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พระวินัยปฎก
เลมที่ ๔
มหาวรรค ภาคที่ ๑
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น
มหาขันธกะ
โพธิกถา ปฏิจจสมุปบาทมนสิการ
[๑] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคเจา แรกตรัสรูประทับอยู ณ ควง
ไมโพธิพฤกษใกลฝงแมน้ําเนรัญชรา ในอุรุเวลาประเทศ ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งดวยบัลลังกเดียว เสวยวิมุตติสุข ณ ควงไมโพธิพฤกษ
ตลอด ๗ วัน และทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาทเปนอนุโลมและปฏิโลม ตลอด
ปฐมยามแหงราตรี วาดังนี้:ปฏิจจสมุปบาท อนุโลม
เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร
เพราะสังขารเปนปจจัย
จึงมีวิญญาณ
เพราะวิญญาณเปนปจจัย
จึงมีนามรูป
เพราะนามรูปเปนปจจัย
จึงสฬายตนะ
เพราะสฬายตนะเปนปจจัย
จึงมีผัสสะ
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เพราะผัสสะเปนปจจัย
จึงมีเวทนา
เพราะเวทนาเปนปจจัย
จึงมีตัณหา
เพราะตัณหาเปนปจจัย
จึงมีอุปาทาน
เพราะอุปาทานเปนปจจัย
จึงมีภพ
เพราะภพเปนปจจัย
จึงมีชาติ
เพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชรา มรณะ โสกะ
ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส.
เปนอันวากองทุกขทั้งมวลนั่นยอมเกิด ดวยประการฉะนี้.
ปฏิจจสมุปบาท ปฏิโลม
อนึ่ง เพราะอวิชชานั่นแหละดับโดยไมเหลือ ดวยมรรคคือวิราคะ
สังขารจึงดับ
เพราะสังขารดับ
วิญญาณจึงดับ
เพราะวิญญาณดับ
นามรูปจึงดับ
เพราะนามรูปดับ
สฬายตนะจึงดับ
เพราะสฬายตนะดับ
ผัสสะจึงดับ
เพราะผัสสะดับ
เวทนาจึงดับ
เพราะเวทนาดับ
ตัณหาจึงดับ
เพราะตัณหาดับ
อุปาทานจึงดับ
เพราะอุปทานดับ
ภพจึงดับ
เพราะภพดับ
ชาติจึงดับ
เพราะชาติดับ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ
ทุกข โทมนัส อุปยาส จึงดับ.
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เปนอันวากองทุกขทั้งมวลนั่นยอมดับ ดวยประการฉะนี้.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนั้นแลว จึงทรง
เปลงอุทานนี้ในเวลานั้น วาดังนี้:พุทธอุทานคาถาที่ ๑
เมื่อใดแล ธรรมทั้งหลาย ปรากฏ
แกพราหมณ ผูมีเพียรเพงอยู เมื่อนั้น ความ
สงสัยทั้งปวง ของพราหมณนั้นยอมสิ้นไป
เพราะมารูธรรมพรอมทั้งเหตุ.
[๒] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงมนสิการปฎิจจสมุปบาท เปน
อนุโลม และปฏิโลมตลอดมัชฌิมยามแหงราตรี วาดังนี้ :ปฏิจจสมุปบาท อนุโลม
เพราะอวิชาเปนปจจัย
เพราะสังขารเปนปจจัย
เพราะวิญญาณเปนปจจัย
เพราะนามรูปเปนปจจัย
เพราะสฬายตนะเปนปจจัย
เพราะผัสสะเปนปจจัย
เพราะเวทนาเปนปจจัย
เพราะตัณหาเปนปจจัย
เพราะอุปาทานเปนปจจัย
เพราะภพเปนปจจัย

จึงมีสังขาร
จึงมีวิญญาณ
จึงมีนามรูป
จึงมีสฬายตนะ
จึงมีผัสสะ
จึงมีเวทนา
จึงมีตัณหา
จึงมีอุปาทาน
จึงมีภพ
จึงมีชาติ
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เพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชรา มรณะ โสกะ
ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส.
เปนอันวากองทุกขทั้งมวลนั่นยอมเกิด ดวยประการฉะนี้.
ปฏิจจสมุปาท ปฏิโลม
อนึ่ง เพราะอวิชชานั่นแหละดับโดยไมเหลือ ดวยมรรคคือวิราคะ
สังขาร จึงดับ
เพราะสังขารดับ
วิญญาณจึงดับ
เพราะวิญญาณดับ
นามรูปจึงดับ
เพราะนามรูปดับ
สฬายตนะจึงดับ
เพราะสฬายตนะดับ
ผัสสะจึงดับ
เพราะผัสสะดับ
เวทนาจึงดับ
เพราะเวทนาดับ
ตัณหาจึงดับ
เพราะตัณหาดับ
อุปาทานจึงดับ
เพราะอุปาทานดับ
ภพจึงดับ
เพราะภพดับ
ชาติจึงดับ
เพราะชาติดับ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข
โทมนัส อุปายาส จึงดับ.
เปนอันวากองทุกขทั้งมวลนั่นยอมดับ ดวยประการฉะนี้.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนั้นแลว จึงทรง
เปลงอุทานนี้ในเวลานั้น วาดังนี้:-
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พุทธอุทานคาถาที่ ๒
เมื่อใดแล ธรรมทั้งหลายปรากฏแก
พราหมณ ผูมีเพียรเพงอยู เมื่อนั้น ความ
สงสัยทั้งปวง ของพราหมณนั้นยอมสิ้นไป
เพราะไดรูความสั้นแตงปจจัยทั้งหลาย.
[๓] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาท เปน
อนุโลมและปฏิโลม ตลอดปจฉิมยามแหงราตรี วาดังนี้:ปฏิจจสมุปบาท อนุโลม
เพราะอวิชชาเปนปจจัย
จึงมีสังขาร
เพราะสังขารเปนปจจัย
จึงมีวิญญาณ
เพราะวิญญาณเปนปจจัย
จึงมีนามรูป
เพราะนามรูปเปนปจจัย
จึงมีสฬายตนะ
เพราะสฬายตนะเปนปจจัย
จึงมีผัสสะ
เพราะผัสสะเปนปจจัย
จึงมีเวทนา
เพราะเวทนาเปนปจจัย
จึงมีตัณหา
เพราะตัณหาเปนปจจัย
จึงมีอุปาทาน
เพราะอุปาทานเปนปจจัย
จึงมีภพ
เพราะภพเปนปจจัย
จึงมีชาติ
เพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ
ทุกข โทมันส อุปายาส.
เปนอันวากองทุกขทั้งมวลนั่นยอมเกิด ดวยประการฉะนี้.
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ปฏิจจสมุปบาท ปฏิโลม
อนึ่ง เพราะอวิชชานั่นแหละดับโดยไมเหลือ ดวยมรรคคือวิราคะ
สังขาร จึงดับ
เพราะสังขารดับ
วิญญาณจึงดับ
เพราะวิญญาณดับ
นามรูปจึงดับ
เพราะนามรูปดับ
สฬายตนะจึงดับ
เพราะสฬายตนะดับ
ผัสสะจึงดับ
เพราะผัสสะดับ
เวทนาจึงดับ
เพราะเวทนาดับ
ตัณหาจึงดับ
เพราะตัณหาดับ
อุปาทานจึงดับ
เพราะอุปาทานดับ
ภพจึงดับ
เพราะภพดับ
ชาติจึงดับ
เพราะชาติดับ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ
ทุกข โทมนัส อุปายาส จึงดับ.
เปนอันวากองทุกขทั้งมวลนั่นยอมดับ ดวยประการฉะนี้.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนั้นแลว จึงทรง
เปลงอุทานนี้ในเวลานั้น วาดังนี้:พุทธอุทานคาถาที่ ๓
เมื่อใดแล ธรรมทั้งหลาย ปรากฏ
แกพราหมณ ผูมีเพียรเพงอยู เมื่อนั้น
พราหมณนั้น ยอมกําจัดมารและเสนาเสียได
ดุจพระอาทิตยอุทัยทําอากาศใหสวาง ฉะนั้น.
โพธิกถา จบ
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ตติยสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัยปฎก
มหาขันธกวรรณนา มหาวรรค
อปโลกถา
พระมหาเถระทั้งหลาย ผูรูเนื้อความในขันธกะ ไดสังคายนาขันธกะ
อันใด เปนลําดับแหงการสังคายนาปาติโมกขทั้ง ๒. บัดนี้ถึงลําคับสังวรรณนา
แหงขันธกะนั้นแลว, เพราะฉะนั้น สังวรรณนานี้จึงเปนแตอธิบายความยังไม
ชัดเจนแหงขันธกะนั้น, เนื้อความเหลาใด แหงบทเหลาใด ขาพเจาทั้งหลาย
ไดประกาศแลวในบทภาชนีย ถาวาขาพเจาจะตองกลาวซ้ําเนื้อความเหลานั้น
แหงบทเหลานั้นอีกไซร, เมื่อไรจักจบ. สวนเนื้อความเหลาใดชัดเจนแลว จะมี
ประโยชนอะไรดวยการสังวรรณนาเนื้อความเหลานั้น. ก็แลเนื้อความเหลาใด
ยังไมชัดเจน ดวยอธิบายและอนุสนธิ และดวยพยัญชนะ เนื้อความเหลานั้น
ไมพรรณนาไวใคร ๆ ก็ไมสามารถจะทราบได. เพราะฉะนั้น จึงมีสังวรรณนา
นัยเนื้อความเหลานนั้น ดังนี้:อรรถกถาโพธิกถา
ในคําวา เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา อุรุเวลาย วิหรติ นชฺชา
เนรฺชราย ตีเร โพธิรุกฺขมูเล ปฐมาภิสมฺพุทฺโธ นี้.
ถึงจะไมมีเหตุพิเศษเพราะตติยาวิภัตติ เหมือนในคําที่วา เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา เวรฺชย เปนตน ก็จริงแล, แตโวหารนี้ ทานยก
ขึ้นดวยตติยาวิภัตติเหมือนกัน เพราะเพงวินัย เพราะฉะนั้น ผูศึกษาพึง

พระวินัยปฎก มหาวรรค เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 8
ทราบสันนิษฐานวา คํานั้นทานกลาวตามทํานองโวหารที่ยกขึ้นแตแรกนั่น เอง.
ในคําอื่น ๆ นอกจากคํานี้ แมอื่นอีกแตเห็นปานนี้ก็นัยนั้น.
ถามวา ก็อะไรเปนประโยชนในการกลาวคํานั้นเลา ?.
ตอบวา การแสดงเหตุทั้งแตแรกแหงวินัยกรรมทั้งหลาย มีบรรพชา
เปนตน เปนประโยชน.
จริงอยู ผูศึกษาพึงทราบวา ประโยชนในการกลาวคํานั้น ก็คือการ
แสดงเหตุตั้งแตแรกแหงวินัยกรรมทั้งหลาย มีบรรพชาเปนตนเหลานั้น อยาง
นี้วา บรรพชาและอุปสมบทอันใด ซึ่งพระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตอยางนี้
วา ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบรรพชาและอุปสมบทดวยไตรสรณคมนเหลานี้
ดังนี้๑ และวัตรทั้งหลายมีอุปชฌายวัตร อาจริยวัตรเปนตนเหลาใด ซึ่งทรง
อนุญาตในที่ทั้งหลายมีกรุงราชคฤหเปนตน บรรพชาอุปสมบทและอุปชฌายวัตรเปนตน เหลานั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงบรรลุอภิสัมโพธิญาณแลว ให
๗ สัปคาหผานพนไปที่โพธิมัณฑ ทรงประกาศพระธรรมจักรในกรุงพาราณสี
แลว เสด็จถึงสถานนี้ ๆ โดยลําดับนี้ ทรงบัญญัติแลวเพราะเรื่องนี้ ๆ.
ในบทเหลานั้น บทวา อุรุเวลาย . ไดแก ที่แดนใหญ. อธิบายวา
ที่กองทรายใหญ. อีกประการหนึ่ง ทราย เรียกวาอุรุ, เขตคัน เรียกวาเวลา.
แลพึงเห็นความในบทนี้ อยางนี้วา ทรายที่เขาขนมาเพราะเหตุที่ลวงเขตคัน
ชื่ออุรุเวลา.
ไดยินวา ในอดีตสมัย เมื่อพระพุทธเจายังไมเสด็จอุบัติ กุลบุตรหมื่น
คนบวชเปนดาบสอยูที่ประเทศนั้น วันหนึ่งไดประชุมกันทํากติกาวัตรไววา
ธรรมดากายกรรม วจีกรรม เปนของปรากฏแกผูอื่นได ฝายมโนกรรม หา
๑. มหาวคฺค ปฐม. ๔๒.
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ปรากฏไม เพราะฉะนั้น ผูใดตรึกกามวิตกหรือพยาบาทวิตก หรือวิหิงสาวิตก
คนอื่นที่จะโจทผูนั้นยอมไมมี ผูนั้นตองโจทคนดวยคนเองแลว เอาหอ
แหงใบไม๑ ขนทรายมาเกลี่ยในที่นี้ ดวยตั้งใจวา นี่พึงเปนทัณฑกรรม จําเดิม
แตนั้นมาผูใดตรึกวิตกเชนนั้น ผูนั้นยอมใชหอแหงใบไมขนทรายมาเกลี่ยในที่
นั้น. ดวยประการอยางนี้ กองทรายในที่นั้นจึงใหญขึ้นโดยลําดับ. ภายหลังมา
ประชุมชนในภายหลัง จึงไดแวดลอมกองทรายใหญนั้นทําใหเปนเจดียสถาน.
ขาพเจาหมายเอากองทรายนั้นกลาววา บทวา อุรุเวลาย ไดแกที่แดน
ใหญ อธิบายวา ที่กองทรายใหญ. หมายเอากองทรายนั้นเองกลาววา อีก
ประการหนึ่ง ทราย เรียกวาอุรุ, เขตคัน เรียกวาเวลา. และพึงเห็นความใน
บทนี้ อยางนี้วา ทรายที่เขาขนมา เพราะเหตุที่ลวงเขตคัน ชื่ออุรุเวลา.
บทวา โพธิรุกฺขมูเล มีความวา ญาณในมรรค ๔ เรียกวา โพธิญาณ
พระผูมีพระภาคเจาทรงบรรลุโพธิญาณนั้นที่ตนไมนี้ เพราะฉะนั้นตนไมจึง
พลายไดนามวา โพธิพฤกษดวย ที่โคนแหงโพธิพฤกษนั้นชื่อวา โพธิรุกขมูล.
บทวา ปมาภิสมพุทฺโธ ไดแก แรกตรัสรู. อธิบายวา เปนผู
ตรัสรูพรอมเสร็จกอนทุกอยางทีเดียว.
บทวา เอกปลฺลงฺเกน มีความวา ประทับนั่ง ดวยบัลลังกอันเดียว
ตามที่ทรงคูแลวเทานั้น ไมเสด็จลุกขึ้นแมครั้งเดียว.
บทวา วิมุตฺติสุขปฏิส เวที มีความวา เสวยวิมุตติสุข คือสุขที่เกิด
แตผลสมาบัติ.
๑. หรือวาใบไมสําหรับหอ ตามนัยอรรถกถา สตฺติคุมฺพชาตก ที่ทานชักมาไวไน
มงฺคลตฺถทีปนี
วา ปตฺตปูฏสฺเสวาติ. . . ปลิเวจนปณฺณสฺเสว. นาจะเปนอยางที่เรียกวา กระทง คือเอาใบ
ไมมาเย็บมากลัดติดกันเปนภาชนะใสของได. โนโยชนา ภาค ๒ หนา ๑๖๗ แกวา ปตฺตปู
เฎนาติ ปณฺณปูเฏน.
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บทวา ปฏิจฺจสมุปฺปาท ไดแก ปจจยาการ. จริง ปจจยาการทาน
เรียกวา ปฏิจจสมุปบาท เพราะอรรถวิเคราะหวา อาศัยกันและกัน ยังธรรม
ที่สืบเนื่องกันใหเกิดขึ้น. ความสังเขปในบทวา ปฏิจฺจสมุปฺปาท นี้ เทานี้.
สวนความพิสดาร ผูปรารถนาวินิจฉัยที่พรอมมูลดวยอาการทั้งปวง พึงถือเอา
จากวิสุทธิมรรค และมหาปกรณ.
บทวา อนุโลมปฏิโลม มีวิเคราะหวา ตามลําดับดวย ทวนลําดับ
ดวย ชื่อวาทั้งตามลําดับทั้งทวนลําดับ. ผูศึกษาพึงเห็นความในบทอยางนี้แล
วา ในอนุโลมและปฏิโลมทั้ง ๒ นั้น ปจจยาการมีอวิชชาเปนตน ที่ทานกลาว
โดยนัยวา อวิชิชาปจฺจยา สงฺขารา ดังนี้ เรียกวา อนุโลม เพราะทํากิจที่ตน
พึงทําปจจยาการนั้นนั่นเอง ที่ทานกลาวโดยนัยเปนตนวา อวิชฺชาย เตฺวว
อเสสวิราคนิโรธา สงฺขารนิโรโธ ดังนี้ เมื่อดับเพราะนิโรธ คือไม
เกิดขึ้นยอมไมทํากิจนั้น เพราะฉะนั้น จึงเรียกวา ปฏิโลม เพราะไมทํากิจนั้น.
อีกอยางหนึ่ง ปจจยาการที่กลาวแลว ตามนัยกอนนั่นแล เปนไปตาม
ประพฤติเหตุ นอกนี้เปนไปยอนประพฤติเหตุ. ก็แลความเปนอนุโลมและปฎิโลม
ในปจจยาการนี้ ยังไมตองดวยเนื้อความอื่นจากนี้ เพราะทานมิไดกลาวตั้งแต
ตนจนปลายและตั้งแตปลายจนถึงตน.
บทวา มนสากาสิ ตัดบทวา มนสิ อกาสิ แปลวา ไดทําในพระหฤทัย
ในอนุโลมและปฏิโลมทั้ง ๒ นั้น พระผูมีพระภาคเจาไดทรงทําในพระหฤทัย
ดวยอนุโลมดวยประการใด เพื่อแสดงประการนี้กอนพระธรรมสังคาหกาจารย
จึงกลาวคําวา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา เปนตน. ในคํานั้นผูศึกษาพึงทราบ
ความในทั้งปวงโดยนัยนี้วา อวิชฺชานี้ดวย เปนปจจัยดวย เพราะฉะนั้น ชื่อ
๑. วิ. ปฺา. ตติย. ๑๐๗.
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วา อวิชชาเปนปจจัย, สังขารทั้งหลายยอมเกิดพรอม เพราะอวิชชาอันเปน
ปจจัยนั้น ความสังเขปในบทวา มนสากาสิ นี้เทานี้. สวนความพิสดารผูตอง
การวินิจฉัยที่พรอมมูลดวยอาการทุกอยาง พึงถือเอาจากวิสุทธิมรรค๑ สัมโมหวิโนทนี๒ และอรรถกถาแหงมหาวิภังค. และพระผูมีพระภาคเจาไดทรงทําใน
พระหฤหัย โดยปฏิโลมดวยประการใด เพื่อแสดงประการนี้ ทานจึงกลาวคําวา
อวิชฺชาย เตฺวว อเสสวิราคนิโรธา สงฺขารนิโรโธ เปนตน.
ในคํานั้นพึงทราบวินิจฉัยดังนี้ บทวา อวิชฺชาย เตฺวว ตัดบทวา
อวิชฺชาย ตุ เอว.
บทวา อเสสวิราคนิโรธา มีความวา เพราะดับไมเหลือดวยมรรค
กลาวคือวิราคะ.
บทวา สงฺขารนิโรโธ ไดแก ความดับ คือความไมเกิดขึ้นแหง
สังขารทั้งหลาย. ก็แลเพื่อแสดงวา ความดับแหงวิญญาณ จะมีก็เพราะดับแหง
สังขารทั้งหลายที่ดับไปแลวอยางนั้น และธรรมทั้งหลายมีวิญญาณเปนตน. จะ
เปนธรรมที่ดับดีแลวทีเคียว ก็เพราะดับแหงธรรมทั้งหลายมีวิญญาณเปนตน
ทานจึงกลาวคําวา สงฺขารนิโรธา วิฺาณนิโรโธ เปนตน แลวกลาว
คําวา กองทุกขทั้งสิ้นนี้เปนอันดับไปดวยประการอยางนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา เกวลสฺส ไดแกทั้งมวลหรือลวน ความวา
ปราศจากสัตว.
บทวา ทุกฺขกฺขนฺธสฺส ไดแกกองทุกข.
สองบทวา นิโรโธ โหติ มีความวา ความไมเกิดยอมมี.
๑. วิ. ปฺา. ตติยะ. ๑๒๔. ๒. สมฺ. วิ. ๑๖๘.
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สองบทวา เอตมตฺถ วิทิตฺวา มีความวา เนื้อความนี้ใดที่พระธรรมสังคาหกาจารยกลาววา กองทุกขมีสังขารเปนตน เปนอันเกิคขึ้นดวย
อํานาจแหงปจจัยมีอวิชชาเปนตน และเปนอันดับไปดวยอํานาจดับแหงปจจัย
มีอวิชชาเปนตนดังนี้ ทรงทราบเนื้อความนั้นดวยอาการทั้งปวง.
สองบทวา ตาย เวลาย ไดแก ในเวลาที่ทรงทราบเนื้อความนั้น ๆ.
บทวา อิม อุทาน อุทาเนสิ มีความวา ทรงเปลงอุทานชึ่งมี
ญาณอันสัมปยุตดวยโสมนัสเปนเดนเกิด มีคําวา ยทา ทเว ปาตุภวนฺติ
เปนตน ซึ่งแสดงอานุภาพแหงความทรงทราบเหตุและธรรมที่เกิดแตเหตุ ใน
เนื้อความที่ทรงทราบแลวนั้น มีคําอธิบายวา ทรงเปลงพระวาจาแสดงความ
เบิกบานพระหฤทัย.
เนื้อความแหงอุทานนั้นวา บทวา ยทา หเว ไดแก ในกาลใดแล.
บทวา ปาตุภวนฺติ ไดแก ยอมเกิด. โพธิปกขิยธรรม ซึ่งให
สําเร็จความตรัสรูปจจยาการโดยอนุโลม ชื่อวาธรรม.
อีกอยางหนึ่ง บทวา ปาตุภวนฺติ มีความวา แจมแจง คือเปน
ของชัดเจน ปรากฏดวยอํานาจความรูตรัสรู. ธรรมคืออริยสัจ ๔ ชื่อวาธรรม.
ความเพียรเรียกวา อาตาปะ เพราะอรรถวายางกิเลสใหรอน.
บทวา อาตาปโน ไดแก ผูมีความเพียรอันบุคคลพึงตั้งไวชอบ.
บทวา ฌายโต มีความวา ผูเพงดวยฌาน ๒ คือ ดวยการกําหนดคือ
อารัมมณูปนิชฌาน ๑ ดวยการกําหนดคือลักขณูปนิชฌาน ๑.
บทวา พฺราหฺมณสฺส ไดแก พระขีณาสพผูลอยบาปแลว.
หลายบทวา อถสฺส กงฺขา วปยนฺติ มีความวา เมื่อนั้นความ
สงสัยของพราหมณนั้น คือผูมีธรรมปรากฏแลวอยางนั้นยอมสิ้นไป.
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บทวา สพฺพา มีความวา ความสงสัยในปจจยาการที่ทานกลาวไว
โดยนัยเปนตนวา เมื่อเขาถามวา ใครเลาหนอ ? ยอมถูกตองพระเจาขา พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ปญหาไมสมควรแก๑ ดังนี้ และโดยนัยเปนตนวา
เมื่อเขาถามวา ขาแตพระองคผูเจริญก็ชราและมรณะเปนอยางไรหนอ. ก็แล
ชราและมรณะนี้จะมีแกใคร ?. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ปญหาไมสมควร
แก. ดังนี้ ๒ และความสงสัย ๑๖ อยางเปนตนวา ในอดีตกาลเราไดมีแลว
หรือหนอ ? ซึ่งมาแลวเพราะยังไมไดตรัสรูปจจยาการนั่นเอง (เหลานี้) ทั้งหมด
ยอมสิ้นไป คือยอมปราศจากไป ยอมดับไป. เพราะเหตุไร ? เพราะเหตุที่
มาทราบธรรมพรอมทั้งเหตุ. มีอธิบายวา เพราะทราบ คือทราบชัด ตรัสรู
ธรรมคือกองทุกขทั้งมวล มีสังขารเปนตนพรอมทั้งเหตุ ดวยเหตุมีอวิชชา
เปนตน.
พึงทราบวินิจฉัยในทุติยวาร:สามบทวา อิม อุทาน อิทาเนสิ มีความวา ทรงเปลงอุทาน
มีประการดังกลาวแลวนี้ ซึ่งแสดงอานุภาพแหงความตรัสรู ความสิ้นปจจัย
กลาวคือนิพพานซึ่งปรากฏแลวอยางนี้วา อวิชฺชาย เตฺวว อเสสวิราคนิโรธา
สงฺขารนิโรโธ ในเนื้อความที่ทรงทราบแลวนั้น.
ความสังเขปในอุทานนั้นดังนี้ตอไปนี้:เพราะไดรู คือไดทราบชัดไดตรัสรูนิพพานกลาวคือความสิ้นปจจัย
ทั้งหลาย เมื่อใดธรรมทั้งหลายมีประการดังกลาวแลวปรากฏแกพราหมณนั้น
ผูมีเพียรเพงอยู เมื่อนั้น ความสงสัยทุกอยางที่จะพึงเกิดขึ้นเพราะไมรูนิพพาน
ยอมสิ้นไป.
๑. ส . นิ. ๑๖ /ขอ ๓๓

๒. ส . นิ. ๑๖/ขอ ๑๒๙
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พึงทราบวินิจฉัยในตติยวาร:สามบทวา อิม อุทาน อุทาเนสิ มีความวา ทรงเปลงอุทาน
มีประการดังกลาวแลวนี้ ซึ่งแสดงอานุภาพแหงอริยมรรคที่เปนเหตุ ทรงทราบ
เนื้อความกลาวคือความเกิดและความดับแหงกองทุกขนั้น ดวยอํานาจกิจ
และดวยทําใหเปนอารมณ.
ความสังเขปในอุทานนั้นดังตอไปนี้:- เมื่อใดแล ธรรมทั้งหลาย
ปรากฏแกพราหมณผูมีเพียรเพงอยู เมื่อนั้น พราหมณนั้นยอมกําจัด เสนา
มารดวยโพธิปกขิยธรรมซึ่งเกิดแลวเหลานั้น หรือดวยอริยมรรคเปนเครื่อง
ปรากฏแหงจตุสัจจธรรมาดํารงอยู ขอวา วิธูปย ติฏติ มารเสน ความ
วา ยอมกําจัด คือผจญ ปราบเสนามาร มีประการดังกลาวแลว โดยนัยเปน
ตนวา การทั้งหลาย เปนเสนาที่ ๑ ของทานดังนี๑้ ดํารงอยู.
ถามวา กําจัดอยางไร ?
ตอบวา เหมือนพระอาทิตยสองอากาศใหสวางฉะนั้น.
อธิบายวา พระอาทิตยขึ้นไปแลว เมื่อสองอากาศใหสวางดวย
รัศมีของตนแล ชื่อวากําจัดมืดเสีย ขอนี้ฉันใด. พราหมณแมนั้นเมื่อตรัสรู
สัจจะทั้งหลายดวยธรรมเหลานั้นหรือดวยมรรคนั้นแล ชื่อวากําจัดเสนามารเสีย
ได ขอนี้ก็ฉันนั้น เพราะฉะนั้น ผูศึกษาพึงทราบสันนิษฐานวาใน ๓ อุทาน
นี้ อุทานที่ ๑ เกิดขึ้นดวยอํานาจความพิจารณาปจจยาการ อุทานที่ ๒ เกิดขึ้น
ดวยอํานาจความพิจารณาพระนิพพาน อุทานที่ ๓ เกิดขึ้นดวยอํานาจความ
พิจารณามรรค ดวยประการฉะนี้.
๑. ขุ. สุ. ๒๕/ขอ ๓๕๕.
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สวนในอุทาน๑ ทานกลาววา ทรงพิจารณา ปฏิจจสมุปบาท โดย
อนุโลมตลอดยามตนแหงราตรี โดยปฏิโลมตลอดยามที่ ๒ โดยอนุโลมและปฏิโลมตลอดยามที่ ๓ คํานั้นทานกลาวหมายเอามนสิการที่พระผูมีพระภาคเจาทรง
ใหเกิดขึ้นตลอดราตรี ดวยทรงตั้งพระหฤทัยวา พรุงนี้เราจักลุกจากอาสนะ
เพราะครบ ๗ วัน. จริงอยู ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจา ไดทรงพิจารณาสวน
อันหนึ่ง ๆ เทานั้น ตลอดปฐมยาม และมัชฌิมยาม ดวยอํานาจแหงความทราบ
ชัดซึ่งปจจยาการ และความบรรลุความสิ้นปจจัย ซึ่งมีอานุภาพอันอุทานคาถา
๒ เบื้องตนแสดงไว แตในที่นี้ พระผูมีพระภาคเจาไดทรงพิจารณาอยางนั้น
ในราตรีวันปาฏิบท. จริงอยู ในราตรีเพ็ญวิสาขมาส พระผูมีพระภาคเจาทรง
ระลึกปุพเพนิวาสในปฐมยาม ทรงชําระทิพยจักษุในมัชฌิยามทรงพิจารณา
ปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมและปฏิโลมในปจฉิมยาม ทรงบรรลุความเปนพระ
สัพพัญูในขณะที่จะพึงกลาววา อรุณจักขึ้นเดี๋ยวนี้. อรุณขึ้นในเวลาติดตอ
กับเวลาที่ไดทรงบรรลุความเปนพระสัพพัญูทีเดียว. แตนั้นพระองคทรงปลอย
วันนั้นใหผานพนไปดวยการนั่งขัดสมาธิฉะนั้นแล แลวทรงพิจารณาอยางนั้น
เปลงอุทานเหลานั้น ในยามทั้ง ๓ แหงราตรีวันปาฏิบทที่ถึงพรอมแลว. พระผู
มีพระภาคเจาทรงพิจารณาอยางนั้นในราตรีวันปาฏิบท ให ๗ วันที่ทานกลาว
อยางนี้วา ประทับนั่งดวยบัลลังกอันเดียว ที่โพธิรุกขมูลตลอด ๗ วัน. นั้น
ผานพนไปที่โพธิรุกขมูลนั้นแล ดวยประการฉะนี้แล.
อรรถกถาโพธิกถา จบ
๑. ขุ. อุ. ๒๕/๓๘
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อชปาลนิโครธกถา
เรื่องพราหมณหุหุกชาติ
[๔] ครั้นลวง ๗ วัน พระผูมีพระภาคเจาทรงออกจากสมาธินั้น
เสด็จจากควงไมโพธิพฤกษเขาไปยังตนไมอชปาลนิโครธ แลวประทับนั่งดวย
บัลลังกเดียวเสวยวิมุตติสุข ณ ควงไมอชปาลนิโครธตลอด ๗ วัน.
ครั้งนั้น พราหมณหุหุกชาติคนหนึ่ง ไดไปในพุทธสํานัก ครั้นถึง
แลวไดทูลปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา ครั้นผานการทูลปราศรัยพอใหเปน
ที่บันเทิง เปนที่ระลึกถึงกันไปแลว ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พราหมณ
นั้นครั้นไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูลคํานี้ แดพระผูมี
พระภาคเจาวา ทานพระโคตม บุคคลชื่อวาเปนพราหมณ ดวยเหตุเพียงเทา
ไรหนอ ก็แลธรรมเหลาไหนทําบุคคลใหเปนพราหมณ.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนั้นแลว จึงทรง
เปลงอุทานนี้ในเวลานั้น วาดังนี้.
พุทธอุทานคาถา
พราหมณใดมีบาปธรรมอันลอยเสีย
แลว ไมตวาดผูอื่นวา หึหึ ไมมีกิเลสดุจน้ํา
ฝาด มีตนสํารวมแลว ถึงที่สุดแหงเวท มี
พรหมจรรยอยูจบแลว พราหมณนั้นไมมี
กิเลสเครื่องฟูขึ้น ในอารมณไหน ๆ ในโลก
ควรกลาวถอยคําวา ตนเปนพราหมณโดย
ธรรม.
อชปาลนิโครธกถา จบ
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อรรถกถาอชปาลนิโครธกถา
ในคําวา อถ โข ภควา ตสฺส สตฺตาหสฺส อจฺจเยน ตมฺหา
สมาธิมฺหา วุฏหิตฺวา โพธรุกฺขมูลา, เยน อชปาลนิโคตรโธ เตนุปสงฺกมิ นี้ ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยดังนี้:พระผูมีพระภาคเจาออกจากสมาธินั้นแลว เสด็จเขาไปที่ตนอชปาลนิโครธ จากโคนโพธิพฤกษ ในทันทีทีเดียวหามิได เหมือนอยางวาในคําที่
พูดกัน วา ผูนี้กินแลวก็นอน จะไดมีคําอธิบายอยางนี้วา เขาไมลางมือ ไม
บวนปาก ไมไปใกลที่นอน ไมทําการเจรจาปราศรัยอะไรบาง อยางอื่น แลว
นอน หามิได แตในคํานี้มีความหมายที่ผูกลาวแสดงดังนี้วา เขานอนภายหลัง
แตการรับประทาน เขาไมไดนอนหามิได ขอนี้ฉันใด แมในคํานี้ ก็ฉันนั้น
จะไดคําอธิบายวา พระผูมีพระภาคเจาออกจากสมาธินั้นแลว เสด็จหลีกไปใน
ทันทีทีเดียว หามิได ที่แทในคํานี้ มีความหมายที่ทานผูกลาวแสดงดังนี้ วา
พระองคเสด็จหลีกไปภายหลังแตการออก ไมไดเสด็จหลีกไปหามิได.
ถามวา ก็พระผูมีพระภาคเจาไมเสด็จหลีกไปในตนทีแลว ไดทรงทํา
อะไรเลา ?.
ตอบวา ไดทรงให ๓ สัปดาหแมอื่นอีกผานพนไปในประเทศใกลเคียง
โพธิพฤกษนั่นเอง.
ในขอนั้น มีอนุปุพพีกถาดังนี้:- ไดยินวา เมื่อพระผูมีพระภาคเจา
ไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาแลว ประทับนั่งดวยการนั่งชัดสมาธิอันเดียว สัปดาห
๑ เทวดาบางพวกเกิดความแคลงใจขึ้นวา พระผูมีพระภาคเจาไมเสด็จลุกขึ้น
ธรรมที่ทําความเปนพระพุทธเจา แมอื่น จะมีอีกละกระมัง ? ลําดับนั้น พระ
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ผูมีพระภาคเจาออกจากสมาบัติในวันที่ ๘ ทรงทราบความแคลงใจของเหลา
เทวดา เพื่อตัดความแคลงใจจึงทรงเหาะขึ้นไปในอากาศ แสดงยมกปาฏิหาริย
กําจัดความแคลงใจของเหลาเทวดาเหลานั้นแลว ประทับยืนจองดูดวยพระเนตร
มิไดกระพริบ ซึ่งพระบังลังก และโพธิพฤกษ อันเปนสถานที่บรรลุผลแหง
พระบารมีที่ทรงสรางมาตลอด ๔ อสงไขยยิ่งดวยแสนกัลป ใหสัปดาห ๑ ผาน
พนไปทางดานทิศอุดรเฉียงไปทางทิศปราจีนหนอยหนึ่ง (ทิศอีสาน) แตพระ
บัลลังก สถานที่นั้น ชื่ออนิมมิสเจดีย
ลําดับนั้น เสด็จจงกรม ณ รัตนจงกรมอันยาวยืดไปขางหนาและขาง
หลังระหวางพระบัลลังกกับที่เสด็จประทับยืน (อนิมมิสเจดีย) สัปคาห ๑ ผาน
พนไป. สถานที่นั้น ชื่อรัตนจงกรมเจดีย.
ตอจากนั้น เทวดาทั้งหลายนิรมิตเรือนแกวขึ้นทางดานทิศประจิม พระ
ผูมีพระภาคเจาเสด็จนั่งขัดสมาธิ ณ เรือนแกวนั้น ทรงพิจารณาอภิธรรมปฏก
คือสมันตปฏฐาน ซึ่งมีนัยไมสิ้นสุดในอภิธรรมปฏกนี้ โดยพิสดารใหสัปดาห ๑
ผานพนไป. สถานที่นั้น ชื่อรัตนฆรเจดีย.
พระผูมีพระภาคเจาให ๔ สัปดาหผานพนไป ในประเทศใกลเคียง
โพธิพฤกษนั่นเอง จึงในสัปดาหคํารบ ๕ เสด็จจากโคนโพธิพฤกษเขาไปที่ตน
อชปาลนิโครธ ดวยประการฉะนี้.
ไดยินวา คนเลี้ยงแพะไปนั่งที่รมเงาแหงตนนิโครธนั้น เพราะเหตุ
นั้น ตนนิโครธจึงเกิดชื่อวา อชปาลนิโครธ.
สองบทวา สตฺตาห วิมุตฺติสุขปฏิส เวที มีความวา เมื่อทรง
พิจารณาธรรมอยูที่ตนอชปาลนิโครธแมนั้นนั่นแล ชื่อวาประทับเสวยวิมุตติสุข
ตนไมนั้น อยูดานทิศตะวันออกจากตนโพธิ. ก็แลเมื่อพระผูมีพระภาคเจา
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ประทับนั่งอยางนั้นที่ตนอชปาลนิโครธนี้ พราหมณคนหนึ่งไดมาทูลถามปญหา
กะพระองค. เพราะเหตุนั้น พระธรรมสังคาหกาจารยจึงกลาวคําวา อถ โข
อฺตโร เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา หุ หุ กชาติโก มีความวา ไดยินวา
พราหมณนั้น ชื่อทิฏฐมังคลิกะ เที่ยวตวาดวา หึหึ ดวยอํานาจความถือตัว และ
ดวยอํานาจความโกรธ เพราะฉะนั้น เขาจึงเรียกแกวา พราหมณหุงหุงกะชาติ
บางอาจารยก็กลาววา พราหมณหุหุกชาติบาง.
สองบทวา เอตมตฺถ วิทิตฺวา มีความวา พระผูมีพระภาคเจาทรง
ทราบใจความสําคัญแหงคําที่แกกลาวนั้น จึงทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้น.
เนื้อความแหงอุทานนั้นวา พราหมณใด ชื่อวาเปนพราหมณ
เพราะมีบาปธรรมอันลอยเสียแลว จึงไดเปนผูประกอบดวยบาปธรรมมีกิเลส
เปนเครื่องขูผูอื่นวา หึหึ และกิเลสดุจน้ําฝากเปนตน เพราะดาที่มาถือวา สิ่งที่
เห็นแลวเปนมงคล ปฏิญาณขอที่ตนเปนพราหมณดวยเหตุสักวาชาติอยางเดียว
หามิได พราหมณนั้น ชื่อวาเปนผูมีบาปธรรมอันลอยแลว เพราะเปนผูลอย
บาปธรรมเสีย ชื่อวาผูไมมีกิเลสเปนเครื่องขูผูอื่นวา หึหึ เพราะมาละกิเลส
เปนเครื่องขูผูอื่นวา หึหึ เสียได ชื่อวาผูไมมีกิเลสดุจนาฝาด เพราะไมมีกิเลส
ดุจน้ําฝาดมีราคะเปนตน ชื่อวามีตนสํารวมแลว เพราะเปนผูมีจิตประกอบดวย
ภาวนานุโยค อนึ่ง ชื่อวาผูมีตนสํารวมแลว เพราะเปนผูมีจิตสํารวมแลวดวย
ศีลสังวร ชื่อวาผูจบเวทแลว เพราะเปนผูถึงทีสุดดวยเวททั้งหลาย กลาวคือ
จตุมรรคญาณ หรือเพราะเปนผูเรียนจบไตรเพท ชื่อวาผูจบพรหมจรรยแลว
เพราะพรหมจรรยคือมรรค ๔ อันตนไดอยูเสร็จแลว.
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บาทพระคาถาวา ธมฺเมน โส พฺรหฺมวาท วเทยฺย มีความวา
กิเลสเครื่องฟูขึ้น ๕ อยางนี้ คือ ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ ในเพราะ
อารมณนอยหนึ่ง คือวา แมในเพราะอารมณอยางหนึ่ง ในโลกทั้งมวลไมมีแก
พราหมณใด พราหมณนั้นโดยทางธรรม ควรกลาววาทะนี้วา เราเปนพราหมณ.
เมฆที่เกิดขึ้นในเมื่อยังไมถึงฤดูฝน ชื่อวา อกาลเมฆ ก็แลเมฆนี้เกิด
ขึ้นในเดือนทายแหงฤดูรอน.
บทวา สตฺตาหวทฺทลิกา มีความวา เมื่ออกาลเมฆนั้นเกิดขึ้นแลว
ไดมีฝนตกพรําตลอด ๗ วัน.
บทวา สีตวาตทุทฺทินี มีความวา ก็แลฝนตกพรําตลอด ๗ วันนั้น
ไดชื่อวา ฝนเจือลมหนาว เพราะเปนวันที่ลมหนาวเจือเม็ดฝนพัดวนไปโดย
รอบโกรกแลว.
อรรถกถาอชปาลนิโครธกถา จบ
มุจจลินทกถา
เรื่องมุจลินทนาคราช
[๕] ครั้นลวง ๗ วัน พระผูมีพระภาคเจาทรงออกจากสมาธินั้น
เสด็จจากควงไมอชปาลนิโครธเขาไปยังตนไมมุจจลินท แลวประทับนั่งดวย
บัลลังกเดียวเสวยวิมุตติสุข ณ ควงไมมุจจลินทตลอด ๗ วัน
ครั้งนั้น เมฆใหญในสมัยมิใชฤดูกาลตั้งขึ้นแลว ฝนตกพรําเจือดวยลม
หนาว ตลอด ๗ วัน ครั้งนั้น มุจจลินทนาคราชออกจากที่อยูของตนไดแวด
วงพระกายพระผูมีพระภาคเจาดวยขนด ๗ รอบ ไดแผพังพานใหญเหนือพระ-
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เศียรสถิตอยูดวยหวังใจวา ความรอน อยาเบียดเบียนพระผูมีพระภาคเจา
สัมผัสแหงเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตวเลื้อยคลาน อยาเบียดเบียนพระ
ผูมีพระภาคเจา ครั้นลวง ๗ วัน มุจจลินทนาคราชรูวา อากาศปลอดโปรง
ปราศจากฝนแลว จึงคลายขนดจากพระกายของพระผูมีพระภาคเจา จําแลงรูป
ของตนเปนเพศมาณพ ไดยืนประคองอัญชลีถวายมันสการพระผูมีพระภาค
เจาทางเบื้องพระพักตรพระผูมีพระภาคเจา.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนั้นแลว จึงทรง
เปลงอุทานนี้ในเวลานั้น วาดังนี้:พุทธอุทานกถา
ความสงัดเปนสุขของบุคคลผูสันโดษ
มีธรรมปรากฏแลว เห็นอยู ความไมพยาบาท
คือความสํารวมในสัตวทั้งหลาย เปนสุขใน
โลก ความปราศจากกําหนัด คือความลวง
กามทั้งหลายเสียได เปนสุขในโลก การกํา
จัดอัสมิมานะเสียไดนั้นแล เปนสุขอยางยิ่ง.
มุจจลินทกถา จบ
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อรรถกถามุจจลินทกลา
หลายบทวา อถ โข มุจฺจลินฺโท นาคราชา มีความวา พระยานาค
ผูมีอานุภาพใหญ เกิดขึ้นที่สระโบกรณีใกลตนไมจิกนั่นเอง.
หลายบทวา สตฺตกฺขตฺตุ โภเคหิ ปริกฺขิปตฺวา มีความวา
เมื่อพระยานาคนั้นวงรอบพระกาย ดวยขนด ๗ รอบ แผพังพานใหญปก
เบื้องบนพระเศียรอยูอยางนั้น รวมในแหงวงขนดของพระยานาคนั้น มีประมาณ
เทาหองเรือนคลังในโลหปราสาท, เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงเปน
เหมือนประทับนั่งในปราสาทอันอับลม มีประตูหนาตางปด.
คําวา มา ภควนฺต สีต เปนตน แสดงเหตุที่พระนาคนั้น
ทําอยางนั้น. จริงอยู พระยานาคนั้นไดทําอยางนั้น ก็ดวยตั้งใจวา หนาวอยา
ไดเบียดเบียนพระผูมีพระภาคเจา. รอนอยาไดเบียดเบียนพระผูมีพระภาคเจา
และสัมผัสเหลือบเปนตน อยาไดเบียดเบียนพระผูมีพระภาคเจา อันที่จริง
เมื่อมีฝนตกพรําตลอด ๗ วัน ในที่นั้น ไมมีความรอนเลย. ถึงอยางนั้น
ก็สมควรที่พระยานาคนั้นจะคิดอยางนี้วา ถาเมฆจะหายไประหวาง ๆ ความ
รอนคงจะมี แมความรอนนั้นอยาไดเบียดเบียนพระองคเลย.
บทวา วทฺธ ไดแก หายแลว อธิบายวา เปนของมีไกลเพราะหมด
เมฆ.
บทวา วิคตวลาหก ไดแก ปราศจากเมฆ.
บทวา เทว ไดแก อากาศ.
บทวา สกวณฺณ ไดแก รูปของตน.

พระวินัยปฎก มหาวรรค เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 23
สองบทวา สุโข วิเวโก มีความวา อุปธิวิเวก กลาวคือ นิพพาน
เปนสุข.
บทวา ตุฏสฺส มีความวา ผูสันโดษดวยความยินดีในจตุมรรคญาณ.
บทวา สุต๑ธมฺมสฺส ไดแก ผูมีธรรมปรากฏแลว.
บทวา ปสฺสโต มีความวา ผูเห็นอยูซึ่งวิเวกนั้น หรือธรรม
อยางใดยางหนึ่งซึ่งจะพึงเห็นไดทั้งหมด ดวยดวงตาคือญาณ ซึ่งไดบรรลุ
ดวยกําลังความเพียรของตน.
ความไมเกรี้ยวกราดกัน ชื่อวาความไมเบียดเบียนกัน.
ธรรมเปนสวนเบื้องตนแหงเมตตา พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงดวย
บทวา ความไมเบียนเบียดนั้น.
สองบทวา ปาณภูเตสุ สฺโม มีความวา และความสํารวม
ในสัตวทั้งหลาย อธิบายวา ความที่ไมเบียดเบียนกัน เปนความสุข.
ธรรมเปนสวนเบื้องตน แหงกรุณา พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงดวย
บทวา ความสํารวมนั้น.
บาทคาถาวา สุขา วิราคตา โลเก มีดวามวา แมความปราศจาก
กําหนัด ก็จัดเปนความสุข.
ถามวา ความปราศจากกําหนัดเปนเชนไร ?
ตอบวา คือความลวงกามทั้งหลายเสีย.
อธิบายวา ความปราศจากกําหนัดอันใด ที่ทานเรียกวาความลวงกาม
ทั้งหลายเสีย แมความปราศจากกําหนัดอันนั้น ก็จัดเปนความสุข. อนาคามิมรรค พระผูมีพระภาคเจาตรัสดวยบทวา ความปราศจากกําหนัดนั้น.
๑. สุต ศัพทในที่นี้ ทานใหแปลวา ปรากฏ. เชนอางไวใน สุมงฺคลวิลาสินี ภาค ๑ หนา
๓๗.
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สวนพระอรหัต พระผูมีพระภาคเจาตรัสดวยคํานี้วา ความกําจัด
อัสมิมานะเสีย. จริงอยู พระอรหัตทานกลาววาเปนความกําจัดดวยระงับ
อัสมิมานะ. ก็ขึ้นชื่อวาสุขอื่นจากพระอรหัตนี้ไมมี เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ขอนี้แลเปนสุขอยางยิ่ง.
อรรถกถามุจจสินทกถา จบ
ราชายตนกถา
เรื่องตปุสสะภัลลิะ ๒ พอคา
[๖] ครั้นลวง ๗ วัน พระผูมีพระภาคเจาทรงออกจากสมาธินั้น
แลวเสด็จจากควงไมมุจจลินท เขาไปยังตนไมราชายตนะ แลวประทับนั่งดวย
บัลลังกเดียว เสวยวิมุตติสุข ณ ควงไมราชายตนะ ตลอด ๗ วัน
ก็สมัยนั้น พอคาชื่อตปุสสะ ๑ ภัลลิกะ ๑ เดินทางไกลจากอุกกลชนบท
ถึงตําบลนั้น ครั้งนั้น เทพดาผูเปนญาติสาโลหิตของตปุสสะภัลลิกะ ๒ พอคา
ไดกลาวคํานี้กะ ๒ พอคานั้นวา ดูกอนทานผูนิรทุกข พระผูมีพระภาคเจา
พระองคนี้ แรกตรัสรู ประทับอยู ณ ควงไมราชายตนะ ทานทั้งสองจงไป
บูชาพระผูมีพระภาคเจานั้น ดวยสัตตุผง และ สัตตุกอน การบูชาของทาน
ทั้งสองนั้น จักเปนไปเพื่อประโยชนและความสุขแกทานทั้งหลายตลอดกาลนาน.
ครั้งนั้น พอคาชื่อตปุสสะ และภัลลิกะ ถือสัตตุผงและสัตตุกอนเขาไป
เฝาพระผูมีพระภาคเจาแลวถวายบังคม ไดยีนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
สองพอคานั้นครั้นยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ครั้นแลวไดทูลคํานี้แค
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พระผูมีพระภาคเจาวา พระพุทธเจาขา ขอพระผูพระภาคเจาจงทรงรับสัตตุผง
สัตตุกอนของขาพระพุทธเจาทั้งสอง ซึ่งจะเปนไปเพื่อประโยชนเพื่อความสุข
แกขาพระพุทธเจาทั้งหลายตลอดกาลนาน ขณะนั้น พระผูมีพระภาคเจาไดทรง
ปริวิตกวา พระตถาคตทั้งหลาย ไมรับวัตถุดวยมือ เราจะพึงรับสัตตุผง และ
สัตตุกอนดวยอะไรหนอ.
ลําดับนั้น ทาวมหาราชทั้ง ๔ องค ทรงทราบพรูปริวิตกแหงจิตของ
พระผูมีพระภาคเจาดวยใจของตนแลว เสด็จมาจาก ๔ ทิศ ทรงนําบาตรที่สําเร็จ
ดวยศิลา ๔ ใบเขาไปถวายพระผูมีพระภาคเจา กราบทูลวา ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงรับสัตตุผงและสัตตุกอนดวยบาตรนี้ พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจาทรงใชบาตรสําเร็จดวยศิลาอันใหมเอี่ยม รับสัตตุผง
และสัตตุกอน แลวเสวย.
ครั้งนั้น พอคาตปุสสะและภัลลิกะ ไดทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาคเจา
วา พระพุทธเจาขา ขาพระพุทธเจาทั้งสองนี้ ขอถึงพระผูมีพระภาคเจาและ
และพระธรรมวา เปนสรณะ ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงจําขาพระพุทธเจา
ทั้งสองวาเปนอุบายสกผูมอบชีวิตถึงสรณะ จําเดิมแตวันนี้เปนตนไป.
ก็นายพาณิชสองคนนั้น ไดเปนอุบายสกลาวอาง ๒ รัตนะ เปนชุดแรก
ในโลก.
ราชายตนกถา จบ
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อรรถกถาราชายตนกถา
บทวา มุจฺจลินฺทมูลา ไดแก จากโคนตนไมจิก ซึ่งทั้งอยูในแถบ
ทิศปราจีนแตมหาโพธิ์.
บทวา ราชายตน มีความวา เสด็จเขาไปยังโคนไมเกต ซึ่งตั้งอยู
ดานทิศทักษิณ.
ขอวา เตน โข ปน สมเยน มีคําถามวา โดยสมัยไหน ?
ตอบวา เมื่อพระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งดวยการนั่งขัดสมาธิอยางเดียวตลอด
๗ วันที่โคนตนไมเกต ทาวสักกเทวราชทรงทราบวา ตองมีกิจเนื่องดวยพระ
กระยาหาร จึงทรงนอมถวายผลสมอเปนพระโอสถ ในเวลาอรุณขึ้น ณ วันที่
ทรงออกจากสมาธิทีเดียว. พระผูมีพระภาคเจาเสวยผลสมอพระโอสถนั้น พอ
เสวยเสร็จเทานั้น ก็ไดมีกิจเนื่องดวยพระสรีระ ทาวสักกะไดถวายน้ําบวนพระ
โอษฐแลว. พระผูมีพระภาคเจาทรงบวนพระโอษฐแลวประทับนั่งที่โคนตนไม
นั้นนั่นแล. เมื่อพระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งในเมื่ออรุณขึ้นแลว ดวยประการ
อยางนั้น. ก็โดยสมัยนั้นแล.
สองบทวา ตปุสฺสภลฺลกา วาณิชา ไดแก พานิชสองพี่นอง คือ
ตปุสสะ ๑ ภัลลิกะ ๑.
บทวา อุกฺกลา ไดแก จากอุกกลชนบท.
สองบทวา ต เทส มีความวา สูประเทศเปนที่เสด็จอยูของพระผูมี
พระภาคเจา.
ถามวา ก็พระผูมีพระภาคเจาเสด็จอยูในประเทศไหนเลา ?
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ตอบวา ในมัชฌิมประเทศ. เพราะฉะนั้น ในคํานี้จึงมีเนื้อความดังนี้
สองพานิชนั้น เปนผูเดินทางไกล เพื่อไปยังมัชฌิมประเทศ.
สองบทวา าติสาโลหิตา เทวตา ไดแก เทวดาผูเคยเปนญาติ
ของสองพานิชนั้น.
สองบทวา เอตทโวจ มีความวา ไดยินวา เทวดานั้น ไดบันดาล
ใหเกวียนทั้งหมดของพานิชนั้นหยุด. ลําดับนั้น เขาทั้งสองมาใครครวญดูวา
นี่เปนเหตุอะไรกัน ? จึงไดทําพลีกรรมแกเทวดาผูเปนเจาทางทั้งหลาย. ในเวลา
ทําพลีกรรมของเขา เทวดานั้นสําแดงกายใหเห็น ไดกลาวคํานี้.
สองบทวา มนฺเถน จ มธุปณฺฑิกาย จ ไดแก ขาวสัตตุผง และ
ขาวสัตตุกอน ปรุงดวยเนยใสน้ําผึ้งและน้ําตาลเปนตน .
บทวา ปฏิมาเนถ ไดแก จงบํารุง.
สองบทวา ต โว มีความวา ความบํารุงนั้น จักมีเพื่อประโยชนเกื้อกูล
เพื่อความสุขแกทานทั้งหลายตลอดกาลนาน.
สองบทวา ย อมฺหาก มีความวา การรับอันใดจะพึงมีเพื่อประโยชน
เกื้อกูลเพื่อความสุขแกเหลาขาพระองคตลอดกาลนาน.
สองบทวา ภควโต เอตทโหสิ มีความวา ไดยินวา บาตรใดของ
พระองคไดมีในเวลาทรงประกอบความเพียร บาตรนั้นไดหายไปแตเมื่อนาง
สุชาดามาถวายขาวปายาส. เพราะเหตุนั้น พระองคจึงไดทรงมีพระรําพึงนี้
วา บาตรของเราไมมี ก็แลพระตถาคตทั้งหลายองคกอน ๆ ไมทรงรับดวย
พระหัตถเลย. เราจะพึงรับขาวสัตตุผงและขาวสัตตุกอนปรุงน้ําผึ้งดวยอะไรเลา
หนอ ?
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บทวา ปริวุตกฺกมฺาย มีความวา กระยาหารที่นางสุชาดา
ถวายแดพระผูมีพระภาคเจาในกาลกอนแตนี้ ยังคงอยูดวยอํานาจที่หลอเลี้ยง
โอชะไว ความหิว ความกระหาย ความเปนผูมีกายอิดโรยหาไดมีไม ตลอด
กาลเทานี้ ก็บัดนี้พระรําพึงโดยนัยเปนตนวา นโข ตถาคตา ไดเกิดขึ้น ก็
เพราะพระองคใครจะทรงรับพระกระยาหาร ทราบพระรําพึงในพระหฤทัยของ
พระผูมีพระภาคเจาซึ่งเกิดขึ้นอยางนั้นดวยใจของตน.
บทวา จตุทฺทิสา คือจาก ๔ ทิศ.
สองบทวา เสลมเย ปตฺเต ไดแก บาตรที่แลวดวยศิลามีพรรณ
คลายถั่วเขียว. พระผูมีพระภาคเจาทรงรับบาตรนแล. คําวาบาตรแลวดวย
ศิลา ทานกลาวหมายเอาบาตรเหลานี้. ก็ทาวมหาราชทั้ง ๔ ไดนอมถวาย
บาตรแลวดวยแกวอินทนิล๑ กอน. พระผูมีพระภาคเจาไมทรงรับบาตรเหลานั้น.
ลําดับนั้นจึงนอมถวายบาตรแลวดวยศิลา มีพรรณดังถั่วเขียวทั้ง ๔ บาตรนี้.
พระผูมีพระภาคเจาไดทรงรับทั้ง ๔ บาตรเพื่อตองการจะรักษาความเลื่อมใสของ
ทาวมหาราชทั้ง ๔ นั้น ไมใชเพราะความมักมาก. ก็แลครั้นทรงรับแลว ได
ทรงอธิษฐานบาตรทั้ง ๔ ใหเปนบาตรเดียว ผลบุญแหงทาวเธอทั้ง ๔ ไดเปน
เชนเดียวกัน พระผูมีพระภาคเจาทรงรับขาวสัตตุผงและขาวสัตตุกอนปรุงน้ําผึ้ง
ดวยบาตรศิลามีคามาก ที่ทรงอธิษฐานใหเปนบาตรเดียวดวยประการฉะนี้.
บทวา ปจฺจคฺเฆ คือ มีคามาก อธิบายวา แตละบาตรมีคามาก.
อีกอยางหนึ่ง บทวา ปจฺจคฺเฆ ไดแก ใหมเอี่ยม คือ เพิ่งระบมเสร็จ
ความวา เกิดในขณะนั้น. เขาชื่อวามีวาจาสอง เพราะอรรถวิเคราะหวา ได
เปนผูมีวาจาสอง. อีกอยางหนึ่ง ความวาสองพานิชนั้น ถึงความเปนอุบายสก
๑. มีพรรณเขียวเลื่อมประภัสสร ดังแสงปกแมลงทับ ในคําหรับไสยศาสตรชื่อวาแกวมรกต.
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ดวยวาจาสอง. สองพานิชนั้นครั้นประกาศความเปนอุบายสกอยางนั้นแลว ได
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ทีนี้ ตั้งแตวันนี้ไป ขาพระองคพึงทําการอภิวาท
และยืนรับใครเลา พระเจาขา ? พระผูมีพระภาคเจาทรงลูบพระเศียร. พระเกศา
ติดพระหัตถ ไดประทานพระเกศาเหลานั้น แกเขาทั้งสอง ดวยตรัสวาทานจง
รักษาผมเหลานี้ไว. สองพานิชนั้น ไดพระเกศธาตุราวกะไดอภิเษกดวย
อมตธรรม รื่นเริงยินดีถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวหลีกไป.
อรรถกถาราชายตนกถา จบ
อัปโปสสุกกกถา
เรื่องความขวนขวายนอย
[๗] ครั้นลวง ๗ วัน พระผูมีพระภาคเจาทรงออกจากสมาธินั้น แลว
เสด็จจากควงไมราชายตนะ เขาไปยังตนไมอชปาลนิโครธ ทราบวา พระองค
ประทับอยู ณ ควงไมอชปาลนิโครธนั้น และพระองคเสด็จไปในที่สงัดหลีกเรน
อยู ไดมีพระปริวิตกแหงจิตเกิดขึ้นอยางนี้วา ธรรมที่เราไดบรรลุแลวนี้ เปน
คุณอันลึกเห็นไดยาก รูตามไดยาก เปนธรรมสงบ ประณีต ไมหยั่งลงสูความ
ตรึก ละเอียดเปนวิสัยที่บัณฑิตจะพึงรูแจง สวนหมูสัตวนี้เริงรมยดวยอาลัย
ยินดีในอาลัย ชื่นชมในอาลัย ฐานะคือความที่อวิชชาเปนปจจัยแหงสังขารเปน
ตนนี้ เปนสภาพอาศัยปจจัยเกิดชั้นนี้ อันหมูสัตวผูเริงรมยดวยอาลัย ยินดีใน
อาลัย. ชื่นชมในอาลัยเห็นไดยาก แมฐานะคือธรรมเปนที่ระงับสังขารทั้งปวง
เปนที่สละคืนอุปธิทั้งปวง เปนที่สิ้นตัณหา เปนที่สิ้นกําหนัด เปนที่ดับสนิท
หากิเลสเครื่องรอยรัดมิได นี้ก็แสนยากที่จะเห็นได ก็ถาเราจะพึงแสดงธรรม
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สัตวเหลาอื่นก็จะไมพึงรูทั่วถึงธรรมของเรา ขอนั้น จะพึงเปนความเหน็ด
เหนื่อยเปลาแกเรา จะพึงเปนความลําบากเปลาแกเรา.
อนึ่ง อนัจฉริยคาถาเหลานี้ ที่ไมเคยไดสดับ ในกาลกอน ปรากฏแก
พระผูมีพระภาคเจา วาดังนี้:อนัจฉริยคาถา
บัดนี้ เรายังไมควรจะประกาศธรรม
ที่เราไดบรรลุแลวโดยยาก เพราะธรรมนี้อัน
สัตวผูอันราคะและโทสะครอบงําแลวไมตรัส
รูไดงาย สัตวผูอันราคะยอมแลวถูกกอง
อวิชชาหุมหอแลว จักไมเห็นธรรมอันละเอียดลึกซึ้ง ยากที่จะเห็น ละเอียดยิ่ง อัน
จะยังสัตวใหถึงธรรมที่ทวนกระแส คือพระ
นิพพาน.
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงพิจารณาเห็นอยู ดังนี้ พระทัยก็นอมไป
เพื่อความขวนขวายนอย ไมนอมไปเพื่อทรงแสดงธรรม.
พรหมยาจนกถา
เรื่องพรหมทูลอารธนา
[๘] ครั้งนั้น ทาวสหัมบดีพรหมทราบพระปริวิตกแหงจิตของพระผูมีพระภาคเจาดวยใจของตนแลวเกิดความปริวิตกวา ชาวเราผูเจริญ โลกจักฉิบ
หายหนอ โลกจักวินาศหนอ เพราะตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงนอม
พระทัยไปเพื่อความขวนขวายนอย ไมทรงนอมพระทัยไปเพื่อทรงแสดงธรรม.
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ลําดับนั้น ทาวสหับดีพรหมไดหายไปในพรหมโลก มาปรากฏ ณ
เบื้องพระพักตรของพระผูมีพระภาคเจา ดุจบุรุษมีกําลังเหยียดแขนที่คู หรือคู
แขนที่เหยียดฉะนั้น ครั้นแลวหมผาอุตราสงคเฉวียงบาคุกชาณุมณฑลเบื้องขวา
ลงบนแผนดิน ประณมอัญชลีไปทางพระผูมีภาคเจาแลวไดทูลคํานี้แดพระผูมี.
พระภาคเจาวา พระพุทธเจาขา ขอพระผูมีพระภาคเจาไดโปรดทรงแสดงธรรม
ขอพระสุคตไดโปรดทรงแสดงธรรม เพราะสัตวทั้งหลายจําพวกที่มีธุลีในจักษุ
นอยมีอยู เพราะไมไดฟงธรรมยอมเสื่อม ผูรูทั่วถึงธรรมจักมี.
ทาวสหัมบดีพรหมไดกราบทูลดังนี้แลว จึงกราบทูลเปนประพันธคาถา
ตอไปวา:พรหมนิคนคาถา
เมื่อกอนธรรมไมบริสุทธิ์อันคนมี
มลทินทั้งหลาย คิดแลวไดปรากฏในมคธชนบท ขอพระองคไดโปรดทรงเปดประตูแหง
อมตธรรมนี้ ขอสัตวทั้งหลายจงฟงธรรมที่
พระสัมมาสัมพุทธเจา ผูหมดมลทินตรัสรู
แลวตามลําดับ เปรียบเหมือนบุรุษมีจักษุยืน
อยูบนยอดภูเขา ซึ่งลวนแลวดวยศิลา พึง
เห็นชุมชนไดโดยรอบฉันใด ขาแตพระองค
ผูมีปญญาดี มีพระปญญาจักษุรอบคอบ ขอ
พระองคผูปราศจากความโศกจงเสด็จขั้น สู
ปราสาท อันสําเร็จดวยธรรม แลวทรง
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พิจารณาชุมชนผูเกลื่อนกลนดวยความโศก
ผูอันชาติและชราครอบงําแลว มีอุปมัยฉัน
นั้นเถิด ขาแตพระองคผูมีความเพียร ทรง
ชนะสงความ ผูนําหมูหาหนี้มิได ขอพระองคจงทรงอุตสาหะเที่ยวไปในโลกเถิด ขอ
พระผูมีพระภาคเจาโปรดแสดงธรรมเพราะ
สัตวผูรูทั่วถึงธรรมจักมี.
ทรงพิจารณาสัตวโลกเปรียบดวยดอกบัว
[๙] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจา ทรงทราบคําทูลอาราธนาของ
พรหมและทรงอาศัยความกรุณาในหมูสัตว จึงทรงตรวจดูสัตวโลกดวยพุทธจักขุ
เมื่อตรวจดูสัตวโลกดวยพุทธจักขุ ไดทรงเห็นสัตวทั้งหลายที่มีธุลีคือกิเลสใน
จักษุนอยก็มี ที่มีธุลีคือกิเลสในจักษุมากก็มี ที่มีอินทรียแกกลาก็มี ที่มีอินทรีย
ออนก็มี ที่มีอาการดีก็มี ที่มีอาการทรามก็มี ที่จะสอนใหรูไดงายก็มี ที่จะสอน
ใหรูไดยากก็มี ที่มีปรกติเห็นปรโลกและโทษโดยความเปนภัยอยูก็มี.
มีอุปมาเหมือนดอกอุบลในกออุบล ดอกปทุมในกอปทุม หรือดอก
บุณฑริกในกอบุณฑริก ที่เกิดแลวในน้ํา เจริญแลวในน้ํา งอกงามแลวในน้ํา
บางเหลายังจมในน้ํา อันน้ําเลี้ยงไว บางเหลาตั้งอยูเสมอน้ํา บางเหลาตั้งอยู
พนน้ํา อันน้ําไมติดแลว
พระผูมีพระภาคเจาทรงตรวจดูสัตวโลกดวยพุทธจักขุ ไดทรงเห็นสัตว
ทั้งหลาย บางพวกมีธุลีคือกิเลสในจักษุนอย บางพวกมีธุลีคือกิเลสในจักษุมาก
บางพวกมีอินทรียแกกลา บางพวกมีอินทรียออน บางพวกมีอาการดี บางพวก
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มีอาการทราม บางพวกสอนใหรูไดงาย บางพวกสอนใหรูไดยาก บางพวกมี
ปรกติเห็นปรโลกและโทษโดยความเปนภัยอยู ฉันนั้น เหมือนกัน ครั้นแลวได
ตรัสดาถาตอบทาวสหัมบดีพรหมวา ดังนี้:เราเปดประตูอมตะแกทานแลว สัตว
เหลาใดจะฟง จงปลอยศรัทธามาเถิด ดูกอน
พรหม เพราะเรามีความสําคัญในความลําบาก จงไมแสดงธรรมที่เราคลองแคลว
ประณีต ในหมูมนุษย.
ครั้นทาวสหัมบดีพรหมทราบวา พระผูมีพระภาคเจาทรงประทาน
โอกาสเพื่อจะแสดงธรรมแลว จึงถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาทําประทักษิณ
แลว อันตรธานไปในที่นั้นแล.
พรหมยาจนกถา จบ
อรรถกถาพรหมยาจนกถา
ครั้งนั้นแล พอลวงเจ็ดวัน พระผูมีพระภาคเจาทรงออกจากสมาธินั้น
เสร็จกิจทั้งปวงมีประการดังกลาวแลวนั้นแล ออกจากโคนตนไมเกต เสด็จเขา
ไปยังตนอชปาลนิโครธแมอีก.
สองบทวา ปริวิตกโก อุทปาทิ มีความวา ความรําพึงแหงใจนี้
ที่พระพุทธเจาทุกพระองคทรงพระพฤติกันมาเปนอาจิณเกิดขึ้นแดพระผูมีพระ
ภาคเจาผูพอประทับนั่งที่โคนตนอชปาลนิโครธนั้นเทานั้น.
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ถามวา ก็เพราะเหตุไร ความรําพึงแหงใจนี้ จึงเกิดขึ้นแกพระพุทธเจาทุกพระองค ?
ตอบวา เพราะทรงพิจารณาชื่อที่พระธรรมเปนคุณใหญ เปนคุณเลิศ
ลอย เปนของหนัก และเพราะเปนผูใครจะทรงแสดงตามคําที่พรหมทูลวิ่งวอน.
จริงอยู พระพุทธเจาทั้งหลายยอมทรงทราบวา เมื่อพระองคทรงรําพึง
อยางนั้น พรหมจักมาทูลเชิญแสดงธรรม ที่นั้น สัตวทั้งหลายจักใหเกิดความ
เคารพในธรรม เพราะวา โลกสันนิวาสเคารพพรหม. ความรําพึงนี้ เกิดขึ้น
เพราะเหตุ ๒ ประการนี้ ดวยประการฉะนั้นแล.
บรรดาบทเหลานั้น หลายบทวา อธิคโต โข มยาย ตัดบทวา
อธิคโต โข เม อย ความวา ธรรมนี้ อันเราบรรลุแลวแล.
บทวา อาลยรามา มีความวา สัตวทั้งหลายยอมพัวพันในกามคุณ
๕ อยาง เพราะเหตุนั้น กามคุณ ๕ เหลานั้น ทานจึงเรียกวา อาลัย หมูสัตว
ยอมรื่นรมยดวยกามคุณเปนที่พัวพันเหลานั้น เหตุนั้น จึงชื่อวา ผูรื่นรมยดวย
อาลัย. หมูสัตวยินดีแลวในกามคุณเปนที่พัวพันทั้งหลาย เพราะฉะนั้น จึงชื่อ
วาผูยินดีในอาลัย. หมูสัตวเพลินดวยดีในกามคุณเปนที่พัวพันทั้งหลาย เพราะ
ฉะนั้น จึงชื่อวาผูเพลินในอาลัย.
บทวา ยทิท เปนนิบาต ความแหงบทวา ยทิท นั้น หมายเอา
ฐานะ พึงเห็นอยางนี้วา ย อิท หมายเอาปฏิจจสมุปบาท พึงเห็นอยางนี้วา
โย อย .
บทวา อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺสมุปฺปาโท มีอรรถวิเคราะหวาธรรม
เหลานี้ เปนปจจัยแหงธรรมเหลานี้ ชื่อ อิทปฺปจฺจยา อิทปฺปจฺจยา นั่น
ชื่อวา อิทปฺปจฺจยตา ธรรมเหลานี้ เปนปจจัยแหงธรรมเหลานี้นั้น เปนธรรม
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อาศัยกันเกิดขึ้น เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ธรรม เหลานี้เปนปจจัยแหงธรรมเหลา
นี้ เปนธรรมอาศัยกันเกิดขึ้น.
ขอวา โส มมสฺส กิลมโถ มีความวา ขึ้นชื่อวาเทศนาแกเหลาชนผู
ไมรู พึงเปนยาความเหน็ดเหนื่อยแกเรา พึงเปนความลําบากแกเรา.
บทวา ภควนฺต แปลวา แกพระผูมีพระภาคเจา.
บทวา อนจฺฉริยา ไดแก ที่เปนอัศจรรยนักหนา๑.
บทวา ปฏิภ สุ มีความวา ไดเปนอารมณแหงญาณกลาวคือปฏิภาณ
คือถึงความเปนคาถาอันพระองคพึงรําพึง. ห อักษรใน บทวา หล นี้ สักวา
เปนนิบาต ความวา ไมควร.
บทวา ปกาสิตุ ไดแก เพื่อแสดง. มีคําอธิบายวา บัดนี้ไมควร
แสดงธรรมที่เราบรรลุไดโดยยากนี้.
บาทคาถาวา นาย ธมฺโม สุสมฺพุทฺโธ มีความวา ธรรมนี้ทํา
ไดงาย ๆ เพื่อจะตรัสรูหามิได อธิบายวา การที่จะรูมิใชทําไดงาย ๆ.
บทวา ปฏิโสตคามึ มีความวา ใหถึงนิพพานที่ทานเรียกวาธรรม
อันทวนกระแส.
บทวา ราคฺรตฺตา มีความวา สัตวทั้งหลาย ผูอันเครื่องยอมคือกาม
เครื่องยอมคือภพ และเครื่องยอมคือทิฏฐิยอม (ใจ) แลว.
บทวา น ทกฺขนฺติ ไดแก ยอมไมเห็น.
สองบทวา ตโมกฺขนฺเธน อาวุฏา มีความวา ผูอันกองแหงอวิชชา
ปกคลุมไวแลว.
๑ แปลเอาความตามนัยฎีกา สารตฺถทีปนี ภาค ๑ หนา ๕๓๐ ซึ่งแกไววา อนุอจฺฉริยาติ
สวนกาเล อุปรปริ วิมฺหมกราติ อตฺโถ.
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บทวา อปฺโปสฺสุกฺกตาย มีความวา เพื่อความเปนผูไมประสงคจะ
แสดง เพราะคาที่เปนผูปราศจากความขวนขวาย.
บทวา ยตฺร หิ นาม มีความวา ในโลกชื่อใด.
บทวา ภควโต ปุรโต ปาตุรโหสิ มีความวา ทาวสหัมบดีพรหม
ไดพามหาพรหมทั้งหลาย ในหมื่นจักรวาล มาปรากฏเฉพาะพระพักตรพระผูมี
พระภาคเจา เพื่อทูลวิงวอน ใหทรงแสดงธรรม.
บทวา อปฺปรชกฺชาติกา มีอรรถวิเคราะหวา ธุลี คือ ราคะ โทสะ
โมหะ นอย ในจักษุ ที่แลวดวยปญญา เปนปกติแหงตนของสัตวเหลานี้ เหตุ
นั้นสัตวเหลานี้ ชื่อผูมีชาติแหงสัตวผูมีธุลีนอยในจักษุ.
บทวา ภวิสฺสนฺติ ธมฺมสฺส ไดแก ธรรมคือสัจจะ ๔.
บทวา อฺาตาโร ไดแก ผูตรัสรู.
บทวา ปาตุรโหสิ ไดแก มีปรากฏ.
สองบทวา สมเลหิ จินฺติโต มีความวา อันครูทั้งหกผูมีมลทินมี
ราคะเปนตน คิดแลว.
บทวา อปาปุเรต มีความวา ขอจงเปดประตูนั้น.
สองบทวา อมตสฺส ทฺวาร มีความวา อริยมรรคเปนประตู แหง
นิพพานซึ่งเปนธรรมไมตาย.
บาทพระคาถาวา สุณนฺตุ ธมฺม วิมเลนานุพุทธ มีความวา สัตว
เหลานี้จงฟงธรรมคือสัจจะ ๔ ที่พระสัมพุทธเจา ซึ่งเปนผูปราศจากมลทิน
เพราะไมมีมลทินมีราคะเปนตน ตรัสรูสมควรแลว.
บาทพระคาถาวา เสเล ยถา ปพฺพตมุทฺธนิฏิโต มีความ
วา เหมือนอยางวา บุรุษผูมีดวงตานั้น ยืนบนยอดภูเขาซึ่งลวนแลวดวยศิลา
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เปนเทือกเดียวกัน จะพึงเห็นประชุมชนไดรอบดานฉันใด. ขาแดพระผูมีพระภาคเจาผูมีเมธาดี คือผูมีปญญาดี ผูมีพระจักษุรอบคอบดวยพระสัพพัญุตญาณ
แมพระองคเสด็จขึ้นสูปราสาท ซึ่งแลวดวยธรรม คือ ลวนดวยพระปญญา
พระองคเองปราศจากความโศกแลว ขอจงทรงแลดู คือทรงพิจารณาประชุมชน
ผูคับคั่งดวยความโศก ถูกความเกิดและความแกครอบงําแลว ฉันนั้นเถิด.
ทาวสหัมบดีพรหมเมื่อจะทรงวิงวอนใหพระผูมีพระภาคเจา เสด็จจาริกไปเพื่อ
ทรงแสดงธรรม จึงทูลวา ขอจงเสด็จลุกขึ้นเถิด.
พึงทราบวินิจฉัยในบทวา วีร เปนตน ดังนี้ พระผูมีพระภาคเจา
มีพระนามวา วีระ เพราะทรงมีความเพียร ทรงพระนามวา วิชิตสงความ เพราะ
ทรงชํานะเทวบุตรมาร มัจจุมาร กิเลสมาร และอภิสังขารมาร ทรงพระนาม
วา สัตถวาหะ เพราะทรงสามารถชวยหมูสัตวใหพนจากกันดารมีชาติกันดาร
เปนตน ทรงพระนามวา ผูไมมีหนี้ เพราะไมมีหนี้ คือ กามฉันท.
บทวา อชฺเฌสน ไดแก คําวิงวอน.
บทวา พุทธจกฺขุนา คือ ดวยอินทริยปโรปริยัติญาณ และอาสยานุสยญาณ. จริงอยู คําวา พุทธจักขุ เปนชื่อแหงพระญาณ ๒ อยางนี้.
บทวา อปฺปริชกฺเข เเปนตน มีความวา ธุลีมีราคะเปนตน โนปญญาจักขุของสัตวเหลาใดมีนอย สัตวเหลานั้น ชื่อผูมีธุลีในจักษุนอย. ของสัตว
เหลาใดมีมาก สัตวเหลานั้น ชื่อวาผูมีธุลีในจักษุมาก. อินทรียมีศรัทธาเปนตน
ของสัตวเหลาใดกลา สัตวเหลานั้น ชื่อผูมีอินทรียกลา, ของสัตวเหลาใดออน
สัตวเหลานั้น ชื่อผูมีอินทรียออน. อาการมีศรัทธาเปนตน ของสัตวเหลาใดดี
สัตวเหลานั้น ชื่อผูมีอาการดี, ของสัตวเหลาใดไมดี สัตวเหลานั้น ชื่อผูมี
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อาการชั่ว. สัตวเหลาใด กําหนดเหตุที่ทานกลาวได คือเปนผูที่สามารถจะให
รูไดโดยงาย สัตวเหลานั้น ชื่อผูที่จะพึงสอนใหรูไดโดยงาย. สัตวเหลาใด
ไมเปนอยางนั้น สัตวเหลานั้น ชื่อผูที่จะพึงสอนใหรูโดยยาก. สัตวเหลาใด
เห็นปรโลกและโทษโดยความเปนภัย สัตวเหลานั้น ชื่อผูมีปกติเห็นปรโลกและ
โทษโดยความเปนภัย.
บทวา อุปฺปลินิย ไดแก ในกออุบล. แมในบทนอกจากนี้ ก็นัย
นี้เหมือนกัน.
บทวา อนุโตนิมุคฺคโปสินี ไดแก ดอกบัวที่ยังจมอยูภายในน้ํา อัน
น้ําเลี้ยงไว.
บทวา สโมทกฏิตานิ ไดแก ดอกบัวที่ทั้งอยูเสมอน้ํา.
หลายบทวา อุทก อจฺจุคฺคมฺม ติฏนฺติ ไดแก ตั้งอยูพนน้ํา.
บทวา อปารุตา ไดแก เปดแลว.
สองบทวา อมตสฺส ทฺวารา ไดแก อริยมรรค. จริงอยู อริยมรรคนั้น เปนประตูแหงพระนิพพาน กลาวคือ อมตธรรม.
สองบทวา ปมฺุจนฺตุ สทฺธ มีความวา ชนทั้งปวงจงปลอย คือ
จงสละความเชื่อของตน. ในสองบทขางทาย มีเนื้อความดังนี้นี่เอง เพราะวา
เราเปนผูมีความสําคัญวาจะตองลําบากกายวาจา จึงไมไดแสดงธรรมที่อุดม
ประณีตนี้ แมที่เปนไปดีแคลวคลองสําหรับตนในหมูมนุษย คือ ในเทวดาและ
มนุษยทั้งหลาย.
อรรถกถาพรหมยาจนกถา จบ
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พุทธปริวิตกกถา
[๑๐] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาไดทรงดําริวา เราจะพึงแสดง
ธรรมแกใครกอนหนอ ใครจักรูทั่วถึงธรรมนี้ไดฉับพลัน ครั้นแลวทรงพระดําริตอไปวาอาฬารดาบสกาลามโคตรนี้แล เปนผูฉลาด เฉียบแหลม มีปญญา
มีธุลีคือกิเลสในจักษุนอยเปนปรกติมานาน ถากระไร เราพึงแสดงธรรมแก
อาฬารดาบสกาลามโคตรกอน เธอจักรูทั่วถึงธรรมนี้ไดฉับพลัน ทีนั้น เทพดา
อันตรธานมากราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา อาฬารดาบสกาลามโคตร สิ้นชีพ
ได ๗ วันแลว พระพุทธเจาขา แมพระผูมีพระภาคเจาก็ทรงทราบวา อาฬาร
คาบสกาลามโคตรสิ้นชีพได ๗ วันแลว จึงทรงพระดําริวาอาฬารดาบสกาลาม
โคตรเปนผูมีความเสื่อมใหญ เพราะถาเธอไดฟงธรรมนี้จะพึงรูทั่วถึงได
ฉับพลัน.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาไดทรงพระดําริวา เราจะพึงแสดงธรรม
แกใครกอนหนอ ใครจักรูทั่วถึงธรรมนี้ไดฉับพลัน ครั้นแลวทรงพระดําริตอ
ไปวาอุทกดาบสรามบุตรนี้แลเปนผูฉลาดเฉียบแหลม มีปญญา มีธุลีคือกิเลส
ในจักษุนอยเปนปรกติมานาน ถากระไร เราพึงแสดงธรรมแกอุทกดาบสราม
บุตรกอนเธอจักรูทั่วถึงธรรมนี้ไดฉับพลัน ทีนั้น เทพดาอันตธานมากราบทูล
พระผูมีพระภาคเจาวา อุทกดาบสรามบุตรสิ้นชีพเสียวานนี้แลว พระพุทธเจาขา
แมพระผูมีพระภาคเจาก็ทรงทราบวา อุทกดาบสรามบุตรสิ้นชีพเสียวานนี้แลว
จึงทรงพระดําริวาอุทกดาบสรามบุตรนี้ เปนผูมีความเสื่อมใหญ เพราะถาเธอ
ไดฟงธรรมนี้ จะพึงรูทั่วถึงไดฉับพลัน.
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ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาไดทรงพระดําริวา เราจะพึงแสดงธรรม
แกใครกอนหนอ ใครจักรูทั่วถึงธรรมนี้ไดฉับพลัน ครั้นแลวทรงพระดําริตอ
ไปวาภิกษุปญจวัคคียมีอุปการะแกเรามาก ไดบํารุงเราผูตั้งหนาบําเพ็ญเพียรอยู
ถากระไรเราพึงแสดงธรรมแกภิกษุปญจวัคคียกอน ครั้นแลวไดทรงพระดําริตอ
ไปวา บัดนี้ภิกษุปญจวัคคียอยูที่ไหนหนอ พระผูมีพระภาคเจาไดทรงเห็น
ภิกษุปญจวัคคียอยู ณ ปาอิสิปตนะมฤคทายวัน เขตพระนครพาราณสี ดวย
ทิพพจักขุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุมนุษย ครั้งพระองคประทับอยู ณ อุรุเวลาประเทศ
ตามควรแกพุทธาภิรมยแลว เสด็จจาริกไปทางพระนครพาราณสี.
เรื่องอุปกาชีวก
[๑ ] อาชีวกชื่ออุปกะไดพบพระผูมีพระภาคเจาเสด็จดําเนินทางไกล
ระหวางแมน้ําคยาและไมโพธิพฤกษ ครั้นแลวไดทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาคเจา
วา ดูกอนอาวุโส อินทรียของทานผองใสยิ่งนัก ผิวพรรณของทานบริสุทธิ์
ผุดผอง ดูกอนอาวุโส ทานบวชอุทิศใคร ใครเปนศาสดาของทาน หรือทาน
ชอบธรรมของใคร เมื่ออุปกาชีวกกราบทูลอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคเจาได
ตรัสพระคาถาตอบ อุปกาชีวกวาดังนี้:เราเปนผูครอบงําธรรมทั้งปวง รู
ธรรมทั้งปวงอันตัณหาและทิฏฐิ ไมฉาบทา
แลวในธรรมทั้งปวง ละธรรมเปนไปในภูมิ
สานไดหมด พนแลวเพราะความสิ้นไปแหง
ตัณหา เราตรัส รูยิ่งเองแลวจะพึงอางใครเลา
อาจารยของเราไมมี คนเชนเราก็ไมมี บุคคล
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เสมอเหมือนเราก็ไมมี ในโลกกับทั้งเทวโลก
เพราะเราเปนพระอรหันตในโลกเราเปน
ศาสดาหาศาสดาอื่นยิ่งกวามิได เราผูเดียว
เปนพระสัมมาสัมพุทธะ เราเปนผูเย็นใจ ดับ
กิเลสไดแลว เราจะไปเมืองในแควนกาสี เพื่อ
ประกาศธรรมจักรใหเปนไป เราจะตีกลอง
อมตะในโลกอันมืด เพื่อใหสัตวไดธรรมจักษุ.
อุปกาชีวกทูลวา ดูกอนอาวุโส ทานปฏิญาณโดยประการใด ทานควร
เปนผูชนะหาที่สุดมิได โดยประการนั้น.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา บุคคลเหลาใดถึงความสิ้นอาสวะแลว
บุคคลเหลานั้นชื่อวาเปนผูชนะเชนเรา ดูกอนอุปกะ เราชนะธรรมอันลามกแลว
เพราะฉะนั้นเราจึงชื่อวาเปนผูชนะ
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว อุปกาชีวกทูลวา พึงเปนผู
ชนะเถิดทานผูมีอายุดังนี้แลว กมศีรษะลงแลวแยกทางหลีกไป.
เรื่องอุปกาชีวก จบ
เรื่องพระปญจวัคคีย
[๑๒] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาเสด็จจาริกโดยลําดับ ถึงปา
อิสิปตนะมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี เสด็จเขาไปทางสํานักพระปญจวัคคีย
พระปญจวัคคียไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จมาแตไกล แลวไดนัดหมายกัน
และกันวา ทานทั้งหลาย พระสมณะโคตมนี้เปนผูมักมาก คลายความเพียร

พระวินัยปฎก มหาวรรค เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 42
เวียนนาเพื่อความเปนคนมักมาก กําลังเสด็จมา พวกเราไมพึงอภิวาท ไมพึง
ลุกขึ้นตอนรับพระองค ไมพึงรับบาตรจีวรของพระองค แตพึงวางอาสนะไว
ถาพระองคปรารถนาก็จักประทับนั่ง ครั้นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาไปถึง
พระปญจวัคคีย พระปญจวัคคียนั้นไมตั้งอยูในกติกาของตน ตางลุกขึ้นตอนรับ
พระผูมีพระภาคเจา รูปหนึ่งรับบาตรจีวรของพระผูมีพระภาคเจา รูปหนึ่งปู
อาสนะ, รูปหนึ่งจัดหาน้ําลางพระบาท, รูปหนึ่งจัดตั้งตั่งรองพระบาท, รูปหนึ่ง
นํากระเบื้องเช็ดพระบาทเขาไปถวาย พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งบนอาสนะที่
พระปญจวัคคียจัดถวาย แลวทรงลางพระบาท ฝายพระปญจวัคคียเรียกพระผูมี
พระภาคเจาโดยระบุพระนาม และใชคําวา อาวุโสเมื่อพระปญจวัคคียกลาว
อยางนั้นแลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสหามพระปญจวัคคียวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย พวกเธออยาเรียกตถาคตโดยระบุชื่อ และอยาใชคําวา อาวุโส ดู
กอนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเปนอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ พวกเธอจง
เงี่ยโสตสดับ เราไดบรรลุอมตธรรมแลว เราจะสั่งสอน จะแสดงธรรม พวก
เธอปฏิบัติอยูตามที่เราสั่งสอนแลว ไมชาสักเทาไร จักทําใหแจงซึ่งคุณอันยอด
เยี่ยม อันเปนที่สุดแหงพรหมจรรย ที่กุลบุตรทั้งหลาย ออกจากเรือนบวชเปน
บรรพชิตโดยชอบตองการนั้น ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบันเขาถึงอยู.
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว พระปญจวัคคียพูดทูลคานพระผูมีพระภาคเจาวา อาวุโสโคตม แมดวยจริยานั้น แมดวยปฏิปทานั้น แม
ดวยทุกกรกิริยานั้น พระองคก็ยังไมไดบรรลุอุตตริมนุสสธรรมอันเปนความรู
ความเห็นพิเศษอยางประเสริฐ อยางสามารถ ก็บัดนี้ พระองคเปนผูมักมาก
คลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเปนคนมักมาก ไฉนจักบรรลุอุตตริมนุสส
ธรรม อันเปนความรูความเห็นพิเศษอยางประเสริฐ อยางสามารถไดเลา.
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เมื่อพระปญจวัคคียกราบทูลอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตไมใชเปนคนมักมาก ไมไดเปนคนคลายความเพียร
ไมไดเวียนมาเพื่อความเปนคนมักมาก ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเปนอรหันต
ตรัสรูเองโดยชอบ พวกเธอจงเงี่ยโสตสดับ เราไดบรรลุอมตธรรมแลว เรา
จะสั่งสอน จะแสดงธรรม พวกเธอปฏิบัติอยูตามที่เราสั่งสอนแลว ไมชาสัก
เทาไร จักทําใหแจงซึ่งคุณอันยอดเยี่ยม อันเปนที่สุดแหงพรหมจรรย ที่
กุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้น ดวย
ปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบันเขาถึงอยู.
แมครั้งที่สอง พระปญจวัคคียไดทูลคานพระผูมีพระภาคเจาวา . . .
แมครั้งที่สอง พระผูมีพระภาคเจาก็ไดตรัสวา . . .
แมครั้งที่สาม พระปญจวัคคียไดทูลคานพระผูมีพระภาคเจาวา อาวุโสโคดมแมดวยจริยานั้น แมดวยปฏิปทานั้น แมดวยทุกกรกิริยานั้น พระองคก็ยัง
ไมไดบรรลุอุตตริมนุสสธรรม อันเปนความรูความเห็นพิเศษอยางประเสริฐ
อยางสามารถ ก็บัดนี้พระองคเปนผูมักมาก คลายความเพียร เวียนมาเพื่อ
ความเปนคนมักมาก ไฉนจักบรรลุอุตตริมนุสสธรรม อันเปนความรูความ
เห็นพิเศษอยางประเสริฐ อยางสามารถไดเลา.
เมื่อพระปญจวัคคียกราบทูลอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอยังจําไดหรือวา ถอยคําเชนนี้ เราไดเคยพูดแลว
ในปางกอนแตกาลนี้.
พระปญจวัคคียกราบทูลวา คํานี้ไมเคยไดฟงเลย พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเปนอรหันต
ตรัสรูเองโดยชอบ พวกเธอจงเงี่ยโสตสดับ เราไดบรรลุอมตธรรมแลว เราจะ
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สั่งสอนจักแสดงธรรม พวกเธอปฏิบัติอยูตามที่เราสั่งสอนแลว ไมชาสักเทาไร
จักทําใหแจงซึ่งคุณอันยอดเยี่ยม อันเปนที่สุดแหงพรหมจรรย ที่กุลบุตรทั้ง
หลายออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้น ดวยปญญาอันยิ่ง
ดวยตนเองในปจจุบันเขาถึงอยู พระผูมีพระภาคเจาทรงสามารถใหพระปญจวัคคียยินยอมไดแลว ลําดับนั้นพระปญจวัคคีย ไดยอมเชื่อฟงพระผูมีพระภาคเจา เงี่ยโสตสดับ ตั้งจิตเพื่อรูยิ่ง.
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ปฐมเทศนา
[๑๓] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะพระปญจวัคดียวา ดู
กอนภิกษุทั้งหลาย ที่สุด ๒ อยางนี้อันบรรพชิตไมควรเสพคือ.
การประกอบตนใหพัวพันดวยกามสุขในกามทั้งหลาย เปนธรรมอันเลว
เปนของชาวบาน เปนของปุถุชน ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบดวย
ประโยชน ๑.
การประกอบความเหน็ดเหนื่อยแกตน เปนความลําบาก ไมใชของ
พระอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน ๑.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปฏิปทาสายกลาง ไมเขาไปใกลที่สุดสองอยาง
นั้นนั่นตถาคตไดตรัสรูแลว ดวยปญญาอันยิ่ง ทําดวงตาใหเกิด ทําญาณใหเกิด
ยอมเปนไปเพื่อความสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ปฏิปทาสายกลายที่ตถาคตไดตรัสรูแลวดวย
ปญญาอันยิ่ง ทําดวงตาใหเกิด ทําญาณใหเกิด ยอมเปนไปเพื่อความสงบ
เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพานนั้น เปนไฉน ?
ปฏิปทาสายกลางนั้น ไดแกอริยมรรคมีองค ๘ นี้แหละ คือปญญาอัน
เห็นชอบ ๑ ความดําริชอบ ๑ เจรจาชอบ ๑ การงานชอบ ๑ เลี้ยงชีวิตชอบ ๐
พยายามชอบ ๑ ระลึกชอบ ๑ ตั้งจิตชอบ ๑.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้แลคือปฏิปทาสายกลายนั้น ที่ตถาคตไดตรัสรูแลว
ดวยปญญาอันยิ่ง ทําดวงตาใหเกิด ทําญาณไดเกิด ยอมเปนไปเพื่อความสงบ
เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน.
[๑๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอนี้แลเปนทุกขอริยสัจ คือ ความเกิดก็
เปนทุกข ความแกก็เปนทุกข ความเจ็บไขก็เปนทุกข ความตายก็เปนทุกข
ความประจวบดวยสิ่งที่เปนที่รักก็เปนทุกข ความพลัดพรากจากสิ่งที่เปนที่รัก
ก็เปนทุกข ปรารถนาสิ่งใดไมไดสิ่งนั้นก็เปนทุกข โดยยนยอ อุปาทานขันธ ๕
เปนทุกข
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอนี้แลเปนทุกขสมุทยอริยสัจ คือตัณหาอันทํา
ใหเกิดอีก ประกอบดวยความกําหนัดดวยอํานาจความเพลิน มีปรกติเพลิดเพลิน
ในอารมณนั้น ๆ คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอนี้แลเปนทุกขนิโรธอริยสัจ คือ ตัณหานั่นแล
ดับ โดไมเหลือดวยมรรคคือวิราคะ สละ สละคืน ปลอยไป ไมพัวพัน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอนี้แลเปนทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ คือ
อริยมรรคมีองค ๘ นี้แหละ คือ ปญญาเห็นชอบ ๑. . . ตั้งจิตชอบ ๑.
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[๑๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ดวงตา ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวางได
เกิดขึ้นแลว แกเราในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคยฟงมากอนวา นี้ทุกขอริยสัจ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ดวงตา ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดเกิด
ขึ้นแลวแกเราในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคยฟงมากอนวา ทุกขอริยสัจนี้นั้นแล
ควรกําหนดรู.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ดวงตา ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดเกิด
เกิดขึ้นแลวแกเราในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคยฟงมากอนวา ทุกขอริยสัจนี้นั้น
แล เราก็ไดกําหนดรูแลว.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ดวงตา ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดเกิด
ขึ้นแลวแกเราในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคยฟงมากอนวา นี้ทุกขสมุทยอริยสัจ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ดวงตา ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดเกิด
ขึ้นแลวแกเราในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคยฟงมากอนวา ทุกขสมุทยอริยสัจนี้นั้น
แล ควรละเสีย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ดวงตา ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดเกิด
ขึ้นแลวแกเราในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคยฟงมากอนวา ทุกขสมุทยอริยสัจนี้นั้น
แล เราไดละแลว.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ดวงตา ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดเกิด
ขึ้นแลวแกเราในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคยฟงมากอนวา นี้ทุกขนิโรธอริยสัจ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ดวงตา ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวางไดเกิดขึ้น
แลวแกเราในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคยฟงมากอนวา ทุกขนิโรธอริยสัจนี้นั้นแล
ควรทําใหแจง.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ดวงตา ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดเกิด
ขึ้นแลวแกเราในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคยฟงมากอนวา ทุกขนิโรธอริยสัจนี้นั้น
แล เราทําใหแจงแลว.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ดวงตา ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดเกิด
ขึ้นแลวแกเราในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคยฟงมากอนวา นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ดวงตา ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดเกิด
ขึ้นแลวแกเราในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคยฟงมากอนวา ทุกขนิโรธคามินีปฏิ
ปทาอริยสัจนี้นั้นแล ควรใหเจริญ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ดวงตา ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดเกิด
ขึ้นแลวแกเราในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคยฟงมากอนวา ทุกขนิโรธคามินีปฏิ
ปทาอริยสัจนี้นั้นแล เราใหเจริญแลว.
ญาณทัสสนะมีรอบ ๓ มีอาการ ๑๒
[๑๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปญญาอันรูเห็นตามเปนจริงของเราใน
อริยสัจ ๔ นี้ มีรอบ ๓ มีอาการ ๑๒ อยางนี้ ยังไมหมดจดดีแลว เพียงใด
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายังยืนยันไมไดวา เปนผูตรัสรูสัมมาสัมโพธิญาณ อัน
ยอดเยี่ยมในโลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตว พรอมทั้ง
สมณะพราหมณ เทวดาและมนุษย เพียงนั้น.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อใดแล ปญญาอันรูเห็นตามเปนจริงของเรา
ในอริยสัจ ๔ นี้ มีรอบ ๓ มีอาการ ๑๒ อยางนี้ หมดจดดีแลว ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลายเมื่อนั้น เราจึงยืนยันไดวา เปนผูตรัสรูสัมมาสัมโพธิญาณ อันยอด
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เยี่ยมในโลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตว พรอมทั้ง
สมณะ พรามหณ เทวดา และมนุษย.
อนึ่ง ปญญาอันรูเห็นไดเกิดขึ้นแลวแกเราวา ความพันวิเศษของเรา
ไมกลับกําเริบ ชาตินี้เปนที่สุด ภพใหมไมมีตอไป.
ก็แลเมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวยากรณภาษิตนี้อยู ดวงตาเห็นธรรม
ปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน ไดเกิดขึ้นแกทานพระโกณฑัญญะวา สิ่งใดสิ่ง
หนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวล มีความคับเปนธรรมดา.
[๑๗] ครั้นพระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศธรรมจักรใหเปนไปแลว
เหลาภุมมเทวดาไดบันลือเสียงวา นั่นพระธรรมจักรอันยอดเยี่ยม พระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศใหเปนไปแลว ณ ปาอิสิปตนะมฤคทายวัน เขตพระนครพาราณสี อันสมณะ พราหมณ เทวดา มาร พรหม หรือใคร ๆ ในโลก
จะปฏิวัติไมได.
เทวดาชั้นจาตุมหาราช ไดยินเสียงของพวกภุมมเทวดาแลว ก็บันลือ
เสียงตอไป.
เทวดาชั้นดาวดึงส ไดยินเสียงของพวกเทวดาชั้นจาตุมหาราชแลว ก็
บันลือเสียงตอไป.
เทวดาชั้นยามา . . .
เทวดาชั้นดุสิต. . .
เทวดาชั้นนิมมานรดี . . .
เทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตดี . . .
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เทวดาที่นับเนื่องในหมูพรหมไดยินเสียงของพวกเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตดีแลว ก็บันลือเสียงตอไปวา นั่นพระธรรมจักรอันยอดเยี่ยม พระผูมี
พระภาคเจา ทรงประกาศใหเปนไปแลว ณ ปาอิสิปตนะมฤคทายวัน เขตพระ
นครพาราณสี อันสมณะ พราหมณ เทวดา มาร พรหม หรือใคร ๆ ใน
โลก จะปฏิวัติไมได.
ชั่วขณะกาลครูหนึ่งนั้น เสียงกระฉอนขึ้นไปจนถึงพรหมโลกดวย
ประการฉะนั้นแล.
ทั้งหมื่นโลกธาตุนี้ไดหวั่นไหวสะเทือนสะทาน ทั้งแสงสวางอันยิ่งใหญ
หาประมาณมิได ปรากฏแลวในโลกลวงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลาย.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงเปลงพระอุทานวา ทานผูเจริญ
โกณฑัญญะไดรูแลวหนอ ทานผูเจริญ โกณฑัญญะไดรูแลวหนอ เพราะเหตุ
นั้น คําวา อัญญาโกณฑัญญะนี้ จึงไดเปนชื่อของทานพระโกณฑัญญะ ดวย
ประการฉะนี้.
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร จบ
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พระปญจวัคคียทูลขอบรรพชาอุปสมบท
[๑๘] ครั้งนั้น ทานพระอัญญาโกณฑัญญะ ไดเห็นธรรมแลว ได
บรรลุธรรมแลว ไดรูธรรมแจมแจงแลว มีธรรมอันหยั่งลงแลว ขามความ
สงสัยไดแลว ปราศจากถอยคําแสดงความสงสัย ถึงความเปนผูแกลวกลา ไม
ตองเชื่อผูอื่นในคําสอนของพระศาสดา ไดทูลคํานี้ตอพระผูมีพระภาคเจาวา
ขอขาพระองคพึงไดบรรพชา พึงไดอุปสมบทในสํานักพระผูมีพระภาคเจา
พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เธอจงเปนภิกษุมาเถิด ดังนี้ แลวตรัสตอ
ไปวา ธรรมอันเรากลาวดีแลว เธอจงประพฤติพรหมจรรย เพื่อทําที่สุดทุกข
โดยชอบเถิด.
พระวาจานั้นแล ไดเปนอุปสมบทของทานผูมีอายุนั้น.
[๑๙] ครั้นตอมา พระผูมีพระภาคเจาไดทรงประทานโอวาทสั่งสอน
ภิกษุทั้งหลายที่เหลือจากนั้นดวยธรรมีกถา เมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรง
ประทานโอวาทสั่งสอนดวยธรรมีกถาอยู ดวงตาเห็นธรรมปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน ไดเกิดขึ้นแกทานพระวัปปะและทานพระภัททิยะวา สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
มีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเปนธรรมดา ทานทั้งสอง
นั้น ไดเห็นธรรมแลว ไดบรรลุธรรมแลว ไดรูธรรมแจมแจงแลว มีธรรม
อันหยั่งลงแลว ขามความสงสัยไดแลว ปราศจากถอยคําแสดงความสงสัย ถึง
ความเปนผูแกลวกลา ไมตองเชื่อผูอื่นในคําสอนของพระศาสดา ไดทูลคํานี้ตอ
พระผูมีพระภาคเจาวา ขอขาพระองคทั้งสองพึงไดบรรพชา พึงไดอุปสมบท
ในสํานักพระผูมีพระภาคเจา พระพุทธเจาขา.
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พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เธอทั้งสองจงเปนภิกษุมาเถิด ดังนี้ แลว
ไดตรัสตอไปวา ธรรมอันเรากลาวดีแลว เธอทั้งสองจงประพฤติพรหมจรรย
เพื่อทําที่สุดทุกขโดยชอบเถิด.
พระวาจานั้นแล ไดเปนอุปสมบทของทานผูมีอายุทั้งสองนั้น.
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาเสวยพระกระยาหารที่ทานทั้งสามนํามา
ถวายไดทรงประทานโอวาทสั่งสอนภิกษุที่เหลือจากนั้นดวยธรรมีกถา ภิกษุ
เที่ยวบิณฑบาตนําบิณฑบาตใดมา ทั้ง ๖ รูปก็เลี้ยงชีพดวยบิณฑบาตนั้น.
วันตอมา เมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงประทานโอวาทสั่งสอนดวย
ธรรมีกถาอยู ดวงตาเห็นธรรมปราศจากธุลี ปราศจากมลทินไดเกิดขึ้นแกทาน
พระมหานามะและทานพระอัสสชิวา สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา
สิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเปนธรรมดา. ทานทั้งสองไดเห็นธรรมแลว ไดบรรลุ
ธรรมแลว ไดรูธรรมแจมแจงแลว. มีธรรมอันหยั่งลงแลว ขามความสงสัยได
แลว ปราศจากถอยคําแสดงความสงสัย ถึงความเปนผูแกลวกลา ไมตองเชื่อ
ผูอื่นในคําสอนของพระศาสดา ไดทูลคํานี้ตอพระผูมีพระภาคเจาวา ขอขาพระ
องคทั้งสอง พึงไดบรรพชา พึงไดอุปสมบทในสํานักพระผูมีพระภาคเจา
พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เธอทั้งสองจงเปนภิกษุมาเถิด ดังนี้ แลว
ไดตรัสตอไปวา ธรรมอันเรากลาวดีแลว เธอทั้งสองจงประพฤติพรหมจรรย
เพื่อทําที่สุดทุกขโดยชอบเถิด.
พระวาจานั้นแล ไดเปนอุปสมบทของทานผูมีอายุทั้งสองนั้น.
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ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตร
[๒๐] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะพระปญจวัคคียวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย รูปเปนอนัตตา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถารูปนี้จักไดเปนอัตตา
แลว รูปนี้ไมพึงเปนไปเพื่ออาพาธ และบุคคลพึงไดในรูปวา รูปของเราจง
เปนอยางนี้เถิด รูปของเราอยาไดเปนอยางนั้นเลย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะ
รูปเปนอนัตตา ฉะนั้น รูปจึงเปนไปเพื่ออาพาธ และบุคคลยอมไมไดในรูป
วา รูปของเราจงเปนอยางนี้เถิด รูปของเราอยาไดเปนอยางนั้นเลย.
เวทนาเปนอนัตตา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาเวทนานี้จักไดเปนอัตตา
แลว เวทนานี้ไมพึงเปนไปเพื่ออาพาธ และบุคคลพึงไดในเวทนาวา เวทนา
ของเราจงเปนอยางนี้เถิด เวทนาของเราจงอยาไดเปนอยางนั้นเลย ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะเวทนาเปนอนัตตา ฉะนั้น เวทนาจึงเปนไปเพื่ออาพาธ
และบุคคลยอมไมไดในเวทนาวา เวทนาของเรา จงเปนอยางนั้นเถิด เวทนา
ของเราอยาไดเปนอยางนั้นเลย.
สัญญาเปนอนัตตา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาสัญญานี้จักไดเปนอัตตา
แลว สัญญานี้ไมพึงเปนไปเพื่ออาพาธ และบุคคลพึงไดในสัญญาวา สัญญา
ของเราจงเปนอยางนี้เถิด สัญญาของเราอยาไดเปนอยางนั้นเลย ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย ก็เพราะสัญญาเปนอนัตตา ฉะนั้น สัญญาจึงเปนไปเพื่ออาพาธ และ
บุคคลยอมไมไดในสัญญาวา สัญญาของเราจงเปนอยางนี้เถิด สัญญาของเรา
อยาไดเปนอยางนั้น เลย.
สังขารทั้งหลายเปนอนัตตา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาสังขารเหลานี้จัก
ไดเปนอัตตาแลว สังขารเหลานี้ไมพึงเปนไปเพื่ออาพาธ และบุคคลพึงไดใน
สังขารทั้งหลายวา สังขารทั้งหลายของเราจงเปนอยางนี้เถิด สังขารทั้งหลายของ
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เราอยาไดเปนอยางนั้นเลย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะสังขารทั้งหลายเปน
อนัตตา ฉะนั้น สังขารทั้งหลายจึงเปนไปเพื่ออาพาธ และบุคคลยอมไมไดใน
สังขารทั้งหลายวา สังขารทั้งหลายของเรา จงเปนอยางนี้เถิดสังขารทั้งหลายของ
เราอยาไดเปนอยางนั้นเลย.
วิญญาณเปนอนัตตา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาวิญญาณนี้จักไดเปน
อัตตาแลว วิญญาณนี้ไมพึงเปนไปเพื่ออาพาธ และบุคคลพึงไดในวิญญาณวา
วิญญาณของเราจงเปนอยางนี้เถิด วิญญาณของเราอยาไวเปนอยางนั้นเลย ดู
กอนภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะวิญญาณเปนอัตตา ฉะนั้น วิญญาณจึงเปนไปเพื่อ
อาพาธ และบุคคลไมไดในวิญญาณวา วิญญาณของเราจงเปนอยางนี้เถิด
วิญญาณของเราอยาไดเปนอยางนั้นเลย.
ตรัสถามความเห็นของพระปญจวัคคีย
[๒๑] พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอ
สําคัญความนั้นเปนไฉน รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง.
พระปญจวัคคียทูลวา ไมเที่ยง พระพุทธเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ?
ป. เปนทุกข พระพุทธเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควร
หรือจะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตนของเรา ?
ป. ขอนั้น ไมควรเลย พระพุทธเจาขา.
ภ. เวทนาเที่ยงหรือไมเที่ยง ?
ป. ไมเที่ยง พระพุทธเจาขา.
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ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ?
ป เปนทุกข พระพุทธเจาขา.
ภ ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควร
หรือจะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตนของเรา ?
ป. ขอนั้นไมควรเลย พระพุทธเจาขา.
ภ. สัญญาเที่ยงหรือไมเที่ยง ?
ป. ไมเที่ยง พระพุทธเจาขา.
ภ ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ?.
ป. เปนทุกข พระพุทธเจาขา.
ภ ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีดวามแปรปรวนเปนธรรมดา ควร
หรือจะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั้นของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตนของเรา ?.
ป. ขอนั้นไมควรเลย พระพุทธเจาขา.
ภ สังขารทั้งหลายเที่ยงหรือไมเที่ยง.
ป. ไมเที่ยง พระพุทธเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ?.
ป. เปนทุกข พระพุทธเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควร
หรือจะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั้นของเรา นั่นเปนตนของเรา ?
ป. ขอนั้นไมควรเลย พระพุทธเจาขา.
ภ. วิญญาณเที่ยงหรือไมเที่ยง.
ป. ไมเที่ยง พระพุทธเจาขา.
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ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกขหรือเปนสุขเลา ?.
ป. เปนทุกข พระพุทธเจาขา.
ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควร
หรือจะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตนของเรา ?
ป. ขอนั้น ไมควรเลย พระพุทธเจาขา.
ผ.
ตรัสใหพิจารณาโดยยถาภูตะญาณทัสสนะ
[๒๒] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุ
นั้นแล รูปอยางใดอยางหนึ่งที่เปนอดีต อนาคต และปจจุบัน ภายในหรือ
ภายนอกหยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล ทั้งหมดก็เปนแต
สักวารูปเธอทั้งหลายพึงเห็นรูปนั้นดวยปญญาอันชอบ ตามเปนจริงอยางนี้วา
นั้นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชคนของเรา.
เวทนาอยางใดอยางหนึ่ง ที่เปนอดีต อนาคต และปจจุบัน ภายใน
หรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล ทั้งหมดก็
เปนแคสักวาเวทนา เธอทั้งหลายพึงเห็นเวทนานั้นดวยปญญาอันชอบ ตามเปน
จริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตนของเรา.
สัญญาอยางใดอยางหนึ่งที่เปนอดีต อนาคต หรือปจจุบัน ภายใน
หรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล ทั้งหมดก็
เปนแตสักวาสัญญา เธอทั้งหลายพึงเห็นสัญญานั้นดวยปญญาอันชอบ ตาม
เปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตนของเรา .
สังขารทั้งหลายอยางใดอยางหนึ่ง ที่เปนอดีต อนาคต และปจจุบัน
ภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล ทั้ง
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หมดก็เปนแตสักวาสังขาร เธอทั้งหลายพึงเห็นสังขารนั้นดวยปญญาอันชอบตาม
เปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตนของเรา.
วิญญาณอยางใดอยางหนึ่งที่เปนอดีต อนาคต และปจจุบัน ภายใน
หรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล ทั้งหมดก็
เปนแตสักวาวิญญาณ เธอทั้งหลายพึงเห็นวิญญาณนั้นดวยปญญาอันชอบตาม
เปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตนของเรา.
[๒๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยาสาวกผูไดฟงแลว เห็นอยูอยางนี้
ยอมเบื่อหนายแมในรูป ยอมเบื่อหนายแมในเวทนา ยอมเบื่อหนายแมในสัญญา
ยอมเบื่อหนายแมในสังขารทั้งหลาย ยอมเบื่อหนายแมในวิญญาณ เมื่อเบื่อ
หนายยอมสิ้นกําหนัด เพราะสิ้นกําหนัด จิตก็พน เมื่อจิตพนแลว ก็รูวาพน
แลว อริยสาวกนั้นทราบชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยไดอยูจบแลว กิจที่
ควรทําไดทําเสร็จแลว กิจอื่นอีกเพื่อความเปนอยางนี้มิได.
[๒๔] พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระสูตรนี้แลว พระปญจวัคคียมีใจ
ยินดีเพลิดเพลินภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา ก็แลเมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัส
ไวยากรณภาษิตนี้อยู จิตของพระปญจวัคคียพนแลวจากอาสวะทั้งหลาย เพราะ
ไมถือมั่น.
อนัตตลักขณสูตร จบ
ครั้งนั้น มีพระอรหันตเกิดขึ้นในโลก ๖ องค.
ปฐมภาณวาร จบ
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อรรถกถาอุโภตาปสาทิกถา
บทวา ปณฺฑิโต ไดแก ผูประกอบดวยคุณเครื่องเปนบัณฑิต.
บทวา พฺยตฺโต ไดแก ผูประกอบดวยคุณเครื่องเปนผูฉลาด.
บทวา เมธาวี ไดแก ผูประกอบดวยปญญาอันเกิดขึ้นฉับพลัน๑.
บทวา อปฺปรชกฺขชาติโก มีความวา จัดวาเปนผูมีชาติแหงคน
ไมมีกิเลส คือ เปนคนหมดจด เพราะขมกิเลสไวดวยสมาบัติ.
บทวา. อาชานิสฺสติ ไดแก จักกําหนดได คือ จักแทงตลอด.
หลายบทวา ภควโตป โข าณ อุทปาทิ มีความวาพระสัพพัญุตญานเไดเกิดขึ้นวา อาฬารดาบส กาลามโคตรนั้น ทํากาลกิริยาแลว
ไปเกิดในอากิญจัญญายตนภพ ในเวลา ๗ วัน ตั้งแตวันนี้ไป.
บทวา มหาชานิโย มีอรรถวิเคราะหวา ความเสื่อมใหญชื่อวามีแก
เธอ เพราะเปนผูเสื่อมเสียจากมรรคผลที่จะพึงบรรลุ ในภายใน ๗ วัน เพราะ
ฉะนั้น เธอจึงชื่อผูมีความเสื่อมใหญ. อนึ่งชื่อผูมีความเสื่อมใหญ เพราะเกิด
ในอักขณะ๒.
บทวา อกโทสกาลกโต มีความวา ไดทํากาลกิริยาเสียเมื่อวันวาน.
พระผูมีพระภาคเจาไดทรงเห็นวา แมอุทกดาบสนั้น ก็เกิดแลวในเนวสัญญานา
สัญญายตนภพ.
๑. ฐานศัพทลงในอรรถวา ขณ ตอ พลัน ทันทีทันใด เชนในคําวา ฐานโส อุปกปฺปติ.
อนึ่ง
คํานี้ก็มคําไขไวในแกอรรถ บทวา วีม สาย หนา ๒๓๔ ขางหนา.
๒. สมัยมิใชคราวมีพระพุทธเจา.
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บทวา พหูปการา คือ ผูมีอุปการะมาก.
บทวา ปธานปหิตตฺต มีความวา ผูยอมตัวเพื่อประโยชนแกความ
เพียร.
บทวา อุปฏหึสุ มีความวา ไดบํารุงดวยวัตรมีใหน้ําบวนปาก
เปนตน.
หลายบทวา อนฺตรา จ โพธึ อนุตรา จ คย มีความวา
อาชีวกชื่อ อุปกะ ไดพบพระผูมีพระภาคเจาที่ระหวางโพธิมัณฑกับแมน้ําคยา
ตอกัน.
บทวา อทฺธานุมคฺคปฏิปนฺน มีความวา เสด็จดําเนินทางไกล.
บทวา สพฺพาภิภู มีความวา เราครอบงําไตรภูมิกธรรมทั้งปวง.
บทวา สพฺพวิทู มีความวา ไดรู คือไดเขาใจธรรมที่มี ๔ ภูมิ
ทั้งหมด.
บาทพระคาถาวา สพฺเพสุ ธมฺเมสุ อนูปลิตฺโต ความวาอัน
เครื่องฉาบทาคือกิเลส ฉาบทาไมไดในไตรภูมิกธรรมทั้งปวง.
บทวา สพฺพฺชโห ความวา ตัดไตรภูมิกธรรมทั้งปวงไดขาด.
บทวา ตณฺหกฺขเย วิมุตฺโต ความวา เปนผูพนวิเศษ เพราะธรรม
เปนที่สิ้นตัณหาคือนิพพาน ดวยอํานาจทําใหเปนอารมณ.
บทวา สย อภิฺาย ไดแก เรารูธรรมมี ๔ ภูมิทั้งหมดดวยตนเอง.
บทวา กมุทฺทิเสยฺย ความวา จะพึงอางเอาใคร คือคนอื่นวา ผู
นี้เปนอาจารยเราเลา.
หลายบทวา น เม อาจริโย อตฺถิ มีความวา ขึ้นชื่อวาอาจารย
ในโลกุตรธรรมของเรายอมไมมี.
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หายบทวา นตฺถิ เม ปฏิปุคฺคโล มีความวา ขึ้นชื่อวาบุคคลผู
เปรียบปานกับเรายอมไมมี.
บทวา สีติภูโต มีความวา จัดวาเปนผูมีความเย็นใจ เพราะดับไฟ
คือกิเลสเสียทั้งหมด.
บทวา นพฺพุโต มีความวา จัดวาเปนผูดับแลว เพราะกิเลสทั้ง
หลายนั้นเองดับไป.
สองบทวา กาสีน ปุร ไดแก เมืองหลวงในแควนของชาวกาสี.
บาทคาถาวา อหฺึ อมตทุนฺทภึ มีความวา เราจะไปดวย คิดวา
จักตีกลองอมฤตเพื่อไดดวงตาเห็นธรรรม.
สองบทวา อรหสิ อนนฺตชิโน มีความวา ทานสมควรเปนผู
ชํานะไมมีที่สุดจริง.
บทวา หุเวยฺยาวุโส มีความวา ผูมีอายุ พึงเปนไดถึงอยางนั้น
เทียวนะ.
สองบทวา สีส โอกมฺเปตฺวา ไดแก สั่นศีรษะ.
บทวา สณฺเปสุ คือ ไดทํากติกา.
บทวา พาหุลฺลิโก ไดแก ผูปฏิบัติเพื่อประโยชนแกความเปนผูมี
จีวรมากเปนตน.
บทวา ปธานวิพฺภนฺโต ไดแก เปนผูคลายเสียแลว คือตกเสีย
แลว เสื่อมเสียแลว จากความเพียร.
สองบทวา อาวตฺโต พาหุลฺลาย ไดแก ผูเวียนมาเพื่อประโยชน
แกความเปนผูมักมากดวยปจจัยมีจีวรเปนตน .
๑. ในปฐมสมโพธิวา ดูกอนอาวุโส นามวํา อนันตชิโน พึงเปนชื่อได.
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หลายบทวา โอทหถ ภิกฺขเว โสต มีความวา ภิกษุทั้งหลาย
ทานจงเงี่ยโสต คือจงทําโสตินทรียใหบายหนา เพื่อฟงธรรม.
ดวยสองบทวา อมตมธิคต พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวาพระ
นิพพานเปนธรรมไมตาย เราไดบรรลุแลว.
บทวา จริยาย คือดวยความประพฤติที่ทําไดยาก.
บทวา ปฏิปทาย ไดแก ดวยขอปฏิบัติที่ทําไดยาก.
หลายบทวา อภิชานาถ เม โน มีความวา ทานทั้งหลายจําได
อยู คือเล็งเห็นอยูหรือ ไดแก ซึ่งภาษิตเห็นปานนี้ ของเรา.
บทวา เอวรูป ภาสิตเมต ไดแก ความเผยกลาวเห็นปานนี้.
ขอวา อสกฺขิ โข ภควา ปฺจวคฺคิเย ภิกฺขู สฌฺาเปตุ มี
ความวา พระผูมีพระภาคเจาไดทรงอาจใหภิกษุเบญจวัคคียทราบวา พระองค
ไดเปนพระพุทธเจาแลว.
บทวา จกฺขุกรณี พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายเอาดวงตา คือ
ปญญา. ตอจากนี้ไปทุกบท วาโดยความเฉพาะบทแลว เปนคําตื้น ๆ ทั้ง
นั้น วาโดยตางแหงอธิบายอนุสนธิและคําประกอบพึงทราบตามนัยที่กลาวแลว
ในอรรถกถาแหงมัชฌิมนิกาย ชื่อปปญจสูทนี๑ เถิด. และตั้งแตนี้ไป เมื่อ
ขาพเจาจะคอยรักษาน้ําใจของมหาชน ผูขยาดตอความพิสดารเกินไป จําตอง
ไมพรรณนาสุตตันตกถา จักพรรณนาแตวินัยกถาเทานั้น.
ขอวา สา ว ตสฺส อายสฺมโต อุปสมฺปทา อโหสิ มีความ
วา ในวันเพ็ญเดือนแปด เมื่อพระผูมีอายุโกณฑัญญะกับเทวดาสิบแปดโกฏิ
ตั้งอยูในโสดาปตติผลแลว พระวาจานั้นแล ซึ่งสําเร็จดวยพระพุทธพจนของ
๑. ป. สุ. ๑๔๔.
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พระผูมีพระภาคเจาวา ทานจงเปนภิกษุมาเถิด ดังนี้ไดเปนเอหิภิกขุอุปสัมปทา
ของพระผูมีอายุนั้น.
ในคําวา อถ โข อายสฺมโต จ วปฺปสฺส เปนตน มีวินิจฉัย
วา ในวันแรมค่ําหนึ่ง ดวงตาเห็นธรรมไดเกิดขึ้นแกพระวัปฺปเถระ ในวันแรม
๒ ค่ําไดเกิดขึ้นแกพระภัททิยเถระ ในวันแรม ๓ ค่ําไดเกิดแกพระมหานาม
เถระ ในวันแรม ๔ ค่ํา ไดเกิดขึ้นแกพระอัสสชิเถระ. ก็แลเพื่อชําระมลทิน
ซึ่งเกิดขึ้นในกัมมัฏฐานของภิกษุเหลานี้ พระผูมีพระภาคเจาไดเสด็จอยูภายใน
วิหารเทานั้น. เมื่อมลทินแหงกัมมัฏฐานเกิดขึ้นทีไร ก็ไดเสด็จลงมาทางอากาศ
แลวทรงชําระเสีย. ก็แลในวันแรม ๕ ค่ํา แหงปกษพระองคไหเธอทั้งหมด
ประชุมพรอมกันแลวตรัสสอนดวยอนัตตสูตร๑. เพราะเหตุนั้น พระธรรม
สังคาหกาจารยจึงกลาววา อถโข ภควา ปฺจวคฺคิเย เปนตน.
ขอวา เตน โข ปน สมเยน ฉ โลเก อรตนโต โหนฺติ
มีดวามวา ในวันแรม ๕ ค่ํา มนุษย ๖ คน เปนพระอรหันตในโลก.
อรรถกถาอุโภตาปสาทิกถา จบ
๑. อนัตตลักขณสูตร มหาวคฺค. ปฐม. ๒๔
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เรื่องยสกุลบุตร
[๒๕] ก็โดยสมัยนั้นแล ในพระนครพาราณสี มีกุลบุตร ชื่อ ยส
เปนบุตรเศรษฐี สุขมาลชาติ ยสกุลบุตรนั้นมีปราสาท ๓ หลัง คือ หลังหนึ่ง
เปนที่อยูในฤดูหนาว หลังหนึ่งเปนทิ่อยูในฤดูรอน หลังหนึ่งเปนที่อยูในฤดูฝน
ยสกุลบุตรนั้นรับบําเรอดวยพวกดนตรี ไมมีบุรุษเจือปนในปราสาทฤดูฝนตลอด
๔ เดือนไมลงมาเบื้องลางปราสาท ค่ําวันหนึ่ง เมื่อยสกุลบุตรอิ่มเอิบพรอมพรั่ง
บําเรออยูดวยกามคุณ ๕ ไดนอนหลับกอน สวนพวกบริวารชนนอนหลับภาย
หลังประทีปน้ํารังมันตามสวางอยูตลอดคืน คืนนั้นยสกุลบุตรตื่นขึ้นกอน ไดเห็น
บริวารชนของตนกําลังนอนหลับ บางนางมีพิณตกอยูที่รักแร บางนางมีตะโพน
วางอยูขางคอ บางนางมีเปงมางตกอยูที่อก บางนางสยายผม บางนางมี
น้ําลายไหล บางนางบนละเมื่อตาง ๆ ปรากฏแกยสกุลบุตรดุจปาชาผีดิบ ครั้น
แลวความเห็นเปนโทษไดปรากฏแกยสกุลบุตร จิตตั้งอยูในความเบื่อหนาย จึง
ยสกุลบุตรเปลงอุทานวา ทานผูเจริญ ที่นี่วุนวายหนอ ที่นี่ขัดของหนอ แลว
สวมรองเทาทองเดินตรงไปยังประตูนิเวศน พวกอมนุษยเปดประตูใหดวยหวัง
ใจวา ใคร ๆ อยาไดทําอันตรายแกการออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตของ
ยสกุลบุตรเลย ลําดับนั้น ยสกุลบุตรเดินทรงไปทางประตูพระนคร พวก
อนนุษยเปดประตูใหดวยหวังใจวา ใคร ๆ อยาไดทําอันตรายแกการออกจาก
เรือนบวชเปนบรรพชิตของยสกุลบุตร ทีนั้น ยสกุลบุตรไดเดินทรงไปทางปา
อิสิปตนะมฤคทายวัน.
[๒๖] ครั้นปจจุสมัยแหงราตรี พระผูมีพระภาคเจาตื่นบรรทมแลว
เสด็จจงกรมอยู ณ ที่แจง ไดทอดพระเนตรเห็นยสกุลบุตรเดินมาแตไกล ครั้น
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แลวเสด็จลงจากที่จงกรมประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว ขณะนั้น ยสกุลบุตร
เปลงอุทานในที่ไมไกลพระผูมีพระภาคเจาวา ทานผูเจริญ ที่นี่วุนวายหนอ ที่
นี่ขัดของหนอ ทันทีนั้นพระผูมีพระภาคเจาตรัสกะยสกุลบุตรวา ดูกอนยส ที่
นี่ไมวุนวาย ที่นี่ไมขัดของ มาเถิดยส นั่งลง เราจักแสดงธรรมแกเธอ ที่นั้น
ยสกุลบุตรราเริงบันเทิงใจวาไดยินวา ที่นี่ไมวุนวาย ที่นี่ไมขัดของ ดังนี้
แลวถอดรองเทาทองเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ถวายบังคมพระผูมีพระ
ภาคเจาแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง เมื่อยสกุลบุตรนั่งเรียบรอยแลว พระผู
มีพระภาคเจาไดทรงแสดงอนุปุพพิกถา คือ ทรงประกาศ ทานกถา สีลกถา
สัคคกถา โทษ ความค่ําทราม ความเศราหมองของกามทั้งหลาย และอานิสงส
ในความออกจากกาม เมื่อพระองคทรงทราบวา ยสกุลบุตรมีจิตสงบ มีจิตออน
มีจิตปลอดจากนิวรณ มีจิตเบิกบาน มีจิตผองใสแลว จึงทรงประกาศพระ
ธรรมเทศนา ที่พระพุทธเจาทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงดวยพระองคเอง คือ ทุกข
สมุทัย นิโรธ มรรค ดวงตาเห็นธรรมปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน วา สิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเปนธรรมดา
ไดเกิดแกยสกุลบุตร ณ ที่นั่งนั้นแล ดุจผาที่สะอาดปราศจากมลทิน ควรไดรับ
น้ํายอมเปนอยางดี ฉะนั้น.
บิดาของยสกุลบุตรตามหา
[๒๗] ครั้นรุงเชา มารดาของยสกุลบุตรขึ้นไปยังปราสาท ไมเห็น
ยสกุลบุตร จึงเขาไปหาเศรษฐีผูคหบดี แลวไดถามวา ทานคหบดีเจาขา พอ
ยสกุลบุตรของทานหายไปไหน ฝายเศรษฐีผูคหบดีสงทูตขี่มาไปตามหาทั้ง ๔
ทิศแลว สวนตัวเองไปหาทางปาอิสิปตนะมฤคทายวัน ไดพบรองเทาทองวาง
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อยู ครั้น แลวจึงตามไปสูที่นั่น พระผูมีพระภาคเจาไดทอดพระเนตรเห็นเศรษฐี
ผูคหบดีมาแตไกล ครั้นแลวทรงพระดําริวา ไฉนหนอ เราพึงบันดาล
อิทธาภิสังขารใหเศรษฐีคหบดี นั่งอยู ณ ที่นี้ไมเห็นยสกุลบุตรผูนั่งอยู ณ ที่นี้
แลวทรงบันดาลอิทธาภิสังขารดังพระพุทธดําริ ครั้งนั้น เศรษฐีผูคหบดีได
เชาเฝาพระผูมีพระภาคเจาแลว ทูลถามวา พระผูมีพระภาคเจาทรงเห็นยสกุลบุตรบางไหม พระพุทธเจาขา.
พระผูรีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนคหบดี ถาอยางนั้น เชิญนั่ง บาง
ที่ทานนั่งอยู ณ ที่นี้จะพึงไดเห็นยสกุลบุตรผูนั่งอยู ณ ที่นี้.
ครั้งนั้น เศรษฐีผูคหบดีราเริงบันเทิงใจวา ไดยินวา เรานั่งอยู ณ ที่
นี้แหละจักเห็นยสกุลบุตรผูนั่งอยู ณ ที่นี้ จึงถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง เมื่อเศรษฐีผูคหบดีนั่งเรียบรอยแลว พระผูมีพระ
ภาคเจาไดทรงแสดงอนุปุพพิกถา คือ ทรงประกาศทานกถา สีลกถา สัคคกถา
โทษ ความต่ําทราม ความเศราหมองของกามทั้งหลาย และอานิสงสในความ
ออกจากกาม เมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวา เศรษฐีผูคหบดี มีจิตสงบ
มีจิตออน มีจิตปลอดจากนิวรณ มีจิตเบิกบาน มีจิตผองใสแลว จึงทรง
ประกาศพระธรรนเทศนา ที่พระพุทธเจาทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงดวยพระองค
เอง คือทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ดวงตาเห็นธรรม ปราศจากธุลี ปราศจาก
มลทินวา สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับ
เปนธรรมดา ไดเกิดแกเศรษฐีผูคหบดี ณ ที่นั่งนั่นแล ดุจผาที่สะอาดปราศจาก
มลทิน ควรไดรับน้ํายอม ฉะนั้น.
ครั้นเศรษฐีผูคหบดี ไดเห็นธรรมแลว ไดบรรลุธรรมแลว ไดรู
ธรรมแจมแจงแลว มีธรรมอันหยั่งลงแลว ขามความสงสัยไดแลว ปราศจาก
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ถอยคํา แสดงความสงสัย ถึงความเปนผูแกลวกลา ไมตองเชื่อผูอื่นในคําสอน
ของพระศาสดา ไดทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแดพระองคผูเจริญ
ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ภาษิตของพระองคไพเราะนัก พระพุทธเจาขา
พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายอยางนี้ เปรียบเหมือนบุคคลหงาย
ของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปในที่มืด
ดวยตั้งใจวา คนมีจักษุจักเห็นรูปดังนี้ ขาพระพุทธเจานี้ ขอถึงพระผูมีพระภาคเจา พระธรรม และพระสงฆวาเปนสรณะ ขอพระองคจงทรงจําขาพระพุทธเจาวา เปนอุบายสกผูมอบชีวิตถึงสรณะจําเดิมแตวันนี้เปนตนไป.
ก็เศรษฐีผูคหบดีนั้น ไดเปนอุบายสกลาวอางพระรัตนตรัย เปนคนแรก
ในโลกะ
ยสกุลบุตรสําเร็จพระอรหัตต
[๒๘] คราวเมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธรรม แกบิดา ของ
ยสกุลบุตร จิตของยสกุลบุตร ผูพิจารณาภูมิธรรมตามที่ตนไดเห็นแลว ไดรู
แจงแลว ก็พนจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไมถือมั่น ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาไดทรงพระดําริวา เมื่อแสดงธรรมแกบิดาของยสกุลบุตรอยู จิตของ
ยสกุลบุตร ผูพิจารณาเห็นภูมิธรรมตามที่ตนไดเห็นแลว ไดรูแจงแลว พน
แลวจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไมถือมั่น ยสกุลบุตรไมควรจะกลับเปนคฤหัสถ
บริโภคกาม เหมือนเปนคฤหัสถครั้งกอน ถากระไร เราพึงคลายอิทธาภิสังขาร
นั้นไดแลว พระองคก็ไดทรงคลายอิทธาภิสังขารนั้น เศรษฐีผูคหบดีไดเห็น
ยสกุลบุตรนั่งอยู ครั้นแลวไดพูดกะยสกุลบุตรวา พอยส มารดาของเจา
โศกเศราคร่ําครวญถึง เจาจงใหชีวิตแกมารดาของเจาเถิด ครั้งนั้น ยสกุลบุตร
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ไดชําเลืองดูพระผูมีพระภาคเจา ๆ ไดตรัสแกเศรษฐีผูคหบดีวา ดูกอนคหบดี
ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ยสกุลบุตรไดเห็นธรรมดวยญาณทัสสนะ
เพียงเสขภูมิเหมือนทาน เมื่อเธอพิจารณาภูมิธรรมตามที่ตนไดเห็นแลว ไดรู
แจงแลว จิตพนแลวจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไมถือมั่น ดูกอนคหบดี
ยศกุลบุตรควรหรือเพื่อจะกลับเปนคฤหัสถบริโภคกาม เหมือนเปนคฤหัสถ
ครั้งกอน.
เศรษฐีผูคหบดีกราบทูลวา ขอนั้นไมควรเลย พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสรับรองวา ดูกอนคหบดี ยสกุลบุตรไดเห็นธรรม
ดวยญาณทัสสนะเพียงเสขภูมิเหมือนทาน เมื่อเธอพิจารณาภูมิธรรมตามที่ตนได
เห็นแลว ไดรูแจงแลว จิตพนแลวจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไมถือมั่น ดูกอน
คหบดี ยสกุลบุตรไมควรจะกลับเปนคฤหัสถบริโภคกามเหมือนเปนคฤหัสถครั้ง
กอน.
เศรษฐีผูคหบดีกราบทูลวา การที่จิตของยสกุลบุตรพนจากอาสวะทั้ง
หลาย เพราะไมถือมั่นนั้น เปนลาภของยสกุลบุตร ยสกุลบุตรไดดีแลว พระพุทธเจาขา ขอพระผูมีพระภาคเจามียศกุลบุตรเปนปจฉาสมณะ จงทรงรับ
ภัตตาหารของขาพระพุทธเจา เพื่อเสวยในวันพรุงนี้เถิด. พระผูมีพระภาคเจา
ทรงรับ โดยดุษณีภาพ ครั้นเศรษฐีผูคหบดีทราบการรับนิมนตของพระผูมี
พระภาคเจาแลว ไดลุกจากที่นั่ง ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา ทําประทักษิณ
แลวกลับไป.
กาลเมื่อเศรษฐีผูคหบดีกลับไปแลวไมนาน ยสกุลบุตรไดทูลคํานี้ตอ
พระผูมีพระภาคเจาวา พระพุทธเจาขา ขอขาพระองคพึงไดบรรพชาพึงได
อุปสมบทในสํานักพระผูมีพระภาคเจา.
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พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เธอจงเปนภิกษุมาเถิด แลวไดตรัสตอไป
วา ธรรมอันเรากลาวดีแลว เธอจงพระพฤติพรหมจรรยเถิด.
พระวาจานั้นแล ไดเปนอุปสมบทของทานผูมีอายุนั้น.
สมัยนั้น มีพระอรหันตเกิดขึ้นในโลก ๗ องค.
ยสบรรพชา จบ
มารดาและภรรยาเกาของพระยสไดธรรมจักษุ
[๒๙] ขณะนั้นเปนเวลาเชา พระผูมีพระภาคเจาทรงอันตรวาสกแลว
ถือบาตรจีวรมีทานพระยสเปนปจฉาสมณะ เสด็จพระพุทธดําเนินไปสูนิเวศน
ของเศรษฐีผูคหบดี ครั้นถึงแลว ประทับนั่งเหนือพุทธอาสนที่เขาปูลาดถวาย.
ลําดับนั้น มารดาและภรรยาเกาของทานพระยส พากันเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาตรัสอนุปุพพิกถาแกนางทั้งสองคือ ทรงประกาศทานกถา สีลกถา สัคคกถา โทษ ความ
ต่ําทราม ความเศราหมองของกามทั้งหลาย และอานิสงสในความออกจากกาม
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวา นางทั้งสองมีจิตสงบ มีจิตออน มีจิต
ปลอดจากนิวรณ มีจิตเบิกบาน มีจิตผองใสแลว จึงทรงประกาศพระธรรม
เทศนาที่พระพุทธเจาทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงดวยพระองคเอง คือ ทุกข สมุทัย
นิโรธ มรรค ดวงตาเห็นธรรมปราศจากธุลี ปราศจากมลทินวา สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
มีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวล มีความดับเปนธรรมดา ไดเกิดแก
นางทั้งสอง ณ ที่นั่งนั้นแล ดุจผาที่สะอาดปราศจากมลทิน ควรไดรับน้ํายอม
เปนอยางดี ฉะนั้น มารดาและภรรยาเกาของทานพระยสไดเห็นธรรมแลว ได
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บรรลุธรรมแลว ไดรูธรรมแจมแจงแลว มีธรรมอันหยั่งลงแลว ขามความ
สงสัยไดแลว ปราศจากถอยคําแสดงความสงสัย ถึงความเปนผูแกลวกลา ไม
ตองเชื่อผูอื่นในคําสอนของพระศาสดา ไดทูลคํานี้ตอพระผูมีพระภาคเจาวา ขา
แตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ภาษิตของพระองคไพเราะ
นัก พระพุทธเจาขา พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบ
เหมือนบุคคลหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสอง
ประทีปในที่มืดดวยทั้งใจวา คนมีจักษุจักเห็นรูป ดังนี้ หมอมฉันทั้งสองนี้
ขอถึงพระผูมีพระภาคเจา พระธรรม และพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระ
องคจงทรงจําหมอมฉันทั้งสองวา เปนอุบายสิกาผูมอบชีวิตถึงสรณะ จําเติมแตวันนี้เปนตนไป.
ก็มารดาและภรรยาเกาของทานพระยส ไดเปนอุบายสิกา กลาวอาง
พระรัตนตรัยเปนชุดแรกในโลก ครั้งนั้น มารดาบิดาและภรรยาเกาของทาน
พระยส ไดอังคาสพระผูมีพระภาคเจาและทานพระยส ดวยขาทนียโภชนียาหาร
อันประณีตดวยมือของตน ๆ จนใหหามภัต ทรงนําพระหัตถออกจากบาตรแลว
จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ขณะนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจงให
มารดาบิดา และภรรยาเกาของทานพระยส เห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริง
ดวยธรรมมีกถา แลวเสด็จลุกจากอาสนะกลับไป.
สหายคฤหัสถ ๔ คนของพระยสบรรพชา
[๓๐] สหายคฤหัสถ ๔ คนของทานพระยส คือ วิมล ๑ สุพาหุ ๑
ปุณณชิ ๑ ควัมปติ ๑ เปนบุตรของสกุลเศรษฐีสืบ ๆ มาในพระนครพาราณสี
ไดทราบขาววา ยสกุลบุตร ปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะ ออกจาก
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เรือนบวชเปนบรรพชิตแลว ครั้นทราบดังนั้นแลวไดดําริวา ธรรมวินัยและ
บรรพชาที่ยสกุลบุตร ปลงผมและหนวดนุงหมกาสายะออกจากเรือนบวชเปน.
บรรพชิตแลวนั้น คงไมต่ําทรามแนนอน ดังนี้ จึงพากันเขาไปหาทานพระยส
อภิวาทแลวไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง จึงทานพระยสพาสหายคฤหัสถทั้ง
๔ นั้น เขาเฝาพระผูมีภาคเจา ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ได
กราบทูลวาพระพุทธเจาขา สหายคฤหัสถของขาพระองค คนนี้ ชื่อ วิมล ๑
สุพาหุ ๑ ปุณณชิ ๑ ควัมปติ ๑ เปนบุตรของสกุลเศรษฐีสืบ ๆ มาในพระนครพาราณี. ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดประทานโอวาทสั่งสอนสหายของขา
พระองคเหลานี้ .
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอนุปุพพิกถาแกพวกเขา คือ ทรงประกาศ
ทานกถา สีลกถา สัคคกถา โทษ ความต่ําทราม ความเศราหมองของกาม
ทั้งหลายและอานิสงสในความออกจากกาม เมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวา
พวกเขามีจิตสงบ มีจิตออน มีจิตปลอดจากนิวรณ มีจิตเบิกบาน มีจิตผอง
ใสแลว จึงทรงประกาศพระธรรมเทศนา ที่พระพุทธเจาทั้งหลายทรงยกขึ้น
แสดงดวยพระองคเอง คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ดวงตาเห็นธรรมปราศจากธุลี ปราศจากมลทินวา สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้น
ทั้งมวล มีความคับเปนธรรมดา ไดเกิดแกพวกเขา ณ ที่นั่งนั้นแล ดุจผาที่
สะอาดปราศจากมลทินควรไดรับน้ํายอนเปนอยางดี ฉะนั้น พวกเขาไดเห็น
ธรรมแลว ไดบรรลุธรรมแลวไดรูธรรมแจมแจงแลว มีธรรมอันหยั่งลงแลว
ขามความสงสัยไดแลว ปราศจากถอยคําแสดงความสงสัย ถึงความเปนผูแกลว
กลา ไมตองเชื่อผูอื่นในคําสอนของพระศาสดา ไดทูลคํานี้ตอพระผูมีพระภาคเจาวา พระพุทธเจาขา ขอพวกขาพระองคพึงไดบรรพชาพึงไดอุปสมบทใน
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สํานักพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา พวกเธอจงเปนภิกษุมา
เถิด ดังนี้ แลวไดตรัสตอไปวา ธรรมอันเรากลาวดีแลว พวกเธอจงประพฤติ
พรหมจรรยเพื่อทําที่สุดทุกขโดยชอบเถิด.
พระวาจานั้นแล ไดเปนอุปสมบทของทานผูมีอายุเหลานั้น.
ตอมาพระผูมีพระภาคเจาทรงประทานโอวาทสั่งสอนภิกษุเหลานั้นดวย
ธรรมีกถา เมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงประทานโอวาทสั่งสอนภิกษุเหลานั้นดวย
ธรรมีกถา จิตของภิกษุเหลานั้น พนแลวจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไมถือมั่น.
สมัยนั้น มีพระอรหันตเกิดขึ้นในโลก ๑๑ องค.
สหายคฤหัสถ ๔ คน ของพระยสบรรพชา จบ
สหายคฤหัสถ ๕๐ คน ของพระยสบรรพชา
[๓๑] สหายคฤหัสถของทานพระยส เปนชาวชนบทจํานวน ๕๐ คน
เปนบุตรของสกุลเกาสืบ ๆ กันมา ไดทราบขาววา ยสกุลบุตรูปลงผมและหนวด
นุงหมผากาสายะ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตแลว ครั้นทราบดังนั้นแลว
ไดดําริวา ธรรมวินัยและบรรรพชาที่ยสกุลบุตรปลงผมและหนวด นุงหมผา
กาสายะออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตแลวนั้น คงไมต่ําทรามแนนอน ดังนี้
จึงพากันเขาไปหาทานพระยส อภิวาทแลวไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง จึง
ทานพระยสพาสหายคฤหัสถจํานวน ๕๐ คนนั้นเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา ถวาย
บังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งไดกราบทูลวา พระพุทธเจาขา สหายคฤหัสถของขาพระองคนี้เปนชาวชนบท เปนบุตรของสกุลเกาสืบ ๆ กันมา
ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดประทานโอวาทสั่งสอนสหายของขาพระองคเหลานี้ .
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พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอนุปุพพิกถาแกพวกเขา คือ ทรงประกาศ
ทานกถา สีลกถา สัคคกถา โทษ ความต่ําทราบ ความเศราหมองของกามทั้ง
หลายและอานิสงสในความออกจากกาม เมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวา
พวกเขามีจิตสงบ มีจิตออน มีจิตปลอดจากนิวรณ มีจิตเบิกบาน มีจิตผอง
ใสแลว จึงทรงประกาศพระธรรมเทศนา ที่พระพุทธเจาทั้งหลายทรงยกขึ้น
แสดงดวยพระองคเอง คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ดวงตาเห็นธรรมปราศจากธุลี ปราศจากมลทินวา สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้น
ทั้งมวลมีความดับเปนธรรมดาไดเกิดแกพวกเขา ณ ที่นั่งนั้นแล ดุจผาที่สะอาด
ปราศจากมลทิน ควรไดรับน้ํายอมเปนอยางดี. ฉะนั้น พวกเขาไดเห็นธรรม
แลว ไดบรรลุธรรมแลว ไดรูธรรมแจมแจงแลว มีธรรมอันหยั่งลงแลว ขาม
ความสงสัยไดแลว ปราศจากถอยคําแสดงความสงสัย ถึงความเปนผูแกลวกลา
ไมตองเชื่อผูอื่นในคําสอนของพระศาสดา ไดทูลคํานี้ตอพระผูมีพระภาคเจาวา
พระพุทธเจาขา ขอพวกขาพระองคพึงไดบรรพชาพึงไดอุปสมบทในสํานัก
พระผูมีพระภาคเจา. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา พวกเธอจงเปนภิกษุมาเถิด
ดังนี้ แลวไดตรัสตอไปวา ธรรมอันเรากลาวดีแลว พวกเธอจงประพฤติพรหมจรรยเพื่อทําที่สุดทุกข โดยชอบเถิด.
พระวาจานั้นแล ไดเปนอุปสมบทของทานผูมีอายุเหลานั้น .
ตอมาพระผูมีพระภาคเจาทรงประทานโอวาทสั่งสอนภิกษุเหลานั้น ดวย
ธรรมีกถา เมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงประทานโอวาทสั่งสอนภิกษุเหลานั้นดวย
ธรรมีกถา จิตของภิกษุเหลานั้นพนแลวจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไมถือมั่น.
สมัยนั้น มีพระอรหันตเกิดขึ้นในโลก ๖๑ องค.
สหายคฤหัสถ ๕๐ คนของพระยสบรรพชา จบ
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เรื่องพนจากบวง
[๓๒] ครั้งนั้น พระผูพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เราพนแลวจากบวงทั้งปวง ทั้งที่เปนของทิพย ทั้งที่เปนมนุษย
แมพวกเธอก็พนแลวจากบวงทั้งปวง ทั้งที่เปนของทิพย ทั้งที่เปนของมนุษย
พวกเธอจงเที่ยวจาริก เพื่อประโยชนและความสุขแกชนหมูมาก เพื่อนุเคราะห
โลก เพื่อประโยชนเกื้อกูลและความสุขแกทวยเทพและมนุษย พวกเธออยาได
ไปรวมทางเดียวกันสองรูป จงแสดงธรรมงามในเบื้องตน งามในทามกลาง
งามในที่สุดจงประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะครบบริบูรณ
บริสุทธิ์ สัตวทั้งหลายจําพวกที่มีธุลีคือกิเลสในจักษุนอย มีอยู เพราะไมได
ฟงธรรมยอมเสื่อม ผูรูทั่วถึงธรรม จักมี ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมเราก็จักไป
ยังตําบลอุรุเวลาเสนานิคม เพื่อแสดงธรรม.
เรื่องพนจากบวง จบ
เรื่องมาร
[๓๓] ครั้งนั้น มารผูมีใจบาปเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ครั้น
แลวไดทูลพระผูมีพระภาคเจาดวยคาถาวา.
ทานเปนผูอันบวงทั้งปวง ทั้งที่เปนของทิพย ทั้งที่เปนของมนุษย ผูก
พันไวแลว ทานเปนผูอันเครื่องผูกใหญรัดรึงแลว แนะสมณะ ทานจักไมพน
เรา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา เราเปนผูพนแลวจากบวงทั้งปวง ทั้ง
ที่เปนของทิพย ทั้งที่เปนของมนุษย เราเปนผูพนแลวจากเครื่องผูกใหญ ดู
กอนมาร ทานถูกเรากําจัดเสียแลว.
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มารกราบทูลวา บวงนี้เที่ยวไปไดในอากาศ เปนของมีในจิต สัญจรอยู เราจักผูกรัดทานดวยบวงนั้น แนะสมณะ ทานจักไมพนเรา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา เราปราศจากความพอใจในอารมณ
เหละนี้ คือ รูป เสีย กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อันเปนที่รื่นรมยใจ ดูกอนมาร
ทานถูกเรากําจัดเสียแลว.
ครั้งนั้น มารผูมีใจบาปรูวา พระผูมีพระภาคเจาทรงรูจักเรา พระสุคตทรงรูจักเรา ดังนี้แลว มีทุกข เสียใจ หายไปในที่นั้นเอง.
เรื่องมาร จบ
ทรงอนุญาตบรรพชาและอุปสมบทดวยไตรสรณคมน
[๓๔] ก็โดยสมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายพากุลบุตรผูมุงบรรพชา และผู
มุงอุปสมบทมาจาทิศตาง ๆ จากชนบทตาง ๆ ดวยตั้งใจวา พระผูมีพระภาคเจา
จักใหพวกเขาบรรพชาอุปสมบท ในเพราะเหตุนั้น ทั้งพวกภิกษุ ทั้งกุลบุตร
ผูมุงบรรพชา และกุลบุตรผูมุงอุปสมบทยอมลําบาก.
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาประทับในที่สงัดหลีกเรนอยู มีพระทัย
ปริวิตกเกิดขึ้นอยางนี้วา บัดนี้ ภิกษุทั้งหลายพากุลบุตรผูมุงบรรพชาและ
อุปสมบทมาจากทิศตาง ๆ จากชนบทตาง ๆ ดวยตั้งใจวา พระผูมีพระภาคเจาจักใหพวกเขาบรรพชา อุปสมบท ในเพราะเหตุนั้น ทั้งพวกภิกษุทั้งกุล
บุตรผูมุงบรรพชา และอุปสมบท ยอมลําบาก ผิฉะนั้น เราพึงอนุญาต
แกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ พวกเธอนั่นแหละจงใหกุล
บุตรทั้งหลายบรรพชาอุปสมบทในทิศนั้น ๆ ในชนบทนั้น ๆา เถิด ครั้นเวลาเย็น
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เสด็จออกจากที่เรน รับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน
เพราะเหตุแรกเกิดนั้น ทรงทําธรรมีกถาแลว รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เราไปในที่สงัดหลีกเรนอยู ณ ที่นี้ ไดมีใจปริวิตกเกิดขึ้นอยาง
นี้วา บัดนี้ ภิกษุทั้งหลายพากุลบุตรผูมุงบรรพชาแสะอุปสมบทมาจากทิศ
ตาง ๆ จากชนบทตาง ๆ ดวยตั้งใจวา พระผูมีพระภาคเจาจักใหพวกเขาบรรพชาอุปสมบท ในเพราะเหตุนั้น ทั้งพวกภิกษุ ทั้งกุลบุตรผูมุงบรรพชาและ
อุปสมบท ยอมลําบาก ผิฉะนั้น เราพึงอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ พวกเธอนั้นแหละจงใหกุลบุตรทั้งหลายบรรพชาอุปสมบท
ในทิศนั้น ๆ ในชนบทนั้น ๆ เถิด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ เราอนุญาต
พวกเธอนั้นแหละจงใหกุลบุตรทั้งหลายบรรพชาอุปสมบทในทิศนั้น ๆ ในชน
บทนั้น ๆ เถิด.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงใหกุลบุตรบรรพชาอุปสมบท
อยางนี้.
ชั้นแรก พวกเธอพึงใหกุลบุตรผูมุงบรรพชาและอุปสมบท ปลง
ผมและหนวด แลวใหครองผากาสายะ ใหทําผาอุตราสงคเฉวียงบา ใหกราบ
เทาภิกษุทั้งหลายแลว ใหนั่งกระโหยงประคองอัญชลี สั่งวา เธอจงวาอยางนี้
แลวใหวาสรณคมน ดังนี้:ขาพเจาถึงพระพุทธเจาเปนที่พึ่ง
ขาพเจาถึงพระธรรมเปนที่พึ่ง
ขาพเจาถึงพระสงฆเปนที่พึ่ง
แมวาระที่ ๒ ขาพเจาถึงพระพุทธเจาเปนที่พึ่ง
แมวาระที่ ๒ ขาพเจาถึงพระธรรมเปนที่พึ่ง
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แมวาระที่ ๒ ขาพเจาถึงพระสงฆเปนที่พึ่ง
แมวาระที่ ๓ ขาพเจาถึงพระพุทธเจาเปนที่พึ่ง
แมวาระที่ ๓ ขาพเจาถึงพระธรรมเปนที่พึ่ง
แมวาระที่ ๓ ขาพเจาถึงพระสงฆเปนที่พึ่ง
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบรรพชาอุปสมบท ดวยไตรสรณคมน
กถาวาดวยอุปสมบทดวยไตรสรณคมน จบ
อรรถกถายสวัตถุ
บทวา ปุพฺพานุปุพฺพกาน มีความวา เกาแกเปนลําดับดวยอํานาจ
ความสืบสายกัน.
ขอวา เตน โข ปน สมเยแ เอกสฏิ โลเก อรหนฺโต โหนฺติ
มีความวา ภายในพรรษาเทานั้น มีมนุษยเปนพระอรหันต ๖๑ องค คือ พวก
กอน ๖ องค และพวกนี้อีก ๕๕ องค. บรรดามนุษยเหลานั้น ยสกุลบุตร
เปนตน มีบุพประโยคดังตอไปนี้:ดังไดยินมา ในอดีตกาล สหาย ๕๕ คน จะทําบุญรวมพวกกัน จึง
เที่ยวชวยกันจัดการศพคนอนาถา. วันหนึ่งพวกเขาพบทญิงมีครรภทํากาลกิริยา
คิดวา จักเผา จึงนําไปยังปาชา. ในพวกเขา เวนไวที่ปาชา ๕ คน สั่งวา จง
ชวยกันเผา สวนที่เหลือพากันเขาบาน. พอยศผูทรามวัย แทงและพลิกศพนั้น
ใหไหมอยู ก็ไดอสุภสัญญา. เขาไดแสดงแกอีก ๔ คนดวยวา ผูเจริญจงเห็น

พระวินัยปฎก มหาวรรค เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 76
ของไมสะอาด นาเกลียดนี่. อีก ๔ คนนั้นก็ไดอสุภสัญญาในศพนั้นบาง. เขา
ทั้ง ๕ พากันไปบานแลวบอกแกสหายที่เหลือ. ฝายพอยสผูทรามวัยไปบานแลว
ไดบอกแกมารดาบิดาและภรรยา. ชนเหลานั้นทั้งหมดไดเจริญอสุภสัญญาบาง.
บุพประโยคของชนเหลานั้นเทานี้ . เพราะเหตุนั้นความสําคัญในเหลาชนฟอนวา
เปนดังปาชานั่นแล จึงไดเกิดขึ้นแกพระยศผูมีอายุ. และดวยอุปนิสัยสมบัตินั้น
ความบรรลุธรรมพิเศษไดเกิดแกทุกคนแล.
ขอวา อถโข ภควา ภิกฺขุ อามนฺเตสิ มีความวา พระผูพระภาคเจา
เสด็จอยูที่กรุงพาราณสีจนถึงเพ็ญเดือนกัตติกาหลัง วันหนึ่งตรัสเรียกภิกษุ ๖๐
รูป ซึ่งเปนพระขีณาสพเหลานั้น. บวง คือ ความโลภในอารมณทั้งหลายที่เปน
ทิพย จัดเปนของทิพย. บวง คือ ความโลภ ในอารมณทั้งหลายซึ่งเปนของ
มนุษย จัดเปนของมนุษย.
หลายบทวา มา เอเกน เทฺว มีความวา ทานทั้งหลายอยาไดไป
รวมกัน ๒ รูปโดยทางเดียวกัน.
บทวา อสฺสวนตา มีความวา เพราะเหตุที่ไมไดฟง.
บทวา ปริยายนฺติ มีความวา เมื่อไมไดบรรลุธรรมพิเศษที่ยังไม
ไดบรรลุ ชื่อวายอมเสื่อมจากความบรรลุธรรมพิเศษ.
บทวา อนฺตก ไดแก ดูกอนมารผูเลวทราม คือเปนสัตวต่ําชา.
พระผูมีพระภาคเจาทรงหมายเอาบวง คือ ราคะ ตรัสวา เที่ยวไปในอากาศ.
จริงอยู พระองคทรงทราบบวง คือ ราคะนั้น จึงตรัสวา เที่ยวไปในอากาศ.
อรรถกถายสวัตถุ จบ
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อรรถกถาบรรพชาวินิจฉัย
สองบทวา นานาทิสา นานาชนปทา มีความวา จากทิศตาง ๆ
และจากชนบท๑ ตาง ๆ.
คําวา อนุชานามิ ภิกฺขเว ตุมฺเหวทานิ ตาสุ ตาสุ ทิสาสุ
เตสุ เตสุ ชนปเทสุ ปพฺพาเชถาติ เปนตน มีวินิจฉัยวา เมื่อจะใหกุลบุตรผู
เพงบรรพชาบวช พึงเวนบุคคลที่ทรงหามไว เริ่มตน วา ภิกษุทั้งหลาย คน
ที่ถูกอาพาธ ๕ อยางเบียดเบียนแลว อันทานทั้งหลายไมควรใหบวช ดังนี้
จนถึงอยางนี้วา คนตาบอดหรือใบหรือหนวก อันทานทั้งหลายไมควรใหบวช
ดังนี้ ขางหนาพึงใหบุคคลเวนจากบรรพชาโทษบวช. บุคคลแมนั้น อันมารดา
บิดาอนุญาตแลว เทานั้น. ลักษณะแหงการอนุญาตซึ่งบุคคลผูสมควรนั้นขาพเจา
จักพรรณนาในสูตรนี้วา ภิกษุทั้งหลาย บุตรที่มารดาบิดาไมอนุญาต อันทาน
ทั้งหลายไมควรใหบวช ภิกษุใดพึงใหบวช ภิกษุนั้นตองทุกกฏ. ก็แลเมื่อจะ
ใหบวชกุลบุตรผูเวนจากบรรพชาโทษ ซึ่งมารดาบิดาอนุญาตแลวอยางนั้น ถา
วากุลบุตรนั้น ยังไมไดปลงผม, และภิกษุแมเหลาอื่นมีอยูในสีมาเดียวกัน. พึง
บอกภัณฑุกรรม๒ เพื่อประโยชนแกการปลงผม อาการบอกภัณฑุกรรมนั้น
ขาพเจาจักพรรณนาในสูตรนี้วา ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุบอกเลากะ
สงฆ เพื่อทําภัณฑุกรรม. ถามีโอกาส พึงใหบวชเอง. ถาตองขวนขวายดวย
กิจการมีอุทเทสและปริปุจฉาเปนตน ไมไดโอกาส พึงสั่งภิกษุหนุมรูปหนึ่งวา
คุณจงใหกุลบุตรนี้บวช. ถาภิกษุหนุมซึ่งอุปชฌายไมไดสั่งเลย แตเธอใหบวช
แทนอุปชฌาย การทําอยางนั้นสมควร. ถาภิกษุหนุมไมมี อุปชฌายพึงบอก
๑. คําวา ชนบท หมายความวาประเทศหรือราชอาณาจักร. ๒. พิธีโกนผม.
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สามเณรก็ไดวา เธอจงนําผูนี้ไปยังขัณฑสีมาใหปลงผม ใหนุงหมผากาสายะ
เสร็จแลวจึงมา. สวนสรณะอุปชฌายพึงใหเอง. กุลบุตรนั้นเปนอันภิกษุนั่นเอง
ใหบวชแลวดวยประการฉะนี้. จริงอยู คนอื่นจากภิกษุไมไดเพื่อใหบุรุษบวช.
คนอื่นจากภิกษุณีไมไดเพื่อใหมาตุคามบวชเหมือนกัน. สวนสามเณรหรือ
สามเณรี ไดเพื่อจะใหผากาสายะตามคําสั่ง. การปลงผมผูใดผูหนึ่งทําแลว ก็
เปนอันทําแลวดวยดี. ก็ถาวา กุลบุตรเปนผูมีรูปสมควร มีกุศลกรรมเปนเหตุ
มีชื่อเสียง มียศ อุปชฌายแมทําโอกาสแลว ก็ควรใหบวชเองแท ทั้งไมควร
ปลอยไปวา จงถือเอาดินเหนียวกํามือหนึ่ง อาบแลวชุบผมแลว จงมา. เพราะ
วา. อุตสาหะของผูที่ใครจะบวช เปนของรุนแรงกอน แตภายหลังไดเห็นผา
กาสายะและมีดโกนผมเขา จะตกใจ จะหนีไปเสียจากที่นั่นก็ได เพราะเหตุนั้น
อุปชฌายเองนั่นแล ควรนําไปยังทาสําหรับอาบ ถากุลบุตรนั้นไมเปนเด็กนัก
พึงบอกวา จงอาบเสีย สวนผมของเขา พึงถือเอาดินเหนียวสระใหเองทีเดียว.
ฝายกุลบุตรที่ยังเปนเด็กยอม อุปชฌายพึงลงน้ํา ขัคสีดวยโคมัยและดินเหนียว
อาบใหเอง๑ ถาวา เขาเปนหิดดานหรือผีอยูบาง๒ มารดาไมเกลียดบุตรฉันใด
อุปชฌาย ไมพึงเกลียดฉันนั้นนั่นแหละ พึงใหอาบขัดสีตั้งแตมือและเทาจนถึง
ศีรษะเปนอันดี.
ถามวา เพราะเหตุไร ?
ตอบวา เพราะวา ดวยอุปการะเพียงเทานี้ กุลบุตรทั้งหลายจะเปนผู
มีความรักแรงกลามีความเคารพมากในอาจารยและอุปชฌายและในพระศาสนา
จะเปนผูไมหวนกลับเปนธรรมดา จะบรรเทาความเบื่อหนายที่เกิดขึ้นเสีย อยู
ไปจนเปนพระเถระ จะเปนผูกตัญูกตเวที. แลในเวลาที่ใหอาบน้ําหรือใน
เวลาปลงผมและหนวด ดวยอาการอยางนั้น อุปชฌายไมควรพูดกะเขาวา เธอ
๑. เปนลัทธินิยมของคนบางพวก. ๒. นี่เปนโรคที่ตองหาม นับเปนอุปสมบทโทษ.

พระวินัยปฎก มหาวรรค เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 79
เปนคนมีชื่อเสียง มียศ บัดนี้ พวกฉันไดอาศัยเธอแลว จักไมลําบากดวยปจจัย.
ถอยคําที่ไมใชคําชักนําอยางอื่น ก็ไมควรพูดเหมือนกัน. ที่ถูกควรพูดแกเขาวา
ผูมีอายุ เธอจงใครครวญดูใหดี จงคุมสติ แลวพึงสอนตจปญจกกัมมัฏฐาน๑ ให
และเมื่อบอก พึงชี้แจงใหชัดเจนถึงขอที่สวนทั้ง ๕ นั้น เปนของไมสะอาด
นาเกลียด ปฏิกูล ดวยอํานาจสี สัณฐาน กลิ่น ที่อาศัย และโอกาส หรือขอที่สวน
ทั้ง ๕ นั้น ไมใชผูเปนอยู ไมใชสัตว ก็ถาในกาลกอน เขาเปนผูเคยพิจารณา
สังขาร เจริญภาวนามา เปนเหมือนผีที่แกเต็มที่คอยรอการบงดวยหนาม และ
เปนเหมือนดอกปทุมที่แก คอยรอพระอาทิตยขึ้น ทีนั้นเมื่อการพิจารณา
กัมมัฏฐาน สักวาเขาปรารภแลว ญาณที่จะบดกิเลสเพียงดังภูเขาใหแหลกไป
นั่นแล ยอมเปนไป ราวกะอาวุธของพระอินทรแลงภูเขาใหแหลกละเอียดไป
ฉะนั้น. เขายอมบรรลุพระอรหัตในเวลาปลงผมเสร็จทีเดียว. จริงอยู แตแรก
ทีเดียว กุลบุตรเหลาใดเหลาหนึ่ง ไดสําเร็จพระอรหัต ในขณะปลงผมเสร็จ
กุลบุตรเหลานั้นทั้งหมด ไดการฟงเห็นปานนี้ อาศัยนัยซึ่งอาจารยผูเปนกัลยาถมิตรให จึงไดสําเร็จ ไมไดอาศัยแลวหาสําเร็จไม เพราะเหตุนั้น อุปชฌาย
จึงควรกลาวถอยคําเชนนั้นแกเขา อนึ่ง เมื่อปลงผมเสร็จแลว ควรใชขมิ้นผง
หรือกระแจะทาศีรษะและรางกายกําจัดกลิ่นคฤหัสถเสียแลว พึงใหรับผากาสายะ
๓ ครั้ง หรือ ๒ ครั้ง หรือครั้งเดียวก็ได. แมถาอาจารยหรืออุปชฌาย จะ
ไมมอบใหในมือของเขา จะนุงหมใหเองทีเดียว ขอนั้นก็สมควร แมถาวาจะ
สั่งคนอื่นเปนภิกษุหนุมก็ตาม สามเณรก็ตาม อุบายสกก็ตาม วาผูมีอายุ ทาน
จงถือเอาผากาสายะเหลานั้น นุงหมใหผูนี้ หรือจะสั่งกุลบุตรนั้นแหละวา เธอจง
ถือเอาผากาสายะเหลานี้ ไปนุงหมควรทุกอยาง. จริงอยู ผากาสายะนั้นทั้งหมด
เปนอันภิกษุนั้นเทียวใหแลว. แตเขานุงหรือหม ผานุงหรือผาหมอันใด โดย
๑. ผม. ขน. เล็บ. ฟน, หนัง.
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ไมไดสั่ง พึงเปลื้องผานุงหรือผาหมนั้นเสียแลว ใหใหม. เพราะผากาสายะที่ภิกษุ
ใหดวยมือของตนหรือดวยสั่งเทานั้น จึงควร ที่ภิกษุไมไดให ไมควร แมวา
ผากาสายะนั้น จะเปนของเขาเอง ก็ตองเปนเชนนั้น. และจะคืองกลาวอะไร
ในผากาสายะที่มีอุปชฌายเปนมูลเลา. นี้เปนวินิจฉัยในขอวา พึงใหปลงผม
และหนวดกอนแลว ใหนุงหมผากาสายะ ใหทําอุตตราสงคเฉวียงบา นี้.
ขอวา พึงใหไหวเทาภิกษุทั้งหลายเปนตน มีความวาภิกษุเหลาใด
ประชุมกันในที่นั้น พึงใหไหวเทาภิกษุเหลานั้นแลว ลําดับนั้นพึงใหนั่งกระโหยงประคองอัญชลีแลวบอก. วา เอว วเทหิ คือพึงสั่งวา ยมห วทามิ ต
วเทหิ เพื่อรับสรณะ. ลําดับนั้นอุปชฌายหรืออาจารยพึงใหสรณะแกเขา โดย
นัยเปนตน วา พุทฺธ สรณ คจฺฉามิ ดังนี้. พึงใหตามลําดับที่กลาวแลว
อยางไรเทียว ไมพึงใหสับลําดับ. ถาสับลําดับเสีย บทหนึ่งก็ดี อักษรหนึ่งก็ดี
หรือให พุทฺธ สรณ เทานั้น ถวน ๓ ครั้งแลว ภายหลังจึงใหสรณะนอก
นี้อยางละ ๓ ครั้ง สรณะไมจัดวาไดให. ก็แลอุปสัมปทาที่พระผูมีพระภาคเจา
ทรงหามสรณะคมนูปสัมปทานี้เสียแลว ทรงอนุญาตไว บริสุทธิ์ฝายเดียวก็ควร.
สวนสามเณรบรรพชาบริสุทธิ์ทั้ง ๒ ฝายจึงควร. บริสุทธิ์ฝายเดียวไมควร
เพราะเหตุนั้น ในอุปสัมปทา ถาอาจารยทํากรรมเวนญัตติโทษ และกรรม
วาจาโทษแลว กรรมเปนอันทําถูกตอง. สวนในบรรพชา ทั้งอาจารยทั้งอัน
เตวาสิก ตองวาสรณะ ๓ เหลานี้ ไมใหเสียความพรอมมูลแหงฐานกรณของ
พยัญชนะทั้งหลาย มี พุ อักษรและ ธ อักษรเปนตน. ถาอาจารยอาจวาได
แตอันเตวาสิกไมอาจ หรืออันเตวาสิกอาจ แตอาจารยไมอาจ. หรือทั้ง ๒
ฝายไมอาจ ไมควร. แตถาทั้งสองฝายอาจ ขอนั้นจึงควร. ก็แลเมื่อใหสรณะ
เหลานั้น พึงใหวาบทที่มีนิคหิตเปนที่สุด ใหติดเนื่องเปนอันเดียวกันอยางนี้วา
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พุทฺธ สรณ คจฺฉามิ หรือพึงใหวาบทที่มี ม อักษรเปนที่สุด ใหขาดระยะ
กันอยางนี้วา พุทฺธมฺ สรณมฺ คจฺฉามิ๑ ในอันธกัฏฐกถาทานแกวา อัน
เตวาสิกพึงประกาศชื่อรับสรณะอยางนี้วา อห ภนฺเต พุทฺธรกฺขิโต ยาวชีว
พุทฺธ สรณ คจฺฉามิ ดังนี้. คํานั้นไมมีแมในอรรถกถาเดียว ทั้งในพระบาลีก็ไมกลาวไว เปนแตเพียงความชอบใจของพระอาจารยเหลานั้น เพราะ
ฉะนั้น ไมควรถือเอา. แทจริง เมื่อไมวาอยางนั้น สรณะจะกําเริบก็หามิได.
ขอวา อนุชานามิ ภกฺเว อิเมหิ ตีทิ สรณคมเนหิ ปพฺพชฺช
อุปสมฺปท มีความวา เราอนุญาตบรรพชาและอุปสมบทดวยไตรสรณคมน
เหลานี้ ซึ่งวาหมดจดทั้ง ๒ ฝาย ครบ ๓ ครั้ง อยางนี้วา พุทฺธ สรณ
คจฺฉามิ เปนตน. ในบรรพชาและอุปสมบททั้ง ๒ นั้น อุปสมบท พระผูมี
พระภาคเจาทรงหามเสียขางหนาแลว เพราะฉะนั้นบัดนี้ อุปสมบทนั้น จึงไม
ขึ้นดวยมาตรวาสรณะเทานั้น. สวนบรรพชาทรงอนุญาตเฉพาะไวขางหนาวา
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตสามเณรบรรพชาดวยไตรสรณคมนเหลานี้ เพราะ
ฉะนั้นถึงในบัดนี้ บรรพชานั้น ยอมขึ้นดวยมาตรวาสรณะเทานั้น. จริงอยู
กุลบุตรเปนอันตั้งอยูในภูมิแหงสามเณรดวยอาการเพียงเทานี้. และถาสามเณร
นั้นเปนผูมีปญญา มีชาติแหงคนฉลาด ลําดับนั้น พึงแสดงสิกขาบททั้งหลาย
แกเธอในที่นี้ทีเดียว. แสดงอยางไร ? แสดงเหมือนที่พระผูมีพระภาคเจาทรง
แสดงแลว . จริงอยูพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไวดังนี้วา ภิกษุทั้งหลายเรา
อนุญาตสิกขาบท ๑๐ แกสามเถรทั้งหลาย และอนุญาตเพื่อใหสามเณรศึกษาใน
สิกขาบท ๑๐ เหลานั้น คือ:๑. เปนสําเนียงวาอยางสันสกฤต บัดนี้เราไมใชแลว.
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เวนจากทําสัตวมีชีวิตใหตกลวงไป ๑.
เวนจากถือเอาสิ่งของที่เจาของเขาไมให ๑.
เวนจากกรรมมิใชพรหมจรรย ๑๐.
เวนจากพูดเท็จ ๑.
เวนจากดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัย อันเปนที่ตั้งแหงความประมาท ๑.
เวนจากบริโภคอาหารผิดเวลา ๑.
เวนจากฟอนขับประโคมและดูการเลน ๑.
เวนจากการทัดทาระเบียบดอกไมของหอมและเครื่องทาอันเปนฐาน
แตงตัว ๑.
เวนจากนอนบนที่นอนสูงที่นอนใหญ ๑.
เวนจากรับทองและเงิน๑ ๑.
สวนในอันธกัฏฐกถา พระอรรถกถาจารย กลาวแมซึ่งการให
สิกขาบทเหมือนการใหสรณะอยางนี้วา อห ภนฺเต อิตฺถนฺนาโม ยาวซีว
ปาณาติปาตา เวรมณี สิกฺขาปท สมาทิยามิ ดังนี้. แมวิธีนั้น ก็ไมมี
ในบาลี ทั้งไมมีในอรรถกถาทั้งหลาย เพราะฉะนั้นควรแสดงแตพอสมควรแก
บาลี จริงอยู บรรพชาสําเร็จดวยสรณคมนเทานั้น. สวนสิกขาบททั้งหลายอัน
สามเณรควรทราบเพื่อทําสิกขาใหบริบูรณอยางเดียว เพราะฉะนั้น เมื่อสามเณร
ไมสามารถจะเรียนสิกขาบทเหลานี้ตามนัยซึ่งมาในพระบาลีได จะบอกแต
เพียงใจความดวยภาษาอยางใดอยางหนึ่ง ก็ควร. และสามเณรยังไมรูสิกขาบท
ที่ตนควรศึกษา ยังไมฉลาดในการทรงผาสังฆาฏิ๒ บาตร และจีวร การยืน
และการนั่งเปนตน และในวิธีมีดื่มและฉันเปนอาทิเพียงใด ยังไมควรปลอยเธอ
๑. วิ. มหา. ๔/๑๒๐.
๒. สามเณรก็มีสังฆาฎิเหมือนกัน.
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ไปสูหอฉันหรือที่แจกสลาก หรือสถานเชนนั้นอื่นเพียงนั้น. ควรใหเธอเที่ยวอยู
ในสํานักเทานั้น. ควรสงวนเธอเหมือนเด็กออน. ควรบอกสิ่งที่ควรและไมควร
ทุกอยางแกเธอ ควรแนะนําเธอในอภสมาจาริกวัตรมีนุงหมเปนตน . แมสามเณร
นั้นเลา ก็ควรเวน ใหไกลซึ่งนาสนังคะ ๑. ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวขางหนา
อยางนี้วา ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตใหนาสนะสามเณรผูประกอบดวยองค ๑๐๑
ดังนี้ ทําอภิสมาจาริกวัตรใหบริบูรณ พึงศึกษาใหดีในศีล ๑๐ อยาง ฉะนี้แล.
อรรถกถาบรรพชาวินิจฉัย จบ
ทรงประทานโอวาทแกภิกษุสงฆ
[๓๕] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจา ทรงจําพรรษาแลว รับสั่งกะภิกษุ
ทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะทําในใจโดยแยบคาย เพราะทั้งความ
เพียรชอบโดยแยบคาย เราจึงไดบรรลุอนุตตรวิมุตติ จึงไดทําอนุตตรวิมุตติ
ใหแจง แมพวกเธอก็ไดบรรลุอนุตตรวิมุตติ ทําอนุตตรวิมุตติใหแจง เพราะ
ทําในใจโดยแยบคาย เพราะตั้งความเพียรชอบโดยแยบคาย.
ครั้งนั้น มารผูมีใจบาปเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา ครั้นแลวไดทูล
พระผูมีพระภาคเจาดวยคาถาวา:ทานเปนผูอันบวงมาร ทั้งที่เปนของทิพย ทั้งที่เปนของมนุษยผูกพัน
ไวแลวทานเปนผูอันเครื่องผูกแหงมารรัดรึงแลว แนะสมณะ ทานจักไมพนเรา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา เราเปนผูพนแลวจากบวงมาร ทั้งที่
เปนของทิพย ทั้งที่เปนของมนุษย เราเปนผูพนแลวจากเครื่องผูกแหงมาร ดู
กอนมารทานถูกเรากําจัดเสียแลว
๑. วิ. มหา. ๔/๒๔.
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ครั้งนั้น มารผูมีใจบาปรูวา พระผูมีพระภาคเจาทรงรูจักเรา พระ
สุคตทรงรูจักเรา ดังนี้แลว มีทุกข เสียใจ หายไปในที่นั้นเอง.
เรื่องพระสทายภัททวัคคีย
[๓๖] ครั้นพระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่พระนครพาราณสีตาม
พระพุทธาภิรมย แลวเสด็จจาริกไปโดยมรรคาอันจะไปสูตําบลอุรุเวลา และ
ทรงแวะจากทางแลวเสด็จเขาไปยังไพรสณฑแหงหนึ่ง ครั้นถึงไพรสณฑนั้น
แลว ประทับนั่ง ณ โคนไมตน หนึ่ง.
ก็โดยสมัยนั้นแล สหายภัททวัคคียจํานวน ๓๐ คน พรอมดวยปชาบดี
บําเรอกันอยู ณ ไพรสณฑแหงนั้น สหายคนหนึ่งไมมีปชาบดี สหายทั้งหลาย
จึงไดนําหญิงแพศยามาเพื่อประโยชนแกเขา ตอมาหญิงแพศยานั้น เมื่อพวก
สหายนั้น เผลอตัวมัวบําเรอกันอยู ไดลักเครื่องประดับหนีไป จึงพวกสหายนั้น
เมื่อจะทําการชวยเหลือสหาย เที่ยวตามหาหญิงแพศยานั้น ไปถึงไพรสณฑ
แหงนั้น ไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งอยู ณ โคนไมตนหนึ่ง ครั้น แลว
จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา แลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา พระผู
มีพระภาคเจาเห็นหญิงบางไหมเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจาทรงยอนถามวา ดูกอนกุมารทั้งหลาย พวกเธอจะ
ตองการอะไรดวยหญิงเลา ?
ภัท. เจาขา พวกขาพเจาเปนสหายภัททวัคคียจํานวน ๓๐ คนในตําบล
นี้พรอมดวยปชาบดีบําเรอกันอยูในไพรสณฑแหงนี้ สหายคนหนึ่งไมมีปชาบดี
พวกขาพเจาจึงไดนําหญิงแพศยามาเพื่อประโยชนแกเขา ตอมา หญิงแพศยานั้น
เมื่อพวกขาพเจาเผลอตัวมัวบําเรอกันอยู ไดลักเครื่องประดับหนีไป เพราะเหตุ
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นั้นพวกขาพระองคผูเปนสหายกัน เมื่อจะทําการชวยเหลือสหาย จึงเที่ยวตาม
หาหญิงนั้นมาถึงไพรสณฑแหงนี้ เจาขา.
ภ. ดูกอนกุมารทั้งหลาย พวกเธอสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ขอที่
พวกเธอแสวงหาหญิงหรือแสวงหาตนนั้น อยางไหนเปนความดีของพวกเธอเลา.
ภัท. ขอที่พวกขาพระองคแสวงหาตนนั่นแล เปนความดีของพวก
ขาพเจา เจาขา.
ภ. ดูกอนกุมารทั้งหลาย ถาอยางนั้น พวกเธอนั่งลงเถิด เราจักแสดง
ธรรมแกพวกเธอ.
พวกสหายภัททวัคคียเหลานั้น รับพระพุทธาณัติพจนวา อยางนั้น
เจาขา ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว นั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระ
ผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอนุปุพพิกถาแกพวกเขา คือทรงประกาศทานกถา
สีลกถา สัคคกถา โทษ ความต่ําทราม ความเศราหมองของกามทั้งหลาย และ
อานิสงสในความออกจากกาม เมื่อพระองคทรงทราบวา พวกเขามีจิตสงบ
มีจิตออน มีจิตปลอดจากนิวรณ มีจิตเบิกบาน มีจิตผองใสแลว จึงทรง
ประกาศพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจาทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงดวยพระองคเอง
คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ดวงตาเห็นธรรม ปราศจากธุลี ปราศจาก
มลทินวา สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเปน
ธรรมดา ไดเกิดแกพวกเขา ณ ที่นั่ง นั่นแล ดุจผาที่สะอาดปราศจากมลทิน
ควรไดรับน้ํายอมเปนอยางดี ฉะนั้น พวกเขาไดเห็นธรรมแลว ไดบรรลุธรรม
แลว ไดรูธรรมแจมแจงแลว มีธรรมอันหยั่งลงแลว ขามความสงสัยไดแลว
ปราศจากถอยคําแสดงความสงสัย ถึงความเปนผูแกลวกลา ไมตองเชื่อผูอื่น
ในคําสอนของพระศาสดา ไดทูลคํานี้ตอพระผูมีพระภาคเจาวา พระเจาขา
พวกขาพระองคพึงไดบรรพชาพึงไดอุปสมบทในสํานักพระผูมีพระภาคเจา.
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พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา พวกเธอจงเปนภิกษุมาเถิด ดังนี้ แลว
ไดตรัสตอไปวา ธรรมอันเรากลาวดีแลว พวกเธอจงพระพฤติพรหมจรรย
เพื่อทําที่สุดทุกขโดยชอบเถิด
พระวาจานั้นแล ไดเปนอุปสมบทของทานผูมีอายุเหลานั้น.
เรื่องพระสหายภัททวัคคีย จบ
ทุติยภาณวาร จบ
อรรถกถาภัททวัคคิยสหายกวัตถุ
หลายบทวา มยฺห โข ภิกฺขเว มีอรรถวา มยา โข. อีกอยาง
หนึ่ง มีความวา ความทําในใจโดยแยบคายของเรา อธิบายวา เพราะความ
ทําในใจโดยแยบคายของเราเปนเหตุ. ครั้นเปลี่ยนวิภัติแลวก็พึงกลาวคําวา มยา
เปนอนภิหิตกัตตา ในบทวา อนุปฺปตฺตา นี้อีก (เพราะ มยฺห เปนสามี
สัมพันธไปแลว.
บทวา ภทฺทวคฺคิยา มีความวา ไดยินวา สหายเหลานั้นเปนราชกุมาร ผูมีความเจริญดวยรูปรางและจิต เที่ยวไป ดวยคุมกันเปนพวกเดียว
กัน เพราะฉะนั้น ทานจึงเรียกวา ภัททวัคคีย โว อักษรในบทวา เตนหิ โว
ดังนี้ สักวานิบาต.
สองบทวา ธมฺมจกฺขุ อุทปาทิ มีความวา โสดาปตติมรรคไดเกิด
ขึ้นแกบางพวก สกทาคามิมรรคไดเกิดขึ้นแกบางพวก อนาคามิมรรคไดเกิด
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ขึ้นแกบางพวก จริงอยู มรรคเหลานั้นทั้ง ๓ ทานเรียกวาธรรมจักษุ. ไดยินวา
สหายเหลานั้น ไดเปนนักเลง ๓๐ ตนในตุณฑิลชาดก๑. ครั้งนั้นพวกเขาไดฟง
ตุณฑิโลวาทแลวรักษาศีล ๕. บุพพกรรมของสหายเหลานั้นเทานี้.
อรรถกถาภัททวัคคิยสหายกวัตถุ จบ
เรื่องชฏิล ๓ พี่นอง
[๓๗] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาเสด็จจาริกโดยลําดับ ถึงตําบลอุรุเวลาแลว. ก็โดยสมัยนั้นแล ชฎิล ๓ คน คือ อุรุเวลกัสสป ๑ นทีกัสสป ๑
คยากัสสป ๑ อาศัยอยูในตําบลอุรุเวลา บรรดาชฎิล ๓ คนนั้น ชฎิลชื่ออุรุเวลกัสสปเปนผูนํา เปนผูฝกสอน เปนผูเลิศ เปนหัวหนา เปนประธาน ของ
ชฎิล ๕๐๐ คน ชฎิลชื่อนทีกัสสป เปนผูนํา เปนผูฝกสอน เปนผูเลิศ เปน
หัวหนา เปนประธานของชฎิล ๓๐๐ คน ชฎิลชื่อคยากัสสป เปนผูนํา เปน
ผูฝกสอน เปนผูเลิศ เปนหัวหนา เปนประธาน ของชฎิล ๒๐๐ คน. ครั้งนั้น
พระผูมีพระภาคเจาไดเสด็จเขาไปสูอาศรมของชฎิลชื่ออุรุเวลกัสสป แลวไดตรัส
กะชฎิลชื่ออุรุเวลกัสสปวา ดูกอนกัสสป ถาทานไมหนักใจ เราขออาศัยอยูใน
โรงบูชาเพลิงสักคืนหนึ่ง.
อุรุ. ขาแตมหาสมณะ ขาพเจาไมหนักใจเลย แตในโรงบูชาเพลิงนั้น
มีพญานาคดุราย มีฤทธิ์ เปนอสรพิษ มีพิษรายแรง อยาเลย มันจะทําให
ทานลําบาก.
แมครั้งที่สอง พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสแกชฎิลชื่ออุรุเวลกัสสปวา
ดูกอนกัสสป ถาทานไมหนักใจ เราขออาศัยอยูในโรงบูชาเพลิงสักคืนหนึ่ง.
๑. ข. ชา. ๒๗/๙๑๗. ชาดกอัฏกถาภาค ๕ หนา ๗๘.
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อุรุ. ขาแตมหาสมณะ ขาพเจาไมหนักใจเลย แตในโรงบูชาเพลิง
นั้น มีพญานาคดราย มีฤทธิ์ เปนอสรพิษ มีพิษรายแรง อยาเลย มันจะ
ทําใหทานลําบาก.
แมครั้งที่สาม พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสแกชฎิลชื่ออุรุเวลกัสสปวา
ดูกอนกัสสป ถาทานไมหนักใจ เราขออาศัยอยูในโรงบูชาเพลิงสักคืนหนึ่ง.
อุรุ. ขาแตมหาสมณะ ขาพเจาไมหนักใจเลย แตในโรงบูชาเพลิงนั้น
มีพญานาคดุราย มีฤทธิ์ เปนอสรพิษ มีพิษรายแรง อยาเลย มันจะทําให
ทานลําบาก.
ภ. ลางทีพญานาคจะไมทําใหเราลําบาก ดูกอนกัสสป เอาเถิด ขอ
ทานจงอนุญาตโรงบูชาเพลิง.
อุรุ. ขาแตมหาสมณะ เชิญทานอยูตามสบายเถิด.
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาไปสูโรงบูชาเพลิง แลวทรงปู
หญาเครื่องลาด ประทับนั่งคูบัลลังก ตั้งพระกายตรง ดํารงพระสติมั่น.
ปาฏิหาริยที่ ๑
[๓๘] ครั้งนั้น พญานาคนั้นไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาไป
ดังนั้น ครั้นแลว มีคาวามขึ้งเคียดไมพอใจ จึงบังหวนควันขึ้น ลําดับนั้น
พระผูมีพระภาคเจาไดทรงดําริวา ไฉนหนอ เราพึงครอบงําเดชของพญานาค
นี้ดวยเดชของตน ไมกระทบกระทั่งผิวหนึ่ง เนื้อ เอ็น กระดูก และเยื่อใน
กระดูก ดังนี้ แลวทรงบันดาลอิทธาภิสังขารเชนนั้น ทรงบังหวนควันแลว
พญานาคนั้นทนความลบหลูไมได จึงพนไฟสูในทันที แมพระผูมีพระภาคเจา
ก็ทรงเขากสิณสมาบัติมีเตโชธาตุเปนอารมณบันดาลไฟตานทานไว เมื่อทั้งสอง
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ฝายโพลงไฟขึ้น โรงบูชาเพลิงรุงโรจนเปนเปลวเพลิงดุจไฟลุกไหมทั่วไป จึง
ชฎิลพวกนั้นพากันลอมโรงบูชาเพลิง แลวกลาวอยางนี้วา ชาวเรา พระมหาสมณะรูปงามดงถูกพญานาคเบียดเบียนแน ตอมาพระผูมีพระภาคเจาไดทรง
ครอบงําเดชของพญานาคนั้น ดวยเดชของพระองค ไมกระทบกระทั่งผิวหนัง
เนื้อ เอ็น กระดูก และเยื่อในกระดูก ทรงขดพญานาคไวในบาตร โดยผาน
ราตรีนั้น แลวทรงแสดงแกชฎิลอุรุเวลกัสสปาดวยพระพุทธดํารัสวา ดูกอนกัสสป
นี้พญานาคของทาน เราครอบงําเดชของมันดวยเดชของเราแลว จึงชฎิลอุรุ
เวลกัสสปไดดําริวา พระมหาสมณะมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมากแท จึงครอบงํา
เดชของพญานาคที่ดุราย มีฤทธิ์ เปนอสรพิษ มีพิษรายแรง ดวยเดชของตน
ได แตพระมหาสมณะนี้ก็ไมเปนพระอรหันตเหมือนเราแน.
[๓๙] ที่แมน้ําเนรัญชรา พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะชฎิลอุรุเวลกัสสปวาดังนี้:ดูกอนกัสสป ถาทานไมหนักใจ เราขออาศัยอยูในโรงบูชาเพลิงสักวัน
หนึ่ง.
อุรุ. ขาแตมหาสมณะ ขาพเจาไมหนักใจเลย แตขาพเจาหวังความ
สําราญจึงหามทานวา ในโรงบูชาเพลิงนั้นมีพญานาคดุราย มีฤทธิ์ เปนอสรพิษ
มีพิษรายแรง อยาเลย มันจะทําใหทานลําบาก.
ภ. บางทีพญานาคนั้นจะไมทําใหเราลําบาก ดูกอนกัสสป เอาเถิด
ทานจงอนุญาตโรงบูชาเพลิง.
พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบอุรุเวลกัสสปนั้นวา อนุญาตใหแลว ไม
ทรงครั่นคราม ปราศจากความกลัว เสด็จเขาไป.

พระวินัยปฎก มหาวรรค เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 90
พญานาคเห็นพระผูมีพระภาคเจาผูแสวงคุณความดี เสด็จเขาไปแลว
ไมพอใจ จึงบังหวนควันขึ้น.
สวนพระพุทธเจาผูเปนมนุษยประเสริฐ มีพระทัยดี มีพระทัยไมขัด
เคืองทรงบังหวนควันขึ้นในที่นั้น
แตพญานาคทนความลบหลูไมได จึงพนไฟสู.
สวนพระพุทธเจาผูเปนมนุษยประเสริฐ ทรงฉลาดในกสิณสมาบัติมี
เตโชธาตุเปนอารมณ ไดทรงบันดาลไฟตานทานไวในที่นั้น.
เมื่อทั้งสองฝายโพลงไฟขึ้นแลว โรงบูชาเพลิงรุงโรจนเปนเปลวเพลิง
พวกชฎิลกลาวกันวา ชาวเรา พระสมณะรูปงามคงถูกพญานาคเบียดเบียนแน
ควันราตรีผานไป เปลวไฟของพญานาคไมปรากฏ แตเปลวไฟสีตางๆ
ของพระผูมีพระภาคเจาผูทรงฤทธิ์ยังสถิตอยู.
พระรัศมีสีตาง ๆ คือสีเขียว สีแดง สีหงสบาท สีเหลือง สีแกวผลึก
ปรากฏที่พระกาย พระอังดีรส.
พระพุทธองคทรงขดพญานาคไวในบาตรแลว ทรงแสดงแกพราหณ
วา ดูกอนกัสสป นี่พญานาคของทาน เราครอบงําเดชของมันดวยเดชของเรา
แลว.
ครั้งนั้น ชฎิลอุรุเวลกัสสป เลื่อมใสยิ่งนัก เพราะอิทธิปาฏิหาริยนี้
ของพระผูมีพระภาคเจา ไดทูลคํานี้ตอพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตมหาสมณะ
นิมนตอยูในที่นี้แหละ ขาพเจาจักบํารุงทาน ดวยภัตตาหารประจํา.
ปฏิหาริยที่ ๑ จบ
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ปาฏิหาริยที่ ๒
[๔๐] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ ไพรสณฑแหงหนึ่ง
ไมไกลจากอาศรมของชฎิลอุรุเวลกัสสป ครั้งนั้น ทาวมหาราชทั้ง ๔ เมื่อราตรี
ปฐมยามผานไปแลว เปลงรัศมีงาม ยังไพรสณฑทั้งสิ้นใหสวางไสว แลวเขา
ไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ครั้นถึงแลวจึงถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา ไดยืน
เฝาอยูทั้ง ๔ ทิศ ดุจกองไฟใหญฉะนั้น ตอมาชฎิลอุรุเวลกัสสป เขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคเจาโดยผานราตรีนั้น ครั้นถึงแลวไดทูลคํานี้ตอพระผูมีพระภาค
เจาวา ถึงเวลาแลวมหาสมณะภัตตาหารเสร็จแลว พวกนั้นคือใครกันหนอ เมื่อ
ราตรีปฐมยามผานไปแลว มีรัศมีงาม ยังไพรสณฑทั้งสิ้นใหสวางไสว เขาไป
หาทาน ครั้นถึงแลวอภิวาททานไดยืนอยูทั้ง ๔ ทิศ ดุจกองไฟใหญฉะนั้น.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา ดูกอนกัสสป พวกนั้นคือทาวมหาราช
ทั้ง ๔ เขามาหาเราเพื่อฟงธรรม.
ครั้งนั้น ชฎิลอุรุเวลกัสสปไดมีความดําริวา พระหาสมณะมีฤทธิ์มาก
มีอนุภาพมากแท ถึงกับทาวมหาราชทั้ง ๔ เขามาหาเพื่อฟงธรรม แตก็ไม
เปนพระอรหันตเหมือนเราแน.
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาเสวยภัตตาหารของชฎิลอุรุเวลกัสสป แลว
ประทับอยูในไพรสณฑตําบลนั้นแล.
ปาฏิหาริยที่ ๒ จบ
ปาฏิหาริยที่ ๓
[๔๑] ครั้งนั้น ทาวสักกะจอมทวยเทพ เมื่อราตรีปฐมยามลวงไปแลว
เปลงรัศมีงาม ยังไพรสณฑทั้งสิ้นใหสวางไสว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
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ครั้นถึงแลวจึงถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา ไดประทับยืนอยู ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง ดุจกองไฟใหญ งามและประณีตกวารัศมีแตกอน ตอมา ชฎิลอุรุเวลกัสสปเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาโดยผานราตรีนั้น ครั้น ถึงแลวไดทูลคํานี้ตอ
พระผูมีพระภาคเจาวา ถึงเวลาแลวมหาสมณะ ภัตตาหารเสร็จแลว ผูนั้นคือใคร
กันหนอ เมื่อราตรีปฐมยามผานไปแลว เปลงรัศมีงาม ยังไพรสณฑทั้งสิ้นให
สวางไสว เขามาหาทาน ครั้นถึงแลวอภิวาที่ทาน ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขาง
หนึ่ง ดุจกองไฟใหญ งามและประณีตกวารัศมีแตกอน.
พระผูมีพระภาคเจาตอบวา ดูกอนกัสสป ผูนั้น คือ ทาวสักกะจอมทวยเทพเขามาหาเพื่อฟงธรรม.
ครั้งนั้น ชฎิลอุรุเวลกัสสปไดมีความดําริวา พระมหาสมณะมีฤทธิ์มาก
มีอานุภาพมากแท ถึงกับทาวสักกะจอมทวยเทพเขามาหาเพื่อฟงธรรม แตก็ไม
เปนพระอรหันตเหมือนเราแน.
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาเสวยภัตตาหารของชฏิลอุรุเวลากัสสป
แลวประทับอยูในไพรสณฑตําบลนั้นแล.
ปาฏิหาริยที่ ๓ จบ
ปาฏิหาริยที่ ๔
[๔๒] ครั้งนั้น ทาวสหัมบดีพรหม เมื่อราตรีปฐมยามลวงไปแลว
เปลงรัศมีงาม ยังไพรสณฑทั้งสั้นใหสวางไสว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ครั้นถึงแลวจึงถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ดุจกองไฟใหญ งามและประณีตกวารัศมีแตกอน ครั้นลวงราตรีนั้น ชฎิลอุรุเวลกัสสป ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ครั้นถึงแลวไดทูลคํานี้ตอพระผูมี
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พระภาคเจาวา ถึงเวลาแลวมหาสมณะ ภัตตาหารเสร็จแลว ผูนั้นคือใครกัน
หนอ เมื่อราตรีปฐมยามผานไปแลว เปลงรัศมีงาม ยังไพรสณฑทั้งสิ้นให
สวางไสว เขามาหาทาน ครั้นถึงแลวอภิวาททาน ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง ดุจกองไฟใหญ งามและประณีตกวารัศมีแตกอน.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา ดูกอนกัสสปะ ผูนั้น คือ ทาวสหัมบดี
พรหมเขามาหาเราเพื่อฟงธรรม.
ครั้งนั้น ชฎิลอุรุเวลกัสสปไดดําริวา พระมหาสมณะมีฤทธิ์มาก มี
อานุภาพมากแท ถึงกันทาวสหัมบดีพรหมเขามาหาเพื่อฟงธรรม แตก็ไมเปน
พระอรหันตเหมือนเราแนะ
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาเสวยภัตตาหารของชฎิลอุรุเวลกัสสป แลว
ประทับอยูในไพรสณฑตําบลนั้นแล.
ปาฏิหาริยที่ ๔ จบ
ปาฏิหาริยที่ ๕
[๔๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ชฎิลอุรุเวลกัสสปไดเตรียมการบูชายัญเปน
การใหญ และประชาชนชาวอังคะและมคธทั้งสิ้น ถือของเคี้ยวของบริโภคเปน
อันมาก บายหนามุงไปหา จึงชฎิลอุรุเวลกัสสปไดดําริวา บัดนี้ เราไดเตรียม
การบูชายัญเปนการใหญ และประชาชนชาวอังคะและมคธทั้งสิ้นไดนําของเคี้ยว
ของบริโภคเปนอันมากบายหนามุงมาหา ถาพระมหาสมณะจักทําอิทธิปาฏิหาริย
ในหมูมหาชน ลาภสักการะจักเจริญยิ่งแกพระมหาสมณะ ลาภสักการะของเรา
จักเสื่อม โอทําไฉน วันพรุงนี้ พระมหาสมณะจึงจะไมมาฉัน ครั้งนั้น
พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบความปริวิตกแหงจิตของชฎิลอุรุเวลกัสสปดวย
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พระทัยแลว เสด็จไปอุตตรกุรุทวีป ทรงนําบิณฑบาตมาจากอุตตรกุรุทวีปนั้น
แลวเสวยที่ริมสระอโนดาต ประทับกลางวันอยู ณ ที่นั้นแหละ ครั้นลวงราตรี
นั้น ชฎิลอุรุเวลกัสสปไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ครั้นถึงแลวไดทูลคํานี้
ตอพระผูมีพระภาคเจาวา ถึงเวลาแลว มหาสมณะภัตตาหารเสร็จแลว เพราะ
เหตุไรหนอ วานนี้ทานจึงไมมา เปนความจริง พวกขาพเจาระลึกถึงทานวา
เพราะเหตุไรหนอ พระมหาสมณะจึงไมมา แตสวนแหงขาทนียาหาร ขาพเจา
ไดจัดไวเพื่อทาน.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสยอนถามวา ดูกอนกัสสป ทานไดดําริอยางนี้
มิใชหรือวา บัดนี้เราไดเตรียมการบูชายัญเปนการใหญ และประชาชนชาว
อังคะและมคธทั้งสิ้นไดนําของเคี้ยวและของบริโภคเปนอันมากบายหนามุงมาหา
ถาพระมหาสมณะจักทําอิทธิปาฏิหาริย ในหมูมหาชน ลาภสักการะจักเจริญยิ่ง
แกพระมหาสมณะลาภสักการะของเราจักเสื่อม โอ ทําไฉน วันพรุงนี้ พระมหาสมณะจึงจะไมมาฉัน ดูกอนกัสสป เรานั้นแลทราบความปริวิตกแหงจิต
ของทานดวยใจของเรา จึงไปอุตตรกุรุทวีป นําบิณฑบาตมาจากอุตตรกุรุทวีป
นั้น มาฉันที่ริมสระอโนดาตแลว ไดพักกลางวันอยู ณ ที่นั้นแหละ.
ทีนั้น ชฎิลอุรุเวลกัสสปไดดําริวา พระมหาสมณะมีฤทธิ์มาก มี
อานุภาพมากแท จึงไดทราบความคิดนึกแมดวยใจได แตก็ไมเปนพระอรหันต
เหมือนเราแน.
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาเสวยภัตตาหารของชฎิลอุรุเวลกัสสป แลว
ประทับอยู ณ ไพรสณฑตําบลนั้นแล.
ปาฏิหาริยที่ ๕ จบ
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ผาบังสุกุล
[๔๔] ก็โดยสมัยนั้น ผาบังสุกุลบังเกิดแกพระผูมีพระภาคเจา จึงพระ
องคไดทรงพระดําริวา เราจะพึงซักผาบังสุกุล ณ ที่ไหนหนอ ลําดับนั้น ทาว
สักกะจอมทวยเทพทรงทราบพระดําริในพระทัยของพระผูมีพระภาคเจาดวยพระทัยของพระองค จึงขุดสระโบกขรณีดวยพระหัตถ แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา พระพุทธเจาขา ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดซักผาบังสุกุลในสระนี้ ที
นั้นพระผูมีพระภาคเจาไดทรงพระดําริวา เราจะพึงขยําผาบังสุกุล ณ ที่ไหนหนอ
ลําดับนั้น ทาวสักกะจอมทวยเทพทรงทราบพระดําริในพระทัยของพระผูมีพระภาคเจา ดวยพระทัยของพระองคแลว ไดยกศิลาแผนใหญมาวางพลางทูลวา พระพุทธเจาขา ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดทรงขยําผาบังสกุลบนศิลาแผนนี้ ลําดับ
นั้นพระผูมีพระภาคเจาไดทรงพระดําริวา เราจะพึงพาดผาบังสกุลไว ณ ที่ไหน
หนอ ครั้งนั้น เทพดาที่สิงสถิตอยูที่ตนกุมบกทราบพระดําริในพระหทัยของ
พระผูมีพระภาคเจาดวยใจของตน จึงนอมกิ่งกุมลงมาพลางกราบทูลวา พระพุทธเจาขา ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดทรงพาดผาบังสุกุลไว ที่กิ่งกุมนี้ครั้งนั้น พระ
ผูมีพระภาคเจาไดทรงพระดําริวา เราจะผึ่งผาบังสุกุล ณ ที่ไหนหนอ ครั้งนั้น
ทาวสักกะจอมทวยเทพทรงทราบพระดําริในพระหทัยของพระผูมีพระภาคเจา
ดวยพระทัยของพระองคแลว ไดยกแผนศิลาใหญมาวางไวพลางกราบทูลวา
พระพุทธเจาขา ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดทรงผึ่งผาบังสุกุลบนศิลาแผนนี้.
หลังจากนั้น ชฎิลอุรุเวลกัสสปเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาโดยลวง
ราตรีนั้น ครั้นถึงแลวไดทูลคํานี้ ตอพระผูมีพระภาคเจาวา ถึงเวลาแลว มหาสมณะ ภัตตาหารเสร็จแลว เพราะเหตุไรหนอ มหาสมณะ เมื่อกอนสระนี้
ไมมีที่นี้ เดี่ยวนี้มีสระอยูที่นี้ เมื่อกอนศิลาเหลานี้ไมมีวางอยู ใครยกศิลาเหลา
มาวางไว เมื่อกอนกิ่งกุมบกตนนี้ไมนอมลงเดี๋ยวนี้ กิ่งนั้นนอมลง.
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พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา ดูกอนกัสสป ผาบังสุกุลบังเกิดแกเรา
ณ ที่นี้เรานั้นไดดําริวา จะพึงซักผาบังสุกุล ณ ที่ไหนหนอ ครั้งนั้น ทาว
สักกะจอมทวยเทพทรงทราบดําริในจิตของเราดวยพระทัยของพระองคแลว จึง
ขุดสระโบกขรณีดวยพระหัตถ แลวตรัสบอกแกเราวา พระพุทธเจาขา ขอ
พระผูมีพระภาคเจาโปรดทรงซักผาบังสุกุลในสระนี้ สระนี้อันผูมีใชมนุษยไดขุด
แลวดวยมือ ดูกอนกัสสป เรานั้นไดดําริวา จะพึงขยําผาบังสกุล ณ ที่ไหนหนอ
ครั้งนั้น ทาวสักกะจอมทวยเทพทราบความดําริในจิตของเราดวยพระทัยของ
พระองคแลว ไดทรงยกศิลาแผนใหญมาวางไว โดยทูลวา พระพุทธเจาขา
ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดทรงขยําผาบังสุกุลบนศิลาแผนนี้อันผูมีใชมนุษยได
ยกมาวางไว ดูกอนกัสสป เรานั้นไดดําริวา จะพึงพาดผาบังสุกุล ณ ที่ใหนหนอ
ครั้งนั้น เทพดาที่สิงสถิตอยูที่ตนกุมบก ทราบความดําริในจิตของเราดวยใจ
ของตนแลว จึงนอมกิ่งกุมลงมาโดยทูลวา พระพุทธเจาขา ขอพระผูมี
พระภาคเจาโปรดทรงพาดผาบังสุกุลไวบนกิ่งกุมนี้ ตนกุมบกนี้นั้นประหนึ่งจะ
กราบทูลวา ขอพระองคจงทรงนําพระหัตถมาแลวนอมลง ดูกอนกัสสป เรา
นั้นไดดําริวา จะพึงผึ่งผาบังสุกุล ณ ที่ไหนหนอ ครั้งนั้นทาวสักกะจอมทวยเทพ
ทรงทราบความดําริแหงจิตของเราดวยพระทัยของพระองคแลว ไดยกศิลาแผน
ใหญมาวางไว โดยทูลวา พระพุทธเจาขา ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดทรง
ผึ่งผาบังสุกุลบนศิลาแผนนี้ ศิลาแผนนี้อันผูมีใชมนุษยไดยกมาวางไว.
ครั้งนั้น ชฎิลอุรุเวลกัสสปไดดําริวา พระมหาสมณะมีฤทธิ์มาก มี
อานุภาพมากแท ถึงกับทาวสักกะจอมทวยเทพไดทําการชวยเหลือ แตก็ไมเปน
พระอรหันตเหมือนเราแน.
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ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาเสวยภัตตาหารของชฎิลอุรุเวลกัสสป แลว
ประทับอยูในไพรสณฑตําบลนั้นแล.
ผาบังสุกุล จบ
ปาฏิหาริยเก็บผลหวาเปนตน
[๔๕] ครั้นลวงราตรีนั้นไป ชฎิลอุรุเวลกัสสปเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ครั้นแลวจึงกราบทูลภัตตกาลแดพระผูมีพระภาคเจาวา ถึงเวลาแลว
มหาสมณะ ภัตตาหารเสร็จแลว.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนกัสสป ทานไปเถิด เราจะตามไป
พระผูมีพระภาคเจาทรงสงชฏิลอุรุเวลกัสสปไปแลว ทรงเก็บผลหวาจากตนหวา
ประจําชมพูทวีป แลวเสด็จมาประทับนั่งในโรงบูชาเพลิงกอน ชฎิลอุรุเวลกัสสพป
ไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งในโรงบูชาเพลิงแลว ไดทูลคํานี้ตอพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตมหาสมณะ ทานมาทางไหน ขาพเจากลับมากอนทาน
แตทานยังมานั่งในโรงบูชาเพลิงกอน.
ภ. ดูกอนกัสสป เราสงทานไปแลว ไดเก็บผลหวาจากตนหวาประจํา
ชมพูทวีป แลวมานั่งในโรงบูชาเพลิงนี้กอน ดูกอนกัสสป ตนหวานี้แล สมบูรณ
ดวยสี กลิ่น รส ถาทานตองการ เชิญบริโภคเถิด.
อุรุ. อยาเลย มหาสมณะ ทานนั่นแหละเก็บผลไมนี้มา ทานนั้น
แหละจงฉันผลไมนี้เถิด.
ลําดับนั้น ชฎิลอุรุเวลกัสสปไดมีความดําริวา พระมหาสมณะมีฤทธิ์
มาก มีอานุภาพมากแท เพราะสงเรามากอนแลว ยังเก็บผลหวาจากตนหวา
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ประจําชมพูทวีปแลวมานั่งในโรงบูชาเพลิงกอน แตก็ไมเปนพระอรหันตเหมือน
เราแน
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาเสวยภัตตาหารของชฎิลอุรุเวลกัสสปแลว
ประทับอยูโนไพรสณฑตําบลนั้นแล.
ครั้นลวงราตรีนั้น ไปชฎิลอุรุเวลกัสสปไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ครั้น
แลวจึงทูลภัตตกาลแดพระผูมีพระภาคเจาวา ถึงเวลาแลวมหาสมณะ ภัตตาหาร
เสร็จแลว.
พระผูมีพระภาคเจาทรงสงชฎิลอุรุเวลกัสสปไปดวยพระดํารัสวา ดู
กอนกัสสป ทานไปเถิด เราจักตามไป แลวทรงเก็บผลมะมวง. . . ผลมะขาม
ปอม. . . ผลสมอในที่ไมไกลตน หวาประจําชมพูทวีปนั้น. . . เสด็จไปสภพดาวดึงส ทรงเก็บดอกปาริฉัตตกะ แลวมาประทับนั่งในโรงบูชาเพลิงกอน ชฎิล
อุรุเวลกัสสปไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งในโรงบูชาเพลิง ครั้นแลวได
ทูลคํานี้ตอพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตมหาสมณะ ทานมาทางไหน ขาพเจา
กลับมากอนทาน แตทานยังมานั่งในโรงบูชาเพลิงกอน.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา ดูกอนกัสสป เราสงทานแลวไดไปสู
ภพดาวดึงส เก็บดอกปาริฉัตตกะแลว มานั่งในโรงบูชาเพลิงกอน ดูกอน
กัสสป ดอกปาริฉัตตกะนี้แล สมบูรณดวยสีและกลิ่น.
ครั้งนั้น ชฎิลอุรุเวลกัสสปไดมีความดําริวา พระมหาสมณะมีฤทธิ์มาก
มีอานุภาพมากแท เพราะสงเรามากอนแลว ยังไปสูภพดาวดึงส เก็บดอกปริ
ฉัตตกะแลว มานั่งในโรงบูชาเพลิงกอน แตก็ไมเปนพระอรหันตเหมือนเราแน.
ปาฏิหาริยผาฟน
[๔๖] ก็โดยสมัยนั้นแล ชฎิลเหลานั้นปรารถนาจะบําเรอไฟ แตไม
อาจจะผาฟนได จึงชฎิลเหลานั้นไดมีความดําริตองกันวา ขอที่พวกเราไมอาจ
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ผาพืนไดนั้น คงเปนอิทธานุภาพของพระมหาสมณะ ไมตองสงสัยเลย ครั้งนั้น
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะชฎิลอุรุเวลกัสสปวา ดูกอนกัสสป พวกชฎิลจงผา
ฟนเถิด.
ชฎิลอุรุเวลกัสสปรับพระพุทธดํารัสวา ขาแตมหาสมณะ พวกชฎิลจง
ผาฟนกัน.
ชฎิลทั้งหลายไดผาฟน ๕๐๐ ทอนคราวเดียวเทานั้น ครั้งนั้นแล ชฎิลอุรุเวลกัสสปไดมีความดําริวา พระมหาสมณะมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมากแท
ถึงกับใหพวกชฎิลผาฟนได แตก็ไมเปนพระอรหันตเหมือนเราแน.
ปาฏิหาริยกอไฟ
[๔๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ชฎิลเหลานั้นปรารถนาจะบําเรอไฟ แตไม
อาจจะกอไฟใหลุกได จึงชฎิลเหลานั้นไดมีความดําริตองกันวา ขอที่พวกเรา
ไมอาจจะกอไฟใหลุกขึ้นไดนั้น คงเปนอิทธานุภาพของพระมหาสมณะ ไมตอง
สงสัยเลย ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะชฎิลอุรุเวลกัสสปวา ดูกอน
กัสสป พวกชฎิลจงกอไฟใหลุกเถิด.
ชฎิลอุรุเวลกัสสปรับพระพุทธดํารัสวา ขาแตมหาสมณะ พวกชฎิลจง
กอไฟใหลุก ไฟทั้ง ๕๐๐ กอง ไดลุกขึ้นคราวเดียวกันเทียว ลําดับนั้น ชฎิล
อุรุเวลกัสสป ไดมีความดําริวา พระมหาสมณะมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมากแท
ถึงกับใหไฟลุกขึ้นได แตก็ไมเปนพระอรหันตเหมือนเราแน.
ปาฏิหาริยดับไฟ
[๔๘] ก็โดยสมัยนั้นแล ชฎิลเหลานั้นบําเรอไฟกันแลวไมอาจดับไฟ
ได จึงไดคิดตองกันวา ขอที่พวกเราไมอาจดับไฟไดนั้น คงเปนอิทธานุภาพ
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ของพระสมณะ ไมตองสงสัยเลย ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะชฎิลอุรุเวลกัสสปวา ดูกอนกัสสป พวกชฎิลจงดับไฟเถิด.
ชฎิลอุรุเวลกัสสปรับพระพุทธดํารัสวา ขาแตมหาสมณะ พวกชฎิลจง
ดับไฟกัน.
ไฟทั้ง ๕๐๐ กอง ไดดับคราวเดียวกันเทียว.
ครั้งนั้นแล ชฎิลอุรุเวลกัสสปไดมีความดําริวา พระมหาสมณะมีฤทธิ์
มาก มีอานุภาพมากแท ถึงกับใหพวกชฎิลดับไฟได แตก็ไมเปนพระอรหันต
เหมือนเราแน.
ปาฏิหาริยกองไฟ
[๔๙] ก็โดยสมัยนั่นแล ชฏิลเหลานั้น พากันดําลงบาง ผุดขึ้นบาง
ทั้งดําทั้งผุดบาง ในแมน้ําเนรัญชรา ในราตรีหนาวเหมันตฤดู ระหวางทาย
เดือน ๓ ตน เดือน ๔ ในสมัยน้ําคางตก ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาไดทรง
นิรมิตกองไฟไว ๕๐๐ กอง สําหรับใหชฎิลเหลานั้น ขึ้นจากน้ําแลวจะไดผิง จึง
ชฎิลเหลานั้น ไดมีความดําริตองกันวา ขอที่กองไฟเหลานี้ ถูกนิรมิตไวนั้น คง
ตองเปนอิทธานุภาพของพระมหาสมณะ ไมตองสงสัยเลย ครั้งนั้น ชฎิลอุรุเวลกัสสปไดมีความดําริวา พระมหาสมณะมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมากแท ถึง
กับนิรมิตกองไฟไดมากมายถึงเทานั้น แตก็ไมเปนพระอรหันตเหมือนเราแน.
ปาฏิหาริยน้ําทวม
[๕๐] ก็โดยสมัยนั้นแล เมฆใหญในสมัยที่มิใชฤดูกาลยังฝนใหตก
แลว หวงน้ําใหญไดไหลนองไป ประเทศที่พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูนั้น
ถูกน้ําทวมขณะนั้น พระผูมีพระภาคเจาไดทรงพระดําริวา ไฉนหนอ เราพึง
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บันดาลใหน้ําหางออกไปโดยรอบ แลวจงกรมอยูบนภาคพื้น อันมีฝุนฟุงขึ้น
ตอนกลาง ครั้นแลวจึงทรงบันดาลใหน้ําหางออกไปโดยรอบแลวเสด็จจงกรมอยู
บนภาคพื้น อันมีฝุนฟุงขึ้นตอนกลาง ตอมา ชฎิลอุรุเวลกัสสปกลาววา พระมหาสมณะอยาไดถูกน้ําพัดไปเสียเลย ดังนี้ แลวพรอมดวยชฏิลมากดวยกัน ได
เอาเรือไปสูประเทศที่พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ไดเห็นพระผูมีพระภาคเจา
ผูทรงบันดาลใหน้ําหางออกไปโดยรอบแลว เสด็จจงกรมอยูบนภาคพื้นอันมี
ฝุนฟุงขึ้นตอนกลาง แลวไดทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตมหาสมณะ ทาน
ยังอยูที่นี่ดอกหรือ พระผูมีพระภาคเจาตอบตรัสวา ถูกละ กัสสป เรายังอยู
ที่นี่ ดังนี้แลว เสด็จขึ้นสูเวหาสปรากฏอยูที่เรือ จึงชฎิลอุรุเวลกัสสปไดมีความ
ดําริวา พระมหาสมณะมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมากแท ถึงกับบันดาลไมใหน้ํา
ไหลไปได แตก็ไมเปนพระอรหันตเหมือนเราแน.
ทูลขอบรรพชาและอุปสมบท
[๕๑] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาไดทรงพระดําริวา โมฆบุรุษนี้
ไดมีความคิดอยางนี้มานานแลวา พระมหาสมณะมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก
แท แตก็ไมเปนพระอรหันตเหมือนเราแน ถากระไร เราพึงใหชฎิลนี้สลดใจ
แลวจึงตรัสกะชฎิลอุรุเวลกัสสปวา ดูกอนกัสสป ทานไมใชพระอรหันตแน
ทั้งยังไมพบทางแหงความเปนพระอรหันต แมปฏิทาของทานที่จะเปนเหตุให
เปนพระอรหันต หรือพบทางแหงความเปนพระอรหันต ก็ไมมี ทีนั้น
ชฎิลอุรุเวลกัสสปไดซบเศียรลงทีพระบาทของพระผูมีพระภาคเจา แลวทูลขอ
บรรพชาอุปสมบทตอพระผูมีพระภาคเจาวา ขอขาพระพุทธเจาพึงไดบรรพชา
พึงไดอุปสมบทในสํานักพระผูมีพระภาคเจา พระพุทธเจาขา.
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พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนกัสสป ทานเปนผูนํา เปนผูฝกสอน
เปนผูเลิศ เปนหัวหนา เปนประธานของชฎิล ๕๐๐ คน ทานจงบอกกลาวพวก
นั้นกอน พวกนั้นจักทําตามที่เขาใจ.
ลําดับนั้น ชฎิลอุรุเวลกัสสปเขาไปหาชฎิลเหลานั้น ครั้นแลวไดแจง
ความประสงคตอชฎิลเหลานั้นวา ผูเจริญทั้งหลาย เราปรารถนาจะประพฤติ
พรหมจรรยในพระมหาสมณะ ทานผูเจริญทั้งหลาย จงทําตามที่เขาใจ.
ชฎิลพวกนั้นกราบเรียนวา พวกขาพเจาเลื่อมใสยิ่งในพระมหาสมณะ
มานานแลว ขอรับ ถาทานอาจารยจักประพฤติพรหมจรรยในพระมหาสมณะ
พวกขาพเจาทั้งหมดก็จักประพฤติพรหมจรรยในพระมหาสมณะเหมือนกัน.
ตอมา ชฎิลเหลานั้นไดลอยผม ชฎา เครื่องบริขาร และเครื่องบูชา
เพลิงในน้ํา แลวพากันเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา ซบเศียรลงแทบพระบาท
ของพระผูมีพระภาคเจา แลวไดทูลขอบรรพชาอุปสมบทตอพระผูมีพระภาคเจา
วา พวกขาพระองคพึงไดอุปสมบทในสํานักพระผูมีพระภาคเจา พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา พวกเธอจงเปนภิกษุมาเถิด ดังนี้ แลว
ไดตรัสตอไปวา ธรรมอันเรากลาวดีแลว พวกเธอจงประพฤติพรหมจรรยเพื่อ
ทําที่สุดทุกขโดยชอบเถิด.
พระวาจานั้นแล ไดเปนอุปสมบทของทานผูมีอายุเหลานั้น.
[๕๒] ชฎิลนทีกัสสปไดเห็นผม ชฎา เครื่องบริขาร และเครื่องบูชา
เพลิงลอยน้ํามา ครั้นแลวไดมีความดําริวา อุปสรรคอยาไดมีแกพี่ชายเราเลย
จึงสงชฎิลไปดวยคําสั่งวา พวกเธอจงไป จงรูพี่ชายของเรา ดังนี้แลว ทั้งตน

พระวินัยปฎก มหาวรรค เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 103
เองกับชฎิล ๓๐๐ ไดเขาไปหาทานพระอุรุเวลกัสสป แลวเรียนถามวา ขาแตพี่
กัสสปพรหมจรรยนี้ประเสริฐแนหรือ ?
พระอุรุเวลกัสสปตอบวา แนละเธอ พรหมจรรยนี้ประเสริฐ.
หลังจากนั้น ชฎิลเหลานั้นลอยผม ชฎา เครื่องบริขารและเครื่องบูชา
เพลิงในน้ํา แลวพากันเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา ซบเศียรลงแทบพระบาท
ของพระผูมีพระภาคเจา แลวไดทูลขอบรรพชาอุปสมบทตอพระผูมีพระภาคเจา
วา ขอพวกขาพระพุทธเจาพึงไดบรรพชา พึงไดอุปสมบทในสํานัก พระผูมี
พระภาคเจา พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา พวกเธอจงเปนภิกษุมาเถิด ดังนี้แลว ได
ตรัสตอไปวา ธรรมอันเรากลาวดีแลว พวกเธอจงพระพฤติพรหมจรรยเพื่อทํา
ที่สุดทุกขโดยชอบเถิด.
พระวาจานั้นแล ไดเปนอุปสมบทของทานผูมีอายุเหลานั้น.
[๕๓] ชฎิลคยากัสสปไดเห็นผม ชฎา เครื่องบริขาร และเครื่องบูชา
เพลิง ลอยน้ํามา ครั้นแลว ไดมีความดําริวา อุปสรรคอยาไดมีแกพี่ชายทั้ง
สองของเราเลย แลวสงชฎิลไปดวยคําสั่งวา พวกเธอจงไป จงรูพี่ชายทั้งสอง
ของเราดังนี้แลว ทั้งตนเองกับชฎิล ๒๐๐ คน ไดเขาไปหาทานพระอุรุเวลพกัสสป
แลวเรียนถามวา ขาแตพี่กัสสป พรหมจรรยนี้ประเสริฐแนหรือ ?
พระอุรุเวลกัสสปตอบวา แนละเธอ พรหมจรรยนี้ประเสริฐ.
หลังจากนั้น ชฎิลเหลานั้นลอยผม ชฎา เครื่องบริขาร และเครื่อง
บูชาเพลิงในน้ํา แลวพากันเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา ซบเศียรลงแทบพระบาทของพระผูมีพระภาคเจาแลว ไดทูลขอบรรพชาอุปสมบทตอพระผูมีพระภาคเจาวา ขอพวกขาพระพุทธเจาพึงไดบรรพชา พึงไดอุปสมบทในสํานัก
พระผูมีพระภาคเจา พระพุทธเจาขา.
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พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา พวกเธอจงเปนภิกษุมาเถิด ดังนี้แลวได
ตรัสตอไปวา ธรรมอันเรากลาวดีแลว พวกเธอจงประพฤติพรหมจรรยเพื่อทํา
ที่สุดทุกขโดยชอบเถิด.
พระวาจานั้นแล ไดเปนอุปสมบทของทานผูมีอายุเหลานั้น.
[๕๔] พวกชฎิลนั้น ผาฟน ๕๐๐ ทอนไมได แลวผาได ก็ไฟไม
ติดแลวกอไฟติดขึ้นได ดับไฟไมคับ แลวดับได ดวยการเพงอธิษฐานของ
พระผูมีพระภาคเจา พระผูพระภาคเจาทรงนิรมิตกองไฟไว ๕๐๐ กอง
ปาฏิหาริย ๓๕๐๐ วิธี ยอมมีโดยนัยนี้.
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อาทิตตปริยายสูตร
[๕๕] ครั้นพระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ ตําบลอุรุเวลา ตามพระพุทธาภิรมยแลว เสด็จจาริกไปโดยมรรคาอันจะไปสูตําบลคยาสีสะ พรอมดวย
ภิกษุสงฆหมูใหญ ๑๐๐๐ รูป ลวนเปนปุราณชฎิล ไดยินวา พระองคประทับ
อยูที่ตําบลคยาสีสะใกลแมน้ําคยานั้น พรอมดวยภิกษุ ๑๐๐๐ รูป.
ณ ที่นั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลาย วาดังนี้.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงเปนของรอน ก็อะไรเลาชื่อวา สิ่งทั้ง
ปวงเปนของรอน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุเปนของรอน รูปทั้งหลายเปน
ของรอน วิญญาณอาศัยจักษุเปนของรอน สัมผัสอาศัยจักษุเปนของรอน ความ
เสวยอารมณเปนสุขเปนทุกข หรือมิใชสุขมิใชทุกข ที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัส
เปนปจจัยแมนั้นก็เปนของรอน รอนเพราะอะไร เรากลาววา รอนเพราะไฟ
คือราคะ เพราะไฟคือโทสะ เพราะไฟคือโมหะ รอนเพราะความเกิด เพราะ
ความแกและความตาย รอนเพราะความโศก เพราะความรําพัน เพราะทุกข
กาย เพราะทุกขใจ เพราะความคับแคน.
โสตเปนของรอน เสียงทั้งหลายเปนของรอน. . .
ฆานะเปนของรอน กลิ่นทั้งหลายเปนของรอน . . .
ชิวหาเปนของรอน รสทั้งหลายเปนของรอน. . .
กายเปนของรอน โผฏฐัพพะทั้งหลายเปนของรอน. . .
มนะเปนของรอน ธรรมทั้งหลายเปนของรอน วิญญาณอาศัยมนะ
เปนของรอน สัมผัสอาศัยมนะเปนของรอน ความเสวยอารมณเปนสุข เปน
ทุกข หรือมิใชทุกขมิใชสุข ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย แมนั้นก็เปน
ของรอน รอนเพราะอะไร เรากลาววา รอนเพราะไฟคือราคะ เพราะไฟคือ
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โทสะ เพราะไฟคือโมหะ รอนเพราะความเกิด เพราะความแกและความตาย
รอนเพราะความโศก เพราะความรําพัน เพราะทุกขกาย เพราะทุกขใจ เพราะ
ความคับแคน .
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดฟงแลวเห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนาย แมในจักษุ ยอมเบื่อหนายแมในรูปทั้งหลาย ยอมเบื่อหนายแมใน
วิญญาณอาศัยจักษุ ยอมเบื่อหนายแมในสัมผัสอาศัยจักษุ ยอมเบื่อหนายแมใน
ความเสวยอารมณที่เปนสุข เปนทุกข หรือมิใชทุกขมิใชสุข ที่เกิดขึ้นเพราะ
จักขุสัมผัสเปนปจจัย.
ยอมเบื่อหนายแมในโสต ยอมเบื่อหนายแมในเสียงทั้งหลาย . . .
ยอมเบื่อหนายแมในฆานะ ยอมเบื่อหนายแมในกลิ่นทั้งหลาย . . .
ยอมเบื่อหนายแมในชิวหา ยอมเบื่อหนายแมในรสทั้งหลาย . . .
ยอมเบื่อหนายแมในกาย ยอมเบื่อหนายแมในโผฏฐัพพะทั้งหลาย . . .
ยอมเบื่อหนายแมในมนะ ยอมเบื่อหนายแมในธรรมทั้งหลาย ยอม
เบื่อหนายแมในวิญญาณอาศัยมนะ ยอมเบื่อหนายแมในสัมผัสอาศัยมนะ ยอม
เบื่อหนายแมในความเสวยอารมณ ที่เปนสุข เปนทุกข หรือมิใชทุกขมิใชสุข
ที่เกิดขึ้น เพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย.
เมื่อเบื่อหนาย ยอมสิ้นกําหนัด เพราะสิ้นกําหนัด จิตก็พน เมื่อจิต
พนแลวก็รูวาพนแลว อริยสาวกนั้นทราบชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยได
อยูจบแลว กิจที่ควรทําไดทําเสร็จแลว กิจอื่นอีกเพื่อความเปนอยางนี้ไมมี ก็
แล เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวยากรณภาษิตนี้อยู จิตของภิกษุ ๑๐๐๐ รูป
นั้น พนแลวจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไมถือมั่น.
อาทิตตปริยายสูตร จบ
อุรุเวลปาฏิหาริย ตติยภาณวาร จบ
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อรรถกถาอุรุเวลกัสสปทิวัตถุ
บทวา ปมุโข ประมุข คือเปนหัวหนา.
บทวา ปาโมกฺโข ปาโมกข มีความวา เปนผูสูงสุด คือมีปญญา
ผองแผว.
บทวา อนุปหจฺจ ไมทําลายแลว ไดแกไมใหเสีย.
สองบทวา เตชสา เตช มีความวา ขม เดชแหงนาคดวยเดชของคน.
บทวา ปริยาเทยฺย มีความวา พึงครอบงําเสีย หรือพาใหวอควายไป.
บทวา มกฺข ไดแกความโกรธ.
ขอวา น เตฺวว จ โข อรหา ยถา อห มีความวา บุคคลผูเชน
ดังเราสําคัญตนวา เราเปนอรหันต อวดอางอยูฉันใด จะไดเปนอรหันตฉัน
นั้น หาริไดทีเดียว.
สองบทวา อชฺชุณฺเห อคฺคิสรณมฺหิ มีความวา เราพึงอยูตลอด
วันหนึ่งในวันนี้.
บทวา ผาสุกาโม คือมุงจะเกื้อกูล.
บทวา สุมานโส ไดแกผูมีใจประกอบพรอม ดวยปติและ โสมนัส.
บทวา น วิมโน ไดแกผูมีใจดี อธิบายวา ใจที่โทสะไมครอบงํา.
สองบทวา อคฺยาคาร อุทิจฺจเร มีความวา เรือนไฟลุกโพลง.
บทวา ชฏิลา เชื่อมกับบทนี้วา ภณนฺติ.
หลายบทวา อหินาคสฺส อจฺจิโย น โหนฺติ มีความวาเปลวไฟ
แหงนาคมีแสงไมรุงเรือง มีสีผิดรูป.
บทวา ผลิกรณฺณาโย คือมีวรรณะเหมือนแกวผลึก.
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บทวา องฺคิรสสฺส มีความวา พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา
อังคีรส เหตุมีพระองคเปนแดนสรานออกแหงรัศมี แหงพระผูมีพระภาคเจาผู
ทรงพระนามวา อังคีรสพระองคนั้น.๑
สองบทวา อภิกฺกนฺตาย รตฺคิยา มีความวา เมื่อราตรีสิ้นไปมาก
แลว อธิบายวา ยังเหลืออยูนอย.
บทวา อภิกฺกนฺตวณฺณา คือวรรณะงาม ไดแกมีวรรณะนาชอบ
ใจนัก.
บทวา เกวลกปฺป ไดแกทั้งสิ้น คือสิ้นเชิง.
ชฎิลอุรุเวลกัสสปะ หมายถึงรัศมีแหงวรรณะของทาวมหาราชทั้ง ๔
กลาววา ปุริมาหิ วณฺณนิภาทิ.
บทวา ปาณินา คือดวยมือ.
หลายบทวา กกุเธ อธิวตฺถา เทวตา ไดแกเทวดาผูสิ่งอยูที่ตน
รกฟา.
บทวา วสฺสชฺเชยฺย มีความวา พึงคลี่ผึ่งไวเพี่อตองการจะไหแหง.
ตนรกฟานั้น นอมลงราวกะวาทะลอยางนี้วา พระเจาขาขอพระองคทรงเอื้อม
พระหัตถมาเถิด เพราะฉะนั้น ตนรกฟานั้นจึงชื่อวา อาทรหตฺโถ นอม
ลงดุจทูลวา ขอจงทรงเอื้อมพระหัตถมา.
บทวา อุยฺโยเชตฺวา ไดแกทิ้ง. ภาชนะสําหรับติดไฟ เรียก
มัณฑามุขี.๒
๑. ตั้งวิเคราะหใหบทปลงเปนปฐนาวิภัติกอนแลว จึงใชสรรพนานโยคตามรูปเติมทีหลัง
อนึ่ง
ในวิเคราะหนี้สงสัยวาจะตกศัพท ฉัฏฐีวิภัติไปศัพทหนึ่ง.
๒. พระบาลีเปน มนฺทามุชิโย โบราณวา เชิงกราน.
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บทวา จิรปฏิกา มีความวา จําเติมแตกาลนาน.
บทวา เกสมิสฺส เปนตน มีความวา ผมทั้งหลายนั่นเองชื่อวา
เกสมิสฺส มวยผม. ทุกบทมีนัยเหมือนกัน. หาบสําหรับใสบริขารของดาบส
ชื่อวา ขาริกาชะ.
อรรถกถาอุรุเวลกัสสปาทิวัตถุ จบ
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ทรงเทศนาโปรดพระเจาพิมพิสาร
เสด็จพระนครราชคฤหครั้งแรก
[๕๖] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาประทับออยู ณ ตําบลคยาสีสะตาม
พระพุทธาภิรมยแลว เสด็จจาริกไป โดยบรรดาอันจะไปสูพระนคราชคฤห
พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญจํานวน ๑๐๐๐ รูป ลวนเปนปุราณชฎิล เสด็จจาริก
โดยลําดับถึงพระนครราชคฤหแลวทราบวา พระองคประทับอยูใตตนไทรชื่อ
สุประดิษฐเจดียในสวนตาลหนุม เขตพระนครราชคฤหนั้น
[๕๗] พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราชไดทรงสดับขาวถนัดแนวา
พระสมณโคตมศากยบุตรทรงผนวชจากศากยตระกูล เสด็จถึงพระนครราชคฤห
โดยลําดับ ประทับอยู ใตตนไทรชื่อสุประดิษฐเจดียในสวนตาลหนุม เขต
พระนครราชคฤห ก็แลพระกิตติศัพทอันงามของทานพระโคดมพระองคนั้น
ขจรไปแลวอยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ ๆ พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นทรงเปน
พระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ สมบูรณดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดี
ทรงทราบโลก ทรงเปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝก ไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดา
ของเทพและมนุษยทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม พระองค
ทรงทําโลกนี้พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัด ดวยพระ
ปญญาอันยิ่งของพระองคเอง แลวทรงสอนหมูสัตวพรอมทั้งสมณะ พราหมณ
เทพ และมนุษย ใหรู ทรงแสดงธรรมงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งาม
ในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะบริบูรณบริสุทธิ์
อนึ่ง การเห็นพระอรหันตทั้งหลายเห็นปานนั้น เปนความดี.
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หลังจากนั้น พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช ทรงแวดลอมดวย
พราหมณคหบดีชาวมคธ ๑๒ นหุต เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ครั้น
ถึงจึงถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา แลวประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
สวนพราหมณคหบดีชาวมคธ ๑๒ นหุต นั้นแล บางพวกถวายบังคมพระผู
พระภาคเจาแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง บางพวกไดทูลปราศรัยกับพระผูมี
พระภาคเจา ครั้นผานการทูลปราศรัยพอใหเปนที่บันเทิง เปนที่ระลึกถึงกันไป
แลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง บางพวก ประคองอัญชลีไปทางที่พระผูมี
พระภาคเจาประทับ แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง บางพวกประกาศนามและ
โคตรในสํานักพระผูมีพระภาคเจา แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง บางพวก
นั่งนิ่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้งนั้น พราหมณคหบดีชาวมคธ ๑๒ นหุต
นั้นไดความดําริวา พระมหาสมณะพระพฤติพรหมจรรยในทานอุรุเวลกัสสป
หรือวาทานอุรุเวลกัสสปประพฤติพรหมจรรยในพระมหาสมณะ ลําดับนั้น พระ
ผูมีพระภาคเจาทั้งทราบความดําริในใจของพราหมณคหบดีชาวมคธ ๑๒ นหุต
นั้น ดวยพระทัยของพระองค ไดตรัสกะทานพระอุรุเวลกัสสปดวยพระคาถาวา
ดังนี้.
ดูกอนทานผูอยูในอุรุเวลามานาน เคยเปนอาจารยสั่งสอนหมูชฎิลผู
ผอม เพราะกําลังพรต ทานเห็นเหตุอะไรจึงยอมละเพลิงเสียเลา ?
ดูกอนกัสสป เราถามเนื้อความนี้กะทาน ทานละเพลิงที่บูชาเสียทํา
ไมเลา ?
ทานพระอุรุเวลกัสสปทูลตอบวา ยังทั้งหลายกลาวยกยองรูปเสียงและ
รสที่นาปราถนา และสตรีทั้งหลาย ขาพระพุทธเจารูวานั้น เปนมลทินในอุปธิ
ทั้งหลายแลว เพราะเหตุนั้น จึงไมยินดี ในการเชนสรวง ในการบชา.

พระวินัยปฎก มหาวรรค เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 112
พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา ดูกอนกัสสป ก็ใจของทานไมยินดี
แลวในอารมณ คือรูป เสียงและรสเหลานั้น ดูกอนกัสสป ก็เมื่อเปนเชนนั้น
ใจของทานยินดีในสิ่งไรเลา ในเทวโลกหรือมนุษยโลก ทานจงบอกขอนั้นแก
เรา.
ทานพระอุรุเวลกัสสปทูลตอบวา ขาพระพุทธเจาไดเห็นทางอันสงบ
ไมมีอุปธิ ไมกังวล ไมติดอยูในกามภพ ไมมีภาวะเปนอยางอื่น ไมใชธรรม
ที่ผูอื่นแนะใหบรรลุ เพราะฉะนั้น จึงไมยินดี ในการเซนสรวง ในการบูชา.
[๕๘] ลําดับนั้นทานพระอุรุเวลกัสสปลุกจากอาสนะ หมผาอุตราสงค
เฉวียงบา ซบเศียรลงที่พระบาทของพระผูมีพระภาคเจา แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา พระพุทธเจาขา พระผูมีพระภาคเจาเปนพระศาสดาของ
ขาพระพุทธเจา ขาพระพุทธเจาเปนสาวก พระผูมีพระภาคเจาเปนพระศาสดา
ของขาพระพุทธเจา ขาพระพุทธเจาเปนสาวก พระพุทธเจาขา.
ลําดับนั้น พราหมณคหบดีชาวมคธ ทั้ง ๑๒ นหุต นั้น ไดมีความ
เขาใจวา ทานอุรุเวลกัสสปประพฤติพรหมจรรยในพระมหาสมณะ ครั้งนั้น
พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบความปริวิตกแหงจิตของพราหมณคหบดี ชาวมคธทั้ง ๑๒ นหุตนั้น ดวยพระทัยของพระองคแลว ทรงแสดงอนุปุพพิกถา
คือ ทรงประกาศทานกถา สีลกถา สัคคกถา โทษ ความต่ําทราม ความ
เศราหมองของกามทั้งหลาย และอานิสงสในความออกจากกาม เมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวา พวกเขามี จิตสงบ มีจิตออน มีจิตปลอดจากนิวรณ
มีจิตเบิกบาน มีจิตผองใสแลว จึงทรงประกาศ พระธรรมเทศนา ที่พระพุทธเจาทั้งหลาย ทรงยกขึ้นแสดงดวยพระองคเอง คือทุกข สมุทัย นิโรธ
มรรค ดวงตาเห็นธรรม ปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน วาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมี
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ความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับเปนธรรมดา ไดเกิดแก
พราหมณคหบดีชาวมคธ ๑๑ นหุต ซึ่งมีพระเจาพิมพิสารเปนประมุข ณ ที่นั่ง
นั้นแล ดุจผาที่สะอาด ปราศจากมลทิน ควรไดรับน้ํายอมเปนอยางดี ฉะนั้น
พราหมณคหบดีอีก ๑ นหุต แสดงตนเปนอุบายสก.
[๕๙] ครั้งนั้น พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราชไดทรงเห็นธรรม
แลว ไดทรงบรรลุธรรมแลว ไดทรงรูธรรมแจมแจงแลว ทรงมีธรรมอันหยั่ง
ลงแลว ทรงขามความสงสัยไดแลว ปราศจากถอยคําแสดงความสงสัย ทรง
ถึงความเปนผูแกลวกลา ไมตองทรงเชื่อผูอื่นในคําสอนของพระศาสดา ได
ทูลพระวาจานี้ตอพระผูมีพระภาคเจาวา ครั้งกอน เมื่อหมอมฉันยังเปนราชกุมาร ไดมีความปรารถนา ๕ อยาง บัดนี้ ความปรารถนา ๕ อยางนั้น ของ
หมอมฉันสําเร็จแลว.
ความปรารถนา ๕ อยาง
๑. ครั้งกอน เมื่อหมอนฉันยังเปนราชกุมาร ไดมีความปรารถนาวา
ไฉนหนอ ชนทั้งหลายพึงอภิเษกเราในราชสมบัติดังนี้ นี้เปนความปรารถนา
ของหมอมฉันประการที่ ๑ บัดนี้ความปรารถนานั้น ของหมอมฉันสําเร็จแลว
พระพุทธเจาขา.
๒. ขอพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พึงเสด็จมาสูแวนแควนของ
หมอมฉันนั้น นี้เปนความปรารถนาของหมอมฉันประการที่ ๒ บัดนี้ ความ
ปรารถนานั้น ของหมอมฉันสําเร็จแลว พระพุทธเจา.
๓. ขอหมอมฉันพึงไดเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น นี้เปน
ความปรารถนาของหมอมฉันประการที่ ๓ บัดนี้ ความปรารถนานั้น ของหมอมฉันสําเร็จแลว พระพุทธเจาขา.
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๔. ขอพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นพึงแสดงธรรมแกหมอมฉัน นี้
เปนความปรารถนาของหมอมฉันประการที่ ๔ บัดนี้ความปรารถนานั้น ของ
หมอมฉันสําเร็จแลว พระพุทธเจาขา.
๕. ขอหมอมฉัน พึงรูตัวถึงธรรมของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น
นี้เปนความปรารถนาของหมอนฉันประการที่ ๕ บัดนี้ ความปรารถนานั้น
ของหมอมฉันสําเร็จแลว พระพุทธเจาขา.
พระพุทธเจาขา ครั้งกอนหมอมฉันยังเปนราชกุมาร ไดมีความ
ปรารถนา ๕ อยางนี้ บัดนี้ความปรารถนา ๕ อยางนั้น ของหมอมฉันสําเร็จแลว
ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก. ภาษิตของพระองคไพเราะนัก พระพุทธเจาขา
พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายอยางนี้ เปรียบเหมือนบุคคลหงาย
ของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปในที่มืดดวย
ตั้งใจวา คนมีจักษุจักเห็นรูป ดังนี้ หมอมฉันนี้ ขอถึงพระผูมีพระภาคเจา
พระธรรมและพระภิกษุสงฆ วาเปนสรณะ ขอพระองคจงทรงจําหมอมฉัน
วา เปนอุบายสกผูมอบชีวิตถึงสรณะ จําเติมแตวันนี้เปนตนไป และขอพระผูมีพระภาคเจาพรอมดวยภิกษุสงฆจงทรงรับภัตตาหารของหมอมฉัน ในวันพรุง
นี้ .
พระผูมีพระภาคเจาทรงรับดวยดุษณีภาพ ครั้นพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราชทรงทราบการรับนิมนตของพระผูมีพระภาคเจาแลวเสด็จลุกจาก
ทีประทับถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา ทรงทําประทักษิณแลวเสด็จกลับไป.
[๖๐] หลังจากนั้น พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช รับสั่งใหตก.
แตงของเคี้ยวของฉันอันประณีตโดยผานราตรีนั้น แลวใหเจาพนักงานไปกราบ
ทูลภัตกาลแดพระผูมีพระเจาวา ถึงเวลาแลว พระพุทธเจาขา ภัตตาหารเสร็จ
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แลว ขณะนั้นเปนเวลาเขา พระผูมีพระภาคเจาทรงอันตรวาสกแลว ทรงถือ
บาตรจีวร เสด็จพระพุทธดําเนินสูพระนครราชคฤห พรอมดวยภิกษุสงฆหมู
ใหญ จํานวน ๑๐๐๐ รูป ลวนปุราณชฎิล.
[๖๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ทาวสักกะจอมทวยเทพทรงนิรมิตเพศเปน
มาณพ เสด็จพระดําเนินนําหนาภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข พลางขับ
คาถาเหลานั้น วาดังนี้:คาถาสดุดีพระผูมีพระภาคเจา
พระผูมีพระภาคเจา มีพระฉวีเสมอ
ดวยลิ่มทองสิงดี ทรงฝกอินทรียแลว ทรง
พนวิเศษแลว เสด็จประเวศสูพระนครราชคฤหพรอมดวยพระปุราณชฎิลทั้งหลาย ผูฝก
อินทรียแลว ผูพนวิเศษแลว.
พระผูมีพระภาคเจา มีพระฉวีเสมอ
ดวยลิ่มทองสิงคี ทรงพนแลว ทรงพนวิเศษ
แลว เสด็จประเวศสูพระนครราชคฤหพรอม
ดวยพระปุราณชฎิลทั้งหลาย ผูพนแลว ผู
พนวิเศษแลว พระผูมีพระภาคเจามีพระฉวี
เสมอดวยลิ่มทองสิงคี ทรงขามแลว ทรงพน
วิเศษแลว เสด็จประเวศสูพระนครราชคฤห
พรอมดวยพระปุราณชฎิลทั้งหลาย ผูพนแลว
ผูพน วิเศษแลว.

พระวินัยปฎก มหาวรรค เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 116
พระผูมีพระภาคเจา มีพระฉวีเสมอ
ดวยลิ่มทองสิงคี ทรงสงบแลว ทรงพนวิเศษ
แลว เสด็จประเวศสูพระนครราชคฤหพรอม
ดวยพระปุราณชฎิลทั้งหลาย ผูสงบแลว ผู
พนวิเศษแลว.
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นทรง
มีอริยวาสธรรม ๑๐ ประการ เปนเครื่องอยู
ทรงประกอบดวยพระกําลัง ๑๐ ทรงทราบ
ธรรม คือ กรรมบถ ๑๐ และทรงประกอบ
ดวยธรรมอันเปนองคของพระอเสขะ ๑๐ มี
ภิกษุบริวารพันหนึ่ง เสด็จประเวศสูพระ
นครราชคฤห.
[๖๒] ประชาชนไดเห็นทาวสักกะจอมทวยเทพแลวพากันกลาวอยางนี้
วา พอหนุมนี้มีรูปงามยิ่งนัก นาดูนัก นาชมนัก พอหนุมนี้ของใครหนอ
เมื่อประชาชนกลาวอยางนี้แลว ทาวสักกะจอมทวยเทพไดกลาวตอบประชาชน
พวกนั้นดวยคาถา วาดังนี้:พระผูมีพระภาคเจาพระองคใดเปน
นักปราชญ ทรงฝกอินทรียทั้งปวงแลว เปน
ผูผองแผวทาบุคคลเปรียบมีได ไกลจาก
กิเลส เสด็จไปดีแลวในโลก ขาพเจาเปนผู
รับใชของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น.
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ทรงรับพระเวฬุวันสังฆิกาวาส
[๖๓] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาเสด็จพระพุทธดําเนินไปสูพระราชนิเวศนของพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช ครั้นถึงแลว ประทับนั่ง
เหนือพระพุทธอาสนที่เขาจัดถวายพรอมดวยภิกษุสงฆ จึงพระเจาพิมพิสารจอม
เสนามาคธราช ทรงอังคาสภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประมุข ดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีต ดวยพระหัตถของพระองคจนใหพระผูมีพระภาคเจา
เสวยเสร็จทรงนําพระหัตถออกจากบาตหามภัตแลว จึงประทับนั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง ทาวเธอไดทรงพระราชดําริวา พระผูมีพระภาคเจาพึงประทับ
อยู ณ ที่ไหนดีหนอ ซึ่งจะเปนสถานที่ไมไกลไมใกลจากบานนัก สะดวกดวย
การคมนาคม ควรที่ประชาชนผูตองประสงคจะเขาไปเฝาได กลางวันไมพลุก
พลาน กลางคืนเงียบสงัด เสียงไมกึกกอง ปราศจากลมแตชนที่เดินเขาออก
ควรเปนที่ประกอบกิจของผูตองการที่สงัด และควรเปนที่หลีกเรนอยูตามสมณวิสัย แลวไดทรงพระราชดําริตอไปวา สวนเวฬุวันของเรานี้แล ไมไกลไม
ใกลจากบานนัก สะดวกดวยการคมนาคม ควรที่ประชาชนผูตองประสงคจะ
พึงเขาไปเฝาได กลางวันไมพลุกพลาน กลางคืนเงียบสงัด เสียงไมกึกกอง
ปราศจากลมแตชนที่เขาออก ควรเปนที่ประกอบกิจของผูตองการที่สงัด และ
ควรเปนที่หลีกเรนอยูตามสมณวิสัย ผิฉะนั้น เราพึงถวายสวนเวฬุวันแกภิกษุ
สงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข ดังนี้ ลําดับนั้น จึงทรงจับพระสุวรรณภิงคาร
ทรงหลั่งน้ํานอมถวายแดพระผูมีพระภาคเจาดวยพระราชดํารัสวา หมอมฉัน
ถวายสวนเวฬุวันนั่นแกภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจาทรงรับอารามแลว และทรงชี้แจงใหพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราชทรงเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริงดวยธรรมีกถา
แลวเสด็จลุกจากที่ประทับเสด็จกลับ ตอมา พระองคทรงทําธรรมีกถาในเพราะ
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เหตุเปนเคามูลนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตอาราม.
ทรงเทศนาโปรดพระเจาพิมพิสาร จบ
อรรถกถาพิมพิสารวัตถุ
บทวา ลฏิวเน ไดแก สวนตาล.
สองบทวา สุปฺปติฏเ เจติเย ไดแก ที่ตนไทรตนใดตนหนึ่ง.
ไดยินวา คําวา สุประดิษฐเจดีย นี้ เปนเชื่อของตนไทรนั้น. ๑ หมื่น เปน
๑ นหุต ในคําวา ทฺวาทสนหุเตหิ นี้.
บทวา อปฺเปกจฺเจ ตัดบทวา อป เอกจฺเจ.
บทวา อชฺฌภาสิ มีความวา ไดตรัสสําทับ เพื่อตัดความสงสัยของ
พรามณและคฤหบดีเหลงนั้น.
สองบทวา กิเมว ทิสฺวา มีความวา เห็นอะไรเลา ?
บทวา อุรุเวลวาสี คือผูมีปกติอยูที่อุรุเวลประเทศ. ทานยอมเปน
ผูละไฟที่คนบูชาแลวบวช, มีอุบายอะไร ?
บทวา กิสโกวทาโน มีความวา เปนผูตักเตือนพร่ําสอนดาบสทั้ง
หลาย ซึ่งไดนามวา ผูผอม เพราะมีรางกายผอม ดวยความประพฤติของผู
ยางกิเลส.
อีกอยางหนึ่ง มีความวา เปนดาบสผูผอมเอง และเปนผูใหโอวาท
อธิบายวา ตัดเตือนพร่ําสอนดาบสผูผอมเหลาอื่นดวย.
สองบทวา กถ ปหีน มีความวา เพราะเหตุไรจึงละเสีย
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มีคําอธิบายวา ทานอยูอุรุเวลามานาน คนเองเคยเปนอาจารยสั่งสอน
เหลาดาบสผูบําเรอไฟ เห็นอุบายอะไรเลา จึงละไฟเสีย ? เราถามเนื้อความ
นี้กะทาน เหตุไฉน ทานจึงละการบูชาเพลิงของทานเสีย ?
ในคาถาที่ ๒ มีเนื้อความดังนี้:ยัญทั้งหลาย กลาวสรรเสริญกามทั้งหลาย มีรูปเปนตน เหลานี้และสตรี
ทั้งหลาย ขาพเจานั้น ไดทราบชนิดของกามมีรูปเปนตน ทั้งหมดนี้วา เปน
มลทินในขันธเปนที่หอบทุกขไว จึงมิไดยินดีในการเซนและการบูชา อธิบายวา
ไมอภิรมยแลวการเซนหรือการบูชา เพราะยัญทั้งหลาย ตางโดยการเซนและ
การบูชาเหลานี้กลาวสรรเสริญผลเปนมลที่ทั้งนั้น.
วินิจฉัยในคาถาที่ ๓:บทวา อถ โกจรหิ มีความวา ก็ที่นั้น . . . ในสิ่งไรเลา ? บทที่
เหลือตื้นทั้งนั้น.
วินิจฉัยในคาถาที่ ๔:บทวา ปท เปนตน มีความวา ทางคือพระนิพพาน จัดวาสงบ
และมีความสงบเปนสภาพ จัดวาไมมีกิเลสอันเปนเหตุหอบทุกข เพราะไมมี
กิเลสทั้งหลายที่เขาไปหอบเอาทุกขไว, จัดวาหากังวลมิได เพราะไมมีกิเลส
เครื่องกังวลทั้งหลายมีราคะเปนตน จัดวาไมติดของแมในกามภพ ซึ่งเปนที่
กลาวสรรเสริญแหงยัญทั้งหลายเพราะไมติดอยูในภพทั้ง ๓ แลว, จัดวามีอันจะ
ไมแปรเปนอยางอื่น เพราะไมมีเกิด แก ตาย, จัดวาไมใชธรรมที่ผูอื่นจะพึง
แนะใหได เพราะตองบรรลุดวยมรรคซึ่งตนเองเจริญแลวเทานั้น อันคนอื่นจะ
เปนใครก็ตามจะพึงใหบรรลุไมได ขาพเจาไมยินดีแลวในการเซนและการบูชา
ก็เพราะเห็นทางเชนนี้. พระอุรุเวลกัสสปแสดงอยางไร ? ดวยคําวา ไดเห็น
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ทางอันสงบ เปนตนนั้น ? แสดงวา ขาพเจามิไดยินดีแลวในการเซนและการ
บูชา ซึ่งใหสําเร็จสมบัติในเทวโลกและมนุษยโลก ขาพเจานั้นจะกลาวาอยางไร ?
ครั้งนั้นแล พระอุรุเวลกัสสปผูมีอายุ ครั้นประกาศความไมยินดีใน
โลกทั้งปวงอยางนี้วา ใจของขาพเจาไมยินดีแลวในเทวโลกและมนุษยโลก ชื่อ
นี้ ดังนี้แลว จึงประกาศขอที่คนเปนสาวกของพระผูมีพระภาคเจาอยางนี้วา
ขาพเจาเปนสาวก ก็แลทานแสดงปาฏิหาริยหลายอยางในอากาศ เพื่อประกาศ
ขอที่ตนเปนสาวกของพระผูมีพระภาคเจานั้นแล แลวลงถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวนั่ง ณ สวนขางหนึ่ง.
บทวา ธมฺมจกฺขุ ไดแก โสดาปตติมรรคญาณ.
บทวา อสฺสาสกา ไดแก ความหวัง อธิบายวา ความปรารถนา.
ก็วินิจฉัยในขอวา เอสาห ภนฺเต นี้ ผูศึกษาพึงทราบดังตอไปนี้:อันที่จริง สรณคมนของพระเจาพิมพิสารนั้น สําเร็จแลวดวยความ
ตรัสรูมรรคเปนแท แตวาทาวเธอทรงตัดสินตกลงพระหฤทัยในสรณคมนนั้น
แลว บัดนี้จึงทรงทําการมอบพระองคถวายดวยพระวาจา คือวา พระเจาพิมพิสารนี้ ไดทรงถึงสรณคมนที่แนนอน ดวยอํานาจแหงมรรคทีเดียวแลว เมื่อ
จะทรงทําการถึงสรณะนั้นใหปรากฏแกผูอื่นดวยพระวาจา และเมื่อจะทรงถึง
ดวยความนอบนอม จึงตรัสอยางนั้น.
บทวา สิงฺคีนิกฺขสุวณฺโณ มีความวา มีวรรณะเสมอดวยลิ่มทองคํา
ชื่อสิงดี.
บทวา ทสวาโส ไดแก ทรงอยูประจําในธรรมเปนที่อยูของพระ
อริยเจา ๑๐ ประการ.
บทวา ทสธมฺมวิทู ไดแก ทรงทราบกรรมบถ ๑๐ ประการ.
สองบทวา ทสภิ จุเปโต ไดแก ทรงประกอบดวยองคของพระอเสขบุคคล ๑๐ อยาง๑.
๑. สัมมาทิฎฐิ ฯลฯ ๘. สัมมาสมาธิ. ๙. สัมมญาน ๑๐. สัมมานิมุตติ. ม.ม. ๑๓/๑๗๔
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สองบทวา พพฺพธิ ทนฺโต ไดแก ผูทรมานแลวในอินทรียทั้งปวง
จริงอยู บรรดาอินทรียมีจักขุนทรียเปนตน ของพระผูมีพระภาคเจา
อินทรียไร ๆ ที่ชื่อวา ยังไมไดทรมาน ยอมไมมี.
ขอวา ถควนฺต ภุตฺตาวึ โอนีตปตฺตปาณึ เอกมนฺต นิสีทิ
มีความวา สังเกตเห็นพระผูมีพระภาคเจาเสวยเสร็จแลว ชักพระหัตถออกจาก
บาตรแลว จึงประทับนั่งที่ประเทศแหงหนึ่ง.
บทวา อตฺถิกาน มีความวา ผูมีความตองการดวยการไปเฝาพระพุทธเจา และดวยการฟงธรรม.
บทวา อภิกฺกมนีย มีความวา พึงอาจไปเฝาได.
บทวา อปฺปกิณฺณ คือไมพลุกพลาน.
บทวา อปฺปสทฺท ไดแก เงียบเสียงที่พูดจากัน.
บทวา อปฺปนิคฺโส ไดแก เงียบเสียงกึกกอง ดวยเสียงอื้ออึงใน
พระนคร.
บทวา วิชนวาต ไดแก ปราศจากลมในสรีระของชนที่สัญจรเนื่องๆ.
บาลีวา ปราศจากการพูดจาของชนบาง. อธิบายวา ปราศจากการพูด
จาของตนภายใน.
บาลีวา ปราศจากการเที่ยวไปของชนบาง อธิบายวา เวนจากการ
ทองเที่ยวของชน.
บทวา มนุสฺสราหเสยฺยก ไดแก ควรเปนที่กระทํากรรมลับของ
หมูมนุษย.
บทวา ปฏิสลฺลานสารุปฺป คือสมควรเปนที่สงัด.
อรรถกถาพิมพิสารวัตถุ จบ
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พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะบรรพชา
พระอัสสชิเถระ
[๖๔] ก็โดยสมัยนั้นแล สญชัยปริพาชกอาศัยอยูในพระนครราชคฤห
พรอมดวยปริพาชกบริษัทหมูใหญ จํานวน ๒๕๐ คน ก็ครั้งนั้น พระสารีบุตร
พระโมคคัลลานะประพฤติพรหมจรรยอยูในสํานักสญชัยปริพาชก ทานทั้งสอง
ไดทํากติกากันไววา ผูใดบรรลุอมตธรรมกอน ผูนั้นจงบอกแกอีกคนหนึ่ง
ขณะนั้นเปนเวลาเชา ทานพระอัสสชินุงอันตรวาสกแลว ถือบาตรจีวร เขาไป
บิณฑบาตยังพระนครราชคฤห มีมรรยาทกาวไป ถอยกลับ แลเหลียว คูแขน
เหยียดแขน นาเลื่อมใส มีนัยนตาทอดลง ถึงพรอมดวยอิริยาบถ สารีบุตร
ปริพาชก ไดเห็นทานพระอัสสชิกําลังเที่ยวบิณฑบาตในพระนครราชคฤห มี
มรรยาทกาวไป ถอยกลับ แลเหลียว คูแขน เหยียดแขน นาเลื่อมใส มี
นัยนตาทอดลง ถึงพรอมดวยอิริยาบถ ครั้นแลวไดมีความดําริวา บรรดา
พระอรหันต หรือทานผูไดบรรลุพระอรหัตมรรคในโลก ภิกษุรูปนี้คงเปนผู
ใดผูหนึ่งแน ถากระไร เราพึงเขาไปหาภิกษุรูปนี้ แลวถามวา ทานบวช
เฉพาะใคร ใครเปนศาลดาของทาน หรือทานชอบใจธรรมของใคร แลวได
ดําริตอไปวา ยังเปนการไมสมควรจะถามภิกษุรูปนี้ เพราะทานกําลังเขาละแวก
บานจนเที่ยวบิณฑบาต ผิฉะนั้นเราพึงติดตามภิกษุรูปนี้ไปขางหลัง ๆ เพราะเปน
ทางอันผูมุงประโยชนทั้งหลายจะตองสนใจ ครั้งนั้นทานพระอัสสชิเทียวบิณฑบาตในพระนครราชคฤห ถือบิณฑบาตกลับไป จึงสารีบุตรปริพาชกเขาไปหา
ทานพระอัสสชิ ถึงแลวไดพูดปราศรัยกับทานพระอัสสชิ ครั้นผานการพูด
ปราศรัยพอใหเปนที่บันเทิง เปนที่ระลึกถึงกันไปแลว ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวน
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ขางหนึ่ง สารีบุตรปริพาชกยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกลาวคํานี้
กะทานพระอัสสชิวา อินทรียขอชื่อทานผองใส ผิวพรรณของทานบริสุทธิ์ผุดผอง
ทานบวชเฉพาะใคร ใครเปนศาสดาของทาน หรือทานชอบใจธรรมของใคร
ขอรับ ?
อ. มีอยู ทาน พระมหาสมณะศากยบุตรเสด็จออกทรงผนวชจาก
ศากยตระกูล เราบวชเฉพาะพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น พระผูมีพระ
ภาคเจาพระองคนั้นเปน ศาสดาของเรา และเราชอบใจธรรมของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น.
สา. พระศาสดาของทานสอนอนอยางไร แนะนําอยางไร ?
อ. เราเปนคนให บวชยังไมนาน พึงมาสูสูพระธรรมวินัยนี้ ไมอาจ
แสดงธรรมแกทานกวางขวาง แตจักกลาวใจความแกทานโดดยอ.
สา. นอยหรือมาก นิมนตกลาวเถิด ทานจงกลาวแตใจความแกขาพเจา
ขาพเจาตองการใจความอยางเดียว ทานจักทําพยัญชนะใหมากทําไม.
พระอัสสชิเถระแสดงธรรม
[๖๕] ลําดับนั้น ทานพระอัสสชิ ไดกลาวธรรมปริยายนี้แกสารีบุตรปริพาชก วาดังนี้:ธรรมเหลาใดเกิดแตเหตุ พระตถาคต
ทรงแสดงเหตุแหงธรรมเหลานั้น และความ
ดับของธรรมเหลานี้ พระมหาสมณะทรง
สั่งสอนอยางนี้.
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สารีบุตรปริพาชิกไดดวงตาเห็นธรรม
[๖๖] ครั้นไดฟงธรรมปริยายนี้ ดวงตาเห็นธรรมปราศจากธุลี
ปราศจากมลทินวา สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดมี
ความคับไปเปนธรรมดา ไดเกิดขึ้นแกสารีบุตรปริพาชก:ธรรมนี้แหละถามีก็เพียงนี้เทานั้น
ทานทั้งหลายจงแทงตลอดบทอันหาความ
โศกมิได บทอันหาความโศกมิไดนี้ พวก
เรายังไมเห็น ลวงเลยมาแลวหลายหมื่นกัลป
สารบุตรปริพาชกเปลื้องคําปฏิญญา
[๖๗] เวลาตอมา สารีบุตรปริพาชกเขาไปหาโมคคัลลานปริพาชา
โมคคัลลานปริพาชกไดเห็นสารีบุตรปริพาชกเดินมาแตใกล ครั้น แลวไดถาม
สารีบุตรปริพาชกวา ผูมีอายุ อินทรียของทานผองใส ผิวพรรณของทาน
บริสุทธิ์ผุดผองทานไดบรรลุอมตธรรมแลวกระมังหนอ.
สา. ถูกละ ผูมีอายุ เราไดบรรลุอมตธรรมแลว.
โมค. ทานบรรลุอมตธรรมไดอยางไร ดวยวิธีไร ?
สา. ผูมีอายุ วันนี้เราไดเห็นพระอัสสชิกําลังเที่ยวบิณฑบาตใน
พระนครราชคฤห มีมรรยาทกาวไป ถอยกลับ แลเหลียว เหยียดแขน คูแขน
นาเลื่อมใสมีนัยนตาทอดลง ถึงพรอมดวยอิริยาบถ ครั้นแลวเราไดมีความดําริ
วา บรรดาพระอรหันตหรือทานผูไดบรรลุอรหันตมรรคในโลก ภิกษุรูปนี้คง
เปนผูใดผูหนึ่งแน ถากระไร เราพึงเขาไปหาภิกษุรูปนี้ แลวถามวา ทาน
บวชเฉพาะใคร ใครเปนศาสดาของทาน หรือทานชอบใจธรรมของใคร เรา
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นั้นไดยังคิดวา ยังเปนกาลไมสมควรจะถามภิกษุรูปนี้ เพราะทานยังกําลังเขา
ละแวกบานเที่ยวบิณฑบาต ผิฉะนั้นเราพึงติดตามภิกษุรูปนี้ไปขางหลัง ๆ
เพราะเปนทางอันผูมุงประโยชนทั้งหลายจะตองสนใจ ลําดับนั้น พระอัสสชิ
เที่ยวบิณฑบาตในพระนครราชคฤห ถือบิณฑบาตกลับไปแลว. ตอมา เราได
เขาไปหาพระอัสสชิ ครั้นถึงแลว ไดพูดปราศรัยกับพระอัสสชิ ครั้นผานการ
พูดปราศรัยพอใหเปนที่บันเทิง เปนที่ระลึกถึงกันไปแลว ไดยืนอยู ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง เรายืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกลาวคํานี้ตอพระอัสสชิ
วา อินทรียของทานผองใส ผิวพรรณของทานบริสุทธิ์ผุดผอง ทานบวช
เฉพาะใคร ใครเปนศาสดาของทาน หรือทานชอบใจธรรมของใคร ขอรับ.
พระอัสสชิตอบวา มีอยู ทาน พระมหาสมณะศากยบุตรเสด็จออกทรงผนวช
จากศากยตระกูล เราบวชเฉพาะพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น พระผูมี
พระภาคเจาพระองคนั้นเปนศาสดาของเรา และเราชอบใจธรรมของพระผูมี
พระภาคเจาพระองคนั้น. เราไดถามพระอัสสชิตอไปวา ก็พระศาสดาของทาน
สอนอยางไร แนะนําอยางไร ? พระอัสสชิตอบ'วา เราเปนคนใหม บวชยังไม
นาน พึ่งมาสูพระธรรมวินัยนี้ ไมอาจแสดงธรรมแกทานกวางขวาง แตจัก
กลาวใจความแกทานโดยยอ. เราไดเรียนวา นอยหรือมาก นิมนตกลาวเถิด
ทานจงกลาวแตใจความแกขาพเจา ขาพเจาตองการใจความอยางเดียว ทานจัก
ทําพยัญชนะใหมากทําไม.
[๖๘] ผูมีอายุ ครั้งนั้น พระอัสสชิไดกลาวคําปริยายนี้ วาดังนี้:ธรรมเหลาใดเกิดแตเหตุ พระตถาคตทรงแสวงเหตุแหงธรรมเหลานั้น
และความดับแหงธรรมเหลานั้น พระมหาสมณะทรงสั่งสอนอยางนี้.
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โมคคัลลานปริพาชกไดดวงตาเห็นธรรม
[๖๙] ครั้นไดฟงธรรมปริยายนี้ ดวงตาเห็นธรรม ปราศจากธุลี
ปราศจากมลทินวา สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดมี
ความคับไปเปนธรรมดา ไดเกิดขึ้นแกโมคคัลลานปริพาชกะ
ธรรมนี้แหละถามีก็เพียงนิเทานั้น
ทานทั้งหลายแทงตลอดบทอันหาความโศก
มีได บทอันหาความโศกมิไดนี้ พวกเรายัง
ไมเห็น ลวงเลยมาแลวหลายหมื่นกัลป.
สองสหายอําลาอาจารย
[๗๐] ครั้งนั้น โมคคัลลานปริพาชกไดกลาวชักชวนสารีบุตรปริพาชกวา ผูมีอายุ เราพากันไปสํานักพระผูพระภาคเจาเถิด เพราะพระผูมี
พระภาคเจานั้นเปนพระศาสดาของเรา.
สารีบุตรปริพาชกกลาววา ผูมีอายุ ปริพาชก ๒๕๐ คนนี้อาศัยเรา
เห็นแกเรา จึงอยูในสํานักนี้ เราจงบอกกลาวพวกนั้นกอน พวกนั้นจักทําตาม
ที่เชาใจ.
ลําดับนั้น สารีบุตรโมคคัลลานะพากันเขาไปหาปริพาชกเหลานั้น
ครั้นถึงแลวไดกลาวคํานี้ตอพวกปริพาชกนั้นวา ทานทั้งหลาย เราจะไปใน
สํานักพระผูมีพระภาคเจา เพราะพระผูมีพระภาคเจานั้นเปนพระศาสดาของเรา.
พวกปริพาชกตอบวา พวกขาพเจาอาศัยทาน. เห็นแกทานจึงอยูใน
สํานักนี้ ถาทานจักประพฤติพรหมจรรยในพระมหาสมณะ พวกขาพเจาทั้ง
หมดก็จักประพฤติพรหมจรรยในพระมหาสมณะดวย.
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ตอมา สารีบุตรโมคคัลลานะไดพากันเขาไปหาทานสญชัยปริพาชก
ครั้นถึงแลวไดเรียนวา ทานขอรับพวกกระผมจะไปในสํานักพระผูมีพระภาคเจา
เพราะพระผูมีพระภาคเจานั้นเปนพระศาสดาของพวกกระผม.
สญชัยปริพาชกพูดหามวา อยาเลย ทานทั้งหลาย อยาไปเลย เรา
ทั้งหมด ๓ คนจักชวยกันบริหารคณะนี้.
แมครั้งที่ ๒ . . .
แมครั้งที่ ๓ สารีบุตรโมคคัลลานะไดกลาวคํานี้ตอสญชัยปริพาชกวา
ทานขอรับ พวกกระผมจะไปในสํานักพระผูมีพระภาคเจา เพราะพระผูมี
พระภาคเจานั้น เปนพระศาสดาของพวกกระผม.
สญชัยปริพาชกพูดหามวา อยาเลย ทานทั้งหลาย อยาไปเลย เรา
ทั้งหมด ๓ คนจักชวยกันบริหารคณะนี้.
ครั้งนั้น สารีบุตรโมคคัลลานะพาปริพาชก ๒๕๐ คนนั้นมุงไปทางที่
จะไปพระวิหารเวฬุวัน ก็โลหิตรอนไดพุงออกจากปากสญชัยปริพาชกในที่นั้น.
ทรงพยากรณ
[๗๑] พระผูมีพระภาคเจาไดทอดพระเนตรเห็นสารีบุตรโมคคัลลานะ
มาแตไกลเทียว ครั้นแลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลาย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สหาย
สองคนนั้น คือโกลิตะ และอุปติสสะ กําลังมานั่น จักเปนคูสาวกของเรา
จักเปนคูอันเจริญชั้นเยี่ยมของเรา:ก็สหายสองคนนั้นพนวิเศษแลว ใน
ธรรมอันเปนที่สั้นอุปธิอันยอดเยี่ยม มีญาณ
วิสัยอันลึกซึ้ง ยังมาไมทันถึงพระวิหารเวฬวัน พระศาสดาทรงพยากรณ วาดังนี้:-
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สหายสองคนนี้คือ โกลิตะและ
อุปติสสะกําลังมา นั่นจักเปนคูสาวกของเรา
จักเปนคูอันเจริญชั้นเยี่ยมชองเรา.
เขาเฝาทูลขอบรรพชาอุปสมบท
[๗๒] ครั้งนั้น สารีบุตรโมคคัลลานะไดพากันเขาไปเฝาพระผูมี
พระภาคเจา ครั้นถึงแลว ไดซบเศียรลงที่พระบาทของพระผูมีพระภาคเจา แลว
ทูลขอบรรพชาอุปสมบทตอพระผูมีพระภาคเจาวา ขอพวกขาพระพุทธเจา พึง
ไดบรรพชา พึงไดอุปสมบทในสํานักพระผูมีพระภาคเจา พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา พวกเธอจงเปนภิกษุมาเถิด ดังนี้แลวได
ตรัสตอไปวา ธรรมอันเรากลาวดีแลว พวกเธอจงประพฤติพรหมจรรยเพื่อ
ทําที่สุดทุกขโดยชอบเถิด.
พระวาจานั้นแล ไดเปนอุปสมบทของทานผูมีอายุเหลานี้.
เสียงติเตียน
[๗๓] ก็โดยสมัยนั้นแล พวกกุลบุตรชาวมคธที่มีชื่อเสียง ๆ พากัน
ประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคเจา ประชาชนพากันเพงโทษติเตียน
โพนทะนาวา พระสมณโคดมปฏิบัติเพื่อใหชายไมมีบุตร พระสมณโคตม
ปฏิบัติเพื่อใหหญิงเปนหมาย พระสมณโคดมปฏิบัติเพื่อตัดสกุล บัดนี้ พระ
สมณโคตมใหชฎิลพันรูปบวชแลว และใหปริพาชกศิษยของทานสญชัย ๒๕๐
คนนี้บวชแลว และกุลบุตรชาวมคธที่มีชื่อเสียง ๆ พากันพระพฤติพรหมจรรย
ในพระสมณโคดม อนึ่งประชาชนไดเห็นภิกษุทั้งหลายแลวไดโจทยดวยคาถาม
วาดังนี้:-
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พระมหาสมณะเสด็จมาสูคิริพพช๑
นครของชาวมคธแลว ไดทรงนําปริพาชก
พวกสญชัยทั้งปวงไปแลว บัดนี้ จักทรงนํา
ใครไปอีกเลา.
[๗๔] ภิกษุทั้งหลายไดยินประชาชนพวกนั้นเพงโทษติเตียน โพนทะนาอยูจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เสียงนั้น จักอยูไมได
นาน จักอยูไดเพียง ๗ วันทานั้น พน ๗ วันก็จักหายไป ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ถาชนเหลาใดกลาวหาตอพวกเธอดวยคาถาม วาดังนี้:พระมหามณะเสด็จมาสูคิริพพช
นครของชาวมคธแลว ไดทรงนําปริพาชก
พวกสญชัยทั้งปวงไปแลว บัดนี้ จักทรงนํา
ใครไปอีกเลา.
[๗๕] พวกเธอจงกลาวโตตอบตอชนเหลานั้น ดวยคาถาม วาดังนี้:พระตถาคตทั้งหลายผูแกลวกลามาก
ยอมทรงนําชนทั้งหลายไปดวยพระสัทธรรม
เมื่อชนทั้งหลายอันพระองคทรงนําไปอยูโดย
ธรรม ผูเขาใจอยางนี้จะริษยาทําไม.
ก็โดยสมัยนั้นแล ประชาชนทั้งหลายไดเห็นภิกษุทั้งหลายแลว ยอม
กลาวหาดวยคาถานี้ วาดังนี้:พระมหาสมณะเสด็จมาสูคิริพพช
นครของชาวมคธแลว ไดทรงนําปริพาชก
๑. พระนครราชคฤห.
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พวกสญชัยทั้งปวงไปแลว บัดนี้ จักทรงนํา
ใครไปอีกเลา.
ภิกษุทั้งหลายไดกลาวโตตอบตอประชาชนพวกนั้น ดวยคาถานี้ วา
ดังนี้:พระตถาคตทั่งหลายผูแกลวกลามาก
ยอมทรงนําชนทั้งหลายไปดวยพระสัทธรรม
เมื่อชนทั้งหลายอันพระองคทรงนําไปอยูโดย
ธรรม ผูเขาใจอยางนี้จะริษยาทําไม.
[๗๖] ประชาชนกลาวอยางนี้วา ไดยินวา พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรทรงนําชนทั้งหลายไปโดยธรรม ไมทรงนําไปโดยอธรรม.
เสียงนั้นไดมีเพียง ๗ วันเทานั้น พน ๗ วัน ก็หายไป.
พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะบรรพชา จบ
จตุตถภาณวาร จบ
อรรถกถาสารีปุตตโมคคัลลานบรรพชา
บทวา สาริปุตฺตโมคฺคลฺลานา ไดแก พระสารีบุตร ๑ พระโมคคัลลานะ ๑ ทานทั้ง ๒ ไดทํากติกากันไววา ผูใดพบอมตธรรมกอน ผู
นั้นจงบอกแกอีกฝายหนึ่ง.
ไดยินวาทานทั้ง ๒ นั้น ในเวลาเปนคฤหัสถมีชื่อปรากฏอยางนี้วา
อุปติสสะ โกลิตะ มีมาณพ ๒๕๐ เปนบริวารไดไปดูมหรสพซึ่งมี ณ ยอดเขา.๑
๑. คิรคฺคสมชฺช มหรสพฉลองประจําป ณ กรุงราชคฤห, มหรสพยอดเขา.
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สองสหายเห็นมหาชนในที่นั้นแลว ไดมีความรําพึงวา ขึ้นชื่อวาหมูมหาชน
อยางนี้ ๆ ยังไมทันถึง ๑๐๐ ป ก็จักตกอยูในปากแหงความตาย.
ลําดับนั้น สหายทั้ง ๒ เมื่อบริษัทลุกขึ้นแลว ไดไตถามกันและกัน
มีอัธยาศัยรวมกัน มีความสําคัญวาความตายปรากฏเฉพาะหนา ปรึกษากันวา
เพื่อน เมื่อความตายมี ธรรมที่ไมตายก็ตองมีดวย. เอาเถิด เราคนหาธรรมที่
ไมตายกันเถิดดังนี้.
เพื่อคนหาธรรมที่ไมตาย จึงพรอมดวยบริษัทบวชในสํานักสญชัยปริพาชกผูนุงผา ไมกี่วันนักก็ถึงฝงในลัทธิสมัยซึ่งเปนวิสัยแหงญาณของสญชัยนั้น.
เมื่อมองไมเห็นอมตธรรม จึงถามวา ทานอาจารย กระผมขอถาม
แกนสารแมอื่นในบรรพชานี้จะยังมีอยูหรือ ?
ไดฟงคําตอบของทานวา ไมมี ผูมีอายุ และวา ลัทธินี้มีเทานี้แล.
จึงไดทํากติกาไววา ผูมีอายุ ลัทธินี้เหลวไหลไมมีแกนสาร ที่นี้ใน
พวกเรา ผูใดพบอมตธรรมกอน ผูนั้นจงบอกแกอีกฝายหนึ่ง.
เพราะเหตุนั้น พระธรรมสังคาหกาจารยจึงกลาวคําเปนตนวา ทานทั้ง
๒ ไดทํากติกากันไว.
ตติยาวิภัตติ ในลักษณะแหงอิตถัมภูต ผูศึกษาพึงทราบในบททั้งหลาย
วา ปาสาทิเกน อภิกฺกนฺเตน เปนตน. คํานี้วา อตฺถิเกหิ อุปญาต
มคฺค เปนคําแสดงเหตุแหงการติดตาม. จริงอยู มีคําที่ทานอธิบายไวดังนี้วา
อยากระนั้นเลย เราพึงตามติดภิกษุนี้ไปชางหลัง ๆ. เพราะเหตุไร ? เพราะ
เหตุวาธรรมดาการตามติดไปขางหลัง ๆ นี้ เปนทางที่ผูมีความตองการทั้งหลาย
รูจักเขาหาแลวอธิบายวา เปนมรรคา อันชนทั้งหลายผูมีความตองการรูแลว
และดําเนินเขาหาแลว .
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อีกอยางหนึ่ง พึงเห็นความในคํานี้อยางนี้วา ขึ้นชื่อวานิพพาน อัน
เราทั้งหลายผูมีความตองการ รูชัดแลววา มีอยูแนนอนดวยอนุมานอยางนี้วา
เมื่อความตายมี ธรรมที่ไมทายก็ตองมีดวย อยากระนั้นเลย เราเมื่อแสวงหาคือ
เมื่อคนหา นิพพานนั้น พึงตามติดภิกษุนี้ไปขางหลัง ๆ.
หลายบทวา ปณฺฑปาต อาทาย ปฏิกฺกมิ มีความวา พระอัสสชิผู
มีอายุ เขาไปนั่งชิดเชิงฝาเเหงใดแหงหนึ่ง ซึ่งมีประการดังกลาวแลวในสุทินนกัณฑ๑. แมสารีบุตรเลา ยืนคอยเวลาอยูวา ยังไมใชเวลาที่จะถามปญหากอน
เพื่อจะบําเพ็ญวัตตปฏิบัติ จึงถวายน้ําจากคนโทของตน แกพระเถระผูเสร็จ
ภัตตกิจแลว กระทําปฏิสันถารกับพระเถระผูลางมือและเทาแลว ถามปญหา.
เพราะเหตุนั้น พระธรรมสังคาหกาจารยจึงกลาววา อถ โข สารีปุตฺโต ปริพฺพาชโก เปนตน.
สองบทวา น ตฺยาห สกฺโกมิ ตัดบทวา น เต อห สกฺโกมิ
แปลวา สําหรับทาน เราไมอาจ.
แตวา พระเถระถึงปฏิสัมภิทาญาณในธรรมวินัยนี้ จะไมอาจเพื่อแสดง
ธรรมเพียงเทานี้หามิได โดยที่แท ทานคิดวา เราจักปลูกความเคารพในธรรม
แกผูนี้ ไดถือเอาขอที่การแสดงธรรมในพุทธวิสัยโดยอาการทั้งปวงไมใชวิสัย
ของทาน จึงกลาวอยางนั้น.
บาทคาถาวา เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา มีความวา เบญจขันธชื่อวา
ธรรมมีเหตุเปนแดนเกิด. พระเถระแสดงทุกขสัจ แกสารีบุตรนั้นดวยคํานั้น.
บาทคาถาวา เตส เหตุ ตถาคโต อาห มีความวา สมุทยสัจ
ชื่อวาเหตุแหงเบญจขันธนั้น พระเถระแสดงวา พระตถาคตตรัสสมุทยสัจนั้น
ดวย.
๑. มหาวิภงฺค. ปฐม. ๒๗.
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บาทคาถาวา เตสฺจ โย นิโรโธ จ มีความวา พระตถาคตตรัส
ความดับคือความไมเปนไปแหงสัจจะแมทั้ง ๒ นั้นดวย พระเถระแสดงนิโรธสัจแกสารีบุตรนั้นดวยคํานั้น. สวนมรรคสัจ แมทานไมไดแสดงรวมไวใน
คาถานี้ ก็เปนอันแสดงแลวโดยนัย. เพราะวาเมื่อกลาวนิโรธ มรรคซึ่งเปน
เหตุใหถึงนิโรธนั้น ก็เปนอันกลาวดวย.
อีกอยางหนึ่ง ในบาทคาถาวา เตสฺจ โย นิโรโธ จ นี้ สจจะแม ๒
เปนอันพระเถระแสดงแลว อยางนี้วา ความคับแหงสัจจะทั้ง ๒ นั้น และ
อุบายแหงความคับแหงสัจจะทั้ง ๒ นั้น ฉะนี้แล. บัดนี้ พระเถระเมื่อจะยัง
เนื้อความนั้นนั่นแลใหรับกัน จึงกลาววา พระมหาสมณะมีปกติตรัสอยางนี้.
บาทคาถาวา เอเสว ธมฺโม ยทิ ตาวเทว มีความวา แมถาวา
ธรรมที่ยิ่งกวานี้ไมมีไซร ธรรมเพียงเทานี้เทานั้นคือคุณ มาตรวาโสดาปตติผลนี้เทานั้น อันขาพเจาจะพึงบรรลุ ถึงอยางนั้นธรรมนี้นั่นแล อันขาพเจา
คนหาแลว.
บาทคาถาวา ปจฺจพฺยถา ปทมโสก มีความวา พวกขาพเจาเที่ยว
คนหาทางอันไมมีความโศกใด ทานทั้งหลายนั่นแล ยอมตรัสรูทางอันไมมี
ความโศกนั้น อธิบายวา ทางนั้น อันทานทั้งหลายบรรลุแลว.
กึ่งคาถาวา อทิฏ อพฺภุติต พหุเกหิ กปฺปนหุเตหิ มีความ
วา ทางอันไมมีความโศกนี้ ชื่ออันขาพเจาทั้งหลาย ไมเห็นแลวทีเดียว ลวง
ไปนักหนาตั้งหลายนหุตแหงกัลป สารีบุตรปริพาชกแสดงขอที่ตนมีความเสื่อม
ใหญตลอดกาลนาน เพราะเหตุ ที่ไมไดเห็นทางนั้นดวยประการดังนี้.
๑. ปาฐะโนอรรถกถาวา ตถาป เอโสเอว ธมฺโม. โยชนาหนา ๑๘๔ แกขยายความวา
ตถาป
เอโสเอว มยา คเวสิโต นิพฺพานสงฺขาโต ธมฺโมติ อตฺโถ. จึงไดแปลไวอยางนี้ หรืออีกนัย
หนึ่งวา ธรรมที่ขาพเจาคนหาแลว ก็ธรรมนี้นั้นแล.
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บาทคาถาวา คมฺภีเร าณวิสเย มีความวา เปนธรรมอันลึกซึ่ง
ดวย เปนวิสัยแหงญาณอันลึกซึ้งดวย.
บาทคาถาวา อนุตฺตเร อุปธิสงฺขเย ไดแก นิพพาน.
บทวา วมุตฺเต มีความวา ผูนั้นพนแลวดวยวิมุติมีนิพพานนั้นเปน
อารมณ.
บทวา พฺยากาสิ มีความวา พระศาสดาเมื่อตรัสวา คูแหงสหายนั้น
จักเปนคูอัครสาวก เปนคูที่เจริญของเรา ดังนี้ ชื่อวาทรงพยากรณแลวซึ่งคู
แหงสหายในสาวกบารมีญาณ.
ขอวา สา ว เตส อายสฺมนฺตาน อุปสมฺปทา อโหสิ มีความ
วา เอหิภิกขุอุปสัมปทานั้นแล ไดเปนอุปสัมปทาของทานทั้ง ๒ พรอมทั้ง
บริษัท.
ก็แลในพระเถระทั้ง ๒ ซึ่งอุปสมบทแลวอยางนั้น พระมหาโมคคัลลาน
เถระ ๗ วัน จึงไดสําเร็จพระอรหัต พระสารีบุตรเถระกึ่งเดือนจึงไดสําเร็จ
พระอรหัต.
ไดยินวา ในอดีตกาล พระพุทธเจาทรงพระนามวาอโนมทัสสีเสด็จ
อุบติในโลก. ดาบสชื่อสรทะ กระทํามณฑปดวยดอกไมตาง ๆ ที่อาศรมของ
ตน เพื่อพระพุทธเจานั้น อัญเชิญพระผูมีพระภาคเจาใหประทับบนอาสนะดอก
ไมนั่นเทียว กระทํามณฑปอยางนั้นแล ทั้งแตงอาสนะดอกไมสําหรับภิกษุสงฆ
ดวย แลวปรารถนาเปนอัครสาวก ก็แลครั้นปรารถนาแลว จึงสงขาวไปบอก
แกเศรษฐีชื่อสิริวัฒนวา ขาพเจาไดปรารถนาตําแหนงอัครสาวกแลว ถึงทาน
ก็จงมาปรารถนาตําแหนงหนึ่ง. เศรษฐีกระทํามณฑปดอกอุบลเขียว นิมนต
ภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขฉันในมณฑปนั้น ครั้นใหฉันเสร็จแลว ได
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ปรารถนาเปนสาวกที่ ๒ ในชนทั้ง ๒ นั้น สรทดาบส เกิดเปนพระสารีบุตร
เถระ สิริวัฒนเศรษฐีเกิดเปนพระมหาโมคคัลลานเถระ ฉะนี้แล บุพกรรม
ของพระอัครสาวกทั้ง ๒ นั้น เทานี้ ๑.
วินิจฉัยในบทวา อปุตฺตกตาย เปนตน ดังตอไปนี้:พระสมณโคตมปฏิบัติเพื่อความที่ชนทั้งหลาย ผูมีบุตรบวชตองเปนคน
ไรบุตร เพื่อความที่หญิงทั้งหลายผูมีผัวบวชตองเปนหมาย คือ ตองเปนคน
รางผัว. เพื่อเขาไปตัดสกุลเสีย แมดวยอาการทั้ง ๒ อยาง.
บทวา สฺชยานิ คือผูเปนอันเตวาสิกของสญชัย.
สองบทวา มาคธาน คิริพฺพช มีความวา สูคิริพฺพชนครของ
ชาวมคธทั้งหลาย.
บทวา มหาวีรา ไดแก ผูมีความเพียรใหญ.
บทวา นียมานาน มีความวา ครั้นเมื่อกุลบุตรทั้งหลาย อันพระองคทรงแนะนําอยู.
บทวา นียมานาน นี้เปนฉัฏฐีวิภัตติใชในอรรถแหงสัตตมีวิภัตติ
อีกนัยหนึ่ง ใชในอรรถแหงทุติยาวิภัตติ.
บาทคาถาวา กา อุสฺสูยา วิชานต มีความวา จะตองริษยาอะไร
ดวยเลา เมื่อรูอยูอยางนี้วา พระตถาคตทั้งหลาย ทรงแนะนําโดยธรรม.
อรรถกถาสารีปุตตโมคคัลลานบรรพชา จบ
๑. ชื่อนี้ตรงกับอรรถกถาธรรมบท แตในอปทานวา เดิมพระสารีบุตรชื่อ สุรุจิดาบส พระโม
คคัลลานะเปนพระยานาคชื่อ อรุณ.

พระวินัยปฎก มหาวรรค เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 136
ตนเหตุอุปชฌายวัตร
[๗๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายไมมีอุปชฌาย ไมมีใคร
ตักเตือนไมมีใครพร่ําสอน ยอมนุงหมไมเรียบรอย มีมรรยาทไมสมควร เที่ยว
บิณฑบาต เมื่อประชาชนกําลังบริโภค ยอมนอมบาตรสําหรับเที่ยวบิณฑบาต
เขาไปขางบนของควรบริโภคบาง ขางบนของควรเคี้ยวบาง ขางบนของควร
ลิ้มบาง ขางบนขอควรดื่มบาง ขอแกงบาง ขาวสุกบาง ดวยตนเองมาฉัน
ในโรงอาหารก็เปนผูมีเสียงอื้ออึง มีเสียงดังอยู.
คนทั้งหลายจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเชื้อสาย
พระศากยบุตร จึงไดนุงหมไมเรียบรอย มีมรรยาทไมสมควร เที่ยวบิณฑบาต
เมื่อประชาชนกําลังบริโภค ไดนอมบาตรสําหรับเที่ยวบิณฑบาตเขาไปขางบนของ
ควรบริโภคบาง ขางบนของควรเคี้ยวบาง ขางบนของควรลิ้มบาง ขางบนของ
ควรดื่มบาง ขอแกงบาง ขาวสุกบาง ดวยตนเองมาฉัน แมในโรงอาหารก็ได
เปนผูมีเสียงอื้ออึง มีเสียงดังอยู เหมือนพวกพราหมณในสถานที่เลี้ยงพราหมณ
ฉะนั้น.
[๗๘] ภิกษุทั้งหลายไดยินประชาชนพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาอยู บรรดาที่เปนผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ
ผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุทั้งหลาย จึง
ไดนุงหมไมเรียบรอย มีมรรยาทไมสมควรเที่ยวบิณฑบาต เมื่อประชาชนกําลัง
บริโภค ไดนอมบาตรสําหรับเที่ยวบิณฑบาตเขาไปขางบนของควรบริโภคบาง
ขางบนของควรเคี้ยวบาง ขางบนของควรลิ้มบาง ขางบนของควรดื่มบาง ขอ

พระวินัยปฎก มหาวรรค เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 137
แกงบาง ขาวสุกบาง ดวยตนเองมาฉัน แมในโรงอาหารก็ไดเปนผูมีเสียงอื้ออึง
มีเสียงดังอยู ดังนี้ แลวกราบทูลความนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
ประชุมภิกษุสงฆทรงสอบถาม
[๗๙] ครั้งนั้นพระผูมีพระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะ
เหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามภิกษุทั้งหลาย
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุทั้งหลาย นุงหมไมเรียบรอย มีมรรยาท
ไมสมควร เที่ยวบิณฑบาต เมื่อประชาชนกําลังบริโภค ยอมนอมบาตรสําหรับ
เที่ยวบิณฑบาตเขาไปขางบนของควรบริโภคบาง ขางบนของควรเคี้ยวบาง ขาง
บนของควรลิ้มบาง ขางบนของควรดื่มบาง ขอแกงบาง ขาวสุกบาง ดวยตน
เองมาฉัน แมในโรงอาหารก็เปนผูมีเสียงอื้ออึง มีเสียงดังอยู จริงหรือ ?
ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียน
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การ
กระทําของโมฆบุรุษเหลานั้น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ
ใชไมได ไมควรทํา ไฉนโมฆบุรุษเหลานั้น จึงไดนุงหมไมเรียบรอย มี
มรรยาทไมสมควรเที่ยวบิณฑบาต เมื่อประชาชนกําลังบริโภค ไดนอมบาตร
สําหรับเที่ยวบิณฑบาตเขาไปขางบนของควรบริโภคบาง ขางบนของควรเคี้ยว
บาง ขางบนของควรลิ้มบาง ขางบนของควรดื่มบาง ขอแกงบาง ขาวสุกบาง
ดวยตนเองมาฉัน แมในโรงอาหารก็ไดเปนผูมีเสียงอื้ออึง มีเสียงดังอยู ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย การกระทําของโมฆบุรุษเหลานั้นนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใส
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ของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว โดย
ที่แท ยอมเปนไปเพื่อความไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความ
เปนอยางอื่นของชนบางพวกผูเลื่อมใสแลว.
ทรงอนุญาตอุปชฌายะ
[๘๐] ครั้นพระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนภิกษุเหลานั้นโดยอเนกปริยายดังนี้แลว จึงตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก
ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความคลุกคลี ความเกียจคราน
ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความมักนอย ความ
สันโดษ ความกําจัด ความขัดเกลา อาการที่นาเลื่อมใส การไมสะสม การ
ปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ทรงทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนั้น ที่
เหมาะสมแกเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลาย แลวรับสั่งวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตอุปชฌายะ อุปชฌายะจักตั้งจิตสนิทสนมในสัทธิวิหาริกฉันบุตร สัทธิ
วิหาริกจักตั้งจิตสนิทสนมในอุปชฌายะฉันบิดา เมื่อเปนเชนนี้ อุปชฌายะและ
สัทธิวิหาริกนั้น ตางจักมีความเคารพ ยําเกรงประพฤติกลมเกลียวกันอยู จัก
ถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมวินัยนี้.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลสัทธิวิหาริกพึงถืออุปชฌายะอยางนี้.
วิธีถืออุปชฌายะ
สัทธิวิหาริกนั้น พึงหมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทานั่งกระโหยง
ประคองอัญชลีแลวกลาวคําอยางนี้ ๓ หน.
ทานเจาขา ขอทานจงเปนอุปชฌายะของขาพเจา.
ทานเจาขา ขอทานจงเปนอุปชฌายะของขาพเจา.
ทานเจาขา ขอทานจงเปนอุปชฌายะของขาพเจา.
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อุปชฌายะรับวา ดีละ เบาใจละ ชอบแกอุบายละ สมควรละ หรือ
รับวา จงยังความปฏิบัติใหถึงพรอมดวยอาการอันนาเลื่อมใสเถิด ดังนี้ ก็ได.
รับดวยกาย รับดวยวาจา รับดวยกายดวยวาจาก็ได เปนอันสัทธิวิหาริก ถืออุปชฌายะแลว.
ไมรับดวยกาย ไมรับดวยวาจา ไมรับดวยทั้งกายและวาจา ไมเปน
อันสัทธิวิหาริกถืออุปชฌายะ.
อุปชฌายะวัตร
[๘๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัทธิวิหาริกพึงประพฤติชอบในอุปชฌายะ
วิธีประพฤติชอบในอุปชฌายะนั้น มีดังตอไปนี้:สัทธิวิหาริกพึงลุกแตเชาตรู ถอดรองเทา หมผาเฉวียงบา แลวถวาย
ไมชําระฟน ถวายน้ําลางหนา ปูอาสนะไว.
ถายาคูมี พึงลางภาชนะแลวนอมยาคูเขาไปถวาย เมื่ออุปชฌายะดื่ม
ยาคู แลวพึงถวายน้ํา รับภาชนะมาถือต่ํา ๆ อยาใหกระทบกัน ลางใหสะอาด
แลวเก็บไว เมื่ออุปชฌายะลุกแลว พึงเก็บอาสนะ.
ถาที่นั้นรก พึงกวาดที่นั้นเสีย.
ถาอุปชฌายะประสงคจะเขาบาน พึงถวายผานุง พึงรับผานุงผลัดมา
พึงถวายประคดเอว พึงพับผาสังฆาฏิเปนชั้นถวาย พึงลางบาตรแลว ถวายพรอม
ทั้งน้ําดวย.
ถาอุปชฌายะปรารถนาจะใหเปนปจฉาสมณะ พึงปกปดมณฑล ๓ นุง
ใหเปนปริมณฑล แลวคาดประคตเอว หมสังฆาฏิ ทําเปนชั้น กลัดดุม
ลางบาตรแลว ถือไป เปนปจฉาสมณะของอุปชฌายะ ไมพึงเดินใหหางนัก
ไมพึงเดินใหชิดนัก พึงรับวัตถุที่เนื่องในบาตร
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เมื่ออุปชฌายะกําลังพูด ไมพึงพูดสอดขึ้นในระหวาง อุปชฌายะกลาว
ถอยคําใกลตออาบัติ พึงหามเสีย.
เมื่อกลับ พึงมากอน แลวปูอาสนะที่นั่งฉันไว พึงเตรียมน้ําลางเทา
ตั่งรองเทา กระเบื้องเช็ดเทาไว พึงลุกขึ้นรับบาตรและจีวร พึงถวายผานุง
ผลัด พึงรับผานุงมา.
ถาจีวรชุมเหงื่อพึงผึ่งแดไวตระหนึ่ง แตไมพึงผึ่งทิ้งไวที่แดด.
พึงพับจีวร เมื่อพับจีวร พึงพับใหเหลื่อมมุมกัน ๔ นิ้ว ดวยตั้งใจมิ
ใหมีรอยพับตรงกลาง พึงทําประคตเอวไวในขนดอันตรวาสก.
ถาบิณฑบาตมี และอุปชฌายะประสงคจะฉัน พึงถวายน้ํา แลวนอม
บิณฑบาตเขาไปถวาย พึงถามอุปชฌายะดวยน้ําฉัน เมื่ออุปชฌายะฉันแลว
พึงถวายน้ํา รับบาตรมาถือต่ํา ๆ อยาใหกระทบ ลางใหสะอาด เช็คใหแหง
แลว ผึ่งไวที่แดดตระหนึ่ง แตไมพึงผึ่งทิ้งไวที่แดด.
พึงเก็บบาตรจีวร เมื่อเก็บบาตร พึงเอามือขางหนึ่งจับบาตร เอามือ
ขางหนึ่งลูบคลําใตเทียงหรือใตตั่ง แลวจึงเก็บบาตร แตไมพึ่งเก็บบาตรไวบน
พื้นที่ไมมีสิ่งใดรอง.
เมื่อเก็บจีวร พึงเอามือขางหนึ่งถือจีวร เอามือขางหนึ่งลูบราวจีวรหรือ
สายระเดียง แลวทําชายไวขางนอก ทําขนดไวขางใน แลวจึงเก็บจีวร.
เมื่ออุปชฌายะลุกแลว พึงเก็บอาสนะ เก็บน้ําลางเทา ทั่งรองเทา
กระเบื้องเช็ดเทา ถาที่นั่นรก พึงกวาดที่นั้นเสีย.
ถาอุปชฌายะใครจะสรงน้ํา พึ่งจัดน้ําสรงถวาย ถาตองการน้ําเย็น
พึงจัดน้ําเย็นถวาย ถาตองการน้ํารอน พึงจัดน้ํารอนถวาย.
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ถาอุปชฌายะประสงคจะเขาเรือนไฟ พึงบดจุณ แชดิน ถือตั่งสําหรับ
เรือนไฟแลวเดินตามหลังอุปชฌายะไป ถวายดังสําหรับเรือนไฟแลว รับจีวร
มาวางไว ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พึงถวายจุณถวายดิน.
ถาอุทสาหะอยู พึงเขาเรือนไฟ เมื่อเชาเรือนไฟพึงเอาดินทาหนา ปด
ทั้งขางหนาทั้งขางหลัง แลวเขาเรือนไฟ ไมพึงนั่งเบียดภิกขุผูเถระ ไมพึงหาม
กันอาสนะภิกษุใหม พึงทําบริกรรม แกอุปชฌายะในเรือนไฟ.
เมื่อออกจากเรือนไฟ พึงถือทั่งสําหรับเรือนไฟ แลวปดทั้งขางน้ํา
ทั้งชางหลังออกจากเรือนไฟ.
พึงทําบริกรรมแกอุปชฌายะแมในน้ํา อาบเสร็จแลว พึงขึ้นมากอน
ทําตัวของตนใหแหงน้ํา นุงผาแลว พึงเช็ดน้ําจากตัวของอุปชฌายะ พึงถวาย
ผานุงพึงถวายผาสังฆาฏิ ถือตั่งสําหรับเรือนไฟมากอน แลวปูอาสนะไว เตรียม
น้ําลางเทา ตั่งรองเทา กระเบื้องเช็ดเทาไว พึงถามอุปชฌายะดวยน้ําฉัน.
ถาประสงคจะเรียนบาลี พึงขอใหอุปชฌายะแสดงบาลีขึ้น.
ถาประสงคจะสอบถามอรรถกถา พึงสอบถาม.
อุปชฌายะอยูในวิหารแหงใด ถาวิหารแหงนั้นรก ถาอุตสาหะอยู พึง
ปดกวาดเสีย เมื่อปดกวาดวิหาร พึงขนบาตรจีวรออกกอน แลววางไว ณ ที่
ควรสวนขางหนึ่ง พึงขนผาปูนั่ง และผาปูนอน ฟูกหมอนออกวางไว ณ ที่
ควรสวนขางหนึ่ง.
เตียงตั่ง สัทธิวิหาริกพึงยกต่ํา ๆ อยาใหครูดสี อยาใหกระทบกระแทก
บานและกรอบประตู ขนออกใหเรียบรอย แลวตั้งไว ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
เขียงรองเตียง กระโถน พนักอิง พึงขนออกตั้งไว ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
เครื่องปูฟน พึงสังเกตที่ปูไวเดิม แลวขนออกวางไว ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
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ถาในวิหารมีหยากเยื่อ พึงกวาดแตเพดานลงมากอน กรอบหนาตาง
และมุมหองพึงเช็ดเสีย ถาฝาเขาบริกรรมดวยน้ํามัน หรือพื้นเขาทาสีดําขึ้นรา
พึงเอาผาชุบน้ําบิดแลวเช็ดเสีย ถาพื้นเขามิไดทํา พึงเอาน้ําประพรมแลวเช็ด
เสีย ระวังอยาใหวิหารฟุงดวยธุลี พึงกวาดหยากเยื่อทั้งเสีย ณ ที่ควรสวนขาง
หนึ่ง.
เครื่องลาดพื้น พึงผึ่งแดด ชําระ เคาะปด แลวขนกลับปูไวตามเดิม
เขียงรองเตียง พึงผึ่งแดดขัดเช็คแลวขนกลับตั้งไวที่เติม เทียงตั่ง พึงผึ่งแดด
ขัดสี เคาะเสีย ยกต่ํา ๆ อยาใหครูดสี กระทบกระแทกบานและกรอบประตู
ขนกลับไปใหดี ๆ แลวทั้งไวตามเติม ฟูก หมอน ผาปูนั่ง ผาปูนอน พึงผึ่งแดด
ทําใหสะอาด ตบเสีย แลวนํากลับวางปูไวตามเดิม กระโถน พนักอิง พึง
ผึ่งแดดเช็ดถูเสียแลวขนกลับตั้งไวตามเดิม.
พึงเก็บบาตรจีวร เมื่อเก็บบาตร พึงเอามือขางหนึ่งจับบาตร เอามือ
ขางหนึ่งลูบคลําใตเตียงหรือใตตั่งแลวจึงเก็บบาตร แตไมพึงเก็บบาตรบนพื้นที่
ไมมีสิ่งใดรอง.
เมื่อเก็บจีวร พึงเอามือขางหนึ่งถือจีวร เอามือขางหนึ่งลูบราวจีวรหรือ
สายระเดียง แลวทําชายไวขางนอก ทําขนดไวขางใน แลวเก็บจีวร.
ถาลมเจือดวยผงคลีพัดมาแตทิศตะวันออก พึงปดหนาตางดานตะวันออก ถาพัดมาแตทิศตะวันตก พึงปดหนาตางดานตะวันตก ถาพัดมาแต
ทิศเหนือ พึงปดหนาตางดานเหนือ ถาพัดมาแตทิศใต พึงปดหนาตางดานใต
ถาฤดูหนาว พึงเปดหนาตางกลางวัน กลางคืนพึงปด ถาฤดูรอน พึงปดหนา
ตางกลางวัน กลางคืนพึงเปด.
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ถาบริเวณ ซุมน้ํา โรงฉัน โรงไฟ วัจจกุฎี รก พึงปดกวาดเสีย ถา
น้ําฉันน้ําใชไมมี พึงจัดตั้งไว ถาน้ําในหมอชําระไมมี พึงตักน้ํามาไวในหมอ
ชําระ.
ถาความกระสันบังเกิดแกอุปชฌายะ สัทธิวิหาริกพึงชวยระงับ หรือ
พึงวานภิกษุอื่นใหชวยระงับ หรือพึงทําธรรมกถาแกอุปชฌายะนั้น ถาความ
รําคาญบังเกิดแกอุปชฌายะ สัทธิวิหาริกพึงชวยบรรเทา หรือพึงวานภิกษุอื่น
ใหชวยบรรเทา หรือพึงทําธรรมกถาแกอุปชฌายะนั้น ถาความเห็นผิดบังเกิด
แกอุปชฌายะ สัทธิวิหาริกพึงใหสละเสีย หรือพึงวานภิกษุอื่นใหชวย หรือพึง
ทําธรรมกถาแกอุปชฌายะนั้น ถาอุปชฌายะตองอาบัติหนักควรปริวาส สัทธิวิหาริกพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ สงฆพึงใหปริวาสแก
อุปชฌายะ ถาอุปชฌายะควรชักเขาหาอาบัติเดิม สัทธิวิหาริกพึงทําความขวน
ขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ สงฆพึงชักอุปชฌายะเขาหาอาบัติเดิม ถา
อุปชฌายะควรมานัต สัทธิวิหาริกพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไร
หนอ สงฆพึงใหมานัตแกอุปชฌายะ ถาอุปชฌายะควรอัพภาน สัทธิวิหาริก
พึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ สงฆพึงอัพภานอุปชฌายะ.
ถาสงฆปรารถนาจะทํากรรมแกอุปชฌายะ คือ ตัชชนียกรรม นิยสกรรม ปพพาชนียกรรม ปฏิสารณียกรรม หรืออุกเขปนียกรรม สัทธิวิหาริก
พึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ สงฆไมพึงทํากรรมแกอุปชฌายะ
หรือสงฆพึงนอมไปเพื่อกรรมสถานเบา หรืออุปชฌายะนั้นถูกสงฆลงตัชชนียกรรม นิยสกรรม ปพพาชนียกรรม ปฏิสารณียกรรม หรืออุกเขปนียกรรม
แลว สัทธิวิหาริกพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ อุปชฌายะ
พึงประพฤติชอบ พึงหายเยอหยิ่ง พึงประพฤติแกตัว สงฆพึงระงับกรรมนั้น
เสีย.
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ถาจีวรของอุปชฌายะจะตองซัก สัทธิวิหาริกพึงซัก หรือพึงทําความ
ขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ ใคร ๆ พึงซักจีวรของอุปชฌายะ ถา
จีวรของอุปชฌายะจะตองทํา สัทธิวิหาริกพึงทํา หรือพึงทําความขวนขวายวา
ดวยอุบายอยางไรหนอ ใคร ๆ พึงทําจีวรของอุปชฌายะ ถาน้ํายอมของ
อุปชฌายะจะตองตม สัทธิวิหาริกพึงตม หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวย
อุบายอยางไรหนอ. ใคร ๆ พึงตมน้ํายอมของอุปชฌายะ ถาจีวรของอุปชฌายะ
จะตองยอม สัทธิวิหาริกพึงยอม หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไร
หนอ ใคร ๆ พึงยอมจีวรของอุปชฌายะ เมื่อยอมจีวร พึงยอมพลิกกลับไปกลับ
มาใหดี ๆ เมื่อหยดน้ํายอมยังหยดไมขาดสาย ไมพึงหลีกไปเสีย.
สัทธิวิหาริกไมบอกอุปชฌายะกอน ไมพึงใหบาตรแกภิกษุบางรูป ไม
พึงรับบาตรของภิกษุบางรูป ไมพึงใหจีวรแกภิกษุบางรูป ไมพึงรับจีวรของ
ภิกษุบางรูป ไมพึงใหบริขารแกภิกษุบางรูป ไมพึงรับบริขารของภิกษุบางรูป
ไมพึงปลงผมใหภิกษุบางรูป ไมพึงใหภิกษุบางรูปปลงผมให ไมพึงทําบริกรรม
ไมพึงใหภิกษุบางรูป ทําบริกรรมให ไมพึงทําความขวนขวายแกภิกษุบางรูป
ไมพึงสั่งใหภิกษุบางรูปทําความขวนขวาย ไมพึงเปนปจฉาสมณะของภิกษุ
บางรูป ไมพึงพาภิกษุบางรูปไปเปนปจฉาสมณะ ไมพึงนําบิณฑบาตไปให
ภิกษุบางรูป ไมพึงใหภิกษุบางรูปนําบิณฑบาตมาให ไมลาอุปชฌายะกอน
ไมพึงเขาบาน ไมพึงไปปาชา ไมพึงหลีกไปสูทิศ ถาอุปชฌายะอาพาธ พึง
พยาบาลจนตลอดชีวิต พึงรอจนกวาจะหาย.
อุปชฌาวัตร จบ
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อรรถกถาอุปชณายวัตตกถา
บทวา อนุปชฺฌายกา มีความวา เวน จากครูผูคอยสอดสองโทษนอย
โทษใหญ.
บทวา อนากปฺปสมฺปนฺนา ไดแก ผูไมถึงพรอมดวยมารยาท.
อธิบายวา ปราศจากมารยาทซึ่งสมควรแกสมณะ.
บทวา อุปริโภชเน ไดแก เบื้องบนแหงโภชนะ.
บทวา อุตฺติฏปตฺต ไดแก บาตรสําหรับเที่ยวไปเพื่อบิณฑะ จริง
อยู มนุษยทั้งหลายมีความสําคัญในบาตรนั้นวาเปนแดน เพาะเหตุนั้น ทาน
จึงกลาววา อุตฺติฏปตฺต อีกอยางหนึ่ง ผูศึกษาพึงเห็นความในบทวา
อุตฺติฏปตฺต นี้อยางนี้วา ภิกษุทั้งหลายยืนขึ้นนอมบาตรเขาไป.
ขอวา อนุชานามิ ภิกฺขเว อุปชฺฌาย มีความวา เราอนุญาต
บัดนี้ เพื่อใหภิกษุถืออุปชฌาย.
สองบทวา ปุตฺตจิตฺต อุปฏเปสฺสติ มีความวา พระอุปชฌายจัก
เขาไปตั้งจิตไวดวยอํานาจความรักฉันบิดากับบุตรอยางนี้วา ผูนี้เปนบุตรของ
เรา แมในบทที่สองก็นัยนี้.
สองบทวา สคาวา สปฺปติสฺสา มีความวา อุปชฌายกับสัทธิวิหาริก จักเขาไปตั้งความเปนผูหนัก และความเปนผูใหญ กะกันและกัน.
บทวา สภาควุตฺติกา ไดแก มีความเปนอยูถูกสวนกัน.
๕ บท มีบทวา สาหูติ วา เปนตน เปนไวพจนแหงคํารับเปน
อุปชฌาย.
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สองบทวา กาเยน วุณฺาเปติ มีความวา เมื่อสัทธิวิหาริกกลาว
๓ ครั้งวา ขอทานจงเปนอุปชฌายของผมเถิดขอรับ. อยางนั้นแลว ถาพระอุปชฌายรับรองการถืออุปชฌายวา อุปชฌายอันทานถือแลว ดังนี้ ดวยกาย
หรือวาจา หรือทั้งกายวาจา ดวยอํานาจแหงบท ๆ หนึ่ง ใน ๕ บทมี สาหุ
เปนตน อุปชฌายเปนอันสัทธิวิหาริกถือแลว.
จริงอยู การใชวาจาประกาศหรือการใชกายเคลื่อนไหวใหทราบเนื้อ
ความ แหงบทใดบทหนึ่ง ใน ๕ บทนี้ ของพระอุปชฌาย นี้แลเปนการถือ
อุปชฌาย ในขอวา พึงถืออุปชฌาย นี้. ฝายพระเกจิอาจารย กลาวหมายเอาคํา
รับวา สาธุ คําของพระเกจิอาจารยนั้น ไมเปนประมาณ. เพราะวาอุปชฌาย
ยอมเปนอันสิทธิวหาริกถือแลว ดวยเหตุมาตรวาคําขอและคําให คํารับไมนับ
วาเปนองคในการถืออุปชฌายนี้. ฝายสัทธิวิหาริกจะควรทราบแตเพียงวา
อุปชฌายเปนอันเราถือแลวดวยบทนี้. หามิได ควรทราบความขอนี้ดวยคําวา
บัดนี้มีวันนี้เปนตน พระเถระเปนภาระของเรา ถึงเราก็เปนภาระของพระเถระ.
ขอวา ตตฺราย สมฺมาวตฺตนา มีความวา คําใด ซึ่งเรากลาวแลววา
พึงประพฤติชอบ, ความประพฤติชอบในคํานั้น ดังนี้.
หลายบทวา กาลสฺเสว อุฏาย อุปหนา โอมฺุจิตฺวา มีความ
วา ถารองเทาของสัทธิวิหาริกนั้น อันเธอสวมอยู คือ เปนของที่อยูในเทา
เพื่อประโยชนแกการจงกรมในเวลาใกลรุง หรือเพื่อประโยชนแกการรักษาเทา
ซึ่งลางแลว. พึงลุกขึ้นแตเขาตรู ถอดรองเทาเหลานั้นเสีย.
ขอวา ทนฺตฏ ทาตพฺพ มีความวา พึงนอมถวายไมสีฟน ๓
ขนาด คือขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก จาก ๓ ขนาดนั้น ทานถือเอา
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ขนาดใดครบ ๓ วัน ตั้งแตวันที่ ๔ ไป พึงถวายขนาดนั้นเทานั้น ถาวาทาน
ถือเอาตามมีตามได ไมมีกําหนดลงไป ตอไปไดชนิดใด พึงถวายชนิดนั้น.
ขอวา มุโขทก ทาตพฺพ มีความวา พึงนําเขาไปทั้งน้ําเย็นและ
น้ํารอน ทานใชอยางใดจากน้ํา ๒ อยางนั้น ครบ ๓ วัน ทั้งแตวันที่ ๔ ไป
พึงถวายน้ําลางหนาชนิดนั้นเทานั้น ถาวาทานใชตามมีตามไดไมกําหนดลงไป
ตอไปไดชนิดใดพึงถวายชนิดนั้น. ถาวาทานใชทั้ง ๒ อยาง พึงนําเขาไปถวาย
ทั้ง ๒ อยาง. พึงทั้งน้ําไวในที่ลางหนาแลว พึงกวาดตั้งแตเว็จกุฏีมา เมื่อพระเถระไปเว็จกุฎี พึงกวาดบริเวณ. ดวยประการอยางนี้ บริเวณเปนอันไมวา.
พึงแตงทั้งอาสนะไว แตเมื่อพระเถระยังไมออกจากเว็จกุฎีทีเดียว เมื่อทานทํา
สรีรกิจเสร็จแลวมานั่งบนอาสนะนั้น พึงทําวัตรตามที่กลาวไวโดยนัยเปนตนวา
ถาขาวตมมี พึงถวาย.
บทวา อุกฺกลาโป มีความวา เกลื่อนกลนดวยหยากเยื่อบางอยาง
แตถาไมมีหยากเยื่ออื่น มีแตน้ําหยด ประเทศนั้นควรเช็ดแมดวยมือ.
สองบทวา สคุณ กตฺวา มีความวา พึงซอนจีวร ๒ ผืนเขาดวยกัน
แลว ถวายสังฆาฏิทั้ง ๒ ผืนที่ซอนแลวนั้น. จริงอยู จีวรทั้งหมด เรียกวา
สังฆาฏิ เพราะซอนกันไว.
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา พึงถวายสังฆาฎิทั้งหลาย.
ในขอวา นาติทูเร คนฺตพฺพ นาจฺจาสนฺเน นี้ มีวินิจฉัยวา ถา
ดวยยางเทาเพียงกาวเดียวหรือ ๒ กาว จะไปถึงอุปชฌาย ซึ่งเหลียวมามอง
ดวยระยะเพียงเทานี้ พึงทราบวา เปนผูเดินไมหางนัก ไมชิดกัน.
ขอวา ปตฺตปริยาปนฺน ปฏิคฺคเหตพฺพ มีความวา ถาอุปชฌาย
ไดขาวตนหรือขาวสวยในที่ภิกษาจารแลว บาตรรอนหรือหนัก พึงถวายบาตร
ของตนแกทาน รับบาตรนั้นมา.
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ขอวา น อุปชฺฌายสฺส ภณมานสฺส อนฺตรนฺตรา กถา โอปาเตตพฺพา มีความวา เมื่ออุปชฌายกําลังนั่งพูดอยูในละแวกบานหรือในที่อื่น
เมื่อคําของทานยังไมจบ ไมควรพูดสอดเรื่องอื่นขึ้น.
ก็แลตั้งแตนี้ไป ในที่ใด ๆ ทานทําการหามไวดวย น อักษร ที่แปล
วา ไม หรือ อยา ในที่นั้น ทุกแหงพึงทราบวา เปนอาบัติทุกกฏ. จริงอยู ขอ
นี้เปนธรรมดาในขันธกะ.
ขอวา อาปตฺติสามนฺตา ภณมาโน มีความวา เมื่ออุปชฌาย
กลาววาจาใกลตออาบัติ ดวยอํานาจปทโสธัมมสิกขาบท และทุฏุลลสิกขาบท
เปนตน.
บทวา นิวาเรตพฺโพ ความวา พึงหามเปนเชิงถามอยางนี้วา พูด
เชนนี้ควรหรือขอรับ ไมเปนอาบัติหรือ ? แตตั้งใจวาจักหามแลว ก็ไมควร
พูดกะทานวา ทานผูใหญอยาพูดอยางนั้น
ขอวา ปมตร อาคนฺตวา มีความวา ถาบานอยูใกลหรือในวิหารมี
ภิกษุไข พึงกลับจากบานเสียกอน. ถาบานอยู ไกลไมมีใครมากับอุปชฌาย ควร
ออกจากบานพรอมกับทานนั่นแล แลวเอาจีวรหอบาตรสะพายรีบมากอนแต
กลางทาง เมื่อกลับอยางนี้ มาถึงกอนแลวพึงทําวัตรทุกอยางมีปูอาสนะเปนตน
สองบทวา สินฺน โหติ มีความวา เปนของชุม คือเปยกเหงื่อ
ขอวา จตุรงฺคุล กณฺณ อุสฺสาเทตฺวา มีความวา พึงเหลื่อมมุม
ใหเกินกันประมาณ ๔ นิ้ว ตอองพับจีวรอยางนี้ เพราะเหตุไร ? เพราะตั้งใจ
จะมิใหหักตรงกลาง จริงอยู จีวรที่พับไหมุมสมอกันยอมหักตรงกลาง. จีวร
ที่ชอกช้ําเปนนิตยเพราะพับดังนั้น ยอมชํารุด. พระผูมีพระภาคเจาตรัสขอนี้
ก็เพื่อปองกันความชํารุดนั้น. เพราะเหตุนั้น ในวันพรุงจีวรจะไมชอกช้ําเฉพาะ
ตรงที่หักในวันนี้ ดวยวิธีใด พึงพับใหเหลื่อมกันวันละ ๔ นิ้วดวยวิธีนั้น.
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ขอวา โอโภเค กายพนฺธน กาตพฺพ มีคาวามวา พึงพับประคดเอว สอดเก็บไวในขนดจีวร.
ขอวา สเจ ปณฺฑปาโต โหติ นี้ มีวินิจฉัยวา อุปชฌายใด ฉันใน
บานนั่นเอง หรือในละแวกบาน หรือในหอฉัน แลวจึงมา หรือไมไดบิณฑะ.
บิณฑบาตของอุปชฌายนั้น ชื่อวาไมมี แตของอุปชฌายผูไมไดฉันในบาน
หรือผูไดภิกษา ชื่อวามี.
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสคําเปนตน วา ถาบิณฑบาต
มี ถาแมบิณฑบาตของทานไมมี และทานใครจะฉัน พึงถวายน้ําแลว นอม
ถวายบิณฑบาตแมที่ตนไดแลว.
ขอวา ปานีเยน ปุจฺฉิตพฺโพ มีความวา พึงถามอุปชฌายซึ่งกําลัง
ฉัน ถึงน้ําฉัน ๓ ครั้งวา ผมจะนําน้ําฉันมาไดหรือยังขอรับ. ถาเวลาพอ
เมื่ออุปชฌายฉันเสร็จแลว ตนเองจึงคอยฉัน. ถาเวลาจวนหมด พึงดังน้ําฉัน
ไวในที่ใกลอุปชฌายแลวตนเองพึงฉันบาง.
ขอวา อนนฺตรหิตาย มีความวา ไรควรวางบาตรบนพื้นซึ่งเจือ
ดวยฝุนและกรวด ไมไดปูลาดดวยบรรดาเครื่องปูลาดมีเสื่อออน และทอน
หนังเปนตน ชนิดใดชนิดหนึ่ง. แตถาฟนเปนที่อันเขาลงรัก๑ หรือโบกปูน
หรือไมมีละอองและดิน จะวางบนพื้นเห็นปานนั้นควรอยู. จะวางแมบนทราย
ที่สะอาดก็ควร. จะวางบนดินรวนฝุนและกรวดเปนตนไมควร. แตพึงวางใบไม
หรือเชิงบาตรบนสิ่งเหลานั้นแลว เก็บบาตรบนใบไมหรือเชิงบาตรนั้นเถิด.
คําวา เอาชายไวขางนอกเอาขนดไวขางใน นี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัส
ไว เพื่อใหสอดมือไปใตราวจีวรเปนตนแลว คอย ๆ พาดดวยมือซึ่งอยูตรง
๑. ปาะในอรรถกถาวา กาฬวณฺณกตา ทําแลวใหมีสีดํา.
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หนา. ก็เมื่อจับ ๒ ชายเอาขนดพาดขึ้นไปบนราวจีวรเปนตน ขนดยอมกระทบ
ฝา เพราะเหตุนั้น จึงไมควรทําอยางนั้น.
ขอวา จุณฺณ สนฺเนตพฺพ มีความวา จุณสําหรับอาบน้ํา พึงให
ชุมดวยน้ําแลวปนแทงไว.
ขอวา เอกมนฺต นิกฺขิปตพฺพ มีความวา จีวรพึงวางเฉพาะในที่
ซึ่งไมมีควันไฟแหงหนึ่ง. กิจทั้งปวง มีใหถานไฟ ดินและน้ํารอนเปนตน
ชื้อบริกรรมในเรือนไฟ.
ขอวา อุทเกป ปริกมฺม ไดแกกิจทุกอยางมีถูตัวเปนตน.
ขอวา ปานีเยน ปุจฺฉิตพฺโพ มีความวา ความกระหายยอมมี
เพราะความรอนอบอาวในเรือนไฟ เพราะฉะนั้น จึงควรถามทานถึงน้ําฉัน.
ขอวา สเจ อุสฺสหติ มีความวา ถาสัทธิวิหาริกยังสามารถคือ
เปนผูไมถูกความเจ็บไขบางอยางครอบงํา. จริงอยู สัทธิวิหาริกผูไมเจ็บไขแม
พรรษา ๖๐ ก็ควรทําอุปชฌายวัตรทุกอยาง เมื่อไมทํา ดวยไมเอื้อเฟอตอง
ทุกกฏ เพราะวัตตเภท, และเมื่อสัทธิวิหาริกผูเปนไขไปทําการทีทรงหาม ใน
บททั้งหลายที่มีอักษรวา ไม กํากับอยู ก็เปนทุกกฏเหมือนกัน.
บทวา อปริฆ สนฺเตน มีความวา อยาลากไปบนพื้น.
บทวา กวาฏปฏ มีความวา อยาใหกระทบกระทั่งบานประตู และ
กรอบประตู.
บทวา สนฺตานก ไดแก รังตักแตนและใยแมลงมุมเปนตน อยางใด
อยางหนึ่ง.
ขอวา อุลฺโลกา ปม โอหาเรตพฺพ มีความวา พึงกวาดแต
เพดานลงมากอน คือ ลงมือกวาดเพดานเปนตนลงมา.
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บทวา อาโลกสนฺธิกณฺณภาคา ไดแกสวนหนาตางประตูและ สวน
มุมหอง. อธิบาย พึงเช็ดบานหนาตางและบานประตูทั้งขางในขางนอก และ
๔ มุมหอง.
ขอวา ยถาปฺตฺต ปฺาเปตพฺพ มีความวา เครื่องลาดพื้น
เดิมเขาปูลาดไวอยางใด พึงปูไวเหมือนอยางนั้น. จริงอยู เพื่อประโยชนนี้แล
จึงทรงบัญญัติวัตรขอแรกไววา พึงสังเกตที่ปูเดิมไวแลวขึ้นออกไปวางไวสวน
หนึ่ง. แตถาเครื่องลาดพื้นนั้นเปนของบางคนซึ่งไมเขาใจไดปูลาดไวกอน พึง
ปูใหหางฝาโดยรอบ สัก ๒ นิ้ว หรือ ๓ นิ้ว.
อันธรรมเนียนการปูลาดดังนี้:ถามีเสื่อลําแพนแตใหญเกินไป พึงตัดพับชายเย็บผูกแลวจึงปู ถาไมเขา
ใจพับชายเย็บผูก อยาตัด.
ขอวา ปุรตฺถิมา วาตปานา ถเกตพฺพา มีความวา พึงปด
หนาตางทิศตะวันออก. หนาตางแมที่เหลือ ก็พึงปดอยางนั้น .
บทวา วูปกาเสตพฺโพ มีความวา ตนเองพึงนําไปที่อื่น.
บทวา วูปกาสาเปตพฺโพ มีความวา พึงวานภิกษุอื่นวาขอทาน
ชวยพาพระเถระไปที่อื่นเถิด.
บทวา วิเวเจตพฺพ มีความวา ตนเองพึงพูดใหทานสละเสีย.
บทวา วิเวจาเปตพฺพ มีความวา พึงวานผูอื่นวา ขอทานชวยพูด
ใหพระเถระสละทิฏฐิทีเถิด.
ขอวา อุสฺสุกฺก กาตพฺพ มีความวา ภิกษุนั้นอันสัทธิวิหาริกพึง
เขาไปหาสงฆขอรองเพื่อใหปริวาส ถาสัทธิวิหาริกเปนผูสามารถดวยคน พึง
ใหปริวาสดวยตนเอง ถาไมสามารถ พึงวานภิกษุอื่นใหชวยให.
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ขอวา กินฺติ นุโข มีความวา ดวยอุบายอยางไรหนอแล. มีนัยเหมือน
กันทุกแหง.
ขอวา ลหุกาย วา ปริณาเมยฺย มีความวา สงฆอยาพึงทํา
อุกเขปนียกรรมเลย พึงทําตัชชนียกรรมหรือนิยสกรรมแทน.
จริงอยู สัทธิวิหาริกนั้นไดทราบวา สงฆปรารถนาจะทําอุกเขปนียกรรมแกอุปชฌายของเรา พึงเขาไปหาทีละรูป ออนวอนวา ขออยาทํากรรม
แกอุปชฌายของผมเลยขอรับ
ถาภิกษุทั้งหลายจะทําทัชชนียกรรมหรือนิยสกรรมใหได. พึงออนวอน
เธอทั้งหลายวา โปรดอยาทําเลย.
ถาภิกษุทั้งหลายจะทําจริง ๆ, ทีนั้น พึงออนวอนอุปชฌายวาขอจงกลับ
ประพฤติชอบเถิดขอรับ.
ครั้นออนวอนใหทานกลับประพฤติชอบไดอยางนั้นแลว พึงออนวอน
ภิกษุทั้งหลายวา โปรดระงับกรรมเถิดขอรับ
สองบทวา สมฺปริวตฺตก สมฺปริวตฺตก ไดแกพลิกกลับไปรอบ ๆ.
ขอวา น จ อจฺฉินฺเน เถเว ปกฺกมิตพฺพ มีความวา ถาน้ํายอม
แมเพียงเล็กนอย ยังหยดอยู อยาพึงหลีกไปเสีย.
วัตรทุกขอ เปนตนวายังไมไดเรียนอุปชฌาย อยาใหบาตรแกคนบาง
คน ดังนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสสําหรับบุคคลซึ่งเปนวิสภาคของอุปชฌาย.
ขอวา น อุปชฺฌาย อนาปุจฺฉา คาโม ปวิสิตพฺโพ มีความ
วา สัทธิวิหาริกปรารถนาจะเขาไปดวยบิณฑบาต หรือดวยกรณียะอยางอื่น
พึงบอกลากอนจึงเขาไป.
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ถาอุปชฌายประสงคจะลุกขึ้นแตเขาไปภิกษาจารไกล พึงสั่งวาพวก
ภิกษุหนุมจงเขาไปบิณฑบาตเถิด แลวจึงไป.
เมื่ออุปชฌายไมไดสั่งไวไปเสีย สัทธิวิหาริกไปถึงบริเวณไมเห็นอุปชฌายจะเขาบานก็ควร.
ถาแมกําลังเขาไปในบานและพบเขา ควรจะบอกลาตั้งแตที่ที่พบ
ทีเดียว.
ขอวา น สุสาน คนฺตพฺพ มีความวา ไมไปเพื่อตองการอยู หรือ
เพื่อตองการดี.
ในขอวา น ทิสา ปกฺกมิตพฺพา นี้ มีวินิจฉัยวา สัทธิวิหาริก
ผูประสงคจะไป พึงชี้แจงถึงกิจการแลวออนวอนเพียงครั้งที่สาม. ถาทาน
อนุญาต เปนการสําเร็จ, ถาไมอนุญาตเมื่อเธออาศัยทานอยู อุทเทสก็ดี ปริปุจฉาก็ดี กัมมัฏฐานก็ดี ไมสําเร็จ (เพราะ) อุปชฌายเปนคนโงไมเฉียบแหลม
ไมยอมใหไปเชนนั้น เพราะมุงหมายจะใหอยูในสํานักของตนถายเดียว เมื่อ
อุปชฌายเชนนี้แมหามจะขืนไป ก็ควร.
ขอวา วุฏานสฺส อาคเมตพฺพ มีความวา พึงรอจนหายจากความ
เจ็บไข ไมควรไปขางไหนเสีย. ถามีภิกษุอื่นเปนผูพยาบาล พึงหายามามอบ
ไวในมือของเธอ แลวเรียนทานวา ภิกษุนี้จักพยาบาลขอรับ แลว จึงไป.
อรรถกถาอุปชฌายวัตตกถา จบ
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สัทธิวิหาริกวัตร
[๘๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อุปชฌายะพึงประพฤติชอบในสัทธิวิหาริก
วิธีพระพฤติชอบในสัทธิวิหาริกนั้น มีดังตอไปนี้:ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อุปชฌายะพึงสงเคราะห อนุเคราะห สัทธิวิหาริก
ดวยสอนบาลีและอรรถกถา ดวยใหโอวาทและอนุศาสนี.
ถาอุปชฌายะมีบาตร สัทธิวิหาริกไมมีบาตร อุปชฌายะพึงใหบาตร
แกสัทธิวิหาริก หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ บาตร
พึงบังเกิดแกสัทธิวิหาริก.
ถาอุปชฌายะมีจีวร สัทธิวิหาริกไมมีจีวร อุปชฌายะพึงใหจีวรแก
สัทธิวิหาริก หรือพึงทําความขวนขวายวาดวยอุบายอยางไรหนอ จีวรพึงบังเกิด
แกสัทธิวิหาริก.
ถาอุปชฌายะมีบริขาร สัทธิวิหาริกไมมีบริขาร อุปชฌายะ พึงให
บริขารแกสัทธิวิหาริก หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ
บริขารพึงบังเกิดแกสัทธิวิหาริก.
ถาสัทธิวิหาริกอาพาธ อุปชฌายะพึงลุกแตเชาตรู แลวใหไมชําระฟน
ใหน้ําลางหนา ปูอาสนะไว.
ถายาคูมี พึงลางภาชนะแลว นํายาคูเขาไปให เมื่อสัทธิวิหาริกดื่มยาคู
แลว พึงใหน้ํา รับภาชนะมาถือต่ํา ๆ อยาใหกระทบกัน ลางใหสะอาดแลว
เก็บไว เมื่อสัทธิวิหาริกลุกแลว พึงเก็บอาสนะ ถาที่นั้นรก พึงกวาดที่นั้นเสีย.
ถาสัทธิวิหาริกประสงคจะเขาบาน พึงใหผานุง พึงรับผานุงผลัดมา
พึงใหประคตเอว พึงพับสังฆาฏิเปนชั้นให พึงลางบาตรแลวใหพรอมทั้งน้ําดวย
พึงปูอาสนะที่นั่งฉันไว ดวยกําหนดในใจวาเพียงเวลาเทานี้ สัทธิวิหาริกจักกลับ
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มา น้ําลางเทา ตั่งรองเทา กระเบื้องเช็คเทา พึงเตรียมตั้งไว พึงลุกขึ้นรับบาตร
และจีวร พึงใหผานุงผลัด พึงรับผานุงมา.
ถาจีวรชุมเหงื่อ พึงผึ่งแดดไวครูหนึ่ง แตไมพึงผึ่งทิ้งไวที่แดด.
พึงพับจีวร เมื่อพับจีวร พึงพับใหเหลื่อมมุมกัน ๔ นิ้ว ดวยตั้งใจ
มิใหมีรอยพับตรงกลาง พึงทําประคตเอวไวในขนดอันตรวาสก.
ถาบิณฑบาตมี และสัทธิวิหาริกประสงคจะฉัน พึงใหน้ําแลว นําบิณฑบาตเขาไปให พึงถามสัทธิวิหาริกดวยน้ําฉัน เมื่อสัทธิวิหาริกฉันแลว พึงให
น้ํารับบาตรมาถือต่ํา ๆ อยาใหกระทบ ลางใหสะอาดเช็ดใหแหง แลวพึงผึ่งไว
ที่แดด ครูหนึ่ง แตไมพึงทิ้งไวที่แดด.
พึงเก็บบาตรจีวร เมื่อเก็บบาตร พึงเอามือขางหนึ่งจับบาตร เอามือ
ขางหนึ่งลูบคลําใตเตียงหรือใตต่ําแลวจึงเก็บบาตร แตไมพึงเก็บบาตรไวบนพื้น
ที่ไมมีสิงใครอง.
เมื่อเก็บจีวร พึงเอามือขางหนึ่งถือจีวร เอามือขางหนึ่งลูบราวจีวร
หรือ สายระเดียงแลวทําชายไวขางนอก ขนดไวขางในแลวจึงเก็บจีวร.
เมื่อสัทธิวิหาริกลุกแลว พึงเก็บอาสนะ เก็บน้ําลางเทา ตั่งรองเทา
กระเบื้องเช็ดเทา ถาที่นั้นรก พึงกวาดที่นั้นเสีย.
ถาสัทธิวิหาริกใครจะสรงน้ํา พึงจัดน้ําสรงให ถาตองการนําเย็น พึง
จัดน้ําเย็นให ถาตองการน้ํารอน พึงจัดน้ํารอนให.
ถาสัทธิวิหาริกประสงคจะเขาเรือนไฟ พึงบดจุณ แชดิน ถือตั่งสําหรับ
เรือนไฟไป แลวใหตั่งสําหรับเรือนไฟ แลวรับจีวรมาวางไว ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง พึงใหจุณ ใหดิน.
ถาอุตสาหะอยู พึงเขาเรือนไฟ เมื่อเขาเรือนไฟ พึงเอาดินทาหนา
ปดทั้งขางหนา ทั้งขางหลัง แลวเขาเรือนไฟ ไมพึงนั่งเบียดภิกษุผูเถระ ไม
พึงหามกันอาสนะภิกษุใหม พึงทําบริกรรมแกสัทธิวิหาริกในเรือนไฟ.
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เมื่อออกจากเรือนไฟ พึงถือตั่งสําหรับเรือนไฟ แลวปดทั้งขางหนา
ทั้งขางหลัง ออกจากเรือนไฟ.
พึงทําบริกรรมแกสัทธิวิหาริก แมในน้ํา อาบเสร็จแลวพึงขึ้นมากอน
ทําตัวของตนใหแหงน้ํา นุงผา แลวพึงเช็ดนาจากตัวของสัทธิวิหาริก พึงใหผานุง พึงใหผาสังฆาฏิ พึงถือตั่งสําหรับเรือนไฟมากอน แลวปูอาสนะไว เตรียม
น้ําลางเทา ตั่งรองเทา กระเบื้องเช็ดเทาไว พึงถามสัทธิวิหาริกดวยน้ําฉัน.
สัทธิวิหาริกอยูในวิหารแหงใด ถาวิหารแหงนั้นรก ถาอุตสาหะอยู
พึงปดกวาดเสีย เมื่อปดกวาดวิหาร พึงขนบาตรจีวรออกกอนแลววางไว ณ ที่
ควรสวนขางหนึ่ง พึงขนผาปูนั่งและผาปูนอน ฟูก หมอน ออกวางไว ณ ที่
ควรสวนขางหนึ่ง.
เตียงตั่งอุปชฌายะพึงยกต่ํา ๆ อยาใหครูดสี อยาใหกระทบกระแทกบาน
และกรอบประตู ขนออกใหเรียบรอย แลวตั้งไว ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง เขียง
รองเตียง กระโถน พนักอิง พึงขนออกวางไว ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง เครื่อง
ปูพื้น พึงสังเกตที่ปูไวที่เดิม แลวขนออกวางไว ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
ถาในวิหารมีหยากเยื่อ พึงกวาดแตเพดานลงมากอน กรอบหนาตาง
และมุมหองพึงเช็ดเสีย ถาฝาเขาทําบริกรรมดวยน้ํามันหรือพื้นเขาทาสีดําขึ้นรา
พึงเอาผาชุบน้ํา ปดแลวเช็ดเสีย ถาพื้นเขามิไดทํา พึงเอาน้ําประพรมแลวเช็ด
เสีย ระวังอยาใหวิหารฟุงดวยธุลี พึงกวดหยากเยื่อทิ้งเสีย ณ ที่ควรสวนขาง
หนึ่ง.
เครื่องลาดพื้น พึงผึ่งแดดชําระเคาะปดแลว ขนกลับปูไวตามเติม
เขียงรองเตียง พึงผึ่งแดดขัดเช็คแลว ขนกลับไวในที่เดิม เตียงทั่ง พึงผึ่งแดด
ขัคสีเคาะเสีย ยกต่ํา ๆ อยูใหครูดสี อยาใหกระทบกระแทกบานและกรอบ
ประตู ขนกลับไปใหดี ๆ แลวทั้งไวตามเดิม ฟูก หมอน ผาปูนั่ง ผาปูนอน
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พึงผึ่งแดทําใหสะอาดตบเสีย แลวนํากลับวางปูไวตามเดิม กระโถน พนักอิง
พึงผึ่งแดเช็ดถูเสีย แลวขนกลับทั้งไวตามเดิม.
พึงเก็บบาตรจีวร เมื่อเก็บบาตร พึงเอามือขางหนึ่งจับบาตร เอามือ
ขางหนึ่งลูบคลําใตเตียงหรือใตตั่ง แลวจึงเก็บบาตร แตไมพึงวางบาตรบนพื้น
ที่ไมมีสิ่งใดรอง.
เมื่อเก็บจีวร พึงเอามือขางหนึ่งถือจีวร เอามือขางหนึ่งลูบราวจีวรหรือ
สายระเดียงแลวทําชายไวขางนอก ทําขนดไวขางในแลวจึงเก็บจีวร.
ถาลมเจือดวยผงคลีพัดมาแตทิศตะวันออก พึงปดหนาตางดานตะวันออก ถาพัดมาแตทิศตะวันตก. พึงปดหนาตางคานตะวันตก ถาพัดมาแต
ทิศเหนือ พึงปดหนาตางดานเหนือ ถาพัดมาแตทิศใต พึงปดหนาตางดานใต
ถาฤดูหนาว พึงเปดหนาตางกลางวัน พึงปดกลางคืน ถาฤดูรอน พึงปดหนา
ตางกลางวัน พึงเปดกลางคืน.
ถาบริเวณ ซุมน้ํา โรงฉัน โรงไฟ วัจจกุฎี รก พึงปดกวาดเสีย
ถาน้ําฉันน้ําใชไมมี พึงจัดตั้งไว ถาน้ําในหมอชําระไมมี พึงตักน้ํามาไวใน
หมอช าระ.
ถาความกระสันบังเกิดแกสัทธิวิหาริก อุปชฌายะพึงชวยระงับหรือพึง
วานภิกษุอื่นใหชวยระงับ หรือพึงทําธรรมกถาแกสัทธิวิหาริกนั้น ถาความ
รําคาญบังเกิดแกสัทธิวิหาริก อุปชฌายะพึงบรรเทาหรือพึงวานภิกษุอื่นใหชวย
บรรเทา หรือพึงทําธรรมกถาแกสัทธิวิหาริกนั้น ถาความเห็นผิดบังเกิดแก
สัทธิวิหาริกอุปชฌายะพึงใหสละเสียหรือพึงวานภิกษุอื่นใหชวย หรือพึงทําธรรมกถาแกสัทธิวิหาริกนั้น ถาสิทธิวิหาริกตองอาบัติหนัก ควรปริวาส อุปชฌายะ
พึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ สงฆพึงใหปริวาสแกสัทธิ-
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วิหาริก ถาสัทธิวิหาริกควรชักเขาหาอาบัติเดิม อุปชฌายะพึงทําความขวนขวาย
วา ดวยอุบายยอยางไรหนอ สงฆพึงชักสัทธิวิหาริกเขาหาอาบัติเติม ถาสัทธิวิหาริกควรมานัต อุปชฌายะพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ
สงฆพึงใหมานัตแกสัทธิวิหาริก ถาสัทธิวิหาริกควรอัพภาน อุปชฌายะพึงทํา
ความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ สงฆพึงอัพภานสัทธิวิหาริก.
ถาสงฆปรารถนาจะทํากรรมแกสัทธิวิหาริก คือ ตัชชนียกรรม นิยสกรรม ปพพาชนียกรรม ปฏิสารณียกรรม หรืออุกเขปนียกรรม อุปชฌายะ
พึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ สงฆไมพึงทํากรรมแกสัทธิวิหาริก หรือสงฆพึงนอมไปเพื่อกรรมสถานเบา หรือสัทธิวิหาริกนั้นถูกสงฆ
ลงตัชชนียกรรม นิยสกรรม ปพพาชนียกรรม ปฏิสารณียกรร หรืออุกเขปนียกรรมแลว อุปชฌายะ พึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ
สัทธิวิหาริกพึงพระพฤติชอบ พึงหายเยอหยิ่ง พึงประพฤติแกตัว สงฆพึง
ระงับกรรมนั้นเสีย.
ถาจีวรของสัทธิวิหาริกจะตองซัก อุปชฌายะพึงบอกวา ทานพึงซัก
อยางนี้ หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ ใคร ๆ พึงซัก
จีวรของสัทธิวิหาริก ถาจีวรของสัทธิวิหาริกจะตองทํา อุปชฌายะพึงบอกวา
ทานพึงทําอยางนี้ หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ ใคร ๆ
พึงทําจีวรของสัทธิวิหาริก ถาน้ํายอมของสัทธิวิหาริกจะตองตม อุปชฌายะพึง
บอกวา ทานพึงตมอยางนี้ หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไร
หนอ ใคร ๆ พึงตมน้ํายอมของสัทธิวิหาริก ถาจีวรของสัทธิวิหาริกจะตองยอม
อุปชฌายะพึงบอกวา ทานพึงยอมอยางนี้ หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวย
อุบายอยางไรหนอ ใคร ๆ พึงยอมจีวรของสัทธิวิหาริก เมื่อยอมจีวร พึงยอม
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พลิกกลับไปมาใหดี ๆ เมื่อหยาดน้ํายอมยังไมขาดสาย ไมพึงหลีกไปเสีย ถา
สัทธิวิหาริกอาพาธ พึงพยาบาลจนตลอดชีวิต พึงรอจนกวาจะหาย.
สัทธิวิหารริกวัตร จบ
อรรถกถาสัทธิวิหาริกวัตตกถา
พึงทราบวินิจฉัยในการที่อุปชฌายประพฤติชอบในสัทธิวิหาริกตอไป:ขอวา สงฺคเหตพฺโพ อนุคฺคเหตพฺโพ มีความวา อุปชฌายพึง
ทําการชวยเหลือและอุคหนุนเธอดวยกิจมีอุทเทสเเปนตน. ในกิจมีอุทเทสเปน
ตนนั้น อุทเทสนั้น ไดแกการบอกบาลี. ปริปุจฉานั้นไดแกอธิบายความแหง
บาลี. โอวาทนั้น ไดแกการกลาววา จงทําอยางนี้ อยาทําอยางนี้ ในเมื่อเรื่อง
ยังไมเกิด. อนุศาสนีนั้น ไดแก การวากลาวอยางนั้น ในเมื่อเรื่องเกิดแลว
อีกประการหนึ่ง เรื่องจะเกิดหรือไมเกิดก็ตาม การวากลาวครั้งแรก ชื่อโอวาท.
การพร่ําสอนอยูเนือง ๆ ชื่ออนุศาสนี.
ขอวา สเจ อปชฺฌายสฺส ปตฺโต โหติ มีความวา ถาอติเรก
บาตรมี. มีนัยเหมือนกันทุกแหง สมณบริขารแมอื่น ชื่อวาบริขาร. ความคน
ควาหาอุบายซึ่งเกิดขึ้นโดยนัยอันชอบธรรม ชื่อวา ความขวนขวาย ในสัทธิวิหาริหาวัตรนี้. ถัดจากนี้ไป วัตรตั้งตนแตใหไมสีฟน ถึงที่สุดเติมน้ําในหมอ
ชําระ อุปชฌายควรทําแกสัทธิวิหาริกเฉพาะผูเปนไข. อนึ่ง กิจมีพาเที่ยวเพื่อ
ระงับความกระสันเปนตน แมสัทธิวิหาริกไมเปนไข อุปชฌายก็ควรทําแท.
ขอวา จีวร รชนฺเตน มีความวา เมื่อไดฟงอุบายจากอุปชฌายวา
พึงยอมอยางนี้ แลวจึงยอม คําที่เหลือ พึงทราบตามนัยที่กลาวแลวนั้น.
อรรถกถาสัทธิวิหาริกวัตตกถา จบ
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การประณามและการใหขมา
[๘๓] ก็โดยสมัยนั้นแล สัทธิวิหาริกทั้งหลายไมประพฤติชอบใน
อุปชฌายะทั้งหลาย บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย . . . ตางก็เพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาวา ไฉนสัทธิวิหาริกทั้งหลายจึงไมประพฤติชอบในอุปชฌายะทั้งหลาย
เลาแลวไดกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาสัทธิวิหาริกทั้งหลายไมปฏิบัติชอบในอุปชฌายะทั้งหลาย จริงหรือ ?
ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียน
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไฉน
สัทธิวิหาริกทั้งหลายจึงไมพระพฤติชอบในอุปชฌายะทั้งหลายเลา ครั้นแลวทรง
ทําธรรมีกถา รับสั่งกะภิกษุทั้งหลา วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัทธิวิหาริกจะ
ไรประพฤติชอบในอุปชฌายะไมได รูปใดไมประพฤติชอบ ตองอาบัติทุกกฏ.
สัทธิวิหาริกทั้งหลายยังไมประพฤติชอบอยางเดิม ภิกษุทั้งหลายจึง
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตใหประณามสัทธิวิหาริกผูไมพระพฤติชอบ.
วิธีประณาม
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แล อุปชฌายะพึงประณามสัทธิวิหาริกอยางนี้
วาฉันประณามเธอ เธออยาเขามา ณ ที่นี้ เธอจงขนบาตรจีวรของเธอออกไป
เสีย พึงประณามวา เธอไมตองอุปฏฐากฉัน ดังนี้ก็ได.
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อุปชฌายะยอมยังสัทธิวิหาริกใหรูดวยกายก็ได ใหรูดวยวาจาก็ได ใหรู
ดวยทั้งกายและวาจาก็ได เปนอันประณามแลว ถายังมิไดแสดงอาการกายใหรู
ยังมิบอกใหรูดวยวาจา ยังมิไดแสดงอาการกายและบอกวาจาใหรู สัทธิวิหาริก
ไมชื่อวาถูกประณาม.
สมัยตอมา สัทธิวิหาริกทั้งหลายถูกประณามแลว ไมขอใหอุปชฌายะ
อดโทษ ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมี
พระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหสัทธิวิหาริกขอให
อุปชฌายะอดโทษ.
สัทธิวิหาริกทั้งหลายไมยอมขอใหอุปชฌายะอดโทษอยางเดิม ภิกษุ
ทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้ง
หลายสัทธิวิหาริกถูกประณามแลว จะไมขอใหอุปชฌายะอดโทษไมได รูปใด
ไมขอใหอุปชฌายะอดโทษ ตองอาบัติทุกกฏ.
สมัยตอมา อุปชฌายะทั้งหลายอันพวกสัทธิวิหาริกขอใหอดโทษอยู ก็
ไมยอมอดโทษ ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัส
วาดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหอุปชฌายะอดโทษ.
อุปชฌายะทั้งหลายยังไมยอมอดโทษอยางเดิม พวกสัทธิวิหาริกหลีกไป
เสียบาง สึกไปเสียบาง ไปเขารีดเดียรถียเสียบาง ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลายอุปชฌายะ
อันพวกสัทธิวิหาริกขอใหอดโทษอยู จะไมยอมอดโทษไมได รูปใดไมยอมอด
โทษ ตองอาบัติทุกกฏ.
[๘๔] ก็โดยสมัยนั้นแล อุปชฌายะประณามสัทธิวิหาริกผูพระพฤติ
ชอบ ไมประณามสัทธิวิหาริกผูพระพฤติมีชอบ ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่อง
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นั้น แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัทธิวิหาริกผูประ
พฤติชอบ อุปชฌายะไมพึงประณาม รูปใดประณามตองอาบัติทุกกฏ ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย อนึ่งสัทธิวิหาริกผูประพฤติมีชอบ อุปชฌายะจะไมประณามไม
ไดรูปใดไมประณามตองอาบัติทุกกฏ.
องคแหงการประณาม
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อุปชฌายะพึงประณามสัทธิวิหาริกผูประกอบดวย
องค ๕ คือ:๑. หาความรักใครอยางยิ่งในอุปชฌายะมิได.
๒. หาความเลื่อมใสอยางยิ่งมิได.
๓. หาความละอายอยางยิ่งมิได.
๔. หาความเคารพอยางยิ่งมิได และ
๕. หาความหวังดีตออยางยิ่งมิได.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อุปชฌายะพึงประณามสัทธิวิหาริก ผูประกอบ
ดวยองค ๕ นี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อุปชฌายะไมพึงประณามสัทธิวิหาริก ผูประกอบ
ดวยองค ๕ คือ:๑. มีความรักใครอยางยิ่งในอุปชฌายะ.
๒. มีความเลื่อมใสอยางยิ่ง.
๓. มีความละอายอยางยิ่ง.
๔. มีความเคารพอยางยิ่ง และ
๕. มีความหวังดีตออยางยิ่ง.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อุปชฌายะไมพึงประณามสัทธิวิหาริกผูประกอบ
ดวยองค ๕ นี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัทธิวิหาริกผูประกอบดวยองค ๕ ควรประณาม
๑. หาความรักใครอยางยิ่งในอุปชฌายะมิได.
๒. หาความเลื่อมใสอยางยิ่งมิได.
๓.. หาความละอายอยางยิ่งมิได.
๔. หาความเคารพอยางยิ่งมิได และ
๕. หาความหวังดีตออยางยิ่งมิได.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัทธิวิหาริกผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล ควร
ประณาม.
ดูกอนภิกษุทั้งหลายสัทธิวิหาริกผูประกอบดวยองค ๕ ไมควรประณาม
คือ:๑. มีความรักใครอยางยิ่งในอุปชฌายะ.
๒. มีความเลื่อมใสอยางยิ่ง.
๓. ความละอายอยางยิ่ง.
๔. มีความเคารพอยางยิ่ง และ
๕. มีความหวังดีตออยางยิ่ง.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัทธิวิหาริกผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมควร
ประณาม.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัทธิวิหาริกผูประกอบดวยองค ๕ อุปชฌายะเมื่อ
ไมประณาม มีโทษ เมื่อประณาม ไมมีโทษ คือ:๑. หาความรักใครอยางยิ่งในอุปชฌายะมิได.
๒. หาความเลื่อมใสอยางยิ่งมิได.
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๓. หาความละอายอยางยิ่งมิได.
๔. หาความเคารพอยางยิ่งมิได และ
๕. หาความหวังดีตออยางยิ่งมิได.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัทธิวิหาริกผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล อุปชฌายะ
เมื่อไมประณาม มีโทษ เมื่อประณาม ไมมีโทษ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัทธิวิหาริกผูประกอบดวยองค ๕ อุปชฌายะเมื่อ
ประณาม มีโทษ เมื่อไมประณามไมมีโทษ คือ:๑. มีความรักใครอยางยิ่งในอุปชฌายะ.
๒. มีความเลื่อมใสอยางยิ่ง.
๓. มีความละอายอยางยิ่ง.
๔. มีความเคารพอยางยิ่ง และ
๕. มีความหวังดีตออยางยิ่ง.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัทธิวิหาริกผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล อุปชฌายะ
เมื่อประณาม มีโทษ เมื่อไมประณาม ไมมีโทษ.
อรรถกถาสัมมาวัตตนาทิกถา
ขอวา น สมฺมา วตฺตนฺติ มีความวา ไมทําอุปชฌายวัตรตามที่
ทรงบัญญัติไวใหเต็ม.
ขอวา โย น สมฺมา วตฺเตยฺย มีความวา สัทธิวิหาริกใด ไมทํา
วัตรตามที่ทรงบัญญัติไวใหเต็ม สัทธิวิหาริกนั้นตองทุกกฏ.
บทวา ปณาเมตพฺโพ ไดแก พึงรุกราน.
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ขอวา นาธิมตฺต เปม โหติ มีความวา ไมมีความรักฉันบุตรกับ
ธิดายิ่งนักในอุปชฌาย.
ขอวา นาธิมตฺตา ภาวนา โหติ มีความวา ไมปลูกไมตรียิ่งนัก.
ฝายดีพึงทราบโดยปฏิปกขนัยกับที่กลาวแลว.
ขอวา อล ปณาเมตุ มีความวา สมควรประณาม.
ขอวา อปฺปณาเมนฺโต อุปชฺฌาโย สาติสาโร โหติ มีความวา
เมื่ออุปชฌายไมประณาม ยอมเปนผูมีโทษ คือยอมตองอาบัติ. เพราะเหตุ
ฉะนั้น เมื่อสัทธิวิหาริกไมประพฤติชอบ ควรตองประณามแท. ก็ในการไม
ประพฤติชอบ มีวินิจฉัยดังนี้:เมื่อสัทธิวิหาริกไมทําวัตรเพียงยอมจีวร ความเสื่อมยอมมีแกอุปชฌาย.
เพราะเหตุนั้น เมื่อสัทธิวิหาริกผูพนนิสัยแลวก็ดี ยังไมพนก็ดี ไมทําวัตรนั้น
เปนอาบัติเหมือนกัน. ตั้งแตใหบาตรแกคนบางคนไป เปนอาบัติแกผูยังไมพน
นิสัยเทานั้น. เหลาสัทธิวิหาริกประพฤติชอบ อุปชฌายไมพระพฤติชอบ เปน
อาบัติแกอุปชฌาย. อุปชฌายประพฤติชอบ พวกสัทธิวิหาริกไมประพฤติชอบ
เปนอาบัติแกพวกเธอ. เมื่ออุปชฌายยินดีวัตร พวกสัทธิวิหาริกถึงมีอยูมาก
เปนอาบัติทุกรูป. ถาอุปชฌายกลาววา อุปฏฐากของฉันมี พวกเธอจงทําความ
เพียรในสาธยายและมนสิการเปนตน ของตนเถิด ไมเปนอาบัติแกพวกสัทธิวิหาริก. ถาอุปชฌายไมรูจักความยินดีหรือไมยินดี เปนผูเขลา สัทธิวิหาริกมี
มากรูป ในพวกเธอถาภิกษุถึงพรอมดวยวัตรรูปหนึ่ง ปลอยภิกษุนอกนั้นเสีย
รับ เปนภาระของตนอยางนี้วา ผมจักทํากิจของอุปชฌายแทน พวกทานจงเปน
ผูมีความขวนขวายนอยอยูเถิด ดังนี้ ไมเปนอาบัติแกเธอทั้งหลายจําเดิมแตไว
ภาระแกภิกษุนั้นไป.
อรรถกถาสัมมาวัตตนาทิกถา จบ
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มูลเหตุอุปสมบทดวยญัตติจตุตกรรม
เรื่องพราหมณคนหนึ่ง
[๘๕] ก็โดยสมัยนั้นแล พราหมณคนหนึ่งเขาไปหาภิกษุทั้งหลาย
แลวขอบรรพชา ภิกษุทั้งหลายไมปรารถนาจะใหเธอบรรพชา เมื่อเธอไมได
บรรพชาในสํานักภิกษุ จึงไดซูบผอม เศราหมอง มีผิวพรรณคล้ํา มีผิว
เหลืองขึ้น ๆ มีเนื้อตัวสะพรั่งดวยเอ็น พระผูมีพระภาคเจาทอดพระเนตรเห็น
พราหมณนั้นซูบผอม เศราหมอง มีผิวพรรณคล้ํา มีผิวเหลืองขึ้น ๆ มีเนื้อ
ตัวสะพรั่งดวยเอ็น ครั้นแลวรับสั่งถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เหตุไฉนพราหมณนั้นจึงไดซูบผอม เศราหมอง มีผิวพรรณคล้ํา มีผิวเหลือง
ขึ้น ๆ มีเนื้อตัวสะพรั่งดวยเอ็นเลา ?
ภิกษุทั้งหลายทูลวา เพราะพราหมณนั่นเขาไปหาภิกษุทั้งหลาย แลว
ขอบรรพชา ภิกษุทั้งหลายไมปรารถนาจะใหเธอบรรพชา เมื่อเธอไมได
บรรพชาในสํานักภิกษุ จึงไดซูบผอม เศราหมอง มีผิวพรรณคล้ํา มีผิวเหลือง
ขึ้น ๆ มีเนื้อตัวสะพรั่งดวยเอ็น พระพุทธเจาขา.
ทีนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย ใครระลึกถึงบุญคุณของพราหมณนั้นไดบาง ? เมื่อตรัสถามอยางนี้แลว
ทานพระสารีบุตรไดทูลคํานี้ตอพระผูมีพระภาคเจาวา ขาพระพุทธเจาระลึกถึง
บุญคุณของพราหมณนั้นไดอยู พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนสารีบุตร ก็เธอระลึกถึงบุญคุณของพราหมณนั้น ไดอยางไร
บาง ?
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สา. พระพุทธเจาขา เมื่อขาพระพุทธเจาเที่ยวบิณฑบาตอยู ณ พระนครราชคฤหนี้ พราหมณผูนั้นไดสั่งใหถวายภิกษา ๑ ทัพพี ขาพระพุทธเจา
ระลึกถึงบุญคุณของพราหมณนั้นไดเทานี้แล พระพุทธเจาขา.
ภ. ดีละ ๆ สารีบุตร ความจริงสัตบุรุษทั้งหลาย เปนผูกตัญูกตเวที
สารีบุตร ถาเชนนั้น เธอจงใหพราหมณนั้นบรรพชาอุปสมบทเถิด.
สา. ขาพระพุทธเจาจะใหพราหมณนั้นบรรพชาอุปสมบทอยางไร
พระพุทธเจาขา ?
อุปสมบทดวยญัตติจตุตถกรรม
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปน
เคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ตั้งแตวัน
นี้เปนตนไป เราหามการอุปสมบท ดวยไตรสรณคมน ซึ่งเราไดอนุญาตไว
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตการอุปสมบทดวยญัตติจตุตถกรรม.
วิธีใหอุปสมบท
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แล พวกเธอพึงใหอุปสมบทอยางนี้ ภิกษุผู
ฉลาดผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบ ดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา วาดังนี้:กรรมวาจาใหอุปสมบท
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ผูมีชื่อนี้ ผูนี้ เปนอุปสัมปทาเปกขะของทานผูมีชื่อนี้ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่
แลว สงฆพึงอุปสมบทผูมีชื่อนี้ มีทานผูมีชื่อนี้เปนอุปชฌายะ นี่
เปนญัตติ.
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ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ผูมีชื่อนี้ผูนี้ เปนอุปสัมปทาเปกขะของทานผูมีชื่อนี้ สงฆอุปสมบทผูมีชื่อนี้ มีทานผูมีชื่อนี้
เปนอุปชฌายะ การอุปสมบทผูมีชื่อนี้ มีทานผูชื่อนี้เปนอุปชฌายะ
ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทาน
ผูนั้นพึงพูด.
ขาพเจากลาวความนี้เปนครั้งที่สอง ทานเจาขา ขอสงฆจง
ฟงขาพเจา ผูมีชื่อผูนี้ เปนอุปสัมปทาเปกขะของทานผูมีชื่อนี้ สงฆ
อุปสมบทผูมีชื่อนี้ มีทานผูนี้เปนอุปชฌายะ การอุปสมบทผูมีชื่อนี้
มีทานผูมีชื่อนี้เปนอุปชฌายะ ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผู
นิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด.
ขาพเจากลาวความนี้เปนครั้งที่สาม ทานเจาขา ขอสงฆ
จงฟงขาพเจา ผูมีชื่อนี้ผูนี้ เปนอุปสัมปทาเปกขะของทานผูมี
ชื่อนี้ สงฆอุปสมบทผูนี้ มีทานผูมีชื่อนี้เปนอุปชฌายะ การ
อุปสมบทผูมีชื่อนี้ มีทานผูมีชื่อนี้เปนอุปชฌายะ ชอบแกทานผูใด
ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงดูด.
ผูมีชื่อนี้ สงฆอุปสมบทแลว มีทานผูมีชื่อนี้เปนอุปชฌายะ
ชอบ แกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.
ภิกษุประพฤติอนาจาร
[๘๖] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งพออุปสมบทแลว ไดประพฤติ
อนาจาร ภิกษุทั้งหลายพากันกลาวหามาอยางนี้วา อาวุโส คุณอยาไดทําอยาง
นั้น เพราะนั่นไมควร เธอกลาวอยางนี้วา กระผมมิไดขอรองทานทั้งหลายวา
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ขอจงใหกระผมอุปสมบท ทานทั้งหลายมิไดถูกขอรองแลว ใหกระผมอุปสมบท
เพื่ออะไร ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุมิไดขอรอง ไมพึงอุปสมบทให รูปใดอุปสมบทให
ตองอาบัติทุกกฏ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุผูถูกขอรองอุปสมบท
ให.
วิธีขออุปสมบท
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลอุปสัมปทาเปกขะพึงขออยางนี้:อุปสัมปทาเปกขะนั้น พึงเขาไปหาสงฆ หมผาเฉวียงบา ไหวเทา
ภิกษุทั้งหลาย นั่งกระโหยงประคองอัญชลี แลวกลาวคําขออุปสมบทอยางนี้วา:ขาพเจาขออุปสมบทตอสงฆ เจาขา ขอสงฆโปรดเอ็นดูยกขาพเจาขึ้น
เถิดเจาขา พึงขอแมครั้งที่สอง . . . พึงขอแมครั้งที่สาม. . .
ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรม
วาจา วาดังนี้:กรรมวาจาใหอุปสมบท
ทานเจาขา ขอสงฆจงพึงขาพเจา ผูมีชื่อนี้ผูนั้น เปนอุปสัมปทาเปกขะของทานผูมีชื่อนี้ ผูมีชื่อนี้ขออุปสมบทตอสงฆ มีทานผู
มีชื่อนี้เปนอุปชฌายะ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆ
พึงอุปสมบทผูมีชื่อนี้ มีทานผูมีชื่อนี้เปนอุปชฌายะ นี่เปนญัตติ.
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ผูมีชื่อนี้ผูนี้ เปนอุปสัมปทาเปกขะของทานผูมีชื่อนี้ ผูมีชื่อนี้ขออุปสมบทตอสงฆ มีทานผู
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มีชื่อนี้ เปนอุปชฌายะ สงฆอุปสมบทผูมีชื่อนี้ มีทานผูมีชื่อนี้เปน
อุปชฌายะ การอุปสมบทผูมีชื่อนี้ มีทานผูมีชื่อนี้เปนอุปชฌายะ
ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทาน
ผูนั้นพึงพูด.
ขาพเจากลาวความนี้เปนครั้งที่สอง...
ขาพเจากลาวความนี้เปนครั้งที่สาม...
ผูมีชื่อนี้ สงฆอุปสมบทแลว มีทานผูมีชื่อนี้เปนอุปชฌายะ
ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.
พราหมณขออุปสมบท
[๘๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ประชาชนทั้งหลายไดจัดตั้งลําดับภัตตาหาร
อันประณีตไวที่ในพระนครราชคฤห ครั้งนั้น พราหมณคนหนึ่งไดมีความดําริ
วา พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหลานี้ มีปรกติเปนสุข มีความพระพฤติ
สบายฉันโภชนะที่ดี นอนบนที่นอนที่เงียบสงัด ถากระไร เราพึงบวชในพระ
สมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเถิด ดังนี้ แลวไดเขาไปหาภิกษุทั้งหลาย แลว
ขอบรรพชา ภิกษุทั้งหลายใหเขาบรรพชาอุปสมบทแลว ครั้นเขาบวชแลว
ประชาชนใหเลิกลําดับภัตตาหารเสีย ภิกษุทั้งหลายกลาวอยางนี้วา คุณจงมา
เดี๋ยวนี้ พวกเราจักไปบิณฑบาต เธอพูดอยางนี้วา กระผมมิไดบวชเพราะเหตุ
นี้วา จักเที่ยวบิณฑบาต ถาทานทั้งหลายใหกระผม กระผมจักฉัน ถาไมไห
กระผม กระผมจะสึก ขอรับ.
พวกภิกษุถามวา อาวุโส ก็คุณบวชเพราะเหตุแหงทองหรือ ?
เธอตอบวา อยางนั้น ขอรับ.
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บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย . . . ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา
ไฉนภิกษุจึงไดบวชในพระธรรมวินัย อันพระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลวอยางนี้
เพราะเหตุแหงทองเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุนั้นวา จริงหรือ ภิกษุ ขาววา
เธอบวชเพราะเหตุแหงทอง.
ภิกษุนั้นทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียน
พระผูมีพระภายพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกอนโมฆบุรุษ ไฉนเธอจึง
ไดบวชในธรรมวินัยที่เรากลาวดีแลวอยางนี้ เพราะเหตุแหงทองเลา ดูกอน
โมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยัง
ไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสแลว . . . ครั้นแลว ทรงทําธรรมีกถารับสั่ง
กะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุผูใหอุปสมบท
บอกนิสัย ๔ วาดังนี้:นิสสัย ๔
๑. บรรพชาอาศัยโภชนะคือคําขาวอันหาไดดวยกําลังปลีแขง เธอพึง
ทําอุทสาหะในสิ่งนั้นตลอดชีวิต อดิเรกลาภ คือ ภัคถวายสงฆ ภัตเฉพาะสงฆ
การนิมนต ภัตถวายตามสลาก ภัตถวายในปกษ ภัตถวายในวันอุโบสถ ภัตถวายในวันปาฏิบท.
๒. บรรพชาอาศัยบังสุกุลจีวร เธอพึงทําอุตสาหะในสิ่งนั้นตลอดชีวิต
อติเรกลาภ คือ ผาเปลือกไม ผาฝาย ผาไหม ผาขนสัตว ผาปาน ผาเจือ
กัน เชนผาดายแกมไหม.
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๓. บรรพชาอาศัยโคนไมเปนเสนาสนะ เธอพึงทําอุตสาหะในสิ่งนั้น
ตลอดชีวิต อาดิเรกลาภ คือ วิหาร เรือนมุงแถบเดียว เรือนชั้น เรือนโลน
ถา.
๔. บรรพชาอาศัยมูตรเนาเปนยา เธอพึงทําอุตสาหะในสิ่งนั้นตลอด
ชีวิต อดิเรกลาภ คือ เนยใส เนยขึ้น น้ํามัน น้ําผึ้ง น้ําออย.
อุปชฌายวัตรภาณวาร จบ
อรรถกถาญัตติจตุตถกัมมอุปสัมปทา
วินิจฉัยในเรื่องราธพราหมณตอไป. พระสารีบุตรผูมีอายุยอมทราบ
บรรพชาและอุปสมบท ซึ่งพระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตดวยไตรสรณคมน
ที่กรุงพาราณสี แมโดยแท ถึงกระนั้น พระผูมีพระภาคเจา ทรงประสงคจะ
หามอุปสมบทอันเพลานั้นแลว ทรงอนุญาตอุปสมบททําใหกวดขัน ดวย
ญัตติจตุตถกรรม คราวนั้น พระเถระทราบพระอัธยาศัยของพระองค จึงกราบ
ทูลวา พระเจาขา ขาพระองคจะใหพราหมณนั้นบรรพชาอุปสมบทอยางไร ?
จริงอยู บริษัทของพระพุทธเจาทั้งหลาย ยอมเปนผูฉลาดในอัธยาศัย
และพระผูมีอายุสารีบุตรนี้ เปนผูประเสริฐเปนยอดของพุทธบริษัท.
ในคําวา พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน นี้ มีวินิจฉัยวา วินัยปฎก
พรอมทั้งอรรถกถาของภิกษุใด ช่ําชองคลองปาก ภิกษุนั้น จัดวาผูฉลาด เมื่อ
ภิกษุเชนนั้นไมมี พุทธวจนะ โดยที่สุด แมเพียงญัตติจตุตถกัมมวาจานี้ ของ
ภิกษุใด เปนของที่จําไดถูกตองช่ําของคลองปาก แมภิกษุนี้ ก็จัดวาเปนผูฉลาด
ในอรรถนี้ได. ฝายภิกษุใดไมสามารถสวดกัมมวาจาดวยบทและพยัญชนะอัน
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เรียบรอย คือวา พยัญชนะหรือบทใหเสีย หรือควรจะวาอยางอื่น วาเปนอยาง
อื่นไปเสีย เพราะความเจ็บไข มีไอ หืด และเสมหะ เปนตน หรือเพราะ
อวัยวะมีริมผีปาก ฟนและลิ้น เปนตน ใชการไมได หรือเพราะไมไดทํา
ความสั่งสมไวในพระปริยัติ ภิกษุนี้จัดวาเปนผูไมสามารถ ภิกษุผูแผกจากนั้น
พึงทราบวาเปนผูสามารถในอรรถนี้.
ขอวา สงฺโฆ าปตพฺโพ มีความวา สงฆอันภิกษุนั้นพึงใหทราบ.
เบื้องหนาแตนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสดําวา สุณาตุ เม ภนฺเต
เปนตน เพื่อแสดงขอที่ภิกษุนั้นควรใหสงฆทราบ.
ขอวา อุปสมฺปปนฺนสมนนฺตรา มีความวา เปนผูพออุปสมบทแลว
ยอมประพฤติอนาจาร๑ ในกาลเปนลําดับตอติดกันไป.
ขอวา อนาจาร อาจรติ มีความวา ยอมทําความละเมิดพระบัญญัติ.
บทวา อุลฺลุมฺปตุ ม มีความวา ขอจงยกขาพเจาขึ้นเถิด อธิบาย
วา ขอใหขาพเจาออกจากอกุศล ใหตั้งเฉพาะในกุศลเถิด หรือวา ขอจงยก
ขึ้นจากความเปนสามเณร ใหตั้งเฉพาะในความเปนภิกษุเถิด.
สองบทวา อนุกมฺป อุปาทาย ไดแก อาศัยความสงสาร อธิบายวา
กระทําความเอ็นดูในขาพเจา.
สองบทวา อฏิตา โหติ มีความวา เปนของเปนไปเปนนิตย.
สองบทวา จตฺตาโร นิสฺสเย ไดแก ปจจัยสี่ พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสเรียกวา นิสัย เพราะเหตุวา เปนที่อาศัยเปนไปของอัตภาพ.
อรรถกถาญัตติจตุตถกัมมอุปสัมปทา จบ
๑. ถา อุปสมฺปนฺโน หุตฺวาว . . . อาจรติ เปนประโยคเดียวกันก็จะงาน เพราะเมื่อแปล
เสร็จ
แลว เอา อนาจาร อาจรติ มาเปนบทตั้งแกอรรถอีกครั้ง.
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มาณพคนหนึ่ง
[๘๘] ก็โดยสมัยนั้นแล มาณพคนหนึ่งเขาไปหาภิกษุทั้งหลาย แลว
ขอบรรพชา พวกภิกษุไดบอกนิสัยแกเธอกอนบวช เธอจึงพูดอยางนี้วา ถา
เมื่อกระผมบวชแลว พระคุณเจาทั้งหลายพึงบอกนิสัยแกกระผม กระผมก็จะยิน
ดียิ่งบัดนี้ กระผมจักไมบวชละ เพราะนิสัยเปนสิ่งที่นาเกลียด เปนปฏิกูลแก
กระผม ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงบอกนิสัยกอนบวช รูปใด
บอก ตองอาบัติทุกกฏ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พออุปสมบทแลว เราอนุญาต
ใหบอกนิสัย.
อุปสมบทดวยคณะ
[๘๙] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายใหอุปสมบทดวยคณะมีพวก
๒ บาง มีพวก ๓ มีพวก มีพวก ๔ บาง ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม
พึงใหอุปสมบทดวยคณะ ซึ่งมีพวกหยอน ๑๐ รูปใดใหอุปสมบท ตองอาบัติ
ทุกกฏ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหอุปสมบทดวยคณะมีพวก ๑ . .
พระอุปเสนวังคันตบุตรอุปสมบทสัทธิวิหาริก
[๙๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายมีพรรษาหนึ่งบาง มีพรรษา
สองบาง อุปสมบทสัทธิวิหาริก แมทานพระอุปเสนวังคันตบุตร มีพรรษาเดียว
อุปสมบทสัทธิวิหาริก ทานออกพรรษาแลว มีพรรษาสอง ไดพาสัทธิวิหาริก
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มีพรรษาหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ครั้นแลว ถวายบังคมพระผูมี
พระภาคเจาแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ก็การที่พระผูมีพระภาคพุทธเจาทั้งหลาย ทรงปราศรัยกับพระอาคันตุกะทั้งหลาย นั่นเปนพุทธประเพณี ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามทาน
พระอุปเสนวังคันตบุตรวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย รางกายของพวกเธอยังพอทน
ได ยังพอใหเปนไปไดหรือ พวกเธอเดินทางมามีความลําบากนอยหรือ ?
ทานพระอุปเสนวังคันตบุตรกราบทูลวา ยังพอทนได พระพุทธเจาขา
ยังพอใหเปนไปได พระพุทธเจา และพวกขาพระพุทธเจาเดินทางมาก็มีความ
ลําบากนอย พระพุทธเจาขา.
พุทธประเพณี
พระตถาคตทั้งหลายทรงทราบอยู ยอมตรัสถามก็มี ทรงทราบอยู
ยอมไมตรัสถามก็มี ทรงทราบกาลแลวตรัสถาม ทรงทราบกาลแลวไมตรัสถาม
พระตถาคตทั้งหลายยอมตรัสถามสิ่งที่ประกอบดวยประโยชน ไมตรัสถามสิ่งที่
ไมประกอบดวยประโยชน ในสิ่งที่ไมประกอบดวยประโยชน พระองคทรงกําจัด
เสียดวยขอปฏิบัติ พระผูมีพระภาคพุทธเจาทั้งหลายยอมทรงสอบถามภิกษุ
ทั้งหลายดวยอาการ ๒ อยาง คือจักทรงแสดงธรรมอยางหนึ่ง จักทรงบัญญัติ
สิกขาบทแก พระสาวกทั้งหลายอยางหนึ่ง.
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามทานพระอุปเสนวังคันตบุตรวา
เธอมีพรรษาไดเทาไร ภิกษุ ?
อุป. ขาพระพุทธเจามีพรรษาไดสอง พระพุทธเจาขา.
ภ. ภิกษุรูปนี้เลามีพรรษาไดเทาไร ?
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อุป. มีพรรษาเดียว พระพุทธเจาขา.
ภ. ภิกษุรูปนี้เปนอะไรกับเธอ ?
อุป. เปนสัทธิวิหาริกของขาพระพุทธเจา พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียน
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกอนโมฆบุรุษ การกระ
ทําของเธอนั้น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไม
ควรทํา ดูกอนโมฆบุรุษ เธอยังเปนผูอันผูอื่นพึงโอวาทอนุศาสนอยู ไฉนจึง
สําคัญคนเพื่อโอวาทอนุศาสนผูอื่นเลา เธอเวียนมาเพื่อความเปนผูมักมาก ซึ่ง
มีความพัวพันดวยหมูเร็วเกินนัก การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความ
เลื่อมใสของชุมชนที่ยิ่งไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใส
แลว . . . ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย ภิกษุมีพรรษาหยอน ๑๐ ไมพึงใหอุปสมบท รูปใดใหอุปสมบท ตอง
อาบัติทุกกฏ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุมีพรรษาได ๑๐ หรือมี
พรรษาเกิน ๑๐ ใหอุปสมบท.
พระอุปชฌายะและสัทธิวิหาริก
[๙๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายคิดวา เรามีพรรษาได ๑๐ แลว
เรามีพรรษาได ๑๐ แลว ดังนี้ แตยังเปนผูเขลา ไมเฉียบแหลม ยอมให
อุปสมบท ปรากฏวาพระอุปชฌายะเปนผูเขลา สัทธิวิหาริกเปนผูฉลาด ปรากฏ
วาพระอุปชฌายะเปนผูไมเฉียบแหลม สัทธิวิหาริกเปนผูเฉียบแหลม, ปรากฏวา
พระอุปชฌายะ เปนผูมีสุตะนอย สัทธิวิหาริกเปนผูมีสุตะมาก ปรากฏวาพระ-
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พระอุปชฌายะเปนผูมีปญญาทราม สัทธิวิหาริกเปนผูมีปญญา. แมภิกษุรูปหนึ่ง
เคยเปนอัญญเดียรถีย เมื่อพระอุปชฌายะวากลาวอยูโดยชอบธรรม ไดยกวาทะ
ขึ้นโตเถียงแกพระอุปชฌายะ แลวหลีกไปสูลัทธิเดียรถียนั้นตามเดิม.
บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย . . . ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา
ไฉน ภิกษุทั้งหลายจึงไดอางวา เรามีพรรษาได ๑๐ แลว เรามีพรรษาได ๑๐
แลว ดังนี้แตยังเปนผูเขลา ไมเฉียบแหลม ใหอุปสมบท ปรากฏวาพระอุปชฌายะเปนผูแหลมสัทธิวิหาริกเปนผูฉลาด ปรากฏวาพระอุปชฌายะเปนผู
ไมเฉียบแหลมสัทธิวิหาริกเปนผูเฉียดแหลม, ปรากฏวาพระอุปชฌายะเปนผูมี
สุตะนอย สัทธิวิหาริกเปนผูมีสุตะมาก, ปรากฏวาพระอุปชฌายะเปนผูมีปญญา
ทราม สัทธิวิหาริก เปนผูมีปญญาเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคเจา ทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย ขาววาภิกษุทั้งหลายอางวา เรามีพรรษาได ๑๐ แลว เรามีพรรษาได
๑๐ แลว ดังนี้ แตยังเปนผูเขลา ไมเฉียบแหลม ใหอุปสมบท ปรากฏวา
อุปชฌายะเปนผูเขลา สัทธิวิหาริกเปนผูฉลาด, ปรากฏวาอุปชฌายะเปนผูไม
เฉียบแหลมสัทธิวิหาริกเปนผูเฉียบแหลม, ปรากฏวาอุปชฌายะเปนผูมีสุตะนอย
สัทธิวิหาริกเปนผูมีสุตะมาก, ปรากฏวาอุปชฌายะเปนผูมีปญญาทราม สัทธิวิหาริกเปนผูมีปญญา จริงหรือ ?
ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
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ทรงติเตียน
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไฉน
โมฆบุรุษเหลานั้นจึงไดอางวา เรามีพรรษาได ๑๐ แลว เรามีพรรษาได ๑๐
แลว ดังนี้ แตยังเปนผูเขลา ไมเฉียบแหลม ไหอุปสมบท ปรากฏวาอุปชฌายะ
เปนผูเขลาสัทธิวิหาริกเปนผูฉลาด ปรากฏวาอุปชฌายะเปนผูไมเฉียบแหลม
สัทธิวิหาริกเปนผูเฉียบแหลม ปรากฏวาอุปชฌายะเปนผูมีสุตะนอย สัทธิวิหาริก
เปนผูมีสุตะมาก ปรากฏวาอุปชาฌายะเปนผูมีปญญาทราม สัทธิวิหาริกเปนผูมี
ปญญาเลา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การกระทําของพวกโมฆบุรุษนั้น ไมเปนไป
เพื่อความเลื่อมใส ของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของ
ชุมชนที่เลื่อมใสแลว . . . ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดู
กอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเขลาไมเฉียบแหลมไมพึงใหอุปสมบท รูปใดให
อุปสมบทตองอาบัติทุกกฏ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุผูสามารถ
มีพรรษาได ๑๐ หรือมีพรรษาเกิน ๑๐ ใหอุปสมบท.
อาจารยและอันเตวาสิก
[๙๒] ก็โดยสมัยนั้นแล เมื่อพระอุปชาฌายะทั้งหลายหลีกไปเสียก็ดี
สึกเสียก็ดี ถึงมรณภาพก็ดี ไปเขารีดเดียรถียเสียก็ดี ภิกษุทั้งหลายไมมีอาจารย
ไมมีใครตักเตือน ไมมีใครพร่ําสอน ยอมนุงหมไมเรียบรอย มีมรรยาทไม
สมควรเที่ยวบิณฑบาต เมื่อประชาชนกําลังบริโภค ยอมนอมบาตรสําหรับเที่ยว
บิณฑบาต เขาไปขางบนของควรบริโภคบาง ขางบนของควรเคี้ยวบาง ขาง
บนของควรลิ้มบาง ขางบนของควรดื่มบาง ขอแกงบาง ขาวสุกบาง ดวยตน
เองมาฉัน แมในโรงอาหาร ก็เปนผูมีเสียงอื้ออึง มีเสียงดังอยู.
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ประชาชนจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเชื้อสาย
พระศากยบุตรจึงไดนุงหมไมเรียบรอย มีมรรยาทไมสมควร เทียวบิณฑบาต
เลาเมื่อประชาชนกําลังบริโภค ไดนอมบาตรสําหรับเที่ยวบิณฑบาตเขาไป ขาง
บนของควรบริโภคบาง ขางบนของควรเคี้ยวบาง ขางบนของควรลิ้มบาง ขาง
บนของควรดื่มบาง ขอแกงบาง ขาวสุกบาง ดวยตนเองมาฉัน แมในโรง
อาหาร ก็เปนผูมีเสียงอื้ออึง มีเสียงดังอยู เหมือนพวกพราหมณในสถานที่
เลี้ยงพราหมณ ฉะนั้น.
ภิกษุทั้งหลายไดยินคนพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดา
ที่เปนผูมักนอย . . . ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุทั้งหลาย
จึงไดนุงหมไมเรียบรอย มีมรรยาทไมสมควร . . . แลวกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา.
ทรงสอบถาม
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจา . . . ทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดู
กอนภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุทั้งหลายนุงหมไมเรียบรอย มีมรรยาทไม
สมควร . . . จริงหรือ ?
ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียน
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียน. . . ครั้น แลวทรงทําธรรมีกถา
รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตอาจารย อาจารย
จักตั้งจิตสนิทสนมในอันเทวาสิกฉันบุตร อันเตวาสิกจักตั้งจิตสนิทสนมใน
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อาจารยฉันบิดา เมื่อเปนเชนนี้ อาจารยและอันเตวาสิกนั้นตางจักมีความเคารพ
ยําเกรงประพฤติกลมเกลียวกันอยู จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมวินัย
นี้ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหอาศัยภิกษุมีพรรษา ๑๐ อยู อนุญาต
ใหภิกษุมีพรรษาได ๑๐ ใหนิสัย.
วิธีถือนิสัยอาจารย
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลอันเตวาสิกพึง ถืออาจารยอยางนี้ ;อันเตวาสิกนนั้นพึงหมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทา นั่งกระโหยง
ประคองอัญชลี แลวกลาวอยางนี้ ๓ หน.
ทานเจาขา ขอทานจงเปนอาจารยของขาพเจา ขาพเจาจักอาศัยทาน
อยู ทานเจาขา ขอทานจงเปนอาจารยของขาพเจา ขาพเจาจักอาศัยทานอยู
ทานเจาขา ขอทานจงเปนอาจารยของขาพเจา ขาพเจาจักอาศัยทานอยู.
อาจารยรับวา ดีละ เบาใจละ ชอบแกอุบายละ สมควรละ หรือ
รับวา จงยังความปฏิบัติใหถึงพรอมดวย อาการอันนาเลื่อมใสเถิด ดังนี้ก็ได รับ
ดวยกาย รับดวยวาจา รับดวยทั้งกายและวาจาก็ได เปนอันวาอันเตวาสิกถือ
อาจารยแลวไมรับดวยกาย ไมรับดวยวาจา ไมรับดวยทั้งกายและวาจา ไมเปน
อันวาอันเทวาสิกถืออาจารยแลว.
อาจริยวัตร
[๙๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อันเตวาสิกพึงพระพฤติชอบในอาจารย
วิธีประพฤติชอบในอาจารยนั้น ดังตอไปนี้:อันเตวาสิกพึงลุกแตเชาตรู ถอดรองเทา หมผาเฉวียงบา แลว
ถวายไมชําระฟน ถวายน้ําลางหนา ปูอาสนะไว.
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ถายาคูมี พึงลางภาชนะแลวนอมยาคูเขาไปถวาย เมื่ออาจารยดื่มยาคู
แลว พึงถวายน้ํา รับภาชนะมาถือต่ํา ๆ อยาใหกระทบกัน ลางใหสะอาดแลว
เก็บไว เมื่ออาจารยลุกแลว พึงเก็บผาอาสนะ.
ถาที่นั้นรก พึงกวาดเสีย.
ถาอาจารยประสงคจะเขาบาน พึงถวายผานุง พึงรับผานุงผลัดมา พึง
ถวายประคตเอว พึงพับผาสังฆาฏิใหเปนชั้นถวาย พึงลางบาตรแลวถวายพรอม
ทั้งน้ําดวย.
ถาอาจารยปรารถนาใหเปนปจฉาสมณะ พึงปกปดมณฑลสาม นุงให
เปนปริมณฑลแลวคาดประคตเอว หมสังฆาฏิทําเปนชั้นกลัดคุม ลางบาตรแลว
ถือไป เปนปจฉาสมณะของอาจารย ไมพึงเดินใหหางนัก ไมพึงเดินใหชิดนัก
พึงรับวัตถุที่เนื่องในบาตร.
เมื่ออาจารยกําลังพูด ไมพึงพูดสอดขึ้นในระหวาง อาจารยกลาวถอย
คําใกลตออาบัติ พึงหามเสีย.
เมื่อกลับ พึงมากอนแลวปูอาสนะที่นั่งฉันไว พึงเตรียมน้ําลางเทา ตั่ง
รองเทา กระเบื้องเช็ดเทาไว พึงลุกขึ้นรับบาตรและจีวร พึงถวายผานุงผลัด
พึงรับผานุง.
ถาจีวรชุมเหงื่อ พึงผึ่งแดดไวครูหนึ่ง แตไมพึงผึ่งทิ้งไวที่แดด.
พึงพับจีวร เมื่อพับจีวรใหเหลื่อมมุมกัน ๔ นิ้วดวยตั้งใจมิใหมีรอย
พับตรงกลาง พึงทําประคดเอวไวในขนดอันตรวาสก.
ถาบิณฑบาตมี และอาจารยประสงคจะฉัน พึงถวายน้ําแลวนอม
บิณฑบาตเขาไปถวาย พึงถามอาจารยดวยน้ําฉัน เมื่ออาจารยฉันแลว พึงถวาย
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น้ํา รับบาตรมาถือต่ํา ๆ อยาใหกระทบ ลางใหสะอาด เช็ดใหแหง แลวผึ่ง
ไวที่แดดครูหนึ่ง แตไมพึงผึ่งทิ้งไวที่แดด.
พึงเก็บบาตร จีวร เมื่อเก็บบาตร พึงเอามือชางหนึ่งจับบาตร เอามือ
ขางหนึ่งลูบคลําใตเตียงหรือใตตั่ง แลวจึงเก็บบาตร แตไมพึงเก็บบาตรไวบน
ฟนที่ไมมีสิ่งใดรอง.
เมื่อเก็บจีวร พึงเอามือขางหนึ่งถือจีวร เอามือขางหนึ่งลูบราวจีวร
หรือสายระเดียง แลวทําชายไวขางนอก ทําขนดไวขางใน แลวจึงเก็บจีวร.
เมื่ออาจารยลุกแลว พึงเก็บอาสนะ เก็บน้ําลางเทา ตั่งรองเทา
กระเบื้องเช็ดเทา ถาที่นั้นรก พึงกวาดที่นั้นเสีย.
ถาอาจารยใครจะสรงน้ํา พึงจัดน้ําสรงถวาย ถาตองการน้ําเย็น พึง
จัดน้ําเย็นถวาย ถาตองการน้ํารอน พึงจัดน้ํารอนถวาย.
ถาอาจารยประสงคจะเขาเรือนไฟ พึงบดจุณ แชดิน หรือถือตั่งสําหรับ
เรือนไฟ แลวเดินทานหลังอาจารยไป ถวายทั้งสําหรับเรือนไฟแลว รับจีวร
มาวางไว ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พึงถวายจุณ ถวายดิน.
ถาอุตสาหะอยู พึงเขาเรือนไฟ เมื่อเขาเรือนไฟ พึงเอาดินทาหนา
ปดทั้งขางหนาขางหลัง แลวเขาเรือนไฟ ไมพึงนั่งเบียดภิกษุผูเถระ ไมพึง
หามกัน อาสนะภิกษุใหม พึงทําบริกรรมแกอาจารยในเรือนไฟ.
เมื่อออกจากเรือนไฟ พึงถือตั่งสําหรับเรือนไฟ แลวปดทั้งขางหนา
ทั้งขางหลังออกจากเรือนไฟ.
พึงทําบริกรรมแกอาจารยแมในน้ํา อาบเสร็จแลว พึงขึ้นมากอน ทํา
ตัวของตนใหแหงน้ํา นุงผาแลว พึงเช็ดน้ําจากตัวของอาจารย พึงถวายผานุง
พึงถวายผาสังฆาฏิ ถือเอาตั่งสําหรับเรือนไฟมากอน แลวปูอาสนะไว เตรียม
น้ําลางเทา ตั่งรองเทา กระเบื้องเช็ดเทาไว พึงถามอาจารยดวยน้ําฉัน
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ถาประสงคจะเรียนบาลี พึงขอใหอาจารยแสดงบาลีขึ้น ถาประสงค
จะสอบถามอรรถกถา พึงสอบถาม.
อาจารยอยูในวิหารแหงใด ถาวิหารแหงนั้นรก ถาอุตสาหะอยู พึง
ปดกวาดเสีย เมื่อปดกวาดวิหาร พึงขนบาตรจีวรออกกอนแลววางไว ณ ที่
ควรสวนขางหนึ่ง พึงขนผาปูนั่ง และผาปูนอน ฟูก หมอน ออกวางไว ณ ที่
ควรสวนขางหนึ่ง.
เตียงตั่งอันเตวาสิกพึงยกต่ํา ๆ อยาใหครูดสี อยาไหกระทบกระแทก
บานและกรอบประตู ขนออกใหเรียบรอย แลวตั่งไว ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
เขียงรองเตียง กระโถน พนักอิง พึงขนออกทั้งไว ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
เครื่องปูพื้น พึงสังเกตที่ปูไวเดิม แลวขนออกวางไว ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
ถาในวิหารมีหยากเยื่อ พึงกวาดแตเพดานลงมากอน กรอบหนาตาง
และมุมหอง พึงเช็คเสีย ถาฝาเขาทําบริกรรมดวยน้ํามัน หรือพื้นเขาทาสีดํา
ขึ้นรา พึงเอาผาเช็ดน้ําปดแลวเช็ดเสีย ถาพื้นเขามิไดทํา พึงเอาน้ําประพรม
แลวเช็ดเสีย ระวังอยาใหวิหารฟุงดวยธุลี พึงกวาดหยากเยื่อทิ้งเสีย ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง.
เครื่องลาดพื้นพึงผึ่งแดด ชําระ เคาะ ปด แลวขนกลับปูไวตาม
เดิม เขียงรองเตียง พึงผึ่งแดดขัดเช็ดแลวขนกลับตั้งไวที่เดิม เตียงตั้งพึงผึ่ง
แดดขัดสีเคาะเสีย ยกต่ํา ๆ อยาใหครูดสี กระทบกระแทกบานและกรอบประตู
ขนกลับไปใหดี ๆ แลวตั้งไวตามเดิม ฟูก หมอน ผาปูนอน พึงผึ่งแดดทํา
ใหสะอาดตบเสีย แลวนํากลับวางปูไวตามเดิม กระโถน พนักอิง พึงผึ่งแดด
เช็ดถูเสีย แลวขนกลับตั้งไวตามเดิม.
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พึงเก็บบาตรจีวร เมื่อเก็บบาตร พึงเอามือขางหนึ่งจับบาตร เอามือ
ขางหนึ่งลูบคลําใตเตียงหรือใตตั่ง แลวจึงเก็บบาตร แตไมพึงเก็บบาตร บน
พื้นที่ไมมีสิ่งใดรอง.
เมื่อเก็บจีวร พึงเอามือขางหนึ่งถือจีวร เอามือขางหนึ่งลูบราวจีวรหรือ
สายละเดียงแลว ทําชายไวขางนอก ทําชายไวขางใน แลวเก็บจีวร.
ถาลมเจือดวยผงคลี พัดมาแตทิศตะวันออก พึงปดหนาตางคานาตะวันออก ถาพัดมาแตทิศตะวันตก พึงปดหนาตางดานตะวันตก ถาพัดมาแต
ทิศเหนือ พึงปดหนาตางดานเหนือ ถาพัดมาแตทิศใต พึงปดหนาตางดานใต
ถาฤดูหนาวพึงเปดหนาตางกลางวัน ปดกลางคืน ถาฤดูรอน พึงปดหนาตาง
กลางวัน เปดกลางคืน.
ถาบริเวณ ซุมน้ํา โรงฉัน เรือนไฟ วัจจกุฏี รก พึงปดกวาดเสีย
ถาน้ําฉันน้ําใชไมมี พึงจัดตั้งไว ถาน้ําในหมอชําระไมมี พึงตักน้ํามาไวใน
หมอชําระ.
ถาความกะสันบังเกิดแกอาจารย อันเตวาสิกพึงชวยงับ หรือพึง
วานภิกษุอื่นใหชวยระงับ หรือพึงทําธรรมกถาแกอาจารยนั้น ถาความรําคาญ
บังเกิดแกอาจารย อันเตวาสิกพึงชวยบรรเทา หรือพึงวานภิกษุอื่นใหชวย
บรรเทา หรือพึงทําธรรมกถาแกอาจารยนั้น ถาความเห็นผิดบังเกิดแกอาจารย
อันเตวาสิกพึงใหสละเสีย หรือพึงวานภิกษุอื่นใหชวย หรือพึงทําธรรมกถาแก
อาจารยนั้น ถาอาจารยตองอาบัติหนัก ควรปริวาส อันเตวาสิกพึงทําความ
ขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ สงฆพึงใหปริวาสแกอาจารย ถาอาจารย
ควรชักเขาหาอาบัติเดิม อันเตวาสิกพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไร
หนอ สงฆพึงชักอาจารยเขาหาอาบัติเดิม ถาอาจารยควรมานัต อันเตวาสิกกพึง
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ทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ สงฆพึงใหมานัตแกอาจารย ถา
อาจารยควรอัพภาน อันเตวาสิกพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ
สงฆพึงอัพภานอาจารย.
ถาสงฆปรารถนาจะทํากรรมแกอาจารย คือ ตัชชนียกรรม นิยสกรรม
ปพพาชยนีกรรม ปฏิสารณียกรรม หรืออุกเขปนียกรรม อันเตวาสิกพึงทําความ
ขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ สงฆไมพึงทํากรรมแกอาจารย หรือสงฆ
พึงนอมไปเพื่อกรรมสถานเบา หรืออาจารยนั้นถูกสงฆลงตัชชนียกรรม นิยสกรรม ปพพาชนียกรรม ปฏิสารณียกรรม หรืออุกเขปณียกรรมแลว อันเตวาสิก
พึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ อาจารยพึงประพฤติชอบ พึง
หายเยอหยิ่ง พึงพระพฤติแกตัว สงฆพึงระงับกรรมนั้นเสีย.
ถาจีวรของอาจารยจะตองซัก อันเตวาสิกพึงซัก หรือพึงทําความขวน
ขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ ใคร ๆ พึงซักชีวรของอาจารย ถาจีวรของอา
จารยจะตองทํา อันเตวาสิกพึงทํา หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยาง
ไรหนอใคร ๆ พึงทําจีวรของอาจารย ถาน้ํายอมของอาจารยจะตองตม อันเตวาสิกพึงตม หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ ใคร ๆ พึงตมน้ํา
ยอมของอาจารย ถาจีวรของอาจารยจะตองยอม อันเตวาสิกพึงยอมหรือพึงทํา
ความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ ใคร ๆ พึงยอมจีวรของอาจารย
เมื่อยอมจีวร พึงยอมพลิกกลับไปกลับมาใหดี ๆ เมื่อหยาดน้ํายอมยังหยดไม
ขาดสาย ไมพึงหลีกไปเสีย.
อันเตวาสิกไมบอกอาจารยกอน ไมพึงใหบาตรแกภิกษุบางรูป ไมพึง
รับบาตรของภิกษุบางรูป ไมพึงใหจีวรแกภิกษุบางรูป ไมพึงรับจีวรของภิกษุ
บางรูป ไมพึงใหบริขารแกภิกษุบางรูป ไมพึงรับบริขารของภิกษุบางรูป ไม
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พึงปลงผมใหภิกษุบางรูป ไมพึงใหภิกษุบางรูปปลงผมให ไมพึงทําบริกรรม
แกภิกษุบางรูป ไมพึงใหภิกษุบางรูปทําบริกรรมให ไมพึงทําความขวนขวาย
แกภิกษุบางรูป ไมพึงสั่งใหภิกษุบางรูปทําความขวนขวาย ไมพึงเปนปจฉา
สมณะของภิกษุบางรูป ไมพึงพาภิกษุบางรูปไปเปนปจฉาสมณะ ไมพึงนํา
บิณฑบาตไปใหภิกษุบางรูป ไมพึงใหภิกษุบางรูปนําบิณฑบาตมาให ไมลา
อาจารยกอน ไมพึงเขาบาน ไมพึงไปปาชา ไมพึงหลีกไปสูทิศ ถาอาจารย
อาพาธ พึงพยาบาลจนตลอดชีวิต พึงรอจนกวาจะหาย.
อาจริยวัตร จบ
อันเตวาสิกวัตร
[๙๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อาจารยพึงประพฤติชอบในอันเตวาสิก.
วิธีพระพฤติชอบในอันเตวาสิกนั้น ดังตอไปนี้:ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อาจารยพึงสงเคราะห อนุเคราะหอันเตวาสิก
ดวยสอนบาลีและอรรถกถา ดวยใหโอวาทและอนุศาสน.
ถาอาจารยมีบาตร อันเตวาสิกไมมีบาตร อาจารยพึงใหบาตรแกอันเตวาสิก หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ บาตรพึงบังเกิด
แกอันเตวาสิก.
ถาอาจารยมีจีวร อันเตวาสิกไมมีจีวร อาจารยพึงใหจีวรแกอันเตวาสิก
หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ จีวรพึงบังเกิดแกอันเตวาสิก
ถาอาจารยมีบริขาร อันเตวาสิกไมมีบริขาร อาจารยพึงใหบริขารแก
อันเตวาสิก หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ บริขารพึง
บังเกิดแกอันเตวาสิก.
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ถาอันเตวาสิกอาพาธ อาจารยลุกแตเขาตรู แลวพึงใหไมชําระฟนให
น้ําลางหนา ปูอาสนะไว.
ถายาคูมี พึงลางภาชนะ แลวนํายาคูเขาไปให เมื่ออันเตวาสิกดื่มยาคู
แลวพึงใหน้ํา รับภาชนะมาถือต่ํา ๆ อยาใหกระทบกัน ลางใหสะอาดแลวเก็บ
ไว เมื่ออันเตวาสิกลุกแลว พึงเก็บอาสนะ ถาที่นั้นรก พึงกวาดที่นั้นเสีย.
ถาอันเตวาสิกประสงคจะเขาบาน พึงใหผานุง พึงรับผานุงผลัดมา
พึงใหประคตเอว พึงพับผาสังฆาฏิเปนชั้นให พึงลางบาตรแลวใหพรอมทั้งน้ํา
ดวยพึงปูผาอาสนะที่นั่งฉันไว ดวยกําหนดในใจวา เพียงเวลาเทานี้อันเตวาสิก
จักกลับมา น้ําลางเทา ตั่งรองเทา กระเบื้องเช็ดเทา พึงเตรียมตั้งไว พึงลุก
ขึ้นรับบาตรและจีวร พึงรับผานุงมา.
ถาจีวรชุมเหงื่อ พึงผึ่งแดดไวครูหนึ่ง แตไมพึงผึ่งทิ้งไวที่แดด.
พึงพับจีวร เมื่อพับจีวร พึงพับใหเหลื่อมมุมกัน ๔ นิ้ว ดวยตั้งใจ
มิใหมีรอยพับตรงกลาง พึงทําประคตเอวไวในขนดอันตรวาสก.
ถาบิณฑบาตมี และอันเตวาสิกประสงคจะฉัน พึงใหน้ําแลว นํา
บิณฑบาตรเขาไปให พึงถามอันเตวาสิกดวยน้ําฉัน เมื่ออันเตวาสิกฉันแลวพึง
ใหน้ํา รับบาตรมาถือต่ํา ๆ อยาใหกระทบ ลางใหสะอาด เช็ดใหแหงแลวผึ่ง
ไวที่แดดครูหนึ่ง แตไมพึงผึ่งทิ้งไวที่แดด.
พึงเก็บบาตรจีวร เมื่อเก็บบาตร พึงเอามือขางหนึ่งจับบาตร เอามือ
ขางหนึ่งลูบคลําใตเตียงหรือใตตั่ง แลวเก็บบาตร แตไมพึงเก็บบาตรไวบนพื้น
ที่ไมมีสิ่งใดรอง.
เมื่อเก็บจีวร เอามือขางหนึ่งถือจีวร เอามือขางหนึ่งลูบราวจีวรหรือ
สายระเดียง แลวทําชายไวขางนอก ทําขนดไวขางใน แลวจึงเก็บจีวร.
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เมื่ออันเตวาสิกลุกแลว พึงเก็บอาสนะ เก็บน้ําลางเทา ตั่งรองเทา
กระเบื้องเช็ดเทา ถาที่นั้นรก พึงกวาดที่นั้นเสีย.
ถาอันเตวาสิกใครจะสรงน้ํา พึงจัดน้ําสรงให ถาตองการน้ําเย็น พึง
จัดน้ําเย็นให ถาตองการน้ํารอน พึงจัดน้ํารอนให.
ถาอันเตวาสิกประสงคจะเขาเรือนไฟ พึงบดจุณ แชดิน ถือตั่งสํารับ
เรือนไฟไป ใหตั่งสําหรับเรือนไฟ แลวรับจีวรมาวางไว ณ ที่ควรสวนขาง
หนึ่ง พึงใหจุณ ใหดิน.
ถาอุตสาหะอยู พึงเขาเรือนไฟ เมื่อเขาเรือนไฟ พึงเอาดินทาหนา
ทั้งขางหนาทั้งขางหลัง แลวเขาเรือนไฟ ไมพึงนั่งเบียดภิกษุผูเถระ ไมพึง
หามกันอาสนะภิกษุใหม พึงทําบริกรรมแกอันเตวาสิกในเรือนไฟ.
เมื่อออกจากเรือนไฟ พึงถือตั่งสําหรับเรือนไฟ แลวปดทั้งขางหนา
ทั้งขางหลัง ออกจากเรือนไฟ.
พึงทําบริกรรมแกอันเตวาสิกแมในน้ํา อาบเสร็จแลวพึงขึ้นมากอน
ทําตัวของตนใหแหงน้ํา นุงผาแลวพึงเช็ดน้ําจากตัวของอันเตวาสิก พึงใหผานุง
พึงใหผาสังฆาฏิ พึงถือตั่งสําหรับเรือนไฟมากอน แลวปูอาสนะไว เตรียมน้ํา
ลางเทา ตั่งรองเทา กระเบื้องเช็ดเทาไว พึงถามอันเตวาสิกาดวยน้ําฉัน.
อันเตวาสิกอยูในวิหารแหงใด ถาวิหารแหงนั้นรก ถาอุตสาหะอยู
พึงปดกวาดเสีย เมื่อปดกวาดวิหาร พึงขนบาตรจีวรออกกอน แลววางไว ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง พึงขนผาปูนั่ง และผาปูนอน ฟูก หมอน ออกวางไว ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
เตียงตั่งอาจารยพึงยกต่ํา ๆ อยาใหครูดสี อยาใหกระทบกระแทกบาน
และกรอบประตู ขนออกใหเรียบรอย แลวตั้งไว ณ ทีควรสวนขางหนึ่ง เขียง
รองเตียง กระโถน พนักอิง พึงขนออกวางไว ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง เครื่อง
ปูพื้นพึงสังเกตที่ปูไวเดิม แลวขนออกวางไว ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.

พระวินัยปฎก มหาวรรค เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 189
ถาในวิหารมีหยากเยื่อ พึงกวาดแตเพดานลงมากอน กรอบหนาตาง
และมุมหองพึงเช็ดเสีย ถาฝาเขาทําบริกรรมดวยน้ํามัน พื้นเขาทาสีดําขึ้นรา
พึงเอาผาชุบน้ําบิดแลวเช็ดเสีย ถาพื้นเขามิไดทํา พึงเอาน้ําประพรมแลว เช็ด
ระวังอยาใหวิหารฟุงดวยธุลี พึงกวาดหยากเยื่อทิ้งเสีย ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
เครื่องลาดพื้นพึงผึ่งแดดชําระเคาะปดเสีย ขนกลับปูไวตามเดิม เขียงรองเตียง
พึงผึ่งแดดขัดเช็ดเสีย ขนกลับตั้งไวที่เดิม เตียงตั่งพึงผึ่งแดดขัดสีเคาะเสีย ยก
ต่ํา ๆ อยาใหครูดสี อยาใหกระทบกระแทกบานและกรอบประ ขึ้นกลับไป
ใหดี ๆ แลวตั้งไวตามเดิม ฟูก หมอน ผาปูนั่ง ผาปูนอน พึงผึ่งแดดทําให
สะอาดตบเสียแลวนํากลับวางปูไวตามเติม กระโถน พนักพิง พึงผึ่งแดดเช็ดถู
เสียแลวขนกลับตั้งไวตามเดิม.
พึงเก็บบาตรจีวร เมื่อเก็บบาตร พึงเอามือขางหนึ่งจับบาตร เอามือ
ขางหนึ่งลูบคลําใตเตียงหรือใตตั่ง แลวจึงเก็บบาตร แตไมพึงวางบาตรบนพื้น
ที่ไมสิ่งใดรอง.
เมื่อเก็บจีวร พึงเอามือขางหนึ่งถือจีวร เอามือขางหนึ่งลูบราวจีวร
หรือสายระเดียงแลว ทําชายไวขางนอก ทําขนดไวขางใน แลวจึงเก็บจีวร.
ถาลมเจือดวยผงคลีพัดมาแตทิศตะวันออก พึงปดหนาตางดาน
ตะวันออก ถาพัดมาแตทิศตะวันตก พึงปดหนาตางดานตะวันตก ถาพัดมา
แตทิศเหนือ พึงปดหนาตางดานเหนือ ถาพัดมาแตทิศใต พึงปดหนาตางดานใต
ถาฤดูหนาวพึงเปดหนาตางกลางวัน ปดกลางคืน ถาฤดูรอนพึงปดหนาตาง
กลางวัน เปดกลางคืน.
ถาบริเวณ ซุมน้ํา โรงฉัน เรือนไฟ วัจจกุฎี รก พึงปดกวาดเสีย
ถาน้ําฉัน น้ําใชไมมี พึงจัดตั้งไว ถาน้ําในหมอชําระไมมี พึงตักน้ําไวใน
หมอชําระ.
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ถาความกระสันบังเกิดแกอันเตวาสิก อาจารยพึงชวยระงับ หรือพึงวาน
ภิกษุอื่นใหชวยระงับ หรือพึงทําธรรมกถาแกอันเตวาสิกนั้น ถาความรําคาญ
บังเกิดแกอันเตวาสิก อาจารยพึงบรรเทาหรือพึงวานภิกษุอื่นใหชวยบรรเทา
หรือพึงทําธรรมกถาแกอันเตวาสิกนั้น ถาความเห็นผิดบังเกิดแกอันเตวาสิก
อาจารยพึงใหสละเสีย หรือพึงวานภิกษุอื่นใหชวย หรือพึงทําธรรมกถาแกอัน
เตวาสิกนั้น ถาอันเตวาสิกตองอาบัติหนัก ควรปริวาส อาจารยพึงทําความ
ขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ สงฆพึงใหปริวาสแกอันเตวาสิก ถาอัน
เตวาสิกควรชักเขาหาอาบัติเดิม อาจารยพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบาย
อยางไรหนอ สงฆพึงชักอันเตวาสิกเขาหาอาบัติเดิม ถาอันเตวาสิกควรมานัต
อาจารยพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ สงฆพึงใหมานัตแก
อันเตวาสิก ถาอันเตวาสิกควรอัพภาน อาจารยพึงทําความขวนขวายวา ดวย
อุบายอยางไรหนอ สงฆพึงอัพภานอันเตวาสิก.
ถาสงฆปรารถนาจะทํากรรมแกอันเตวาสิก คือ ตัชชนียกรรม นิยสกรรม ปพพาชนียกรรม ปฏิสารนียกรรม หรืออุกเขปนียกรรม อาจารยพึงทํา
ความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ สงฆไมพึงทํากรรมแกอันเตวาสิก
หรือสงฆพึงนอมไปเพื่อกรรมสถานเบา หรืออันเตวาสิกนั้นถูกสงฆลงตัชชนียกรรม นิยสกรรม ปพพาชนียกรรม ปฏิสารณียกรรม หรืออุกเขปนียกรรม
แลว อาจารยพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ อันเตวาสิกพึง
ประพฤติชอบ พึงหายเยอหยิ่ง พึงพระพฤติแกตัว สงฆพึงระงับกรรมนั้นเสีย.
ถาจีวรของอันเตวาสิกจะตองซัก อาจารยพึงบอกวา เธอพึงซักอยางนี้
หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ ใคร ๆ พึงซักจีวรของอัน
เตวาสิก ถาจีวรของอันเตวาสิกจะตองทํา อาจารยพึงบอกวา เธอพึงทําอยางนี้
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หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ ใคร ๆ พึงทําจีวรของอัน
เตวาสิก ถาน้ํายอมของอันเตวาสิกจะตองตม อาจารยพึงบอกวา เธอพึงตม
อยางนี้ หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ ใคร ๆ พึงตมน้ํา
ยอมของอันเตวาสิก ถาจีวรของอันเตวาสิกจะตองยอม อาจารยพึงบอกวา เธอ
พึงยอมอยางนี้ หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ ใคร ๆ
พึงยอมจีวรของอันเตวาสิก เมื่อยอมจีวร พึงยอมพลิกกลับไปกลับมาใหดี ๆ
เมื่อหยาดน้ํายอมยังหยดไมขาดสาย ไมพึงหลีกไปเสีย ถาอันเตวาสิกอาพาธ
พึงพยาบาลจนตลอดชีวิต พึงรอจนกวาจะหาย
อันเตวาสิกวัตร จบ
วาดวยการประณาม
[๙๕] ก็โดยสมัยนั้นแล อันเทวาสิกทั้งหลายไมประพฤติชอบใน
อาจารยทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมี
พระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อันเตวาสิกจะไมประพฤติชอบใน
อาจารยไมได รูปใดไมประพฤติชอบ ตองอาบัติทุกกฏ
พวกอันเตวาสิกยังไมพระพฤติชอบตามเดิม ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตใหประณามอันเตวาสิกผูไมประพฤติชอบ.
วิธีประณาม
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อาจารยพึงประณามอันเตวาสิกอยางนี้วา ฉัน
ประณามเธอ เธออยาเขามา ณ ที่นี้ เธอจงขนบาตรจีวรของเธอออกไปเสีย
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หรือพึงประณามวา เธอไมตองวอุปฐากฉัน ดังนี้ ก็ได อาจารยยอมยังอันเตวาสิก
ใหรูดวยกายก็ได ใหรูดวยวาจาก็ได ใหรูดวยทั้งกายเละวาจาก็ได อันเตวาสิก
ชื่อวาเปนอันถูกประณามแลว ถามิใหรูดวยกาย มิใหรูดวยวาจา มิใหรูดวย
ทั้งกายและวาจา อันเตวาสิกไมชื่อวาถูกประณาม.
สมัยตอมา พวกอันเตวาสิกถูกประณามแลว ไมขอใหอาจารยอดโทษ
ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหอันเตวาสิกขอใหอาจารยอดโทษ
พวกอันเตวาสิกไมยอมขอใหอาจารยอดโทษอยางเดิม ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
อันเตวาสิกถูกประณามแลวจะไมขอใหอาจารยอดโทษไมได รูปใดไมขอให
อาจารยอดโทษตองอาบัติทุกกฏ.
สมัยตอมา อาจารยทั้งหลายอันเหลาอันเตวาสิกขอไหอดโทษอยูก็ไมยอม
อดโทษ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหอาจารยอดโทษ.
อาจารยทั้งหลายยังไมยอมอดโทษอยางเดิม พวกอันเตวาสิกหลีกไป
เสียบา สึกเสียบาง ไปเขารีดเดียรถียเสียบาง ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทุกเรื่อง
นั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
อาจารยอันพวกอันเตวาสิกขอใหอดโทษอยู จะไมยอมอดโทษไมได รูปใดไม
ยอมอดโทษ ตองอาบัติทุกกฏ.
สมัยตอมา อาจารยทั้งหลายประณามอันเตวาสิกผูประพฤติชอบ ไม
ประณามอันเตวาสิกผูพระพฤติมิชอบ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อันเตวาสิกผู
ประพฤติชอบ อาจารยไมพึงประณาม รูปใดประณาณ ตองอาบัติทุกกฏ แต
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อันเตวาสิกผูพระพฤติมิชอบ อาจารยจะไมประณามไมได รูปใดไมประณาม
ตองอาบัติทุกกฏ.
องคแหงการประณาม
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อาจารยพึงประณามอันเตวาสิกผูประกอบดวยองค
๑. หาความรักใครอยางยิ่งในอาจารยมิได.
๒. หาความเลื่อมใสอยางยิ่งมิได.
๓. หาความละอายอยางยิ่งมิได.
๔ หาความเคารพอยางยิ่งมิได และ
๕. หาความหวังดีตออยางยิ่งมิได.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อาจารยพึงประณามอันเตวาสิกผูประกอบดวยองค
๕ นี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อาจารยไมพึงประณามอันเตวาสิก ผูประกอบ
ดวยองค ๕ คือ:๑. มีความรักใครอยางยิ่งในอาจารย.
๒. มีความเลื่อมใสอยางยิ่ง.
๓. มีความละอายอยางยิ่ง.
๔. มีความเคารพอยางยิ่ง และ
๕. มีความหวังดีตออยางยิ่ง.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อาจารยไมพึงประณามอันเตวาสิก ผูประกอบ
ดวยองค ๕ นี้แล.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อันเตวาสิกผูประกอบดวยองค ๕ ควรประณาม
๑. หาความรักใครอยางยิ่งในอาจารยมิได.
๒. หาความเลื่อมใสอยางยิ่งมิได.
๓. หาความละอายอยางยิ่งมิได.
๔. หาความเคารพอยางยิ่งมิได และ
๕. หาความหวังดีตออยางยิ่งมิได.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อันเตวาสิกผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล ควร
ประณาม.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อันเตวาสิกผูประกอบดวยองค ๕ ไมควรประณาม
๑. มีความรักใครอยางยิ่งในอาจารย.
๒. มีความเลื่อมใสอยางยิ่ง.
๓. มีความละอายอยางยิ่ง.
๔. มีความเคารพอยางยิ่ง และ
๕ มีความหวังดีตออยางยิ่ง.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อันเตวาสิกผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมควร
ประณาม.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อันเตวาสิกผูประกอบดวยองค ๕ อาจารยเมื่อไม
ประณาม มีโทษ เมื่อประณาม ไมมีโทษ คือ:๑. หาความรักใครอยางยิ่งในอาจารยมิได
๒. หาความเลื่อมใสอยางยิ่งมิได.
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๓. หาความละอายอยางยิ่งมิได.
๔. หาความเคารพอยางยิ่งมิได และ
๕. หาความหวังดีตออยางยิ่งมิได.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อันเตวาสิกผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล อาจารย
เมื่อไมประณาม มีโทษ เมื่อประณาม ไมมีโทษ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อันเตวาสิกผูประกอบดวยองค ๕ อาจารยเมื่อ
ประณาม มีโทษ เมื่อไมประณาม ไมมีโทษ คือ:๑. มีความรักใครอยางยิ่งในอาจารย.
๒. มีความเลื่อมใสอยางยิ่ง.
๓. มีความละอายอยางยิ่ง.
๔. มีความเคารพอยางยิ่ง และ
๕. มีความหวังดีตออยางยิ่ง
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อันเตวาสิกผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล อาจารย
เมื่อประณาม มีโทษ เมื่อไมประณาม ไมมีโทษ.
การใหนิสัย
[๙๖] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายคิดวา เรามีพรรษาได ๑๐ แลว
เรามีพรรษาได ๑๐ แลว ดังนี้ แตยังเปนผูเขลา ไมเฉียบแหลม ยอมใหนิสัย
ปรากฏวาพวกอาจารยเปนผูเขลา พวกอันเตวาสิกเปนผูฉลาด ปรากฏวาพวก
อาจารยเปนผูไมเฉียบแหลม พวกอันเตวาสิกเปนผูเฉียบแหลม ปรากฏวาพวก
อาจารยเปนผูไดยินไดฟงนอย พวกอันเตวาสิกเปนผูไดยินไดฟงมาก, ปรากฏ
วาพวกอาจารยเปนผูมีปญญาทราม พวกอันเตวาสิกเปนผูมีปญญา.
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บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย . . . ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา
ไฉนภิกษุทั้งหลายจึงไดอางวา เรามีพรรษาได ๑๐ แลว เรามีพรรษาได ๑๐
แลว ดังนี้ แตยังเปนผูเขลา ไมเฉียบแหลม ใหนิสัย ปรากฏวาพวกอาจารย
เปนผูเขลา พวกอันเตวาสิกเปนผูฉลาด ปรากฏวาพวกอาจารยเปนผูไม
เฉียบแหลม พวกอันเตวาสิกเปนผูเฉียบแหลม ปรากฏวาพวกอาจารยเปนผู
ไดยินไดฟงนอย พวกอันเตวาสิกเปนผูไดยินไดฟงมาก, ปรากฏวาพวกอาจารย
เปนผูมีปญญาทราม พวกอันเตวาสิกเปนผูมีปญญา แลวกราบทูลเรื่องนั้น แด
พระผูมีพระภาคเจา.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคะเจาทรงสอบถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขาววาภิกษุ
ทั้งหลายอางวา เรามีพรรษาได ๑๐ แลว เรามีพรรษาได ๑๐ แลว ดังนี้ แต
ยังเปนผูเขลาไมเฉียบแหลม ใหนิสัย ปรากฏวาพวกอาจารยเปนผูเขลา . . .พวก
อันเตวาสิก เปนผูมีปญญา จริงหรือ ?
ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียน
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียน. . . ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถา
รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเขลา ไมเฉียบแหลม
ไมพึงใหนิสัย รูปใดให ตองอาบัติทุกกฏ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุผูฉลาด ผูสามารถมีพรรษาได
๑๐ หรือมีพรรษาเกิน ๑๐ ใหนิสัย.
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นิสัยระงับจากอุปชฌายและอาจารย
[๙๗] ก็โดยสมัยนั้นแล เมื่ออาจารยและอุปชฌายหลีกไปเสียก็ดี สึก
เสียก็ดี ถึงมรณภาพก็ดี ไปเขารีดเดียรถียก็ดี ภิกษุทั้งหลายไมรูวานิสัยระงับ
พวกเธอจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นิสัยระงับจากอุปชฌายะ ๕ อยาง ดังนี้ คือ:๑. อุปชฌายะหลีกไป
๒. สึกเสีย
๓. ถึงมรณภาพ
๔. ไปเขารีดเดียรถีย และ
๕. สั่งบังคับ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นิสัยระงับจากอุปชฌายะ ๕ อยางนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นิสัยระงับจากอาจารย ๖ อยาง ดังนี้ คือ:๑. อาจารยหลีกไป.
๒. สึกเสีย.
๓. ถึงมรณภาพ.
๔. ไปเขารีดเดียรถีย.
๕. สั่งบังคับ และ
๖. ไปรวมเขากับอุปชฌายะ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นิสัยระงับจากอาจารย ๖ อยางนี้ แล.
การใหนิสัย จบ
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องค ๕ แหงภิกษุผูใหอุปสมบท ๑๖ หมวด
กัณหปกษ ๑
[๙๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ ไมพึงให
อุปสมบท ไมพึงใหนิสัย ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก คือ
๑. ไมประกอบดวยกองศีล อันเปนของพระอเสขะ.
๒. ไมประกอบดวยกองสมาธิ อันเปนของพระอเสขะ.
๓. ไมประกอบดวยกองปญญา อันเปนของพระอเสขะ.
๔. ไมประกอบดวยกองวิมุตติ อันเปนของพระอเสชะ และ
๕. ไมประกอบดวยกองวิมุตติญาณทัสสนะ อันเปนของพระอเสขะ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมพึงให
อุปสมบท ไมพึงใหนิสัย ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก.
ศุกลปกษ ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ พึงใหอุปสมบท พึง
ใหนิสัย พึงใหสามเณรอุปฏฐาก คือ:๑. ประกอบดวยกองศีล อันเปนของพระอเสขะ.
๒. ประกอบดวยกองสมาธิ อันเปนของพระอเสขะ.
๓. ประกอบดวยกองปญญา อันเปนของพระอเสขะ.
๔. ประกอบดวยกองวิมุตติ อันเปนของพระอเสขะ และ
๕. ประกอบดวยกองวิมุตติญาณทัสสนะ อันเปนของพระอเสขะ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค นี้แล พึงใหอุปสมบท
พึงใหนิสัย พึงใหสามเณรอุปฏฐาก.
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กัณหปกษ ๒
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก ไมพึงให
อุปสมบท ไมพึงใหนิสัย ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก คือ:๑. ตนเองไมประกอบดวยกองศีล อันเปนของพระอเสขะ และไม
ชักชวนผูอื่นในกองศีล อันเปนของพระอเสขะ.
๒. ตนเองไมประกอบดวยกองสมาธิ อันเปนของพระอเสขะ และ
ไมชักชวนผูอื่นในกองสมาธิ อันเปนของพระอเสขะ.
๓. ตนเองไมประกอบดวยกองปญญา อัน เปนของพระอเสขะ และ
ไมชักชวนผูอื่นในกองปญญา อันเปนของพระอเสขะ.
๔. ตนเองไมประกอบดวยกองวิมุตติ อันเปนของพระอเสขะ และ
ไมชักชวนผูอื่นในกองวิมุตติ อันเปนของพระอเสขะ และ
๕. ตนเองไมประกอบดวยกองวิมุตติญาณทัสสนะ อันเปนของพระ
อเสขะ และไมชักชวนผูอื่นในกองวิมุตติญาณทัสสนะ อันเปนของพระอเสขะ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมพึงให
อุปสมบท ไมพึงใหนิสัย ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก.
ศุกลปกษ ๒
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ พึงใหอุปสมบท พึง
ใหนิสัย พึงใหสามเณรอุปฏฐาก คือ:๑. ตนเองประกอบดวยกองศีล อันเปนของพระอเสขะ และชักชวน
ผูอื่นในกองศีล อันเปนของพระอเสขะ.
๒. ตนเองประกอบดวยกองสมาธิ อันเปนของพระอเสขะ และชัก
ชวนผูอื่นในกองสมาธิ อันเปนของพระอเสขะ.
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๓. ตนเองประกอบดวยกองปญญา อันเปนของพระอเสขะ และชัก
ชวนผูอื่นในกองปญญา อันเปนของพระอเสขะ.
๔. ตนเองประกอบดวยกองวิมุตติ อันเปนของพระอเสขะ และชัก
ชวนผูอื่นในกองวิมุตติ อันเปนของพระอเสขะ และ
๕. ตนเองประกอบดวยกองวิมุตติญาณทัสสนะ อันเปนของพระอเสขะ
และชักชวนผูอื่นในกองวิมุตติญาณทัสสนะ อันเปนของพระอเสขะ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล พึงใหอุปสมบท
พึงใหนิสัย พึงใหสามเณรอุปฏฐาก.
กัณหปกษ ๓
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก ไมพึงให
อุปสมบท ไมพึงใหนิสัย ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก คือ:๑. เปนผูไมมีศรัทธา.
๒. เปนผูไมมีหิริ.
๓. เปนผูไมมีโอตตัปปะ.
๔. เปนผูเกียจคราน และ
๕. เปนผูมีสติฟนเฟอน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมพึงให
อุปสมบท ไมพึงใหนิสัย ไมพึงไหสามเณรอุปฏฐาก.
ศุกลปกษ ๓
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ พึงใหอุปสมบท พึง
ใหนิสัย พึงใหสามเณรอุปฏฐาก คือ:-
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๑. เปนผูมีศรัทธา.
๒. เปนผูมีหิริ.
๓. เปนผูมีโอตตัปปะ.
๔. เปนผูปรารภความเพียร และ
๕. เปนผูมีสติตั้งมั่น.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล พึงใหอุปสมบท
พึงใหนิสัย พึงใหสามเณรอุปฏฐาก.
กัณหปกษ ๔
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีกไมพึงให
อุปสมบท ไมพึงใหนิสัย ไมพึงใหสามเณรอุปฏราก คือ:๑. เปนผูวิบัติดวยศีล ในอธิศีล.
๒. เปนผูวิบัติดวยอาจาระ ในอัธยาจาระ.
๓. เปนผูวิบัติดวยทิฏฐิ ในทิฏฐิยิ่ง.
๔. เปนผูไดยินไดฟงนอย และ
๕. เปนผูมีปญญาทราม.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมพึงให
อุปสมบทไมพึงใหนิสัย ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก.
ศุกลปกษ ๔
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ พึงใหอุปสมบท พึง
ใหนิสัย พึงใหสามเณรอุปฏฐาก คือ:-
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๑. เปนผูไมวิบัติดวยศีล ในอธิศีล.
๒. เปนผูไมวิบัติดวยอาจาระ ในอัธยาจาระ.
๓. เปนผูไมวิบัติดวยทิฏฐิ ในทิฏฐิยิ่ง.
๔. เปนผูไดยินไดฟงมาก และ
๕. เปนผูมีปญญา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล พึงใหอุปสมบท
พึงใหนิสัย พึงใหสามเณรอุปฏฐาก.
กัณหปกษ ๕
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก ไมพึงให
อุปสมบท ไมพึงใหนิสัย ไมพึงใหสานเณรอุปฏฐาก คือ:๑. ไมสามารถจะพยาบาลเอง หรือใหผูอื่นพยาบาลอันเตวาสิก หรือ
สัทธิวิหาริกผูอาพาธ.
๒. ไมสามารถจะระงับเอง หรือหาผูอื่นใหชวยระงับความกระสัน.
๓. ไมสามารถจะบรรเทาเอง หรือหาผูอื่นใหชวยบรรเทา ความเบื่อ
หนายอันเกิดขึ้นแลวโดยธรรม.
๔. ไมรูจักอาบัติ และ
๕. ไมรูจักวิธีออกจากอาบัติ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมพึงให
อุปสมบท ไมพึงใหนิสัย ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก.
ศุกลปกษ ๕
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ พึงใหอุปสมบท พึง
ใหนิสัย พึงใหสามเณรอุปฏฐาก คือ:-
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๑. อาจจะพยาบาลเองหรือใหผูอื่นพยาบาลอันเตวาสิกหรือสัทธิวิหาริก
ผูอาพาธ.
๒. อาจจะระงับเอง หรือหาผูอื่นใหชวยระงับความกระสัน.
๓. อาจจะบรรเทาเอง หรือหาผูอื่นใหชวยบรรเทาความเบื่อหนาย
อันเกิดขึ้นแลวโดยธรรม.
๔. รูจักอาบัติ และ
๕. รูจักวิธีออกจากอาบัติ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล พึงใหอุปสมบท
พึงใหนิสัย พึงใหสามเณรอุปฏฐาก.
กัณหปกษ ๖
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก ไมพึงให
อุปสมบท ไมพึงใหนิสัย ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก คือ:๑. ไมอาจจะฝกปรืออันเตวาสิกหรือสัทธิวิหาริก ในสิกขาอันเปน
อภิสมาจาร.
๒. ไมอาจจะแนะนําในสิกขา อันเปนสวนเบื้องตนแหงพรหมจรรย.
๓. ไมอาจจะแนะนําในธรรมอันยิ่งขึ้นไป.
๔. ไมอาจจะแนะนําในวินัยอันยิ่งขึ้นไป และ
๕. ไมอาจจะเปลื้องความเห็นผิดอันเกิดขึ้นแลวโดยธรรม.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมพึงให
อุปสมบท ไมพึงใหนิสัย ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก.
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ศุกลปกษ ๖
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ พึงใหอุปสมบท พึง
ใหนิสัย พึงใหสามเณรอุปฏฐาก คือ:๑. อาจจะฝกปรืออันเตวาสิกหรือสัทธิวิหาริก ในสิกขาอันเปน
อภิสมาจาร.
๒. อาจจะแนะนําใหสิกขา อันเปนสวนเบื้องตน แหงพรหมจรรย.
๓. อาจจะแนะนําในธรรมอันยิ่งขึ้นไป.
๔. อาจจะแนะนําในวินัยอันยิ่งขึ้นไป และ
๕. อาจจะเปลื้องความเห็นผิดอันเกิดขึ้นแลวโดยธรรม.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล พึงให
อุปสมบท พึงใหนิสัย พึงใหสามเณรอุปฏฐาก.
กัณหปกษ ๗
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก ไมพึงให
อุปสมบท ไมพึงใหนิสัย ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก คือ:๑. ไมรูจักอาบัติ.
๒. ไมรูจักอนาบัติ.
๓. ไมรูจักอาบัติเบา.
๔. ไมรูจักอาบัติหนัก และ
๕. เธอจําปาติโมกขทั้งสองไมไดดีโดยพิสดาร จําแนกไมไดดวยดี
ไมคลองแคลวดี วินิจฉัยไมเรียบรอย โดยสุตตะ โดยอนุพยัญชนะ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมพึงให
อุปสมบท ไมพึงใหนิสัย ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก.
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ศุกลปกษ ๗
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบองค ๕ พึงใหอุปสมบท พึงให
นิสัย พึงใหสามเณรอุปฏฐาก คือ:๑. รูจักอาบัติ.
๒. รูจักอนาบัติ.
๓. รูจักอาบัติเบา.
๔. รูจักอาบัติหนัก และ.
๕. เธอจําปาติโมกขทั้งสองไดดีโดยพิสดาร จําแนกดี คลองแคลวดี
วินิจฉัยเรียบรอย โดยสุตตะ โดยอนุพยัญชนะ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล พึงใหอุปสมบท
พึงใหนิสัย พึงใหสามเณรอุปฏฐาก.
กัณหปกษ ๘
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก ไมพึงไห
อุปสมบท ไมพึงใหนิสัย ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก คือ:๑. ไมรูจักอาบัติ.
๒. ไมรูจักอนาบัติ.
๓. ไมรูจักอาบัติเบา.
๔. ไมรูจักอาบัติหนัก และ
๕. มีพรรษาหยอน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมพึงไห
อุปสมบท ไมพึงใหนิสัย ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก.
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ศุกลปกษ ๘
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ พึงใหอุปสมบท พึง
ใหนิสัย พึงใหสามเถรอุปฏฐาก คือ:๑. รูจักอาบัติ.
๒. รูจักอนาบัติ.
๓. รูจักอาบัติเบา.
๔. รูจักอาบัติหนัก และ
๕. มีพรรษาได ๑๐ หรือมีพรรษาเกิน ๑.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล พึงใหอุปสมบท
พึงใหนิสัย พึงใหสามเณรอุปฏฐาก.
องค ๕ แหงภิกษุผูใหอุปสมบท ๑๖ หมวด จบ
องค ๖ แหงภิกษุผูใหอุปสนบท ๑๖ หมวด
กัณหปกษ ๑
[๙๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ ไมพึงให
อุปสมบท ไมพึงใหนิสัย ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก คือ:๑. ไมประกอบดวยกองศีล อันเปนของพระอเสขะ.
๒. ไมประกอบดวยกองสมาธิ อันเปนของพระอเสุขะ.
๓. ไมประกอบดวยกองปญญา อันเปนของพระอเสขะ.
๔. ไมประกอบดวยกองวิมุตติ อันเปนของพระอเสขะ.
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๕. ไมประกอบดวยกองวิมุตติญาณทัสสนะ อันเปนของพระอเสขะ
และ
๖. มีพรรษาหยอน ๑๐
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ นี้แล ไมพึงให
อุปสมบท ไมพึงใหนิสัย ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก.
ศุกลปกษ ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ พึงใหอุปสมบท พึง
ใหนิสัย พึงใหสามเณรอุปฏฐาก คือ:๑. ประกอบดวยกองศีล อันเปนของพระอเสขะ.
๒. ประกอบดวยกองสมาธิ อันเปนของพระอเสขะ.
๓. ประกอบดวยกองปญญา อันเปนของพระอเสขะ.
๔. ประกอบดวยกองวิมุตติ อันเปนของพระอเสขะ.
๕. ประกอบดวยกองวิมุตติญาณทัสสนะ อันเปนของพระอเสขะและ
๖. มีพรรษาได ๑๐ หรือมีพรรษาเกิน ๑๐.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ นี้แล พึงใหอุปสมบท
พึงใหนิสัย พึงใหสามเณรอุปฏฐาก.
กัณหปกษ ๒
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ แมอื่นอีก ไมพึงให
อุปสมบท ไมพึงใหนิสัย ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก คือ
๑. ตนเองไมประกอบดวยกองศีล อันเปนของพระอเสขะ และไม
ชักชวนผูอื่นในกองศีล อันเปนของพระอเสขะ.
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๒. ตนเองไมประกอบดวยกองสมาธิ อันเปนของพระอเสขะ และไม
ชักชวนผูอื่นในกองสมาธิ อันเปนของพระอเสขะ.
๓. ตนเองไมประกอบดวยกองปญญา อันเปนของพระอเสขะ และ
ไมชักชวนผูอื่นในกองปญญา อันเปนของพระอเสขะ.
๔. ตนเองไมประกอบดวยกองวิมุตติ อันเปนของพระอเสขะ และ
ไมชักชวนผูอื่นในกองวิมุตติ อันเปนของพระอเสขะ.
๕. ตนเองไมประกอบดวยกองวิมุตติญาณทัสสนะ อันเปนของพระอเสขะ และไมชักชวนผูอื่นในกองวิมุตติญาณทัสสนะ อันเปนของพระอเสขะและ
๖. มีพรรษาหยอน ๑๐.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ นี้แล ไมพึงให
อุปสมบท ไมพึงใหนิสัย ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก.
ศุกลปกษ ๒
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ พึงใหอุปสมบท พึง
ใหนิสัย พึงใหสานเณรอุปฏฐาก คือ:๑. ตนเองประกอบดวยกองศีล อันเปนของพระอเสขะ และชักชวน
ผูอื่นในกองศีล อันเปนของพระอเสชะ.
๒. ตนเองประกอบดวยกองสมาธิ อันเปนของพระอเสขะ และชักชวน
ผูอื่นในกองสมาธิ อันเปนของพระอเสขะ.
๓. ตนเองประกอบดวยกองปญญา อันเปนของพระอเสขะ และชักชวน
ผูอื่นในกองปญญา อันเปนของพระอเสขะ.
๔. ตนเองประกอบดวยกองวิมุตติ อันเปนของพระอเสขะ และชักชวน
ผูอื่นในกองวิมุตติ อันเปนของพระอเสขะ.
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๕. ตนเองประกอบดวยกองวิมุตติญาณทัสสนะอันเปนของพระอเสขะ
และชักชวนผูอื่นในกองวิมุตติญาณทัสสนะ อันเปนของพระอเสขะ และ
๖. มีพรรษาได ๑๐ หรือมีพรรษาเกิน ๑๐.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ นี้แล พึงใหอุปสมบท
พึงใหนิสัย พึงใหสามเณรอุปฏฐาก.
กัณหปกษ ๓
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ แมอื่นอีก ไมพึงให
อุปสมบท ไมพึงใหนิสัย ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก คือ:๑. เปนผูไมมีศรัทธา.
๒. เปนผูไมมีหิริ.
๓. เปนผูไมมีโอตตัปปะ
๔. เปนผูเกียจคราน.
๕. เปนผูมีสติฟนเฟอน และ
๖. เปนผูมีพรรษาหยอน ๑๐.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ นี้แล ไมพึงให
อุปสมบท ไมพึงใหนิสัย ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก.
ศุกลปกษ ๓
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ พึงใหอุปสมบท พึง
ใหนิสัย พึงใหสามเณรอุปฏฐาก คือ
๑. เปนผูมีศรัทธา.
๒. เปนผูมีหิริ.
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๓. เปนผูมีโอตตัปปะ.
๔. เปนผูปรารภความเพียร.
๕. เปนผูมีสติตั้งมั่นและ
๖. เปนผูพรรษาได ๑๐ หรือมีพรรษาเกิน ๑๐ .
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ นี้แล พึงใหอุปสมบท
พึงใหนิสัย พึงใหสามเณรอุปฏฐาก.
กัณหปกษ ๔
ดูกอนุภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ แมอื่นอีก ไมพึงให
อุปสมบท พึงใหนิสัย ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก คือ:๑. เปนผูวิบัติดวยศีล ในอธิศีล.
๒. เปนผูวิบัติดวยอาจาระ ในอัธยาจาระ.
๓. เปนผูวิบัติดวยทิฏฐิ ในทิฏฐิยิ่ง.
๔. เปนผูไดยินไดฟงนอย.
๕. เปนผูมีปญญาทราม และ
๖. เปนผูมีพรรษาหยอน ๑๐.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ นี้แล ไมพึงให
อุปสมบท ไมพึงใหนิสัย ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก.
ศุกลปกษ ๔
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ พึงใหอุปสมบท พึง
ใหนิสัย พึงใหสามเณรอุปฏฐาก คือ:๑. เปนผูไมมีวิบัติดวยศีล ในอธิศีล.
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๒. เปนผูไมวิบัติดวยอาจาระ ในอัธยาจาระ.
๓. เปนผูไมวิบัติดวยทิฏฐิ ในทิฏฐิยิ่ง.
๔. เปนผูไดยินไดฟงมาก.
๕. เปนผูมีปญญา และ
๖. เปนผูมีพรรษาได ๑๐ หรือมีพรรษาเกิน ๑๐.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ นี้แล พึงใหอุปสมบท
พึงใหนิสัย พึงไหสามเณรอุปฏฐาก.
กัณหปกษ ๕
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ แมอื่นอีก ไมพึงให
อุปสมบท ไมพึงใหนิสัย ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก. คือ:๑. ไมสามารถจะพยาบาลเอง หรือใหผูอื่นพยาบาลอันเตวาสิกหรือ
สัทธิวิหาริกผูอาพาธ.
๒. ไมสามารถจะระงับเอง หรือหาผูอื่นใหชวยระงับความกระสัน.
๓. ไมสามารถจะบรรเทาเอง หรือหาผูอื่นใหชวยบรรเทาความเบื่อ
หนายอันเกิดขึ้นแลวโดยธรรม.
๔. ไมรูจักอาบัติ.
๕. ไมรูจักวิธีออกจากอาบัติ และ
๖. มีพรรษาหยอน ๑๐.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ นี้แล ไมพึงให
อุปสมบท ไมพึงใหนิสัย ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก.
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ศุกลปกษ ๕
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ พึงใหอุปสมบท พึง
ใหนิสัย พึงใหสามเณรอุปฏฐาก คือ:๑. อาจจะพยาบาลเอง หรือใหผูอื่นพยาบาลอันเตวาสิกหรือสัทธิวิหาริก ผูอาพาธ.
๒. อาจจะระงับเอง หรือหาผูอื่นใหชวยระงับความกระสัน.
๓. อาจจะบรรเทาเอง หรือหาผูอื่นใหชวยบรรเทา ความเบื่อหนาย
อันเกิดขึ้นแลว โดยธรรม.
๔. รูจักอาบัติ.
๕. รูจักวิธีออกจากอาบัติ และ
๖. มีพรรษาได ๑๐ หรือมีพรรษาเกิน ๑๐.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ นี้แล พึงใหอุปสมบท
พึงใหนิสัย พึงใหสามเณรอุปฏฐาก.
กัณหปกษ ๖
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ แมอื่นอีก ไมพึงให
อุปสมบท ไมพึงใหนิสัย ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก คือ:๑. ไมอาจฝกปรืออันเตวาสิกหรือสัทธิวิหาริก ในสิกขาอันเปนอภิสมาจาร.
๒. ไมอาจจะแนะนําในสิกขา อันเปนสวนเบื้องตนแหงพรหมจรรย.
๓. ไมอาจจะแนะนําในธรรมอันยิ่งขึ้นไป.
๔. ไมอาจจะแนะนําในวินัยอันยิ่งขึ้นไป.
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๕. ไมอาจจะเปลื้องความเห็นผิดอันเกิดขึ้นแลวโดยธรรม และ
๖. มีพรรษาหยอน ๑๐.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ นี้แล ไมพึงให
อุปสมบท ไมพึงใหนิสัย ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก.
ศุกลปกษ ๖
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ พึงใหอุปสมบท พึง
ใหนิสัย พึงใหสามเณรอุปฏฐาก คือ:๑. อาจจะฝกปรืออันเตวาสิกหรือสัทธิวิหาริก ในสิกขาอันเปน
อภิสมาจาร.
๒. อาจจะแนะนําในสิกขา อันเปนสวนเบื้องตนแหงพรหมจรรย.
๓. อาจจะแนะนําในธรรมอันยิ่งขึ้นไป.
๔. อาจจะแนะนําในวินัยอันยิ่งขึ้นไป.
๕. อาจจะเปลื้องความเห็นผิดอันเกิดขึ้นแลวโดยธรรม และ
๖. มีพรรษาได ๑๐ หรือมีพรรษาเกิน ๑๐.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ นี้แล พึงใหอุปสมบท
พึงใหนิสัย พึงใหสามเณรอุปฏฐาก.
กัณหปกษ ๗
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ แมอื่นอีก ไมพึงให
อุปสมบท ไมพึงใหนิสัย ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก คือ:๑. ไมรูจักอาบัติ.
๒. ไมรูจักอนาบัติ.
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๓. ไมรูจักอาบัติเบา.
๔. ไมรูจักอาบัติหนัก.
๕. เธอจําปาติโมกขทั้งสองไมไดดีโดยพิสดาร จําแนกไมไดดวยดี
ไมคลองแคลวดี วินิจฉัยไมเรียบรอย โดยสุตตะ โดยอนุพยัญชนะ และ
๖. มีพรรษาหยอน ๑๐.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ นี้แล ไมพึงให
อุปสมบท ไมพึงใหนิสัย ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก.
ศุกลปกษ ๗
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ พึงใหอุปสมบท พึง
ใหนิสัย พึงใหสามเณรอุปฏฐาก คือ:๑. รูจักอาบัติ.
๒. รูจักอนาบัติ.
๓. รูจักอาบัติเบา.
๔. รูจักอาบัติหนัก.
๕. เธอจําปาติโมกขทั้งสองไดดี โอยพิสดาร จําแนกดี คลองแคลวดี
วินิจฉัยเรียบรอย โดยสุตตะ โดยอนุพยัญชนะ และ
๖. มีพรรษาได ๑๐ หรือมีพรรษาเกิน ๑๐.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ นี้แล พึงใหอุปสมบท
พึงใหนิสัย พึงใหสามเณรอุปฏฐาก.
องค ๖ แหงภิกษุผูใหอุปสมบท ๑๖ หมวด๑ จบ
๑. ตามบาลีนับได ๑๔ หมวด
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อรรถกถาวาดวยองคแหงอุปชฌาย
คําวา กินฺตาย ภิกฺขุ โหติ มีความวา ภิกษุนี้ เปนอะไร กับทาน.
ขอวา อฺเหิ โอวทิโย อนุสาสิโย มีความวา ทาน อันภิกษุ
เหลาอื่นตองตักเตือนและตองพร่ําสอน.
ขอวา พาหุลฺลาย อาวตฺโต อทิท คณพนฺธิก มีความ วา
ความพัวพันดวยหมู ของความเปนผูมักมากนี้มีอยู เหตุนั้นความเปนผูมักมาก
นี้ ชื่อวา มีความพัวพันดวยหมู มีคําอธิบายวา ความเปนผูมักมากที่ชื่อวา
มีความพัวพันดวยหมูนี้อันใด ทานเวียนมาเพื่อประโยชนแกความเปนผูมักมาก
อันนั้น เร็วนัก.
บทวา อพฺยตฺตา ไดแก ผูปราศจากปญญาเครื่องเปนผูฉลาด.
สองบทวา อฺตโรป อฺติตฺถิยปุพฺโพ ไดแกปริพาชก ชื่อ
ปสุระ. ไดยินวา เขาคิดวา จักขโมยธรรม จึงบวชในสํานักพระอุทายีเถระ
ผูอันทานวากลาวอยูโดยชอบธรรม ไดยกวาทะของทาน.
ภิกษุผูฉลาดในคําวา อนุชานามิ ภิกฺขเว พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา
เปนตน
มีลักษณะดังกลาวแลวในอรรถกถาแหงภิกขุโนวาทกสิกขาบทใน
หนหลังนั้นแล.๑ สวนภิกษุผูสามารถทํากิจเปนตนวา พยาบาลอันเตวาสิก หรือ
สัทธิวิหาริกซึ่งอาพาธ พระผูมีพระภาคเจาทรงประสงควา ผูสามารถ ในที่นี้.
จริงอยู พระผูมีพระภาคเจาไดตรัส แมคํานี้ไววา ดูกอนอุบาลี ภิกษุผูประกอบ
ดวยองค ๕ ควรใหกุลบุตรอุปสมบท ควรใหนิสัย ควรใหสามเณรอุปฏฐาก
ดวยองค ๕ เหลาไหน ? เหลานี้คือ เปนผูสามารถพยาบาลเอง หรือใหผูอื่น
๑. สมนฺต. ทุติย. ๓๕๐
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ชวยพยาบาลอันเตวาสิกหรือสัทธิวิหาริกผูอาพาธ, เปนผูสามารถระงับเองหรือ
ใหผูอื่นชวยระงับความกระสันของอันเตวาสิกหรือสัทธิวิหาริก เปนผูสามารถ
บรรเทาเองหรือใหผูอื่นชวยบรรเทาความรังเกียจ ซึ่งเกิดขึ้นแลวเสียโดยธรรม,
เปนผูสมามารถแนะนําในอภิธรรม แนะนําในอภิวินัย.๑
วาดวยทรงอนุญาตนิสยาจารย
บทวา ปกฺขสงฺกนฺเตสุ ไดแก ไปเขาพวกเดียรถีย.
ขอวา อนุชานามิ ภิกฺขเว อาจริย มีความวา เราอนุญาตอาจารย
ผูฝดหัดอาจาระและสมาจาร.
คําทั้งปวงเเปนตนวา อาจริโย ภิกฺขเว อนฺเตวาสิกมฺหิ พึงทราบ
ดวยอํานาจคําที่ กลาวแลวโดยนัยเปนตนวา อุปชฺฌาโย ภิกฺขเว สทฺธิวิหารริกมฺหิ นั่นแล. เพราะวา ในคําวา อาจริโย เปนตน ตางกันแตเพียง
ชื่อเทานั้น.
สวนในคําวา อันเทวาสิกทั้งหลายไมพระพฤติชอบในอาจารยทั้งหลาย
นี้ผูศึกษาพึงทราบวา เปนอาบัติแกนิสสยันเตวาสิก โดยลักษณะที่ขาพเจา
กลาวไวแลวในหนหลังนั้นแลวา ก็ในการไมประพฤติชอบ มีวินิจฉัยดังนี้:เมื่อสัทธิวิหาริกไมทําวัตรเพียงยอมจีวร ความเสื่อมยอมมีแกอุปชฌาย เพราะ
เหตุนั้น จึงเปนอาบัติเหมือนกันทั้งผูพนนิสัยแลว ทั้งผูยังไมพน ซึ่งไมทําวัตร
นั้นและวา ตั้งแตใหบาตรแกคนบางคนไป เปนอาบัติแกผูยังไมพน นิสัยเทานั้น
เพราะวานิสสยันเตวาสิก ควรทําอาจริยวัตรทั้งปวง เพียงเวลาที่ตนอาศัย
อาจารยอยู. ฝายปพพชันเตวาสิก อุปสัมปทันเตวาสิกและธัมมันเตวาสิกแมพน
๑. ดูกําอธิบายหนา ๒๓๒.
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นิสัยแลว ก็คงทําวัตรตั้งแตตนจนถึงยอมจีวร แตไมเปนอาบัติแกอันเตวาสิก
เหลานั้น ในเพราะเหตุมีไมเรียนถามกอนแลวใหบาตรเปนตน. และในอัน
เตวาสิกเหลานี้ ปพพชันเตวาสิกและอุปสัมปทันเตวาสิก เปนภาระของอาจารย
ตลอดชีวิต นิสสยันเตวาสิกและธัมมันเทวาสิก ยังอยูในสํานักเพียงใด เปน
ภาระของอาจารยเพียงนั้นทีเดียว เพราะเหตุนั้น ฝายอาจารยจึงตองประพฤติใน
อันเตวาสิกเหลานั้นดวย เพราะวา ทั้งอาจารย ทั้งอันเตวาสิก ฝายใด ๆ ไม
ประพฤติชอบยอมเปนอาบัติแกฝายนั้น ๆ.
อรรถกถาวาดวยองคแหงอุปชฌายจบ
วาดวยองคเปนเหตุระงับนิสัย
ในองคเปนเหตุระงับนิสัยจากอุปชฌาย เปนตนวา อุปชฌายหลีกไป
เสียก็ดี มีวินิจฉัยดังตอไปนี้:บทวา ปกฺกนฺโต มีความวา อุปชฌายใครจะยายไปจากอาวาสนั้น
หลีกไปเสีย คือ ไปสูทิศ. ก็แลเมื่อทานไปแลวอยางนั้น. ถาในวิหารมีภิกษุ.
ผูใหนิสัย. หรือแมในกาลอื่น ตนเคยถือนิสัยในสํานักภิกษุใด. หรือภิกษุใด
มีสมโภคและบริโภคเปนอยางเดียวกัน พึงถือนิสัยในสํานักภิกษุนั้น. แมวัน
เดียวก็คุมอาบัติไมได. ถาภิกษุเชนนั้นไมมี ภิกษุอื่นที่เปนลัชชีมีศีลเปนที่รักมี
อยู เมื่อทราบวาเธอเปนลัชชี มีศีลเปนที่รัก พึงขอนิสัยในวันนั้นทีเดียว. ถา
เธอให การใหอยางนั้นนั่นเปนการดี แตถาเธอถามวา อุปชฌายของทาน
จักกลับเร็วหรือ และอุปชฌายไดพูดไวอยางนั้น พึงตอบวา ถูกละขอรับ แล
ถาเธอกลาววา ถากระนั้น จงคอยอุปชฌายมาเถิด จะรออุปชฌายกลับก็ควร.
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แตถาโดยปกติ ทราบไมไดวา เธอเปนผูมีศีลเปนที่รัก พึงสังเกตสัก ๔- ๕
วันวา ภิกษุนั้นจะเปนสภาคกันหรือไม แลว ใหเธอทําโอกาส ขอนิสัย. แต
ถาในวัดที่อยู ไมมีภิกษุผูใหนิสัย ทั้งอุปชฌายไดสั่งวา ฉันจักไปสัก ๒-๓ วัน
พวกคุณอยาทุรนทุรายใจเลย ดังนี้จึงไป ไดความคุมอาบัติจนกวาทานจะกลับ
มา. ถาแมชาวบานในที่นั้น เขานิมนตใหทานอยูเกินกวาเวลาที่กําหนดไวบาง
๕ วันหรือ ๑๐ วันไซร, อุปชฌายนั้นพึงสงขาวไปวัดที่อยูวา พวกภิกษุหนุม
อยาทุรนทุรายใจเลย ฉันจักกลับในวันโนน. แมอยางนี้ ก็ไดความคุมอาบัติ.
ภายหลังเมื่ออุปชฌายกําลังกลับมา มีความติดขัดในระหวางทาง ดวยน้ําเต็ม
แมน้ํา หรือดวยโจรเปนตน พระเถระคอยน้ําลดหรือหาเพื่อน ถาพวกภิกษุ
หนุมทราบขาวนั้น ไดความคุมอาบัติจนกวาทานจะกลับมา. แตถาทานสงขาว
มาวา ฉันจักอยูที่นี้แหละ ดังนี้ คุมอาบัติไมได. จะไดนิสัยในที่ใด พึงไปใน
ที่นั้น แตเมื่ออุปชฌายสึกหรือมรณภาพ หรือไปเขารีตเดียรถียเสีย แมวัน
เดียว ก็คุมอาบัติไมได. จะไดนิสัยในที่ใด พึงไปในที่นั้น.
บทวา วิพฺภนฺโต ไดแก เคลื่อนจากศาสนา. การประณามนิสัย
ทานเรียกวา อาณัติ คือ สั่งบังคับ. เพราะเหตุนั้น ภิกษุใดถูกอุปชฌายผลัก
ออกดวยประณามนิสัย โดยนัยพระบาลีนี้วา ฉันประณามเธอ หรือวา อยา
เขามา ณ ที่นี้ หรือวา จงขนบาตรจีวรของเธอออกไปเสีย หรือวา เธอไม
ตองอุปฏฐากฉันดอกดังนี้ก็ดี โดยนัยพนจากบาลีเปนตนวา เธออยาบอกลาเขา
บานกะฉันเลย ดังนี้ก็ด็ ภิกษุนั้น พึงขอใหอุปชฌายอดโทษ. ถาทานไมยอม
อดโทษใหแตแรก. พึงยอมรับทัณฑกรรมแลว ขอใหทานอดโทษดวยตนเอง
๓ ครั้งกอน, ถาทานไมยอมอดโทษให พึงเชิญพระมหาเถระที่อยูในวัดนั้นให
ชวยขอโทษแทน. ถาทานไมยอมอดโทษพึงวานภิกษุทั้งหลายที่อยูในวัดใกล
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เคียงใหชวยขอโทษแทน. ถาถึงอยางนั้นแลว ทานก็ยังไมยอมอดโทษให พึง
ไปในที่อื่นแลววอยุในสํานักของภิกษุทั้งหลายผูเปนสภาคแกอุปชฌาย ดวยคิดวา
แมไฉนอุปชฌายไดทราบวา อยูในสํานักของภิกษุทั้งหลายผูเปนสภาคของเรา
จะพึงอดโทษใหบาง. ถาถึงอยางนั้นแลว ทานก็ยังไมยอมอดโทษให, พึงอยู
ในที่นั้นเสียเถิด, ถาไมอาจอยูในที่นั้นไดดวยโทษมีขาวแพงเปนตน. จะมายัง
วัดที่อยูเดิมนั้นแลว ถือนิสัยอยูในสํานักภิกษุอื่นก็ควร, วินิจฉัยในการสั่งบังคับ
เทานี้ .
วาดวยองคเปนเหตุระงับนิสัยจากอาจารย
บรรดาองค ๖ ซึ่งเปนเหตุใหนิสัยระงับจากอาจารย ในองคนี้ คือ
อาจารยหลักไปเสียก็ดี มีวินิจฉัยวา อาจารยบงองคบอกลาแลวหลักไป บาง
องคไมบอกลา. ถึงอันเตวาสิกก็เปนอยางนั้นเหมือนกัน. ในอาจารยและอันเตวา
สิก ๒ ฝายนั้น ถาอันเตวาสิกบอกลาอาจารยวา ผมอยากไปที่โนน ดายกรณียกิจ
เฉพาะบางอยางขอรับ และเธออันอาจารยถามวา จักไปเมื่อไร ? จึงตอบวา
จักไปในเวลาเย็น หรือจักลุกขึ้นไปในกลางคืน พออาจารยรับวา ดีละ นิสัย
ระงับในทันที. แตถา เมื่อเธอกลาววา ผมอยากไปที่โนน ขอรับ อาจารย
ตอบวา เธอจักเที่ยวบิณฑบาตที่บานโนนกอน ภายหลังจักรู และภิกษุนั้นรับ
วา ดีแลว ถาเธอไปจากบานนั้น เปนอันไปดวยดี, แตถาไมไป นิสัยไม
ระงับ. ถาแม เมื่ออันเตวาสิกกลาววา ผมจะไป แตอาจารยสั่งวา อยาพึงไป
กอน กลางดือหารือกันแลวจึงคอยรู ดังนี้ ครั้นหารือกันแลวจึงไป เปนอัน
ไปดวยดี ถาไมไป นิสัยไมระงับ. แตสําหรับอันเตวาสิกผูไมบอกลาอาจารย
กอนหลีกไป นิสัยระงับในเมื่อลวงอุปจารสีมาไป, เมื่อกลับเสียแตภายในอุปจาร

พระวินัยปฎก มหาวรรค เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 220
สีมา นิสัยยังไมระงับ ก็ถา อาจารยบอกลาอันเตวาสิกวา ฉันจักไปที่โนนนะ
คุณ, และเมื่ออันเตวาสิกถามวา จักไปเมื่อไร ? ตอบวา เวลาเย็น หรือตอน
กลางคืน, พออันเตวาสิกรับวา ดีแลว นิสัยระงับทันที. แตถาอาจารยบอกวา
พรุงนี้ฉันจักเที่ยวบิณฑบาตแลวเลยไป ฝายอันเตวาสิก รับวา ดีแลว นิสัย
ยังไมระงับกอนตลอดวันหนึ่ง ตอวันรุงขึ้นจึงระงับ. อาจารยบอกวา ฉันจัก
ไปบิณฑบาตที่บานโนนแลว จึงจะรูวา จะไปหรือไมไป ถาไมไป นิสัยไม
ระงับ. ถาแมเมื่ออาจารยบากกวาจะไป แลวถูกอันเตวาสิกหนวงไววา อยาพึง
ไปกอน กลางคืนหารือกัน แลวจึงคอยทราบ, แมหารือกันแลวไมไป นิสัยก็ไม
ระงับ. ถาอันเตวาสิกและอาจารยทั้ง ๒ ตางออกนอกสีมาไป ดวยกรณียกิจ
บางอยาง ลําดับนั้น ถาเมื่อจิตคิดจะไปเกิดขึ้น อาจารยไมทันบอกลา ไปเสีย
แลวกลับแตเพียงใน ๒ เลฑฑุบาต. นิสัยยังไรระงับ ถาลวง ๒ เลฑฑุบาต
ออกไปแลวจึงกลับ, นิสัยยอมระงับ. อาจารยและอุปชฌาย อยูในวัดที่อยูอื่น
ลวง ๒ เลฑฑุบาตออกไปนิสัยระงับ. อาจารยลาสิกขา มรณภาพ ไปเขารีตเสีย
นิสัยระงับทันที.
สวนในการสั่งบังคับวินิจฉัยวา ถาแมอาจารยเปนผูมีปารถนาจะสลัด
จริง ๆ จึงผลักออกเสียดวยประณามนิสัย. แตอันเตวาสิกยังเปนผูถืออาลัยอยูวา
อาจารยประฌามเราเสียก็จริง แตวาทานยังเปนผูออนโยนดวยน้ําใจ ดังนี้
นิสัยยังไมระงับ. ถาแมอาจารยมีอาลัย แตอันเตวาสิกหมดอาลัยทอดธุระวา
คราวนี้ เราจักไมอาศัยอาจารยนี้อยู แมอยางนั้น นิสัยยอมยังไมระงับ. และ
ดวยขอที่ทั้ง ๒ ฝายยังมีอาลัย นิสัยยอมไมระงับแท. ในเมื่อทั้ง ๒ ฝายทอด
ธุระ นิสัยจึงระงับ. อันเตวาสิกผูประณาม ควรยอมรับทัณฑกรรม. แลวขอ
ใหอาจารยอดโทษ ๓ ครั้ง ถาทานไมอดโทษให พึงปฏิบัติโดยนัยที่กลาวแลว
ในอุปชฌาย.
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ในขอซึ่งวา หรือถึงความพบปะกับอุปชฌาย นี้ พึงทราบการพบปะกัน
ดวยอํานาจการไดเห็นและไดยิน. ก็ถาสัทธิวิหาริกอาศัยอาจารยอยู เห็น
อุปชฌายไหวพระเจดียอยูในวัคที่อยูเดียวกันหรือเที่ยวบิณฑบาตอยูในบานเดียว
กัน นิสัยยอมระงับ. อุปชฌายเห็น แตสัทธิวิหาริกไมเห็น นิสัยไมระงับ
สัทธิวิหาริกเห็น อุปชฌายเดินทางไป หรือไปทางอากาศ ทราบวา เปนภิกษุ
แตไกล แตไมทราบวา อุปชฌาย นิสัยไมระงับ. ถาทราบ นิสัยระงับ
อุปชฌายอยูบนปราสาท สัทธิวิหาริกอยูขางลางแตไมทันเห็นทาน ดื่มยาคูแลว
หลีกไป หรือไมทันเห็นทานซึ่งนั่งที่หอฉัน ฉัน ณ สวนขางหนึ่งแลวหลีกไป
หรือไมทันเห็นทานแมนั่งในมณฑปทีฟงธรรม ฟงธรรมแลวหนีไป, นิสัยไม
ระงับ พึงทราบการพบปะกันดวยอํานาจการเห็นกอนดวยประการฉะนี้.
สวนการพบปะกันดวยอํานาจการไดยิน พึงทราบดังนี้:ถาเมื่ออุปชฌายกลาวธรรมอยู หรือทําอนุโมทนาอยู ในวัดที่อยูก็ดี
ในละแวกบานก็ดี สัทธิวิหาริกไดยินเสียงแลว จะไดวา เสียงอุปชฌายของเรา
นิสัยระงับ เมื่อจําไมได ไมระงับ. วินิจฉัยในการพบปะกันเทานี้.
โสฬสปญจกวินิจฉัย
ลักษณะแหงอุปชฌายอาจารย โดยยออันใด ที่พระผูมีพระภาคะเจาตรัส
ไวในหนหลังวา ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุผูฉลาดสามารถมีพรรษาครบ
๑๐ หรือเกินกวา ๑๐ ใหกุลบุตรอุปสมบท ใหนิสัย ดังนี้, บัดนี้ เพื่อแสดงลักษณะ
อันนั้น โดยพิสดาร จึงตรัสดําวา ปฺจหื ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคเตน
เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา ปฺจหิ องฺเคหิ ไดแกองคไมเปน
คุณ ๕. จริงอยู ภิกษุนั้นเปนผูชื่อวาประกอบดวยองคไมเปนคุณก็เพราะไมประ
กอบดวยกองแหงธรรม ๕ มีกองศีลเปนตน.
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ขอวา น อุปสมฺปาเทตพฺพ ไดแก ไมพึงเปนอุปชฌายใหกุลบุตร
อุปสมบท.
ขอวา น นิสฺสโย ทาตพฺโพ ไดแก ไมพึงเปนอาจารยใหนิสัย.
ก็คําวา อเสเขน เปนตน ในองค ๕ นี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัส
หมายเอา ศีล สมาธิ ปญญา ผล และ ปจจเวกขณญาณแหงพระอรหันต.
ก็สามปญจกะขางตนเหลานี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวดวยอํานาจแหงภิกษุผู
ไมสมควร หาไดตรัสดวยอํานาจองคแหงอาบัติไม.
ก็แล บรรดาปญจกะเหลานี้ เฉพาะ ๓ ปญญขกะ มีคําเปนตน วา
อเสขน ลีลกฺขนฺเธน ๑ อตฺตนา น อเสเขน ๑ อสฺสทฺโธ ๑ ทรงทําการ
หามดวยอํานาจแหงภิกษุผูไมสมควร หาไดทรงทําดวยอํานาจองคแหงอาบัติไม.
จริงอยู ภิกษุใด ไมประกอบดวยกองธรรม ๕ ของพระอเสขะมีกองศีลเปนตน
ทรงไมสามารถชักนําผูอื่นในกองธรรมเหลานั้น,
แตเปนผูประกอบดวยโทษมี
อัสสัทธิยะเปนเตน ปกครองบริษัท, บริษัทของภิกษุนั้น ยอมเสื่อมจากคุณทั้ง
หลายมีศีลเปนตนแท ยอมไมเจริญ. เพราะเหตุ นั้น คําเปนตนวา อันภิกษุ
นั้นไมพึงใหกุลบุตรอุปสมบท ดังนี้ จึงชื่อวา ตรัสดวยอํานาจแหงภิกษุผูไม
สมควร หาไดตรัสดวยอํานาจองคแหงอาบัติไม. อันการที่พระขีณาสพเทานั้น
เปนพระอุปชฌายอาจารยได พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตแลวหามิได ถา
จักเปนอันทรงอนุญาตเฉพาะพระขีณาสพนั้นเทานั้นไซร พระองคคงไมตรัสคํา
วา ถาความเบื่อหนายเกิดขึ้นแกอุปชฌาย ดังนี้ เปนตน ก็เพราะเหตุที่บริษัท
ของพระขีณาสพ ไมเสื่อมจากคุณทั้งหลายมีศีลเปนตน พระผูมีพระภาคเจาจึง
ตรัสคําเปนตนวา:- ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ พึงใหกุลบุตร
อุปสมบทได ดังนี้ .
ในองคทั้งหลายเเปนตนวา อธิสีเล สีลวิปปนฺโน มีวินิจฉัยวา ภิกษุ
ผูตองอาบัติปาราชิกสังฆาทิเสส ชื่อวาผูวิบัติดวยศีลในอธิศีล. ผูตองอาบัติ ๕
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กองนอกจากนี้ ชื่อวาผูวิบัติดวยอาจาระในอัชฌาจาร. ผูละสัมมาทิฏฐิเสีย
ประกอบดวยอันตคาหิกมิจฉาทิฏฐิ ชื่อวาผูวิบัติดวยทิฏฐิในอติทิฏฐิ. สุตะมี
ประมาณเทาใดอันภิกษุผูปกครองบริษัทพึงปรารถนา เพราะปราศจากสุตะนั้น
ชื่อวาผูมีสุตะนอย. เพราะไมรูสวนที่เธอควรรูมีอาบัติเปนตน จึงชื่อวาผูมี
ปญญาทราม. ก็ในปญจกะนี้ สามบทเบื้องตน พระผูมีพระภาคเจาตรัสดวย
อํานาจแหงภิกษุผูไมสมควรเทานั้น สองบทเบื้องปลายตรัสดวยอํานาจองคแหง
อาบัติ.
ขอวา อาปตฺตึ น ชานาติ มีความวา เมื่อสัทธิวิหาริกหรืออัน
เตวาสิกบอกวา กรรมเชนนี้ ผมทําเขาแลว ดังนี้ เธอไมทราบวา ภิกษุนี้
ตองอาบัติชื่อนี้.
ขอวา วุฏาน น ชานาติ มีความวา ไมรูจักวา ความออกจาก
อาบัติ ที่เปนวุฏฐาานคามินี หรือเทศนาคามินี เปนอยางนี้. ในปญจกะนี้
๒ บทเบื้องตน พระผูมีพระภาคเจาตรัสดวยอํานาจแหงภิกษุผูไมสมควร สาม
บทเบื้องปลาย ตรัสดวยอํานาจองคแหงอาบัติ.
ขอวา อภิสมาจาริกาย สิกฺขาย มีความวา เปนผูไมสามารถ
เพื่อจะแนะนําในขันธกวรรค.
ขอวา อาทิสมาจาริกาย มีความวา เปนผูไมสามารถเพื่อจะแนะ
นําในพระบัญญัติควรศึกษา.
ขอวา อภิธมฺเม มีความวา เปนผูไมสามารถเพื่อจะแนะนําในนาม
รูปปริจเฉท.
ขอวา อภิวินเย มีความวา เปนผูไมสามารถจะแนะนําในวินัยปฎก
ลวน. สวนสองบทวา วิเนตุ น ปฏิพโล มีความวายอมไมอาจเพื่อให
ศึกษาในทุกอยาง.
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ขอวา ธมฺมโต วิเวเจตุ มีความวา เพื่อใหสละเสีย โดยธรรม
คือตามเหตุ.
ในปญจกะนี้ ปรับอาบัติทุก ๆ บท. แมในปญจกะซึ่งมีบทตนวา ไม
รูจักอาบัติ ก็ปรับอาบัติทุก ๆ บท.
ในปญจกะนั้น ขอวา อุภยานิ โข ปนสฺส ปาฏิโมกฺขานิ
วิตฺถาเรน สฺวาคตานิ โหนฺติ ไดแก ปาฏิโมกข ๒ ที่พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสดวยอํานาจอุภโตวิภังค.
บทวา สุวิภตฺตานิ ไดแก ที่ตรัสดวยอํานาจมาติกาวิภังค.
บทวา สุปฺปวตฺตีนิ ไดแก ที่ตรัสดวยอํานาจที่คลองปาก.
หลายบทวา สุวินิจฺฉิตานิ สุตฺตโส อนุพฺยฺชนโส ไดแกที่
วินิจฉัยดีแลว โดยมาติกาและวิภังค. แมในปญจกะซึ่งมีบททายวา มีพรรษา
หยอน ๑๐ ก็มีนัยเหมือนกันนั่นแล. ๓ ปญจกะขางตน ๓ บทในปญจกะที่ ๔
๒ บทในปญจกะที่ ๕ รวมทั้งหมดเปน ๔ ปญจกะ พระผูมีพระภาคเจาตรัส
ดวยอํานาจแหงภิกษุผูไมสมควร. ๒ บทในปญจกะที่ ๔ ๓ บทในปญจกะที่ ๕
๓ ปญจกะ คือ ที ๖ ที่ ๗ ที่ ๘ รวมทั้งหมดเปน ๔ ปญจกะ พระผูมีพระภาคเจาตรัสดวยอํานาจองคแหงอาบัติ ดวยประการฉะนี้. ในศุกลปกษ
ไมมีอาบัติเลย ทั้ง ๘ ปญจกะ ฉะนั้นแล.
พึงทราบวินิจฉัยในฉักกะทั้งหลาย ดังนี้ อูนทสวัสสบท เปนขอพิเศษ.
บทนั้นปรับอาบัติในทุก ๆ หมวด. คําที่เหลือพึงทราบตามนัยที่กลาวแลวนั่นแล.
อรรถกถาโสฬสปญจกวินิจฉัย จบ
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ติตถิยาปริวาสกถา
[๑๐๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุผูเคยเปนอัญญเดียรถีย อันพระ
อุปชฌายวากลาวอยู โดยชอบธรรม ไดยกวาทะของอุปชฌายะเสีย แลวเขา
ไปสูลัทธิเดียรถียนั้นดังเดิม เธอกลับมาขออุปสมบทตอภิกษุทั้งหลายอีก ภิกษุ
ทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา:ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่เคยเปนอัญญเดียรถีย อันพระอุปชฌาย
วากลาวอยูโดยชอบธรรม ไดยกวาทะของอุปชฌายะเสีย แลวเขาไปสูลัทธิ
เดียรถียนั้นดังเดิม มาแลว ไมพึงอุปสมบทให แมผูอื่นที่เคยเปนอัญญเดียรถีย
หวังบรรพชา อุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้ พึงใหปริวาส ๔ เตือนแกเธอ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆพึงใหติตถิยปริวาสอยางนี้:วิธีใหติตถิยปริวาส
ชั้นตนพึงใหกุลบุตรที่เคยเปนอัญญเดียรถียปลงผมและหนวด ให
ครองผากาสายะ ใหหมผาเฉวียงบา ใหกราบเทาภิกษุทั้งหลาย แลวใหนั่ง
กระโหยงใหประคองอัญชลีสั่งวา จงวาอยางนี้ แลวใหวาสรณคมน ดังนี้:ไตรสรณคมน
พุทฺธ สรณ คจฺฉามิ
ขาพเจาถึงพระพุทธเจา เปนที่พึ่ง
ธมฺม สรณ คจฺฉามิ
ขาพเจาถึงพระธรรม เปนที่พึ่ง
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สงฺฆ สรณ คจฺฉามิ
ขาพเจาถึงพระสงฆ เปนที่พึ่ง
ทุติยมิป พุทฺธ สรณ คจฺฉามิ
ขาพเจาถึงพระพุทธเจา เปนทิ่พึ่ง แมครั้งที่สอง
ทุติยมฺป ธมฺม สรณ คจฺฉามิ
ขาพเจาถึงพระธรรม เปนที่พึ่ง แมครั้งที่สอง
ทุติยมฺป สงฺฆ สรณ คจฺฉามิ
ขาพเจาถึงพระสงฆ เปนที่พึ่ง แมครั้งที่สอง
ตติยมฺป พุทฺธ สรณ คจฺฉามิ
ขาพเจาถึงพระพุทธเจา เปนที่พึ่ง แมครั้งที่สาม
ตติยมฺป ธมฺม สรณ คจฺฉามิ
ขาพเจาถึงพระธรรม เปนที่พึ่ง แมครั้งที่สาม
ตติยมฺป สงฺฆ สรณ คจฺฉามิ
ขาพเจาถึงพระสงฆ เปนที่พึ่ง แมครั้งที่สาม
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรที่เคยเปนอัญญเดียรถียนั้น พึงเขาไปหา
สงฆ หมผาเฉวียงบา กราบเทาภิกษุทั้งหลายนั่งกระโหยงประคองอัญชลี แลว
กลาวคําขอติตถิยปริวาสอยางนี้ วาดังนี้:คําขอติตถิยปริวาส
ทานเจาขา ขาพเจาผูมีชื่อนี้ เคยเปนอัญญเดียรถีย หวังอุปสมบท
ในพระธรรมวินัยนี้ ทานเจาขา ขาพเจานั้น ขอปริวาส ๔ เดือนตอสงฆ.
พึงขอแมครั้งที่สอง พึงขอแมครั้งที่สาม.
ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรม
วาจาวาดังนี้:-
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กรรมวาจาใหติตถิยปริวาส
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ผูมีชื่อผูนี้ เคยเปน
อัญญเดียรถีย หวังอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้ เธอขอปริวาส ๔
เดือนตอสงฆ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงแลว สงฆพึงใหปริวาส
๔ เดือน แกผูมีชื่อนี้ ผูเคยเปนอัญญเดียรถีย นี้เปนญัตติ.
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ผูมีชื่อนิ้ เคยเปนอัญญเดียรถีย หวังอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้ เธอขอปริวาส ถ เดือน
ตอสงฆ สงฆใหปริวาส ๔ เดือนแกผูมีชื่อ ผูเคยเปนอัญญเดียรถีย
การใหปริวาส ๔ เดือนแกผูมีชื่อนี้ ผูเคยเปนอัญญเดียรถีย ชอบแก
ทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึง
พูด.
ปริวาส ๔ เดือน สงฆใหแลว แกผูมีชื่อนี้ ผูเคยเปนอัญูเดียรถีย ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวย
อยางนี้.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรผูเคยเปนอัญญเดียรถีย เปนผูปฏิบัติให
สงฆยินดี อยางนี้แล เปนผูปฏิบัติมิใหสงฆยินดีอยางนี้.
ขอปฏิบัติที่มิใหสงฆยินดี
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อยางไรเลา กุลบุตรผูเคยเปนอัญญเดียรถีย ชื่อ
วา เปนผูปฏิบัติมิใหสงฆยินดี.
๑. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรผูเคยเปนอัญญเดียรถียในพระธรรม
วินัยนี้ เขาบานเชาเกินไป กลับสายเกินไป แมเชนนี้ ก็ชื่อวา เปนผูปฏิบัติ
มิใหสงฆยินดี.
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๒. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง กุลบุตรผูเคยเปนอัญญเดียรถีย เปนผูมีหญิงแพศยาเปนโคจร มีหญิงหมายเปนโคจร มีสาวเทื้อเปน
โคจร มีบัณเฑาะกเปนโคจร หรือมีภิกษุณีเปนโคจร แมเชนนี้ ก็ชื่อวาเปน
ผูปฏิบัติมิใหสงฆยินดี.
๓. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง กุลบุตรผูเคยเปนอัญญเดียรถีย เปนผูไมขยัน เกียจครานในการงานใหญนอยของเพื่อนสพรหมจารี
ทั้งหลาย ไมประกอบดวยปญญาพิจารณาสอดสอง ในการนั้น ไมอาจ
ทํา ไมอาจจัดการ แมเชนนี้ ก็ชื่อวาเปนผูปฏิบัติมิใหสงฆยินดี.
๔. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง กุลบุตรผูเคยเปนอัญญเดียรถีย เปนผูไมสนใจในการเรียนบาลี ในการเรียนอรรถกถา ในอธิศีล
อธิจิต อธิปญญา แมเชนนี้ ก็ชื่อวาเปนผูปฏิบัติมิใหสงฆยินดี.
๕. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง กุลบุตรผูเคยเปนอัญญเดียรถีย ตนหลีกมาจากสํานักเดียรถียแหงครูคนใด เมื่อมีผูกลาวติดรูคนนั้น
ติดวามเห็น ความชอบใจ ความพอใจ และความยึดถือ ของครูคนนั้น ยัง
โกรธ ไมพอใจ ไมชอบใจ เมื่อมีผูกลาวที่พระพุทธเจา พระธรรม หรือ
พระสงฆ กลับพอใจ ราเริง ชอบใจ ก็หรือคนหลีกมาจากสํานักเดียรถียแหง
ครูคนใด เมื่อมีผูกลาวสรรเสริญครูคนนั้น สรรเสริญความเห็น ความชอบใจ
ความพอใจ และความยึดถือ ของครูคนนั้น ยอมพอใจ ราเริง ชอบใจ
เมื่อมีผูกลาวสรรเสริญพระพุทธเจา พระธรรม หรือพระสงฆ กลับโกรธ ไม
พอใจ ไมชอบใจ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอนี้เปนเครื่องสอบสวนในความปฏิบัติที่ไมชวน
ใหสงฆยินดีแหงกุลบุตรผูเปนเดียรถีย.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อยางนี้แล กุลบุตรผูเคยเปนอัญญเดียรถีย ชื่อวา
เปนผูปฏิบัติมิใหสงฆยินดี กุลบุตรผูเคยเปนอัญญเดียรถีย ปฏิบัติมิใหสงฆยิน
ดี เชนนี้แล มาแลว ไมพึงอุปสมบทให.
ขอปฏิบัติที่ใหสงฆยินดี
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อยางไรเลา กุลบุตรผูเคยเปนอัญญเดียรถีย เปน
ผูปฏิบัติใหสงฆยินดี.
๑. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรผูเคยเปนอัญญเดียรถียในพระธรรม
วินัยนี้ เขาบานไมเชาเกินไป กลับไมสายเกินไป แมเชนนี้ ก็ชื่อวาเปนผู
ปฏิบัติใหสงฆยินดี.
๒. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง กุลบุตรผูเคยเปนอัญญเดียรถียไมเปนผูมีหญิงแพศยาเปนโคจร ไมมีหญิงหมายเปนโคจร ไมมีสาวเทื้อ
เปนโคจร ไมมีบัณเฑาะกเปนโคจรไมมีภิกษุณีเปนโคจร แมเชนนี้ ก็ชื่อวา
เปนผูปฏิบัติใหสงฆยินดี.
๓. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง กุลบุตรผูเคยเปนอัญญเดียรถีย เปนผูขยันไมเกียจครานในการงานใหญนอยของเพื่อนสพรหมจารีทั้ง
หลาย ประกอบดวยปญญาพิจารณาสอดสองในการนั้น อาจทําได อาจจัดการ
ได แมเชนนี้ ก็ชื่อวาเปนผูปฏิบัติใหสงฆยินดี.
๔. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง กุลบุตรผูเคยเปนอัญญเดียรถีย เปนผูสนใจในการเรียนบาลี ในการเรียนอรรถกถา ในอธิศีล อธิจิต
อธิปญญา แนเชนนี้ ก็ชื่อวาเปนผูปฏิบัติใหสงฆยินดี.
๕. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง กุลบุตรผูเคยเปนอัญญเดียรถียตนหลีกมาจากสํานักเดียรถียแหงครูคนใด เมื่อมีผูกลาวที่ครูคนนั้น ติ
ความเห็น ความชอบใจ ความพอใจ และความยึดถือ ของครูคนนั้น ยอม
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พอใจ ราเริง ชอบใจ เมื่อเขากลาวที่พระพุทธเจา พระธรรม หรือพระสงฆ
กลับโกรธ ไมพอใจ ไมชอบใจ ก็หรือตนหลีกมาจากสํานักเดียรถียแหงครูคน
ใด เมื่อมีผูกลาวสรรเสริญครูคนนั้น สรรเสริญความเห็น ความชอบใจ ความ
พอใจ และความยึดถือ ของครูคนนั้น ยอมโกรธ ไมพอใจ ไมชอบใจ เมื่อ
เขากลาวสรรเสริญพระพุทธเจา พระธรรม หรือพระสงฆ กลับพอใจ ราเริง
ชอบใจ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอนี้เปนเครื่องสอบสวนในความปฏิบัติที่ชวน
ใหสงฆยินดี แหงกุลบุตรผูเคยเปนอัญญเดียรถีย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อยางนี้แล กุลบุตรผูเคยเปนอัญญเดียรถีย ชื่อ
วา เปนผูปฏิบัติใหสงฆยินดี กุลบุตรผูเคยเปนอัญญเดียรถียปฏิบัติใหสงฆยินดี
เชนนี้แลวมาแลว พึงอุปสมบทให.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถากุลบุตรผูเคยเปนอัญญเดียรถีย เปลือยกายมา
ตองแสวงหาจีวรซึ่งมีอุปชฌายเปนเจาของ ถายังมิไดปลงผมมา สงฆพึงอปโลกน
เพื่อปลงผม.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ชฎิลผูบูชาไฟเหลานั้นมาแลว พึงอุปสมบทให
ไมตองใหปริวาสแกพวกเธอ ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เพราะชฎิลเหลานั้น เปนกรรมวาที กิริยวาที
ถาศากยะโดยกําเนิดเคยเปนอัญญเดียรถียมา เธอมาแลวพึงอุปสมบท
ใหไมตองใหปริวาสแกเธอ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราใหบริขารขอนี้เปนสวน
พิเศษเฉพาะหมูญาติ.
อัญญติตถิยาปุพพกถา จบ
ภาณวารที่ จบ
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อรรถกถาอัญญติตถิยวัตถุกถา
พึงทราบวินิจฉัยในอัญญติตถิปุพพวัตถุตอไป:ปสุรปริพาชกนี้กอน ไมควรใหอุปสมบท เพราะกลับไปเขารัดเดียรถีย
แลว. สวนเดียรถียแมอื่นคนใดไมเคยบวชในศาสนานี้มา กิจใดควรทําสําหรับ
เดียรถียคนนั้น เพื่อแสดงกิจนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสคําวา โย ภิกฺขเว
อฺโป เปนตน.
ในคํานั้นมีวินิจฉัยดังนี้ ขอวา ตสฺส จตฺตาโร มาเส ปริวาโส
ทาตพฺโพ มีความวา ขึ้นชื่อวาติตถิยปริวาสนี้ ทานเรียกวา อัปปฏิจฉันนปริวาสบาง. ก็ติตถิยปริวาสนี้ ควรใหแกอาชีวกหรืออเจลก ผูเปนปริพาชก
เปลือยเทานั้น. ถาแมเขานุงผาสาฎกหรือบรรดาผาวาฬกัมพลเปนตนผาอันเปน
ธง๑ แหงเดียรถียอยางใดอยางหนึ่งมา ไมควรใหปริวาสแกเขา. อนึ่ง นักบวช
อื่น มีดาบสและปะขาวเปนตน ก็ไมควรใหเหมือนกัน. พระผูมีพระภาคเจา
ทรงแสดงสามเณรบรรพชาสําหรับเขากอนเทียว ดวยคําเปนตนวา ปม
เกสมสฺสุ . อันภิกษุทั้งหลายผูจะใหบวชอยางนั้น ไมพึงสั่งภิกษุทั้งหลายวา
ทานจงใหบวช, ทานจงเปนอาจารย, ทานจงเปนอุปชฌาย ในเมื่อกุลบุตรผู
เคยเปนอัญญเดียรถียนั้นนั่งในทามกลางสงฆเสร็จสรรพแลว. เพราะภิกษุทั้ง
หลายผูถูกสั่งอยางนั้น ถาเกลียดชังดวยการเปนอาจารยอุปชฌายของเขาจะไม
รับ ทีนั้นกุลบุตรนั้นจะโกรธวา ภิกษุเหลานี้ไมเชื่อเรา แลวพึงไปเสียก็ได
เพราะเหตุนั้น ภิกษุทั้งหลายพึงนําเขาไปไวสวนขางหนึ่ง แลวจึงคอยหาอาจารย
และอุปชฌายสําหรับเขา.
๑. ตอเปนสัญญลักษณ.
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เพื่อแสดงปริวาสวัตรแหงกุลบุตรผูเคยเปนอัญญเดียรถียนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงตั้งมาติกานี้วา ภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรผูเคยเปนอัญญเดียรถีย
ยอมเปนผูยังภิกษุทั้งหลายใหยินดีอยางนี้แล, ยอมเปนผูไมยังภิกษุทั้งหลายให
ยินดีอยางนี้. คําวา กถฺจ ภิกฺขเว เปนตน เปนวิภังคแหงมาติกานั้น.
ติดถิยปริวาสในบาลีนั้น พึงใหแกอัญญเดียรถียชาตินิครนถเทานั้น ไมควร
ใหแกเหลาอื่น.
ขอวา อติกาเล คาม ปวิสติ มีความวา เขาบานเพื่อบิณฑบาต
ในเวลาที่พวกภิกษุทําวัตรกันทีเดียว.
ขอวา อติทิวา ปฏิกฺกมติ มีความวา กลาวเรื่องเนื่องดวยบาน
เรือนกับชนมีสตรี บุรุษ เด็กหญิงและเด็กชายเปนตน ในเรือนแหงสกุลทั้ง
หลาย ฉันในที่นั้นเองแลวจึงมา ในเมื่อภิกษุทั้งหลายเก็บบาตรจีวรแลวทํากิจ
มีอุทเทสและปริปุจฉาเปนตน หรือหลีกเรนอยูแลว ไมทําอุปชฌายวัตรอาจริยวัตร เขาสูที่อยูแลวหลับเทานั้นเอง.
ขอวา เอวมฺป ภิกฺขเว อฺติตฺติยปุพฺโพ อนาราธโก โหติ
มีความวา กุลบุตรผูเคยเปนอัญญเดียรถีย เมื่อกระทําอยูแมอยางนั้น เปนผู
ไมชื่อวา ยังปริวาสวัตรใหถึงพรอม คือใหเต็ม.
ในคําวา เวสิยโคจโร วา เปนตน มีวินิจฉัยวา สตรีทั้งหลายผูอาศัย
รูปเลี้ยงชีวิต มีอัชฌาจารอันบุรุษไดงาย ดวยเพิ่มใหสินจางเพียงเล็กนอย
เปนตน ชื่อหญิงแพศยา. สตรีทั้งหลายซึ่งผัวตายหรือผัวหยารางไป ชื่อวา
หญิงหมาย. หญิงหมายเหลานั้นยอมปรารถนาความสนิทสนมกับชายคนใดคน
หนึ่ง. เหลาเด็กหญิงที่เจริญวัยเปนสาวแลว หรือผานวัยเปนสาวไปแลว ชื่อวา
หญิงทึนทึก หญิงทึนทึกเหลานั้นมักปองชายเที่ยวไป ยอมปรารถนาความสนิท
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สนมกับชายคนใดคนหนึ่ง. มนุษยชาติที่มิใชชายหรือหญิงมีกิเลสหนามีความ
กําหนัดกลัดกลุมไมรูจักสราง ชื่อวาบัณเฑาะก. พวกบัณเฑาะกนั้นถูกกําลัง
แหงความกําหนัดกลัดกลุมครอบงําแลว ยอมปรารถนาความสนิทสนมกับชาย
คนใดคนหนึ่ง. เหลาสตรีผูมีบรรพชาเสมอกันชื่อวาภิกษุณี. ความคุนเคยกับ
นางภิกษุณีเหลานั้น ยอมมีไดเร็วนักเพราะความคุนกันนั้น ศีลยอมทําลาย.
กุลบุตรผูเคยเปนอัญญเดียรถียนั้น เปนผูคุนในสกุลทั้งหลายแหงพวกหญิง
แพศยา อางเลศมีเที่ยวบิณฑบาตเปนตน เขาไปยังสํานักหญิงแพศยาเหลานั้น
ดวยความเปนผูอยากพบปะและเจรจากันเนือง ๆ ดวยน้ําใจที่มีความชื่นชมดวย
ความรัก ทานเรียกวา เวสิยโคจร ในบรรดาโคจรเหลานั้น. เขายอมถึง
ความเปนผูอัน ประชุมชนพึงพูดถึงวา ยังมิทันไรเลย ไปกับหญิงแพศยาคน
โนนแลว. มีนัยดังนี้ทุก ๆ โคจร. ก็ถาหญิงแพศยาเปนตน จะถวายภัตมี
สลากภัตเปนอาทิไซร, ไปพรอมกับภิกษุทั้งหลายแลวฉันหรือรับดวยกันทีเดียว
แลวกลับมา ควรอยู. พวกภิกษุณีอาพาธ จะไปพรอมกับภิกษุณีผูไปเพื่อจะ
สอน หรือแสดงธรรมหรือใหอุทเทสและปริปุจฉาเปนตน ควรอยู. ฝายผูเคย
เปนอัญญเดียรถียใดมิไดไปอยางนั้น ไปดวยอํานาจความชื่นชมดวยความ
สนิทสน ผูนี้จัดวาเปนผูไมยังภิกษุทั้งหลายใหยินดี.
สองบทวา อุจฺจาวจานิ กึกรณียานิ ไดแก การงานใหญนอย
ทั้งหลาย. บรรดาการงานสองอยางนั้น การงานมีปฏิสังขรณเจดียและมหาปราสาทเปนตน ที่สงฆผูพรอมเพรียงกัน พึงตีระฆังประชุมกันทํา จัดเปน
การงานใหญ. การงานที่นับเนื่องในขันธกะ มีสุและยอมจีวรเปนตน และ
อภิสมาจาริกวัตร มีวัตรที่ภิกษุควรทําในโรงเพลิงเปนตน จัดเปนการงาน
นอย.
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ขอวา ตตฺถ น ทกฺโข โหติ มีความวา ไมเปนผูฉลาด คือ ฝกหัด
เปนอันดีในการงานใหญนอยเหลานั้น.
บทวา อลโส ไดแก ไมเปนผูถึงพรอมดวยความเพียร คือ ความ
หมั่น คือไดฟงวา การงานของภิกษุสงฆมี จึงทําภัตกิจแคเชาตรูแลวเขาอยู
ภายในหอง หลับจนพอประสงคแลวออกมาในเวลาเย็น.
ขอวา ตตฺรุปายาย มีความวา ซึ่งเปนอุบายในการงานเหลานั้น.
ขอวา วีม สาย มีความวา เปนผูไมประกอบดวยปญญาสําหรับ
พิจารณาซึ่งเกิดขึ้นฉับพลัน คือปญญาที่เกิดขึ้นในทันทีทันใดวา นี่แลควรทํา
นี่แลไมควรทํา.
ขอวา น อล กาตุ น อล ส วิธาตุ มีความวา ไมเปนผูสามารถ
เพื่อจะทําแมดวยมือตน ทั้งเปนผูไมสามารถเพื่อจะจัดการคือ ขอแรงกันและ
กันใหทําดวยปลูกความอุตสาหะใหเกิดอยางนี้วา ลงมือกันเถอะครับ ลงมือ
เถอะพอหนุม ลงมือเถอะสามเณร ถาพวกทานจักไมทํา หรือพวกผมจักไมทํา
ที่นี้ใครเลาจักทําการนี้. เมื่อพวกภิกษุพูดกันวา พวกเราจักทําการ เขายอม
อางโรคบางอยาง เมื่อพวกภิกษุกําลังทําการอยูจึงเที่ยวไปใกล ๆ โผลแตศีรษะ
ใหเห็น แมผูนี้ก็จัดวา เปนผูไมยังภิกษุทั้งหลายใหยินดี.
ขอวา น ติพฺพจฺฉนฺโท มีความวา ไมเปนผูมีความพอใจรุนแรง.
บทวา อุทฺเทเส ไดแก ในการเรียนบาลี.
บทวา ปริปุจฺฉาย ไดแก ในการอธิบายความแหงบาลี.
บทวา อธิสีเล ไดแก ศีลคือปาฏิโมกข.
บทวา อธิจิตฺเต ไดแก ในการอบรมโลกิยสมาธิ.
บทวา อธิปฺาย ไดแก ในการเจริญโลกุตตรมรรค.
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สองบทวา สงฺกนฺโต โหติ มีความวา เปนผูมาเขาศาสนานี้แลว.
สองบทวา ตสฺส สตฺถุโน ไดแก ครูผูเปนเจาของลัทธิดังทาขาม
นั้น.
สองบทวา ตสฺส ทิฏิยา ไดแก ลัทธิซึ่งเปนของครูนั้น. บัดนี้
ลัทธินั้นแล ทานกลาววา ความถูกใจ ความชอบใจ ความถือ ของครูผู
เจาของลัทธินั้น เพราะเหตุวา เปนที่ถูกใจ เปนที่ชอบใจ ของติตถกรนั้น
และอันติตถกรนั้น ถืออยางมั่นวา นี้เทานั้นเปนจริง เพราะเหตุนั้น พระผูมี
พระภาคเจาจึงตรัสวา แหงความถูกใจของครูนั้น แหงความชอบใจของครูนั้น
แหงความถือของครูนั้น.
สองบทวา อวณฺเณ ภฺมาเน มีความวา เมื่อคําติเตียนอัน
ผูใดผูหนึ่งกลาวอยู.
บทวา อนภิรทฺโธ ไดแก เปนผูมีความดําริบกพรอง คือมีจิต
มิไดประคองไว.
บทวา อุทคฺโค ไดแก เปนผูมีกายและจิตฟูยิ่งนัก.
ขอวา อิท ภิกฺขเว สงฺฆาตนิก อฺติตฺถิยปุพฺพสฺส อนาราธนียสฺมึ มีความวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความเปนผูมีใจไมแชมชื่น ซึ่ง
เกิดแตกายวิการและวจีวิการวา ทําไมชนเหลานั้นจึงติเตียนผูอื่น ? ดังนี้ ในเมื่อ
เขากลาวโทษแหงครูนั้น และลัทธิแหงครูนั้นนั่นเอง และความเปนผูมีใจ
แชมชื่น ในเมื่อเขากลาวโทษแหงรัตนตรัยมีพระพุทธเจาเปนตน. และความ
เปนผูมีใจแชมชื่นทั้งไมแชมชื่น ในเมื่อเขาสรรเสริญคุณแหงครูนั่นเองดวย
แหงรัตนตรัยมีพระพุทธเจาเปนตนดวย. ๓ ประการนี้ เปนเครื่องสอบสวนใน
กรรมที่ไมชวนใหภิกษุทั้งหลายยินดีของกุลบุตรผูเคยเปนอัญญเดียรถีย. มีคํา
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อธิบายวา อันนี้เปนเครื่องหมาย อันนี้เปนลักษณะ อันนี้เปนความแนนอน
อันนี้เปนกําลัง อันนี้เปนประมาณในกรรมซึ่งไมทําปริวาสวัตรใหเต็ม ไมยัง
ภิกษุทั้งหลายใหยินดี.
ขอวา เอว อนาราธโก โข ภิกฺขเว อฺติตฺถิยปุพฺโพ
อาคโต น อุปสมฺปาเทตพฺโพ มีความวา กุลบุตรผูเคยเปนอัญญเดียรถีย
ซึ่งประกอบดวยองคเหลานี้ แมองคเดียว ภิกษุไมควรใหอุปสมบท. คําทั้งปวง
ในฝายขาว พึงทราบโดยความเพี้ยนจากที่กลาวแลว.
ขอวา เอว อาราธโก โข ภิกฺขเว เปนตน มีความวา กุลบุตร
ผูเคยเปนอัญญเดียรถีย ยังภิกษุทั้งหลายใหยินดีใหพอใจดวยการบําเพ็ญติตถิยวัตร ๘ ประการเหลานี้ คือ เขาบานไมผิดเวลากลับไมสายนัก. ความเปน
ผูใหญไมมีหญิงแพศยาเปนตน เปนโคจร, ความเปนผูขยันในกิจทั้งหลายของ
เพื่อนสพรหมจารี, ความเปนผูมีฉันทะแรงกลาในอุทเทสเปนตน, ความเปนผู
มีใจแชมชื่น ในเพราะติโทษพวกเดียรถียร ความเปนผูมีใจไมแชมชื่น ใน
เพราะติโทษรัตนตรัยมีพระพุทธเจาเปนตน ความเปนผูมีใจไมแชมชื่น ใน
เพราะสรรเสริญคุณเดียรถีย ความเปนผูมีใจแชมชื่น ในเพราะสรรเสริญคุณ
รัตนตรัยมีพระพุทธเจาเปนตน, อยางนี้ มาแลว ควรใหอุปสมบทแตถาวัตร
อันหนึ่งทําลายเสีย แมในโรงอุปสมบท พึงอยูปริวาสครบ ๔ เดือนอีก. เหมือน
อยางวา สิกขาบทและสิกขาสมมติอันภิกษุณีสงฆยอมใหอีกแกนางสิกขมานาผู
เสียสิกขา ฉันใด, วัตรนอยหนึ่งซึ่งจะพึงใหอีกแกกุลบุตรผูเคยเปนอัญญเดียรถีย
นี้ ยอมมีฉันนั้นหามิได. ที่แท ปริวาสที่เคยใหแลวนั้นแล เปนปริวาสของ
เขา. เพราะเหตุนั้น เขาพึงอยูปริวาสครบ ๔ เดือนอีก. ถากําลังอยูปริวาสยัง
สมาบัติ ๘ ใหเกิดไดในระหวางไซร. ธรรมดาผูไดโลกิยธรรมยังกําเริบได
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เปนแน จึงยังไมควรใหอุปสมบทแท. แตบําเพ็ญวัตรครบ ๔ เดือนแลว จึง
ควรใหอุปสมบท. และถากําลังอยูปริวาสกําหนดมหาภูตรูป ๔ ได. กําหนด
อุปาทายรูปได, กําหนดนามรูปได, เริ่มวิปสสนายกขึ้นสูไตรลักษณ. ธรรมดา
ผูไดโลกิยธรรม ยังกําเริบไดเปนปกติ จึงยังไมควรใหอุปสมบทอยูนั่นเอง.
แตถาเจริญวิปสสนาแลว ไดโสดาปตติมรรค วัตรเปนอันบริบูรณแท, ทิฏฐิ
ทั้งปวงเปนอันเธอรื้อแลว, ลูกศรคือวิจิกิจฉาเปนอันเธอถอนขึ้นแลว ควรให
อุปสมบทในวันนั้นที่เดียว. ถาแมเธอคงอยูในเพศเดียรถีย แตเปนโสดาบัน
กิจที่จะตองใหปริวาสยอมไมมี ควรใหบรรพชาอุปสมบทในวันนั้นแท.
ขอวา อุปชฺฌายมูลก จีวร ปริเยสิตพฺพ มีความวา จีวรสําหรับ
เขา สงฆควรมอบใหอุปชฌายเปนใหญแสวงหามา. ถึงบาตรก็เหมือนกัน.
เพราะเหตุนั้น ถาบาตรจีวรของอุปชฌายมี พึงบอกอุปชฌายวา จงใหแกผูนี้.
ถาไมมี ภิกษุเหลาอื่นเปนผูอยากจะให แมภิกษุเหลาอื่นนั้น พึงถวายอุปชฌาย
นั้นแลดวยคําวา จงทําบาตรจีวรนี้ใหเปนของทานแลวใหแกผูนี้. ถามวา
เพราะเหตุไร ? ตอบวา เพราะขึ้นชื่อวาพวกเดียรถียยอมเปนขาศึก จะพึงพูด
ไดวา บาตรจีวร สงฆไดใหผม ๆ มีอะไรเกี่ยวเนื่องในพวกทาน ดังนี้แลว
ไมทําตามคําตักเตือนพร่ําสอน. แตวา เพราะเขามีความเปนอยูเนื่องในอุปชฌาย
จึงจักเปนผูทําตามคําของทาน. เพราะฉะนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา จีวร
ของเขา พึงใหอุปชฌายเปนใหญแสวงหามา.
บทวา ภณฺฑุกมฺมาย คือ เพื่อปลงผม. ภัณฑุกรรมกถา จักมา
ขางหนา.
บทวา อคฺติกา ไดแกผูบําเรอไฟ.
บทวา ชฏิลกา ไดแกดาบส.
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หลายบทวา เอเต ภิกฺขเว กิริยวาทิโน มีความวา ชฎิลเหลานั้น
ไมคานความกระทํา คือ เปนผูมีทิฏฐิอยางนี้วา กรรมมี วิบากของกรรมมี. อัน
พระพุทธเจาทั้งปวงเมื่อจะทรงบําเพ็ญเนกขัมมบารมี ไดทรงอาศัยบรรพชานั้น
นั้นแล แลวจึงทรงบําเพ็ญพระบารมี. เนกขัมมบารมีนั้น ถึงเราก็ไดบําเพ็ญ
แลวอยางนั้นเหมือนกัน. การที่ชฎิลเหลานี้บวชในศาสนาไมเปนขาศึก เพราะ
เหตุนั้น จึงควรใหอุปสมบทได ไมตองใหปริวาสแกพวกเขา.
ขอวา อิมาห ภิกฺขเว าตีน อาเวณิก ปริหาร ทมฺมิ มี
ความวา เราใหบริหารเปนสวนเฉพาะ คือ เปนสวนเจาะจงนี้แกญาติเหลานั้น.
เหตุไรจึงตรัสอยางนี้ ? อันพระญาติเหลานั้น แมบวชแลวในสํานักแหงเดียรถีย
แตไมเปนผูใฝโทษแกพระศาสนา. ยังคงเปนผูสรรเสริญคุณวา ศาสนาแหง
พระญาติผูประเสริฐของพวกเรา เพราะเหตุนั้น จึงตรัสอยางนั้น ฉะนี้แล.
อรรถกถาอัญญติตถิยาวัตถุกถา จบ
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อันตรายิกธรรมกถา
โรค ๕ ชนิด
[๑๐๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ในมคธชนบทเกิดโรคระบาดขึ้น ๕ ชนิดคือ
โรคเรื้อน ๑ โรคฝ ๑ โรคกลาก ๑ โรคมองครอ ๑ โรคลมบาหมู ๑ ประชาชน
อันโรค ๕ ชนิดกระทบเขาแลว ไดเขาไปหาหมอชีวกโกมารภัจจ แลวกลาว
อยางนี้วา ขอโอกาส ทานอาจารย ขอทานกรุณาชวยรักษาพวกขาพเจาดวย.
ชี. เจาทั้งหลาย ฉันนะ มีกิจมาก มีงานที่ตองทํามาก ฉันตองถวาย
อภิบาลพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช ทั้งพวกฝายใน และพระสงฆมี
พระพุทธเจาเปนประมุข ฉันไมสามารถจะชวยรักษาได.
ป. ทานอาจารย ทรัพยสมบัติทั้งหมดยกใหทาน และพวกขาพเจา
ยอมเปนทาสของทาน ขอโอกาส ทานอาจารย ขอทานกรุณาชวยรักษาพวก
ขาพเจาดวย.
ชี. เจาทั้งหลาย ฉันนะ มีกิจมาก มีงานที่ตองทํามาก ฉันตองถวาย
อภิบาลพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช ทั้งพวกฝายใน และพระสงฆมี
พระพุทธเจาเปนประมุข ฉันไมสามารถจะชวยรักษาได.
จึงประชาชนพวกนั้นไดคิดวา พระสมณะเธอสายพระศากยบุตรเหลานี้
แล มีปรกติเปนสุข มีความประพฤติสบาย ฉันอาหารที่ดี นอนในหองอัน
มิคชิด ถากระไร พวกเราพึงบวช ในสํานักพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร
ในที่นั้น ภิกษุทั้งหลายจักพยาบาล และหมอชีวกโกมารภัจจจักรักษา ตอมา
พวกเขาพากันเขาไปหาภิกษุทั้งหลายแลวขอบรรพชา ภิกษุทั้งหลายใหพวกเขา
บรรพชาอุปสมบท แลวตองพยาบาล และหมอชีวกโกมารภัจจตองรักษาพวก
เขา.
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สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายพยาบาลภิกษุอาพาธมากรูป ยอมเปนผูมาก
ดวยการขอรอง มากดดวยการขออยูวา ขอจงใหอาหารสําหรับภิกษุอาพาธ ขอ
จงใหอาหารสําหรับภิกษุผูพยาบาลภิกษุอาพาธ ขอจงใหเภสัชสําหรับภิกษุผูอาพาธ แมหมอชีวกโกมารภัจจมัวรักษาภิกษุอาพาธมากรูป ไดปฏิบัติราชการบาง
อยางบกพรองบุรุษแมคนหนึ่ง ถูกโรค ๕ ชนิดกระทบเขาแลว ก็เขาไปหาหมอ
ชีวกโกมารภัจจแลวกราบเรียนวา ขอโอกาส ทานอาจารย ขอทานกรุณาชวย
รักษากระผมดวย.
ชี. เจา ขานะ มีกิจมาก มีงานที่ตองทํามาก ตองถวายอภิบาลพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช ทั้งพวกฝายใน และพระสงฆมีพระพุทธเจา
เปนประมุขขาไมสามารถจะชวยรักษาได.
บุรุษ. ทานอาจารย ทรัพยสมบัติทั้งหมดยกใหทาน และกระผมยอม
เปนทาสของทาน ขอโอกาส ทานอาจารย ขอทานกรุณาชวยรักษากระผมดวย.
ชี. เจา ขานะ มีกิจมาก มีงานที่ตองทํามาก ตองถวายอภิบาลพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช ทั้งพวกฝายใน และพระสงฆมีพระพุทธเจา
เปนประมุข ขาไมสามารถจะชวยรักษาได.
จึงบุรุษนั้นไดคิดวา พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหลานี้แล มี
ปกติเปนสุข มีความประพฤติสบาย ฉันอาหารที่ดี นอนในหองนอนอันมิดชิด
ถากระไร เราพึงบวชในสํานักพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร ในที่นั้น ภิกษุ
ทั้งหลายจักพยาบาล และหมอชีวกโกมารภัจจจักรักษา เราหายโรคแลว จักสึก
จึงภิกษุนั้นเขาไปหาภิกษุทั้งหลายแลวขอบรรพชา ภิกษุทั้งหลายใหบุรุษนั้น
บรรพชาอุปสมบทแลวตองพยาบาล และหมอชีวกโกมารภัจจตองรักษาภิกษุนั้น
ภิกษุนั้นหายจากโรคแลวสึก.
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หมอชีวกโกมารภัจจไดเห็นบุรุษนั้นสึกแลว จึงไดไตถามบุรุษนั้นวา
เจาบวชในสํานักภิกษุมิใชหรือ ?
บุรุษ. ใชแลวขอรับ ทานอาจารย.
ชี. เจาไดทําพฤติการณเชนนั้น เพื่อประสงคอะไร ?
จึงบุรุษนั้น ไดเรียนเรื่องนั้นใหหมอชีวกโกมารภัจจทราบ.
หมอชีวกโกรมารภัจจ จึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระคุณ
เจาทั้งหลายจึงไดใหกุลบุตรผูถูกโรค ๕ ชนิดกระทบเขาแลวบวชเลา ครั้นแลว
เขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว นั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูลขอประทานพรตอพระผูมีพระภาคเจาวา ขาพระพุทธเจา ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูเปนเจาทั้งหลายไมพึงยังกุลบุตรผู
ถูกโรค ๕ ชนิดกระทบเขาแลว ใหบวช.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจงใหหมอชีวกโกมารภัจจ เห็น
แจงสมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถา ครั้นหมอชีวกโกมารภัจจอัน
พระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจงใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ราเริงดวย
ธรรมีกถาแลวลุกจากที่นั่ง ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา ทําประทักษิณแลว
กลับไป.
ทรงหามบวชคนเปนโรคติดตอ
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคา
มูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย กุลบุตรผูถูกโรค ๕ ชนิดกระทบเชาแลว ภิกษุไมพึงใหบวช รูปใด
ใหบวชตองอาบัติทุกกฎ.
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อรรถกถาปญจาพาธวัตถุกถา
ขอวา มคเธสุ ปฺจ อาพาธา อุสฺสนฺนา โหนฺติ มีความวา
โรค ๕ ชนิดเปนโรคดื่นดาด คือ ลุกลาม แพรหลายแกหมูมนุษยและอมนุษย
ในชนบทมีชื่อวามคธ. เรื่องหมอชีวกโกมารภัจจจักมีแจงในจีวรขันธกะ.
ขอวา น ภิกฺขเว ปฺจหิ อาพาเธหิ ผุฏโ ปพฺพาเชตพฺโพ
มีความวา อาพาธ ๕ ชนิดมีโรคเรื้อนเปนตน เหลานั้นไดดื่นดาดแลว, กุลบุตร
ผูอาพาธเหลานั้นถูกตองแลว คือครอบงําแลวไมควรใหบวช. บรรดาอาพาธ
๕ ชนิดนั้น จะเปนโรคเรื้อนแดงหรือโรคเรื้อนคําก็ตาม ชื่อวาโรคเรื้อน.
ในอรรถกถากุรุนทีแกวา โรคชนิดใดชนิดหนึ่งแมมีประเภทเปนตนวา
เรื้อนผง หิดเปอย หิดดาน คุดทะราด ทุกอยางทานเรียกวา โรคเรื้อน เหมือน
กัน. ก็แลโรคเรื้อนนั้น แมมีขนาดเทาหลังเล็บ แตตั้งอยูในฝายที่จะลามไปได
กุลบุตรนั้นไมควรใหบวช. แตถาในที่ซึ่งผานุงผาหอปดไวโดยปกติ เปนของมี
ขนาดเทาหลังเล็บ คงอยูในฝายที่จะไมลามไปได จะใหบวชก็ควร สวนที่หนา
หรือที่หลังมือหลังเทา ถาแมคงอยูในฝายที่จะไมลามไปได แมยอมกวาหลัง
เล็บ ไมควรจะใหบวชเหมือนกัน. คนเปนโรคเรือนนั้น แมเมื่อใหเยียวยาแลว
จะใหบวช ตอเมื่อแผลหายสนิทแลวนั้นแล จึงควรใหบวช. แมผูที่รางกาย
พรุนไปดวยรอยจุด ๆ คลายหนังเหี้ยก็ไมควรจะใหบวช. โรคฝมีผีมันขนเปน
ตน ชื่อวาฝ. ผีมันขนหรือผีอื่นชนิดใดชนิดหนึ่งก็ตาม จงยกไว. ถาฝแมมี
ขนาดเทาเมล็ดพุทรา ตั้งอยูในฝายที่จะลามไปได กุลบุตรนั้นไมควรใหบวช.
แตในที่ปกปด มีขนาดเทาเมล็ดพุทรา คงอยูในฝายที่จะไมลามไปใตจะใหบวช
ก็ควร. ในที่ซึ่งมิไดปกปดมีหนาเปนตน แมตั้งอยูในฝายที่จะไมลุกลามไปได
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ก็ไมควรจะใหบวช. กุลบุตรผูนั้นเปนโรคฝนั้น แมเมื่อใหเยียวยาแลวจะใหบวช
ตอทํารางกายใหมีผิวเรียบแลวจึงควรใหบวช. ที่มีชื่อวาติ่ง คลายนมโคหรือ
คลายนิ้วมือ หอยอยูในที่นั้น ๆ ก็มี แมติ่งเหลานี้ก็จัดเปนฝเหมือนกัน เมื่อติ่ง
เหลานั้นมี ไมควรจะใหบวช. หัวหูด มีในเวลาเปนเด็ก ที่มีหัวสิว มีที่หนา
ในเวลาเปนหนุม ในเวลาแกหายหมดไป หัวหูดและหัวสิวเหลานั้นไมนับเปน
ฝ เมื่อหัวเหลานั้นมีจะใหบวชก็ควร. สวนเม็ดชนิดอื่น ที่ชื่อเม็ดผด มีตาม
ตัว ชนิดอื่นอีกที่ชื่อเกสรบัวก็มี ชนิดอื่นที่ชื่อเมล็ดพันธุผักกาด มีขนาดเทา
เมล็ดผักกาด ผื่นไปทั่วตัว. เมล็ดเหลานั้นทั้งหมด เปนชาติโรคเรื้อนเหมือน
กัน เมื่อเมล็ดเหลานั้นมี ไมควรใหบวช. โรคเรื้อนมีสีคลายโบบัวแดงและบัว
ขาว ไมแตก ไมเยิ้ม ชื่อโรคกลาก รางกายเปนอวัยวะลายพรอยเหมือนกระ
แหงโคดวยโรคเรื้อนชนิดใด. พึงทราบวินิจฉัยในโรคกลากนั้น โดยนัยที่กลาว
แลวในโรคเรื้อนชนิดนั้นแล.
ไขมองครอ ชื่อโสสะ. เมื่อไขมองครอนั้นมี ไมควรใหบวช.
โรคบาเพราะดี หรือโรคบาดวยถูกผีสิง ชื่อโรคลมบาหมู. ในโรค
ลมบาหมู ๒ ชนิด บุคคลผูถูกอมนุษยซึ่งเคยเปนคูเวรกันสิงแลว ยอมเปนผูที่
เยียวยาไดยาก. และเมื่อโรคลมบาหมูนั้นมีแมเพียงเล็กนอย ก็ไมควรใหบวช.
อรรถกถาปญจาพาธวัตถุกถา จบ
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เรื่องราชภัฏบวช
[๑๐๒] ก็โดยสมัยนั้นแล เมืองปลายเขตแดงของพระเจาพิมพิสาร
จอมเสนามาคธราชเกิดจลาจล ครั้งนั้น ทาวเธอจึงมีพระบรมราชโองการสั่ง
พวกมหาอํามาตยผูเปนแมทัพนายกองวา ดูกอนพนาย ทานทั้งหลายจงไปปรับ
ปรุงเมืองปลายเขตแดงใหเรียบรอย พวกมหาอํามาตยผูเปนแมทัพนายกอง
กราบทูลรับสนองพระบรมราชโองการพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราชวา
ขอเดชะ พระพุทธเจาขา ครั้งนั้น เหลาทหารบรรดาที่มีชื่อเสียงไดมีความ
ปริวิตกวา พวกเราพอใจในการรบ พากันไปทําบาปกรรม และประสพกรรมมิ
ใชบุญมาก ดวยวิธีอยางไรหนอ พวกเราพึงงดเวนจากบาปกรรม แลทําแต
ความดี ดังนี้ และไดมีความปริวิตกตอไปวา พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร
เหลานี้แล เปนผูพระพฤติธรรม ประพฤติสงบ ประพฤติในพรหมจรรย
กลาวคําสัตย มีศีล มีกัลยาณธรรมถาแลพวกเราจะพึงบวชในสํานักพระสมณะ
เชื้อสายพระศากยบุตร ดวยวิธีอยางนี้พวกเราก็จะพึงเวนจากบาปกรรม และทํา
แตความดี ดังนี้ จึงพากันเขาไปหาภิกษุทั้งหลายแลวขอบรรพชา ภิกษุทั้งหลาย
ใหพวกเขาบรรพชาอุปสมบทแลว.
พวกjหาอํามาตยผูเปนแมทัพนายกองถามพวกราชภัฏวา แนะพนาย
ทหารผูมีชื่อนี้ และมีชื่อนี้ หายไปไหน.
พวกราชภัฏเรียนวา นาย ทหารผูมีชื่อนี้และมีชื่อนี้ บวชในสํานัก
ภิกษุแลว ขอรับนาย.
พวกมหาอํามาตยผูเปนแมทัพนายกอง จึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนา
วา ไฉนเหลาพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรจึงไดใหราชภัฏบวชเลา แลว
กราบบังคมทูลความเรื่องนั้นแดพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช.
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จึงทาวเธอไดตรัสถามมหาอํามาตยผูพิพากษาวา ดูกอนพนาย ภิกษุ
รูปใด ใหราชภัฏบวช ภิกษุรูปนั้น จะตองโทษสถานไร.
คณะมหาอํามาตยผูพิพากษากราบทูลวา ขอเดชะ พระบารมีปกเกลา
ปกกระหมอม พระอุปชฌายะตองถูกตัดศีรษะ พระอนุสาวนาจารยตองถูกดึง
ลิ้นออกมา พระคณะปูรกะตองถูกหักซี่โครงแถบทนึ่ง พระพุทธเจาขา.
จึงทาวเธอเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา ครั้นถึงแลวจึงถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูลขอประทาน
พรตอพระผูมีพระภาคเจาวา มีอยู พระพุทธเจาขา พระเจาแผนดินทั้งหลาย
ที่ไมมีศรัทธาไมทรงเลื่อมใสจะพึงเบียดเบียนภิกษุทั้งหลาย แมดวยกรณีเพียง
เล็กนอย หมอมฉันขอประทานพระวโรกาส พระพุทธเจาขา ขอพระผูเปนเจา
ทั้งหลายไมพึงใหราชภัฏบวช ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจงใหพระ
เจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราชทรงเห็นแจง ทรงสมาทาน ทรงอาจหาญ ทรง
ราเริงดวยธรรมีกถา ครั้นทาวเธออันพระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจง ใหทรงเห็น
แจงทรงสมาทาน ทรงอาจหาญ ทรงราเริงดวยธรรมีกถาแลว เสด็จลุกจาก
พระที่นั่ง ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา ทรงทําประทักษิณแลวเสด็จกลับ .
ทรงหามบวชราชภัฏ
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถาในเพราะเหตุเปนเคา
มูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ราชภัฏภิกษุไมพึงใหบวช รูปใดใหบวช ตองอาบัติทุกกฏ.
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อรรถกถาราชภัฏวัตถุ
พึงทราบวินิจฉัยในเรื่องราชภัฏตออไป:สองบทวา ปจฺจนฺต ยุจฺจินเถ มีความวา ทานทั้งหลายจงยังปจจันต
ชนบทใหเจริญ มีคําอธิบายวา ทานทั้งหลายจงขับไลพวกโจรเสียแลว จัดแจง
บานที่พนโจรภัยแลวใหราบคาบ จัดการรักษาโดยกวดขัน ใหการกสิกรรมเปน
ตนเปนไป. ฝายพระราชาเพราะพระองคเปนพระโสดาบัน จึงไมทรงบังคับวา
จงฆา จงประหารพวกโจร. พวกอํามาตยซึ่งเปนหมอกฎหมาย คิดวา ใน
บรรพชา อุปชฌายเปนใหญ รองไปอาจารย รองลงไปคณะ จึงพากันกราบ
ทูลคําทั้งปวงมีอาทิ วา ขอเดชะ พึงใหตัดศีรษะอุปชฌายเสีย ดวยติดเห็นวา
นี้มาในขอวินิจฉัยแหงกฎหมาย.
ในขอวา น ภิกฺขเว ราชภโฏ ปพฺพาเชตพฺโพ นี้ มีวินิจฉัยวา
จะเปนอํามาตย หรือมหาอํามาตย หรือเสวกหรือผูไดฐานันดรเล็กนอย หรือ
ผูไมไดก็ตามที บุคคลผูผูหนึ่งซึ่งไดรับเลี้ยงดวยอาหารหรือเบี้ยเลี้ยงของ
พระราชา ถึงความนับวา ราชภัฏ ทั้งหมด ราชภัฏนั้นไมควรใหบวช. ฝาย
บุตรที่นองชายและหลานชายเปนตน ของราชภัฏนั้น ไมไดรับอาหาหรือเบี้ย
เลี้ยงจากพระราชา จะใหชนเหลานั้นบวช ควรอยู. ฝายผูใดถวายโภคะประจํา
หรือเงินเดือนเบี้ยหวัดรายป ซึ่งตนไดรับพระราชทาน คืนแดพระราชา หรือใหบุตรและพี่นองชายรับตําแหนงนั้นแทน แลวทูลลาพระราชาวา
บัดนี้ ขาพเจาไมใชผูไดรับเลี้ยงของเทวะแลว. หรือวาอาหารและเบี้ยเลี้ยง ซึ่งผู
ใดไดรับเพราะเหตุแหงราชการใด. ราชการนั้นเปนกิจอันตนทําเสร็จแลว หรือ
ผูใดเปนผูไดบรมราชานุญาตวา เจาจงบวช จะใหบุคคลแมนั้นบวช ควรอยู.
อรรถกถาราชภัฏวัตถุ จบ
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หามบวช
โจรที่ขึ้นชื่อโดงดัง
[๑๐๓] ก็โดยสมัยนั้นแล โจรองคุลิมาลบวชในสํานักภิกษุ ชาวบาน
เห็นแลวพากันหวาดเสียวบาง ตกใจบาง หนีไปบาง ไปโดยทางอื่นบาง เมิน
หนาไปทางอื่นบาง ปดประตูเสียบาง ประชาชนจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร จึงใหโจรที่ขึ้นชื่อโคงดังบวช
เลา ภิกษุทั้งหลายไดยินพวกนั้น เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู จึงกราบ
ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โจร
ที่ขึ้นชื่อโคงดัง ภิกษุไมพึงใหบวช รูปใดไหบวช ตองอาบัติทุกกฏ.
อภยูวรภาณวาร
หามบวชโจรหนีเรือนจํา
[๑๐๔] ก็โดยสมัยนั้นแล พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช ได
ทรงมีพระบรมราชานุญาตไววา กุลบุตรเหลาใดบวชในสํานักพระสมณะเชื้อสาย
พระศากยบุตร กุลบุตรเหลานั้น ใคร ๆ จะทําอะไรไมได เพราะธรรมอัน
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดีแลว จงประพฤติพรหมจรรยเพื่อทําที่สุดทุกขโดย
ชอบเถิด.
สมัยตอมา บุรุษคนหนึ่งทําโจรกรรมแลว ถูกเจาหนาที่จองจําไวใน
เรือนจําเขาหนีเรือนจําหลบไปบวชในสํานักภิกษุ คนทั้งหลายเห็นแลวกลาว
อยางนี้วา ภิกษุรูปนี้คือโจรหนีเรือนจําคนนั้น ถากระไร พวกเราจงจับมัน.
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คนบางคนพูดทัดทานอยางนี้วา ทานทั้งหลายอยาไดพูดเชนนี้ เพราะ
พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช ไดมีพระบรมราชานุญาตไววา กุลบุตร
เหลาใดบวชในสํานักพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร กุลบุตรเหลานั้น ใคร ๆ
จะทําอะไรไมได เพราะธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดีแลว จงประพฤติ
พรหมจรรย เพื่อทําที่สุดทุกขโดยชอบเถิด.
ประชาชนจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหลานี้ มิใชผูหลบหลีกภัย ใคร ๆ จะทําอะไรไมได แตไฉนจึงให
โจรผูหนีเรือนจําบวชเลา ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพุระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โจร
ผูหนีเรือนจํา ภิกษุไมพึงใหบวช รูปใดใหบวช ตองอาบัติทุกกฎ.
หามบวชโจรผูถูกออกหมายสั่งจับ
[๑๐๕] ก็โดยสมัยนั้นแล บุรุษคนหนึ่งทําโจรกรรม แลวหนีไปบวช
ในสํานักภิกษุ และบุรุษนั้นถูกเจาหนาที่ออกหมายประกาศไวทั่วราชอาณาจักร
วา พบในที่ใด พึงฆาเสียในที่นั้น คนทั้งหลายเห็นแลว กลาวอยางนี้วา
ภิกษุรูปนี้ คือโจรผูถูกออกหมายจับคนนั้น ถากระไร พวกเราจงฆามันเสีย.
คนบางพวกพูดทัดทานอยางนี้วา ทานทั้งหลายอยาไดพูดเชนนี้ เพราะ
พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราชไดมีพระบรมราชานุญาตไววา กุลบุตรเหลา
ใด บวชในสํานักพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร กุลบุตรเหลานั้น ใคร ๆ
จะทําอะไรไมได เพราะธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดีแลว จงประพฤติ
พรหมจรรย เพื่อทําที่สุดทุกขโดยชอบเถิด.
ประชาชนจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา พระสมณะเชื้อสายพระ
ศากยบุตรเหลานั้น มิใชผูหลบหลีกภัย ใคร ๆ จะทําอะไรไมได แตไฉนจึงให
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โจรผูถูกออกหมายสั่งจับบวชเลา ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โจร
ผูถูกออกหมายสั่งจับ ภิกษุไมพึงใหบวช รูปใดใหบวช ตองอาบัติทุกกฏ.
หามบวชบุรุษผูถูกเฆี่ยนดวยหวาย
[๑๐๖] ก็โดยสมัยนั้นแล บุรุษคนหนึ่งถูกลงอาญาเฆี่ยนดวยหวาย
บวชในสํานักภิกษุ ประชาชนจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระ
สมณะเชื้อสายพระศากยบุตร จึงใหบุรุษผูถูกลงอาญาเฆี่ยนดวยหวายบวชเลา
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุรุษ
ผูถูกลงอาญาเฆี่ยนดวยหวาย ภิกษุไมพึงใหบวช รูปใดใหบวช ตองอาบัติทุกกฏ.
หามบวชบุรุษผูถูกสักหมายโทษ
[๑๐๗] ก็โดยสมัยนั้นแลบุรุษคนหนึ่งถูกลงอาญาสักหมายโทษ บวช
ในสํานักภิกษุ ประชาชนจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะ
เชื้อสายพระศากยบุตร จึงใหบุรุษผูถูกลงอาญาสักหมายโทษบวชเลา ภิกษุทั้ง
หลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุรุษ
ผูถูกลงอาญาสักหมายโทษ ภิกษุไมพึงใหบวช รูปใดใหบวช ตองอาบัติทุกกฏ.
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อรรถกถาโจรวัตถุ
พึงทราบวินิจฉัยในเรื่องโจรทั้งหลาย:สองบทวา มนุสฺสา ปสฺสิตฺวา มีความวา พระองคุลิมาลนั้น อัน
ชนเหลาใดเคยเห็นในเวลาที่ทานเปนคฤหัสถ และชนเหลาใดไดฟงตอชนเหลา
อื่นวา ภิกษุนี้ คือ องคุลิมาลนั้น ชนเหลานั้น ไหเห็นแลว ยอมตกใจบาง ยอม
หวาดหวั่นบาง ยอมปดประตูบาง. แตทานยอมไดภิกษาในเรือนของเหลาชน
ที่ไมรูจัก.
บทวา น ภิกฺขเว มีความวา พระผูมีพระภาคเจาพระองคเองเปน
เจาของแหงธรรม เพราะฉะนั้น เมื่อจะทรงบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุทั้งหลาย
เพื่อตองการมิใหกระทําตอไป จึงตรัสอยางนั้น. วินิจฉัยในคํานั้นวา โจรชื่อ
วาธชพันธะ เพราะอรรถวิเคราะหวาดุจผูกธงเที่ยวไป. มีคําอธิบายวา เปนคน
โดงดังในโลก เหมือนมูลเทพ๑ เปนตน. เพราะเหตุนั้นผูใดเที่ยวทําการฆาชาว
บานก็ดี รบกวนคนเดินทางก็ดี. ทํากรรมมีตัดที่ตอเปนตนในเมืองก็ดี อนึ่ง
ผูใดอันชนทั้งหลายรูจักกันแซวา คนชื่อโนน ทํากรรมนี้ ๆ ผูนั้นไมควรให
บวช. สวนผูใดเปนราชบุตร ปรารถนาจะเปนพระราชากระทํากรรมมีฆาชาวบาน
เปนตน. ผูนั้น ควรใหบวช. เพราะวาเมื่อราชบุตรนั้นผนวชแลว พระราชา
ทั้งหลายยอมพอพระหฤทัย แตถาไมทรงพอพระหฤทัย ไมควรใหบวช. โจร
๑. ในพระบาลีวินัยเปน ธชพทฺโธ. สวนคําวา มูลเทวาทโย โยชนาแกอรรถวา อาทิภูเทวาท
โย.
ธชพทฺโธ หมายความไปในทางมีชื่อเสียงโดงดังทางเสีย อางวา เหมือนมูลเทพเปนตน คําวา
มูล
เทโว ทางสันสกฤต เปนพระนามของทาวกังสะ กษัตริยทรราชแหงแควนมถุรา ทรงฆา
ทารกเสีย
มากมายกายกอง เพราะโหรทํานายวา พระองคจะถูกลูกชายของหญิงนางหนึ่งปลงพระ
ชนม ดวย
ความรายกาจนี้เอง ประชาชนพลเมืองจึงเห็นวาทาวเธอเปนอสูร เปนยักษ เปนมาร มูลเทโว
จ
มาเปนตัวอยางในคําวา มูลเทวาทโยนี้หรืออยางไร ?
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ซึ่งลือชื่อในมหาชนในกาลกอน ภายหลังละโจรกรรมเสียสมาทานศีล ๕. ถา
หากชาวบานรูจักเขาอยางนั้น ควรใหบวช. ฝายชนเหลาใด เปนผูลักของเล็ก
นอยมีมะมวงและขนุนเปนตน หรือเปนโจรผูตัดที่ตอเปนตน ทีเดียวแตแอบ
แฝงทําการลัก ทั้งภายหลังก็ไมปรากฏวา กรรมนี้ อันชนชื่อนี้ทํา จะใหชน
เหลานั้นบวช ก็ควร.
สองบทวา การ ภินฺทิตฺวา มีความวา ทําลายเครื่องจําคือชื่อเปนตน.
ในบทวา อภยูวรา นี้ มีวินิจฉัยวา ชนเหลาใดยอมหลบทลีก เพราะ
ความกลัว เหตุนั้น ชื่อเหลานั้น ชื่อ ภยูวรา ผูหลบหลีกเพราะความกลัว
ฝายสมณะเหลานี้ มิใชผูหลบหลีกเพราะความกลัว เพราะเปนผูไดรับอภัย
เพราะฉะนั้น จึงชื่อ อถยูวรา มิใชผูหลบหนีเพราะความกลัว. ก็แลในบท
วา อภยูวรา นี้พึงทราบวา อาเทส ป อักษรใหเปน ว อักษร.
ในคําวา น ภิกฺขเว การเภทโก นี้ มีวินิจฉัยวา เรือนจําเรียก
วา การะ แตในอธิการนี้ เครื่องจําคือชื่อก็ดี เครื่องจําคือตรวนก็ดี เครื่อง
จําคือเชือกก็ดี ที่จําคือบานก็ดี ที่จําคือนิคมก็ดี ที่จําคือเมือง การควบคุม
ดวยบุรุษก็ดี ที่จําคือชนบทก็ดี ที่จําคือทวีปก็ดี จงยกไว. ผูใดทําลาย หรือ
ตัด หรือแก หรือเปด เครื่องจําชนิดใดชนิดหนึ่ง ในบรรดาเครื่องจําที่ที่จํา
เหลานี้ หนีไปซึ่งหนา หรือไมมีคนเห็น ผูนั้นถึงความนับวา การเภทก ผู
แหกเรือนจํา.
เพราะเหตุนั้น การเภทกโจรเหลานี้ ทําลายที่จําคือทวีป ไปยังทวีปอื่น
แลวก็ดี ไมควรใหบวช.
ฝายผูใดที่มิใชโจร แตไมยอมทําหัตกรรมอยางเดียว ถูกอิสรชนทั้ง
หลายมีชุนสวยของพระราชาเปนตน จองจําเองไว ดวยหมายใจ เมื่อมีการจอง
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จําไวอยางนี้ ผูนี้จะหนีไมได จักทําการของเรา ดังนี้ ก็ดี ผูนั้นแมพําลายเครื่อง
จําหนีไป ก็ควรใหบวช.
ฝายผูใดรับผูกขาดบาน นิคม และทา เปนตน ดวยสวย ไมสง
สวยนั้นใหครบ ถูกสงไปยังเรือนจํา ผูนั้นหนีมาแลว ไมควรใหบวช.
แมผูใดรวมเก็บทรัพยไว เลี้ยงชีวิตดวยกสิกรรมเปนตน ถูกใคร ๆ
สอเสียดใสโทษเอาวา ผูนี้ไดขุมทรัพย แลวถูกจองจําจะใหผูนั้นบวชในถิ่นนั้น
เอง ไมควร. แตจะใหเขาซึ่งหนีไปแลวบวชในที่ซึ่งไปแลวทุกตําบล ควรอยู.
ในขอนี้วา น ภิกฺขเว ลิขิตโก เปนตนนี้ มีวินิจฉัยวาบุคคลที่
ชื่อวาผูรายซึ่งถูกเขียนไว จะไดแกผูรายซึ่งถูกเขียนไววา พบเขาในที่ใด ให
ฆาเสียในที่นั้น ดังนี้ อยางเดียวหามิได โดยที่แทผูใดผูหนึ่งซึ่งกระทําโจรกรรม
หรือความผิดในพระราชาอยางหนักชนิดอื่นแลวหนีไป และพระราชารับสั่งให
เขียนผูนั้นลงในหนังสือหรือใบลานวา ผูมีชื่อนี้ ใครพบเขาในที่ใด พึงจับฆา
เสียในที่นั้นหรือวา พึงตัดอวัยวะมีมือและเทาเปนตนของมันเสีย หรือวา พึง
ใหนํามาซึ่งสินไหมมีประมาณเทานี้ ผูนี้ชื่อผูรายซึ่งถูกเขียนไว. ผูนั้นไมควร
ใหบวช.
ในคําวา กสาหโต กตทณฺฑกมฺโม นี้ มีวินิจฉัยวา ผูใดไมยอม
ทําการมีใหการและยอมรับใชเปนตน จึงถูกลงอาชญา ผูนั้นไมนับวาผูถูกลง
ทัณฑกรรม. ฝายผูใดรับเก็บทรัพยบางอยาง โดยเปนสวน หรือโดยประการ
อื่นแลวกินเสีย เมื่อไมสามารถจะใชคืนให จึงถูกเฆี่ยนดวยหวายวา นี้แล จง
เปนสนไหมของเจา ผูนี้ชื่อ ผูถูกเฆี่ยนดวยหวาย ถูกลงทัณฑกรรม. ก็แล
เขาจะถูกเฆียนดวยหวายหรือถูกดวยไมคอนเปนตนอยางใดอยางหนึ่งก็ตาม จง
ยกไว แผลยังสดอยูเพียงใด ไมควรใหบวชเพียงนั้น. ตอกระทําแผลทั้งหลาย
ใหกลับเปนปกติแลวจึงควรใหบวช.
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อนึ่ง ถาผูใดถูกเขาทํารายดวยเขาหรือดวยศอก หรือดวยผลมะพราว
และกอนหินเปนตนแลวปลอยไป และบวนโนในรางกายของผูนั้นยังปรากฏอยู
ไมควรใหบวช. ผูนั้นกระทําใหหายแลว เมื่อบวมโนอยางนั้นยุบราบไปแลว
ควรใหบวช.
ในคําวา ลกฺขณาหโต กตทณฺฑกมฺโม นี้ มีวินิจฉัยวา ขอที่
เปนผูลงทัณฑกรรม พึงทราบโดยนัยกอนนั่นเเล. ก็รอยแผลเปนซึ่งถูกนาบดวย
เหล็กแดงมีที่หนาผาก หรือที่อวัยวะ ทั้งหลาย มีอกเปนตน ของบุรุษใด ถา
บุรุษนั้นเปนไท แผลยังสดอยูเพียงใด ไมควรใหบวชเพียงนั้น. ถาแมแผลของ
เขาเปนของงอกขึ้นเรียบเสมอกับผิวหนังแลว แตรอยแผลเปนยังปรากฏอยู เมื่อ
เขานุงแลวหมผาเฉวียงบาปกปดเรียบรอยครบ ๓ ประการ ถารอยแผลเปนนั้น
อยูในโอกาสที่มิไดปกปด ไมสมควรใหบวช.
อรรถกถาโจรวัตถุ จบ
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หามบวชคนมีหนี้
[๑๐๘] ก็โดยสมัยนั้นแล ลูกหนี้คนหนึ่งหนีบวชในสํานักภิกษุ พวก
เจาทรัพยพบแลว กลาวอยางนี้วา ภิกษุรูปนี้คือลูกหนี้ของพวกเราคนนั้น ถา
กะไรพวกเราจงจับมัน.
เจาทรัพยบางพวกพูดทัดทานอยางนี้วา ทานทั้งหลายอยาไดพูดเชนนี้
เพราะพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช. ไดมีพระบรมราชานุญาตไววา
กุลบุตรเหลาใดบวชในสํานักพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร กุลบุตรเหลานั้น
ใคร ๆ จะทําอะไรไมได เพราะธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดีแลว จง
ประพฤติพรหมจรรยเพื่อทําที่สุดทุกขโดยชอบเถิด.
ประชาชนจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหลานี้ มิใชผูหลบหลีกภัย ใคร ๆ จะทําอะไรไมได แตไฉนจึงให
คนมีหนี้บวชเลา ภิกษุทั้งหลายกราบทูลความเรื่องนั้นแดพระผูพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจารับ สั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คน
มีหนี้ภิกษุไมพึงใหบวช รูปใดใหบวชตองอาบัติทุกกฏ.
อรรถกถาอิณายิกวัตถุกถา
ในคําวา น ภิกฺขเว อิณายิโก เปนตน มีวินิจฉัยวา หนี้ที่
บิดาและปูของบุรุษใด กูเอาไปก็ดี หนี้ที่บุรุษใดกูเองก็ดี ทรัพยบางอยาง ที่
มารดาบิดามอบบุตรใดไวเปนประกันแลว ลืมเอาไปก็ดี บุรุษนั้นชื่อวาลูกหนี้
บุรุษนั้นตองรับหนี้นั้นของชนเหลาอื่น เพราะฉะนั้น จึงชื่อวาลูกหน แตญาติ
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อื่น ๆ มอบบุตรใดไวเปนประกัน แลวยืมทรัพยบางอยางไป บุรุษนั้นไมจัด
วาเปนลูกหนี้. เพราะวาญาติอื่น ๆ นั้น ไมเปนใหญที่จะอบบุรุษนั้นไวเปน
ประกันได, เพราะเหตุนั้น จะใหบุรุษนั้นบวช สมควรอยู. จะใหบุรุษนอกจาก
นี้บวช. ไมควร. แตถาญาติสายโลหิตทั้งหลายของเขารับใชหนี้แทนวา พวก
ขาพเจาIจักรับใช ขอทานโปรดใหบวชเถิด หรือวาชนอื่นบางคนเห็นอาจารสมบัติของเขาแลวกลาววา ขอทานจงใหเขาบวชเถิด ขาพเจาจะใชหนี้แทน
ดังนี้ สมควรใหบวชได. เมื่อเขาในที่ใด ใหฆาเสียในที่นั้น ดังนี้ อยางเดียว
หามิได โดยที่แทผูใดผูหนึ่งกระทําโจรกรรมหรือความผิดในพระราชาอยาง
หนักชนิดอื่นแลวหนีไป และพระราชารับสั่งใหเขียนผูนั้นลงในหนังสือหรือใบ
ลานวา ผูมีชื่อนี้ ใครพบเขาในทีใด พึงจับเสียในที่นั้น หรือวา พึงตัดอวัยวะ
มีมือและเทาเปนตนของมันเสีย หรือวาพึงใหนํามาซึ่งสินไหมมีประมาณเทานี้
ผูนี้ชื่อผูรายซึ่งถูกเขียนไว. ผูนั้นไมควรใหบวช.
ในคําวา กสาทโต กตทณฺฑกมฺโม นี้ มีวินิจฉัยวา ผูใดไมยอม
ทําการมีใหการและยอมรับใชเปนตน จึงถูกลงอาชญา, ผูนั้นไมนับวาผูถูกลง
ทัณฑกรรม. ฝายผูใดรับเก็บทรัพยบางอยาง โดยเปนสวย หรือโดยประการ
อื่นแลวกินเสีย เมื่อไมสามารถจะใชคืนให จึงถูกเฆี่ยนดวยหวายวา นี้แล จง
เปนสินไหมของเจา ผูนี้ชื่อผูถูกเฆี่ยนดวยหวาย ถูกลงทัณฑกรรม. ก็แลเขา
จะถูกเฆี่ยนดวยหวายหรือถูกดัวยไมคอนเปนตนอยางใดอยางหนึ่งก็ตาม จงยก
ไว, แผลยังสดอยูเพียงใด ไมควรใหบวชเพียงนั้น. ตอกระทําแผลทั้งหลายให
กลับเปนปกติแลวจึงควรใหบวช.
อนึ่ง ถาผูใดถูกเขาทํารายดวยเขาหรือดวยศอก หรือดวยผลมะพราว
และกอนหินเปนตนแลวปลอยไป และบวมโนในรางกายของผูนั้นยังปรากฏอยู
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ไมควรใหบวช. ผูนั้นกระทําใหหายแลว เมื่อบวมโนอยางนั้นยุบราบไปแลว
ควรใหบวช.
ในคําวา ลกฺณาหโต ตทณฺฑกมฺโม นี้ มีวินิจฉัยวา ขอที่
ญาติสายโลหิตเหลานั้นไมมี ภิกษุพึงบอกแกอุปฏฐากเห็นปานนั้นก็ไดวา ผูนี้
เปนบุคคลมีกุศลกรรมเปนเหตุ แตบวชไมไดเพราะกังวลดวยหนี้. ถาเขารับจัด
การ พึงใหบวช. ถาแมกัปปยภัณฑของตนมี พึงตั้งใจวา เราจักเอากัปปยภัณฑนั้น ใชให แลวใหบวช. แตถาชนทั้งหลายมีญาติเปนตน ไมรับจัดการ
ทรัพยของตนก็ไมมี ไมสมควรใหบวช ดวยทําโนใจวา เราจักใหบวชแลวจัก
เที่ยวภิกษาเปลื้องหนี้ให. ถาใหบวช ตองทุกกฏ. แมบุรุษนั้นหนีไป ภิกษุนั้น
ก็ตองนํามาคืนให. ถาไมคืนให หนี้ทั้งหมดยอมเปนสินใช. เมื่อภิกษุไมทราบ
ใหบวชไมเปนอาบัติ. แตเมื่อพบปะเขาตองนํามาคืนใหแกพวกเจาหนี้. ไมเปน
สินใชแกภิกษุผูไมพบปะ. หากบุรุษผูเปนลูกหนี้ไปประเทศอื่นแลว แมเมื่อภิกษุ
ไดถามก็ตอบวา ผมไมตองรับหนี้ ไร ๆ ของใคร ๆ แลวบวช ฝายเจาหนี้เมื่อ
สืบเสาะหาตัวเขา จึงไปโนประเทศนั้น. ภิกษุหนุมเห็นเจาหนี้นั้นเขาจึงหนีไปเสีย
เขาเขาไปหาพระเถระ รองเรียนวา ทานขอรับ ภิกษุรูปนี้ใครใหบวช ? เธอยืม
ทรัพยมีประมาณเทานี้ ของผมแลวหนีไป พระเถระพึงตอบวา อุบายสก เธอบอก
วาผมไมมีหนี้สิน ฉันจึงใหบวช. บัดนี้ฉันจะทําอยางไรเลา ? ทานจงเห็นสิ่งของ
มาตรวา บาตรจีวรของฉันเถอะ นี้เปนสามีจิกรรมในขอนั้น. และเมื่อภิกษุ
นั้นหนีไป สินใชยอมไมมี. แตถาเจาหนี้พบภิกษุนั้น ตอหนาพระเถระเทียว
แลวกลาววา ภิกษุนี้เปนลูกหนี้ของผม พระเถระพึงตอบวา ทานจงรูลูกหนี้
ของทานเอาเองเถิด แมอยางนี้ยอมไมเปนสินใช ถาแมเขากลาววา บัดนี้
ภิกษุนี้บวชแลวจักไปไหนเสีย พระเถระจึงตอบวา ทานจงรูเองเถิด แมอยาง
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นี้ เมื่อภิกษุนั้นหนีไป ยอมไมเปนสินใชแกพระเถระนั้น. แตถาพระเถระ
กลาววา บัดนี้ ภิกษุนี้จักไปไหนเสีย เธอจงอยูที่นี้แหละ ถาภิกษุนั้นหนีไป
ตองเปนสินใช. ถาเธอเปนผูมีกุศลกรรมเปนเหตุถึงพรอมดวยวัตร. พระเถระ
พึงกลาววา ภิกษุนี้ เปนเชนนี้. ถาเจาหนี้ยอมสละวา ดีละ ขอนี้เปนอยางนี้
ไดเปนการดี. ก็ถาเขาตอบวา ขอทานจงใชใหเล็กนอยเถิด พระเถระพึงใชให.
ตอสมัยอื่น ภิกษุนั้นเปนผูยังพระเถระใหพอใจยิ่งขึ้น แมเมื่อเจาหนี้เขาทวง
วา ทานจงใชทั้งหมด พระเถระควรใชใหแท. และถาเธอเปนผูฉลาดใน
อุทเทสแลปริปุจฉาเปนตน มีอุปการะมากแกภิกษุทั้งหลาย พระเถระจะพึง
แสวงหาดวยภิกษาจารวัตรก็ได ใชหนี้ เสียเถิด ฉะนี้แล.
อรรถกถาอิณายิกวัตถุกถา จบ
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หามบวชทาส
[๑๐๙] ก็โดยสมัยนั่นแล ทาสดนหนึ่งหนีไปบวชในสํานักภิกษุ พวก
เจานายพบเขาจึงกลาวอยางนี้วา ภิกษุรูปนี้คือทาสของพวกเราคนนั้น ถากระไร
พวกเราจงจับมัน.
เจานายบางพวกพูดทัดทานอยางนี้วา ทานทั้งหลายอยาไดพูดเชนนี้
เพราะพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช ไดทรงมีพระบรมราชานุญาตไววา
กุลบุตรเหลาใดบวชในสํานักพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร กุลบุตรเหลานั้น
ใคร ๆ จะทําอะไรไมได เพราะธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลว จง
ประพฤติพรหมจรรยเพื่อทําที่สุดทุกขโดยชอบเถิด.
ประชาชนจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหลานี้ มิใชผูหลบหลีกภัย ใคร ๆ จะทําอะไรไมได แตไฉนจึงให
ทาสบวชเลา ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คน
เปนทาส ภิกษุไมพึงบวช รูปใดใหบวช ตองอาบัติทุกกฎ.
ทรงอนุญาตการปลงผม
[๑๑๐] ก็โดยสมัยนั้นแล บุตรชางทองศีรษะโลนคนหนึ่ง ทะเลาะ
กับมารดาบิดา แลวไปอารามบวชในสํานักภิกษุ ครั้งนั้น มารดาบิดาของเขา
สืบหาเขาอยู ไดไปอารามถามภิกษุทั้งหลายวา ทานเจาขา ทานทั้งหลายเห็น
เด็กชายมีรูปรางเชนนี้บางไหม ?
บรรดาภิกษุพวกที่ไมรูเลยตอบวา พวกอาตมาไมรู พวกที่ไมเห็น
เลยตอบวา พวกอาตมาไมเห็น.
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ครั้นมารดาบิดาของเขาสืบหาอยู ไดเห็นเขาบวชแลว ในสํานักภิกษุ
จึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหลานั้น
ชางไมละอาย เปนคนทุศีล พูดเท็จ รูอยูแท ๆ บอกวาไมรู เห็นอยูชัด ๆ
บอกวาไมเห็น เด็กคนนี้บวชแลวในสํานักภิกษุ ภิกษุทั้งหลายไดยินมารดา
บิดาของบุตรชางทองศีรษะโลนนั้น เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู จึง
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตใหอปโลกนตอสงฆ เพื่อการปลงผม.
พวกเด็กชายสัตตรสวัคคียบวช
[๑๑๑] ก็สมัยนั้นแล ในพระนครราชคฤหมีเด็กชายพวกหนึ่ง ๑๗ คน
เปนเพื่อนกัน เด็กชายอุบาลีเปนหัวหนาของเด็กพวกนั้น ครั้งนั้น มารดา
บิดาของเด็กชายอุบาลีไดหารือกันวา ดวยวิธีอะไรหนอ เมื่อเราทั้งสองลวงลับ
ไปแลวเจาอุบาลีจะอยูเปนสุข และจะไมตองลําบาก ครั้นแลวหารือกันตอไป
วา ถาเจาอุบาลีจะพึงเรียนหนังสือ ดวยวิธีอยางนี้แหละ เมื่อเราทั้งสองลวงลับ
ไปแลวเจาอุบาลีจะพึงอยูเปนสุข และจะไมตองลําบาก แลวหารือกันตอไปอีก
วา ถาเจาอุบาลีจักเรียนหนังสือ นิ้วมือก็จักระบม ถาเจาอุบาลีเรียนวิชาคํานวณ
ดวยอุบายอยางนี้แหละ เมื่อเราทั้งสองลวงลับไปแลว เจาอุบาลีจะพึงอยูเปน
สุข และไมตองลําบาก ครั้นตอมาจึงหารือกันอีกวา ถาเจาอุบาลีจักเรียนวิชา
คํานวณเขาจักหนักอก ถาจะพึงเรียนวิชาดูรูปภาพ ดวยอุบายอยางนี้แหละ
เมื่อเราทั้งสองลวงลับไปแลว เจาอุบาลีก็จะพึงอยูเปนสุข และจะไมตองลําบาก
ครั้นตอมา จึงหารือกันอีกวาถาเจาอุบาลีจักเรียนวิชาดูรูปภาพ นัยนตาทั้งสอง
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ของเขาจักชอกช้ํา พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหลานี้แล มีปรกติเปนสุข
มีความพระพฤติเรียบรอย ฉันอาหารที่ดี นอนในหองนอนอันมิดชิด ถาเจา
อุบาลีจะพึงบวชในสํานักพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร ดวยวิธีนี้แหละ เมื่อ
เราทั้งสองลวงลับไปแลว เจาอุบาลีก็จะอยูเปนสุข และจะไมตองลําบาก.
เด็กชายอุบาลีไดยินถอยคําที่มารดาบิดาสนทนาหารือกัน ดังนี้ จึงเขา
ไปหาเพื่อนเด็กเหลานั้น ครั้นแลวไดพูดชวนวา มาเถิดพวกเจา พวกเราจัก
พากันไปบวชในสํานักพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร.
เด็กชายเหลานั้นพูดวา ถาเจาบวช แมพวกเราก็จักบวชเหมือนกัน.
เด็กชายเหลานั้นไมรอชา ตางคนตางก็เขาไปหามารดาบิดาของตน ๆ
แลวขออนุญาตวา ขอทานทั้งหลายจงอนุญาตใหขาพเจา ออกจากเรือนบวช
เปนบรรพชิตเถิด.
มารดาบิดาของเด็กชายเหลานั้นกอนุญาตทันที ดวยติดเห็นวา เด็ก
เหลานั้นตางก็มีฉันทะรวมกัน มีความมุงหมายดีดวยกัน ทุกคน.
เด็กพวกนั้นเขาไปหาภิกษุทั้งหลายแลวขอบรรพชา ภิกษุทั้งหลายให
พวกเขาบรรพชาอุปสมบท.
ครั้นปจจุสมัยแหงราตรี ภิกษุใหมเหลานั้น ลุกขึ้นรองไห วิงวอนวา
ขอทานทั้งหลายจงใหขาวตม จงใหขาวสวย จงใหของเคี้ยว.
ภิกษุทั้งหลายพูดอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย จงขอใหราตรีสวางกอน
ถาขาวตมมี จักไดดื่ม, ถาขาวสวยมี จักไดฉัน, ถาของเคี้ยวมี จักไดเคี้ยว.
ถาขาวตมขาวสวย หรือของเดียวไมมี ตองเที่ยวบิณฑบาตฉัน ภิกษุใหม
เหลานั้นอันภิกษุทั้งหลาย แมกลาวอยูอยางนี้แล ก็ยังรองไหวิงวอนอยูอยาง
นั้นแลวา จงใหขาวตม จงใหขาวสวย จงใหของเคี้ยว ถายอุจจาระรดบาง
ถายปสสาวะรดบาง ซึ่งเสนาสนะ.
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พระผูมีพระภาคเจาทรงดื่มบรรทมในปจจุสสมัยแหงราตรี ทรงไดยิน
เสียงเด็ก ครั้นแลวตรัสเรียกทานพระอานนทมาตรัสถามวา ดูกอนอานนท นั่น
เสียงเด็ก หรือ ?
จึงทานพระอานนทกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาภิกษุทั้งหลายรูอยู ใหบุคคลผูมีอายุหยอน ๒๐ ป อุปสมบท จริงหรือ ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไฉน
โมฆบุรุษพวกนั้นรูอยู จึงไดใหบุคคลมีอายุหยอน ๒๐ ป อุปสมบทเลา. ดูกอน
ภิกษุทั้งหลายบุคคลมีอายุหยอน ๒๐ ป เปนผูไมอดทนตอ เย็น รอน หิว
ระหาย เปนผูมีปรกติไมอดกลั้นตอสัมผัส แหงเหลือบ ยุง ลม แดด สัตว
เลื้อยคลาน ตอคลองแหงถอยคําที่เขากลาวราย อันมาแลวไมดี ตอทุกขเวทนา
ทางกายที่เกิดขึ้นแลวอันกลาแข็ง เผ็ดรอน ไมเปนที่ยินดี ไมเปนที่ชอบใจ
อันอาจนําชีวิตเสียได สวนบุคคลมีอายุ ๒๐ ป ยอมเปนผูอดทนตอ เย็นรอน
หิว ระหาย เปนผูมีปรกติอดกลั้นตอสัมผัสแหงเหลือบ ยุง ลม แด สัตว
เลื้อยคลาน ตอคลองแหงถอยคําที่เขากลาวราย อันมาแลวไมดี ตอทุกขเวทนา
ทางกายที่เกิดขึ้นแลว อันกลาแข็ง เผ็ดรอน ไมเปนที่ยินดี ไมเปนที่ชอบใจ
อันอาจนําชีวิตเสียได. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การกระทําของโมฆบุรุษเหลานั้น
นั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความ
เลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว . . . ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุ
ทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรูอยู ไมพึงใหบุคคลมีอายุหยอน ๒๐ ป
อุปสมบท รูปใดใหอุปสมบท ตองปรับธรรม.
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อรรถกถาทาสวัตถุกถา
วินิจฉัยในขอวา น ภิกฺขเว ทาโส นี้วา ทาสมี ๔ จําพวกคือ
ทาสเกิดภายใน ๑ ทาสที่ชวยมาดวยทรัพย ๑ ทาสที่เขานํามาเปนเชลย ๑
บุคคลที่ยอมเปนทาสเอง ๑ ในทาส ๔ จําพวกนั้น ลุกนางะทาสีในเรือน
เปนทาสโดยกําเนิด ชื่อวาทาสเกิดภายใน. บุตรที่เขาชวยมาจากสํานัก
มารดาก็ดี ทาสที่เขาชวยมาจากสํานักนายเงินก็ดี บุคคลที่เขาใชทรัพยแทน
แลวยกขึ้นสูจารีตแหงทาสถายเอาไปก็ดี ชื่อวาทาสทีชวยมาดวยทรัพย. ทาส
ทั้งสองจําพวกนี้ไมควรใหบวช เมื่อจะใหบวช ตองทําใหเปนผูมิใชทาสดวย
อํานาจจารีสตในที่ชนบทนั้น ๆ แลว จึงควรใหบวช. ทาสที่ชื่อวาเขานํามาเปน
เชลย คือ พระราชาทั้งหลายทรงทําการรบนอกแวนแควน หรือรับสั่งใหเกลี้ย
กลอมกวาดตอนเอาทั้งหมูมนุษยซึ่งเปนไททั้งหลาย มาจากภายนอกแวนแควน
ก็ดี พระราชารับสั่งใหริบบานบางตําบล ซึ่งกระทําผิดภายในแวนแควนนั่นเอง
ราชบุรุษทั้งหลายกวาดตอนทั้งหมูมนุษยมาจากบานตําบลนั้นก็ดี ในหมูมนุษย
เหลานั้น ผูชายทั้งหมดเปนทาส ผูหญิงทั้งหมดเปนทาสี บุคคลเห็นปานนี้
จัดเปนทาสซึ่งเจานํามาเปนเชลย. ทาสนี้ เมื่ออยูในสํานักชนทั้งหลายผูนําตน
มา หรือถูกขังไวไนเรือนจํา หรืออันบุรุษทั้งหลายควบคุมอยู ไมความใหบวช.
แตขาหนีไปแลว พึงใหบวชในที่ซึ่งเขาไปได. ครั้นเมื่อพระราชาทรงพอ
พระหฤทัย ทรงทําการปลดจากจําโดยตรัสวา จงปลอยพวกทาสที่นํามาเปน
เชลย หรือโดยนัยเปนสรรพสาธารณ พึงใหบวชเถิด. บุคคลที่ยอมตัวเปน
ทาสเองทีเดียววา ขาพเจาเปนทาสของทาน ดังนี้ เพราะเหตุแหงชีวิตก็ตาม
เพราะเหตุแหงความคุมครองก็ตาม ชื่อวาผูยอมเปนทาสเองเหมือนคนเลี้ยงชาง
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มา โค และกระบือเปนตน ของพระราชาทั้งหลาย ทาสเชนนั้นไมควรให
บวช. บุตรทั้งหลายของเหลานางวัณณทาสีของพระราชา เปนเชนดั่งบุตร
อํามาตย. ถึงบุตรเหลานั้นก็ไมควรใหบวชเหมือนกัน. เหลาหญิงซึ่งเปนไท
แตไมมีใครคุมหาม จึงเที่ยวไปกับพวกนางวัณณทาสี จะใหบุตรทั้งหลายของ
หญิงเหลานั้นบวชก็ควร. หากพวกหญิงเหลานั้นขึ้นทะเบียนเสียเอง ไมสมควร
ใหบุตรทั้งหลายของหญิงเหลานั้นบวช ถึงพวกทาสของคณะทั้งหลายมีคณะ
ภัททิปุตตกะเปนตน ซึ่งคณะชนเหลานั้นไมยอมใหก็ไมควรใหบวช. ขึ้นชื่อ
วาทาสสําหรับอาราม ซึ่งพระราชาพระราชทานไวในวัดทั้งหลาย บรรดามี จะ
ใหทาสแมเหลานั้นบวช ยอมไมสมควร แตชวยใหเปนไทแลวใหบวช สมควร
อยู. ในมหาปจจรีอรรถกถาแกวา ชนทั้งหลายนําทาสเกิดภายในและทาสที่
ชวยมาดวยทรัพย มาถวายแกภิกษุสงฆวา ขาพเจาถวายอารามิกทาส ทาส
เหลานั้นยอมเปนเชนกับทาสที่เขาราดเปรียงบนศีรษะนั่นแหละ จะใหบวชก็
ควร. สวนอรรถกถากุรุนทีแกวา เขาถวายดวยกัปปยโวหารวา ขาพเจาทั้งหลาย
ถวายอารามิกทาส ทาสนั้น อันเขาถวายแลว ดวยโวหารอยางใดอยางหนึ่งก็ตาม
ที ไมควรใหบวชแท พวกคนเข็ญใจ คิดวา จักอาศัยพระสงฆเลี้ยงชีพ จึง
เปนกัปปยการกอยูในวัดที่อยู จะใหคนเข็ญใจเหลานั้นบวช ควรอยู. บิดา
มารดาของบุตรใดเปนทาส หรือมารดาเทานั้นเปนทาสี บิดาไมเปนทาส ไม
ควรใหบุรุษนั้นบวช. ญาติหรืออุปฐากของภิกษุถวายทาสวา ขอทานจงให
บุรุษนี้บวช เขาจักทําความขวนขวายแกทาน หรือวา ทาสสวนตัวของภิกษุนั้น
มีอยู ทาสนี้ภิกษุทําใหเปนไทเสียกอนแลว จึงควรใหบวช. ในอรรถกถากุรุนที
แกวา พวกนายถวายทาสวาขอทานจงใหบุรุษนี้บวช ถาเขาจักยินดียิ่งใน
ในศาสนา, เขาจักไมเปนทาส ถาเขาจักสึก เขาจักคงเปนทาสของพวกขาพเจา
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ดังนี้ ชื่อวา ทาสยืมไมควรใหเขาบวช. บุรุษใดเปนทาสไมมีนาย บุรุษแม
นั้นอันภิกษุใหเปนไทกอนจึงควรใหบวช. ภิกษุไมทราบใหบรรพชาหรืออุปสมบทแลว จึงทราบภายหลัง ควรทําใหเปนไทเหมือนกัน. และเพื่อประกาศ
เนื้อความขอนี้ พระโบราณาจารยทั้งหลาย จึงกลาวเรื่องนี้วา:ดังไดยินมา นางกุลทาสีคนหนึ่ง กับบุรุษคนหนึ่ง หนีจากอนุราธบุรี
ไปอยูในโรหนชนบท มีบุตรคนหนึ่ง. บุตรนั้นในเวลาที่บรรพชาอุปสมบท
แลว เปนภิกษุลัชชีมักรังเกียจ. ภายหลังวันหนึ่ง เธอถามมารดาวา อุบายสิกา
พี่นองชายหรือพี่นองหญิงของทานไมมีหรอกหรือ ? ฉันจึงไมเห็นญาติไร ๆ เลย
มารดาตอบวา พอคุณ ฉันเปนกุลทาสิ ในอนุราธบุรี หนีมาอยูที่นี่กับบิดาของ
คุณ ภิกษุผูมีศีล ไดความสังเวชวา ไดยินวาบรรพชาของเราไมบริสุทธิ์ จึง
ถามมารดาถึงชื่อและโคตรของสกุลนั้นแลวมายังอนุราธบุรี ได ยืนที่ประตูเรือน
ของสกุลนั้น. เธอถึงเขาบอกวา นิมนตโปรดขางหนาเถิดเจาขา ?. ก็ยังไมเลย
ไป. พวกเขาจึงพากันมาถามวา มีธุระอะไรขอรับ ? เธอจึงถามวา นางทาสี
ชื่อนี้ของพวกทานซึ่งหนีไปมีไหม ? มีขอรับ ฉันเปนบุตรนางทาสี นั้น ถาพวก
ทานอนุญาตใหฉัน ฉันจะบวช พวกทานเปนนายของฉัน. พวกเขาเปนผู
รื่นเริงยินดี ยกเธอเปนไทวา บรรพชาของทานบริสุทธิ์ขอรับ แลวนิมนต
ใหอยูในมหาวิหารบํารุงดวยปจจัย ๔ พระเถระอาศัยสกุลนั้นอยูเทานั้น ไดบรรลุ
พระอรหัต.
อรรถกถาทาสวัตถุกถา จบ
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เรื่องตายเพราะอหิวาตกโรค
สามเณรบรรพชา
[๑๑๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ตระกูลหนึ่งไดตายลง เพราะอหิวาตกโรค
ตระกูลนั้นเหลืออยูแตพอกับลูก คนทั้งสองนั้นบวชในสํานักภิกษุแลว เที่ยว
บิณฑบาตดวยกัน ครั้น เมื่อเขาถวายภิกษาแกภิกษุผูเปนบิดา สามเณรนอยก็
ไดวิ่งเขาไปกลาววาขาแตพอ ขอพอจงใหแกลูกบาง จงใหแกลูกบาง.
ประชาชนจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา พระสมณะเชื้อสาย
ศากยบุตรเหลานี้มิใชผูพระพฤติพรหมจรรย สามเณรนอยรูปนี้ชะรอยเถิด
แตภิกษุณี ภิกษุทั้งหลายไดยินประชาชนพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนา
อยู จึงกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เด็ก
ชายมีอายุหยอน ๑๕ ป ภิกษุไมพึงใหบวช รูปใดใหบวช ตองอาบัติทุกกฏ.
เด็กชายตระกูลอุปฏฐากบรรพชา
[๑๑๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ตระกูลอุปฏฐากของทานพระอานนทมี
ศรัทธาเลื่อมใส ไดตายลงเพราะอหิวาตกโรค เหลืออยูแตเด็กชายสองคน เด็ก
ชายทั้งสองเห็นภิกษุทั้งหลาย จึงวิ่งเขาไปหาดวยกิริยาที คุนเคยแตกอนมา ภิกษุ
ทั้งหลายไลไปเสีย เด็กชายทั้งสองนั้นเมื่อถูกภิกษุทั้งหลายไลก็รองไห จึงทาน
พระอานนทไดมีความดําริวา พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติ มิใหบวชเด็กชาย
มีอายุหยอน ๑๕ ป ก็เด็กชายทั้งสองคนนี้มีอายุหยอน ๑๕ ป ดวยวิธีอะไรหนอ
เด็กชายสองคนนี้จึงจะไมเสื่อมเสีย ดังนี้ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสถานวา ดูกอนอานนท เด็กชายสองคนนั้น
อาจไลกาไดไหม ?.
ทานพระอานนทกราบทูลวา อาจ พระพุทธเจาขา.
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ลําคับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปน
เคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตใหบวชเด็กชายมีอายุหยอน ๑๕ ป แตสามารถไลกาได.
เรื่องสามเณรของทานพระอุปนนท
[๑๑๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ทานพระอุปนนทศากยบุตรมีสามเณรอยู ๒
รูปคือสามเณรกัณฏกะ ๑ สามเณรมหกะ ๑ เธอทั้งสองประทุษรายกันและกัน
ภิกษุทั้งหลายจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนสามเณรทั้งสองจึงได
ประพฤติอนาจารเห็นปานนั้นเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
รูปเดียวไมพึงใหสามเณร ๒ รูปอุปฏฐาก รูปใดใหอุปฏฐาก ตองอาบัติทุกกฏ.
อรรถกถาภัณฑุกัมมกถา
บทวา กมฺมากณฺฑุ ไดแกลูกชางทอง ซึ่งมีศีรษะโลนไวแหยม
มีคําอธิบายวา เด็นรุนมีผม ๕ แหยม.๑
ขอวา สงฺฆ อปโลเกตุ ภณฺฑิกมฺมาย มีความวา เราอนุญาต
ใหภิกษุบอกเลาสงฆเพื่อประโยชนแกภัณฑุกรรม. อาปุจฉนวิธี ในภัณฑุกรรมาธิการนั้น ดังนี้ . พึงนิมนตภิกษุทั้งหลายผูนับเนืองในสีมาใหประชุมกัน
แลว นําบรรพชาเปกขะไปในสีมานั้นแลว บอก ๓ ครั้งหรือ ๒ ครั้ง หรือ
ครั้งเดียว วา ทานเจาขา ขาพเจาบอกภัณฑุกรรมของเด็กนี้กะสงฆ. อนึ่ง
ในอธิการวาดวยการปลงผมนี้ จะบอกวา ขาพเจาบอกภัณฑุกรรมของเด็กนี้
ดังนี้ก็ดี วา ขาพเจาบอกสมณกรณของทารกนี้ ดังนี้ก็ดี วา ทารกนี้อยากบวช
๑. ตามนัยโยชนา ภาค ๒ หนา ๒๐๒ ควรจะแปลวา บทวา กมมารภณฺฑุ ไดแกชายศีรษะ
โลน
ลูกนายชางทอง มีคําอธิบายวา เด็กรุนบุตรนายชางทอง มีผมอยู ๕ แหยม. (ตุลาธาโร ก็
คือ
สุวณฺณกาโร). สวนปาฐะวา กมฺมารภณฺฑุ ในพระบาลีนั้น แปลเอาความวา บุตรนายชาง
ทอง
ศีรษะโลน (วินัยปฎก มหาวรรค เลม ๔ หนา ๑๕๖).
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ดังนี้ก็ดี ควรทั้งนั้น. ถาสถานแหงภิกษุผูเปนสภาคกันมีอยู คือโอกาสเปนที่
กําหนดปรากฏวา ภิกษุ ๑๐ รูปหรือ ๒๐ หรือ ๓๐ รูป อยูดวยกัน จะไปสู
โอกาสที่ภิกษุเหลานั้นยืนแลว หรือโอกาสที่นั่งแลวบอกเลาโดยนัยกอนนั้นเอง
ก็ได. แมจะวานพวกภิกษุหนุมหรือเหลา สามเณรแตเวนบรรพชาเปกขะเสีย
ใหบอกโดยนัยเปนตนวา ทานเจาขา มีบรรพชาเปกขะอยูคนหนึ่ง พวกผม
บอกภัณฑุกรรมของเขา ดังนี้ ก็ควร ถาภิกษุบางพวกเขาสูเสนาสนะ หรือพุม
ไมเปนตน หลับอยูก็ดี ทําสมณธรรมอยูก็ดี ฝายภิกษุสามเณรผูบอกเลา แม
เที่ยวตามหาก็ไมพบ จึงมีความสําคัญวา เราบอกหมดทุกรูปแลว ขึ้นชื่อวา
บรรพชาเปนกรรมเบา เพราะเหตุนั้น บรรพชาเปกขะนั้นบวชแลว เปนอัน
บวชดวยดีแท ไมเปนอาบัติแมเกอุปชฌยผูใหบวช. แตถาวัดที่อยูใหญเปน
ที่อยูของภิกษุหลายพัน ถึงจะนิมนตก็ภิกษุทั้งหมดใหประชุมก็ทําไดยาก ไมจํา
ตองกลาวถึงบอกเลาตามลําดับ ตองอยูในขัณฑสีมา หรือไปสูแมน้ํา หรือ
ทะเลเปนตนแลวจึงใหบวช. ฝายผูใดเปนคนโกนผมใหม หรือสึกออกไป
หรือเปนคนใดคนหนึ่ง ในพวกนักบวชมีนิสครนถเปนตน มีผมเพียง ๒ องคุลี
หรือหยอนกวา ๓ องคุลี กิจที่จะตองปลงผมของผูนั้นไมมี เพราะเหตุนั้น
แมจะไมบอกภัณฑุกรรม ใหบุคคลเชนนั้นบวช ก็ควร. ฝายผูใดมีผมยาวเกิน
๒ องคุลี โดยที่สุดแมไวผมเพียงแหยมเดียว ผูนั้น ภิกษุตองบอกภัณฑกรรม
กอนจึงใหบวชได อุบาลิวัตถุมีนัยกลาวแลวในมหาวิภังคนั่นแล.
อรรถกถาภัณฑุกัมกถา จบ
อรรถกถากากุฑเฑปกวัตถุ
บทวา อหิวาตกโรเคน ไดแก มารพยาธิ. จรึงอยูโรคนั้นเกิดขึ้น
ในสกุลใด สกุลนั้นพรอมทั้งสัตว ๒ เทา ๔ เทายอมวอควายหมด. ผูใดทําลาย
ฝาเรือนหรือหลังคาหนีไป หรือไปอยูภายนอกบานเปนตน ผูนั้นจึงพน. ฝาย
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บิดากับบุตรในสกุลนี้ ก็พนแลวดวยประการอยางนี้ เพราะเหตุนั้น พระธรรม
สังคาหกาจารยจึงกลาวคําวา บิดากับบุตรยังเหลืออยู ดังนี้ .
บทวา กากุฑฺฑปก มีความวา เด็กใดถือกอนดินดวยมือซายนั่งแลว
อาจเพื่อจะไลกาทั้งหลายซึ่งพากันมาใหบินหนีไปแลวบริโภคอาหารซึ่งวางไวขาง
หนาได เด็กนี้จัดวาผูไลกาไป จะใหเด็กนั้นบวช ก็ควร.
อรรถกถากากุฑเฑปกวัตถุ จบ
เรื่องถือนิสัย
[๑๑๕] ก็โดยสมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาเสด็จอยูในพระนครราชคฤหนั้นแล ตลอดฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูรอน คนทั้งหลายพากันเพงโทษติเตียน
โพนทะนาวา ทิศทั้งหลาย คับแคบมืดมนแกพระสมณะเชื้อสายศากยบุตร
ทิศทั้งหลายไมปรากฏแกพระสมณะพวกนี้ ภิกษุทั้งหลายไดยินคนพวกนั้นเพง
โทษ ติเตียน โพนทะนาอยู จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกทานพระอานนทมารับสั่งวา ดู
กอนอานนทเธอจงไปไขดาลบอกภิกษุทั้งหลายในบริเวณวิหารวา อาวุโสทั้ง
หลาย พระผูมีพระภาคเจาทรงปรารถนาจะเสด็จจาริกทักขิณาคีรีชนบท ทาน
ผูใดมีความประสงคทานผูนั้นจงมา.
ทานพระอานนทรับสนองพระพุทธบัญชาแลว ไขดาลแจงแกภิกษุทั้ง
หลายในบริเวณวิหารวา อาวุโสทั้งหลาย พระผูมีพระภาคเจาทรงปรารถนาจะ
เสด็จจาริกทักขิณาคีรีชนบท ทานผูใดมีความประสงค ทานผูนั้นจงมา.
ภิกษุทั้งหลายกลาวอยางนี้วา อาวุโส อานนท พระผูมีพระภาคเจา
ทรงบัญญัติใหภิกษุถือนิสัยอยูตลอด ๑๐ พรรษา และใหภิกษุมีพรรษาได ๑๐
ใหนิสัย พวกผมจักตองไปในทักขิณาคีรีนั้น จักตองถือนิสัยดวย จักพักอยู
เพียงเล็กนอยก็ตองกลับมาอีก และจักตองกลับถือนิสัยอีก ถาพระอาจารย ของ
พวกผมไป แมพวกผมก็จักไป หากทานไมไป แมพวกผมก็จักไมไป อาวุโส
อานนท ความที่พวกผมมีใจเบาจักปรากฏ.
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ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาเสด็จจาริกทักขิณาคีรีชนบท กับภิกษุสงฆ
มีจํานวนนอย ครั้นพระองคเสด็จอยู ณ ทักขิณาคีรีชนบทตามพระพุทธาภิรมย
แลว เสด็จกลับมาสูพระนครราชคฤหอีกตามเติม และพระองคตรัสเรียกทาน
พระอานนทมาสอบถามวา ดูกอนอานนท ตถาคตจาริกทักขิณาคีรีชนบท กับ
ภิกษุสงฆมีจํานวนนอย เพราะเหตุไร จึงทานพระอานนทกราบทูลความเรื่อง
นั้นใหพระผูมีพระภาคเจาทรงทราบ.
พระพุทธานุญาตใหถือสัย
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคา
มูลนั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลว ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมารับสั่งวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ ถือนิสัยอยู ๕ พรรษา
และใหภิกษุผูไมฉลาดถือนิสัยอยูตลอดชีวิต.
องค ๕ แหงภิกษุผูตองถือนิสัย
[๑๑๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ จะไมถือนิสัย
อยู ไมได คือ:๑. ไมประกอบดวยกองศีล อันเปนของพระอเสขะ.
๒. ไมประกอบดวยกองสมาธิ อันเปนของพระอเสขะ.
๓. ไมประกอบดวยกองปญญา อันเปนของพระอะเสขะ.
๔. ไมประกอบดวยกองวิมุตติ อันเปนของพระอเสขะ และ
๕. ไมประกอบดวยกองวิมุตติญาณทัสสนะ อันเปนของพระอเสขะ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล จะไมถือนิสัย
อยู ไมได.
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องค ๕ แหงภิกษุผูไมตองถือนิสัย
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ ไมตองถือนิสัยอยู คือ:๑. ประกอบดวยกองศีล อันเปนของพระอเสขะ.
๒. ประกอบดวยกองสมาธิ อันเปนของพระอเสขะ.
๓. ประกอบดวยกองปญญา อันเปนของพระอเสขะ.
๔. ประกอบดวยกองวิมุตติ อันเปนของพระอเสขะ และ
๕. ประกอบดวยกองวิมุตติญาณทัสสนะ อันเปนของพระอเสขะ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมตองถือ
นิสัยอยู.
องค ๕ แหงภิกษุตองถือนิสัย
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก จะไมถือ
นิสัยอยู ไมได คือ:๑. เปนผูไมมีศรัทธา.
๒. เปนผูไมมีหิริ.
๓. เปนผูไมมีโอตตัปปะ.
๔. เปนผูเกียจคราน และ
๕. เปนผูมีสติฟนเฟอน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล จะไมถือนิสัยอยู
ไมได.
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องค ๕ แหงภิกษุผูตองถือนิสัย
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ ไมตองถือนิสัยอยู คือ:๑. เปนผูมีศรัทธา.
๒. เปนผูมีหิริ.
๓. เปนผูมีโอตตัปปะ.
๔. เปนผูปรารภความเพียร และ
๕. เปนผูมีสติตั้งมั่น.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบไมดวยองค ๕ นี้แล ไมตองถือ
นิสัยอยู.
องค ๕ แหงภิกษุผูตองถือนิสัย
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก จะไมถือ
นิสัยอยู ไมได คือ:๑. เปนผูวิบัติดวยศีล ในอธิศีล.
๒. เปนผูวิบัติดวยอาจาระ ในอัธยาจาระ.
๓. เปนผูวิบัติดวยทิฏฐิ ในทิฏฐิยิ่ง.
๔. เปนผูไดยินไดฟงนอย และ
๕. เปนผูมีปญญาทราม.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล จะไมถือนิสัย
อยู ไมได.
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องค ๕ แหงภิกษุไมตองถือนิสัย
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ ไมตองถือนิสัยอยู
๑. เปนผูไมวิบัติดวยศีล ในอธิศีล.
๒. เปนผูไมวิบัติดวยอาจาระ ในอัธยาจาระ.
๓. เปนผูไมวิบัติดวยทิฏฐิ ในทิฏฐิยิ่ง.
๔. เปนผูไดยินไดฟงมาก และ
๕. เปนผูมีปญญา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมตองถือนิสัย
อยู.
องค ๕ แหงภิกษุผูตองถือนิสัย
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก จะไมถือ
นิสัยอยู ไมได คือ:๑. ไมรูจักอาบัติ.
๒. ไมรูจักอนาบัติ.
๓. ไมรูจักอาบัติเบา.
๔. ไมรูจักอาบัติหนัก และ
๕. เธอจําปาติโมกขทั้งสองไมไดดี โดยพิสดาร จําแนกไมไดดวยดี
ไมคลองแคลวดี วินิจฉัยไมเรียบรอย โดยสุตตะ โดยอนุพยัญชนะ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล จะไมถือนิสัย
อยู ไมได.
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องค ๕ แหงภิกษุผูไมตองถือนิสัย
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ ไมตองถือนิสัยอยู
๑. รูจักอาบัติ.
๒. รูจักอนาบัติ.
๓. รูจักอาบัติเบา.
๔. รูจักอาบัติหนัก และ
๕. เธอจําปาติโมกขทั้งสองไดดี โดยพิสดาร จําแนกดี คลองแคลวดี
วินิจฉัยเรียบรอย โดยสุตตะ โดยอนุพยัญชนะ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมตองถือนิสัย
อยู.
ห องค ๕ แหงภิกษุตองถือนิสัย
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก จะไมถือ
นิสัยอยู ไมได คือ:๑. ไมรูจักอาบัติ.
๒. ไมรูจักอนาบัติ.
๓. ไมรูจักอาบัติเบา.
๔. ไมรูจักอาบัติหนัก และ
๕. มีพรรษาหยอน ๕.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล จะไมถือนิสัยอยู
ไมได.
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องค ๕ แหงภิกษุผูไมตองถือนิสัย
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ ไมตองถือนิสัยอยู
๑. รูจักอาบัติ.
๒. รูจักอนาบัติ.
๓. รูจักอาบัติเบา.
๙. รูจักอาบัติหนัก และ
๕. มีพรรษาได ๕ หรือมีพรรษาเกิน ๕.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมตองถือนิสัย
อยู.
องค ๖ แหงภิกษุผูตองถือนิสัย
[๑๑๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ จะไมถือนิ
สัยอยู ไมได คือ:๑. ไมประกอบดวยกองศีล อันเปนของพระอเสขะ.
๒. ไมประกอบดวยกองสมาธิ อันเปนของพระอเสขะ.
๓. ไมประกอบดวยกองปญญา อันเปนของพระอเสขะ.
๔. ไมประกอบดวยกองวิมุตติ อันเปนของพระอเสขะ.
๕. ไมประกอบดวยกองวิมุตติญาณทัสสนะ อันเปนของพระอเสขะ
และ
๖. มีพรรษาหยอน ๕.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ นี้แล จะไมถือนิสัย
อยู ไมได.
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องค ๖ แหงภิกษุผูไมตองถือนิสัย
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ ไมตองถือนิสัยอยู
คือ:๑. ประกอบดวยกองศีล อันเปนของพระอเสขะ.
๒. ประกอบดวยกองสมาธิ อันเปนของพระอเสขะ.
๓. ประกอบดวยกองปญญา อันเปนของพระอเสขะ.
๔. ประกอบดวยกองวิมุตติ อันเปนของพระอเสขะ.
๕. ประกอบดวยกองวิมุตติญาณทัสสนะ อันเปนของพระอเสขะ และ
๖. มีพรรษาได ๕ หรือมีพรรษาเกิน ๕.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ นี้แล ไมตองถือนิสัย
อยู.
องค ๖ แหงภิกษุผูตองถือนิสัย
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ แมอื่นอีก จะไมถือ
นิสัยอยู ไมได คือ:๑. เปนผูไมมีศรัทธา.
๒. เปนผูไมมีหิริ.
๓. เปนผูไมมีโอตตัปปะ.
๔. เปนผูเกียจคราน.
๕. เปนผูมีสติฟนเฟอน และ
๖. มีพรรษาหยอน ๕.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ นี้แล จะไมถือนิสัย
อยู ไมได.
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องค ๖ แหงภิกษุผูไมตองถือนิสัย
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ ไมตองถือนิสัยอยู
๑. เปนผูมีศรัทธา.
๒. เปนผูมีหิริ.
๓. เปนผูมีโอตตัปปะ
๔. เปนผูปรารภความเพียร.
๕. เปนผูมีสติตั้งมั่น และ
๖. มีพรรษาได ๕ หรือมีพรรษาเกิน ๕.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๖ นี้แล ไมตองถือนิสัย
อยู.
องค ๖ แหงภิกษุผูตองถือนิสัย
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๖ แมอื่นอีก จะไมถือ
นิสัยอยู ไมได คือ:๑. เปนผูวิบัติดวยศีล ในอธิศีล.
๒. เปนผูวิบัติดวยอาจาระ ในอัธยาจาระ.
๓. เปนผูวิบัติดวยทิฏฐิ ในทิฏฐิยิ่ง.
๔. เปนผูไดยินไดฟงนอย.
๕. เปนผูมีปญญาทราม และ
๖. มีพรรษาหยอน ๕.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ นี้แล จะไมถือนิสัย
อยู ไมได.
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องค ๖ แหงภิกษุผูไมตองถือนิสัย
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ ไมตองถือนิสัยอยู
คือ:๑. เปนผูไมวิบัติดวยศีล ในอธิศีล.
๒. เปนผูไมวิบัติดวยอาจาระ ในอัธยาจาระ.
๓. เปนผูไมวิบัติดวยทิฏฐิ. ในทิฏฐิยิ่ง.
๔. เปนผูไดยินไดฟงมาก.
๕. เปนผูมีปญญา และ
๖. มีพรรษาได ๕ หรือมีพรรษาเกิน ๕.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ นี้แล ไมตองถือนิสัย
อยู.
องค ๖ แหงภิกษุตองถือนิสัย
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ แมอื่นอีก จะไมถือ
นิสัยอยูไมได คือ:๑. ไมรูจักอาบัติ.
๒. ไมรูจักอนาบัติ.
๓. ไมรูจักอาบัติเบา.
๔. ไมรูจักอาบัติหนัก.
๕. เธอจาปาติโมกขทั้งสองไมไดดี โดยพิสดาร จําแนกไมไดดวยดี
ไมคลองแคลวดี วินิจฉัยไมเรียบรอย โดยสุ คะ โดยอนุพยัญชนะ
และ
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๖. มีพรรษาหยอน ๕.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ นี้แล จะไมถือนิสัย
อยู ไมได.
องค ๖ แหงภิกษุผูไมตองถือนิสัย
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ ไมตองถือนิสัยอยู
๑. รูจักอาบทะ
๒. รูจักอนาบัติ.
๓. รูจักอาบัติเบา.
๔. รูจักอาบัติหนัก.
๕ เธอจําปาติโมกขทั้งสองไดดีโดยพิสดาร จําแนกดี คลองแคลวดี
วินิจฉัยเรียบรอย โดยสุตตะ โดยอนุพยัญชนะ และ
๖. มีพรรษาได ๕ หรือมีพรรษาเกิน ๕.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ นี้แล ไวตองถือนิสัย
อยู.
เรื่องถือนิสัย จบ
อภยูวรภาณวาร จบ
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อรรมกถาเรื่องใหภิกษุถือนิสัย
บทวา อิตฺตโร มีความวา การอยูประมาณนอย คือ ๒-๓ วัน
เทานั้น จักมี.
บทวา โอคเณน ไดแกมีพวกลดไป, อธิบายวา ภิกษุสงฆมีประมาณ
ในขอวา อพฺยตฺเตน ยาวชีว นี้ มีวินิจฉัยวา ถาภิกษุผูไมฉลาด
นี้จะไมไดอาจารยที่แกกวาไซร, เธอจะเปนผูมีพรรษา ๖๐ หรือมีพรรษา ๗๐
ดวยอุปสมบท เธอพึงนั่งกระโหยงประณมมือกลาว ๓ ครั้งอยางนี้วา ผูมีอายุ
ขอทานจงเปนอาจารยของขาพเจา ๆ จักอาศัยทานอยู ดังนี้ ถือนิสัยในสํานัก
ของภิกษุแมออนกวา แตเปนผูฉลาด ภิกษุนั้นแมเมื่อจะลาเขาบาน พึงจะนั่ง
กระโหยงประณมมือกลาววา ทานอาจารย ผมลาเขาบาน ในการอําลาทุกอยาง
ก็นัยนี้ ก็ในหมวด ๕ และหมวด ๖ ในอธิการนี้ สูตรเทาที่ภิกษุผูพนนิสัยแลว
พึงปรารถนา ขาพเจากลาวแลวในวรรณนาแหงภิกขุโนวาทกสิกขาบท บัณฑิต
พึงทราบวาเปนอัปปสุตบุคคล เพราะขอที่สูตรนั้นไมมี และเปนพหุสุตบุคคล
เพราะขอที่สูตรนั้นมี คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลว นั่นแล.
อรรถกถาเรื่องใหภิกษุถือนิสัย จบ
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ทายัชชภาณวาร
พระราหุลกุมารทรงผนวชเปนสามเณร
[๑๑๘] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในพระนครราชคฤห
ตามพระพุทธาภิรมยแลว เสด็จจาริกไปทางพระนครกบิลพัสดุ เสด็จเที่ยวจาริก
โคยลําดับถึงพระนครกบิลพัสดุแลว ทราบวา พระองคประทับอยู ณ นิโครธาราม เขตพระนครกบิลพัสดุ สักกชนบทนั้น ครั้นเวลาเชา พระผูมีพระภาคเจา
ทรงอันตรวาสกแลว ทรงถือบาตรจีวร เสด็จพระพุทธดําเนินไปสูพระราช
นิเวศนของพระเจาสุทโธทนศากยะ ครั้นแลวประทับนั่งเหนือพระพุทธอาสน
ที่เขาปูลาดถวาย ครั้งนั้นพระเทวีราหุลมารดาไดมีพระเสาวนีแกราหุลกุมารวา
ดูกอนราหุล พระสมณะนั้นเปนบิดาของเจา เจาจงไปทูลขอทรัพยมรดกตอ
พระองค จึงราหุลกุมารเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ครั้นถึงแลวไดประทับ
ยืนเบื้องพระพักตรพระผูมีพระภาคเจา พลางกราบทูลวา ขาแตพระสมณะ
พระฉายาของพระองคเปนสุข ทันใดนั้น พระผูมีพระภาคเจาเสด็จอุฏฐาการ
จากพระพุทธอาสนแลวกลับไป จึงราหุลกุมารไดตามเสด็จพระผูมีพระภาคเจา
ไปเบื้องหลัง ๆ พลางทูลขอวา ขาแตพระสมณะ ขอไดโปรดประทานทรัพย
มรดกแกหมอมฉัน ขาแดพระสมณะ ขอไดโปรดประทานทรัพยมรดกแก
หมอมฉัน .
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัส เรียกทานพระสารีบุตรมารับสั่งวา
ดูกอนสารีบุตร ถาเชนนั้น เธอจงใหราหุลกุมารบวช.
ทานพระสารีบุตรทูลถามวา ขาพระพุทธเจาจะใหราหุลกุมารทรงผนวช
อยางไร พระพุทธเจาขา ?
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ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปน
เคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตการบวชกุลบุตรเปนสามเณรดวยไตรสรณคมน.
วิธีใหบรรพชา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงใหกุลบุตรบวชอยางนี้:ชั้นตน พึงใหโกนผมและหนวด แลวใหครองผายอมฝาค ใหหมผา
เฉวียงบา ใหกราบเทาภิกษุทั้งหลาย ใหนั่งกระโหยง ใหประคองอัญชลี แลว
สั่งวา จงวาอยางนี้ แลวสอนใหวาสรณคมนดังนี้:ไตรสรณคมน
พุทธ สรณ คจฺฉามิ
ขาพเจาถึงพระพุทธเจา เปนที่พึ่ง
ธมฺม สรณ คจฺฉามิ
ขาพเจาถึงพระธรรม เปนที่พึ่ง
สงฺฆ สรณ คจฺจามิ
ขาพเจาถึงพระสงฆ เปนที่พึ่ง
ทุติยมฺป พุทฺธ สรณ คจฺฉามิ
ขาพเจาถึงพระพุทธเจา เปนที่พึ่ง แมครั้งที่ ๒
ทุติยมฺป ธมฺม สรณ คจฺฉามิ
ขาพเจาถึงพระธรรม เปนที่พึ่ง แมครั้งที่ ๒
ทุติยมฺป สงฺฆ สรณ คจฺฉามิ
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ขาพเจาถึงพระสงฆ เปนที่พึ่ง แมครั้งที่ ๒
ตติยมฺป พุทฺธ สรณ คจฺฉามิ
ขาพเจาถึงพระพุทธเจา เปนที่พี่ง แมครั้งที่ ๓
ตติยมป ธมฺม สรณ คจฺฉามิ
ขาพเจาถึงพระธรรม เปนที่พึ่ง แมครั้งที่ ๓
ตติยมฺป สงฺฆ สรณ คจฺฉามิ
ขาพเจาถึงพระสงฆ เปนที่พึ่ง แมครั้งที่ ๓
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตการบวชกุลบุตรเปนสามเณรดวยไตร
สรณคมนนี้.
คราวนั้น ทานพระสารีบุตร ใหราหุลกุมารบรรพชาแลว .
พระเจาสุทโธทนศากยะทูลขอพระพร
ตอมา พระเจาสุทโธทนศากยะเขาไปเปาพระผูมีพระภาคเจา ครั้นถึง
แลวถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นทาวเธอประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูลขอพระพรตอ
พระผูมีพระภาคเจาวาหมอมฉัน ขอประทานพรตอพระผูมีพระภาคเจาสักอยาง
หนึ่ง พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจาถวายพระพรวา ดูกอนพระองคผูโคตมะ ตถาคต
ทั้งหลายมีพรลวงเลยเสียแลว.
สุท. หมอมฉันทูลขอพรที่สมควรและไมมีโทษ พระพุทธเจาขา.
ภ. พระองคโปรดตรัสบอกพรนั้นเถิด โคตมะ.
สุท. เมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงผนวชแลว ความทุกขลนพนได
บังเกิดแกหมอมฉัน เมื่อพอนันทะบวชก็เชนเดียวกัน เมื่อพอราหุลบรรพชา
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ทุกขยิ่งมากลน พระพุทธเจาขา ความรักบุตรยอมตัดผิว ครั้นแลว ตัดหนัง
ตัดเนื้อ ตัดเอ็น ตัดกระดูก แลวดังอยูจรดเยื่อในกระดูก หมอมฉันขอประทาน
พระวโรกาสพระคุณเจาทั้งหลายไมพึงบวชบุตรที่บิดามารดายังมิไคอนุญาต
พระพุทธเจาขา.
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจงใหพระเจาสุทโธทนศากยะทรง
เห็นแจง ทรงสมาทาน ทรงอาจหาญ ทรงราเริง ดวยธรรมีกถา เมื่อพระเจา
สุทโธทนะศากยะ อันพระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจงใหเห็นแจง สมาทาน
อาจหาญ ราเริงดวยธรรมีกถาแลว เสด็จลุกจากพระที่ ถวายบังคมพระผูมี
พระภาคเจา ทรงทําประทักษิณแลวเสด็จกลับ.
ลําดับนั้นพระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถา ในเหตุเพราะเปน
เคามูลนั้น ไนเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย บุตรที่มารดาบิดาไมอนุญาต ภิกษุไมพึงใหบวช รูปใดใหบวช
ตองอาบัติทุกกฏ.
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในพระนครกบิลพัสดุตามพระ
พุทธาภิรมยแลว เสด็จจาริกไปทางพระนครสาวัตถี เสด็จเที่ยวจาริกโดยลําดับ
ถึงพระนครสาวัตถีแลว ทราบวา พระองคประทับอยูในพระวิหารเชตวัน
อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถีนั้น.
เรื่องทรงอนุญาตใหภิกษุผูฉลาดมีสามเณรมากรูปได
[๑๑๙] ก็โดยสมัยนั้นแล ตระกูลอุปฏฐากของทานพระสารีบุตร สง
เด็กชายไปในสํานักทานพระสารีบุตร ดวยมอบหมายวา ขอพระเถระโปรด
บรรพชาเด็กคนนี้ ทีนั้น ทานพระสารีบุตรไดมีความดําริวา พระผูมีพระภาคเจา
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ทรงบัญญัติไมใหภิกษุรูปเดียวรับสามเณร ๒ รูปไวอุปฏฐาก ก็เรามีสามาเณร
ราหุลนี้อยูแลว ทีนี้เราจะปฏิบัติอยางไร ดังนี้ จึงกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูทีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตใหภิกษุผูฉลาด ผูสามารถรูปเดียว รับสามเณรสองรูปไวอุปฏฐากได
ก็หรือเธออาจจะโอวาทอนุศาสนสามเณรมีจํานวนเทาใดก็ใหรับไวอุปฏฐาก มี
จํานวนเทานั้น.
สิกขาบทของสามเณร
[๑๒๐] ครั้งนั้น สามเณรทั้งหลาย ไดมีความดําริวา สิกขาบทของ
พวกเรามีเทาไรหนอแล และพวกเราจะตองศึกษาในอะไร ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตสิกขาบท ๑๐ แกสามเณรทั้งหลาย และใหสามเณรทั้งหลายศึกษาใน
สิกขาบท ๑๐ นั้น คือ:๑. เวนจากการทําสัตวที่มีชีวิตใหตกลวงไป.
๒. เวนจากถือเอาพัสดุอันเจาของมิไดให.
๓. เวนจากกรรมอันเปนขาศึกแกพรหมจรรย.
๔. เวนจากการกลาวเท็จ.
๕. เวนจากการดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัย อันเปนที่ตั้งแหงความ
ประมาท.
๖. เวนจากบริโภคอาหารในเวลาวิกาล.
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๗. เวนจากฟอนรํา ขับรอง ประโคมดนตรี และดูการเลนที่เปน
ขาศึก.
๘ เวนจากการทัดทรงตกแตงดวยดอกไมของหอม และเครื่องลูบไล
อันเปนฐานแหงการแตงตัว.
๙. เวนจากที่นั่งและที่นอนอันสูงและใหญ.
๑๐. เวนจากการรับทองและเงิน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตสิกขาบท ๑๐ นี้ แกสามเณรทั้งหลาย
และใหสามเณรทั้งหลายศึกษาในสิกขาบท ๑๐ นี้.
อรรถกถาราหุลวัตถุกถา
ในคําวา เยน กปลวตฺถุ เตน จาริก ปกฺกามิ นี้ พึงทราบ
อนุปุพพีกถา ดังตอไปนี้:ไดยินวา จําเดิมแตวันที่พระโพธิสัตวเสด็จออกอภิเนษกรมณพระเจา
สุทโธทนมหาราชทรงเงี่ยพระโสตคอยสดับขาวอยูเที่ยววา ลูกเราออกไปดวย
หมายใจวา จักเปนพระพุทธเจา เปนพระพุทธเจาแลวหรือยังหนอ ? ทาวเธอ
ทรงสดับการบําเพ็ญเพียร ความตรัสรูเองและ พุทธกิจทั้งหลายมียังธรรมจักร
ใหเปนไปเปนตน ของพระผูมีพระภาคเจา ไดทรงสดับวา ไดยินวาบัดนี้ ลูก
เราอาศัยกรุงราชคฤหอยู จึงดํารัสสั่งอํามาตยคนหนึ่งวา เราแกเฒาแลวนะพอ
ดีละ เจาจงแสดงบุตรแกเราทั้งที่ยังเปนอยู เขารับสาธุแลว มีบุรุษพันคนเปน
บริวาร ไปสูกรุงราชคฤห ถวายบังคมพระบาทพระผูมีพระภาคเจาแลวนั่ง.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสธรรมกถาแกเขา เขาเลื่อมใสทูลขอบรรพชา
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และอุปสมบทที่นั้น พระผูมีพระภาคเจาใหเขาอุปสมบทดวยเอหิภิกขุอุปสัมปทา
ภิกษุนั้นกับทั้งบริษัทบรรลุพระอรหัตแลว ไดอยูเสวยสุขเกิดแกผลาสมาบัติในที่
นั้นเอง. พระราชาทรงสงทูตแมอื่นไปอีก ๘ คนโดยอุบายนั้นแล. แมทูตเหลา
นั้นทั้งหมดกับทั้งบริษัท ไดเสด็จออกจากกรุงราชคฤหหลีกจาริก ไปอยางไม
รีบเรง ดวยทรงทําในพระหฤทัยวา เราเมื่อเดินทางวันละโยชน ๒ เดือนจักถึง
กรุงกบิลพัสดุ ซึ่งมีระยะทาง ๖๐ โยชนจากกรุงราชคฤห.
เพราะเหตุนั้น พระธรรมสังคาหกาจารยจึงกลาววา เยน กปลวตฺถุ
เตน จาริก ปกฺกามิ ดังนี้. ก็แลครั้นเมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จหลีกไป
แลวอยางนั้น พระอุทายีเถระกระทําภัตกิจในพระนิเวศนของพระเจาสุทโธทนมหาราช จําเดิมแตวันพระผูมีพระภาคเจาเสด็จออก. พระราชาทรงอังคาสพระ
เถระแลวทรงเจิมบาตรดวยกระแจะบรรจุพระกระยาหารอยางสูงสุดจนเต็ม มอบ
ถวายในมือพระเถระวา ทานจักถวายแดพระผูมีพระภาคเจา แมพระเถระยอม
ทําตามรับสั่งทั้งนั้น. พระผูมีพระภาคเจาเสวยบิณฑบาตของพระราชาเทานั้น
ในระหวางมรรคา ดวยประการฉะนี้.
ฝายพระเถระในเวลาเสร็จภัตกิจทุกวัน ไดทูลพระราชาวาวันนี้พระผูมี
พระภาคเจาเสด็จมาเทานี้ และไดปลูกความเชื่อในพระผูมีพระภาคเจาใหเกิดขึ้น
แกเจาศากยะทั้งหลาย ดวยกถาปฏิสังยุตดวยพุทธคุณ.
เพราะเหตุนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงตั้งทานไวในเอตทัคคสถาน
วา ภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุทั้งหลายผูยังสกุลใหเลื่อมใส ซึ่งเปนสาวกของ
เรา กาฬุทายีเปนเยี่ยม ดังนี้๑
ฝายเจาศากยะเลา เมื่อพระผูมีพระภาคเจายังไมเสด็จถึง จึงมุงพระหฤทัยวา เราทั้งหลายจักเฝาพระญาติอันประเสริฐของพวกเรา จึงประชุมกัน
๑. องฺ. เอก. ๒๐/๑๔๙.
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เมื่อเลือกหาที่เสด็จอยูสําหรับพระผูมีพระภาคเจาทรงกําหนดวา อารามของสักกะ
ชื่อนี้โครธ นารื่นรมย จึงใหทําปฏิชัคคนวิธีทั้งปวงในอารามนั้น มีของหอม
และดอกไมในมือ เมื่อจะทําการตอนรับ ไดสงเด็กชายและเด็กหญิงชาว
พระนครรุนหนุมรุนสาว ประดับดวยอลังการทุกอยางไปกอน ถัดจากนั้น สง
ราชกุมารและราชกุมารีทั้งหลายไป แลวไปเองในลําดับแหงเหลาราชกุมารและ
ราชกุมารีเหลานั้น บูชาดวยสักการะมีดอกไมและจุณเปนตน ไดเชิญเสด็จ
พระผูมีพระภาคเจาไปสูนิโครธารามทีเดียว.
พระผูมีพระภาคเจามีพระขีณาสพ ๒ หมื่นแวดลอม ประทับบนบวร
พุทธอาสนที่เขาทั้งเตรียมไวในนิโครธารามนั้น. พวกศากยราชเปนคนเจามานะ
ถือตัวจัดนัก. พวกศากยราชเหลานั้น ทรงดําริวาสิทธัตถกุมาร ยังหนุมเด็ก
กวาพวกเรา เปนพระกนิฏฐะ เปนพระภาคิไนย เปนพระโอรส เปนพระ
นัดดาแหงพวกเรา จึงรับสั่งกะราชกุมารหนุม ๆ วา พวกเธอจงบังคับ พวก
ฉันจักนั่งขางหลังพวกเธอ. ครั้นเมื่อศากยราชเหลานั้น ประทับนั่งอยางนั้นแลว
พระผูมีพระภาคเจาทรงเล็งดูอัธยาศัยของพวกเธอ แลวทรงคํานึงวา พวกพระ
ญาติไมยอมไหวเรา เอาเถิดบัดนี้ เราจักใหพระญาติเหลานั้นไหว ดังนี้แลว
ทรงเขาจตุตถฌานเปนบาทแหงอภิญญา ออกแลวเหาะขึ้นสูอากาศดวยพระฤทธิ์
ไดทรงทําปาฏิหาริยคลายยมกปาฏิหาริยที่ควงแหงคัณฑามพฤกษ ราวกะวาทรง
โปรยธุลีที่พระบาทลงบนเศียรแหงพระญาติเหลานั้น.
พระราชาทรงเห็นอัศจรรยนั้น จึงตรัสวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา
เมือพระองคซึ่งพระพี่เลี้ยงนําเขาไปเพื่อไหวพราหมณในวันมงคล หมอมฉัน
แมไดเห็นพระบาทของพระองค ไพลไปประดิษฐานบนกระหมอมของพราหมณ
จึงบังคมพระองค นี้เปนปฐมวันทนาของหมอมฉัน. ในวันวัปมงคล เมื่อ
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พระองคบรรทมบนพระที่อันมีสิริที่เงาไมหวา หมอมฉันเห็นเงาไมหวามิได
คลอยตามไป จึงบังคมพระบาท นี้เปนทุติยวันทนาของหมอมฉัน บัดนี้ หมอม
ฉัน แมไดเห็นปาฏิหาริยซึ่งยังไมเคยเห็นนี้ ขอถวายบังคมพระบาทของพระองค
นี้เปนตติยวันทนาของหมอมฉัน.
ก็แลเมื่อพระผูมีพระภาคเจาอันพระเจาสุทโธทนมหาราช ถวายบังคม
แลว แมศากยะองคหนึ่ง ซึ่งชื่อไมถวายบังคม มิไดมี, ไดถวายบังคมหมด
ทั้งนั้น.
พระผูมีพระภาคเจา ทรงยังพระญาติทั้งหลายใหถวายบังคมแลวเสด็จ
ลงจากอากาศ ประทับบนพระอาสนที่เขาแตงตั้งไว. ครั้นพระผูมีพระภาคเจา
ประทับนั่งแลว พระญาติสมาคม ไดเปนผูถึงที่สุด คือหมดมานะ พระญาติ
ทั้งปวงมีพระหฤทัยแนวแน นั่งประชุมกันแลว.
ลําดับนั้น มหาเมฆหลั่งฝนโบกขรพรรษใหตกลงมา. น้ํามีสีแดง
หลั่ง๑ไหลไปภายใต น้ําแมหยาดหนึ่งจะตกลงบนสรีระของใคร ๆ ก็หาไม. พระ
ญาติทั้งปวงทรงเห็นเหตุนั้นแลว ไดเปนผูเกิดความอัศจรรยหลากใจ.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ฝนโบกขรพรรษตกในญาติสมาคมของเรา
ในกาลนี้เทานั้นหามิได ถึงในอดีตกาล ก็ไดตกแลวดังนี้ แลวตรัสเวสสันตรชาดก๒ เพราะเกิดเหตุนี้ขึ้น.
พระญาติทั้งปวง สดับพระธรรมเทศนาแลว เสด็จลุกขึ้นถวายบังคม
ทําประทักษิณแลวหลีกไป. แมบุคคลผูหนึ่ง คือ พระราชาหรือราชมหาอํามาตย
ที่จะทูลวา พรุงนี้ ขอพระองคทรงรับภิกษาของขาพเจา แลวจึงไป มิไดมี.
๑. วิรวนฺต คจฺฉติ.
๑. ขุ. ชา. ๒๘/๑๐๔๕

พระวินัยปฎก มหาวรรค เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 289
ในวันที่ ๒ พระผูมีพระภาคเจามีภิกษุ ๒ หมื่นเปนบริวาร เสด็จ
เขาไปบิณฑบาตยังกรุงกบิลพัสดุ. ใคร ๆ จะลุกรับแลวนิมนต หรือไดรับบาตร
หามิได. พระผูมีพระภาคเจาประทับยืนอยูที่เสาอินทขีล๒ ทรงนึกวา พระพุทธ
เจาทั้งหลายในกาลกอน เสด็จเที่ยวบิณฑบาตในนครแหงสกุลอยางไรหนอ ?
ไดเสด็จไปสูเรือนของเหลาอิสรชนโดยผิดลําดับหรือ หรือวาเสด็จเที่ยวจาริกไป
ตามลําดับตรอก.
ลําดับนั้น ไมไดทรงเห็นการไปผิดลําดับแมแหงพระพุทธเจาองคหนึ่ง
จึงทรงรําพึงวา บัดนี้ วงศนี้และประเพณีนี้ แมเราก็ควรยกยอง และตอไป
ถึงสาวกทั้งหลายของเรา เมื่อสําเหนียกตามเราจักยังบิณฑจาริยวัตรใหเต็มได
แลวเสด็จเที่ยวบิณฑบาตตามลําดับตรอกจําเติมแตเรือนที่เสด็จเขาไปครั้ง
สุดทาย.
มหาชนไดฟงขาววา ไดยินวา พระเจาสิทธัตถกุมาร เสด็จเที่ยว
บิณฑบาต จึงเปดหนาตางในปราสาทสี่ชั้นเปนตน ไดเปนผูกุลีกุจอเพื่อจะเห็น.
ฝายพระเทวี ผูมารดาพระราหุล ทรงจินตนาวา ไดยินวา พระลูกเจา
เสด็จเที่ยวไปดวยพระยานมีสุวรรณสีวิกาเปนตน ดวยพระราชานุภาพใหญ ใน
พระนครนนี้นี่แล บัดนี้ ทรงปลงพระเกสา และพระมัสสุเสีย ทรงผากาสาวพัสตร
มีกระเบื้องในพระหัตถ เสด็จเที่ยวบิณฑบาต. พระองคจะทรงงดงามไหมหนอ
หรือวาไมทรงงดงาม. จึงทรงเปดพระสีหบัญชรทอดพระเนตร ทรงเห็นพระผู
มีพระภาคเจา ซึ่งงามสงาดวยพระพุทธสิริ ทรงยังนครวิถีทั้งหลายใหโอภาส
ดวยพระสรีระรัศมีอันรุงเรื่องดวยรัศมีนานา จึงทรงชมพระโฉม จําเดิมแต
พระอุณหิสจนถึงฝาพระบาทดวย ๘ คาถา อันมีนามวา นรสีหคาถา แลว
๒. หลักที่ปกไวกลางประตู สําหรับกันบานประทั้งสองขางในเวลาปด.
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เสด็จไปเฝาพระราชา กราบบังคมทูลแดพระราชาวา พระลูกเจาของฝาพระบาท
เสด็จเที่ยวบิณฑบาต. พระราชาทรงสดับขาวนั้น ทรงสลดพระหฤทัย พลาง
ทรงจัดพระภูษาใหรัดกุมดวยพระหัตถ รีบดวนเสด็จออกไปโดยเร็ว ประทับ
เบื้องพระพักตรพระผูมีพระภาคเจา ทูลวา พระเจาขา ทําไมจึงทรงยังหมอมฉัน
ใหไดอายเลา พระองคเสด็จเที่ยวบิณฑบาตเพื่อประโยชนอะไร ? พระองคได
เปนผูมีความสําคัญอยางนี้วา ภิกษุมีประมาณเทานี้ ไมอาจไดภัตหรือ ?
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา มหาบพิตร การเที่ยวบิณฑบาตนี้เปน
จารีตสําหรับวงศของอาตมภาพ.
พระราชาทูลถามวา พระเจาขา ขึ้นชื่อวามหาสมมติขัตติยวงศ เปน
วงศของพวกเรามิใชหรือ ? ก็แลในขัตติยวงศนั้น แมกษัตริยองคหนึ่ง ชื่อผู
เที่ยวภิกษายอมไมมี.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสสนองวา มหาบพิตร ชื่อวาราชวงศ เปนวงศ
ของมหาบพิตร แตขึ้นชื่อวาพุทธวงศ เปนวงศของอาตมภาพ พระพุทธเจา
ทุก ๆ พระองคเทียว ไดเปนผูเสด็จเที่ยวบิณฑบาตดังนี้ คงประทับยืนในทอง
ถนนเทียว ไดตรัสพระคาถานี้วา:บุคคลไมพึงประมาทในบิณฑบาต
อันคนพึงลุกยืนรับ พึงประพฤติธรรมใหเปน
สุจริต ดวยวา ผูมีปกติประพฤติธรรม ยอม
อยูเปนสุข ตั้งในโลกนี้และโลกอื่น.๑
พระราชาไดทรงทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล ในกาลที่จบแหงพระคาถาและได
ทรงสดับพระคาถานี้วา:๑. ขุ. ธ. ๒๕/๒๓.
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บุคคลพึงประพฤติธรรมใหเปนสุจริต
ไมพึงประพฤติธรรมนั้นใหเปนทุจริต ดวยวา
ผูประพฤติธรรม ยอมอยูเปนสุข ทั้งในโลก
นี้และโลกอื่น.๑
ดังนี้แลว ทรงประดิษฐานในสกทาคามิผล ไดทรงสดับธรรมปาลชาดก๒ แลว
ทรงประดิษฐานในอนาคามิผล ในมรณสมัย เสด็จบรรทมบนพระที่อันมีสิริ
ภายใตแหงเศวตฉัตรนั่นแล จึงทรงบรรลุพระอรหัต. กิจที่จะตองหมั่นประกอบ
ความเพียรในอรัญวาสมิไดมีแกพระราชา. ก็แลทาวเธอทรงทําใหแจงซึ่งโสดา
ปตติผลนั่นแล จึงทรงรับบาตรของพระผูมีพระภาคเจาแลว เชิญเสด็จพระผูมี
พระภาคเจากับทั้งบริษัทขึ้นสูพระมหาปราสาท ทรงอังคาสดวยขาทนียโภชนียะ
อันประณีต.
ในเวลาเสร็จภัตกิจ นางสนมกํานัลทั้งปวง เวนพระมารดาพระราหุล
ไดมาถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา สวนพระนางนั้น แมอันชนบริวารทูลวา
ขอพระแมเจาจงเสด็จไปถวายบังคมพระลูกเจา ไดรับสั่งวา ถาความดีของเรา
มีอยู พระลูกเจาจักเสด็จมาเองทีเดียว เราจักถวายบังคมพระองคผูเสด็จมาแลว
ดังนี้ มิไดเสด็จไป.
พระผูมีพระภาคเจา ทรงยังพระราชาใหถือบาตรแลว พรอมดวยพระ
อัคคสาวกทั้ง ๒ เสด็จไปสูหองอันมีสิริของพระราชธิดา ตรัสวา พระราชธิดา
จงไหวตามชอบ อยาพึงวากลาวอยางไรเลย แลวประทับบนพระที่นั่งอันเขา
แตงตั้งไว. พระนางเสด็จมาโดยเร็ว ทรงจับที่ขอพระบาทกลิ้งเกลือกพระเศียร
บนหลังพระบาทถวายบังคมตามพระอัธยาศัย.
๑. ขุ. ธ. ๒๕/๒๓. ๒. ขุ. ชา. ทสก. ๒๗/๑๔๑๐.

พระวินัยปฎก มหาวรรค เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 292
พระราชาทูลถึงคุณสมบัติ มีพระสิเนหาและความนับถือมากในพระผูมี
พระภาคเจา ของพระราชธิดา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา มหาบพิตร ยังไมอัศจรรย ขอที่พระ
ราชธิดาซึ่งพระบรมบพิตรทรงปกครองอยู จึงรักษาพระองคไวไดในเมื่อพระ
ญาณแกกลาแลวในบัดนี้ แตกอน เธอหาผูปกครองมิได เที่ยวไปแทบเชิง
บรรพต รักษาพระองคไวไดในเมื่อพระญาณยังไมแกกลา ดังนี้แลว ตรัส
จันทกินรีชาดก๑.
วันนั้นเอง พระนันทราชกุมาร มีมหามงคล ๕ อยาง คือ แกพระ
เกศา๒ ผูกพระสุพรรณบัฏ๓ ฆรมงคล๔ อาวาหมงคล ฉัทรมงคล.
พระผูมีพระภาคเจา ทรงยังพระนันทกุมารใหถือบาตรแลวตรัส มงคล
เสด็จลุกจากพระที่นั่งหลีกไป.
ครั้งนั้น นางชนบทกัลยาณี เห็นพระกุมารกําลังเสด็จไป จึงทูลวา
ขาแตพระลูกเจา พระองครีบเรงเสด็จกลับมา แลวชะเงอคอแลดู. แมพระนันทกุมารนั้น เมื่อไมอาจทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขอพระองคทรงรับบาตร
เถิด จึงตองเสด็จไปถึงวัดที่อยูทีเดียว.
พระผูมีพระภาคเจาทรงยังพระนันทกุมารนั้น ผูไมทรงปรารถนาเลย
ใหผนวช. พระผูมีพระภาคเจาเสด็จมาสูกบิลบุรี ยังพระนันทกุมารใหผนวชใน
วันที่ ๒ ดวยประการฉะนี้.
๑. ขุ. ชา. ๒๗/๑๘๘๓. ในที่อื่นเรียกวาจันทกินนรชาดก.
๒. เกสวิสชฺชนนฺติ กุลมริยาทวเสน เกโสโรปนนฺติ สารตฺถทีปนี. ราชโมลิพนฺธนตฺถ กุมาร
กาเล
พนฺธิตสิขาเวณิโมจน ต กิร กโรนฺตา มงฺคล กโรนฺตีติ วิมติวิโนทนี. ๓.
ปฏฏพนฺโธติ
ยุวราชปฏฏพนฺโธติ สารตฺถ. อสุกราชาติ นลาเฎ สุวณฺณปฏฎพนฺธนนฺติ. วิมติ ๔. อภินวฆรป
เวสนมโห ฆรมงฺคลนฺติ สารตฺถ. อภินวปาสาทปฺปเวสมงฺคล ฆรมงฺคลนฺติ วิมติ.
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ในวันที่ ๗ พระราหุลมารดา ทรงแตงพระกุมารสงไปสูสํานัก พระผูมี
พระภาคเจาดวยทรงสั่งวา นี่แนะพอ เจาจงเห็นสมณะนั่น ผูมีพรรณดั่งทองคํา
มีพระรูปพรรณคั่งพรหม มีสมณะสองหมื่นแวดลอม พระสมณะนี้ เปนพระบิดาของเจา พระสมณะนั้นไดมีขุมทรัพยใหญ จําเดิมแตเวลาที่ทานเสด็จออก
ไปแมมิไดเห็น ไปเถิดเจาจงทูลขอเปนทายาทกับทานวา ขาแดพระบิดาเจา
หมอมฉันเปนกุมาร จักยกฉัตรแลว เปนพระเจาจักรพรรดิ. หมอมฉันตอง
การทรัพย โปรดประทานทรัพยแกหมอมฉันเถิด เพราะวาบุตรยอมเปนเจา
ของทรัพยของบิดา.
พระกุมารพอเสด็จไปสูสํานักพระผูมีพระภาคเจา ก็กลับไดความรัก
พระบิดา มีพระหฤทัยรื่นเริงยินดีทูลวา พระสมณเจา พระฉายาของพระองค
นําสุขมา แลวไดยืนรับสั่งถอยคําซึ่งสมควรแกตนเปนอันมาก แมอื่น.
พระผูมีพระภาคเจาทรงเสร็จภัตกิจแลว กระทําอนุโมทนา เสด็จลุก
จากพระที่นั่งหลีกไป.
ฝายพระกุมารไดทรงติดตามทูลพระผูมีพระภาคเจาวา พระสมณเจา
ขอพระองคประทานทรัพยมฤดกแกหมอมฉันเถิด, พระสมณเจา ขอพระองค
ประทานทรัพยมฤดกแกหมอมฉันเถิด.
เพราะเหตุนั้น พระธรรมสังคาหกาจารยจึงกลาวคําวา อนุปุพฺเพน
จาริกฺจรมาโน เยน กปลวตฺถุ ฯ เป ฯ ทายชฺช เม สมณ เทหิ
ดังนี้.
ขอวา อถโข ภควา อายสฺมนต สารีปุตฺต อามนฺเตสิ มีความ
วา พระผูมีพระภาคเจาไมทรงยังพระกุมารใหกลับแลว ทั้งบริวารชนก็ไม
สามารถเพื่อจะยังพระกุมารผูเสด็จไปกับพระผูมีพระภาคเจาใหเสด็จกลับได.
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ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาเสด็จไปพระอาราม แลวทรงดําริวา
ราหุลนี้ปรารถนาทรัพยของบิดาอันใด ทรัพยอันนั้นเนื่องดวยวัฏฎะเปนไปกับ
ดวยความคับแคน เอาเถิด เราจะใหอริยทรัพย ๗ ประการซึ่งเราไดแลวที่
โพธิมัณฑแกเธอ จักทําเธอใหเปนเจาของมฤดก อันเปนโลกุตตระ ดังนี้แลว
รับสั่งหาทานพระสารีบุตรมา.
ก็แลครั้นรับสั่งหาแลวตรัสวา สารีบุตร ถากระนั้น ทานจงยังราหุล
กุมารใหบวชเถิด. อธิบายวา ราหุลกุมารนี้ขอทรัพยมฤดก เพราะเหตุนั้น
ทานจงยังราหุลกุมารนั้นใหบวช เพื่อไดเฉพาะซึ่งทรัพยมฤดกอันเปนโลกุตตระ. บรรพชาและอุปสมบทดวยไตรสรณคมนนั้นใด อันพระผูมีพระภาคเจา
ทรงอนุญาตที่กรุงพาราณสี บรรดาบรรพชาและอุปสมบทดวยไตรสรณคมนนั้น
ทรงหามอุปสมบท ทรงยกไวในความเปนของหนัก คือเปนกิจสลักสําคัญ แลว
จึงทรงอนุญาตอุปสมบทดวยญัตติจตุตถกรรม. สวนบรรพชามิไดทรงหามเลย
แตก็มิไดทรงอนุญาตอีก เพราะเหตุนั้น ความสงสัยจักเกิดขึ้นแกภิกษุทั้งหลาย
ในอนาคตวา ชื่อวาบรรพชานี้ เชนกับดวยอุปสมบทในกาลกอน. แมในบัดนี้
บรรพชาอันเราทั้งหลายพึงกระทําดวยกรรมวาจานั่นเอง เหมือนอุปสมบทหรือ
หนอแล หรือวา พึงทําดวยไตรสรณคมน ดังนี้. ก็แลพระผูมีพระภาคเจา
ทรงทราบความนี้แลวใครจะทรงอนุญาตสามเณรบรรพชาดวยไตรสรณคมนอีก
เพราะเหตุนั้นพระธรรมเสนาบดีทราบพระอัธยาศัยของพระผูมีพระภาคเจา ใคร
จะยังพระผูมีพระภาคเจาใหทรงอนุญาตบรรพชาอีก จึงทูลวา ขาพระองคจะ
ยังพระราหุลกุมารใหผนวชอยางไร พระเจาขา ?
ขอวา อถโข อายสฺมา สารปุตฺโต ราหุลกุมาร. ปพฺพาเชสิ มี
ความวา พระมหาโมคคัลลานเถระปลงพระเกศาของพระกุมารแลวถวายผา
กาสายะ พระสารีบุตรไดถวายสรณะ. พระมหากัสสปเถระไดเปนโอวาทาจารย
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ก็บรรพชาและอุปสมบทมีอุปชฌายเปนมูล อุปชฌายเทานั้นเปนใหญ ใน
บรรพชาและอุปสมบทนั้น อาจารยไมเปนใหญ เพราะเหตุนั้น พระธรรม
สังคาหกาจารยจึงกลาววา ครั้งนั้นแล พระสารีบุตรผูมีอายุ ยังพระราหุล
กุมารใหผนวชแลว ดังนี้. ดวยประการอยางนี้ คําทั้งปวงอันผูศึกษาพึงกลาววา
ครั้งนั้นแล พระเจาสุทโธทนผูศากยราช ทรงเกิดความสลดพระหฤทัย เพราะ
ทรงสดับวา พระกุมารผนวชแลว ในเมื่อเขากลาววา ขาพเจาขอพร ดังนี้
โดยไมระบุอยาง คําวา จงขอ เปนคําไมสมควรแกบรรพชิตผูเลี้ยงชีวิตดวย
อุญฉาจริยา๑ ทั้งพระพุทธเจาทั้งหลายก็ไมทรงประพฤติ เพราะเหตุนั้น พระ
ผูมีพระภาคเจาจึงตรัสไวในพระบาลีนั้นวา มหาบพิตรผูโคตมะ พระตถาคต
ทั้งหลาย ทรงเลิกพรเสียแลวแล.
ขอวา ยฺจ ภนฺเต กปฺปติ ยฺจ อนวชฺช มีความวาพรใด
สมควรที่พระองคจะประทานไดดวย เปนพรหาโทษมิไดดวย คือเปนพรอัน
วิญูชนทั้งหลายไมพึงครหา เพราะกิริยาที่รับของหมอมฉัน เปนปจจัยดวย
หมอมฉันขอพรนั้น.
ขอวา ตถา นนฺเท อธิมตฺต ราทุเล มีความวา ไดยินวาโหรทั้ง
หลายไดทํานายพระโพธิสัตวในวันมงคลวา จักเปนพระเจาจักรพรรดิ ฉันใด
เลา ไดทํานายทั้งพระนันทะทั้งพระราหุลในวันมงคลวา จักเปนพระเจาจักรพรรดิ ฉันนั้น. ครั้งนั้นพระราชาทรงเกิดพระอุตสาหะวา เราจักชมจักรพรรดิสิริของบุตร ไดทรงถึงความหมดหวังอยางใหญหลวง เพราะพระผูมีพระภาคเจาทรงผนวชเสีย. จึงทรงยังพระอุตสาหะใหเกิดวา เราจักชมจักรพรรดิติสิริ
ของพอนันทะ. พระผูมีพระภาคเจาทรงยังพระนันทะแมนั้นใหผนวชแลว. ทาว
เธอทรงอดกลั้นทุกขแมนั้น เสียได ทรงยังพระอุตสาหะใหเกิดวา บัดนี้เราจัก
ไดชมจักรพรรดิสิริของพอราหุล ดวยประการฉะนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงยัง
๑. ขอทานเลี้ยงชีพ
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พระราหุลนั้นใหผนวชเสียอีก. เพราะฉะนั้น ความทุกขจึงไดเกิดแกทาวเธอ
ยิ่งนักวา บัดนี้แมกุลวงศขาดสายเสียแลว จักรพรรดิสิริจักมีมาแตไหนเลา.
เพราะเหตุนั้น พระเจาสุทโธทนผูศากยราชจึงทูลวา ตถา นนฺเท อธมตฺต ราหุเล ดังนี้. สวนการบรรลุอนาคามิผลของพระราชาผูศึกษาพึงทราบวา ภายหลัง
แตกาลที่พระราหุลผนวชนี้. เหตุไร พระราชาจึงตรัสคํานี้วา สาธุ ภนฺเต อยฺยา
เปนตน. ไดยินวา ทาวเธอทรงดําริวา แมวาเราเปนพุทธมามกะ ธัมมมามกะ
สังฆมามกะ ก็จริงหรอก แตเมื่อบุตรซึ่งบิดาของตนใหบวชเสีย ก็ไมสามารถจะ
อดกลั้นญาติวิโยคทุกขได. ชนเหลาอื่น จักอดกลั้นไดอยางไร ในเมื่อบุตรและ
นัดดาทั้งหลายของตนบวช เพราะเหตุนั้น ทาวเธอจึงตรัสคํานี้ดวยทรงทําพระหฤทัยวา ทุกขเห็นปานนี้กอน อยาไดมีแมแกชนเหลาอื่นเลย. พระผูมีพระภาคเจาทรงกระทําธรรมกถาวา พระราชาตรัสเหตุเปนเครื่องนําออกในศาสนา
แลวทรงบัญญัติสิกขาบทวา ภิกษุทั้งหลาย บุตรที่มารดาบิดาไมอนุญาต ไม
ควรใหบวช ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มาตาปตูหิ พระผูมีพระภาคเจาตรัส
หมายเอาชนนีและชนก. ถามีทั้ง ๒ ตองลาทั้ง ๒. ถาบิดาหรือมารดาตายเสีย
แลว ผูใดยังเปนอยู ตองลาผูนั้น. มารดาบิดาแมบวชแลว ก็ควรลาแท.
ภิกษุเมื่อจะบอกลา ตนพึงไปบอกลาเองก็ได สงคนอื่นไปแทนก็ได สงกุลบุตร
นั้นแหละไปวา ทานจงไปลามารดาบิดาแลว จงมา ดังนี้ก็ได. ถากุลบุตร
นั้นบอกวา ผมเปนผูอันมารดาบิดาอนุญาตแลว เมื่อเชื่อพึงใหบวช บิดาบวช
เองแลว เปนผูใครจะใหบุตรบวชบาง จงบอกเลามารดาแลวจึงใหบวช. หรือ
วามารดาใครจะใหธิดาบวช จงบอกเลาบิดากอนแลว จึงใหบวช. บิดาไมมี
ความใยดีดวยบุตรภริยา หนีไปเสีย มารดามอบบุตรแกภิกษุทั้งหลายวา ขอทาน
ทั้งหลายใหบุรุษนี้บวชเถิด เมื่อภิกษุกลาววา บิดาของเขาไปไหน ? เขาบอก
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วา หนีไปเพื่อเลนในจิตตเกลี๑ เสียแลว สมควรใหบุรุษนั้นบวชได มารดา
หนีไปกับชายบางคนเสีย. ฝายบิดานอบใหวา ขอทานทั้งหลายจงใหบวชเถิด.
แมในบุตรนี้ ก็นัยนั้น. ในอรรถกถาชื่อกุรุนทีแกวา บิดาหยารางไปแลว
มารดาอนุญาตวา ทานจงบวชลูกของดิฉันเถิด เมื่อภิกษุกลาววา บิดาของเขา
ไปไหน ? เขากลาววา ทานจะตองการอะไรดวยบิดาเลา ดิฉันจักทราบ ดังนี้;
ควรใหบวชได. มารดาบิดาตาย ทารกเจริญในสํานักญาติทั้งหลายมีนาหญิง
เปนตน ครั้นเมื่อทารกนั้นอันภิกษุใหบวช ญาติทั้งหลายอาศัยทารกนั้นแลว
จะกอการทะเลาะหรือพากันติเตียน; เพราะเหตุนั้น เพื่อตัดการวิวาทเสีย ภิกษุ
พึงบอกเลาเสียกอน จึงใหบวช. แตเมื่อไมบอกเลากอนใหบวช ก็ไมมีอาบัติ.
ชนผูรับมาเลี้ยงในเวลาที่ยังเปนเด็กยอม ก็จัดเปนมารดาบิดาได. แมในมารดา
บิดาชนิดนั้น ก็มีนัยเหมือนกัน. บุตรอาศัยตน คือภิกษุ เปนอยู ไมไดอาศัย
มารดาบิดา. ถาแมบุตรนั้นเปนพระราชา ภิกษุก็ตองบอกเลามารดาบิดากอน
จึงใหบวช. บุตรทีมารดาบิดาอนุญาตบวชแลวกลับสึก. ถาแมเขาบวชแลวสึก
ตั้ง ๗ ครั้ง ภิกษุควรถามแลวถามอีกในเวลาที่เขามาแลว ๆ จึงใหบวช. ถา
มารดาบิดากลาวอยางนี้วา ลูกคนนี้สึกแลวมาเรือน ไมทําการงานของเรา เขา
บวชแลว จะไมยังวัตรของทานทั้งหลายใหเต็ม กิจที่จะตองบอกลาสําหรับลูกคน
นี้ ไมมี ทานทั้งหลายพึงยังเขาซึ่งมาแลวใหบวชเถิด ดังนี้ แมจะไมลาอีกยัง
กุลบุตรที่มารดาบิดาทอดทิ้งแลว อยางนี้ใหบวช ก็ควร. แมบุตรใดอันมารดา
บิดามอบใหในเวลาที่ยังเด็กทีเดียวอยางนี้วา เด็กนี้ขาพเจาถวายทาน ทานพึง
ใหบวชในเวลาที่ทานปรารถนาเถิด ดังนี้ แมบุตรนั้น มาแลว ๆ ภิกษุพึง
บอกเลาอีกเทียว จึงใหบวช. สวนบุตรใดมารดาบิดาอนุญาตในเวลาที่ตนยัง
เด็กอยูทีเดียววา ทานเจาขา ทานพึงยังเด็กนี้ใหบวชเถิด ภายหลังในเวลาที่
๑. การเลนตาง ๆ ซึ่งทําใหใจเพลิดเพลิน.
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เด็กถึงความเจริญ กลับไมอนุญาต. บุตรนี้นั้นภิกษุยังไมไดบอกเลามารดาบิดาไมพึงใหบวช. บุตรคนเดียวเทียวไปกับมารดาบิดามากลาววา ขอทานจง
ใหขาพเจาบวชเถิด. และเขาอันภิกษุกลาววา ทานจงบอกลาแลวจงมา จึง
กลาววา ขาพเจาไมไป ถาทานไมไหขาพเจาบวช ขาพเจาจะเผาวิหารเสีย
หรือจะประหารพวกทานดวยศัสตรา; หรือจะกอความฉิบทาย ดวยผลาญสวน
เปนตน ของญาติและอุปฏฐากทั้งหลายของพวกทาน; หรือวาขาพเจาจะตก
ตนไมตาย; หรือจะเขาไปยังทามกลางโจร; หรือจะไปประเทศอื่น ดังนี้.
สมควรใหเขาบวช เพื่อตองการรักษาชีวิตไวเทานั้น. และถามารดาบิดาของเขา
มาพูดวา เหตุไรจึงใหบุตรของเราบวช ? ภิกษุพึงบอกเนื้อความนั้นแกเขา
ทั้งหลายแลวพึงกลาววา ฉันใหเขาบวชก็เพื่อจะปองกันไว ทานทั้งหลายจง
สอบสวนบุตรดูเถิด. อนึ่งสมควรแทที่จะบวชใหคนซึ่งคิดวา เราจะตกตนไม
แลว ขึ้นไปปลอยมือและเทาเสีย บุตรคนเดียวไปตางประเทศแลวขอบวช. ถา
เขาลาแลว จึงไปพึงใหบวชได. ถาไมไดลา พึงสงภิกษุหนุมไปใหบอกลาแลว
จึงใหบวช. ถาตางประเทศนั้นเปนที่ไกลยิ่งนัก. แมจะไหบวชแลวสงไปแสดง
พรอมกับภิกษุทั้งหลายก็ควร. แตในอรรถกถาชื่อกุรุนทีแกวา ถาตางประเทศ
เปนสถานไกลดวย ทางกันดารมาดวยจะใหบวชดวยผูกใจวา เราจักไปบอกเลา
ดังนี้ ก็ควร. แตถามารดาบิดามีบุตรมาก และเขากลาวอยางนี้วา ทานเจาขา
บรรดาเด็กเหลานี้ ทานปรารถนาจะใหคนใดบวช พึงใหคนนั้นบวชเถิด ภิกษุ
พึงตรวจดูเด็กทั้งหลายแลวปรารถนาคนใด พึงใหคนนั้นบวช ถาแมสกุลหรือ
บานทั้งสิ้นอนุญาตไววา ทานเจาขา ในสกุลหรือในบานนี้ ทานปรารถนาจะ
ใหผูใดบวช พึงใหผูนั้นบวชเถิด ดังนี้. ภิกษุปรารถนาผูใด พึงใหผูนั้น
บวชได.
อรรถกถาราหุลวัตถุกถา จบ
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เรื่องลงทัณฑกรรมแกสามเณร
[๑๒๑] ก็โดยสมัยนั้นแล พวกสามเณรไมมีความเคารพ ไมมีความ
ยําเกรง มีความพระพฤติไมเหมาะสม ในภิกษุทั้งหลายอยู ภิกษุทั้งหลายจึง
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพวกสามเณรจึงไดไมมีความเคารพ ไม
มีความยําเกรง มีความประพฤติไมเหมาะสมในภิกษุทั้งหลายอยูเลา แลว
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตใหลงทัณฑกรรมแกสามเณรผูประกอบดวยองค ๕ คือ:๑. พยายามเพื่อความเสื่อมลาภแหงภิกษุทั้งหลาย.
๒. พยายามเพื่อความพินาศแหงภิกษุทั้งหลาย.
๓. พยายามเพื่อความอยูไมไดแหงภิกษุทั้งหลาย.
๔. ดา บริภาษ ภิกษุทั้งหลาย
๕. ยุยงภิกษุตอภิกษุใหแตกกัน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหลงทัณฑกรรมแกสามเณรผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล.
ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายไดมีความดําริวา จะพึงลงทัณฑกรรมอยางไร
หนอแล ? แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจา
รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหลงทัณฑกรรม คือ
หามปราม.
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายลงทัณฑกรรมคือหามสังฆารามทุกแหง
แกพวกสามเณร สามเณรเขาอารามไมได จึงหลีกไปเสียบาง สึกเสียบาง ไป
เขารีตเดียรถียบาง ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
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พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ไมพึงลงทัณฑกรรมคือหามสังฆารามทุกแหง รูปใดลง ตองอาบัติทุกกฏ ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหลงทัณฑกรรม คือ หามเฉพาะสถานที่ที่สามเณร
จะอยูหรือจะเขาไปได.
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายลงทัณฑกรรมคือ หามอาหารซึ่งจะกลืน
เขาไปทางปากแกพวกสามเณร คนทั้งหลายทําปานะคือยาคูบาง สังฆภัตบาง
จึงกลาวนิมนตพวกสามเณรอยางนี้วา นิมนตทานทั้งหลายมาดื่มยาคู นิมนต
ทานทั้งหลายมาฉัน ภัตตาหาร พวกสามเณรจึงกลาวอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย
พวกอาตมาทําอยางนั้น ไมได เพราะภิกษุทั้งหลายลงทัณฑกรรมคือหามไว.
ประชาชนจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระผูเปนเจาผู
เจริญทั้งหลาย จึงไดหามอาหาร ซึ่งจะกลืนเขาไปทางชองปากแกพวกสามเณร
เหลาภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจา
รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงลงทัณฑกรรมคือ
หามอาหารที่จะกลืนเขาไปทางชองปาก รูปใดลง ตองอาบัติทุกกฏ.
เรื่องลงทัณฑกรรมแกสามสามเณร จบ
เรื่องกักกันสามเณรตองขออนุญาตกอน
[๑๒๒] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียไมอาปุจฉาพระอุปชฌาย
กอนแลวทําการกักกันสามเณรทั้งหลายไว พระอุปชฌายทั้งหลายเที่ยวตามหา
ดวยนึกสงสัยวา ทําไมหนอสามเณรของพวกเราจึ้งหายไป.
ภิกษุทั้งหลายไดแจงใหทราบอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย พระฉัพพัคดีย
ไดกักกันไว.
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พระอุปชฌายทั้งหลาย จึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน
พระฉัพพัคคียจึงไมอาปุจฉาพวกเรากอน แลวทําการกักกันสามเณรของพวก
เราเลาแลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจารับสั่ง
กะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมอาปุจฉาอุปชฌายกอนแลว
ไมพึงทําการกักกันสามเณรไว รูปใดทํา ตองอาบัติทุกกฏ.
เรื่องทรงหามเกลี้ยกลอมสามเณร
[๑๒๓] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียพากันเกลี้ยกลอมพวกสามเณรของพระเถระทั้งหลาย พระเถระทั้งหลายตองหยิบไมชําระฟนบาง ทักน้ํา
ลางหนาบาง ดวยตนเอง ยอมลําบาก จึงกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจา รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บริษัท
ของภิกษุอื่น ภิกษุไมพึงเกลี้ยกลอม รูปใดเกลี้ยกลอม ตองอาบัติทุกกฏ.
องคแหงนาสนะ ๑๐ ของสามเณร
[๑๒๔า ก็โดยสมัยนั้นแล สามเณรของทานพระอุปนันทศากยบุตรชื่อ
กัณฏกะ ไดประทุษรายภิกษุณีกัณฏกี ภิกษุทั้งหลายจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนสามเณรจึงไดประพฤติอนาจารเห็นปานนี้เลา แลวกราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตใหนาสนะสามเณรผูประกอบดวยองค ๑๐ คือ.
๑. ทําสัตวที่มีชีวิตใหตกลวงไป.
๒. ถือเอาพัสดุอันเจาของมิไดให.
๓. ประพฤติกรรมอันเปนขาศึกแกพรหมจรรย.
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๔. กลาววาจาเท็จ.
๕. ดื่มน้ําเมา.
๖. กลาวติพระพุทธเจา.
๗. กลาวติพระธรรม.
๘. กลาวติพระสงฆ.
๙. มีความเห็นผิด.
๑๐. ประทุษรายภิกษุณี.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหนาสนะสามเณรผูประกอบดวยองค
๑๐ นี้.
เรื่องกักกันสามเณรตองขออนุญาตกอน จบ
อรรถกถานาสนังคทัณฑกรรมวัตถุ
หลายบทวา ยาวตเก วา ปน อุสฺสหติ มีความวา ยอมอาจเพื่อ
จะตักเตือนพร่ําสอนสามเณรมีประมาณเทาใด. ในสิกขาบท ๑๐ ความละเมิด
๕ สิกขาบทเบื้องตน เปนวัตถุแหงนาสนา, ความละเมิด ๕ สิกขาบทเบื้อง
ปลาย เปนวัตถุแหงทัณฑกรรม.
บทวา อปฺปฏิสฺสา มีความวา ไมตั้งภิกษุไวในฐานะผูเจริญ คือ
ในตําแหนงแหงผูเปนใหญ.
บทวา อสภาควุตฺติกา มีความวา ไมเปนผูเปนอยูเสมอกัน
อธิบายวาเปนผูเปนอยูไมสมสวนกัน.
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ขอวา อลาภาย ปริสกฺกติ มีความวา ภิกษุทั้งหลายจะไมไดลาภ
ดวยประการใด เธอยอมพยายามดวยประการนั้น.
บทวา อนตฺถาย ไดแก เพื่ออุปทวะ.
บทวา อนาวาสาย มีความวา เธอยอมพยายามวา ทําไฉนหนอ
ภิกษุเหลานั้นไมพึงอยูในอาวาสนี้.
สองบทวา อกฺโกสติ ปริภาสติ มีความวา เธอยอมดาและยอม
ขูเข็ญดวยแสดงภัย.
บทวา เภเทติ มีความวา เธอยอมหาเรื่องสอเสียดใหแตกกัน.
สองบทวา อาวรณ กาตุ มีความวา เพื่อทํากาหามวา เธออยา
เขามาในที่นี้.
หลายบทวา ยตฺถ วา วสติ ยตฺถ วา ปฏิกฺถมติ มีความวา
เธออยูก็ดี เขาไปก็ดี ในที่ใด. บริเวณของตน และเสนาสนะที่ถึงตามลําดับ
พรรษา พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวแมดวยบททั้ง ๒.
หลายบทวา มุขทฺวาริก อาหาร อาวรณ กโรนฺติ มีความวา
ภิกษุทั้งหลายยอมหามอยางนี้วา วันนี้เธอทั้งหลาย อยูขบเคี้ยว อยาฉัน.
พึงทราบวินิจฉัยขอนี้วา น ภิกฺขเว มุขทฺวาริโก อาทาโร อาวรณ
กาตพฺโพ นี้ ดังนี้:เมื่อภิกษุกลาววา เธออยาขบเคี้ยว อยาฉัน ดังนี้ก็ดี เก็บบาตรจีวร
ไวขางใน ดวยตั้งใจวา เราจักหามอาหาร ดังนี้ก็ดี ตองทุกกฏทุก ๆ ประโยค.
แตจะทําทัณฑกรรมแกสามเณรผูวายากไมมีอาจาระ จะแสดงยาคูหรือภัต หรือ
บาตรและจีวรกลาววา ครั้นเมื่อทัณฑกรรมชื่อมีประมาณเทานี้ อันเธอยอมรับ
เธอจักไดสิ่งนี้ ดังนี้ สมควรอยู.
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จริงอยู ทัณฑกรรมก็คือการหาม อันพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว ฝาย
พระธรรมสังคาหกเถระทั้งหลายกลาววา แมการใหขนมาซึ่งน้ําหรือฟนหรือ
ทรายเปนตน พอสมควรแกความผิด ภิกษุก็ควรทําได. เพราะเหตุนั้น แม
การใหขนซึ่งน้ําเปนตนนั้นอันภิกษุพึงทํา. ก็ทัณฑกรรมนั้นแล อันภิกษุพึง
ลงดวยความเอ็นดูวา เธอจักงด จักเวน ไมพึงลงดวยอัธยาศัยอันลามก ซึ่ง
เปนไปโดยนัยเปนตนวา เธอจักวอควาย เธอจักสึกไปเสีย. ดวยคิดวา เรา
จักลงทัณฑกรรม จะใหเธอนอนบนหินที่รอนหรือจะใหเธอทูลแผนหินและอิฐ
เปนตน ไวบนศีรษะ หรือจะใหเธอดําน้ํา ยอมไมควร.
พึงทราบวินิจฉัยในคําวา น ภิกฺขเว อุปชฺฌาย อนาปุจฺฉา นี้
ดังนี้:ครั้นเมื่อตนบอกเลาครบ ๓ ครั้งวา สามเณรของทานมีความผิดเชนนี้
ทานวงลงทัณฑกรรมแกเธอ ถาอุปชฌายไมลงทัณฑกรรม จะลงเสียเองก็ควร
ถาอุปชฌายบอกไวแตแรกเทียววา เมื่อพวกสามเณรของขาพเจามีโทษ ทาน
ทั้งหลายนั่นแลจงลงทัณฑกรรม ดังนี้ สมควรแทที่จะลง. แลจงลงทัณฑกรรม แมแกเหลาสัทธิวิหาริกและอันเตวาสิก อยางสามเณรทั้งหลายก็ควร.
บทวา อปลาเฬนฺติ มีความวา ยอมเกลี้ยกลอมเพื่อทําอุปฐากแก
คนวา พวกฉันจักใหบาตร จักใหจีวรแกพวกเธอ.
พึงทราบวินิจฉัยในคําวา น ภิกฺขเว อฺสฺส ปริสา อปาลาเฬตพฺพา นี้ ดังนี้:จะเปนสามเณรหรืออุปสัมบันก็ตามที อันภิกษุจะยุยงรับเอาชนซึ่งเปน
บริษัทของผูอื่น โดยที่สุด แมเปนภิกษุผูทุศีล ยอมไมควร แตสมควรอยูที่
จะแสดงโทษวา การที่ทานอาศัยคนที่ศีลอยูทําลงไป ก็กลายการที่ชนมาเพื่อจะ
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อาบแตไพลไปทาดวยคูก ดังนี้ . ถาเธอทราบไปเองทีเดียว จึงขออุปชฌาย
หรือนิสัย ภิกษุจะใหก็ควร. บรรดานาสนา ๓ ที่กลาวแลวในวรรณนาแหง
กัณฏกสิกขาบท๑ ลิงคนาสนาเทานั้น ประสงคในคําวา อนุชานามิ ภิกฺขเว
ทสหงฺเคหิ สมนฺนาคต สามเณร นาเสตุ นี้ เพราะเหตุนั้น ในกรรมทั้ง
หลายมีปาณาติบาตเปนตน สามเณรใด ยอมทํากรรม แมอยางหนึ่ง สามเณร
นั้น อันภิกษุพึงใหฉิบทาย ดวยลิงคนาสนาเหมือนอยางวา ภิกษุทั้งหลายอม
เปนอาบัติ ตาง ๆ กัน ในเพราะกรรมทั้งหลายมีปาณาติบาตเปนตนฉันใด,
สามเณรทั้งหลายจะไดเปนฉันนั้นหามิได. เพราะวาสามเณรยังมดดํามดแดงให
ตายก็ดี บี้ไขเรือดก็ดี ยอมถึงความเปนผูควรใหฉิบทายทีเดียว. สรณคมน
การถืออุปชฌาย และการถือเสนาสนะของเธอ ยอมระงับทันที. เธอยอม
ไมไดลาภสงฆ, คงเหลืออยูสิ่งเดียว เพียงเพศเทานั้น, ถาเธอเปนผูมีโทษ
ซับซอน จะไมตั้งอยูในสังวรตอไป พึงกําจัดออกเสีย ถาเธอผิดพลาดพลั้งไป
แลว ยอมรับวา ความชั่วขาพเจาไดทําแลว ดังนี้ เปนผูใครจะทั้งอยูในสังวร
อีก กิจคือลิงคนาสนายอมไมมี, พึงใหสรณะทั้งหลาย พึงใหอุปชฌายแกเธอ
ซึ่งคงนุงหมอยางเดิมทีเดียว, สวนสิกขาบททั้งหลายอมสําเร็จดวยสรณคมน
นั่นเอง, จริงอยู สรณคมนของสามเณรทั้งหลายเปนเชนกับกรรมวาจาใน
อุปสมบทของภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น ศีล ๑๐ เปนอันสามเณรแมนี้
สมาทานแลวแท เหมือนจตุปาริสุทธิศีลอันภิกษุสมาทานแลวฉะนั้น, แมเปน
เชนนี้ ศีล ๑๐ ก็ควรใหอีก เพื่อทําใหมั่นคง คือเพื่อยังเธอใหตั้งอยูในสังวร
ตอไป ถาสรณะทั้งหลายอันเธอรับอีกในวัสสูปนายิกาตน เธอจักไดผาจํานํา
พรรษาในวัสสูปนายิกาหลัง. ถาเธอ รับสรณะในวันสูปนายิกาหลัง ลาภอันสงฆ
พึงอปโลกนให.
๑. สมนฺต. ทติย. ๔๖๕.
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สามเณรยอมเปนผูมีใชสมณะ คือยอมถึงความเปนผูควรนาสนาเสีย
ในเพราะอทินนาทาน ดวยวัตถุแมเพียงหญาเสน ๑ ในเพราะอพรหรมจรรย
ดวยปฏิบัติผิดในมรรคใดมรรคหนึ่งใน ๓ มรรคในเพราะมุสาวาท เมื่อตนกลาว
เท็จ แมดวยความเปนผูประสงคจะหัวเราะเลน สวนในเพราะดื่มน้ําเมา เปน
อาบัติปาจิตตียแกภิกษุผูแมไมรูดื่มน้ําเมาจําเดิมแตสา. ฝายสามเณร ตองรู
แลวดื่ม จึงตองศีลเภท ไมรูไมตอง. สวน ๕ สิกขาบทนอกนี้เหลาใด ของ
สามเณรนั้นบรรดามี ครั้นเมื่อสิกขาบทเหลานั้นทําลายแลว เธออันภิกษุไมพึง
นาสนา พึงลงทัณฑกรรม. แลเมื่อสิกขาบทอันภิกษุไดใหอีกก็ดี ยังมิไดใหก็
ดี จะลงทัณฑกรรม ยอมควร. แตวาพึงปราบดวยทัณฑกรรมแลว จึงคอย
ใหสิกขาบท เพื่อประโยชนแกความคงอยูในสังวรตอไป. การดื่มน้ําเมาของ
เหลาสามเณร เปนสจิตตกะ จึงเปนวัตถุแหงปาราชิก. ความแปลกกันเทานี้.
ก็แลวินิจฉัยในอวัณณภาสนะ พึงทราบดังนี้:ในอรรถกถาชื่อกุรุนทีแกวา สามเณรผูกลาวโทษแหงพระพุทธเจา
ดวยอํานาจแหงคําเปนขาศึกแกพุทธคุณ เปนตนวา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ
ก็ดี แหงพระธรรม ดวยอํานาจเปนขาศึกแกธรรมคุณ เปนตนวา สฺวากฺขาโต
ก็ดี แหงพระสงฆ ดวยอํานาจแหงคําเปนขาศึกแกสังฆคุณเปนตนวา สุปฏิปนฺโน ก็ดี ไดแกนินทา คือติเตียนพระรัตนตรัย อันภิกษุทั้งหลายมีอาจารย
และอุปชฌายเปนตน พึงแสดงโทษในการกลาวโทษ หามปรามเสียวา เธอ
อยาไดกลาวอยางนั้น ถาเธออันภิกษุทั้งหลายวากลาวอยูถึงครั้งที่ ๓ ยังไมงด
เวน ภิกษุทั้งหลายพึงใหฉิบหายเสีย ดวยกัณฏกนาสนะ.
สวนในมหาอรรถกถาแกวา ถาเธออันภิกษุทั้งหลายวากลาวอยูอยางนั้น
ยอมสละลัทธินั้น พึงใหทําทัณฑกรรมแลวแสดงโทษลวงเกิน. ถายังไมยอม
สละ ยังยึดถือยกยองยันอยูอยางนั้นเอง พึงใหฉิบทายเสียดวยลิงคนาสนา.
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คําแหงมหาอรรถกถานั้นชอบ. เพราะวานาสนานี้เทานั้น อันพระผูมีพระภาคเจาทรงประสงคในอธิบายนี้. แมในสามเณรผูเปนมิจฉาทิฏฐิก็นัยนี้แล.
อันสามเณรผูมีบรรดาสัสสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิชนิดใดชนิดหนึ่ง ถาเธออัน
ภิกษุทั้งหลายมีอาจารยเปนตนตักเตือนอยูสละเสียไว พึงใหทําทัณฑกรรมแลว
ใหแสดงโทษลวงเกิน เมื่อไมยอมสละนั้นแล พึงใหฉิบหายเสีย ดังนี้แล.
ผูศึกษาพึงทราบสันนิษฐานวา องค ๑๐ ตางแผนก คือ ภิกฺขุนีทูสโก
นี้ อันพระผูมีพระภาคเจาตรัสไว เพื่อแสดงเนื้อความนี้วา จริงอยู บรรดา
นาสนังคะ ๑๐ นี้ สามเณรผูประทุษรายนางภิกษุณี อันพระองคทรงถือเอาดวย
พรหมจารีศัพทโดยแท. ถึงกระนั้นก็สมควรจะใหสรณะแลว ใหอุปสมบทอ
พรหมจารีสามเณรผูปรารถนาจะตั้งอยูในสังวรตอไป. สามเณรผูประทุษรายนาง
ภิกษุณี ถึงใครจะตั้งอยูในสังวรตอไป ยอมไมไดแมซึ่งบรรพชา ไมจําตอง
กลาวถึงอุปสมมท.
อรรถกถานาสนังคทัณฑกรรมวัตถุ จบ
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เรื่องหามบัณเฑาะกมิใหอุปสมบท
[๑๒๕] ก็โดยสมัยนั้นแล บัณเฑาะกคนหนึ่งบวชในสํานักภิกษุ เธอ
เขาไปหาภิกษุหนุม ๆ แลวพูดชวนอยางนี้วา มาเถิดทานทั้งหลาย จงประทุษราย
ขาพเจา ภิกษุทั้งหลายพูดรุกรานวา เจาบัณเฑาะกจงฉิบทาย เจาบัณเฑาะกจง
พินาศ จะประโยชนอะไรดวยเจา เธอถูกพวกภิกษุพูดรุกราน จึงเขาไปหาพวก
สามเณรโคงผูมีรางล่ําสันแลวพูดชวนอยางนี้วา มาเถิดทานทั้งหลาย จงประทุษรายขาพเจา พวกสามเณรพูดรุกรานวา เจาบัณเฑาะกจงฉิบทาย เจาบัณเฑาะก
จงพินาศ จะประโยชนอะไรดวยเจา เธอถูกพวกสามเณรรุกราน จึงเขาไปหา
พวกคนเลี้ยงชาง คนเลี้ยงมา แลวพูดอยางนี้วา มาเถิด ทานทั้งหลาย จง
ประทุษรายขาพเจา พวกคนเลี้ยงชาง พวกคนเลี้ยงมา ประทุษรายแลวจึงเพง
โทษ ติเตียน โพนทะนาวา พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหลานี้ เปนบัณเฑาะก บรรดาพวกสมณะเหลานี้ แมพวกใดที่มิใชบัณเฑาะก แมพวกนั้นก็
ประทุษรายบัณเฑาะก เมื่อเปนเชนนี้ พระสมณะเหลานี้ก็ลวนแตไมใชเปนผู
ประพฤติพรหมจรรย ภิกษุทั้งหลายไดยินพวกคนเลี้ยงชาง พวกคนเลี้ยงมา พา
กันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
อนุปสัมบัน คือ บัณเฑาะก ภิกษุไมพึงใหอุปสมบท ที่อุปสมบทแลวตองให
สึกเสีย.
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อรรถกถาปณฑกวัตถุ
สองบทวา ทหเร ทหเร ไดแก หนุม ๆ.
บทวา โมลิคลฺเล ไดแก ผูมีรางกายอวบ
สองบทวา หตฺถิภณฺเฑ อสฺสภณฺเฑ ไดแก คนเลี้ยงชางและคน
เลี้ยงมา.
ในคําวา ปณฺฑโก ภิกฺขเว เปนตนนี้ มีวินิจฉัยวา บัณเฑาะกมี
๕ ชนิด คือ อาสิตตาบัณเฑาะก ๑ อุสุยยบัณเฑาะก ๑ โอปกกมิยบัณเฑาะก ๑
ปกขบัณเฑาะก ๑ นปุงสกับบัณเฑาะก ๑.
ในบัณเฑาะก ๕ ชนิดนั้น บัณเฑาะกใดเอาปากอมองคชาตของชาย
เหลาอื่น ถูกน้ําอสุจิรดเอาแลว ความเรารอนจึงสงบไป บัณเฑาะกนี้ ชื่อ
อาสิตตบัณเฑาะก.
ฝายบัณเฑาะกใดเห็นอัชฌาจารของชนเหลาอื่น เมื่อความริษยาเกิด
ขึ้นแลว ความเรารอนจึงสงบไป บัณเฑาะกนี้ ชื่ออุสุยยบัณเฑาะก.
บัณเฑาะกใดมีอวัยวะดังพืชทั้งหลาย ถูกนําไปปราศแลวคือ ถูกเขา
ตอนเสียแลว ดวยความพยายาม๑ บัณเฑาะกนี้ ชื่อโอปกกมิยบัณเฑาะก.
สวนบางคนขางแรมเปนบัณเฑาะก ดวยอานุภาพแหงอกุศลวิบาก แต
ขางขึ้น ความเรารอนของเขายอมสงบไป นี้ชี่อวา ปกขบัณเฑาะก.
๑. ทางสันสฤต อุปกฺรม (อุปกฺกม) หมายความวา จิกิตฺสา (ติกิจฺฉา) ก็ไดดังนั้น อุปกฺกม
ในที่นี้จึงนาจะหมายความไปทางวิธีหมอ เชนการเยียวยาผําตัดเปนตน.
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สวนบัณเฑาะกใด เกิดไมมีเพศ ไมมีภาวรูป ในปฏิสนธิทีเดียว คือ
ไมปรากฏวาชายหรือหญิงมาแตกําเนิด บัณเฑาะกนี้ ชื่อนปุงสกับบัณเฑาะก.
ในอรรถกถาชื่อกุรุนทีแกวา ในบัณเฑาะก ๕ ชนิดนั้น อาสิตตบัณเฑาะก และอุสุยยบัณเฑาะก ไมหามบรรพชา, ๓ ชนิดนอกนี้หาม แมใน
บัณเฑาะก ๓ ชนิดนั้น สําหรับปกขบัณเฑาะก หามบรรพชาแกเขาเฉพาะปกข
ที่เปนบัณเฑาะกเทานั้น. ก็ในบัณเฑาะก ๓ ชนิดนี้ บัณเฑาะกใดทรงหาม
บรรพชา พระผูมีพระภาคเจาทรงหลายเอาบัณเฑาะกนั้น ตรัสคํานี้ วา อนุปสมฺปนฺโน นาเสตพฺโพ. บัณเฑาะกแมนั้น ภิกษุพึงใหฉิบหายดวยลิงคนาสนาทีเดียว. เบื้องหนาแตนี้ แมในคําที่กลาววา พึงใหฉิบหาย ก็มีนัยนี้
เหมือนกัน.
อรรกถาปณฑกวัตถุ จบ
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เรื่องหามคนลักเพศและคนเขารีตมิใหอุปสมบท
[๑๒๖] ก็โดยสมัยนั้นแล บุตรของตระกูลเกาแกคนหนึ่ง เปนสุขุมาลชาติ มีหมูญาติที่รูจักกันในตระกูลหมดสิ้นไป ครั้งนั้น เขาไดมีความดําริวา
เราเปนผูดี ไมสามารถจะหาโภคทรัพยที่ยังหาไมได หรือไมสามารถจะทํา
โภคทรัพยที่หาไดแลวใหเจริญงอกงาม ดวยวิธีอะไรหนอ เราจึงจะอยูเปนสุข
และไมตองลําบาก แลวติดไดในทันทีนั้นวา พวกสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร
เหลานี้แลมีปรกติเปนสุข มีความประพฤติเรียบรอย ฉันอาหารที่ดี นอนใน
หองนอนอันมิดชิด ถากระไร เราพึงจัดแจงบาตรจีวร โกนผมและหนวด
ครองผายอมฝาดเสียเองแลวไปอารามอยูรวมกับภิกษุทั้งหลาย ตอมา เขาได
จัดแจงบาตรจีวร โกนผมและหนวด ครองผายอมฝาดเอง แลวไปอาราม
กราบไหวภิกษุทั้งหลาย.
ภิกษุทั้งหลายถามวา คุณมีพรรษาไดเทาไร.
เขายอนถามวา ที่ชื่อวามีพรรษาไดเทาไร นั่นอะไรกัน ขอรับ.
ภิกษุทั้งหลายถามวา อาวุโส ใครเปนพระอุปชฌายของคุณ.
เขายอนถามวา ที่ชื่อวาพระอุปชฌาย นั่นอะไรกัน ขอรับ.
ภิกษุทั้งหลายไดแจงเรื่องนั้นตอทานพระอุบาลีวา อาวุโสอุบาลี ขอ
นิมนตทานสอบสวนบรรพชิตรูปนี้ .
ครั้นเขาถูกทานพระอุบาลีสอบสวน จึงแจงเรื่องนั้นใหทราบ ทาน
พระอุบาลีไดแจงใหภิกษุทั้งหลายทราบแลว ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคเจา.
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พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
อนุปสัมบัน คือ คนลักเพศ ภิกษุไมพึงใหอุปสมบท ที่อุปสมบทแลวตองให
สึกเสีย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนุปสัมบัน คือ ผูไปเขารีตเดียรถีย ภิกษุไม
พึงใหอุปสมบท ที่อุปสมบทแลว ตองใหสึกเสีย.
อรรถกถาเถยยสังวาสกกถา
บทวา ปุราณกุลปุตฺโต ไดแก บุตรของสกุลเกา คือถึงความ
ยอยยับโดยลําดับ.
บทวา ขีณโกลฺโ มีอรรถวิเคราะหวา ญาติทั้งหลายผูรูจักกัน
ในสกุล ฝายมารดาและฝายบิดา ของเขา สิ้นแลว สาบสูญแลว คือตายแลว
เหตุนั้น เขาชื่อวา ขีณโกลฺโญ ผูมีญาติซึ่งรูจักกันในสกุลสิ้นไปแลว.
บทวา อนธิคต ไดเเก ยังไมถึง.
สองบทวา ผาตึ กาตุ ไดแก เพื่อใหเจริญ. ศัพทวา อิงฺฆ เปน
อุยโยชนัตถนิบาต.
บทวา อนุยฺุชิยมาโน มีความวา กุลบุตรนั้น อันทานอุบาลีนํา
ไป ณ สวนขางหนึ่งแลว ถามถึงการปลงผมและหนวด การรับผากาสายะ การ
ถึงสรณะ การถืออุปชฌาย กรรมวาจาและธรรมเปนที่อาศัย.
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สองบทวา เอตมตฺถ อาโรเจสิ มีความวา บอกขอที่ทนบวชเอา
เองนั้น จําเดิมแตตน.
ในคําวา เถยฺยส วาสโก ภิกฺขเว นี้ มีวินิจฉัยวา คนเถยยสังวาสก
มี ๓ ชนิด คือ คนลักเพศ ๑ คนลักสังวาส ๑ คนลักทั้ง ๒ อยาง ๑.
ใน ๓ ชนิดนั้น ผูใดบวชเองแลวไปวัดที่อยู ไมนับพรรษาแหงภิกษุ
ไมยินดีการไหวตามลําดับผูแก ไมหามดวยอาสนะ ไมเขาในสังฆกรรมมี
อุโบสถและปวารณาเปนตน; ผูนี้ ชื่อคนลักเพศ เพราะเขาลักแตเพียงเพศ
เทานั้น.
ฝายผูใด เปนสามเณรซึ่งบวชแตภิกษุทั้งหลายแลว ไปตางประเทศ
กลาวเท็จนับพรรษาแหงภิกษุวา ขาพเจา ๑๐ พรรษา หรือวา ขาพเจา ๒๐
พรรษา ยินดีการไหวตามลําดับผูแก หามดวยอาสนะ เขาในสังฆกรรมมี
อุโบสถและปวารณาเปนตน. ผูนี้ชื่อคนลักสังวาส เพราะเขาลักแตเพียงสังวาส
เทานั้น.
อันความตางแหงกิริยาแมทั้งปวง มีนับพรรษา แหงภิกษุเปนตน ผู
ศึกษาควรทราบวา สังวาส ในอรรถนี้. แมในบุคคลผูลาสิกขาแลวปฏิบัติอยู
อยางนั้น ดวยคิดวา ใคร ๆ ยอมไมรูการลาของเราก็มีนัยเหมือนกัน.
สวนผูใดบวชเอาเองแลวไปวัดที่อยู นับพรรษาแหงภิกษุ ยินดีใน
การไหวตามลําดับผูแก หามดวยอาสนะ เขาในสังฆกรรมมีอุโบสถและปวารณา
เปนตน; ผูนี้ ชื่อคนลักทั้ง ๒ เพราะเหตุที่ตนลักทั้งเพศทั้งสังวาส,
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คนเถยยสังวาสกทั้ง ๓ ชนิดนี้ เปนอนุปสัมบัน ไมควรใหอุปสมบท
เปนอุปสัมบัน ควรใหฉิบทายเสีย: แมขอบวชอีก ก็ไมควรใหบวช. และ
เพื่อไมงมงายในเถยยสังวาสกาธิการนี้ พึงทราบบทปกิณณกะนี้วา:ชนใดถือเพศในพระศาสนานี้ เพราะราชภัย ทุพภิกขภัย กันตารภัย
โรคภัย และเวรีภัยก็ดี เพื่อจะนําจีวรมาก็ดี ชนนั้นมีใจบริสุทธิ์ยังไมรับสังวาส
เพียงใด ชนนั้นบัณฑิตยังไมกลาววา เปนคนเถยยสังวาส เพียงนั้น.
พึงทราบนัยพิสดารในคาถานั้น ดังนี้:พระราชาในโลกนี้ ยอมเปนผูกริ้วตอบุรุษบางคน. บุรุษนั้นคิดวา
ความสวัสดีจักมีแกเราดวยอุบายอยางนี้ แลวถือเพศเอาเองทีเดียวหนีไป. ชน
ทั้งหลายพบเขาแลว กราบทูลแดพระราชา. พระราชาทรงบรรเทาความกริ้ว
โกรธในเขาเสีย ดวยทรงพระดําริวา ถาบวชแลว เราไมไดเพื่อจะทําอะไร
เขา แตเขายังมิไดเขาสูทามกลางสงฆ แตถือเพศคฤหัสถแลวจึงมา ดวยคิดวา
ราชภัยของเราสงบแลว ภิกษุทั้งหลายควรใหบวช. ถาแมเขาเกิดความสังเวช
วา เราอาศัยพระศาสนาจึงคงชีวิตไวได เอาเถิด บัดนี้เราจะบวชละ ดังนี้
มาดวยเพศนั้นเอง แตไมยินดีอาคันตุกวัตรอันภิกษุทั้งหลายถามแลวก็ตาม ไม
ถามก็ตาม ไดชี้แจงคนตามเปนจริงแลว ขอบรรพชา: ภิกษุทั้งหลายพึงปลด
เพศแลวจึงไหบวช. แตถาเขายินดีวัตร แสดงทาทางดังบรรพชิด ปฏิบัติวิธี
ตาง ๆ โดยนับพรรษาเปนตน ซึ่งกลาวแลวในหนหลังทั้งหมด ผูนี้ไมควร
ใหบวช.
อนึ่ง คนบางตนในโลกนี้ ไมสามารถจะเปนอยูไดในคราวทุพภิกขภัย
จึงถือเพศเอาเอง บริโภคอาหารที่เขาจัดไวเพื่อนักบวชผูเจาลัทธิทั้งปวง ครั้น
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ทุพภิกชภัยผานพนไปแลว ยังมิไดเขาสูทามกลางสงฆ ตอถือเพศคฤหัสถแลว
จึงมา คําวาดังนี้ทั้งหมด เชนกับดวยคําซึ่งกลาวมากอนนั่นแล.
อีกคนหนึ่ง เปนผูใครจะขามกันดารใหญ และพอคาเกวียน ยอม
พาบรรพชิตทั้งหลายไป. เขาคิดวา ดวยอุบายอยางนี้ พอคาเกวียนจักพาเรา
ไป จึงถือเพศเอาเอง รวมกับพอคาเกวียนขามทางกันดารถึงสวนอันเกษม แต
ยังมิไดเขาสูทามกลางสงฆ ตอถือเพศคฤหัสถแลว จึงมา คําวาดังนี้ทั้งปวง เชน
กับคําซึ่งวามากอนนั่นแล.
อีกคนหนึ่ง เมื่อภัยคือโรคเกิดขึ้น ไมสามารถจะเปนอยูไดจึงถือเพศ
เอาเอง บริโภคอาหารที่เขาจัดไวเพื่อนักบวชผูเจาลัทธิทั้งปวง. เมื่อภัยคือโรค
สงบแลว ยังมิไดเขาสูทามกลางสงฆกอน แตเมื่อถือเพศคฤหัสถแลวจึงมา
คําวาดังนี้ทั้งหมด เปนเชนกับคําซึ่งวามากอนนั่นแล.
คนคูเวรคนหนึ่งของบุรุษอีกคนหนึ่ง เปนผูโกรธปองจะฆาเขาเทียว
ไป เขาคิดวา ดวยอุบายอยางนี้ ความสวัสดีจักมีแกเรา จึงถือเพศเอาเอง
แลวหนีไป คนผูคูเวร สืบหาอยูวา เขาไปไหน ไดยินวา เขาบวชแลว
หนีไป จึงบรรเทาความโกรธในเขาเสีย ดวยคิดวา เขาบวชแลว เราก็ทํา
อะไรเขาไมได เขายังมิไดเขาสูทามกลางสงฆกอน ถือเพศคฤหัสถแลวจึงมา
ดวยคิดวา เวรีภัยของเราสงบแลว คําวาดังนี้ทั้งหมด เปนเชนกับคําซึ่งวามา
กอนนั่นแล.
อีกคนหนึ่งไปสูสกุลญาติ ลาสิกขาเปนคฤหัสถแลว มาทําในใจวา
จีวรเหลานี้จักฉิบหายเสียที่นี่; ถาแมเราจักถือไปวิหารดวยเพศคฤหัสถนี้ ใน
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ระหวางทาง ชนทั้งหลายจักจับเราวา เปนโจร อยากระนั้นเลย เราพึงทําให
เปนของอันกายพึงรักษาไว จึงไปเถิด ดังนี้ เพื่อจะนําจีวรมา จึงนุงและหม
แลวไปวัดที่อยู พวกสามเณรและภิกษุหนุมทั้งหลายเห็นเธอมาแตไกลแลว พา
กันตรงเขาตอนรับ แสดงวัตร. เธอไมยินดี ชี้แจงตนตามเปนจริง. ถาภิกษุ
ทั้งหลายกลาววา ที่นี้พวกเราจักไมปลอยทานไปละ เปนผูใครจะใหบวชดวย
พลการ เธออันภิกษุทั้งหลาย พึงเปลื้องผากาสายะแลว จึงใหบวชอีก. แตถา
เธอคิดวา ภิกษุเหลานี้ไมรูขอที่เราเวียนมาเพื่อความเปนคนเลวแลว ดังนี้
จึงปฏิญญาความเปนภิกษุนั้นเอง ปฏิบัติวิธีตางดวยนับพรรษาเปนตน ซึ่งกลาว
แลวในหนหลังทั้งหมดผูนี้ไมควรใหบวช.
สามเณรโคงอีกรูป ๑ ไปสูสกุลญาติ สึกแลว เปนผูเบื่อหนายดวย
การทําการงาน จึงคิดวา บัดนี้เราจักเปนสมณะอีกเทียว แมพระเถระยอมไม
ทราบความที่เราสึกแลว จึงถือเอาบาตรและจีวรนั้นเองไปวิหาร ไมบอกเนื้อ
ความนั้นแกภิกษุทั้งหลาย ปฏิญญาความเปนสามเณร. ผูนี้เปนเถยยสังวาสก
เหมือนกัน ยอมไมไดบวช.
ถาแมในเวลาถือเพศเขามีความรําพึงอยางนี้วา เราจักไมบอกแกใครๆ
ดังนี้ แตเขาไปวิหารแลว ยอมบอก. ดวยการถือ (เพศ) นั่นเอง เขาเปนคน
เถยยสังวาสก.
ถาแมในเวลาถือ (เพศ) เขามีความคิดเกิดขึ้นวา เราจักบอก แตไป
วิหารแลว ใครๆ ปราศรัยวา ผูมีอายุทานไปไหนมา คิดวา เดี๋ยวนี้ ชน
เหลานี้ไมรูเรา จึงลวง ไมบอก แมผูนี้ก็ชื่อคนเถยยสังวาสกแท พรอมกับ
ทอดธุระวา เราจักไมบอก.
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แตถาถึงในเวลาถือ (เพศ) เขามีความคิดเกิดขึ้นวา เราจักบอก แม
ไปวิหารแลว ยอมบอก; ผูนี้ยอมไดบรรพชาอีก.
ก็หรือวา สามเณรหนุมอื่นอีก เปนคนใหญ แตโงไมฉลาด เธอ
สึกแลวโดยนัยกอนนั่นแล ไมอยากทํากิจมีเฝาโคเปนตนในเรือนญาติทั้งหลาย
ใหเขานั้นนุงหมผากาสายะเหลานั้นเอง แลวใหภาชนะหรือบาตรในมือขับออก
จากเรือนวา เจาจงไปเปนสมณะเถอะ. เขาไปวิหาร ภิกษุทั้งหลายไมทราบ
เขาเลยวา ผูนี้สึกแลวบวชเอาเองอีก ทั้งตัวเองก็ไมทราบวา ผูใดบวชอยาง
นั้น ผูนั้นยอมเปนคนที่ชื่อเถยยสังวาสก.
ถาภิกษุทั้งหลายใหอุปสมบทเขาผูมีกาลฝนครบ ๒๐ เขาก็เปนอันอุปสมบทดีแลว. แตถาในเวลาที่คนยังเปนอนุปสัมบันนั่นเอง เมื่อการวินิจฉัย
วินัยเปนไปอยูเขาไดฟงวา ผูใดบวชอยางนั่น ผูนั้นยอมเปนคนที่ชื่อเถยยสังวาสก เขาพึงบอกแกภิกษุทั้งหลายวา ขาพเจาไดทําอยางนั้น ดวยประการ
อยางนี้ เขายอมไดบรรพชาอีก. ถาไมบอกดวยคิดวา บัดนี้ใคร ๆ ไมรูเลย
พอทอดธุระเขายอมเปนคนเถยยสังวาสก.
ภิกษุลาสิกขาละเพศแลวทําทุศีลกรรมก็ตาม ไมทําก็ตาม ปฏิบัติวิธี
ตางดวยนับพรรษาเปนตน ซึ่งกลาวแลวในหนหลังทั้งหมด; ยอมเปนคน
เถยยสังวาสก.
ไมไดลาสิกขา คงตั้งอยูในเพศของตน เสพเมถุน ใชวิธีตางดวยนับ
พรรษาเปนตน ไมเปนคนเถยยสังวาสก. ยอมไดเพียงบรรพชา. แตใน
อันธกอรรถกถาแกวา ผูนี้เปนคนเถยยสังวาสก คํานั้น ไมควรถือเอา.

พระวินัยปฎก มหาวรรค เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 318
ภิกษุรูป ๑ ยังมีอุตสาหะ ในผากาสายะ นุงผาขาว เสพเมถุน
แลว กลับนุงผากาสายะอีก ใชวิธีทั้งปวงตางดวยนับพรรษาเปนตน แมภิกษุ
นี้ ยอมไมเปนคนเถยยสังวาสก ยอมไดเพียงบรรพชา.
แตถาทอดธุระในผากาสายะแลว นุงขาว เสพเมถุน กลับนุงผา
กาสายะอีก ใชวิธีทั้งปวงตางดวยนับพรรษาเปนตน; เขายอมเปนคนเถยยสังวาสก.
สามเณรคงทั้งอยูในเพศของตน แมลวงธรรมทําใหเปนผูมีใชสมณะ
มีเมถุนเปนตนแลว ยอมไมเปนคนเถยยสังวาสก ถึงหากวายังมีอุตสาหะในผา
กาสายะ แตเปลื้องออกเสียเสพเมถุนแลว กลับนุงผากาสายะอีก; ไมเปนคน
เถยยสังวาสกเหมือนกัน,
แตถาทอดธุระในผากาสายะแลวเปนผูเปลือย หรือนุงขาวเปนผูมีใช
สมณะดวยการเสพเมถุนเปนตน แลวกลับนุงผากาสาวะ เขาเปนคนเถยยสังวาสก.
ถาสามเณรปรารถนาความเปนคฤหัสถ จึงนุงผาอยางคฤหัสถ ทําผา
กาสายะโจงกระเบนก็ดี ดวยอาการอยางอื่นก็ดี เพื่อลองดูวา เพศคฤหัสถ
ของเราสวยหรือไมสวย ยังรักษาอยูกอน, แตยอมรับวาสวยแลวกลับยินดีเพศอีก
ยอมเปนคนเถยยสังวาสก. แมในการนุงขาวลองดูและยอมรับ ก็มีนัยเหมือนกัน
นั่นแล.
และถานุงขาวทับผากาสายะที่นุงอยูแลว ลองดูก็ตาม ยอมรับก็ตาม
ยังรักษาอยูแท. แมแหงภิกษุณี ก็นัยนี้แล.
แมนางภิกษุณีนั้น ปรารถนาจะเปนคฤหัสถ ถานุงผากาสายะ อยาง
คฤหัสถ เพื่อลองดูวา เพศคฤหัสถของเราจะสวยหรือไมสวย ยังรักษาอยูกอน
ถายอมรับวา สวย รักษาไวไมได. ในการนุงขาวลองดูและยอมรับก็นัยนี้แล.
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สวนผูนุงขาวทับผากาสายะที่นุงอยูแลว จะลองดูก็ตาม ยอมรับก็ตาม
ยังรักษาอยูแท. ถาสามเณรบางรูปบวชภายแก ไมนับพรรษา ไมตองอยูแม
ในแถว มาทางขางหนึ่ง เมื่อกอนขาวในลุงใหญเปนตน ซึ่งเขาเอาทัพพีตักขึ้น
สอดบาตรเขาไปรับเอาไปเหมือนเหยี่ยวเฉี่ยวชิ้นเนื้อไปฉะนั้น ยังไมเปนคน
เถยยสังวาสก. แตเมื่อนับพรรษาภิกษุรับเอา จัดวาเปนคนเถยยสังวาสก.
สามเณรเองแล เมื่อนับพรรษาโกงดวยลําดับของสามเณรรับเอาไป
ยังไมจัดเปนเถยยสังวาสก.
ภิกษุเมื่อนับพรรษาโกงดวยลําดับของภิกษุรับเอาไป พึงปรับตามราคา
แหงภัณฑะ.
อรรถกถาเถยยสังวาสกกถา จบ
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อรรถกถาติตถิยาปกกันตกถา
พึงทราบวินิจฉัยในคําวา ติตฺถิยปกฺกนฺโต ภิกฺขเว เปนตนนี้
ดังนี้:กุลบุตรที่ชื่อวาเขารีตเดียรถีย เพราะอรรถวิเคราะหวาหลีกไป คือ
ไปเขาพวกเดียรถีย. กุลบุตรนั้นไมควรใหอุปสมบทอยางเดียว แตที่แทไมควร
ใหบรรพชาดวยฉะนั้นแล.
วินิจฉัยในคํานั้น พึงทราบดังตอไปนี้:อุปสัมบันภิกษุคิดวา เราจักเปนเดียรถีย แลวไปสูสํานักแหงเดียรถีย
เหลานั้น ทั้งเพศทีเดียว เปนอาบัติทุกกฏทุก ๆ ยางเทา, เมื่อเพศแหงเดียรถีย
นั้น สักวาอันตนถือเอาแลว ยอมจัดวาเปนผูเขารีตเดียรถีย.
แมภิกษุคิดวา เราจักเปนเดียรถียเอาเอง จึงนุงคากรองเปนตน
ภิกษุนั้นยอมเปนผูขารีตเดียรถียเหมือนกัน.
ฝายภิกษุใดเมื่อเปลือยกายอาบน้ําแลดูตนวา การที่เราเปนอาชีวกจะ
งามหรือ เราจะเปนอาชีวกละ ดังนี้แลว ไมถือเอาผากาสายะ คงเปลือยกาย
ไปสูสํานักพวกอาชีวก ภิกษุนั้นตองอาบัติทุกกฏทุก ๆ ยางเทา. แตถาใน
ระหวางทาง หิริโอตตัปปะเกิดขึ้นแกเธอ เธอแสดงอาบัติทุกกฏแลว ยอมพน.
แมไปถึงสํานักพวกอาชีวกเหลานั้นแลว ถูกพวกเขาตักเตือน หรือแม
เห็นวา บรรพชาของชนพวกนี้ เปนทุกขยิ่งนัก แลวกลับดวยตนเอง ยอมพน
ไดเหมือนกัน.
อนึ่ง ถาเธอถามวา อะไรเปนสูงสุดแหงบรรพชาของพวกทาน ?
อันเขาตอบวา การถอนผมและหนวดเปนตน แลวใหถอนแมผมเสนเดียว
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ถือวัตรมีความเพียรดวยความกระโหยงเทาเปนตนก็ดี นุงผาแววหางนกยูง
เปนตนก็ดี ชื่อวา ถือเพศแหงอาชีวกเหลานั้น ชื่อวายอมรับความเปนลัทธิ
ประเสริฐวา บรรพชานี้ประเสริฐ เธอยอมไมพน จัดวาเปนผูเขารีดเดียรถีย.
อนึ่ง ถาเธอเพื่อจะลองดูวา การบวชเปนเดียรถียสําหรับเราจะงาม
หรือไมงาม จึงนุงคากรองเปนตน หรือวา ผูกชฎา หรือวาฉวยหาบบริขาร
ยังไมยอมรับเพียงใด ลัทธิยอมคุมเธอไวเพียงนั้น ครั้นเมื่อเพศสักวาเธอยอมรับ
แลว ยอมจัดวา เปนผูเขารีตเดียรถีย.
สวนภิกษุผูมีจีวรอันโจรชิงไป จึงนุงคากรองเปนตนก็ดี ถือเพศ
เดียรถีย เพราะภัยมีราชภัยเปนตนก็ดี หาจัดวาเปนผูเขารีตเดียรถียไมเลย
เพราะไมมีลัทธิ.
แตในอรรถกถากุรุนทีแกวา ขึ้นชื่อวา บุคคลผูเขารีตเดียรถียนี้ ทาน
กลาวดวยอุปสัมบันภิกษุ. เพราะเหตุนั้น สามเณรแมไปสูติตถายตนะแลวพรอม
ทั้งเพศ ยอมไดบรรพชาและอุปสมบทอีก.
สวนคนเถยยสังวาสกขางตน ทานวาดวยอนุปสัมบัน เพราะเหตุนั้น
อุปสัมบันแมนับพรรษาโกง จะจัดวาเปนผูมีใชสมณะหามิได ภิกษุยังมีอุตสาหะ
ในเพศ แมตองปาราชิกแลว นับพรรษาแหงภิกษุเปนตน ก็ยังไมจัดวาเปน
คนเถยยสังวาสก.
อรรถกถาติตถิยปกกันตกถา จบ
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เรื่องนาคแปลงกายเปนมนุษยมาบวช
[๑๒๗] ก็โดยสมัยนั้นแล นาคตัวหนึ่งอึดอัดระอา เกลียดกําเนิดนาค
จึงนาคนั้นไดมีความดําริวา ดวยวิธีอะไรหนอ เราจึงจะพนจากกําเนิดนาค
และกลับไดอัตภาพเปนมนุษยเร็วพลัน ครั้นแลวไดดําริตอไปวา พระสมณะ
เชื้อสายพระศากยบุตรเหลานี้แล เปนผูประพฤติธรรม ประพฤติสงบ พระพฤติ
พรหมจรรย กลาวแตคําสัตย มีศีล มีกัลยาณธรรม หากเราจะพึงบวชใน
สํานักพระสมณะ เชื้อสายพระศากยบุตร ดวยวิธีเชนนี้ เราก็จะพนจากกําเนิด
นาค และกลับไดอัตภาพเปนมนุษยเร็วพลัน ครั้นแลวนาคนั้นจึงแปลงกายเปน
ชายหนุม แลวเขาไปหาภิกษุทั้งหลายขอบรรพชา ภิกษุทั้งหลายจึงใหเขาบรรพชา .
อุปสมบท สมัยตอมา พระนาคนั้นอาศัยอยูในวิหารสุดเขตกับภิกษุรูป ๑
ครั้นปจจุสสมัยแหงราตรีภิกษุรูปนั้น ตื่นนอนแลวออกไปเดินจงกรมอยูใน
ที่แจง ครั้นภิกษุรูปนั้นออกไปแลว พระนาคนั้นก็วางใจจําวัด วิหารทั้งหลัง
เต็มไปดวยงู ขนดยื่นออกไปทางหนาตาง ครั้นภิกษุรูปนั้นผลักบานประตูดวย
ทั้งใจจักเขาวิหาร ไดเห็นวิหารทั้งหลังเต็มไปดวยงู เห็นขนดยื่นออกไปทาง
หนาตาง ก็ตกใจ จึงรองเอะอะขึ้น.
ภิกษุทั้งหลายพากัน วิ่งเขาไปแลวไดถามภิกษุรูปนั้นวา อาวุโส ทาน
รองเอะอะไปทําไม.
ภิกษุรูปนั้นบอกวา อาวุโสทั้งหลาย วิหารนี้ทั้งหลังเต็มไปดวยงู
ขนดยื่นออกไปทางหนาตาง.
ขณะนั้นพระนาคนั้น ไดตื่นขึ้นเพราะเสียงนั้น แลวนั่งอยูบนอาสนะ
ของตน.
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ภิกษุทั้งหลายถามวา อาวุโส ทานเปนใคร ?
น. ผมเปนนาค ขอรับ.
ภิ. อาวุโส ทานไดทําเชนนี้ เพื่อประสงคอะไร ?
พระนาคนั้นจึงแจงเนื้อความนั้นแกภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายกราบ
ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุ
เปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวไดทรงประทานพระพุทโธวาทนี้
แกนาคนั้นวา พวกเจาเปนนาค มีความไมงอกงามในธรรมวินัยนี้ เปนธรรมดา
ไปเถิดเจานาค จงไปรักษาอุโบสถในวันที่ ๑๔ ที่ ๑๕ และที่ ๘ แหงปกษ
นั้นแหละ ดวยวิธีนี้เจาจักพนจากกําเนิดนาค และจักกลับไดอัตภาพเปนมนุษย
เร็วพลัน ครั้นนาคนั้นไดทราบวา คนมีความไมงอกงามในพระธรรมวินัยนี้
เปนธรรมดา ก็เสียใจหลั่งน้ําตา สงเสียงดังแลวหลีกไป.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เหตุแหงความปรากฏตามสภาพของนาค มี ๒ ประการนี้ คือ เวลา
เสพเมถุนธรรมกับนางนาค ผูมีชาติเสมอกัน ๑ เวลาวางใจนอนหลับ ๑ ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เหตุแหงความปรากฏตามสภาพของนาค ๒ ประการนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนุปสัมบัน คือ สัตวดิรัจฉาน ภิกษุไมพึงให
อุปสมบท ที่อุปสมบทแลว ตองใหสึกเสีย.
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อรรถกถาติรัจฉานคตวัตถุกถา
พึงทราบวินิจฉัยในคําวา นาคโยนิยา อฏฏิยติ นี้ ดังนี้:นาคนั้น ในประวัติกาล ยอมไดเสวยอิสริยสมบัติเชนกับเทพสมบัติ
ดวยกุศลวิบากแมโดยแท. ถึงกระนั้น สรีระแหงนาค ผูปฏิสนธิดวยอกุศล
วิบาก มีปกติเที่ยวไปในน้ํา มีกบเปนอาหารยอมมีปรากฏ ดวยการเสพเมถุน
กับนางนาคชาติของตน คือมีชาติเสมอกัน และดวยการวางใจหยั่งลงสูความหลับ
เพราะเหตุนั้น นาคนั้นจึงระอาดวยกําเนิดนาคนั้น.
บทวา หรายติ ไดแก ยอมละอาย.
บทวา ชิดุจฺฉติ คือ ยอมเกลียดชังอัตภาพ
หลายบทวา ตสฺส ภิกฺขุโน นิกฺขนฺเต มีความวา เมื่อภิกษุนั้น
ออกไปแลว. อีกอยางหนึ่ง ความวา ในเวลาที่ภิกษุนั้นออกไป.
ขอวา วิสฺสฏโ นิทฺท โอกฺกมิ มีความวา เมื่อภิกษุนั้นยัง
ไมออก นาคนั้น ไมปลอยสติหลับอยูดวยอํานาจแหงความหลับอยางลิงนั่นแล
เพราะกลัวแตเสียงรอง ครั้นภิกษุนั้นออกไปแลว จึงปลอยสติ วางใจ คือ
หมดความระแวง คําเนินไปสูความหลับอยางเต็มที่.
สองบทวา วิสฺสรมกาสิ มีความวา ภิกษุนั้น ดวยอํานาจความกลัว
ละสมณสัญญาเสีย ไดกระทําเสียงดังผิดรูป.
สองบทวา ตุมฺเห ขฺวตฺถ ตัดบทวา ตุมฺเห โข อตฺถ บทนั้น
ทานมิไดทําการลบ อ อักษรกลาวไว. ความสังเขปในคํานี้ ผูศึกษาพึงทราบ
ดังนี้วา ทานทั้งหลายแล เปนนาค ชื่อเปนผูมีธรรมไมงอกงาม คือ ไมเปน
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ผูมีธรรมอันงอกงามในธรรมวินัยนี้ เพราะเปนผูไมควรแกฌานวิปสสนาและ
มรรคผล.
บทวา สชาติยา ไดแก นางนาคนั่นเอง. แตวา เมื่อใดนาคนั้น
เสพเมถุนดวยชาติอื่น ตางโดยชนิดมีหญิงมนุษยเปนตน เมื่อนั้นยอมเปน
เหมือนเทพบุตร. สวนคําวา ปจจัย ๒ อยางในพระบาลีนี้ พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสแลว ดวยอํานาจแหงการชี้กรรมซึ่งปรากฏตามสภาพเนือง ๆ ในประวัติกาล.
และกรรมซึ่งปรากฏตามสภาพ ยอมมีแกนาคใน ๕ กาล คือ เวลาปฏิสนธิ ๑
เวลาที่ลอกคราบ ๑ เวลาที่เสพเมถุนดวยนางนาคชาติของตน คือมีชาติเสมอ
กัน ๑ เวลาที่วางใจหยั่งลงสูความหลับ ๑ เวลาจุติ ๑.
ในคําวา ติรจฺฉานคโต ภิกฺขเว เปนตนนี้ มีวินิจฉัยวาจะเปน
นาค หรือจะเปนสัตวพิเศษผูใดผูหนึ่งมีสุบรรณมาณพเปนตน ก็ตามที. ผูใด
ผูหนึ่ง ซึ่งมิใชมนุษยชาติโดยที่สุดแมทาวสักกเทวราช บรรดามีทั้งหมด
เทียว พึงทราบวา เปนดิรัจฉาน ในอรรถนี้ ผูนั้นอันภิกษุทั้งหลายไมควร
ใหอุปสมบท ไมควรใหบรรพชา แมอุปสมบทแลว ก็ควรใหฉิบหายเสีย.
ติรัจฉานคตวัตถุ จบ
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เรื่องหามคนฆามารดามิใหอุปสมบท
[๑๒๘] ก็โดยสมัยนั้นแล มาณพผูหนึ่งปลงชีวิตมารดาเสีย เขาอึดอัด
ระอารังเกียจบาปกรรมอันนั้น และไดมีความดําริวา ดวยวิธีอะไร นอ เราจึง
จะทําการออกจากบาปกรรมอันนี้ได จึงหวนระลึกนึกขึ้นไดวา พระสมณะเชื้อ
สายพระศากยบุตรเหลานี้ เปนผูประพฤติธรรม พระพฤติสงบ ประพฤติ
พรหมจรรย กลาวแตคําสัตย มีศีล มีกัลยาณธรรม ถาเราจะพึงบวชในสํานัก
พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรดวยวิธีเชนนี้ เราก็จะทําการออกจากบาปกรรม
อันนี้ได ตอมาเขาเขาไปหาภิกษุทั้งหลายแลวขอบรรพชา ภิกษุทั้งหลายไดแจง
ความนี้ตอทานพระอุบาลีวา อาวุโสอุบาลี เมื่อครั้งกอนแล นาคแปลงกายเปน
ชายหนุมเขามาบวช ในสํานักภิกษุ อาวุโสอุบาลี นิมนตทานไตสวนมาณพ
คนนี้ ครั้นมาณพนั้น ถูกทานพระอุบาลีไตสวนอยู จึงแจงเรื่องนั้น ทาน
พระอุบาลีไดแจงใหพวกภิกษุทราบ แลวภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา.
พระผูพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนุปสัมบันคือ คนฆามารดา ภิกษุไมพึงใหอุปสมบท ที่อุปสมบทแลว ตองใหสึกเสีย.
เรื่องหามคนฆาบิดามิใหอุปสมบท
[๑๒๙] ก็โดยสมัยนั้นแล มาณพผูหนึ่งปลงชีวิตบิดาเสีย เขาอืดอัด
ระอารังเกียจบาปกรรมอันนั้น และไดมีความดําริวา ดวยวิธีอะไรหนอ เราจึง
จะทําการออกจากบาปกรรมอันนี้ได จึงหวนระลึกนึกขึ้นไดวา พระสมณะเธอ
สายพระศากยบุตรเหลานี้ เปนผูประพฤติธรรม ประพฤติสงบ ประพฤติพรหมจรรย กลาวแตคําสัตย มีศีล มีกัลยาณธรรม ถาเราจะพึงบวชในสํานักพระ
สมณะเชื้อสายศากยบุตร ดวยวิธีเชนนี้ เราก็จะทําการออกจากบาปกรรมอันนี้
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ได ตอมาเขาเขาไปหาภิกษุทั้งหลายแลวขอบรรพชา ภิกษุทั้งหลายไดแจงความ
นี้ตอทานเพระอุบาลีวา อาวุโสอุบาลี เมื่อครั้งกอนแล นาคแปลงกายเปนชาย
หนุมเขามาบวชในสํานักภิกษุ อาวุโสอุบาลี นิมนตทานไตสวนมาณพคนนั้น
ครั้นมาณพนั้น ถูกทานพระอุบาลีไตสวนอยู จึงแจงเรื่องนั้น ทานพระอุบาลี
ไดแจงใหพวกภิกษุทราบแลว ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระ
ภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลายอนุปสัมบันคือ คนฆาบิดา ภิกษุไมพึงใหอุปสมบท ที่อุปสมบทแลว ตองใหสึกเสีย.
เรื่องหามคนฆาพระอรหันตใหอุปสมบท
[๑๓๐] ก็โดยสมัยนั่นแล ภิกษุมากรูปดวยกัน เดินทางไกล จาก
เมืองสาเกตไปพระนครสาวัตถี ในระหวางทาง พวกโจรพากันยกพวกออกมา
แยงชิงภิกษุบางพวก ฆาภิกษุบางพวก เจาหนาที่ยกออกไปจากพระนครสาวัตถี
แลวจับโจรไดเปนบางพวก บางพวกหลบหนีไปได พวกที่หลบหนีไป ไดบวช
ในสํานักภิกษุ พวกที่จับได เจาหนาที่กําลังนําไปฆา พวกโจรที่บวชแลว เหลานั้น
ไดเห็นโจรพวกนั้นกําลังถูกนําไปฆา ครั้นแลวจึงพูดอยางนี้วาเคราะหดี พวก
เราพากันหนีรอดมาได ถาวันนั้นถูกจับ จะตองถูกเขาฆาเชนนี้เหมือนกัน ภิกษุ
ทั้งหลายพากันถามวา อาวุโสทั้งหลาย ก็พวกทานไดทําอะไรไว จึงบรรพชิต
เหลานั้นไดแจงเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายไดกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุพวกนั้นเปนพระอรหันต ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนุปสัมบัน คือ
คนฆาพระอรหันต ภิกษุไมพึงใหอุปสมบท ที่อุปสมบทแลว ตองใหสึกเสีย.
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อรรถกถามาตุฆาตกาทิวัตถุ
พึงทราบวินิจฉัยในเรื่องบุคคลผูฆามารดาเปนตนตอไป:สองบทวา นิกฺขนฺตึ ถเรยฺย มีความวา เราพึงกระทําความออก
คือ ความหลีกไป ความชําระสะสาง.
ในคําวา มาตุฆาตโก ภิกฺขเว นี้ มีวินิจฉัยวา มารดาผูใหเกิด
ซึ่งเปนหญิงมนุษย อันบุคคลใดแมตนเองก็เปนชาติมนุษยเหมือนกันแกลงปลง
เสียจากชีวิต บุคคลนี้เปนผูฆามารดาดวยอนันตริยมาตุฆาตกรรม. บรรพชา
และอุปสมบทแหงบุคคลนั้นอันพระผูมีพระภาคเจาทรงหามแลว.
สวนมารดาผูเลี้ยงดูก็ดี ปาก็ดี นาก็ดี ซึ่งมิใชผูใหเกิด แมเปนหญิง
มนุษย หรือมารดาผูใหเกิด แตมิใชหญิงมนุษย อันบุคคลใดฆาแลว บรรพชา
ของบุคคลนั้นพระผูมีพระภาคเจาไมทรงหาม และเขาไมเปนผูมีอันนตริยกรรม.
มารดาผูเปนหญิงมนุษย อันบุคคลใดซึ่งตนเองเปนสัตวดิรัจฉานฆา
แลว แมบุคคลนั้นยอมไมเปนผูมีอันนตริยกรรม. สวนบรรพชาของเขาเปน
อันทรงหามดวย เพราะขอที่เขาเปนสัตวดิรัจฉาน. คําที่เหลือเปนคําตื้นทั้งนั้น .
แมในบุคคลผูฆาบิดา ก็นัยนี้แล.
ก็ถาแมบุรุษเปนลูกหญิงแพศยา ไมทราบวา ผูนี้เปนบิดาของเรา
เขาเกิดดวยน้ําสมภพของชายใด และชายนั้นอันเขาฆาแลวยอมถึงความ
นับวาเปนผูฆาบิดาเหมือนกัน ยอมถูกอนันตริยกรรมดวย. แมบุคคลผูฆาพระ
อรหันต พึงทราบดวยอํานาจพระอรหันตผูเปนมนุษยเหมือนกัน.
วินิจฉัยในอรหันตฆาตกวัตถุนี้ พึงทราบดังนี้วา อันบุคคลเมื่อแกลง
ปลงพระขีณาสพผูเปนชาติมนุษย โดยที่สุดแมไมใชบรรพชิตเปนทารกก็ตาม
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เปนทาริกาก็ตาม จากชีวิต ยอมเปนผูชื่อวาพระอรหันตแท; ยอมถูกอนันตริยกรรมดวย และบรรพชาของผูนั้น อันพระผูมีพระภาคเจาทรงหาม. สวนบุคคล
ฆาพระอรหันตซึ่งมิใชชาติมนุษย หรือพระอริยบุคคลที่เหลือซึ่งเปนชาติมนุษย
ยังไมเปนผูมีอนันตริยกรรม แมบรรพชาของเขา ก็ไมทรงหาม. แตวา กรรม
เปนของรุนแรง. ดิรัจฉานแมฆาพระอรหันตซึ่งเปนชาติมนุษย ก็ไมเปนผูมี
อนันตริยกรรม แตวา เปนกรรมอันหนัก.
หลายบทวา เต วธาย โอนียนฺติ มีความวา โจรเหลานั้นอันพวก
ราชบุรุษยอมนําไป เพื่อประโยชนแกการฆา. อธิบายวานําไปเพื่อประหารชีวิต.
ก็คําใด ที่พระธรรมสังคาหกาจารยทั้งหลายกลาวไวในบาลีวา สจา
จ มย ความแหงคํานั้นเทานี้เองวา สเจ มย . จริงอยู ในพระบาลีนี้ ทาน
กลาวนิบาตินี้วา สจา จ ในเมื่อนิบาตวา สเจ อันทานพึงกลาว. อีกอยาง
หนึ่งปาฐะวา สเจ จ ก็มี. ใน ๒ ศัพทนั้น ศัพทวา สเจ เปนสัมภาวนัตถนิบาต. ศัพทวา จ เปนนิบาตใชในอรรถมาตรวาเปนเครื่องทําบทใหเต็ม
ปาฐะวา สจชฺช มย บาง ความแหงปาฐะนั้นวา สเจ อชฺช มย .
อรรถกถามาตุฆาตกาทิวัตถุ จบ
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เรื่องหามอุปสมบทคนประทุษรายภิกษุณีเปนตน
[๑๓๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุณีหลายรูป เดินทางไกลจากเมืองสาเกต
ไปพระนครสาวัตถี ในระหวางทาง พวกโจรพากันยกออกมา แยงชิงภิกษุณี
บางพวก ทํารายภิกษุณีบางพวก เจาหนาที่ยกออกไปจากพระนครสาวัตถี แลว
จับโจรไดเปนบางพวก บางพวกหลบหนีไป พวกที่หลบหนีไป ไดบวชใน
สํานักภิกษุ พวกที่ถูกจับไดเจาหนาที่กําลังนําไปฆา พวกโจรที่บวชแลวเหลานั้น
ไดเห็นโจรพวกนั้นกําลังถูกนําไปฆา ครั้นแลวจึงพูดอยางนี้วา เคราะหดี พวก
เราพากันหนีรอดมาได ถาวันนั้นถูกจับ จะตองถูกเขาฆาเชนนี้เหมือนกัน
ภิกษุทั้งหลายพากันถามวา อาวุโสทั้งหลาย ก็พวกทานไดทําอะไรไว จึงบรรพชิตเหลานั้นไดแจงเรื่องนั้น แกภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้ง หลาย อนุปสัมบันคือ คนประทุษรายภิกษุณี ภิกษุไมพึงใหอุปสมบท ที่อุปสมบทแลว
ตองใหสึกเสีย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนุปสัมบันคือ คนผูทําสังฆเภท ภิกษุไมพึงให
อุปสมบท ที่อุปสมบทแลว ตองใหสึกเสีย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนุปสัมบันคือ คนทํารายพระพุทธเจาจนถึงหอ
พระโลหิต ภิกษุไมพึงใหอุปสมบท ที่อุปสมบทแลว ตองใหสึกเสีย.
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อรรถกถาภิกขุนีทูสกาทิวัตถุ
พึงทราบวินิจฉัยในคํานี้วา ภิกฺขุนีทูสโก ภิกฺขเว เปนตน ดังนี้:บุรุษใดประทุษรายนางภิกษุณีผูมีตนเปนปกติ ในบรรดามรรค ๓
มรรคใดมรรคหนึ่ง บุรุษนี้ชื่อภิกชุนีทูสกะ. บรรพชาและอุปสมบทของบุรุษ
นั้นพระผูมีพระภาคเจาทรงหามแลว. ฝายบุรุษโดยังนางภิกษุณีใหถึงศีลพินาศ
กายสังสัคคะ บรรพชาและอุปสมบทแหงบุรุษนั้นไมทรงหาม. แมบุรุษผูทํา
นางภิกษุณีใหนุงผาขาวแลว ประทุษรายนางผูไมยินยอมเลยที่เดียวดวยพลการ
ชื่อภิกขุนีทูสกะแท.
ฝายบุรุษผูทํานางภิกษุณีใหนุงขาวดวยพลการะแลว ประทุษรายนาผู
ยินยอมอยู ไมเปนผูชื่อภิกขุนีทูสกะ.
ถามวา เพราะเหตุไร ?
แกวา เพราะนางภิกษุณีนั้น ยอมเปนผูมิใชนางภิกษุณี ในเรื่องความ
เปนคฤหัสถมาตรวาอันตนยอมรับทีเดียว.
สวนบุรุษผูประทุษรายนางภิกษุณีผูเสียศีลแลว คราวเดียว ในภายหลัง
และปฏิบัติผิดในนางสิกขมานาและสามเณรีทั้งหลาย ไมจัดวาภิกขุนีทูสกะ
เหมือนกัน; ยอมไดทั้งบรรพชา ทั้งอุปสมบท.
ในคําวา สงฺฆเภตโก ภิกฺขเว เปนตนนี้ มีวินิจฉัยวา ผูใดทํา
พระศาสนาใหเปนของนอกธรรมนอกวินัย ทําลายสงฆดวยอํานาจแหงกรรม ๔
อยางใดอยางหนึ่ง เหมือนพระเทวทัต, ผูนี้ชื่อสังฆเภทกะ ผูทําลายสงฆ บรรพ
ชาและอุปสมบทแหงบุคคลนั้นทรงหาม.
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พึงทราบวินิจฉัยแมในคํานี้วา โลหิตุปฺปาทโก ภิกฺขเว เปนตน
ดังนี้:ผูใดมีจิตประทุษรายติดฆา ยังพระโลหิตในพระสรีระซึ่งยิ่งเปนอยูของ
พระตถาคตเจา แมพอที่แมลงวันเล็ก ๆ จะดื่มไดใหหอขึ้นเหมือนพระเทวทัต
ผูนี้ชื่อผูทําโลหิตุปบาท. บรรพชาเละอุปสมบทแหงบุคคลนั้นทรงหาม.
สวนผูใดใชมีดผาตัดเอาเนื้อเสียและโลหิตออกทําใหทรงสําราญเหมือน
หมอชีวกไดทําเพื่อใหพระโรคสงบไป ผูนั้นยอมประสบบุญมากฉะนี้.
อรรถกถาภิกษุนีขนีทูสกาทิวัตถุ จบ
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เรื่องหามอุปสมบทอุภโตพยัญชนก
[๑๓๒] ก็โดยสมัยนั้นแล อุภโตพยัญชนกคนหนึ่งไดบวชในสํานัก
ภิกษุ เธอเสพเมถุนธรรมในสตรีทั้งหลาย ดวยปุริสนิมิตของตนบาง ใหบุรุษ
อื่นเสพเมถุนธรรมในอิตถีนิมิตของตนบาง ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย อนุปสัมบันคือ อุภโตพยัญชนก ภิกษุไมพึงใหอุปสมบท ที่
อุปสมบทแลว ตองใหสึกเสีย.
อรรถกถาอุภโตพยัญชนกวัตถุ
บทวา อุภโตพฺยฺชนโก มีอรรถวิเคราะหวา นิมิตเครื่องปรากฏ
ที่ตั้งขึ้น โดยกรรม ๒ อยาง คือ โดยกรรมเปนเหตุยังอิตถีนิมิตใหเกิดขึ้น ๑
โดยกรรมเปนเหตุยังปุริสนิมิตใหเกิดขึ้น ๑ ของบุคคลนั้นมีอยู เหตุนั้น เขา
ชื่ออุภโตพยัญชนก.
บทวา กโรติ มีความวา ยอมทําตนเองดวยความละเมิดดวยอํานาจ
เมถุนในสตรีทั้งหลาย ดวยปุริสนิมิต.
บทวา การาเปติ มีความวา ยอมชวนบุรุษอื่นใหทําความละเมิด
ดวยอํานาจเมถุน ในอิตถีนิมิตของตน.
อุภโตพยัญชนกนั้น มี ๒ ชนิด คือ สตรีอุภโตพยัญชนก ๑. บุรุษอุภโตพยัญชนก ๑.
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ใน ๒ ชนิดนั้น อิตถีนิมิตของสตรีอุภโตพัญชนกปรากฏปุริสนิมิต
เปนของลี้ลับ; ปุริสนิมิตของบุรุษอุภโตพยัญชนกปรากฏอิตถีนิมิตเปนของลี้ลับ
เมื่อสตรีอุภโตพยัญชนกทําหนาที่ของบุรุษในสตรีทั้งหลาย อิตถีนิมิตรยอมเปน
ของลี้ลับ. ปุริสนิมิตปรากฏ; เมื่อบุรุษอุภโตพยัญชนกเขาถึงความเปนสตรีสําหรับพวกบุรุษ ปุริสนิมิตเปนของลี้ลับ อิตถีนิมิตปรากฏ.
เหตุซึ่งทําใหตางกันแหงอุภโตพยัญชนก ๒ ชนิดนั้นดังนี้ คือสตรี
อุภโตพยัญชนกมีครรภเองดวย, ใหสตรีอื่นมีครรภไดดวย; สวนบุรุษอุภโตพยัญ
ชนกมีครรภเองไมได แตใหสตรีอื่นมีครรภได.
แตในอรรถกถากุรุนทีทานแกวา ถาเพศชายเกิดในกําเนิดคือปฏิสนธิกาล เพศหญิงยอมเกิดตอเมื่อความกําหนัดในบุรุษเปนไป,๑ ถาเพศหญิงเกิด
ในกําเนิด คือปฏิสนธิกาล เพศชายยอมเกิดตอเมื่อจาความกําหนัดในสตรีเปน
ไป๒
ลําดับแหงวิจารณในความเกิดแหง ๒ เพศนั้น บัณฑิตพึงทราบพิสดาร
ในอรรถกถาธรรมสังคหะชื่ออัฏฐสาลินี.๓
สวนในบรรพชาธิการนี้ พึงทราบสันนิษฐานแมนี้วา บรรพชาอุปสม
บทแหงอุภโตพยัญชนกทั้ง ๒ ชนิดนี้ ไมมีเลย.
อรรถกถาอุโตพยัญชนกวัตถุ จบ
๑,๒. ปวตฺเต นาจะหมายความวา ในปวัตติกาล.
๓. อฏฐาสาลินี. ๔๖๗-๔๗๐.
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บุคคลไมควรใหอุปสมบท ๒๐ จําพวก
เรื่องหามอุปสมบทคนไมมีอุปชฌายเปนตน
[๑๓๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายอุปสมบทกุลบุตรผูไมมี
อุปชฌาย ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรผูไมมี
อุปชฌาย ภิกษุไมพึงอุปสมบทให รูปใดอุปสมบทให ตองอาบัติทุกกฏ.
สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายอุปสมบทกุลบุตรมีสงฆเปนอุปชฌาย ภิกษุ
ทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจารับ
สั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรมีสงฆเปนอุปชฌาย ภิกษุ
ไมพึงอุปสมบทให รูปใดอุปสมบทให ตองอาบัติทุกกฏ.
สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายอุปสมบทกุลบุตรมีคณะเปนอุปชฌาย ภิกษุ
ทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจารับสั่ง
กะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรมีคณะเปนอุปชฌาย ภิกษุไม
พึงอุปสมบทให รูปใดอุปสมบทให ตองอาบัติทุกกฏ
สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายอุปสมบทกุลบุตรมีบัณเฑาะกเปนอุปชฌาย
. . . อุปสมบทกุลบุตรมีบุคคลลักเพศเปนอุปชฌาย
. . . อุปสมบทกุลบุตรมีภิกษุไปเขารีตเดียรถียเปนอุปชฌาย
. . . อุปสมบทกุลบุตรมีสัตวดิรัจฉานเปนอุปชฌาย
. . . อุปสมบทกุลบุตรมีคนฆามารดาเปนอุปชฌาย
. . . อุปสมบทกุลบุตรมีคนฆาบิดาเปนอุปชฌาย
. . . อุปสมบทกุลบุตรมีคนฆาพระอรหันตเปนอุปชฌาย
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. . . อุปสมบทกุลบุตรมีตนประทุษรายภิกษุณีเปนอุปชฌาย
. . . อุปสบทกุลบุตรมีคนทําสังฆเภทเปนอุปชฌาย
. . . อุปสมบทกุลบุตรมีคนทํารายพระศาสดาจนหอพระโลหิตเปน
อุปชฌาย.
. . . อุปสมบทกุลบุตรมีอุภโตพยัญชนกเปนอุปชฌาย
ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมี
พระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรมีบัณเฑาะก
เปนอุปชฌาย ภิกษุไมพึงอุปสมบทให. . .
กุลบุตรมีบุคคลลักเพศเปนอุปชฌาย ภิกษุไมพึงอุปสมบทให . . .
กุลบุตรมีภิกษุไปเขารีตเดียรถียเปนอุปชฌาย ภิกษุไมพึงอุปสมบทให. . .
กุลบุตรมีสัตวดิรัจฉานเปนอุปชฌาย ภิกษุไมพึงอุปสมบทให . . .
กุลบุตรมีคนฆามารดาเปนอุปชฌาย ภิกษุไมพึงอุปสมบทให . . .
กุลบุตรมีคนฆาบิดาเปนอุปชฌาย ภิกษุไมพึงอุปสมบทให . . .
กุลบุตรมีคนฆาพระอรหันตเปนอุปชฌาย ภิกษุไมพึงอุปสมบทให . . .
กุลบุตรมีตนประทุษรายภิกษุณีเปนอุปชฌาย ภิกษุไมพึงอุปสมบทให. . .
กุลบุตรมีคนทําสังฆเภทเปนอุปชฌาย ภิกษุไมพึงอุปสมบทให . . .
กุลบุตรมีคนทํารายพระศาสดาจนหอพระโลหิตเปนอุปชฌาย ภิกษุไม
พึงอุปสมบทให. . .
กุลบุตรมีอุภโตพยัญชนกเปนอุปชฌาย ภิกษุไมพึงอุปสมบทให รูป
ใดอุปสมบทให ตองอาบัติทุกกฏ.
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เรื่องหามอุปสมบทคนไมมีบาตรเปนตน
[๑๓๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายอุปสมบทกุลบุตรผูไมมีบาตร
พวกเธอเที่ยวรับบิณฑบาตดวยมือ คนทั้งหลายจึงเพงโทษ ติเตียนโพนทะนา
วาเที่ยวรับบิณฑบาตรเหมือนพวกเดียรถีย ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย กุลบุตรไมมีบาตร ภิกษุไมพึงอุปสมบทให รูปใดอุปสมบทใหตอง
อาบัติทุกกฏ.
สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายอุปสมบทกุลบุตรผูไมมีจีวร พวกเธอเปลือย
กายเที่ยวรับบิณฑบาต คนทั้งหลายจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา เที่ยว
รับบิณฑบาตเหมือนพวกเดียรถีย ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
กุลบุตรไมมีจีวร ภิกษุไมพึงอุปสมบทให รูปใดอุปสมบทให ตองอาบัติทุกกฏ.
สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายอุปสมบทกุลบุตรผูไมมีทั้งบาตรทั้งจีวร พวก
เธอเปลือยกายเที่ยวรับบิณฑบาตรดวยมือ คนทั้งหลายจึงเพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาวาเที่ยวรับบิณฑบาตรเหมือนพวกเดียรถีย ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรไมมีทั้งบาตรทั้งจีวร ภิกษุไมพึงอุปสมบทให รูปใด
อุปสมบทให ตองอาบัติทุกกฏ.
สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายอุปสมบทกุลบุตรมีบาตรที่ยืมเขามา เมื่อ
อุปสมบทแลว เจาของก็นําบาตรคืนไป พวกเธอเที่ยวรับบิณฑบาตดวยมือ
คนทั้งหลายจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา เที่ยวรับบิณฑบาตเหมือนพวก
เดียรถีย ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมี
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พระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลายกุลบุตรมีบาตรที่ยืม
เขามา ภิกษุไมพึงอุปสมบทให รูปใดอุปสมบทให ตองอาบัติทุกกฏ.
สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายอุปสมบทกุลบุตรมีจีวรที่ยืมเขามา เมื่อ
อุปสมบทแลว เจาของก็นําจีวรคืนไป พวกเธอเปลือยกายเที่ยวรับบิณฑบาต
คนทั้งหลายจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา เที่ยวรับบิณฑบาตเหมือนพวก
เดียรถีย ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมี
พระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรมีจีวรที่ยืม
เขามา ภิกษุไมพึงอุปสมบทให รูปใดอุปสมบทให ตองอาบัติทุกกฏ.
สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายอุปสมบทกุลบุตรมีบาตรและจีวรที่ยืมเขามา
เมื่ออุปสมบทแลว เจาของก็นําบาตรและจีวรคืนไป พวกเธอเปลือยกายเที่ยวรับ
บิณฑบาตดวยมือ คนทั้งหลายจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา เที่ยวรับ
บิณฑบาตเหมือนพวกเดียรถีย ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมี
พระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
กุลบุตรมีบาตรและจีวรที่ยืมเขามา ภิกษุไมพึงอุปสมบทใหรูปใดอุปสมบทให
ตองอาบัติทุกกฏ.
บุคคลไมควรใหอุปสมบท ๒๐ จําพวก จบ
บุคคลไมควรใหบวช ๓๒ จําพวก
ทรงหามบวชคนมีอวัยวะพิการ
[๑๓๕] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายบรรพชาคนมือดวน. . .
บรรพชาคนเทาดวน. . . บรรพชาคนทั้งมือและเทาดวน. . .บรรพชาคนหูขาด . . .
บรรพชาคนจมูกแหวง . . . บรรพชาคนทั้งหูขาดและจมูกแหวง . . .บรรพชาคน
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นิ้วมือนิ้วเทาขาด . . . บรรพชาคนมีงามมืองามเทาขาด . . . บรรพชาคนเอ็นขาด
. . . บรรพชาคนมือเปนแผน. . . บรรพชาคนคอม . . . บรรพชาคนเตี้ย . . .
บรรพชาคนคอพอก. . .บรรพชาคนถูกสักหมายโทษ. . .บรรพชาคนมีรอยเฆี่ยน
ดวยหวาย . . .บรรพชาคนถูกออกหมายสั่งจับ. . .บรรพชาคนเทาปุก. . .
บรรพชาคนมีโรคเรื้อรัง . . .บรรพชาคนมีรูปรางไมสมประกอบ. . . บรรพชาคนตา
บอดชางเดียว. . .บรรพชาคนงอย. . .บรรพชาคนกระจอก . . .บรรพชาคนเปน
โรคอัมพาต. . .บรรพชาคนมีอิริยาบถขาด . . . บรรพชาคนชราทุพพลภาพ . . .
บรรพชาคนตาบอดสองขาง . . . บรรพชาคนใบ . . . บรรพชาคนหูหนวก . . .
บรรพชาคนทั่งบอดและใบ. . . บรรพชาคนทั้งบอดและหนวก . . . บรรพชาคน
ทั้งใบและหนวก . . . บรรพชาคนทั้งบอดใบและหนวก.
ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมี
พระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงบรรพชา
คนมือดวน. . .ไมพึงบรรพชาคนเทาดวน. . .ไมพึงบรรพชาคนทั้งมือและเทา
ดวน. .. ไมพึงบรรพชาคนหูขาด . . .ไมพึงบรรพชาคนจมูกแหวง. . .ไมพึง
ไมบรรพชาคนทั้งหูขาดทั้งจมูกแหวง. . .ไมพึงบรรพชาคนนิ้วมือนิ้วเทาขาด . . .
ไมพึงบรรพชาคนงามมืองามเทาขาด . . . ไมพึงบรรพชาคนเอ็นขาด . . . ไมพึง
บรรพชาคนมือเปนแผน. . .ไมพึงบรรพชาคนคอม. . .ไมพึงบรรพชาคนเตี้ย. . .
ไมพึงบรรพชาคนคอพอก. . .ไมพึงบรรพชาคนถูกสักหมายโทษ. . .ไมพึง
บรรพชาคนมีรอยเฆี่ยนดวยหวาย . . .ไมพึงบรรพชาคนถูกออกหมายสั่งจับ. . .
ไมพึงบรรพชาคนเทาปุก. . .ไมพึงบรรพชาคนมีโรคเรื้อรัง. . .ไมพึงบรรพชา
คนมีรูปรางไมสมประกอบ . . .ไมพึงบรรพชาคนตาบอดขางเดียว . . .ไมพึง
บรรพชาคนงอย . . .ไมพึงบรรพชาคนกระจอก. . .ไมพึงบรรพชาคนเปนโรค
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อัมพาต . . .ไมพึงบรรพชาคนมีอิริยาบถขาด . . .ไมพึงบรรพชาคนชราทุพพลภาพ . . .ไมพึงบรรพชาคนตาบอดสองขาง . . . ไมพึงบรรพชาคนใบ. . .ไมพึง
บรรพชาคนหูหนวก. . .ไมพึงบรรพชาคนทั้งบอดและใบ. . .ไมพึงบรรพชาคน
ทั้งบอดและหนวก. . . ไมพึงบรรพชาคนทั้งใบและหนวก. . .ไมพึงบรรพชาคน
ทั้งบอดใบและหนวก รูปใดบรรพชาให ตองอาบัติทุกกฏ.
บุคคลไมควรใหบวช ๓๒ จําพวก จบ
ทายัชชภาณวารที่ ๙ จบ
อรรถกถาอนุปชฌายกาทิวัตถุ
หลายบทวา เตน โข ปน สมเยน มีความวา โดยสมัยใด สิกขา
บทอันพระผูมีพระภาคเจา ยังมิไดทรงบัญญัติแลว โดยสมัยนั้น.
บทวา อนุปชฌายก มีความวา เวนจากอุปชฌายทุก ๆ อยาง
เพราะไมใหถืออุปชฌาย.
กุลบุตรทั้งหลาย ผูอุปสมบทแลวอยางนั้น ยอมไมไดความสงเคราะห
โดยธรรม โดยอามิส เขายอมเสื่อมเทานั้น ยอมไมเจริญ.
หลายบทวา น ภิกฺขเว อนุปชฺฌายโก เปนตน มีความวากุลบุตร
ชื่อผูไมมีอุปชฌาย เพราะไมใหถืออุปชฌาย ไมพึงใหอุปสมบท. เปนอาบัติ
แกภิกษุผูใหอุปสมบทดวยอาการอยางนั้น จําเดิมแตทรงบัญญัติสิกขาบทวา
ภิกษุใดพึงใหอุปสมบท ภิกษุนั้นตองทุกกฏ. สวนกรรมหากําเริบไม. พระ
อาจารยบางพวกกลาววา กําเริบ คําของอาจารยบางพวกนั้น ไมควรถือเอา.
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แมในคําทั้งหลาย มีคําวา สงฺเฆน อุปชฺฌาเยน เปนตน มี
อุภโตพยัญชนกเปนอุปชฌายเปนที่สุด ก็นัยนี้แล.
ขอวา อปตฺตกา หตฺเถสุ ปณฺฑาย จรนฺติ มีความวาภิกษุทั้ง
หลายผูไมมีบาตรยอมเที่ยวไป เพื่อประโยชนแกบิณฑะอันตนจะไดในมือทั้ง ๒
ขอวา เสยฺยถาป ติตฺถิยา มีความวา เหมือนพวกเดียรถียมีชื่อ
อาชีวก. จริงอยู เดียรถียเหลานั้น ยอมฉันบิณฑะอันตนคลุกดวยแกงและกับ
ใสไวในมือทั้ง ๒ นั่งเอง.
สองบทวา อาปตฺต ทุกฺกฏสฺส มีความ วา เปนอาบัติแกภิกษุ
ผูใหอุปสมบทดวยอาการอยางนั้นเทานั้น. สวนกรรมไมกําเริบแมในวัตถุ
วาอจีวรกา เปนตน ก็นัยนี้แล.
บทวา ยาจิตเกน มีความวา ดวยบาตรเปนของยืมซึ่งอุปสัมปทาเปกขะออนวอนยืมมาวา ขอทานจงใหเพียงที่ขาพเจากระทําการอุปสมบทเถิด
จริงอยู ยอมเปนอาบัติเฉพาะแกภิกษุผูใหอุปสมบทดวยบาตร หรือ
จีวร หรือทั้งบาตรทั้งจีวร เชนนี้ แตกรรมไมกําเริบ.
เพราะเหตุนั้น กุลบุตรผูมีบาตรจีวรครบเทานั้น จึงควรใหอุปสมบท
ถาของเขาไมมี และอาจารยอุปชฌายอยากจะใหเขา หรือภิกษุเหลาอื่นปรารถนา
จะใหอาจารยและอุปชฌาย หรือภิกษุเหลาอื่นผูไมเสียดาย พึงสละใหบาตรและ
จีวรที่ควรอธิษฐานได. แคจะใหบรรพชาเปกขะผูดังใบไมเหลืองบวช ดวย
บาตรและจีวรแมที่ยืมมาสมควรอยู, แมถือเอาดวยวิสาสะในที่แหงภิกษุผูเปน
สภาคกันแลวใหบวชก็ควร.
แตถาปณฑุปลาสนั้น เปนผูถือบาตรที่ยังมิไดระบมและผาที่ควรแก
จีวรมา, บาตรยังระบมอยูและจีวรยังกระทําอยูเพียงใด ควรจะใหอนามัฏฐ-
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บิณฑบาตแกเขาผูพักอยูในวิหารเพียงนั้น. ปณฑุปลาสนั้นจะบริโภคในบาตร
ก็ควร.
ในเวลากอนฉันอาหาร สวนแหงอามิสเทากับสวนของสามเณรอันภิกษุ
ผูเปนภัตตุทเทสกสมควรจะให.
สวนการถือเสนาสนะและภัตตาง ๆ มีสลากภัต อุทเทสภัตและนิมันตนภัต เปนตน ไมสมควรให.
แมในเวลาภายหลังอาหาร สวนแหงเภสัชมีน้ํามัน น้ําผึ้ง และน้ํา
ออย เปนตน เทากับสวนของสามเณร อันภิกษุผูเปนภัตตุทเทสกสมควรจะให.
ถาเขาเปนไข ภิกษุทั้งหลายควรจะทํายาใหเขา และควรทําการปรน
นิบัติทั้งปวงแกเขา เหมือนทําแกสามเณร ฉะนี้แล.
อรรถกถาอนุปชฌายกาทิวัตถุ จบ
อรรถกถาหัตถัจฉินนาทิวัตถุกถา
พึงทราบวินิจฉัยในเรื่องคนมือดวนเปนตนตอไป:มือขางเดียวหรือทั้ง ๒ ขาง ของผูใด เปนอวัยวะขาดไปที่ฝามือก็ดี
ทีขอมือก็ดี ที่ศอกก็ดี สวนใดสวนหนึ่ง ผูนั้นชื่อวาผูมีมือขาด.
เทาขางเดียวหรือทั้ง ๒ ขาง ของผูใด เปนอวัยวะขาดไปที่ปลายเทา
ก็ดี ที่ขอเทาก็ดี ที่แขงก็ดี สวนใดสวนหนึ่ง ผูนั้นชื่อวา ผูมีเทาขาด.
ในมือและเทาทั้ง ๔ โดยประการดังกลาวแลวนั้นแล มือและเทาของ
ผูใด ๒ หรือ ๓ หรือทั้งหมด เปนอวัยวะขาดไป ผูนั้นชื่อวาผูมีมือและเทาขาด.
หูของผูใด ขางเดียวหรือทั้ง ๒ ขาง เปนอวัยวะขาดไปที่เงาหูก็ดี ที่
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ใบหูก็ดี ผูนั้นชื่อวาผูมีหูขาด. แตหูของผูใด ยอมฉีกที่ตุมแหงหู แตเปน
อวัยวะที่อาจตอใหติดกันได ผูนั้นพึงใหตอหูใหติดแลว จึงใหบวช.
จมูกของผูใด เปนอวัยวะแหวงวิ่นไปที่ดั้งจมูกก็ดี ที่ชองจมูกขางเดียว
ก็ดี ชองจมูกทั้ง ๒ ก็ดี สวนใดสวนหนึ่ง ผูนั้นชื่อวาผูมีจมูกแหวง แตจมูก
ของผูใด เปนอวัยวะที่อาจประสานใหติดกันได. ผูนั้นพึงทําจมูกนั้นใหหายแลว
จึงใหบวช.
บุคคลที่ชื่อวา ผูมีหูและจมูกแหวง พึงทราบดวยอํานาจแหงอวัยวะ
ทั้ง ๒.
นิ้วของผูใด นิ้วเดียวหรือหลายนิ้ว เปนอวัยวะขาดไป ไมเห็นมีเล็บ
เหลือ ผูนั้นชื่อวาผูมีเล็บดวน แตเล็บที่เหลือของผูใด แมประมาณเทาเสนดาย
ยังปรากฏ จะใหผูนั้นบวชควรอยู.
ในหัวแมมือเทาทั้ง ๔ นิ้ว หัวแมมือและแมเทาของผูใด นิ้วเดียว
หรือหลายนิ้ว เปนอวัยวะขาดไป ตามนัยที่กลาวแลวในนิ้วผูนั้น ชื่อวามีงาม
มืองามเทาขาด.
เอ็นใหญที่ชื่อวากัณฑระของผูใด เปนอวัยวะขาดไป ขางหนาก็ดี
ขางหลังก็ดี ผูนั้นชื่อวาผูมีเอ็นขาด บุคคลยอมกาวเดินดวยปลายเทาบาง ดวย
สนเทาบาง หรือไมอาจยันเทาลงตรง ๆ ได ก็เพราะในเอ็นใหญเหลานั้น แม
เอ็นหนึ่งขาดไป.
นิ้วมือของผูใด เปนของติดกันเหมือนปกคางคาว ผูนั้นชื่อวาผูมีมือ
เปนแผน. ภิกษุผูใครจะใหบุคคลนั้นบวช พึงผาหนังซึ่งมีในระหวางนิ้ว เอา
หนังในระหวางออกทั้งหมด รักษาหายแลวจึงใหบวช. แมผูใดมี ๖ นิ้ว ภิกษุ
ผูใครจะใหผูนั้นบวชพึงตัดนิ้วที่เกินเสีย รักษาหายแลวจึงใหบวช.
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ผูใดจัดวามีรางกายคอม เพราะอกหรือหลัง หรือสีขางโกง ผูนั้นชื่อ
วาคนคอม. แตอวัยวะนอยใหญบางสวนของผูใด โกงไปนิดหนอย จะใหผูนั้น
บวชสมควรอยู เพราะวาพระมหาบุรุษเทานั้น มีพระกายตรงดังกายพรหม
สัตวที่เหลือชื่อวาผูไมคอมยอมไมมี.
คนมีขาสั้นก็ดี มีบั้นเอวสั้นก็ดี สั้นทั้ง ๒ ก็ดี ชื่อวาคนเตี้ย.
กายทอนลางตั้งแตบั้นเอวลงมา แหงคนขาสั้น เปนของสั้น กายทอน
บนสมบูรณ.
กายทอนบนตั้งแตบั้นเอวขึ้นไป แหงคนบั้นเอวสั้น เปนของสั้น กาย
ทอนลางบริบูรณ.
กายทั้ง ๒ ทอน แหงคนสั้นทั้ง ๒ เปนของสั้น. รางกายยอมกลมรอบ
คลายหมอมีกะพุงใหญเหมือนรางกายแหงภูตทั้งหลาย เพราะกายทั้ง ๒ ทอน
เหลาไรเลาเปนของสั้น จะใหชนนั้นแมทั้ง ๓ ชนิดบวช ยอมไมควร.
ที่คอแหงผูใด มีพอกดังลูกฟก ผูนั้นชื่อวาคนคอพอก. และคํานี้สักวา
แสดง แตเมื่อมีพอกที่ประเทศอันใดอันหนึ่ง ก็ไมควรใหบวช.
วินิจฉัยในคําวา คลคณฺฑี นั้น พึงทราบตามนัยที่กลาวแลวในคํานี้
วา น ภิกฺขเว ปฺจหิ อาพาเธหิ ผุฏโ ปพฺพาเชตพฺโพ นั่นแล.
คําใดที่จะพึงกลาวในคนมีรอยแผลเปน คนถูกเฆี่ยนดวยหวายและคน
ถูกเขียนไว คํานั้นขาพเจาไดกลาวแลว ในขอทั้งหลายมีขอวา น ภิกฺขเว
ลกฺขณาหโต เปนตนนั่นแล.
คนมีเทาเปนตุม ทานเรียกวาคนตีนปุก. เทาของผูใดอูมเกิดเปนตุม
แข็ง ผูนั้นไมควรใหบวช แตเทาของผูใด ยังไมทันจับแข็ง เปนของที่อาจ
ผูกเครื่องรัดแชไวในหลุมน้ํา กลบดวยทรายเบียกน้ําใหเต็มใหเหี่ยวยุบลงจน
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เสนเอ็นปรากฏ และแขงเปนเหมือนกระบอกน้ํามัน จะทําเทาของผูนั้นใหเปน
เชนนี้ แลวใหเขาบวชควรอยู.
ถาตุมนั้นเขื่องขึ้นอีก แมเมื่อจะใหอุปสมบท พึงทําอยางนั้น จึงให
อุปสมบท.
คนนาเกลียด ไมนาชอบใจ มีความเดือนรอนเปนนิตย มีโรคที่รักษา
ไมหายดวยโรคชนิดใดชนิดหนึ่ง ในบรรดาโรคริดสีดวงงอก ริดสีดวงลําไส
โรคดี โรคเสมหะ โรคไอ โรคหืด เปนตน ชื่อวา คนมีโรคเปนผลแหง
บาป แมบุคคลนี้ก็ไมควรใหบวช.
ผูใดยอมประทุษรายบริษัท เพราะความที่คนมีรูปแปลก ผูนั้น ชื่อ
ปริสทูสกะ คือเปนคนสูงเกินไป มีนาภีประเทศแคศีรษะของชนเหลาอื่นบาง.
เตี้ยเกินไปดังรูปแหงภูต เตี้ยทั้ง ๒ ทอนบาง. ดําเกินไป คลายตอไมที่นาถูก
ไฟไหมบาง. ขาวเกินไป มีสีคลายบาตรทองแดงที่ขัดดวยนมสมและเปรียงเปน
ตนบาง. ผอมเกินไป มีเนื้อและเลือดนอย ประหนึ่งรางกายซึ่งมีแตกระดูก เอ็น
และหนังบาง. อวนเกินไป มีเนื้อตั้งหาบ มีพุงพลุยเชนกับมหาภูตบาง. มี
ศีรษะใหญเกินไป เหมือนวางกระเชาไวบนศีรษะบาง. มีศีรษะหลิมเกินไป คือ
ประกอบดวยศีรษะเล็กนักไมสมตัวบาง. มีศีรษะเปนลอน ๆ คือประกอบดวย
ศีรษะเชนกับทะลายแหงผลตาลบาง. มีศีรษะเรียวแหลม คือประกอบดวยศีรษะ
อันสอบขึ้นไปโดยลําดับบาง. มีศีรษะดังลําไผ คือเปนกระบอก ประกอบดวย
ศีรษะเชนกับปลองไมไผอยางเขื่องบาง. มีศีรษะเปนงามบาง. มีศีรษะเปนเงื้อม
คือประกอบดวยศีรษะอันงุมลงในขางทั้ง ๔ ขางใดขางหนึ่งบาง. มีศีรษะเปน
แผลบาง มีศีรษะเนาบาง.
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มีผมเปนหยอม ๆ คือมาตามพรอมดวยผมที่ขึ้นในที่นั้น ๆ เชนกับ
ขาวกลาในกระทงนาที่สัตวกัดกินบาง. มีศีรษะลุนไมมีผมบาง. มีผมหยาบแข็ง
คือมาตามพรอมดวยผมเชนกับแปรงตาลบาง. มีผมขาวดวยผมอันหงอกแต
กําเนิดบาง. มีผมเปนปกติ คือมาตามพรอมดวยผมเหมือนเปลวเพลิงจับบาง.
มีผมบนศีรษะเวียน คือมาตามพรอมดวยผมขวัญทั้งหลายมีปลายชันขึ้นเบื้อง
บน เชนกับขวัญในตัวโคบาง.
มีขนคิ้วเนื่องเปนอันเดียวกับผมบนศีรษะ คือมาตามพรอมดวยหนา
ผากดังหุมดวยรางแหบาง, มีคิ้วติดกันบาง, ไมมีขนคิ้วบาง, มีคิ้วคลายลิงบาง.
มีตาใหญเกินไปบาง, มีตาเล็กเกินไปบาง, คือมาตามพรอมดวยตาทั้ง
๒ เชนกับชองในหนังกระบือที่เขาแทงดวยปลายมีดบาง. มีตาสอน คือมาตาม
พรอมดวยตาใหญขางหนึ่ง เล็กขางหนึ่งบาง มีวงตาคําไมเสมอ คือมาตาม.
พรอมดวยวงตาคําไมเสมอกันอยางนี้ คือขางหนึ่งสูง ขางหนึ่งต่ําบาง, คนตาเหล
บาง, คนมีตาลึก คือมีลูกตาปรากฏเหมือนโปงน้ําในบอน้ําอันลึกบาง, คนมี
ตาทะเลนออก คือมีลูกตายื่นออกเหมือนตาแหงปลาบาง.
มีหูเหมือนชาง คือมาตามพรอมดวยใบหูอันใหญบาง, มีหูเหมือนหนู
หรือมีหูเหมือนคางคาว คือมาตามพรอมดวยใบหูอันเล็กบาง. คนมีแตชองหู
คือปราศจากใบหู มีแตชองหูเทานั้นบาง. คนมีหูเจาะกวางบาง แตชนชาติโยนก
ไมจัดเปนคนประทุษรายบริษัท เพราะวาการเจาะหูกวางนั้น เปนประเพณี
ของเขาโดยเฉพาะ๑. คนเปนโรคริดสีดวงในหู คือมาตามพรอมดวยอันเนา
เปนนิจบาง, คนมีหูเปนนาหนวก คือมาตามพรอมดวยหูมีน้ําเหลืองไหลออก
ทุกเมื่อบาง, คนมีใบหูตรง คือมาตามพรอมดวยใบหูเชนกับปลายกะพลอ๒
สําหรับกรอกอาหารโคบาง.
๑. ตามนัยโยชนา แปลวา จริงอยู หูเชนนั้นเปนสภาพโดยเฉพาะของชนชาติโยนกนั้น.
๒.โคภตฺตนาฬิกาย.
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คนมีตาเหลืองเกินไปบาง แตจะใหคนมีตาเหลืองดังน้ําผึ้งบวชสมควร
อยู, คนไมมีขนตาบาง, คนมีตามีน้ําตาไหลบาง, คนมีตาแหกบาง, คนมีตา
ประกอบดวยโรคยังตาใหสุก คือคนตาแฉะ มีขี้ตากรังบาง.
คนมีจมูกใหญเกินไปบาง, มีจมูกเล็กเกินไปบาง, คนมีจมูกบี้บาง, คนมี
จมูกดดเบี้ยวไปขางหนึ่งไมตั้งอยูตรงกลางบาง, คนมีจมูกยาว คือมาตามพรอม
ดวยจมูกดังสุกร ซึ่งอาจเลียดวยลิ้นไดบาง, คนมีจมูกก็น้ํามูกไหลออกเปนนิจ
บาง.
คนมีปากใหญ คือมีเคาแหงปากเทานั้นใหญเหมือนปากแหงกบปาก
กวาง สวนหนาเล็กนัก เชนกับน้ําเตาบาง คนมีปากอาบาง, คนมีปากคดบาง.
คนมีริมฝปากใหญ คือมาตามพรอมดวยริมฝปากเชนกับเกลียวปากหมอ
ขาวบาง, คนมิริมฝปากลั้น คือมาตามพรอมดวยริมฝปากอันไมสามารถจะปด
ฟนมิด เชนกับหนังหุมกลองบาง. คนมีริมฝปากลางหนาบาง, คนมีริมฝปากบน
บางบาง, คนมีริมฝปากลางบางบาง, คนมีริมฝปากบนหนาบาง, คนมีริมฝปาก
แหวงบาง.
คนมีปากมีน้ําลายไหลเสมอบาง, คนมีปากสุกแดงนักบาง, คนมีปาก
ดังสังข คือมาตามพรอมดวยริมฝปากขางนอกขาว ขางในแดงจัดบาง, คนมี
ปากเหม็นดังซากศพบาง.
คนมีฟนใหญ คือมาตามพรอมดวยฟนเชนกับสัตวมี ๘ ซี่บาง, คน
มีฟนดังอสูร คือมีฟนลางหรือฟนบนออกนอกปากบาง, สวนฟนของผูไดเปน
ของอาจปดดวยริมผีปาก เมื่อพูดเทานั้นจึงปรากฏ เมื่อไมพูดไมปรากฏ จะ
ใหผูนั้นบวชสมควรอยู. คนมีฟนเนาบาง, คนไมมีฟนบาง, แตในระหวางฟน
ขอผูใด มีฟนซี่เล็กดังฟนกระแต จะใหผูนั้นบวชสมควรอยู.
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คนมีคางใหญ คือมาตามพรอมดวยคางดังคางแหงโคบาง, คนมีคาง
ยาวบาง. คนมีตางเฟด คือมาตามพรอมดวยคางอันสั้นนักดังหดหายเขาในบาง,
คนมีคางหักบาง, คนมีคางคดบาง.
คนไมมีหนวดและเครา คือมีหนาคลายนางภิกษุณีบาง.
คนมีคอยยาว คือประกอบดวยคอเชนกับคอนกยางบาง คนมีคอสั้น
คือประกอบดวยคอดังหดหายเขาขางในบาง, คนมีคอง้ําลงบาง.
คนมีจะงอยไหลอันลูบาง, คนไมมีมือบาง คนมีมือขางเดียวบาง. คน
มีมือสั้นเกินบาง, คนมีมือยาวเกินบาง, คนมีอกหักบาง. คนมีหลังหักบาง. คน
มีตัวเปนคุดทะราดบาง, มีตัวเปนลําลาบบาง. มีตัวเปนหิดบาง, มีตัวเหมือนเหี้ย
คือมีผงรวงจากตัว ดังเหี้ยบาง. ก็แลคําวา มีตัวเปนคุดทะราดเปนตนทั้งหมด
ขาพเจาหมายเอาโรคที่ทํากายใหมีรูปแปลก กลาวแลวดวยอํานาจแหงปริสทูสก
ศัพทอันมีความกวาง.
สวนวินิจฉัยในคํานี้ ผูศึกษาพึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวในคํานี้วา น
ภิกฺขเว ปฺจหิ อาพาเธหิ ผุฏโ นั่นแล.
คนมีบั้นเอวหักบาง คนมีตะโพกใหญ คือประกอบดวยเนื้อตะโพก
อันสูงเกินไป เชนกับกระพุงแหงเตาบาง, คนมีขาใหญบา, คนมีอัณฑะใหญ
บาง. คนมีเขาใหญบาง คนมีเขาเบียดกันบาง, คนมีแขงยาว คือมีแขง เชนกับ
ไมเทาบาง. คนมีเทาผิดกฏ คือไปตามขวาง บาง๑. คนมีเทาบิดไปขางหลังบาง. ๒
คนมีปลีนองเปนปนสูงบาง๓ . คนมีปลีนองเปนปนสูงนั้นมี ๒ ชนิด คือประกอบ
ดวยปลีแขงใหญงอกยอยลงภายใตก็มี อวบขึ้นเบื้องบนก็มี คนมีแขงใหญบาง
คนมีกอนเนื้อที่แขงหนาบาง คนมีเทาใหญบาง, คนมีสนใหญบาง, คนมีปลาย
เทากับสนเทากัน คือมีแขงตั้งขึ้นจากกลางเทาบาง, คนมีเทาเกบาง. คนมีเทาเก
นั้นมี ๒ ชนิด คือมีเทาบิดเขาในก็มี บิดออกนอกก็มี. คนมีนิ้วหงิก คือ
๑. ๒ ๓. คนมีเทากางออกบาง กนมีเทากรอมเขาบาง คนมีปลีแขงโปบาง ก็วา.
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ประกอบดวย นิ้วเชนกับแงงขิงบาง. คนมีเล็บดํา คือประกอบดวยเล็บเนามีสีดํา
บาง, คนแมทั้งหมดนี้เปนคนประทุษรายบริษัท คนประทุษรายบริษัทเห็นปาน
นี้ ไมควรใหบวช.
บทวา กาโณ มีความวา คนตาบอดตาใส หรือคนจักษุประสาท
อันตอมเลือดเปนตนขจัดเสียก็ตามที ผูใดมองไมเห็นดวยตาทั้ง ๒ หรือขางเดียว
ผูนั้นไมควรใหบวช.
แตในมหาปจจรีอรรถกถาแกวา คนตาบอดขางเดียวเรียกวา กาณะ,
คนตาบอด ๒ ขาง สงเคราะหดวยอันธะ คนมืด.
ในมหาอรรถกถาแกวา คนบอดแตกําเนิด เรียกวา อันธะ เพราะเหตุ
นั้น คําแมทั้ง ๒ ยอมถูกโดยปริยาย.
คนมืองอยก็ดี คนเทางอยก็ดี คนนิ้วงอยก็ดี ชื่อวาคนงอย. บรรดา
อวัยวะทั้งหลายมีมือเปนตน เหลานั้น สวนใดสวนหนึ่งของผูใดงอปรากฏ ผูนั้น
ชื่อคนงอย.
คนเขาพับก็ดี, คนแข็งหักก็ดี. คนมีอุงเทาคด เพราะมีเทาหักตรง
กลาง คือเดินดวยทามกลางแหงหลังเทาก็ดี คนมีปลายเทาพับ เพราะมีเทาหัก
ปลาย คือเดินดวยหลังเทาทอนปลายก็ดี คนเดินเขยงเฉพาะดวยปลายเทาก็ดี.
คนเดินเขยงดวยสนเทาก็ดี, คนเดินเขยกดวยสวนนอกแหงเทาก็ดี คนเดินเขยก
ดวยสวนในแหงเทาก็ดี, คนเดินเขยกดวยหลังเทาทั้งหมด เพราะมีขอเทาทั้ง ๒
หักตอนบนก็ดี. ชื่อวาคนกระจอก คนชนิดนี้แมทั้งหมด เปนตนกระจอกแท
ไมควรใหบวช.
มือขางหนึ่งก็ดี เทาขางหนึ่งก็ดี ตัวซีกหนึ่งก็ดี ของผูใดไมนําความ
สุขมาให ผูนั้นชื่อวาผูชาไปแถบหนึ่ง.
คนเปลี้ย เรียกวาคนมีอิริยาบถขาด.
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คนทุรพลเพราะความเปนผูชรา ไมสามารถจะทําแมซึ่งกรรม มียอม
จีวรของตนเปนตน ชื่อวาคนชราทุรพล. สวนผูใดเปนคนแกแตยังมีกําลัง อาจ
ประคับประคองตน ผูนั้นควรใหบวช.
คนตาบอดแตกําเนิด เรียกวา คนบอด.
ความเปลงวาจาของผูใด เปนไปไมได ผูนั้น ซึ่งวา คนใบ. แม
ของผูใดเปนใบได แตไมสามารถจะกลาวสรณคมนใหบริบูรณ จะใหพูดไม
ชัด๑ แมเชนนั้นบวช ยอมไมควร. สวนผูใดสามารถจะวาเพียงสรณคมนให
บริบูรณได จะใหผูนั้นบวช ยอมควร.
ผูใด ฟงไมไดยินดวยประการทั้งปวง ผูนั้นชื่อคนหนวก. สวนผูใด
ฟงเสียงดังไดยิน จะใหผูนั้นบวชยอมควร. คนพิการมีคนทั้งบอดทั้งใบเปนตน
พระผูมีพระภาคเจาตรัสดวยอํานาจแหงโทษสองชั้น.
ก็บรรพชาของชนเหลาใด อันพระผูมีพระภาคเจาทรงหาม แม
อุปสมบท ของชนเหลานั้น ก็เปนอันทรงหามดวย แตถาสงฆใหคนประทุษ
รายบริษัทเหลานั้นอุปสมบท คนมีอวัยวะบกพรองแมทั้งหมด มีคนมือขาดเปน
ตน ก็เปนอันอุปสมบทดวยดี แตการกสงฆและอาจารยกับอุปชฌาย ไมพน
อาบัติ.
จริงอยู ดังขาพเจาจักอางบาลีวา ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูไมควรเรียก
เขาหมู มีอยู, ถาสงฆเรียกบุคคลนั้นเขาหมู บางคนเรียกเขาหมูแลวก็เปนอัน
แลวไป บางคนเปนอันเรียกเขาหมูแลวใชไมได.
เนื้อความแหงพระบาลีนั้น จักมีแจงในอาคตสถานนั้นแล ดวย
ประการฉะนี้.
อรรถกถาหัตถัจฉินนาทิวัตถุกถา จบ
๑. ผูพูดติดอาง. โบราณวา มีถอยคําเปนอางกระอักกระไอกลาวมิไดถูกตอง.
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วิธีการใหนิสัย
[๑๓๖] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียใหนิสัยแกภิกษุพวกอลัชชี
ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสหามภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงใหนิสัยแกภิกษุพวก
อลัชชี รูปใดให ตองอาบัติทุกกฏ.
วิธีการถือนิสัย
สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายอยูอาศัยภิกษุพวกอลัชชี ไมชาไมนานเทา ไร
นัก แมหงวกเธอก็กลายเปนพวกอลัชชี เปนภิกษุเลวทราม ภิกษุทั้งหลายจึง
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสหามภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุไมพึงอยูอาศัยภิกษุพวกอลัชชี รูปใดอยู ตองอาบัติทุกกฏ.
พระพุทธานุญาตใหสืบสวนกอนถือนิสัย
ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายไดมีความดําริวา พระผูมีพระภาคเจาทรง
บัญญัติไววาไมพึงใหนิสัยแกภิกษุพวกอลัชชี และไมพึงอยูอาศัยภิกษุพวกอลัชชี
ทําอยางไรหนอพวกเราจึงจะรูวา เปนภิกษุลัชชี หรืออลัชชี แลวกราบทูล
เรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้ง
หลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตใหรอ ๔ - ๕ วัน พอจะสืบสวนรูวา
ภิกษุผูใหนิสัยเปนสภาคกัน.
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ภิกษุเดินทางไกลไมตองถือนิสัย
[๑๓๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเดินทางไกลไปโกศลชนบท
คราวนั้นเธอไดมีความดําริวา พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติไววา ภิกษุจะ
ไมถือนิสัยอยูไมได ดังนี้ ก็เรามีหนาที่ตองถือนิสัยแตจําตองเดินทางไกล จะ
พึงปฏิบัติอยางไรหนอแล ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย เราอนุญาตใหภิกษุผูเดินทางไกลเมื่อไมไดผูใหนิสัย ไมตองถือนิสัยอยู.
ภิกษุอาพาธไมตองถือนิสัย
[๑๓๘] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุ ๒ รูปเดินทางไกลไปโกศลชนบท
เธอทั้ง ๒ พักอยู ณ อาวาสแหงหนึ่ง ในภิกษุ ๒ รูปนั้น รูป ๑ อาพาธ จึง
รูปที่อาพาธนั้นไดมีความดําริวา พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติไววา ภิกษุ
จะไมถือนิสัยอยูไมได ก็เรามีหนาที่ตองถือนิสัย แตกําลังอาพาธ จะพึงปฏิบัติ
อยางไรหนอแล ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระ
ผูมีพระภาคเจาตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
ใหภิกษุอาพาธ เมื่อไมไดผูใหนิสัย ไมตองถือนิสัยอยู.
ภิกษุพยาบาลไมตองถือนิสัย
ครั้งนั้น ภิกษุผูพยาบาลไขนั้นไดมีความดําริวา พระผูมีพระภาคเจา
ทรงบัญญัติไววา ภิกษุจะไมถือนิสัยอยูไมได ก็เรามีหนาที่ตองถือนิสัย แต
ภิกษุรูปนี้ยังอาพาธเราจะพึงปฏิบัติอยางไรหนอแล ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลาย
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตใหภิกษุผูพยาบาลไข เมื่อไมไดผูใหนิสัย
ถูกภิกษุอาพาธขอรอง ไมตองถือนิสัยอยู.
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ภิกษุอยูวัดปาไมตองถือนิสัย
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูป ๑ อยูวัดปา และเธอก็มีความผาสุกใน
เสนาสนะนั้น คราวนั้นเธอไดมีความดําริวา พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติไว
วา ภิกษุจะไมถือนิสัยอยูไมได ก็เรามีหนาที่ตองถือนิสัย แตยังอยูวัดปา และ
เราก็มีความผาสุกในเสนาสนะนี้ จะพึงปฏิบัติอยางไรหนอแล ภิกษุทั้งหลาย
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสอนุญาตแก
ภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตใหภิกษุผูถืออยูปาเปนวัตร
กําหนดการอยูเปนผาสุก เมื่อไมไดผูใหนิสัย ไมตองถือนิสัย ดวยผูกใจวา
เมื่อใดมีภิกษุผูใหนิสัยที่สมควรมาอยู จักอาศัยภิกษุนั้นอยู.
อุปสมบทกรรม
สวดอุปสัมปทาเปกขะระบุโคตร
[๑๓๙] ก็โดยสมัยนั้นแล ทานพระมหากัสสปมีอุปสัมปทาเปกขะ และ
ทานสงทูตไปในสํานักทานพระอานนทวา ทานอานนทจงมาสวดอุปสัมปทาเปกขะนี้ ทานพระอานนทตอบไปอยางนี้วา เกลากระผมไมสามารถจะระบุนาม
ของพระเถระได เพราะพระเถระเปนที่เคารพของเกลากระผม ภิกษุทั้งหลาย
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสอนุญาตแก
ภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตใหสวดระบุโคตรได.
อุปสมบทคู
[๑๔๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ทานพระมหากัสสปมีอุปสัมปทาเปกขะอยู
๒ คน เธอทั้งสองแกงแยงกันวา เราจักอุปสมบทกอน เราจักอุปสมบทกอน
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ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตใหทําอุปสัมปทาเปกขะ ๒ รูป ในอนุสาวนาเดียวกัน.
อุปสมบทคราวละ ๓ คน
สมัยตอมา พระเถระหลายรูปตางมีอุปสัมปทาเปกขะหลายคนดวยกัน
พวกเธอตางแกงแยงกันวา เราจักอุปสมบทกอน เราจักอุปสมบทกอน พระเถระทั้งหลายจึงตัดสินวา เอาเถอะ พวกเราจะทําอุปสัมปทาเปกขะทุกคนใน
อนุสาวนาเดียวกัน ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
พระผู พระภาคเจาตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตใหทําอุปสัมปทาเปกขะ ในอนุสาวนาเดียวกันคราวละ ๒ รูป ๓ รูป
แตการสวดนั้นแล ตองอุปชฌายรูปเดียวกัน จะมีอุปชฌายตางกันไมไดเปน
อันขาด.
นับอายุ ๒๐ ปทั้งอยูในครรภ
พระกุมารกัสสปะเปนตัวอยาง
[๑๔๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ทานพระกุมารกัสสปมีอายุครบ ๒๐ ปทั้ง
อยูในครรภ จึงไดอุปสมบท ตอมาทานไดมีความดําริวา พระผูมีพระภาคเจา
ทรงบัญญัติไววา บุคคลมีอายุหยอน ๒๐ ป ภิกษุไมพึงอุปสมบทให ก็เรามี
อายุครบ ๒๐ ทั้งอยูในครรภ จึงไดอุปสมบทจะเปนอันอุปสมบทหรือไมหนอ
ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จิตดวงแรกเกิดขึ้นแลว
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ในครรภของมารดา คือวิญญาณดวงแรกปรากฏแลว ชื่อวา ความเกิดของสัตว
มีเพราะอาศัยจิตนั้น. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหอุปสมบทกุลบุตรมี
อายุครบ ๒๐ ป ทั้งอยูในครรภ.
สวดถามอันตรายิกธรรม ๑๓ ขอ
[๑๔๒] ก็โดยสมัยนั้นแล พวกกุลบุตรที่อุปสมบทแลวปรากฏเปน
โรคเรื้อนก็มี เปนผีก็มี เปนโรคกลากก็มี เปนโรคมองครอก็มี เปนโรค
ลมบาหมูก็มี ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมี
พระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตใหภิกษุ
ผูใหอุปสมบท ถามอันตรายยิกธรรม ๑๓ ขอ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แล พึงถามอุปสัมปทาเปกขะอยางนี้:อันตรายิกธรรม
อาพาธเห็นปานนี้ของเจามีหรือ คือ โรคเรื้อน ฝ โรคกลาก โรค
มองครอ ลมบาหมู เจาเปนมนุษยหรือ เปนชายหรือ เปนไทหรือ ไมมี
หนี้สินหรือ มิใชราชภัฏหรือ มารดาบิดาอนุญาตแลวหรือ มีปครบ ๒๐ แลว
หรือ บาตรจีวรของเจามีครบแลวหรือ เจาชื่ออะไร อุปชฌายของเจาชื่อ
อะไร.
สอนซอมกอนถามอันตรายิกธรรม
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายถามอันตรายิกธรรมกะพวกอุปสัมปทา
เปกขะ ที่ยังมิไดสอนซอม พวกอุปสัมปทาเปกขะยอมสะทกสะทาน เกอเขิน
ไมอาจจะตอบได ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา
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พระผูมีพระภาคเจาตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตใหสอนซอมกอน แลวจึงถามอันตรายิกธรรมทีหลัง.
ภิกษุทั้งหลายสอนซอมในทานกลางสงฆนั้นนั่นแหละ พวกอุปสัมปทาเปกขะยอมสะทกสะทาน เกอเขิน ไมอาจตอบไดเหมือนอยางเดิม ภิกษุทั้ง
หลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัส
อนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหสอนซอม ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวจึงถามอันตรายิกธรรมในทามกลางสงฆ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลพึงสอนซอมอุปสัมปทาเปกขะอยางนี้:คําบอกบาตรจีวร
พึงใหอุปสัมปทาเปกขะถืออุปชฌายกอน ครั้นแลวพึงบอกบาตรจีวร
วานี้บาตรของเจา นี้ผาทาบของเจา นี้ผาหมของเจา นี้ผานุงของเจา เจาจงไปยืน
ณ โอกาสโนน.
ภิกษุทั้งหลายที่เขลาไมฉลาดยอมสอนซอม เหลาอุปสัมปทาเปกขะที่
ถูกสอนซอมไมดียอมสะทกสะทาน เกอเขิน ไมอาจตอบได ภิกษุทั้งหลาย
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสหามภิกษุ
ทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเขลา ไมฉลาด ไมพึงสอนซอม
รูปใดสอนซอมตองอาบัติทุกกฏ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุผู
ฉลาด ผูสามารถสอนซอม.
บรรดาภิกษุผูที่ยังไมไดรับสมมติ ยอมสอนซอม ภิกษุทั้งหลายจึง
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสหามภิกษุทั้งหลายวาดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุที่ยังไมไดรับสมมติ ไมพึงสอนซอม รูปใดสอนซอมตองอาบัติ
ทุกกฏ.

พระวินัยปฎก มหาวรรค เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 357
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุที่ไดรับสมมติแลวสอนซอม.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลพึงสมมติ ดังตอไปนี้:วิธีสมมติภิกษุเปนผูสอนซอม
ตนเองพึงสมมติตนก็ได หรือภิกษุรูปอื่น พึงสมมติภิกษุอื่นก็ได.
อยางไรเลา ตนเองพึงสมมติตนเอง คือ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ
พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานเจาขา ขอสงฆจงพึงขาพเจา ผูมีชื่อนี้เปนอุปสัมปทาเปกขะของ
ทานผูมีชื่อนี้ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว ขาพเจาพึงสอนซอมผูมี
ชื่อนี้.
อยางนี้ ชื่อวาตนเองสมมติตนเอง.
อยางไรเลา ภิกษุรูปอื่น พึงสมมติภิกษุรูปอื่น คือ ภิกษุผูฉลาด
ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานเจาขา ขอสงฆจงพึงขาพเจา ผูมีชื่อนี้เปนอุปสัมปทาเปกขะของ
ทานผูมีชื่อนี้ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว ทานผูมีชื่อนี้พึงสอนซอม
ผูมีชื่อนี้.
อยางนี้ ชื่อวาภิกษุรูปอื่นสมมติภิกษุรูปอื่น.
ภิกษุผูใดรับสมมติแลวนั้น พึงเขาไปหาอุปสัมปทาเปกขะ แลวกลาว
อยางนี้ วาดังนี้:คําซอมอันตรายิกธรรม
แนะผูมีชื่อนี้ เจาฟงนะ นี้เปนกาลสัตย กาลจริงของเจา เมื่อทาน
ถามในทามกลางสงฆ ถึงสิ่งอันเกิดแลว มีอยู พึงบอกวามี ไมมี พึงบอกวาไมมี
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เจาอยาสะทกสะทานแลวแล เจาอยาไดเปนผูเกอแลวแล ภิกษุทั้งหลายจักถาม
เจาอยางนี้ อาพาธเห็นปานนี้ของเจามีหรือ คือ โรคเรื้อน ผี โรคกลาก โรค
มองครอ ลมบาหมู เจาเปนมนุษยหรือ เปนชายหรือ เปนไทหรือ ไมมี
หนี้สินหรือ มิใชราชภัฏหรือ มารดาบิดาอนุญาตแลวหรือ มีปครบ ๒๐ แลว
หรือ บาตรจีวรของเจามีครบแลวหรือ เจาชื่ออะไร อุปชฌายของเจาชื่ออะไร.
ภิกษุผูสอนซอมกับอุปสัมปทาเปกขะเดินมาดวยกัน แตทั้งสองไมพึง
เดินมาพรอมกัน คือ ภิกษุผูสอนซอมตองมากอน แลวประกาศใหสงฆทราบ
ดวยญัตติกรรมมาจา วาดังนี้:คําเรียกอุปสมปทาเปกขะเขามา
ทานเจาขา ขอสงฆจงพึงขาพเจา ผูมีชื่อนี้เปนอุปสัมปทาเปกขะของ
ทานผูมีชื่อนี้ ขาพเจาสอนซอมเขาแลว ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว
ขอผูมีชื่อนี้พึงมา.
พึงเรียกอุปสัมปทาเปกขะวา เจาจงมา.
พึงใหอุปสัมปทาเปกขะนั้นหมผาเฉวียงบา ใหกราบเทาภิกษุทั้งหลาย
ใหนั่งกระโหยง ใหประคองอัญชลีแลว พึงใหขออุปสมบทดังนี้:คําขออุปสมบท
ขาพเจาขออุปสมบทตอสงฆ เจาขา ขอสงฆโปรดยกขาพเจาขึ้นเถิด
เจาขา.
ขาพเจาขออุปสมบทตอสงฆ เปนครั้งที่ ๒ เจาขา ขอสงฆโปรดยก
ขาพเจาขึ้นเถิด เจาขา.
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ขาพเจาขออุปสมบทตอสงฆ เปนครั้งที่ ๓ เจาขา ขอสงฆโปรดยก
ขาพเจาขึ้นเถิด เจาขา.
ค าสมมติตนเพื่อถามอันตรายิกธรรม
ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา
วาดังนี้:ทานเจาขา ขอสงฆจงพึงขาพเจา ผูมีชื่อนี้ผูนี้เปนอุปสัมปทาเปกขะ
ของทานผูมีชื่อนี้ ถาความพรั่งพรอมของสงฆถึงที่แลว ขาพเจาจะพึงถามอันตรายิกธรรมตอผูมีชื่อนี้ ดังนี้:ค าถามอันตรยิธรรม
แนะ ผูมีชื่อนี้ เจาฟงนะ นี้เปนกาลสัตยกาลจริงของเจา เราจะถาม
สิ่งที่เกิดแลว มีอยู พึงบอกวามี ไมมี พึงบอกวาไมมี อาพาธเห็นปานนี้ของ
เจามีหรือ คือ โรคเรื้อน ฝ โรคกลาก โรคมองครอ ลมบาหมู เจาเปน
มนุษยหรือ เปนชายหรือ เปนไทหรือ ไมมีหนี้สินหรือ มิใชราชภัฏหรือ
มารดาบิดาอนุญาตแลวหรือ มีปครบ ๒๐ แลวหรือ บาตรจีวรของเจามีครบ
แลวหรือ เจาชื่ออะไร อุปชฌายของเจาชื่ออะไร.
กรรมวาจาอุปสมบท
ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรม
วาจา วาดังนี้:ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ผูมีชื่อนี้ผูนี้ เปนอุปสัมปทาเปกขะของทานผูมีชื่อนี้ บริสุทธิ์แลวจากอันตรายิกธรรมทั้งหลาย
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บาตรจีวรของเขาครบแลว ผูมีชื่อนี้ขออุปสมบทตอสงฆ มีทานผูมี
ชื่อนี้เปนอุปชฌายะ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึง
อุปสมบทผูมีชื่อนี้ มีทานผูมีชื่อนี้เปนอุปชฌายะ นี้เปนญัตติ.
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ผูมีชื่อนี้ผูนี้ เปนอุปสัมปทาเปกขะของทานผูมีชื่อนี้ บริสุทธิ์แลวจากอันตรายิกธรรมทั้ง
หลายบาตรจีวรของเขาครบแลว ผูมีชื่อนี้ ขออุปสมบทตอสงฆ มี
ทานผูมีชื่อนี้เปนอุปชฌายะ สงฆอุปสมบทผูมีชื่อนี้ มีทานผูมีชื่อนี้
เปนอุปชฌายะ การอุปสมบทผูมีชื่อนี้ มีทานผูมีชื่อนี้เปนอุปชฌายะ
ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทาน
ผูนั้นพึงพูด.
ขาพเจากลาวความนี้เปนครั้งที่ ๒ ทานเจาขา ขอสงฆจง
ฟงขาพเจา ผูมีชื่อนี้ผูนี้ เปนอุปสัมปทาเปกขะของทานผูมีชื่อนี้ บริสุทธิ์แลวจากอันตรายิกธรรมทั้งหลาย บาตรจีวรของเขาครบแลว ผู
มีชื่อนี้ขออุปสมบทตอสงฆ มีทานผูมีชื่อนี้เปนอุปชฌายะ สงฆอุปสมบทผูมีชื่อนี้ มีทานผูมีชื่อนี้เปนอุปชฌายะ ถามอุปสมบทผูมีชื่อนี้
มีทานผูมีชื่อนี้เปนอุปชฌายะ ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผู
นิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด.
ขาพเจากลาวความนี้เปนครั้งที่ ๓ ทานเจาขา ขอสงฆจง
ฟงขาพเจา ผูมีชื่อนี้ผูนี้ เปนอุปสัมปทาเปกขะของทานผูมีชื่อนี้บริสุทธิ์แลวจากอันตรายิกธรรมทั้งหลาย บาตรจีวรของเขาครบแลวผูมี
ชื่อนี้ขออุปสมบทตอสงฆ มีทานผูมีชื่อนี้เปนอุปชฌายะ สงฆอุปสมบทผูมีชื่อนี้ มีทานผูมีชื่อนี้เปนอุปชฌายะ การอุปสมบทผูมีชื่อนี้
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มีทานผูมีชื่อนี้เปนอุปชฌายะ ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผู
นิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด.
ผูมีชื่อนี้สงฆอุปสมบทแลว มีทานผูมีชื่อนี้เปนอุปชฌายะ
ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.
อุปสมบทกรรม จบ
พระพุทธานุญาตนิสสัย ๔
[๑๔๓] ทันใดนั้นแหละ พึงวัดเงา พึงบอกประมาณแหงฤดู พึงบอก
สวนแหงวัน พึงบอกสังคีติ พึงบอกนิสสัย ๔ วาดังนี้:๑. บรรพชาอาศัยโภชนะ คือคําขาวอันหาไดดวยกําลังปลีแขง เธอ
พึงทําอุตสาหะในขอนั้นจนตลอดชีวิต อติเรกลาภ คือภัตถวายสงฆ ภัตเฉพาะ
สงฆ การนิมนต ภัตถวายตามสลาก ภัตถวายในปกษ ภัตถวายในวันอุโบสถ
ภัตถวายในวันปาฏิบท.
๒. บรรพชาอาศัยบังสุกุลจีวร เธอพึงทําอุตสาหะในขอนั้นจนตลอด
ชีวิต อดิเรกลาภ คือ ผาเปลือกไม ผาฝาย ผาไหม ผาขนสัตว ผาปาน ผาแกมกัน.
๓. บรรพชาอาศัยโคนตนไมเปนเสนาสนะ เธอพึงอุตสาหะในขอนั้น
จนตลอดชีวิต อดิเรกลาภ คือวิหาร เรือนมุงแถบเดียว เรือนชั้น เรือนโลน ถ้ํา.
๔. บรรพชาอาศัยมูตรเนาเปนยา เธอพึงทําอุตสาหะในขอนั้น จนตลอด
ชีวิต อดิเรกลาภ คือเนยใส เนยขน น้ํามัน นาผึ้ง น้ําออย.
นิสสัย ๔ จบ
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อกรณียกิจ ๔
[๑๔๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายอุปสมบทภิกษุรูป ๑ แลว
ทิ้งไวแตลําพังแลว หลีกไป เธอเดินมาทีหลังแตรูปเดียว ไดพบภรรยาเกาเขา ณ
ระหวางทาง นางไดถามวา เวลานี้ทานบวชแลวหรือ ?
ภิกษุนั้นตอบวา จะ ฉันบวชแลว.
นางจึงพูดชวนวา เมถุนธรรมพวกบรรพชิตหาไดยาก นิมนตทาน
มาเสพเมถุนธรรม.
ภิกษุนั้นไดเสพเมถุนธรรมในนางแลว ไดไปถึงทีหลังชาไป ภิกษุ
ทั้งหลายถามวา อาวุโส ทานมัวทําอะไรชักชาเชนนี้ เธอไดแจงเรื่องนั้นแก
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
พระพุทธานุญาตใหบอกอกรณียกิจ
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปน
เคามูลนั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุผูใหอุปสมบทแลวใหภิกษุอยูเปนเพื่อน และให
บอกอกรณียกิจ ๔ ดังตอไปนี้:๑. อันภิกษุผูอุปสมบทแลว ไมพึงเสพเมถุนธรรม โดยที่สุดแมใน
สัตวดิรัจฉานตัวเมีย ภิกษุใดเสพเมถุนธรรม ไมเปนสมณะ ไมเปนเชื้อสาย
ศากยบุตร เปรียบเหมือนบุรุษถูกตัดศีรษะแลว ไมอาจจะมีสรีระคุมกัน
นั้นเปนอยู ภิกษุก็เหมือนกัน เสพเมถุนธรรมแลว ไมเปนสมณะ ไมเปน
เชื้อสายศากยบุตร การนั้น เธอไมพึงทําตลอดชีวิต.
๒. อันภิกษุผูอุปสมบทแลว ไมพึงถือเอาของอันเขาไมไดให เปน
สวนขโมย โดยที่สุดหมายเอาถึงเสนหญา ภิกษุใดถือเอาของอันเขาไมไดให
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เปนสวนขโมย ไดราคาบาท ๑ ก็ดี ควรแกราคาบาท ๑ ก็ดี เกินบาท ๑
ก็ดี ไมเปนสมณะ ไมเปนเชื้อสายศากยบุตร เปรียบเหมือนใบไมเหลือง
หลนจากขั้วแลว ไมอาจจะเปนของเขียวสด ภิกษุก็เหมืนกัน ถือเอาของอัน
เขาไมไดให เปนสวนขโมย ไดราคาบาท ๑ ก็ดี ควรแกราคาบาท ๑ ก็ดี
เกินบาท ๑ ก็ดี ไมเปนสมณะ ไมเปนเชื้อสายศากยบุตร การนั้น เธอไม
พึงทําตลอดชีวิต.
๓. อันภิกษุผูอุปสมบทแลว ไมพึงแกลงพรากสัตวจากชีวิต โดยที่
สุดหมายเอาถึงมดดํามดแดง ภิกษุใดแกลงพรากกายมนุษยจากชีวิต โดยที่สุด
หมายเอาถึงยังครรภใหตก ไมเปนสมณะ ไมเปนเชื้อสายศากยบุตร
เปรียบเหมือนศิลาหนาแตก ๒ เสี่ยงแลว เปนของกลับตอกันไมได ภิกษุก็
เหมือนกัน แกลางพรากกายมนุษยจากชีวิตแลว ไมเปนสมณะ ไมเปนเชื้อ
สายศากยบุตร การนั้น เธอไมพึงทําตลอดชีวิต.
๔. อันภิกษุผูอุปสมบทแลว ไมพึงพูดอวดอุตตริมนุสสธรรม โดยที่สุด
วาเรายินดี ยิ่งในเรือนวางเปลา ภิกษุใดมีความปรารถนาลามก อันความ
ปรารถนาลามกครอบงําแลว พูดอวดอุตตริมนุสสธรรม อันไมมีอยู อันไม
จริง คือฌานก็ดีวิโมกขก็ดี สมาธิก็ดี สมาบัติก็ดี มรรคก็ดี ผลก็ดี ไมเปน
สมณะ ไมเปนเชื้อสาย พระศากยบุตร เปรียบเหมือนตนตาลมียอดดวนแลว
ไมอาจจะงอกอีก ภิกษุก็เหมือนกัน มีความปรารถนาลามก อันความปรารถนา
ลามกครอบงําแลว พูดอวดอุตตริมนุสสธรรม อันไมมีอยู อันไมเปนจริง
ไมเปนสมณะ ไมเปนเชื้อสายศากยบุตร การนั้น เธอไมพึงทําตลอดชีวิต.

อกรณียกิจ ๔ จบ
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เรื่องภิกษุผูสงฆยกเสียเปนตน
[๑๔๕] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูป ๑ ถูกสงฆยกเสีย ฐานไมเห็น
อาบัติ ไดสึกแลว เขากลับมาขออุปสมบทตอภิกษุทั้งหลายอีก ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจา ทรงแสดงวิธี
ปฏิบัติ ดังนี้:วิธีปฏิบัติในภิกษุผูยกเสีย
ดูกอนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆยกเสียฐานไมเห็น
อาบัติ สึกไป เธอกลับมาขออุปสมบทตอภิกษุทั้งหลายอีก พึงสอบถามเขาเชนนี้
วาเจาจักเห็นอาบัตินั้นหรือ ถาเขาตอบวา กระผมจักเห็นขอรับ พึงใหบรรพชา.
ถาเขาตอบวา กระผมจักไมเห็นขอรับ ไมพึงใหบรรพชา. ครั้นใหบรรพชา
แลวพึงถามวา เจาจักเห็นอาบัตินั้นหรือ ถาเขาตอบวา กระผมจักเห็นขอรับ
พึงใหอุปสมบท. ถาเขาตอบวา กระผมจักไมเห็นขอรับ ไมพึงใหอุปสนบท.
ครั้นใหอุปสมบทแลว พึงถามวา ทานจักเห็นอาบัตินั้นหรือ ถาเธอตอบวา
กระผมจักเห็น ขอรับ พึงเรียกเขาหมู. ถาเธอตอบวา กระผมจักไมเห็นขอ
รับ ไมพึงเรียกเขาหมู. ครั้นเรียกเขาหมูแลว พึงถามวา ทานเห็นอาบัตินั้น
หรือ ถาเห็นการเห็นไดอยางนั้น นั่นเปนการดี. หากไมเห็น เมื่อไดสามัคคี
พึงยกเสียอีก เมื่อไมไดสามัคคี ไมเปนอาบัติในพระสมโภคและอยูรวมกัน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆยกเสีย
ฐานไมยอมทําคืนอาบัติ สึกไป เธอกลับมาขออุปสมบทตอภิกษุทั้งหลายอีก
พึงสอบถามเขาเชนนี้วา เจาจักทําคืนอาบัตินั้นหรือ ถาเขาตอบวา กระผม
จักทําคืนขอรับ พึงใหบรรพชา. ถาเขาตอบวา กระผมจักไมทําคืน ไมพึงให
บรรพชา. ครั้นใหบรรพชาแลว พึงถามวา เจาจักทําคืนอาบัตินั้นหรือ ถา
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เขาตอบจักทําคืนขอรับ พึงใหอุปสมบท. ถาเขาตอบวา กระผมจักไมทําคือเธอ
รับ ไมพึงใหอุปสมบท. ครั้นใหอุปสมบทแลว พึงถามวาทานทําคืนอาบัตินั้น
หรือ ถาเธอตอบวา กระผมจักทําคืนขอรับ พึงเรียกเขาหมู. ถาเธอตอบวา
กระผมจักไมทําคืนขอรับ ไมพึงเรียกเขาหมู. ครั้นเรียกเขาหมูแลว พึงกลาววา
จงยอมทําคืนอาบัตินั้นเสีย ถาเธอยอมทําคืน การทําคืนไดอยางนี้ นั่นเปนการ
ดี. หากไมยอมทําคืน เมื่อไดสามัคคี พึงยกเสียอีก เมื่อไมไดสามัคคี ไม
เปนอาบัติในเพราะสมโภคและอยูรวมกัน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆยกเสียฐาน
ไมยอมสละทิฏฐิบาป สึกไป เธอกลับมาขออุปสมบทตอภิกษุทั้งหลายอีก พึง
สอบถามเขาเชนนี้วา เจาจักยอมสละคืนทิฏฐิบาปนั้นหรือ ถาเขาตอบวา กระ
ผมจักยอมสละคืนขอรับ พึงใหบรรพชา. ถาเขาตอบวา กระผมจักไมยอมสละ
คืนขอรับ ไมพึงใหบรรพชา. ครั้นใหบรรพชาแลว พึงถามวา เจาจักยอม
สละคืนทิฏฐิบาปนั้นหรือ ถาเขาตอบวา กระผมจักยอมสละคืนขอรับ พึงให
อุปสมบท. ถาเขาตอบวา กระผมจักไมยอมสละคืนขอรับ ไมพึงใหอุปสมบท.
ครั้น ใหอุปสมบทแลว จึงถามวาทานยอมสละคืนทิฏฐิบาปนั้น หรือ ถาเธอตอบ
วา กระผมจักยอมสละคืนขอรับพึงเรียกเขาหมู. ถาเธอตอบวา กระผมจักไม
ยอมสละคืนขอรับ ไมพึงเรียกเขาหมู. ครั้นเรียกเขาหมูแลว พึงกลาววา จงยอม
สละคืนทิฏฐิบาปนั้น ถาเธอยอมสละคืนการยอมสละคืนไดอยางนี้ นั่นเปนการ
ดี. ถาไมยอมสละคืน เมื่อไดสามัคคี พึงยกเสียอีก เมื่อไมไดสามัคคี ไม
เปนอาบัติในเพราะสมโภคและอยูรวมกัน.
วิธีปฏิบัติในภิกษุผูถูกสงฆยกเสีย จบ
มหาขันธกะที่ ๑ จบ
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อุททานคาถา๑
[๑๔๖] พระวินัยมีประโยชนมาก คือ
นํามาซึ่งความสุขแกพวกภิกษุ ผูมีศีลเปนที่
รัก ขมพวกที่มีความปรารถนาลามก ยกยอง
พวกที่มีความละอายและทรงไวซึ่งพระ
ศาสนา เปนอารมณของพระสัพพัญูชินเจา
ไมเปนวิสัยของพวกอื่น เปนแดนเกษม อัน
พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติไวดีแลว ไมมี
ขอที่นาสงสัย ภิกษุผูฉลาดในขันธกะ วินัย
บริวาร และมาติกา ปฏิบัติดวยปญญาอันหลัก
แหลม ชื่อวาผูทําประโยชนอันควร ชนใดไม
รูจักโค ชนนั้นยอมรักษาฝูงโคไมไดฉันใด
ภิกษุก็ฉันนั้น เมื่อไมรูจักศีล ไฉนเธอจะพึง
รักษาสังวรไวได เมื่อพระสุตตันตะ และพระ
อภิธรรมเลอะเลือนไปกอนแตพระวินัยยังไม
เสื่อมสูญ พระศาสนาชื่อวา ยังตั้งอยูตอไป
เพราะเหตุแหงการสังคายนานั้น ขาพเจาจัก
ประมวลกลาวโดยลําดับตามความรู ขอทาน
ทั้งหลายงฟงขาพเจากลาว เพื่อจะมิใหขอที่
ทําไดยาก คือวัตถุ นิทาน อาบัติ นัยและ
เปยยาลเหลือลง ขอทานทั้งหลาย จงทราบ
๑. นาจะเปนอุทานคาถา.
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ขอนั้นโดยนัยเถิด เรื่องประทับอยู ณ ควงไม
โพธิ์ เรื่องประทับอยู ณ ควงไมอชปาลนิโครธ เรื่องประทับอยู ณ ควงไมราชายตนพฤกษ เรื่องทาวสหัมบดีพรหม เรื่องฤาษีอาฬาระ เรื่องฤาษีอุททกะ เรื่องอุปกาชีวก
เรื่องภิกษุปญจวัดคีย คือ โกณฑัญญะ วัปปะ
ภัททิยะ มหานามะ อัสสชิ เรื่องยสกุลบุตร
เรื่องสทาย ๔ คน เรื่องสหาย ๕๐ คน เรื่อง
สงพระอรหันตทั้งหมดไปในทิศตาง ๆ เรื่อง
มาร ๒ เรื่อง เรื่องภัททวัคคียกุมาร ๓๐ เรื่อง
ชฏิล ๓ พี่นอง มีอุรุเวลกัสสปเปนตน เรื่อง
โรงบูชาไฟ เรื่องทาวมหาราช เรื่องทาวสักกะ เรื่องทาวมหาพรหม เรื่องประชาชน
ชาวอังคะมคธะทั้งหมด เรื่องทรงชักผาบังสกุล เรื่องสระโบกขรณี เรื่องศิลา เรื่อง
ตนกุม เรื่องผึ่งผาบังสุกุลที่แผนศิลา เรื่อง
ไมหวา เรื่องไมมะมวง เรื่องไมมะขามปอม
เรื่องทรงเก็บดอกไมปาริฉัตตกะ เรื่องชฎิล
พวกอุรุเวลกัสสปผาฟน เรื่องติดไฟ เรื่อง
ดับไฟ เรื่องดําน้ํา เรื่องกองไฟ เรื่องฝนตก
เรื่องแมน้ําคยา เรื่องสวนตาลหนุม เรื่อง
พระเจาแผนดินมคธ เรื่องอุปติสสะและ
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โกลิตะ เรื่องกุลบุตรที่มีชื่อเสียงบวช เรื่อง
ภิกษุนุงหมไมเรียบรอย เรื่องประณาม เรื่อง
พราหมณซูบผอมหมนหมอง เรื่องประพฤติอนาจาร เรื่องบวชเห็นแกทอง เรื่อง
มาณพ เรื่องใหอุปสมบทดวยคณะ เรื่อง
อุปชาฌายะมีพรรษาเดียวใหกุลบุตรบวช เรื่อง
อุปชฌายะเขลา เรื่องอุปชฌายะหลีกไป เรื่อง
ถือนิสสัยกะอาจารยมีพรรษา ๑๐ เรื่องอันเตวา
สิกไมประพฤติชอบ เรื่องทรงอนุญาตให
ประณาม เรื่องอาจารยใหนิสสัยเขลา เรื่อง
นิสสัยระงับ เรื่องภิกษุประกอบดวยองค ๕
เรื่องภิกษุประกอบดวยองค ๖ เรื่องภิกษุเคย
เปนอัญญเดียรถีย เรื่องชีเปลือย เรื่องไม
โกนผม เรื่องชฎิลบูชาไฟ เรื่องอัญญเดียรถีย
ที่เปนศากยบวช เรื่องอาพาธ ๕ อยางใน
มคธรัฐ เรื่องราชภัฏบวช เรื่ององคุลิมาลโจร
เรื่องพระเจาแผนดินมคธมีพระบรมราชานุญาตไว เรื่องหามบวชนักโทษหนีเรือนจํา
หามบวชนักโทษที่ออกหมายสั่งจับ เรื่อง
หามบวชคนถูกเฆี่ยนมีรอยหวายติดตัว เรื่อง
หามบวชคนถูกอาญาสักหมายโทษ เรื่องหาม
บวชคนมีหนี้สิน เรื่องหามบวชทาส เรื่อง
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บุตรชายชางทอง เรื่องเด็กชายอุบาลี เรื่อง
อหิวาตกโรค เรื่องตระกูลมีศรัทธา เรื่อง
สามเณรกัณฏกะ เรื่องทิศคับแคบ เรื่องถือ
นิสสัย เรื่องเด็กบรรพชา เรื่องสิกขาบท
ของสามเณร เรื่องสามเณรไมเคารพภิกษุ
เรื่องคํานึงวาจะลงทัณฑกรรมอยางไรหนอ
เรื่องลงทัณฑกรรม คือหามสังฆารามทุกแหง
เรื่องหามปาก เรืองไมบอกพระอุปชฌายะ
เรื่องเกลี้ยกลอมสามเณรไวใช เรื่องสามเณร
กัณฏกะ เรื่องหามอุปสมบทบัณเฑาะกคน
ลักเพศ เรื่องหามอุปสมบทคนเขารีตเดียรถีย
เรื่องหามอุปสมบทนาค คนฆามารดา คน
ฆาบิดา คนฆาพระอรหันต คนทํารายภิกษุณี
ภิกษุผูทําสังฆเภท คนทํารายพระพุทธเจา
จนถึงหอพระโลหิต อุภโตพยัญชนก เรื่อง
หามอุปสมบทคนไมมีอุปชฌายะ คนมีสงฆ
เปนอุปชฌายะ คนมีคณะเปนอุปชฌายะ
คนมีบัณเฑาะกเปนอุปชฌายะ เรื่องหาม
คนไมมีบาตรคนไมมีจีวร คนไมมีบาตรและ
จีวรทั้ง ๒ อยาง เรื่องหามอุปสมบทคนยืม
บาตรยืมจีวร ยืมทั้งบาตรและจีวรรวม ๓ เรื่อง
หามบรรพชาคนมือดวน หามบรรพชาคนเทา
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ดวน หามบรรพชาคนมือเทาดวน หาม
บรรพชาคนหูขาด หามบรรพชาคนจมูกขาด
หามบรรพชาคนทั้งหูและจมูกขาด หาม
บรรพชาคนนิ้วมือนิ้วเทาขาด หามบรรพชา
คนงามมืองามเทาขาด หามบรรพชาคนเอ็น
ขาด หามบรรพชาคนมือเปนแผน หาม
บรรพชาคนคอม หามบรรพชาคนเตี้ย หาม
บรรพชาคนคอพอก หามบรรพชาคนถูก
ลงอาญาสักหมายโทษ หามบรรพชาคนถูก
เฆี่ยนมีรอยหวายติดตัว หามบรรพชาคนมี
หมายประกาศจับ หามบรรพชาคนเทาปุก
หามบรรพชาคนมีโรคเรื้อรัง หามบรรพชา
คนมีรูปรางไมสมประกอบ หามบรรพชาคน
ตาบอดขางเคียว หามบรรพชาคนงอย หาม
บรรพชาคนกระจอก หามบรรพชาคนเปน
โรคอัมพาต หามบรรพชาคนมีอิริยาบถขาด
หามบรรพชาคนแก หามบรรพชาคนตาบอด
๒ ขาง หามบรรพชาคนใบ หามบรรพชา
คนหูหนวก หามบรรพชาคนทั้งบอดและใบ
หามบรรพชาคนทั้งบอดและหนวก หาม
บรรพชาคนทั้งใบและหนวก หามบรรพชา
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คนทั้งบอดใบและหนวก เรื่องใหนิสสัยแก
อลัชชี เรื่องถือนิสสัยตออลัชชี เรื่องเดินทาง
ไกล เรื่องขอรอง เรื่องพิจารณา เรื่องจงมา
สวด เรื่องแยงกันอุปสมบทกอน เรื่อง
อุปสมบทมีอุปชฌายะองคเดียว เรื่องพระกุมารกัสสป เรื่องอุปสัมบันปรากฏถูกโรค
เบียดเบียน เรื่องอุปสัมปทาเปกขะยังมีได
สอนซอมสะทกสะทาน เรื่องสอนซอมใน
ทามกลางสงฆนั้นแหละ เรื่องหามภิกษุ
เขลาสอนซอม หามภิกษุยังไมไดรับสมมติ
สอนซอม เรื่องผูสอนซอมกับอุปสัมปทา
เปกขะมาพรอมกัน เรื่องขอจงยกขึ้น เรื่อง
ญัตติจตุตถกรรมอุปสัมปทา เรื่องบอก
นิสสัย เรื่องละอุปสัมบันไวแตลําพัง เรื่อง
ภิกษุถูกสงฆยกเสีย ๓ เรื่อง
รวมเรื่องในขันธกะนี้ ๑๗๒ เรื่อง
หัวขอเรื่องในมหาขันธกะ จบ
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อรรถกานิสสยคหณกถา
ในคําวา อลชฺชีน นิสฺสาย วสนฺติ นี้:บทวา อลชฺชีน เปนฉัฏฐีวิภัตติ ใชในอรรถแหงทุติยาวิภัตติ. ความ
วา ภิกษุทั้งหลายพึ่งบุคคลผูอลัชชีทั้งหลายอยู.
คําวา ยาว ภิกฺขูสภาคต ชานามิ มีความวา เราจะทราบความที่
ภิกษุผูใหนิสัยเปนผูถูกสวนกับทั้งหลาย คือ ความเปนผูมีละอายเพียงไร.
เพราะเหตุนั้น ภิกษุผูถึงฐานะใหม แมอันภิกษุไร ๆ กลาววา ภิกษุ เธอจง
มาถือนิสัย ดังนี้ พึงพิจารณาขอที่ภิกษุผูใหนิสัยเปนผูมีความละอาย ๔ - ๕ วัน
แลว จึงคอยถือนิสัย ถาไดฟงในสํานักแหงภิกษุทั้งหลายวา พระเถระเปน
ลัชชี เปนผูปรารถนาจะถือในวันที่ตนมาทีเดียว ฝายพระเถระกลาวา คุณจง
รอกอน คุณอยูจักรู ดังนี้ แลวตรวจดูอาจาระเสีย ๒ - ๓ วันแลว จึงใหนิสัย
การทําอยางนี้ ยอมควร.
โดยปกติ ภิกษุผูไปสูสถานเปนที่ถือนิสัย ตองถือนิสัยในวันนั้นทีเดียว
แมวันเดียว ก็คุมไมได. ถาในปฐมยาม อาจารยไมมีโอกาส เมื่อไมไดโอกาส
จะนอนดวยผูกใจไววา เราจักถือในเวลาใกลรุง ถึงอรุณขึ้นแลวไมรู ไมเปน
อาบัติ แตถาไมทําความผูกใจวา เราจักถือ แลวนอน เปนทุกกฏในเวลา
อรุณขึ้น.
ภิกษุไปสูสถานที่ไมเคยไป ปรารถนาจะคาง ๒ - ๓ วันแลวไปไมตอง
ถือนิสัยอยูก็ได. แตเมื่อทําอาลัยวา เราจักคาง ๗ วันตองถือนิสัย. ถาพระเถระ
พูดวา จะมีประโยชนอะไรดวยนิสัยสําหรับผูคาง ๗ วัน. เธอเปนอันไดบริหาร
จําเดิมแตกาลที่พระเถระหามไป.
๑. วินย. มหาวคฺค. ทุติย. ๒๖๔
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บทวา นิสฺสยกรณีโย มีความวา เราเปนผูมีการถือนิสัยเปนกิจควร
ทํา อธิบายวา นิสัยอันเราพึงทํา คือ พึงถือ.
สองบทวา นิสฺสย อลกมาเนน มีความวา เมื่อไมมีภิกษุผูใหนิสัย
ซึ่งเดินทางไปกับคน เธอชื่อวายอมไมไดนิสัย อันภิกษุผูไมไดอยางนั้น ไมตอง
ถือนิสัยไปไดสิ้นวันแมมาก ถาเขาไปสูอาวาสบางตําบลซึ่งตนเคยถือนิสัยอยูแม
ในกาลกอน แมจะคางคืนเดียว ก็ตองถือนิสัย. พักอยูในระหวางทางหรือหา
พวกอยู ๒ - ๓ วัน ไมเปนอาบัติ. แตภายในพรรษาตองอยูประจําที่ และตอง
ถือนิสัย. แตไมเปนอาบัติแกภิกษุผูไปในเรือ แตไมไดนิสัยในเมื่อฤาดูฝนแม
มาแลว.
บทวา ยาจิยมาเนน มีความวา ผูอันภิกษุไขนั้นออกปากขอ ถา
ภิกษุไขแมเธอบอกวา ทานจงออกปากขอกะเรา ดังนี้ แตไมยอมออกปากขอ
เพราะมานะ เธอพึงไป.
สองบทวา ผาสุ โหติ มีความวา ความสําราญ มีดวยอํานาจแหง
การไดเฉพาะซึ่งสมถะและวิปสสนา. อันที่จริง พระโสดาบัน ยอมไมไดเลย
ซึ่งบริหารนี้ พระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต ก็ไมได บุคคลผูมี
ปกติไดสมาธิหรือวิปสสนาอันแกกลาแลว ยอมไมไดบริหารนี้. อันคําที่จะพึ้ง
กลาวยอมไมมีในพาลปุถุชน ผูละเลยกัมมัฏฐานเสียแท. แตวาสมถะก็ดี วิปสสนา
ก็ดี ของภิกษุใดแล ยังเปนคุณชาติออน ภิกษุนี้ยอมไดบริหารนี้. แมปวารณา
สงเคราะห๑ พระผูมีพระภาคเจาไดทรงอนุญาตแกภิกษุผูมีสมถะและวิปสสนายัง
ออนนี้เทานั้น. เพราะเหตุนั้น บุคคลนี้ แมเมื่ออาจารยปวารณาแลวไปแลว
ดวยลวง ๓ เตือน จะทําความผูกใจวา เมื่อใค ภิกษุผูใหนิสัยซึ่งสมควรจักมา
เมื่อันน เราจักอาศัยภิกษุนั้นอยู แลวไมถือนิสัยอยูจนถึงวันอาสาฬหปุณณมี
๑. คือทรงอนุญาตใหเลื่อนปวารณาไปทําในวันเพ็ญเตือนกัตติกาหลัง.
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ดิถีเพ็ญเตือน ๘ อีกก็ควร. แตถาในอาสาฬหมาส อาจารยไมมา ควรไปในที่
ซึ่งตนจะไดนิสัย.
อรรถกถาเอกานุสสาวนากถา
สองบทวา โคตฺเตนป อนุสฺสาเวตุ มีความวา เราอนุญาตใหภิกษุ
ระบุโคตรสวดประกาศอยางนี้วา ผูมีชื่ออยางนี้เพงอุปสมบทแกพระมหากัสสปะ.
สองบทวา เทฺว เอกานุสฺสาวเน มีความวา เราอนุญาตใหภิกษุ
ทําการสวดประกาศอุปสัมปทาเปกขะ ๒ คนรวมกันได. อธิบายวา เราอนุณาต
ใหอาจารย ๒ รูปอยางนี้ ถือ อาจารยรูป ๑ สําหรับอุปสัมปทาเปกขะคน ๑
อาจารยอื่นสําหรับอุปสัมปทาเปกขะอีกคน ๑ หรืออาจารยรูปเดียวสวดกรรม
วาจาประกาศใหอุปสมบทในขณะเดียวกันได.
คําวา เทฺว เทฺว ตโย เอกานุสฺสาวเน กาตุ ตฺจ โข เอเกน
อุปชฺฌาเยน มีความวา เราอนุญาตใหภิกษุทําการสวดประกาศชน ๒ คน
หรือ ๓ คนรวมกัน โดยนัยกอนนั่นแล. และเราอนุญาตอนุสสาวนกิริยานั้นแล
ดวยอุปชฌายรูปเดียว. เพราะเหตุนั้นอุปสัมปทาเปกขะ ๒ คน หรือ ๓ คน
อันอาจารยรูปเดียว พึงสวดประกาศ กรรมวาจา ๒ หรือ ๓ อันอาจารย ๒ รูป
หรือ ๓ รูป พึงสวดดวยลงมือพรอมกันทีเดียวอยางนี้ คือ อาจารยรูป ๑ พึง
สวดแกอุปสัมปทาเปกขะรูป ๑. แยก ๆ กันไป. แตถาอาจารยก็ตางรูป
อุปชฌายตางรูปกัน คือ พระติสสเถระสวดประกาศสัทธิวิหาริกของพระสุมนเถระ พระสุมนเถระสวดประกาศสัทธิวิหาริกของพระติสสเถระ และตางเปน
คณปูรกะของกันและกัน อยางนี้ควร. และถาอุปชฌายตางรูปกัน อาจารยรูป
เดียว อยางชื่อวาไมควร เพราะพระผูมีพระภาคเจาทรงหามไววา แตเราไม
อนุญาตดวยอุปชฌายตางรูปกันเลย ดังนี้ จริงอยูการหามนี้หมายเอาคําบาลีนี้.
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อรรถกถาอุปสัมปทายัตตวิธี
พึงทราบวินิจฉัยในคําวา ปม อุปชฺฌ คาทาเปตพฺโพ นี้ตอไป
ภิกษุใดยอมสอดสองโทษและมิใชโทษ เหตุนั้น ภิกษุนั้นชื่ออุปชฌาย.
อุปสัมปทาเปกขะนั้น อันภิกษุพึงใหวาถืออุปชฌายนั้นอยางนี้วา ขอทานเปน
อุปชฌายของขาพเจาเถิดเจาขา.
บทวา วิตฺถายนฺติ มีความวา อุปสัมปทาเปกขะทั้งหลาย ยอมเปน
ผูมีตัวแข็งทื่อ.
สองบทวา อุลฺลุมฺปตุ ม มีความวา ขอสงฆยกขาพเจาขึ้นเถิด.
ศัพท ตาวเทว มีความวา ในเวลาติดตอกับเวลาที่อุปสัมปทาเปกขะ
อุปสมบทแลวทีเดียว.
ขอวา ฉายา เมตพฺพา มีความวา พึงวัดเงาวาชั่วบุรุษ ๑ หรือวา
๒ ชั่วบุรุษ.
ขอวา อุตุปฺปมาณ อาจิกฺขิตพฺพ มีความวา พึงบอกประมาณฤดู
อยางนี้วา ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูรอน และฤดูนั่นเอง ชื่อประมาณแหงฤดูใน
คํานี้ ถาฤดูทั้งหลายมีฤดูฝนเปนตน ยิ่งไมเต็ม ฤดูใดของอุปสัมบันใด ยังไมเต็ม
ดวยวันมีประมาณเทาใด, พึงกําหนดวันเหลานั้น แหงฤดูนั้น แลวบอกสวน
แหงวัน แกอุปสัมบันนั้น. อีกประการหนึ่ง พึงบอกประมาณฤดูอยางนี้วา
ฤดูชื่อนี้ทั้งฤดูนั้นแลเต็มหรือยังไมเต็ม พึงบอกสวนแหงวันอยางนี้วา เชาหรือ
เย็น.
บทวา สงฺคีติ เปนตน มีความวา พึงประมาณการบอกทั้งหมดมี
บอกกําหนดเงาเปนตนนี้แลเขาดวยกันบอกอยางนี้วา เธออันใคร ๆ ถามวา
ทานไดฤดูอะไร ? เงาของทานเทาไร ? ประมาณฤดูของทานอยางไร สวน
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แหงวันของทานเทาไร ? ดังนี้ พึงกลาววา ขาพเจาไดฤดูชื่อนี้ คือ ฤดูฝนก็ตาม
ฤดูหนาวก็ตาม ฤดูรอนก็ตาม เงาของขาพเจาเทานี้ ประมาณฤดูเทานี้ สวน
แหงวันเทานี้.
บทวา โอหาย ไดแก ทิ้ง.
สองบทวา ทุติย ทาตุ มีความวา เราอนุญาตใหภิกษุใหเปนเพื่อน
แกภิกษุผูอุปสมบทใหม ซึ่งจะไปสูบริเวณจากโรงที่อุปสมบทและใหบอกอกรณียกิจ ๔ .
บทวา ปฌฺฑุปลาโส ไดแก ใบไมมีสีเหลือง.
สองบทวา พนฺธนา ปมุตฺโต ไดแก หลนแลวจากขั้ว.
สองบทวา อภพฺโพ หริตตฺตาย มีความวา ไมอาจเปนของเขียว
สดอีก.
สองบทวา ปุถุสิลา ไดแก ศิลาใหญ.
ขอวา อลพฺภมานาย สามคฺคิยา อนาปตฺติ สมฺโภเค ส วาเส
มีความวา ความพรอมเพรียงเพื่อประโยชนแกการทําอุกเขปนียกรรมแกภิกษุนั้น
อันภิกษุยังไมไดเพียงใด ไมเปนอาบัติในเพราะกินรวม๑ และอยูรวมตางโดยทํา
อุโบสถ และปวารณาเปนตนกับภิกษุนั้น เพียงนั้น.
คําที่เหลือทุกแหงนับวาปรากฏแลวแท เพราะเปนคําที่จะพึงทราบได
งาย โดยทํานองที่กลาวไวแลวในมหาวิภังค ดวยประการฉะนี้.
คําอธิบายความแหงมหาขันธกะ
อันประดับ ดวย ๑๗๒ เรื่องในอรรถกถาแหงพระวินัย
ชื่อสมันตปาสาทิกา จบ
๑. สมฺโภเคติ ธมฺมสมฺโภเค อามิสสมฺโภิเค จาติ สารตฺถทีปนี.
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อุโบสถขันธกะ
เรื่องปริพาชกอัญญเดียรถีย
[๑๔๗] ก็โดยสมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ
ภูเขาคิชฌกูฏ เขตพระนครราชคฤห ครั้งนั้น พวกปริพาชกอัญญเดียรถีย ถึง
วัน ๑๔ ค่ํา ๑๕ ค่ํา และ ๘ ค่ํา แหงปกษ ยอมประชุมกันกลาวธรรม คนทั้ง
หลายเขาไปหาปริพาชกอัญญเดียรถียเหลานั้นเพื่อฟงธรรม พวกเขาไดความรัก
ไดความเลื่อมใส ในพวกปริพาชกอัญญเดียรถีย ๆ ยอมไดพรรคพวก ครั้งนั้น
พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช เสด็จไปในที่สงัดหลีกเรนอยู ไดมีพระราชปริวิตกแหงพระราชหฤทัยเกิดขึ้น อยางนี้วา เดี๋ยวนี้ ถึงวัน ๑๔ ดา ๑๕ ค่ําและ ๘ ค่ํา แหงปกษ พวกปริพาชกอัญญเดียรถียยอมประชุมกันกลาวธรรม
คนทั้งหลายเขาไปหาปริพาชกอัญญเดียรถียเหลานั้นเพื่อฟงธรรม พวกเขาได
ความรัก ไดความเลื่อมใส ในพวกปริพาชกอัญญเดียรถีย ปริพาชกอัญญเดียรถียยอมไดพรรคพวก ไฉนหนอพระคุณเจาทั้งหลาย พึงประชุมกันในวัน
๑๔ ค่ํา ๑๕ ค่ํา และ ๘ ค่ํา แหงปกษบาง จึงทาวเธอเขาไปเฝาพระผูมีพระ
ภาคเจา ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ทาวเธอประทับนั่งเรียบรอยแลว ไดทูลขอปริวิตกนั้น ตอพระผูมีพระภาคเจาวา
พระพุทธเจาขา หมอมฉันไปในที่สงัด หลีกเรนอยู ณ ตําบลนี้ ไดมีความ
ปริวิตกแหงจิตเกิดขึ้นอยางนี้วา เดี๋ยวนี้พวกปริพาชกอัญญเดียรถีย ถึงวัน ๑๔
ค่ํา ๑๕ ค่ํา และ ๘ ค่ํา แหงปกษยอมประชุมกันกลาวธรรม คนทั้งหลายเขา
ไปหาปริพาชกอัญญเดียรถียเหลานั้นเพื่อฟงธรรม พวกเขาไดความรัก ไดความ
เลื่อมใส ในพวกปริพาชกอัญญเดียรถีย ๆ ยอมไดพรรคพวก ไฉนหนอพระ-

พระวินัยปฎก มหาวรรค เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 378
คุณเจาทั้งหลาย พึงประชุมกันในวัน ๑๔ ค่ํา ๑๕ ค่ํา และ ๘ ค่ํา แหงปกษ
บาง หมอมฉันขอประทานพระวโรกาส ขอพระคุณเจาทั้งหลายพึงประชุมกัน
ในวัน ๑๔ ค่ํา ๑๕ ค่ํา และ ๘ ค่ํา แหงปกษบางเถิดพระพุทธเจาขา.
ทรงแสดงธรรมีกถา
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจงใหพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราชทรงเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริงดวยธรรมีกถาแลว ครั้น
ทาวเธออันพระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจง ใหเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ
ราเริงดวยธรรมีกถาแลว เสด็จลุกจากที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา
ทรงทําประทักษิณเสด็จกลับไป.
พระพุทธานุญาตวันประชุม
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถาในเพราะเหตุเปนเคา
มูลนั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย เราอนุญาตใหประชุมกัน ในวัน ๑๔ ค่ํา ๑๕ ค่ํา และ ๘ ค่ํา แหง
ปกษ.
ประชุมนั่งนิ่ง
[๑๔๘] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายพูดกันวา พระผูมีพระภาคเจา
ทรงอนุญาตใหประชุมกัน ในวัน ๑๔ ค่ํา ๑๕ ค่ํา และ ๘ ค่ํา แหงปกษ ภิกษุ
เหลานั้น จึงประชุมกันในวัน ๑๔ ค่ํา ๑๕ ค่ํา และ ๘ ค่ํา แหงปกษ แลว
นั่งนิ่งเสีย คนทั้งหลายเขาไปหาภิกษุเหลานั้นเพื่อฟงธรรม พวกเขาตางก็เพง
โทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรประชุมกันใน
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๑๔ ค่ํา ๑๕ ค่ํา และ ๘ ค่ํา แหงปกษ จึงไดนั่งนิ่งเสียเหมือนสุกรอวนเลา
ธรรมเนียมภิกษุผูประชุมกัน ควรกลาวธรรมมิใชหรือ ภิกษุทั้งหลายไดยิน
พวกนั้นเพงโทษติเตียน โพนทะนาอยู จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระ
ภาคเจา.
พระพุทธานุญาตใหกลาวธรรม
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปน
เคามูลนั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตใหประชุมกันกลาวธรรม ในวัน ๑๔ ค่ํา ๑๕ ค่ํา และ ๘
ค่ํา แหงปกษ.
พระพุทธานุญาตปาติโมกขุทเทส
[๑๔๙] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาเสด็จไป ณ ที่สงัดหลีกเรนอยู
ไดมีพระปริวิตกแหงพระทัยเกิดขึ้นอยางนี้วา ไฉนหนอเราพึงอนุญาตสิกขาบท
ที่เราบัญญัติแลวแกภิกษุทั้งหลาย ใหเปนปาติโมกขุทเทสของพวกเธอ ปติโมกขุทเทสนั้นจักเปนอุโบสถกรรมของพวกเธอ ครั้นเวลาสายัณห พระองค
เสด็จออกจากที่เรนแลว ทรงทําธรรมีกถาในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน
เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เราไปในที่สงัดหลีกเรนอยู ณ ตําบลนี้ ไดมีความปริวิตกแหงจิตเกิดขึ้นอยางนี้
วา ไฉนหนอเราพึงอนุญาตสิกขาบทที่เราบัญญัติแลวแกภิกษุทั้งหลาย ใหเปน
ปาติโมกขุทเทสของพวกเธอ ปาติโมกขุทเทสนั้นจักเปนอุโบสถกรรมของพวก
เธอ ดังนี้ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหสวดปาติโมกข.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แล ภิกษุพึงสวดอยางนี้.

พระวินัยปฎก มหาวรรค เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 380
ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา
วาดังนี้:ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่
แลวสงฆพึงทําอุโบสถ พึงสวดปาติโมกข อะไรเปนบุพพกิจของสงฆ ทาน
ทั้งหลายพึงบอกความบริสุทธิ์ ขาพเจาจักสวดปาติโมกข พวกเราบรรดาที่มี
อยูทั้งหมดจงฟง จงใสใจซึ่งปาติโมกขนั้นใหสําเร็จประโยชน ทานผูใดมีอาบัติ
ทานผูนั้น พึงเปดเผย เมื่ออาบัติไมมี พึงนิ่งอยู ก็ดวยความเปนผูนิ่งแล
ขาพเจาจักทราบทานทั้งหลายวาเปนผูบริสุทธิ์ การสวดประกาศกวาจะครบ ๓
จบ ในบริษัทเห็นปานนี้ยอมเปนเหมือนการกลาวแกเฉพาะรูป ที่ถูกถามผูเดียว
ฉะนั้น ก็ภิกษุรูปใด เมื่อสวดประกาศกวาจะครบ ๓ จบ รูลึกได ไมยอม
เปดเผยอาบัติที่มีอยู สัมปชานมุสาวาทยอมมีแกภิกษุรูปนั้น ทานทั้งหลาย ก็
สัมปชานมุสาวาท พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เปนธรรมทําอันตราย เพราะ
ฉะนั้น ภิกษุตองอาบัติแลวระลึกได หวังความบริสุทธิ์ พึงเปดเผยอาบัติที่มี
อยู เพราะเปดเผยอาบัติแลว ความผาสุกยอมมีแกเธอ.
นิทานุเทสวิภังค
[๑๕๐] คําวา ปาติโมกข นี้ เปนเบื้องตน เปนประธาน เปน
ประมุขแหงกุศลธรรมทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น จึงตรัสเรียกวา ปาติโมกข.
คําวา ทานทั้งหลาย นี้ เปนคํากลาวที่ออนหวาน เปนคําแสดง
ความเคารพ.
คําวา ทานทั้งหลาย นี้ เปนชื่อของถอยคําที่ประกอบดวยความ
เคารพและประกอบดวยความยําเกรง.
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คําวา จักสวด คือจักบอก จักแสดง จักทําใหปรากฏ จักริเริ่ม
จักเปดเผย จักจําแนก จักทําใหตื้น จักประกาศ.
บทวา นั้น ตรัสเรียกปาติโมกข.
คําวา ที่มี่อยูทั้งหมด ความวา ภิกษุในบริษัทนั้นมีจํานวนเทาไร
เปนเถระก็ตาม นวกะก็ตาม มัชฌิมะก็ตาม เหลานี้เรียกวา ที่มีอยูทั้งหมด.
คําวา จงฟงใหสําเร็จประโยชน ความวา จงตั้งใจ มนสิการ
ประมวลเรื่องทั้งหมดดวยใจ.
คําวา จงใสใจ ความวา จงเปนผูมีจิตแนวแน มีจิตไมฟุงซาน
มีจิตไมซัดสาย ทั้งใจฟง.
คําวา ทานผูใดมีอาบัติ ความวา ภิกษุเถระก็ตาม นวกะก็ตาม
มัชฌิมะก็ตาม มีอาบัติ ๕ กอง ตัวใดตัวหนึ่ง มีอาบัติ ๗ กอง ตัวใดตัวหนึ่ง.
คําวา ทานผูนั้นพึงเปดเผย ความวา ภิกษุนั้นพึงแสดง พึง
เปดเผยพึงทําใหตื้น พึงประกาศในทามกลางสงฆ ทามกลางคณะ หรือใน
บุคคลผูหนึ่ง.
อาบัติชื่อวา ไมมี คือ ภิกษุไมตองอาบัติ หรือวาตอง แตออก
แลว.
คําวา พึงนิ่งอยู คือพึงนิ่ง ในตองพูด.
คําวา ขาพเจาจักทราบวาเปนผูบริสุทธิ์ คือรูจัก จักทรงจําไว.
คําวา ยอมเปนเหมือนการกลาวแก เฉพาะรูปที่ถูกถามผูเดี่ยว
ความวา พึงรูในบริษัทนั้นวา ถามเรา ดังนี้ เหมือนภิกษุรูป ๑ ถูกภิกษุ
อีกรูป ๑ ถาม พึงแกฉะนั้น.
บริษัทที่ชื่อวา เห็นปานนี้ ตรัสเรียกภิกษุบริษัท.
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คําวา การสวดประกาศกวาจะครบ ๓ จบ ความวา สวดประกาศแมครั้งที่ ๑ สวดประกาศแมครั้งที่ ๒ สวดประกาศแมครั้งที่ ๓.
บทวา ระลึกได คือรู จําได.
อาบัติที่ชื่อวา มีอยู คือภิกษุตองอาบัติแลว หรือตองแลวยังมิได
ออก.
คําวา ไมยอมเปดเผย ความวา ไมยอมแสดง ไมยอมเปดเผย
ไมยอมทําใหตื้น ไมยอมประกาศในทามกลางสงฆ ทามกลางคณะ หรือใน
บุคคลผู ๑.
คําวา สัมปชานมุสาวาท ยอมมีแกภิกษุรูปนั้น คือ สัมปชานมุสาวาท. เปนอะไร เปนอาบัติทุกกฏ.
คําวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เปนธรรมทําอันตราย ความ
วาเปนธรรมทําอันตรายแกอะไร เปนธรรมทําอันตรายแกการบรรลุปฐมฌาน
เปนธรรมทําอันตรายแกการบรรลุทุติยฌาน เปนธรรมทําอันตรายแกการบรรลุ
ตติยฌาน เปนธรรมทําอันตรายแกการบรรลุจตุตถฌาน เปนธรรมทําอันตราย
แกการบรรลุฌาน วิโมกข สมาธิ สมาบัติ เนกขัมมะ นิสสรณะ ปวิเวก
กุศลธรรม.
บทวา เพราะฉะนั้น คือ เพราะเหตุดังนั้น.
บทวา ระลึกได คือรู จําได.
บทวา หวังความบริสุทธิ์ คือประสงคเพื่ออกจากอาบัติ ประสงค
เพื่อความหมดจด.
อาบัติที่ชื่อวา มีอยู คือภิกษุตองอาบัติแลว หรือตองแลว ยังมิได
ออก.
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คําวา พึงเปดเผย ความวา พึงทําใหแจงในทามกลางสงฆ ทาน
กลางคณะ หรือในบุคคลผูหนึ่ง.
คําวา เพราะเปดเผยอาบัติแลว ความผาสุกยอมมีแกเธอ
ความวา ความผาสุขมีเพื่ออะไร ความผาสุกมีเพื่อบรรลุปฐมฌาน ความผาสุก
มีเพื่อบรรลุทุติยฌาน. ความผาสุกมีเพื่อบรรลุตติยฌาน ความผาสุกมีเพื่อ
บรรลุจตตุถฌาน ความผาสุกมีเพื่อบรรลุฌาน วิโมกข สมาธิ สมาบัติ
เนกขัมมะ นิสสรณะ ปวิเวก กุศลธรรม.
สวดปาติโมกขวันอุโบสถ
[๑๕๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายทราบวา พระผูมีพระภาคเจา
ทรงอนุญาตการสวดปาติโมกขแลว จึงสวดปาติโมกขทุกวัน ภิกษุทั้งหลายพา
กันกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุ
ทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงสวดปาติโมกขทุกวัน รูปใดสวด
ตองอาบัติทุกกฏ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหสวดปาติโมกขในวันอุโบสถ.
สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายทราบวา พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาต
การสวดปาติโมกขในวันอุโบสถแลว จึงสวดปาติโมกขปกษละ ๓ ครั้ง คือ ใน
วันที่ ๑๔ วันที่ ๑๕ และวันที่ ๘ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุไมพึงสวดปาติโมกขปกษละ ๓ ครั้ง รูปใดสวด ตองอาบัติทุกกฏ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหสวดปาติโมกข ปกษละ ๑ ครั้ง
คือในวันที่ ๑๔ หรือวันที่ ๑๕.
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เรื่องพระฉัพพัคคียสวดปาติโมกข
[๑๕๒] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียสวดปาติโมกขแกบริษัทเทา
ที่มีอยู คือเฉพาะบริษัทของตน ๆ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุไมพึงสวดปาติโมกขแกบริษัทเทาที่มีอยู คือเฉพาะบริษัทของตน ๆ รูปใด
สวด ตองอาบัติทุกกฏ.
กอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตอุโบสถกรรมแกภิกษุทั้งหลาย ผูพรอม
เพรียงกัน.
ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายไดมีความปริวิตกวา พระผูมีพระภาคเจาทรง
บัญญัติอุโบสถกรรมแกภิกษุทั้งหลายผูพรอมเพรียงกัน ดังนี้ แลวมีความดําริ
ตอไปวาความพรอมเพรียงมีเพียงเทาไรหนอแล มีเพียงอาวาสหนึ่ง หรือทั่ว
ทั้งแผนดินแลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจา
รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตความพรอมเพรียง
เพียงชั่วอาวาสเดียวเทานั้น.
เรื่องพระมหากัปปนเถระดําริจะไมทําอุโบสถ
[๑๕๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ทานพระมหากัปปนะพักอยู ณ มัททกุจฉิมฤคทายวัน เขตพระนครราชคฤห คราวหนึ่ง ทานไปในที่สงัดหลีกเรนอยู
ไดมีความปริวิตกแหงจิตเกิดขึ้นอยางนี้วา เราควรไปทําอุโบสถ หรือไมควร
ไป ควรไปทําสังฆกรรม หรือไมควรไป โดยที่แท เราเปนผูหมดจดแลว
ดวยความหมดจดอยางยิ่ง ที่นั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบความปริวิตก
แหงจิตของทานพระมหากัปปนะดวยพระทัยของพระองค แลวไดทรงหายพระ-
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องคไปในคิชฌกูฏบรรพมาปรากฏอยูตรงหนาทานพระมหากัปปนะ ณ มัททกุจฉิมฤคทายวัน เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลังเหยียดแขนที่คู หรือคูแขนที่เหยียด
ฉะนั้น แลวพระองคประทับนั่งเหนือพุทธอาสนะที่เขาจัดถวาย ฝายทานพระ
มหากัปปนะถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
พระผูมีพระภาคเจาจึงไดตรัสดํานี้กะทานพระกัปปนะผูนั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่งวา ดูกอนกัปปนะ เธอไปในที่สงัดหลีกเรนอยู ไดมีความปริวิตก
แหงจิตเกิดขึ้นอยางนี้วา เราควรไปทําอุโบสถ หรือไมควรไป ควรไปทํา
สังฆกรรม หรือไมควรไป โดยที่แท เราเปนผูหมดจดแลวดวยความหมดจด
อยางยิ่ง ดังนี้มิใชหรือ.
ทานพระมหากัปปนะทูลรับวา เปนอยางนั้น พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนพราหมณทั้งหลาย ถาพวกเธอไม
สักการะ ไมเคารพ ไมนับถือ ไมบูชา ซึ่งอุโบสถ เมื่อเปนเชนนี้ ใครเลาจัก
สักการะ เคารพ นับถือ บูชา ซึ่งอุโบสถ ดูกอนพราหมณ เธอจงไปทํา
อุโบสถ จะไมไปไมได จงไปทําสังฆกรรม จะไมไปไมได.
ทานพระมหากัปปนะรับสนองพระพุทธพจนวา อยางนั้น พระพุทธเจาขา.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจงใหทานพระมหากัปปนะเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริงดวยธรรมีกถา แลวไดทรงหายพระองคไปในที่
ตรงหนาทานพระมหากัปปนะ ณ มัททกุจฉิมฤดูทายวัน มาปรากฏ ณ คิชฌกูฏบรรพต โดยรวดเร็ว เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลัง เหยียดแขนที่คูหรือคูแขนที่
เหยียดฉะนั้น.
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อรรถกถาวินิจฉัยในอุโบสถขันธกะ
ในบทวา อฺติตฺถิยา นี้ มีวิเคราะหวา ลัทธิ ทานเรียกใหชื่อวา
ติดถะ แปลวาทา ทาอื่น ชื่ออัญญติตถะ, ทาอื่นของชนเหลานั้น มีอยูเหตุนั้น
ชนเหลานั้น จึงชื่อวา อัญญเดียรถีย มีคําอธิบายวา ผูมีลัทธิอื่นจากลัทธิใน
ศาสนานี้.
สองบทวา ธมฺม ภาสนฺติ มีความวา ยอมชี้แจงถึงสิ่งที่ควรทําและ
ไมควรทําของเหลาอัญญเดียรถียนั้น.
สองบทวา เต ลภนฺติ คือ มนุษยเหลานั้นยอมได.
บทวา มูคสูกรา คือ เหมือน สุกรตัวอวน.
ในขอวา อนชฺฌาปนฺโน วา โหติ อาปชฺชิตฺวา วา วุฏิโต
นี้ พึงทราบเนื้อความอยางนี้วา ภิกษุไมตองอาบัติใด หรือตองแลว แตออก
แลว อาบัติ นี้ชื่อวา อาบัติไมมี.
ขอวา สมฺปชานมุสาวาโท กึ โหติ มีความวา สัมปชานมุสาวาท
ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา สัมปชานมุสาวาทยอมมีแกภิกษุนั้น นี้วาโดยอาบัติ
เปนอาบัติอะไร ? คือ เปนอาบัติชนิดไหน ?
ขอวา ทุกฺกฏ โหติ คือเปนอาบัติทุกกฏ. ก็อาบัติทุกกฏนั้นแล ผู
ศึกษาอยาพึงเขาใจวา เปนอาบัติตามลักษณะแหงมุสาวาท แตควรทราบวา
เปนอาบัติมีการไมทําในวจีทวารเปนสมุฏฐาน ตามพระวาจาของพระผูมีพระ
ภาคเจา อันที่จริงพระอุบาลีเถระก็ไดกลาววา.
ภิกษุไมบอกดวยวาจากับมนุษยไร ๆ (ผูอยูใกล) และไมเอิ้น
บอกกะชนเหลาอื่น (ผูอยูหาง) แตตองอาบัติมีวาจาเปนสมุฏฐาน
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หาตองอาบัติมีกายเปนสมุฏฐานไม ปญหาขอนี้ผูฉลาดทั้งหลายคิด
กันนัก.
บทวา อนฺตรายิโก คือ ทําอันตราย.
ขอวา กิสฺส ผาสุ โหติ มีความวา ความสําราญยอมมีเพื่อประโยชนอะไร ?
ขอวา ปมสฺส ฌานสฺส อธิคมาย มีความวา ความสําราญยอม
มี คือ ความสุขยอมมี แกภิกษุนั้น เพื่อประโยชนแกความบรรลุปฐมฌาน.
นัยในคุณวิเศษทั้งปวง มีทุติยฌานเปนตน ก็เหมือนกัน. พระผูมีพระภาคเจา
ทรงแสดงปาติโมกขุทเทสครั้งแรก ทั้งอุทเทสทั้งนิทเทส ดวยประการฉะนี้.
บทวา เทวสิก ไดแก ทุก ๆ วัน.
หลายบทวา จาตุทฺทเส วา ปณฺณรเส วา มีความวา ในวัน
จาตุททสี ๒ ครั้ง ในปกษที่ ๓ และที่ ๗ แหงฤดูอันหนึ่ง. ในวันปณณรสี ๖
ครั้ง ในปกษที่เหลือ จากนั้น อันนี้เปนอรรถอันหนึ่งกอน. และอรรถนี้
กลาวดวยมุงเอาจิตตามปกติ. แตเมื่อปจจัยเห็นปานนั้นมี ก็สมควรจะสวดในวัน
จาตุททสี หรือวันปณณรสี วันใดวันหนึ่ง ก็ได ตามพระบาลีวา สกึ ปกฺขสฺส
จาตุทฺทเส วา ปณฺณรเส วา. ก็เนื้อความนี้ บัณฑิตพึงทราบ แมโดย
พระบาลีวา อุโบสถของภิกษุทั้งหลายผูเจาถิ่นเปนวันจาตุททสี, อุโบสถของภิกษุ
ทั้งหลายผูอาคันตุกะเปนวันปณณรสี, ถาภิกษุผูเจาถิ่นมากกวาภิกษุผูอาคันตุกะ
ตองคลอยตามภิกษุผูเจาถิ่น.๑
๑. มหาวคฺค. ปฐม ๒๖๑
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อรรถกถาสีมากถา
ขอวา พึงกําหนดนิมิตกอน นั้น มีความวา พระวินัยธรพึงทักวา
ในทิศบูรพา อะไรเปนนิมิต ? เมื่อผูใดผูหนึ่ง ตอบวาภูเขา เจาขา พระวินัยธร
พึงระบุอีกวา ภูเขานั้น เปนนิมิต. พึงกําหนดนิมิตกอนอยางนี้. แตจะกําหนด
อยางนี้วา เราทั้งหลายจะทําภูเขานั่นเปนนิมิต จักทําภูเขานั่นเปนนิมิต ทําภู
เขานั่นเปนนิมิตแลว ภูเขานั่นจงเปนนิมิต เปนนิมิตแลว จักเปนนิมิต๑ิ ดังนี้
ใชไมได. แมในนิมิตทั้งหลายมีศิลาเปนตน มีนัยเหมือนกันก็พระวินัยธรทัก
นิมิตไปโดยลําดับอยางนี้วา ในทิศนอยแหงทิศบูรพา ในทิศทักษิณ ในทิศนอย
แหงทิศทักษิณ ในทิศปศจิมในทิศนอยแหงทิศปศจิม ในทิศอุดร ในทิศนอย
แหงทิศอุดร อะไรเปนนิมิต ? เมื่อผูใดผูหนึ่ง ตอบวา น้ํา เจาขา เมื่อตน
ระบุวา น้ํานั่นเปนนิมิต แลวอยาหยุดในทิศนี้ พึงทักซ้ําอีกวาในทิศบูรพา
อะไรเปนนิมิต ? เมื่อผูใดผูหนึ่งตอบวา ภูเขาเจาขา พึงระบุวา ภูเขานั่น
เปนนิมิต. พึงกําหนดนิมิตที่ไดกําหนดไวที่แรกอยางนี้แลว จึงคอยหยุด. จริง
อยู ดวยการกําหนดอยางนี้นิมิตกับนิมิตจึงจัดวาเชื่อมถึงกัน. ครั้นกําหนดนิมิต
อยางนี้แลว ลําดับนั้น พึงสมมติสีมาดวยกรรมวาจาที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว
เปนลําดับไป. ในที่สุดแหงกรรมวาจาพื้นที่ภายในนิมิตทั้งหลายยอมเปนสีมา
ตัวนิมิตทั้งหลายเปนภายนอกสีมา. นิมิตทั้งหลายในสีมานั้น แมกําหนดครั้ง
เดียว ก็เปนอันกําหนดไวดีแลวแท. แตในอันธกอรรถกถา แกวา เมื่อจะผูก
มณฑลสีมา ตองกําหนดนิมิต ๓ ครั้ง. และอุปสัมบันก็ได อนุปสัมบันก็ไค
จงตอบอยางนี้วา ภูเขา เจาขา ฯ ล ฯ น้ําเจาขา ควรทั้งนั้น.
๑. โหหิติ ภวิสฺสติ ทั้ง ๒ คํานี้ คลาย ๆ กับวาใชคําใดก็ได ทานใชตามภาษาของทาน
โดย
สะดวก ครั้นมาแปลเปนภาษาไทยเขาก็ลําบาก นอกจากจะแปลขอไปทีพอไดความหรือมิ
ฉะนั้น
ก็ยกคําบาลีนั้นมาใหเห็นในคําแปลวา . . . นิมิตฺต โหหิติ นิมิตฺต ภวิสฺสติ เพราะตางก็
เปน
กิริยาในความวามีวาเปน รูปอนาคตดวยกัน.
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อรรถกถานิมิตวินิจฉัย
บัดนี้ พึงทราบวินิจฉัยในนิมิตทั้งหลาย มีปพพตนิมิตเปนตน อยางนี้:ภูเขามี ๓ ชนิด คือ ภูเขาดินลวน ๑ ภูเขาศิลาลวน ภูเขาศิลาปน
ดิน ๑. ภูเขานั้น ใชไดทั้ง ๓ ชนิด. แตกองทรายใชไมได และตั้งแตขนาด
เทาชางถึงภูเขาสิเนรุ ก็ใชไมได. ถามีภูเขา ๔ เทือก ใน ๔ ทิศ หรือมี ๓
เทือก ใน ๓ ทิศ แมจะสมมติสีมาดวยปพพตนิมิตทั้งนั้น ทั้ง ๔ หรือ ๓ ก็
ควร. แคจะสมมติดวยนิมิตเพียง ๒ หรือเพียง ๑ ไมควร.๑ แมในปาสาณนิมิต
เปนตนนอกจากนี้ก็มีนัยเหมือนกัน. เพราะเหตุนั้น เมื่อจะทําภูเขาใหเปนนิมิต
ควรถามวา เนื่องเปนอันเดียวกัน. หรือไมเนื่องเปนอันเดียวกัน ถาเนื่องเปน
อันเดียวกัน. ไมควรใช. ดวยวา แมกําหนดภูเขานั้น เปนนิมิต ๔ ทิศ
หรือทั้ง ๔ ทิศ ยอมเปนอันกําหนดแลวเพียงนิมิตเดียวเทานั้น. เพราะเหตุนั้น
ภูเขาที่ตั้งโอบรอบวัดที่อยูโดยสัณฐานดังกงจักร อยางนั้น ควรกําหนดในทิศ
เดียว ในทิศอื่น ๆ พึงกันภูเขานั้นไวภายนอก กําหนดนิมิตชนิดอื่นภายใน
แตภูเขานั้นเขามา. หากวาประสงคจะทําภูเขาเสี้ยวหนึ่งหรือกึ่งหนึ่งไวภายใน
สีมา. อยากําหนดภูเขาประสงคจะทําประเทศเทาใดไวภายใน. พึงกําหนดนิมิต
ชนิดใดชนิดหนึ่ง มีตนไมและจอมปลวกเปนตน ที่เกิด ณ ภูเขานั้นเองขาง
นอกแหงประเทศเทานั้น. หากประสงคจะกันเอาภูเขาทั้งหมด ประมาณโยชน ๑
หรือ ๒ โยชนไวภายใน. พึงกําหนดตนไมหรือจอมปลวกเปนตน ซึ่งเกิด ณ
ภาคฟนขางนอกภูเขาเปนนิมิต.
วินิจฉัยในปาสาณนิมิต:๑. เอกิสฺสาเอว ปน ทิสาย ฐิเตหิ ตโต พหูหิป สมฺมนฺนิตุ น วฏฏติ. ทฺวีหิ ปน ทฺวีสุ
ทิสาสุ ิเตหิป วฏฏตีติ วิมติวิโนทนี.
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แมกอนเหล็ก ก็นับวาศิลาไดเหมือนกัน. เพราะฉะนั้น ศิลาชนิดใด
ชนิดหนึ่ง ก็ควร. แตเมื่อวาโดยขนาด ขนาดเทาชางนับเปนภูเขา, เพราะ
ฉะนั้น ศิลาขนาดเทาชางนั้น จึงไมควร. สวนศิลาขนาดเทาโคเขื่อง และ
กระบือเขือง ๆ ใชได. โดยกําหนดอยางต่ํา ขนาดเทากอนน้ําออยหนัก ๓๒
ปะละ๑ ก็ใชได ยอมกวานั้นหรือแมอิฐขนาดใหญ ก็ใชไมได. แมกองศิลา
ที่ไมนับเขาในนิมิตก็ใชไมได ไมจําตองกลาวถึงกองดินกองทราย. ศิลาดาด
ซึ่งราบเสมอพื้นดิน คลายวงลานก็ดี ศิลาดาดที่ตั้งสูงพนพื้นดินคลายตอก็ดี
บรรดามี ศิลาแมนั้น ถาไดขนาด ใชได. ศิลาดาดแมใหญเกินไป ยอมนับวา
เปนศิลาดวย. เพราะฉะนั้น ถาประสงคจะกันประเทศอันหนึ่ง แตศิลาดาด
ขนาดใหญไวภายในสีมา, อยากําหนดศิลาดาดนั้นเปนนิมิต พึงกําหนดศิลาอื่น
เหนือศิลาดาดนั้น หากทําวัตที่อยูบนศิลาดาด หรือศิลาดาดยื่นไปทางทามกลาง
วัดที่อยู ศิลาดาดเห็นปานนี้ ใชไมได. เพราะถากําหนดศิลาดาดนั้นเปนนิมิต
วัดที่อยูยอมอยูบนนิมติ และธรรมดานิมิตตองอยูภายนอกสีมา แมวัคที่อยูก็ถึง
ภายนอกสีมา. ศิลาดาดตั้งโอบรอบวัดที่อยูควรกําหนดเปนนิมิตในทิศเดียว
อยากําหนดในทิศอื่น.
วินิจฉัยในวนนิมิต:ดงหญา หรือปาไมมีตาลและมะพราวเปนตนที่มีเปลือกแข็ง ใชไมได
แตหมูไมมีแกนขางในเปนตนวาไมสากะและไมสาละ หรือหมูไมปนไมมีแกน
ก็ใชได ก็ปาไมนั้นแล โดยกําหนดอยางต่ํา แมเพียง ๔-๕ ตน ก็ใชได
หยอนกวานั้น ใชไมได มากกวานั้นแมตั้ง ๑๐๐ โยชน ก็ใชได. ถาทําวัด
ที่อยูไวกลางปา ไมควรกําหนดปาเปนนิมิต. แมประสงคจะกันเอาปาสวน
๑.หนักประมาณ ๕ ชั่ง.
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หนึ่งไวภายในสีมา อยากําหนดปาเปนนิมิต พึงกําหนดตนไมหรือศิลาเปนตน
ในปานั้น เปนนิมิต. ปาที่ตั้งลอมวัดที่อยู พึงกําหนดเปนนิมิตในทิศเดียว
อยากําหนดในทิศอื่น.
วินิจฉัยในรุกขนิมิตร:ตนไมมีเปลือกแข็ง เชนตนตาลตนมะพราวเปนตนใชไมได. ตนไม
มีแกนขางใน ยังเปนอยู โดยที่สุด สูงเพียง ๘ นิ้ว. วัดโดยรอบแมลําตน
เทาเลม๑เข็ม ก็ใชได. ยอมกวานั้น ใชไมได โตกวานั้นขึ้นไป แมตนไทรที่
ขึ้นงามไพศาลตั้ง ๑๒ โยชน ก็ควร. ตนไมที่เขาเพาะพืชใหงอกงามในภาชนะ
ทั้งหลาย มีกระบอกและกระถางเปนตน แมไดขนาด ก็ใชไมได แตเอาออก
จากกระบอกและกระถางเปนตนนั้นปลูกลงในพื้นดิน แมในขณะนั้น แลวทํา
ซุมรดน้ํากําหนดเปนนิมิต ก็ควร. การแตกรากและกิ่งใหมไมใชเหตุ แตการ
แตกรากและกิ่งนั้น ยอมเหมาะสําหรับตนไมที่เขาตัดลําตนเพาะ อันพระวินัยธร
เมื่อกําหนดจะระบุวา ตนไม หรือวา ตนสากะ หรือวา ตนสาละ ดังนี้ ก็
ใชได. แตกําหนดตนไมที่เนื่องเปนอันเดียวกัน เชนตนไทรที่ขึ้นงามไพศาล
เปนนิมิตในทิศหนึ่งแลว จะกําหนดในทิศอื่นอีก ไมควร.
วินิจฉัยในบรรดานิมิต:ทางทั้งหลาย มีทางปา ทางนา ทางแมน้ํา ทางเหมืองเปนตนใชไม
ได. ทางเดินเทา หรือทางเกวียน ซึ่งผานไป ๒ - ๓ ระยะบาน จึงใชได.
สวนทางเดินเทาใด แยกออกจากทางเกวียนแลวกลับลงสูทางเกวียนนั่นเองอีก
๑. ในวินัยมุขเลม ๓ หนา ๑๖ วาลําตนเทาลําเข็ม. ในฎีกาสารตฺถทีปนี ภาค ๔ หนา ๒๑๓
วา
สูจิทณฺฑกปฺปมาโณติ สีหลทีเป เลขนทณฺฑปฺปมาโณติ วทนฺติ. โส จ กนิฏงฺคุลิปริมาโณ
ติ
ทฏพฺพ : โดยนัยฏีกานี้ ก็คือดามเหล็กจาร. ศัพทวา สจิตณฺฑ นี้ยังมีใชในเสนาสน
กฺขนฺธกวณฺณนา
หนา ๓๘๗,๓๘๘ อีกวา อฏงฺคุลิสูจิทณฺทมตฺโตปเวฬุ . . .. อฏงฺคุลสูจิทณฺฑมตฺโตป ทารุ
ภณฺฑโก . . . ซึ่งหมายความวา ดามเหล็กจารทั้งนั้น.
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ก็ดี ทางเดินเทาและทางเกวียนเหลาใด ใชไมไดก็ดี ทางเหลานั้น ใชไมได.
ทางทั้งหลายที่พอคาเดินเทา และพอคาเกวียน ยังใชเดินอยูเสมอ จึงใชได.
ถาทาง ๒ แพรงแยกจากกันไปแลว ภายหลังบรรจบเปนทางเดียวกัน เชนทูบ
เกวียนไซร ทางนั้นพึงกําหนดตรงที่แยกเปน ๒ แพรง หรือที่บรรจบเปน
นิมิตครั้งเดียวแลว อยากําหนดอีก. เพราะนิมิตนั้น เปนนิมิตเนื่องเปนอัน
เดียวกัน ถาทาง ๔ แพรงออมรอบวัดอยูแลวแยกไปในทิศทั้ง ๔ กําหนดทาง
หนึ่งตรงทามกลางแลว จะกําหนดอีกทางหนึ่ง ไมควร. เพราะนิมิตรนั้น
เปนนิมิตรเนื่องเปนอันเดียวกัน. แตจะกําหนดทางที่ผานทะแยงมุมไปเปนนิมิต
ในคานอื่น ควรอยู. สวนทางที่ลัดผานทามกลางวัดที่อยูไป ไมควรกําหนด.
เมื่อกําหนดแลว วัดที่อยูยอมอยูบนนิมิต. ถาภิกษุทั้งหลายจะทําทางลอคาน
ในแหงทางเกวียนเปนนิมิต ทางยอมอยูภายนอกสีมา, ถาจะทําทางลอดานนอก
เปนนิมิต ทางลอดานนอกเที่ยว ยอมอยูภายนอกสีมา. ทางที่เหลือนับเขาภาย
ในสีมา. อันพระวินัยธรผูจะกําหนดทางเปนนิจ สมควรกําหนดโดยชื่ออยาง
ใดอยางหนึ่งในชื่อวา มคฺโค, ปนฺโถ ปโถ, ปชฺโช เปนอาทิ. ทางที่ไปได
รอบวัดที่อยู โดยสัณฐานดังดู กําหนดเปนนิมิตในทิศหนึ่งแลว จะกําหนด
ในทิศอื่นไมควร.
วินิจฉัยในวัมมิกนิมิต
จอมปลวก โดยกําหนดอยางเล็กที่สุด แมเกิดในวันนั้น สูง ๘ นิ้ว
ขนาดเทาเขาโค ก็ใชได. ยอมกวานั้น ใชไมได เขื่องกวานั้นขึ้นไป แมเทา
กับภูเขาหิมพานต ใชได. แตกําหนดจอมปลวกที่ติดกันเปนพืดเดียวทั้งลอม
รอบวัดอยู เปนนิมิตในทิศหนึ่งแลว จะกําหนดในทิศอื่นอีก ไมควร.
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วินิจฉัยในนทีนิมิต:ในสมัยแหงพระราชาผูทรงธรรม เมื่อฝนตกติด ๆ กันอยางนี้คือ ทุก
กึ่งเดือน ทุก ๑๐ วัน ทุก ๕ วัน พอฝนหายแลว กระแสแหงแมน้ําใด ขาดแหง
แรน้ํานี้ ไมนับเปนแมน้ํา. แตในคราวฝนเชนนี้ กระแสแหงแมน้ําใดไหลไม
ขาด ตลอดฤดูฝน ๔ เดือน ลึกพอจะเปยกอันตรวาสกของนางภิกษุณี ผูนุงหม
ไดปริมณฑล ๓ ลุยขาม ณ เอกเทศแหงใดแหงหนึ่ง, แมน้ํานี้นับวาเปนแมน้ํา,
ชนิดนี้แล ก็แมน้ําใด โอบรอบวัดที่อยู โดยสัณฐานดังทูบเกวียนก็ดี โดยสัณ
ฐานดังคูก็ดี คลายทาง, กําหนด แมน้ํานั้นเปนนิมิตในทิศหนึ่งแลว จะกําหนด
ในทิศอื่น ไมควร. แมในแมน้ํา ๔ สาย ซึ่งผานตัดกันและกันไป ใน ๔ ทิศ
แหงวัดที่อยู ก็มีนัยเหมือนกัน. แตจะกําหนดแมน้ําทั้ง ๔ สาย ซึ่งไมเชื่อม
ตอกันเปนนิมิต ใชได ถาชนทั้งหลายปกหลักเรียงกันเหมือนทํารั้วกั้นกระแส
นําดวยเถาวัลยและใบไมเปนตน และนําลนทวมทําบนไหลไปได จะทําใหเปน
นิมิต ควรอยู เมื่อเขาทําทํานบไมใหนําไหล แมน้ําที่ไมไหล ไมควรทําให
เปนนิมิต. ในที่ซึ่งน้ําไหล เพราะขาดน้ํา ในคราวฝนแลง หรือ
ในฤดูรอนใชได. ชนทั้งหลายชักลํารางไขน้ํามาแตแมน้ําใหญ ลํารางนั้นเปน
เชนกับแมน้ําเขิน ไหลอยูเปนกิจ ใหสําเร็จขาวกลา ๓ คราว ถึงน้ําไหลไป
ไดก็จริง แตก็ไมควรทําเปนนิมิต. สวนลํารางอันใดในชั้นเดิม แมขาดขุดชัก
มาจากแมน้ําใหญ ในกาลอื่นเซาะพังกลายเปนแมน้ํา ไหลไปไดเอง ตามทาง
ที่เขาขุดชักมานั้นแหละ โดยการตอไป เกลื่อนกลาดไปดวยสัตวน้ํา มีจรเข
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เปนอาทิ เปนแมน้ําที่จะพึงสัญจรไปไดดวยเรือเปนตน จะทําลํารางนั้น คือ
ที่กลายเปนแมน้ําแลว ใหเปนนิมิตสมควรอยู.
วินิจฉัยในอุทกนิมิตร:ในที่ซึ่งไมมีน้ํา จะตักน้ําใสใหเต็มในเรือก็ดี ในหมอก็ดี ในภาชนะ
มีอางเปนตนก็ดี แลวกําหนดใหเปนอุทกนิมิต ไมควร. น้ําที่ถึงแผนดินเทานั้น
จึงใชได. ก็น้ําถึงแผนดินนั่นแล เปนน้ําไมไหล ขังอยูในที่ทั้งหลายมีบอ สระ
เกิดเอง และทะเลสาปเปนตน. สวนน้ําในแมน้ําลึกและคลองไขน้ําเปนตนซึ่ง
ไหลใชไมได. แตในอันธกอรรถกถาแกวา น้ําที่ตองโพงขึ้น ในชลาลัยทั้ง
หลายมีบอเปนตน ซึ่งลึก ไมควรทําเปนนิมิต. คํานั้นทานกลาวไมชอบ เปน
แตเพียงความเห็นสวนตัวเทานั้น. อันน้ําที่ขังอยู โดยที่สุด แมในแองที่สุกร
ขุดไวก็ดี ในหลุมสําหรับเลนของเด็กชาวบานก็ดี น้ําที่เขาขุดหลุมในแผนดิน
แลวเอาหมอตักมาใสใหเต็มในขณะนั้นก็ดี ถาขังอยูจนถึงสวดกรรมวาจาจบได
จะนอยหรือมากก็ตามที ยอมใชได. และควรทํากองศิลาและกองทรายเปนตน
หรือเสาศิลาหรือเสาไมไวในที่นั้น เพื่อทําความหมายนิมิต ภิกษุจะทําเองหรือ
ใชผูอื่นใหทํากองศิลาเปนตนนั้นก็ควร. แตในลาภสีมา ไมควรทํา. สวน
สมานสังวาสกสีมา ยอมไมทําความเบียดเบียนใคร ๆ ยอมใหสําเร็จ เฉพาะ
วินัยกรรมของภิกษุทั้งหลายอยางเดียว: เพราะฉะนั้น ในสมานสังวาสกสีมานี้
จึงควรทําเอง หรือใหผูอื่นทํากองศิลาเปนตนได.
อรรถกถานิมิตวินิจฉัย จบ
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สมมติสีมาและนิมิตแหงสีมา
[๑๕๔] ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายไดมีความปริวิตกวา พระผูมีพระภาคเจา
ทรงบัญญัติวา ความพรอมเพรียงมีเพียงชั่วอาวาสเดียวเทานั้นแลวไดมีความ
ปริวิตกตอไปวา อาวาสหนึ่งกําหนดเพียงเทาไร จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตใหสมมติสีมา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลพึงสมมติสีมาอยางนี้:วิธีสมมติสีมา
ชั้นตนพึ่งทักนิมิต คือ ปพพตนิมิต ปาสาณนิมิต วนนิมิต รุกขนิมิต
มัคคนิมิต วัมมิกนิมิต นทีนิมิต อุทกนิมิต ครั้นทักนิมิตแลว ภิกษุผูฉลาด
ผูสามารถพึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:กรรมวาจาสมมติสีมา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา นิมิตระบุไว โดยรอบ
แลวเพียงไร ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงสมมติสีมา
ใหมีสังวาสเสมอกัน มีอุโบสถเดียวกัน ดวยนิมิตเหลานั้น นี้เปน
ญัตติ.
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา นิมิตระบุไวโดยรอบ
แลวเพียงไร สงฆสมมติอยูบัดนี้ซึ่งสีมา ใหมีสังวาสเสมอกัน
มีอุโบสถเดียวกัน ดวยนิมิตเหลานั้น การสมมติสีมาใหมีสังวาส
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เสมอกัน มีอุโบสถเดียวกัน ดวยนิมิตเหลานั้น ชอบแกทานผูใด
ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด.
สีมาอันสงฆสมมติใหมีสังวาสเสมอกัน มึอุโบสถเดียวกัน
แลว ดวยนิมิตเหลานั้น ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรง
ความนี้ไวดวยอยางนี้.
เรื่องสมมติสีมาใหญเกินขนาด
[๑๕๕] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคดียคิดวา พระผูมีพระภาคเจา
ทรงอนุญาตการสมมติสีมาแลว จึงสมมติสีมาใหญเกินถึง ๔ โยชนบาง ๕ โยชน
บาง ๖ โยชนบาง ภิกษุทั้งหลายจะมาทําอุโบสถ ยอมมาถึงตอเมื่อกําลังสวด
ปาติโมกขบาง มาถึงตอเมื่อสวดจบบาง แรมคืนอยูในระหวางทางบาง จึงพา
กันกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุ
ทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงสมมติสีมาใหญเกินถึง ๔ โยชน
หรือ ๖ โยชน รูปใดสมมติ ตองอาบัติทุกกฏ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหสมมติสีมามีประมาณ ๓ โยชน
เปนอยางยิ่ง.
เรื่องสมมติสีมาครอมแมน้ํา
[๑๕๖] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียสมมติสีมาครอมแมน้ํา ภิกษุ
ทั้งหลายจะมาทําอุโบสถ ถูกน้ําพัดไปก็มี บาตรถูกน้ําพัดไปก็มี จีวรถูกน้ําพัด
ไปก็มี จึงพากันกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูสีพระภาคเจา
รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงสมมติสีมาครอม
แมน้ํา รูปใดสมมติ ตองอาบัติทุกกฏ.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหสมมติสีมาครอมแมน้ําที่มีเรือจอด
ประจําหรือมีสะพานถาวร.
เรื่องสมมติโรงอุโบสถ
[๑๕๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายสวดปาติโมกขตามบริเวณ
วิหารโดยมิไดกําหนดที่ พระอาคันตุกะทั้งหลายไมรูวา วันนี้พระสงฆจักทํา
อุโบสถที่ไหน จึงพากันกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงสวดปาติโมกข
ตามบริเวณวิหารโดยมิไดกําหนดที่ รูปใดสวด ตองอาบัติทุกกฏ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหสมมติวิหาร เรือนมุงแถบเดียว
เรือนชั้น เรือนโลน หรือถา ที่สงฆจํานงใหเปนโรงอุโบสถแลวทําอุโบสถ.
เรื่องสมมติโรงอุโบสถ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แล พึงสมมติโรงอุโบสถอยางนี้.
ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรม
วาจาวา ดังนี้:กรรมวาจาสมมติโรงอุโบสถ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรั่งของ
สงฆถึงที่แลว สงฆพึงสมมติวิหารมีชื่อนี้ ใหเปนโรงอุโบสถ นี้เปน
ญัตติ.
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ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆสมมติอยูบัดนิ้ ซึ่ง
วิหารมีชื่อนี้ ใหเปนโรงอุโบสถ การสมมติวิหารมีชื่อนี้ใหเปนโรงอุโบสถชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด
ทานผูนั้นพึงพูด.
วิหารมีชื่อนี้อันสงฆสมมติใหเปนโรงอุโบสถแลว ชอบแก
สงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.
กรรมวาจาสมมติโรงอุโบสถ จบ
เรื่องสมมติโรงอุโบสถ ๒ แหงในอาวาสเดียวกัน
[๑๕๘] ก็โดยสมัยนั้นแล ในอาวาสแหงหนึ่ง สงฆสมมติโรงอุโบสถ
๒ แหง ภิกษุทั้งหลายประชุมกันในโรงอุโบสถทั้ง ๒ ดวยตั้งใจวา สงฆจักทํา
อุโบสถที่นี้ สงฆจักทําอุโบสถ ณ ที่นี้ จึงพากันกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมี
พระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสหามแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้ง
หลายในอาวาสแหงหนึ่ง สงฆไมพึงสมมติโรงอุโบสถ ๒ แหง รูปใดสมมติ
ตองอาบัติทุกกฏ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหถอนโรงอุโบสถแหงหนึ่งแลวทํา
อุโบสถในโรงอุโบสถแหงหนึ่ง.
วิธีถอนโรงอุโบสถ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แล พึงถอนโรงอุโบสถอยางนี้.
ภิกษุแมผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรม
วาจา วาดังนี้:-
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กรรมวาจาถอนโรงอุโบสถ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรั่งของ
สงฆถึงที่แลว สงฆพึงถอนโรงอุโบสถมีชื่อนี้ นั้นเปนญัตติ.
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆถอนอยูบัดนี้ ซึ่ง
โรงอุโบสถมีซึ่งนี้ การถอนโรงอุโบสถมีชื่อนี้ ชอบแกทานผูใด
ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด.
โรงอุโบสถมีชื่อนี้อันสงฆถอนแลว ชอบแกสงฆ เหตุนั้น
จึงนิ่งขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้.
สมมติโรงอุโบสถเล็กเกินขนาด
[๑๕๙] ก็โดยสมัยนั้นแล ในอาวาสแหงหนึ่ง สงฆสมมติโรงอุโบสถ
เล็กเกินขนาด ถึงวันอุโบสถภิกษุสงฆลงประชุมกันมาก ภิกษุทั้งหลายตองนั่ง
ฟงปาติโมกขในพื้นที่ซึ่งมิไดสมมติ จึงภิกษุเหลานั้นไดหารือกันวา พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติไววา พึงสมมติโรงอุโบสถแลว จึงทําอุโบสถ ดังนี้
ก็พวกเรานั่งฟงปาติโมกขในพื้นที่ซึ่งมิไดสมมติ อุโบสถเปนอันพวกเราทําแลว
หรือไมเปนอันทําหนอ จึงพากันกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา พระ
ผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั่งในพื้นที่
ซึ่งสมมติแลวก็ตาม มิไดสมมติก็ตาม เพราะไดฟงปาติโมกข ฉะนั้นอุโบสถ
ยอมเปนอันเธอไดทําแลวเหมือนกัน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล
สงฆจงสมมติพื้นที่ดานหนาโรงอุโบสถใหใหญเทาที่จํานง.
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วิธีสมมติพื้นที่ดานหนาโรงอุโบสถ
ดูกอนภิกษุทั้งพลาย ก็แล พึงสมมติพื้นที่คานหนาโรงอุโบสถอยางนี้
พึงทักนิมิตกอน ครั้นทักนิมิตแลว ภิกษุผูฉลาด ผูสารารถ พึง
ประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:กรรมวาจาสมมติพื้นที่ดานหนาโรงอุโบสถ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา นิมิตระบุไวแลว โดย
รอบเพียงไร ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงสมมติ
พื้นที่ดานหนาโรงอุโบสถ ดวยนิมิตเหลานั้น นี้เปนญัตติ.
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา นิมิตระบุไวแลวโดยรอบ
เพียงไร สงฆสมมติอยูบัดนี้ ซึ่งพื้นที่ดานหนาโรงอุโบสถ ดวย
นิมิตเหลานั้น การสมมติพื้นที่ดานหนาโรงอุโบสถดวยนิมิตเหลานั้น
ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทาน
ผูนั้นพึงพูด.
พื้นที่ดานหนาโรงอุโบสถอันสงฆสมมติแลว ดวยนิมิตเหลา
นั้น ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยาง
นี้.
พระเถระลงประชุมกอน
[๑๖๐] ก็โดยสมัยนั่นแล ในวันอุโบสถ นวกะภิกษุทั้งหลายในอาวาส
แหงหนึ่งประชุมกันกอนแลวหลีกไป ดวยนึกวาพระเถระทั้งหลายยังไมมากอน
ตอเวลาพลบค่ําจึงทําอุโบสถได ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระ-
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ภาคเจา พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ใน
วันอุโบสถ เราอนุญาตใหภิกษุผูเถระทั้งหลายลงประชุมกอน.
ภิกษุหลายวัดทําอุโบสถรวมกัน
[๑๖๑] ก็โดยสมัยนั้นแล อาวาสในพระนครราชคฤหหลายแหง มี
สีมาอันเดียวกัน ภิกษุทั้งหลายในอาวาสเหลานั้น วิวาทกันวา ขอสงฆจงทํา
อุโบสถในอาวาสของพวกเรา ขอสงฆจงทําอุโบสถในอาวาสของพวกเรา ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะ
ภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลายอาวาสในพระนครราชคฤหนี้ก็หลายแหง มี
สีมาอันเดียวกัน ภิกษุทั้งหลายในอาวาสเหลานั้นวิวาทกันวา ขอสงฆจงทําอุโบสถ
ในอาวาสของพวกเรา ขอสงฆจงทําอุโบสถในอาวาสของพวกเรา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทุก ๆ รูปพึงประชุมทําอุโบสถแหงเดียวกัน ก็หรือภิกษุ
ผูเถระอยูในอาวาสใด พึงประชุมทําอุโบสถในอาวาสนั้น แตสงฆเปนวรรคไม
พึงทําอุโบสถ รูปใดทํา ตองอาบัติทุกกฏ.
พระมหากัสสปเถระเดินทางไปทําอุโบสถ
[๑๖๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ทานพระมหากัสสปมาจากอันธกวินทวิหาร
สูพระนครราชคฤห เพื่อทําอุโบสถ ในระหวางทางขามแมน้ํา ไดถูกน้ําพัด
ไปเล็กนอย จีวรของทานเปยก ภิกษุทั้งหลายไดถามทานพระมหากัสสปวา
อาวุโส เพราะเหตุไร จีวรของทานจึงเปยก ? ทานตอบวา อาวุโสทั้งหลาย ผม
มาจากอันธกวินทวิหารสูพระนครราชคฤห เพื่อทําอุโบสถ ณ ที่นี้ ไดขามแมน้ํา
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ในระหวางทาง ถูกน้ําพัดไปเล็กนอย เพราะเหตุนั้น จีวรของผมจึงเปยก
ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจา
รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สีมานั้น ใดอันสงฆสมมติไวแลว
ใหมีสังวาสเสมอกัน มีอุโบสถเดียวกัน สงฆจงสมมติสีมานั้น ใหเปนแดนไม
อยูปราศจากไตรจีวร.
วิธีสมมติติจีวราวิปปวาส
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แล พึงสมมติติจีวราวิปปวาสสีมาอยางนี้.
ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:กรรมวาจาสมมติติจีวราวิปปวาส
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สีมานั้นใดอันสงฆสมมติไว
แลวใหมีสังวาสเสมอกัน มีอุโบสถเดียวกัน ถาความพรอมพรั่งของ
สงฆถึงที่แลว สงฆพึงสมมติสีมานั้น ใหเปนแดนไมอยูปราศจาก
ไตรจีวร นี้เปนญัตติ.
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สีมานั้นใดอันสงฆสมมติ
ไวแลวใหมีสังวาสเสมอถัน มีอุโบสถเดียวกัน สงฆสมมติอยูบัดนี้
ซึ่งสีมานั้น ใหเปนแดนไมอยูปราศจากไตรจีวร การสมมติสีมานี้
ใหเปนแดนไมอยูปราศจากไตรจีวร ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึง
เปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด.
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สีมานี้สงฆสมมติใหเปนแดนไมอยูปราศจากไตรจีวรแลว
ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้.
สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายทราบวา พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาต
การสมมติติจีวราวิปปวาสแลว จึงเก็บจีวรไวในละแวกบาน จีวรเหลานั้นหาย
บาง ถูกไฟไหมบาง ถูกหนูกัดบาง ภิกษุทั้งหลายมีแตผาไมดี มีจีวรเศราหมอง.
ภิกษุทั้งหลายจึงถามกันอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย เพราะเหตุไร พวก
ทานจึงมีแตผาไมดี มีจีวรเศราหมองเลา ?
ภิกษุเหลานั้นตอบวา อาวุโสทั้งหลาย พวกผมทราบวา พระผูมีพระ
ภาคเจาทรงอนุญาตการสมมติติจีวราวิปปวาสแลว จึงเก็บจีวรไวในละแวกบาน
ณ ตําบลนี้ จีวรเหลานั้นหายเสียบาง ถูกไฟไหมบาง ถูกหนูกัดบาง เพราะ
เหตุนั้น พวกผมจึงมีแตผาไมดี มีจีวรเศราหมอง.
ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สีมานั้นใดอันสงฆสมมติ
ไวแลวใหมีสังวาสเสมอกัน สงฆจงสมมติสีมานั้นใหเปนแดนไมอยูปราศจาก
ไตรจีวร เวนบานและอุปจารแหงบาน.
วิธีสมมติติจีวราวิปปวาส
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แล พึงสมมติติจีวราวิปปวาสสีมาอยางนี้.
ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:-
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กรรมวาจาสมนติติจีวราวิปปวาส
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สีมานั้นใดอันสงฆสมมติ
ไวแลว ใหมีสังวาสเสมอกัน มีอุโบสถเดียวกัน ถาความพรอมพรั่ง
ของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงสมมติสีมานั้น ใหเปนแดนไมอยูปราศจากไตรจีวร เวนบานและอุปจารแตงบาน นิเปนญัตติ.
ทานเจาขา ขอสงฆจงพึงขาพเจา สีมานั้นใดอันสงฆสมมติ
ไวแลวใหมีสังวาสเสมอกัน มีอุโบสถเดียวกัน สงฆสมมติอยู บัดนี้
ซึ่งสีมานั้น ใหเปนแดนไมอยูปราศจากไตรจีวร เวนบานและอุปจารแหงบาน การสมมติสีมานี้ใหเปนแดนไมอยูปราศจากไตรจีวร
เวนบานและอุปจารแหงบาน ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผู
นิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด.
สีมานั้นสงฆสมมติใหเปนแดนไมอยูปราศจากไตรจีวร เวน
บานและอุปจารแหงบานแลว ชอบแกสงฆเหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจา
ทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้.
[๑๖๓] พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย เมื่อภิกษุจะสมมติสีมา พึงสมมติสมานสังวาสสีมากอน ภายหลังจึงสมมติ
ติจีวราวิปปวาส เมื่อจะถอนสีมา พึงถอนติจีวราวิปปวาสกอน ภายหลังจึงถอน
สมานสังวาสสีมา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แล พึงถอนติจีวราวิปปวาสอยางนี้.
ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรม
วาจา วาดังนี้:-
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กรรมวาจาถอนติจีวราวิปปวาส
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา แดนไมอยูปราศจากไตร
จีวรนั้นใด อันสงฆสมมติไวแลว ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว
สงฆพึงถอนแดนไมอยูปราศจากไตรจีวรนั้น นี้เปนญัตติ.
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา แดนไมอยูปราศจากไตร
จีวรนั้นใด อันสงฆสมมติไวแลว สงฆถอนอยูบัดนี้ซึ่งแดนไมอยู
ปราศจากไตรจีวรนั้น การถอนแดนไมอยูปราศจากไตรจีวรนั้น ชอบ
แกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้น
พึงพูด.
แดนไมอยูปราศจากไตรจีวรนั้น สงฆถอนแลว ชอบแก
สงฆเหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้.
วิธีถอนสมานสังวาสสีมา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แล พึงถอนสมานสังวาสสีมาอยางนี้.
ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรม
วาจา วาดังนี้:กรรมวาจาถอนสมานสังวาสสีมา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สีมานั้นใดอันสงฆสมมติ
ไวแลว ใหมีสังวาสเสมอกัน ใหมีอุโบสถเดียวกัน ถาความพรอม
พรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆฟงถอนสีมานั้น นี้เปนญัตติ.
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ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สีมานั้นใดอันสงฆสมมติ
ไวแลว ใหมีสังวาสเสมอกัน ใหมีอุโบสถเดียวกัน สงฆถอนอยู บัด
นี้ซึ่งสีมานั้น การถอนสมามีสังวาสเสมอกัน มีอุโบสถเดียวกันนี้
ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทาน
ผูนั้นพึงพูด.
สีมามีสังวาสเสมอกัน มีอุโบสถเดียวกันนั้น อันสงฆถอน
แลว ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.
อพัทธสีมา
[๑๖๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆยังไมไดสมมติ ยังไมไดกําหนด
สีมา ภิกขุเขาอาศัยบานหรือนิคมใดอยู เขตของบานนั้น เปนคามสีมาบาง เขต
ของนิคมนั้น เปนนิคมสีมาบาง สีมานี้มีสังวาสเสมอกัน มีอุโบสถเดียวกัน
ในบานหรือนิคมนั้น.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาในปาหาคนตั้งบานเรือนเมื่อได ชั่ว ๗ อัพภันดร
โดยรอบ เปนสัตตัพภันตรสีมา สีมานี้มีสังวาสเสมอกัน มีอุโบสถเดียวกันใน
ปานั้น.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมน้ําทั้งหมด สมมติเปนสีมาไมได สมุทรทั้ง
หมด สมมติเปนสีมาไมได ชาตสระทั้งหมด สมมติเปนสีนาไมได.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในแมน้ํา ในสมุทร หรือในชาตสระ ชั่ววัก
น้ําสาด โดยรอบแหงบุรุษผูมีกําลังปานกลาง เปนอุทกุกเขปสีมา สีมานี้มีสังวาส
เสมอกัน มีอุโบสถเดียวกัน ในนานน้ํานั้น.
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สีมาสังกระ สีมาคาบเกี่ยว
[๑๖๕] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียสมมติสีมาคาบเกี่ยวสีมา ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สีมาอันภิกษุเหลาใดสมมติไวกอนแลว
กรรมนั้นของภิกษุเหลานั้นเปนธรรม ไมกําเริบ ควรแกฐานะ สีมาอันภิกษุ
เหลาใดสมมติแลวในภายหลัง กรรมนั้นของภิกษุเหลานั้นไมเปนธรรม กําเริบ
ไมควรแกฐานะ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงสมมติสีมาคาบเกี่ยวสีมา รูปใดสมมติ
คาบเกี่ยว ตองอาบัติทุกกฏ.
สีมาสังกระ สีมาทับสีมา
สมัยตอมา พระฉัพพัคคียสมมติสีมาทับสีมา ภิกษุทั้งหลายกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สีมาอันภิกษุเหลาใดสมมติไวกอนแลว กรรมนั้น ของภิกษุ
เหลานั้นเปนธรรม ไมกําเริบ ควรแกฐานะ สีมาอันภิกษุเหลาใดสมมติแลว
ในภายหลัง กรรมนั้นของภิกษุเหลานั้นไมเปนธรรม กําเริบ ไมควรแกฐานะ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงสมมติสีมาทับสีมา รูปใดสมมติทับ
ตองอาบัติทุกกฏ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุผูจะสมมติสีมา เวน สีมันตริก
ไวแลวสมมติสีมา.
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อรรถกถาวิธีผูกมหาสีมา
ก็แลสงฆจะสมมติสีมา ดวยนิมิต ๘ อยางนี้ ไมคละกันก็ดี คละสลับ
กันก็ดี ควรทั้งนั้น. สีมานั้นที่สมมติผูกอยางนั้น ไมเปนอันผูก ดวยนิมิตเดียว
หรือ ๒ นิมิต. สวนสีมาที่ผูกดวยนิมิตมีประการดังกลาวแลว ตั้งแต ๓ ขึ้นไป
ถึง ๑๑๐ นิมิตยอมเปนอันผูก, สีมานั้น ที่ผูกดวยนิมิต ๓ มีสัณฐานดังกระจับ, ที่
ผูกดวยนิมิต ๔ เปนสี่เหลี่ยมจตุรัสบาง มีสัณฐานดังกระจับ, พระจันทรครึ่งดวง
และตะโพนเปนตนบาง ที่ผูกดวยนิมิตมากกวานั้น มีสัณฐานตาง ๆ กันบาง.
พระมหาสุมัตเถระกลาววา อันภิกษุทั้งหลายผูประสงคจะผูกสีมานั้น
พึงถามภิกษุทั้งหลายในวัด ที่อยูใกลเคียงกันทั้งหลาย ถึงเขตกําหนดสีมาแหงวัด
ที่อยูนั้น ๆ เวนสีมันตริกแหงสีมาของวัดที่อยูทั้งหลายที่ผูกสีมา เวนอุปจารแหง
สีมาของวัคที่อยูทั้งหลายที่ไมไดผูกสีมาเสีย จวบสมัยไมเปนที่ทองเที่ยวของ
ภิกษุทั้งหลายผูจาริกไปในทิศ, ถาประสงคจะผูกสีมาในคามเขตตําบลหนึ่ง. วัด
ที่อยูเหลาใด ในคามเขตนั้น ผูกสีมาแลว พึงสงขาวแกภิกษุทั้งหลายในวัดที่
อยูเหลานั้นวา เราทั้งหลายจักผูกสีมา ในวันนี้ ทานทั้งหลายอยาออกจากเขต
กําหนดสีมาของตน ๆ.
วัดที่อยูเหลาใดในคามเขตนั้น ไมไดผูกสีมา พึงนิมนตภิกษุทั้งหลาย
ในวัดที่อยูเหลานั้นใหประชุมรวมเปนหมูเดียวกัน พึงไหนําฉันทะของภิกษุทั้ง
หลายผูควรแกฉันทะมา. ถาปรารถนาจะกันคามเขต แมเหลาอื่นไวภายในสีมา
ไซร ภิกษุเหลาใดอยูในคามเขตเหลานั้น แมภิกษุเหลานั้นตองมา เมื่อไมมา
ตองนําฉันทะมา.
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ฝายพระมหาปทุมเถระกลาววา ขึ้นชื่อวาคามเขตตาง ๆ ยอมเปนเชน
กับสีมาที่ผูกตางแผนกกัน. ฉันทะและปาริสุทธิยอมไมมาจากคามเขตนั้น ๆ, แต
ภิกษุทั้งหลายผูอยูภายในนิมิตองมา ดังนี้. แลวกลาวเสริมอีกวา ในเวลาสมมติ
สมานสังวาสกสีมา การมาก็ตาม ไมมาก็ตาม ของภิกษุเหลานั้น ยอมควร.
แตในเวลาสมมติอวิปปวาสสีมา ภิกษุทั้งหลายผูอยูภายในนิมิต ตองมา. เมื่อไม
มา ตองนําฉันทะมา. ก็แลเมื่อภิกษุทั้งหลายประชุมกันแลว ฉันทะของภิกษุผู
ควรแกฉันทะไดนํามาแลว อยางนั้น พึงวางอารามิกบุรุษ และสามเณรเขื่อง ๆ
ไวในทางเหลานั้น และในที่ทั้งหลายมีทาน้ําและประตูบานเปนตน เพื่อนําภิกษุ
อาคันตุกะมาเขาหัตถบาสเร็ว ๆ และเพื่อกันไวภายนอกสีมา แลวพึงตีกลอง
สัญญา หรือปาสังขสัญญา แลวผูกสีมาดวยกรรมวาจาวา สุณาตุ เม ภนฺเต
สงฺโฆ เปนตน ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในลําดับแหงการกําหนดนิมิต.
ในเวลาที่จบกรรมวาจานั่นเอง กันนิมิตทั้งหลายไวภายนอก สีมายอมหยงลงไป
ในเบื้องลางลึกถึงน้ํารองแผนดินเปนที่สุด.
อรรถกถาวิธีผุกมหาสีมา จบ
อรรถกกถาวิธีผูกขัณฑสีมา
ภิกษุทั้งหลายผูจะสมมติสังวาสกสีมานี้ ควรผูกขัณฑสีมากอน เพื่อทํา
สังฆกรรมทั้งหลายมีบรรพชาและอุปสมบทเปนตน ไดสะดวก, ก็แลเมื่อจะผูก
ขัณฑสีมานั้น ตองรูจักวัตร. ก็ถาจะผูกในวัดที่อยูที่ทายกสรางใหประดิษฐาน
วัตถุทั้งปวง มีตนโพธิ์ เจดียและหอฉันเปนตนเสร็จแลว อยาผูกตรงกลางวัด.
ที่อยูอันเปนสถานที่ประชุมของชนมาก พึงผูกในโอกาสอันสงัด ที่สุดทายวัดที่
อยู. เมื่อจะผูกในวัดที่อยูที่ทายกไมไดสราง พึงกะที่ไวสําหรับวัตถุทั้งปวง มี
ตนโพธิ์และเจดียเปนตนไวแลว เมื่อประดิษฐานวัตถุทั้งหลายเสร็จแลว ขัณฑ-
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สีมาจะอยูในโอกาสอันสงัดสุดทายวัดที่อยูดวยประการใด พึงผูกดวยประการนั้น
เถิด. ขัณฑสีมานั้นโดยกําหนดอยางต่ําที่สุดถาจุภิกษุได ๒๑ รูป ใชได. ยอม
กวานั้น ใชไมได, ที่ใหญแมจุภิกษุจํานวนพัน ก็ใชได. เมื่อจะผูกขัณฑสีมา
นั้น พึงวางศิลาที่ควรเปนนิมิตไดไวโดยรอบโรงที่จะผูกสีมา. อยายืนอยูใน
ขัณฑสีมา ผูกมหาสีมา, อยายืนอยูในมหาสีมา ผูกขัณฑสีมา. แตตองยืนอยู
เฉพาะในขัณฑสีมา ผูกขัณฑสีมา, ตองยืนอยูเฉพาะในมหาสีมา ผูกมหาสีมา.
อรรถกถาวิธีผูกมหาสีมา จบ
อรรถกถาวิธีผูกสีมา ๒ ชั้น
ในสีมา ๓ ชนิดนั้น มีวิธีผูก ดังตอไป:พึงกําหนดนิมิตทั้งหลายโดยรอบอยางนี้วา ศิลานั่น เปนนิมิต แลว
ผูกสีมาดวยกรรมวาจา. ลําดับนั้น พึงทําอวิปปวาสกรรมวาจาซ้ําลง เพื่อทํา
ขัณฑสีมานั้น แลใหมั่นคง. จริงอยู เมื่อทําอยางนั้นแลว ภิกษุทั้งหลายผูมา
ดวยคิดวา เราทั้งหลาย จักถอนสีมา จักไมอาจถอน. ครั้นสมมติสีมาแลว
พึงวางศิลาหมาย สีมันตริกไวภายนอก. สีมันตริก วาโดยสวนแคบที่สุด
ประมาณศอก ๑ จึงควร. ในกุรุนทีแกวา แมประมาณคืบ ๑ ก็ควร ใน
มหาปจจรีแกวา แมประมาณ ๔ นิ้วก็ควร. ก็ถาวัดที่อยูใหญ ควรผูกขัณฑสีมา
ไว ๒ แหงก็ได ๓ แหงก็ได เกินกวานั้นก็ได. ครั้นสมมติขัณฑสีมาอยางนั้นแลว
ในเวลาจะสมมติมหาสีมา พึงออกจากขัณฑสีมา ยืนอยูในมหาสีมา กําหนด
ศิลาหมายสีมันตริก เดินวนไปโดยรอบ, ลําดับนั้น พึงกําหนดนิมิตทั้งหลาย
ที่เหลือแลวอยาละหัตถบาสกัน พึงสมมติสมานสังวาสกสีมาดวยกรรมวาจาแลว
ทําอวิปปวาสกรรมวาจาดวย เพื่อทําสมานสังวาสกสีมานั้นใหมั่นคง.
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จริงอยู เมื่อทําอยางนั้นแลว ภิกษุทั้งหลายผูมาดวยคิดวาเราทั้งหลาย
จักถอนสีมา จักไมสามารถถอนได. แตถากําหนดนิมิตแหงขัณฑสีมาแลว
ลําดับนั้น จึงกําหนดนิมิตที่สีมันตริกแลวกําหนดนิมิตแหงมหาสีมา. ครั้น
กําหนดนิมิตใน ๓ สถานอยางนี้แลว, ปรารถนาจะผูกสีมาใด. จะผูกสีมานั้น.
กอนก็ควร. แมเมื่อเปนเชนนั้น. ก็ควรผูกตั้งตนขัณฑสีมาไปโดยนัยตามที่
กลาวแลว.
ก็บรรดาสีมาทั้งหลายที่สงฆผูกอยางนั้น ภิกษุทั้งหลาย ผูสถิตอยูใน
ขัณฑสีมา ยอมไมทําใหเสียกรรมของเหลาภิกษุผูทํากรรมในมหาสีมา, หรือผู
สถิตอยูในมหาสีมา ยอมไมทําใหเสียกรรมของเหลาภิกษุผูทํากรรมในขัณฑสีมา
อนึ่งภิกษุผูสถิตอยูในสีมันตริก ยอมไมทําใหเสียกรรมของเหลาภิกษุทั้ง ๒ พวก
แตภิกษุผูสถิตในสีมันตริก ยอมทําใหเสียกรรมของเหลาภิกษุผูสถิตในคามเขต
กระทํากรรม, จริงอยูสีมันตริกยอมควบถึงคามเขต.๑
อรรถกถาวิธีผูกสีมา ๒ ชั้น จบ
อรรถกถาวิธีผูกสีมาบนศิลาดาดเปนตน
อันที่จริง ธรรมดาสีมานั้น ซึ่งภิกษุสงฆผูกแลวบนพื้นแผนดินอยาง
เดียวเทานั้น จึงจัดวาเปนอันผูก หามิได. โดยที่แท สีมาที่ภิกษุสงฆผูกไวบน
ศิลาดาดก็ดี ในเรือนคือกุฎีก็ดี ในกุฎีที่เรนก็ดี ในปราสาทก็ดี บนยอดเขาก็ดี
จัดวาเปนอันผูกแลวเหมือนกันทั้งนั้น.
ในสถานที่เหลานั้น เมื่อภิกษุทั้งหลายจะผูกบนศิลาดาด อยาสกัดรอย
หรือขุดหลุมดังครก บนหลังศิลาทําใหเปนนิมิต. ควรวางศิลาที่ไดขนาดเปน
๑. ตามนัยโยชนาแปลวา . . . ยอมถึงความเปนคามเขต.
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นิมิตแลวกําหนดใหเปนนิมิต, สมมติดวยกรรมวาจา. ในเวลาจบกรรมวาจา
สีมายอมหยั่งลงไปถึงน้ํารองแผนดินเปนที่สุด. ศิลาที่เปนนิมิตจะไมตั้งอยูในที่
เดิม เพราะฉะนั้น ควรทํารอยใหปรากฏโดยรอบ หรือสกัดเจาะศิลาที่มุมทั้ง ๔
หรือจารึกอักษรไววา ตรงนี้เปนแดนกําหนดสีมา ก็ได. ภิกษุบางพวกริษยา
จุดไฟขึ้น ดวยคิดวา จักเผาสีมาเสีย ยอมไหมแตศิลา สีมาหาไหมไม.
เมื่อจะผูกในเรือนคือกุฎีเลา อยากําหนดฝาเปนนิมิต ควรวางศิลาเปน
นิมิต กะสถานที่วางพอจุภิกษุ ๒๑ รูปไวขางในแลวสมมติสีมาเถิด. รวมในฝา
เทานั้น ยอมเปนสีมา. ถาในรวมในฝาไมมีที่วางพอจุภิกษุได ๒๑ รูป ควร
วางศิลานิมิตที่หนามุขก็ได แลวสมมติสีมา. ถาแมหนามุขนั้นไมพอ ควรวาง
นิมิตทั้งหลายในที่ซึ่งน้ําตกจากชายคาภายนอก แลวจึงสมมติสีมา. ก็เมื่อสมมติ
สีมาอยางนั้น เรือนคือกุฎีทั้งหมด เปนอันตั้งอยูในสีมาแท.
เมื่อจะผูกในกุฎีที่เรน ซึ่งมีฝา ๔ ดานเลา อยากําหนดฝาเปนนิมิต ควร
กําหนดแตศิลา. เมื่อขางในไมมีที่วาง ควรวางนิมิตทั้งหลายไวที่หนามุขก็ได.
ถาหนามุขยังไมพอ ควรวางศิลานิมิตทั้งหลายไวในที่ซึ่งน้ําตกจากชายคาในภาย
นอก แลวกําหนดนิมิตสมมติสีมา. เมื่อผูกอยางนี้ ยอมเปนสีมาทั้งภายในทั้ง
ภายนอกกุฎีที่เรน.
เมื่อจะผูกบนปราสาทเลา อยากําหนดฝาเปนนิมิต พึงวางศิลาทั้งหลาย
ไวภายในแลวสมมติสีมาเถิด. ถาภายในปราสาทไมพอ พึงวางศิลาทั้งหลายที่หนา
มุขแลวสมมติเถิด. สีมาที่สมมติอยางนี้ยอมอยูเฉพาะบนปราสาทเทานั้น. ไม
หยั่งลงไปถึงขางลาง แตถาปราสาทที่ทําบนรอดที่รอยในเสามากตน ฝาชั้นลาง
สูงขึ้นไปเนื่องเปนอันเดียวกับไมรอดทั้งหลาย โดยประการที่มีรวมในแหงนิมิต
ทั้งหลาย สีมายอมหยั่งถึงภายใต. สวนสีมาที่ผูกบนพื้นปราสาทเสาเดียว ถาบน
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ปลายเสา มีโอกาสพอจุภิกษุได ๒๑ รูป ยอมหยั่งถึงภายใต. ถาวางศิลาทั้ง
หลายในที่เปนตนวา กระดานเรียบอันยื่นออกไปจากฝาปราสาทแลวผูกสีมา ฝา
ปราสาทยอมอยูภายในสีมา, สวนการที่สีมานั้นจะหยั่งถึงภายใตหรือไมหยั่งลงไป
พึงทราบตามนัยที่กลาวแลวนั่นแล. เมื่อจะกําหนดนิมิตภายใตปราสาทเลาอยา
กําหนดฝาและเสาไมเปนนิมิต แตจะกําหนดเสาศิลาซึ่งยึดฝาไวควรอยู. สีมาที่
กําหนดอยางนี้ ยอมมีเฉพาะรวมในแหงเสาริมโดยรอบของภายใตปราสาท. แต
ถาฝาภายไตปราสาทเปนของเนื่องถึงพื้นชั้นบน สีมายอมขึ้นไปถึงชั้นบนปราสาทดวย ถาทานิมิตในที่ซึ่งน้ําตกจากชายคานอกปราสาท ปราสาททั้งหมดตั้ง
อยูในสีมา.
ถาพื้นบนยอดเขาเปนที่ควรแกโอกาส พอจุภิกษุได ๒๑ รูป ผูกสีมา
บนพื้นนั้น อยางที่ผูกบนศิลาดาด, แมภายใตภูเขาสีมายอมหยั่งลงไปถึง. โดย
กําหนดนั้นเหมือนกัน. แมบนภูเขาที่มีสัณฐานดังโคนตนตาลเลา สีมาที่ผูกไว
ขางบน ยอมหยั่งลงไปถึงขางลางเหมือนกัน. สวนภูเขาใดมีสัณฐานดังดอกเห็ด
ขางบนมีโอกาสพอจุภิกษุได ๒๑ รูป ขางลางไมมี สีมาที่ผูกบนภูเขานั้น ไม
หยั่งลงไปขางลาง. ดวยประการอยางนี้ ภูเขามีสัณฐานดังตะโพนหรือมีสัณฐาน
ดังบัณเฑาะกก็ตามที ขางลางหรือทรงกลางแหงภูเขาใด ไมมีพื้นที่เทาตัวสีมา
สีมาที่ผูกบนภูเขานั้น ไมหยั่งลงขางลาง สวนภูเขาใดมี ๒ ยอดตั้งอยูใกลกัน
บนยอดแมอันหนึ่งไมพอเปนประมาณแหงสีมา ควรกอหรือถมตรงระหวางยอด
แหงภูเขานั้นใหเต็ม ทําใหเนื่องเปนพื้นเดียวกันแลวจึงสมมติสีมาขางบน,
ภูเขาลูก ๑ คลายพังพานงู เบื้องบนภูเขานั้น ผูกสีมาได เพราะมีโอกาสไดประ
มาณเปนสีมา; ถาภายใตภูเขานั้น มีเงื้อมอากาศสีมาไมหยั่งลงไป. แตถาตรง
กลางเงื้อมอากาศนั้น มีศิลาโพรงเทาขนาดสีมา สีมายอมหยั่งลงไปถึง. และ
ศิลานั้น เปนของทั้งอยูในสีมาแท. ถาแมฝาแหงที่เรนภายใตภูเขานั้นตั้งจดถึง
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สวนยอด สีมายอมหยั่งถึง ทั้งขางลาง ทั้งขางบน ยอมเปนสีมาหมด. แตวา
ดานในที่เรนในภายโต อยูขางนอกแนวแหงแดนเปนที่กําหนดสีมาที่อยูขางบน
สีมาไมหยังไปถึงภายนอก (แหงที่เรน) ถาแมดานนอกที่เรน อยูขางในแถว
แหงแดนเปนที่กําหนดสีมาที่อยูขางบนนั้น สีมาไมหยั่งไปถึงในภายใน (แหง
ที่เรน) ถาแมขางบนภูเขานั้น มีโอกาสเปนที่กําหนดสีมาเล็ก ขางใตมีที่เรน
ใหญเกินโอกาสกําหนดสีมา สีมายอมมีเฉพาะขางบนเทานั้น ไมหยั่งลงไปถึง
ภายใต แตถาที่เรนเล็กขนาดเทาสีมาขนาดเล็กที่สุด สีมาขางบนใหญ. สีมาที่
ตั้งครอบที่เรนไวนั้น ยอมหยั่งลงไปถึง. ถาที่เรนเล็กเกินไป ไมไดขนาดกับ
สีมา สีมายอมมีเฉพาะขางบนเทานั้น ไมหยั่งลงในภายใต ถาภูเขามีสัณฐานดัง
พังพานงูนั้น พังตกสงไปเองครั้งหนึ่ง แมถาไดประมาณสีมา สวนที่ตกลงไป
ภายนอก ไมเปนสีมา. สวนที่ไมตกลงไป ถาไดประมาณสีมา ยังคงเปนสีมา.
ขัณฑสีมาเปนพื้นที่ลุม พูนถมขัณฑสีมานั้น ทําใหมีพื้นที่สูงขึ้น คง
เปนสีมาตามเดิม. ชนทั้งหลายทําเรือนในสีมา เรือนนั้นเปนอันนั้นอยูในสีมา
ดวย. ขุดสระโบกขรณีในสีมา สีมานั้น ก็คงเปนสีมาอยูนั่นเอง. หวงน้ําไหล
ทวมมณฑลสีมาไป จะผูกแครทําสังฆกรรมในยานสีมา ก็ควร. แมน้ํา มีอุโมงค
อยูภายใตสีมา. ภิกษุผูมีฤทธิ์นั่งอยูในแมน้ํามีอุโมงคนั้น ถาแมน้ํานั้นผาน
ไปกอน สีมาผูกทีหลัง, ไมยังกรรมใหเสีย. ถาผูกสีมากอน, แมน้ําผานไป
ทีหลัง, ภิกษุนั้นยังกรรมใหเสีย. อนึ่ง ภิกษุผูสถิตอยู ณ ภายใตพื้นแผนดิน
ยอมยังกรรมใหเสียเหมือนกัน. ก็ตนไทรมีอยูในลานขัณฑสีมา. กิ่งแหง
ตนไทรนั้น หรือยานไทรที่ยื่นออกจากตนไทรนั้น จดพื้นแผนดินแหงมหาสีมาก็ดี จดตนไมเปนตนที่เกิดในมหาสีมานั้นก็ดี, พึงชําระมหาสีมาใหหมดจด
แลวจึงทํากรรม หรือตัดกิ่งและยานไทรเหลานั้นเสีย กระทําใหตั้งอยูภายนอก
ก็ได. ภิกษุผูขึ้นไปบนกิ่งไมเปนตนที่ไมจดกัน ควรนํามาเขาหัตถบาส. ดวย
ประการอยางนั้น กิ่งแหงตนไมที่เกิดในมหาสีมาก็ดี ยานไทรก็ดี ยอมทั้งอยู
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ในลานแหงขัณฑสีมา ตามนัยที่กลาวแลวนั่นแล. พึงชําระสีมาใหหมดจดแลว
จึงทํากรรม หรือตัดกิ่งและยานโทรเหลานั้นเสีย กระทําใหตั้งอยูภายนอกก็ได
ตามนัยที่กลาวแลวนั่นแล. หากวาเมื่อสงฆกําลังทํากรรมในยานขัณฑสีมา ภิกษุ
บางรูปนั่งอยูบนกิ่งไมที่ทอดอยูบนอากาศยื่นเขาไปในยานสีมา เทาของเธอถึง
ภาคพื้นก็ดี สบงจีวรของเธอถูกภาคพื้นก็ดี, ไมสมควรทํากรรม. แตใหเธอ
ยกเทาทั้ง ๒ และสบงจีวรขึ้นเสียแลวทํากรรม ควรอยู. อันลักษณะนี้ บัณฑิต
พึงทราบแมตามนัยกอน. สวนเนื้อความที่แปลกกัน มีดังตอไปนี้:ใหเธอยกขึ้นแลวทํากรรมในขัณฑสีมานั้น ไมควร ตองนํามาเขาหัตถบาสแท. ถาภูเขาซึ่งตั้งอยูภายในสีมาสูงตรงขึ้นไป ภิกษุผูสถิตอยูบนภูเขานั้น
ตองนํามาเขาหัตถบาส. แมในภิกษุผูเขาไปขางในภูเขาดวยฤทธึ์ ก็มีนัยเหมือน
กัน. แทจริง สีมาที่สงฆผูกเทานั้น ไมครอบถึงประเทศทีไมไดประมาณ วัตถุ
ไมเลือกวาชนิดไรที่เกิดในพัทธสีมา ถึงกันเขาดวยความเกี่ยวพันเปนอันเดียว
กัน ในที่ใดที่หนึ่งยอมนับวาเปนสีมาทั้งนั้น.
วินิจฉัยในบทวา ติโยชนปรม นี้วา สีมาชื่อวามี ๓ โยชนเปนอยาง
ยิ่ง เพราะมี ๓ โยชนเปนประมาณอยางสูง. ซึ่งสีมามี ๓ โยชนเปนอยางยิ่งนั้น.
สีมานั้น ภิกษุผูจะสมมติตองสถิตอยูตรงกลาง สมมติใหมีโยชนกึ่งในทิศ
ทั้ง ๔ คือวัดจากที่ซึ่งตนสถิตนั้นออกไป. แตถาสถิตอยูตรงกลางแลว วัดออก
ไปทิศละ ๓ โยชน. ยอมรวมเปน ๖ โยชน. เชนนี้ ใชไมได. ภิกษุจะสมมติ
สีมา ๔ เหลี่ยมเทากัน หรือ ๓ เหลี่ยม พึงสมมติใหวัดจากมุมหนึ่งไปหามุมหนึ่ง
ไดระยะ ๓ โยชน. ก็ถาใหที่สุดรอบแหงใดแหงหนึ่งเกิน ๓ โยชนไปแมเพียง
ปลายเสนผมเดียว ตองอาบัติดวย ทั้งสีมาไมเปนสีมาดวย.
อรรถกถาวิธีผูกสีมาบนศิลาดาด จบ
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อรรถกถทีปารสีมา
วินิจฉัยในบทวา นทีปาร นี้ตอไป:ที่วา ฝง เพราะเหตุวา กั้นไว, ถามวา กั้นอะไร ? ตอบวากั้นแมน้ํา
ฝงแหงแมน้ํา ชื่อนทีปารา ความวา ซึ่งสีมาตรอบฝงแมน้ํานั้น.๑ ก็ลักษณะ
แหงแมน้ํา ในบทวา นทีปาร นี้ มีนัยดังกลาวแลวในนทีนิมิตนั่น เอง.
ขอวา ยตฺถสฺส ธุวนาวา วา มีความวา ในแมน้ําใด มีเรือสัญจร
ื้ไปมาเปนนิจ ที่ทาทั้งหลายอันยังเปนสถานที่ผูกสีมา, เรือใด โดยกําหนด
อยางเล็กที่สุด พอพาคนไปได ๓ คนทั้งคนพาย ก็ถาเรือนั้น เขานําไปขาง
เหนือหรือขางใต ดวยกรณียกิจเฉพาะบางอยางเพื่อตองการจะกลับมาอีกก็ดี
ถูกพวกขโมยลักไป แตพึงไดคืนเปนแนก็ดี อนึ่ง เรือใด ถูกพายุเชือกขาด
คลื่นซัดออกไปกลางแมน้ํา พึงนํากลับคืนมาไดแนนอนก็ดี เรือนั้น ยอมเปน
ธุวนาวาอีกเทียว. เรือเขาเข็นขึ้นบกไวในเมื่อน้ําลงงวดก็ดี เรือที่เขาเอาสิ่งของ
เปนตนวา ปูนขาวและน้ําเชื้อบรรทุกเต็มจอดไวก็ดี จัดเปนธุวนาวาได. ถา
เปนเรือแตก หรือมีแนวกระดานครากออก ยอมไมควร. แตพระมหาปทุมัต
เถระกลาววา แมหากวา ภิกษุทั้งหลายยืมเรือมาชั่วคราว จอดไวในที่ผูกสีมา
แลว กําหนดนิมิต เรือนั้นจัด เปนธุวนาวาเหมือนกัน.
๑. ฎีกาและโยชนา แกปารยติวา อชฺโฌตฺถรติ และวาที่เปนปารา มิใชปาร เอาฝง
โนน ก็เพราะเพงเอาสีมาศัพท ดังนั้นนาจะแปลวา สีมาชื่อวา ครอม ก็เพราะยอมครอม ถาม
วา
ยอมครอมอะไร ? ตอบวา ยอมครอมแมน้ํา. สีมาครอมแมน้ํา ชื่อนทีปารสีมา. ซึ่งนทีปาร
สีมานั้น.
อธิบายวา ซึ่งสีมาอันครอมแมน้ําอยู. อนึ่งบาลีตรงนี้เปน นทีปารสีม แต ยุ. และสี. เปน
นทีปาร สีม อยางในอรรถกถา.
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ในบทวา ธุวนาวา นั้น พระมหาสุมัตเถระแกวา นิมิตก็ดีสีมาก็ดี
ยอมไปดวยกรรมวาจา หาไดไปดวยเรือไม, แตพระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาต
ธุวนาวาไว, เพราะฉะนั้น ตองเปนเรือประจําแท ๆ จึงจะสมควร.
ขอวา ธุวเสตุ วา มีความวา แมน้ําใด มีสะพานสําหรับพวกคน
เดินเทา ซึ่งทําเสร็จดวยไมขนานกัน หรือเรียบดวยแผนกระดานก็ดี มีสะพาน
ใหญควรแกการสัญจรแหงสัตวพาหนะ มีชางและมาเปนตนก็ดี ชั้นที่สุด แม
สะพานที่พอเดินไปไดคนเดียว ซึ่งเขาตัดไมประกอบพอเปนทางสัญจรของ
มนุษยทั้งหลาย ในขณะนั้นเองยอมนับวา สะพานถาวร เหมือนกัน. แตถา
แมเอามือยืดหวายและเถาวัลยเปนตน ที่ผูกไวขางบนแลว ยังไมอาจไดขามไป
โดยสะพานนั้นได, เราควร.
ขอวา เอวรูป นทีปารสีม สมฺมนฺนิตุ มีความวา ในแมน้ําได
มีเรือประจําหรือสะพานถาวรมีประการดังกลาวแลวนี้ ที่ทาตรงกันนั้นเอง เรา
อนุญาตใหสมมตินทีปารสีมาเห็นปานนั้นในแมน้ํานั้นได. ถาเรือประจําก็ดี
สะพานถาวรก็ดี ไมมีที่ทาตรงกัน ขึ้นไปขางบนหรือลงไปขางลางหนอยหนึ่ง
จึงมี แมอยางนี้ ก็ควร. แตพระกรวิกติสสเถระกลาววา แมในระยะเพียง
คาวุตหนึ่ง มีเรือประจําหรือสะพานถาวร ก็ควร.
ก็แล เมื่อภิกษุจะสมมตินทีปารสีมานี้ พึงยืนที่ฝงหนึ่ง กําหนดนิมิต
ที่ฝงแมน้ําทางเหนือน้ํา แลววนไปรอบตัวตั้งแตนิมิตนั้น พึงกําหนดนิมิตที่
ฝงแมน้ําทางใตน้ํา ในที่สุดแหงแดนกําหนดเทาที่ตองการแลว กําหนดนิมิต
ที่ฝงแมน้ํา ในที่ซึ่งตรงขามกับฝงโนน . ตั้งแตนั้นไป พึงกําหนดเรื่อยไปจน
ถึงนิมิตที่ฝงแมน้ํา ซึ่งตรงกับนิมิตที่กําหนดไวเปนที่หนึ่งทางเหนือน้ํา ดวย
อํานาจแดนกําหนดเทาที่ตองการ แลวกลับมาเชื่อมกับนิมิตที่กําหนดไวเปนที่
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หนึ่ง. ลําดับนั้นพึงใหภิกษุทั้งหลายซึ่งสถิตอยูภายในนิมิตทั้งปวงเขาหัตถบาส
แลวสมมติสีมาดวยกรรมวาจา ภิกษุผูสถิตอยูในแมน้ํา แมไมมา ก็ไมทําให
เสียกรรม. ในขณะที่สมมติเสร็จ เวนแมน้ําเสีย รวมในแหงนิมิตทั้งหลาย
ยอมเปนสีมาอันเดียวกัน ทั้งฝงนอกและฝงใน. สวนแมน้ํา ไมนับวาเปน
พัทธสีมา เพราะวา แมน้ํานั่น เปนนทีสีมาแผนกหนึ่งแลว. หากวา ภายใน
แมน้ํา มีเกาะ ปรารถนาจะทําเกาะนั้นไวภายในสีมา พึงกําหนดนิมิตทั้งหลาย
ที่ฝงซึ่งตนสถิตอยูตามนัยกอนนั่นแล แลวกําหนดนิมิตที่ทายเกาะทั้งฝงนี้และ
ฝงโนน ลําดับนั้น พึงกําหนดนิมิตที่ฝงโนน ในที่ซึ่งตรงกันขามกับนิมิตที่ฝง
นี้แหงแมน้ํา ตั้งแตนั้นไป พึงกําหนดเรื่อยไปจนถึงนิมิต ซึ่งตรงกับนิมิตที่
กําหนดไวเปนที่หนึ่งทางเหนือน้ํา ตามนัยกอนนั่นแล ลําดับนั้นพึงกําหนดนิมิต
ที่ทายเกาะทั้งฝงโนน และฝงนี้ แลวกลับมาเชื่อมกับนิมิตที่กําหนดไวเปนที่หนึ่ง
ลําดับนั้น พึงใหภิกษุทั้งหลายที่ฝงทั้ง ๒ และที่เกาะเขาหัตถบาสกันทั้งหมด
แลวสมมติสีมาดวยกรรมวาจา.
ภิกษุผูสถิตอยูในแมน้ํา แมไมมา ก็ไมทําใหเสียกรรม. ในขณะที่
สมมติเสร็จ เวนแมน้ําเสียรวมในแหงนิมิตทั้งหลาย ทั้ง ๒ ฝง แมน้ํา ทั้ง
เกาะ ยอมเปนสีมาอันเดียวกัน. สวนแมน้ําคงเปนนทีสีมา. ก็แล ถาเกาะยาว
เกินกวาแดนกําหนดสีมาแหงวัดที่อยูไปทางเหนือน้ํา หรือทางใตน้ํา เมื่อเปน
เชนนั้น พึงกําหนดนิมิตทายเกาะฝงใน ซึ่งตรงกันกับนิมิตแหงแดนกําหนดสีมา
ตั้งแตนั้นไป เมื่อจะโอบรอบหัวเกาะ ตองกําหนดนิมิตทายเกาะฝงนอก ซึ่ง
ตรงกันขามกับนิมิตทายเกาะฝงในอีก. ตอจากนั้นไป พึงเริ่มตนแตนิมิตที่ตรง
กันขามที่ฝงโนน กําหนดนิมิตที่ฝงโนน และนิมิตทายเกาะทั้งฝงนอกและฝงใน
เสร็จ ตามนัยกอนนั่นแล แลว จึงทําการเชื่อมกับนิมิตที่กําหนดไวเปนที่หนึ่ง.
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สีมาที่กําหนดนิมิตสมมติอยางนี้ยอมมีสัณฐานดังภูเขา. แตถาเกาะยาวเกินกวา
แดนกําหนดสีมาแหงวิหาร ทั้งเหนือน้ํา ทั้งใตน้ําไซร, เมื่อกําหนดนิมิตโอบรอบ
หัวเกาะทั้ง ๒ ตามนัยกอนนั่นแล แลว จึงทําการเชื่อมนิมิต. สีมาที่กําหนด
สมมติอยางนี้ ยอมมีสัณฐานดังตะโพน. ถาเปนเกาะเล็กอยูภายในแหงแดน
กําหนดสีมาวิหาร พึงกําหนดนิมิตทั้งหลายตาม นัยแรกแหงนัยทั้งปวง. สีมา
ที่กําหนดสมมติอยางนั้น ยอมมีสัณฐานดังบัณเฑาะว.
บทวา อนุปริเวณิย ไดแก บริเวณนั้น ๆ ในวัดที่อยูแหงหนึ่ง.
บทวา อสงฺเถเตน ไดแก ไมทําที่สังเกตไว.
สองบทวา เอก สมูหนิตฺวา ไดแก ถอนเสียดวยกรรมวาจา.
ขอวา ยโต ปาฏิโมกฺข สุณาติ มีความวา ภิกษุนั่งในหัตถบาส
ของภิกษุทั้งหลายฟงปาติโมกขอยู เพราะเหตุใด เพราะเหตุนั้น อุโบสถเปน
อันเธอกระทําแลวแท.
ก็คําวา ยโต ปาฏิโมกฺข สุณาติ นี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว
เนื่องกับเรื่อง. ถึงเมื่อภิกษุนั่งแลวในหัตถบาส แมไมฟงอุโบสถก็เปนอัน
ทําแลว.
ขอวา นิมิตฺต กิตฺเตตพฺพา มีความวา จะกําหนดนิมิตชนิดใด
ชนิดหนึ่ง มีศิลา อิฐ ทอนไมและหลักเปนตน เล็กก็ดี ใหญก็ดี ทําใหเปน
เครื่องหมายแหงหนามุขอุโบสถ ไวกลางแจงหรือในที่ใดที่หนึ่ง มีโรงกลมเปน
ตน ยอมควร.
อีกอยางหนึ่ง ขอวา นิมิตฺตา กิตฺเตตพฺพา มีความวา พึงกําหนด
วัตถุทั้งหลายที่ใชเปนนิมิตไดก็ตาม ที่ใชเปนนิมิตไมไดก็ตาม เปนนิมิตเพื่อรู
แดนกําหนด.
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ในขอวา เถเรหิ ภิกฺขูหิ ปมตร สนฺนิปติตุ นี้ มีวินิจฉัยวา
หากวา พระมหาเถระไมมากอน ทานก็ตองทุกกฏ.
ในขอวา สพฺเพเหว เอกชฺฌ สนฺนิปติตฺวา อุโปสโถ กาตพฺโพ
นี้ มีวินิจฉัยวา ถาอาวาสเกา มีอยูทามกลางวัดที่อยู. และในอาวาสเกานี้ มี
ที่นั่งพอแกภิกษุทั้งหลาย พึงประชุมกันทําอุโบสถในอาวาสนั้น. ถาอาวาสเกา
ทั้งทรุดโทรมทั้งคับแคบ อาวาสอื่นที่สรางทีหลังไมคับแคบ พึงทําอุโบสถใน
อาวาสนั้น.
แมในขอวา ยตฺถ วา ปน เถโร ภิกฺขุ วิหรติ นี้ มีวินิจฉัย
วา ถาวัดที่อยูของพระเถระพอแกภิกษุทั้งปวงเปนที่สําราญ สะดวก พึงทําอุโบสถ
ในวัดที่อยูนั้น. แตถาวัดที่อยูนั้นอยูในประเทศอันไมราบเรียบปลายแด, พึง
บอกแกพระเถระวา ทานผูเจริญวัดที่อยูของทานเปนถิ่นที่ไมสําราญ ไมสะดวก
ที่นี่ไมมีโอกาสสําหรับภิกษุทั้งหมด ที่อาวาสโนนมีโอกาส ทานสมควรจะไปที่
อาวาสนั้น. หากวา พระเถระไมมา พึงนําฉันทะและปาริสุทธิของทานมา
แลวทําอุโบสถในสถานที่ผาสุกเพียงพอแกภิกษุทั้งปวง.
บทวา อนฺธกวินฺทา มีความวา วัด ชื่ออันธกวินทะ หางจากกรุง
ราชคฤหประมาณคาวุจ ๑ เทานั้น พระเถระอาศัยวัดนั้นอยูมาจากอันธกวินทวิหารนั้น สูกรุงราชคฤห เพื่อทําอุโบสถ. อธิบายวา จริงอยู มหาวิหาร
๑๘ ตําบล รอบกรุงราชคฤหมีสีมา อันเดียวกันทั้งหมด สีมาแหงมหาวิหาร
เหลานั้น พระธรรมเสนาบดีผูก เพราะเหตุฉะนั้น พระมหากัสสปเถระจึงตอง
มา เพื่อใหสามัคคีแกสงฆในเวฬุวัน.
สองบทวา นทึ ตรนฺโต ไดแก ขามแมน้ํา ชื่อสิปปนิยะ.
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ขอวา มน วุฬฺโห อโหสิ มีความวา ไดเปนผูมีภาวะอันน้ําพัด
ไปไมถึงนิดหนอย.
ไดยินวา แมน้ํานั้นไหลลงจากภูเขาคิชฌกูฏ พัดไปดวยกระแสอันเชี่ยว
พระเถระไมทันใสใจถึงน้ําในแมน้ํานั้น ซึ่งกําลังไหลเชี่ยวจึงไดเปนผูถูกน้ําพัด
ไปหนอยหนึ่ง แตไมถึงกับลอย จีวรทั้งหลายของทานถูกน้ําซัด จึงเปยก.
กรรมวาจากอน ยอมไมควรแกภิกษุทั้งหลาย จําเดิมแตกาลที่เกิด
กรรมวาจานี้วา สมฺมตา สีมา สงฺเฆน ติจีวเรน อวิปฺปวาโส
เปตฺวา คามฺจ คามูปจารฺจ. กรรมวาจาหลังนี้เทานั้น ยอมเปนของ
ถาวร. แตกรรมวาจาหลังนี้ หาควรแกนางภิกษุณีทั้งหลายไม กรรมวาจากอน
เทานั้น จึงควร. เพราะเหตุไร ?. เพราะวาภิกษุณีสงฆยอมอยูภายในบาน. หาก
วาพึงเปนเชนนั้นไซร, ภิกษุณีสงฆนั้น ไมพึงไดความบริหารไตรจีวร ดวย
กรรมวาจาหลังนั้น, แตการบริหารของภิกษุสงฆนั้นมีอยู เพราะเหตุนั้น กรรม
วาจากอนนั่นแล ยอมควร. จริงอยู สีมาทั้ง ๒ ยอมไดแกภิกษุณีสงฆ. ใน
สีมาแหงภิกษุณีสงฆนั้น นางภิกษุณีทั้งหลายจะสมมติสีมาครอบสีมาแหงภิกษุ
สงฆทั้งหลายก็ดี จะสมมติไวภายในสีมาของภิกษุทั้งหลายนั้นก็ดี ยอมควร.
แมในการที่ภิกษุทั้งหลาย สมมติสีมาครอบสีมาแหงนางภิกษุณีก็มีนัยเหมือนกัน.
เพราะวา ภิกษุและภิกษุณี ๒ ฝายนั้น เปนคณปูรกะ ในกรรมของกันและกัน
ไมได ไมทํากรรมวาจาใหเปนวรรค. ก็ในคําวา เปตฺวา คามฺจ
คามูปจารฺจ นี้ บัณฑิตพึงทราบวาสงเคราะหแมซึ่งนิคมและนครดวยตาม
ศัพทนั่นแล.
อุปจารบานนั้น ไดแกเครื่องลอมแหงบานที่ลอม. โอกาสแหงเครื่อง
ลอมของบานที่ไมไดลอม. ภิกษุผูทรงไตรจีวรอธิษฐานยอมไมไดบริหารใน
อุปจารบานเหลานั้น. อวิปปวาสสีมาของภิกษุทั้งหลาย ยอมไมครอบบานและ
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อุปจารบาน ดวยประการฉะนี้. สมานสังวาสกสีมาเทานั้น ยอมครอบถึง. ก็
บรรดาสีมา ๒ อยางนี้สมานสังวาสกสีมายอมไปตามธรรมดาของตน. สวน
อวิปปวาสสีมา ยอมไปเฉพาะในที่ซึ่งสมานสังวาสกสีมาไปถึง. ทั้งการกําหนด
นิมิตของอวิปปวาสสีมานั้น จะมีแผนกหนึ่งก็หามิได. ในสีมา ๒ ชนิดนั้น
ถาในเวลาสมมติอวิปปวาสสีมามีบานอยู. อวิปปวาสสีมานั้น ยอมไมครอบถึง
บานนั้น. อนึ่ง ถาสมมติสีมาแลว บานจึงตั้งลงภายหลัง, แมบานนั้นยอมนับ
เปนสีมาดวย. เหมือนอยางวา บานที่ตั้งลงภายหลัง ยอมนับเปนสีมาดวยฉัน
ใด แมประเทศแหงบานที่ทั้งลงกอน ขยายกวางออกไปในภายหลัง ยอมนับ
เปนสีมาดวย ก็ฉันนั้น. แมถาในเวลาสมมติสีมา เรือนทั้งหลายเขาทําไว
เสร็จแลว ทั้งความผูกใจวา เราทั้งหลายจักเขาไบ ก็มี แตมนุษยทั้งหลาย
ไมเขาไปก็ดี ทิ้งบานเกาพรอมทั้งเรือนดวย ไปในที่อื่นเสียก็ดี. บานนั้นไม
จัดเปนบานเลย สีมายอมครอบถึง. แตถาแมสกุลหนึ่ง ที่เขาไปแลวก็ดี ที่มา
แลวก็ดี มีอยู บานนั้นคงเปนบาน สีมายอมไมครอบถึง.
อรรถกถา นทีปารสีมา จบ
อรรถกถาวิธีถอนสีมา
วินิจฉัยในขอวา เอวฺจ ปน ภิกฺขเว ติจีวเรน อวิปฺปวาโส
ลมูหนฺตพฺโพ นี้ตอไป:อันภิกษุผูจะถอนพึงรูจักวัตร. วัตรในการถอนนั้นดังนี้ อันภิกษุผูยืน
อยูในขัณฑสีมา ไมพึงถอนอวิปปวาสสีมา, ยืนอยูในอวิปปวาสสีมา ไมพึงถอน
แมซึ่งขัณฑสีมาเหมือนกัน. แตตองยืนอยูในขัณฑสีมา ถอนขันฑสีมาเทียว.
ตองยืนอยูในสีมา นอกจากนี้ถอนสีมานอกจากนี้เหมือนกัน.
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ภิกษุทั้งหลายยอมถอนสีมาดวยเหตุ ๒ ประการ คือ เพื่อจะทําสีมาที่
เล็กตามปกติใหใหญขึ้นอีก เพื่อประโยชนแกการขยายอาวาสออกไปบาง. เพื่อ
จะรนสีมาที่ใหญโดยปกติใหเล็กลงอีก เพื่อประโยชนแกการใหโอกาสแหงวิหาร
แกภิกษุเหลาอื่นบาง.
บรรดาสีมา ๒ ชนิดนั้น ถาภิกษุทั้งหลายรูจักทั้งขัณฑสีมาและอวิปปวาสสีมาไซร เธอจักอาจเพื่อจะถอน และเพื่อจะผูก. อนึ่งรูจักขัณฑสีมา แม
ไมรูจักอวิปปวาสสีมา จักอาจเพื่อจะถอน และเพื่อจะผูก. ไมรูจักขัณฑสีมา
รูจักแตอวิปปวาสสีมาเทานั้น จักยืนอยูในที่ซึ่งปราศจากความรังเกียจ มีลาน
เจดีย ลานโพธิ์ และโรงอุโบสถเปนตนแลว บางที่ก็อาจเพื่อจะถอนได. แต
จักไมอาจเพื่อจะผูกคืนไดเลย. หากจะพึงผูกไซร. จะพึงกระทําความคาบเกี่ยว
แหงสีมา กระทําวัดที่อยูใหใชไมได เพราะเหตุนั้น ภิกษุผูไมรูจัก ไมพึงถอน.
ฝายภิกษุเหลาใดไมรูจักทั้ง ๒ สีมา, ภิกษุเหลานั้น จักไมอาจเพื่อจะถอน จัก
ไมอาจเพื่อจะผูกเปนแท. จริงอยู ขึ้นชื่อวาสีมานี้ ยอมไมเปนสีมาดวยกรรมวาจาบาง ดวยความสาบสูญแหงศาสนาบาง และภิกษุทั้งหลายผูไมรูจักสีมา. ไม
สามารถทํากรรมวาจา เพราะฉะนั้นภิกษุผูไมรูจักสีมา ไมพึงถอนสีมา. อัน
สีมานั้น อันภิกษุผูรูจักดีเทานั้น พึงถอนดวย พึงผูกดวย.
อรรถกถาวิธีถอนสีมา จบ
อรรถกถาอพัทธสีมา
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงสมานสังวาสและความเปนผูมี
อุโบสถอันเดียวกัน เนื่องดวยพัทธสีมาอยางนี้แลว บัดนี้จะทรงแสดงสมาน
สังวาส และความเปนผูมีอุโบสถอันเดียวกันนั้นในโอกาสทั้งหลาย แมที่มิได
ผูกสีมา จึงตรัสดําวา อสมฺมตาย ภิกฺขเว สีมาย อฏปตาย เปนอาที.
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วินิจฉัยในคํานั้น บทวา อฏปตาย ไดแก ไมไดกําหนด. ก็แมนคร
ยอมเปนอันทรงถือเอาแลวทีเดียว ดวย คาม ศัพท ในคําวา คาม วา นิคม
วา นี้.
บรรดาคามสีมาและนิคมสีมานั้น ทานผูครองบานนั้น ยอมไดพลีใน
ประเทศเทาใด ประเทศเทานั้น จะเล็กหรือใหญก็ตามที ยอมถึงความนับวา
คามสีมา ทั้งนั้น. แมในนครสีมาและนิคมสีมา ก็นัยนี้แล.
พระราชาทรงกําหนดประเทศอันหนึ่งแมใด ในคามเขตอันหนึ่งเทานั้น
วา นี้จงเปนวิสุงคาม พระราชทานแกบุคคลบางคน ประเทศแมนั้น ยอมเปน
วิสุงคามสีมาแท. เพราะเหตุนั้น วิสุงคามสีมานั้นดวย คามสีมา นครสีมา
และนิคมสีมาตามปกตินอกนี้ดวย ยอมเปนเชนกับพัทธสีนาเหมือนกัน. แต
สีมาเหลานี้ไมไดความคุมครองการอยูปราศจากไตรจีวรอยางเดียว.
อรรถกถาอพัทธสีมา จบ
อรรถกถาสัตตัพภันตรสีมา
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงกําหนดสิมาแกภิกษุผูมักอยูในละแวกบานอยางผูแลว บัดนี้จะทรงแสดงแมแกภิกษุผูมักอยูปา จึงตรัสคําวา
อคามเก เจ เปนอาทิ.
วินิจฉัยในคํานั้น บทวา อาคามเก เจ ไดแก ประเทศแหงคงที่ไม
ไดกําหนดดวยคามสีมา นิคมสีมา และนครสีมา.
อีกประการหนึ่ง บทวา อคามเก เจ มีความวา ภิกษุยอมอยูใน
ปาเชนดังดงชื่อวิชฌาฏวี, ครั้งนั้น ๗ อัพภันตรโดยรอบจากโอกาสที่ภิกษุนั้นยืน
เปนสมานสังวาสกสีมา. สีมานี้ยอมไดความคุมการอยูปราศจากไตรจีวรดวย.
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บรรดา ๗ สตตัพภันตรนั้น อัพภันตร ๑ ประมาณ ๒๘ ศอก. ๗
อัพภันตรโดยรอบ แหงสงฆผูตั้งอยูตรงกลาง ยอมเปน ๑๔ อัพภันตรโดย
ทะแยง. ถาสงฆ ๒ หมูแยกกันทําวินัยกรรม ตองเวน ๗ อัพภันตรอีกระยะ
หนึ่ง ไวในระหวางแหง ๗ อัพภันตรทั้ง ๒ เพื่อประโยชนแกอุปจาร.
สัตตัพภันตรสีมากถาที่เหลือ พึงถือเอาตามนัยที่กลาวแลว ในวรรณนา
แหงอุทโทสิตสิกขาบท ในมหาวิภังค๑.
อรรถกถาสัตตัพภันตรสีมา จบ
อรรถกถาอุทกุกเขปสีมา
ขอวา สพฺพา ภิกฺขเว นที อสีมา มีความวา แมน้ําชนิดใดชนิด
หนึ่ง ทีไดลักษณะแหงแมน้ํา แมภิกษุกําหนดนิมิตกระทําแลว ดวยตั้งใจวา
เราทั้งหลายทําแมน้ํานี้ใหเปนพัทธสีมาดังนี้ ยอมไมเปนสีมาเลย. แตแมน้ํานั้น
ยอมเปนเชนกับพัทธสีมาโดยสภาพของตนเทานั้น จะทําสังฆกรรมทั้งปวงในแม
น้ํานี้ ยอมควร แมในทะเลและชาตสระ ก็มีนัยเหมือนกัน.
ก็บรรดาทะเลและชาตสระนี้ ที่ชื่อ ชาตสระ เปนชลาสัย ที่ผูใดผูหนึ่ง
มิไดขุดทําไว เปนบึงที่เกิดเอง เต็มดวยน้ําซึ่งมาไดรอบดาน.
พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงหามขอที่แมน้ําทะเลและชาตสระเปน
พัทธสีมา อยางนั้นแลว เมื่อจะทรงแสดงกําหนดแหงอพัทธสีมาในแมน้ําทะเล
และชาตสระเหลานั้นอีก จึงตรัสคําวา นทิยา วา ภิกฺขเว เปนอาทิ.
วินิจฉัยในคํานั้น. ขอวา ย มชฺฌิมสฺส ปุริสสฺส สมนฺตา อุทกุกฺเขปา มีความวา สถานที่ใดกําหนดดวยวักน้ําลาดโดยรอบแหงบุรุษผูมีกําลัง
๑. สมนฺต. ทุติย. ๑๗๙.
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ปานกลาง คือบุรุษผูมีกําลังปานกลาง ก็น้ําอันภิกษุจะพึงวักสาดอยางไร ? นักเลง
สบาซัดลูกสบาไมฉันใด บุรุษผูมีกําลังปานกลาง พึงเอามือวักน้ําหรือกําทรายซัด
ไป ดวยกําลังทั้งหมด ฉันนั้น. น้ําหรือทรายทีซัดไปอยางนั้น ตกลงในโอกาสใด
โอกาสนี้เปนอุทกุกเขป ๑. ภิกษุผูละหัตถบาสตั้งอยูภายในอุทกุกเขปนั้น ยอม
ทํากรรมใหเสีย. บริษัทขยายออกเพียงใด แมสีมายอมขยายออกไปเพียงนั้น.
เฉพาะอุทกุกเขป ๑ จากที่สุดโดยรอบแหงบริษัทเปนประมาณ.
แมในชาตสระและทะเล ก็นัยนี้แล ก็แลบรรดาแมน้ําชาตสระ และ
ทะเลเหลานี้ ถาแมน้ําไมยาวเกินไป สงฆนั่งอยูในที่ทั้งปวง ตั้งแตตนน้ําจน
ถึงปากน้ํา ขึ้นชื่อวาการทําสีมาดวยอุทกุกเขป ยอมไมมี. แมน้ําแมทั้งสิ้น ยอม
พอดีแกภิกษุเหลานั้นเสียแลว.
ก็คําใดที่พระมหาสุมัตเถระกลาววา แมน้ําเฉพาะที่ไหลเพียงโยชน ๑.
ในแมน้ํานั้น ตองละกึ่งโยชนตอนบนเสีย ทํากรรมในกึ่งโยชนตอนลาง จึง
ควร ดังนี้ . คํานั้นพระมหาปทุมัตเถระคานเสียแลว.
ในมหาอรรถกถากลาววา อันประมาณแหงแมน้ํา พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสไวฉะนี้วา ภิกษุณีนุงหมไดมณฑล ๓ ขามอยู ณ เอกเทสเเหงใดแหงหนึ่ง
อันตรวาสกเปยก แตโยชน ๑ หรือกึ่งโยชน หาไดตรัสไวไม เพราะเหตุนั้น
แนน้ําใด มีลักษณะดังกลาวแลวในหนหลัง ดวยอํานาจแหงสูตรนี้ จะทําสังฆกรรมตั้งแตตนน้ําแหงแมน้ํานั้น ยอมควร. แตถาภิกษุมากหลายจะแยก ๆ กัน
ทํากรรมในแมน้ํานี้ไซร. เธอทั้งปวงพึงเวนอุทกุกเขปอื่นไวในระหวางแดน
กําหนดแหงอุทกุกเขปของตน และของภิกษุพวกอื่น เพื่อประโยชนแกสีมันตริก
เวนไวเกินกวาอุทกุกเขป ๑ นั้น ควรแท. แตหยอนกวานั้น ไมควร.
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ในชาตสระและทะเล ก็นัยนี้แล ก็แลภิกษุทั้งหลายพากันไปดวยคิดวา
เราจักทําสังฆกรรมในแมน้ํา ถาแมน้ําเต็มเสมอฝง จะตองนุงผาอาบน้ําก็ได
พึงทํากรรมในแมน้ํานั่นแล ถาไมอาจ เพียงสถิตอยูในเรือก็ได กระทําเถิด
แตไมควรทําในเรือซึ่งกําลังเดิน. เพราะเหตุไร เพราะวา ชั่วอุทกุกเขป
๑ เทานั้นเปนประมาณแหงสีมา เรือยอมพาสงฆนั่นแลใหลวงเลยสีมานั้นไป;
เมื่อเปนเชนนั้น ญัตติจะอยูในสีมา ๑ อนุสาวนาจะอยูในอีกสีมา ๑ เพราะ
เหตุนั้น พึงจอดเรือไวกับหลัก หรือทอดสมอ หรือผูกที่ตนไมที่เกิดภายใน
แมน้ํากระทํากรรม. สถิตอยูบนรานที่ผูกขึ้นในภายในแมน้ําก็ดี บนตนไมที่เกิด
ในภายในแมน้ําก็ดี กระทํากรรมก็ควร. แตถากิ่งแหงตนไมก็ดี ยานที่ออกจาก
ตนไมนั้นก็ดี. จดอยูที่วิหารสีมา หรือที่ตามสีมา นอกฝงแมน้ํา ตองชําระสีมา
ใหเรียบรอย หรือทัดกิ่งไมเสีย แลวจึงทํากรรม. จะผูกเรือที่กิ่งแหงตนไมที่
ขึ้นอยูบนตลิ่ง ซึ่งยื่นลงไปในแมน้ํา หรือที่ยานไทรแลว กระทํากรรมไมควร.
เมื่อจะทํา ตองชําระสีมาใหเรียบรอย หรือตองตัดเสีย ใหการที่กิ่งไมหรือยาน
ไทรนั้น ซึ่งจดในภายนอกขาดจากกัน . อนึ่งจะปกหลักที่ฝงแมน้ําแลว ทํากรรม
ในเรือซึ่งผูกที่หลักนั้น ก็ไมควรเหมือนกัน. ชนทั้งหลายทําสะพานไวในแมน้ํา,
ถาตัวสะพาน หรือเชิงสะพานอยูในภายในแมน้ําเทานั้น, จะสถิตอยูบนสะพาน
ทํากรรมก็ควร. แตถาตัวสะพาน หรือเชิงสะพานตั้งอยูบนฝง. จะสถิตอยูบน
สะพานนั้นทํากรรม ไมควร. ตองชําระสีมาใหเรียบรอยแลว จึงทํากรรม.
ถาเชิงสะพานทั้งอยูในแมน้ํา สวนตัวสะพานเชิดอยูในอากาศบนฝงทั้ง ๒ ยอม
ควร. แกงศิลาหรือเกาะ มีอยูภายในแมน้ํา, ใน ๔ เดือนแหงฤดูฝน
เฉพาะกาลฝนตามปกติมีประการดังกลาวแลวในหนหลัง น้ําทวมประเทศเทาใด
แหงแกงศิลาหรือเกาะนั้น, ประเทศเทานั้น นับเปนแมน้ําเหมือนกัน แตไม
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ควรถือเอาโอกาสที่หวงน้ําทวม ในคราวฝนชุกเกินไป. เพราะวาโอกาสนั้น
ยอมถึงความนับวาเปนคามสีมาดวย.
ชนทั้งหลายเมื่อจะไขน้ําเขาลําราง ยอมทําทานบในแมน้ํา, และน้ําทวม
หรือเซาะแทงทํานบนั้นไหลไป จะทํากรรมในที่ซึ่งน้ําไหลทุกแหง ยอมควร
แตถากระแสน้ําขาดสายทํานบกั้นก็ดี ดวยถูกถมทําสะพานก็ด๑ี น้ํายอมไมไหล
จะทํากรรมในที่ซึ่งน้ําไมไหลไมควร. จะทําแมบนยอดทํานบ ก็ไมควร. ถา
ประเทศแหงทํานบบางแหง น้ําทวมน้ํา เหมือนประเทศแหงแกงศิลาและเกาะ
ซึ่งกลาวแลวในหนหลัง, จะทํากรรม ณ ประเทศแหงทํานบที่น้ําทวมถึงนั้น
ยอมควร. เพราะวาประเทศแหงทํานบนั้นยอมถึงความนับวาแมน้ําเหมือนกัน.
ชนทั้งหลายจะกั้นแมน้ําเสีย ทําใหเปนบึง กอคันไวที่ปลายน้ํา น้ําไหลมาขังอยู
เต็มบึง จะทํากรรมในบึงนี้ ไมควร. น้ําที่เขาทิ้งเสียในที่ซึ่งไหลตอนบนและ
ตอนลาง แหงบึงนั้น ยอมควร จําเติมแตที่ซึ่งลนแลวไหลบาลงสูแมน้ํา. ใน
เมื่อฝนไมตก ในคราวฝนแลง หรือในฤดูรอนและในฤดูหนาว จะทํากรรม
แมในแมน้ําที่แหง ยอมควร. ในลํารางที่เขาชักออกจากแมน้ํา ไมควร. ถา
ลํารางนั้นพังกลายเปนแมน้ําในกาลอื่น ยอมควร. แมน้ําบางสายขึ้นทวมคาม
สีมาและนิคมสีมาไหลไปตามฤดูกาล, แมน้ํานั้น ยอมเปนแมน้ําเหมือนกัน
สมควรทํากรรมได. แตถาทวมวิหารสีมา ยอมถึงความนับวา วิหารสีมา ดวย
อันภิกษุทั้งหลายผูจะทํากรรมแมในทะเลเลา น้ําที่ขึ้นอยางสูง ยอมทวมประเทศ
๑. ปาฐะในอรรถกถาวา อาวรเณน วา โกฏกพนฺธเนน วา. โยชนาหนา ๒๔๖ แกวา อาว
รเณน
วาติ ทารุอาทึ นิกฺขนิตฺวา อุทกนีวารเณน. โกฏลสมฺพทฺเธน วาติ มตฺติกาทีหิ ปูเรตฺวา กตเสตุพทฺเธน แมอักษรจะเพี้ยนไปบางก็ตาม เสตุพนฺธ หมายความวาทําสะพานตามความ
นิยม
ของภาษา เชนในมงฺคลตฺถทีปนี ภาก ๒ ตอน อนวชฺชกมฺมกถา หนา ๑๒๔ มีกลาวถึงอบา
สก
คนหนึ่ง . . . อุทกกาเล มาติกาสุ เสตุ พนฺธติ. ดังนั้นอาศัยนัยโยชนา จึงไดแปลเชนนี้ ให
ได
ความชัดลงไป.
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ใดหรือคลื่นคามปกติมาดวยกําลังลม ยอมทวมประเทศใด ไมควรทํากรรมใน
ประเทศนั้น แตคลื่นตามปกติเกิดขึ้นแลว หยุดอยูแคประเทศใดประเทศนั้น
จําเติมแตชายน้ําลงไป จัดเปนภายในทะเล ภิกษุทั้งหลายพึงตั้งอยูในประเทศ
นั้น ทํากรรมเถิด ถากําลังคลื่นรบกิน พึงสถิตอยูบนเรือ หรือรานกระทํากรรม.
วินิจฉัยในเรือและรานเหลานั้น พึงทราบตามนัยที่กลาวแลวในแมน้ํา
นั่นแล. ศิลาดาดมีอยูในทะเล. บางคราว คลื่นมาทวมศิลาดาดนั้น บางคราวไม
ทวม ไมควรทํากรรมบนศิลาดาดนั้น. เพราะวาศิลาดาดนั้น ยอมนับเปน
คามสีมาดวย. แตถา เมื่อคลื่นมาก็ดี ไมมาก็ดี ศิลาดาดนั้น อันน้ําตามปกตินั่น
เองทวมอยู ยอมควร.
เกาะหรือภูเขา มีอยู ถาเกาะหรือภูเขานั้น อยูในยานไกลไมเปนทาง
ไปของพวกชาวประมง เกาะหรือภูเขานั้น ยอมนับเขาเปนอรัญญสีมานั่นแล.
สวนรวมในแหงปลายทางเปนที่เปนไปของพวกชาวประมงเหลานั้น นับเปน
คามสีมา. . . ไมชําระคามสีมาใหเรียบรอยแลว ทํากรรมที่เกาะภูเขานั้น ไมควร.
ทะเลทวมคามสีมาหรือนิคมสีมาทั้งอยู คงเปนทะเล, จะทํากรรมในทะเลนั้น
ยอมควร. แตถาทวมวิหารสีมา ยอมถึงความนับวา วิหารสีมา ดวย.
อันภิกษุทั้งหลายผูจะทํากรรมในชาตสระเลา ในพรรษกาลมีประการ
ดังกลาวแลวในหนหลัง พอฝนขาด น้ําในสระใดไมพอเพื่อจะดื่ม หรืออาบ
หรือลางมือและเทา แหงหมด; สระนี้ไมจัดเปนชาตสระ ถึงความนับวาเปน
คามเขตนั่นเอง; ไมควรทํากรรมในสระนั้น. แตในพรรษกาลมีประการดังกลาว
แลว น้ําขังอยูในสระใด สระนี้แลจัดเปนชาตสระ. ตลอด ๔ เดือนฤดูฝนน้ํา
ขังอยูในประเทศเทาใดแหงชาตสระนั้น สมควรทํากรรมในประเทศเทานั้นได.
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ถาน้ําลึก จะผูกรานแลวตั้งอยูบนรานนั้นก็ดี ตั้งอยูบนรานที่ผูกไวบนตนไมที่
เกิดภายในชาตสระก็ดี กระทํากรรมยอมควร.
สวนวินิจฉัยในศิลาดาดและเกาะ ในชาตสระนี้ เปนเชนกับที่กลาว
แลว ในแมน้ํานั่นเอง. อนึ่ง ชาตสระที่มีน้ําพอใช ในกาลที่ฝนตกเสมอ. แม
หากวา ในคราวฝนแลงหรือฤดูรอนและฤดูหนาวจะแหง ไมมีน้ํา, จะทําสังฆกรรมในชาตสระนั่น ก็ควร.
ไมควรเชื่อถือคําที่ทานกลาวไวในอันธกอรรถกถาวา ชาตสระทั้งปวง
ที่แหงไมมีน้ํา ยอมจัดเขาเปนคามเขตไป แตถาชนทั้งหลาย ขุดบอหรือสระ
โบกขรณีเปนตน เพื่อตองการน้ํา ในชาตสระนี้ สถานนั้น ไมเปนชาตสระ.
นับเปนคามสีมา แมในการปลูกน้ําเตาและแตงโมเปนตน ที่เขาทํา ในชาตสระ
นั้น ก็มีนัยเหมือนกัน.
อนึ่ง ถาชนทั้งหลายถมชาตสระนั้นใหเต็น ทําใหเปนบกก็ดี กอคัน
ในทิสาภาคอันหนึ่ง ทําชาตสระนั้นทั้งหมดทีเดียวใหเปนบึงใหญก็ดี ไมเปน
ชาตสระแมทั้งหมด, นับเปนคามสีมานั่นเอง. ถึงทะเลสาบ ก็จัดเปนชาตสระ
เหมือนกัน. จะทํากรรมในโอกาสเปนที่ขังน้ําตลอด ๔ เดือนฤดูฝน ควรอยู
ฉะนี้แล,
อรรถกถาอุทกุกเขปสีมา จบ
อรรถกถาสีมาสัมเภท
ขอวา สีมาย สีม สมฺภินฺทนฺติ มีความวา พวกภิกษุฉัพพัคคีย
ผูกสีมาของตนคาบเกี่ยวพัทธสีมาของภิกษุเหลาอื่น. ก็ถาวาในทิศตะวันออกแหง
วัดที่อยูเกา มีตนไม ๒ ตน คือ มะมวงตน ๑ หวาตน ๑ มีคาคบพาด
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เกี่ยวกัน, ในตนมะมวงและตนหวานั้น ตนหวาอยูทางทิศตะวันตกของตนมะมวง
และวัดที่อยูมีสีมา เปนแดนที่ภิกษุกันเอาตนหวาไวขางใน กําหนดตนมะมวง
เปนนิมิตผูกไว หากวาภายหลังภิกษุทั้งหลายจะผูกสีมาทําวัดที่อยูในทิศตะวันออก
แหงวัดที่อยูนั้น จึงกันเอาตนมะมวงไวภายในกําหนด ตนหวาเปนนิมิตผูกไซร,
สีมากับสีมา ยอมคาบเกี่ยวกัน. พวกภิกษุฉัพพัคคีย ไดกระทําอยางนี้.
เพราะเหตุนี้ พระอุบาลีเถระจึงกลาววา สีมาย สีม สมฺภินฺทนฺติ
แปลวา เจือสีมาดวยสีมา.
ขอวา สีมาย สีม อชฺโฌตฺถรนฺติ มีความวา พวกภิกษุฉัพพัคคีย
ทับพัทธสีมาของภิกษุเหลาอื่น ดวยสีมาของตน คือผูกสีมาของตน เอาพัทธสีมาของภิกษุเหลาอื่น ทั้งหมด หรือบางตอนแหงพัทธสีมานั้นไวภายไม สีมา
ของตน.
ในขอวา สีมนฺตริก เปตฺวา สีม สมฺมนฺนิตุ นี้ มีวินิจฉัยวา หาก
สีมาแหงวิหารที่ทําไวกอนแดนที่มิไดสมมติ พึงเวนอุปจารแหงสีมาไว. หาก
เปนแดนที่สมมติ พึงเวนสีมันตริกไวประมาณศอก ๑ โดยกําหนดอยางต่ํา
ที่สุด.
ในกุรุนทีแกวา แมเพียงคืบเดียวก็ควร. ในมหาปจจรีแกวา แมเพียง
๘ นิ้วก็ควร.
อนึ่ง แมตนไมตนเดียวเปนนิมิตแหง ๒ สีมา และตนไมนั้น เมื่อโต
ขึ้น ยอมทําสีมาใหสังกระกัน; เพราะเหตุนั้น ไมควรทํา.
อรรกถาสีมาสัมเภท จบ
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วันอุโบสถมี ๒
[๑๖๖] ครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายไดมีความปริวิตกวา วันอุโบสถมีเทาไร
หนอ แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจารับสั่ง
กะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย วันอุโบสถนี้มี ๒ คือ อุโบสถมีใน
วัน ๑๔ ค่ํา อุโบสถมีในวัน ๑๕ ค่ํา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย วันอุโบสถ ๒ นี้แล.
การทําอุโบสถมี ๔ อยาง
ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายไดมีความปริวิตกวา การทําอุโบสถมีเทาไร
หนอแล แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจารับ
สั่งกะภิกษุทั้งหลายวาดูกอนภิกษุทั้งหลาย การทําอุโบสถนี้มี ๔ คือ การทํา
อุโบสถเปนวรรคโดยไมเปนธรรม ๑ การทําอุโบสถพรอมเพียงโดยไมเปนธรรม
๑ การทําอุโบสถเปนวรรคโดยธรรม ๑ การทําอุโบสถพรอมเพียงโดยธรรม ๑
กอนภิกษุทั้งหลาย ในการทําอุโบสถ ๔ อยางนั้น การทําอุโบสถนี้
ใดเปนวรรคโดยไมเปนธรรม การทําอุโบสถเห็นปานนั้น ไมควรทํา และเรา
ก็ไมอนุญาต.
ในการทําอุโบสถ ๔ นั้น การทําอุโบสถนี้ใด ที่พรอมเพรียงโดยไม
เปนธรรม การทําอุโบสถเห็นปานนั้นไมควรทํา และเราก็ไมอนุญาต.
ในการทําอุโบสถ ๔ นั้น การทําอุโบสถนี้ใด เปนวรรคโดยธรรม
การทําอุโบสถเห็นปานนั้นไมควรทํา และเราก็ไมอนุญาต.
ในการทําอุโบสถ ๔ นั้น การทําอุโบสถนี้ใดที่พรอมเพรียงโดยธรรม
การทําอุโบสถเห็นปานนั้นควรทํา และเราก็อนุญาต.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น แหละพวกเธอพึงทําในใจวา จักทํา
อุโบสถกรรมชนิดที่พรอมเพรียงโดยธรรม ดังนี้ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวก
เธอพึงศึกษาอยางนี้แล.
อรรถกถาอุโบสถและอุโบสถกรรม
ในอุโบสถสอง๑ นี้ คือ อุโบสถวันที่ ๑๔ และอุโบสถวันที่ ๑๕ เมื่อทํา
บุพกิจแหงอุโบสถวันที่ ๑๔ แลวพึงบอกวา อชฺขุโปสโถ จาตุทฺทโส
แปลวา อุโบสถวันนี้ที่ ๑๔.
วินิจฉัยในอุโบสถกรรม ๔ มีขอวา อธมฺเมน วคฺค เปนอาทิ. หาก
วาในวัดที่อยูเดียวกัน เมื่อภิกษุอยูดวยกัน ๔ รูป ๓ รูปนําฉันทะและปาริสุทธิ
ของรูปหนึ่งมาแลว ทําปาริสุทธิอุโบสถ หรือเมื่ออยูดวยกัน ๓ รูป ๒ รูปนํา
ฉันทะและปาริสุทธิของรูปหนึ่งมา แลวสวดปาติโมกข อุโบสถกรรมยอมเปน
วรรคโดยอธรรม, แตถาทั้ง ๔ รูปประชุมกันทําปาริสุทธิอุโบสถ, ๓ รูปหรือ ๒
รูป สวดปาติโมกข อุโบสถกรรมชื่อพรอมเพรียงโดยธรรม. ถาอยูดวยกัน ๔ รูป
๓ รูปนําปาริสุทธิของรูปหนึ่งมาแลวทําปาริสุทธิอุโบสถ, หรืออยูดวยกัน ๓ รูป
๒ รูปนําปาริสุทธิของรูปหนึ่งมาแลว ทําปาริสุทธิอุโบสถ, อุโบสถกรรมชื่อเปน
วรรคโดยธรรม. แตถาภิกษุ ๔ รูปอยูในวัดที่อยูเดียวกัน ประชุมกันทั้งหมด
สวดปาติโมกข, ๓ รูปทําปาริสุทธิอุโบสถ, ๒ รูป ทําปาริสุทธิกะกันและกัน,
อุโบสถกรรมชื่อพรอมเพรียงโดยธรรม.
อรรถกถาอุโบสถและอุโบสถกรรม จบ
๑. แตในโยชนา เอตฺถ โยควจเน และเปนอาธารในวตฺตพฺพ .
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ปาติโมกขุทเทส ๕
[๑๖๗] ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลาย ไดมีความปริวิตกวา ปาติโมกขุทเทสมี
เทาไรหนอ แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจา
รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปาติโมกขุทเทสนี้มี ๕ คือ ภิกษุ
สวดนิทานจบแลว พึงสวดอุทเทสที่เหลือดวยสุตบท นี้เปนปาติโมกขุทเทสที่ ๑.
สวดนิทาน สวดปาราชิก ๔ จบแลว พึงสวดอุทเทสที่เหลือดวยสุตบท
นี้เปนปาติโมกขุทเทสที่ ๒.
สวดนิทาน สวดปาราชิก สวดสังฆาทิเสส ๑๓ จบแลว พึงสวดอุทเทส
ที่เหลือดวยสุตบท นี้เปนปาติโมกขุทเทสที่ ๓.
สวดนิทาน สวดปาราชิก ๔ สวดสังฆาทิเสส ๑๓ สวดอนิยต ๒ จบ
แลว พึงสวดอุทเทสที่เหลือดวยสุตบท นี้เปนปาติโมกขทเทสที่ ๔.
สวดโดยพิสดารหมด เปนปาติโมกขุทเทสที่ ๕.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปาติโมกขุทเทสที่ ๕ นี้แล.
ทรงหามสวดปาติโมกขยอ
สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายทราบวา พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาต
การสวดปาติโมกขยอ ดังนี้ จึงสวดปาติโมกขยอทุกครั้ง ภิกษุทั้งหลายกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจารับสั่งหามภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลายภิกษุไมพึงสวดปาติโมกขยอ รูปใดสวด ตองอาบัติทุกกฏ.
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พระพุทธานุญาตใหสวดปาติโมกขยอเมื่อมีอันตราย
สมัยตอมา ณ อาวาสแหงหนึ่งในโกศลชนบท คนชาวดงไดมาพลุก
พลานในวันอุโบสถ ภิกษุทั้งหลายไมอาจสวดปาติโมกขโดยพิสดาร จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตแกภิกษุทั้งหลาย
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อมีอันตรายเราอนุญาตใหสวดปกติโมกขยอ.
อันตราย ๑๐ ประการ
สมัยตอมา พระฉัพพัคคีย แมเมื่ออันตรายไมมี ก็สวดปาติโมกขยอ
ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจารับ
สั่งหามภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อไมมีอันตราย ภิกษุไมพึง
สวดปาติโมกขยอ รูปใดสวด ตองอาบัติทุกกฏ.
เมื่อมีอันตราย เราอนุญาตใหสวดปาติโมกขยอ
อันตรายในเรื่องนี้เหลานั้น คือ:๑. พระราชาเสด็จมา.
๒. โจรมาปลน .
๓. ไฟไหม.
๔. น้ําหลากมา.
๕. คนมามาก.
๖. ผีเขาภิกษุ
๗. สัตวรายเขามา.
๘. งูรายเลื่อยเขามา.
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๙. ภิกษุอาพาธหนักจะถึงเสียชีวิต.
๑๐. มีอันตรายแกพรหมจรรย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตไหสวดปาติโมกขยอในเพราะอันตราย
เห็นปานนี้ เมื่อไมมีอันตราย ใหสวดโดยพิสดาร.
อรรถกถาปาติโมกขุทเทส
ขอวา นิทาน อุทฺทิสิตฺวา อวเสส สุเตน สาเวตพฺพ มีความวา
ครั้นสวดนิทานนี้วา สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ ฯปฯ อาวิกตา หิสฺส
ผาสุ โหติ แลว พึงกลาววา อุทฺทิฏ โข อายสฺมนฺโต นิทาน . ตตฺถายสฺมนฺเต ปุจฺฉามิ. กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา ? ทุติยมฺป ปุจฺฉามิ ฯปฯ
เอวเมต ธารยามิ๑ แลวพึงสวด ๔ อุทเทสที่เหลือดวยสุตบท อยางนี้วา สุตา
โขุ ปนายุสฺมนฺเตหิ จตฺตาโร ปาราชิกา ธมฺมา ฯปฯ อวิวทมาเนหิ สิกขิตพฺพ . ปาฏิโมกขุทเทส ๔ ที่เหลือ พึงทราบตามนัยนี้.
สัญจรภัยนั้น ไดแก ภัยเกิดแกมนุษยผูทองเที่ยวไปในดง.
วินิจฉัยในอันตราย ๑๐ คือ ราชันตรายเปนอาทิ. ถาเมื่อภิกษุทั้งหลาย
คิดวา เราจักทําอุโบสถ นั่งประชุมกันแลว พระราชาเสด็จมา นี้ชื่อวาราชันตราย. พวกโจรพากันมา นี้ชื่อโจรันตราย. ไฟปาลามมา หรือไฟเกิดขึ้นใน
อาวาส นี้ชื่ออัคคยันตราย. ฝนตกหรือน้ําหลากมา นี้ชื่ออุทกันตราย. มนุษย
มากันมาก นี้ชื่อมนุสสันตราย. ผีเขาภิกษุ นี้ชื่ออมนุสสันคราย. สัตวรายมี
เสือเปนตน เขามา นี้ชื่อวาฬันคราย. สัตวพิษมีงูเปนตน กัดภิกษุ นี้ชื่อสิรึสปนตราย. ภิกษุอาพาธ หรือทํากาลกิริยา หรือพวกคนมีเวรกัน ปองจะฆา
๑. นิทานุทเทส ไมนาจะตองถาม ดูอธิบายในวินัยมุขเลม ๒ กัณฑที่ ๑๗.
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จับภิกษุนั้น นี้ชื่อชีวิตันตราย. มนุษยประสงค ใหภิกษุรูปเดียวหรือหลายรูป
เคลื่อนจากพรหมจรรย จับเอาไป นี้ชื่อพรหมจริยันตราย.
ในอันตรายเห็นปานนี้ พึงสวดปาติโมกขยอได. จะพึงสวดอุทเทสที่
๑ หรือสวด ๒ อุทเทส. ๓ อุทเทส ๔ อุทเทส เบื้องตนก็ตาม. ในอุทเทส
เหลานั้น มีอุทเทสที่ ๒ เปนตน เมื่ออุทเทสโดยังสวดไมจบ มีอันตราย อุทเทส
แมนั้น พึงสวดดวยสุตบททีเดียว.
อรรถกถาปาติโมกขุทเทส จบ
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จะแสดงธรรมตองไดรับอาราธนากอน
[๑๖๘] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียไมไดรับอาราธนา แสดง
ธรรมในทามกลางสงฆ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
พระผูมีพระภาคเจารับสั่งหามภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมได
รับอาราธนา ไมพึงแสดงธรรมในทามกลางสงฆ รูปใดแสดง ตองอาบัติทุกกฏ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุผูเถระแสดงธรรมเอง หรือ
ใหอาราธนาผูอื่น แสดง
ถามพระวินัยตองไดรับสมมติกอน
[๑๖๙] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียยังไมไดรับสมมติ ถามพระ
วินัยในทามกลางสงฆ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยังไมได
รับสมมติ ไมพึงถามวินัยในทามกลางสงฆ รูปใดถามตองอาบัติทุกกฏ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุผูไดรับสมมติแลว ถามวินัย
ในทามกลางสงฆได.
วิธีสมมติเปนผูถาม
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงสมมติอยางนี้ ตนเองสมมติตนก็ได
ภิกษุอื่นสมมติภิกษุอื่นก็ได.
อยางไรเลา ชื่อวาตนเองสมมติตน.
ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา
วาดังนี้:-
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กรรมวาจาสมมติตน
พระสงฆเจาขา ขอจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรั่งของ
สงฆถึงที่แลว ขาพเจาขอถามพระวินัยตอผูมีชื่อนี้.
พระสงฆเจาขา ขอจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรั่งของ
สงฆถึงที่แลว ขาพเจาขอถามพระวินัยตอผูมีชื่อนี้.
อยางนี้ ชื่อวาตนเองสมมติตน.
อยางไรเลา ชื่อวาภิกษุอื่นสมมติภิกษุอื่น ?
ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา
วาดังนี้:กรรมวาจาสมมติผูอื่น
พระสงฆเจาขา ขอจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรั่งของ
สงฆถึงที่แลว ขอผูมีชื่อนี้ถามพระวินัยตอผูมีชื่อนี้.
อยางนี้ ชื่อวาภิกษุอื่นสมมติภิกษุอื่น.
ถามพระวินัยตองตรวจดูบริษัทกอน
สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายผูมีศีลเปนที่รัก ไดรับสมมติแลว ถามพระวินัยในทามกลางสงฆ พระฉัพพัคคียไดอาฆาต เคืองแคน คุกคามจะฆาเสีย
ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจารับ
สั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุแมที่ไดรับสมมติ
แลว ตรวจดูบริษัท พิจารณาดูบุคคลแลวจึงถามวินัยในทามกลางสงฆ.
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สมัยตอมา พระฉัพพัคคียยังไมไดรับสมมติ วิสัชนาพระวินัยในทาม
กลางสงฆ ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระ
ภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูยังไมไดรับสมมติ
ไมพึงวิสัชนาวินัยในทามกลางสงฆ รูปใดวิสัชนา ตองอาบัติทุกกฏ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุไดรับสมมติแลว วิสัชนาวินัย
ในทามกลางสงฆ.
วิธีสมมติเปนผูวิสัชนา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แล ภิกษุพึงสมมติอยางนี้ ตนเองสมมติก็ได
ภิกษุอื่นสมมติภิกษุอื่นก็ได.
อยางไรเลา ชื่อวาตนเองสมมติตน
ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา
วาดังนี้:กรรมวาจาสมมติตน
พระสงฆเจาขา ขอจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรั่งของ
สงฆถึงที่แลว ขาพเจาอันผูมีชื่อนี้ถามถึงพระวินัยแลว ขอวิสัชนา.
อยางนี้ ชื่อวาตนเองสมมติตน.
อยางไรเลา ชื่อวาภิกษุอื่นสมมติภิกษุอื่น ?
ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา
วาดังนี้:-
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กรรมวาจาสมมติผูอื่น
พระสงฆเจาขา ขอจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรั่งของ
สงฆถึงที่แลว ผูมีชื่อนี้ อันผูมีชื่อนี้ถามถึงพระวินัยแลว ขอวิสัชนา.
อยางนี้ ชื่อวาภิกษุอื่นสมมติภิกษุอื่น.
วิสัชนาพระวินัยตองตรวจดูบริษัทกอน
สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายผูมีศีลเปนที่รัก ไดรับสมมติแลว วิสัชนา
พระวินัยในทามกลางสงฆ พระฉัพพัคคียไดอาฆาต เคืองแคน คุกคามจะฆา
เสีย ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุแมที
ไดรับสมมติแลว ตรวจดูบริษัท พิจารณาดูบุคคลกอน จึงวิสัชนาวิสัยในทาม
กลางสงฆ.
โจทกตองขอโอกาสตอจําเลย
[๑๗๐] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียโจทภิกษุผูมีไดทําโอกาสดวย
อาบัติ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงโจทภิกษุผูมิ
ไดทําโอกาสดวยอาบัติ รูปใดโจท ตองอาบัติทุกกฏ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหโจทขอใหจําเลยทําโอกาส ดวยคํา
วา ขอทานจงทําโอกาส ผมใครจะกลาวกะทาน ดังนี้ แลวจึงโจทดวยอาบัติ.
กอนโจทตองพิจารณาบุคคล
สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายผูมีศีลเปนที่รักขอใหพระฉัพพัคคียทําโอกาส
แลวโจทดวยอาบัติ พระฉัพพัคคียไดอาฆาต เคืองแคน คุกคามจะฆาเสีย
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ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจารับสั่ง
กะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหโจทแมเมื่อจําเลยทํา
โอกาสแลว พิจารณาดูบุคคลกอน จึงโจทดวยอาบัติ.
กอนขอโอกาสตองพิจารณาดูบุคคล
สมัยตอมา พระฉัพพัคคียคิดวา ภิกษุทั้งหลายผูมีศีลเปนที่รัก ขอให
พวกเราทําโอกาสกอนดังนี้ จึงรีบขอใหภิกษุทั้งหลายที่บริสุทธิ์ ไมมีอาบัติ ทํา
โอกาสในอธิกรณที่ไมเปนเรื่อง ไมมีเหตุ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุไมพึงขอใหภิกษุทั้งหลายผูบริสุทธิ์ ไมมีอาบัติ ทําโอกาส ใน
อธิกรณที่ไมเปนเรื่อง ไมมีเหตุ รูปใดขอใหทํา ตองอาบัติทุกกฏ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหพิจารณาดูบุคคลกอน จึงขอใหทํา
โอกาส.
เรื่องหามทํากรรมไมเปนธรรม
[๑๗๑] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียทํากรรมไมเปนธรรมในทาม
กลางสงฆ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระ
ภาคเจารับ สั่งวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงทํากรรมไมเปนธรรมในทาม
กลางสงฆ รูปใดทําตองอาบัติทุกกฏ.
พระฉัพพัคคียยังขืนทํากรรมไมเปนธรรมอยูตามเดิม ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้ง
หลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหคัดคานในเมื่อภิกษุทํากรรมไมเปน
ธรรม.
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สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายผูมีศีลเปนที่รักพากันคัดคานในเมื่อพระฉัพพัคคียทํากรรมไมเปนธรรม พระฉัพพัคคียไดอาฆาต เคืองแคน คุกคาม
จะฆาเสีย ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหทําความ
เห็นแยงได.
ภิกษุทั้งหลายทําความเห็นแยงในสํานักพระฉัพพัคคียเหลานั้นนั่นแหละ
พระฉัพพัคคียไดอาฆาต เคืองแคน คุกคามจะฆาเสีย ภิกษุทั้งหลายกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดู
กอนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตใหภิกษุ ๔ - ๕ รูปคัดคาน ใหภิกษุ ๒ - ๓ รูปทํา
ความเห็นแยง ใหภิกษุรูปเดียวนึกในใจวา กรรมนั้นไมควรแกเรา.
แกลงสวดปาติโมกขไมใหไดยิน
[๑๗๒] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียแกลงสวดปาติโมกขในทาม
กลางสงฆไมใหไดยิน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
พระผูมีพระภาคเจารับสั่งหามภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู
สวดปาติโมกขไมพึงแกลงสวดไมใหไดยิน รูปใดสวดไมใหไดยิน ตองอาบัติ.
ทุกกฏ.
สมัยตอมา ทานพระอุทายีเปนผูสวดปาติโมกขแกสงฆ แตมีเสียงเครือ
ดุจเสียงกา ครั้งนั้นทานพระยุทายีไดมีความปริวิตกวา พระผูมีพระภาคทรง
ญัตติไวแลววา ภิกษุสวดปาติโมกขตองสวดใหไดยินทั่วกัน ก็อาตมามี
เสียงเครือดุจเสียงกา อาตมาจะพึงปฏิบัติอยางไรหนอ จึงแจงเรื่องนั้นแกภิกษุ
ทั้งหลาย ๆ กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา จึงแจงเรื่องนั้นแกภิกษุ
กะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุที่สวดปาติโมกข
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พยายามสวดดวยตั้งใจวาจะสวดใหไดยินถอยคําทั่วกัน เมื่อพยายาม ไมตอง
อาบัติ.
หามสวดปาติโมกขในบริษัทที่มีคฤหัสถ
[๑๗๓] ก็โดยสมัยนั้นแล พระเทวทัตตสวดปาติโมกขในบริษัทที่มี
คฤหัสถปนอยูดวย ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
พระผูมีพระภาคเจารับสั่งหามภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึง
สวดปาติโมกขในบริษัทที่มีคฤหัสถปนอยูดวย รูปใดสวด ตองอาบัติทุกกฏ.
ตองไดรับอาราธนาจึงสวดปาติโมกขได
[๑๗๔] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียไมไดรับอาราธนาสวดปาติโมกขในทามกลางสงฆ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลความเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาค
เจา พระผูมีภาคเจารับสั่งหามภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมได
รับอาราธนา ไมพึงสวดปาติโมกขในทามกลางสงฆ รูปใดสวด ตองอาบัติทุกกฏ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตปาติโมกขใหเปนหนาที่ของพระเถระ.
อัญญติตถิยภาณวารที่ ๑๑ จบ
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อรรถกถาอัชเฌสนา
บทวา อนชฺฌิฏา ไดแก ไมไดรับบัญชา หรือไมไดรับเชิญ.
ก็ในอัชเฌสนาธิการนี้ การเชิญ เนื่องดวยภิกษุผูเชิญแสดงธรรมซึ่ง
สงฆสมมติก็มี เนื่องดวยพระสังฆเถระก็มี. เมื่อภิกษุผูเชิญแสดงธรรมนั้นไมมี
ภิกษุเรียนพระสังฆเถระแลว หรืออันพระสังฆเถระอัญเชิญแลว ยอมไดเพื่อ
กลาวธรรม.
พระสังฆเถระเลา ถาในวัดที่อยูมีพระธรรมถึกมาก, พึงสั่งตามลําดับ
วาระ. ภิกษุผูซึ่งทานสั่งวาเธอจงสวดธรรม ก็ดี วา เธอจงแสดงธรรม ก็ดี วา
เธอจงใหธรรมทาน กีดี พึงกลาวธรรมไดทั้ง ๓ วิธี แตภิกษุผูไดรับคําสั่งวา จง
สวด ยอมไดเพื่อสวดเทานั้น ผูไดรับคําสั่งวา จงแสดง ยอมไดเพื่อแสดง
เทานั้น ผูไดรับคําสั่งวา จงสวดสรภัญญะ ยอมไดเพื่อสวดสรภัญญะเทานั้น.
ฝายพระเถระเลา ผูนั่งบนอาสนะสูงกวา ยอมไมไดเพื่ออัญเชิญ. ถา
พระสังฆเถระเปนอุปชฌาย และพระธรรมกถึกเปนสัทธิวิหาริก และพระอุปชฌายนั่งบนอาสนะสูง สั่งสัทธิวิหาริกนั้นวาเธอจงสวด. พึงตั้งใจสาธยาย.
แลวสวดเถิด. แตถาในสํานักอุปชฌายนี้ มีภิกษุหนุมมาก, พึงตั้งใจวา เราสวด
แกภิกษุเหลานั้น แลวสวดเถิด.
ถาพระสังฆเถระในวัดที่อยูใหสวดแตนิสิตของตนเทานั้น ไมอัญเชิญ
ภิกษุเหลาอื่นที่สวดไพเราะบาง ภิกษุเหลาอื่นพึงเรียนทานวา ทานผูเจริญ
พวกผมขอใหภิกษุชื่อโนนสวด. ถาทานตอบ สวดเถิด หรือทานนิ่งเสีย สมควร
ใหสวดได. แตถาทาหาม ไมควรใหสวด.
หากวา เริ่ม ธรรมสวนะ แตเมื่อพระสังฆเถระยังมิไดมา. เมื่อทาน
มากลางคัน กิจที่จะตองหยุดขอโอกาส ไมมี.
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อนึ่ง เมื่อสวดแลวจะอธิบายเนื้อความ พึงขอโอกาสทานแลว จึง
อธิบายก็ได. ไมหยุดเลยอธิบายทีเดียวก็ได แมในพระสังฆเถระผูมากลางคัน
เมื่อกําลังอธิบายก็มีนัยเหมือนกัน. ถึงในอุปนิสินนกถาพระสังฆเถระเปนเจาของ,
เพราะฉะนั้น พระสังฆเถระนั้นพึงกลาวเอง, หรือสั่งภิกษุอื่นวา เธอจงกลาว
ก็แลพระเถระนั่งสูงกวาไมควรสั่ง. แตวาจะสั่งแกมนุษยทั้งหลายวา ทานจง
กลาว ควรอยูชนทั้งหลายถามภิกษุผูรูจักตน ภิกษุนั้นพึงขอโอกาสพระเถระ
กอนจึงคอยตอบ. ถาพระเถระไดรับตอบวา ทานผูเจริญ ชนเหลานี้ ถามปญหา
กะผม ดังนี้แลว สั่งวา ตอบเถิดก็ดี นิ่งเสียก็ดี จะตอบก็ควร.
แมในการอนุโมทนาเปนตน ในละแวกบาน ก็นัยนี้แล ถาวาพระสังฆ
เถระอนุญาตวาเธอพึงกลาวในวัดที่อยูหรือในละแวกบานเถิด ไมตองบอกเลาฉัน
ละ เปนอันไดขออาง, สมควรกลาวไดในที่ทั้งปวง. แมเมื่อจะทําการสาธยาย
เลา ก็ตองขอโอกาสพระเถระเหมือนกัน. เมื่อขอโอกาสองค ๑ แลวกําลัง
สาธยาย องคอื่นมาอีก กิจที่จะตองขอโอกาสอีก ยอมไมมี. หากวา เมื่อผูก
ใจวาเราจักพัก แลว หยุดอยู พระเถระมา, เมื่อเริ่มอีกตองขอโอกาส แมเมื่อ
กําลังสาธยายธรรมที่ตนเริ่มไวแลว แตเมื่อพระสังฆเถระยังมิไดมา ก็นัยนี้แล.
พระสังฆเถระองค ๑ อนุญาตแลววา ไมตองขอโอกาสฉันละ ทองตามสบาย
เถิด ดังนี้ สมควรสาธยายตามสบาย แตเมื่อพระสังฆเถระองคอื่นมา ตอง
ขอโอกาสทานกอนจึงสาธยาย.
ขอวา อตฺตนา วา๑ อตฺตาน สมฺมนฺนิตพฺพ มีความวา พึง
สมมติตนดวยตนเองก็ได. แตเมื่อจะถาม ตองแลดูบริษัท ถาอุปทวะไมมีแก
ตน, พึงถามวินัย
๑. พระบาลีวินัยเปน อตฺตนา ว. แตอตฺตนา วา นาจะถูกกวา.
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ขอวา กเตป โอกาเส ปุคฺคล ตุลยิตฺวา มีความวา เราตถาคต
อนุญาตใหภิกษุ แมเมื่อตนขอโอกาสแลว ตองพิจารณาอยางนี้วา อุปทวะจาก
บุคคลนี้ จะมีแกเรา หรือไมมีหนอ ? ดังนี้ แลวจึงโจทดวยอาบัติ.
ขอวา ปุคฺคล ตฺลยิตฺวา โอกาส กาตุ มีความวา เราตถาคต
อนุญาตใหภิกษุพิจารณาอยางนี้วา ผูนี้จะกลาวอาบัติเฉพาะที่เปนจริงเทานั้น
หรือจะกลาวที่ไมเปนจริงหนอ ดังนี้แลว จึงตอยใหโอกาส.
บทวา ปุรมฺหาก ไดแกเราทั้งหลาย . . . กอน.
บทวา ปฏิกจฺเจว ไดแก กอนกวาทีเดียว. กรรมไมเปนธรรมมี
นัยดังกลาวแลวนั่น แล.
บทวา ปฏิกฺโกสิตุ ไคแก เพื่อหาม.
ขอวา ทิฏิมฺป อาวิกาตุ มีความวา เราตถาคตอนุญาตใหภิกษุ
ประกาศความเห็นของตน ในสํานักภิกษุอื่นอยางนี้วา กรรมนี้ ไมเปนธรรม
นั่นไมชอบใจขาพเจา.
คําวา ๔ รูป ๕ รูป เปนตน พระผูมีพระภาคเจาตรัส เพื่อตองการ
มิใหมีอันตรายแกภิกษุเหลานั้น.
ขอวา สฺจิจฺจ น สาเวนฺติ มีความวา แกลงสวดคอย ๆ ดวย
ตั้งใจวา ภิกษุเหลาอื่นจะไมไดยินดวยประการใด เราจักสวดดวยประการนั้น.
บทวา เถราธิก มีความวา เราตถาคตอนุญาตปาติโมกข ใหมีพระ
เถระเปนใหญ อธิบายวา เพื่อเปนกิจ เนื่องดวยพระเถระ.
บาลีวา เถราเธยฺย ก็มี แปลวา ใหมีพระเถระเปนเจาหนาที่. เพราะ
เหตุนั้น พระเถระพึงสวดเองก็ได พึงเชิญภิกษุอื่นก็ได.
ในอธิการวาดวยการอัญเชิญปาติโมกขนี้ วิธีเชิญ มีนัยดังกลาวแลว
ในการอัญเชิญธรรมนั่นแล.
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หนาที่สวดปาติโมกข
[๑๗๕] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระนครราชคฤห
ตามพระพุทธาภิรมยแลว เสด็จจาริกโดยมรรคาอันจะไปเมืองโจทนาวัตถุ เสด็จ
จาริกโดยลําดับ ลุถึงเมืองโจทนาวัตถุแลว ก็โดยสมัยนั้นแล ในอาวาสแหง
หนึ่งมีภิกษุอยูดวยกันมากรูป บรรดาภิกษุเหลานั้น พระเถระเปนผูเขลา ไม
ฉลาด ทานไมรูอุโบสถ หรือวิธีทําอุโบสถ ไมรูปาติโมกข หรือวิธีสวดปาติ
โมกข จึงภิกษุเหลานั้นติดกันวา พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติไวแลววา
ปาติโมกขเปนหนาที่ของพระเถระ ก็พระเถระของพวกเรารูปนี้เปนผูเขลา ไม
ฉลาด ไมรูอุโบสถ หรือวิธีทําอุโบสถไมรูปาติโมกขหรือวิธีสวดปาติโมกขพวก
เราจะพึงปฏิบัติอยางไรหนอ ? แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุ
เหลานั้น ภิกษุรูปใดเปนผูฉลาด สามารถ เราอนุญาตปาติโมกขใหเปนหนาที่
ของภิกษุรูปนั้น.
สงภิกษุไปศึกษาปาติโมกข
[๑๗๖] ก็โดยสมัยนั้นแล ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุ
อยูดวยกันมากรูป ลวนเปนผูเขลา ไมฉลาด พวกเธอไมรูอุโบสถ หรือวิธี
ทําอุโบสถไมรูปาติโมกขหรือวิธีสวดปาติโมกข พวกเธอจึงอาราธนาพระเถระวา
ขอพระเถระจงสวดปาติโมกขขอรับ ทานตอบอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย เรา
สวดปาติโมกขไมได ภิกษุทั้งหลายจึงอาราธนาพระเถระรูปที่ ๒ วา ขอพระเถระจงสวดปาติโมกขขอรับแมทานก็ตอบอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย เราสวด
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ปาติโมกขไมได ภิกษุทั้งหลายจึงอาราธนาพระเถระรูปที่ ๓ วา ขอพระเถระ
จงสวดปาติโมกขขอรับ แมทานก็ตอบอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย เราสวดปาติโมกขไมได ภิกษุเหลานั้นไดอาราธนาจนถึงพระสังฆนวกะ โดยวิธีนี้แหละวา
ขอคุณจงสวดปาติโมกข แมเธอก็ตอบอยางนี้วา ผมสวดปาติโมกขไมไดขอรับ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแตพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็
ในอาวาสแหงหนึ่งถึงวันอุโบสถ ภิกษุในศาสนานี้อยูดวยกันมาก ลวนเปนผู
เขลา ไมฉลาดพวกเธอไมรูอุโบสถ หรือวิธีทําอุโบสถ ไมรูปาติโมกข หรือ
วิธีสวดปาติโมกข พวกเธอจึงอาราธนาพระเถระวา ขอพระเถระจงสวดปาติ
โมกขขอรับ ทานตอบอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย เราสวดปาติโมกขไมได
พวกเธอจึงอาราธนาพระเถระรูปที่ ๒ วา ขอพระเถระจงสวดปาติโมกขขอรับ
แมทานก็ตอบอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย เราสวดปาติโมกขไมได พวกเธอจึง
อาราธนาพระเถระรูปที่ ๓ วา ขอพระเถระจงสวดปาติโมกข ขอรับ แมทานก็
ตอบอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย เราสวดปาติโมกขไมได พวกเธอไดอาราธนา
จนถึงพระสังฆนวกะ โดยวิธีนี้แหละวา ขอคุณจงสวดปาติโมกข แมเธอรูป
นั้นก็ตอบอยางนี้วา ผมสวดปาติโมกขไมไดขอรับ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นพึงสงภิกษุรูปหนึ่งไปสูอาวาสใกลเคียง พอจะกลับมาทันในวันนั้น ดวยสั่งวาดูกอนอาวุโส เธอจงไปเรียนปาติโมกขโดดยอหรือโดยพิสดารมา.
ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายไดมีความปริวิตกวา จะพึงสงภิกษุรูปไหนหนอ
ไป แลวกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะ
ภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุผูเถระใชภิกษุผูนวกะ
ไป.
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ภิกษุนวกะทั้งหลายอันพระเถระบัญชาแลวไมยอมไป ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้ง
หลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมอาพาธ อันพระเถระบัญชาแลวจะไมยอม
ไปไมได รูปใดไมยอมไป ตองอาบัติทุกกฏ.
พระพุทธานุญาตใหเรียนปกคณนา
[๑๗๗] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่เมืองโจทนาวัตถุ
ตามพระพุทธาภิรมยแลว เสด็จกลับมายังพระนครราชคฤหอีก ก็โดยสมัยนั้น
แล ชาวบานถามภิกษุทั้งหลายที่กําลังเที่ยวบิณฑบาตวา ดิถีที่เทาไรแหงปกษ
เจาขา ภิกษุทั้งหลายตอบอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย พวกอาตมาไมรูเลย ชาว
บานจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา แมเพียงนับปกษ พระสมณะเชื้อสาย
ศากยบุตรเหลานั้นก็ยังไมรู ไฉนจะรูคุณความดีอะไรอยางอื่นเลา ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสอนุญาต
แกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหเรียนปกขคณนา
ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายไดมีความปริวิตกวา ภิกษุรูปไหนหนอพึงเรียน
ปกชคณนา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุทุก ๆ
รูปเรียนปกขคณนา.
ก็โดยสมัยนั้นแล ชาวบานถามภิกษุทั้งหลายที่กําลังเที่ยวบิณฑบาตวา
ภิกษุมีจํานวนเทาไร เจาขา ภิกษุทั้งหลายตอบอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย พวก
อาตมาไมรูเลย ชาวบานจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา แมพวกกันเอง
พระสมณะเชื้อสายศากยบุตรเหลานี้ก็ยังไมรู ไฉนจักรูความดีอะไรอยางอื่น
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เลา ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีภาคเจาตรัส
อนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหนับภิกษุ.
ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายไดมีความปริวิติกวา เมื่อไรหนอเราพึงนับภิกษุ
แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสอนุญาต
แกภิกษุทั้งหลายวา เราอนุญาตใหนับภิกษุดวยเรียกชื่อหรือใหจับสลากในวัน
อุโบสถ.
พระพุทธานุญาตใหบอกวันอุโบสถ
[๑๗๘] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายไมรูวาวันนี้เปนวันอุโบสถไป
บิณฑบาต ณ หมูบานที่ไกล พวกเธอมาถึงเมื่อกําลังสวดปาติโมกขก็มี มาถึงเมื่อ
สวดจบแลวก็มี ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมี
พระภาคเจาทรงอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให
บอกวา วันนี้เปนวันอุโบสถ.
ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายไดมีความปริวิตกวา ภิกษุรูปไหนหนอพึงบอก
แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสอนุญาต
แกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุเถระบอกแตเชา
สมัยตอมา พระเถระรูปหนึ่งเวลาเชาตรูระลึกไมได ภิกษุทั้งหลายจึง
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสอนุญาตแก
ภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหบอกแมในเวลาภัตกาล
แมในเวลาภัตกาล พระเถระนั้นก็ระลึกไมได ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่อง
นั้น แดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหบอกในกาลที่คนระลึกได.
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บุพกรณและบุพกิจในโรงอุโบสถ
[๑๗๙] ก็โดยสมัยนั้นแล ในอาวาสแหงหนึ่ง โรงอุโบสถรก พวก
พระอาคันตุกะพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุทั้งหลายจึงไม
กวาดโรงอุโบสถเลา ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา
พระผูมีพระภาคเจาตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตใหกวาดโรงอุโบสถ.
ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายไดมีความปริวิตกวา ภิกษุรูปไหนหนอพึงกวาด
โรงอุโบสถ แลว จึงกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจาพระผูมีพระภาคเจา
ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุเถระ
ใชภิกษุนวกะ.
ภิกษุนวกะทั้งหลายอันพระเถระใชแลวไมยอมกวาด ภิกษุทั้งหลายจึง
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้ง
หลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมอาพาธอันพระเถระบัญชาแลว จะไม
กวาดไมได รูปใดไมกวาด ตองอาบัติทุกกฏ.
สมัยตอมา ในโรงอุโบสถไมมีใครปูอาสนะไว ภิกษุทั้งหลายนั่งที่พื้น
ดินทั้งตัว ทั้งจีวร เปอนฝุน ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตใหปูอาสนะในโรงอุโบสถ.
ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายไดมีความปริวิตกวา ภิกษุรูปไหนหนอ พึงปู
อาสนะในโรงอุโบสถ แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผมีพระภาคเจาตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
ใหภิกษุผูเถระบัญชาภิกษุนวกะ.
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ภิกษุนวกะทั้งหลายอันพระเถระบัญชาแลวไมปูอาสนะ ภิกษุทั้งหลาย
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีภาคเจา พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลาย
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมอาพาธอันพระเถระบัญชาแลว จะไมปูอาสนะ
ไมได รูปใดไมปู ตองอาบัติทุกกฏ.
สมัยตอมา ในโรงอุโบสถไมไดตามประทีปไว เวลาค่ําคืนภิกษุทั้งหลาย
เหยียบกายกันบาง เหยียบจีวรบาง แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
พระผูมีพระภาคเจาตรัสอนุญาต แกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตใหตามประทีปในโรงอุโบสถ.
ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายไดมีความปริวิตกวา ภิกษุรูปไหนหนอพึงตาม
ประทีปแลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัส
อนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุผูเถระ
บัญชาภิกษุนวกะ.
ภิกษุนวกะทั้งหลาย อันพระเถระบัญชาแลวไมยอมตามประทีป ภิกษุ
ทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจารับสั่ง
กะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมอาพาธอันพระเถระบัญชาแลว
จะไมตามประทีปไมได รูปใดไมตามประทีป ตองอาบัติทุกกฏ.
จะไปไหนตองอาปุจฉากอน
[๑๘๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุหลายรูปดวยกันเปนผูเขลา ไมฉลาด
ไปสูทิศ ไมอําลาพระอุปชฌาย อาจารย ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ก็ภิกษุในศาสนานี้หลายรูปดวยกันเปนผูเขลา ไมฉลาด ไปสูทิศ
ไมอําลาพระอุปชฌาย อาจารย พวกเธออันพระอุปชฌาย อาจารยพึงถามวา
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ทานทั้งหลายจักไปไหนจักไปกับใคร ถาพวกเธอเปนผูเขลา ไมฉลาด พูดอาง
ถึงภิกษุเหลาอื่นที่เปนผูเขลาไมฉลาดดวยกัน พระอุปชฌาย อาจารย ไมพึง
อนุญาต ถาอนุญาตตองอาบัติทุกกฏ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาพวกเธอเปนผูขลา ไมฉลาด อันพระอุปชฌาย
อาจารย ไมอนุญาต ถายังขืนไป ตองอาบัติทุกกฏ.
พึงสงเคราะหพระพหุสูต
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในศาสนานี้อยูในอาวาสแหงหนึ่งมากรูป
ดวยกันลวนเปนผูเขลา ไมฉลาด พวกเธอไมรูอุโบสถหรือวิธีทําอุโบสถ ไม
รูปาติโมกข หรือวิธีสวดปาติโมกข ภิกษุรูปอื่นมาในอาวาสนั้น เปนผูคง
แกเรียนชํานาญในคัมภีร ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา เปนบัณฑิต ฉลาด
มีปญญา มีความละอาย รังเกียจ ใครตอสิกขา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
เหลานั้นพึงสงเคราะห อนุเคราะห ปราศรัย บํารุงเธอดวยจุณดิน ไมชําระ
ฟน น้ําบวนปาก ถาไมสงเคราะห อนุเคราะห ปราศรัย บํารุงดวยจุณดิน
ไมชําระฟน น้ําบวนปาก ตองอาบัติทุกกฏ.
สงพระไปเรียนปาติโมกข
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ ภิกษุใน
ศาสนานี้อยูดวยกันมากรูป ลวนเปนผูเขลา ไมฉลาด พวกเธอไมรูอุโบสถ
หรือวิธีทําอุโบสถไมรูปาติโมกข หรือวิธีสวดปาติโมกข ดูกอนพระภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุเหลานั้นพึงสงภิกษุรูปหนึ่งไปสูอาวาสใกลเคียงพอจะกลับมาทันในวันนั้น
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ดวยสั่งวา ดูกอนอาวุโส เธอจงไปเรียนปาติโมกขโดดยอ หรือโดยพิสดาร
มา ถาไดภิกษุเชนนั้นอยางนี้ นั่นเปนการดี ถาไมได ภิกษุเหลานั้นทุก ๆ
รูปพึงพากันไปสูอาวาสที่มีภิกษุรูอุโบสถ หรือวิธีทําโอสถ รูปาติโมกข หรือ
วิธีสวดปาติโมกขถาไมพากันไป ตองอาบัติทุกกฏ.
พึงจําพรรษาในอาวาสที่มีผูสวดปาติโมกขได
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในศาสนานี้ อยูจําพรรษาในอาวาสแหง
หนึ่งมากรูปดวยกัน ลวนเปนผูเขลา ไมฉลาด พวกเธอไมรูอุโบสถ หรือวิธี
ทําอุโบสถ ไมรูปาติโมกข หรือวิธีสวดปาติโมกข ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
เหลานี้พึงสงภิกษุรูปหนึ่งไปสูอาวาสใกลเคียงพอจะกลับมาทันในวันนั้น ดวย
สั่งวา ดูกอนอาวุโส เธอจงไปเรียนปาติโมกขโดยยอหรือโดยพิสดารมา ถาได
ภิกษุเชนนั้นอยางนี้ นั่นเปนการดี ถาไมได พึงสงภิกษุรูปหนึ่งไปชั่วระยะกาล
๗ วัน ดวยสั่งวา ดูกอนอาวุโส เธอจงไปเรียนปาติโมกขโดยยอหรือโดย
พิสดารมา ถาไดภิกษุเชนนั้นอยางนี้ นั่นเปนการดี ถาไมได ภิกษุเหลานั้น
ไมพึงอยูจําพรรษาในอาวาสนั้น ถาขืนอยู ตองอาบัติทุกกฏ
อรรถกถาอัชเฌสนา
วินิจฉัยในขอวา โส น ชานาติ อุโปสถ วา เปนอาทิดังนี้:พระเถระนั้น ไมรูจักอุโบสถ ๓ อยาง โดยตางดวยจาตุททสิกอุโบสถ
ปณณรสิกอุโบสถ และสามัคคีอุโบสถ และไมรูจักอุโบสถ ๙ อยาง โดยตาง
ดวยสังฆอุโบสถเปนตน ไมรูอุโบสถกรรม ๔ อยาง ไมรูปาติโมกข ๒ อยาง
ไมรูปาติโมกขุทเทส ๙ อยาง.
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ในขอวา โย ตตฺถ ภิกฺขุ พฺยตฺโต ปฏิพโล นี้ มีวินิจฉัยวา
ปาฏิโมกขพระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตแกภิกษุผูฉลาดแมยังหนุมก็จริงแล.
ถึงกระนั้น ในขอนี้ ควรทราบอธิบายดังนี้:ถาปาฏิโมกขุทเทส ๕ หรือ ๔ หรือ ๓ ของพระเถระ ยังจําไมได สวน
๒ อุทเทสเปนของไมบกพรอง ชํานาญดี คลองปาก ปาติโมกขคงเนื่องดวย
พระเถระ. แตถาแมเพียงเทานี้ ทานยอมไมอาจเพื่อทําใหชํานาญได ยอมเปน
หนาที่ของพระภิกษุผูฉลาดเทียว.
สองบทวา สามนฺตา อาวาสา ไดแก อาวาสใกลเคียงกัน.
บทวา สชฺชุก มีความวา เพื่อปร.ะโยชนแกการมาในวันนั้นเอง.
วินิจฉัยในขอวา นวก ภิกขุ อาณาเปตุ นี้วา ภิกษุใดสามารถ
จะเรียนได พึงบังคับภิกษุเห็นปานนั้น อยาบังคับภิกษุที่โง.
บทวา ถตมี๑ ภนฺเต นี้ มีอธิบายวา ดิถีเปนที่เต็มแหงดีถีทั้ง
หลายเทาไร ชื่อวา ดิถีที่เทาไร คือกี่ค่ํา. มนุษยทั้งหลายหมายเอากุศลกรรม
ที่เนื่องดวยพระผูเปนเจา ถามวา ภิกษุมีประมาณเทาไรขอรับ ?
ขอวา สลาก วา คาเหตุ มีความวา เราตถาคตอนุญาตใหภิกษุถือ
เอา คือ รวมสลากแลวนับ.
บทวา กาลวโต ไดแก ตอกาลทีเดียว ความวา แตเชาทีเดียว.
ในขอวา ย กาล สรติ นี้ มีความวา แมในเวลาเย็น จะบอกวา
วันนี้อุโบสถ ทานทั้งหลายจงมาประชุม ก็ควร.
แมในขอวา เถเรน ภิกฺขุนา นว ภิกฺขุ อาณาเปตุ นี้ มีวินิจฉัย
วา ภิกษุผูทํากรรมบางอยางก็ดี ภิกษุผูชวยภาระอยางหนึ่งตลอดกาลในกาลทุก
๑. พระบาลีวินัยเปน กติมี, ฎีกาวิมติโนทนีก็เปน กติมี.

พระวินัยปฎก มหาวรรค เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 457
เมื่อทีเดียวก็ดี ภิกษุผูสรภาณกะและธรรมกถึก เปนตนรูปใดรูปหนึ่งก็ดี พระเถระไมควรสั่งบังคับ เพื่อกวาดโรงอุโบสถ สวนภิกษุที่เหลือพึงสั่งบังคับตาม
วาระ คือผลัดเปลี่ยนกัน หากวา ภิกษุผูไดรับคําสั่งแลว จะไมไดไมกวาดแม
เปนของยืมไซร พึงวานกัปปยการกหักกิ่งไมทําใหควรแลวกวาด เมื่อเธอไมได
แมซึ่งกัปปยการกนั้น เปนอันไดชื่ออาง. ถึงในการสั่งบังคับเพื่อใหปูลาดอาสนะ
ก็พึงสั่งบังคับตามนัยที่กลาวแลวนั้นแล.
ฝายภิกษุผูรับคําสั่งแลว ถาอาสนะในโรงอุโบสถไมมี พึงขนมาจาก
สังฆิกาวาส ปะลาดแลว ตองขนไปคืน. เมื่ออาสนะไมมีจะปูเสื่อลําแพนก็ดี
เสื่อออนก็ดี ยอมควร ถึงเมื่อเสื่อออนไมมีก็พึงวานกัปปยการกใหชวยหักกิ่งไม
ทําใหควรแลวปูลาดเถิด เมื่อเธอไมไดกัปปยการก เปนอันไดขออาง.
ในการตามประทีปเลา พระเถระก็พึงสั่งบังคับตามนัยที่กลาวแลวนั่น
แล. และเมื่อจะสั่งบังคับ ตองบอกวา น้ํามัน หรือไส หรือตะเกียง มีอยูใน
โอกาสโนน เธอจงถือเอาสิ่งนั้น ๆ มาตามประทีป. หากน้ํามันเปนตน ไมมี
ภิกษุผูรับคําสั่งตองแสวงหามา เมื่อแสวงหาแลวไมได เปนอันไดขออาง. อีก
อยางหนึ่ง จะพึงติดไฟใหโพลงบนกระเบื้องก็ได.
ขอวา สงฺคเทตพฺโพ มีความวา ภิกษุผูเปนพหุสูตนั้น อันภิกษุ
ทั้งหลายพึงสงเคราะห ดวยถอยคําอันไพเราะอยางนี้วา ทานมาแลว ก็ดีแหละ
ขอรับ ที่นี่ภิกษาหาไดงาย แกงและกับขาวก็มี อยาตองเปนกังวลเลย นิมนต
อยูเถิด พึงอนุเคราะหเนื่องดวยการพูดจากันบอย ๆ พึงเกลี้ยกลอมดวยใหเธอ
ใหคําตอบวา ขอรับผมจักอยู.
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อีกประการหนึ่ง พึงสงเคราะหและอนุเคราะหดวยปจจัย ๔ พึงเกลี้ยกลอมดวยถอยคําอันไพเราะ อธิบายวา พึงเจรจาใหเสนาะหู พึงใหบํารุงดวย
สิ่งของตาง ๆ มีจุณเปนตน.
ขอวา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส มีความวา ถาสงฆแมทั้งมวลไมทําไซร,
ตองทุกกฏทั้งหมด. ในอธิการนี้ พระเถระทั้งหลายก็ไมพน พวกภิกษุหนุมก็
ไมพน. ภิกษุทั้งปวงพึงใหเปลี่ยนวาระกันบํารุง เปนอาบัติแกภิกษุผูไมบํารุง
ในวาระของตน. แตภิกษุผูเปนพหุสูตนั้น อยาพึงยินดีวัตรมีการกวาดบริเวณ
และใหไมสีฟนเปนตน ของพระมหาเถระทั้งหลาย. แมเมื่อขอที่เธอไดยินดี
มีอยู พระมหาเถระทั้งหลาย ก็ควรมาสูที่บํารุงทั้งเย็นเชา. แตภิกษุผูพหุสูต
นั้นรูความมาของพวกทานแลว พึงไปสูที่บํารุงของพระมหาเถระทั้งหลายเสีย
กอน. ถาภิกษุผูสหจร ซึ่งเปนอุปฏฐากของเธอมีอยู เธอพึงหามเสียวาอุปฏฐากของผมมี ทานทั้งหลายจงเปนผูขวนขวายนอยอยูเถิด. แมถาวา ภิกษุผู
สหจรของเธอไมมี. แตภิกษุรูปหนึ่งหรือ ๒ รูป ผูถึงพรอมดวยวัตรในวัด
ที่อยูนั่นเอง กลาววา ผมจักทํากิจที่ควรทําแกพระเถระเอง ภิกษุที่เหลือจง
อยูเปนผาสุกเถิด ไมเปนอาบัติแกภิกษุทั้งปวง.
ขอวา โส อาวาโส คนฺตพฺโพ มีความวา อาวาสนั้น อันภิกษุ
ทั้งหลายผูเขลา ไมฉลาด พึงไปทุกกึ่งเดือน เพื่อประโยชนแกการทําอุโบสถ
ก็อาวาสนั้นแล ควรไปทั้งเหมันตฤดู และคิมหฤดูทีเดียว แตพระผูมีพระ
ภาคเจาตรัสคําเปนตนวา ผูเขลาไมฉลาดจําพรรษา ดังนี้ ก็เพื่อแสดงกิจที่
ควรทําในฤดูฝน.
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ในพระบาลี ขอวา น ภิกฺขเว เตหิ ภิกฺขูหิ ตสฺมึ อาวาเส วสฺส
วสิตพฺพ มีความวา ในการเขาพรรษาแรก อยาจําพรรษาปราศจากภิกษุผู
สวดปาฏิโมกข. หากวาภิกษุผูสวดปาติโมกขนั้นหลีกไปเสีย หรือสึกเสีย หรือ
ทํากาลกิริยาเสีย ตอเมื่อภิกษุทั้งหลายจําพรรษาแลว เมื่อภิกษุอื่น ที่สวดได
มีอยูนั่นแล จึงควรจําพรรษาหลัง เมื่อไมมี ตองไปในอาวาสอื่น เมื่อไมไป
ตองทุกกฏ. แตถาภิกษุผูสวดปาติโมกขนั้น หลีกไปเสีย หรือสึกเสีย หรือทํา
กาลกิริยาเสีย ในการเขาพรรษาหลัง พึงอยูในที่นั้น ตลอด ๒ เดือน.
อรรถกถาอัชเฌสนา จบ
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พระพุทธานุญาตใหนําปาริสุทธิของพระอาพาธมา
[๑๘๑] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงประชุมกัน สงฆจักทําอุโบสถ เมื่อพระผูมีพระภาคเจา
ตรัสอยางนี้แลว ภิกษุรูปหนึ่งไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ยังมีภิกษุอาพาธ
ทานมาไมได พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจารับสั่งวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุ
อาพาธมอบปาริสุทธิ.
วิธีมอบปาริสุทธิ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แล พึงมอบปาริสุทธิ อยางนี้:ภิกษุอาพาธนั้นพึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่ง
กระโหยง ประคองอัญชลีแลว กลาวคํามอบปาริสุทธิอยางนี้วา ขาพเจาขอมอบ
ปาริสุทธิ ขอทานจงนําปาริสุทธิของขาพเจาไป ขอทานจงบอกปาริสุทธิของ
ขาพเจา.
ภิกษุรับดวยกาย รับดวยวาจา รับดวยทั้งกายและวาจาก็ได เปนอัน
ภิกษุอาพาธมอบปาริสุทธิแลว ไมรับดวยกาย ไมรับดวยวาจา ไมรับดวยทั้ง
กายและวาจา ไมเปนอันภิกษุอาพาธมอบปาริสุทธิ ถาไดภิกษุเชนนั้นอยางนี้
นั่นเปนการดี ถาไมได ภิกษุทั้งหลายพึงใชเตียงหรือตั่งหามภิกษุอาพาธนั้นมา
ในทามกลางสงฆ แลวทําอุโบสถ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาพวกภิกษุผูพยาบาลไขคิดอยางนี้วา ถาพวก
เราจักยายภิกษุอาพาธ อาพาธจักกําเริบหนัก หรือมิฉะนั้นก็จักถึงมรณภาพ
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ดังนี้ ไมพึงยายภิกษุอาพาธ สงฆพึงไปทําอุโบสถในสํานักภิกษุอาพาธนั้น แต
สงฆเปนวรรค ไมพึงทําอุโบสถเลย ถาขืนทํา ตองอาบัติทุกกฏ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปาริสุทธิแลว ถาภิกษุผูนํา
ปาริสุทธิหลบไปจากที่นั้น ภิกษุอาพาธพึงมอบปาริสุทธิแกรูปอื่น.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปาริสุทธิแลว ถาภิกษุผูนํา
ปาริสุทธิสึกเสียในที่นั้นแหละ ถึงมรณภาพ ปฏิญาณเปนสามเณร ปฏิญาณเปน
ผูบอกลาสิกขา ปฏิญาณเปนผูตองอันติมวัตถุ ปฏิญาณเปนผูวิกลจริต ปฏิญาณ
เปนผูมีจิตฟุงซาน ปฏิญาณเปนผูกระสับกระสายเพราะเวทนา ปฏิญาณเปนผู
ถูกสงฆยกเสียฐานไมเห็นอาบัติ ปฏิญาณเปนผูถูกสงฆยกเสียฐานไมทําคืนอาบัติ
ปฏิญาณเปนผูถูกสงฆยกเสียฐานไมสละคืนทิฏฐิอันลามก ปฏิญาณเปนบัณเฑาะก
ปฏิญาณเปนไถยสังวาส ปฏิญาณเปนผูเขารีตเดียรถีย ปฏิญาณเปนสัตวดิรัจฉาน
ปฏิญาณเปนผูฆามารดา ปฏิญาณเปนผูฆาบิดา ปฏิญาณเปนผูฆาพระอรหันต
ปฏิญาณเปนผูประทุษรายภิกษุณี ปฏิญาณเปนผูทําลายสงฆ ปฏิญาณเปนผูทํา
รายพระศาสดาจนถึงหอพระโลหิต ปฏิญาณเปนอุภโตพยัญชนก ภิกษุอาพาธ
พึงมอบปาริสุทธิแกรูปอื่น.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปาริสุทธิแลว ถาภิกษุผู
นําปาริสุทธิหลบไปเสียในระหวางทาง ปาริสุทธิไมเปนอันนํามา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปาริสุทธิแลว ถาภิกษุผูนํา
ปาริสุทธิสึกเสียในระหวางทาง ถึงมรณภาพ. . .ปฏิญาณเปนอุภโตพยัญชนก
ปาริสุทธิไมเปนอันนํามา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปาริสุทธิแลว ถาภิกษุผูนํา
ปาริสุทธิเขาประชุมสงฆแลวหลบไปเสีย ปาริสุทธิเปนอันนํามาแลว.

พระวินัยปฎก มหาวรรค เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 462
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปาริสุทธิแลว ถาภิกษุผูนํา
ปาริสุทธิเขาประชุมสงฆแลว สึกเสีย ถึงมรณภาพ . . . ปฏิญาณเปนอุภโตพยัญชนก ปาริสุทธิเปนอันนํามาแลว.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปาริสุทธิแลว ถาภิกษุผูนํา
ปาริสุทธิเขาประชุมสงฆแลว หลับเสีย ไมไดบอก เผลอไป ไมไดบอก เขา
สมาบัติ ไมไดบอก ปาริสุทธิเปนอันนํามาแลว ภิกษุผูนําปาริสุทธิไมตองอาบัติ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปาริสุทธิแลว ถาภิกษุผูนํา
ปาริสุทธิเขาประชุมสงฆแลว แกลงไมบอก ปาริสุทธิเปนอันนํามาแลว แต
ภิกษุผูนําปาริสุทธิแกลงไมบอก ตองอาบัติทุกกฏ.
พระพุทธานุญาตใหนําฉันทะของภิกษุอาพาธมา
[๑๘๒] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงประชุมกัน สงฆจักทํากรรม เมื่อพระผูมี
พระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว ภิกษุรูปหนึ่งไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา
ยังมีภิกษุอาพาธ ทานมาไมไดพระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจารับสั่งวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุ
อาพาธมอบฉันทะ.
วิธีมอบฉันทะ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แล พึงมอบฉันทะ อยางนี้:ภิกษุอาพาธนั้นพึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่ง
กระโหยง ประคองอัญชลี แลวกลาวคํามอบฉันทะอยางนี้วา.
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ขาพเจามอบฉันทะ ขอทานจงนําฉันทะของขาพเจาไป ขอทานจง
บอกฉันทะของขาพเจา.
ภิกษุรับดวยกาย รับดวยวาจา รับดวยทั้งกายและวาจาก็ได เปน
อันภิกษุอาพาธมอบฉันทะแลว ไมรับดวยกาย ไมรับดวยวาจา ไมรับดวยทั้ง
กายและวาจา ไมเปนอันภิกษุอาพาธมอบฉันทะ ถาไดภิกษุผูรับอยางนี้ นั่น
เปนการดี ถาไมได ภิกษุทั้งหลายพึงใชเตียงหรือตั่งหามภิกษุอาพาธนั้นมา
ในทามกลางสงฆแลวทํากรรม.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาพวกภิกษุผูพยาบาลไขคิดอยางนี้วา ถาพวกเรา
จักยายภิกษุอาพาธ อาพาธจักกําเริบหนัก หรือมิฉะนั้นก็จักถึงมรณภาพ ดังนี้
ไมพึงยายภิกษุอาพาธ สงฆพึงไปทํากรรมในสํานักภิกษุอาพาธนั้น แตสงฆเปน
วรรคไมพึงทํากรรมเลย ถาขืนทํา ตองอาบัติทุกกฏ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบฉันทะแลว ถาภิกษุนําฉันทะ
หลบไปเสียจากที่นั่น ภิกษุอาพาธพึงมอบฉันทะแกรูปอื่น.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบฉันทะแลว ถาภิกษุผูนํา
ฉันทะสึกเสียในที่นั้นแหละ ถึงมรณภาพเสีย ปฏิญาณเปนสามเณร ปฏิญาณ
เปนผูบอกลาสิกขา ปฏิญาณเปนผูตองอันติมวัตถุ ปฏิญาณเปนผูวิกลจริต
ปฏิญาณเปนผูมีจิตฟุงซาน ปฏิญาณเปนผูกระสับกระสายเพราะเวทนา ปฏิญาณ
เปนผูถูกสงฆยกเสียฐานไมเห็นอาบัติ ปฏิญาณเปนผูถูกสงฆยกเสียฐานไมทําคืน
อาบัติ ปฏิญาณเปนผูถูกสงฆยกเสียฐานไมสละคืนทิฏฐิอันลามก ปฏิญาณเปน
บัณเฑาะก ปฏิญาณเปนไถยสังวาส ปฏิญาณเปนผูเขารีตเดียรถีย ปฏิญาณเปน
สัตวดิรัจฉาน ปฏิญาณเปนผูฆามารดา ปฏิญาณเปนผูฆาบิดา ปฏิญาณเปนผู
ฆาพระอรหันต ปฏิญาณเปนผูประทุษรายภิกษุณี ปฏิญาณเปนผูทําลายสงฆ
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ปฏิญาณเปนผูทําลายพระศาสดาจนถึงหอพระโลหิต ปฏิญาณเปนอุภโตพยัญชนก
ภิกษุอาพาธพึงมอบฉันทะแกรูปอื่น.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบฉันทะแลว ถาภิกษุผูนํา
ฉันทะหลบไปเสียในระหวางทาง ฉันทะไมเปนอันนํามา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบฉันทะแลว ถาภิกษุผูนํา
ฉันทะสึกเสียในระหวางทาง ถึงมรณภาพ . . . ปฏิญาณเปนอุภโตพยัญชนก
ฉันทะไมเปนอันนํามา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบฉันทะแลว ถาภิกษุผูนํา
ฉันทะเขาประชุมสงฆ แลวหลบไปเสีย ฉันทะเปนอันนํามาแลว.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบฉันทะแลว ถาภิกษุผูนํา
ฉันทะเขาประชุมสงฆ แลวสึกเสีย ถึงมรณภาพ . . .ปฏิญาณเปนอุภโตพยัญชนก
ฉันทะเปนอันนํามาแลว.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบฉันทะแลว ถาภิกษุผูนํา
ฉันทะเขาประชุมสงฆ แลวหลับเสีย ไมไดบอก เผลอไปไมไดบอก เขาสมาบัติ
ไมไดบอก ฉันทะเปนอันนํามาแลว ภิกษุผูนําฉันทะไมตองอาบัติ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบฉันทะแลว ถาภิกษุผูนํา
ฉันทะเขาประชุมสงฆ แลวแกลงไมบอก ฉันทะเปนอันนํามาแลว แตภิกษุผู
นําฉันทะตองอาบัติทุกกฏ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในวันอุโบสถ เราอนุญาตใหภิกษุผูมอบปาริสุทธิ
มอบฉันทะดวย เผลอสงฆจะมีกรณียกิจ.
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พวกญาติเปนตนจับภิกษุ
[๑๘๓] ก็โดยสมัยนั้น แล ถึงวันอุโบสถหมูญาติไดจับ ภิกษุรูป ๑ ไว
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจารับสั่ง
กะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ในวันอุโบสถ หมูญาติจับภิกษุใน
ศาสนานี้ไว หมูญาติเหลานั้น อันภิกษุทั้งหลายพึงวากลาวอยางนี้วา ทานทั้งหลาย
ขอทานกรุณาปลอยภิกษุรูปนี้สักครูหนึ่ง พอภิกษุรูปนี้ทําอุโบสถเสร็จ ถาได
ตามขอรองอยางนี้ นั่นเปนการดี ถาไมได หมูญาติเหลานั้นอันภิกษุทั้งหลาย
พึงวากลาวอยางนี้วา ทานทั้งหลาย ขอทานกรุณารออยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
สักครูกอน พอภิกษุนี้มอบปาริสุทธิเสร็จ ถาไดตามขอรองอยางนี้ นั่นเปนการดี
ถาไมได หมูญาติเหลานั้น อันภิกษุทั้งหลายพึงวากลาวอยางนี้วา ทานทั้ง
หลาย ขอทานกรุณานําภิกษุนี้ไปนอกสีมาสักครูหนึ่ง พอพระสงฆทําอุโบสถ
เสร็จถาไดตามขอรองอยางนี้นั่นเปนการดี ถาไมได สงฆเปนวรรค ไมพึงทํา
อุโบสถ ถาขืนทํา ตองอาบัติทุกกฏ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่งในวันอุโบสถ พระราชาทั้งหลายไดจับภิกษุ
ในศาสนานี้ไว. . .พวกโจรไดจับ. . .พวกนักเลงไดจับ. . .พวกภิกษุที่เปนขาศึก
ไดจับภิกษุในศาสนานี้ไว พวกนั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงวากลาวอยางนี้วา ทาน
ทั้งหลายขอทานกรุณาปลอยภิกษุรูปนี้สักครูหนึ่ง พอภิกษุรูปนี้ทําอุโบสถเสร็จ
ถาไดตามขอรองอยางนี้ นั่นเปนการดี ถาไมได พวกนั้นอันภิกษุทั้งหลายพึง
วากลาวอยางนี้วาทานทั้งหลาย ขอทานกรุณารออยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งสัก
ครูกอน พอภิกษุรูปนี้มอบปาริสุทธิเสร็จ ถาไดตามขอรองอยางนี้ นั่นเปน
การดี ถาไมได พวกนั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงวากลาวอยางนี้วา ทานทั้งหลาย
ขอทานกรุณานําภิกษุรูปนี้ ไปนอกสีมาสักครูหนึ่ง พอพระสงฆทําอุโบสถเสร็จ
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ถาไดตามขอรองอยางนี้ นั่นเปนการดี ถาไมได สงฆเปนวรรค ไมพึงทํา
อุโบสถเลย ถาขืนทํา ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุวิกลจริต
[๑๘๔] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงประชุมกัน กรณียกิจของสงฆมีอยู เมื่อพระผูมี
พระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว ภิกษุรูป ๑ ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ยัง
มีภิกษุชื่อคัคคะ เปนผูวิกลจริต ทานไมมา พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจารับสั่งวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุวิกลจริตนี้มี
๒ จําพวกคือ ภิกษุที่วิกลจริตระลึกอุโบสถไดบาง ระลึกไมไดบาง ระลึกสังฆกรรมไดบาง ระลึกไมไดบาง ระลึกไมไดเสียเลยทีเดียวก็มี มาสูอุโบสถบาง
ไมมาบาง มาสูสังฆกรรมบาง ไมมาบาง ไมมาเสียเลยทีเดียวก็มี.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุวิกลจริตเหลานั้น รูปใดที่ยังระลึก
อุโบสถไดบาง ระลึกไมไดบาง ระลึกสังฆกรรมไดบาง ระลึกไมไดบาง มา
สูอุโบสถบาง ไมมาบาง มาสูสังฆกรรมบาง ไมมาบาง เราอนุญาตใหอุมมัตตก
สมมติแกภิกษุวิกลจริตเห็นปานนั้น.
วิธีใหอุมมัตตกสมมติ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลพึงใหอุมมัตตกสนมติอยางนี้.
ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรม
วาจาวาดังนี้:-

พระวินัยปฎก มหาวรรค เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 467
กรรมวาจาใหอุมมัตตกสมมติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุชื่อคัคคะเปนผูวิกลจริตระลึกอุโบสลไดบาง ระลึกไมไดบาง ระลึกสังฆกรรมไดบาง
ระลึกไมไดบาง มาสูอุโบสถบาง ไมมาบาง มาสูสังฆกรรมบาง
ไมมาบาง ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงใหอุมมัตตก
สมมติ แกคัคคะภิกษุผูวิกลจริต คือ คัคคะภิกษุระลึกอุโบสถไดก็ตาม
ระลึกไมไดก็ตาม ระลึกสังฆกรรมไดก็ตาม ระลึกไมไดก็ตาม มา
สูอุโบสถก็ตาม ไมมาก็ตาม มาสูสังขกรรมก็ตาม ไมมาก็ตาม
สงฆพรอมกับคัคคะภิกษุ หรือเวนจากคัคคะภิกษุ พึงทําอุโบสถได
พึงทําสังฆกรรมได นี้เปนญัตติ.
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุชื่อคัคคะเปนผูวิกลจริต
ระลึกอุโบสถไดบาง ระลึกไมไดบาง ระลึกสังฆกรรมไดบาง ระลึก
ไมไดบาง มาสูอุโบสถบาง ไมมาบาง มาสูสังฆกรรมบาง ไมมา
บาง สงฆใหอยูบัดนี้ ซึ่งอุมมัตตกสมมติแกคัคคะภิกษุผูวิกลจริต
คือคัคคะภิกษุระลึกอุโบสถไดก็ตาม ระลึกไมไดก็ตาม ระลึกสังฆกรรมไดก็ตาม ระลึกไมไดก็ตาม มาสูอุโบสถก็ตาม ไมมาก็ตาม
มาสูสังฆกรรมก็ตาม ไมมาก็ตาม สงฆพรอมกับคัคคะภิกษุ หรือ
เวนจากคัคคะภิกษุ จักทําอุโบสถก็ได จักทําสังฆกรรมก็ได การ
ใหอุมมัตตกสมมติแกคัคคะภิกษุผูวิกลจริต คือ คัคคะภิกษุระลึก
อุโบสถไดก็ตาม ระลึกไมไดก็ตาม ระลึกสังฆกรรมไดก็ตาม ระลึก
ไมไดก็ตาม มาสูอุโบสถก็ตาม ไมมาก็ตาม มาสูสังฆกรรมก็ตาม
ไมมาก็ตาม สงฆพรอมกับคัคคะภิกษุหรือเวนจากคัคคะภิกษุ จักทํา
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อุโบสถก็ได จักทําสังฆกรรมก็ได ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึง
เปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด.
อุมมัตตกสมมติอันสงฆใหแลว แกคัคคะภิกษุผูวิกลจริต คือ
คัคคะภิกษุระลึกอุโบสถไดก็ตาม ระลึกไมไดก็ตาม ระลึกสังฆกรรม
ไดก็ตาม ระลึกไมไดก็ตาม มาสูอุโบสถถ็ตาม ไมมาก็ตาม มาสู
สังฆกรรมก็ตาม ไมมาก็ตาม สงฆพรอมกับคัคคะภิกษุ หรือเวน
จากดัคคะภิกษุจักทําอุโบสถก็ได จักทําสังฆกรรมก็ได ชอบแกสงฆ
เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้.
อาการทําอุโบสถ ๓ อยาง
๑. สวดปาติโมกข
[๑๘๕] ก็โดยสมัยนั้นแล ในอาวาสแหงหนึ่งถึงวันอุโบสถ มีภิกษุอยู
ดวยกัน ๔ รูป จึงภิกษุเหลานั้นไดมีความปริวิตกวา พระผูมีพระภาคเจาทรง
บัญญัติไววา ภิกษุตองทําอุโบสถ ดังนี้ ก็พวกเรามีอยูเพียง ๔ รูป จะพึงทํา
อุโบสถอยางไรหนอ ? จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมี
พระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุ
๔ รูป สวดปาติโมกข.
๒. บอกความบริสุทธิ์
สมัยตอมา ในอาวาสแหงหนึ่งถึงวันอุโบสถ มีภิกษุอยูดวยกัน ๓ รูป
ภิกษุเหลานั้นจึงไดมีความปริวิตกวา พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตใหภิกษุ ๔
รูปสวดปาติโมกข ก็พวกเรามีอยูเพียง ๓ รูป จะพึงทําอุโบสถอยางไรหนอ
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จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้ง
หลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุ ๓ รูป ทําปาริสุทธิอุโบสถ
แกกัน.
วิธีทําปาริสุทธิอุโบสถสําหรับภิกษุ ๓ รูป
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แล พึงทําปาริสุทธิอุโบสถ อยางนี้.
ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหภิกษุเหลานั้นทราบดวยญัตติ
กรรมวาจา วาดังนี้.
ญัตติกรรมวาจา
ทานทั้งหลายเจาขา ขอจงฟงขาพเจา อุโบสถวันนี้ที่ ๑๕ ถา
ความพรอมพรั่งของทานทั้งหลายถึงที่แลว เราทั้งหลายพึงทําปาริสุทธิอุโบสถแกกันเถิด
ภิกษุผูเถระพึงหมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระโหยง ประคองอัญชลี
แลวบอกความบริสุทธิ์ของตน ตอภิกษุเหลานั้นอยางนี้วา:คําบอกความบริสุทธิ์
ฉันบริสุทธิ์แลว เธอ ขอเธอจําฉันวา ผูบริสุทธิ์แลว
ฉันบริสุทธิ์แลว เธอ ขอเธอจําฉันวา ผูบริสุทธิ์แลว
ฉันบริสุทธิ์แลว เธอ ขอเธอจําฉันวา ผูบริสุทธิ์แลว
ภิกษุผูนวกะพึงหมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระโหยง ประคองอัญชลี
แลวบอกความบริสุทธิ์ของตน ตอภิกษุเหลานั้นอยางนี้วา:-
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ผมบริสุทธิ์แลว ขอรับ ขอทานทั้งหลายจําผมวา ผูบริสุทธิ์
แลว
ผมบริสุทธิ์แลว ขอรับ ขอทานทั้งหลายจําผมวา ผูบริสุทธิ์
แลว
ผมบริสุทธิ์แลว ขอรับ ขอทานทั้งหลายจําผมวา ผูบริสุทธิ์
แลว
สมัยตอมา ในอาวาสแหงหนึ่งถึงวันอุโบสถ มีภิกษุอยูดวยกัน ๒ รูป
ภิกษุเหลานั้นจึงไดมีความปริวิตกวา พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตใหภิกษุ
๔ รูปสวดปาติโมกข ใหภิกษุ ๓ รูปทําปาริสุทธิอุโบสถแกกัน ก็พวกเราเพียง
๒ รูป จะพึงทําอุโบสถอยางไรหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
ใหภิกษุ ๒ รูปทําปาริสุทธิอุโบสถ.
วิธีทําปาริสุทธิอุโบสถสําหรับภิกษุ ๒ รูป
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แล พึงทําปาริสุทธิอุโบสถอยางนี้:ภิกษุผูเถระพึงหมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกะโหยงประคองอัญชลีแลว
บอกความบริสุทธิ์ของตน ตอภิกษุผูนวกะอยางนี้วา:คําบอกความบริสุทธิ์
ฉันบริสุทธิ์แลว เธอ ขอเธอจําฉันวา ผูบริสุทธิ์แลว
ฉันบริสุทธิ์แลว เธอ ขอเธอจําฉันวา ผูบริสุทธิ์แลว
ฉันบริสุทธิ์แลว เธอ ขอเธอจําฉันวา ผูบริสทุ ธิ์แลว
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ภิกษุผูนวกะพึงหมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระโหยงประคองอัญชลี
แลวบอกความบริสุทธิ์ของตน ตอภิกษุผูเถระอยางนี้วา:คําบอความบริสุทธิ์
ผมบริสุทธิ์แลว ขอรับ ขอทานจําผมวา ผูบริสุทธิ์แลว
ผมบริสุทธิ์แลว ขอรับ ขอทานจําผมวา ผูบริสุทธิ์แลว
ผมบริสุทธิ์แลว ขอรับ ขอทานจําผมวา ผูบริสทุ ธิ์แลว
๓. อธิษฐาน
สมัยตอมา ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุรูปเดียว ภิกษุ
นั้นจึงไดมีความปริวิตกวา พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตใหภิกษุ ๔ รูป
สวดปาติโมกขใหภิกษุ ๓ รูปทําปาริสุทธิอุโบสถแกกัน ใหภิกษุ ๒ รูป ทํา
ปาริสุทธิอุโบสถ ก็เรามีอยูเพียงรูปเดียว จะพึงทําอุโบสถอยางไรหนอ ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจารับสั่ง
กะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลายในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มี
ภิกษุในศาสนานี้อยูรูปเดียว ภิกษุนั้นพึงกวาดสถานที่เปนที่ไปมาแหงภิกษุทั้ง
หลาย คือจะเปนโรงฉัน มณฑป หรือโคนตนไมก็ตาม แลวตั้งน้ําฉัน น้ํา
ใช ปูอาสนะ ตามประทีปไว แลวนั่งรออยู ถามีภิกษุเหลาอื่นมา พึงทํา
อุโบสถรวมกับพวกเธอ ถาไมมีมา พึงอธิษฐานวาวันนี้เปนวันอุโบสถของเรา
ถาไมอธิษฐาน ตองอาบัติทุกกฏ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในอาวาสที่มีภิกษุอยูดวยกัน ๔ รูป จะนําปาริสุทธิ
ของภิกษุรูปหนึ่งมา แลว ๓ รูปสวดปาติโมกขไมได ถาขืนสวด ตองอาบัติ
ทุกกฏ.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในอาวาสที่มีภิกษุอยูดวยกัน ๓ รูป จะนําปาริสุทธิ.
ของภิกษุรูป ๑ มา แลว ๒ รูปทําปาริสุทธิอุโบสถไมได ถาขืนทํา ตองอาบัติ
ทุกกฏ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในอาวาสที่มีภิกษุอยูดวยกัน ๒ รูป จะนําปาริสุทธิ
ของภิกษุรูป ๑ มา แลวอีกรูป ๑ จะอธิษฐานไมได ถาขืนอธิษฐาน ตอง
อาบัติทุกกฏ.
อรรถกถาปาริสุทธิและฉันทะ
ขอวา กาเยน วิฺาเปติ มีความวา ภิกษุผูอาพาธยอมใหรูคือ
ยอมใหทราบการใหปาริสุทธิ ดวยอวัยวะใหญนอยอันใดอันหนึ่งก็แลเมื่ออาจ
เปลงวาจา ยอมใหรูดวยวาจา เมื่ออาจทั้ง ๒ ประการ ยอมใหรูทั้งกายวาจา.
ขอวา สงฺเฆม ตตฺถ คนฺตฺวา อุโปสโถ กาตพฺโพ มีความวา
ถาภิกษุผูอาพาธเชนนั้นมีมาก สงฆพึงตั้งอยูตามลําดับกระทําภิกษุผูอาพาธทั้ง
ปวงไวในหัตถบาส. ถาภิกษุผูอาพาธมีในระยะไกล สงฆไมพอ วันนั้นไม
ตองทําอุโบสถ อันสงฆผูเปนวรรคไมพึงทําอุโบสถแท.
ขอวา ตตฺเถว ปกฺกมติ มีความวา ภิกษุผูนําปาริสุทธิ ไมมาสู
ทามกลางสงฆ จะไปในที่บางแหงจากที่นั้นที่เดียว.
ขอวา สามเณโร ปฏิชานาติ มีความวา ภิกษุผูนําปาริสุทธิ
ปฏิญญาอยางนี้วา ขาพเจาเปนสามเณร หรือบอกขอที่ตนเปนสามเณรจริง ๆ
หรือทั้งอยูในภูมิแหงสามเณรในภายหลัง. ในบททั้งปวง ก็นัยนี้ .
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ขอวา สงฺฆปฺปตฺโต ปกฺกมฺติ มีความวา ภิกษุผูนําปาริสุทธิถึง
หัตถบาสของภิกษุ รูปกําหนดอยางต่ําที่สุด ผูประชุมกันเพื่อประโยชนแก
อุโบสถแลว หลีกไปเสีย. ในบททั้งปวงก็นัยนี้ .
ก็แลววินิจฉัยในการนําปาริสุทธินี้ พึงทราบดังนี้:ปาริสุทธิของภิกษุผูมากรูป อันภิกษุรูป ๑ นํามาแลว เปนอันนํามา
แลวแท. แตถาภิกษุผูนํานั้น พบภิกษุอื่นในกลางทาง จึงใหปาริสุทธิของภิกษุ
ทั้งหลายที่ตนรับมาดวย ปาริสุทธิของตนดวยปาริสุทธิของภิกษุผูนํานั้นเทานั้น
ยอมมา สวนปาริสุทธินอกจากนี้จัดเปนปาริสุทธิดังใชลามแมว ปาริสุทธินั้น
ยอมไมมา.
ขอวา สุตฺโต น อาโรเจติ มีความวา ภิกษุผูนําปาริสุทธินั้นมาแลว
หลับเสีย ไมบอกวา ปาริสุทธิ อันภิกษุโนนใหแลวเจาขา.
วินิจฉัยในขอวา ปาริสุทฺธิหารกสฺส อนาปตฺติ นี้ พึงทราบดังนี้:ถาภิกษุผูนําปาริสุทธิ แกลงไมบอก เธอตองทุกกฏ สวนปาริสุทธิ
เปนอันนํามาแลวแท. แตไมเปนอาบัติแกเธอ เพราะมิไดแกลงไมบอก และ
อุโบสถของเธอทั้ง ๒ รูป เปนอันทําแลวเหมือนกัน.
วินิจฉัยในการใหฉันทะเลา ยอมเปนเชนกับวินิจฉัยที่กลาวแลวในการ
ใหปาริสุทธินั่นแล.
วินิจฉัยในขอวา ปาริสุทฺธึ เทนฺเตน ฉนฺทมฺป ทาตุ นี้ พึงทราบ
ดังนี้:หากวา ภิกษุผูอาพาธใหปาริสุทธิเทานั้น ไมใหฉันทะ อุโบสถยอม
เปนอันสงฆทําแลว แตสงฆทํากรรมอันใด กรรมอื่นนั้นไมเปนอันสงฆไดทํา.
ภิกษุผูอาพาธใหแตฉันทะเทานั้น ไมใหปาริสุทธิ ทั้งอุโบสถทั้งกรรมของภิกษุ
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สงฆ เปนอันสงฆทําแลวแท แตอุโบสถของภิกษุผูใหฉันทะ ไมจัดวาอันเธอ
ไดทําเลย. ถาแมภิกษุบางรูป อธิษฐานอุโบสถในแมน้ํา หรือในสีมาแลว จึง
มา เธอยอมไมไดเพื่อจะอยูเฉยดวยคิดวา เราทําอุโบสถแลว ตองใหสามัคคี
หรือฉันทะ.
ขอวา สรติป อุโปสถ นป สรติ มีความวา บางคราวก็ระลึก
ได บางคราวก็ระลึกไมได.
ขอวา อตฺถิ เนว สรติ มีความวา ภิกษุบารูปใด ระลึกไมไดเสีย
เลยโดยสวนเดียว กิจที่จะตองใหสมมติแกภิกษุบารูปนั้น ยอมไมมี.
หลายบทวา โส เทโส สมฺมชฺชิตฺวา ไดแก พึงกวาดประเทศนั้น.
สองบทวา โส เทโส เปนปฐมมาวิภัตติ ใชในอรรถแหงทุติยาวิภัตติ.
คําวา ปานีย ปริโภชนีย เปนอาทิ มีเนื้อความชัดแลว. ก็เพราะ
เหตุไรเลา พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสดํานั้นไว ? เพื่อแสดงกิจมีบุพพกรณเปน
ตนแหงอุโบสถ. เพราะเหตุนั้น พระอรรถกถาจารยทั้งหลายจึงกลาววา:การปดกวาด ตามประทีป ตั้งน้ําฉันน้ําใช พรอมทั้งปูลาดอาสนะ
เหลานี้ เรียกวา บุพพกรณของอุโบสถ.
กรรม ๔ อยางนี้ ทานเรียกวา บุพพกรณ ดวยประการฉะนี้.
นําฉันทะ ปาริสุทธิ บอกฤดู นับภิกษุ สอนนางภิกษุณี เหลานี้
บุพพกิจแหงอุโบสถ.
กรรม ๕ อยางนี้ ทานกลาววา บุพพกิจ เพราะจะตองทําภายหลัง
บุพพกรณ.
วันอุโบสถ ๑ ภิกษุผูเขากรรมมีจํานวนเทาไร ๑ สภาคาบัติไมมี ๑
บุคคลควรเวนไมมีในหัตถบาสสงฆนั้น ๑ รวมเรียกวา ปตตกัสละ แปลวา
ความพรั่งพรอมถึงที่.
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ลักษณะ ๔ ประการนี้ ทานเรียกวา ปตตกัสละ.
ขอวา เตหิ สทฺธึ มีความวา พึงทําบุพพกรณเปนตนเหลานี้ แลว
ทําอุโบสถกับภิกษุทั้งหลายผูมาแลวเหลานั้น.
วินิจฉัยในขอวา อชฺช เม อุโปสโถ นี้ พึงทราบดังนี้:ถาเปนวัน ๑๕ ค่ํา จะอธิษฐานวา อชฺช เม อุโปสโถ ปณฺณรโส
แปลวา วันนี้อุโบสถวัน ๑๕ ค่ําของเรา ดังนี้บาง ก็ควร. แมในอุโบสถวัน
๑๔ ค่ํา ก็นัยนี้แล.
คําวา พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติวา ภิกษุผูมีอาบัติติดตัวไมพึงทํา
อุโบสถ นี้ บัณฑิตพึงทราบสันนิษฐานวา ขอนั้นเปนอันพระองคทรงบัญญัติ
แลว ดวยคําวา ยสฺส สิยา อาปตฺติ เปนอาทิ ๑ ดวยบัญญัติการใหปาริสุทธิ
อุโบสถ ๑.
อรรถกถาปาริสุทธิและฉันทะ จบ
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แสดงอาบัติกอนทําอุโบสถ
[๑๘๖] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูป ๑ ตองอาบัติในวันอุโบสถ เธอ
ไดมีความปริวิตกในขณะนั้นวา พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติไววา ภิกษุมี
อาบัติติดตัวไมพึงทําอุโบสถ ดังนี้ ก็เราเปนผูตองอาบติแลว จะพึงปฏิบัติ
อยางไรหนอ จึงบอกเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ก็ภิกษุในศาสนานี้ ตองอาบัติในวันอุโบสถ ภิกษุนั้นพึงเขาไปหา
ภิกษุรูป ๑ หมผาอุคราสงคเฉวียงบา นั่งกระโหยงประคองอัญชลี แลวกลาว
อยางนี้วา แนะเธอ ผมตองอาบัติมีชื่อนี้ ผมแสดงคืนอาบัตินั้น.
ภิกษุผูรับพึงถามวา ทานเห็นหรือ ?
ภิกษุผูแสดงพึงตอบวา ครับ ผมเห็น.
ภิกษุผูรับพึงบอกวา ทานพึงสํารวมตอไป.
สงสัยในอาบัติ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในศาสนานี้มีความสงสัยในอาบัติ ในวัน
อุโบสถภิกษุนั้นพึงเขาไปหาภิกษุรูป ๑ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระโหยง
ประคองอัญชลีแลว กลาวอยางนี้วา แนะเธอ ผมมีความสงสัยในอาบัติมีชื่อนี้
จักหมดสงสัยเมื่อใด จักทําคืออาบัตินั้นเมื่อนั้น ครั้นแลว พึงทําอุโบสถ ฟง
ปาติโมกขแตไมพึงทําอันตรายแกอุโบสถ เพราะขอที่สงสัยนั้นเปนปจจัย.
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แสดงสภาคาบัติไมตก
[๑๘๓] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียแสดงสภาคาบัติ ภิกษุทั้ง
หลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสหาม
ภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงแสดงสภาคาบัติ รูปใดแสดง
ตองอาบัติทุกกฏ.
สมัยตอมา ภิกษุฉัพพัคคียรับแสดงสภาคาบัติ ภิกษุทั้งหลายจึงกราบ
ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสหามภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุไมพึงรับแสดงสภาคาบัติ รูปใดรับแสดง ตองอาบัติทุกกฏ .
ระลึกอาบัติไดเมื่อกําลังสวดปาติโมกข
[๑๘๘] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูป ๑ เมื่อกําลังสวดปาติโมกข ระลึก
อาบัติได ภิกษุนั้นจึงไดมีความปริวิตกวา พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติไววา
ภิกษุมีอาบัติติดตัวไมพึงทําอุโบสถ ก็เราเปนผูตองอาบัติแลว จะพึงปฏิบัติ
อยางไรหนอ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ รับสั่งกะ
ภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อกําลังสวดปาติโมกขอยู ภิกษุใน
ศาสนานี้ระลึกอาบัติได ภิกษุนั้นพึงบอกภิกษุใกลเคียงนี้วา อาวุโส ผมตอง
อาบัติมีชื่อนี้ ลุกจากที่นี้แลวจักทําคืนอาบัตินั้น ครั้นแลวพึงทําอุโบสถฟงปาติ
โมกข แตไมพึงทําอันตรายแกอุโบสถ เพราะขอที่ระลึกอาบัติไดนั้นเปนปจจัย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อกําลังสวดปาติโมกขอยู ภิกษุในศาสนานี้มี
ความสงสัยในอาบัติ ภิกษุนั้นพึงบอกกะภิกษุใกลเคียงอยางนี้วา แนะเธอ ผม
มีความสงสัยในอาบัติมีชื่อนี้ จักหมดสงสัยเมื่อใด จักทําคืนอาบัตินั้น เมื่อนั้น
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ครั้นแลวพึงทําอุโบสถฟงปาติโมกข แตไมพึงทําอันตรายแกอุโบสถ เพราะขอที่
สงสัยนั้นเปนปจจัย.
สงฆตองสภาคาบัติ
[๑๘๙] ก็โดยสมัยนั้นแล ในอาวาสแหง ๑ ถึงวันอุโบสถ สงฆ
ทั้งหมดตองสภาคาบัติ จึงภิกษุเหลานั้นไดมีความปริวิตกวา พระผูมีพระภาคเจา
ทรงบัญญัติไววา ภิกษุจะแสดงสภาคาบัติไมได จะรับแสดงสภาคาบัติไมได
ดังนี้ ก็สงฆหมูนี้ ลวนตองสภาคาบัติแลว พวกเราจะพึงปฏิบัติอยางไรหนอ ๆ
แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ก็ในอาวาสแหง ๑ ถึงวันอุโบสถ สงฆทั้งหมดในศาลนานี้ ตอง
สภาคาบัติ ภิกษุเหลานั้นพึงสงภิกษุรูป ๑ ไปสูอาวาสใกลเคียง พอจะกลับมา
ทันในวันนั้น ดวยสั่งวา อาวุโสเธอจงไปทําคืนอาบัตินั้นแลวมา พวกเราจักทํา
คืนอาบัติในสํานักเธอ ถาไดภิกษุเชนนั้นอยางนี้ นั่นเปนการดี ถาไมได ภิกษุ
ผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ญัตติกรรมวาจา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆทั้งหมดนี้ตอง
สภาคาบัติ เห็นภิกษุรูปอื่น ผูบริสุทธิ์ ไมมีอาบัติเมื่อใด จักทําคืน
อาบัตินั้นในสํานักเธอเมื่อนั้น ครั้นแลวพึงทําอุโบสถสวดปาติโมกข
แตไมพึงทําอันตรายแกอุโบสถ เพราะขอที่ตองสภาคาบัตินั้นเปน
ปจจัย.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ สงฆทั้งหมด
ในศาสนานี้มีความสงสัยในสภาคาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศให
สงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ญัตติกรรมวาจา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆทั้งหมดนี้มีความ
สงสัยในสภาคาบัติ หมดความสงสัยเมื่อใด จักทําคืนอาบัตินั้น เมื่อ
นั้น ครั้นแลวพึงทําอุโบสถ สวดปาติโมกข แตไมพึงทําอันตรายแก
อุโบสถ เพราะขอที่มีความสงสัยนั้น เปนปจจัย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สงฆในศาสนานี้จําพรรษาอยูในอาวาสแหงหนึ่ง
เปนผูตองสภาคาบัติ ภิกษุเหลานั้นสงภิกษุรูป ๑ ไปสูอาวาสใกลเคียงพอจะกลับ
มาทันในวันนั้น ดวยสั่งวา อาวุโส เธอจงไปทําคืนอาบัตินั้นแลวมา พวก
เราจักทําคืนอาบัตินั้นในสํานักเธอ ถาไดภิกษุเชนนั้นอยางนี้ นั่นเปนการดี ถา
ไมไดพึงสงภิกษุรูป ๑ ไปชั่วระยะกาล ๗ วัน ดวยสั่งวา อาวุโส เธอจงไปทํา
คืนอาบัตินั้นแลวมา พวกเราจักทําคืนอาบัตินั้น ในสํานักเธอ.
[๑๙๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ในอาวาสแหงหนึ่ง สงฆทั้งหมด ตอง
สภาคาบัติ สงฆหมูนั้นไมรูจักชื่อ ไมรูจักโคตรของอาบัตินั้น มีภิกษุรูปอื่น
มาในอาวาสนั้น เธอเปนพหูสูต ชํานาญในคัมภีร ทรงธรรม ทรงวินัย ทรง
มาติกา เปนบัณฑิต ฉลาด มีปญญา ละอาย รังเกียจ ผูใครตอสิกขา ภิกษุ
รูป ๑ เขาไปหาภิกษุนั้น แลวไดเรียนถามขอความนี้กะภิกษุนั้นวา ภิกษุรูปใด
ทําอยางนี้ดวย อยางนี้ดวย ภิกษุรูปนั้นตองอาบัติชื่ออะไร ขอรับ.
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พระพหุสูตตอบอยางนี้วา ภิกษุรูปใด ทําอยางนี้ดวย อยางนี้ดวย
ภิกษุรูปนั้นตองอาบัติชื่อนี้ ขอรับ ทานตองอาบัติชื่อนี้แลว จงทําคืนอาบัติ
นั้นเสีย.
ภิกษุรูปนั้นกลาวอยางนี้วา มิใชผมแตผูเดียวที่ตองอาบัตินี้ ขอรับ
สงฆหมูนี้ลวนตองอาบัตินี้ทั้งนั้น.
พระพหูสูตกลาวอยางนี้วา ภิกษุรูปอื่นที่ตองอาบัติแลว หรือมิได
ตองจักชวยอะไรทานได ขอรับ นิมนตทานออกจากอาบัติของตนเสียเถิด ขอรับ.
ภิกษุนั้นจึงไดทําคืนอาบัตินั้นตามคําของพระพหูสูต แลวเขาไปหาภิกษุ
เหลานั้น ครั้นแลวไดแจงความขอนี้กะภิกษุเหลานั้นวา อาวุโสทั้งหลาย ได
ทราบมาวา ภิกษุรูปใดทําอยางนี้ดวย อยางนี้ดวย ภิกษุรูปนั้นตองอาบัติชื่อนี้
พวกทานตองอาบัติชื่อนี้แลว ขอรับ จงทําคืนอาบัตินั้นเสีย แตภิกษุเหลานั้น
ไมปรารถนาจะทําคืนอาบัตินั้น ตามคําของพระผูบอก ภิกษุทั้งหลายจึงกราบ
ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย ก็ในอาวาสแหง ๑ สงฆทั้งหมดในศาสนานี้ตองสภาคาบัติ สงฆหมู
นั้นไมรูจักชื่อ ไมรูจักโคตรของอาบัตินั้น มีภิกษุรูปอื่นมาในอาวาสนั้น เธอ
เปนพหูสูต ชํานาญในคัมภีร ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา เปนบัณฑิต
ฉลาด มีปญญา ละอาย รังเกียจ ผูใครตอสิกขา ภิกษุรูป ๑ เขาไปหาภิกษุ
นั้น แลวไดเรียนถามภิกษุนั้นอยางนี้วา ภิกษุรูปใดทําอยางนี้ดวย อยางนี้ดวย
ภิกษุรูปนั้นตองอาบัติชื่ออะไร ขอรับ.
พระพหูสูตตอบอยางนี้วา ภิกษุรูปใดทําอยางนี้ดวย อยางนี้ดวย ภิกษุ
รูปนั้นตองอาบัติชื้อนี้ ขอรับ ทานตองอาบัติชื่อนี้แลว จงทําคืนอาบัตินั้นเสีย.
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ภิกษุรูปนั้นกลาวอยางนี้วา มิใชผมแตผูเดียวที่ตองอาบัตินี้ ขอรับ
สงฆหมูนี้ลวนตองอาบัตินี้ทั้งนั้น.
พระพหูสูตกลาวอยางนี้วา ภิกษุรูปอื่นที่ตองอาบัติแลว หรือมิไดตอง
จักชวยอะไรทานได ขอรับ นิมนตทานออกจากอาบัติของตนเสียเถิด ขอรับ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุนั้นทําคืนอาบัตินั้น ตามคําของพระพหูสูต
แลว เขาไปหาภิกษุเหลานั้น ครั้นแลวบอกภิกษุเหลานั้นอยางนี้วา อาวุโสทั้ง
หลายไดทราบมาวา ภิกษุรูปใดทําอยางนี้ดวย อยางนี้ดวย ภิกษุรูปนั้นตอง
อาบที่ชื่อนี้ พวกทานตองอาบัติชื่อนี้แลว ขอรับ จงทําคืนอาบัตินั้นเสีย ถา
ภิกษุเหลานั้น จะพึงทําคืนอาบัตินั้น ตามคําของภิกษุผูบอก ทําไดอยางนี้
นั่นเปนการดี ถาจะไมพึงทําคืน ภิกษุนั้นไมปรารถนา ก็ไมพึงวากลาวภิกษุ
เหลานั้น.
โจทนาวัตถุภาณวาร จบ
อรรถกถาวิธีแสดงอาบัติ
คําวา อิตฺถนฺนาม อาปตฺตึ มีความวา บรรดาอาบัติมีอาบัติ
ถุลลัจจัยเปนตน พึงระบุชื่ออาบัติตัว ๑ กลาวอยางนี้วา ถุลฺลจฺจย อาปตฺตึ,
ปาจิตฺติย อาปตฺตึ.
คําวา ต ปฏิเทเสมิ นี้ แมกลาววา ต ตุมฺหมูเล ปฏิเทเสมิ
ขาพเจาแสดงคืน ซึ่งอาบัตินั้น ในสํานักทาน ดังนี้ ยอมเปนอันกลาวชอบ
เหมือนกัน.
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สวนคําวา ปสฺสสิ นี้ พึงกลาวอยางนี้วา ปสฺสสิ อาวุโส ต
อาปตฺตึ เธอเห็นอาบัตินั้นหรือ ? ปสฺสถ ภนฺเต ต อาปตฺตึ ทานเห็น
อาบัตินั้นหรือ ?
ก็คําวา อาม ปสฺสามิ นี้ แมกลาวอยางนี้วา อาม ภนฺเต ปสฺสามิ
ขอรับ ขาพเจาเห็น. อาม อาวุโส ปสฺสามิ เออ ขาพเจาเห็น, ยอม
เปนอันกลาวชอบแลวเหมือนกัน.
สวนวินิจฉัยในคําวา อายตึ ส วเรยฺยาสิ นี้ พึงทราบดังนี้:ถาภิกษุผูแสดงแกกวา ภิกษุผูรับอาบัติพึงกลาววา อายตึ ส วเรยฺยาถ
ทานพึงระวังตอไป.
ฝายผูแสดงไดรับตอบอยางนั้นแลว พึงกลาววา สา สุฏุ
ส วริสฺสามิ ดีละ ขาพเจาจักสํารวมดวยดี ดังนี้ทีเดียว.
วินิจฉัยในขอวา ยทา นิพฺเพมติโก นี้ พึงทราบดังนี้
ในอันธกอรรถกถา ทานแกวา ถาเปนผูไมหมดความสงสัยทีเดียว
แมจะแสดงระบุวัตถุ ก็ควร วิธีแสดงในอาบัติที่สงสัยนั้นดังนี้:เมื่อพระอาทิตยถูกเมฆบัง ภิกษุฉันพลางมีความสงสัยวา นี่จะเปน
กาลหรือวิกาลหนอ ? ภิกษุนั้น พึงระบุวัตถุอยางนี้วา ทานผูเจริญ ขาพเจามี
ความสงสัยฉันแลว ถามีกาล ขาพเจาตองทุกกฏมากหลาย ถาไมมีกาล ขาพเจา
ตองปาจิตตียมากหลาย ดังนี้แลว พึงกลาววา ทานผูเจริญ ขาพเจาตองอาบัติ
เหลาใด เปนทุกกฏมากหลายก็ดี เปนปาจิตตียมากหลายก็ดีเพราะวัตถุนั้น
ขาพเจาแสดงอาบัติเหลานั้นในสํานักทาน. ในอาบัติทั้งปวงก็นัยนี้.
วินิจฉัยในขอวา น ภิกฺขว สภาคาปตฺติ นี้ พึงทราบดังนี้:ภิกษุทั้ง ๒ รูปตองอาบัติใดดวยวัตถุรวมกัน มีวิกาลโภชนะเปนตน
อาบัติเห็นปานนั้น ทานเรียกวา วัตถุสภาคฝายภิกษุผูตองเพราะวิกาลโภชนะ
เปนปจจัย ยอมควรเพื่อแสดงในสํานัก ของภิกษุผูตองเพราะอนติริตตโภชนะ
เปนปจจัย.
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อันอาบัติที่มีวัตถุรวมกันนี้เลา ซึ่งภิกษุแสดงแลว เปนอันแสดงแลว
ดวยดีทีเดียว, แตเธอทั้ง ๒ ยอมตองอาบัติทุกกฏอื่น คือผูแสดงตองเพราะเหตุที่
แสดง และผูรับตองเพราะเหตุที่รับ อาบัติทุกกฏที่ตองเพราะแสดงและรับนั้น
เปนอาบัติมีวัตถุตางกัน, เพราะฉะนั้น สมควรแสดงกะกันและกันได.
วินิจฉัยในขอวา สามนฺโต ภิกฺขู เอวมสฺส วจนีโย นี้พึงทราบ
ดังนี้:ในอันธกอรรถกถาแกวา พึงบอกภิกษุผูเปนสภาคกันเทานั้น. จริงอยู
เมื่อบอกแกภิกษุผูเปนวิสภาคกัน ความบาดหมาง ความทะเลาะและความแตก
แหงสงฆเปนตน ยอมมีได เพราะเหตุนั้น จึงไมควรบอกแกเธอ แตพึงทํา
ความผูกใจวา เราออกจากที่นี่แลวจักทําคืน ดังนี้แลว ทําอุโบสถเถิด.
อรรถกถาวินิจฉัยในอนาปตติปณณรสกะ พึงทราบดังนี้:ขอวา เต น ชานึสุ มีความวา ภิกษุผูเจาถิ่นเหลานั้น ไมรูวาภิกษุ
ทั้งหลายเขาสีมาแลว หรือไมรูวากําลังเขา.
ขอวา อถฺเ อาวาสิกา ภิกฺขู อาคจฺฉนฺติ มีความวา ภิกษุ
เจาถิ่นพวกอื่น ไปสูบานหรือปาดวยกรณียกิจบางอยางแลว มาสูสถานที่ภิกษุ
เหลานั้นนั่งแลว.
ขอวา วคฺคา สมคฺคสฺิโน มีความวา พวกภิกษุผูเจาถิ่น
ชื่อวา เปนวรรค เพราะภิกษุเหลาอื่นนั้นลวงล้ําสีมาเขามา แตพวกเธอ ชื่อวา
เปนผูมีความสําคัญวา พรอมเพรียงเพราะไมทราบขอที่ภิกษุเหลาอื่นนั้นลวงล้ํา
สีมาเขามา.
อรรถกถาวินิจฉัยในอนาปตติปณณรสกะ จบ
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ทําอุโบสถไมตองอาบัติ ๑๕ ขอ
[๑๙๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุ
เจาถิ่นมากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๔ รูปบาง เกินกวาบาง พวกเธอไมรูวา
ยังมีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นที่ยังไมมี พวกเธอมีความสําคัญวาเปนธรรม มีความ
สําคัญวาเปนวินัย เปนหมู มีความสําคัญวาพรอมกัน ไดทําอุโบสถ สวดปาติโมกข
เมื่อพวกเธอกําลังสวดปาติโมกข ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึงมีจํานวน
มากกวา ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมี
พระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลาย วาดังนี้:๑. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุ
เจาถิ่นในศาสนานี้มากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๔ รูปบาง เกินกวาบาง พวก
เธอไมรูวา ยังมีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นที่ยังไมมา พวกเธอมีความสําคัญวาเปน
ธรรม มีความสําคัญวาเปนวินัย เปนหมู มีความสําคัญวาพรอมกัน จึงทํา
อุโบสถ สวดปาติโมกข เมื่อพวกเธอกําลังสวดปาติโมกข ขณะนั้น มีภิกษุ
เจาถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจํานวนมากกวาภิกษุเหลาองสวดปาติโมกขใหม
พวกภิกษุผูสวด ไมตองอาบัติ.
๒. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มี
ภิกษุเจาถิ่นในศาสนานี้มากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๔ รูปบาง เกินกวาบาง
พวกเธอไมรูวา ยังมีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นที่ยังไมมา พวกเธอมีความสําคัญวา
เปนธรรม มีความสําคัญวาเปนวินัย เปนหมู มีความสําคัญวาพรอมกัน จึงทํา
อุโบสถสวดปาติโมกข เมื่อพวกเธอกําลังสวดปาติโมกข ขณะนั้นมีภิกษุเจาถิ่น
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พวกอื่นมาถึง มีจํานวนเทากัน ปาติโมกขที่สวดแลวก็เปนอันสวดดีแลว พวก
ภิกษุผูมาทีหลังพึงฟงสวนที่ยังเหลือตอไป พวกภิกษุผูสวด ไมตองอาบัติ.
๓. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ
มีภิกษุเจาถิ่นโนศาสนานี้มากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๔ รูปบาง เกินกวาบาง
พวกเธอไมรูวา ยังมีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นที่ยังไมมา พวกเธอมีความสําคัญวา
เปนธรรม มีความสําคัญวาเปนวินัย เปนหมู มีความสําคัญวาพรอมกัน จึง
ทําอุโบสถ สวดปาติโมกข เมื่อพวกเธอกําลังสวดปาติโมกข ขณะนั้นมีภิกษุ
เจาถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจํานวนนอยกวา ปาติโมกขที่สวดแลวก็เปนอันสวดดีแลว
พวกภิกษุผูมาทีหลังพึงฟงสวดที่ยังเหลือตอไป พวกภิกษุผูสวด ไมตองอาบัติ.
๔. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่งในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มี
ภิกษุเจาถิ่นในศาสนานี้มากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๔ รูปบาง เกินกวาบาง
พวกเธอไมรูวา ยังมีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นที่ยังไมมา พวกเธอมีความสําคัญวาเปน
ธรรม มีความสําคัญวาเปนวินัย เปนหมู มีความสําคัญวาพรอมกัน จึงทํา
อุโบสถ สวดปาติโมกข พอพวกเธอสวดปาติโมกขจบ ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่น
พวกอื่นมาถึง มีจํานวนมากกวา ภิกษุเหลานั้นตองสวดปาติโมกขใหม พวกภิกษุ
ผูสวด ไมตองอาบัติ.
๕. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ
มีภิกษุเจาถิ่นในศาสนานี้มากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๔ รูปบาง เกินกวาบาง
พวกเธอไมรูวา ยังมีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นที่ยังไมมา พวกเธอมีความสําคัญวาเปน
ธรรม มีความสําคัญวาเปนวินัย เปนหมู มีความสําคัญวาพรอมกัน จึงทํา
อุโบสถ สวดปาติโมกข พอพวกเธอสวดปาติโมกขจบ ขณะนั้น มีภิกษุเจา
ถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจํานวนเทากัน ปาติโมกขที่สวดแลวก็เปนอันสวดดีแลว พวก
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ภิกษุผูมาทีหลัง พึงบอกปาริสุทธิในสํานักพวกเธอ พวกภิกษุผูสวด ไมตอง
อาบัติ.
๖. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ
มีภิกษุเจาถิ่นในศาสนานี้มากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๔ รูปบาง เกินกวาบาง
พวกเธอไมรูวา ยังมีพวกภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นที่ยังไมมา พวกเธอมีความสําคัญวา
เปนธรรม มีความสําคัญวาเปนวินัย เปนหมู มีความสําคัญวาพรอมกัน จึง
ทําอุโบสถ สวดปาติโมกข พวกเธอสวดปาติโมกขจบ ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่น
พวกอื่นมาถึง มีจํานวนนอยกวา ปาติโมกขที่สวดแลวก็เปนอันสวดดีแลว
พวกภิกษุผูมาทีหลังพึงบอกปาริสุทธิในสํานักพวกเธอ พวกภิกษุผูสวด ไมตอง
อาบัติ.
๗. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มี
ภิกษุเจาถิ่นในศาสนานี้มากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๔ รูปบาง เกินกวาบาง
พวกเธอไมรูวา ยังมีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นที่ยังไมมี พวกเธอมีความสําคัญวา
เปนธรรม มีความสําคัญวาเปนวินัย เปนหมู มีความสําคัญวาพรอมกัน จึง
ทําอุโบสถ สวดปาติโมกข พอพวกเธอสวดปาติโมกขจบ บริษัทยังไมทันลุก
ไป ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจํานวนมากกวา ภิกษุเหลานั้น
ตองสวดปาติโมกขใหม พวกภิกษุผูสวด ไมตองอาบัติ.
๘. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ
มีภิกษุเจาถิ่นในศาสนานี้มากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๔ รูปบาง เกินกวาบาง
พวกเธอไมรูวา ยังมีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นที่ยังไมมา พวกเธอมีความสําคัญวา
เปนธรรม มีความสําคัญวาเปนวินัย เปนหมู มีความสําคัญวาพรอมกัน จึง
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ทําอุโบสถ สวดปาติโมกข พอพวกเธอสวดปาติโมกขจบ บริษัทยังไมทันลุก
ไป ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึงมีจํานวนเทากัน.
๙. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย. . .มีจํานวนนอยกวา ปาติโมกขที่สวดแลว
ก็เปนอันสวดดีแลว พวกภิกษุผูมาทีหลัง พึงบอกปาริสุทธิในสํานักพวกเธอ
พวกภิกษุผูสวด ไมตองอาบัติ.
๑๐. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแหงหนึ่ง. ถึงวันอุโบสถ
มีภิกษุเจาถิ่นในศาสนานี้มากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๔ รูปบาง เกินกวาบาง
พวกเธอไมรูวา ยังมีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นที่ยังไมมา พวกเธอมีความสําคัญวา
เปนธรรม มีความสําคัญวาเปนวินัย เปนหมู มีความสําคัญวาพรอมกัน จึง
ทําอุโบสถ สวดปาติโมกข พอพวกเธอสวดปาติโมกขจบ บริษัทบางพวกลุก
ไปแลว ขณะนั้นมีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจํานวนมากกวา ภิกษุเหลานั้น
ตองสวดปาติโมกขโหม พวกภิกษุผูสวด ไมตองอาบัติ,
๑๑. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันอุโบสถมีภิกษุ
เจาถิ่นในศาสนานี้มากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๔ รูปบาง เกินกวาบาง พวก
เธอไมรูวายังมีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นที่ยังไมมา พวกเธอมีความสําคัญวาเปนธรรม
มีความสําคัญวาเปนวินัย เปนหมู มีความสําคัญวาพรอมกัน จึงทําอุโบสถ
สวดปาติโมกข พอภิกษุเหลานั้น สวดปาติโมกขจบ บริษัทบางพวกลุกไปแลว
ขณะนั้นมีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจํานวนเทากัน. . .
๑๒. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย . . .มีจํานวนนอยกวา ปาติโมกขที่สวดแลว
ก็เปนอันสวดดีแลว พวกภิกษุผูมาทีหลัง พึงบอกปาริสุทธิในสํานักพวกเธอ พวก
ภิกษุผูสวด ไมตองอาบัติ.
๑๓. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มี
ภิกษุเจาถิ่นในศาสนานี้ มากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๔ รูปบาง เกินกวาบาง
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พวกเธอไมรูวา ยังมีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นที่ยังไมมา พวกเธอมีความสําคัญวาเปน
ธรรม มีความสําคัญวาเปนวินัย เปนหมู มีความสําคัญวาพรอมกัน จึงทํา
อุโบสถ สวดปาติโมกข พอพวกเธอสวดปาติโมกขจบ บริษัทลุกไปหมดแลว
ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจํานวนมากกวา ภิกษุเหลานั้นตองสวด
ปาติโมกขใหม พวกภิกษุผูสวด ไมตองอาบัติ.
๑๔. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ
มีภิกษุเจาถิ่นในศาสนานี้มากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๔ รูปบาง เกินกวาบาง
พวกเธอไมรูวายังมีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นที่ยังไมมา พวกเธอมีความสําคัญวาเปน
ธรรม มีความสําคัญวาเปนวินัย เปนหมู มีความสําคัญวาพรอมกัน จึงทํา
อุโบสถ สวดปาติโมกข พอพวกเธอสวดปาติโมกขจบ บริษัทลุกไปหมดแลว
ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจํานวนเทากัน . . .
๑๕. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย . . . มีจํานวนนอยกวา ปาติโมกขที่สวดแลว
ก็เปนอันสวดดีแลว พวกภิกษุผูมาทีหลังพึงบอกปาริสุทธิในสํานักพวกเธอ
พวกภิกษุผูสวด ไมตองอาบัติ.
ทําอุโบสถไมตองอาบัติ ๑๕ ขอ จบ
ทําอุโบสถเปนหมูสําคัญวาพรอมกัน ๑๕ ขอ
[๑๙๒] ๑. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ
มีภิกษุเจาถิ่นในศาสนานี้มากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๔ รูปบาง เกินกวาบาง
พวกเธอรูอยูวายังมีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นที่ยังไมมา พวกเธอมีความสําคัญวาเปน
ธรรม มีความสําคัญวาเปนวินัย เปนหมู มีความสําคัญวาพรอมกัน จึงทําอุโบสถ
สวดปาติโมกข เมื่อพวกเธอกําลังสวดปาติโมกข ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่น
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มาถึง มีจํานวนมากกวา ภิกษุเหลานั้นตองสวดปาติโมกขใหม พวกภิกษุผู
สวด ตองอาบัติทุกกฏ.
๒. . . .ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึงมีจํานวนเทากัน. . .
๓. . . . มีจํานวนนอยกวา ปาติโมกขที่สวดแลวก็เปนอันสวดดีแลว
พวกภิกษุผูมาทีหลังพึงฟงสวนที่เหลือตอไป พวกภิกษุผูสวด ตองอาบัติทุกกฏ.
๔. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ
มีภิกษุเจาถิ่นในศาสนานี้มากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๔ รูปบาง เกินกวาบาง
พวกเธอรูอยูวา ยังมีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นที่ยังไมมา พวกเธอมีความสําคัญวา
เปนธรรม มีความสําคัญวาเปนวินัย เปนหมู มีความสําคัญวาพรอมกัน จึงทํา
อุโบสถ สวดปาติโมกข พอพวกเธอสวดปาติโมกขจบ ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่น
พวกอื่นมาถึง มีจํานวนมากกวา ภิกษุเหลานั้นตองสวดปาติโมกขใหม พวก
ภิกษุผูสวด ตองอาบัติทุกกฏ.
๕. . . .ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจํานวนเทากัน . . .
๖. . . . มีจํานวนนอยกวา ปาติโมกขที่สวดแลวก็เปนอันสวดดีแลว
พวกภิกษุผูมาทีหลังพึงบอกปาริสุทธิในสํานักพวกเธอ พวกภิกษุผูสวด ตอง
อาบัติทุกกฏ.
๗. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ
มีภิกษุเจาถิ่นในศาสนานี้มากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๔ รูปบาง เกินกวาบาง
พวกเธอรูอยูวา ยังมีพวกภิกษุเจาถิ่นอื่นที่ยังไมมา พวกเธอมีความสําคัญวา
เปนธรรม มีความสําคัญวาเปนวินัย เปนหมู มีความสําคัญวาพรอมกัน จึง
ทําอุโบสถ สวดปาติโมกข พอพวกเธอสวดปาติโมกขจบ บริษัทยังไมทันลุก
ไป. . . มีจํานวนมากกวา.. .
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๘. . . .มีจํานวนเทากัน. . .
๙. . . .มีจํานวนนอยกวา. . .
๑๐. . . . บริษัทบางพวกลุกไปแลว . . .มีจํานวนมากกวา . . .
๑๑. . . .มีจํานวนเทากัน. . .
๑๒. . . .มีจํานวนนอยกวา. . .
๑๓. . . .บริษัทลุกไปหมดแลว ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึง
มีจํานวนมากกวา ภิกษุเหลานั้นตองสวดปาติโมกขใหม พวกภิกษุผูสวด ตอง
อาบัติทุกกฏ.
๑๔. . . .ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจํานวนเทากัน . . .
๑๕. . . . มีจํานวนนอยกวา ปาติโมกขที่สวดแลวก็เปนอันสวดดีแลว
พวกภิกษุผูมาทีหลังพึงบอกปาริสุทธิในสํานักของพวกเธอ พวกภิกษุผูสวด ตอง
อาบัติทุกกฏ.
ทําอุโบสถเปนหมูสําคัญวาพรอมกัน ๑๕ ขอ จบ
มีความสงสัยทําอุโบสถ ๑๕ ขอ
[๑๙๓] ๑. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ
มีภิกษุเจาถิ่นในศาสนานี้มากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๔ รูปบาง เกินกวาบาง
พวกเธอรูอยูวา ยังมีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นที่ยังไมมา และมีความสงสัยวา พวกเรา
ควรทําอุโบสถหรือไมควรหนอ ดังนี้ แลวยังขืนทําอุโบสถ สวดปาติโมกข
เมื่อพวกเธอกําลังสวดปาติโมกข ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึงมีจํานวน
มากกวา ภิกษุเหลานั้นตองสวดปาติโมกขใหม พวกภิกษุผูสวด ตองอาบัติ
ทุกกฏ.
๒. . . .ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจํานวนเทากัน. . .
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๓. . . .มีจํานวนนอยกวา ปาติโมกขที่สวดแลวก็เปนอันสวดดีแลว
ภิกษุผูมาทีหลัง พึงฟงสวนที่เหลือตอไป พวกภิกษุผูสวด ตองอาบัติทุกกฏ.
๔. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ
มีภิกษุเจาถิ่นในศาสนานี้มากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๔ รูปบาง เกินกวาบาง
พวกเธอรูอยูวา มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นที่ยังไมมา และมีความสงสัยวา พวกเรา
ควรทําอุโบสถหรือไมควรหนอ ดังนี้ แลวยังขืนทําอุโบสถ สวดปาติโมกข
พอพวกเธอสวดปาติโมกขจบ ขณะนั้นมีภิกษุะ. . . มีจํานวนมากกวา . . .
๕. . . .มีจํานวนเทากัน
๖. . . .มีจํานวนนอยกวา. . .
๗. . . .บริษัทยังไมทันลุกไป . . .มีจํานวนมากกวา . . .
๘. . . .มีจํานวนเทากัน. . .
๙. . . .มีจํานวนนอยกวา. . .
๑๐. . . . บริษัทบางพวกลุกไปแลว . . . มีจํานวนมากกวา . . .
๑๑. . . . มีจํานวนเทากัน. . .
๑๒. . . .มีจํานวนนอยกวา. . .
๑๓. . . .บริษัทลุกไปหมดแลว ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึง
มีจํานวนมากกวา ภิกษุเหลานั้นตองสวดปาติโมกขใหม พวกภิกษุผูสวด ตอง
อาบัติทุกกฏ.
๑๔. . . .ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจํานวนเทากัน. . .
๑๕. . . . มีจํานวนนอยกวา ปาติโมกขที่สวดแลวก็เปนอัน สวดดีแลว
พวกภิกษุผูมาทีหลังพึงบอกปาริสุทธิในสํานักของพวกเธอ พวกภิกษุผูสวด ตอง
อาบัติทุกกฏ.
มีความสงสัยทําอุโบสถ ๑๕ จบ
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ฝนใจทําอุโบสถ ๑๕ ขอ
[๑๙๔] ๑. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ
มีภิกษุเจาถิ่นมากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๔ รูปบางเกินกวาบาง พวกเธอรู
อยูวา ยังมีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นที่ยังไมมา แตฝนใจทําอุโบสถ สวดปาติโมกข ดวย
เขาใจวาพวกเราควรทําอุโบสถแท มิใชไมควร เมื่อพวกเธอกําลังสวดปาติโมกข
ขณะนั้นมีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจํานวนมากกวา ภิกษุเหลานั้นตองสวด
ปาติโมกขใหม พวกภิกษุผูสวด ตองอาบัติทุกกฏ.
๒. . . .ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจํานวนเทากัน. . .
๓. . . . มีจํานวนนอยกวา ปาติโมกขที่สวดแลว ก็เปนอันสวดดีแลว
พวกภิกษุที่มาทีหลังพึงฟงสวนที่เหลือตอไป พวกภิกษุผูสวด ตองอาบัติทุกกฏ.
๔. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่งในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันอุโบสถมีภิกษุ
เจาถิ่นในศาสนานี้มากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๔ รูปบาง เกินกวาบาง พวก
เธอรูอยูวา ยังมีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นที่ยังไมมา แตฝนใจทําอุโบสถ สวดปาติโมกข
ดวยเขาใจวา พวกเราควรทําอุโบสถแท มิใชไมควร พอพวกเธอสวดปาติโมกข
จบ ขณะนั้นมีภิกษุ . . .มีจํานวนมากกวา. . .
๕. . . .มีจํานวนเทากัน. . . .
๖. . . .มีจํานวนนอยกวา. . .
๗. . . .บริษัทยังไมทันลุกไป . . . มีจํานวนมากกวา.
๘. . . .มีจํานวนเทากัน. . .
๙. . . .มีจํานวนนอยกวา. . .
๑๐. . . .บริษัทบางพวกลุกไปแลว . . . มีจํานวนมากกวา . . .
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๑๑. . . . มีจํานวนเทากัน
๑๒. . . . มีจํานวนนอยกวา. . .
๑๓. . . .บริษัทลุกไปหมดแลว ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึง
มีจํานวนมากกวา ภิกษุเหลานั้นตองสวดปาติโมกขใหม พวกภิกษุผูสวด ตอง
อาบัติทุกกฏ.
๑๔. . . . ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจํานวนเทากัน. . .
๑๕. . . . จํานวนนอยกวา ปาติโมกขที่สวดแลวก็เปนอันสวดดีแลว
พวกภิกษุผูมาทีหลัง พึงบอกปาริสุทธิในสํานักของพวกเธอ พวกภิกษุผูสวด ตอง
อาบัติทุกกฏ.
ฝนในทําอุโบสถ ๑๕ ขอ จบ
มุงความแตกราวทําอุโบสถ ๑๕ ขอ
[๑๙๕] ๑. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ
มีภิกษุเจาถิ่นในศาสนานี้มากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๔ รูปบาง เกินกวาบาง
พวกเธอรูอยูวา ยังมีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นที่ยังไมมาและมุงความแตกราววา ขอ
ภิกษุเหลานั้นจงเสื่อมสูญ ขอภิกษุเหลานั้นจงพินาศ จะประโยชนอะไรดวยภิกษุ
เหลานั้น ดังนี้ จึงทําอุโบสถ สวดปาติโมกข เมื่อพวกเธอกําลังสวดปาติโมกข
ขณะนั้นมีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจํานวนมากกวา ภิกษุเหลานั้นตองสวด
ปาติโมกขใหม พวกภิกษุผูสวด ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๒. . . . ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจํานวนเทากัน. . .
๓. . . .มีจํานวนนอยกวา ปาติโมกขที่สวดแลว ก็เปน อันสวดดีแลว
พวกภิกษุที่มาทีหลัง พึงฟงสวนที่เหลือตอไป พวกภิกษุผูสวด ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย.
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๔. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ
มีภิกษุเจาถิ่นในศาสนานี้มากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๔ รูปบาง เกินกวาบาง
พวกเธอรูอยูวา ยังมีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นที่ยังไมมาและมุงความแตกราววา ขอ
ภิกษุเหลานั้นจงเสื่อมสูญ ขอภิกษุเหลานั้นจงพินาศ จะประโยชนอะไรดวย
ภิกษุเหลานั้น ดังนี้ จึงทําอุโบสถ สวดปาติโมกข พอพวกเธอสวดปาติโมกข
จบ ขณะนั้น มีภิกษุ . . . มีจํานวนมากกวา . . .
๕. . . .มีจํานวนเทากัน. . .
๖. . . .มีจํานวนนอยกวา . . .
๗. . . .บริษัทยังไมทันลุกไป. . .มีจํานวนมากกวา. ..
๘. . . . มีจํานวนเทากัน. . .
๙. . . . มีจํานวนนอยกวา. . .
๑๐. . . .บริษัทบางพวกลุกไปแลว. . . มีจํานวนมากกวา . . .
๑๑. . . .มีจํานวนเทากัน. . .
๑๒. . . .มีจํานวนนอยกวากัน. . .
๑๓. . . .บริษัทลุกไปหมดแลว ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึง
มีจํานวนมากกวา ภิกษุเหลานั้นตองสวดปาติโมกขใหม พวกภิกษุผูสวด ตอง
อาบัติถุลลัจจัย.
๑๔. . . . ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจํานวนเทากัน. . .
๑๕. . . .มีจํานวนนอยกวา ปาติโมกขที่สวดแลว ก็เปนอันสวดดีแลว
พวกภิกษุผูมาทีหลัง พึงบอกปาริสุทธิในสํานักของพวกเธอพวกภิกษุผูสวดตอง
อาบัติถุลลัจจัย.
มุงความแตกราวทําอุโบสถ ๑๕ ขอ จบ
การทําอุโบสถ ๒๕ ติกะ จบ
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เปยยาลมุข ๗๐๐ ติกะ
[๑๙๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ
มีภิกษุเจาถิ่นในศาสนานี้มากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๔ รูปบาง เกินกวาบาง
พวกเธอไมรูวา ยังมีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นกําลังเขามาภายในสีมา . . .
. . . พวกเธอไมรูวา มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นเขามาภายในสีมาแลว . . .
. . . พวกเธอไมเห็นภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นที่กําลังเขามาภายในสีมา . . .
. . . พวกเธอไมเห็นภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นที่เขามาภายในสีมาแลว . . .
. . .พวกเธอไมไดยินวา มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นกําลังเขามาภายในสีมา. . .
. . .พวกเธอไมไดยินวา มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นเขามาภายในสีมาแลว . . .
โดยนัย ๑๗๑ ที่กะ ภิกษุเจาถิ่นกับภิกษุเจาถิ่น ภิกษุอาคันตุกะกับภิกษุ
เจา ถิ่น ภิกษุเจาถิ่นกับภิกษุอาคันคุกะ ภิกษุอาคันตุกะกับภิกษุอาคันตุกะ รวม
เปน ๗๐๐ ติกะ โดยเปยยาลมุข.
วันอุโบสถตางกัน
[๑๙๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็วันอุโบสถของพวกภิกษุเจา ถิ่นนี้
ศาสนานี้เปนวัน ๑๔ ค่ํา ของพวกภิกษุอาคันตุกะ เปนวัน ๑๕ ค่ํา ถาพวก
ภิกษุเจาถิ่นมีจํานวนมากกวาพวกภิกษุอาคันตุกะ พึงอนุวัตตามพวกภิกษุเจาถิ่น
ถามีจํานวนเทากัน พวกภิกษุอาคันตุกะพึงอนุวัตตามพวกภิกษุเจาถิ่น ถาพวก
ภิกษุอาคันตุกะมีจํานวนมากกวาพวกภิกษุเจาถิ่น พึงอนุวัตตามพวกภิกษุ
อาคันตุกะ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง วันอุโบสถของพวกภิกษุเจาถิ่นในศาสนานี้
เปนวัน ๑๕ ค่ํา ของพวกภิกษุอาคันตุกะ เปนวัน ๑๔ ค่ํา ถาพวกภิกษุเจา
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ถิ่นจํานวนมากกวาพวกภิกษุอาคันตุกะ พึงอนุวัตตามพวกภิกษุเจาถิ่น ถามี
จํานวนเทากัน พวกภิกษุอาคันตุกะพึงอนุวัตตามพวกภิกษุเจาถิ่น ถาพวกภิกษุ
อาคันตุกะมีจํานวนมากกวาพวกภิกษุเจาถิ่น พึงอนุวัตตามพวกภิกษุอาคันตุกะ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง วันอุโบสถของพวกภิกษุเจาถิ่นในศาสนานี้
เปนวัน ๑ ค่ํา ของพวกภิกษุอาคันตุกะ เปนวัน ๑๕ ค่ํา ถาพวกภิกษุเจาถิ่น
มีจํานวนมากกวา พวกภิกษุเจาถิ่นไมปรารถนาก็ไมตองใหความสามัคคีแกพวก
ภิกษุอาคันตุกะ พวกภิกษุอาคันตุกะพึงไปนอกสีมา แลวทําอุโบสถเถิด ถามี
จํานวนเทากัน พวกภิกษุเจาถิ่นไมปรารถนา ก็ไมตองใหความสามัคคีแกพวก
ภิกษุอาคันตุกะ พวกภิกษุอาคันตุกะพึงไปนอกสีมา แลวทําอุโบสถเถิด ถา
พวกภิกษุอาคันตุกะมีจํานวนมากกวา พวกภิกษุเจาถิ่นพึงใหความสามัคคีแก
พวกภิกษุอาคันตุคันกะ หรือพึงไปนอกสีมา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง วันอุโบสถของภิกษุเจาถิ่นในศาสนานี้ เปน
วัน ๑๕ ค่ํา ของพวกภิกษุอาคันตุกะเปนวัน ๑ ค่ํา ถาพวกภิกษุเจาถิ่นมีจํานวน
มากกวา พวกภิกษุอาคันตุกะพึงใหความสามัคคีแกพวกภิกษุเจาถิ่น หรือไป
นอกสีมา ถามีจํานวนเทากัน พวกภิกษุอาคันตุกะพึงใหความสามัคคีแกพวก
ภิกษุเจาถิ่นหรือพึงไปนอกสีมา ถาพวกภิกษุอาคันตุกะมีจํานวนมากกวา พวก
ภิกษุอาคันคุกะไมปรารถนา ก็ไมตองใหความสามัคคีแกพวกภิกษุเจาถิ่น พวก
ภิกษุเจาถิ่นพึงไปนอกสีมาแลว ทําอุโบสถเถิด.
มุงความแตกราว
[๑๙๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็พวกภิกษุอาคันตุกะในพระศาสนานี้
ไดเห็นอาการเจาถิ่น ลักษณะเจาถิ่น เครื่องหมายเจาถิ่น สิ่งที่แสดงเจาถิ่น
ของภิกษุเจาถิ่น เตียง ตั่ง ฟูก หมอน ปูลาด จัดไหเรียบรอย น้ําฉัน นาใช
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แตงตั้งไวเปนระเบียบ บริเวณกวาดสะอาดสะอาน ครั้นแลวมีความสงสัยวา
พวกภิกษุเจาถิ่นยังหรือไมมีหนอ พวกเธอมีความสงสัยแตไมเที่ยวคนหา ครั้น
แลวขืนทําอุโบสถ ตองอาบัติทุกกฏ. พวกเธอมีความสงสัยไดคนหาแลว แต
ไมพบจึงทําอุโบสถ ไมตองอาบัติ. พวกเธอมีความสงสัยไดคนหาแลวพบจึงทํา
อุโบสถรวมกันไมตองอาบัติ. พวกเธอมีความสงสัยไดคนหาแลวพบ ครั้นแลว
แยกกันทําอุโบสถ ตองอาบัติทุกกฏ. พวกเธอมีความสงสัยไดคนหาแลวพบ
ครั้นแลวมุงความแตกราววา ขอภิกษุเหลานั้นจงเสื่อมสูญ ขอภิกษุเหลานั้นจง
พินาศ จะประโยชนอะไรดวยภิกษุเหลานั้น ดังนี้ จึงทําอุโบสถ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง พวกภิกษุอาคันตุกะในศาสนานี้ ไดยิน
อาการเจาถิ่น ลักษณะเจาถิ่น เครื่องหมายเจาถิ่น สิ่งที่แสดงเจาถิ่น ของพวก
ภิกษุเจาถิ่น ไดยินเสียงเทาของพระภิกษุเจาถิ่นกําลังเดินจงกรม ไดยินเสียง
สาธยาย เสียงไอ เสียงจาม ครั้นแลว มีความสงสัยวา พวกภิกษุเจาถิ่นยังมี
หรือไมมีหนอ พวกเธอมีความสงสัย แตไมคนหา ครั้นแลวขืนทําอุโบสถ
ตองอาบัติทุกกฏ, พวกเธอมีความสงสัยไดคนหา ครั้นคนหาแลวไมพบ ครั้น
แลว จึงทําอุโบสถ ไมตองอาบัติ. พวกเธอมีความสงสัยไดคนหา ครั้นคนหาแลว
จึงพบ ครั้นพบแลวจึงทําอุโบสถรวมกัน ไมตองอาบัติ. พวกเธอมีความสงสัยได
คนหา ครั้นคนหาแลวจึงพบ ครั้นพบแลว จึงแยกกันทําอุโบสถ ตองอาบัติ
ทุกกฏ. พวกเธอมีความสงสัยไดคนหา ครั้นคนหาแลวจึงพบ ครั้นพบแลวมุง
ความแตกราววา ขอภิกษุเหลานั้นจงเสื่อมสูญ ขอภิกษุเหลานั้นจงพินาศ จะ
ประโยชนอะไรดวยภิกษุเหลานั้น. ดังนี้ จึงทําอุโบสถ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง พวกภิกษุเจาถิ่นในศาสนานี้ ไดเห็นอาการ
อาคันตุกะ ลักษณะอาคันตุกะ เครื่องหมายอาคันตุกะ สิ่งที่แสดงอาคันตุกะ
ของภิกษุอาคันตุกะ ไดเห็นบาตร จีวร ผานิสีทนะ อันเปนของภิกษุพวกอื่น
ไดเห็นรอยน้ําลางเทา ครั้นแลวมีความสงสัยวา พวกภิกษุอาคันตุกะยังมีหรือ
ไมมีหนอ พวกเธอมีความสงสัย แตไมคนหา ครั้นแลวขืนทําอุโบสถ ตอง
อาบัติทุกกฏ. พวกเธอมีความสงสัย ไดคนหา ครั้นคนหาแลวไมพบ ครั้น
แลวทําอุโบสถ ไมตองอาบัติ. พวกเธอมีความสงสัยไดคนหา ครั้นคนหาแลว
จึงพบ ครั้นพบแลวจึงทําอุโบสถรวมกัน ไมตองอาบัติ. พวกเธอมีความสงสัย
ไดคนหา ครั้นตนหาแลวจึงพบ ครั้นพบแลวไดแยกกันทําอุโบสถ ตองอาบัติ
ทุกกฏ. พวกเธอมีความสงสัยไดคนหา ครั้นคนหาแลวจึงพบ ครั้นพบแลว มุง
ความแตกราววา ขอภิกษุเหลานั้นจงเสื่อมสูญ ขอภิกษุเหลานั้นจงพินาศ จะ
ประโยชนอะไรดวยภิกษุเหลานั้น ดังนี้ จึงทําอุโบสถ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง พวกภิกษุเจาถิ่นในศาสนานี้ ไดยินอาการ
อาคันตุกะ ลักษณะอาคันตุกะ เครื่องหมายอาคันตุกะ สิ่งที่แสดงอาคันตุกะ
ของพวกภิกษุอาคันตุกะ ไดยินเสียงเทาของพวกภิกษุอาคนตุกะกําลังเดินมา ได
ยินเสียงรองเทากระทบพื้น ไดยินเสียงไอ เสียงจาม ครั้นแลว มีความสงสัยวา
พวกภิกษุอาคันตุกะยังมีหรือไมมีหนอ พวกเธอมีความสงสัยแตไมคนหา ครั้น
แลวขืนทําอุโบสถ ตองอาบัติทุกกฏ. พวกเธอมีความสงสัยไดคนหา ครั้นคน
หาแลวไมพบ ครั้นแลวจึงทําอุโบสถ ไมตองอาบัติ. พวกเธอมีความสงสัยได
คนหา ครั้นคนหาแลวจึงพบ ครั้นพบแลวจึงไดทําอุโบสถรวมกัน ไมตอง
อาบัติ. พวกเธอมีความสงสัยไดคนหา ครั้นตนหาแลวจึงพบ ครั้นพบแลวแยก
กันทําอุโบสถ ตองอาบัติทุกกฏ. พวกเธอมีความสงสัยไดคนหา ครั้นคนหา
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แลวจึงพบ ครั้นพบแลวมุงความแตกราววา ขอภิกษุเหลานั้น จงเสื่อมสูญ ขอ
ภิกษุเหลานั้นจงพินาศ จะประโยชนอะไรดวยภิกษุเหลานั้น ดังนี้ จึงทําอุโบสถ
ตองอาบัติถุลลัจจัย.
ภิกษุนานาสังวาสและสมานสังวาส
[๑๙๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็พวกภิกษุอาคันตุกะในศาสนานี้ไดเห็น
ภิกษุเจาถิ่นสังวาสตางกัน พวกเธอกลับไดความเห็นวามีสังวาสเสมอกัน ครั้น
แลวก็ไมไตถามจึงทําอุโบสถรวมกัน ไมตองอาบัติ. พวกเธอไดไดถาม ครั้น
ไดถาม แลวไมรังเกียจ ทําอุโบสถรวมกัน ตองอาบัติทุกกฏ. พวกเธอไดไต
ถาม ครั้นไตถามแลวไมรังเกียจ แยกกันทําอุโบสถ ไมตองอาบัติ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง พวกภิกษุอาคันตุกะในศาสนานี้ ไดเห็น
พวกภิกษุเจาถิ่นมีสังวาสเสมอกัน พวกเธอกลับไดความเห็นวามีสังวาสตางกัน
ครั้นแลวก็ไมไดถาม ทําอุโบสถรวมกัน ตองอาบัติทุกกฏ. พวกเธอไดไตถาม
ครั้น ไตถามแลวรังเกียจ แยกกันทําอุโบสถ ตองอาบัติทุกกฏ. พวกเธอไดไต
ถาม ครั้นไตถามแลวรังเกียจ ทําอุโบสถรวมกัน ไมตองอาบัติ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง พวกภิกษุเจาถิ่นในศาสนานี้ ไดเห็นพวก
ภิกษุอาคันตุกะมีสังวาสตางกัน พวกเธอกลับไดความเห็นวามีสังวาสเสมอกัน
ครั้นแลวก็ไมไดถามจึงทําอุโบสถรวมกัน ไมตองอาบัติ. พวกเธอไดไตถาม
ครั้นไตถามแลวไมรังเกียจทําอุโบสถรวมกัน ตองอาบัติทุกกฏ. พวกเธอได
ไดถาม ครั้นไดถามแลวไมรังเกียจ แยกกันทําอุโบสถ ไมตองอาบัติ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง พวกภิกษุเจาถิ่นในศาสนานี้ ไดเห็นพวก
ภิกษุอาคันตุกะมีสังวาสเสมอกัน พวกเธอกลับไดความเห็นวามีสังวาสตางกัน
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ครั้นแลวก็ไมไตถาม ทําอุโบสถรวมกัน ตองอาบัติทุกกฏ. พวกเธอไดไดถาม
ครั้นไตถามแลวรังเกียจ แยกกันทําอุโบสถ ตองอาบัติทุกกฏ. พวกเธอได
ไตถาม ครั้นไตถามแลวรังเกียจ ทําอุโบสถรวมกัน ไมตองอาบัติ.
ไมควรไปไหนในวันอุโบสถ
[๒๐๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันอุโบสถ ไมพึงไปจากอาวาส
ที่มีภิกษุครบจํานวน สูอาวาสที่มีภิกษุไมครบจํานวน เวนแตไปกับสงฆ เวน
แตมีอันตราย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันอุโบสถ ไมพึงไปจากอาวาสที่มีภิกษุ
ครบจํานวน สูถิ่นที่มิใชอาวาสซึ่งมีภิกษุไมครบจํานวน เวนแตไปกับสงฆ
เวนแตมีอันตราย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันอุโบสถ ไมพึงไปจากอาวาสที่มีภิกษุ
ครบจํานวนสูอาวาสหรือถิ่นที่มิใชอาวาส ซึ่งมีภิกษุไมครบจํานวน เวนแตไป
กับสงฆ เวนแตมีอันตราย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันอุโบสถ ไมพึงไปจากถิ่นที่มิใชอาวาส
ซึ่งมีภิกษุครบจํานวน สูอาวาสที่มีภิกษุไมครบจํานวน.
. . . สูถิ่นที่มิใชอาวาส ซึ่งมีภิกษุไมครบจํานวน เวนแตไปกับสงฆ
เวนแตมีอันตราย.
. . .สูอาวาสหรือถิ่นที่มิใชอาวาส ซึ่งมีภิกษุไมครบจํานวน เวนแต
ไปกับสงฆ เวนแตมีอันตราย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันอุโบสถ ไมพึงไปจากอาวาส หรือถิ่น
ที่มิใชอาวาส ซึ่งมีภิกษุครบจํานวน สูอาวาสที่มีภิกษุไมครบจํานวน. . .
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. . .สูถิ่นที่มิใชอาวาส ซึ่งมีภิกษุไมครบจํานวน. . .
. . .สูอาวาสหรือถิ่นที่มิใชอาวาส ซึ่งมีภิกษุไมครบจํานวน เวนแต
ไปกับสงฆ เวนแตมีอันตราย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันอุโบสถ ไมพึงไปจากอาวาสที่มีภิกษุ
ครบจํานวน สูอาวาสที่มีภิกษุครบจํานวน ซึ่งเปนที่อยูของพวกภิกษุผูมีสังวาส
ตางกัน เวนแตไปกับสงฆ เวนแตมีอันตราย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันอุโบสถ ไมพึงไปจากอาวาสที่มีภิกษุ
ครบจํานวน สูถิ่นที่มิใชอาวาส ซึ่งมีภิกษุครบจํานวน อันเปนที่อยูของพวก
ภิกษุผูมีสังวาสตางกัน เวนแตไปกับสงฆ เวนแตมีอันตราย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันอุโบสถ ไมพึงไปจากอาวาสที่มีภิกษุ
ครบจํานวน สูอาวาส หรือถิ่นที่มิใชอาวาส ซึ่งมีภิกษุครบจํานวน อันเปน
ที่อยูของพวกภิกษุผูมีสังวาสตางกัน เวนแตไปกับสงม เวนแตมีอันตราย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันอุโบสถ ไมพึงไปจากถิ่นที่มิใชอาวาส
ซึ่งมีภิกษุครบจํานวน สูอาวาสที่มีภิกษุครบจํานวน . . .
. . . สูถิ่นที่มิใชอาวาส ซึ่งมีภิกษุครบจํานวน. . .
. . . สูอาวาสหรือถิ่นที่มิใชอาวาส ซึ่งมีภิกษุครบจํานวน อันเปนที่อยู
ของพวกภิกษุผูมีสังวาสตางกัน เวนแตไปกับสงฆ เวนแตมีอันตราย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันอุโบสถ ไมพึงไปจากอาวาส หรือถิ่น
ที่มิใชอาวาส ซึ่งมีภิกษุครบจํานวน สูอาวาสที่มีภิกษุครบจํานวน. . .
. . . สูถิ่นที่มิใชอาวาส ซึ่งมีภิกษุครบจํานวน. . .
. . . สูอาวาสหรือถิ่นที่มิใชอาวาส ซึ่งมีภิกษุครบจํานวน อันเปนที่
อยูของพวกภิกษุผูมีสังวาสตางกัน เวนไปกับสงฆ เวนแตมีอันตราย.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันอุโบสถ พึงไปจากอาวาสที่มีภิกษุครบ
จํานวน สูอาวาสซึ่งมีภิกษุครบจํานวน อันเปนที่อยูของพวกภิกษุที่มีสังวาส
เสมอกัน ที่รูวา เราสามารถจะไปถึงในวันนี้ทีเดียว.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันอุโบสถ พึงไปจากอาวาสที่มีภิกษุครบ
จํานวนสูถิ่นที่มิใชอาวาส ซึ่งมีภิกษุครบจํานวน.
. . .สูอาวาสหรือถิ่นที่มิใชอาวาส ซึ่งมีภิกษุครบจํานวน อันเปนที่
อยูของพวกภิกษุผูมีสังวาสเสมอกัน ที่รูวา เราสามารถจะไปถึงในวันนี้ทีเดียว.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันอุโบสถ พึงไปจากถิ่นที่มิใชอาวาส
ซึ่งมีภิกษุครบจํานวน สูอาวาสที่มีภิกษุครบจํานวน...
. . .สูถิ่นทีมิใชอาวาส. ซึ่งมีภิกษุครบจํานวน...
. . .สูอาวาสหรือถิ่นที่มิใชอาวาส ซึ่งมีภิกษุครบจํานวน อันเปนที่อยู
ของพวกภิกษุที่มีสังวาสเสมอกัน ที่รูวา เราสามารถจะไปถึงในวันนี้ทีเดียว.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันอุโบสถ พึงไปจากอาวาสหรือถิ่นที่
มิใชอาวาส ซึ่งมีภิกษุครบจํานวน สูอาวาสที่มีภิกษุครบจํานวน.
. . . สูถิ่นที่มิใชอาวาส ซึ่งมีภิกษุครบจํานวน.
. . . สูอาวาสหรือถิ่นที่มิใชอาวาส ซึ่งมีภิกษุครบจํานวน อันเปนที่อยู
ของพวกภิกษุผูมีสังวาสเสมอกัน ที่รูวา เราสามารถจะไปถึงในวันนี้ทีเดียว.
วัชชนียบุคคล ในอุโบสถ
[๒๐๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงสวดปาติโมกขในบริษัทที่
ภิกษุณีนั่งอยูดวย รูปใดสวด ตองอาบัติทุกกฏ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงสวดปาติโมกขในบริษัทที่มีสิกขมานา
นั่งอยูดวย...
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. . .ที่สามเณรนั่งอยูดวย. . .
. . .ที่สามเณรีนั่งอยูดวย. . .ิ
. . .ที่ภิกษุผูบอกลาสิกขานั่งอยูดวย. . .
ไมพึงสวดปาติโมกขในบริษัทที่ภิกษุผูตองอันติมวัตถุ นั่งอยูดวย รูป
ใดสวด ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมพึงสวดปาติโมกข ในบริษัทที่ภิกษุผูถูกสงฆยกเสียฐานไมเห็นอาบัติ
นั่งอยูดวย รูปใดสวด พึงปรับอาบัติตามธรรม.
. . .ในบริษัทที่ภิกษุผูถูกสงฆยกเสีย ฐานไมกระทําคืนอาบัติ นั่งอยู
ดวย...
ไมพึงสวดปาติโมกข ในบริษัทที่ภิกษุผูถูกสงฆยกเสียฐานไมสละคืน
ทิฏฐิอันลามกนั่งอยูดวย รูปใดสวด พึงปรับอาบัติตามธรรม.
ไมพึงสวดปาติโมกขโนบริษัทที่บัณเฑาะกนั่งอยูดวย รูปใดสวด ตอง
อาบัติทุกกฏ.
ไมพึงสวดปาติโมกขในบริษัทที่คนลักเพศนั่งอยูดวย...
. . .ที่ภิกษุเขารีตเดียรถียนั่งอยูดวย. . .
. . .ที่คนคลายสัตวดิรัจฉานนั่งอยูดวย. . .
. . .ที่คนฆามารดานั่งอยูดวย. . .
. . .ที่คนฆาบิดานั่งอยูดวย. . .
. . .ที่คนฆาพระอรหันตนั่งอยูดวย. . .
. . .ที่คนประทุษรายภิกษุณีนั่งอยูดวย. . .
. . .ที่ภิกษุผูทําลายสงฆนั่งอยูดวย. . .
. . .ที่คนผูทํารายพระศาสดาจนถึงหอพระโลหิตนั่งอยูดวย. . .
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ไมพึงสวดปาติโมกข ในบริษัทที่อุภโตพยัญชนกนั่งอยูดวย รูปใด
สวดตองอาบัติทุกกฏ.
[๒๐๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไมพึงทําอุโบสถ ดวยการใหปาริสุทธิ
คางคราว เวนแตบริษัทยังไมลุกไป.
[๒๐๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ไมพึงทําอุโบสถ ในกาลมิใช
วันอุโบสถ เวนแตวันสังฆสามัคดี.
อุโบสถขันธกะ จบ ภาณวารที่ ๓ จบ
เรื่องในขันกะนี้มี ๘๖ เรื่อง
หัวขอประจําขันธกะ
[๒๐๔] ๑. เรื่องพวกเดียรถีย ๒. เรื่องพระเจาพิมพิสาร ๓. เรื่อง
ประชุมกันนั่งนิ่ง ๔. เรื่องประชุมกลาวธรรม ๕. เรื่องประทับในที่สงัด
๖. เรื่องสวดปาติโมกขครั้งนั้นทุกวัน ๗. เรื่องทรงอนุญาตใหสวดปาติโมกข
ปกษละครั้ง ๘. เรื่องสวดปาติโมกขในบริษัทเทาที่มีอยู ๙. เรื่องสวดปาติโมกขแกภิกษุผูพรอมเพรียงกัน ๑๐. เรื่องทรงอนุญาตสามัคคี ๑๑. เรื่อง
มัททกุจฉิมฤคทายวัน ๑๒. เรื่องสมมติสีมา ๑๓. เรื่องสมมติสีมาใหญเกิน
ขนาด ๑๔. เรื่องสมมติทีปารสีมา ๑๕. เรื่องสวดปาติโมกขที่อนุบริเวณ
๑๖. เรื่องสมมติโรงอุโบสถ ๒ โรง ๑๗. เรื่องสมมติโรงอุโบสถเล็กเกินขนาด
๑๘. เรื่องพวกนวกะภิกษุ ๑๙. เรื่องพระนครราชคฤห ๒๐. เรื่องสมมติสีมา
ใหเปนแดนไมอยูปราศจากไตรจีวร ๒๑. เรื่องสมมติสมานสังวาสสีมากอน
๒๒. เรื่องถอนสมานสังวาสสีมาทีหลัง ๒๓. เรื่องคามสีมาที่ไมไดสมมติ
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๒๔. เรี่องอุทกุกเขปในแมน้ํา ๒๕. เรื่องอุทกุกเขปในสมุทร ๒๖. เรื่อง
อุทกุกเขปในชาตสระ ๒๗. เรื่องสีมาคาบเกี่ยว ๒๘. เรื่องสมมติสีมาทับสีมา
๒๙. เรื่องวันอุโบสถมีเทาไร ๓๐. เรื่องอาการที่ทําอุโบสถมีเทาไร ๓๑. เรื่อง
ปาติโมกขุทเทสมีเทาไร ๓๒. เรื่องคนชาวดงมาพลุกพลาน ๓๓. เรื่องไมมี
อันตราย ๓๔. เรื่องแสดงธรรม ๓๕. เรื่องถามวินัย ๓๖. เรื่องกลาวคุกคาม ๓๗. เรื่องวิสัชนาวินัย ๓๘. เรื่องกลาวคุกคามอีกเรื่องหนึ่ง ๓๙. เรื่อง
โจทดวยอาบัติ ๔๐. เรื่องทําโอกาส ๔๑. เรื่องคานกรรมที่ไมเปนธรรม
๔๒. เรื่องภิกษุ ๔-๕ รูปทําความเห็นแยง ๔๓. เรื่องแกลงสวดปาติโมกขไม
ใหไดยิน ๔๔. เรื่องทรงอนุญาตใหพยายามสวด ๔๕. เรื่องสวดปาติโมกข
ในบริษัทที่มีคฤหัสถปนอยูดวย ๔๖. เรื่องไมไดรับ อาราธนาสวดปาติโมกข
๔๗. เรื่องภิกษุไมรูในโจทนาวัตถุนคร ๔๘. เรื่องภิกษุมากรูปดวยกันไมรู
จักอุโบสถเปนตน ๔๙. เรื่องสงไปพอจะกลับนาทันในวันนั้น ๕๐. เรื่องไม
ยอมไป ๕๑. เรื่องดิถีที่เทาไรแหงปกษ ๕๒. เรื่องภิกษุมีเทาไร ๕๓. เรื่อง
ไปบิณฑบาตบานไกลทรงอนุญาตใหบอก ๕๔. เรื่องระลึกไมได ๕๕. เรื่อง
โรงอุโบสถรก ๕๖. เรื่องอาสนะและประทีป ๕๗. เรื่องภิกษุไปสูทิศ
๕๘. เรื่องภิกษุรูปอื่นเปนพหูสูต ๕๙. เรื่องสงภิกษุไปพอจะกลับมาทันใน
วันนั้น ๖๐. เรื่องจําพรรษา ๖๑. เรื่องทําอุโบสถ ๖๒. เรื่องใหปาริสุทธิ
๖๓. เรื่องทํากรรม ๖๔. เรื่องพวกญาติ ๖๕. เรื่องภิกษุชื่อคัคคะ. ๖๖. เรื่อง
ภิกษุ ๕ รูป ๓ รูป ๒ รูป และรูปเดียว ๖๗. เรื่องตองอาบัติ ๖๘. เรื่อง
แสดงสภาคาบัติ ๖๙. เรื่องภิกษุรูป ๑ ระลึกอาบัติได ๗๐. เรื่องสงฆทั้งหมด
ตองสภาคาบัติและสงสัย ๗๑. เรื่องไมรูชื่อและโคตรอาบัติ ๗๒. เรื่องภิกษุ
พหูสูต ๗๓. เรื่องภิกษุมามากกวา มาเทากัน และมานอยกวา ๗๔. เรื่อง
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บริษัทยังไมทันลุกไปและบางพวกลุกไปแลว ๗๕. เรื่องบริษัทลุกไปหมดแลว
๗๖. เรื่องภิกษุรู ๗๗. เรื่องภิกษุสงสัย ๗๘. เรื่องภิกษุฝนใจทําดวยเขาใจ
วาควร ๗๙. เรื่องภิกษุรู ไดเห็นและไดยิน ๘๐. เรื่องภิกษุอาคันตุกะกับ
ภิกษุเจาถิ่น ๘๑. เรื่องวันจาตุททสี วันปณณรสี ๘๒. เรื่องวันปาฏิบทกับ
วันปณณรสี ๘๓. เรื่องลิงค ๘๔. เรื่องสังวาส ๘๕. เรื่องใหปาริสุทธิคาง
คราว ๘๖. เรื่องทําอุโบสถในกาลมิใชวันอุโบสถ นอกจากวันสังฆสามัคคี
อุทานที่จําแนกแลวเหลานี้ เปนหัวขอบอกเรื่อง.
หัวขอประจําขันธกะ จบ
อรรถกถาในวัคคาสมัคคสัญญิโนปณณรสกาทิกถา
วินิจฉัยในวัคคาสมัคคสัญญิโนปณณรสกะ พึงทราบดังนี้:ขอวา เต ชานนฺติ มีความวา พวกภิกษุผูเจาถิ่น สถิตอยูบนภูเขา
หรือบนบก เห็นภิกษุเหลาอื่นลวงล้ําสีมาเขามาแลว หรือกําลังลวงล้ําเขามา
แคพวกเธอผูมีความสําคัญวา พรอมเพรียงเพราะไมรู หรือเพราะสําคัญวา จัก
เปนผูมากันแลว เวมติกปณณรสกะ มีอรรถตื้นทั้งนั้น.
วินิจฉัยในกุกกุจจปกตปณณรสกะ พึงทราบดังนี้.
บุคคลผูถูกความอยากครอบงําแลว ทานกลาววา ผูอันความอยากตรึง
ไวแลว ฉันใด ภิกษุทั้งหลายเหลานั้น แมทําความสันนิษฐานในชั้นตนแลว
ยังถูกความรังเกียจกลาวคือ ความเปนผูมีความสําคัญในการไมควรวาเปนการ
ควร ครอบงํา โนขณะกระทําพึงทราบวา ผูอันความรังเกียจตรึงไวแลว ฉัน
นั้น.
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ในเภทปุเรกขารปณณรสกะ ทานปรับถุลลัจจัย เพราะเหตุที่อกุศลจิต
แรงกลา.
ใน อาวาสิเกนะ อาคันตุกเปยยาละ พึงทราบคําเปนตนวา เต น
ชานนุติ อตฺถฺเ อาคนฺตุกา เหมือนคําที่ไดกลาวแลวใน อาวาสิเกนะ
อาวาสิกเปยยาละ อันมีมากอนวา เต น ชานนฺติ อตฺถฺเ อาวาสิกา
เปนอาทิ.
สวนใน อาคันตุเกนะ อาวาสิกเปยยาละ พึงเติมคําวา อาคนฺตุกา
ภิกฺขู สนฺนิปตนฺติ เหมือนคําที่มาใน ปุริมเปยยาละ วา อาวาสิกา ภิกฺขู
สนฺนิปตนฺติ แตใน อาคันตุเกนะ อาคันตุกเปยยาละ พึงประกอบดวย
อํานาจภิกษุอาคันตุกะ ในบททั้ง ๒ ฉะนี้แล.
วินิจฉัย ในขอวา อาวาสิกาน ภิกฺขูน จาตุทฺทโส โหติ,
อาคนฺตุกาน ปณฺณรโส นี้ พึงทราบดังนี้:อุโบสถของอาคันตุกะเหลาใด เปนวัน ๑๕ ค่ํา พึงทราบวา อาคันตุกะเหลานั้น มาแลวจากนอกแวนแควน หรือไดทําอุโบสถที่ลวงไปแลวเปนวัน ๑๔ ค่ํา.
ขอวา อาวาสิกาน อนุวตฺติตพฺพ มีความวา เมื่อพวกภิกษุผูเจาถิ่น
ทําบุพกิจอยูวา อชฺชุโปสโถ จาตุทฺทโส อุโบสถวันนี้ ๑๔ ค่ํา พวกภิกษุ
อาคันตุกะพึงคลอยตาม คือ ไมพึงคัดคาน.
ขอวา นากามา ทาตพฺพา มีความวา สามัคคี อันพวกภิกษุผู
เจาถิ่น ไมพึงใหแกพวกภิกษุอาคันตุกะ ดวยความไมเต็มใจ.
บทวา อาวาสิกาการ ไดแก อาการ อธิบายวา อาจาระของภิกษุ
ผูเจาถิ่น. ในบททั้งปวงก็นัยนี้.

พระวินัยปฎก มหาวรรค เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 508
สภาพเปนเครื่องจับอาจารสัณาน ของภิกษุผูเจาถิ่นเหลานั้นวา
ภิกษุเหลานี้ เปนผูถึงพรอมดวยวัตรหรือไม ? ชื่อวา อาการ.
ธรรมชาติซึ่งสอ๑ ภิกษุผูเจาถิ่นเหลานั้น ผูเรนอยูในที่นั้น ๆ อธิบาย
วา ซึ่งใหรูได แมมองไมเห็น. ชื่อวา ลิงค.
ธรรมชาติเปนที่เห็นแลวรูซึ่งภิกษุผูเจาถิ่นเหลานั้นวา มี ชื่อวา นิมิต.
สภาพเปนเครื่องใช ภิกษุผูเจาถิ่นเหลานั้นวา เปนผูมีบริขารเชนนี้
อธิบายวา เปนเหตุไดขออางเชนนั้น ชื่อวา อุทเทส.
คําวาอาการนั้นเปนตนทั้งหมด เปนชื่อของเสนาสนบริขารตาง ๆ มี
เตียงและตั่งที่จัดตั้งไวเปนอันดีเปนตน และเปนชื่อของเสียงฝเทาเปนตน ก็แล
คําวา อาการเปนตนนั้น พึงประกอบตามที่ควรประกอบ แมในอาการของภิกษุ
อาคันตุกะเปนตน ก็นัยนี้แล.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อฺาตก ไดแก เปนของ ๆ ภิกก
เหลาอื่น.
สามบทวา ปาทาน โธต อุทกนิสฺเสก ไดแก สถานที่รดน้ําแหง
เทาทั้งหลายที่ลางแลว. เอกพจนในบทวา โธต พึงทราบในอรรถแหงพหูพจน.
อีกอยางหนึ่ง ปาฐะวา ปาทาน โธตอุทกนิสฺเสก . ความวา สถาน
เปนที่รดน้ําสําหรับลางเทาทั้งหลาย.
วินิจฉัยในนานาสังวาสกาทิวัตถุ พึงทราบดังนั้น:บทวา สมานส วาสกทิฎึ ไดแก ความเห็นวา ภิกษุผูเจาถิ่น
เหลานั้น มีสังวาสเสมอกัน.
บทวา น ปุจฺฉนฺติ ไดแก ไมถามถึงลัทธิของภิกษุผูเจาถิ่นเหลานั้น
คือ ไมถามกอน ทําวัตรและวัตรอาศัย คือวัตรใหญนอยแลว ทําอุโบสถรวมกัน.
๑. ฎีกาและโยชนา แก คมยติ วา โพเธติ โดยนัยนี้ก็แปลวา ธรรมชาติซึ่งใหรู. . .
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บทวา นาภิวิตรนฺติ ไดแก ไมสามารถจะย่ํายี คือ ปราบปรามขอที่
เปนนานาสังวาสกันได อธิบายวา ใหภิกษุผูเขาถิ่นเหลานั้นสละทิฏฐินั้นไมได.
ขอวา สภิกฺขุกา อาวาสา มีความวา ภิกษุทั้งหลายผูทําอุโบสถ
มีอยูในอาวาสใด ภิกษุไมอาจ ออกจากอาวาสนั้นไปสูอาวาสใดในวันนั้นเที่ยว
อาวาสนั้น ยังไมไดทําอุโบสถ ไมควรไป.
สองบทวา อฺตฺร สงฺเฆน ไดแก เวนจากภิกษุทั้งหลายซึ่ง
ครบจํานวนเปนสงฆ.
สองบทวา อฺตฺร อนฺตรายา ไดแก เวนอันตราย ๑๐ อยาง
ที่กลาวแลวในหนหลังเสีย. แตวา เมื่อมีอันตราย ก็ควรจะไปกับสงฆ. มีตน
เปนที่ ๔ หรือมีตนเปนที่ ๕ โดยกําหนดอยางต่ําที่สุด.
ประเทศแหงใดแหงหนึ่ง มีศาลานวกรรมเปนตน ชื่ออนาวาส. เหมือน
อยางวา อาวาสเปนตนภิกษุไมควรไป ฉันใด ถาภิกษุทั้งหลายทําอุโบสถกัน
ในวัด สีมาก็ดี แมน้ําก็ดี อันภิกษุไมควรไปเพื่ออธิษฐานอุโบสถ ก็ฉะนั้น
แตถามีภิกษุบางรูปอยูที่สีมาและแมน้ํานี้ไซร จะไปสูสํานักภิกษุนั้น ควรอยู.
จะไปเสียจากอาวาส แมที่เลิกอุโบสถเสียแลว ควรอยู. ภิกษุผูใดไปแลวอยาง
นั้น ยอมไดแมเพื่ออธิษฐาน อันภิกษุแมผูอยูปา ในวันอุโบสถ เที่ยวบิณฑบาตในบานแลว ตองกลับไปวัดของตนเทานั้น. ถาเขาไปสูวัดอื่น ตองทํา
อุโบสถในวัดนั้นกอน จึงคอยไป ไมทํากอนแลวไปเสีย ไมควร.
ขอวา ย ชฺา สกฺโกมิ อชฺเชว คนฺตุ มีความวา ภิกษุพึง
ทราบซึ่งอาวาสใดวา เราสามารถไปที่นั่นไดในวันนี้ทีเดียว อาวาสเห็นปานนั้น
ควรไป. จริงอยู ภิกษุนี้แมทําอุโบสถกับภิกษุทั้งหลายในอาวาสนั้น จักเปนผู
ไมทําอันตรายแกอุโบสถเลยทีเดียว ฉะนี้แล.
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การเขาสูหัตถบาสเทานั้น เปนประมาณ ในขอวา ภิกฺขุนิยา นิสินฺนปริสาย เปนอาทิ.
ขอวา อฺตฺร อวุฏิตาย ปริสาย มีความวา จริงอยู ขึ้นชื่อ
วา การใหปาริวาสิยปาริสุทธิ ปาริสุทธิที่แรมวัน นี้ยอมไมควร จําเดิมแค
การที่บริษัทลุกออกไป แตเมื่อบริษัทยังไมลุกออกไป ยอมควร เพราะเหตุ
นั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา เวนแคบริษัทยังไมลุกออกไป. ลักษณะ
แหงปาริวาสิยปาริสุทธินั้น พึงถือเอาจากวรรณนาแหงปาริวาสิยฉันททานสิกขาบทในภิกขุนีวิภังค.๑
วันที่ไมใชวันอุโบสถนั้น ไดแกวันอื่น นอกจากวันอุโบสถ ๒ วัน
นี้ คือ วันอุโบสถ ๑๔ ค่ํา ๑ วันอุโบสถ ๑๕ ค่ํา ๑
ขอวา อฺตฺร สงฺฆสามคฺคียา มีความวา เมื่อสงฆแตกกันแลว
สังฆสามัคดีอันใด อันสงฆกลับทําไดอีก เหมือนสังฆสามัคคีของภิกษุชาว
โกสัมพี เวนสังฆสามัคดีเห็นปานนั้น เสีย. ก็แลโนกาลนั้น สงฆพึงทําอุโบสถ
สวดวา สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อชฺชุโปสโถ สามคฺคี.
อนึ่ง ภิกษุเหลาใด เมื่อมีภิกษุผูทําการทะเลาะวิวาทกันเล็กนอยไมสู
สําคัญ จึงงดอุโบสถไวแลว กลับเปนผูพรอมเพรียงกันอีก อันภิกษุเหลานั้น
ตองทําอุโบสถแท ฉะนี้แล.
อรรถกถาในวัคคสมัคคสัญญิโนปณณรสกาทิกถา จบ
อุโบสถกขันธกวรรณนา จบ
๑. สมนฺต. ทุติย.
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วัสสูปนายิกขันธกะ
เรื่องภิกษุหลายรูป
[๒๐๕] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจา ประทับอยู ณ พระ
เวพุวัน อันเปนสถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจายังมิไดทรงบัญญัติการจําพรรษาแกภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุเหลานั้น เที่ยวจาริกไปตลอดฤดูหนาว ฤดูรอน และฤดูฝน คนทั้งหลาย
จึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร จึง
ไดเทียวจาริกไปตลอดฤดูหนาว ฤดูรอน และฤดูฝน เหยียบย่ําติณชาติอัน
เขียวสด เบียดเบียนอินทรียอยาง ๑ ซึ่งมีชีวะ ยังสัตวเล็ก ๆ จํานวนมากให
ถึงความวอดวายเลา ก็พวกปริพาชกอัญญเดียรถียเหลานั้นเปนผูกลาวธรรมอัน
ต่ําทราม ยังพัก ยังอาศัยอยูประจําตลอดฤดูฝน อนึ่ง ฝูงนกเหลานี้เลา ก็ยัง
ทํารังบนยอดไม และพักอาศัยอยูประจําตลอดฤดูฝน สวนพระสมณะเชื้อสาย
ศากยบุตรเหลานั้น เที่ยวจาริกไปตลอดฤดูหนาว ฤดูรอน และฤดูฝน เหยียบ
ยาติณชาติอันเขียวสด เบียดเบียน อินทรียอยาง ๑ ซึ่งชีวะ ยังสัตวเล็ก ๆ
จํานวนมากใหถึงความวอดวาย ภิกษุทั้งหลายไดยินคนพวกนั้น เพงโทษ ติเตียน
โพนทะนา จึงกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถาในเพราะเหตุเปนเคามูล
นั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต ใหจําพรรษา.
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การจําพรรษา ๒ อยาง
[๒๐๖] ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายคิดกันวา พวกเราพึงจําพรรษาเมื่อไร
หนอ แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจารับสั่งวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหจําพรรษาในฤดูฝน.
ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายติดกันวา วันเขาพรรษามีกี่วันหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจารับสั่งวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
วันเขาพรรษานี้มี ๒ คือ ปุริมิกา วันเขาพรรษาตน ๑ ปจฉิมิกา วันเขา
พรรษาหลัง เมื่อพระจันทรเพ็ญเสวยฤกษอาสาฬหะลวงไปแลววัน ๑ พึง
เขาพรรษาตน ๑ เมื่อพระจันทรเพ็ญเสวยฤกษอาสาฬหะลวงไปแลวเดือน ๑
พึงเขาพรรษาหลัง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย วันเขาพรรษามี ๒ วันเทานี้แล.
พระฉัพพัคคียเที่ยวจาริทุกเวลา
[๒๐๗] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพักคียจําพรรษาแลว ยังเที่ยวจาริก
ในระหวางพรรษา คนทั้งหลายจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาเชนนั้นแหละ
วาไฉน พระสมณะเชื้อสายศากยบุตร จึงไดเที่ยวจาริกตลอดฤดูหนาว
ฤดูรอน และฤดูฝน เหยียบย่ําติณชาติอันเขียวสด เบียดเบียนอินทรียอยาง
หนึ่งซึ่งมีชีวะ ยังสัตวเล็ก ๆ มีจํานวนมากใหถึงความวอดวายเลา ก็พวกอัญญ
เดียรถียเหลานี้เปนผูกลาวธรรมอันค่ําทราม ยังพักอาศัยอยูประจําตลอดฤดูฝน
อนึ่ง ฝูงนกเหลานั้นเลา ก็ยังทํารังบนยอดไมแลวพักอาศัยอยูประจําตลอดฤดูฝน
สวนพระสมณะเชื้อสายศากยบุตรเหลานั้น เที่ยวจาริกตลอดฤดูหนาว ฤดูรอน
และฤดูฝนเหยียบย่ําติณชาติอันเขียวสด เบียดเบียนอินทรียอยางหนึ่งซึ่งมีชีวะ
ยังสัตวเล็ก ๆ ซึ่งมีจํานวนมากใหถึงความวอดวาย ภิกษุทั้งหลายไดยินคนพวก
นั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนา บรรดาที่เปนผูมักนอยตางก็เพงโทษ ติเตียน

พระวินัยปฎก มหาวรรค เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 513
โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคียจําพรรษาแลว จึงไดเที่ยวจาริกในระหวาง
พรรษาเลา จึงภิกษุเหลานั้น กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมมีกถาในเพราะเหตุเปน
เคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสงกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุจําพรรษา ไมอยูใหตลอด ๓ เดือนตน หรือ ๓ เดือนหลัง
ไมพึงหลีกไปสูจาริก รูปใดหลีกไป ตองอาบัติทุกกฏ.
พระฉัพพัคคียไมจําพรรษา
[๒๐๘] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียไมประสงคจะจําพรรษา
ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจารับ
สั่งหามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุจะไมจําพรรษาไมได รูปใดไมจําพรรษา
ตองอาบัติทุกกฏ.
สมัยตอมา พระฉัพพัคคีย ไมประสงคจะจําพรรษาในวัน เขาพรรษา
แกลงลวงเลยอาวาสไปเสีย ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจารับสงหามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม
ประสงคจะจําพรรษาในวันเชาพรรษา ไมพึงแกลงลวงเลยอาวาสไปเสีย รูปใด
ลวงเลยไปเสีย ตองอาบัติทุกกฏ.
เลื่อนกาลฝน
[๒๐๙] ก็โดยสมัยนั้นแล พระเจาพิมพิสาร จอมเสนามาคธราช
มีพระราชประสงคจะทรงเลื่อนกาลฝนออกไป จึงทรงสงทูตไปในสํานักภิกษุทั้ง
หลายวา ถากระไร ขอพระคุณเจาทั้งหลายพึงจําพรรษาในชุณหปกษอันจะมา
ถึง ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจาพระผูมีพระภาคเจา
รับสั่งวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหคลอยตามพระเจาแผนดิน.
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อรรถกถาวัสสูปนายิกขันธกะ
วินิจฉัยในเรื่องวัสสูปนายิกขันธกะ พึงทราบดังนี้ :บทวา อปฺปฺตฺโต ไดแก ยังมิไดทรงอนุญาต หรือวายังมิได
ทรงจัด.
สองบทวา เตธ ภิกฺขู ไดแก ภิกษุทั้งหลายนั้น. อิธ ศัพท เปน
เพียงนิบาต.
สัตวทั้งหลายผูอาจไปในอากาศชื่อวานก.
บทวา สงฺกาสยิสฺสนฺติ ความวา นกทั้งหลาย ก็จักขวนขวายนอย
อยูประจําที่.
สองบทวา สงฺฆาต อาปาเทนฺตา ไดแก ใหถึงความพินาศ.
หลายบทวา วสฺสาเน วสฺส อุปคนฺตุ ความวา เพื่อเขาจําพรรษา
ตลอด ๓ เตือนในฤดูฝน.
หลายบทวา กติ นุ โข วสฺสูปนายิกา ความวา วันเขาพรรษา
มีเทาไรหนอ ?
วินิจฉัยในคําวา อุปรชฺซุคตาย อาสาฬฺหิยา พึงทราบดังนี้:วัน ๑ แหงดิถีเพ็ญเดือนอาสาฬหะนั้น ซึ่งลวงไปแลว เพราะเหตุ
นั้น ดิถีเพ็ญเดือนอาสาฬหะนั้น จึงชื่อวา มีวัน ๑ ลวงไปแลว. เมื่อดิถี
เพ็ญเดือนอาสาฬหะนั้นลวงไปแลว คือกาวลวงแลววัน ๑ อธิบายวา ใน
วันแรมค่ํา ๑
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แมในนัยที่ ๒ ก็มีความวา เดือน ๑ แหงดิถีเพ็ญเดือนอาสาฬหะนั้น
ซึ่งลวงไปแลว เพราะเหตุนั้น ดิถีเพ็ญเดือนอาสาฬหะนั้น จึงชื่อวามีเดือน
๑ ลวงไปแลว. เมื่อดิถีเพ็ญเดือนอาสาฬหะนั้น ลวงไปแลว คือกาวลวงแลว
เดือน ๑ อธิบายวา เมื่อเดือน ๑ เติมบริบูรณ. เพราะเหตุนั้น ในวันแรม
ค่ํา ๑ ซึ่งถัดจากวันกลางเดือน ๘ หรือในวันแรมค่ํา ๑ ซึ่งถัดจากวัน กลางเดือน
๙ จากเพ็ญเดือน ๘ นั่นแล อันภิกษุผูจะจําพรรษา พึงจัดแจงวิหารแลวทั้งน้ํา
ฉันน้ําใชไว พึงทําสามีจิกรรมมีกราบไหวพระเจดียเปนตนทั้งปวงใหเสร็จแลว
พึงเปลงวาจาวา อิมสฺมึ วิหาเร อิม เตมาส วสฺส อุเปมิ ดังนี้ ครั้ง
๑ หรือ ๒ ครั้งแลว จําพรรษาเถิด.
วินิจฉัยในคําวา โย ปกฺถเมยฺย นี้ พึงทราบดังนี้:พึงทราบวา ตองอาบัติ เพราะไมมีอาลัย หรือเพราะใหอรุณขึ้นใน
ที่อื่น.
วินิจฉัยในคําวา โย อติกฺกเมยฺย นี้ พึงทราบดังนี้:พึงทราบวา เปนอาบัติหลายตัว ดวยนับวัด.
ก็ถาวา ในวันนั้น เธอเขาไปยังอุปจารวัด ๑๐๐ ตําบลแลวเลยไปเสีย
พึงทราบวา เปนอาบัติ ๑๐๐ ตัว แตถาวา เลยอุปจารวัดไปแลว แคยังไมทัน
เขาอุปจารวัดอื่น กลับมาเสีย พึงทราบวา ตองอาบัติตัว เดียวเทานี้นั้น. ภิกษุผู
ไมจําพรรษาตน เพราะอันตรายบางอยางตองจําพรรษาหลัง.
สองบทวา วสฺส อุถฺคฑฺฒิตุกาโม ความวา มีพระประสงคจะ
เลื่อนเดือนตนฤดูฝนออกไป อธิบายวา มีพระประสงคจะไมนับ เดือน ๙ จะ
ใหนับ เปนเดือน ๘ อีก.
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สองบทวา อาคเม ชุณฺเห มีอธิบายวา ในเดือนอธิกมาส.
วินิจฉัยในขอวา อนุซานามิ ภิกฺขเว ราซูน อนุวตฺติตุ นี้พึง
ทราบดังนี้:พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตเพื่ออนุวัตรตาม ดวยทรงทําในพระ
หฤทัยวา ชื่อวาความเสื่อมเสียสักนิดหนอย ยอมไมมีแกภิกษุทั้งหลาย เพราะ
เลื่อนกาลฝนออกไป. เพราะฉะนั้น ภิกษุควรอนุวัตรตาม ในกรรมที่เปนธรรม
อยางอื่นได แตไมควรอนุวัตรตามแกใคร ๆ ในกรรมอันไมเปนธรรมฉะนี้
แล.
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เรื่องทรงอนะญาตสัตตหกรณียะ
ทายกสรางวิหารเปนตนถวาย
[๒๑๐] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในพระนครราชคฤห
ตามพระพุทธาภิรมยแลว. เสด็จจาริกไปทางพระนครสาวัตถี เสด็จจาริกไปโดย
ลําดับลุถึงพระนครสาวัตถี ทราบวา พระองคประทับอยู ณ พระเชตวัน
อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถุนั้น
ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสกชื่ออุเทนไดใหสรางวิหารอุทิศตอสงฆไวใน
โกศลชนบท เขาไดสงทูตไปในสํานักภิกษุทั้งหลายวา ขออาราธนาพระคุณเจา
ทั้งหลายจงมา ขาพเจาปรารถนาจะถวายทาน ฟงธรรม และพบเห็นภิกษุ
ทั้งหลาย.
ภิกษุทั้งหลายตอบไปอยางนี้วา ทานอุบาสก พระผูมีพระภาคเจาทรง
บัญญัติไววา ภิกษุจําพรรษา ไมอยูใหตลอด ๓ เดือนตน หรือ ๓ เดือนหลัง
ไมพึงหลีกไปสูจาริก ขออุบาสกอุเทนจงรออยูชั่วระยะเวลาที่ภิกษุทั้งหลายจํา.
พรรษา ออกพรรษาแลวจึงจักไปได แคถาทานจะมีกรณียกิจรีบดวน จงให
ประดิษฐานวิหารไวในสํานักภิกษุเจาถิ่น ในโกศลชนบทนั้นนั่น แหละ
อุบาสกอุเทนจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนเมื่อเราสงทูต
ไปแลว พระคุณเจาทั้งหลายจึงไดไมมาเลา เราก็เปนทายก เปนผูกอสราง เปน
ผูบํารุงสงฆ
ภิกษุทั้งหลายไดยินอุบาสกอุเทนเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู จึง
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
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ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถาในเพราะเหตุเปนเคามูล
นั้นแลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคล ๗ จําพวก
สงทูตมา เราอนุญาตใหไปดวยสัตตาหกรณียะได แมเมื่อเขาไมสงมา เราไม
อนุญาต บุคคล ๗ จําพวก คือ ภิกษุ ภิกษุณี สิกขมานา สามเณร สามเณรี
อุบาสก อุบาสิกา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคล ๗ จําพวกนี้สงทูตมา เรา
อนุญาตใหไปดวยสัตตาหกรณียะได แตเมื่อเขาไมสงมา เราไมอนุญาต พึงกลับ
ใน ๗ วัน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อุบาสกในศาสนานี้ไดใหสรางวิหารอุทิศสงฆ
ถาเขาสงทูตไปในสํานักภิกษุทั้งหลายวา ขออาราธนาพระคุณเจาทั้งหลายมา
ขาพเจาปรารถนาจะถวายทาน ฟงธรรม และพบเห็นภิกษุทั้งหลาย เมื่อเขา
สงทูตมา พึงไปดวยสัตตาหกรณียะได แตเมื่อเขาไมสงมา ก็ไมพึงไป พึง
กลับใน ๗ วัน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง อุบาสกในศาสนานี้ ไดใหสรางเรือนมุง
แถบเดียวอุทิศสงฆ...
. . .ไดใหสรางเรือนชั้น. . .
. . .ไดใหสรางเรือนโลน. . .
. . .ไดใหสรางถ้ํา. . .
. . .ไดใหสรางบริเวณ. . .
. . .ไดใหสรางซุม. . .
. . .ไดใหสรางโรงฉัน. . .
. . .ไดใหสรางโรงไฟ. . .
. . .ไดใหสรางกัปปยกุฎี. . .
. . .ไดใหสรางวัจจกุฏี. . .
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. . .ไดใหสรางที่จงกรม. . .
. . .ไดใหสรางโรงจงกรม. . .
. . .ไดใหสรางบอน้ํา. . .
. . .ไดใหสรางโรงน้ํา. . .
. . .ไดใหสรางเรือนไฟ. . .
. . .ไดใหสรางโรงเรือนไฟ. . .
. . .ไดใหสรางสระโบกขรณี. . .
. . .ไดใหสรางมณฑป. . .
. . .ไดใหสรางอาราม. . .
. . .ไดใหสรางอารามวัตถุ. . .
ถาเขาสงทูตไปในสํานักภิกษุทั้งหลายวา ขออาราธนาพระคุณเจาทั้ง
หลายมา ขาพเจาปรารถนาจะถวายทาน ฟงธรรม และพบเห็นภิกษุทั้งหลาย
เมื่อเขาสงทูตมา พึงไปดวยสัตตาหกรณียะได แตเมื่อเขาไมสงมา ก็ไมพึงไป
พึงกลับใน ๗ วัน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง อุบาสกในศาสนานี้ไดไหสรางวิหารอุทิศ
ภิกษุมากรูปดวยกัน. . .
. . .ไดใหสรางวิหารอุทิศภิกษุรูป ๑. . .
. . .ไดใหสรางเรือนมุงแถบเดียว. . .
. . .ไดใหสรางเรือนชั้น. . .
. . .ไดใหสรางเรือนโลน. . .
. . .ไดใหสรางถ้ํา. . .
. . .ไดใหสรางบริเวณ. . .
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. . .ไดใหสรางซุม . . .
. . .ไดใหสรางโรงฉัน . . .
. . .ไดใหสรางโรงไฟ . . .
. . .ไดใหสรางกัปปยกุฎี . . .
. . .ไดใหสรางวัจจกุฎี . . .
. . .ไดใหสรางที่จงกรม . . .
. . .ไดใหสรางโรงจงกรม . . .
. . .ไดใหสรางบอน้ํา .
. . .ไดใหสรางโรงบอน้ํา . . .
. . .ไดใหสรางเรือนไฟ . . .
. . .ไดใหสรางโรงเรือนไฟ . . .
. . .ไดใหสรางสระโบกขรณี. . .
. . .ไดใหสรางมณฑป . . .
. . .ไดใหสรางอาราม . . .
. . .ไดใหสรางอารามวัตถุ . . .
ถาเขาสงทูตไปในสํานักภิกษุทั้งหลายวา ขออาราธนาพระคุณเจาทั้ง
หลายมา ขาพเจาปรารถนาจะถวายทาน ฟงธรรม และพบเห็นภิกษุทั้งหลาย
เมื่อเขาสงทูตมา พึงไปดวยสัตตาหกรณียะได แตเมื่อเขาไมสงมา ก็ไมพึง
ไป พึงกลับ ใน ๗ วัน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อุบาสกในศาสนานี้ไดใหสรางวิหารอุทิศภิกษุณี
สงฆ . . .
. . .อุทิศภิกษุณีมากรูปดวยกัน. . .
. . .อุทิศภิกษุณีรูป ๑. . .
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. . .อุทิศสิกขมานามากรูปดวยกัน. . .
. . .อุทิศสิกขมานารูปหนึ่ง. . .
. . .อุทิศสามเณรมากรูปดวยกัน . . .
. . .อุทิศสามเณรรูปหนึ่ง. . .
. . .อุทิศสามเณรีมากรูปดวยกัน. . .
. . .อุทิศสามเณรีรูปหนึ่ง. . .
. . .ไดใหสรางเรือนมุงแถบเดียว. . .
. . .ไดใหสรางเรือนชั้น. . .
. . .ไดใหสรางเรือนโลน . . .
. . .ไดใหสรางถ้ํา . . .
. . .ไดใหสรางบริเวณ . . .
. . .ไดใหสรางซุม . . .
. . .ไดใหสรางโรงฉัน. . .
. . . ไดใหสรางโรงไฟ . . .
. . .ไดใหสรางกัปปยกุฎี . . .
. . . ไดใหสรางวัจจกุฎี . . .
. . . ไดใหสรางที่จงกรม. . .
. . .ไดใหสรางโรงจงกรม. . .
. . .ไดใหสรางบอน้ํา. . .
. . . ไดใหสรางโรงบอน้ํา. . .
. . .ไดใหสรางสระโบกขรณี. . .
. . .ไดใหสรางมณฑป. . .
. . .ไดใหสรางอาราม. . .
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. . .ไดใหสรางอารามวัตถุ ถาเขาสงทูตไปในสํานักภิกษุทั้งหลายวา ขอ
อาราธนาพระคุณเจาทั้งหลายมา ขาพเจาปรารถนาจะถวายทาน ฟงธรรม และ
พบภิกษุทั้งหลาย เมื่อเขาสงทูตมา พึงไปดวยสัตตาหกรณียะได แตเมื่อเขาไม
สงมาก็ไมพึงไป พึงกลับใน ๗ วัน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง อุบาสกในศาสนานี้ ไดไหสรางนิเวศนเพื่อ
ประโยชนคน...
. . .ไดใหสรางเรือนนอน . . .
. . .ไดใหสรางโรงเก็บของ. . .
. . .ไดใหสรางราน. . .
. . .ไดใหสรางโรงกลม. . .
. . .ไดใหสรางรานคา. . .
. . .ไดใหสรางโรงรานคา. . .
. . .ไดใหสรางเรือนชั้น. . .
. . .ไดใหสรางเรือนโลน. . .
. . .ไดใหสรางถ้ํา. . .
. . .ไดใหสรางบริเวณ. . .
. . .ไดใหสรางซุม. . .
. . .ไดใหสรางโรงฉัน. . .
. . .ไดใหสรางโรงไฟ. . .
. . .ไดใหสรางโรงครัว. . .
. . .ไดใหสรางวัจจกุฎี. . .
. . .ไดใหสรางที่จงกรม. . .
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. . ไดใหสรางโรงจงกรม. . .
. . .ไดใหสรางบอน้ํา. . .
. . .ไดใหสรางโรงบอน้ํา. . .
. . .ไดใหสรางเรือนไฟ. . .
. . .ไดใหสรางโรงเรือนไฟ. . .
. . .ไดใหสรางสระโบกขรณี. . .
. . .ไดใหสรางมณฑป. . .
. . .ไดใหสรางอาราม . . .
. . .ไดใหสรางอารามวัตถุ อนึ่ง จะมีการมงคลแกบุตรก็ดี จะมีการ
มงคลแกธิดาก็ดี เขาเจ็บไขก็ดี จะกลาวพระสุตตันตะที่รูเฉพาะก็ดี ถาเขาสง
ทูตไปในสํานักภิกษุทั้งหลายวา ขออาราธนาพระคุณเจาทั้งหลายมา จักไดเรียน
พระสุตตันตะนี้ไว โดยวิธีที่พระสุตตันตะนี้ จะไมเสื่อมสูญไปเสีย หรือวาเขา
มีกิจหรือกรณียะอยางโคอยางหนึ่งก็ดี ถาเขาสงทูตไปในสํานักภิกษุทั้งหลายวา
ขออาราธนาพระคุณเจาทั้งหลายมา ขาพเจาปรารถนาจะถวายทาน ฟงธรรม
และพบเห็นภิกษุทั้งหลาย เมื่อเขาสงทูตมา พึงไปดวยสัตตาหะกรณียะได แต
เมื่อเขาไมสงมาก็ไมพึงไป พึงกลับใน ๗ วัน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง อุบาสิกาในศาสนานี้ไดใหสรางวิหารอุทิศ
สงฆ ถาเขาสงทูตไปในสํานักภิกษุทั้งหลายวา ขออาราธนาพระผูเปนเจาทั้ง
หลายมา ดิฉันปรารถนาจะถวายทาน ฟงธรรม และพบเห็นภิกษุทั้งหลาย เมื่อ
นางสงทูตมา พึงไปดวยสัตตาหกรณียะได แตเมื่อนางไมสงมา ก็ไมพึงไป
พึงกลับใน ๗ วัน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง อุบาสิกาในศาสนานี้ไดใหสรางเรือนมุงแถบ
เดียว อุทิศสงฆ. . .
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. . .ไดใหสรางเรือนชั้น . . .
. . .ไดใหสรางเรือนโลน . . .
. . .ไดใหสรางถ้ํา. . .
. . .ไดใหสรางบริเวณ. . .
. . .ไดใหสรางซุม ...
. . .ไดใหสรางโรงฉัน. . .
. . .ไดใหสรางโรงไฟ . . .
. . .ไดใหสรางกัปปยกุฎี . . .
. . .ไดใหสรางวัจจกุฎี . . .
. . .ไดใหสรางที่จงกรม . . .
. . .ไดไหสรางโรงจงกรม . . .
. . .ไดใหสรางบอน้ํา. . .
. . .ไดใหสรางโรงบอน้ํา. . .
. . .ไดใหสรางเรือนไฟ . . .
. . .ไดใหสรางโรงเรือนไฟ . . .
. . .ไดใหสรางสระโบกขรณี . . .
. . .ไดใหสรางมณฑป...
. . .ไดใหสรางอาราม . . .
. . .ไดใหสรางอารามวัตถุ ถาเขาสงทูตไปในสํานักภิกษุทั้งหลาย ขอ
อาราธนาพระคุณเจาทั้งหลายมา ดิฉันปรารถนาจะถวายทาน ฟงธรรม และพบ
เห็นภิกษุทั้งหลาย เมื่อนางสงทูตมา พึงไปดวยสัตตาหกรณียะได แตเมื่อนาง
ไมสงมา ก็ไมพึงไป พึงกลับโน ๗ วัน.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง อุบาสิกาในศาสนานี้ไดใหสรางวิหารอุทิศ
ภิกษุมากรูปดวยกัน. . .
. . .อุทิศภิกษุรูปหนึ่ง. . .
. . .อุทิศภิกษุณีสงฆ. . .
. . .อุทิศภิกษุณีมากรูปดวยกัน. . .
. . .อุทิศภิกษุณีรูปหนึ่ง. . .
. . .อุทิศสิกขมานามากรูปดวยกัน. . .
. . .อุทิศสิกขมานารูปหนึ่ง. . .
. . .อุทิศสามเณรมากรูปดวยกัน. . .
. . .อุทิศสามเณรรูปหนึ่ง. . .
. . .อุทิศสามเณรีมากรูปดวยกัน. . .
. . .อุทิศสามเณรีรูปหนึ่ง. . .
. . .ไดใหสรางเรือนมุงแถบเดียว. . .
. . .ไดใหสรางเรือนชั้น. . .
. . .ไดใหสรางเรือนโลน. . .
. . .ไดใหสรางถ้ํา. . .
. . .ไดใหสรางบริเวณ. . .
. . .ไดใหสรางซุม. . .
. . .ไดใหสรางโรงฉัน. . .
. . .ไดใหสรางโรงไฟ. . .
. . .ไดใหสรางกัปปยกุฎี. . .
. . .ไดใหสรางวัจจกุฎี. . .
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. . .ไดใหสรางที่จงกรม. . .
. . .ไดใหสรางโรงจงกรม. . .
. . .ไดใหสรางบอน้ํา. . .
. . .ไดใหสรางโรงบอน้ํา. . .
. . .ไดใหสรางเรือนไฟ. . .
. . .ไดใหสรางโรงเรือนไฟ. . .
. . .ไดใหสรางสระโบกขรณี. . .
. . .ไดใหสรางมณฑป. . .
. . .ไดใหสรางอาราม. . .
. . .ไดใหสรางอารามวัตถุ ถานางสงทูตไปในสํานักภิกษุทั้งหลายวา
ขออาราธนาพระคุณเจาทั้งหลายมา ดิฉันปรารถนาจะถวายทาน ฟงธรรม และ
พบเห็น ภิกษุทั้งหลาย เมื่อนางสงทูตมา พึงไปดวยสัตตาหกรณียะได แค
เมื่อนางไมสงมาก็ไมพึงไป พึงกลับใน ๗ วัน .
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง อุบายสิกาในศาสนานี้ไดใหสรางนิเวศน เพื่อ
ประโยชนคน. . .
. . .ไดใหสรางเรือนนอน . . .
. . .ไดใหสรางโรงเก็บของ. . .
. . .ไดใหสรางราน. . .
. . .ไดใหสรางโรงกลม. . .
. . .ไดใหสรางรานคา. . .
. . .ไดใหสรางโรงรานคา. . .
. . .ไดใหสรางเรือนชั้น. . .
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. . .ไดใหสรางเรือนโลน. . .
. . .ไดใหสรางถ้ํา . . .
. . .ไดใหสรางบริเวณ . . .
. . .ไดใหสรางซุม. . .
. . .ไดใหสรางโรงฉัน. . .
. . .ไดใหสรางโรงไฟ. . .
. . .ไดใหสรางโรงครัว. . .
. . .ไดใหสรางวัจจกุฎี . . .
. . .ไดใหสรางที่จงกรม. . .
. . .ไดใหสรางโรงจงกรม. . .
. . .ไดใหสรางบอน้ํา. . .
. . .ไดใหสรางโรงบอน้ํา. . .
. . .ไดใหสรางสระโบกขรณี. . .
. . .ไดใหสรางมณฑป. . .
. . .ไดใหสรางอาราม. . .
. . .ไดใหสรางอารามวัตถุ อนึ่ง จะมีการมงคลแกบุตรก็ดี จะมีการ
มงคลแกธิดาก็ดี เขาเจ็บไขก็ดี จะกลาวพระสุตตันตะที่รูเฉพาะก็ดี ถาเขาสง
ทูตไปในสํานักภิกษุทั้งหลายวา ขออาราธนาพระคุณเจาทั้งหลายมา จักไดเรียน
พระสุตตันตะนี้ไว โดยวิธีที่พระสุตตันตะนี้จะไมเสื่อมสูญไปเสีย หรือวา เขา
มีกิจ หรือกรณียะอยางหนึ่งอยางใดก็ดี ถาเขาสงทูตไปในสํานักภิกษุทั้งหลายวา
ขออาราธนาพระคุณเจาทั้งหลายมา ดิฉันปรารถนาจะถวายทาน ฟงธรรม และ
พบเห็นภิกษุทั้งหลาย เมื่อนางสงทูตมา พึงไปดวยสัตตาหกรณียะได แตเมื่อ
นางไมสงมาก็ไมพึงไป พึงกลับใน ๗ วัน.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในศาสนานี้ไดใหสรางวิหารอุทิศสงฆ
. . .ภิกษุณีไดใหสรางวิหารอุทิศสงฆ. . .
. . .สิกขมานไดใหสรางวิหารอุทิศสงฆ. . .
. . .สามเณรไดไหสรางวิหารอุทิศสงฆ. . .
. . .สามเณรีไดใหสรางวิหารอุทิศสงฆ. . .
. . .อุทิศภิกษุมากรูปดวยกัน. . .
. . .อุทิศภิกษุรูปหนึ่ง. . .
. . .อุทิศภิกษุณีสงฆ. . .
. . .อุทิศภิกษุณีมากรูปดวยกัน. . .
. . .อุทิศภิกษุณีรูปหนึ่ง. . .
. . .อุทิศสิกขมานามากรูปดวยกัน. . .
. . .อุทิศสิกขมานารูปหนึ่ง. . .
. . .อุทิศสามเณรมากรูปดวยกัน. . .
. . .อุทิศสามเณรรูปหนึ่ง. . .
. . .อุทิศสามเณรีมากรูปดวยกัน. . .
. . .อุทิศสามเณรีรูปหนึ่ง. . .
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง สามเณรีในศาสนานี้ไดสรางวิหารเพื่อประ
โยชนตน. . .
. . .ไดใหสรางเรือนมุงแถบเดียว. . .
. . .ไดใหสรางเรือนชั้น. . .
. . .ไดใหสรางเรือนโลน. . .
. . .ไดใหสรางถ้ํา. . .
. . .ไดใหสรางบริเวณ . . .
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. . .ไดใหสรางซุม. . .
. . .ไดใหสรางโรงฉัน. . .
. . .ไดใหสรางโรงไฟ. . .
. . .ไดใหสรางกัปปยกุฎี. . .
. . .ไดใหสรางวัจจกุฎี. . .
. . .ไดใหสรางที่จงกรม. . .
. . .ไดใหสรางโรงจงกรม. . .
. . .ไดใหสรางบอน้ํา. . .
. . .ไดใหสรางโรงบอน้ํา. . .
. . .ไดใหสรางสระโบกขรณี. . .
. . .ไดไหสรางมณฑป. . .
. . .ไดใหสรางอาราม. . .
ไดใหสรางอารามวัตถุ ถานางสงทูตไปในสํานักภิกษุทั้งหลายวา ขอ
อาราธนาพระคุณเจาทั้งหลายมา ดิฉันปรารถนาจะถวายทาน ฟงธรรม และ
พบเห็นภิกษุทั้งหลาย เมื่อนางสงทูตมา พึงไปดวยสัตตาหกรณียะได แตเมื่อ
นางไมสงมา ก็ไมพึงไป พึงกลับใน ๗ วัน.
ทรงอนุญาตสัตตาหกรณียะเพราะสหธรรมิก ๕
[๒๑๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูป ๑ อาพาธ เธอไดสงทูตไปใน
สํานักภิกษุทั้งหลายวา กระผมเองอาพาธ ขออาราธนาภิกษุทั้งหลายมา กระผม
ปรารถนาการมาของภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อ
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สหธรรมิก ๕ แมมิไดสงทูตมาเราอนุญาตใหไปดวยสัตตาหกรณียะได จะตอง
กลาวไปไยเมื่อเขาสงทูตมา สหธรรมิก ๕ คือ ภิกษุ ภิกษุณี สิกขมานา สามเณร
สามเณรี ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อสหธรรมิก ๕ นี้ แมมิไดสงทูตมา เราอนุญาตใหไปดวยสัตตาหกรณียะได จะตองกลาวไปไยเมื่อเขาสงทูตมา แตตองกลับ
ใน ๗ วัน.
สัตตาหกรณียะเนื่องดวยภิกษุ
๑. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในศาสนานี้ อาพาธ ถาเธอจะพึงสงทูตไป
ในสํานักภิกษุทั้งหลายวา กระผมเองอาพาธ ขออาราธนาภิกษุทั้งหลายมา
กระผมปรารถนาการมาของภิกษุทั้งหลาย. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมเมื่อเธอมิได
สงทูตมา ก็พึงไปดวยสัตตาหกรณียะได จะตองกลาวไปไยเมื่อเธอสงทูตมา
พึงไปดวยตั้งใจวา จักแสวงหาคิลานภัต คิลานุปฏฐากภัต คิลานเภสัช
จักถามอาการ หรือจักพยาบาล แตตองกลับใน ๗ วัน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ความกระสันบังเกิดแกภิกษุในศาสนานี้ ถา
เธอจะพึงสงทูตไปในสํานักภิกษุทั้งหลายวา ความกระสันบังเกิดแกกระผมแลว
ขออาราธนาภิกษุทั้งหลาย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมเมื่อเธอมิไดสงทูตมา ก็พึง
ไปดวยสัตตาหกรณียะได จะตองกลาวไปไยเมื่อเธอสงทูตมา พึงไปดวยตั้งใจ
วา จักระงับความกระสัน หรือจักวานภิกษุอื่นใหชวยระงับ หรือจักทําธรรม.
กถาแกภิกษุนั้น แตตองกลับใน ๗ วัน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ความรําคาญบังเกิดขึ้นแกภิกษุในศาสนานี้
ถาเธอจะพึงสงทูตไปในสํานักของภิกษุทั้งหลายวา ความรําคาญบังเกิดแกกระผม
ขออาราธนาภิกษุทั้งหลายมา กระผมปรารถนาการมาของภิกษุทั้งหลาย แมเมื่อ
เธอมิไดสงทูตมา ก็พึงไปดวยสัตตาหกรณียะได จะตองกลาวไปไยเมื่อเธอสงทูต
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มา พึงไปดวยตั้งใจวา จักบรรเทาความรําคาญ หรือจักวานภิกษุอื่นใหชวย
บรรเทา หรือจักทําธรรมกถาแกภิกษุนั้น แตตองกลับใน ๗ วัน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ความเห็นผิดบังเกิดแกภิกษุในศาสนานี้ ถา
เธอจะพึงสงทูตไปในสํานักภิกษุทั้งหลายวา ความเห็นผิดบังเกิดแกกระผม ขอ
อาราธนาภิกษุทั้งหลายมา กระผมปรารถนาการมาของภิกษุทั้งหลาย ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย แมเมื่อเธอมิไดสงทูตมา ก็พึงไปดวยสัตตาหกณียะไดจะตอง ๆ กลาวไป
ไยเมื่อเธอสงทูตมา พึงไปดวยตั้งใจวา จักเปลื้องความเห็นผิด จักวานภิกษุ
อื่นใหชวยเปลื้อง หรือจักทําธรรมกถาแกภิกษุนั้น แตตองกลับใน ๗ วัน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้เปนผูตองครุกาบัติควรอยู
ปริวาส ถาเธอพึงสงทูตไปในสํานักภิกษุทั้งหลายวา กระผมเองตองครุกาบัติควร
อยูปริวาส ขออาราธนาภิกษุทั้งหลายมา กระผมปรารถนาการมา องภิกษุทั้งหลาย
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมเมื่อเธอมิไดสงทูตมา ก็พึงไปดวยสัตตาหกรณียะได
จะตองกลาวไปไยเมื่อเธอสงทูตมา พึงไปดวยทั้งใจวา จักทําการขวนขวายให
ปริวาส จักชวยสวดหรือจักเปนคณะปูรกะ แตตองกลับใน ๗ วัน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้ เปนผูควรชักเขาหาอาบัติ
เดิม ถาเธอจะพึงสงทูตไปในสํานักภิกษุทั้งหลายวา กระผมเองเปนผูควรชักเขา
หาอาบัติเดิม ขออาราธนาภิกษุทั้งหลายมา กระผมปรารถนาการมาของภิกษุทั้ง
หลาย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมเมื่อเธอมิไดสงทูตมา ก็พึ่งไปดวยสัตตาหกรณียะ
ได จะตองกลาวไปไยเมื่อเธอสงทูตมา พึงไปดวยตั้งใจวา จักทําการขวนขวาย
ชักเขาหาอาบัติเดิม จักชวยสวดหรือจักเปนคณะปูรกะ แตตองกลับใน ๗ วัน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้เปนผูควรมานัต ถาเธอ
จะพึงสงทูตไปในสํานักภิกษุทั้งหลายวา กระผมเองเปนผูควรมานัต ขออาราธนา
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ภิกษุทั้งหลายมา กระผมปรารถนาการมาของภิกษุทั้งหลาย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
แมเมื่อเธอมิไดสงทูตมา ก็พึงไปดวยสัตตาหกรณียะได จะตองกลาวไปไยเมื่อ
เธอสงทูตมาพึงไปดวยตั้งใจวา จักทําการขวนขวายใหมานัต จักชวยสวด หรือ
จักเปนคณะปูรกะ แตตองกลับภายใน ๗ วัน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้ เปนผูควรอัพภาน ถาเธอ
จะพึงสงทูตไปในสํานักภิกษุทั้งหลายวา กระผมเองเปนผูควรอัพภาน ขอ
อาราธนาภิกษุทั้งหลายมา กระผมปรารถนาการมาของภิกษุทั้งหลาย แมเมื่อ
เธอมิไดสงทูตมา ก็พึงไปดวยสัตตาหกรณียะได จะตองกลาวไปไยเมื่อเธอสง
ทูตมาพึงไปดวยตั้งใจวา จักทําการขวนขวายใหอัพภาน จักชวยสวด หรือจัก
เปนคณะปูรกะ แตตองกลับใน ๗ วัน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง สงฆเปนผูใครเพื่อทํากรรม คือ ตัชชนียกรรม นิยสกรรม ปพพาชนียกรรม ปฏิสารณียกรรม หรืออุกเขปนียกรรม
แกภิกษุในศาสนานี้ ถาเธอจะพึงสงทูตไปในสํานักภิกษุทั้งหลายวา สงฆเปนผู
ใครเพื่อทํากรรมแกกระผม ขออาราธนาภิกษุทั้งหลายมา กระผมปรารถนาการ
มาของภิกษุทั้งหลาย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมเมื่อเธอมิไดสงทูตมา ก็พึงไปดวย
สัตตาหกรณียะได จะตองกลาวไปไยเมื่อเธอสงทูตมา พึงไปดวยตั้งใจวา ดวย
วิธีอยางไรหนอ สงฆจึงจะไมทํากรรม หรือพึงนอมไปเพื่อกรรมสถานเบา
แตตองกลับใน ๗ วัน. อนึ่งภิกษุนั้นไดถูกสงฆทํากรรม คือ ตัชชนียกรรม
นิยสกรรม ปพพาชนียกรรม ปฏิสารณียกรรม หรืออุกเขปนียกรรมแลว ถา
เธอจะพึงสงทูตไปในสํานักภิกษุทั้งหลายวา สงฆไดทํากรรมแกกระผมแลว ขอ
อาราธนาภิกษุทั้งหลายมา กระผมปรารถนาการมาของภิกษุทั้งหลาย ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย แมเมื่อเธอมิไดสงทูตมา ก็พึงไปดวยสัตตาหกรณียะได จะตองกลาว
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ไปไยเมื่อเธอสงทูตมา พึงไปดวยตั้งใจวา ดวยวิธีอยางไรหนอ ภิกษุนั้นพึง
พระพฤติชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได สงฆจะไดระงับกรรมนั้นเสีย
แตตองกลับ ใน ๗ วัน.
สัตตาหกรณียะเนื่องดวยภิกษุณี
๒. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุณีในศาสนานี้อาพาธ ถาเธอจะพึงสง
ทูตไปในสํานักภิกษุทั้งหลายวา ดิฉันเองอาพาธ ขออาราธนาพระคุณเจา
ทั้งหลายมา ดิฉันปรารถนาการมาของพระคุณเจา. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมเมื่อ
เธอมิไดสงทูตมา พึงไปดวยสัตตาหกรณียะได จะตองกลาวไปไยเมื่อเธอสง
ทูตมา พึงไปดวยตั้งใจวา จักแสวงหาคิลานภัต คิลานุปฏฐากภัต คิลานเภลัช
จักถามอาการ หรือจักพยาบาล แตตองกลับใน ๗ วัน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ความกระสันบังเกิดแกภิกษุณีในศาสนานี้ ถา
เธอจะพึงสงทูตไปในสํานักภิกษุทั้งหลายวา ความกระสันบังเกิดแกดิฉันแลว
ขออาราธนาพระคุณเจาทั้งหลายมา ดิฉันปรารถนาการมาของพระคุณเจา. ดู
กอนภิกษุทั้งหลาย แมเมื่อเธอมิไดสงทูตมา ก็พึงไปดวยสัตตาหกรณียะได จะ
ตองกลาวไปไยเมื่อเธอสงทูตมา พึงไปดวยทั้งใจวา จักระงับความกระสัน หรือ
จักวานภิกษุอื่นใหชวยระงับ หรือจักทําธรรมกถาแกภิกษุณีนั้น แตตองกลับใน
๗ วัน .
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ความรําคาญบังเกิดแกภิกษุณีในศาสนานี้
ถาเธอจะพึงสงทูตไปในสํานักภิกษุทั้งหลายวา ความรําคาญบังเกิดแกดิฉัน แลว
ขออาราธนาพระคุณเจาทั้งหลายมาดิฉันปารถนาการมาของพระคุณเจา. ดูกอน
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ภิกษุทั้งหลาย แมเมื่อเธอมิไดสงทูตมา พึงไปดวยสัตตาหกรณียะได จะตอง
กลาวไปไย เมือเธอสงทูตมา พึงไปดวยตั้งใจวา จักบรรเทาความรําคาญ
จักวานภิกษุอื่นใหชวยบรรเทา หรือจักทําธรรมกถาแกภิกษุณีนั้น แคตองกลับ
ใน ๗ วัน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ความเห็นผิดบังเกิดแกภิกษุณีในศาสนานี้
ถาเธอจะสงทูตไปในสํานักภิกษุทั้งหลายวา ความเห็นผิดเกิดแลวแกดิฉัน ขอ
อาราธนาพระคุณเจาทั้งหลายมา ดิฉันปรารถนาการมาของพระคุณเจา. ดูกอน
ภิกษุทั้งหลายแมเมื่อเธอมิไดสงทูตมา ก็พึงไปดวยสัตตาหกรณียะได จะตอง
กลาวไปไยเมื่อเธอสงทูตมา พึ่งไปดวยตั้งใจวา จักเปลื้องความเห็นผิด จักวาน
ภิกษุอื่นใหชวยเปลื้อง หรือจักทําธรรมกถาแกภิกษุณีนั้น แตตองกลับใน ๗ วัน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุณีในศาสนานี้เปนผูตองครุกาบัติ ควร
มานัต ถาเธอจะพึงสงทูตไปในสํานักภิกษุทั้งหลายวา ดิฉันเองตองครุกาบัติ ควร
มานัต ขออาราธนาพระคุณเจาทั้งหลายมา ดิฉันปรารถนาการมาของพระคุณเจา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมเมื่อเธอมิไดสงทูตมา ก็พึงไปดวย สัตตาหกรณียะได
จะตองกลาวไปไยเมื่อเธอสงทูตมา พึงไปดวยตั้งใจวา จักทําการขวนขวายใหมา
นัต แตตองกลับโน ๗ วัน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุณีในศาสนานี้เปนผูควรชักเขาหาอาบัติ
เดิม ถาเธอจะพึงสงทูตไปในสํานักภิกษุทั้งหลายวา ดิฉันเองเปนผูควรชักเขาหา
อาบัติเดิม ขออาราธนาพระคุณเจาทั้งหลายมา ดิฉันปรารถนาการมาของพระคุณ
เจา. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมเมื่อเธอมิไดสงทูตมา ก็พึงไปดวยสัตตาหกรณียะ
ได จะตองกลาวไปไยเมื่อเธอสงทูตมา พึงไปดวยตั่งใจวา จักทําการขวนขวาย
ชักเขาหาอาบัติเดิม แตตองสงกลับใน ๗ วัน.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุณีในศาสนานี้ เปนผูควรอัพภาน ถาเธอ
จะพึงสงทูตไปในสํานักภิกษุทั้งหลายวา ดิฉันเองเปนผูควรอัพภาน ขออาราธนา
พระคุณเจาทั้งหลายมา ดิฉันปรารถนาการมาของพระคุณเจา. ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย แมเมื่อเธอมิไดสงทูตมา ก็พึงไปดวย สัตตหกรณียะได จะตองกลาวไปไย
เมื่อเธอสงทูตมาพึงไปดวยตั้งใจวา จักทําการขวนขวายในอัพภาน แตตองกลับ
ใน ๗ วัน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง สงฆเปนผูใครเพื่อทํากรรม คือ ตัชชนียกรรม
นิยสกรรม ปพพาชนียกรรม ปฏิสารณียกรรม หรืออุกเขปนียกรรม แกภิกษุ
ในศาสนานี้ ถาเธอจะพึงสงทูตไปในสํานักภิกษุทั้งหลายวา สงฆเปนผูใครเพื่อ
ทํากรรมแกดิฉัน ขออาราธนาพระคุณเจาทั้งหลายมา ดิฉันปรารถนาการมาของ
พระคุณเจา. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมเมื่อเธอมิไดสงทูตมา ก็พึงไปดวยสัตตาหกรณียะได จะตองกลาวไปไย เมื่อเธอสงทูตมา พึงไปดวยตั้งใจวา ดวยวิธี
อยางไรหนอ สงฆจึงจะไมทํากรรม หรือพึงนอมไปเพื่อกรรมสถานเบา แต
ตองกลับใน ๗ วัน. อนึ่งภิกษุณีนั้นถูกสงฆทํากรรมคือตัชชนียกรรมนิยสกรรม
ปพพาชนียกรรม ปฏิสารณียกรรม หรืออุกเชปนียกรรมแลว ถาเธอจะพึงสง
ทูตไปในสํานักภิกษุทั้งหลายวา สงฆไดทํากรรมแกดิฉันแลว ขออาราธนา
พระคุณเจาทั้งหลายมา ดิฉันปรารถนาการมาของพระคุณเจา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมเมื่อเธอมิไดสงทูตมา ก็พึงไปดวยสัตตหกรณียะได จะตองกลาวไป
ไยเมื่อเธอสงทูตมา พึงไปดวยตั้งใจวา ดวยวิธีอยางไรหนอ ภิกษุณีนั้นพึง
ประพฤติชอบ หายเยอหยิ่ง พระพฤติแกตัวได สงฆจะไดระงับกรรมนั้นเสีย
แตตองกลับใน ๗ วัน.
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สัตตหกรณียะเนื่องดวยสิกขมานา
๓. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สิกขมานาในศาสนานี้อาพาธ ถาเธอจะพึง
สงทูตไปในสํานักภิกษุทั้งหลายวา ดิฉันเองอาพาธ ขออาราธนาพระคุณเจา
ทั้งหลายมา ดิฉันปรารถนาการมาของพระคุณเจา. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมเมื่อ
เธอมิไดสงทูตมา ก็พึงไปดวยสัตตาหกรณียะได จะตองกลาวไปไยเมื่อเธอสง
ทูตมา พึงไปดวยตั้งใจวา จักแสวงหาคิลานภัต คิลานุปฏฐากภัต คิลานเภสัช
จักถามอาการ หรือจักพยาบาล แตตองกลับใน ๗ วัน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ความกระสันบังเกิดแกสิกขมานาในคาสนา
นี้. . .
. . .ความรําคาญบังเกิด. . .
. . .ความเห็นผิดบังเกิด. . .
. . .สิกขาของสิกขมานาในศาสนานี้กําเริบ ถาเธอจะพึงสงทูตไปใน
สํานักภิกษุทั้งหลายวา สิกขาของดิฉันกําเริบแลว ขออาราธนาพระคุณเจาทั้ง
หลายมา ดิฉันปรารถนาการมาของพระคุณเจา. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมเมื่อ
เธอมิไดสงทูตมา ก็พึงไปดวยสัตตตหกรณียะได จะตองกลาวไปไยเมื่อเธอสง
ทูตมา พึงไปดวยตั้งใจวา จักทําการขวนขวายใหสมาทานสิกขา แตตองกลับ
ใน ๗ วัน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง สิกขมานาในศาสนานี้ เปนผูใครจะอุปสมบท
ถาเธอจะพึงสงทูตไปในสํานักภิกษุทั้งหลายวา ดิฉันเองใครจะอุปสมบท ขอ
อาราธนาพระคุณเจาทั้งหลายมา ดิฉันปรารถนาการมาของพระคุณเจา. ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย แมเมื่อเธอมิไดสงทูตมา ก็พึงไปดวยสัตตาหกรณียะได จะตอง
กลาวไปไยเมื่อเธอสงทูตมา พึงไปดวยตั้งใจวา จักทําการขวนขวายใหอุปสมบท
จักชวยสวดหรือจักคณะปูรกะ แตตองกลับใน ๗ วัน.
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สัตตาหกรณียะเนื่องดวยสามเณร
๔. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สามเณรในศาสนานี้อาพาธ ถาเธอจะพึง
สงทูตไปในสํานักภิกษุทั้งหลายวา กระผมเองอาพาธ ขออาราธนาภิกษุทั้งหลาย
มา กระผมปรารถนาการมาของภิกษุทั้งหลาย. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมเมื่อ
เธอมิไดสงทูตมา ก็พึงไปดวยสัตตาหกรณียะได จะตองกลาวไปไยเมื่อเธอสง
ทูตมา พึงไปดวยตั้งใจวาจักแสวงหาคิลานภัต คิลานุปฏฐากภัต คิลานเภสัช
จักถามอาการ หรือจักพยาบาล แตตองกลับใน ๗ วัน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ความกระสันบังเกิดแกสามเณรในศาสนา
นี้...
. . .ความรําคาญบังเกิด. . .
. . .ความเห็นผิดบังเกิด. . .
สามเณรเปนผูใครจะถามป ถาเธอจะพึงสงทูตไปในสํานักภิกษุทั้งหลาย
วากระผมปรารถนาการมาของภิกษุทั้งหลาย ดูกอนภิกษุทั้งหลายแมเมื่อเธอมิได
สงทูตมา ก็พึงไปดวยสัตตาหกรณียะได จะตองกลาวไปไยเมื่อเธอสงทูตมา
พึงไปดวยตั้งใจวา จักถาม หรือจักบอก แตตองกลับใน ๗ วัน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง สามเณรในศาสนานี้ เปนผูใครจะอุปสมบท
ถาเธอจะพึงสงทูตไปในสํานักภิกษุทั้งหลายวา กระผมเองใครจะอุปสมบท ขอ
อาราธนาภิกษุทั้งหลายมา กระผมปรารถนาการมาของภิกษุทั้งหลาย ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย แมเมื่อเธอมิไดสงทูตมา ก็พึงไปดวยสัตตาหกรณียะได จะตอง
กลาวไปไยเมื่อเธอสงทูตมา พึงไปดวยตั้งใจวา จักทําการขวนขวายใหอุปสมบท
จักชวยสวด หรือจักเปนคณะปูรกะ แตตองกลับใน ๗ วัน.
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สัตตหกรณียะเนื่องดวยสามเณรี
๕. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สามเณรีในศาสนานี้ อาพาธ ถาเธอจะพึง
สงทูตไปในสํานักภิกษุทั้งหลายวา ดิฉันเองอาพาธ ขออาราธนาพระคุณเจาทั้ง
หลายมา ดิฉันปรารถนาการมาของพระคุณเจา. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมเมื่อ
เธอมิไดสงทูตมา ก็พึงไปดวยสัตตาหกรณียะได จะตองกลาวไปไยเมื่อเธอสงทูต
มา พึงไปดวยตั้งใจวา จักแสวงหาคิลานภัต คิลานุปฏฐากภัต คิลานเภสัช
จักถามอาการ หรือจักพยาบาล แตตองกลับใน ๗ วัน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ความกระสันบังเกิดแกสามเณรีในศาสนา
นี้ ...
. . .ความรําคาญบังเกิด. . .
. . .ความเห็นผิดบังเกิด. . .
. . .สามเณรีเปนผูใครจะถามป. . .
สามเณรีเปนผูใครจะสมาทานสิกขา ถาเธอพึงสงทูตไปในสํานักภิกษุ
ทั้งหลายวา ดิฉัน เองใครจะสมาทานสิกขา ขออาราธนาพระคุณเจาทั้งหลายมา
ดิฉันปรารถนาการมาของพระคุณเจา. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมเมื่อเธอมิไดสง
ทูตมา ก็พึงไปดวยสัตตาหกรณียะได จะตองกลาวไปไยเมื่อเธอสงทูตมา พึง
ไปดวยตั้งใจวา จักทําการขวนขวายใหสมาทานสิกขา แตตองกลับใน ๗ วัน.
[๒๑๒] ก็โดยสมัยนั้นแล มารดาของภิกษุรูป ๑ ไดปวยไข นางสง
ทูตไปในสํานักภิกษุผูเปนบุตรวา ดิฉันเองปวยไข ดิฉันปรารถนาการมาของ
บุตร จึงภิกษุนั้นไดดําริวา พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติไววา เมื่อบุคคล ๗
จําพวกสงทูตมาไปดวยสัตตาหกรณียะได แตเมื่อเขาไมสงทูตมา จะไปไมได
สําหรับสหธรรมิก ๕ แมมิไดสงทูตมาก็ไปดวยสัตตาหกรณียะได จะตองกลาว
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ไปไยเมื่อเขาสงทูตมา ก็นี่มารดาของเรากําลังปวยไข และทานก็มิใชอุบาสิกา
เราจะพึงปฏิบัติอยางไรหนอ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวาอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย เมื่อบุคคล ๗ จําพวก แมมิไดสงทูตมา เราอนุญาตใหไปดวยสัตตาหกรณียะได จะตองกลาวไปไยเมื่อเขาสงทูตมา บุคคล ๗ จําพวก คือ ภิกษุ
ภิกษุณี สิกขมานา สามเณร สามเณรี มารดาและบิดา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เมื่อบุคคล ๗ จําพวกนี้ แมมิไดสงทูตมา เราอนุญาตใหไปดวยสัตตาหกรณียะ
ได จะตองกลาวไปใยเมื่อเขาสงทูตมา แตตองกลับใน ๗ วัน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็มารดาของภิกษุในศาสนาน ปวยไข ถาเขาจะพึง
สงทูตไปในสํานักภิกษุผูเปนบุตรวา ดิฉันเองปวยไข ขอบุตรของดิฉันจงมา
ดิฉันปรารถนาการมาของบุตร. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมเมื่อนางมิไดสงทูตมา
ก็พึงไปดวยสัตตาหกรณียะได จะตองกลาวไปไย เมื่อนางสงทูตมา พึงไปดวย
ตั้งใจวา จักแสวงหาคิลานภัต คิลานุปฏฐากภัต คิลานเภสัช จักถามอาการ หรือ
จักพยาบาล แตตองกลับใน ๗ วัน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง บิดาของภิกษุในศาสนานี้ปวยไข ถาเขา
จะพึงสงทูตไปในสํานักภิกษุผูเปนบุตรวา ฉันเองปวยไข ขอบุตรของฉันจงมา
ฉันปรารถนาการมาของบุตร. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมเมื่อเขามิไดสงทูตมา ก็
พึงไปดวยสัตตาหกรณียะได จะตองกลาวไปไย เมื่อเขาสงทูตมา พึงไปดวย
ตั้งใจวา จักแสวงหาคิลานภัต คิลานุปฏรากภัต คิลานเภสัช จักถามอาการ
หรือจักพยาบาล แตตองกลับใน ๗ วัน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง พี่ชายนองชายของภิกษุในศาสนานี้ปวยไข
ถาเขาจะพึงสงทูตไปในสํานักภิกษุผูพี่ชายนองชายวา กระผมเองปวยไข ขอพี่
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ชายนองชายของกระผมจงมา กระผมปรารถนาการมาของพี่ชายนองชาย. ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อเขาสงทูตมา ก็พึงไปดวยสัตตาหกรณียะได แตเมื่อเขาไม
สงทูตมาก็ไมพึงไป แตตองกลับใน ๗ วัน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง พี่หญิงนองหญิงของภิกษุในศาสนานี้ปวย
ไข ถาเขาจะพึงสงทูตไปในสํานักภิกษุวา ดิฉันเองปวยไข ขอพี่ชายนองชาย
ของดิฉันจงมา ดิฉันปรารถนาการมาของพี่ชายนองชาย. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เมื่อเขาสงทูตมา ก็พึงไปดวยสัตตาหกรณียะได แมเมื่อเขาไมสงทูตมา ก็ไม
พึงไป แตตองกลับมาใน ๗ วัน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ญาติของภิกษุในศาสนานี้ปวยไข ถาเขาจะ
พึงสงทูตไปในสํานักภิกษุวา กระผมเองปวยไข ขอพระคุณเจาจงมา กระผม
ปรารถนาการมาของพระคุณเจา. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อเขาสงทูตมา ก็พึง
ไปดวยสตตาหกรณียะได แตเมื่อเขาไมสงทูตมา ก็ไมพึงไป แตตองกลับใน
๗ วัน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง บุรุษผูภักดีตอภิกษุในศาสนานี้ปวยไข ถา
เขาจะพึงสงทูตไปในสํานักภิกษุวา กระผมเองปวยไข ขออาราธนาภิกษุทั้ง
หลายมา กระผมปรารถนาการมาของภิกษุทั้งหลาย. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อ
เขาสงทูตมา ก็พึงไปดวยสัตตาหกรณียะได แตเมื่อเขาไมสงทูตมา ก็ไมพึงไป
แตตองกลับใน ๗ วัน.
ทรงอนุญาตสัตตาหกรณียะเพราะกิจของสงฆ
[๒๑๓] ก็โดยสมัยนั้น มหาวิหารของสงฆชํารุดลง อุบาสกคน ๑
ไดใหตัดเครื่องทัพพสัมภาระไวในปา เขาสงทูตไปในสํานักภิกษุทั้งหลายวา ถา
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พระคุณเจาทั้งหลาย จะพึงขนเครื่องทัพพสัมภาระนั้นไปได กระผมขอถวาย
เครื่องทัพพสัมภาระนั้น ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ
ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหไปไดเพราะ
กรณียะของสงฆ แตตองกลับใน ๗ วัน.
เรื่องทรงอนุญาตสัตตาหกรณียะ จบ
วัสสาวาสภารวารที่ ๑ จบ
อรรถกถาธุระเปนไปดวยสัตตาหกรณียะ
วินิจฉัยในสัตตาหกรณียะทั้งหลาย พึงทราบดังตอไปนี้:ตั้งแตคําวา ภิกฺขุนีสงฺฆ อุทฺทิสฺส เปนตนไป ยอมมีความเสื่อม
ตลอดไป ๓ อยาง คือ เว็จกุฎี ๑ เรือนไฟ ๑ ศาลาเรือนไฟ ๑.
โรงเก็บสิ่งของเปนตน ขาพเจาไดกลาวไวแลวทีเดียว ในสิกขาบท
ทั้งหลาย มีอุทโทสิตสิกขาบทเปนตน.
ก็โรงครัว พระผูมีพระภาคเจาตรัสวาในวัสสูปนายิกขันธกะนี้วา รสวตี.
คําวา วาเรยฺย ขาพเจาไดกลาวแลว ในสัญจริตสิกขาบท.
หลายบทวา ปุราย สุตฺตนฺโต น ปลุชฺชติ ความวา ทราบเทาที
พระสุตตันตะนี้จะไมสาบสูญเสีย.
ขอวา ปฺจนฺน สตฺตาหกรณีเยน ความวา แมเมื่อสหธรรมิก
มิไดสงทูตมานิมนท ภิกษุก็ควรไป ดวยเหตุที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไว
พิสดารขางหนา โดยนัยเปนตนอยางนี้วา เราจักแสวงหาคิลานภัตหรือคิลานุ-
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ปฏฐากภัตหรือเภสัช แกสหธรรมิกทั้ง ๕ มีภิกษุเปนตน เหลานั้นบาง จักถาม
บาง จักพยาบาลบาง. แมในที่แหงมารดาบิดา อันพระผูมีพระภาคเจาทรง
อนุญาตไวแลวขางหนา ก็นัยนี้เหมือนกัน.
แตในอันธกอรรถกถาแกวา ชนทั้งหลายเหลาใด เปนอุปฏฐากของ
มารดาและบิดา ซึ่งเปนญาติก็ดี มิใชญาติก็ดี แมเมื่อชนเหลานั้นมิไดสงทูต
มานิมนต ภิกษุจะไปก็ควร. คํานั้นทานมิไดกลาวไวเลย ทั้งในอรรถกถาและ
บาลี เพราะฉะนั้น ไมควรจะถือเอา.
บทวา ภิกฺขุภติโก ไดแก บุรุษผูอยูกับภิกษุทั้งหลายในวัดเดียวกัน.
บทวา อุทฺริยติ ไดแก ชํารุด.
สองบทวา ภณฺฑ เฉทาปต ไดแก เครื่องทัพพสัมภาระที่เขาให
ตัดไวแลว.
บทวา อวหราเปยฺยุ คือพึงใหขนมา.
วินิจฉัยในคําวา สงฺฆกรณีเยน นี้ พึงทราบดังนี้:กิจการอยางใดอยางหนึ่ง อันภิกษุพึงทําในเสนาสนะทั้งหลาย มีโรง
อุโบสถเปนตนก็ดี ในสถานที่ทรงอนุญาต มีฉัตรและไพทีแหงพระเจดียเปนตน
ก็ดี โดยที่สุด แมเปนเสนาสนะเฉพาะตัวของภิกษุทุกอยางเปนกิจอันสงฆพึงทํา
ทั้งนั้น. เพราะฉะนั้น เพื่อใหกิจนั้นสําเร็จ ภิกษุควรไปเพื่อขนทัพพสัมภาระ
เปนตนมา หรือเพื่อใหไวยาวัจกรใหคาจางและรางวัลเปนตน แกชนทั้งหลาย
มีชางไมเปนตน .
วินิจฉัยในรัตติเฉทซึ่งพนจากบาลี ในสัตตหกรณียาธิการ พึงทราบ
ดังตอไปนี้:อันภิกษุอันเขามิไดนิมนต เพื่อประโยชนแกการฟงธรรม ไมสมควร
ไป. แตถาวาภิกษุไดกระทําการนัดหมายกันไวกอนแลว ในอาวาสใหญแหง
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หนึ่งวา เราทั้งหลายพึงประชุมกันในวันชื่อโนน ดังนี้ ก็ชื่อวาเปนผูอันเขา
นิมนตแลวได จะไปก็ควร. จะไปดวยคิดวา เราจักซักยอมจีวร ไมควร. แต
ถาอาจารยและอุปชฌายใชไปควรอยู. วัดอยูในที่ไมไกลนัก เธอไปในวัดนั้น
ดวยตั้งใจวา เราจักกลับมาในวันนี้ทีเดียว แตไมสามารถจะมาใหทันได ควร
อยู. ยอมไมไดเพื่อจะไป แมเพื่อประโยชนแกอุเทสและปริปุจฉาเปนตน. แต
ยอมไดเพื่อจะไปดวยคิดวา เราจักเยี่ยมอาจารย ถาวาอาจารยกลาวกะเธอวา
คุณจงอยาไปในวันนี้เลย ดังนี้ จะไมกลับก็ควร. ยอมไมไดเพื่อจะไปเยี่ยม
สกุลอุปฏฐาก หรือสกุลของญาติ.

พระวินัยปฎก มหาวรรค เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 544
อันตรายของภิกษุผูจําพรรษา
ถูกสัตวรายเบียดเบียนเปนตน
[๒๑๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายจําพรรษาในอาวาสแหงหนึ่ง
ในโกศลชนบท ถูกเหลาสัตวรายเบียดเบียน มันจับเอาไปไดบาง หนีมันรอดมา
ไดบาง ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ รับสั่งกะภิกษุ
ทั้งหลายวาดังนี้:ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุทั้งหลายในศาสนานี้จําพรรษาแลวถูกสัตว
รายเบียดเบียน มันจับเอาไปไดบาง หนีมันรอดมาไดบาง พวกเธอพึงหลีก
ไปดวยความสําคัญวา นั่นแลอันตราย ไมตองอาบัติ แตพรรษาขาด.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุทั้งหลายในศาสนานี่จําพรรษาแลว
ถูกงูเบียดเบียน มันขบกัดเอาบาง หนีมันรอดมาไดบาง พวกเธอพึงหลีกไป
ดวยสําคัญวานั่นแลอันตราย ไมตองอาบัติ แตพรรษาขาด
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุทั้งหลายในศาสนานี้จําพรรษาแลว
พวกโจรเบียดเบียน มันปลนบาง รุมตีบาง พวกเธอพึงหลีกไปดวยสําคัญวา
นั่นแลอันตราย ไมตองอาบัติ แตพรรษาขาด.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุทั้งหลายในศาสนานี้จําพรรษาแลว ถูก
พวกปศาจรบกวน มันเขาสิงบาง พาเอาไปบาง พวกเธอพึงหลีกไปดวยสําคัญ
วา นั่นแลอันตราย ไมตองอาบัติ แตพรรษาขาด.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง เมื่อภิกษุทั้งหลายในศาสนานี้จําพรรษาแลว
หมูบานประสบอัคคีภัย ภิกษุทั้งหลายลําบากดวยบิณฑบาต พวกเธอพึงหลีก
ไปดวยสําคัญวา นั่นแลอันตราย ไมตองอาบัติ แตพรรษาขาด.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง เมื่อภิกษุทั้งหลายในศาสนานี้จําพรรษาแลว
เสนาสนะถูกไฟไหม ภิกษุทั้งหลายเดือนรอนดวยเสนาสนะ พวกเธอพึงหลีกไป
ดวยสําคัญวา นั้นแลอันตราย ไมตองอาบัติ แตพรรษาขาด.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง เมื่อภิกษุทั้งหลายในศาสนานี้จําพรรษาแลว
หมูบานประสบอุทกภัย ภิกษุทั้งหลายลําบากดวยบิณฑบาต พวกเธอพึงหลีก
ไปดวยสําคัญวา นั่นแลอันตราย ไมตองอาบัติ แตพรรษาขาด.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง เมื่อภิกษุทั้งหลายในศาสนานี้จําพรรษาแลว
เสนาสนะถูกน้ําทวม ภิกษุทั้งหลายเดือดรอนดวยเสนาสนะ พวกเธอพึงหลีกไป
ดวยสําคัญวา นั่นแลอันตราย ไมตองอาบัติ แตพรรษาขาด.
[๒๑๕] ก็โดยสมัยนั้นแล เมื่อภิกษุทั้งหลายจําพรรษาในอาวาสแหง
หนึ่ง ชาวบานอพยพไปเพราะพวกโจรภัย ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา ๆ รับสั่งวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหไปตามชาว
บาน ชาวบานแยกกันเปน ๒ พวก ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาคเจา ๆ รับสั่งวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหไปตามชาวบานที่
มากกวา ชาวบานที่มากกวาเปนผูไมมีศรัทธา ไรเลื่อมใส ภิกษุทั้งหลายกราบ
ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ รับสั่งวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
ใหไปตามชาวบานทีมีศรัทธาเลื่อมใส.
[๒๑๖] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายจําพรรษาในอาวาสแหงหนึ่ง
ในโกศลชนบท ไมไดโภชนาหารอันเศราหมองหรือประณีตบริบูรณตามตอง
การ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ รับสั่งกะภิกษุทั้งหลาย วา
ดังนี้:-
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุทั้งหลายในศาสนานี้จําพรรษาแลว ไมได
โภชนาหารอันเศราหมองหรือประณีต บริบูรณตามตองการ พวกเธอพึงหลีก
ไปดวยสําคัญวา นั่นแลอันตราย ไมตองอาบัติ แตพรรษาขาด
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุทั้งหลายในศาสนานี้จําพรรษาแลว ได
โภชนาหารอันเศราหมองหรือประณีต บริบูรณตามตองการ แตไมไดโภชนาหารอันเปนที่สบาย พวกเธอพึงหลีกไปดวยสําคัญวา นั่นแลอันตราย ไมตอง
อาบัติ แตพรรษาขาด.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุทั้งหลายในศาสนานี้จําพรรษาแลว ได
โภชนาหารอันเศราหมองหรือประณีต บริบูรณตามตองการ และไดโภชนาหาร
อันเปนที่สบาย แตไมไดเภสัชอันเปนที่สบาย พวกเธอพึงหลีกไปดวยสําคัญวา
นั่นแลอันตราย ไมตองอาบัติ แตพรรษาขาด.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุทั้งหลายในศาสนานี้จําพรรษาแลว ได
โภชนาหารอันเศราหมองหรือประณีต บริบูรณตามตองการ ไดโภชนาหารอัน
เปนที่สบาย ไดเภสัชอันเปนที่สบาย แตไมไดอุปฏฐากที่สมควร พวกเธอพึง
หลีกไปดวยสําคัญวา นั่นแลอันตราย ไมตองอาบัติ แตพรรษาขาด.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้จําพรรษาแลว สตรีนิมนต
วา ขอทานจงมาเถิดเจาขา ดิฉันจะถวาย เงิน ทอง นา สวน พอโค แมโค
ทาส ทาสี แกทาน จะยกลูกสาวใหเปนภรรยาของทาน ดิฉันจะยอมเปนภรรยา
ของทาน หรือมิฉะนั้น จะนําสตรีอื่นมาใหเปนภรรยาของทาน ในเรื่องนั้น
ถาภิกษุจะติดอยางนี้วา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา จิตเปนธรรมชาติกลับ.
กลอกเร็วนัก สักหนอยจะเปนอันตรายแกพรหมจรรยของเราก็ได พึงหลีกไป
เสีย ไมตองอาบัติ แตพรรษาขาด.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้จําพรรษาแลว หญิงแพศยา
นิมนต...หญิงสาวเทื้อนิมนต . . .บัณเฑาะกนิมนต. . .พวกญาตินิมนต. . .
พระราชาทั้งหลายนิมนต . . .พวกโจรนิมนต. . . พวกนักเลงนิมนตวา ขอทาน
มาเถิด ขอรับ พวกขาพเจาจักถวาย เงิน ทอง นา สวน พอโค แมโค ทาส
ทาสี แกทาน จะยกลูกสาวใหเปนภรรยา หรือจะนําสตรีอื่นมาใหเปนภรรยา
ของทาน ในเรื่องนั้นถาภิกษุจะติดอยางนี้วา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา จิต
เปนธรรมชาติกลับกลอกเร็วนัก สักหนอยจะเปนอันตรายแกพรหมจรรยของ
เราก็ได พึงหลีกไปเสีย ไมตองอาบัติ แตพรรษาขาด.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้จําพรรษาแลว พบทรัพย
ไมมีเจาของ ในเรื่องนั้น ถาภิกษุจะติดอยางนี้วา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
จิตเปนธรรมชาติกลับกลอกเร็วนัก สักหนอยจะเปนอันตรายแกพรหมจรรยของ
เราก็ได พึงหลีกไปเสีย ไมตองอาบัติ แตพรรษาขาด.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้จําพรรษาแลว เห็นภิกษุ
มากรูปดวยกัน กําลังตะเกียกตะกายเพื่อทําลายสงฆ ในเรื่องนั้น ถาภิกษุจะติด
อยางนี้วาพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา การทําลายสงฆเปนกรรมหนักนัก เมื่อเรา
อยูพรอมหนา สงฆอยาแตกกันเลย พึงหลีกไปเสีย ไมตองอาบัติ แตพรรษา
ขาค.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้จําพรรษาแลว ไดสดับขาว
วาภิกษุมากรูปดวยกัน กําลังตะเกียกตะกายเพื่อทําลายสงฆ ในเรื่องนั้น ถา
ภิกษุจะติดอยางนี้วา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา การทําลายสงฆเปนกรรมหนัก
นัก เมื่อเรายังอยูพรอมหนา สงฆอยาแตกกันเลย พึงหลีกไปเสีย ไมตอง
อาบัติ แตพรรษาขาด.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้จําพรรษาแลว ไดสดับขาว
วาในอาวาสชื่อโนน ภิกษุมากรูปดวยกัน กําลังตะเกียกตะกายเพื่อทําลายสงฆ
ในเรื่องนั้น ถาภิกษุจะติดอยางนี้วา ภิกษุเหลานั้นลวนเปนมิตรของเรา เรา
จักวากลาวพวกเธอวา อาวุโสทั้งหลาย พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา การทําลาย
สงฆเปนกรรมหนักนัก พวกทานอยาพอใจทําลายสงฆเลย ดังนี้ พวกเธอจัก
ทําตาม จักเชื่อฟงคําของเรา จักเงี่ยโสตลงสดับ พึงหลีกไปเสีย ไมตองอาบัติ
แตพรรษาขาด.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้ จําพรรษาแลว ไดสดับขาว
วา ในอาวาสชื่อโนน ภิกษุมากรูปดวยกัน กําลังตะเกียกตะกายเพื่อทําลายสงฆ
ในเรื่องนั้น ถาภิกษุจะติดอยางนี้วา ภิกษุเหลานั้นไมใชมิตรของเราเลย แต
ภิกษุที่เปนมิตรของภิกษุเหลานั้น เปนมิตรกับเรา เราจักบอกกับภิกษุเหลานั้น
ภิกษุที่เราบอกแลวนั้น จักวากลาวพวกเธอวา อาวุโสทั้งหลาย พระผูมี
พระภาคเจาตรัสวาการทําลายสงฆเปนกรรมหนักนัก พวกทานอยาพอใจทําลาย
สงฆเลย ดังนี้ พวกเธอจักทําตาม จักเชื่อฟงคําของเรา จักเงี่ยโสตลงสดับ พึง
หลีกไปเสีย ไมตองอาบัติ แตพรรษาขาค.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้จําพรรษาแลว ไดสดับ
ขาววาโนอาวาสชื่อโนน ภิกษุมากรูปดวยกัน ไดทําลายสงฆแลว ในเรื่องนั้น
ถาภิกษุจะติดอยางนี้วา ภิกษุเหลานั้นลวนเปนมิตรของเรา เราจักวากลาวพวก
เธอวา อาวุโสทั้งหลาย พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา การทําลายสงฆเปนกรรม
หนักนัก พวกทานอยาพอใจทําลายสงฆเลย ดังนี้พวกเธอจักทําตาม จักเชื่อ
ฟงคําของเรา จักเงี่ยโสตลงสดับ พึงหลีกไปเสีย ไมตองอาบัติ แตพรรษาขาด.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้จําพรรษาแลว ไดสดับขาว
วา ในอาวาสชื่อโนน ภิกษุมากรูปดวยกันไดทําลายสงฆแลว ในเรื่องนั้น ถา
ภิกษุจะติดอยางนี้วา ภิกษุเหลานั้นมิใชมิตรของเราเลย แตภิกษุที่เปนมิตรของ
ภิกษุเหลานั้น เปนมิตรกับเรา เราจักบอกภิกษุเหลานั้น ภิกษุที่เราบอกแลวนั้น
จักวากลาวพวกเธอวา อาวุโสทั้งหลาย พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา การทําลาย
สงฆเปนกรรมหนักนัก พวกทานอยาพอใจทําลายสงฆเลย ดังนี้ พวกเธอจักทํา
ตาม จักเชื่อฟงคําของเรา จักเงี่ยโสตลงสดับ พึงหลีกไปเสีย ไมตองอาบัติ
แตพรรษาขาด.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้จําพรรษาแลว ไดสดับขาว
วา ในอาวาสชื่อโนน ภิกษุณีมากรูปดวยกัน กําลังตะเกียกตะกายเพื่อทําลายสงฆ
ในเรื่องนั้น ถาภิกษุจะติดอยางนี้วา ภิกษุณีเหลานั้น ลวนเปนมิตรของเรา เรา
จักวากลาวพวกเธอวา ดูกอนนองหญิงทั้งหลาย พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
การทําลายสงฆเปนกรรมหนักนัก พวกนองหญิงอยาพอใจทําลายสงฆเลย ดังนี้
พวกเธอจักทําตาม จักเชื่อฟงคําของเรา จักเงี่ยโสตลงสดับ พึงหลีกไปเสีย
ไมตองอาบัติ แตพรรษาขาด.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้จําพรรษาแลว ไดสดับขาว
วาในอาวาสชื่อโนน ภิกษุณีมากรูปดวยกัน กําลังตะเกียกตะกายเพื่อทําลายสงฆ
ในเรื่องนั้น ถาภิกษุจะติดอยางนี้วา ภิกษุณีเหลานั้นมิใชมิตรของเราเลย แต
ภิกษุณีที่เปนมิตรของภิกษุเหลานั้น เปนมิตรกับเรา เราจักบอกภิกษุณีเหลา
นั้น ภิกษุณีที่เราบอกแลวนั้น จักวากลาวพวกเธอวา ดูกอนนองหญิงทั้งหลาย
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา การทําลายสงฆเปนกรรมหนักนัก พวกนองหญิง
อยาพอใจทําลายสงฆเลย ดังนี้ พวกเธอจักทําตาม จักเชื่อฟงคําของเรา จักเงี่ย
โสตลงสดับ พึงหลีกไปเสีย ไมตองอาบัติ แตพรรษาขาด.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้จําพรรษาแลว ไดสดับขาว
วาในอาวาสชื่อโนน ภิกษุณีมากรูปดวยกันไดทําลายสงฆแลว ในเรื่องนั้น
ถาภิกษุจะติดอยางนี้วา ภิกษุณีเหลานั้น ลวนเปนมิตรของเรา เราจักวากลาว
พวกเธอวา ดูกอนนองหญิงทั้งหลาย พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา การทําลายสงฆ
เปนกรรมหนักนัก พวกนองหญิงอยาพอใจทําลายสงฆเลย ดังนี้ พวกเธอจักทํา
ตาม จักเชื่อฟงคําของเรา จักเงี่ยโสตลงสดับ พึงหลีกไปเสีย ไมตองอาบัติ
แตพรรษาขาด.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้จําพรรษาแลว ไดสดับขาว
วา ในอาวาสชื่อโนนภิกษุณีมากรูปดวยกันไดทําลายสงฆแลว ในเรื่องนั้น ถา
ภิกษุจะติดอยางนี้วา ภิกษุณีเหลานั้นไมใชมิตรของเราเลย แตภิกษุณีที่เปนมิตร
ของภิกษุณีเหลานั้น เปนมิตรกับเรา เราจักบอกภิกษุณีเหลานั้น ภิกษุณีที่เรา
บอกแลวนั้น จักวากลาวพวกเธอวา ดูกอนนองหญิงทั้งหลาย พระผูมี
พระภาคเจาตรัสวา การทําลายสงฆเปนกรรมหนักนัก พวกนองหญิงอยาพอใจ
ทําลายสงฆเลย ดังนี้พวกเธอจักทํามาร จักเชื่อฟงคําของเรา จักเงี่ยโสตลงสดับ
พึงหลีกไปเสีย ไมตองอาบัติ แตพรรษาขาด.
อันตรายของภิกษุผูจําพรรษา จบ
จําพรรษาในสถานที่ตาง ๆ
[๒๑๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งใครจะจําพรรษาในหมูโคตาง
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจาๆ รับสั่งวา ดูกอนภิกษุทั้ง
หลายเราอนุญาตใหจําพรรษาใน หมูโคตางได หมูโคตางยายไป ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ รับสั่งวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตใหเดินทางไปกับหมูโคตางได.
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สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งเมื่อจวนถึงวันเขาพรรษา ใครจะเดินทางไป
กับพวกเกวียน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจาๆ รับสั่งวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหจําพรรษาในหมูพวกเกวียนได.
สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่ง เมื่อจวนถึงวันเขาพรรษา ใครจะเดินทาง
ไปกับเรือ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ รับสั่งวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหจําพรรษาในเรือได.
จําพรรษาในสถานที่ไมสมควร
[๒๑๘] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งจําพรรษาในโพรงไม คน
ทั้งหลายพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา เหมือนพวกปศาจ ภิกษุทั้ง
หลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจาๆ ตรัสหามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุไมพึงจําพรรษาในโพรงไม รูปใดจํา ตองอาบัติทุกกฏ.
สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายจําพรรษาบนคาคบไม คนทั้งหลายพากันเพง
โทษ ติเตียน โพนทะนาวา เหมือนพรานเนื้อ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสหามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงจํา
พรรษาบนคาคบไม รูปใดจํา ตองอาบัติทุกกฏ
[๒๑๙] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายจําพรรษาในที่แจง เมื่อฝน
ตก ก็พากันวิ่งเขาไปสูโพรงไมบาง สูชายคาบาง ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสหามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึง
จําพรรษาในที่แจง รูปใดจํา ตองอาบัติทุกกฏ.
สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายหาเสนาสนะไมได จําพรรษา เดือนรอนดวย
ความหนาวบาง ดวยความรอนบาง จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจาๆ
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ตรัสหามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมมีเสนาสนะไมจําพรรษา รูปใดจํา
ตองอาบัติทุกกฏ.
สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายจําพรรษาในกระทอมผี คนทั้งหลายพากัน
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา เหมือนพวกสัปเหรอ ภิกษุทั้งหลายกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสหามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึง
จําพรรษาในกระทอมผี รูปใดจํา ตองอาบัติทุกกฏ.
สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายเขาพรรษาในรม คนทั้งหลายพากันเพงโทษ
ติเตียน โพนทะนาวา เหมือนพวกคนเลี้ยงวัว ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสหามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงจําพรรษา
ในรม รูปใดจํา ตองอาบัติทุกกฏ.
สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายจําพรรษาในตุม คนทั้งหลายพากัน เพงโทษ
ติเตียน โพนทะนาวา เหมือนพวกเดียรถีย ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสหามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงจําพรรษา
ในตุม รูปใดจํา ตองอาบัติทุกกฏ.
ตั้งกติกาไมเปนธรรมในระหวางพรรษา
[๒๒๐] ก็โดยสมัยนั้นแล พระสงฆในพระนครสาวัตถีไดตั้งกติกาไว
วา ในระหวางพรรษา หามไมใหบรรพชา.
หลานชายของนางวิสาขา มิคารมารดา ไดเขาไปหาภิกษุทั้งหลายแลว
ขอบรรพชา ภิกษุทั้งหลายบอกอยางนี้วา คุณ พระสงฆไดตั้งกติกาไวแลววา
ในระหวางพรรษาหามไมใหบรรพชา คุณ จงรออยูจนกวาภิกษุทั้งหลายผูจําพรรษาเสร็จแลวจึงจะบวชให ครั้นภิกษุเหลานั้นจําพรรษาแลว ไดบอกหลาน
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ชายของนางวิสาขามิคารมารดาวา อาวุโส บัดนี้ ทานจงมาบวชเถิด เขาจึง
เรียนอยางนี้วา ทานขอรับ ถากระผมจักไดบวชแลวไซร จะพึงยินดียิ่ง แต
เดี๋ยวนี้กระผมยิ่งไมบวชละ.
นางวิสาขามิคารมารดาจึงไดเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระ
คุณเจาทั้งหลายจึงไดตั้งกติกาไวเชนนี้วา ในระหวางพรรษาหามไมใหบรรพ
กาลเชนไรเลา จึงไมควรประพฤติธรรม.
ภิกษุทั้งหลายไดยินนางเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู จึงกราบทูล
เรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสหามภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย ภิกษุไมพึงตั้งกติกาเชนนี้วา ในระหวางพรรษา หามไมใหบรรพชา
รูปใดตั้ง ตองอาบัติทุกกฏ.
จําพรรษาในอาวาส ๒ แหง
[๒๒๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ทานพระอุปนนทศากยบุตร ถวายปฏิญาณ
แกพระเจาปเสนทิโกศลวา จะจําพรรษาในวันเชาพรรษาตน ทานไปสูอาวาส
นั้น ในระหวางทาง ไดพบอาวาส ๒ แหง มีจีวรมาก จึงคิดวา ไฉนหนอ
เราจะพึงจําพรรษาในอาวาส ๒ แหงนี้ เมื่อเปนเชนนี้ จีวรเปนอันมากก็จัก
บังเกิดแกเรา ดังนี้ เราจึงจําพรรษาในอาวาส ๒ แหงนั้น พระเจาปเสนทิโกศล
ทรงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา พระคุณเจาอุปนนทศากยบุตร ใหปฏิญาณ
แกเราวาจะจําพรรษา ไฉนจึงไดทําใหคลาดเสียเลา พระผูมีพระภาคเจาทรง
ติเตียนการพูดเท็จ ทรงสรรเสริญกิริยาที่เวนจากการพูดเท็จ โดยอเนกปริยาย
มิใชหรือ ? ภิกษุทั้งหลายไดยินทาวเธอทรงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู
บรรดาที่เปนผูมักนอย ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ทานพระอุปนนท-
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ศากยบุตรถวายปฏิญาณแกพระเจาปเสนทิโกศลวา จะจําพรรษา ไฉนจึงไดทํา
ใหคลาดเสียเลา พระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนการพูดเท็จ ทรงสรรเสริญกิริยา
ที่เวนจากการพูดเท็จ โดยอเนกปริยายมิใชหรือ ดังนี้ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆในเพราะเหตุ
เปนเคามูลนั้น แลวทรงสอบถามทานพระอุปนนทศากยบุตรวา ดูกอนอุปนนท
ขาววาเธอถวายปฏิญาณแกพระเจาปเสนทิโกศลวา จะอยูจําพรรษา แลวทําให
คลาดจริงหรือ ?
ทานอุปนนทศากยบุตรทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกอนโมฆบุรุษ เธอถวาย
ปฏิญาณแกพระเจาปเสนทิโกศลวาจะจําพรรษา ไฉนจึงไดทําใหคลาดเสียเลา
เราติเตียนการพูดเท็จ สรรเสริญกิริยาที่เวนจากการพูดเท็จ โดยอเนกปริยาย
แลวมิใชหรือ การกระทําของเธอนั่นไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยัง
ไมเลื่อมใส . . . ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถา รับสั่งกะภิกษุทั้งหลาย วาดังนี้:ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในศาสนานี้ใหปฏิญาณไววา จะจําพรรษา
ในวันเขาพรรษาตน เธอไปสูอาวาสนั้น พบอาวาส ๒ แหงมีจีวรมาก ใน
ระหวางทางจึงติดอยางนี้วา ไฉนหนอ เราจะพึงจําพรรษาในอาวาส ๒ แหงนี้
เมื่อเปนเชนนี้จีวรเปนอันมากก็จักบังเกิดแกเรา ดังนี้ เธอจึงจําพรรษาในอาวาส
๒ แหงนั้น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย วันจําพรรษาตน ของภิกษุนั้นไมปรากฏ และ
เธอตองอาบัติทุกกฏ เพราะรับคํา.
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ปฏิญาณจําพรรษาตน
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้ใหปฏิญาณไววา จะ
จําพรรษาในวันเขาพรรษาตน เธอไปสูอาวาสนั้น ทําอุโบสถภายนอกวิหาร
ถึงวันแรม ๑ ค่ํา จึงเขาวิหาร จัดเสนาสนะ ทั้งน้ําฉัน น้ําใช กวาดบริเวณ เธอ
ไมมีกิจจําเปนหลีกไปเสียในวันนั้นทีเดียว. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย วันจําพรรษา
ตนของภิกษุนั้นไมปรากฏ และเธอตองอาบัติทุกกฏ เพราะรับคํา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้ใหปฏิญาณไววา จะ
จําพรรษาในวันเขาพรรษาตน เธอไปสูอาวาสนั้น ทําอุโบสถภายนอกวิหาร ถึง
วันแรม ๑ ค่ํา จึงเขาวิหาร จัดเสนาสนะ ตั้งน้ําฉัน น้ําใช กวาดบริเวณ
เธอมีกิจจําเปนหลีกไปเสียในวันนั้นทีเดียว. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย วันจําพรรษา
ตนของภิกษุนั้นไมปรากฏ และเธอตองอาบัติทุกกฏ เพราะรับคํา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้ใหปฏิญาณไววา จะ
จําพรรษาในวันเขาพรรษาตน เธอไปสูอาวาสนั้น ทําอุโบสถภายนอกวิหาร
วันแรม ๑ ค่ํา จึงเขาวิหาร จัดเสนาสนะ ทั้งน้ําฉัน น้ําใช กวาดบริเวณ เธอ
พักอยู ๒-๓ วัน ไมมีกิจจําเปน หลีกไปเสีย. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย วันจําพรรษา
ตนของภิกษุนั้นไมปรากฏ และเธอตองอาบัติทุกกฏ เพราะรับคํา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้ใหปฏิญาณไววา จะ
จําพรรษาในวันเชาพรรษาตน เธอไปสูอาวาสนั้น ทําอุโบสถภายนอกวิหาร
ถึงวันแรม ๑ ค่ํา จึงเขาวิหาร จัดเสนาสนะ ตั้งน้ําฉัน น้ําใช กวาดบริเวณ
เธอพักอยู ๒-๓วัน มีกิจจําเปน หลีกไปเสีย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย วันจําพรรษา
ตนของภิกษุนั้นไมปรากฏ และเธอตองอาบัติทุกกฏ เพราะรับคํา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้ใหปฏิญาณไววา จะ
จําพรรษาในวันเขาพรรษาตน เธอไปสูอาวาสนั้น ทําอุโบสถภายนอกวิหาร
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ถึงวันแรม ๑ ค่ํา จึงเขาวิหาร จัดเสนาสนะ ตั้งน้ําฉัน น้ําใช กวาดบริเวณ
เธอพักอยู ๒-๓ วัน แลวหลีกไปดวยสัตตาหกรณียะ เธออยูภายนอกพน ๗ วัน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย วันจําพรรษาตนของภิกษุนั้นไมปรากฏ และเธอตองอาบัติ
ทุกกฏ เพราะรับคํา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้ใหปฏิญาณไววา จะ
จําพรรษาในวันเขาพรรษาตน . . . เธอพักอยู ๒ - ๓ วัน แลวหลีกไปดวย
สัตตาหกรณียะ เธอกลับมาภายใน ๗ วัน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย วันจําพรรษา
ตน ของภิกษุนั้นปรากฏ และเธอไมตองอาบัติ เพราะรับคํา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้ใหปฏิญาณไววา จะ
จําพรรษาในวัน เขาพรรษาตน เธอไปสูอาวาสนั้นทําอุโบสถภายนอกวิหาร ถึง
วันแรม ๑ ค่ํา จึงเขาวิหาร จัดเสนาสนะ ตั้งน้ําฉัน น้ําใช กวาดบริเวณ ยัง
อีก ๗ วัน จะถึงวัน ปวารณา เธอมีกิจจําเปนหลีกไปเสีย. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุนั้นจะมาสูอาวาสนั้นก็ตาม ไมมาก็ตาม วันจําพรรษาตนของภิกษุนั้น
ปรากฏ และเธอไมตองอาบัติ เพราะรับคํา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่งภิกษุในศาสนานี้ ใหปฏิญาณไววา จะจํา
พรรษาในวันเขาพรรษาตน เธอไปสูอาวาสนั้น ทําอุโบสถ ถึงวันแรม ๑ ค่ํา
จึงเขาวิหาร จัดเสนาสนะ ตั้งน้ําฉัน น้ําใช กวาดบริเวณ เธอไมมีกิจจําเปน
หลีกไปเสียในวันนั้นทีเดียว. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย วันจําพรรษาตนของภิกษุนั้น
ไมปรากฏ และเธอตองอาบัติทุกกฏ เพราะรับคํา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้ใหปฏิญาณไววา จะจํา
พรรษาในวันเขาพรรษาตน เธอไปสูอาวาสนั้น ทําอุโบสถถึงวันแรม ๑ ค่ํา
จึงเขาวิหาร จัดเสนาสนะ ตั้งน้ําฉัน น้ําใช กวาดบริเวณ เธอมีกิจจําเปนหลีก
ไปเสียในวันนั้นทีเดียว . . .
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. . .เธอพักอยู ๒-๓ วัน ไมมีกิจจําเปนหลีกไปเสีย. . .
. . .เธอพักอยู ๒-๓ วัน มีกิจจําเปนหลีกไปเสีย. . .
. . .เธอพักอยู ๒-๓ วัน แลวหลีกไปดวยสัตตาหกรณียะ เธออยูภาย
นอกพน ๗ วัน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย วันจําพรรษาตนของภิกษุนั้นไมปรากฏ
และเธอตองอาบัติทุกกฏ เพราะรับคํา.
เธอพักอยู ๒-๓ วัน แลวหลีกไปดวยสัตตาหกรณียะ เธอกลับมาภาย
ใน ๗ วัน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย วันจําพรรษาตนของภิกษุนั้นปรากฏ และเธอ
ไมตองอาบัติ เพราะรับคํา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้ใหปฏิญาณไววา จะจําพรรษา
ในวันเขาพรรษาตน เธอไปสูอาวาสนั้น ทําอุโบสถถึงวันแรม ๑ ค่ํา จึงเขาสู
วิหาร จัดเสนาสนะ ตั้งน้ําฉัน น้ําใช กวาดบริเวณ ยังอีก ๗ วัน จึงถึงวัน
ปวารณาเธอมีกิจจําเปนหลีกไป. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นจะมาสูอาวาสนั้น
ก็ตาม ไมมาก็ตาม วันจําพรรษาตนของภิกษุนั้นปรากฏ และเธอไมตองอาบัติ
เพราะรับคํา.
ปฏิญาณจําพรรษาหลัง
[๒๒๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในศาสนานี้ใหปฏิญาณไววา จะ
จําพรรษาในวันเขาพรรษาหลัง เธอไปสูอาวาสนั้น ทําอุโบสถภายนอกวิหาร
ถึงวันแรม ๑ ค่ํา จึงเขาวิหาร จัดเสนาสนะ ตั้งน้ําฉัน น้ําใช กวาดบริเวณ
เธอไมมีกิจจําเปนหลีกไปเสียในวันนั้นทีเดียว. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย วันจําพรรษา
หลังของภิกษุนั้นไมปรากฏ และเธอตองอาบัติทุกกฏ เพราะรับคํา.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้ใหปฏิญาณไววา จะจําพรรษา
ในวันเขาพรรษาหลัง เธอไปสูอาวาสนั้น ทําอุโบสถภายนอกวิหาร ถึงวันแรม
๑ ค่ําจึงเขาวิหาร จัดเสนาสนะ ตั้งน้ําฉัน น้ําใช กวาดบริเวณ เธอมีกิจจําเปน
หลีกไปเสียในวันนั้นทีเดียว...
. . .เธอพักอยู ๒-๓ วัน ไมมีกิจจําเปนหลีกไปเสีย. . .
. . .เธอพักอยู ๒-๓ วัน มีกิจจําเปนหลีกไปเสีย. . .
. . .เธอพักอยู ๒-๓ วัน แลวหลีกไปดวยสัตตาหกรณียะ เธออยูภาย
นอกพน ๗ วัน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย วันจําพรรษาหลังของภิกษุนั้น ไมปรากฏ
และเธอตองอาบัติทุกกฏ เพราะรับคํา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้ใหปฏิญาณไววา จะจําพรรษา
ในวันเขาพรรษาหลัง เธอไปสูอาวาสนั้น ทําอุโบสถภายนอกวิหาร ถึงวันแรม
๑ ค่ํา จึงเขาวิหาร จัดเสนาสนะ ตั้งน้ําฉัน น้ําใช กวาดบริเวณ เธอพักอยู
๒-๓ วันแลวหลีกไปดวยสัตตาหกรณียะ เธอกลับมาภายใน ๗ วัน. ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย วันจําพรรษาหลังของภิกษุนั้นปรากฏ และเธอไมตองอาบัติ เพราะ
รับคํา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้ใหปฏิญาณไววา จะ
จําพรรษาในวันเขาพรรษาหลัง...
. . . ยังอีก ๗ วัน จะครบ ๔ เดือน อันเปนที่บานแหงดอกโกมุท
เธอมีกิจจําเปนหลีกไปเสีย. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นจะมาสูอาวาสนั้นก็ตาม
ไมมาก็ตาม วันจําพรรษาหลังของภิกษุนั้นปรากฏ และเธอไมตองอาบัติ เพราะ
รับคํา.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้ใหปฏิญาณไววา จะจําพรรษา
ในวันเขาพรรษาหลัง เธอเขาไปสูอาวาสนั้น ทําอุโบสถ ถึงวันแรม ๑ ค่ํา
จึงเขาวิหาร จัดเสนาสนะ ตั้งน้ําฉัน น้ําใช กวาดบริเวณ เธอไมมีกิจจําเปน
หลีกไปเสียในวันนั้นทีเดียว...
. . .เธอมีกิจจําเปน หลีกไปเสียในวันนั้นทีเดียว. . .
. . .เธอพักอยู ๒-๓ วัน ไมมีกิจจําเปน หลีกไปเสีย. . .
. . .เธอพักอยู ๒-๓ วัน มีกิจจําเปน หลีกไปเสีย. . .
. . .เธอพักอยู ๒-๓ วัน แลวหลีกไปดวยสัตตาหกรณียะ เธออยูภาย
นอกพน ๗ วัน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย วันจําพรรษาหลังของเธอไมปรากฏ
และเธอตองอาบัติทุกกฏ เพราะรับคํา.
. . .เธอพักอยู ๒-๓ วัน แลวหลีกไปดวยสัตตาหกรณียะ เธอกลับมา
ภายใน ๗ วัน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย วันจําพรรษาหลังของภิกษุนั้นปรากฏ และ
เธอไมตองอาบัติ เพราะรับคํา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้ ใหปฏิญาณไววา จะจําพรรษา
ในวันเขาพรรษาหลัง. . .
. . . ยังอีก ๗ วันจะครบ ๔ เดือน อันเปนที่บานแหงดอกโกมุท เธอ
มีกิจจําเปนหลีกไปเสีย. ดูกอนภิกษุจักมาสูอาวาสนั้นก็ตาม ไมมาก็ตาม วัน
จําพรรษาหลังของภิกษุนั้นปรากฏ และเธอไมตองอาบัติ เพราะรับคํา.
วัสสูปนายิกขันธกะที่ ๓ จบ
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หัวขอประจําขันธกะ
[๒๒๓] ๑. เรื่องจําพรรษา ๒. เรื่องจําพรรษาในเวลาไหน ๓. เรื่อง
วันเขาพรรษามีเทาไร ๔. เรื่องเที่ยวจาริกในระหวางพรรษา ๕. เรื่องไมประสงค
จําพรรษา ๖. เรื่องแกลงไมจําพรรษา ๗ เรื่องทรงเลื่อนกาลฝน ๘. เรื่องอุบาสก
สรางวิหาร ๙. เรื่องภิกษุอาพาธ ๑๐. เรื่องมารดา บิดา พีชายนองชาย พี่หญิง
นองหญิง ญาติและบุรุษผูภักดีตอภิกษุปวยใช ๑๑. เรื่องวิหารชํารุด ๑๒. เรื่อง
สัตวรายเบียดเบียน ๑๓. เรื่องงูเบียดเบียน ๑๔. เรื่องพวกโจรเบียดเบียน ๑๕.
เรื่องปศาจรบกวน ๑๖. เรื่องหมูบานประสบอัคคีภัย ๑๗. เรื่องเสนาสนะถูกไฟไหม ๑๘. เรื่องหมูบานประสบอุทกภัย ๑๙. เรื่องเสนาสนะถูกน้ําทวม ๒๐. เรื่อง
ชาวบานพากันอพยพ ๒๑. เรื่องผูที่เปนทายกมีจํานวนมากกวา ๒๒ . เรื่องไมได
โภชนะอันเศราหมองหรือประณีต ไมไดโภชนะและเภสัชอันสบาย ไมไดอุปฏฐากที่สมควร ๒๓. เรื่องถูกสตรีนิมนต ๒๔. เรื่องถูกหญิงแพศยานิมนต ๒๕.
เรื่องถูกหญิงสาวเทื้อนิมนต ๒๖. เรื่องถูกบัณเฑาะกนิมนต ๒๗. เรื่องถูกพวก
ญาตินิมนต ๒๘. เรื่องถูกพระราชานิมนต ๒๙. เรื่องถูกพวกโจรนิมนต ๓๐.
เรื่องถูกพวกนักเลงนิมนต ๓๑. เรื่องพบขุมทรัพย ๓๒. เรื่องทําลายสงฆ ๘ วิธี
๓๓. เรื่องจําพรรษาในหมูโคตาง ๓๔. เรื่องจําพรรษาในหมูเกวียน ๓๕. เรื่อง
จําพรรษาในเรือ ๓๖. เรื่องจําพรรษาในโพรงไม ๓๗. เรื่องจําพรรษาบนคา
คบไม ๓๘. เรื่องจําพรรษาในที่แจง ๓๙. เรื่องภิกษุไมมีเสนาสนะจําพรรษา
๔๐. เรื่องจําพรรษาในกระทอมผี ๔๑. เรื่องจําพรรษาในรม ๔๒. เรื่องจําพรรษาในตุม ๔๓. เรื่องตั้งกติกา ๔๔. เรื่องใหปฏิญาณ ๘๕ เรื่องทําอุโบสถนอก
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วิหาร ๔๖. เรื่องวันจําพรรษาตน ๔๗. เรื่องวันจําพรรษาหลัง ๔๘. เรีองไมมี
กิจจําเปนหลีกไป ๔๙. เรื่องมีกิจจําเปนหลีกไป ๕๐. เรื่องพักอยู ๒-๓ วัน
๕๑. เรื่องหลีกไปดวยสัตตาหกรณียะ ๕๒. เรื่องยังอีก ๗ วันจะถึงวันปวารณา
จะมาก็ตาม ไมมาก็ตาม.
พึงพิจารณาแนวฉบับ ตามลําดับหัวขอเรื่อง.
ในขันธกะนี้มี ๕ เรื่อง
อรรถกถาอันตรายเปนเหตุหลีกไป
บทวา ปริปาเตนฺติป ความวา พาลมฤดูทั้งหลายมาแลวโดยรอบ
ยอมใหหนีไปบาง ยังความกลัวใหเกิดขึ้นบาง ปลงเสียจากชีวิตบาง.
บทวา อาวิสนฺติ คือปศาจทั้งหลาย ยอมเขาสิงสรีระ.
วินิจฉัยในขอวา เยน คาโม เตน คนฺตุ เปนตน พึงทราบดังนี้:ถาชาวบานเขาไปตั้งอยูไมไกล ภิกษุพึงเที่ยวไปบิณฑบาตในบานนั้น
แลว กลับมายังวัด จําพรรษาเถิด. ถาชาวบานไปไกล ก็พึงรับอรุณในวัด
โดยวาระ ๗ วัน ถาไมสามารถเพื่อจะรับอรุณในวัดโดยวาระ ๗ วันได ก็พึง
อยูในที่แหงภิกษุผูเปนสภาคกันในบานนั้นเถิด.
ถาวามนุษยทั้งหลาย ถวายสลากภัตเปนตนตามที่เคยมา พึงบอกกะ
เขาวา เรามิไดอยูในวัดนั้น. แตเมื่อเขาพากันกลาววา ขาพเจาทั้งหลาย มิได
ถวายแกวัดหรือแกปราสาท พระผูเปนเจาอยู ณ ที่ใดที่หนึ่งของพระผูเปนเจาก็
นิมนตฉันเถิด ดังนี้ ภิกษุพึงฉันไดตามสบาย ภัตนั้นยอมถึงพวกเธอแท. ก็
เมื่อทายกเขากลาววา พระผูเปนเจาทั้งหลาย จงแจกกันฉันในที่อยูของพระผู
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เปนเจาเถิด ดังนี้ ภิกษุอยู ณ ที่ใด พึงนําไป ณ ที่นั้น แลวพึงแจกกันตาม
ลําดับพรรษาฉันเถิด.
ถาพวกทายกถวายผาจํานําพรรษา ในเวลาที่ภิกษุปวารณาเสร็จแลว ผิ
วาภิกษุทั้งหลายรับอรุณโดยวาระ ๗ วัน พึงรับ เถิด.. แดภิกษุผูพรรษาขาด พึง
บอกวา เราทั้งหลายมิไดจําพรรษาในวัดนั้น เราขาดพรรษา ถาเขากลาววา
เสนาสนะของพวกขาพเจา ทานใหถึงแกพระผูเปนเจาเหลาใด พระผูเปนเจา
เหลานั้น จงรับเถิด ดังนี้ ภิกษุควรรับ.
สวนของควรแจกกันได มีจีวรเปนตน ที่ภิกษุขนยายมาที่ในสถาน
ใหมนี้ดวยคิดวา เก็บไวในวัดจะฉิบหายเสีย ควรไปอปโลกนแจกกันในวัค
เติมนั้น.
นัยแมในของสงฆอันเกิดขึ้นในวัดนั้นเปนตนวา นาและสวนที่ทายก
มอบใหไวแกกัปปยการกทั้งหลายวา ทานทั้งหลายจงถวายปจจัย ๔ แกพระผู
เปนเจาทั้งหลายจากมูลคาแหงนาและสวนนี้. ก็นัยนี้เหมือนกัน.
ก็ของสงฆที่ควรแจกกันได จะอยูในภายในวัดหรือภายนอกสีมาก็ตาม
ที ของที่ควรแจกกันไดนั้น ไมควรอปโลกนแจกแกภิกษุ ผูตั้งอยูภายนอกสีมา.
แตของสงฆซึ่งเปนของควรแจกกันได อันตั้งอยูในเขตทั้ง ๒ สมควรแทที่จะ
อปโลกนแจกแกภิกษุผูตั้งอยูในภายในสีมา.
วินิจฉัยในขอวา สงฺโฆ ภินฺโน นี้ พึงทราบดังนี้:เมื่อสงฆแตกกันแลว กิจที่ควรไปทํายอมไมมี แคคําวา แตกกัน
พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายเอาสงฆที่ภิกษุระแวงวา จะแตกกัน.
วินิจฉัยในขอวา สมฺพหุลาหิ ภิกฺขุนีหิ สงฺโฆ ภินฺโน นี้ พึง
ทราบดังนี้:-
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บัณฑิตไมพึงเห็นวา สงฆอันภิกษุณีทั้งหลายทําลายแลว. จริงอยู
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสคํานี้วา ดูกอนอุบาลี ภิกษุณีทําลายสงฆหาไดไม.
ความระแวงอยูวา อันภิกษุทั้งหลายพึงอาศัยภิกษุณีเหลานั้น กระทําพวกเธอ
ใหเปนกําลังอุดหนุนแลว พึงทําลายสงฆหมูใด. พระผูมีพระภาคเจาทรงหมาย
เอาสงฆหมูนั้น ตรัสคํานี้วา สงฆอันภิกษุณีเปนอันมากทําลายแลว.
สถานที่อยูของนายโคบาลทั้งหลาย ชื่อวา พวกโคตาง.
วินิจฉัยในขอวา เยน วโช นี้ พึงทราบดังนี้:เมื่อภิกษุไปกับพวกโคตางไมเปนอาบัติเพราะพรรษาขาด.
บทวา อุปกฏาย คือใกลเขามาแลว.
วินิจฉัยในขอวา สตฺเถ วสฺส อุปคนฺตุ นี้ พึงทราบดังนี้:ในวันเขาพรรษา ภิกษุนั้นพึงบอกพวกอุบาสกวา อาตมาไดกระทอม
จึงจะควร
ถาอุบาสกทําถวาย พึงเขาไปในกระทอมนั้น แลวกลาววา อิธ วสฺส
อุเปมิ เราเขาพรรษาในที่นี้ ดังนี้ ๓ ครั้ง.
ถาเขาไมทําถวายไซร พึงเขาจําพรรษาในภายใตเกวียน ที่ตั้งอยูโดย
ทวงทีอยางศาลา. เมื่อไมไดแมซึ่งที่เชนนั้น พึงทําความอาลัยเถิด. แตจะเขา
จําพรรษาในหมูเกวียนไมควร. เพียงจิตตุปบาทที่คิดวา เราจักจําพรรษาในที่
นี้ ก็จัดวาอาลัย.
ถาวาหมูเกวียนยังเดินทางอยู ถึงวันปวารณาเขา พึงปวารณาในหมู
เกวียนนั้นนั่นแล.
ถาหมูเกวียนถึงที่ที่ภิกษุปรารถนาแลวในภายในพรรษาแลวเลยไป ภิกษุ
พึงอยูในที่ที่คนปรารถนา แลวปวารณากับภิกษุทั้งหลายในที่นั้นเถิด.
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ถาแมหมูเกวียนหยุดอยูในบานแหงหนึ่งก็ดี แยกกันไปก็ดี ในระหวาง
ทางภายในพรรษานั้นเอง ก็พึงอยูกับภิกษุทั้งหลายในบานนั้นแล แลวปวารณา
เถิด. ยังไมไดปวารณา จะไปตอไปจากที่นั้นไมควร.
แมเมื่อจะจําพรรษาในเรือ ก็ควรเขาจําในประทุนเหมือนกัน เมื่อหา
ประทุนไมได พึงทําความอาลัยเถิด.
ถาเรืออยูเฉพาะในทะเลตลอดภายใน ๓ เดือน ก็พึงปวารณาในเรือนั้น
เถิด.
ลําดับนั้น ถาเรือถึงฝงเขา ฝายภิกษุนี้เปนผูตองการจะไปตอไป จะไป
ไมควร พึงอยูในบานที่เรือจอดนั้นแล แลวปวารณากับภิกษุทั้งหลายเถิด.
ถาแมวาเรือจะไปในที่อื่นตามริมฝงเทานั้น แตภิกษุอยากจะอยูในบาน
ที่เรือถึงเขากอนนั้นแล เรือจงไปเถิด ภิกษุพึงอยูในบานนั้นแล แลวปวารณา
กับภิกษุทั้งหลายเถิด.
ใน ๓ สถาน คือ ในพวกโคตาง ในหมูเกวียน ในเรือ ไมมีอาบัติ
เพราะขาดพรรษา ทั้งไดเพื่อปวารณาดวยปวารณาฉะนั้นแล.
สวนในเรื่องทั้งหลาย มีเรื่องวา ภิกษุทั้งหลายเปนผูเดือนรอนดวยสัตว
ราย เปนตน มีสังฆเภทเปนที่สุด ซึ่งมีมาแลวในหนหลัง ไมเปนอาบัติอยาง
เดียว แตภิกษุไมไดเพื่อปวารณา.
บทวา ปสาจิลฺลิกา คือปศาจนั่นเอง ชื่อวาปศาจิลลิกา.
วินิจฉัยในขอวา น ภิกฺขเว รุกฺขสุสิเร นี้ พึงทราบดังนี้:จะจําพรรษาในโพรงไมลวนเทานั้นไมควร. แตจะทํากุฎีมุงบังดวย
แผนกระดานติดประตูสําหรับเขาออกในภายในโรงโพรงไมใหญแลว จําพรรษา
ควรอยู. แมจะตัดตนไม สับฟากปูเรียบไว ทํากระทอมมีกระดานมุงบังบนตอ
ไมแลวจําพรรษาก็ควรเหมือนกัน .
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วินิจฉัยแมในขอวา รุกฺขวิฏปยา นี้ พึงทราบดังนี่วา:จะจําพรรษาสักวาบนคาคบไมลวนไมควร. แตวาพึงผูกเปนรานบน
คาคบไมที่ใหญ แลวทําใหเปนหองมุงบังดวยกระดานบนรานนั้นแลวจําพรรษา
เถิด.
บทวา อเสนาสนเกน ความวา เสนาสนะที่มุงแลวดวยเครื่อง
มุง ๕ ชนิด๑ ชนิดใดชนิดหนึ่ง ติดประตูสําหรับเปดปดไดของภิกษุใดไมมี
ภิกษุนั้นไมควรจําพรรษา.
วินิจฉัยในขอวา น ภิกฺขเว ฉวกุฏิกาย นี้ พึงทราบดังนี้:กระทอมตางชนิด มีเตียงมีแมแครเปนตน ชื่อกระทอมผี. จะจําพรรษา
ในกระทอมผีนั้นไมควร. ก็แควาจะทํากระทอมชนิดอื่นในปาชา แลวจําพรรษา
ควรอยู.
พึงทราบวินิจฉัยแมในขอวา น ภิกฺขเว ฉตฺเต นี้ ดังนี้ .
จะปกรมไวใน ๔ เสา ทําฝารอบ ติดตะปูไวแลว จําพรรษาก็ควร.
กุฎีนั้นชื่อกุฎีรม.
วินิจฉัยแมในบทวา จาฏิยา นี้ พึงทราบดังนี้:จะทํากุฎีดวยกระเบื้องอยางใหญ ตามัยที่กลาวแลวในเรื่องรม
จําพรรษาก็ควร.
เนื้อความแมในขอวา เอวรูปา กติกา นี้ มีดังนี้:กติกาแมอื่นที่ไมเปนธรรมเชนนี้อันใด กติกานั้นไมควรทํา. ลักษณะ
แหงกติกานั้น อันพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลวในมหาวิภังค.
๑. ฎีกาสารตฺถทีปนีวา ปฺจนฺน ฉทนานนฺติ ติณปณฺณอิฏ กสิลาสุธาสงฺขาตาน
ปฺจนฺน
ฉทนาน .
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ขอวา วสฺสาวาโส ปฏิสฺสุโต โหติ ปุริมิกาย มีความวาพระ
อุปนนทศากยบุตร ไดทําปฏิญญาวา เราจักจําพรรษาในวันเขาพรรษาตน ณ
อาวาสของทานทั้งหลาย.
ขอวา ปุริมิกา จ น ปฌฺายติ ความวา การจําพรรษาในอาวาส
ซึ่งไดปฏิญญาไวหาปรากฏไม.
วินิจฉัยในขอวา ปฏิสฺสเว จ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส นี้ พึงทราบ
ดังนี้:ยอมเปนอาบัติเพราะรับคํานี้วา ทานทั้งหลายจงจําพรรษาในที่นี้ตลอด
๓. เดือนนี้ ดังนี้อยางเดียวเทานั้นหามิได ยอมเปนอาบัติทุกกฏ เพราะรับคํา
นั้น ๆ แมโดยนัยเปนตน อยางนี้วา ทานทั้งหลายจงรับภิกษาตลอด ๓ เดือนนี้
ขาพเจาแมทั้ง ๒ จักอยูในที่นี้ จักใหแสดงรวมกัน. ก็ปฏิสสวทุกกฏนั้นแล
ยอมมีเพราะเหตุคือแกลงกลาวใหคลาดในภายหลัง ของภิกษุผูมีจิตบริสุทธิ์ใน
ชั้นตน. แตสําหรับภิกษุผูมีจิตไมบริสุทธิ์ในชั้นเดิม ควรปรับทุกกฏกับปาจิตตีย
คือทุกกฏเพราะรับคํา ปาจิตตียเพราะแกลงกลาวใหคลาด.
วินิจฉัยในขอทั้งหลายมีขอวา โส ตทเหว อกรณีโย เปนตน พึง
ทราบดังนี้:ถาวาภิกษุไมเขาจําพรรษา หลีกไปเสียก็ดี เขาจําพรรษาแลวยัง ๗ วัน
ใหลวงไปภายนอกอาวาส ก็ดี วันเขาพรรษาตนของเธอไมปรากฏดวย เธอ
ตองอาบัติเพราะรับคําดวย. แตวาไมเปนอาบัติแกภิกษุผูเขาพรรษาแลว ไม
ทันใหอรุณขึ้น แมหลีกไปดวยสัตตาหกรณียะในวันนั้นทีเดียว กลับมาภายใน
๗ วัน ก็ถอยคําที่ควรกลาวอะไร จะพึงมีแกภิกษุผูจําพรรษาแลว ๒-๓ วัน
สัตตาหะไปเสียแลวกลับมาภายใน ๗ วัน.
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วินิจฉัยแมในขอวา ทฺวหติห วสิตฺวา นี้ พึงทราบดังนี้:พึงทราบวา ขาดพรรษาเพราะลวงอุปจาระไป ดวยทอดอาลัยไปเสีย
ไมติดกลับเทานั้น. ถายังมีความอาลัยวา เราจักอยู ณ ที่นี่ แตไมเขาพรรษา
เพราะระลึกไมได เสนาสนะที่เธอถือเอาแลว ก็เปนอันถือเอาดวยดี เธอไม
ขาดพรรษา ยอมไดเพื่อปวารณาแท.
วินิจฉัยในขอวา สตฺตาห อนาคตาย ปวารณาย นี้ พึงทราบ
ดังนี้:ยอมควรเพื่อจะไป จําเดิมแตวันขึ้น ๙ ค่ํา จะกลับมาก็ตาม ไมกลับ
มาก็ตาม ไมเปนอาบัติ. คําที่เหลือเปนคําตื้นทั้งนั้น ฉะนี้แล.
อรรถกถาวัสสูปนายิกขันธก จบ
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ปวารณาขันธกะ
เรื่องภิกษุหลายรูป
[๒๒๔] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจา ประทับอยู ณ
พระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น ภิกษุ
มากรูปดวยกัน ซึ่งเคยเห็นรวมคบหากันมา จําพรรษาอยูในอาวาสแหงหนึ่ง
ในโกศลชนบท ภิกษุเหลานั้นจึงไดปรึกษากันวา ดวยวิธีอยางไรหนอ พวกเรา
จึงพรอมเพรียงกัน ปรองดองกัน ไมวิวาทกัน อยูจําพรรษาเปนผาสุก และ
จะไมตองลําบากดวยบิณฑบาต ครั้นแลวไดปรึกษากันตอไปวา หากพวกเรา
จะไมพึงทักทาย จะไมพึงปราศรัยซึ่งกันและกัน รูปใดบิณฑบาตกลับจากบาน
กอน รูปนั้นพึงปูอาสนะจัดหาน้ําลางเทา ตั่งรองเทา กระเบื้องเช็คเทาไว
ลาภาชนะสําหรับถายบิณฑบาตเตรียมตั้งไว จัดตั้งน้ําฉัน น้ําใชไว รูปใด
บิณฑบาตกลับจากบานทีหลัง หากอาหารที่รูปกอนฉันแลวยังมีเหลือ ถาตอง
การ พึงฉัน ถาไมตองการ ก็พึงเททิ้งเสียในสถานอันปราศจากของสีเขียวสด
หรือเทลางเสียในน้ําที่ปราศจากตัวสัตว รูปนั้นพึงรื้ออาสนะ พึงเก็บน้ําลางเทา
ตั่งรองเทา กระเบื้องเช็ดเทา ลางภาชนะสําหรับถายบิณฑบาตเก็บไว เก็บน้ํา
ฉัน น้ําใช กวาดหอฉัน รูปใดเห็นหมอน้ําฉัน หมอน้ําใช หมอน้ําชําระ
วางเปลา รูปนั้นพึงจัดหาไว หากภิกษุนั้นไมสามารถพึงกวักมือเรียกเพื่อนมา
ชวยเหลือกัน แตไมพึงเปลงวาจาเพราะเหตุนั้นเลย ดวยวิธีอยางนี้แล พวกเรา
จึงจะพรอมเพรียงกัน ปรองดองกัน ไมวิวาทกัน อยูจําพรรษาเปนผาสุก. และ
จะไมตองลําบากดวยบิณฑบาต ครั้นแลวภิกษุเหลานั้น ไมทักทายไมปราศรัย
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ตอกันและกัน ภิกษุรูปใดบิณฑบาตกลับจากบานกอน ภิกษุรูปนั้นปูอาสนะ
จัดหาน้ําลางเทา ตั่งรองเทา กระเบื้องเช็ดเทาไว ลางภาชนะสําหรับถาย
บิณฑบาต เตรียมตั่งไว จัดตั้งน้ําฉันนําใชไว ภิกษุรูปใดบิณฑบาตกลับจาก
บานทีหลัง หากอาหารที่รูปกอนฉันแลว ยังมีเหลือ ถาตองการ ก็ฉัน ถาไม
ตองการก็เททิ้งเสียในสถานที่อันปราศจากของเขียวสด หรือเทลางเสียในน้ําอัน
ปราศจากตัวสัตว ภิกษุนั้นรื้ออาสนะ เก็บน้ําลางเทา ตั่งรองเทา กระเบื้อง
เช็ดเทา ลางภาชนะสําหรับถายบิณฑบาตเก็บไว เก็บน้ําฉันน้ําใช กวาดหอฉัน
ภิกษุรูปใดเห็นหมอน้ําฉัน หมอน้ําใช หรือ หมอน้ําชําระวางเปลา ภิกษุรูปนั้น
ก็จัดหาไว หากภิกษุนั้นไมสามารถ ก็กวักมือเรียกเพื่อนภิกษุมาชวยเหลือกัน
แตไมเปลงวาจา เพราะเหตุนั้นเลย.
ธรรมเนียมเขาเฝา
[๒๒๕] ก็การที่ภิกษุทั้งหลายออกพรรษาแลว เขาเฝาพระผูมีพระภาคเจานั่นเปนประเพณี ครั้นภิกษุเหลานั้นจําพรรษาโดยลวงไตรมาสแลว
เก็บงําเสนาสนะ ถือบาตรจีวร หลีกไปโดยมรรคา อันจะไปสูพระนครสาวัตถี
ถึงพระนครสาวัตถี และพระเขตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี โดยลําดับ
แลว เขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา ถวายบังคมนั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
อนึ่งการที่พระผูมีพระภาคเจาทั้งหลาย ทรงปราศรัยกับพระอาคันตุกะ
ทั้งหลาย นั่นเปนพุทธประเพณี.
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามภิกษุเหลานั้นวา ดูกอนภิกษุทั้ง
หลายรางกายของพวกเธอยังพอทนไดหรือ ยังพอใหเปนไปไดหรือ พวกเธอ
เปนผูพรอมเพรียงกัน ปรองดองกัน ไมวิวาทกัน อยูจําพรรษาเปนผาสัก
และไมลําบากดวยบิณฑบาต หรือ ?
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ภิกษุเหลานี้นั้นกราบทูลวา ยังพอทนได พระพุทธเจาขา ยังพอใหเปน
ไปได พระพุทธเจาขา อนึ่ง พวกขาพระพุทธเจาเปนผูพรอมเพรียงกัน
ปรองดองกัน ไมวิวาทกัน อยูจําพรรษาเปนผาสุก และไมลําบากดวยบิณฑบาต
พระพุทธเจาขา.
พุทธประเพณี
พระตถาคตทั้งหลาย ทรงทราบอยู ยอมตรัสถามก็มี ทรงทราบอยู
ยอมไมตรัสถามก็มี ทรงทราบกาลแลวตรัสถาม ทรงทราบกาลแลวไมตรัสถาม
พระตถาคตทั้งหลายยอมตรัสถามสิ่งที่ประกอบดวยประโยชน ไมตรัสถามสิ่งที่
ไมประกอบดวยประโยชน ในสิ่งที่ไมประกอบดวยประโยชน พระองคทรงกําจัด
ดวยขอปฏิบัติ พระผูมีพระภาคพุทธเจาทั้งหลาย ยอมทรงสอบถามภิกษุทั้ง
หลายดวย อาการ ๒ อยาง คือ จักทรงแสดงธรรมอยางหนึ่ง จักทรงบัญญัติ
สิกขาบทแกพระสาวกทั้งหลายอยางหนึ่ง.
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามภิกษุเหลานั้นวา ดูกอนภิกษุทั้ง
หลายพวกเธอเปนผูพรอมเพรียงกัน ปรองดองกัน ไมวิวาทกัน อยูจําพรรษา
เปนผาสุก และไมลําบากดวยบิณฑบาต ดวยวิธีการอยางไร ?
ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา พระพุทธเจาขา พวกขาพระพุทธเจา บรรดา
ที่นั่งเฝา ณ ที่นี้เปนภิกษุซึ่งเคยเห็นคบหากันมา จํานวนมากดวยกัน ได
จําพรรษาอยูในอาวาสแหงหนึ่ง ในโกศลชนบท พวกขาพระพุทธเจาเหลานั้น
ไดปรึกษากันวา ดวยวิธีอยางไรหนอ พวกเราจึงจะพรอมเพรียงกัน ปรองดอง
กัน ไมวิวาทกัน อยูจําพรรษาเปนผาสุก และจะไมตองลําบากดวยบิณฑบาต
พวกขาพระพุทธเจานั้นไดปรึกษากันตอไปวา หากพวกเราจะไมพึงทักทาย จะ
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ไมพึงปราศรัยซึ่งกันและกัน รูปใดบิณฑบาตกลับจากบานกอน รูปนั้นพึง
ปูอาสนะ จัดหาน้ําลางเทา ตั่งรองเทา กระเบื้องเช็คเทาไว ลางภาชนะสําหรับ
ถายบิณฑบาตเตรียมตั้งไว จัดตั้งน้ําฉันน้ําใชไว รูปใดบิณฑบาตกลับจากบาน
ทีหลัง หากอาหารที่รูปกอน ฉันแลวยังมีเหลือ ถาตองการ พึงฉัน ถาไม
ตองการ ก็พึงเททิ้งเสียในสถานอันปราศจากของเขียวสด หรือเทลางเสียในน้ํา
ที่ปราศจากตัวสัตว รูปนั้นพึงรื้ออาสนะ เก็บน้ําลางเทา ตั้งรองเทา กระเบื้อง
เช็คเทา ลางภาชนะสําหรับถายบิณฑบาตเก็บไว เก็บน้ําฉันน้ําใช กวาดหอฉัน
รูปใดเห็นหมอน้ําฉัน หมอน้ําใช หมอน้ําชําระวางเปลา รูปนั้นพึงจัดหาไว
หากภิกษุนั้นไมสามารถ พึงกวักมือเรียกเพื่อน มาชวยเหลือกัน แตไมพึงเปลงวาจาเพราะเหตุนั้นเลย ดวยวิธีอยางนี้แล พวกขาพระพุทธเจาจึงจะพรอมเพรียง
กัน ปรองดองกัน ไมวิวาทกัน อยูจําพรรษาเปนผาสุก และจะไมตองลําบากดวย
บิณฑบาต พระพุทธเจาขา. ครั้นแลวพวกขาพระพุทธเจาจึงไมทักทาย ไม
ปราศรัยตอกันและกัน ภิกษุรูปใดบิณฑบาตกลับจากบานกอน ภิกษุรูปนั้นยอม
ปูอาสนะไว จัดหาน้ําลางเทา ตั่งรองเทา กระเบื้องเช็ดเทาไว ลางภาชนะ
สําหรับถายบิณฑบาต เตรียมตั่งไว จัดตั้งน้ําฉันน้ําใชไว ภิกษุรูปใดบิณฑบาต
กลับจากบานทีหลัง หากอาหารที่รูปกอนฉันแลวยังมีเหลือ ถาตองการก็ฉัน
ถาไมตองการ ก็เททิ้งเสียในสถานอันปราศจากของเขียวสด หรือเทลางเสียใน
น้ําอันปราศจากตัวสัตว ภิกษุรูปนั้นยอมรื้ออาสนะ เก็บน้ําลางเทา ตั่งรองเทา
กระเบื้องเช็คเทา ลางภาชนะสําหรับถายบิณฑบาตเก็บไว เก็บน้ําฉันน้ําใช กวาด
หอฉัน ภิกษุรูปใดเห็นหมอน้ําฉัน หมอน้ําใช หรือหมอน้ําชําระวางเปลาภิกษุ
รูปนั้นก็จัดหาไว หากภิกษุรูปนั้นไมสามารถก็กวักมือเรียกเพื่อนมาชวยเหลือกัน
แตไมพึงเปลงวาจาเพราะเหตุนั้นเลย ดวยวิธีอยางนี้แล พวกขาพระพุทธเจาจึง
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เปนผูพรอมเพรียงกัน ปรองดองกัน ไมวิวาทกัน อยูจําพรรษาเปนผาสุก
และไมตองลําบากดวยบิณฑบาต พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียน
[๒๒๖] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดู
กอนภิกษุทั้งหลาย ขาววา โมฆบุรุษพวกนี้เปนผูอยูจําพรรษาไมผาสุกเลย ยัง
ยืนยันวาอยูจําพรรษาเปนผาสุก ขาววา โมฆบุรุษพวกนี้ เปนผูอยูจําพรรษา
อยางปสุสัตวอยูรวมกันแท ๆ ยังยืนยันวาอยูจําพรรษาเปนผาสุก ขาววา โมฆบุรุษพวกนี้เปนผูอยูจําพรรษาอยางแพะอยูรวมกันแท ๆ ยังยืนยันวาอยู
จําพรรษาเปนผาสุก ขาววา โมฆบุรุษพวกนี้เปนผูอยูจําพรรษาอยางคนประมาท
อยูรวมกันแท ๆ ยังยืนยันวาอยูจําพรรษาเปนผาสุก.
ทรงหามมูควัตร ติตถิยสมาทาน
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เหตุไฉน โมฆบุรุษพวกนี้จึงไดถือมูควัตร ซึ่ง
พวกเดียรถียถือกัน การกระทําของโมฆบุรุษเหลานั้นนั่น ไมเปนไปเพื่อความ
เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ... ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุ
ทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั่งหลาย ภิกษุไมพึงสมาทานมูควัตรที่พวกเดียรถีย
สมาทานกัน รูปใดสมาทาน ตองอาบัติทุกกฎ.
พระพุทธนุญาตปวารณา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุทั้งหลายอยูจําพรรษา แลว
ปวารณาดวยเหตุ ๓ สถานคือ ดวยไดเห็น ๑ ดวยไดฟง ๑ ดวยสงสัย ๑ การ
ปวารณานั้นจักเปนวิธีเหมาะสมเพื่อวากลาวกันและกัน และเปนวิธีออกจากอาบัติ
เปนวิธีเคารพพระวินัยของพวกเธอ.
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วิธีปวารณา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงปวารณา อยางนี้
ภิกษุผูฉลาด ผูสมารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา
วาดังนี้:สัพพสังคาหิกาญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา วันนี้เปนวันปวารณา ถา
ความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงปวารณา.
ภิกษุผูเถระพึงหมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระโหยงประคองอัญชลี
แลวกลาวปวารณาอยางนี้ วาดังนี้:เตวาจิกาปวารณา
เธอทั้งหลาย ฉันปวารณาตอสงฆดวยไดเห็นก็ดี ดวยไดฟง
ก็ดี ดวยสงสัยก็ดี ขอเธอทั้งหลายจงอาศัยความกรุณาวากลาวฉัน
ฉันเห็นอยูจักทําคืนเสีย.
เธอทั้งหลาย แมครั้งที่สอง ฉันปวารณาตอสงฆ ดวยไดเห็น
ก็ดี ดวยไดฟงก็ดี ดวยสงสัยก็ดี ขอเธอทั้งหลายจงอาศัยความกรุณา
วากลาวฉัน ฉันเห็นอยูจักทําคืนเสีย.
เธอทั้งหลาย แมครั้งที่สาม ฉันปวารณาตอสงฆ ดวยได
เห็นก็ดี ดวยไดฟงก็ดี ดวยสงสัยก็ดี ขอเธอทั้งหลายจงอาศัยความ
กรุณาวากลาวฉัน ฉันเห็นอยูจักทําคืนเสีย.
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ภิกษุผูนวกะพึงหมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระโหยงประคองอัญชลี
แลว กลาวปวารณาอยางนี้ วาดังนี้:ทานเจาขา ขาพเจาปวารณาตอสงฆดวยไดเห็นก็ดี ดวยได
ฟงก็ดี ดวยสงสัยก็ดี ขอทานทั้งหลายจงอาศัยความกรุณาวากลาว
ขาพเจา ๆ เห็นอยูจักทําคืนเสีย.
ทานเจาขา แมครั้งที่สอง ขาพเจาปวารณาตอสงฆ ดวยได
เห็นก็ดี ดวยไดฟงก็ดี ดวยสงสัยก็ดี ขอทานทั้งหลายจงอาศัยความ
กรุณาวากลาวขาพเจา ๆ เห็นอยูจักทําคืนเสีย.
ทานเจาขา แมครั้งที่สาม ขาพเจาปวารณาตอสงฆ ดวยได
เห็นก็ดี ดวยไดฟงก็ดี ดวยสงสัยก็ดี ขอทานทั้งหลายจงอาศัยความ
กรุณาวากลาวขาพเจา ๆ เห็นอยูจักทําคืนเสีย.
พระพุทธานุญาตใหนั่งกระโหยงปวารณา
[๒๒๗] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียเมื่อภิกษุผูเถระทั้งหลายนั่ง
กระโหยงปวารณาอยู ยังนั่งอยูบนอาสนะ บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย ตางก็
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคีย เมื่อภิกษุผูเถระทั้งหลายนั่ง
กระโหยงปวารณาอยู จึงไดนั่งอยูบนอาสนะเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระ
ผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาพระฉัพพัคคีย เมื่อภิกษุผูเถระทั้งหลายนั่งกระโหยงปวารณาอยู ยังนั่งบน
อาสนะจริงหรือ ?
ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
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พระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไฉนโมฆบุรุษ
พวกนั้น เมื่อภิกษุผูเถระทั้งหลายนั่งกระโหยงปวารณาอยู จึงไดนั่งอยูบนอาสนะ
เลา การกระทําของโมฆบุรุษเหลานั้นนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของ
ชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส . . . ครั้นแลว ทรงทําธรรมีกถา รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั่งหลาย เมื่อบรรดาภิกษุผูเถระนั่งกระโหยงปวารณาอยู ภิกษุไมพึง
นั่งบนอาสนะ รูปใดนั่งตองอาบัติทุกกฏ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให
ภิกษุทุกรูปนั่งกระโหยงปวารณา.
สมัยตอมา พระเถระรูปหนึ่งชราทุพพลภาพ นั่งกระโหยงรอคอยอยู
จนกวาภิกษุทั้งหลายจะปวารณาเสร็จทุกรูป ไดเปนลมลมลง ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย เราอนุญาตใหนั่งกระโหยงในระหวางที่ยังปวารณา และอนุญาตใหภิกษุ
ปวารณาแลวนั่งบนอาสนะ.
วันปวารณามี ๒
[๒๒๘] ครั้งนั้นแล ภิกษุทั้งหลายสงสัยวา วันปวารณามีกี่วัน จึง
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ รับสั่งวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย วัน
ปวารณานี้มี ๒ คือ วัน ๑๔ ค่ํา วัน ๑๕ ค่ํา ดูกอนภิกษุทั้งหลายวันปวารณา
มี ๒ เทานี้แล.
อาการที่ทําปวารณามี ๔
ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายสงสัยวา อาการที่ทําปวารณามีเทาไรหนอ จึง
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ
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ทั้งหลายอาการที่ทําปวารณานี้มี ๔ คือ การทําปวารณาเปนวรรคโดยอธรรม ๑
การทําปวารณาพรอมเพรียงกันโดยอธรรม ๑ การทําปวารณาเปนวรรคโดย
ธรรม ๑ การทําปวารณาพรอมเพรียงกันโดยธรรม ๑.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในการทําปวารณา ๔ นั้น การทําปวารณานี้ใด
เปนวรรคโดยอธรรม การทําปวารณาเห็นปานนั้น ไมควรทํา และเราก็ไม
อนุญาต.
การทําปวารณานี้ใดที่พรอมเพรียงกันโดยอธรรม การทําปวารณาเห็น
ปานนั้น ไมควรทํา และเราก็ไมอนุญาต.
การทําปวารณานี้ใดที่เปนวรรคโดยธรรม การทําปวารณาเห็นปานนั้น
ไมควรทํา และเราก็ไมอนุญาต.
การทําปวารณานี้ใดที่พรอมเพรียงกันโดยธรรม การทําปวารณาเห็น
ปานนั้น ควรทํา และเราก็อนุญาต.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล พวกเธอพึงทําในใจวา จักทํา
ปวารณากรรม ชนิดที่พรอมเพรียงกันโดยธรรม ดังนี้ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
พวกเธอพึงศึกษาอยางนี้แล.
พระพุทธานุญาตใหนําปวารณาของภิกษุอาพาธมา
[๒๒๙] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสงกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงประชุมกัน สงฆจักปวารณา เมื่อพระผูมีพระภาคเจา
ตรัสอยางนี้แลว ภิกษุรูปหนึ่งไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ยังมีภิกษุ
อาพาธอยู เธอมาไมไดพระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุ
อาพาธมอบปวารณา.
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วิธีมอบปวารณา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แล พึงมอบอยางนี้:ภิกษุอาพาธนั้น พึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา
นั่งกระโหยงประคองอัญชลีแลว กลาวคํามอบปวารณาอยางนี้วา:ขาพเจาขอนอบปวารณา ขอทานจงนําปวารณาของขาพเจา
ไป ขอทานจงปวารณาแทนขาพเจา.
ภิกษุรับดวยกาย รับดวยวาจา รับดวยกายดวยวาจาก็ได เปนอันภิกษุ
อาพาธมอบปวารณาแลว ไมรับดวยกาย ไมรับดวยวาจา ไมรับดวยกายดวย
วาจา ไมเปนอันภิกษุ อาพาธมอบปวารณา หากไดภิกษุ ผูรับอยางนี้ นั่งเปนการ
ดี หากไมได ภิกษุทั้งหลาย พึงใชเตียงหรือตั่งหามภิกษุอาพาธนั้นมาในทาม
กลางสงฆแลว ปวารณา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย หากพวกภิกษุผูพยาบาลไข มีความคิดเห็นอยาง
นี้วา หากพวกเราจักยายภิกษุอาพาธ อาพาธจักกําเริบหนัก หรือมิฉะนั้นจักถึง
มรณภาพดังนี้ ไมพึงยายภิกษุอาพาธ สงฆพึงไปปวารณาในสํานักภิกษุอาพาธ
นั้น แตสงฆเปนวรรคไมพึงปวารณา หากขืนปวารณา ตองอาบัติทุกกฏ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปวารณาแลว หากภิกษุผู
นําปวารณาหลบไปเสียจากที่นั่นแล ภิกษุอาพาธพึงมอบปวารณาแกรูปอื่น.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปวารณาแลว หากภิกษุผูนํา
ปวารณาสึกเสีย ณ ที่นั้นแหละ. . .ถึงมรณภาพ ปฏิญาณเปนสามเณร ปฏิญาณ
เปนผูบอกลาสิกขา ปฏิญาณเปนผูตองอันติมวัตถุ ปฏิญาณเปนผูวิกลจริต
ปฏิญาณเปนผูมีจิตฟุงซาน ปฏิญาณเปนผูกระสับกระสายเพราะเวทนา ปฏิญาณ
เปนผูถูกสงฆยกเสียฐานไมเห็นอาบัติ ปฏิญาณเปนผูถูกสงฆยกเสียฐานไมทําคืน

พระวินัยปฎก มหาวรรค เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 578
อาบัติ ปฏิญาณเปนผูถูกสงฆยกเสียฐานไมสละคืนทิฏฐิอันลามก ปฏิญาณเปน
บัณเฑาะก ปฏิญาณเปนไถยสังวาส ปฏิญาณเปนผูเขารีดเดียรถีย ปฏิญาณเปน
ดิรัจฉาน ปฏิญาณเปนผูฆามารดา ปฏิญาณเปนผูฆาบิดา ปฏิญาณเปนผาฆา
พระอรหันต ปฏิญาณเปนผูประทุษรายภิกษุณี ปฏิญาณเปนผูทําลายสงฆ
ปฏิญาณเปนผูทํารายพระศาสดาจนถึงหอพระโลหิต ปฏิญาณเปนอุภโคพยัญชนก
ภิกษุอาพาธจึงมอบปวารณาแกรูปอื่น.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปวารณาแลว หากภิกษุผูนํา
ปวารณาหลบไปเสียในระหวางทาง ปวารณาไมเปนอันนํามา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปวารณาแลว หากภิกษุผู
นําปวารณาสึกเสียในระหวางทาง ถึงมรณภาพ ...ปฏิญาณเปนอุภโตพยัญชนก็
ปวารณาไมเปนอันนํามา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปวารณาแลว หากภิกษุผู
นําปวารณาเขาประชุมสงฆแลว หลบไปเสีย ปวารณาเปนอันนํามาแลว.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปวารณาแลว หากภิกษุผูนํา
ปวารณาเขาประชุมสงฆแลวสึกเสีย ถึงมรณภาพ...ปฏิญาณเปนอุภโตพยัญชนก
ปวารณาเปนอันนํามาแลว.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปวารณาแลว หากภิกษุผู
นําปวารณาเขาประชุมสงฆแลว หลับเสียมิไดบอก ปวารณาเปนอันนํามาแลว
ภิกษุผูนําปวารณา ไมตองอาบัติ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปวารณาแลว หากภิกษุผูนํา
ปวารณาเขาประชุมสงฆแลว เขาสมาบัติ มิไดบอก ปวารณาเปนอันนํามาแลว
ภิกษุผูนําปวารณา ไมตองอาบัติ.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปวารณาแลว หากภิกษุผูนํา
ปวารณาเขาประชุมสงฆแลว เผลอไปไมไดบอก ปวารณาเปนอันนํามาแลว
ภิกษุผูนําปวารณา ไมตองอาบัติ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปวารณาแลว หากภิกษุผูนํา
ปวารณาเขาประชุมสงฆแลว แกลงไมบอก ปวารณาเปนอันนํามาแลว แต
ภิกษุผูนําปวารณา ตองอาบัติทุกกฎ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในวันปวารณา เราอนุญาตใหภิกษุผูมอบปวารณา
มอบฉันทะดวย เผื่อสงฆจะมีกรณียกิจ.
หมูญาติเปนตนจับภิกษุ
[๒๓๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ถึงวันปวารณา หมูญาติไดจับภิกษุรูปหนึ่งไว
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ รับสั่งกะภิกษุทั้งหลาย
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ในวันปวารณา พวกญาติจับภิกษุในศาสนานี้ไว
หมูญาติเหลานั้น อันภิกษุทั้งหลายพึงวากลาวอยางนี้วา ทานทั้งหลาย ขอพวก
ทานกรุณาปลอยภิกษุรูปนี้สักครูหนึ่ง พอภิกษุรูปนี้ปวารณาเสร็จ หากไดการ
ขอรองอยางนี้ นั่นเปนการดี หากไมได หมูญาติเหลานั้น อันภิกษุทั้งหลาย
พึงวากลาวอยางนี้วา ทานทั้งหลายขอพวกทานกรุณารออยู ณ ที่ควรสวนขาง
หนึ่งสักครูกอน พอภิกษุรูปนี้มอบปวารณาเสร็จ หากไดการขอรองอยางนี้
นั่นเปนการดี หากไมไดพึงวากลาวอยางนี้วาทานทั้งหลาย ขอพวกทานกรุณา
นําภิกษุนี้ไปนอกสีมาสักครูหนึ่ง พอสงฆปวารณาเสร็จ ถาไดการขอรองอยาง
นี้ นั่นเปนการดี หากไมได สงฆเปนวรรคไมพึงปวารณา หากขืนปวารณา
ตองอาบัติทุกกฏ.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในวันปวารณา พระราชาทั้งหลายไดจับ
ภิกษุในศาสนานี้ไว . . . พวกโจรไดจับ. . .พวกนักเลงไดจับ . . .พวกภิกษุที่เปน
ขาศึกไดจับภิกษุในศาสนานี้ไว พวกนั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงวากลาวอยางนี้วา
ทานทั้งหลายขอพวกทานกรุณาปลอยภิกษุนี้สักครูหนึ่ง พอภิกษุรูปนี้ปวารณา
เสร็จ หากไดการขอรองอยางนี้ นั่นเปนการดี หากไมได พวกนั้นอันภิกษุ
ทั้ง ๆ หลาย พึงวากลาวอยางนี้วา ทานทั้งหลายขอพวกทานกรุณารออยู ณ ที่ควร
ณ สวนขางหนึ่งสักครูกอน พอภิกษุนี้มอบปวารณาเสร็จ หากไดการขอรองอยางนี้
นั่นเปนการดี หากไมไดพวกนั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงวากลาวอยางนี้วา ทาน
ทั้งหลาย ขอพวกทานกรุณาพาภิกษุรูปนี้ ไปนอกสีมาสักครูหนึ่ง พอสงฆปวารณา
เสร็จ หากไดการขอรองอยางนั้นนั่นเปนการดี หากไมได สงฆเปนวรรคไม
พึงปวารณา หากขืนปวารณา ตองอาบัติทุกกฏ.
สงฆปวารณาพระ ๕ รูป
[๒๓๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันปวารณา มี
ภิกษุอยูดวยกัน ๕ รูป ภิกษุเหลานั้นจึงไดมีความปริวิตกวา พระผูมีพระ
ภาคเจาทรงบัญญัติไววา พึงปวารณาเปนการสงฆ ก็พวกเรามีอยูเพียง ๕
รูป จะพึงปวารณากันอยางไรหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ
ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุ ๕ รูป
ปวารณาเปนการสงฆ.
คณะปวารณาพระ ๔ รูป
สมัยตอมา ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันปวารณา มีภิกษุอยูดวยกัน ๔
รูป ภิกษุเหลานั้นจึงไดมีความปริวิตกวา พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตให
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ภิกษุ ๕ รูป ปวารณาเปนการสงฆ ก็พวกเรามีอยูเพียง ๔ รูป จะพึงปวารณา
กันอยางไรหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตแก
ภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุ ๔ รูป ปวารณาตอ
กัน.
วิธีทําคณะปวารณา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุทั้งหลายพึงปวารณาอยางนี้:ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหภิกษุเหลานั้น ทราบดวยญัตติกรรมวาจาวา.
ญัตติกรรมวาจา
ขอทานทั้งหลายจงพึงขาพเจา วันนี้เปนวันปวารณา ถาความ
พรอมพรั่งของทานทั้งหลายถึงที่แลว เราทั้งหลายพึงปวารณากันเถิด.
ภิกษุผูเถระพึงหมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระโหยงประคองอัญชลี
แลวกลาวคําปวารณาตอภิกษุเหลานั้นอยางนี้วา:คําปวารณา
เธอ ฉันปวารณาตอทานทั้งหลาย ดวยไดเห็นก็ดี ดวยได
ฟงก็ดี ดวยสงสัยก็ดี ขอทานทั้งหลายจงอาศัยความกรุณาวากลาว
ฉัน ฉันเห็นอยูจักทําคืนเสีย.
เธอ ฉันปวารณาตอทานทั้งหลาย แมครั้งที่สอง ดวยไดเห็น
ก็ดี ดวยไดฟงก็ดี ดวยสงสัยก็ดี ขอทานทั้งหลายจงอาศัยความ
กรุณาวากลาวฉัน ฉันเห็นอยูจักทําคืนเสีย.
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เธอ ฉันปวารณาตอทานทั้งหลาย แมครั้งที่สาม ดวยได
เห็นก็ดี ดวยไดฟงก็ดี ดวยสงสัยก็ดี ขอทานทั้งหลายจงอาศัยความ
กรุณาวากลาวฉัน ฉันเห็นอยูจักทําคืนเสีย.
ภิกษุผูนวกะพึงหมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระโหยงประคองอัญชลี
แลวกลาวคําปวารณาตอภิกษุเหลานั้นอยางนี้วา:ทานเจาขา ผมปวารณาตอทานทั้งหลาย ดวยไดเห็นก็ดี
ดวยไดฟงก็ดี ดวยสงสัยก็ดี ขอทานทั้งหลายจงอาศัยความกรุณาวา
กลาวผม ผมเห็นอยูจักทําคืนเสีย.
ทานเจาขา ผมปวารณาตอทานทั้งหลาย แมครั้งที่สอง ดวย
ไดเห็นก็ดี ดวยไดฟงก็ดี ดวยสงสัยก็ดี ขอทานทั้งหลายจงอาศัย
ความ กรุณาวากลาวผม ผมเห็นอยูจักทําคนเสีย.
ทานเจาขา ผมปวารณาตอทานทั้งหลาย แมครั้งที่สาม ดวย
ไดเห็นก็ดี ดวยไดฟงก็ดี ดวยสงสัยก็ดี ขอทานทั้งหลายจงอาศัย
ความกรุณาวากลาวผม ผมเห็นอยูจักทําคืนเสีย.
คณะปวารณาพระ ๓ รูป
สมัยตอมา ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันปวารณามีภิกษุอยูดวยกัน ๓ รูป
ภิกษุเหลานั้น จึงไดมีความปริวิตกวา พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตใหภิกษุ ๕
รูป ปวารณาเปนการสงฆ ใหภิกษุ ๔ รูป ปวารณาตอกัน ก็พวกเรามีอยูดวย
กัน ๓ รูป จะพึงปวารณากันอยางไรหนอ แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
ใหภิกษุ ๓ รูป ปวารณาตอกัน.
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วิธีทําคณะปวารณา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุทั้งหลายพึงปวารณาอยางนี้:ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหภิกษุเหลานั้น ทราบดวยญัตติกรรมวาจา:ญัตติกรรมวาจา
ขอทานทั้งหลายจงฟงขาพเจา วันนี้เปนวันปวารณา ถาความ
พรอมพรั่งของทานทั้งหลายถึงที่แลว พวกเราพึงปวารณากันเถิด.
ภิกษุผูเถระพึงหมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระโหยงประคองอัญชลี
แลวกลาวคําปวารณาตอภิกษุเหลานั้นอยางนี้ วาดังนี้:คําปวารณา
เธอ ฉันปวารณาตอเธอทั้งหลาย ดวยไดเห็นก็ดี ดวยได
ฟงก็ดี ดวยสงสัยก็ดี ขอเธอทั้งหลายจงอาศัยความกรุณาวากลาวฉัน
ฉันเห็นอยูจักทําคืนเสีย.
เธอ ฉันปวารณาตอเธอทั้งหลาย แมครั้งที่สอง ดวยไดเห็น
ก็ดี ดวยไดฟงก็ดี ดวยสงสัยก็ดี ขอเธอทั้งหลายจงอาศัยความกรุณา
วากลาวฉัน ฉัน เห็นอยูจักทําคืนเสีย.
เธอ ฉันปวารณาตอเธอทั้งหลาย แมครั้งที่สาม ดวยไดเห็น
ก็ดี ดวยไดฟงก็ดี ดวยสงสัยก็ดี ขอเธอทั้งหลายจงอาศัยความกรุณา
วากลาวฉัน ฉัน เห็นอยูจักทําคืนเสีย.
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ภิกษุผูนวกะพึงหมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระโหยงประคองอัญชลี
แลว กลาวคําปวารณาตอภิกษุเหลานั้นอยางนี้วา:ทานเจาขา ขาพเจาปวารณาตอทานทั้งหลาย ดวยไดเห็นก็
ดี ดวยไดฟงก็ดี ดวยสงสัยก็ดี ขอทานทั้งหลายจงอาศัยความกรุณา
วากลาวขาพเจา ขาพเจาเห็นอยูจักทําคืนเสีย.
ทานเจาขา ขาพเจาปวารณาตอทานทั้งหลาย แมครั้งที่สอง
ดวยไดเห็นก็ดี ดวยไดฟงก็ดี ดวยสงสัยก็ดี ขอทานทั้งหลายจง
อาศัยความกรุณาวากลาวขาพเจา ขาพเจาเห็นอยูจักทําคืนเสีย.
ทานเจาขา ขาพเจาปวารณาตอทานทั้งหลาย แมครั้งที่สาม
ดวยไดเห็นก็ดี ดวยไดฟงก็ดี ดวยสงสัยก็ดี ขอทานทั้งหลายจง
อาศัยความกรุณาวากลาวขาพเจา ขาพเจาอยูจักทําคืนเสีย.
คณะปวารณา พระ ๒ รูป
สมัยตอมา ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันปวารณา มีภิกษุอยูดวยกัน ๒
รูป จึงภิกษุทั้งสามนั้นไดมีความปริวิตกวา พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตให
ภิกษุ ๕ รูป ปวารณาเปนการสงฆ ใหภิกษุ รูปปวารณาตอกัน ใหภิกษุ ๓
รูป ปวารณาตอกัน ก็เรามีอยูดวยกัน ๒ รูป จะพึงปวารณากันอยางไรหนอ
แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุ 6 รูปปวารณาตอกัน.
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วิธีทําคณะปวารณา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุทั้งสองพึงปวารณาอยางนี้:ภิกษุผูเถระพึงหมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระโหยงประคองอัญชลี
แลวกลาวคําปวารณาตอภิกษุผูนวกะอยางนี้ วาดังนี้:เธอ ฉันปวารณาตอเธอ ดวยไดเห็นก็ดี ดวยไดฟงก็ดี ดวย
สงสัยก็ดี ขอเธอจงอาศัยความกรุณาวากลาวฉัน ฉันเห็นอยู จักทํา
คืนเสีย.
เธอ ฉันปวารณาตอเธอ แมครั้งที่สอง ดวยไดเห็นก็ดี ดวย
ไดฟงก็ดี ดวยสงสัยก็ดี ขอเธอจงอาศัยความกรุณาวากลาวฉัน
ฉันเห็นอยู จักทําคืนเสีย.
เธอ ฉันปวารณาตอเธอ แมครั้งที่สาม ดวยไดเห็นก็ดี ดวย
ไดฟงก็ดี ดวยสงสัยก็ดี ขอเธอจงอาศัยความกรุณาวากลาวฉัน ฉัน
เห็นอยู จักทําคืนเสีย.
ภิกษุผูนวกะพึงหมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระโหยงประคองอัญชลี
แลวกลาวคําปวารณาตอภิกษุผูเถระอยางนี้ วาดังนี้:ทาน ผมปวารณาตอทาน ดวยไดเห็นก็ดี ดวยไดฟงก็ดี
ดวยสงสัยก็ดี ขอทานจงอาศัยความกรุณาวากลาวผม ผมเห็นอยู
จักทําคืนเสีย.
ทาน ผมปวารณาตอทาน แมครั้งที่สอง ดวยไดเห็นก็ดี
ดวยไดฟงก็ดี ดวยสงสัยก็ดี ขอทานจงอาศัยความกรุณาวากลาวผม
ผมเห็นอยู จักทําคืนเสีย.
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ทาน ผมปวารณาตอทาน แมครั้งที่สาม ดวยไดเห็นก็ดี
ดวยไดฟงก็ดี ดวยสงสัยก็ดี ขอทานจงอาศัยความกรุณาวากลาวผม
ผมเห็นอยู จักทําคืนเสีย.
อธิษฐานปวารณา
สมัยตอมา ในอาวาสแหงหนึ่งถึงวันปวารณา มีภิกษุอยูรูปเดียว จึง
ภิกษุนั้นไดมีความปริวิตกวา พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตใหภิกษุ ๕ รูป
ปวารณาเปนการสงฆใหภิกษุ ๔ รูป ปวารณาตอกัน ใหภิกษุ ๓ รูป ปวารณา
ตอกัน ใหภิกษุ ๒ รูป ปวารณาตอกัน ก็เราอยูรูปเดียว จะพึงปวารณาได
อยางไรหนอ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันปวารณา มี
ภิกษุในศาสนานี้อยูรูปเดียว ภิกษุนั้นพึงกวาดสถานที่เปนที่ไปมาแหงภิกษุ
ทั้งหลาย คือ จะเปนโรงฉัน มณฑปหรือโคนคนไม ก็ตาม แลวจัดตั้งน้ําฉัน
น้ําใชไว ปูอาสนะ ตามประทีป แลวนั่งรออยู หากมีภิกษุเหลาอื่นมา พึง
ปวารณารวมกับพวกเธอ หากไมมีมา พึงอธิฐานวา ปวารณาของเราวันนี้
หากไมอธิษฐาน ตองอาบัติทุกกฏ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในอาวาสที่มีภิกษุอยูดวยกัน ๕ รูป จะนําปวารณา
ของภิกษุรูปหนึ่งมาแลว ๔ รูปปวารณาเปนการสงฆไมได หากขืนปวารณา
ตองอาบัติทุกกฏ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในอาวาสที่มีภิกษุอยูดวยกัน ๔ รูป จะนําปวารณา
ของภิกษุรูปหนึ่งมา แลว ๓ รูปปวารณาตอกันไมได หากขืนปวารณา ตอง
อาบัติทุกกฏ.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในอาวาสที่มีภิกษุอยูดวยกัน ๓ รูป จะนําปวารณา
ของภิกษุรูปหนึ่งมาแลว ๒ รูปปวารณาตอกันไมไดหาก. ขืนปวารณา ตองอาบัติ
ทุกกฏ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลายในอาวาสที่มีภิกษุอยูดวยกัน ๒ รูป จะนําปวารณา
ของภิกษุรูปหนึ่งมาแลวอีกรูปหนึ่งอธิษฐานไมได หากขืนอธิษฐาน ตองอาบัติ
ทุกกฏ.
แสดงอาบัติกอนปวารณา
[๒๓๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งตองอาบัติ ในวันปวารณา
เธอไดติดสงสัยในขณะนั้นวา พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติไววา ภิกษุมีอาบัติ
ติดตัวไมพึงปวารณา ดังนี้ ก็เราเปนผูตองอาบัติแลว จะพึงปฏิบัติอยางไรหนอ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา 6 ตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในศาสนานี้ ตองอาบัติในวันปวารณา ภิกษุนั้นพึง
เขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระโหยง ประคองอัญชลี
แลวกลาวอยางนี้วา:ทาน ผมตองอาบัติมีชื่อนี้ ผมแสดงคืนอาบัตินั้น.
ภิกษุผูรับพึงถามวา ทานเห็นหรือ ?
ภิกษุผูแสดงพึงตอบวา ครับ ผมเห็น.
ภิกษุผูรับพึงบอกวา ทานพึงสํารวมตอไป.
สงสัยในอาบัติ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ถึงวันปวารณา ภิกษุในศาสนานี้มีความ
สงสัยในอาบัติ เธอพึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่ง
กระโหยง ประคองอัญชลี แลวกลาวอยางนี้วา:-
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ทาน ผมมีความสงสัยในอาบัติมีชื่อนี้ จักหมดสงสัยเมื่อใด จักทําคืน
อาบัตินั้นเมื่อนั้น ครั้นแลวพึงปวารณา แตไมพึงทําอันตรายแกปวารณา เพราะ
ขอที่สงสัยนั้นเปนปจจัย.
กําลังปวารณาระลึกอาบัติได
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งกําลังปวารณา ระลึกอาบัติได ภิกษุ
นั้นจึงไดมีความ ปริวิตกวา พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติไววา ภิกษุมีอาบัติติด
ตัว ไมพึงปวารณา ดังนี้ ก็เราเปนผูตองอาบัติแลว จะพึงปฏิบัติอยางไรหนอ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ รับสั่งกะภิกษุทั้งหลาย
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในศาสนานี้ กําลังปวารณา ระลึกอาบัติได
เธอพึงบอกภิกษุใกลเคียงอยางนี้วา:อาวุโส ผมตองอาบัติมีชื่อนี้ ลุกจากที่นี้แลว จักทําคืนอาบัตินั้น ครั้น
แลวพึงปวารณา แตไมพึงทําอันตรายแกปวารณา เพราะขอที่ระลึกอาบัติได
นั้นเปนปจจัย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้ กําลังปวารณา มีความ
สงสัยในอาบัติ เธอพึงบอกภิกษุใกลเคียงอยางนี้วา:อาวุโส ผมมีความสงสัยในอาบัติมีชื่อนี้ จักหมดสงสัยเมื่อใด จักทํา
คืนอาบัตินั้นเมื่อนั้น ครั้นแลว พึงปวารณา แตไมพึงทําอันตรายแกปวารณา
เพราะขอที่มีความสงสัยนั้นเปนปจจัย.
สงฆตองสภาคาบัติ
ก็โดยสมัยนั้นแล ในอาวาสแหงหนึ่งถึงวันปวารณา สงฆทั้งหมดตอง
สภาคาบัติ ภิกษุเหลานั้นจึงไดมีความปริวิตกวา พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติ

พระวินัยปฎก มหาวรรค เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 589
ไววา ภิกษุจะแสดงสภาคาบัติไมได จะรับแสดงสภาคาบัติก็ไมได ก็สงฆหมู
นี้ ทั้งหมดตองสภาคาบัติ พวกเราจะพึงปฏิบัติอยางไรหนอ แลวกราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็
ในอาวาสแหงหนึ่งถึงวันปวารณา สงฆทั้งหมดในศาสนานี้ตองสภาคาบัติ พวก
เธอพึงสั่งภิกษุรูปหนึ่ง ไปสูอาวาสใกลเคียงพอจะกลับมาทัน ในวันนั้น ดวย
สั่งวา อาวุโส คุณจงไปทําคืนอาบัตินั้นแลวมา พวกเราจักทําคืนอาบัตินั้นใน
สํานักคุณ ถาไดภิกษุเชนนั้นอยางนี้ นั่นเปนการดี หากไมได ภิกษุผูฉลาด
ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ญัตติกรรมวาจา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆทั้งหมดนี้ตองสกาคาบัติ เมื่อใดพบภิกษุรูปอื่นผูบริสุทธิ์ ไมมีอาบัติ เมื่อนั้นสงฆจักทํา
คืนอาบัตินั้นในสํานักภิกษุรูปนั้น.
ครั้นแลวพึงปวารณา แตไมพึงทําอันตรายแกปวารณา เพราะขอที่
ตองสภาคาบัตินั้นเปนปจจัย.
สงสัยในสภาคาบัติ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแหงหนึ่งถึงวันปวารณา สงฆ
ทั้งหมดในศาสนานี้ มีความสงสัยในสภาคาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึง
ประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:-
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ญัตติกรรมวาจา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆทั้งหมดนี้มีความ
สงสัยในสภาคาบัติ จักหมดความสงสัยเมื่อใด จักทําคืนอาบัตินั้น
เมื่อนั้น.
ครั้นแลวพึงปวารณา แตไมพึงทําอันตรายแกปวารณา เพราะขอที่มี
ความสงสัยนั้นเปนปจจัย.
ปฐมภาณวาร จบ
ปวารณาไมตองอาบัติ ๑๕ ขอ
[๒๓๓] ก็โดยสมัยนั้นแล โนอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันปวารณา มีภิกษุ
เจาถิ่นมากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๕ รูปบาง เกินกวาบาง พวกเธอไมทราบ
วา ยังมีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นที่ยังไมมา พวกเธอมีความสําคัญวาเปนธรรม มี
ความสําคัญวาเปนวินัย เปนหมู มีความสําคัญวาพรอมกัน ปวารณา เมื่อ
พวกเธอกําลังปวารณา ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึงมีจํานวนมากกวา
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ รับสั่งกะภิกษุทั้งหลาย
วาดังนี้:๑. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันปวารณา มีภิกษุ
เจาถิ่นในศาสนานี้มากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๕ รูปบาง เกินกวาบาง พวก
เธอไมทราบวา ยังมีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นที่ยังไมมา พวกเธอมีความสําคัญวา
เปนธรรม มีความสําคัญวาเปนวินัย เปนหมู มีความสําคัญวาพรอมกัน ปวารณา
เมื่อพวกเธอกําลังปวารณา ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึงมีจํานวนมาก
กวา พวกเธอตองปวารณาใหม ภิกษุที่ปวารณาแลว ไมตองอาบัติ.
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๒. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันปวารณา
มีภิกษุเจาถิ่นในศาสนานี้มากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๕ รูปบาง เกินกวาบาง
พวกเธอไมทราบวา ยังมีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นที่ยังไมมา พวกเธอมีความสําคัญ
วาเปนธรรม มีความสําคัญวาเปนวินัย เปนหมู มีความสําคัญวาพรอมกัน
ปวารณา เมื่อพวกเธอกําลังปวารณา ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึงมี
จํานวนเทากัน ภิกษุพวกที่ปวารณาแลว เปนอันปวารณาดีแลว พวกที่เหลือ
พึงปวารณาตอไป พวกที่ปวารณาแลว ไมตองอาบัติ.
๓. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันปวารณา
มีภิกษุเจาถิ่นในศาสนานี้มากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๕ รูปบาง เกินกวาบาง
พวกเธอไมทราบวา ยังมีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นที่ยังไมมา พวกเธอมีความสําคัญ
วาเปนธรรม มีความสําคัญวาเปนวินัย เปนหมู มีความสําคัญวาพรอมกัน
ปวารณา เมื่อพวกเธอกําลังปวารณา ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึงมี
จํานวนนอยกวา ภิกษุพวกที่ปวารณาแลว เปนอันปวารณาดีแลว พวกที่เหลือ
พึงปวารณาตอไป พวกที่ปวารณาแลว ไมตองอาบัติ.
๔. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันปวารณา
มีภิกษุเจาถิ่นในศาสนามากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๕ รูปบาง เกินกวาบาง
พวกเธอไมทราบวา ยังมีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นที่ยังไมมา พวกเธอมีความสําคัญ
วาเปนธรรม มีความสําคัญวาเปนวินัย เปนหมู มีความสําคัญวาพรอมกัน
ปวารณา เมื่อพวกเธอปวารณาเสร็จพอดี ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึงมี
จํานวนมากกวา ภิกษุเหลานั้นตองปวารณาใหม ภิกษุที่ปวารณาแลว ไมตอง
อาบัติ.
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๕. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย . . .ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึงมี
จํานวนเทากัน ภิกษุพวกที่ปวารณาแลว เปนอันปวารณาดีแลว ภิกษุพวกทํา
ทีหลังพึงปวารณาในสํานักพวกเธอ พวกที่ปวารณาแลว ไมตองอาบัติ.
๖. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย . . . ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึงมี
จํานวนนอยกวา ภิกษุที่ปวารณาแลว เปนอันปวารณาดีแลว ภิกษุพวกที่มาที
หลังพึงปวารณาในสํานักพวกเธอ พวกที่ปวารณาแลว ไมตองอาบัติ.
๗. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันปวารณา
มีภิกษุเจาถิ่นในศาสนานี้มากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๕ รูปบาง เกินกวาบาง
พวกเธอไมทราบวา ยังมีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นที่ยังไมมา พวกเธอมีความสําคัญ
วาเปนธรรม มีความสําคัญวาเปนวินัย เปนหมู มีความสําคัญวาพรอมกัน
ปวารณา เมื่อพวกเธอปวารณาเสร็จพอดี แตบริษัทยังไมทันลุกไป ขณะนั้น
มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึงมีจํานวนมากกวา ภิกษุเหลานั้นตองปวารณาใหม
ภิกษุพวกที่ปวารณาแลว ไมตองอาบัติ.
๘. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย . . . ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึงมี
จํานวนเทากัน . . .
๙. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย . . .ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึง มี
จํานวนนอยกวา ภิกษุพวกปวารณาแลว เปนอันปวารณาดีแลว พวกที่มาที
หลัง พึงปวารณาในสํานักพวกเธอ พวกที่ปวารณาแลว ไมตองอาบัติ.
๑๐. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันปวารณา
มีภิกษุเจาถิ่นในศาสนานี้มากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๕ รูปบาง เกินกวาบาง
พวกเธอไมทราบวา ยังมีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นที่ยังไมมา พวกเธอมีความสําคัญ
วาเปนธรรม มีความสําคัญวาเปนวินัย เปนหมู มีความสําคัญวาพรอมกัน
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ปวารณา เมื่อพวกเธอปวารณาเสร็จ บริษัทบางพวกลุกไปแลว ขณะนั้น มี
ภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจํานวนมากกวา ภิกษุเหลานั้นตองปวารณาใหม
พวกที่ปวารณาแลว ไมตองอาบัติ.
๑๑. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย . . .ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึง มี
จํานวนเทากัน . . .
๑๒. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย . . .ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึง มี
จํานวนนอยกวา ภิกษุพวกปวารณาแลว เปนอันปวารณาดีแลว พวกที่มาที
หลัง พึงปวารณาในสํานักพวกเธอ พวกที่ปวารณาแลว ไมตองอาบัติ.
๑๓. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันปวารณา
มีภิกษุเจาถิ่นในศาสนานี้มากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๕ รูปบาง เกินกวาบาง
พวกเธอไมทราบวา ยังมีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นที่ยังไมมา พวกเธอมีความสําคัญ
วาเปนธรรม มีความสําคัญวาเปนวินัย เปนหมู มีความสําคัญวาพรอมกัน
ปวารณา เมื่อพวกเธอปวารณาเสร็จ บริษัทลุกไปหมดแลว ขณะนั้นมีภิกษุ
เจาถิ่นพวกอื่นมาถึงมีจํานวนมากกวา ภิกษุเหลานั้นตองปวารณาใหม พวก
ที่ปวารณาแลว ไมตองอาบัติ.
๑๔. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย . . . ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึงมี
จํานวนเทากัน . . .
๑๕. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย . . .ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึง มี
จํานวนนอยกวา ภิกษุพวกที่ปวารณาแลว เปนอันปวารณาดีแลว พวกที่มา
ทีหลัง พึงปวารณาในสํานักพวกเธอ พวกที่ปวารณาแลว ไมตองอาบัติ.
ปวารณาไมตองอาบัติ ๑๕ ขอ จบ
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ปวารณาเปนหมูสําคัญวาพรอมกัน ๑๕ ขอ
[๒๓๔] ๑. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันปวารณา
มีภิกษุเจาถิ่นในศาสนานี้มากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๕ รูปบาง เกินกวาบาง
พวกเธอรูอยูวา ยังมีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นที่ยังไมมา พวกเธอมีความสําคัญวา
เปนธรรม มีความสําคัญวาเปนวินัย เปนหมู มีความสําคัญวาพรอมกัน
ปวารณา เมื่อพวกเธอกําลังปวารณา ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึงมี
จํานวนมากกวาภิกษุเหลานั้นตองปวารณาใหม พวกที่ปวารณาแลว ตองอาบัติ
ทุกกฏ.
๒. . . .ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจํานวนเทากัน . . .
๓. . . .ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจํานวนนอยกวา
ภิกษุพวกที่ปวารณาแลว เปนอันปวารณาดีแลว นอกนั้นพึงปวารณาตอไป
พวกที่ปวารณาแลว ตองอาบัติทุกกฏ.
๔. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันปวารณา มี
ภิกษุเจาถิ่นในศาสนานี้ มากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๕ รูปบาง เกินกวาบาง
พวกเธอรูอยูวา ยังมีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นที่ยังไมมา พวกเธอความสําคัญวา
เปนธรรม มีความสําคัญวาเปนวินัย เปนหมู มีความสําคัญวาพรอมกัน
ปวารณา เมื่อพวกเธอปวารณาเสร็จพอดี ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมา
ถึงมีจํานวนมากกวา. . .
๕. . . .ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจํานวนเทากัน . . .
๖. . . .ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจํานวนนอยกวา. . .
๗. . . . เมื่อพวกเธอปวารณาเสร็จพอดี บริษัทยังไมทันลุกไป ขณะ
นั้นมีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจํานวนมากกวา . . .
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๘. . . .ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจํานวนเทากัน. . .
๙. . . .ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจํานวนนอยกวา. . .
๑๐. . . . เมื่อพวกเธอปวารณาเสร็จ บริษัทบางพวกลุกไปแลว ขณะ
นั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจํานวนมากกวา. . .
๑๑. . . .ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจํานวนเทากัน. . .
๑๒. . . .ขณะนั้น ภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจํานวนนอยกวา . . .
๑๓. . . .เมื่อพวกเธอปวารณาเสร็จ บริษัทลุกไปหมดแลว ขณะนั้น
มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจํานวนมากกวา. . .
๑๔. . . .ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจํานวนเทากัน. . .
๑๕. . . .ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจํานวนนอยกวา
ภิกษุพวกที่ปวารณาแลว เปนอันปวารณาดีแลว พวกที่มาทีหลังพึงปวารณา
ในสํานักพวกเธอ พวกที่ปวารณาแลว ตองอาบัติทุกกฏ.
ปวารณาเปนหมูสําคัญวาพรอมกัน ๑๕ ขอ จบ
มีความสงสัยปวารณา ๑๕ ขอ
[๒๓๕] ๑. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันปวารณา
มีภิกษุเจาถิ่นในศาสนานี้มากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๕ รูปบาง เกินกวาบาง
พวกเธอรูอยูวา ยังมีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นที่ยังไมมา พวกเธอมีความสงสัยวา
พวกเราปวารณากันจะสมควรหรือไมสมควรหนอ ดังนี้ แลวยังขืนปวารณา
เมื่อพวกเธอกําลังปวารณา ขณะนั้น ภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจํานวนมาก
กวา ภิกษุเหลานั้นตองปวารณาใหม พวกที่ปวารณาแลว ตองอาบัติทุกกฏ.
๒. . . .ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจํานวนเทากัน. . .
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๓. . . .ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจํานวนนอยกวาภิกษุ
พวกที่ปวารณาแลว เปนอันปวารณาดีแลว พวกที่เหลือพึงปวารณาตอไป
พวกที่ปวารณาแลว ตองอาบัติทุกกฏ.
๔. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันปวารณา มี
ภิกษุเจาถิ่นในศาสนานี้มากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๕ รูปบาง เกินกวาบาง
พวกเธอรูอยูวา ยังมีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นที่ยังไมมา พวกเธอมีความสงสัยวา
พวกเราปวารณากันจะสมควรหรือไมสมควรหนอ ดังนี้ แลวยังขืนปวารณา พอ
พวกเธอปวารณาเสร็จ ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจํานวนมาก
กวา . . .
๕. . . . ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจํานวนเทากัน . . .
๖. . . .ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจํานวนนอยกวา. . .
๗. . . .บริษัทยังไมทันลุกไป ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึง
มีจํานวนมากกวา . . .
๘. . . .ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจํานวนเทากัน. . .
๙. . . .ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจํานวนนอยกวา . . .
๑๐. . . .บริษัทบางพวกลุกไปแลว ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่น
มาถึงมีจํานวนมากกวา. . .
๑๑. . . . ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจํานวนเทากัน. . .
๑๒. . . . ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจํานวนนอยกวา. . .
๑๓. . . .บริษัทลุกไปหมดแลว ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมา
ถึง มีจํานวนมากกวา. . .
๑๔. . . .ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจํานวนเทากัน. . .
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๑๕. . . .ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจํานวนนอยกวา
ภิกษุพวกที่ปวารณาแลว เปนอันปวารณาดีแลว พวกที่มาทีหลังพึงปวารณา
ในสํานักพวกเธอ พวกที่ปวารณาแลว ตองอาบัติทุกกฏ.
มีความสงสัยปวารณา ๑๕ ขอ จบ
ฝนใจทําปวารณา ๑๕ ขอ
[๒๓๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันปวารณา
มีภิกษุเจาถิ่นในศาสนานี้มากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๕ รูปบาง เกินกวาบาง
พวกเธอรูอยูวา ยังมีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นที่ยังไมมา แตฝนใจทําปวารณา ดวย
เขาใจวา พวกเราปวารณากัน สมควรแท จะไมสมควรก็หามิได เมื่อพวก
เธอกําลังปวารณา ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึงมีจํานวนมากกวา ภิกษุ
เหลานั้นตองปวารณาใหม พวกที่ปวารณาแลว ตองอาบัติทุกกฏ.
๒. . . .ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจํานวนเทากัน. . .
๓. . . .ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจํานวนนอยกวา
ภิกษุพวกที่ปวารณาแลว เปนอันปวารณาดีแลว พวกที่เหลือพึงปวารณาตอไป
พวกที่ปวารณาแลว ตองอาบัติทุกกฏ.
๔. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันปวารณา มี
ภิกษุเจาถิ่นในศาสนานี้มากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๕ รูปบาง เกินกวาบาง
พวกเธอรูอยูวา ยังมีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นที่ยังไมมา แตฝนใจทําปวารณา ดวย
เขาใจวาพวกเราปวารณากันสมควรแท จะไมสมควรก็หามิได พอพวกเธอ
ปวารณาเสร็จ ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจํานวนมากกวา. . .
๕. . . . ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจํานวนเทากัน. . .
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๖. . . .ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจํานวนนอยกวา . . .
๗. . . .บริษัทยังไมทันลุกไป ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึง
มีจํานวนมากกวา. . .
๘. . . .ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจํานวนเทากัน. . .
๙. . . .ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจํานวนนอยกวา. . .
๑๐. . . .บริษัทบางพวกลุกไป ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึง
มีจํานวนมากกวา. . .
.
๑๑. . . .ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจํานวนเทากัน. . .
๑๒. . . .ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจํานวนนอยกวา. . .
๑๓. . . .บริษัทลุกไปหมดแลว ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมา
ถึงมีจํานวนมากกวา . . .
๑๔. . . .ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจํานวนเทากัน. . .
๑๕. . . .ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจํานวนนอยกวา
ภิกษุพวกที่ปวารณาแลว เปนอันปวารณาดีแลว พวกที่มาทีหลัง พึงปวารณา
ในสํานักพวกเธอ พวกที่ปวารณาแลว ตองอาบัติทุกกฏ.
ฝนใจทําปวารณา ๑๕ ขอ จบ
มุงความแตกราวปวารณา ๑๕ ขอ
[๒๓๗] ๑. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวัน
ปวารณา มีภิกษุเจาถิ่นในศาสนานี้มากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๕ รูปบาง
เกินกวาบาง พวกเธอรูอยูวา ยังมีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นที่ยังไมมา และมุงความ
แตกราววา ขอภิกษุเหลานั้นจงเสื่อมสูญ ขอภิกษุเหลานั้นจงพินาศ จะประโยชน
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อะไรดวยภิกษุเหลานั้น ดังนี้ จึงปวารณา เมื่อพวกเธอกําลังปวารณา ขณะ
นั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจํานวนมากกวา ภิกษุเหลานั้นตองปวารณา
ใหม พวกที่ปวารณาแลว ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๒. . . . ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจํานวนมากกวา . . .
๓. . . . ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจํานวนนอยกวาภิกษุ
พวกที่ปวารณาแลว เปนอันปวารณาดีแลว พวกที่เหลือพึงปวารณาตอไป
พวกที่ปวารณาแลว ตองอาบัติถุลลัจจัย
๔. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันปวารณา มี
ภิกษุเจาถิ่นในศาสนานี้มากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๕ รูปบาง เกินกวาบาง
พวกเธอรูอยูวา ยังมีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นที่ยังไมมา และมุงความแตกราววา
ขอภิกษุเหลานั้น จงเสื่อมสูญ ขอภิกษุเหลานั้นจงพินาศ จะประโยชนอะไรดวย
ภิกษุเหลานั้น ดังนี้ จึงปวารณา พวกเธอปวารณา พวกเธอปวารณาเสร็จ
ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึงมีจํานวนมากกวา. . .
๕. . . .ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจํานวนเทากัน . . .
๖. . . .ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจํานวนนอยกวา . . .
๗. . . .บริษัทยังไมทันลุกไป ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึง
มีจํานวนมากกวา. . .
๘. . . .ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจํานวนเทากัน. . .
๙. . . .ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจํานวนนอยกวา. . .
๑๐. . . .บริษัทบางพวกลุกไปแลว ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่น
มาถึงมีจํานวนมากกวา . . .
๑๑. . . . ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจํานวนเทากัน . . .
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๑๒. . . .ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจํานวนนอยกวา. . .
๑๓. . . .บริษัทลุกไปหมดแลว ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึง
มีจํานวนนากกวา ภิกษุเหลานั้นตองปวารณาใหม พวกที่ปวารณาแลว ตอง
อาบัติถุลลัจจัย.
๑๔. . . .ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจํานวนเทากัน . . .
๑๕. . . .ขณะนั้น มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจํานวนนอยกวา
ภิกษุพวกที่ปวารณาแลว เปนอันปวารณาดีแลว พวกที่มาทีหลังพึงปวารณาใน
สํานักพวกเธอ พวกที่ปวารณาแลว ตองอาบัติถุลลัจจัย.
มุงความแตกราวปวารณา ๑๕ ขอจบ
เปยยาลมุข ๗๐๐ ติกะ
[๒๓๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันปวารณา
มีภิกษุเจาถิ่นในศาสนานี้มากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๕ รูปบาง เกินกวา
บาง พวกเธอไมทราบวา มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นกําลังเขามาภายในสีมา . . .
. . .พวกเธอไมทราบวา มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่น เขามาในสีมาแลว . . .
. . .พวกเธอไมเห็นภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นที่กําลังเขามาในสีมา . . .
. . .พวกเธอไมเห็นภิกษุเจาถิ่นพวกอื่น เขามาภายในสีมาแลว . . .
. . .พวกเธอไมไดยินวา มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นกําลังเขามาภายในสีมา. . .
. . .พวกเธอไมไดยินวา มีภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นเขามาภายในสีมาแลว . . .
โดยนัย ๑๗๕ ติกะ ภิกษุเจาถิ่นกับภิกษุเจาถิ่น ภิกษุอาคันตุกะกับ
ภิกษุเจาถิ่น ภิกษุเจาถิ่นกับภิกษุอาคันตุกะ ภิกษุอาคันตุกะกับภิกษุอาคันตุกะ
รวมเปน ๗๐๐ ติกะ โดยเปยยาลมุข.
เปยยาลมุข ๗๐๐ ติกะ จบ
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ภิกษุเจาถิ่นกับภิกษุอาคันตุกะนับวันปวารณาตางกัน
[๒๓๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็วันปวารณาของพวกภิกษุเจาถิ่นใน
ศาสนานี้เปน ๑๔ ค่ํา ของพวกภิกษุอาคันตุกะเปน ๑๕ ค่ํา ถาพวกภิกษุเจาถิ่น
มีจํานวนมากกวา พวกภิกษุอาคันตุกะพึงอนุวัตรพวกภิกษุเจาถิ่น ถามีจํานวน
เทากัน พวกภิกษุอาคันตุกะพึงอนุวัตรพวกภิกษุเจาถิ่น ถาพวกภิกษุอาคันตุกะ
มีจํานวนมากกวา พวกภิกษุเจาถิ่นพึงอนุวัตรพวกภิกษุอาคันตุกะ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง วันปวารณาของพวกภิกษุเจาถิ่นในศาสนา
นี้เปน ๑๕ ค่ํา ของพวกภิกษุอาคันตุกะเปน ๑๔ ค่ํา ถาพวกภิกษุเจาถิ่นมี
จํานวนมากกวา พวกภิกษุอาคันตุกะพึงอนุวัตรพวกภิกษุเจาถิ่น ถาจํานวน
เทากัน พวกภิกษุอาคันตุกะพึงอนุวัตรพวกภิกษุเจาถิ่น ถาพวกภิกษุอาคันตุกะมีจํานวนมากกวา พวกภิกษุเจาถิ่นพึงอนุวัตรพวกภิกษุอาคันตุกะ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง วันปวารณาของพวกภิกษุเจาถิ่นในศาสนา
นี้เปนวัน ๑ ค่ํา ของพวกภิกษุอาคันตุกะเปน ๑๕ ค่ํา ถาพวกภิกษุเจาถิ่นมี
จํานวนมากวา พวกภิกษุเจาถิ่นไมปรารถนาก็ไมไหความสามัคคีแกพวกภิกษุอาคันตุกะ. พวกภิกษุอาคันตุกะพึงไปปวารณานอกสีมาเถิด ถาจํานวนเทากัน
พวกภิกษุเจาถิ่นไมปรารถนาก็ไมตองใหความสามัคคีแกพวกภิกษุอาคันตุกะ
พวกภิกษุอาคันตุกะพึงไปปวารณานอกสีมาเถิด ถาพวกภิกษุอาคันตุกะมีจํานวน
มากกวา พวกภิกษุเจาถิ่นพึงใหความสามัคคีแกพวกภิกษุอาคันตุกะ หรือพึงไป
เสียนอกสีมา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง วันปวารณาของพวกภิกษุเจาถิ่นในศาสนา
นี้เปน ๑๕ ค่ํา ของพวกภิกษุอาคันตุกะเปน ๑ ค่ํา ถาพวกภิกษุเจาถิ่นมีจํานวน
มากวา พวกภิกษุอาคันตุกะพึงใหความสามัคคีแกพวกภิกษุเจาถิ่น หรือพึง
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ไปเสียนอกสีมา ถามีจํานวนเทากัน พวกภิกษุอาคันตุกะพึงใหความสามัคคีแก
พวกภิกษุเจาถิ่น หรือพึงไปเสียนอกสีมา ถาพวกภิกษุอาคันตุกะมีจํานวนมาก
กวา พวกภิกษุอาคันตุกะไมปรารถนาก็ไมตองใหความสามัคคีแกพวกภิกษุเจา
ถิ่น พวกภิกษุเจาถิ่นพึงไปปวารณานอกสีมาเถิด.
ปวารณาของภิกษุที่สงสัยเปนตน
[๒๔๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็พวกภิกษุอาคันตุกะในศาสนานี้ ไดเห็น
อาการเจาถิ่น ลักษณะเจาถิ่น เครื่องหมายเจาถิ่น สีที่แสดงเจาถิ่น ของพวก
ภิกษุเจาถิ่น เตียง ตั่ง ฟูก หมอน จัดไวไดระเบียบ น้ําฉัน น้ําใชจัดหาไว
เปนอันดี บริเวณกวาดสะอาดสะอาน ครั้นแลว มีความสงสัยวา พวก
ภิกษุเจาถิ่น มีหรือไมมีหนอ พวกเธอมีความสงสัยแตไมเที่ยวคนหา ครั้นแลว
ขืนปวารณา ตองอาบัติทุกกฎ.
. . .พวกเธอมีความสงสัยไดคนหาแลวแตไมพบ จึงปวารณา ไมตอง
อาบัติ.
. . .พวกเธอมีความสงสัยไดคนหาแลวพบ จึงปวารณารวมกัน ไม
ตองอาบัติ.
. . .พวกเธอมีความสงสัยไดคนหาแลวพบ ครั้นแลว แยกกันปวารณา
ตองอาบัติทุกกฏ.
พวกเธอมีความสงสัยไดคนหาแลวพบ ครั้นแลว มุงความแตกราว
วา ขอภิกษุพวกนั้นจงเสื่อมสูญ จงพินาศ จะประโยชนอะไรดวยภิกษุพวกนั้น
ดังนี้ จึงปวารณา ตองอาบัติถุลลัจจัย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง พวกภิกษุอาคันตุกะในศาสนานี้ไดยินอาการ
เจาถิ่น ลักษณะเจาถิ่นเครื่องหมายเจาถิ่น ที่แสดงเจาถิ่น ของพวกภิกษุเจาถิ่น
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ไดยินเสียงเทาของพวกภิกษุเจาถิ่นกําลังเดินจงกรม ไดยินเสียงทองสาธยาย
เสียงไอ เสียงจาม ครั้นแลวมีความสงสัยวา พวกภิกษุเจาถิ่นยังมีหรือไมมีหนอ
พวกเธอมีความสงสัยแตไมคนหา ครั้นแลวขืนปวารณา ตองอาบัติทุกกฏ.
. . .พวกเธอความสงสัยไดคนหา ครั้นคนหาแลวไมพบ ครั้นแลวจึง
ปวารณา ไมตองอาบัติ.
. . .พวกเธอมีความสงสัยไดคนหา ครั้นคนหาแลวจึงพบ ครั้นพบแลว
จึงปวารณารวมกัน ไมตองอาบัติ.
. . .พวกเธอมีความสงสัยไดคนหา ครั้นคนหาแลวจึงพบ ครั้นพบ
แลว จึงแยกกันปวารณา ตองอาบัติทุกกฏ.
พวกเธอมีความสงสัยไดคนหา ครั้นคนหาแลวจึงพบ ครั้นพบแลว
มุงความแตกราววา ขอภิกษุเหลานั้น จงเสื่อมสูญ จงพินาศ จะประโยชน
อะไร ดวยภิกษุเหลานั้น ดังนี้ จึงปวารณา ตองอาบัติถุลลัจจัย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง พวกภิกษุเจาถิ่นในศาสนานี้ ไดเห็นอาการ
อาคันตุกะ ลักษณะอาคันตุกะ เครื่องหมายอาคันตุกะ สิ่งที่แสดงอาคันตุกะ
ของพวกภิกษุอาคันตุกะ ไดเห็น บาตร จีวร ผานิสีทนะ อันเปนของภิกษุ
พวกอื่น ไดเห็นรอยน้ําลางเทา ครั้นแลวมีความสงสัยวา พวกภิกษุอาคันตุกะ
ยังมีหรือไมมีหนอ.
. . .พวกเธอมีความสงสัยแตไมคนหา ครั้นแลวขืนปวารณา ตองอาบัติ
ทุกกฏ.
. . .พวกเธอมีความสงสัยไดคนหา ครั้นคนหาแลว ไมพบ ครั้นแลว
จึงปวารณา ไมตองอาบัติ.
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. . .พวกเธอมีความสงสัยไดคนหา ครั้นคนหาแลว จึงพบ ครั้นพบ
แลว จึงปวารณารวมกัน ไมตองอาบัติ.
. . .พวกเธอมีความสงสัยไดคนหา ครั้นคนหาแลว จึงพบ ครั้นพบ
แลว ไดแยกกันปวารณา ตองอาบัติทุกกฏ.
. . .พวกเธอมีความสงสัยไดคนหา ครั้นคนหาแลวจึงพบ ครั้นพบแลว
มุงความแตกราววา ขอภิกษุเหลานั้นจงเสื่อมสูญ จงพินาศ จะประโยชนอะไร
ดวยภิกษุเหลานั้น ดังนี้ จึงปวารณา ตองอาบัติถุลลัจจัย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง พวกภิกษุเจาถิ่นในศาสนานี้ไดยินอาการ
อาคันตุกะ ลักษณะอาคันตุกะ เครื่องหมายอาคันตุกะ สิ่งที่แสดงอาคันตุกะ
ของพวกภิกษุอาคันตุกะ ไดยินเสียงเทาของพวกภิกษุอาคันตุกะกําลังเดินมา
ไดยินเสียงรองเทากระทบ ไดยินเสียงไอ เสียงจาม ครั้นแลวมีความสงสัยวา
พวกภิกษุอาคันตุกะยังมีหรือไมมีหนอ พวกเธอมีความสงสัยแตไมคนหา ครั้น
แลว ขืนปวารณา ตองอาบัติทุกกฏ.
. . .พวกเธอมีความสงสัย ไดคนหา ครั้นคนหาแลวไมพบ ครั้นแลว
จึงปวารณา ไมตองอาบัติ.
. . .พวกเธอมีความสงสัย ไดคนหา ครั้นคนหา จึงพบ ครั้นพบแลว
ไดปวารณารวมกัน ไมตองอาบัติ.
. . .พวกเธอมีความสงสัย ไดคนหา ครั้นคนหาแลว จึงพบ ครั้นพบ
แลว ไดแยกกันปวารณา ตองอาบัติทุกกฏ.
. . .พวกเธอมีความสงสัย ไดคนหา ครั้นคนหาแลว จึงพบ ครั้นพบ
แลวมุงความแตกราววา ขอภิกษุเหลานั้นจงเสื่อมสูญ จงพินาศ จะประโยชน
อะไรดวยภิกษุเหลานั้น ดังนี้ จึงปวารณา ตองอาบัติถุลลัจจัย.
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ภิกษุสมานสังวาสเปนตนปวารณา
[๒๔๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็พวกภิกษุอาคันตุกะในศาสนานี้ไดเห็น
พวกภิกษุเจาถิ่นซึ่งเปนนานาสังวาส พวกเธอกลับไดความเห็นวาเปนสมานสังวาส
ครั้นแลวก็ไมไตถาม ครั้นแลวจึงปวารณารวมกัน ไมตองอาบัติ.
. . .พวกเธอไดไตถาม ครั้นไตถามแลวไมรังเกียจ ครั้นแลวปวารณา
รวมกัน ตองอาบัติทุกกฏ.
. . .พวกเธอไดไตถาม ครั้นไตถามแลวไมรังเกียจ ครั้นแลวแยกกัน
ปวารณา ไมตองอาบัติ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง พวกภิกษุอาคันตุกะ ในศาสนานี้ไดเห็นพวก
ภิกษุเจาถิ่นซึ่งเปนสมานสังวาส พวกเธอกลับไดความเห็นวาเปนนานาสังวาส
ครั้นแลวก็ไมไดถาม ครั้นแลวปวารณารวมกัน ตองอาบัติทุกกฏ.
. . .พวกเธอไดไตถาม ครั้นไตถามแลวรังเกียจ ครั้นแลว แยกกัน
ปวารณา ตองอาบัติทุกกฏ.
. . .พวกเธอไดไตถาม ครั้นไตถามแลวรังเกียจ ครั้นแลวปวารณารวม
กัน ไมตองอาบัติ.
. . .พวกเธอไดไตถาม ครั้นไตถามแลวไมรังเกียจ ครั้นแลวแยกกัน
ปวารณา ไมตองอาบัติ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง พวกภิกษุเจาถิ่นในศาสนานี้ไดเห็นพวก
ภิกษุอาคันตุกะซึ่งเปนนานาสังวาส พวกเธอกลับไดความเห็นวาเปนสมานสังวาส
ครั้นแลวก็ไมไดถาม ครั้นแลวปวารณารวมกัน ไมตองอาบัติ.
. . .พวกเธอไดไตถาม ครั้นไตถามแลว ไมรังเกียจ ครั้นแลว
ปวารณารวมกัน ตองอาบัติทุกกฏ.
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. . .พวกเธอไดไตถาม ครั้นไตถามแลวไมรังเกียจ ครั้นแลวแยกกัน
ปวารณา ไมตองอาบัติ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง พวกภิกษุเจาถิ่นในศาสนานี้เห็นพวกภิกษุ
อาคันตุกะซึ่งเปนสมานสังวาส พวกเธอกลับไดความเห็นวาเปนนานาสังวาส
ครั้นแลวก็ไมไตถาม ครั้นแลวปวารณารวมกัน ตองอาบัติทุกกฏ.
. . .พวกเธอไดไตถาม ครั้นไตถามแลวรังเกียจ ครั้นแลวแยกกัน
ปวารณา ตองอาบัติทุกกฏ.
. . .พวกเธอไดไตถาม ครั้นไตถามแลวรังเกียจ ครั้นแลวปวารณา
รวมกัน ไมตองอาบัติ.
ไมควรไปไหนในวันปวารณา
[๒๔๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันปวารณา ภิกษุไมพึงไปจาก.
อาวาสที่มีภิกษุครบจํานวน สูอาวาสที่มีภิกษุไมครบจํานวน นอกจากไปเปน
คณะสงฆ นอกจากมีอันตราย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันปวารณา ไมพึงไปจากอาวาสที่มีภิกษุ
ครบจํานวน สูถิ่นที่มิใชอาวาส ซึ่งมีภิกษุไมครบจํานวน นอกจากไปเปน
คณะสงฆ นอกจากมีอันตราย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันปวารณา ไมพึงไปจากอาวาสที่มีภิกษุ
ครบจํานวน สูอาวาสหรือถิ่นที่มิใชอาวาส ซึ่งมีภิกษุไมครบจํานวน นอกจาก
ไปเปนคณะสงฆ นอกจากมีอันตราย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันปวารณา ไมพึงไปจากถิ่นที่มิใชอาวาส
ซึ่งมีภิกษุครบจํานวน สูอาวาสที่มีภิกษุไมครบจํานวน นอกจากไปเปนคณะสงฆ
นอกจากมีอันตราย.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันปวารณา ไมพึงไปจากถิ่นที่มิใชอาวาส
ซึ่งมีภิกษุครบจํานวน สูถิ่นที่มิใชอาวาส ซึ่งมีภิกษุไมครบจํานวน นอกจาก
ไปเปนคณะสงฆ นอกจากมีอันตราย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันปวารณา ไมพึงไปจากถิ่นที่มิใชอาวาส
ซึ่งมีภิกษุครบจํานวน สูอาวาสหรือถิ่นมิใชอาวาส ซึ่งมีภิกษุไมครบจํานวน นอก
จากไปเปนคณะสงฆ นอกจากมีอันตราย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันปวารณา ไมพึงไปจากอาวาส หรือ
ถิ่นมิใชอาวาส ซึ่งมีภิกษุครบจํานวน สูอาวาสซึ่งมีภิกษุไมครบจํานวน นอก
จากไปเปนคณะสงฆ นอกจากมีอันตราย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันปวารณา ไมพึงไปจากอาวาส หรือ
ถิ่นที่มิใชอาวาส ซึ่งมีภิกษุครบจํานวน สูอาวาสหรือถิ่นที่มิใชอาวาส ซึ่งมีภิกษุ
ไมครบจํานวน นอกจากไปเปนคณะสงฆ นอกจากมีอันตราย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันปวารณา ไมพึงไปจากอาวาส หรือ
ถิ่นที่มิใชอาวาส ซึ่งมีภิกษุครบจํานวน สูอาวาสหรือถิ่นที่มิใชอาวาส ซึ่งมี
ภิกษุไมครบจํานวน นอกจากไปเปนคณะสงฆ นอกจากมีอันตราย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันปวารณา ไมพึงไปจากอาวาส ซึ่งมี
ภิกษุครบจํานวน สูอาวาสมีภิกษุซึ่งครบจํานวน ซึ่งเปนที่อยูของพวกภิกษุผู
เปนนานาสังวาส นอกจากไปเปนคณะสงฆ นอกจากมีอันตราย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันปวารณา ไมพึงไปจากอาวาส ซึ่งมี
ภิกษุครบจํานวน สูถิ่นที่มิใชอาวาส ซึ่งมีภิกษุครบจํานวน ซึ่งเปนที่อยูของ
พวกภิกษุผูเปนนานาสังวาส นอกจากไปเปนคณะสงฆ นอกจากมีอันตราย.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันปวารณา ไมพึงไปจากอาวาส ซึ่งมี
ภิกษุครบจํานวน สูอาวาสหรือถิ่นที่มิใชอาวาส ซึ่งมีภิกษุครบจํานวน ซึ่งเปน
ที่อยูของพวกภิกษุผูเปนนานาสังวาส นอกจากไปเปนคณะสงฆ นอกจากมี
อันตราย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันปวารณา ไมพึงไปจากถิ่นที่มิใชอาวาส
ซึ่งมีภิกษุครบจํานวน สูอาวาสซึ่งมีภิกษุครบจํานวน. . .
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันปวารณา ไมพึงไปจากถิ่นที่มิใชอาวาส
ซึ่งมีภิกษุครบจํานวน. . .
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันปวารณา ไมพึงไปจากถิ่นที่มิใชอาวาส
ซึ่งมีภิกษุครบจํานวน สูอาวาสหรือถิ่นที่มิใชอาวาส ซึ่งมีภิกษุครบจํานวน
ซึ่งเปนที่อยูของพวกภิกษุผูเปนนานาสังวาส นอกจากไปเปนคณะสงฆ นอกจาก
มีอันตราย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันปวารณา ไมพึงไปจากอาวาส หรือ
ถิ่นที่มิใชอาวาส ซึ่งมีภิกษุครบจํานวน สูอาวาสซึ่งมีภิกษุครบจํานวน . . .
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันปวารณา ไมพึงไปจากอาวาส หรือ
ถิ่นที่มิใชอาวาส ซึ่งมีภิกษุครบจํานวน สูถิ่นที่มิใชอาวาส ซึ่งมีภิกษุครบ
จํานวน. . .
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันปวารณา ไมพึงไปจากอาวาส หรือ
ถิ่นที่มิใชอาวาส ซึ่งมีภิกษุครบจํานวน สูอาวาสหรือถิ่นที่มิใชอาวาส ซึ่งมี
ภิกษุครบจํานวน ซึ่งเปนที่อยูของภิกษุผูเปนนานาสังวาส นอกจากไปเปน
คณะสงฆ นอกจากมีอันตราย.
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สถานที่ควรไปในวันปวารณา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันปวารณา ภิกษุพึงไปจากอาวาสที่มี
ภิกษุครบจํานวน สูอาวาสที่มีภิกษุครบจํานวน. . .
. . .สูถิ่นที่มิใชอาวาส...
. . .สูอาวาสหรือถิ่นที่มิใชอาวาส ซึ่งเปนที่อยูของพวกภิกษุผูเปน
สมานสังวาส ที่รูวาเราสามารถจะไปถึงในวันนี้แหละ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันปวารณา พึงไปจากถิ่นที่มิใชอาวาสที่มี
ภิกษุครบจํานวน สูอาวาสที่มีภิกษุครบจํานวน. . .
. . .สูถิ่นที่มิใชอาวาส . . .
. . .สูอาวาสหรือถิ่นที่มิใชอาวาส อันเปนที่อยูของพวกภิกษุผูเปนสมาน
สังวาส ที่รูวาเราสามารถจะไปถึงในวันนี้แหละ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันปวารณา พึงไปจากอาวาสหรือถิ่นที่มิ
ใชอาวาส ซึ่งมีภิกษุครบจํานวน สูอาวาสที่มีภิกษุครบจํานวน. . .
. . .สูถิ่นที่มิใชอาวาส . . .
. . .สูอาวาสหรือถิ่นที่มิใชอาวาส อันเปนที่อยูของพวกภิกษุผูเปน
สมานสังวาส ที่รูวาจะสามารถไปถึงในวันนี้แหละ.
บุคคลที่ควรเวนในปวารณา
[๒๔๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงปวารณาในบริษัทที่มีภิกษุณี
นั่งอยูดวย รูปใดปวารณา ตองอาบัติทุกกฏ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงปวารณาในบริษัทที่มีสิกขมานานั่ง
อยูดวย. . .

พระวินัยปฎก มหาวรรค เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 610
ไมพึงปวารณาในบริษัทที่มีสามเณรนั่งอยูดวย. . .
ไมพึงปวารณาในบริษัทที่มีสามเณรีนั่งอยูดวย. . .
ไมพึงปวารณาในบริษัทที่มีภิกษุผูบอกลาสิกขาแลวนั่งอยูดวย . . .
ไมพึงปวารณาในบริษัทที่มีภิกษุผูตองอันติมวัตถุนั่งอยูดวย รูปใด
ปวารณาตองอาบัติทุกกฏ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงปวารณาในบริษัทที่มีภิกษุผูถูกสงฆยก
เสียฐานไมเห็นอาบัตินั่งอยูดวย รูปใดปวารณา พึงปรับอาบัติตามธรรม.
ไมพึงปวารณาในบริษัทที่มีภิกษุผูถูกสงฆยกเสียฐานไมทําคืนอาบัตินั่ง
อยูดวย. . .
ไมพึงปวารณาในบริษัทที่มีภิกษุผูถูกสงฆยกเสียฐานไมสละคืนทิฏฐิอัน
ลามกนั่งอยูดวย รูปใดปวารณา พึงปรับอาบัติตามธรรม.
ไมพึงปวารณาในบริษัทที่มีบัณเฑาะกนั่งอยูดวย รูปใดปวารณา ตอง
อาบัติทุกกฏ.
ไมพึงปวารณาในบริษัทที่มีตนลักเพศนั่งอยูดวย. . .
ไมพึงปวารณาในบริษัทที่มีภิกษุผูเขารีดเดียรถียนั่งอยูดวย. . .
ไมพึงปวารณาในบริษัทที่มีคนคลายดิรัจฉานนั่งอยูดวย. . .
ไมพึงปวารณาในบริษัทที่มีคนฆามารดานั่งอยูดวย. . .
ไมพึงปวารณาในบริษัทที่มีคนฆาบิดานั่งอยูดวย . . .
ไมพึงปวารณาในบริษัทที่มีคนฆาพระอรหันตนั่งอยูดวย. . .
ไมพึงปวารณาในบริษัทที่มีคนประทุษรายภิกษุณีนั่งอยูดวย. . .
ไมพึงปวารณาในบริษัทที่มีภิกษุทําลายสงฆนั่งอยูดวย. . .
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ไมพึงปวารณาในบริษัทที่มีคนทํารายพระศาสดาถึงหอพระโลหิตนั่ง
อยูดวย. . .
ไมพึงปวารณาในบริษัทที่มีอุภโตพยัญชนกนั่งอยูดวย รูปใดปวารณา
ตองอาบัติทุกกฏ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงปวารณา ดวยการใหปวารณาคางคราว
นอกจากบริษัทยังไมลุกไป.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุไมพึงปวารณาในดิถีมิใชวันปวารณา
นอกจากวันสังฆสามัคคี.
ภาณวารที่ ๒ จบ
พระพุทธนุญาตเตวาจิกาปวารณา
สัญจรภัยในปวารณา
[๒๔๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ณ อาวาสแหงหนึ่งในโกศลชนบท คนชาว
ดงไดมาพลุกพลานในวันปวารณา ภิกษุทั้งหลายไมอาจปวารณา ๓ หน จึงกราบ
ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหปวารณา ๒ หน คนชาวดงไดมาพลุกพลานมาก
ขึ้น ภิกษุทั้งหลายไมอาจปวารณา ๒ หน จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
ใหปวารณาหนเดียว คนชาวดงไดมาพลุกพลานหนักขึ้นอีก ภิกษุทั้งหลายไม
อาจปวารณาหนเดียว จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาต
แกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตใหปวารณามีพรรษาเทากัน.
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ราตรีจวนสวาง
ก็โดยสมัยนั้นแล ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันปวารณา ชาวบานมัว
ใหทานอยูจนราตรีจวนสวาง จึงภิกษุเหลานั้นไดปรึกษากันวา คนเหลานี้มัว
ใหทานอยูจนราตรีจวนสวาง ถาสงฆจักปวารณา ๓ หน สงฆจักไมทันได
ปวารณาทั่วกัน ราตรีนี้ก็จักสวางเสียกอน พวกเราจะพึงปฏิบัติอยางไรหนอ
แลว กราบทูลเรื่องนั้นแคพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ในอาวาสแหงหนึ่งถึงวันปวารณา ชาวบานในตําบลนี้มัวใหทาน
อยูจนราตรีจวนสวาง หากภิกษุทั้งหลายในอาวาสนั้น มีความคิดเห็นอยางนี้วา
ชาวบานพากันใหทานอยูจนราตรีจวนสวาง ถาสงฆจะปวารณา ๓ หน สงฆ
จักไมทันไดปวารณาทั่วกัน ราตรีนี้ก็จักสวางเสียกอน ดังนี้ ภิกษุผูฉลาด ผู
สามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบ ดวยญัตติกรรมวาจาวาดังนี้:ทานเจาขา พระสงฆจงฟงขาพเจา ชาวบานมัวใหทานอยูจน
ราตรีจวนสวาง ถาสงฆจักปวารณา ๓ หน สงฆจักไมทันไดปวารณา
ทั่วกัน ราตรีจักสวางเสียกอน ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว
สงฆพึงปวารณา ๒ หน. . . หนเดียว. . .มีพรรษาเทากัน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันปวารณา ภิกษุ
ทั้งหลายกลาวธรรมกัน. . . ภิกษุที่เชี่ยวชาญในพระสูตร สังคายนาพระสูตรกัน
. . .พระวินัยธรตัดสินพระวินัยกัน . . .พระธรรมกถึกสนทนาธรรมกัน. . . ภิกษุ
ทั้งหลายทะเลาะกันจนราตรีจวนสวาง หากภิกษุทั้งหลายในอาวาสนั้น มีความคิด
เห็นอยางนี้วา ภิกษุทั้งหลายทะเลาะกัน จนราตรีจวนสวาง ถาสงฆจักปวารณา
๓ หน สงฆจักไมทันไดปวารณาทั่วกัน ราตรีจักสวางเสียกอน ดังนี้ ภิกษุผู
ฉลาด ผูสามารถพึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:-
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ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุทั้งหลายมัวทะเลาะ
กัน จนราตรีจวนสวาง ถาสงฆจักปวารณา ๓ ทน สงฆจักไมทัน
ปวารณาทั่วกัน ราตรีจักสวางเสียกอน ถาความพรอมพรั่งของสงฆ
ถึงที่แลว สงฆพึงปวารณา ๒ หน. . .หนเดียว. . .มีพรรษาเทากัน.
ฝนกําลังตั้งเคา
ก็โดยสมัยนั้นแล ในอาวาสแหงหนึ่งในโกศลชนบท ถึงวันปวารณา
ภิกษุสงฆมาประชุมกันมาก สถานที่ประชุมคับแคบ คุมฝนไมได และฝนกําลัง
ตั้งเคามาใหญ จึงภิกษุเหลานั้นไดปรึกษากันวา ภิกษุสงฆนี้มาประชมกันมาก
สถานที่ประชุมคับแคบ คุมฝนไมไดและฝนกําลังตั้งเคามาใหญ ถาสงฆจัก
ปวารณา ๓ หน สงฆจักไมทันไดปวารณาทั่วกัน ฝนนี้ก็จักตกเสียกอน พวก
เราจะพึงปฏิบัติสถานไรหนอ แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ
รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวัน
ปวารณา ภิกษุในศาสนานี้มาประชุมกันมาก สถานที่ประชุมคับแคบคุมฝนไม
ได และฝนก็กําลังตั้งเคามาใหญ ถาภิกษุทั้งหลายในอาวาสนั้น มีความคิดเห็น
อยางนี้วา ภิกษุสงฆมาประชุมกันมาก สถานที่ประชุมคับแคบ คุมฝนไมได
และฝนก็กําลังตั้งเคามาใหญ ถาสงฆจักปวารณา ๓ หน สงฆจักไมทันได
ปวารณาทั่วกัน ฝนนี้ก็จักตกหนักเสียกอน ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศ
ใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุสงฆนี้ประชุมกัน
มาก สถานที่ประชุมคับแคบ คุมฝนไมได และฝนก็กําลังตั้งเคามา
ใหญ ถาสงฆจักปวารณา ๓ หน สงฆจักไมทันไดปวารณาทั่วกัน
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ฝนนั้นก็จักตกเสียกอน ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึง
ปวารณา ๒ หน. . .หนเดียว . . .มีพรรษาเทากัน.
อันตราย ๑๐ ประการ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแหงหนึ่งในตําบลนี้ ถึงวันปวารณา
มีอันตรายเกิดขึ้น คือ:๑. พระราชาเสด็จมา. . .
๒. โจรปลน. . .
๓. ไฟไหม. . .
๔. น้ําหลากมา. . .
๕. คนมามาก. . .
๖. ผีเขาสิงภิกษุ. . .
๗. สัตวรายเขามา. . .
๘. งูรายเลื้อยเขามา. . .
๙. ภิกษุจะถึงเสียชีวิต. . .
๑๐. มีอันตรายแกพรหมจรรยเกิดขึ้น
ในขอนั้น หากภิกษุทั้งหลายในอาวาสนั้นมีความคิดเห็นอยางนี้วา เหตุ
ฉุกเฉินนี้แหละ คือ อันตรายแกพรหมจรรย ถาสงฆจักปวารณา ๓ หน สงฆ
จักไมทันไดปวารณาทั่วถึงกัน อันตรายแกพรหมจรรยนี้ก็จักเกิดเสียกอน ภิกษุ
ผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา เหตุฉุกเฉินนี้คืออันตราย
แกพรหมจรรย ถาสงฆจักปวารณา ๓ หน สงฆจักไมทันไดปวารณา
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ทั่วถึงกัน อันตรายแกพรหมจรรยนี้จักเกิดเสียกอน ถาความพรอม
พรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงปวารณา ๒ หน. . .หนเดียว. . .มี
พรรษาเทากัน.
ภิกษุมีอาบัติหามปวารณา
[๒๔๕] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียมีอาบัติติดตัวไดปวารณา
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสหามแกภิกษุทั้ง
หลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุมีอาบัติติดตัวไมพึงปวารณา รูปใดปวารณา
ตองอาบัติทุกกุฏ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุผูมีอาบัติติดตัว
ปวารณา รูปนั้นทําโอกาส โจทดวยอาบัติ.
สมัยตอมา พระฉัพพัคคียอันสงฆใหทําโอกาส ก็ไมปรารถนาจะทํา
โอกาส ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาต
แกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหงดปวารณาของภิกษุผู
ไมยอมทําโอกาส.
วิธีงดปวารณา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงงดปวารณาอยางนี้:เมื่อถึงวันปวารณา ๑๔ ค่ํา หรือ ๑๕ ค่ํา เมื่อบุคคลนั้นอยูพรอมหนา
ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศในทามกลางสงฆ วาดังนี้:ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา บุคคลชื่อนี่ มีอาบัติติด
ตัวปวารณา ขาพเจาของปวารณาของเธอเสีย เมื่อเธอยังอยูพรอม
หนา สงฆไมพึงปวารณา.
เทานี้ เปนอันงดปวารณาแลว.
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สมัยตอมา พระฉัพพัคคียหารือกันวา ภิกษุทั้งหลายผูมีศีลเปนที่รัก
งดปวารณาของพวกเรากอน ดังนี้ จึงรีบงดปวารณาของภิกษุที่บริสุทธิ์ไมมี
อาบัติเสียกอน เพราะเรื่องอันไมสมควร เพราะเหตุอันไมสมควร แมปวารณา
ของภิกษุที่ปวารณาแลว ก็งดดวย ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระ
ภาคเจา ๆ ตรัสหามภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงงดปวารณา
ของภิกษุผูบริสุทธิ์ไมมีอาบัติ เพราะเรื่องอันไมสมควร เพราะเหตุอันสมควร
รูปใดงด ตองอาบัติทุกกฏ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง แมปวารณาของภิกษุ
ที่ปวารณาแลว ก็ไมพึงงด รูปใดงด ตองอาบัติทุกกฏ.
ลักษณะปวารณาที่ไมเปนอันงด
[๒๔๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อยางนี้แล ปวารณาเปนอันงด อยาง
นี้ไมเปนอันงด. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปวารณาไมเปนอันงดอยางไรเลา ? ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ถาเมื่อปวารณา ๓ หน อันภิกษุกลาววาจบแลว จึงงดปวารณา
ปวารณาไมเปนอันงด.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาเมื่อปวารณา ๒ หน. . .
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาเมื่อปวารณาหนเดียว. . .
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาเมื่อปวารณามีพรรษาเทากัน อันภิกษุกลาววา
จบแลวจึงงดปวารณา ปวารณาไมเปนอันงด.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อยางนี้แล ปวารณาไมเปนอันงด.
ลักษณะปวารณาเปนอันงด
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปวารณาเปนอันงดอยางไรเลา ?
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาเมื่อปวารณา ๓ หน อันภิกษุกลาววายังไมทัน
จบจึงงดปวารณา ปวารณาเปนอันงด.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาเมื่อปวารณา ๒ หน . . .
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาเมื่อปวารณาหนเดียว . . .
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาเมื่อปวารณามีพรรษาเทากัน อันภิกษุกลาววา
ยังไมทันจบจึงงดปวารณา ปวารณาเปนอันงด.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อยางนี้แล ปวารณาเปนอันงด.
ภิกษุผูงดปวารณา
[๒๔๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อถึงวันปวารณา ภิกษุในศาสนานี้
งดปวารณาของภิกษุเสีย ถาภิกษุเหลาอื่นรูจักภิกษุรูปนั้นวา ทานองคนี้แล มี
ความประพฤติทางกายไมบริสุทธิ์ มีความประพฤติทางวาจาไมบริสุทธิ์ มีอาชีวะ
ไมบริสุทธิ์ เปนผูเขลา ไมฉลาด เมื่อถูกซักถาม ไมอาจใหคําตอบขอที่ซัก
ถาม สงฆพึงกลาวหามวา อยูเลย ภิกษุ อยูทุมเถียงกัน อยาทะเลาะกัน
อยาแกงแยงกัน อยาวิวาทกันเลย ดังนี้ แลวจึงปวารณา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง เมื่อถึงวันปวารณา ภิกษุนี้ศาสนานี้งด
ปวารณาของภิกษุเสีย ถาภิกษุเหลาอื่นรูจักภิกษุรูปนั้นวา ทานองคนี้แล มี
ความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ แตมีความประพฤติทางวาจาไมบริสุทธิ์ มีอาชีวะ
ไมบริสุทธิ์ เปนผูเขลา ไมฉลาด เมื่อถูกชักถาม ก็ไมอาจใหคําตอบขอที่ซัก
ถาม สงฆพึงกลาวหามวา อยาเลย ภิกษุ อยาทุมเถียงกัน อยาทะเลาะกัน
อยาแกงแยงกัน อยาวิวาทกันเลย ดังนี้ แลวจึงปวารณา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง เมื่อถึงวันปวารณา ภิกษุในศาสนานี้งด
ปวารณาของภิกษุเสีย ถาภิกษุเหลาอื่นรูจักภิกษุรูปนั้นวา ทานองคนี้แล มีความ
ประพฤติทางกายบริสุทธิ์ มีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ แตมีอาชีวะไม
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บริสุทธิ์ เปนผูเขลา ไมฉลาด เมื่อถูกชักถาม ก็ไมอาจใหคําตอบขอที่ชักถาม
สงฆพึงกลาวหามวา อยาเลย ภิกษุ อยาทุมเถียงกัน อยาทะเลาะกัน อยา
แกงแยงกัน อยาวิวาทกันเลย ดังนี้ แลวจึงปวารณา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง เมื่อถึงวันปวารณา ภิกษุในศาสนานี้งด
ปวารณาของภิกษุเสีย ถาภิกษุเหลาอื่นรูจักภิกษุรูปนั้นวา ทานองคนี้แล มี
ความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ มีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ มีอาชีวะ
บริสุทธิ์ แตเปนผูเขลา ไมฉลาด เมื่อถูกซักถาม ก็ไมอาจใหคําตอบขอที่ชัก
ถาม สงฆพึงกลาวหามวา อยาเลย ภิกษุ อยาทุมเถียงกัน อยาทะเลาะกัน
อยาแกงแยงกัน อยาวิวาทกันเลย ดังนี้ แลวจึงปวารณา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง เมื่อถึงวันปวารณา ภิกษุในศาสนานี้ งด
ปวารณาของภิกษุเสีย ถาภิกษุเหลาอื่นรูจักภิกษุรูปนั้นวา ทานองคนี้แล มี
ความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ มีความพระพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ มีอาชีวะ
บริสุทธิ์ เปนบัณฑิต ฉลาด มีปญญา เมื่อถูกชักถาม สามารถใหคําตอบขอ
ที่ชักถามได ภิกษุนั้นอันสงฆพึงวากลาวอยางนี้วา อาวุโส คุณงดปวารณาของ
ภิกษุรูปนี้เพราะอะไร งดเพราะศีลวิบัติหรือ งดเพราะอาจารวิบัติหรือ งด
เพราะทิฏฐิวิบัติหรือ หากเธอจะพึงตอบอยางนี้วา ขาพเจางดเพราะศีลวิบัติ
ขาพเจางดเพราะอาจารวิบัติ ขาพเจางดเพราะทิฏฐิวิบัติ เธออันสงฆพึงถาม
อยางนี้วา คุณรูจักศีลวิบัติ รูจักอาจารวิบัติ รูจักทิฏฐิวิบัติหรือ ? หากเธอจะ
พึงตอบอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ขาพเจารูจักศีลวิบัติ รูจักอาจารวิบัติ รจัก
ทิฏฐิวิบัติ เธออันสงฆพึงถามอยางนี้วา อาวุโส ก็ศีลวิบัติเปนอยางไร อาจาร
วิบัติเปนอยางไร ทิฏฐิวิบัติเปนอยางไร หากเธอจะพึงตอบอยางนี้ ปาราชิก
๔ สังฆาทิเสส ๑๓ นี้ชื่อวาศีลวิบัติ ถุลลัจจัย ปาจิตทิยะ ปาฏิเทสนียะ ทุกกฏ
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ทุพภาสิต นี้ชื่อวาอาจารวิบัติ มิจฉาทิฏฐิ อันตคาหิกทิฏฐิ นี้ชี่อวาทิฏฐิวิบัติ เธอ
อันสงฆพึงถามอยางนี้วา อาวุโส คุณงดปวารณาของภิกษุนี้ดวยเหตุอะไร งด
ดวยไดเห็นหรือ งดดวยไดฟงหรือ งดดวยสงสัยหรือ หากเธอจะพึงตอบอยาง
นี้วา ขาพเจางดดวยไดเห็นก็ดี ขาพเจางดดวยไดฟงก็ดี ขาพเจางดดวยสงสัย
ก็ดี เธออันสงฆพึงถามอยางนี้วา อาวุโส คุณงดปวารณาของภิกษุนี้ดวยได
เห็นอยางไร คุณเห็นอะไร คุณเห็นวาอยางไร คุณเห็นเมื่อไร คุณเห็นที่ไหน
ภิกษุนี้ตองอาบัติปาราชิก คุณเห็นหรือ ภิกษุนี้ตองอาบัติสังฆาทิเสส คุณเห็น
หรือ ภิกษุนี้ตองอาบัติถุลลัจจัย . . .อาบัติปาจิตติยะ. . .อาบัติปาฏิเทสนียะ. . .
อาบัติทุกกฏ . . .อาบัติทุพภาสิต คุณเห็นหรือ คุณอยูที่ไหน และภิกษุนี้อยู
ที่ไหน คุณทําอะไรบาง ภิกษุนี้ทําอะไรบาง หากเธอจะพึงตอบอยางนี้วา
อาวุโสทั้งหลาย ขาพเจามิไดงดปวารณาของภิกษุนี้ดวยไดเห็น แตงดปวารณา
ดวยไดฟงตางหาก เธออินสงฆพึงถามอยางนี้วา อาวุโส คุณงดปวารณาของ
ภิกษุนี้ดวยไดฟงมาอยางไร คุณไดฟงเรื่องอะไร คุณไดฟงมาวาอยางไร คุณ
ไดฟงมาเมื่อไร คุณไดฟงที่ไหน คุณไดฟงวา ภิกษุนี้ตองอาบัติปาราชิกหรือ
ไดฟงวาภิกษุนี้ตองอาบัติสังฆาทิเสสหรือ ไดฟงวาภิกษุนี้ตองอาบัติถุลลัจจัย . . .
อาบัติปาจิตติยะ. . .อาบัติปาฏิเทสนียะ. . .อาบัติทุกกฏ . . . อาบัติทุพภาสิตหรือ
ไดฟงมาจากภิกษุหรือ ไดฟงมาจากภิกษุณีหรือ ไดฟงมาจากสิกขมานาหรือ
ไดฟงมาจากสามเณรหรือ ไดฟงมาจากสามเณรีหรือ ไดฟงมาจากอุบาสกหรือ
ไดฟงมาจากอุบาสิกาหรือ ไดฟงมาจากพระราชาหรือ ไดฟงมาจากราชมหา
อํามาตยหรือ ไดฟงมาจากพวกเดียรถียหรือ ไดฟงมาจากพวกสาวกเดียรถียหรือ
หากเธอจะพึงตอบอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ขาพเจามิไดงดปวารณาของภิกษุ
นี้ดวยไดฟง แตขาพเจางดปวารณาดวยสงสัยตางหาก เธออันสงฆพึงถามอยาง
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นี้วา อาวุโส คุณงดปวารณาของภิกษุนี้ดวยสงสัยอยางไร คุณสงสัยอะไร
สงสัยวาอยางไร สงสัยเมื่อไร สงสัยที่ไหน คุณสงสัยวาภิกษุนี้ ตองอาบัติปาราชิกหรือ สงสัยวาภิกษุนี้ตองอาบัติสังฆาทิเสสหรือ สงสัยวาภิกษุนี้ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย . . . อาบัติปาจิตติยะ . . . อาบัติปาฏิเทสนียะ . . . อาบัติทุกกฏ . . . อาบัติ
ทุพภาสิตหรือ คุณฟงมาจากภิกษุแลวสงสัยหรือ คุณฟงมาจากภิกษุณีแลว
สงสัยหรือ คุณฟงมาจากสิกขมานาแลวสงสัยหรือ คุณฟงมาจากสามเณรแลว
สงสัยหรือ คุณฟงมาจากสามเณรีแลวสงสัยหรือ คุณฟงมาจากอุบาสกแลวสงสัย
หรือ คุณฟงมาจากอุบาสิกาแลวสงสัยหรือ คุณฟงมาจากพระราชาแลวสงสัย
หรือ คุณฟงมาจากราชมหาอํามาตยแลวสงสัยหรือ คุณฟงมาจากพวกเดียรถีย
แลวสงสัยหรือ คุณฟงมาจากพวกสาวกเดียรถียแลวสงสัยหรือ หากเธอจะพึง
ตอบอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ขาพเจามิไดงดปวารณาของภิกษุนี้ดวยสงสัย
ความจริงแมขาพเจาเองก็ไมทราบวา เรางดปวารณาของภิกษุนี้เสียดวยเหตุไร
เลา.
ฟงคําปฏิญาณของโจทกและจําเลย
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย หากภิกษุโจทกนั้นตอบขอซักถามไมเปนที่พอใจ
ของสพรหมจารีผูรูทั้งหลาย สงฆควรบอกวา คุณไมควรฟองภิกษุจําเลย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย หากภิกษุโจทกนั้นตอบขอชักถามเปนที่พอใจ
ของสพรหมจารีผูรูทั้งหลาย สงฆควรบอกวา คุณควรฟองภิกษุจําเลย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย หากภิกษุโจทกนั้นปฏิญาณวา ตนตามกําจัดดวย
อาบัติปาราชิกไมมีมูล สงฆพึงปรับอาบัติสังฆาทิเสสแลวจึงปวารณา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย หากภิกษุโจทกนั้นปฏิญาณวา ตนตามกําจัดดวย
อาบัติสังฆาทิเสสไมมีมูล สงฆพึงปรับอาบัติตามธรรมแลวจึงปวารณา.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย หากภิกษุโจทกนั้นปฏิญาณวา ตนตามกําจัดดวย
อาบัติถุลลัจจัยไมมีมูล. . .ดวยอาบัติปฏิปาจิตติยะ. . . ดวยอาบัติปาฏิเทสนียะ . . .
ดวยอาบัติทุกกฏ . . . ดวยอาบัติทุพภาสิตไมมีมูล สงฆพึงปรับอาบัติตามธรรม
แลวจึงปวารณา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย หากภิกษุจําเลยนั้นปฏิญาณวา ตนตองอาบัติ
ปาราชิกสงฆพึงนาสนะเสีย แลวจึงปวารณา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย หากภิกษุจําเลยนั้นปฏิญาณวา ตนตองอาบัติ
สังฆาทิเสส สงฆพึงปรับอาบัติสังฆาทิเสส แลวจึงปวารณา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย หากภิกษุจําเลยนั้นปฏิญาณวา ตนตองอาบัติ
ถุลลัจจัย. . .อาบัติปาจิตติยะ. . .อาบัติปาฏิเทสนียะ. . .อาบัติทุกกฏ. . .อาบัติ
ทุพภาสิต สงฆพึงปรับอาบัติตามธรรม แลวปวารณาเถิด.
มีความเห็นไมตรงกันในอาบัติที่ตอง
[๒๔๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในศาสนานี้ ตองอาบัติถุลลัจจัย
ในวันปวารณา ภิกษุบางพวกมีความเห็นวา ตองอาบัติถุลลัจจัย บางพวกมี
ความเห็นวาตองอาบัติสังฆาทิเสส.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพวกที่มีความเห็นวา ตองอาบัติถุลลัจจัย
พึงนําภิกษุรูปนั้นออกไปในที่ควรสวนขางหนึ่ง ปรับอาบัติตามธรรม แลวเขา
ไปหาสงฆกลาวอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนั้นตองอาบัติใดแล อาบัติ
นั้น เธอทําคืนตาธรรมแลว ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึง
ปวารณา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้ ตองอาบัติถุลลัจจัย ใน
วันปวารณา ภิกษุบางพวกมีความเห็นวาตองอาบัติถุลลัจจัย บางพวกมีความ
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เห็นวาตองอาบัติปาจิตทิยะ บางพวกมีความเห็นวาตองอาบัติถุลลัจจัย บางพวก
มีความเห็นวาตองอาบัติปาฏิเทสนียะ บางพวกมีความเห็นวาตองอาบัติถุลลัจจัย
บางพวกมีความเห็นวาตองอาบัติทุกกฏ บางพวกมีความเห็นวาตองอาบัติถุลลัจ
จัย บางพวกมีความเห็นวาตองอาบัติทุพภาสิต.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพวกที่มีความเห็นวา ตองอาบัติถุลลัจจัย
พึงนําภิกษุรูปนั้นออกไป ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ปรับอาบัติตามธรรมแลว
เขาไปหาสงฆกลาวอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนั้นตองอาบัติใดแล
อาบัตินั้นเธอทําคืนตามธรรมแลว ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆ
พึงปวารณา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้ ตองอาบัติปาจิตติยะ. . .
ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ. . .ตองอาบัติทุกกฦ. . .ตองอาบัติทุพภาสิต ในวัน
ปวารณาภิกษุบางพวกมีความเห็นวาตองอาบัติทุพภาสิต บางพวกมีความเห็นวา
ตองอาบัติสังฆทิเสส.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพวกที่มีความเห็นวาตองอาบัติทุพภาสิต พึง
นําภิกษุรูปนั้นออกไปในที่ควรสวนขางหนึ่ง ปรับอาบัติตามธรรมแลว เขาไป
หาสงฆกลาวอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนั้นตองอาบัติใดแล อาบัตินั้น
เธอทําคืนตามธรรมแลว ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงปวารณา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้ ตองอาบัติทุพภาสิตในวัน
ปวารณา ภิกษุบางพวกมีความเห็นวาตองอาบัติทัพภาสิต บางพวกมีความเห็น
วาตองอาบัติถุลลัจจัย บางพวกมีความเห็นวาตองอาบัติทุพภาสิต บางพวกมี
ความเห็นวาตองอาบัติปาจิตติยะ บางพวกมีความเห็นวาตองอาบัติทุพภาสิต
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บางพวกมีความเห็นวาตองอาบัติปาฏิเทสนียะ บางพวกมีความเห็นวาตองอาบัติ
ทุพภาสิต บางพวกมีความเห็นวาตองอาบัติทุกกฏ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพวกที่มีความเห็นวาตองอาบัติทุพภาสิต
พึงนําภิกษุรูปนั้นออกไปในที่ควรสวนขางหนึ่ง ปรับอาบัติตามธรรมแลว เขา
ไปหาสงฆกลาวอยางนั้นวา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนั้นตองอาบัติใดแล อาบัติ
นั้นเธอทําคืนตามธรรมแลว ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึง
ปวารณา.
วัตถุและบุคคลปรากฏ
[๒๔๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในศาสนานี้ พึงประกาศในทาม
กลางสงฆ ในวันปวารณาวา:ทานเจาขา ขอสงฆจงพึงขาพเจา วัตถุนี้ปรากฏ บุคคลไม
ปรากฏ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงงดวัตถุ แลว
ปวารณาเถิด.
ภิกษุนั้นอันสงฆพึงกลาวอยางนี้วา อาวุโส พระผูมีพระภาคเจาทรง
บัญญัติปวารณาไวสําหรับภิกษุทั้งหลายผูบริสุทธิ์ ถาวัตถุปรากฏ บุคคลไม
ปรากฏ เธอจงระบุบุคคลนั้นมาเดี๋ยวนี้.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้ พึงประกาศในทามกลาง
สงฆในวันปวารณาวา:ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา บุคคลนี้ปรากฏ วัตถุไม
ปรากฏ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงงดบุคคล แลว
ปวารณาเถิด.
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ภิกษุนั้นอันสงฆพึงกลาวอยางนี้วา อาวุโส พระผูมีพระภาคเจาทรง
บัญญัติปวารณาไวสําหรับภิกษุทั้งหลายผูพรอมเพรียงกัน ถาบุคคลปรากฏ
วัตถุไมปรากฏ เธอจงระบุวัตถุนั้นมาเดี๋ยวนี้.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้ พึงประกาศในทามกลาง
สงฆในวันปวารณาวา:ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา วัตถุและบุคคลนี้ปรากฏ
ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงงดวัตถุและบุคคลแลว
ปวารณาเถิด.
ภิกษุนั้นอันสงฆพึงกลาวอยางนี้วา อาวุโส พระผูมีพระภาคเจาทรง
บัญญัติปวารณาไว สําหรับภิกษุทั้งหลายผูบริสุทธิ์ และพรอมเพรียงกัน ถา
วัตถุและบุคคลปรากฏ เธอจงระบุวัตถุและบุคคลนั้นมาเดียวนี้.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย หากวัตถุปรากฏกอนปวารณา ภายหลังบุคคล
จึงปรากฏควรพูดขึ้น หากบุคคลปรากฏกอนปวารณา ภายหลังวัตถุจึงปรากฏ
ก็ควรพูดขึ้น หากวัตถุและบุคคลปรากฏกอนปวารณา ถาเมื่อทําปวารณาแลว
ฟนเรื่องนั้นขึ้น เปนปาจิตติยะ เพราะฟนเรื่องขึ้น.
ภิกษุกอความบาดหมางเปนตน
[๒๕๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุมากรูปดวยกันที่เคยเห็นรวมคบหา
กันมา จําพรรษาอยูในอาวาสแหงหนึ่ง ในโกศลชนบท ณ สถานที่ใกลเตียง
ของภิกษุเหลานั้น มีภิกษุเหลาอื่นที่กอความบาดหมาง กอความทะเลาะ กอ
ความวิวาททําความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆ จําพรรษาอยูดวยประสงควา

พระวินัยปฎก มหาวรรค เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 625
ในวันปวารณาพวกเราจักงดปวารณาของภิกษุที่อยูจําพรรษาเหลานั้นเสีย ภิกษุ
เหลานั้น ไดทราบขาววา ณ สถานที่ใกลเคียงของพวกเรา มีภิกษุเหลาอื่นที่กอ
ความบาดหมาง กอความทะเลาะ กอความวิวาท ทําความอื้อฉาว กออธิกรณ
ในสงฆ จําพรรษาอยูดวยมุงหมายวาในวันปวารณา พวกเราจักงดปวารณาของ
ภิกษุที่อยูจําพรรษาเหลานั้นเสีย ดังนี้ พวกเราจะพึงปฏิบัติอยางไรหนอ จึง
กราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลาย วาดังนี้:ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในศาสนานี้ มากรูปดวยกัน ซึ่งเคยเห็น
รวมคบหากันมา จําพรรษาอยูในอาวาสแหงหนึ่ง ณ สถานที่ใกลเตียงของภิกษุ
เหลานั้น มีภิกษุเหลาอื่นที่กอความบาดหมาง กอความทะเลาะ กอความวิวาท
ทําความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆ จําพรรษาอยูดวยมุงหมายวา ในวัน
ปวารณา พวกเราจักงดปวารณาของพวกภิกษุที่อยูจําพรรษาเหลานั้นเสีย ดัง
นี้. ดูกอนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตใหภิกษุเหลานั้นทําอุโบสถ ๒ คือ ที่ ๓ ที่ ๔
หรือ ๓ อุโบสถ คือ ที่ ๓ ที่ ๔ ที่ ๕ ใหเปนอุโบสถ ๑๔ ค่ํา ดวยประสงควา
ไฉนพวกเราพึงปวารณากอนภิกษุเหลานั้น.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย หากภิกษุพวกที่กอความบาดหมาง กอความ
ทะเลาะ กอความวิวาท ทําความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆเหลานั้น มาสู
อาวาส ภิกษุพวกเจาถิ่นเหลานั้น พึงรีบประชุมปวารณาเสียโดยเร็ว ครั้นแลว
พึงแจงวา อาวุโสทั้งหลาย พวกเราปวารณากันเสร็จแลว ทานทั้งหลายจะ
สําคัญสถานใด ก็จงทําสถานนั้นเถิด
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย หากภิกษุพวกที่กอความบาดหมาง กอความ
ทะเลาะ กอความวิวาท ทําความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆเหลานั้น ไมแจง
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ใหทราบกอนมาสูอาวาสนั้น พวกภิกษุเจาถิ่นเหลานั้น พึงปูอาสนะ จัดหาน้ํา
ลางเทา ตั่งรองเทา กระเบื้องเช็ดเทาไว พึงลุกขึ้นแลวรับบาตรจีวร พึงตอน
รับดวยน้ําดื่ม พึงเสแสรงกลาวแกภิกษุเหลานั้น แลวไปปวารณานอกสีมา ครั้น
แลวพึงแจงวา อาวุโสทั้งหลาย พวกเราปวารณากันเสร็จแลว ทานทั้งหลาย
จะสําคัญสถานใด ก็จงทําสถานนั้นเถิด ถาไดวิธีการนั้นอยางนี้ การไดอยางนี้
นั่นเปนการดี หากไมได ภิกษุเจาถิ่นผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหภิกษุ
เจาถิ่นทั้งหลายทราบวา:ขอทานเจาถิ่นทั้งหลาย จงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรั่ง
ของทานทั้งหลายถึงที่แลว พวกเราพึงทําอุโบสถ พึงสวดปาติโมกข
ในบัดนี้ พึงปวารณาในวันกาฬปกษที่จะมาถึงเถิด.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย หากภิกษุพวกที่กอความบาดหมาง กอความ
ทะเลาะ กอความวิวาท ทําความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆเหลานั้น จะพึง
กลาวกะภิกษุเหลานั้นอยางนี่วา ดีแลว อาวุโสทั้งหลาย ขอพวกทานจงปวารณา
ตอพวกเราในบัดนี้เถิด พวกเธออันภิกษุทั้งหลายพึงกลาวอยางนี้วา อาวุโส
ทั้งหลาย พวกทานไมเปนใหญในปวารณาของพวกเรา พวกเราจะยังไม
ปวารณากอนละ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย หากภิกษุพวกที่กอความบาดหมาง กอความ
ทะเลาะ กอความวิวาท ทําความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆเหลานั้น จะพึง
อยูคอยไปถึงวันกาฬปกษนั้น ภิกษุเจาถิ่นผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศให
พวกภิกษุเจาถิ่นทราบวา:ขอทานเจาถิ่นทั้งหลาย จงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรั่ง
ของทานทั้งหลายถึงที่แลว พวกเราพึงทําอุโบสถ พึงสวดปาติโมกข
ในบัดนี้เถิด พวกเราพึงปวารณาในวันกาฬปกษที่จะมาถึงเถิด.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย หากภิกษุพวกที่กอความบาดหมาง กอความ
ทะเลาะ กอความวิวาท ทําความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆเหลานั้น จะพึง
กลาวกะภิกษุเหลานั้นอยางนี้วา ดีแลว อาวุโสทั้งหลาย ขอพวกทานจงปวารณา
ตอพวกเราในบัดนี้เถิด พวกเธออันภิกษุทั้งหลายพึงกลาวอยางนี้วา อาวุโส
ทั้งหลาย พวกทานไมเปนใหญในปวารณาของพวกเรา พวกเราจะยังไม
ปวารณากอนละ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย หากภิกษุพวกที่กอความบาดหมาง กอความ
ทะเลาะ กอความวิวาท ทําความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆเหลานั้น จะพึง
อยูคอยไปถึงวันชุณหปกษแมนั้น ภิกษุเหลานั้นทุกรูปไมปวารณา ก็ตอง
ปวารณาในวันเพ็ญเดือน ๑๒ เปนที่ครบ ๔ เดือนที่จะมาถึง .
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาเมื่อภิกษุเหลานั้นกําลังปวารณากัน ภิกษุ
อาพาธงดปวารณาของภิกษุผูไมอาพาธ ภิกษุอาพาธนั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงวา
กลาวอยางนี้วา ทานกําลังอาพาธ อันผูอาพาธ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ไม
สูจะอดทนตอการซักถามอาวุโส ขอทานจงรออยูจนกวาจะหายอาพาธ หาย
อาพาธแลว เมื่อจํานงจึงคอยโจท หากภิกษุอาพาธถูกวากลาวอยูอยางนี้ ยังขืน
โจทเปนปาจิตติยะ เพราะไมเอื้อเฟอ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาเมื่อภิกษุเหลานั้นกําลังปวารณากัน ภิกษุผูไม
อาพาธ งดปวารณาของภิกษุผูอาพาธ ภิกษุผูไมอาพาธนั้น อันภิกษุทั้งหลาย
พึงวากลาวอยางนี้วา อาวุโส ภิกษุรูปนี้แล กําลังอาพาธ อันผูอาพาธ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ไมสูจะอดทนตอการซักถาม อาวุโส ขอทานจงรออยูจน
กวาภิกษุรูปนี้หายอาพาธภิกษุนั้น หายอาพาธแลว เมื่อจํานงจึงคอยโจท หาก
ภิกษุผูไมอาพาธถูกวากลาวอยูอยางนี้ ยังขืนโจท เปนปาจิตติยะ เพราะไม
เอื้อเฟอ.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาเมื่อภิกษุเหลานั้นกําลังปวารณาอยู ภิกษุอาพาธ
งดปวารณาของภิกษุอาพาธ ๆ นั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงวากลาวอยางนี้วา ทาน
ทั้งหลายกําลังอาพาธ อันผูอาพาธ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ไมสูจะอดทน
ตอการซักถาม โปรดรออยูกอนจนกวาจะหายอาพาธดวยกัน หายอาพาธดวย
กันแลว เมื่อจํานงจึงคอยโจท หากภิกษุผูอาพาธนั้นถูกวากลาวอยางนี้ ยังขืน
โจท เปนปาจิตติยะ เพราะไมเอื้อเฟอ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาเมื่อภิกษุเหลานั้นกําลังปวารณากัน ภิกษุผู
ไมอาพาธงดปวารณาของภิกษุผูไมอาพาธ ทั้งสองฝาย สงฆพึงสอบสวนสืบ
สวนเปนการสงฆปรับอาบัติตามธรรม แลวจึงปวารณาเถิด.
พวกที่พรอมเพียงกันเปนตนเลื่อนปวารณา
[๒๕๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุมากรูปดวยกัน ซึ่งเคยเห็นรวมคบหา
กันมา จําพรรษาอยูในอาวาสแหงหนึ่ง ในโกศลชนบท เมื่อพวกเธอพรอม
เพรียงกัน ปรองดองกัน ไมวิวาทกันอยู ยอมบรรลุผาสุวิหารธรรมอยางใด
อยางหนึ่ง จึงพวกเธอไดมีความปริวิตกวา เมื่อพวกเราพรอมเพรียงกัน ปรอง
ดองกัน ไมวิวาทกันอยูไดบรรลุผาสุวิหารธรรมอยางใดอยางหนึ่งแลว ถาพวก
เราก็จักปวารณากันเสียในบัดนี้ บางทีพวกภิกษุปวารณากันแลวจะพึงหลีกไปสู
จาริกก็จะมีบาง เมื่อเปนเชนนั้น พวกเราก็จักเหินหางจากผาสุวิหารธรรมนี้
พวกเราจะพึงปฏิบัติอยางไรหนอ แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
พระพุทธานุญาตใหเลื่อนปวารณา
พระผูมีพระภาคเจาตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลาย วาดังนี้:ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในศาสนานี้มากรูปดวยกัน ซึ่งเคยเห็น
รวมคบหากันมา จําพรรษาอยูในอาวาสแหงหนึ่ง เมื่อพวกเธอพรอมเพรียงกัน
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ปรองดองกัน ไมวิวาทกันอยู ยอมบรรลุผาสุวิหารธรรมอยางใดอยางหนึ่ง หาก
ภิกษุทั้งหลายในสังฆสันนิบาตนั้นคิดกันอยางนี้วา พวกเราพรอมเพรียงกัน
ปรองดองกัน ไมวิวาทกันอยู ไดบรรลุผาสุวิหารธรรมอยางใดอยางหนึ่งแลว ถา
พวกเราจักปวารณากันเสียในบัดนี้ บางทีพวกภิกษุปวารณากัน แลวจะพึงหลีก
ไปสูจาริก ก็จะมีบาง เมื่อเปนเชนนั้น พวกเราก็จักเหินหางจากผาสุวิหารธรรม
นี้ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุเหลานั้น ทําการเลื่อนปวารณา
ออกไป.
วิธีเลื่อนปวารณา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆทําการเลื่อนปวารณาอยางนี้
ภิกษุทุก ๆ รูปตองประชุมพรอมกัน ครั้นแลวภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ
พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:กรรมวาจาเลื่อนปวารณา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา เมื่อพวกเราพรอมเพรียง
กันปรองดองกัน ไมวิวาทกันอยู ไดบรรลุผาสุวิหารกรรมอยางใด
อยางหนึ่งแลว หากพวกเราจักปวารณาเสียในบัดนี้ บางทีภิกษุทั้งหลายปวารณากันแลว พึงหลีกไปสูจาริกก็จะมีบาง เมื่อเปนเชนนั้น
พวกเราก็จักเหินหางจากผาสุวิหารธรรมนี้ ถาความพรอมพรั่งของ
สงฆถึงที่แลว สงฆพึงทําการเลื่อนปวารณาออกไป บัดนี้พึงทํา
อุโบสถ สวดปาติโมกข พึงปวารณาในวันเพ็ญเดือน ๑๒ เปนที่ครบ
๔ เดือนที่จะมาถึง นี่เปนญัตติ.
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ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา เมื่อพวกเราพรอมเพรียง
กัน ปรองดองกัน ไมวิวาทกันอยู ไดบรรลุผาสุวิหารธรรมอยางใด
อยางหนึ่งแลว หากพวกเราจักปวารณาเสียในบัดนี้ บางทีภิกษุทั้ง
หลายปวารณากันแลว พึงหลีกไปสูจาริกก็จะมีบาง เมื่อเปนเชนนั้น
พวกเราก็จักเหินหางจากผาสุวิหารธรรมนี้ สงฆทําการเลื่อนปวารณา
ออกไป บัดนี้สงฆจักทําอุโบสถ สวดปาติโมกข จักปวารณาไมวัน
เพ็ญเดือน ๑๒ เปนที่ครบ ๔ เดือนที่จะมาถึง การกระทําซึ่งการเลื่อน
ปวารณาออกไป เดี๋ยวนี้สงฆจักทําอุโบสถ สวดปาติโมกข จัก
ปวารณาในเดือน ๑๒ เปนที่ครบ ๔ เดือนที่จะมาถึง ชอบแกทานผู
ใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด.
การเลื่อนปวารณาอันสงฆทําแลว บัดนี้สงฆจักทําอุโบสถ
สวดปาติโมกข จักปวารณาในวันเพ็ญเดือน ๒ เปนที่ครบ ๔ เดือน
ที่จะมาถึง ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวย
อยางนี้.
ไมเปนใหญในปวารณา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเหลานั้นทําการเลื่อนปวารณาออกไป
แลว หากจะมีภิกษุสักรูปหนึ่งพูดอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ผมปรารถนาจะหลีก
ไปสูจาริกตามชนบท เพราะผมมีกิจจําเปนที่ชนบท ภิกษุรูปนั้นอันภิกษุทั้ง
หลายพึงกลาวอยางนี้วา ดีแลว อาวุโส ทานปวารณาแลวจึงคอยไป. ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย หากภิกษุรูปนั้นอันสงฆปวารณาอยู งดปวารณาของภิกษุรูปหนึ่ง
เสีย ภิกษุผูงดปวารณา อันภิกษุผูถูกหามปวารณาพึงกลาวอยางนี้วา อาวุโส
ทานไมเปนใหญในการปวารณาของผม ๆ จักยังไมปวารณากอน. ดูกอนภิกษุ
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ทั้งหลาย เมื่อภิกษุนั้นปวารณาอยู ภิกษุรูปหนึ่งหามปวารณาของภิกษุรูปนั้น
สงฆพึงสอบสวนสืบสวนทั้ง ๒ ฝาย แลวปรับอาบัติตามธรรม.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย หากภิกษุรูปนั้นทํากรณียกิจนั้น ในชนบทเสร็จ
แลว กลับมาสูอาวาสนั้นภายในวันเพ็ญเดือน ๑๒ เปนที่ครบ ๔ เดือน หาก
เมื่อภิกษุเหลานั้นกําลังปวารณา ภิกษุอีกรูปหนึ่งงดปวารณาของภิกษุรูปนั้น
ภิกษุผูงดปวารณา อันภิกษุผูถูกงดพึงกลาวอยางนี้วา อาวุโส ทานไมเปนใหญ
ในปวารณาของผม เพราะผมปวารณาเสร็จแลว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย หากเมื่อ
ภิกษุเหลานั้นปวารณาอยู ภิกษุนั้นงดปวารณาของภิกษุอีกรูปหนึ่ง ทั้ง ๒ ฝาย
สงฆพึงสอบสวนสืบสวนเปนการสงฆ ปรับอาบัติตามธรรมแลวจึงปวารณาเถิด.
ปวารราขันธกะที่ ๔ จบ
เรื่องในขันธกะนี้มี ๔๖ เรื่อง
หัวขอประจําขันธกะ
[๒๕๒] ๑. เรื่องภิกษุจําพรรษาในโกศลชนบท มาเฝาพระศาสดา
๒. เรื่องจําพรรษาไมผาสุกเหมือนปสุสัตวอยูรวมกัน ๓. เรื่องการปวารณาที่
เหมาะสมเพื่อวากลาวกัน ๔. เรื่องพระฉัพพัคคียนั่งราบบนอาสนะปวารณา
๕. เรื่องวันปวารณามี ๒ วัน ๖. เรื่องอาการที่ทําปวารณา ๗. เรื่องให
ภิกษุอาพาธมอบปวารณา ๘. เรื่องภิกษุถูกพวกญาติคุมตัวไว ๙. เรื่องภิกษุ
ถูกพระราชาคุมตัวไว ๑๐. เรื่องภิกษุถูกพวกโจรจับไว ๑๑. เรื่องภิกษุถูกพวก
นักเลงจับไว ๑๒. เรื่องภิกษุถูกภิกษุผูเปนขาศึกจับไว ๑๓. เรื่องสงฆปวารณา
๕ รูป ๑๔. เรื่องคณะปวารณา ๔ รูป ๑๕. เรื่องคณะปวารณา ๓ รูป
๑๖. เรื่องคณะปวารณา ๒ รูป ๑๗. เรื่องภิกษุรูปเดียวอธิษฐานปวารณา ๑๘.
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เรื่องภิกษุตองอาบัติปวารณา ๑๙. เรื่องภิกษุสงสัยในอาบัติปวารณา ๒๐. เรื่อง
ภิกษุระลึกอาบัติ ๒๑. เรื่องสงฆทั้งหมดตองสภาคาบัติ ๒๒. เรื่องสงฆทั้งหมด
สงสัยในสภาคาบัติ ๒๓. เรื่องภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมามากกวา ๒๔. เรื่องภิกษุ
เจาถิ่นพวกอื่นมาเทากัน ๒๕. เรื่องภิกษุเจาถิ่นพวกอื่นมานอยกวา ๒๖. เรื่อง
วันปวารณาของเจาถิ่นเปน ๑๔ ค่ํา ๒๗. เรื่องลักษณะเจาถิ่น ๒๘. เรื่องภิกษุ
สมานสังวาสปวารณา ๒๙. เรื่องไมควรไป ๓๐. เรื่องไมควรปวารณาในบริษัท
มีภิกษุณีเปนตนนั่งอยูดวย ๓๑. เรื่องใหฉันทะ ๓๒. เรื่องหามปวารณาในวัน
มิใชวันปวารณา ๓๓. เรื่องคนชาวดง ๓๔. เรื่องราตรีจวนสวาง ๓๕. เรื่อง
ฝน ๓๖. เรื่องมีอันตราย ๓๗ . เรื่องภิกษุมีอาบัติปวารณา ๓๘. เรื่องไมยอม
ทําโอกาส ๓๙. เรื่องงดปวารณาของพวกเรากอน ๔๐. เรื่องไมเปนอันงด
ปวารณา ๔๑. เรื่องงดปวารณาของภิกษุ งดเพราะเรื่องอะไรเปนตน เปน
อยางไร งดดวยไดเห็น ไดยิน หรือรังเกียจโจทกและจําเลย ๔๒. เรื่องภิกษุ
ตองอาบัติถุลลัจจัย ๔๓. เรื่องวัตถุปรากฏ ๔๔. เรื่องกอความบาดหมาง
๔๕. เรื่องเลื่อนปวารณา ๔๖. เรื่องไมเปนใหญในปวารณา.
หัวขอประจําขันธกะ จบ
อรรถกถาปวารณาขันธกะ
วินิจฉัยในปวารณาขันธกะ. วินิจฉัยในขอวา เนว อาลเปยฺยาม
น สลฺลเปยฺยาม นี้ พึงทราบดังนี้:คําแรกชื่อวาคําทัก คําหลัง ๆ ชื่อวา คําปราศรัย.
บทวา หตฺถวิลงฺฆเกน ไดแกดวยการชวยกันใชมือยก.
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บทวา ปสุส วาส คือการอยูรวมกันดังการอยูรวมของเหลาปศุสัตว.
จริงอยู แมเหลาปศุสัตวยอมไมบอกความสุขและทุกขที่เกิดขึ้นแกตนแกกันและ
กัน ไมทําการปฏิสันถารฉันใด แมภิกษุเหลานั้นก็ไดทําฉันนั้น. เพราะเหตุนั้น
ความอยูรวมกันของภิกษุเหลานั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา เปนการอยู
รวมกันดังการอยูรวมของเหลาปศุสัตว นัยในบททั้งปวงเหมือนกัน.
ขอวา น ภิกฺขเว มูควตฺต ติตฺถิยสมาทาน เปนตน มีความวา
ภิกษุไมพึงกระทําการสมาทานวัตรเชนนี้วา เราทั้งหลายไมพึงพูดกันตลอด
ไตรมาสนี้. เพราะวา นั่นเปนกติกาที่ไมชอบธรรม.
ขอที่ภิกษุมาผอนผันพูดกะกันและกัน ชื่อวา อฺฌมฺญานุโลมตา.
จริงอยู ภิกษุยอมเปนผูอาจวากลาวอะไร ๆ กะภิกษุผูสั่งไววา ขอทานผูมีอายุ
จงวากลาวขาพเจาเถิด, แตหาอาจวากลาวภิกษุนอกจากนี้ไม ความยังกันและกัน
ใหออกจากอาบัติทั้งหลาย ชื่ออาปตติวุฏฐานตา, ความที่ภิกษุมาทั้งพระวินัยไว
เปนหลักประพฤติ ชื่อวาวินยปุเรกขารตา.
จริงอยู ภิกษุผูกลาวอยูวา ขอทานผูมีอายุจงวากลาวขาพเจาเถิด ดัง
นี้ สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เธอจักออกจากอาบัติ และเธอยอมตั้ง
พระวินัยไวเปนหลักอยู
ปวารณาวิธี
ญัตติอันไดนามวา สัพพสังคาหิกานี้วา สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ,
อชฺช ปวารณา, ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล , สงฺโข ปวาเรยฺย แปลวา
ขาแตทานผูเจริญ ขอสงฆจงฟงขาพเจา วันนี้เปนวันปวารณา ถาวา ความ
พรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงปวารณา ดังนี้ ก็เมื่อสวดประกาศอยาง
นี้แลว สงฆจะปวารณา ๓ ครั้ง ๒ ครั้ง และครั้งเดียวก็ควร แตจะปวารณาให
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ภิกษุมีพรรษาเทากัน ปวารณาพรอมกันเทานั้นไมควร. อนึ่ง เมื่อสวดประกาศ
วา เตวาจก ปวาเรยฺย แปลวา สงฆพึงปวารณา ๓ ครั้ง ดังนี้ ตองปวารณา
๓ ครั้งเทานั้นจึงควร จะปวารณาอยางอื่น หาควรไม. เมื่อสวดประกาศวา
เทฺววาจก ปวาเรยฺย แปลวา สงฆพึงปวารณา ๒ ครั้ง ดังนี้จะปวารณา
๒ ครั้งหรือ ๓ ครั้งก็ควร แตจะปวารณาเพียงครั้งเดียว และปวารณา
มีพรรษาเทากันหาควรไม. ก็เมื่อสวดประกาศวา เอกวาจิก ปวาเชยฺย แปล
วา สงฆพึงปวารณาครั้งเดียว ดังนี้ จะปวารณาครั้งเดียว ๒ ครั้ง หรือ ๓ ครั้ง
ก็ควร แตจะปวารณามีพรรษาเทากันเทานั้นหาควรไม. เมื่อสวดประกาศวา
สมานวสฺสก ปวาเรยฺย แปลวา พึงปวารณามีพรรษาเทากัน ดังนี้ ยอม
ควรทุกวิธี.
บทวา อจฺฉนฺติ คือ เปนผูนั่งอยูนั่นเอง หาลุกขึ้นไม.
บทวา ตทนนฺตรา คือตลอดกาลระหวางปวารณานั้น
อธิบายวา ตลอดกาลเทาที่ตนจะปวารณานั้น.
วินิจฉัยในขอวา จาตุทฺทสิกา จ ปณฺณรสิกา จ นี้ พึงทราบ
ในดิถีที่ ๑๔ พึงทําบุรพกิจอยางนี้วา อชฺช ปวารณา จาตุทฺทสี
แปลวา ปวารณาวันนี้ ๑๔ ค่ํา ในดิถีที่ ๑๕ พึงทําบุรพกิจอยางนี้วา อชฺช
ปวารณา ปณฺณรสี แปลวา ปวารณาวันนี้ ๑๕ ค่ํา.
ปวารณากรรม
วินิจฉัยในปวารณากรรม พึงทราบดังนี้:ถาวา เมื่อภิกษุ ๕ รูปอยูในวัดเดียวกัน ๔ รูปนําปวารณาของรูปหนึ่ง
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มาแลวทั้งคณญัตติ ปวารณา, เมื่อ ๔ รูป หรือ ๓ รูปอยู ในวัดเดียวกัน,
๓ รูป หรือ ๒ รูปนําปวารณาของรูปหนึ่งมา ตั้งสังฆญัตติแลว ปวารณา,
นี้จัด วาปวารณากรรมเปนวรรคโดยอธรรมทั้งหมด. ก็ถาวา ภิกษุ ๕ รูปประชุม
พรอมกันแมทั้งหมด ตั้งคณญัตติแลว ปวารณา; เมื่ออยูดวยกัน ๔ รูป หรือ ๓
รูป หรือ ๒ รูปประชุมพรอมกันทั้งสังฆญัตติแลวปวารณา; นี้จัดวาปวารณา
กรรมพรอมเพรียงโดยอธรรมทั้งหมด. ถาวา เมื่ออยูดวยกัน ๕ รูป ๔ รูปนํา
ปวารณาของรูปหนึ่งมา ตั้งสังฆญัตติแลว ปวารณา; เมื่ออยูดวยกัน ๔ รูป
หรือ ๓ รูป, ๓ รูป หรือ ๒ รูปนําปวารณาของรูปหนึ่งมา ตั้งคณญัตติแลว
ปวารณา; นี้จัดวาปวารณากรรมเปนวรรคโดยธรรมทั้งหมด. แตถาวา ภิกษุ ๕
รูป ประชุมพรอมกันแมทั้งหมด ตั้งสังฆญัตติแลว ปวารณา ๔ รูป หรือ ๓ รูป
ประชุมพรอมกันทั้งคณญัตติแลว ปวารณา ๒ รูปปวารณากะกันและกัน อยูรูป
เดียว ทําอธิษฐานปวารณา นี้จัดวาปวารณากรรมพรอมเพรียงโดยธรรม
ทั้งหมด.
มอบปวารณา
วินิจฉัยในขอวา ทินฺนา โหติ ปวารณา นี้ พึงทราบดังนี้:เมื่อภิกษุผูอาพาธมอบปวารณาอยางนี้แลว ภิกษุผูนําปวารณามาพึงเขา
ไปหาสงฆปวารณาอยางนี้วา ติสฺโส ภนฺเต ภิกฺขุ สงฺฆ ปวาเรติ ทิฏเน
วา สุเตน วา ปริสงฺกาย วา, วทตุ ต ภนฺเต สงฺโฆ อนุกมฺป
อุปาทาย, ปสฺสน โต ปฏิกฺกริสฺสติ. ทุติยมฺป ภนฺเต เป ตติยมฺป
ภนฺเต ติสฺโส ภิกฺ สงฺฆ ปวาเรติ ฯเปฯ ปสฺสนฺโต ปฏิกฺกริสฺสติ.
แปลวา ขาแตทานผูเจริญ ภิกษุชื่อติสสะปวารณาตอสงฆ ดวยไดเห็นก็ดี
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ดวยไดฟงก็ดี ดวยสงสัยก็ดี ขอสงฆจงอาลัยความกรุณาวากลาวเธอ เธอเห็น
อยูจักทําคืนเสีย. ขาแตทานผูเจริญ แมครั้งที่ ๒ ฯลฯ ขาแตทานผูเจริญ แม
ครั้งที่ ๓ ภิกษุชื่อติสสะปวารณาตอสงฆ ฯลฯ เธอเห็นอยูจักทําคืนเสีย. แตถา
ภิกษุผูมอบปวารณา เปนผูแกกวา ภิกษุผูนําพึงกลาววา อายสฺมา ภนฺเต
ตสฺโส แปลวา ขาแตทานผูเจริญทานติสสะ ดังนี้. ดวยอาการอยางนี้แล
เปนอันภิกษุผูนําปวารณา ไดปวารณาแลว เพื่อประโยชนแกภิกษุผูมอบ
ปวารณานั้น.
มอบฉันทะ
วินิจฉัยในขอ ปวารณ เทนฺเตน ฉนฺท ป ทาตุ นี้ พึงทราบ
ดังนี้:การมอบฉันทะพึงทราบตามนัยที่กลาวไวแลว ในอุโบสถขันธกะเถิด.
และแมในปวารณาขันธกะนี้การมอบฉันทะ ยอมมีเพื่อประโยชนแกสังฆกรรม
ที่เหลือ เพราะฉะนั้น ถาวา เมื่อมอบปวารณา ยอมมอบฉันทะดวย เมื่อ
ปวารณาไดนํามาแลวบอกแลวตามนัยที่กลาวแลวนั่นแล ทั้งภิกษุนั้น ทั้งสงฆ
ยอมเปนอันไดปวารณาแลวทีเดียว. ถาภิกษุผูลงไมได มอบแตปวารณาเทานั้น
หาไดมอบฉันทะไม เมื่อปวารณาของเธอไดบอกแลว และสงฆไดปวารณาเสร็จ
แลว ยอมเปนอันภิกษุทั้งปวงปวารณาดีแลว แตกรรมอยางอี่นยอมกําเริบ,
แตถาภิกษุผูลงไมได มอบแตฉันทะเทานั้น ไมมอบปวารณา ปวารณาและ
กรรมที่เหลือของสงฆหากําเริบไม สวนภิกษุนั้นไมจัดวาไดปวารณา. ก็ในวัน
ปวารณา แมภิกษุผูอธิษฐานปวารณาในภายนอกสีมาแลวจึงมา ก็ควรให
ฉันทะ ปวารณากรรมของสงฆจึงจะไมกําเริบเพราะเธอ.

พระวินัยปฎก มหาวรรค เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 637
อธิษฐานปวารณา
วินิจฉัยในขอวา อชฺช เม ปวารณา นี้ พึงทราบดังนี้:ถาวันปวารณาเปน ๑๔ ค่ํา ภิกษุผูอยูรูปเดียวพึงอธิษฐานอยางนี้วา
อชฺช เม ปวารณา จาตุทฺทสี แปลวา ปวารณาของเราวันนี้ ๑๔ ค่ํา ถา
เปนวัน ๑๕ ค่ํา พึงอธิ ฐานอยางนี้วา อชฺช เม ปวารณา ปณฺณรสี
แปลวา ปวารณาของเราวันนี้ ๑๕ ค่ํา.
คําวา ตทหุปวารณาย อาปตฺตึ เปนตน มีนัยดังกลาวแลว
นั่นแล.
ขอวา ปุน ปวาเรตพฺพ มีความวา พึงทําบุพกิจแลวตั้งญัตติ
ปวารณาตั้งแตพระสังฆเถระลงมาอีก. คําที่เหลือพึงทราบตามนัยที่กลาวไวแลว
ในอุโบสถขันธกวรรณนาเถิด.
อติเรกานุวัตติกถา
วินิจฉัยในขอวา อาคนฺตุเกหิ อาวาสิกาน อนุวตฺติตพฺพ พึง
ทราบดังนี้:พวกภิกษุผูเจาถิ่น พึงทําบุพกิจวา อชฺช ปวารณา จาตุทฺทสี
นั้นแล. แมในปวารณาวัน ๑๕ ค่ําก็มีนัยเชนเดียวกัน.
ในบทที่สุดแหงพระบาลีนั้นวา อาวาสิเกหิ นิสฺสีม คนฺตฺวา
ปวาเรตพฺพ มีวินิจฉัยนอกบาลี ดังนี้:ถาวาภิกษุ ๕ รูปจําพรรษาในวัสสูปนายิกาตน, อีก ๕ รูป จําพรรษา
ในวัสสูปนายิกาหลัง เมี่อภิกษุพวกแรกตั้งญัตติปวารณาแลว ภิกษุพวกหลัง
พึงทําปาริสุทธิอุโบสถในสํานักของเธอ อยาพึงตั้งญัตติ ๒ อยางในโรงอุโบสถ
เดียวกัน. แมถาวามีภิกษุ ๔ รูป ๓ รูป ๒ รูป หรือรูปเดียวก็ตาม จําพรรษา
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ในวัสสูปนายิกาหลัง มีนัยเชนเดียวกัน. หากวาภิกษุผูจําพรรษาตน ๔ รูป,
แมวันเขาพรรษาหลังจะ ๔ รูป ๓ รูป หรือรูปเดียวก็ตาม มีนัยเหมือนกัน.
ถึงแมวาในวันเขาพรรษาตน มี ๓ รูป แมในวันเขาพรรษาหลังมี ๓ รูป ๒ รูป
หรือรูปเดียวก็ตาม มีนัยเหมือนกัน.
ก็นี้เปนลักษณะในปวารณาธิการนี้:ถาวา ภิกษุผูจําพรรษาในวันเขาพรรษาหลัง นอยกวาภิกษุผูจําพรรษา
ในวันเขาพรรษาตน หรือเทา ๆ กันและใหครบคณะสังฆปวารณาได พึงทั้ง
ญัตติดวยอํานาจสังฆปวารณา อนึ่ง ถาในวัสสุปนายิกาตน มีภิกษุ ๓ รูป. ใน
วัสสูปนายิกาหลัง มีเพียงรูปเดียว รวมกันเขาเปน ๔ รูป ภิกษุ ๔ รูปจะทั้ง
ญัตติเปนการสงฆแลว ปวารณาหาควรไม. แตภิกษุผูจําพรรษาหลังนั้น เปน
คณะปูรกะของคณะญัตติไดอยู. เพราะฉะนั้น ภิกษุผูจําพรรษาตน ๓ รูป พึง
ตั้งญัตติแลวปวารณาเปนการคณะ ภิกษุนอกนั้นพึงทําปาริสุทธิอุโบสถในสํานัก
ของภิกษุเหลานั้น. ในวัสสูปนายิกานี้มี ๒ รูป ในวัสสูปนายิกาหลังมี ๒ หรือ
รูปเดียว ก็มีนัยเหมือนกัน. ในวัสสูปนายิกาตนมีรูปเดียว ในวัสสูปนายิกา
หลังก็มีรูปเดียว รูปหนึ่งพึงปวารณาในสํานักของอีกรูปหนึ่ง ฝายอีกรูปหนึ่ง
พึงทําปาริสุทธิอุโบสถ. ถาวา ภิกษุผูเขาพรรษาหลังมีมากกวาภิกษุผูเขาพรรษา
ตนแมเพียงรูปเดียว ฝายภิกษุพวกขางนอยกวา พึงสวดปาติโมกขกอน แลว
ปวารณาในสํานักของภิกษุฝายขางมากกวาตอภายหลัง. สวนในวันปวารณาที่
ครบ ๔ เดือนในเดือน ๑๒ ถาวาภิกษุผูเขาพรรษาหลังมากกวาภิกษุผูจําพรรษา
ตนซึ่งไดปวารณาแลวในวันมหาปวารณา หรือมีจํานวนเทา ๆ กัน พวกภิกษุ
ผูจําพรรษาหลัง พึงตั้งปวารณาญัตติแลวปวารณา. เมื่อพวกเธอไดปวารณา
กันเสร็จแลว, ฝายพวกภิกษุผูจําพรรษาตน พึงทําปาริสุทธิอุโบสถในสํานักของ
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พวกเธอในภายหลัง. ถาภิกษุผูปวารณาแลว ในวันมหาปวารณามีมาก ภิกษุผู
จําพรรษาหลังมีนอยหรือมีรูปเดียว เมื่อพวกภิกษุผูจําพรรษาตนสวดปาติโมกข
เสร็จแลว ภิกษุผูจําพรรษาหลังนั้น พึงปวารณาในสํานักของพวกเธอ.
สามัคคีปวารณา
วินิจฉัยในขอวา น จ ภิกฺขเว อปฺปวารณาย ปวาเรตพฺพ
อฺตฺร สงฺฆสามคฺคิยา นี้ พึงทราบดังนี้:ความพรอมเพรียงพึงทราบวา เปนเชนกับความพรอมเพรียงของภิกษุ
ชาวเมืองโกสัมพีเถิด. ก็แลพึงทําบุพกิจ ในกาลแหงสามัคคีปวารณานี้ อยาง
นี้วา อชฺช ปวารณา สามคฺคี แปลวา ปวารณาวันนี้ เปนคราวปรองดองกัน.
ฝายภิกษุเหลาใด งดปวารณาเสียเพราะเหตุเล็กนอย ซึ่งไมสําคัญอะไร แลว
เปนผูพรอมเพรียงกันเจาได, ภิกษุเหลานั้น พึงทําปวารณา ในวันปวารณาเทา
นั้น. ฝายภิกษุทั้งหลายผูจะทําสามัคคีปวารณา พึงงดวันปฐมปวารณาเสีย พึง
ทําในระหวางนี้ คือตั้งแตแรมค่ําหนึ่ง ไปจนถึงกลางเดือน ๑๒ ซึ่งเปนวันครบ
๔ เดือน จะทําภายหลังหรือกอนกําหนดนั้นไมควร.
ญัตติวิธาน
วินิจฉัยในขอวา เทฺววาจิก ปวาเรตุ นี้ พึงทราบดังนี้:เฉพาะภิกษุผูตั้งญัตติ พึงกลาววา ยติ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล , สงฺโฆ
เทฺววาจิก ปวาเรยฺย แปลวา ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึง
ปวารณา ๒ หน.
ในการปวารณาหนเดียว พึงกลาววา เอกวาจิก ปวาเรยฺย แปล
วา พึงปวารณาหนเดียว.
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เฉพาะในการปวารณามีพรรษาเทากัน พึงกลาววา สมานวสฺสิก
ปวาเรยฺย แปลวา พึงปวารณามีพรรษาเทากัน ก็แลในการปวารณามีพรรษา
เทากันนี้ ภิกษุผูมีพรรษาเทากันแมมากรูป ยอมไดเพื่อปวารณาพรอมกัน.
การงดปวารณา
วินิจฉัยในขอวา กาสิตาย ลปตาย อปริโยสิตาย นี้ พึงทราบ
ดังนี้:การงดปวารณา ๒ อยาง คือ งดรอบไปอยางหนึ่ง งดเปนสวนบุคคล
อยางหนึ่ง.
การงดปวารณามี ๒ อยางนั้น ในการงดรอบทั่วไป มีวินิจฉัยวา
กรรมวาจาที่สวดวาเรื่อยไปตั้งแต สุ อักษร จนถึง เร อักษร วา สุณาตุ เม
ภนฺเต สงฺโฆ, เป สงฺโฆ เตวาจิก ปวาเร ดังนี้ ปวารณายังไมจัดวา
จบกอน.
ในระหวางนี้ เมื่อภิกษุงดไวแมในบทหนึ่ง ปวารณาเปนอันงด. ตอ
เมื่อถึง ย อักษรแลว ปวารณาเปนอันจบ เพราะเหตุนั้น เมื่อภิกษุงดไวทั้งแต
ย อักษรนั้นไป ปวารณาไมจัดวาไดงด.
สวนในการงด เปนสวนบุคคล มีวินิจฉัยวา คําปวารณาอันภิกษุ
กลาววาเรื่อยไปทั้งแต ส อักษร จนถึง ฏิ อักษร อันเปนดวยทายแหงอักษร
ทั้งปวงนี้วา สงฺฆ ภนฺเต ปวาเรมิ ฯเปฯ ทุติยมฺป ฯเปฯ ตติยมฺป
ภนฺเต สงฺฆ ปวาเรมิ ทิฏเน วา สุเตน วา ปริสงฺถาย วา ฯเปฯ
ปสฺสนฺโต ปฏิ ดังนี้, ปวารณายังไมจัดวาจบกอน. ในระหวางนี้ เมื่อภิกษุ
งดไวแมนี้ในบทอันหนึ่ง ปวารณายอมเปนอันงด. ตอเมื่อกลาวบทวา กริสฺสามิ
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แลว ปวารณาเปนอันจบแลวแท, ก็เพราะเหตุใด เมื่อกลาวบทวา กริสฺสามิ
แลวปวารณาจึงชื่อวาเปนอันจบแลวแท เพราะเหตุนั้น เมื่อถึงบทอันหนึ่งวา
กริสฺสาม แลว ปวารณาอันภิกษุงดไว ไมจัดวาเปนอันงดเลยดวยประการ
ฉะนี้.
ใน เทฺววาจิกา เอกวาจิกา และ สมานวสฺสิกา มีนัยเหมือน
กัน. จริงอยู อักษรมี ฏิ เปนที่สุด จําเติมแต ส มาทีเดียว ยอมเปนเขตแหง
การงดในปวารณาแมเหลานั้น ฉะนั้นแล.
บทวา อนุยฺุชิยมาโน มีความวา ภิกษุนั้น อันภิกษุทั้งหลายทํา
การไตสวนถามอยู ตามนัยที่ตรัสไวขางหนาวา ทานงดปวารณานั้น เพราะ
เหตุไร ?
บทวา โอมทฺทิตฺวา มีความวา สงฆพึงกลาวคําเหลานั้นวา อยาเลย
ภิกษุ เธออยาทําความบาดหมางเลย ดังนี้ เปนอาทิ หามปรามเสียแลวจึง
ปวารณา. จริงอยู การหามปรามดวยถอยคํา พระผูมีพระภาคเจาทรงประสงค
แลววา โอมทฺทนา ในบทวา โอมทฺทิตฺวา นี้.
สองบทวา อนุทฺธ สิต ปฏิชานาติ มีความวา ภิกษุผูโจทกนั้น
ปฏิญญาอยางนี้วา ภิกษุนี้ขาพเจาตามกําจัด คือโจท แลว ดวยอาบัติปาราชิกไม
มีมูล.
บทวา ยถาธมฺม มีความวา สงฆพึงใหปรับปาจิตตีย เพราะตาม
กําจัดดวยสังฆาทิเสส พึงใหปรับทุกกฏเพราะตามกําจัดดวยวีติกกมะนอกจากนี้.
บทวา นาเสตฺวา มีความวา สงฆพึงนาสนาภิกษุผูจําเลยเสียดวย
ลิงคนาสนา. ภิกษุผูจําเลยนั้น อันสงฆพึงสั่งเพียงเทานี้วา อาบัตินั้น พึงเปน
โทษอันเธอทําคืนตามธรรม แลวพึงกลาววา ทานทั้งหลายจงปวารณาเถิด
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แตอยาพึงกลาวคํานี้วา อาบัติชื่อโนน เพราะวาคํานั้นยอมเปนทางแหงความ
ทะเลาะ.
วินิจฉัยในขอวา อิท วตฺถุ ปฺายติ น ปุคฺคโล นี้ พึงทราบดังนี้:ไดยินวา พวกโจรจับปลาทั้งหลายจากสระโบกขรณี ในวัดปาปงกิน
แลวไป ภิกษุนั้น เห็นประการแปลกนั้น กําหนดหมายเอาวา กรรมนี้ พึง
เปนของภิกษุ จึงกลาวอยางนั้น.
ในขอวา วตฺถุ เปตฺวา สงฺโฆ ปวาเรยฺย นี้ มีเนื้อความดังนี้วา
เราทั้งหลายจักรูจักตัวบุคคลนั้น ในเวลาใด จักโจทบุคคลนั้น ในเวลานั้น
แตบัดนี้สงฆจงปวารณาเถิด.
ขอวา อิทาเนว น วเทหิ มีความวา หากทานรังเกียจบุคคลบาง
คนดวยวัตถุนี้. ทานจงระบุตัวบุคคลนั้น ในบัดนี้แล. หากเธอระบุ สงฆพึง
ไตสวนบุคคลนั้นแลว จึงปวารณา; หากเธอไมระบุ สงฆพึงกลาววา เราจัก
พิจารณาแลวจักรู ดังนี้ ปวารณาเถิด.
วินิจฉัยในขอวา อย ปุคฺคโล ปฺายติ น วตฺถุ นี้ พึงทราบ
ดังนี้:ภิกษุรูปหนึ่ง บูชาพระเจดียดวยระเบียบของหอมและเครื่องชะโลมทา
ก็ดี, ฉันยาดองอริฏฐระก็ดี, กลิ่นตัวของเธอเปนของคลายกับสิงเหลานั้น ภิกษุ
นั้นหมายเอากลิ่นนั้น เมื่อประกาศวัตถุวา กลีนของภิกษุนี้ จึงกลาวอยางนั้น.
ขอวา ปุคฺคล เปตฺวา สงฺโฆ ปวาเรยฺย มีความวา สงฆจงเวน
บุคคลนั้นเสีย ปวารณาเถิด.
ขอวา อิทาเนว น วเทหิ มีความวา ทานจงเวน บุคคลใดจงกลาว
โทษของบุคคลนั้น ในบัดนี้แล. หากภิกษุนั้นกลาววา โทษของบุคคลนั้นเปน
อยางนี้ สงฆพึงชําระบุคคลนั้นใหเรียบรอยแลว จึงปวารณา; แตถาเธอกลาว
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วา ขาพเจาไมทราบ สงฆพึงกลาววาเราจักพิจารณาแลวจักรู ดังนี้ ปวารณา
เถิด.
ขอวา อิท วตฺถฺุจ ปุคฺคโล จ ปฺายติ มีความวา ภิกษุนั้น
ไดเห็นที่ซึ่งพวกโจรจับปลาปงกิน และสถานที่อาบดวยของหอมเปนตน ตาม
นัยกอนนั่นเอง เมื่อสําคัญวา นี่คงเปนกรรมของบรรพชิตจึงกลาวอยางนั้น.
ขอวา อิทาเนว น วเทหิ มีความวา ทานจะบอกตัวบุคคลที่ทาน
รังเกียจดวยวัตถุนั้น ในบัดนี้แล. ก็แลจําเติมแตกาลที่ไดเห็นแลว เพราะเห็น
วัตถุและบุคคลครบทั้งสองนี้ สงฆตองวินิจฉัยกอน จึงปวารณาได.
สองบทวา กลฺล วจนาย มีความวา สมควรโจท ดวยคําโจทที่
สมควร๑.
ถามวา เพราะเหตุไร ?
ตอบวา เพราะวัตถุยังมิไดวินิจฉัยกอนแตปวารณา และเพราะบุคคล
ซึ่งไดเห็นแลว ถูกโจทภายหลังแตปวารณา.
ขอวา อุกฺโกถฏนก ปาจิตฺติย มีความวา จริงอยู ภิกษุทั้งหลาย
เห็นวัตถุและบุคคลครบทั้งสองนี้แลว วินิจฉัยเสร็จกอนแตปวารณาแลว จึง
ปวารณา เพราะฉะนั้น จึงเปนอาบัติแกภิกษุผูรอปวารณานั้นอีก.
วินิจฉัยในขอวา เทฺว ตโย อุโปสเถ จาตุทฺทสิเก กาตุ นี้พึง
ทราบดังนี้:๒ อุโบสถ คือ ที่ ๔ กับที่ ๕ เปนจาตุททสี. อนึ่ง อุโบสถที่ ๓ แม
ตามปกติ ยอมเปนจาตุททสีเหมือนกันฉะนั้นแล. เพราะเหตุนั้น ๒ อุโบสถ
๑. ปาฐะในอรรถกถาเปน กลฺลโจเทตุ วฏฏติ แตนาจะเปน กลฺล โจทนาย โจเทตุ วฏฏ
ติ
แปลวา สมควรเพื่อการโจท คือ ควรที่จะโจท.
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คือ ที่ ๓ กับที่ ๔ หรือ ๓ อุโบสถ คือ ที่ ๓ ที่ ๔ ที่ ๕ ควรทําใหเปนจาตุททสี
หากวาเมื่อทําอุโบสถที่ ซึ่งเปนปณณรสีอุโบสถ ภิกษุผูกอความบาดหมางนั้น
ฟงดวยไซร พึงทําอุโบสถที่ ๕ ใหเปนจาตุททสี. ๒ อุโบสถยอม เปนจาตุททสี
แมดวยประการอยางนี้. เมื่อทําอยางนั้น ภิกษุเจาถิ่นเหลานั้น จักปวารณาสําหรับ
ปณณรสีปวารสเาในวัน ๑๓ ค่ํา หรือ ๑๔ ค่ํา ของภิกษุผูกอความบาดหมางกัน.
ก็แลเมื่อจะปวารณาอยางนั้น พึงวางเหลาสามเณรไวภายนอกสีมา ไดฟงวา
ภิกษุกอความบาดหมางกันเหลานั้นพากันมา พึงรีบประชุมกันปวารณาเสียเร็วๆ
เพื่อแสดงความขอนี้ พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย ถาวาภิกษุทั้ง
หลายผูกอความบาดหมางกัน ทําความทะเลาะกัน กอการวิวาทกันทําความอื้อ
ฉาว กออธิกรณในสงฆ พากันสูอาวาส, ภิกษุผูเจาถิ่นเหลานั้น พึงประชุม
ปวารณากันเสียเร็ว ๆ ครั้นปวารณาเสร็จแลว พึงพูดกะพวกเธอวา ผูมีอายุ
พวกเราปวารณาแลวแล พวกทานสําคัญอยางใด จงกระทําอยางนั้นเถิด.
บทวา อส วิหิตา มีความวา ผูมีไดจัดแจง คือมิไดทําการตระเตรียม
เพื่อตองการ จะใหทราบการมา อธิบายวา เปนผูอันพวกเจาถิ่นหาทันรูไม.
สองบทวา เตส วิกฺขิตฺวา มีความวา พวกภิกษุผูเจาถิ่นพึงทําให
ตายใจเสีย โดยนัยเปนตนวา พวกทานเปนผูเหน็ดเหนื่อยมา จงพักเสียสักครู
เถิด. แลวลอบออกไปปวารณาเสียนอกสีมา.
บทวา โน เจ ลเภถ มีความวา หากวา ไมพึงไดเพื่อออกไปนอก
สีมาไซร. เปนผูถูกพวกสามเณรและภิกษุหนุม ของเหลาภิกษุ ผูกอความบาด
หมางกัน คอยตามติดไปมิไดขาดเลย.
สองบทวา อาคเม ชุณฺเห มีความวา ภิกษุทั้งหลายหมายเอา
ชุณหปกษที่จะมาถึงใด ตั้งญัตติวา เราทั้งหลายพึงปวารณาในชุณหปกษที่จะ
มาถึง ดังนี้ ในชุณหปกษที่จะมาถึงนั้น.
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ขอวา โกมุทิยา จาตุมฺมาสินิยา อกามา ปวาเรตพฺพ มีความวา
ภิกษุผูเจาถิ่นเหลานั้น ตองปวารณาแนแท จะลวงเลยวันเพ็ญที่ครบ ๔ เดือน
ปวารณายอมไมไดเลย.
หลายบทวา เตหิ เจ ภิกฺขเว ภิกฺขูหิ ปวาริยมาเน มีความวา เมื่อ
สงฆอันภิกษุเหลานั้น ปวารณาอยู ในวันเพ็ญที่ครบ ๔ เดือน อยางนั้น.
ปวารณาสงเคราะห
สองบทวา อฺตโร ผาสุวิหาโร ไดแก สมถะอยางออนหรือ
วิปสสนาอยางออน.
ขอวา ปริพาหิรา ภวิสฺสาม มีความวา เราทั้งหลาย เมื่อไม
สามารถใหภาวนานุโยคพรอมมูลได เพราะความแตกแยกกันไปแหงที่พักกลาง
คืนและที่พักกลางวันเปนตน ซึ่งไมประจําที่ จักเปนผูเหินหาง จากธรรม
เครื่องอยูสําราญนี้.
พระผูมีพระภาคเจาทรงหามการมอบฉันทะดวยคํานี้วา ภิกษุทั้งหลาย
ตองประชุมในที่เดียวกันทั้งหมดทีเดียว. พระผูมีพระภาคเจาตรัสคําวา เตหิ เจ
ภิกฺขเว เปนอาทิ ก็เพื่อแสดงวา จริงอยู การมอบฉันทะยอมไมควรในฐานะ
เหลานั้นคืน ในคราวที่ทําความพรอมเพรียงแหงสงฆผูแตกกันหนึ่ง ในคราว
ระงับอธิกรณดวยติณวัตถารกวินัย ๑ ในปวารณาสังคหะนี้ ๑.
ก็ขึ้นชื่อวาปวารณาสังคหะนี้ ไมควรใหแกภิกษุผูละทิ้งกัมมัฏฐานพวก
หนึ่ง ภิกษุผูมีสมถะและวิปสสนาแกกลาแลวพวกหนึ่ง ภิกษุผูเปนอริยบุคคลมี
โสดาบันเปนตนพวกหนึ่ง ก็ภิกษุผูไดสมถะอยางออนและวิปสสนาอยางออน
จะมีทั้งหมดหรือมีครึ่งจํานวนหรือมีบุคคลเดียวก็ตามที ปวารณาสังคหะนั้น

พระวินัยปฎก มหาวรรค เลม ๔ ภาค ๑ - หนาที่ 646
ควรใหแทดวยอํานาจแหงภิกษุแมรูปเดียว เมื่อสงฆใหปวารณาสังคหะแลว มี
บริหารตลอดภายในกาลฝนเดียว ภิกษุอาคันตุกะ ยอมไมไดเพื่อถือเสนาสนะ
ของภิกษุเหลานั้น ทั้งภิกษุเหลานั้น ไมพึงเปนผูขาดพรรษาดวย ก็แลครั้น
ปวารณาแลว ยอมไดเพื่อหลีกไปสูที่จาริกในระหวางดวย. คําที่เหลือในที่ตั้ง
ปวงตื้นทั้งนั้น ฉะนั้นแล.
อรรถกถาปวารณาขันธก จบ

