วยธรรมนั้น แม้ธรรมนี้ก็ชื่อ อนิยต
นิสสัคคีย์
ว่าด้วยการได้ท่ไม่
ี สมควร ต้องสละออก
(นิสสัคคิยกัณฑ์)

๑. อนึ่ง ภิกษุใดทรงอติเรกจีวร เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์
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หากจ�ำเป็น พึงทรงอติเรกจีวรได้ ๑๐ วันเป็นอย่างยิ่ง ภิกษุให้
ล่วงก�ำหนดนั้นไป เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์ (๒/๑-๒/๓)
๒. จีวรของภิกษุส�ำเร็จแล้ว กฐินเดาะเสียแล้ว ถ้าภิกษุ
อยู่ปราศจากไตรจีวร แม้สิ้นราตรีหนึ่ง เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์
เว้นแต่ภิกษุได้รับอนุญาตจากสงฆ์ (๒/๑๑/๑๑)
๓. จีวรของภิกษุสำ� เร็จแล้ว กฐินเดาะเสียแล้ว อกาลจีวร
เกิดขึน้ แก่ภกิ ษุ ภิกษุหวังอยูก่ พ็ งึ รับ ครัน้ รับแล้ว พึงรีบให้ทำ 
� ถ้า
ผ้านั้นมีไม่พอ เมื่อความหวังว่าจะได้มีอยู่ ภิกษุนั้นพึงเก็บจีวร
นั้นไว้ได้เดือนหนึ่งเป็นอย่างยิ่ง เพื่อจีวรที่ยังบกพร่องจะได้
พอกัน ถ้าเก็บไว้ยิ่งกว่าก�ำหนดนั้น แม้ความหวังว่าจะได้มีอยู่
ก็เป็นนิสสัคคีย์ ต้องอาบัติปาจิตตีย์ (๒/๓๓/๑๙)
๔. อนึง่ ภิกษุใด ให้ภกิ ษุณผี มู้ ใิ ช่ญาติซกั ก็ดี ย้อมก็ดี ทุบ
ก็ดีซึ่งจีวรเก่า เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์ (๒/๔๒/๒๖)
๕. อนึ่ง ภิกษุใดรับจีวรจากมือภิกษุณีผู้มิใช่ญาติ เป็น
นิสสัคคิยปาจิตตีย์ เว้นไว้แต่เป็นของแลกเปลีย่ นกัน (๒/๔๘/๓๕)
๖. อนึ่ง ภิกษุใดขอต่อพ่อเจ้าเรือนก็ดี ต่อแม่เจ้าเรือนก็
ดี ผู้มิใช่ญาติเป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์ นอกจากสมัยจ�ำเป็น เช่น
จีวรถูกชิงเอาไปก็ดี มีจีวรฉิบหายก็ดี (๒/๕๔/๔๓)
๗. อนึ่ง ถ้าพ่อเจ้าเรือนก็ดี แม่เจ้าเรือนก็ดี ผู้มิใช่ญาติ
ปวารณาต่อภิกษุนั้นด้วยจีวรเป็นอันมาก เพื่อน�ำไปได้ตามใจ
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ภิกษุนั้นพึงยินดีจีวรมีอุตราสงค์อันตรวาสกเป็นอย่างมากจาก
จีวรเหล่านั้น ถ้ายินดียิ่งกว่านั้น เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์
(๒/๕๘/๔๗-๔๘)
๘. อนึง่ มีพอ่ เจ้าเรือนก็ดี แม่เจ้าเรือนก็ดี ผูม้ ใิ ช่ญาติ ตระ
เตรียมทรัพย์ ส�ำหรับจ่ายจีวรเฉพาะภิกษุไว้ว่า เราจักจ่ายจีวร
ด้วยทรัพย์สำ� หรับจ่ายจีวรนีเ้ พือ่ ภิกษุชอื่ นีใ้ ห้ครองจีวร ถ้าภิกษุ
นัน้ เขาไม่ได้ปวารณาไว้กอ่ น เข้าไปหาแล้วถึงการก�ำหนดในจีวร
ในส�ำนักของเขาว่า ดีละ ท่านจงจ่ายจีวรเช่นนัน้ หรือเช่นนี้ ด้วย
ทรัพย์ส�ำหรับจ่ายจีวรนี้ แล้วยังรูปให้ครองเถิด เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์ เพราะความเป็นผู้ใคร่ในจีวรดี (๒/๖๒/๕๓)
๙. อนึง่ มีพอ่ เจ้าเรือนก็ดี แม่เจ้าเรือนก็ดี ผูม้ ใิ ช่ญาติสอง
คน ตระเตรียมทรัพย์สำ� หรับจ่ายจีวรเฉพาะผืน ๆ ไว้เฉพาะภิกษุ
ว่า เราทั้งหลายจักจ่ายจีวรเฉพาะผืน ๆ ด้วยทรัพย์ส�ำหรับจ่าย
จีวรเฉพาะผืน ๆ เหล่านีแ้ ล้ว ยังภิกษุชอื่ นีใ้ ห้ครองจีวรหลายผืน
ด้วยกัน ถ้าภิกษุนั้นเขาไม่ได้ปวารณาไว้ก่อน เข้าไปหาแล้วถึง
การก�ำหนดในจีวรในส�ำนักของเขาว่า ดีละ ขอท่านทัง้ หลายจง
จ่ายจีวรเช่นนั้นด้วยทรัพย์ส�ำหรับจ่ายจีวรเฉพาะผืน ๆ เหล่านี้
แล้ว ทัง้ สองคนรวมกัน ยังรูปให้ครองจีวรผืนเดียวเถิด เป็นนิสสัคคียปาจิตตีย์ เพราะความเป็นผู้ใคร่ในจีวรดี (๒/๖๖/๕๙)
๑๐. อนึ่ง พระราชาก็ดี ราชอ�ำมาตย์ก็ดี พราหมณ์ก็ดี
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คหบดีกด็ ี ส่งทรัพย์สำ� หรับจ่ายจีวรไปด้วยทูตเฉพาะภิกษุวา่ เจ้า
จงจ่ายจีวรด้วยทรัพย์ส�ำหรับจ่ายจีวรนี้ แล้วยังภิกษุชื่อนี้ให้
ครองจีวร ถ้าทูตนั้นเข้าไปหาภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าทรัพย์
ส�ำหรับจ่ายจีวรนีน้ ำ� มาเฉพาะท่าน ขอท่านจงรับทรัพย์สำ� หรับ
จ่ายจีวร ภิกษุนนั้ พึงกล่าวต่อทูตนัน้ อย่างนีว้ า่ พวกเราหาได้รบั
ทรัพย์ส�ำหรับจ่ายจีวรไม่ พวกเรารับแต่จีวรอันเป็นของควร
โดยกาล ถ้าทูตนั้นกล่าวต่อภิกษุนั้นอย่างนี้ว่า ก็ใคร ๆ ผู้เป็น
ไวยาวัจกรของท่านมีหรือ? ภิกษุผู้ต้องการจีวรพึงแสดงชนผู้
ท�ำการในอารามหรืออุบาสกให้เป็นไวยาวัจกร ด้วยค�ำว่า คน
นัน้ แลเป็นไวยาวัจกรของภิกษุทงั้ หลาย ถ้าทูตนัน้ สัง่ ไวยาวัจกร
นั้นให้เข้าใจแล้ว เข้าไปหาภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า คนที่ท่าน
แสดงเป็นไวยาวัจกรนั้น ข้าพเจ้าสั่งให้เข้าใจแล้ว ท่านจงเข้าไป
หา เขาจักให้ท่านครองจีวรตามกาล ภิกษุผู้ต้องการจีวรเข้าไป
หาไวยาวัจกรแล้ว พึงทวงพึงเตือนสองสามครั้งว่า รูปต้องการ
จีวร ภิกษุทวงอยู่เตือนอยู่สองสามครั้ง ยังไวยาวัจกรนั้นให้จัด
จีวรส�ำเร็จได้ การให้ส�ำเร็จได้ด้วยอย่างนี้ นั่นเป็นการดี ถ้าให้
ส�ำเร็จไม่ได้ พึงยืนนิ่งต่อหน้า ๔ ครั้ง ๕ ครั้ง ๖ ครั้ง เป็นอย่าง
มาก เธอยืนนิ่งต่อหน้า ๔ ครั้ง ๕ ครั้ง ๖ ครั้ง เป็นอย่างมาก
หากยังไวยาวัจกรนั้นให้จัดจีวรส�ำเร็จได้ นั่นเป็นการดี ถ้าให้
ส�ำเร็จไม่ได้ หากพยายามให้ยงิ่ กว่านั้น แล้วยังจีวรนั้นให้ส�ำเร็จ
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เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์ ถ้าให้สำ� เร็จไม่ได้พงึ ไปเองก็ได้ ส่งทูตไป
ก็ได้ ในส�ำนักทีส่ ง่ ทรัพย์สำ� หรับจ่ายจีวรมาเพือ่ เธอ บอกว่า ท่าน
ส่งทรัพย์ส�ำหรับจ่ายจีวรไปเฉพาะภิกษุใด ทรัพย์นั้นหาส�ำเร็จ
ประโยชน์น้อยหนึ่งแก่ภิกษุนั้นไม่ ท่านจงทวงเอาทรัพย์ของ
ท่านคืน ทรัพย์ของท่านอย่าได้ฉิบหายเสียเลย นี้เป็นสิ่งที่ควร
ท�ำในเรื่องนั้น (๒/๗๐/๖๕-๖๖)
๑๑. อนึ่ง ภิกษุใด ให้ท�ำผ้ารองนั่งเจือด้วยไหม เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์ (๒/๗๔/๗๑)
๑๒. อนึ่ง ภิกษุใด ให้ท�ำผ้ารองนั่งด้วยขนเจียมด�ำล้วน
เป็นนิสสัคคิยปาจิตต์ (๒/๗๘/๗๖)
๑๓. อนึ่ง ภิกษุผู้ให้ท�ำผ้ารองนั่งใหม่ พึงถือเอาขนเจียม
ด�ำ ๒ ส่วน ขนเจียมขาว ๑ ส่วน ขนเจียมแดง ๑ ส่วน ถ้าภิกษุ
ไม่ถอื เอาขนเจียมด�ำ ๒ ส่วน ขนเจียมขาว ๑ ส่วน ขนเจียมแดง
๑ ส่วน ให้ทำ� ผ้ารองนัง่ ใหม่ เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์ (๒/๘๒/๘๐)
๑๔. อนึ่ง ภิกษุให้ท�ำผ้ารองนั่งใหม่แล้ว พึงทรงไว้ให้ได้
๖ ปี ถ้ายังหย่อนกว่า ๖ ปี เธอสละเสียก็ดี หรือยังไม่สละแล้ว
ให้ทำ� ผ้ารองนัง่ ใหม่ เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์ เว้นไว้แต่ภกิ ษุได้รบั
อนุญาตจากสงฆ์ (๒/๘๗/๘๖)
๑๕. อนึ่ง ภิกษุผู้ให้ท�ำผ้ารองนั่ง พึงถือเอาคืบสุคตโดย
รอบแห่งสันถัตเก่า เพื่อท�ำให้เสียสี ถ้าภิกษุไม่ถือเอาคืบสุคต
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โดยรอบแห่งผ้ารองนั่งเก่า ให้ท�ำใหม่หมด เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์ (๒/๙๓/๙๒)
๑๖. อนึ่ง ขนเจียมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้เดินทางไกล ภิกษุ
ต้องการพึงรับได้ ครั้นรับแล้ว เมื่อคนถือไม่มี พึงถือไปด้วยมือ
ของตนเองตลอดระยะทาง ๓ โยชน์เป็นอย่างมาก ถ้าเธอถือ
เอาไปยิ่ ง กว่ า นั้ น แม้ ค นถื อ ไม่ มี เป็ น นิ ส สั ค คิ ย ปาจิ ต ตี ย ์
(๒/๙๗/๙๖)
๑๗. อนึง่ ภิกษุใด ยังภิกษุณผี มู้ ใิ ช่ญาติ ให้ซกั ก็ดี ให้ยอ้ ม
ก็ดี ให้สางก็ดซี งึ่ ขนเจียม เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์ (๒/๑๐๑/๑๐๑)
๑๘. อนึง่ ภิกษุใด รับก็ดี ให้รบั ก็ดี ซึง่ ทอง เงิน หรือยินดี
ทอง เงินอันเขาเก็บไว้ให้ เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์ (๒/๑๐๕/๑๑๐)
๑๙. อนึง่ ภิกษุใดถึงความซือ้ ขายด้วยเงินตรามีประการ
ต่าง ๆ เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์ (๒/๑๐๙/๑๑๔)
๒๐. อนึ่ง ภิกษุใดถึงการแลกเปลี่ยนมีประการต่าง ๆ
เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์ (๒/๑๑๓/๑๒๐)
๒๑. อนึ่ง ภิกษุใด ทรงอติเรกบาตร เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์ หากจ�ำเป็น พึงทรงไว้ได้ ๑๐ วัน เป็นอย่างยิ่ง ภิกษุ
ให้ล่วงก�ำหนดนั้นไป เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์ (๒/๑๑๘/๑๒๖)
๒๒. อนึง่ ภิกษุใด มีบาตรมีแผลน้อยกว่าห้าแผล ให้จา่ ย
บาตรใหม่เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์ ภิกษุนั้นพึงสละบาตรใบนั้น
ในภิกษุบริษัท บาตรใบสุดท้ายแห่งภิกษุบริษัทนั้น พึงมอบให้
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แก่ภิกษุนั้นสั่งว่า ภิกษุ นี้บาตรของท่าน พึงทรงไว้กว่าจะแตก
นี้เป็นสิ่งที่ควรท�ำในเรื่องนั้น (๒/๑๓๐/๑๓๓)
๒๓. อนึง่ มีเภสัชอันควรลิม้ ของภิกษุผอู้ าพาธ คือ เนยใส
เนยข้น น�้ำมัน น�้ำผึ้ง น�้ำอ้อย ภิกษุรับประเคนของนั้นแล้ว พึง
เก็บไว้ฉันได้เจ็ดวันเป็นอย่างยิ่ง ภิกษุให้ล่วงก�ำหนดนั้นไป เป็น
นิสสัคคิยปาจิตตีย์ (๒/๑๔๐/๑๔๘)
๒๔. ภิกษุรู้ว่าฤดูร้อนยังเหลืออีก ๑ เดือน ท�ำการ
แสวงหาจีวรคือผ้าอาบน�ำ้ ฝนได้ รูว้ า่ ฤดูรอ้ นยังเหลืออีกกึง่ เดือน
พึงท�ำนุ่งได้ ถ้าเธอรู้ว่าฤดูร้อนเหลือล�้ำกว่า ๑ เดือน แสวงหา
จีวร คือผ้าอาบน�้ำฝน รู้ว่าฤดูร้อนเหลือล�้ำกว่ากึ่งเดือน ท�ำนุ่ง
เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์ (๒/๑๔๕/๑๕๓)
๒๕. อนึ่งภิกษุใดให้จีวรแก่ภิกษุเองแล้ว โกรธ น้อยใจ
ชิงเอามาก็ดี ให้ชิงเอามาก็ดี เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์
(๒/๑๔๙/๑๕๘)
๒๖. อนึง่ ภิกษุใดขอด้ายมาเองแล้ว ยังช่างหูกให้ทอจีวร
เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์ (๒/๑๕๓/๑๖๓)
๒๗. อนึ่ง พ่อเจ้าเรือนก็ดี แม่เจ้าเรือนก็ดี ผู้มิใช่ญาติ สั่ง
ช่างหูกให้ทอจีวรเฉพาะภิกษุ ถ้าภิกษุนั้น เขาไม่ได้ปวารณาไว้
ก่อน เข้าไปหาช่างหูก แล้วถึงความก�ำหนดในจีวรในส�ำนักของ
เขานั้นว่า จีวรผืนนี้ทอเฉพาะรูป ขอท่านจงท�ำให้ยาว ให้กว้าง
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ให้แน่น ให้เป็นของที่ขึงดี ให้เป็นของที่ทอดี ให้เป็นของที่สาง
ดี ให้เป็นของที่กรีดดี แม้ไฉนรูปจะให้ของเล็กน้อยเป็นรางวัล
แก่ทา่ น ครัน้ กล่าวอย่างนีแ้ ล้ว ภิกษุนนั้ ให้ของเล็กของน้อยเป็น
รางวัล โดยที่สุดแม้สักว่าบิณฑบาต เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์
(๒/๑๕๗/๑๖๙-๑๗๐)
๒๘. วันปุรณมีที่ครบ ๓ เดือน แห่งเดือนกัตติกา ยังไม่
มาอีก ๑๐ วัน อัจเจกจีวร เกิดขึ้นแก่ภิกษุ ภิกษุรู้ว่าเป็นอัจเจก
จีวร2 พึงรับไว้ได้ ครัน้ รับไว้แล้วพึงเก็บไว้ได้จนตลอดสมัยทีเ่ ป็น
จีวรกาล ถ้าเธอเก็บไว้ยิ่งกว่านั้น เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์
(๒/๑๖๑/๑๗๕)
๒๙. อนึ่ง ภิกษุจ�ำพรรษาแล้ว จะอยู่ในเสนาสนะป่า ที่
รูก้ นั ว่าเป็นทีม่ รี งั เกียจ มีภยั จ�ำเพาะหน้า ตลอดถึงวันเพ็ญเดือน
๑๒ ปรารถนาอยู่ พึงเก็บจีวร ๓ ผืน ผืนใดผืนหนึ่งไว้ในละแวก
บ้านได้ และปัจจัยอะไรๆ เพื่อจะอยู่ปราศจากจีวรนั้นจะพึงมี
แก่ภกิ ษุนนั้ ภิกษุนนั้ พึงอยูป่ ราศจากจีวรนัน้ ได้ ๖ คืนเป็นอย่าง
ยิ่ง ถ้าเธออยู่ปราศยิ่งกว่านั้น เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์ เว้นไว้แต่
ภิกษุได้รับอนุญาตจากสงฆ์ (๒/๑๖๕/๑๘๐-๑๘๑)
๓๐. อนึ่ง ภิกษุใด รู้อยู่ น้อมลาภที่เขาน้อมไว้เป็นของ
จะถวายสงฆ์มาเพือ่ ตน เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์ (๒/๑๖๙/๑๘๗)
2อัจเจกจีวรหมายถึงจีวรรีบร้อน ที่ทายกผู้มีเหตุรีบร้อนขอถวายก่อนกำ�หนดเวลาปกติ
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ปาจิตตีย์

ว่าด้วยอาบัติที่ต้องแสดงความส�ำนึกจึงท�ำคืนได้
(ปาจิตติยกัณฑ์)

๑. เป็นปาจิตตีย์ ในเพราะสัมปชามุสาวาท(กล่าวเท็จทัง้
ที่รู้) (๒/๑๗๓/๑๙๒)
๒. เป็นปาจิตตีย์ ในเพราะโอมสวาท(ค�ำพูดเสียดแทงให้
เจ็บใจ) (๒/๑๘๕/๒๐๖)
๓. เป็นปาจิตตีย์ ในเพราะส่อเสียดเหน็บแนม
(๒/๒๕๕/๒๗๖)
๔. อนึ่ง ภิกษุใดยังอนุปสัมบันให้กล่าวธรรมโดยบท(ขึ้น
ต้นพร้อมกัน จบลงพร้อมกัน) เป็นปาจิตตีย์ (๒/๒๘๔/๒๙๐)
๕. อนึ่ง ภิกษุใดนอนร่วมกับอนุปสัมบัน เป็นปาจิตตีย์
หากจ�ำเป็น ห้ามยิ่งกว่า ๒-๓ คืน (๒/๒๙๐/๒๙๔)
๖. อนึ่ง ภิกษุใดนอนร่วมกับมาตุคาม เป็นปาจิตตีย์
(๒/๒๙๔/๒๙๘)
๗. อนึ่ง ภิกษุใดแสดงธรรมแก่มาตุคาม เป็นปาจิตตีย์
หากจ�ำเป็น ห้ามแสดงเกิน ๕-๖ ค�ำ เว้นแต่มบี รุ ษุ ผูร้ เู้ ดียงสาอยู่
ด้วย (๒/๓๐๐/๓๐๒)
๘. อนึ่ง ภิกษุใดบอกอุตตริมนุสสธรรมแก่อนุปสัมบัน
เป็นปาจิตตีย์เพราะมีจริง (๒/๓๐๕/๓๐๘)
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๙. อนึง่ ภิกษุใด บอกอาบัตชิ วั่ หยาบของภิกษุแก่อนุปสัมบัน
เป็นปาจิตตีย์ เว้นไว้แต่ภิกษุได้รับสมมติ (๒/๓๔๒/๓๔๒)
๑๐. อนึง่ ภิกษุใด ขุดก็ดี ให้ขดุ ก็ดี ซึง่ ปฐพี เป็นปาจิตตีย์
(๒/๓๔๙/๓๔๔)
๑๑. เป็นปาจิตตีย์ ในเพราะพรากพืช (๒/๓๕๔/๓๔๘)
๑๒. เป็นปาจิตตีย์ ในเพราะความเป็นผู้กล่าวกลบ
เกลื่อน หรือพยายามท�ำให้สงฆ์ล�ำบาก (๒/๓๖๑/๓๕๓)
๑๓. เป็นปาจิตตีย์ ในเพราะความเป็นผู้ให้โพนทะนา
หรือบ่นว่า (๒/๓๖๙/๓๕๖)
๑๔. อนึง่ ภิกษุใดวางไว้แล้วก็ดี ให้วางไว้แล้วก็ดี ซึง่ เตียง
ก็ดี ตั่งก็ดี ฟูกก็ดี เก้าอี้ก็ดี อันเป็นของสงฆ์ในที่แจ้ง เมื่อหลีก
ไป ไม่เก็บเองก็ดี ไม่ให้เก็บก็ดี ซึ่งเสนาสนะที่วางไว้นั้น หรือไม่
บอกมอบหมาย ไปเสีย เป็นปาจิตตีย์ อนึ่ง มีพระพุทธานุญาต
ให้ภิกษุเก็บเสนาสนะไว้ในปะร�ำหรือที่โคนไม้ หรือในที่ซึ่งนก
จะไม่ถ่ายมูลรดได้ตลอดแปดเดือนที่มิใช่ฤดูฝน
(๒/๓๗๔-๓๗๕/๓๖๐)
๑๕. อนึ่ง ภิกษุใด ปูแล้วก็ดี ให้ปูแล้วก็ดี ซึ่งที่นอนใน
วิหารเป็นของสงฆ์ เมื่อหลีกไป ไม่เก็บเองก็ดี ไม่ให้เก็บก็ดี ซึ่ง
ที่นอนอันปูไว้นั้น หรือไม่บอกมอบหมาย ไปเสีย เป็นปาจิตตีย์
(๒/๓๗๙/๓๖๔)
๑๖. อนึ่ง ภิกษุใด รู้อยู่ ส�ำเร็จการนอนแทรกแซงภิกษุ
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ผู้เข้าไปก่อนในวิหารของสงฆ์ ด้วยหมายว่า ผู้ใดมีความคับใจ
ผู้นั้นจักหลีกไปเอง เป็นปาจิตตีย์ (๒/๓๘๓/๓๖๖)
๑๗. อนึ่ง ภิกษุใด โกรธ ขัดใจ ฉุดคร่าก็ดี ให้ฉุดคร่าก็ดี
ซึ่งภิกษุจากวิหารของสงฆ์ เป็นปาจิตตีย์ (๒/๓๘๗/๓๗๐)
๑๘. อนึ่ง ภิกษุใด นั่งทับก็ดี นอนทับก็ดี ซึ่งเตียงก็ดี ซึ่ง
ตัง่ ก็ดี อันมีเท้าเสียบ บนร้านในวิหารเป็นของสงฆ์ เป็นปาจิตตีย์
(๒/๓๙๒/๓๗๓)
๑๙. อนึง่ ภิกษุผใู้ ห้ทำ� ซึง่ วิหารใหญ่ จะวางเช็ดหน้าเพียง
ไรแต่กรอบแห่งประตู จะบริกรรมช่องหน้าต่าง พึงยืนในที่
ปราศจากของสดเขียว อ�ำนวยให้พอกได้ ๒-๓ ชัน้ ถ้าเธออ�ำนวย
ยิ่งกว่านั้น แม้ยืนในที่ปราศจากของสดเขียว ก็เป็นปาจิตตีย์
(๒/๓๙๗/๓๗๗)
๒๐. อนึ่ง ภิกษุใด รู้อยู่ว่าน�้ำมีตัวสัตว์ รดก็ดี ให้รดก็ดี
ซึ่งหญ้าก็ดี ดินก็ดี เป็นปาจิตตีย์ (๒/๔๐๒/๓๗๙)
๒๑. อนึ่ง ภิกษุใดไม่ได้รับสมมติ กล่าวสอนพวกภิกษุณี
(เทียบเคียงอุบาสิกาด้วย) เป็นปาจิตตีย์ (๒/๔๐๖/๓๘๔)
๒๒. ภิกษุ แม้ได้รับสมมติแล้ว เมื่อพระอาทิตย์อัสดง
แล้ว กล่าวสอนพวกภิกษุณี(เทียบเคียงอุบาสิกาด้วย) เป็น
ปาจิตตีย์ (๒/๔๒๕/๓๙๓)
๒๓. อนึ่ง ภิกษุใด เข้าไปสั่งสอนพวกภิกษุณีถึงที่อาศัย
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แห่งภิกษุณี เป็นปาจิตตีย์ ยกเว้นภิกษุณีอาพาธ
(๒/๔๓๐/๓๙๗)
๒๔. อนึง่ ภิกษุใด กล่าวอย่างนีว้ า่ พวกภิกษุสงั่ สอนพวก
ภิกษุณีเพราะเหตุอามิส เป็นปาจิตตีย์ (๒/๔๓๔/๓๙๙)
๒๕. อนึ่ง ภิกษุใด ให้จีวรแก่ภิกษุณีผู้มิใช่ญาติ เป็น
ปาจิตตีย์ เว้นไว้แต่แลกเปลี่ยนกัน (๒/๔๔๓/๔๐๔)
๒๖. อนึ่ง ภิกษุใด เย็บก็ดี ให้เย็บก็ดี ซึ่งจีวร เพื่อภิกษุณี
ผู้มิใช่ญาติ เป็นปาจิตตีย์ (๒/๔๔๗/๔๐๗)
๒๗. อนึ่ง ภิกษุใดชักชวนกันแล้ว เดินทางไกลด้วยกัน
กับภิกษุณี โดยที่สุดแม้สิ้นระยะหมู่บ้านหนึ่ง เป็นปาจิตตีย์
ยกเว้นเป็นทางที่มีภัยเฉพาะหน้า (๒/๔๕๒/๔๑๐)
๒๘. อนึ่ง ภิกษุใดชักชวนกันแล้ว โดยสารเรือล�ำเดียว
กับภิกษุณี เป็นปาจิตตีย์ เว้นไว้แต่ข้ามฟาก (๒/๔๕๗/๔๑๔)
๒๙. อนึง่ ภิกษุใด รูอ้ ยู่ ฉันบิณฑบาตอันภิกษุณแี นะน�ำให้
ถวาย เป็นปาจิตตีย์ เว้นแต่คฤหัสถ์ปรารภไว้กอ่ น (๒/๔๖๒/๔๑๙)
๓๐. อนึง่ ภิกษุใด ผูเ้ ดียว ส�ำเร็จการนัง่ ในทีล่ บั กับภิกษุณี
ผู้เดียว เป็นปาจิตตีย์ (๒/๔๖๖/๔๒๑)
๓๑. ภิกษุพึงฉันอาหารในโรงทานได้ครั้งหนึ่ง ถ้าฉันยิ่ง
กว่านั้น เป็นปาจิตตีย์ เว้นแต่ภิกษุอาพาธ  (๒/๔๗๑/๔๒๕)
๓๒. เป็นปาจิตตีย์ ในเพราะฉันเป็นหมู่ เว้นแต่ภกิ ษุอาพาธ
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เว้นแต่เป็นสมัยถวายจีวร สมัยท�ำจีวร คราวเดินทางไกล คราวที่
โดยสารไปในเรือ เป็นสมัยประชุมใหญ่ หรือเป็นภัตนิมนต์ของ
สมณะ (๒/๔๘๒/๔๓๒)
๓๓. เป็นปาจิตตีย์ เพราะรับนิมนต์ในที่หนึ่ง แต่ไปฉัน
ในทีอ่ นื่ มาก่อน เว้นแต่อาพาธ หรือเป็นสมัยถวายจีวร หรือเป็น
สมัยท�ำจีวร (๒/๔๘๙/๔๓๘)
๓๔. อนึง่ เขาปวารณาเฉพาะภิกษุผเู้ ข้าไปสูต่ ระกูล ด้วย
ขนมก็ดีด้วยสัตตุผงก็ดี เพื่อน�ำไปได้ตามปรารถนา ภิกษุผู้
ต้องการพึงรับได้เต็ม ๒-๓ บาตร ถ้ารับยิ่งกว่านั้นเป็นปาจิตตีย์
ครั้นรับเต็ม ๒-๓ บาตรแล้ว น�ำออกจากที่นั้นแล้ว พึงแบ่งปัน
กับภิกษุทงั้ หลาย นีเ้ ป็นสิง่ ทีค่ วรท�ำในเรือ่ งนัน้ (๒/๔๙๕/๔๔๔)
๓๕. อนึง่ ภิกษุใดฉันเสร็จ ห้ามภัตรแล้ว เคีย้ วอีกก็ดี ฉัน
อีกก็ดี ซึ่งของเคี้ยวก็ดี ซึ่งของฉันก็ดี เป็นปาจิตตีย์ เว้นแต่เป็น
เดน (๒/๕๐๐/๔๔๙)
๓๖. อนึ่ง ภิกษุใดรู้อยู่ เพ่งจะหาโทษให้ น�ำไปปวารณา
ภิกษุผู้ฉันเสร็จห้ามภัตรแล้ว ด้วยของเคี้ยวก็ดี ด้วยของฉันก็ดี
อันมิใช่เดน บอกว่า นิมนต์เถิด ภิกษุเคี้ยวก็ตาม ฉันก็ตาม พอ
เธอฉันแล้ว ภิกษุผู้นิมนต์เป็นปาจิตตีย์ (๒/๕๐๔/๔๕๓)
๓๗. อนึง่ ภิกษุใด เคีย้ วก็ดี ฉันก็ดี ซึง่ ของเคีย้ วก็ดี ซึ่งของ
ฉันก็ดี ในเวลาวิกาล เป็นปาจิตตีย์ (๒/๕๐๘/๔๕๗)
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๓๘. อนึ่ง ภิกษุใด เคี้ยวก็ดี ฉันก็ดี ซึ่งของเคี้ยวก็ดี ซึ่ง
ของฉันก็ดี ที่ท�ำการสั่งสม เป็นปาจิตตีย์ (๒/๕๑๒/๔๖๐)
๓๙. อนึ่ง ภิกษุใด ขอโภชนะอันประณีตเห็นปานนี้ คือ
เนยใส เนยข้น น�้ำมัน น�้ำผึ้ง น�้ำอ้อย ปลา เนื้อ นมสด นมส้ม
เพื่อประโยชน์แก่ตน แล้วฉัน เป็นปาจิตตีย์ เว้นแต่อาพาธ
(๒/๕๑๗/๔๖๓)
๔๐. อนึ่ง ภิกษุใด กลืนอาหารที่เขายังไม่ได้ให้ ล่วงช่อง
ปาก เป็นปาจิตตีย์ เว้นไว้แต่นำ�้ และไม้ชำ� ระฟัน (๒/๕๒๓/๔๖๗)
๔๑. อนึ่ง ภิกษุใด ให้ของเคี้ยวก็ดี ของกินก็ดี แก่อเจลก
ก็ดี แก่ปริพาชกก็ดี แก่ปริพาชิกาก็ดี ด้วยมือของตน เป็น
ปาจิตตีย์ (๒/๕๒๗/๔๗๑)
๔๒. อนึ่ง ภิกษุใด กล่าวต่อภิกษุอย่างนี้ว่า ท่านจงมา
เข้าไปสูบ่ า้ นหรือสูน่ คิ มเพือ่ บิณฑบาตด้วยกัน เธอยังเขาให้ถวาย
แล้วก็ดี ไม่ให้ถวายแล้วก็ดี แก่เธอ แล้วส่งไปด้วยค�ำว่า ท่านจง
ไปเถิด การพูดก็ดี การนั่งก็ดี ของเรากับท่าน ไม่เป็นผาสุกเลย
การพูดก็ดี การนัง่ ก็ดี ของเราคนเดียว ย่อมเป็นผาสุก ท�ำความ
หมายอย่างนี้เท่านั้นแลให้เป็นปัจจัย หาใช่อย่างอื่นไม่ เป็น
ปาจิตตีย์ (๒/๕๓๑/๔๗๕)
๔๓. อนึ่ง ภิกษุใด ส�ำเร็จการนั่งแทรกแซงในตระกูลที่มี
คน ๒ คน (คือมีเฉพาะสตรี ๑ บุรษุ ๑ ทัง้ สองคนยังไม่ออกจาก
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กัน ซึ่งทั้งสองคนหาใช่ผู้ปราศจากราคะไม่) เป็นปาจิตตีย์
(๒/๕๓๕/๔๗๘)
๔๔. อนึ่ง ภิกษุใด ส�ำเร็จการนั่งในที่ลับ คือ ในอาสนะ
ก�ำบังกับมาตุคาม เป็นปาจิตตีย์ (๒/๕๓๙/๔๘๐)
๔๕. อนึ่ง ภิกษุใด ผู้เดียว ส�ำเร็จการนั่งในที่ลับกับ
มาตุคามผู้เดียว เป็นปาจิตตีย์ (๒/๕๔๓/๔๘๓)
๔๖. อนึง่ ภิกษุใด รับนิมนต์แล้ว มีภตั รอยูแ่ ล้ว ถึงความ
เป็นผู้เที่ยวไปในตระกูลทั้งหลายก่อนฉันก็ดี ทีหลังฉันก็ดี เป็น
ปาจิตตีย์ เว้นแต่สมัยถวายจีวร และสมัยท�ำจีวร (๒/๕๕๐/๔๘๙)
๔๗. ภิกษุมใิ ช่ผอู้ าพาธ พึงยินดีปวารณาด้วยปัจจัยเพียง
สี่เดือน เว้นไว้แต่ปวารณาอีก เว้นไว้แต่ปวารณาเป็นนิตย์ ถ้า
เธอยินดียิ่งกว่านั้น เป็นปาจิตตีย์ (๒/๕๕๖/๔๙๔)
๔๘. อนึง่ ภิกษุใด ไปเพือ่ จะดูเสนา(กองทัพ)อันยกออก
แล้ว เป็นปาจิตตีย์ เว้นไว้แต่มญี าติปว่ ยในกองทัพ (๒/๕๖๓/๔๙๘)
๔๙. อนึง่ ภิกษุใด มีกจิ จ�ำเป็นเพือ่ จะไปสูเ่ สนา ภิกษุนนั้
พึงอยู่ได้ในเสนาเพียง ๒-๓ คืน ถ้าอยู่ยิ่งกว่านั้น เป็นปาจิตตีย์
(๒/๕๖๗/๕๐๑)
๕๐. อนึ่ง ถ้าภิกษุอยู่ในเสนา ๒-๓ คืน ไปสู่สนามรบก็ดี
ไปสู่ที่พักพลก็ดี ไปสู่ที่จัดขบวนทัพก็ดี ไปดูกองทัพที่จัดเป็น
ขบวนแล้วก็ดี เป็นปาจิตตีย์ (๒/๕๗๒/๕๐๔)
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๕๑. เป็นปาจิตตีย์ ในเพราะดื่มสุราและเมรัย
(๒/๕๗๕/๕๐๘)
๕๒. เป็นปาจิตตีย์ ในเพราะจีผ้ อู้ นื่ ด้วยนิว้ มือให้หวั เราะ
(๒/๕๗๙/๕๑๐)
๕๓. เป็นปาจิตตีย์ ในเพราะเล่นน�้ำ (๒/๕๘๖/๕๑๓)
๕๔. เป็นปาจิตตีย์ ในเพราะความขืนท�ำผิด ไม่เอื้อเฟื้อ
ค�ำห้ามปรามตามวินัย (๒/๕๙๒/๕๑๕)
๕๕. อนึ่ง ภิกษุใดหลอนซึ่งภิกษุ เป็นปาจิตตีย์
(๒/๕๙๘/๕๑๗)
๕๖. อนึ่ง ภิกษุใด มุ่งการผิง ติดก็ดี ให้ติดก็ดี ซึ่งไฟ เป็น
ปาจิตตีย์ เว้นไว้แต่อาพาธ และการจุดแสงสว่าง (๒/๖๐๖/๕๒๐)
๕๗. อนึ่ง ภิกษุใด ยังหย่อนกึ่งเดือน อาบน�้ำ  เป็น
ปาจิตตีย์ เว้นไว้แต่ในฤดูร้อนและต้นฤดูฝน หรืออาพาธ หรือ
ท�ำงาน หรือเดินทางไกล หรือมีพายุฝน (๒/๖๑๕/๕๒๗)
๕๘. อนึง่ ภิกษุได้จวี รมาใหม่ พึงถือเอาวัตถุสำ� หรับท�ำให้
เสียสี ๓ อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ ของเขียวครามก็ได้ ตม
ก็ได้ ของด�ำคล�้ำก็ได้ ถ้าภิกษุไม่ถือเอาวัตถุส�ำหรับท�ำให้เสียสี
๓ อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง ใช้จีวรใหม่ เป็นปาจิตตีย์
(๒/๖๑๙/๕๒๙)
๕๙. อนึ่ง ภิกษุใดวิกัป(ให้หรือฝาก)จีวรเอง แก่ภิกษุก็ดี
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ภิกษุณีก็ดี สิกขมานาก็ดี สามเณรก็ดี สามเณรีก็ดี แล้วใช้สอย
จีวรนั้น ซึ่งไม่ให้เขาถอนก่อน เป็นปาจิตตีย์ (๒/๖๒๓/๕๓๒)
๖๐. อนึ่ง ภิกษุใด ซ่อนก็ดี ให้ซ่อนก็ดี ซึ่งบาตรก็ดี จีวร
ก็ดี ผ้าปูนั่งก็ดี กล่องเข็มก็ดี ประคดเอวก็ดี ของภิกษุ โดยที่สุด
แม้หมายจะหัวเราะ เป็นปาจิตตีย์ (๒/๖๒๗/๕๓๕)
๖๑. อนึง่ ภิกษุใด แกล้งพรากสัตว์จากชีวติ เป็นปาจิตตีย์
(๒/๖๓๑/๕๓๘)
๖๒. อนึง่ ภิกษุใด รูอ้ ยู่ บริโภคน�ำ้ มีตวั สัตว์ เป็นปาจิตตีย์
(๒/๖๓๕/๕๔๐)
๖๓. อนึ่ง ภิกษุใด รู้อยู่ ฟื้นอธิกรณ์ที่ท�ำเสร็จแล้วตาม
ธรรม เพื่อท�ำอีก เป็นปาจิตตีย์ (๒/๖๓๙/๕๔๒)
๖๔. อนึง่ ภิกษุใด รูอ้ ยู่ ปิดอาบัตชิ วั่ หยาบของภิกษุ เป็น
ปาจิตตีย์ (๒/๖๔๔/๕๔๕)
๖๕. อนึ่ง ภิกษุใด รู้อยู่ ยังบุคคลมีปีหย่อน ๒๐ ให้
อุปสมบท บุคคลนั้นไม่เป็นอุปสัมบันด้วย ภิกษุทั้งหลายนั้นถูก
ติเตียนด้วย นี้เป็นปาจิตตีย์ในเรื่องนั้น (๒/๖๕๐/๕๔๙)
๖๖. อนึ่ง ภิกษุใด รู้อยู่ ชักชวนแล้ว เดินทางไกลสาย
เดียวกันกับพวกพาหนะผูเ้ ป็นโจร โดยทีส่ ดุ แม้สนิ้ ระยะหมูบ่ า้ น
หนึ่ง เป็นปาจิตตีย์ (๒/๖๕๔/๕๕๒)
๖๗. อนึง่ ภิกษุใด ชักชวนแล้ว เดินทางไกลสายเดียวกัน
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กับมาตุคาม โดยที่สุดแม้สิ้นระยะหมู่บ้านหนึ่ง เป็นปาจิตตีย์
(๒/๖๕๘/๕๕๕)
๖๘. อนึ่ง ภิกษุใด กล่าวอย่างนี้ว่า ข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงธรรม
ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้ว โดยประการที่ตรัสว่าเป็น
ธรรมท�ำอันตรายได้อย่างไร ธรรมเหล่านั้นหาอาจท�ำอันตราย
แก่ผู้เสพได้จริงไม่ ภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าวอย่างนี้
ว่า ท่านอย่าได้พดู อย่างนัน้ ท่านอย่าได้กล่าวตูพ่ ระผูม้ พี ระภาค
เจ้า การกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ดีดอก พระผู้มีพระภาค
เจ้าไม่ได้ตรัสอย่างนั้นเลย แน่ะเธอ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส
ธรรมท�ำอันตรายไว้โดยบรรยายเป็นอันมาก ก็แลธรรมเหล่านัน้
อาจท�ำอันตรายแก่ผู้เสพได้จริง และภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่
อย่างนั้น ภิกษุนั้นขืนถืออยู่อย่างนั้นแล ภิกษุนั้นอันภิกษุทั้ง
หลายพึงสวดประกาศห้ามจนหนที่ ๓ ถ้าเธอถูกสวดประกาศ
ห้ามอยู่จนหนที่ ๓ สละมิจฉาทิฏฐินั้นเสียได้ นั่นเป็นการดี ถ้า
ไม่สละ เป็นปาจิตตีย์ (๒/๖๖๒/๕๕๙)
๖๙. อนึง่ ภิกษุใด รูอ้ ยู่ กินร่วมก็ดี อยูร่ ว่ มก็ดี ส�ำเร็จการ
นอนด้วย กันก็ดี กับภิกษุผู้กล่าวมิจฉาธรรม ยังไม่ได้ท�ำกรรม
อันสมควร ยังไม่ได้สละทิฏฐินนั้ เป็นปาจิตตีย์ (๒/๖๖๙/๕๖๒)
๗๐. ถ้าแม้สมณุทเทส(สามเณร)กล่าวอย่างนีว้ า่ ข้าพเจ้า
รู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้ว โดยประการที่
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ตรัสว่าเป็นธรรมท�ำอันตรายได้อย่างไร ธรรมเหล่านั้นหาอาจ
ท�ำอันตรายแก่ผเู้ สพได้จริงไม่ สมณุทเทสนัน้ อันภิกษุทงั้ หลาย
พึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่า อาวุโส สมณุทเทส เธออย่าได้พูดอย่าง
นัน้ เธออย่าได้กล่าวตูพ่ ระผูม้ พี ระภาค การกล่าวตูพ่ ระผูม้ พี ระ
ภาคไม่ดีดอก พระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสอย่างนั้นเลย อาวุโสสมณุ ท เทส พระผู ้ มี พ ระภาคตรั ส ธรรมท� ำ อั น ตรายไว้ โ ดย
บรรยายเป็นอันมาก ก็แลธรรมเหล่านั้นอาจท�ำอันตรายแก่ผู้
เสพได้จริง และสมณุทเทสนัน้ อันภิกษุทงั้ หลายว่ากล่าวอยูอ่ ย่าง
นัน้ ขืนถืออยูอ่ ย่างนัน้ เทียว สมณุทเทสนัน้ อันภิกษุทงั้ หลายพึง
ว่ากล่าวอย่างนี้ว่า แน่ะอาวุโส สมณุทเทส เธออย่าอ้างพระผู้มี
พระภาคนั้นว่าเป็นพระศาสดาของเธอตั้งแต่วันนี้ไป และพวก
สมณุทเทสอื่นย่อมได้การนอนร่วมเพียง ๒-๓ คืน กับภิกษุทั้ง
หลายอันใด แม้กิริยาที่ได้การนอนร่วมนั้นไม่มีแก่เธอ เจ้าคน
เสีย เจ้าจงไป เจ้าจงฉิบหายเสีย อนึ่ง ภิกษุใด รู้อยู่ เกลี้ยกล่อม
สมณุทเทสผูถ้ กู ให้ฉบิ หายเสียอย่างนัน้ แล้ว ให้อปุ ฏั ฐากก็ดี กิน
ร่วมก็ดี ส�ำเร็จการนอนร่วมก็ดี เป็นปาจิตตีย์ (๒/๖๗๔/๕๖๘)
๗๑. อนึง่ ภิกษุใด อันภิกษุทงั้ หลายว่ากล่าวอยูโ่ ดยชอบ
ธรรม กล่าวอย่างนีว้ า่ แน่ะเธอ ฉันจักยังไม่ศกึ ษาในสิกขาบทนี้
ตลอดเวลาที่ยังไม่ได้สอบถามภิกษุอื่นผู้ฉลาดผู้ทรงวินัย เป็น
ปาจิตตีย์ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อันภิกษุผศู้ กึ ษาอยู่ ควรรูท้ วั่ ถึง ควร
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สอบถาม ควรตริตรอง นีเ้ ป็นสิง่ ทีค่ วรท�ำในเรือ่ งนัน้ (๒/๖๘๐/๕๗๓)
๗๒. อนึง่ ภิกษุใด เมือ่ มีใครสวดปาติโมกข์อยู่ กล่าวอย่าง
นีว้ า่ ประโยชน์อะไรด้วยสิกขาบทเล็กน้อยเหล่านีท้ สี่ วดขึน้ แล้ว
ช่างเป็นไปเพือ่ ความร�ำคาญ เพือ่ ความล�ำบาก เพือ่ ความยุง่ เหยิง
นีก่ ระไร เป็นปาจิตตีย์ เพราะก่นว่าสิกขาบท (๒/๖๘๕/๕๗๖)
๗๓. อนึ่ง ภิกษุใด เมื่อพระวินัยธรสวดปาติโมกข์อยู่ทุก
กึ่งเดือน กล่าวอย่างนี้ว่า ฉันเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่า เออ ธรรมแม้นี้
ก็มาแล้วในสูตร มาสูอ่ เุ ทศทุกกึง่ เดือน ถ้าภิกษุทงั้ หลายอืน่ รูว้ า่
ภิกษุนเี้ คยนัง่ เมือ่ สวดปาติโมกข์ ๒-๓ คราวมาแล้ว พึงปรับเธอ
ตามธรรมด้วยอาบัติที่ต้องในเรื่องนั้น และพึงยกความหลงขึ้น
แก่เธอเพิ่มอีกว่า แน่ะเธอ ไม่ใช่ลาภของเธอ เธอได้ไม่ดีแล้ว
ด้วยเหตุวา่ เมือ่ ปาติโมกข์กำ� ลังสวดอยู่ เธอหาท�ำในใจให้สำ� เร็จ
ประโยชน์ดีไม่ นี้เป็นปาจิตตีย์ ในความเป็นผู้แสร้งท�ำหลงนั้น
(๒/๖๘๙/๕๗๙)
๗๔. อนึ่ง ภิกษุใด โกรธ น้อยใจ ให้ท�ำร้ายภิกษุ เป็น
ปาจิตตีย์ (๒/๖๙๕/๕๘๒)
๗๕. อนึ่ง ภิกษุใด โกรธ น้อยใจ เงื้อฝ่ามือขึ้นแก่ภิกษุ
เป็นปาจิตตีย์ (๒/๖๙๙/๕๘๔)
๗๖. อนึ่ง ภิกษุใด พยายามก�ำจัดซึ่งภิกษุด้วยอาบัติสังฆาทิเสสอันหามูลมิได้ เป็นปาจิตตีย์ (๒/๗๐๓/๕๘๖)
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๗๗. อนึ่ง ภิกษุใด แกล้งก่อความร�ำคาญแก่ภิกษุด้วย
หมายว่า ความไม่ผาสุกจักมีแก่เธอแม้ครูห่ นึง่ หาใช่อย่างอืน่ ไม่
เป็นปาจิตตีย์ (๒/๗๐๗/๕๘๙)
๗๘. อนึ่ง ภิกษุใด เมื่อภิกษุทั้งหลายเกิดหมางกัน เกิด
ทะเลาะกันถึงการวิวาทกัน ยืนแอบฟังด้วยหมายว่าจักได้ฟงั ค�ำ
ที่เธอพูดกัน เจตนาอย่างนี้ หาใช่อย่างอื่นไม่ เป็นปาจิตตีย์
(๒/๗๑๑/๕๙๒)
๗๙. อนึง่ ภิกษุใด ให้ฉนั ทะ(ความยินดี)เพือ่ กรรมอันเป็น
ธรรมแล้ว ถึงความบ่นว่าในภายหลัง เป็นปาจิตตีย  ์ (๒/๗๑๕/๕๙๕)
๘๐. อนึ่ง ภิกษุใด เมื่อเรื่องอันจะพึงวินิจฉัยยังเป็นไป
อยู่ในสงฆ์ ไม่ให้ฉันทะแล้วลุกจากอาสนะหลีกไปเสีย เป็น
ปาจิตตีย์ (๒/๗๑๙/๕๙๘)
๘๑. อนึ่ง ภิกษุใด กับสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกัน ให้จีวรแก่
ภิกษุแล้ว ภายหลังบ่นว่า ภิกษุทั้งหลายน้อมลาภของสงฆ์ไป
ตามชอบใจ เป็นปาจิตตีย์ (๒/๗๒๓/๖๐๑)
๘๒. อนึ่ง ภิกษุใด รู้อยู่ น้อมลาภที่เขาน้อมไปจะถวาย
สงฆ์มาเพื่อบุคคล เป็นปาจิตตีย์ (๒/๗๒๗/๖๐๔)
๘๓. อนึง่ ภิกษุใด ไม่ได้รบั บอกก่อน ก้าวล่วงธรณีเข้าไป
ในห้องของพระราชาผูก้ ษัตริยไ์ ด้รบั มุรธาภิเษกแล้ว ทีพ่ ระราชา
ยังไม่ได้เสด็จออก ทีร่ ตั นะยังไม่ออก(พระมเหสีหรือทัง้ สองพระ80
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องค์ยังไม่เสด็จออก) เป็นปาจิตตีย์ (๒/๗๓๔/๖๑๑)
๘๔. อนึ่ง ภิกษุใด เก็บเอาก็ดี ให้เก็บเอาก็ดี ซึ่งรัตนะก็
ดี ซึง่ ของทีส่ มมติวา่ รัตนะก็ดี เป็นปาจิตตีย์ เว้นไว้แต่ในวัดทีอ่ ยู่
หรือในที่อยู่พัก เมื่อภิกษุเก็บเอาก็ดี ให้เก็บเอาก็ดี ซึ่งรัตนะก็ดี
ซึง่ ของทีส่ มมติวา่ รัตนะก็ดี ในวัดทีอ่ ยูก่ ด็ ี ในทีอ่ ยูพ่ กั ก็ดี พึงเก็บ
ไว้ด้วยหมายว่า ของผู้ใด ผู้นั้นจะได้น�ำไป นี้เป็นสิ่งที่ควรท�ำใน
เรื่องนั้น (๒/๗๔๐/๖๑๗)
๘๕. อนึ่ง ภิกษุใด ไม่อ�ำลาภิกษุที่มีอยู่แล้วเข้าไปสู่บ้าน
ในเวลาวิกาล เป็นปาจิตตีย์ เว้นไว้แต่มกี จิ รีบด่วน (๒/๗๔๗/๖๒๒)
๘๖. อนึ่ง ภิกษุใด ให้ท�ำกล่องเข็ม ด้วยกระดูกก็ดี ด้วย
งาก็ดี ด้วยเขาก็ดี เป็นปาจิตตีย์ ที่ให้ต่อยท�ำลายเสีย
(๒/๗๕๑/๖๒๕)
๘๗. อนึ่ง ภิกษุผู้ให้ท�ำเตียงก็ดี ตั่งก็ดี ใหม่ พึงท�ำให้มี
เท้าเพียง ๘ นิ้วสุคต เว้นไว้แต่แม่แคร่เบื้องต�่ำ  เธอท�ำให้ล่วง
ประมาณนั้นไป เป็นปาจิตตีย์ ให้ตัดออกเสีย (๒/๗๕๕/๖๒๗)
๘๘. อนึ่ง ภิกษุใด ให้ท�ำเตียงก็ดี ตั่งก็ดี เป็นของหุ้มนุ่น
เป็นปาจิตตีย์ ให้รื้อเสีย (๒/๗๕๙/๖๒๙)
๘๙. อนึ่ง ภิกษุผู้ให้ท�ำผ้าส�ำหรับนั่ง พึงให้ท�ำให้ไ ด้
ประมาณ นี้ประมาณในค�ำนั้นคือ โดยยาว ๒ คืบ โดยกว้างคืบ
ครึ่ง ชายคืบหนึ่ง ด้วยคืบสุคต เธอท�ำให้ล่วงประมาณนั้นไป
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เป็นปาจิตตีย์ ที่ให้ตัดเสีย (๒/๗๖๔/๖๓๒)
๙๐. อนึ่ง ภิกษุผู้ให้ท�ำผ้าปิดฝี พึงให้ท�ำให้ได้ประ มาณ
นี้ประมาณในค�ำนั้นคือ โดยยาว ๔ คืบ โดยกว้าง ๒ คืบ ด้วย
คืบสุคต เธอให้ล่วงประมาณนั้นไป เป็นปาจิตตีย์ ที่ให้ตัดเสีย
(๒/๗๖๘/๖๓๔)
๙๑. อนึ่ง ภิกษุผู้ให้ท�ำผ้าอาบน�้ำฝน พึงให้ท�ำให้ได้
ประมาณ นี้ประมาณในค�ำนั้นคือ โดยยาว ๖ คืบ โดยกว้าง ๒
คืบครึ่ง ด้วยคืบสุคต เธอท�ำให้ล่วงประมาณนั้น เป็นปาจิตตีย์
มีอันให้ตัดเสีย (๒/๗๗๒/๖๓๖)
๙๒. อนึง่ ภิกษุใด ให้ทำ� จีวรมีประมาณเท่าสุคตจีวร หรือ
ยิ่งกว่า เป็นปาจิตตีย์ มีอันให้ตัดเสีย นี้ประมาณแห่งสุคตจีวร
ของพระสุคตคือ โดยยาว ๙ คืบ โดยกว้าง ๖ คืบสุคต
(๒/๗๗๖/๖๓๘)
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ปาฏิเทสนียะ

ว่าด้วยความผิดที่ต้องติเตียนตนเองจึงพ้นผิด
(ปาฏิเทสนียกัณฑ์)

๑. อนึง่ ภิกษุใด รับของเคีย้ วก็ดี ของฉันก็ดี ด้วยมือของ
ตน จากมือของภิกษุณีผู้มิใช่ญาติ ผู้เข้าไปและสู่ละแวกบ้าน
แล้วเคีย้ วก็ดี ฉันก็ดี อันภิกษุนนั้ พึงแสดงคืนว่า แน่ะเธอ ฉันต้อง
ธรรมที่น่าติ ไม่เป็นที่สบาย ควรจะแสดงคืน ฉันแสดงคืนธรรม
นั้น (๒/๗๘๑/๖๔๒)
๒. อนึง่ ภิกษุทงั้ หลายรับนิมนต์ฉนั อยูใ่ นสกุล ถ้าภิกษุณี
มายืนสั่งเสียอยู่ในที่น้ันว่า จงถวายแกงในองค์น้ี จงถวายข้าว
ในองค์นี้ ภิกษุทั้งหลายนั้นพึงรุกรานภิกษุณีนั้นว่า น้องหญิง
เธอจงหลีกไปเสียตลอดเวลาทีภ่ กิ ษุฉนั อยู่ ถ้าภิกษุแม้รปู หนึง่ ไม่
กล่าวออกไป เพือ่ จะรุกรานภิกษุณนี นั้ ว่า น้องหญิง เธอจงหลีก
ไปเสียตลอดเวลาที่ภิกษุฉันอยู่ ภิกษุเหล่านั้นพึงแสดงคืนว่า
แน่ะเธอ พวกฉันต้องธรรมที่น่าติ ไม่เป็นที่สบาย ควรจะแสดง
คืน พวกฉันแสดงคืนธรรมนั้น (๒/๗๘๔/๖๔๕-๖๔๖)
๓. อนึ่ง ภิกษุใด ไม่ได้รับนิมนต์ก่อน มิใช่ผู้อาพาธ รับ
ของเคีย้ วก็ดี ของฉันก็ดี ในตระกูลทัง้ หลายทีส่ งฆ์สมมติวา่ เป็น
เสกขะ(ผูม้ ศี รัทธาแต่หย่อนโภคทรัพย์)ด้วยมือของตน แล้วเคีย้ ว
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ก็ดี ฉันก็ดี ภิกษุนั้นพึงแสดงคืนว่า แน่ะเธอ ฉันต้องธรรมที่น่า
ติ ไม่เป็นที่สบาย ควรจะแสดงคืน ฉันแสดงคืนธรรมนั้น
(๒/๗๙๐/๖๕๑)
๔. อนึง่ ภิกษุใด อยูใ่ นเสนาสนะป่า ทีร่ กู้ นั ว่ามีภยั เฉพาะ
หน้า รับของเคีย้ วก็ดี ของฉันก็ดี อันเขาไม่ได้บอกให้รไู้ ว้กอ่ น ด้วย
มือของตน ในทีอ่ ยู่ หากไม่ใช่ผอู้ าพาธ เคีย้ วก็ดี ฉันก็ดี ภิกษุนนั้
พึงแสดงคืนว่า แน่ะเธอ ฉันต้องธรรมทีน่ า่ ติ ไม่เป็นทีส่ บาย ควร
จะแสดงคืน ฉันแสดงคืนธรรมนัน้ (๒/๗๙๔-๗๙๕/๖๕๔-๖๕๕)
เสขิยะ

ว่าด้วยจรรยามรรยาทอันงาม
(เสขิยกัณฑ์)

๑. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักนุ่งเป็นปริมณฑล
เรียบร้อย (๒/๘๐๐/๖๖๐)
๒. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักห่มเป็นปริมณฑล
เรียบร้อย (๒/๘๐๑/๖๖๐)
๓. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักปกปิดกายดี ไปใน
ละแวกบ้าน (๒/๘๐๒/๖๖๑)
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๔. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักปกปิดกายดี นั่งใน
ละแวกบ้าน (๒/๘๐๓/๖๖๒)
๕. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักส�ำรวมดี ไปใน
ละแวกบ้าน (๒/๘๐๔/๖๖๒)
๖. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักส�ำรวมดี นั่งใน
ละแวกบ้าน (๒/๘๐๕/๖๖๓)
๗. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักมีตาทอดลง ไปใน
ละแวกบ้าน (๒/๘๐๖/๖๖๓)
๘. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักมีตาทอดลง นั่งใน
ละแวกบ้าน (๒/๘๐๗/๖๖๔)
๙. ภิกษุทำ� ความศึกษาว่า เราจักไม่ไปในละแวกบ้านด้วย
ทั้งเวิกผ้า (๒/๘๐๘/๖๖๔)
๑๐. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่นั่งในละแวก
บ้านด้วยทั้งเวิกผ้า (๒/๘๐๙/๖๖๕)
๑๑. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่หัวเราะลั่น ไป
ในละแวกบ้าน (๒/๘๑๐/๖๖๖)
๑๒. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่หัวเราะลั่น นั่ง
ในละแวกบ้าน (๒/๘๑๑/๖๖๖)
๑๓. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักมีเสียงน้อย ไปใน
ละแวกบ้าน (๒/๘๑๒/๖๖๗)
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๑๔. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักมีเสียงน้อย นั่งใน
ละแวกบ้าน (๒/๘๑๓/๖๖๘)
๑๕. ภิกษุพงึ ท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่เดินโยกกาย ไป
ในละแวกบ้าน (๒/๘๑๔/๖๖๘)
๑๖. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่นั่งโยกกาย ใน
ละแวกบ้าน (๒/๘๑๕/๖๖๙)
๑๗. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่ไกวแขน ไปใน
ละแวกบ้าน (๒/๘๑๖/๖๖๙)
๑๘. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่ไกวแขน นั่งใน
ละแวกบ้าน (๒/๘๑๗/๖๗๐)
๑๙. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่โคลงศีรษะ ไป
ในละแวกบ้าน (๒/๘๑๘/๖๗๑)
๒๐. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่โคลงศีรษะ นั่ง
ในละแวกบ้าน (๒/๘๑๙/๖๗๑)
๒๑. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่ท�ำความค�้ำ ไป
ในละแวกบ้าน (๒/๘๒๐/๖๗๓)
๒๒. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่ท�ำความค�้ำ นั่ง
ในละแวกบ้าน (๒/๘๒๑/๖๗๓)
๒๓. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่คลุมศีรษะ ไป
ในละแวกบ้าน (๒/๘๒๒/๖๗๔)
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๒๔. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่คลุมศีรษะ นั่ง
ในละแวกบ้าน (๒/๘๒๓/๖๗๔)
๒๕. ภิกษุพงึ ท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่กระโหย่ง ไปใน
ละแวกบ้าน (๒/๘๒๔/๖๗๕)
๒๖. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่นั่งรัดเข่า ใน
ละแวกบ้าน (๒/๘๒๕/๖๗๖)
๒๗. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักรับบิณฑบาตโดย
เอื้อเฟื้อ (๒/๘๒๖/๖๗๖)
๒๘. ภิกษุพงึ ท�ำความศึกษาว่า เราจักมองแต่ในบาตรรับ
บิณฑบาต (๒/๘๒๗/๖๗๗)
๒๙. ภิกษุพงึ ท�ำความศึกษาว่า เราจักรับบิณฑบาตมีสปู ะ
(กับข้าว)เสมอกัน (๒/๘๒๘/๖๗๗)
๓๐. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักรับบิณฑบาตจด
เสมอขอบบาตร (๒/๘๒๙/๖๗๘)
๓๑. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักฉันบิณฑบาตโดย
เอื้อเฟื้อ (๒/๘๓๐/๖๗๙)
๓๒. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักมองดูอยู่ในบาตร
ฉันบิณฑบาต (๒/๘๓๑/๖๗๙)
๓๓. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักฉันบิณฑบาตไม่
แหว่ง (๒/๘๓๒/๖๘๐)
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๓๔. ภิกษุพงึ ท�ำความศึกษาว่า เราจักฉันบิณฑบาตมีสปู ะ
เสมอกัน (๒/๘๓๓/๖๘๑)
๓๕. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่ขยุ้มลงแต่ยอด
ฉันบิณฑบาต (๒/๘๓๔/๖๘๑)
๓๖. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่กลบแกงก็ดี
กับข้าวก็ดี ด้วยข้าวสุก เพราะความอยากได้มาก (๒/๘๓๕/๖๘๒)
๓๗. ภิกษุพงึ ท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่ขอสูปะก็ดี ข้าว
สุกก็ดี เพือ่ ประโยชน์แก่ตน ฉัน เว้นไว้แต่อาพาธ (๒/๘๓๗/๖๘๔)
๓๘. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่เพ่งโพนทะนา
แลดูบาตรของผู้อื่น (๒/๘๓๘/๖๘๕)
๓๙. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่ท�ำค�ำข้าวให้
ใหญ่นัก (๒/๘๓๙/๖๘๕)
๔๐. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักท�ำค�ำข้าวให้
กลมกล่อม (๒/๘๔๐/๖๘๖)
๔๑. ภิกษุพงึ ท�ำความศึกษาว่า เมือ่ ค�ำข้าวยังไม่นำ� มาถึง
เราจักไม่อ้าปาก (๒/๘๔๑/๖๘๗)
๔๒. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราฉันอยู่ จักไม่สอดมือ
ทั้งนั้นเข้าในปาก (๒/๘๔๒/๖๘๗)
๔๓. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า ปากยังมีค�ำข้าว เราจัก
ไม่พูด (๒/๘๔๓/๖๘๘)
88

พระไตรปิ ฎกชุดพิเศษ แก่นพระวินัยปิ ฎก

๔๔. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่ฉันเดาะค�ำข้าว
(๒/๘๔๔/๖๘๘)
๔๕. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่ฉันกัดค�ำข้าว
(๒/๘๔๕/๖๘๙)
๔๖. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่ฉันท�ำแก้มให้
ตุ่ย (๒/๘๔๖/๖๘๙)
๔๗. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่ฉันสลัดมือ
(๒/๘๔๗/๖๙๐)
๔๘. ภิกษุพงึ ท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่ฉนั ท�ำเมล็ดข้าว
ตก (๒/๘๔๘/๖๙๐)
๔๙. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่ฉันแลบลิ้น
(๒/๘๔๙/๖๙๑)
๕๐. ภิกษุพงึ ท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่ฉนั ท�ำเสียงจับๆ
(๒/๘๕๐/๖๙๑)
๕๑. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่ฉันท�ำเสียงดัง
ซูดๆ (๒/๘๕๑/๖๙๒)
๕๒. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่ฉันเลียมือ
(๒/๘๕๒/๖๙๓)
๕๓. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่ฉันขอดบาตร
(๒/๘๕๓/๖๙๔)
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๕๔. ภิกษุพงึ ท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่ฉนั เลียริมฝีปาก
(๒/๘๕๔/๖๙๔)
๕๕. ภิกษุพงึ ท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่รบั โถน�ำ้ ด้วยมือ
เปื้อน (๒/๘๕๕/๖๙๕)
๕๖. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่เทน�้ำล้างบาตร
มีเมล็ดข้าวในละแวกบ้าน (๒/๘๕๖/๖๙๗)
๕๗. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่แสดงธรรมแก่
บุคคลไม่ใช่ผู้เจ็บไข้ มีร่มในมือ (๒/๘๕๘/๖๙๘)
๕๘. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่แสดงธรรมแก่
บุคคลไม่ใช่ผู้เจ็บไข้ มีไม้พลองในมือ (๒/๘๕๙/๖๙๙)
๕๙. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่แสดงธรรมแก่
บุคคลไม่ใช่ผู้เจ็บไข้ มีศาตรา(ของมีคม)ในมือ (๒/๘๖๐/๗๐๐)
๖๐. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่แสดงธรรมแก่
บุคคลไม่ใช่ผู้เจ็บไข้ มีอาวุธ(ปืน ธนู)ในมือ (๒/๘๖๑/๗๐๐)
๖๑. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่แสดงธรรมแก่
บุคคลไม่ใช่ผู้เจ็บไข้ สวมเขียงเท้า (๒/๘๖๒/๗๐๒)
๖๒. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่แสดงธรรมแก่
บุคคลไม่ใช่ผู้เจ็บไข้ สวมรองเท้า (๒/๘๖๓/๗๐๒)
๖๓. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่แสดงธรรมแก่
บุคคลไม่ใช่ผู้เจ็บไข้ ไปในยาน (๒/๘๖๔/๗๐๓)
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๖๔. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่แสดงธรรมแก่
บุคคลไม่ใช่ผู้เจ็บไข้ อยู่บนที่นอน (๒/๘๖๕/๗๐๔)
๖๕. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่แสดงธรรมแก่
บุคคลไม่ใช่ผู้เจ็บไข้ นั่งรัดเข่า (๒/๘๖๖/๗๐๔)
๖๖. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่แสดงธรรมแก่
บุคคลไม่ใช่ผู้เจ็บไข้ พันศีรษะ (๒/๘๖๗/๗๐๕)
๖๗. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่แสดงธรรมแก่
บุคคลไม่ใช่ผู้เจ็บไข้ คลุมศีรษะ (๒/๘๖๘/๗๐๖)
๖๘. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เรานั่งอยู่ที่พื้นดิน จักไม่
แสดงธรรมแก่บคุ คลไม่ใช่ผเู้ จ็บไข้ นัง่ บนอาสนะ (๒/๘๖๙/๗๐๖)
๖๙. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เรานั่งบนอาสนะต�่ำ จัก
ไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เจ็บไข้ ผูน้ งั่ บนอาสนะสูง (๒/๘๗๒/๗๐๙)
๗๐. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เรายืนอยู่ จักไม่แสดง
ธรรมแก่คนไม่เจ็บไข้ผู้นั่งอยู่ (๒/๘๗๓/๗๐๙)
๗๑. ภิกษุพงึ ท�ำความศึกษาว่า เราเดินไปข้างหลัง จักไม่
แสดงธรรมแก่คนไม่เจ็บไข้ ผู้เดินไปข้างหน้า (๒/๘๗๔/๗๑๐)
๗๒. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราเดินไปนอกทาง จัก
ไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เจ็บไข้ ผู้ไปอยู่ในทาง (๒/๘๗๕/๗๑๑)
๗๓. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราไม่อาพาธ จักไม่ยืน
ถ่ายอุจจาระ หรือถ่ายปัสสาวะ (๒/๘๗๖/๗๑๑)
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๗๔. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราไม่อาพาธ จักไม่ถ่าย
อุจจาระ ปัสสาวะ หรือบ้วนเขฬะ บนของสดเขียว
(๒/๘๗๗/๗๑๒)
๗๕. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราไม่อาพาธ จักไม่ถ่าย
อุจจาระ ปัสสาวะ หรือบ้วนเขฬะ ในน�้ำ (๒/๘๗๙/๗๑๔)
อธิกรณสมถะ

ธรรมเป็ นเครื่องระงับอธิกรณ์ ๗ ประการ

ดูรายละเอียดในบทที่ ๗ การระงับอธิกรณ์
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๔.
ภิกขุณีวภ
ิ ังค์
วินัยสำ�หรับภิกษุณี
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ปาราชิก

ว่าด้วยการพ้นสภาพภิกษุณี
(ปาราชิกกัณฑ์)

๑. อนึ่ง ภิกษุณีใด มีความก�ำหนัด ยินดีการลูบก็ดี คล�ำ
ก็ดี จับก็ดี ต้องก็ดี บีบเคล้นก็ดี ของบุรุษบุคคลผู้ก�ำหนัด ใต้
รากขวัญลงไป เหนือเข่าขึ้นมา แม้ภิกษุณีนี้ก็เป็นปาราชิก ชื่อ
อุพภชานุมัณฑลิกา หาสังวาสมิได้ (๓/๑/๔)
๒. อนึ่ง ภิกษุณีใด รู้อยู่ว่าภิกษุณีล่วงอาบัติปาราชิก ไม่
โจทด้วยตน ไม่บอกแก่คณะ ในเวลาที่ภิกษุณีนั้นยังด�ำรงเพศ
อยูก่ ด็ ี เคลือ่ นไปแล้วก็ดี ถูกนาสนะ(บังคับให้สกึ )แล้วก็ดี ไปเข้า
รีดเดียรถียเ์ สียก็ดี ภายหลังนางจึงบอกอย่างนีว้ า่ แม่เจ้า เจ้าข้า
เมือ่ ก่อนดิฉนั รูจ้ กั ภิกษุณนี นั่ ได้ดที เี ดียวว่า นางเป็นพีห่ ญิง น้อง
หญิง มีความประพฤติเช่นนีแ้ ละมีความประพฤติเช่นนี้ แต่ดฉิ นั
ไม่โจทด้วยตน ไม่บอกแก่คณะ แม้ภิกษุณีนี้ก็เป็นปาราชิก ชื่อ
วัชชปฏิจฉาทิกา หาสังวาสมิได้ (๓/๑๒/๙)
๓. อนึง่ ภิกษุณใี ด พึงประพฤติตามภิกษุผถู้ กู สงฆ์พร้อม
เพรียงกันยกเสียแล้วตามธรรม ตามวินัย ตามสัตถุศาสน์ ผู้ไม่
เอื้อเฟื้อ ไม่ท�ำคืนอาบัติ มิได้ท�ำภิกษุผู้มีสังวาสเสมอกันให้เป็น
สหาย ภิกษุณีนั้น อันภิกษุณีทั้งหลายพึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่า แม่
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เจ้า ภิกษุนนั่ แล อันสงฆ์ผพู้ ร้อมเพรียงกันยกเสียแล้ว ตามธรรม
ตามวินัย อันเป็นสัตถุศาสน์ เป็นผู้ไม่เอื้อเฟื้อ ไม่ท�ำคืนอาบัติ
มิ ไ ด้ ท� ำ ภิ ก ษุ ผู ้ มี สั ง วาสเสมอกั น ให้ เ ป็ น สหาย แม่ เจ้ า อย่ า
ประพฤติตามภิกษุนั่นเลย ภิกษุณีนั้น อันภิกษุณีทั้งหลายว่า
กล่าวอยู่อย่างนี้ ยังยกย่องอยู่อย่างนั้นเทียว ภิกษุณีนั้น อัน
ภิกษุณีทั้งหลายพึงสวดสมนุภาสน์(เตือน)สามจบ เพื่อให้สละ
กรรมนัน้ เสีย หากนางถูกสวดสมนุภาสน์กว่าจะครบสามจบอยู่
สละกรรมนั้นเสีย นั่นเป็นการดี หากนางไม่สละเสีย แม้ภิกษุณี
นี้ก็เป็นปาราชิก ชื่ออุกขิตตานุวัตติกา หาสังวาสมิได้
(๓/๑๘/๑๑-๑๒)
๔. อนึง่ ภิกษุณใี ด มีความก�ำหนัด ยินดีการทีบ่ รุ ษุ บุคคล
ผู้ก�ำหนัดจับมือก็ดี จับชายผ้าสังฆาฏิก็ดี ยืนด้วยก็ดี สนทนา
ด้วยก็ดี ไปสู่ที่นัดหมายกันก็ดี ยินดีการที่บุรุษมาหาตามนัดก็ดี
เข้าไปสูท่ มี่ งุ ด้วยกันก็ดี ทอดกายเพือ่ ประโยชน์แก่บรุ ษุ นัน้ เพือ่
ประสงค์จะเสพอสัทธรรมนั้นก็ดี แม้ภิกษุณีนี้เป็นปาราชิก ชื่อ
อัฏฐวัตถุกา หาสังวาสมิได้ (๓/๒๖/๑๕-๑๖)
ปาราชิกสิกขาบทส�ำหรับภิกษุณี ๘ สิกขาบท ประกอบ
ด้วยสิกขาบทเฉพาะภิกษุณี ๔ สิกขาบท รวมกับปาราชิก
สิกขาบทส�ำหรับพระภิกษุอีก ๔ สิกขาบท
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สังฆาทิเสส

ว่าด้วยอาบัติท่ต้
ี องเข้าปริวาสจึงจะพ้นได้
(สัตตรสกัณฑ์)

๑. อนึ่ง ภิกษุณีใด ชอบกล่าวหาเรื่องกับคหบดีก็ดี บุตร
คหบดีก็ดี ทาสก็ดี กรรมกรก็ดี โดยที่สุด แม้สมณะปริพาชก
ภิกษุณีนี้ต้องธรรมคือสังฆาทิเสส ชื่อนิสสารณียะ มีอันให้ต้อง
อาบัติขณะแรกท�ำ (๓/๓๑/๑๙)
๒. อนึ่ง ภิกษุณีใด รู้อยู่ว่าหญิงเป็นโจร ผู้ปรากฏเป็น
นักโทษประหาร ไม่บอกกล่าวพระราชา หมู่ คณะ นายหมวด
หรือนายกอง รับให้บวช เว้นแต่บวชมาแล้ว ภิกษุณีแม้นี้ก็ต้อง
ธรรมคือสังฆาทิเสส ชือ่ นิสสารณียะ มีอนั ให้ตอ้ งอาบัตขิ ณะแรก
ท�ำ (๓/๓๕/๒๒)
๓. อนึ่ง ภิกษุณีใด ผู้เดียวไปสู่ละแวกบ้านก็ดี ผู้เดียวไป
สู่ฝั่งแม่น�้ำก็ดี ผู้เดียวอยู่ปราศจากพวกในราตรีก็ดี ผู้เดียวเดิน
ปลีกไปจากคณะก็ดี ภิกษุณีแม้นี้ก็ต้องธรรมคือสังฆาทิเสส ชื่อ
นิสสารณียะ มีอันให้ต้องอาบัติขณะแรกท�ำ (๓/๔๓/๒๗)
๔. อนึ่ง ภิกษุณีใด ไม่บอกกล่าวการกสงฆ์ ไม่รู้ฉันทะ
ของคณะ เรียกภิกษุณีผู้ซึ่งสงฆ์พร้อมเพรียงกันยกเสียจากหมู่
ตามธรรม ตามวินยั อันเป็นสัตถุศาสน์แล้วให้เข้าหมู่ ภิกษุณแี ม้
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นี้ก็ต้องธรรมคือสังฆาทิเสส ชื่อนิสสารณียะ มีอันให้ต้องอาบัติ
ขณะแรกท�ำ (๓/๔๗/๓๐)
๕. อนึง่ ภิกษุณใี ด มีความพึงพอใจ รับของเคีย้ วก็ดี ของ
ฉันก็ดี ด้วยมือของตนเอง จากมือของบุรุษบุคคลผู้มีความพึง
พอใจในเธอ แล้วเคี้ยวก็ดี ฉันก็ดี ภิกษุณีแม้นี้ก็ต้องธรรม คือ
สังฆาทิเสส ชื่อนิสสารณียะ มีอันให้ต้องอาบัติขณะแรกท�ำ 
(๓/๕๒/๓๒)
๖. อนึ่ง ภิกษุณีใด กล่าวอย่างนี้ว่า แม่เจ้า บุรุษบุคคล
นั้น มีความพอใจก็ตาม ไม่มีความพอใจก็ตาม จักท�ำอะไรแก่
แม่เจ้าได้ เพราะแม่เจ้าไม่มีความพอใจ นิมนต์เถิด เจ้าค่ะ บุรุษ
บุคคลนัน้ จะถวายของสิง่ ใด เป็นของเคีย้ วหรือของฉันก็ตามแก่
แม่เจ้า ขอแม่เจ้าจงรับประเคนของสิ่งนั้นด้วยมือของตน แล้ว
เคี้ยวหรือฉันเถิด ดังนี้ ภิกษุณีแม้นี้ก็ต้องธรรมคือสังฆาทิเสส
ชื่อนิสสารณียะ มีอันให้ต้องอาบัติขณะแรกท�ำ (๓/๕๗/๓๕)
๗. อนึ่ง ภิกษุณีใด โกรธ ขัดใจ พึงกล่าวอย่างนี้ว่า
ข้าพเจ้าขอบอกคืนพระพุทธเจ้า ขอบอกคืนพระธรรม ขอบอก
คืนพระสงฆ์ ขอบอกคืนสิกขา ภิกษุณีที่ชื่อว่าสมณีจะมีเฉพาะ
สมณีศากยธิดาเหล่านีเ้ มือ่ ไร แม้สมณีเหล่าอืน่ ทีม่ คี วามละอาย
มี ค วามรั ง เกี ย จ ใคร่ ต ่ อ สิ ก ขาก็ ยั ง มี ข้ า พเจ้ า จั ก ประพฤติ
พรหมจรรย์ในส�ำนักสมณีเหล่านัน้ ดังนัน้ ภิกษุณนี นั้ อันภิกษุณี
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ทั้งหลายพึงกล่าวอย่างนี้ว่า แม่เจ้าอย่าได้โกรธ ขัดใจ กล่าว
อย่างนีว้ า่ ข้าพเจ้าขอบอกคืนพระพุทธเจ้า ขอบอกคืนพระธรรม
ขอบอกคืนพระสงฆ์ ขอบอกคืนสิกขา ภิกษุณีที่ชื่อว่าสมณี จะ
มีเฉพาะสมณีศากยธิดาเหล่านีเ้ มือ่ ไร แม้สมณีเหล่าอืน่ ทีม่ คี วาม
ละอาย มีความรังเกียจ ใคร่ต่อสิกขาก็ยังมี ข้าพเจ้าจักไป
ประพฤติพรหมจรรย์ในส�ำนักสมณีเหล่านั้น ดังนั้น ภิกษุณีทั้ง
หลายพึงกล่าวว่า แม่เจ้าจงยินดียิ่ง พระธรรมอันพระพุทธเจ้า
ตรัสไว้ดแี ล้ว จงประพฤติพรหมจรรย์ เพือ่ ท�ำทีส่ ดุ ทุกข์โดยชอบ
เถิด และภิกษุณนี นั้ อันภิกษุณที งั้ หลายว่ากล่าวอยูอ่ ย่างนี้ หาก
ยังดือ้ ดึงอยู่ ภิกษุณที งั้ หลาย พึงสวดสมนุภาสน์กว่าจะครบสาม
จบ เพื่อให้สละกรรมนั้น ถ้าเธอก�ำลังถูกสวดสมนุภาสน์กว่าจะ
ครบสามจบอยู่ สละกรรมนั้นเสีย สละได้อย่างนี้ นั่นเป็นการดี
หากเธอไม่สละ ภิกษุณีแม้นี้ก็ต้องธรรมคือสังฆาทิเสส ชื่อนิ
สสารณียะ มีอนั ให้ตอ้ งอาบัตใิ นเมือ่ สวดสมนุภาสน์ครบสามจบ
(๓/๖๑/๓๘)
๘. อนึ่ง ภิกษุณีใด ถูกตัดสินให้แพ้ในอธิกรณ์เรื่องหนึ่ง
แล้วโกรธ ขัดใจ กล่าวอย่างนี้ว่า พวกภิกษุณีถึงฉันทาคติ
โทสาคติ โมหาคติ และภยาคติ ดังนี้ ภิกษุณีนั้นอันภิกษุณีทั้ง
หลายพึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่า แม่เจ้าถูกตัดสินให้แพ้ในอธิกรณ์
เรื่องหนึ่งแล้ว อย่าโกรธ ขัดใจ กล่าวอย่างนี้ว่า พวกภิกษุณีถึง
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ฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ และภยาคติดังนี้ แม่เจ้าต่างหาก
ถึงฉันทาคติบ้าง โทสาคติบ้าง โมหาคติบ้าง ภยาคติบ้าง และ
ภิกษุณีนั้นอันภิกษุณีทั้งหลายว่ากล่าวอยู่อย่างนี้ หากยังดื้อดึง
อยู่ ภิกษุณีทั้งหลายพึงสวดสมนุภาสน์กว่าจะครบสามจบ เพื่อ
ให้สละกรรมนัน้ หากเธอถูกสวดสมนุภาสน์กว่าจะครบสามจบ
อยู่ สละกรรมนัน้ เสียได้ การสละได้อย่างนัน้ นัน่ เป็นการดี หาก
เธอไม่สละ ภิกษุณแี ม้นกี้ ต็ อ้ งธรรมคือสังฆาทิเสส ชือ่ นิสสารณียะ
มีอันให้ต้องอาบัติในเมื่อสวดสมนุภาสน์ครบสามจบ
(๓/๖๙/๔๒-๔๓)
๙. อนึง่ ภิกษุณที งั้ หลายอยูค่ ลุกคลีกนั มีอาจาระทราม
มีเกียรติศพั ท์ไม่งาม มีอาชีวะไม่ชอบ มักเบียดเบียนภิกษุณสี งฆ์
ชอบปกปิดโทษของพรรคพวกกัน ภิกษุณเี หล่านัน้ อันภิกษุณที งั้
หลาย พึงว่ากล่าวอย่างนีว้ า่ พีน่ อ้ งหญิงทัง้ หลายแลอยูค่ ลุกคลี
กัน มีอาจาระทราม มีเกียรติศพั ท์ไม่งาม มีอาชีวะไม่ชอบ มัก
เบียดเบียนภิกษุณสี งฆ์ ชอบปกปิดโทษของพรรคพวกกัน แม่เจ้า
ทั้งหลายจงแยกกันอยู่เถิด สงฆ์ย่อมสรรเสริญความสงัดอย่าง
เดียวแก่พนี่ อ้ งหญิงทัง้ หลาย แลภิกษุณเี หล่านัน้ อันภิกษุณที งั้
หลายว่ากล่าวอยูอ่ ย่างนี้ หากยังดือ้ ดึงอยู่ ภิกษุณเี หล่านัน้ อัน
ภิกษุณีทั้งหลาย พึงสวดสมนุภาสน์กว่าจะครบสามจบเพื่อให้
สละพฤติกรรมนัน้ หากเธอเหล่านัน้ ถูกสวดสมนุภาสน์ กว่าจะ
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ครบสามจบอยู่ สละพฤติกรรมนั้นเสียได้ นั่นเป็นการดี หากไม่
สละ ภิกษุณแี ม้เหล่านีก้ ต็ อ้ งธรรมคือสังฆาทิเสสชือ่ นิสสารณียะ
มีอันให้ต้องอาบัติในเมื่อสวดสมนุภาสน์ครบสามจบ
(๓/๗๗/๔๖-๔๗)
๑๐. อนึ่ง ภิกษุณีใด กล่าวอย่างนี้ว่า แม่เจ้าทั้งหลาย
ท่านทั้งหลายจงอยู่คลุกคลีกันเถิด อย่าต่างคนต่างอยู่เลย
ภิกษุณีแม้เหล่าอื่นที่มีอาจาระเช่นนี้ มีเกียรติศัพท์เช่นนี้ มี
อาชีวะเช่นนี้ มักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆ์เช่นนี้ ชอบปกปิดโทษ
ของพรรคพวกกันเช่นนี้ก็ยังมีในสงฆ์ สงฆ์ไม่ว่ากล่าวอะไร
ภิกษุณีพวกนั้น สงฆ์ว่ากล่าวเฉพาะพวกท่าน ด้วยความดูหมิ่น
ด้วยความไม่สุภาพ ด้วยความไม่อดกลั้น ด้วยความขู่เข็ญ และ
เพราะความที่พวกท่านเป็นคนอ่อนแออย่างนี้ ภิกษุณีนั้นอัน
ภิกษุณีทั้งหลายว่ากล่าว ยังดื้อดึงอยู่อย่างนั้นเทียว ภิกษุณีนั้น
อันภิกษุณีทั้งหลายพึงสวดสมนุภาสน์กว่าจะครบสามจบ เพื่อ
ให้สละพฤติกรรมนั้น หากเธอถูกสวดสมนุภาสน์กว่าจะครบ
สามจบอยู่ สละพฤติกรรมนั้นเสีย นั่นเป็นการดี หากไม่สละ
ภิกษุณีแม้นี้ก็ต้องธรรมคือสังฆาทิเสส ชื่อนิสสารณียะ มีอันให้
ต้องอาบัติในเมื่อสวดสมนุภาสน์ครบสามจบ (๓/๘๕/๕๑)
สั ง ฆาทิ เ สสสิ ก ขาบทส� ำ หรั บ ภิ ก ษุ ณี ๑๗ สิ ก ขาบท
ประกอบด้วยสิกขาบทเฉพาะภิกษุณี ๑๐ สิกขาบท รวมกับ
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สังฆาทิเสสสิกขาบทส�ำหรับพระภิกษุ สิขาบทที่ ๕, ๘-๑๓ อีก
๗ สิกขาบท
นิสสัคคิย
ว่าด้วยอาบัติท่ต้
ี องสละออกจึงพ้นผิด
(นิสสัคคิยกัณฑ์)

๑. อนึ่ง ภิกษุณีใด พึงท�ำการสั่งสมบาตร เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์ (๓/๙๓/๕๖)
๒. อนึง่ ภิกษุณใี ด อธิษฐานผ้าอกาลจีวร ว่าเป็นกาลจีวร
แล้วแจกกัน เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์ (๓/๑๐๒/๖๑)
๓. อนึ่ง ภิกษุณีใด เปลี่ยนจีวรกันกับภิกษุณีแล้ว นาง
พูดขึน้ ในภายหลังอย่างนีว้ า่ แม่เจ้า เธอจงรับจีวรของเธอไป จง
น�ำจีวรของดิฉันผืนนั้นมา นี่จีวรของเธอก็ต้องเป็นของเธอ นั่น
จีวรของดิฉันก็ต้องเป็นของดิฉัน เธอจงน�ำจีวรผืนนั้นของดิฉัน
มา จงน�ำจีวรของเธอกลับไป ดังนี้ ชิงเอามาก็ดี ให้ชิงเอามาก็ดี
เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์ (๓/๑๐๖/๖๓-๖๔)  
๔. อนึง่ ภิกษุณใี ด ออกปากขอของอย่างหนึง่ ได้แล้ว พึง
ออกปากขอของอืน่ อีกอย่าง เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์ (๓/๑๑๐/๖๗)  
๕. อนึ่ง ภิกษุณีใด สั่งให้จ่ายของอย่างหนึ่งแล้ว สั่งให้
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จ่ายของอื่นอีกอย่าง เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์ (๓/๑๑๔/๗๐)
๖. อนึ่ง ภิกษุณีใด ให้เปลี่ยนซึ่งปัจจัยอย่างอื่น ด้วย
ทรัพย์ทเี่ ขาถวายไว้เพือ่ เป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึง่ อุทศิ ไว้อย่าง
หนึง่ ซึง่ เขาตัง้ ใจถวายสงฆ์ เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์ (๓/๑๑๘/๗๓)
๗. อนึ่ง ภิกษุณีใด ให้เปลี่ยนซึ่งปัจจัยอย่างอื่น ด้วย
ทรัพย์ที่เขาถวายไว้เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่ง อุทิศไว้
อย่างหนึ่ง ซึ่งเขาตั้งใจถวายสงฆ์ แต่ขอมาเป็นส่วนตัว เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์ (๓/๑๒๒/๗๖)
๘. อนึ่ง ภิกษุณีใด ให้เปลี่ยนซึ่งปัจจัยอย่างอื่น ด้วย
ทรัพย์ทเี่ ขาถวายไว้เพือ่ เป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึง่ อุทศิ ไว้อย่าง
หนึ่ง ซึ่งเขาตั้งใจถวายภิกษุณีหมู่มาก เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์
(๓/๑๒๖/๗๙)
๙. อนึ่ง ภิกษุณีใด ให้เปลี่ยนซึ่งปัจจัยอย่างอื่น ด้วย
ทรัพย์ทเี่ ขาถวายไว้เพือ่ เป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึง่ อุทศิ ไว้อย่าง
หนึง่ ซึง่ เขาตัง้ ใจถวายภิกษุณหี มูม่ าก แต่ขอมาเป็นส่วนตัว เป็น
นิสสัคคิยปาจิตตีย์ (๓/๑๓๐/๘๒)
๑๐. อนึ่ง ภิกษุณีใด ให้เปลี่ยนซึ่งปัจจัยอย่างอื่น ด้วย
ทรัพย์ทเี่ ขาถวายไว้เพือ่ เป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึง่ อุทศิ ไว้อย่าง
หนึ่ง ซึ่งเขาตั้งใจถวายบุคคล แต่ขอมาเป็นส่วนตัว เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์ (๓/๑๓๔/๘๕)
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๑๑. อนึ่ง ภิกษุณีผู้จะให้เขาจ่ายผ้าห่มหนัก พึงให้จ่าย
ได้เพียงราคา ๔ กังสะเป็นอย่างยิง่ ถ้าให้จา่ ยยิง่ กว่านัน้ เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์ (๓/๑๓๘/๘๘)
๑๒. อนึ่ง ภิกษุณีผู้จะให้เขาจ่ายผ้าห่มเบา พึงให้จ่ายได้
เพียงราคา ๒ กังสะกึ่งเป็นอย่างยิ่ง ถ้าให้จ่ายยิ่งกว่านั้น เป็น
นิสสัคคิยปาจิตตีย์ (๓/๑๔๒/๙๑)
นิ ส สั ค คิ ย ปาจิ ต ตี ย ์ ส� ำ หรั บ ภิ ก ษุ ณี    ๓๐ สิ ก ขาบท
ประกอบด้วยสิกขาบทเฉพาะภิกษุณี ๑๒ สิกขาบท รวมกับนิสสัคคิยปาจิตตีย์สิกขาบทส�ำหรับพระภิกษุ สิกขาบทที่ ๑-๓,
๖-๑๐, ๑๘-๒๐, ๒๒, ๒๓, ๒๕-๒๘, ๓๐ อีก ๑๘ สิกขาบท
ปาจิตตีย์

ว่าด้วยอาบัติท่ต้
ี องแสดงความสำ�นึกจึงพ้นผิด
(ปาจิตติยกัณฑ์)

๑. อนึ่ ง ภิ ก ษุ ณี ใ ด ฉั น กระเที ย ม เป็ น ปาจิ ต ตี ย ์
(๓/๑๕๐/๙๔)
๒. อนึ่ง ภิกษุณีใด ให้ถอนขนในที่แคบ เป็นปาจิตตีย์
(๓/๑๕๔/๙๖)
103

พระไตรปิ ฎกชุดพิเศษ แก่นพระวินัยปิ ฎก

๓. เป็ น ปาจิ ต ตี ย ์ ในเพราะสั ม ผั ส บริ เวณองค์ ร หั ส
(๓/๑๕๗/๙๘)
๔. เป็นปาจิตตีย์ ในเพราะใช้ท่อนยางเกลี้ยงสัมผัสองค์
รหัส (๓/๑๖๐/๑๐๐)
๕. อนึ่ง ภิกษุณีผู้จะใช้น�้ำช�ำระองค์รหัส พึงใช้ช�ำระลึก
เพียงสองข้อองคุลเี ป็นอย่างยิง่ เกินกว่านัน้ เป็นอาบัตปิ าจิตตีย์
(๓/๑๖๔/๑๐๓)
๖. อนึง่ ภิกษุณใี ด เมือ่ ภิกษุกำ� ลังฉันอยู่ เข้าไปปฏิบตั อิ ยู่
ใกล้ๆ ด้วยน�ำ้ ฉันหรือด้วยการพัดวี เป็นปาจิตตีย์ (๓/๑๖๘/๑๐๔)
๗. อนึ่ง ภิกษุณีใด ขอก็ดี ให้ขอก็ดี คั่วก็ดี ให้คั่วก็ดี ต�ำ
ก็ดี ให้ต�ำก็ดี หุงก็ดี ให้หุงก็ดี ซึ่งข้าวเปลือกสด แล้วฉัน เป็น
ปาจิตตีย์ (๓/๑๗๒/๑๐๖)
๘. อนึ่ง ภิกษุณีใด เทหรือให้เท ซึ่งอุจจาระก็ดี ปัสสาวะ
ก็ดี หยากเยือ่ ก็ดี ของเป็นเดนก็ดี ณ ภายนอกฝาทีพ่ ำ� นักก็ดี ณ
ภายนอกก�ำแพงก็ดี เป็นปาจิตตีย์ (๓/๑๗๕/๑๐๙)
๙. อนึง่ ภิกษุณใี ด เท หรือให้เท ซึง่ อุจจาระก็ดี ปัสสาวะ
ก็ดี หยากเยื่อก็ดี ของเป็นเดนก็ดี ลงในของเขียวสด เป็น
ปาจิตตีย์ (๓/๑๗๘/๑๑๐)
๑๐. อนึ่ง ภิกษุณีใด ไปดูการฟ้อนร�ำก็ดี การขับร้องก็ดี
การประโคมดนตรีก็ดี เป็นปาจิตตีย์ (๓/๑๘๒/๑๑๒)
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๑๑. อนึ่ง ภิกษุณีใด กับบุรุษหนึ่งต่อหนึ่ง ยืนร่วมก็ดี
เจรจาร่วมก็ดี ในเวลาค�่ำมืด ไม่มีประทีป เป็นปาจิตตีย์
(๓/๑๘๕/๑๑๔)
๑๒. อนึ่ง ภิกษุณีใด กับบุรุษหนึ่งต่อหนึ่ง ยืนร่วมก็ดี
เจรจาร่วมก็ดี ในสถานที่ก�ำบัง เป็นปาจิตตีย์ (๓/๑๘๘/๑๑๖)
๑๓. อนึ่ง ภิกษุณีใด กับบุรุษหนึ่งต่อหนึ่ง ยืนร่วมก็ดี
เจรจาร่วมก็ดี ในสถานที่แจ้ง เป็นปาจิตตีย์ (๓/๑๙๑/๑๑๘)
๑๔. อนึ่ง ภิกษุณีใด ยืนร่วมก็ดี เจรจาร่วมก็ดี กระซิบ
ใกล้หูก็ดี กับบุรุษหนึ่งต่อหนึ่ง ในถนนก็ดี ในตรอกตันก็ดี ใน
ทางสามแพร่งก็ดี ส่งภิกษุณีผู้เป็นเพื่อนกลับไปก่อนก็ดี เป็น
ปาจิตตีย์ (๓/๑๙๔/๑๒๐)
๑๕. อนึ่ง ภิกษุณีใด เข้าไปสู่สกุลทั้งหลาย ในเวลาก่อน
อาหาร นั่งบนอาสนะแล้ว ไม่บอกลาเจ้าของบ้าน หลีกไป เป็น
ปาจิตตีย์ (๓/๑๙๗/๑๒๓)
๑๖. อนึ่ง ภิกษุณีใด เข้าไปสู่สกุลในเวลาหลังอาหารไม่
บอกกล่าวพวกเจ้าของบ้าน นั่งก็ดี นอนก็ดี บนอาสนะ เป็น
ปาจิตตีย์ (๓/๒๐๑/๑๒๕)
๑๗. อนึง่ ภิกษุณใี ด เข้าไปสูส่ กุลทัง้ หลาย ในเวลาวิกาล
ไม่บอกพวกเจ้าของบ้าน ลาดก็ดี ให้ลาดก็ดี ซึง่ เครือ่ งนอน แล้ว
นั่งก็ดี นอนก็ดี เป็นปาจิตตีย์ (๓/๒๐๕/๑๒๘)
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๑๘. อนึ่ง ภิกษุณีใด ให้คนอื่นโพนทะนา โดยให้เชื่อผิด
เข้าใจผิด เป็นปาจิตตีย์ (๓/๒๐๙/๑๓๐)
๑๙. อนึ่ง ภิกษุณีใด แช่งตนก็ดี ผู้อื่นก็ดี ด้วยนรก หรือ
ด้วยพรหมจรรย์ เป็นปาจิตตีย์ (๓/๒๑๓/๑๓๒)
๒๐. อนึ่ง ภิกษุณีใด พร�่ำตีตนแล้วร้องไห้ เป็นปาจิตตีย์
(๓/๒๑๗/๑๓๔)
๒๑. อนึ่ง ภิกษุณีใด เปลือยกายอาบน�้ำ  เป็นปาจิตตีย์
(๓/๒๒๐/๑๓๖)
๒๒. อนึ่ง ภิกษุณีใด ผู้จะให้ท�ำผ้าอาบน�้ำ พึงให้ท�ำให้ได้
ประมาณนี้ โดยยาว ๔ คืบ โดยกว้าง ๒ คืบสุคต เธอท�ำให้ล่วง
ประมาณนั้น เป็นปาจิตตีย์ ให้ตัดเสีย (๓/๒๒๓/๑๓๘)
๒๓. อนึ่ง ภิกษุณีใด เลาะก็ดี ให้เลาะก็ดี ซึ่งจีวรของ
ภิกษุณีแล้ว เธอไม่มีอันตรายในภายหลัง ไม่เย็บ ไม่ท�ำการ
ขวนขวายเพือ่ ให้เย็บ พ้น ๔-๕ วันไป เป็นปาจิตตีย์ (๓/๒๒๗/๑๔๐)
๒๔. อนึง่ ภิกษุณใี ด ผลัดเปลีย่ นผ้าสังฆาฏิ อันมีกำ� หนด
๕ วัน ให้เกินไป เป็นปาจิตตีย์ (๓/๒๓๑/๑๔๓)
๒๕. อนึ่ง ภิกษุณีใด ใช้จีวรสับเปลี่ยนกับผู้อื่น เป็น
ปาจิตตีย์ (๓/๒๓๕/๑๔๕)
๒๖. อนึ่ง ภิกษุณีใด ท�ำลาภ คือจีวรของหมู่ ให้เป็น
อันตราย เป็นปาจิตตีย์ (๓/๒๓๙/๑๔๗)
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๒๗. อนึง่ ภิกษุณใี ด ห้ามการแจกจีวรอันเป็นไปโดยชอบ
ธรรม เป็นปาจิตตีย์ (๓/๒๔๒/๑๔๙)
๒๘. อนึ่ง ภิกษุณีใด ให้สมณจีวรแก่ชาวบ้านก็ดี ปริพาชกก็ดี ปริพาชิกาก็ดี เป็นปาจิตตีย์ (๓/๒๔๖/๑๕๑)
๒๙. อนึ่ง ภิกษุณีใด ยังสมัยจีวรกาลให้ล่วงไป ด้วยหวัง
ว่าจะได้จีวรอันไม่แน่นอน เป็นปาจิตตีย์ (๓/๒๔๙/๑๕๓)
๓๐. อนึ่ง ภิกษุณีใด ห้ามการเดาะกฐินอันเป็นไปแล้ว
โดยธรรม เป็นปาจิตตีย์ (๓/๒๕๔/๑๕๖)
๓๑. อนึ่ง เหล่าภิกษุณีใด สองรูปนอนบนเตียงเดียวกัน
เป็นปาจิตตีย์ (๓/๒๕๘/๑๕๗)
๓๒. อนึ่ง เหล่าภิกษุณีใด สองรูป มีผ้าลาดและผ้าห่ม
ผืนเดียวกันนอน เป็นปาจิตตีย์ (๓/๒๖๑/๑๕๙)
๓๓. อนึ่ง ภิกษุณีใด แกล้งก่อความไม่ส�ำราญให้แก่
ภิกษุณี เป็นปาจิตตีย์ (๓/๒๖๕/๑๖๑)
๓๔. อนึ่ง ภิกษุณีใด ไม่ช่วยเหลือ ไม่ขวนขวายเพื่อให้ผู้
อื่นช่วยเหลือ ซึ่งสหชีวินี(ศิษย์ผู้ที่ตนเป็นอุปัชฌาย์บวชให้,
เพื่อนพรหมจรรย์) ผู้ได้รับความล�ำบาก เป็นปาจิตตีย์
(๓/๒๖๙/๑๖๓)
๓๕. อนึ่ง ภิกษุณีใด ให้ห้องพักแก่ภิกษุณีแล้ว โกรธ
ขัดใจ ฉุดคร่าก็ดี ให้ฉุดคร่าก็ดี เป็นปาจิตตีย์ (๓/๒๗๒/๑๖๖)
๓๖. อนึง่ ภิกษุณใี ด อยูค่ ลุกคลีกบั คหบดีกด็ ี กับบุตร
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คหบดีกด็ ี ภิกษุณนี นั้ อันภิกษุณที งั้ หลายพึงว่ากล่าวอย่างนีว้ า่
แม่เจ้าอย่าได้อยูค่ ลุกคลีกบั คหบดี หรือบุตรคหบดี แม่เจ้าขอจง
แยกออก สงฆ์ยอ่ มสรรเสริญความแยกออกอย่างเดียวแก่พนี่ อ้ ง
หญิง แลภิกษุณนี นั้ อันภิกษุณที งั้ หลายว่ากล่าวอยูอ่ ย่างนี้ หาก
ยังยกย่องอย่างเดิมนั้นเทียว ภิกษุณีนั้นอันภิกษุณีทั้งหลาย
พึงสวดสมนุภาสน์(ตักเตือน)กว่าจะครบ ๓ จบ เพื่อให้สละ
การกระท�ำนัน้ หากเธอถูกสวดสมนุภาสน์กว่าจะครบ ๓ จบอยู่
สละการกระท�ำนัน้ ได้ นัน่ เป็นการดี หากไม่สละเป็นปาจิตตีย์
(๓/๒๗๖/๑๖๘)
๓๗. อนึ่ง ภิกษุณีใด ไม่มีพวกเกวียนเป็นเพื่อน เที่ยว
จาริกไปในสถานทีซ่ งึ่ รูก้ นั อยูว่ า่ มีภยั เฉพาะหน้า ภายในรัฐ เป็น
ปาจิตตีย์ (๓/๒๘๓/๑๗๑)
๓๘. อนึ่ง ภิกษุณีใด ไม่มีพวกเกวียนเป็นเพื่อน เที่ยว
จาริกไปในสถานที่ซึ่งรู้กันอยู่ว่ามีภัยเฉพาะหน้า ภายนอกรัฐ
เป็นปาจิตตีย์ (๓/๒๘๖/๑๗๓)
๓๙. อนึง่ ภิกษุณใี ด เทีย่ วจาริกไปในภายในพรรษา เป็น
ปาจิตตีย์ (๓/๒๘๙/๑๗๕)
๔๐. อนึ่ง ภิกษุณีใด อยู่จ�ำตลอดฤดูฝนแล้ว ไม่หลีกไป
สู่จาริก โดยที่สุดแม้สิ้นหนทาง ๕-๖ โยชน์ เป็นปาจิตตีย์
(๓/๒๙๒/๑๗๗)
108

พระไตรปิ ฎกชุดพิเศษ แก่นพระวินัยปิ ฎก

๔๑. อนึ่ง ภิกษุณีใด ไปดูโรงละครหลวงก็ดี อาคาร
ประกวดภาพก็ดี สถานทีห่ ย่อนใจก็ดี อุทยานก็ดี สระโบกขรณี
ก็ดี เป็นปาจิตตีย์ (๓/๒๙๕/๑๗๙)
๔๒. อนึ่ง ภิกษุณีใด ใช้ตั่งก็ดี แคร่ก็ดี เป็นปาจิตตีย์
(๓/๒๙๘/๑๘๑)
๔๓. อนึ่ง ภิกษุณีใด กรอด้าย เป็นปาจิตตีย์
(๓/๓๐๑/๑๘๓)
๔๔. อนึ่ง ภิกษุณีใด ท�ำงานช่วยเหลือส�ำหรับคฤหัสถ์
เป็นปาจิตตีย์ (๓/๓๐๔/๑๘๕)
๔๕. อนึ่ง ภิกษุณีใด ผู้อันภิกษุณีกล่าวอยู่ว่า มาเถิดแม่
เจ้า จงช่วยระงับอธิกรณ์นี้ รับค�ำว่าดีละแล้ว นางไม่มีอันตราย
ในภายหลัง ไม่ระงับ ไม่ทำ� การขวนขวายเพือ่ ระงับ เป็นปาจิตตีย์
(๓/๓๐๗/๑๘๗)
๔๖. อนึง่ ภิกษุณใี ด ให้ของเคีย้ วหรือของบริโภคแก่ชาว
บ้านก็ดี แก่ปริพาชกก็ดี แก่ปริพาชิกาก็ดี ด้วยมือของตนเอง
เป็นปาจิตตีย์ (๓/๓๑๑/๑๘๙)
๔๗. อนึ่ง ภิกษุณีใด ใช้ผ้าอาศัย(ผ้าซับระดู)คนเดียว ไม่
ละ เป็นปาจิตตีย์ (๓/๓๑๔/๑๙๑)
๔๘. อนึ่ง ภิกษุณีใด ไม่มอบหมายห้องที่อยู่หลีกไปสู่
จาริก เป็นปาจิตตีย์ (๓/๓๑๘/๑๙๔)
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๔๙. อนึ่ง ภิกษุณีใด เรียนติรัจฉานวิชา เป็นปาจิตตีย์
(๓/๓๒๒/๑๙๕)
๕๐. อนึ่ง ภิกษุณีใด สอนติรัจฉานวิชา เป็นปาจิตตีย์
(๓/๓๒๕/๑๙๗)
๕๑. อนึ่ง ภิกษุณีใด รู้อยู่ ไม่บอกกล่าว เข้าไปสู่อาราม
ที่มีภิกษุ เป็นปาจิตตีย์ (๓/๓๓๐/๒๐๐)
๕๒. อนึ่ง ภิกษุณีใด ด่าก็ดี กล่าวขู่ก็ดี ซึ่งภิกษุ เป็น
ปาจิตตีย์ (๓/๓๓๔/๒๐๓)
๕๓. อนึง่ ภิกษุณใี ด ขึง้ เคียด กล่าวติเตียนหมูค่ ณะ เป็น
ปาจิตตีย์ (๓/๓๓๙/๒๐๕)
๕๔. อนึ่ง ภิกษุณีใด อันทายกนิมนต์แล้ว หรือห้ามภัตร
แล้ว เคี้ยวก็ดี ฉันก็ดี ซึ่งของเคี้ยว หรือของฉัน เป็นปาจิตตีย์
(๓/๓๔๒/๒๐๖)
๕๕. อนึง่ ภิกษุณใี ด เป็นคนตระหนีต่ ระกูล เป็นปาจิตตีย์
(๓/๓๔๖/๒๐๘)
๕๖. อนึ่ง ภิกษุณีใด จ�ำพรรษาอยู่ในอาวาสที่ไม่มีภิกษุ
เป็นปาจิตตีย์ (๓/๓๔๙/๒๑๐)
๕๗. อนึ่ง ภิกษุณีใด จ�ำพรรษาแล้ว ไม่ปวารณาต่อสงฆ์
สองฝ่าย ด้วยสถาน ๓ คือ ด้วยได้เห็นก็ดี ด้วยได้ยินก็ดี ด้วย
รังเกียจก็ดี เป็นปาจิตตีย์ (๓/๓๕๒/๒๑๒)
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๕๘. อนึ่ง ภิกษุณีใด ไม่ไปเพื่อรับโอวาทก็ดี หรือเพื่อ
ธรรมเป็นเหตุอยูร่ ว่ มกันด้วยดีกด็ ี เป็นปาจิตตีย์ (๓/๓๕๕/๒๑๔)
๕๙. อนึง่ ทุกๆ ระยะกึง่ เดือน ภิกษุณพี งึ หวังเฉพาะธรรม
๒ ประการ จากภิกษุสงฆ์ คือการถามอุโบสถ ๑ การเข้าไปขอ
โอวาท ๑ เมื่อฝ่าฝืนธรรม ๒ อย่างนั้น เป็นปาจิตตีย์
(๓/๓๕๘/๒๑๖)
๖๐. อนึง่ ภิกษุณใี ด ไม่บอกกล่าวสงฆ์หรือคณะ กับบุรษุ
หนึ่งต่อหนึ่ง ให้บ่งก็ดี ผ่าก็ดี ชะก็ดี ทาก็ดี พันก็ดี แกะก็ดี ซึ่ง
ฝีหรือบาดแผลอันเกิดในร่มผ้า เป็นปาจิตตีย์ (๓/๓๖๑/๒๑๘)
๖๑. อนึง่ ภิกษุณใี ด ยังสตรีมคี รรภ์ให้บวช เป็นปาจิตตีย์
(๓/๓๖๔/๒๒๐)
๖๒. อนึง่ ภิกษุณใี ด ยังสตรีมลี กู อ่อนให้บวช เป็นปาจิตตีย์
(๓/๓๖๘/๒๒๒)
๖๓. อนึ่ง ภิกษุณีใด ยังสิกขมานาผู้ยังมิได้ศึกษาสิกขา
ในธรรม ๖ ประการ(ศีลส�ำหรับสิกขมานา) ตลอดสองฝน ให้
บวช เป็นปาจิตตีย์ (๓/๓๗๒/๒๒๕)
๖๔. อนึ่ง ภิกษุณีใด ยังสิกขมานาผู้ศึกษาสิกขาในธรรม
๖ ประการตลอดสองฝนแล้ว อันสงฆ์ยงั มิได้สมมติ ให้บวช เป็น
ปาจิตตีย์ (๓/๓๗๖/๒๒๘)
๖๕. อนึ่ง ภิกษุณีใด ยังเด็กหญิงชาวบ้านผู้มีอายุหย่อน
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สิบสองฝนให้บวช เป็นปาจิตตีย์ (๓/๓๘๐/๒๓๑)
๖๖. อนึ่ง ภิกษุณีใด ยังเด็กหญิงมีอายุ ๑๒ ปีบริบูรณ์ผู้
ยังมิได้ศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการตลอดสองฝนให้บวช
เป็นปาจิตตีย์ (๓/๓๘๔/๒๓๓)
๖๗. อนึ่ง ภิกษุณีใด ยังเด็กหญิงมีอายุครบสิบสองปี ผู้
ได้ศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการตลอดสองฝนแล้ว อันสงฆ์
ยังมิได้สมมติ ให้บวช เป็นปาจิตตีย์ (๓/๓๘๘/๒๓๗)
๖๘. อนึง่ ภิกษุณใี ด ยังสหชีวนิ ใี ห้บวชแล้ว ไม่อนุเคราะห์
ไม่ยงั ผูอ้ นื่ ให้อนุเคราะห์ สิน้ สองฝน เป็นปาจิตตีย์ (๓/๓๙๒/๒๓๙)
๖๙. อนึ่ง ภิกษุณีใด ไม่ติดตามปวัตตินี (ภิกษุณีผู้เป็น
อุปัชฌาย์) ผู้ให้บวชสิ้นสองฝน เป็นปาจิตตีย์ (๓/๓๙๕/๒๔๑)
๗๐. อนึ่ง ภิกษุณีใด ยังสหชีวินีให้บวชแล้ว ไม่พาจาริก
ไปเอง ไม่ให้พาจาริกไป โดยที่สุดแม้สิ้นระยะทาง ๕-๖ โยชน์
เป็นปาจิตตีย์ (๓/๓๙๘/๒๔๓)
๗๑. อนึง่ ภิกษุณใี ด ยังสตรีผเู้ ป็นกุมารี มีอายุหย่อน ๒๐
ปีให้บวช เป็นปาจิตตีย์ (๓/๔๐๑/๒๔๖)
๗๒. อนึง่ ภิกษุณใี ด ยังสตรีผเู้ ป็นกุมารี มีอายุครบ ยีส่ บิ
ปีแล้ว ผู้ยังมิได้ศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการตลอดสองฝน
ให้บวช เป็นปาจิตตีย์ (๓/๔๐๕/๒๔๙)
๗๓. อนึ่ง ภิกษุณีใด ยังสตรีผู้เป็นกุมารี มีอายุครบยี่สิบ
112

พระไตรปิ ฎกชุดพิเศษ แก่นพระวินัยปิ ฎก

ปี ผู้ได้ศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการตลอดสองฝนแล้ว อัน
สงฆ์ยังมิได้สมมติ ให้บวช เป็นปาจิตตีย์ (๓/๔๐๙/๒๕๓)
๗๔. อนึ่ง ภิกษุณีใด มีพรรษาหย่อนสิบสอง ยังกุลธิดา
ให้บวช เป็นปาจิตตีย์ (๓/๔๑๓/๒๕๕)
๗๕. อนึ่ง ภิกษุณีใด มีพรรษาครบสิบสองแล้ว อันสงฆ์
ยังมิได้สมมติ(แต่งตั้ง) ยังกุลธิดาให้บวช เป็นปาจิตตีย์
(๓/๔๑๖/๒๕๘)
๗๖. อนึ่ง ภิกษุณีใด อันภิกษุณีสงฆ์กล่าวอยู่ว่า ดูกรแม่
เจ้า เธอยังไม่สมควรให้กุลธิดาบวชก่อน ดังนี้ รับค�ำว่า ดีแล้ว
ภายหลังไปบ่นว่า เป็นปาจิตตีย์ (๓/๔๒๐/๒๖๐)
๗๗. อนึ่ง ภิกษุณีใด กล่าวกะสิกขมานาว่า ดูกรแม่เจ้า
ถ้าเธอจักให้จีวรแก่เรา เมื่อได้เช่นนี้ เราจึงจะให้อุปสมบท ดังนี้
แล้ว นางไม่มีอันตราย ในภายหลัง ไม่ให้อุปสมบท ไม่ท�ำการ
ขวนขวายเพื่อให้อุปสมบท เป็นปาจิตตีย์ (๓/๔๒๓/๒๖๒)
๗๘. อนึ่ง ภิกษุณีใด กล่าวกะสิกขมานาว่า ดูกรแม่เจ้า
ถ้าเธอจักติดตามเราตลอด ๒ ปี เมื่อได้เช่นนี้ เราจึงจะให้เธอ
อุปสมบท ดังนีแ้ ล้ว นางไม่มอี นั ตราย ในภายหลังไม่ให้อปุ สมบท
ไม่ท�ำการขวนขวายเพื่อให้อุปสมบท เป็นปาจิตตีย์
(๓/๔๒๖/๒๖๔)
๗๙. อนึ่ง ภิกษุณีใด ยังสิกขมานาผู้เกี่ยวข้องด้วยบุรุษ
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ผูค้ ลุกคลีกบั เด็กหนุม่ ผูด้ รุ า้ ย ผูย้ งั ชายให้ระทมโศก ให้บวช ต้อง
อาบัติปาจิตตีย์ (๓/๔๒๙/๒๖๖)
๘๐. อนึ่ง ภิกษุณีใด ยังสิกขมานาผู้อันมารดาบิดาหรือ
สามียังมิได้อนุญาตให้บวช เป็นปาจิตตีย์ (๓/๔๓๒/๒๖๘)
๘๑. อนึ่ง ภิกษุณีใดยังสิกขมานาให้บวชด้วยให้ฉันทะ
ค้าง เป็นปาจิตตีย์ (๓/๔๓๕/๒๗๐)
๘๒. อนึ่ง ภิกษุณีใด ยังสิกขมานาให้บวชทุกๆฝน เป็น
ปาจิตตีย์ (๓/๔๓๘/๒๗๒)
๘๓. อนึ่ง ภิกษุณีใด ฝนหนึ่งยังสิกขมานา ๒ รูปให้บวช
เป็นปาจิตตีย์ (๓/๔๔๑/๒๗๔)
๘๔. อนึง่ ภิกษุณใี ด มิใช่ผอู้ าพาธ ใช้รม่ และรองเท้า เป็น
ปาจิตตีย์ (๓/๔๔๕/๒๗๗)
๘๕. อนึ่ง ภิกษุณีใด มิใช่ผู้อาพาธ ไปโดยยาน เป็น
ปาจิตตีย์ (๓/๔๕๐/๒๘๐)
๘๖. อนึ่ง ภิกษุณีใด ใช้เครื่องประดับเอว เป็นปาจิตตีย์
(๓/๔๕๔/๒๘๑)
๘๗. อนึ่ง ภิกษุณีใด ใช้เครื่องประดับส�ำหรับสตรี เป็น
ปาจิตตีย์ (๓/๔๕๗/๒๘๓)
๘๘. อนึ่ง ภิกษุณีใด อาบน�้ำด้วยเครื่องประทิ่นมีกลิ่น
หอม เป็นปาจิตตีย์ (๓/๔๖๐/๒๘๕)
๘๙. อนึ่ง ภิกษุณีใด อาบน�้ำด้วยก�ำยานที่อบ เป็น
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ปาจิตตีย์ (๓/๔๖๓/๒๘๗)
๙๐. อนึง่ ภิกษุณใี ด ยังภิกษุณใี ห้นวดก็ดี ให้ฟน้ั ก็ดี เป็น
ปาจิตตีย์ (๓/๔๖๖/๒๘๙)
๙๑. อนึ่ง ภิกษุณีใด ยังสิกขมานาให้นวดก็ดี ให้ฟั้นก็ดี
เป็นปาจิตตีย์ (๓/๔๖๙/๒๙๑)
๙๒. อนึ่ง ภิกษุณีใด ยังสามเณรีให้นวดก็ดี ให้ฟั้นก็ดี
เป็นปาจิตตีย์ (๓/๔๗๑/๒๙๓)
๙๓. อนึ่ง ภิกษุณีใด ยังสตรีคฤหัสถ์ให้นวดก็ดี ให้ฟั้นก็
ดี เป็นปาจิตตีย์ (๓/๔๗๑/๒๙๕)
๙๔. อนึ่ง ภิกษุณีใด ไม่ขอโอกาส นั่งบนอาสนะเบื้อง
หน้าภิกษุ เป็นปาจิตตีย์ (๓/๔๗๒/๒๙๗)
๙๕. อนึง่ ภิกษุณใี ด ถามปัญหากะภิกษุผทู้ ตี่ นยังมิได้ขอ
โอกาส เป็นปาจิตตีย์ (๓/๔๗๖/๒๙๙)
๙๖. อนึง่ ภิกษุณใี ด ไม่มผี า้ รัดถัน เข้าบ้าน เป็นปาจิตตีย์
(๓/๔๘๐/๓๐๑)
ปาจิตตีย์ส�ำหรับภิกษุณี ๑๖๖ สิกขาบท ประกอบด้วย
สิกขาบทเฉพาะภิกษุณี ๙๖ สิกขาบท รวมกับปาจิตตียส์ กิ ขาบท
ส�ำหรับพระภิกษุ สิกขาบทที่ ๑-๒๐, ๓๑, ๓๒, ๓๔, ๓๗, ๓๘,
๔๐, ๔๒-๖๓, ๖๖, ๖๘-๘๒, ๘๔, ๘๖-๘๘, ๙๐, ๙๒ อีก ๗๐
สิกขาบท
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ปาฏิเทสนียะ
ว่าด้วยอาบัติท่ต้
ี องติเตียนตนเองจึงพ้นผิด
(ปาฏิเทสนียกัณฑ์)

๑. อนึ่ง ภิกษุณีใด ไม่เป็นไข้ ขอเนยใสมาฉัน ภิกษุณีนั้น
พึงแสดงคืนว่า แม่เจ้า ดิฉันต้องธรรมที่น่าติ ไม่เป็นสัปปายะ
ควรจะแสดงคืน ดิฉันแสดงคืนธรรมนั้น (๓/๔๘๕/๓๐๔)
๒. อนึ่ง ภิกษุณีใด ไม่เป็นไข้ ขอน�้ำมันมาฉัน ภิกษุณีนั้น
พึงแสดงคืนว่า แม่เจ้า ดิฉันต้องธรรมที่น่าติ ไม่เป็นสัปปายะ
ควรจะแสดงคืน ดิฉันแสดงคืนธรรมนั้น (๓/๔๙๐/๓๐๗)
๓. อนึ่ง ภิกษุณีใด ไม่เป็นไข้ ขอน�้ำผึ้งมาฉัน ภิกษุณีนั้น
พึงแสดงคืนว่า แม่เจ้า ดิฉันต้องธรรมที่น่าติ ไม่เป็นสัปปายะ
ควรจะแสดงคืน ดิฉันแสดงคืนธรรมนั้น (๓/๔๙๓/๓๑๐)
๔. อนึ่ง ภิกษุณีใด ไม่เป็นไข้ ขอน�้ำอ้อยมาฉัน ภิกษุณี
นัน้ พึงแสดงคืนว่า แม่เจ้า ดิฉนั ต้องธรรมทีน่ า่ ติ ไม่เป็นสัปปายะ
ควรจะแสดงคืน ดิฉันแสดงคืนธรรมนั้น (๓/๔๙๓/๓๑๓)
๕. อนึ่ง ภิกษุณีใด ไม่เป็นไข้ ขอปลามาฉัน ภิกษุณีนั้น
พึงแสดงคืนว่า แม่เจ้า ดิฉันต้องธรรมที่น่าติ ไม่เป็นสัปปายะ
ควรจะแสดงคืน ดิฉันแสดงคืนธรรมนั้น (๓/๔๙๓/๓๑๖)
๖. อนึ่ง ภิกษุณีใด ไม่เป็นไข้ ขอเนื้อมาฉัน ภิกษุณีนั้น
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พึงแสดงคืนว่า แม่เจ้า ดิฉันต้องธรรมที่น่าติ ไม่เป็นสัปปายะ
ควรจะแสดงคืน ดิฉันแสดงคืนธรรมนั้น (๓/๔๙๓/๓๑๙)
๗. อนึ่ง ภิกษุณีใด ไม่เป็นไข้ ขอนมสดมาฉัน ภิกษุณีนั้น
พึงแสดงคืนว่า แม่เจ้า ดิฉันต้องธรรมที่น่าติ ไม่เป็นสัปปายะ
ควรจะแสดงคืน ดิฉันแสดงคืนธรรมนั้น (๓/๔๙๓/๓๒๒)
๘. อนึ่ง ภิกษุณีใด ไม่เป็นไข้ ขอนมส้มมาฉัน ภิกษุณีนั้น
พึงแสดงคืนว่า แม่เจ้า ดิฉันต้องธรรมที่น่าติ ไม่เป็นสัปปายะ
ควรจะแสดงคืน ดิฉันแสดงคืนธรรมนั้น (๓/๔๙๓/๓๒๕)
เสขิยะ

ว่าด้วยจรรยามารยาทอันงาม
(เสขิยกัณฑ์)

เสขิยส�ำหรับภิกษุณพี งึ เป็นเช่นเดียวกับเสขิยส�ำหรับภิกษุ
ในมหาวิภังค์ (ดูบทภิกขุวิภังค์) (๓/๔๙๘/๓๒๙)
อธิกรณสมถะ

ธรรมเป็นเครื่องระงับอธิกรณ์ ๗ ประการ

ดูรายละเอียดในบทที่ ๗ การระงับอธิกรณ์
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๕.
สังฆกรรม

กิจที่สงฆ์ตอ
้ งทำ�ร่วมกัน
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การบรรพชา

(ราหุลกุมารบวช)

อย่างนี้

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงให้กุลบุตรบรรพชา

ชั้นแรก พวกเธอพึงให้กุลบุตรผู้มุ่งบรรพชาและผู้มุ่ง
อุปสมบท ปลงผมและหนวด แล้วให้ครองผ้ากาสายะ ให้ทำ� ห่ม
ผ้าเฉวียงบ่า ให้กราบเท้าภิกษุทั้งหลายแล้ว ให้นั่งกระโหย่ง
ประคองอัญชลี สัง่ ว่า เธอจงว่าอย่างนี้ แล้วให้วา่ สรณคมน์ ดังนี้
พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ
ข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้า เป็นที่พึ่ง
ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ
ข้าพเจ้าถึงพระธรรม เป็นที่พึ่ง
สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ
ข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง
ทุติยมฺปิ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ
ข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้า เป็นที่พึ่ง แม้ครั้งที่ ๒
ทุติยมฺปิ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ
ข้าพเจ้าถึงพระธรรม เป็นที่พึ่ง แม้ครั้งที่ ๒
ทุติยมฺปิ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ
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ข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง แม้ครั้งที่ ๒
ตติยมฺปิ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ
ข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้า เป็นที่พึ่ง แม้ครั้งที่ ๓
ตติยมฺปิ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ
ข้าพเจ้าถึงพระธรรม เป็นที่พึ่ง แม้ครั้งที่ ๓
ตติยมฺปิ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ
ข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง แม้ครั้งที่ ๓
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตการบวชกุลบุตรเป็น
สามเณรด้วยไตรสรณคมน์นี้ คราวนั้น ท่านพระสารีบุตร ให้
ราหุลกุมารบรรพชาแล้ว (๔/๑๑๘/๑๓๖-๑๓๗)
การอุปสมบทด้วยญัตติจตุตถกรรม
(มหาวรรค)

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตการอุปสมบทด้วยญัตติ
จตุตถกรรม
กรรมวาจาขออุปสมบท
อุปสัมปทาเปกขะนั้น พึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าเฉวียงบ่า
120

พระไตรปิ ฎกชุดพิเศษ แก่นพระวินัยปิ ฎก

ไหว้เท้าภิกษุทั้งหลาย นั่งกระโหย่ง ประคองอัญชลี แล้วกล่าว
ค�ำขออุปสมบทอย่างนี้ว่า
ข้าพเจ้าขออุปสมบทต่อสงฆ์ เจ้าข้า ขอสงฆ์โปรดเอ็นดู
ยกข้าพเจ้าขึ้นเถิด เจ้าข้า
พึงขอแม้ครั้งที่สอง ...
พึงขอแม้ครั้งที่สาม ...
กรรมวาจาให้อุปสมบท
ก็แล พวกเธอพึงให้อุปสมบทอย่างนี้ ภิกษุผู้ฉลาด ผู้
สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบ ด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา
ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ผู้มีชื่อนี้ ผู้นี้ เป็นอุป
สัมปทาเปกขะของท่านผู้มีชื่อนี้ ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์
ถึ ง ที่ แ ล้ ว สงฆ์ พึ ง อุ ป สมบทผู ้ มี ชื่ อ นี้ มี ท ่ า นผู ้ มี ชื่ อ นี้ เ ป็ น
อุปัชฌายะ นี่เป็นญัตติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ผู้มีชื่อนี้ ผู้นี้ เป็นอุปสัมปทาเปกขะของท่านผู้มีชื่อนี้ สงฆ์อุปสมบทผู้มีชื่อนี้ มีท่าน
ผู้มีชื่อนี้เป็นอุปัชฌายะ การอุปสมบทผู้มีชื่อนี้ มีท่านผู้มีชื่อนี้
เป็นอุปัชฌายะ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบ
แก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
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ข้าพเจ้ากล่าวความนี้เป็นครั้งที่สอง ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์
จงฟังข้าพเจ้า ผูม้ ชี อื่ ผูน้ เี้ ป็นอุปสัมปทาเปกขะของท่านผูม้ ชี อื่ นี้
สงฆ์อุปสมบทผู้มีชื่อนี้ มีท่านผู้มีชื่อนี้เป็นอุปัชฌายะ การ
อุปสมบทผู้มีชอื่ นี้ มีท่านผู้มชี ื่อนีเ้ ป็นอุปัชฌายะ ชอบแก่ท่านผู้
ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้เป็นครั้งที่สาม ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์
จงฟังข้าพเจ้า ผูม้ ชี อื่ นี้ ผูน้ เี้ ป็นอุปสัมปทาเปกขะของท่านผูม้ ชี อื่
นี้ สงฆ์อุปสมบทผู้มีชื่อนี้ มีท่านผู้มีชื่อนี้เป็นอุปัชฌายะ การ
อุปสมบทผู้มีชอื่ นี้ มีท่านผู้มชี ื่อนีเ้ ป็นอุปัชฌายะ ชอบแก่ท่านผู้
ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
ผูม้ ชี อื่ นี้ สงฆ์อปุ สมบทแล้ว มีทา่ นผูม้ ชี อื่ นีเ้ ป็นอุปชั ฌายะ
ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้
(๔/๘๕-๘๖/๗๗-๗๙)
จ�ำนวนสงฆ์เพื่อการอุปสมบท
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงให้อุปสมบทด้วยคณะซึ่ง
มีพวกหย่อน ๑๐ รูปใดให้อปุ สมบทต้องอาบัตทิ กุ กฏ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตให้อุปสมบทด้วยคณะมีพวก ๑๐ หรือมี
พวกเกิน ๑๐ (๔/๘๙/๘๑)
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย จังหวัดอวันตีทกั ขิณาบถ มีภกิ ษุนอ้ ย
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รูป เราอนุญาตการอุปสมบทด้วยคณะสงฆ์มวี นิ ยั ธรเป็นที่ ๕ ได้
ทั่วปัจจันตชนบท (๕/๒๓/๒๗)
องค์แห่งภิกษุผู้ให้อุปสมบท
(มหาวรรค)

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์คุณเหล่านี้
พึงให้อุปสมบท พึงให้นิสสัย พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก คือ
๑. ตนเองประกอบด้วยกองศีล อันเป็นของพระอเสขะ
และชักชวนผู้อื่นในกองศีลอันเป็นของพระอเสขะ
๒. ตนเองประกอบด้วยกองสมาธิ อันเป็นของพระอเสขะ
และชักชวนผู้อื่นในกองสมาธิ อันเป็นของพระอเสขะ
๓. ตนเองประกอบด้วยกองปัญญา อันเป็นของพระ
อเสขะ และชักชวนผู้อื่นในกองปัญญา อันเป็นของพระอเสขะ
๔. ตนเองประกอบด้วยกองวิมตุ ิ อันเป็นของพระอเสขะ
และชักชวนผู้อื่นในกองวิมุติ อันเป็นของพระอเสขะ
๕. ตนเองประกอบด้วยกองวิมตุ ติญาณทัสสนะ อันเป็น
ของพระอเสขะ และชักชวนผูอ้ นื่ ในกองวิมตุ ติญาณทัสสนะ อัน
เป็นของพระอเสขะ (๔/๙๘/๑๐๐)
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๖. เป็นผู้มีศรัทธา
๗. เป็นผู้มีหิริ
๘. เป็นผู้มีโอตตัปปะ
๙. เป็นผู้ปรารภความเพียร
๑๐. เป็นผู้มีสติตั้งมั่น (๔/๙๘/๑๐๑)
๑๑. เป็นผู้ไม่วิบัติด้วยศีล ในอธิศีล
๑๒. เป็นผู้ไม่วิบัติด้วยอาจาระ ในอัธยาจาร
๑๓. เป็นผู้ไม่วิบัติด้วยทิฏฐิ ในทิฏฐิยิ่ง
๑๔. เป็นผู้ได้ยินได้ฟังมาก
๑๕. เป็นผู้มีปัญญา (๔/๙๘/๑๐๒)
๑๖. อาจจะพยาบาลเอง หรือให้ผอู้ นื่ พยาบาลอันเตวาสิก
หรือสัทธิวิหาริกผู้อาพาธ
๑๗. อาจจะระงับเอง หรือหาผู้อื่นให้ช่วยระงับความ
กระสัน
๑๘. อาจจะบรรเทาเอง หรือหาผู้อื่นให้ช่วยบรรเทา
ความเบื่อหน่าย อันเกิดขึ้นแล้วโดยธรรม (๔/๙๘/๑๐๓)
๑๙. อาจจะฝึกปรืออันเตวาสิกหรือสัทธิวหิ าริก ในสิกขา
อันเป็นอภิสมาจาร
๒๐. อาจจะแนะน�ำในสิกขา อันเป็นส่วนเบื้องต้นแห่ง
พรหมจรรย์
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๒๑. อาจจะแนะน�ำในธรรมอันยิ่งขึ้นไป
๒๒. อาจจะแนะน�ำในวินัยอันยิ่งขึ้นไป
๒๓. อาจจะเปลือ้ งความเห็นผิดอันเกิดขึน้ แล้วโดยธรรม
(๔/๙๘/๑๐๓-๑๐๔)
๒๔. รู้จักอาบัติ
๒๕. รู้จักอนาบัติ
๒๖. รู้จักอาบัติเบา
๒๗. รู้จักอาบัติหนัก (๔/๙๘/๑๐๔)
๒๘. รู้จักวิธีออกจากอาบัติ (๔/๙๘/๑๐๓)
๒๙. เธอจ�ำปาติโมกข์ทั้งสองได้ดีโดยพิสดาร จ�ำแนกดี
คล่องแคล่วดี วินิจฉัยเรียบร้อยโดยสุตตะ โดยอนุพยัญชนะ
(๔/๙๘/๑๐๔)
๓๐. มีพรรษาได้ ๑๐ หรือเกิน ๑๐ (๔/๙๘/๑๐๕)
การให้ปริวาสส�ำหรับคนหลงผิดที่ขอบวช
(ติตถิยปริวาส)

ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ผูท้ เี่ คยเป็นอัญญเดียรถีย์ หวังบรรพชา
อุปสมบทในพระธรรมวินยั นี้ พึงให้ปริวาส ๔ เดือนแก่เธอ
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆ์พึงให้ติตถิยปริวาสอย่างนี้
ชัน้ ต้นพึงให้กลุ บุตรทีเ่ คยเป็นอัญญเดียรถียป์ ลงผมและ
หนวด ให้ครองผ้ากาสายะให้หม่ ผ้าเฉวียงบ่า ให้กราบเท้าภิกษุ
ทั้งหลาย แล้วนั่งกระโหย่ง ให้ประคองอัญชลี สั่งว่า จงว่าไตรสรณคมน์ สามจบ แล้วกล่าวค�ำขอติตถิยปริวาสอย่างนี้ ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าผู้มีชื่อนี้ เคยเป็นอัญญเดียรถีย์ หวัง
อุปสมบทในพระธรรมวินยั นี้ ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้านัน้ ขอปริวาส
๔ เดือนต่อสงฆ์
พึงขอแม้ครั้งที่สอง ...
พึงขอแม้ครั้งที่สาม ...
ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วย
ญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ผู้มีช่ือนี้ผู้นี้ เคยเป็น
อัญญเดียรถีย์ หวังอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้ เธอขอปริวาส
๔ เดือนต่อสงฆ์ ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึง
ให้ปริวาส ๔ เดือนแก่ผู้มีชื่อนี้ ผู้เคยเป็นอัญญเดียรถีย์ นี่เป็น
ญัตติ
ท่านเจ้าข้า การให้ปริวาส ๔ เดือนแก่ผมู้ ชี อื่ นี้ ผูเ้ คยเป็น
อัญญเดียรถีย์ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบ
แก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
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ปริวาส ๔ เดือน สงฆ์ให้แล้วแก่ผมู้ ชี อื่ นี้ ผูเ้ คยเป็นอัญญเดียรถีย์ ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วย
อย่างนี้ (๔/๑๐๐/๑๑๓-๑๑๔)
ข้อปฏิบัติที่ให้สงฆ์ยินดี
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อย่างไรเล่า กุลบุตรผู้เคยเป็นอัญญเดียรถีย์ เป็นผู้ปฏิบัติให้สงฆ์ยินดี สมควรบวชได้
๑. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย กุลบุตรผูเ้ คยเป็นอัญญเดียรถียใ์ น
พระธรรมวินัยนี้ เข้าบ้านไม่เช้าเกินไป กลับไม่สายเกินไป แม้
เช่นนี้ ก็ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติให้สงฆ์ยินดี
๒. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อีกประการหนึง่ กุลบุตรผูเ้ คยเป็น
อัญญเดียรถีย์ ไม่เป็นผู้มีหญิงแพศยาเป็นโคจร ไม่มีหญิงหม้าย
เป็นโคจร ไม่มีสาวเทื้อเป็นโคจร ไม่มีบัณเฑาะก์เป็นโคจร ไม่มี
ภิกษุณีเป็นโคจร แม้เช่นนี้ ก็ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติให้สงฆ์ยินดี
๓. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อีกประการหนึง่ กุลบุตรผูเ้ คยเป็น
อัญญเดียรถีย์ เป็นผูข้ ยันไม่เกียจคร้านในการงานใหญ่นอ้ ยของ
เพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย ประกอบด้วยปัญญาพิจารณาสอด
ส่องในการนั้น อาจท�ำได้ อาจจัดการได้ แม้เช่นนี้ ก็ชื่อว่าเป็น
ผู้ปฏิบัติให้สงฆ์ยินดี
๔. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อีกประการหนึง่ กุลบุตรผูเ้ คยเป็น
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อัญญเดียรถีย์ เป็นผู้สนใจในการเรียนบาลี ในการเรียนอรรถ
กถา ในอธิศีล อธิจิต อธิปัญญา แม้เช่นนี้ ก็ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติ
ให้สงฆ์ยินดี
๕. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อีกประการหนึง่ กุลบุตรผูเ้ คยเป็น
อัญญเดียรถีย์ ตนหลีกมาจากส�ำนักเดียรถีย์แห่งครูคนใด เมื่อ
มีผกู้ ล่าวติครูคนนัน้ ติความเห็น ความชอบใจ ความพอใจ และ
ความยึดถือ ของครูคนนั้น ย่อมพอใจ ร่าเริง ชอบใจ เมื่อเขา
กล่าวติพระพุทธเจ้า พระธรรมหรือพระสงฆ์ กลับโกรธ ไม่พอใจ
ไม่ชอบใจ ก็หรือตนหลีกมาจากส�ำนักเดียรถียแ์ ห่งครูคนใด เมือ่
มีผู้กล่าวสรรเสริญครูคนนั้น สรรเสริญความเห็น ความชอบใจ
ความพอใจ และความยึดถือของครูคนนั้น ย่อมโกรธ ไม่พอใจ
ไม่ชอบใจ เมื่อเขากล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้า พระธรรมหรือ
พระสงฆ์ กลับพอใจ ร่าเริง ชอบใจ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ข้อนีเ้ ป็นเครือ่ งสอบสวนในข้อปฏิบตั ิ
ที่ ช วนให้ ส งฆ์ ยิ น ดี แห่ ง กุ ล บุ ต รผู ้ เ คยเป็ น อั ญ ญเดี ย รถี ย ์
(๔/๑๐๐/๑๑๖)
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุทเี่ คยเป็นอัญญเดียรถีย์ อันพระ
อุปชั ฌายะว่ากล่าวอยูโ่ ดยชอบธรรม ได้ยกวาทะของอุปชั ฌายะ
เสีย แล้วเข้าไปสู่ลัทธิเดียรถีย์นั้นดังเดิม กลับมาแล้ว ไม่พึง
อุปสมบทให้ (๔/๑๐๐/๑๑๓)
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คนที่ห้ามบวช

(อันตรายิกธรรม)

ดูกรภิกษุทงั้ หลาย กุลบุตรเหล่านี้ ภิกษุไม่พงึ ให้บวช รูป
ใดให้บวช ต้องอาบัติทุกกฏ
๑. ห้ามผู้ถูกโรค ๕ ชนิด คือ โรคเรื้อน ๑ โรคฝี ๑ โรค
กลาก ๑ โรคมองคร่อ ๑ โรคลมบ้าหมู ๑ (๔/๑๐๑/๑๑๙)
๒. ห้ามข้าราชการ ที่ไม่ได้ลา (๔/๑๐๒/๑๒๑)
๓. ห้ามโจรที่ขึ้นชื่อโด่งดัง (๔/๑๐๓/๑๒๑)
๔. ห้ามโจรผู้หนีเรือนจ�ำ (๔/๑๐๔/๑๒๒)
๕. ห้ามโจรผู้ถูกออกหมายสั่งจับ (๔/๑๐๕/๑๒๒)
๖. ห้ามบุรุษผู้ถูกลงอาญา (๔/๑๐๖-๑๐๗/๑๒๓)
๗. ห้ามคนมีหนี้ (๔/๑๐๘/๑๒๓)
๘. ห้ามคนเป็นทาส (๔/๑๐๙/๑๒๔)
๙. ห้ามบุคคลมีอายุหย่อน ๒๐ ปี (๔/๑๑๑/๑๒๖)
๑๐. ห้ามคนไม่มีบาตร ไม่มีจีวร (๔/๑๓๔/๑๔๘)
๑๑. ห้ามบัณเฑาะก์(กระเทย) ไม่พึงให้อุปสมบท ที่
อุปสมบทแล้วต้องให้สึกเสีย (๔/๑๒๕/๑๔๒)
๑๒. ห้ามดิรัจฉาน(เช่นนาคแปลงเป็นคน) ไม่พึงให้
อุปสมบท ที่อุปสมบทแล้วต้องให้สึกเสีย (๔/๑๒๗/๑๔๔)
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๑๓. ห้ามคนฆ่ามารดา ไม่พึงให้อุปสมบท ที่อุปสมบท
แล้วต้องให้สึกเสีย (๔/๑๒๘/๑๔๕)
๑๔. ห้ามคนฆ่าบิดา ไม่พงึ ให้อปุ สมบท ทีอ่ ปุ สมบทแล้ว
ต้องให้สึกเสีย (๔/๑๒๙/๑๔๕)
๑๕. ห้ามคนฆ่าพระอรหันต์ ไม่พึงให้อุปสมบท ที่
อุปสมบทแล้วต้องให้สึกเสีย (๔/๑๓๐/๑๔๖)
๑๖. ห้ า มคนยุ แ หย่ ห มู ่ ค ณะให้ แ ตกแยก ไม่ พึ ง ให้
อุปสมบท ที่อุปสมบทแล้วต้องให้สึกเสีย (๔/๑๓๑/๑๔๖)
๑๗. ห้ า มคนท� ำ ร้ า ยภิ ก ษุ ณี ไม่ พึ ง ให้ อุ ป สมบท ที่
อุปสมบทแล้วต้องให้สึกเสีย (๔/๑๓๑/๑๔๖)
๑๘. ห้ามคนท�ำร้ายพระศาสดาจนถึงห้อพระโลหิต ไม่
พึงให้อปุ สมบท ทีอ่ ปุ สมบทแล้วต้องให้สกึ เสีย (๔/๑๓๑/๑๔๖)
๑๙. ห้ามคนสองเพศ ไม่พงึ ให้อปุ สมบท ทีอ่ ปุ สมบทแล้ว
ต้องให้สึกเสีย (๔/๑๓๒/๑๔๖)
๒๐. ห้ า มคนเข้ า รี ด เดี ย รถี ย ์ ไม่ พึ ง ให้ อุ ป สมบท ที่
อุปสมบทแล้วต้องให้สึกเสีย (๔/๑๒๖/๑๔๓)
๒๑. ห้ามบุตรทีม่ ารดาบิดาไม่อนุญาต ภิกษุไม่พงึ ให้บวช
สามเณร (๔/๑๑๘/๑๓๘)
๒๒. ห้ามคนทุพพลภาพ ไม่สมประกอบ ภิกษุไม่พึง
บรรพชา(ให้บวชสามเณร) (๔/๑๓๕/๑๕๐)
130

พระไตรปิ ฎกชุดพิเศษ แก่นพระวินัยปิ ฎก

นักบวชนอกศาสนา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงให้นิสสัยแก่ภิกษุพวก
อลัชชี รูปใดให้ ต้องอาบัติทุกกฏ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงอยู่อาศัยภิกษุพวกอลัชชี
รูปใดอยู่ ต้องอาบัติทุกกฏ (๔/๑๓๖/๑๕๑)
อุโบสถกรรม

(อุโบสถขันธกะ)

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ประชุมกันกล่าวธรรม
ในวัน ๑๔ ค�่ำ  ๑๕ ค�่ำ และ ๘ ค�่ำ แห่งปักษ์ (๔/๑๔๘/๑๖๗)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สวดปาติโมกข์ ปักษ์
(๑๕ วัน)ละ ๑ ครั้ง ก็แล ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศ
ให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรัง่ ของ
สงฆ์ถงึ ทีแ่ ล้ว สงฆ์พงึ ท�ำอุโบสถ พึงสวดปาติโมกข์ อะไรเป็นบุพ
พกิจของสงฆ์? ท่านทั้ง หลายพึงบอกความบริสุทธิ์ ข้าพเจ้าจัก
สวดปาติโมกข์ พวกเราบรรดาที่มีอยู่ทั้งหมดจงฟัง จงใส่ใจซึ่ง
ปาติโมกข์นนั้ ให้สำ� เร็จประโยชน์ ท่านผูใ้ ดมีอาบัติ ท่านผูน้ นั้ พึง
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เปิดเผย เมื่ออาบัติไม่มี พึงนิ่งอยู่ ก็ด้วยความเป็นผู้นิ่งแล
ข้าพเจ้าจักทราบท่านทัง้ หลายว่าเป็นผูบ้ ริสทุ ธิ์ ก็ภกิ ษุรปู ใด เมือ่
สวดประกาศกว่าจะครบ ๓ จบ ระลึกได้ ไม่ยอมเปิดเผยอาบัติ
ที่มีอยู่ สัมปชานมุสาวาทย่อมมีแก่ภิกษุรูปนั้น ท่านทั้งหลาย ก็
สั ม ปชานมุ ส าวาท พระผู ้ มี พ ระภาคตรั ส ว่ า เป็ น ธรรมท� ำ
อันตราย เพราะฉะนั้น ภิกษุต้องอาบัติแล้วระลึกได้ หวังความ
บริสทุ ธิ์ พึงเปิดเผยอาบัตทิ มี่ อี ยู่ เพราะเปิดเผยอาบัตแิ ล้ว ความ
ผาสุกย่อมมีแก่เธอ (๔/๑๔๙/๑๖๘)
ก�ำเนิดโบสถ์ท�ำอุโบสถ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สมมติวิหาร เรือนมุง
แถบเดียว เรือนชั้น เรือนโล้น หรือถ�้ำ  ที่สงฆ์จ�ำนง ให้เป็นโรง
อุโบสถแล้วท�ำอุโบสถ (๔/๑๕๗/๑๗๔)
ปาติโมกขุเทศ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปาติโมกขุเทศนี้ คือ ภิกษุสวดนิทาน
จบแล้ว พึงสวดอุเทศที่เหลือด้วยสุตบท(ย่อ) นี้เป็นปาติโมกขุเทศที่ ๑
สวดนิทาน สวดปาราชิก ๔ จบแล้ว พึงสวดอุเทศทีเ่ หลือ
ด้วยสุตบท นี้เป็นปาติโมกขุเทศที่ ๒
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สวดนิทาน สวดปาราชิก ๔ สวดสังฆาทิเสส ๑๓ จบแล้ว
พึงสวดอุเทศที่เหลือด้วยสุตบท นี้เป็นปาติโมกขุเทศที่ ๓
สวดนิทาน สวดปาราชิก ๔ สวดสังฆาทิเสส ๑๓ สวด
อนิยต ๒ จบแล้ว พึงสวดอุเทศที่เหลือด้วยสุตบท นี้เป็นปาติ
โมกขุเทศที่ ๔ สวดโดยพิสดารหมด เป็นปาติโมกขุเทศที่ ๕
(๔/๑๖๗/๑๘๒)
การแสดงธรรม
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตให้ภกิ ษุผเู้ ถระแสดงธรรม
เอง หรือให้อาราธนาผู้อื่นแสดง (๔/๑๖๘/๑๘๓)
การขอโอกาสก่อนชี้อาบัติ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้โจทก์ขอให้จ�ำเลยให้
โอกาส ด้วยค�ำว่า ขอท่านจงให้โอกาส ผมใคร่จะกล่าวกะท่าน
ดังนี้ แล้วจึงโจทด้วยอาบัติ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตปาติโมกข์ให้เป็นหน้าที่
ของพระเถระ ภิกษุไม่ได้รับอาราธนา ไม่พึงสวดปาติโมกข์ใน
ท่ามกลางสงฆ์ รูปใดสวด ต้องอาบัติทุกกฏ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงขอให้ภิกษุทั้งหลายผู้
บริสุทธิ์ ไม่มีอาบัติ ให้โอกาสในอธิกรณ์ที่ไม่เป็นเรื่อง ไม่มีเหตุ
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รูปใดขอให้ท�ำ ต้องอาบัติทุกกฏ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงสวดปาติโมกข์ในบริษัทที่
มีคฤหัสถ์ปนอยู่ด้วย รูปใดสวด ต้องอาบัติทุกกฏ
(๔/๑๗๐-๑๗๔/๑๘๖-๑๘๘)
การมอบปาริสุทธิเมื่อมาอุโบสถไม่ได้
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตให้ภกิ ษุอาพาธมอบปาริสุทธิ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็แล ภิกษุอาพาธนัน้ พึงเข้าไปหาภิกษุ
รูปหนึง่ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า นัง่ กระโหย่ง ประคองอัญชลี
แล้วกล่าวค�ำมอบปาริสุทธิอย่างนี้ว่า ข้าพเจ้าขอมอบปาริสุทธิ
ขอท่านจงน�ำปาริสุทธิของข้าพเจ้าไป ขอท่านจงบอกปาริสุทธิ
ของข้าพเจ้า
ภิกษุรับด้วยกาย รับด้วยวาจา รับด้วยทั้งกายและวาจา
ก็ได้ เป็นอันภิกษุอาพาธมอบปาริสุทธิแล้ว ถ้าได้ภิกษุเช่นนั้น
อย่างนี้ นั่นเป็นการดี ถ้าไม่ได้ ภิกษุทั้งหลายพึงใช้เตียงหรือตั่ง
หามภิกษุอาพาธนั้นมาในท่ามกลางสงฆ์ แล้วท�ำอุโบสถ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สงฆ์เป็นวรรค(ไม่ครบทัง้ หมด) ไม่พงึ
ท�ำอุโบสถเลย ถ้าขืนท�ำ ต้องอาบัตทิ กุ กฏ (๔/๑๘๑/๑๙๔) เว้น
ไว้แต่ภิกษุวิกลจริต (๔/๑๘๔/๑๙๘)
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วิธีท�ำอุโบสถ ๓ อย่าง

๑. สวดปาติโมกข์
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุ ๔ รูป สวด
ปาติโมกข์ (๔/๑๘๕/๑๙๙)
๒. ท�ำปาริสุทธิอุโบสถ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุ ๓ รูป ๒ รูป ท�ำ
ปาริสุทธิอุโบสถแก่กัน ก็แล พึงท�ำปาริสุทธิอุโบสถ อย่างนี้
ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้ภิกษุเหล่านั้น
ทราบด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้
ท่านทัง้ หลายเจ้าข้า ขอจงฟังข้าพเจ้า อุโบสถวันนีท้ ี่ ๑๕
ถ้าความพร้อมพรั่งของท่านทั้งหลายถึงที่แล้ว เราทั้งหลายพึง
ท�ำปาริสุทธิอุโบสถแก่กันเถิด
ภิกษุผู้เถระพึงห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า นั่งกระโหย่ง
ประคองอัญชลี แล้วบอกความบริสทุ ธิข์ องตน ต่อภิกษุเหล่านัน้
อย่างนี้ว่า
ฉันบริสุทธิ์แล้ว เธอ ขอเธอจ�ำฉันว่า ผู้บริสุทธิ์แล้ว
ฉันบริสุทธิ์แล้ว เธอ ขอเธอจ�ำฉันว่า ผู้บริสุทธิ์แล้ว
ฉันบริสุทธิ์แล้ว เธอ ขอเธอจ�ำฉันว่า ผู้บริสุทธิ์แล้ว
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ภิกษุผู้นวกะพึงห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า นั่งกระโหย่ง
ประคองอัญชลีแล้วบอกความบริสทุ ธิข์ องตน ต่อภิกษุเหล่านัน้
อย่างนี้ว่า
ผมบริสุทธิ์แล้ว ขอรับ ขอท่านทั้งหลายจ�ำผมว่า ผู้
บริสุทธิ์แล้ว
ผมบริสุทธิ์แล้ว ขอรับ ขอท่านทั้งหลายจ�ำผมว่า ผู้
บริสุทธิ์แล้ว
ผมบริสุทธิ์แล้ว ขอรับ ขอท่านทั้งหลายจ�ำผมว่า ผู้
บริสุทธิ์แล้ว (๔/๑๘๕/๒๐๐-๒๐๑)
๓. อธิษฐานอุโบสถ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มี
ภิกษุในศาสนานี้อยู่รูปเดียว ภิกษุนั้นพึงกวาดสถานที่เป็นที่ไป
มาแห่งภิกษุทั้งหลาย คือจะเป็นโรงฉัน มณฑป หรือโคนต้นไม้
ก็ตาม แล้วนัง่ รออยู่ ถ้ามีภกิ ษุเหล่าอืน่ มา พึงท�ำอุโบสถร่วมกับ
พวกเธอ ถ้าไม่มีมา พึงอธิษฐานว่า วันนี้เป็นวันอุโบสถของเรา
ถ้าไม่อธิษฐาน ต้องอาบัติทุกกฏ (๔/๑๘๕/๒๐๑-๒๐๒)
อนึ่ง ไม่พึงท�ำอุโบสถ ในกาลมิใช่วันอุโบสถ เว้นแต่วัน
สังฆสามัคคี (๔/๒๐๓/๒๒๑)
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แสดงอาบัติก่อน และระหว่างท�ำอุโบสถ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก่อนอุโบสถ ก็ภกิ ษุผรู้ อู้ าบัตพิ งึ เข้าไป
หาภิกษุรปู หนึง่ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า นัง่ กระโหย่ง ประคอง
อัญชลี แล้วกล่าวอย่างนี้ว่า แน่ะเธอ ผมต้องอาบัติมีชื่อนี้ ผม
แสดงคืนอาบัตินั้น.
ภิกษุผู้รับพึงถามว่า ท่านเห็นหรือ
ภิกษุผู้แสดงพึงตอบว่า ครับ ผมเห็น
ภิกษุผรู้ บั พึงบอกว่า ท่านพึงส�ำรวมต่อไป (๔/๑๘๖/๒๐๒)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อก�ำลังสวดปาติโมกข์อยู่ ภิกษุใน
ศาสนานี้ระลึกอาบัติได้ ภิกษุนั้นพึงบอกภิกษุใกล้เคียงอย่างนี้
ว่า อาวุโส ผมต้องอาบัติมีชื่อนี้ ลุกจากที่นี้แล้วจักท�ำคืนอาบัติ
นั้น ครั้นแล้วพึงท�ำอุโบสถ ฟังปาติโมกข์ แต่ไม่พึงท�ำอันตราย
แก่อุโบสถ เพราะข้อที่ระลึกอาบัติได้นั้นเป็นปัจจัย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อก�ำลังสวดปาติโมกข์อยู่ ภิกษุใน
ศาสนานี้มีความสงสัยในอาบัติ ภิกษุนั้นพึงบอกกะภิกษุใกล้
เคียงอย่างนี้ว่า แน่ะเธอ ผมมีความสงสัยในอาบัติมีชื่อนี้ จัก
หมดสงสัยเมื่อใด จักท�ำคืนอาบัตินั้น เมื่อนั้น ครั้นแล้วพึงท�ำ
อุโบสถ ฟังปาติโมกข์ แต่ไม่พงึ ท�ำอันตรายแก่อโุ บสถ เพราะข้อ
ที่สงสัยนั้นเป็นปัจจัย (๔/๑๘๘/๒๐๓)
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แสดงอาบัติทั้งคณะ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ
สงฆ์ทั้งหมดต้องสภาคาบัติ ภิกษุเหล่านั้นพึงส่งภิกษุรูปหนึ่งไป
สู่อาวาสใกล้เคียง พอจะกลับมาทันในวันนั้น ด้วยสั่งว่า อาวุโส
เธอจงไปท�ำคืนอาบัตนิ นั้ แล้วมา พวกเราจักท�ำคืนอาบัตกิ บั เธอ
ถ้าได้ภิกษุเช่นนั้นอย่างนี้ นั่นเป็นการดี ถ้าไม่ได้ ภิกษุผู้ฉลาด ผู้
สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สงฆ์ทงั้ หมดนีต้ อ้ งสภา
คาบัติ เห็นภิกษุรูปอื่นผู้บริสุทธิ์ ไม่มีอาบัติเมื่อใด จักท�ำคืน
อาบัตินั้นในส�ำนักเธอเมื่อนั้น ครั้นแล้วพึงท�ำอุโบสถ สวด
ปาติโมกข์ แต่ไม่พงึ ท�ำอันตรายแก่อโุ บสถ เพราะข้อทีต่ อ้ งสภาคาบัตินั้นเป็นปัจจัย (๔/๑๘๙/๒๐๔)
ภิกษุนานาสังวาสและสมานสังวาส
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็พวกภิกษุเจ้าถิ่น/อาคันตุกะใน
ศาสนานี้ได้เห็นภิกษุอาคันตุกะ/เจ้าถิ่นมีสังวาส(การปฏิบัติ
ธรรมวินัย)ต่างกัน พวกเธอกลับได้ความเห็นว่ามีสังวาสเสมอ
กัน ครัน้ แล้วก็ไม่ไต่ถามจึงท�ำอุโบสถร่วมกัน ไม่ตอ้ งอาบัติ พวก
เธอได้ไต่ถาม ครัน้ ไต่ถามแล้ว ไม่รงั เกียจ ท�ำอุโบสถร่วมกัน ต้อง
อาบัตทิ กุ กฏ พวกเธอได้ไต่ถาม ครัน้ ไต่ถามแล้ว ไม่รงั เกียจ แยก
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กันท�ำอุโบสถ ไม่ต้องอาบัติ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อนึง่ พวกภิกษุเจ้าถิน่ /อาคันตุกะใน
ศาสนานี้ ได้เห็นพวกภิกษุอาคันตุกะ/เจ้าถิ่นมีสังวาสเสมอกัน
พวกเธอกลับได้ความเห็นว่ามีสงั วาสต่างกัน ครัน้ แล้วก็ไม่ไต่ถาม
ท�ำอุโบสถร่วมกัน ต้องอาบัตทิ กุ กฏ พวกเธอได้ไต่ถาม ครัน้ ไต่ถาม
แล้ว รังเกียจ แยกกันท�ำอุโบสถ ต้องอาบัติทุกกฏ พวกเธอได้
ไต่ถาม ครั้นไต่ถามแล้ว ไม่รังเกียจ ท�ำอุโบสถร่วมกัน ไม่ต้อง
อาบัติ (๔/๑๙๙/๒๑๘)
อนึง่ ไม่พงึ สวดปาติโมกข์ ในบริษทั ทีภ่ กิ ษุทศุ ลี หรือต้อง
ห้ามอุปสมบทนั่งอยู่ด้วย รูปใดสวด ต้องอาบัติทุกกฏ
(๔/๒๐๑/๒๒๑)
ภิกษุณีปาฏิโมกข์
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุไม่พงึ แสดงปาติโมกข์แก่ภกิ ษุณี
รู ป ใดแสดงต้ อ งอาบั ติ ทุ ก กฏ เราอนุ ญ าตให้ ภิ ก ษุ ณี แ สดง
ปาติโมกข์แก่ภิกษุณีด้วยกัน (๗/๕๒๕/๒๑๔)
วิธีงดปาติโมกข์
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพึงงดอย่างนี้ เมื่อถึงวันอุโบสถ
๑๔ หรือ ๑๕ ค�่ำ เมื่อบุคคลนั้นอยู่พร้อมหน้าสงฆ์ พึงประกาศ
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ในท่ามกลางสงฆ์ว่า ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า บุคคล
มีชื่อนี้ มีอาบัติติดตัว ข้าพเจ้างดปาติโมกข์แก่เธอ เมื่อเธออยู่
พร้อมหน้าสงฆ์ ไม่พึงสวดปาติโมกข์ ดังนี้ ปาติโมกข์เป็นอันงด
แล้ว (๗/๔๖๖/๑๘๖)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงงดปาติโมกข์แก่ภิกษุทั้ง
หลายทีบ่ ริสทุ ธิ์ ไม่มอี าบัตใิ นเพราะเรือ่ งอันไม่สมควร ในเพราะ
เหตุอันไม่สมควร รูปใดงด ต้องอาบัติทุกกฏ (๗/๔๖๗/๑๘๗)
การงดปาฏิโมกข์อย่างเป็นธรรม และไม่เป็นธรรม
ดูกรภิกษุทั้งหลาย การงดปาติโมกข์ไม่เป็นธรรม มีมูล
๔ เป็นไฉน ภิกษุงดปาติโมกข์
๑. เพราะศีลวิบัติไม่มีมูล
๒. เพราะอาจารวิบัติไม่มีมูล
๓. เพราะทิฐิวิบัติไม่มีมูล
๔. เพราะอาชีววิบัติไม่มีมูล
นี้การงดปาติโมกข์ไม่เป็นธรรม (๗/๔๗๕/๑๘๘)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย การงดปาติโมกข์เป็นธรรม มีมูล ๔
เป็นไฉน ภิกษุงดปาติโมกข์
๑. เพราะศีลวิบัติมีมูล
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๒. เพราะอาจารวิบัติมีมูล
๓. เพราะทิฐิวิบัติมีมูล
๔. เพราะอาชีววิบัติมีมูล
นี้การงดปาติโมกข์เป็นธรรม (๗/๔๗๖/๑๘๘)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย การงดปาติโมกข์ไม่เป็นธรรม มีมูล
๑๐ เป็นไฉน
๑. ภิกษุผู้ต้องอาบัติปาราชิก ไม่ได้นั่งอยู่ในบริษัทนั้น
๒. กถาปรารภผู้ต้องอาบัติปาราชิกมิได้ค้างอยู่
๓. ภิกษุผู้บอกลาสิกขาไม่ได้นั่งอยู่ในบริษัทนั้น
๔. กถาปรารภภิกษุผู้บอกลาสิกขามิได้ค้างอยู่
๕. ภิกษุร่วมสามัคคีที่เป็นธรรม
๖. ไม่ค้านสามัคคีที่เป็นธรรม
๗. กถาปรารภการค้านสามัคคีที่เป็นธรรมมิได้ค้างอยู่
๘. ไม่มภี กิ ษุทมี่ ผี ไู้ ด้เห็น ได้ยนิ และรังเกียจด้วยศีลวิบตั ิ
๙. ไม่มีภิกษุที่มีผู้ได้เห็น ได้ยิน และรังเกียจด้วยอาจาร
วิบัติ
๑๐. ไม่มีภิกษุที่มีผู้ได้เห็น ได้ยิน และรังเกียจด้วยทิฐิ
วิบัติ
นีก้ ารงดปาติโมกข์ไม่เป็นธรรม มีมลู ๑๐ (๗/๔๘๗/๑๙๒)
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย การงดปาติโมกข์เป็นธรรม มีมลู ๑๐
เป็นไฉน
๑. ภิกษุผู้ต้องอาบัติปาราชิกนั่งอยู่ในบริษัทนั้น
๒. กถาปรารภภิกษุผู้ต้องอาบัติปาราชิกค้างอยู่
๓. ภิกษุผู้บอกลาสิกขานั่งอยู่ในบริษัทนั้น
๔. กถาปรารภภิกษุผู้บอกลาสิกขาค้างอยู่
๕. ภิกษุไม่ร่วมสามัคคีที่เป็นธรรม
๖. ค้านสามัคคีที่เป็นธรรม
๗. กถาปรารภการค้านสามัคคีที่เป็นธรรมค้างอยู่
๘. มีภิกษุที่มีผู้ได้เห็น ได้ยิน และรังเกียจด้วยศีลวิบัติ
๙. มีภกิ ษุทมี่ ผี ไู้ ด้เห็น ได้ยนิ และรังเกียจด้วยอาจารวิบตั ิ
๑๐. มีภิกษุที่มีผู้ได้เห็น ได้ยิน และรังเกียจด้วยทิฐิวิบัติ
นี้การงดปาติโมกข์เป็นธรรม มีมูล ๑๐
(๗/๔๘๘/๑๙๒-๑๙๓)
ผู้ควรโจทผู้อื่น
ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้ปรารถนาจะโจทผู้อื่น พึงพิจารณา
ธรรม ๕ ประการในตน แล้วโจทผู้อื่น คือ
๑. เรามีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์หรือหนอ เรา
ประกอบด้วยความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ ไม่มีช่อง ไม่มี
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ต�ำหนิ ธรรมนี้มีแก่เราหรือไม่
๒. เรามีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์หรือหนอ เรา
ประกอบด้วยความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ ไม่มีช่อง ไม่มี
ต�ำหนิ ธรรมนี้มีแก่เราหรือไม่    
๓. จิตของเรามีเมตตาปรากฏ ไม่อาฆาตในสพรหมจารี
ทั้งหลายหรือหนอ ธรรมนี้มีแก่เราหรือไม่
๔. เราเป็นพหูสูต ทรงสุตะ เป็นที่สั่งสมสุตะหรือหนอ
ธรรมเหล่านั้นใด ไพเราะในเบื้องต้น ไพเราะในท่ามกลาง
ไพเราะในที่ สุ ด ประกาศพรหมจรรย์ พร้ อ มทั้ ง อรรถทั้ ง
พยัญชนะบริสทุ ธิบ์ ริบรู ณ์สนิ้ เชิง ธรรมเห็นปานนัน้ เป็นธรรมอัน
เราสดับมาก ทรงไว้คล่องปาก ขึ้นใจ แทงตลอดดีแล้วด้วย
ปัญญา ธรรมนี้มีแก่เราหรือไม่
๕. เราจ�ำปาติโมกข์ทั้งสองได้ดี โดยพิสดาร สวดไพเราะ
คล่องแคล่ว วินิจฉัยถูกต้องโดยสุตตะ โดยอนุพยัญชนะหรือ
หนอ ธรรมนี้มีแก่เราหรือไม่  
ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้โจทก์ปรารถนาจะโจทก์ผู้อื่น พึง
พิจารณาธรรม ๕ ประการนี้ว่ามีในตน แล้วจึงโจทผู้อื่น
(๗/๕๐๐-๕๐๔/๑๙๙-๒๐๐)
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ผู้โจทก์ควรทรงธรรม ๕ ประการ
ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้โจทก์ พึงตั้งธรรม ๕ ประการไว้ในตน
แล้วโจทผู้อื่น คือ
๑. เราจักกล่าวโดยกาลอันควร จักไม่กล่าวโดยกาลอัน
ไม่ควร
๒. จักกล่าวด้วยค�ำจริง จักไม่กล่าวด้วยค�ำอันไม่เป็นจริง
๓. จักกล่าวด้วยค�ำสุภาพ จักไม่กล่าวด้วยค�ำหยาบ
๔. จักกล่าวด้วยค�ำประกอบด้วยประโยชน์ จักไม่กล่าว
ด้วยค�ำไร้ประโยชน์
๕. จักมีเมตตาจิตกล่าว จักไม่มุ่งร้ายกล่าว
ดูกรอุบาลี ภิกษุผโู้ จทก์ พึงตัง้ ธรรม ๕ ประการนีไ้ ว้ในตน
ผูโ้ จทโดยเป็นธรรมย่อมไม่เดือดร้อน (๗/๕๐๕,๕๐๘/๒๐๐-๒๐๑)
ธรรมส�ำหรับผูโ้ จทก์ ๕ ประการ (ผูโ้ จทก์ควรตัง้ จิต ๕ ประการ)
ดู ก รอุ บ าลี ภิ ก ษุ ผู ้ โจทก์ ป รารถนาจะโจทผู ้ อื่ น พึ ง
มนสิการธรรม ๕ อย่างไว้ในตน แล้วโจทผู้อื่น คือ
๑. ความการุญ
๒. ความหวังประโยชน์
๓. ความเอ็นดู
๔. ความออกจากอาบัติ
๕. ความท�ำวินัยเป็นเบื้องหน้า (๗/๕๑๐/๒๐๒)
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ผู้โจทก์โดยไม่เป็นธรรมย่อมเดือดร้อน
ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้โจทก์โดยไม่เป็นธรรม พึงถึงความ
เดือดร้อนด้วยอาการ ๕ คือ
๑. ท่านโจทโดยกาลไม่ควร ไม่โจทโดยกาลอันควร ท่าน
ต้องเดือดร้อน
๒. ท่านโจทด้วยเรื่องไม่จริง ไม่โจทด้วยเรื่องจริง ท่าน
ต้องเดือดร้อน
๓. ท่านโจทด้วยค�ำหยาบ ไม่โจทด้วยค�ำสุภาพ ท่านต้อง
เดือดร้อน
๔. ท่านโจทด้วยเรื่องไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่โจท
ด้วยเรื่องประกอบด้วยประโยชน์ ท่านต้องเดือดร้อน
๕. ท่านมุ่งร้ายโจท มิใช่มีเมตตาจิตโจท ท่านต้องเดือด
ร้อน
ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้โจทก์โดยไม่เป็นธรรม พึงถึงความ
เดือดร้อนด้วยอาการ ๕ นี้ (๗/๕๐๖/๒๐๐-๒๐๑)
ผู้ถูกโจทโดยไม่เป็นธรรมไม่ต้องเดือดร้อน
ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้ถูกโจทโดยไม่เป็นธรรม ไม่ต้องเดือด
ร้อน ด้วยอาการ ๕ คือ
๑. ท่านถูกโจทโดยกาลไม่ควร ไม่ถกู โจทโดยกาลอันควร
ท่านไม่ต้องเดือดร้อน
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๒. ท่านถูกโจทด้วยเรือ่ งไม่จริง ไม่ได้ถกู โจทด้วยเรือ่ งจริง
ท่านไม่ต้องเดือดร้อน
๓. ท่านถูกโจทด้วยค�ำหยาบ ไม่ถูกโจทด้วยค�ำสุภาพ
ท่านไม่ต้องเดือดร้อน
๔. ท่านถูกโจทด้วยเรื่องไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่
ได้ถูกโจทด้วยเรื่องประกอบด้วยประโยชน์ ท่านไม่ต้องเดือด
ร้อน
๕. ท่านถูกโจทด้วยมุง่ ร้าย ไม่ถกู โจทด้วยเมตตาจิต ท่าน
ไม่ต้องเดือดร้อน
ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้ถูกโจทโดยไม่เป็นธรรม ไม่ต้องเดือด
ร้อนด้วยอาการทั้ง ๕ นี้  (๗/๕๐๗/๒๐๑)
การรับอธิกรณ์
ดูกรอุบาลี ภิกษุผปู้ รารถนาจะรับอธิกรณ์ พึงรับอธิกรณ์
ประกอบด้วยองค์ ๕ คือ
๑. ภิกษุผู้ปรารถนาจะรับอธิกรณ์ พึงพิจารณาอย่างนี้
ว่า เราปรารถนาจะรับอธิกรณ์นี้ เป็นกาลสมควรหรือไม่ทจี่ ะรับ
ถ้าภิกษุพจิ ารณาอยู่ รูอ้ ย่างนีว้ า่ เป็นกาลไม่ควรทีจ่ ะรับอธิกรณ์
อธิกรณ์นั้น ภิกษุไม่พึงรับ
๒. ก็ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่ รู้อย่างนี้ว่า นี้เป็นกาลควรที่
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จะรับอธิกรณ์ ภิกษุนั้นพึงพิจารณาต่อไปว่า ที่เราปรารถนาจะ
รับอธิกรณ์นี้ อธิกรณ์นี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่ ถ้าภิกษุพิจารณา
อยู่ รู้อย่างนี้ว่า อธิกรณ์นี้เป็นเรื่องไม่จริง หาใช่เป็นเรื่องจริงไม่
อธิกรณ์นั้น ภิกษุไม่พึงรับ
๓. ก็ถา้ ภิกษุพจิ ารณาอยู่ รูอ้ ย่างนีว้ า่ อธิกรณ์นเี้ ป็นเรือ่ ง
จริง ภิกษุนั้นพึงพิจารณาต่อไปว่า เราปรารถนาจะรับอธิกรณ์
นี้ อธิกรณ์นี้ประกอบด้วยประโยชน์หรือไม่ ถ้าภิกษุพิจารณา
อยู่ รู้อย่างนี้ว่า อธิกรณ์นี้ไม่ประกอบ ด้วยประโยชน์ หาใช่
ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ ภิกษุไม่พึงรับ
๔. ก็ถา้ ภิกษุพจิ ารณาอยู่ รูอ้ ย่างนีว้ า่ อธิกรณ์นปี้ ระกอบ
ด้วยประโยชน์ ภิกษุนนั้ พึงพิจารณาต่อไปว่า เมือ่ เรารับอธิกรณ์
นี้ไว้ จักได้ภิกษุผู้เคยเห็นกัน เคยคบกัน เป็นฝ่ายโดยธรรมโดย
วินยั หรือไม่ ถ้าภิกษุพจิ ารณาอยู่ รูอ้ ย่างนีว้ า่ เมือ่ เรารับอธิกรณ์
นี้ไว้ จักไม่ได้ภิกษุผู้เคยเห็นกัน เคยคบกัน เป็นฝ่ายโดยธรรม
โดยวินัย อธิกรณ์นั้น ภิกษุไม่พึงรับ
๕. ก็ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่ รู้อย่างนี้ว่า เมื่อเรารับอธิกรณ์
นี้ไว้ จักได้ภิกษุผู้เคยเห็นกัน เคยคบกัน เป็นฝ่ายโดยธรรมโดย
วินยั ภิกษุนนั้ พึงพิจารณาต่อไปว่า เมือ่ เรารับอธิกรณ์นไี้ ว้ ความ
บาดหมาง ความทะเลาะ ความแก่งแย่ง ความวิวาท ความแตก
แห่งสงฆ์ ความร้าวรานแห่งสงฆ์ ความถือต่างแห่งสงฆ์ การกระ147
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ท�ำต่างแห่งสงฆ์ ซึ่งมีการนั้นเป็นเหตุ จักมีแก่สงฆ์หรือไม่ ถ้า
ภิกษุพิจารณาอยู่ รู้อย่างนี้ว่า เมื่อเรารับอธิกรณ์นี้ไว้ ความ
บาดหมาง ความทะเลาะ ความแก่งแย่ง ความวิวาท ความแตก
แห่งสงฆ์ ความร้าวรานแห่งสงฆ์ ความถือต่างแห่งสงฆ์ การกระท�ำต่างแห่งสงฆ์ ซึ่งมีการนั้นเป็นเหตุ จักมีแก่สงฆ์ อธิกรณ์นั้น
ภิกษุไม่พึงรับ
ก็ถา้ ภิกษุพจิ ารณาอยู่ รูอ้ ย่างนีว้ า่ เมือ่ เรารับอธิกรณ์นไี้ ว้
ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแก่งแย่ง ความวิวาท ความ
แตกแห่งสงฆ์ ความร้าวรานแห่งสงฆ์ ความถือต่างแห่งสงฆ์
การกระท�ำต่างแห่งสงฆ์ ซึ่งมีการนั้นเป็นเหตุ จักไม่มีแก่สงฆ์
อธิกรณ์นนั้ ภิกษุพงึ รับ
อุบาลี อธิกรณ์ที่ประกอบด้วยองค์ ๕ อย่างนี้แล ภิกษุ
รับไว้จักไม่ท�ำความเดือดร้อนแม้ในภายหลังแล
(๗/๔๙๙/๑๙๗-๑๙๘)
การยกเลิกประชุม
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บริษทั เลิกประชุมเพราะอันตราย ๑๐
อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ
๑. อันตรายแต่พระราชา
๒. อันตรายแต่โจร
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๓. อันตรายแต่ไฟ
๔. อันตรายแต่น�้ำ
๕. อันตรายแต่มนุษย์
๖. อันตรายแต่อมนุษย์
๗. อันตรายแต่สัตว์ร้าย
๘. อันตรายแต่สัตว์เลื้อยคลาน
๙. อันตรายต่อชีวิต
๑๐. อันตรายต่อพรหมจรรย์ (๗/๔๙๐/๑๙๓)
วิธีสมมติสีมา
ชัน้ ต้นพึงทักนิมติ คือ ปัพพตนิมติ ปาสาณนิมติ วนนิมติ รุกขนิมติ มัคคนิมติ วัมมิกนิมติ นทีนมิ ติ อุทกนิมติ ครัน้ ทักนิมติ
แล้ว ภิกษุผฉู้ ลาด ผูส้ ามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุตยิ กรรมวาจา ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า นิมิตระบุไว้โดยรอบ
แล้วเพียงไร ถ้าความพร้อมพรัง่ ของสงฆ์ถงึ ทีแ่ ล้ว สงฆ์พงึ สมมติ
สีมาให้มีสังวาสเสมอกัน มีอุโบสถเดียวกัน ด้วยนิมิตเหล่านั้น
นี้เป็นญัตติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า การสมมติสีมาให้มี
สังวาสเสมอกัน มีอุโบสถเดียวกัน ด้วยนิมิตเหล่านั้น ชอบแก่
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ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้น
พึงพูด
สีมาอันสงฆ์สมมติให้มสี งั วาสเสมอกัน มีอโุ บสถเดียวกัน
แล้ว ด้วยนิมิตเหล่านั้นชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรง
ความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้ (๔/๑๕๔/๑๗๒-๑๗๓)
วิธีถอนโรงอุโบสถ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็แล พึงถอนโรงอุโบสถอย่างนี้ ภิกษุ
ผูฉ้ ลาด ผูส้ ามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทตุ ยิ กรรม
วาจา ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรัง่ ของ
สงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงถอนโรงอุโบสถมีชื่อนี้ นี้เป็นญัตติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า การถอนโรงอุโบสถ
มีชื่อนี้ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้น พึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่าน
ผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
โรงอุโบสถมีชื่อนี้อันสงฆ์ถอนแล้ว ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้น
จึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้ (๔/๑๕๘/๑๗๕)
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การจำ�พรรษา

(วัสสูปนายิกขันธกะ)

ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตให้จำ� พรรษาในฤดูฝน รูป
ใดไม่จ�ำพรรษา ต้องอาบัติทุกกฏ (๔/๒๐๖-๒๐๘/๒๒๔-๒๒๕)
เมือ่ มีกจิ พึงไปด้วยสัตตาหกรณียะได้ และพึงกลับใน ๗
วัน (๔/๒๑๐/๒๒๖)
ดูกรภิกษุท้ังหลายเราอนุญาตให้จ�ำพรรษาในหมู่พวก
เกวียน ในเรือ (๔/๒๑๗/๒๔๙) แต่ไม่อนุญาตให้จ�ำพรรษาใน
โพรงไม้ บนต้นไม้ ในที่แจ้ง ในร่ม ในกระท่อมผี ภิกษุไม่มี
เสนาสนะไม่พึงจ�ำพรรษา รูปใดจ�ำ ต้องอาบัติทุกกฏ
(๔/๒๑๘-๒๑๙/๒๔๙-๒๕๐)
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ภกิ ษุทงั้ หลายในศาสนานีจ้ ำ� พรรษา
แล้วถูกสัตว์รา้ ยเบียดเบียน โจรเบียดเบียน ปีศาจรบกวน หญิง
แพศยารบกวน ทางการรบกวน มีภัยธรรมชาติ ขาดปัจจัยสี่
ขาดการอุปฏั ฐาก หรือภิกษุอนื่ ขวนขวายท�ำลายสงฆ์ให้แตกกัน
พวกเธอพึงหลีกไปด้วยความส�ำคัญว่า นั่นแลอันตราย ให้ไป
ตามชาวบ้านที่มีศรัทธาเลื่อมใส ไม่ต้องอาบัติ แต่พรรษาขาด
(๔/๒๑๔-๒๑๖/๒๔๔-๒๔๘)
151

พระไตรปิ ฎกชุดพิเศษ แก่นพระวินัยปิ ฎก

พระพุทธานุญาตปวารณา
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุไม่พงึ สมาทานมูควัตร(การก�ำหนด
ว่าจะไม่พดู กัน) รูปใดสมาทาน ต้องอาบัตทิ กุ กฏ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายอยู่จ�ำ
พรรษา แล้วปวารณา การปวารณานัน้ จักเป็นวิธเี หมาะสมเพือ่
ว่ากล่าวกันและกัน เป็นวิธีออกจากอาบัติ เป็นวิธีเคารพพระวินัยของพวกเธอ
วิธีปวารณา
ดูกรภิกษุทง้ั หลาย ก็แลพวกเธอพึงปวารณา อย่างนี้
ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วย
ญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า วันนี้เป็นวันปวารณา
ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงปวารณา
ภิกษุผเู้ ถระ(ภิกษุนวกะ) พึงห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า นัง่
กระโหย่ง ประคองอัญชลีแล้วกล่าวปวารณาอย่างนี้ ว่าดังนี้
เธอทั้งหลาย(ท่านเจ้าข้า) ฉัน(ข้าพเจ้า)ปวารณาต่อสงฆ์
ด้วยได้เห็นก็ดี ด้วยได้ฟังก็ดี ด้วยสงสัยก็ดี ขอเธอ(ท่าน)ทั้ง
หลายจงอาศัยความกรุณาว่ากล่าวฉัน(ข้าพเจ้า) ฉัน(ข้าพเจ้า)
เห็นอยู่จักท�ำคืนเสีย
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เธอทั้งหลาย(ท่านเจ้าข้า) แม้ครั้งที่สอง ฉัน(ข้าพเจ้า)
ปวารณาต่อสงฆ์ ด้วยได้เห็นก็ดี ด้วยได้ฟงั ก็ดี ด้วยสงสัยก็ดี ขอ
เธอ(ท่าน)ทั้งหลายจงอาศัยความกรุณาว่ากล่าวฉัน(ข้าพเจ้า)
ฉัน(ข้าพเจ้า)เห็นอยู่จักท�ำคืนเสีย
เธอทั้งหลาย(ท่านเจ้าข้า) แม้ครั้งที่สาม ฉัน(ข้าพเจ้า)
ปวารณาต่อสงฆ์ ด้วยได้เห็นก็ดี ด้วยได้ฟงั ก็ดี ด้วยสงสัยก็ดี ขอ
เธอ(ท่าน)ทั้งหลายจงอาศัยความกรุณาว่ากล่าวฉัน(ข้าพเจ้า)
ฉัน(ข้าพเจ้า)เห็นอยู่จักท�ำคืนเสีย (๔/๒๒๖/๒๖๐-๒๖๑)
มติสงฆ์อนุมัติ
(เตรสกัณฑ์)

อนุญาตสร้างวิหาร
ภิกษุผู้จะสร้างวิหารนั้น พึงให้แผ้วถางสถานที่จะสร้าง
วิหารเสียก่อน แล้วเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตตราสงค์เฉวียงบ่า
กราบเท้าภิกษุทั้งหลายผู้แก่พรรษา แล้วนั่งกระโหย่ง ประนม
มือ กล่าวอย่างนี้ว่า ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าใคร่จะสร้างวิหารใหญ่
อันมีเจ้าของ เฉพาะตนเอง ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้านั้นขอสงฆ์ให้
ตรวจดูสถานที่จะสร้างวิหาร
153

พระไตรปิ ฎกชุดพิเศษ แก่นพระวินัยปิ ฎก

พึงขอแม้ครั้งที่สอง ...
พึงขอแม้ครั้งที่สาม ...
ก็แลสงฆ์พึงสมมติอย่างนี้ คือ ภิกษุรูปหนึ่ง ผู้ฉลาด ผู้
สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทตุ ยิ กรรมวาจา ว่า
ดังนี้
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้ผู้นี้เป็นผู้
ใคร่จะสร้างวิหารใหญ่ อันมีเจ้าของ เฉพาะตนเอง เธอขอสงฆ์
ให้ตรวจดูสถานทีจ่ ะสร้างวิหาร ถ้าความพร้อมพรัง่ ของสงฆ์ถงึ ที่
แล้ว สงฆ์พึงสมมติภิกษุทั้งหลายมีชื่อนี้ และมีชื่อนี้ เพื่อตรวจดู
สถานที่จะสร้างวิหารของภิกษุมีชื่อนี้ นี่เป็นญัตติ
ท่านเจ้าข้า การสมมติภิกษุทั้งหลายมีชื่อนี้ และมีชื่อนี้
เพื่อตรวจดูสถานที่จะสร้างวิหารของภิกษุมีชื่อนี้ ชอบแก่ท่าน
ผู้ใดท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
ภิกษุทงั้ หลายมีชอื่ นี้ และมีชอื่ นี้ อันสงฆ์สมมติแล้ว เพือ่
ตรวจดูสถานที่จะสร้างวิหารของภิกษุมีชื่อนี้ ชอบแก่สงฆ์ เหตุ
นั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้
ภิกษุทั้งหลายผู้อันสงฆ์สมมติแล้วเหล่านั้น พึงไป ณ ที่
นั้น ตรวจดูสถานที่จะสร้างวิหาร พึงทราบว่าเป็นสถานมีผู้จอง
ไว้ หรือเป็นสถานไม่มีผู้จองไว้ เป็นสถานมีชานรอบหรือเป็น
สถานไม่มีชานรอบ ถ้าเป็นสถานมีผู้จองไว้ ทั้งเป็นสถานไม่มี
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ชานรอบ พึงบอกว่าอย่าสร้างลงในที่นี้ ถ้าเป็นสถานไม่มีผู้จอง
ไว้ ทั้งมีชานรอบ พึงแจ้งแก่สงฆ์ว่า เป็นสถานไม่มีผู้จองไว้ ทั้งมี
ชานรอบ
ภิกษุผจู้ ะสร้างวิหารนัน้ พึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตตราสงค์เฉวียงบ่า กราบเท้าภิกษุทั้งหลายผู้แก่พรรษา แล้วนั่ง
กระโหย่ง ประนมมือ กล่าวอย่างนี้ว่า ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าใคร่
จะสร้างวิหารใหญ่ อันมีเจ้าของ เฉพาะตนเอง ท่านเจ้าข้า
ข้าพเจ้านั้นขอสงฆ์ให้แสดงสถานที่จะสร้างวิหาร
พึงขอแม้ครั้งที่สอง ...
พึงขอแม้ครั้งที่สาม ...
ภิกษุรปู หนึง่ ผูฉ้ ลาด ผูส้ ามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบ
ด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้ผู้นี้ เป็นผู้
ใคร่จะสร้างวิหารใหญ่ อันมีเจ้าของ เฉพาะตนเอง เธอขอสงฆ์
ให้แสดงสถานทีจ่ ะสร้างวิหาร ถ้าความพร้อมพรัง่ ของสงฆ์ถงึ ที่
แล้ว สงฆ์พึงแสดงสถานที่จะสร้างวิหารแก่ภิกษุมีชื่อนี้ นี่เป็น
ญัตติ
ท่านเจ้าข้า การแสดงสถานทีจ่ ะสร้างวิหารของภิกษุมชี อื่
นี้ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด
ท่านผู้นั้นพึงพูด
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สถานทีจ่ ะสร้างวิหารของภิกษุมชี อื่ นี้ อันสงฆ์แสดงแล้ว
ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้
(๑/๕๒๓-๕๒๔/๖๕๖-๖๕๗)
อนุญาตสร้างกุฏี
ภิกษุผู้จะสร้างกุฎีนั้น พึงให้แผ้วถางพื้นที่ที่จะสร้างกุฎี
นั้นเสียก่อน แล้วเข้าไปหาสงฆ์ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า กราบ
เท้าภิกษุทั้งหลาย ผู้แก่พรรษากว่า แล้วนั่งกระโหย่ง ประนม
มือกล่าวอย่างนี้ว่า
ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าใคร่จะสร้างกุฎีอันหาเจ้าของมิได้
เฉพาะตนเอง ด้วยอาการขอเอาเอง ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้านัน้ ขอ
สงฆ์ให้ตรวจดูพื้นที่ที่จะสร้างกุฎี
พึงขอแม้ครั้งที่สอง ...
พึงขอแม้ครั้งที่สาม ...
ถ้าสงฆ์ทั้งหมดจะอุตสาหะไปตรวจดูพ้ืนที่ที่จะสร้างกุฎี
ได้ ก็พึงไปตรวจดูด้วยกันทั้งหมด ถ้าไม่อุตสาหะ ในหมู่สงฆ์นั้น
ภิกษุเหล่าใดฉลาด สามารถจะรู้ได้ว่า เป็นสถานมีผู้จองไว้หรือ
ไม่ เป็นสถานมีชานเดินได้รอบหรือไม่ สงฆ์พึงขอสมมติภิกษุ
เหล่านั้นไปแทนสงฆ์
ก็แลสงฆ์พึงสมมติอย่างนี้ คือ ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ
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พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้ผู้นี้ เป็นผู้
ใคร่จะสร้างกุฎอี นั หาเจ้าของมิได้ เฉพาะตนเอง ด้วยอาการขอ
เอาเอง เธอขอสงฆ์ให้ตรวจดูพนื้ ทีท่ จี่ ะสร้างกุฎี ถ้าความพร้อม
พรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงสมมติภิกษุทั้งหลายมีชื่อนี้ และ
มีชอื่ นี้ เพือ่ ตรวจดูพนื้ ทีท่ จี่ ะสร้างกุฎขี องภิกษุมชี อื่ นี้ นีเ่ ป็นญัตติ
ท่านเจ้าข้า การสมมติภิกษุทั้งหลายมีชื่อนี้ และมีชื่อนี้
เพือ่ ตรวจดูพนื้ ทีท่ จี่ ะสร้างกุฎขี องภิกษุมชี อื่ นี้ ชอบแก่ทา่ นผูใ้ ด
ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
ภิกษุทงั้ หลายมีชอื่ นี้ และมีชอื่ นี้ อันสงฆ์สมมติแล้ว เพือ่
ตรวจดูพื้นที่ที่จะสร้างกุฎีของภิกษุมีชื่อนี้ ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้น
จึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้
ภิกษุทั้งหลายผู้อันสงฆ์สมมติแล้วเหล่านั้น พึงไป ณ ที่
นั้น ตรวจดูพื้นที่ที่จะสร้างกุฎี พึงทราบว่าเป็นสถานมีผู้จองไว้
หรือเป็นสถานไม่มผี จู้ องไว้ เป็นสถานมีชานเดินได้รอบหรือเป็น
สถานไม่มีชานเดินได้รอบ ถ้าเป็นสถานมีผู้จองไว้ ทั้งไม่มีชาน
เดินได้รอบ พึงบอกว่า อย่าสร้างลงในที่นี้ ถ้าเป็นสถานไม่มีผู้
จองไว้ ทั้งมีชานเดินได้รอบ พึงแจ้งแก่สงฆ์ว่า เป็นสถานไม่มีผู้
จองไว้ ทั้งมีชานเดินได้รอบ
ภิกษุผจู้ ะสร้างกุฎนี นั้ พึงเข้าไปหาสงฆ์หม่ ผ้าอุตตราสงค์
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เฉวียงบ่า กราบเท้าภิกษุทั้งหลายผู้แก่พรรษากว่า แล้วนั่ง
กระโหย่ง ประนมมือ กล่าวอย่างนี้ว่า ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าใคร่
จะสร้างกุฎีอันหาเจ้าของมิได้ เฉพาะตนเองด้วยอาการขอเอา
เอง ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้านั้นขอสงฆ์ให้แสดงพื้นที่ที่จะสร้างกุฎี
พึงขอแม้ครั้งที่สอง ...
พึงขอแม้ครั้งที่สาม ...
ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วย
ญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้ผู้นี้ใคร่จะ
สร้างกุฎอี นั หาเจ้าของมิได้ เฉพาะตนเอง ด้วยอาการขอเอาเอง
เธอขอสงฆ์ให้แสดงพื้นที่ที่จะสร้างกุฎี ถ้าความพร้อมพรั่งของ
สงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงแสดงพื้นที่ที่จะสร้างกุฎีแก่ภิกษุมีชื่อนี้ นี่
เป็นญัตติ
ท่านเจ้าข้า การแสดงพืน้ ทีท่ จี่ ะสร้างกุฎขี องภิกษุมชี อื่ นี้
ชอบแก่ทา่ นผูใ้ ด ท่านผูน้ นั้ พึงเป็นผูน้ งิ่ ไม่ชอบแก่ทา่ นผูใ้ ด ท่าน
ผู้นั้นพึงพูด
พื้นที่ที่จะสร้างกุฎีของภิกษุมีชื่อนี้ อันสงฆ์แสดงแล้ว
ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้
(๑/๕๐๒-๕๐๓/๖๓๑-๖๓๒)
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อนุมัติผู้ถือ(ดูแล)เสนาสนะ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆ์พึงสมมติอย่างนี้ พึงขอร้อง
ภิกษุก่อน ครั้นแล้วภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์
ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรัง่ ของ
สงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงสมมติภิกษุมีชื่อนี้ เป็นผู้ให้ถือเสนาสนะ
นี้เป็นญัตติ
ท่านเจ้าข้า การสมมติภิกษุมีชื่อนี้เป็นผู้ให้ถือเสนาสนะ
ชอบแก่ทา่ นผูใ้ ด ท่านผูน้ นั้ พึงเป็นผูน้ งิ่ ไม่ชอบแก่ทา่ นผูใ้ ด ท่าน
ผู้นั้นพึงพูด
ภิกษุมีชื่อนี้ สงฆ์สมมติให้เป็นผู้ถือเสนาสนะแล้ว ชอบ
แก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้  
(๗/๒๗๘/๘๑)
อนุมัติผู้แต่งตั้ง(จัดสรร)เสนาสนะและแจกอาหาร
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าเช่นนั้น สงฆ์จงสมมติภิกษุให้เป็น
ผูแ้ ต่งตัง้ เสนาสนะและแจกอาหาร ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็แลสงฆ์
พึงสมมติอย่างนี้ เบื้องต้นพึงขอให้ภิกษุนั้นรับ ครั้นแล้วภิกษุผู้
ฉลาด ผูส้ ามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบ ด้วยญัตติทตุ ยิ กรรมวาจา ว่าดังนี้
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ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ถ้าความพรัง่ พร้อมของ
สงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงสมมติท่าน... ให้เป็นผู้แต่งตั้งเสนาสนะ
และแจกอาหาร นี่เป็นญัตติ
ท่านเจ้าข้า การสมมติท่าน... ให้เป็นผู้แต่งตั้งเสนาสนะ
และแจกอาหาร ชอบแก่ทา่ นผูใ้ ด ท่านผูน้ นั้ พึงเป็นผูน้ งิ่ ไม่ชอบ
แก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
ท่าน... อันสงฆ์สมมติให้เป็นผูแ้ ต่งตัง้ เสนาสนะและแจก
อาหารแล้ว ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้
ด้วยอย่างนี้ (๑/๕๔๐/๖๖๗)
วิธีสมมติภิกษุผู้ส่ งสอนภิ
ั
กษุณี/อุบาสิกา
(ปาจิตติยกัณฑ์)

พึ ง ขอร้ อ งภิ ก ษุ ผู ้ นั้ น ก่ อ น ครั้ น แล้ ว ภิ ก ษุ ผู ้ ฉ ลาด ผู ้
สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบ ด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา
ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรัง่ ของ
สงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงสมมติภิกษุมีชื่อนี้ให้เป็นผู้กล่าวสอน
ภิกษุณี นี่เป็นญัตติ
160

พระไตรปิ ฎกชุดพิเศษ แก่นพระวินัยปิ ฎก

ท่านเจ้าข้า การสมมติภิกษุมีชื่อนี้ให้เป็นผู้กล่าวสอน
ภิกษุณีชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่าน
ผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้เป็นครั้งที่สอง ท่านเจ้าข้า ฯ
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้เป็นครั้งที่สาม ท่านเจ้าข้่า ฯ
ภิกษุมีชื่อนี้ สงฆ์สมมติให้เป็นผู้กล่าวสอนภิกษุณีแล้ว
ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้
(๒/๔๐๖/๓๘๓)
องค์คุณ ๘ ของภิกษุผู้ควรกล่าวสอนภิกษุณี
๑. เป็นผูม้ ศี ลี คือส�ำรวมด้วยปาติโมกขสังวรศีล สมบูรณ์
ด้วยอาจาระและโคจรอยู่ มีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อย
สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย
๒. เป็นพหูสูต คือทรงสุตะ เป็นผู้สั่งสมสุตะ ธรรมเหล่า
นั้นใด งามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด ประกาศ
พรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะครบบริบูรณ์บริสุทธิ์
ธรรมเห็นปานนั้น อันภิกษุนั้นได้สดับมาก ทรงจ�ำไว้ได้ คล่อง
ปาก ขึ้นใจ แทงตลอดด้วยปัญญา
๓. พระปาติโมกข์ทั้งสองมาแล้วด้วยดีโดยพิสดารแก่
ภิกษุนั้น คือ ภิกษุนั้นจ�ำแนกได้ดี คล่องแคล่วดี วินิจฉัยได้
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เรียบร้อยโดยสูตร โดยอนุพยัญชนะ
๔. เป็นผู้มีวาจาสละสลวย ชัดเจน
๕. เป็นที่นิยมชมชอบของภิกษุณีโดยมาก
๖. เป็นผู้สามารถกล่าวสอนภิกษุณีได้
๗. เป็นผู้ไม่เคยล่วงครุธรรมกับสตรีผู้ครองผ้ากาสายะ
๘. มีพรรษาได้ ๒๐ หรือเกิน ๒๐
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สมมติภิกษุผู้ประกอบ
ด้วยองค์คุณ ๘ ประการนี้ ให้เป็นผู้กล่าวสอนภิกษุณี(และ
อุบาสิกา)ได้ (๒/๔๐๗/๓๘๖)
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การอยู่ปริวาส

ว่าด้วยการทำ�คืนอาบัติสงั ฆาทิเสส
ปาริวาสิกวัตร

(ปาริวาสิกขันธกะ)

ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เพราะเหตุนแี้ ล เราจักบัญญัตวิ ตั รแก่
ภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ปริวาส โดยประการที่ภิกษุผู้อยู่ปริวาส ต้อง
ประพฤติทุกรูป คือ
หมวดที่ ๑
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อันภิกษุผอู้ ยูป่ ริวาสพึงประพฤติชอบ
วิธปี ระพฤติชอบในวัตรนัน้ ดังต่อไปนี้ อันภิกษุผปู้ ริวาส
ไม่พึงให้อุปสมบท
ไม่พึงให้นิสัย
ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก
ไม่พึงรับสมมติเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี
แม้ได้รับสมมติแล้ว ก็ไม่พึงสั่งสอนภิกษุณี
สงฆ์ให้ปริวาสเพื่ออาบัติใด ไม่พึงต้องอาบัตินั้น
ไม่พึงต้องอาบัติอื่นอันเช่นกัน
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ไม่พึงต้องอาบัติอันเลวทรามกว่านั้น
ไม่พึงติกรรม
ไม่พึงติภิกษุทั้งหลายผู้ท�ำกรรม
ไม่พงึ ห้ามอุโบสถแก่ปกตัตตะภิกษุ(ผูเ้ ป็นภิกษุโดยปกติ)
ไม่พึงห้ามปวารณาแก่ปกตัตตะภิกษุ
ไม่พึงท�ำการไต่สวน
ไม่พึงเริ่มอนุวาทาธิกรณ์
ไม่พึงยังภิกษุอื่นให้ท�ำโอกาส
ไม่พึงโจทภิกษุอื่น
ไม่พึงให้ภิกษุอื่นให้การ
ไม่พึงช่วยภิกษุกับภิกษุให้สู้อธิกรณ์กัน
หมวดที่ ๒
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้อยู่ปริวาส
ไม่พึงไปข้างหน้าแห่งปกตัตตะภิกษุ
ไม่พึงนั่งข้างหน้าแห่งปกตัตตะภิกษุ
พึงพอใจด้วยอาสนะสุดท้าย ทีน่ อนสุดท้าย วิหารสุดท้าย
ของสงฆ์ ที่สงฆ์จะพึงให้แก่เธอ
ไม่พึงมีปกตัตตะภิกษุ เป็นสมณะน�ำหน้า หรือตามหลัง
เข้าไปสู่สกุล
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ไม่พึงสมาทานอารัญญิกธุดงค์
ไม่พึงสมาทานปิณฑปาติกธุดงค์ และ
ไม่พงึ ให้เขาน�ำบิณฑบาตมาส่ง เพราะปัจจัยนัน้ ด้วยคิด
ว่าคนทั้งหลายอย่ารู้เรา
หมวดที่ ๓
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้อยู่ปริวาส เป็นอาคันตุกะ
ไปพึงบอก มีอาคันตุกะมาก็พึงบอก พึงบอกในอุโบสถ พึงบอก
ในปวารณา ถ้าอาพาธ พึงสั่งทูตให้บอก
หมวดที่ ๔
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้อยู่ปริวาส
ไม่พงึ ออกจากอาวาสทีม่ ภี กิ ษุ ไปสูอ่ าวาสทีห่ าภิกษุมไิ ด้
ไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่หา
ภิกษุมิได้
ไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสหรือถิ่นมิใช่
อาวาสที่หาภิกษุมิได้
ไม่พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสที่หา
ภิกษุมิได้
ไม่พงึ ออกจากถิน่ มิใช่อาวาสทีม่ ภี กิ ษุ ไปสูถ่ นิ่ มิใช่อาวาส
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ที่หาภิกษุมิได้
ไม่พงึ ออกจากถิน่ มิใช่อาวาสทีม่ ภี กิ ษุ ไปสูอ่ าวาสหรือถิน่
มิใช่อาวาสที่หาภิกษุมิได้
ไม่พึงออกจากอาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่
อาวาสที่หาภิกษุมิได้
ไม่พงึ ออกจากอาวาสหรือถิน่ มิใช่อาวาสทีม่ ภี กิ ษุ ไปสูถ่ นิ่
มิใช่อาวาสที่หาภิกษุมิได้
ไม่พึงออกจากอาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่
อาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่หาภิกษุมิได้
ทั้งนี้ เว้นแต่ไปกับปกตัตตะภิกษุ เว้นแต่มีอันตราย
หมวดที่ ๕
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้อยู่ปริวาส
ไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสที่มีภิกษุ แต่
เป็นนานาสังวาส
ไม่พงึ ออกจากอาวาสทีม่ ภี กิ ษุ ไปสูถ่ นิ่ มิใช่อาวาสทีม่ ภี กิ ษุ
แต่เป็นนานาสังวาส
ไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสหรือถิ่นมิใช่
อาวาสที่มีภิกษุ แต่เป็นนานาสังวาส
ไม่พงึ ออกจากถิน่ มิใช่อาวาสทีม่ ภี กิ ษุ ไปสูอ่ าวาสทีม่ ภี กิ ษุ
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แต่เป็นนานาสังวาส
ไม่พงึ ออกจากถิน่ มิใช่อาวาสทีม่ ภี กิ ษุ ไปสูถ่ นิ่ มิใช่อาวาส
ที่มีภิกษุ แต่เป็นนานาสังวาส
ไม่พงึ ออกจากถิน่ มิใช่อาวาสทีม่ ภี กิ ษุ ไปสูอ่ าวาสหรือถิน่
มิใช่อาวาสที่มีภิกษุ แต่เป็นนานาสังวาส
ไม่พึงออกจากอาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่
อาวาสที่มีภิกษุ แต่เป็นนานาสังวาส
ไม่พงึ ออกจากอาวาสหรือถิน่ มิใช่อาวาสทีม่ ภี กิ ษุ ไปสูถ่ นิ่
มิใช่อาวาสที่มีภิกษุ แต่เป็นนานาสังวาส
ไม่พึงออกจากอาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่
อาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ แต่เป็นนานาสังวาส
ทั้งนี้ เว้นแต่ไปกับปกตัตตะภิกษุ เว้นแต่มีอันตราย
หมวดที่ ๖
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้อยู่ปริวาส
พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสที่มีภิกษุ เป็น
สมานสังวาส
พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ
เป็นสมานสังวาส
พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสหรือถิ่นมิใช่
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อาวาสที่มีภิกษุ เป็นสมานสังวาส
พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสที่มีภิกษุ
เป็นสมานสังวาส
พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่
มีภิกษุ เป็นสมานสังวาส
พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสหรือถิ่น
มิใช่อาวาสที่มีภิกษุ เป็นสมานสังวาส
พึงออกจากอาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่
อาวาสที่มีภิกษุ เป็นสมานสังวาส
พึงออกจากอาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่น
มิใช่อาวาสที่มีภิกษุ เป็นสมานสังวาส
พึงออกจากอาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่
อาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ เป็นสมานสังวาส
ทั้งนี้ ที่รู้ว่าอาจจะไปถึงในวันนี้เทียว
หมวดที่ ๗
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้อยู่ปริวาส
ไม่พึงอยู่ในที่มุงอันเดียวกันในอาวาสกับปกตัตตะภิกษุ
ไม่พึงอยู่ในที่มุงอันเดียวกันในถิ่นมิใช่อาวาส
ไม่พึงอยู่ในที่มุงอันเดียวกันในอาวาสก็ดี ในถิ่นมิใช่
อาวาสก็ดี
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เห็นปกตัตตะภิกษุแล้ว พึงลุกออกจากอาสนะ
พึงนิมนต์ปกตัตตะภิกษุให้นั่ง
ไม่พึงนั่งในอาสนะเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ
เมือ่ ปกตัตตะภิกษุนงั่ ณ อาสนะต�ำ ่ ไม่พงึ นัง่ ณ อาสนะสูง
เมื่อปกตัตตะภิกษุนั่ง ณ พื้นดิน ไม่พึงนั่ง ณ อาสนะ
ไม่พึงจงกรมในที่จงกรมอันเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ
เมือ่ ปกตัตตะภิกษุจงกรมอยูใ่ นทีจ่ งกรมต�ำ 
่ ไม่พงึ จงกรม
ในที่จงกรมสูง
เมื่อปกตัตตะภิกษุจงกรม ณ พื้นดิน ไม่พึงจงกรมในที่
จงกรม
หมวดที่ ๘
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้อยู่ปริวาส
ไม่พึงอยู่ในที่มุงเดียวกันในอาวาส กับภิกษุอยู่ปริวาสผู้
แก่พรรษากว่า
ไม่พึงอยู่ในที่มุงเดียวกันในถิ่นมิใช่อาวาส
ไม่พึงอยู่ในที่มุงเดียวกันในอาวาสก็ดี ในถิ่นมิใช่อาวาส
ก็ดี
ไม่ พึ ง นั่ ง ในอาสนะเดี ย วกั น กั บ ภิ ก ษุ อ ยู ่ ป ริ ว าสผู ้ แ ก่
พรรษากว่า หรือกับภิกษุผคู้ วรชักเข้าหาอาบัตเิ ดิม หรือกับภิกษุ
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ผู้ควรมานัต หรือกับภิกษุผู้ประพฤติมานัต หรือกับภิกษุผู้ควร
อัพภาน
เมือ่ เธอเหล่านัน้ นัง่ ณ อาสนะต�ำ 
่ ไม่พงึ นัง่ ณ อาสนะสูง
เมื่อเธอเหล่านั้นนั่ง ณ พื้นดิน ไม่พึงนั่ง ณ อาสนะ
ไม่พึงจงกรมในที่จงกรมเดียวกัน
เมื่อเธอเหล่านั้นจงกรมอยู่ในที่จงกรมต�่ำ  ไม่พึงจงกรม
ในที่จงกรมสูง
เมื่อเธอเหล่านั้นจงกรมอยู่ ณ พื้นดิน ไม่พึงจงกรมในที่
จงกรม (๖/๓๒๑-๓๒๙/๑๓๐-๑๓๔)
หมวดพิเศษ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้อยู่ปริวาสไม่พึงยินดีการ
กราบไหว้ การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การน�ำอาสนะ
มาให้ การน�ำที่นอนมาให้ การล้างเท้า การตั้งตั่งรองเท้า การ
ตัง้ กระเบือ้ งเช็ดเท้า การรับบาตร จีวร การถูหลังให้เมือ่ อาบน�ำ 
้
ของปกตัตตะภิกษุทั้งหลาย รูปใดยินดี ต้องอาบัติทุกกฏ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตการกราบไหว้ การลุกรับ
อัญชลีกรรม สามีจกิ รรม การน�ำอาสนะมาให้ การน�ำทีน่ อนมา
ให้ การล้างเท้า การตัง้ ตัง่ รองเท้า การตัง้ กระเบือ้ งเช็ดเท้า การ
รับบาตร จีวร การถูหลังให้เมื่ออาบน�้ำของภิกษุทั้งหลายผู้อยู่
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ปริวาสด้วยกัน ตามล�ำดับผู้แก่พรรษา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตกิจ ๕ อย่าง คือ อุโบสถ
ปวารณา ผ้าอาบน�้ำฝน การสละภัตร และการรับภัตร แก่ภิกษุ
ทั้งหลายผู้อยู่ปริวาสด้วยกัน ตามล�ำดับผู้แก่พรรษา  
(๖/๓๒๑/๑๓๐)
การขอและการให้มานัต
การปฏิบัติเพื่อสละกรรม
(สมุจจยขันธกะ)

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆ์พึงให้มานัตอย่างนี้
ภิกษุผู้ต้องอาบัตินั้น พึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์
เฉวียงบ่า ไหว้เท้าภิกษุผู้แก่กว่า นั่งกระโหย่ง ประคองอัญชลี
แล้วกล่าวค�ำขอมานัต ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าต้องอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อ... ไม่ได้ปิดบัง
ไว้ ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้านั้นขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง
ชื่อ... ไม่ได้ปิดบังไว้กะสงฆ์ ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าต้องอาบัติตัว
หนึ่งชื่อ... ไม่ได้ปิดบังไว้
ท่านเจ้าข้า แม้ครัง้ ทีส่ อง ข้าพเจ้านัน้ ขอมานัต ๖ ราตรี ฯ
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ท่านเจ้าข้า แม้ครัง้ ทีส่ าม ข้าพเจ้านัน้ ขอมานัต ๖ ราตรี ฯ
ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วย
ญัตติจตุตถกรรมวาจา ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุนี้ต้องอาบัติตัว
หนึ่ง ชื่อ.... ไม่ได้ปิดบังไว้ เธอขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัว
หนึ่ง ชื่อ... ไม่ได้ปิดบังไว้กะสงฆ์ ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์
ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงให้มานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อ... ไม่
ได้ปิดบังไว้แก่ภิกษุผู้นี้ นี้เป็นญัตติ
ท่านเจ้าข้า การให้มานัต ๖ ราตรี เพือ่ อาบัตติ วั หนึง่ ชือ่ ...
ไม่ได้ปิดบังไว้แก่ภิกษุนี้ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง
ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้ แม้ครั้งที่สอง ท่านเจ้าข้า ฯ
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้ แม้ครั้งที่สาม ท่านเจ้าข้า ฯ
มานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อ... ไม่ได้ปิดบังไว้
สงฆ์ให้แล้วแก่ภิกษุนี้ ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรง
ความนีไ้ ว้ ด้วยอย่างนี้ (๖/๓๗๘-๓๗๙/๑๕๙-๑๖๐)
การเก็บมานัต
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตให้เก็บมานัต ดูกรภิกษุทงั้
หลาย ก็แล วิธีเก็บมานัตพึงเก็บอย่างนี้
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ภิกษุผู้ประพฤติมานัตนั้น พึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่ง ห่ม
ผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า นั่งกระโหย่ง ประคองอัญชลี แล้วกล่าว
ค�ำเก็บมานัต ว่าดังนี้ ข้าพเจ้าเก็บมานัต มานัตเป็นอันเก็บมา
แล้ว หรือกล่าวว่า ข้าพเจ้าเก็บวัตร มานัตก็เป็นอันเก็บแล้ว
(๖/๓๖๖/๑๕๒)
การสมาทานมานัต
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สมาทานมานัต ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ก็แล วิธีสมาทานมานัต พึงสมาทานอย่างนี้
อันภิกษุผู้ประพฤติมานัตนั้น พึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่ง
ห่มผ้าอุตราสงค์ เฉวียงบ่า นั่งกระโหย่ง ประคองอัญชลี แล้ว
กล่าวค�ำสมาทานว่าดังนี้ ข้าพเจ้าสมาทานมานัต มานัตเป็นอัน
สมาทานแล้ว หรือกล่าวค�ำสมาทานว่า ข้าพเจ้าสมาทานวัตร
มานัตก็เป็นอันสมาทานแล้ว (๖/๓๖๗/๑๕๒)
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วิธีอัพภาน

ว่าด้วยการพ้นกรรม
(สมุจจยขันธกะ)

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆ์พึงอัพภานอย่างนี้ ภิกษุผู้
ปฏิบัติมานัตแล้วนั้น พึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียง
บ่า ไหว้เท้าภิกษุผู้แก่กว่า นั่งกระโหย่ง ประคองอัญชลี แล้ว
กล่าวค�ำขออัพภาน ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าต้องอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อ... ไม่ได้ปิดบัง
ไว้ ข้าพเจ้านั้นได้ขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อ... ไม่
ได้ปิดบังไว้กะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้มานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง
ชื่อ... ไม่ได้ปิดบังไว้แก่ข้าพเจ้านั้น ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้านั้น
ประพฤติมานัตแล้ว ขออัพภานกะสงฆ์
ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้านั้นประพฤติมานัตแล้ว ขออัพภาน
กะสงฆ์ แม้ครั้งที่สอง
ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้านั้นประพฤติมานัตแล้ว ขออัพภาน
กะสงฆ์ แม้ครั้งที่สาม
ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วย
ญัตติจตุตถกรรม วาจาว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุนี้ต้องอาบัติตัว
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หนึ่ง ชื่อ... ไม่ได้ปิดบังไว้ เธอได้ขอมานัต  ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ
ตัวหนึ่ง ชื่อ... ไม่ได้ปิดบังไว้กะสงฆ์ สงฆ์ได้ให้มานัต ๖ ราตรี
เพือ่ อาบัตติ วั หนึง่ ชือ่ ... ไม่ได้ปดิ บังไว้แก่ภกิ ษุ ภิกษุนนั้ ประพฤติ
มานัตแล้ว ขออัพภานกะสงฆ์ ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่
แล้ว สงฆ์พึงอัพภานภิกษุผู้นี้ นี้เป็นญัตติ
ท่านเจ้าข้า การอัพภานภิกษุนี้ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้
นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สอง ท่านเจ้าข้่า ขอสงฆ์
จงฟังข้าพเจ้า ฯ
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สาม ท่านเจ้าข้่า ขอสงฆ์
จงฟังข้าพเจ้า ฯ
ภิกษุ... อันสงฆ์อัพภานแล้ว ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง
ข้าพเจ้าทรงความนีไ้ ว้ดว้ ยอย่างนี้ (๖/๓๘๑-๓๘๒/๑๖๑-๑๖๒)
สุทธันตปริวาส

ว่าด้วยการทำ�คืนอาบัติสงั ฆาทิเสสหลายตัว หลายเวลา

ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์จงให้สุทธันตปริวาส เพื่ออาบัติ
เหล่านั้นแก่ภิกษุนั้น
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆ์พึงให้สุทธันตปริวาสอย่าง
นี้ ภิกษุนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ไหว้เท้า
ภิกษุผู้แก่กว่า นั่งกระโหย่ง ประคองอัญชลี แล้วกล่าวค�ำขอว่า
ดังนี้
ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว
ข้าพเจ้าไม่รู้ที่สุดอาบัติ ไม่รู้ที่สุดราตรี ระลึกที่สุดอาบัติไม่ได้
ระลึกที่สุดราตรีไม่ได้ สงสัยในที่สุดอาบัติ สงสัยในที่สุดราตรี
ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้านั้นขอสุทธันตปริวาส เพื่ออาบัติเหล่านั้น
กะสงฆ์
พึงขอแม้ครั้งที่สอง ...
พึงขอแม้ครั้งที่สาม ...
ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วย
ญัตติจตุตถกรรมวาจา ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้ต้อง
อาบัติสังฆาทิ เสสหลายตัวเธอไม่รู้ที่สุดอาบัติ ไม่รู้ที่สุดราตรี
ระลึกทีส่ ดุ อาบัตไิ ม่ได้ ระลึกทีส่ ดุ ราตรีไม่ได้ สงสัยในทีส่ ดุ อาบัติ
สงสัยในที่สุดราตรี เธอขอสุทธันตปริวาส เพื่ออาบัติเหล่านั้น
กะสงฆ์ ถ้าความพร้อมพรัง่ ของสงฆ์ถงึ ทีแ่ ล้ว สงฆ์พงึ ให้สทุ ธันตปริวาส เพื่ออาบัติเหล่านั้น แก่ภิกษุมีชื่อนี้ นี้เป็นญัตติ
ท่านเจ้าข้า การให้สทุ ธันตปริวาสเพือ่ อาบัตเิ หล่านัน้ แก่
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ภิกษุมีชื่อนี้ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่
ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้ แม้ครั้งที่สอง ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์
จงฟังข้าพเจ้า ฯ
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้ แม้ครั้งที่สาม ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์
จงฟังข้าพเจ้า ฯ
สุทธันตปริวาส เพื่ออาบัติเหล่านั้น อันสงฆ์ให้แล้วแก่
ภิกษุมีชื่อนี้ ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้
ด้วยอย่างนี้ (๖/๔๖๖-๔๖๘/๒๑๔-๒๑๕)
การคว่�ำบาตรอุบาสก อุบาสิกา
(จุลวรรค)

ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ถ้าเช่นนัน้ สงฆ์จงคว�ำ่ บาตรเจ้าวัฑฒะลิจฉวี คือ อย่าให้คบกับสงฆ์
					
องค์แห่งการคว�่ำบาตร
ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย สงฆ์ พึ ง คว�่ ำ บาตรแก่ อุ บ าสกผู ้
ประกอบด้วยองค์ ๘ คือ
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๑. ขวนขวายเพื่อมิใช่ลาภแห่งภิกษุทั้งหลาย
๒. ขวนขวายเพื่อมิใช่ประโยชน์แห่งภิกษุทั้งหลาย
๓. ขวนขวายเพื่ออยู่ไม่ได้แห่งภิกษุทั้งหลาย
๔. ด่าว่าเปรียบเปรยภิกษุทั้งหลาย
๕. ยุยงภิกษุทั้งหลายให้แตกกัน
๖. กล่าวติเตียนพระพุทธเจ้า
๗. กล่าวติเตียนพระธรรม
๘. กล่าวติเตียนพระสงฆ์
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้คว�่ำบาตรแก่อุบาสกผู้
ประกอบด้วยองค์ ๘ นี้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆ์พึงคว�่ำบาตรอย่างนี้ ภิกษุ
ผูฉ้ ลาดผูส้ ามารถพึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทตุ ยิ กรรมวาจา ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า เจ้าวัฑฒะลิจฉวี โจท
ท่านพระทัพพมัลลบุตรด้วยศีลวิบัติอันไม่มีมูล ถ้าความพร้อม
พรัง่ ของสงฆ์ถงึ ทีแ่ ล้ว สงฆ์พงึ คว�ำ่ บาตรแก่เจ้าวัฑฒะลิจฉวี คือ
อย่าให้คบกับสงฆ์ นี้เป็นญัตติ
ท่านเจ้าข้า การคว�่ำบาตรแก่เจ้าวัฑฒะลิจฉวี คือ ไม่ให้
คบกับสงฆ์ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่
ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
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บาตรอันสงฆ์คว�่ำแล้วแก่เจ้าวัฑฒะลิจฉวี คือ ไม่ให้คบ
กับสงฆ์ ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วย
อย่างนี้
ครัน้ แล้วกล่าวค�ำนีก้ ะเจ้าวัฑฒะลิจฉวีวา่ ท่านวัฑฒะ สงฆ์
คว�่ำบาตรแก่ท่านแล้ว (๗/๑๑๐-๑๑๔/๒๖-๒๘)
ปกาสนียกรรม

(สังฆเภทขันธกะ)

ครัง้ นัน้ พระผูม้ พี ระภาครับสัง่ กะภิกษุทง้ั หลายว่า
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆ์จงลงปกาสนียกรรมในกรุงราชคฤห์แก่เทวทัตว่า ปกติของพระเทวทัตก่อน
เป็นอย่างหนึง่ เดีย๋ วนีเ้ ป็นอีกอย่างหนึง่ พระเทวทัตท�ำอย่างใด
ด้วยกาย วาจา ไม่พึงเห็นว่าพระพุทธ พระธรรม หรือพระสงฆ์
เป็นอย่างนั้น พึงเห็นเฉพาะตัวพระเทวทัตเอง
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆ์พึงท�ำอย่างนี้ ภิกษุผู้ฉลาด
ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา
ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรัง่ ของ
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สงฆ์ถงึ ทีแ่ ล้ว สงฆ์พงึ ท�ำปกาสนียกรรมในกรุงราชคฤห์แก่พระเทวทัตว่า ปกติของพระเทวทัต ก่อนเป็นอย่างหนึง่ เดีย๋ วนีเ้ ป็น
อีกอย่างหนึ่ง พระเทวทัตท�ำอย่างใดด้วยกาย วาจา ไม่พึงเห็น
ว่าพระพุทธ พระธรรม หรือพระสงฆ์ เป็นอย่างนั้น พึงเห็น
เฉพาะตัวพระเทวทัตเอง นี้เป็นญัตติ
ท่านเจ้าข้า การท�ำปกาสนียกรรมในกรุงราชคฤห์แก่พระ
เทวทัต ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่าน
ผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
ปกาสนียกรรมในกรุงราชคฤห์ อันสงฆ์กระท�ำแล้วแก่
พระเทวทัต ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้
ด้วยอย่างนี้
วิธีสมมติผู้ประกาศ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆ์พึงสมมติอย่างนี้
พึงขอร้องสารีบตุ รก่อน ครัน้ แล้วภิกษุผฉู้ ลาด ผูส้ ามารถ
พึงประกาศ ให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรัง่ ของ
สงฆ์ถงึ ทีแ่ ล้ว สงฆ์พงึ สมมติทา่ นพระสารีบตุ ร เพือ่ ประกาศพระเทวทัตในกรุงราชคฤห์ว่า ปกติของพระเทวทัต ก่อนเป็นอย่าง
หนึ่ง เดี๋ยวนี้เป็นอีกอย่างหนึ่ง พระเทวทัตท�ำอย่างใดด้วยกาย
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วาจา ไม่พงึ เห็นว่า พระพุทธ พระธรรม หรือพระสงฆ์ เป็นอย่าง
นั้น พึงเห็นเฉพาะตัวพระเทวทัตเอง นี้เป็นญัตติ
ท่านเจ้าข้า การสมมติท่านพระสารีบุตรเพื่อประกาศ
พระเทวทัตในกรุงราชคฤห์ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็น
ผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
ท่านพระสารีบุตรอันสงฆ์สมมติแล้ว เพื่อประกาศพระเทวทัตในกรุงราชคฤห์ ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรง
ความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้ (๗/๓๖๒-๓๖๔/๑๑๕-๑๑๗)

181

พระไตรปิ ฎกชุดพิเศษ แก่นพระวินัยปิ ฎก

๖.
ข้อวัตร
อันพึงปฏิบต
ั ิ
182

พระไตรปิ ฎกชุดพิเศษ แก่นพระวินัยปิ ฎก

อกรณียกิจ ๔
(มหาวรรค)

ดูกรภิกษุทง้ั หลาย เราอนุญาตให้ภกิ ษุผใู้ ห้อปุ สมบทแล้ว
ให้ภกิ ษุอยูเ่ ป็นเพือ่ น และให้บอกอกรณียกิจ ๔ ดังต่อไปนี้
๑. อันภิกษุผู้อุปสมบทแล้ว ไม่พึงเสพเมถุนธรรม โดยที่
สุดแม้ในสัตว์ดิรัจฉานตัวเมีย ภิกษุใดเสพเมถุนธรรม ไม่เป็น
สมณะ การนั้น เธอไม่พึงท�ำตลอดชีวิต
๒. อันภิกษุผู้อุปสมบทแล้ว ไม่พึงถือเอาของอันเขาไม่
ได้ให้ เป็นส่วนขโมย โดยที่สุดหมายเอาถึงเส้นหญ้า ภิกษุใดถือ
เอาของอันเขาไม่ได้ให้ เป็นส่วนขโมย ไม่เป็นสมณะ การนั้น
เธอไม่พึงท�ำตลอดชีวิต
๓. อันภิกษุผู้อุปสมบทแล้ว ไม่พึงแกล้งพรากสัตว์จาก
ชีวติ โดยทีส่ ดุ หมายเอาถึงมดด�ำมดแดง ภิกษุใดแกล้งพรากกาย
มนุษย์จากชีวิต โดยที่สุดหมายเอาถึงยังครรภ์ให้ตก ไม่เป็น
สมณะ การนั้น เธอไม่พึงท�ำตลอดชีวิต
๔. อันภิกษุผู้อุปสมบทแล้ว ไม่พึงพูดอวดอุตตริมนุสสธรรม โดยที่สุดว่า เรายินดียิ่งในเรือนว่างเปล่า ภิกษุใดมีความ
ปรารถนาลามก อันความปรารถนาลามกครอบง�ำแล้ว พูดอวด
อุตตริมนุสสธรรม อันไม่มีอยู่ อันไม่จริง คือฌานก็ดี วิโมกข์ก็ดี
183

พระไตรปิ ฎกชุดพิเศษ แก่นพระวินัยปิ ฎก

สมาธิกด็ ี สมาบัตกิ ด็ ี มรรคก็ดี ผลก็ดี ไม่เป็นสมณะ การนัน้ เธอ
ไม่พึงท�ำตลอดชีวิต (๑/๑๔๔/๑๕๙-๑๖๐)
นิสสัย ๔

(มหาวรรค)

๑. บรรพชาอาศัยโภชนะคือค�ำข้าวอันหาได้ด้วยก�ำลัง
ปลีแข้ง เธอพึงท�ำอุตสาหะในสิ่งนั้นตลอดชีวิต อดิเรกลาภคือ
ภัตรถวายสงฆ์ ภัตรเฉพาะสงฆ์ การนิมนต์ ภัตรถวายตามสลาก
ภัตรถวายในปักษ์ ภัตรถวายในวันอุโบสถ ภัตรถวายในวัน
ปาฏิบท
๒. บรรพชาอาศัยบังสุกุลจีวร เธอพึงท�ำอุตสาหะในสิ่ง
นั้นตลอดชีวิต อดิเรกลาภคือ ผ้าเปลือกไม้ ผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผ้า
ขนสัตว์ ผ้าป่าน ผ้าเจือกัน (เช่นผ้าด้ายแกมไหม)
๓. บรรพชาอาศั ย โคนไม้ เ ป็ น เสนาสนะ เธอพึ ง ท� ำ
อุตสาหะในสิง่ นัน้ ตลอดชีวติ อดิเรกลาภคือ วิหาร เรือนมุงแถบ
เดียว เรือนชั้น เรือนโล้น ถ�้ำ
๔. บรรพชาอาศัยมูตรเน่าเป็นยา เธอพึงท�ำอุตสาหะใน
สิ่งนั้นตลอดชีวิต อดิเรกลาภคือ เนยใส เนยข้น น�้ำมัน น�้ำผึ้ง
น�้ำอ้อย (๔/๘๗/๘๐-๘๑)
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ทรงให้อยู่ร่วมกันด้วยระบบพ่อกับลูก
(อุปัชฌายวัตร)

สมัยนัน้ แล ภิกษุทงั้ หลายไม่มอี ปุ ชั ฌาย์ ไม่มใี ครตักเตือน
ไม่มีใครพร�่ำสอน ย่อมนุ่งห่มไม่เรียบร้อย มีมรรยาทไม่สมควร
เที่ยวบิณฑบาต เมื่อประชาชนก�ำลังบริโภค ย่อมน้อมบาตร
ส�ำหรับเที่ยวบิณฑบาตเข้าไปข้างบนของควรบริโภคบ้าง ข้าง
บนของควรเคี้ยวบ้าง ข้างบนของควรลิ้มบ้าง ข้างบนของควร
ดื่มบ้าง ขอแกงบ้าง ข้าวสุกบ้างด้วยตนเอง มาฉัน แม้ในโรง
อาหารก็เป็นผู้มีเสียงอื้ออึง มีเสียงดังอยู่ (๔/๗๗/๖๒)
ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ ใน
เพราะเหตุเป็นเค้ามูลนัน้ ครัน้ พระผูม้ พี ระภาคทรงติเตียนภิกษุ
เหล่านั้นโดยอเนกปริยายดังนี้แล้ว จึงตรัสโทษแห่งความเป็น
คนเลีย้ งยาก ความเป็นคนบ�ำรุงยาก ความเป็นคนมักมาก ความ
เป็นคนไม่สันโดษ ความคลุกคลี ความเกียจคร้าน ตรัสคุณแห่ง
ความเป็นคนเลี้ยงง่าย ความเป็นคนบ�ำรุงง่าย ความมักน้อย
ความสันโดษ ความก�ำจัด ความขัดเกลา อาการที่น่าเลื่อมใส
การไม่สะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ทรงท�ำ
ธรรมีกถาที่สมควรแก่เรื่องนั้น ที่เหมาะสมแก่เรื่องนั้นแก่ภิกษุ
ทั้งหลาย แล้วรับสั่งว่า
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตอุปชั ฌายะ อุปชั ฌายะจัก
ตัง้ จิตสนิทสนมในสัทธิวหิ าริกฉันบุตร สัทธิวหิ าริกจักตัง้ จิตสนิท
สนมในอุปัชฌายะฉันบิดา เมื่อเป็นเช่นนี้ อุปัชฌายะและสัทธิวิหาริกนั้น ต่างจักมีความเคารพ ย�ำเกรง ประพฤติกลมเกลียว
กันอยู่ จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสัทธิวิหาริกพึงถืออุปัชฌายะ
อย่างนี้
วิธีถืออุปัชฌายะ
สิทธิวหิ าริกนัน้ พึงห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ไหว้เท้า นัง่
กระโหย่ง ประคองอัญชลีแล้วกล่าวค�ำอย่างนี้ ๓ หน
ท่านเจ้าข้า ขอท่านจงเป็นอุปัชฌายะของข้าพเจ้า,
ท่านเจ้าข้า ขอท่านจงเป็นอุปัชฌายะของข้าพเจ้า,
ท่านเจ้าข้า ขอท่านจงเป็นอุปัชฌายะของข้าพเจ้า
อุปชั ฌายะรับว่า ดีละ เบาใจละ ชอบแก่อบุ ายละ สมควร
ละ หรือรับว่า จงยังความปฏิบัติให้ถึงพร้อมด้วยอาการอันน่า
เลื่อมใสเถิด ดังนี้ก็ได้ รับด้วยกาย หรือรับด้วยวาจาก็ได้ เป็น
อันสัทธิวิหาริกถืออุปัชฌายะแล้ว (๔/๗๘-๘๐/๖๓-๖๔)
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อุปัชฌายวัตร
ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย สั ท ธิ วิ ห าริ ก พึ ง ประพฤติ ช อบใน
อุปชั ฌายะ วิธปี ระพฤติชอบในอุปชั ฌายะนัน้ มีดงั ต่อไปนี้
๑. สัทธิวหิ าริกพึงลุกแต่เช้าตรู่ ถอดรองเท้า ห่มผ้าเฉวียง
บ่า แล้วถวายไม้ช�ำระฟัน ถวายน�้ำล้างหน้า ปูอาสนะไว้ ถ้ายา
คูมี พึงล้างภาชนะแล้วน้อมยาคูเข้าไปถวาย เมือ่ อุปชั ฌายะดืม่
ยาคูแล้ว พึงถวายน�้ำ รับภาชนะมา ถือต�่ำๆ อย่าให้กระทบกัน
ล้างให้สะอาดแล้วเก็บไว้
๒. เมื่ออุปัชฌายะลุกแล้ว พึงเก็บอาสนะ
๓. ถ้าที่นั้นรก พึงกวาดที่นั้นเสีย
๔. ถ้าอุปัชฌายะประสงค์จะเข้าบ้าน พึงถวายผ้านุ่ง พึง
รับผ้านุ่งผลัดมา พึงถวายประคดเอว พึงพับผ้าสังฆาฏิเป็นชั้น
ถวาย พึงล้างบาตรแล้วถวายพร้อมทั้งน�้ำด้วย
๕. ถ้าอุปชั ฌายะปรารถนาจะให้เป็นปัจฉาสมณะ(ผูเ้ ดิน
ตามหลัง) พึงนุ่งให้เป็นปริมณฑลแล้วคาดประคดเอว ห่ม
สังฆาฏิ ท�ำเป็นชั้น กลัดดุม ล้างบาตรแล้ว ถือไป เป็นปัจฉาสมณะของอุปัชฌายะ ไม่พึงเดินให้ห่างนัก ไม่พึงเดินให้ชิดนัก
พึงรับวัตถุที่เนื่องในบาตร
๖. เมื่ออุปัชฌายะก�ำลังพูด ไม่พึงพูดสอดขึน้ ในระหว่าง
๗. อุปัชฌายะกล่าวถ้อยค�ำใกล้ต่ออาบัติ พึงห้ามเสีย
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๘. เมื่อกลับ พึงมาก่อน แล้วปูอาสนะที่นั่งฉันไว้ พึง
เตรียมน�้ำล้างเท้า ตั่งรองเท้า กระเบื้องเช็ดเท้าไว้
๙. พึงลุกขึน้ รับบาตรและจีวร พึงถวายผ้านุง่ ผลัด พึงรับ
ผ้านุ่งมา
๑๐. ถ้าจีวรชุม่ เหงือ่ พึงผึง่ แดดไว้ครูห่ นึง่ แต่ไม่พงึ ผึง่ ทิง้
ไว้ที่แดด พึงพับจีวร เมื่อพับจีวร พึงพับให้เหลื่อมมุมกัน ๔ นิ้ว
ด้วยตั้งใจมิให้มีรอยพับตรงกลาง พึงท�ำประคดเอวไว้ในขนด
อันตรวาสก
๑๑. ถ้าบิณฑบาตมี และอุปัชฌายะประสงค์จะฉัน พึง
ถวายน�้ำ แล้วน้อมบิณฑบาตเข้าไปถวาย
๑๒. พึงถามอุปัชฌายะด้วยน�้ำฉัน เมื่ออุปัชฌายะฉัน
แล้ว พึงถวายน�้ำ  รับบาตรมา ถือต�่ำๆ อย่าให้กระทบ ล้างให้
สะอาด เช็ดให้แห้งแล้ว ผึ่งไว้ที่แดดครู่หนึ่ง แต่ไม่พึงผึ่งทิ้งไว้ที่
แดด
๑๓. พึงเก็บบาตรจีวร เมือ่ เก็บบาตร พึงเอามือข้างหนึง่
จับบาตร เอามือข้างหนึ่งลูบคล�ำใต้เตียงหรือใต้ตั่ง แล้วจึงเก็บ
บาตร แต่ไม่พึงเก็บบาตรไว้บนพื้นที่ไม่มีสิ่งใดรอง เมื่อเก็บจีวร
พึงเอามือข้างหนึ่งถือจีวร เอามือข้างหนึ่งลูบราวจีวรหรือสาย
ระเดียง แล้วท�ำชายไว้ข้างนอก ท�ำขนดไว้ข้างใน แล้วจึงเก็บ
จีวร
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๑๔. เมื่ออุปัชฌายะลุกแล้ว พึงเก็บอาสนะ เก็บน�้ำล้าง
เท้า ตั่งรองเท้า กระเบื้องเช็ดเท้า
๑๕. ถ้าที่นั้นรก พึงกวาดที่นั้นเสีย
๑๖. ถ้าอุปัชฌายะใคร่จะสรงน�้ำ พึงจัดน�้ำสรงถวาย ถ้า
ต้องการน�้ำเย็น พึงจัดน�้ำเย็นถวาย ถ้าต้องการน�้ำร้อน พึงจัด
น�้ำร้อนถวาย
๑๗. ถ้าอุปชั ฌายะประสงค์จะเข้าเรือนไฟ พึงบดจุณ แช่
ดิน ถือตัง่ ส�ำหรับเรือนไฟ แล้วเดินตามหลังอุปชั ฌายะไป ถวาย
ตั่งส�ำหรับเรือนไฟแล้ว รับจีวรมาวางไว้ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง
พึงถวายจุณ ถวายดิน ถ้าอุตสาหะอยู่ พึงเข้าเรือนไฟ เมื่อเข้า
เรือนไฟ พึงเอาดินทาหน้า ปิดทั้งข้างหน้า ข้างหลัง แล้วเข้า
เรือนไฟ ไม่พึงนั่งเบียดภิกษุผู้เถระ ไม่พึงห้ามกันอาสนะ ภิกษุ
ใหม่พึงท�ำบริกรรมแก่อุปัชฌายะในเรือนไฟ3
๑๘. เมือ่ ออกจากเรือนไฟ พึงถือตัง่ ส�ำหรับเรือนไฟ แล้ว
ปิดทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังออกจากเรือนไฟ
๑๙. พึงท�ำบริกรรมแก่อุปัชฌายะแม้ในน�้ำ4 อาบเสร็จ
แล้ว พึงขึ้นมาก่อน ท�ำตัวของตนให้แห้งน�้ำ  นุ่งผ้าแล้ว พึงเช็ด
น�้ำจากตัวของอุปัชฌายะ พึงถวายผ้านุ่ง พึงถวายผ้าสังฆาฏิ
3ทำ�บริกรรมในเรือนไฟ หมายถึงการถวายขี้เถ้า ดินเหนียว และน้ำ�ร้อนเป็นต้น
4ทำ�บริกรรมในน้ำ� หมายถึงการขัดถูร่างกาย
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๒๐. ถือตั่งส�ำหรับเรือนไฟมาก่อน แล้วปูอาสนะไว้
เตรียมน�้ำล้างเท้า ตั่งรองเท้า กระเบื้องเช็ดเท้าไว้
๒๑. พึงถามอุปัชฌายะด้วยน�้ำฉัน
๒๒. ถ้าประสงค์จะเรียนบาลี พึงขอให้อุปัชฌายะแสดง
บาลีขึ้น ถ้าประสงค์จะสอบถามอรรถกถา พึงสอบถาม
๒๓. อุปัชฌายะอยู่ในวิหารแห่งใด ถ้าวิหารแห่งนั้นรก
ถ้าอุตสาหะอยู่ พึงปัดกวาดเสีย เมือ่ ปัดกวาดวิหาร พึงขนบาตร
จีวรออกก่อน แล้ววางไว้ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง พึงขนผ้าปูนั่ง
และผ้าปูนอน ฟูก หมอน ออกวางไว้ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง
เตียงตั่ง สัทธิวิหาริกพึงยกต�่ำๆ อย่าให้ครูดสี อย่าให้กระทบ
กระแทกบานและกรอบประตู ขนออกให้เรียบร้อย แล้วตั้งไว้
ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง เขียงรองเตียง กระโถน พนักอิงพึงขน
ออก ตั้งไว้ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง เครื่องปูพื้น พึงสังเกตที่ปูไว้
เดิม แล้วขนออกวางไว้ ณ ทีค่ วรส่วนข้างหนึง่ ถ้าในวิหารมีหยากเยือ่ พึงกวาดแต่เพดานลงมาก่อน กรอบหน้าต่างและมุมห้อง
พึงเช็ดเสีย ถ้าฝาเขาท�ำบริกรรมด้วยน�้ำมัน หรือพื้นเขาทาสีด�ำ
ขึ้นรา พึงเอาผ้าชุบน�้ำบิดแล้วเช็ดเสีย ถ้าพื้นเขามิได้ท�ำ พึงเอา
น�้ำประพรมแล้วเช็ดเสีย ระวังอย่าให้วิหารฟุ้งด้วยธุลี พึงกวาด
หยากเยื่อทิ้งเสีย ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง เครื่องลาดพื้น พึงผึ่ง
แดด ช�ำระ เคาะปัด แล้วขนกลับปูไว้ตามเดิม เขียงรองเตียงพึง
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ผึ่งแดด ขัด เช็ด แล้วขนกลับตั้งไว้ที่เดิม เตียงตั่ง พึงผึ่งแดด ขัด
สี เคาะเสีย ยกต�่ำๆ อย่าให้ครูดสี กระทบกระแทกบานและ
กรอบประตู ขนกลับไปให้ดีๆ แล้วตั้งไว้ตามเดิม ฟูก หมอน ผ้า
ปูนั่ง ผ้าปูนอน พึงผึ่งแดด ท�ำให้สะอาด ตบเสีย แล้วน�ำกลับ
วางปูไว้ตามเดิม กระโถน พนักอิง พึงผึง่ แดด เช็ดถูเสีย แล้วขน
กลับตั้งไว้ตามเดิม พึงเก็บบาตรจีวร เมื่อเก็บบาตร พึงเอามือ
ข้างหนึง่ จับบาตร เอามือข้างหนึง่ ลูบคล�ำใต้เตียงหรือใต้ตงั่ แล้ว
จึงเก็บบาตร แต่ไม่พึงเก็บบาตรบนพื้นที่ไม่มีสิ่งใดรอง เมื่อเก็บ
จีวร พึงเอามือข้างหนึ่งถือจีวร เอามือข้างหนึ่งลูบราวจีวรหรือ
สายระเดียง แล้วท�ำชายไว้ข้างนอก ท�ำขนดไว้ข้างใน แล้วเก็บ
จีวร ถ้าลมเจือด้วยผงคลีพดั มาแต่ทศิ ตะวันออก พึงปิดหน้าต่าง
ด้านตะวันออก ถ้าพัดมาแต่ทิศตะวันตก พึงปิดหน้าต่างด้าน
ตะวันตก ถ้าพัดมาแต่ทิศเหนือ พึงปิดหน้าต่างด้านเหนือ ถ้า
พัดมาแต่ทิศใต้ พึงปิดหน้าต่างด้านใต้ ถ้าฤดูหนาวพึงเปิด
หน้าต่างกลางวัน กลางคืนพึงปิด ถ้าฤดูร้อน พึงปิดหน้าต่าง
กลางวัน กลางคืนพึงเปิด
๒๔. ถ้าบริเวณ ซุ้มน�้ำ โรงฉัน โรงไฟ วัจจกุฎี รก พึงปัด
กวาดเสีย
๒๕. ถ้าน�้ำฉันน�้ำใช้ไม่มี พึงจัดตั้งไว้ ถ้าน�้ำในหม้อช�ำระ
ไม่มี พึงตักน�้ำมาไว้ในหม้อช�ำระ
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๒๖. ถ้าความกระสันบังเกิดแก่อุปัชฌายะ สัทธิวิหาริก
พึงช่วยระงับ หรือพึงวานภิกษุอื่นให้ช่วยระงับ หรือพึงท�ำ
ธรรมกถาแก่อุปัชฌายะนั้น
๒๗. ถ้าความร�ำคาญบังเกิดแก่อุปัชฌายะ สัทธิวิหาริก
พึงช่วยบรรเทา หรือพึงวานภิกษุอื่นให้ช่วยบรรเทา หรือพึงท�ำ
ธรรมกถาแก่อุปัชฌายะนั้น
๒๘. ถ้าความเห็นผิดบังเกิดแก่อุปัชฌายะ สัทธิวิหาริก
พึงให้สละเสีย หรือพึงวานภิกษุอนื่ ให้ชว่ ย หรือพึงท�ำธรรมกถา
แก่อุปัชฌายะนั้น.
๒๙. ถ้าอุปชั ฌายะต้องอาบัตหิ นักควรปริวาส สัทธิวหิ าริก
พึงท�ำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ สงฆ์พึงให้
ปริวาสแก่อุปัชฌายะ
๓๐. ถ้าอุปัชฌายะควรชักเข้าหาอาบัติเดิม สัทธิวิหาริก
พึงท�ำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ สงฆ์พึงชัก
อุปัชฌายะเข้าหาอาบัติเดิม
๓๑. ถ้าอุปัชฌายะควรมานัต สัทธิวิหาริกพึงท�ำความ
ขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ สงฆ์พึงให้มานัตแก่
อุปัชฌายะ
๓๒. ถ้าอุปัชฌายะควรอัพภาน สัทธิวิหาริกพึงท�ำความ
ขวนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอ สงฆ์พงึ อัพภานอุปชั ฌายะ
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๓๓. ถ้าสงฆ์ปรารถนาจะท�ำกรรมแก่อปุ ชั ฌายะ คือ ตัชชนียกรรม นิยสกรรม ปัพพาชนียกรรม ปฏิสารณียกรรม หรือ
อุกเขปนียกรรม สัทธิวหิ าริกพึงท�ำความขวนขวายว่า ด้วยอุบาย
อย่างไรหนอ สงฆ์ไม่พงึ ท�ำกรรมแก่อปุ ชั ฌายะ หรือสงฆ์พงึ น้อม
ไปเพื่อกรรมสถานเบา หรืออุปัชฌายะนั้นถูกสงฆ์ลงตัชชนียกรรม นิยสกรรม ปัพพาชนียกรรม ปฏิสารณียกรรม หรือ
อุกเขปนียกรรมแล้ว สัทธิวหิ าริกพึงท�ำความขวนขวายว่า ด้วย
อุบายอย่างไรหนอ อุปัชฌายะ พึงประพฤติชอบ พึงหายเย่อ
หยิ่ง พึงประพฤติแก้ตัว สงฆ์พึงระงับกรรมนั้นเสีย
๓๔. ถ้าจีวรของอุปชั ฌายะจะต้องซัก สัทธิวหิ าริกพึงซัก
หรือพึงท�ำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ ใครๆ พึง
ซักจีวรของอุปัชฌายะ
๓๕. ถ้าจีวรของอุปชั ฌายะจะต้องท�ำ สัทธิวหิ าริกพึงท�ำ 
หรือพึงท�ำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ ใครๆ พึง
ท�ำจีวรของอุปัชฌายะ
๓๖. ถ้าน�้ำย้อมของอุปัชฌายะจะต้องต้ม สัทธิวิหาริก
พึงต้ม หรือพึงท�ำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ
ใครๆ พึงต้มน�้ำย้อมของอุปัชฌายะ
๓๗. ถ้าจีวรของอุปัชฌายะจะต้องย้อม สัทธิวิหาริกพึง
ย้อม หรือพึงท�ำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ ใครๆ
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พึงย้อมจีวรของอุปัชฌายะ เมื่อย้อมจีวร พึงย้อมพลิกกลับไป
กลับมาให้ดีๆ เมื่อหยาดน�้ำย้อมยังหยดไม่ขาดสาย ไม่พึงหลีก
ไปเสีย
๓๘. สัทธิวิหาริกไม่บอกอุปัชฌายะก่อน ไม่พึงให้บาตร
แก่ภกิ ษุบางรูป ไม่พงึ รับบาตรของภิกษุบางรูป ไม่พงึ ให้จวี รแก่
ภิกษุบางรูป ไม่พึงรับจีวรของภิกษุบางรูป ไม่พึงให้บริขารแก่
ภิกษุบางรูป ไม่พึงรับบริขารของภิกษุบางรูป ไม่พึงปลงผมให้
ภิกษุบางรูป ไม่พึงให้ภิกษุบางรูปปลงผมให้ ไม่พึงท�ำบริกรรม
ไม่พงึ ให้ภกิ ษุบางรูปท�ำบริกรรมให้ ไม่พงึ ท�ำความขวนขวายแก่
ภิกษุบางรูป ไม่พึงสั่งให้ภิกษุบางรูปท�ำความขวนขวาย ไม่พึง
เป็นปัจฉาสมณะของภิกษุบางรูป ไม่พึงพาภิกษุบางรูปไปเป็น
ปัจฉาสมณะ ไม่พงึ น�ำบิณฑบาตไปให้ภกิ ษุบางรูป ไม่พงึ ให้ภกิ ษุ
บางรูปน�ำบิณฑบาตมาให้
๓๙. ไม่ลาอุปัชฌายะก่อน ไม่พึงเข้าบ้าน ไม่พึงไปป่าช้า
ไม่พึงหลีกไปสู่ทิศ
๔๐. ถ้าอุปชั ฌายะอาพาธ พึงพยาบาลจนตลอดชีวติ พึง
รอจนกว่าจะหาย (๔/๘๑/๖๔-๖๘)
สัทธิวิหาริกวัตร
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุปัชฌายะพึงประพฤติชอบในสัทธิ194
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วิหาริก วิธีประพฤติชอบในสัทธิวิหาริกนั้น มีดังต่อไปนี้
๑. อุปัชฌายะพึงสงเคราะห์ อนุเคราะห์ สัทธิวิหาริก
ด้วยสอนบาลีและอรรถกถา ด้วยให้โอวาทและอนุศาสนี
๒. ถ้าอุปชั ฌายะมีบาตร สัทธิวหิ าริกไม่มบี าตร อุปชั ฌายะ
พึงให้บาตรแก่สัทธิวิหาริก หรือพึงท�ำความขวนขวายว่า ด้วย
อุบายอย่างไรหนอ บาตรพึงบังเกิดแก่สทั ธิวหิ าริก
๓. ถ้าอุปัชฌายะมีจีวร สัทธิวิหาริกไม่มีจีวร อุปัชฌายะ
พึงให้จีวรแก่สัทธิวิหาริก หรือพึงท�ำความขวนขวายว่า ด้วย
อุบายอย่างไรหนอ จีวรพึงบังเกิดแก่สัทธิวิหาริก
๔. ถ้ า อุ ป ั ช ฌายะมี บ ริ ข าร สั ท ธิ วิ ห าริ ก ไม่ มี บ ริ ข าร
อุ ป ั ช ฌายะพึ ง ให้ บ ริ ข ารแก่ สั ท ธิ วิ ห าริ ก หรื อ พึ ง ท� ำ ความ
ขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ บริขารพึงบังเกิดแก่สทั ธิวิหาริก
๕. ถ้าสัทธิวหิ าริกอาพาธ อุปชั ฌายะพึงลุกแต่เช้าตรู่ แล้ว
ให้ไม้ช�ำระฟัน ให้น�้ำล้างหน้า ปูอาสนะไว้ ถ้ายาคูมี พึงล้าง
ภาชนะแล้ว น�ำยาคูเข้าไปให้ เมื่อสัทธิวิหาริกดื่มยาคูแล้ว พึง
ให้น�้ำรับภาชนะมา ถือต�่ำๆ อย่าให้กระทบกัน ล้างให้สะอาด
แล้วเก็บไว้
๖. เมื่อสัทธิหาริกลุกแล้ว พึงเก็บอาสนะ
๗. ถ้าที่นั้นรก พึงกวาดที่นั้นเสีย
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๘. ถ้าสัทธิวหิ าริกประสงค์จะเข้าบ้าน พึงให้ผา้ นุง่ พึงรับ
ผ้านุง่ ผลัดมา พึงให้ประคดเอว พึงพับสังฆาฏิเป็นชัน้ ให้ พึงล้าง
บาตรแล้วให้พร้อมทั้งน�้ำด้วย
๙. พึงปูอาสนะทีน่ งั่ ฉันไว้ ด้วยก�ำหนดในใจว่าเพียงเวลา
เท่านี้ สัทธิวิหาริกจักกลับมา น�้ำล้างเท้า ตั่งรองเท้า กระเบื้อง
เช็ดเท้าพึงเตรียมตั้งไว้ พึงลุกขึ้นรับบาตรและจีวร พึงให้ผ้านุ่ง
ผลัด พึงรับผ้านุ่งมา
๑๐. ถ้าจีวรชุม่ เหงือ่ พึงผึง่ แดดไว้ครูห่ นึง่ แต่ไม่พงึ ผึง่ ทิง้
ไว้ที่แดด พึงพับจีวร เมื่อพับจีวร พึงพับให้เหลื่อมมุมกัน ๔ นิ้ว
ด้วยตั้งใจมิให้มีรอยพับตรงกลาง พึงท�ำประคดเอวไว้ในขนด
อันตรวาสก
๑๑. ถ้าบิณฑบาตมี และสัทธิวิหาริกประสงค์จะฉัน พึง
ให้น�้ำแล้วน�ำบิณฑบาตเข้าไปให้ พึงถามสัทธิวิหาริกด้วยน�้ำฉัน
เมื่อสัทธิวิหาริกฉันแล้ว พึงให้น�้ำ  รับบาตรมา ถือต�่ำๆ อย่าให้
กระทบ ล้างให้สะอาด เช็ดให้แห้ง แล้วพึงผึ่งไว้ที่แดดครู่หนึ่ง
แต่ไม่พึงผึ่งทิ้งไว้ที่แดด
๑๒. พึงเก็บบาตรจีวร เมือ่ เก็บบาตร พึงเอามือข้างหนึง่
จับบาตร เอามือข้างหนึ่งลูบคล�ำใต้เตียงหรือใต้ตั่งแล้วจึงเก็บ
บาตร แต่ไม่พึงเก็บบาตรไว้บนพื้นที่ไม่มีสิ่งใดรอง เมื่อเก็บจีวร
พึงเอามือข้างหนึ่งถือจีวร เอามือข้างหนึ่งลูบราวจีวรหรือสาย
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ระเดียง แล้วท�ำชายไว้ข้างนอก ขนดไว้ข้างในแล้วจึงเก็บจีวร
๑๓. เมื่อสัทธิวิหาริกลุกแล้ว พึงเก็บอาสนะ เก็บน�้ำล้าง
เท้า ตั่งรองเท้า กระเบื้องเช็ดเท้า
๑๔. ถ้าที่นั้นรก พึงกวาดที่นั้นเสีย
๑๕. ถ้าสัทธิวิหาริกใคร่จะสรงน�้ำ  พึงจัดน�้ำสรงให้ ถ้า
ต้องการน�้ำเย็น พึงจัดน�้ำเย็นให้ ถ้าต้องการน�้ำร้อน พึงจัดน�้ำ
ร้อนให้
๑๖. ถ้าสัทธิวิหาริกประสงค์จะเข้าเรือนไฟ พึงบดจุณ
แช่ดิน ถือตั่งส�ำหรับเรือนไฟไป แล้วให้ตั่งส�ำหรับเรือนไฟ แล้ว
รับจีวรมาวางไว้ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง พึงให้จุณ ให้ดิน ถ้า
อุตสาหะอยู่ พึงเข้าเรือนไฟ เมื่อเข้าเรือนไฟ พึงเอาดินทาหน้า
ปิดทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลัง แล้วเข้าเรือนไฟ ไม่พึงนั่งเบียดภิกษุ
ผูเ้ ถระ ไม่พงึ ห้ามกันอาสนะภิกษุใหม่ พึงท�ำบริกรรมแก่สทั ธิว-ิ
หาริกในเรือนไฟ
๑๗. เมือ่ ออกจากเรือนไฟ พึงถือตัง่ ส�ำหรับเรือนไฟ แล้ว
ปิดทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลัง ออกจากเรือนไฟ
๑๘. พึงท�ำบริกรรมแก่สัทธิวิหาริกแม้ในน�้ำ  อาบเสร็จ
แล้วพึงขึน้ มาก่อน ท�ำตัวของตนให้แห้งน�ำ 
้ นุง่ ผ้าแล้วพึงเช็ดน�ำ้
จากตัวของสัทธิวิหาริก พึงให้ผ้านุ่ง พึงให้ผ้าสังฆาฏิ
๑๙. พึงถือตั่งส�ำหรับเรือนไฟมาก่อน แล้วปูอาสนะไว้
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เตรียมน�้ำล้างเท้า ตั่งรองเท้า กระเบื้องเช็ดเท้าไว้
๒๐. พึงถามสัทธิวิหาริกด้วยน�้ำฉัน
๒๑. สัทธิวิหาริกอยู่ในวิหารแห่งใด ถ้าวิหารแห่งนั้นรก
ถ้าอุตสาหะอยู่ พึงปัดกวาดเสีย เมือ่ ปัดกวาดวิหาร พึงขนบาตร
จีวรออกก่อนแล้ววางไว้ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง พึงขนผ้าปูนั่ง
และผ้าปูนอน ฟูก หมอน ออกวางไว้ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง
เตียงตั่ง อุปัชฌายะพึงยกต�่ำๆ อย่าให้ครูดสี อย่าให้กระทบ
กระแทกบานและกรอบประตู ขนออกให้เรียบร้อย แล้วตั้งไว้
ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง เขียงรองเตียง กระโถน พนักอิงพึงขน
ออก วางไว้ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง เครื่องปูพื้น พึงสังเกตที่ปูไว้
ที่เดิม แล้วขนออก วางไว้ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ถ้าในวิหารมี
หยากเยือ่ พึงกวาดแต่เพดานลงมาก่อน กรอบหน้าต่างและมุม
ห้อง พึงเช็ดเสีย ถ้าฝาเขาท�ำบริกรรมด้วยน�้ำมัน หรือพื้นเขา
ทาสีด�ำขึ้นรา พึงเอาผ้าชุบน�้ำบิดแล้วเช็ดเสีย ถ้าพื้นเขามิได้ท�ำ 
พึงเอาน�ำ้ ประพรมแล้วเช็ดเสีย ระวังอย่าให้วหิ ารฟุง้ ด้วยธุลี พึง
กวาดหยากเยือ่ ทิง้ เสีย ณ ทีค่ วรส่วนข้างหนึง่ เครือ่ งลาดพืน้ พึง
ผึง่ แดด ช�ำระ เคาะปัด แล้วขนกลับปูไว้ตามเดิม เขียงรองเตียง
พึงผึ่งแดด ขัด เช็ดแล้ว ขนกลับไว้ในที่เดิม เตียงตั่ง พึงผึ่งแดด
ขัดสี เคาะเสีย ยกต�่ำๆ อย่าให้ครูดสี อย่าให้กระทบกระแทก
บานและกรอบประตู ขนกลับไปให้ดีๆ แล้วตั้งไว้ตามเดิม ฟูก
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หมอน ผ้าปูนั่ง ผ้าปูนอน พึงผึ่งแดด ท�ำให้สะอาด ตบเสีย แล้ว
น�ำกลับวางปูไว้ตามเดิม กระโถนพนักอิง พึงผึ่งแดด เช็ดถูเสีย
แล้วขนกลับตั้งไว้ตามเดิม พึงเก็บบาตรจีวร เมื่อเก็บบาตร พึง
เอามือข้างหนึง่ จับบาตร เอามือข้างหนึง่ ลูบคล�ำใต้เตียงหรือใต้
ตั่ง แล้วจึงเก็บบาตร แต่ไม่พึงวางบาตรบนพื้นที่ไม่มีสิ่งใดรอง
เมื่อเก็บจีวร พึงเอามือข้างหนึ่งถือจีวร เอามือข้างหนึ่งลูบราว
จีวรหรือสายระเดียงแล้ว ท�ำชายไว้ข้างนอก ท�ำขนดไว้ข้างใน
แล้วจึงเก็บจีวร ถ้าลมเจือด้วยผงคลีพดั มาแต่ทศิ ตะวันออก พึง
ปิดหน้าต่างด้านตะวันออก ถ้าพัดมาแต่ทิศตะวันตก พึงปิด
หน้าต่างด้านตะวันตก ถ้าพัดมาแต่ทศิ เหนือ พึงปิดหน้าต่างด้าน
เหนือ ถ้าพัดมาแต่ทศิ ใต้ พึงปิดหน้าต่างด้านใต้ ถ้าฤดูหนาว พึง
เปิดหน้าต่างกลางวัน พึงปิดกลางคืน ถ้าฤดูรอ้ น พึงปิดหน้าต่าง
กลางวัน พึงเปิดกลางคืน
๒๒. ถ้าบริเวณ ซุ้มน�้ำ โรงฉัน โรงไฟ วัจจกุฎี รก พึงปัด
กวาดเสีย
๒๓. ถ้าน�้ำฉันน�้ำใช้ไม่มี พึงจัดตั้งไว้ ถ้าน�้ำในหม้อช�ำระ
ไม่มี พึงตักน�้ำมาไว้ในหม้อช�ำระ
๒๔. ถ้าความกระสันบังเกิดแก่สัทธิวิหาริก อุปัชฌายะ
พึงช่วยระงับหรือพึงวานภิกษุอื่นให้ช่วยระงับ หรือพึงท�ำธรรม
กถาแก่สัทธิวิหาริกนั้น
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๒๕. ถ้าความร�ำคาญบังเกิดแก่สัทธิวิหาริก อุปัชฌายะ
พึงบรรเทา หรือพึงวานภิกษุอนื่ ให้ชว่ ยบรรเทา หรือพึงท�ำธรรม
กถาแก่สัทธิวิหาริกนั้น
๒๖. ถ้าความเห็นผิดบังเกิดแก่สัทธิวิหาริก อุปัชฌายะ
พึงให้สละเสีย หรือพึงวานภิกษุอนื่ ให้ชว่ ย หรือพึงท�ำธรรมกถา
แก่สัทธิวิหาริกนั้น
๒๗. ถ้ า สั ท ธิ วิ ห าริ ก ต้ อ งอาบั ติ ห นั ก ควรปริ ว าส
อุปชั ฌายะพึงท�ำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ สงฆ์
พึงให้ปริวาสแก่สัทธิวิหาริก
๒๘. ถ้าสัทธิวิหาริกควรชักเข้าหาอาบัติเดิม อุปัชฌายะ
พึงท�ำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ สงฆ์พงึ ชักสัทธิ
วิหาริกเข้าหาอาบัติเดิม
๒๙. ถ้าสัทธิวิหาริกควรมานัต อุปัชฌายะพึงท�ำความ
ขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ สงฆ์พึงให้มานัตแก่สัทธิวิหาริก
๓๐. ถ้าสัทธิวหิ าริกควรอัพภาน อุปชั ฌายะพึงท�ำความ
ขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ สงฆ์พงึ อัพภานสัทธิวหิ าริก
๓๑. ถ้าสงฆ์ปรารถนาจะท�ำกรรมแก่สัทธิวิหาริก คือ
ตัชชนียกรรม นิยสกรรม ปัพพาชนียกรรม ปฏิสารณียกรรม
หรืออุกเขปนียกรรม อุปัชฌายะพึงท�ำความขวนขวายว่า ด้วย
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อุบายอย่างไรหนอ สงฆ์ไม่พึงท�ำกรรมแก่สัทธิวิหาริก หรือสงฆ์
พึงน้อมไปเพื่อกรรมสถานเบา
๓๒. ถ้ า สั ท ธิ วิ ห าริ ก นั้ น ถู ก สงฆ์ ล งตั ช ชนี ย กรรม
นิ ย สกรรม ปั พ พาชนี ย กรรม ปฏิ ส ารณี ย กรรม หรื อ
อุกเขปนียกรรมแล้ว อุปัชฌายะพึงท�ำความขวนขวายว่า ด้วย
อุบายอย่างไรหนอ สัทธิวิหาริกพึงประพฤติชอบ พึงหายเย่อ
หยิ่ง พึงประพฤติแก้ตัว สงฆ์พึงระงับกรรมนั้นเสีย
๓๓. ถ้าจีวรของสัทธิวิหาริกจะต้องซัก อุปัชฌายะพึง
บอกว่า ท่านพึงซักอย่างนี้ หรือพึงท�ำความขวนขวายว่า ด้วย
อุบายอย่างไรหนอ ใครๆ พึงซักจีวรของสัทธิวิหาริก
๓๔. ถ้าจีวรของสัทธิวิหาริกจะต้องท�ำ  อุปัชฌายะพึง
บอกว่า ท่านพึงท�ำอย่างนี้ หรือพึงท�ำความขวนขวายว่าด้วย
อุบายอย่างไรหนอ ใครๆ พึงท�ำจีวรของสัทธิวิหาริก
๓๕. ถ้าน�้ำย้อมของสัทธิวิหาริกจะต้องต้ม อุปัชฌายะ
พึงบอกว่า ท่านพึงต้มอย่างนี้ หรือพึงท�ำความขวนขวายว่า ด้วย
อุบายอย่างไรหนอ ใครๆ พึงต้มน�้ำย้อมของสัทธิวิหาริก
๓๖. ถ้าจีวรของสัทธิวิหาริกจะต้องย้อม อุปัชฌายะพึง
บอกว่าท่านพึงย้อมอย่างนี้ หรือพึงท�ำความขวนขวายว่า ด้วย
อุบายอย่างไรหนอ ใครๆ พึงย้อมจีวรของสัทธิวิหาริก เมื่อย้อม
จีวร พึงย้อมพลิกกลับไปมาให้ดีๆ เมื่อหยาดน�้ำย้อมยังไม่ขาด
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สาย ไม่พึงหลีกไปเสีย
๓๗. ถ้าสัทธิวิหาริกอาพาธ พึงพยาบาลจนตลอดชีวิต
พึงรอจนกว่าจะหาย (๔/๘๒/๖๙-๗๒)
อาจารย์

(มหาวรรค)

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตอาจารย์
อาจารย์จกั ตัง้ จิตสนิทสนมในอันเตวาสิกฉันบุตร อันเตวาสิกจักตั้งจิตสนิทสนมในอาจารย์ฉันบิดา เมื่อเป็นเช่นนี้
อาจารย์และอันเตวาสิกนั้นต่างจักมีความเคารพ ย�ำเกรง
ประพฤติกลมเกลียวกันอยู่ จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ใน
ธรรมวินัยนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้อาศัยภิกษุมี
พรรษา ๑๐ อยู่ อนุญาตให้ภิกษุมีพรรษาได้ ๑๐ ให้นิสสัย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลอันเตวาสิกพึงถืออาจารย์อย่าง
นี้ อันเตวาสิกนั้นพึงห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ไหว้เท้า นั่ง
กระโหย่ง ประคองอัญชลี แล้วกล่าวอย่างนี้ ๓ หน
ท่านเจ้าข้า ขอท่านจงเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
จักอาศัยท่านอยู่,
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ท่านเจ้าข้า ขอท่านจงเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
จักอาศัยท่านอยู่,
ท่านเจ้าข้า ขอท่านจงเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
จักอาศัยท่านอยู่
อาจารย์รับว่า ดีละ เบาใจละ ชอบแก่อุบายละ สมควร
ละ หรือรับว่าจงยังความปฏิบัติให้ถึงพร้อมด้วยอาการอันน่า
เลื่อมใสเถิด ดังนี้ก็ได้ รับด้วยกาย รับด้วยวาจา รับด้วยทั้งกาย
วาจาก็ได้ เป็นอันว่าอันเตวาสิกถืออาจารย์แล้ว (๔/๙๒/๘๕)
อาจริยวัตร
อาจารย์และอันเตวาสิก พึงมีวัตรปฏิปทาเช่นเดียวกับ
อุปัชฌาย์และสัทธิวิหาริก (๔/๙๓-๙๔/๘๕)
นิสสัยระงับจากอุปัชฌาย์และอาจารย์
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิสสัยระงับจากอุปัชฌายะ ๕ อย่าง
ดังนี้ คือ
๑. อุปัชฌายะหลีกไป
๒. สึกเสีย
๓. ถึงมรณภาพ
๔. ไปเข้ารีดเดียรถีย์ และ
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นี้แล

๕. สั่งบังคับ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิสสัยระงับจากอุปัชฌายะ ๕ อย่าง

ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิสสัยระงับจากอาจารย์ ๖ อย่าง
ดังนี้ คือ
๑. อาจารย์หลีกไป
๒. สึกเสีย
๓. ถึงมรณภาพ
๔. ไปเข้ารีดเดียรถีย์
๕. สั่งบังคับ และ
๖. ไปร่วมเข้ากับอุปัชฌายะที่พ้นสภาพ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิสสัยระงับจากอาจารย์ ๖ อย่างนี้
แล (๔/๙๗/๙๘)
องค์แห่งภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสสัย
กับอุปช
ั ฌาย์อาจารย์อีกต่อไป
(มหาวรรค)

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์คุณเหล่านี้
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ไม่ต้องถือนิสสัย คือ
๑. ตนเองประกอบด้วยกองศีล อันเป็นของพระอเสขะ
๒. ตนเองประกอบด้วยกองสมาธิ อันเป็นของพระอเสขะ
๓. ตนเองประกอบด้วยกองปัญญา อันเป็นของพระ
อเสขะ
๔. ตนเองประกอบด้วยกองวิมตุ ิ อันเป็นของพระอเสขะ
๕. ตนเองประกอบด้วยกองวิมตุ ติญาณทัสสนะ อันเป็น
ของพระอเสขะ (๔/๑๑๖/๑๒๙)
๖. เป็นผู้มีศรัทธา
๗. เป็นผู้มีหิริ
๘. เป็นผู้มีโอตตัปปะ
๙. เป็นผู้ปรารภความเพียร
๑๐. เป็นผู้มีสติตั้งมั่น (๔/๑๑๖/๑๓๐)
๑๑. เป็นผู้ไม่วิบัติด้วยศีล ในอธิศีล
๑๒. เป็นผู้ไม่วิบัติด้วยอาจาระ ในอัธยาจาร
๑๓. เป็นผู้ไม่วิบัติด้วยทิฏฐิ ในทิฏฐิยิ่ง
๑๔. เป็นผู้ได้ยินได้ฟังมาก
๑๕. เป็นผู้มีปัญญา (๔/๑๑๖/๑๓๐)
๑๖. รู้จักอาบัติ
๑๗. รู้จักอนาบัติ
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๑๘. รู้จักอาบัติเบา
๑๙. รู้จักอาบัติหนัก
๒๐. เธอจ�ำปาติโมกข์ทั้งสองได้ดีโดยพิสดาร จ�ำแนกดี
คล่องแคล่วดี วินิจฉัยเรียบร้อยโดยสุตตะ โดยอนุพยัญชนะ
(๔/๑๑๖/๑๓๑)
๒๑. มีพรรษาได้ ๕ หรือมีพรรษาเกิน ๕ (๔/๑๑๖/๑๓๒)
๒๒. ผู้อยู่ป่าเป็นวัตรด้วยความผาสุก (๔/๑๓๘/๑๕๒)  
อาคันตุกวัตร ข้อปฏิบัติของผู้มาเยือน
(วัตตขันธกะ)

ดูกร ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุอาคันตุกะเข้าไปสูอ่ าราม พึงถอด
รองเท้าเคาะ แล้วถือไปต�ำ่ ๆ ลดร่ม เปิดศีรษะ ลดจีวรบนศีรษะ
ลงไว้ทบี่ า่ ไม่ตอ้ งรีบร้อน เข้าไปสูอ่ ารามตามปกติ เมือ่ เข้าไปสู่
อารามพึงสังเกตว่า ภิกษุเจ้าถิ่นประชุมกันที่ใด คือ ที่โรงฉัน
มณฑป หรือโคนไม้ พึงไปทีน่ นั่ วางบาตรไว้ทแี่ ห่งหนึง่ วางจีวร
ไว้ทแี่ ห่งหนึง่ พึงถืออาสนะทีส่ มควรนัง่ พึงถามถึงน�ำ้ ฉัน พึงถาม
ถึงน�ำ้ ใช้วา่ ไหนน�ำ้ ฉัน ไหนน�ำ้ ใช้ ถ้าต้องการน�ำ้ ฉัน พึงตักน�ำ้ ฉัน
หาดืม่ ถ้าต้องการน�ำ้ ใช้ พึงตักน�ำ้ ใช้มาล้างเท้า เมือ่ ล้างเท้า พึง
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รดน�ำ้ ด้วยมือข้างหนึง่ พึงล้างเท้าด้วยมือข้างหนึง่ รดน�ำ้ ด้วยมือ
ใด ไม่พงึ ล้างเท้าด้วยมือนัน้ พึงถามถึงผ้าเช็ดรองเท้า แล้วจึงเช็ด
รองเท้า เมือ่ จะเช็ดรองเท้า พึงใช้ผา้ แห้งเช็ดก่อน ใช้ผา้ เปียกเช็ด
ทีหลัง พึงซักผ้าเช็ดรองเท้า บิดแล้วผึง่ ไว้ทค่ี วรแห่งหนึง่ ถ้าภิกษุ
เจ้าถิ่นแก่พรรษากว่า พึงอภิวาท ถ้าอ่อนพรรษากว่า พึงให้เธอ
อภิวาท พึงถามถึงเสนาสนะว่า เสนาสนะไหนถึงแก่ผม พึงถาม
ถึงเสนาสนะทีม่ ภี กิ ษุอยูห่ รือทีไ่ ม่มภี กิ ษุอยู่ พึงถามถึงโคจรคาม
พึงถามถึง อโคจรคาม พึงถามถึงสกุลทั้งหลายที่ได้รับสมมติว่า
เป็นเสกขะ พึงถามถึงที่ถ่ายอุจจาระ พึงถามถึงที่ถ่ายปัสสาวะ
พึงถามถึงไม้เท้า พึงถามถึงกติกาสงฆ์ที่ตั้งไว้ว่า ควรเข้าเวลา
เท่าไร ควรออกเวลาเท่าไร ถ้าวิหารไม่มีภิกษุอยู่ พึงเคาะประตู
รออยู่สักครู่หนึ่งแล้วถอดลิ่มผลักบานประตู ยืนอยู่ข้างนอกแล
ดูให้ทั่ว ถ้าวิหารรก หรือเตียงซ้อนอยู่บนเตียง หรือตั่งซ้อนอยู่
บนตั่ง เสนาสนะมีละอองจับอยู่เบื้องบน ถ้าอุตสาหะอยู่ พึง
ช�ำระเสีย เมื่อจะช�ำระวิหาร พึงขนเครื่องลาดพื้นออกไปวางไว้
ที่ควรแห่งหนึ่งก่อน พึงขนเขียงรองเท้าเตียง ออกไปวางไว้ที่
ควรแห่งหนึง่ พึงขนฟูกและหมอนออกไปวางไว้ทคี่ วรแห่งหนึง่
พึงขนผ้านิสีทนะและผ้าปูนอนออกไปวางไว้ที่ควรแห่งหนึ่ง
เตียง ตั่ง อันภิกษุพึงยกต�่ำๆ ท�ำให้เรียบร้อย อย่าให้ครูดสี
กระทบบานและกรอบประตู ขนไปวางไว้ ท่ี ค วรแห่ ง หนึ่ ง
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กระโถนพึงขนออกไปวางไว้ที่ควรแห่งหนึ่ง พนักอิงพึงขนออก
ไปวางไว้ที่ควรแห่งหนึ่ง ถ้าในวิหารมีหยากเยื่อ พึงกวาดแต่
เพดานลงมาก่อน พึงเช็ดกรอบหน้าต่าง ประตูและมุมห้อง ถ้า
ฝาทาน�้ำมันขึ้นรา พึงเอาผ้าชุบน�้ำบิดแล้วเช็ดถ้าพื้นทาสีด�ำขึ้น
รา พึงเอาผ้าชุบน�้ำบิดแล้วเช็ด ถ้าพื้นไม่ได้ทา พึงเอาน�้ำพรม
แล้วกวาด ด้วยคิดว่าอย่าให้ฝุ่นกลบวิหาร พึงเก็บกวาดหยาก
เยือ่ ไปทิง้ เสีย ณ ทีค่ วรแห่งหนึง่ เครือ่ งลาดพืน้ พึงผึง่ แดดช�ำระ
เคาะปัด แล้วขนกลับไปปูไว้ตามเดิม เขียงรองเท้าเตียง พึงผึ่ง
แดด ขัดเช็ด แล้วขนกลับตั้งไว้ตามเดิม เตียง ตั่ง พึงผึ่งแดด ขัด
สี เคาะ ยกต�่ำๆ ท�ำให้ดี อย่าให้ครูดสีกระทบบานและกรอบ
ประตู ขนกลับตั้งไว้ตามเดิม ฟูกและหมอนตากแห้งแล้ว เคาะ
ปัดให้สะอาด ขนกลับวางไว้ตามเดิม ผ้าปูนงั่ และผ้าปูนอนตาก
แห้งแล้ว สลัดให้สะอาด ขนกลับปูไว้ตามเดิม กระโถน พนักอิง
ตากแล้ว พึงเช็ด ขนกลับไปตั้งไว้ตามเดิม พึงเก็บบาตร จีวร
เมื่อเก็บบาตร พึงเอามือข้างหนึ่งจับบาตร เอามือข้างหนึ่ง
ลูบคล�ำใต้เตียงหรือใต้ตั่ง แล้วเก็บบาตร แต่อย่าเก็บบาตรบน
พื้นที่ปราศจากเครื่องรอง เมื่อเก็บจีวร พึงเอามือข้างหนึ่งถือ
จีวร เอามือข้างหนึ่งลูบราวจีวรหรือสายระเดียง พึงท�ำชายไว้
ข้างนอก ขนดไว้ข้างใน เก็บจีวร ถ้ามีลมเจือด้วยผงคลีพัดมา
ทางทิศตะวันออก พึงปิดหน้าต่างด้านตะวันออก ถ้ามีลมเจือ
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ด้วยผงคลีพัดมาทางทิศตะวันตก พึงปิดหน้าต่างด้านตะวันตก
ถ้ามีลมเจือด้วยผงคลีพัดมาทางทิศเหนือ พึงปิดหน้าต่างด้าน
เหนือ ถ้ามีลมเจือด้วยผงคลีพดั มาทางทิศใต้ พึงปิดหน้าต่างด้าน
ใต้ ถ้าฤดูหนาว กลางวันพึงเปิดหน้าต่าง กลางคืนพึงปิด ถ้าฤดู
ร้อน กลางวันพึงปิดหน้าต่าง กลางคืนพึงเปิด ถ้าบริเวณซุ้มน�้ำ 
โรงฉัน โรงไฟ วัจจกุฎีรก พึงปัดกวาดเสีย ถ้าน�้ำฉัน น�้ำใช้ไม่มี
พึงจัดตั้งไว้ ถ้าน�้ำในหม้อช�ำระไม่มี พึงตักน�้ำมาไว้ในหม้อช�ำระ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย นีแ้ ล เป็นวัตรของภิกษุอาคันตุกะทัง้
หลายซึ่งพึงประพฤติเรียบร้อย (๗/๔๑๕/๑๔๕-๑๔๗)  
อาวาสิกวัตร ข้อปฏิบัติของเจ้าถิ่น
(วัตตขันธกะ)

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจ้าถิ่นเห็นภิกษุอาคันตุกะผู้แก่
กว่าแล้ว พึงปูอาสนะ พึงตั้งน�้ำล้างเท้า ตั่งรองเท้า กระเบื้อง
เช็ดเท้า พึงลุกรับบาตร จีวร พึงถามด้วยน�้ำฉัน พึงถามด้วยน�้ำ
ใช้ ถ้าอุตสาหะ พึงเช็ดรองเท้า เมื่อจะเช็ดรองเท้า พึงใช้ผ้าแห้ง
เช็ดก่อนใช้ผา้ เปียกเช็ดทีหลัง พึงซักผ้าเช็ดรองเท้าบิดแล้วผึง่ ไว้
ณ ที่ควรแห่งหนึ่ง พึงอภิวาทภิกษุอาคันตุกะผู้แก่กว่า พึงจัด
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เสนา สนะถวายว่า เสนาสนะนั่นถึงแก่ท่าน พึงบอกเสนาสนะ
ที่มีภิกษุอยู่หรือไม่มีภิกษุอยู่ พึงบอกโคจรคาม พึงบอกอโคจร
คาม พึงบอกสกุลทีเ่ ป็นเสกขะสมมติ พึงบอกทีถ่ า่ ยอุจจาระ พึง
บอกทีถ่ า่ ยปัสสาวะ พึงบอกน�ำ้ ฉัน พึงบอกน�ำ้ ใช้ พึงบอกไม้เท้า
พึงบอกกติกาสงฆ์ที่ตั้งไว้ว่า เวลานี้ควรเข้า เวลานี้ควรออก
ถ้าภิกษุอาคันตุกะอ่อนพรรษากว่า พึงนัง่ บอกว่าท่านจง
วางบาตรที่นั่น จงวางจีวรที่นั่น จงนั่งอาสนะนี้ พึงบอกน�้ำฉัน
พึงบอกน�ำ้ ใช้ พึงบอกผ้าเช็ดรองเท้า พึงแนะน�ำภิกษุอาคันตุกะ
ให้อภิวาท พึงบอกเสนาสนะว่า เสนาสนะนัน่ ถึงแก่ทา่ น พึงบอก
เสนาสนะที่มีภิกษุอยู่หรือไม่มีภิกษุอยู่ พึงบอกโคจรคาม พึง
บอกอโคจรคาม พึงบอกสกุลทีเ่ ป็นเสกขะสมมติ พึงบอกทีถ่ า่ ย
อุจจาระ พึงบอกที่ถ่ายปัสสาวะ พึงบอกน�้ำฉัน พึงบอกน�้ำใช้
พึงบอกไม้เท้า พึงบอกกติกาสงฆ์ทตี่ งั้ ไว้วา่ เวลานีค้ วรเข้า เวลา
นี้ควรออก
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้แล เป็นวัตรของภิกษุเจ้าถิ่นทั้ง
หลายซึ่งพึงประพฤติเรียบร้อย (๗/๔๑๗/๑๔๗-๑๔๘)  
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คมิกวัตร ข้อปฏิบัติของผู้จะจากไป
(วัตตขันธกะ)

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้เตรียมจะไป พึงมอบหมาย
เสนาสนะ ถ้าภิกษุไม่มี พึงมอบหมายสามเณร ถ้าสามเณรไม่มี
พึงมอบหมายคนวัด ถ้าคนวัดไม่มี พึงมอบหมายอุบาสก ถ้าไม่มี
ภิกษุ สามเณร คนวัด หรืออุบาสก พึงยกเตียงขึน้ วางไว้บนศิลา
๔ แผ่น แล้วพึงยกเตียงซ้อนเตียง ยกตัง่ ซ้อนตัง่ แล้วกองเครือ่ ง
เสนาสนะไว้ข้างบน เก็บเครื่องไม้ เครื่องดิน ปิดประตูหน้าต่าง
แล้วจึงหลีกไป
ถ้าวิหารฝนรั่วถ้าอุตสาหะอยู่ พึงมุง หรือพึงท�ำความ
ขวนขวายว่า จะมุงวิหารได้อย่างไร ถ้าได้ตามความขวนขวาย
อย่างนี้ นัน่ เป็นความดี ถ้าไม่ได้ ทีใ่ ดฝนไม่รวั่ พึงยกเตียงขึน้ วาง
บนศิลา ๔ แผ่นในที่นั้น แล้วพึงยกเตียงซ้อนเตียง ยกตั่งซ้อน
ตั่ง แล้วกองเครื่องเสนาสนะไว้ข้างบน เก็บเครื่องไม้ เครื่องดิน
ปิดประตูหน้าต่าง แล้วจึงหลีกไป
ถ้าวิหารฝนรั่วทุกแห่ง ถ้าอุตสาหะอยู่ พึงขนเครื่อง
เสนาสนะเข้าบ้าน หรือพึงท�ำความขวนขวายว่า จะขนเครื่อง
เสนาสนะเข้าบ้านอย่างไร ถ้าได้ตามความขวนขวายอย่างนี้ นัน่
เป็นความดี ถ้าไม่ได้ พึงยกเตียงขึ้นวางบนก้อนศิลา ๔ แผ่นใน
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ที่แจ้ง แล้วพึงยกเตียงซ้อนเตียง ยกตั่งซ้อนตั่ง กองเครื่อง
เสนาสนะไว้ขา้ งบน เก็บเครือ่ งไม้ เครือ่ งดิน แล้วคลุมด้วยหญ้า
หรือใบไม้ แล้วจึงหลีกไปด้วยคิดว่า อย่างไรเสีย ส่วนของเตียง
ตั่งคงเหลืออยู่บ้าง
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย นีแ้ ล เป็นวัตรของภิกษุผเู้ ตรียมจะไป
ซึ่งพึงประพฤติเรียบร้อย (๗/๔๑๙/๑๔๘-๑๔๙)  
บิณฑบาตวัตร

(ปิ ณฑจาริกวัตร)

ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผเู้ ทีย่ วบิณฑบาตเป็นวัตร คิดว่า
จักเข้าบ้านในบัดนี้ พึงนุง่ ให้เป็นปริมณฑล คาดประคดเอว ห่ม
ผ้าซ้อน ๒ ชั้น กลัดลูกดุม ล้างบาตร แล้วถือเข้าบ้านโดย
เรียบร้อย ไม่ต้องรีบร้อน พึงปกปิดกายด้วยดีไปในละแวกบ้าน
พึงส�ำรวมด้วยดีไปในละแวกบ้าน พึงมีตาทอดลงไปในละแวก
บ้าน อย่าเวิกผ้าไปในละแวกบ้าน อย่าหัวเราะลั่นไปในละแวก
บ้าน พึงมีเสียงน้อยไปในละแวกบ้าน อย่าโยกกายไปในละแวก
บ้าน อย่าไกวแขนไปในละแวกบ้าน อย่าโคลงศีรษะไปในละแวก
บ้าน อย่าค�้ำกายไปในละแวกบ้าน อย่าคลุมศีรษะไปในละแวก
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บ้าน อย่าเดินกระโหย่งไปในละแวกบ้าน เมื่อเข้านิเวศน์พึง
ก�ำหนดว่า จักเข้าทางนี้ จักออกทางนี้ อย่ารีบร้อนเข้าไป อย่า
รีบร้อนออกเร็วนัก อย่ายืนไกลนัก อย่ายืนใกล้นัก อย่ายืนนาน
นัก อย่ากลับเร็วนัก พึงยืนก�ำหนดว่า เขาประสงค์จะถวาย
ภิกษาหรือไม่ประสงค์จะถวาย ถ้าเขาพักการงาน ลุกจากที่นั่ง
จับทัพพี หรือจับภาชนะ หรือตัง้ ไว้ พึงยืนด้วยคิดว่าเขาประสงค์
จะถวาย เมื่อเขาถวายภิกษา พึงแหวกผ้าซ้อนด้วยมือซ้าย พึง
น้อมบาตรเข้าไปด้วยมือขวา แล้วพึงใช้มอื ทัง้ สองประคองบาตร
รับภิกษา และไม่พึงมองดูหน้าผู้ถวายภิกษา พึงก�ำหนดว่าเขา
ประสงค์จะถวายแกงหรือไม่ประสงค์จะถวาย ถ้าเขาจับทัพพี
จับภาชนะ หรือตั้งไว้ พึงยืนอยู่ด้วยคิดว่าเขาประสงค์จะถวาย
เมือ่ เขาถวายภิกษาแล้ว พึงคลุมบาตรด้วยผ้าซ้อน แล้วกลับโดย
เรียบร้อยไม่ต้องรีบร้อน พึงปกปิดกายด้วยดี ไปในละแวกบ้าน
พึงส�ำรวมด้วยดีไปในละแวกบ้าน พึงมีตาทอดลงไปในละแวก
บ้าน ไม่พึงเวิกผ้าไปในละแวกบ้าน ไม่พึงหัวเราะลั่นไปใน
ละแวกบ้าน พึงมีเสียงน้อยไปในละแวกบ้าน ไม่พึงโยกกายไป
ในละแวกบ้าน ไม่พงึ ไกวแขนไปในละแวกบ้าน ไม่พงึ โคลงศีรษะ
ไปในละแวกบ้าน ไม่พึงค�้ำกายไปในละแวกบ้าน ไม่พึงคลุม
ศีรษะไปในละแวกบ้าน ไม่พึงเดินกระโหย่งไปในละแวกบ้าน
ภิกษุใดกลับบิณฑบาตจากบ้านก่อน ภิกษุนนั้ พึงปูอาสนะไว้ พึง
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จัดตั้งน�้ำล้างเท้า ตั่งรองเท้า กระเบื้องเช็ดเท้า พึงล้างภาชนะ
รองของฉันตัง้ ไว้ พึงตัง้ น�ำ้ ฉันน�ำ้ ใช้ไว้ ภิกษุใดกลับบิณฑบาตจาก
บ้านทีหลัง ถ้าอาหารที่ฉันแล้วยังเหลืออยู่ ถ้าจ�ำนงก็พึงฉัน ถ้า
ไม่จ�ำนงก็พึงเททิ้งในที่ปราศจากของเขียวสด หรือพึงเทลงใน
น�้ำที่ไม่มีตัวสัตว์ ภิกษุนั้นพึงรื้อขนอาสนะ เก็บน�้ำล้างเท้า ตั่ง
รองเท้า กระเบื้องเช็ดเท้า พึงล้างภาชนะรองของฉันเก็บไว้ พึง
เก็บน�้ำฉันน�้ำใช้ พึงกวาดโรงฉัน ภิกษุใดเห็นหม้อน�้ำฉัน หม้อ
น�้ำใช้ หรือหม้อน�้ำช�ำระว่างเปล่า ภิกษุนั้นพึงจัดหาไปตั้งไว้ ถ้า
เป็นการสุดวิสยั พึงกวักมือเรียกเพือ่ นมา ให้ชว่ ยกันจัดตัง้ ไว้ แต่
ไม่พึงเปล่งวาจาเพราะข้อนั้นเป็นเหตุ
ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย นี้ แ ลเป็ น วั ต รของภิ ก ษุ ผู ้ เ ที่ ย ว
บิณฑบาตเป็นวัตร ซึ่งภิกษุพึงประพฤติเรียบร้อย
(๗/๔๒๗/๑๕๓-๑๕๔)
ภัตตกิจ

(ภัตตัคควัตร)

ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เมือ่ ภัตตุเทสก์บอกภัตกาลในอาราม
ภิกษุพึงนุ่งให้เป็นปริมณฑล คาดประคดเอว ห่มผ้าซ้อน ๒ ชั้น
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กลัดลูกดุม ล้างบาตรแล้วถือเข้าบ้านโดยเรียบร้อยไม่ต้องรีบ
ร้อน ไม่พงึ เดินแซงไปข้างหน้าพระเถระทัง้ หลาย พึงปกปิดกาย
ด้วยดีไปในละแวกบ้าน พึงส�ำรวมด้วยดีไปในละแวกบ้าน พึงมี
ตาทอดลงไปในละแวกบ้าน อย่าเวิกผ้าไปในละแวกบ้าน อย่า
หัวเราะลั่นไปในละแวกบ้าน พึงมีเสียงน้อยไปในละแวกบ้าน
อย่าโยกกายไปในละแวกบ้าน อย่าไกวแขนไปในละแวกบ้าน
อย่าโคลงศีรษะไปในละแวกบ้าน อย่าค�้ำกายไปในละแวกบ้าน
อย่าคลุมศีรษะไปในละแวกบ้าน อย่าเดินกระโหย่งไปในละแวก
บ้าน พึงปกปิดกายด้วยดีนั่งในละแวกบ้าน พึงส�ำรวมด้วยดีนั่ง
ในละแวกบ้าน พึงมีตาทอดลงนั่งในละแวกบ้าน อย่าเวิกผ้านั่ง
ในละแวกบ้าน อย่าหัวเราะลัน่ นัง่ ในละแวกบ้าน พึงมีเสียงน้อย
นั่งในละแวกบ้าน อย่าโยกกายนั่งในละแวกบ้าน อย่าไกวแขน
นัง่ ในละแวกบ้าน อย่าโคลงศีรษะนัง่ ในละแวกบ้าน อย่าค�ำ้ กาย
นั่งในละแวกบ้าน อย่าคลุมศีรษะนั่งในละแวกบ้าน อย่านั่งรัด
เข่าในละแวกบ้าน อย่านั่งเบียดเสียดพระเถระ อย่าเกียดกัน
ภิกษุใหม่ด้วยอาสนะ อย่านั่งทับสังฆาฏิในละแวกบ้าน เมื่อเขา
ถวายน�้ำ(ล้างบาตรเปล่า) พึงใช้มือทั้งสองประคองบาตรรับน�้ำ 
พึงล้างบาตรถือต�่ำๆ ให้ดี อย่าให้ครูดสี ถ้ากระโถนมี พึงค่อยๆ
เทน�้ำลงในกระโถน ด้วยคิดว่ากระโถนอย่าเลอะเทอะด้วยน�้ำ 
ภิกษุใกล้เคียงอย่าถูกน�้ำกระเซ็น ผ้าสังฆาฏิอย่าถูกน�้ำกระเซ็น
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ถ้ากระโถนไม่มี พึงค่อยๆ เทน�้ำลงที่พื้นดิน ด้วยคิดว่าภิกษุใกล้
เคียงอย่าถูกน�้ำกระเซ็น ผ้าสังฆาฏิอย่าถูกน�้ำกระเซ็น เมื่อเขา
ถวายข้าวสุก พึงใช้มือทั้งสองประคองบาตรรับข้าวสุก พึงเว้น
เนือ้ ทีไ่ ว้สำ� หรับแกง ถ้ามีเนยใส น�ำ้ มัน หรือแกงอ่อม พระเถระ
ควรบอกว่า จงจัดถวายภิกษุท้ังหลายเท่าๆ กันทุกรูป พึงรับ
บิณฑบาตโดยเคารพ พึงมีความส�ำคัญในบาตรรับบิณฑบาต พึง
รับบิณฑบาตพอสมกับแกง พึงรับบิณฑบาตพอเสมอขอบปาก
บาตร พระเถระไม่พึงฉันก่อนจนกว่าข้าวสุกจะทั่วถึงภิกษุทุก
รูป พึงฉันบิณฑบาตโดยเคารพ พึงมีความส�ำคัญในบาตรฉัน
บิณฑบาต พึงฉันบิณฑบาตตามล�ำดับ ไม่พึงฉันบิณฑบาตขยุ้ม
แต่ยอดลงไป ไม่พึงกลบแกงหรือกับข้าวด้วยข้าวสุกเพราะ
อยากได้มาก ไม่อาพาธไม่พึงขอแกงหรือข้าวสุกเพื่อประโยชน์
แก่ตนมาฉัน ไม่พงึ แลดูบาตรของภิกษุเหล่าอืน่ ด้วยหมายจะยก
โทษ ไม่พงึ ท�ำค�ำข้าวให้ใหญ่นกั พึงท�ำค�ำข้าวให้กลมกล่อม เมือ่
ค�ำข้าวยังไม่ถงึ ปากไม่พงึ อ้าปาก ก�ำลังฉันไม่พงึ สอดมือทัง้ หมด
เข้าในปาก ปากยังมีค�ำข้าวไม่พึงพูด ไม่พึงฉันเดาะค�ำข้าว ไม่
พึงฉันกัดค�ำข้าว ไม่พึงฉันท�ำกะพุ้งแก้มให้ตุ่ย ไม่พึงฉันสลัดมือ
ไม่พึงฉันท�ำเมล็ดข้าวตก ไม่พึงฉันแลบลิ้น ไม่พึงฉันท�ำเสียงดัง
จับ๊ ๆ ไม่พงึ ฉันท�ำเสียงซูด๊ ๆ ไม่พงึ ฉันเลียมือ ไม่พงึ ฉันขอดบาตร
ไม่พึงฉันเลียริมฝีปาก ไม่พึงรับโอน�้ำด้วยมือเปื้อนอามิส พระ216
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เถระไม่พึงรับน�้ำ(ล้างบาตรเปื้อน)ก่อนจนกว่าภิกษุทั้งหมดฉัน
เสร็จ เมื่อเขาถวายน�้ำ พึงใช้มือทั้งสองประคองบาตรรับน�้ำ พึง
ค่อยๆ ล้างบาตรถือต�่ำๆ ให้ดี อย่าให้ครูดสี ถ้ากระโถนมี พึง
ค่อยๆ เทน�้ำลงในกระโถน ด้วยคิดว่ากระโถนอย่าเลอะเทอะ
ด้วยน�้ำ  ภิกษุใกล้เคียงอย่าถูกน�้ำกระเซ็น ผ้าสังฆาฏิอย่าถูกน�้ำ
กระเซ็น ถ้ากระโถนไม่มี พึงค่อยๆ เทน�้ำลงบนพื้นดิน ด้วยคิด
ว่า ภิกษุใกล้เคียงอย่าถูกน�้ำกระเซ็น ผ้าสังฆาฏิอย่าถูกน�้ำ
กระเซ็น ไม่พึงเทน�้ำล้างบาตรมีเมล็ดข้าวในละแวกบ้าน เมื่อ
กลับ ภิกษุใหม่พึงกลับก่อน พระเถระพึงกลับทีหลัง
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย นีแ้ ล วัตรในโรงฉันของภิกษุทงั้ หลาย
ซึ่งพึงประพฤติเรียบร้อยในโรงฉัน (๗/๔๒๕/๑๕๐-๑๕๒)
ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลายเราอนุ ญ าตให้ ภิ ก ษุ ผู ้ เ ถรานุ เ ถระ
อนุโมทนาในโรงฉัน (๗/๔๒๑-๔๒๒/๑๔๙)  
วัตรการอยู่ป่า

(อารัญญกวัตร)

ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผอู้ ยูป่ า่ เป็นวัตร พึงลุกขึน้ แต่เช้า
ตรู่ พึงตั้งน�้ำฉัน พึงตั้งน�้ำใช้ พึงติดไฟไว้ พึงเตรียมไม้สีไฟไว้ พึง
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เตรียมไม้เท้าไว้ พึงเรียนทางนักษัตรทั้งสิ้น หรือบางส่วนไว้ พึง
เป็นผู้ฉลาดในทิศ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้แล เป็นวัตรของภิกษุผู้อยู่ป่าเป็น
วัตร ซึ่งพึงประพฤติเรียบร้อย (๗/๔๒๘/๑๕๔)  
การดูแลที่อยู่อาศัย
(เสนาสนวัตร)

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอยู่ในวิหารใด ถ้าวิหารนั้นรก
ถ้าอุตสาหะอยู่ พึงช�ำระ เมื่อจะช�ำระวิหาร พึงขนบาตร จีวร
ออกไปวางไว้ทคี่ วรแห่งหนึง่ ก่อน พึงขนผ้าปูนงั่ ผ้าปูนอน ออก
วางไว้ทคี่ วรแห่งหนึง่ พึงขนฟูก หมอน ออกไปวางไว้ทคี่ วรแห่ง
หนึ่ง เตียงพึงยกต�่ำๆ ขนออกไปให้ดี อย่าให้ครูดสีกระทบ
กระแทกบานและกรอบประตู แล้วตั้งไว้ที่ควรแห่งหนึ่ง ตั่งพึง
ยกต�่ำๆ ขนออกไปให้ดี อย่าให้ครูดสีกระทบกระแทกบานและ
กรอบประตู แล้วตั้งไว้ที่ควรแห่งหนึ่ง เขียงรองเท้าเตียงพึงขน
ออกไปวางไว้ทคี่ วรแห่งหนึง่ กระโถนพึงขนออกไปวางไว้ทคี่ วร
แห่งหนึง่ พนักอิงพึงขนออกไปวางไว้ทคี่ วรแห่งหนึง่ เครือ่ งลาด
พื้น พึงก�ำหนดที่ปูไว้เดิม แล้วขนออกไปวางไว้ที่ควรแห่งหนึ่ง
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ถ้าในวิหารมีหยากไย่ พึงกวาดแต่เพดานลงมาก่อน พึงเช็ด
กรอบหน้าต่าง ประตูและมุมห้อง ถ้าฝาทาน�้ำมันขึ้นรา พึงเอา
ผ้าชุบน�้ำบิดแล้วเช็ด ถ้าพื้นทาสีด�ำขึ้นรา พึงเอาผ้าชุบน�้ำบิด
แล้วเช็ด ถ้าพืน้ ไม่ได้ทำ 
� พึงเอาน�ำ้ พรมแล้วกวาด ด้วยคิดว่าอย่า
ให้ฝนุ่ กลบวิหาร พึงกวาดหยากเยือ่ ไปทิง้ เสีย ณ ทีค่ วรแห่งหนึง่
ไม่พงึ เคาะเสนาสนะในทีใ่ กล้ภกิ ษุ ไม่พงึ เคาะเสนาสนะในทีใ่ กล้
วิหาร ไม่พงึ เคาะเสนาสนะในทีใ่ กล้นำ�้ ฉัน ไม่พงึ เคาะเสนาสนะ
ในที่ใกล้น�้ำใช้ ไม่พึงเคาะเสนาสนะบนที่สูงเหนือลม พึงเคาะ
เสนาสนะในทีใ่ ต้ลม เครือ่ งลาดพืน้ พึงผึง่ แดดในทีค่ วรแห่งหนึง่
ช�ำระ เคาะ ปัด แล้วขนกลับไปปูไว้ตามเดิม เขียงรองเท้าเตียง
พึงผึ่งแดดไว้ในที่ควรแห่งหนึ่ง เช็ดแล้วขนกลับตั้งไว้ตามเดิม
เตียง ตั่ง พึงผึ่งแดดไว้ที่ควรแห่งหนึ่ง ขัดสี เคาะ ยกต�่ำๆ ท�ำให้
ดี อย่าให้ครูดสีกระทบบานและกรอบประตู ขนกลับตั้งไว้ตาม
เดิม ฟูกและหมอนพึงตากไว้ทคี่ วรแห่งหนึง่ เคาะ ปัดให้สะอาด
แล้วขนกลับตัง้ ไว้ตามเดิม ผ้าปูนงั่ และผ้าปูนอน พึงตากไว้ทคี่ วร
แห่งหนึ่ง สลัดให้สะอาด แล้วขนไปปูไว้ตามเดิม กระโถน พนัก
อิง พึงตากไว้ที่ควรแห่งหนึ่ง เช็ดแล้วขนไปตั้งไว้ตามเดิม ถ้ามี
ลมเจือด้วยผงคลีพัดมาทางทิศตะวันออก พึงปิดหน้าต่างด้าน
ตะวันออก ถ้ามีลมเจือด้วยผงคลีพดั มาทางทิศตะวันตก พึงปิด
หน้าต่างด้านตะวันตก ถ้ามีลมเจือด้วยผงคลีพดั มาทางทิศเหนือ
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พึงปิดหน้าต่างด้านเหนือ ถ้ามีลมเจือด้วยผงคลีพัดมาทางทิศ
ใต้ พึงปิดหน้าต่างด้านใต้ ถ้าฤดูหนาว กลางวันพึงเปิดหน้าต่าง
กลางคืนพึงปิด ถ้าฤดูรอ้ น กลางวันพึงปิดหน้าต่าง กลางคืนพึง
เปิด ถ้าบริเวณซุ้มน�้ำ โรงฉัน โรงไฟ วัจจกุฎีรก พึงปัดกวาดเสีย
ถ้าน�้ำฉันน�้ำใช้ไม่มี พึงจัดตั้งไว้ ถ้าน�้ำในหม้อช�ำระไม่มี พึงตัก
น�้ำมาไว้ในหม้อช�ำระ ถ้าอยู่ในวิหารหลังเดียวกับภิกษุผู้แก่กว่า
ยังไม่อาปุจฉา(บอกกล่าว)ภิกษุผแู้ ก่กว่า ไม่พงึ ให้อเุ ทศ ไม่พงึ ให้
ปริปุจฉา ไม่พึงท�ำการสาธยาย ไม่พึงแสดงธรรม ไม่พึงตาม
ประทีป ไม่พึงดับประทีป ไม่พึงเปิดหน้าต่าง ไม่พึงปิดหน้าต่าง
ถ้าเดินจงกรมในที่จงกรมเดียวกับภิกษุผู้แก่กว่า พึงเดินคล้อย
ตามภิกษุผู้แก่กว่า และไม่พึงกระทบกระทั่งภิกษุผู้แก่กว่าด้วย
ชายผ้าสังฆาฏิ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้แล เป็นเสนาสนวัตรซึ่งภิกษุทั้ง
หลายพึงประพฤติเรียบร้อย (๗/๔๓๑/๑๕๖-๑๕๗)  
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การเข้าเรือนไฟ (ซาวน่า)
(ชันตาฆรวัตร)

ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุใดไปสูเ่ รือนไฟก่อน ถ้ามีเถ้ามาก
พึงเทเถ้าทิ้งเสีย ถ้าเรือนไฟรก พึงกวาดเสีย ถ้าชานภายนอก
รก พึงกวาดเสีย ถ้าบริเวณซุ้มประตูศาลาเรือนไฟรก พึงกวาด
เสีย พึงบดจุณไว้ พึงแช่ดินเหนียว พึงตักน�้ำไว้ในรางน�้ำ เมื่อจะ
เข้าไปสู่เรือนไฟ พึงเอาดินเหนียวทาหน้า ปิดทั้งข้างหน้าข้าง
หลังแล้ว จึงเข้าไปสู่เรือนไฟ ไม่พึงนั่งเบียดเสียดพระเถระ ไม่
พึงเกียดกันอาสนะภิกษุใหม่ ถ้าอุตสาหะอยู่ พึงท�ำบริกรรมแก่
พระเถระในเรือนไฟ เมือ่ ออกจากเรือนไฟ พึงถือตัง่ ส�ำหรับเรือน
ไฟ แล้วปิดทัง้ ข้างหน้าข้างหลังออกจากเรือนไฟ ถ้าอุตสาหะอยู่
พึงท�ำบริกรรมแก่พระเถระแม้ในน�ำ 
้ ไม่พงึ อาบน�ำ้ ข้างหน้าพระเถระ แม้เหนือน�้ำก็ไม่พึงอาบ อาบแล้วเมื่อจะขึ้น พึงให้ทางแก่
พระเถระผู้จะลง ภิกษุใดออกจากเรือนไฟภายหลัง ถ้าเรือนไฟ
เปรอะเปือ้ น พึงล้างให้สะอาด พึงล้างรางแช่ดนิ เก็บตัง่ ส�ำหรับ
เรือนไฟ ดับไฟ ปิดประตู แล้วจึงหลีกไป
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้แล เป็นวัตรในเรือนไฟ ซึ่งภิกษุทั้ง
หลายพึงประพฤติเรียบร้อย (๗/๔๓๓/๑๕๘ )  
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การถ่ายทุกข์
(วัจจกุฎีวต
ั ร)

ดูกร ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุถ่ายอุจจาระแล้ว เมื่อน�้ำมีอยู่
จะไม่ช�ำระไม่ได้ รูปใดไม่ช�ำระ ต้องอาบัติทุกกฏ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุไม่พงึ ถ่ายอุจจาระในวัจจกุฎตี าม
ล�ำดับผู้แก่กว่า รูปใดถ่ายต้องอาบัติทุกกฏ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตให้ถ่ายอุจจาระตามล�ำดับของผู้มาถึง
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุใดไปวัจจกุฎี ภิกษุนนั้ ยืนอยูข่ า้ ง
นอก พึงกระแอมขึ้น แม้ภิกษุผู้นั่งอยู่ข้างใน ก็พึงกระแอมรับ
พึงพาดจีวรไว้บนราวจีวร หรือบนสายระเดียง แล้วเข้าวัจจกุฎี
ท�ำให้เรียบร้อย ไม่ต้องรีบร้อน ไม่พึงเข้าไปเร็วนัก ไม่พึงเวิกผ้า
เข้าไป ยืนบนเขียงถ่ายอุจจาระ แล้วจึงค่อยเวิกผ้า ไม่พึงถอน
หายใจใหญ่พลางถ่ายอุจจาระ ไม่พงึ เคีย้ วไม้ชำ� ระฟันพลางถ่าย
อุจจาระ ไม่พงึ ถ่ายอุจจาระนอกรางอุจจาระ ไม่พงึ ถ่ายปัสสาวะ
นอกรางปัสสาวะ ไม่พงึ บ้วนเขฬะลงในรางปัสสาวะ ไม่พงึ ช�ำระ
ด้วยไม้หยาบ ไม่พึงทิ้งไม้ช�ำระลงในช่องถ่ายอุจจาระ ยืนบน
เขียงถ่ายแล้วพึงปิดผ้า ไม่พงึ ออกมาเร็วนัก ไม่พงึ เวิกผ้าออกมา
ยืนบนเขียงช�ำระ แล้วพึงเวิกผ้า ไม่พงึ ช�ำระให้มเี สียงดังจะปุจะปุ
ไม่พึงเหลือน�้ำไว้ในกระบอกช�ำระ ยืนบนเขียงช�ำระ แล้วพึงปิด
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ผ้า ถ้าวัจจกุฎอี นั ภิกษุถา่ ยไว้เลอะเทอะ ต้องล้างเสีย ถ้าตะกร้า
ใส่ไม้ชำ� ระเต็ม พึงเทไม้ชำ� ระ ถ้าวัจจกุฎรี ก พึงกวาดวัจจกุฎี ถ้า
ชานภายนอก บริเวณ ซุ้มประตูรก พึงกวาดเสีย ถ้าน�้ำในหม้อ
ช�ำระไม่มี พึงตักน�้ำมาไว้ในหม้อช�ำระ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้แล เป็นวัจจกุฎีวัตร ซึ่งภิกษุทั้ง
หลายพึงประพฤติเรียบร้อย (๗/๔๓๔-๔๓๗/๑๕๘-๑๖๐)
การสวมรองเท้า
(จัมมขันธกะ)

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตรองเท้าชั้นเดียว
ภิกษุไม่พึงสวมรองเท้า ๒ ชั้น
ไม่พึงสวมรองเท้า ๓ ชั้น
ไม่พงึ สวมรองเท้าหลายชัน้ (๕/๕/๑๐) เว้นไว้แต่รองเท้า
หลายชั้นที่ใช้แล้ว (๕/๗/๑๒)
ไม่พงึ สวมรองเท้าสีเขียวล้วน รองเท้าสีเหลืองล้วน สีแดง
ล้วน สีบานเย็นล้วน สีดำ� ล้วน สีแสดล้วน สีชมพูลว้ น (๕/๖/๑๑)
ไม่พึงสวมรองเท้าขลิบด้วยหนังราชสีห์ ขลิบด้วยหนัง
เสือโคร่ง ขลิบด้วยหนังเสือเหลือง ขลิบด้วยหนังชะมด ขลิบ
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ด้วยหนังนาก ขลิบด้วยหนังแมว ขลิบด้วยหนังค่าง ขลิบด้วย
หนังนกเค้า (๕/๖/๑๒) เขียงเท้าทีท่ ำ� ด้วยไม้ ใบตาล ไม้ไผ่ เขียง
เท้าต่างชนิด อันภิกษุไม่พึงสวม รูปใดสวม ต้องอาบัติทุกกฏ
(๕/๑๐-๑๒/๑๕-๑๘)  
ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เมื่ อ อาจารย์ ภิ ก ษุ ปู น อาจารย์
อุปัชฌายะ ภิกษุปูนอุปัชฌายะ เดินมิได้สวมรองเท้า ภิกษุไม่
พึงเดินสวม รูปใดสวม ต้องอาบัติทุกกฏ (๕/๘/๑๓)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุผู้มีเท้าชอกช�้ำ 
หรื อ มี เ ท้ า แตก หรื อ อาพาธมี ห น่ อ ที่ เ ท้ า สวมรองเท้ า ได้
(๕/๑๐/๑๔)   
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภายในอาราม เราอนุญาตให้สวม
รองเท้า และไม้เท้าได้ (๕/๑๐/๑๔) แต่ไม่พึงสวมรองเท้าเข้า
บ้าน เว้นแต่อาพาธ รูปใดสวมเข้าไป ต้องอาบัติทุกกฏ
(๕/๑๙/๒๒)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเขียงเท้าที่ตรึงอยู่กับที่
ไม่ใช่สำ� หรับใช้สวมเดิน ๓ ชนิด คือ เขียงเท้าส�ำหรับเหยียบถ่าย
อุจจาระ ๑ เขียงเท้าส�ำหรับเหยียบถ่ายปัสสาวะ ๑ เขียงเท้า
ส�ำหรับเหยียบในที่ช�ำระ ๑ (๕/๑๒/๑๘)
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย พืน้ ดินในอวันตีทกั ขิณาบถ มีดนิ สีดำ�
มาก ดืน่ ดาดด้วยระแหงกีบโค เราอนุญาตรองเท้าหลายชัน้ ทัว่
ปัจจันตชนบท (๕/๒๓/๒๘)
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ข้อปฏิบัติกับสัตว์

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงจับเขาโค หูโค คอโค หาง
โค ไม่พึงขี่หลังโค รูปใดจับและขึ้นขี่ ต้องอาบัติทุกกฏ
ดูกรภิกษุท้ังหลาย อนึ่ง องค์ก�ำเนิดโค อันภิกษุมีจิต
ก�ำหนัด ไม่พึงถูกต้อง รูปใดถูกต้องต้องอาบัติถุลลัจจัย
ภิกษุไม่พึงฆ่าลูกโค รูปใดฆ่า พึงปรับอาบัติตามธรรม
(๕/๑๓/๑๘) ภิกษุไม่พงึ ชักชวนในการฆ่าสัตว์ รูปใดชักชวน พึง
ปรับอาบัติตามธรรม (๕/๑๘/๒๒)
ข้อบัญญัติท่นั
ี ่ งที่นอน

ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตคานหามมีตงั่ นัง่ และเปล
ผ้าที่เขาผูกติดกับไม้คาน (๕/๑๔/๑๙)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงใช้ที่นั่งและที่นอนอันสูง
ใหญ่ คือ เตียงมีเท้าสูงเกินประมาณ เตียงมีเท้าท�ำเป็นรูปสัตว์
ร้าย ผ้าโกเชาว์ขนยาว เครื่องลาดที่ท�ำด้วยขนแกะวิจิตร
ลวดลาย เครื่องลาดที่ท�ำด้วยขนแกะสีขาว เครื่องลาดที่มี
สัณฐานเป็นช่อดอกไม้ เครื่องลาดที่ยัดนุ่น เครื่องลาดขนแกะ
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วิจติ รด้วยรูปสัตว์รา้ ยมีสหี ะและเสือเป็นต้น เครือ่ งลาดขนแกะ
มีขนตั้ง เครื่องลาดขนแกะมีขนข้างเดียว เครื่องลาดทองและ
เงินแกมไหม เครื่องลาดไหมขลิบทองและเงิน เครื่องลาดขน
แกะจุนางฟ้อน ๑๖ คน เครื่องลาดหลังช้าง เครื่องลาดหลังม้า
เครื่องลาดในรถ เครื่องลาดที่ท�ำด้วยหนังสัตว์ชื่ออชินะมีขน
อ่อนนุ่ม เครื่องลาดอย่างดีท�ำด้วยหนังชะมด เครื่องลาดมี
เพดาน เครื่องลาดมีหมอนข้าง รูปใดใช้ ต้องอาบัติทุกกฏ
(๕/๑๕/๒๐)
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุไม่พงึ ใช้หนังผืนใหญ่ คือ หนังสี
หะ หนังเสือโคร่ง หนังเสือเหลือง รูปใดใช้ ต้องอาบัติทุกกฏ
(๕/๑๖/๒๑)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง หนังโคอันภิกษุไม่พึงใช้ รูปใด
ใช้ ต้องอาบัติทุกกฏ หนังอะไรๆ ภิกษุไม่พึงใช้ รูปใดใช้ ต้อง
อาบัติทุกกฏ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตให้นงั่ ทับเตียงตัง่ (หุม้ ด้วย
หนัง)ที่เป็นอย่างคฤหัสถ์ แต่ไม่อนุญาตให้นอนทับ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตให้นง่ั พิงเฉพาะเชือกหนัง
(๕/๑๘/๒๒)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตหนังเครื่องลาด คือ หนัง
แกะ หนังแพะ หนังมฤค ทั่วปัจจันตชนบท (๕/๒๓/๒๘)
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ข้อยกเว้นการอาบน้�ำ

ดูกรภิกษุทงั้ หลาย คนทัง้ หลายในอวันตีทกั ขิณาบถ นิยม
การอาบน�้ำ  ถือว่าน�้ำท�ำให้บริสุทธิ์ เราอนุญาตการอาบน�้ำได้
เป็นนิตย์ทั่วปัจจันตชนบท (๕/๒๓/๒๘)
การฝากถวายจีวร

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง คนทั้งหลายในโลกนี้ฝากถวาย
จีวรเพือ่ หมูภ่ กิ ษุผอู้ ยูน่ อกสีมาด้วยค�ำว่า ข้าพเจ้าทัง้ หลายถวาย
จีวรผืนนี้แก่ภิกษุผู้มีชื่อนี้ ดังนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
ให้ยินดีได้ จีวรนั่นยังไม่ควรนับราตรีตลอดเวลาที่ยังไม่ถึงมือ
(๕/๒๓/๒๘)
ว่าด้วยเภสัชธรรมชาติ
(เภสัชชขันธกะ)

ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราอนุ ญ าตให้ รั บ ประเคนเภสั ช
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บริโภคได้ทั้งในกาลทั้งนอกกาล (๕/๒๕-๒๖/๓๐-๓๒)
อนึง่ มีเภสัชอันควรลิม้ ของภิกษุผอู้ าพาธ คือ เนยใส เนย
ข้น น�้ำมัน น�้ำผึ้ง น�้ำอ้อย ภิกษุรับประเคนของนั้นแล้ว พึงเก็บ
ไว้ฉันได้ ๗ วันเป็นอย่างยิ่ง ภิกษุให้ล่วงก�ำหนดนั้นไป พึงปรับ
อาบัติตามธรรม (๕/๔๗/๔๖)
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตน�ำ้ มันเปลวเป็นเภสัช คือ
น�้ำมันเปลวหมี น�้ำมันเปลวปลา น�้ำมันเปลวปลาฉลาม น�้ำมัน
เปลวหมู น�ำ้ มันเปลวลา ทีร่ บั ประเคนในกาล เจียวในกาล กรอง
ในกาล บริโภคอย่างน�้ำมัน (๕/๒๗/๓๒)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตตัวหินบด ลูกหินบดยา
(๕/๒๘/๓๓)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใบไม้ที่เป็นเภสัช คือ ใบ
สะเดา ใบมูกมัน ใบกระดอมหรือขี้กา ใบกะเพราหรือแมงลัก
ใบฝ้าย ก็หรือปัณณเภสัช แม้ชนิดอื่นใดบรรดามี เก็บไว้ได้จน
ตลอดชีพ ต่อมีเหตุ จึงให้บริโภคได้ เมื่อเหตุไม่มี ภิกษุบริโภค
ต้องอาบัติทุกกฏ (๕/๓๐/๓๓)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผลไม้ที่เป็นเภสัช คือ ลูก
พิลงั กาสา ดีปลี พริก สมอไทย สมอพิเภก มะขามป้อม ผลแห่ง
โกฐ ก็หรือผลเภสัชแม้ชนิดอื่นใดบรรดามี เก็บไว้ได้จนตลอด
ชีพ ต่อมีเหตุ จึงให้บริโภคได้ เมื่อเหตุไม่มี ภิกษุบริโภค ต้อง
อาบัติทุกกฏ (๕/๓๑/๓๔)
228

พระไตรปิ ฎกชุดพิเศษ แก่นพระวินัยปิ ฎก

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเกลือที่เป็นเภสัช คือ
เกลือสมุทร เกลือด�ำ เกลือสินเธาว์ เกลือดินโป่ง เกลือหุง ก็หรือ
โลณเภสัชชนิดอื่นใดบรรดามี เก็บไว้ได้จนตลอดชีพ ต่อมีเหตุ
จึงให้บริโภคได้ เมื่อเหตุไม่มี ภิกษุบริโภค ต้องอาบัติทุกกฏ
(๕/๓๓/๓๔)
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตเภสัชชนิดผง ส�ำหรับภิกษุ
ผู้เป็นฝีก็ดี พุพองก็ดี สิวก็ดี โรคฝีดาษ หรืออีสุกอีใสก็ดี มีกลิ่น
ตัวแรงก็ดี เราอนุญาตโคมัย ดินเหนียว กากน�้ำย้อม ส�ำหรับ
ภิกษุแม้ไม่อาพาธ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตครก สาก (๕/๓๔/๓๕)
เราอนุญาตผ้ากรองยา (๕/๓๕/๓๕)
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตเนือ้ ดิบ เลือดสด ในเพราะ
อาพาธเกิดแต่ผีเข้า (๕/๓๖/๓๕)
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาต ไม้จนั ทน์ กฤษณา กะลัม
พัก ใบเฉียง แห้วหมู เราอนุญาตกลักยาตาที่ท�ำด้วยกระดูก งา
เขา ไม้อ้อ ไม้ไผ่ ยาง ผลไม้ โลหะ เปลือกสังข์ เราอนุญาตไม้
ป้ายยาตา เราอนุญาตภาชนะส�ำหรับเก็บไม้ป้ายยาตา
(๕/๓๗/๓๖-๓๗)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตการนัตถุ์ยา เราอนุญาต
ให้สดู ควัน กล้องสูดควัน เราอนุญาตถุงกล้อง (๕/๓๗/๓๖-๓๗)
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ดื่มน�้ำมันเจือน�้ำเมา
ชนิดที่เขาหุงไม่ปรากฏสี กลิ่น และรสของน�้ำเมา (๕/๓๙/๓๙)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตการเข้ากระโจม เรา
อนุญาตการรมด้วยใบไม้ต่างๆ (๕/๓๙/๓๙)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตอ่างน�้ำ (๕/๓๙/๔๐)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ระบายโลหิตออก
(๕/๔๐/๔๐)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตยาทาเท้า (๕/๔๑/๔๐)
ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตการผ่าตัด ผ้าพันแผล
(๕/๔๒/๔๐-๔๑)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ใช้ยามหาวิกัฏ คือ คูถ
มูตร เถ้า ดิน ให้ภิกษุหยิบบริโภคเองได้ (๕/๔๓/๔๑)
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตให้ดมื่ น�ำ้ ด่างอามิส ยาผล
สมอดองน�้ำมูตร (๕/๔๔/๔๒)
เราอนุญาตให้ทำ� การลูบไล้ผวิ ด้วยของหอม(ส�ำหรับภิกษุ
อาพาธด้วยโรคผิวหนัง) (๕/๔๔/๔๒)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต ให้ดื่มยาประจุถ่าย น�้ำ
ข้าวใส น�้ำถั่วเขียวต้มข้นนิดหน่อย น�้ำเนื้อต้ม (๕/๔๔/๔๒)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ฉันงบน�้ำอ้อย(ในยาม
วิกาล แม้ผสมแป้งบ้าง เถ้าบ้าง) ตามสบาย
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถั่วเขียวแม้ที่ต้มแล้วก็ยังงอกได้เรา
อนุญาตให้ฉันถั่วเขียว ตามสบาย (๕/๔๘/๔๖)
ว่าด้วยอาหาร

ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตให้สมมติภกิ ษุทปี่ ระกอบ
ด้วยองค์ ๕ เป็นผู้แจกอาหาร และสิ่งของ คือ
๑. ไม่ถึงความล�ำเอียงเพราะความชอบพอ
๒. ไม่ถึงความล�ำเอียงเพราะความเกลียดชัง
๓. ไม่ถึงความล�ำเอียงเพราะความงมงาย
๔. ไม่ถึงความล�ำเอียงเพราะความกลัว และ
๕. รู้จักภัตรที่แจกแล้วและยังมิได้แจก
(๗/๓๒๖-๓๓๑/๙๕-๙๗)
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตให้อนุ่ ภัตตาหารทีต่ อ้ งอุน่
(๕/๕๐/๔๙)
เราอนุญาตให้เก็บอาหารไว้ ณ ภายในได้ (๕/๕๑/๔๙)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้รับประเคนสิ่งของที่
ภิกษุถูกต้องแล้วได้ (๕/๕๒/๕๑)
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตให้ภกิ ษุฉนั เสร็จ ห้ามภัตร
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แล้ ว ฉั น โภชนะอั น ไม่ เ ป็ น เดน ซึ่ ง น� ำ มาจากสถานที่ ฉั น
(๕/๕๓/๕๒) และที่เกิดในป่า เกิดในสระบัว (๕/๕๕/๕๔)
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตให้ฉนั ผลไม้ทใี่ ช้เพาะพันธุ์
ไม่ได้ หรือที่ปล้อนเมล็ดออกแล้ว ยังมิได้ท�ำกัปปิยะ ก็ฉันได้
(๕/๕๖/๕๔)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงฉันเนื้อมนุษย์ รูปใดฉัน
ต้องอาบัตถิ ลุ ลัจจัย อนึง่ ภิกษุยงั มิได้พจิ ารณา ไม่พงึ ฉันเนือ้ รูป
ใดฉัน ต้องอาบัติทุกกฏ (๕/๕๙/๕๘)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงฉันเนื้อช้าง เนื้อม้า เนื้อ
สุนัข เนื้องู เนื้อราชสีห์ เนื้อเสือโคร่ง เนื้อเสือเหลือง เนื้อเสือ
ดาว เนื้อหมี รูปใดฉัน ต้องอาบัติทุกกฏ (๕/๖๐/๕๙-๖๑)
พระพุทธานุญาตข้าวยาคูและขนมปรุ งด้วยน้�ำหวาน

ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงรับประเคนข้าวยาคู และ
ขนมหวานฉันเถิด ข้าวยาคูที่ดื่มแล้วก�ำจัดความหิว ๑ บรรเทา
ความระหาย ๑ ท�ำลมให้เดินคล่อง ๑ ล้างล�ำไส้ ๑ ย่อยอาหาร
ใหม่ที่เหลืออยู่ ๑ ผู้ให้ข้าวยาคู ชื่อว่าให้อายุ ๑ ให้วรรณะ ๑
ให้สุข ๑ ให้ก�ำลัง ๑ ให้ปฏิภาณ ๑ (๕/๖๑/๖๒)
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คนทำ�การวัด
(มัคคทายก)

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้มีคนท�ำการวัด
(๕/๔๕/๔๓)
บาตร

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงใช้บาตรไม้ รูปใดใช้ ต้อง
อาบัติทุกกฏ (๗/๓๓/๑๑)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงใช้บาตรทองค�ำ บาตรเงิน
บาตรแก้วมณี บาตรแก้วไพฑูรย์ บาตรแก้วผลึก บาตรทอง
สัมฤทธิ์ บาตรกระจก บาตรดีบุก บาตรตะกั่ว บาตรทองแดง
รูปใดใช้ ต้องอาบัติทุกกฏ (๗/๓๔/๑๑-๑๒)
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุไม่พงึ ใช้กะโหลกน�ำ้ เต้า กะโหลก
ผี หม้อกระเบื้อง เที่ยวบิณฑบาต รูปใดใช้ ต้องอาบัติทุกกฏ
(๗/๕๑-๕๓/๑๕)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบาตร ๒ ชนิด คือ บาตร
เหล็ก ๑ บาตรดิน ๑ (๗/๓๔/๑๒)
233

พระไตรปิ ฎกชุดพิเศษ แก่นพระวินัยปิ ฎก

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงใช้บาตรรับเศษ อาหาร
ก้าง หรือ น�้ำบ้วนปาก รูปใดใช้ ต้องอาบัติทุกกฏ เราอนุญาต
ให้ใช้กระโถน (๗/๕๔/๑๕)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บาตรที่ยังมีน�้ำ  ภิกษุไม่พึงผึ่งไว้ ไม่
พึงเก็บง�ำ รูปใดผึง่ ไว้ เก็บง�ำ ต้องอาบัตทิ กุ กฏ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย
เราอนุญาตให้ท�ำให้หมดน�้ำเสียก่อนผึ่ง แล้วจึงเก็บง�ำบาตร  
(๗/๓๘-๓๙/๑๒)
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตเชิงรองบาตร (๗/๔๑/๑๓)
ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราอนุ ญ าตให้ ใช้ ถุ ง บาตร และ
สายโยกเป็นด้ายถัก (๗/๔๔/๑๓)
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุไม่พงึ แขวนบาตรไว้ รูปใดแขวน
ไว้ ต้องอาบัติทุกกฏ (๗/๔๕/๑๔)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงเก็บบาตรไว้บนเตียง บน
ตัง่ บนตัก บนกลด รูปใดเก็บต้องอาบัตทิ กุ กฏ (๗/๔๖-๔๙/๑๔)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตโตก (๗/๑๐๘/๒๖)
ดูกร ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงฉันร่วมภาชนะเดียวกัน
ไม่พึงดื่มร่วมขันใบเดียวกัน ไม่พึงนอนร่วมเตียงเดียวกัน ไม่พึง
นอนร่วมเครื่องลาดเดียวกัน ไม่พึงนอนร่วมผ้าห่มผืนเดียวกัน
ไม่พึงนอนร่วมเครื่องลาดและผ้าห่มผืนเดียวกัน รูปใดท�ำ ต้อง
อาบัติทุกกฏ (๗/๑๐๙/๒๖)
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จีวร

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุมีเท้าเปื้อน เท้าเปียก สวม
รองเท้า ไม่พึงเหยียบไม้สะดึง(ไม้ขึงจีวร) รูปใดเหยียบ ต้อง
อาบัติทุกกฏ (๗/๖๐-๖๒/๑๗)
ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตให้ใช้ปลอกสวมนิ้วมือ
(เวลาเย็บผ้า) (๗/๖๓/๑๗)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตกล่องเก็บเครื่องเย็บผ้า
(๗/๖๕/๑๗)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตโรงสะดึง (๗/๖๖/๑๘)
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุไม่มรี ดั ประคดไม่พงึ เข้าบ้าน รูป
ใดเข้าบ้าน ต้องอาบัติทุกกฏ เราอนุญาตรัดประคดแผ่นผ้า
ประคดกลมดังไส้สกุ ร ประคดถักกลมคล้ายเกลียวเชือก ประคด
ถักคล้ายสังวาล ประคดถักเป็นห่วง ประคดลูกถวิลท�ำด้วย
กระดูก งา เขา ไม้อ้อ ไม้ไผ่ กระดองสังข์ เส้นด้าย
(๗/๑๖๓-๑๖๕/๔๑-๔๒)
ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราอนุ ญ าตลู ก ดุ ม และรั ง ดุ ม
(๗/๑๖๖/๔๒)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงนุ่งผ้าอย่างคฤหัสถ์คือ นุ่ง
ห้อยชายเหมือนงวงช้าง นุง่ ปล่อยชายคล้ายหางปลา นุง่ ปล่อย
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ชายเป็นสี่แฉก นุ่งห้อยชายคล้ายก้านตาล นุ่งยกกลีบตั้งร้อย
นุ่งเหน็บชายกระเบน รูปใดนุ่ง ต้องอาบัติทุกกฏ
(๗/๑๖๙-๑๗๑/๔๓)
ของใช้

ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตให้ใช้มดี มีดา้ ม มีดมีผา้ พัน
(๗/๕๕-๕๖/๑๕)
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตมีดโกน หินลับมีดโกน ฝัก
มีดโกน ผ้าพันมีดโกน เครื่องมีดโกนทุกอย่าง (๗/๑๔๙/๓๙)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตไม้แคะหู (๗/๑๕๗/๔๐)
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุไม่พงึ ใช้ปมุ่ ไม้สำ� หรับเช็ดเท้า รูป
ใดใช้ ต้องอาบัตทิ กุ กฏ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตทีเ่ ช็ดเท้า
๓ ชนิด คือ หินกรวด ๑ กระเบื้อง ๑ หินฟองน�้ำในทะเล ๑
(๗/๑๒๗/๓๓)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงใช้แส้จามรี รูปใดใช้ ต้อง
อาบัตทิ กุ กฏ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตพัด ๓ ชนิด คือ พัด
ท�ำด้วยปอ ๑ พัดท�ำด้วยแฝก ๑ พัดท�ำด้วยขนปีกขนหางนกยูง
๑ (๗/๑๓๐/๓๔)
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงถือไม้เท้ากับสาแหรก รูป
ใดถือ ต้องอาบัตทิ กุ กฏ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตให้สมมติ
ไม้เท้าและสาแหรกแก่ภิกษุอาพาธ (๗/๑๓๕-๑๔๒/๓๕-๓๗)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ใช้กระบอกกรองน�้ำ 
(๗/๗๒/๑๙)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตมุ้ง (๗/๗๗/๒๐)
ดูกรภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตหม้อปัสสาวะ มีฝาปิด
(๗/๑๘๙/๔๗)
สรีระ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงปล่อยหนวดไว้ให้ยาว ไม่
พึงไว้เครา ไม่พึงแต่งหนวดเป็นสี่เหลี่ยม ไม่พึงขมวดกลุ่มขน
หน้าอก ไม่พึงไว้กลุ่มขนท้อง ไม่พึงไว้หนวดเป็นเขี้ยวโง้ง ไม่พึง
โกนขนในที่แคบ รูปใดโกน ต้องอาบัติทุกกฏ เว้นแต่อาพาธ
(๗/๑๕๐/๓๙)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงให้ตัดผมด้วยกรรไกร รูป
ใดให้ตัด ต้องอาบัติทุกกฏ เว้นแต่อาพาธ (๗/๑๕๒-๑๕๓/๔๐)
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุไม่พงึ ไว้ขนจมูกยาว รูปใดไว้ ต้อง
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อาบัติทุกกฏ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตแหนบ
(๗/๑๕๔-๑๕๕/๔๐)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงให้ถอนผมหงอก รูปใดให้
ถอน ต้องอาบัติทุกกฏ (๗/๑๕๖/๔๐)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงตัดองค์ก�ำเนิดของตน รูป
ใดตัด ต้องอาบัติถุลลัจจัย (๗/๒๘/๙)
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุอาบน�ำ 
้ ไม่พงึ สีกายทีต่ น้ ไม้ เสา
ฝา ถูด้วยมือที่ท�ำด้วยไม้ ก้อนจุณหินดั่งพลอยแดง ไม้ที่ท�ำเป็น
ฟันมังกร ผลัดกันถูตวั รูปใดท�ำ ต้องอาบัตทิ กุ กฏ (๗/๑-๘/๒-๓)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตการถูหลังด้วยมือ
(๗/๑๑/๔)
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตเกลียวผ้า(เพือ่ ถูกายขณะ
อาบน�้ำ) (๗/๑๐/๔)
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุไม่พงึ ทรงเครือ่ งประดับหู ไม่พงึ
ทรงสังวาล ไม่พึงทรงสร้อยคอ ไม่พึงทรงเครื่องประดับเอว ไม่
พึงทรงวลัย ไม่พงึ ทรงสร้อยตาบ ไม่พงึ ทรงเครือ่ งประดับข้อมือ
ไม่พึงทรงแหวนประดับนิ้วมือ รูปใดทรง ต้องอาบัติทุกกฏ
(๗/๑๒/๔)
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุไม่พงึ เสยผมด้วยแปรง ไม่พงึ เสย
ผมด้วยหวี ไม่พึงเสยผมด้วยนิ้วมือต่างหวี ไม่พึงเสยผมด้วย
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น�ำ้ มันผสมกับขีผ้ งึ้ ไม่พงึ เสยผมด้วยน�ำ้ มันผสมกับน�ำ 
้ รูปใดเสย
ต้องอาบัติทุกกฏ (๗/๑๔/๕)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงดูเงาหน้าในแว่นหรือใน
ภาชนะน�้ำ รูปใดดู ต้องอาบัติทุกกฏ เว้นแต่อาพาธ
(๗/๑๕-๑๖/๕)
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุไม่พงึ ทาหน้า ไม่พงึ ถูหน้า ไม่พงึ
ผัดหน้า ไม่พึงเจิมหน้าด้วยมโนศิลา ไม่พึงย้อมตัว ไม่พึงย้อม
หน้า ไม่พึงย้อมทั้งตัวและหน้า รูปใดท�ำต้องอาบัติทุกกฏ
(๗/๑๗/๕)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ทาหน้าได้ เพราะเหตุ
อาพาธ (๗/๑๘/๖)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงไว้เล็บยาว รูปใดไว้ ต้อง
อาบัตทิ กุ กฏ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตให้ตดั เล็บเสมอเนือ้
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุไม่พงึ วานกันให้ขดั เล็บ รูปใดให้ขดั ต้อง
อาบัติทุกกฏ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้แคะขี้เล็บได้
(๗/๑๔๖-๑๔๘/๓๙)
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อากัปกิริยา

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงหาบของสองข้าง รูปใด
หาบ ต้องอาบัติทุกกฏ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้คอน
หาม เทิน แบก กระเดียด หิ้ว (๗/๑๗๒/๔๓)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย การเคี้ยวไม้ช�ำระฟันมีอานิสงส์ ๕
ประการนี้ คือ นัยน์ตาแจ่มใส ๑ ปากไม่มีกลิ่นเหม็น ๑ ลิ้นรับ
รสอาหารบริสุทธิ์ ๑ ดีและเสมหะไม่หุ้มห่ออาหาร ๑ ชอบฉัน
อาหาร ๑ การเคี้ยวไม้ช�ำระฟันมีอานิสงส์ ๕ ประการนี้แล เรา
อนุญาตไม้ช�ำระฟันยาว ๘ นิ้วเป็นอย่างยิ่ง ๔ องคุลีเป็นอย่าง
ต�่ำ  และไม่พึงตีสามเณรด้วยไม้นั้น รูปใดตี ต้องอาบัติทุกกฏ
(๗/๑๗๓-๑๗๕/๔๓-๔๔)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงเผากองหญ้า รูปใดเผา
ต้องอาบัติทุกกฏ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตไว้เมื่อไฟป่า
ไหม้มาถึง ให้จุดไฟรับเพื่อป้องกัน (๗/๑๗๖-๑๗๗/๔๔)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงขึ้นต้นไม้ รูปใดขึ้น ต้อง
อาบัติทุกกฏ ยกเว้นในคราวมีอันตราย ขึ้นได้ตามประสงค์
(๗/๑๗๘-๑๗๙/๔๔)
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุไม่พงึ ถ่มเขฬะบนพืน้ ทีข่ ดั ถูแล้ว
รูปใดถ่ม ต้องอาบัติทุกกฏ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
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กระโถน (๗/๓๒๐/๙๔)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงพิงฝาที่ขัดถูแล้ว รูปใดพิง
ต้องอาบัติทุกกฏ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตพนักอิงใช้ผ้า
พันทั้งข้างล่างและข้างบน (๗/๓๒๒/๙๔)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ปูลาดก่อนแล้วนอน
(๗/๓๒๓/๙๕)
จรรยาภิกษุณี

(ภิกษุณีขันธกะ)

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงท�ำการกราบไหว้ การลุก
รับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรมแก่มาตุคาม รูปใดท�ำ ต้องอาบัติ
ทุกกฏ (๗/๕๒๑/๒๑๒)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงใช้น�้ำโคลนรดนางภิกษุณี
รูปใดรดต้องอาบัติทุกกฏ เราอนุญาตให้ลงทัณฑกรรมแก่ภิกษุ
นั้น ภิกษุณีสงฆ์พึงท�ำภิกษุนั้นให้เป็นผู้ไม่ควรไหว้
(๗/๕๓๓/๒๑๖)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไม่พึงใช้น�้ำโคลนรดภิกษุ รูป
ใดรดต้องอาบัติทุกกฏ เราอนุญาตให้ลงทัณฑกรรมแก่ภิกษุณี
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นั้น ให้งดโอวาทภิกษุณีนั้น (๗/๕๓๕/๒๑๗)
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุไม่พงึ เปิดกายอวดภิกษุณี ไม่พงึ
เปิดขาอ่อนอวดภิกษุณี ไม่พงึ เปิดองค์กำ� เนิดอวดภิกษุณี ไม่พงึ
พูดเกีย้ วภิกษุณี ไม่พงึ ชักจูงบุรษุ ให้สมสูก่ บั ภิกษุณี รูปใดท�ำ ต้อง
อาบัติทุกกฏ เราอนุญาตให้ลงทัณฑกรรมแก่ภิกษุนั้น ภิกษุณี
สงฆ์พึงท�ำภิกษุนั้นให้เป็นผู้ไม่ควรไหว้ (๗/๕๓๔/๒๑๖-๒๑๗)
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุณไี ม่พงึ เปิดกายอวดภิกษุ ไม่พงึ
เปิดถันอวดภิกษุ ไม่พึงเปิดขาอ่อนอวดภิกษุ ไม่พึงเปิดองค์
ก�ำเนิดอวดภิกษุ ไม่พงึ พูดเกีย้ วภิกษุ ไม่พงึ ชักจูงสตรีให้สมสูก่ บั
ภิกษุ รูปใดท�ำ  ต้องอาบัติทุกกฏ เราอนุญาตให้ลงทัณฑกรรม
แก่ภิกษุณีนั้น ให้งดโอวาทภิกษุณีนั้น (๗/๕๓๖/๒๑๗)
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุงดโอวาทแล้ว จะไม่ให้คำ� วินจิ ฉัย
ไม่ได้ รูปใดไม่ให้ ต้องอาบัติทุกกฏ (๗/๕๔๑/๒๑๘)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงงดโอวาท ในเพราะเรื่อง
ไม่สมควร ในเพราะเหตุไม่สมควร รูปใดงด ต้องอาบัติทุกกฏ
(๗/๕๔๐/๒๑๘)
ภิกษุณี พึงเข้าไปหาภิกษุที่สงฆ์สมมติเป็นผู้ให้โอวาท
ภิกษุณี ห่มผ้าเฉวียงบ่า ไหว้เท้า นั่งกระโหย่ง ประคองอัญชลี
แล้วกล่าวอย่างนีว้ า่ ข้าแต่พระคุณเจ้า ภิกษุณสี งฆ์ไหว้เท้าภิกษุ
สงฆ์และขอเข้ารับโอวาท (๗/๕๔๔/๒๑๙) ดูกรภิกษุทั้งหลาย
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เว้นภิกษุเขลา เว้นภิกษุอาพาธ เว้นภิกษุเตรียมจะไป เราอนุญาต
ให้ภกิ ษุทงั้ หลายนอกนัน้ รับให้โอวาท (๗/๕๔๖-๕๔๘/๒๑๙-๒๒๐)
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุณไี ม่พงึ รัดสีขา้ งด้วยแผ่นไม้สาน
ด้วยแผ่นหนัง ด้วยแผ่นผ้าขาว ด้วยช้องผ้า ด้วยเกลียวผ้า ด้วย
ผ้าผืนน้อย ด้วยช้องผ้าผืนน้อย ด้วยเกลียวผ้าผืนน้อย ด้วยช้อง
ถักด้วยด้าย ด้วยเกลียวด้าย รูปใดรัด ต้องอาบัติทุกกฏ
(๗/๕๕๔/๒๒๑)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไม่พึงให้สีตะโพกด้วยกระดูก
แข้งโค ไม่พงึ ให้นวด(เพือ่ ความงาม)ตะโพก ไม่พงึ ให้นวดมือ ไม่
พึงให้นวดหลังมือ ไม่พงึ ให้นวดเท้า ไม่พงึ ให้นวดหลังเท้า ไม่พงึ
ให้นวดขาอ่อน ไม่พึงให้นวดหน้า ไม่พึงให้นวดริมฝีปาก รูปใด
ให้นวด ต้องอาบัติทุกกฏ (๗/๕๕๕/๒๒๑)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไม่พึงทาหน้า ไม่พึงถูหน้า ไม่
พึงผัดหน้า ไม่พงึ เจิมหน้าด้วยมโนศิลา ไม่พงึ ย้อมตัว ไม่พงึ ย้อม
หน้า ไม่พึงย้อมทั้งตัวทั้งหน้า รูปใดท�ำ ต้องอาบัติทุกกฏ
(๗/๕๕๖/๒๒๑)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไม่พึงแต้มหน้า ไม่พึงทาแก้ม
ไม่พึงเยี่ยมหน้าต่าง ไม่พึงยืนแอบประตู ไม่พึงให้ผู้อื่นท�ำการ
ฟ้อนร�ำ ไม่พงึ ตัง้ ส�ำนักหญิงแพศยา ไม่พงึ ตัง้ ร้านขายสุรา ไม่พงึ
ออกร้านขายของเบ็ดเตล็ด ไม่พึงประกอบการหาก�ำไร ไม่พึง
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ประกอบการค้าขาย ไม่พงึ ใช้ทาสให้บำ� รุง ไม่พงึ ใช้ทาสีให้บำ� รุง
ไม่พึงใช้กรรมกรชายให้บ�ำรุง ไม่พึงใช้กรรมกรหญิงให้บ�ำรุง ไม่
พึงใช้สัตว์เดียรัจฉานให้บ�ำรุง ไม่พึงขายของสดและของสุก ไม่
พึงใช้สันถัดขนเจียมหล่อ รูปใดใช้ ต้องอาบัติทุกกฏ  
(๗/๕๕๗/๒๒๒)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไม่พึงดันภิกษุ รูปใดดัน ต้อง
อาบัตทิ กุ กฏ เราอนุญาตให้ภกิ ษุณเี ห็นภิกษุแล้ว หลีกทางให้แต่
ไกลเทียว (๗/๕๖๐/๒๒๓)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไม่พึงเพ่งดูบุรุษ รูปใดเพ่งดู
ต้องอาบัติทุกกฏ (๗/๕๖๓/๒๒๘)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผ้าซับในแก่ภิกษุณี
(๗/๕๗๑/๒๒๖)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไม่พึงงดอุโบสถแก่ภิกษุ แม้
งดก็ไม่เป็นอันงด ภิกษุณีผู้งด ต้องอาบัติทุกกฏ
ภิกษุณีไม่พึงงดปวารณาแก่ภิกษุ แม้งดก็ไม่เป็นอันงด
ภิกษุณีผู้งด ต้องอาบัติทุกกฏ
ภิกษุณีไม่พึงท�ำการสืบสวนภิกษุ แม้ท�ำก็ไม่เป็นอันท�ำ 
ภิกษุณีผู้ท�ำ ต้องอาบัติทุกกฏ
ภิกษุณไี ม่พงึ เริม่ อนุวาทาธิกรณ์แก่ภกิ ษุ แม้เริม่ ก็ไม่เป็น
อันเริ่ม ภิกษุณีผู้เริ่ม ต้องอาบัติทุกกฏ
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ภิกษุณไี ม่พงึ ให้ภกิ ษุทำ� โอกาส แม้ให้ทำ� ก็ไม่เป็นอันให้ทำ 
�
ภิกษุณีผู้ให้ท�ำ ต้องอาบัติทุกกฏ
ภิกษุณีไม่พึงโจทภิกษุ แม้โจทก็ไม่เป็นอันโจท ภิกษุณีผู้
โจท ต้องอาบัติทุกกฏ
ภิกษุณไี ม่พงึ สืบพยานภิกษุ แม้สบื ก็ไม่เป็นอันสืบ ภิกษุณี
ผู้สืบพยาน ต้องอาบัติทุกกฏ (๗/๕๙๐/๒๓๖)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีรูปใด ครองผ้ากาสาวะไปเข้า
รีดเดียรถีย์ นางนั้นมาแล้ว ไม่พึงให้อุปสมบท (๗/๖๐๒/๒๔๑)
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตให้ภกิ ษุณยี นิ ดีการอภิวาท
การปลงผม การตัดเล็บ การรักษาแผล จากบุรุษทั้งหลาย
(๗/๖๐๓/๒๔๑)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไม่พึงนั่งขัดสมาธิ รูปใดนั่ง
ต้องอาบัติทุกกฎ (๗/๖๐๔/๒๔๒)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุณีนั่งพับเพียบได้
(๗/๖๐๕/๒๔๒)
พระธรรม และความรู ้

ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุไม่พงึ เรียนหรือสอนคัมภีรโ์ ลกายตะ
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(ทางโลก) รูปใดเรียน หรือสอน ต้องอาบัติทุกกฏ
(๗/๑๘๑-๑๘๒/๔๕)
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุไม่พงึ เรียนหรือสอนดิรจั ฉานวิชา
รูปใดเรียนหรือสอน ต้องอาบัติทุกกฏ (๗/๑๘๓-๑๘๔/๔๖)
เสนาสนะ

ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เราอนุญาตเสนาสนะ ๕ ชนิด คือ
วิหาร ๑ เรือนมุงแถบเดียว ๑ เรือนชั้น ๑ เรือนโล้น ๑ ถ�้ำ  ๑
(๗/๒๐๐/๕๕)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตที่จงกรม และเรือนไฟ
(ซาวน่า) (๗/๗๙/๒๑) เราอนุญาตให้อบกลิ่น (๗/๘๕/๒๒) เรา
อนุญาตให้ก่อมูลดิน ๓ อย่าง คือ ก่อด้วยอิฐ ๑ ก่อด้วยหิน ๑
ก่อด้วยไม้ ๑ (๗/๙๔/๒๔)
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตให้ให้การก่อสร้าง ภิกษุผู้
อ�ำนวยการก่อสร้าง ต้องขวนขวายว่า ท�ำไฉนหนอวิหารจึงจะ
ส�ำเร็จได้เร็ว ต้องซ่อมสิ่งที่หักพัง (๗/๒๕๙/๗๒)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเตียงถักหรือสาน
(๗/๒๐๘/๕๗)
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตตัง่ มีแม่แคร่สอดเข้าในเท้า
(๗/๒๐๙/๕๘)
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุไม่พงึ นอนทีน่ อนอันเกลือ่ นด้วย
ดอกไม้ รูปใดนอน ต้องอาบัติทุกกฏ (๗/๑๐๔/๒๕)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงฉันอาหารบนเตียง รูปใด
ฉัน ต้องอาบัติทุกกฏ (๗/๑๐๗/๒๖)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตม้าสี่เหลี่ยมมีพนักสาม
ด้านชนิดสูง(เก้าอี้) (๗/๒๑๓/๕๘)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ท�ำเป็นผ้ารองพื้น
(๗/๒๑๗/๖๐)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตนุ่น ๓ ชนิด คือ นุ่นต้นไม้
๑ นุ่นเถาวัลย์ ๑ นุ่นหญ้า ๑ (๗/๒๑๗/๖๐)
ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงใช้หมอนยาวกึ่งกาย รูป
ใดใช้ ต้องอาบัติทุกกฏ เราอนุญาตให้ท�ำหมอนพอดีกับศีรษะ
(๗/๒๑๘/๖๐)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตฟูก ๕ ชนิด คือ ฟูกขน
สัตว์ ฟูกผ้า ฟูกเปลือกไม้ ฟูกหญ้า ฟูกใบไม้ (๗/๒๑๙/๖๐)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตสีขาว สีด�ำ  ท�ำบริกรรม
ด้วยสีเหลืองในวิหาร (๗/๒๒๒/๖๑)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงให้เขียนภาพสตรี บุรุษ
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(ในวิหาร) รูปใดให้เขียน ต้องอาบัติทุกกฏ เราอนุญาตภาพ
ดอกไม้ ภาพเครือเถา ฟันมังกร(ต้นไม้) (๗/๒๒๖/๖๑)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตกั้นห้อง ๓ ชนิด คือ ห้อง
สีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั ๑ ห้องยาว ๑ ห้องคล้ายตึกโล้น ๑ (๗/๒๒๘/๖๒)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผ้าม่าน (๗/๒๒๘/๖๒)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตหอฉันให้ถมพื้นที่ให้สูง
(๗/๒๓๕/๖๓)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตโรงน�้ำฉัน ปะร�ำน�้ำฉัน
(๗/๒๓๖/๖๓)
ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราอนุ ญ าตให้ โรยกรวดแร่ เรา
อนุญาตให้ปศู ลิ าเรียบ เราอนุญาตท่อระบายน�ำ 
้ (๗/๒๓๘/๖๔)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ท�ำโรงไฟไว้ในที่ควร
ส่วนข้างหนึ่ง (๗/๒๓๙/๖๔)
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตหลุมถ่ายอุจจาระ ก่อด้วย
อิฐ ก่อด้วยศิลา ก่อด้วยไม้ และเชือกห้อยส�ำหรับเหนี่ยว
(๗/๑๙๐-๑๙๒/๔๗-๔๘)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สมมติภิกษุผู้ประกอบ
ด้วยองค์ ๕ เป็นผู้ให้ถือเสนาสนะ คือ
๑. ไม่ถึงความล�ำเอียงเพราะความชอบพอ  
๒. ไม่ถึงความล�ำเอียงเพราะความเกลียดชัง  
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๓. ไม่ถึงความล�ำเอียงเพราะความงมงาย  
๔. ไม่ถึงความล�ำเอียงเพราะความกลัว และ
๕. รู้เสนาสนะที่ให้ถือแล้วและยังไม่ให้ถือ
(๗/๒๗๗/๘๐-๘๑)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงให้ภิกษุผู้อยู่นอกสีมาถือ
เสนาสนะ รูปใดให้ถือ ต้องอาบัติทุกกฏ (๗/๒๘๐/๘๑)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุถือเสนาสนะแล้ว ไม่พึงหวงกัน
ไว้ตลอดทุกเวลา รูปใดหวงกันไว้ ต้องอาบัติทุกกฏ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้หวงกันไว้ได้ตลอด
พรรษา ๓ เดือน (๗/๒๘๑/๘๒)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรูปเดียวไม่พึงหวงกันเสนาสนะ
ไว้สองแห่ง รูปใดหวงกัน ต้องอาบัติทุกกฏ (๗/๒๘๓/๘๓)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุถือเอานวกรรม(ท�ำการสร้าง)
แล้วไม่พึงให้ภิกษุรูปอื่นอยู่ รูปใดให้อยู่ ต้องอาบัติทุกกฏ
(๗/๒๙๘/๙๐)
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุถอื เอานวกรรมแล้ว ไม่พงึ เกียด
กันตลอดกาลทั้งปวง รูปใดเกียดกัน ต้องอาบัติทุกกฏ
(๗/๓๐๑/๙๑)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถือเอา
นวกรรมแล้ว หลีกไปในเมื่อท�ำเสร็จแล้ว นวกรรมนั้นตกเป็น
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ของภิกษุนั้นเอง (๗/๓๐๕/๙๒)
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ถือเอานวกรรม
แล้ว ถึงมรณภาพ ลาสิกขา บวชใหม่เป็นสามเณร ต้องปาราชิก
ปฏิญาณเป็นผู้วิกลจริต มีจิตฟุ้งซ่าน กระสับกระส่ายเพราะ
เวทนา ถูกยกวัตรฐานไม่เห็นอาบัต(ิ ความผิด) ถูกยกวัตรฐานไม่
กระท�ำคืนอาบัติ(แก้ไขข้อผิดพลาด) ถูกยกวัตรฐานไม่สละคืน
(มิจฉา)ทิฐอิ นั ลามก กลายเป็นบัณเฑาะก์ ลักเพศ เข้ารีดเดียรถีย์
เป็นสัตว์ดริ จั ฉาน ฆ่ามารดา ฆ่าบิดา ฆ่าพระอรหันต์ ประทุษร้าย
ภิกษุณี ท�ำลายสงฆ์ให้แตก ท�ำพระผูม้ พี ระภาคให้โลหิตปุ บาท
เป็นอุภโตพยัญชนก(คนสองเพศ) สงฆ์พงึ มอบ(สมบัต)ิ ให้แก่ภกิ ษุ
รูปอืน่ ด้วยสัง่ ว่า อย่าให้ของสงฆ์เสียหาย (๗/๓๐๓/๙๑-๙๒)
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เครือ่ งใช้ในวิหารแห่งหนึง่ ภิกษุไม่พงึ
เอาไปใช้ในวิหารอีกแห่งหนึ่ง รูปใดใช้ ต้องอาบัติทุกกฏ เรา
อนุญาตให้น�ำไปใช้ฐานเป็นของขอยืม เราอนุญาตให้น�ำไปเพื่อ
เก็บรักษาไว้ได้  (๗/๓๐๙-๓๑๑/๙๓)
ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราอนุ ญ าตให้ แ ลกเปลี่ ย นเพื่ อ
ประโยชน์แก่ผาติกรรมได้ (๗/๓๑๒/๙๓)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ท�ำหนังหมี ผ้าท่อน
เป็นผ้าเช็ดเท้า (๗/๓๑๔-๓๑๖/๙๓)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงเหยียบเสนาสนะด้วยเท้า
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ที่ยังมิได้ล้าง หรือขณะสวมรองเท้า รูปใดเหยียบ ต้องอาบัติ
ทุกกฏ (๗/๓๑๘-๓๑๙/๙๔)
ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงถ่มเขฬะบนพื้นที่ขัดถูแล้ว
รูปใดถ่ม ต้องอาบัติทุกกฏ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
กระโถน (๗/๓๒๐/๙๔)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ใช้ผ้าพันเท้าเตียง ตั่ง
เก้าอี้ (๗/๓๒๑/๙๔)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ปูลาดก่อนแล้วนอน
(๗/๓๒๓/๙๔)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงให้ภิกษุผู้นั่งในล�ำดับลุก
ขึน้ ทัง้ ทีย่ งั ฉันอาหารค้างอยู่ รูปใดให้ลกุ ขึน้ ต้องอาบัตทิ กุ กฏ ถ้า
ให้ลกุ ขึน้ ย่อมเป็นอันห้ามภัตรด้วย เว้นแต่กล่าวว่าท่านจงไปหา
น�้ำมา ถ้าได้อย่างนี้ นั่นเป็นการดี ถ้าไม่ได้ พึงกลืนเมล็ดข้าวให้
เรียบร้อยแล้ว จึงให้อาสนะแก่ภกิ ษุผแู้ ก่กว่า ดูกรภิกษุทงั้ หลาย
อนึง่ เรากล่าวมิได้หมายความว่า ภิกษุพงึ หวงกันอาสนะแก่ภกิ ษุ
ผู ้ แ ก่ ก ว่ า โดยปริ ย ายไรๆ รู ป ใดหวงกั น ต้ อ งอาบั ติ ทุ ก กฏ
(๗/๒๗๒/๗๙)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงไล่ภิกษุอาพาธให้ลุกขึ้น
รูปใดไล่ให้ลุกขึ้น ต้องอาบัติทุกกฏ (๗/๒๗๓/๗๙)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ที่นอนเหมาะสมแก่
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ภิกษุอาพาธ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุมีอาพาธเล็กน้อย ไม่พึง
หวงกันเสนาสนะไว้ รูปใดหวงกัน ต้องอาบัติทุกกฏ
(๗/๒๗๔-๒๗๕/๗๙)
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุไม่พงึ โกรธ ขัดเคือง ฉุดคร่าภิกษุ
ทัง้ หลายออกจากวิหารของสงฆ์ รูปใดฉุดคร่า พึงปรับตามธรรม
เราอนุญาตให้ภิกษุถือเสนาสนะ (๗/๒๗๖/๘๐)
สมบัติ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงสั่งสมเครื่องทองสัมฤทธิ์
รูปใดสั่งสม ต้องอาบัติทุกกฏ (๗/๑๕๙/๔๑)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเครื่องโลหะทุกชนิด เว้น
เครื่องประหาร อนุญาตเครื่องไม้ทุกชนิด เว้นเก้าอี้นอนมีแคร่
บัลลังก์ บาตรไม้และเขียงไม้ อนุญาตเครื่องดินทุกชนิด เว้น
เครื่องเช็ดเท้าและกุฎีที่ท�ำด้วยดินเผา (๗/๑๙๖/๕๐)
ดูกรภิกษุทั้งหลายของที่ไม่ควรแจกจ่าย ๕ หมวดนี้ อัน
ภิกษุไม่ควรแจกจ่ายให้ไป แม้สงฆ์คณะหรือบุคคลแจกจ่ายไป
แล้วก็ไม่เป็นอันแจกจ่าย รูปใดแจกจ่าย ต้องอาบัติถุลลัจจัย
ของไม่ควรแจกจ่าย ๕ หมวด อะไรบ้าง คืออาราม พืน้ ที่
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อาราม นี้เป็นของที่ไม่ควรแจกจ่ายหมวดที่ ๑ สงฆ์ก็ดี คณะก็
ดี บุคคลก็ดี ไม่ควรแจกจ่ายให้ไป แม้แจกจ่ายไปแล้วก็ไม่เป็น
อันแจกจ่าย รูปใดแจกจ่าย ต้องอาบัติถุลลัจจัย
วิหาร พืน้ ทีว่ หิ าร นีเ้ ป็นของทีไ่ ม่ควรแจกจ่ายหมวดที่ ๒
สงฆ์ก็ดี คณะก็ดี บุคคลก็ดี ไม่ควรแจกจ่ายให้ไป แม้แจกจ่าย
ไปแล้ว ก็ไม่เป็นอันแจกจ่าย รูปใดแจกจ่าย ต้องอาบัตถิ ลุ ลัจจัย
เตียง ตั่ง ฟูก หมอน นี้เป็นของที่ไม่ควรแจกจ่ายหมวด
ที่ ๓ สงฆ์ก็ดี คณะก็ดีบุคคลก็ดี ไม่ควรแจกจ่ายให้ไป แม้แจก
จ่ายไปแล้ว ก็ไม่เป็นอันแจกจ่าย รูปใดแจกจ่าย ต้องอาบัติถุลลัจจัย
หม้อโลหะ อ่างโลหะ กระถางโลหะ กระทะโลหะ มีด
ขวาน ผึ่ง จอบ สว่าน นี้เป็นของที่ไม่ควรแจกจ่ายหมวดที่ ๔
สงฆ์ก็ดี คณะก็ดี บุคคลก็ดี ไม่ควรแจกจ่ายให้ไป แม้แจกจ่าย
ไปแล้ว ก็ไม่เป็นอันแจกจ่าย รูปใดแจกจ่าย ต้องอาบัตถิ ลุ ลัจจัย
เถาวัลย์ ไม้ไผ่ หญ้าปล้อง หญ้ามุงกระต่าย หญ้าสามัญ
ดิน เครื่องไม้ เครื่องดิน นี้เป็นของที่ไม่ควรแจกจ่ายหมวดที่ ๕
สงฆ์ก็ดี คณะก็ดี บุคคลก็ดี ไม่ควรแจกจ่ายให้ไป แม้แจกจ่าย
ไปแล้ว ก็ไม่เป็นอันแจกจ่าย รูปใดแจกจ่าย ต้องอาบัตถิ ลุ ลัจจัย
(๗/๒๙๒/๘๕-๘๖)
ดูกรภิกษุทั้งหลายของที่ไม่ควรแบ่งมี ๕ หมวดนี้ สงฆ์ก็
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ดี คณะก็ดี บุคคลก็ดี ไม่ควรแบ่ง แม้แบ่งไปแล้วก็ไม่เป็นอันแบ่ง
รูปใดแบ่ง ต้องอาบัติถุลลัจจัย
ของไม่ควรแบ่ง ๕ หมวด อะไรบ้าง คือ อาราม พื้นที่
อาราม นีเ้ ป็นของไม่ควรแบ่งหมวดที่ ๑ สงฆ์กด็ ี คณะก็ดี บุคคล
ก็ดี ไม่ควรแบ่ง แม้แบ่งแล้วก็ไม่เป็นอันแบ่ง รูปใดแบ่ง ต้อง
อาบัติถุลลัจจัย
วิหาร พื้นที่วิหาร นี้เป็นของไม่ควรแบ่งหมวดที่ ๒ สงฆ์
ก็ดี คณะก็ดี บุคคลก็ดี ไม่ควรแบ่ง แม้แบ่งแล้วก็ไม่เป็นอันแบ่ง
รูปใดแบ่ง ต้องอาบัติถุลลัจจัย
เตียง ตั่ง ฟูก หมอน นี้เป็นของไม่ควรแบ่งหมวดที่ ๓
สงฆ์กด็ ี คณะก็ดี บุคคลก็ดี ไม่ควรแบ่ง แม้แบ่งแล้วก็ไม่เป็นอัน
แบ่ง รูปใดแบ่ง ต้องอาบัติถุลลัจจัย
หม้อโลหะ อ่างโลหะ กระถางโลหะ กระทะโลหะ มีด
ขวาน ผึ่ง จอบ สว่าน นี้เป็นของไม่ควรแบ่งหมวดที่ ๔ สงฆ์ก็ดี
คณะก็ดี บุคคลก็ดี ไม่ควรแบ่ง แม้แบ่งแล้วก็ไม่เป็นอันแบ่ง รูป
ใดแบ่ง ต้องอาบัติถุลลัจจัย
เถาวัลย์ ไม้ไผ่ หญ้าปล้อง หญ้ามุงกระต่าย หญ้าสามัญ
ดิน เครื่องไม้เครื่องดิน นี้เป็นของไม่ควรแบ่งหมวดที่ ๕ สงฆ์ก็
ดี คณะก็ดี บุคคลก็ดี ไม่ควรแบ่ง แม้แบ่งแล้วก็ไม่เป็นอันแบ่ง
รูปใดแบ่ง ต้องอาบัติถุลลัจจัย (๗/๒๙๓/๘๗)
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ข้อวัตรปฏิบัติท่ วไป
ั
(จุลวรรค)
กัปปิ ยะ

ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตให้ฉนั ผลไม้โดยสมณกัปปะ
๕ อย่าง คือ
๑. ผลไม้ที่ลนด้วยไฟ
๒. ผลไม้ที่กรีดด้วยศัสตรา
๓. ผลไม้ที่จิกด้วยเล็บ
๔. ผลไม้ที่ไม่มีเมล็ด
๕. ผลไม้ที่ปล้อนเมล็ดออกแล้ว (๗/๒๕/๘)
การแผ่จิตป้ องกันงูกัด

ดูก รภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ แผ่ เมตตาจิ ตไปสู ่
ตระกูลพญางูทั้ง ๔ นี้ เพื่อคุ้มครองตน เพื่อรักษาตน เพื่อ
ป้องกันตน ก็แล พึงท�ำการแผ่อย่างนี้
เรากับพญางูตระกูลวิรูปักขะ จงมีเมตตาต่อกัน
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เรากับพญางูตระกูลเอราปถะ จงมีเมตตาต่อกัน
เรากับพญางูตระกูลฉัพยาปุตตะ จงมีเมตตาต่อกัน
เรากับพญางูตระกูลกัณหาโคตมกะ จงมีเมตตาต่อกัน
เรากับฝูงสัตว์ที่ไม่มีเท้า จงมีเมตตาต่อกัน
เรากับฝูงสัตว์ ๒ เท้า จงมีเมตตาต่อกัน
เรากับฝูงสัตว์ ๔ เท้า จงมีเมตตาต่อกัน
เรากับฝูงสัตว์มีเท้ามาก จงมีเมตตาต่อกัน
สัตว์ไม่มีเท้าอย่าได้เบียดเบียนเรา
สัตว์ ๒ เท้าอย่าได้เบียดเบียนเรา
สัตว์ ๔ เท้าอย่าได้เบียดเบียนเรา
สัตว์มีเท้ามากอย่าได้เบียดเบียนเรา แลสัตว์ที่เกิดแล้ว
ยังมีชีวิตทั้งมวลทุกหมู่เหล่า จงประสพความเจริญ อย่าได้
พบเห็นสิ่งลามกสักน้อยหนึ่งเลย
พระพุทธเจ้ามีพระคุณหาประมาณมิได้ พระธรรมมี
พระคุณหาประมาณมิได้ พระสงฆ์มีพระคุณหาประมาณมิได้
แต่สัตว์เสือกคลานทั้งหลาย คือ งู แมลงป่อง ตะขาบ แมงมุม
ตุ๊กแก หนู มีคุณพอประมาณ ความรักษาอันเราท�ำแล้ว ความ
ป้องกันอันเราท�ำแล้ว ขอฝูงสัตว์ทงั้ หลายจงถอยกลับไปเถิด เรา
นั้นขอนมัสการแด่พระผู้มีพระภาค ขอนมัสการแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง ๗ พระองค์ (๗/๒๖-๒๗/๘-๙)
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การสละจีวรต้องนิสสัคคีย์แก่สงฆ์หรือคณะหรือบุคคล

ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า
กราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษากว่า นั่งกระโหย่ง ประนมมือ กล่าว
อย่างนี้ว่า
ท่านเจ้าข้า จีวรผืนนี้ของข้าพเจ้า เป็นของจ�ำจะสละ
ข้าพเจ้าสละจีวรผืนนี้แก่สงฆ์
ครัน้ สละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผฉู้ ลาด ผูส้ ามารถ พึง
รับอาบัติ พึงคืนจีวรที่เสียสละให้ด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า จีวรผืนนีข้ องภิกษุมชี อื่
นีเ้ ป็นของจ�ำจะสละ เธอสละแล้วแก่สงฆ์ ถ้าความพร้อมพรัง่ ของ
สงฆ์ถงึ ทีแ่ ล้ว สงฆ์พงึ ให้จวี รผืนนีแ้ ก่ภกิ ษุมชี อื่ นี้ (๒/๔-๖/๔-๕)
การขออนุญาต/การอนุญาตอยู่โดยปราศจากไตรจีวร

ภิกษุผอู้ าพาธพึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า
กราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษากว่า นั่งกระโหย่ง ประนมมือ กล่าว
อย่างนีว้ า่ ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าอาพาธ ไม่สามารถจะน�ำไตรจีวร
ไปด้วยได้ ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้านั้นขอสมมติเพื่อไม่เป็นการอยู่
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ปราศจากไตรจีวรต่อสงฆ์ ดังนี้
พึงขอแม้ครั้งที่สอง ...
พึงขอแม้ครั้งที่สาม ...
ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วย
ญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้ผู้นี้อาพาธ
ไม่สามารถจะน�ำไตรจีวรไปด้วยได้ เธอขอสมมติเพือ่ ไม่เป็นการ
อยู่ปราศจากไตรจีวรต่อสงฆ์ ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่
แล้ว สงฆ์พึงให้สมมติเพื่อไม่เป็นการอยู่ปราศจากไตรจีวรแก่
ภิกษุมีชื่อนี้ นี่เป็นวาจาประกาศให้สงฆ์ทราบ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้ผู้นี้อาพาธ
ไม่สามารถจะน�ำไตรจีวรไปด้วยได้ เธอขอสมมติเพือ่ ไม่เป็นการ
อยู่ปราศจากไตรจีวรต่อสงฆ์ สงฆ์ให้สมมติเพื่อไม่เป็นการอยู่
ปราศจากไตรจีวรแก่ภิกษุมีชื่อนี้ การให้สมมติเพื่อไม่เป็นการ
อยูป่ ราศจากไตรจีวรแก่ภกิ ษุมชี อื่ นี้ ชอบแก่ทา่ นผูใ้ ด ท่านผูน้ นั้
พึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
การสมมติเพื่อไม่เป็นการอยู่ปราศจากไตรจีวร อันสงฆ์
ให้แล้วแก่ภิกษุมีชื่อนี้ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรง
ความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้ (๒/๑๑/๑๐)
การสละ และการขออนุญาตอื่นๆ ให้ถือปฏิบัติท�ำนอง
เดียวกัน
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วิธีสละเงิน

ภิกษุผรู้ บั เงินแล้วพึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียง
บ่า กราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษากว่า นั่งกระโหย่ง ประนมมือ
กล่าวอย่างนี้ว่า
ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้ารับเงินไว้แล้ว เงินนีข้ องข้าพเจ้า เป็น
ของจ�ำจะสละ ข้าพเจ้าสละเงินนี้แก่สงฆ์
ครัน้ สละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผฉู้ ลาด ผูส้ ามารถ พึง
รับอาบัติ
ถ้าคนผู้ท�ำการวัดหรืออุบาสกเดินมาในสถานที่สละนั้น
พึงบอกเขาว่า ท่านจงรูเ้ งินนี้ ถ้าเขาถามว่า จะให้ผมน�ำเงินนีไ้ ป
จัดหาอะไรมา อย่าบอกว่า จงน�ำของสิ่งนี้หรือของสิ่งนี้มา ควร
บอกแต่ของทีค่ วร เช่น เนยใส น�ำ้ มัน น�ำ้ ผึง้ หรือน�ำ้ อ้อย ถ้าเขา
น�ำเงินนัน้ ไปแลกของทีค่ วรมาถวายแล้ว เว้นภิกษุผรู้ บั เงิน ภิกษุ
นอกนั้นฉันได้ทุกรูป ถ้าได้อย่างนี้ นั่นเป็นการดี ถ้าไม่ได้ พึง
บอกเขาว่า โปรดช่วยทิง้ เงินนี้ ถ้าเขาทิง้ ให้ นัน่ เป็นการดี ถ้าเขา
ไม่ทิ้งให้ พึงสมมติภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ ให้เป็นผู้ทิ้งเงิน
นั้น องค์ ๕ นั้นคือ
๑. ไม่ล�ำเอียงเพราะความชอบพอ
๒. ไม่ล�ำเอียงเพราะเกลียดชัง
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๓. ไม่ล�ำเอียงเพราะงมงาย
๔. ไม่ล�ำเอียงเพราะกลัว
๕. รู้จักว่าท�ำอย่างไรเป็นอันทิ้งหรือไม่เป็นอันทิ้ง
ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลสงฆ์พึงสมมติภิกษุนั้น โดยขอ
ภิกษุให้รับตกลงก่อน ครั้นแล้วภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึง
ประกาศ ให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรัง่ ของ
สงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงสมมติภิกษุมีชื่อนี้ให้เป็นผู้ทิ้งเงิน นี่เป็น
ญัตติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สงฆ์สมมติภิกษุมชี ื่อนี้
ให้เป็นผู้ทิ้งเงิน การสมมติภิกษุมีชื่อนี้ให้เป็นผู้ทิ้งเงิน ชอบแก่
ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้น
พึงพูด
ภิกษุมีชื่อนี้ สงฆ์สมมติให้เป็นผู้ทิ้งเงินแล้ว ชอบแก่สงฆ์
เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้
ภิกษุผรู้ บั สมมติแล้วนัน้ พึงทิง้ เงินอย่าหมายทีต่ ก ถ้าทิง้
หมายที่ตก ต้องอาบัติทุกกฏ (๒/๑๐๖/๑๑๑-๑๑๒)
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๗.
การระงับอธิกรณ์

261

พระไตรปิ ฎกชุดพิเศษ แก่นพระวินัยปิ ฎก

เหตุแห่งการทะเลาะวิวาท
(สามคามสูตร)

ดูกรอานนท์ มูลเหตุแห่งความวิวาทนี้มี ๖ อย่าง คือ
๑. ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มักโกรธ มีความผูกโกรธ  
๒. ภิกษุเป็นผู้มีความลบหลู่ มีความตีเสมอ
๓. ภิกษุเป็นผู้มีความริษยา มีความตระหนี่
๔. ภิกษุเป็นผู้โอ้อวด เป็นผู้มีมายา
๕. ภิกษุเป็นผู้มีความปรารถนาลามก มีความเห็นผิด
๖. ภิกษุเป็นผู้มีความเห็นเอาเอง มีความเชื่อถือผิวเผิน
มีความถือรั้น สละคืนได้ยาก
ภิกษุเหล่านี้ ย่อมไม่มคี วามเคารพ ไม่มคี วามย�ำเกรง แม้
ในพระศาสดา แม้ในพระธรรม แม้ในพระสงฆ์อยู่ ทั้งไม่เป็นผู้
ท�ำให้บริบรู ณ์ในสิกขา ย่อมก่อความวิวาทให้เกิดในสงฆ์ ซึง่ เป็น
ความวิวาท มีเพื่อไม่เกื้อกูลแก่ชนมาก ไม่ใช่สุข ไม่ใช่ประโยชน์
ของชนมาก เพื่อไม่เกื้อกูล เพื่อความทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์  
ดูกรอานนท์ ถ้าพวกเธอพิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งความ
วิวาทเช่นนี้ในภายในหรือในภายนอก พวกเธอพึงพยายามละ
มูลเหตุแห่งความวิวาทอันลามกนัน้ เสียในทีน่ นั้ และปฏิบตั เิ พือ่
ไม่ให้มูลเหตุแห่งความวิวาทอันลามกนั้นลุกลามไป
(๑๔/๕๕-๕๖/๓๙-๔๑)
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การโจทตั้งอธิกรณ์
(กินติสต
ู ร)

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อพวกเธอนั้นพร้อมเพรียงกัน
ยินดีตอ่ กัน ไม่ววิ าทกัน ศึกษาอยู่ ภิกษุรปู ใดรูปหนึง่ พึงมีอาบัติ
มีโทษอยู่ พวกเธออย่าเพ่อโจทภิกษุรูปนั้นด้วยข้อโจท พึง
ใคร่ครวญบุคคลก่อนว่า ด้วยอาการนี้ ความไม่ล�ำบากจักมีแก่
เรา และความไม่ขัดใจจักมีแก่บุคคลผู้ต้องอาบัติ เพราะบุคคล
ผูต้ อ้ งอาบัติ เป็นคนไม่มกั โกรธ ไม่ผกู โกรธ ไม่มที ฐิ มิ นั่ ยอมสละ
คืนได้งา่ ย และเราอาจจะให้เขาออกจากอกุศล ด�ำรงอยูใ่ นกุศล
ได้ ดูกรภิกษุทั้งหลายถ้าพวกเธอมีความเห็นอย่างนี้ ก็ควรพูด
อนึ่ง ถ้าพวกเธอมีความเห็นอย่างนี้ว่า ความไม่ล�ำบาก
จักมีแก่เรา แต่ความขัดใจจักมีแก่บุคคลผู้ต้องอาบัติ เพราะ
บุคคลผูต้ อ้ งอาบัติ เป็นคนมักโกรธ มีความผูกโกรธ มีทฐิ มิ นั่ แต่
ยอมสละคืนได้ง่าย และเราอาจจะให้เขาออกจากอกุศล ด�ำรง
อยู่ในกุศลได้ ก็เรื่องความขัดใจของบุคคลผู้ต้องอาบัติน้ี เป็น
เรือ่ งเล็กน้อย ส่วนเรือ่ งทีเ่ ราอาจจะให้เขาออกจากอกุศล ด�ำรง
อยู่ในกุศลนั่นแล เป็นเรื่องใหญ่กว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าพวก
เธอมีความเห็นอย่างนี้ ก็ควรพูด
อนึ่ง ถ้าพวกเธอมีความเห็นอย่างนี้ว่า ความล�ำบากจัก
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มีแก่เรา แต่ความไม่ขัดใจจักมีแก่บุคคลผู้ต้องอาบัติ เพราะ
บุคคลผูต้ อ้ งอาบัติ เป็นคนไม่มกั โกรธ ไม่ผกู โกรธ มีทฐิ มิ นั่ ยอม
สละคืนได้ยาก และเราอาจจะให้เขาออกจากอกุศล ด�ำรงอยูใ่ น
กุศลได้ ก็เรือ่ งความล�ำบากของเรา เป็นเรือ่ งเล็กน้อย ส่วนเรือ่ ง
ทีเ่ ราอาจจะให้เขาออกจากอกุศล ด�ำรงอยูใ่ นกุศลได้นนั่ แล เป็น
เรื่องใหญ่กว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าพวกเธอมีความเห็นอย่าง
นี้ ก็ควรพูด
ถ้าพวกเธอมีความเห็นอย่างนี้ว่า ความล�ำบากจักมีแก่
เรา และความขัดใจจักมีแก่บุคคลผู้ต้องอาบัติ เพราะบุคคลผู้
ต้องอาบัติ เป็นคนมักโกรธ มีความผูกโกรธ มีทิฐิมั่น ยอมสละ
คืนได้ยาก แต่เราอาจจะให้เขาออกจากอกุศล ด�ำรงอยู่ในกุศล
ได้ ก็เรื่องความล�ำบากของเราและความขัดใจของบุคคลผู้ต้อง
อาบัตนิ เี้ ป็นเรือ่ งเล็กน้อย ส่วนเรือ่ งทีเ่ ราอาจจะให้เขาออกจาก
อกุศล ด�ำรงอยูใ่ นกุศลได้นนั่ แล เป็นเรือ่ งใหญ่กว่า ดูกรภิกษุทงั้
หลาย ถ้าพวกเธอมีความเห็นอย่างนี้ก็ควรพูด
แต่ถ้าพวกเธอมีความเห็นอย่างนี้ว่า ความล�ำบากจักมี
แก่เรา และความขัดใจจักมีแก่บุคคลผู้ต้องอาบัติ เพราะบุคคล
ผู้ต้องอาบัติ เป็นคนมักโกรธ มีความผูกโกรธ มีทิฐิมั่น สละคืน
ได้ยาก ทัง้ เราก็ไม่อาจจะให้เขาออกจากอกุศล ด�ำรงอยูใ่ นกุศล
ได้ พวกเธอก็ต้องไม่ละเลยอุเบกขาในบุคคลเช่นนี้  
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อพวกเธอนั้นพร้อมเพรียงกัน
ยินดีตอ่ กัน ไม่ววิ าทกัน ศึกษาอยู่ พึงเกิดการพูดเล่นส�ำนวนกัน
แข่งขันกันด้วยทิฐิ ผูกใจเจ็บกัน ไม่เชื่อถือกัน ไม่ยินดีต่อกันขึ้น
พวกเธอพึงส�ำคัญภิกษุที่เป็นฝ่ายเดียวกันในที่นั้นรูปใดว่า ว่า
ง่าย พึงเข้าไปหารูปนั้น แล้วกล่าวแก่เธออย่างนี้ว่า ดูกรท่านผู้
มีอายุ เรื่องที่พวกเราพร้อมเพรียงกัน ยินดีต่อกัน ไม่วิวาทกัน
ศึกษาอยู่ เกิดการพูดเล่นส�ำนวนกัน แข่งขันกันด้วยทิฐิ ผูกใจ
เจ็บกัน ไม่เชื่อถือกัน ไม่ยินดีต่อกันขึ้นนั้น พระสมณะเมื่อทรง
ทราบจะพึงทรงติเตียน ดูกรท่านผู้มีอายุ ภิกษุไม่ละภาวะขัด
แย้งแข่งดีที่ด�ำรงอยู่นี้แล้วแล จะพึงท�ำนิพพานให้แจ้งไม่ได้  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุอ่ืนๆ พึงถามเธออย่างนี้ว่า
ท่านให้ภกิ ษุเหล่านีข้ องพวกเราออกจากอกุศล ด�ำรงอยูใ่ นกุศล
แล้วหรือ ภิกษุเมือ่ จะพยากรณ์โดยชอบ พึงพยากรณ์อย่างนีว้ า่
ดูกรท่านผู้มีอายุ ในเรื่องนี้ ข้าพเจ้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้ว
พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าฟังธรรม
ของพระองค์แล้ว ได้กล่าวแก่ภิกษุเหล่านั้น ภิกษุเหล่านั้นฟัง
ธรรมแล้ว ออกจากอกุศล และด�ำรงอยูใ่ นกุศลได้แล้ว ภิกษุเมือ่
พยากรณ์อย่างนีแ้ ล ชือ่ ว่าไม่ยกตน ไม่ขม่ คนอืน่ พยากรณ์ธรรม
สมควรแก่ธรรม ชอบด้วยเหตุ ย่อมไม่ถึงฐานะน่าต�ำหนิด้วย
(๑๔/๔๙-๕๐/๓๔-๓๖)
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อธิกรณ์

ว่าด้วยประเด็นขัดแย้ง
(สมถขันธกะ)

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อธิกรณ์ ๔ นี้ คือ วิวาทาธิกรณ์ อนุวาทาธิกรณ์ อาปัตตาธิกรณ์ กิจจาธิกรณ์ (๖/๖๓๒/๒๙๙)
วิวาทาธิกรณ์
วิวาทาธิกรณ์ เป็นไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ ย่อม
วิวาทกันว่า
๑. นี้เป็นธรรม นี้ไม่เป็นธรรม
๒. นี้เป็นวินัย นี้ไม่เป็นวินัย
๓. นี้พระตถาคตเจ้าตรัสภาษิตไว้ นี้พระตถาคตเจ้าไม่
ได้ตรัสภาษิตไว้
๔. นี้พระตถาคตเจ้าทรงประพฤติมา นี้พระตถาคตเจ้า
ไม่ได้ทรงประพฤติมา
๕. นี้พระตถาคตเจ้าทรงบัญญัติไว้ นี้พระตถาคตเจ้าไม่
ได้ทรงบัญญัติไว้
๖. นี้เป็นอาบัติ นี้ไม่เป็นอาบัติ
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๗. นี้เป็นอาบัติเบา นี้เป็นอาบัติหนัก
๘. นีเ้ ป็นอาบัตมิ สี ว่ นเหลือ นีเ้ ป็นอาบัตหิ าส่วนเหลือมิได้
๙. นี้เป็นอาบัติชั่วหยาบ นี้เป็นอาบัติไม่ชั่วหยาบ
ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแก่งแย่ง ความทุม่
เถียง ความกล่าวต่างกัน ความกล่าวประการอื่น การพูดเพื่อ
ความกลัดกลุ้มใจ ความหมายมั่น ในเรื่องนั้นอันใด นี้เรียกว่า
วิวาทาธิกรณ์ (๖/๖๓๓/๒๙๙-๓๐๐)
อนุวาทาธิกรณ์
อนุวาทาธิกรณ์ เป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุ
ทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ ย่อมโจทภิกษุด้วยศีลวิบัติ อาจารวิบัติ
ทิฐวิ บิ ตั ิ หรืออาชีววิบตั ิ การโจท การกล่าวหา การฟ้องร้อง การ
ประท้วง ความเป็นผูค้ ล้อยตาม การท�ำความอุตสาหะโจท การ
ตามเพิ่มก�ำลังให้ ในเรื่องนั้นอันใด นี้เรียกว่าอนุวาทาธิกรณ์
(๖/๖๓๔/๓๐๐)
อาปัตตาธิกรณ์
อาปัตตาธิกรณ์ เป็นไฉน อาบัติทั้ง ๕ กอง ๗ กอง ชื่อ
อาปัตตาธิกรณ์ นี้เรียกว่าอาปัตตาธิกรณ์ (๖/๖๓๕/๓๐๐)
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กิจจาธิกรณ์
กิจจาธิกรณ์ เป็นไฉน ความเป็นหน้าที่ ความเป็นกรณีย์
แห่งสงฆ์อันใด คือ อปโลกนกรรม ญัตติกรรม ญัตติทุติยกรรม
ญัตติจตุตถกรรม นี้เรียกว่ากิจจาธิกรณ์ (๖/๖๓๖/๓๐๐)
การระงับอธิกรณ์
(สามคามสูตร)

ดูกรอานนท์ ก็อธิกรณ์สมถะนี้เพื่อระงับอธิกรณ์อันเกิด
แล้ว มี ๗ อย่างแล คือ สัมมุขาวินยั สติวนิ ยั อมูฬหวินยั ปฏิญญา
ตกรณะ เยภุยยสิกา ตัสสปาปิยสิกา ติณวัตถารกะ  
สัมมุขาวินัย (ให้ระเบียบอันพึงท�ำในที่พร้อมหน้า)
ดูกรอานนท์ สัมมุขาวินัย คือ พวกภิกษุในธรรมวินัยนี้
ย่อมวิวาทกัน ว่าเป็นธรรมหรือมิใช่ธรรม ว่าเป็นวินัยหรือมิใช่
วินยั ดูกร อานนท์ ภิกษุเหล่านัน้ ทัง้ หมดแล พึงพร้อมเพรียงกัน
ประชุมพิจารณาแบบแผนธรรม ครั้นพิจารณาแล้ว พึงให้
อธิกรณ์นนั้ ระงับโดยอาการทีเ่ รือ่ งลงกันได้ในแบบแผนธรรมนัน้
ดูกรอานนท์ อย่างนี้แล เป็นสัมมุขาวินัย  
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สติวินัย (ความเป็นผู้ไม่ผิดแน่เพราะมีสติไพบูลย์)
ดูกรอานนท์ สติวินัย คือ พวกภิกษุในธรรมวินัยนี้ โจท
ภิกษุด้วยอาบัติหนักเห็นปานนี้ คือ ปาราชิกหรือใกล้เคียง
ปาราชิกว่า ท่านผู้มีอายุระลึกได้หรือไม่ว่าท่านต้องอาบัติหนัก
เห็นปานนี้ คือปาราชิกหรือใกล้เคียงปาราชิกแล้ว ภิกษุนนั้ ตอบ
อย่างนี้ว่า ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ข้าพเจ้าระลึกไม่ได้เลยว่า
ข้าพเจ้าต้องอาบัตหิ นักเห็นปานนี้ เมือ่ เป็นเช่นนี้ สงฆ์ตอ้ งให้สติ
วินัยแก่ภิกษุนั้นแล ดูกรอานนท์ อย่างนี้แลเป็นสติวินัย
อมูฬหวินัย (ความเป็นผู้ไม่ผิดเพราะวิกลจริต)
ดูกรอานนท์ อมูฬหวินัย คือ พวกภิกษุในธรรมวินัยนี้
โจทภิกษุด้วยอาบัติหนักเห็นปานนี้ คือ ปาราชิกหรือใกล้เคียง
ปาราชิกว่า ท่านผู้มีอายุจงระลึกดูเถิดว่า ท่านต้องอาบัติหนัก
เห็นปานนี้ คือ ปาราชิกหรือใกล้เคียงปาราชิกแล้ว ภิกษุนนั้ ตอบ
อย่างนี้ว่า ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ข้าพเจ้าระลึกไม่ได้เลยว่า
ข้าพเจ้าต้องอาบัตหิ นักเห็นปานนี้ ภิกษุผโู้ จทนัน้ ปลอบโยนเธอ
ผู้ก�ำลังท�ำลายอยู่นี้ว่า เอาเถอะ ท่านผู้มีอายุ จงรู้ตัวให้ดีเถิด
เผื่อจะระลึกได้ว่าต้องอาบัติหนักเห็นปานนี้ คือ ปาราชิกหรือ
ใกล้เคียงปาราชิกแล้ว ภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านผู้มีอายุทั้ง
หลาย ข้าพเจ้าถึงความเป็นบ้า ใจฟุ้งซ่านแล้ว กรรมอันไม่
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สมควรแก่สมณะเป็นอันมาก ข้าพเจ้าผู้เป็นบ้าได้ประพฤติล่วง
และได้พูดละเมิดไป ข้าพเจ้าระลึกมันไม่ได้ว่า ข้าพเจ้าผู้หลง
ท�ำกรรมนีไ้ ปแล้ว เมือ่ เป็นเช่นนี้ สงฆ์ตอ้ งให้อมูฬหวินยั แก่ภกิ ษุ
นั้น
ปฏิญญาตกรณะ (ท�ำตามสารภาพ)
ดูกรอานนท์ ปฏิญญาตกรณะเป็นอย่างไร คือ ภิกษุใน
ธรรมวินยั นี้ ถูกโจทหรือไม่ถกู โจทก็ตาม ย่อมระลึกและเปิดเผย
อาบัติได้ เธอพึงเข้าไปหาภิกษุผู้แก่กว่า ห่มจีวรเฉวียงบ่าข้าง
หนึ่ง แล้วไหว้เท้า นั่งกระโหย่ง ประคองอัญชลี กล่าวแก่ภิกษุ
นั้นอย่างนี้ว่า  
ข้าแต่ทา่ นผูเ้ จริญ ข้าพเจ้าต้องอาบัตชิ อื่ นีแ้ ล้ว ขอแสดง
คืนอาบัตินั้น  
ภิกษุผแู้ ก่กว่านัน้ กล่าวอย่างนีว้ า่ ท่านเห็นหรือ  เธอตอบ
ว่า ข้าพเจ้าเห็น  
ภิกษุผู้แก่กว่านั้นกล่าวว่า ท่านพึงถึงความส�ำรวมต่อไป
เถิด เธอกล่าวว่า ข้าพเจ้าจักถึงความส�ำรวม  
ดูกรอานนท์ อย่างนี้แล เป็นปฏิญญาตกรณะ
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เยภุยยสิกา (การแก้ปญ
ั หาโต้เถียงทีไ่ ม่มขี อ้ ยุติ ด้วยการวินจิ ฉัย
ตามความเห็นข้างมาก)
ดูกรอานนท์ เยภุยยสิกา คือ ภิกษุเหล่านัน้ ไม่อาจระงับ
อธิกรณ์นั้นในอาวาสนั้นได้ พึงพากันไปยังอาวาสที่มีภิกษุ
มากกว่า ภิกษุทั้งหมดพึงพร้อมเพรียงกันประชุมในอาวาสนั้น
ครั้นแล้วพึงพิจารณาแบบแผนธรรม ครั้นพิจารณาแล้ว พึงให้
อธิกรณ์นนั้ ระงับโดยอาการทีเ่ รือ่ งลงกันได้ในแบบแผนธรรมนัน้
ดูกรอานนท์ อย่างนี้แล เป็นเยภุยยสิกา
ตัสสปาปิยสิกา (การตัดสินปรับอาบัติแก่ภิกษุผู้เลวทราม
ให้การกลับกลอก)
ดูกรอานนท์ ตัสสปาปิยสิกา คือ พวกภิกษุในธรรมวินัย
นี้ โจทภิกษุดว้ ยอาบัตหิ นักเห็นปานนี้ คือ ปาราชิกหรือใกล้เคียง
ปาราชิกว่า ท่านผูม้ อี ายุระลึกได้หรือไม่วา่ ท่านต้องอาบัตหิ นัก
เห็นปานนี้ คือ ปาราชิกหรือใกล้เคียงปาราชิกแล้ว ภิกษุนนั้ ตอบ
อย่างนี้ว่า ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ข้าพเจ้าระลึกไม่ได้เลยว่า
ข้าพเจ้าต้องอาบัตหิ นักเห็นปานนี้ ภิกษุผโู้ จทนัน้ ปลอบโยนเธอ
ผูก้ ำ� ลังท�ำลายอยูน่ วี้ า่ เอาเถอะ ท่านผูม้ อี ายุ จงมีสติสมั ปชัญญะ
รู้ตัวให้ดีเถิด เผื่อจะระลึกได้ว่าต้องอาบัติหนักเห็นปานนี้ คือ
ปาราชิกหรือใกล้เคียงปาราชิกแล้ว ภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า
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ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ข้าพเจ้าระลึกไม่ได้เลยว่า ข้าพเจ้าต้อง
อาบัติหนักเห็นปานนี้ คือ ปาราชิกหรือใกล้เคียงปาราชิก แต่
ข้าพเจ้าระลึกได้ว่า ข้าพเจ้าต้องอาบัติชื่อนี้เพียงเล็กน้อย ภิกษุ
ผู้โจทนั้นปลอบโยนเธอผู้ก�ำลังท�ำลายอยู่นี้ว่า เอาเถอะ ท่านผู้
มีอายุจงรู้ตัวให้ดีเถิด เผื่อจะระลึกได้ว่าต้องอาบัติหนักเห็น
ปานนี้ คือ ปาราชิกหรือใกล้เคียงปาราชิกแล้ว ภิกษุนั้นกล่าว
อย่างนีว้ า่ ท่านผูม้ อี ายุทงั้ หลาย อันทีจ่ ริง ข้าพเจ้าต้องอาบัตชิ อื่
นีเ้ พียงเล็กน้อย ไม่ถกู ใครถามยังรับ ไฉนข้าพเจ้าต้องอาบัตหิ นัก
เห็นปานนี้ คือ ปาราชิกหรือใกล้เคียงปาราชิกแล้ว ถูกถาม จัก
ไม่รบั เล่า ภิกษุผโู้ จทนัน้ กล่าวอย่างนีว้ า่ ท่านผูม้ อี ายุ ก็ทา่ นต้อง
อาบัตชิ อื่ นีเ้ พียงเล็กน้อย ไม่ถกู ถามยังไม่รบั ไฉนท่านต้องอาบัติ
หนักเห็นปานนี้ คือ ปาราชิกหรือใกล้เคียงปาราชิกแล้ว ไม่ถูก
ถามจักรับเล่า เอาเถอะท่านผู้มีอายุ จงรู้ตัวให้ดีเถิด เผื่อจะ
ระลึกได้วา่ ต้องอาบัตหิ นักเห็นปานนี้ คือ ปาราชิกหรือใกล้เคียง
ปาราชิกแล้ว ภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย
ข้าพเจ้าก�ำลังระลึกได้แล ข้าพเจ้าต้องอาบัตหิ นักเห็นปานนี้ คือ
ปาราชิกหรือใกล้เคียงปาราชิกแล้ว ค�ำทีว่ า่ ข้าพเจ้าระลึกไม่ได้
ว่า ข้าพเจ้าต้องอาบัตหิ นักเห็นปานนีค้ อื ปาราชิกหรือใกล้เคียง
ปาราชิกนี้ ข้าพเจ้าพูดพลัง้ พูดพลาดไป ดูกรอานนท์ อย่างนีแ้ ล
เป็นตัสสปาปิยสิกา  
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ติณวัตถารกะ (การระงับปัญหาเพื่อมิให้บานปลาย ด้วยวิธีดัง
กลบไว้ด้วยหญ้า)
ดูกรอานนท์ ก็ติณวัตถารกะ คือ พวกภิกษุในธรรมวินัย
นี้ เกิดขัดใจทะเลาะวิวาทกันอยู่ ได้ประพฤติล่วงและได้พูด
ละเมิดกรรมอันไม่สมควรแก่สมณะเป็นอันมาก ภิกษุเหล่านั้น
ทั้งหมด พึงพร้อมเพรียงกันประชุม ครั้นแล้ว ภิกษุผู้ฉลาดใน
บรรดาภิกษุทเี่ ป็นฝ่ายเดียวกัน พึงลุกจากอาสนะ ห่มจีวรเฉวียง
บ่าข้างหนึง่ ประนมอัญชลี ประกาศให้สงฆ์ทราบว่า ข้าแต่สงฆ์
ผู้เจริญ ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า เราทั้งหลายในที่นี้ เกิดขัดใจ
ทะเลาะวิวาทกันอยู่ ได้ประพฤติล่วง และได้พูดละเมิดกรรม
อันไม่สมควรแก่สมณะเป็นอันมาก ถ้าสงฆ์มีความพรั่งพร้อม
ถึงที่แล้ว ข้าพเจ้าพึงแสดงอาบัติของท่านผู้มีอายุเหล่านี้และ
ของตน ยกเว้นอาบัติที่มีโทษหยาบและอาบั ติ ที่พั ว พั น กั บ
คฤหัสถ์ ด้วยวินัยเพียงดังว่ากลบไว้ด้วยหญ้า ในท่ามกลางสงฆ์
เพื่อประโยชน์แก่ท่านผู้มีอายุเหล่านี้และแก่ตน  
ต่อนัน้ ภิกษุผฉู้ ลาดในบรรดาภิกษุทเี่ ป็นฝ่ายเดียวกันอีก
ฝ่ายหนึ่ง พึงลุกจากอาสนะ ห่มจีวรเฉวียงบ่าข้างหนึ่ง ประนม
อัญชลี ประกาศให้สงฆ์ทราบว่า ข้าแต่สงฆ์ผู้เจริญ ขอสงฆ์จง
ฟังข้าพเจ้า เราทัง้ หลายในทีน่ ี้ เกิดขัดใจทะเลาะวิวาทกันอยู่ ได้
ประพฤติลว่ ง และได้พดู ละเมิดกรรมอันไม่สมควรแก่สมณะเป็น
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อันมาก ถ้าสงฆ์มีความพรั่งพร้อมถึงที่แล้ว ข้าพเจ้าพึงแสดง
อาบัตขิ องท่านผูม้ อี ายุเหล่านีแ้ ละของตน ยกเว้นอาบัตทิ มี่ โี ทษ
หยาบและอาบัติที่พัวพันกับคฤหัสถ์ ด้วยวินัยเพียงดังว่ากลบ
ไว้ด้วยหญ้า ในท่ามกลางสงฆ์ เพื่อประโยชน์แก่ท่านผู้มีอายุ
เหล่านี้และแก่ตน  
ดูกรอานนท์ อย่างนี้แล เป็นติณวัตถารกะ
(๑๔/๕๘-๖๔/๔๑-๔๔)
อธิกรณ์ระงับได้เพื่อละอกุศลกลับมาตั้งมั่นในกุศล

ดูก รภิก ษุทั้งหลาย หากภิกษุพวกนั้ น สามารถระงั บ
อธิกรณ์นนั้ ได้ นีเ้ รียกว่า อธิกรณ์ระงับแล้ว ระงับด้วยอะไร ด้วย
สัมมุขาวินัย ในสัมมุขาวินัยนั้น มีอะไรบ้าง มีความพร้อมหน้า
สงฆ์ ความพร้อมหน้าธรรม ความพร้อมหน้าวินัย ความพร้อม
หน้าบุคคล
ก็ความพร้อมหน้าสงฆ์ในสัมมุขาวินัยนั้นอย่างไร คือ
ภิกษุผู้เข้ากรรมมีจ�ำนวนเท่าไร ภิกษุเหล่านั้นมาประชุมกัน น�ำ
ฉันทะของผูค้ วรฉันทะมา ผูอ้ ยูพ่ ร้อมหน้ากันไม่คดั ค้าน นีช้ อื่ ว่า
ความพร้อมหน้าสงฆ์ในสัมมุขาวินัยนั้น
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ก็ความพร้อมหน้าธรรม ความพร้อมหน้าวินัย ในสัมมุขาวินยั นัน้ อย่างไร คือ อธิกรณ์นนั้ ระงับโดยธรรม โดยวินยั และ
โดยสัตถุศาสน์ใด นี้ชื่อว่า ความพร้อมหน้าธรรม ความพร้อม
หน้าวินัย ในสัมมุขาวินัยนั้น
ก็ความพร้อมหน้าบุคคลในสัมมุขาวินัยนั้นอย่างไร คือ
โจทก์และจ�ำเลยทัง้ สอง เป็นคูต่ อ่ สูใ้ นคดีอยูพ่ ร้อมหน้ากัน นีช้ อื่
ว่า ความพร้อมหน้าบุคคลในสัมมุขาวินัยนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากอธิกรณ์ระงับอย่างนี้ ผู้ท�ำการ
รือ้ ฟืน้ เป็นปาจิตตียท์ รี่ อื้ ฟืน้ ผูใ้ ห้ฉนั ทะติเตียนเป็นปาจิตตียท์ ตี่ ิ
เตียน (๖/๖๗๒/๓๑๐)
อุพพาหิกวิธี

ว่าด้วยการระงับอธิกรณ์ท่ามกลางความเซ็งแซ่

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าเมื่อภิกษุเหล่านั้นวินิจฉัยอธิกรณ์
นั้นอยู่ มีเสียงเซ็งแซ่เกิดขึ้นและไม่ทราบความแห่งถ้อยค�ำที่
กล่าวแล้วนั้น เราอนุญาตให้ระงับอธิกรณ์เห็นปานนี้ด้วยอุพพาหิกวิธี ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์คุณ ๑๐ ประการ สงฆ์พึง
สมมติด้วยอุพพาหิกวิธี องค์คุณ ๑๐ ประการ คือ
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๑. เป็นผู้มีศีล ส�ำรวมในปาติโมกข์สังวร ถึงพร้อมด้วย
อาจาระและโคจร มีปรกติเห็นภัยในโทษมีประมาณเล็กน้อย
๒. เป็นพหูสูต ทรงสุตะ สั่งสมสุตะ ธรรมเหล่านั้นใด
ไพเราะในเบื้ อ งต้ น ท่ า มกลาง และที่ สุ ด ย่ อ มสรรเสริ ญ
พรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง
๓. จ�ำปาติโมกข์ได้ดโี ดยพิสดาร จ�ำแนกดี สวดดี วินจิ ฉัย
ถูกต้องโดยสูตร โดยอนุพยัญชนะ
๔. เป็นผู้ตั้งมั่นในพระวินัย ไม่คลอนแคลน
๕. เป็นผู้อาจชี้แจงให้คู่ต่อสู้ในอธิกรณ์ยินยอม เข้าใจ
เพ่งเห็น เลื่อมใส
๖. เป็นผู้ฉลาดเพื่อยังอธิกรณ์อันเกิดขึ้นให้ระงับ
๗. รู้อธิกรณ์
๘. รู้เหตุเกิดอธิกรณ์
๙. รู้ความระงับแห่งอธิกรณ์
๑๐. รู้ทางระงับอธิกรณ์
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สมมติภิกษุผู้ประกอบ
ด้วยองค์คุณ ๑๐ นี้ ด้วยอุพพาหิกวิธี
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็แล สงฆ์พงึ สมมติอย่างนี้ พึงขอร้อง
ภิกษุก่อน ครั้นแล้วภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์
ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้
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ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า เมื่อพวกเราวินิจฉัย
อธิกรณ์นี้อยู่ มี เ สี ย งเซ็ ง แซ่ เ กิ ด ขึ้ น และไม่ ท ราบอรรถแห่ ง
ถ้อยค�ำที่กล่าวแล้วนั้น ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว
สงฆ์พึงสมมติภิกษุมีชื่อนี้ มีชื่อนี้ด้วย เพื่อระงับอธิกรณ์นี้ ด้วย
อุพพาหิกวิธี นี้เป็นญัตติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า เมื่อพวกเราวินิจฉัย
อธิกรณ์นี้อยู่ มีเสียงเซ็งแซ่เกิดขึ้น และไม่ทราบความแห่ง
ถ้อยค�ำที่กล่าวแล้วนั้น สงฆ์สมมติภิกษุมีชื่อนี้ มีชื่อนี้ด้วย เพื่อ
ระงับอธิกรณ์นี้ ด้วยอุพพาหิกวิธี การสมมติภิกษุมีชื่อนี้ มีชื่อนี้
ด้วย เพื่อระงับอธิกรณ์นี้ ด้วยอุพพาหิกวิธี ชอบแก่ท่านผู้ใด
ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
ภิกษุมีชื่อนี้ มีชื่อนี้ด้วย อันสงฆ์สมมติแล้ว เพื่อระงับ
อธิกรณ์นี้ ด้วยอุพพาหิกวิธี ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้า
ทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้
ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ถ้ า ภิ ก ษุ เ หล่ า นั้ น สามารถระงั บ
อธิกรณ์นั้นด้วยอุพพาหิกวิธี นี้เรียกว่า อธิกรณ์ระงับแล้ว
(๖/๖๗๕-๖๗๗/๓๑๒-๓๑๔)
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เยภุยยสิกา

ว่าด้วยการแก้ปัญหาโต้เถียงที่ไม่มีข้อยุติ
(เยภุยยสิกา)

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ระงับอธิกรณ์เห็น
ปานนี้ด้วยเยภุยยสิกา พึงสมมติภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ ให้
เป็นผู้ให้จับฉลาก คือ
๑. ไม่ถึงความล�ำเอียงเพราะความชอบพอ
๒. ไม่ถึงความล�ำเอียงเพราะความเกลียดชัง
๓. ไม่ถึงความล�ำเอียงเพราะความงมงาย
๔. ไม่ถึงความล�ำเอียงเพราะความกลัว และ
๕. รู้จักฉลากที่จับแล้วและยังไม่จับ
(๖/๖๑๑/๒๘๔-๒๘๕)
สวดสมนุภาสน์ตักเตือน ๑
(เตรสกัณฑ์)

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆ์พึงสวดสมนุภาสน์อย่างนี้
ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา ว่าดังนี้
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ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุผู้มีชื่อนี้ผู้นี้
ตะเกียกตะกายเพื่อท�ำลายสงฆ์ผู้พร้อมเพรียง เธอไม่สละเรื่อง
นัน้ ถ้าความพร้อมพรัง่ ของสงฆ์ถงึ ทีแ่ ล้ว สงฆ์พงึ สวดสมนุภาสน์
ภิกษุผู้มีชื่อนี้ เพื่อให้สละเรื่องนั้นเสีย นี่เป็นญัตติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุผู้มีชื่อนี้ผู้นี้
ตะเกียกตะกายเพื่อท�ำลายสงฆ์ผู้พร้อมเพรียง เธอไม่สละเรื่อง
นั้น สงฆ์สวดสมนุภาสน์ภิกษุผู้มีชื่อนี้ เพื่อให้สละเรื่องนั้น การ
สวดสมนุภาสน์ภิกษุผู้มีชื่อนี้ เพื่อให้สละเรื่องนั้นเสีย ชอบแก่
ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้น
พึงพูด
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สอง ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์
จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุผมู้ ชี อื่ นีผ้ นู้ ี้ ตะเกียกตะกายเพือ่ ท�ำลายสงฆ์
ผู้พร้อมเพรียง เธอไม่สละเรื่องนั้น สงฆ์สวดสมนุภาสน์ภิกษุผู้
มีชื่อนี้ เพื่อให้สละเรื่องนั้น การสวดสมนุภาสน์ภิกษุผู้มีชื่อนี้
เพื่อให้สละเรื่องนั้นเสีย ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง
ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงพูด
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สาม ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์
จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุผมู้ ชี อื่ นีผ้ นู้ ี้ ตะเกียกตะกายเพือ่ ท�ำลายสงฆ์
ผู้พร้อมเพรียง เธอไม่สละเรื่องนั้น สงฆ์สวดสมนุภาสน์ภิกษุผู้
มีชื่อนี้ เพื่อให้สละเรื่องนั้น การสวดสมนุภาสน์ภิกษุผู้มีชื่อนี้
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เพื่อให้สละเรื่องนั้นเสีย ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง
ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
ภิกษุผู้มีชื่อนี้ สงฆ์สวดสมนุภาสน์แล้ว เพื่อให้สละเรื่อง
นั้น ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่าง
นี้ (๑/๕๙๖/๗๑๕-๗๑๖)
สวดสมนุภาสน์ตักเตือน ๒
(เตรสกัณฑ์)

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆ์พึงสวดสมนุภาสน์อย่างนี้
ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุมชี อื่ นีผ้ นู้ ี้ อันภิกษุ
ทั้งหลายว่ากล่าวอยู่ถูกทางธรรม ย่อมท�ำตนให้เป็นผู้อันใครๆ
ว่ากล่าวไม่ได้ ภิกษุนั้นไม่สละเรื่องนั้น ถ้าความพร้อมพรั่งของ
สงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงสวดสมนุภาสน์ภิกษุมีชื่อนี้ เพื่อให้สละ
เรื่องนั้น นี่เป็นญัตติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุมชี อื่ นีผ้ นู้ ี้ อันภิกษุ
ทั้งหลายว่ากล่าวอยู่ถูกทางธรรม ย่อมท�ำตนให้เป็นผู้อันใครๆ
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ว่ากล่าวไม่ได้ ภิกษุนนั้ ไม่สละเรือ่ งนัน้ สงฆ์สวดสมนุภาสน์ภกิ ษุ
มีชื่อนี้ เพื่อให้สละเรื่องนั้นเสีย การสวดสมนุภาสน์ภิกษุมีชื่อนี้
เพื่อให้สละเรื่องนั้นเสีย ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง
ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงพูด
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สอง ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์
จงฟังข้าพเจ้า ฯ
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สาม ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์
จงฟังข้าพเจ้า ฯ
ภิกษุมชี อื่ นี้ อันสงฆ์สวดสมนุภาสน์แล้ว เพือ่ ให้สละเรือ่ ง
นั้น ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่าง
นี้ (๑/๖๑๐/๗๒๕)
สวดสมนุภาสน์ตักเตือน ๓
(เตรสกัณฑ์)

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆ์พึงสวดสมนุภาสน์อย่างนี้
ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุมชี อื่ นีผ้ นู้ ี้ ถูกสงฆ์
281

พระไตรปิ ฎกชุดพิเศษ แก่นพระวินัยปิ ฎก

ท�ำปัพพาชนียกรรมแล้ว ใส่ความภิกษุทงั้ หลายว่า ล�ำเอียงด้วย
ความพอใจ ล�ำเอียงด้วยความขัดเคือง ล�ำเอียงด้วยความหลง
ล�ำเอียงด้วยความกลัว เธอยังไม่สละเรื่องนั้น ถ้าความพร้อม
พรัง่ ของสงฆ์ถงึ ทีแ่ ล้ว สงฆ์พงึ สวดสมนุภาสน์ภกิ ษุผมู้ ชี อื่ นี้ เพือ่
ให้สละเรื่องนั้นเสีย นี่เป็นญัตติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุมชี อื่ นีผ้ นู้ ี้ ถูกสงฆ์
ท�ำปัพพาชนียกรรม แล้ว ใส่ความภิกษุทงั้ หลายว่า ล�ำเอียงด้วย
ความขัดเคือง ล�ำเอียงด้วยความหลง ล�ำเอียงด้วยความกลัว
เธอยังไม่สละเรื่องนั้น สงฆ์สวดสมนุภาสน์ภิกษุมีชื่อนี้ผู้นี้ เพื่อ
ให้สละเรือ่ งนัน้ เสีย การสวดสมนุภาสน์ภกิ ษุผมู้ ชี อื่ นี้ เพือ่ ให้สละ
เรื่องนั้นเสีย ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่
ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สอง ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์
จงฟังข้าพเจ้า ฯ
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สาม ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์
จงฟังข้าพเจ้า ฯ
ภิกษุมชี อื่ นี้ อันสงฆ์สวดสมนุภาสน์แล้ว เพือ่ ให้สละเรือ่ ง
นั้น ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่าง
นี้ (๑/(๖๒๖/๗๓๘-๗๓๙)
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วิธีสวดสมนุภาสน์ตักเตือน(ภิกษุณี)
(สัตตรสกัณฑ์)

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสมนุภาสน์นั้นพึงสวดอย่างนี้
ภิกษุณีผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติ
จตุตถกรรมวาจา ว่าดังนี้
แม่เจ้าเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุณีมีชื่อนี้ผู้นี้
โกรธ ขัดใจ กล่าวอย่างนี้ว่า ข้าพเจ้าขอบอกคืนพระพุทธเจ้า
ขอบอกคืนพระธรรม ขอบอกคืนพระสงฆ์ ขอบอกคืนสิกขา
ภิกษุณีที่ชื่อว่าสมณี จะมีเฉพาะสมณีศากยธิดาเหล่านี้เมื่อไร
แม้สมณีเหล่าอืน่ ทีม่ คี วามละอาย มีความรังเกียจ ผูใ้ คร่ตอ่ สิกขา
ก็ยังมี ข้าพเจ้าจักไปประพฤติพรหมจรรย์ในส�ำนักสมณีเหล่า
นัน้ ดังนี้ นางยังไม่สละวัตถุนนั้ ถ้าความพร้อมพรัง่ ของสงฆ์ถงึ ที่
แล้ว สงฆ์พงึ สวดสมนุภาสน์ภกิ ษุณผี มู้ ชี อื่ นี้ เพือ่ ให้สละวัตถุนนั้
นี่เป็นญัตติ
แม่เจ้าเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุณีมีชื่อนี้ผู้นี้
โกรธ ขัดใจ กล่าวอย่างนี้ว่า ข้าพเจ้าขอบอกคืนพระพุทธเจ้า
ขอบอกคืนพระธรรม ขอบอกคืนพระสงฆ์ ขอบอกคืนสิกขา
ภิกษุณีที่ชื่อว่าสมณี จะมีเฉพาะสมณีศากยธิดาเหล่านี้เมื่อไร
แม้สมณีเหล่าอืน่ ทีม่ คี วามละอาย มีความรังเกียจ ผูใ้ คร่ตอ่ สิกขา
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ก็ยังมี ข้าพเจ้าจักไปประพฤติพรหมจรรย์ในส�ำนักสมณีเหล่า
นัน้ ดังนี้ นางยังไม่สละวัตถุนนั้ สงฆ์สวดสมนุภาสน์ภกิ ษุณมี ชี อื่
นี้ เพือ่ ให้สละวัตถุนนั้ การสวดสมนุภาสน์ภกิ ษุณมี ชี อื่ นี้ เพือ่ ให้
สละวัตถุนั้น ชอบแก่แม่เจ้าผู้ใด แม่เจ้านั้นพึงนิ่ง ไม่ชอบแก่แม่
เจ้าผู้ใด แม่เจ้าผู้นั้นพึงพูด
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้เป็นครั้งที่สอง แม่เจ้าเจ้าข้า ขอ
สงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ฯ
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้เป็นครั้งที่สาม แม่เจ้าเจ้าข้า ขอ
สงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ฯ
ภิกษุณีมีชื่อนี้ อันสงฆ์สวดสมนุภาสน์แล้ว เพื่อให้สละ
วัตถุนั้น ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วย
อย่างนี้ (๓/๖๔/๓๙-๔๐)
อนึง่ การสวดเตือนในเรือ่ งอืน่ ๆ ก็พงึ ท�ำในท�ำนองเดียวกัน
เพียงเปลีย่ นเรือ่ งทีเ่ ตือนตามเหตุการณ์จริง
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การประณามและการให้ขมา
(มหาวรรค)

ก็โดยสมัยนั้นแล สัทธิวิหาริกทั้งหลายไม่ประพฤติชอบ
ในอุปัชฌายะทั้งหลาย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ประณามสัทธิวิหาริก
ผู้ไม่ประพฤติชอบ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล อุปัชฌายะพึงประณามสัทธิวิหาริกอย่างนี้ว่า ฉันประณามเธอ เธออย่าเข้ามา ณ ที่นี้ เธอจง
ขนบาตรจีวรของเธอออกไปเสีย พึงประณามว่า เธอไม่ต้อง
อุปัฏฐากฉัน ดังนี้ก็ได้ อุปัชฌายะย่อมยังสัทธิวิหาริกให้รู้ด้วย
กายก็ได้ ให้รู้ด้วยวาจาก็ได้ ให้รู้ด้วยทั้งกายและวาจาก็ได้ เป็น
อันประณามแล้ว
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง สัทธิวิหาริกผู้ประพฤติชอบ
อุปชั ฌายะไม่พงึ ประณาม รูปใดประณามต้องอาบัตทิ กุ กฏ อนึง่
สัทธิวิหาริกผู้ประพฤติมิชอบ อุปัชฌายะจะไม่ประณามไม่ได้
รูปใดไม่ประณามต้องอาบัติทุกกฏ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัทธิวิหาริกถูกประณามแล้ว จะไม่
ขอให้อปุ ชั ฌายะอดโทษไม่ได้ รูปใดไม่ขอให้อปุ ชั ฌายะอดโทษ
ต้องอาบัติทุกกฏ
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อุปชั ฌายะอันพวกสัทธิวหิ าริกขอให้
อดโทษอยู่ จะไม่ยอมอดโทษไม่ได้ รูปใดไม่ยอมอดโทษ ต้อง
อาบัติทุกกฏ  
องค์แห่งการประณาม

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุปัชฌายะพึงประณามสัทธิวิหาริก
ผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ คือ
๑. หาความรักใคร่อย่างยิ่งในอุปัชฌายะมิได้
๒. หาความเลื่อมใสอย่างยิ่งมิได้
๓. หาความละอายอย่างยิ่งมิได้
๔. หาความเคารพอย่างยิ่งมิได้ และ
๕. หาความหวังดีต่ออย่างยิ่งมิได้
องค์แห่งความไม่ควรประณาม

ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อุปชั ฌายะไม่พงึ ประณามสัทธิวหิ าริก
ผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ คือ
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๑. มีความรักใคร่อย่างยิ่งในอุปัชฌายะ
๒. มีความเลื่อมใสอย่างยิ่ง
๓. มีความละอายอย่างยิ่ง
๔. มีความเคารพอย่างยิ่ง และ
๕. มีความหวังดีต่ออย่างยิ่ง (๔/๘๓-๘๔/๗๓-๗๔)
ปฏิสารณียกรรม

การที่ภิกษุถูกสงฆ์ลงโทษให้ไปขอขมาคฤหัสถ์
(กัมมขันธกะ)

ดูกรภิกษุทง้ั หลาย ถ้าเช่นนัน้ สงฆ์จงท�ำปฏิสารณียกรรม
แก่ภิกษุ... ผู้ประพฤติไม่เหมาะสม พูดกด พูดข่มอุบาสก
อุบาสิกา คือ ให้เธอขอขมา (๖/๑๓๔/๕๔-๕๕)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์เหล่านี้ เมื่อ
สงฆ์จ�ำนงพึงลงปฏิสารณียกรรม คือ
๑. ขวนขวายเพื่อมิใช่ลาภแห่งพวกคฤหัสถ์
๒. ขวนขวายเพื่อมิใช่ประโยชน์แห่งพวกคฤหัสถ์
๓. ขวนขวายเพื่ออยู่มิได้แห่งพวกคฤหัสถ์
๔. ด่าว่าเปรียบเปรยพวกคฤหัสถ์
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๕. ยุยงพวกคฤหัสถ์กับพวกคฤหัสถ์ให้แตกกัน
๖. พูดติเตียนพระพุทธเจ้าแก่พวกคฤหัสถ์
๗. พูดติเตียนพระธรรมแก่พวกคฤหัสถ์
๘. พูดติเตียนพระสงฆ์แก่พวกคฤหัสถ์
๙. พูดกด พูดข่ม พวกคฤหัสถ์ด้วยถ้อยค�ำอันเลว
๑๐. รับค�ำอันเป็นธรรมแก่พวกคฤหัสถ์ แล้วไม่ท�ำจริง
(๖/๑๕๙-๑๖๐/๖๑)
วิธีทำ�ปฏิสารณียกรรม

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล วิธีท�ำปฏิสารณียกรรมพึงท�ำ
อย่างนี้ พึงโจทภิกษุ...ก่อน ครั้นแล้วพึงให้เธอให้การ แล้วพึง
ปรับอาบัติ
ครั้นแล้วภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์
ทราบด้วยบัญญัติจตุตถกรรมวาจา ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุ...นี้ พูดกด พูด
ข่มคหบดี ผู้มีศรัทธาเลื่อมใส เป็นทายก กัปปิยการก ผู้บ�ำรุง
สงฆ์ ด้วยถ้อยค�ำอันเลว ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว
สงฆ์พงึ ท�ำปฏิสารณียกรรมแก่ภกิ ษุ.... คือ ให้เธอขอขมาคหบดี
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นี้เป็นบัญญัติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุ...นี้ พูดกด พูด
ข่มคหบดี ผู้มีศรัทธาเลื่อมใส เป็นทายก กัปปิยการก ผู้บ�ำรุง
สงฆ์ ด้วยถ้อยค�ำอันเลว สงฆ์ท�ำปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุ... คือ
ให้เธอขอขมาคหบดี การท�ำปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุ… คือให้
เธอขอขมาคหบดี ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้น่ิง ไม่
ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สอง ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์
จงฟังข้าพเจ้า ฯ
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สาม ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์
จงฟังข้าพเจ้า ฯ
ปฏิสารณียกรรมอันสงฆ์ทำ� แล้วแก่ภกิ ษุ... คือ ให้เธอขอ
ขมาคหบดี ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้
ด้วยอย่างนี้ (๖/๑๓๔/๕๔-๕๕)
วัตร ๑๘ ข้อ ในปฏิสารณียกรรม

ดูกรภิกษุทง้ั หลาย ภิกษุทถี่ กู สงฆ์ลงปฏิสารณียกรรมแล้ว
ต้องประพฤติชอบ วิธีประพฤติชอบในปฏิสารณียกรรมนั้น ดัง
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ต่อไปนี้
๑. ไม่พึงให้อุปสมบท
๒. ไม่พึงให้นิสัย
๓. ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก
๔. ไม่พึงรับสมมติเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี
๕. แม้ได้รับสมมติแล้วก็ไม่พึงสั่งสอนภิกษุณี
๖. สงฆ์ลงปฏิสารณียกรรมเพราะอาบัติใด ไม่พึงต้อง
อาบัตินั้น
๗. ไม่พึงต้องอาบัติอื่นอันเช่นกัน
๘. ไม่พึงต้องอาบัติอันเลวทรามกว่านั้น
๙. ไม่พึงติกรรม
๑๐. ไม่พึงติภิกษุทั้งหลายผู้ท�ำกรรม
๑๑. ไม่พึงห้ามอุโบสถแก่ปกตัตตะภิกษุ
๑๒. ไม่พึงห้ามปวารณาแก่ปกตัตตะภิกษุ
๑๓. ไม่พึงท�ำการไต่สวน
๑๔. ไม่พึงเริ่มอนุวาทาธิกรณ์
๑๕. ไม่พึงยังภิกษุอื่นให้ท�ำโอกาส
๑๖. ไม่พึงโจทภิกษุอื่น
๑๗. ไม่พึงให้ภิกษุอื่นให้การ
๑๘. ไม่พึงช่วยภิกษุกับภิกษุให้สู้อธิกรณ์กัน
(๖/๑๖๓/๖๒-๖๓)
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การระงับปฏิสารณียกรรม

ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์จงระงับปฏิสารณียกรรมแก่
ภิกษุ... ผู้หายเย่อหยิ่ง มีความประพฤติสมควร ท�ำการขอขมา
หรือส่งอนุทูตขอขมาแล้ว (๖/๑๖๖/๖๔)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล วิธีระงับปฏิสารณียกรรมพึง
ระงับอย่างนี้ คือ ภิกษุนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์
เฉวียงบ่าไหว้เท้าภิกษุผู้แก่พรรษากว่า นั่งกระโหย่ง ประคอง
อัญชลี แล้วกล่าวค�ำขอระงับกรรมนั้นอย่างนี้ ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าถูกสงฆ์ลงปฏิสารณียกรรมแล้ว
ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ ข้าพเจ้าขอ
ระงับปฏิสารณียกรรม
พึงขอแม้ครั้งที่สอง ...
พึงขอแม้ครั้งที่สาม ...
ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วย
ญัตติจตุตถกรรมวาจา ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุ...นี้ ถูกสงฆ์ลง
ปฏิสารณียกรรม แล้วประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิง่ ประพฤติ
แก้ตัวได้ บัดนี้ ขอระงับ ปฏิสารณียกรรม ถ้าความพร้อมพรั่ง
ของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงระงับ ปฏิสารณียกรรม แก่ภิกษุ... นี้
เป็นญัตติ
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ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุ...นี้ ถูกสงฆ์ลง
ปฏิสารณียกรรม แล้วประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิง่ ประพฤติ
แก้ตัวได้ บัดนี้ ขอระงับ ปฏิสารณียกรรม สงฆ์ระงับปฏิสารณียกรรมแก่ภกิ ษุ... การระงับปฏิสารณียกรรมแก่ภกิ ษุ... ชอบแก่
ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้น
พึงพูด
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สอง ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์
จงฟังข้าพเจ้า ฯ
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สาม ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์
จงฟังข้าพเจ้า ฯ
ปฏิสารณียกรรม อันสงฆ์ระงับแล้วแก่ภิกษุ... ชอบแก่
สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้
(๖/๑๗๓/๖๗-๖๘)
ตัชชนียกรรม

การถอนสิทธิ์บางประการแก่ภิกษุผู้ทะเลาะวิวาท
(กัมมขันธกะ)

ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์จงท�ำตัชชนียกรรมแก่ภิกษุ
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ทีท่ ำ� การทะเลาะบาดหมาง ก็แลวิธที ำ� ตัชชนียกรรม พึงท�ำอย่าง
นี้ คือ ชั้นต้น พึงโจทภิกษุที่ทะเลาะบาดหมาง ครั้นแล้ว พึงให้
พวกเธอให้การ แล้วพึงปรับอาบัติ
ครั้นแล้ว ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์
ทราบ ด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุพวก...นี้ เป็นผูก้ อ่
ความบาด หมาง ก่อการทะเลาะ ก่อการวิวาท ก่อความอือ้ ฉาว
ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ ด้วยตนเอง ได้เข้าไปหาภิกษุพวกอื่นที่ร่วม
ก่อความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ ก่อการวิวาท ก่อความอื้อ
ฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ด้วยกัน แล้วกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านทั้ง
หลาย ผู้นั้นอย่าได้ชนะพวกท่าน พวกท่านจงโต้ตอบถ้อยค�ำให้
แข็งแรง เพราะพวกท่านเป็นผู้ฉลาด เฉียบแหลม คงแก่เรียน
และสามารถกว่าเขา อย่ากลัวเขาเลย แม้พวกผมก็จักเป็นฝัก
ฝ่ายของพวกท่าน โดยวิธีนั้น ความบาดหมางที่ยังไม่เกิดย่อม
เกิดขึน้ และทีเ่ กิดขึน้ แล้วย่อมเป็นไปเพือ่ ความเพิม่ พูน แผ่กว้าง
ออกไป ถ้าความพร้อมพรัง่ ของสงฆ์ถงึ ทีแ่ ล้ว สงฆ์พงึ ท�ำตัชชนียกรรมแก่ภิกษุพวก... นี่เป็นญัตติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุพวก...นี้ เป็นผูก้ อ่
ความบาด หมาง ก่อการทะเลาะ ก่อการวิวาท ก่อความอือ้ ฉาว
ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ ด้วยตนเอง ได้เข้าไปหาภิกษุพวกอื่นที่ร่วม
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ก่อความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ ก่อการวิวาท ก่อความอื้อ
ฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ด้วยกัน แล้วกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านทั้ง
หลาย ผู้นั้นอย่าได้ชนะพวกท่าน พวกท่านจงโต้ตอบถ้อยค�ำให้
แข็งแรง เพราะพวกท่านเป็นผู้ฉลาด เฉียบแหลม คงแก่เรียน
และสามารถกว่าเขา อย่ากลัวเขาเลย แม้พวกผมก็จักเป็นฝัก
ฝ่ายของพวกท่าน โดยวิธีนั้น ความบาดหมางที่ยังไม่เกิดย่อม
เกิดขึ้น และทีเ่ กิดขึน้ แล้วย่อมเป็นไปเพือ่ ความเพิม่ พูน แผ่กว้าง
ออกไป สงฆ์ทำ� ตัชชนียกรรมแก่ภกิ ษุพวก... การท�ำตัชชนียกรรม
แก่ภิกษุพวก... ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบ
แก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สอง ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์
จงฟังข้าพเจ้า ฯ
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สาม ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์
จงฟังข้าพเจ้า ฯ
ตัชชนียกรรม สงฆ์ท�ำแล้วแก่ภิกษุพวก... ชอบแก่สงฆ์
เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้ (๖/๓/๓-๔)

294

พระไตรปิ ฎกชุดพิเศษ แก่นพระวินัยปิ ฎก

วัตร ๑๘ ข้อ ในตัชชนียกรรม

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่ถูกสงฆ์ลงตัชชนียกรรมแล้ว
ต้องประพฤติโดยชอบ วิธปี ระพฤติโดยชอบในตัชชนียกรรมนัน้
๑๘ ประการ เช่นเดียวกับปฏิสารณียกรรม (๖/๓๓/๑๑-๑๒)
การระงับตัชชนียกรรม

ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์จงระงับตัชชนียกรรมแก่ภิกษุ
พวก... (ผูไ้ ด้ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิง่ ประพฤติแก้ตวั ได้)
(๖/๓๕/๑๒)
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็แลสงฆ์พงึ ระงับตัชชนียกรรมอย่าง
นี้ คือ ภิกษุพวกถูกสงฆ์ท�ำตัชชนียกรรมนั้น พึงเข้าไปหาสงฆ์
ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ไหว้เท้าภิกษุทงั้ หลายผูแ้ ก่พรรษากว่า
นัง่ กระโหย่ง ประคองอัญชลี กล่าวค�ำขอระงับกรรมนัน้ อย่างนี้
ว่า
ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าทั้งหลาย ถูกสงฆ์ลงตัชชนียกรรม
แล้วได้ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้
ข้าพเจ้าทั้งหลายขอระงับตัชชนียกรรม
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พึงขอแม้ครั้งที่สอง ...
พึงขอแม้ครั้งที่สาม ...
ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วย
ญัตติจตุตถกรรมวาจา ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุพวก...นี้ ถูกสงฆ์
ลงตัชชนียกรรมแล้ว ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิง่ ประพฤติ
แก้ตวั ได้ บัดนีข้ อระงับ ตัชชนียกรรม ถ้าความพร้อมพรัง่ ของสงฆ์
ถึงทีแ่ ล้ว สงฆ์พงึ ระงับ ตัชชนียกรรมแก่ภกิ ษุพวก... นีเ้ ป็นญัตติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุพวก...นี้ ถูกสงฆ์
ลงตัชชนียกรรมแล้ว ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิง่ ประพฤติ
แก้ตัวได้ บัดนี้ขอระงับ ตัชชนียกรรม สงฆ์ระงับตัชชนียกรรม
แก่ภิกษุพวก... การระงับตัชชนียกรรมแก่ภิกษุพวก... ชอบแก่
ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้น
พึงพูด
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สอง ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์
จงฟังข้าพเจ้า ฯ
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สาม ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์
จงฟังข้าพเจ้า ฯ
ตัชชนียกรรมอันสงฆ์ระงับแล้วแก่ภิกษุพวก... ชอบแก่
สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้
(๖/๔๒/๑๕-๑๖)
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นิยสกรรม

การให้กลับถือนิสย
ั อันควร
(กัมมขันธกะ)

ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เพราะเหตุนนั้ แล สงฆ์จงท�ำนิยสกรรม
แก่ภิกษุ... คือให้กลับถือนิสัยอีก(อยู่ในความควบคุม) แก่ภิกษุ
ผู้มีพฤติกรรมดังนี้
๑. ผูอ้ ยูค่ ลุกคลีกบั คฤหัสถ์ดว้ ยการคลุกคลีอนั ไม่สมควร
ทั้งที่ภิกษุทั้งหลายให้ปริวาส ให้มานัต อัพภานอยู่ กลับชัก
เข้าหาอาบัติเดิม (๖/๔๔/๑๗)
๒. เป็นผู้ก่อความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ ก่อการ
วิวาท ก่อความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์
๓. เป็นพาล ไม่ฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาทไม่สมควร
(๖/๖๙/๒๓)
๔. เป็นผูม้ ศี ลี วิบตั ใิ นอธิศลี เป็นผูม้ อี าจารวิบตั ใิ นอัธยาจาร
เป็นผู้มีทิฐิวิบัติในอติทิฐิ (๖/๗๐/๒๓)
๕. เป็นผู้กล่าวติเตียนพระพุทธเจ้า กล่าวติเตียนพระธรรม กล่าวติเตียนพระสงฆ์ (๖/๗๑/๒๔)
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วิธีทำ�นิยสกรรม

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆ์พึงท�ำนิยสกรรมอย่างนี้ คือ
ชั้นต้นพึงโจทภิกษุ... ผู้ประพฤติไม่สมควร ครั้นแล้วพึงให้เธอ
ให้การ แล้วพึงปรับอาบัติ
ครั้นแล้วภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์
ทราบด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า พระ...ผู้นี้เป็นพาล ไม่
ฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาทไม่สมควร คือ... ถ้าความพร้อม
พรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงท�ำนิยสกรรมแก่พระ... คือ ให้
กลับถือนิสัยอีก นี้เป็นญัตติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า พระ...ผู้นี้เป็นพาล ไม่
ฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาทไม่สมควร คือ... สงฆ์ท�ำนิยสกร
รมแก่พระ... คือ ให้กลับถือนิสยั อีก การท�ำนิยสกรรมแก่พระ...
คือ ให้กลับถือนิสัยอีก ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง
ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สอง ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์
จงฟังข้าพเจ้า ฯ
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สาม ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์
จงฟังข้าพเจ้า ฯ
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นิยสกรรม อันสงฆ์ท�ำแล้วแก่พระ... คือ ให้กลับถือนิสัย
อีก ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่าง
นี้ (๖/๔๔/๑๗-๑๘)
วัตร ๑๘ ข้อ ในนิยสกรรม

ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุทถี่ กู สงฆ์ลงนิยสกรรมแล้ว ต้อง
ประพฤติโดยชอบ วิธีประพฤติโดยชอบในนิยสกรรมนั้น ๑๘
ประการ เช่นเดียวกับ ตัชชนียกรรม (๖/๗๕/๒๔-๒๕)
การระงับนิยสกรรม

ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์จงระงับนิยสกรรมแก่ภิกษุ... ผู้
ใคร่ต่อสิกขา เธอประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติ
แก้ตัวได้
วิธีระงับนิยสกรรมเหมือนกับการระงับตัชชนียกรรม
เพียงเปลี่ยนเป็นการระงับนิยสกรรม (๖/๘๓/๒๘)
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การคว่�ำบาตร

การไม่สมาคมด้วยเพราะว่าร้ายผู้บริสท
ุ ธิ์
(เจ้าวัฑฒะลิจฉวี)

สมัยนัน้ พระเจ้าวัฑฒะลิจฉวีกล่าวหาพระทัพพมัลลบุตร
ผู้ปราศจากความผิด พระผู้มีพระภาคจึงรับสั่งว่า
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ถ้าเช่นนัน้ สงฆ์จงคว�ำ่ บาตรเจ้าวัฑฒะลิจฉวี คือ อย่าให้คบกับสงฆ์
องค์แห่งการคว�่ำบาตร
ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย สงฆ์ พึ ง คว�่ ำ บาตรแก่ อุ บ าสกผู ้
ประกอบด้วยองค์ ๘ คือ
๑. ขวนขวายเพื่อมิใช่ลาภแห่งภิกษุทั้งหลาย
๒. ขวนขวายเพื่อมิใช่ประโยชน์แห่งภิกษุทั้งหลาย
๓. ขวนขวายเพื่ออยู่ไม่ได้แห่งภิกษุทั้งหลาย
๔. ด่าว่าเปรียบเปรยภิกษุทั้งหลาย
๕. ยุยงภิกษุทั้งหลายให้แตกกัน
๖. กล่าวติเตียนพระพุทธเจ้า
๗. กล่าวติเตียนพระธรรม
๘. กล่าวติเตียนพระสงฆ์
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้คว�่ำบาตรแก่อุบาสกผู้
ประกอบด้วยองค์ ๘ นี้ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆ์พึงคว�่ำบาตรอย่างนี้ ภิกษุ
ผูฉ้ ลาด ผูส้ ามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทตุ ยิ กรรม
วาจา ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า เจ้าวัฑฒะลิจฉวี โจท
ท่านพระทัพพมัลลบุตรด้วยศีลวิบัติอันไม่มีมูล ถ้าความพร้อม
พรัง่ ของสงฆ์ถงึ ทีแ่ ล้ว สงฆ์พงึ คว�ำ่ บาตรแก่เจ้าวัฑฒะลิจฉวี คือ
อย่าให้คบกับสงฆ์ นี้เป็นญัตติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า เจ้าวัฑฒะลิจฉวีโจท
ท่านพระทัพพมัลลบุตรด้วยศีลวิบัติอันไม่มีมูล สงฆ์คว�่ำบาตร
แก่เจ้าวัฑฒะลิจฉวี คือ ไม่ให้คบกับสงฆ์ การคว�่ำบาตรแก่เจ้า
วัฑฒะลิจฉวี คือไม่ให้คบกับสงฆ์ ชอบแก่ทา่ นผูใ้ ด ท่านผูน้ นั้ พึง
เป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
บาตรอันสงฆ์คว�่ำแล้วแก่เจ้าวัฑฒะลิจฉวี คือ ไม่ให้คบ
กับสงฆ์ ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วย
อย่างนี้ (๗/๑๑๒-๑๑๔/๒๘)
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การหงายบาตร

ต่อมาเจ้าวัฑฒะลิจฉวีส�ำนึกผิดมาขอขมาพระพุทธเจ้า
และพระทัพพมัลลบุตร พระผู้มีพระภาคจึงรับสั่งว่า
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าเช่นนั้น สงฆ์จงหงายบาตรแก่เจ้า
วัฑฒะลิจฉวี คือ ท�ำให้คบกับสงฆ์ได้
องค์แห่งการหงายบาตร
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์พึงหงายบาตรแก่อุบาสก ผู้
ประกอบด้วยองค์ ๘ คือ
๑. ไม่ขวนขวายเพื่อมิใช่ลาภแห่งภิกษุทั้งหลาย
๒. ไม่ขวนขวายเพื่อไม่เป็นประโยชน์แห่งภิกษุทั้งหลาย
๓. ไม่ขวนขวายเพื่ออยู่ไม่ได้แห่งภิกษุทั้งหลาย
๔. ไม่ด่าว่าเปรียบเปรยภิกษุทั้งหลาย
๕. ไม่ยุยงภิกษุทั้งหลายให้แตกร้าวกัน
๖. ไม่กล่าวติเตียนพระพุทธเจ้า
๗. ไม่กล่าวติเตียนพระธรรม
๘. ไม่กล่าวติเตียนพระสงฆ์ (๗/๑๑๖/๒๙)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆ์พึงหงายบาตรอย่างนี้ เจ้า
วัฑฒะลิจฉวีนนั้ พึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าเฉวียงบ่า กราบเท้าภิกษุ
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ทัง้ หลาย นัง่ กระโหย่ง ประคองอัญชลี แล้วกล่าวอย่างนีว้ า่ ท่าน
เจ้าข้า สงฆ์คว�่ำบาตรแก่ข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าคบกับสงฆ์ไม่ได้
ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้านั้นประพฤติชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติ
แก้ตัวได้ ขอการหงายบาตรกะสงฆ์
พึงขอแม้ครั้งที่สอง ...
พึงขอแม้ครั้งที่สาม ...
ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วย
ญัตติทุติยกรรม วาจา ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สงฆ์คว�่ำบาตรแก่เจ้า
วัฑฒะลิจฉวีแล้ว คือไม่ให้คบกับสงฆ์ เธอประพฤติชอบ หาย
เย่อหยิง่ ประพฤติแก้ตวั ได้ ขอการหงายบาตรกะสงฆ์ ถ้าความ
พร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงหงายบาตรแก่เจ้าวัฑฒะลิจฉวี คือ ท�ำให้คบกับสงฆ์ได้ นี้เป็นญัตติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สงฆ์คว�่ำบาตรแก่เจ้า
วัฑฒะลิจ-ฉวีแล้ว คือ ไม่ให้คบกับสงฆ์ เธอประพฤติชอบ หาย
เย่อหยิง่ ประพฤติแก้ตวั ได้ ขอการหงายบาตรกะสงฆ์ สงฆ์หงาย
บาตรแก่เจ้าวัฑฒะลิจฉวี คือ ท�ำให้คบกับสงฆ์ได้ การหงาย
บาตรแก่เจ้าวัฑฒะลิจฉวี คือ ท�ำให้คบกับสงฆ์ได้ ชอบแก่ท่าน
ผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
บาตรอันสงฆ์หงายแล้วแก่เจ้าวัฑฒะลิจฉวี คือ ท�ำให้คบ
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กับสงฆ์ได้ ชอบแก่สงฆ์ เหตุนนั้ จึงนิง่ ข้าพเจ้าทรงความนีไ้ ว้ดว้ ย
อย่างนี้ (๗/๑๑๗-๑๑๙/๓๐)
อุกเขปนียกรรม

การไม่ให้เข้าหมู่เพราะทำ�ผิดแล้วไม่ส�
ำ นึกผิด
(กัมมขันธกะ)

ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ถ้าเช่นนัน้ สงฆ์จงท�ำอุกเขปนียกรรม
๑. ฐานไม่เห็นอาบัติ (๖/๑๗๕/๖๙)
๒. ฐานเห็นแต่ไม่ท�ำคืนอาบัติ (๖/๒๒๕/๘๙)
๓. ฐานไม่ยอมสละทิฏฐิอนั เป็นบาป (๖/๒๗๖/๑๐๙)
แก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๓ คือ เป็นผู้ก่อความ
บาดหมาง ก่อการทะเลาะก่อการวิวาท ท�ำความอื้อฉาว ก่อ
อธิกรณ์ในสงฆ์ ๑ เป็นพาล ไม่ฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาทไม่
สมควร ๑ เป็นผู้อยู่คลุกคลีกับคฤหัสถ์ ด้วยการคลุกคลีอันไม่
สมควร ๑ (๖/๒๐๐/๗๖)
ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก คือ เป็นผู้มีศีลวิบัติ
ในอธิศีล ๑ เป็นผู้มีอาจารวิบัติในอัธยาจาร ๑ เป็นผู้มีทิฐิวิบัติ
ในอติทิฐิ ๑ (๖/๒๐๑/๗๗)
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ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก คือ เป็นผู้กล่าวติ
เตียนพระพุทธเจ้า ๑ กล่าวติเตียนพระธรรม ๑ กล่าวติเตียน
พระสงฆ์ ๑ (๖/๒๐๒/๗๗)
วิธีทำ�อุกเขปนียกรรม

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล วิธีลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่
เห็นอาบัติ พึงท�ำอย่างนี้ คือ พึงโจทภิกษุนั้นก่อน ครั้นแล้วพึง
ให้เธอให้การ แล้วพึงปรับอาบัติ ครั้นแล้ว ภิกษุผู้ฉลาด ผู้
สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบ ด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา
ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า พระ...นีต้ อ้ งอาบัตแิ ล้ว
ไม่ปรารถนาจะเห็นอาบัติ ถ้าความพร้อมพรัง่ ของสงฆ์ถงึ ทีแ่ ล้ว
สงฆ์พงึ ท�ำอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัตแิ ก่พระ... คือ ห้าม
สมโภคกับสงฆ์ นี้เป็นญัตติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า พระ...นีต้ อ้ งอาบัตแิ ล้ว
ไม่ปรารถนาจะเห็นอาบัติ สงฆ์ท�ำอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็น
อาบัตแิ ก่พระ... คือ ห้ามสมโภคกับสงฆ์ การท�ำอุกเขปนียกรรม
ฐานไม่เห็นอาบัตแิ ก่พระ... คือ ห้ามสมโภคกับสงฆ์ ชอบแก่ทา่ น
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ผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สอง ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์
จงฟังข้าพเจ้า ฯ
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สาม ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์
จงฟังข้าพเจ้า ฯ
อุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ สงฆ์ทำ� แล้วแก่พระ...
คือ ห้ามสมโภคกับสงฆ์ ชอบแก่สงฆ์ เหตุนนั้ จึงนิง่ ข้าพเจ้าทรง
ความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงบอกภิกษุผู้อยู่ในอาวาส
ต่อๆ ไปว่า พระ... ถูกสงฆ์ทำ� อุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ
แล้ว คือ ห้ามสมโภคกับสงฆ์ (๖/๑๗๕/๖๙-๗๐)
วัตรในอุกเขปนียกรรม

ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุทถี่ กู สงฆ์ลงอุกเขปนียกรรม ต้อง
ประพฤติชอบ วิธีประพฤติชอบในอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็น
อาบัตินั้น ดังต่อไปนี้
๑. ไม่พึงให้อุปสมบท
๒. ไม่พึงให้นิสัย
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๓. ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก
๔. ไม่พึงรับสมมติเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี
๕. แม้ได้รับสมมติแล้ว ก็ไม่พึงสั่งสอนภิกษุณี
๖. สงฆ์ลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ เพราะ
อาบัติใด ไม่พึงต้องอาบัตินั้น
๗. ไม่พึงต้องอาบัติอื่นอันเช่นกัน
๘. ไม่พึงต้องอาบัติอันเลวทรามกว่านั้น
๙. ไม่พึงติกรรม
๑๐. ไม่พึงติภิกษุทั้งหลายผู้ท�ำกรรม
๑๑. ไม่พึงยินดีการกราบไหว้ของปกตัตตะภิกษุ
๑๒. ไม่พึงยินดีการยืนรับของปกตัตตะภิกษุ
๑๓. ไม่พึงยินดีอัญชลีกรรมของปกตัตตะภิกษุ
๑๔. ไม่พึงยินดีสามีจิกรรมของปกตัตตะภิกษุ
๑๕. ไม่พึงยินดีการน�ำอาสนะมาให้ของปกตัตตะภิกษุ
๑๖. ไม่พึงยินดีการน�ำที่นอนมาให้ของปกตัตตะภิกษุ
๑๗. ไม่พึงยินดีการน�ำน�้ำล้างเท้ามาให้ ไม่พึงยินดีการ
ตั้งตั่งรองเท้าให้ของปกตัตตะภิกษุ
๑๘. ไม่พงึ ยินดีการตัง้ กระเบือ้ งเช็ดเท้าให้ของปกตัตตะ
ภิกษุ
๑๙. ไม่พึงยินดีการรับบาตรจีวรของปกตัตตะภิกษุ
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ภิกษุ

ภิกษุ

๒๐. ไม่พึงยินดีการถูหลังให้เมื่ออาบน�้ำของปกตัตตะ
๒๑. ไม่พึงก�ำจัดปกตัตตะภิกษุ ด้วยศีลวิบัติ
๒๒. ไม่พึงก�ำจัดปกตัตตะภิกษุ ด้วยอาจารวิบัติ
๒๓. ไม่พึงก�ำจัดปกตัตตะภิกษุ ด้วยทิฐิวิบัติ
๒๔. ไม่พึงก�ำจัดปกตัตตะภิกษุ ด้วยอาชีววิบัติ
๒๕. ไม่พึงยุภิกษุกับภิกษุให้แตกกัน
๒๖. ไม่พึงใช้เครื่องนุ่งห่มอย่างคฤหัสถ์
๒๗. ไม่พึงใช้เครื่องนุ่งห่มอย่างเดียรถีย์
๒๘. ไม่พึงคบพวกเดียรถีย์
๒๙. พึงคบพวกภิกษุ
๓๐. พึงศึกษาสิกขาของภิกษุ
๓๑. ไม่พึงอยู่ในอาวาสมีเครื่องมุงเดียวกันกับปกตัตตะ

๓๒. ไม่พึงอยู่ในอนาวาสมีเครื่องมุงเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ
๓๓. ไม่ พึ ง อยู ่ ใ นอาวาสหรื อ ในอนาวาสมี เ ครื่ อ งมุ ง
เดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ
๓๔. เห็นปกตัตตะภิกษุแล้วพึงลุกจากอาสนะ
๓๕. ไม่พึงรุกรานปกตัตตะภิกษุข้างใน หรือข้างนอก
วิหาร
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๓๖. ไม่พึงห้ามอุโบสถแก่ปกตัตตะภิกษุ
๓๗. ไม่พึงห้ามปวารณาแก่ปกตัตตะภิกษุ
๓๘. ไม่พึงท�ำการไต่สวน
๓๙. ไม่พึงเริ่มอนุวาทาธิกรณ์
๔๐. ไม่พึงยังภิกษุอื่นให้ท�ำโอกาส
๔๑. ไม่พึงโจทภิกษุอื่น
๔๒. ไม่พึงให้ภิกษุอื่นให้การ
๔๓. ไม่พึงช่วยภิกษุกับภิกษุให้สู้อธิกรณ์กัน
(๖/๒๐๖/๗๘-๘๐)
การระงับอุกเขปนียกรรม

ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ถ้าเช่นนัน้ สงฆ์จงระงับอุกเขปนียกรรม
ฐานไม่เห็นอาบัติแก่ภิกษุ... ผู้ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง
ประพฤติแก้ตัวได้ (๖/๒๐๗/๘๐)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล วิธีระงับอุกเขปนียกรรม ฐาน
ไม่เห็นอาบัติ พึงระงับอย่างนี้
ภิกษุนนั้ พึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ไหว้
เท้าภิกษุผแู้ ก่กว่า นัง่ กระโหย่ง ประคองอัญชลี แล้วกล่าวค�ำขอ
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ระงับกรรมนั้นอย่างนี้ ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่
เห็นอาบัติ แล้วประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิง่ ประพฤติแก้ตวั
ได้ ข้าพเจ้าขอระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ
พึงขอแม้ครั้งที่สอง ...
พึงขอแม้ครั้งที่สาม ...
ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วย
ญัตติจตุตถกรรม วาจา ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า พระ...นี้ ถูกสงฆ์ลง
อุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัตแิ ล้ว ประพฤติโดยชอบ หาย
เย่อหยิง่ ประพฤติแก้ตวั ได้ บัดนี้ ขอระงับอุกเขปนียกรรม ฐาน
ไม่เห็นอาบัติ ถ้าความพร้อมพรัง่ ของสงฆ์ถงึ ทีแ่ ล้ว สงฆ์พงึ ระงับ
อุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ แก่พระ... นี้เป็นญัตติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า พระ...นี้ ถูกสงฆ์ลง
อุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติแล้ว ประพฤติโดยชอบ หาย
เย่อหยิง่ ประพฤติแก้ตวั ได้ บัดนี้ ขอระงับอุกเขปนียกรรม ฐาน
ไม่เห็นอาบัติ สงฆ์ระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ แก่
พระ... การระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ แก่พระ...
ชอบแก่ทา่ นผูใ้ ด ท่านผูน้ นั้ พึงเป็นผูน้ งิ่ ไม่ชอบแก่ทา่ นผูใ้ ด ท่าน
ผู้นั้นพึงพูด
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ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สอง ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์
จงฟังข้าพเจ้า ฯ
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สาม ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์
จงฟังข้าพเจ้า ฯ
อุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติอันสงฆ์ระงับแล้วแก่
พระ... ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ ด้วย
อย่างนี้ (๖/๒๒๔/๘๗-๘๘)
ปั พพาชนียกรรม

การไล่ออกจากหมู่คณะ
(เตรสกัณฑ์)

ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สงฆ์พงึ ท�ำปัพพาชนียกรรมแก่ภกิ ษุ...
๑. ผู้ประทุษร้ายตระกูล (๑/๖๑๙/๗๓๒-๗๓๓)
๒. ผู้ปลูกต้นไม้ดอกเองบ้าง ได้ใช้ให้ผู้อื่นปลูกบ้าง ได้
รดน�้ำเองบ้าง ได้ใช้ให้ผู้อื่นรดบ้าง ได้เก็บดอกไม้เองบ้าง ได้ใช้
ให้ผู้อื่นเก็บบ้าง ได้ร้อยกรองดอกไม้เองบ้าง ได้ใช้ให้ผู้อื่นร้อย
กรองบ้าง ได้ท�ำมาลัยต่อก้านเองบ้าง ได้ใช้ให้ผู้อื่นท�ำบ้าง ได้
ท�ำมาลัยเรียงก้านเองบ้าง ได้ใช้ให้ผอู้ นื่ ท�ำบ้าง ได้ทำ� ดอกไม้ ช่อ
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เองบ้าง ได้ใช้ให้ผู้อื่นท�ำบ้าง ได้ท�ำดอกไม้พุ่มเองบ้าง ได้ใช้ให้ผู้
อืน่ ท�ำบ้าง ได้ทำ� ดอกไม้เทริดเองบ้าง ได้ใช้ให้ผอู้ นื่ ท�ำบ้าง ได้ทำ�
ดอกไม้พวงเองบ้าง ได้ใช้ให้ผู้อื่นท�ำบ้าง ได้ท�ำดอกไม้แผง
ส�ำหรับประดับอกเองบ้าง ได้ใช้ให้ผู้อื่นท�ำบ้าง พวกเธอได้น�ำ
ไปเองบ้าง ได้ใช้ให้ผู้อื่นน�ำไปบ้างซึ่งมาลัยต่อก้าน ได้น�ำไปเอง
บ้าง ได้ใช้ให้ผู้อื่นน�ำไปบ้างซึ่งมาลัยเรียงก้าน ได้น�ำไปเองบ้าง
ได้ใช้ให้ผู้อื่นน�ำไปบ้างซึ่งดอกไม้ช่อ ได้น�ำไปเองบ้าง ได้ใช้ให้ผู้
อื่นน�ำไปบ้างซึ่งดอกไม้พุ่ม ได้น�ำไปเองบ้าง ได้ใช้ให้ผู้อื่นน�ำไป
บ้างซึ่งดอกไม้เทริด ได้น�ำไปเองบ้าง ได้ใช้ให้ผู้อื่นน�ำไปบ้างซึ่ง
ดอกไม้พวง ได้น�ำไปเองบ้าง ได้ใช้ให้ผู้อื่นน�ำไปบ้างซึ่งดอกไม้
แผงส�ำหรับประดับอก เพื่อกุลสตรี เพื่อกุลธิดา เพื่อกุมารีแห่ง
ตระกูล เพื่อสะใภ้แห่งตระกูล เพื่อกุลทาสี
๓. ผูไ้ ด้ฉนั อาหารในภาชนะอันเดียวกันบ้าง ได้ดมื่ น�ำ้ ใน
ขันใบเดียวกันบ้าง ได้นงั่ บนอาสนะอันเดียวกันบ้าง ได้นอนบน
เตียงอันเดียวกันบ้าง ได้นอนร่วมเครือ่ งลาดอันเดียวกันบ้าง ได้
นอนคลุมผ้าห่มผืนเดียวกันบ้าง ได้นอนร่วมเครือ่ งลาดและคลุม
ผ้าห่มร่วมกันบ้าง กับกุลสตรี กุลธิดา กุมารีแห่งตระกูล สะใภ้
แห่งตระกูล กุลทาสี
๔. ผู้ได้ฉันอาหารในเวลาวิกาลบ้าง
๕. ผู้ได้ดื่มน�้ำเมาบ้าง
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๖. ผู้ได้ทัดทรงดอกไม้ของหอม และเครื่องลูบไล้บ้าง
๗. ผู้ได้ฟ้อนร�ำบ้าง ได้ขับร้องบ้าง ได้ประโคมบ้าง ได้
เต้นร�ำบ้าง ได้ฟ้อนร�ำกับหญิงฟ้อนร�ำบ้าง ได้ขับร้องกับหญิง
ฟ้อนร�ำบ้าง ได้ประโคมกับหญิงฟ้อนร�ำบ้าง ได้เต้นร�ำกับหญิง
ฟ้อนร�ำบ้าง ได้ฟ้อนร�ำกับหญิงขับร้องบ้าง ได้ขับร้องกับหญิง
ขับร้องบ้าง ได้ประโคมกับหญิงขับร้องบ้าง ได้เต้นร�ำกับหญิง
ขับร้องบ้าง ได้ฟ้อนร�ำกับหญิงประโคมบ้าง ได้ขับร้องกับหญิง
ประโคมบ้าง ได้ประโคมกับหญิงประโคมบ้าง ได้เต้นร�ำกับหญิง
ประโคมบ้าง ได้ฟ้อนร�ำกับหญิงเต้นร�ำบ้าง ได้ขับร้องกับหญิง
เต้นร�ำบ้าง ได้ประโคมกับหญิงเต้นร�ำบ้าง ได้เต้นร�ำกับหญิง
เต้นร�ำบ้าง  
๘. ได้เล่นหมากรุกแถวละแปดตาบ้าง ได้เล่นหมากรุก
แถวละสิบตาบ้าง ได้เล่นหมากเก็บบ้าง ได้เล่นชิงนางบ้าง ได้
เล่นหมากไหวบ้าง ได้เล่นโยนห่วงบ้าง ได้เล่นไม้หึ่งบ้าง ได้เล่น
ฟาดให้เป็นรูปต่างๆ บ้าง ได้เล่นสะกาบ้าง ได้เล่นเป่าใบไม้บ้าง
ได้เล่นไถน้อยๆ บ้าง ได้เล่นหกคะเมนบ้าง ได้เล่นไม้กังหันบ้าง
ได้เล่นตวงทรายด้วยใบไม้บ้าง ได้เล่นรถน้อยๆ บ้าง ได้เล่นธนู
น้อยๆ บ้าง ได้เล่นเขียนทายบ้าง ได้เล่นทายใจบ้าง ได้เล่นเลียน
คนพิการบ้าง
๙. ผู้ได้หัดขี่ช้างบ้าง ได้หัดขี่ม้าบ้าง ได้หัดขี่รถบ้าง ได้
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หัดยิงธนูบา้ ง ได้หดั เพลงอาวุธบ้าง ได้วงิ่ ผลัดช้างบ้าง ได้วงิ่ ผลัด
ม้าบ้าง ได้วิ่งผลัดรถบ้าง ได้วิ่งขับกันบ้าง ได้วิ่งเปี้ยวกันบ้าง
๑๐. ผู้ได้ผิวปากบ้าง ได้ปรบมือบ้าง
๑๑. ผู้ได้ปล�้ำกันบ้าง ได้ชกมวยกันบ้าง  
๑๒. ผู้ปูลาดผ้าสังฆาฏิ ณ กลางสถานที่เต้นร�ำแล้ว ได้
พูดกับหญิงฟ้อนร�ำอย่างนี้ว่า น้องหญิง เธอจงฟ้อนร�ำ  ณ ที่นี้
ดังนี้บ้าง
๑๓. ผู้ได้ให้การค�ำนับบ้าง
๑๔. ผู้ได้ประพฤติอนาจารมีประการต่างๆ บ้าง
(๖/๘๗/๓๔-๓๕)
๑๕. ผู้ก่อความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ ก่อการวิวาท
ก่อความอือ้ ฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ ๑ เป็นพาล ไม่ฉลาด มีอาบัติ
มาก มีมรรยาทไม่สมควร ๑ อยู่คลุกคลีกับคฤหัสถ์ ด้วยการ
คลุกคลีอันไม่สมควร ๑
๑๖. ผู้มีศีลวิบัติ ในอธิศีล ๑ เป็นผู้มีอาจารวิบัติ ใน
อัธยาจาร ๑ เป็นผู้มีทิฐิวิบัติ ในอติทิฐิ ๑
๑๗. ผู้กล่าวติเตียนพระพุทธเจ้า ๑ กล่าวติเตียนพระธรรม ๑ กล่าวติเตียนพระสงฆ์ ๑
๑๘. ผูเ้ ล่นคะนองกาย ๑ เล่นคะนองวาจา ๑ เล่นคะนอง
กายและวาจา ๑
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๑๙. ผู้ประพฤติอนาจารทางกาย ๑ ประพฤติอนาจาร
ทางวาจา ๑ ประพฤติอนาจารทางกายและวาจา ๑
๒๐. ผู้บังอาจลบล้างพระบัญญัติทางกาย ๑ บังอาจ
ลบล้างพระบัญญัติทางวาจา ๑ บังอาจลบล้างพระบัญญัติทาง
กายและวาจา ๑
๒๑. ผู้ประกอบมิจฉาชีพทางกาย ๑ ประกอบมิจฉาชีพ
ทางวาจา ๑ ประกอบมิจฉาชีพทางกายและวาจา ๑
(๖/๑๐๕-๑๑๑/๔๒-๔๔)
วิธีทำ�ปั พพาชนียกรรม

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลวิธีปัพพาชนียกรรมพึงท�ำอย่าง
นี้ พึงโจทภิกษุผู้มีชื่อนี้...ก่อน ครั้นแล้วพึงให้พวกเธอให้การ
ครั้นแล้วพึงยกอาบัติขึ้น ครั้นแล้วภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึง
ประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติจตุตถกรรม วาจา ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุผู้มีชื่อ...เหล่านี้
เป็นผู้มีความประพฤติเลวทราม ความประพฤติเลวทรามของ
ภิกษุเหล่านี้ เขาได้เห็นอยูด่ ว้ ย เขาได้ยนิ อยูด่ ว้ ย ถ้าความพร้อม
พรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงท�ำปัพพาชนียกรรมแก่พวกภิกษุ
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ผู้มีชื่อ...เหล่านี้ว่า ไม่พึงอยู่ในชนบทนี้ นี่เป็นญัตติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุผมู้ ชี อื่ ...เหล่านี้ เป็น
ผูม้ คี วามประพฤติเลวทราม ความประพฤติเลวทรามของภิกษุเหล่า
นี้ เขาได้เห็นอยูด่ ว้ ย เขาได้ยนิ อยูด่ ว้ ย สงฆ์ทำ� ปัพพาชนียกรรมแก่
ภิกษุเหล่านี้จากชนบท... ภิกษุพวกนี้ไม่พึงอยู่ในชนบท... การ
ท�ำปัพพาชนียกรรมแก่ภิกษุเหล่านี้ว่า ภิกษุเหล่านี้ไม่พึงอยู่ใน
ชนบท... ชอบแก่ทา่ นผูใ้ ด ท่านผูน้ นั้ พึงเป็นผูน้ งิ่ ไม่ชอบแก่ทา่ น
ผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สอง ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์
จงฟังข้าพเจ้า ฯ
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สาม ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์
จงฟังข้าพเจ้า ฯ
ปัพพาชนียกรรม สงฆ์ทำ� แล้วแก่ภกิ ษุพวก... ชอบแก่สงฆ์
เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้
(๑/๖๑๙/๗๓๒-๗๓๓)
วัตร ๑๘ ข้อในปั พพาชนียกรรม

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่ถูกสงฆ์ลงปัพพาชนียกรรม
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แล้ว ต้องประพฤติโดยชอบ วิธีประพฤติโดยชอบในปัพพาชนียกรรมนั้น ๑๘ ประการ เช่นเดียว กับตัชชนียกรรม
(๖/๑๑๙/๔๕-๔๖)
การระงับปั พพาชนียกรรม

ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สงฆ์พงึ ระงับปัพพาชนียกรรมแก่ภกิ ษุ
ผู้ประพฤติชอบแล้ว
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆ์พึงระงับปัพพาชนียกรรม
อย่างนี้ คือ ภิกษุที่ถูกลงปัพพาชนียกรรมนั้น พึงเข้าไปหาสงฆ์
ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ไหว้เท้าภิกษุทงั้ หลายผูแ้ ก่พรรษากว่า
แล้วนั่งกระโหย่ง ประคองอัญชลี กล่าวค�ำขอระงับกรรมนั้น
อย่างนี้ ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าถูกสงฆ์ลงปัพพาชนียกรรมแล้ว
ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิง่ ประพฤติแก้ตวั ได้ บัดนีข้ า้ พเจ้า
ขอระงับปัพพาชนียกรรม
พึงขอแม้ครั้งที่สอง ...
พึงขอแม้ครั้งที่สาม ...
ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วย
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ญัตติจตุตถกรรม วาจา ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้ ถูก
สงฆ์ลงปัพพาชนียกรรมแล้ว ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง
ประพฤติแก้ตัวได้ บัดนี้ ขอระงับปัพพาชนียกรรม ถ้าความ
พร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงระงับปัพพาชนียกรรมแก่
ภิกษุมีชื่อนี้ นี้เป็นญัตติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุชอื่ นีร้ ปู นี้ ถูกสงฆ์
ลงปัพ พาชนีย กรรมแล้ว ประพฤติโดยชอบ หายเย่ อหยิ่ง
ประพฤติแก้ตัวได้ บัดนี้ขอระงับปัพพาชนียกรรม สงฆ์ระงับ
ปัพพาชนียกรรมแก่ภิกษุมีชื่อนี้ การระงับปัพพาชนียกรรมแก่
ภิกษุมีชื่อนี้ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่
ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สอง ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์
จงฟังข้าพเจ้า ฯ
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สาม ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์
จงฟังข้าพเจ้า ฯ
ปัพพาชนียกรรมอันสงฆ์ระงับแล้วแก่ภิกษุมีชื่อนี้ ชอบ
แก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้
(๖/๑๒๘/๕๐-๕๑)
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ห้ามทำ�การลงโทษลับหลัง
(สมถขันธกะ)

ดูกรภิกษุทงั้ หลาย กรรม คือ ตัชชนียกรรมก็ดี นิยสกรรม
ก็ดี ปัพพาชนียกรรมก็ดี ปฏิสารณียกรรมก็ดี อุกเขปนียกรรม
ก็ดี อันภิกษุไม่พึงท�ำแก่ภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ลับหลัง ภิกษุใดท�ำ 
ต้องอาบัติทุกกฏ (๖/๕๘๕/๒๖๗)
สติวินัย

ว่าด้วยความเป็ นผู้ไม่ผิดแน่เพราะมีสติไพบูลย์
(พระทัพพมัลลบุตร)

พระผูม้ พี ระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนภิกษุผกู้ ล่าวหาพระทัพพมัลลบุตรโดยไม่มีมูล ครั้นแล้วทรงรับสั่งกะภิกษุทั้งหลาย
ว่า
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆ์จงให้สติวินัย
แก่ทัพพมัลลบุตร ผู้ถึงความไพบูลย์แห่งสติแล้ว
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็แล สงฆ์พงึ ให้อย่างนี้ ทัพพมัลลบุตร
นั้น พึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ไหว้เท้าภิกษุผู้
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แก่กว่า นั่งกระโหย่ง ประคองอัญชลี แล้วกล่าวค�ำขอ ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ภิกษุ...นี้ โจทข้าพเจ้าด้วยศีลวิบตั อิ นั ไม่มมี ลู
ข้าพเจ้านั้นถึงความไพบูลย์แห่งสติแล้ว ขอสติวินัยกะสงฆ์
พึงขอแม้ครั้งที่สอง ...
พึงขอแม้ครั้งที่สาม ...
ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบ ด้วย
ญัตติจตุตถกรรม วาจา ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุ...นี้ โจทท่านพระทัพพมัลลบุตรด้วยศีลวิบัติอันไม่มีมูล ท่านพระทัพพมัลลบุตร
เป็นผู้ถึงความไพบูลย์แห่งสติแล้ว ขอสติวินัยกะสงฆ์ ถ้าความ
พร้อมพรัง่ ของสงฆ์ถงึ ทีแ่ ล้ว สงฆ์พงึ ให้สติวนิ ยั แก่ทา่ นพระทัพพมัลลบุตร ผู้ถึงความไพบูลย์แห่งสติแล้ว นี้เป็นญัตติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุ...นี้ โจทท่านพระทัพพมัลลบุตรด้วยศีลวิบัติอันไม่มีมูล ท่านพระทัพพมัลลบุตร
เป็นผูถ้ งึ ความไพบูลย์แห่งสติแล้ว ขอสติวนิ ยั กะสงฆ์ สงฆ์ให้สติ
วินัยแก่ท่านพระทัพพมัลลบุตร ผู้ถึงความไพบูลย์แห่งสติแล้ว
การให้สติวนิ ยั แก่ทา่ นพระทัพพมัลลบุตร ผูถ้ งึ ความไพบูลย์แห่ง
สติแล้ว ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่าน
ผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้ แม้ครั้งที่สอง ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์
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จงฟังข้าพเจ้า ฯ
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้ แม้ครั้งที่สาม ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์
จงฟังข้าพเจ้า ฯ
สติวินัย อันสงฆ์ให้แล้วแก่ท่านพระทัพพมัลลบุตร ผู้ถึง
ความไพบูลย์แห่งสติแล้ว ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้า
ทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้ (๖/๕๙๘/๒๗๖-๒๗๗)
อมูฬหวินัย

ว่าด้วยความเป็ นผู้ไม่ผิดเพราะวิกลจริต
(พระคัคคะ)

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆ์จงให้อมูฬหวินัยแก่ภิกษุ คัคคะ ผู้หายวิกลจริตแล้ว
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆ์พึงให้อย่างนี้ คัคคะภิกษุ
นั้น พึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ไหว้เท้าภิกษุผู้
แก่กว่า นั่งกระโหย่ง ประคองอัญชลี แล้วกล่าวค�ำขอ ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าวิกลจริต มีจิตแปรปรวนเสียแล้ว
ข้าพเจ้านั้นวิกลจริต มีจิตแปรปรวน ได้ประพฤติละเมิดกิจอัน
ไม่ควรแก่สมณะเป็นอันมาก ทัง้ ทีก่ ล่าวด้วยวาจาและพยายาม
ท�ำด้วยกาย ภิกษุทั้งหลายโจทข้าพเจ้าด้วยอาบัติที่ข้าพเจ้า
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วิกลจริต มีจิตแปรปรวน ประพฤติละเมิดต้องแล้วว่า ท่านต้อง
อาบัตแิ ล้ว จงระลึกอาบัตเิ ห็นปานนี้ ข้าพเจ้ากล่าวกะภิกษุเหล่า
นั้นอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลาย ผมวิกลจริต มีจิตแปรปรวนเสีย
แล้ว ผมนั้นวิกลจริต มีจิตแปรปรวน ได้ประพฤติละเมิดกิจอัน
ไม่ควรแก่สมณะเป็นอันมาก ทัง้ ทีก่ ล่าวด้วยวาจาและพยายาม
ท�ำด้วยกาย ผมระลึกอาบัตนิ นั้ ไม่ได้ ผมหลงได้ทำ� สิง่ นีแ้ ล้ว ภิกษุ
ทั้งหลายผู้อันข้าพเจ้ากล่าวอยู่แม้อย่างนั้นก็ยังโจทข้าพเจ้าอยู่
ตามเดิมว่า ท่านต้องอาบัติแล้ว จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้ ท่าน
เจ้าข้า ข้าพเจ้านั้น หายวิกลจริตแล้ว ขออมูฬหวินัยกะสงฆ์
พึงขอแม้ครั้งที่สอง ...
พึงขอแม้ครั้งที่สาม ...
ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วย
ญัตติจตุตถกรรม วาจา ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า คัคคะภิกษุนี้วิกลจริต
มีจติ แปรปรวน เธอวิกลจริต มีจติ แปรปรวน ได้ประพฤติละเมิด
กิจอันไม่ควรแก่สมณะเป็นอันมาก ทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและ
พยายามท�ำด้วยกาย ภิกษุทงั้ หลายโจทคัคคะภิกษุดว้ ยอาบัตทิ ี่
เธอวิกลจริต มีจิตแปรปรวนประพฤติละเมิดต้องแล้วว่า ท่าน
ต้องอาบัติแล้ว จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้ เธอกล่าวอย่างนี้ว่า
ท่านทั้งหลาย ผมวิกลจริต มีจิตแปรปรวนเสียแล้ว ผมนั้น
วิกลจริต มีจิตแปรปรวน ได้ประพฤติละเมิดกิจอันไม่ควรแก่
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สมณะเป็นอันมาก ทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและพยายามท�ำด้วย
กาย ผมระลึกอาบัตินั้นไม่ได้ ผมหลง ได้ท�ำสิ่งนี้แล้ว ภิกษุทั้ง
หลายผู้อันเธอกล่าวอยู่แม้อย่างนั้น ก็ยังโจทเธออยู่ตามเดิมว่า
ท่านต้องอาบัตแิ ล้ว จงระลึกอาบัตเิ ห็นปานนี้ เธอหายวิกลจริต
แล้ว ขออมูฬหวินยั กะสงฆ์ ถ้าความพร้อมพรัง่ ของสงฆ์ถงึ ทีแ่ ล้ว
สงฆ์พึงให้อมูฬหวินัยแก่คัคคะภิกษุผู้หายวิกลจริตแล้ว นี้เป็น
ญัตติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า คัคคะภิกษุนี้วิกลจริต
มีจติ แปรปรวน เธอวิกลจริต มีจติ แปรปรวน ได้ประพฤติละเมิด
กิจอันไม่ควรแก่สมณะเป็นอันมาก ทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและ
พยายามท�ำด้วยกาย ภิกษุทงั้ หลายโจทคัคคะภิกษุดว้ ยอาบัตทิ ี่
เธอวิกลจริต มีจิตแปรปรวน ประพฤติละเมิดต้องแล้วว่า ท่าน
ต้องอาบัติแล้ว จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้ เธอกล่าวอย่างนี้ว่า
ท่านทั้งหลาย ผมวิกลจริต มีจิตแปรปรวนเสียแล้ว ผมนั้น
วิกลจริต มีจิตแปรปรวน ได้ประพฤติละเมิดกิจอันไม่ควรแก่
สมณะเป็นอันมาก ทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและพยายามท�ำด้วย
กาย ผมระลึกอาบัตินั้นไม่ได้ ผมหลง ได้ท�ำสิ่งนี้แล้ว ภิกษุทั้ง
หลายผู้อันเธอกล่าวอยู่แม้อย่างนั้น ก็ยังโจทเธออยู่ตามเดิมว่า
ท่านต้องอาบัตแิ ล้ว จงระลึกอาบัตเิ ห็นปานนี้ เธอหายวิกลจริต
แล้ว ขออมูฬหวินัยกะสงฆ์ สงฆ์ให้อมูฬหวินัยแก่คัคคะภิกษุผู้
หายวิ ก ลจริ ต แล้ ว การให้ อ มู ฬ หวิ นั ย แก่ คั ค คะภิ ก ษุ ผู ้ ห าย
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วิกลจริตแล้ว ชอบแก่ทา่ นผูใ้ ด ท่านผูน้ นั้ พึงเป็นผูน้ งิ่ ไม่ชอบแก่
ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้ แม้ครั้งที่สอง ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์
จงฟังข้าพเจ้า ฯ
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้ แม้ครั้งที่สาม ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์
จงฟังข้าพเจ้า ฯ
อมูฬหวินยั อันสงฆ์ให้แล้วแก่คคั คะภิกษุ ผูห้ ายวิกลจริต
แล้ว ชอบแก่สงฆ์ เหตุนนั้ จึงนิง่ ข้าพเจ้าทรงความนีไ้ ว้ ด้วยอย่าง
นี้ (๖/๖๐๐-๖๐๑/๒๗๗-๒๘๐)
ตัสสปาปิยสิกากรรม

ว่าด้วยการตัดสินปรับอาบัติแต่ภิกษุผู้ให้การกลับกลอก
(สมถขันธกะ)

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆ์จงท�ำตัสสปาปิยสิกากรรมแก่ภิกษุ... (ผู้ให้การกลับกลอก)
ก็แล สงฆ์พึงท�ำอย่างนี้ พึงโจทภิกษุน้ันก่อน ครั้นแล้ว
พึงให้เธอให้การ แล้วพึงปรับอาบัติ
ครัน้ แล้วภิกษุผฉู้ ลาด ผูส้ ามารถพึงประกาศให้สงฆ์ทราบ
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ด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจาว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุ...นี้ ถูกซักถามถึง
อาบัติในท่ามกลางสงฆ์ ปฏิเสธแล้วปฏิญาณ ปฏิญาณแล้ว
ปฏิเสธ ให้การกลับไปกลับมา กล่าวเท็จทัง้ รูอ้ ยู่ ถ้าความพร้อม
พรัง่ ของสงฆ์ถงึ ทีแ่ ล้ว สงฆ์พงึ ท�ำตัสสปาปิยสิกากรรมแก่ภกิ ษุ...
นี้เป็นญัตติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุ...นี้ ถูกซักถามถึง
อาบัติในท่าม กลางสงฆ์ ปฏิเสธแล้วปฏิญาณ ปฏิญาณแล้ว
ปฏิเสธ ให้การกลับไปกลับมา กล่าวเท็จทั้งรู้อยู่ สงฆ์ท�ำตัสสปาปิยสิกากรรมแก่ภิกษุ...นี้ การท�ำตัสสปาปิยสิกากรรมแก่
ภิกษุ..นี้ ชอบแก่ทา่ นผูใ้ ด ท่านผูน้ นั้ พึงเป็นผูน้ งิ่ ไม่ชอบแก่ทา่ น
ผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้ แม้ครั้งที่สอง ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์
จงฟังข้าพเจ้า ฯ
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้ แม้ครั้งที่สาม ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์
จงฟังข้าพเจ้า ฯ
ตัสสปาปิยสิกากรรม อันสงฆ์ท�ำแล้วแก่ภิกษุ... ชอบแก่
สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้
(๖/๖๑๔/๒๘๗)
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ติณวัตถารกะ
ว่าด้วยการระงับปั ญหาเพื่อมิให้บานปลาย
(สมถขันธกะ)

ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็พวกภิกษุในธรรมวินยั นี้ เกิดความ
บาดหมาง เกิดความทะเลาะ ถึงความวิวาทอยู่ ได้ประพฤติ
ละเมิดกิจอันไม่ควรแก่สมณะเป็นอันมาก ทัง้ ทีก่ ล่าวด้วยวาจา
และพยายามท�ำด้วยกาย ถ้าพวกเธอในหมูน่ น้ั คิดอย่างนีว้ า่ พวก
เราเกิด ความบาดหมาง เกิดความทะเลาะ ถึงความวิวาทอยู่ ได้
ประพฤติละเมิดกิจอันไม่ควรแก่สมณะเป็นอันมาก ทัง้ ทีก่ ล่าว
ด้วยวาจาและพยายามท�ำด้วยกาย ถ้าพวกเราจักปรับกันด้วย
อาบัตเิ หล่านี้ บางทีอธิกรณ์นนั้ จะพึงเป็นไปเพือ่ ความรุนแรง เพือ่
ความร้ายกาจ เพื่อความแตกกันก็ได้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตให้ระงับอธิกรณ์เห็นปานนัน้ ด้วยติณวัตถารกะ
วิธีระงับ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆ์พึงระงับอย่างนี้
ภิกษุทกุ ๆ รูปพึงประชุมในทีแ่ ห่งเดียวกัน ครัน้ แล้วภิกษุ
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ผูฉ้ ลาด ผูส้ ามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติกรรมวาจา
ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า พวกเราเกิดความ
บาดหมาง เกิดความทะเลาะถึงความวิวาทอยู่ ได้ประพฤติ
ละเมิดกิจอันไม่ควรแก่สมณะเป็นอันมาก ทั้งที่กล่าวด้วยวาจา
และพยายามท�ำด้วยกาย ถ้าพวกเราจักให้ปรับกันด้วยอาบัติ
เหล่านี้ บางทีอธิกรณ์นั้นจะพึงเป็นไปเพื่อความรุนแรง เพื่อ
ความร้ายกาจ เพื่อความแตกกันก็ได้ ถ้าความพร้อมพรั่งของ
สงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงระงับอธิกรณ์นี้ด้วยติณวัตถารกะ เว้น
อาบัติที่มีโทษหนัก เว้นอาบัติเนื่องด้วยคฤหัสถ์
บรรดาภิกษุฝ่ายเดียวกัน ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึง
ประกาศให้ฝา่ ยของตนทราบด้วยคณะญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้
ขอท่ า นทั้ ง หลายจงฟั ง ข้ า พเจ้ า พวกเราเกิ ด ความ
บาดหมาง เกิดความทะเลาะ ถึงความวิวาทอยู่ ได้ประพฤติ
ละเมิดกิจอันไม่ควรแก่สมณะเป็นอันมาก ทั้งที่กล่าวด้วยวาจา
และพยายามท�ำด้วยกาย ถ้าพวกเราจักปรับกันด้วยอาบัตเิ หล่า
นี้ บางทีอธิกรณ์นั้นจะพึงเป็นไปเพื่อความรุนแรง เพื่อความ
ร้ายกาจ เพื่อความแตกกันก็ได้ ถ้าความพร้อมพรั่งของท่านทั้ง
หลายถึงที่แล้ว ข้าพเจ้าพึงแสดงอาบัติของท่านทั้งหลาย และ
อาบัติของตน ในท่ามกลางสงฆ์ด้วยติณวัตถารกะ เว้นอาบัติที่
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มีโทษหนัก เว้นอาบัติเนื่องด้วยคฤหัสถ์ เพื่อประโยชน์แก่ท่าน
ทั้งหลาย และเพื่อประโยชน์แก่ตน
ล�ำดับนั้น บรรดาภิกษุฝ่ายเดียวกันอีกพวกหนึ่ง ภิกษุผู้
ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้ฝ่ายของตนทราบด้วยคณะ
ญัตติกรรมวาจาเดียวกัน บรรดาภิกษุฝา่ ยเดียวกัน ภิกษุผฉู้ ลาด
ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา
ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า พวกเราเกิดความ
บาดหมาง เกิดความทะเลาะถึงความวิวาทอยู่ ได้ประพฤติ
ละเมิดกิจอันไม่ควรแก่สมณะเป็นอันมาก ทั้งที่กล่าวด้วยวาจา
และพยายามท�ำด้วยกาย ถ้าพวกเราจักปรับกันด้วยอาบัตเิ หล่า
นี้ บางทีอธิกรณ์นั้นจะพึงเป็นไปเพื่อความรุนแรง เพื่อความ
ร้ายกาจ เพือ่ ความแตกกันก็ได้ ถ้าความพร้อมพรัง่ ของสงฆ์ถงึ ที่
แล้ว ข้าพเจ้าพึงแสดงอาบัตขิ องท่านเหล่านี้ และอาบัตขิ องตน
ในท่ามกลางสงฆ์ดว้ ยติณวัตถารกะ เว้นอาบัตทิ มี่ โี ทษหนัก เว้น
อาบัตเิ นือ่ งด้วยคฤหัสถ์ เพือ่ ประโยชน์แก่ทา่ นเหล่านี  ้ และเพือ่
ประโยชน์แก่ตน นี้เป็นญัตติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า พวกเราเกิดความ
บาดหมาง เกิดความทะเลาะ ถึงความวิวาทอยู่ ได้ประพฤติ
ละเมิดกิจอันไม่ควรแก่สมณะเป็นอันมาก ทั้งที่กล่าวด้วยวาจา
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และพยายามท�ำด้วยกาย ถ้าพวกเราจักปรับกันด้วยอาบัตเิ หล่า
นี้ บางทีอธิกรณ์นั้นจะพึงเป็นไปเพื่อความรุนแรง เพื่อความ
ร้ายกาจ เพื่อความแตกกันก็ได้ ข้าพเจ้าแสดงอาบัติของท่าน
เหล่านี้ และอาบัติของตน ในท่ามกลางสงฆ์ด้วยติณวัตถารกะ
เว้ น อาบั ติ ที่ มี โ ทษหนั ก เว้ น อาบั ติ เ นื่ อ งด้ ว ยคฤหั ส ถ์ เพื่ อ
ประโยชน์แก่ท่านเหล่านี้ และเพื่อประโยชน์แก่ตน การแสดง
อาบัติเหล่านี้ของพวกเรา ในท่ามกลางสงฆ์ด้วยติณวัตถารกะ
เว้นอาบัตทิ มี่ โี ทษหนัก เว้นอาบัตเิ นือ่ งด้วยคฤหัสถ์ ชอบแก่ทา่ น
ผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
อาบัติเหล่านี้ของพวกเรา เว้นอาบัติที่มีโทษหนัก เว้น
อาบัตเิ นือ่ งด้วยคฤหัสถ์ ข้าพเจ้าแสดงแล้วในท่ามกลางสงฆ์ดว้ ย
ติณวัตถารกะ ชอบแก่สงฆ์ เหตุนนั้ จึงนิง่ ข้าพเจ้าทรงความนีไ้ ว้
ด้วยอย่างนี้
ล�ำดับนั้น บรรดาภิกษุฝ่ายเดียวกันอีกพวกหนึ่ง ภิกษุผู้
ฉลาด ผูส้ ามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทตุ ยิ กรรมวาจา ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า พวกเราเกิดความ
บาดหมาง เกิดความทะเลาะ ถึงความวิวาทอยู่ ได้ประพฤติ
ละเมิดกิจอันไม่ควรแก่สมณะเป็นอันมาก ทั้งที่กล่าวด้วยวาจา
และพยายามท�ำด้วยกาย ถ้าพวกเราจักปรับกันด้วยอาบัตเิ หล่า
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นี้ บางทีอธิกรณ์นั้นจะพึงเป็นไปเพื่อความรุนแรง เพื่อความ
ร้ายกาจ เพือ่ ความแตกกันก็ได้ ถ้าความพร้อมพรัง่ ของสงฆ์ถงึ ที่
แล้ว ข้าพเจ้าพึงแสดงอาบัตขิ องท่านเหล่านี้ และอาบัตขิ องตน
ในท่ามกลางสงฆ์ดว้ ยติณวัตถารกะ เว้นอาบัตทิ มี่ โี ทษหนัก เว้น
อาบัติเนื่องด้วยคฤหัสถ์ เพื่อประโยชน์แก่ท่านเหล่านี้ และเพื่อ
ประโยชน์แก่ตน นี้เป็นญัตติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า พวกเราเกิดความ
บาดหมาง เกิดความทะเลาะ ถึงความวิวาทอยู่ ได้ประพฤติ
ละเมิดกิจอันไม่ควรแก่สมณะเป็นอันมาก ทั้งที่กล่าวด้วยวาจา
และพยายามท�ำด้วยกาย ถ้าพวกเราจักปรับกันด้วยอาบัตเิ หล่า
นี้ บางทีอธิกรณ์นั้นจะพึงเป็นไปเพื่อความรุนแรง เพื่อความ
ร้ายกาจ เพื่อความแตกกันก็ได้ ข้าพเจ้าแสดงอาบัติของท่าน
เหล่านี้ และอาบัติของตน ในท่ามกลางสงฆ์ด้วยติณวัตถารกะ
เว้ น อาบั ติ ที่ มี โ ทษหนั ก เว้ น อาบั ติ เ นื่ อ งด้ ว ยคฤหั ส ถ์ เพื่ อ
ประโยชน์แก่ท่านเหล่านี้ และเพื่อประโยชน์แก่ตน การแสดง
อาบัติเหล่านี้ของพวกเรา ในท่ามกลางสงฆ์ด้วยติณวัตถารกะ
เว้นอาบัตทิ มี่ โี ทษหนัก เว้นอาบัตเิ นือ่ งด้วยคฤหัสถ์ ชอบแก่ทา่ น
ผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
อาบัติเหล่านี้ของพวกเรา เว้นอาบัติที่มีโทษหนัก เว้น
อาบัตเิ นือ่ งด้วยคฤหัสถ์ ข้าพเจ้าแสดงแล้วในท่ามกลางสงฆ์ดว้ ย
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ติณวัตถารกะ ชอบแก่สงฆ์ เหตุนนั้ จึงนิง่ ข้าพเจ้าทรงความนีไ้ ว้
ด้วยอย่างนี้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล ด้วยอาการอย่างนี้ ภิกษุเหล่า
นั้นเป็นผู้ออกแล้วจากอาบัติเหล่านั้น เว้นอาบัติที่มีโทษหนัก
เว้นอาบัติเนื่องด้วยคฤหัสถ์ เว้นผู้แสดงความเห็นแย้ง เว้นผู้ไม่
ได้อยู่ในที่นั้น (๖/๖๒๖-๖๓๑/๒๙๕-๒๙๙)
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๘.
ธรรมเนียมธรรม
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ทรงอนุญาตการประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม
(สังฆเภทขันธกะ)

พระผูม้ พี ระภาครับสัง่ ว่า อย่าเลยเทวทัต(ไม่อนุญาตการ
ปฏิบัติเศร้าหมองตามที่พระเทวทัตขอ) ภิกษุใดปรารถนาป่า
ภิกษุนั้นจงถือการอยู่ป่าเป็นวัตร รูปใดปรารถนาอาราม จงอยู่
ในอาราม รูปใดปรารถนาบิณฑบาต จงถือเที่ยวบิณฑบาตเป็น
วัตร รูปใดปรารถนานิมนต์ จงยินดีกิจนิมนต์ รูปใดปรารถนา
ผ้าบังสกุล จงถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตร รูปใดปรารถนาคหบดีจีวร
จงยินดีคหบดีจีวร เราอนุญาตโคนไม้เป็นเสนาสนะ ๘ เดือน
เราอนุญาตปลาและเนื้อที่บริสุทธิ์โดยส่วนสาม คือ ไม่ได้เห็น
ไม่ได้ยิน ไม่รังเกียจ(ว่าเขาฆ่าเพื่อตน) (๗/๓๘๔/๑๒๘)
ไม่ทรงเหยียบผ้า
(โพธิราชกุมาร)

โพธิราชกุมาร ทูลอาราธนา พระพุทธเจ้าข้า ขอพระผู้มี
พระภาคจงทรงเหยียบผ้า ขอพระสุคตจงทรงเหยียบผ้า เพื่อ
ความเกื้อกูล เพื่อความสุขแก่ข้าพระพุทธเจ้าสิ้นกาลนาน
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เมือ่ โพธิราชกุมารกราบทูลอย่างนีแ้ ล้ว พระผูม้ พี ระภาค
ทรงดุษณีภาพ(นิ่ง)
แม้ครั้งที่สอง ...
แม้ครั้งที่สาม ...
พระผู้มีพระภาคทรงช�ำเลืองดูท่านพระอานนท์ ท่าน
พระอานนท์จึงได้ถวายพรแก่โพธิราชกุมารว่า จงม้วนผ้าเถิด
พระราชกุมาร พระผู้มีพระภาคจักไม่ทรงเหยียบผ้า
(๗/๑๒๒/๓๒)
เรื่องความเคารพ

ครั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระนครเวสาลี ตาม
พระพุทธาภิรมย์ แล้วเสด็จจาริกทางพระนครสาวัตถี
สมัยนั้น ภิกษุอันเตวาสิกของพระฉัพพัคคีย์ รีบไปข้าง
หน้าภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข จองวิหาร กันที่นอน
ไว้ว่า ที่นี้ของอุปัชฌาย์ของพวกเรา ที่นี้ของอาจารย์ของพวก
เรา ที่นี้ของพวกเรา ครั้งนั้น ท่านพระสารีบุตรไปล้าหลังภิกษุ
สงฆ์มพี ระพุทธเจ้าเป็นประมุข เมือ่ ภิกษุทงั้ หลายจองวิหาร แล
ที่นอนหมดแล้ว หาที่นอนไม่ได้ จึงนั่ง ณ โคนไม้แห่งหนึ่ง  
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ล�ำดับนัน้ พระผูม้ พี ระภาครับสัง่ ให้ประชุมภิกษุสงฆ์ ใน
เพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วทรง
สอบถามภิกษุทั้งหลายว่า
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไรควรได้อาสนะอันเลิศ น�้ำอัน
เลิศ บิณฑบาตอันเลิศ
ภิกษุบางพวกกราบทูลอย่างนี้ว่า พระพุทธเจ้าข้า ภิกษุ
ใดบวชจากตระกูลกษัตริย์ ภิกษุนั้นควรได้อาสนะอันเลิศ น�้ำ
อันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ
ภิกษุบางพวกกราบทูลอย่างนี้ว่า พระพุทธเจ้าข้า ภิกษุ
ใดบวชจากตระกูลพราหมณ์ ภิกษุนนั้ ควรได้อาสนะอันเลิศ น�ำ้
อันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ
ภิกษุบางพวกกราบทูลอย่างนี้ว่า พระพุทธเจ้าข้า ภิกษุ
ใดบวชจากตระกูลคหบดี ภิกษุนนั้ ควรได้อาสนะอันเลิศ น�ำ้ อัน
เลิศ บิณฑบาตอันเลิศ
ภิกษุบางพวกกราบทูลอย่างนี้ว่า พระพุทธเจ้าข้า ภิกษุ
ใดจ�ำทรงพระสูตรไว้ได้ ภิกษุนั้นควรได้อาสนะอันเลิศ น�้ำอัน
เลิศ บิณฑบาตอันเลิศ
ภิกษุบางพวกกราบทูลอย่างนี้ว่า พระพุทธเจ้าข้า ภิกษุ
ใดทรงพระวินัย ภิกษุนั้นควรได้อาสนะอันเลิศ น�้ำอันเลิศ
บิณฑบาตอันเลิศ
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ภิกษุบางพวกกราบทูลอย่างนี้ว่า พระพุทธเจ้าข้า ภิกษุ
ใดเป็นธรรมกถึก ภิกษุนั้นควรได้อาสนะอันเลิศ น�้ำอันเลิศ
บิณฑบาตอันเลิศ
ภิกษุบางพวกกราบทูลอย่างนี้ว่า พระพุทธเจ้าข้า ภิกษุ
ใดได้ปฐมฌาน... ทุตยิ ฌาน... ตติยฌาน... ภิกษุใดได้จตุตถฌาน
ภิกษุนั้นควรได้อาสนะอันเลิศ น�้ำอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ
ภิกษุบางพวกกราบทูลอย่างนี้ว่า พระพุทธเจ้าข้า ภิกษุ
ใดเป็นพระโสดาบัน... พระสกทาคามี... พระอนาคามี... ภิกษุ
ใดเป็นพระอรหันต์ ภิกษุนั้นควรได้อาสนะอันเลิศ น�้ำอันเลิศ
บิณฑบาตอันเลิศ
ภิกษุบางพวกกราบทูลอย่างนี้ว่า ภิกษุใดได้วิชชา ๓
ภิกษุนั้นควรได้อาสนะอันเลิศ น�้ำอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ
ภิกษุบางพวกกราบทูลอย่างนี้ว่า พระพุทธเจ้าข้า ภิกษุ
ใดได้อภิญญา ๖ ภิกษุนั้นควรได้อาสนะอันเลิศ น�้ำอันเลิศ
บิณฑบาตอันเลิศ
พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้ว มีต้นไทรใหญ่ต้น
หนึ่งอยู่แถบหิมพานต์ สัตว์ ๓ สหายคือ นกกระทา ๑ ลิง ๑
ช้าง ๑ อาศัยต้นไทรใหญ่นนั้ อยู่ ทัง้ สามสัตว์นน้ั มิได้เคารพ มิได้
ย�ำเกรงกัน มีความประพฤติไม่กลมเกลียวกันอยู่ จึงสัตว์ ๓
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สหายนั้นปรึกษากันว่า โอ พวกเราท�ำอย่างไรจึงจะรู้ได้แน่ว่า
บรรดาพวกเราผู้ใดเป็นใหญ่โดยก�ำเนิด พวกเราจะได้สักการะ
เคารพ นับถือบูชาผูน้ นั้ แลจะได้ตงั้ อยูใ่ นโอวาทของผูน้ นั้ จึงนก
กระทาและลิงถามช้างว่า สหายท่านจ�ำเรือ่ งเก่าแก่อะไรได้บา้ ง
ช้างตอบว่า สหายทั้งหลาย เมื่อฉันยังเล็ก ฉันเดินคร่อม
ต้นไทรนีไ้ ว้ ในหว่างขาหนีบได้ยอดไทรพอระท้องฉัน ฉันจ�ำเรือ่ ง
เก่าได้ ดังนี้
นกกระทากับช้างถามลิงว่า สหาย ท่านจ�ำเรื่องเก่าแก่
อะไรได้บ้าง
ลิงตอบว่า สหายทั้งหลาย เมื่อฉันยังเล็ก ฉันนั่งบนพื้น
ดินเคี้ยวกินยอดไทรนี้ ฉันจ�ำเรื่องเก่าได้ ดังนี้
ลิงและช้างถามนกกระทาว่า สหาย ท่านจ�ำเรื่องเก่าแก่
อะไรได้บ้าง
นกกระทาตอบว่า สหายทั้งหลาย ในสถานที่โน้นมี
ต้นไทรใหญ่ ฉันกินผลจากต้นไทรใหญ่นั้น แล้วได้ถ่ายมูลไว้ ณ
สถานทีน่ ี้ ต้นไทรต้นนีเ้ กิดจากต้นไทรใหญ่นนั้ เพราะฉะนัน้ ฉัน
จึงเป็นใหญ่กว่าโดยก�ำเนิด
ลิงกับช้างได้กล่าวกับนกกระทาว่า บรรดาพวกเรา ท่าน
เป็นผู้ใหญ่กว่า โดยก�ำเนิด พวกเราจักสักการะ เคารพ นับถือ
บูชาท่านและจะตั้งอยู่ในโอวาทของท่าน
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย นกกระทาได้ให้ลิงกับช้างสมาทาน
ศีลห้า และตนเองก็ประพฤติสมาทานในศีลห้า สัตว์ทั้งสามมี
ความเคารพย�ำเกรงกัน มีความประพฤติกลมเกลียวกันอยูเ่ บือ้ ง
หน้าแต่ตายเพราะกายแตก ได้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย วัตรจริยานี้แล ได้ชื่อว่าติตติริยพรหมจรรย์ฯ
คนเหล่าใด ฉลาดในธรรม ประพฤติอ่อนน้อมต่อท่าน
ผู ้ ใ หญ่ ย่ อ มเป็ น ผู ้ อั น มหาชนสรรเสริ ญ ในปั จ จุ บั น นี้ ทั้ ง
สัมปรายภพของคนเหล่านั้นเป็นสุคติแล
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย แท้จริงสัตว์เหล่านัน้ เป็นดิรจั ฉาน ยัง
มีความเคารพ ย�ำเกรงกัน มีความประพฤติกลมเกลียวกันอยู่
การที่พวกเธอเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่เรากล่าวดีแล้วอย่าง
นี้ มีความเคารพย�ำเกรงกัน มีความประพฤติกลมเกลียวกันอยู่
นั่นจะพึงงามในธรรมวินัยนี้โดยแท้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตการกราบไหว้ การลุกรับ
การท�ำอัญชลีกรรม การท�ำสามีจกิ รรม อาสนะทีเ่ ลิศ น�ำ้ อันเลิศ
บิณฑบาตอันเลิศ ตามล�ำดับผู้แก่กว่า อนึ่ง ภิกษุไม่ควรเกียด
กันเสนาสนะของสงฆ์ตามล�ำดับผู้แก่กว่า รูปใดเกียดกันต้อง
อาบัติทุกกฏ (๗/๒๖๐-๒๖๓/๗๒-๗๕)
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บุคคลที่ไม่ควรไหว้ ๑๐ จำ�พวก

ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๑๐ จ�ำพวกนี้ อันภิกษุไม่ควร
ไหว้คอื อันภิกษุผอู้ ปุ สมบทก่อนไม่ควรไหว้ภกิ ษุผอู้ ปุ สมบทภาย
หลัง ๑ ไม่ควรไหว้อนุปสัมบัน ๑ ไม่ควรไหว้ภิกษุนานาสังวาส
ผู้แก่กว่า แต่ไม่ใช่ธรรมวาที ๑ ไม่ควรไหว้มาตุคาม ๑ ไม่ควร
ไหว้บัณเฑาะก์ ๑ ไม่ควรไหว้ภิกษุผู้อยู่ปริวาส ๑ ไม่ควรไหว้
ภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิม ๑ ไม่ควรไหว้ภิกษุผู้ควรมานัต
๑ ไม่ควรไหว้ภิกษุผู้ประพฤติมานัต ๑ ไม่ควรไหว้ภิกษุผู้ควร
อัพภาน ๑ บุคคล ๑๐ จ�ำพวกนี้แล อันภิกษุไม่ควรไหว้
(๗/๒๖๔/๗๕)
					

บุคคลที่ควรไหว้ ๓ จำ�พวก

ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จ�ำพวกนี้ ภิกษุควรไหว้ คือ
ภิกษุผอู้ ปุ สมบทภายหลัง ควรไหว้ภกิ ษุผอู้ ปุ สมบทก่อน ๑ ควร
ไหว้ภิกษุนานาสังวาสผู้แก่กว่า แต่เป็นธรรมวาที ๑ ควรไหว้
ตถาคตผู้อรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบในโลก ทั้งเทวโลก มารโลก
พรหมโลก ในหมูส่ ตั ว์พร้อมทัง้ สมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์
บุคคล ๓ จ�ำพวกนี้แล ภิกษุควรไหว้ (๗/๒๖๔/๗๕-๗๖)
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คุณสมบัติของทูต

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผู้ประกอบด้วยองค์ ๘ ควรท�ำหน้าที่
ทูต องค์ ๘ เป็นไฉน คือ
๑. รับฟัง
๒. ให้ผู้อื่นฟัง
๓. ก�ำหนด
๔. ทรงจ�ำ
๕. เข้าใจความ
๖. ให้ผู้อื่นเข้าใจความ
๗. ฉลาดต่อประโยชน์และมิใช่ประโยชน์
๘. ไม่ก่อความทะเลาะ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผปู้ ระกอบด้วยองค์ ๘ นีแ้ ล ควร
ท�ำหน้าที่ทูต (๗/๓๙๘/๑๓๓)
ธรรมเนียม

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตการกราบไหว้ การลุกรับ
การท�ำอัญชลีกรรม การท�ำสามีจกิ รรม อาสนะทีเ่ ลิศ น�ำ้ อันเลิศ
บิณฑบาตอันเลิศ ตามล�ำดับผู้แก่กว่า อนึ่ง ภิกษุไม่ควรเกียด
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กันเสนาสนะของสงฆ์ตามล�ำดับผู้แก่กว่า รูปใดเกียดกันต้อง
อาบัติทุกกฏ (๗/๒๖๓/๗๕)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุนวกะผู้สอน นั่ง
บนอาสนะเสมอกันหรือสูงกว่าได้ ด้วยความเคารพธรรม ให้
ภิกษุเถระผู้เรียน นั่งบนอาสนะเสมอกันหรือต�่ำกว่าได้ ด้วย
ความเคารพธรรม (๗/๒๘๔/๘๓)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงเหยียบผืนผ้าที่ปูไว้ รูปใด
เหยียบ ต้องอาบัติทุกกฏ (๗/๑๒๓/๓๒)
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตให้รบั ของหอมแล้วเจิมไว้
ทีบ่ านประตูหน้าต่าง ให้รบั ดอกไม้แล้ววางไว้ในส่วนข้างหนึง่ ใน
วิหาร (๗/๑๐๕/๒๕-๒๖)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงไปดูการฟ้อนร�ำ  การขับ
ร้องหรือการประโคมดนตรี รูปใดไป ต้องอาบัติทุกกฏ
(๗/๑๙/๖)
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุไม่พงึ สวดพระธรรมด้วยท�ำนอง
ยาวคล้ายเพลงขับ รูปใดสวดต้องอาบัติทุกกฏ (๗/๒๐/๖)
ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราอนุ ญ าตให้ ส วดเป็ น ท� ำ นอง
สรภัญญะได้ (๗/๒๑/๗)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงแสดงอิทธิปาฎิหาริย์ ซึ่ง
เป็นธรรมอันยวดยิง่ ของมนุษย์แก่พวกคฤหัสถ์ รูปใดแสดง ต้อง
อาบัติทุกกฏ (๗/๓๓/๑๑)
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๙.
การวินิจฉัยธรรม
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หลักวินิจฉัยธรรมวินัย
(ภิกขุณีวภ
ิ ังค์)

ดูกรโคตมี เธอพึงรู้ธรรมเหล่าใดว่า ธรรมเหล่านี้เป็นไป
เพื่อความคลายก�ำหนัด ไม่ใช่เพื่อมีความก�ำหนัด เป็นไปเพื่อ
ความพราก ไม่ใช่เพือ่ ความประกอบ เป็นไปเพือ่ ความไม่สะสม
ไม่ใช่เพื่อความสะสม เป็นไปเพื่อความมักน้อย ไม่ใช่เพื่อความ
มักมาก เป็นไปเพือ่ ความสันโดษ ไม่ใช่เพือ่ ความไม่สนั โดษ เป็น
ไปเพื่อความสงัด ไม่ใช่เพื่อความคลุกคลีด้วยหมู่ เป็นไปเพื่อ
ปรารภความเพียร ไม่ใช่เพือ่ ความเกียจคร้าน เป็นไปเพือ่ ความ
เลี้ยงง่าย ไม่ใช่เพื่อความเลี้ยงยาก ดูกรโคตมี เธอพึงทรงจ�ำ
ธรรมเหล่านัน้ ไว้โดยส่วนเดียวว่า นัน่ เป็นธรรม นัน่ เป็นวินยั นัน่
เป็นสัตถุศาสน์ (๗/๕๒๓/๒๑๓)
มหาโจร ๕ จำ�พวก
(ปาราชิกกัณฑ์)

โลก

ดูกรภิกษุทั้งหลาย มหาโจร ๕ จ�ำพวกนี้ มีปรากฏอยู่ใน
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๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้เลวทรามบางรูปในธรรม
วินัยนี้ ย่อมปรารถนาอย่างนี้ว่า เมื่อไรหนอ เราจึงจักเป็นผู้อัน
ภิกษุร้อยหนึ่ง หรือพันหนึ่งแวดล้อมแล้วเที่ยวจาริกไปในคาม
นิคมและราชธานี อันคฤหัสถ์และบรรพชิต สักการะ เคารพ
นับถือ บูชา ย� ำเกรง ได้จีว ร บิณฑบาต เสนาสนะ และ
คิลานปัจจัยเภสัชบริขาร สมัยต่อมา เธอเป็นผูอ้ นั ภิกษุรอ้ ยหนึง่
หรื อ พั น หนึ่ ง แวดล้ อ มแล้ ว เที่ ย วจาริ ก ไปในคามนิ ค มและ
ราชธานี อันคฤหัสถ์และบรรพชิตสักการะ เคารพ นับถือ บูชา
ย�ำเกรงแล้ว ได้จวี ร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัช
บริขารทั้งหลาย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นมหาโจรจ�ำพวกที่ ๑ มีปรากฏ
อยู่ในโลก
๒. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกข้อหนึ่ง ภิกษุผู้เลวทรามบาง
รูปในธรรมวินัยนี้ เล่าเรียนธรรมวินัยอันตถาคตประกาศแล้ว
ย่อมยกตนขึ้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นมหาโจรจ�ำพวกที่ ๒ มีปรากฏ
อยู่ในโลก
๓. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกข้อหนึ่ง ภิกษุผู้เลวทรามบาง
รูปในธรรมวินัยนี้ ย่อมตามก�ำจัดเพื่อนพรหมจารี ผู้หมดจด ผู้
ประพฤติพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์อยู่ด้วยธรรมอันเป็นข้าศึกแก่
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พรหมจรรย์อันหามูลมิได้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นมหาโจรจ�ำพวกที่ ๓ มีปรากฏ
อยู่ในโลก
๔. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกข้อหนึ่ง ภิกษุผู้เลวทรามบาง
รูปในธรรมวินัยนี้ ย่อมสงเคราะห์เกลี้ยกล่อมคฤหัสถ์ทั้งหลาย
ด้วยครุภณ
ั ฑ์ ครุบริขาร ของสงฆ์ คือ อาราม พืน้ ทีอ่ าราม วิหาร
พื้นที่วิหาร เตียง ตั่ง ฟูก หมอน หม้อโลหะ อ่างโลหะ กระถาง
โลหะ กระทะโลหะ มีด ขวาน ผึ่ง จอบ สว่าน เถาวัลย์ ไม้ไผ่
หญ้ามุงกระต่าย หญ้าปล้อง หญ้าสามัญ ดินเหนียว เครื่องไม้
เครื่องดิน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นมหาโจรจ�ำพวกที่ ๔ มีปรากฏ
อยู่ในโลก
๕. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผกู้ ล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรม
อันไม่มอี ยู่ อันไม่เป็นจริง นีจ้ ดั เป็นยอดมหาโจรในโลกพร้อมทัง้
เทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู ่ สั ต ว์ พ ร้ อ มทั้ ง สมณะ
พราหมณ์ เทวดา และมนุษย์ ข้อนั้น เพราะเหตุไร เพราะภิกษุ
นั้น ฉันก้อนข้าวของชาวแว่นแคว้น ด้วยอาการแห่งคนขโมย
(๑/๒๓๐/๓๓๒-๓๓๓)
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