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พระไตรปิฎกชดุพิเศษ   แก่นพระวนัิยปิฎก

จัดทำ� และ จัดสร้�งถว�ยพระศ�สน�โดย

มูลนิธิอุทยานธรรม
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พระไตรปิฎกชดุพิเศษ

แก่นพระวินัยปิฎก
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ธรรมแถลง

	 พระวินัยปิฎกชุดอุทยานธรรมแก่นสาระส�าคัญอ้างอิง

จากพระไตรปิฏกฉบับหลวง	 เนื้อหาส่วนใหญ่มาจากพระวินัย

ปิฎกเดิม	 บางส่วนท่ีเกี่ยวกับศีลและข้อพึงปฏิบัติที่ปรากฏอยู่

ในพระสตุตนัตปิฎกเดมิ	ได้น�ามารวมกบัพระวนิยัด้วยเพือ่ความ

บริบูรณ์	 พร้อมระบุ	 เล่ม/ข้อ/หน้า	 ไว้ท้ายบัญญัติ	 โดยได้จัด

ระบบเนื้อหาใหม่เพ่ือความเข้าใจท่ีชัดเจน	 เป็นคู่มือปฏิบัติได้

ง่าย	โดยแบ่งเป็น

	 ๑.	การสังคายนาพระธรรม	พระวินัย

	 ๒.	ศีลบัญญัติ	ว่าด้วย	ศีลส�าหรับพุทธบริษัท

	 ๓.	ภิกขุวิภังค์	ว่าด้วย	วินัยส�าหรับภิกษุ

	 ๔.	ภิกขุณีวิภังค์	ว่าด้วย	วินัยส�าหรับภิกษุณี

	 ๕.	สังฆกรรม	ว่าด้วย	กิจที่สงฆ์ต้องท�าร่วมกัน

	 ๖.	ข้อวัตร	ว่าด้วย	ข้อพึงปฏิบัติ

	 ๗.	การระงับอธิกรณ์	ว่าด้วย	การแก้ปัญหาในหมู่สงฆ์

	 ๘.	ธรรมเนียมธรรม

	 ๙.	การวินิจฉัยธรรมวินัย

มลูนธิิอทุยานธรรม
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สารบัญ

๑. ก�รสงัค�ยน� พระธรรม พระวนัิย   ๑
การสังคายนาพระธรรมวินัย ครั้งที่ ๑ (สังคีติสูตร)	 	 ๒

การสังคายนาพระธรรมวินัย ครั้งที่ ๒	(ปัญจสติกขันธกะ)	 ๔

			พระอุบาลีรวบรวมพระวินัย	 	 	 	 	 ๕

			พระอานนท์รวบรวมพระสูตร	 	 	 	 ๖

			ไม่ยกเลิกสิกขาบท	 	 	 	 	 	 ๗

การสังคายนาพระธรรมวินัย ครั้งที่ ๓	(สัตตสติกขันธกะ)	 ๘

			เครื่องเศร้าหมองของพระจันทร์	พระอาทิตย์	

	 และสมณพราหมณ์	 	 	 	 	 ๑๐

			นายบ้านมณีจูฬกะ	 	 	 	 	 	 ๑๒

			รวบรวมธรรมวาทีสงฆ์ท�าสังคายนา	 	 	 	 ๑๔

			พระเรวตะ	 	 	 	 	 	 	 ๑๕

			พรหมมีส่วนร่วมการสังคายนา	 	 	 	 ๑๘

			สงฆ์ปรารถนาวินิจฉัยอธิกรณ์	 	 	 	 ๑๙

			สงฆ์เข้าไปหาพระมหาเถระผู้เป็นธรรมวาที	 	 	 ๒๐

			คัดเลือกภิกษุเป็นพวกปราจีนและปาฐา	 	 	 ๒๒

			ด�าเนินการสังคายนาพระวินัย	 	 	 	 ๒๔

			สมมติผู้ถามและผู้แก้		 	 	 	 	 ๒๔	



6

พระไตรปิฎกชดุพิเศษ   แก่นพระวนัิยปิฎก

			ถามและแก้วัตถุ	๑๐	ประการ	 	 	 	 ๒๕

๒. ศีล สำ�หรับพุทธบริษัท     ๓๑
  	ศีลส�าหรับคฤหัสถ์เพื่ออยู่เป็นสุขในโลกและในสวรรค์	 ๓๒

			ศีลส�าหรับสิกขมานา	(ปาจิตติยกัณฑ์)	 	 	 ๓๓

			ศีลส�าหรับสามเณร	(มหาวรรค)	 	 	 	 ๓๔

			ครุธรรม	๘	ประการส�าหรับภิกษุณี	 	 	 	 ๓๕

			จุลศีลส�าหรับภิกษุ	(สามัญญผลสูตร)		 	 	 ๓๖

			มัชฌิมศีลส�าหรับภิกษุ	(สามัญญผลสูตร)	 	 	 ๓๙

			มหาศีลส�าหรับภิกษุ	(สามัญญผลสูตร)	 	 	 ๔๒

			โทษแห่งศีลวิบัติ	 	 	 	 	 	 ๔๖

			อานิสงส์แห่งศีลสมบัติ	 	 	 	 	 ๔๗

๓. ภิกขุวภิังค์ วนัิยสำ�หรับพระภิกษุ   ๔๙
   กาลอันควรบัญญัติพระวินัย	(เวรัญชกัณฑ์)	 	 	 ๕๐ 

   เหตุบัญญัติพระวินัย	(ปาราชิกกัณฑ์)		 	 	 ๕๐

			คุณของสิกขาบท	(ปาราชิกกัณฑ์)	 	 	 	 ๕๑

			ปาราชิก	ว่าด้วยการพ้นสภาพภิกษุ	(ปาราชิกกัณฑ์)	 	 ๕๑

   สังฆาทิเสส	ว่าด้วยอาบัติที่ต้องเข้าปริวาสจึงจะพ้นได้		 ๕๓

			อนิยตะ	ว่าด้วยอาบัติที่ไม่แน่นอน	เป็นปาราชิก	สังฆาทิเสส	

	 หรือปาจิตตีย์ก็ได้(อนิยตกัณฑ์)		 	 	 ๕๙
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			นิสสัคคีย์	ว่าด้วยการได้ที่ไม่สมควร	ต้องสละออก	 	 ๖๐

			ปาจิตตีย์	ว่าด้วยอาบัติที่ต้องแสดงความส�านึกจึงท�าคืนได้	 ๖๘

			ปาฏิเทสนียะ	ว่าด้วยความผิดที่ต้องติเตียนตนเองจึงพ้นผิด	 ๘๓

			เสขิยะ	ว่าด้วยจรรยามรรยาทอันงาม		 	 	 ๘๔

			อธิกรณสมถะ	ธรรมเป็นเครื่องระงับอธิกรณ์	๗	ประการ	 ๙๒

๔. ภิกขุณีวภิังค์ วนัิยสำ�หรับภิกษุณี   ๙๓
   ปาราชิก	ว่าด้วยการพ้นสภาพภิกษุณี	(ปาราชิกกัณฑ์)	 ๙๔

			สังฆาทิเสส	ว่าด้วยอาบัติที่ต้องเข้าปริวาสจึงจะพ้นได้		 ๙๖

			นิสสัคคิย	ว่าด้วยอาบัติที่ต้องสละออกจึงพ้นผิด		 	 ๑๐๑

			ปาจิตตีย์	ว่าด้วยอาบัติที่ต้องแสดงความส�านึกจึงพ้นผิด		 ๑๐๓

			ปาฏิเทสนียะ	ว่าด้วยอาบัติที่ต้องติเตียนตนเองจึงพ้นผิด	 ๑๑๖

			เสขิยะ	ว่าด้วยจรรยามารยาทอันงาม		 	 	 ๑๑๗

			อธิกรณสมถะ	ธรรมเป็นเครื่องระงับอธิกรณ์	๗	ประการ		 ๑๑๗

๕. สงัฆกรรม กิจที่สงฆ์ต้องทำ�ร่วมกัน   ๑๑๘
   การบรรพชา	(ราหุลกุมารบวช)	 	 	 	 ๑๑๙

			การอุปสมบทด้วยญัตติจตุตถกรรม	(มหาวรรค)		 	 ๑๒๐

	 กรรมวาจาขออุปสมบท		 	 	 	 ๑๒๐
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	 กรรมวาจาให้อุปสมบท		 	 	 	 ๑๒๑

	 จ�านวนสงฆ์เพื่อการอุปสมบท	 	 	 	 ๑๒๒

			องค์แห่งภิกษุผู้ให้อุปสมบท(มหาวรรค)		 	 	 ๑๒๓

			การให้ปริวาสส�าหรับคนหลงผิดที่ขอบวช	(ติตถิยปริวาส)	 ๑๒๕

	 ข้อปฏิบัติที่ให้สงฆ์ยินดี		 	 	 	 ๑๒๗

			คนที่ห้ามบวช	(อันตรายิกธรรม)	 	 	 	 ๑๒๙

	 นักบวชนอกศาสนา	 	 	 	 	 ๑๓๑

			อุโบสถกรรม	(อุโบสถขันธกะ)	 	 	 	 ๑๓๑

	 ก�าเนิดโบสถ์ท�าอุโบสถ	 	 	 	 	 ๑๓๒

	 ปาติโมกขุเทศ	 	 	 	 	 	 ๑๓๒

	 การแสดงธรรม		 	 	 	 	 ๑๓๓

	 การขอโอกาสก่อนชี้อาบัติ		 	 	 	 ๑๓๓

	 การมอบปาริสุทธิเมื่อมาอุโบสถไม่ได้	 	 	 ๑๓๔

			วิธีท�าอุโบสถ	๓	อย่าง		 	 	 	 	 ๑๓๕

		 ๑.	สวดปาติโมกข์	 	 	 	 	 ๑๓๕

		 ๒.	ท�าปาริสุทธิอุโบสถ	 	 	 	 	 ๑๓๕

 ๓.	อธิษฐานอุโบสถ	 	 	 	 	 ๑๓๖

	 แสดงอาบัติก่อน	และระหว่างท�าอุโบสถ	 	 ๑๓๗

 แสดงอาบัติทั้งคณะ	 	 	 	 	 ๑๓๘

 ภิกษุนานาสังวาสและสมานสังวาส		 	 	 ๑๓๘
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 ภิกษุณีปาฏิโมกข์	 	 	 	 	 ๑๓๙

 วิธีงดปาติโมกข์		 	 	 	 	 ๑๓๙

	 การงดปาฏิโมกข์อย่างเป็นธรรม	และไม่เป็นธรรม	 ๑๔๐

 ผู้ควรโจทผู้อื่น	 	 	 	 	 	 ๑๔๒

 ผู้โจทก์ควรทรงธรรม	๕	ประการ	 	 	 ๑๔๔

 ธรรมส�าหรับผู้โจทก์	๕	ประการ		 	 	 ๑๔๔

 ผู้โจทก์โดยไม่เป็นธรรมย่อมเดือดร้อน	 	 	 ๑๔๕

 ผู้ถูกโจทโดยไม่เป็นธรรมไม่ต้องเดือดร้อน	 	 ๑๔๕

 การรับอธิกรณ์		 	 	 	 	 ๑๔๖

 การยกเลิกประชุม	 	 	 	 	 ๑๔๘

 วิธีสมมติสีมา	 	 	 	 	 	 ๑๔๙

 วิธีถอนโรงอุโบสถ	 	 	 	 	 ๑๕๐

			การจ�าพรรษา	(วัสสูปนายิกขันธกะ)	 	 	 	 ๑๕๑

	 พระพุทธานุญาตปวารณา	 	 	 	 ๑๕๒

 วิธีปวารณา	 	 	 	 	 	 ๑๕๒

			มติสงฆ์อนุมัติ	(เตรสกัณฑ์)	 	 	 	 	 ๑๕๓

	 อนุญาตสร้างวิหาร	 	 	 	 	 ๑๕๓

 อนุญาตสร้างกุฏี	 	 	 	 	 ๑๕๖

 อนุมัติผู้ถือ(ดูแล)เสนาสนะ	 	 	 	 ๑๕๙

 อนุมัติผู้แต่งตั้ง(จัดสรร)เสนาสนะและแจกอาหาร	 ๑๖๐
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			วิธีสมมติภิกษุผู้สั่งสอนภิกษุณี/อุบาสิกา	 	 	 ๑๖๐

 องค์คุณ	๘	ของภิกษุผู้ควรกล่าวสอนภิกษุณี	 	 ๑๖๑

			การอยู่ปริวาส	ว่าด้วยการท�าคืนอาบัติสังฆาทิเสส	 	 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�าคืนอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว	หลายเวลา	๑๗๕

			การคว�่าบาตรอุบาสก	อุบาสิกา	(จุลวรรค)	 	 	 ๑๗๗

 องค์แห่งการคว�่าบาตร	 	 	 	 	 ๑๗๗
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			ปกาสนียกรรม	(สังฆเภทขันธกะ)		 	 	 	 ๑๗๙

				 วิธีสมมติผู้ประกาศ				 	 	 	 	 ๑๘๐

๖. ข้อวตัร อันพึงปฏิบัติ     ๑๘๒
  	อกรณียกิจ	๔	(มหาวรรค)					 	 	 	 ๑๘๓

			นิสสัย	๔	(มหาวรรค)		 	 	 	 	 ๑๘๔

			ทรงให้อยู่ร่วมกันด้วยระบบพ่อกับลูก	(อุปัชฌายวัตร)		 ๑๘๕

 วิธีถืออุปัชฌายะ		 	 	 	 	 ๑๘๖

	 อุปัชฌายวัตร	 	 	 	 	 	 ๑๘๗

   สัทธิวิหาริกวัตร	 	 	 	 	 	 ๑๙๔

			อาจารย์	(มหาวรรค)		 	 	 	 	 ๒๐๒

				 อาจริยวัตร				 	 	 	 	 	 ๒๐๓

				 นิสสัยระงับจากอุปัชฌาย์และอาจารย์			 	 ๒๐๓ 

   องค์แห่งภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสสัย	

	 กับอุปัชฌาย์อาจารย์อีกต่อไป	(มหาวรรค)			 	 ๒๐๔	

   อาคันตุกวัตร	ข้อปฏิบัติของผู้มาเยือน	(วัตตขันธกะ)		 ๒๐๖

			อาวาสิกวัตร	ข้อปฏิบัติของเจ้าถิ่น	(วัตตขันธกะ)		 	 ๒๐๙

			คมิกวัตร	ข้อปฏิบัติของผู้จะจากไป	(วัตตขันธกะ)	 	 ๒๑๑

			บิณฑบาตวัตร	(ปิณฑจาริกวัตร)		 	 	 	 ๒๑๒

			ภัตตกิจ	(ภัตตัคควัตร)		 	 	 	 	 ๒๑๔
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			วัตรการอยู่ป่า	(อารัญญกวัตร)		 	 	 	 ๒๑๗

			การดูแลที่อยู่อาศัย	(เสนาสนวัตร)		 	 	 	 ๒๑๘	

			การเข้าเรือนไฟ	(ซาวน่า)	(ชันตาฆรวัตร)	 	 	 ๒๒๑

			การถ่ายทุกข์	(วัจจกุฎีวัตร)		 	 	 	 	 ๒๒๒

			การสวมรองเท้า	(จัมมขันธกะ)		 	 	 	 ๒๒๓	

			ข้อปฏิบัติกับสัตว์		 	 	 	 	 	 ๒๒๕	

			ข้อบัญญัติที่นั่งที่นอน		 	 	 	 	 ๒๒๕	

   ข้อยกเว้นการอาบน�้า			 	 	 	 	 ๒๒๗

			การฝากถวายจีวร		 	 	 	 	 	 ๒๒๗	

			ว่าด้วยเภสัชธรรมชาติ	(เภสัชชขันธกะ)		 	 	 ๒๒๗

			ว่าด้วยอาหาร	 	 	 	 	 	 ๒๓๑

			พระพุทธานุญาตข้าวยาคูและขนมปรุงด้วยน�้าหวาน					 ๒๓๒	

			คนท�าการวัด	(มัคคทายก)					 	 	 	 ๒๓๓	

			บาตร		 	 	 	 	 	 	 ๒๓๓	

   จีวร	 	 	 	 	 	 	 	 ๒๓๕

			ของใช้		 	 	 	 	 	 	 ๒๓๖	

			สรีระ		 	 	 	 	 	 	 ๒๓๗ 

   อากัปกิริยา	 	 	 	 	 	 	 ๒๔๐

			จรรยาภิกษุณี	(ภิกษุณีขันธกะ)		 	 	 	 ๒๔๑

			พระธรรม	และความรู้	 	 	 	 	 ๒๔๕

			เสนาสนะ		 	 	 	 	 	 	 ๒๔๖
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			สมบัติ	 	 	 		 	 	 	 ๒๕๒

			ข้อวัตรปฏิบัติทั่วไป	(จุลวรรค)		 	 	 	 ๒๕๕	

			กัปปิยะ		 	 	 	 	 	 	 ๒๕๕

			การแผ่จิตป้องกันงูกัด		 	 	 	 	 ๒๕๕	

			การสละจีวรต้องนิสสัคคีย์แก่สงฆ์หรือคณะหรือบุคคล		 ๒๕๗	

			การขออนุญาต/การอนุญาตอยู่โดยปราศจากไตรจีวร		 ๒๕๗	

			วิธีสละเงิน				 	 	 	 	 	 ๒๕๙

๗. ก�รระงับอธิกรณ์     ๒๖๑
  	เหตุแห่งการทะเลาะวิวาท	(สามคามสูตร)		 	 	 ๒๖๒

			การโจทตั้งอธิกรณ์	(กินติสูตร)		 	 	 	 ๒๖๓	

			อธิกรณ์	ว่าด้วยประเด็นขัดแย้ง	(สมถขันธกะ)		 	 ๒๖๖

	 วิวาทาธิกรณ์		 	 	 	 	 	 ๒๖๖

	 อนุวาทาธิกรณ์		 	 	 	 	 ๒๖๗

	 อาปัตตาธิกรณ์		 	 	 	 	 ๒๖๗

	 กิจจาธิกรณ์		 	 	 	 	 	 ๒๖๘

การระงับอธิกรณ์	(สามคามสูตร)		 	 	 	 ๒๖๘

	 สัมมุขาวินัย	(ให้ระเบียบอันพึงท�าในที่พร้อมหน้า)	 ๒๖๘

	 สติวินัย	(ความเป็นผู้ไม่ผิดแน่เพราะมีสติไพบูลย์)		 ๒๖๙	

	 อมูฬหวินัย	(ความเป็นผู้ไม่ผิดเพราะวิกลจริต)			 ๒๖๙	

	 ปฏิญญาตกรณะ	(ท�าตามสารภาพ)	 	 	 ๒๗๐
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 เยภุยยสิกา		 	 	 	 	 	 ๒๗๑

	 ตัสสปาปิยสิกา		 	 	 	 	 ๒๗๑

	 ติณวัตถารกะ	 	 	 	 	 	 ๒๗๓

			อธิกรณ์ระงับได้เพื่อละอกุศลกลับมาตั้งมั่นในกุศล		 	 ๒๗๔	

			อุพพาหิกวิธี	ว่าด้วยการระงับอธิกรณ์ท่ามกลางความเซ็งแซ่	 ๒๗๕

			เยภุยยสิกา	ว่าด้วยการแก้ปัญหาโต้เถียงที่ไม่มีข้อยุติ		 ๒๗๘	

			สวดสมนุภาสน์ตักเตือน	๑	(เตรสกัณฑ์)		 	 	 ๒๗๘	

			สวดสมนุภาสน์ตักเตือน	๒	(เตรสกัณฑ์)		 	 	 ๒๘๐	

			สวดสมนุภาสน์ตักเตือน	๓	(เตรสกัณฑ์)	 	 	 ๒๘๑

			วิธีสวดสมนุภาสน์ตักเตือน(ภิกษุณี)	(สัตตรสกัณฑ์)		 	 ๒๘๓	

			การประณามและการให้ขมา	(มหาวรรค)		 	 	 ๒๘๕

			องค์แห่งการประณาม		 	 	 	 	 ๒๘๖	

			องค์แห่งความไม่ควรประณาม		 	 	 	 ๒๘๖

			ปฏิสารณียกรรม	

	 การที่ภิกษุถูกสงฆ์ลงโทษให้ไปขอขมาคฤหัสถ์		 	 ๒๘๗	

			วิธีท�าปฏิสารณียกรรม		 	 	 	 	 ๒๘๘	

			วัตร	๑๘	ข้อ	ในปฏิสารณียกรรม		 	 	 	 ๒๘๙

			การระงับปฏิสารณียกรรม		 	 	 	 	 ๒๙๑

			ตัชชนียกรรม	

	 การถอนสิทธิ์บางประการแก่ภิกษุผู้ทะเลาะวิวาท		 ๒๙๒	

			วัตร	๑๘	ข้อ	ในตัชชนียกรรม		 	 	 	 ๒๙๕	
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			การระงับตัชชนียกรรม	 	 	 	 	 ๒๙๕	

			นิยสกรรม	การให้กลับถือนิสัยอันควร		 	 	 ๒๙๗

			วิธีท�านิยสกรรม	 	 	 	 	 	 ๒๙๘

			วัตร	๑๘	ข้อ	ในนิยสกรรม		 	 	 	 	 ๒๙๙	

			การระงับนิยสกรรม			 	 	 	 	 ๒๙๙

			การคว�่าบาตร	การไม่สมาคมด้วยเพราะว่าร้ายผู้บริสุทธิ์		 ๓๐๐

	 องค์แห่งการคว�่าบาตร	 	 	 	 	 ๓๐๐

			การหงายบาตร		 	 	 	 	 	 ๓๐๒

	 องค์แห่งการหงายบาตร		 	 	 	 ๓๐๓	

			อุกเขปนียกรรม	

	 การไม่ให้เข้าหมู่เพราะท�าผิดแล้วไม่ส�านึกผิด	 		 ๓๐๔	

			วิธีท�าอุกเขปนียกรรม	 	 	 	 	 ๓๐๕

			วัตรในอุกเขปนียกรรม	 	 	 	 	 ๓๐๖

			การระงับอุกเขปนียกรรม		 	 	 	 	 ๓๐๙

			ปัพพาชนียกรรม	การไล่ออกจากหมู่คณะ	 	 		 ๓๑๑	

			วิธีท�าปัพพาชนียกรรม	 	 	 	 	 ๓๑๕

			วัตร	๑๘	ข้อในปัพพาชนียกรรม		 	 	 	 ๓๑๖	

			การระงับปัพพาชนียกรรม		 	 	 	 	 ๓๑๗	

			ห้ามท�าการลงโทษลับหลัง		 	 	 	 	 ๓๑๙

			สติวินัย	ว่าด้วยความเป็นผู้ไม่ผิดแน่เพราะมีสติไพบูลย์		 ๓๑๙	
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			อมูฬหวินัย	ว่าด้วยความเป็นผู้ไม่ผิดเพราะวิกลจริต			 ๓๒๑	

			ตัสสปาปิยสิกากรรม	

	 ว่าด้วยการตัดสินปรับอาบัติแต่ภิกษุผู้ให้การกลับกลอก	๓๒๔	

			ติณวัตถารกะ	ว่าด้วยการระงับปัญหาเพื่อมิให้บานปลาย		 ๓๒๖	

			วิธีระงับ		 	 	 	 	 	 	 ๓๒๖	

๘. ธรรมเนียมธรรม      ๓๓๒
  	ทรงอนุญาตการประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม		 	 ๓๓๓

			ไม่ทรงเหยียบผ้า		 	 	 	 	 	 ๓๓๓

			เรื่องความเคารพ		 	 	 	 	 	 ๓๓๔

			บุคคลที่ไม่ควรไหว้	๑๐	จ�าพวก		 	 	 	 ๓๓๙	

   บุคคลที่ควรไหว้	๓	จ�าพวก		 	 	 	 	 ๓๓๙

			คุณสมบัติของทูต		 	 	 	 	 	 ๓๔๐

			ธรรมเนียม		 	 	 	 	 	 	 ๓๔๐	

๙. ก�รวนิิจฉัยธรรม      ๓๔๒
  	หลักวินิจฉัยธรรมวินัย	(ภิกขุณีวิภังค์)		 	 	 ๓๔๓

			มหาโจร	๕	จ�าพวก	(ปาราชิกกัณฑ์)			 	 	 ๓๔๓
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๑.

การสงัคายนา

พระธรรม พระวนัิย
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การสงัคายนาพระธรรมวินัย 
คร้ังที่ ๑

(สงัคีติสตูร)

	 ครัง้นัน้แล	ท่านพระสารบุีตรได้เล่ากะภกิษทุัง้หลายว่า	

	 ดกูรผู้มอีายทุัง้หลาย	นคิรนถ์นาฏบตุรท�ากาละ(ตาย)แล้ว

ทีพ่ระนครปาวาไม่นานนกั	พวกนิครนถ์จงึแตกกนั	เกดิแยกกนั

เป็นสองพวก	 เกิดบาดหมางกันเกิดการทะเลาะวิวาทกันขึ้น	

เสยีดแทงกนัและกันด้วยหอกคือปากอยูว่่า	ท่านไม่รูท้ัว่ถงึธรรม

วนิยันี	้ข้าพเจ้ารูท้ัว่ถงึ	ท่านจกัรูท้ัว่ถงึธรรมวินยันีไ้ด้อย่างไร	ท่าน

ปฏิบตัิผิด	ข้าพเจ้าปฏบิติัถูก	ถ้อยค�าของข้าพเจ้าเป็นประโยชน์	

ของท่านไม	่ เป็นประโยชน์	 ค�าท่ีควรจะกล่าวก่อน	 ท่านกลับ

กล่าวภายหลัง	ค�าที่ควรจะกล่าวภายหลัง	ท่านกลับกล่าวก่อน	

ข้อทีท่่านเคยช�า่ชองมาผนัแปรไปแล้ว	ข้าพเจ้าจับผิดวาทะของ

ท่านได้แล้ว	 ข้าพเจ้าข่มท่านได้แล้ว	 ท่านจงถอนวาทะเสีย	 จง

แก้ไขเสีย	ดังนี้	เห็นจะมีแต่ความตายอย่างเดียวเท่านั้นจะเป็น	

ไปในพวกนิครนถ์ผู้เป็นสาวกของนาฏบุตร	

	 แม้พวกสาวกของนคิรนถ์นาฏบตุรทีเ่ป็นคฤหสัถ์ผูนุ้ง่ขาว

ห่มขาว	กม็อีาการเบือ่หน่าย	คลายความรกั	รูส้กึท้อถอยในพวก

นิครนถ์ผู้เป็นสาวกของนาฏบุตร	 ทั้งนี้เพราะธรรมวินัยอัน
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นิครนถ์นาฏบุตรกล่าวไว้ไม่ดี	ประกาศไว้ไม่ดี	ไม่เป็นธรรมที่จะ

น�าผู้ปฏิบัติให้ออกจากทุกข์ได้	 ไม่เป็นไปเพื่อความสงบระงับ	

มิใช่ธรรมที่ท่านผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้	 เป็น

ธรรมวินัยไม่มีที่พึ่งอาศัย

	 ดกูรผู้มีอายท้ัุงหลาย	ส่วนธรรมนีแ้ล	อนัพระผูม้พีระภาค

ของเราทั้งหลายตรัสไว้ดีแล้ว	ประกาศไว้ดีแล้ว	เป็นธรรมที่จะ

น�าผู้ปฏิบัติให้ออกจากทุกข์ได้เป็นไปเพื่อความสงบระงับ	 เป็น

ธรรมอนัพระสมัมาสมัพทุธเจ้าประกาศไว้แล้ว	พวกเราทัง้หมด

ด้วยกัน	พึงสังคายนา	ไม่พึงกล่าวแก่งแย่งกันในธรรมนั้น	เพื่อ

พรหมจรรย์นี้จะพึงยั่งยืนตั้งอยู่นาน	 เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่

ชนมากเพื่อความสุข	 แก่ชนมากเพ่ือความอนุเคราะห์แก่โลก	

เพ่ือประโยชน์	เพือ่เกือ้กลู	เพือ่ความสขุแก่เทวดาและมนษุย์ทัง้

หลาย

 (จากนั้นท่านและคณะสงฆ์ได้รวบรวมพระธรรม

ท้ังหมดท่ีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสแล้วถึงวันนั้น เป็นธรรม

หมวด ๑ ถึง หมวด ๑๐ เป็นการรวบยอดพระธรรม ดัง

ปรากฏในหมวดธรรมรวบยอด พระสุตตันตปิฏก) 

(๑๑/๒๒๕/๑๕๙-๑๖๑)
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การสงัคายนาพระธรรมวินัย 
คร้ังที่ ๒

(ปญัจสติกขันธกะ)

	 เม่ือพระผู้มีพระภาคเสด็จปรินิพพานแล้วเจ็ดวัน	พระ-

สุภัททวุฑฒบรรพชิต	ได้กล่าวกะภิกษุทั้งหลายว่า		 	

	 พอเถิดท่านทั้งหลาย	อย่าโศกเศร้าร�่าไรไปเลย	พวกเรา

พ้นไปดีแล้วจากพระมหาสมณะนั้น	 ด้วยว่าพวกเราถูก

เบียดเบียนว่า	 สิ่งนี้ควรแก่พวกเธอ	 สิ่งนี้ไม่ควรแก่พวกเธอ	 ก็

บัดนี้	พวกเราปรารถนาจะท�าสิ่งใด	ก็ท�าสิ่งนั้นได้	ไม่ปรารถนา

จักท�าสิ่งใด	ก็ไม่ท�าสิ่งนั้น

	 เมือ่พระมหากสัสปได้ยนิดังนัน้	จงึปรารภกบัเหล่าพระ-

อรหันต์ว่า	

	 เอาเถดิท่านท้ังหลาย	พวกเราจงสงัคายนาพระธรรมและ

พระวินัยเถิด	ในภายหน้าสภาวะมิใช่ธรรมจักรุ่งเรือง	ธรรมจัก

เสือ่มถอย	สภาวะมใิช่วนิยัจกัรุง่เรือง	วนิยัจักเสือ่มถอย	อธรรม-

วาทบีคุคลจะมกี�าลงั	ธรรมวาทีบคุคลจักเสือ่มก�าลงั	อวนิยวาที

บุคคลจักมีก�าลัง	วินยวาทีบุคคลจักเสื่อมก�าลัง

(๗/๖๑๔/๒๔๖)

	 ท่านพระมหากสัสปจงึคดัเลอืกพระอรหันต์ได้	๕๐๐	รูป	
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รวมพระอานนท์	จ�าพรรษาในพระนครราชคฤห์	ท�าสังคายนา

พระธรรมและพระวนิยั	ภกิษพุวกอ่ืนไม่ให้จ�าพรรษาในพระนคร

ราชคฤห์	(๗/๖๑๕/๒๔๗)

	 ครั้งนั้น	ท่านพระอานนท์คิดว่า	

	 พรุง่นีเ้ป็นวันประชุม	ข้อท่ีเรายงัเป็นเสขบคุคลอยูจ่ะพงึ

ไปสู่ที่ประชุมนั้นไม่ควรแก่เรา	

	 จึงยังราตรีเป็นส่วนมากให้ล่วงไปด้วยกายคตาสติ	 ใน

เวลาใกล้รุ่งแห่งราตรีจึงเอนกายด้วยตั้งใจว่าจักนอน	แต่ศีรษะ

ยังไม่ทันถึงหมอนและเท้ายังไม่ทันพ้นจากพื้น	 ในระหว่างนั้น	

จิตได้หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่น	 ครั้งนั้น	 ท่านพระ-

อานนท์เป็นพระอรหันต์ได้ไปสู่ที่ประชุม	(๗/๖๑๗/๒๔๘)

พระอุบาลีรวบรวมพระวินัย

	 คร้ังน้ัน	ท่านพระมหากสัสปประกาศให้สงฆ์ทราบว่า	
	 ท่านทั้งหลาย	ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า	ถ้าความพร้อมพรั่ง
ของสงฆ์ถึงที่แล้ว	ข้าพเจ้าจะพึงถามพระวินัยกะพระอุบาลี
	 สงฆ์ทราบแล้ว	 พระมหากัสสปได้ซักถามวัตถุ	 นิทาน	
บคุคล	บญัญตั	ิอนบุญัญตั	ิอาบตั	ิอนาบตัทิัง้หมดกบัพระอบุาล	ี

(๗/๖๑๘/๒๔๘-๒๔๙)
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พระอานนท์รวบรวมพระสตูร

	 คร้ังน้ัน	ท่านพระมหากสัสปประกาศให้สงฆ์ทราบว่า	

	 ท่านทั้งหลาย	ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า	ถ้าความพร้อมพรั่ง

ของสงฆ์ถึงที่แล้ว	ข้าพเจ้าจะพึงถามธรรมกะท่านพระอานนท์

(๗/๖๑๙/๒๕๐)

	 หลังจากพระอานนท์ได้รวบรวมพระสูตรทั้งหลายแล้ว	

ได้กล่าวต่อเหล่าพระอรหันตสงฆ์ว่า	

	 ท่านเจ้าข้า	 เมื่อจวนจะปรินิพพาน	พระผู้มีพระภาคได้

ตรัสกะข้าพเจ้าว่า	

	 ดูกรอานนท์	 เมื่อเราล่วงไป	 สงฆ์หวังอยู ่จะพึงถอน

สิกขาบทเล็กน้อยเสียก็ได้

	 พระเถระท้ังหลายถามว่า	 ท่านพระอานนท์	 ก็ท่านทูล

ถามพระผู้มีพระภาคหรือเปล่าว่า	 พระพุทธเจ้าข้า	 สิกขาบท

เหล่าไหนเป็นสิกขาบทเล็กน้อย	ท่านพระอานนท์ตอบว่า	

	 ข้าพเจ้าไม่ได้ทูลถาม	(๗/๖๒๐/๒๕๐-๒๕๑)
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ไม่ยกเลิกสกิขาบท

	 คร้ังนั้น	 พระเถระแต่ละท่านต่างเห็นสิกขาบทเล็กน้อย

ไม่ตรงกัน	ไม่อาจสรุปเป็นเอกฉันท์ได้	พระมหากัสสปจึงกล่าว

ต่อที่ประชุมว่า	

	 ท่านทั้งหลาย	ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า	ถ้าความพร้อมพรั่ง

ของสงฆ์ถึงที่แล้ว	 สงฆ์ไม่พึงบัญญัติส่ิงที่ไม่ทรงบัญญัติ	 ไม่พึง

ถอนพระบัญญัติที่ทรงบัญญัติไว้แล้ว	 พึงสมาทานประพฤติใน

สิกขาบททั้งหลายตามที่ทรงบัญญัติแล้ว

	 คณะพระเถระมีมติตามนั้น	(๗/๖๒๑/๒๕๑-๒๕๒)
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การสงัคายนาพระธรรมวินัย 
คร้ังที่ ๓

(สตัตสติกขันธกะ)

	 เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จปรินิพพานล่วงได้	 ๑๐๐	 ป	ี

พวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลี	แสดงวัตถุ	๑๐	ประการใน

เมืองเวสาลีว่าดังนี้

	 ๑.	เก็บเกลือไว้ในเขนงฉัน	ควร

	 ๒.	ฉันอาหารในเวลาบ่ายล่วงสององคุลี	ควร

	 ๓.	เข้าบ้านฉันอาหารเป็นอนติริตตะ1		ควร

	 ๔.	อาวาสมีสีมาเดียวกัน	ท�าอุโบสถต่าง	ๆ	กัน	ควร

	 ๕.	 เวลาท�าสังฆกรรม	 ภิกษุมาไม่พร้อมกันท�าก่อนได้	

ภิกษุมาทีหลังจึงบอกขออนุมัติ	ควร

	 ๖.	 การประพฤติตามอย่างท่ีอุปัชฌาย์และอาจารย์

ประพฤติมาแล้ว	ควร

	 ๗.	ฉันนมสดที่แปรแล้ว	แต่ยังไม่เป็นนมส้ม	ควร

	 ๘.	ดื่มสุราอ่อน	ควร

	 ๙.	ใช้ผ้าปูนั่งไม่มีชาย	ควร

1อาหารซึ่งไม่เป็นเดน	ของที่ไม่เป็นเดนมี	๕	อย่าง	คือ	๑.	ภิกษุไม่ได้ท�าให้เป็นกัปปิยะ		

๒.	ไม่รับประเคน		๓.	ไม่ยกส่งให้		๔.	ท�านอกหัตถบาส		๕.	มิได้กล่าวว่า	ทั้งหมดนั่นพอ

ล่ะ	(๘/๑๑๗๔/๔๒๔)
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	 ๑๐.	รับทองและเงิน	ควร	

	 สมัยน้ัน	 ท่านพระยสกากัณฑกบุตรเที่ยวจาริกในวัชชี

ชนบทถึงพระนครเวสาลี	 ขณะท่ีพวกพระวชัชีบุตรชาวเมอืงเว-

สาลี	 ถึงวันอุโบสถ	 เอาถาดทองสัมฤทธิ์ตักน�้าเต็มตั้งไว้ใน

ท่ามกลางภิกษสุงฆ์	กล่าวแนะน�าอบุาสกอบุาสกิาชาวเมอืงเวสาลี

ที่มาประชุมกันอย่างนี้ว่า	

	 ท่านทั้งหลายจงถวายรูปิยะ(เงิน)แก่สงฆ์	สงฆ์จักมีกรณี

ยะด้วยบริขาร	

	 เม่ือพระวชัชีบตุรกล่าวอย่างนีแ้ล้ว	ท่านพระยสกากัณฑ-

บุตรจึงกล่าวกะอุบาสกอุบาสิกาชาวเมืองเวสาลีว่า		 	

	 ท่านทั้งหลาย	พวกท่านอย่าได้ถวายรูปิยะ(เงิน)แก่สงฆ์	

ทองและเงนิไม่ควรแก่สมณะเช้ือสายพระศากยบตุร	พระสมณะ

เชือ้สายพระศากยบตุรไม่ยนิดีทองและเงนิ	พระสมณะเชือ้สาย

พระศากยบุตรไม่รับทองและเงิน	 พระสมณะเช้ือสายพระ-

ศากยบุตรมีแก้วและทองวางเสียแล้ว	ปราศจากทองและเงิน

	 อุบาสกอุบาสิกาชาวเมืองเวสาลี	แม้อันท่านพระยสกา-

กัณฑกบุตรกล่าวอยู ่อย่างนี้	 ก็ยังขืนถวายรูปิยะแก่สงฆ์	

กหาปณะหนึ่งบ้าง	กึ่งกหาปณะบ้าง	บาทหนึ่งบ้าง	มาสกหนึ่ง

บ้าง

	 คร้ันล่วงราตรนีัน้แล้ว	พวกพระวัชชบีตุรชาวเมอืงเวสาล	ี



10

พระไตรปิฎกชดุพิเศษ   แก่นพระวนัิยปิฎก

ได้จัดส่วนแบ่งเงินนั้นตามจ�านวนภิกษุแล้ว	 ได้กล่าวกะท่าน	

พระยสกากณัฑกบตุรว่า	ท่านพระยส	เงนิจ�านวนนีเ้ป็นส่วนของ

ท่าน	ท่านพระยสกล่าวว่า	

	 ท่านทั้งหลาย	ฉันไม่มีส่วนเงิน	ฉันไม่ยินดีเงิน

	 ครัง้นัน้	 พวกพระวัชชีบตุรชาวเมอืงเวสาลกีล่าวว่า	 ท่าน

ทัง้หลาย	พระยสกากณัฑกบุตรนี	้ด่าบริภาษอบุาสกอบุาสกิาผูม้ี

ศรทัธาเล่ือมใส	ท�าให้เขาไม่เลือ่มใส	เอาละพวกเราจะลงปฏสิา-

รณียกรรมแก่ท่าน	 แล้วได้ลงปฏิสารณียกรรมแก่พระยสกา-

กัณฑกบุตรนั้น	(๗/๖๓๐-๖๓๓/๒๕๘-๒๖๐)

เคร่ืองเศร้าหมองของพระจันทร์ พระอาทิตย์ 
และสมณพราหมณ์ 

	 พระยสกากัณฑกบุตรกล่าวต่อไปว่า	

	 ท่านทั้งหลาย	สมัยหนึ่ง	พระผู้มีพระภาคประทับอยู่	ณ	

พระเชตวัน	อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี	เขตพระนครสาวัต

ถี	ณ	ที่นั้นแล	พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า	ดูกร

ภิกษุทั้งหลาย	 พระจันทร์พระอาทิตย์เศร้าหมองเพราะเครื่อง

เศร้าหมอง	 ๔	 ประการนี้	 จึงไม่แผดแสง	 ไม่สว่าง	 ไม่รุ่งเรือง	
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เครื่องเศร้าหมอง	๔	ประการเป็นไฉน	

	 ๑.	พระจันทร์พระอาทิตย์เศร้าหมองเพราะหมอก

	 ๒.	พระจันทร์พระอาทิตย์เศร้าหมองเพราะน�้าค้าง		

	 ๓.	พระจนัทร์พระอาทิตย์เศร้าหมองเพราะละอองควัน	

	 ๔.	พระจนัทร์พระอาทิตย์เศร้าหมองเพราะอสรุนิทราห	ู

	 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

	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 สมณพราหมณ์เศร้าหมองเพราะ

เครื่องเศร้าหมอง	๔	ประการนี้แล	(๗/๖๓๔/๒๖๐-๒๖๑)
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นายบ้านมณีจูฬกะ

	 ท่านทั้งหลาย	 สมัยหนึ่ง	 พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่

เวฬุวันวิหาร	 ครั้งนั้น	 ชนทั้งหลายนั่งประชุมกันในราชบริษัท	

ภายในราชส�านัก	 ได้ยกถ้อยค�า	 นี้ขึ้นสนทนาว่า	 ทองและเงิน

ย่อมควรแก่พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร	พระสมณะเชื้อ

สายพระศากยบุตรย่อมยินดีทองและเงิน	 พระสมณะเชื้อสาย

พระศากยบุตรย่อมรับทองและเงิน	คราวนั้น	นายบ้านชื่อมณี-

จูฬกะนั่งอยู่ในบริษัทนั้นด้วย	เขาได้กล่าวกะบริษัทนั้นว่า	

	 นาย	 พวกท่านอย่าได้พูดอย่างนั้น	 ทองและเงินไม่ควร

แก่พระสมณะเชือ้สายพระศากยบตุร	พระสมณะเชือ้สายพระ-

ศากยบุตรไม่ยินดีทองและเงิน	พระสมณะเชื้อสายพระศากย-

บุตรไม่รบัทองและเงนิ	พระสมณะเชือ้สายพระศากยบตุรมแีก้ว

และทองอันวางเสียแล้ว	ปราศจากทองและเงิน

	 นายบ้านชื่อมณีจูฬกะสามารถชี้แจงให้บริษัทนั้นเข้าใจ	

ครั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค	ถวายบังคม	นั่ง	ณ	ที่ควร

ส่วนข้างหนึ่ง	 แล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาค	พระผู้มีพระภาค

ตรัสว่า	

	 นายบ้าน	เธอพยากรณ์อย่างนีช่ื้อว่ากล่าวตามเรา	ชือ่ว่า

ไม่กล่าวตู่เราด้วยค�าเท็จ	 ชื่อว่าพยากรณ์ธรรมสมควรแก่ธรรม	
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และสหธรรมิกบางรูปผู้กล่าวตามวาทะ	 ย่อมไม่ถึงฐานะท่ีควร

ตเิตยีน	ดกูรนายบ้าน	ทองและเงนิไม่ควรแก่สมณะเชือ้สายพระ

ศากยบุตรโดยแท้	 สมณะเชื้อสายพระศากยบุตรไม่ยินดีทอง

และเงนิ	สมณะเช้ือสายพระศากยบตุรไม่รบัทองและเงนิ	สมณะ

เชือ้สายพระศากยบตุรมแีก้วและทองอนัวางเสยีแล้ว	ปราศจาก

ทองและเงิน	 ทองและเงินควรแก่ผู้ใด	 แม้กามคุณทั้งห้าก็ควร

แก่ผู้นั้น	 กามคุณทั้งห้าควรแก่ผู้ใด	 เธอพึงจ�าผู้นั้นไว้โดยส่วน

เดียวว่า	 มีปกติมิใช่สมณะ	 มีปกติมิใช่เชื้อสายพระศากยบุตร

(๗/๖๓๗/๒๖๒-๒๖๓)

	 เมือ่ท่านพระยสกากณัฑกบุตรกล่าวอย่างนีแ้ล้ว	อบุาสก

อุบาสิกาชาวเมืองเวสาลีได้กล่าวกะท่านพระยสกากัณฑกบุตร

ว่า	 ท่านเจ้าข้า	 พระคุณเจ้ายสกากัณฑกบุตรรูปเดียวเท่าน้ัน	

เป็นพระสมณะเชือ้สายพระศากยบตุร	ภกิษพุวกนีท้ัง้หมดไม่ใช่

สมณะ	ไม่ใช่เชื้อสายพระศากยบุตร	ท่านเจ้าข้า	ขอพระคุณเจ้า

ยสกากัณฑกบุตรจงอยู่ในเมืองเวสาลี	 พวกข้าพเจ้าจักท�าการ

ขวนขวายเพือ่จวีร	บณิฑบาต	เสนาสนะ	และคลิานปัจจยัเภสชั-

บริขารแก่พระคณุเจ้ายสกากณัฑกบตุร	(๗/๖๓๘/๒๖๓-๒๖๔)
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รวบรวมธรรมวาทีสงฆ์ทำาสงัคายนา

 คร้ังนั้น	 ท่านพระยสกากัณฑกบุตรเหาะสู่เวหาสไป
ปรากฏในเมืองโกสัมพี	 แล้วส่งทูตไป	ณ	 ส�านักภิกษุชาวเมือง
ปาฐา	เมืองอวันตี	และประเทศทักขิณาบถว่า	
	 ท่านทั้งหลายจงมาช่วยกันยกอธิกรณ์นี้	 ต่อไปในภาย
หน้าสภาพมิใช่ธรรมจักรุ่งเรือง	 ธรรมจักเสื่อมถอย	 สภาพมิใช่
วินัยจักรุ่งเรือง	วินัยจักเสื่อมถอย	ภายหน้าพวกอธรรมวาทีจัก
มีก�าลัง	พวกธรรมวาทีจักเสื่อมก�าลัง	พวกอวินยวาทีจักมีก�าลัง	

พวกวินยวาทีจักเสื่อมก�าลัง	(๗/๖๓๙/๒๖๔)

	 สมยันัน้	ท่านพระสัมภตูสาณวาสอีาศยัอยูท่ี่อโหคงัคบรรพต	

	 คร้ังนัน้	 ท่านพระยสกากณัฑกบตุรเข้าไปหาท่าน	พระ-	

สมัภตูสาณวาสยีงัอโหคังคบรรพต	อภวิาทแล้วนัง่	ณ	ทีค่วรส่วน

ข้างหนึ่ง	ครั้นแล้วได้กล่าวว่า	

	 ท่านผู้เจริญ	 พวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีพวกนี	้

แสดงวัตถุ	๑๐	ประการ	พวกเราจงช่วยกันยกอธิกรณ์นี้	ภาย

หน้าสภาพมิใช่ธรรมจักรุ่งเรือง	 ธรรมจักเสื่อมถอย	 สภาพมิใช่

วินัยจักรุ่งเรือง	วินัยจักเสื่อมถอย	ภายหน้าพวกอธรรมวาทีจัก

มีก�าลัง	พวกธรรมวาทีจักเสื่อมก�าลัง	พวกอวนิยวาทจีกัมกี�าลงั	

พวกวินยาทีจักเสื่อมก�าลัง

	 ท่านพระสมัภตูสาณวาสรัีบค�าท่านพระยสกากณัฑกบตุร
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แล้ว

	 ครั้งนั้น	พวกภิกษุชาวเมืองปาฐา	ประมาณ	๖๐	รูป	ถือ

อยู่ป่าเป็นวัตรทั้งหมด	ถือเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตรทั้งหมด	ถือ

ผ้าบงัสกุุลเป็นวตัรท้ังหมด	ถอืไตรจวีรเป็นวตัรทัง้หมด	เป็นพระ

อรหันต์ทัง้หมด	ประชมุกนัทีอ่โหคงัคบรรพต	ภกิษชุาวเมืองอวนั-

ตีและประเทศทักษิณาบถประมาณ	๘๐	รูป	บางพวกถืออยู่ป่า

เป็นวัตร	 บางพวกถือเท่ียวบิณฑบาตเป็นวัตร	 บางพวกถือผ้า

บังสุกุลเป็นวัตร	บางพวกถือไตรจีวรเป็นวัตร	เป็นพระอรหันต์

ทั้งหมด	ประชุมกันที่อโหคังคบรรพต	(๗/๖๔๐/๒๖๔-๒๖๕)

พระเรวตะ

	 คร้ังนั้น	 ท่านพระเรวตะอาศัยอยู่ในโสเรยยนคร	 เป็น

พหูสูต	ช�านาญในคัมภีร์	ทรงธรรม	ทรงวินัย	ทรงมาติกา	เป็นผู้

ฉลาด	 เฉียบแหลม	 เป็นนักปราชญ์มีความละอาย	 มีความ

รังเกียจ	ใคร่ต่อสิกขา

	 คร้ังนัน้	ท่านพระสมัภตูสาณวาสี	ได้กล่าวกะท่าน	พระ-

ยสกากัณฑกบุตรว่า	

	 ท่านพระเรวตะรูปนี้ เป ็นพหูสูต	 ช�านาญในคัมภีร	์
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ทรงธรรม	ทรงวินัย	ทรงมาติกา	 เป็นผู้ฉลาดเฉียบแหลม	 เป็น

นกัปราชญ์	มคีวามละอาย	มคีวามรงัเกยีจ	ใคร่ต่อสกิขา	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�าอุโบสถต่างกัน	

ควรหรือไม่	ขอรับ

	 ร.	ไม่ควร	ขอรับ

	 ย.	 สงฆ์เป็นวรรคท�ากรรมด้วยตั้งใจว่า	 จักให้ภิกษุที่มา

แล้วอนุมัติ	ควรหรือไม่	ขอรับ
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	 ร.	ไม่ควร	ขอรับ

	 ย.	 การประพฤติวัตรด้วยเข้าใจว่า	 นี้พระอุปัชฌาย์ของ

เราเคยประพฤติมา	นีพ้ระอาจารย์ของเราเคยประพฤตมิา	ควร

หรือไม่	ขอรับ

	 ร.	บางอย่างควร	บางอย่างไม่ควร	ขอรับ

	 ย.	นมสดละความเป็นนมสดแล้ว	ยังไม่ถึงความเป็นนม

ส้ม	ภกิษฉุนัเสรจ็	ห้ามภัตรแล้ว	จะดืม่นมนัน้	ควรหรอืไม่	ขอรบั

	 ร.	ไม่ควร	ขอรับ

	 ย.	การด่ืมสุราอย่างอ่อนท่ียงัไม่ถงึความเป็นน�า้เมา	ควร

หรือไม่	ขอรับ

	 ร.	ไม่ควร	ขอรับ

	 ย.	ผ้าปูนั่งไม่มีชาย	ควรหรือไม่	ขอรับ

	 ร.	ไม่ควร	ขอรับ

	 ย.	ทองและเงิน	ควรหรือไม่	ขอรับ

	 ร.	ไม่ควร	ขอรับ

	 ย.	ท่านเจ้าข้า	พวกพระวัชชีบุตรชาวเมอืงเวสาลนีี	้แสดง

วัตถุ	๑๐	ประการเหล่านี้ในเมืองเวสาลี	ท่านเจ้าข้า	ถ้าเช่นนั้น	

พวกเราจงช่วยกันยกอธกิรณ์นีข้ึน้	ในภายหน้าสภาพทีม่ใิช่ธรรม

จักรุ่งเรือง	ธรรมจักเสื่อมถอย	สภาพที่มิใช่วินัยจักรุ่งเรือง	วินัย

จักเส่ือมถอย	ในภายหน้าพวกอธรรมวาทีจกัมกี�าลงั	พวกธรรม
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วาทีจักเสื่อมก�าลัง	พวกอวินยวาทีจักมีก�าลัง	พวกวินยวาทีจัก

เสือ่มก�าลงั	ท่านพระเรวตะรับค�าท่านพระยสกากณัฑกบตุรแล้ว	

(๗/๖๔๒/๒๖๖-๒๖๘)

พรหมมีสว่นร่วมการสงัคายนา

	 ครัง้นัน้	ท่านพระสาฬหะหลกีเร้นอยูใ่นทีส่งดั	เกดิความ

ปริวิตกแห่งจิตขึ้นอย่างนี้ว่า	

	 ภิกษุพวกไหนหนอเป็นธรรมวาที	 คือพวกปราจีน(พวก

พระวัชชี)	หรือพวกเมืองปาฐา(พวกพระยสกากัณฑกบุตร)	

	 เมื่อท่านก�าลังพิจารณาธรรมและวินัยได้คิดต่อไปว่า	

ภกิษพุวกปราจนีเป็นอธรรมวาที	ภกิษพุวกเมอืงปาฐาเป็นธรรม

วาท	ีขณะน้ัน	เทวดาผูอ้ยูใ่นช้ันสทุธาวาสท่านหนึง่	ทราบความ

ปริวิตกแห่งจิตของท่านพระสาฬหะด้วยจิตของตน	 ได้หายไป

จากเทวโลกชัน้สทุธาวาส	มาปรากฏเฉพาะหน้าท่านพระสาฬหะ	

เหมือนบุรุษที่มีก�าลังเหยียดแขนที่คู้	หรือคู้แขนที่เหยียดฉะนั้น	

แล้วได้เรียนท่านพระสาฬหะว่า	

	 ถูกแล้ว	 ชอบแล้ว	 ท่านพระสาฬหะ	 ภิกษุพวกปราจีน

เป็นอธรรมวาที	ภิกษุพวกเมืองปาฐาเป็นธรรมวาที	ถ้าเช่นนั้น	
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ท่านจงด�ารงอยู่ตามธรรมเถิดขอรับ

	 พระสาฬหะกล่าวว่า	

	 เทวดา	เมื่อกาลก่อนแลบัดนี้	อาตมาด�ารงอยู่ตามธรรม

แล้ว	แต่ว่าอาตมายังท�าความเห็นให้แจ่มแจ้งไม่ได้ก่อนว่า	ไฉน	

สงฆ์พึงสมมติเราเข้าพิจารณาในอธิกรณ์นี้(รอให้มีผู้เริ่มและ

ชวน)	(๗/๖๔๔/๒๖๙)

สงฆ์ปรารถนาวินิจฉัยอธิกรณ์

	 ครั้งนั้น	สงฆ์ปรารถนาจะวินิจฉัยอธิกรณ์นั้น	ได้ประชุม

กนัแล้ว	ท่านพระเรวตะ	จงึประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญตัตกิรรม

วาจาว่า	

	 ถ้าความพร้อมพร่ังของสงฆ์ถึงท่ีแล้ว	 อธิกรณ์นี้เกิดขึ้น	

ณ	ที่ใด	สงฆ์พึงระงับอธิกรณ์นี้ในที่นั้น	(๗/๖๔๖/๒๗๐-๒๗๑)
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สงฆ์เข้าไปหาพระมหาเถระผู้เป็นธรรมวาที

	 คร้ังนั้นพระสัพพกามีเป็นพระสงฆ์เถระทั่วแผ่นดิน	 มี

พรรษา	๑๒๐	อุปสมบทเป็นสัทธิวิหาริกของท่านพระอานนท์

อาศัยอยู่ในเมืองเวสาลี	ท่านพระเรวตะได้เข้าไปสู่วิหารที่พระ-

สัพพกามีเถระอยู	่ เสนาสนะของท่านพระสัพพกามีอยู่ในห้อง	

เสนาสนะของท่านพระเรวตะเขาจัดแจงไว้ที่หน้ามุขของห้อง	

	 คืนนั้น	ท่านพระเรวตะคิดว่า	พระผู้เฒ่านี้ยังไม่นอน	ตน

จึงไม่ส�าเร็จการนอน	 ส่วนท่านพระสัพพกามีคิดว่า	 พระ-

อาคันตุกะรูปนี้เหนื่อยมา	ยังไม่นอน	จึงไม่ส�าเร็จการนอน

	 ครั้นถึงเวลาใกล้รุ่งแห่งราตรี	 ท่านพระสัพพกามีลุกขึ้น	

กล่าวกะท่านพระเรวตะว่า

	 ท่านผู้เจริญ	บัดนี้	ท่านอยู่ด้วยวิหารธรรมอะไรโดยมาก

	 ร.	ท่านเจ้าข้า	บดันี	้ผมอยูด้่วยเมตตาวหิารธรรมโดยมาก	

ท่านเจ้าข้า	 แม้เมื่อก่อนครั้งผมเป็นคฤหัสถ์ได้อบรมเมตตามา	

เพราะฉะน้ัน	 ถึงบัดนี้	 ผมก็อยู่ด้วยเมตตาวิหารธรรมโดยมาก	

และผมได้บรรลุพระอรหัตมานานแล้ว	ท่านเจ้าข้า	ก็บัดนี้พระ

เถระอยู่ด้วยวิหารธรรมอะไรโดยมาก

	 ส.	ท่านผู้เจริญ	บัดนี้	ฉันอยู่ด้วยสุญญตาวิหารธรรมโดย

มาก	ท่านผู้เจริญ	แม้เมื่อก่อนครั้งฉันเป็นคฤหัสถ์	ได้อบรม-
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สญุญตสมาบัติมาแล้ว	 เพราะฉะนั้น	บัดนี้	 ฉันจึงอยู่ด้วยวิหาร

ธรรม	คอืสญุญตสมาบติั	และฉนัได้บรรลพุระอรหตัมานานแล้ว	

	 คร้ังน้ัน	 ท่านพระสัมภูตสาณวาสีมาถึงโดยล�าดับ	 จึง

เข้าไปหาท่านพระสัพพกามี	อภิวาทแล้ว	นั่ง	ณ	ที่ควรส่วนข้าง

หนึ่ง	แล้วถามท่านพระสัพพกามีว่า	

	 ท่านเจ้าข้า	 พระเถระได้ศึกษาพระธรรมและพระวินัย

เป็นอนัมากในส�านกัพระอุปัชฌายะ	เมือ่พระเถระพจิารณาพระ

ธรรมและพระวินัยอยู่เป็นอย่างไรขอรับ	 ภิกษุพวกไหนเป็น

ธรรมวาที	คือพวกปราจีนหรือพวกเมืองปาฐา

	 พระสัพพกามีกล่าวว่า	

	 แม้เมื่อผมพิจารณาพระธรรมและพระวินัยอยู่ก็เป็น

อย่างนี	้ขอรบั	ภกิษพุวกปราจีนเป็นอธรรมวาท	ีภกิษพุวกเมือง

ปาฐาเป็นธรรมวาที	 แต่ว่าผมยังท�าความเห็นให้แจ่มแจ้งไม่ได้

ก่อนว่า	แม้ไฉน	สงฆ์พึงสมมติผมเข้าในอธิกรณ์นี้	

(๗/๖๔๖-๖๔๘/๒๗๑-๒๗๒)
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คัดเลือกภิกษุเป็นพวกปราจีนและปาฐา

	 ครั้งนั้น	 สงฆ์ประสงค์จะวินิจฉัยอธิกรณ์นั้น	 จึงประชุม

กัน	 ก็เมื่อสงฆ์ก�าลังวินิจฉัยอธิกรณ์นั้น	 เสียงอื้อฉาวเกิดขึ้นไม่

สิน้สดุ	และไม่เข้าใจข้อความของถ้อยค�าทีก่ล่าวแล้วสกัข้อเดยีว	

ท่านพระเรวตะจึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติกรรมวาจา	

ว่าดังนี้

	 ท่านเจ้าข้า	 ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า	 เมื่อพวกเราวินิจฉัย

อธกิรณ์นีอ้ยู	่เสยีงอือ้ฉาวเกดิขึน้ไม่สิน้สดุ	และไม่เข้าใจข้อความ

ของถ้อยค�าทีก่ล่าวแล้วสกัข้อเดียว	ถ้าความพร้อมพรัง่ของสงฆ์

ถงึทีแ่ล้ว	สงฆ์พึงระงบัอธกิรณ์นีด้้วย	อพุพาหิกวิธี(วิธีการระงับ

อธิกรณ์ท่ามกลางความเซ็งแซ่)	 สงฆ์คัดเลือกภิกษุ	 ๔	 รูปเป็น

พวกปราจีน	๔	รูปเป็นพวกเมืองปาฐา	คือ	ท่านพระสัพพกามี	

๑	ท่านพระสาฬหะ	๑	ท่านพระอชุชโสภติะ	๑	ท่านพระวาสภคา

มกิะ	๑	เป็นฝ่ายภกิษพุวกปราจนี	ท่านพระเรวตะ	๑	ท่านพระ

สัมภูตสาณวาสี	๑	ท่านพระยสกากัณฑกบุตร	๑	ท่านพระสุมน	

๑	เป็นฝ่ายภิกษุพวกเมืองปาฐา	

	 ครั้งนั้น	ท่านพระเรวตะประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติ

ทุติยกรรมวาจา	ว่าดังนี้

	 ท่านเจ้าข้า	 ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า	 เมื่อพวกเราวินิจฉัย
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อธกิรณ์นีอ้ยู	่เสยีงอือ้ฉาวเกดิขึน้ไม่สิน้สดุ	และไม่เข้าใจข้อความ

ของถ้อยค�าทีก่ล่าวแล้วสกัข้อเดียว	ถ้าความพร้อมพรัง่ของสงฆ์

ถึงที่แล้ว	สงฆ์พึงสมมติภิกษุ	๔	รูปให้เป็น	พวกปราจีน	๔	รูป

ให้เป็นพวกเมืองปาฐา	เพื่อระงับอธิกรณ์นี้ด้วยอุพพาหิกวิธี	นี้

เป็นญัตติ

	 ท่านเจ้าข้า	 ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า	 เมื่อพวกเราวินิจฉัย

อธกิรณ์นีอ้ยู	่เสยีงอือ้ฉาวเกดิขึน้ไม่สิน้สดุ	และไม่เข้าใจข้อความ

ของถ้อยค�าที่กล่าวแล้วสักข้อเดียว	สงฆ์สมมติภิกษุ	๔	รูป	ให้

เป็นพวกปราจนี	๔	รปู	ให้เป็นพวกเมอืงปาฐา	เพือ่ระงบัอธกิรณ์

นี้ด้วยอุพพาหิกวิธี	การสมมติภิกษุ	๔	รูปให้เป็นพวกปราจีน	๔	

รูปให้เป็นพวกเมืองปาฐา	เพื่อระงับอธิกรณ์นี้ด้วยอุพพาหิกวิธี	

ชอบแก่ท่านผู้ใด	ท่านผูน้ัน้พงึเป็นผูน้ิง่	ไม่ชอบแก่ท่านผูใ้ด	ท่าน

ผู้นั้นพึงพูด

	 สงฆ์สมมติภิกษุ	๔	รูปให้เป็นพวกปราจีน	๔	รูปให้เป็น

พวกเมืองปาฐา	เพื่อระงับอธิกรณ์นี้ด้วยอุพพาหิกวิธีแล้ว	ชอบ

แก่สงฆ์	เหตุนั้นจึงนิ่ง	ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้	ด้วยอย่างนี้	ฯ

(๗/๖๔๙/๒๗๓-๒๗๔)



24

พระไตรปิฎกชดุพิเศษ   แก่นพระวนัิยปิฎก

ดำาเนินการสงัคายนาพระวินัย

	 โดยสมัยนั้นแล	พระเถระทั้งหลายคิดกันว่า	วาลิการาม

นีแ้ล	เป็นรมณียสถาน	มเีสยีงน้อย	ไม่มเีสยีงเอด็องึ	ถ้าไฉนพวก

เราจะพึงระงับอธิกรณ์นี้	ณ	วาลิการาม	

	 คร้ังนั้นพระเถระทั้งหลายที่ประสงค์จะวินิจฉัยอธิกรณ์

นั้น	ได้พากันไปวาลิการาม	

สมมติผู้ถามและผู้แก้

	 ครั้งนั้น	ท่านพระเรวตะประกาศให้สงฆ์ทราบด้วย

ญัตติกรรมวาจา	ว่า	ดังนี้	

	 ท่านเจ้าข้า	ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า	ถ้าความพร้อมพรัง่ของ

สงฆ์ถึงทีแ่ล้ว	ข้าพเจ้าพึงถามพระวนิยักะท่านพระสพัพกามี

	 ท่านพระสพัพกามปีระกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติกรรม

วาจา	ว่าดังนี้	

	 ท่านทั้งหลาย	ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า	ถ้าความพร้อมพรั่ง

ของสงฆ์ถึงที่แล้ว	ข้าพเจ้าอันพระเรวตะถามพระวินัยแล้ว	จะ

พึงแก้	
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ถามและแก้วัตถุ ๑๐ ประการ

	 ครั้งนั้น	ท่านพระเรวตะถามท่านพระสัพพกามีว่า	

	 ร.	การเก็บเกลอืไว้ในเขนงโดยต้ังใจว่า	จกัปรงุในอาหาร

ที่จืดฉัน	ควรหรือไม่	ขอรับ

	 ส.	ไม่ควร	ขอรับ

	 ร.	ทรงห้ามไว้ที่ไหน

	 ส.	ในเมืองสาวัตถี	ปรากฏในคัมภีร์สุตตวิภังค์

	 ร.	ต้องอาบัติอะไร

	 ส.	ต้องอาบัติปาจิตตีย์	ในเพราะอาหารที่ท�าการสั่งสม

	 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.	ต้องอาบตัปิาจิตตย์ี	ในเพราะฉันโภชนะในเวลาวิกาล
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	 ร.	 ท่านเจ้าข้า	 ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า	 วัตถุที่	 ๒	 นี้สงฆ์

วนิจิฉยัแล้วแม้เพราะเหตุนี	้วตัถนุีจ้งึผดิธรรม	ผดิวินยั	หลกีเลีย่ง

สัตถุศาสน์	ข้อที่	๒	นี้	ข้าพเจ้าขอลงคะแนน	

	 ร.	ภิกษุฉันเสร็จห้ามภัตรแล้วคิดว่า	จักเข้าละแวกบ้าน

ในบัดนี้	ฉันโภชนะเป็นอนติริตตะ	ควรหรือไม่	ขอรับ

	 ส.	ไม่ควร	ขอรับ

	 ร.	ทรงห้ามไว้ที่ไหน

	 ส.	ในเมืองสาวัตถี	ปรากฏในคัมภีร์สุตตวิภังค์

	 ร.	ต้องอาบัติอะไร

	 ส.	ต้องอาบติัปาจติตีย์	ในเพราะฉนัโภชนะเป็นอนตริติตะ

	 ร.	ท่านเจ้าข้า	ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า	 วัตถุที่	๓	นี้	 สงฆ์

วินิจฉัยแล้ว	 แม้เพราะเหตุนี้	 วัตถุนี้จึงผิดธรรม	 ผิดวินัย	 หลีก

เลี่ยงสัตถุศาสน์	ข้อที่	๓	นี้	ข้าพเจ้าขอลงคะแนน

	 ร.	 อาวาสหลายแห่ง	 มีสีมาเดียวกัน	 ท�าอุโบสถต่างกัน	

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�ากรรม	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	นีพ้ระอาจารย์ของเราเคยประพฤตมิา	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	ภกิษฉุนัเสรจ็	ห้ามภตัรแล้ว	จะด่ืมนมนัน้อนัเป็นอนตริติตะ	

ควรหรือไม่	ขอรับ

	 ส.	ไม่ควร	ขอรับ

	 ร.	ทรงห้ามไว้ที่ไหน

	 ส.	ในเมืองสาวัตถี	ปรากฏในคัมภีร์สุตตวิภังค์

	 ร.	ต้องอาบัติอะไร

	 ส.	ต้องอาบตัปิาจติตย์ี	ในเพราะฉนัโภชนะอนัเป็นอนตริติตะ

	 ร.	ท่านเจ้าข้า	ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า	 วัตถุที่	๗	นี้	 สงฆ์

วินิจฉัยแล้ว	 แม้เพราะเหตุนี้	 วัตถุนี้จึงผิดธรรม	 ผิดวินัย	 หลีก

เลี่ยงสัตถุศาสน์	ข้อที่	๗	นี้	ข้าพเจ้าขอลงคะแนน	

	 ร.	การดืม่สรุาอย่างอ่อนทีย่งัไม่ถงึความเป็นน�า้เมา	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�าระแล้ว	 สงบระงับ

เรียบร้อยดแีล้ว	อนึง่	ท่านพงึถามวตัถ	ุ๑๐	ประการนีก้ะผม	แม้

ในท่ามกลางสงฆ์	เพื่อประกาศให้ภิกษุเหล่านั้นรู้ทั่วกัน

	 ครั้งนั้น	 ท่านพระเรวตะได้ถามวัตถุ	 ๑๐	 ประการนี้กะ

ท่านพระสพัพกามี	แม้ในท่ามกลางสงฆ์	ท่านพระสพัพกามี	อนั

ท่านพระเรวตะถามแล้วๆ	ได้วิสัชนาแล้วตามเดิม

	 กใ็นสงัคายนาพระวนิยัคร้ังนี	้มภีกิษ	ุ๗๐๐	รปู	ไม่หย่อน	

ไม่เกิน	 เพราะฉะนั้น	 การสังคายนาพระวินัยครั้งนี้	 บัณฑิตจึง

เรียกว่า	แจง	๗๐๐	ดังนี้แล	(๗/๖๕๐-๖๖๓/๒๗๔-๒๗๘)
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๒.

ศลี

สำาหรับพทุธบริษทั
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ศีลสำาหรับคฤหสัถ์เพื่ออยู่เป็นสขุในโลกและในสวรรค์
(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�าหยาบ]

		 ๗.	สมัผัปปลาปา	เวรมณ	ี[เว้นขาดการพดูเพ้อเจ้อ]

		 ๘.	อนภิชฌา	[เว้นขาดความโลภอยากได้ของเขา]

		 ๙.	อัพยาบาท	[เว้นขาดความปองร้ายเขา]

		 ๑๐.	สัมมาทิฏฐิ	[เว้นขาดความเห็นผิด]		 	 	

(๑๑/๓๖๐/๒๔๖)
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ศีลสำาหรับสกิขมานา
(ป�จิตติยกัณฑ์)

	 ๑.	ข้าพเจ้าสมาทานศีลข้อเว้นจากการท�าสัตว์มีชีวิตให้

ตกล่วงไป	มั่น	ไม่ละเมิดตลอด	๒	ปี

	 ๒.	 ข้าพเจ้าสมาทานศีลข้อเว้นจากการถือเอาพัสดุอัน

เจ้าของเขามิได้ให้	มั่น	ไม่ละเมิด	ตลอด	๒	ปี

	 ๓.	ข้าพเจ้าสมาทานศีลข้อเว้นจากการประพฤตผิดิ	มใิช่

กิจพรหมจรรย์	มั่น	ไม่ละเมิด	ตลอด	๒	ปี

	 ๔.	 ข้าพเจ้าสมาทานศีลข้อเว้นจากการพูดเท็จ	 มั่น	 ไม่

ละเมิดตลอด	๒	ปี

	 ๕.	ข้าพเจ้าสมาทานศลีข้อเว้นจากการดืม่น�า้เมา	คอืสรุา

และเมรัย	อันเป็นฐานประมาท	มั่น	ไม่ละเมิดตลอด	๒	ปี

	 ๖.	ข้าพเจ้าสมาทานศลีข้อเว้นจากการบรโิภคอาหารใน

เวลาวิกาล	มั่น	ไม่ละเมิดตลอด	๒	ปี	(๓/๓๗๒/๒๒๕)
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ศีลสำาหรับสามเณร
(มห�วรรค)

	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย	เราอนญุาตสกิขาบท	๑๐	แก่สามเณร

ทั้งหลาย	และให้สามเณรทั้งหลายศึกษาในสิกขาบท	๑๐	นั้น	

คือ

	 ๑.	เว้นจากการท�าสัตว์ที่มีชีวิตให้ตกล่วงไป

	 ๒.	เว้นจากถือเอาพัสดุอันเจ้าของมิได้ให้

	 ๓.	เว้นจากกรรมอันเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์

	 ๔.	เว้นจากการกล่าวเท็จ

	 ๕.	 เว้นจากการดื่มน�้าเมา	คือ	สุราและเมรัย	อันเป็นที่

ตั้งแห่งความประมาท

	 ๖.	เว้นจากบริโภคอาหารในเวลาวิกาล

	 ๗.	 เว้นจากฟ้อนร�า	 ขับร้อง	ประโคมดนตรี	 และดูการ

เล่นที่เป็นข้าศึก

	 ๘.	เว้นจากการทดัทรงตกแต่งด้วยดอกไม้ของหอม	และ

เครื่องลูบไล้อันเป็นฐานแห่งการแต่งตัว

	 ๙.	เว้นจากที่นั่งและที่นอนอันสูงและใหญ่

	 ๑๐.	เว้นจากการรับทองและเงิน	

(๔/๑๒๐/๑๓๘-๑๓๙)
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ครุธรรม ๘ ประการสำาหรับภิกษุณี
(เทียบเคียงอุบ�สกิ�ด้วย)

	 ๑.	ภิกษุณีอุปสมบทแล้วได้	๑๐๐	พรรษา	ต้องท�าการ

กราบไหว้	 การต้อนรับ	 อัญชลีกรรม	 สามีจิกรรม	 แก่ภิกษุผู้

อุปสมบทแล้วในวันนั้น	 ธรรมแม้นี้อันภิกษุณีต้องสักการะ	

เคารพ	นับถือ	บูชา	ไม่ล่วงละเมิดตลอดชีวิต

	 ๒.	ภกิษณุไีม่พงึอยูจ่�าพรรษาในอาวาสทีไ่ม่มภิีกษ	ุ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�าพรรษาแล้ว	ต้องปวารณาในสงฆ์	๒	ฝ่าย

โดยสถานทั้ง	๓	คือ	ด้วยได้เห็น	๑	ด้วยได้ฟัง	๑	ด้วยรังเกียจ	๑	

ธรรมแม้นี้อันภิกษุณีก็ต้องสักการะ	เคารพ	นับถือ	บูชา	ไม่ล่วง

ละเมิดตลอดชีวิต

	 ๕.	 ภิกษุณีล่วงละเมิดครุธรรมแล้ว	 ต้องประพฤติปักข-

มานตัในสงฆ์	๒	ฝ่าย	ธรรมแม้นีอ้นัภกิษณุกีต้็องสกัการะ	เคารพ	

นับถือ	บูชา	ไม่ล่วงละเมิดตลอดชีวิต



36

พระไตรปิฎกชดุพิเศษ   แก่นพระวนัิยปิฎก

	 ๖.	ภิกษุณีต้องแสวงหาอุปสัมปทาในสงฆ์	๒	ฝ่าย	เพื่อ

สกิขมานาผูศ้กึษาสกิขาในธรรม	๖	ประการ	(ศลีส�าหรบัสกิขมานา)	

ครบ	๒	ปีแล้ว	ธรรมแม้นีอั้นภกิษณีุก็ต้องสักการะ	เคารพ	นบัถอื	

บูชา	ไม่ล่วงละเมิดตลอดชีวิต

	 ๗.	ภิกษุณีไม่พึงด่า	ไม่พึงบริภาษภิกษุ	โดยปริยายอย่าง

ใดอย่างหน่ึง	ธรรมแม้นีอั้นภกิษณุกีต้็องสกัการะ	เคารพ	นบัถอื	

บูชา	ไม่ล่วงละเมิดตลอดชีวิต

	 ๘.	 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป	 ปิดทางไม่ให้ภิกษุณีทั้งหลาย

สอนภิกษุ	เปิด	ทางให้ภิกษุทั้งหลายสอนภิกษุณีได้	ธรรมแม้นี้

อันภิกษุณีก็ต้องสักการะ	 เคารพ	 นับถือ	 บูชา	 ไม่ล่วงละเมิด

ตลอดชีวิต	(๒/๔๑๐/๓๘๗)

จุลศีลสำาหรับภิกษุ
(ส�มัญญผลสตูร)

	 ดกูรมหาบพติร	อย่างไร	ภกิษจุงึช่ือว่าเป็นผูถ้งึพร้อมด้วยศลี

	 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	ประพฤตห่ิางไกล	เว้นขาดจากเมถนุอนัเป็นกจิของ

ชาวบ้าน	

	 ๔.	เธอละการพดูเท็จ	เว้นขาดจากการพดูเทจ็	พดูแต่ค�า

จริง	ด�ารงค�าสัตย์	มีถ้อยค�าเป็นหลักฐาน	ควรเชื่อได้	ไม่พูดลวง

โลก	

	 ๕.	 เธอละค�าส่อเสียด	 เว้นขาดจากค�าส่อเสียด	ฟังจาก

ข้างนีแ้ล้วไม่ไปบอกข้างโน้นเพ่ือให้คนหมู่นีแ้ตกร้าวกนั	หรอืฟัง

จากข้างโน้นแล้วไม่มาบอกข้างนี	้เพือ่ให้คนหมูโ่น้นแตกร้าวกนั	

สมานคนที่แตกร้าวกันแล้วบ้างส่งเสริม	 คนที่พร้อมเพรียงกัน

แล้วบ้าง	 ชอบคนผู้พร้อมเพรียงกัน	 เพลิดเพลินในคนผู้พร้อม

เพรียงกัน	กล่าวแต่ค�าที่ท�าให้คนพร้อมเพรียงกัน

	 ๖.	เธอละค�าหยาบ	เว้นขาดจากค�าหยาบ	กล่าวแต่ค�าที่

ไม่มีโทษ	เพราะหู	ชวนให้รัก	จับใจ	เป็นของชาวเมือง	คนส่วน

มากรักใคร่	พอใจ

	 ๗.	เธอละค�าเพ้อเจ้อ	เว้นขาดจากค�าเพ้อเจ้อ	พดูถกูกาล	

พูดอิงอรรถ	พูดอิงธรรม	พูดอิงวินัย	 พูดแต่ค�ามีหลักฐาน	 มีที่



38

พระไตรปิฎกชดุพิเศษ   แก่นพระวนัิยปิฎก

อ้าง	มีที่ก�าหนด	ประกอบด้วยประโยชน์โดยกาลอันควร	

	 ๘.	เธอเว้นจากการพรากพืชคามและภูตคาม

	 ๙.	 เธอฉันหนเดียว	 เว้นการฉันในราตรี	 งดจากการฉัน

ในเวลาวิกาล

	 ๑๐.	เธอเว้นจากการฟ้อนร�า	ขบัร้อง	ประโคมดนตรแีละ

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
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	 ๒๒.	เธอเว้นขาดจากการประกอบทตูกรรมและการรบัใช้

	 ๒๓.	เธอเว้นขาดจากการซื้อการขาย

	 ๒๔.	 เธอเว้นขาดจากการโกงด้วยตราชั่ง	 การโกงด้วย

ของปลอม	และการโกงด้วยเครื่องตวงวัด

	 ๒๕.	เธอเว้นขาดจากการรบัสนิบน	การล่อลวง	และการ

ตลบตะแลง

	 ๒๖.	 เธอเว้นขาดจากการตัด	 การฆ่า	 การจองจ�า	 การ

ตีชิง	การปล้น	และกรรโชก	(๙/๑๐๓/๕๙-๖๑)

มัชฌิมศีลสำาหรับภิกษุ
(ส�มัญญผลสตูร)

	 ๑.	ภิกษุเว้นขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม	คือ	

พืชเกิดแต่เหง้า	พืชเกิดแต่ล�าต้น	พืชเกิดแต่ผล	พืชเกิดแต่ยอด	

พืชเกิดแต่เมล็ด	เป็นที่ครบห้า

	 ๒.	 ภิกษุเว้นขาดจากการบริโภคของที่ท�าการสะสมไว	้

คือ	 สะสมข้าว	 สะสมน�้า	 สะสมผ้า	 สะสมยาน	 สะสมที่นอน	

สะสมเครื่องประเทืองผิว	สะสมของหอม	สะสมอามิส

	 ๓.	ภกิษเุว้นขาดจากการดกูารเล่นอนัเป็นข้าศกึแก่กศุล	
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คอื	การฟ้อน	การขบัร้อง	การประโคมมหรสพ	มกีารร�าเป็นต้น	

การเล่านิยาย	การเล่นปรบมือ	การเล่นปลุกผี	การเล่นตีกลอง	

ฉากภาพบ้านเมืองที่สวยงาม	การเล่นของคนจัณฑาล	การเล่น

ไม้สงู	การเล่นหน้าศพ	ชนช้าง	ชนม้า	ชนกระบอื	ชนโค	ชนแพะ	

ชนแกะ	ชนไก่	รบนกกระทา	ร�ากระบีก่ระบอง	มวยชก	มวยปล�า้	

การรบ	การตรวจพล	การจัดกระบวนทัพ	กองทัพ	

	 ๔.	ภกิษเุว้นขาดจากการขวนขวายเล่นการพนนัอนัเป็น

ที่ตั้งแห่งความประมาท	คือ	เล่นหมากรุกแถวละแปดตา	แถว

ละสิบตา	เล่นหมากเก็บ	เล่นดวด	เล่นหมากไหว	เล่นโยนบ่วง	

เล่นไม้หึ่ง	 เล่นก�าทาย	 เล่นสะกา	 เล่นเป่าใบไม้	 เล่นไถน้อยๆ	

เล่นหกคะเมน	เล่นกังหัน	เล่นตวงทราย	เล่นรถน้อยๆ	เล่นธนู

น้อยๆ	เล่นเขียนทายกัน	เล่นทายใจ	เล่นเลียนคนพิการ

	 ๕.	 ภิกษุเว้นขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูง

ใหญ่	คอื	เตยีงมเีท้าเกนิประมาณ	เตียงมเีท้าท�าเป็นรปูสตัว์ร้าย	

ผ้าโกเชาว์ขนยาว	 เครื่องลาดที่ท�าด้วยขนแกะวิจิตรด้วย

ลวดลาย	 เครื่องลาดท่ีท�าด้วยขนแกะสีขาว	 เครื่องลาดที่มี

สัณฐานเป็นช่อดอกไม้	 เครื่องลาดที่ยัดนุ่น	 เครื่องลาดขนแกะ

วจิติรด้วยรปูสตัว์ร้ายมสีหีะและเสอืเป็นต้น	เครือ่งลาดขนแกะ

มีขนตั้ง	 เครื่องลาดขนแกะมีขนข้างเดียว	 เครื่องลาดทองและ

เงินแกมไหม	 เคร่ืองลาดไหมขลิบทองและเงิน	 เครื่องลาดขน
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แกะจุนางฟ้อน	๑๖	คน	เครื่องลาดหลังช้าง	เครื่องลาดหลังม้า	

เครือ่งลาดในรถ	เคร่ืองลาดทีท่�าด้วยหนงัสตัว์ช่ืออชินะอนัมขีน

อ่อนนุ่ม	 เคร่ืองลาดอย่างดีท�าด้วยหนังชะมด	 เครื่องลาดมี

เพดาน	เครื่องลาดมีหมอนข้าง		

	 ๖.	 ภิกษุเว้นขาดจากการประกอบการประดับตกแต่ง

ร่างกายอนัเป็นฐานแห่งการแต่งตวั	คอื	อบตัว	ไคลอวัยวะ	อาบ

น�้าหอม	นวด	ส่องกระจก	แต้มตา	ทัดดอกไม้	ประเทืองผิว	ผัด

หน้า	ทาปาก	ประดับข้อมือ	สวมเกี้ยว	ใช้ไม้เท้า	ใช้กลักยา	ใช้

ดาบ	 ใช้ขรรค์	 ใช้ร่ม	 สวมรองเท้าประดับวิจิตร	ติดกรอบหน้า	

ปักปิ่น	ใช้พัดวาลวิชนี	นุ่งห่มผ้าขาว	นุ่งห่มผ้ามีชาย

	 ๗.	ภกิษเุว้นขาดจากตริจัฉานกถา	คอื	พดูเรือ่งพระราชา	

เร่ืองโจร	เร่ืองมหาอ�ามาตย์	เรือ่งกองทพั	เรือ่งภยั	เรือ่งรบ	เรือ่ง

ข้าว	 เรื่องน�้า	 เรื่องผ้า	 เรื่องที่นอน	 เรื่องดอกไม้	 เรื่องของหอม	

เรื่องญาติ	เรื่องยาน	เรื่องบ้าน	เรื่องนิคม	เรื่องนคร	เรื่องชนบท	

เรื่องสตรี	 เรื่องบุรุษ	 เรื่องคนกล้าหาญ	 เรื่องตรอก	 เรื่องท่าน�้า	

เรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้ว	 เรื่องเบ็ดเตล็ด	 เรื่องโลก	 เรื่องทะเล	

เรื่องความเจริญและความเสื่อมด้วยประการนั้นๆ

	 ๘.	 ภิกษุเว้นขาดจากการกล่าวถ้อยค�าแก่งแย่งกัน	 เช่น

ว่า	 ท่านไม่รู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้	 ข้าพเจ้ารู้ทั่วถึง	 ท่านรู้จักทั่วถึง

ธรรมวนิยันีไ้ด้อย่างไร	ท่านปฏบิติัผดิ	ข้าพเจ้าปฏบิติัถกู	ถ้อยค�า
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ของข้าพเจ้าเป็นประโยชน์	ของท่านไม่เป็นประโยชน์	ค�าที่ควร

จะกล่าวก่อนท่านกลบักล่าวภายหลงั	ค�าทีค่วรจะกล่าวภายหลงั

ท่านกลับกล่าวก่อน	 ข้อที่ท่านเคยช�่าชองมาผันแปรไปแล้ว	

ข้าพเจ้าจับผิดวาทะของท่านได้แล้ว	 ข้าพเจ้าข่มท่านได้แล้ว	

ท่านจงถอนวาทะเสีย	มิฉะนั้นจงแก้ไขเสียถ้าสามารถ

	 ๙.	 ภิกษุเว้นขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับ

ใช้	 คือ	 รับเป็นทูตของพระราชา	 ราชมหาอ�ามาตย์	 กษัตริย์	

พราหมณ์	คฤหบดีและกุมารว่า	ท่านจงไปในที่นี้	ท่านจงไปใน

ทีโ่น้น	ท่านจงน�าเอาสิง่นีไ้ป	ท่านจงน�าเอาสิง่นีใ้นท่ีโน้นมา	ดังน้ี

	 ๑๐.	 ภิกษุเว้นขาดจากการพูดหลอกลวง	 และการพูด

เลียบเคียง	 คือ	 พูดเลียบเคียง	 พูดหว่านล้อม	 พูดและเล็ม	

แสวงหาลาภด้วยลาภ	(๙/๑๐๔-๑๑๓/๖๑-๖๔)

มหาศีลสำาหรับภิกษุ
(ส�มัญญผลสตูร)

	 ๑.	 ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพ	 โดยทางผิดด้วย

ติรัจฉานวิชา	คือ	ทายอวัยวะ	ทายนิมิต	ทายอุปบาต(โชคลาง)	

ท�านายฝัน	ท�านายลักษณะ	ท�านายหนูกัดผ้า	ท�าพิธีบูชาไฟ	ท�า
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พิธเีบกิแว่นเวยีนเทียน	ท�าพธิซัีดแกลบบชูาไฟ	ท�าพธิซีดัร�าบชูา

ไฟ	ท�าพิธีซัดข้าวสารบูชาไฟ	ท�าพิธีเติมเนยบูชาไฟ	ท�าพิธีเติม

น�า้มนับชูาไฟ	ท�าพธิเีสกเป่าบชูาไฟ	ท�าพลกีรรมด้วยโลหติ	เป็น

หมอดูอวัยวะ	 ดูลักษณะที่บ้าน	 ดูลักษณะที่นา	 เป็นหมอปลุก

เสก	เป็นหมอผี	เป็นหมอลงเลขยันต์คุ้มกันบ้านเรือน	เป็นหมอ

งู	 เป็นหมอยาพิษ	 เป็นหมอแมลงป่อง	 เป็นหมอรักษาแผลหนู

กัด	เป็นหมอทายเสียงนก	เป็นหมอทายเสียงกา	เป็นหมอทาย

อายุ	เป็นหมอเสกกันลูกศร	เป็นหมอทายเสียงสัตว์	

	 ๒.	 ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพ	 โดยทางผิดด้วย

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.	 ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพ	 โดยทางผิดด้วย

ตริจัฉานวชิา	คอื	ดฤูกษ์ยาตราทพัว่า	พระราชาจกัยกออก	พระ-
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ราชาจกัไม่ยกออก	พระราชาภายในจกัยกเข้าประชดิ	พระราชา

ภายนอกจกัถอย	พระราชาภายนอกจกัยกเข้าประชดิ	พระราชา

ภายในจกัถอย	พระราชาภายในจกัมชัีย	พระราชาภายนอกจกั

ปราชยั	พระราชาภายนอกจกัมชียั	พระราชาภายในจกัปราชัย	

พระราชาองค์นี้จักมีชัย	พระราชาองค์นี้จักปราชัย	เพราะเหตุ

นี้	ๆ

	 ๔.	 ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพ	 โดยทางผิดด้วย

ติรัจฉานวิชา	คือ	พยากรณ์ว่า	จักมีจันทรคราส	จักมีสุริยคราส	

จักมีนักษัตรคราส	 ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จักเดินถูกทาง	 ดวง

จนัทร์ดวงอาทติย์จกัเดินผดิทาง	ดาวนกัษตัรจกัเดนิถูกทาง	ดาว

นักษัตรจักเดินผิดทาง	จักมีอุกกาบาต	จักมีดาวหาง	จักมีแผ่น

ดินไหว	จักมีฟ้าร้อง	ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรจัก

ข้ึน	ดวงจันทร์ดวงอาทติย์และดาวนกัษตัรจักตก	ดวงจนัทร์ดวง

อาทิตย์และดาวนกัษตัรจกัมวัหมอง	ดวงจนัทร์ดวงอาทิตย์และ

ดาวนักษัตรจักกระจ่าง	 จันทรคราสจักมีผลเป็นอย่างนี	้

สุริยคราสจักมีผลเป็นอย่างนี้	นักษัตรคราสจักมีผลเป็นอย่างนี้	

ดวงจนัทร์ดวงอาทติย์เดนิถกูทางจกัมผีลเป็นอย่างนี	้ดวงจนัทร์

ดวงอาทิตย์เดินผิดทางจักมีผลเป็นอย่างนี้	ดาวนักษัตรเดินถูก

ทางจักมีผลเป็นอย่างนี้	 ดาวนักษัตรเดินผิดทางจักมีผลเป็น

อย่างนี้	มีอุกกาบาตจักมีผลเป็นอย่างนี้	มีดาวหางจักมีผลเป็น
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อย่างนี	้แผ่นดนิไหวจกัมผีลเป็นอย่างน้ี	ฟ้าร้องจกัมผีลเป็นอย่าง

นี	้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนกัษตัรขึน้จกัมผีลเป็นอย่างนี	้

ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรตกจักมีผลเป็นอย่างนี้	

ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรมัวหมองจักมีผลเป็น

อย่างนี้	ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรกระจ่างจักมีผล

เป็นอย่างนี้	

	 ๕.	 ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพ	 โดยทางผิดด้วย

ตริจัฉานวชิา	คอื	พยากรณ์ว่า	จกัมฝีนดี	จกัมฝีนแล้ง	จกัมภีกิษา

หาได้ง่าย	 จักมีภิกษาหาได้ยาก	 จักมีความเกษม	 จักมีภัย	 จัก

เกิดโรค	จักมีความส�าราญหาโรคมิได้	หรือนับคะแนนค�านวณ	

นับประมวลแต่งกาพย์	โลกายตศาสตร์	

	 ๖.	 ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพ	 โดยทางผิดด้วย

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�าพิธีเชิญขวัญ

	 ๗.	 ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพ	 โดยทางผิดด้วย
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ติรัจฉานวิชา	 คือ	 ท�าพิธีบนบาน	 ท�าพิธีแก้บน	 ร่ายมนต์ขับผี	

สอนมนต์ป้องกันบ้านเรือน	ท�ากะเทยให้กลับเป็นชาย	ท�าชาย

ให้กลายเป็นกะเทย	ท�าพิธีปลูกเรือน	ท�าพิธีบวงสรวงพื้นที่	พ่น

น�้ามนต์	 รดน�้ามนต์	 ท�าพิธีบูชาไฟ	 ปรุงยาส�ารอก	 ปรุงยาถ่าย	

ปรุงยาถ่ายโทษเบื้องบน	 ปรุงยาถ่ายโทษเบื้องล่าง	 ปรุงยาแก้

ปวดศีรษะ	หุงน�้ามันหยอดหู	ปรุงยาตา	ปรุงยานัตถุ์	ปรุงยาทา

กัด	ปรุงยาทาสมาน	ป้ายยาตา	ท�าการผ่าตัด	รักษาเด็ก	ใส่ยา	

ชะแผล

	 ดูกรมหาบพิตร	 ภิกษุสมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้	 ย่อมไม่

ประสบภัยแต่ไหนๆ	เลย	เพราะศีลสังวรนั้น	ภิกษุสมบูรณ์ด้วย

อริยศีลขันธ์นี้	ย่อมได้เสวยสุขอันปราศจากโทษในภายใน	ดูกร

มหาบพิตร	 ด้วยประการดังกล่าวมานี้แล	 ภิกษุช่ือว่าเป็นผู้ถึง

พร้อมด้วยศีล	(๙/๑๑๔-๑๒๑/๖๔-๖๗)

โทษแหง่ศีลวิบัติ

	 ดูกรคหบดีทั้งหลาย	 โทษแห่งศีลวิบัติของคนทุศีลมี	 ๕	

ประการ	เหล่านี้	

	 ๑.	 คนทุศีล	 ผู้มีศีลวิบัติในโลกนี้ย่อมเข้าถึงความเสื่อม
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แห่งโภคทรัพย์ใหญ่หลวง	เพราะเหตุแห่งความประมาท

	 ๒.	 ชื่อเสียงอันลามกของคนทุศีล	 ผู้มีศีลวิบัติย่อมเสีย

หาย	เฟื่องฟุ้งไป

	 ๓.	คนทศุลี	ผูม้ศีลีวบิตั	ิเข้าไปหาบรษัิทใดๆ	เช่น	ขตัติย-

บริษัท	พราหมณบริษัท	คหบดีบริษัท	สมณบริษัท	ย่อมเป็นผู้

ครั่นคร้าม	ขวยเขิน

	 ๔.	คนทุศีล	ผู้มีศีลวิบัติ	ย่อมเป็นผู้หลงท�ากาละ

	 ๕.	คนทุศีล	ผู้มีศีลวิบัติ	 เบื้องหน้าแต่แตกกาย	ตายไป	

ย่อมเข้าถึงอบาย	ทุคติ	วินิบาต	นรก	(๕/๖๘/๗๐-๗๑)

อานิสงสแ์หง่ศีลสมบัติ

	 ดกูรคหบดทีัง้หลาย	อานสิงส์แห่งศลีสมบติัของคนมีศลี

มี	๕	ประการ	เหล่านี้

	 ๑.	 คนมีศีล	 ถึงพร้อมด้วยศีลในโลกนี้	 ย่อมได้กอง

โภคทรัพย์ใหญ่หลวง	เพราะเหตุแห่งความไม่ประมาท

	 ๒.	ชื่อเสียงอันดีงามของคนมีศีล	ถึงพร้อมด้วยศีล	ย่อม

เฟื่องฟุ้งไป

	 ๓.	คนมีศีล	ถึงพร้อมด้วยศีล	 เข้าไปหาบริษัทใดๆ	 เช่น	



48

พระไตรปิฎกชดุพิเศษ   แก่นพระวนัิยปิฎก

ขัตติยบริษัท	 พรหมณบริษัท	 คหบดีบริษัท	 สมณบริษัท	 ย่อม

เป็นผู้แกล้วกล้า	ไม่ขวยเขิน

	 ๔.	คนมีศีล	ถึงพร้อมด้วยศีล	ย่อมไม่หลงท�ากาละ

	 ๕.	คนมศีลี	ถงึพร้อมด้วยศลี	เบือ้งหน้าแต่แตกกาย	ตาย

ไป	ย่อมเข้าถึงสุคติ	โลก	สวรรค์	(๕/๖๙/๗๑)
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๓.

ภิกขวุภิังค์

วนัิยสำาหรับพระภิกษุ
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กาลอันควรบัญญัติพระวินัย
(เวรัญชกัณฑ์)

	 ตถาคตผูเ้ดยีวจกัรูก้าลอนัควร	พระศาสดายงัไม่บญัญัติ

สิกขาบท	 ยังไม่แสดงปาติโมกข์แก่สาวก	 ตลอดเวลาที่อาสวัฏ

ฐานยิธรรม(ธรรมอนัเป็นทีต่ัง้แห่งอาสวะ)บางเหล่ายงัไม่ปรากฏ

ในสงฆ์ในศาสนานี้	 ต่อเมื่อใดอาสวัฏฐานิยธรรมบางเหล่า	

ปรากฏในสงฆ์ในศาสนานี้	 เมื่อนั้นพระศาสดาจึงจะบัญญัติ

สกิขาบท	แสดงปาติโมกข์แก่สาวก	เพ่ือก�าจดัอาสวัฏฐานยิธรรม

เหล่านั้น	(๑/๘/๑๑)

เหตุบัญญัติพระวินัย
(ป�ร�ชกิกัณฑ์)

	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 การกระท�าของภิกษุโมฆบุรุษเหล่า

นั้นนั่น	ไม่เหมาะ	ไม่สม	ไม่ควร	ไม่ใช่กิจของสมณะ	ใช้ไม่ได้	ไม่

ควรท�า	 ไม่เป็นไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เล่ือมใส	

หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว	

(๑/๘๓/๒๔๑)
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คุณของสกิขาบท
(ป�ร�ชกิกัณฑ์)

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 เราจักบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้ง

หลาย	อาศัยอ�านาจประโยชน์	๑๐	ประการ	คือ	เพื่อความรับ

ว่าดีแห่งสงฆ์	๑	 เพื่อความส�าราญแห่งสงฆ์	๑	 เพื่อข่มบุคคลผู้

เก้อยาก	 ๑	 เพ่ืออยู่ส�าราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก	 ๑	 เพื่อ

ป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบัน	๑	เพื่อก�าจัดอาสวะอัน

จักบังเกิดในอนาคต	 ๑	 เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไม่

เลือ่มใส	๑	เพือ่ความเลือ่มใสยิง่ของชุมชนทีเ่ลือ่มใสแล้ว	๑	เพือ่

ความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม	๑	เพื่อให้ถือตามพระวินัย	๑	

(๑/๒๐/๒๖-๒๗)

ปาราชกิ
ว่าด้วยการพ้นสภาพภิกษุ

(ป�ร�ชกิกัณฑ์)

		 ๑.	ภิกษุใดเสพเมถุนธรรม	เป็นปาราชิก	หาสังวาสมิได้	

(๑/๒๐/๒๗)	
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	 อน่ึง	ภกิษใุดเสพเมถนุธรรมโดยท่ีสดุแม้ในสัตว์ดริจัฉาน

ตัวเมีย	เป็นปาราชิก	หาสังวาสมิได้	(๑/๒๒/๓๐)			

	 อนึ่ง	 ภิกษุใด	ถึงพร้อมซึ่งสิกขาบทและสาชีพของภิกษุ

ทั้งหลายแล้ว	 ไม่บอกคืนสิกขา	 ไม่ท�าความเป็นผู้ทุรพลให้แจ้ง	

เสพเมถนุธรรม	โดยทีส่ดุแม้ในสตัว์ดริจัฉานตัวเมยี	เป็นปาราชกิ	

หาสังวาสมิได้	(๑/๒๔/๓๑)

		 ๒.	อนึ่ง	ภิกษุใด	ถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้	ด้วย

ส่วนแห่งความเป็นขโมย(คือมีจิตคิดลัก)	จากบ้านก็ดี	จากป่าก็

ดี	แม้ภิกษุนี้ก็เป็นปาราชิก	หาสังวาสมิได้	(๑/๘๔/๒๔๔)

		 ๓.	 อนึ่ง	 ภิกษุใดจงใจพรากกายมนุษย์จากชีวิต	 หรือ

แสวงหาศาตราอันจะปลิดชีวิตให้แก่กายมนุษย์นั้น	 หรือ

พรรณนาคุณแห่งความตาย	หรือชักชวนเพื่ออันตายโดยหลาย

นัย	แม้ภิกษุนี้ก็เป็นปาราชิก	หาสังวาสมิได้

(๑/๑๘๐/๒๙๔-๒๙๕)

		 ๔.	อนึ่ง	ภิกษุใดไม่รู้เฉพาะ	กล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรม

อันเป็นความรู้ความเห็นอย่างประเสริฐอย่างสามารถ	น้อมเข้า

มาในตนว่า	ข้าพเจ้ารู้อย่างนี้	ข้าพเจ้าเห็นอย่างนี้	ครั้นสมัยอื่น

แต่นัน้	อนัผู้ใดผูห้นึง่	ถอืเอาตามกต็าม	ไม่ถอืเอาตามกต็าม	เป็น

อันต้องอาบัติแล้ว	มุ่งความหมดจด	จะพึงกล่าวอย่างนี้ว่า	แน่ะ

ท่าน	ข้าพเจ้าไม่รูอ้ย่างนัน้ได้กล่าวว่ารู	้ไม่เห็นอย่างนัน้ได้กล่าว
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ว่าเห็น	ได้พูดพล่อยๆ	เป็นเท็จเปล่าๆ	แม้ภิกษุนี้ก็เป็นปาราชิก	

หาสังวาสมิได้	เว้นไว้แต่ส�าคัญว่าได้บรรลุจริง	(๑/๒๓๒/๓๓๕)	

สงัฆาทิเสส
ว่าด้วยอาบัติที่ต้องเข้าปริวาสจึงจะพ้นได้

(เตรสกัณฑ์)

		 ๑.	ภิกษุปล่อยสุกกะ(อสุจิ)ด้วยความจงใจ	เป็นสังฆาทิ-

เสส	เว้นไว้แต่ฝัน	(๑/๓๐๒/๔๔๑)		

	 ๒.	 อนึ่ง	 ภิกษุใด	 ก�าหนัดแล้ว	 มีจิตแปรปรวนแล้ว	 ถึง

ความเคล้าคลงึด้วยกายกบัมาตคุาม	คอืจบัมอืกต็าม	จบัช้องผม

ก็ตาม	 ลูบคล�าอวัยวะอันใดอันหนึ่งก็ตาม	 เป็นสังฆาทิเสส	

(๑/๓๗๕/๕๐๗)

		 ๓.	อนึ่ง	ภิกษุใด	ก�าหนัดแล้ว	มีจิตแปรปรวนแล้ว	พูด

เคาะมาตุคามด้วยวาจาช่ัวหยาบ	เหมอืนชายหนุ่มพดูเคาะหญงิ

สาวด้วยวาจาพาดพิงเมถุน	เป็นสังฆาทิเสส	(๑/๓๙๗/๕๒๙)

		 ๔.	อนึ่ง	ภิกษุใด	ก�าหนัดแล้ว	มีจิตแปรปรวนแล้ว	กล่าว

คุณแห่งการบ�าเรอกามของตนในส�านักมาตุคาม	 ด้วยถ้อยค�า

พาดพงิเมถนุว่า	น้องหญิง	สตรีใดบ�าเรอผู้ประพฤตพิรหมจรรย์	
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มศีลี	มกีลัยาณธรรม	เช่นเรา	ด้วยธรรมนัน้	นัน่เป็นยอดแห่งความ

บ�าเรอทัง้หลาย	เป็นสงัฆาทิเสส	(๑/๔๑๔/๕๔๙)

		 ๕.	อน่ึง	ภกิษใุด	ถงึความเป็นผูชั้กส่ือ	บอกความประสงค์

ของบุรุษแก่สตรีก็ดี	บอกความประสงค์ของสตรีแก่บุรุษก็ดี	ใน

ความเป็นเมียก็ตาม	 ในความเป็นชู้ก็ตาม	 เป็นสังฆาทิเสส	 แม้

แก่หญิงแพศยาอันจะพึงอยู ่ร ่วมช่ัวขณะ	 เป็นสังฆาทิเสส	

(๑/๔๒๖/๕๖๖)
		 ๖.	 อนึ่ง	 ภิกษุผู้จะสร้างกุฎีอันหาเจ้าของมิได้	 เฉพาะ

ตนเอง	ด้วยอาการขอเอาเอง	พึงสร้างให้ได้ประมาณ	โดยยาว	

๑๒	คืบ	โดยกว้างในร่วมใน	๗	คืบ	ด้วยคืบสุคต	พึงน�าภิกษุทั้ง

หลายไปเพื่อแสดงที่	 ภิกษุเหล่านั้นพึงแสดงท่ีอันไม่มีผู้จองไว	้

อันมีชานรอบ	หากภิกษุสร้างกุฎีด้วยอาการขอเอาเอง	ในที่อัน

มีผู้จองไว้	 อันหาชานรอบมิได้	 หรือไม่น�าภิกษุทั้งหลายไปเพื่อ

แสดงที่	หรือสร้างให้ล่วงประมาณ	เป็นสังฆาทิเสส	

(๑/๕๐๐/๖๓๐)

		 ๗.	อนึ่ง	ภิกษุจะให้สร้างวิหารใหญ่อันมีเจ้าของ	เฉพาะ

ตนเอง	 พึงน�าภิกษุทั้งหลายไปเพื่อแสดงที่	 ภิกษุเหล่านั้นพึง

แสดงที่อันไม่มีผู้จองไว้	 อันมีชานรอบ	หากภิกษุให้สร้างวิหาร

ใหญ่	ในที่อันมีผู้จองไว้	อันหาชานรอบมิได้	หรือไม่น�าภิกษุทั้ง

หลายไปเพื่อแสดงที่	เป็นสังฆาทิเสส	(๑/๕๒๒/๖๕๕)

		 ๘.	อนึง่	ภกิษใุด	ขดัใจ	มโีทสะ	ไม่แช่มช่ืน	ตามก�าจดัซึง่
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ภกิษดุ้วยธรรมมโีทษถงึปาราชกิ	อนัหามลูมไิด้	ด้วยหมายว่า	แม้

ไฉนเราจะยงัเธอให้เคลือ่นจากพรหมจรรย์นีไ้ด้	ครัน้สมยัอืน่แต่นัน้

อนัผูใ้ดผูห้นึง่	 ถอืเอาตามกต็าม	 ไม่ถอืเอาตามกต็าม	 แต่อธกิรณ์

นัน้เป็นเรือ่งหามลูมไิด้	แลภกิษยุนัองิโทสะอยู	่เป็นสงัฆาทิเสส

(๑/๕๔๕/๖๗๓)

		 ๙.	อนึง่	ภกิษใุด	ขดัใจ	มโีทสะ	ไม่แช่มช่ืน	ถอืเอาเอกเทศ

บางแห่งแห่งอธกิรณ์อนัเป็นเรือ่งอืน่	ให้เป็นเพยีงเลศ	ตามก�าจดั

ซึ่งภิกษุ	 ด้วยธรรมอันมีโทษถึงปาราชิก	 ด้วยหมายว่า	 แม้ไฉน

เราจักยังเธอให้เคลื่อนจากพรหมจรรย์นี้ได้	ครั้นสมัยอื่นแต่นั้น	

อันผู้ใดผู้หนึ่งถือเอาตามก็ตาม	ไม่ถือเอาตามก็ตาม	แต่อธิกรณ์

นั้นเป็นเรื่องอื่นแท้	เอกเทศบางแห่ง	เธอถือเอาพอเป็นเลศ	แล

ภิกษุยันอิงโทสะอยู่	เป็นสังฆาทิเสส	(๑/๕๖๔/๖๘๙)

	 ๑๐.	 อน่ึง	 ภิกษุใด	 ตะเกียกตะกายเพื่อท�าลายสงฆ์ผู้

พร้อมเพรียงหรือถือเอาอธิกรณ์อันเป็นเหตุแตกกัน	ยกย่องยัน

อยู่	 ภิกษุนั้น	 อันภิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่า	 ท่านอย่า

ได้ตะเกยีกตะกายเพือ่ท�าลายสงฆ์ผูพ้ร้อมเพรยีง	หรอือย่าได้ถอื

เอาอธิกรณ์อันเป็นเหตุแตกกันยกย่องยันอยู่	 ขอท่านจงพร้อม

เพรียงด้วยสงฆ์	 เพราะว่าสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกัน	ปรองดองกัน	

ไม่ววิาทกนั	มอุีเทศเดียวกนั	ย่อมอยูผ่าสกุ	แลภกิษนุัน้	อนัภกิษุ

ทั้งหลายว่ากล่าวอยู่อย่างนี้	 ยังยกย่องอยู่อย่างนั้นเทียว	ภิกษุ
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นัน้	อนัภกิษทุัง้หลายพงึสวดสมนภุาสน์กว่าจะครบสามจบ	เพือ่

ให้สละกรรมนัน้เสยี	หากเธอถกูสวดสมนภุาสน์กว่าจะครบสาม

จบอยู่	สละกรรมนั้นเสีย	สละได้อย่างนี้นั่นเป็นการดี	หากเธอ

ไม่สละเสีย	เป็นสังฆาทิเสส	(๑/๕๙๓/๗๑๓)

 ๑๑.	 อนึ่ง	 มีภิกษุผู้ประพฤติตาม	 ผู้พูดเข้ากันของภิกษุ

นั้นแล	๑	รูปบ้าง	๒	รูปบ้าง	๓	รูปบ้าง	เธอทั้งหลายกล่าวอย่าง

นี้ว่า	ขอท่านทั้งหลายอย่าได้กล่าวค�าอะไรๆ	ต่อภิกษุนั่น	ภิกษุ

น่ันกล่าวถูกธรรมด้วย	ภิกษุนั่นกล่าวถูกวินัยด้วย	ภิกษุนั่นถือ

เอาความพอใจและความชอบใจของพวกข้าพเจ้ากล่าวด้วย	เธอ

ทราบความพอใจและความชอบใจของพวกข้าพเจ้าจงึกล่าว	ค�า

ที่เธอกล่าวนั่น	ย่อมควรแม้แก่พวกข้าพเจ้า	ภิกษุเหล่านั้น	อัน

ภกิษุทัง้	หลายพงึว่ากล่าวอย่างนีว่้า	ท่านทัง้หลาย	อย่าได้กล่าว

อย่างนั้น	ภิกษุนั่นหาใช่ผู้กล่าวถูกธรรมไม่ด้วย	ภิกษุนั่นหาใช่ผู้

กล่าวถูกวินัยไม่ด้วย	 ความท�าลายสงฆ์อย่าได้ชอบแม้แก่พวก

ท่าน	ขอพวกท่านจงพร้อมเพรยีงด้วยสงฆ์	เพราะว่าสงฆ์ผูพ้ร้อม

เพรียงกัน	ปรองดองกัน	ไม่วิวาทกัน	มีอุเทศเดียวกัน	ย่อมอยู่

ผาสกุ	แลภกิษเุหล่านัน้	อันภิกษท้ัุงหลายว่ากล่าวอยูอ่ย่างนี	้ยงั

ยกย่องอยูอ่ย่างน้ันเทียว	ภกิษเุหล่านัน้	อันภิกษุทัง้หลายพึงสวด

สมนุภาสน์กว่าจะครบสามจบ	 เพ่ือให้สละกรรมนั้นเสีย	 หาก

เธอทัง้หลายถกูสวดสมนุภาสน์กว่าจะครบสามจบอยู	่สละกรรม
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นั้นเสีย	สละได้อย่างนี้นั่นเป็นการดี	หากเธอทั้ง	หลายไม่สละ

เสีย	เป็นสังฆาทิเสส	(๑/๖๐๐/๗๑๘-๗๑๙)

	 ๑๒.	อนึ่ง	ภิกษุเป็นผู้มีสัญชาติแห่งคนว่ายาก	อันภิกษุ

ทัง้หลายว่ากล่าวอยูถ่กูทางธรรม	ในสกิขาบททัง้หลายอนัเนือ่ง

ในอุเทศ	ท�าตนให้เป็นผู้อันใครๆ	ว่ากล่าวไม่ได้	ด้วยกล่าวโต้ว่า	

พวกท่านอย่าได้กล่าวอะไรต่อเรา	 เป็นค�าดีก็ตาม	 เป็นค�าช่ัว

ก็ตาม	แม้เราก็จักไม่กล่าวอะไรๆ	ต่อพวกท่านเหมือนกัน	เป็น

ค�าดกีต็าม	เป็นค�าช่ัวกต็าม	ขอพวกท่านจงเว้นจากการว่ากล่าว

เราเสีย	 ภิกษุนั้น	 อันภิกษุท้ังหลายพึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่า	 ท่าน

อย่าได้ท�าตนให้เป็นผู้อันใครๆ	ว่ากล่าวไม่ได้	ขอท่านจงท�าตน

ให้เขาว่ากล่าวได้แล	แม้ท่านกจ็งว่ากล่าวภกิษทุัง้หลายโดยชอบ

ธรรม	แม้ภิกษุทั้งหลายก็จักว่ากล่าวท่านโดยชอบธรรม	เพราะ

ว่าบรษิทัของพระผูม้พีระภาคนัน้	เจรญิแล้วด้วยอาการอย่างนี้	

คอืด้วยว่ากล่าวซึง่กนัและกนั	ด้วยเตอืนกนัและกนัให้ออกจาก

อาบัติ	 แลภิกษุนั้น	 อันภิกษุท้ังหลายว่ากล่าวอยู่อย่างนี้	 ยัง

ยกย่องอยู่อย่างนั้นเทียว	ภิกษุนั้น	อันภิกษุทั้งหลายพึงสวดสม

นุภาสน์กว่าจะครบสามจบ	 เพื่อให้สละกรรมนั้นเสีย	 หากเธอ

ถกูสวดสมนภุาสน์กว่าจะครบสามจบอยู	่สละกรรมนัน้เสยี	สละ

ได้อย่างนี้	นั่นเป็นการดี	หากเธอไม่สละเสีย	เป็นสังฆาทิเสส	

(๑/(๖๐๗/๗๒๓-๗๒๔)
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	 ๑๓.	อน่ึง	ภกิษเุข้าไปอาศยับ้านกดี็	นคิมกดี็	แห่งใดแห่ง

หนึง่อยู	่เป็นผูป้ระทษุร้ายสกลุ	มคีวามประพฤตเิลวทราม	ความ

ประพฤติเลวทรามของเธอ	เขาได้เห็นอยู่ด้วย	เขาได้ยินอยู่ด้วย	

และสกลุทัง้หลายอนัเธอประทษุร้ายแล้ว	เขาได้เหน็อยูด้่วย	เขา

ได้ยินอยู่ด้วย		ภิกษุนั้น	อันภิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่า	

ท่านเป็นผู้ประทุษร้ายสกุล	 มีความประพฤติเลวทราม	 ความ

ประพฤตเิลวทรามของท่าน	เขาได้เหน็อยูด้่วย	เขาได้ยนิอยูด้่วย	

และสกุลทั้งหลายอันท่านประทุษร้ายแล้ว	 เขาได้เห็นอยู่ด้วย	

เขาได้ยินอยู่ด้วย	ท่านจงหลีกไปเสียจากอาวาสนี้	ท่านอย่าอยู่

ในที่นี้	และภิกษุนั้น	อันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่อย่างนี้	พึงว่า

กล่าวภิกษุเหล่านั้นอย่างนี้ว่า	พวกภิกษุถึงความพอใจด้วย	ถึง

ความขดัเคอืงด้วย	ถงึความหลงด้วย	ถงึความกลวัด้วย	ย่อมขบั

ภิกษุบางรูป	ย่อมไม่ขับภิกษุบางรูป	เพราะอาบัติเช่นเดียวกัน	

ภิกษุนั้น	 อันภิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่า	 ท่านอย่าได้

กล่าวอย่างนั้น	ภิกษุทั้งหลาย	หาได้ถึงความพอใจไม่	หาได้ถึง

ความขัดเคืองไม่	 หาได้ถึงความหลงไม่	 หาได้ถึงความกลัวไม	่

ท่านเองแล	 เป็นผู้ประทุษร้ายสกุล	 มีความประพฤติเลวทราม	

ความประพฤติเลวทรามของท่าน	เขาได้เห็นอยู่ด้วย	เขาได้ยิน

อยู่ด้วย	และสกุลทั้งหลายอันท่านประทุษร้ายแล้ว	 เขาได้เห็น

อยู่ด้วย	เขาได้ยินอยู่ด้วย	ท่านจงหลีกไปเสียจากอาวาสนี้	ท่าน
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อย่าอยู่ในที่นี้	

	 แลภิกษุนั้น	 อันภิกษุท้ังหลายว่ากล่าวอยู่อย่างนี้	 ยัง

ยกย่องอยู่อย่างนั้นเทียว	ภิกษุนั้น	อันภิกษุทั้งหลายพึงสวดสม

นุภาสน์กว่าจะครบสามจบ	 เพื่อให้สละกรรมนั้นเสีย	 หากเธอ

ถกูสวดสมนภุาสน์กว่าจะครบสามจบอยู	่สละกรรมนัน้เสยี	สละ

ได้อย่างนี้	 นั่นเป็นการดี	 หากเธอไม่สละเสีย	 เป็นสังฆาทิเสส	

(๑/๖๒๑/๗๓๕-๗๓๖)

อนิยตะ
ว่าด้วยอาบัติที่ไม่แน่นอน 

เป็นปาราชกิ สงัฆาทิเสส หรือปาจิตตีย์ก็ได้
(อนิยตกัณฑ์)

		 ๑.	 อนึ่ง	 ภิกษุใดรูปเดียว	 ส�าเร็จการนั่งในที่ลับ	 คือใน

อาสนะก�าบังพอจะท�าการได้กับมาตุคามผู้เดียว	 อุบาสิกามี

วาจาทีเ่ชือ่ได้	เหน็ภิกษกุบัมาตุคามนัน้นัน่แล้ว	พดูขึน้ด้วยธรรม	

๓	ประการ	อย่างใดอย่างหนึง่	คอืด้วยปาราชกิกด็	ีด้วยสงัฆาท-ิ

เสสก็ดี	 ด้วยปาจิตตีย์ก็ดี	 ภิกษุปฏิญาณซึ่งการนั่ง	 พึงถูกปรับ

ด้วยธรรม	๓	ประการ	อย่างใดอย่างหนึ่ง	คือ	ด้วยปาราชิกบ้าง	
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ด้วยสังฆาทิเสสบ้าง	ด้วยปาจิตตีย์บ้าง	อีกอย่างหนึ่ง	อุบาสิกา

มีวาจาที่เชื่อได้นั้น	กล่าวด้วยธรรมใด	ภิกษุนั้นพึงถูกปรับด้วย

ธรรมนั้น	ธรรมนี้ชื่อ	อนิยต

		 ๒.	อน่ึง	สถานหาเป็นอาสนะก�าบงัไม่เลยทเีดยีว	หาเป็น

ทีพ่อจะท�าการได้ไม่	แต่เป็นทีพ่อจะพดูเคาะมาตุคามด้วยวาจา

ชัว่หยาบได้อยู	่แลภกิษใุดรปูเดยีว	ส�าเรจ็การนัง่ในทีล่บักบัด้วย

มาตุคามผู้เดียว	ในอาสนะมีรูปอย่างนั้น	อุบาสิกามีวาจาที่เชื่อ

ได้	 เห็นภิกษุกับมาตุคามนั้นนั่นแล้ว	 พูดขึ้นด้วยธรรม	 ๒	

ประการ	อย่างใดอย่างหนึง่	คอืด้วยสงัฆาทเิสสกด็	ีด้วยปาจติตย์ี

ก็ดี	ภิกษุปฏิญาณซึ่งการนั่ง	พึงถูกปรับด้วยธรรม	๒	ประการ	

อย่างใดอย่างหนึ่ง	 คือ	 ด้วยสังฆาทิเสสบ้าง	 ด้วยปาจิตตีย์บ้าง	

อีกอย่างหนึ่ง	 อุบาสิกามีวาจาที่เชื่อได้นั้น	 กล่าวด้วยธรรมใด	

ภิกษุนั้นพึงถูกปรับด้วยธรรมนั้น	แม้ธรรมนี้ก็ชื่อ	อนิยต

 

นิสสคัคีย์
ว่าด้วยการได้ที่ไม่สมควร ต้องสละออก

(นิสสคัคิยกัณฑ์)

		 ๑.	อนึ่ง	ภิกษุใดทรงอติเรกจีวร	เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์	
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หากจ�าเป็น	พึงทรงอติเรกจีวรได้	๑๐	วันเป็นอย่างยิ่ง	ภิกษุให้

ล่วงก�าหนดนั้นไป	เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์	(๒/๑-๒/๓)

		 ๒.	จีวรของภิกษุส�าเร็จแล้ว	กฐินเดาะเสียแล้ว	ถ้าภิกษุ

อยู่ปราศจากไตรจีวร	แม้สิ้นราตรีหนึ่ง	 เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์	

เว้นแต่ภิกษุได้รับอนุญาตจากสงฆ์	(๒/๑๑/๑๑)

		 ๓.	จวีรของภิกษสุ�าเรจ็แล้ว	กฐนิเดาะเสยีแล้ว	อกาลจวีร

เกิดขึน้แก่ภกิษ	ุภกิษหุวงัอยูก่พ็งึรบั	ครัน้รบัแล้ว	พงึรบีให้ท�า	ถ้า

ผ้านั้นมีไม่พอ	 เมื่อความหวังว่าจะได้มีอยู่	 ภิกษุนั้นพึงเก็บจีวร

นั้นไว้ได้เดือนหนึ่งเป็นอย่างยิ่ง	 เพื่อจีวรที่ยังบกพร่องจะได้

พอกัน	 ถ้าเก็บไว้ยิ่งกว่าก�าหนดนั้น	 แม้ความหวังว่าจะได้มีอยู	่

ก็เป็นนิสสัคคีย์	ต้องอาบัติปาจิตตีย์	(๒/๓๓/๑๙)

		 ๔.	อน่ึง	ภกิษใุด	ให้ภกิษณุผีูม้ใิช่ญาติซกักดี็	ย้อมกดี็	ทุบ

ก็ดีซึ่งจีวรเก่า	เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์	(๒/๔๒/๒๖)

		 ๕.	 อนึ่ง	 ภิกษุใดรับจีวรจากมือภิกษุณีผู้มิใช่ญาติ	 เป็น	

นสิสคัคยิปาจติตีย์	เว้นไว้แต่เป็นของแลกเปลีย่นกนั	(๒/๔๘/๓๕)

		 ๖.	อนึ่ง	ภิกษุใดขอต่อพ่อเจ้าเรือนก็ดี	ต่อแม่เจ้าเรือนก็

ดี	ผู้มิใช่ญาติเป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์	นอกจากสมัยจ�าเป็น	เช่น

จีวรถูกชิงเอาไปก็ดี	มีจีวรฉิบหายก็ดี	(๒/๕๔/๔๓)

		 ๗.	 อนึ่ง	 ถ้าพ่อเจ้าเรือนก็ดี	 แม่เจ้าเรือนก็ดี	 ผู้มิใช่ญาติ	

ปวารณาต่อภิกษุน้ันด้วยจีวรเป็นอันมาก	 เพื่อน�าไปได้ตามใจ	
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ภิกษุนั้นพึงยินดีจีวรมีอุตราสงค์อันตรวาสกเป็นอย่างมากจาก

จีวรเหล่านั้น	ถ้ายินดียิ่งกว่านั้น	เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์	

(๒/๕๘/๔๗-๔๘)

		 ๘.	อนึง่	มพ่ีอเจ้าเรอืนกดี็	แม่เจ้าเรอืนกด็	ีผูม้ใิช่ญาต	ิตระ

เตรียมทรัพย์	ส�าหรับจ่ายจีวรเฉพาะภิกษุไว้ว่า	เราจักจ่ายจีวร

ด้วยทรัพย์ส�าหรบัจ่ายจวีรนีเ้พือ่ภกิษช่ืุอนีใ้ห้ครองจวีร	ถ้าภกิษุ

น้ันเขาไม่ได้ปวารณาไว้ก่อน	เข้าไปหาแล้วถงึการก�าหนดในจวีร

ในส�านกัของเขาว่า	ดีละ	ท่านจงจ่ายจวีรเช่นนัน้	หรอืเช่นนี	้ด้วย

ทรัพย์ส�าหรับจ่ายจีวรนี้	แล้วยังรูปให้ครองเถิด	เป็นนิสสัคคิย-

ปาจิตตีย์	เพราะความเป็นผู้ใคร่ในจีวรดี	(๒/๖๒/๕๓)

		 ๙.	อนึง่	มพ่ีอเจ้าเรอืนกดี็	แม่เจ้าเรอืนกด็	ีผูม้ใิช่ญาตสิอง

คน	ตระเตรยีมทรัพย์ส�าหรับจ่ายจวีรเฉพาะผนื	ๆ 	ไว้เฉพาะภกิษุ

ว่า	เราทั้งหลายจักจ่ายจีวรเฉพาะผืน	ๆ 	ด้วยทรัพย์ส�าหรับจ่าย

จวีรเฉพาะผนื	ๆ 	เหล่านีแ้ล้ว	ยงัภิกษชุือ่นีใ้ห้ครองจวีรหลายผนื

ด้วยกัน	 ถ้าภิกษุนั้นเขาไม่ได้ปวารณาไว้ก่อน	 เข้าไปหาแล้วถึง

การก�าหนดในจวีรในส�านกัของเขาว่า	ดีละ	ขอท่านทัง้หลายจง

จ่ายจีวรเช่นนั้นด้วยทรัพย์ส�าหรับจ่ายจีวรเฉพาะผืน	ๆ	เหล่านี้

แล้ว	ทัง้สองคนรวมกนั	ยงัรปูให้ครองจวีรผนืเดยีวเถดิ	เป็นนสิ-

สัคคียปาจิตตีย์	เพราะความเป็นผู้ใคร่ในจีวรดี	(๒/๖๖/๕๙)

	 ๑๐.	อนึ่ง	พระราชาก็ดี	 ราชอ�ามาตย์ก็ดี	พราหมณ์ก็ดี	
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คหบดกีด็	ีส่งทรัพย์ส�าหรับจ่ายจีวรไปด้วยทตูเฉพาะภกิษุว่า	เจ้า

จงจ่ายจีวรด้วยทรัพย์ส�าหรับจ่ายจีวรนี้	 แล้วยังภิกษุช่ือนี้ให้

ครองจีวร	 ถ้าทูตนั้นเข้าไปหาภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าทรัพย์

ส�าหรับจ่ายจีวรนีน้�ามาเฉพาะท่าน	ขอท่านจงรบัทรพัย์ส�าหรบั

จ่ายจวีร	ภกิษุนัน้พงึกล่าวต่อทตูนัน้อย่างนีว่้า	พวกเราหาได้รบั

ทรัพย์ส�าหรับจ่ายจีวรไม่	 พวกเรารับแต่จีวรอันเป็นของควร

โดยกาล	ถ้าทูตนั้นกล่าวต่อภิกษุนั้นอย่างนี้ว่า	ก็ใคร	ๆ	ผู้เป็น

ไวยาวัจกรของท่านมีหรือ?	 ภิกษุผู้ต้องการจีวรพึงแสดงชนผู้

ท�าการในอารามหรืออุบาสกให้เป็นไวยาวัจกร	 ด้วยค�าว่า	 คน

นัน้แลเป็นไวยาวจักรของภกิษท้ัุงหลาย	ถ้าทตูนัน้สัง่ไวยาวจักร

นั้นให้เข้าใจแล้ว	 เข้าไปหาภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า	 คนที่ท่าน

แสดงเป็นไวยาวัจกรนั้น	ข้าพเจ้าสั่งให้เข้าใจแล้ว	ท่านจงเข้าไป

หา	เขาจักให้ท่านครองจีวรตามกาล	ภิกษุผู้ต้องการจีวรเข้าไป

หาไวยาวัจกรแล้ว	พึงทวงพึงเตือนสองสามครั้งว่า	รูปต้องการ

จีวร	ภิกษุทวงอยู่เตือนอยู่สองสามครั้ง	ยังไวยาวัจกรนั้นให้จัด

จีวรส�าเร็จได้	การให้ส�าเร็จได้ด้วยอย่างนี้	นั่นเป็นการดี	ถ้าให้

ส�าเร็จไม่ได้	พึงยืนนิ่งต่อหน้า	๔	ครั้ง	๕	ครั้ง	๖	ครั้ง	เป็นอย่าง

มาก	เธอยืนนิ่งต่อหน้า	๔	ครั้ง	๕	ครั้ง	๖	ครั้ง	เป็นอย่างมาก	

หากยังไวยาวัจกรนั้นให้จัดจีวรส�าเร็จได้	 นั่นเป็นการดี	 ถ้าให้

ส�าเร็จไมไ่ด้	หากพยายามให้ยิง่กว่านั้น	แล้วยังจีวรนั้นให้ส�าเรจ็	
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เป็นนสิสคัคยิปาจติตีย์	ถ้าให้ส�าเร็จไม่ได้พงึไปเองกไ็ด้	ส่งทตูไป

กไ็ด้	ในส�านกัทีส่่งทรพัย์ส�าหรบัจ่ายจวีรมาเพือ่เธอ	บอกว่า	ท่าน

ส่งทรัพย์ส�าหรับจ่ายจีวรไปเฉพาะภิกษุใด	ทรัพย์นั้นหาส�าเร็จ

ประโยชน์น้อยหนึ่งแก่ภิกษุนั้นไม่	 ท่านจงทวงเอาทรัพย์ของ

ท่านคืน	ทรัพย์ของท่านอย่าได้ฉิบหายเสียเลย	นี้เป็นสิ่งที่ควร

ท�าในเรื่องนั้น	(๒/๗๐/๖๕-๖๖)

	 ๑๑.	อนึ่ง	ภิกษุใด	ให้ท�าผ้ารองนั่งเจือด้วยไหม	เป็นนิส-

สัคคิยปาจิตตีย์	(๒/๗๔/๗๑)

	 ๑๒.	อนึ่ง	ภิกษุใด	ให้ท�าผ้ารองนั่งด้วยขนเจียมด�าล้วน	

เป็นนิสสัคคิยปาจิตต์	(๒/๗๘/๗๖)

	 ๑๓.	อนึ่ง	ภิกษุผู้ให้ท�าผ้ารองนั่งใหม่	พึงถือเอาขนเจียม

ด�า	๒	ส่วน	ขนเจียมขาว	๑	ส่วน	ขนเจียมแดง	๑	ส่วน	ถ้าภิกษุ

ไม่ถอืเอาขนเจยีมด�า	๒	ส่วน	ขนเจยีมขาว	๑	ส่วน	ขนเจยีมแดง	

๑	ส่วน	ให้ท�าผ้ารองนัง่ใหม่	เป็นนสิสคัคยิปาจติตย์ี	(๒/๘๒/๘๐)

	 ๑๔.	อนึ่ง	ภิกษุให้ท�าผ้ารองนั่งใหม่แล้ว	พึงทรงไว้ให้ได้	

๖	ปี	ถ้ายังหย่อนกว่า	๖	ปี	เธอสละเสียก็ดี	หรือยังไม่สละแล้ว

ให้ท�าผ้ารองนัง่ใหม่	เป็นนสิสคัคยิปาจติตย์ี	เว้นไว้แต่ภกิษุได้รับ

อนุญาตจากสงฆ์	(๒/๘๗/๘๖)

	 ๑๕.	อนึ่ง	ภิกษุผู้ให้ท�าผ้ารองนั่ง	พึงถือเอาคืบสุคตโดย

รอบแห่งสันถัตเก่า	 เพื่อท�าให้เสียสี	 ถ้าภิกษุไม่ถือเอาคืบสุคต
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โดยรอบแห่งผ้ารองนั่งเก่า	 ให้ท�าใหม่หมด	 เป็นนิสสัคคิย-

ปาจิตตีย์	(๒/๙๓/๙๒)

	 ๑๖.	 อนึ่ง	 ขนเจียมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้เดินทางไกล	ภิกษุ

ต้องการพึงรับได้	ครั้นรับแล้ว	เมื่อคนถือไม่มี	พึงถือไปด้วยมือ

ของตนเองตลอดระยะทาง	๓	 โยชน์เป็นอย่างมาก	 ถ้าเธอถือ

เอาไปยิ่งกว่านั้น	 แม้คนถือไม่มี	 เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย ์	

(๒/๙๗/๙๖)

	 ๑๗.	อนึง่	ภกิษใุด	ยงัภิกษณุผู้ีมใิช่ญาติ	ให้ซกักดี็	ให้ย้อม

กด็	ีให้สางกด็ซีึง่ขนเจยีม	เป็นนสิสคัคยิปาจติตย์ี	(๒/๑๐๑/๑๐๑)

	 ๑๘.	อนึง่	ภกิษุใด	รบักดี็	ให้รบักดี็	ซึง่ทอง	เงิน	หรือยนิดี

ทอง	เงนิอนัเขาเกบ็ไว้ให้	เป็นนสิสคัคยิปาจติตย์ี	(๒/๑๐๕/๑๑๐)

	 ๑๙.	อนึง่	ภกิษใุดถงึความซ้ือขายด้วยเงนิตรามปีระการ

ต่าง	ๆ	เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์	(๒/๑๐๙/๑๑๔)

	 ๒๐.	 อนึ่ง	 ภิกษุใดถึงการแลกเปลี่ยนมีประการต่าง	 ๆ	

เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์	(๒/๑๑๓/๑๒๐)

	 ๒๑.	 อนึ่ง	 ภิกษุใด	 ทรงอติเรกบาตร	 เป็นนิสสัคคิย-

ปาจิตตีย์	หากจ�าเป็น	พึงทรงไว้ได้	๑๐	วัน	เป็นอย่างยิ่ง	ภิกษุ

ให้ล่วงก�าหนดนั้นไป	เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์	(๒/๑๑๘/๑๒๖)

	 ๒๒.	อนึง่	ภกิษใุด	มบีาตรมแีผลน้อยกว่าห้าแผล	ให้จ่าย

บาตรใหม่เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์	 ภิกษุนั้นพึงสละบาตรใบนั้น

ในภิกษุบริษัท	บาตรใบสุดท้ายแห่งภิกษุบริษัทนั้น	พึงมอบให้
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แก่ภิกษุนั้นสั่งว่า	ภิกษุ	นี้บาตรของท่าน	พึงทรงไว้กว่าจะแตก	

นี้เป็นสิ่งที่ควรท�าในเรื่องนั้น	(๒/๑๓๐/๑๓๓)

	 ๒๓.	อน่ึง	มเีภสชัอนัควรลิม้ของภกิษผุูอ้าพาธ	คอื	เนยใส	

เนยข้น	น�้ามัน	น�้าผึ้ง	น�้าอ้อย	ภิกษุรับประเคนของนั้นแล้ว	พึง

เก็บไว้ฉันได้เจ็ดวันเป็นอย่างยิ่ง	ภิกษุให้ล่วงก�าหนดนั้นไป	เป็น

นิสสัคคิยปาจิตตีย์	(๒/๑๔๐/๑๔๘)

	 ๒๔.	 ภิกษุรู ้ว่าฤดูร้อนยังเหลืออีก	 ๑	 เดือน	 ท�าการ

แสวงหาจวีรคอืผ้าอาบน�า้ฝนได้	รูว่้าฤดูร้อนยงัเหลอือกีกึง่เดอืน	

พึงท�านุ่งได้	ถ้าเธอรู้ว่าฤดูร้อนเหลือล�้ากว่า	๑	เดือน	แสวงหา

จีวร	คือผ้าอาบน�้าฝน	รู้ว่าฤดูร้อนเหลือล�้ากว่ากึ่งเดือน	ท�านุ่ง	

เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์	(๒/๑๔๕/๑๕๓)

	 ๒๕.	 อนึ่งภิกษุใดให้จีวรแก่ภิกษุเองแล้ว	 โกรธ	 น้อยใจ	

ชิงเอามาก็ดี	ให้ชิงเอามาก็ดี	เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์	

(๒/๑๔๙/๑๕๘)

	 ๒๖.	อนึง่	ภกิษใุดขอด้ายมาเองแล้ว	ยงัช่างหกูให้ทอจวีร	

เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์	(๒/๑๕๓/๑๖๓)

	 ๒๗.	อนึ่ง	พ่อเจ้าเรือนก็ดี	แม่เจ้าเรือนก็ดี	ผู้มิใช่ญาติ	สั่ง

ช่างหูกให้ทอจีวรเฉพาะภิกษุ	ถ้าภิกษุนั้น	 เขาไม่ได้ปวารณาไว้

ก่อน	เข้าไปหาช่างหกู	แล้วถึงความก�าหนดในจวีรในส�านกัของ

เขานั้นว่า	จีวรผืนนี้ทอเฉพาะรูป	ขอท่านจงท�าให้ยาว	ให้กว้าง	
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ให้แน่น	ให้เป็นของที่ขึงดี	ให้เป็นของที่ทอดี	ให้เป็นของที่สาง

ดี	 ให้เป็นของที่กรีดดี	 แม้ไฉนรูปจะให้ของเล็กน้อยเป็นรางวัล

แก่ท่าน	ครัน้กล่าวอย่างนีแ้ล้ว	ภกิษนุัน้ให้ของเลก็ของน้อยเป็น

รางวัล	โดยที่สุดแม้สักว่าบิณฑบาต	เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์	

(๒/๑๕๗/๑๖๙-๑๗๐)

	 ๒๘.	วันปุรณมีที่ครบ	๓	เดือน	แห่งเดือนกัตติกา	ยังไม่

มาอีก	๑๐	วัน	อัจเจกจีวร	เกิดขึ้นแก่ภิกษุ	ภิกษุรู้ว่าเป็นอัจเจก

จีวร2	พึงรับไว้ได้	ครัน้รบัไว้แล้วพงึเกบ็ไว้ได้จนตลอดสมยัทีเ่ป็น

จีวรกาล	ถ้าเธอเก็บไว้ยิ่งกว่านั้น	เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์	

(๒/๑๖๑/๑๗๕)

	 ๒๙.	อนึ่ง	ภิกษุจ�าพรรษาแล้ว	จะอยู่ในเสนาสนะป่า	ที่

รูก้นัว่าเป็นท่ีมีรังเกยีจ	มภียัจ�าเพาะหน้า	ตลอดถงึวันเพญ็เดอืน	

๑๒	ปรารถนาอยู่	พึงเก็บจีวร	๓	ผืน	ผืนใดผืนหนึ่งไว้ในละแวก

บ้านได้	 และปัจจัยอะไรๆ	 เพื่อจะอยู่ปราศจากจีวรนั้นจะพึงมี

แก่ภกิษุน้ัน	ภกิษนุัน้พงึอยูป่ราศจากจวีรนัน้ได้	๖	คนืเป็นอย่าง

ยิ่ง	ถ้าเธออยู่ปราศยิ่งกว่านั้น	เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์	เว้นไว้แต่

ภิกษุได้รับอนุญาตจากสงฆ์	(๒/๑๖๕/๑๘๐-๑๘๑)

	 ๓๐.	อนึ่ง	ภิกษุใด	รู้อยู่	น้อมลาภที่เขาน้อมไว้เป็นของ

จะถวายสงฆ์มาเพือ่ตน	เป็นนสิสคัคยิปาจติตย์ี	(๒/๑๖๙/๑๘๗)

2อัจเจกจีวรหมายถึงจีวรรีบร้อน	ที่ทายกผู้มีเหตุรีบร้อนขอถวายก่อนก�าหนดเวลาปกติ
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ปาจิตตีย์
ว่าด้วยอาบัติที่ต้องแสดงความสำานึกจึงทำาคืนได้

(ป�จิตติยกัณฑ์)

		 ๑.	เป็นปาจติตย์ี	ในเพราะสมัปชามสุาวาท(กล่าวเทจ็ทัง้

ที่รู้)	(๒/๑๗๓/๑๙๒)

		 ๒.	เป็นปาจติตีย์	ในเพราะโอมสวาท(ค�าพดูเสยีดแทงให้

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�าเป็น	ห้ามยิ่งกว่า	๒-๓	คืน	(๒/๒๙๐/๒๙๔)

		 ๖.	 อน่ึง	 ภิกษุใดนอนร่วมกับมาตุคาม	 เป็นปาจิตตีย์	

(๒/๒๙๔/๒๙๘)

		 ๗.	 อนึ่ง	 ภิกษุใดแสดงธรรมแก่มาตุคาม	 เป็นปาจิตตีย์	

หากจ�าเป็น	ห้ามแสดงเกนิ	๕-๖	ค�า	เว้นแต่มบีรุษุผูรู้เ้ดียงสาอยู่

ด้วย	(๒/๓๐๐/๓๐๒)

		 ๘.	 อนึ่ง	 ภิกษุใดบอกอุตตริมนุสสธรรมแก่อนุปสัมบัน	

เป็นปาจิตตีย์เพราะมีจริง	(๒/๓๐๕/๓๐๘)
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		 ๙.	อนึง่	ภกิษุใด	บอกอาบติัชัว่หยาบของภกิษแุก่อนปุสมับนั	

เป็นปาจิตตีย์	เว้นไว้แต่ภิกษุได้รับสมมติ	(๒/๓๔๒/๓๔๒)

	 ๑๐.	อนึง่	ภกิษใุด	ขดุกด็	ีให้ขดุกด็	ีซึง่ปฐพ	ีเป็นปาจติตย์ี	

(๒/๓๔๙/๓๔๔)

	 ๑๑.	เป็นปาจติตย์ี	ในเพราะพรากพชื	(๒/๓๕๔/๓๔๘)

	 ๑๒.	 เป็นปาจิตตีย์	 ในเพราะความเป็นผู้กล่าวกลบ

เกลื่อน	หรือพยายามท�าให้สงฆ์ล�าบาก	(๒/๓๖๑/๓๕๓)

	 ๑๓.	 เป็นปาจิตตีย์	 ในเพราะความเป็นผู้ให้โพนทะนา	

หรือบ่นว่า	(๒/๓๖๙/๓๕๖)
	 ๑๔.	อนึง่	ภกิษใุดวางไว้แล้วกดี็	ให้วางไว้แล้วกด็	ีซึง่เตยีง

ก็ดี	ตั่งก็ดี	ฟูกก็ดี	เก้าอี้ก็ดี	อันเป็นของสงฆ์ในที่แจ้ง	เมื่อหลีก

ไป	ไม่เก็บเองก็ดี	ไม่ให้เก็บก็ดี	ซึ่งเสนาสนะที่วางไว้นั้น	หรือไม่

บอกมอบหมาย	ไปเสีย	เป็นปาจิตตีย์	อนึ่ง	มีพระพุทธานุญาต

ให้ภิกษุเก็บเสนาสนะไว้ในปะร�าหรือท่ีโคนไม้	 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�าเร็จการนอนแทรกแซงภิกษุ
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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

ตัง่กด็	ีอนัมเีท้าเสยีบ	บนร้านในวหิารเป็นของสงฆ์	เป็นปาจิตตีย์	

(๒/๓๙๒/๓๗๓)

	 ๑๙.	อนึง่	ภกิษผุูใ้ห้ท�าซ่ึงวหิารใหญ่	จะวางเชด็หน้าเพยีง

ไรแต่กรอบแห่งประตู	 จะบริกรรมช่องหน้าต่าง	 พึงยืนในที่

ปราศจากของสดเขยีว	อ�านวยให้พอกได้	๒-๓	ชัน้	ถ้าเธออ�านวย

ยิ่งกว่านั้น	 แม้ยืนในที่ปราศจากของสดเขียว	 ก็เป็นปาจิตตีย	์

(๒/๓๙๗/๓๗๗)

	 ๒๐.	อนึ่ง	ภิกษุใด	รู้อยู่ว่าน�้ามีตัวสัตว์	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	ภกิษใุด	กล่าวอย่างนีว่้า	พวกภกิษสุัง่สอนพวก

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	 โดยท่ีสุดแม้สิ้นระยะหมู่บ้านหนึ่ง	 เป็นปาจิตตีย	์

ยกเว้นเป็นทางที่มีภัยเฉพาะหน้า	(๒/๔๕๒/๔๑๐)

	 ๒๘.	 อนึ่ง	 ภิกษุใดชักชวนกันแล้ว	 โดยสารเรือล�าเดียว

กับภิกษุณี	เป็นปาจิตตีย์	เว้นไว้แต่ข้ามฟาก	(๒/๔๕๗/๔๑๔)

	 ๒๙.	อนึง่	ภกิษใุด	รู้อยู	่ฉนับณิฑบาตอนัภกิษุณแีนะน�าให้

ถวาย	เป็นปาจติตีย์	เว้นแต่คฤหสัถ์ปรารภไว้ก่อน	(๒/๔๖๒/๔๑๙)

	 ๓๐.	อนึง่	ภกิษใุด	ผูเ้ดียว	ส�าเรจ็การนัง่ในทีล่บักบัภกิษณุี

ผู้เดียว	เป็นปาจิตตีย์	(๒/๔๖๖/๔๒๑)

	 ๓๑.	ภิกษุพึงฉันอาหารในโรงทานได้ครั้งหนึ่ง	ถ้าฉันยิ่ง

กว่านั้น	เป็นปาจิตตีย์	เว้นแต่ภิกษุอาพาธ		(๒/๔๗๑/๔๒๕)

	 ๓๒.	เป็นปาจติตย์ี	ในเพราะฉนัเป็นหมู	่เว้นแต่ภกิษุอาพาธ	
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เว้นแต่เป็นสมยัถวายจวีร	สมยัท�าจวีร	คราวเดนิทางไกล	คราวท่ี

โดยสารไปในเรอื	 เป็นสมยัประชมุใหญ่	 หรอืเป็นภตันมินต์ของ

สมณะ	(๒/๔๘๒/๔๓๒)	

	 ๓๓.	 เป็นปาจิตตีย์	 เพราะรับนิมนต์ในที่หนึ่ง	แต่ไปฉัน

ในทีอ่ืน่มาก่อน	เว้นแต่อาพาธ	หรอืเป็นสมยัถวายจวีร	หรือเป็น

สมัยท�าจีวร	(๒/๔๘๙/๔๓๘)	

	 ๓๔.	อนึง่	เขาปวารณาเฉพาะภกิษุผู้เข้าไปสูต่ระกลู	ด้วย

ขนมก็ดีด้วยสัตตุผงก็ดี	 เพ่ือน�าไปได้ตามปรารถนา	 ภิกษุผู ้

ต้องการพึงรับได้เต็ม	๒-๓	บาตร	ถ้ารับยิ่งกว่านั้นเป็นปาจิตตีย์	

ครั้นรับเต็ม	๒-๓	บาตรแล้ว	น�าออกจากที่นั้นแล้ว	พึงแบ่งปัน

กบัภกิษุทัง้หลาย	นีเ้ป็นสิง่ท่ีควรท�าในเรือ่งนัน้	(๒/๔๙๕/๔๔๔)

	 ๓๕.	อนึง่	ภกิษใุดฉนัเสรจ็	ห้ามภตัรแล้ว	เคีย้วอีกกดี็	ฉัน

อีกก็ดี	ซึ่งของเคี้ยวก็ดี	ซึ่งของฉันก็ดี	เป็นปาจิตตีย์	เว้นแต่เป็น

เดน	(๒/๕๐๐/๔๔๙)

	 ๓๖.	อนึ่ง	ภิกษุใดรู้อยู่	เพ่งจะหาโทษให้	น�าไปปวารณา

ภิกษุผู้ฉันเสร็จห้ามภัตรแล้ว	ด้วยของเคี้ยวก็ดี	ด้วยของฉันก็ดี	

อันมิใช่เดน	บอกว่า	นิมนต์เถิด	ภิกษุเคี้ยวก็ตาม	ฉันก็ตาม	พอ

เธอฉันแล้ว	ภิกษุผู้นิมนต์เป็นปาจิตตีย์	(๒/๕๐๔/๔๕๓)

	 ๓๗.	อนึง่	ภกิษใุด	เคีย้วกดี็	ฉนักด็	ีซึง่ของเคีย้วกดี็	ซึ่งของ

ฉันก็ดี	ในเวลาวิกาล	เป็นปาจิตตีย์	(๒/๕๐๘/๔๕๗)
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	 ๓๘.	อนึ่ง	ภิกษุใด	เคี้ยวก็ดี	ฉันก็ดี	ซึ่งของเคี้ยวก็ดี	ซึ่ง

ของฉันก็ดี	ที่ท�าการสั่งสม	เป็นปาจิตตีย์	(๒/๕๑๒/๔๖๐)

	 ๓๙.	อนึ่ง	ภิกษุใด	ขอโภชนะอันประณีตเห็นปานนี้	คือ	

เนยใส	เนยข้น	น�้ามัน	น�้าผึ้ง	น�้าอ้อย	ปลา	เนื้อ	นมสด	นมส้ม	

เพื่อประโยชน์แก่ตน	แล้วฉัน	เป็นปาจิตตีย์	เว้นแต่อาพาธ	

(๒/๕๑๗/๔๖๓)

	 ๔๐.	อนึ่ง	ภิกษุใด	กลืนอาหารที่เขายังไม่ได้ให้	ล่วงช่อง

ปาก	เป็นปาจติตย์ี	เว้นไว้แต่น�า้และไม้ช�าระฟัน	(๒/๕๒๓/๔๖๗)

	 ๔๑.	อนึ่ง	ภิกษุใด	ให้ของเคี้ยวก็ดี	ของกินก็ดี	แก่อเจลก

ก็ดี	 แก่ปริพาชกก็ดี	 แก่ปริพาชิกาก็ดี	 ด้วยมือของตน	 เป็น

ปาจิตตีย์	(๒/๕๒๗/๔๗๑)

	 ๔๒.	 อนึ่ง	 ภิกษุใด	 กล่าวต่อภิกษุอย่างนี้ว่า	 ท่านจงมา

เข้าไปสูบ้่านหรือสูน่คิมเพ่ือบณิฑบาตด้วยกนั	เธอยงัเขาให้ถวาย

แล้วก็ดี	ไม่ให้ถวายแล้วก็ดี	แก่เธอ	แล้วส่งไปด้วยค�าว่า	ท่านจง

ไปเถิด	การพูดก็ดี	การนั่งก็ดี	ของเรากับท่าน	ไม่เป็นผาสุกเลย	

การพดูกด็	ีการนัง่ก็ดี	ของเราคนเดียว	ย่อมเป็นผาสกุ	ท�าความ

หมายอย่างนี้เท่านั้นแลให้เป็นปัจจัย	 หาใช่อย่างอื่นไม่	 เป็น

ปาจิตตีย์	(๒/๕๓๑/๔๗๕)

	 ๔๓.	อนึ่ง	ภิกษุใด	ส�าเร็จการนั่งแทรกแซงในตระกูลที่มี

คน	๒	คน	(คอืมเีฉพาะสตร	ี๑	บรุษุ	๑	ทัง้สองคนยงัไม่ออกจาก
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กัน	ซึ่งทั้งสองคนหาใช่ผู้ปราศจากราคะไม่)	เป็นปาจิตตีย์	

(๒/๕๓๕/๔๗๘)

	 ๔๔.	อนึ่ง	ภิกษุใด	ส�าเร็จการนั่งในที่ลับ	คือ	ในอาสนะ

ก�าบังกับมาตุคาม	เป็นปาจิตตีย์	(๒/๕๓๙/๔๘๐)

	 ๔๕.	 อนึ่ง	 ภิกษุใด	 ผู้เดียว	 ส�าเร็จการน่ังในที่ลับกับ

มาตุคามผู้เดียว	เป็นปาจิตตีย์	(๒/๕๔๓/๔๘๓)

	 ๔๖.	อน่ึง	ภกิษใุด	รบันมินต์แล้ว	มภีตัรอยูแ่ล้ว	ถงึความ

เป็นผู้เที่ยวไปในตระกูลทั้งหลายก่อนฉันก็ดี	ทีหลังฉันก็ดี	เป็น

ปาจติตย์ี	เว้นแต่สมยัถวายจวีร	และสมยัท�าจวีร	(๒/๕๕๐/๔๘๙)	

	 ๔๗.	ภกิษมุใิช่ผูอ้าพาธ	พงึยนิดีปวารณาด้วยปัจจยัเพียง

สี่เดือน	 เว้นไว้แต่ปวารณาอีก	 เว้นไว้แต่ปวารณาเป็นนิตย์	 ถ้า

เธอยินดียิ่งกว่านั้น	เป็นปาจิตตีย์	(๒/๕๕๖/๔๙๔)	

	 ๔๘.	อนึง่	ภกิษุใด	ไปเพ่ือจะดูเสนา(กองทัพ)อนัยกออก

แล้ว	เป็นปาจิตตย์ี	เว้นไว้แต่มญีาตป่ิวยในกองทพั	(๒/๕๖๓/๔๙๘)

	 ๔๙.	อน่ึง	ภกิษใุด	มกีจิจ�าเป็นเพือ่จะไปสูเ่สนา	ภกิษุนัน้

พึงอยู่ได้ในเสนาเพียง	๒-๓	คืน	ถ้าอยู่ยิ่งกว่านั้น	เป็นปาจิตตีย์	

(๒/๕๖๗/๕๐๑)	

	 ๕๐.	อนึ่ง	ถ้าภิกษุอยู่ในเสนา	๒-๓	คืน	ไปสู่สนามรบก็ดี	

ไปสู่ที่พักพลก็ดี	 ไปสู่ที่จัดขบวนทัพก็ดี	 ไปดูกองทัพท่ีจัดเป็น

ขบวนแล้วก็ดี	เป็นปาจิตตีย์	(๒/๕๗๒/๕๐๔)
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	 ๕๑.	เป็นปาจิตตีย์	ในเพราะดื่มสุราและเมรัย	

(๒/๕๗๕/๕๐๘)

	 ๕๒.	เป็นปาจติตย์ี	ในเพราะจีผู้อ่ื้นด้วยนิว้มอืให้หัวเราะ

(๒/๕๗๙/๕๑๐)

	 ๕๓.	เป็นปาจิตตีย์	ในเพราะเล่นน�้า	(๒/๕๘๖/๕๑๓)

	 ๕๔.	เป็นปาจิตตีย์	ในเพราะความขืนท�าผิด	ไม่เอื้อเฟื้อ

ค�าห้ามปรามตามวินัย	(๒/๕๙๒/๕๑๕)

	 ๕๕.	อนึ่ง	ภิกษุใดหลอนซึ่งภิกษุ	เป็นปาจิตตีย์	

(๒/๕๙๘/๕๑๗)

	 ๕๖.	อนึ่ง	ภิกษุใด	มุ่งการผิง	ติดก็ดี	ให้ติดก็ดี	ซึ่งไฟ	เป็น

ปาจติตย์ี	เว้นไว้แต่อาพาธ	และการจดุแสงสว่าง	(๒/๖๐๖/๕๒๐)

	 ๕๗.	 อนึ่ง	 ภิกษุใด	 ยังหย่อนกึ่งเดือน	 อาบน�้า	 เป็น

ปาจิตตีย์	 เว้นไว้แต่ในฤดูร้อนและต้นฤดูฝน	หรืออาพาธ	หรือ

ท�างาน	หรือเดินทางไกล	หรือมีพายุฝน	(๒/๖๑๕/๕๒๗)

	 ๕๘.	อนึง่	ภกิษไุด้จวีรมาใหม่	พึงถือเอาวัตถสุ�าหรบัท�าให้

เสียสี	๓	อย่าง	อย่างใดอย่างหนึ่ง	คือ	ของเขียวครามก็ได้	ตม

ก็ได้	 ของด�าคล�้าก็ได้	 ถ้าภิกษุไม่ถือเอาวัตถุส�าหรับท�าให้เสียส	ี

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.	อน่ึง	ภกิษใุด	แกล้งพรากสตัว์จากชวิีต	เป็นปาจติตีย์	

(๒/๖๓๑/๕๓๘)

	 ๖๒.	อนึง่	ภกิษใุด	รูอ้ยู	่บริโภคน�า้มตีวัสตัว์	เป็นปาจติตย์ี	

(๒/๖๓๕/๕๔๐)

	 ๖๓.	อนึ่ง	ภิกษุใด	รู้อยู่	ฟื้นอธิกรณ์ที่ท�าเสร็จแล้วตาม

ธรรม	เพื่อท�าอีก	เป็นปาจิตตีย์	(๒/๖๓๙/๕๔๒)

	 ๖๔.	อนึง่	ภกิษใุด	รูอ้ยู	่ปิดอาบติัช่ัวหยาบของภกิษ	ุ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

เดยีวกนักบัพวกพาหนะผู้เป็นโจร	โดยทีส่ดุแม้สิน้ระยะหมูบ้่าน

หนึ่ง	เป็นปาจิตตีย์	(๒/๖๕๔/๕๕๒)

	 ๖๗.	อนึง่	ภกิษใุด	ชกัชวนแล้ว	เดนิทางไกลสายเดียวกนั
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กับมาตุคาม	โดยที่สุดแม้สิ้นระยะหมู่บ้านหนึ่ง	เป็นปาจิตตีย์	

(๒/๖๕๘/๕๕๕)

	 ๖๘.	อนึ่ง	ภิกษุใด	กล่าวอย่างนี้ว่า	ข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงธรรม

ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้ว	 โดยประการที่ตรัสว่าเป็น

ธรรมท�าอันตรายได้อย่างไร	 ธรรมเหล่านั้นหาอาจท�าอันตราย

แก่ผู้เสพได้จริงไม่	ภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าวอย่างนี้

ว่า	ท่านอย่าได้พดูอย่างนัน้	ท่านอย่าได้กล่าวตูพ่ระผูม้พีระภาค

เจ้า	การกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ดีดอก	พระผู้มีพระภาค

เจ้าไม่ได้ตรัสอย่างนั้นเลย	 แน่ะเธอ	 พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส

ธรรมท�าอนัตรายไว้โดยบรรยายเป็นอันมาก	กแ็ลธรรมเหล่านัน้	

อาจท�าอันตรายแก่ผู้เสพได้จริง	 และภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่

อย่างนั้น	 ภิกษุนั้นขืนถืออยู่อย่างนั้นแล	 ภิกษุนั้นอันภิกษุทั้ง

หลายพึงสวดประกาศห้ามจนหนท่ี	๓	 ถ้าเธอถูกสวดประกาศ

ห้ามอยู่จนหนที่	๓	สละมิจฉาทิฏฐินั้นเสียได้	นั่นเป็นการดี	ถ้า

ไม่สละ	เป็นปาจิตตีย์	(๒/๖๖๒/๕๕๙)

	 ๖๙.	อนึง่	ภกิษใุด	รูอ้ยู	่กนิร่วมกด็	ีอยูร่่วมกด็	ีส�าเรจ็การ

นอนด้วย	กันก็ดี	กับภิกษุผู้กล่าวมิจฉาธรรม	ยังไม่ได้ท�ากรรม

อนัสมควร	ยงัไม่ได้สละทฏิฐินัน้	เป็นปาจิตตีย์	(๒/๖๖๙/๕๖๒)

	 ๗๐.	ถ้าแม้สมณทุเทส(สามเณร)กล่าวอย่างนีว่้า	ข้าพเจ้า

รู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้ว	 โดยประการท่ี



78

พระไตรปิฎกชดุพิเศษ   แก่นพระวนัิยปิฎก

ตรัสว่าเป็นธรรมท�าอันตรายได้อย่างไร	 ธรรมเหล่าน้ันหาอาจ

ท�าอนัตรายแก่ผูเ้สพได้จรงิไม่	สมณทุเทสนัน้	อนัภกิษุท้ังหลาย

พึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่า	 อาวุโส	 สมณุทเทส	 เธออย่าได้พูดอย่าง

นัน้	เธออย่าได้กล่าวตูพ่ระผูม้พีระภาค	การกล่าวตู่พระผูม้พีระ

ภาคไม่ดีดอก	 พระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสอย่างนั้นเลย	 อาวุโส-	

สมณุทเทส	 พระผู ้มีพระภาคตรัสธรรมท�าอันตรายไว้โดย

บรรยายเป็นอันมาก	 ก็แลธรรมเหล่านั้นอาจท�าอันตรายแก่ผู้

เสพได้จรงิ	และสมณุทเทสนัน้อันภิกษท้ัุงหลายว่ากล่าวอยูอ่ย่าง

นัน้	ขนืถอือยูอ่ย่างนัน้เทียว	สมณทุเทสนัน้อนัภกิษทุัง้หลายพงึ

ว่ากล่าวอย่างนี้ว่า	แน่ะอาวุโส	สมณุทเทส	เธออย่าอ้างพระผู้มี

พระภาคนั้นว่าเป็นพระศาสดาของเธอตั้งแต่วันนี้ไป	และพวก

สมณุทเทสอื่นย่อมได้การนอนร่วมเพียง	๒-๓	คืน	กับภิกษุทั้ง

หลายอันใด	 แม้กิริยาท่ีได้การนอนร่วมนั้นไม่มีแก่เธอ	 เจ้าคน

เสีย	เจ้าจงไป	เจ้าจงฉิบหายเสีย	อนึ่ง	ภิกษุใด	รู้อยู่	เกลี้ยกล่อม

สมณทุเทสผู้ถกูให้ฉบิหายเสยีอย่างนัน้แล้ว	ให้อปัุฏฐากกดี็	กนิ

ร่วมก็ดี	ส�าเร็จการนอนร่วมก็ดี	เป็นปาจิตตีย์	(๒/๖๗๔/๕๖๘)

	 ๗๑.	อน่ึง	ภกิษใุด	อนัภกิษทุัง้หลายว่ากล่าวอยูโ่ดยชอบ

ธรรม	กล่าวอย่างนีว่้า	แน่ะเธอ	ฉนัจกัยงัไม่ศกึษาในสกิขาบทนี้

ตลอดเวลาที่ยังไม่ได้สอบถามภิกษุอื่นผู้ฉลาดผู้ทรงวินัย	 เป็น

ปาจิตตีย	์ดกูรภกิษท้ัุงหลาย	อันภกิษผุูศ้กึษาอยู	่ควรรูท้ัว่ถงึ	ควร
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สอบถาม	ควรตรติรอง	นีเ้ป็นสิง่ทีค่วรท�าในเรือ่งนัน้	(๒/๖๘๐/๕๗๓)

	 ๗๒.	อนึง่	ภกิษใุด	เมือ่มใีครสวดปาตโิมกข์อยู	่กล่าวอย่าง

นีว่้า	ประโยชน์อะไรด้วยสกิขาบทเลก็น้อยเหล่าน้ีท่ีสวดขึน้แล้ว	

ช่างเป็นไปเพือ่ความร�าคาญ	เพือ่ความล�าบาก	เพือ่ความยุง่เหยงิ

น่ีกระไร	เป็นปาจติตีย์	เพราะก่นว่าสกิขาบท	(๒/๖๘๕/๕๗๖)

	 ๗๓.	อนึ่ง	ภิกษุใด	เมื่อพระวินัยธรสวดปาติโมกข์อยู่ทุก

กึ่งเดือน	กล่าวอย่างนี้ว่า	ฉันเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่า	เออ	ธรรมแม้นี้

ก็มาแล้วในสูตร	มาสูอุ่เทศทกุกึง่เดอืน	ถ้าภกิษุท้ังหลายอืน่รูว่้า	

ภกิษุน้ีเคยน่ังเมือ่สวดปาตโิมกข์	๒-๓	คราวมาแล้ว	พงึปรบัเธอ

ตามธรรมด้วยอาบัติที่ต้องในเรื่องนั้น	 และพึงยกความหลงขึ้น

แก่เธอเพ่ิมอีกว่า	 แน่ะเธอ	 ไม่ใช่ลาภของเธอ	 เธอได้ไม่ดีแล้ว	

ด้วยเหตวุ่าเมือ่ปาติโมกข์ก�าลงัสวดอยู	่เธอหาท�าในใจให้ส�าเรจ็

ประโยชน์ดีไม่	 นี้เป็นปาจิตตีย์	 ในความเป็นผู้แสร้งท�าหลงนั้น	

(๒/๖๘๙/๕๗๙)

	 ๗๔.	 อนึ่ง	 ภิกษุใด	 โกรธ	 น้อยใจ	 ให้ท�าร้ายภิกษุ	 เป็น

ปาจิตตีย์	(๒/๖๙๕/๕๘๒)

	 ๗๕.	อนึ่ง	ภิกษุใด	 โกรธ	น้อยใจ	 เงื้อฝ่ามือขึ้นแก่ภิกษุ	

เป็นปาจิตตีย์	(๒/๖๙๙/๕๘๔)

	 ๗๖.	อนึ่ง	ภิกษุใด	พยายามก�าจัดซึ่งภิกษุด้วยอาบัติ-

สังฆาทิเสสอันหามูลมิได้	เป็นปาจิตตีย์	(๒/๗๐๓/๕๘๖)
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	 ๗๗.	 อนึ่ง	 ภิกษุใด	 แกล้งก่อความร�าคาญแก่ภิกษุด้วย

หมายว่า	ความไม่ผาสกุจกัมแีก่เธอแม้ครู่หนึง่	หาใช่อย่างอ่ืนไม่	

เป็นปาจิตตีย์	(๒/๗๐๗/๕๘๙)

	 ๗๘.	อนึ่ง	ภิกษุใด	เมื่อภิกษุทั้งหลายเกิดหมางกัน	เกิด

ทะเลาะกนัถงึการววิาทกนั	ยนืแอบฟังด้วยหมายว่าจกัได้ฟังค�า

ที่เธอพูดกัน	 เจตนาอย่างนี้	 หาใช่อย่างอื่นไม่	 เป็นปาจิตตีย์	

(๒/๗๑๑/๕๙๒)

	 ๗๙.	อนึง่	ภกิษุใด	ให้ฉนัทะ(ความยนิด)ีเพ่ือกรรมอันเป็น

ธรรมแล้ว	ถงึความบ่นว่าในภายหลงั	เป็นปาจติตย์ี		(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	ภกิษใุด	ไม่ได้รบับอกก่อน	ก้าวล่วงธรณเีข้าไป

ในห้องของพระราชาผูก้ษตัรย์ิได้รบัมรุธาภเิษกแล้ว	ทีพ่ระราชา

ยงัไม่ได้เสดจ็ออก	ท่ีรัตนะยงัไม่ออก(พระมเหสหีรือทัง้สองพระ-
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องค์ยังไม่เสด็จออก)	เป็นปาจิตตีย์	(๒/๗๓๔/๖๑๑)

	 ๘๔.	อนึ่ง	ภิกษุใด	เก็บเอาก็ดี	ให้เก็บเอาก็ดี	ซึ่งรัตนะก็

ด	ีซึง่ของทีส่มมติว่ารัตนะก็ดี	เป็นปาจติตย์ี	เว้นไว้แต่ในวดัทีอ่ยู	่

หรือในที่อยู่พัก	เมื่อภิกษุเก็บเอาก็ดี	ให้เก็บเอาก็ดี	ซึ่งรัตนะก็ดี	

ซึง่ของทีส่มมติว่ารตันะกดี็	ในวดัท่ีอยูก่ด็	ีในทีอ่ยูพ่กักด็	ีพงึเกบ็

ไว้ด้วยหมายว่า	ของผู้ใด	ผู้นั้นจะได้น�าไป	นี้เป็นสิ่งที่ควรท�าใน

เรื่องนั้น	(๒/๗๔๐/๖๑๗)

	 ๘๕.	อนึ่ง	ภิกษุใด	ไม่อ�าลาภิกษุที่มีอยู่แล้วเข้าไปสู่บ้าน

ในเวลาวกิาล	เป็นปาจติตีย์	เว้นไว้แต่มกีจิรบีด่วน	(๒/๗๔๗/๖๒๒)

	 ๘๖.	อนึ่ง	ภิกษุใด	ให้ท�ากล่องเข็ม	ด้วยกระดูกก็ดี	ด้วย

งาก็ดี	ด้วยเขาก็ดี	เป็นปาจิตตีย์	ที่ให้ต่อยท�าลายเสีย	

(๒/๗๕๑/๖๒๕)

	 ๘๗.	อนึ่ง	ภิกษุผู้ให้ท�าเตียงก็ดี	ตั่งก็ดี	 ใหม่	พึงท�าให้มี

เท้าเพียง	 ๘	 นิ้วสุคต	 เว้นไว้แต่แม่แคร่เบื้องต�่า	 เธอท�าให้ล่วง

ประมาณนั้นไป	เป็นปาจิตตีย์	ให้ตัดออกเสีย	(๒/๗๕๕/๖๒๗)

	 ๘๘.	อนึ่ง	ภิกษุใด	ให้ท�าเตียงก็ดี	ตั่งก็ดี	เป็นของหุ้มนุ่น

เป็นปาจิตตีย์	ให้รื้อเสีย	(๒/๗๕๙/๖๒๙)

	 ๘๙.	 อนึ่ง	 ภิกษุผู้ให้ท�าผ้าส�าหรับนั่ง	 พึงให้ท�าให้ได้

ประมาณ	นี้ประมาณในค�านั้นคือ	โดยยาว	๒	คืบ	โดยกว้างคืบ

คร่ึง	 ชายคืบหนึ่ง	 ด้วยคืบสุคต	 เธอท�าให้ล่วงประมาณนั้นไป	
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เป็นปาจิตตีย์	ที่ให้ตัดเสีย	(๒/๗๖๔/๖๓๒)

	 ๙๐.	อนึ่ง	ภิกษุผู้ให้ท�าผ้าปิดฝี	พึงให้ท�าให้ได้ประ	มาณ	

นี้ประมาณในค�านั้นคือ	โดยยาว	๔	คืบ	โดยกว้าง	๒	คืบ	ด้วย

คืบสุคต	เธอให้ล่วงประมาณนั้นไป	เป็นปาจิตตีย์	ที่ให้ตัดเสีย	

(๒/๗๖๘/๖๓๔)

	 ๙๑.	 อนึ่ง	 ภิกษุผู้ให้ท�าผ้าอาบน�้าฝน	 พึงให้ท�าให้ได้

ประมาณ	นี้ประมาณในค�านั้นคือ	โดยยาว	๖	คืบ	โดยกว้าง	๒	

คืบครึ่ง	ด้วยคืบสุคต	เธอท�าให้ล่วงประมาณนั้น	เป็นปาจิตตีย์	

มีอันให้ตัดเสีย	(๒/๗๗๒/๖๓๖)

	 ๙๒.	อนึง่	ภกิษใุด	ให้ท�าจวีรมปีระมาณเท่าสคุตจวีร	หรอื

ยิ่งกว่า	 เป็นปาจิตตีย์	มีอันให้ตัดเสีย	นี้ประมาณแห่งสุคตจีวร

ของพระสุคตคือ	โดยยาว	๙	คืบ	โดยกว้าง	๖	คืบสุคต	

(๒/๗๗๖/๖๓๘)
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ปาฏิเทสนียะ
ว่าด้วยความผิดที่ต้องติเตียนตนเองจึงพ้นผิด

(ป�ฏิเทสนียกัณฑ์)

		 ๑.	อนึง่	ภกิษใุด	รับของเคีย้วกดี็	ของฉนัก็ด	ีด้วยมอืของ

ตน	 จากมือของภิกษุณีผู้มิใช่ญาติ	 ผู้เข้าไปและสู่ละแวกบ้าน	

แล้วเคีย้วกดี็	ฉนักดี็	อันภกิษนุัน้พึงแสดงคนืว่า	แน่ะเธอ	ฉนัต้อง

ธรรมที่น่าติ	ไม่เป็นที่สบาย	ควรจะแสดงคืน	ฉันแสดงคืนธรรม

นั้น	(๒/๗๘๑/๖๔๒)

		 ๒.	อนึง่	ภกิษท้ัุงหลายรบันมินต์ฉนัอยูใ่นสกลุ	ถ้าภกิษณุี

มายืนสั่งเสียอยู่ในท่ีนั้นว่า	 จงถวายแกงในองค์นี้	 จงถวายข้าว

ในองค์น้ี	 ภิกษุท้ังหลายนั้นพึงรุกรานภิกษุณีนั้นว่า	 น้องหญิง	

เธอจงหลีกไปเสยีตลอดเวลาทีภ่กิษฉุนัอยู	่ถ้าภกิษแุม้รปูหนึง่ไม่

กล่าวออกไป	เพ่ือจะรุกรานภกิษณุนีัน้ว่า	น้องหญงิ	เธอจงหลีก

ไปเสียตลอดเวลาที่ภิกษุฉันอยู่	 ภิกษุเหล่านั้นพึงแสดงคืนว่า	

แน่ะเธอ	พวกฉันต้องธรรมที่น่าติ	ไม่เป็นที่สบาย	ควรจะแสดง

คืน	พวกฉันแสดงคืนธรรมนั้น	(๒/๗๘๔/๖๔๕-๖๔๖)

		 ๓.	อนึ่ง	ภิกษุใด	ไม่ได้รับนิมนต์ก่อน	มิใช่ผู้อาพาธ	รับ

ของเคีย้วก็ด	ีของฉนักด็	ีในตระกลูทัง้หลายท่ีสงฆ์สมมติว่าเป็น

เสกขะ(ผูม้ศีรทัธาแต่หย่อนโภคทรพัย์)ด้วยมอืของตน	แล้วเคีย้ว
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ก็ดี	ฉันก็ดี	ภิกษุนั้นพึงแสดงคืนว่า	แน่ะเธอ	ฉันต้องธรรมที่น่า

ติ	ไม่เป็นที่สบาย	ควรจะแสดงคืน	ฉันแสดงคืนธรรมนั้น	

(๒/๗๙๐/๖๕๑)

		 ๔.	อน่ึง	ภกิษุใด	อยูใ่นเสนาสนะป่า	ทีรู่กั้นว่ามภัียเฉพาะ

หน้า	รบัของเคีย้วกดี็	ของฉนักดี็	อนัเขาไม่ได้บอกให้รู้ไว้ก่อน	ด้วย

มอืของตน	ในท่ีอยู	่หากไม่ใช่ผูอ้าพาธ	เคีย้วกด็	ีฉนักด็	ีภกิษุนัน้

พงึแสดงคนืว่า	แน่ะเธอ	ฉนัต้องธรรมท่ีน่าต	ิไม่เป็นทีส่บาย	ควร

จะแสดงคนื	ฉนัแสดงคนืธรรมนัน้	(๒/๗๙๔-๗๙๕/๖๕๔-๖๕๕)

เสขิยะ
ว่าด้วยจรรยามรรยาทอันงาม

(เสขิยกัณฑ์)

		 ๑.	 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	 เราจักนุ่งเป็นปริมณฑล

เรียบร้อย	(๒/๘๐๐/๖๖๐)

		 ๒.	 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	 เราจักห่มเป็นปริมณฑล

เรียบร้อย	(๒/๘๐๑/๖๖๐)

		 ๓.	ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักปกปิดกายดี	ไปใน

ละแวกบ้าน	(๒/๘๐๒/๖๖๑)
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		 ๔.	ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักปกปิดกายดี	นั่งใน

ละแวกบ้าน	(๒/๘๐๓/๖๖๒)

		 ๕.	 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	 เราจักส�ารวมดี	 ไปใน

ละแวกบ้าน	(๒/๘๐๔/๖๖๒)

		 ๖.	 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	 เราจักส�ารวมดี	 นั่งใน

ละแวกบ้าน	(๒/๘๐๕/๖๖๓)

		 ๗.	ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	 เราจักมีตาทอดลง	 ไปใน

ละแวกบ้าน	(๒/๘๐๖/๖๖๓)

		 ๘.	ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	 เราจักมีตาทอดลง	นั่งใน

ละแวกบ้าน	(๒/๘๐๗/๖๖๔)

		 ๙.	ภกิษทุ�าความศึกษาว่า	เราจกัไม่ไปในละแวกบ้านด้วย

ทั้งเวิกผ้า	(๒/๘๐๘/๖๖๔)

	 ๑๐.	 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	 เราจักไม่นั่งในละแวก

บ้านด้วยทั้งเวิกผ้า	(๒/๘๐๙/๖๖๕)

	 ๑๑.	ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักไม่หัวเราะลั่น	ไป

ในละแวกบ้าน	(๒/๘๑๐/๖๖๖)

	 ๑๒.	ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักไม่หัวเราะลั่น	นั่ง

ในละแวกบ้าน	(๒/๘๑๑/๖๖๖)

	 ๑๓.	ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักมีเสียงน้อย	ไปใน

ละแวกบ้าน	(๒/๘๑๒/๖๖๗)
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	 ๑๔.	ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักมีเสียงน้อย	นั่งใน

ละแวกบ้าน	(๒/๘๑๓/๖๖๘)

	 ๑๕.	ภกิษพุงึท�าความศกึษาว่า	เราจกัไม่เดนิโยกกาย	ไป

ในละแวกบ้าน	(๒/๘๑๔/๖๖๘)

	 ๑๖.	ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักไม่นั่งโยกกาย	ใน

ละแวกบ้าน	(๒/๘๑๕/๖๖๙)

	 ๑๗.	ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักไม่ไกวแขน	ไปใน

ละแวกบ้าน	(๒/๘๑๖/๖๖๙)

	 ๑๘.	ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักไม่ไกวแขน	นั่งใน

ละแวกบ้าน	(๒/๘๑๗/๖๗๐)

	 ๑๙.	ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักไม่โคลงศีรษะ	ไป

ในละแวกบ้าน	(๒/๘๑๘/๖๗๑)

	 ๒๐.	ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักไม่โคลงศีรษะ	นั่ง

ในละแวกบ้าน	(๒/๘๑๙/๖๗๑)

	 ๒๑.	ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักไม่ท�าความค�้า	ไป

ในละแวกบ้าน	(๒/๘๒๐/๖๗๓)

	 ๒๒.	ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักไม่ท�าความค�้า	นั่ง

ในละแวกบ้าน	(๒/๘๒๑/๖๗๓)

	 ๒๓.	ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักไม่คลุมศีรษะ	ไป

ในละแวกบ้าน	(๒/๘๒๒/๖๗๔)
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	 ๒๔.	ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักไม่คลุมศีรษะ	นั่ง

ในละแวกบ้าน	(๒/๘๒๓/๖๗๔)

	 ๒๕.	ภกิษพึุงท�าความศกึษาว่า	เราจกัไม่กระโหย่ง	ไปใน

ละแวกบ้าน	(๒/๘๒๔/๖๗๕)

	 ๒๖.	 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	 เราจักไม่นั่งรัดเข่า	 ใน

ละแวกบ้าน	(๒/๘๒๕/๖๗๖)

	 ๒๗.	ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักรับบิณฑบาตโดย

เอื้อเฟื้อ	(๒/๘๒๖/๖๗๖)

	 ๒๘.	ภกิษุพงึท�าความศึกษาว่า	เราจกัมองแต่ในบาตรรบั

บิณฑบาต	(๒/๘๒๗/๖๗๗)

	 ๒๙.	ภกิษพุงึท�าความศกึษาว่า	เราจกัรบับณิฑบาตมสีปูะ

(กับข้าว)เสมอกัน	(๒/๘๒๘/๖๗๗)

	 ๓๐.	 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	 เราจักรับบิณฑบาตจด

เสมอขอบบาตร	(๒/๘๒๙/๖๗๘)

	 ๓๑.	ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักฉันบิณฑบาตโดย

เอื้อเฟื้อ	(๒/๘๓๐/๖๗๙)

	 ๓๒.	ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักมองดูอยู่ในบาตร	

ฉันบิณฑบาต	(๒/๘๓๑/๖๗๙)

	 ๓๓.	 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	 เราจักฉันบิณฑบาตไม่

แหว่ง	(๒/๘๓๒/๖๘๐)
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	 ๓๔.	ภกิษุพึงท�าความศกึษาว่า	เราจกัฉนับณิฑบาตมสีปูะ

เสมอกนั	(๒/๘๓๓/๖๘๑)

	 ๓๕.	ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักไม่ขยุ้มลงแต่ยอด	

ฉันบิณฑบาต	(๒/๘๓๔/๖๘๑)

	 ๓๖.	 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	 เราจักไม่กลบแกงก็ดี	

กับข้าวกดี็	ด้วยข้าวสกุ	เพราะความอยากได้มาก	(๒/๘๓๕/๖๘๒)

	 ๓๗.	ภกิษุพึงท�าความศกึษาว่า	เราจกัไม่ขอสปูะกด็	ีข้าว

สกุก็ด	ีเพ่ือประโยชน์แก่ตน	ฉนั	เว้นไว้แต่อาพาธ	(๒/๘๓๗/๖๘๔)

	 ๓๘.	ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	 เราจักไม่เพ่งโพนทะนา	

แลดูบาตรของผู้อื่น	(๒/๘๓๘/๖๘๕)

	 ๓๙.	 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	 เราจักไม่ท�าค�าข้าวให้

ใหญ่นัก	(๒/๘๓๙/๖๘๕)

	 ๔๐.	 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	 เราจักท�าค�าข้าวให้

กลมกล่อม	(๒/๘๔๐/๖๘๖)

	 ๔๑.	ภกิษพุงึท�าความศกึษาว่า	เมือ่ค�าข้าวยงัไม่น�ามาถงึ	

เราจักไม่อ้าปาก	(๒/๘๔๑/๖๘๗)

	 ๔๒.	ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราฉันอยู่	จักไม่สอดมือ

ทั้งนั้นเข้าในปาก	(๒/๘๔๒/๖๘๗)

	 ๔๓.	ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	ปากยังมีค�าข้าว	เราจัก

ไม่พูด	(๒/๘๔๓/๖๘๘)



89

พระไตรปิฎกชดุพิเศษ   แก่นพระวนัิยปิฎก

	 ๔๔.	ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักไม่ฉันเดาะค�าข้าว	

(๒/๘๔๔/๖๘๘)

	 ๔๕.	 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	 เราจักไม่ฉันกัดค�าข้าว	

(๒/๘๔๕/๖๘๙)

	 ๔๖.	 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	 เราจักไม่ฉันท�าแก้มให้

ตุ่ย	(๒/๘๔๖/๖๘๙)

	 ๔๗.	 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	 เราจักไม่ฉันสลัดมือ	

(๒/๘๔๗/๖๙๐)

	 ๔๘.	ภกิษพุงึท�าความศกึษาว่า	เราจกัไม่ฉนัท�าเมลด็ข้าว

ตก	(๒/๘๔๘/๖๙๐)

	 ๔๙.	 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	 เราจักไม่ฉันแลบลิ้น	

(๒/๘๔๙/๖๙๑)

	 ๕๐.	ภกิษพุงึท�าความศกึษาว่า	เราจกัไม่ฉันท�าเสยีงจบัๆ	

(๒/๘๕๐/๖๙๑)

	 ๕๑.	 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	 เราจักไม่ฉันท�าเสียงดัง

ซูดๆ	(๒/๘๕๑/๖๙๒)

	 ๕๒.	 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	 เราจักไม่ฉันเลียมือ	

(๒/๘๕๒/๖๙๓)

	 ๕๓.	 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	 เราจักไม่ฉันขอดบาตร	

(๒/๘๕๓/๖๙๔)
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	 ๕๔.	ภกิษพุงึท�าความศกึษาว่า	เราจกัไม่ฉันเลยีริมฝีปาก	

(๒/๘๕๔/๖๙๔)

	 ๕๕.	ภกิษพุงึท�าความศกึษาว่า	เราจกัไม่รับโถน�า้ด้วยมอื

เปื้อน	(๒/๘๕๕/๖๙๕)

	 ๕๖.	ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักไม่เทน�้าล้างบาตร

มีเมล็ดข้าวในละแวกบ้าน	(๒/๘๕๖/๖๙๗)

	 ๕๗.	ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักไม่แสดงธรรมแก่

บุคคลไม่ใช่ผู้เจ็บไข้	มีร่มในมือ	(๒/๘๕๘/๖๙๘)

	 ๕๘.	ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักไม่แสดงธรรมแก่

บุคคลไม่ใช่ผู้เจ็บไข้	มีไม้พลองในมือ	(๒/๘๕๙/๖๙๙)

	 ๕๙.	ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักไม่แสดงธรรมแก่

บุคคลไม่ใช่ผู้เจ็บไข้	มีศาตรา(ของมีคม)ในมือ	(๒/๘๖๐/๗๐๐)

	 ๖๐.	ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักไม่แสดงธรรมแก่

บุคคลไม่ใช่ผู้เจ็บไข้	มีอาวุธ(ปืน	ธนู)ในมือ	(๒/๘๖๑/๗๐๐)

	 ๖๑.	ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักไม่แสดงธรรมแก่

บุคคลไม่ใช่ผู้เจ็บไข้	สวมเขียงเท้า	(๒/๘๖๒/๗๐๒)

	 ๖๒.	ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักไม่แสดงธรรมแก่

บุคคลไม่ใช่ผู้เจ็บไข้	สวมรองเท้า	(๒/๘๖๓/๗๐๒)

	 ๖๓.	ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักไม่แสดงธรรมแก่

บุคคลไม่ใช่ผู้เจ็บไข้	ไปในยาน	(๒/๘๖๔/๗๐๓)
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	 ๖๔.	ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักไม่แสดงธรรมแก่

บุคคลไม่ใช่ผู้เจ็บไข้	อยู่บนที่นอน	(๒/๘๖๕/๗๐๔)

	 ๖๕.	ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักไม่แสดงธรรมแก่

บุคคลไม่ใช่ผู้เจ็บไข้	นั่งรัดเข่า	(๒/๘๖๖/๗๐๔)

	 ๖๖.	ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักไม่แสดงธรรมแก่

บุคคลไม่ใช่ผู้เจ็บไข้	พันศีรษะ	(๒/๘๖๗/๗๐๕)

	 ๖๗.	ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราจักไม่แสดงธรรมแก่

บุคคลไม่ใช่ผู้เจ็บไข้	คลุมศีรษะ	(๒/๘๖๘/๗๐๖)

	 ๖๘.	ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เรานั่งอยู่ที่พื้นดิน	จักไม่

แสดงธรรมแก่บคุคลไม่ใช่ผูเ้จบ็ไข้	นัง่บนอาสนะ	(๒/๘๖๙/๗๐๖)

	 ๖๙.	ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เรานั่งบนอาสนะต�่า	จัก

ไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เจ็บไข้	ผูน้ัง่บนอาสนะสงู	(๒/๘๗๒/๗๐๙)

	 ๗๐.	 ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	 เรายืนอยู่	 จักไม่แสดง

ธรรมแก่คนไม่เจ็บไข้ผู้นั่งอยู่	(๒/๘๗๓/๗๐๙)

	 ๗๑.	ภกิษพุงึท�าความศกึษาว่า	เราเดนิไปข้างหลงั	จกัไม่

แสดงธรรมแก่คนไม่เจ็บไข้	ผู้เดินไปข้างหน้า	(๒/๘๗๔/๗๑๐)

	 ๗๒.	ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	 เราเดินไปนอกทาง	จัก

ไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เจ็บไข้	ผู้ไปอยู่ในทาง	(๒/๘๗๕/๗๑๑)

	 ๗๓.	ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	 เราไม่อาพาธ	จักไม่ยืน

ถ่ายอุจจาระ	หรือถ่ายปัสสาวะ	(๒/๘๗๖/๗๑๑)
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	 ๗๔.	ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราไม่อาพาธ	จักไม่ถ่าย

อุจจาระ	ปัสสาวะ	หรือบ้วนเขฬะ	บนของสดเขียว	

(๒/๘๗๗/๗๑๒)

	 ๗๕.	ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า	เราไม่อาพาธ	จักไม่ถ่าย

อุจจาระ	ปัสสาวะ	หรือบ้วนเขฬะ	ในน�้า	(๒/๘๗๙/๗๑๔)

อธิกรณสมถะ
ธรรมเป็นเคร่ืองระงับอธิกรณ์ ๗ ประการ

ดูรายละเอียดในบทที่	๗	การระงับอธิกรณ์
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๔.

ภิกขณีุวภิังค์

วนัิยสำาหรับภิกษณีุ
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ปาราชกิ
ว่าด้วยการพ้นสภาพภิกษุณี

(ป�ร�ชกิกัณฑ์)

		 ๑.	อนึ่ง	ภิกษุณีใด	มีความก�าหนัด	ยินดีการลูบก็ดี	คล�า

ก็ดี	 จับก็ดี	 ต้องก็ดี	 บีบเคล้นก็ดี	 ของบุรุษบุคคลผู้ก�าหนัด	 ใต้

รากขวัญลงไป	เหนือเข่าขึ้นมา	แม้ภิกษุณีนี้ก็เป็นปาราชิก	ชื่อ

อุพภชานุมัณฑลิกา	หาสังวาสมิได้	(๓/๑/๔)

		 ๒.	อนึ่ง	ภิกษุณีใด	รู้อยู่ว่าภิกษุณีล่วงอาบัติปาราชิก	ไม่

โจทด้วยตน	 ไม่บอกแก่คณะ	 ในเวลาที่ภิกษุณีนั้นยังด�ารงเพศ

อยูก่ดี็	เคลือ่นไปแล้วก็ด	ีถกูนาสนะ(บงัคับให้สกึ)แล้วกดี็	ไปเข้า

รดีเดยีรถย์ีเสียกดี็	ภายหลงันางจงึบอกอย่างนีว่้า	แม่เจ้า	เจ้าข้า	

เมือ่ก่อนดฉินัรูจ้กัภกิษณุนัีน่ได้ดีทีเดียวว่า	นางเป็นพีห่ญงิ	น้อง

หญงิ	มคีวามประพฤตเิช่นนีแ้ละมคีวามประพฤติเช่นนี	้แต่ดิฉัน

ไม่โจทด้วยตน	ไม่บอกแก่คณะ	แม้ภิกษุณีนี้ก็เป็นปาราชิก	ชื่อ

วัชชปฏิจฉาทิกา	หาสังวาสมิได้	(๓/๑๒/๙)

		 ๓.	อน่ึง	ภกิษณุใีด	พงึประพฤตติามภกิษผุูถ้กูสงฆ์พร้อม

เพรียงกันยกเสียแล้วตามธรรม	ตามวินัย	ตามสัตถุศาสน์	ผู้ไม่

เอื้อเฟื้อ	ไม่ท�าคืนอาบัติ	มิได้ท�าภิกษุผู้มีสังวาสเสมอกันให้เป็น

สหาย	ภิกษุณีนั้น	อันภิกษุณีทั้งหลายพึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่า	แม่
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เจ้า	ภกิษนุัน่แล	อนัสงฆ์ผูพ้ร้อมเพรยีงกนัยกเสยีแล้ว	ตามธรรม	

ตามวินัย	 อันเป็นสัตถุศาสน์	 เป็นผู้ไม่เอื้อเฟื้อ	 ไม่ท�าคืนอาบัต	ิ

มิได้ท�าภิกษุผู ้มีสังวาสเสมอกันให้เป็นสหาย	 แม่เจ้าอย่า

ประพฤติตามภิกษุนั่นเลย	 ภิกษุณีนั้น	 อันภิกษุณีทั้งหลายว่า

กล่าวอยู่อย่างนี้	 ยังยกย่องอยู่อย่างนั้นเทียว	 ภิกษุณีนั้น	 อัน

ภิกษุณีทั้งหลายพึงสวดสมนุภาสน์(เตือน)สามจบ	 เพื่อให้สละ

กรรมนัน้เสีย	หากนางถกูสวดสมนภุาสน์กว่าจะครบสามจบอยู	่

สละกรรมนั้นเสีย	นั่นเป็นการดี	หากนางไม่สละเสีย	แม้ภิกษุณี

นี้ก็เป็นปาราชิก	ชื่ออุกขิตตานุวัตติกา	หาสังวาสมิได้	

(๓/๑๘/๑๑-๑๒)

		 ๔.	อนึง่	ภกิษณีุใด	มคีวามก�าหนดั	ยนิดีการทีบุ่รษุบคุคล

ผู้ก�าหนัดจับมือก็ดี	 จับชายผ้าสังฆาฏิก็ดี	 ยืนด้วยก็ดี	 สนทนา

ด้วยก็ดี	ไปสู่ที่นัดหมายกันก็ดี	ยินดีการที่บุรุษมาหาตามนัดก็ดี	

เข้าไปสู่ทีม่งุด้วยกนักดี็	ทอดกายเพือ่ประโยชน์แก่บรุษุนัน้	เพือ่

ประสงค์จะเสพอสัทธรรมนั้นก็ดี	แม้ภิกษุณีนี้เป็นปาราชิก	ชื่อ

อัฏฐวัตถุกา	หาสังวาสมิได้	(๓/๒๖/๑๕-๑๖)

	 ปาราชิกสิกขาบทส�าหรับภิกษุณี	๘	สิกขาบท	ประกอบ

ด้วยสิกขาบทเฉพาะภิกษุณี	 ๔	 สิกขาบท	 รวมกับปาราชิก

สิกขาบทส�าหรับพระภิกษุอีก	๔	สิกขาบท
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สงัฆาทิเสส
ว่าด้วยอาบัติที่ต้องเข้าปริวาสจึงจะพ้นได้

(สตัตรสกัณฑ์)

		 ๑.	อนึ่ง	ภิกษุณีใด	ชอบกล่าวหาเรื่องกับคหบดีก็ดี	บุตร

คหบดีก็ดี	 ทาสก็ดี	 กรรมกรก็ดี	 โดยที่สุด	 แม้สมณะปริพาชก	

ภิกษุณีนี้ต้องธรรมคือสังฆาทิเสส	ชื่อนิสสารณียะ	มีอันให้ต้อง

อาบัติขณะแรกท�า	(๓/๓๑/๑๙)

		 ๒.	 อนึ่ง	 ภิกษุณีใด	 รู้อยู่ว่าหญิงเป็นโจร	 ผู้ปรากฏเป็น

นักโทษประหาร	ไม่บอกกล่าวพระราชา	หมู่	คณะ	นายหมวด

หรือนายกอง	รับให้บวช	เว้นแต่บวชมาแล้ว	ภิกษุณีแม้นี้ก็ต้อง

ธรรมคอืสงัฆาทเิสส	ชือ่นสิสารณยีะ	มอีนัให้ต้องอาบตัขิณะแรก

ท�า	(๓/๓๕/๒๒)

		 ๓.	อนึ่ง	ภิกษุณีใด	ผู้เดียวไปสู่ละแวกบ้านก็ดี	ผู้เดียวไป

สู่ฝั่งแม่น�้าก็ดี	ผู้เดียวอยู่ปราศจากพวกในราตรีก็ดี	ผู้เดียวเดิน

ปลีกไปจากคณะก็ดี	ภิกษุณีแม้นี้ก็ต้องธรรมคือสังฆาทิเสส	ชื่อ

นิสสารณียะ	มีอันให้ต้องอาบัติขณะแรกท�า	(๓/๔๓/๒๗)

		 ๔.	 อนึ่ง	 ภิกษุณีใด	 ไม่บอกกล่าวการกสงฆ์	 ไม่รู้ฉันทะ

ของคณะ	 เรียกภิกษุณีผู้ซึ่งสงฆ์พร้อมเพรียงกันยกเสียจากหมู	่

ตามธรรม	ตามวนิยั	อันเป็นสตัถศุาสน์แล้วให้เข้าหมู	่ภกิษณุแีม้
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นี้ก็ต้องธรรมคือสังฆาทิเสส	ชื่อนิสสารณียะ	มีอันให้ต้องอาบัติ

ขณะแรกท�า	(๓/๔๗/๓๐)

		 ๕.	อน่ึง	ภกิษุณใีด	มคีวามพงึพอใจ	รบัของเคีย้วก็ด	ีของ

ฉนักด็	ี ด้วยมือของตนเอง	 จากมือของบุรุษบุคคลผู้มีความพึง

พอใจในเธอ	แล้วเคี้ยวก็ดี	ฉันก็ดี	ภิกษุณีแม้นี้ก็ต้องธรรม	คือ

สังฆาทิเสส	 ชื่อนิสสารณียะ	 มีอันให้ต้องอาบัติขณะแรกท�า	

(๓/๕๒/๓๒)

		 ๖.	อนึ่ง	ภิกษุณีใด	กล่าวอย่างนี้ว่า	แม่เจ้า	บุรุษบุคคล

นั้น	 มีความพอใจก็ตาม	 ไม่มีความพอใจก็ตาม	 จักท�าอะไรแก่

แม่เจ้าได้	เพราะแม่เจ้าไม่มีความพอใจ	นิมนต์เถิด	เจ้าค่ะ	บุรุษ

บคุคลนัน้จะถวายของสิง่ใด	เป็นของเค้ียวหรือของฉันกต็ามแก่

แม่เจ้า	ขอแม่เจ้าจงรับประเคนของสิ่งนั้นด้วยมือของตน	แล้ว

เคี้ยวหรือฉันเถิด	 ดังนี้	 ภิกษุณีแม้นี้ก็ต้องธรรมคือสังฆาทิเสส	

ชื่อนิสสารณียะ	มีอันให้ต้องอาบัติขณะแรกท�า	(๓/๕๗/๓๕)

		 ๗.	 อนึ่ง	 ภิกษุณีใด	 โกรธ	 ขัดใจ	 พึงกล่าวอย่างนี้ว่า	

ข้าพเจ้าขอบอกคืนพระพุทธเจ้า	ขอบอกคืนพระธรรม	ขอบอก

คืนพระสงฆ์	ขอบอกคืนสิกขา	ภิกษุณีที่ชื่อว่าสมณีจะมีเฉพาะ

สมณศีากยธดิาเหล่านีเ้มือ่ไร	แม้สมณเีหล่าอืน่ทีม่คีวามละอาย	

มีความรังเกียจ	 ใคร่ต่อสิกขาก็ยังมี	 ข้าพเจ้าจักประพฤติ

พรหมจรรย์ในส�านกัสมณเีหล่านัน้	ดังนัน้	ภกิษณุนีัน้อนัภกิษณุี
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ทั้งหลายพึงกล่าวอย่างนี้ว่า	 แม่เจ้าอย่าได้โกรธ	 ขัดใจ	 กล่าว

อย่างนีว่้า	ข้าพเจ้าขอบอกคืนพระพุทธเจ้า	ขอบอกคนืพระธรรม	

ขอบอกคืนพระสงฆ์	ขอบอกคืนสิกขา	ภิกษุณีที่ชื่อว่าสมณี	จะ

มเีฉพาะสมณศีากยธดิาเหล่านีเ้มือ่ไร	แม้สมณเีหล่าอืน่ทีม่คีวาม

ละอาย	 มีความรังเกียจ	 ใคร่ต่อสิกขาก็ยังมี	 ข้าพเจ้าจักไป

ประพฤติพรหมจรรย์ในส�านักสมณีเหล่านั้น	ดังนั้น	ภิกษุณีทั้ง

หลายพึงกล่าวว่า	แม่เจ้าจงยินดียิ่ง	พระธรรมอันพระพุทธเจ้า

ตรสัไว้ดแีล้ว	จงประพฤตพิรหมจรรย์	เพือ่ท�าทีส่ดุทกุข์โดยชอบ

เถดิ	และภกิษุณนีัน้	อนัภกิษณุทีัง้หลายว่ากล่าวอยูอ่ย่างนี	้หาก

ยงัดือ้ดงึอยู	่ภกิษณุทีัง้หลาย	พงึสวดสมนภุาสน์กว่าจะครบสาม

จบ	เพื่อให้สละกรรมนั้น	ถ้าเธอก�าลังถูกสวดสมนุภาสน์กว่าจะ

ครบสามจบอยู่	สละกรรมนั้นเสีย	สละได้อย่างนี้	นั่นเป็นการดี	

หากเธอไม่สละ	 ภิกษุณีแม้นี้ก็ต้องธรรมคือสังฆาทิเสส	 ชื่อนิ

สสารณยีะ	มอีนัให้ต้องอาบติัในเมือ่สวดสมนภุาสน์ครบสามจบ	

(๓/๖๑/๓๘)

		 ๘.	อนึ่ง	ภิกษุณีใด	ถูกตัดสินให้แพ้ในอธิกรณ์เรื่องหนึ่ง

แล้วโกรธ	 ขัดใจ	 กล่าวอย่างนี้ว่า	 พวกภิกษุณีถึงฉันทาคต	ิ

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	หากเธอถกูสวดสมนภุาสน์กว่าจะครบสามจบ

อยู	่สละกรรมนัน้เสยีได้	การสละได้อย่างนัน้	นัน่เป็นการด	ีหาก

เธอไม่สละ	ภกิษณุแีม้นีก็้ต้องธรรมคอืสงัฆาทเิสส	ชือ่นสิสารณยีะ	

มีอันให้ต้องอาบัติในเมื่อสวดสมนุภาสน์ครบสามจบ	

(๓/๖๙/๔๒-๔๓)

		 ๙.	อนึง่	ภกิษณุทีัง้หลายอยูค่ลกุคลกีนั	มอีาจาระทราม	

มเีกยีรตศิพัท์ไม่งาม	มอีาชวีะไม่ชอบ	มกัเบยีดเบยีนภกิษณุสีงฆ์	

ชอบปกปิดโทษของพรรคพวกกนั	ภกิษุณเีหล่านัน้อนัภกิษณุทีัง้

หลาย	 พึงว่ากล่าวอย่างนีว่้า	พีน้่องหญงิทัง้หลายแลอยูค่ลกุคลี

กนั	 มอีาจาระทราม	มเีกยีรตศิพัท์ไม่งาม	มอีาชวีะไม่ชอบ	มกั

เบยีดเบยีนภกิษณุสีงฆ์	ชอบปกปิดโทษของพรรคพวกกัน	แม่เจ้า

ทั้งหลายจงแยกกันอยู่เถิด	 สงฆ์ย่อมสรรเสริญความสงัดอย่าง

เดยีวแก่พีน้่องหญงิทัง้หลาย	แลภกิษุณเีหล่านัน้	 อนัภกิษุณท้ัีง

หลายว่ากล่าวอยูอ่ย่างนี	้หากยงัดือ้ดงึอยู	่ภกิษณุเีหล่านัน้	อนั

ภิกษุณีทั้งหลาย	 พึงสวดสมนุภาสน์กว่าจะครบสามจบเพ่ือให้

สละพฤตกิรรมนัน้	หากเธอเหล่านัน้ถกูสวดสมนภุาสน์	กว่าจะ
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ครบสามจบอยู่	สละพฤติกรรมนั้นเสียได้	นั่นเป็นการดี	หากไม่

สละ	ภกิษณุแีม้เหล่านีก้ต้็องธรรมคอืสงัฆาทิเสสชือ่นสิสารณยีะ	

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)

	 สังฆาทิเสสสิกขาบทส�าหรับภิกษุณี	 ๑๗	 สิกขาบท	

ประกอบด้วยสิกขาบทเฉพาะภิกษุณี	๑๐	สิกขาบท	รวมกับ
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สังฆาทิเสสสิกขาบทส�าหรับพระภิกษุ	สิขาบทที่	๕,	๘-๑๓	อีก	

๗	สิกขาบท

นิสสคัคิย
ว่าด้วยอาบัติที่ต้องสละออกจึงพ้นผิด

(นิสสคัคิยกัณฑ์)

		 ๑.	อนึ่ง	ภิกษุณีใด	พึงท�าการสั่งสมบาตร	เป็นนิสสัค-

คิยปาจิตตีย์	(๓/๙๓/๕๖)

		 ๒.	อนึง่	ภกิษุณใีด	อธษิฐานผ้าอกาลจวีร	ว่าเป็นกาลจวีร	

แล้วแจกกัน	เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์	(๓/๑๐๒/๖๑)	

		 ๓.	 อนึ่ง	 ภิกษุณีใด	 เปลี่ยนจีวรกันกับภิกษุณีแล้ว	 นาง

พดูขึน้ในภายหลงัอย่างนีว่้า	แม่เจ้า	เธอจงรับจีวรของเธอไป	จง

น�าจีวรของดิฉันผืนนั้นมา	นี่จีวรของเธอก็ต้องเป็นของเธอ	นั่น

จีวรของดิฉันก็ต้องเป็นของดิฉัน	 เธอจงน�าจีวรผืนนั้นของดิฉัน

มา	จงน�าจีวรของเธอกลับไป	ดังนี้	ชิงเอามาก็ดี	ให้ชิงเอามาก็ดี	

เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์	(๓/๑๐๖/๖๓-๖๔)		

		 ๔.	อน่ึง	ภกิษุณใีด	ออกปากขอของอย่างหนึง่ได้แล้ว	พงึ

ออกปากขอของอืน่อกีอย่าง	เป็นนสิสคัคิยปาจติตย์ี	(๓/๑๑๐/๖๗)		

		 ๕.	อนึ่ง	ภิกษุณีใด	สั่งให้จ่ายของอย่างหนึ่งแล้ว	สั่งให้



102

พระไตรปิฎกชดุพิเศษ   แก่นพระวนัิยปิฎก

จ่ายของอื่นอีกอย่าง	เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์	(๓/๑๑๔/๗๐)

		 ๖.	 อนึ่ง	 ภิกษุณีใด	 ให้เปลี่ยนซึ่งปัจจัยอย่างอ่ืน	 ด้วย

ทรพัย์ท่ีเขาถวายไว้เพือ่เป็นมลูค่าปัจจยัอย่างหนึง่	อทิุศไว้อย่าง

หนึง่	ซึง่เขาต้ังใจถวายสงฆ์	เป็นนสิสคัคยิปาจติตีย์	(๓/๑๑๘/๗๓)

		 ๗.	 อนึ่ง	 ภิกษุณีใด	 ให้เปลี่ยนซึ่งปัจจัยอย่างอื่น	 ด้วย

ทรัพย์ที่เขาถวายไว้เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่ง	 อุทิศไว้

อย่างหนึ่ง	ซึ่งเขาตั้งใจถวายสงฆ์	แต่ขอมาเป็นส่วนตัว	เป็นนิส-

สัคคิยปาจิตตีย์	(๓/๑๒๒/๗๖)

		 ๘.	 อนึ่ง	 ภิกษุณีใด	 ให้เปลี่ยนซึ่งปัจจัยอย่างอ่ืน	 ด้วย

ทรพัย์ท่ีเขาถวายไว้เพือ่เป็นมลูค่าปัจจยัอย่างหนึง่	อทิุศไว้อย่าง

หนึ่ง	 ซึ่งเขาตั้งใจถวายภิกษุณีหมู่มาก	 เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์	

(๓/๑๒๖/๗๙)

		 ๙.	 อนึ่ง	 ภิกษุณีใด	 ให้เปลี่ยนซึ่งปัจจัยอย่างอ่ืน	 ด้วย

ทรพัย์ท่ีเขาถวายไว้เพือ่เป็นมลูค่าปัจจยัอย่างหนึง่	อทิุศไว้อย่าง

หนึง่	ซึง่เขาตัง้ใจถวายภิกษณุหีมู่มาก	แต่ขอมาเป็นส่วนตัว	เป็น

นิสสัคคิยปาจิตตีย์	(๓/๑๓๐/๘๒)
	 ๑๐.	อนึ่ง	ภิกษุณีใด	 ให้เปลี่ยนซึ่งปัจจัยอย่างอื่น	ด้วย

ทรพัย์ท่ีเขาถวายไว้เพือ่เป็นมลูค่าปัจจยัอย่างหนึง่	อทิุศไว้อย่าง

หนึ่ง	ซึ่งเขาตั้งใจถวายบุคคล	แต่ขอมาเป็นส่วนตัว	เป็นนิสสัค-

คิยปาจิตตีย์	(๓/๑๓๔/๘๕)
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	 ๑๑.	อนึ่ง	ภิกษุณีผู้จะให้เขาจ่ายผ้าห่มหนัก	พึงให้จ่าย

ได้เพียงราคา	๔	กงัสะเป็นอย่างยิง่	ถ้าให้จ่ายยิง่กว่านัน้	เป็นนิส-

สัคคิยปาจิตตีย์	(๓/๑๓๘/๘๘)

	 ๑๒.	อนึ่ง	ภิกษุณีผู้จะให้เขาจ่ายผ้าห่มเบา	พึงให้จ่ายได้

เพียงราคา	๒	กังสะกึ่งเป็นอย่างยิ่ง	 ถ้าให้จ่ายยิ่งกว่านั้น	 เป็น

นิสสัคคิยปาจิตตีย์	(๓/๑๔๒/๙๑)

	 นิสสัคคิยปาจิตตีย์ส�าหรับภิกษุณี	 	 ๓๐	 สิกขาบท	

ประกอบด้วยสกิขาบทเฉพาะภกิษณุ	ี๑๒	สกิขาบท	รวมกับนสิ-

สัคคิยปาจิตตีย์สิกขาบทส�าหรับพระภิกษุ	 สิกขาบทท่ี	 ๑-๓,	

๖-๑๐,	๑๘-๒๐,	๒๒,	๒๓,	๒๕-๒๘,	๓๐	อีก	๑๘	สิกขาบท

ปาจิตตีย์
ว่าด้วยอาบัติที่ต้องแสดงความสำานึกจึงพ้นผิด

(ป�จิตติยกัณฑ์)

		 ๑.	 อนึ่ง	 ภิกษุณีใด	 ฉันกระเทียม	 เป ็นปาจิตตีย	์

(๓/๑๕๐/๙๔)

		 ๒.	 อนึ่ง	 ภิกษุณีใด	 ให้ถอนขนในที่แคบ	 เป็นปาจิตตีย์	

(๓/๑๕๔/๙๖)
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		 ๓.	 เป็นปาจิตตีย์	 ในเพราะสัมผัสบริเวณองค์รหัส	

(๓/๑๕๗/๙๘)

		 ๔.	เป็นปาจิตตีย์	ในเพราะใช้ท่อนยางเกลี้ยงสัมผัสองค์

รหัส	(๓/๑๖๐/๑๐๐)

		 ๕.	อนึ่ง	ภิกษุณีผู้จะใช้น�้าช�าระองค์รหัส	พึงใช้ช�าระลึก

เพียงสองข้อองคลุเีป็นอย่างยิง่	เกินกว่านัน้	เป็นอาบตัปิาจติตย์ี	

(๓/๑๖๔/๑๐๓)

		 ๖.	อนึง่	ภกิษณุใีด	เมือ่ภกิษกุ�าลงัฉนัอยู	่เข้าไปปฏบิติัอยู่

ใกล้ๆ	ด้วยน�า้ฉนัหรอืด้วยการพดัว	ีเป็นปาจติตย์ี	(๓/๑๖๘/๑๐๔)

		 ๗.	อนึ่ง	ภิกษุณีใด	ขอก็ดี	ให้ขอก็ดี	คั่วก็ดี	ให้คั่วก็ดี	ต�า

ก็ดี	 ให้ต�าก็ดี	หุงก็ดี	 ให้หุงก็ดี	ซึ่งข้าวเปลือกสด	แล้วฉัน	 เป็น

ปาจิตตีย์	(๓/๑๗๒/๑๐๖)

		 ๘.	อนึ่ง	ภิกษุณีใด	เทหรือให้เท	ซึ่งอุจจาระก็ดี	ปัสสาวะ

กดี็	หยากเยือ่ก็ด	ีของเป็นเดนกด็	ีณ	ภายนอกฝาท่ีพ�านกักดี็	ณ	

ภายนอกก�าแพงก็ดี	เป็นปาจิตตีย์	(๓/๑๗๕/๑๐๙)

		 ๙.	อนึง่	ภกิษุณใีด	เท	หรอืให้เท	ซึง่อุจจาระก็ดี	ปัสสาวะ

ก็ดี	 หยากเยื่อก็ดี	 ของเป็นเดนก็ดี	 ลงในของเขียวสด	 เป็น

ปาจิตตีย์	(๓/๑๗๘/๑๑๐)

	 ๑๐.	อนึ่ง	ภิกษุณีใด	ไปดูการฟ้อนร�าก็ดี	การขับร้องก็ดี	

การประโคมดนตรีก็ดี	เป็นปาจิตตีย์	(๓/๑๘๒/๑๑๒)
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	 ๑๑.	 อนึ่ง	 ภิกษุณีใด	 กับบุรุษหนึ่งต่อหนึ่ง	 ยืนร่วมก็ด	ี

เจรจาร่วมก็ดี	ในเวลาค�่ามืด	ไม่มีประทีป	เป็นปาจิตตีย์	

(๓/๑๘๕/๑๑๔)

	 ๑๒.	 อนึ่ง	 ภิกษุณีใด	 กับบุรุษหนึ่งต่อหนึ่ง	 ยืนร่วมก็ด	ี

เจรจาร่วมก็ดี	ในสถานที่ก�าบัง	เป็นปาจิตตีย์	(๓/๑๘๘/๑๑๖)

	 ๑๓.	 อนึ่ง	 ภิกษุณีใด	 กับบุรุษหนึ่งต่อหนึ่ง	 ยืนร่วมก็ด	ี

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	ภกิษณุใีด	เข้าไปสูส่กลุท้ังหลาย	ในเวลาวิกาล	

ไม่บอกพวกเจ้าของบ้าน	ลาดก็ดี	ให้ลาดกด็	ีซึง่เครือ่งนอน	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�่าตีตนแล้วร้องไห้	เป็นปาจิตตีย์	

(๓/๒๑๗/๑๓๔)

	 ๒๑.	อนึ่ง	ภิกษุณีใด	 เปลือยกายอาบน�้า	 เป็นปาจิตตีย์	

(๓/๒๒๐/๑๓๖)

	 ๒๒.	อนึ่ง	ภิกษุณีใด	ผู้จะให้ท�าผ้าอาบน�้า	พึงให้ท�าให้ได้

ประมาณนี้	โดยยาว	๔	คืบ	โดยกว้าง	๒	คืบสุคต	เธอท�าให้ล่วง

ประมาณนั้น	เป็นปาจิตตีย์	ให้ตัดเสีย	(๓/๒๒๓/๑๓๘)

	 ๒๓.	 อนึ่ง	 ภิกษุณีใด	 เลาะก็ดี	 ให้เลาะก็ดี	 ซึ่งจีวรของ

ภิกษุณีแล้ว	 เธอไม่มีอันตรายในภายหลัง	 ไม่เย็บ	 ไม่ท�าการ

ขวนขวายเพือ่ให้เยบ็	พ้น	๔-๕	วนัไป	เป็นปาจติตย์ี	(๓/๒๒๗/๑๔๐)

	 ๒๔.	อนึง่	ภกิษณุใีด	ผลดัเปลีย่นผ้าสงัฆาฏ	ิอนัมกี�าหนด	

๕	วัน	ให้เกินไป	เป็นปาจิตตีย์	(๓/๒๓๑/๑๔๓)

	 ๒๕.	 อนึ่ง	 ภิกษุณีใด	 ใช้จีวรสับเปลี่ยนกับผู้อื่น	 เป็น

ปาจิตตีย์	(๓/๒๓๕/๑๔๕)

	 ๒๖.	 อนึ่ง	 ภิกษุณีใด	 ท�าลาภ	 คือจีวรของหมู่	 ให้เป็น

อันตราย	เป็นปาจิตตีย์	(๓/๒๓๙/๑๔๗)
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	 ๒๗.	อนึง่	ภกิษณุใีด	ห้ามการแจกจวีรอนัเป็นไปโดยชอบ

ธรรม	เป็นปาจิตตีย์	(๓/๒๔๒/๑๔๙)

	 ๒๘.	อนึ่ง	ภิกษุณีใด	ให้สมณจีวรแก่ชาวบ้านก็ดี	ปริพา-

ชกก็ดี	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�าราญให้แก่

ภิกษุณี	เป็นปาจิตตีย์	(๓/๒๖๕/๑๖๑)

	 ๓๔.	อนึ่ง	ภิกษุณีใด	ไม่ช่วยเหลือ	ไม่ขวนขวายเพื่อให้ผู้

อื่นช่วยเหลือ	 ซึ่งสหชีวินี(ศิษย์ผู้ท่ีตนเป็นอุปัชฌาย์บวชให้,	

เพื่อนพรหมจรรย์)	ผู้ได้รับความล�าบาก	เป็นปาจิตตีย์	

(๓/๒๖๙/๑๖๓)

	 ๓๕.	 อนึ่ง	 ภิกษุณีใด	 ให้ห้องพักแก่ภิกษุณีแล้ว	 โกรธ	

ขัดใจ	ฉุดคร่าก็ดี	ให้ฉุดคร่าก็ดี	เป็นปาจิตตีย์	(๓/๒๗๒/๑๖๖)

	 ๓๖.	 อนึง่	 ภกิษณุใีด	 อยูค่ลกุคลีกบัคหบดีกดี็	 กบับตุร
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คหบดกีดี็	 ภกิษณุนีัน้	 อนัภกิษณุทีัง้หลายพึงว่ากล่าวอย่างนีว่้า	

แม่เจ้าอย่าได้อยู่คลกุคลกัีบคหบดี	หรอืบตุรคหบดี	แม่เจ้าขอจง

แยกออก	สงฆ์ย่อมสรรเสรญิความแยกออกอย่างเดยีวแก่พีน้่อง

หญิง	แลภกิษุณนีัน้	อันภกิษณุท้ัีงหลายว่ากล่าวอยูอ่ย่างน้ี	หาก

ยังยกย่องอย่างเดิมนั้นเทียว	 ภิกษุณีนั้นอันภิกษุณีท้ังหลาย	

พึงสวดสมนุภาสน์(ตักเตือน)กว่าจะครบ	 ๓	 จบ	 เพ่ือให้สละ

การกระท�านัน้	หากเธอถกูสวดสมนภุาสน์กว่าจะครบ	๓	จบอยู่	

สละการกระท�าน้ันได้	นัน่เป็นการดี	หากไม่สละเป็นปาจติตย์ี	

(๓/๒๗๖/๑๖๘)

	 ๓๗.	 อนึ่ง	 ภิกษุณีใด	 ไม่มีพวกเกวียนเป็นเพื่อน	 เที่ยว

จาริกไปในสถานท่ีซ่ึงรูก้นัอยูว่่ามภียัเฉพาะหน้า	ภายในรฐั	เป็น

ปาจิตตีย์	(๓/๒๘๓/๑๗๑)

	 ๓๘.	 อนึ่ง	 ภิกษุณีใด	 ไม่มีพวกเกวียนเป็นเพื่อน	 เที่ยว

จาริกไปในสถานท่ีซ่ึงรู้กันอยู่ว่ามีภัยเฉพาะหน้า	 ภายนอกรัฐ	

เป็นปาจิตตีย์	(๓/๒๘๖/๑๗๓)
	 ๓๙.	อนึง่	ภกิษณุใีด	เทีย่วจารกิไปในภายในพรรษา	เป็น

ปาจิตตีย์	(๓/๒๘๙/๑๗๕)

	 ๔๐.	อนึ่ง	ภิกษุณีใด	อยู่จ�าตลอดฤดูฝนแล้ว	ไม่หลีกไป

สู่จาริก	 โดยที่สุดแม้สิ้นหนทาง	 ๕-๖	 โยชน์	 เป็นปาจิตตีย	์

(๓/๒๙๒/๑๗๗)
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	 ๔๑.	 อนึ่ง	 ภิกษุณีใด	 ไปดูโรงละครหลวงก็ดี	 อาคาร

ประกวดภาพกด็	ีสถานทีห่ย่อนใจกด็	ีอทุยานกดี็	สระโบกขรณี

ก็ดี	เป็นปาจิตตีย์	(๓/๒๙๕/๑๗๙)

	 ๔๒.	อนึ่ง	ภิกษุณีใด	ใช้ตั่งก็ดี	แคร่ก็ดี	เป็นปาจิตตีย์	

(๓/๒๙๘/๑๘๑)

	 ๔๓.	อนึ่ง	ภิกษุณีใด	กรอด้าย	เป็นปาจิตตีย	์

(๓/๓๐๑/๑๘๓)

	 ๔๔.	 อนึ่ง	 ภิกษุณีใด	 ท�างานช่วยเหลือส�าหรับคฤหัสถ์	

เป็นปาจิตตีย์	(๓/๓๐๔/๑๘๕)

	 ๔๕.	อนึ่ง	ภิกษุณีใด	ผู้อันภิกษุณีกล่าวอยู่ว่า	มาเถิดแม่

เจ้า	จงช่วยระงับอธิกรณ์นี้	รับค�าว่าดีละแล้ว	นางไม่มีอันตราย

ในภายหลงั	ไม่ระงบั	ไม่ท�าการขวนขวายเพือ่ระงบั	เป็นปาจติตย์ี	

(๓/๓๐๗/๑๘๗)

	 ๔๖.	อนึง่	ภกิษณุใีด	ให้ของเคีย้วหรอืของบรโิภคแก่ชาว

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	 เป็นปาจิตตีย	์

(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	ภกิษณุใีด	ขึง้เคยีด	กล่าวตเิตยีนหมูค่ณะ	เป็น

ปาจิตตีย์	(๓/๓๓๙/๒๐๕)

	 ๕๔.	อนึ่ง	ภิกษุณีใด	อันทายกนิมนต์แล้ว	หรือห้ามภัตร

แล้ว	 เคี้ยวก็ดี	ฉันก็ดี	ซึ่งของเคี้ยว	หรือของฉัน	 เป็นปาจิตตีย์	

(๓/๓๔๒/๒๐๖)

	 ๕๕.	อนึง่	ภิกษณีุใด	เป็นคนตระหนีต่ระกลู	เป็นปาจติตย์ี	

(๓/๓๔๖/๒๐๘)

	 ๕๖.	อนึ่ง	ภิกษุณีใด	จ�าพรรษาอยู่ในอาวาสที่ไม่มีภิกษุ	

เป็นปาจิตตีย์	(๓/๓๔๙/๒๑๐)

	 ๕๗.	อนึ่ง	ภิกษุณีใด	จ�าพรรษาแล้ว	ไม่ปวารณาต่อสงฆ์

สองฝ่าย	ด้วยสถาน	๓	คือ	ด้วยได้เห็นก็ดี	ด้วยได้ยินก็ดี	ด้วย

รังเกียจก็ดี	เป็นปาจิตตีย์	(๓/๓๕๒/๒๑๒)
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	 ๕๘.	 อนึ่ง	 ภิกษุณีใด	 ไม่ไปเพื่อรับโอวาทก็ดี	 หรือเพื่อ

ธรรมเป็นเหตอุยู่ร่วมกันด้วยดีก็ดี	เป็นปาจติตย์ี	(๓/๓๕๕/๒๑๔)

	 ๕๙.	อนึง่	ทุกๆ	ระยะกึง่เดือน	ภกิษณุพีงึหวงัเฉพาะธรรม	

๒	ประการ	จากภิกษุสงฆ์	คือการถามอุโบสถ	๑	การเข้าไปขอ

โอวาท	๑	เมื่อฝ่าฝืนธรรม	๒	อย่างนั้น	เป็นปาจิตตีย์	

(๓/๓๕๘/๒๑๖)

	 ๖๐.	อนึง่	ภกิษณุใีด	ไม่บอกกล่าวสงฆ์หรอืคณะ	กบับรุษุ

หนึ่งต่อหนึ่ง	ให้บ่งก็ดี	ผ่าก็ดี	ชะก็ดี	ทาก็ดี	พันก็ดี	แกะก็ดี	ซึ่ง

ฝีหรือบาดแผลอันเกิดในร่มผ้า	เป็นปาจิตตีย์	(๓/๓๖๑/๒๑๘)

	 ๖๑.	อนึง่	ภกิษณุใีด	ยงัสตรมีคีรรภ์ให้บวช	เป็นปาจติตย์ี	

(๓/๓๖๔/๒๒๐)

	 ๖๒.	อนึง่	ภกิษณุใีด	ยงัสตรมีลีกูอ่อนให้บวช	เป็นปาจติตย์ี	

(๓/๓๖๘/๒๒๒)

	 ๖๓.	อนึ่ง	ภิกษุณีใด	ยังสิกขมานาผู้ยังมิได้ศึกษาสิกขา

ในธรรม	๖	ประการ(ศีลส�าหรับสิกขมานา)	 ตลอดสองฝน	 ให้

บวช	เป็นปาจิตตีย์	(๓/๓๗๒/๒๒๕)

	 ๖๔.	อนึ่ง	ภิกษุณีใด	ยังสิกขมานาผู้ศึกษาสิกขาในธรรม	

๖	ประการตลอดสองฝนแล้ว	อนัสงฆ์ยงัมไิด้สมมติ	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.	อน่ึง	ภกิษณุใีด	ยงัสหชีวนิใีห้บวชแล้ว	ไม่อนุเคราะห์	

ไม่ยงัผูอ้ืน่ให้อนเุคราะห์	สิน้สองฝน	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	ภกิษณุใีด	ยงัสตรผีูเ้ป็นกมุาร	ีมอีายหุย่อน	๒๐	

ปีให้บวช	เป็นปาจิตตีย์	(๓/๔๐๑/๒๔๖)

	 ๗๒.	อน่ึง	ภกิษณุใีด	ยงัสตรผีูเ้ป็นกมุารี	มอีายคุรบ	ยีส่บิ

ปีแล้ว	 ผู้ยังมิได้ศึกษาสิกขาในธรรม	๖	ประการตลอดสองฝน	

ให้บวช	เป็นปาจิตตีย์	(๓/๔๐๕/๒๔๙)

	 ๗๓.	อนึ่ง	ภิกษุณีใด	ยังสตรีผู้เป็นกุมารี	มีอายุครบยี่สิบ
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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�าว่า	ดีแล้ว	

ภายหลังไปบ่นว่า	เป็นปาจิตตีย์	(๓/๔๒๐/๒๖๐)

	 ๗๗.	อนึ่ง	ภิกษุณีใด	กล่าวกะสิกขมานาว่า	ดูกรแม่เจ้า	

ถ้าเธอจักให้จีวรแก่เรา	เมื่อได้เช่นนี้	เราจึงจะให้อุปสมบท	ดังนี้

แล้ว	นางไม่มีอันตราย	ในภายหลัง	ไม่ให้อุปสมบท	ไม่ท�าการ

ขวนขวายเพื่อให้อุปสมบท	เป็นปาจิตตีย์	(๓/๔๒๓/๒๖๒)

	 ๗๘.	อนึ่ง	ภิกษุณีใด	กล่าวกะสิกขมานาว่า	ดูกรแม่เจ้า	

ถ้าเธอจักติดตามเราตลอด	๒	ปี	 เมื่อได้เช่นนี้	 เราจึงจะให้เธอ

อปุสมบท	ดงันีแ้ล้ว	นางไม่มอัีนตราย	ในภายหลังไม่ให้อปุสมบท	

ไม่ท�าการขวนขวายเพื่อให้อุปสมบท	เป็นปาจิตตีย์	

(๓/๔๒๖/๒๖๔)

	 ๗๙.	อนึ่ง	ภิกษุณีใด	ยังสิกขมานาผู้เกี่ยวข้องด้วยบุรุษ	
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ผูค้ลกุคลกีบัเด็กหนุม่	ผูด้รุ้าย	ผูย้งัชายให้ระทมโศก	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	ภกิษณุใีด	มใิช่ผูอ้าพาธ	ใช้ร่มและรองเท้า	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�าหรับสตรี	เป็น

ปาจิตตีย์	(๓/๔๕๗/๒๘๓)

	 ๘๘.	 อนึ่ง	 ภิกษุณีใด	 อาบน�้าด้วยเครื่องประทิ่นมีกลิ่น

หอม	เป็นปาจิตตีย์	(๓/๔๖๐/๒๘๕)
	 ๘๙.	 อน่ึง	 ภิกษุณีใด	 อาบน�้าด้วยก�ายานที่อบ	 เป็น
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ปาจิตตีย์	(๓/๔๖๓/๒๘๗)

	 ๙๐.	อนึง่	ภกิษณุใีด	ยงัภกิษณุใีห้นวดกดี็	ให้ฟ้ันกดี็	เป็น

ปาจิตตีย์	(๓/๔๖๖/๒๘๙)

	 ๙๑.	อนึ่ง	ภิกษุณีใด	ยังสิกขมานาให้นวดก็ดี	ให้ฟั้นก็ดี	

เป็นปาจิตตีย์	(๓/๔๖๙/๒๙๑)

	 ๙๒.	 อนึ่ง	 ภิกษุณีใด	 ยังสามเณรีให้นวดก็ดี	 ให้ฟั้นก็ด	ี

เป็นปาจิตตีย์	(๓/๔๗๑/๒๙๓)

	 ๙๓.	อนึ่ง	ภิกษุณีใด	ยังสตรีคฤหัสถ์ให้นวดก็ดี	ให้ฟั้นก็

ดี	เป็นปาจิตตีย์	(๓/๔๗๑/๒๙๕)

	 ๙๔.	 อนึ่ง	 ภิกษุณีใด	 ไม่ขอโอกาส	 นั่งบนอาสนะเบ้ือง

หน้าภิกษุ	เป็นปาจิตตีย์	(๓/๔๗๒/๒๙๗)

	 ๙๕.	อนึง่	ภกิษุณใีด	ถามปัญหากะภกิษุผูท่ี้ตนยงัมิได้ขอ

โอกาส	เป็นปาจิตตีย์	(๓/๔๗๖/๒๙๙)

	 ๙๖.	อนึง่	ภกิษณุใีด	ไม่มผ้ีารดัถนั	เข้าบ้าน	เป็นปาจติตย์ี	

(๓/๔๘๐/๓๐๑)

	 ปาจิตตีย์ส�าหรับภิกษุณี	๑๖๖	สิกขาบท	ประกอบด้วย

สกิขาบทเฉพาะภกิษณีุ	๙๖	สกิขาบท	รวมกบัปาจติตย์ีสกิขาบท

ส�าหรับพระภิกษุ	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
ว่าด้วยอาบัติที่ต้องติเตียนตนเองจึงพ้นผิด

(ป�ฏิเทสนียกัณฑ์)
                             

		 ๑.	อนึ่ง	ภิกษุณีใด	ไม่เป็นไข้	ขอเนยใสมาฉัน	ภิกษุณีนั้น

พึงแสดงคืนว่า	 แม่เจ้า	 ดิฉันต้องธรรมที่น่าติ	 ไม่เป็นสัปปายะ	

ควรจะแสดงคืน	ดิฉันแสดงคืนธรรมนั้น	(๓/๔๘๕/๓๐๔)

		 ๒.	อนึ่ง	ภิกษุณีใด	ไม่เป็นไข้	ขอน�้ามันมาฉัน	ภิกษุณีนั้น

พึงแสดงคืนว่า	 แม่เจ้า	 ดิฉันต้องธรรมที่น่าติ	 ไม่เป็นสัปปายะ	

ควรจะแสดงคืน	ดิฉันแสดงคืนธรรมนั้น	(๓/๔๙๐/๓๐๗)

		 ๓.	อนึ่ง	ภิกษุณีใด	ไม่เป็นไข้	ขอน�้าผึ้งมาฉัน	ภิกษุณีนั้น

พึงแสดงคืนว่า	 แม่เจ้า	 ดิฉันต้องธรรมที่น่าติ	 ไม่เป็นสัปปายะ	

ควรจะแสดงคืน	ดิฉันแสดงคืนธรรมนั้น	(๓/๔๙๓/๓๑๐)

		 ๔.	อนึ่ง	ภิกษุณีใด	ไม่เป็นไข้	ขอน�้าอ้อยมาฉัน	ภิกษุณี

น้ันพึงแสดงคนืว่า	แม่เจ้า	ดฉินัต้องธรรมทีน่่าต	ิไม่เป็นสปัปายะ	

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)

	 เสขยิส�าหรบัภกิษณุพีงึเป็นเช่นเดียวกบัเสขยิส�าหรบัภกิษุ

ในมหาวิภังค์	(ดูบทภิกขุวิภังค์)	(๓/๔๙๘/๓๒๙)

อธิกรณสมถะ
ธรรมเปน็เคร่ืองระงับอธิกรณ์ ๗ ประการ

ดูรายละเอียดในบทที่	๗	การระงับอธิกรณ์
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๕.

สงัฆกรรม

กจิที่สงฆ์ตอ้งทำาร่วมกนั



119

พระไตรปิฎกชดุพิเศษ   แก่นพระวนัิยปิฎก

การบรรพชา
(ร�หลุกุม�รบวช)

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 ก็แลพวกเธอพึงให้กุลบุตรบรรพชา

อย่างนี้

	 ชั้นแรก	 พวกเธอพึงให้กุลบุตรผู้มุ่งบรรพชาและผู้มุ่ง

อปุสมบท	ปลงผมและหนวด	แล้วให้ครองผ้ากาสายะ	ให้ท�าห่ม

ผ้าเฉวียงบ่า	 ให้กราบเท้าภิกษุทั้งหลายแล้ว	 ให้นั่งกระโหย่ง	

ประคองอญัชล	ีสัง่ว่า	เธอจงว่าอย่างนี	้แล้วให้ว่าสรณคมน์	ดงันี้

 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

	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 เราอนุญาตการบวชกุลบุตรเป็น

สามเณรด้วยไตรสรณคมน์นี้	 คราวนั้น	 ท่านพระสารีบุตร	 ให้

ราหุลกุมารบรรพชาแล้ว	(๔/๑๑๘/๑๓๖-๑๓๗)

 

การอุปสมบทด้วยญัตติจตุตถกรรม
(มห�วรรค)

	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 เราอนุญาตการอุปสมบทด้วยญัตติ

จตุตถกรรม	

กรรมวาจาขออุปสมบท

	 อุปสัมปทาเปกขะนั้น	พึงเข้าไปหาสงฆ์	ห่มผ้าเฉวียงบ่า	
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ไหว้เท้าภิกษุทั้งหลาย	นั่งกระโหย่ง	ประคองอัญชลี	แล้วกล่าว

ค�าขออุปสมบทอย่างนี้ว่า

	 ข้าพเจ้าขออุปสมบทต่อสงฆ์	เจ้าข้า	ขอสงฆ์โปรดเอ็นดู

ยกข้าพเจ้าขึ้นเถิด	เจ้าข้า	

	 พึงขอแม้ครั้งที่สอง	...	

	 พึงขอแม้ครั้งที่สาม	...

กรรมวาจาให้อุปสมบท

	 ก็แล	 พวกเธอพึงให้อุปสมบทอย่างนี้	 ภิกษุผู้ฉลาด	 ผู้

สามารถ	พึงประกาศให้สงฆ์ทราบ	ด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา	

ว่าดังนี้

	 ท่านเจ้าข้า	ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า	ผู้มีชื่อนี้	ผู้นี้	 เป็นอุป

สัมปทาเปกขะของท่านผู้มีชื่อนี้	 ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์

ถึงที่แล ้ว	 สงฆ์พึงอุปสมบทผู ้มีชื่อนี้ 	 มีท ่านผู ้มี ช่ือนี้ เป ็น

อุปัชฌายะ	นี่เป็นญัตติ

	 ท่านเจ้าข้า	ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า	ผู้มีชื่อนี้	ผู้นี้	เป็นอุป-

สัมปทาเปกขะของท่านผู้มีชื่อนี้	 สงฆ์อุปสมบทผู้มีชื่อนี้	 มีท่าน

ผู้มีชื่อนี้เป็นอุปัชฌายะ	 การอุปสมบทผู้มีชื่อนี้	 มีท่านผู้มีชื่อนี้

เป็นอุปัชฌายะ	ชอบแก่ท่านผู้ใด	ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง	ไม่ชอบ

แก่ท่านผู้ใด	ท่านผู้นั้นพึงพูด
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	 ข้าพเจ้ากล่าวความนี้เป็นครั้งที่สอง	ท่านเจ้าข้า	ขอสงฆ์

จงฟังข้าพเจ้า	ผู้มช่ืีอผูน้ี้เป็นอุปสมัปทาเปกขะของท่านผูม้ชีือ่นี	้

สงฆ์อุปสมบทผู้มีชื่อนี้	 มีท่านผู้มีชื่อนี้เป็นอุปัชฌายะ	 การ

อปุสมบทผู้มีชือ่นี้	มที่านผู้มชีื่อนีเ้ป็นอุปัชฌายะ	ชอบแก่ท่านผู้

ใด	ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง	ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด	ท่านผู้นั้นพึงพูด

	 ข้าพเจ้ากล่าวความนี้เป็นครั้งที่สาม	ท่านเจ้าข้า	ขอสงฆ์

จงฟังข้าพเจ้า	ผู้มชีือ่นี	้ผูน้ีเ้ป็นอปุสมัปทาเปกขะของท่านผูมี้ชือ่

นี้	 สงฆ์อุปสมบทผู้มีชื่อนี้	 มีท่านผู้มีชื่อน้ีเป็นอุปัชฌายะ	 การ

อปุสมบทผู้มีชือ่นี้	มที่านผู้มชีื่อนีเ้ป็นอุปัชฌายะ	ชอบแก่ท่านผู้

ใด	ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง	ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด	ท่านผู้นั้นพึงพูด

	 ผูม้ชีือ่นี	้สงฆ์อปุสมบทแล้ว	มท่ีานผูม้ชีือ่นีเ้ป็นอปัุชฌายะ	

ชอบแก่สงฆ์	เหตุนั้นจึงนิ่ง	ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้	

(๔/๘๕-๘๖/๗๗-๗๙)

จ�านวนสงฆ์เพื่อการอุปสมบท

	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 ภิกษุไม่พึงให้อุปสมบทด้วยคณะซึ่ง

มพีวกหย่อน	๑๐	รปูใดให้อปุสมบทต้องอาบติัทุกกฏ	ดูกรภกิษุ

ทั้งหลาย	 เราอนุญาตให้อุปสมบทด้วยคณะมีพวก	 ๑๐	หรือมี

พวกเกิน	๑๐	(๔/๘๙/๘๑)	

	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย	จงัหวดัอวนัตทีกัขณิาบถ	มภีกิษุน้อย
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รปู	เราอนญุาตการอปุสมบทด้วยคณะสงฆ์มวีนิยัธรเป็นที	่๕	ได้	

ทั่วปัจจันตชนบท	(๕/๒๓/๒๗)

องค์แหง่ภิกษุผู้ใหอุ้ปสมบท
(มห�วรรค)

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์คุณเหล่านี้	

พึงให้อุปสมบท	พึงให้นิสสัย	พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก	คือ

	 ๑.	ตนเองประกอบด้วยกองศีล	อันเป็นของพระอเสขะ	

และชักชวนผู้อื่นในกองศีลอันเป็นของพระอเสขะ

	 ๒.	ตนเองประกอบด้วยกองสมาธ	ิอนัเป็นของพระอเสขะ	

และชักชวนผู้อื่นในกองสมาธิ	อันเป็นของพระอเสขะ

	 ๓.	 ตนเองประกอบด้วยกองปัญญา	 อันเป็นของพระ

อเสขะ	และชักชวนผู้อื่นในกองปัญญา	อันเป็นของพระอเสขะ

	 ๔.	ตนเองประกอบด้วยกองวมุิติ	อนัเป็นของพระอเสขะ	

และชักชวนผู้อื่นในกองวิมุติ	อันเป็นของพระอเสขะ	

	 ๕.	ตนเองประกอบด้วยกองวมิตุตญิาณทัสสนะ	อนัเป็น

ของพระอเสขะ	และชักชวนผูอ่ื้นในกองวิมตุติญาณทสัสนะ	อนั

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	หรอืให้ผูอ้ืน่พยาบาลอนัเตวาสกิ	

หรือสัทธิวิหาริกผู้อาพาธ

	 ๑๗.	 อาจจะระงับเอง	 หรือหาผู้อื่นให้ช่วยระงับความ

กระสัน

	 ๑๘.	 อาจจะบรรเทาเอง	 หรือหาผู้อื่นให้ช่วยบรรเทา

ความเบื่อหน่าย	อันเกิดขึ้นแล้วโดยธรรม	(๔/๙๘/๑๐๓)

	 ๑๙.	อาจจะฝึกปรอือันเตวาสกิหรอืสทัธวิหิารกิ	ในสกิขา

อันเป็นอภิสมาจาร

	 ๒๐.	 อาจจะแนะน�าในสิกขา	 อันเป็นส่วนเบื้องต้นแห่ง

พรหมจรรย์
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	 ๒๑.	อาจจะแนะน�าในธรรมอันยิ่งขึ้นไป

	 ๒๒.	อาจจะแนะน�าในวินัยอันยิ่งขึ้นไป

	 ๒๓.	อาจจะเปลือ้งความเหน็ผดิอนัเกดิขึน้แล้วโดยธรรม	

(๔/๙๘/๑๐๓-๑๐๔)

	 ๒๔.	รู้จักอาบัติ

	 ๒๕.	รู้จักอนาบัติ

	 ๒๖.	รู้จักอาบัติเบา

	 ๒๗.	รู้จักอาบัติหนัก	(๔/๙๘/๑๐๔)

	 ๒๘.	รู้จักวิธีออกจากอาบัติ	(๔/๙๘/๑๐๓)

	 ๒๙.	 เธอจ�าปาติโมกข์ทั้งสองได้ดีโดยพิสดาร	 จ�าแนกดี	

คล่องแคล่วดี	 วินิจฉัยเรียบร้อยโดยสุตตะ	 โดยอนุพยัญชนะ	

(๔/๙๘/๑๐๔)

	 ๓๐.	มีพรรษาได้	๑๐	หรือเกิน	๑๐	(๔/๙๘/๑๐๕)

การใหป้ริวาสสำาหรับคนหลงผิดที่ขอบวช
(ติตถิยปริว�ส)

	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย	ผูท้ีเ่คยเป็นอญัญเดยีรถย์ี	หวงับรรพชา

อปุสมบทในพระธรรมวนิยันี	้พงึให้ปรวิาส	๔	เดอืนแก่เธอ
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	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	ก็แลสงฆ์พึงให้ติตถิยปริวาสอย่างนี้

	 ชัน้ต้นพงึให้กุลบตุรท่ีเคยเป็นอัญญเดยีรถย์ีปลงผมและ

หนวด	ให้ครองผ้ากาสายะให้ห่มผ้าเฉวยีงบ่า	ให้กราบเท้าภกิษุ

ทั้งหลาย	แล้วนั่งกระโหย่ง	ให้ประคองอัญชลี	สั่งว่า	จงว่าไตร-

สรณคมน์	สามจบ	แล้วกล่าวค�าขอติตถยิปรวิาสอย่างนี	้ว่าดงันี้

	 ท่านเจ้าข้า	ข้าพเจ้าผู้มีชื่อนี้	เคยเป็นอัญญเดียรถีย์	หวัง

อปุสมบทในพระธรรมวนิยันี	้ท่านเจ้าข้า	ข้าพเจ้านัน้	ขอปริวาส	

๔	เดือนต่อสงฆ์

	 พึงขอแม้ครั้งที่สอง	...	

	 พึงขอแม้ครั้งที่สาม	...

	 ภิกษุผู้ฉลาด	 ผู้สามารถ	 พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วย

ญัตติทุติยกรรมวาจา	ว่าดังนี้

	 ท่านเจ้าข้า	 ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า	 ผู้มีชื่อนี้ผู้นี้	 เคยเป็น

อัญญเดียรถีย์	หวังอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้	เธอขอปริวาส	

๔	 เดือนต่อสงฆ์	 ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว	 สงฆ์พึง

ให้ปริวาส	๔	 เดือนแก่ผู้มีชื่อนี้	 ผู้เคยเป็นอัญญเดียรถีย์	นี่เป็น

ญัตติ

	 ท่านเจ้าข้า	การให้ปรวิาส	๔	เดอืนแก่ผูม้ช่ืีอนี	้ผูเ้คยเป็น

อัญญเดียรถีย์	ชอบแก่ท่านผู้ใด	ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง	 ไม่ชอบ

แก่ท่านผู้ใด	ท่านผู้นั้นพึงพูด
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	 ปริวาส	๔	เดือน	สงฆ์ให้แล้วแก่ผู้มชีือ่นี	้ผูเ้คยเป็นอญัญ-

เดียรถีย์	ชอบแก่สงฆ์	เหตุนั้นจึงนิ่ง	ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วย

อย่างนี้	(๔/๑๐๐/๑๑๓-๑๑๔)

ข้อปฏิบัติที่ให้สงฆ์ยินดี

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	อย่างไรเล่า	กุลบุตรผู้เคยเป็นอัญญ-

เดียรถีย์	เป็นผู้ปฏิบัติให้สงฆ์ยินดี	สมควรบวชได้

	 ๑.	ดกูรภกิษทุัง้หลาย	กลุบตุรผูเ้คยเป็นอญัญเดียรถย์ีใน

พระธรรมวินัยนี้	 เข้าบ้านไม่เช้าเกินไป	กลับไม่สายเกินไป	แม้

เช่นนี้	ก็ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติให้สงฆ์ยินดี

	 ๒.	ดกูรภกิษุท้ังหลาย	อีกประการหนึง่	กลุบตุรผูเ้คยเป็น

อัญญเดียรถีย์	ไม่เป็นผู้มีหญิงแพศยาเป็นโคจร	ไม่มีหญิงหม้าย

เป็นโคจร	ไม่มีสาวเทื้อเป็นโคจร	ไม่มีบัณเฑาะก์เป็นโคจร	ไม่มี

ภิกษุณีเป็นโคจร	แม้เช่นนี้	ก็ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติให้สงฆ์ยินดี

	 ๓.	ดกูรภกิษุท้ังหลาย	อีกประการหนึง่	กลุบตุรผูเ้คยเป็น

อญัญเดยีรถย์ี	เป็นผูข้ยนัไม่เกยีจคร้านในการงานใหญ่น้อยของ

เพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย	ประกอบด้วยปัญญาพิจารณาสอด

ส่องในการนั้น	อาจท�าได้	อาจจัดการได้	แม้เช่นนี้	ก็ชื่อว่าเป็น

ผู้ปฏิบัติให้สงฆ์ยินดี

	 ๔.	ดกูรภกิษุท้ังหลาย	อีกประการหนึง่	กลุบตุรผูเ้คยเป็น
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อัญญเดียรถีย์	 เป็นผู้สนใจในการเรียนบาลี	 ในการเรียนอรรถ

กถา	ในอธิศีล	อธิจิต	อธิปัญญา	แม้เช่นนี้	ก็ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติ

ให้สงฆ์ยินดี

	 ๕.	ดกูรภกิษุท้ังหลาย	อีกประการหนึง่	กลุบตุรผูเ้คยเป็น

อัญญเดียรถีย์	ตนหลีกมาจากส�านักเดียรถีย์แห่งครูคนใด	เมื่อ

มผู้ีกล่าวตคิรูคนนัน้	ติความเหน็	ความชอบใจ	ความพอใจ	และ

ความยึดถือ	ของครูคนนั้น	ย่อมพอใจ	ร่าเริง	ชอบใจ	 เมื่อเขา

กล่าวตพิระพทุธเจ้า	พระธรรมหรอืพระสงฆ์	กลบัโกรธ	ไม่พอใจ	

ไม่ชอบใจ	กห็รอืตนหลกีมาจากส�านกัเดียรถย์ีแห่งครูคนใด	เม่ือ

มีผู้กล่าวสรรเสริญครูคนนั้น	สรรเสริญความเห็น	ความชอบใจ	

ความพอใจ	และความยึดถือของครูคนนั้น	ย่อมโกรธ	ไม่พอใจ	

ไม่ชอบใจ	 เมื่อเขากล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้า	พระธรรมหรือ

พระสงฆ์	กลับพอใจ	ร่าเริง	ชอบใจ

	 ดกูรภกิษุท้ังหลาย	ข้อนีเ้ป็นเคร่ืองสอบสวนในข้อปฏบิติั

ที่ชวนให้สงฆ์ยินดี	 แห่งกุลบุตรผู ้ เคยเป็นอัญญเดียรถีย	์

(๔/๑๐๐/๑๑๖)

	 ดกูรภกิษุท้ังหลาย	ภกิษท่ีุเคยเป็นอญัญเดยีรถย์ี	อนัพระ

อปัุชฌายะว่ากล่าวอยูโ่ดยชอบธรรม	ได้ยกวาทะของอปัุชฌายะ

เสีย	 แล้วเข้าไปสู่ลัทธิเดียรถีย์นั้นดังเดิม	 กลับมาแล้ว	 ไม่พึง

อุปสมบทให้	(๔/๑๐๐/๑๑๓)
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คนที่หา้มบวช
(อันตร�ยิกธรรม)

	 ดกูรภกิษท้ัุงหลาย	กลุบตุรเหล่านี	้ภกิษไุม่พงึให้บวช	รปู

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�า	(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.	ห้ามคนฆ่าบดิา	ไม่พึงให้อุปสมบท	ทีอ่ปุสมบทแล้ว

ต้องให้สึกเสีย	(๔/๑๒๙/๑๔๕)

	 ๑๕.	 ห้ามคนฆ่าพระอรหันต์	 ไม่พึงให้อุปสมบท	 ที่

อุปสมบทแล้วต้องให้สึกเสีย	(๔/๑๓๐/๑๔๖)

	 ๑๖.	 ห้ามคนยุแหย่หมู ่คณะให้แตกแยก	 ไม่พึงให้

อุปสมบท	ที่อุปสมบทแล้วต้องให้สึกเสีย	(๔/๑๓๑/๑๔๖)

	 ๑๗.	 ห้ามคนท�าร้ายภิกษุณี	 ไม่พึงให้อุปสมบท	 ที่

อุปสมบทแล้วต้องให้สึกเสีย	(๔/๑๓๑/๑๔๖)

	 ๑๘.	ห้ามคนท�าร้ายพระศาสดาจนถึงห้อพระโลหิต	 ไม่

พงึให้อปุสมบท	ท่ีอปุสมบทแล้วต้องให้สกึเสยี	(๔/๑๓๑/๑๔๖)

	 ๑๙.	ห้ามคนสองเพศ	ไม่พงึให้อปุสมบท	ทีอ่ปุสมบทแล้ว

ต้องให้สึกเสีย	(๔/๑๓๒/๑๔๖)

	 ๒๐.	 ห้ามคนเข้ารีดเดียรถีย์	 ไม่พึงให้อุปสมบท	 ท่ี

อุปสมบทแล้วต้องให้สึกเสีย	(๔/๑๒๖/๑๔๓)

	 ๒๑.	ห้ามบตุรทีม่ารดาบดิาไม่อนญุาต	ภกิษไุม่พงึให้บวช

สามเณร	(๔/๑๑๘/๑๓๘)	

	 ๒๒.	 ห้ามคนทุพพลภาพ	 ไม่สมประกอบ	 ภิกษุไม่พึง

บรรพชา(ให้บวชสามเณร)	(๔/๑๓๕/๑๕๐)
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นักบวชนอกศาสนา

	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 ภิกษุไม่พึงให้นิสสัยแก่ภิกษุพวก

อลัชชี	รูปใดให้	ต้องอาบัติทุกกฏ

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 ภิกษุไม่พึงอยู่อาศัยภิกษุพวกอลัชช	ี

รูปใดอยู่	ต้องอาบัติทุกกฏ	(๔/๑๓๖/๑๕๑)

อุโบสถกรรม
(อุโบสถขันธกะ)

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	เราอนุญาตให้ประชุมกันกล่าวธรรม

ในวัน	๑๔	ค�่า		๑๕	ค�่า	และ	๘	ค�่า	แห่งปักษ์	(๔/๑๔๘/๑๖๗)	

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 เราอนุญาตให้สวดปาติโมกข์	 ปักษ์

(๑๕	วัน)ละ	๑	ครั้ง	ก็แล	ภิกษุผู้ฉลาด	ผู้สามารถ	พึงประกาศ

ให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติกรรมวาจา	ว่าดังนี้

	 ท่านเจ้าข้า	ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า	ถ้าความพร้อมพรัง่ของ

สงฆ์ถงึทีแ่ล้ว	สงฆ์พงึท�าอุโบสถ	พงึสวดปาตโิมกข์	อะไรเป็นบพุ

พกิจของสงฆ์?	ท่านทั้ง	หลายพึงบอกความบริสุทธิ์	ข้าพเจ้าจัก

สวดปาติโมกข์	 พวกเราบรรดาท่ีมีอยู่ท้ังหมดจงฟัง	 จงใส่ใจซึ่ง

ปาตโิมกข์นัน้ให้ส�าเร็จประโยชน์	ท่านผู้ใดมอีาบตั	ิท่านผู้นัน้พงึ
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เปิดเผย	 เม่ืออาบัติไม่มี	 พึงนิ่งอยู่	 ก็ด้วยความเป็นผู้นิ่งแล	

ข้าพเจ้าจกัทราบท่านทัง้หลายว่าเป็นผูบ้รสิทุธิ	์กภ็กิษรุปูใด	เมือ่

สวดประกาศกว่าจะครบ	๓	จบ	ระลึกได้	ไม่ยอมเปิดเผยอาบัติ

ที่มีอยู่	สัมปชานมุสาวาทย่อมมีแก่ภิกษุรูปนั้น	ท่านทั้งหลาย	ก็

สัมปชานมุสาวาท	 พระผู ้มีพระภาคตรัสว่า	 เป็นธรรมท�า

อันตราย	เพราะฉะนั้น	ภิกษุต้องอาบัติแล้วระลึกได้	หวังความ

บรสิทุธิ	์พงึเปิดเผยอาบตัทิีมี่อยู	่เพราะเปิดเผยอาบตัแิล้ว	ความ

ผาสุกย่อมมีแก่เธอ	(๔/๑๔๙/๑๖๘)

ก�าเนิดโบสถ์ท�าอุโบสถ

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 เราอนุญาตให้สมมติวิหาร	 เรือนมุง

แถบเดียว	เรือนชั้น	เรือนโล้น	หรือถ�้า	ที่สงฆ์จ�านง	ให้เป็นโรง

อุโบสถแล้วท�าอุโบสถ	(๔/๑๕๗/๑๗๔)

ปาติโมกขุเทศ

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	ปาติโมกขุเทศนี้	คือ	ภิกษุสวดนิทาน

จบแล้ว	พึงสวดอุเทศที่เหลือด้วยสุตบท(ย่อ)	นี้เป็นปาติโมกขุ-

เทศที่	๑

	 สวดนทิาน	สวดปาราชิก	๔	จบแล้ว	พงึสวดอเุทศทีเ่หลือ

ด้วยสุตบท	นี้เป็นปาติโมกขุเทศที่	๒
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	 สวดนิทาน	สวดปาราชิก	๔	สวดสงัฆาทเิสส	๑๓	จบแล้ว	

พึงสวดอุเทศที่เหลือด้วยสุตบท	นี้เป็นปาติโมกขุเทศที่	๓

	 สวดนิทาน	สวดปาราชิก	๔	สวดสังฆาทิเสส	๑๓	สวด

อนิยต	๒	จบแล้ว	พึงสวดอุเทศที่เหลือด้วยสุตบท	นี้เป็นปาติ

โมกขุเทศที่	 ๔	 สวดโดยพิสดารหมด	 เป็นปาติโมกขุเทศท่ี	 ๕	

(๔/๑๖๗/๑๘๒)

การแสดงธรรม

	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย	เราอนญุาตให้ภกิษผุูเ้ถระแสดงธรรม

เอง	หรือให้อาราธนาผู้อื่นแสดง	(๔/๑๖๘/๑๘๓)

การขอโอกาสก่อนชี้อาบัติ

	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 เราอนุญาตให้โจทก์ขอให้จ�าเลยให้

โอกาส	ด้วยค�าว่า	ขอท่านจงให้โอกาส	ผมใคร่จะกล่าวกะท่าน	

ดังนี้	แล้วจึงโจทด้วยอาบัติ	

	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 เราอนุญาตปาติโมกข์ให้เป็นหน้าที่

ของพระเถระ	 ภิกษุไม่ได้รับอาราธนา	 ไม่พึงสวดปาติโมกข์ใน

ท่ามกลางสงฆ์	รูปใดสวด	ต้องอาบัติทุกกฏ

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 ภิกษุไม่พึงขอให้ภิกษุทั้งหลายผู้

บริสุทธิ์	ไม่มีอาบัติ	ให้โอกาสในอธิกรณ์ที่ไม่เป็นเรื่อง	ไม่มีเหตุ	
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รูปใดขอให้ท�า	ต้องอาบัติทุกกฏ	

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	ภิกษุไม่พึงสวดปาติโมกข์ในบริษัทที่

มีคฤหัสถ์ปนอยู่ด้วย	รูปใดสวด	ต้องอาบัติทุกกฏ	

(๔/๑๗๐-๑๗๔/๑๘๖-๑๘๘)

การมอบปาริสุทธิเมื่อมาอุโบสถไม่ได้

	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย	 เราอนญุาตให้ภกิษอุาพาธมอบปาร-ิ

สทุธิ

	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย	กแ็ล	ภกิษอุาพาธนัน้พงึเข้าไปหาภกิษุ

รปูหนึง่	ห่มผ้าอตุราสงค์เฉวยีงบ่า	นัง่กระโหย่ง	ประคองอญัชลี	

แล้วกล่าวค�ามอบปาริสุทธิอย่างนี้ว่า	ข้าพเจ้าขอมอบปาริสุทธิ	

ขอท่านจงน�าปาริสุทธิของข้าพเจ้าไป	ขอท่านจงบอกปาริสุทธิ

ของข้าพเจ้า
 ภิกษุรับด้วยกาย	รับด้วยวาจา	รับด้วยทั้งกายและวาจา

ก็ได้	 เป็นอันภิกษุอาพาธมอบปาริสุทธิแล้ว	 ถ้าได้ภิกษุเช่นนั้น

อย่างนี้	นั่นเป็นการดี	ถ้าไม่ได้	ภิกษุทั้งหลายพึงใช้เตียงหรือตั่ง	

หามภิกษุอาพาธนั้นมาในท่ามกลางสงฆ์	แล้วท�าอุโบสถ

	 ดกูรภกิษท้ัุงหลาย	สงฆ์เป็นวรรค(ไม่ครบทัง้หมด)	ไม่พงึ

ท�าอโุบสถเลย	ถ้าขนืท�า	ต้องอาบตัทิกุกฏ	(๔/๑๘๑/๑๙๔)	เว้น

ไว้แต่ภิกษุวิกลจริต	(๔/๑๘๔/๑๙๘)
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วิธีทำาอุโบสถ ๓ อย่าง

 ๑. สวดปาติโมกข์

	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 เราอนุญาตให้ภิกษุ	 ๔	 รูป	 สวด

ปาติโมกข์	(๔/๑๘๕/๑๙๙)

 ๒. ท�าปาริสุทธิอุโบสถ

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	เราอนุญาตให้ภิกษุ	๓	รูป	๒	รูป	ท�า

ปาริสุทธิอุโบสถแก่กัน	ก็แล	พึงท�าปาริสุทธิอุโบสถ	อย่างนี้

	 ภิกษุผู้ฉลาด	 ผู้สามารถ	 พึงประกาศให้ภิกษุเหล่านั้น

ทราบด้วยญัตติกรรมวาจา	ว่าดังนี้

	 ท่านทัง้หลายเจ้าข้า	ขอจงฟังข้าพเจ้า	อโุบสถวนันีท้ี	่๑๕	

ถ้าความพร้อมพรั่งของท่านทั้งหลายถึงท่ีแล้ว	 เราทั้งหลายพึง

ท�าปาริสุทธิอุโบสถแก่กันเถิด

	 ภิกษุผู้เถระพึงห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า	 นั่งกระโหย่ง	

ประคองอญัชลี	แล้วบอกความบรสิทุธิข์องตน	ต่อภกิษเุหล่านัน้

อย่างนี้ว่า

	 ฉันบริสุทธิ์แล้ว	เธอ	ขอเธอจ�าฉันว่า	ผู้บริสุทธิ์แล้ว

	 ฉันบริสุทธิ์แล้ว	เธอ	ขอเธอจ�าฉันว่า	ผู้บริสุทธิ์แล้ว

	 ฉันบริสุทธิ์แล้ว	เธอ	ขอเธอจ�าฉันว่า	ผู้บริสุทธิ์แล้ว
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	 ภิกษุผู้นวกะพึงห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า	 นั่งกระโหย่ง	

ประคองอญัชลีแล้วบอกความบรสิทุธิข์องตน	ต่อภกิษเุหล่านัน้

อย่างนี้ว่า

	 ผมบริสุทธิ์แล้ว	 ขอรับ	 ขอท่านทั้งหลายจ�าผมว่า	 ผู ้

บริสุทธิ์แล้ว

	 ผมบริสุทธิ์แล้ว	 ขอรับ	 ขอท่านทั้งหลายจ�าผมว่า	 ผู ้

บริสุทธิ์แล้ว

	 ผมบริสุทธิ์แล้ว	 ขอรับ	 ขอท่านทั้งหลายจ�าผมว่า	 ผู ้

บริสุทธิ์แล้ว	(๔/๑๘๕/๒๐๐-๒๐๑)

 ๓. อธิษฐานอุโบสถ

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 ในอาวาสแห่งหนึ่ง	 ถึงวันอุโบสถ	มี

ภิกษุในศาสนานี้อยู่รูปเดียว	ภิกษุนั้นพึงกวาดสถานที่เป็นที่ไป

มาแห่งภิกษุทั้งหลาย	คือจะเป็นโรงฉัน	มณฑป	หรือโคนต้นไม้

กต็าม	แล้วน่ังรออยู	่ถ้ามภีกิษเุหล่าอืน่มา	พงึท�าอโุบสถร่วมกบั

พวกเธอ	ถ้าไม่มีมา	พึงอธิษฐานว่า	วันนี้เป็นวันอุโบสถของเรา	

ถ้าไม่อธิษฐาน	ต้องอาบัติทุกกฏ	(๔/๑๘๕/๒๐๑-๒๐๒)

	 อนึ่ง	 ไม่พึงท�าอุโบสถ	 ในกาลมิใช่วันอุโบสถ	 เว้นแต่วัน

สังฆสามัคคี	(๔/๒๐๓/๒๒๑)	
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แสดงอาบัติก่อน และระหว่างท�าอุโบสถ

	 ดกูรภกิษท้ัุงหลาย	ก่อนอุโบสถ	กภ็กิษผุูรู้อ้าบติัพงึเข้าไป

หาภกิษรุปูหนึง่	ห่มผ้าอตุราสงค์เฉวยีงบ่า	นัง่กระโหย่ง	ประคอง

อัญชลี	แล้วกล่าวอย่างนี้ว่า	แน่ะเธอ	ผมต้องอาบัติมีชื่อนี้	ผม

แสดงคืนอาบัตินั้น.

	 ภิกษุผู้รับพึงถามว่า	ท่านเห็นหรือ

	 ภิกษุผู้แสดงพึงตอบว่า	ครับ	ผมเห็น

	 ภกิษผูุ้รบัพงึบอกว่า	ท่านพงึส�ารวมต่อไป	(๔/๑๘๖/๒๐๒)

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	เมื่อก�าลังสวดปาติโมกข์อยู่	ภิกษุใน

ศาสนานี้ระลึกอาบัติได้	 ภิกษุนั้นพึงบอกภิกษุใกล้เคียงอย่างน้ี

ว่า	อาวุโส	ผมต้องอาบัติมีชื่อนี้	ลุกจากที่นี้แล้วจักท�าคืนอาบัติ

นั้น	ครั้นแล้วพึงท�าอุโบสถ	ฟังปาติโมกข์	แต่ไม่พึงท�าอันตราย

แก่อุโบสถ	เพราะข้อที่ระลึกอาบัติได้นั้นเป็นปัจจัย	

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	เมื่อก�าลังสวดปาติโมกข์อยู่	ภิกษุใน

ศาสนานี้มีความสงสัยในอาบัติ	 ภิกษุนั้นพึงบอกกะภิกษุใกล้

เคียงอย่างนี้ว่า	 แน่ะเธอ	 ผมมีความสงสัยในอาบัติมีช่ือนี้	 จัก

หมดสงสัยเม่ือใด	 จักท�าคืนอาบัตินั้น	 เมื่อนั้น	 ครั้นแล้วพึงท�า

อโุบสถ	ฟังปาติโมกข์	แต่ไม่พึงท�าอันตรายแก่อุโบสถ	เพราะข้อ

ที่สงสัยนั้นเป็นปัจจัย	(๔/๑๘๘/๒๐๓)
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แสดงอาบัติทั้งคณะ

	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 ก็ในอาวาสแห่งหนึ่ง	 ถึงวันอุโบสถ	

สงฆ์ทั้งหมดต้องสภาคาบัติ	ภิกษุเหล่านั้นพึงส่งภิกษุรูปหนึ่งไป

สู่อาวาสใกล้เคียง	พอจะกลับมาทันในวันนั้น	ด้วยสั่งว่า	อาวุโส	

เธอจงไปท�าคนือาบติันัน้แล้วมา	พวกเราจกัท�าคนือาบตักิบัเธอ	

ถ้าได้ภิกษุเช่นนั้นอย่างนี้	นั่นเป็นการดี	ถ้าไม่ได้	ภิกษุผู้ฉลาด	ผู้

สามารถ	พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติกรรมวาจา	ว่าดังนี้

	 ท่านเจ้าข้า	ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า	สงฆ์ทัง้หมดนีต้้องสภา

คาบัติ	 เห็นภิกษุรูปอื่นผู้บริสุทธิ์	 ไม่มีอาบัติเมื่อใด	 จักท�าคืน

อาบัตินั้นในส�านักเธอเมื่อนั้น	 ครั้นแล้วพึงท�าอุโบสถ	 สวด

ปาตโิมกข์	แต่ไม่พงึท�าอนัตรายแก่อโุบสถ	เพราะข้อท่ีต้องสภา-

คาบัตินั้นเป็นปัจจัย	(๔/๑๘๙/๒๐๔)

ภิกษุนานาสังวาสและสมานสังวาส 

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 ก็พวกภิกษุเจ้าถิ่น/อาคันตุกะใน

ศาสนานี้ได้เห็นภิกษุอาคันตุกะ/เจ้าถิ่นมีสังวาส(การปฏิบัติ

ธรรมวินัย)ต่างกัน	 พวกเธอกลับได้ความเห็นว่ามีสังวาสเสมอ

กนั	ครัน้แล้วกไ็ม่ไต่ถามจงึท�าอโุบสถร่วมกนั	ไม่ต้องอาบติั	พวก

เธอได้ไต่ถาม	ครัน้ไต่ถามแล้ว	ไม่รงัเกยีจ	ท�าอโุบสถร่วมกัน	ต้อง

อาบตัทิกุกฏ	พวกเธอได้ไต่ถาม	ครัน้ไต่ถามแล้ว	ไม่รงัเกียจ	แยก
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กันท�าอุโบสถ	ไม่ต้องอาบัติ

	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย	 อนึง่	 พวกภกิษเุจ้าถิน่/อาคนัตกุะใน

ศาสนานี	้ ได้เห็นพวกภิกษุอาคันตุกะ/เจ้าถิ่นมีสังวาสเสมอกัน	

พวกเธอกลับได้ความเหน็ว่ามสีงัวาสต่างกนั	ครัน้แล้วกไ็ม่ไต่ถาม	

ท�าอโุบสถร่วมกนั	ต้องอาบตัทิกุกฏ	พวกเธอได้ไต่ถาม	ครัน้ไต่ถาม

แล้ว	รังเกียจ	แยกกันท�าอุโบสถ	ต้องอาบัติทุกกฏ	พวกเธอได้

ไต่ถาม	ครั้นไต่ถามแล้ว	 ไม่รังเกียจ	ท�าอุโบสถร่วมกัน	ไม่ต้อง

อาบัติ	(๔/๑๙๙/๒๑๘)

	 อนึง่	ไม่พงึสวดปาตโิมกข์	ในบรษิทัทีภ่กิษทุศุลี	หรอืต้อง

ห้ามอุปสมบทนั่งอยู่ด้วย	รูปใดสวด	ต้องอาบัติทุกกฏ	

(๔/๒๐๑/๒๒๑)

ภิกษุณีปาฏิโมกข์

	 ดกูรภกิษุท้ังหลาย	ภกิษไุม่พงึแสดงปาตโิมกข์แก่ภกิษณุ	ี

รูปใดแสดงต้องอาบัติทุกกฏ	 เราอนุญาตให้ภิกษุณีแสดง

ปาติโมกข์แก่ภิกษุณีด้วยกัน	(๗/๕๒๕/๒๑๔)

วิธีงดปาติโมกข์

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	ก็แลพึงงดอย่างนี้	 เมื่อถึงวันอุโบสถ	

๑๔	หรือ	๑๕	ค�่า	เมื่อบุคคลนั้นอยู่พร้อมหน้าสงฆ์	พึงประกาศ
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ในท่ามกลางสงฆ์ว่า	 ท่านเจ้าข้า	 ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า	 บุคคล

มีชื่อนี้	 มีอาบัติติดตัว	 ข้าพเจ้างดปาติโมกข์แก่เธอ	 เมื่อเธออยู่

พร้อมหน้าสงฆ์	ไม่พึงสวดปาติโมกข์	ดังนี้	ปาติโมกข์เป็นอันงด

แล้ว	(๗/๔๖๖/๑๘๖)

	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 ภิกษุไม่พึงงดปาติโมกข์แก่ภิกษุทั้ง

หลายทีบ่ริสทุธิ	์ไม่มอีาบตัใินเพราะเรือ่งอนัไม่สมควร	ในเพราะ

เหตุอันไม่สมควร	รูปใดงด	ต้องอาบัติทุกกฏ	(๗/๔๖๗/๑๘๗)

การงดปาฏิโมกข์อย่างเป็นธรรม และไม่เป็นธรรม

	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 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)	

 

	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 การงดปาติโมกข์ไม่เป็นธรรม	 มีมูล	

๑๐	เป็นไฉน

	 ๑.	ภิกษุผู้ต้องอาบัติปาราชิก	ไม่ได้นั่งอยู่ในบริษัทนั้น

	 ๒.	กถาปรารภผู้ต้องอาบัติปาราชิกมิได้ค้างอยู่

	 ๓.	ภิกษุผู้บอกลาสิกขาไม่ได้นั่งอยู่ในบริษัทนั้น

	 ๔.	กถาปรารภภิกษุผู้บอกลาสิกขามิได้ค้างอยู่

	 ๕.	ภิกษุร่วมสามัคคีที่เป็นธรรม

	 ๖.	ไม่ค้านสามัคคีที่เป็นธรรม

	 ๗.	กถาปรารภการค้านสามัคคีที่เป็นธรรมมิได้ค้างอยู่

	 ๘.	ไม่มภีกิษทุีม่ผีูไ้ด้เหน็	ได้ยนิ	และรงัเกยีจด้วยศลีวิบติั

	 ๙.	ไม่มีภิกษุที่มีผู้ได้เห็น	ได้ยิน	และรังเกียจด้วยอาจาร

วิบัติ

	 ๑๐.	 ไม่มีภิกษุท่ีมีผู้ได้เห็น	 ได้ยิน	 และรังเกียจด้วยทิฐิ

วิบัติ

		 นีก้ารงดปาติโมกข์ไม่เป็นธรรม	มมีลู	๑๐	(๗/๔๘๗/๑๙๒)
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	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย	การงดปาตโิมกข์เป็นธรรม	มมีลู	๑๐	

เป็นไฉน

	 ๑.	ภิกษุผู้ต้องอาบัติปาราชิกนั่งอยู่ในบริษัทนั้น

	 ๒.	กถาปรารภภิกษุผู้ต้องอาบัติปาราชิกค้างอยู่

	 ๓.	ภิกษุผู้บอกลาสิกขานั่งอยู่ในบริษัทนั้น

	 ๔.	กถาปรารภภิกษุผู้บอกลาสิกขาค้างอยู่

	 ๕.	ภิกษุไม่ร่วมสามัคคีที่เป็นธรรม

	 ๖.	ค้านสามัคคีที่เป็นธรรม

	 ๗.	กถาปรารภการค้านสามัคคีที่เป็นธรรมค้างอยู่

	 ๘.	มีภิกษุที่มีผู้ได้เห็น	ได้ยิน	และรังเกียจด้วยศีลวิบัติ

	 ๙.	มภีกิษทุีม่ผีูไ้ด้เหน็	ได้ยนิ	และรงัเกยีจด้วยอาจารวบิตัิ

	 ๑๐.	มีภิกษุที่มีผู้ได้เห็น	ได้ยิน	และรังเกียจด้วยทิฐิวิบัติ

	 นี้การงดปาติโมกข์เป็นธรรม	มีมูล	๑๐	

(๗/๔๘๘/๑๙๒-๑๙๓)

ผู้ควรโจทผู้อื่น

	 ดูกรอุบาลี	 ภิกษุผู้ปรารถนาจะโจทผู้อื่น	 พึงพิจารณา

ธรรม	๕	ประการในตน	แล้วโจทผู้อื่น	คือ

	 ๑.	 เรามีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์หรือหนอ	 เรา

ประกอบด้วยความประพฤติทางกายบริสุทธ์ิ	 ไม่มีช่อง	 ไม่มี
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ต�าหนิ	ธรรมนี้มีแก่เราหรือไม่	

	 ๒.	 เรามีความประพฤติทางวาจาบริสุทธ์ิหรือหนอ	 เรา

ประกอบด้วยความประพฤติทางวาจาบริสุทธ์ิ	 ไม่มีช่อง	 ไม่มี

ต�าหนิ	ธรรมนี้มีแก่เราหรือไม่				

	 ๓.	จิตของเรามีเมตตาปรากฏ	ไม่อาฆาตในสพรหมจารี

ทั้งหลายหรือหนอ	ธรรมนี้มีแก่เราหรือไม่	

	 ๔.	 เราเป็นพหูสูต	 ทรงสุตะ	 เป็นที่สั่งสมสุตะหรือหนอ	

ธรรมเหล่านั้นใด	 ไพเราะในเบื้องต้น	 ไพเราะในท่ามกลาง	

ไพเราะในที่สุด	 ประกาศพรหมจรรย์	 พร้อมทั้งอรรถทั้ง

พยญัชนะบรสิทุธิบ์รบิรูณ์สิน้เชงิ	ธรรมเห็นปานนัน้เป็นธรรมอนั

เราสดับมาก	 ทรงไว้คล่องปาก	 ขึ้นใจ	 แทงตลอดดีแล้วด้วย

ปัญญา	ธรรมนี้มีแก่เราหรือไม่

	 ๕.	เราจ�าปาติโมกข์ทั้งสองได้ดี	โดยพิสดาร	สวดไพเราะ	

คล่องแคล่ว	 วินิจฉัยถูกต้องโดยสุตตะ	 โดยอนุพยัญชนะหรือ

หนอ	ธรรมนี้มีแก่เราหรือไม่		

	 ดูกรอุบาลี	 ภิกษุผู ้โจทก์ปรารถนาจะโจทก์ผู ้อื่น	 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�าจรงิ	จกัไม่กล่าวด้วยค�าอนัไม่เป็นจรงิ

	 ๓.	จักกล่าวด้วยค�าสุภาพ	จักไม่กล่าวด้วยค�าหยาบ

	 ๔.	จักกล่าวด้วยค�าประกอบด้วยประโยชน์	จักไม่กล่าว

ด้วยค�าไร้ประโยชน์

	 ๕.	จักมีเมตตาจิตกล่าว	จักไม่มุ่งร้ายกล่าว

	 ดกูรอบุาล	ีภกิษุผูโ้จทก์	พงึต้ังธรรม	๕	ประการนีไ้ว้ในตน	

ผูโ้จทโดยเป็นธรรมย่อมไม่เดือดร้อน	(๗/๕๐๕,๕๐๘/๒๐๐-๒๐๑)

ธรรมส�าหรบัผูโ้จทก์ ๕ ประการ	(ผูโ้จทก์ควรตัง้จติ	๕	ประการ)
	 ดูกรอุบาลี	 ภิกษุผู ้โจทก์ปรารถนาจะโจทผู ้อื่น	 พึง

มนสิการธรรม	๕	อย่างไว้ในตน	แล้วโจทผู้อื่น	คือ

	 ๑.	ความการุญ

	 ๒.	ความหวังประโยชน์

	 ๓.	ความเอ็นดู

	 ๔.	ความออกจากอาบัติ

	 ๕.	ความท�าวินัยเป็นเบื้องหน้า	(๗/๕๑๐/๒๐๒)
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ผู้โจทก์โดยไม่เป็นธรรมย่อมเดือดร้อน

	 ดูกรอุบาลี	 ภิกษุผู้โจทก์โดยไม่เป็นธรรม	 พึงถึงความ

เดือดร้อนด้วยอาการ	๕	คือ

	 ๑.	ท่านโจทโดยกาลไม่ควร	ไม่โจทโดยกาลอนัควร	ท่าน

ต้องเดือดร้อน

	 ๒.	 ท่านโจทด้วยเรื่องไม่จริง	 ไม่โจทด้วยเรื่องจริง	 ท่าน

ต้องเดือดร้อน

	 ๓.	ท่านโจทด้วยค�าหยาบ	ไม่โจทด้วยค�าสภุาพ	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	ไม่ถกูโจทโดยกาลอนัควร	

ท่านไม่ต้องเดือดร้อน
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	 ๒.	ท่านถกูโจทด้วยเรือ่งไม่จรงิ	ไม่ได้ถกูโจทด้วยเรือ่งจรงิ	

ท่านไม่ต้องเดือดร้อน

	 ๓.	 ท่านถูกโจทด้วยค�าหยาบ	 ไม่ถูกโจทด้วยค�าสุภาพ	

ท่านไม่ต้องเดือดร้อน

	 ๔.	 ท่านถูกโจทด้วยเรื่องไม่ประกอบด้วยประโยชน์	 ไม่

ได้ถูกโจทด้วยเรื่องประกอบด้วยประโยชน์	 ท่านไม่ต้องเดือด

ร้อน

	 ๕.	ท่านถกูโจทด้วยมุง่ร้าย	ไม่ถกูโจทด้วยเมตตาจติ	ท่าน

ไม่ต้องเดือดร้อน

	 ดูกรอุบาลี	ภิกษุผู้ถูกโจทโดยไม่เป็นธรรม	 ไม่ต้องเดือด

ร้อนด้วยอาการทั้ง	๕	นี้		(๗/๕๐๗/๒๐๑)

การรับอธิกรณ์

	 ดกูรอบุาล	ีภกิษผุูป้รารถนาจะรบัอธกิรณ์	พงึรบัอธกิรณ์

ประกอบด้วยองค์	๕	คือ		 	

	 ๑.	 ภิกษุผู้ปรารถนาจะรับอธิกรณ์	 พึงพิจารณาอย่างนี้

ว่า	เราปรารถนาจะรบัอธกิรณ์นี	้เป็นกาลสมควรหรอืไม่ทีจ่ะรบั	

ถ้าภกิษุพิจารณาอยู	่รูอ้ย่างนีว่้า	เป็นกาลไม่ควรทีจ่ะรบัอธกิรณ์	

อธิกรณ์นั้น	ภิกษุไม่พึงรับ

	 ๒.	 ก็ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่	 รู้อย่างนี้ว่า	 นี้เป็นกาลควรที่
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จะรับอธิกรณ์	ภิกษุนั้นพึงพิจารณาต่อไปว่า	ที่เราปรารถนาจะ

รับอธิกรณ์นี้	 อธิกรณ์นี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่	 ถ้าภิกษุพิจารณา

อยู่	รู้อย่างนี้ว่า	อธิกรณ์นี้เป็นเรื่องไม่จริง	หาใช่เป็นเรื่องจริงไม่	

อธิกรณ์นั้น	ภิกษุไม่พึงรับ

	 ๓.	กถ้็าภกิษพิุจารณาอยู	่รู้อย่างนีว่้า	อธกิรณ์นีเ้ป็นเรือ่ง

จริง	ภิกษุนั้นพึงพิจารณาต่อไปว่า	 เราปรารถนาจะรับอธิกรณ์

นี้	 อธิกรณ์นี้ประกอบด้วยประโยชน์หรือไม่	 ถ้าภิกษุพิจารณา

อยู่	 รู้อย่างนี้ว่า	 อธิกรณ์นี้ไม่ประกอบ	 ด้วยประโยชน์	 หาใช่

ประกอบด้วยประโยชน์ไม่	ภิกษุไม่พึงรับ

	 ๔.	กถ้็าภกิษพิุจารณาอยู	่รูอ้ย่างนีว่้า	อธิกรณ์นีป้ระกอบ

ด้วยประโยชน์	ภกิษนุัน้พงึพจิารณาต่อไปว่า	เมือ่เรารบัอธกิรณ์

นี้ไว้	จักได้ภิกษุผู้เคยเห็นกัน	เคยคบกัน	เป็นฝ่ายโดยธรรมโดย

วนิยัหรอืไม่	ถ้าภกิษพิุจารณาอยู	่รู้อย่างนีว่้า	เมือ่เรารบัอธกิรณ์

นี้ไว้	 จักไม่ได้ภิกษุผู้เคยเห็นกัน	 เคยคบกัน	 เป็นฝ่ายโดยธรรม

โดยวินัย	อธิกรณ์นั้น	ภิกษุไม่พึงรับ

	 ๕.	ก็ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่	รู้อย่างนี้ว่า	เมื่อเรารับอธิกรณ์

นี้ไว้	จักได้ภิกษุผู้เคยเห็นกัน	เคยคบกัน	เป็นฝ่ายโดยธรรมโดย

วนิยั	ภกิษนุัน้พงึพจิารณาต่อไปว่า	เมือ่เรารบัอธิกรณ์นีไ้ว้	ความ

บาดหมาง	ความทะเลาะ	ความแก่งแย่ง	ความววิาท	ความแตก

แห่งสงฆ์	ความร้าวรานแห่งสงฆ์	ความถอืต่างแห่งสงฆ์	การกระ-
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ท�าต่างแห่งสงฆ์	 ซ่ึงมีการนั้นเป็นเหตุ	 จักมีแก่สงฆ์หรือไม่	 ถ้า

ภิกษุพิจารณาอยู่	 รู้อย่างนี้ว่า	 เมื่อเรารับอธิกรณ์นี้ไว้	 ความ

บาดหมาง	ความทะเลาะ	ความแก่งแย่ง	ความววิาท	ความแตก

แห่งสงฆ์	ความร้าวรานแห่งสงฆ์	ความถอืต่างแห่งสงฆ์	การกระ-

ท�าต่างแห่งสงฆ์	ซึ่งมีการนั้นเป็นเหตุ	จักมีแก่สงฆ์	อธิกรณ์นั้น	

ภิกษุไม่พึงรับ

	 กถ้็าภกิษพุจิารณาอยู	่รูอ้ย่างนีว่้า	เมือ่เรารบัอธกิรณ์นีไ้ว้	

ความบาดหมาง	ความทะเลาะ	ความแก่งแย่ง	ความวิวาท	ความ

แตกแห่งสงฆ์	 ความร้าวรานแห่งสงฆ์	 ความถือต่างแห่งสงฆ์	

การกระท�าต่างแห่งสงฆ์	 ซึ่งมีการน้ันเป็นเหตุ	 จักไม่มีแก่สงฆ	์

อธกิรณ์นัน้	ภกิษพุงึรบั

	 อุบาลี	อธิกรณ์ที่ประกอบด้วยองค์	๕	อย่างนี้แล	ภิกษุ

รับไว้จักไม่ท�าความเดือดร้อนแม้ในภายหลังแล	

(๗/๔๙๙/๑๙๗-๑๙๘)

การยกเลิกประชุม

	 ดกูรภกิษุท้ังหลาย	บริษทัเลกิประชมุเพราะอนัตราย	๑๐	

อย่างใดอย่างหนึ่ง	คือ

	 ๑.	อันตรายแต่พระราชา

	 ๒.	อันตรายแต่โจร
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	 ๓.	อันตรายแต่ไฟ

	 ๔.	อันตรายแต่น�้า

	 ๕.	อันตรายแต่มนุษย์

	 ๖.	อันตรายแต่อมนุษย์

	 ๗.	อันตรายแต่สัตว์ร้าย

	 ๘.	อันตรายแต่สัตว์เลื้อยคลาน

	 ๙.	อันตรายต่อชีวิต

	 ๑๐.	อันตรายต่อพรหมจรรย์	(๗/๔๙๐/๑๙๓)

วิธีสมมติสีมา

	 ชัน้ต้นพงึทกันมิติ	คอื	ปัพพตนมิิต	ปาสาณนมิติ	วนนมิติ-	

รกุขนมิติ	มคัคนมิติ	วมัมกินมิติ	นทนีมิิต	อทุกนมิติ	ครัน้ทกันมิติ

แล้ว	ภกิษุผูฉ้ลาด	ผูส้ามารถ	พงึประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญตัต-ิ

ทตุยิกรรมวาจา	ว่าดงันี้

	 ท่านเจ้าข้า	 ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า	 นิมิตระบุไว้โดยรอบ

แล้วเพยีงไร	ถ้าความพร้อมพรัง่ของสงฆ์ถงึท่ีแล้ว	สงฆ์พึงสมมติ

สีมาให้มีสังวาสเสมอกัน	 มีอุโบสถเดียวกัน	 ด้วยนิมิตเหล่านั้น	

นี้เป็นญัตติ

	 ท่านเจ้าข้า	 ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า	 การสมมติสีมาให้มี

สังวาสเสมอกัน	มีอุโบสถเดียวกัน	ด้วยนิมิตเหล่านั้น	 ชอบแก่
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ท่านผู้ใด	 ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง	 ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด	 ท่านผู้นั้น

พึงพูด

	 สีมาอนัสงฆ์สมมตใิห้มสีงัวาสเสมอกนั	มอีโุบสถเดยีวกนั

แล้ว	ด้วยนิมิตเหล่านั้นชอบแก่สงฆ์	เหตุนั้นจึงนิ่ง	ข้าพเจ้าทรง

ความนี้ไว้	ด้วยอย่างนี้	(๔/๑๕๔/๑๗๒-๑๗๓)

วิธีถอนโรงอุโบสถ

	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย	กแ็ล	พงึถอนโรงอโุบสถอย่างนี	้ภกิษุ

ผูฉ้ลาด	ผูส้ามารถ	พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญตัตทิตุยิกรรม

วาจา	ว่าดังนี้

	 ท่านเจ้าข้า	ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า	ถ้าความพร้อมพรัง่ของ

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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การจำาพรรษา
(วสัสปูน�ยิกขันธกะ)

	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย	เราอนญุาตให้จ�าพรรษาในฤดูฝน	รูป

ใดไม่จ�าพรรษา	ต้องอาบัติทุกกฏ	(๔/๒๐๖-๒๐๘/๒๒๔-๒๒๕)	

	 เมือ่มกีจิ	พงึไปด้วยสตัตาหกรณยีะได้	และพงึกลบัใน	๗	

วัน	(๔/๒๑๐/๒๒๖)

	 ดูกรภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้จ�าพรรษาในหมู่พวก

เกวียน	 ในเรือ	 (๔/๒๑๗/๒๔๙)	 แต่ไม่อนุญาตให้จ�าพรรษาใน

โพรงไม้	 บนต้นไม้	 ในที่แจ้ง	 ในร่ม	 ในกระท่อมผี	 ภิกษุไม่มี

เสนาสนะไม่พึงจ�าพรรษา	รูปใดจ�า	ต้องอาบัติทุกกฏ	

(๔/๒๑๘-๒๑๙/๒๔๙-๒๕๐)

	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย	กภ็กิษทุัง้หลายในศาสนานีจ้�าพรรษา

แล้วถกูสัตว์ร้ายเบยีดเบยีน	โจรเบยีดเบยีน	ปีศาจรบกวน	หญิง

แพศยารบกวน	 ทางการรบกวน	 มีภัยธรรมชาติ	 ขาดปัจจัยสี่	

ขาดการอปัุฏฐาก	หรอืภกิษอุืน่ขวนขวายท�าลายสงฆ์ให้แตกกนั	

พวกเธอพึงหลีกไปด้วยความส�าคัญว่า	 นั่นแลอันตราย	 ให้ไป

ตามชาวบ้านที่มีศรัทธาเลื่อมใส	 ไม่ต้องอาบัติ	 แต่พรรษาขาด	

(๔/๒๑๔-๒๑๖/๒๔๔-๒๔๘)
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พระพุทธานุญาตปวารณา

	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย	ภกิษไุม่พึงสมาทานมคูวตัร(การก�าหนด

ว่าจะไม่พูดกนั)	รปูใดสมาทาน	ต้องอาบติัทุกกฏ

	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 เราอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายอยู่จ�า

พรรษา	แล้วปวารณา	การปวารณานัน้จกัเป็นวิธีเหมาะสมเพือ่

ว่ากล่าวกันและกัน	เป็นวิธีออกจากอาบัติ	 เป็นวิธีเคารพพระ-

วินัยของพวกเธอ

วิธีปวารณา

	 ดกูรภกิษท้ัุงหลาย	กแ็ลพวกเธอพงึปวารณา	อย่างนี้

	 ภิกษุผู้ฉลาด	 ผู้สามารถ	 พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วย

ญัตติกรรมวาจา	ว่าดังนี้

	 ท่านเจ้าข้า	ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า	วันนี้เป็นวันปวารณา	

ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว	สงฆ์พึงปวารณา

	 ภกิษผุูเ้ถระ(ภกิษนุวกะ)	พงึห่มผ้าอตุราสงค์เฉวยีงบ่า	นัง่

กระโหย่ง	ประคองอัญชลีแล้วกล่าวปวารณาอย่างนี้	ว่าดังนี้	

	 เธอทั้งหลาย(ท่านเจ้าข้า)	ฉัน(ข้าพเจ้า)ปวารณาต่อสงฆ์	

ด้วยได้เห็นก็ดี	 ด้วยได้ฟังก็ดี	 ด้วยสงสัยก็ดี	 ขอเธอ(ท่าน)ท้ัง

หลายจงอาศัยความกรุณาว่ากล่าวฉัน(ข้าพเจ้า)	 ฉัน(ข้าพเจ้า)

เห็นอยู่จักท�าคืนเสีย
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	 เธอทั้งหลาย(ท่านเจ้าข้า)	 แม้คร้ังที่สอง	 ฉัน(ข้าพเจ้า)	

ปวารณาต่อสงฆ์	ด้วยได้เหน็กดี็	ด้วยได้ฟังกด็	ีด้วยสงสยักด็	ีขอ

เธอ(ท่าน)ทั้งหลายจงอาศัยความกรุณาว่ากล่าวฉัน(ข้าพเจ้า)	

ฉัน(ข้าพเจ้า)เห็นอยู่จักท�าคืนเสีย

	 เธอทั้งหลาย(ท่านเจ้าข้า)	 แม้ครั้งที่สาม	 ฉัน(ข้าพเจ้า)	

ปวารณาต่อสงฆ์	ด้วยได้เหน็กดี็	ด้วยได้ฟังกด็	ีด้วยสงสยักด็	ีขอ

เธอ(ท่าน)ทั้งหลายจงอาศัยความกรุณาว่ากล่าวฉัน(ข้าพเจ้า)	

ฉัน(ข้าพเจ้า)เห็นอยู่จักท�าคืนเสีย	(๔/๒๒๖/๒๖๐-๒๖๑)

 

มติสงฆ์อนุมัติ
(เตรสกัณฑ์)

อนุญาตสร้างวิหาร

	 ภิกษุผู้จะสร้างวิหารนั้น	 พึงให้แผ้วถางสถานที่จะสร้าง

วิหารเสียก่อน	 แล้วเข้าไปหาสงฆ์	 ห่มผ้าอุตตราสงค์เฉวียงบ่า	

กราบเท้าภิกษุทั้งหลายผู้แก่พรรษา	แล้วนั่งกระโหย่ง	ประนม

มือ	กล่าวอย่างนี้ว่า	ท่านเจ้าข้า	ข้าพเจ้าใคร่จะสร้างวิหารใหญ่	

อันมีเจ้าของ	 เฉพาะตนเอง	ท่านเจ้าข้า	 ข้าพเจ้านั้นขอสงฆ์ให้

ตรวจดูสถานที่จะสร้างวิหาร	
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	 พึงขอแม้ครั้งที่สอง	...

	 พึงขอแม้ครั้งที่สาม	...

	 ก็แลสงฆ์พึงสมมติอย่างนี้	 คือ	 ภิกษุรูปหนึ่ง	 ผู้ฉลาด	 ผู้

สามารถ	พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญตัติทุติยกรรมวาจา	ว่า

ดังนี้

	 ท่านเจ้าข้า	 ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า	 ภิกษุมีชื่อนี้ผู้นี้เป็นผู้

ใคร่จะสร้างวิหารใหญ่	อันมีเจ้าของ	เฉพาะตนเอง	เธอขอสงฆ์

ให้ตรวจดสูถานทีจ่ะสร้างวหิาร	ถ้าความพร้อมพร่ังของสงฆ์ถงึที่

แล้ว	สงฆ์พึงสมมติภิกษุทั้งหลายมีชื่อนี้	และมีชื่อนี้	เพื่อตรวจดู

สถานที่จะสร้างวิหารของภิกษุมีชื่อนี้	นี่เป็นญัตติ	

	 ท่านเจ้าข้า	 การสมมติภิกษุท้ังหลายมีชื่อนี้	 และมีชื่อนี้	

เพื่อตรวจดูสถานท่ีจะสร้างวิหารของภิกษุมีชื่อนี้	 ชอบแก่ท่าน

ผู้ใดท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง	ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด	ท่านผู้นั้นพึงพูด

	 ภกิษุทัง้หลายมช่ืีอนี	้และมช่ืีอนี	้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

	 ภกิษผุูจ้ะสร้างวหิารนัน้	พึงเข้าไปหาสงฆ์	ห่มผ้าอตุตรา-

สงค์เฉวียงบ่า	 กราบเท้าภิกษุท้ังหลายผู้แก่พรรษา	 แล้วนั่ง

กระโหย่ง	ประนมมือ	กล่าวอย่างนี้ว่า	ท่านเจ้าข้า	ข้าพเจ้าใคร่

จะสร้างวิหารใหญ่	 อันมีเจ้าของ	 เฉพาะตนเอง	 ท่านเจ้าข้า	

ข้าพเจ้านั้นขอสงฆ์ให้แสดงสถานที่จะสร้างวิหาร	

	 พึงขอแม้ครั้งที่สอง	...

	 พึงขอแม้ครั้งที่สาม	...

	 ภกิษุรูปหนึง่ผูฉ้ลาด	ผูส้ามารถ	พงึประกาศให้สงฆ์ทราบ

ด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา	ว่าดังนี้

	 ท่านเจ้าข้า	ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า	ภิกษุมีชื่อนี้ผู้นี้	เป็นผู้

ใคร่จะสร้างวิหารใหญ่	อันมีเจ้าของ	เฉพาะตนเอง	เธอขอสงฆ์

ให้แสดงสถานทีจ่ะสร้างวหิาร	ถ้าความพร้อมพรัง่ของสงฆ์ถงึท่ี

แล้ว	 สงฆ์พึงแสดงสถานที่จะสร้างวิหารแก่ภิกษุมีชื่อนี้	 นี่เป็น

ญัตติ

	 ท่านเจ้าข้า	การแสดงสถานท่ีจะสร้างวหิารของภกิษมุชีือ่

นี้	 ชอบแก่ท่านผู้ใด	 ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง	 ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด

ท่านผู้นั้นพึงพูด
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	 สถานทีจ่ะสร้างวหิารของภกิษมุช่ืีอนี	้อนัสงฆ์แสดงแล้ว	

ชอบแก่สงฆ์	 เหตุนั้นจึงนิ่ง	 ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี	้

(๑/๕๒๓-๕๒๔/๖๕๖-๖๕๗)

อนุญาตสร้างกุฏี

	 ภิกษุผู้จะสร้างกุฎีนั้น	 พึงให้แผ้วถางพื้นที่ที่จะสร้างกุฎี

นั้นเสียก่อน	แล้วเข้าไปหาสงฆ์ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า	กราบ

เท้าภิกษุทั้งหลาย	 ผู้แก่พรรษากว่า	 แล้วนั่งกระโหย่ง	 ประนม

มือกล่าวอย่างนี้ว่า	

	 ท่านเจ้าข้า	 ข้าพเจ้าใคร่จะสร้างกุฎีอันหาเจ้าของมิได	้

เฉพาะตนเอง	ด้วยอาการขอเอาเอง	ท่านเจา้ข้า	ข้าพเจ้านัน้ขอ

สงฆ์ให้ตรวจดูพื้นที่ที่จะสร้างกุฎี	

	 พึงขอแม้ครั้งที่สอง	...

	 พึงขอแม้ครั้งที่สาม	...

	 ถ้าสงฆ์ท้ังหมดจะอุตสาหะไปตรวจดูพื้นที่ที่จะสร้างกุฎี

ได้	ก็พึงไปตรวจดูด้วยกันทั้งหมด	ถ้าไม่อุตสาหะ	ในหมู่สงฆ์นั้น	

ภิกษุเหล่าใดฉลาด	สามารถจะรู้ได้ว่า	เป็นสถานมีผู้จองไว้หรือ

ไม่	 เป็นสถานมีชานเดินได้รอบหรือไม่	 สงฆ์พึงขอสมมติภิกษุ

เหล่านั้นไปแทนสงฆ์

	 ก็แลสงฆ์พึงสมมติอย่างนี้	 คือ	 ภิกษุผู้ฉลาด	 ผู้สามารถ	



157

พระไตรปิฎกชดุพิเศษ   แก่นพระวนัิยปิฎก

พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา	ว่าดังนี้

	 ท่านเจ้าข้า	ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า	ภิกษุมีชื่อนี้ผู้นี้	เป็นผู้

ใคร่จะสร้างกุฎอีนัหาเจ้าของมไิด้	เฉพาะตนเอง	ด้วยอาการขอ

เอาเอง	เธอขอสงฆ์ให้ตรวจดพูืน้ทีท่ีจ่ะสร้างกุฎ	ีถ้าความพร้อม

พรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว	สงฆ์พึงสมมติภิกษุทั้งหลายมีชื่อนี้	 และ

มชีือ่นี	้เพือ่ตรวจดูพ้ืนท่ีท่ีจะสร้างกุฎขีองภกิษุมชีือ่นี	้นีเ่ป็นญัตต	ิ

	 ท่านเจ้าข้า	 การสมมติภิกษุท้ังหลายมีชื่อนี้	 และมีชื่อนี้	

เพ่ือตรวจดพ้ืูนทีท่ีจ่ะสร้างกฎุขีองภกิษมีุช่ือนี	้ชอบแก่ท่านผูใ้ด	

ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง	ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด	ท่านผู้นั้นพึงพูด	

	 ภกิษุทัง้หลายมช่ืีอนี	้และมช่ืีอนี	้อนัสงฆ์สมมติแล้ว	เพือ่

ตรวจดูพื้นที่ที่จะสร้างกุฎีของภิกษุมีชื่อนี้	ชอบแก่สงฆ์	เหตุนั้น

จึงนิ่ง	ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้	ด้วยอย่างนี้

	 ภิกษุทั้งหลายผู้อันสงฆ์สมมติแล้วเหล่านั้น	พึงไป	ณ	ที่

นั้น	ตรวจดูพื้นที่ที่จะสร้างกุฎี	พึงทราบว่าเป็นสถานมีผู้จองไว้	

หรอืเป็นสถานไม่มผีูจ้องไว้	เป็นสถานมีชานเดนิได้รอบหรอืเป็น

สถานไม่มีชานเดินได้รอบ	ถ้าเป็นสถานมีผู้จองไว้	 ทั้งไม่มีชาน

เดินได้รอบ	พึงบอกว่า	 อย่าสร้างลงในที่นี้	 ถ้าเป็นสถานไม่มีผู้

จองไว้	ทั้งมีชานเดินได้รอบ	พึงแจ้งแก่สงฆ์ว่า	เป็นสถานไม่มีผู้

จองไว้	ทั้งมีชานเดินได้รอบ	

	 ภกิษุผูจ้ะสร้างกุฎนีัน้	พงึเข้าไปหาสงฆ์ห่มผ้าอตุตราสงค์
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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

สร้างกฎุอีนัหาเจ้าของมไิด้	เฉพาะตนเอง	ด้วยอาการขอเอาเอง	

เธอขอสงฆ์ให้แสดงพื้นที่ที่จะสร้างกุฎี	 ถ้าความพร้อมพรั่งของ

สงฆ์ถึงที่แล้ว	สงฆ์พึงแสดงพื้นที่ที่จะสร้างกุฎีแก่ภิกษุมีชื่อนี้	นี่

เป็นญัตติ	

	 ท่านเจ้าข้า	การแสดงพืน้ทีท่ีจ่ะสร้างกฎีุของภกิษุมช่ืีอนี	้

ชอบแก่ท่านผู้ใด	ท่านผูน้ัน้พงึเป็นผูน้ิง่	ไม่ชอบแก่ท่านผูใ้ด	ท่าน

ผู้นั้นพึงพูด

	 พ้ืนที่ที่จะสร้างกุฎีของภิกษุมีช่ือนี้	 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	ถ้าความพร้อมพรัง่ของ

สงฆ์ถึงที่แล้ว	 สงฆ์พึงสมมติภิกษุมีช่ือนี้	 เป็นผู้ให้ถือเสนาสนะ	

นี้เป็นญัตติ

	 ท่านเจ้าข้า	การสมมติภิกษุมีชื่อนี้เป็นผู้ให้ถือเสนาสนะ	

ชอบแก่ท่านผู้ใด	ท่านผูน้ัน้พงึเป็นผูน้ิง่	ไม่ชอบแก่ท่านผูใ้ด	ท่าน

ผู้นั้นพึงพูด

	 ภิกษุมีชื่อนี้	 สงฆ์สมมติให้เป็นผู้ถือเสนาสนะแล้ว	 ชอบ

แก่สงฆ์	เหตุนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้	ด้วยอย่างนี้		

(๗/๒๗๘/๘๑)

อนุมัติผู้แต่งตั้ง(จัดสรร)เสนาสนะและแจกอาหาร

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	ถ้าเช่นนั้น	สงฆ์จงสมมติภิกษุให้เป็น

ผู้แต่งตัง้เสนาสนะและแจกอาหาร	ดูกรภกิษทุัง้หลาย	กแ็ลสงฆ์

พึงสมมติอย่างนี้	เบื้องต้นพึงขอให้ภิกษุนั้นรับ	ครั้นแล้วภิกษุผู้

ฉลาด	ผูส้ามารถ	พึงประกาศให้สงฆ์ทราบ	ด้วยญตัตทิตุยิกรรม-

วาจา	ว่าดังนี้
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	 ท่านเจ้าข้า	ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า	ถ้าความพรัง่พร้อมของ

สงฆ์ถึงที่แล้ว	 สงฆ์พึงสมมติท่าน...	 ให้เป็นผู้แต่งตั้งเสนาสนะ

และแจกอาหาร	นี่เป็นญัตติ	

	 ท่านเจ้าข้า	การสมมติท่าน...	ให้เป็นผู้แต่งตั้งเสนาสนะ

และแจกอาหาร	ชอบแก่ท่านผูใ้ด	ท่านผูน้ัน้พงึเป็นผู้นิง่	ไม่ชอบ

แก่ท่านผู้ใด	ท่านผู้นั้นพึงพูด	

	 ท่าน...	อนัสงฆ์สมมตใิห้เป็นผูแ้ต่งต้ังเสนาสนะและแจก

อาหารแล้ว	 ชอบแก่สงฆ์	 เหตุนั้นจึงนิ่ง	 ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้	

ด้วยอย่างนี้	(๑/๕๔๐/๖๖๗)

วิธีสมมติภิกษุผู้สั่งสอนภิกษุณี/อุบาสกิา
(ป�จิตติยกัณฑ์)

	 พึงขอร้องภิกษุผู ้นั้นก่อน	 คร้ันแล้วภิกษุผู ้ฉลาด	 ผู ้

สามารถ	พึงประกาศให้สงฆ์ทราบ	ด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา	

ว่าดังนี้

	 ท่านเจ้าข้า	ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า	ถ้าความพร้อมพรัง่ของ

สงฆ์ถึงที่แล้ว	 สงฆ์พึงสมมติภิกษุมีช่ือนี้ให้เป็นผู้กล่าวสอน

ภิกษุณี	นี่เป็นญัตติ
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	 ท่านเจ้าข้า	 การสมมติภิกษุมีชื่อนี้ให้เป็นผู้กล่าวสอน

ภิกษุณีชอบแก่ท่านผู้ใด	ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง	 ไม่ชอบแก่ท่าน

ผู้ใด	ท่านผู้นั้นพึงพูด

	 ข้าพเจ้ากล่าวความนี้เป็นครั้งที่สอง	ท่านเจ้าข้า	ฯ

	 ข้าพเจ้ากล่าวความนี้เป็นครั้งที่สาม	ท่านเจ้าข้่า	ฯ

	 ภิกษุมีชื่อน้ี	 สงฆ์สมมติให้เป็นผู้กล่าวสอนภิกษุณีแล้ว	

ชอบแก่สงฆ์	 เหตุนั้นจึงนิ่ง	 ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้	 ด้วยอย่างนี้	

(๒/๔๐๖/๓๘๓)

องค์คุณ ๘ ของภิกษุผู้ควรกล่าวสอนภิกษุณี

	 ๑.	เป็นผู้มีศลี	คอืส�ารวมด้วยปาตโิมกขสงัวรศลี	สมบรูณ์

ด้วยอาจาระและโคจรอยู่	 มีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อย	

สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย		

	 ๒.	เป็นพหูสูต	คือทรงสุตะ	เป็นผู้สั่งสมสุตะ	ธรรมเหล่า

นั้นใด	งามในเบื้องต้น	งามในท่ามกลาง	งามในที่สุด	ประกาศ

พรหมจรรย์	 พร้อมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะครบบริบูรณ์บริสุทธ์ิ	

ธรรมเห็นปานนั้น	 อันภิกษุนั้นได้สดับมาก	ทรงจ�าไว้ได้	 คล่อง

ปาก	ขึ้นใจ	แทงตลอดด้วยปัญญา

	 ๓.	 พระปาติโมกข์ท้ังสองมาแล้วด้วยดีโดยพิสดารแก่

ภิกษุน้ัน	 คือ	 ภิกษุน้ันจ�าแนกได้ดี	 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
ว่าด้วยการทำาคืนอาบัติสงัฆาทิเสส

ปาริวาสกิวัตร
(ป�ริว�สกิขันธกะ)

	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย	เพราะเหตนุีแ้ล	เราจกับญัญตัวิตัรแก่

ภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ปริวาส	โดยประการที่ภิกษุผู้อยู่ปริวาส	ต้อง

ประพฤติทุกรูป	คือ

หมวดที่ ๑

	 ดกูรภกิษท้ัุงหลาย	 อันภิกษผุูอ้ยูป่รวิาสพงึประพฤตชิอบ	

วธิปีระพฤตชิอบในวตัรน้ัน	ดังต่อไปนี	้อันภิกษผุูป้รวิาส

	 ไม่พึงให้อุปสมบท

	 ไม่พึงให้นิสัย

	 ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก

	 ไม่พึงรับสมมติเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี

	 แม้ได้รับสมมติแล้ว	ก็ไม่พึงสั่งสอนภิกษุณี

	 สงฆ์ให้ปริวาสเพื่ออาบัติใด	ไม่พึงต้องอาบัตินั้น

	 ไม่พึงต้องอาบัติอื่นอันเช่นกัน
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	 ไม่พึงต้องอาบัติอันเลวทรามกว่านั้น

	 ไม่พึงติกรรม

	 ไม่พึงติภิกษุทั้งหลายผู้ท�ากรรม

	 ไม่พงึห้ามอโุบสถแก่ปกตตัตะภกิษุ(ผูเ้ป็นภกิษุโดยปกติ)

	 ไม่พึงห้ามปวารณาแก่ปกตัตตะภิกษุ

	 ไม่พึงท�าการไต่สวน

	 ไม่พึงเริ่มอนุวาทาธิกรณ์

	 ไม่พึงยังภิกษุอื่นให้ท�าโอกาส

	 ไม่พึงโจทภิกษุอื่น

	 ไม่พึงให้ภิกษุอื่นให้การ

	 ไม่พึงช่วยภิกษุกับภิกษุให้สู้อธิกรณ์กัน	

หมวดที่ ๒

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	อันภิกษุผู้อยู่ปริวาส	

	 ไม่พึงไปข้างหน้าแห่งปกตัตตะภิกษุ

	 ไม่พึงนั่งข้างหน้าแห่งปกตัตตะภิกษุ

	 พึงพอใจด้วยอาสนะสดุท้าย	ท่ีนอนสดุท้าย	วหิารสดุท้าย

ของสงฆ์	ที่สงฆ์จะพึงให้แก่เธอ

	 ไม่พึงมีปกตัตตะภิกษุ	เป็นสมณะน�าหน้า	หรือตามหลัง

เข้าไปสู่สกุล
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	 ไม่พึงสมาทานอารัญญิกธุดงค์

	 ไม่พึงสมาทานปิณฑปาติกธุดงค์	และ

	 ไม่พงึให้เขาน�าบณิฑบาตมาส่ง	เพราะปัจจยันัน้	ด้วยคดิ

ว่าคนทั้งหลายอย่ารู้เรา	

หมวดที่ ๓

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	อันภิกษุผู้อยู่ปริวาส	เป็นอาคันตุกะ

ไปพึงบอก	มีอาคันตุกะมาก็พึงบอก	พึงบอกในอุโบสถ	พึงบอก

ในปวารณา	ถ้าอาพาธ	พึงสั่งทูตให้บอก	

หมวดที่ ๔

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	อันภิกษุผู้อยู่ปริวาส	

	 ไม่พึงออกจากอาวาสทีม่ภีกิษ	ุไปสูอ่าวาสท่ีหาภกิษุมไิด้

	 ไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ	 ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสท่ีหา

ภิกษุมิได้

	 ไม่พึงออกจากอาวาสท่ีมีภิกษุ	 ไปสู่อาวาสหรือถิ่นมิใช่

อาวาสที่หาภิกษุมิได้

	 ไม่พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ	 ไปสู่อาวาสท่ีหา

ภิกษุมิได้

	 ไม่พงึออกจากถิน่มใิช่อาวาสทีม่ภีกิษุ	ไปสู่ถิน่มใิช่อาวาส
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ที่หาภิกษุมิได้

	 ไม่พงึออกจากถิน่มใิช่อาวาสทีม่ภิีกษุ	ไปสูอ่าวาสหรอืถิน่

มิใช่อาวาสที่หาภิกษุมิได้

	 ไม่พึงออกจากอาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ	 ไปสู่

อาวาสที่หาภิกษุมิได้

	 ไม่พงึออกจากอาวาสหรอืถิน่มใิช่อาวาสทีม่ภีกิษ	ุไปสูถ่ิน่

มิใช่อาวาสที่หาภิกษุมิได้

	 ไม่พึงออกจากอาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ	 ไปสู่

อาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่หาภิกษุมิได้	

	 ทั้งนี้	เว้นแต่ไปกับปกตัตตะภิกษุ	เว้นแต่มีอันตราย	

หมวดที่ ๕

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	อันภิกษุผู้อยู่ปริวาส	

	 ไม่พึงออกจากอาวาสท่ีมีภิกษุ	 ไปสู่อาวาสที่มีภิกษุ	 แต่

เป็นนานาสังวาส

	 ไม่พงึออกจากอาวาสทีม่ภีกิษ	ุไปสูถ่ิน่มใิช่อาวาสทีม่ภีกิษ	ุ

แต่เป็นนานาสังวาส

	 ไม่พึงออกจากอาวาสท่ีมีภิกษุ	 ไปสู่อาวาสหรือถิ่นมิใช่

อาวาสที่มีภิกษุ	แต่เป็นนานาสังวาส

	 ไม่พงึออกจากถ่ินมใิช่อาวาสทีม่ภีกิษ	ุไปสูอ่าวาสทีม่ภีกิษ	ุ
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แต่เป็นนานาสังวาส

	 ไม่พงึออกจากถิน่มใิช่อาวาสทีม่ภีกิษุ	ไปสู่ถิน่มใิช่อาวาส

ที่มีภิกษุ	แต่เป็นนานาสังวาส

	 ไม่พงึออกจากถิน่มใิช่อาวาสทีม่ภิีกษุ	ไปสูอ่าวาสหรอืถิน่

มิใช่อาวาสที่มีภิกษุ	แต่เป็นนานาสังวาส

	 ไม่พึงออกจากอาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ	 ไปสู่

อาวาสที่มีภิกษุ	แต่เป็นนานาสังวาส

	 ไม่พงึออกจากอาวาสหรอืถิน่มใิช่อาวาสทีม่ภีกิษ	ุไปสูถ่ิน่

มิใช่อาวาสที่มีภิกษุ	แต่เป็นนานาสังวาส

	 ไม่พึงออกจากอาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ	 ไปสู่

อาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ	แต่เป็นนานาสังวาส	

	 ทั้งนี้	เว้นแต่ไปกับปกตัตตะภิกษุ	เว้นแต่มีอันตราย	

หมวดที่ ๖

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	อันภิกษุผู้อยู่ปริวาส	

	 พึงออกจากอาวาสท่ีมีภิกษุ	 ไปสู่อาวาสที่มีภิกษุ	 เป็น

สมานสังวาส

	 พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ	 ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ	

เป็นสมานสังวาส

	 พึงออกจากอาวาสท่ีมีภิกษุ	 ไปสู ่อาวาสหรือถิ่นมิใช่
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อาวาสที่มีภิกษุ	เป็นสมานสังวาส

	 พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ	 ไปสู่อาวาสที่มีภิกษุ	

เป็นสมานสังวาส

	 พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ	ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่

มีภิกษุ	เป็นสมานสังวาส

	 พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสท่ีมีภิกษุ	 ไปสู่อาวาสหรือถิ่น

มิใช่อาวาสที่มีภิกษุ	เป็นสมานสังวาส

	 พึงออกจากอาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ	 ไปสู ่

อาวาสที่มีภิกษุ	เป็นสมานสังวาส

	 พึงออกจากอาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ	 ไปสู่ถิ่น

มิใช่อาวาสที่มีภิกษุ	เป็นสมานสังวาส

	 พึงออกจากอาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ	 ไปสู ่

อาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ	เป็นสมานสังวาส

	 ทั้งนี้	ที่รู้ว่าอาจจะไปถึงในวันนี้เทียว

หมวดที่ ๗
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	อันภิกษุผู้อยู่ปริวาส	

	 ไม่พึงอยู่ในที่มุงอันเดียวกันในอาวาสกับปกตัตตะภิกษุ

	 ไม่พึงอยู่ในที่มุงอันเดียวกันในถิ่นมิใช่อาวาส

	 ไม่พึงอยู ่ในท่ีมุงอันเดียวกันในอาวาสก็ดี	 ในถิ่นมิใช่

อาวาสก็ดี
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	 เห็นปกตัตตะภิกษุแล้ว	พึงลุกออกจากอาสนะ

	 พึงนิมนต์ปกตัตตะภิกษุให้นั่ง

	 ไม่พึงนั่งในอาสนะเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ

	 เมือ่ปกตตัตะภกิษนุัง่	ณ	อาสนะต�า่	ไม่พงึนัง่	ณ	อาสนะสงู

	 เมื่อปกตัตตะภิกษุนั่ง	ณ	พื้นดิน	ไม่พึงนั่ง	ณ	อาสนะ

	 ไม่พึงจงกรมในที่จงกรมอันเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ

	 เมือ่ปกตตัตะภกิษจุงกรมอยูใ่นทีจ่งกรมต�า่	ไม่พงึจงกรม

ในที่จงกรมสูง

	 เมื่อปกตัตตะภิกษุจงกรม	ณ	พื้นดิน	 ไม่พึงจงกรมในที่

จงกรม	

หมวดที่ ๘

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	อันภิกษุผู้อยู่ปริวาส	

	 ไม่พึงอยู่ในท่ีมุงเดียวกันในอาวาส	กับภิกษุอยู่ปริวาสผู้

แก่พรรษากว่า

	 ไม่พึงอยู่ในที่มุงเดียวกันในถิ่นมิใช่อาวาส

	 ไม่พึงอยู่ในท่ีมุงเดียวกันในอาวาสก็ดี	 ในถิ่นมิใช่อาวาส

ก็ดี

	 ไม่พึงนั่งในอาสนะเดียวกันกับภิกษุอยู ่ปริวาสผู ้แก่

พรรษากว่า	หรอืกบัภิกษผูุ้ควรชกัเข้าหาอาบตัเิดมิ	หรอืกบัภิกษุ
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ผู้ควรมานัต	หรือกับภิกษุผู้ประพฤติมานัต	หรือกับภิกษุผู้ควร

อัพภาน

	 เมือ่เธอเหล่านัน้นัง่	ณ	อาสนะต�า่	ไม่พงึนัง่	ณ	อาสนะสงู

	 เมื่อเธอเหล่านั้นนั่ง	ณ	พื้นดิน	ไม่พึงนั่ง	ณ	อาสนะ

	 ไม่พึงจงกรมในที่จงกรมเดียวกัน

	 เม่ือเธอเหล่านั้นจงกรมอยู่ในที่จงกรมต�่า	 ไม่พึงจงกรม

ในที่จงกรมสูง

	 เมื่อเธอเหล่านั้นจงกรมอยู่	ณ	พื้นดิน	ไม่พึงจงกรมในที่

จงกรม	(๖/๓๒๑-๓๒๙/๑๓๐-๑๓๔)

หมวดพิเศษ

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	อันภิกษุผู้อยู่ปริวาสไม่พึงยินดีการ	

กราบไหว้	การลุกรับ	อัญชลีกรรม	สามีจิกรรม	การน�าอาสนะ

มาให้	การน�าที่นอนมาให้	การล้างเท้า	การตั้งตั่งรองเท้า	การ

ตัง้กระเบือ้งเชด็เท้า	การรบับาตร	จวีร	การถหูลงัให้เมือ่อาบน�า้	

ของปกตัตตะภิกษุทั้งหลาย	รูปใดยินดี	ต้องอาบัติทุกกฏ

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	เราอนุญาตการกราบไหว้	การลุกรับ	

อญัชลีกรรม	สามจีกิรรม	การน�าอาสนะมาให้	การน�าทีน่อนมา

ให้	การล้างเท้า	การตัง้ตัง่รองเท้า	การตัง้กระเบือ้งเชด็เท้า	การ

รับบาตร	 จีวร	 การถูหลังให้เมื่ออาบน�้าของภิกษุทั้งหลายผู้อยู่
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ปริวาสด้วยกัน	ตามล�าดับผู้แก่พรรษา

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	เราอนุญาตกิจ	๕	อย่าง	คือ	อุโบสถ	

ปวารณา	ผ้าอาบน�้าฝน	การสละภัตร	และการรับภัตร	แก่ภิกษุ

ทั้งหลายผู้อยู่ปริวาสด้วยกัน	ตามล�าดับผู้แก่พรรษา		

(๖/๓๒๑/๑๓๐)

 

การขอและการใหม้านัต
การปฏิบัติเพื่อสละกรรม

(สมุจจยขันธกะ)

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	ก็แล	สงฆ์พึงให้มานัตอย่างนี้

	 ภิกษุผู้ต้องอาบัตินั้น	พึงเข้าไปหาสงฆ์	ห่มผ้าอุตราสงค์

เฉวียงบ่า	 ไหว้เท้าภิกษุผู้แก่กว่า	นั่งกระโหย่ง	ประคองอัญชลี	

แล้วกล่าวค�าขอมานัต	ว่าดังนี้

	 ท่านเจ้าข้า	ข้าพเจ้าต้องอาบัติตัวหนึ่ง	ชื่อ...	ไม่ได้ปิดบัง

ไว้	ท่านเจ้าข้า	ข้าพเจ้านั้นขอมานัต	๖	ราตรี	เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง	

ชื่อ...	 ไม่ได้ปิดบังไว้กะสงฆ์	 ท่านเจ้าข้า	 ข้าพเจ้าต้องอาบัติตัว

หนึ่งชื่อ...	ไม่ได้ปิดบังไว้

	 ท่านเจ้าข้า	แม้คร้ังท่ีสอง	ข้าพเจ้านัน้ขอมานตั	๖	ราตรี	ฯ
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	 ท่านเจ้าข้า	แม้คร้ังท่ีสาม	ข้าพเจ้านัน้ขอมานตั	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	การให้มานตั	๖	ราตร	ีเพือ่อาบตัติวัหนึง่	ชือ่...	

ไม่ได้ปิดบังไว้แก่ภิกษุนี้	ชอบแก่ท่านผู้ใด	ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง	

ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด	ท่านผู้นั้นพึงพูด

	 ข้าพเจ้ากล่าวความนี้	แม้ครั้งที่สอง	ท่านเจ้าข้า	ฯ

	 ข้าพเจ้ากล่าวความนี้	แม้ครั้งที่สาม	ท่านเจ้าข้า	ฯ

	 มานัต	๖	ราตรี	 เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง	ชื่อ...	ไม่ได้ปิดบังไว้	

สงฆ์ให้แล้วแก่ภิกษุนี้	 ชอบแก่สงฆ์	 เหตุนั้นจึงนิ่ง	 ข้าพเจ้าทรง

ความนีไ้ว้	ด้วยอย่างนี	้(๖/๓๗๘-๓๗๙/๑๕๙-๑๖๐)

การเก็บมานัต

	 ดกูรภกิษุท้ังหลาย	เราอนญุาตให้เกบ็มานตั	ดกูรภิกษทุัง้

หลาย	ก็แล	วิธีเก็บมานัตพึงเก็บอย่างนี้
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	 ภิกษุผู้ประพฤติมานัตนั้น	พึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่ง	ห่ม

ผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า	นั่งกระโหย่ง	ประคองอัญชลี	แล้วกล่าว

ค�าเก็บมานัต	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�าสมาทานว่าดังนี	้ข้าพเจ้าสมาทานมานตั	มานตัเป็นอนั

สมาทานแล้ว	 หรือกล่าวค�าสมาทานว่า	 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�าขออัพภาน	ว่าดังนี้

	 ท่านเจ้าข้า	ข้าพเจ้าต้องอาบัติตัวหนึ่ง	ชื่อ...	ไม่ได้ปิดบัง

ไว้	ข้าพเจ้านั้นได้ขอมานัต	๖	ราตรี	เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง	ชื่อ...	ไม่

ได้ปิดบังไว้กะสงฆ์	สงฆ์ได้ให้มานัต	๖	ราตรี	เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง	

ชื่อ...	 ไม่ได้ปิดบังไว้แก่ข้าพเจ้านั้น	 ท่านเจ้าข้า	 ข้าพเจ้าน้ัน

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	

เพ่ืออาบตัติวัหนึง่	ชือ่...	ไม่ได้ปิดบงัไว้แก่ภกิษ	ุภกิษนุัน้ประพฤติ

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	

ข้าพเจ้าทรงความนีไ้ว้ด้วยอย่างนี	้(๖/๓๘๑-๓๘๒/๑๖๑-๑๖๒)

สทุธันตปริวาส
ว่าด้วยการทำาคืนอาบัติสงัฆาทิเสสหลายตัว หลายเวลา

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	สงฆ์จงให้สุทธันตปริวาส	เพื่ออาบัติ

เหล่านั้นแก่ภิกษุนั้น	
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	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	ก็แล	สงฆ์พึงให้สุทธันตปริวาสอย่าง

นี้	ภิกษุนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์	ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า	ไหว้เท้า

ภิกษุผู้แก่กว่า	นั่งกระโหย่ง	ประคองอัญชลี	แล้วกล่าวค�าขอว่า

ดังนี้

	 ท่านเจ้าข้า	 ข้าพเจ้าต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว	

ข้าพเจ้าไม่รู้ที่สุดอาบัติ	 ไม่รู้ท่ีสุดราตรี	 ระลึกท่ีสุดอาบัติไม่ได้	

ระลึกที่สุดราตรีไม่ได้	 สงสัยในท่ีสุดอาบัติ	 สงสัยในที่สุดราตรี	

ท่านเจ้าข้า	 ข้าพเจ้านั้นขอสุทธันตปริวาส	 เพื่ออาบัติเหล่านั้น

กะสงฆ์

	 พึงขอแม้ครั้งที่สอง	...

	 พึงขอแม้ครั้งที่สาม	...

	 ภิกษุผู้ฉลาด	 ผู้สามารถ	 พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วย

ญัตติจตุตถกรรมวาจา	ว่าดังนี้

	 ท่านเจ้าข้า	 ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า	 ภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้ต้อง

อาบัติสังฆาทิ	 เสสหลายตัวเธอไม่รู้ที่สุดอาบัติ	 ไม่รู้ที่สุดราตรี	

ระลกึทีส่ดุอาบตัไิม่ได้	ระลกึท่ีสดุราตรไีม่ได้	สงสัยในทีสุ่ดอาบตั	ิ

สงสัยในท่ีสุดราตรี	 เธอขอสุทธันตปริวาส	 เพื่ออาบัติเหล่านั้น

กะสงฆ์	ถ้าความพร้อมพรัง่ของสงฆ์ถงึท่ีแล้ว	สงฆ์พึงให้สทุธันต-

ปริวาส	เพื่ออาบัติเหล่านั้น	แก่ภิกษุมีชื่อนี้	นี้เป็นญัตติ

	 ท่านเจ้าข้า	การให้สทุธนัตปรวิาสเพือ่อาบติัเหล่านัน้แก่
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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)	

การคว�าบาตรอุบาสก อุบาสกิา
(จุลวรรค)

	 ดกูรภิกษทุัง้หลาย	ถ้าเช่นนัน้	สงฆ์จงคว�า่บาตรเจ้าวฑัฒะ-

ลิจฉว	ีคอื	อย่าให้คบกบัสงฆ์	

        

องค์แห่งการคว�่าบาตร

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 สงฆ์พึงคว�่าบาตรแก่อุบาสกผู ้

ประกอบด้วยองค์	๘	คือ	
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	 ๑.	ขวนขวายเพื่อมิใช่ลาภแห่งภิกษุทั้งหลาย

	 ๒.	ขวนขวายเพื่อมิใช่ประโยชน์แห่งภิกษุทั้งหลาย

	 ๓.	ขวนขวายเพื่ออยู่ไม่ได้แห่งภิกษุทั้งหลาย

	 ๔.	ด่าว่าเปรียบเปรยภิกษุทั้งหลาย

	 ๕.	ยุยงภิกษุทั้งหลายให้แตกกัน

	 ๖.	กล่าวติเตียนพระพุทธเจ้า

	 ๗.	กล่าวติเตียนพระธรรม

	 ๘.	กล่าวติเตียนพระสงฆ์

	 ดูกรภกิษทุั้งหลาย	เราอนุญาตให้คว�่าบาตรแกอุ่บาสกผู้

ประกอบด้วยองค์	๘	นี้	

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	ก็แล	สงฆ์พึงคว�่าบาตรอย่างนี้	ภิกษุ

ผูฉ้ลาดผูส้ามารถพงึประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรม-

วาจา	ว่าดังนี้

	 ท่านเจ้าข้า	ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า	เจ้าวัฑฒะลิจฉวี	โจท

ท่านพระทัพพมัลลบุตรด้วยศีลวิบัติอันไม่มีมูล	ถ้าความพร้อม

พรัง่ของสงฆ์ถงึทีแ่ล้ว	สงฆ์พงึคว�า่บาตรแก่เจ้าวฑัฒะลจิฉว	ีคอื	

อย่าให้คบกับสงฆ์	นี้เป็นญัตติ

	 ท่านเจ้าข้า	การคว�่าบาตรแก่เจ้าวัฑฒะลิจฉวี	คือ	ไม่ให้

คบกับสงฆ์	ชอบแก่ท่านผู้ใด	ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง	ไม่ชอบแก่

ท่านผู้ใด	ท่านผู้นั้นพึงพูด
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	 บาตรอันสงฆ์คว�่าแล้วแก่เจ้าวัฑฒะลิจฉวี	คือ	 ไม่ให้คบ

กับสงฆ์	ชอบแก่สงฆ์	เหตุนั้นจึงนิ่ง	ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วย

อย่างนี้	

	 ครัน้แล้วกล่าวค�านีก้ะเจ้าวฑัฒะลจิฉวีว่า	ท่านวัฑฒะ	สงฆ์

คว�่าบาตรแก่ท่านแล้ว	(๗/๑๑๐-๑๑๔/๒๖-๒๘)

ปกาสนียกรรม
(สงัฆเภทขันธกะ)

	 คร้ังน้ัน	พระผู้มพีระภาครบัสัง่กะภกิษทุัง้หลายว่า

		 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	เพราะเหตุนั้นแล	สงฆ์จงลงปกาสนี-

ยกรรมในกรุงราชคฤห์แก่เทวทัตว่า	 ปกติของพระเทวทัตก่อน

เป็นอย่างหน่ึง	เดีย๋วนีเ้ป็นอกีอย่างหนึง่	พระเทวทัตท�าอย่างใด	

ด้วยกาย	วาจา	ไม่พึงเห็นว่าพระพุทธ	พระธรรม	หรือพระสงฆ์	

เป็นอย่างนั้น	พึงเห็นเฉพาะตัวพระเทวทัตเอง	

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	ก็แล	สงฆ์พึงท�าอย่างนี้	ภิกษุผู้ฉลาด	

ผู้สามารถ	 พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา	

ว่าดังนี้

	 ท่านเจ้าข้า	ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า	ถ้าความพร้อมพรัง่ของ
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สงฆ์ถงึทีแ่ล้ว	สงฆ์พงึท�าปกาสนยีกรรมในกรงุราชคฤห์แก่พระ-

เทวทตัว่า	ปกตขิองพระเทวทตั	ก่อนเป็นอย่างหนึง่	เด๋ียวนีเ้ป็น

อีกอย่างหนึ่ง	พระเทวทัตท�าอย่างใดด้วยกาย	วาจา	ไม่พึงเห็น

ว่าพระพุทธ	 พระธรรม	 หรือพระสงฆ์	 เป็นอย่างนั้น	 พึงเห็น

เฉพาะตัวพระเทวทัตเอง	นี้เป็นญัตติ

	 ท่านเจ้าข้า	การท�าปกาสนยีกรรมในกรงุราชคฤห์แก่พระ

เทวทัต	ชอบแก่ท่านผู้ใด	ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง	ไม่ชอบแก่ท่าน

ผู้ใด	ท่านผู้นั้นพึงพูด

	 ปกาสนียกรรมในกรุงราชคฤห์	 อันสงฆ์กระท�าแล้วแก่

พระเทวทัต	ชอบแก่สงฆ์	 เหตุนั้นจึงนิ่ง	 ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้	

ด้วยอย่างนี้	

วิธีสมมติผู้ประกาศ

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	ก็แล	สงฆ์พึงสมมติอย่างนี้

	 พงึขอร้องสารบีตุรก่อน	ครัน้แล้วภกิษผุูฉ้ลาด	ผูส้ามารถ	

พึงประกาศ	ให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา	ว่าดังนี้

	 ท่านเจ้าข้า	ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า	ถ้าความพร้อมพรัง่ของ

สงฆ์ถงึทีแ่ล้ว	สงฆ์พงึสมมตท่ิานพระสารบีตุร	เพือ่ประกาศพระ-

เทวทัตในกรุงราชคฤห์ว่า	ปกติของพระเทวทัต	ก่อนเป็นอย่าง

หนึ่ง	เดี๋ยวนี้เป็นอีกอย่างหนึ่ง	พระเทวทัตท�าอย่างใดด้วยกาย	
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วาจา	ไม่พึงเหน็ว่า	พระพทุธ	พระธรรม	หรอืพระสงฆ์	เป็นอย่าง

นั้น	พึงเห็นเฉพาะตัวพระเทวทัตเอง	นี้เป็นญัตติ

	 ท่านเจ้าข้า	 การสมมติท่านพระสารีบุตรเพื่อประกาศ

พระเทวทัตในกรุงราชคฤห์	ชอบแก่ท่านผู้ใด	ท่านผู้นั้นพึงเป็น

ผู้นิ่ง	ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด	ท่านผู้นั้นพึงพูด

	 ท่านพระสารีบุตรอันสงฆ์สมมติแล้ว	เพื่อประกาศพระ-

เทวทัตในกรุงราชคฤห์	ชอบแก่สงฆ์	เหตุนั้นจึงนิ่ง	ข้าพเจ้าทรง

ความนี้ไว้	ด้วยอย่างนี้	(๗/๓๖๒-๓๖๔/๑๑๕-๑๑๗)
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๖.

ขอ้วตัร

อันพงึปฏิบตัิ
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อกรณียกิจ ๔
(มห�วรรค)

	 ดกูรภกิษท้ัุงหลาย	เราอนุญาตให้ภิกษผุูใ้ห้อปุสมบทแล้ว	

ให้ภิกษุอยูเ่ป็นเพือ่น	และให้บอกอกรณยีกจิ	๔	ดงัต่อไปนี้

	 ๑.	อันภิกษุผู้อุปสมบทแล้ว	ไม่พึงเสพเมถุนธรรม	โดยที่

สุดแม้ในสัตว์ดิรัจฉานตัวเมีย	 ภิกษุใดเสพเมถุนธรรม	 ไม่เป็น

สมณะ	การนั้น	เธอไม่พึงท�าตลอดชีวิต

	 ๒.	 อันภิกษุผู้อุปสมบทแล้ว	 ไม่พึงถือเอาของอันเขาไม่

ได้ให้	เป็นส่วนขโมย	โดยที่สุดหมายเอาถึงเส้นหญ้า	ภิกษุใดถือ

เอาของอันเขาไม่ได้ให้	 เป็นส่วนขโมย	 ไม่เป็นสมณะ	 การนั้น	

เธอไม่พึงท�าตลอดชีวิต

	 ๓.	 อันภิกษุผู้อุปสมบทแล้ว	 ไม่พึงแกล้งพรากสัตว์จาก

ชวีติ	โดยทีส่ดุหมายเอาถงึมดด�ามดแดง	ภกิษุใดแกล้งพรากกาย

มนุษย์จากชีวิต	 โดยท่ีสุดหมายเอาถึงยังครรภ์ให้ตก	 ไม่เป็น

สมณะ	การนั้น	เธอไม่พึงท�าตลอดชีวิต

		 ๔.	อันภิกษุผู้อุปสมบทแล้ว	 ไม่พึงพูดอวดอุตตริมนุสส-

ธรรม	โดยที่สุดว่า	เรายินดียิ่งในเรือนว่างเปล่า	ภิกษุใดมีความ

ปรารถนาลามก	อันความปรารถนาลามกครอบง�าแล้ว	พดูอวด

อุตตริมนุสสธรรม	อันไม่มีอยู่	อันไม่จริง	คือฌานก็ดี	วิโมกข์ก็ดี	
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สมาธกิด็	ีสมาบตักิด็	ีมรรคกด็	ีผลกด็	ีไม่เป็นสมณะ	การนัน้	เธอ

ไม่พึงท�าตลอดชีวิต	(๑/๑๔๔/๑๕๙-๑๖๐)

นิสสยั ๔
(มห�วรรค)

	 ๑.	 บรรพชาอาศัยโภชนะคือค�าข้าวอันหาได้ด้วยก�าลัง
ปลีแข้ง	 เธอพึงท�าอุตสาหะในสิ่งนั้นตลอดชีวิต	 อดิเรกลาภคือ	
ภตัรถวายสงฆ์	ภตัรเฉพาะสงฆ์	การนมินต์	ภตัรถวายตามสลาก	
ภัตรถวายในปักษ์	 ภัตรถวายในวันอุโบสถ	 ภัตรถวายในวัน
ปาฏิบท
	 ๒.	บรรพชาอาศัยบังสุกุลจีวร	 เธอพึงท�าอุตสาหะในสิ่ง
นั้นตลอดชีวิต	อดิเรกลาภคือ	ผ้าเปลือกไม้	ผ้าฝ้าย	ผ้าไหม	ผ้า
ขนสัตว์	ผ้าป่าน	ผ้าเจือกัน	(เช่นผ้าด้ายแกมไหม)
	 ๓.	 บรรพชาอาศัยโคนไม้เป็นเสนาสนะ	 เธอพึงท�า
อตุสาหะในส่ิงนัน้ตลอดชีวติ	อดิเรกลาภคอื	วหิาร	เรอืนมงุแถบ
เดียว	เรือนชั้น	เรือนโล้น	ถ�้า
	 ๔.	บรรพชาอาศัยมูตรเน่าเป็นยา	เธอพึงท�าอุตสาหะใน
สิ่งนั้นตลอดชีวิต	อดิเรกลาภคือ	 เนยใส	 เนยข้น	น�้ามัน	น�้าผึ้ง	

น�้าอ้อย	(๔/๘๗/๘๐-๘๑)
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ทรงใหอ้ยู่ร่วมกันด้วยระบบพ่อกับลูก
(อุปัชฌ�ยวตัร)

	 สมยัน้ันแล	ภกิษท้ัุงหลายไม่มอุีปัชฌาย์	ไม่มใีครตกัเตอืน	

ไม่มีใครพร�่าสอน	ย่อมนุ่งห่มไม่เรียบร้อย	มีมรรยาทไม่สมควร	

เที่ยวบิณฑบาต	 เมื่อประชาชนก�าลังบริโภค	 ย่อมน้อมบาตร

ส�าหรับเท่ียวบิณฑบาตเข้าไปข้างบนของควรบริโภคบ้าง	 ข้าง

บนของควรเคี้ยวบ้าง	ข้างบนของควรลิ้มบ้าง	ข้างบนของควร

ดื่มบ้าง	 ขอแกงบ้าง	 ข้าวสุกบ้างด้วยตนเอง	 มาฉัน	 แม้ในโรง

อาหารก็เป็นผู้มีเสียงอื้ออึง	มีเสียงดังอยู่	(๔/๗๗/๖๒)

	 คร้ังนั้น	 พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์	 ใน

เพราะเหตเุป็นเค้ามลูนัน้	ครัน้พระผูม้พีระภาคทรงตเิตยีนภกิษุ

เหล่านั้นโดยอเนกปริยายดังนี้แล้ว	 จึงตรัสโทษแห่งความเป็น

คนเลีย้งยาก	ความเป็นคนบ�ารุงยาก	ความเป็นคนมกัมาก	ความ

เป็นคนไม่สันโดษ	ความคลุกคลี	ความเกียจคร้าน	ตรัสคุณแห่ง

ความเป็นคนเลี้ยงง่าย	 ความเป็นคนบ�ารุงง่าย	 ความมักน้อย	

ความสันโดษ	 ความก�าจัด	 ความขัดเกลา	 อาการที่น่าเลื่อมใส	

การไม่สะสม	การปรารภความเพียร	โดยอเนกปริยาย	ทรงท�า

ธรรมีกถาที่สมควรแก่เร่ืองนั้น	 ท่ีเหมาะสมแก่เรื่องนั้นแก่ภิกษุ

ทั้งหลาย	แล้วรับสั่งว่า	
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	 ดกูรภิกษท้ัุงหลาย	เราอนญุาตอุปัชฌายะ	อปัุชฌายะจกั

ตัง้จติสนทิสนมในสทัธวิหิารกิฉนับตุร	สทัธวิหิารกิจักตัง้จติสนทิ

สนมในอุปัชฌายะฉันบิดา	เมื่อเป็นเช่นนี้	อุปัชฌายะและสัทธิ-

วิหาริกนั้น	ต่างจักมีความเคารพ	ย�าเกรง	ประพฤติกลมเกลียว

กันอยู่	จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้

	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 ก็แลสัทธิวิหาริกพึงถืออุปัชฌายะ

อย่างนี้

วิธีถืออุปัชฌายะ

	 สิทธวิหิารกินัน้	พงึห่มผ้าอตุราสงค์เฉวยีงบ่า	ไหว้เท้า	นัง่

กระโหย่ง	ประคองอัญชลีแล้วกล่าวค�าอย่างนี้	๓	หน

	 ท่านเจ้าข้า	ขอท่านจงเป็นอุปัชฌายะของข้าพเจ้า,	

	 ท่านเจ้าข้า	ขอท่านจงเป็นอุปัชฌายะของข้าพเจ้า,	

	 ท่านเจ้าข้า	ขอท่านจงเป็นอุปัชฌายะของข้าพเจ้า

	 อปัุชฌายะรบัว่า	ดลีะ	เบาใจละ	ชอบแก่อบุายละ	สมควร

ละ	หรือรับว่า	จงยังความปฏิบัติให้ถึงพร้อมด้วยอาการอันน่า

เลื่อมใสเถิด	ดังนี้ก็ได้	รับด้วยกาย	หรือรับด้วยวาจาก็ได้	 เป็น

อันสัทธิวิหาริกถืออุปัชฌายะแล้ว	(๔/๗๘-๘๐/๖๓-๖๔)
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อุปัชฌายวัตร

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 สัทธิวิหาริกพึงประพฤติชอบใน

อปัุชฌายะ	วธิปีระพฤตชิอบในอปัุชฌายะนัน้	มดีงัต่อไปนี้

	 ๑.	สทัธวิหิารกิพงึลกุแต่เช้าตรู	่ถอดรองเท้า	ห่มผ้าเฉวียง

บ่า	แล้วถวายไม้ช�าระฟัน	ถวายน�้าล้างหน้า	ปูอาสนะไว้	ถ้ายา

คมู	ีพึงล้างภาชนะแล้วน้อมยาคเูข้าไปถวาย	เมือ่อปัุชฌายะด่ืม

ยาคูแล้ว	พึงถวายน�้า	รับภาชนะมา	ถือต�่าๆ	อย่าให้กระทบกัน	

ล้างให้สะอาดแล้วเก็บไว้	

	 ๒.	เมื่ออุปัชฌายะลุกแล้ว	พึงเก็บอาสนะ

	 ๓.	ถ้าที่นั้นรก	พึงกวาดที่นั้นเสีย

	 ๔.	ถ้าอุปัชฌายะประสงค์จะเข้าบ้าน	พึงถวายผ้านุ่ง	พึง

รับผ้านุ่งผลัดมา	พึงถวายประคดเอว	พึงพับผ้าสังฆาฏิเป็นชั้น

ถวาย	พึงล้างบาตรแล้วถวายพร้อมทั้งน�้าด้วย

	 ๕.	ถ้าอปัุชฌายะปรารถนาจะให้เป็นปัจฉาสมณะ(ผูเ้ดนิ

ตามหลัง)	 พึงนุ่งให้เป็นปริมณฑลแล้วคาดประคดเอว	 ห่ม

สังฆาฏิ	ท�าเป็นชั้น	กลัดดุม	ล้างบาตรแล้ว	ถือไป	 เป็นปัจฉา-

สมณะของอุปัชฌายะ	ไม่พึงเดินให้ห่างนัก	ไม่พึงเดินให้ชิดนัก	

พึงรับวัตถุที่เนื่องในบาตร

	 ๖.	เมื่ออุปัชฌายะก�าลงัพดู	ไมพ่ึงพูดสอดขึน้ในระหว่าง

	 ๗.	อุปัชฌายะกล่าวถ้อยค�าใกล้ต่ออาบัติ	พึงห้ามเสีย
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	 ๘.	 เมื่อกลับ	 พึงมาก่อน	 แล้วปูอาสนะที่นั่งฉันไว้	 พึง

เตรียมน�้าล้างเท้า	ตั่งรองเท้า	กระเบื้องเช็ดเท้าไว้	

	 ๙.	พงึลกุขึน้รบับาตรและจวีร	พงึถวายผ้านุง่ผลัด	พึงรับ

ผ้านุ่งมา

	 ๑๐.	ถ้าจวีรชุ่มเหงือ่	พงึผึง่แดดไว้ครู่หนึง่	แต่ไม่พงึผึง่ทิง้

ไว้ที่แดด	พึงพับจีวร	เมื่อพับจีวร	พึงพับให้เหลื่อมมุมกัน	๔	นิ้ว	

ด้วยต้ังใจมิให้มีรอยพับตรงกลาง	 พึงท�าประคดเอวไว้ในขนด

อันตรวาสก

	 ๑๑.	ถ้าบิณฑบาตมี	และอุปัชฌายะประสงค์จะฉัน	พึง

ถวายน�้า	แล้วน้อมบิณฑบาตเข้าไปถวาย

	 ๑๒.	 พึงถามอุปัชฌายะด้วยน�้าฉัน	 เมื่ออุปัชฌายะฉัน

แล้ว	พึงถวายน�้า	 รับบาตรมา	ถือต�่าๆ	อย่าให้กระทบ	ล้างให้

สะอาด	เช็ดให้แห้งแล้ว	ผึ่งไว้ที่แดดครู่หนึ่ง	แต่ไม่พึงผึ่งทิ้งไว้ที่

แดด

	 ๑๓.	พึงเกบ็บาตรจวีร	เมือ่เกบ็บาตร	พงึเอามอืข้างหนึง่

จับบาตร	เอามือข้างหนึ่งลูบคล�าใต้เตียงหรือใต้ตั่ง	แล้วจึงเก็บ

บาตร	แต่ไม่พึงเก็บบาตรไว้บนพื้นที่ไม่มีสิ่งใดรอง	เมื่อเก็บจีวร	

พึงเอามือข้างหนึ่งถือจีวร	 เอามือข้างหนึ่งลูบราวจีวรหรือสาย

ระเดียง	 แล้วท�าชายไว้ข้างนอก	 ท�าขนดไว้ข้างใน	 แล้วจึงเก็บ

จีวร



189

พระไตรปิฎกชดุพิเศษ   แก่นพระวนัิยปิฎก

	 ๑๔.	เมื่ออุปัชฌายะลุกแล้ว	พึงเก็บอาสนะ	เก็บน�้าล้าง

เท้า	ตั่งรองเท้า	กระเบื้องเช็ดเท้า

	 ๑๕.	ถ้าที่นั้นรก	พึงกวาดที่นั้นเสีย

	 ๑๖.	ถ้าอุปัชฌายะใคร่จะสรงน�้า	พึงจัดน�้าสรงถวาย	ถ้า

ต้องการน�้าเย็น	พึงจัดน�้าเย็นถวาย	 ถ้าต้องการน�้าร้อน	พึงจัด

น�้าร้อนถวาย

	 ๑๗.	ถ้าอปัุชฌายะประสงค์จะเข้าเรือนไฟ	พึงบดจณุ	แช่

ดนิ	ถอืตัง่ส�าหรับเรอืนไฟ	แล้วเดนิตามหลงัอปัุชฌายะไป	ถวาย

ตั่งส�าหรับเรือนไฟแล้ว	รับจีวรมาวางไว้	ณ	ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง	

พึงถวายจุณ	ถวายดิน	ถ้าอุตสาหะอยู่	พึงเข้าเรือนไฟ	เมื่อเข้า

เรือนไฟ	 พึงเอาดินทาหน้า	 ปิดทั้งข้างหน้า	 ข้างหลัง	 แล้วเข้า

เรือนไฟ	ไม่พึงนั่งเบียดภิกษุผู้เถระ	ไม่พึงห้ามกันอาสนะ	ภิกษุ

ใหม่พึงท�าบริกรรมแก่อุปัชฌายะในเรือนไฟ3 

	 ๑๘.	เมือ่ออกจากเรอืนไฟ	พงึถอืตัง่ส�าหรบัเรอืนไฟ	แล้ว

ปิดทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังออกจากเรือนไฟ

	 ๑๙.	 พึงท�าบริกรรมแก่อุปัชฌายะแม้ในน�้า4	 อาบเสร็จ

แล้ว	พึงขึ้นมาก่อน	ท�าตัวของตนให้แห้งน�้า	นุ่งผ้าแล้ว	พึงเช็ด

น�้าจากตัวของอุปัชฌายะ	พึงถวายผ้านุ่ง	พึงถวายผ้าสังฆาฏิ

3ท�าบริกรรมในเรือนไฟ	หมายถึงการถวายขี้เถ้า	ดินเหนียว	และน้�าร้อนเป็นต้น
4ท�าบริกรรมในน้�า	หมายถึงการขัดถูร่างกาย
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	 ๒๐.	 ถือตั่งส�าหรับเรือนไฟมาก่อน	 แล้วปูอาสนะไว	้

เตรียมน�้าล้างเท้า	ตั่งรองเท้า	กระเบื้องเช็ดเท้าไว้

	 ๒๑.	พึงถามอุปัชฌายะด้วยน�้าฉัน

	 ๒๒.	ถ้าประสงค์จะเรียนบาลี	พึงขอให้อุปัชฌายะแสดง

บาลีขึ้น	ถ้าประสงค์จะสอบถามอรรถกถา	พึงสอบถาม

	 ๒๓.	 อุปัชฌายะอยู่ในวิหารแห่งใด	 ถ้าวิหารแห่งนั้นรก	

ถ้าอตุสาหะอยู	่พงึปัดกวาดเสยี	เมือ่ปัดกวาดวิหาร	พึงขนบาตร

จีวรออกก่อน	แล้ววางไว้	ณ	ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง	พึงขนผ้าปูนั่ง	

และผ้าปูนอน	ฟูก	 หมอน	 ออกวางไว้	ณ	 ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง	

เตียงต่ัง	 สัทธิวิหาริกพึงยกต�่าๆ	 อย่าให้ครูดสี	 อย่าให้กระทบ

กระแทกบานและกรอบประตู	 ขนออกให้เรียบร้อย	 แล้วตั้งไว้	

ณ	ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง	 เขียงรองเตียง	กระโถน	พนักอิงพึงขน

ออก	ตั้งไว้	ณ	ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง	เครื่องปูพื้น	พึงสังเกตที่ปูไว้

เดิม	แล้วขนออกวางไว้	ณ	ท่ีควรส่วนข้างหนึง่	ถ้าในวิหารมหียาก-

เยือ่	พึงกวาดแต่เพดานลงมาก่อน	 กรอบหน้าต่างและมุมห้อง

พึงเช็ดเสีย	ถ้าฝาเขาท�าบริกรรมด้วยน�้ามัน	หรือพื้นเขาทาสีด�า

ขึ้นรา	พึงเอาผ้าชุบน�้าบิดแล้วเช็ดเสีย	ถ้าพื้นเขามิได้ท�า	พึงเอา

น�้าประพรมแล้วเช็ดเสีย	ระวังอย่าให้วิหารฟุ้งด้วยธุลี	พึงกวาด

หยากเยื่อทิ้งเสีย	ณ	ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง	 เครื่องลาดพื้น	พึงผึ่ง

แดด	ช�าระ	เคาะปัด	แล้วขนกลบัปไูว้ตามเดมิ	เขยีงรองเตยีงพงึ
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ผึ่งแดด	ขัด	เช็ด	แล้วขนกลับตั้งไว้ที่เดิม	เตียงตั่ง	พึงผึ่งแดด	ขัด

สี	 เคาะเสีย	 ยกต�่าๆ	 อย่าให้ครูดสี	 กระทบกระแทกบานและ

กรอบประตู	ขนกลับไปให้ดีๆ	แล้วตั้งไว้ตามเดิม	ฟูก	หมอน	ผ้า

ปูนั่ง	ผ้าปูนอน	พึงผึ่งแดด	ท�าให้สะอาด	ตบเสีย	แล้วน�ากลับ

วางปไูว้ตามเดมิ	กระโถน	พนกัองิ	พงึผึง่แดด	เช็ดถเูสยี	แล้วขน

กลับตั้งไว้ตามเดิม	พึงเก็บบาตรจีวร	 เมื่อเก็บบาตร	พึงเอามือ

ข้างหน่ึงจับบาตร	เอามอืข้างหนึง่ลบูคล�าใต้เตยีงหรอืใต้ตัง่แล้ว

จึงเก็บบาตร	แต่ไม่พึงเก็บบาตรบนพื้นที่ไม่มีสิ่งใดรอง	เมื่อเก็บ

จีวร	พึงเอามือข้างหนึ่งถือจีวร	เอามือข้างหนึ่งลูบราวจีวรหรือ

สายระเดียง	แล้วท�าชายไว้ข้างนอก	ท�าขนดไว้ข้างใน	แล้วเก็บ

จีวร	ถ้าลมเจอืด้วยผงคลพีดัมาแต่ทศิตะวนัออก	พงึปิดหน้าต่าง

ด้านตะวันออก	 ถ้าพัดมาแต่ทิศตะวันตก	 พึงปิดหน้าต่างด้าน

ตะวันตก	 ถ้าพัดมาแต่ทิศเหนือ	 พึงปิดหน้าต่างด้านเหนือ	 ถ้า

พัดมาแต่ทิศใต้	 พึงปิดหน้าต่างด้านใต้	 ถ้าฤดูหนาวพึงเปิด

หน้าต่างกลางวัน	 กลางคืนพึงปิด	 ถ้าฤดูร้อน	 พึงปิดหน้าต่าง

กลางวัน	กลางคืนพึงเปิด

	 ๒๔.	ถ้าบริเวณ	ซุ้มน�้า	โรงฉัน	โรงไฟ	วัจจกุฎี	รก	พึงปัด

กวาดเสีย	

	 ๒๕.	ถ้าน�้าฉันน�้าใช้ไม่มี	พึงจัดตั้งไว้	ถ้าน�้าในหม้อช�าระ

ไม่มี	พึงตักน�้ามาไว้ในหม้อช�าระ
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	 ๒๖.	ถ้าความกระสันบังเกิดแก่อุปัชฌายะ	สัทธิวิหาริก

พึงช่วยระงับ	 หรือพึงวานภิกษุอ่ืนให้ช่วยระงับ	 หรือพึงท�า

ธรรมกถาแก่อุปัชฌายะนั้น	

	 ๒๗.	ถ้าความร�าคาญบังเกิดแก่อุปัชฌายะ	สัทธิวิหาริก

พึงช่วยบรรเทา	หรือพึงวานภิกษุอื่นให้ช่วยบรรเทา	หรือพึงท�า

ธรรมกถาแก่อุปัชฌายะนั้น	

	 ๒๘.	ถ้าความเห็นผิดบังเกิดแก่อุปัชฌายะ	สัทธิวิหาริก

พงึให้สละเสยี	หรือพึงวานภกิษุอ่ืนให้ช่วย	หรอืพงึท�าธรรมกถา

แก่อุปัชฌายะนั้น.	

	 ๒๙.	ถ้าอปัุชฌายะต้องอาบติัหนกัควรปรวิาส	สทัธิวิหารกิ

พึงท�าความขวนขวายว่า	 ด้วยอุบายอย่างไรหนอ	 สงฆ์พึงให้

ปริวาสแก่อุปัชฌายะ	

	 ๓๐.	ถ้าอุปัชฌายะควรชักเข้าหาอาบัติเดิม	สัทธิวิหาริก

พึงท�าความขวนขวายว่า	 ด้วยอุบายอย่างไรหนอ	 สงฆ์พึงชัก

อุปัชฌายะเข้าหาอาบัติเดิม	

	 ๓๑.	 ถ้าอุปัชฌายะควรมานัต	 สัทธิวิหาริกพึงท�าความ

ขวนขวายว่า	 ด้วยอุบายอย่างไรหนอ	 สงฆ์พึงให้มานัตแก่

อุปัชฌายะ	

	 ๓๒.	ถ้าอุปัชฌายะควรอัพภาน	สัทธิวิหาริกพึงท�าความ

ขวนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอ	สงฆ์พงึอพัภานอปัุชฌายะ
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	 ๓๓.	ถ้าสงฆ์ปรารถนาจะท�ากรรมแก่อปัุชฌายะ	คอื	ตชั-

ชนียกรรม	นิยสกรรม	ปัพพาชนียกรรม	ปฏิสารณียกรรม	หรือ

อกุเขปนยีกรรม	สทัธวิหิารกิพงึท�าความขวนขวายว่า	ด้วยอบุาย

อย่างไรหนอ	สงฆ์ไม่พงึท�ากรรมแก่อปัุชฌายะ	หรอืสงฆ์พึงน้อม

ไปเพ่ือกรรมสถานเบา	 หรืออุปัชฌายะนั้นถูกสงฆ์ลงตัชชนี-

ยกรรม	นิยสกรรม	ปัพพาชนียกรรม	ปฏิสารณียกรรม	หรือ

อุกเขปนียกรรมแล้ว	สทัธวิหิารกิพึงท�าความขวนขวายว่า	ด้วย

อุบายอย่างไรหนอ	 อุปัชฌายะ	 พึงประพฤติชอบ	 พึงหายเย่อ

หยิ่ง	พึงประพฤติแก้ตัว	สงฆ์พึงระงับกรรมนั้นเสีย

	 ๓๔.	ถ้าจวีรของอปัุชฌายะจะต้องซกั	สทัธิวิหาริกพึงซกั	

หรือพึงท�าความขวนขวายว่า	ด้วยอุบายอย่างไรหนอ	ใครๆ	พึง

ซักจีวรของอุปัชฌายะ	

	 ๓๕.	ถ้าจีวรของอุปัชฌายะจะต้องท�า	สทัธวิหิารกิพงึท�า	

หรือพึงท�าความขวนขวายว่า	ด้วยอุบายอย่างไรหนอ	ใครๆ	พึง

ท�าจีวรของอุปัชฌายะ

	 ๓๖.	 ถ้าน�้าย้อมของอุปัชฌายะจะต้องต้ม	 สัทธิวิหาริก

พึงต้ม	 หรือพึงท�าความขวนขวายว่า	 ด้วยอุบายอย่างไรหนอ	

ใครๆ	พึงต้มน�้าย้อมของอุปัชฌายะ	

	 ๓๗.	ถ้าจีวรของอุปัชฌายะจะต้องย้อม	สัทธิวิหาริกพึง

ย้อม	หรอืพงึท�าความขวนขวายว่า	ด้วยอบุายอย่างไรหนอ	ใครๆ	
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พึงย้อมจีวรของอุปัชฌายะ	 เมื่อย้อมจีวร	 พึงย้อมพลิกกลับไป

กลับมาให้ดีๆ	 เมื่อหยาดน�้าย้อมยังหยดไม่ขาดสาย	ไม่พึงหลีก

ไปเสีย

	 ๓๘.	สัทธิวิหาริกไม่บอกอุปัชฌายะก่อน	ไม่พึงให้บาตร

แก่ภกิษบุางรปู	ไม่พึงรับบาตรของภกิษบุางรปู	ไม่พงึให้จวีรแก่

ภิกษุบางรูป	 ไม่พึงรับจีวรของภิกษุบางรูป	 ไม่พึงให้บริขารแก่

ภิกษุบางรูป	 ไม่พึงรับบริขารของภิกษุบางรูป	 ไม่พึงปลงผมให้

ภิกษุบางรูป	 ไม่พึงให้ภิกษุบางรูปปลงผมให้	 ไม่พึงท�าบริกรรม	

ไม่พงึให้ภกิษุบางรปูท�าบรกิรรมให้	ไม่พงึท�าความขวนขวายแก่

ภิกษุบางรูป	 ไม่พึงสั่งให้ภิกษุบางรูปท�าความขวนขวาย	 ไม่พึง

เป็นปัจฉาสมณะของภิกษุบางรูป	 ไม่พึงพาภิกษุบางรูปไปเป็น

ปัจฉาสมณะ	ไม่พงึน�าบณิฑบาตไปให้ภกิษบุางรปู	ไม่พงึให้ภิกษุ

บางรูปน�าบิณฑบาตมาให้	

	 ๓๙.	ไม่ลาอุปัชฌายะก่อน	ไม่พึงเข้าบ้าน	ไม่พึงไปป่าช้า	

ไม่พึงหลีกไปสู่ทิศ	

	 ๔๐.	ถ้าอปัุชฌายะอาพาธ	พงึพยาบาลจนตลอดชวีติ	พงึ

รอจนกว่าจะหาย	(๔/๘๑/๖๔-๖๘)

สัทธิวิหาริกวัตร
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	อุปัชฌายะพึงประพฤติชอบในสัทธิ-
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วิหาริก	วิธีประพฤติชอบในสัทธิวิหาริกนั้น	มีดังต่อไปนี้

	 ๑.	 อุปัชฌายะพึงสงเคราะห์	 อนุเคราะห์	 สัทธิวิหาริก	

ด้วยสอนบาลีและอรรถกถา	ด้วยให้โอวาทและอนุศาสนี

	 ๒.	ถ้าอปัุชฌายะมบีาตร	สทัธวิหิารกิไม่มบีาตร	อปัุชฌายะ

พึงให้บาตรแก่สัทธิวิหาริก	 หรือพึงท�าความขวนขวายว่า	 ด้วย

อบุายอย่างไรหนอ	บาตรพึงบงัเกดิแก่สทัธวิหิารกิ

	 ๓.	ถ้าอุปัชฌายะมีจีวร	สัทธิวิหาริกไม่มีจีวร	อุปัชฌายะ

พึงให้จีวรแก่สัทธิวิหาริก	 หรือพึงท�าความขวนขวายว่า	 ด้วย

อุบายอย่างไรหนอ	จีวรพึงบังเกิดแก่สัทธิวิหาริก

	 ๔.	 ถ้าอุปัชฌายะมีบริขาร	 สัทธิวิหาริกไม่มีบริขาร	

อุปัชฌายะพึงให้บริขารแก่สัทธิวิหาริก	 หรือพึงท�าความ

ขวนขวายว่า	ด้วยอบุายอย่างไรหนอ	บรขิารพงึบงัเกดิแก่สทัธ-ิ

วิหาริก

	 ๕.	ถ้าสทัธวิหิารกิอาพาธ	อุปัชฌายะพึงลกุแต่เช้าตรู	่แล้ว

ให้ไม้ช�าระฟัน	 ให้น�้าล้างหน้า	 ปูอาสนะไว้	 ถ้ายาคูมี	 พึงล้าง

ภาชนะแล้ว	น�ายาคูเข้าไปให้	 เมื่อสัทธิวิหาริกดื่มยาคูแล้ว	พึง

ให้น�้ารับภาชนะมา	 ถือต�่าๆ	 อย่าให้กระทบกัน	 ล้างให้สะอาด

แล้วเก็บไว้	

	 ๖.	เมื่อสัทธิหาริกลุกแล้ว	พึงเก็บอาสนะ	

	 ๗.	ถ้าที่นั้นรก	พึงกวาดที่นั้นเสีย
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	 ๘.	ถ้าสัทธวิหิาริกประสงค์จะเข้าบ้าน	พึงให้ผ้านุง่	พึงรับ

ผ้านุ่งผลัดมา	พงึให้ประคดเอว	พึงพับสงัฆาฏเิป็นชัน้ให้	พงึล้าง

บาตรแล้วให้พร้อมทั้งน�้าด้วย	

	 ๙.	พงึปอูาสนะทีน่ัง่ฉนัไว้	ด้วยก�าหนดในใจว่าเพียงเวลา

เท่านี้	สัทธิวิหาริกจักกลับมา	น�้าล้างเท้า	ตั่งรองเท้า	กระเบื้อง

เช็ดเท้าพึงเตรียมตั้งไว้	พึงลุกขึ้นรับบาตรและจีวร	พึงให้ผ้านุ่ง

ผลัด	พึงรับผ้านุ่งมา

	 ๑๐.	ถ้าจวีรชุ่มเหงือ่	พงึผึง่แดดไว้ครู่หนึง่	แต่ไม่พงึผึง่ทิง้

ไว้ที่แดด	พึงพับจีวร	เมื่อพับจีวร	พึงพับให้เหลื่อมมุมกัน	๔	นิ้ว	

ด้วยต้ังใจมิให้มีรอยพับตรงกลาง	 พึงท�าประคดเอวไว้ในขนด

อันตรวาสก

	 ๑๑.	ถ้าบิณฑบาตมี	และสัทธิวิหาริกประสงค์จะฉัน	พึง

ให้น�้าแล้วน�าบิณฑบาตเข้าไปให้	พึงถามสัทธิวิหาริกด้วยน�้าฉัน	

เมื่อสัทธิวิหาริกฉันแล้ว	พึงให้น�้า	รับบาตรมา	ถือต�่าๆ	อย่าให้

กระทบ	ล้างให้สะอาด	 เช็ดให้แห้ง	 แล้วพึงผึ่งไว้ที่แดดครู่หนึ่ง	

แต่ไม่พึงผึ่งทิ้งไว้ที่แดด

	 ๑๒.	พึงเกบ็บาตรจวีร	เมือ่เกบ็บาตร	พงึเอามอืข้างหนึง่

จับบาตร	 เอามือข้างหนึ่งลูบคล�าใต้เตียงหรือใต้ตั่งแล้วจึงเก็บ

บาตร	แต่ไม่พึงเก็บบาตรไว้บนพื้นที่ไม่มีสิ่งใดรอง	เมื่อเก็บจีวร	

พึงเอามือข้างหนึ่งถือจีวร	 เอามือข้างหนึ่งลูบราวจีวรหรือสาย
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ระเดียง	แล้วท�าชายไว้ข้างนอก	ขนดไว้ข้างในแล้วจึงเก็บจีวร

	 ๑๓.	เมื่อสัทธิวิหาริกลุกแล้ว	พึงเก็บอาสนะ	เก็บน�้าล้าง

เท้า	ตั่งรองเท้า	กระเบื้องเช็ดเท้า

	 ๑๔.	ถ้าที่นั้นรก	พึงกวาดที่นั้นเสีย

	 ๑๕.	 ถ้าสัทธิวิหาริกใคร่จะสรงน�้า	 พึงจัดน�้าสรงให้	 ถ้า

ต้องการน�้าเย็น	พึงจัดน�้าเย็นให้	 ถ้าต้องการน�้าร้อน	พึงจัดน�้า

ร้อนให้

	 ๑๖.	 ถ้าสัทธิวิหาริกประสงค์จะเข้าเรือนไฟ	 พึงบดจุณ	

แช่ดิน	ถือตั่งส�าหรับเรือนไฟไป	แล้วให้ตั่งส�าหรับเรือนไฟ	แล้ว

รับจีวรมาวางไว้	 ณ	 ท่ีควรส่วนข้างหนึ่ง	 พึงให้จุณ	 ให้ดิน	 ถ้า

อุตสาหะอยู่	พึงเข้าเรือนไฟ	เมื่อเข้าเรือนไฟ	พึงเอาดินทาหน้า	

ปิดทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลัง	แล้วเข้าเรือนไฟ	ไม่พึงนั่งเบียดภิกษุ

ผู้เถระ	ไม่พึงห้ามกนัอาสนะภกิษใุหม่	พงึท�าบรกิรรมแก่สทัธวิ-ิ

หาริกในเรือนไฟ

	 ๑๗.	เมือ่ออกจากเรอืนไฟ	พงึถอืตัง่ส�าหรบัเรอืนไฟ	แล้ว

ปิดทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลัง	ออกจากเรือนไฟ

	 ๑๘.	 พึงท�าบริกรรมแก่สัทธิวิหาริกแม้ในน�้า	 อาบเสร็จ

แล้วพึงขึน้มาก่อน	ท�าตวัของตนให้แห้งน�า้	นุง่ผ้าแล้วพงึเช็ดน�า้

จากตัวของสัทธิวิหาริก	พึงให้ผ้านุ่ง	พึงให้ผ้าสังฆาฏิ

	 ๑๙.	 พึงถือต่ังส�าหรับเรือนไฟมาก่อน	 แล้วปูอาสนะไว	้
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เตรียมน�้าล้างเท้า	ตั่งรองเท้า	กระเบื้องเช็ดเท้าไว้

	 ๒๐.	พึงถามสัทธิวิหาริกด้วยน�้าฉัน

	 ๒๑.	สัทธิวิหาริกอยู่ในวิหารแห่งใด	ถ้าวิหารแห่งนั้นรก	

ถ้าอตุสาหะอยู	่พงึปัดกวาดเสยี	เมือ่ปัดกวาดวิหาร	พึงขนบาตร

จีวรออกก่อนแล้ววางไว้	ณ	ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง	พึงขนผ้าปูนั่ง	

และผ้าปูนอน	ฟูก	 หมอน	 ออกวางไว้	ณ	 ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง	

เตียงต่ัง	 อุปัชฌายะพึงยกต�่าๆ	 อย่าให้ครูดสี	 อย่าให้กระทบ

กระแทกบานและกรอบประตู	 ขนออกให้เรียบร้อย	 แล้วตั้งไว้	

ณ	ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง	 เขียงรองเตียง	กระโถน	พนักอิงพึงขน

ออก	วางไว้	ณ	ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง	เครื่องปูพื้น	พึงสังเกตที่ปูไว้

ที่เดิม	แล้วขนออก	วางไว้	ณ	ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง	ถ้าในวิหารมี

หยากเยือ่	พงึกวาดแต่เพดานลงมาก่อน	กรอบหน้าต่างและมมุ

ห้อง	 พึงเช็ดเสีย	 ถ้าฝาเขาท�าบริกรรมด้วยน�้ามัน	 หรือพื้นเขา

ทาสีด�าขึ้นรา	พึงเอาผ้าชุบน�้าบิดแล้วเช็ดเสีย	ถ้าพื้นเขามิได้ท�า	

พงึเอาน�า้ประพรมแล้วเช็ดเสยี	ระวงัอย่าให้วหิารฟุง้ด้วยธลุ	ีพงึ

กวาดหยากเยือ่ทิง้เสยี	ณ	ทีค่วรส่วนข้างหนึง่	เครือ่งลาดพืน้	พงึ

ผึง่แดด	ช�าระ	เคาะปัด	แล้วขนกลบัปไูว้ตามเดิม	เขยีงรองเตียง	

พึงผึ่งแดด	ขัด	เช็ดแล้ว	ขนกลับไว้ในที่เดิม	เตียงตั่ง	พึงผึ่งแดด	

ขัดสี	 เคาะเสีย	ยกต�่าๆ	อย่าให้ครูดสี	อย่าให้กระทบกระแทก

บานและกรอบประตู	ขนกลับไปให้ดีๆ	แล้วตั้งไว้ตามเดิม	ฟูก	
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หมอน	ผ้าปูนั่ง	ผ้าปูนอน	พึงผึ่งแดด	ท�าให้สะอาด	ตบเสีย	แล้ว

น�ากลับวางปูไว้ตามเดิม	กระโถนพนักอิง	พึงผึ่งแดด	เช็ดถูเสีย	

แล้วขนกลับตั้งไว้ตามเดิม	พึงเก็บบาตรจีวร	เมื่อเก็บบาตร	พึง

เอามอืข้างหน่ึงจบับาตร	เอามอืข้างหนึง่ลบูคล�าใต้เตียงหรอืใต้

ตั่ง	 แล้วจึงเก็บบาตร	แต่ไม่พึงวางบาตรบนพื้นที่ไม่มีสิ่งใดรอง	

เมื่อเก็บจีวร	พึงเอามือข้างหนึ่งถือจีวร	 เอามือข้างหนึ่งลูบราว

จีวรหรือสายระเดียงแล้ว	ท�าชายไว้ข้างนอก	ท�าขนดไว้ข้างใน

แล้วจึงเก็บจวีร	ถ้าลมเจอืด้วยผงคลพีดัมาแต่ทิศตะวันออก	พงึ

ปิดหน้าต่างด้านตะวันออก	 ถ้าพัดมาแต่ทิศตะวันตก	 พึงปิด

หน้าต่างด้านตะวนัตก	ถ้าพัดมาแต่ทิศเหนอื	พงึปิดหน้าต่างด้าน

เหนือ	ถ้าพัดมาแต่ทิศใต้	พงึปิดหน้าต่างด้านใต้	ถ้าฤดหูนาว	พงึ

เปิดหน้าต่างกลางวนั	พงึปิดกลางคนื	ถ้าฤดรู้อน	พงึปิดหน้าต่าง

กลางวัน	พึงเปิดกลางคืน

	 ๒๒.	ถ้าบริเวณ	ซุ้มน�้า	โรงฉัน	โรงไฟ	วัจจกุฎี	รก	พึงปัด

กวาดเสีย	

	 ๒๓.	ถ้าน�้าฉันน�้าใช้ไม่มี	พึงจัดตั้งไว้	ถ้าน�้าในหม้อช�าระ

ไม่มี	พึงตักน�้ามาไว้ในหม้อช�าระ

	 ๒๔.	ถ้าความกระสันบังเกิดแก่สัทธิวิหาริก	อุปัชฌายะ

พึงช่วยระงับหรือพึงวานภิกษุอื่นให้ช่วยระงับ	หรือพึงท�าธรรม

กถาแก่สัทธิวิหาริกนั้น	
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	 ๒๕.	ถ้าความร�าคาญบังเกิดแก่สัทธิวิหาริก	อุปัชฌายะ

พงึบรรเทา	หรอืพึงวานภิกษอ่ืุนให้ช่วยบรรเทา	หรอืพงึท�าธรรม

กถาแก่สัทธิวิหาริกนั้น	

	 ๒๖.	ถ้าความเห็นผิดบังเกิดแก่สัทธิวิหาริก	อุปัชฌายะ

พงึให้สละเสยี	หรือพึงวานภกิษุอ่ืนให้ช่วย	หรอืพงึท�าธรรมกถา

แก่สัทธิวิหาริกนั้น	

	 ๒๗.	 ถ ้าสัทธิวิหาริกต ้องอาบัติหนัก	 ควรปริวาส	

อปัุชฌายะพงึท�าความขวนขวายว่า	ด้วยอุบายอย่างไรหนอ	สงฆ์

พึงให้ปริวาสแก่สัทธิวิหาริก

	 ๒๘.	ถ้าสัทธิวิหาริกควรชักเข้าหาอาบัติเดิม	อุปัชฌายะ

พงึท�าความขวนขวายว่า	ด้วยอบุายอย่างไรหนอ	สงฆ์พงึชกัสทัธิ

วิหาริกเข้าหาอาบัติเดิม

	 ๒๙.	ถ้าสัทธิวิหาริกควรมานัต	อุปัชฌายะพึงท�าความ

ขวนขวายว่า	ด้วยอุบายอย่างไรหนอ	สงฆ์พึงให้มานัตแก่สัทธิ-

วิหาริก	

	 ๓๐.	 ถ้าสทัธวิหิาริกควรอัพภาน	 อปัุชฌายะพงึท�าความ

ขวนขวายว่า	ด้วยอุบายอย่างไรหนอ	สงฆ์พึงอพัภานสัทธวิหิาริก

	 ๓๑.	 ถ้าสงฆ์ปรารถนาจะท�ากรรมแก่สัทธิวิหาริก	 คือ	

ตัชชนียกรรม	นิยสกรรม	ปัพพาชนียกรรม	ปฏิสารณียกรรม	

หรืออุกเขปนียกรรม	อุปัชฌายะพึงท�าความขวนขวายว่า	ด้วย
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อุบายอย่างไรหนอ	สงฆ์ไม่พึงท�ากรรมแก่สัทธิวิหาริก	หรือสงฆ์

พึงน้อมไปเพื่อกรรมสถานเบา	

	 ๓๒.	 ถ ้าสัทธิวิหาริกนั้นถูกสงฆ ์ลงตัชชนียกรรม	 

นิยสกรรม	 ป ัพพาชนียกรรม	 ปฏิสารณียกรรม	 หรือ 

อุกเขปนียกรรมแล้ว	อุปัชฌายะพึงท�าความขวนขวายว่า	ด้วย

อุบายอย่างไรหนอ	 สัทธิวิหาริกพึงประพฤติชอบ	 พึงหายเย่อ

หยิ่ง	พึงประพฤติแก้ตัว	สงฆ์พึงระงับกรรมนั้นเสีย

	 ๓๓.	 ถ้าจีวรของสัทธิวิหาริกจะต้องซัก	 อุปัชฌายะพึง

บอกว่า	ท่านพึงซักอย่างนี้	หรือพึงท�าความขวนขวายว่า	ด้วย

อุบายอย่างไรหนอ	ใครๆ	พึงซักจีวรของสัทธิวิหาริก

	 ๓๔.	 ถ้าจีวรของสัทธิวิหาริกจะต้องท�า	 อุปัชฌายะพึง

บอกว่า	 ท่านพึงท�าอย่างนี้	 หรือพึงท�าความขวนขวายว่าด้วย

อุบายอย่างไรหนอ	ใครๆ	พึงท�าจีวรของสัทธิวิหาริก

	 ๓๕.	 ถ้าน�้าย้อมของสัทธิวิหาริกจะต้องต้ม	 อุปัชฌายะ

พงึบอกว่า	ท่านพงึต้มอย่างนี	้หรอืพงึท�าความขวนขวายว่า	ด้วย

อุบายอย่างไรหนอ	ใครๆ	พึงต้มน�้าย้อมของสัทธิวิหาริก

	 ๓๖.	ถ้าจีวรของสัทธิวิหาริกจะต้องย้อม	อุปัชฌายะพึง

บอกว่าท่านพึงย้อมอย่างนี้	หรือพึงท�าความขวนขวายว่า	ด้วย

อุบายอย่างไรหนอ	ใครๆ	พึงย้อมจีวรของสัทธิวิหาริก	เมื่อย้อม

จีวร	พึงย้อมพลิกกลับไปมาให้ดีๆ	 เมื่อหยาดน�้าย้อมยังไม่ขาด
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สาย	ไม่พึงหลีกไปเสีย

	 ๓๗.	 ถ้าสัทธิวิหาริกอาพาธ	 พึงพยาบาลจนตลอดชีวิต	

พึงรอจนกว่าจะหาย	(๔/๘๒/๖๙-๗๒)

อาจารย์
(มห�วรรค)

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	เราอนุญาตอาจารย์

	 อาจารย์จกัต้ังจติสนทิสนมในอนัเตวาสกิฉนับตุร	อนัเต-

วาสิกจักต้ังจิตสนิทสนมในอาจารย์ฉันบิดา	 เมื่อเป็นเช่นนี้	

อาจารย์และอันเตวาสิกนั้นต่างจักมีความเคารพ	 ย�าเกรง	

ประพฤตกิลมเกลยีวกนัอยู	่จกัถงึความเจรญิงอกงามไพบลูย์ใน

ธรรมวินัยนี้	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 เราอนุญาตให้อาศัยภิกษุมี

พรรษา	๑๐	อยู่	อนุญาตให้ภิกษุมีพรรษาได้	๑๐	ให้นิสสัย

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	ก็แลอันเตวาสิกพึงถืออาจารย์อย่าง

น้ี	 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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	 ๕.	สั่งบังคับ

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	นิสสัยระงับจากอุปัชฌายะ	๕	อย่าง

นี้แล

	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 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)

องค์แหง่ภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสสยั
กับอุปชัฌาย์อาจารย์อีกต่อไป

(มห�วรรค)

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์คุณเหล่านี้	
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ไม่ต้องถือนิสสัย	คือ

	 ๑.	ตนเองประกอบด้วยกองศีล	อันเป็นของพระอเสขะ	

	 ๒.	ตนเองประกอบด้วยกองสมาธิ	อนัเป็นของพระอเสขะ	

	 ๓.	 ตนเองประกอบด้วยกองปัญญา	 อันเป็นของพระ

อเสขะ	

	 ๔.	ตนเองประกอบด้วยกองวิมติุ	อนัเป็นของพระอเสขะ	

	 ๕.	ตนเองประกอบด้วยกองวมิตุตญิาณทัสสนะ	อนัเป็น

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�าปาติโมกข์ทั้งสองได้ดีโดยพิสดาร	 จ�าแนกดี	

คล่องแคล่วดี	 วินิจฉัยเรียบร้อยโดยสุตตะ	 โดยอนุพยัญชนะ	

(๔/๑๑๖/๑๓๑)

	 ๒๑.	มพีรรษาได้	๕	หรอืมพีรรษาเกนิ	๕	(๔/๑๑๖/๑๓๒)

	 ๒๒.	ผู้อยู่ป่าเป็นวัตรด้วยความผาสุก	(๔/๑๓๘/๑๕๒)		

อาคันตุกวัตร ข้อปฏิบัติของผู้มาเยือน
(วตัตขันธกะ)

	 ดกูร	ภกิษทุัง้หลาย	ภกิษอุาคนัตกุะเข้าไปสูอ่าราม	พึงถอด

รองเท้าเคาะ	แล้วถือไปต�า่ๆ	ลดร่ม	เปิดศีรษะ	ลดจวีรบนศรีษะ

ลงไว้ทีบ่่า	 ไม่ต้องรบีร้อน	 เข้าไปสูอ่ารามตามปกต	ิ เมือ่เข้าไปสู่

อารามพึงสังเกตว่า	 ภิกษุเจ้าถิ่นประชุมกันท่ีใด	 คือ	 ท่ีโรงฉัน	

มณฑป	หรือโคนไม้	พงึไปท่ีนัน่	วางบาตรไว้ทีแ่ห่งหนึง่	วางจวีร

ไว้ท่ีแห่งหน่ึง	พึงถืออาสนะท่ีสมควรนัง่	พงึถามถงึน�า้ฉนั	พงึถาม

ถงึน�า้ใช้ว่า	ไหนน�า้ฉนั	ไหนน�า้ใช้	ถ้าต้องการน�า้ฉัน	พงึตักน�า้ฉนั

หาด่ืม	 ถ้าต้องการน�า้ใช้	พงึตักน�า้ใช้มาล้างเท้า	 เมือ่ล้างเท้า	พงึ
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รดน�า้ด้วยมอืข้างหนึง่	พงึล้างเท้าด้วยมอืข้างหน่ึง	รดน�า้ด้วยมอื

ใด	ไม่พึงล้างเท้าด้วยมอืนัน้	พงึถามถงึผ้าเชด็รองเท้า	แล้วจงึเชด็

รองเท้า	เมือ่จะเช็ดรองเท้า	พงึใช้ผ้าแห้งเชด็ก่อน	ใช้ผ้าเปียกเช็ด

ทหีลัง	พึงซกัผ้าเช็ดรองเท้า	บดิแล้วผ่ึงไว้ทีค่วรแห่งหนึง่	ถ้าภกิษุ

เจ้าถิ่นแก่พรรษากว่า	พึงอภิวาท	ถ้าอ่อนพรรษากว่า	พึงให้เธอ

อภวิาท	พึงถามถงึเสนาสนะว่า	เสนาสนะไหนถงึแก่ผม	พงึถาม

ถงึเสนาสนะท่ีมภีกิษอุยูห่รอืท่ีไม่มภีกิษอุยู	่พงึถามถงึโคจรคาม	

พึงถามถึง	อโคจรคาม	พึงถามถึงสกุลทั้งหลายที่ได้รับสมมติว่า

เป็นเสกขะ	พึงถามถึงที่ถ่ายอุจจาระ	พึงถามถึงที่ถ่ายปัสสาวะ	

พึงถามถึงไม้เท้า	 พึงถามถึงกติกาสงฆ์ที่ตั้งไว้ว่า	 ควรเข้าเวลา

เท่าไร	ควรออกเวลาเท่าไร	ถ้าวิหารไม่มีภิกษุอยู่	พึงเคาะประตู

รออยู่สักครู่หนึ่งแล้วถอดลิ่มผลักบานประตู	ยืนอยู่ข้างนอกแล

ดูให้ทั่ว	ถ้าวิหารรก	หรือเตียงซ้อนอยู่บนเตียง	หรือตั่งซ้อนอยู่

บนตั่ง	 เสนาสนะมีละอองจับอยู่เบื้องบน	 ถ้าอุตสาหะอยู่	 พึง

ช�าระเสีย	เมื่อจะช�าระวิหาร	พึงขนเครื่องลาดพื้นออกไปวางไว้

ที่ควรแห่งหนึ่งก่อน	 พึงขนเขียงรองเท้าเตียง	 ออกไปวางไว้ที่

ควรแห่งหน่ึง	พงึขนฟกูและหมอนออกไปวางไว้ท่ีควรแห่งหนึง่	

พึงขนผ้านิสีทนะและผ้าปูนอนออกไปวางไว้ที่ควรแห่งหนึ่ง	

เตียง	 ตั่ง	 อันภิกษุพึงยกต�่าๆ	 ท�าให้เรียบร้อย	 อย่าให้ครูดสี

กระทบบานและกรอบประตู	 ขนไปวางไว้ที่ควรแห่งหนึ่ง	
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กระโถนพึงขนออกไปวางไว้ที่ควรแห่งหนึ่ง	พนักอิงพึงขนออก

ไปวางไว้ที่ควรแห่งหนึ่ง	 ถ้าในวิหารมีหยากเยื่อ	 พึงกวาดแต่

เพดานลงมาก่อน	พึงเช็ดกรอบหน้าต่าง	ประตูและมุมห้อง	ถ้า

ฝาทาน�้ามันขึ้นรา	พึงเอาผ้าชุบน�้าบิดแล้วเช็ดถ้าพื้นทาสีด�าขึ้น

รา	 พึงเอาผ้าชุบน�้าบิดแล้วเช็ด	 ถ้าพื้นไม่ได้ทา	 พึงเอาน�้าพรม

แล้วกวาด	 ด้วยคิดว่าอย่าให้ฝุ่นกลบวิหาร	พึงเก็บกวาดหยาก

เยือ่ไปทิง้เสยี	ณ	ท่ีควรแห่งหนึง่	เครือ่งลาดพืน้	พงึผึง่แดดช�าระ

เคาะปัด	แล้วขนกลับไปปูไว้ตามเดิม	เขียงรองเท้าเตียง	พึงผึ่ง

แดด	ขัดเช็ด	แล้วขนกลับตั้งไว้ตามเดิม	เตียง	ตั่ง	พึงผึ่งแดด	ขัด

สี	 เคาะ	 ยกต�่าๆ	 ท�าให้ดี	 อย่าให้ครูดสีกระทบบานและกรอบ

ประตู	ขนกลับตั้งไว้ตามเดิม	ฟูกและหมอนตากแห้งแล้ว	เคาะ

ปัดให้สะอาด	ขนกลบัวางไว้ตามเดมิ	ผ้าปนูัง่และผ้าปนูอนตาก

แห้งแล้ว	สลัดให้สะอาด	ขนกลบัปไูว้ตามเดิม	กระโถน	พนกัองิ	

ตากแล้ว	 พึงเช็ด	 ขนกลับไปต้ังไว้ตามเดิม	 พึงเก็บบาตร	 จีวร	

เมื่อเก็บบาตร	 พึงเอามือข้างหน่ึงจับบาตร	 เอามือข้างหนึ่ง

ลูบคล�าใต้เตียงหรือใต้ตั่ง	แล้วเก็บบาตร	แต่อย่าเก็บบาตรบน

พื้นท่ีปราศจากเครื่องรอง	 เมื่อเก็บจีวร	 พึงเอามือข้างหนึ่งถือ

จีวร	 เอามือข้างหนึ่งลูบราวจีวรหรือสายระเดียง	 พึงท�าชายไว้

ข้างนอก	 ขนดไว้ข้างใน	 เก็บจีวร	 ถ้ามีลมเจือด้วยผงคลีพัดมา

ทางทิศตะวันออก	พึงปิดหน้าต่างด้านตะวันออก	 ถ้ามีลมเจือ
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ด้วยผงคลีพัดมาทางทิศตะวันตก	พึงปิดหน้าต่างด้านตะวันตก	

ถ้ามีลมเจือด้วยผงคลีพัดมาทางทิศเหนือ	 พึงปิดหน้าต่างด้าน

เหนอื	ถ้ามลีมเจอืด้วยผงคลพัีดมาทางทิศใต้	พงึปิดหน้าต่างด้าน

ใต้	ถ้าฤดูหนาว	กลางวันพึงเปิดหน้าต่าง	กลางคืนพึงปิด	ถ้าฤดู

ร้อน	กลางวันพึงปิดหน้าต่าง	กลางคืนพึงเปิด	ถ้าบริเวณซุ้มน�้า	

โรงฉัน	โรงไฟ	วัจจกุฎีรก	พึงปัดกวาดเสีย	ถ้าน�้าฉัน	น�้าใช้ไม่มี	

พึงจัดตั้งไว้	ถ้าน�้าในหม้อช�าระไม่มี	พึงตักน�้ามาไว้ในหม้อช�าระ	

	 ดกูรภิกษุท้ังหลาย	นีแ้ล	เป็นวตัรของภกิษอุาคนัตกุะทัง้

หลายซึ่งพึงประพฤติเรียบร้อย	(๗/๔๑๕/๑๔๕-๑๔๗)		

อาวาสกิวัตร ข้อปฏิบัติของเจ้าถิ่น
(วตัตขันธกะ)

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	ภิกษุเจ้าถิ่นเห็นภิกษุอาคันตุกะผู้แก่

กว่าแล้ว	 พึงปูอาสนะ	พึงตั้งน�้าล้างเท้า	 ตั่งรองเท้า	 กระเบื้อง

เช็ดเท้า	พึงลุกรับบาตร	จีวร	พึงถามด้วยน�้าฉัน	พึงถามด้วยน�้า

ใช้	ถ้าอุตสาหะ	พึงเช็ดรองเท้า	เมื่อจะเช็ดรองเท้า	พึงใช้ผ้าแห้ง

เชด็ก่อนใช้ผ้าเปียกเช็ดทีหลงั	พึงซกัผ้าเชด็รองเท้าบดิแล้วผึง่ไว้	

ณ	 ที่ควรแห่งหนึ่ง	 พึงอภิวาทภิกษุอาคันตุกะผู้แก่กว่า	 พึงจัด
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เสนา	สนะถวายว่า	เสนาสนะนั่นถึงแก่ท่าน	พึงบอกเสนาสนะ

ที่มีภิกษุอยู่หรือไม่มีภิกษุอยู่	พึงบอกโคจรคาม	พึงบอกอโคจร

คาม	พงึบอกสกลุทีเ่ป็นเสกขะสมมต	ิพงึบอกท่ีถ่ายอจุจาระ	พึง

บอกทีถ่่ายปัสสาวะ	พึงบอกน�า้ฉนั	พึงบอกน�า้ใช้	พงึบอกไม้เท้า	

พึงบอกกติกาสงฆ์ที่ตั้งไว้ว่า	เวลานี้ควรเข้า	เวลานี้ควรออก	

	 ถ้าภกิษอุาคนัตุกะอ่อนพรรษากว่า	พึงนัง่บอกว่าท่านจง

วางบาตรที่นั่น	จงวางจีวรที่นั่น	จงนั่งอาสนะนี้	พึงบอกน�้าฉัน	

พงึบอกน�า้ใช้	พงึบอกผ้าเช็ดรองเท้า	พึงแนะน�าภกิษอุาคนัตกุะ

ให้อภวิาท	พงึบอกเสนาสนะว่า	เสนาสนะนัน่ถงึแก่ท่าน	พงึบอก

เสนาสนะที่มีภิกษุอยู่หรือไม่มีภิกษุอยู่	 พึงบอกโคจรคาม	 พึง

บอกอโคจรคาม	พงึบอกสกลุทีเ่ป็นเสกขะสมมต	ิพงึบอกทีถ่่าย

อุจจาระ	 พึงบอกที่ถ่ายปัสสาวะ	 พึงบอกน�้าฉัน	 พึงบอกน�้าใช้	

พงึบอกไม้เท้า	พงึบอกกตกิาสงฆ์ทีต่ัง้ไว้ว่า	เวลานีค้วรเข้า	เวลา

นี้ควรออก

	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 นี้แล	 เป็นวัตรของภิกษุเจ้าถิ่นทั้ง

หลายซึ่งพึงประพฤติเรียบร้อย	(๗/๔๑๗/๑๔๗-๑๔๘)		
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คมิกวัตร ข้อปฏิบัติของผู้จะจากไป
(วตัตขันธกะ)

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 ภิกษุผู้เตรียมจะไป	 พึงมอบหมาย

เสนาสนะ	ถ้าภิกษุไม่มี	พึงมอบหมายสามเณร	ถ้าสามเณรไม่มี	

พงึมอบหมายคนวดั	ถ้าคนวดัไม่ม	ีพงึมอบหมายอบุาสก	ถ้าไม่มี

ภกิษุ	สามเณร	คนวดั	หรอือบุาสก	พงึยกเตยีงขึน้	วางไว้บนศลิา	

๔	แผ่น	แล้วพงึยกเตียงซ้อนเตียง	ยกต่ังซ้อนตัง่	แล้วกองเครือ่ง

เสนาสนะไว้ข้างบน	เก็บเครื่องไม้	เครื่องดิน	ปิดประตูหน้าต่าง	

แล้วจึงหลีกไป	

	 ถ้าวิหารฝนรั่วถ้าอุตสาหะอยู่	 พึงมุง	 หรือพึงท�าความ

ขวนขวายว่า	จะมุงวิหารได้อย่างไร	ถ้าได้ตามความขวนขวาย

อย่างนี	้นัน่เป็นความด	ีถ้าไม่ได้	ทีใ่ดฝนไม่ร่ัว	พึงยกเตียงขึน้วาง

บนศิลา	๔	แผ่นในที่นั้น	แล้วพึงยกเตียงซ้อนเตียง	ยกตั่งซ้อน

ตั่ง	แล้วกองเครื่องเสนาสนะไว้ข้างบน	เก็บเครื่องไม้	เครื่องดิน	

ปิดประตูหน้าต่าง	แล้วจึงหลีกไป	

	 ถ้าวิหารฝนรั่วทุกแห่ง	 ถ้าอุตสาหะอยู่	 พึงขนเคร่ือง

เสนาสนะเข้าบ้าน	 หรือพึงท�าความขวนขวายว่า	 จะขนเครื่อง

เสนาสนะเข้าบ้านอย่างไร	ถ้าได้ตามความขวนขวายอย่างนี	้นัน่

เป็นความดี	ถ้าไม่ได้	พึงยกเตียงขึ้นวางบนก้อนศิลา	๔	แผ่นใน
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ที่แจ้ง	 แล้วพึงยกเตียงซ้อนเตียง	 ยกต่ังซ้อนตั่ง	 กองเครื่อง

เสนาสนะไว้ข้างบน	เกบ็เคร่ืองไม้	เคร่ืองดนิ	แล้วคลมุด้วยหญ้า

หรือใบไม้	แล้วจึงหลีกไปด้วยคิดว่า	อย่างไรเสีย	ส่วนของเตียง

ตั่งคงเหลืออยู่บ้าง

	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย	นีแ้ล	เป็นวตัรของภกิษุผูเ้ตรียมจะไป	

ซึ่งพึงประพฤติเรียบร้อย	(๗/๔๑๙/๑๔๘-๑๔๙)		

บิณฑบาตวัตร
(ปิณฑจ�ริกวตัร)

	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย	ภกิษผุูเ้ทีย่วบณิฑบาตเป็นวตัร	คดิว่า	

จกัเข้าบ้านในบดันี	้พงึนุง่ให้เป็นปรมิณฑล	คาดประคดเอว	ห่ม

ผ้าซ้อน	 ๒	 ชั้น	 กลัดลูกดุม	 ล้างบาตร	 แล้วถือเข้าบ้านโดย

เรียบร้อย	ไม่ต้องรีบร้อน	พึงปกปิดกายด้วยดีไปในละแวกบ้าน	

พึงส�ารวมด้วยดีไปในละแวกบ้าน	พึงมีตาทอดลงไปในละแวก

บ้าน	อย่าเวิกผ้าไปในละแวกบ้าน	อย่าหัวเราะลั่นไปในละแวก

บ้าน	พงึมเีสยีงน้อยไปในละแวกบ้าน	อย่าโยกกายไปในละแวก

บ้าน	อย่าไกวแขนไปในละแวกบ้าน	อย่าโคลงศรีษะไปในละแวก

บ้าน	อย่าค�้ากายไปในละแวกบ้าน	อย่าคลุมศีรษะไปในละแวก
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บ้าน	 อย่าเดินกระโหย่งไปในละแวกบ้าน	 เมื่อเข้านิเวศน์พึง

ก�าหนดว่า	จักเข้าทางนี้	จักออกทางนี้	อย่ารีบร้อนเข้าไป	อย่า

รีบร้อนออกเร็วนัก	อย่ายืนไกลนัก	อย่ายืนใกล้นัก	อย่ายืนนาน

นัก	 อย่ากลับเร็วนัก	 พึงยืนก�าหนดว่า	 เขาประสงค์จะถวาย

ภิกษาหรือไม่ประสงค์จะถวาย	ถ้าเขาพักการงาน	ลุกจากที่นั่ง

จับทพัพ	ีหรอืจบัภาชนะ	หรอืตัง้ไว้	พงึยนืด้วยคดิว่าเขาประสงค์

จะถวาย	เมื่อเขาถวายภิกษา	พึงแหวกผ้าซ้อนด้วยมือซ้าย	พึง

น้อมบาตรเข้าไปด้วยมอืขวา	แล้วพงึใช้มอืทัง้สองประคองบาตร

รับภิกษา	และไม่พึงมองดูหน้าผู้ถวายภิกษา	พึงก�าหนดว่าเขา

ประสงค์จะถวายแกงหรือไม่ประสงค์จะถวาย	 ถ้าเขาจับทัพพี	

จับภาชนะ	หรือตั้งไว้	พึงยืนอยู่ด้วยคิดว่าเขาประสงค์จะถวาย	

เมือ่เขาถวายภกิษาแล้ว	พึงคลมุบาตรด้วยผ้าซ้อน	แล้วกลบัโดย

เรียบร้อยไม่ต้องรีบร้อน	พึงปกปิดกายด้วยดี	ไปในละแวกบ้าน	

พึงส�ารวมด้วยดีไปในละแวกบ้าน	พึงมีตาทอดลงไปในละแวก

บ้าน	 ไม่พึงเวิกผ้าไปในละแวกบ้าน	 ไม่พึงหัวเราะลั่นไปใน

ละแวกบ้าน	พึงมีเสียงน้อยไปในละแวกบ้าน	ไม่พึงโยกกายไป

ในละแวกบ้าน	ไม่พงึไกวแขนไปในละแวกบ้าน	ไม่พงึโคลงศรีษะ

ไปในละแวกบ้าน	 ไม่พึงค�้ากายไปในละแวกบ้าน	 ไม่พึงคลุม

ศีรษะไปในละแวกบ้าน	 ไม่พึงเดินกระโหย่งไปในละแวกบ้าน	

ภกิษุใดกลบับณิฑบาตจากบ้านก่อน	ภกิษนุัน้พงึปอูาสนะไว้	พงึ
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จัดตั้งน�้าล้างเท้า	ตั่งรองเท้า	กระเบื้องเช็ดเท้า	พึงล้างภาชนะ

รองของฉนัตัง้ไว้	พึงต้ังน�า้ฉนัน�า้ใช้ไว้	ภกิษใุดกลบับณิฑบาตจาก

บ้านทีหลัง	ถ้าอาหารที่ฉันแล้วยังเหลืออยู่	ถ้าจ�านงก็พึงฉัน	ถ้า

ไม่จ�านงก็พึงเทท้ิงในที่ปราศจากของเขียวสด	หรือพึงเทลงใน

น�้าที่ไม่มีตัวสัตว์	 ภิกษุนั้นพึงรื้อขนอาสนะ	 เก็บน�้าล้างเท้า	 ตั่ง

รองเท้า	กระเบื้องเช็ดเท้า	พึงล้างภาชนะรองของฉันเก็บไว้	พึง

เก็บน�้าฉันน�้าใช้	 พึงกวาดโรงฉัน	 ภิกษุใดเห็นหม้อน�้าฉัน	 หม้อ

น�้าใช้	หรือหม้อน�้าช�าระว่างเปล่า	ภิกษุนั้นพึงจัดหาไปตั้งไว้	ถ้า

เป็นการสดุวสัิย	พงึกวกัมอืเรยีกเพือ่นมา	ให้ช่วยกนัจดัตัง้ไว้	แต่

ไม่พึงเปล่งวาจาเพราะข้อนั้นเป็นเหตุ

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 นี้แลเป็นวัตรของภิกษุผู ้เ ท่ียว

บิณฑบาตเป็นวัตร	ซึ่งภิกษุพึงประพฤติเรียบร้อย	

(๗/๔๒๗/๑๕๓-๑๕๔)

 

ภัตตกิจ
(ภัตตัคควตัร)

	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย	เมือ่ภตัตเุทสก์บอกภตักาลในอาราม	

ภิกษุพึงนุ่งให้เป็นปริมณฑล	คาดประคดเอว	ห่มผ้าซ้อน	๒	ชั้น	
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กลัดลูกดุม	 ล้างบาตรแล้วถือเข้าบ้านโดยเรียบร้อยไม่ต้องรีบ

ร้อน	ไม่พงึเดนิแซงไปข้างหน้าพระเถระทัง้หลาย	พึงปกปิดกาย

ด้วยดีไปในละแวกบ้าน	พึงส�ารวมด้วยดีไปในละแวกบ้าน	พึงมี

ตาทอดลงไปในละแวกบ้าน	อย่าเวิกผ้าไปในละแวกบ้าน	อย่า

หัวเราะลั่นไปในละแวกบ้าน	 พึงมีเสียงน้อยไปในละแวกบ้าน	

อย่าโยกกายไปในละแวกบ้าน	 อย่าไกวแขนไปในละแวกบ้าน	

อย่าโคลงศีรษะไปในละแวกบ้าน	อย่าค�้ากายไปในละแวกบ้าน	

อย่าคลมุศรีษะไปในละแวกบ้าน	อย่าเดินกระโหย่งไปในละแวก

บ้าน	พึงปกปิดกายด้วยดีนั่งในละแวกบ้าน	พึงส�ารวมด้วยดีนั่ง

ในละแวกบ้าน	พึงมีตาทอดลงนั่งในละแวกบ้าน	อย่าเวิกผ้านั่ง

ในละแวกบ้าน	อย่าหวัเราะลัน่นัง่ในละแวกบ้าน	พงึมเีสยีงน้อย

นั่งในละแวกบ้าน	อย่าโยกกายนั่งในละแวกบ้าน	อย่าไกวแขน

นัง่ในละแวกบ้าน	อย่าโคลงศรีษะนัง่ในละแวกบ้าน	อย่าค�า้กาย

นั่งในละแวกบ้าน	อย่าคลุมศีรษะนั่งในละแวกบ้าน	อย่านั่งรัด

เข่าในละแวกบ้าน	 อย่านั่งเบียดเสียดพระเถระ	 อย่าเกียดกัน

ภิกษุใหม่ด้วยอาสนะ	อย่านั่งทับสังฆาฏิในละแวกบ้าน	เมื่อเขา

ถวายน�้า(ล้างบาตรเปล่า)	พึงใช้มือทั้งสองประคองบาตรรับน�้า	

พึงล้างบาตรถือต�่าๆ	ให้ดี	อย่าให้ครูดสี	ถ้ากระโถนมี	พึงค่อยๆ	

เทน�้าลงในกระโถน	 ด้วยคิดว่ากระโถนอย่าเลอะเทอะด้วยน�้า	

ภิกษุใกล้เคียงอย่าถูกน�้ากระเซ็น	ผ้าสังฆาฏิอย่าถูกน�้ากระเซ็น	
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ถ้ากระโถนไม่มี	พึงค่อยๆ	เทน�้าลงที่พื้นดิน	ด้วยคิดว่าภิกษุใกล้

เคียงอย่าถูกน�้ากระเซ็น	 ผ้าสังฆาฏิอย่าถูกน�้ากระเซ็น	 เมื่อเขา

ถวายข้าวสุก	พึงใช้มือทั้งสองประคองบาตรรับข้าวสุก	พึงเว้น

เนือ้ทีไ่ว้ส�าหรบัแกง	ถ้ามเีนยใส	น�า้มนั	หรอืแกงอ่อม	พระเถระ

ควรบอกว่า	 จงจัดถวายภิกษุท้ังหลายเท่าๆ	 กันทุกรูป	 พึงรับ

บณิฑบาตโดยเคารพ	พึงมคีวามส�าคญัในบาตรรบับณิฑบาต	พงึ

รับบิณฑบาตพอสมกับแกง	พึงรับบิณฑบาตพอเสมอขอบปาก

บาตร	 พระเถระไม่พึงฉันก่อนจนกว่าข้าวสุกจะทั่วถึงภิกษุทุก

รูป	 พึงฉันบิณฑบาตโดยเคารพ	 พึงมีความส�าคัญในบาตรฉัน

บิณฑบาต	พึงฉันบิณฑบาตตามล�าดับ	ไม่พึงฉันบิณฑบาตขยุ้ม

แต่ยอดลงไป	 ไม่พึงกลบแกงหรือกับข้าวด้วยข้าวสุกเพราะ

อยากได้มาก	ไม่อาพาธไม่พึงขอแกงหรือข้าวสุกเพื่อประโยชน์

แก่ตนมาฉนั	ไม่พงึแลดบูาตรของภกิษุเหล่าอืน่ด้วยหมายจะยก

โทษ	ไม่พึงท�าค�าข้าวให้ใหญ่นกั	พงึท�าค�าข้าวให้กลมกล่อม	เมือ่

ค�าข้าวยงัไม่ถงึปากไม่พึงอ้าปาก	ก�าลงัฉนัไม่พงึสอดมอืทัง้หมด

เข้าในปาก	ปากยังมีค�าข้าวไม่พึงพูด	 ไม่พึงฉันเดาะค�าข้าว	 ไม่

พึงฉันกัดค�าข้าว	ไม่พึงฉันท�ากะพุ้งแก้มให้ตุ่ย	ไม่พึงฉันสลัดมือ	

ไม่พึงฉันท�าเมล็ดข้าวตก	ไม่พึงฉันแลบลิ้น	ไม่พึงฉันท�าเสียงดัง

จับ๊ๆ	ไม่พงึฉนัท�าเสยีงซูด๊ๆ	ไม่พงึฉนัเลยีมอื	ไม่พึงฉันขอดบาตร	

ไม่พึงฉันเลียริมฝีปาก	ไม่พึงรับโอน�้าด้วยมือเปื้อนอามิส	พระ-
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เถระไม่พึงรับน�้า(ล้างบาตรเปื้อน)ก่อนจนกว่าภิกษุทั้งหมดฉัน

เสร็จ	เมื่อเขาถวายน�้า	พึงใช้มือทั้งสองประคองบาตรรับน�้า	พึง

ค่อยๆ	ล้างบาตรถือต�่าๆ	 ให้ดี	อย่าให้ครูดสี	ถ้ากระโถนมี	พึง

ค่อยๆ	 เทน�้าลงในกระโถน	 ด้วยคิดว่ากระโถนอย่าเลอะเทอะ

ด้วยน�้า	ภิกษุใกล้เคียงอย่าถูกน�้ากระเซ็น	ผ้าสังฆาฏิอย่าถูกน�้า

กระเซ็น	ถ้ากระโถนไม่มี	พึงค่อยๆ	เทน�้าลงบนพื้นดิน	ด้วยคิด

ว่า	 ภิกษุใกล้เคียงอย่าถูกน�้ากระเซ็น	 ผ้าสังฆาฏิอย่าถูกน�้า

กระเซ็น	 ไม่พึงเทน�้าล้างบาตรมีเมล็ดข้าวในละแวกบ้าน	 เมื่อ

กลับ	ภิกษุใหม่พึงกลับก่อน	พระเถระพึงกลับทีหลัง

	 ดกูรภกิษุทัง้หลาย	นีแ้ล	วตัรในโรงฉันของภิกษุท้ังหลาย	

ซึ่งพึงประพฤติเรียบร้อยในโรงฉัน	(๗/๔๒๕/๑๕๐-๑๕๒)

	 ดูกรภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุผู ้เถรานุเถระ

อนุโมทนาในโรงฉัน	(๗/๔๒๑-๔๒๒/๑๔๙)		

วัตรการอยู่ป่า
(อ�รัญญกวตัร)

	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย	ภกิษผุูอ้ยูป่่าเป็นวตัร	พงึลกุขึน้แต่เช้า

ตรู่	พึงตั้งน�้าฉัน	พึงตั้งน�้าใช้	พึงติดไฟไว้	พึงเตรียมไม้สีไฟไว้	พึง
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เตรียมไม้เท้าไว้	พึงเรียนทางนักษัตรทั้งสิ้น	หรือบางส่วนไว้	พึง

เป็นผู้ฉลาดในทิศ

	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 นี้แล	 เป็นวัตรของภิกษุผู้อยู่ป่าเป็น

วัตร	ซึ่งพึงประพฤติเรียบร้อย	(๗/๔๒๘/๑๕๔)		

การดูแลที่อยู่อาศัย
(เสน�สนวตัร)

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 ภิกษุอยู่ในวิหารใด	 ถ้าวิหารนั้นรก	

ถ้าอุตสาหะอยู่	 พึงช�าระ	 เมื่อจะช�าระวิหาร	พึงขนบาตร	จีวร	

ออกไปวางไว้ทีค่วรแห่งหนึง่ก่อน	พงึขนผ้าปนูัง่	ผ้าปนูอน	ออก

วางไว้ทีค่วรแห่งหนึง่	พงึขนฟูก	หมอน	ออกไปวางไว้ท่ีควรแห่ง

หนึ่ง	 เตียงพึงยกต�่าๆ	 ขนออกไปให้ดี	 อย่าให้ครูดสีกระทบ

กระแทกบานและกรอบประตู	แล้วตั้งไว้ที่ควรแห่งหนึ่ง	ตั่งพึง

ยกต�่าๆ	ขนออกไปให้ดี	อย่าให้ครูดสีกระทบกระแทกบานและ

กรอบประตู	แล้วตั้งไว้ที่ควรแห่งหนึ่ง	เขียงรองเท้าเตียงพึงขน

ออกไปวางไว้ทีค่วรแห่งหนึง่	กระโถนพึงขนออกไปวางไว้ท่ีควร

แห่งหนึง่	พนกัองิพงึขนออกไปวางไว้ทีค่วรแห่งหนึง่	เคร่ืองลาด

พื้น	 พึงก�าหนดที่ปูไว้เดิม	 แล้วขนออกไปวางไว้ที่ควรแห่งหนึ่ง	
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ถ้าในวิหารมีหยากไย่	 พึงกวาดแต่เพดานลงมาก่อน	 พึงเช็ด

กรอบหน้าต่าง	ประตูและมุมห้อง	ถ้าฝาทาน�้ามันขึ้นรา	พึงเอา

ผ้าชุบน�้าบิดแล้วเช็ด	 ถ้าพื้นทาสีด�าขึ้นรา	 พึงเอาผ้าชุบน�้าบิด

แล้วเชด็	ถ้าพืน้ไม่ได้ท�า	พงึเอาน�า้พรมแล้วกวาด	ด้วยคดิว่าอย่า

ให้ฝุน่กลบวหิาร	พงึกวาดหยากเยือ่ไปทิง้เสยี	ณ	ทีค่วรแห่งหนึง่	

ไม่พงึเคาะเสนาสนะในท่ีใกล้ภกิษ	ุไม่พึงเคาะเสนาสนะในทีใ่กล้

วหิาร	ไม่พึงเคาะเสนาสนะในทีใ่กล้น�า้ฉนั	ไม่พงึเคาะเสนาสนะ

ในที่ใกล้น�้าใช้	 ไม่พึงเคาะเสนาสนะบนที่สูงเหนือลม	 พึงเคาะ

เสนาสนะในทีใ่ต้ลม	เคร่ืองลาดพ้ืนพึงผึง่แดดในทีค่วรแห่งหนึง่	

ช�าระ	เคาะ	ปัด	แล้วขนกลับไปปูไว้ตามเดิม	เขียงรองเท้าเตียง	

พึงผ่ึงแดดไว้ในท่ีควรแห่งหนึ่ง	 เช็ดแล้วขนกลับตั้งไว้ตามเดิม	

เตียง	ตั่ง	พึงผึ่งแดดไว้ที่ควรแห่งหนึ่ง	ขัดสี	เคาะ	ยกต�่าๆ	ท�าให้

ดี	อย่าให้ครูดสีกระทบบานและกรอบประตู	ขนกลับตั้งไว้ตาม

เดมิ	ฟกูและหมอนพงึตากไว้ทีค่วรแห่งหนึง่	เคาะ	ปัดให้สะอาด

แล้วขนกลบัตัง้ไว้ตามเดิม	ผ้าปนูัง่และผ้าปนูอน	พงึตากไว้ทีค่วร

แห่งหนึ่ง	สลัดให้สะอาด	แล้วขนไปปูไว้ตามเดิม	กระโถน	พนัก

อิง	พึงตากไว้ที่ควรแห่งหนึ่ง	 เช็ดแล้วขนไปตั้งไว้ตามเดิม	ถ้ามี

ลมเจือด้วยผงคลีพัดมาทางทิศตะวันออก	 พึงปิดหน้าต่างด้าน

ตะวนัออก	ถ้ามลีมเจอืด้วยผงคลพีดัมาทางทิศตะวันตก	พงึปิด

หน้าต่างด้านตะวนัตก	ถ้ามลีมเจอืด้วยผงคลพีดัมาทางทศิเหนอื	
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พึงปิดหน้าต่างด้านเหนือ	 ถ้ามีลมเจือด้วยผงคลีพัดมาทางทิศ

ใต้	พึงปิดหน้าต่างด้านใต้	ถ้าฤดหูนาว	กลางวันพงึเปิดหน้าต่าง	

กลางคนืพึงปิด	ถ้าฤดรู้อน	กลางวนัพงึปิดหน้าต่าง	กลางคนืพงึ

เปิด	ถ้าบริเวณซุ้มน�้า	โรงฉัน	โรงไฟ	วัจจกุฎีรก	พึงปัดกวาดเสีย	

ถ้าน�้าฉันน�้าใช้ไม่มี	 พึงจัดตั้งไว้	 ถ้าน�้าในหม้อช�าระไม่มี	 พึงตัก

น�้ามาไว้ในหม้อช�าระ	ถ้าอยู่ในวิหารหลังเดียวกับภิกษุผู้แก่กว่า	

ยงัไม่อาปจุฉา(บอกกล่าว)ภิกษุผูแ้ก่กว่า	ไม่พึงให้อเุทศ	ไม่พึงให้

ปริปุจฉา	 ไม่พึงท�าการสาธยาย	 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)
(ชนัต�ฆรวตัร)

	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย	ภกิษใุดไปสูเ่รอืนไฟก่อน	ถ้ามเีถ้ามาก	

พึงเทเถ้าทิ้งเสีย	 ถ้าเรือนไฟรก	พึงกวาดเสีย	 ถ้าชานภายนอก

รก	พึงกวาดเสีย	ถ้าบริเวณซุ้มประตูศาลาเรือนไฟรก	พึงกวาด

เสีย	พึงบดจุณไว้	พึงแช่ดินเหนียว	พึงตักน�้าไว้ในรางน�้า	เมื่อจะ

เข้าไปสู่เรือนไฟ	 พึงเอาดินเหนียวทาหน้า	 ปิดทั้งข้างหน้าข้าง

หลังแล้ว	 จึงเข้าไปสู่เรือนไฟ	 ไม่พึงนั่งเบียดเสียดพระเถระ	 ไม่

พึงเกียดกันอาสนะภิกษุใหม่	ถ้าอุตสาหะอยู่	พึงท�าบริกรรมแก่

พระเถระในเรอืนไฟ	เมือ่ออกจากเรือนไฟ	พงึถือตัง่ส�าหรบัเรอืน

ไฟ	แล้วปิดทัง้ข้างหน้าข้างหลงัออกจากเรอืนไฟ	ถ้าอตุสาหะอยู	่

พงึท�าบรกิรรมแก่พระเถระแม้ในน�า้	ไม่พงึอาบน�า้ข้างหน้าพระ-

เถระ	แม้เหนือน�้าก็ไม่พึงอาบ	อาบแล้วเมื่อจะขึ้น	พึงให้ทางแก่

พระเถระผู้จะลง	ภิกษุใดออกจากเรือนไฟภายหลัง	ถ้าเรือนไฟ

เปรอะเป้ือน	พงึล้างให้สะอาด	พงึล้างรางแช่ดิน	เกบ็ต่ังส�าหรบั

เรือนไฟ	ดับไฟ	ปิดประตู	แล้วจึงหลีกไป

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	นี้แล	เป็นวัตรในเรือนไฟ	ซึ่งภิกษุทั้ง

หลายพึงประพฤติเรียบร้อย	(๗/๔๓๓/๑๕๘	)		
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การถ่ายทุกข์
(วจัจกุฎีวตัร)

	 ดูกร	ภิกษุทั้งหลาย	ภิกษุถ่ายอุจจาระแล้ว	เมื่อน�้ามีอยู่	

จะไม่ช�าระไม่ได้	รูปใดไม่ช�าระ	ต้องอาบัติทุกกฏ

	 ดกูรภิกษทุัง้หลาย	ภกิษไุม่พงึถ่ายอุจจาระในวจัจกฎุตีาม

ล�าดับผู้แก่กว่า	 รูปใดถ่ายต้องอาบัติทุกกฏ	ดูกรภิกษุทั้งหลาย	

เราอนุญาตให้ถ่ายอุจจาระตามล�าดับของผู้มาถึง

	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย	ภกิษใุดไปวจัจกฎุ	ีภกิษนุัน้ยนือยูข้่าง

นอก	พึงกระแอมขึ้น	 แม้ภิกษุผู้นั่งอยู่ข้างใน	 ก็พึงกระแอมรับ	

พึงพาดจีวรไว้บนราวจีวร	หรือบนสายระเดียง	แล้วเข้าวัจจกุฎี	

ท�าให้เรียบร้อย	ไม่ต้องรีบร้อน	ไม่พึงเข้าไปเร็วนัก	ไม่พึงเวิกผ้า

เข้าไป	ยืนบนเขียงถ่ายอุจจาระ	แล้วจึงค่อยเวิกผ้า	 ไม่พึงถอน

หายใจใหญ่พลางถ่ายอจุจาระ	ไม่พงึเค้ียวไม้ช�าระฟันพลางถ่าย

อจุจาระ	ไม่พงึถ่ายอุจจาระนอกรางอุจจาระ	ไม่พงึถ่ายปัสสาวะ

นอกรางปัสสาวะ	ไม่พงึบ้วนเขฬะลงในรางปัสสาวะ	ไม่พึงช�าระ

ด้วยไม้หยาบ	 ไม่พึงทิ้งไม้ช�าระลงในช่องถ่ายอุจจาระ	 ยืนบน

เขยีงถ่ายแล้วพึงปิดผ้า	ไม่พงึออกมาเรว็นกั	ไม่พงึเวกิผ้าออกมา	

ยนืบนเขียงช�าระ	แล้วพงึเวกิผ้า	ไม่พึงช�าระให้มเีสยีงดงัจะปจุะปุ	

ไม่พึงเหลือน�้าไว้ในกระบอกช�าระ	ยืนบนเขยีงช�าระ	แล้วพึงปิด
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ผ้า	ถ้าวจัจกุฎอีนัภกิษถุ่ายไว้เลอะเทอะ	ต้องล้างเสยี	ถ้าตะกร้า

ใส่ไม้ช�าระเตม็	พึงเทไม้ช�าระ	ถ้าวจัจกุฎรีก	พงึกวาดวจัจกฎุ	ีถ้า

ชานภายนอก	บริเวณ	ซุ้มประตูรก	พึงกวาดเสีย	ถ้าน�้าในหม้อ

ช�าระไม่มี	พึงตักน�้ามาไว้ในหม้อช�าระ

	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 นี้แล	 เป็นวัจจกุฎีวัตร	 ซึ่งภิกษุทั้ง

หลายพึงประพฤติเรียบร้อย	(๗/๔๓๔-๔๓๗/๑๕๘-๑๖๐)

การสวมรองเท้า
(จัมมขันธกะ)

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	เราอนุญาตรองเท้าชั้นเดียว	

	 ภิกษุไม่พึงสวมรองเท้า	๒	ชั้น	

	 ไม่พึงสวมรองเท้า	๓	ชั้น	

	 ไม่พงึสวมรองเท้าหลายชัน้	(๕/๕/๑๐)	เว้นไว้แต่รองเท้า

หลายชั้นที่ใช้แล้ว	(๕/๗/๑๒)	

	 ไม่พงึสวมรองเท้าสเีขียวล้วน	รองเท้าสเีหลอืงล้วน	สแีดง

ล้วน	สบีานเยน็ล้วน	สดี�าล้วน	สแีสดล้วน	สีชมพลู้วน	(๕/๖/๑๑)		

	 ไม่พึงสวมรองเท้าขลิบด้วยหนังราชสีห์	 ขลิบด้วยหนัง

เสือโคร่ง	 ขลิบด้วยหนังเสือเหลือง	 ขลิบด้วยหนังชะมด	 ขลิบ
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ด้วยหนังนาก	 ขลิบด้วยหนังแมว	 ขลิบด้วยหนังค่าง	 ขลิบด้วย

หนงันกเค้า	(๕/๖/๑๒)	เขยีงเท้าท่ีท�าด้วยไม้	ใบตาล	ไม้ไผ่	เขยีง

เท้าต่างชนิด	 อันภิกษุไม่พึงสวม	 รูปใดสวม	 ต้องอาบัติทุกกฏ	

(๕/๑๐-๑๒/๑๕-๑๘)		
	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 เมื่ออาจารย์	 ภิกษุปูนอาจารย์	
อุปัชฌายะ	ภิกษุปูนอุปัชฌายะ	 เดินมิได้สวมรองเท้า	 ภิกษุไม่
พึงเดินสวม	รูปใดสวม	ต้องอาบัติทุกกฏ	(๕/๘/๑๓)
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 เราอนุญาตให้ภิกษุผู้มีเท้าชอกช�้า	
หรือมีเท้าแตก	 หรืออาพาธมีหน่อที่เท้า	 สวมรองเท้าได้	
(๕/๑๐/๑๔)			
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 ภายในอาราม	 เราอนุญาตให้สวม
รองเท้า	 และไม้เท้าได้	 (๕/๑๐/๑๔)	 แต่ไม่พึงสวมรองเท้าเข้า
บ้าน	เว้นแต่อาพาธ	รูปใดสวมเข้าไป	ต้องอาบัติทุกกฏ	
(๕/๑๙/๒๒)
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 เราอนุญาตเขียงเท้าที่ตรึงอยู่กับที่	
ไม่ใช่ส�าหรับใช้สวมเดนิ	๓	ชนดิ	คอื	เขยีงเท้าส�าหรบัเหยยีบถ่าย
อุจจาระ	๑	 เขียงเท้าส�าหรับเหยียบถ่ายปัสสาวะ	๑	 เขียงเท้า
ส�าหรับเหยียบในที่ช�าระ	๑	(๕/๑๒/๑๘)
	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย	พืน้ดนิในอวนัตีทักขณิาบถ	มดิีนสดี�า
มาก	ดืน่ดาดด้วยระแหงกีบโค	เราอนญุาตรองเท้าหลายชัน้	ทัว่

ปัจจันตชนบท	(๕/๒๓/๒๘)
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ข้อปฏิบัติกับสตัว์

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	ภิกษุไม่พึงจับเขาโค	หูโค	คอโค	หาง

โค	ไม่พึงขี่หลังโค	รูปใดจับและขึ้นขี่	ต้องอาบัติทุกกฏ

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 อนึ่ง	 องค์ก�าเนิดโค	 อันภิกษุมีจิต

ก�าหนัด	ไม่พึงถูกต้อง	รูปใดถูกต้องต้องอาบัติถุลลัจจัย

	 ภิกษุไม่พึงฆ่าลูกโค	 รูปใดฆ่า	 พึงปรับอาบัติตามธรรม	

(๕/๑๓/๑๘)	ภกิษไุม่พงึชักชวนในการฆ่าสตัว์	รปูใดชกัชวน	พงึ

ปรับอาบัติตามธรรม	(๕/๑๘/๒๒)

ข้อบัญญัติที่น่ังที่นอน

	 ดกูรภกิษุทัง้หลาย	เราอนญุาตคานหามมต่ัีงนัง่	และเปล

ผ้าที่เขาผูกติดกับไม้คาน	(๕/๑๔/๑๙)

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 ภิกษุไม่พึงใช้ท่ีนั่งและท่ีนอนอันสูง

ใหญ่	คือ	เตียงมีเท้าสูงเกินประมาณ	เตียงมีเท้าท�าเป็นรูปสัตว์

ร้าย	 ผ้าโกเชาว์ขนยาว	 เครื่องลาดที่ท�าด้วยขนแกะวิจิตร

ลวดลาย	 เครื่องลาดท่ีท�าด้วยขนแกะสีขาว	 เครื่องลาดที่มี

สัณฐานเป็นช่อดอกไม้	 เครื่องลาดที่ยัดนุ่น	 เครื่องลาดขนแกะ
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วจิติรด้วยรปูสตัว์ร้ายมสีหีะและเสอืเป็นต้น	เครือ่งลาดขนแกะ

มีขนตั้ง	 เครื่องลาดขนแกะมีขนข้างเดียว	 เครื่องลาดทองและ

เงินแกมไหม	 เคร่ืองลาดไหมขลิบทองและเงิน	 เครื่องลาดขน

แกะจุนางฟ้อน	๑๖	คน	เครื่องลาดหลังช้าง	เครื่องลาดหลังม้า	

เคร่ืองลาดในรถ	 เครื่องลาดที่ท�าด้วยหนังสัตว์ช่ืออชินะมีขน

อ่อนนุ่ม	 เคร่ืองลาดอย่างดีท�าด้วยหนังชะมด	 เครื่องลาดมี

เพดาน	 เคร่ืองลาดมีหมอนข้าง	 รูปใดใช้	 ต้องอาบัติทุกกฏ	

(๕/๑๕/๒๐)

	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย	ภกิษไุม่พงึใช้หนงัผนืใหญ่	คอื	หนงัสี

หะ	 หนังเสือโคร่ง	 หนังเสือเหลือง	 รูปใดใช้	 ต้องอาบัติทุกกฏ	

(๕/๑๖/๒๑)

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	อนึ่ง	หนังโคอันภิกษุไม่พึงใช้	 รูปใด

ใช้	 ต้องอาบัติทุกกฏ	หนังอะไรๆ	 ภิกษุไม่พึงใช้	 รูปใดใช้	 ต้อง

อาบัติทุกกฏ	

	 ดกูรภกิษท้ัุงหลาย	เราอนญุาตให้นัง่ทบัเตยีงตัง่(หุม้ด้วย

หนัง)ที่เป็นอย่างคฤหัสถ์	แต่ไม่อนุญาตให้นอนทับ

	 ดกูรภิกษท้ัุงหลาย	เราอนญุาตให้นัง่พงิเฉพาะเชอืกหนงั	

(๕/๑๘/๒๒)

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	เราอนุญาตหนังเครื่องลาด	คือ	หนัง

แกะ	หนังแพะ	หนังมฤค	ทั่วปัจจันตชนบท	(๕/๒๓/๒๘)
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ข้อยกเว้นการอาบน�า

	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย	คนทัง้หลายในอวนัตทีกัขณิาบถ	นยิม

การอาบน�้า	 ถือว่าน�้าท�าให้บริสุทธิ์	 เราอนุญาตการอาบน�้าได้

เป็นนิตย์ทั่วปัจจันตชนบท	(๕/๒๓/๒๘)

การฝากถวายจีวร

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	อนึ่ง	คนทั้งหลายในโลกนี้ฝากถวาย

จีวรเพือ่หมูภ่กิษผุูอ้ยูน่อกสมีาด้วยค�าว่า	ข้าพเจ้าทัง้หลายถวาย

จีวรผืนนี้แก่ภิกษุผู้มีชื่อนี้	ดังนี้	ดูกรภิกษุทั้งหลาย	เราอนุญาต

ให้ยินดีได้	 จีวรนั่นยังไม่ควรนับราตรีตลอดเวลาที่ยังไม่ถึงมือ	

(๕/๒๓/๒๘)

ว่าด้วยเภสชัธรรมชาติ
(เภสชัชขันธกะ)

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 เราอนุญาตให้รับประเคนเภสัช	
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บริโภคได้ทั้งในกาลทั้งนอกกาล	(๕/๒๕-๒๖/๓๐-๓๒)	
	 อนึง่	มเีภสชัอนัควรลิม้ของภกิษผุูอ้าพาธ	คอื	เนยใส	เนย
ข้น	น�้ามัน	น�้าผึ้ง	น�้าอ้อย	ภิกษุรับประเคนของนั้นแล้ว	พึงเก็บ
ไว้ฉันได้	๗	วันเป็นอย่างยิ่ง	ภิกษุให้ล่วงก�าหนดนั้นไป	พึงปรับ
อาบัติตามธรรม	(๕/๔๗/๔๖)
	 ดกูรภกิษุท้ังหลาย	เราอนญุาตน�า้มนัเปลวเป็นเภสชั	คอื	
น�้ามันเปลวหมี	น�้ามันเปลวปลา	น�้ามันเปลวปลาฉลาม	น�้ามัน
เปลวหม	ูน�า้มนัเปลวลา	ท่ีรับประเคนในกาล	เจยีวในกาล	กรอง
ในกาล	บริโภคอย่างน�้ามัน	(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
พลัิงกาสา	ดปีลี	พริก	สมอไทย	สมอพเิภก	มะขามป้อม	ผลแห่ง
โกฐ	 ก็หรือผลเภสัชแม้ชนิดอื่นใดบรรดามี	 เก็บไว้ได้จนตลอด
ชีพ	 ต่อมีเหตุ	 จึงให้บริโภคได้	 เมื่อเหตุไม่มี	 ภิกษุบริโภค	 ต้อง

อาบัติทุกกฏ	(๕/๓๑/๓๔)
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	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 เราอนุญาตเกลือที่เป็นเภสัช	 คือ	

เกลือสมทุร	เกลอืด�า	เกลอืสนิเธาว์	เกลอืดนิโป่ง	เกลอืหงุ	กห็รอื

โลณเภสัชชนิดอื่นใดบรรดามี	 เก็บไว้ได้จนตลอดชีพ	 ต่อมีเหตุ	

จึงให้บริโภคได้	 เมื่อเหตุไม่มี	 ภิกษุบริโภค	 ต้องอาบัติทุกกฏ	

(๕/๓๓/๓๔)

	 ดกูรภกิษท้ัุงหลาย	เราอนญุาตเภสชัชนดิผง	ส�าหรบัภกิษุ

ผู้เป็นฝีก็ดี	พุพองก็ดี	สิวก็ดี	โรคฝีดาษ	หรืออีสุกอีใสก็ดี	มีกลิ่น

ตัวแรงก็ดี	 เราอนุญาตโคมัย	 ดินเหนียว	 กากน�้าย้อม	 ส�าหรับ

ภิกษุแม้ไม่อาพาธ

	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 เราอนุญาตครก	 สาก	 (๕/๓๔/๓๕)	

เราอนุญาตผ้ากรองยา	(๕/๓๕/๓๕)

	 ดกูรภกิษท้ัุงหลาย	เราอนญุาตเนือ้ดบิ	เลอืดสด	ในเพราะ

อาพาธเกิดแต่ผีเข้า	(๕/๓๖/๓๕)

	 ดกูรภกิษุทัง้หลาย	เราอนญุาต	ไม้จนัทน์	กฤษณา	กะลมั

พัก	ใบเฉียง	แห้วหมู	เราอนุญาตกลักยาตาที่ท�าด้วยกระดูก	งา	

เขา	ไม้อ้อ	ไม้ไผ่	ยาง	ผลไม้	โลหะ	เปลือกสังข์	เราอนุญาตไม้

ป้ายยาตา	เราอนุญาตภาชนะส�าหรับเก็บไม้ป้ายยาตา	

(๕/๓๗/๓๖-๓๗)

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 เราอนุญาตการนัตถุ์ยา	 เราอนุญาต

ให้สดูควัน	กล้องสดูควนั	เราอนญุาตถงุกล้อง	(๕/๓๗/๓๖-๓๗)
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	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 เราอนุญาตให้ดื่มน�้ามันเจือน�้าเมา	

ชนิดที่เขาหุงไม่ปรากฏสี	กลิ่น	และรสของน�้าเมา	(๕/๓๙/๓๙)

	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 เราอนุญาตการเข้ากระโจม	 เรา

อนุญาตการรมด้วยใบไม้ต่างๆ	(๕/๓๙/๓๙)

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	เราอนุญาตอ่างน�้า	(๕/๓๙/๔๐)

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 เราอนุญาตให้ระบายโลหิตออก	

(๕/๔๐/๔๐)

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	เราอนุญาตยาทาเท้า	(๕/๔๑/๔๐)

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 เราอนุญาตการผ่าตัด	 ผ้าพันแผล	

(๕/๔๒/๔๐-๔๑)

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	เราอนุญาตให้ใช้ยามหาวิกัฏ	คือ	คูถ	

มูตร	เถ้า	ดิน	ให้ภิกษุหยิบบริโภคเองได้	(๕/๔๓/๔๑)

	 ดกูรภิกษุท้ังหลาย	เราอนญุาตให้ดืม่น�า้ด่างอามสิ	ยาผล

สมอดองน�้ามูตร	(๕/๔๔/๔๒)	

	 เราอนญุาตให้ท�าการลบูไล้ผิวด้วยของหอม(ส�าหรบัภกิษุ

อาพาธด้วยโรคผิวหนัง)	(๕/๔๔/๔๒)

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 เราอนุญาต	 ให้ดื่มยาประจุถ่าย	น�้า

ข้าวใส	น�้าถั่วเขียวต้มข้นนิดหน่อย	น�้าเนื้อต้ม	(๕/๔๔/๔๒)

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 เราอนุญาตให้ฉันงบน�้าอ้อย(ในยาม

วิกาล	แม้ผสมแป้งบ้าง	เถ้าบ้าง)	ตามสบาย	
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	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 ถั่วเขียวแม้ที่ต้มแล้วก็ยังงอกได้เรา

อนุญาตให้ฉันถั่วเขียว	ตามสบาย	(๕/๔๘/๔๖)

ว่าด้วยอาหาร

	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย	เราอนญุาตให้สมมติภกิษุท่ีประกอบ

ด้วยองค์	๕	เป็นผู้แจกอาหาร	และสิ่งของ	คือ

	 ๑.	ไม่ถึงความล�าเอียงเพราะความชอบพอ

	 ๒.	ไม่ถึงความล�าเอียงเพราะความเกลียดชัง

	 ๓.	ไม่ถึงความล�าเอียงเพราะความงมงาย

	 ๔.	ไม่ถึงความล�าเอียงเพราะความกลัว	และ

	 ๕.	รู้จักภัตรที่แจกแล้วและยังมิได้แจก

(๗/๓๒๖-๓๓๑/๙๕-๙๗)

	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย	เราอนญุาตให้อุ่นภตัตาหารท่ีต้องอุน่	

(๕/๕๐/๔๙)	

	 เราอนุญาตให้เก็บอาหารไว้	ณ	ภายในได้	(๕/๕๑/๔๙)

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 เราอนุญาตให้รับประเคนสิ่งของที่

ภิกษุถูกต้องแล้วได้	(๕/๕๒/๕๑)

	 ดกูรภกิษท้ัุงหลาย	เราอนญุาตให้ภกิษุฉนัเสรจ็	ห้ามภตัร
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แล้ว	 ฉันโภชนะอันไม่เป็นเดน	 ซึ่งน�ามาจากสถานที่ฉัน	

(๕/๕๓/๕๒)	และที่เกิดในป่า	เกิดในสระบัว	(๕/๕๕/๕๔)

	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย	เราอนญุาตให้ฉนัผลไม้ทีใ่ช้เพาะพนัธุ์

ไม่ได้	 หรือที่ปล้อนเมล็ดออกแล้ว	 ยังมิได้ท�ากัปปิยะ	 ก็ฉันได	้

(๕/๕๖/๕๔)

	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 ภิกษุไม่พึงฉันเนื้อมนุษย์	 รูปใดฉัน	

ต้องอาบตัถิลุลจัจยั	อนึง่	ภกิษยุงัมไิด้พจิารณา	ไม่พงึฉนัเนือ้	รปู

ใดฉัน	ต้องอาบัติทุกกฏ	(๕/๕๙/๕๘)

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	ภิกษุไม่พึงฉันเนื้อช้าง	 เนื้อม้า	 เนื้อ

สุนัข	เนื้องู	 เนื้อราชสีห์	 เนื้อเสือโคร่ง	เนื้อเสือเหลือง	เนื้อเสือ

ดาว	เนื้อหมี	รูปใดฉัน	ต้องอาบัติทุกกฏ	(๕/๖๐/๕๙-๖๑)

พระพุทธานุญาตข้าวยาคูและขนมปรุงด้วยน�าหวาน

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	พวกเธอจงรับประเคนข้าวยาคู	และ

ขนมหวานฉันเถิด	ข้าวยาคูที่ดื่มแล้วก�าจัดความหิว	๑	บรรเทา

ความระหาย	๑	ท�าลมให้เดินคล่อง	๑	ล้างล�าไส้	๑	ย่อยอาหาร

ใหม่ที่เหลืออยู่	๑	ผู้ให้ข้าวยาคู	ชื่อว่าให้อายุ	๑	ให้วรรณะ	๑	

ให้สุข	๑	ให้ก�าลัง	๑	ให้ปฏิภาณ	๑	(๕/๖๑/๖๒)
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คนทำาการวัด
(มัคคท�ยก)

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	เราอนุญาตให้มีคนท�าการวัด	

(๕/๔๕/๔๓)

บาตร

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	ภิกษุไม่พึงใช้บาตรไม้	รูปใดใช้	ต้อง

อาบัติทุกกฏ	(๗/๓๓/๑๑)

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	ภิกษุไม่พึงใช้บาตรทองค�า	บาตรเงิน	

บาตรแก้วมณี	 บาตรแก้วไพฑูรย์	 บาตรแก้วผลึก	 บาตรทอง

สัมฤทธิ์	บาตรกระจก	บาตรดีบุก	บาตรตะกั่ว	บาตรทองแดง	

รูปใดใช้	ต้องอาบัติทุกกฏ	(๗/๓๔/๑๑-๑๒)

	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย	ภกิษุไม่พงึใช้กะโหลกน�า้เต้า	กะโหลก

ผี	 หม้อกระเบื้อง	 เท่ียวบิณฑบาต	 รูปใดใช้	 ต้องอาบัติทุกกฏ	

(๗/๕๑-๕๓/๑๕)

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	เราอนุญาตบาตร	๒	ชนิด	คือ	บาตร

เหล็ก	๑	บาตรดิน	๑	(๗/๓๔/๑๒)
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	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 ภิกษุไม่พึงใช้บาตรรับเศษ	 อาหาร	

ก้าง	หรือ	น�้าบ้วนปาก	รูปใดใช้	ต้องอาบัติทุกกฏ	เราอนุญาต

ให้ใช้กระโถน	(๗/๕๔/๑๕)

	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	บาตรท่ียังมีน�้า	 ภิกษุไม่พึงผึ่งไว้	 ไม่

พงึเก็บง�า	รูปใดผึง่ไว้	เกบ็ง�า	ต้องอาบติัทุกกฏ	ดกูรภกิษทุัง้หลาย	

เราอนุญาตให้ท�าให้หมดน�้าเสียก่อนผึ่ง	 แล้วจึงเก็บง�าบาตร		

(๗/๓๘-๓๙/๑๒)

	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย	เราอนญุาตเชิงรองบาตร	(๗/๔๑/๑๓)

	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 เราอนุญาตให้ใช้ถุงบาตร	 และ

สายโยกเป็นด้ายถัก	(๗/๔๔/๑๓)

	 ดกูรภิกษท้ัุงหลาย	ภกิษไุม่พงึแขวนบาตรไว้	รปูใดแขวน

ไว้	ต้องอาบัติทุกกฏ	(๗/๔๕/๑๔)

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	ภิกษุไม่พึงเก็บบาตรไว้บนเตียง	บน

ตัง่	บนตกั	บนกลด	รปูใดเกบ็ต้องอาบติัทุกกฏ	(๗/๔๖-๔๙/๑๔)

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	เราอนุญาตโตก	(๗/๑๐๘/๒๖)

	 ดูกร	 ภิกษุทั้งหลาย	ภิกษุไม่พึงฉันร่วมภาชนะเดียวกัน	

ไม่พึงดื่มร่วมขันใบเดียวกัน	ไม่พึงนอนร่วมเตียงเดียวกัน	ไม่พึง

นอนร่วมเคร่ืองลาดเดียวกัน	 ไม่พึงนอนร่วมผ้าห่มผืนเดียวกัน	

ไม่พึงนอนร่วมเครื่องลาดและผ้าห่มผืนเดียวกัน	รูปใดท�า	ต้อง

อาบัติทุกกฏ	(๗/๑๐๙/๒๖)
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จีวร

	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 ภิกษุมีเท้าเปื้อน	 เท้าเปียก	 สวม

รองเท้า	 ไม่พึงเหยียบไม้สะดึง(ไม้ขึงจีวร)	 รูปใดเหยียบ	 ต้อง

อาบัติทุกกฏ	(๗/๖๐-๖๒/๑๗)

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 เราอนุญาตให้ใช้ปลอกสวมนิ้วมือ

(เวลาเย็บผ้า)	(๗/๖๓/๑๗)

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 เราอนุญาตกล่องเก็บเคร่ืองเย็บผ้า	

(๗/๖๕/๑๗)

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	เราอนุญาตโรงสะดึง	(๗/๖๖/๑๘)

	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย	ภกิษไุม่มรีดัประคดไม่พึงเข้าบ้าน	รูป

ใดเข้าบ้าน	 ต้องอาบัติทุกกฏ	 เราอนุญาตรัดประคดแผ่นผ้า	

ประคดกลมดงัไส้สกุร	ประคดถกักลมคล้ายเกลยีวเชอืก	ประคด

ถักคล้ายสังวาล	 ประคดถักเป็นห่วง	 ประคดลูกถวิลท�าด้วย

กระดูก	งา	เขา	ไม้อ้อ	ไม้ไผ่	กระดองสังข์	เส้นด้าย	

(๗/๑๖๓-๑๖๕/๔๑-๔๒)

	 ดูกรภิกษุ ท้ังหลาย	 เราอนุญาตลูกดุมและรังดุม	

(๗/๑๖๖/๔๒)

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	ภิกษุไม่พึงนุ่งผ้าอย่างคฤหัสถ์คือ	นุ่ง

ห้อยชายเหมอืนงวงช้าง	นุง่ปล่อยชายคล้ายหางปลา	นุง่ปล่อย
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ชายเป็นส่ีแฉก	 นุ่งห้อยชายคล้ายก้านตาล	 นุ่งยกกลีบตั้งร้อย	

นุ่งเหน็บชายกระเบน	รูปใดนุ่ง	ต้องอาบัติทุกกฏ	

(๗/๑๖๙-๑๗๑/๔๓)

ของใช้

	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย	เราอนญุาตให้ใช้มดีมด้ีาม	มดีมผ้ีาพนั	

(๗/๕๕-๕๖/๑๕)

	 ดกูรภกิษุท้ังหลาย	เราอนญุาตมดีโกน	หนิลบัมีดโกน	ฝัก

มีดโกน	ผ้าพันมีดโกน	เครื่องมีดโกนทุกอย่าง	(๗/๑๔๙/๓๙)

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	เราอนุญาตไม้แคะหู	(๗/๑๕๗/๔๐)

	 ดกูรภกิษท้ัุงหลาย	ภกิษไุม่พงึใช้ปุม่ไม้ส�าหรบัเชด็เท้า	รปู

ใดใช้	ต้องอาบติัทุกกฏ	ดูกรภกิษท้ัุงหลาย	เราอนญุาตทีเ่ชด็เท้า	

๓	ชนิด	คือ	หินกรวด	๑	กระเบื้อง	๑	หินฟองน�้าในทะเล	๑	

(๗/๑๒๗/๓๓)

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	ภิกษุไม่พึงใช้แส้จามรี	รูปใดใช้	ต้อง

อาบตัทิกุกฏ	ดกูรภกิษทุัง้หลาย	เราอนญุาตพดั	๓	ชนดิ	คอื	พดั

ท�าด้วยปอ	๑	พัดท�าด้วยแฝก	๑	พดัท�าด้วยขนปีกขนหางนกยงู	

๑	(๗/๑๓๐/๓๔)
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	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	ภิกษุไม่พึงถือไม้เท้ากับสาแหรก	รูป

ใดถือ	ต้องอาบตัทิกุกฏ	ดกูรภกิษทุัง้หลาย	เราอนญุาตให้สมมติ

ไม้เท้าและสาแหรกแก่ภิกษุอาพาธ	(๗/๑๓๕-๑๔๒/๓๕-๓๗)

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 เราอนุญาตให้ใช้กระบอกกรองน�้า	

(๗/๗๒/๑๙)

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	เราอนุญาตมุ้ง	(๗/๗๗/๒๐)

	 ดูกรภิกษุท้ังหลายเราอนุญาตหม้อปัสสาวะ	 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)

	 ดกูรภกิษท้ัุงหลาย	ภกิษไุม่พงึไว้ขนจมกูยาว	รปูใดไว้	ต้อง
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อาบัติทุกกฏ	ดูกรภิกษุทั้งหลาย	เราอนุญาตแหนบ	

(๗/๑๕๔-๑๕๕/๔๐)

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	ภิกษุไม่พึงให้ถอนผมหงอก	รูปใดให้

ถอน	ต้องอาบัติทุกกฏ	(๗/๑๕๖/๔๐)

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	ภิกษุไม่พึงตัดองค์ก�าเนิดของตน	รูป

ใดตัด	ต้องอาบัติถุลลัจจัย	(๗/๒๘/๙)

	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย	ภกิษอุาบน�า้	ไม่พงึสกีายท่ีต้นไม้	เสา	

ฝา	ถูด้วยมือที่ท�าด้วยไม้	ก้อนจุณหินดั่งพลอยแดง	ไม้ที่ท�าเป็น

ฟันมงักร	ผลดักนัถตัูว	รปูใดท�า	ต้องอาบตัทิกุกฏ	(๗/๑-๘/๒-๓)

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	เราอนุญาตการถูหลังด้วยมือ	

(๗/๑๑/๔)

	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย	เราอนญุาตเกลยีวผ้า(เพ่ือถกูายขณะ

อาบน�้า)	(๗/๑๐/๔)

	 ดกูรภกิษท้ัุงหลาย	ภกิษไุม่พงึทรงเครือ่งประดบัห	ูไม่พงึ

ทรงสังวาล	ไม่พึงทรงสร้อยคอ	ไม่พึงทรงเครื่องประดับเอว	ไม่

พงึทรงวลัย	ไม่พงึทรงสร้อยตาบ	ไม่พงึทรงเครือ่งประดบัข้อมอื	

ไม่พึงทรงแหวนประดับนิ้วมือ	รูปใดทรง	ต้องอาบัติทุกกฏ	

(๗/๑๒/๔)

	 ดกูรภิกษทุัง้หลาย	ภกิษไุม่พงึเสยผมด้วยแปรง	ไม่พงึเสย

ผมด้วยหวี	 ไม่พึงเสยผมด้วยนิ้วมือต่างหวี	 ไม่พึงเสยผมด้วย
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น�า้มนัผสมกบัขีผ้ึง้	ไม่พงึเสยผมด้วยน�า้มนัผสมกบัน�า้	รูปใดเสย	

ต้องอาบัติทุกกฏ	(๗/๑๔/๕)

	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 ภิกษุไม่พึงดูเงาหน้าในแว่นหรือใน

ภาชนะน�้า	รูปใดดู	ต้องอาบัติทุกกฏ	เว้นแต่อาพาธ

(๗/๑๕-๑๖/๕)

	 ดกูรภกิษท้ัุงหลาย	ภกิษไุม่พงึทาหน้า	ไม่พงึถหูน้า	ไม่พงึ

ผัดหน้า	 ไม่พึงเจิมหน้าด้วยมโนศิลา	 ไม่พึงย้อมตัว	 ไม่พึงย้อม

หน้า	 ไม่พึงย้อมทั้งตัวและหน้า	 รูปใดท�าต้องอาบัติทุกกฏ	

(๗/๑๗/๕)

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	เราอนุญาตให้ทาหน้าได้	เพราะเหตุ

อาพาธ	(๗/๑๘/๖)

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	ภิกษุไม่พึงไว้เล็บยาว	 รูปใดไว้	 ต้อง

อาบตัทิกุกฏ	ดกูรภกิษท้ัุงหลาย	เราอนญุาตให้ตัดเลบ็เสมอเนือ้	

ดกูรภกิษทุัง้หลาย	ภกิษไุม่พงึวานกันให้ขัดเลบ็	รูปใดให้ขดัต้อง

อาบัติทุกกฏ	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 เราอนุญาตให้แคะขี้เล็บได	้

(๗/๑๔๖-๑๔๘/๓๙)
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อากัปกิริยา

	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 ภิกษุไม่พึงหาบของสองข้าง	 รูปใด

หาบ	ต้องอาบัติทุกกฏ	ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 เราอนุญาตให้คอน	

หาม	เทิน	แบก	กระเดียด	หิ้ว	(๗/๑๗๒/๔๓)

	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 การเคี้ยวไม้ช�าระฟันมีอานิสงส์	 ๕	

ประการนี้	คือ	นัยน์ตาแจ่มใส	๑	ปากไม่มีกลิ่นเหม็น	๑	ลิ้นรับ

รสอาหารบริสุทธิ์	๑	ดีและเสมหะไม่หุ้มห่ออาหาร	๑	ชอบฉัน

อาหาร	๑	การเคี้ยวไม้ช�าระฟันมีอานิสงส์	๕	ประการนี้แล	เรา

อนุญาตไม้ช�าระฟันยาว	๘	นิ้วเป็นอย่างยิ่ง	๔	องคุลีเป็นอย่าง

ต�่า	 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	 ขึ้นได้ตามประสงค	์

(๗/๑๗๘-๑๗๙/๔๔)

	 ดกูรภกิษท้ัุงหลาย	ภกิษไุม่พงึถ่มเขฬะบนพืน้ทีข่ดัถแูล้ว	

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�าการกราบไหว้	การลุก

รับ	อัญชลีกรรม	สามีจิกรรมแก่มาตุคาม	รูปใดท�า	ต้องอาบัติ

ทุกกฏ	(๗/๕๒๑/๒๑๒)	

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	ภิกษุไม่พึงใช้น�้าโคลนรดนางภิกษุณี	

รูปใดรดต้องอาบัติทุกกฏ	เราอนุญาตให้ลงทัณฑกรรมแก่ภิกษุ

นั้น	ภิกษุณีสงฆ์พึงท�าภิกษุนั้นให้เป็นผู้ไม่ควรไหว้	

(๗/๕๓๓/๒๑๖)

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	ภิกษุณีไม่พึงใช้น�้าโคลนรดภิกษุ	รูป

ใดรดต้องอาบัติทุกกฏ	 เราอนุญาตให้ลงทัณฑกรรมแก่ภิกษุณี
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นั้น	ให้งดโอวาทภิกษุณีนั้น	(๗/๕๓๕/๒๑๗)

	 ดกูรภกิษท้ัุงหลาย	ภกิษไุม่พงึเปิดกายอวดภกิษณุ	ีไม่พงึ

เปิดขาอ่อนอวดภกิษณุ	ีไม่พงึเปิดองค์ก�าเนดิอวดภกิษุณ	ีไม่พงึ

พดูเก้ียวภกิษุณ	ีไม่พงึชักจูงบุรษุให้สมสูก่บัภกิษณุ	ีรปูใดท�า	ต้อง

อาบัติทุกกฏ	 เราอนุญาตให้ลงทัณฑกรรมแก่ภิกษุนั้น	 ภิกษุณี

สงฆ์พึงท�าภิกษุนั้นให้เป็นผู้ไม่ควรไหว้	(๗/๕๓๔/๒๑๖-๒๑๗)

	 ดกูรภกิษท้ัุงหลาย	ภกิษณุไีม่พงึเปิดกายอวดภกิษ	ุไม่พงึ

เปิดถันอวดภิกษุ	 ไม่พึงเปิดขาอ่อนอวดภิกษุ	 ไม่พึงเปิดองค์

ก�าเนดิอวดภกิษ	ุไม่พงึพดูเกีย้วภกิษ	ุไม่พงึชกัจงูสตรใีห้สมสูก่บั

ภิกษุ	 รูปใดท�า	ต้องอาบัติทุกกฏ	 เราอนุญาตให้ลงทัณฑกรรม

แก่ภิกษุณีนั้น	ให้งดโอวาทภิกษุณีนั้น	(๗/๕๓๖/๒๑๗)

	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย	ภกิษงุดโอวาทแล้ว	จะไม่ให้ค�าวนิจิฉยั

ไม่ได้	รูปใดไม่ให้	ต้องอาบัติทุกกฏ	(๗/๕๔๑/๒๑๘)

	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 ภิกษุไม่พึงงดโอวาท	 ในเพราะเรื่อง

ไม่สมควร	 ในเพราะเหตุไม่สมควร	 รูปใดงด	 ต้องอาบัติทุกกฏ	

(๗/๕๔๐/๒๑๘)

	 ภิกษุณี	 พึงเข้าไปหาภิกษุท่ีสงฆ์สมมติเป็นผู้ให้โอวาท

ภิกษุณี	ห่มผ้าเฉวียงบ่า	ไหว้เท้า	นั่งกระโหย่ง	ประคองอัญชลี	

แล้วกล่าวอย่างนีว่้า	ข้าแต่พระคณุเจ้า	ภกิษณุสีงฆ์ไหว้เท้าภกิษุ

สงฆ์และขอเข้ารับโอวาท	 (๗/๕๔๔/๒๑๙)	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	
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เว้นภกิษเุขลา	เว้นภิกษอุาพาธ	เว้นภกิษเุตรยีมจะไป	เราอนญุาต

ให้ภกิษทุัง้หลายนอกนัน้รบัให้โอวาท	(๗/๕๔๖-๕๔๘/๒๑๙-๒๒๐)

	 ดกูรภกิษท้ัุงหลาย	ภกิษณุไีม่พึงรัดสข้ีางด้วยแผ่นไม้สาน	

ด้วยแผ่นหนัง	ด้วยแผ่นผ้าขาว	ด้วยช้องผ้า	ด้วยเกลียวผ้า	ด้วย

ผ้าผืนน้อย	ด้วยช้องผ้าผืนน้อย	ด้วยเกลยีวผ้าผนืน้อย	ด้วยช้อง

ถักด้วยด้าย	ด้วยเกลียวด้าย	รูปใดรัด	ต้องอาบัติทุกกฏ	

(๗/๕๕๔/๒๒๑)

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	ภิกษุณีไม่พึงให้สีตะโพกด้วยกระดูก

แข้งโค	ไม่พึงให้นวด(เพือ่ความงาม)ตะโพก	ไม่พงึให้นวดมอื	ไม่

พึงให้นวดหลังมอื	ไม่พงึให้นวดเท้า	ไม่พงึให้นวดหลงัเท้า	ไม่พงึ

ให้นวดขาอ่อน	ไม่พึงให้นวดหน้า	ไม่พึงให้นวดริมฝีปาก	รูปใด

ให้นวด	ต้องอาบัติทุกกฏ	(๗/๕๕๕/๒๒๑)	

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	ภิกษุณีไม่พึงทาหน้า	ไม่พึงถูหน้า	ไม่

พึงผัดหน้า	ไม่พงึเจมิหน้าด้วยมโนศลิา	ไม่พงึย้อมตวั	ไม่พงึย้อม

หน้า	ไม่พึงย้อมทั้งตัวทั้งหน้า	รูปใดท�า	ต้องอาบัติทุกกฏ	

(๗/๕๕๖/๒๒๑)

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	ภิกษุณีไม่พึงแต้มหน้า	ไม่พึงทาแก้ม	

ไม่พึงเยี่ยมหน้าต่าง	 ไม่พึงยืนแอบประตู	 ไม่พึงให้ผู้อื่นท�าการ

ฟ้อนร�า	ไม่พงึตัง้ส�านกัหญิงแพศยา	ไม่พงึตัง้ร้านขายสรุา	ไม่พงึ

ออกร้านขายของเบ็ดเตล็ด	 ไม่พึงประกอบการหาก�าไร	 ไม่พึง
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ประกอบการค้าขาย	ไม่พึงใช้ทาสให้บ�ารุง	ไม่พงึใช้ทาสใีห้บ�ารงุ	

ไม่พึงใช้กรรมกรชายให้บ�ารุง	ไม่พึงใช้กรรมกรหญิงให้บ�ารุง	ไม่

พึงใช้สัตว์เดียรัจฉานให้บ�ารุง	ไม่พึงขายของสดและของสุก	ไม่

พึงใช้สันถัดขนเจียมหล่อ	รูปใดใช้	ต้องอาบัติทุกกฏ		

(๗/๕๕๗/๒๒๒)

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	ภิกษุณีไม่พึงดันภิกษุ	รูปใดดัน	ต้อง

อาบตัทิกุกฏ	เราอนญุาตให้ภกิษุณเีห็นภกิษแุล้ว	หลกีทางให้แต่

ไกลเทียว	(๗/๕๖๐/๒๒๓)

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 ภิกษุณีไม่พึงเพ่งดูบุรุษ	 รูปใดเพ่งด	ู

ต้องอาบัติทุกกฏ	(๗/๕๖๓/๒๒๘)

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	เราอนุญาตผ้าซับในแก่ภิกษุณี	

(๗/๕๗๑/๒๒๖)	

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 ภิกษุณีไม่พึงงดอุโบสถแก่ภิกษุ	 แม้

งดก็ไม่เป็นอันงด	ภิกษุณีผู้งด	ต้องอาบัติทุกกฏ

	 ภิกษุณีไม่พึงงดปวารณาแก่ภิกษุ	 แม้งดก็ไม่เป็นอันงด	

ภิกษุณีผู้งด	ต้องอาบัติทุกกฏ

	 ภิกษุณีไม่พึงท�าการสืบสวนภิกษุ	 แม้ท�าก็ไม่เป็นอันท�า	

ภิกษุณีผู้ท�า	ต้องอาบัติทุกกฏ

	 ภกิษณุไีม่พงึเริม่อนวุาทาธกิรณ์แก่ภกิษ	ุแม้เริม่กไ็ม่เป็น

อันเริ่ม	ภิกษุณีผู้เริ่ม	ต้องอาบัติทุกกฏ
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	 ภกิษณีุไม่พึงให้ภิกษทุ�าโอกาส	แม้ให้ท�ากไ็ม่เป็นอนัให้ท�า	

ภิกษุณีผู้ให้ท�า	ต้องอาบัติทุกกฏ

	 ภิกษุณีไม่พึงโจทภิกษุ	แม้โจทก็ไม่เป็นอันโจท	ภิกษุณีผู้

โจท	ต้องอาบัติทุกกฏ

	 ภกิษุณไีม่พงึสบืพยานภกิษ	ุแม้สบืกไ็ม่เป็นอันสบื	ภกิษณุี

ผู้สืบพยาน	ต้องอาบัติทุกกฏ	(๗/๕๙๐/๒๓๖)

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	ภิกษณุีรูปใด	ครองผ้ากาสาวะไปเข้า

รีดเดียรถีย์	นางนั้นมาแล้ว	ไม่พึงให้อุปสมบท	(๗/๖๐๒/๒๔๑)

	 ดกูรภกิษท้ัุงหลาย	เราอนญุาตให้ภิกษุณยีนิดกีารอภวิาท	

การปลงผม	 การตัดเล็บ	 การรักษาแผล	 จากบุรุษทั้งหลาย	

(๗/๖๐๓/๒๔๑)

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 ภิกษุณีไม่พึงนั่งขัดสมาธิ	 รูปใดนั่ง	

ต้องอาบัติทุกกฎ	(๗/๖๐๔/๒๔๒)

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	เราอนุญาตให้ภิกษุณีนั่งพับเพียบได้	

(๗/๖๐๕/๒๔๒)

พระธรรม และความรู้

	 ดกูรภกิษท้ัุงหลาย	ภกิษไุม่พงึเรยีนหรอืสอนคมัภร์ีโลกายตะ
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(ทางโลก)	รูปใดเรียน	หรือสอน	ต้องอาบัติทุกกฏ	

(๗/๑๘๑-๑๘๒/๔๕)

	 ดกูรภิกษทุัง้หลาย	ภกิษไุม่พงึเรียนหรอืสอนดิรจัฉานวชิา	

รูปใดเรียนหรือสอน	ต้องอาบัติทุกกฏ	(๗/๑๘๓-๑๘๔/๔๖)

เสนาสนะ
 

	 ดูกรภิกษุ	ทั้งหลาย	 เราอนุญาตเสนาสนะ	๕	ชนิด	คือ	

วิหาร	๑	เรือนมุงแถบเดียว	๑	เรือนชั้น	๑	เรือนโล้น	๑	ถ�้า	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)

	 ดกูรภิกษทุัง้หลาย	เราอนญุาตให้ให้การก่อสร้าง	ภกิษุผู้

อ�านวยการก่อสร้าง	ต้องขวนขวายว่า	ท�าไฉนหนอวิหารจึงจะ

ส�าเร็จได้เร็ว	ต้องซ่อมสิ่งที่หักพัง	(๗/๒๕๙/๗๒)

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	เราอนุญาตเตียงถักหรือสาน	

(๗/๒๐๘/๕๗)
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	 ดกูรภกิษทัุง้หลาย	เราอนญุาตต่ังมีแม่แคร่สอดเข้าในเท้า	

(๗/๒๐๙/๕๘)

	 ดกูรภกิษุท้ังหลาย	ภกิษไุม่พงึนอนท่ีนอนอันเกล่ือนด้วย

ดอกไม้	รูปใดนอน	ต้องอาบัติทุกกฏ	(๗/๑๐๔/๒๕)

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	ภิกษุไม่พึงฉันอาหารบนเตียง	รูปใด

ฉัน	ต้องอาบัติทุกกฏ	(๗/๑๐๗/๒๖)	

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 เราอนุญาตม้าสี่เหลี่ยมมีพนักสาม

ด้านชนิดสูง(เก้าอี้)	(๗/๒๑๓/๕๘)

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 เราอนุญาตให้ท�าเป็นผ้ารองพื้น	

(๗/๒๑๗/๖๐)

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	เราอนุญาตนุ่น	๓	ชนิด	คือ	นุ่นต้นไม้	

๑	นุ่นเถาวัลย์	๑	นุ่นหญ้า	๑	(๗/๒๑๗/๖๐)

	 ดูกรภิกษุ	ทั้งหลาย	ภิกษุไม่พึงใช้หมอนยาวกึ่งกาย	รูป

ใดใช้	 ต้องอาบัติทุกกฏ	 เราอนุญาตให้ท�าหมอนพอดีกับศีรษะ	

(๗/๒๑๘/๖๐)

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 เราอนุญาตฟูก	๕	ชนิด	คือ	ฟูกขน

สัตว์	ฟูกผ้า	ฟูกเปลือกไม้	ฟูกหญ้า	ฟูกใบไม้	(๗/๒๑๙/๖๐)

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 เราอนุญาตสีขาว	สีด�า	ท�าบริกรรม

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

สีเ่หล่ียมจัตรัุส	๑	ห้องยาว	๑	ห้องคล้ายตึกโล้น	๑	(๗/๒๒๘/๖๒)

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	เราอนุญาตผ้าม่าน	(๗/๒๒๘/๖๒)

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 เราอนุญาตหอฉันให้ถมพื้นท่ีให้สูง	

(๗/๒๓๕/๖๓)

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 เราอนุญาตโรงน�้าฉัน	 ปะร�าน�้าฉัน	

(๗/๒๓๖/๖๓)

	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 เราอนุญาตให้โรยกรวดแร่	 เรา

อนญุาตให้ปูศลิาเรียบ	เราอนญุาตท่อระบายน�า้	(๗/๒๓๘/๖๔)

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 เราอนุญาตให้ท�าโรงไฟไว้ในท่ีควร

ส่วนข้างหนึ่ง	(๗/๒๓๙/๖๔)

	 ดกูรภกิษุท้ังหลาย	เราอนญุาตหลมุถ่ายอจุจาระ	ก่อด้วย

อิฐ	 ก่อด้วยศิลา	 ก่อด้วยไม้	 และเชือกห้อยส�าหรับเหนี่ยว	

(๗/๑๙๐-๑๙๒/๔๗-๔๘)	

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	เราอนุญาตให้สมมติภิกษุผู้ประกอบ

ด้วยองค์	๕	เป็นผู้ให้ถือเสนาสนะ	คือ	

	 ๑.	ไม่ถึงความล�าเอียงเพราะความชอบพอ		

	 ๒.	ไม่ถึงความล�าเอียงเพราะความเกลียดชัง		
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	 ๓.	ไม่ถึงความล�าเอียงเพราะความงมงาย		

	 ๔.	ไม่ถึงความล�าเอียงเพราะความกลัว	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)

	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 ภิกษุถือเอานวกรรม(ท�าการสร้าง)	

แล้วไม่พึงให้ภิกษุรูปอ่ืนอยู่	 รูปใดให้อยู ่	 ต้องอาบัติทุกกฏ	

(๗/๒๙๘/๙๐)	

	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย	ภกิษถุอืเอานวกรรมแล้ว	ไม่พงึเกยีด

กันตลอดกาลทั้งปวง	รูปใดเกียดกัน	ต้องอาบัติทุกกฏ	

(๗/๓๐๑/๙๑)	

	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 อน่ึง	 ภิกษุในธรรมวินัยนี้	 ถือเอา

นวกรรมแล้ว	 หลีกไปในเมื่อท�าเสร็จแล้ว	 นวกรรมนั้นตกเป็น
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ของภิกษุนั้นเอง	(๗/๓๐๕/๙๒)	

	 ดกูรภิกษทุัง้หลาย	 ภกิษใุนธรรมวินยันี	้ ถอืเอานวกรรม

แล้ว	ถงึมรณภาพ	ลาสกิขา	บวชใหม่เป็นสามเณร	ต้องปาราชกิ	

ปฏิญาณเป็นผู้วิกลจริต	 มีจิตฟุ้งซ่าน	 กระสับกระส่ายเพราะ

เวทนา	ถกูยกวตัรฐานไม่เหน็อาบตั(ิความผิด)	ถกูยกวตัรฐานไม่

กระท�าคืนอาบัติ(แก้ไขข้อผิดพลาด)	 ถูกยกวัตรฐานไม่สละคืน

(มจิฉา)ทฐิอินัลามก	กลายเป็นบณัเฑาะก์	ลกัเพศ	เข้ารดีเดยีรถย์ี	

เป็นสัตว์ดรัิจฉาน	ฆ่ามารดา	ฆ่าบดิา	ฆ่าพระอรหันต์	ประทษุร้าย

ภกิษุณ	ี ท�าลายสงฆ์ให้แตก	 ท�าพระผูม้พีระภาคให้โลหติปุบาท	

เป็นอภุโตพยญัชนก(คนสองเพศ)	สงฆ์พงึมอบ(สมบติั)ให้แก่ภกิษุ

รปูอืน่ด้วยสัง่ว่า	อย่าให้ของสงฆ์เสยีหาย	(๗/๓๐๓/๙๑-๙๒)	

	 ดกูรภกิษุท้ังหลาย	เคร่ืองใช้ในวหิารแห่งหนึง่	ภกิษุไม่พงึ

เอาไปใช้ในวิหารอีกแห่งหนึ่ง	 รูปใดใช้	 ต้องอาบัติทุกกฏ	 เรา

อนุญาตให้น�าไปใช้ฐานเป็นของขอยืม	เราอนุญาตให้น�าไปเพื่อ

เก็บรักษาไว้ได้		(๗/๓๐๙-๓๑๑/๙๓)

	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 เราอนุญาตให้แลกเปลี่ยนเพื่อ

ประโยชน์แก่ผาติกรรมได้	(๗/๓๑๒/๙๓)

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 เราอนุญาตให้ท�าหนังหมี	 ผ้าท่อน	

เป็นผ้าเช็ดเท้า	(๗/๓๑๔-๓๑๖/๙๓)

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	ภิกษุไม่พึงเหยียบเสนาสนะด้วยเท้า
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ที่ยังมิได้ล้าง	หรือขณะสวมรองเท้า	รูปใดเหยียบ	ต้องอาบัติ

ทุกกฏ	(๗/๓๑๘-๓๑๙/๙๔)

	 ดูกรภิกษุท้ังหลายภิกษุไม่พึงถ่มเขฬะบนพื้นที่ขัดถูแล้ว	

รูปใดถ่ม	 ต้องอาบัติทุกกฏ	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 เราอนุญาต

กระโถน	(๗/๓๒๐/๙๔)

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 เราอนุญาตให้ใช้ผ้าพันเท้าเตียง	 ตั่ง	

เก้าอี้	(๗/๓๒๑/๙๔)

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 เราอนุญาตให้ปูลาดก่อนแล้วนอน	

(๗/๓๒๓/๙๔)

	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 ภิกษุไม่พึงให้ภิกษุผู้นั่งในล�าดับลุก

ขึน้ทัง้ทีย่งัฉนัอาหารค้างอยู	่รปูใดให้ลกุขึน้ต้องอาบตัทิกุกฏ	ถ้า

ให้ลกุข้ึนย่อมเป็นอนัห้ามภตัรด้วย	เว้นแต่กล่าวว่าท่านจงไปหา

น�้ามา	ถ้าได้อย่างนี้	นั่นเป็นการดี	ถ้าไม่ได้	พึงกลืนเมล็ดข้าวให้

เรยีบร้อยแล้ว	จงึให้อาสนะแก่ภกิษุผูแ้ก่กว่า	ดูกรภกิษุท้ังหลาย	

อนึง่	เรากล่าวมไิด้หมายความว่า	ภกิษพึุงหวงกนัอาสนะแก่ภกิษุ

ผู ้แก่กว่าโดยปริยายไรๆ	 รูปใดหวงกัน	 ต้องอาบัติทุกกฏ	

(๗/๒๗๒/๗๙)

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 ภิกษุไม่พึงไล่ภิกษุอาพาธให้ลุกข้ึน	

รูปใดไล่ให้ลุกขึ้น	ต้องอาบัติทุกกฏ	(๗/๒๗๓/๗๙)

	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 เราอนุญาตให้ที่นอนเหมาะสมแก่
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ภิกษุอาพาธ	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 ภิกษุมีอาพาธเล็กน้อย	 ไม่พึง

หวงกันเสนาสนะไว้	รูปใดหวงกัน	ต้องอาบัติทุกกฏ	

(๗/๒๗๔-๒๗๕/๗๙)

	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย	ภกิษไุม่พงึโกรธ	ขดัเคอืง	ฉดุคร่าภกิษุ

ทัง้หลายออกจากวหิารของสงฆ์	รปูใดฉุดคร่า	พงึปรบัตามธรรม	

เราอนุญาตให้ภิกษุถือเสนาสนะ	(๗/๒๗๖/๘๐)	

สมบัติ

	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 ภิกษุไม่พึงสั่งสมเครื่องทองสัมฤทธิ์	

รูปใดสั่งสม	ต้องอาบัติทุกกฏ	(๗/๑๕๙/๔๑)

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	เราอนุญาตเครื่องโลหะทุกชนิด	เว้น

เครื่องประหาร	อนุญาตเครื่องไม้ทุกชนิด	 เว้นเก้าอี้นอนมีแคร่	

บัลลังก์	 บาตรไม้และเขียงไม้	 อนุญาตเครื่องดินทุกชนิด	 เว้น

เครื่องเช็ดเท้าและกุฎีที่ท�าด้วยดินเผา	(๗/๑๙๖/๕๐)	

	 ดูกรภิกษุทั้งหลายของที่ไม่ควรแจกจ่าย	๕	หมวดนี้	อัน

ภิกษุไม่ควรแจกจ่ายให้ไป	 แม้สงฆ์คณะหรือบุคคลแจกจ่ายไป

แล้วก็ไม่เป็นอันแจกจ่าย	รูปใดแจกจ่าย	ต้องอาบัติถุลลัจจัย

	 ของไม่ควรแจกจ่าย	๕	หมวด	อะไรบ้าง	คอือาราม	พืน้ท่ี
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อาราม	นี้เป็นของที่ไม่ควรแจกจ่ายหมวดที่	๑	สงฆ์ก็ดี	คณะก็

ดี	บุคคลก็ดี	ไม่ควรแจกจ่ายให้ไป	แม้แจกจ่ายไปแล้วก็ไม่เป็น

อันแจกจ่าย	รูปใดแจกจ่าย	ต้องอาบัติถุลลัจจัย

	 วหิาร	พืน้ทีว่หิาร	นีเ้ป็นของทีไ่ม่ควรแจกจ่ายหมวดท่ี	๒	

สงฆ์ก็ดี	คณะก็ดี	บุคคลก็ดี	 ไม่ควรแจกจ่ายให้ไป	แม้แจกจ่าย

ไปแล้ว	กไ็ม่เป็นอันแจกจ่าย	รูปใดแจกจ่าย	ต้องอาบตัถิลุลัจจัย

	 เตียง	ตั่ง	ฟูก	หมอน	นี้เป็นของที่ไม่ควรแจกจ่ายหมวด

ที่	๓	สงฆ์ก็ดี	คณะก็ดีบุคคลก็ดี	ไม่ควรแจกจ่ายให้ไป	แม้แจก

จ่ายไปแล้ว	ก็ไม่เป็นอันแจกจ่าย	รูปใดแจกจ่าย	ต้องอาบัติถุล-

ลัจจัย

	 หม้อโลหะ	อ่างโลหะ	กระถางโลหะ	กระทะโลหะ	มีด	

ขวาน	ผึ่ง	 จอบ	สว่าน	นี้เป็นของที่ไม่ควรแจกจ่ายหมวดที่	 ๔	

สงฆ์ก็ดี	คณะก็ดี	บุคคลก็ดี	 ไม่ควรแจกจ่ายให้ไป	แม้แจกจ่าย

ไปแล้ว	กไ็ม่เป็นอันแจกจ่าย	รูปใดแจกจ่าย	ต้องอาบตัถิลุลัจจัย

	 เถาวัลย์	ไม้ไผ่	หญ้าปล้อง	หญ้ามุงกระต่าย	หญ้าสามัญ	

ดิน	เครื่องไม้	เครื่องดิน	นี้เป็นของที่ไม่ควรแจกจ่ายหมวดที่	๕	

สงฆ์ก็ดี	คณะก็ดี	บุคคลก็ดี	 ไม่ควรแจกจ่ายให้ไป	แม้แจกจ่าย

ไปแล้ว	กไ็ม่เป็นอันแจกจ่าย	รูปใดแจกจ่าย	ต้องอาบตัถิลุลัจจัย	

(๗/๒๙๒/๘๕-๘๖)
	 ดูกรภิกษุทั้งหลายของที่ไม่ควรแบ่งมี	๕	หมวดนี้	สงฆ์ก็
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ด	ีคณะกด็	ีบคุคลกดี็	ไม่ควรแบ่ง	แม้แบ่งไปแล้วกไ็ม่เป็นอนัแบ่ง	
รูปใดแบ่ง	ต้องอาบัติถุลลัจจัย	
	 ของไม่ควรแบ่ง	๕	หมวด	อะไรบ้าง	คือ	อาราม	พื้นที่
อาราม	นีเ้ป็นของไม่ควรแบ่งหมวดที	่๑	สงฆ์กด็	ีคณะกด็	ีบคุคล
ก็ดี	 ไม่ควรแบ่ง	 แม้แบ่งแล้วก็ไม่เป็นอันแบ่ง	 รูปใดแบ่ง	 ต้อง
อาบัติถุลลัจจัย
	 วิหาร	พื้นที่วิหาร	นี้เป็นของไม่ควรแบ่งหมวดที่	๒	สงฆ์
กดี็	คณะก็ด	ีบคุคลกด็	ีไม่ควรแบ่ง	แม้แบ่งแล้วกไ็ม่เป็นอนัแบ่ง	
รูปใดแบ่ง	ต้องอาบัติถุลลัจจัย
	 เตียง	 ตั่ง	 ฟูก	 หมอน	นี้เป็นของไม่ควรแบ่งหมวดที่	 ๓	
สงฆ์กด็	ีคณะกด็ี	บคุคลก็ด	ีไมค่วรแบ่ง	แมแ้บ่งแลว้ก็ไม่เปน็อัน
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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ข้อวัตรปฏิบัติทั่วไป
(จุลวรรค)

กัปปิยะ

	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย	เราอนญุาตให้ฉันผลไม้โดยสมณกัปปะ	

๕	อย่าง	คือ

	 ๑.	ผลไม้ที่ลนด้วยไฟ

	 ๒.	ผลไม้ที่กรีดด้วยศัสตรา

	 ๓.	ผลไม้ที่จิกด้วยเล็บ

	 ๔.	ผลไม้ที่ไม่มีเมล็ด

	 ๕.	ผลไม้ที่ปล้อนเมล็ดออกแล้ว	(๗/๒๕/๘)

การแผ่จิตป้องกันงูกัด

	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 เราอนุญาตให้แผ่เมตตาจิตไปสู ่

ตระกูลพญางูท้ัง	 ๔	 นี้	 เพื่อคุ้มครองตน	 เพื่อรักษาตน	 เพื่อ

ป้องกันตน	ก็แล	พึงท�าการแผ่อย่างนี้	

	 เรากับพญางูตระกูลวิรูปักขะ	จงมีเมตตาต่อกัน
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	 เรากับพญางูตระกูลเอราปถะ	จงมีเมตตาต่อกัน

	 เรากับพญางูตระกูลฉัพยาปุตตะ	จงมีเมตตาต่อกัน

	 เรากบัพญางูตระกลูกณัหาโคตมกะ	จงมเีมตตาต่อกนั

	 เรากับฝูงสัตว์ที่ไม่มีเท้า	จงมีเมตตาต่อกัน

	 เรากับฝูงสัตว์	๒	เท้า	จงมีเมตตาต่อกัน

	 เรากับฝูงสัตว์	๔	เท้า	จงมีเมตตาต่อกัน

	 เรากับฝูงสัตว์มีเท้ามาก	จงมีเมตตาต่อกัน

	 สัตว์ไม่มีเท้าอย่าได้เบียดเบียนเรา	

	 สัตว์	๒	เท้าอย่าได้เบียดเบียนเรา	

	 สัตว์	๔	เท้าอย่าได้เบียดเบียนเรา	

	 สัตว์มีเท้ามากอย่าได้เบียดเบียนเรา	 แลสัตว์ที่เกิดแล้ว

ยังมีชีวิตท้ังมวลทุกหมู่เหล่า	 จงประสพความเจริญ	 อย่าได้

พบเห็นสิ่งลามกสักน้อยหนึ่งเลย

		 พระพุทธเจ้ามีพระคุณหาประมาณมิได้	 พระธรรมมี

พระคุณหาประมาณมิได้	 พระสงฆ์มีพระคุณหาประมาณมิได	้

แต่สัตว์เสือกคลานทั้งหลาย	คือ	งู	แมลงป่อง	ตะขาบ	แมงมุม	

ตุ๊กแก	หนู	มีคุณพอประมาณ	ความรักษาอันเราท�าแล้ว	ความ

ป้องกนัอนัเราท�าแล้ว	ขอฝงูสตัว์ทัง้หลายจงถอยกลบัไปเถดิ	เรา

นั้นขอนมัสการแด่พระผู้มีพระภาค	ขอนมัสการแด่พระสัมมา-

สัมพุทธเจ้าทั้ง	๗	พระองค์	(๗/๒๖-๒๗/๘-๙)
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การสละจีวรต้องนิสสคัคีย์แก่สงฆ์หรือคณะหรือบุคคล

	 ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์	 ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า	

กราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษากว่า	นั่งกระโหย่ง	ประนมมือ	กล่าว

อย่างนี้ว่า

	 ท่านเจ้าข้า	 จีวรผืนนี้ของข้าพเจ้า	 เป็นของจ�าจะสละ	

ข้าพเจ้าสละจีวรผืนนี้แก่สงฆ์

	 ครัน้สละแล้วพึงแสดงอาบติั	ภกิษผุูฉ้ลาด	ผูส้ามารถ	พงึ

รับอาบัติ	พึงคืนจีวรที่เสียสละให้ด้วยญัตติกรรมวาจา	ว่าดังนี้

	 ท่านเจ้าข้า	ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า	จวีรผนืนีข้องภกิษมุชีือ่

น้ีเป็นของจ�าจะสละ	เธอสละแล้วแก่สงฆ์	ถ้าความพร้อมพรัง่ของ

สงฆ์ถงึทีแ่ล้ว	สงฆ์พงึให้จวีรผนืนีแ้ก่ภกิษมุชีือ่นี	้(๒/๔-๖/๔-๕)

การขออนุญาต/การอนุญาตอยู่โดยปราศจากไตรจีวร

	 ภกิษผุูอ้าพาธพงึเข้าไปหาสงฆ์	ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า	

กราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษากว่า	นั่งกระโหย่ง	ประนมมือ	กล่าว

อย่างนีว่้า	ท่านเจ้าข้า	ข้าพเจ้าอาพาธ	ไม่สามารถจะน�าไตรจวีร

ไปด้วยได้	 ท่านเจ้าข้า	 ข้าพเจ้านั้นขอสมมติเพื่อไม่เป็นการอยู่
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ปราศจากไตรจีวรต่อสงฆ์	ดังนี้	
	 พึงขอแม้ครั้งที่สอง	...
	 พึงขอแม้ครั้งที่สาม	...
	 ภิกษุผู้ฉลาด	 ผู้สามารถ	 พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วย
ญัตติทุติยกรรมวาจา	ว่าดังนี้
	 ท่านเจ้าข้า	ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า	ภิกษุมีชื่อนี้ผู้นี้อาพาธ	
ไม่สามารถจะน�าไตรจวีรไปด้วยได้	เธอขอสมมติเพ่ือไม่เป็นการ
อยู่ปราศจากไตรจีวรต่อสงฆ์	 ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่
แล้ว	 สงฆ์พึงให้สมมติเพื่อไม่เป็นการอยู่ปราศจากไตรจีวรแก่
ภิกษุมีชื่อนี้	นี่เป็นวาจาประกาศให้สงฆ์ทราบ
	 ท่านเจ้าข้า	ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า	ภิกษุมีชื่อนี้ผู้นี้อาพาธ	
ไม่สามารถจะน�าไตรจวีรไปด้วยได้	เธอขอสมมติเพ่ือไม่เป็นการ
อยู่ปราศจากไตรจีวรต่อสงฆ	์ สงฆ์ให้สมมติเพ่ือไม่เป็นการอยู่
ปราศจากไตรจีวรแก่ภิกษุมีชื่อนี้	 การให้สมมติเพื่อไม่เป็นการ
อยูป่ราศจากไตรจวีรแก่ภกิษมุช่ืีอนี	้ชอบแก่ท่านผูใ้ด	ท่านผูน้ัน้
พึงเป็นผู้นิ่ง	ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด	ท่านผู้นั้นพึงพูด
	 การสมมติเพื่อไม่เป็นการอยู่ปราศจากไตรจีวร	อันสงฆ์
ให้แล้วแก่ภิกษุมีช่ือนี้ชอบแก่สงฆ์	 เหตุนั้นจึงน่ิง	 ข้าพเจ้าทรง
ความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้	(๒/๑๑/๑๐)
	 การสละ	และการขออนุญาตอื่นๆ	ให้ถือปฏิบัติท�านอง

เดียวกัน



259

พระไตรปิฎกชดุพิเศษ   แก่นพระวนัิยปิฎก

วิธีสละเงิน

	 ภกิษุผู้รับเงนิแล้วพงึเข้าไปหาสงฆ์	ห่มผ้าอตุราสงค์เฉวยีง

บ่า	 กราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษากว่า	 นั่งกระโหย่ง	 ประนมมือ	

กล่าวอย่างนี้ว่า

	 ท่านเจ้าข้า	ข้าพเจ้ารบัเงนิไว้แล้ว	เงินนีข้องข้าพเจ้า	เป็น

ของจ�าจะสละ	ข้าพเจ้าสละเงินนี้แก่สงฆ์

	 ครัน้สละแล้วพึงแสดงอาบติั	ภกิษผุูฉ้ลาด	ผูส้ามารถ	พงึ

รับอาบัติ	

	 ถ้าคนผู้ท�าการวัดหรืออุบาสกเดินมาในสถานที่สละนั้น	

พึงบอกเขาว่า	ท่านจงรูเ้งนินี	้ถ้าเขาถามว่า	จะให้ผมน�าเงินนีไ้ป

จัดหาอะไรมา	อย่าบอกว่า	จงน�าของสิ่งนี้หรือของสิ่งนี้มา	ควร

บอกแต่ของทีค่วร	เช่น	เนยใส	น�า้มนั	น�า้ผึง้	หรอืน�า้อ้อย	ถ้าเขา

น�าเงนินัน้ไปแลกของท่ีควรมาถวายแล้ว	เว้นภกิษุผูร้บัเงนิ	ภกิษุ

นอกนั้นฉันได้ทุกรูป	 ถ้าได้อย่างนี้	 นั่นเป็นการดี	 ถ้าไม่ได้	 พึง

บอกเขาว่า	โปรดช่วยท้ิงเงนินี	้ถ้าเขาท้ิงให้	นัน่เป็นการด	ีถ้าเขา

ไม่ทิ้งให้	พึงสมมติภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์	๕	 ให้เป็นผู้ทิ้งเงิน

นั้น	องค์	๕	นั้นคือ	

	 ๑.	ไม่ล�าเอียงเพราะความชอบพอ	

	 ๒.	ไม่ล�าเอียงเพราะเกลียดชัง
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	 ๓.	ไม่ล�าเอียงเพราะงมงาย	

	 ๔.	ไม่ล�าเอียงเพราะกลัว	

	 ๕.	รู้จักว่าท�าอย่างไรเป็นอันทิ้งหรือไม่เป็นอันทิ้ง

	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 ก็แลสงฆ์พึงสมมติภิกษุนั้น	 โดยขอ

ภิกษุให้รับตกลงก่อน	 ครั้นแล้วภิกษุผู้ฉลาด	 ผู้สามารถ	 พึง

ประกาศ	ให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา	ว่าดังนี้

	 ท่านเจ้าข้า	ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า	ถ้าความพร้อมพรัง่ของ

สงฆ์ถึงที่แล้ว	 สงฆ์พึงสมมติภิกษุมีช่ือนี้ให้เป็นผู้ทิ้งเงิน	 นี่เป็น

ญัตติ

	 ท่านเจ้าข้า	ขอสงฆ์จงฟงัขา้พเจ้า	สงฆ์สมมตภิิกษมุชีื่อนี้

ให้เป็นผู้ทิ้งเงิน	 การสมมติภิกษุมีช่ือนี้ให้เป็นผู้ทิ้งเงิน	 ชอบแก่

ท่านผู้ใด	 ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง	 ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด	 ท่านผู้นั้น

พึงพูด

	 ภิกษุมีชื่อนี้	สงฆ์สมมติให้เป็นผู้ทิ้งเงินแล้ว	ชอบแก่สงฆ์	

เหตุนั้นจึงนิ่ง	ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้

	 ภกิษุผู้รับสมมตแิล้วนัน้	พงึทิง้เงนิอย่าหมายท่ีตก	ถ้าท้ิง

หมายที่ตก	ต้องอาบัติทุกกฏ	(๒/๑๐๖/๑๑๑-๑๑๒)
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๗.

การระงับอธิกรณ์
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เหตุแหง่การทะเลาะวิวาท
(ส�มค�มสตูร)

	 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

		 ภกิษเุหล่านี	้ย่อมไม่มคีวามเคารพ	ไม่มคีวามย�าเกรง	แม้

ในพระศาสดา	แม้ในพระธรรม	แม้ในพระสงฆ์อยู่	ทั้งไม่เป็นผู้

ท�าให้บริบรูณ์ในสกิขา	ย่อมก่อความววิาทให้เกดิในสงฆ์	ซึง่เป็น

ความวิวาท	มีเพื่อไม่เกื้อกูลแก่ชนมาก	ไม่ใช่สุข	ไม่ใช่ประโยชน์

ของชนมาก	เพื่อไม่เกื้อกูล	เพื่อความทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์		

	 ดูกรอานนท์	ถ้าพวกเธอพิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งความ

วิวาทเช่นนี้ในภายในหรือในภายนอก	 พวกเธอพึงพยายามละ

มลูเหตแุห่งความววิาทอนัลามกนัน้เสยีในท่ีนัน้	และปฏบิติัเพ่ือ

ไม่ให้มูลเหตุแห่งความวิวาทอันลามกนั้นลุกลามไป

(๑๔/๕๕-๕๖/๓๙-๔๑)
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การโจทตั้งอธิกรณ์
(กินติสตูร)

	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 ก็เม่ือพวกเธอนั้นพร้อมเพรียงกัน	

ยนิดต่ีอกัน	ไม่ววิาทกนั	ศกึษาอยู	่ภกิษรุปูใดรปูหนึง่พงึมอีาบติั	

มีโทษอยู่	 พวกเธออย่าเพ่อโจทภิกษุรูปนั้นด้วยข้อโจท	 พึง

ใคร่ครวญบุคคลก่อนว่า	ด้วยอาการนี้	ความไม่ล�าบากจักมีแก่

เรา	และความไม่ขัดใจจักมีแก่บุคคลผู้ต้องอาบัติ	เพราะบุคคล

ผูต้้องอาบตั	ิเป็นคนไม่มกัโกรธ	ไม่ผกูโกรธ	ไม่มทิีฐมิัน่	ยอมสละ

คนืได้ง่าย	และเราอาจจะให้เขาออกจากอกศุล	ด�ารงอยูใ่นกศุล

ได้	ดูกรภิกษุทั้งหลายถ้าพวกเธอมีความเห็นอย่างนี้	ก็ควรพูด

	 อนึ่ง	 ถ้าพวกเธอมีความเห็นอย่างนี้ว่า	 ความไม่ล�าบาก

จักมีแก่เรา	 แต่ความขัดใจจักมีแก่บุคคลผู้ต้องอาบัติ	 เพราะ

บคุคลผูต้้องอาบตั	ิเป็นคนมกัโกรธ	มคีวามผกูโกรธ	มทีฐิมิัน่	แต่

ยอมสละคืนได้ง่าย	และเราอาจจะให้เขาออกจากอกุศล	ด�ารง

อยู่ในกุศลได้	 ก็เร่ืองความขัดใจของบุคคลผู้ต้องอาบัตินี้	 เป็น

เรือ่งเล็กน้อย	ส่วนเร่ืองทีเ่ราอาจจะให้เขาออกจากอกศุล	ด�ารง

อยู่ในกุศลนั่นแล	เป็นเรื่องใหญ่กว่า	ดูกรภิกษุทั้งหลาย	ถ้าพวก

เธอมีความเห็นอย่างนี้	ก็ควรพูด

	 อนึ่ง	ถ้าพวกเธอมีความเห็นอย่างนี้ว่า	ความล�าบากจัก
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มีแก่เรา	 แต่ความไม่ขัดใจจักมีแก่บุคคลผู้ต้องอาบัติ	 เพราะ

บคุคลผู้ต้องอาบตั	ิเป็นคนไม่มกัโกรธ	ไม่ผกูโกรธ	มทีฐิมิัน่	ยอม

สละคนืได้ยาก	และเราอาจจะให้เขาออกจากอกศุล	ด�ารงอยูใ่น

กศุลได้	กเ็รือ่งความล�าบากของเรา	เป็นเรือ่งเลก็น้อย	ส่วนเรือ่ง

ทีเ่ราอาจจะให้เขาออกจากอกศุล	ด�ารงอยู่ในกศุลได้นัน่แล	เป็น

เรื่องใหญ่กว่า	ดูกรภิกษุทั้งหลาย	ถ้าพวกเธอมีความเห็นอย่าง

นี้	ก็ควรพูด

	 ถ้าพวกเธอมีความเห็นอย่างนี้ว่า	 ความล�าบากจักมีแก่

เรา	 และความขัดใจจักมีแก่บุคคลผู้ต้องอาบัติ	 เพราะบุคคลผู้

ต้องอาบัติ	เป็นคนมักโกรธ	มีความผูกโกรธ	มีทิฐิมั่น	ยอมสละ

คืนได้ยาก	แต่เราอาจจะให้เขาออกจากอกุศล	ด�ารงอยู่ในกุศล

ได้	ก็เรื่องความล�าบากของเราและความขัดใจของบุคคลผู้ต้อง

อาบตัน้ีิเป็นเร่ืองเลก็น้อย	ส่วนเรือ่งทีเ่ราอาจจะให้เขาออกจาก

อกุศล	ด�ารงอยูใ่นกศุลได้นัน่แล	เป็นเรือ่งใหญ่กว่า	ดกูรภกิษทุัง้

หลาย	ถ้าพวกเธอมีความเห็นอย่างนี้ก็ควรพูด

	 แต่ถ้าพวกเธอมีความเห็นอย่างนี้ว่า	 ความล�าบากจักมี

แก่เรา	และความขัดใจจักมีแก่บุคคลผู้ต้องอาบัติ	เพราะบุคคล

ผู้ต้องอาบัติ	เป็นคนมักโกรธ	มีความผูกโกรธ	มีทิฐิมั่น	สละคืน

ได้ยาก	ทัง้เราก็ไม่อาจจะให้เขาออกจากอกศุล	ด�ารงอยูใ่นกศุล

ได้	พวกเธอก็ต้องไม่ละเลยอุเบกขาในบุคคลเช่นนี้		
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	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 ก็เม่ือพวกเธอนั้นพร้อมเพรียงกัน	

ยนิดต่ีอกนั	ไม่วิวาทกัน	ศกึษาอยู	่พึงเกดิการพดูเล่นส�านวนกัน	

แข่งขันกันด้วยทิฐิ	ผูกใจเจ็บกัน	ไม่เชื่อถือกัน	ไม่ยินดีต่อกันขึ้น	

พวกเธอพึงส�าคัญภิกษุที่เป็นฝ่ายเดียวกันในที่นั้นรูปใดว่า	 ว่า

ง่าย	พึงเข้าไปหารูปนั้น	แล้วกล่าวแก่เธออย่างนี้ว่า	ดูกรท่านผู้

มีอายุ	 เรื่องที่พวกเราพร้อมเพรียงกัน	ยินดีต่อกัน	ไม่วิวาทกัน	

ศึกษาอยู่	 เกิดการพูดเล่นส�านวนกัน	แข่งขันกันด้วยทิฐิ	 ผูกใจ

เจ็บกัน	ไม่เชื่อถือกัน	ไม่ยินดีต่อกันขึ้นนั้น	พระสมณะเมื่อทรง

ทราบจะพึงทรงติเตียน	 ดูกรท่านผู้มีอายุ	 ภิกษุไม่ละภาวะขัด

แย้งแข่งดีที่ด�ารงอยู่นี้แล้วแล	จะพึงท�านิพพานให้แจ้งไม่ได้		

		 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 ถ้าภิกษุอ่ืนๆ	 พึงถามเธออย่างนี้ว่า	

ท่านให้ภกิษุเหล่านีข้องพวกเราออกจากอกศุล	ด�ารงอยูใ่นกศุล

แล้วหรอื	ภกิษุเมือ่จะพยากรณ์โดยชอบ	พงึพยากรณ์อย่างนีว่้า	

ดูกรท่านผู้มีอายุ	ในเรื่องนี้	ข้าพเจ้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้ว	

พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้า	 ข้าพเจ้าฟังธรรม

ของพระองค์แล้ว	 ได้กล่าวแก่ภิกษุเหล่านั้น	 ภิกษุเหล่านั้นฟัง

ธรรมแล้ว	ออกจากอกศุล	และด�ารงอยูใ่นกุศลได้แล้ว	ภกิษเุมือ่

พยากรณ์อย่างนีแ้ล	ช่ือว่าไม่ยกตน	ไม่ข่มคนอ่ืน	พยากรณ์ธรรม

สมควรแก่ธรรม	ชอบด้วยเหตุ	ย่อมไม่ถึงฐานะน่าต�าหนิด้วย

(๑๔/๔๙-๕๐/๓๔-๓๖)
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อธิกรณ์
ว่าด้วยประเด็นขัดแย้ง

(สมถขันธกะ)

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	อธิกรณ์	๔	นี้	คือ	วิวาทาธิกรณ์	อนุ-

วาทาธิกรณ์	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.	นีเ้ป็นอาบติัมส่ีวนเหลอื	นีเ้ป็นอาบตัหิาส่วนเหลอืมไิด้

	 ๙.	นี้เป็นอาบัติชั่วหยาบ	นี้เป็นอาบัติไม่ชั่วหยาบ

	 ความบาดหมาง	ความทะเลาะ	ความแก่งแย่ง	ความทุ่ม

เถียง	 ความกล่าวต่างกัน	 ความกล่าวประการอื่น	 การพูดเพื่อ

ความกลัดกลุ้มใจ	ความหมายมั่น	ในเรื่องนั้นอันใด	นี้เรียกว่า

วิวาทาธิกรณ์	(๖/๖๓๓/๒๙๙-๓๐๐)	

อนุวาทาธิกรณ์

	 อนุวาทาธิกรณ์	เป็นไฉน	ดูกรภิกษุทั้งหลาย	อนึ่ง	ภิกษุ

ทั้งหลายในธรรมวินัยนี้	ย่อมโจทภิกษุด้วยศีลวิบัติ	อาจารวิบัติ	

ทฐิวิบิติั	หรืออาชวีวบิตั	ิการโจท	การกล่าวหา	การฟ้องร้อง	การ

ประท้วง	ความเป็นผูค้ล้อยตาม	การท�าความอตุสาหะโจท	การ

ตามเพิ่มก�าลังให้	ในเรื่องนั้นอันใด	นี้เรียกว่าอนุวาทาธิกรณ์

(๖/๖๓๔/๓๐๐)

อาปัตตาธิกรณ์

	 อาปัตตาธิกรณ์	เป็นไฉน	อาบัติทั้ง	๕	กอง	๗	กอง	ชื่อ

อาปัตตาธิกรณ์	นี้เรียกว่าอาปัตตาธิกรณ์	(๖/๖๓๕/๓๐๐)
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กิจจาธิกรณ์

	 กิจจาธกิรณ์	เป็นไฉน	ความเป็นหน้าท่ี	ความเป็นกรณย์ี

แห่งสงฆ์อันใด	คือ	อปโลกนกรรม	ญัตติกรรม	ญัตติทุติยกรรม	

ญัตติจตุตถกรรม	นี้เรียกว่ากิจจาธิกรณ์	(๖/๖๓๖/๓๐๐)

การระงับอธิกรณ์
(ส�มค�มสตูร)

	 ดูกรอานนท์	ก็อธิกรณ์สมถะนี้เพื่อระงับอธิกรณ์อันเกิด

แล้ว	ม	ี๗	อย่างแล	คอื	สมัมขุาวนิยั	สติวนิยั	อมฬูหวนิยั	ปฏญิญา

ตกรณะ	เยภุยยสิกา	ตัสสปาปิยสิกา	ติณวัตถารกะ		

สัมมุขาวินัย	(ให้ระเบียบอันพึงท�าในที่พร้อมหน้า)

	 ดูกรอานนท์	สัมมุขาวินัย	คือ	พวกภิกษุในธรรมวินัยนี้	

ย่อมวิวาทกัน	 ว่าเป็นธรรมหรือมิใช่ธรรม	 ว่าเป็นวินัยหรือมิใช่

วนิยั	ดกูร	อานนท์	ภกิษเุหล่านัน้ท้ังหมดแล	พงึพร้อมเพรยีงกนั

ประชุมพิจารณาแบบแผนธรรม	 ครั้นพิจารณาแล้ว	 พึงให้

อธกิรณ์นัน้ระงบัโดยอาการท่ีเร่ืองลงกันได้ในแบบแผนธรรมนัน้	

ดูกรอานนท์	อย่างนี้แล	เป็นสัมมุขาวินัย		



269

พระไตรปิฎกชดุพิเศษ   แก่นพระวนัิยปิฎก

สติวินัย (ความเป็นผู้ไม่ผิดแน่เพราะมีสติไพบูลย์)

	 ดูกรอานนท์	สติวินัย	คือ	พวกภิกษุในธรรมวินัยนี้	โจท

ภิกษุด้วยอาบัติหนักเห็นปานนี้	 คือ	 ปาราชิกหรือใกล้เคียง

ปาราชิกว่า	ท่านผู้มีอายุระลึกได้หรือไม่ว่าท่านต้องอาบัติหนัก

เหน็ปานนี	้คอืปาราชิกหรือใกล้เคยีงปาราชิกแล้ว	ภกิษุนัน้ตอบ

อย่างนี้ว่า	 ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย	 ข้าพเจ้าระลึกไม่ได้เลยว่า

ข้าพเจ้าต้องอาบตัหินกัเหน็ปานนี	้เมือ่เป็นเช่นนี	้สงฆ์ต้องให้สติ

วินัยแก่ภิกษุนั้นแล	ดูกรอานนท์	อย่างนี้แลเป็นสติวินัย

อมูฬหวินัย (ความเป็นผู้ไม่ผิดเพราะวิกลจริต)

	 ดูกรอานนท์	 อมูฬหวินัย	 คือ	 พวกภิกษุในธรรมวินัยนี้	

โจทภิกษุด้วยอาบัติหนักเห็นปานนี้	คือ	ปาราชิกหรือใกล้เคียง

ปาราชิกว่า	 ท่านผู้มีอายุจงระลึกดูเถิดว่า	 ท่านต้องอาบัติหนัก

เหน็ปานนี	้คอื	ปาราชิกหรือใกล้เคยีงปาราชกิแล้ว	ภกิษุนัน้ตอบ

อย่างนี้ว่า	 ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย	 ข้าพเจ้าระลึกไม่ได้เลยว่า	

ข้าพเจ้าต้องอาบติัหนกัเหน็ปานนี	้ภกิษุผูโ้จทนัน้ปลอบโยนเธอ

ผู้ก�าลังท�าลายอยู่นี้ว่า	 เอาเถอะ	 ท่านผู้มีอายุ	 จงรู้ตัวให้ดีเถิด	

เผื่อจะระลึกได้ว่าต้องอาบัติหนักเห็นปานนี้	 คือ	ปาราชิกหรือ

ใกล้เคียงปาราชิกแล้ว	ภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า	ท่านผู้มีอายุทั้ง

หลาย	 ข้าพเจ้าถึงความเป็นบ้า	 ใจฟุ้งซ่านแล้ว	 กรรมอันไม่
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สมควรแก่สมณะเป็นอันมาก	ข้าพเจ้าผู้เป็นบ้าได้ประพฤติล่วง

และได้พูดละเมิดไป	 ข้าพเจ้าระลึกมันไม่ได้ว่า	 ข้าพเจ้าผู้หลง

ท�ากรรมน้ีไปแล้ว	เมือ่เป็นเช่นนี	้สงฆ์ต้องให้อมฬูหวนิยัแก่ภกิษุ

นั้น

ปฏิญญาตกรณะ (ท�าตามสารภาพ)

	 ดูกรอานนท์	ปฏิญญาตกรณะเป็นอย่างไร	คือ	ภิกษุใน

ธรรมวนิยันี	้ถกูโจทหรอืไม่ถกูโจทกต็าม	ย่อมระลกึและเปิดเผย

อาบัติได้	 เธอพึงเข้าไปหาภิกษุผู้แก่กว่า	 ห่มจีวรเฉวียงบ่าข้าง

หนึ่ง	แล้วไหว้เท้า	นั่งกระโหย่ง	ประคองอัญชลี	กล่าวแก่ภิกษุ

นั้นอย่างนี้ว่า		

	 ข้าแต่ท่านผูเ้จรญิ	ข้าพเจ้าต้องอาบติัช่ือนีแ้ล้ว	ขอแสดง

คืนอาบัตินั้น		

	 ภกิษผุูแ้ก่กว่านัน้กล่าวอย่างนีว่้า	ท่านเห็นหรอื		เธอตอบ

ว่า	ข้าพเจ้าเห็น		

	 ภิกษุผู้แก่กว่านั้นกล่าวว่า	ท่านพึงถึงความส�ารวมต่อไป

เถิด	เธอกล่าวว่า	ข้าพเจ้าจักถึงความส�ารวม		

	 ดูกรอานนท์	อย่างนี้แล	เป็นปฏิญญาตกรณะ
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เยภยุยสกิา	(การแก้ปัญหาโต้เถยีงทีไ่ม่มข้ีอยติุ	ด้วยการวินจิฉัย

ตามความเห็นข้างมาก)

	 	ดกูรอานนท์	เยภยุยสกิา	คอื	ภกิษเุหล่านัน้ไม่อาจระงบั

อธิกรณ์นั้นในอาวาสนั้นได้	 พึงพากันไปยังอาวาสที่มีภิกษุ

มากกว่า	 ภิกษุท้ังหมดพึงพร้อมเพรียงกันประชุมในอาวาสนั้น	

ครั้นแล้วพึงพิจารณาแบบแผนธรรม	ครั้นพิจารณาแล้ว	พึงให้

อธกิรณ์นัน้ระงับโดยอาการท่ีเร่ืองลงกันได้ในแบบแผนธรรมนัน้	

ดูกรอานนท์	อย่างนี้แล	เป็นเยภุยยสิกา

ตัสสปาปิยสิกา (การตัดสินปรับอาบัติแก่ภิกษุผู ้เลวทราม	

ให้การกลับกลอก)

	 ดูกรอานนท์	ตัสสปาปิยสิกา	คือ	พวกภิกษุในธรรมวินัย

นี	้โจทภกิษดุ้วยอาบติัหนกัเหน็ปานนี	้คือ	ปาราชกิหรอืใกล้เคยีง

ปาราชกิว่า	ท่านผูม้อีายรุะลกึได้หรอืไม่ว่า	ท่านต้องอาบติัหนกั

เหน็ปานนี	้คอื	ปาราชิกหรือใกล้เคยีงปาราชกิแล้ว	ภกิษุนัน้ตอบ

อย่างนี้ว่า	 ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย	 ข้าพเจ้าระลึกไม่ได้เลยว่า	

ข้าพเจ้าต้องอาบติัหนกัเหน็ปานนี	้ภกิษุผูโ้จทนัน้ปลอบโยนเธอ

ผูก้�าลงัท�าลายอยูน่ีว่้า	เอาเถอะ	ท่านผูม้อีาย	ุจงมสีตสิมัปชญัญะ	

รู้ตัวให้ดีเถิด	 เผื่อจะระลึกได้ว่าต้องอาบัติหนักเห็นปานนี้	 คือ	

ปาราชิกหรือใกล้เคียงปาราชิกแล้ว	 ภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า	
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ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย	 ข้าพเจ้าระลึกไม่ได้เลยว่า	 ข้าพเจ้าต้อง

อาบัติหนักเห็นปานนี้	 คือ	ปาราชิกหรือใกล้เคียงปาราชิก	 แต่

ข้าพเจ้าระลึกได้ว่า	ข้าพเจ้าต้องอาบัติชื่อนี้เพียงเล็กน้อย	ภิกษุ

ผู้โจทนั้นปลอบโยนเธอผู้ก�าลังท�าลายอยู่นี้ว่า	 เอาเถอะ	ท่านผู้

มีอายุจงรู้ตัวให้ดีเถิด	 เผื่อจะระลึกได้ว่าต้องอาบัติหนักเห็น

ปานนี้	 คือ	ปาราชิกหรือใกล้เคียงปาราชิกแล้ว	ภิกษุนั้นกล่าว

อย่างนีว่้า	ท่านผูม้อีายทุัง้หลาย	อนัทีจ่รงิ	ข้าพเจ้าต้องอาบติัช่ือ

น้ีเพยีงเลก็น้อย	ไม่ถกูใครถามยงัรบั	ไฉนข้าพเจ้าต้องอาบติัหนกั

เห็นปานนี้	คือ	ปาราชิกหรือใกล้เคียงปาราชิกแล้ว	ถูกถาม	จัก

ไม่รบัเล่า	ภกิษุผูโ้จทนัน้กล่าวอย่างน้ีว่า	ท่านผู้มอีายุ	กท่็านต้อง

อาบตัชิือ่นีเ้พยีงเลก็น้อย	ไม่ถกูถามยงัไม่รบั	ไฉนท่านต้องอาบตัิ

หนักเห็นปานนี้	คือ	ปาราชิกหรือใกล้เคียงปาราชิกแล้ว	ไม่ถูก

ถามจักรับเล่า	 เอาเถอะท่านผู้มีอายุ	 จงรู้ตัวให้ดีเถิด	 เผ่ือจะ

ระลกึได้ว่าต้องอาบติัหนกัเหน็ปานนี	้คอื	ปาราชิกหรอืใกล้เคยีง

ปาราชิกแล้ว	 ภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า	 ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย

ข้าพเจ้าก�าลังระลกึได้แล	ข้าพเจ้าต้องอาบัติหนกัเห็นปานนี	้คอื

ปาราชกิหรือใกล้เคยีงปาราชกิแล้ว	ค�าทีว่่า	ข้าพเจ้าระลกึไม่ได้

ว่า	ข้าพเจ้าต้องอาบตัหินกัเหน็ปานน้ีคอื	ปาราชิกหรือใกล้เคยีง

ปาราชกินี	้ข้าพเจ้าพูดพลัง้พูดพลาดไป	ดูกรอานนท์	อย่างนีแ้ล

เป็นตัสสปาปิยสิกา		
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ติณวัตถารกะ	(การระงับปัญหาเพื่อมิให้บานปลาย	ด้วยวิธีดัง

กลบไว้ด้วยหญ้า)

	 ดูกรอานนท์	ก็ติณวัตถารกะ	คือ	พวกภิกษุในธรรมวินัย

น้ี	 เกิดขัดใจทะเลาะวิวาทกันอยู่	 ได้ประพฤติล่วงและได้พูด

ละเมิดกรรมอันไม่สมควรแก่สมณะเป็นอันมาก	ภิกษุเหล่านั้น

ทั้งหมด	พึงพร้อมเพรียงกันประชุม	 ครั้นแล้ว	 ภิกษุผู้ฉลาดใน

บรรดาภกิษทุีเ่ป็นฝ่ายเดียวกนั	พงึลกุจากอาสนะ	ห่มจวีรเฉวยีง

บา่ข้างหนึง่	ประนมอญัชล	ีประกาศให้สงฆท์ราบว่า	ข้าแตส่งฆ์

ผู้เจริญ	 ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า	 เราท้ังหลายในที่นี้	 เกิดขัดใจ

ทะเลาะวิวาทกันอยู่	 ได้ประพฤติล่วง	 และได้พูดละเมิดกรรม

อันไม่สมควรแก่สมณะเป็นอันมาก	 ถ้าสงฆ์มีความพร่ังพร้อม

ถึงที่แล้ว	 ข้าพเจ้าพึงแสดงอาบัติของท่านผู้มีอายุเหล่านี้และ

ของตน	 ยกเว้นอาบัติท่ีมีโทษหยาบและอาบัติที่พัวพันกับ

คฤหัสถ์	ด้วยวินัยเพียงดังว่ากลบไว้ด้วยหญ้า	ในท่ามกลางสงฆ์	

เพื่อประโยชน์แก่ท่านผู้มีอายุเหล่านี้และแก่ตน		

	 ต่อนัน้ภกิษผูุ้ฉลาดในบรรดาภกิษทุีเ่ป็นฝ่ายเดยีวกนัอกี

ฝ่ายหนึ่ง	พึงลุกจากอาสนะ	ห่มจีวรเฉวียงบ่าข้างหนึ่ง	ประนม

อัญชลี	 ประกาศให้สงฆ์ทราบว่า	 ข้าแต่สงฆ์ผู้เจริญ	 ขอสงฆ์จง

ฟังข้าพเจ้า	เราท้ังหลายในท่ีนี	้เกดิขัดใจทะเลาะวิวาทกันอยู	่ได้

ประพฤตล่ิวง	และได้พูดละเมดิกรรมอันไม่สมควรแก่สมณะเป็น
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อันมาก	 ถ้าสงฆ์มีความพรั่งพร้อมถึงท่ีแล้ว	 ข้าพเจ้าพึงแสดง

อาบตัขิองท่านผู้มอีายเุหล่านีแ้ละของตน	ยกเว้นอาบตัทิีม่โีทษ

หยาบและอาบัติที่พัวพันกับคฤหัสถ์	 ด้วยวินัยเพียงดังว่ากลบ

ไว้ด้วยหญ้า	 ในท่ามกลางสงฆ์	 เพื่อประโยชน์แก่ท่านผู้มีอายุ

เหล่านี้และแก่ตน		

	 ดูกรอานนท์	อย่างนี้แล	เป็นติณวัตถารกะ

(๑๔/๕๘-๖๔/๔๑-๔๔)

อธิกรณ์ระงับได้เพื่อละอกุศลกลับมาตั้งมั่นในกุศล

	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 หากภิกษุพวกนั้นสามารถระงับ

อธกิรณ์นัน้ได้	นีเ้รียกว่า	อธกิรณ์ระงบัแล้ว	ระงับด้วยอะไร	ด้วย

สัมมุขาวินัย	ในสัมมุขาวินัยนั้น	มีอะไรบ้าง	มีความพร้อมหน้า

สงฆ์	ความพร้อมหน้าธรรม	ความพร้อมหน้าวินัย	ความพร้อม

หน้าบุคคล

	 ก็ความพร้อมหน้าสงฆ์ในสัมมุขาวินัยนั้นอย่างไร	 คือ	

ภิกษุผู้เข้ากรรมมีจ�านวนเท่าไร	ภิกษุเหล่านั้นมาประชุมกัน	น�า

ฉนัทะของผูค้วรฉนัทะมา	ผูอ้ยูพ่ร้อมหน้ากนัไม่คดัค้าน	นีช่ื้อว่า

ความพร้อมหน้าสงฆ์ในสัมมุขาวินัยนั้น
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	 ก็ความพร้อมหน้าธรรม	ความพร้อมหน้าวินัย	ในสัมมุ-

ขาวนิยันัน้อย่างไร	คอื	อธกิรณ์นัน้ระงับโดยธรรม	โดยวินยั	และ

โดยสัตถุศาสน์ใด	นี้ชื่อว่า	ความพร้อมหน้าธรรม	ความพร้อม

หน้าวินัย	ในสัมมุขาวินัยนั้น

	 ก็ความพร้อมหน้าบุคคลในสัมมุขาวินัยนั้นอย่างไร	 คือ	

โจทก์และจ�าเลยทัง้สอง	เป็นคูต่่อสูใ้นคดีอยูพ่ร้อมหน้ากัน	นีช่ื้อ

ว่า	ความพร้อมหน้าบุคคลในสัมมุขาวินัยนั้น

	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 หากอธิกรณ์ระงับอย่างนี้	 ผู้ท�าการ

ร้ือฟ้ืนเป็นปาจติตย์ีทีร่ือ้ฟ้ืน	ผูใ้ห้ฉนัทะติเตียนเป็นปาจติตีย์ท่ีติ

เตียน	(๖/๖๗๒/๓๑๐)

อุพพาหกิวธีิ
วา่ดว้ยการระงับอธิกรณ์ท่ามกลางความเซ็งแซ่

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	ถ้าเมื่อภิกษุเหล่านั้นวินิจฉัยอธิกรณ์

นั้นอยู่	 มีเสียงเซ็งแซ่เกิดขึ้นและไม่ทราบความแห่งถ้อยค�าที่

กล่าวแล้วนั้น	 เราอนุญาตให้ระงับอธิกรณ์เห็นปานน้ีด้วยอุพ-

พาหิกวิธี	 ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์คุณ	 ๑๐	 ประการ	 สงฆ์พึง

สมมติด้วยอุพพาหิกวิธี	องค์คุณ	๑๐	ประการ	คือ
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	 ๑.	 เป็นผู้มีศีล	 ส�ารวมในปาติโมกข์สังวร	 ถึงพร้อมด้วย

อาจาระและโคจร	มีปรกติเห็นภัยในโทษมีประมาณเล็กน้อย

	 ๒.	 เป็นพหูสูต	 ทรงสุตะ	 สั่งสมสุตะ	 ธรรมเหล่านั้นใด	

ไพเราะในเบื้องต้น	 ท่ามกลาง	 และที่สุด	 ย่อมสรรเสริญ

พรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง	

	 ๓.	จ�าปาตโิมกข์ได้ดโีดยพสิดาร	จ�าแนกด	ีสวดด	ีวนิิจฉยั

ถูกต้องโดยสูตร	โดยอนุพยัญชนะ

	 ๔.	เป็นผู้ตั้งมั่นในพระวินัย	ไม่คลอนแคลน

	 ๕.	 เป็นผู้อาจช้ีแจงให้คู่ต่อสู้ในอธิกรณ์ยินยอม	 เข้าใจ	

เพ่งเห็น	เลื่อมใส

	 ๖.	เป็นผู้ฉลาดเพื่อยังอธิกรณ์อันเกิดขึ้นให้ระงับ

	 ๗.	รู้อธิกรณ์

	 ๘.	รู้เหตุเกิดอธิกรณ์

	 ๙.	รู้ความระงับแห่งอธิกรณ์

	 ๑๐.	รู้ทางระงับอธิกรณ์

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	เราอนุญาตให้สมมติภิกษุผู้ประกอบ

ด้วยองค์คุณ	๑๐	นี้	ด้วยอุพพาหิกวิธี

	 ดกูรภกิษท้ัุงหลาย	กแ็ล	สงฆ์พงึสมมตอิย่างนี	้พงึขอร้อง

ภิกษุก่อน	ครั้นแล้วภิกษุผู้ฉลาด	ผู้สามารถ	พึงประกาศให้สงฆ์

ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา	ว่าดังนี้
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	 ท่านเจ้าข้า	 ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า	 เมื่อพวกเราวินิจฉัย

อธิกรณ์น้ีอยู ่	 มีเสียงเซ็งแซ่เกิดขึ้นและไม่ทราบอรรถแห่ง

ถ้อยค�าท่ีกล่าวแล้วนั้น	 ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงท่ีแล้ว	

สงฆ์พึงสมมติภิกษุมีช่ือนี้	มีช่ือนี้ด้วย	เพื่อระงับอธิกรณ์นี้	ด้วย

อุพพาหิกวิธี	นี้เป็นญัตติ

	 ท่านเจ้าข้า	 ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า	 เมื่อพวกเราวินิจฉัย

อธิกรณ์นี้อยู่	 มีเสียงเซ็งแซ่เกิดขึ้น	 และไม่ทราบความแห่ง

ถ้อยค�าที่กล่าวแล้วนั้น	สงฆ์สมมติภิกษุมีชื่อนี้	มีชื่อนี้ด้วย	เพื่อ

ระงับอธิกรณ์นี้	ด้วยอุพพาหิกวิธี	การสมมติภิกษุมีชื่อนี้	มีชื่อนี้

ด้วย	 เพ่ือระงับอธิกรณ์นี้	 ด้วยอุพพาหิกวิธี	 ชอบแก่ท่านผู้ใด	

ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง	ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด	ท่านผู้นั้นพึงพูด

	 ภิกษุมีช่ือนี้	 มีช่ือนี้ด้วย	 อันสงฆ์สมมติแล้ว	 เพื่อระงับ

อธิกรณ์นี้	ด้วยอุพพาหิกวิธี	ชอบแก่สงฆ์	เหตุนั้นจึงนิ่ง	ข้าพเจ้า

ทรงความนี้ไว้	ด้วยอย่างนี้	

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 ถ้าภิกษุเหล่านั้นสามารถระงับ

อธิกรณ์นั้นด้วยอุพพาหิกวิธี	นี้เรียกว่า	อธิกรณ์ระงับแล้ว

(๖/๖๗๕-๖๗๗/๓๑๒-๓๑๔)
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เยภุยยสกิา
ว่าด้วยการแก้ปัญหาโต้เถียงที่ไม่มีข้อยุติ

(เยภุยยสกิ�)

	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 เราอนุญาตให้ระงับอธิกรณ์เห็น

ปานนี้ด้วยเยภุยยสิกา	พึงสมมติภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์	๕	ให้

เป็นผู้ให้จับฉลาก	คือ

	 ๑.	ไม่ถึงความล�าเอียงเพราะความชอบพอ

	 ๒.	ไม่ถึงความล�าเอียงเพราะความเกลียดชัง

	 ๓.	ไม่ถึงความล�าเอียงเพราะความงมงาย

	 ๔.	ไม่ถึงความล�าเอียงเพราะความกลัว	และ

	 ๕.	รู้จักฉลากที่จับแล้วและยังไม่จับ

(๖/๖๑๑/๒๘๔-๒๘๕)

สวดสมนุภาสน์ตักเตือน ๑
(เตรสกัณฑ์)

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 ก็แลสงฆ์พึงสวดสมนุภาสน์อย่างนี้	

ภิกษุผู้ฉลาด	 ผู้สามารถ	 พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติ-

จตุตถกรรมวาจา	ว่าดังนี้
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	 ท่านเจ้าข้า	 ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า	 ภิกษุผู ้มีชื่อนี้ผู ้นี้	

ตะเกียกตะกายเพื่อท�าลายสงฆ์ผู้พร้อมเพรียง	เธอไม่สละเรื่อง

นัน้	ถ้าความพร้อมพรัง่ของสงฆ์ถงึทีแ่ล้ว	สงฆ์พงึสวดสมนภุาสน์

ภิกษุผู้มีชื่อนี้	เพื่อให้สละเรื่องนั้นเสีย	นี่เป็นญัตติ

	 ท่านเจ้าข้า	 ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า	 ภิกษุผู ้มีชื่อนี้ผู ้นี้	

ตะเกียกตะกายเพื่อท�าลายสงฆ์ผู้พร้อมเพรียง	เธอไม่สละเรื่อง

นั้น	สงฆ์สวดสมนุภาสน์ภิกษุผู้มีชื่อนี้	เพื่อให้สละเรื่องนั้น	การ

สวดสมนุภาสน์ภิกษุผู้มีชื่อนี้	 เพื่อให้สละเรื่องนั้นเสีย	 ชอบแก่

ท่านผู้ใด	 ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง	 ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด	 ท่านผู้นั้น

พึงพูด

	 ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สอง	ท่านเจ้าข้า	 ขอสงฆ์

จงฟังข้าพเจ้า	ภกิษผุูม้ชีือ่นีผู้น้ี	้ตะเกยีกตะกายเพือ่ท�าลายสงฆ์

ผู้พร้อมเพรียง	 เธอไม่สละเรื่องนั้น	 สงฆ์สวดสมนุภาสน์ภิกษุผู้

มีชื่อนี้	 เพื่อให้สละเรื่องนั้น	 การสวดสมนุภาสน์ภิกษุผู้มีชื่อนี้	

เพื่อให้สละเรื่องนั้นเสีย	ชอบแก่ท่านผู้ใด	ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง	

ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงพูด

	 ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สาม	ท่านเจ้าข้า	ขอสงฆ์

จงฟังข้าพเจ้า	ภกิษผุูม้ชีือ่นีผู้น้ี	้ตะเกยีกตะกายเพือ่ท�าลายสงฆ์

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	 พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติ-

จตุตถกรรมวาจา	ว่าดังน้ี

	 ท่านเจ้าข้า	ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า	ภกิษุมชีือ่นีผู้น้ี	้อนัภกิษุ

ทั้งหลายว่ากล่าวอยู่ถูกทางธรรม	 ย่อมท�าตนให้เป็นผู้อันใครๆ	

ว่ากล่าวไม่ได้	ภิกษุนั้นไม่สละเรื่องนั้น	ถ้าความพร้อมพรั่งของ

สงฆ์ถึงที่แล้ว	 สงฆ์พึงสวดสมนุภาสน์ภิกษุมีช่ือนี้	 เพ่ือให้สละ

เรื่องนั้น	นี่เป็นญัตติ

	 ท่านเจ้าข้า	ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า	ภกิษุมชีือ่นีผู้น้ี	้อนัภกิษุ

ทั้งหลายว่ากล่าวอยู่ถูกทางธรรม	 ย่อมท�าตนให้เป็นผู้อันใครๆ	
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ว่ากล่าวไม่ได้	ภกิษนุัน้ไม่สละเร่ืองนัน้	สงฆ์สวดสมนภุาสน์ภกิษุ

มีชื่อนี้	เพื่อให้สละเรื่องนั้นเสีย	การสวดสมนุภาสน์ภิกษุมีชื่อนี้

เพื่อให้สละเรื่องนั้นเสีย	ชอบแก่ท่านผู้ใด	ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง	

ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงพูด

	 ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สอง	ท่านเจ้าข้า	 ขอสงฆ์

จงฟังข้าพเจ้า	ฯ	

	 ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สาม	ท่านเจ้าข้า	ขอสงฆ์

จงฟังข้าพเจ้า	ฯ	

	 ภกิษุมชีือ่นี	้อนัสงฆ์สวดสมนภุาสน์แล้ว	เพือ่ให้สละเร่ือง

นั้น	ชอบแก่สงฆ์	เหตุนั้นจึงนิ่ง	ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่าง

นี้	(๑/๖๑๐/๗๒๕)

สวดสมนุภาสน์ตักเตือน ๓
(เตรสกัณฑ์)

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 ก็แลสงฆ์พึงสวดสมนุภาสน์อย่างนี้	

ภิกษุผู้ฉลาด	 ผู้สามารถ	 พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติ-

จตุตถกรรมวาจา	ว่าดังนี้

	 ท่านเจ้าข้า	ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า	ภกิษุมช่ืีอนีผู้น้ี	้ถกูสงฆ์
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ท�าปัพพาชนยีกรรมแล้ว	ใส่ความภกิษท้ัุงหลายว่า	ล�าเอยีงด้วย

ความพอใจ	ล�าเอียงด้วยความขัดเคือง	ล�าเอียงด้วยความหลง	

ล�าเอียงด้วยความกลัว	 เธอยังไม่สละเร่ืองนั้น	 ถ้าความพร้อม

พรัง่ของสงฆ์ถงึทีแ่ล้ว	สงฆ์พึงสวดสมนภุาสน์ภิกษผุูม้ชีือ่นี	้เพือ่

ให้สละเรื่องนั้นเสีย	นี่เป็นญัตติ

	 ท่านเจ้าข้า	ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า	ภกิษุมช่ืีอนีผู้น้ี	้ถกูสงฆ์

ท�าปัพพาชนยีกรรม	แล้ว	ใส่ความภกิษทัุง้หลายว่า	ล�าเอยีงด้วย

ความขัดเคือง	 ล�าเอียงด้วยความหลง	 ล�าเอียงด้วยความกลัว	

เธอยังไม่สละเรื่องนั้น	สงฆ์สวดสมนุภาสน์ภิกษุมีชื่อนี้ผู้นี้	 เพื่อ

ให้สละเรือ่งนัน้เสีย	การสวดสมนภุาสน์ภิกษุผูม้ชีือ่นี	้เพือ่ให้สละ

เรื่องนั้นเสีย	ชอบแก่ท่านผู้ใด	ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง	ไม่ชอบแก่

ท่านผู้ใด	ท่านผู้นั้นพึงพูด

	 ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สอง	ท่านเจ้าข้า	 ขอสงฆ์

จงฟังข้าพเจ้า	ฯ

	 ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สาม	ท่านเจ้าข้า	ขอสงฆ์

จงฟังข้าพเจ้า	ฯ

	 ภกิษุมชีือ่นี	้อนัสงฆ์สวดสมนภุาสน์แล้ว	เพือ่ให้สละเร่ือง

นั้น	ชอบแก่สงฆ์	เหตุนั้นจึงนิ่ง	ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่าง

นี้	(๑/(๖๒๖/๗๓๘-๗๓๙)
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วิธีสวดสมนุภาสน์ตักเตือน(ภิกษุณี)
(สตัตรสกัณฑ์)

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 ก็แลสมนุภาสน์นั้นพึงสวดอย่างน้ี	

ภิกษุณีผู้ฉลาด	 ผู้สามารถ	 พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติ

จตุตถกรรมวาจา	ว่าดังนี้

	 แม่เจ้าเจ้าข้า	 ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า	 ภิกษุณีมีชื่อนี้ผู้นี	้

โกรธ	 ขัดใจ	 กล่าวอย่างนี้ว่า	 ข้าพเจ้าขอบอกคืนพระพุทธเจ้า	

ขอบอกคืนพระธรรม	 ขอบอกคืนพระสงฆ์	 ขอบอกคืนสิกขา	

ภิกษุณีที่ชื่อว่าสมณี	 จะมีเฉพาะสมณีศากยธิดาเหล่านี้เมื่อไร	

แม้สมณเีหล่าอืน่ท่ีมคีวามละอาย	มคีวามรงัเกยีจ	ผูใ้คร่ต่อสกิขา

ก็ยังมี	 ข้าพเจ้าจักไปประพฤติพรหมจรรย์ในส�านักสมณีเหล่า

นัน้	ดงันี	้นางยงัไม่สละวตัถนุัน้	ถ้าความพร้อมพรัง่ของสงฆ์ถงึที่

แล้ว	สงฆ์พึงสวดสมนภุาสน์ภกิษณุผีูม้ชีือ่นี	้เพือ่ให้สละวัตถนุัน้	

นี่เป็นญัตติ

	 แม่เจ้าเจ้าข้า	 ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า	 ภิกษุณีมีชื่อนี้ผู้นี	้

โกรธ	 ขัดใจ	 กล่าวอย่างนี้ว่า	 ข้าพเจ้าขอบอกคืนพระพุทธเจ้า	

ขอบอกคืนพระธรรม	 ขอบอกคืนพระสงฆ์	 ขอบอกคืนสิกขา	

ภิกษุณีที่ชื่อว่าสมณี	 จะมีเฉพาะสมณีศากยธิดาเหล่านี้เมื่อไร	

แม้สมณเีหล่าอืน่ท่ีมคีวามละอาย	มคีวามรงัเกยีจ	ผูใ้คร่ต่อสกิขา
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ก็ยังมี	 ข้าพเจ้าจักไปประพฤติพรหมจรรย์ในส�านักสมณีเหล่า

นัน้	ดงัน้ี	นางยงัไม่สละวตัถนุัน้	สงฆ์สวดสมนภุาสน์ภกิษุณมีชีือ่

นี	้เพ่ือให้สละวตัถนุัน้	การสวดสมนภุาสน์ภกิษุณมีช่ืีอนี	้เพือ่ให้

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	การสวดเตอืนในเรือ่งอืน่ๆ	กพ็งึท�าในท�านองเดียวกัน	

เพยีงเปล่ียนเร่ืองท่ีเตือนตามเหตุการณ์จริง
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การประณามและการใหข้มา
(มห�วรรค)

	 ก็โดยสมัยนั้นแล	 สัทธิวิหาริกทั้งหลายไม่ประพฤติชอบ

ในอุปัชฌายะทั้งหลาย	

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 เราอนุญาตให้ประณามสัทธิวิหาริก

ผู้ไม่ประพฤติชอบ

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	ก็แล	อุปัชฌายะพึงประณามสัทธิวิ-

หาริกอย่างนี้ว่า	ฉันประณามเธอ	เธออย่าเข้ามา	ณ	ที่นี้	เธอจง

ขนบาตรจีวรของเธอออกไปเสีย	 พึงประณามว่า	 เธอไม่ต้อง

อุปัฏฐากฉัน	 ดังนี้ก็ได้	 อุปัชฌายะย่อมยังสัทธิวิหาริกให้รู้ด้วย

กายก็ได้	ให้รู้ด้วยวาจาก็ได้	ให้รู้ด้วยทั้งกายและวาจาก็ได้	เป็น

อันประณามแล้ว

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 อนึ่ง	 สัทธิวิหาริกผู้ประพฤติชอบ	

อปัุชฌายะไม่พงึประณาม	รปูใดประณามต้องอาบตัทิกุกฏ	อนึง่	

สัทธิวิหาริกผู้ประพฤติมิชอบ	 อุปัชฌายะจะไม่ประณามไม่ได	้

รูปใดไม่ประณามต้องอาบัติทุกกฏ

	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 สัทธิวิหาริกถูกประณามแล้ว	 จะไม่

ขอให้อปัุชฌายะอดโทษไม่ได้	รปูใดไม่ขอให้อปัุชฌายะอดโทษ	

ต้องอาบัติทุกกฏ
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	 ดกูรภกิษุท้ังหลาย	อุปัชฌายะอันพวกสทัธวิหิารกิขอให้

อดโทษอยู่	 จะไม่ยอมอดโทษไม่ได	้ รูปใดไม่ยอมอดโทษ	 ต้อง

อาบัติทุกกฏ			

องค์แหง่การประณาม

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 อุปัชฌายะพึงประณามสัทธิวิหาริก

ผู้ประกอบด้วยองค์	๕	คือ

	 ๑.	หาความรักใคร่อย่างยิ่งในอุปัชฌายะมิได้

	 ๒.	หาความเลื่อมใสอย่างยิ่งมิได้

	 ๓.	หาความละอายอย่างยิ่งมิได้

	 ๔.	หาความเคารพอย่างยิ่งมิได้	และ

	 ๕.	หาความหวังดีต่ออย่างยิ่งมิได้

องค์แหง่ความไม่ควรประณาม

	 ดกูรภกิษุท้ังหลาย	อุปัชฌายะไม่พงึประณามสัทธวิหิารกิ	

ผู้ประกอบด้วยองค์	๕	คือ
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	 ๑.	มีความรักใคร่อย่างยิ่งในอุปัชฌายะ

	 ๒.	มีความเลื่อมใสอย่างยิ่ง

	 ๓.	มีความละอายอย่างยิ่ง

	 ๔.	มีความเคารพอย่างยิ่ง	และ

	 ๕.	มีความหวังดีต่ออย่างยิ่ง	(๔/๘๓-๘๔/๗๓-๗๔)

ปฏิสารณียกรรม
การที่ภิกษุถูกสงฆ์ลงโทษใหไ้ปขอขมาคฤหสัถ์

(กัมมขันธกะ)

	 ดกูรภกิษท้ัุงหลาย	ถ้าเช่นนัน้	สงฆ์จงท�าปฏสิารณยีกรรม

แก่ภิกษุ...	 ผู ้ประพฤติไม่เหมาะสม	 พูดกด	 พูดข่มอุบาสก

อุบาสิกา	คือ	ให้เธอขอขมา	(๖/๑๓๔/๕๔-๕๕)

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 ภิกษุประกอบด้วยองค์เหล่านี้	 เมื่อ

สงฆ์จ�านงพึงลงปฏิสารณียกรรม	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�าอันเลว

	 ๑๐.	รับค�าอันเป็นธรรมแก่พวกคฤหัสถ์	แล้วไม่ท�าจริง

(๖/๑๕๙-๑๖๐/๖๑)

วิธีทำาปฏิสารณียกรรม

	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 ก็แล	 วิธีท�าปฏิสารณียกรรมพึงท�า

อย่างนี้	 พึงโจทภิกษุ...ก่อน	 ครั้นแล้วพึงให้เธอให้การ	 แล้วพึง

ปรับอาบัติ

	 คร้ันแล้วภิกษุผู้ฉลาด	 ผู้สามารถ	 พึงประกาศให้สงฆ์

ทราบด้วยบัญญัติจตุตถกรรมวาจา	ว่าดังนี้

	 ท่านเจ้าข้า	ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า	ภิกษุ...นี้	พูดกด	พูด

ข่มคหบดี	 ผู้มีศรัทธาเลื่อมใส	 เป็นทายก	กัปปิยการก	 ผู้บ�ารุง

สงฆ์	 ด้วยถ้อยค�าอันเลว	 ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว	

สงฆ์พึงท�าปฏสิารณยีกรรมแก่ภกิษุ....	คอื	ให้เธอขอขมาคหบดี	
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นี้เป็นบัญญัติ

	 ท่านเจ้าข้า	ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า	ภิกษุ...นี้	พูดกด	พูด

ข่มคหบดี	 ผู้มีศรัทธาเลื่อมใส	 เป็นทายก	กัปปิยการก	 ผู้บ�ารุง

สงฆ์	ด้วยถ้อยค�าอันเลว	สงฆ์ท�าปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุ...	คือ	

ให้เธอขอขมาคหบดี	การท�าปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุ…	คือให้

เธอขอขมาคหบดี	 ชอบแก่ท่านผู้ใด	 ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง	 ไม่

ชอบแก่ท่านผู้ใด	ท่านผู้นั้นพึงพูด

	 ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สอง	ท่านเจ้าข้า	 ขอสงฆ์

จงฟังข้าพเจ้า	ฯ

	 ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สาม	ท่านเจ้าข้า	ขอสงฆ์

จงฟังข้าพเจ้า	ฯ

	 ปฏสิารณยีกรรมอันสงฆ์ท�าแล้วแก่ภกิษ.ุ..	คอื	ให้เธอขอ

ขมาคหบดี	 ชอบแก่สงฆ์	 เหตุนั้นจึงนิ่ง	 ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้

ด้วยอย่างนี้	(๖/๑๓๔/๕๔-๕๕)

วัตร ๑๘ ข้อ ในปฏิสารณียกรรม
 

	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย	ภกิษทุีถ่กูสงฆ์ลงปฏิสารณยีกรรมแล้ว	

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�ากรรม

	 ๑๑.	ไม่พึงห้ามอุโบสถแก่ปกตัตตะภิกษุ

	 ๑๒.	ไม่พึงห้ามปวารณาแก่ปกตัตตะภิกษุ

	 ๑๓.	ไม่พึงท�าการไต่สวน

	 ๑๔.	ไม่พึงเริ่มอนุวาทาธิกรณ์

	 ๑๕.	ไม่พึงยังภิกษุอื่นให้ท�าโอกาส

	 ๑๖.	ไม่พึงโจทภิกษุอื่น

	 ๑๗.	ไม่พึงให้ภิกษุอื่นให้การ

	 ๑๘.	ไม่พึงช่วยภิกษุกับภิกษุให้สู้อธิกรณ์กัน

(๖/๑๖๓/๖๒-๖๓)
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การระงับปฏิสารณียกรรม

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 สงฆ์จงระงับปฏิสารณียกรรมแก่
ภิกษุ...	ผู้หายเย่อหยิ่ง	มีความประพฤติสมควร	ท�าการขอขมา	
หรือส่งอนุทูตขอขมาแล้ว	(๖/๑๖๖/๖๔)
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 ก็แล	 วิธีระงับปฏิสารณียกรรมพึง
ระงับอย่างนี้	 คือ	 ภิกษุนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์	 ห่มผ้าอุตราสงค์
เฉวียงบ่าไหว้เท้าภิกษุผู้แก่พรรษากว่า	 นั่งกระโหย่ง	 ประคอง
อัญชลี	แล้วกล่าวค�าขอระงับกรรมนั้นอย่างนี้	ว่าดังนี้
	 ท่านเจ้าข้า	 ข้าพเจ้าถูกสงฆ์ลงปฏิสารณียกรรมแล้ว	
ประพฤติโดยชอบ	หายเย่อหยิ่ง	ประพฤติแก้ตัวได้	ข้าพเจ้าขอ
ระงับปฏิสารณียกรรม
	 พึงขอแม้ครั้งที่สอง	...
	 พึงขอแม้ครั้งที่สาม	...
	 ภิกษุผู้ฉลาด	 ผู้สามารถ	 พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วย
ญัตติจตุตถกรรมวาจา	ว่าดังนี้
	 ท่านเจ้าข้า	ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า	ภิกษุ...นี้	 ถูกสงฆ์ลง
ปฏสิารณยีกรรม	แล้วประพฤตโิดยชอบ	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	สงฆ์ระงับปฏิสารณี-

ยกรรมแก่ภกิษุ...	การระงบัปฏสิารณยีกรรมแก่ภกิษ.ุ..	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
การถอนสทิธ์ิบางประการแก่ภิกษุผู้ทะเลาะวิวาท

(กัมมขันธกะ)

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 สงฆ์จงท�าตัชชนียกรรมแก่ภิกษุ



293

พระไตรปิฎกชดุพิเศษ   แก่นพระวนัิยปิฎก

ทีท่�าการทะเลาะบาดหมาง	กแ็ลวธิที�าตชัชนยีกรรม	พงึท�าอย่าง

นี้	คือ	ชั้นต้น	พึงโจทภิกษุที่ทะเลาะบาดหมาง	ครั้นแล้ว	พึงให้

พวกเธอให้การ	แล้วพึงปรับอาบัติ	

	 ครั้นแล้ว	 ภิกษุผู้ฉลาด	 ผู้สามารถ	 พึงประกาศให้สงฆ์

ทราบ	ด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา	ว่าดังนี้

	 ท่านเจ้าข้า	ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า	ภกิษุพวก...นี	้เป็นผูก่้อ

ความบาด	หมาง	ก่อการทะเลาะ	ก่อการววิาท	ก่อความอือ้ฉาว	

ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์	 ด้วยตนเอง	 ได้เข้าไปหาภิกษุพวกอื่นที่ร่วม

ก่อความบาดหมาง	ก่อการทะเลาะ	ก่อการวิวาท	ก่อความอื้อ

ฉาว	 ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ด้วยกัน	 แล้วกล่าวอย่างนี้ว่า	 ท่านท้ัง

หลาย	ผู้นั้นอย่าได้ชนะพวกท่าน	พวกท่านจงโต้ตอบถ้อยค�าให้

แข็งแรง	 เพราะพวกท่านเป็นผู้ฉลาด	 เฉียบแหลม	 คงแก่เรียน	

และสามารถกว่าเขา	 อย่ากลัวเขาเลย	 แม้พวกผมก็จักเป็นฝัก

ฝ่ายของพวกท่าน	 โดยวิธีนั้น	 ความบาดหมางที่ยังไม่เกิดย่อม

เกดิขึน้	และทีเ่กดิขึน้แล้วย่อมเป็นไปเพือ่ความเพิม่พนู	แผ่กว้าง

ออกไป	ถ้าความพร้อมพรัง่ของสงฆ์ถงึท่ีแล้ว	สงฆ์พงึท�าตัชชน-ี

ยกรรมแก่ภิกษุพวก...	นี่เป็นญัตติ

	 ท่านเจ้าข้า	ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า	ภกิษุพวก...นี	้เป็นผูก่้อ

ความบาด	หมาง	ก่อการทะเลาะ	ก่อการววิาท	ก่อความอือ้ฉาว	

ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์	 ด้วยตนเอง	 ได้เข้าไปหาภิกษุพวกอื่นที่ร่วม
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ก่อความบาดหมาง	ก่อการทะเลาะ	ก่อการวิวาท	ก่อความอื้อ

ฉาว	 ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ด้วยกัน	 แล้วกล่าวอย่างนี้ว่า	 ท่านท้ัง

หลาย	ผู้นั้นอย่าได้ชนะพวกท่าน	พวกท่านจงโต้ตอบถ้อยค�าให้

แข็งแรง	 เพราะพวกท่านเป็นผู้ฉลาด	 เฉียบแหลม	 คงแก่เรียน	

และสามารถกว่าเขา	 อย่ากลัวเขาเลย	 แม้พวกผมก็จักเป็นฝัก

ฝ่ายของพวกท่าน	 โดยวิธีนั้น	 ความบาดหมางที่ยังไม่เกิดย่อม

เกิดข้ึน	และทีเ่กดิขึน้แล้วย่อมเป็นไปเพือ่ความเพิม่พูน	แผ่กว้าง

ออกไป	สงฆ์ท�าตัชชนยีกรรมแก่ภิกษุพวก...	การท�าตชัชนยีกรรม

แก่ภิกษุพวก...	ชอบแก่ท่านผู้ใด	ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง	ไม่ชอบ

แก่ท่านผู้ใด	ท่านผู้นั้นพึงพูด

	 ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สอง	ท่านเจ้าข้า	 ขอสงฆ์

จงฟังข้าพเจ้า	ฯ

	 ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สาม	ท่านเจ้าข้า	ขอสงฆ์

จงฟังข้าพเจ้า	ฯ

	 ตัชชนียกรรม	 สงฆ์ท�าแล้วแก่ภิกษุพวก...	 ชอบแก่สงฆ	์

เหตุนั้นจึงนิ่ง	ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้	ด้วยอย่างนี้	(๖/๓/๓-๔)
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วัตร ๑๘ ข้อ ในตัชชนียกรรม

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 ภิกษุที่ถูกสงฆ์ลงตัชชนียกรรมแล้ว	

ต้องประพฤตโิดยชอบ	วธิปีระพฤติโดยชอบในตชัชนยีกรรมนัน้	

๑๘	ประการ	เช่นเดยีวกบัปฏสิารณยีกรรม	(๖/๓๓/๑๑-๑๒)

การระงับตัชชนียกรรม

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 สงฆ์จงระงับตัชชนียกรรมแก่ภิกษุ

พวก...	(ผูไ้ด้ประพฤติโดยชอบ	หายเย่อหยิง่	ประพฤตแิก้ตวัได้)	

(๖/๓๕/๑๒)

	 ดกูรภกิษท้ัุงหลาย	ก็แลสงฆ์พึงระงบัตัชชนยีกรรมอย่าง

นี้	 คือ	 ภิกษุพวกถูกสงฆ์ท�าตัชชนียกรรมนั้น	พึงเข้าไปหาสงฆ	์

ห่มผ้าอตุราสงค์เฉวยีงบ่า	ไหว้เท้าภกิษทุัง้หลายผูแ้ก่พรรษากว่า	

น่ังกระโหย่ง	ประคองอญัชล	ีกล่าวค�าขอระงับกรรมนัน้อย่างนี้

ว่า

	 ท่านเจ้าข้า	 ข้าพเจ้าทั้งหลาย	 ถูกสงฆ์ลงตัชชนียกรรม

แล้วได้ประพฤติโดยชอบ	 หายเย่อหยิ่ง	 ประพฤติแก้ตัวได	้

ข้าพเจ้าทั้งหลายขอระงับตัชชนียกรรม
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	 พึงขอแม้ครั้งที่สอง	...

	 พึงขอแม้ครั้งที่สาม	...

	 ภิกษุผู้ฉลาด	 ผู้สามารถ	 พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วย

ญัตติจตุตถกรรมวาจา	ว่าดังนี้

	 ท่านเจ้าข้า	 ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า	ภกิษพุวก...นี	้ ถกูสงฆ์

ลงตัชชนียกรรมแล้ว	ประพฤติโดยชอบ	หายเย่อหยิง่	ประพฤติ

แก้ตวัได้	บดันีข้อระงบั	ตัชชนยีกรรม	ถ้าความพร้อมพรัง่ของสงฆ์

ถงึทีแ่ล้ว	สงฆ์พึงระงบั	ตัชชนยีกรรมแก่ภกิษพุวก...	นีเ้ป็นญตัติ
	 ท่านเจ้าข้า	ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า	ภิกษุพวก...นี้	ถูกสงฆ์

ลงตชัชนยีกรรมแล้ว	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
การใหก้ลับถือนิสยัอันควร

(กัมมขันธกะ)

	 ดกูรภิกษทุัง้หลาย	เพราะเหตนุัน้แล	สงฆ์จงท�านยิสกรรม

แก่ภิกษุ...	คือให้กลับถือนิสัยอีก(อยู่ในความควบคุม)	แก่ภิกษุ

ผู้มีพฤติกรรมดังนี้

	 ๑.	ผูอ้ยูค่ลกุคลกีบัคฤหสัถ์ด้วยการคลกุคลอีนัไม่สมควร	

ทั้งที่ภิกษุทั้งหลายให้ปริวาส	 ให้มานัต	 อัพภานอยู่	 กลับชัก

เข้าหาอาบัติเดิม	(๖/๔๔/๑๗)

	 ๒.	 เป็นผู้ก่อความบาดหมาง	 ก่อการทะเลาะ	 ก่อการ

วิวาท	ก่อความอื้อฉาว	ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์

	 ๓.	เป็นพาล	ไม่ฉลาด	มีอาบัติมาก	มีมรรยาทไม่สมควร	

(๖/๖๙/๒๓)

	 ๔.	เป็นผูม้ศีลีวบิติัในอธศิลี	เป็นผูมี้อาจารวิบตัใินอธัยาจาร	

เป็นผู้มีทิฐิวิบัติในอติทิฐิ	(๖/๗๐/๒๓)

	 ๕.	 เป็นผู้กล่าวติเตียนพระพุทธเจ้า	 กล่าวติเตียนพระ-

ธรรม	กล่าวติเตียนพระสงฆ์	(๖/๗๑/๒๔)
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วิธีทำานิยสกรรม

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	ก็แลสงฆ์พึงท�านิยสกรรมอย่างนี้	คือ

ชั้นต้นพึงโจทภิกษุ...	 ผู้ประพฤติไม่สมควร	 ครั้นแล้วพึงให้เธอ

ให้การ	แล้วพึงปรับอาบัติ	

	 คร้ันแล้วภิกษุผู้ฉลาด	 ผู้สามารถ	 พึงประกาศให้สงฆ์

ทราบด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา	ว่าดังนี้

	 ท่านเจ้าข้า	ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า	พระ...ผู้นี้เป็นพาล	ไม่

ฉลาด	มีอาบัติมาก	มีมรรยาทไม่สมควร	คือ...	ถ้าความพร้อม

พรั่งของสงฆ์ถึงท่ีแล้ว	 สงฆ์พึงท�านิยสกรรมแก่พระ...	 คือ	 ให้

กลับถือนิสัยอีก	นี้เป็นญัตติ

	 ท่านเจ้าข้า	ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า	พระ...ผู้นี้เป็นพาล	ไม่

ฉลาด	มีอาบัติมาก	มีมรรยาทไม่สมควร	คือ...	สงฆ์ท�านิยสกร

รมแก่พระ...	คอื	ให้กลบัถอืนสัิยอีก	การท�านยิสกรรมแก่พระ...	

คือ	ให้กลับถือนิสัยอีก	ชอบแก่ท่านผู้ใด	ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง	

ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด	ท่านผู้นั้นพึงพูด

	 ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สอง	ท่านเจ้าข้า	 ขอสงฆ์

จงฟังข้าพเจ้า	ฯ

	 ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สาม	ท่านเจ้าข้า	ขอสงฆ์

จงฟังข้าพเจ้า	ฯ
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	 นิยสกรรม	อันสงฆ์ท�าแล้วแก่พระ...	คือ	ให้กลับถือนิสัย

อีก	ชอบแก่สงฆ์	เหตุนั้นจึงนิ่ง	ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่าง

นี้	(๖/๔๔/๑๗-๑๘)

วัตร ๑๘ ข้อ ในนิยสกรรม

	 ดกูรภกิษท้ัุงหลาย	ภกิษท่ีุถกูสงฆ์ลงนยิสกรรมแล้ว	ต้อง

ประพฤติโดยชอบ	 วิธีประพฤติโดยชอบในนิยสกรรมน้ัน	 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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การคว�าบาตร
การไม่สมาคมด้วยเพราะว่าร้ายผู้บริสทุธ์ิ

(เจ้�วฑัฒะลิจฉว)ี

	 สมยันัน้	พระเจ้าวฑัฒะลจิฉวกีล่าวหาพระทพัพมลัลบตุร

ผู้ปราศจากความผิด	พระผู้มีพระภาคจึงรับสั่งว่า	

	 ดกูรภิกษท้ัุงหลาย	ถ้าเช่นนัน้	สงฆ์จงคว�า่บาตรเจ้าวฑัฒะ-

ลิจฉวี	คือ	อย่าให้คบกับสงฆ์	

องค์แห่งการคว�่าบาตร

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 สงฆ์พึงคว�่าบาตรแก่อุบาสกผู ้

ประกอบด้วยองค์	๘	คือ

	 ๑.	ขวนขวายเพื่อมิใช่ลาภแห่งภิกษุทั้งหลาย

	 ๒.	ขวนขวายเพื่อมิใช่ประโยชน์แห่งภิกษุทั้งหลาย

	 ๓.	ขวนขวายเพื่ออยู่ไม่ได้แห่งภิกษุทั้งหลาย

	 ๔.	ด่าว่าเปรียบเปรยภิกษุทั้งหลาย

	 ๕.	ยุยงภิกษุทั้งหลายให้แตกกัน

	 ๖.	กล่าวติเตียนพระพุทธเจ้า

	 ๗.	กล่าวติเตียนพระธรรม

	 ๘.	กล่าวติเตียนพระสงฆ์
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	 ดูกรภกิษทุั้งหลาย	เราอนุญาตให้คว�่าบาตรแกอุ่บาสกผู้

ประกอบด้วยองค์	๘	นี้	ฯ

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	ก็แล	สงฆ์พึงคว�่าบาตรอย่างนี้	ภิกษุ

ผูฉ้ลาด	ผูส้ามารถ	พงึประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญตัตทิตุยิกรรม

วาจา	ว่าดังนี้

	 ท่านเจ้าข้า	ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า	เจ้าวัฑฒะลิจฉวี	โจท

ท่านพระทัพพมัลลบุตรด้วยศีลวิบัติอันไม่มีมูล	ถ้าความพร้อม

พรัง่ของสงฆ์ถงึทีแ่ล้ว	สงฆ์พงึคว�า่บาตรแก่เจ้าวฑัฒะลจิฉว	ีคอื	

อย่าให้คบกับสงฆ์	นี้เป็นญัตติ

	 ท่านเจ้าข้า	 ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า	 เจ้าวัฑฒะลิจฉวีโจท

ท่านพระทัพพมัลลบุตรด้วยศีลวิบัติอันไม่มีมูล	 สงฆ์คว�่าบาตร

แก่เจ้าวัฑฒะลิจฉวี	คือ	ไม่ให้คบกับสงฆ์	การคว�่าบาตรแก่เจ้า

วฑัฒะลิจฉว	ีคอืไม่ให้คบกบัสงฆ์	ชอบแก่ท่านผูใ้ด	ท่านผูน้ัน้พงึ

เป็นผู้นิ่ง	ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด	ท่านผู้นั้นพึงพูด

	 บาตรอันสงฆ์คว�่าแล้วแก่เจ้าวัฑฒะลิจฉวี	คือ	 ไม่ให้คบ

กับสงฆ์	ชอบแก่สงฆ์	เหตุนั้นจึงนิ่ง	ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วย

อย่างนี้	(๗/๑๑๒-๑๑๔/๒๘)
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การหงายบาตร

	 ต่อมาเจ้าวัฑฒะลิจฉวีส�านึกผิดมาขอขมาพระพุทธเจ้า

และพระทัพพมัลลบุตร	พระผู้มีพระภาคจึงรับสั่งว่า	

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	ถ้าเช่นนั้น	สงฆ์จงหงายบาตรแก่เจ้า

วัฑฒะลิจฉวี	คือ	ท�าให้คบกับสงฆ์ได้

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

วฑัฒะลจิฉวนีัน้พึงเข้าไปหาสงฆ์	ห่มผ้าเฉวยีงบ่า	กราบเท้าภกิษุ
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ทัง้หลาย	นัง่กระโหย่ง	ประคองอญัชล	ีแล้วกล่าวอย่างนีว่้า	ท่าน

เจ้าข้า	สงฆ์คว�่าบาตรแก่ข้าพเจ้าแล้ว	ข้าพเจ้าคบกับสงฆ์ไม่ได้	

ท่านเจ้าข้า	 ข้าพเจ้านั้นประพฤติชอบ	 หายเย่อหยิ่ง	 ประพฤติ

แก้ตัวได้	ขอการหงายบาตรกะสงฆ์

	 พึงขอแม้ครั้งที่สอง	...

	 พึงขอแม้ครั้งที่สาม	...

	 ภิกษุผู้ฉลาด	 ผู้สามารถ	 พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วย

ญัตติทุติยกรรม	วาจา	ว่าดังนี้

	 ท่านเจ้าข้า	ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า	สงฆ์คว�่าบาตรแก่เจ้า

วัฑฒะลิจฉวีแล้ว	 คือไม่ให้คบกับสงฆ์	 เธอประพฤติชอบ	หาย

เย่อหยิง่	ประพฤตแิก้ตวัได้	ขอการหงายบาตรกะสงฆ์	ถ้าความ

พร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงท่ีแล้ว	สงฆ์พึงหงายบาตรแก่เจ้าวัฑฒะ-

ลิจฉวี	คือ	ท�าให้คบกับสงฆ์ได้	นี้เป็นญัตติ

	 ท่านเจ้าข้า	ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า	สงฆ์คว�่าบาตรแก่เจ้า

วัฑฒะลิจ-ฉวีแล้ว	คือ	ไม่ให้คบกับสงฆ์	เธอประพฤติชอบ	หาย

เย่อหยิง่	ประพฤตแิก้ตวัได้	ขอการหงายบาตรกะสงฆ์	สงฆ์หงาย

บาตรแก่เจ้าวัฑฒะลิจฉวี	 คือ	 ท�าให้คบกับสงฆ์ได้	 การหงาย

บาตรแก่เจ้าวัฑฒะลิจฉวี	คือ	ท�าให้คบกับสงฆ์ได้	ชอบแก่ท่าน

ผู้ใด	ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง	ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด	ท่านผู้นั้นพึงพูด

	 บาตรอันสงฆ์หงายแล้วแก่เจ้าวฑัฒะลจิฉวี	คอื	ท�าให้คบ
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กับสงฆ์ได้	ชอบแก่สงฆ์	เหตุนัน้จงึนิง่	ข้าพเจ้าทรงความนีไ้ว้ด้วย

อย่างนี้		(๗/๑๑๗-๑๑๙/๓๐)

อุกเขปนียกรรม
การไม่ใหเ้ข้าหมู่เพราะทำาผิดแล้วไม่สำานึกผิด

(กัมมขันธกะ)

	 ดกูรภกิษุท้ังหลาย	ถ้าเช่นนัน้	สงฆ์จงท�าอกุเขปนยีกรรม	

	 ๑.	ฐานไม่เห็นอาบัติ	(๖/๑๗๕/๖๙)

	 ๒.	ฐานเห็นแต่ไม่ท�าคืนอาบัติ	(๖/๒๒๕/๘๙)

	 ๓.	ฐานไม่ยอมสละทิฏฐอัินเป็นบาป	(๖/๒๗๖/๑๐๙)

	 แก่ภิกษุผู ้ประกอบด้วยองค์	 ๓	 คือ	 เป็นผู้ก่อความ

บาดหมาง	 ก่อการทะเลาะก่อการวิวาท	ท�าความอื้อฉาว	 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)

วิธีทำาอุกเขปนียกรรม

	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 ก็แล	 วิธีลงอุกเขปนียกรรม	 ฐานไม่

เห็นอาบัติ	พึงท�าอย่างนี้	คือ	พึงโจทภิกษุนั้นก่อน	ครั้นแล้วพึง

ให้เธอให้การ	 แล้วพึงปรับอาบัติ	 คร้ันแล้ว	 ภิกษุผู้ฉลาด	 ผู้

สามารถ	พึงประกาศให้สงฆ์ทราบ	ด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา	

ว่าดังนี้

	 ท่านเจ้าข้า	ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า	พระ...นีต้้องอาบตัแิล้ว	

ไม่ปรารถนาจะเห็นอาบติั	ถ้าความพร้อมพร่ังของสงฆ์ถงึท่ีแล้ว	

สงฆ์พึงท�าอกุเขปนยีกรรม	ฐานไม่เหน็อาบติัแก่พระ...	คอื	ห้าม

สมโภคกับสงฆ์	นี้เป็นญัตติ

	 ท่านเจ้าข้า	ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า	พระ...นีต้้องอาบตัแิล้ว	

ไม่ปรารถนาจะเห็นอาบัติ	สงฆ์ท�าอุกเขปนียกรรม	ฐานไม่เห็น

อาบตัแิก่พระ...	คอื	ห้ามสมโภคกบัสงฆ์	การท�าอกุเขปนยีกรรม	

ฐานไม่เหน็อาบติัแก่พระ...	คอื	ห้ามสมโภคกบัสงฆ์	ชอบแก่ท่าน



306

พระไตรปิฎกชดุพิเศษ   แก่นพระวนัิยปิฎก

ผู้ใด	ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง	ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด	ท่านผู้นั้นพึงพูด

	 ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สอง	ท่านเจ้าข้า	 ขอสงฆ์

จงฟังข้าพเจ้า	ฯ

	 ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สาม	ท่านเจ้าข้า	ขอสงฆ์

จงฟังข้าพเจ้า	ฯ

	 อกุเขปนยีกรรม	ฐานไม่เหน็อาบติั	สงฆ์ท�าแล้วแก่พระ...	

คอื	ห้ามสมโภคกบัสงฆ์	ชอบแก่สงฆ์	เหตน้ัุนจงึนิง่	ข้าพเจ้าทรง

ความนี้ไว้	ด้วยอย่างนี้

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	พวกเธอจงบอกภิกษุผู้อยู่ในอาวาส

ต่อๆ	ไปว่า	พระ...	ถกูสงฆ์ท�าอกุเขปนยีกรรม	ฐานไม่เหน็อาบตัิ

แล้ว	คอื	ห้ามสมโภคกบัสงฆ์	(๖/๑๗๕/๖๙-๗๐)

วัตรในอุกเขปนียกรรม

	 ดกูรภกิษุท้ังหลาย	ภกิษท่ีุถูกสงฆ์ลงอกุเขปนยีกรรม	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�ากรรม

	 ๑๑.	ไม่พึงยินดีการกราบไหว้ของปกตัตตะภิกษุ

	 ๑๒.	ไม่พึงยินดีการยืนรับของปกตัตตะภิกษุ

	 ๑๓.	ไม่พึงยินดีอัญชลีกรรมของปกตัตตะภิกษุ

	 ๑๔.	ไม่พึงยินดีสามีจิกรรมของปกตัตตะภิกษุ

	 ๑๕.	ไม่พึงยินดีการน�าอาสนะมาให้ของปกตัตตะภิกษุ

	 ๑๖.	ไม่พึงยินดีการน�าที่นอนมาให้ของปกตัตตะภิกษุ

	 ๑๗.	 ไม่พึงยินดีการน�าน�้าล้างเท้ามาให้	 ไม่พึงยินดีการ

ตั้งตั่งรองเท้าให้ของปกตัตตะภิกษุ

	 ๑๘.	ไม่พึงยินดีการต้ังกระเบือ้งเชด็เท้าให้ของปกตตัตะ

ภิกษุ

	 ๑๙.	ไม่พึงยินดีการรับบาตรจีวรของปกตัตตะภิกษุ
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	 ๒๐.	 ไม่พึงยินดีการถูหลังให้เมื่ออาบน�้าของปกตัตตะ
ภิกษุ
	 ๒๑.	ไม่พึงก�าจัดปกตัตตะภิกษุ	ด้วยศีลวิบัติ
	 ๒๒.	ไม่พึงก�าจัดปกตัตตะภิกษุ	ด้วยอาจารวิบัติ
	 ๒๓.	ไม่พึงก�าจัดปกตัตตะภิกษุ	ด้วยทิฐิวิบัติ
	 ๒๔.	ไม่พึงก�าจัดปกตัตตะภิกษุ	ด้วยอาชีววิบัติ
	 ๒๕.	ไม่พึงยุภิกษุกับภิกษุให้แตกกัน
	 ๒๖.	ไม่พึงใช้เครื่องนุ่งห่มอย่างคฤหัสถ์
	 ๒๗.	ไม่พึงใช้เครื่องนุ่งห่มอย่างเดียรถีย์
	 ๒๘.	ไม่พึงคบพวกเดียรถีย์
	 ๒๙.	พึงคบพวกภิกษุ
	 ๓๐.	พึงศึกษาสิกขาของภิกษุ
	 ๓๑.	ไม่พึงอยู่ในอาวาสมีเครื่องมุงเดียวกันกับปกตัตตะ
ภิกษุ
	 ๓๒.	 ไม่พึงอยู่ในอนาวาสมีเครื่องมุงเดียวกันกับปกตัต-
ตะภิกษุ
	 ๓๓.	 ไม่พึงอยู ่ในอาวาสหรือในอนาวาสมีเครื่องมุง
เดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ
	 ๓๔.	เห็นปกตัตตะภิกษุแล้วพึงลุกจากอาสนะ
	 ๓๕.	 ไม่พึงรุกรานปกตัตตะภิกษุข้างใน	 หรือข้างนอก

วิหาร
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	 ๓๖.	ไม่พึงห้ามอุโบสถแก่ปกตัตตะภิกษุ

	 ๓๗.	ไม่พึงห้ามปวารณาแก่ปกตัตตะภิกษุ

	 ๓๘.	ไม่พึงท�าการไต่สวน

	 ๓๙.	ไม่พึงเริ่มอนุวาทาธิกรณ์

	 ๔๐.	ไม่พึงยังภิกษุอื่นให้ท�าโอกาส

	 ๔๑.	ไม่พึงโจทภิกษุอื่น

	 ๔๒.	ไม่พึงให้ภิกษุอื่นให้การ

	 ๔๓.	ไม่พึงช่วยภิกษุกับภิกษุให้สู้อธิกรณ์กัน	

(๖/๒๐๖/๗๘-๘๐)

การระงับอุกเขปนียกรรม

	 ดกูรภกิษท้ัุงหลาย	ถ้าเช่นนัน้	สงฆ์จงระงบัอกุเขปนยีกรรม	

ฐานไม่เห็นอาบัติแก่ภิกษุ...	 ผู้ประพฤติโดยชอบ	 หายเย่อหยิ่ง	

ประพฤติแก้ตัวได้	(๖/๒๐๗/๘๐)	

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	ก็แล	 วิธีระงับอุกเขปนียกรรม	 ฐาน

ไม่เห็นอาบัติ	พึงระงับอย่างนี้

	 ภกิษนัุน้พึงเข้าไปหาสงฆ์	ห่มผ้าอตุราสงค์เฉวยีงบ่า	ไหว้

เท้าภกิษุผูแ้ก่กว่า	นัง่กระโหย่ง	ประคองอญัชล	ีแล้วกล่าวค�าขอ
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ระงับกรรมนั้นอย่างนี้	ว่าดังนี้	

	 ท่านเจ้าข้า	 ข้าพเจ้าถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรม	 ฐานไม่

เหน็อาบตั	ิแล้วประพฤติโดยชอบ	หายเย่อหยิง่	ประพฤตแิก้ตวั

ได้	ข้าพเจ้าขอระงับอุกเขปนียกรรม	ฐานไม่เห็นอาบัติ

	 พึงขอแม้ครั้งที่สอง	...

	 พึงขอแม้ครั้งที่สาม	...

	 ภิกษุผู้ฉลาด	 ผู้สามารถ	 พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วย

ญัตติจตุตถกรรม	วาจา	ว่าดังนี้

	 ท่านเจ้าข้า	ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า	พระ...นี้	ถูกสงฆ์ลง

อุกเขปนียกรรม	ฐานไม่เหน็อาบตัแิล้ว	ประพฤติโดยชอบ	หาย

เย่อหยิง่	ประพฤตแิก้ตวัได้	บดันี	้ขอระงบัอกุเขปนยีกรรม	ฐาน

ไม่เหน็อาบัต	ิถ้าความพร้อมพรัง่ของสงฆ์ถงึท่ีแล้ว	สงฆ์พงึระงับ

อุกเขปนียกรรม	ฐานไม่เห็นอาบัติ	แก่พระ...	นี้เป็นญัตติ

	 ท่านเจ้าข้า	 ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า	 พระ...นี้	 ถูกสงฆ์ลง

อุกเขปนียกรรม	ฐานไม่เห็นอาบัติแล้ว	ประพฤติโดยชอบ	หาย

เย่อหยิง่	ประพฤตแิก้ตวัได้	บดันี	้ขอระงบัอกุเขปนยีกรรม	ฐาน

ไม่เห็นอาบัติ	สงฆ์ระงับอุกเขปนียกรรม	ฐานไม่เห็นอาบัติ	แก่

พระ...	การระงับอุกเขปนียกรรม	ฐานไม่เห็นอาบัติ	แก่พระ...	

ชอบแก่ท่านผู้ใด	ท่านผูน้ัน้พงึเป็นผูน้ิง่	ไม่ชอบแก่ท่านผูใ้ด	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)

ปัพพาชนียกรรม
การไล่ออกจากหมู่คณะ

(เตรสกัณฑ์)

	 ดกูรภกิษท้ัุงหลาย	สงฆ์พึงท�าปัพพาชนยีกรรมแก่ภิกษุ...

	 ๑.	ผู้ประทุษร้ายตระกูล	(๑/๖๑๙/๗๓๒-๗๓๓)

	 ๒.	 ผู้ปลูกต้นไม้ดอกเองบ้าง	 ได้ใช้ให้ผู้อื่นปลูกบ้าง	 ได้

รดน�้าเองบ้าง	ได้ใช้ให้ผู้อื่นรดบ้าง	ได้เก็บดอกไม้เองบ้าง	ได้ใช้

ให้ผู้อื่นเก็บบ้าง	 ได้ร้อยกรองดอกไม้เองบ้าง	 ได้ใช้ให้ผู้อื่นร้อย

กรองบ้าง	 ได้ท�ามาลัยต่อก้านเองบ้าง	 ได้ใช้ให้ผู้อื่นท�าบ้าง	 ได้

ท�ามาลัยเรียงก้านเองบ้าง	ได้ใช้ให้ผูอ่ื้นท�าบ้าง	ได้ท�าดอกไม้	ช่อ
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เองบ้าง	ได้ใช้ให้ผู้อื่นท�าบ้าง	ได้ท�าดอกไม้พุ่มเองบ้าง	ได้ใช้ให้ผู้

อืน่ท�าบ้าง	ได้ท�าดอกไม้เทรดิเองบ้าง	ได้ใช้ให้ผูอ้ืน่ท�าบ้าง	ได้ท�า

ดอกไม้พวงเองบ้าง	 ได้ใช้ให้ผู้อื่นท�าบ้าง	 ได้ท�าดอกไม้แผง

ส�าหรับประดับอกเองบ้าง	 ได้ใช้ให้ผู้อื่นท�าบ้าง	 พวกเธอได้น�า

ไปเองบ้าง	ได้ใช้ให้ผู้อื่นน�าไปบ้างซึ่งมาลัยต่อก้าน	ได้น�าไปเอง

บ้าง	 ได้ใช้ให้ผู้อื่นน�าไปบ้างซึ่งมาลัยเรียงก้าน	 ได้น�าไปเองบ้าง	

ได้ใช้ให้ผู้อื่นน�าไปบ้างซึ่งดอกไม้ช่อ	ได้น�าไปเองบ้าง	ได้ใช้ให้ผู้

อื่นน�าไปบ้างซึ่งดอกไม้พุ่ม	ได้น�าไปเองบ้าง	ได้ใช้ให้ผู้อื่นน�าไป

บ้างซึ่งดอกไม้เทริด	ได้น�าไปเองบ้าง	ได้ใช้ให้ผู้อื่นน�าไปบ้างซึ่ง

ดอกไม้พวง	 ได้น�าไปเองบ้าง	 ได้ใช้ให้ผู้อ่ืนน�าไปบ้างซ่ึงดอกไม้

แผงส�าหรับประดับอก	เพื่อกุลสตรี	เพื่อกุลธิดา	เพื่อกุมารีแห่ง

ตระกูล	เพื่อสะใภ้แห่งตระกูล	เพื่อกุลทาสี

	 ๓.	ผูไ้ด้ฉนัอาหารในภาชนะอันเดียวกนับ้าง	ได้ดืม่น�า้ใน

ขนัใบเดยีวกนับ้าง	ได้นัง่บนอาสนะอันเดียวกนับ้าง	ได้นอนบน

เตยีงอนัเดยีวกันบ้าง	ได้นอนร่วมเครือ่งลาดอนัเดยีวกนับ้าง	ได้

นอนคลมุผ้าห่มผนืเดียวกนับ้าง	ได้นอนร่วมเครือ่งลาดและคลมุ

ผ้าห่มร่วมกันบ้าง	กับกุลสตรี	กุลธิดา	กุมารีแห่งตระกูล	สะใภ้

แห่งตระกูล	กุลทาสี	

	 ๔.	ผู้ได้ฉันอาหารในเวลาวิกาลบ้าง	

	 ๕.	ผู้ได้ดื่มน�้าเมาบ้าง	
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	 ๖.	ผู้ได้ทัดทรงดอกไม้ของหอม	และเครื่องลูบไล้บ้าง	

	 ๗.	 ผู้ได้ฟ้อนร�าบ้าง	 ได้ขับร้องบ้าง	 ได้ประโคมบ้าง	 ได้

เต้นร�าบ้าง	 ได้ฟ้อนร�ากับหญิงฟ้อนร�าบ้าง	 ได้ขับร้องกับหญิง

ฟ้อนร�าบ้าง	ได้ประโคมกับหญิงฟ้อนร�าบ้าง	ได้เต้นร�ากับหญิง

ฟ้อนร�าบ้าง	 ได้ฟ้อนร�ากับหญิงขับร้องบ้าง	 ได้ขับร้องกับหญิง

ขับร้องบ้าง	 ได้ประโคมกับหญิงขับร้องบ้าง	 ได้เต้นร�ากับหญิง

ขับร้องบ้าง	ได้ฟ้อนร�ากับหญิงประโคมบ้าง	ได้ขับร้องกับหญิง

ประโคมบ้าง	ได้ประโคมกบัหญงิประโคมบ้าง	ได้เต้นร�ากบัหญงิ

ประโคมบ้าง	 ได้ฟ้อนร�ากับหญิงเต้นร�าบ้าง	 ได้ขับร้องกับหญิง

เต้นร�าบ้าง	 ได้ประโคมกับหญิงเต้นร�าบ้าง	 ได้เต้นร�ากับหญิง

เต้นร�าบ้าง		

	 ๘.	 ได้เล่นหมากรุกแถวละแปดตาบ้าง	 ได้เล่นหมากรุก

แถวละสิบตาบ้าง	 ได้เล่นหมากเก็บบ้าง	 ได้เล่นชิงนางบ้าง	 ได้

เล่นหมากไหวบ้าง	ได้เล่นโยนห่วงบ้าง	ได้เล่นไม้หึ่งบ้าง	ได้เล่น

ฟาดให้เป็นรปูต่างๆ	บ้าง	ไดเ้ล่นสะกาบ้าง	ไดเ้ล่นเปา่ใบไม้บ้าง	

ได้เล่นไถน้อยๆ	บ้าง	ได้เล่นหกคะเมนบ้าง	ได้เล่นไม้กังหันบ้าง	

ได้เล่นตวงทรายด้วยใบไม้บ้าง	ได้เล่นรถน้อยๆ	บ้าง	ได้เล่นธนู

น้อยๆ	บ้าง	ได้เล่นเขยีนทายบ้าง	ได้เล่นทายใจบ้าง	ได้เล่นเลยีน

คนพิการบ้าง	

	 ๙.	ผู้ได้หัดขี่ช้างบ้าง	ได้หัดขี่ม้าบ้าง	ได้หัดขี่รถบ้าง	ได้
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หดัยงิธนบู้าง	ได้หัดเพลงอาวธุบ้าง	ได้วิง่ผลดัช้างบ้าง	ได้ว่ิงผลดั

ม้าบ้าง	ได้วิ่งผลัดรถบ้าง	ได้วิ่งขับกันบ้าง	ได้วิ่งเปี้ยวกันบ้าง	

	 ๑๐.	ผู้ได้ผิวปากบ้าง	ได้ปรบมือบ้าง	

	 ๑๑.	ผู้ได้ปล�้ากันบ้าง	ได้ชกมวยกันบ้าง		

	 ๑๒.	ผู้ปูลาดผ้าสังฆาฏิ	ณ	กลางสถานที่เต้นร�าแล้ว	ได้

พูดกับหญิงฟ้อนร�าอย่างนี้ว่า	น้องหญิง	 เธอจงฟ้อนร�า	ณ	ที่นี้	

ดังนี้บ้าง	

	 ๑๓.	ผู้ได้ให้การค�านับบ้าง	

	 ๑๔.	ผู้ได้ประพฤติอนาจารมีประการต่างๆ	บ้าง	

(๖/๘๗/๓๔-๓๕)

	 ๑๕.	ผู้ก่อความบาดหมาง	ก่อการทะเลาะ	ก่อการวิวาท	

ก่อความอือ้ฉาว	ก่ออธกิรณ์ในสงฆ์	๑	เป็นพาล	ไม่ฉลาด	มอีาบัติ

มาก	 มีมรรยาทไม่สมควร	 ๑	 อยู่คลุกคลีกับคฤหัสถ์	 ด้วยการ

คลุกคลีอันไม่สมควร	๑	

	 ๑๖.	ผู้มีศีลวิบัติ	 ในอธิศีล	๑	 เป็นผู้มีอาจารวิบัติ	 ใน

อัธยาจาร	๑	เป็นผู้มีทิฐิวิบัติ	ในอติทิฐิ	๑

	 ๑๗.	 ผู้กล่าวติเตียนพระพุทธเจ้า	๑	กล่าวติเตียนพระ-

ธรรม	๑	กล่าวติเตียนพระสงฆ์	๑

	 ๑๘.	ผูเ้ล่นคะนองกาย	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)

วิธีทำาปัพพาชนียกรรม

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	ก็แลวิธีปัพพาชนียกรรมพึงท�าอย่าง

นี้	 พึงโจทภิกษุผู้มีชื่อนี้...ก่อน	 ครั้นแล้วพึงให้พวกเธอให้การ	

ครั้นแล้วพึงยกอาบัติขึ้น	 ครั้นแล้วภิกษุผู้ฉลาด	 ผู้สามารถ	พึง

ประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติจตุตถกรรม	วาจา	ว่าดังนี้	

	 ท่านเจ้าข้า	 ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า	 ภิกษุผู้มีชื่อ...เหล่านี้	

เป็นผู้มีความประพฤติเลวทราม	 ความประพฤติเลวทรามของ

ภกิษุเหล่านี	้เขาได้เหน็อยูด้่วย	เขาได้ยนิอยูด้่วย	ถ้าความพร้อม

พรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว	สงฆ์พึงท�าปัพพาชนียกรรมแก่พวกภิกษุ
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ผู้มีชื่อ...เหล่านี้ว่า	ไม่พึงอยู่ในชนบทนี้	นี่เป็นญัตติ

	 ท่านเจ้าข้า	ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า	ภกิษุผูม้ชีือ่...เหล่านี	้เป็น

ผูม้คีวามประพฤติเลวทราม	ความประพฤติเลวทรามของภกิษุเหล่า

นี	้เขาได้เหน็อยูด้่วย	เขาได้ยนิอยูด้่วย	สงฆ์ท�าปัพพาชนยีกรรมแก่

ภิกษุเหล่านี้จากชนบท...	ภิกษุพวกนี้ไม่พึงอยู่ในชนบท...	การ

ท�าปัพพาชนียกรรมแก่ภิกษุเหล่านี้ว่า	 ภิกษุเหล่านี้ไม่พึงอยู่ใน

ชนบท...	ชอบแก่ท่านผูใ้ด	ท่านผูน้ัน้พงึเป็นผูนิ้ง่	ไม่ชอบแก่ท่าน

ผู้ใด	ท่านผู้นั้นพึงพูด

	 ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สอง	ท่านเจ้าข้า	 ขอสงฆ์

จงฟังข้าพเจ้า	ฯ

	 ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สาม	ท่านเจ้าข้า	ขอสงฆ์

จงฟังข้าพเจ้า	ฯ	

	 ปัพพาชนียกรรม	สงฆ์ท�าแล้วแก่ภิกษุพวก...	ชอบแก่สงฆ์	

เหตุนั้นจึงนิ่ง	ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้	ด้วยอย่างนี้	

(๑/๖๑๙/๗๓๒-๗๓๓)

วัตร ๑๘ ข้อในปัพพาชนียกรรม

	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 ภิกษุท่ีถูกสงฆ์ลงปัพพาชนียกรรม
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แล้ว	ต้องประพฤติโดยชอบ	วิธีประพฤติโดยชอบในปัพพาชนี-

ยกรรมนั้น	๑๘	ประการ	เช่นเดียว	กับตัชชนียกรรม

(๖/๑๑๙/๔๕-๔๖)

การระงับปัพพาชนียกรรม

	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย	สงฆ์พงึระงบัปัพพาชนยีกรรมแก่ภกิษุ

ผู้ประพฤติชอบแล้ว

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 ก็แลสงฆ์พึงระงับปัพพาชนียกรรม

อย่างนี้	คือ	ภิกษุที่ถูกลงปัพพาชนียกรรมนั้น	พึงเข้าไปหาสงฆ์	

ห่มผ้าอตุราสงค์เฉวยีงบ่า	ไหว้เท้าภกิษทุัง้หลายผูแ้ก่พรรษากว่า	

แล้วนั่งกระโหย่ง	 ประคองอัญชลี	 กล่าวค�าขอระงับกรรมนั้น

อย่างนี้	ว่าดังนี้

	 ท่านเจ้าข้า	 ข้าพเจ้าถูกสงฆ์ลงปัพพาชนียกรรมแล้ว	

ประพฤตโิดยชอบ	หายเย่อหยิง่	ประพฤตแิก้ตวัได้	บดันีข้้าพเจ้า

ขอระงับปัพพาชนียกรรม

	 พึงขอแม้ครั้งที่สอง	...

	 พึงขอแม้ครั้งที่สาม	...

	 ภิกษุผู้ฉลาด	 ผู้สามารถ	 พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วย
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ญัตติจตุตถกรรม	วาจา	ว่าดังนี้

	 ท่านเจ้าข้า	 ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า	 ภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้	 ถูก

สงฆ์ลงปัพพาชนียกรรมแล้ว	 ประพฤติโดยชอบ	 หายเย่อหยิ่ง	

ประพฤติแก้ตัวได้	 บัดนี้	 ขอระงับปัพพาชนียกรรม	 ถ้าความ

พร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงท่ีแล้ว	 สงฆ์พึงระงับปัพพาชนียกรรมแก่

ภิกษุมีชื่อนี้	นี้เป็นญัตติ

	 ท่านเจ้าข้า	ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า	ภกิษชุือ่นีร้ปูนี	้ถกูสงฆ์

ลงปัพพาชนียกรรมแล้ว	 ประพฤติโดยชอบ	 หายเย่อหยิ่ง	

ประพฤติแก้ตัวได้	บัดนี้ขอระงับปัพพาชนียกรรม	สงฆ์ระงับ

ปัพพาชนียกรรมแก่ภิกษุมีชื่อนี้	การระงับปัพพาชนียกรรมแก่

ภิกษุมีชื่อนี้	ชอบแก่ท่านผู้ใด	ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง	ไม่ชอบแก่

ท่านผู้ใด	ท่านผู้นั้นพึงพูด

	 ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สอง	ท่านเจ้าข้า	 ขอสงฆ์

จงฟังข้าพเจ้า	ฯ

	 ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สาม	ท่านเจ้าข้า	ขอสงฆ์

จงฟังข้าพเจ้า	ฯ

	 ปัพพาชนียกรรมอันสงฆ์ระงับแล้วแก่ภิกษุมีชื่อน้ี	 ชอบ

แก่สงฆ์	เหตุนั้นจึงนิ่ง	ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้	ด้วยอย่างนี้	

(๖/๑๒๘/๕๐-๕๑)
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หา้มทำาการลงโทษลับหลัง
(สมถขันธกะ)

	 ดกูรภกิษุท้ังหลาย	กรรม	คอื	ตัชชนยีกรรมก็ด	ีนยิสกรรม

ก็ดี	ปัพพาชนียกรรมก็ดี	ปฏิสารณียกรรมก็ดี	อุกเขปนียกรรม

ก็ดี	 อันภิกษุไม่พึงท�าแก่ภิกษุท้ังหลายผู้อยู่ลับหลัง	 ภิกษุใดท�า	

ต้องอาบัติทุกกฏ	(๖/๕๘๕/๒๖๗)

สติวินัย
ว่าด้วยความเป็นผู้ไม่ผิดแน่เพราะมีสติไพบูลย์

(พระทัพพมัลลบุตร)

	 พระผู้มพีระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนภกิษผูุ้กล่าวหาพระ-

ทัพพมัลลบุตรโดยไม่มีมูล	ครั้นแล้วทรงรับสั่งกะภิกษุทั้งหลาย

ว่า	

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 เพราะเหตุนั้นแล	สงฆ์จงให้สติวินัย

แก่ทัพพมัลลบุตร	ผู้ถึงความไพบูลย์แห่งสติแล้ว

	 ดกูรภกิษท้ัุงหลาย	กแ็ล	สงฆ์พึงให้อย่างนี	้ ทพัพมลัลบตุร	

นั้น	พึงเข้าไปหาสงฆ์	ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า	ไหว้เท้าภิกษุผู้
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แก่กว่า	นั่งกระโหย่ง	ประคองอัญชลี	แล้วกล่าวค�าขอ	ว่าดังนี้

	 ท่านเจ้าข้า	ภกิษ.ุ..นี	้โจทข้าพเจ้าด้วยศลีวบิตัอินัไม่มมีลู	

ข้าพเจ้านั้นถึงความไพบูลย์แห่งสติแล้ว	ขอสติวินัยกะสงฆ์

	 พึงขอแม้ครั้งที่สอง	...

	 พึงขอแม้ครั้งที่สาม	...

	 ภิกษุผู้ฉลาด	ผู้สามารถ	พึงประกาศให้สงฆ์ทราบ	ด้วย

ญัตติจตุตถกรรม	วาจา	ว่าดังนี้

	 ท่านเจ้าข้า	ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า	ภกิษ.ุ..นี	้โจทท่านพระ-

ทัพพมัลลบุตรด้วยศีลวิบัติอันไม่มีมูล	 ท่านพระทัพพมัลลบุตร

เป็นผู้ถึงความไพบูลย์แห่งสติแล้ว	ขอสติวินัยกะสงฆ์	ถ้าความ

พร้อมพรัง่ของสงฆ์ถงึท่ีแล้ว	สงฆ์พึงให้สตวินัิยแก่ท่านพระทพั-

พมัลลบุตร	ผู้ถึงความไพบูลย์แห่งสติแล้ว	นี้เป็นญัตติ

	 ท่านเจ้าข้า	ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า	ภกิษ.ุ..นี	้โจทท่านพระ-

ทัพพมัลลบุตรด้วยศีลวิบัติอันไม่มีมูล	 ท่านพระทัพพมัลลบุตร

เป็นผู้ถงึความไพบลูย์แห่งสติแล้ว	ขอสติวนิยักะสงฆ์	สงฆ์ให้สติ

วินัยแก่ท่านพระทัพพมัลลบุตร	 ผู้ถึงความไพบูลย์แห่งสติแล้ว	

การให้สตวินิยัแก่ท่านพระทพัพมลัลบตุร	ผูถ้งึความไพบลูย์แห่ง

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
ว่าด้วยความเป็นผู้ไม่ผิดเพราะวิกลจริต

(พระคัคคะ)

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 เพราะเหตุนั้นแล	 สงฆ์จงให้อมูฬห-
วินัยแก่ภิกษุ	คัคคะ	ผู้หายวิกลจริตแล้ว
	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 ก็แล	 สงฆ์พึงให้อย่างนี้	 คัคคะภิกษุ
นั้น	พึงเข้าไปหาสงฆ์	ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า	ไหว้เท้าภิกษุผู้
แก่กว่า	นั่งกระโหย่ง	ประคองอัญชลี	แล้วกล่าวค�าขอ	ว่าดังนี้
	 ท่านเจ้าข้า	 ข้าพเจ้าวิกลจริต	 มีจิตแปรปรวนเสียแล้ว	
ข้าพเจ้านั้นวิกลจริต	มีจิตแปรปรวน	ได้ประพฤติละเมิดกิจอัน
ไม่ควรแก่สมณะเป็นอนัมาก	ทัง้ทีก่ล่าวด้วยวาจาและพยายาม
ท�าด้วยกาย	 ภิกษุทั้งหลายโจทข้าพเจ้าด้วยอาบัติที่ข้าพเจ้า
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วิกลจริต	มีจิตแปรปรวน	ประพฤติละเมิดต้องแล้วว่า	ท่านต้อง
อาบตัแิล้ว	จงระลกึอาบตัเิหน็ปานนี	้ข้าพเจ้ากล่าวกะภกิษเุหล่า
นั้นอย่างนี้ว่า	 ท่านท้ังหลาย	 ผมวิกลจริต	 มีจิตแปรปรวนเสีย
แล้ว	ผมนั้นวิกลจริต	มีจิตแปรปรวน	ได้ประพฤติละเมิดกิจอัน
ไม่ควรแก่สมณะเป็นอนัมาก	ทัง้ทีก่ล่าวด้วยวาจาและพยายาม
ท�าด้วยกาย	ผมระลกึอาบตันิัน้ไม่ได้	ผมหลงได้ท�าสิง่นีแ้ล้ว	ภกิษุ
ทั้งหลายผู้อันข้าพเจ้ากล่าวอยู่แม้อย่างน้ันก็ยังโจทข้าพเจ้าอยู่
ตามเดิมว่า	ท่านต้องอาบัติแล้ว	จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้	ท่าน
เจ้าข้า	ข้าพเจ้านั้น	หายวิกลจริตแล้ว	ขออมูฬหวินัยกะสงฆ์
	 พึงขอแม้ครั้งที่สอง	...
	 พึงขอแม้ครั้งที่สาม	...
	 ภิกษุผู้ฉลาด	 ผู้สามารถ	 พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วย
ญัตติจตุตถกรรม	วาจา	ว่าดังนี้
	 ท่านเจ้าข้า	ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า	คัคคะภิกษุนี้วิกลจริต	
มจีติแปรปรวน	เธอวกิลจรติ	มจีติแปรปรวน	ได้ประพฤตลิะเมดิ
กิจอันไม่ควรแก่สมณะเป็นอันมาก	 ทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและ
พยายามท�าด้วยกาย	ภกิษทุัง้หลายโจทคคัคะภกิษุด้วยอาบติัท่ี
เธอวิกลจริต	 มีจิตแปรปรวนประพฤติละเมิดต้องแล้วว่า	 ท่าน
ต้องอาบัติแล้ว	 จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้	 เธอกล่าวอย่างนี้ว่า
ท่านทั้งหลาย	 ผมวิกลจริต	 มีจิตแปรปรวนเสียแล้ว	 ผมนั้น
วิกลจริต	 มีจิตแปรปรวน	 ได้ประพฤติละเมิดกิจอันไม่ควรแก่
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สมณะเป็นอันมาก	 ทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและพยายามท�าด้วย

กาย	ผมระลึกอาบัตินั้นไม่ได้	 ผมหลง	 ได้ท�าสิ่งนี้แล้ว	ภิกษุทั้ง

หลายผู้อันเธอกล่าวอยู่แม้อย่างนั้น	ก็ยังโจทเธออยู่ตามเดิมว่า	

ท่านต้องอาบติัแล้ว	จงระลกึอาบติัเหน็ปานนี	้เธอหายวกิลจรติ

แล้ว	ขออมฬูหวนิยักะสงฆ์	ถ้าความพร้อมพรัง่ของสงฆ์ถงึทีแ่ล้ว	

สงฆ์พึงให้อมูฬหวินัยแก่คัคคะภิกษุผู้หายวิกลจริตแล้ว	นี้เป็น

ญัตติ
	 ท่านเจ้าข้า	ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า	คัคคะภิกษุนี้วิกลจริต	
มจีติแปรปรวน	เธอวกิลจรติ	มจีติแปรปรวน	ได้ประพฤตลิะเมดิ
กิจอันไม่ควรแก่สมณะเป็นอันมาก	 ทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและ
พยายามท�าด้วยกาย	ภกิษทุัง้หลายโจทคคัคะภกิษุด้วยอาบติัท่ี
เธอวิกลจริต	มีจิตแปรปรวน	ประพฤติละเมิดต้องแล้วว่า	ท่าน
ต้องอาบัติแล้ว	 จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้	 เธอกล่าวอย่างนี้ว่า	
ท่านทั้งหลาย	 ผมวิกลจริต	 มีจิตแปรปรวนเสียแล้ว	 ผมนั้น
วิกลจริต	 มีจิตแปรปรวน	 ได้ประพฤติละเมิดกิจอันไม่ควรแก่
สมณะเป็นอันมาก	 ทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและพยายามท�าด้วย
กาย	ผมระลึกอาบัตินั้นไม่ได้	 ผมหลง	 ได้ท�าสิ่งนี้แล้ว	ภิกษุทั้ง
หลายผู้อันเธอกล่าวอยู่แม้อย่างนั้น	ก็ยังโจทเธออยู่ตามเดิมว่า	
ท่านต้องอาบติัแล้ว	จงระลกึอาบติัเหน็ปานนี	้เธอหายวกิลจรติ
แล้ว	ขออมูฬหวินัยกะสงฆ์	 สงฆ์ให้อมูฬหวินัยแก่คัคคะภิกษุผู้
หายวิกลจริตแล้ว	 การให้อมูฬหวินัยแก่คัคคะภิกษุผู ้หาย
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วกิลจรติแล้ว	ชอบแก่ท่านผูใ้ด	ท่านผูน้ัน้พึงเป็นผูน้ิง่	ไม่ชอบแก่

ท่านผู้ใด	ท่านผู้นั้นพึงพูด

	 ข้าพเจ้ากล่าวความนี้	แม้ครั้งที่สอง	ท่านเจ้าข้า	ขอสงฆ์

จงฟังข้าพเจ้า	ฯ

	 ข้าพเจ้ากล่าวความนี้	แม้ครั้งที่สาม	ท่านเจ้าข้า	ขอสงฆ์

จงฟังข้าพเจ้า	ฯ

	 อมฬูหวินยั	อนัสงฆ์ให้แล้วแก่คคัคะภิกษ	ุผูห้ายวกิลจรติ

แล้ว	ชอบแก่สงฆ์	เหตนุัน้จึงนิง่	ข้าพเจ้าทรงความนีไ้ว้	ด้วยอย่าง

นี้	(๖/๖๐๐-๖๐๑/๒๗๗-๒๘๐)

ตัสสปาปิยสกิากรรม
ว่าด้วยการตัดสนิปรับอาบัติแต่ภิกษุผู้ใหก้ารกลับกลอก

(สมถขันธกะ)

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	เพราะเหตุนั้นแล	สงฆ์จงท�าตัสสปา-

ปิยสิกากรรมแก่ภิกษุ...	(ผู้ให้การกลับกลอก)

	 ก็แล	 สงฆ์พึงท�าอย่างนี้	 พึงโจทภิกษุนั้นก่อน	 ครั้นแล้ว

พึงให้เธอให้การ	แล้วพึงปรับอาบัติ	

	 ครัน้แล้วภิกษผุูฉ้ลาด	ผูส้ามารถพึงประกาศให้สงฆ์ทราบ	
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ด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจาว่าดังนี้

	 ท่านเจ้าข้า	ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า	ภกิษ.ุ..นี	้ถกูซกัถามถงึ

อาบัติในท่ามกลางสงฆ์	 ปฏิเสธแล้วปฏิญาณ	 ปฏิญาณแล้ว

ปฏเิสธ	ให้การกลบัไปกลบัมา	กล่าวเทจ็ทัง้รูอ้ยู	่ถ้าความพร้อม

พร่ังของสงฆ์ถงึทีแ่ล้ว	สงฆ์พงึท�าตสัสปาปิยสกิากรรมแก่ภกิษ.ุ..	

นี้เป็นญัตติ

	 ท่านเจ้าข้า	ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า	ภกิษ.ุ..นี	้ถกูซกัถามถงึ

อาบัติในท่าม	 กลางสงฆ์	 ปฏิเสธแล้วปฏิญาณ	 ปฏิญาณแล้ว

ปฏิเสธ	ให้การกลับไปกลับมา	กล่าวเท็จทั้งรู้อยู่	สงฆ์ท�าตัสส-

ปาปิยสิกากรรมแก่ภิกษุ...นี้	 การท�าตัสสปาปิยสิกากรรมแก่

ภกิษุ..น้ี	ชอบแก่ท่านผูใ้ด	ท่านผูน้ัน้พงึเป็นผูน้ิง่	ไม่ชอบแก่ท่าน

ผู้ใด	ท่านผู้นั้นพึงพูด

	 ข้าพเจ้ากล่าวความนี้	แม้ครั้งที่สอง	ท่านเจ้าข้า	ขอสงฆ์

จงฟังข้าพเจ้า	ฯ

	 ข้าพเจ้ากล่าวความนี้	แม้ครั้งที่สาม	ท่านเจ้าข้า	ขอสงฆ์

จงฟังข้าพเจ้า	ฯ

	 ตัสสปาปิยสิกากรรม	อันสงฆ์ท�าแล้วแก่ภิกษุ...	ชอบแก่

สงฆ์	เหตุนั้นจึงนิ่ง	ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้	ด้วยอย่างนี้

(๖/๖๑๔/๒๘๗)
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ติณวัตถารกะ
ว่าด้วยการระงับปัญหาเพื่อมิใหบ้านปลาย

(สมถขันธกะ)

	 ดกูรภกิษทุัง้หลาย	กพ็วกภกิษใุนธรรมวินยันี	้ เกดิความ

บาดหมาง	 เกิดความทะเลาะ	 ถึงความวิวาทอยู่	 ได้ประพฤติ

ละเมดิกจิอนัไม่ควรแก่สมณะเป็นอันมาก	ทัง้ทีก่ล่าวด้วยวาจา

และพยายามท�าด้วยกาย	ถ้าพวกเธอในหมูน่ัน้คดิอย่างนีว่้า	พวก

เราเกดิ	ความบาดหมาง	เกิดความทะเลาะ	ถงึความวิวาทอยู่	ได้

ประพฤตลิะเมดิกจิอนัไม่ควรแก่สมณะเป็นอนัมาก	 ท้ังท่ีกล่าว

ด้วยวาจาและพยายามท�าด้วยกาย	 ถ้าพวกเราจักปรับกันด้วย

อาบตัเิหล่านี	้บางทอีธกิรณ์นัน้จะพึงเป็นไปเพือ่ความรนุแรง	เพือ่

ความร้ายกาจ	 เพ่ือความแตกกันก็ได้	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 เรา

อนญุาตให้ระงบัอธกิรณ์เหน็ปานนัน้	ด้วยตณิวตัถารกะ	

วิธีระงับ

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	ก็แล	สงฆ์พึงระงับอย่างนี้

	 ภกิษทุุกๆ	รปูพึงประชมุในทีแ่ห่งเดยีวกนั	คร้ันแล้วภกิษุ
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ผูฉ้ลาด	ผูส้ามารถ	พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญตัตกิรรมวาจา	

ว่าดังนี้

	 ท่านเจ้าข้า	 ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า	 พวกเราเกิดความ

บาดหมาง	 เกิดความทะเลาะถึงความวิวาทอยู่	 ได้ประพฤติ

ละเมิดกิจอันไม่ควรแก่สมณะเป็นอันมาก	ทั้งที่กล่าวด้วยวาจา

และพยายามท�าด้วยกาย	 ถ้าพวกเราจักให้ปรับกันด้วยอาบัติ

เหล่านี้	 บางทีอธิกรณ์นั้นจะพึงเป็นไปเพ่ือความรุนแรง	 เพื่อ

ความร้ายกาจ	 เพื่อความแตกกันก็ได้	 ถ้าความพร้อมพรั่งของ

สงฆ์ถึงที่แล้ว	 สงฆ์พึงระงับอธิกรณ์นี้ด้วยติณวัตถารกะ	 เว้น

อาบัติที่มีโทษหนัก	เว้นอาบัติเนื่องด้วยคฤหัสถ์

	 บรรดาภิกษุฝ่ายเดียวกัน	 ภิกษุผู้ฉลาด	 ผู้สามารถ	 พึง

ประกาศให้ฝ่ายของตนทราบด้วยคณะญตัตกิรรมวาจา	ว่าดงันี้

	 ขอท่านทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้า	 พวกเราเกิดความ

บาดหมาง	 เกิดความทะเลาะ	 ถึงความวิวาทอยู่	 ได้ประพฤติ

ละเมิดกิจอันไม่ควรแก่สมณะเป็นอันมาก	ทั้งที่กล่าวด้วยวาจา

และพยายามท�าด้วยกาย	ถ้าพวกเราจกัปรบักนัด้วยอาบตัเิหล่า

นี้	 บางทีอธิกรณ์นั้นจะพึงเป็นไปเพื่อความรุนแรง	 เพื่อความ

ร้ายกาจ	เพื่อความแตกกันก็ได้	ถ้าความพร้อมพรั่งของท่านทั้ง

หลายถึงที่แล้ว	ข้าพเจ้าพึงแสดงอาบัติของท่านทั้งหลาย	และ

อาบัติของตน	ในท่ามกลางสงฆ์ด้วยติณวัตถารกะ	เว้นอาบัติที่
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มีโทษหนัก	เว้นอาบัติเนื่องด้วยคฤหัสถ์	เพื่อประโยชน์แก่ท่าน

ทั้งหลาย	และเพื่อประโยชน์แก่ตน	

	 ล�าดับนั้น	บรรดาภิกษุฝ่ายเดียวกันอีกพวกหนึ่ง	ภิกษุผู้

ฉลาด	 ผู้สามารถ	 พึงประกาศให้ฝ่ายของตนทราบด้วยคณะ

ญัตตกิรรมวาจาเดยีวกนั	บรรดาภกิษฝุ่ายเดยีวกนั	ภกิษผุูฉ้ลาด	

ผู้สามารถ	 พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา	

ว่าดังนี้

	 ท่านเจ้าข้า	 ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า	 พวกเราเกิดความ

บาดหมาง	 เกิดความทะเลาะถึงความวิวาทอยู่	 ได้ประพฤติ

ละเมิดกิจอันไม่ควรแก่สมณะเป็นอันมาก	ทั้งที่กล่าวด้วยวาจา	

และพยายามท�าด้วยกาย	ถ้าพวกเราจกัปรบักนัด้วยอาบตัเิหล่า

นี้	 บางทีอธิกรณ์นั้นจะพึงเป็นไปเพื่อความรุนแรง	 เพื่อความ

ร้ายกาจ	เพือ่ความแตกกนักไ็ด้	ถ้าความพร้อมพรัง่ของสงฆ์ถงึที่

แล้ว	ข้าพเจ้าพึงแสดงอาบัตขิองท่านเหล่านี	้และอาบัติของตน	

ในท่ามกลางสงฆ์ด้วยติณวัตถารกะ	เว้นอาบตัทิีม่โีทษหนกั	เว้น

อาบตัเินือ่งด้วยคฤหสัถ์	เพือ่ประโยชน์แก่ท่านเหล่านี	้	และเพือ่

ประโยชน์แก่ตน	นี้เป็นญัตติ

	 ท่านเจ้าข้า	 ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า	 พวกเราเกิดความ

บาดหมาง	 เกิดความทะเลาะ	 ถึงความวิวาทอยู่	 ได้ประพฤติ

ละเมิดกิจอันไม่ควรแก่สมณะเป็นอันมาก	ทั้งที่กล่าวด้วยวาจา	
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และพยายามท�าด้วยกาย	ถ้าพวกเราจกัปรบักนัด้วยอาบตัเิหล่า

นี้	 บางทีอธิกรณ์นั้นจะพึงเป็นไปเพื่อความรุนแรง	 เพื่อความ

ร้ายกาจ	 เพื่อความแตกกันก็ได้	 ข้าพเจ้าแสดงอาบัติของท่าน

เหล่านี้	และอาบัติของตน	ในท่ามกลางสงฆ์ด้วยติณวัตถารกะ	

เว้นอาบัติที่มีโทษหนัก	 เว้นอาบัติเนื่องด้วยคฤหัสถ์	 เพื่อ

ประโยชน์แก่ท่านเหล่านี้	 และเพื่อประโยชน์แก่ตน	 การแสดง

อาบัติเหล่าน้ีของพวกเรา	 ในท่ามกลางสงฆ์ด้วยติณวัตถารกะ	

เว้นอาบัตทิีม่โีทษหนกั	เว้นอาบตัเินือ่งด้วยคฤหสัถ์	ชอบแก่ท่าน

ผู้ใด	ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง	ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด	ท่านผู้นั้นพึงพูด

	 อาบัติเหล่านี้ของพวกเรา	 เว้นอาบัติที่มีโทษหนัก	 เว้น

อาบตัเินือ่งด้วยคฤหสัถ์	ข้าพเจ้าแสดงแล้วในท่ามกลางสงฆ์ด้วย

ตณิวตัถารกะ	ชอบแก่สงฆ์	เหตุนัน้จงึนิง่	ข้าพเจ้าทรงความนีไ้ว้	

ด้วยอย่างนี้	

	 ล�าดับนั้น	บรรดาภิกษุฝ่ายเดียวกันอีกพวกหนึ่ง	ภิกษุผู้

ฉลาด	ผู้สามารถ	พงึประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญตัตทิตุยิกรรม-

วาจา	ว่าดังนี้

	 ท่านเจ้าข้า	 ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า	 พวกเราเกิดความ

บาดหมาง	 เกิดความทะเลาะ	 ถึงความวิวาทอยู่	 ได้ประพฤติ

ละเมิดกิจอันไม่ควรแก่สมณะเป็นอันมาก	ทั้งที่กล่าวด้วยวาจา

และพยายามท�าด้วยกาย	ถ้าพวกเราจกัปรบักนัด้วยอาบตัเิหล่า
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นี้	 บางทีอธิกรณ์นั้นจะพึงเป็นไปเพื่อความรุนแรง	 เพื่อความ

ร้ายกาจ	เพือ่ความแตกกนักไ็ด้	ถ้าความพร้อมพรัง่ของสงฆ์ถงึที่

แล้ว	ข้าพเจ้าพึงแสดงอาบัตขิองท่านเหล่านี	้และอาบัติของตน	

ในท่ามกลางสงฆ์ด้วยติณวัตถารกะ	เว้นอาบตัทิีม่โีทษหนกั	เว้น

อาบัติเนื่องด้วยคฤหัสถ์	เพื่อประโยชน์แก่ท่านเหล่านี้	และเพื่อ

ประโยชน์แก่ตน	นี้เป็นญัตติ

	 ท่านเจ้าข้า	 ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า	 พวกเราเกิดความ

บาดหมาง	 เกิดความทะเลาะ	 ถึงความวิวาทอยู่	 ได้ประพฤติ

ละเมิดกิจอันไม่ควรแก่สมณะเป็นอันมาก	ทั้งที่กล่าวด้วยวาจา

และพยายามท�าด้วยกาย	ถ้าพวกเราจกัปรบักนัด้วยอาบตัเิหล่า

นี้	 บางทีอธิกรณ์นั้นจะพึงเป็นไปเพื่อความรุนแรง	 เพื่อความ

ร้ายกาจ	 เพื่อความแตกกันก็ได้	 ข้าพเจ้าแสดงอาบัติของท่าน

เหล่านี้	และอาบัติของตน	ในท่ามกลางสงฆ์ด้วยติณวัตถารกะ	

เว้นอาบัติที่มีโทษหนัก	 เว้นอาบัติเนื่องด้วยคฤหัสถ์	 เพื่อ

ประโยชน์แก่ท่านเหล่านี้	 และเพื่อประโยชน์แก่ตน	 การแสดง

อาบัติเหล่าน้ีของพวกเรา	 ในท่ามกลางสงฆ์ด้วยติณวัตถารกะ	

เว้นอาบัตทิีม่โีทษหนกั	เว้นอาบตัเินือ่งด้วยคฤหสัถ์	ชอบแก่ท่าน

ผู้ใด	ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง	ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด	ท่านผู้นั้นพึงพูด

	 อาบัติเหล่านี้ของพวกเรา	 เว้นอาบัติที่มีโทษหนัก	 เว้น

อาบตัเินือ่งด้วยคฤหสัถ์	ข้าพเจ้าแสดงแล้วในท่ามกลางสงฆ์ด้วย
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ตณิวตัถารกะ	ชอบแก่สงฆ์	เหตุนัน้จงึนิง่	ข้าพเจ้าทรงความนีไ้ว้	

ด้วยอย่างนี้	

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	ก็แล	ด้วยอาการอย่างนี้	ภิกษุเหล่า

น้ันเป็นผู้ออกแล้วจากอาบัติเหล่านั้น	 เว้นอาบัติที่มีโทษหนัก	

เว้นอาบัติเนื่องด้วยคฤหัสถ์	เว้นผู้แสดงความเห็นแย้ง	เว้นผู้ไม่

ได้อยู่ในที่นั้น	(๖/๖๒๖-๖๓๑/๒๙๕-๒๙๙)
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๘.

ธรรมเนียมธรรม



333

พระไตรปิฎกชดุพิเศษ   แก่นพระวนัิยปิฎก

ทรงอนุญาตการประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม
(สงัฆเภทขันธกะ)

	 พระผูม้พีระภาครบัสัง่ว่า	อย่าเลยเทวทตั(ไม่อนญุาตการ

ปฏิบัติเศร้าหมองตามที่พระเทวทัตขอ)	 ภิกษุใดปรารถนาป่า	

ภิกษุนั้นจงถือการอยู่ป่าเป็นวัตร	รูปใดปรารถนาอาราม	จงอยู่

ในอาราม	รูปใดปรารถนาบิณฑบาต	จงถือเที่ยวบิณฑบาตเป็น

วัตร	รูปใดปรารถนานิมนต์	จงยินดีกิจนิมนต์	 รูปใดปรารถนา

ผ้าบังสกุล	จงถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตร	รูปใดปรารถนาคหบดีจีวร	

จงยินดีคหบดีจีวร	 เราอนุญาตโคนไม้เป็นเสนาสนะ	๘	 เดือน	

เราอนุญาตปลาและเน้ือที่บริสุทธิ์โดยส่วนสาม	 คือ	 ไม่ได้เห็น	

ไม่ได้ยิน	ไม่รังเกียจ(ว่าเขาฆ่าเพื่อตน)	(๗/๓๘๔/๑๒๘)

ไม่ทรงเหยียบผ้า
(โพธิร�ชกุม�ร)

	 โพธิราชกุมาร	ทูลอาราธนา	พระพุทธเจ้าข้า	ขอพระผู้มี

พระภาคจงทรงเหยียบผ้า	 ขอพระสุคตจงทรงเหยียบผ้า	 เพื่อ

ความเกื้อกูล	เพื่อความสุขแก่ข้าพระพุทธเจ้าสิ้นกาลนาน
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	 เมือ่โพธริาชกมุารกราบทูลอย่างนีแ้ล้ว	พระผูม้พีระภาค

ทรงดุษณีภาพ(นิ่ง)	

	 แม้ครั้งที่สอง	...	

	 แม้ครั้งที่สาม	...

	 พระผู้มีพระภาคทรงช�าเลืองดูท่านพระอานนท์	 ท่าน

พระอานนท์จึงได้ถวายพรแก่โพธิราชกุมารว่า	 จงม้วนผ้าเถิด	

พระราชกุมาร	พระผู้มีพระภาคจักไม่ทรงเหยียบผ้า

(๗/๑๒๒/๓๒)

เร่ืองความเคารพ

	 คร้ันพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระนครเวสาลี	 ตาม	

พระพุทธาภิรมย์	แล้วเสด็จจาริกทางพระนครสาวัตถี		 	

	 สมัยนั้น	 ภิกษุอันเตวาสิกของพระฉัพพัคคีย์	 รีบไปข้าง

หน้าภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข	 จองวิหาร	 กันที่นอน

ไว้ว่า	 ที่นี้ของอุปัชฌาย์ของพวกเรา	 ที่นี้ของอาจารย์ของพวก

เรา	ที่นี้ของพวกเรา	ครั้งนั้น	ท่านพระสารีบุตรไปล้าหลังภิกษุ

สงฆ์มพีระพุทธเจ้าเป็นประมขุ	เมือ่ภกิษุท้ังหลายจองวิหาร	แล

ที่นอนหมดแล้ว	หาที่นอนไม่ได้	จึงนั่ง	ณ	โคนไม้แห่งหนึ่ง		
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	 ล�าดบันัน้	พระผูม้พีระภาครบัสัง่ให้ประชุมภกิษุสงฆ์	ใน

เพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น	 ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น	 แล้วทรง

สอบถามภิกษุทั้งหลายว่า	

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	ภิกษุไรควรได้อาสนะอันเลิศ	น�้าอัน

เลิศ	บิณฑบาตอันเลิศ

	 ภิกษุบางพวกกราบทูลอย่างนี้ว่า	พระพุทธเจ้าข้า	ภิกษุ

ใดบวชจากตระกูลกษัตริย์	 ภิกษุนั้นควรได้อาสนะอันเลิศ	 น�้า

อันเลิศ	บิณฑบาตอันเลิศ	

	 ภิกษุบางพวกกราบทูลอย่างนี้ว่า	พระพุทธเจ้าข้า	ภิกษุ

ใดบวชจากตระกูลพราหมณ์	ภกิษนุัน้ควรได้อาสนะอนัเลศิ	น�า้

อันเลิศ	บิณฑบาตอันเลิศ	

	 ภิกษุบางพวกกราบทูลอย่างนี้ว่า	พระพุทธเจ้าข้า	ภิกษุ

ใดบวชจากตระกลูคหบด	ีภกิษนุัน้ควรได้อาสนะอนัเลศิ	น�า้อนั

เลิศ	บิณฑบาตอันเลิศ	

	 ภิกษุบางพวกกราบทูลอย่างนี้ว่า	พระพุทธเจ้าข้า	ภิกษุ

ใดจ�าทรงพระสูตรไว้ได้	 ภิกษุนั้นควรได้อาสนะอันเลิศ	 น�้าอัน

เลิศ	บิณฑบาตอันเลิศ

	 ภิกษุบางพวกกราบทูลอย่างนี้ว่า	พระพุทธเจ้าข้า	ภิกษุ

ใดทรงพระวินัย	 ภิกษุน้ันควรได้อาสนะอันเลิศ	 น�้าอันเลิศ	

บิณฑบาตอันเลิศ
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	 ภิกษุบางพวกกราบทูลอย่างนี้ว่า	พระพุทธเจ้าข้า	ภิกษุ

ใดเป็นธรรมกถึก	 ภิกษุนั้นควรได้อาสนะอันเลิศ	 น�้าอันเลิศ	

บิณฑบาตอันเลิศ

	 ภิกษุบางพวกกราบทูลอย่างนี้ว่า	พระพุทธเจ้าข้า	ภิกษุ

ใดได้ปฐมฌาน...	ทติุยฌาน...	ตตยิฌาน...	ภกิษใุดได้จตตุถฌาน	

ภิกษุนั้นควรได้อาสนะอันเลิศ	น�้าอันเลิศ	บิณฑบาตอันเลิศ

	 ภิกษุบางพวกกราบทูลอย่างนี้ว่า	พระพุทธเจ้าข้า	ภิกษุ

ใดเป็นพระโสดาบัน...	พระสกทาคามี...	พระอนาคามี...	ภิกษุ

ใดเป็นพระอรหันต์	 ภิกษุนั้นควรได้อาสนะอันเลิศ	 น�้าอันเลิศ	

บิณฑบาตอันเลิศ

	 ภิกษุบางพวกกราบทูลอย่างนี้ว่า	 ภิกษุใดได้วิชชา	 ๓	

ภิกษุนั้นควรได้อาสนะอันเลิศ	น�้าอันเลิศ	บิณฑบาตอันเลิศ

	 ภิกษุบางพวกกราบทูลอย่างนี้ว่า	พระพุทธเจ้าข้า	ภิกษุ

ใดได้อภิญญา	 ๖	 ภิกษุนั้นควรได้อาสนะอันเลิศ	 น�้าอันเลิศ	

บิณฑบาตอันเลิศ	

	 พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า	

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 เรื่องเคยมีมาแล้ว	 มีต้นไทรใหญ่ต้น

หนึ่งอยู่แถบหิมพานต์	สัตว์	๓	สหายคือ	นกกระทา	๑	ลิง	๑	

ช้าง	๑	อาศยัต้นไทรใหญ่นัน้อยู	่ท้ังสามสตัว์นัน้มไิด้เคารพ	มไิด้

ย�าเกรงกัน	 มีความประพฤติไม่กลมเกลียวกันอยู่	 จึงสัตว์	 ๓	
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สหายน้ันปรึกษากันว่า	 โอ	 พวกเราท�าอย่างไรจึงจะรู้ได้แน่ว่า

บรรดาพวกเราผู้ใดเป็นใหญ่โดยก�าเนิด	 พวกเราจะได้สักการะ	

เคารพ	นบัถอืบูชาผูน้ัน้	แลจะได้ตัง้อยูใ่นโอวาทของผูน้ั้น	จงึนก

กระทาและลิงถามช้างว่า	สหายท่านจ�าเรือ่งเก่าแก่อะไรได้บ้าง

	 ช้างตอบว่า	สหายทั้งหลาย	เมื่อฉันยังเลก็	ฉันเดินคร่อม

ต้นไทรนีไ้ว้	ในหว่างขาหนบีได้ยอดไทรพอระท้องฉนั	ฉนัจ�าเรือ่ง

เก่าได้	ดังนี้

	 นกกระทากับช้างถามลิงว่า	 สหาย	 ท่านจ�าเรื่องเก่าแก่

อะไรได้บ้าง

	 ลิงตอบว่า	สหายทั้งหลาย	 เมื่อฉันยังเล็ก	ฉันนั่งบนพื้น

ดินเคี้ยวกินยอดไทรนี้	ฉันจ�าเรื่องเก่าได้	ดังนี้

	 ลิงและช้างถามนกกระทาว่า	สหาย	ท่านจ�าเรื่องเก่าแก่

อะไรได้บ้าง

	 นกกระทาตอบว่า	 สหายทั้งหลาย	 ในสถานท่ีโน้นมี

ต้นไทรใหญ่	ฉันกินผลจากต้นไทรใหญ่นั้น	แล้วได้ถ่ายมูลไว้	ณ	

สถานทีน่ี	้ต้นไทรต้นนีเ้กดิจากต้นไทรใหญ่น้ัน	เพราะฉะนัน้	ฉัน

จึงเป็นใหญ่กว่าโดยก�าเนิด	

	 ลงิกบัช้างได้กล่าวกับนกกระทาว่า	บรรดาพวกเรา	ท่าน

เป็นผู้ใหญ่กว่า	โดยก�าเนิด	พวกเราจักสักการะ	เคารพ	นับถือ	

บูชาท่านและจะตั้งอยู่ในโอวาทของท่าน
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	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 นกกระทาได้ให้ลิงกับช้างสมาทาน

ศีลห้า	 และตนเองก็ประพฤติสมาทานในศีลห้า	 สัตว์ทั้งสามมี

ความเคารพย�าเกรงกนั	มคีวามประพฤตกิลมเกลยีวกนัอยูเ่บือ้ง

หน้าแต่ตายเพราะกายแตก	ได้เข้าถงึสคุตโิลกสวรรค์	ดกูรภิกษุ

ทั้งหลาย	วัตรจริยานี้แล	ได้ชื่อว่าติตติริยพรหมจรรย์ฯ

	 คนเหล่าใด	 ฉลาดในธรรม	 ประพฤติอ่อนน้อมต่อท่าน

ผู ้ใหญ่	 ย่อมเป็นผู ้ อันมหาชนสรรเสริญในปัจจุบันนี้	 ทั้ง

สัมปรายภพของคนเหล่านั้นเป็นสุคติแล

	 ดกูรภิกษุท้ังหลาย	แท้จริงสตัว์เหล่านัน้เป็นดริจัฉาน	ยงั

มีความเคารพ	 ย�าเกรงกัน	 มีความประพฤติกลมเกลียวกันอยู	่

การที่พวกเธอเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่เรากล่าวดีแล้วอย่าง

นี้	มีความเคารพย�าเกรงกัน	มีความประพฤติกลมเกลียวกันอยู่	

นั่นจะพึงงามในธรรมวินัยนี้โดยแท้

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	เราอนุญาตการกราบไหว้	การลุกรับ	

การท�าอญัชลกีรรม	การท�าสามจีกิรรม	อาสนะทีเ่ลศิ	น�า้อนัเลศิ	

บิณฑบาตอันเลิศ	 ตามล�าดับผู้แก่กว่า	 อนึ่ง	 ภิกษุไม่ควรเกียด

กันเสนาสนะของสงฆ์ตามล�าดับผู้แก่กว่า	 รูปใดเกียดกันต้อง

อาบัติทุกกฏ	(๗/๒๖๐-๒๖๓/๗๒-๗๕)



339

พระไตรปิฎกชดุพิเศษ   แก่นพระวนัิยปิฎก

บุคคลที่ไม่ควรไหว้ ๑๐ จำาพวก

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	บุคคล	๑๐	จ�าพวกนี้	อันภิกษุไม่ควร

ไหว้คืออนัภกิษผูุ้อปุสมบทก่อนไม่ควรไหว้ภกิษุผูอุ้ปสมบทภาย

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�าพวกนี้แล	อันภิกษุไม่ควรไหว้	

(๗/๒๖๔/๗๕)

       

บุคคลที่ควรไหว้ ๓ จำาพวก

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	บุคคล	๓	จ�าพวกนี้	ภิกษุควรไหว้	คือ
ภกิษุผู้อปุสมบทภายหลงั	ควรไหว้ภกิษผุูอ้ปุสมบทก่อน	๑	ควร
ไหว้ภิกษุนานาสังวาสผู้แก่กว่า	 แต่เป็นธรรมวาที	 ๑	 ควรไหว้
ตถาคตผู้อรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบในโลก	ทั้งเทวโลก	มารโลก	
พรหมโลก	ในหมูส่ตัว์พร้อมท้ังสมณพราหมณ์	เทวดาและมนษุย์	

บุคคล	๓	จ�าพวกนี้แล	ภิกษุควรไหว	้(๗/๒๖๔/๗๕-๗๖)
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คุณสมบัติของทูต

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	ผู้ประกอบด้วยองค์	๘	ควรท�าหน้าที่

ทูต	องค์	๘	เป็นไฉน	คือ	

	 ๑.	รับฟัง

	 ๒.	ให้ผู้อื่นฟัง

	 ๓.	ก�าหนด

	 ๔.	ทรงจ�า

	 ๕.	เข้าใจความ

	 ๖.	ให้ผู้อื่นเข้าใจความ

	 ๗.	ฉลาดต่อประโยชน์และมิใช่ประโยชน์

	 ๘.	ไม่ก่อความทะเลาะ

	 ดกูรภิกษท้ัุงหลาย	ภกิษผุูป้ระกอบด้วยองค์	๘	นีแ้ล	ควร

ท�าหน้าที่ทูต	(๗/๓๙๘/๑๓๓)

ธรรมเนียม

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	เราอนุญาตการกราบไหว้	การลุกรับ	
การท�าอญัชลกีรรม	การท�าสามจีกิรรม	อาสนะทีเ่ลศิ	น�า้อนัเลศิ	
บิณฑบาตอันเลิศ	 ตามล�าดับผู้แก่กว่า	 อนึ่ง	 ภิกษุไม่ควรเกียด
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กันเสนาสนะของสงฆ์ตามล�าดับผู้แก่กว่า	 รูปใดเกียดกันต้อง
อาบัติทุกกฏ	(๗/๒๖๓/๗๕)
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 เราอนุญาตให้ภิกษุนวกะผู้สอน	 นั่ง
บนอาสนะเสมอกันหรือสูงกว่าได้	 ด้วยความเคารพธรรม	 ให้
ภิกษุเถระผู้เรียน	 นั่งบนอาสนะเสมอกันหรือต�่ากว่าได้	 ด้วย
ความเคารพธรรม	(๗/๒๘๔/๘๓)
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	ภิกษุไม่พึงเหยียบผืนผ้าที่ปูไว้	รูปใด
เหยียบ	ต้องอาบัติทุกกฏ	(๗/๑๒๓/๓๒)
	 ดกูรภกิษท้ัุงหลาย	เราอนญุาตให้รบัของหอมแล้วเจมิไว้
ทีบ่านประตหูน้าต่าง	ให้รบัดอกไม้แล้ววางไว้ในส่วนข้างหนึง่ใน
วิหาร	(๗/๑๐๕/๒๕-๒๖)
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 ภิกษุไม่พึงไปดูการฟ้อนร�า	 การขับ
ร้องหรือการประโคมดนตรี	รูปใดไป	ต้องอาบัติทุกกฏ	
(๗/๑๙/๖)
	 ดกูรภกิษุทัง้หลาย	ภกิษไุม่พงึสวดพระธรรมด้วยท�านอง
ยาวคล้ายเพลงขับ	รูปใดสวดต้องอาบัติทุกกฏ	(๗/๒๐/๖)	
	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 เราอนุญาตให้สวดเป็นท�านอง
สรภัญญะได้	(๗/๒๑/๗)
	 ดูกรภิกษุท้ังหลาย	 ภิกษุไม่พึงแสดงอิทธิปาฎิหาริย์	 ซึ่ง
เป็นธรรมอนัยวดยิง่ของมนษุย์แก่พวกคฤหัสถ์	รปูใดแสดง	ต้อง

อาบัติทุกกฏ	(๗/๓๓/๑๑) 
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๙.

การวนิิจฉัยธรรม



343

พระไตรปิฎกชดุพิเศษ   แก่นพระวนัิยปิฎก

หลักวินิจฉัยธรรมวินัย
(ภิกขุณีวภิังค์)

	 ดูกรโคตมี	เธอพึงรู้ธรรมเหล่าใดว่า	ธรรมเหล่านี้เป็นไป

เพื่อความคลายก�าหนัด	 ไม่ใช่เพ่ือมีความก�าหนัด	 เป็นไปเพื่อ

ความพราก	ไม่ใช่เพือ่ความประกอบ	เป็นไปเพือ่ความไม่สะสม	

ไม่ใช่เพื่อความสะสม	เป็นไปเพื่อความมักน้อย	ไม่ใช่เพื่อความ

มกัมาก	เป็นไปเพือ่ความสนัโดษ	ไม่ใช่เพือ่ความไม่สนัโดษ	เป็น

ไปเพื่อความสงัด	 ไม่ใช่เพื่อความคลุกคลีด้วยหมู่	 เป็นไปเพื่อ

ปรารภความเพยีร	ไม่ใช่เพือ่ความเกยีจคร้าน	เป็นไปเพือ่ความ

เลี้ยงง่าย	 ไม่ใช่เพื่อความเลี้ยงยาก	 ดูกรโคตมี	 เธอพึงทรงจ�า

ธรรมเหล่านัน้ไว้โดยส่วนเดียวว่า	นัน่เป็นธรรม	นัน่เป็นวนิยั	นัน่

เป็นสัตถุศาสน์	(๗/๕๒๓/๒๑๓)

มหาโจร ๕ จำาพวก
(ป�ร�ชกิกัณฑ์)

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	มหาโจร	๕	จ�าพวกนี้	มีปรากฏอยู่ใน

โลก	
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	 ๑.	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	ภิกษุผู้เลวทรามบางรูปในธรรม

วินัยนี้	ย่อมปรารถนาอย่างนี้ว่า	เมื่อไรหนอ	เราจึงจักเป็นผู้อัน

ภิกษุร้อยหนึ่ง	 หรือพันหนึ่งแวดล้อมแล้วเที่ยวจาริกไปในคาม

นิคมและราชธานี	 อันคฤหัสถ์และบรรพชิต	 สักการะ	 เคารพ	

นับถือ	 บูชา	 ย�าเกรง	 ได้จีวร	 บิณฑบาต	 เสนาสนะ	 และ

คลิานปัจจัยเภสชับรขิาร	สมยัต่อมา	เธอเป็นผูอ้นัภกิษรุ้อยหนึง่	

หรือพันหนึ่งแวดล้อมแล้ว	 เที่ยวจาริกไปในคามนิคมและ

ราชธานี	อันคฤหัสถ์และบรรพชิตสักการะ	เคารพ	นับถือ	บูชา	

ย�าเกรงแล้ว	ได้จวีร	บณิฑบาต	เสนาสนะ	และคลิานปัจจยัเภสชั

บริขารทั้งหลาย	

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	นี้เป็นมหาโจรจ�าพวกที่	๑	มีปรากฏ

อยู่ในโลก

	 ๒.	ดูกรภิกษุทั้งหลาย	อีกข้อหนึ่ง	ภิกษุผู้เลวทรามบาง

รูปในธรรมวินัยนี้	 เล่าเรียนธรรมวินัยอันตถาคตประกาศแล้ว	

ย่อมยกตนขึ้น	

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	นี้เป็นมหาโจรจ�าพวกที่	๒	มีปรากฏ

อยู่ในโลก	

	 ๓.	ดูกรภิกษุทั้งหลาย	อีกข้อหนึ่ง	ภิกษุผู้เลวทรามบาง

รูปในธรรมวินัยนี้	ย่อมตามก�าจัดเพื่อนพรหมจารี	ผู้หมดจด	ผู้

ประพฤติพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์อยู่ด้วยธรรมอันเป็นข้าศึกแก่
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พรหมจรรย์อันหามูลมิได้	

	 ดูกรภิกษุทั้งหลาย	นี้เป็นมหาโจรจ�าพวกที่	๓	มีปรากฏ

อยู่ในโลก

	 ๔.	ดูกรภิกษุทั้งหลาย	อีกข้อหนึ่ง	ภิกษุผู้เลวทรามบาง

รูปในธรรมวินัยนี้	 ย่อมสงเคราะห์เกลี้ยกล่อมคฤหัสถ์ทั้งหลาย	

ด้วยครภุณัฑ์	ครบุรขิาร	ของสงฆ์	คอื	อาราม	พืน้ทีอ่าราม	วหิาร	

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�าพวกที่	๔	มีปรากฏ

อยู่ในโลก

	 ๕.	ดกูรภิกษท้ัุงหลาย	ภิกษผุูก้ล่าวอวดอตุตรมินสุสธรรม	

อนัไม่มอียู	่อนัไม่เป็นจริง	นีจ้ดัเป็นยอดมหาโจรในโลกพร้อมท้ัง

เทวโลก	 มารโลก	 พรหมโลก	 ในหมู ่สัตว์พร้อมท้ังสมณะ

พราหมณ์	เทวดา	และมนุษย์	ข้อนั้น	เพราะเหตุไร	เพราะภิกษุ

นั้น	ฉันก้อนข้าวของชาวแว่นแคว้น	ด้วยอาการแห่งคนขโมย

(๑/๒๓๐/๓๓๒-๓๓๓)
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คณะกรรมก�รจัดทำ�พระไตรปิฎกชดุพิเศษ

ประธาน   

รองประธาน

กรรมการ

   

หัวหน้าศิลปกรรม 

กรรมการและเลขานุการ

ดร.ไชย	ณ	พล		อัคราศุภเศรษฐ์

อาจารย์สุดาทิพย์		เจียรวงศ์		

ดร.อนันต์		เจียรวงศ์

ทพญ.พินีกาญจน์		ลาภานันท์

ทพ.วรวิช		เลิศสิน

ภญ.ศรีสันต์		ตะล่อมสิน

อาจารย์มสาฤทธิ์		อริยะ

อาจารย์นิรมล		จิรปิติ


