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พระวินัยปฎก
เลมที่ ๕
มหาวรรค ภาคที่ ๒
ขอนอมนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนนั้

จัมมขันธกะ
เศรษฐีบุตรโสณโกฬิวิสะเขาเฝาพระเจาพิมพิสาร
[๑] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ
เขตพระนครราชคฤห ครั้งนั้น พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราซ เสวย
ราชสมบัติเปนอิสราธิบดี ในหมูบานแปดหมื่นตําบล ก็สมัยนั้น ในเมืองจัมป
มีเศรษฐีบุตรชื่อโสณโกฬิวิสโคตร เปนสุขุมาลชาติ ที่ฝาเทาทั้งสองของเขามี
ขนงอกขึ้น คราวหนึ่ง พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ใหราษฏรในตําบลแปดหมื่นนั้นประชุมกันแลว ทรงสงทูตไป
ในสํานักเศรษฐีบุตรโสณโกฬิวิสะ ดุจมีพระราชกรณียกิจสักอยางหนึ่ง ดวย
พระบรมราชโองการวา เจาโสณะจงมา เราปรารถนาใหเจาโสณะมา มารดา
บิดาของเศรษฐีบุตรโสณโกฬิวิสะจึงไดพูดตักเตือนเศรษฐีบุตรนั้นวา พอโสณะ
พระเจาอยูหัวมีพระราชประสงคจะทอดพระเนตรเทาทั้งสองของเจา ระวังหนอย
พอโสณะ เจาอยาเหยียดเทาทั้งสองไปทางที่พระเจาอยูหัวประทับอยู จงนั่งขัด
สมาธิตรงพระพักตรของพระองค เมื่อเจานั่งแลว พระเจาอยูหัว จักทอด
พระเนตรเทาทั้งสองได.
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ครั้งนั้น ชนบริวารทั้งหลายไดนําเศรษฐีบุตรโสณโกฬิวิสะไปดวย
คานหาม ลําดับนั้น เศรษฐีบุตรโสณโกฬิวิสะไดเขาเฝาพระเจาพิมพิสาร จอม
เสนามาคธราช ถวายบังคมแลวนั่งขัดสมาธิตรงพระพักตรของทาวเธอ ๆ ไดทอด
พระเนตรเห็นโลมชาติทฝี่ าเทาทั้งสองของเขา แลวทรงอนุศาสนประชาราษฎร
ในตําบลแปดหมื่นนั้นในประโยชนปจจุบัน ทรงสงไปดวยพระบรมราโชวาทวา
ดูกอนพนาย เจาทั้งหลายอันเราสั่งสอนแลวในประโยชนปจจุบัน เจาทั้งหลาย
จงไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ๆ ของเราพระองคนั้นจักทรงสั่งสอนเจาทั้งหลาย
ในประโยชนภายหนา ครั้งนั้นพวกเขาพากันไปทางภูเขาคิชฌกูฏ.
พระสาคตเถระแสดงอิทธิปาฏิหาริย
ก็สมัยนั้น ทานพระสาคตะเปนอุปฏฐากของพระผูมีพระภาคเจา พวก
เขาจึงพากันเขาไปหาทานพระสาคตะ แลวไดกราบเรียนวา ทานขอรับ
ประชาชนชาวตําบลแปดหมื่นนี้ เขามาในที่นี้ เพื่อเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ขอประทานโอกาสขอรับ ขอพวกขาพเจาพึงไดเฝาพระผูมีพระภาคเจา ทาน
พระสาคตะบอกวา ถาเชนนั้น พวกทานจงอยู ณ ที่นี้สกั ครูหนึ่งกอน จนกวา
อาตมาจะกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาใหทรงทราบ ดังนี้ และเมื่อพวกเขากําลัง
เพงมองอยูขางหนา ทานพระสาคตะดําลงไปในแผนหินอัฒจันทรผุดขึ้นตรง
พระพักตรของพระผูมีพระภาคเจา แลวไดกราบทูลคํานี้กะพระผูมีพระภาคเจา
วา พระพุทธเจาขา ประชาชนชาวตําบลแปหมื่นนี้พากันเขามา ณ ที่นี้เพื่อ
เฝาพระผูมีพระภาคเจา ๆ ยอมทรงทราบกาลอันควรในบัดนี้ พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคเจารับสั่งวา ดูกอนสาคตะะ ถากระนั้นเธอจงปูลาดอาสนะ ณ
รมเงาหลังวิหาร ทานพระสาคตะทูลสนองพระพุทธดํารัสวา ทราบเกลา ฯ แลว
พระพุทธเจาขา แลวถือตั่งดําลงไปตรงพระพักตรของพระผูมีพระภาคเจา เมื่อ
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ประชาชนชาวตําบลแปดหมื่นนั้นกําลังเพงมองอยูตรงหนา จึงผุดจากแผนหิน
อัฒจันทรแลวปูลาดอาสนะในรมเงาหลังพระวิหาร.
เสด็จออกใหประชาชนเขาเฝา
ลําดับนั้น พระผูมพี ระภาคเจาเสด็จออกจากพระวิหาร แลวประทับนั่ง
เหนือพระพุทธอาสนที่จัดไว ณ รมเงาหลังพระวิหาร ประชาชนชาวตําบลแปด
หมื่นนั้นจึงเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขาง
หนึ่ง และพวกเขาพากันสนใจแตทานพระสาคตะเทานั้น หาไดสนใจตอพระผู
มีพระภาคเจาไม ทันทีนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบความปริวิตกแหงใจ
ของพวกเขาดวยพระทัยแลว จึงตรัสเรียกทานพระสาคตะมารับสั่งวา ดูกอน
สาคตะ ถากระนั้น เธอจงแสดงอิทธิปาฏิหารย ซึ่งเปนธรรมอันยวดยิง่ ของ
มนุษยใหยิ่งขึ้นไปอีก.
ทานพระสาคตะทูลรับสนองพระพุทธาณัติวา อยางนั้น พระพุทธเจาขา
แลวเหาะขึ้นสูเวหาส เดินบาง ยืนบาง นั่งบาง สําเร็จการนอนบาง บังหวน
ควันบาง โพลงไฟบาง หายตัวบาง ในอากาศกลางหาว ครั้นแสดงอิทธิ
ปฏิหารย อันเปนธรรมยวดยิ่งของมนุษยหลายอยาง ในอากาศกลางหาว
แลวลงมาซบศีรษะลงที่พระยุคลบาทของพระผูมีพระภาคเจา แลวไดกราบ
ทูลพระผูมีพระภาคเจาวา พระพุทธเจาขา พระผูมีพระภาคเจาเปนพระศาสดา
ของขาพระพุทธเจา ๆ เปนสาวก พระพุทธเจาขา พระผูมีพระภาคเจาเปนพระศาสดาของขาพระพุทธเจา ๆ เปนสาวกดังนี้.
ประชาชนตําบลแปดหมื่นนั้นจึงพูดสรรเสริญวา ชาวเราผูเจริญ
อัศจรรยนัก ประหลาดแท เพียงแตพระสาวกยังมีฤทธิ์มากถึงเพียงนี้ ยังมี
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อานุภาพมากถึงเพียงนี้ พระศาสดาตองอัศจรรยแน ดังนี้ แลวพากัน สนใจตอ
พระผูมีพระภาคเจาเทานั้น หาสนใจตอทานพระสาคตะไม.
ทรงแสดงอนุปุพพิกถาและจตุราริยสัจ
ลําดับนั่น พระผูม ีพระภาคเจาทรงทราบความปริวิตกแหงใจของพวก
เขาดวยพระทัย แลวทรงแสดงอนุปุพพิกถา คือ ทรงประกาศ ทานกถา
ศีลกถา สัคคกถา ซึง่ โทษแหงกามอันต่ําทรามอันเศราหมอง และ
อานิสงสในการออกบรรพชา เมื่อพระองคทรงทราบวา พวกเขามีจิตสงบ
มีจิตออน มีจิตปลอดจากนิวรณ มีจิตเบิกบาน มีจิตผองใสแลว จึงทรง
ประกาศพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจาทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงดวยพระองคเอง
คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ดวงคาเห็นธรรม ปราศจากธุลี ปราศจาก
มลทิน ไดเกิดแกพวกเขา ณ ที่นั่งนั้นเองวา สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปน
ธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดมีความคับเปนธรรมดา ดุจผาที่สะอาด ปราศจากมลทิน
ควรไดรับน้ํายอมเปนอยางดี ฉะนั้นพวกเขาไดเห็นธรรมแลว ไดบรรลุธรรม
แลว ไดรูธรรมแจมแจงแลว มีธรรมอันหยั่งลงแลว ขามความสงสัยไดแลว
ปราศจากถอยคําแสดงความสงสัย ถึงความเปนผูแกลวกลา ไมตองเชื่อผูอื่นใน
คําสอนของพระศาสดา ไดกราบทูลคํานี้ ตอพระผูมีพระภาคเจาวา ภาษิตของ
พระองคแจมแจงนัก พระพุทธเจาขา ภาษิตของพระองคไพเราะนัก พระพุทธ
เจาขา พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนบุคคลหงาย
ของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปในที่มืด
ดวยตั้งใจวา คนมีจักษุจักเห็นรูป ดังนี้ ขาพระพุทธเจาเหลานี้ขอถึงพระผูมีตระภาคเจา พระธรรม และพระภิกษุสงฆวา เปนสรณะ ขอพระองคจงทรง

พระวินัยปฎก มหาวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาที่ 5

จําพวกขาพระพุทธเจาวา เปนอุบาสกผูมอบชีวิตถึงสรณะ จําเติมแตวันนี้เปน
ตนไป
เศรษฐีบุตรโสณ - โกฬิวิสะออกบวช
[๒] ครั้งนั้น เศรษฐีบุตรโสณโกฬิวิสะไดมีความปริวิตก ดังนี้ วา
ดวยวิธีอยางไร ๆ เราจึงจะรูทั่วถึงธรรมที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว
อันบุคคลที่ยังครองเรือนอยู จะประพฤติพรหมจรรยนี้ใหสมบูรณโดยสวนเดียว
ใหบริสุทธิ์โดยสวนเดียว ดุจสังขที่ขัดแลว ทําไมไดงาย ไฉนหนอ เราพึง
ปลงผมและหนวด ครองผากาสายะ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ครั้น
ประชาชนเหลานั้นชื่นชมยินดี ภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแลว ลุกจากที่นั่ง
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา ทําประทักษิณหลีกไปแลว หลังจากประชาชน
พวกนั้นหลีกไปแลวไมนานนัก เขาไดเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา ถวายบังคม
พระผูมีพระภาคเจาแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง .
เศรษฐีบุตรโสณโกฬิวิสะนั่งเฝาอยู ณ ที่นนั้ แล ไดกราบทูลคํานี้แต
พระผูมีพระภาคเจาวา พระพุทธเจาขา ดวยวิธีอยางไร ๆ ขาพระพุทธเจาจึง
จะรูทั่วถึงธรรมที่พระองคทรงแสดงแลว อันบุคคลที่ยังครองเรือนอยูจะประพฤติพรหมจรรยนี้ ใหบริบูรณโดยสวนเดียว ใหบริสุทธิ์ โดยสวนเดียว ดุจสังข
ที่ขัดแลว ทําไมไดงาย ขาพระพุทธเจาปรารถนาจะปลงผมและหนวดครองผา
กาสายะออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ขอพระองคทรงพระกรุณาโปรดให
ขาพระพุทธเจาบวชเถิด พระพุทธเจาขา เศรษฐีบุตรโสณโกฬิวิสะไดรับ
บรรพชา อุปสมบทในพุทธสํานักแลว ก็แลทานพระโสณะอุปสมบทแลวไม
นาน ไดพํานักอยู ณ ปาสีตวัน ทานปรารภความเพียรเกินขนาด เดินจงกรม
จนเทาทั้ง ๒ แตก สถานที่เดินจงกรมเปอนโลหิต ดุจสถานที่ฆาโค ฉะนั้น
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ครั้งนั้น ทานพระโสณะไปในที่สงัดหลีกเรนอยู ไดมีความปริวิตก
แหงจิตเกิดขึ้นอยางนี้วา บรรดาพระสาวกของพระผูมีพระภาคเจา ที่ปรารภ
ความเพียรอยู เราก็เปนรูปหนึ่ง แตไฉน จิตของเราจึงยังไมหลุดพนจากอาสวะ
ทั้งหลาย เพราะไมถือมั่นเลา สมบัติในตระกูลของเราก็ยังมีอยู เราอาจบริโภค
สมบัติและบําเพ็ญกุศล ถากระไร เราพึงสึกเปนคฤหัสถแลว บริโภคสมบัติและ
บําเพ็ญกุศล ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบความปริวิตกแหงจิตของ
ทานดวยพระทัยแลว จึงทรงอันตรธานที่คิชฌกูฏบรรพต มาปรากฏพระองค
ณ ปาสีตวัน เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลัง เหยียดแขนที่คู หรือคูแขนที่เหยีอด
ฉะนั้น คราวนั้น พระองคพรอมดวยภิกษุเปนอันมาก เสด็จเที่ยวจาริกตาม
เสนาสนะ ไดเสด็จเขาไปทางสถานที่เดินจงกรมของทานพระโสณะ ไดทอด
พระเนตรเห็นสถานที่เดินจงกรมเปอนโลหิต ครัน้ แลวจึงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย
มารับสั่งถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สถานที่เดินจงกรมแหงนี้ของใครหนอ
เปอนโลหิต เหมือนสถานที่ฆาโค.
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ทานพระโสณะปรารภความเพียรเกินขนาด
เดินจงกรมจนเทาทั้ง ๒ แตก ถามที่เดินจงกรมแหงนี้ของทานจึงเปอนโลหิต
ดุจสถานที่ฆาโค ฉะนั้น พระพุทธเจาขา.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาไดเสด็จเขาไปทางที่อยูของทานพระ
โสณะ ครั้นแลวประทับนั่งเหนือพุทธอาสนที่จัดไวถวาย แมทานพระโสณะก็
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา แลวนั่งเฝาอยู.
ตั้งความเพียรสม่ําเสมอเทียบเสียงพิณ
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสถามทานพระโสณะผูนั่งเฝาอยูวา ดูกอน
โสณะ เธอไปในที่สงัดหลีกเรนอยู ไดมีความปริวิตกแหงจิตเกิดขึ้นอยางนี้วา
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บรรดาพระสาวกของพระผูมีพระภาคเจาที่ปรารภความเพียรอยู เราก็เปนรูป
หนึ่ง แตไฉน จิตของเราจึงยังไมหลุดพนจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไมถือมั่น
เลา สมบัติในตระกูลของเราก็ยังมีอยู เราอาจบริโภคสมบัติและบําเพ็ญกุศล
ถากระไร เราพึงสึกเปนคฤหัสถแลวบริโภคสมบัติและบําเพ็ญกุศล ดังนี้ มิใช
หรือ ?
ทานพระโสณะทูลรับวา อยางนั้น พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนโสณะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เมื่อครั้งเธอยัง
เปนคฤหัสถ เธอฉลาดในเสียงสายพิณ มิใชหรือ ?
โส. อยางนั้น พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนโสณะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน คราวใดสายพิณ
ของเธอตึงเกินไป คราวนั้นพิณของเธอมีเสียงหรือใชการไดบางไหม ?
โส. หาเปนเชนนั้นไม พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนโสณะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน คราวใดสาย
พิณของเธอหยอนเกินไป คราวนั้นพิณของเธอมีเสียงหรือใชการไดบางไหม ?
โส. หาเปนเชนนั้นไม พระพุทธเจาขา.
ภ ดูกอนโสณะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน คราวใดสายพิณ
ของเธอไมตึงนัก ไมหยอนนัก ตั้งอยูในคุณภาพสม่ําเสมอ คราวนั้น พิณของ
เธอมีเสียงหรือใชการไดบางไหม ?
โส. เปนอยางนั้น พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนโสณะ เหมือนกันนั่นแล ความเพียรที่ปรารภเกินไปนัก
ยอมเปนไปเพื่อความฟุงซาน ความเพียรที่ยอหยอนนัก ก็เปนไปเพื่อเกียจครานเพราะเหตุนั้นแล เธอจงตั้งความเพียรแตพอเหมาะจงทราบขอที่อินทรีย
ทั้งหลายเสมอกัน และจงถือนิมิตในความสม่ําเสมอนั้น.
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ทานพระโสณะทูลรับสนองพระพุทธพจนวา จะปฏิบัติตามพระพุทธโอวาทอยางนั้น พระพุทธเจาขา ครั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงสั่งสอนทานพระโสณะดวยพระโอวาทขอนี้แลว ทรงอันตรธานที่ปาสีตวันตอหนาทานพระโสณะ.
แลวมาปรากฏพระองค ณ คิชฌกูฏบรรพต เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลัง เหยียด
แขนที่คูหรือคูแขนที่เหยียด ฉะนั้น.
พระโสณะสําเร็จพระอรหัตผล
ครั้นกาลตอมา ทานพระโสณะไดตั้งความเพียรแตพอเหมาะ ทราบ
ขอที่อินทรียทั้งหลายเสมอกัน และไดถือนิมิตในความสม่ําเสมอ ครั้นแลวได
หลีกออกอยูแตผูเดียว ไมประมาท มีเพียร มีตนสงไป ไมนานเทาไรนัก
ไดทําใหแจงซึ่งคุณพิเศษอันยอดเยี่ยม เปนที่สุดพรหมจรรย ทีก่ ุลบุตรทั้งหลาย
ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองประสงค ดวยปญญาอันยิ่งดวยตน
เอง ในปจจุบันนี้แหละ เขาถึงอยูแลว ไดรชู ัดแลววา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรย
เราไดอยูจบแลว กิจที่ควรทําไดทําเสร็จแลว กิจอื่นอีกเพื่อความเปนอยางนี้มิ
ไดมี ก็แลบรรดาพระอรหันตทั้งหลาย ทานพระโสณะไดเปนพระอรหันตรูป
หนึ่งแลว.
พรรณนาคุณของพระขีณาสพ
[๓] ครั้งนั้น ทานพระโสณะบรรลุพระอรหัตแลว ไดคิดวา ถา
กระไรเราพึงพยากรณอรหัตผลในสํานักพระผูมีพระภาคเจา แลวจึงเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคเจาถวายบังคมนั่งเฝาอยู ครั้นแลวไดกราบทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาคเจา วาดังนี้:-
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พระพุทธเจาขา ภิกษุใด เปนพระอรหันตมีอาสวะสิ้นแลว อยูจบ
พรหมจรรยแลว มีกิจที่ควรทําไดทําเสร็จแลว ปลงภาระลงแลว มีประโยชน
ของคนไดถึงแลวโดยลําดับ มีกิเลสเครื่องประกอบสัตวไวในภพหมดสิ้นแลว
หลุดพนแลวเพราะรูชอบ ภิกษุนั้นยอมนอมใจ ไปสูเหตุ ๖ สถาน คือ:๑. นอมใจไปสูบรรพชา.
๒. นอมใจไปสูความเงียบสงัด.
๓. นอมใจไปสูความไมเบียดเบียน.
๔. นอมใจไปสูความสิ้นอุปาทาน.
๕. นอมใจไปสูความสิ้นตัณหา และ.
๖. นอมใจไปสูความไมหลงใหล.
พระพุทธเจาขา ก็บางทีจะมีบางทานในพระธรรมวินัยนี้สําคัญเห็นเชน
นี้วา ทานผูนี้อาศัยคุณแตเพียงศรัทธาอยางเดียวเปนแน จึงนอมใจไปสู
บรรพชา ดังนี้พระพุทธเจาขา ก็ขอนี้ไมพึงเห็นอยางนั้นเลย ภิกษุขีณาสพผู
อยูจบพรหมจรรยแลว มีกิจที่ควรทําไดทําเสร็จแลว ไมเห็นวาตนยังมีกิจที่จํา
จะตองทํา หรือจะตองกลับสะสมทํากิจที่ไดทําแลว จึงนอมใจสูบรรพชา โดย
ที่ตนปราศจากราคะ เพราะสิ้นราคะ, จึงนอมใจไปสูบรรพชา โดยที่ตนปราศ
จากโทสะ เพราะสิ้นโทสะ, จึงนอมใจไปสูบรรพชา โดยทีต่ นปราศจากโมหะ
เพราะสิ้นโมหะ.
พระพุทธเจาขา ก็บางทีจะมีบางทานในพระธรรมวินัย สําคัญเห็น
เชนนี้วา ทานผูนี้ปรารถนาลาภสักการะและความสรรเสริญเปนแน จึงนอมใจ
ไปในความเงียบสงัด ดังนี้ พระพุทธเจาขา ขอนี้ก็ไมพึงเห็นอยางนั้นเลย ภิกษุขีณาสพผูอยูจบพรหมจรรยแลว มีกจิ ที่ควรทําไดทําเสร็จแลว ไมเห็นวาตนยัง
มีกิจที่จําจะตองทํา หรือจะตองกลับสะสมทํากิจที่ไดทําแลว จึงนอมใจไปสูความ
เงียบสงัด โดยที่ตนปราศจากราคะ เพราะสิ้นราคะ, จึงนอมใจไปสูความ
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เงียบสงัด โดยที่ตนปราศจากโทสะ เพราะสิ้นโทสะ, จึงนอมใจไปสูความ
เงียบสงัด โดยที่ตนปราศจากโมหะ เพราะสิ้นโมหะ.
พระพุทธเจาขา ก็บางทีจะมีบางทานในพระธรรมวินัย สําคัญเห็น
เชนนี้ วา ทานผูนี้เชื่อถือสีลัพพตปรามาส โดยความเปนแกนสารเปนแน จึง
นอมใจไปสูความไมเบียดเบียน ดังนี้ พระพุทธเจาขา ขอนี้ก็ไมพึงเห็นอยาง
นั้นเลย ภิกษุขีณาสพผูอยูจบพรหมจรรยแลว มีกิจทําควรทําไดทําเสร็จแลว
ไมเห็นวาตนยังมีกิจที่จําจะตองทํา หรือจะตองกลับสะสมทํากิจที่ไดทําแลว จึง
นอมใจไปสูความไมเบียดเบียน โดยที่ตนปราศจากราคะ เพราะสนราคะ, จึง
นอมใจไปสูความไมเบียดเบียน โดยที่ตนปราศจากโทสะ เพราะสิ้นโทสะ,
จึงนอมใจไปสูความไมเบียดเบียน โดยที่ตนปราศจากโมหะ เพราะสิ้นโมหะ.
...จึงนอมใจไปสูความสิ้นอุปาทาน โดยที่ตนปราศจากราคะ เพราะ
สิ้นราคะ, จึงนอมใจไปสูความสิ้นอุปาทาน โดยที่ตนปราศจากโทสะ เพราะ
สิ้นโทสะ, จึงนอมใจไปสูความสิ้นอุปาทาน โดยที่ตนปราศจากโมหะ เพราะ
สิ้นโมหะ.
...จึงนอมใจไปสูควานสิ้นตัณหา โดยที่ตนปราศจากราคะ เพราะ
สิ้นราคะ, จึงนอมใจไปสูความสิ้นตัณหา โดยทีต่ นปราศจากโทสะ เพราะสิ้น
โทสะ จึงนอมใจไปสูความสิ้นตัณหา โดยที่ตนปราศจากโมหะ เพราะสิ้นโมหะ,
...จึงนอมใจไปสูความไมหลงใหล โดยทีต่ นปราศจากราคะ เพราะ
สิ้นราคะ, จึงนอมใจไปสูความไมหลงใหล โดยที่ตนปราศจากโทสะ เพราะสิ้น
โทสะ, จึงนอมใจไปสูความไมหลงใหล โดยที่ตนปราศจากโมหะ เพราะสิ้น
โมหะ.
พระพุทธเจาขา แมหากรูปารมณที่หยาบซึ่งจะพึงทราบชัดดวยจักษุ
ผานมาสูคลองจักษุ ของภิกษุผูมีจิตหลุดพนแลวโดยชอบอยางนี้ ก็ไมครอบงํา
จิตของภิกษุนั้นไดเลย จิตของภิกษุนั้นอันอารมณไมทําใหเจือติดอยูได เปน
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ธรรมชาติตั้งมั่นไมหวั่นไหว และภิกษุนั้นยอมพิจารณาเห็นความเกิดและความ
ดับของจิตนั้น.
แมหากสัททารมณที่หยาบ ซึ่งจะพึงทราบชัดดวยโสต . . .
แมหากคันธารมณที่หยาบ ซึ่งจะพึงทราบชัดดวยฆานะ . . .
แมหากรสารมณที่หยาบ ซึ่งจะพึงทราบชัดดวยชิวหา. . .
แมหากโผฏฐัพพารมณที่หยาบ ซึ่งจะพึงทราบชัดดวยกาย . . .
แมหากธรรมารมณที่หยาบ ซึ่งจะพึงทราบชัดดวยมโน ผานมาสูคลอง
ใจของภิกษุผูมีจิตหลุดพนแลวโดยชอบอยางนี้ ก็ไมครอบงําจิตของภิกษุนั้นได
เลย จิตของภิกษุนั้นอันอารมณไมทําใหเจือติดอยูได เปนธรรมชาติดังมั่นไม
หวั่นไหวและภิกษุนั้นยอมพิจารณาเห็นความเกิดและความคับของจิตนั้น.
พระพุทธเจาขา ภูเขาลวนแลวดวยศิลา ไมมีชอง ไมมีโพรง เปน
แตงทึบอันเดียวกัน แมหากฝนเจือลมอยางแรง พัดมาแตทิศตะวันออก ก็ยัง
ภูเขานั้นใหหวั่นไหวสะเทือนสะทานไมไดเลย.
แมหากฝนเจือลมอยางแรง พัดมาแตทิศตะวันตก . . .
แมหากฝนเจือลมอยางแรง พัดมาแตทิศเหนือ . . .
แมหากฝนเจือลมอยางแรง พัดมาแตทิศใต ก็ยังภูเขานั้นใหหวั่นไหว
สะเทือนสะทานไมไดเลย แมฉันใด.
พระพุทธเจาขา แมหากรูปารมณที่หยาบซึ่งจะพึงทราบชัดดวยจักษุ
ผานมาสูคลองจักษุ ของภิกษุผูมีจิตหลุดพน แลวโดยชอบอยางนี้ ก็ยอมไม
ครอบงําจิตของภิกษุนั้นไดเลย จิตของภิกษุนั้นอันอารมณไมทําใหเจือติดอยูได
เปนธรรมชาติตั้งมั่นไมหวั่นไหว และภิกษุนั้นยอมพิจารณาเห็นความเกิดและ
ความดับของจิตนั้น.
แมหากสัททารมณที่หยาบ ซึ่งจะพึงทราบชัดดวยโสต. . .
แมหากคันธารมณที่หยาบ ซึ่งจะพึงทราบชัดดวยฆานะ . . .
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แมหากรสารมณที่หยาบ ซึ่งจะพึงทราบชัดดวยชิวหา . . .
แมหากโผฏฐัพพารมณที่หยาบ ซึ่งจะพึงทราบชัดดวยกาย . . .
แมหากธรรมารมณที่หยาบ ซึ่งจะพึงทราบชัดดวยมโน ผานมาสูคลอง
ใจของภิกษุผูมีจิตหลุดพนักแลวโดยชอบอยางนี้ ก็ไมครอบงําจิตของภิกษุนั้นได
เลย จิตของภิกษุนั้นอันอารมณไมทําใหเจือติดอยูได เปนธรรมชาติตั้งมั่นไม
หวั่นไหว และภิกษุนั้นยอมพิจารณาเห็นความเกิดและความดับของจิตนั้น ฉัน
นั้นเหมือนกันแล.

นิคมคาถา
[๔] ภิกษุผูนอมไปสูบรรพชา ๑ ผู
นอมไปสูความเงียบสงัดแหงใจ ๑ ผูนอมไป
สูความไมเบียดเบียน ๑ ผูนอมไปสูความสิ้น
อุปาทาน ผูนอมไปสูความสิ้นตัณหา ๑ ผู
นอมไปสูความไมหลงใหลแหงใจ ยอมมี
จิตหลุดพนโดยชอบ เพราะเห็นความเกิด
และความดับแหงอายตนะ ภิกษุมจี ิตหลุดพน
แลวโดยชอบ มีจิตสงบนั้น ไมตองกลับ
สะสมทํากิจที่ไดทําแลว กิจที่จําจะตองทําก็
ไมมี เปรียบเหมือนภูเขาที่ลวนแลวดวยศิลา
เปนแทงทึบ อันเดียวกัน ยอมไมสะเทือน
ดวยลม ฉันใด รูป เสียง กลิ่น รส ผัสสะ
และธรรมารมณ ทั้งทีน่ าปรารถนา และไม
นาปรารถนาทั้งสิ้น ยอมทําทานผูคงที่ให
หวั่นไหวไมได ฉันนั้น จิตของทานตั้งมั่น

หลุดพนแลว ทานยอมพิจารณาเห็นคาวาม
เกิด และความดับของจิตนั้นดวย.
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ทรงอนุญาตรองเทา
[๕] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจา รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดวย
วิธีอยางนี้แล ภิกษุทั้งหลาย ที่พวกกุลบุตรพยากรณอรหัตกลาวแตเนื้อความ
และไมนอมเขาไปหาตน ก็แตวาโมฆบุรุษบางจําพวกในธรรมวินัยนี้พยากรณ
อรหัต ทําทีเหมือนเปนของสนุก ภายหลังตองทุกขเดือดรอน ดังนี้ ตอแต
นั้นพระองครับสั่งกะทานพระโสณะวา ดูกอนโสณะ เธอเปนสุขุมาลชาติ เรา
อนุญาตตรองเทาชั้นเดียวแกเธอ.
ทานพระโสณะกราบทูลวา ขาพระพุทธเจาละเงินประมาณ ๘๐ เลม
เกวียน และละกองพลกอปรดวยชาง ๗ เชือก ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต
แลว จักมีผูกลาวแกพระพุทธเจาวา โสณโกฬิวิสะละเงินประมาณ ๘๐ เลม
เกวียน และละกองพลกอปรดวยชาง ๗ เชือก ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต
แลว เดี๋ยวนีย้ ังของอยูในเรื่องรองเทาชั้นเดียว ถาพระผูมีพระภาคเจาจักไดทรง
อนุญาตแกพระภิกษุสงฆ แมขาพระพุทธเจาจักใชสอย ถาจักไมทรงอนุญาต
แกพระภิกษุสงฆ แมขาพระพุทธเจาก็จักไมใชสอย พระพุทธเจาขา.
ลําดับนั้น พระผูม ีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปน
เคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตรองเทาชั้นเดียว ภิกษุไมพงึ สวมรองเทา ๒ ชั้น ไมพึง
สวมรองเทา ๓ ชั้น ไมพึงสวมรองเทาหลายชั้น รูปใดสวม ตอองอาบัติทุกกฏ
พระพุทธบัญญัติหามสวมรองเทาสีตาง ๆ
[๖] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียสวมรองเทาสีเขียวลวน. . สวม
รองเทาสีเหลืองลวน . . . สวมรองเทาสีแดงลวน . . . สวมรองเทาสีบานเย็นลวน
. . สวมรองเทาสีดําลวน. . . สวมรองเทาสีแสดลวน . . .สวมรองเทาสีชมพูลวน
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ชาวบานพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม
ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ทรงบัญญัติหามวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงสวมรองเทาสีเขียวลวน ไมพึงสวมรองเทาสี
เหลืองลวน ไมพึงสวมรองเทาสีแดงลวน ไมพึงสวมรองเทาสีบานเย็นลวน
ไมพึงสวนรองเทาสีดําลวน ไมพึงสวมรองเทาสีแสดลวน ไมพึงสวมรองเทา
สีชมพูลวน รูปใดสวน ตองอาบัติทุกกฏ.
พระพุทธบัญญัติหามสวมรองเทามีหูไมสมควร
สมัยตอมา พระฉัพพัคดียสวมรองเทามีหูสีเขียว . . . สวมรองเทามีหูสี
เหลือง . . . สวมรองเทามีหูสีแดง . . . สวมรองเทามีหูสีบานเย็น . . . สวมรองเทา
มีหูสีดํา . . . สวมรองเทามีหูสีแสด . . .สวมรองเทามีหูสีชมพู ชาวบานพากัน
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุทั้งหลาย
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ทรงบัญญัติหามวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุไมพึงสวมรองเทามีหูสีเขียว ไมพึงสวมรองเทามีหูสีเหลือง ไม
พึงสวมรองเทามีหูสีแดง ไมพึงสวมรองเทามีหูสีบานเย็น ไมพึงสวมรองเทามี
หูสีดํา ไมพึงสวมรองเทามีหูสีแสด ไมพึงสวมรองเทามีหูสีชมพู รูปใดสวม
ตองอาบัติทุกกฏ.
พระพุทธบัญญัติทรงหามสวมรองเทาบางชนิด
สมัยตอมา พระฉัพพัคคียสวมรองเทาติดแผนหนังหุมสน. . . สวมรอง
เทาหุมแขง . . .สวมรองเทาปกหลังเทา . . . สวมรองเทายัดนุน. . . สวมรองเทามี
หูลายคลายขนปกนกกระทํา. . .สวมรองเทาที่ทําหูงอนมีสัณฐานดุจเขาเกาะ. . .
สวมรองเทาที่ทําหูงอนมีสัณฐานดุจเขาแพะ . . . สวมรองเทาที่ทําประกอบหูงอน
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ดุจหางแมลงปอง . . . สวมรองเทาที่เย็บดวยขนปกนกยูง . . . สวมรองเทาอัน
วิจิตร คนทัง้ หลายเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา เหมือนพวกคฤหัสถผู
บริโภคกาม ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ทรง
บัญญัติหามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงสวมรองเทาติดแผนหนังหุนสน
ไมพึงสวนรองเทาหุมแขงไมพึงสวมรองเทาปกหลังเทา ไมพึงสวมรองเทายัดนุน
ไมพึงสวมรองเทามีหูลายคลายขนปกนกกระทํา ไมพึงสวมรองเทาที่ทําหูงอนมี
สัณฐานดุจเขาแกะ ไมพึงสวมรองเทาที่ทําหูงอนมีสัณฐานดุจเขาแพะ ไมพึง
สวมรองเทาที่ทําประกอบหูงอนดุจหางแมลงปอง ไมพึงสวมรองเทาที่เย็บดวย
ขนปกนกยูง ไมพึงสวมรองเทาอันวิจิตร รูปใดสวม ตองอาบัติทุกกฏ.
พระพุทธบัญญัติทรงหามสวนรองเทาขลิบหนัง
สมัยตอมา พระฉัพพัคคียสวมรองเทาขลิบดวยหนังราชสีห. . .สวม
รองเทาขลิบดวยหนังเสือโครง . . . สวมรองเทาขลิบดวยหนังเสือเหลือง . . . สวม
รองเทาขลิบดวยหนังชะมด . . . สวมรองเทาขลิบดวยหนังนาก. . . สวมรองเทา
ขลิบดวยหนังแมว . . . สวมรองเทาขลิบดวยหนังคาง . . . สวมรองเทาขลิบดวย
หนังนกเคา คนทั้งหลายเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา เหมือนพวกคฤหัสถผู
บริโภคกาม ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ทรง
บัญญัติหามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลายภิกษุไมพึงสวมรองเทาขลิบดวยหนังราชสีห
ไมพึงสวมรองเทาขลิบดวยหนังเสือโครง ไมพงึ สวมรองเทาขลิบดวยหนังเสือ
เหลือง ไมพึงสวมรองเทาขลิบดวยหนังชะมด ไมพึงสวมรองเทาขลิบดวยหนัง
นาก ไมพึงสวมรองเทาขลิบดวยหนังแมว ไมพึงสวมรองเทาขลิบดวยหนังคาง
ไมพึงสวมรองเทาขลิบดวยหนังนกเคา รูปใดสวม ตองอาบัติทุกกฏ.
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ทรงอนุญาตรองเทาหลายชั้นที่ใชแลว
[๗] ครั้งนั้น เวลาเชา พระผูมีพระภาคเจาทรงอันตรวาสกแลว
ทรงถือบาตรจีวร เสด็จพระพุทธดําเนินเขาไปบิณฑบาตในพระนครราชคฤห มี
ภิกษุรูปหนึ่งเปนปจฉาสมณะ แตภกิ ษุรูปนั้นเดินเขยกตามพระผูมีพระภาคเจา
ไปเบื้องพระปฤษฎางค อุบายสกคนหนึ่งสวมรองเทาหลายชั้น ไดเห็นพระผูมี
พระภาคเจากําลังเสด็จพระพุทธดําเนินมาแตไกลเทียว ครั้นแลวจึงถอดรองเทา
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ถวายบังคมแลวเขาไปหาภิกษุรูปนั้น อภิวาทแลว
จึงไดถามวา เพราะอะไร พระผูเปนเจาจึงเดินเขยก ขอรับ.
ภิกษุรปู นั้นตอบวา เพราะเทาทั้งสองของอาตมาแตก
อ. นิมนตพระผูเปนเจารับรองเทา ขอรับ.
ภิ. อยาเลย ทาน พระผูมีพระภาคเจาทรงหามรองเทาหลายชั้น.
พระผูมีพระภาคเจารับสั่งวา เธอรับรองเทานั้นได ภิกษุ.
ครั้งนั้น พระผูมพี ระภาคเจาทรงทําธรรมมีกถา ในเพราะเหตุเปน
เคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตรองเทาหลายชั้นที่ใชแลว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย รองเทา
หลายชั้นที่ใหม ภิกษุไมพึงสวม รูปใดสวม ตองอาบัติทุกกฏ.
หามสวมรองเทาในที่บางแหง
[๘] ก็โดยสมัยนัน้ แล พระผูมีพระภาคเจามิไดทรงฉลองพระบาท
เสด็จพระพุทธดําเนินอยูในที่แจง ภิกษุผูเถระทั้งหลายทราบวา พระศาสดามิได
ทรงฉลองพระบาทเสด็จพระพุทธดําเนินอยู ดังนี้ จึงเดินไมสวมรองเทา เมื่อ
พระศาสดาเสด็จพระพุทธดําเนินมิไดทรงฉลองพระบาทแมเมื่อภิกษุผูเถระ
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ทั้งหลายเดินก็ไมสวมรองเทา แตพระฉัพพัคคียเดินสวมรองเทา บรรดาภิกษุที่
เปนผูมักนอย. . . เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา เมื่อพระศาสดาเสด็จพระพุทธดําเนินมิไดทรงฉลองพระบาท แมเมื่อภิกษุผูเถระทั้งหลายเดินก็ไมสวมรอง
เทา ไฉนพระฉัพพัคคียจึงไดเดินสวมรองเทาเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาเมื่อเราผูศาสดาเดินมิไดสวมรองเทา แมเมื่อภิกษุผูเถระทั้งหลายเดินก็ไม
สวมรองเทา แตพระฉัพพัคคียเดินสวมรองเทา จริงหรือ ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อเรา
ผูศาสดาเดินมิไดสวมรองเทา แมเมื่อภิกษุผูเถระทั้งหลายเดินก็ไมสวมรองเทา
แตไฉนโมฆบุรุษเหลานั้นจึงไดเดินสวมรองเทาเลา อันคฤหัสถชื่อเหลานี้นุงหม
ผาขาวยังมีความเคารพ มีความยําเกรง มีความประพฤติเสมอภาค ในอาจารย
ทั้งหลาย เพราะเหตุแหงศิลปะซึ่งเปนเครื่องเลี้ยงชีพอยู ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
พึงงามในธรรมวินัยนี้เปนแน ถาพวกเธอบวชในธรรมวินัยอันเรากลาวดีแลว
อยางนี้ จะพึงมีดวามเคารพ มีความยําเกรง มีความประพฤติเสมอภาค อยูใน
อาจารย ในภิกษุปูนอาจารย ในอุปช ฌายะ ในภิกษุปูนอุปชฌายะ การกระทํา
ของเหลาโมฆบุรุษนั้น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส. . .
ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อ
อาจารย ภิกษุปูนอาจารย อุปชฌายะ ภิกษุปูนอุปชฌายะ เดินมิไดสวมรอง
เทา ภิกษุไมพึงเดินสวมรองเทา รูปใดเดินสวมรองเทา ตองอาบัติทุกกฏ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงสวมรองเทาภายในอาราม รูปใดสวม ตอง
อาบัติทุกกฏ.
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ภิกษุอาพาธเปนหนอที่เทา
[๙] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรปู หนึ่งอาพาธเปนหนอที่เทา ภิกษุ
ทั้งหลายพยุงภิกษุรูปนั้นใหถายอุจจาระบาง ใหถายปสสาวะบาง พระผูมีพระภาค
เจาเสด็จเที่ยวจาริกตานเสนาสนะ ไดทอดพระเนตรเห็นพวกภิกษุกําลังพยุงภิกษุ
รูปนั้นใหถายอุจจาระบาง ใหถายปสสาวะบาง จึงเสด็จเขาไปใกลภิกษุพวกนั้น
แลวไดตรัสถามวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรปู นี้อาพาธเปนอะไร ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลวา ทานรูปนี้อาพาธเปนหนอที่เทา พวกขาพระพุทธเจาตอง
พยุงทานรูปนี้ใหถายอุจจาระบาง ใหถายปสสาวะบาง พระพุทธเจาขา.
พระพุทธานุญาตใหสวมรองเทาเปนพิเศษ
[ ๑๐] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุ
เคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอ น
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุผูมีเทาชอกช้ํา หรือมีเทาแตก หรืออาพาธ
มีหนอที่เทา สวมรองเทาได.
สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายมีเทามิไดลาง ขึ้นเตียงบางขึ้นตั่งบาง ทั้งจีวร
ทั้งเสนาสนะ ยอมเสียหาย พวกภิกษุจึงกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ
ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหสวมรอง
เทาในขณะที่คิดวาประเดี่ยวจักขึ้นเตียง หรือขึ้นตั่ง.
สมัยตอมา เวลากลางคืน ภิกษุทั้งหลายเดินไปสูโรงอุโบสถก็ดี สูท ี่
ประชุมก็ดี ยอมเหยียบตอบบาง หนามบาง ในที่มืด เทาทั้งสองไดรับบาดเจ็บ
ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
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พระผูมีพระภาคเจาตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย ภายในอาราม เราอนุญาตใหสวมรองเทา และใชคบเพลิง ประทีป
ไมเทาได.
พระพุทธบัญญัติหามสวมเขียงเทาไม
ครั้นตอมา ถึงเวลาปจจุสมัยแหงราตรี พระฉัพพัคคียลุกขึ้นสวม
เขียงเทาที่ทําดวยไม แลวเดินอยูกลางแจง มีเสียงขฏะขฏะ ดังอึกทึก กลาว
ดิรัจฉานกถามีเรื่องตาง ๆ คือ พูดเรื่องพระราชา เรือ่ งโจร เรื่องมหาอํามาตย
เรื่องขุนพล เรื่องภัย เรือ่ งรบ เรื่องขาว เรื่องน้ํา เรื่องผา เรื่องที่นอน
เรื่องดอกไม เรื่องของหอม เรื่องญาติ เรื่องยาน เรื่องบาน เรื่องนิคม
เรื่องนคร เรื่องชนบท เรื่องสตรี เรือ่ งบุรุษ เรื่องคนกลาหาญ เรื่องตรอก
เรื่องทาน้ํา เรื่องคนที่ลวงลับไปแลว เรื่องเปดเตล็ด เรื่องโลก เรื่องทะเล
เรื่องความเจริญและความเสื่อมดวยประการนั้น ๆ เหยียบแมลงตายเสียบาง ยัง
ภิกษุทั้งหลายใหเคลื่อนจากสมาธิบาง บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย. . ตางก็เพง
โทษติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคีย เมื่อเวลาปจจุสมัยแหงราตรี
ไดลุกขึ้นสวมเขียงเทาที่ทําดวยไมแลวเดินอยูกลางแจง มีเสียงขฏะขฎะ ดังอึกทึก
กลาวดิรัจฉานกถา มีเรื่องตาง ๆ คือพูดเรื่องพระราชา เรื่องโจร. . . เรื่องความ
เจริญและความเสื่อมดวยประการนั้น ๆ เหยียบแมลงตายเสียบาง ยังภิกษุทั้งหลาย
ใหเคลื่อนจากสมาธิ แลวจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาภิกษุฉัพพัคคีย เมื่อปจจุสมัยแหงราตรี ไดลุกขึ้นสวมเขียงเทาที่ทําดวย
ไม แลว เดินอยูกลางแจง มีเสียงขฏะขฏะ ดังอึกทึก กลาวดิรัจฉานกถามีเรื่อง
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ตาง ๆ คือพูดเรื่องพระราชา เรื่องโจร. . . เรื่องความเจริญและความเสื่อมดวย
ประการนั้น ๆ เหยียบแมลงตายเสียบาง ยังภิกษุทั้งหลายใหเคลื่อนจากสมาธิ
บาง จริงหรือ ?
ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา . . . ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถา
รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เขียงเทาที่ทําดวยไม อันภิกษุ
ไมพึงสวม รูปใดสวม ตองอาบัติทุกกฏ.
พระพุทธบัญญัติหามสวมเขียงเทาใบตาล
[๑๑] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระนครราชคฤห
ตามพระพุทธาภิรมย แลวเสด็จพระพุทธดําเนินไปสูจาริกทางพระนครพาราณสี
เสด็จพระพุทธดําเนินสูจาริกโดยลําดับ ถึงพระนครพาราณสี ทราบวา พระองคประทับอยูในปาอิสิปตนะมฤคทายวัน เขตพระนครพาราณสีนั้น.
ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียคิดวา พระผูมีพระภาคเจาทรงหาม
เขียงเทาไม จึงใหตัดตนตาลเล็ก ๆ แลวเอาใบตาลมาทําเขียงเทาสวม ตนตาล
เล็ก ๆ นั้นถูกตัดแลวยอมเหี่ยวแหง ชาวบานจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา
ไฉน พระสมณะเชื้อสายศากยบุตร จึงไดใหตัดตนตาลเล็ก ๆ แลวเอาใบตาล
มาทําเขียงเทาสวมเลา ตนตาลเล็ก ๆ ถูกตัดแลว ยอมเหี่ยวแหง พระสมณะเชื้อ
สายศากยบุตรเบียดเบียนอินทรียอยางหนึ่งซึ่งมีชีวะ ภิกษุทั้งหลายไดยิน
ชาวบานเหลานั้น เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา.
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พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาภิกษุฉัพพัคคียสั่งใหตัดตนตาลเล็ก ๆ แลวเอาใบตาลมาทําเขียงเทาสวม
ตนตาลเล็ก ๆ นั้นถูกตัดแลว ยอมเหี่ยวแหง จริงหรือ ?
ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคพุทธเจาจึงทรงติเตียนวา ดูกอนภิกษุทั้งหลายไฉน
โมฆบุรุษเหลานั้นจึงไดใหตัดตนตาลเล็ก ๆ แลวเอาใบตาลทําเขียงเทาสวมเลา
ตนตาลเล็ก ๆ นั้นถูกตัดแลว ยอมเหี่ยวแหง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะ
ชาวบานมีความสําคัญในตนไมวามีชีวะ การกระทําของเหลาโมฆบุรุษนั้น ไม
เปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส. . .ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถา
รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เขียงเทาสานดวยใบตาล อัน
ภิกษุไมพึงสวม รูปใดสวม ตองอาบัติทุกกฏ.
พระพุทธบัญญัติหามสวมเขียงเทาไมไผ
สมัยตอมา พระฉัพพัคคียคิดวา พระผูมีพระภาคเจาทรงหามเขียง
เทาสานดวยใบตาล จึงไดใหตัดตนไมไผเล็ก ๆ แลว เอาใบไผมาทําเขียงเทา
สวม ไมไผเล็ก ๆ นั้น ถูกตัดแลว ยอมเหี่ยวแหง ชาวบานจึงเพงโทษ
ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรจึงไดใหจัดไมไผ
เล็ก ๆ แลวเอาใบไผมาทําเขียงเทาสวมเลา ไมไผเล็ก ๆ นัน้ ถูกตัดแลวยอม
เหี่ยวแหง พระสมถะเชื้อสายศากยบุตรยอมเบียดเบียนอินทรียอยางหนึ่งซึ่งมี
ชีวะ ภิกษุทงั้ หลายไดยินชาวบานเหลานั้น เพงโทษ ติเตียน โพนทะนา
อยู จึงกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา.
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พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา. . .ครั้น แลวรับ สั่งกะ
ภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลายเขียงเทาสานดวยใบไผ อันภิกษุไมพึง
สวม รูปใดสวน ตองอาบัติทุกกฏ.
พระพุทธบัญญัติหามสวมเขียงเทาตางชนิด
[๑๒] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในพระนครพาราณสี
ตามพระพุทธาภิรมย แลวเสด็จพระพุทธดําเนินจาริกทางนครภัททิยะ เสด็จ
พระพุทธดําเนินจาริกโดยลําดับถึงพระนครภัททิยะ ทราบวา พระองคประทับ
อยูในปาชาติยาวัน เขตพระนครภัททิยะนั้น.
ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวพระนครภัททิยะ ตั้งหนาพากเพียร
ตกแตงเขียงเทาหลากหลายอยู คือ ทําเองบาง สั่งใหทําบาง ซึ่งเขียงเทาสาน
ดวยหญาทําเองบาง สั่งใหทําบาง ซึง่ เขียงเทาสานดวยหญามุงกระตาย ทําเอง
บาง สั่งใหทําบาง ซึ่งเขียงเทาสานดวยหญาปลอง ทําเองบาง สั่งใหทาํ บาง
ซึ่งเขียงเทาสานดวยใบเปง ทําเองบาง สั่งใหทําบาง ซึ่งเขียงเทาสานดวยแฝก
ทําเองบาง สั่งใหทําบาง ซึ่งเขียงเทาถักดวยขนสัตว พวกเธอละเลยอุเทศ
ปริปุจฉา อธิศีล อธิจิต อธิปญญาเสีย บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย. . .ตาง
ก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนเลาพวกภิกษุชาวพระนครภัททิยะ จึง
ไดทั้งหนาพากเพียรตกแตงเขียงเทาหลากหลายอยู คือ ไดทําเองบาง ไดสั่งให
ทําบาง ซึ่งเขียงเทาสานดวยหญา ไดทําเองบาง ไดสั่งใหทําบาง ซึ่งเขียง
เทาสานดวยหญามุงกระตาย ไดทําเองบาง ไดสั่งใหทําบาง ซึ่งเขียงเทาสาน
ดวยหญาปลอง ไดทําเองบาง ไดสงใหทําบาง ซึ่งเขียงเทาสานดวยใบเปง
ไดเองบาง ไดสั่งใหทําบาง ซึ่งเขียงเทาสานดวยแฝก ไดทําเองบาง ไดสั่ง
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ใหทําบาง ซึ่งเขียงเทาถักดวยขนสัตว ภิกษุเหลานั้นไดละเลยอุเทศ ปริปจุ ฉา
อธิศีล อธิจติ อธิปญญาเสีย แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาพวกภิกษุชาวพระนครภัททิยะตั้งหนาพากเพียรตกแตงเขียงเทาหลากหลาย
อยู คือ ทําเองบาง สั่งใหทําบาง ซึง่ เขียงเทาสานดวยหญา ทําเองบาง สั่ง
ใหทําบาง ซึ่งเขียงเทาสานดวยหญามุงกระตาย ทําเองบาง สั่งใหทําบาง ซึ่ง
เขียงเทาสานดวยหญาปลอง ทําเองบาง สั่งใหทําบาง ซึ่งเขียงเทาสานดวย
ใบเปง ทําเองบาง สั่งใหทําบาง ซึ่งเขียงเทาสานดวยแฝก ทําเองบาง สั่ง
ใหทําบาง ซึ่งเขียงเทาถักดวยขนสัตว ยอมละเลยอุเทศ ปริปุจฉา อธิศีล
อธิจิต อธิปญญา จริงหรือ ?
ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ไฉน
เลาโมฆบุรุษเหลานั้น จึงไดตั้งหนาพากเพียรตกแตงเขียงเทาหลากหลายอยู คือ
ไดทําเองบาง ไดสั่งใหทําบาง ซึ่งเขียงเทาสานดวยหญา ไดทําเองบาง ได
สั่งใหทําบาง ซึ่งเขียงเทาสานดวยหญามุงกระตาย ไดทําเองบาง ไดสั่งใหทํา
บาง ซึ่งเขียงเทาสานดวยหญาปลอง ไดทําเองบาง ไดสั่งใหทําบาง ซึ่งเขียง
เทาสานดวยใบเปง ไดทาํ เองบาง ไดสั่งใหทําบาง ซึ่งเขียงเทาสานดวยแฝก
ไดทําเองบาง ไดสั่งใหทําบาง ซึ่งเขียงเทาถักดวยขนสัตว โมฆบุรุษเหลานั้น
ไดละเลยอุเทศ ปริปุจฉา อธิศีล อธิจิต อธิปญญาเสีย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
การกระทําของเหลาโมฆบุรุษนั้นไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม
เลื่อมใส . . . ครั้น แลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุไมพึงสวมเขียงเทาสานดวยหญา เขียงเทาสานดวยหญามุงกระ-
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ตาย เขียงเทาสานดวยหญาปลอง เขียงเทาสานดวยใบเปง เขียงเทาสานดวย
แฝก เขียงเทาถักดวยขนสัตว เขียงเทาประดับดวยทองคํา เขียงเทาประดับ
ดวยเงิน เขียงเทาประดับดวยแกวมณี เขียงเทาประดับดวยแกวไพฑูรย เขียง
เทาประดับดวยแกวผลึก เขียงเทาประกอบดวยทองสัมฤทธิ์ เขียงเทาประดับ
ดวยกระจก เขียงเทาทําดวยดีบุก เขียงเทาทําดวยสังกะสี เขียงเทาทําดวยทอง
แดง รูปใดสวม ตองอาบัติทุกกฎ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง เขียงเทาบางชนิดที่สําหรับสวมเดิน อัน
ภิกษุไมพึงสวม รูปใดสวม ตองอาบัติทุกกฏ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเขียงเทาที่ตรึงอยูกับที่ ไมใชสําหรับ
ใชสวมเดิน ๓ ชนิด คือ เขียงเทาที่สําหรับเหยียบถายอุจจาระ ๑ เขียงเทาที่
สําหรับเหยียบถายปสสาวะ ๑ เขียงเทาที่สําหรับเหยียบในที่ชาํ ระ ๑.
พระพุทธบัญญัติหามจับโค
[๑๓] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ในพระนครภัททิยะ
ตามพระพุทธาภิรมย แลวเสด็จพระพุทธดําเนินจาริกทางพระนครสาวัตถี เสด็จ
พระพุทธดําเนินจาริกโดยลําดับถึงพระนครสาวัตถีแลว ทราบวาพระองคประทับอยูในพระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถีนั้น.
ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียจับโคกําลังขามแมน้ําอจิรวดี ที่เขา
บาง ที่หูบาง ที่คอบาง ที่หางบาง ขึ้นขี่หลังบาง มีจิตกําหนัด ถูกตององค
กําเนิดบาง กดลูกโคใหจมน้ําตายบาง ประชาชนทั้งหลาย พากันเพงโทษ
ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรจึงไดจับโคกําลัง
ขามน้ํา ที่เขาบาง ที่หูบาง ที่คอบาง ที่หางบาง ขึ้นขี่หลังบาง มีจิตกําหนัด
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ถูกตององคกําเนิดบาง กดลูกโคใหจมน้ําตายบาง เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภค
กาม ฉะนั้น ภิกษุทั้งหลายไดยินชาวบานเหลานั้น เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติหามภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุไมพึงจับเขาโค หูโค คอโค หางโค ไมพึงขี่หลังโค รูปใด
จับแลขึ้นขี่ ตองอาบัติทุกกฏ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง องคกําเนิดโค อันภิกษุมีจิตกําหนัด ไม
พึงถูกตอง รูปใดถูกตอง ตองอาบัติถุลลัจจัย ภิกษุไมพึงฆาลูกโค รูปใดฆา
พึงปรับอาบัติตามธรรม.
เรื่องยาน
[๑๔] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียี์ขี่ยานซึ่งเทียมดวยโคตัวเมีย
มีบุรุษเปนสารถีบาง เทียมดวยโคตัวผู มีสตรีเปนสารถีบาง ประชาชนจึง
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา เหมือนชายหนุมหญิงสาวไปเลนน้ําในแมนา
คงคาและแมน้ํามหี ฉะนั้น ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระ
ภาคเจา ๆ ทรงบัญญัติหามภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงไปดวยยาน รูปใดไปตองอาบัติทุกกฏ.
สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งไปพระนครสาวัตถีในโกศลชนบทเพื่อเฝา
พระผูมีพระภาคเจา แตอาพาธเสียกลางทาง และไดหลีกจากทางนั่งอยู ณ
โคนไมแหงหนึ่งประชาชนพบภิกษุนั้น จึงเรียนถามวา พระคุณเจาจะไปไหน
ขอรับ ?
ภิกษุนั้นตอบวา อาตมาจะไปพระนครสาวัตถุ เพื่อเฝาพระผูมีพระภาค
เจา.
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ป. นิมนตมา ไปดวยกันเถิด ขอรับ.
ภิ. อาตมาไมอาจ เพราะกําลังอาพาธ.
ป. นิมนตมาขึ้นยานเถิด ขอรับ.
ภิ. ไมได เพราะพระผูมีพระภาคเจาทรงหามยาน.
ภิกษุนั้นรังเกียจอยู ดังนั้นจึงไมยอมขึ้นยาน ครั้นไปถึงพระนครสาวัตถี
แลวจึงแจงเรื่องนั้น แกภิกษุทั้งหลาย ๆ กราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
ลําดับนั้น พระผูม ีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปน
เคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสัง่ กะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตยานแกภิกษุผูอาพาธ.
ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายไดคิดกันวา ยานที่ทรงอนุญาตนั้นเทียมดวยโค
ตัวเมีย หรือเทียมดวยโคตัวผู แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ
ทรงอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตยานที่เทียม
ดวยโคตัวผูและยานที่ใชมือลาก.
สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งไมผาสุกอยางแรง เพราะความกระเทือนแหง
ยาน ภิกษุทงั้ หลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ทรงอนุญาตเก
ภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตยานหามมีตั่งนั่ง และเปลผา
ที่เขาผูกติดกับไมคาน.
พระพุทธบัญญัติหามใชที่นั่งและที่นอนสูงใหญ
[๑๕] ก็โดยสมัยนัน้ แล พระฉัพพัคคียใชที่นั่งและที่นอนอันสูงใหญ
คือ เตียงมีเทาเกินประมาณ เตียงมีเทาทําเปนรูปสัตวราย ผาโกเชาวขนยาว
เครื่องลาดที่ทําดวยขนแกะวิจิตรดวยลวดลาย เครื่องลาดที่มีสัณฐานเปนชอ
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ดอกไม เครื่องลาดที่ยัดนุน เครื่องลาดขนแกะวิจิตรดวยรูปสัตวรายมีสีหะและ
เสือเปนตน เครื่องลาดขนแกะมีขนตั้ง เครื่องลาดขนแกะมีขนขางเดียว
เครื่องลาดทองและเงินแกมไหม เครื่องลาดไหมขลิบทองและเงิน เครื่องลาด
ขนแกะจุนางฟอน ๑๖ คน เครื่องลาดหลังชาง เครื่องลาดหลังมา เครื่องลาด
ในรถ เครือ่ งลาดที่ทําดวยหนังสัตวชื่ออชินะมีขนออนนุม เครื่องลาดอยางดี
ทําดวยหนังชะมด เครือ่ งลาดมีเพดาน เครื่องลาดมีหมอนขาง ชาวบานเที่ยวชม
วิหารไปพบเขา จึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา เหมือนเหลาคฤหัสถผู
บริโภคกาม ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสหามภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุไมพึงใชที่นั่งและที่นอนอันสูงใหญ คือ เขียงมีเทาสงเกินประมาณ เตียง
มีเทาทําเปนรูปสัตวราย ผาโกเชาวขนยาว เครื่องลาดที่ทําดวยขนแกะวิจิตร
ลวดลายเครื่องลาดที่ทําดวยขนแกะสีขาว เครื่องลาดที่มีสัณฐานเปนชอดอกไม
เครื่องลาดที่ยัดนุน เครื่องลาดขนแกะวิจิตรดวยรูปสัตวรายมีสีหะและเสือเปน
ตน เครื่องลาดขนแกะมีขนตั้ง เครื่องลาดขนแกะมีขนขางเดียว เครื่องลาดทอง
และเงินแกมไหม เครื่องลาดไหมขลิบทองและเงิน เครื่องลาดขนแกะจุนางฟอน ๑๖ คน เครื่องลาดหลังชาง เครื่องลาดหลังมา เครื่องลาดในรถ เครื่องลาดที่ทําดวยหนังสัตวชื่ออชินะมีขนออนนุม เครื่องลาดอยางดีทําดวยหนังชะมด
เครื่องลาดมีเพดาน เครื่องลาดมีหมอนขาง รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ.
พระพุทธบัญญัติหามใชหนังผืนใหญ
[๑๖] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียรูวาพระผูมีพระภาคเจา ทรง
หามที่นั่งและที่นอนอันสูงใหญ จึงใชหนังผืนใหญ คือ หนังสีหะ หนังเสือโครง
หนังเสือเหลือง หนังเหลานั้นตัดตามขนาดเตียงบาง ตัดตามขนาดตั่งบาง
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ปูลาดไวภายในเตียงบาง ปูลาดไวภายนอกเตียงบาง ปูลาดไวภายในตั่งบาง
ปูลาดไวภายนอกตั่งบาง ชาวบานเที่ยวชมวิหารไปพบเขา จึงเพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาวา เหมือนคฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสหามภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ไมพึงใชหนังผืนใหญ คือ หนังสีหะ หนังเสือโครง หนังเสือเหลือง รูปใด
ใชตองอาบัติทุกกฏ.
เรื่องภิกษุใจราย
[๑๗] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียรูวาพระผูมีพระภาคเจาทรง
หามหนังผืนใหญ จึงใชหนังโค หนังเหลานั้นตัดตามขนาดเตียงบาง ตัดตาม
ขนาดตั่งบาง ปูลาดไวภายในเตียงบาง ปูลาดไวภายนอกเตียงบาง ปูลาดไวภาย
ในตั่งบาง ปูลาดไวภายนอกตั่งบาง.
มีภิกษุใจรายรูปหนึ่ง เปนกุลปุ กะของอุบาสกใจรายคนหนึ่ง ครั้นเวลา
เชาภิกษุใจรายรูปนั้นนุงอันตรวาสก ถือบาตรจีวรแลวเดินเขาไปในบานของ
อุบาสกใจรายคนนั้น แลวนั่งบนอาสนะที่เขาจัดไว อุบาสกใจรายคนนั้น
จึงเขาไปหาภิกษุใจรายรูปนั้น นมัสการแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ก็สมัย
นั้นลูกโคของอุบาสกใจรายคนนั้น เปนสัตวกําลังรุน รูปรางเขาที นาดูนาชม
งามคลายลูกเสือเหลือง ภิกษุใจรายรูปนั้น จึงจองมองดูมันดวยความสนใจ ทีนั้น
อุบาสกใจรายไดกลาวคํานี้กะภิกษุใจรายวา พระคุณเจาจองมองดูมัน ดวยความ
สนใจเพื่อประสงคอะไรขอรับ ภิกษุใจรายรูปนั้น ตอบวา อาวุโส อาตมา
ตองประสงคหนังของมัน ทีนั้น อุบาสกใจรายจึงฆามันแลวไดถลกหนังถวาย
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แกภิกษุใจรายรูปนั้น ๆ ไดเอาผาสังฆาฏิหอหนังเดินไป ครั้งนั้น แมโค มี
ความรักลูก จึงเดินตามภิกษุใจรายรูปนั้นไปขางหลัง ๆ ภิกษุทั้งหลายถามภิกษุ
ใจรายรูปนั้นวา อาวุโส ทําไมแมโคตัวนี้จึงเดินตามทานมาขางหลัง ๆ ขอรับ
ภิกษุใจรายรูปนั้น ตอบวา อาวุโสทั้งหลาย แมผมเองก็ไมทราบวา มันเดิน
ตานผมมาขางหลัง ๆ ดวยเหตุอะไร ขณะนั้น ผาสังฆาฏิของภิกษุใจรายรูปนั้น
เปอนเลือด ภิกษุทั้งหลาย จึงถามภิกษุใจรายรูปนั้นวา อาวุโส ก็ผาสังฆาฏิ
ผืนนี้ ทานหออะไรไว ขอรับ ภิกษุใจรายรูปนั้นไดแจงความนั้นแกภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุทั้งหลายถามวา อาวุโสก็ทานชักชวนใหเขาฆาสัตวหรือขอรับ ภิกษุใจราย
ตอบวา อยางนั้นขอรับ บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอยตางก็เพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาวา ไฉนภิกษุจึงชักชวนใหเขาฆาสัตวเลา พระผูมพี ระภาคเจาทรง
ติเตียนการฆาสัตว ทรงสรรเสริญการงดจากการฆาสัตว โดยอเนกปริยายมิใช
หรือ แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
พระพุทธบัญญัติหามใชหนังโค
[๑๘] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ใน
เพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามภิกษุใจ
รายนั้นวา ดูกอนภิกษุ ขาววา เธอชักชวนใหเขาฆาสัตว จริงหรือ ?
ภิกษุใจรายนั้นกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกอ นโมฆบุรุษ ไฉนเธอ
จึงไดชักชวนใหเขาฆาสัตวเลา ดูกอนโมฆบุรุษ เราติเตียนการฆาสัตว สรรเสริญ
การงดเวนจากการฆาสัตวไว โดยอเนกปริยายมิใชหรือ การกระทําของเธอนั่น
ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส. . . ครัน้ แลว ทรงทํา
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ธรรมีกถา รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงชักชวน
ในการฆาสัตว รูปใด ชักชวน พึงปรับอาบัติตามธรรม
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง หนังโคอันภิกษุไมพึงใช รูปใดใช ตอง
อาบัติทุกกฏ หนึ่งอะไร ๆ ภิกษุไมพึงใช รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ.
สมัยตอมา เตียงก็ดี ตั่งก็ดี ของชาวบาน เขาหุมดวยหนัง ถักดวย
หนัง ภิกษุทั้งหลายรังเกียจไมนั่งทับ แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให
นั่งทับเตียงตั่งที่เปนอยางของคฤหัสถ แคไมอนุญาตให นอนทับ.
สมัยตอมา วิหารทั้งหลายเขาผูกรัดดวยเชือกหนัง ภิกษุทั้งหลายรังเกียจ
ไมนั่งพิง แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตแกภิกษุ
ทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตใหนั่งพิงเฉพาะเชือก.
พระพุทธบัญญัติหามสวมรองเทาเขาบาน
[๑๙] ก็โดยสมัยนัน้ แล พระฉัพพัคคียสวมรองเทาเขาบาน คน
ทั้งหลายเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา เหมือนเหลาคฤหัสถผูบริโภคกาม
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ทรงบัญญัติหามภิกษุ
ทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึ่งสวมรองเทาเขาบาน รูปใดสวม
เขาไป ตองอาบัติทุกกฏ.
พระพุทธานุญาตใหภิกษุอาพาธสวมรองเทาเขาบาน
สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธเวนรองเทาเสียไมอาจเขาบานได ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลาย
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุอาพาธสวมรองเทาเขาบานได.
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เรื่องพระโสณกุฏิกัณณะ
[ ๒๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ทานพระมหากัจจานะอยู ณ ปปาตะบรรพต
เขตกุรรฆระนครในอวันตีชนบท ก็คราวนั้นอุบาสกชื่อโสณกุฏิกัณณะ เปน
อุปฏฐากของทานพระมหากัจจานะ ไดเขาไปหาทานพระมหากัจจานะ นมัสการ
แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง อุบาสกโสณกุฏกิ ัณณะนั่งอยู ณ ที่นั่นแล ได
กราบเรียนคํานี้กะทานพระมหากัจจานะวา ทานขอรับ ดวยวิธีอยางไร ๆ
กระผมจึงจะรูทั่วถึงธรรมที่พระคุณเจาแสดงแลว อันบุคคลที่ยังครองเรือนอยู
จะประพฤติพรหมจรรยนี้ใหบริบูรณโดยสวนเดียว ใหบริสทุ ธิ์ โดยสวนเดียว
ดุจสังขที่ขัดแลว ทําไมไดงาย กระผมปรารถนาจะปลงผมและหนวด ครองผา
กาสายะออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ขอพระคุณเจากรุณาโปรดใหกระผม
บวชเถิด ขอรับ เมื่ออุบาสกโสณกุฏิกัณณะกราบเรียนเชนนี้แลว ทานมหา
กัจจานะไดกลาวคํานี้กะอุบาสกโสณกุฏิกัณณะวา โสณะ การประพฤติพรหมจรรย
ซึ่งตองนอนผูเดียว บริโภคอาหารหนเดียวจนตลอดชีพ ทําไดยากนักแล เอา
เถอะ โสณะ จงเปนคฤหัสถอยูในจังหวัดนี้แหละ แลวประกอบตามพระ
พุทธศาสนา ประกอบตามพรหมจรรย ซึ่งตองนอนผูเดียว บริโภคอาหารหน
เดียว ควรแกกาลเถิด.
คราวนั้น ความตั้งใจบรรพชาซึ่งไดเกิดแกอุบาสกโสณกุฏิกัณณะนั้น
สงบลงแลว .
แมครั้งที่สองแล อุบาสกโสณกุฏิกัณณะ . . .
แมครั้งที่สามแล อุบาสกโสณกุฏิกัณณะไดเขาไปหาทานพระมหากัจจานะนมัสการแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง อุบาสกโสณกุฏิกัณณะนั่งอยู ณ
ที่นั้นแล ไดกราบเรียนคํานี้กะทานพระมหากัจจานะวา ทานขอรับ ดวยวิธี
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อยางไร ๆ กระผมจึงจะรูตัวถึงธรรมที่พระคุณเจาแสดงแลว อันบุคคลทีย่ ัง
ครองเรือนอยูจะประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณโดยสวนเดียว ใหบริสุทธิ์โดย
สวนเดียวดุจสังขที่ขัดแลว ทําไมไดงาย กระผมปรารถนาจะปลงผมและหนวด
ครองผากาสายะออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ขอพระคุณเจากรุณาโปรดให
กระผมบวชเถิด ขอรับ.
ครั้งนั้น ทานพระมหากัจจานะใหอุบาสกโสณกุฏิกัถณะบรรพชาแลว.
ก็สมัยนั้น อวันตีชนบทอันทั้งอยูแถบใต มีภิกษุนอยรูป ทานพระ
มหากัจจานะจัดหาพระภิกษุสงฆแตที่นั้น ๆ ใหครบองคประชุมทสวรรคไดยาก
ลําบากทอลวงไปถึง ๓ ป จึงอุปสมบทใหทานพระโสณะได.
พระโสณเถระรําพึงแลวอําลาเขาเฝา
ครั้งนั้น ทานพระโสณะจําพรรษาแลว ไปในที่สงัดหลีกเรนอยู ได
มีความปริวิตกแหงจิตเกิดขึ้นอยางนี้วา พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น เราได
ยินมาอยางชัดเจนวา เปนผูเชนนี้และเชนนี้ แตเรามิไดเฝาตอพระพักตร เรา
ควรไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น. หากพระ
อุปชฌายะจะพึงอนุญาตแกเรา ครั้นเวลาสายัณห ทานออกจากที่หลีกเรนแลว
จึงเขาไปหาทานพระมหากัจจานะ ไหวแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลว
กราบเรียนวาทานขอรับ กระผมไปในที่สงัดหลีกเรนอยู ณ ตําบลนี้ไดมีความ
ปริวิตกแหงจิตเกิดขึ้นอยางนี้วา พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น เราไดยินมา
อยางชัดเจนวา เปนผูเชนนี้และเชนนี้ แตเรามิไดเฝาตอพระพักตร เราควร
ไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น หากพระอุปชฌายะจะพึงอนุญาตแกเรา ทานขอรับ กระผมจะไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น หากทานพระอุปชฌายะจะอนุญาตแก
กระผม.
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อาณัติกพจนของพระอุปชฌายะ ๕ ประการ
ทานพระมหากัจจานะ กลาววาดีละ ดีละ โสณะ จงไปเฝาพระผูมี
พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น จักเห็นพระองคผูนาเลื่อมใส
ผูเปนที่ตั้งแหงความเลื่อมใส มีพระอินทรียสงบ มีพระทัยสงบ ทรงถึงความ
ฝกกายและความสงบจิตอันสูงสุด ทรงทรมานแลว คุมครองแลว มีอินทรียอัน
สํารวมแลว ผูไมทําบาป โสณะ ถาเชนนั้น จงถวายบังคมพระยุคลบาท
ของพระผูมีพระภาคเจาดวยเศียรเกลาตามที่เราสั่งวา ทานพระมหากัจจานะ
อุปชฌายะของขาพระพุทธเจา ถวายบังคม พระยุคลบาทของพระผูมีพระ
ภาคเจาดวยเศียรเกลา พระพุทธเจาขา ดังนี้ และจงกราบทูลอยางนี้วา :๑. พระพุทธเจาขา อวันตีทักขิณาบถ มีภิกษุนอยรูป ขาพระพุทธเจาไดจัดหาภิกษุสงฆแตที่นั้น ๆ ใหครบองคประชุมทสวรรคไดยากลําบาก
นับแตวันขาพระพุทธเจาบรรพชาลวงไป ๓ ป จึงไดอุปสมบท ถากระไรเฉพาะ
ในอวันตีทักขิณาบถ ขอพระผูมีพระภาคเจา พึงทรงอนุญาตอุปสมบทดวย
คณะสงฆนอยรูปกวานี้ได.
๒. พระพุทธเจาขา พื้นดินในอวันตีทักชิณาบถ มีดินสีคํามาก
ขรุขระ ดื่นดาษดวยระแหงกีบโค ถากระไร เฉพาะในอวันตีทักขิณาบถ ขอ
พระผูมีพระภาคเจาพึงทรงอนุญาตตรองเทาหลายชั้น.
๓. พระพุทธเจาขา คนทั้งหลายในอวันตีทักขิณาบถนิยมการอาบน้ํา
ถือวานาทําใหบริสุทธิ์ ถากระไร เฉพาะในอวันตีทักขิณาบถ ขอพระผูมี
พระภาคเจาพึงทรงอนุญาตการอาบน้ําไดเปนนิตย.
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๔. พระพุทธเจาขา ในอวันตีทักขิณาบถ มีหนังเครื่องลาด คือ หนัง
แกะ หนังแพะ หนังมฤค ในมัชฌิมชนบท มีหญาตีนกา หญาหางนกยูง
หญาหนวดแมว หญาหางชาง แมฉันใด ในอวันตีทักขิณาบถก็มีหนังเครื่อง
ลาด คือ หนังแกะ หนังแพะ หนังมฤค ฉันนั้น เหมือนกันแล ถากระไร
เฉพาะในอวันตีทักขิณาบถ ขอพระผูมีพระภาคเจาพึงทรงอนุญาตหนังเครื่องลาด
คือ หนังแกะ หนังแพะ หนังมฤค.
พระพุทธเจา เดี๋ยวนี้คนทั้งหลายฝากถวายจีวรเพื่อหมูภิกษุผูอยู
นอกสีมา ดวยคําวา ขาพเจาทั้งหลายขอถวายจีวรผืนนี้ แกทานผูมีชื่อนี้ ดังนี้
ภิกษุผูรับฝากมาบอกวา อาวุโส คนทั้งหลายมีชื่อนี้ ถวายจีวรแกทานแลว พวก
ภิกษุผูรับคําบอกเลา รังเกียจไมยินดีรับ ดวยคิดวา พวกเราตองการของ
เปนนิสสัคคีย ถากระไร ขอพระผูมีพระภาคเจาพึงตรัสชี้แจงในเรื่องจีวร.
พระโสณเถระเขาเฝา
ทานพระโสณะรับคําของทานพระมหากัจจานะแลวลุกจากอาสนะ อภิวาททานพระมหากัจจานะทําประทักษิณแลวเก็บเสนาสนะ ถือบาตรจีวรเดินไป
ทางที่จะไปพระนครสาวัตถี ถึงพระนครสาวัตถี พระวิหารเชตวันอารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี โดยลําดับ เขาเฝาพระผูมีพระภาคเจาถวายบังคมแลว
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะทานพระอานนทวา ดูกอน
อานนท เธอจงจัดเสนาสนะตอนรับภิกษุอาคันตุกะรูปนี้ ทานพระอานนทจึง
คิดวา พระผูมีพระภาคเจาทรงพระบัญชาใชเราเพื่อภิกษุรูปใดวา ดูกอนอานนท
เธอจงจัดเสนาสนะตอนรับภิกษุอาคันตุกะรูปนี้ดังนี้ พระผูมีพระภาคเจายอม
ปรารถนาจะประทับอยูในพระวิหารแหงเดียวกับภิกษุรูปนั้น พระผูมีพระภาคเจา
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ปรารถนาจะประทับอยูในพระวิหารแหงเดียวกับทานพระโสณะเปนแน ดังนี้ จึง
จัดเสนาสนะตอนรับทานพระโสณะ ในพระวิหารอันเปนที่ประทับของพระผูมี
พระภาคเจา.

ถวายเทศนในพระวิหาร
[๒๑] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในที่แจงจนดึกจึงเสด็จ
เขาพระวิหาร แมทานพระโสณะก็ยับยั้งอยูในที่แจงจนดึกจึงเขาพระวิหาร ครั้น
เวลาปจจุสมัยแหงราตรี พระผูมีพระภาคเจาทรงตื่นพระบรรทมแลวทรง
อัชเฌสนาทานพระโสณะวา ดูกอนภิกษุ เธอจงกลาวธรรมตามถนัด ทานพระ
โสณะกราบทูลสนองพระพุทธบัญชาวา อยางนั้น พระพุทธเจาขา แลวได
สวดพระสูตรทั้งหลาย อันมีอยูในอัฏฐกวรรค จนหมดสิ้นโดยสรภัญญะ ครั้น
จบสรภัญญะของทานพระโสณะ พระผูมีพระภาคเจาทรงพระปราโมทยโปรด
ประทานสาธุการวา ดีละ ดีละ ภิกษุ สูตรทั้งหลายที่มีในอัฏฐกวรรคเธอเรียน
มาดีแลว ทําไวในใจดีแลว ทรงจําไดแมนยําดี เธอเปนผูประกอบดวยวาจา
ไพเราะเพราะพริ้ง ไมมโี ทษ ใหเขาใจรูความไดแจมชัด เธอมีพรรษาต่ําไร
ภิกษุ ?
ทานพระโสณะกราบทูลวา ขาพระพุทธเจามีพรรษาเดียว พระพุทธ
เจาขา.
ภ. เพราะเหตุไร เธอจึงมัวประพฤติชักชาเชนนั้นเลา ภิกษุ ?
โส. ขาพระพุทธเจาเห็นโทษในกามทั้งหลายนานแลว แตเพราะ
ฆาราวาสคับแคบ มีกิจมาก มีกรณียมาก จึงไดพระพฤติชักชาอยู พระพุทธ
เจาขา.
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ทรงเปลงพระอุทาน
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบความขอนี้แลว จึงทรงเปลง
พระอุทานนี้ ในเวลานั้น วาดังนี้:อารยชนเห็นโทษในโลก ทราบธรรมที่
ปราศจากอุปธิแลว ฉะนัน้ จึงไมยินดีในบาป
เพราะคนสะอาดยอมไมยินดีในบาป.
กราบทูลอาณัติกพจนของพระอุปชฌายะ ๕ ประการ
[๒๒] ลําดับนั้น ทานพระโสณะคิดวา พระผูมีพระภาคเจากําลัง
โปรดปรานเรา เวลานี้ควรกราบทูลถอยคําที่พระอุปชฌายะของเราสั่งมา ดังนี้
แลวลุกจากที่นั่ง หมจีวรเฉวียงบา หมอบลงที่พระบาทยุคลของพระผูมี
พระภาคเจาดวยเศียรเกลา แลวไดกราบทูลคํานี้ตอพระผูมีพระภาคเจาวา พระพุทธเจาขา ทานพระมหากัจจานะอุปชฌายะของขาพระพุทธเจา ขอถวายบังคม
พระยุคลบาทของพระองคดวยเศียรเกลา และสั่งใหขาพระพุทธเจากราบทูล
อยางนี้วา:๑. พระพุทธเจาขา อวันตีทุกขิณาบถ มีภิกษุนอยรูป ขาพระพุทธเจาไดจัดหาภิกษุสงฆแตนั้น ๆ ใหครบองคประชุมทสวรรคไดยากลําบากนับ
แตวันที่ขาพระพุทธเจาบรรพชาลวงไป ๓ ป จึงไดอุปสมบท ถากระไร เฉพาะ
ในอวันตีทักขิณาบถ ขอพระผูมีพระภาคเจาพึงทรงอนุญาตอุปสมบท ดวยคณะ
สงฆนอยรูปกวานี้ได.
๒. พระพุทธเจาขา พื้นดินในอวันตีทักขิณาบถ มีดนิ สีดํามาก
ขรุขระ ดื่มดาษดวยระแหงกีบโค ถากระไร เฉพาะในอวันตีทักิขิณาบถ ขอ
พระผูมีพระภาคเจาพึงทรงอนุญาตครองเทาหลายชั้น.
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๓. พระพุทธเจาขา คนทั้งหลา ในอวันตีทักขิณาบถนิยมการอาบน้ํา
ถือวาน้ําทําใหบริสุทธิ์ ถากระไร เฉพาะในอวันตีทักขิณาบถขอพระผูมีพระภาคเจาพึงทรงอนุญาตอาบน้ําไดเปนนิตย.
๔. พระพุทธเจาขา ในอวันตีทักขิณาบถ มีหนังเครื่องลาด คือ
หนังแกะ หนังแพะ หนึ่งมฤค ในมัชฌิมชนบท มีหญาตีนกา หญาหางนกยูง
หญาหนวดแมว หญาหางชาง แมฉนั ใด ในอวันตีทักขิณาบถก็มี หนังเครื่อง
ลาด คือ หนังแกะ หนังแพะ หนังมฤค ฉันนั้นเหมือนกันแล ถากระไร
เฉพาะในอวันตีทักขิณาบถ ขอพระผูมีพระภาคเจาพึงทรงอนุญาตหนังเครื่อง
ลาด คือ หนังแกะ หนังแพะ หนังมฤค.
๕ พระพุทธเจาขา เดี๋ยวนี้คนทั้งหลายฝากถวายจีวรแกหมูภิกษุผูอยู
นอกสีมา ดวยคําวา ขาพเจาทั้งหลายขอถวายจีวรผืนนี้แกทานผูมีชื่อนี้ ดังนี้
ภิกษุผูรับฝากมาบอกวา อาวุโส คนทั้งหลายมีชื่อนี้ถวายจีวรแกทานแลว พวก
ภิกษุผูไดรับคําบอกเลา รังเกียจไมยินดีรับคําบอกเลา รังเกียจไมยินดีบอก
เลา รังเกียจไมยินดีรับ ดวยคิดวา พวกเราไมตองการของเปนนิสสัคคีย ถา
กระไร ขอพระผูมีพระภาคเจาพึงตรัสชี้แจงในเรื่องจีวร.

ทรงพุทธานุญาตพิเศษ
[๒๓] พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูล
นั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลาย วาดังนี้.
๑. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อวันตีทักขิณาบถ มีภิกษุนอ ยรูปเรา
อนุญาตการอุปสมบทดวยคณะสงฆมีวินัยธรเปนที่ ๕ ได ทั่วปจจันต ชนบท.
๑

๑. จังหวัดภายในเปนศูนยกลางของประเทศ.
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กําหนดเขตปจจันตชนบทและมัชณิมชนบท
บรรดาชนบทเหลานั้น ปจจัยนทชนบท มีกาํ หนดเขต ดังนี้ :ในทิศบูรพามีนิคมชื่อกชังคละ ถัดนิคมนัน้ มาถึงมหาสาลนคร นอก
นั้นออกไปเปนปจจันตชนบท รวมในเปนมัชฌิม ชนบท.
ในทิศอาคเนย มีแมน้ําชื่อสัลลวตี นอกแมนาสัลลวตีนั้นออกไป
เปนปจจันตชนบท รวมในเปนมัชฌิมชนบท.
ในทิศทักษิณ มีนิคมชื่อเสตกัณณิกะ นอกนิคมนั้นออกไปเปนปจจันต
ชนบท รวมในเปนมัชฌิมชนบท.
ในทิศปจฉิม มีพราหมณคามชื่อถูนะ นอกนั้นออกไป เปนปจจันต
ชนบท รวมในเปนมัชฌิมชนบท.
ในทิศอุคร มีภูเขาชื่ออุสีรธชะ นอกนั้นออกไป เปนปจจันตชนบท
รวมในเปนมัชฌิมชนบท.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตการอุปสมบท ดวยคณะสงฆมีวินัยธร
เปนที่ ๕ ได ทั่วปจจันตชนบทเห็นปานนี้.
๒. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พื้นดินในอวันตีทักขิณาบถ มีดินสีดํามาก
ดื่นดาษดวยระแหงกีบโค เราอนุญาตรองเทาหลายชั้น ทั่วปจจันตชนบท.
๓. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คนทัง้ หลายในอวันตีทักขิณาบถ นิยมการ
อาบน้ําถือวาน้ําทําใหบริสุทธิ์ เราอนุญาตการอาบน้ําไดเปนนิตยทั่วปจจันตชนบท.
๔. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในอวันตีทักขิณาบถ มีหนังเครื่องลาด คือ
หนังแกะ หนังแพะ หนังมฤค ในมัชฌิมชนบท มีหญาตีนกา หญาหางนกยูง
หญาหนวดแมว หญาหางชาง แมฉันใด ในอวันตีทักขิณาบถ ก็มีหนังเครื่อง
๑

๑. จังหวัดภายในเปนศูนยกลางของประเทศ.
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ลาด คือ หนังแกะ หนังแพะ หนังมฤค ฉันนั้นเหมือนกันแล เราอนุญาต
หนังเครื่องลาด คือ หนังแกะ หนังแพะ หนังมฤค ทั่วปจจันตชนบท.
๕. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง คนทั้งหลายในโลกนี้ฝากถวายจีวรเพื่อ
หมูภิกษุอยูนอกสีมา ดวยคําวา ขาพเจาทั้งหลายถวายจีวรผืนนี้แกภิกษุผูมีชื่อ
นี้ ดังนี้ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต ใหยินดีได จีวรนัน่ ยังไมควรนับ
ราตรีตลอดเวลาที่ ยังไมถึงมือ.
จัมมขัมธกะ ที่ ๕ จบ
ในขันธกะนี้มี ๖๓ เรื่อง
หัวขอประจําขันธกะ
[๒๔] พระเจาแผนดินมคธ ทรงปกครองพลเมือง ๘๐,๐๐๐ ตําบล
รับสั่งใหโสณเศรษฐีเขาเฝา ๑ พระสาคตเถระแสดงอิทธิปาฏิหาริยอันเปนธรรม
ยวดยิ่งของมนุษยมากมาย ณ คิชฌกูฎบรรพต ๑ โสณเศรษฐีบุตรออกบวช และ
ปรารภความเพียรเกินขนาด เดินจงกรมจนเทาแตก ๑ เปรียบเทียบความเพียร
ดวยสายพิณ ๑ ทรงอนุญาตรองเทาชั้นเดียว ๑ ทรงหามรองเทาสีเขียว ๑ รอง
เทาสีเหลือง ๑ รองเทาสีแดง ๑รองเทาสีบานเย็น ๑ รองเทาสีดํา ๑ รองเทาสีแสด ๑
รองเทาสีชมพู ๑ รองเทามีหูวิจิตร ๑ รองเทาหุมสน ๑ รองเทาหุมแขง ๑ รอง
เทาที่ยัดดวยนุน ๑ รองเทาที่มีลายคลายขนปกนกกระทา ๑ รองเทาที่ทําหูงอนมี
สัณฐานดุจเขาแกะ ๑ รองเทาที่หูงอนมีสัณฐานดุจเขาแพะ ๑ รองเทาที่ทําประกอบ
หูงอนดุจหางแมลงปอง ๑ รองเทาที่เย็บดวยขนปกนกยูง ๑ รองเทาที่วิจิตร ๑ รอง
เทาที่ขลิบดวยหนังราชสีห ๑ รองเทาที่ขลิบดวยหนังเสือโครง ๑ รองเทาที่ขลิบ
ดวยหนังเสือเหลือง ๑ รองเทาที่ขลิบดวยหนังชะมด ๑ รองเทาที่ขลิบดวยหนังนาก

พระวินัยปฎก มหาวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาที่ 40

๑ รองเทาที่ขลิบดวยหนังแมว ๑ รองเทาที่ขลิบดวยหนังคาง ๑ รองเทาที่ขลิบ
ดวยหนังนกเคา ๑ เทาแตก ๑ สวมรองเทาในวัด ๑ เทาเปนหนอ ลางเทา ตอ
ไมและสวมเขียงเทาเดินเสียงดังขฏะ ขฏะ ๑ เขียงเทาสานดวยใบตาล ๑ เขียง
เทาสานดวยใบไผ ๑ เขียงเทาสานดวยหญา ๑ เชียงเทาสานดวยหญามุงกระตาย
๑ เขียงเทาสานดวยหญาปลอง ๑ เขียงเทาสานดวยใบเปง ๑ เขียงเทาสานดวย
แฝก ๑ เขียงเทาถักดวยขนสัตว ๑ เขียงเทาประดับดวยทองคําและเงิน ๑ เขียง
เทาประดับดวยแกวมณี ๑ เขียงเทาประดับดวยแกวไพฑูรย ๑ เขียงเทาประดับ
ดวยแกวผลึก ๑ เขียงเทาทําดวยทองสัมฤทธิ์ ๑ เขียงเทาประดับดวยกระจก ๑
เขียงเทาทําดวยดีบุก ๑ เขียงเทาทําดวยสังกะสี ๑ เขียงเทาทําดวยทองแดง ๑
จับโค ๑ ขี่ยานและภิกษุอาพาธ ๑ ยานเทียมดวยโคตัวผู ๑ คานหาม ๑ ที่นั่ง
และที่นอน ๑ หนังผืนใหญ ๑ หนังโค ๑ ภิกษุ ใจราย ๑ เตียงตั่งของพวกคฤหัสถ
ที่หุมหนัง ๑ สวมรองเทาเขาบาน และภิกษุอาพาธ ๑ พระมหากัจจานะ ๑
พระโสณะ สวดสูตรอันมีอยูในอัฏฐกวรรค โดยสรภัญญะและพระพุทธเจา
ผูเปนนายกไดทรงประทานพร ๕ อยางนี้ แกพระโสณะเถระ คือ อนุญาตสงฆ
ปญจวรรคทําการอุปสมบทได ๑ สวมรองเทาหลายชั้นได ๑. อาบน้ําไดเปน
นิคย ๑ ใชหนังเครื่องลาดได ๑ ทายกถวายจีวร เมื่อยังไมถึงมือภิกษุ ยังไมตอง
นับราตรี ๑.
หัวขอประจําขันธกะ จบ
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อรรถกถาจัมมขันธกะ
เรื่องพระโสณโกลิวิสเถระ
บทวา อิสฺสราธิปจฺจ ไดแก ประกอบดวยอิสรภาพและความเปน
ใหญยิ่ง.
บทวา รชฺช ไดแก ความเปนพระราชา หรือกิจที่พระราชาจะพึง
ทรงทํา.
วินิจฉัยในขอวา โสโณ นาม โกลิวิโส นี้ พึงทราบดังนี้.
คําวา โลณะ เปนชื่อของเศรษฐีบุตรนั้น คําวา โกลิวสิ ะ เปนโคตร.
สองบทวา ปาทตเลสุ โลมานิ มีความวา ที่ฝาเทาทั้งสองของ
เศรษฐีบุตรนั้นแดง มีขนอันละเอียดมีสีคลายดอกอัญชัน งดงามดังนายชาง
ไดตกแตงแลว.
ไดยินวา ในกาลกอน โสณเศรษฐีบุตรนั้น ไดเปนหัวหนาของบุรุษ
แปดหมื่นคน พรอมดวยบุรุษเหลานั้น ชวยกันสรางบรรณศาลาในสถานที่อยู
ของพระปจเจกพุทธเจา แลววางผาปาวารขนสัตวอยางงามของคนทําใหเปน
ผาเช็ดเทา ในสถานเปนที่เหยียบดวยเทาของพระปจเจกพุทธเจา. และทุก ๆ
คนไดอุปฏฐากพระปจเจกพุทธเจาตลอดไตรมาส นี้เปนความประกอบ
บุพกรรมของโสณเศรษฐีบุตรนั้นกับบุรุษแปดหมื่นคนเทานั้น.
บทวา คามิกสหสฺสานิ ไดแก กุลบุตรแปดหมื่น ซึ่งอยูในบาน
เหลานั้น.
สองบทวา เกนจิเทว กรณีเยน มีความวา คลายกับมีราชกิจอะไร ๆ
ที่ควรทํา. แตราชกิจเล็กนอยที่ควรทําของทาวเธอก็หามีไมนอกจากเพื่อตอง
การทอดพระเนตรตัวเขา.
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ไดยินวา พระราชาเมื่อจะใหกุลบุตรทั้งแปดหมื่นนั้น ประชุมกัน ไดให
ประชุมกันแลวดวยทรงเห็นอุบายวา ดวยอุบายอยางนี้ โสณะจะไมระแวง
จักมา.
สองบทวา ทิฏธมฺมิเก อตฺเถ มีความวา พระเจาพิมพิสารทรง
อนุศาสนประโยชนซึ่งเกื้อกูลในโลกนี้ โดยนัยมีอาทิอยางนี้วา การงานทั้งหลาย
มีกสิกรรมและพาณิชยกรรมเปนตน ควรทําตามธรรม มารดาบิดาควรเลี้ยง
ตามธรรม
สามบทวา โส โน ภควา มีความวา พระผูมีพระภาคเจาของเรา
ทั้งหลายนั้น จักทรงพร่ําสอนทานทั้งหลายในประโยชนซึ่งเปนไปในสัมปราย
ภพ.
สองบทวา ภควนฺต ปฏิเวเทมิ มีความวา เราจะทูลพระผูมีพระ
ภาคเจาใหทรงทราบ.
สองบทวา ปาฏิกาย นิมมฺ ุชชฺ ิตฺวา มีความวา ดําลงในศิลาคลาย
อัฒจันทรในภายใตแหงบันได.
หลายบทวา ยสฺสทานิ ภนฺเต ภควา กาล มฌฺติ มีความวา
ขอพระผูมีพระภาคเจาทรงทราบอยูซึ่งกาลแหงประโยชน เพื่อทําความเกื้อกูล
ไรเลาแกชนชาวบานเหลานั้น.
บทวา วิหารปฺปจฺฉายาย ไดแก ในรมเงาที่ทายวิหาร.
บทวา สมนฺนาหรนฺติ ไดแก ทําในใจบอย ๆ ดวยอํานาจความ
เลื่อมใส.
สองบทวา ภิยฺโยโส มตฺตาย มีความวา ทานจงแสดงอิทธิปาฏิหาริยวิเศษกวาอีก โดยประมาณยิ่งเถิด.
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บทวา อนฺตรธายติ ไดแก เปนรูปที่มองไมเห็น.
สองบทวา โลหิเตน ผุฏโฐ ไดแก เปนที่จงกรมซึ่งเปอนเลือด.
บทวา ควาฆาตน มีความวา เปนเชนกับสถานที่ฆาโคทั้งหลาย.
บทวา กุสโล ไดแก ผูฉลาดในการดีดพิณ.
สองบทวา วีณาย ตนฺติสฺสเร ไดแก เสียงแหงสายพิณ.
บทวา อจฺจายิกา ไดแก เปนสายที่ขึงตึงนัก คือกวดเขม็งนัก
บทวา สรวตี ไดแก สมบูรณดวยเสียง.
บทวา กมฺมฺุา ไดแก ควรแกการงาน.
บทวา อติสิถิลา ไดแก เปนสายที่หยอนนัก.
สามบทวา สเม คุเณ ปตฏฐิตา ไดแก ขึงกะใหเสียงเปนกลาง ๆ.
สองบทวา วิริยสมถ อธิฏาฐาหิ มีความวา ทานจงอธิษฐานสมถะ
อันสัมปยุตดวยความเพียร, อธิษฐานวา จงประกอบดวยความสงบเนื่องดวย
ความเพียร.
สามบทวา อินฺทฺรยิ านฺจ สมต ปฏิวิชฺฌ มีความวา จงทราบ
ขอที่อินทรียทั้งหลายมีสัทธาเปนตน ตองเปนของเสมอ ๆ กัน คือเทา ๆ กัน
คือจงเขาใจขอที่อินทรียทั้งหลายที่คนประกอบอยู บรรดาอินทรียเหลานั้น
สัทธาและปญญา และปญญากับสัทธา ความเพียรกับสมาธิ และสมาธิกับ
ความเพียร ตองพอดี ๆ กัน.
ขอวา ตตฺถ จ นิมิตฺต คณฺหาหิ มีความวา เมื่อความสม่ํา
เสมอกันนั้นมีอยู, นิมิตเปนราวกะเงาในกระจกพึงเกิดขึ้น ทานจงถือเอา
นิมิตนั้น คือ สมถนิมิต วิปสสนานิมิต มรรคนิมิต ผลนิมิต ความวา จง
ใหนิมิตนั้นเกิด.
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สองบทวา อฺ พฺยากเรยฺย มีความวา เราพึงใหพระผูมีพระภาคเจา
ทรงทราบวา เราเปนอรหันต.
บทวา ฉฏฐานานิ ไดแกเหตุ ๖ ประการ.
สองบทวา อธิมตุ ฺโจ โหติ มีความวา เปนผูตรัสรู คือทําให
ประจักษแลวดํารงอยู.
บททัง้ ปวงวา เนกฺขมฺมาธิมุตโฺ ต เปนตน พระโสณโกลิวิสะกลาว
ดวยอํานาจพระอรหัต. จริงอยู พระอรหัต เรียกวาเนกขัมมะ เพราะออกจาก
กิเลสทั้งปวง เรียกวาวิเวก เพราะสงัดจากกิเลสเหลานั้นเอง, เรียกวาความไม
เบียดเบียน เพราะไมมีความเบียดเบียน, เรียกวาความสิ้นตัณหา เพราะเกิด
ขึ้นในที่สุดแหงความสิ้นตัณหา, เรียกวาความสิ้นอุปาทาน เพราะเกิดในที่สุด
แหงความสิ้นอุปาทาน, เรียกวาความไมหลงงมงาย เพราะไมมีความหลงงมงาย.
สองบทวา เกวล สทฺธามตฺตก มีความวา ทานผูมีอายุนี้อาศัย
คุณมาตรวาศรัทธาลวน ๆ ปราศจากปฏิเวธ คือไมเจือปนระคนดวยปญญา
เครื่องตรัสรู.
บทวา ปฏิจย ไดแก เจริญดวยทําซ้ําซาก.
บทวา วีตราคตตา ไดแก เปนผูตรัสรูพระอรหัตกลาวคือ เนกขัมมะ
แลวดํารงอยู เพราะราคะเปนกิเลสไปปราศแลวดวยตรัสรูมรรคนั่นเอง อธิบาย
วา อยูดวยธรรมสําหรับอยูคือผลสมาบัติ คือเปนผูมีใจนอมไปในผลสมบัตินั้น
แมในบทที่เหลือ ก็มีนยั นี้เหมือนกัน.
บทวา ลาภสกฺการสิโลก ไดแก ความไดปจจัยสี ๑ ความที่
ปจจัยสี่เหลานั้นและเขาทําดีตอ ๑ ความกลาวเยินยอ ๑.
บทวา นิกามยมาโน ไดแก ตองการ คือปรารถนา.
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บทวา ปวิเวกาธิมุตฺโต มีความวา พยากรณอรหัตอยางนี้วา
ขาพเจานอมไปในวิเวก.
บทวา สีลพฺพตปรามาส ไดแก สักวาความถือที่ถืออิงศีลและพรต.
บทวา สารโต ปจฺจาคจฺฉนฺโต ไดแก ทราบอยูโดยความเปน
แกนสาร.
บทวา อพฺยาปชฺฌาธิมุตฺโต มีความวา พยากรณอรหัตซึ่งหาความ
เบียดเบียนมิได. เนื้อความในวาระทั้งปวง พึงทราบโดยนัยนี้.
บทวา ภุสา ไดแก มีกําลัง.
หลายบทวา เนวสฺสา จิตฺต ปริยาทิยนฺติ มีความวา อารมณ
เหลานั้น ไมสามารถจะยืดจิตของพระขีณาสพนั้นตั้งอยูได.
บทวา อมิสฺสีกต มีความวา จิตของทานอันอารมณทําไหเจือดวย
กิเลสไมได. อธิบายวา อารมณทั้งหลายอมทําจิตใหเปนธรรมชาติเจือกับ
กิเลสทั้งหลาย เพราะไมมีกิเลสเหลานั้น จิตของทานจึงชื่อวาอันอารมณทําให
เจือดวยกิเลสไมได.
บทวา ิต ไดแก ตั้งมัน.
บทวา อเนฺชปฺปตฺต ไดแก ถึงความไมหวั่นไหว.
บทวา วยฺจสฺสานุปสฺสติ ไดแก เห็นทั้งควานเกิด ทั้งความดับ
แหงจิตนั้น.
สองบทวา เนกฺขมฺม อธิมุตฺตสฺส ไดแก ตรัสรูพระอรหัตทั้งอยู.
พระอรหัตนั่นเอง พระโสณโกลิวิสเถระ กลาวแลวแมดวยบทที่เหลือทั้งหลาย.
บทวา อุปาทานกฺขยสฺส เปนฉัฏฐีวิภัตติใชในอรรถแหงทุคติยาวิภัตติ.
สองบทวา อสมฺโมหฺจ เจตโส ไดแก และความไมหลงงมงาย
แหงจิต. ภิกษุนั้นนอมไปแลวดวย.
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สองบทวา ทิสฺวา อายตนุปปฺ าท ไดแก เห็นความเกิดและความ
ดับแหงอายตนะทั้งหลาย.
หลายบทวา สมฺมา จิตฺต วิมุจจฺ ติ มีความวา จิตยอมหลุดพน
ดวยอํานาจผลสมาบัติ เพราะขอปฏิบัติเครื่องเห็นแจงนี้ โดยชอบคือตามเหตุ
ตามนัย ไดแก นอมไปในนิพพานเปนอารมณ.
บทวา สนฺตจิตฺตสฺส ไดแก มีจิตเยือกเย็น.
บทวา ตาทิโน คือจัดวาผูคงที่ เพราะไมหวั่นไหว ดวยความยินดี
ยินราย ในอิฏฐารมณและอนิฏฐารมณ.
สองบทวา อฺ พฺยากโรนฺติ ไดแก พยากรณอรหัต.
สองบทวา อตฺโถ จ วุตฺโต มีความวา ตนอันผูอื่นจะทราบวา
เปนอรหันต ดวยเนื้อความใด เนื้อความนั้น อันกุลบุตรทั้งหลายกลาวแลว.
สวนเนื้อความแหงสูตร พึงถือเอาจากวรรณนาแหงสุตตันตะเถิด.
สองบทวา อตฺตา จ อนุปนีโต มีความวา ทั้งไมนอมตนเขาไป
ดวยอํานาจพยัญชนะอยางนี้วา ขาพเจาเปนอรหันต.
หลายบทวา อถ จ ปนิเธกจฺเจ โมฆปุริสา มีความวา ฝายบุรุษ
เปลาเหลาอื่น ทําที่เหมือนสนุก พยากรณอรหัตผลซึ่งไมมีเลย ทําใหมีดวยเหตุ
สักวาถอยคํา.
วาดวยรองเทา
บทวา เอกปลาสิก ไดแก ชั้นเดียว.
วินิจฉัยในคําวา อสีติสกฏวาเห นี้ พึงทราบดังนี้:สองเลมเกวียน พึงทราบวาเปนหนึ่งวาหะ.
วินิจฉัยในคําวา สตฺตหตฺถิกฺจ อนีก นี้ พึงทราบดังนี้:-
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ปริมาณนี้คือ ชางพัง ๖ เชือก กับชางพลาย ๑ เชือก เปนอนีกะหนึ่ง
๗ อนีกะเชนนี้ ชื่อวา สัตตหัตถิกอนีกะ.
บทวา ทิคุณา ไดแก ๒ ชั้น.
บทวา ติคุณา ไดแก ๓ ชั้น รองเทามีชั้นตั้งแต ๔ ชัน้ ขึ้นไป
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา รองเทาหลายชั้น.
บทวา สพฺพนีลกา ไดแก เขียวลวนทีเดียว. แมในสีทาง ๆ มี
เหลืองลวนเปนตน ก็มีนัยเหมือนกัน. ก็บรรดารองเทาสีเหลานั้น รองเทา
เขียวคราม มีสีคลายสีดอกผักตบ รองเทาเหลืองมีสีคลายดอกกรรณิการ รองเทาแดง มีสีคลายดอกชบา รองเทาแดงสําลาน คือแดงออน มีสีคลายฝาง
รองเทาดํา มีสีคลายสีลูกประคําดีควาย รองเทาแดงเขม มีสีคลายหลังตะขาบ
รองเทาแดงกลาย ๆ มีสเี จือกัน คลายสีใบไมเหลือง, แตในกุรนุ ทีแกวามีสีคลาย
ดอกบัวหลวง. บรรดารองเทาเหลานี้ ภิกษุไดชนิดใดชนิดหนึง่ แลว เอาผาเช็ค
น้ํายาทําลายสีเสียแลวสวม ควรอยู. แมทําลายสีเสียเพียงเล็กนอย ก็ควร
เหมือนกัน.
บทวา นีลวทฺธิกา ไดแก รองเทาที่มีหูเทานั้นเขียว. แมในสีทั้งปวง
มีสีเหลืองเปนตน มีนยั เหมือนกัน. แมรองเทาที่มีหูเขียวเปนตน เหลานั้น
ก็พึงทําลายสีเสียแลวจึงคอยสวม.
บทวา ขลฺลกพทฺธา ไดแก รองเทาที่ทําติดแผนหนังที่พื้นขึ้นมา
เพื่อปดสน. รองเทาของชาวโยนกเรียกวา รองเทาหุมเปนกระบอกไดแก
รองเทาที่ปดเทาทั้งหมดจนถึงแขง.
บทวา ปาลิคุณฺิมา ไดแก รองเทาที่หุมหลังเทา ปดแคเพียงบน
หลังเทานั้น ไมปดแขง.
บทวา ตูลปุณฺณิกา ไดแก รองเทาที่ทํายัดดวยปุยนุน.
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บทวา ติตฺติรปตฺติกา ไดแกรองเทาที่มีหูงดงาม เชนกับปกนกกระทา.
บทวา เมณฺฑวิสาณวทฺธิกา ไดแก รองเทาที่ทําประกอบหูมี
สัณฐานคลายเขาแกะ ที่ปลายเชิงงอน แมในรองเทาที่มีหูดังเขาแพะเปนตน ก็
นัยนี้แล.
บทวา วิจฺฉิกาฬิกา ไดแก รองเทาที่ทําประกอบหูมีสัณฐานดังหาง
แมลงปอง ที่ปลายเชิงงอนนั้นเอง.
บทวา โมรปฺชปริสิพฺพิตา ไดแก รองเทาที่เย็บที่ฟนก็ดี ที่หู
ก็ดี ดวยขนปกนกยูงตางดาย.
บทวา จิตฺรา ไดแก รองเทาที่งดงามตาง ๆ. แมในรองเทาเหลานั้น
ภิกษุไดชนิดใดชนิดหนึ่งแลว ถาเปนของที่อาจเอาสิ่งที่ไมควรเหลานั้น เปนตน
วา หนังหุมสนออกเสียได พึงเอาออกเสียแลวใชเถิด. แตเมื่อสิ่งที่ไมควร
มีหนังหุมสนเปนตนนั้น ยังมีอยู เปนทุกกฏแกภิกษุผูใช. รองเทาที่ทําประกอบ
หนังราชสีหที่ริมโดยรอบเหมือนติดอนุวาตในจีวร ชื่อวา รองเทาขลิบดวย
หนังราชสีห.
บทวา อุลูกจมฺมปริกฺขตา ไดแก รองเทาที่ขลิบดวยหนังนกเคาแมว
ถึงในรองเทาเหลานี้ ชนิคใดชนิดหนึ่ง พึงเอาหนังนั้นออกแลวสวมเถิด.
บทวา โอมุกกฺ  ไดแก สวมแลวถอดออก.
บทวา นวา ไดแก ยังมิไดใช.
บทวา อภิชีวนิกสฺส มีความวา คฤหัสถทงั้ หลาย ยอมเปนอยู
เฉพาะ คือสําเร็จการเลี้ยงชีวิต ดวยศิลปะใด มีความเคารพในอาจารยเพราะ
เหตุแหงศิลปะนั้น.
ในคําวา อิธ โข ต ภิกฺขเว นี.้ บทวา ต เปนเพียงนิบาตความ
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย. . . พึงงามในธรรมวินัยนีแ้ ล.
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สองบทวา ย ตุมฺเห ไดแก เย ตุมฺเห อีกอยางหนึ่ง มีคําอธิบาย
วา ยทิ ตุมฺเห จริงอยู นิบาต คือ ย ใชในอรรถแหง ยทิ ศัพท.
วินิจฉัยในคําวา อาจริเยสุ เปนอาทิ เฉพาะอาจารย ๔ พวกนี้ คือ
บรรพชาจารย อุปสัมปทาจารย นิสสยาจารย อุทเทสาจารย จัดเปนอาจารย
แทในบทวา อาจริเยสุ นี้. ภิกษุมีพรรษา ๖ พอเปนอาจารยของภิกษุผู
ไมมีพรรษาได. ดวยวา ภิกษุผูไมมีพรรษานั้นจักอาศัยเธออยูในกาลที่ตนมี
พรรษา ๔, ดวยประการอยางนี้ แมภิกษุเหลานี้ จัดวาผูพอเปนอาจารยไดแท
คือ ภิกษุผูมีพรรษา ๗ พอเปนอาจารยของภิกษุพรรษาเดียวได, ผูมีพรรษา
๘ พอเปนอาจารยผูมีพรรษา ๒ ได, ผูมีพรรษา ๙ พอเปนอาจารยของผู
มีพรรษา ๓ ได ผูมีพรรษา ๑๐ พอเปนอาจารยของผูมีพรรษา ๔ ไดผายภิกษุ
ผูเปนเพื่อนเห็น เพื่อนคบของอุปชฌายก็ดี, ภิกษุเหลาใดเหลาหนึ่ง ซึ่งเปนผู
ใหญกวา ๑๐ พรรษาก็ดี ภิกษุเหลานั้นทั้งหมด ชื่อวาผูปูนอุปชฌาย. เมือ่ ภิกษุ
ทั้งหลายมีประมาณเทานี้ ไมสวมรองเทากาวเดินอยู ยอมเปนอาบัติแกภิกษุ
ผูสวมรองเทากาวเดิน. ที่ชื่อวาอาพาธเปนหนอที่เทาไดแกเนื้อคลายเดือย เปน
ของยื่นออกจากพื้นเทา.
วาดวยเขียงเทา
บทวา ติณปาทุกา ไดแก เขียงเทาที่ทําดวยหญาชนิดใดชนิดหนึ่ง.
บทวา หินฺตาลปาทุกา ไดแก เขียงเทาที่ทําดวยใบเปง เขียงเทา
ที่ทําแลว แมดวยใบเตาราง ไมควรเหมือนกัน.
บทวา กมลปาทุกา ไดแก เขียงเทาที่ทําดวยหญาที่ชื่อวา กมลวรรณ พระอาจารยบางพวกกลาววา เขียงเทาที่ทําดวยแฝก ดังนี้ก็มี.
บทวา กมฺพลปาทุกา ไดแก เขียงเทาที่ทําดวยขนเจียม.
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บทวา อสงฺกมนียาโย ไดแก เขียงเทาที่ตั้งไวเปนอันดีบนพื้นไม
คลอน เคลื่อนที่ไมได.
วาดวยยาน
สองบทวา องฺคชาต ฉุปนฺติ ไดแก ถูกองคชาตดวยองคชาตนั่น
เอง.
สองบทวา โอคาเหตฺวา มาเรนฺติ ไดแก ยึดไวแนนใหตายภายใน
น้ํา.
บทวา อิตฺถียุตฺเตน ไดแก เทียมดวยโคตัวเมีย.
บทวา ปุริสนฺตเรน ไดแก มีบุรษุ เปนสารถี.
บทวา ปุริสยุตฺเตน ไดแก เทียมดวยโคผู.
บทวา อิตฺถนฺตเรน ไดแก มีสตรีเปนสารถี.
บทวา คงฺคามหิยาย ไดแก การกีฬาในแมน้ําคงคาและแมนามหี.
วินิจฉัยในขอวา ปุริสยุตฺต หตฺถวฏฏก นี้ พึงทราบดังนี้:ยานที่เทียมดวยโคผู จะมีสตรีเปนสารถี หรือมีบุรุษเปนสารถีก็ตาม,
ควร. สวนยานที่ลากไปดวยมือ สตรีลาก หรือบุรุษลากก็ตาม, ควรเหมือน
กัน.
บทวา ยานุคฺฆาเตน มีความวา กายทั้งปวง ของภิกษุนั้นยอม
สั่นคลอน เพราะความเหวี่ยงไปแหงยาน ความไมสําราญ ยอมเสียดแทงเพราะ
ปจจัยนั้น.
บทวา สิวิก ไดแก คานหามมีตั่งนั่ง.
บทวา ปาฏงฺกึ ไดแก เปลผาที่เขาผูกติดกับไมคาน.
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วาดวยอุจจาสยนะและมหาสยนะ
วินิจฉัยในขอวา อุจฺจาสยนมหาสยนานิ นี้ พึงทราบดังนี้:ที่นอนสูงนั้น ไดแก เตียงที่เกินประมาณ; ที่นอนใหญนั้นไดแก
เครื่องลาดเปนอกัปปยะ.
ในอาสันทิเปนตน อาสันทิ นั้น ไดแก ที่นั่งอันเกินประมาณ
บัลลังก นั้น ไดแก ที่นั่งที่เขาทํารูปสัตวรายติดไวที่เทา.
โคณกะ นั้น ไดแก ผาโกเชาว ผืนใหญมีขนยาว. ไดยนิ วาขนผา
แหงโกเชาวนั้น ยาวเกินสี่นิ้ว.
จิตตกะ นั้น ไดแก เครื่องลาดที่ทําดวยขนแกะซึ่งวิจิตรดวยรูป
สัตวราย
ปฏิกา นั้น ไดแก เครื่องลาดขาว ทําดวยขนแกะ.
ปฏลิกา นั้น ไดแก เครื่องลาดทําดวยขนแกะ มีลายดอกไมแนน
เนื่องกัน เรียกกันวา ผาชาวโยนก ผาคนทมิฬ.
ตูลิกา นั้น ไดแก ฟูกที่ยัดนุนตามปกตินั่นเอง.
วิกติกา นั้น ไดแก เครื่องลาดทําดวยขนแกะวิจิตรดวยรูปราชสีห
และเสือโครงเปนตน .
อุทฺธโลมี นั้น ไดแก เครื่องลาดทําดวยขนแกะ มีขนขึ้นขางเดียว
ปาฐะวา อุทฺธโลมี ก็ม.ี
เอกันตโลมี นั้น ไดแก เครือ่ งลาดทําดวยขนแกะ มีขนขึ้นทั้ง
สองขาง
กฏิสสะ นั้น ไดแก เครื่องปูนอนที่ทอดวยดายทองแกมไหมขลิบ
ดวยทอง.
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โกเสยยะ นั้น ไดแก ผาปูที่นอนที่ทอดวยเสนไหมขลิบดวยทอง:
แตเปนไหมลวนใชได.
กุตตกะ นั้น ไดแก เครื่องปูนอนที่ทําดวยขนแกะ ใหญพอนางฟอน
๑๖ คนยืนรําได.
หัตถัตถระ และ อัสสัตถระ ไดแก เครือ่ งลาดบนหลังชางและ
หลังมานั้นเอง. และในรถัตถระ ก็มนี ัยเหมือนกัน.
อชินปเวณิ นั้น ไดแก เครื่องลาดที่ทําเปนชั้น ซึ่งเย็บซอนกัน
ดวยหนังเสือ โดยขนาดเทาตัวเตียง.
กทลีมิคปวรปจจัตถรณะ นัน้ ไดแก เครื่องปูนอนอยางดีที่สุด.
ไดยินวา ชนทั้งหลายทาบหนังชะมดบนผาขาวแลวเย็บติดกัน ทําเปนเครื่อง
ลาดนั้น.
สอุตตรัจฉทัง นัน้ ไดแก ที่นอนที่มีเพดาน ขางบนพรอม
อธิบายวา ที่นอนที่พรอมดวยเพดานแดงซึ่งติดไวขางบน. ถึงมีเพดานขาว
เมื่อมีเครื่องลาดที่เปนอกัปปยะอยูขางใต ยอมไมควร แตเมื่อไมมี ควรอยู.
อุภโตโลหิตกุปธานะ นั้น ไดแก ที่นอนมีหมอนแดงสองขาง
แหงเตียง คือ หมอนศีรษะหนึ่ง หมอนหนุนเทาหนึ่ง ที่นอนชนิดนี้ไมควร.
แตวา หมอนใดลูกเดียวเทานั้น ที่หนาสองขางจะแดงก็ตาม มีสีดังดอกบัวหลวง
ก็ตาม วิจิตรก็ตาม ถาประกอบดวยประมาณ หมอนนั้น ยอมควร. สวน
หมอนใหญทรงหาม.
ทีปจฉาปะ ไดแก ลูกเสือเหลือง.
บทวา โอคุมฺผิยนฺติ มีความวา ขนทั้งหลายใชเชือกหนังรอยผูกที่
พรึงรองฝาเปนตน.
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บทวา อภินิสีทิต มีความวา (เราอนุญาต) เพื่อภิกษุนั่งทับ คือ
พิงได.
วินิจฉัยในขอวา คิลาเนน ภิกขฺ ุนา สอุปาหเนน นี้ พึงทราบ
ดังนี้:ภิกษุใดจัดวาผูอาพาธไมสวมรองเทา ไมสามารถจะเขาบานได.
เรื่องพระโสณกุฏิกัณณะ
บทวา กุรรฆเร ไดแก ในเมืองมีชื่ออยางนั้น, โคจรตามของพระมหากัจจายนะนั้น พระธรรมสังคาหกาจารย กลาวดวยบทวา กุรรฆเร นัน้ .
สองบทวา ปปาเต ปพฺพเต ไดแก ที่ภูเขาปปาต. สถานเปนที่
อยูของทาน พระธรรมสังคาหกาจารยกลาวดวยสองบทวา ปปาเต ปพฺพเต
นั้น.
คําวา โสณะ เปนชื่อของอุบาสกนั้น. ก็และอุบาสกนั้นทรงเครื่อง
ประดับหูมีราคาโกฏิหนึ่ง เพราะฉะนั้น จึงเรียกกันวา กุฏิกัณณะ ความวา
โกฏิกัณณะ.
บทวา เอกเสยฺย ไดแก การนอนของบุคคลผูเดียว ความวา
พรหมจรรย ประกอบดวยการเปนที่ประกอบความเพียรเนือง ๆ.
บทวา ปาสาทิก ไดแก ใหเกิดความเลื่อมใส.
บทวา ปสาทนีย นี้ เปนคํากลาวซ้ําเนื้อความของบทวา ปาสาทิก
นั้นแล.
บทวา อุตฺตมทมถสมถ ไดแก ความฝกและความสงบคือปญญาและ
สมาธิอันอุดม, ความวา ความสงบกายและสงบจิตดังนี้ ก็ได.
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บทวา ทนฺต มีความวา ชื่อวาผูทรมานแลว เพราะกิเลสเครื่องดิ้นรน
ซึ่งเปนชาศึกทั้งปวงเปนของเด็ดขาดไปแลว, อธิบายวา ผูสิ้นกิเลสแลว.
บทวา คุตฺต ไดแก ผูคุมครองแลวดวยความปองปก คือความ
ระวัง.
บทวา ยตินฺทฺริย ไดแก ทรงชนะอินทรียแลว.
บทวา นาค ไดแก ผูเวนจากบาป, ความวา ผูปราศจากกิเลส.
หลายบทวา ตุณฺณ เม วสฺสาน อจฺจเยน มีความวา ตอลวงไป
สามเดือนจําเติมแตวันบรรพชาของขาพเจา.
สองบทวา อุปสมฺปท อลตฺถ ความวา ขาพเจาจึงไดอุปสมบท.
บทวา กณฺหุตฺตรา ไดแก มีดนิ ดํายิ่งนัก, ความวา มีดินดําเปน
กอนนูนขึ้น.
บทวา โคกณฺฏกหตา คือ เปนภาคพื้นที่ถูกทําใหเสียดวยระแหง
กีบโคซึ่งตั้งขึ้นจากพื้นที่ถูกกีบโคเหยียบ. ไดยินวา รองเทาชั้นเดียวไมอาจ
กันระแหงกีบโคเหลานั้นได, พื้นแผนดินเปนของแข็งขรุขระดวยประการดังนี้.
ติณชาติมีอยู ๔ อยางเหลานี้ คือ เอรคุ คือหญาตีนกา ๑ โมรคุ คือหญา
หางนกยูง ๑ มัชชารุ คือหญาหนวดแมว ๑ ชันตุ คือหญาหางชาง ๑ ชนทั้ง
หลายยอมทําเสื่อลําแพนและเสื่อออนดวยหญาเหลานี้.
บรรดาติณชาติ ๔ ชนิดนั้น หญาเอรคุนั้น ไดแกหญาทราย; หญาทราย
นั้นเปนของหยาบ; หญาโมรคุมียอดสีแดงละเอียดออน มีสัมผัสสบาย; เสื่อที่
ทําดวยหญาโมรคุนั้น เมื่อนอนแลวพอลุกขึ้นเปนของฟูขึ้นอีกได. ชนทัง้ หลาย
ยอมทําแมซึ่งผาสาฎกดวยหญามัชชารุ; หญาชันตุมีสีคลายแกวมณี.
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สองบทวา เสนาสน ปฺาเปสิ มีความวา พระอานนทผูมีอายุ
ไดปูฟูกหรือเสื่อลําแพน. ก็แลครั้นปูแลวจึงบอกแกพระโสณะวา ผูมีอายุ พระ
ศาสดามีพระประสงคจะอยูในที่มุงที่บังอันเดียวกับทาน, เสนาสนะสําหรับทาน
เราจัดไวแลว ในพระคันธกุฏีนั่นเอง.
หลายบทวา ปฏิกาตุ ต ภิกฺขุ ธมฺโม ภาสิตุ. มีความวาธรรมจง
รับหนาที่ตอญาณ กลาวคือปฏิญาณ เพื่อสวด.
บทวา อฏกวคฺคิกานิ มีความวา พระโสณะผูมีอายุไดสวด
พระสูตร ๑๖ สูตรมีกามสูตรเปนตน ที่วาเปนอัฏฐกวัคคิกะ เหลานั้น.
บทวา วิสฺสฏาย คือ มี อักขระอันสละสลวย.
บทวา อเนลคลาย มีความวา ความเปนวาจาประกอบดวยโทษ
ยอมไมมี.
สองบาทคาถาวา อริโ ย น รมตี ปาเป, ปาเป น รมติ สุจิ
มีความวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา คนสะอาดยอมไมยินดีในบาป เพื่อ
แสดงเนื้อความวิเศษวา จริงอยู บุคคลใด ประกอบดวยคุณธรรมเครื่องเปน
ผูสะอาดทางกายวาจาและใจ, บุคคลนั้น ยอมไมยินดีในบาป; เพราะฉะนั้น
เฉพาะพระอริยเจา ชื่อวาไมยินดีในบาป,
หลายบทวา อย ขฺวสฺส กาโล ความวา เวลานี้แลพึงเปนกาล.
บทวา ปริทสฺสิ ไดแก สั่งมาแลว.
ในคํานี้วา อย ขฺวสฺส กาโล. . . . ปริทสฺสิ มีคําอธิบายดังนี้วา
อุปชฌายของเรา ใหเรารับทราบคําสั่งอันใดมาวา เธอพึงทูลเรื่องนี้ดวย เรื่อง
นี้ดวย, เวลานี้ พึงเปนกาลแหงคําสั่งนั้น, เอาเถิด เราจะทูลคําสั่งนั้นเดี๋ยวนี้.
๑

๒

๓

๑. อฏกวคฺคกิ านีติ : อฏกวคฺคภูตานิ กามสุตฺตาทีนิ โสฬสสุตฺตานีติ สารตฺถทีปนี.
๒. เปนวรรคที่ ๔ แหงสตตนิบาต ขททกนิกาย ๓๙๓. ๓ มหาวคฺค. ทุติย. ๓๔.
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บทวา วินยธรปฺจเมน คือมีอาจารยผูสวดประกาศเปนที่ ๕.
วินิจฉัยในขอวา อนุชานามิ ภิกฺขเว สพฺพปจฺจนฺติเมสุ ชนปเทสุ คณงฺคณุปาหน นี้ พึงทราบดังนี้:รองเทาที่ทําดวยหนังชนิดใดชนิดหนึ่ง เวนหนังมนุษยเสีย ยอมควร
แมในถุงรองเทา ฝกมีดและฝกกุญแจ ก็นัยนี้แล.
วาดวยหนัง
ก็แลวินิจฉัยในคําวา จมฺมานิ อตฺถรณานิ นี้ พึงทราบดังนี้:ภิกษุจะปูหนังแกะและหนังแพะอยางใดอยางหนึ่งแลวนอนหรือนั่ง
ก็ควร.
วินิจฉัยในหนังมฤค พึงทราบดังนี้:หนังแหงมฤคชาติ คือเนื้อทราย เนื้อสมัน เนื้อฟาน กวาง เนื้อถึก
ละมั่งเหลานี้ เทานั้นควร. สวนหนังแหงสัตวเหลาอื่นไมควร.
ลิง คาง นางเห็น ชะมด และสัตวรายเหลาใดเหลาหนึ่งบรรดามี,
หนังของสัตวเหลานั้นไมควร.
ในสัตวเหลานั้น ทีช่ ื่อวาสัตวราย ไดแก ราชสีห เสือโครง เสือ
เหลือง หมี เสือดาว. แตจะไมควรเฉพาะสัตวเหลานี้ พวกเดียวเทานั้น หามิ
ได; อันหนังของสัตวเหลาใด พระผูมีพระภาคเจาตรัสวาไมควร เวนสัตว
เหลานั้นเสีย สัตวทั้งหลายที่เหลือ ชัน้ ที่สุด แมโค กระบือ กระตาย แมว
เปนตน รวมทั้งหมด พึงทราบวา สัตวรายเหมือนกันในอรรถนี้. จริงอยู
หนังของสัตวทุก ๆ ชนิดไมควร.
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ขอวา น ต ตาว คณนูปค, ยาว น หตฺถ คจฺฉติ มีความวา
จีวรซึ่งชนทั้งหลายนํามาแลว แตยังมิไดถวายก็ดี. จีวรที่เขาฝากไปให แตยังมิได
บอกวา จีวรเกิดขึ้นแกทานแลว ดังนี้ก็ดี เพียงใด; จีวรนี้ยังไมตองนับ
วัน, คือไมควรเพื่ออธิษฐาน, อธิบายวา ยังไมเขาถึงความถือเอาที่ควรอธิษฐานเพียงนั้น. แตจีวรที่เขานํามาถวายแลว ก็ด,ี จีวรที่เขาฝากไปใหและบอก
แลว ก็ด,ี จีวรที่ภิกษุไดฟงวา เกิดแลว ก็ดี ในกาลใด; จําเติมแตกาลนั้น
ไป ภิกษุยอมไดบริหาร ๑๐ วันเทานั้น ฉะนั้นแล.
อรรกถาจัมมขันธกะ จบ
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เภสัชชขันธกะ
ภิกษุอาพาธในฤดูสารท
[๒๕] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น ภิกษุ
ทั้งหลายอันอาพาธซึ่งเกิดชุมในฤดูสารทถูกตองแลว ยาคูทดี่ ื่มเขาไปก็พุงออก
แมขาวสวยที่ ฉันแลวก็พุงออก เพราะอาพาธนั้น พวกเธอจึงซูบผอม เศรา
หมอง มีผิวพรรณไมดี มีผิวเหลืองขึ้น ๆ มีเนื้อตัวสะพรั่งดวยเอ็น พระผูมี
พระภาคเจาไดทอดพระเนตรเห็นภิกษุเหลานั้นซูบผอมเศราหมอง มีผิวพรรณ
ไมดี มีผิวเหลืองขึ้น ๆ มีเนื้อตัวสะพรั่งดวยเอ็น ครั้นแลวจึงตรัสเรียกทาน
พระอานนทมารับสั่งถามวา ดูกอนอานนท ทําไมหนอ เดี๋ยวนี้ภิกษุทั้งหลายจึง
ซูบผอม เศราหมอง มีผิวพรรณไมดี มีผิวเหลืองขึ้น ๆ มีเนื้อตัวสะพรั่ง
ดวยเอ็น.
ทานพระอานนทกราบทูลวา พระพุทธเจาขา เดี๋ยวนี้ภิกษุทั้งหลาย
อันอาพาธซึ่งเกิดชุมในฤดูสารทถูกตองแลว ยาคูที่ดื่มเขาไปก็พุงออก แมขาว
สวยที่ฉันแลวก็พุงออก เพราะอาพาธนั้น พวกเธอจึงซูบผอม เศราหมองมี
ผิวพรรณไมดี มีผิวเหลืองขึ้น ๆ มีเนื้อตัวสะพรั่งดวยเอ็น.
พระพุทธานุญาตเภสัช ๕ ในกาล
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาประทับในที่สงัดทรงหลีกเรนอยูไดมีพระ
ปริวิตกแหงพระทัยเกิดขึ้นอยางนี้วา เดี๋ยวนี้ภิกษุทั้งหลายอันอาพาธซึ่งเกิดชุม
ในฤดูสารท ถูกตองแลว ยาคูที่ดื่มเขาไปก็พุงออก แมขาวสวยที่ฉันแลวก็พุง
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ออก เพราะอาพาธนั้น พวกเธอจึงซูบผอม เศราหมอง มีผิวพรรณไมดี มี
ผิวเหลืองขึ้น ๆ มีเนื้อตัวสะพรั่งดวยเอ็น เราจะพึงอนุญาตอะไรหนอ เปน
เภสัชแกภิกษุทั้งหลาย ซึ่งเปนเภสัชอยูในตัว และเขาสมมติวาเปนเภสัช ทั้ง
จะพึงสําเร็จประโยชนในอาหารกิจแกสัตวโลก และจะไมพึงปรากฏเปนอาหาร
หยาบ ทีนั้นพระองคไดมีพระปริวิตกสืบตอไปวา เภสัช ๕ นี้แล คือ เนยใส
เนยขน น้ํามัน น้ําผึ้ง น้ําออยเปนเภสัชอยูในตัว และเขาสมมติวาเปนเภสัช
ทั้งสําเร็จประโยชนในอาหารกิจแกสัตวโลก และไมปรากฏเปนอาหารหยาบ
ผิฉะนั้น เราพึงอนุญาตเภสัช ๕ นีแ้ กภิกษุทั้งหลาย ใหรับประเคนในกาลแลว
บริโภคในกาล ครั้นเวลาสายัณหพระองคเสด็จออกจากที่หลีกเรน ทรงทํา
ธรรมีกถา ในเหตุเพราะเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่ง
กะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราไปในที่สงัดหลีกเรนอยู ณ ตําบลนี้
ไดมีความปริวิตกแหงจิตเกิดขึ้นอยางนี้วา เดี๋ยวนี้ภิกษุทั้งหลายอันอาพาธซึ่งเกิด
ชุมในฤดูสารทถูกตองแลว ยาคูที่ดมื่ เขาไปก็พุงออก แมขา วสวยที่ฉันแลวก็
พุงออก เพราะอาพาธนั้น พวกเธอจึงซูบผอม เศราหมอง มีผิวพรรณไมดี
มีผิวเหลืองขึ้น ๆ มีเนื้อตัวสะพรั่งดวยเอ็น เราจะพึงอนุญาตอะไรหนอ เปน
เภสัชแกภิกษุทั้งหลาย ซึ่งเปนเภสัชอยูในตัวและเขาสมมติวาเปนเภสัช ทั้งจะ
พึงสําเร็จประโยชนในอาหารกิจแกสัตวโลก และไมปรากฏเปนอาหารหยาบ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรานั้นไดมีความปริวิตกสืบตอไปวา เภสัช ๕ นีแ้ ล
เนยใส เนยขน น้ํามัน น้ําผึ้ง น้ําออย เปนเภสัชอยูในตัว และเขาสมมติวา
เปนเภสัชทั้งสําเร็จประโยชนในอาหารกิจแกสัตวโลก และไมปรากฏเปน อาหาร
หยาบ ผิฉะนั้น เราพึงอนุญาตเภสัช ๕ นี้แกภิกษุทั้งหลาย ใหรับประเคน
ในกาลแลวบริโภคในกาล ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหรับประเคน
เภสัช ๕ นัน้ ในกาล แลวบริโภคในกาล.
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พระพุทธานุญาติเภสัช ๕ นอกกาล
[๒๖] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายรับประเคนเภสัช ๕ นั้น ในกาล
แลวบริโภคในกาล โภชนาหารของพวกเธอชนิดธรรมดา ชนิดเลว ไมยอย
ไมจําตองกลาวถึงโภชนาหารที่ดี พวกเธออันอาพาธซึ่งเกิดชุมในฤดูสารทนั้น
และอันความเบื้อภัตตาหารนี้ถูกตองแลว เพราะเหตุ ๒ ประการนั้น ยิ่งเปนผู
ซูบผอมเศราหมอง มีผิวพรรณไมดี มีผิวเหลืองขึ้น ๆ มีเนื้อตัวสะพรั่งดวย
เอ็นมากขึ้น พระผูมีพระภาคเจาไดทอดพระเนตรเห็นภิกษุเหลานั้นซึ่งซูบผอม
เศราหมอง มีผิวพรรณไมดี มีผิวพรรณเหลืองขึ้น ๆ มีเนื้อตัวสะพรั่งดวยเอ็น
มากขึ้น ครัน้ แลว จึงตรัสเรียกทานพระอานนท มารับสั่งถามวา ดูกอนอานนท
ทําไมหนอ เดี๋ยวนี้พระภิกษุ ทั้งหลายยิ่งซูบผอม เศราหมอง มีผิวพรรณไมดี
มีผิวเหลืองขึ้น ๆ มีเนื้อตัวสะพรั่งดวยเอ็นมากขึ้น.
ทานพระอานนทกราบทูลวา พระพุทธเจาขา เดี๋ยวนี้ภิกษุทั้งหลาย
รับประเคนเภสัช ๕ นั้นในกาลแลวบริโภคในกาล โภชนาหารของพวกเธอชนิด
ธรรมดา ชนิดเลว ไมยอ ย ไมจําตองกลาวถึงโภชนาหารที่ดี พวกเธออัน
อาพาธซึ่งเกิดในฤดูสารทนั้น และอันความเบื่อภัตตาหารนี้ถูกตองแลว เพราะ
เหตุ ๒ ประการนั้น ยิง่ เปนผูซูบผอม เศราหมอง มีผิวพรรณไมดี มีผิวเหลืองขึ้น ๆ มีเนื้อตัวสะพรั่งดวยเอ็นมากขึ้น.
ลําดับนั้น พระผูม ีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคา
มูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมารับ สั่งวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหรับประเคนเภสัช ๕ นั้น แลวบริโภคไดทั้งใหกาล
ทั้งนอกกาล.
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พระพุทธานุญาตน้ํามันเปลว
[๒๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายที่อาพาธมีความตองการดวย
น้ํามันเปลว เปนเภสัช จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัส
อนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตน้ํามันเปลวเปน
เภสัช คือ น้ํามันเปลวหมี น้ํามันเปลวปลา น้าํ มันเปลวปลาฉลาม น้ํามัน
เปลวหมู นามันเปลวลา ที่รับประเคนในกาล เจียวในกาล กรองในกาล
บริโภคอยางน้ํามัน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุรับประเคนในวิกาล เจียวในวิกาล
กรองในวิกาล หากจะพึงบริโภคน้ํามันเปลวนั้น ตองอาบัติทุกกฏ ๓ ตัว.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุรับปะเคนในกาล เจียวในวิกาล กรอง
ในวิกาล หากจะพึงบริโภคน้ํามันเปลวนั้น ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุรับประเคนในกาล เจียวในกาล กรอง
ในวิกาล หากจะพึงบริโภคน้ํามันเปลวนั้น ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุรบั ประเคนในกาล เจียวในกาล กรองใน
กาล หากจะพึงบริโภคน้ํามันเปลวนั้น ไมตองอาบัติ.
พระพุทธานุญาตมูลเภสัช
[๒๘] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายที่อาพาธมีความตองการดวย
รากไมเปนเภสัช จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาต
แกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตรากไมที่เปนเภสัช คือ
ขมิ้น ขิง วานน้ํา วานเปราะ อุตพิด ขา แฝก แหวหมู ก็หรือมูลเภสัช
แมชนิดอื่นใดบรรดามีที่ไมสําเร็จประโยชนแกของควรเคี้ยวในของควรเคี้ยว ที่
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ไมสําเร็จประโยชนแกของควรบริโภคในของควรบริโภค รับประเคนมูลเภสัช
เหลานั้นแลวเก็บไวไดจนตลอดชีพ ตอมีเหตุ จึงใหบริโภคได เมื่อเหตุไมมี
ภิกษุบริโภค ตองอาบัติทุกกฏ.
พระพุทธานุญาตเครื่องบดยา
สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายที่อาพาธมีความตองการดวยรากไมที่เปน
เภสัชชนิดละเอียด จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาต
แกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตตัวหินบด ลูกหินบด.
พระพุทธานุญาตกสาวเภสัช
[๒๙] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายที่อาพาธมีความตองการดวย
น้ําฝาดเปนเภสัช จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาต
แกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตน้ําฝาดที่เปนเภสัช คือ
น้ําฝาดสะเดา น้ําฝาดมูกมัน น้ําฝาดกระดอมหรือขี้กา น้ําฝาดบรเพ็ดหรือพญา
มือเหล็ก น้าํ ฝาดกถินพิมาน ก็หรือกสาวเภสัชแมชนิดอื่นใดบรรดามี ทีไ่ ม
สําเร็จประโยชนแกของควรเคี้ยวในของควรเคี้ยว ที่ไมสาํ เร็จประโยชนแก
ของควรบริโภคในของควรบริโภค รับประเคนกสาวเภสัชเหลานั้น แลวเก็บ
ไวไดจนตลอดชีพ ตอมีเหตุ จึงใหบริโภคได เมื่อเหตุไมมี ภิกษุบริโภค
ตองอาบัติทุกกฏ.
พระพุทธานุญาตปณณเภสัช
[ ๓๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายที่อาพาธมีความตองการดวย
ใบไมเปนเภสัช จึงกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตแก
ภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใบไมที่เปนเภสัช คือ ใบ
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สะเดา ใบมูกมัน ใบกระคอมหรือขี้กา ใบกะเพรา หรือแมงลัก ใบผาย ก็หรือ
ปณณเภสัชแมชนิดอื่นใดบรรดามี ที่ไมสําเร็จประโยชนแกของควรเคี้ยว
ในของควรเคี้ยว ที่ไมสําเร็จประโยชนแกของควรบริโภคในของควรบริโภค
รับประเคนปณณเภสัชเหลานั้น แลวเก็บไวไดจนตลอดชีพ ตอมีเหตุ จึงให
บริโภคได เมื่อเหตุไมมี ภิกษุบริโภค ตองอาบัติทุกกฏ.
พระพุทธานุญาตผลเภสัช
[๓๑] ก็โดยสมัยนั่นแล ภิกษุทั้งหลายที่อาพาธมีความตองการดวย
ผลไมเปนเภสัช จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตแก
ภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผลไมที่เปนเภสัช คือ ลูก
พิลังกาสา ดีปรี พริก สมอไทย สมอพิเภก มะขามปอม ผลแหงโกฐ ก็
หรือผลเภสัชแมชนิดอื่นใดบรรดามี ที่ไมสําเร็จประโยชนแกของควรเคี้ยวใน
ของควรเคี้ยว ที่ไมสําเร็จประโยชนแกของควรบริโภคในของควรบริโภค รับ
ประเคนผลเภสัชเหลานั้นแลว เก็บไวไดจนตลอดชีพ ตอมีเหตุ จึงใหบริโภคได
เมื่อเหตุไมมี ภิกษุบริโภค ตองอาบัติทุกกฏ.
พระพุทธานุญาตชตุเภสัช
[๓๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายที่อาพาธมีความตองการดวย
ยางไมเปนเภสัช จึงกราบทูลเรื่องนั้นแตพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตแก
ภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตยางไมที่เปนเภสัช คือ ยาง
อันไหลออกจากตนหิงคุ ยางอันเขาเคี่ยวจากกานและใบแหงตนหิงคุ ยางอันเขา
เคี่ยวจากใบแหงตนหิงคุ หรือเจือของอื่นดวยยางอันไหลออกจากยอดไมตกะ
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ยางอันไหลออกจากใบแหงตนตกะ ยางอันเขาเดี่ยวจากใบหรือไหลออกจากกาน
แหงตนตกะ กํายานก็หรือชตุเภสัชชนิดอื่นในบรรดามีที่ไมสําเร็จประโยชนแก
ของควรเคี้ยวในของควรเคี้ยว ที่ไมสําเร็จประโยชนแกของควรบริโภคในของ
ควรบริโภค รับประเคนชตุเภสัชเหลานั้น แลวเก็บไวไดจนตลอดชีพ ตอมี
เหตุ จึงใหบริโภคได เมื่อเหตุไมมี ภิกษุบริโภค ตองอาบัติทุกกฏ.
พระพุทธานุญาตโลณเภสัช
[๓๓] ก็โดยสมัยนั้นแล. ภิกษุทั้งหลายที่อาพาธมีความตองการดวย
เกลือเปนเภสัช จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตแก
ภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเกลือที่เปนเภสัช คือ เกลือ
สมุทร เกลือดํา เกลือสินเธาว เกลือดินโปง เกลือหุง ก็หรือโลณเภสัชชนิด
อื่นใดบรรดามี ที่ไมสําเร็จประโยชนแกของควรเคี้ยวในของควรเคี้ยว ทีไ่ ม
สําเร็จประโยชนแกของควรบริโภคในของควรบริโภค รับ ประเคนโลณเภสัช
เหลานั้น แลวเก็บไวไดจนตลอดชีพ ตอมีเหตุ จึงใหบริโภคได เมื่อเหตุไมมี
ภิกษุบริโภค ตองอาบัติทุกกฏ.
พระพุทธานุญาตโลณเภสัช
[ ๓๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ทานพระเวลัฏฐสีสะ อุปชฌายของทานพระ
อานนท อาพาธเปนโรคฝดาษหรืออีสุกอีใส ผานุงผาหมกรังอยูที่ตัว เพราะ
น้ําเหลืองของโรคนั้น ภิกษุทั้งหลายเอาน้ําชุบ ๆ ผาเหลานั้นแลวคอย ๆ ดึงออก
มา พระผูมีพระภาคเจาเสด็จพระพุทธดําเนินตามเสนาสนะ. ไดทอดพระเนตร
เห็นภิกษุพวกนั้น กําลังเอาน้ําชุบ ๆ ผานั้นแลวคอย ๆ ดึงออกมา ครั้นแลวเสด็จ
พระพุทธดําเนินเขาไปทางภิกษุเหลานั้น ไดตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
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ภิกษุรูปนี้อาพาธดวยโรคอะไร ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา พระพุทธเจาขา
ทานรูปนี้อาพาธดวยโรคฝดาษ หรืออีสุกอีใส ผากรังอยูที่ตัว เพราะน้ําเหลือง
พวกขาพระพุทธเจาเอาน้ําชุบ ๆ ผาเหลานั้น แลวคอย ๆ ดึงออกมา.
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปน
เคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตเภสัชชนิดผง สําหรับภิกษุผูเปนผีก็ดี พุพองก็ดี สิวก็ดี
โรคฝดาษ หรือ อีสุกอีใสก็ดี มีกลิ่นตัวแรงก็ดี.
เราอนุญาตโคมัย ดินเหนียว กากน้ํายอม สําหรับภิกษุไมอาพาธ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต ครก สาก.
พระพุทธานุญาตเครื่องกรอง
[๓๕] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายที่อาพาธมีความตองการดวย
ยาผงที่กรองแลว จึงกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตแก
ภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตวัตถุเครื่องกรองยาผง.
ภิกษุอาพาธมีความตองการดวยยาผงที่ละเอียด พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผากรองยา.
พระพุทธานุญาตเนื้อดิบและเลือดสด
[๓๖] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธเพราะผีเขา พระอาจารย
พระอุปชฌายะชวยกันรักษาเธอ ก็ไมสามารถแกไขใหหายโรคได เธอเดินไป
ที่เขียงแลหมู แลวเคี้ยวกินเนื้อดิบ ดืม่ กินเลือดสด อาพาธเพราะผีเขาของเธอ
นั้นหายดังปลิดทิ้ง ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัส
อนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเนื้อดิบ เลือดสด
ในเพราะอาพาธเกิดแตผีเขา.
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พระพุทธานุญาตยาตาเปนตน
[๓๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธเปนโรคนัยนตา ภิกษุ
ทั้งหลายจูงเธอไปใหถายอุจจาระบาง ปสสาวะบาง พระผูมพี ระภาคเจาเสด็จ
พระพุทธดําเนินตามเสนาสนะ ไดทอดพระเนตรเห็นพวกภิกษุนั้นกําลังจูงภิกษุ
รูปนั้นไปใหถายอุจจาระบาง ปสสาวะบาง จึงเสด็จพระพุทธดําเนินเขาไปทาง
ภิกษุพวกนั้น แลวไดตรัสถามวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรปู นี้อาพาธเปน
อะไร ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ทานรูปนี้อาพาธเปนโรคนัยนตา พวกขาพระ
พุทธเจาคอยจูงทานรูปนี้ไปใหถายอุจจาระบาง ปสสาวะบาง พระพุทธเจาขา.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปน
เคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตยาตา คือ ยาตาที่ปรุงดวยเครื่องปรุงหลายอยาง ยาตาที่ทํา
ดวยเครื่องปรุงตาง ๆ ยาตาที่เกิดในกระแสน้ําเปนตน หรดาลกลีบทอง เขมาไฟ.
พวกภิกษุอาพาธมีความตองการดวยเครื่องยาที่จะบดผสมกับยาตา จึง
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดู
กอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตไมจันทน กฤษณา กะลัมพัก ใบเฉียง แหวหมู.
สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายเก็บยาตาชนิดผงไวในโอบาง ในขันบาง ผง
หญาบาง ฝุนบาง ปลิวลง จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัส
อนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตกลักยาตา
สมัยตอมา พระฉัพพัคคียใชกลักยาตาชนิดตาง ๆ คือ ชนิดที่ทําดวย
ทองคําบาง ชนิดที่ทําดวยเงินบาง คนทั้งหลายจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา
เหมือนเหลาคฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาคเจา ๆ ตรัสหามแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึง
ใชกลักยาตาชนิดตาง ๆ รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตกลักยาตาที่ทําดวยกระดูก ทําดวยงา
ทําดวยเขา ทําดวยไมออ ทําดวยไมไผ ทําดวยไม ทําดวยยาง ทําดวยผลไม
ทําดวยโลหะ ทําดวยเปลือกสังข.
สมัยตอมา กลักยาตาไมมีฝาปด ผงหญาบาง ฝุนบาง ปลิวตกลง
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตแกภิกษุ
ทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตฝาปด.
ฝาปดยังตกได พระผูมีพระภาคเจาตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหผูกดาย แลวพันกับกลักยาตา.
กลักยาตาแตก พระผูมีพระภาคเจาตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดู
กอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหถักหุมดวยดาย.
สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลาย ปายยาตาดวยนิ้วมือ นัยนตาช้ํา จึง
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดู
กอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตไมปายยาตา.
สมัยตอมา พระฉัพพัคคียใชไมปายตาชนิดตาง ๆ คือ ที่ทําดวยทองคํา
บาง ที่ทําดวยเงินบาง คนทั้งหลายจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา เหมือน
เหลาคฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระ
ภาคเจา ๆ ตรัสหามภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงใชไม
ปายยาตาชนิดตาง ๆ รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตไมปายยาตาที่ทําดวยกระดูก ทําดวย
งา ทําดวยเขา . . . ทําดวยเปลือกสังข.
สมัยตอมา ไมปายยาตาทกลงที่พื้นเปอน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ ง
นั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย เราอนุญาตภาชนะสําหรับเก็บไมปายยาตา.
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สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายบริหารกลักยาตาบาง ไมปายยาตาบาง ดวย
มือ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลาย
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตถุงกลักยาตา.
หูถุงสําหรับสะพายไมมี ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
เชือกผูกเปนสายสะพาย.
พระพุทธานุญาตน้ํามันเปนตน
[๓๘] ก็โดยสมัยนั้นแล ทานพระปลินทวัจฉะปวดศีรษะ ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลาย
วาดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตน้ํามันทาศีรษะ โรคปวดศีรษะยังไมหาย ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลาย
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตการนัดถุ น้ํามันที่นัดถุไหลออก ภิกษุ
ทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตกลองสําหรับนัดถุ.
สมัยตอมา พระฉัพพัคคียใชกลองสําหรับนัดถุชนิดตาง ๆ คือ ชนิด
ที่ทําดวยทองคําบาง ชนิดที่ทําดวยเงินบาง คนทั้งหลายจึงเพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาวา เหมือนเหลาคฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสหามภิกษุทั้งหลายวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุไมพึงใชกลองสําหรับนัดถุชนิดตาง ๆ รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตกลองสําหรับ นัดถุที่ทําดวยกระดูก. . .
ทําดวยเปลือกสังข.
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ทานพระปลินทวัจฉะนัดถุไมเทากัน ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้ง
หลายเราอนุญาตกลองสําหรับนัดถุประกอบดวยหลอดคู โรคปวดศีรษะยังไม
หาย ภิกษุทงั้ หลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาต
แกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหสูดควัน ภิกษุทั้งหลาย
จุดเกลียวผาแลวสูดควันนั้นนั่นแหละ คอแสบรอน จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตกลองสูควัน .
สมัยตอมา พระฉัพพัคคียใชกลองสูดควันชนิดตาง ๆ คือ ชนิดทีท่ ํา
ดวยทองคําบาง ชนิดทีท่ ําดวยเงินบาง คนทั้งหลายจึงเพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาวา เหมือนเหลาคฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสหามภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุไมพึงใชกลองสูดควันชนิดตาง ๆ รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตกลองสูดควันที่ทําดวยกระดูก. . .ทํา
ดวยเปลือกสังข.
สมัยตอมา กลองสูดควันไมมีฝาปด ตัวสัตวเขาไปได ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตฝาปด.
สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายบริหารกลองสูดควันดวยมือ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตถุงกลองสูดควัน กลองสูดควันเหลานั้นอยูรวมกันยอม
กระทบกันได ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแตพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัส
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อนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตถุงคู หูสําหรับ
สะพายไมมี ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัส
อนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเชือกผูกเปนสาย
สะพาย.
พระปลินทวัจฉะเถระอาพาธเปนโรคลม
[๓๙] ก็โดยสมัยนัน้ แล ทานพระปลินทวัจฉะอาพาธเปนโรคลม พวก
แพทยปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา ตองหุงน้ํามันถวาย ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตน้ํามันที่หุง ในน้ํามันที่หุงนั้นแล แพทยตองเจือน้ําเมา
ดวย ภิกษุทงั้ หลายาจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาต
แกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหเจือน้ําเมาลงในน้ํามัน
ที่หุง.
สมัยตอมา พระฉัพพัคคียหุงน้ํามันเจือน้ําเมาลงไปเกินขนาด ดื่มน้ํามัน
นั้นแลวเมา ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัส
หามภิกษุทั้งหลายวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงดื่มน้ํามันที่เจือน้ําเมาลง
ไปเกินขนาด รูปใดดื่ม พึงปรับอาบัติตามธรรม.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหดื่มน้ํามันซึ่งเจือน้ําเมา ชนิดที่เขา
หุงไมปรากฏสี กลิ่น และรสของน้ําเมา.
สมัยตอมา น้ํามันที่พวกภิกษุหุงเจือน้ําเมาลงไปเกินขนาดมีมาก ครั้ง
นั้น ภิกษุทั้งหลายไดมีความปริวิตกวา จะพึงปฏิบัติในน้ํามันที่เจือน้ําเมาลงไป
เกินขนาดอยางไรหนอ แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัส
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อนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหตั้งเอาไวเปน
ยาทา.
สมัยตอมา ทานพระปลินทวัจฉะหุงน้ํามันไวมาก ภาชนะสําหรับ
บรรจุน้ํามันไมมี ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ
ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตลักจั่น ๓ ชนิด
คือ ลักจั่นทําดวยโลหะ ๑ ลักจั่นทําดวยไม ๑ ลักจั่นทําดวยผลไม ๑.
สมัยตอมา ทานพระปลินทวัจฉะอาพาธเปนโรคลมตามอวัยวะ ภิกษุ
ทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้ง
หลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตการเขากระโจม โรคลมยังไมหาย
ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตแกภิกษุ
ทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตการรมใบไมตาง ๆ โรคลมยังไม
หาย พระผูมีพระภาคเจา ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตการรมใหญ โรคลมยังไมหาย พระผูม ีพระภาคเจาตรัสอนุญาตแก
ภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตน้ําที่ตมเดือดดวยใบไมตาง
ชนิด โรคลมยังไมหาย พระผูมีพระภาคเจา ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลาย
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตอางน้ํา.
อาพาธโรคลมเสียดยอกตามขอ
[๔๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ทานพระปลินทวัจฉะ อาพาธ เปนโรคลม
เสียดยอกตามขอ ภิกษุทงั้ หลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัส
อนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหระบายโลหิต
ออก โรคลมเสียดยอกตามขอยังไมหาย ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด
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พระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตเพื่อใหดูดโลหิตออกดวยเขา.
อาพาธเทาแตก
[๔๑] ก็โดยสมัยนั้นแล เทาของทานพระปลินทวัจฉะแตก ภิกษุ
ทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้ง
หลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตยาทาเทา โรคยังไมหาย ภิกษุ
ทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้ง
หลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหปรุงน้ํามันทาเทา.
อาพาธเปนโรคฝ
[๔๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธเปนโรคฝ ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุท้งั หลาย เราอนุญาตการผาตัด. ภิกษุนั้นตองการน้ําฝาด ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลาย
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตน้ําฝาด. ภิกษุนั้นตองการงาที่บดแลว
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตแกภิกษุ
ทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตงาที่บดแลว. ภิกษุนั้นตองการยาพอก
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตภิกษุทั้ง
หลายวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตยาพอก. ภิกษุนั้นตองการผาพันแผล
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตแกภิกษุ
ทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผาพันแผล. แผลคัน ภิกษุท้งั หลาย
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กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหชะดวยน้ําแปงเมล็ดพันธุผักกาด. แผลชิ้น
หรือเปนฝา ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัส
อนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหรมควัน.
เนื่องอกยื่นออกมา ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัส
อนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหตัดดวยกอน
เกลือ. แผลไมงอก ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ
ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตน้ํามันทาแผล.
น้ํามันไหลเยิ้ม ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัส
อนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผาเกาสําหรับซับ
น้ํามันและการรักษาบาดแผลทุกชนิด.
พระพุทธานุญาตยามหาวิกัฏ ๔ อยาง
[๔๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งถูกงูกัด ภิกษุทั้งหลายกราบทูล
เรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตใหใชยามหาวิกัฏอยาง คือ คูถ มูตร เถา ดิน ตอมาภิกษุทั้งหลาย
ติดสงสัยวา ยามหาวิกัฏไมตองรับประเคน หรือตองรับประเคน จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาต แกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุรับประเคน ในเมื่อมีกัปปยการก เมื่อกัปปยการก
ไมมี ใหภิกษุหยิบบริโภคเองได.
สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งดื่มยาพิษเขาไป ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ ง
นั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้ง
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หลาย เราอนุญาต ใหคืนน้ําเจือคูถ ตอมา ภิกษุทั้งหลายคิดสงสัยวา น้ําเจือคูถ
นั้นจะไมตองรับประเคน หรือตองรับประเคน จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
คูถที่ภิกษุหยิบไวตอนกําลังถาย นัน่ แหละเปนอันประเคนแลว ไมตองรับ
ประเคนอีก.
ภิกษุอาพาธดวยโรคตาง ๆ
[ ๔๔] ก็โดยสมัยนั่นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธถูกยาแฝด ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหดื่มน้ําที่เขาละลายจากดินรอยไถซึ่งติดผาล.
สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธเปนพรรดึก ภิกษุทั้งหลายกราบทูล
เรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตใหดื่มน้ําดางอามิส.
สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธเปนโรคผอมเหลือง ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหดื่มยาผลสมอดองน้ํามูตรโค.
สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธเปนโรคผิวหนังภิกษุทั้งหลายกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตใหทําการลูบไลดวยของหอม.
สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งมีกายกอปรดวยโทษมาก ภิกษุทั้งหลายกราบ
ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหดื่มยาประจุถาย ภิกษุนั้นมีดวามตองการน้ําขาวใส
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ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตแกภิกษุ
ทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตน้ําขาวใส มีความตองการดวยน้ํา
ถั่วเขียวตมที่ไมขน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่อ นั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ
ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตน้ําถั่วเขียวตม
ที่ไมขน มีความตองการดวยน้ําถั่วเขียวตมที่ขนนิดหนอย ภิกษุทั้งหลายกราบ
ทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตน้ําถั่วเขียวตมที่ขนนิดหนอย มีความตองการดวยน้ํา
เนื้อตม ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาต
แกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตน้ําเนื้อตม.
พระปลินทวัจฉะเถระซอมแปลงเงื้อมเขา
[๔๕] ก็โดยสมัยนั้นแล ทานพระปลินทวัจฉะ กําลังใหคนชําระ
เงื้อมเขา ในเขตพระนครราชคฤห ประสงคจะทําใหเปนสถานที่เรน ขณะนั้น
พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราชเสด็จพระราชดําเนินไปหาทานพระปลินทวัจฉะถึงสํานัก ทรงอภิวาทแลวประทับเหนือพระราชอาสนอันควรสวนขางหนึ่ง
ไดตรัสถามทานพระปลินทวัจฉะวา ขาแตพระคุณเจา พระเถระกําลังใหเขาทํา
อะไรอยู
ทานพระปลินทวัจฉะถวายพระพรวา อาตมภาพกําลังใหเขาชําระเงื้อม
เขาประสงคใหเปนสถานที่เรน ขอถวายพระพร.
พิ. พระคุณเจาตองการคนทําการวัดบางไหม ?
ป. ขอถวายพระพร พระผูมีพระภาคเจายังไมทรงอนุญาตคนทําการ
วัด.
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พิ. ถาเชนนั้น โปรดทูลถามพระผูมีพระภาคเจา แลวบอกใหขาพเจา
ทราบ.
ทานพระปลินทวัจฉะรับพระราชโองการวา จะปฏิบตั ิอยางนั้น ขอ
ถวายพระพร แลวชี้แจงใหพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราชใหเห็นแจง
สมาทานอาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถา ครั้นพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช อันทานพระปลินทวัจฉะชี้แจงใหเห็นแจง ใหทรงสมาทาน อาจหาญ
ราเริง ดวยธรรมีกถาแลว เสด็จลุกจากพระราชอาสนทรงอภิวาททานพระปลินทวัจฉะ ทรงทําประทักษิณแลวเสด็จกลับ.
หลังจากนั้น ทานพระปลินทวัจฉะ สงสมณฑูตไปในสํานักพระผู
พระภาคเจา กราบทูลวา พระพุทธเจาขา พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช
มีพระราชประสงคจะถวายคนทําการวัด ขาพระพุทธเจาจะพึงปฏิบัติอยางไร
พระพุทธเจาขา
พระพุทธานุญาตอารามิก
ลําดับนั้น พระผูม ีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถา ในเหตุเพราะเปน
เคามูลนั้นในเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตใหมีตนทําการวัด .
พระเจาพิมพิสาร จอมเสนามาคธราช เสด็จพระราชดําเนินไปหาทาน
พระปลินทวัจฉะถึงสํานักเปนคํารบสอง ทรงอภิวาทแลวประทับเหนือพระราช
อาสนอันควรสวนขางหนึ่ง แลวตรัสถามพระปลินทวัจฉะวา ขาแตพระคุณเจา
คนการวัด พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตแลวหรือ ?
ทานพระปลินทวัจขฉะถวายพระพรวา ขอถวายพระพร ทรงอนุญาต
แลว.
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พระเจาพิมพิสารตรัสวา ถาเชนนั้น ขาพเจาจักถวายคนทําการวัคแก
พระคุณเจา.
ครั้งนั้น พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช ทรงรับปฏิญาณถวาย
คนทําการวัดแกทานพระปลินทวัจฉะดังนั้นแลว ทรงลืมเสีย ตอนานมาทรง
ระลึกไดจึงตรัสถามหาอํามาตยผูสําเร็จราชกิจทั้งปวงผูหนึ่งวา พนาย คนทํา
การวัดที่เราไดรับปฏิญาณจะถวายแกพระคุณเจานั้น เราไดถวายไปแลวหรือ ?
มหาอํามาตยกราบทูลวา ขอเดชะ ยังไมไดพระราชทาน พระพุทธ
เจาขา.
พระราชาตรัสถามวา จากวันนั้นมานานกี่ราตรีแลว.
ทานมหาอํามาตยนับราตรีแลวกราบทูลในทันใดนั้นแลวา ขอเดชะ
๕๐๐ ราตรี พระพุทธเจาขา.
พระราชารับสั่งวา พนาย ถาเชนนั้น จงถวายทานไป ๕๐๐ คน ทาน
มหาอํามาตยรับพระบรมราชโองการวาเปนดังโปรดเกลา ขอเดชะ แลวไดจัด
คนทําการวัดไปถวายทานพระปลินทวัจฉะ ๕๐๐ คน หมูบานของคนทําการวัด
พวกนั้นไดตั้งอยูแผนกหนึ่ง คนทั้งหลายเรียกบานตําบลนั้นวา ตําบลบาน
อารามิกบาง ตําบลบานปลินทวัจฉะบาง.
นิรมิตมาลัยทองคํา
[๘๖] ก็โดยสมัยนัน้ แล ทานพระปลินทวัจฉะไดเปนพระกุลุปกะ ใน
หมูบานตําบลนั้น ครั้นเชาวันหนึ่ง ทานครองอันตรวาสกแลว ถือบาตรจีวร
เขาไปบิณฑบาตยังตําบลบานปลินทวัจฉะ สมัยนั้น ในตําบลบานนั้นมีมหรสพ
พวกเด็ก ๆ ตกแตงกายประดับดอกไมลนมหรสพอยู พอดี ทานพระปลินทวัจฉะ
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เที่ยวบิณฑบาตไปทามลําดับในตําบลบานปลินทวัจฉะ ไดเขาไปถึงเรือนคน
ทําการวัคผูหนึ่ง ครั้นแลวนั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวาย.
ขณะนั้น ธิดาของสตรีผูทําการวัดนั้น เห็นเด็ก ๆ พวกอื่นตกแตงกาย
ประดับดอกไมแลว รองออนวา ขอจงใหดอกไมแกดิฉัน ขอจงใหเครื่องตก
แตงกายแกดิฉัน.
ทานเพระปลินทวัจฉะจึงถามสตรีผูทําการวัดคนนั้นวา เด็กหญิงคนนี้
รองออนอยากไดอะไร ?
นางกราบเรียนวา ทานเจาขา เด็กหญิงคนนี้เห็นเด็ก ๆ พวกอื่นตก
แตงกายประดับดอกไม จึงรองออนขอวา ขอจงใหดอกไมแกดิฉัน ขอจงไห
เครื่องตกแตงกายแกดิฉัน ดิฉันบอกวา เราเปนคนจนจะไดดอกไมมาจากไหน
จะไดเครื่องตกแตงมาจากไหน ?
ขณะนั้น ทานพระปลินทวัจฉะหยิบขดหญาพวกหนึ่งสงไหแลวกลาววา
เจาจงสวมขดหญาพวงนี้ลงบนศีรษะเด็กหญิงนั้น ทันใดนั้นนางไดรับขดหญา
สวมลงที่ศีรษะเด็กหญิงนั้น ขดหญานั้น ไดกลายเปนระเบียบดอกไมทองคํางาม
มากนาดู นาชม ระเบียบดอกไมทองคําเชนนั้น แมในพระราชฐานก็ไมมี.
คนทั้งหลายกราบทูลแดพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราชวา ขอเดชะ
ระเบียบดอกไมทองคําที่เรือนของคนทําการวัดชื่อโนนงามมาก นาดู นาชม
แมในพระราชฐานก็ไมมี เขาเปนคนเข็ญใจจะไดมาแคไหน เปนตองไดมาดวย
โจรกรรมแนนอน.
จึงทาวเธอสั่งใหจองจําตระกูลคนทําการวัดนั้นแลว.
ครั้นเชาวันที่ ๒ ทานพระปลินทวัจฉะครองอันตรวาสกแลวถือบาตร
จีวรเขาไปบิณฑบาตถึงตําบลบานปลินทวัจฉะ เมื่อเที่ยวบิณฑบาตไปตามลําดับ
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ตรอกในตําบลบานปลินทวัจฉะไดเดินผานไปทางเรือนคนทําการวัดผูนั้น ครั้น
แลวไดถามคนที่คุนเคยกันวา ตระกูลคนทําการวัดไปไหนเสีย ?
คนพวกนั้นกราบเรียนวา เขาถูกรับสั่งใหจองจํา เพราะเรื่องระเบียบ
ดอกไมทองคํา เจาขา.
ทันใดนั้น ทานพระปลินทวัจฉะได เขาไปสูพระราชนิเวศน นั่งเหนือ
อาสนะที่เขาจัดถวาย.
ขณะนั้น พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช เสด็จเขาไปหาทาน
พระปลินทวัจฉะ ทรงอภิวาทแลวประทับเหนือพระราชอาสนอันควรสวนขาง
หนึ่ง.
ทานพระปลินทวัจฉะไดทูลถามพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช ผู
ประทับเรียบรอยแลวดังนี้วา ขอถวายพระพร ตระกูลคนทําการวัดถูกรับสั่งให
จองจําดวยเรื่องอะไร ?
พระเจาพิมพิสารตรัสตอบวา ขาแตพระคุณเจา เพราะที่เรือนของเขา
มีระเบียบดอกไมทองคําอยางงามมาก นาชม แมที่ในวังก็ยังไมมี เขาเปนคน
จนจะไดมาแตไหน เปนตองไดมาดวยโจรกรรมอยางแนนอน.
ขณะนั้น ทานพระปลินทวัจฉะไดอธิษฐานปราสาทของพระเจา
พิมพิสารจอมเสนามาคราชวา จงเปนทอง ปราสาทนั้นไดกลายเปนทองไป
ทั้งหมด แลวไดถวายพระพรถามวา ขอถวายพระพร ก็นี่ทองมากมายเทานั้น
มหาบพิตรไดมาแคไหน.
พระเจาพิมพิสารตรัสวา ขาพเจาทราบแลว นี้เปนอิทธานุภาพของ
พระคุณเจา ดังนี้ แลวรับสั่งใหปลอยตระกูลคนทําการวัดนั้นพนพระราชอาญา
ไป.
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พระพุทธานุญาตเภสัช ๕
[๔๗] ประชาชนทราบขาววา ทานพระปลินทวัจฉะแสดงอิทธิ
ปาฏิหาริยอันเปนธรรมยวดยิ่งของมนุษย ในบริษทั พรอมทั้งพระราชา ตางพา
กันยินดีเลื่อมใสยิ่ง นําเภสัช ๕ คือ เนยใส เนยขน นามัน น้ําผึ้ง น้ําออย
มาถวายทานพระปลินทวัจฉะ แมตามปกติทานก็ไดเภสัช ๕ อยูเสมอ ทานจึง
แบงเภสัชที่ไดมาถวายแกบริษัท แตบริษัทของทานเปนผูมักมาก เก็บเภสัชที่
ได ๆ มาไวในกระถางบาง ในหมอน้ําบาง จนเต็ม บรรจุลงในหมอกรองน้ํา
บาง ในถุงยามบาง จนเต็มแลว แขวนไวที่หนาตาง เภสัช เหลานั้นก็เยิ้มซึม
แมสัตวจําพวกหนูก็เกลื่อนกลนไปทั่ววิหาร คนทั้งหลายเดินเที่ยวชมไปตาม
วิหารพบเขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา สมณะเชื้อสายศากยบุตร
เหลานั้นมีเรือนคลังในภายใน เหมือนพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช
ฉะนั้น.
ภิกษุทั้งหลายไดยินคนพวกนั้น เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู
บรรดาที่เปนผูมักนอย. . .ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุทั้งหลาย
จึงไดพอใจในความมักมากเชนนี้ แลว กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาภิกษุทั้งหลาย พอใจในความมักมากเชนนี้ จริงหรืออ.
ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคพุทธเจา ทรงติเตียนวา . . . ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา อนึ่ง มีเภสัชอันควรลิ้มของภิกษุผูอาพาธ คือ
เนยใส เนยขน น้ํามัน น้ําผึ้ง น้ําออย ภิกษุรับประเคนของนั้น แลว พึง
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เก็บไวฉัน ได ๗ วันเปนอยางยิ่ง ภิกษุใหลวงกําหนดนั้นไป พึงปรับอาบัติตาม
ธรรม.
ภาณวารวาดวยทรงอนุญาตเภสัช ที่ ๑ จบ
พระพุทธานุญาตงบน้ําออย
[๔๘] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในพระนครสาวัตถีตาม
พระพุทธาภิรยแลวเสด็จพุทธดําเนินไปทางพระนครราชคฤหทานพระกังขา
เรวตะไดแวะเขาโรงทํางบน้ําออย ในระหวางทาง เห็นเขาผสมแปงบาง เถาบาง
ลงในงบน้ําออย จึงรังเกียจวา งบน้ําออยเจืออามิส เปนอกัปปยะ ไมควรจะ
ฉันในเวลาวิกาล ดังนี้ จึงพรอมดวยบริษัทไมฉันงบน้ําออย แมพวกภิกษุที่
เชื่อฟงคําทานก็พลอยไมฉันงบน้ําออยไปดวย ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้น
แดพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
คนทั้งหลายผสมแปงบาง เถาบาง ลงในงบน้ําออย เพื่อประสงคอะไร ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา เพื่อประสงคใหเกาะกันแนน พระพุทธเจา
พระผูมีพระภาคเจาตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย ถาคนทั้งหลายผสมแปงบาง เถาบาง ลงในงบน้ําออย เพื่อประสงคให
เกาะกันแนนงบน้ําออยนั้นก็ยังถึงความนับวา งบน้ําออยนั้นแหละ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหฉันงบน้ําออยตามสบาย.
พระพุทธานุญาตถั่วเขียว
ทานพระกังขาเรวตะ ไดเห็นถั่วเขียวงอกขึ้นในกองอุจจาระ ณ ระหวาง
ทาง แลวรังเกียจวา ถั่วเขียวเปนอกัปปยะ แมตมแลวก็ยังงอกได จึงพรอม
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ดวยบริษัทไมฉันถั่วเขียว แมพวกภิกษุที่เชื่อฟงคําของทานก็พลอยไมฉันถั่วเขียวไปดวย ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัส
อนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถั่วเขียวแมที่ตมแลว ถายัง
งอกได เราอนุญาตใหฉันถั่วเขียวไดตามสบาย.
พระพุทธอนุญาตยาดองโลมโสจิรกะ
สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธเปนโรคลมเกิดในอุทร ทานไดดื่มยา
คองโลณโสจิรกะ โรคลมเกิดในอุทรของทานหายขาด ภิกษุทั้งหลายกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุอาพาธฉันยาคองโลณโสจิรกะไดตามสบาย แต
ภิกษุไมอาพาธตองเจือน้ําฉันอยางน้ําปานะ.
ประชวรโรคลมเกิดในพระอุทร
[๔๙] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาเสด็จพระพุทธดําเนินโดยลําดับ
เสด็จถึงพระนครราชคฤห ทราบวา พระองคประทับอยูที่พระเวฬุวันวิหาร อัน
เปนสถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤหนั้น คราวนั้น
พระองคประชวรโรคลนเกิดในพระอุทร ทานพระอานนทจึงดําริวา แมเมื่อ
กอนพระผูมีพระภาคเจาประชวรโรคลมเกิดในพระอุทร ก็ทรงพระสําราญได
ดวยยาคูปรุงดวยของ ๓ อยางจึงของาบาง ขาวสารบาง ถั่วเขียวบาง ดวยตน
เอง เก็บไวในภายในที่อยู ตมดวยในเองในภายในที่อยู แลวนอมเขาไปถวาย
พระผูมีพระภาคเจากราบทูลวา ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดดื่มยาคูปรุงดวยของ
๓ อยาง พระพุทธเจาขา.
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พุทธประเพณี
พระตถาคตทั้งหลายทรงทราบอยู ยอมตรัสถามก็มี ทรงทราบอยู ยอม
ไมตรัสถามก็มี ทรงทราบกาลแลวตรัสถาม ทรงทราบกาลแลวไมตรัสถาม
พระตถาคตทั้งหลาย ยอมตรัสถามสิ่งที่ประกอบดวยประโยชน ไมตรัสถามสิ่ง
ที่ไมประกอบดวยประโยชน ในสิ่งทีไ่ มประกอบดวยประโยชน พระองคทรง
กําจัดดวยขอปฏิบัติ.
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทั้งหลายยอมสอบถามภิกษุทั้งหลายดวย
อาการ ๒ อยาง คือ จักทรงแสดงธรรมอยางหนึ่ง จักทรงบัญญัติสิกขาบทแก
พระสาวกทั้งหลายอยางหนึ่ง.
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามทานพระอานนทวา ดูกอน
อานนท ยาคูนี้ไดมาแคไหน ?
ทานพระอานนทกราบทูลเรื่องนั้นใหทรงทราบทันที.
ทรงตําหนิทานพระอานนท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกอ นอานนท การกระทํา
ของเธอนั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร มิใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควร
ทํา ดูกอนอานนท ไฉนเธอจึงไดพอใจในความมักมากเชนนี้เลา ดูกอน
อานนท อามิสที่เก็บไวในภายในที่อยู เปนอกัปปยะ แมที่หงุ ตมในภายในที่
อยู ก็เปนอกัปปยะแมที่หุงตมเอง ก็เปนอกัปปยะ. การกระทําของเธอนั่น ไม
เปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส. . . ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถา
รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายดังตอไปนี้:-
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พระพุทธบัญญัติหามอามิสที่เปนอันโตวุตถะเปนตน
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงฉันอามิสที่เก็บไวในภายในที่อยู ทีห่ ุง
ตมในภายในที่อยู และที่หุงตมเอง รูปใดฉัน ตองอาบัติทุกกฏ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อามิส ถาเก็บไวในภายในที่อยู หุงตมในภาย
ในที่อยู และหุงตมเอง ถาภิกษุฉันอามิสนั้น ตองอาบัตทิ ุกกฏ ๓ ตัว.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อามิส ถาเก็บไวในภายในที่อยู หุงตมในภาย
ในที่อยูแตผูอื่นหุงตม ถาภิกษุฉันอามิสนั้น ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อามิส ถาเก็บไวในภายในที่อยู แตหุงตมใน
กายนอกและหุงตมเอง ถาภิกษุฉันอามิสนั้น ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อามิส ถาเก็บไวในภายนอก แตหุงตมในภาย
ใน และหุงตมเอง ถาภิกษุฉันอามิสนั้น ตออาบัติทุกกฏ ๒ ตัว.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อามิส ถาเก็บไวในภายในที่อยู แตหุงตนใน
กายนอก และผูอื่นหุงตม ถาภิกษุฉันอามิสนั้น ตองอาบัติทุกกฏตัวเดียว.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อามิส ถาเก็บไวในภายนอก หุงคมในภายใน แค
ผูอื่นหุงตม ถาภิกษุฉันอามิสนั้น ตองอาบัติทุกกฏตัวเดียว
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อามิส ถาเก็บไวในภายนอก หุงตมในภายนอก
แตหุงตมเอง ถาภิกษุฉันอามิสนั้น ตองอาบัติทุกกฏตัวเดียว.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อามิส ถาเก็บไวในภายนอก หุงตมในภายนอก
และผูอื่นหุงตม ถาภิกษุฉัน อามิสนั้นและ ไมตอ งอาบัติ.
พระพุทธานุญาตใหอุนโภชนาหาร
[๕๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายคิดวา พระผูมีพระภาคเจา
ทรงหามภัตตาหารที่หุงตมเอง จึงรังเกียจในโภชนาหารที่ตองอุน แลวกราบทูล
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เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตใหอุนภัตตาหารที่ตองอุน.
พระพุทธานุญาตอามิสที่เปนอันโตวุตถะเปนตน
[๕๑] ก็โดยสมัยนัน้ แล พระนครราชคฤหบังเกิดทุพภิกขภัย คน
ทั้งหลายนําเกลือบาง น้าํ มันบาง ขาวสารบาง ของควรเคี้ยวบาง มายังอาราม
ภิกษุทั้งหลายใหเก็บของเหลานั้นไวขางนอก สัตวตาง ๆ กินเสียบาง พวกโจร
ลักเอาไปบาง ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัส
อนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหเก็บไว ณ ภาย
ในได.
กัปปยการกทั้งหลายเก็บอามิสไวขางในแลว หุงตมขางนอก พวกคน
กินเดนพากันหอมลอม.
ภิกษุทั้งหลายไมพอใจฉัน แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
ใหหุงตมในภายใน.
ในคราวเกิดทุพภิกขภัย พวกกัปปยการกนําสิ่งของไปเสียมากมายถวาย
ภิกษุเพียงเล็กนอย.
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาต
แกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหหุงตมเอง.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตอามิสที่เก็บไวในภายในที่อยู ที่หุงตม
ในภายในที่อยู และที่หุงตมเอง.
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ผลไมกลางทาง
[๕๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุหลายรูปดวยกันจําพรรษาในกาสี
ชนบทแลว เดินทางไปสูพระนครราชคฤห เพื่อเฝาพระผูมีพระภาคเจา ใน
ระหวางทางไมไดโภชนาหารที่เศราหมอง หรือประณีตบริบูรณ พอแกความ
ตองการเลย ถึงของขบเคี้ยวคือผลไมมาก แตก็หากัปปยการกไมได ตางพา
กันลําบาก ครั้น เดินทางไปพระนครราชคฤห ถึงพระเวฬุวันวิหารอันเปนสถาน
ที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ถวายบังคม
นั่งเฝาอยู ณ ที่ควรสวนหนึ่ง.
พุทธประเพณี
ก็การที่พระผูมีพระภาคพุทธเจาทั้งหลาย ทรงปราศรัยกับพระอาคันตุกะทั้งหลาย นั่นเปนพุทธประเพณี.
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสถามภิกษุเหลานั้นวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลายรางกายของพวกเธอยังพอทนไดหรือ ยังพอใหเปนไปไดหรือ เดินทาง
มามีความลําบากนอยหรือ และพวกเธอมาจากไหนเลา ?
ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา ยังพอทนไดพระพุทธเจาขา ยังพอใหเปนไป
ไดพระพุทธเจาขา พวกขาพระพุทธเจาจําพรรษาในกาสีชนบทแลวเดินทางมา
พระนครราชคฤห เพื่อเฝาพระผูมีพระภาคเจา ณ พระเวฬุวันนี้ ในระหวางทาง
ไมไดโภชนาหารที่เศราหมองหรือประณีต บริบรู ณ พอแกความตองการเลย
ถึงของขบเคี้ยว คือผลไมมีมาก แตก็หากัปปยการกไมได เพระเหตุนั้น พวก
ขาพระพุทธเจาจึงเดินทางมามีความลําบาก.

พระวินัยปฎก มหาวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาที่ 87

พระพุทธานุญาตใหรบั ประเคนของที่เปนอุคคหิต
ลําดับนั้น พระผูม ีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปน
เคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาต ภิกษุเห็นของขบเคี้ยว คือ ผลไมในที่ใด ถึงกัปปยการก
ไมมี ก็ใหหยิบนําไปเอง พบกัปปยการกแลว วางไวบนพื้นดิน ใหกัปปยการก
ประเคนแลวฉัน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหรับประเคนสิ่งของที่ภิกษุถูกตอง
แลวได.
พราหมณถวายงาและน้ําผึ้งใหม
[๕๓] ก็โดยสมัยนั้นแล งานใหมและน้ําผึ้งใหมบังเกิดแกพราหมณ
ผูหนึ่ง พราหมณจึงไดติดตกลงวา ผิฉะนั้น เราพึงถวายงาใหมและน้ําผึ้งใหม
แกภิกษุสงฆ มีองคพระพุทธเจาเปนประมุข ครั้นแลวไดไปในพุทธสํานัก
ครั้นถึงแลวไดทูลปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา ครั้นผานการทูลประศรัยพอ
ใหเปนที่บันเทิง เปนที่ระลึกถึงกันไปแลว จึงยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
พราหมณยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาคเจา
วา พระพุทธเจาขา ขอทานพระโคดมพรอมดวยภิกษุสงฆ จงทรงพระกรุณา
โปรดรับภัตตาหารของขาพระพุทธเจาในวันพรุงนี้ เพื่อเจริญบุญกุศล และ
ปติปราโมทยแกขาพระพุทธเจาดวยเถิด.
พระผูมีพระภาคเจาทรงรับนิมนตโดยดุษณีภาพ ครั้นพราหมณนั้น
ทราบการรับนิมนตของพระผูมีพระภาคเจา แลวกลับไป แลวสั่งใหตกแตง
ของเคี้ยวของฉันอันประณีตโดยผานราตรีนั้นแลว ใหคนไปกราบทูลภัตกาล
แดพระผูมีพระภาคเจาวาถึงเวลาแลว ทานพระโคดม ภัตตาหารเสร็จแลว.
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ขณะนั้นเปนเวลาเชา พระผูมีพระภาคเจาทรงครองอันตรวาสกแลว
ถือบาตรจีวรเสด็จพระพุทธดําเนินไปสูนิเวศนของพราหมณนั้น ครั้นถึงแลว
ประทับนั่งเหนือพระพุทธอาสนที่เขาจัดถวาย พรอมดวยภิกษุสงฆ พราหมณนั้น
จึงอังคาสภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประมุข ดวยขาทนียโภชนียาหารอัน
ประณีต ดวยมือของตน ยังพระผูมีพระภาคเจาผูเสวยจนเสร็จแลว ทรงนํา
พระหัตถออกจากบาตรใหหามภัตรแลวนั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระผูมี
พระภาคเจาทรงชี้แจงพราหมณนั้นผูนั่งอยู ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ใหเห็นแจง
สมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถาแลวลุกจากที่ประทับเสด็จกลับ ครั้น
พระผูมีพระภาคเจาเสด็จกลับแลวไมทันนานพราหมณนั้นระลึกขึ้นไดวา เราคิด
วาจักถวายงาใหมและน้ําผึ้งใหม จึงไดนิมนตภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปน
ประมุข เพือ่ ถวายไทยธรรมเหลาใด ไทยธรรมเหลานั้นเราลืมถวาย ผิฉะนั้น
เราพึงใหเขาจัดงาใหมและน้ําผึ้งใหมบรรจุขวดและหมอนําไปสู อาราม ดังนี้
แลวใหเขาจัดงาใหมและน้ําผึ้งใหมบรรจุขวดและหมอนําไปสูอาราม เขาไปใน
พุทธสํานัก ครั้นถึงแลวไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครัน้ แลวไดทูลคํานี้
แดพระผูมีพระภาคเจาวา ทานพระโคดม ขาพระพุทธเจาคิดวาจักถวายงาใหม
และน้ําผึ้งใหม จึงไดนิมนตภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข เพื่อถวายไทย
ธรรมเหลาใด ไทยธรรมเหลานั้นขาพระพุทธเจาลืมถวาย ขอทานพระโคตม
โปรดรับงาใหมและน้ําผึ้งใหมของขาพระพุทธเจาเถิด.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนพราหมณ ถาเชนนั้น เธอจงถวาย
แกภิกษุทั้งหลาย.
ก็คราวนั้นอัตคัดอาหาร ภิกษุทั้งหลายรับสิ่งของเล็กนอยแลวหามเสีย
บาง พิจารณาแลวหามเสียบาง เปนอันวาพระสงฆลวนเปนผูหามภัตรทั้งนั้น
ภิกษุทั้งหลายรังเกียจ ไมรับประเคน.

พระวินัยปฎก มหาวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาที่ 89

พระพุทธานาญาตใหฉันโภชนะไมเปนเดน
พระผูมีพระภาคเจาตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ ทั้ง
หลาย พวกเธอจงรับประเคนฉันเถิด เราอนุญาตใหภิกษุฉันเสร็จ หามภัตร
แลว ฉันโภชนะอันไมเปนเดน ซึ่งนํามาจากสถานที่ฉัน.
ตระกูลอุปฏฐากของพระอุปนันทศากยบุตร
[๕๔] ก็สมัยนั้นแล ตระกูลอุปฏฐากของทานพระอุปนันทศากยบุตร
ไดสงของเคี้ยวไปเพื่อถวายพระสงฆ สั่งวา ตองมอบใหพระคุณเจาอุปนนท
ถวายสงฆแตเวลานั้นทานพระอุปนันทศากยบุตร กําลังเขาไปบิณฑบาตในบาน
ครั้นชาวบานพวกนั้นไปถึงอารามแลวถามภิกษุทั้งหลายวา พระคุณเจาอุปนนท
ไปไหน เจาขา ?
ภิกษุทั้งหลายตอบวา ทานพระอุปนันทศากยบุตรนั้นเขาไปบิณฑบาต
ในบานแลว.
ชาวบานสั่งวาทานเจาขา ของเคี้ยวนี้ตองมอบใหพระคุณเจาอุปนนท
ถวายภิกษุสงฆ.
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอ น
ภิกษุทั้งหลาย ถาเชนนั้น พวกเธอจงรับประเคนเก็บไวจนกวาอุปนนทจะมา
ครั้นทานพระอุปนันทศากยบุตร เขาไปเยี่ยมตระกูลทัง้ หลายกอนเวลา
ฉันแลวมาถึงตอกลางวัน ก็คราวนั้นเปนสมัยทุพภิกขภัย ภิกษุทั้งหลายรับสิ่ง
ของเล็กนอยแลวหามเสียบาง พิจารณาแลวหามเสียบาง เปนอันวาภิกษุสงฆ
ลวนเปนผูหามภัตรทั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายรังเกียจไมรับประเคน,
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พระผูมีพระภาคเจาตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย พวกเธอจงรับประเคนฉันเถิด เราอนุญาตใหภิกษุผูฉันเสร็จหามภัตร
แลว ฉันโภชนะอันไมเปนเดน ซึ่งรับประเคนไวในปุเรภัตรได
.
พระสารีบุตรเถระอาพาธ
[๕๕] ครั้นนั้น พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในพระนครราชคฤห
ตามพระพุทธาภิรมย แลวเสด็จพระพุทธดําเนินมุงไปทางพระนครสาวัตถี เสด็จ
จาริกโดยลําดับ ถึงพระนครสาวัตถีแลว ทราบวาพระองคประทับอยูในพระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถีนั้น วันตอมา
ทานพระวารีบุตรอาพาธเปนไขตัวรอน ทานพระมหาโมคคัลลานะเขาไปเยี่ยม
ทานพระสารีบุตร ไดถามทานพระสารีบุตรวา อาวุโส สารีบุตร เมื่อกอนทาน
อาพาธเปนไขตัวรอน รักษาหายดวยเภสัชอะไร.
ทานพระสารีบุตรตอบวา รักษาหายดวยรากกบัวและเงาบัว.
ทานพระมหาโมคคัลลานะจึงไดหายตัวไปในพระวิหารเชตวันทันที มา
ปรากฏอยู ณ ริมฝงสระโบกขรณีมันทากินี เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลังเหยียด
แขนที่ดู หรือดูแขนที่เหยียด ฉะนั้น.
ชางเชือกหนึ่งไดเห็นทานพระมหาโมคคัลลานะกําลังมาแตไกล ครั้น
แลวไดกลาวคํานี้กะทานพระมหาโมคคัลลานะวา นิมนตพระคุณเจามหาโมคคัลลานะมา พระคุณเจามหาโมคคัลลานะมาดีแลว พระคุณเจาตองประสงคสิ่งไร
ขาพเจาจะถวายสิ่งนั้น เจาขา.
ทานพระมหาโมคคัลลานะตอบวา ฉันประสงคเงาบัวและรากบัว.
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ชางเชือกนั้นสั่งชางอีกเชือกหนึ่งทันทีวา พนาย ผิฉะนั้น เจาจงถวาย
เงาบัวและรากบัวแกพระคุณเจา จนพอแกความตองการ.
ชางเชือกที่ถูกใชนนั้ ลงสูสระโบกขรณีมันทากินี จึงใชงวงถอนเงาบัว
และรากบัวลางน้ําใหสะอาด มวนเปนเหอเขาไปหาทานพระมหาโมคคัลลานะ
ทันใดนั้นทานพระมหาโมคคัลลานะไดหายตัวไปที่ริมฝงสระโบกชรณีมันทากินี
มาปรากฏตัวทีพระวิหารเชตวัน เปรียบเหมือนบุรุษผูมีกําลัง เหยียดแขนที่คู
หรือคูแขนที่เหยียด ฉะนั้น แมชางเชือกนั้นก็ไดหายไปตรงริมฝงสระโบกขรณี
มันทากินี มาปรากฏตัวที่พระวิหารเชตวัน ไดประเคนเงาบัวและรากบัวแก
ทานพระมหาโมคคัลลานะ แลวหายตัวไปจากพระวิหารเชตวัน มาปรากฏตัวที่
ริมฝงสระโบกขรณีมันทากินี ลําดับนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะนอมเงาบัว
และรากบัวเขาไปถวายทานพระสารีบุตร เมื่อทานพระสารีบุตรฉันเงาบัวและ
รากบัวแลว โรคไขตัวรอนก็หายทันที เงาบัวและรากบัวยังเหลืออยูมากมาย
ก็แลสมัยนั้นอัตคัดอาหาร ภิกษุทั้งหลายรับสิ่งของเล็กนอยแลวหาม
เสียบาง พิจารณาแลวหามเสียบาง เปนอันวาภิกษุสงฆลวนเปนผูหามภัตรทั้ง
นั้น ภิกษุทั้งหลายรังเกียจไมรับประเคน.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
พวกเธอจงรับประเคนฉันเถิด เราอนุญาตใหภิกษุผูฉันเสร็จ หามภัตรแลว
ฉันโภชนะอันไมเปนเดน ซึ่งเกิดในปา เกิดในสระบัว.
พระพทุธานุญาตผลไมที่ใชเพราะพันธุไมได
[๕๖] ก็โดยสมัยนั้นแล ในพระนครสาวัตถีมีของฉัน คือ ผลไมเกิด
ขึ้นมาก แตกัปปยการกไมมี ภิกษุทงั้ หลายรังเกียจไมฉันผลไม จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ
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ทั้งหลาย เราอนุญาตใหฉันผลไมที่ใชเพาะพันธุไมได หรือที่ปลอนเมล็ดออก
แลว ยังมิไดทํากัปปะก็ฉันได.
พระพุทธบัญญัติหามทําสัตถกรรม
[๕๗] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในพระนครสาวัตถี
ตามพระพุทธาภิรมยแลว เสด็จพระพุทธดําเนินไปทางพระนครราชคฤห เสด็จ
พระพุทธดําเนินผานระยะทางโดยลําดับ ถึงพระนครราชคฤห ทราบวา พระ
องคประทับอยูในพระเวฬุวันวิหารอันเปนสถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต
เขตพระนครราชคฤหนั้น คราวนั้น ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธเปนโรคริดสีดวงทวาร
นายแพทยชื่ออากาสโคตตะกําลังทําการผาตัดทวารหนักดวยศัสตรา ขณะนั้น
พระผูมีพระภาคเจาเสด็จพระพุทธดําเนินตามเสนาสนะ เสด็จไปถึงวิหารที่อยู
ของภิกษุรูปนั้น นายแพทยอากาสโคตตะไดเห็นพระผูมีพระภาคเจากําลังเสด็จ
มาแตไกล ครั้นแลวไดทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาคเจาวา ขออาราธนาทาน
พระโคดมเสด็จมาทอดพระเนตรวัจจมรรคของภิกษุรูปนี้ เหมือนปากคางคก.
ทรงประชุนภิกษุทั้งหลาย
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงดําริวา โมฆบุรุษนี้เยาะเยยเรา
จึงเสด็จกลับจากที่นั้นแล แลวรับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปน
เคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ในวิหารหลังโนน มีภิกษุอาพาธหรือ ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา มี พระพุทธเจาขา.
พ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรูปนั้นอาพาธเปนอะไร ?
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ภิ. ทานรูปนั้นอาพาธเปนโรคริดสีดวงทวาร นายแพทยอากาสโคตตะ
ทําการผาตัดทวารหนักดวยศัสตรา พระพุทธเจา.
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย การ
กระทําของโมฆบุรุษนั้น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร มิใชกิจของสมณะ ใชไมได
ไมควรทํา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไฉนโมฆบุรุษนั้นจึงไดใหทําสัตถกรรมในที่
แคบเลา ในที่แคบมีผิวเนื้อออน แผลงอกเต็มยาก ผาตัดไมสะดวก การกระทํา
ของโมฆบุรุษนั้นไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส . . .
ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถา รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ไมพึงทําสัตถกรรมในทีแ่ คบ รูปใดใหทํา ตองอาบัติถุลลัจจัย.
พระพุทธบัญญัติหามทําวัตถิกรรม
สมัยตอมา พระฉัพพัคคียทราบวา พระผูมีพระภาคเจาทรงหามทําการ
ผาตัดทวารหนักดวยศัสตรา จึงเลี่ยงใหทําการรัดหัวไส บรรดาภิกษุที่มักนอย
. . . ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคียจึงไดใหทํา
วัตถิกรรมเลาแลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาภิกษุฉัพพัคคียใหทําวัตถิกรรม จริงหรือ ?
ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา. . . ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถา รับสั่งหามภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงใหทําสัตถกรรม
หรือวัตถิกรรมในที่ประมาณ ๒ นิ้ว โดยรอบแหงที่แคบ รูปใดใหทํา ตอง
อาบัติถุลลัจจัย.
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อุบาสิกาสุปปยาถวายเนื้อขา
[๕๘] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในพระนครราชคฤห
ตามพระพุทธาภิรมย แลวเสด็จพระพุทธดําเนินไปทางพระนครพาราณสี เสด็จ
พระพุทธดําเนินผานระยะทางโดยลําดับถึงพระนครพาราณสีแลว ทราบวา
พระองคประทับอยู ณ อิสิปตนะมฤคทายวันเขตพระนครพาราณสีนั้น สมัยนั้น
อุบาสกสุปปยะและอุบาสิกาสุปปยา ๒ คน เปนผูเลื่อมใส เปนทายก กัปปยการก
บํารุงพระสงฆอยูในพระนครพาราณสี วันหนึ่ง อุบาสิกาสุปปยาไปสูอาราม
เที่ยวเยี่ยมวิหารและบริเวณทั่วทุกแหง แลวเรียนถามภิกษุทั้งหลายวา ภิกษุ
รูปไรอาพาธ ภิกษุรูปไรโปรดใหดิฉันนําอะไรมาถวาย เจาขา.
ครั้งนั้น ภิกษุรูปหนึ่งดื่มยาถายและไดบอกอุบาสิกาสุปปยาวา ดูกอน
นองหญิง อาตมาดื่มยาถาย อาตมาตองการน้ําเนื้อตม.
อุบาสิกาสุปปยารับคําวา ดิฉนั จักนํามาถวายเปนพิเศษ เจาขา แลว
ไปเรือนสั่งชายคนรับใชวา เจาจงไปหาซื้อเนื้อสัตวที่เขาขายมา.
ชายคนรับใชรับคําอุบาสิกาสุปปยาวา ขอรับกระผม แลวเที่ยวหาซื้อ
ทั่วพระนครพาราณสีก็มิไดพบเนื้อสัตวที่เขาขาย จึงไดกลับไปหาอุบาสิกาสุปปยา
แลวเรียนวา เนื้อสัตวที่เขาขายไมมี ขอรับ เพราะวันนี้หามฆาสัตว.
อุบาสิกาสุปปยาจึงไดมีความปริวิตกวา ภิกษุอาพาธรูปนั้นแล เมือ่
ไมไดฉันน้ําเนื้อตม อาพาธจักมากขึ้นหรือจักถึงมรณภาพ การที่เรารับคําแลว
ไมจัดหาไปถวายนั้น เปนการไมสมควรแกเราเลย ดังนี้ แลวไดหยิบมีดหั่น
เนื้อมาเชือดเนื้อขา สงใหหญิงคนรับใชสั่งวา แมสาวใช ผิฉะนั้น แมจงตม
เนื้อนี้แลวนําไปถวายภิกษุรูปที่อาพาธอยูในวิหารหลังโนน อนึ่ง ผูใดถามถึงฉัน
จงบอกวาปวย แลวเอาผาหมพันขา เขาหองนอนบนเตียง.
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ครั้งนั้น อุบาสกสุปปยะไปเรือนแลวถามหาหญิงคนรับใชวา แมสุปปยา
ไปไหน ?
หญิงคนรับใชตอบวา คุณนายนอนในหอง เจาขา.
จึงอุบาสกสุปปยะเขาไปหาอุบาสิกาสุปปยาถึงในหองนอน แลวได
ถามวา เธอนอนทําไม อุบาสิกา
ดิฉันไมสบายคะ อุบาสก.
เธอปวยเปนอะไร ?
ทีนั้น อุบายสิกาสุปปยาจึงเลาเรื่องนั้นใหอุบาสกสุปปยะทราบ.
ขณะนั้น อุบาสกสุปปยะราเริงดีใจวา อัศจรรยนัก ชาวเราไมเคยมี
เลย ชาวเรา แมสุปปยานี้มีศรัทธาเลื่อมใสถึงแกสละเนื้อของตนเอง สิ่งไรอื่น
ทําไมนางจักใหไมไดเลา แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ถวายบังคมนั่งอยู
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง อุบายสกสุปปยะนั่งเรียบรอยแลว ไดกราบทูลคํานี้ แด
พระผูมีพระภาคเจาวา พระพุทธเ จาขา ขอพระผูมีพระภาคเจาพรอมดวยพระสงฆ จงทรงพระกรุณาโปรดรับภัตตาหารของขาพระพุทธะจาในวันพรุงนี้ เพื่อ
เจริญมหากุศล และปติปราโมทย แกขาพระพุทธเจาดวยเถิด พระผูมีพระภาค
เจาทรงรับนิมนตโดยดุษณีภาพ ครั้นอุบาสกสุปปยะทราบการรับนิมนตของพระ
ผูมีพระภาคเจาแลวลุกจากที่นั่ง ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา ทําประทักษิณ
แลวกลับไป และสั่งใหตกแตงของเคี้ยวของฉันอันประณีตโดยผานราตรีนั้น
แลวใหคนไปกราบทูลภัตกาลแดพระผูมีพระภาคเจาวา ถึงเวลาแลว พระพุทธ
เจาขาภัตตาหารเสร็จแลว.
ขณะนั้นเปนเวลาเชา พระผูมพี ระภาคเจาทรงครองอันตรวาสก แลว
ถือบาตรจีวรเสด็จไปสูนิเวศนของอุบาสกสุปปยะ ครั้นถึงแลวประทับนั่งเหนือ
พุทธอาสนที่เขาจัดถวายพรอมดวยพระสงฆ อุบาสกสุปปยะจึงเขาไปเฝาพระผูมี
พระภาคเจา ถวายบังคมแลวไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
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พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสถานอุบาสกสุปปยะผูยืนอยู ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่งวา อุบาสิกาสุปปยาไปไหน ?
อุ. นางปวย พระพุทธเจาขา.
พ. ถาเชนนั้น เชิญอุบาสิกาสุปปยามา.
อุ. นางไมสามารถ พระพุทธเจาขา.
พ. ถาเชนนั้น พวกเธอชวยกันพยุงพามา.
ขณะนั้น อุบาสกสุปปยะไดพยุงอุบาสิกาสุปปยามาเฝา พรอมกับนางได
เห็นพระผูมีพระภาคเจา แผลใหญเพียงนั้นไดงอกเต็ม มีผิวพรรณเรียบสนิท
เกิดโลมชาติทันที อุบายสกสุปปยะและอุบาสิกาสุปปยา จึงพากันราเริงยินดีวา
อัศจรรยนักชาวเรา ไมเคยมีเลยชาวเรา พระตถาคตทรงมีพระฤทธิ์มาก ทรง
มีพระอานุภาพมาก เพราะพอเห็นพระองคเทานั้น แผลใหญโตยังงอกขึ้นเต็ม
ทันที มีผิวพรรณเรียบสนิท เกิดโลมชาติ แลวอังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจา
เปนประมุข ดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีตดวยมือของตน จนยังพระผูมี
พระภาคเจาผูเสวยเสร็จแลว ทรงนําพระหัตถออกจากบาตรใหหามภัตรแลว นั่ง
อยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
พระผูมีพระภาคเจา ทรงชี้แจงใหอุบาสกสุปปยะแลอุบาสิกาสุปปยา
เห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริงดวยธรรมีกถาแลว ทรงลุกจากที่ประทับ
เสด็จกลับ.
ประชุมสงฆทรงสอบถาม
[๕๙] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆใน
เพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามภิกษุ
ทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรูปไหนขอเนื้อตออุบาสิกาสุปปยา.
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เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสเชนนี้แลว ภิกษุรูปนั้นไดทูลรับตอพระผูมี
พระภาคเจา ขาพระพุทธเจา ไดขอเนื้อตออุบายสิกาสุปปยา พระพุทธเจาขา.
พ. เขานํามาถวายแลว หรือ ภิกษุ ?
ภิ. เธอฉันเมาถวายแลว พระพุทธเจาขา.
พ. เธอฉันแลวหรือ ภิกษุ ?
ภิ. ฉันแลว พระพุทธเจาขา.
พ. เธอพิจารณาหรือเปลา ภิกษุ ?
ภิ. มิไดพิจารณา พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียน
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกอ นโมฆบุรุษ ไฉนเธอ
จึงไมไดพิจารณา แลวฉันเนื้อเลา เธอฉันเนื้อมนุษยแลว การกระทําของเธอ
นั้น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส . . . ครั้นแลวทรง
ทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา:พระพุทธบัญญัติหามฉันเนื้อมนุษย
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาคนที่มีศรัทธาเลื่อมใสมีอยู เขาสละเนื้อ
ของเขาถวายก็ได ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงฉันเนื้อมนุษย รูปใดฉัน
ตองอาบัติถุลลัจจัย อนึง่ ภิกษุยังมิไดพิจารณา ไมพึงฉันเนื้อ รูปใดฉัน
ตองอาบัติทุกกฏ.
พระพุทธบัญญัติหามฉันเนื้อชาง
[ ๖๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ชางหลวงลมลงหลายเชือก สมัยอัตคัตอาหาร
ประชาชนพากันบริโภคเนื้อชาง และถวายแกพวกภิกษุผูเที่ยวบิณฑบาต ภิกษุ
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ทั้งหลายฉันเนื้อชาง ประชาชนจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเชื้อสายศากยบุตรจึงไดฉันเนื้อชางเลา เพราะชางเปนราชพาหนะ ถา
พระเจาอยูหัวทรงทราบ คงไมทรงเลื่อมใสตอพระสมณะเหลานั้นเปนแน ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ทรงบัญญัติหามภิกษุ
ทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงฉันเนื้อชาง รูปใดฉัน ตองอาบัติ
ทุกกฏ.
พระพุทธบัญญัติหามฉันเนื้อมา
สมัยตอมา มาหลวงตายมาก สมัยนั้นอัตคัดอาหาร ประชาชนพากันบริโภค
เนื้อมา และถวายแกภิกษุผูเที่ยวบิณฑบาต ภิกษุทั้งหลายฉันเนื้อมา ประชาชน
จึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเชื้อสายศากยบุตรจึงได
ฉันเนื้อมาเลา เพราะมาเปนราชพาหนะ ถาพระเจาอยูหัวทรงทราบ คงไมทรง
เลื่อมใสตอพระสมณะเหลานั้นเปนแน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา ๆ ทรงบัญญัติหามภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุไมพึงฉันเนื้อมา รูปใดฉัน ตองอาบัติทุกกฏ.
พระพุทธบัญญัติหามฉันเนื้อสุนัข
สมัยตอมา ถึงคราวอัตคัดอาหาร ประชาชนพากันบริโภคเนื้อสุนัข
และถวายแกพวกภิกษุผูเที่ยวบิณฑบาต ภิกษุทั้งหลายฉันเนื้อสุนัข ประชาชน
จึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเชื้อสายศากยบุตรจึงได
ฉันเนื้อสุนัขเลา เพราะสุนัขเปนสัตวนาเกลียด นาชัง ภิกษุทั้งหลายกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ทรงบัญญัติหามภิกษุทั้งหลายวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงฉันเนื้อสุนัข รูปใดฉัน ตองอาบัติ ทุกกฏ.
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พระพุทะบัญญัติหามฉันเนื้องู
สมัยตอมา ถึงคราวอัตคัดอาหาร ประชาชนพากันบริโภคเนื้องู และ
ถวายแกพวกภิกษุผูเที่ยวบิณฑบาต ภิกษุทั้งหลายฉันเนื้องู ประชาชนจึงเพง
โทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเชื้อสายศากยบุตรจึงไดฉันเนื้องู
เลา เพราะงูเปนสัตวนาเกลียดนาชัง แมพระยานาคชื่อสุปสสะก็เขาไปใน
พุทธสํานัก ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ไดกราบทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาคเจาวา พระพุทธเจาขา บรรดานาคที่ไมมี
ศรัทธา ไมเลื่อมใสมีอยู มันคงเบียดเบียนพวกภิกษุจํานวนนอยบาง ขอประทานพระวโรกาส พระพุทธเจาขา ขอพระคุณเจาทั้งหลายโปรดกรุณาอยูฉัน
เนื้องู ลําดับนั้นพระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจงใหพระยานาคสุปสสะเห็นแจง
สมาทาน อาจหาญ ราเริงดวยธรรมีกถา ครั้นพระยานาคสุปสสะอันพระผูมี
พระภาคเจาทรงใหเห็นแจงสมาทาน อาจหาญ ราเริงดวยธรรมีกถาแลวถวาย
บังคมพระผูมีพระภาคเจาทําประทักษิณกลับไป.
ลําดับนั้น พระผูม ีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปน
เคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุไมพึงฉันเนื้องู รูปใดฉัน ตองอาบัติทุกกฏ.
พระพุทธบัญญัติหามฉันเนื้อราชสีห
สมัยตอมา พวกพรานฆาราชสีหแลวบริโภคเนื้อราชสีห และถวายแก
พวกภิกษุผูเที่ยวบิณฑบาต พวกภิกษุฉันเนื้อราสีหแลวอยูในปา ฝูงราชสีหฆา
พวกภิกษุเสีย เพราะไดกลิ่นเนื้อราชสีห ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา ๆ ทรงบัญญัติหามภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุไมพึงฉันเนื้อราชสีห รูปใดฉัน ตองอาบัติทุกกฏ.
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พระพุทธบัญญัติหามฉันเนื้อเสือโครง
สมัยตอมา พวกพรานฆาเสือโครงแลวบริโภคเนื้อเสือโครงและถวาย
แกพวกภิกษุผูเที่ยวบิณฑบาต พวกภิกษุฉันเนื้อเสือโครงแลวอยูในปา เหลาเสือ
โครงฆาพวกภิกษุเสียเพราะไดกลิ่นเนื้อเสือโครง ภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ทรงบัญญัตหิ ามภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุไมพึงฉันเนื้อเสือโครง รูปใดฉัน ตองอาบัติทุกกฏ.
พระพุทธบัญญัติหามฉันเนื้อเสือเหลือง
สมัยตอมา พวกพรานฆาเสือเหลือง แลวบริโภคเนื้อเสือเหลืองและ
ถวายแกพวกภิกษุผูเที่ยวบิณฑบาต พวกภิกษุฉันเนื้อเสือเหลืองแลวอยูในปา
เหลาเสือเหลืองฆาพวกภิกษุเสีย เพราะไดกลิ่นเนื้อเสือเหลือง ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ทรงบัญญัติหามภิกษุทั้งหลายวา ดู
กอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงฉัน เนื้อเสือเหลือง รูปใดฉัน ตองอาบัติทุกกฏ.
พระพุทธบัญญัติหามฉันเนื้อหมี
สมัยตอมา พวกพรานฆาหมีแลวบริโภคเนื้อหมี และถวายแกพวก
ภิกษุผูเที่ยวบิณฑบาต พวกภิกษุฉันเนื้อหมีแลวอยูในปา เหลาหมีฆาพวกภิกษุ
เสียเพราะไดกลิ่นเนื้อหมี ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจาๆ
ทรงบัญญัติหามภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงฉันเนื้อหมี
รูปใดฉัน ตองอาบัติทุกกฏ.
พระพุทธบัญญัติหามฉันเนื้อเสือดาว
สมัยตอมา พวกพรานฆาเสือดาวแลวบริโภคเนื้อเสือดาว และถวาย
แกพวกภิกษุผูเที่ยวบิณฑบาต พวกภิกษุฉันเนื้อเสือดาวแลวอยูในปา เหลา
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เสือดาวฆาพวกภิกษุเสีย เพราะไดกลนเนื้อเสือดาว ภิกษุทงั้ หลายกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ทรงบัญญัติหามภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุไมพึงฉันเนื้อเสือดาว รูปใดฉัน ตองอาบัติทุกกฏ.
สุปปยภาณวาร ที่ ๒ จบ
เรื่องพราหมณถวายยาคูและขนมปรุงดวยน้ําหวาน
[๖๑] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในพระนครพาราณสี
ตามพระพุทธาภิรมยแลวเสด็จพระพุทธดําเนินมุงไปทางอันธกวินทะชนบท
พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๑,๒๕๐ รูป คราวนั้นประชาชนชาวชนบทบรรทุกเกลือบาง น้ํามันบาง ขาวสารบาง ของควรเคี้ยวบาง เปนอันมาก
มาในเกวียน เดินติดตามภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประมุขมาขางหลัง ๆ
ดวยตั้งใจวา ไดโอกาสเมื่อใดจักทําภัตตาหารถวายเมื่อนั้น อนึ่ง คนกินเดน
ประมาณ ๕๐๐ คนก็พลอยเดินติดตามไปดวย ครั้นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จ
พระพุทธดําเนินผานระยะทางโดยลําดับเสด็จถึงอันธกวินทชนบท.
ขณะนั้นพราหมณคนหนึ่ง ยังหาโอกาสไมได จึงดําริในใจวาเราเดิน
ติดตามภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขมากวา ๒ เตือนแลว ดวยหมายใจวา
ไดโอกาสเมื่อใด จักทําภัตตาหารถวายเมื่อนั้น แตก็หาโอกาสไมได อนึ่ง เรา
ตัวคนเดียวและยังเสียประโยชนทางฆราวาสไปมาก ไฉนหนอ เราพึงตรวจดู
โรงอาหารสิ่งใดไมมีในโรงอาหาร เราพึงตกแตงสิ่งนั้นถวาย แลวจึงตรวจดู
โรงอาหารมิไดเห็นมีของ ๒ สิ่ง คือยาคู ๑ ขนมปรุงดวยน้ําหวาน ๑ จึงเขาไป
หาทานพระอานนทถึงสํานัก ครั้นแลวไดกราบเรียนคํานี้แดทานพระอานนทวา
ขาแตพระคุณเจาอานนท ขาพเจาหาโอกาสในที่นี้ไมไดจึงไดดําริในใจวา ตน
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เดินติดตามภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประมุขมากวา ๒ เตือนแลว ดวยหมาย
ใจวาไดโอกาสเมื่อใดจักทําภัตตาหารถวายเมื่อนั้น แตก็หาโอกาสไมได อนึ่ง
ตนตัวคนเดียวและยังเสียประโยชนทางฆราวาสของตนไปมาก ไฉนหนอตนพึง
ตรวจดูโรงอาหาร สิ่งใดไมมีในโรงอาหาร พึงตกแตงสิ่งนั้นถวาย ดังนี้ ขา
แดพระคุณเจาอานนทขาพเจานั้นตรวจดูโรงอาหาร มิไดเห็นมีของ ๒ สิ่ง คือ
ยาคู ๑ ขนมปรุงดวยน้ําหวาน ๑ ถาขาพเจาตกแตงยาคู และขนมปรุงดวยน้ํา
หวานถวาย ทานพระโคดมจะพึงรับของขาพเจาไหม เจาขา ?.
ทานพระอานนทกลาววา ดูกอ นพราหมณ ถาเชนนั้นฉันจักทูลถาม
พระผูมีพระภาคเจา ดังนี้ แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจาทันที.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนอานนท ถาเชนนั้นพราหมณจงตก
แตง ถวายเถิด.
ทานพระอานนท บอกพราหมณวา ดูกอนพราหมณ ถาเชนนั้นทาน
ตกแตงถวายไดละ.
พราหมณนั้น จึงตกแตงยาคูและขนมปรุงดวยน้ําหวานมากมายโดยผาน
ราตรีนั้น แลวนอมเขาไปถวายแดพระผูมีพระภาคเจากราบทูลวา ขอทานพระ
โคดมโปรดกรุณรับยาคูและขนมปรุงดวยน้ําหวานของขาพระพุทธเจาดวยเถิด.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นพราหมณ ถาเชนนั้นเธอจงถวาย
แกภิกษุทั้งหลาย ๆ รังเกียจไมรับ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย พวกเธอจงรับประเคนฉันเถิด.
พราหมณนั้นจึงอังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข ดวยยาคู
และขนมปรุงดวยน้ําหวานมากมายดวยมือของตน จนยังพระผูมีพระภาคเจาผู
เสวยเสร็จลางพระหัตถแลว ทรงนําพระหัตถออกจากบาตร ใหหามภัตรแลว
จึงนั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
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ขาวยาคูมีคุณ ๑๐ อยาง
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้กะพราหมณนั้น ผูนั่งอยู ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่งวา ดูกอนพราหมณ ขาวยาคูมีคุณ ๑๐ อยางนี้ ๑๐ อยาง
เปนไฉน คือ ผูใหขาวยาคู. ชื่อวาใหอายุ ๑ ใหวรรณะ ๑ ใหสุข ๑ ใหกําลัง
๑ ใหปฏิภาณ ๑ ขาวยาคูที่ดื่มแลวกําจัดความหิว ๑ บรรเทาความระหาย ๑ ทํา
ลมใหเดินคลอง ๑ ลางลําไส ๑ ยอยอาหารใหมที่เหลืออยู ๑ ดูกอนพราหมณ
ขาวยาคูมีคุณ ๑. อยางนี้แล.
พระผูมีพระภาคเจาครั้น ไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้แลว จึงไดตรัสอนุโมทนาคาถาดังตอไปนี้:คาถาอนุโมทนา
[๖๒] ทายกใดถวายขาวยาคูโดย
เคารพตามกาล แกปฏิคาหก ผูสํารวมแลว
บริโภคโภชนะอันผูอื่นถวาย ทายกนัน้ ชื่อวา
ตามเพิ่มใหซึ่งสถานะ ๑๐ อยางแกปฏิคาหก
นั้น อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ
ยอมเกิดแกปฏิคาหกนั้น แตนั้นยาคูยอมกําจัดความหิว ความระหาย ทําลมใหเดินคลอง
ลางลําไส และยอยอาหาร ยาคูนั้นพระสุคตตรัสสรรเจริญวาเปนเภสัช เพราะเหตุนั้น
แล มนุษยชนที่ตองการสุขยั่งยืนปรารถนา
สุขที่เลิศ หรือยากไดความงามอันเพริศพริ้ง
ในมนุษย จึงควรแทเพื่อถวายขาวยาคู.
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พระพุทธานุญาตขาวยาคูและขนมปรุงดวยน้ําหวาน
[๖๓] ครั้นพระผูมีพระภาคเจาทรงอนุโมทนาแกพราหมณนั้นดวย ๓
คาถานี้แลว เสด็จลุกจากที่ประทับกลับไป.
ครั้นแลวพระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูล
นั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตขาวยาคู และขนมปรุงดวยน้ําหวาน.
เรื่องมหาอํามาตยผูเลื่อมใส
[๖๔] ประชาชนทราบขาววา พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตยาคู
และขนมปรุงดวยน้ําหวานแกภิกษุทั้งหลาย จึงตกแตงยาคูที่แขนและขนมปรุง
ดวยน้ําหวานถวายแตเชา ภิกษุทั้งหลายที่ไดรับอังคาสดวยยาคูที่แขนและขนม
ปรุงดวยน้ําหวานแตเชา ฉันภัตตาหารในโรงอาหารไมไดตามที่คาดหมาย คราว
นั้น มหาอํามาตยคนหนึ่งผูเริ่มเลื่อมใส ไดนิมนตภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปน
ประมุขเพื่อฉันในวันรุงขึ้นและไดมีความคิดวา ถากระไร เราพึงตกแตงสํารับ
มังสะ ๑,๒๕๐ ที่ เพื่อภิกษุ ๑,๒๕๐ รูป นอมเขาไปถวายภิกษุรูปละ ๑ สํารับ
แลวสั่งใหตกแตงขาทนียโภชนียาหารอันประณีตและสํารับมังสะ ๑,๒๕0 ที่ โดย
ผานราตรีนั้น แลวสั่ง ใหเจาพนักงานไปกราบทูลภัตกาลแดพระผูมีพระภาคเจา
วาถึงเวลาแลว พระพุทธเจาขา ภัตตาหารสําเร็จแลว.
ครั้นเวลาเชา พระผูมีพระภาคเจาทรงครองอันตรวาสกแลว ทรงถือ
บาตรจีวรเสด็จพระพุทธดําเนินสูนิเวศนของมหาอํามาตยผูเริ่มเลื่อมใสนั้น แลว
ประทับนั่งเหนือพระพุทธอาสนที่เขาจัดถวาย พรอมดวยพระสงฆ มหาอํามาตย
ผูเริ่มเลื่อมใสนั้น จึงอังคาสภิกษุทั้งหลายอยูในโรงอาหาร.

พระวินัยปฎก มหาวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาที่ 105

ภิกษุทั้งหลายพูดอยางนี้วา จงถวายแตนอยเถิดทาน จงถวายแตนอย
เถิดทาน.
ทานมหาอํามาตยกราบเรียนวา ทานเจาขา ขอทานทั้งหลายอยารับ
แตนอย ๆ ดวยคิดวา นี้เปนมหาอํามาตยที่เริ่มเลื่อมใส กระผมตกแตงที่ขาทนีย
โภชนียาหารไวมาก กับสํารับมังสะ ๑,๒๕0 ที่ จักนอมเขาไปถวายภิกษุรูปละ
๑ สํารับขอทานทั้งหลายกรุณารับใหพอแกความตองการเถิด เจาขา.
ภิกษุทั้งหลายวา ทาน พวกอาตมภาพรับแตนอย ๆ มิใชเพราะเหตุ
นั้นเลย แตเพราะพวกอาตมภาพไดรับอังคาสดวยยาคูที่แขน และขนมปรุง
ดวยน้ําหวานแตเชา ฉะนั้น พวกอาตมภาพจึงขอรับแตนอย ๆ.
ทันใดนั้น มหาอํามาตยผูเริ่มเลื่อมใสนั้นจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนา
วา ไฉนพระคุณเจาทั้งหลาย อันกระผมนิมนตแลวจึงไดฉันยาคูที่แขนของ
ผูอื่นเลา กระผมไมสามารถจะถวายใหพอแกความตองการหรือ แลวโกรธไม
พอใจ เพงจะหาโทษให ไดบรรจุบาตรของภิกษุทั้งหลายเต็มพลางกลาววา
ทานทั้งหลายจะฉันก็ได นําไปก็ได ครั้นแลว อังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปน
ประมุข ดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีตดวยมือของตน จนยังพระผูมีพระภาคเจาผูเสวยเสร็จแลวนําพระหัตถออกจากบาตรใหหามบัตรแลว นั่งเฝาอยู
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
พระผูมีพระภาคเจา ทรงชี้แจงแกมหาอํามาตยผูเริ่มเลื่อมใสนั้น ซึ่งนั่ง
เฝาอยู ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ใหเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวย
ธรรมีกถาแลว ทรงลุกจากที่ประทับเสด็จกลับ เมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จ
กลับไมทันนาน มหาอํามาตยผูเริ่มเลื่อมใสนั้นไดบังเกิดความรําคาญและความ
เดือดรอนวา มิใชลาภของเราหนอ ลาภของเราไมมีหนอ เราไดชั่ว แลวหนอ
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เราไมไดดีแลวหนอ เพราะเราโกรธไมพอใจ เพงจะหาโทษให ไดบรรจุ
บาตรของภิกษุทั้งหลายเต็มพลางกลาววา ทานทั้งหลายจะฉันก็ได นําไปก็ได
อะไรหนอแล เราสรางสมมาก คือ บุญหรือบาป ครั้นแลวเขาไปเฝาพระผูมี
พระภาคเจาถวายบงคมนั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง จึงกราบทูลวา พระพุทธเจาขา เมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จกลับไมทัน นาน ความรําคาญและความ
เดือนรอนไดบังเกิดแกขาพระพุทธเจา ณ ที่นั้น วา มิใชลาภของขาพระพุทธเจา
หนอ ลาภของขาพระพุทธเจาไมมีหนอ ขาพระพุทธเจาไดชั่วแลวหนอ ขาพระพุทธเจาไมไดดีแลวหนอ เพราะขาพระพุทธเจาโกรธไมพอใจ เพงจะหาโทษ
ให ไดบรรจุบาตรของภิกษุทั้งหลายเต็มพลางกลาววา ทานทั้งหลายจะฉันก็ได
นําไปก็ได อะไรหนอแล ขาพระพุทธเจาสรางสมไวมาก คือ บุญหรือบาป
ดังนี้ อะไรกันแนที่ขาพระพุทธเจาสรางสมมาก คือ บุญหรือบาป พระพุทธ
เจาขา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา อาวุโส ทานนิมนตภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข เพือ่ เจริญบุญกุศลและปติปราโมทยในวันพรุงนี้ดวยทานอัน
เลิศใค ทานชื่อวาสรางสมบุญไวมากเพราะทานอันเลิศนั้น เมล็ดขาวสุกเมล็ด
หนึ่ง ๆ ของทาน อันภิกษุรูปหนึ่ง ๆ ผูเลิศดวยคุณสมบัติอันใด รับไปแลว
ทานชื่อวาสรางสมบุญไวมาก เพราะภิกษุผูเลิศดวยคุณสมบัติอันนั้น สวรรค
เปนอันทานปรารภไวแลว.
ลําดับนั้น มหาอํามาตยผูเริ่มเลื่อมใสนั้น ไดทราบวาเปนลาภของตน
ไดดีแลว บุญมากอันคนสรางสมแลว สวรรคอนั ตนปรารภไวแลว ก็ราเริง
ดีใจลุกจากที่นั่งถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา ทําประทักษิณกลับไป.
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ประชุมสงฆทรงสอบถาม
ลําดับนั้น พระผูมพี ระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุ
เปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุทั้งหลายอันทายกนิมนตไวแหงอื่น ฉันยาคู
ที่แขนของผูอื่นจริงหรือ ?
ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
พระพุทธบัญญัติหามฉันยาคูที่แขน
พระผูมีพระภาคพุทธเจา ทรงติเตียนวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไฉน
โมฆบุรุษเหลานั้น อันทายกนิมนตไวแหงอื่น จึงไดฉัน ยาคที่แขนของผูอื่นเลา
การกระทําของพวกโมฆบุรุษนั้น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยัง
ไมเลื่อมใส. . . ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุอันทายกนิมนตไวแหงอื่น ไมพึงฉันยาคูที่แขนของผูอื่นรูปใด
ฉัน พึงปรับอาบัติตามธรรม.
เรื่องพราหนณเวลัฏฐกัจจานะถวายงลบนาออย
[๖๕] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในอันธกวินทชนบท
ตามพระพุทธาภิรมย แลวเสด็จพระพุทธดําเนินมุงไปทางพระนครราชคฤห
พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๑,๒๕๐ รูป คราวนั้น พราหมณเวลัฏฐกัจจานะ เดินทางไกลแตพระนครราชคฤหไปยังอันธกวินทชนบท พรอมดวย
เกวียนประมาณ ๕๐๐ เลมลวนบรรทุกหมองบน้ําออยเต็มทุกเลม พระผูมี
พระภาคเจาไดทอดพระเนตรเห็นเวลัฏฐกัจจานะกําลังมาแตไกล ครั้นแลว
เสด็จแวะออกจากทางประทับนั่ง ณ โคนไมแหงหนึ่ง.
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พราหมณเวลัฏฐกัจจานะ จึงเดินเขาไปถึงที่ประทับ ถวายบังคม
พระผูมีพระภาคเจา แลวไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลคํานี้
แดพระผูมีพระภาคเจาวา พระพุทธเจาขา ขาพระพุทธเจาปรารถนาจะถวาย
งบน้ําออย แกภิกษุรูป ๑ หมอ.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นกัจจานะ ถาเชนนั้น เธอจงนํา
งบนาออยมาแตเพียงหมอเดียว.
พราหมณเวลัฏฐกัจจานะทูลรับสนองพระพุทธดํารัสวา เปนอยางนั้น
พระพุทธเจาขา แลวนํางบน้ําออยมาแตหมอเดียว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
แลวไดทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาคเจาวา หมองบน้ําออย ขาพระพุทธเจานํา
มาแลว พระพุทธเจาขา ขาพระพุทธเจาจะปฏิบัติอยางไร ตอไป ?
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนกัจจานะ ถาเชนนั้น เธอจงถวาย
งบน้ําออยแกภิกษุทั้งหลาย.
พราหมณเวลัฏฐกัจจานะ ทูลรับสนองพระพุทธดํารัสวา เปนอยางนั้น
พระพุทธเจาขา แลวถวายงบน้ําออยแกภิกษุทั้งหลาย แลวไดกราบทูลคํานี้แด
พระผูมีพระภาคเจาวา งบน้ําออยขาพระพุทธเจาถวายแกภิกษุทั้งหลาย พระพุทธเจาขา แตงบน้ําออยนี้ยังเหลืออยูมาก ขาพระพุทธเจาจะปฏิบัติอยางไร
พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นกัจจานะ ถาอยางนั้น เธอจงถวาย
งบน้ําออยแกภิกษุทั้งหลายจนพอแกความตองการ.
พราหมณเวลัฏฐกัจจานะ ทูลรับสนองพระพุทธดํารัสวาเปนอยางนั้น
พระพุทธเจาขา แลว ถวายงบน้ําออยแกภิกษุทุกรูป จนพอแกความตองการ
แลวไดทูลคํานี้ แดพระผูมีพระภาคเจาวา งบน้ําออยขาพระพุทธเจาถวายแกภิกษุ
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ทั้งหลายจนพอแกความตองการแลว พระพุทธเจาขา แตงบน้ําออยนี้ยังเหลือ
อยูมาก ขาพระพุทธเจาจะปฏิบัติอยางไร พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนกัจจานะ. ถาเชนนั้น เธอจงอังคาส
ภิกษุทั้งหลายดวยงบน้ําออยใหอิ่มหนํา.
พราหมณเวลัฏฐกัจจานะทูลรับสนองพระพุทธดํารัสวา เปนอยางนั้น
พระพุทธเจาขา แลวอังคาสภิกษุทั้งหลายดวยงบน้ําออยใหอิ่มหนํา ภิกษุบาง
พวกบรรจุงบน้ําออยเต็มบาตรบาง เต็มหมอกรองน้ําบาง เต็มถุงยามบาง ครั้น
พราหมณเวลัฎฐกัจจานะอังคาสภิกษุทั้งหลายดวยงบน้ําออยใหอิ่มหนําแลวไดทูล
คํานี้แดพระผูมีพระภาคเจาวา ภิกษุทั้งหลายอันขาพระพุทธเจาอังคาสดวยงบ
น้ําออยใหอิ่มหนําแลวพระพุทธเจาขา แตงบน้ําออยนี้ยังเหลืออยูมาก ขาพระพุทธเจาจะปฏิบัติอยางไร พระพุทธเจาขา ?
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนกัจจานะ ถาเชนนั้น เธอจงใหงบ
น้ําออยแกพวกคนกินเดน.
พราหมณเวลัฎฐกจัจานะ ทูลรับสนองพระพุทธดํารัสวา เปนอยางนั้น
พระพุทธเจาขา แลวจึงใหงบน้ําออยแกพวกคนกินเดน แลวไดทูลคํานี้แด
พระผูมีพระภาคเจาวา งบน้ําออยขาพระพุทธเจาใหพวกคนกินเดนแลว พระพุทธเจาขา แตงบน้ําออยนี้ยังเหลืออยูมาก ขาพระพุทธเจาจะปฏิบัติอยางไร
พระพุทธเจาขา ?
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนกัจจานะ ถาอยางนั้น เธอจงให
งบน้ําออยแกพวกคนกินเดน จนพอแกความตองการ.
พราหมณเวลัฏฐกัจจานะ ทูลรับสนองพระพุทธดํารัสวา เปนอยางนั้น
พระพุทธเจาขา แลว จึงใหงบน้ําออยแกพวกคนกินเดน จนพอแกความตอง
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การแลวไดทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาคเจาวา งบน้ําออยขาพระพุทธเจาใหพวก
คนกินเดนจนพอแกความตองการแลว พระพุทธเจาขา แตงบน้ําออยนี้ยังเหลือ
อยูมาก ขาพระพุทธเจาจะปฏิบัติอยางไรตอไป พระพุทธเจาขา ?
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนกัจจานะ ถาเชนนั้น เธอจงเลี้ยงดู
พวกคนกินเดนใหอิ่มหนํา ดวยงบน้ําออย.
พราหมณเวลัฏฐกัจจานะ ทูลรับสนองพระพุทธดํารัสวา เปนอยาง
นั้นพระพุทธเจาขา แลวเลี้ยงดูพวกคนกินเดนใหอิ่มหนําดวยงบน้ําออย คน
กินเดนบางพวกบรรจุงบน้ําออยเต็มกระปองบาง เต็มหมอน้ําบาง หอเต็ม
ผาขาวปูลาดบาง เต็มพกบาง ครั้นพราหมณเวลัฎฐกัจจานะเลี้ยงดูพวกคนกิน
เดนไหอิ่มหนําดวยงบน้ําออย แลวทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาคเจาวา พวกคน
กินเดนอันขาพระพุทธเจาเลี้ยงดูดวยงบน้ําออยใหอิ่มหนําแลว พระพุทธเจาขา
แตงบน้ําออยนี้ยังเหลืออยูมาก ขาพระพุทธเจาจะปฏิบัติอยางไรตอไป พระ
พุทธเจาขา ?
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นกัจจานะ ทั่วโลกนี้พรอมทั้งเทวโลก
มารโลกพรหมโลก ทั่วทุกหมูสัตว พรอมทั้งสมณพราหมณเทวดาและมนุษย
เราไมเล็งเห็นบุคคลผูที่บริโภคงบน้ําออยนั้นแลวจะใหยอยไดดี นอกจากตถาคต
หรือสาวกของตถาคต ดูกอนกัจจานะ ถาเชนนั้น เธอจงทิ้งงบน้ําออยนั้นเสีย
ในสถานที่อันปราศจากของเขียงสด หรือจงเทเสียในน้ําซึ่งปราศจากตัวสัตว.
พราหมณเวลัฏฐกัจจานะ ทูลรับสนองพระพุทธดํารัสวา เปนอยางนั้น
พระพุทธเจาขา แลวเทงบน้ําออยนั้นลงในน้ําซึ่งปราศจากตัวสัตว งบน้ําออย
ที่เทลงในน้ํานั้น เดือดพลุง สงเสียงดังจิฏิจิฏิ พนไอพนควันทันที เปรียบ
เหมือนผาลที่รอนโชนตลอดวันอันบุคคลจุมลงในน้ํา ยอมเดือดพลุง สงเสียง
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ดังจิฏิจิฏิ พนไอพนควันอยู แมฉันใด งบน้ําออยที่เทลงในน้ํานั้น ยอม
เดือดพลาน สงเสียงดังจิฏิจิฏิ พนไอพนควันอยู ฉันนั้นเหมือนกัน.
พราหมณเวลัฏฐกัจจานะ สลดใจ บังเกิดโลมชาติชชู นทันที แลว
เขาไปในพุทธสํานัก ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา นั่งอยู ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง.
ทรงแสดงอนุปุพพิกถาและจตุราริยสัจ
เมื่อพราหมณเวลัฏฐกัจจานะนั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงแสดงอนุปุพพิกถา คือ ทรงประกาศ ทานกถา สีลกถา
สัคคกถา ซึ่งโทษแหงกามอันต่ําทรามอันเศราหมอง และอานิสงสในความ
ออกจากกาม เมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวาพราหมณเวลัฏฐกัจจานะมีจิตสงบ มีจิตออน มีจิตปลอดจากนิวรณ มีจิตเบิกบาน มีจิตผองใสแลว จึงทรงประกาศพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจาทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดง
ดวยพระองคเอง คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ดวงตาเห็นธรรมปราศจาก
ธุลี ปราศจากมลทินไดเกิดแกพราหมณเวลัฏฐกัจจานะ ณ ที่นั่งนั้นแลวา สิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเปนธรรมดา
ดุจผาสะอาดปราศจากมลทิน ควรไดรับน้ํายอมเปนอยางดีฉะนั้น ครั้นพราหมณ
เวลัฏฐกัจจานะไดเห็นธรรมแลว ไดบรรลุธรรมแลว ไดรูธรรมแจมแจงแลว
มีธรรมอันหยังลงแลว ขามความสงสัยไดแลว ปราศจากถอยคําแสดงความ
สงสัยแลว ถึงความเปนผูแกลวกลา ไมตองเชื่อผูอื่น ในคําสอนของพระศาสดา
ไดทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาคเจาวา ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก พระพุทธเจาขา ภาษิตของพระองคไพเราะนัก พระพุทธเจาขา พระผูมีพระภาคเจา
ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายอยางนี้ เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ํา
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เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปในที่มืด ดวยตั้งใจ
วา คนมีจักษุจักเห็นรูป ดังนี้ ขาพระพุทธเจานี้ ขอถึงพระผูมีพระภาคเจา
พระธรรมและพระสงฆวาเปนสรณะ ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดทรงจําขา
พระพุทธเจาวา เปนอุบาสกผูมอบชีวิตถึงสรณะ จําเติมแตวันนี้เปนตนไป.
พระพุทธานุญาตงบน้ําออย
[๖๖] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาเสด็จพระพุทธดําเนินผานระยะ
ทางโดยลําดับ เสด็จถึงพระนครราชคฤหแลว ทราบวา พระผูมีพระภาคเจา
ประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร อันเปนสถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต
เขตพระนครราชคฤหนั้น ครั้งนั้น ในพระนครราชคฤหมีงบน้ําออยมาก ภิกษุ
ทั้งหลายรังเกียจวา ผูไมอาพาธ จึงไมฉันงบน้ําออย แลวกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตงบน้ําออยแกภิกษุผูอาพาธ และงบน้าํ ออยละลายน้ําแกภิกษุผูไม
อาพาธ.
ทรงรับอาคารพังแรม
[๖๗] ครั้นเมื่อพระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในพระนครราชคฤห
ทามพระพุทธาภิรมยแลว เสด็จพระพุทธดําเนินมุงไปทางตําบลบานปาฏลิพรอม
ดวยภิกษุสงฆหมูใหญจําหวน ๑,๒๕๐ รูป เสด็จพระพุทธดําเนินผานระยะทาง
โดยลําดับถึงตําบลบานปาฏลิแลว อุบาสกอุบาสิกาชาวตําบลบานปาฏลิไดทราบ
ขาววา พระผูมีพระภาคเจาเสด็จถึงตําบลบานปาฏลิแลว จึงพากันเขาไปเฝา
ณ พลับพลาที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวนั่งอยู ณ ทีค่ วรสวน
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ขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจงใหอุบาสกอุบาสิกาชาวตําบลบานปาฏลิผู
นั่งอยู ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่งเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถา.
ครั้นอุบาสก อุบาสิกาชาวตําบลบานปาฏลิอันพระผูมีพระภาคเจาชี้แจง
ใหเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถาแลว ไดกราบทูลคํานี้
แดพระผูมีพระภาคเจาวา ขอพระผูมีพระภาคเจาพรอมดวยภิกษุสงฆ โปรด
ทรงรับอาคารพักแรมของพวกขาพระพุทธเจา พระพุทธเจาขา พระผูมีพระภาคเจาทรงรับโดยดุษณีภาพ ครั้นอุบาสกอุบาสิกาชาวตําบลบานปาฏลิทราบ
การทรงรับของพระผูมีพระภาคเจาแลว จึงลุกจากที่นั่งถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา ทําประทักษิณแลวพากันเดินไปทางอาคารพักแรม ปูลาดดาดเพดาน
ทั่วอาคารพักแรมทุกแหง จัดอาสนะ ตั้งหมอน้ํา ตามแระทีปน้ํามัน แลว
พากันเขาไปยังพลับพลาที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา ไดยืนอยู ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง พวกเขายืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูลคํา
นี้แดพระผูมีพระภาคเจาวา พระพุทธเจาขา พวกขาพระพุทธเจาปูลาดดาด
เพดานอาคารพักแรมทุกแหง จัดอาสนะ ตั้งหมอน้ํา ตามประทีปน้ํามันไวแลว
พระผูมีพระภาคเจายอมทรงทราบกาล อันควรในบัดนี้ พระพุทธเจาขา.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงครองอันตรวาสก ทรงถือบาตร
จีวรแลว เสด็จไปทางอาคารพักแรมพรอมกับภิกษุสงฆ ทรงชําระพระบาทยุดล
แลวเสด็จเขาสูอาคารพักแรม ประทับนั่งพิงเสากลางผินพระพักตรไปทางทิศ
ตะวันออก แมภิกษุสงฆเลาก็ลางเทาแลว เขาสูอาคารพักแรม นั่งพิงฝาดาน
ตะวันตก ผินหนาไปทางทิศตะวันออก หอมลอมพระผูมีพระภาคเจา แม
อุบาสกอุบาสิกาชาวตําบลบานปาฏลิก็ลางเทาแลวเขาสูอาคารพักแรม นัง่ พิงฝา
ดานตะวันออก ผินหนาไปทางตะวันตก หอมลอมพระผูมีพระภาคเจา.
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ขณะนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสเทศนาโปรดอุบาสก อุบาสิกา ชาว
ตําบลบานปาฏลิ ดังตอไปนี้:โทษแหงศีลวิบัติ ๕ ประการ
[๖๘] ดูกอนคหบดีทั้งหลาย โทษแหงศีลวิบัติของคนทุศีลมี ๕
ประการเหลานี้ ๕ ประการเปนไฉน ? ดูกอนคหบดีทั้งหลาย คนทุศีล ผูมีศีล
วิบัติในโลกนี้ ยอมเขาถึงความเสื่อมแหงโภคทรัพยใหญหลวง เพราะเหตุแหง
ความประมาท นี้เปนโทษขอที่ ๑ แหงศีลวิบัติ ของตนทุศีล.
ดูกอนคหบดีทั้งหลาย อนึ่ง โทษขออื่นยังมีอีก ชื่อเสียงอันลามก
ของตนทุศีล ผูมีศีลวิบัติยอมเฟองพุงไป นี้เปนโทษขอที่ ๒ แหงศีลวิบัติ
ของคนทุศีล.
ดูกอนคหบดีทั้งหลาย อนึ่ง โทษขออื่นยังมีอีก คนทุศลี ผูมีศีลวิบตั ิ
เขาไปหาบริษัทใด ๆ เชน ขัตติยบริษัท พราหมณบริษัท คหดีบริษัท
สมณบริษัท ยอมเปนผูครั่นคราม ขวยเขินเขาไปหาบริษัทนั้น ๆ นี้เปนโทษ
ขอที่ ๓ แหงศีลวิบัติ ของคนทุศีล.
ดูกอนคหบดีทั้งหลาย อนึ่ง โทษขออื่นยังมีอีก คนทุศีล ผูมีศีลวิบตั ิ
ยอมเปนผูหลงทํากาละ นี้เปนโทษขอที่ ๔ แหงศีลวิบัติ ของคนทุศีล.
ดูกอนคหบดีทั้งหลาย อนึ่ง โทษขออื่นยังมีอีก คนทุศลี ผูมีศีลวิบตั ิ
เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก ยอมเขาถึง อบาย ทุคติ วินิบาต นรก นี้เปน
โทษขอที่ ๕ แหงศีลวิบัติ ของคนทุศีล.
ดูกอนคหบดีทั้งหลาย โทษแหงศีลวิบัติของคนทุศีล มี ๕ ประการ
นี้แล.
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อานิสงสแหงศีลสมบัติ ๕ ประการ
[๖๙] ดูกอนคหบดีทั้งหลาย อานิสงสแหงศีลสมบัติของคนมีศีลมี ๕
ประการเหลานั้น ๕ ประการเปนไฉน ? ดูกอนคหบดีทั้งหลาย คนมีศีล ถึง
พรอมดวยศีลในโลก ยอมไดกองโภคทรัพยใหญหลวง เพราะเหตุแหงความ
ไมประมาท นี้เปนอานิสงสขอที่ ๑ แหงศีลสมบัติ ของคนมีศีล.
ดูกอนคหบดีทั้งหลาย อนึ่ง อานิสงสขออื่นยังมีอีก ชือ่ เสียงอันดีงาม
ของคนมีศีล ถึงพรอมดวยศีล ยอมเฟองฟุงไป นี้เปนอานิสงสขอที่ ๒ แหง
ศีลสมบัติ ของคนมีศีล.
ดูกอนคหบดีทั้งหลาย อนึ่ง อานิสงสขออื่นยังมีอีก คนมีศีลถึงพรอม
ดวยศีล เขาไปหาบริษัทใด ๆ เชน ขัตติยบริษัท พราหมณบริษัท คหบดีบริษัท สมณบริษัท ยอมเปนผูแกลวกลา ไมขวยเขินเขาไปหาบริษัทนั้น ๆ
นี้เปนอานิสงสขอที่ ๓ แหงศีลสมบัติ ของคนมีศีล.
ดูกอนคหบดีทั้งหลาย อนึ่ง อานิสงสขออื่นยังมีอีก คนมีศีลถึงพรอม
ดวยศีล ยอมไมหลงทํากาละ นี้เปนอานิสงสขอที่ ๔ แหงศีลสมบัติ ของคน
มีศีล.
ดูกอนคหบดีทั้งหลาย อนึ่ง อานิสงสขออื่นยังมีอีก คนมีศีลถึงพรอม
ดวยศีล เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค นี้เปน
อานิสงสขอที่ ๕ แหงศีลสมบัติ ของคนมีศีล.
ดูกอนคหบดีทั้งหลาย อานิสงสแหงศีลสมบัติ ของคนมีศีล มี ๕
ประการ นีแ้ ล.
[๗๐] ครั้นพระผูม ีพระภาคเจาทรงชี้แจง ใหอุบาสกอุบาสิกาของ
ตําบลบานปาฏลิเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถาจนดึกดื่นแลว
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ทรงสงกลับดวยรับสั่งวา ดูกอนคหบดีทั้งหลาย ราตรีจวนสวางแลว บัดนี้
พวกเธอจงรูกาลที่จะกลับเถิด อุบาสกอุบาสิกาชาวตําบลบานปาฏลิ รับสนอง
พระพุทธดํารัสวา พระพุทธเจาขา แลวลุกจากที่นั่ง ถวายบังคมพระผูมีพระ
ภาคเจา ทําประทักษิณแลวพากันกลับ ครั้นอุบาสกอุบาสิกาชาวตําบลบาน
ปาฏลิกลับไปไมทันนาน พระผูมีพระภาคเจาไดเสด็จเขาสุญญาคารแลว.
เรื่องสุนีธะวัสสการะมหาอํามาตย
[๗๑] ก็โดยสมัยนั้นแล มหาอํามาตยแหงมคธรัฐ ๒ ทานชื่อ สุนธี ะ ๑
วัสสการะ ๑ กําลังจัดการสรางพระนคร ณ ตําบลบานปาฏลิ เพื่อปองกันชาว
วัชชี พระผูมีพระภาคเจาทรงตื่นบรรทมในเวลาปจจุสมัยแหงราตรี ไดทรง
เล็งทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลว งวิสัยของมนุษย ทอดพระเนตรเห็นเทวดาเปนอัน
มากกําลังยึดถือที่ดินในตําบลบานปาฏลิ คือ ในประเทศที่ใด พวกเทวดามี
ศักดิ์ใหญยึดถือที่ดิน พวกเจาและราชมหาอํามาตยผูมีศักดิ์สูง ๆ ตางก็นอมจิต
เพื่อสรางนิเวศนลงในประเทศที่นั้น ในประเทศที่ใด พวกเทวดาที่มีศักดิ์ชั้น
กลางยึดถือที่ดิน พวกเจาและราชมหาอํามาตยที่มีศักดิ์ชั้นกลาง ๆ ตางก็นอมจิต
เพื่อสรางนิเวศนลงในประเทศที่นั้น ในประเทศที่ใด เทวดาที่มีศักดิ์ชั้นต่ํายึด
ถือที่ดิน พวกเจาและราชมหาอํามาตยชั้นต่ํา ๆ ตางก็นอมจิตเพื่อสรางนิเวศน
ลงในประเทศที่นั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงรับสั่งถามทานพระอานนทวา ดูกอน
อานนท พวกไหนกําลังสรางนครลงที่ตําบลบานปาฏลิ.
อ. มหาอํามาตยแหงมคธรัฐ ชื่อ สุนีธะ ๑ วัสสการะ ๑ กําลังสราง
นครลงที่ตําบลบานปาฏลิ เพื่อปองกันชาววัชชี พระพุทธเจาขา.

พระวินัยปฎก มหาวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาที่ 117

ภ. ดูกอนอานนท สุนีธะ กับ วัสสการะ ๒ มหาอํามาตยแหงมคธ
รัฐกําลังสรางนครลงในตําบลบานปาฏลิ เพื่อปองกันชาววัชชีเหมือนไดปรึกษา
กับพวกเทพเจาชั้นดาวดึงส ฉะนั้น อานนท เมื่อเวลาปจจุสมัยแหงราตรีนี้
เราลุกขึ้น ไดเล็งทิพจักขุอันบริสุทธิ์ลวงวิสัยของมนุษย เห็นพวกเทวดาเปนอัน
มากกําลังยึดถือที่ดินในตําบลบานปาฏลิ คือ ในประเทศที่ใด พวกเทวดามี
ศักดิ์สูง ๆ ยึดถือที่ดินพวกเจาและราชมหาอํามาตยผูมีศักดิ์สูง ๆ ตางก็นอมจิต
เพื่อสรางนิเวศนลงในประเทศที่นั้น ในประเทศที่ใด เทวดามีศักดิ์ชั้นกลาง ๆ
ยึดถือที่ดิน พวกเจาและราชมหาอํามาตยผูมีศักดิ์ชั้นกลาง ๆ ตางก็นอมจิตเพื่อ
สรางนิเวศนลงในประเทศที่นั้น ในประเทศที่ใด เทวดาผูมีศักดิ์ชั้นต่ํา ๆ ยึดถือ
ที่ดิน พวกเจาและราชมหาอํามาตยผูมีศักดิ์ชั้นต่ํา ๆ ตางก็นอมจิตเพื่อสราง
นิเวศนลงในประเทศที่นั้น อานนท ตลอดสถานที่อันเปนยานชุมนุมแหง
อารยชน และเปนทางคาขาย พระนครนี้ จักเปนพระนครชั้นเอก เปนทําเล
คาขาย ชื่อปาฏลิบุตร และเมืองปาฏลิบุตรจักบังเกิดอันตราย ๓ ประการ คือ
บังเกิดแตไฟ ๑ บังเกิดแตน้ํา ๑ บังเกิดแตภายใน คือ แตกสามัคคีกัน ๑.
[๗๒] ครั้งนั้น ทานสุนีธะมหาอํามาตยและทานวัสสการะมหาอํามาตย
แหงมคธรัฐ พากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ครั้นแลวไดทูลปราศรัยกับ
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นผานการปราศรัยพอใหเปนที่บันเทิง เปนที่ระลึกถึง
กันไปแลว ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูลอาราธนา
พระผูมีพระภาคเจาวา ขอทานพระโคดม พรอมดวยภิกษุสงฆ จงทรงพระกรุณาโปรดรับภัตตาหารของขาพระพุทธเจาทั้งหลาย เพื่อเจริญกุศลและปติ
ปราโมทยในวันนี้ดวยเถิดพระพุทธเจาขา พระผูมีพระภาคเจาทรงรับอาราธนา
โดยดุษณีภาพ ครั้นสุนธี ะมหาอํามาตยและวัสสการะมหาอํามาตย ทราบพระ-
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อาการที่ทรงรับอาราธนาแลว ลุกจากที่นั่งกลับไป ครั้นตกแตงของเคี้ยวของ
ฉันอันประณีตแลว ใหเจาหนาที่ไปกราบทูลภัตกาลแดพระผูมีพระภาคเจาวา
ถึงเวลาแลว ทานพระโคดม ภัตตาหารเสร็จแลว.
ครั้งนั้นเปนเวลาเชา พระผูมีพระภาคเจาทรงครองอันตรวาสก ทรง
ถือบาตรจีวรเสด็จพระพุทธดําเนินไปทางสถานที่อังคาส ของสองมหาอํามาตย
แหงมคธรัฐครั้นถึงแลวประทับนั่งเหนือพระพุทธอาสนที่เขาจัดถวาย พรอม
ดวยภิกษุสงฆ ครั้งสองมหาอํามาตยอังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข
ดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีต ดวยมือของตน จนยังพระผูมีพระภาคเจา
ผูเสวยเสร็จแลวทรงนําพระหัตถออกจากบาตร ใหหามภัตรแลว ไดนั่งอยู ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีjพระภาคเจาทรงอนุโมทนาแกสองหาอํามาตยนั้น
ดวยพระคาถาเหลานั้น วาดังนี้:คาถาอนุโมทนา
[๗๓] บัณฑิตชาติอยูในประเทศใด
เลี้ยงดูทานผูมีศีล ผูสํารวม ประพฤติพรหมจรรยในประเทศนั้น และไดอุทิศทักษิณาแก
เหลาเทพดาผูสถิตในสถานที่นั้นเทพดาเหลา
นั้นอันบัณฑิตชาติบูชาแลว ยอมบูชาตอบ
อันบัณฑิตชาตินับถือแลวยอมนับถือตอบ
ซึ่งบัณฑิตชาตินั้น แตนั้น ยอมอนุเคราะห
บัณฑิตชาตินั้น ดุจมารดาอนุเคราะหบุตรผู
เกิดแตอก ฉะนั้น คนทีเ่ ทพดาอนุเคราะห
แลว ยอมพบเห็นแตสิ่งที่เจริญทุกเมื่อ.
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[๗๔] ครั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุโมทนาแกสองมหาอํามาตย
ดวยพระคาถาเหลานี้แลว ทรงลุกจากพระพุทธอาสนเสด็จกลับ สองมหาอํามาตยจึงตามสงเสด็จพระผูมีพระภาคเจา ไปทางเบื้องพระปฤษฎางคดวยความ
ประสงควา วันนี้ พระสมณโคดมจักเสด็จออกทางประตูดานใด ประตูดาน
นั้นจักมีนามวา ประตูพระโคดม จักเสด็จขามแมน้ําคงคาโดยทาใด ทานั้น
จักมีนามวา ทาพระโคดม ตอมาประตูที่พระผูมีพระภาคเจาเสด็จพระพุทธ
ดําเนินผานไปนั้น ไดปรากฏนามวา ประตูพระโคดม
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาเสด็จพระพุทธดําเนินไปทางแมน้ําคงคา
ก็เวลานั้น แมน้ําคงคากําลังเปยม น้ําเสมอตลิ่ง พอกาดื่มกินได คนทั้งหลาย
ใครจะไปจากฝงนี้สูฝงโนน ตางก็หาเรือ ตางก็หาแพ ตางก็ผูกแพลูกบวบ
พระผูมีพระภาคเจาไดทอดพระเนตรเห็นคนเหลานั้นตางก็พากันหาเรือ หาแพ
ผูกแพลูกบวบ ประสงคจะขามจากฝงนี้ไปสูฝงโนน จึงไดทรงอันตรธาน ณ
ฝงนี้แหงแมน้ําคงคา ไปปรากฏ ณ ฝงโนนพรอมกับภิกษุสงฆ ดุจบุรุษมีกําลัง
เหยียดแขนที่คู หรือคูแขนที่เหยียด ฉะนั้น.
ครั้งนั้น พระผูมพี ระภาคเจาทรงทราบความขอนี้แลว จึงทรงเปลง
พระอุทานนี้ในเวลานั้น วาดังนี้:ชนเหลาใดจะขามแมน้ําที่หวงลึก
ชนเทลานั้นตองสรางสะพานแลวสละสระ
นอยเสีย จึงขามสถานอันลุมเต็มดวยน้ําได
สวนคนที่จะขามแมน้ํานอยนี้ ก็ผูกแพขาม
ไปได แตพวกคนมีปญญา เวนแพเสียก็ขาม
ได.
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ทรงแสดงจตุราริยสัจ
[๗๕] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาเสด็จพระพุทธดําเนินเขาไปทาง
ตําบลบานโกฏิ ทราบวาพระองคประทับอยูที่ตําบลบานโกฏินั้น.
ณ ทีน่ ั้นแลพระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะพระภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เราและพวกเธอเรรอนทองเที่ยวไป ตลอดกาลนานอยางนี้ เพราะไม
ไดตรัสรู ไมไดแทงตลอดอริยสัจ ๔ อริยสัจ ๔ อะไรบาง ? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เราและพวกเธอเรรอนทองเที่ยวไปตลอดกาลนานอยางนี้ เพราะไมไดตรัสรู
ไมไดแทงตลอดทุกขอริยสัจ. . . ทุกขสมุทยอริยสัจ. . . ทุกขนิโรธอริยสัจ. . . ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ทุกขอริยสัจ ทุกขมุทยอริยสัจ ทุกขนิโรธอริยสัจ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้นั้น อันเราและ
พวกเธอไดตรัสรูแลว ไดแทงตลอดแลว ตัดตัณหาในภพไดขาดแลว ตัณหา
ที่จะนําไปเกิดก็สิ้นแลว บัดนี้ ไมมกี ารเกิดอีกตอไป.
นิคมคาถา
[๗๖] เพราะไมเห็นอริยสัจ ๔ ตาม
เปนจริง จึงตองทองเที่ยวไปในชาตินั้น ๆ
ตลอดเวลานาน อริยสัจเหลานั้นนั่น เราและ
พวกเธอไดเห็นแลว ตัณหาที่จะนําไปเกิด
เราและพวกเธอไดถอนขึ้นแลว รากแหง
ทุกข เราและพวกเธอไดตัดขาดแลว บัดนี้
ไมมีการเกิดอีก.
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เรื่องเจาลิจฉวีชาวพระนครเวสาลี
[๗๗] นางอัมพปาลีหญิงงามเมืองไดทราบขาววา พระผูมีพระภาคเจาเสด็จมาโดยลําดับถึงตําบลบานโกฏิแลว จึงใหจัดยวดยานที่งาม ๆ แลวขึ้น
สูยวดยานที่งาม ๆ มียวดยานที่งาม ๆ ออกไปจากพระนครเวสาลี เพื่อเฝา
พระผูมีพระภาคเจา ไปดวยยวดยานตลอดพื้นที่ที่ยวดยานจะไปได แลวลง
จากยวดยานเดินดวยเทาเขาไปถึงพุทธสํานัก ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา
แลว ไดนั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจงใหนาง
เห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริงดวยธรรมีกถา ครั้นนางอัมพปาลีคณิกา
อันพระผูมีพระภาค เจาทรงชี้แจงใหเห็นแจงสมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวย
ธรรมีกถาแลว ไดกราบทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาคเจาวา ขอพระผูมีพระภาค
เจาพรอมดวยภิกษุสงฆ ทรงพระกรุณาโปรดรับภัตตาหารของหมอมฉันเพื่อ
เจริญบุญกุศลและปติปราโมทยในวันพรุงนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงรับอาราธนา
โดยดุษณีภาพ ครั้นนางทราบพระอาการที่ทรงรับอาราธนาแลว ลุกจากที่นั่ง
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา ทําประทักษิณกลับไป.
พวกเจาลิจฉวีชาวพระนครเวสาลี ไดทรงสดับขาววา พระผูมีพระภาคเจาเสด็จมาโดยลําดับ ถึงตําบลบานโกฏิแลว จึงพากันจัดยวดยานที่งาม ๆ
เสด็จขึ้นสูยวดยานที่งาม ๆ ออกไปจากพระนครเวสาลี เพื่อเฝาพระผูมีพระ
ภาคเจา เจาลิจฉวีบางพวกเขียว คือ มีพระฉวีเขียว ทรงวัตถาลังการเขียว
บางพวกเหลือง คือ มีพระฉวีเหลือง ทรงวัตถาลังการเหลือง บางพวกแดง
คือ มี พระฉวีแดง ทรงวัตถาลังการแดง บางพวกขาว คือ มีพระฉวีขาว ทรง
วัตถาลังการขาว.
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ขณะนั้น นางอัมพปาลีคณิกา ทําใหงอนรถกระทบงอนรถ แอก
กระทบแอก ลอกระทบลอ เพลากระทบเพลา ของเจาลิจฉวีหนุม ๆ เจาลิจฉวีเหลานั้นจึงไดตรัสถามนางวา แมอมั พปาลี เหตุไฉนเธอจึงไดทําใหงอนรถ
กระทบงอนรถ แอกกระแทกแอก ลอกระแทกลอ เพลากระทบเพลา ของ
เจาลิจฉวีหนุม ๆ ของพวกเราเลา.
อัม. จริงอยางนั้น พะยะคะ เพราะหมอมฉันไดนิมนตภิกษุสงฆมี
พระพุทธเจาเปนประมุข เพื่อเจริญบุญกุศลและปติปราโมทยในวันพรุงนี้.
ลจ. แมอัมพปาลี เธอจงใหภัตตาหารมื้อนี้แกพวกฉัน ดวยราคาแสน
กษาปณเถิด.
อัม. แมวาฝาพระบาท จะพึงประทาน พระนครเวสาลีพรอมทั้ง
ชนบทแกหมอมฉัน ๆ ก็ถวายภัตตาหารมื้อนั้นไมได พะยะคะ.
เจาลิจฉวีเหลานั้น จึงไดทรงดีดพระองคุลีตรัสวา ทานทั้งหลาย พวก
เราแพแมอัมพปาลีแลว ทานทั้งหลาย พวกเราแพแมอัมพปาลีแลว จึงพากัน
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ๆ ไดทอดพระเนตรเห็นเจาลิจฉวีเหลานั้นกําลัง
เสด็จมาแตไกลครั้นแลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
เหลาใดไมเคยเห็นเทพเจาชั้นดาวดึงส ก็จงแลดูพวกเจาลิจฉวี พิจารณาดู
เทียบเตียงดู พวกเจาลิจฉวีกับพวกเทพเจาชั้นคาวดึงสเถิด เจาลิจฉวีเหลานั้น
จึงไดเสด็จไป ดวยยวดยาน ตลอดพื้นที่ที่ยวดยานจะไปได แลวเสด็จลงจาก
ยวดยานทรงดําเนินดวยพระบาท เขาไปถึงพุทธสํานัก ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว ประทับนั่งอยู ณ ทีควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจา
ทรงชี้แจงใหเจาลิจฉวีเหลานั้น ทรงเห็นแจงสมาทาน อาจหาญ ราเริงดวย
ธรรมีกถา เจาลิจฉวีเหลานั้น อันพระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจงใหเห็นแจง
สมาทาน อาจหาญ ราเริงดวยธรรมีกถาแลว จึงไดกราบทูลอาราธนาพระ-
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ผูมีพระภาคเจาวา ขอพระองคพรอันดวยภิกษุสงฆทรงพระกรุณาโปรดรับภัตตาหารของพวกขาพระพุทธเจา เพื่อเจริญบุญกุศล และปติปราโมทย ในวัน
พรุงนี้ดวยเถิดพระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนลิจฉวีทั้งหลาย อาตมารับนิมนต
ฉันภัตตาหารของนางอัมพปาลีคณิกา เพื่อเจริญบุญกุศล และปติปราโมทย
ในวันพรุงนี้แลว.
เจาลิจฉวีเหลานั้นทรงดีดองคุลีแลวตรัสในทันใดนั้นวา ทานทั้งหลาย
พวกเราแพนางอัมพปาลีคณิกาแลว ทานทั้งหลาย พวกเราแพนางอัมพปาลีคณิกาแลว และไดทรงเพลิดเพลินยินดีตามภาษิตของพระผูมีพระ ๆ ภาคเจา
เสด็จลุกจากที่ประทับถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา ทรงทําประทักษิณ แลว
เสด็จกลับ.
นางอัมพปาลี ถวายอัมพปาลีวัน
ครั้นนั้น พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ ตําบลบานโกฏิตาม
พระพุทธาภิรมยแลว เสด็จพระพุทธดําเนินไปทางเมืองนาทิกา ทราบวา
พระองคประทับอยูที่พระตําหนักตึก เขตเมืองนาทิกานั้น.
สวนนางอัมพปาลีคณิกา สั่งใหตกแตงของเคี้ยวของฉันอันประณีต ใน
สวนของตนโดยผานราตรีนั้น แลวใหคนไปกราบทูลภัตกาลแดพระผูมีพระ
ภาคเจาวาถึงเวลาแลว พระพุทธเจาขา ภัตตาหารเสร็จแลว.
ขณะนั้นเปนเวลาเขา พระผูม ีพระภาคเจาทรงครองอันตรวาสกแลว
ถือบาตรจีวรเสด็จพระพุทธดําเนินไปสูสถานที่อังคาสของนางอัมพปาลีคณิกา
ครั้งถึงแลวประทับนั่งเหนือพระพุทธอาสนที่เขาจัดถวาย พรอมดวยภิกษุสงฆ
นางอัมพปาลีคณิกา จึงอังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข ดวยขาทนีย
โภชนียาหารอันประณีตดวยมือของตน
ยังพระผูมีพระภาคเจาผูเสวยเสร็จ
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แลว จนทรงนําพระหัตถออกจากบาตร ใหหามภัตรแลว ไดนงั่ เฝาอยู ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง นางไดกราบทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาคเจาวา หมอมฉันขอถวาย
สวนอัมพปาลีวันนี้ แกภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประนุข พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคเจาทรงรับเปนสังฆารามแลว ครัน้ แลวพระองคทรงชี้แจงให
นางอัมพปาลีเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริงดวยธรรมีกถา เสด็จลุกจาก
พระพุทธอาสนแลว เสด็จพระพุทธดําเนินไป ทางปามหาวัน ทราบวา พระองค
ประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา ปามหาวันเขตพระนครเวสาลีนั้น.
เรื่องเจาลิจฉวีชาวพระนครเวสาลี จบ
ลิจฉวีภาณวาร จบ
เรื่องสีหะเสนาบดี
ทรงดําริเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา
[๗๘] ก็โดยสมัยนั่นแล เจาลิจฉวีบรรดาที่มีชื่อเสียง มีคนรูจัก นั่ง
ประชุมพรอมกัน ณ ทองพระโรงตางพากันตรัสสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรม
คุณ พระสังฆคุณ โดยอเนกปริยาย และเวลานั้น สีหะเสนาบดีสาวกของนิครนถ
นั่งอยูในที่ประชุมนั้นดวย จึงคิดวา พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นจักเปน
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา โดยไมตองสงสัยเลย คงเปนความจริง เจาลิจฉวี
บรรดาที่มีชอื่ เสียง มีคนรูจักเหลานี้จึงไดนั่งประชุมพรอมกัน ณ ทองพระโรง
ตางพากันตรัสสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณโดยอเนก
ปริยาย ถากระไรเราพึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา

พระวินัยปฎก มหาวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาที่ 125

พระองคนั้น แลวจึงไดเขาไปหานิครนถนาฏบุตรถึงสํานัก ครัน้ แลวไหวนิครนถ
นาฏบุตร นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งและไดแจงความประสงคนี้ แกนิครนถ
นาฏบุตรวา ทานเจาขา ขาพเจาอยากจะไปเฝาพระสมณโคดม.
อกิริยวาทกถา
นิครนถนาฏบุตรพูดคานวา ทานสีหะ ก็ทานเปนคนกลาวการทํา ไฉน
จึงจักไปเฝาพระสมณโคดมผูเปนคนกลาวการไมทําเลา เพราะพระสมณโคดม
เปนผูกลาวการไมทํา ทรงแสดงธรรมเพื่อการไมทํา และทรงแนะนําสาวกตาน
แนวนั้น.
ขณะนั้น ความตระเตรียมในอันจะไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาของสีหะ
เสนาบดีไดเลิกลมไป.
แมครั้งที่ ๒.
แมครั้งที่ ๓ เจาลิจฉวีบรรดาที่มีชื่อเสียง มีคนรูจักไดนั่งประชุม
พรอมกัน ณ ทองพระโรง ตางพากันตรัสสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ
พระสังฆคุณ โดยอเนกปริยาย ทานสีหะเสนาบดีก็ไดคิดเปนครั้งที่ ๓ วา
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น จักเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา โดยไม
ตองสงสัยเลยคงเปนความจริง เจาลิจฉวีบรรดาที่มีชื่อเสียง มีคนรูจักเหลานี้
จึงไดมานั่งประชุมพรอมกัน ณ ทองพระโรง ตางพากันตรัสสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ โดยอเนกปริยาย ก็พวกนิครนถ เราจะ
บอกหรือไมบอกจักทําอะไรแกเรา ผิฉะนั้น เราจะไมบอกพวกนิครนถ ไปเฝา
พระผูมีพระภาคเจาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นเลยทีเดียว จึงเวลาบาย
สีหะเสนาบดีออกจากพระนครเวสาลีพรอมดวยรถ ๕๐๐ คัน ไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ไปดวยยวดยานตลอดพื้นที่ที่ยวดยานจะผานไปได แลวลงจาก
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ยวดยานเดินเขาไปถึงพุทธสํานัก ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว นั่งอยู ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง สีหะเสนาบดีนั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบ
ทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาคเจาวา.
พระพุทธเจาขา ขาพระพุทธเจาทราบมาวา พระสมณโคดมกลาวการ
ไมทํา ทรงแสดงธรรมเพื่อการไมทํา และทรงแนะนําสาวกตามแนวนั้น บุคคล
จําพวกที่กลาวอยางนี้วา พระสมณโคดมกลาวการไมทํา ทรงแสดงธรรมเพื่อ
การไมทําและทรงแนะนําสาวกตามแนวนั้น ดังนี้นั้น ไดกลาวตามที่พระผูมี
พระภาคเจาตรัสแลว ไมกลาวตูพระผูมีพระภาคเจาดวยคําอันไมเปนจริง กลาว
อางเหตุสมควรแกเหตุ เพราะถอยคําที่สมควรพูดบางอยางที่มีเหตุผล จะไมมา
ถึงฐานะที่วิญูชนจะพึงติเตียนบางหรือ เพราะขาพระพุทธเจาไมประสงคจะ
กลาวตูพระผูมีพระภาคเจาเลย พระพุทธเจาขา.
พระพุทธดํารัสตอบ
[๗๙] พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา มีอยูจริง สีหะ เหตุที่เขา
กลาวหาเราวา พระสมณโคดมกลาวการไมทํา แสดงธรรมเพื่อการไมทํา และ
แนะนําสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ ชือ่ วากลาวถูก.
มีอยูจริง สีหะ เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดม กลาวการ
ทําแสดงธรรมเพื่อการทํา และแนะนําสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ ชื่อวากลาวถูก.
มีอยูจริง สีหะ เหตุที่เรากลาวหาเราวา พระสมณโคดมกลาวความ
ชาดสูญ แสดงธรรมเพื่อความขาดสูญ และแนะนําสาวกตามแนวนั้น ดังนี้
ชื่อวากลาวถูก.
มีอยูจริง สีหะ เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมชางรังเกียจ
แสดงธรรมเพื่อความรังเกียจ และแนะนําสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ ชื่อวากลาวถูก.
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มีจริงอยู สีหะ เหตุที่เขตกลาวหาเราวา พระสมณโคเมชางกําจัด
แสดงธรรมเพื่อความกําจัด และแนะนําสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ ชื่อวากลาวถูก.
มีจริงอยู สีหะ เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคตมชางเผาผลาญ
แสดงธรรมเพื่อความเผาผลาญ และแนะนําสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ ชื่อวา
กลาวถูก.
มีจริงอยู สีหะ เหตุที่เขากลาหาเราวา พระสมณโคดมไมผุดเกิด
แสดงธรรมเพื่อความไมผุดเกิด และแนะนําสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ ชื่อวา
กลาวถูก.
มีอยูจริง สีหะ เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดม กลาวเปน
ผูเบาใจ แสดงธรรมเพื่อความเบาใจ และแนะนําสาวกตามแนวนั้น ดังนี้
ชื่อวากลาวถูก.
ดูกอนสีหะ ก็เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมกลาวการไมทํา
แสดงธรรมเพื่อการไมทํา และแนะนําสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ ชื่อวากลาวถูก
นั้นเปนอยางไร ดูกอนสีหะ เพราะเรากลาวการไมทํากายทุจริต วจีทุจริต
มโนทุจริต เรากลาวการไมทําสิ่งที่เปนบาปอกุศลหลายอยาง นี้แล เหตุที่เขา
กลาวหาเราวาพระสมณโคดมกลาวการไมทํา แสดงธรรมเพื่อการไมทํา และ
แนะนําสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ ชือ่ วากลาวถูก.
ดูกอนสีหะ อนึ่ง เหตุที่กลาวหาเราวา พระสมณโคดมกลาวการทํา
แสดงธรรมเพื่อการทํา และแนะนําสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ ชื่อวากลาวถูกนั้น
เปนอยางไร ดูกอนสีหะ เพราะเรากลาวการทํากายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต
เรากลาวการทําสิ่งที่เปนกุศลหลายอยาง นี้แล เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระ
สมณโคดมกลาวการทํา แสดงธรรมเพื่อการทํา และแนะนําสาวกตามแนวนั้น
ดังนี้ชื่อวากลาวถูก.
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ดูกอนสีหะ อนึ่ง เหตุที่กลาวหาเราวา พระสมณโคดมกลาวความขาด
สูญ แสดพรธรรมเพื่อความขาดสูญ และแนะนําสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ ชื่อวา
กลาวถูกนั้น เปนอยางไร ดูกอนสีหะ เพราะเรากลาวความขาดสูญแหงราคะ
โทสะ โมหะ เรากลาวความขาดสูญแหงสถานะที่เปนบาปอกุศลหลายอยาง นี้แล
เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมกลาวความขาดสูญ แสดพรธรรมเพื่อ
ความขาดสูญ และแนะนําสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ ชื่อวากลาวถูก.
ดูกอนสีหะ อนึ่ง เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมชางรังเกียจ
แสดงธรรมเพื่อความรังเกียจ และแนะนําสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ ชื่อวากลาว
ถูกนั้น เปนอยางไร ดูกอนสีหะ เพราะเรารังเกียจกายทุจริต วจีทุจริต
มโนทุจริต เรารังเกียจความถึงพรอมแกสถานะที่เปนบาปอกุศลหลายอยาง นี้
แล เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมชางรังเกียจ แสดงธรรมเพื่อความ
รังเกียจ และแนะนําสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ ชือ่ วากลาวถูก.
ดูกอนสีหะ อนึ่ง เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมชางกําจัด
แสดงธรรมเพื่อความกําจัด และแนะนําสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ ชื่อวากลาว
ถูกนั้น เปนอยางไร ดูกอนสีหะ เพราะเราแสดงธรรมเพื่อกําจัด ราคะ โทสะ
โมหะ แสดงธรรมเพื่อกําจัด สถานะที่เปนบาปอกุศลหลายอยาง นี้แล เหตุที่
เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมชางกําจัด แสดงธรรมเพื่อความกําจัดและ
แนะนําสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ ชือ่ วากลาวถูก.
ดูกอนสีหะ อนึ่ง เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมชางเผาผลาญ แสดงธรรมเพื่อความเผาผลาญ ดังนี้ ชือ่ วากลาวถูกนั้น เปนอยางไร
ดูกอนสีหะ เพราะเรากลาวธรรมที่เปนบาปอกุศล คือ กายทุจริต วจีทุจริต
มโนทุจริต วาเปนธรรมควรเผาผลาญ ธรรมที่เปนบาปอกุศลซึ่งควรเผาผลาญ
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อันผูใดละไดแลว ตัดรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมให
มีในภายหลัง มีอันไมเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา เรากลาวผูนั้นวา เปนคน
ชางเผาผลาญ ตถาคตละไดแลว ตัดรากขาดแลว ทําใหเหมือนตาลยอดดวน
ทําไมใหมีในภายหลัง มีอันไมเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา นีแ้ ล เหตุที่เขากลาว
หาเราวา พระสมณโคดมชางเผาผลาญ แสดงธรรมเพื่อความเผาผลาญ และ
แนะนําสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ ชือ่ วากลาวถูก.
ดูกอนสีหะ อนึ่ง เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมไมผุดเกิด
แสดงธรรมเพื่อความไมผุดเกิด และแนะนําสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ ชือ่ วา
กลาวถูกนั้น เปนอยางไร ดูกอนสีหะ เพราะการนอนในครรภตอไป การ
เกิดในภพใหม อันผูใดละไดแลว ตัดรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอด
ดวน ทําไมใหมีในภายหลัง มีอันไมเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา เรากลาวผูนั้น
วา เปนคนไมผุดเกิด ดูกอนสีหะ การนอนในครรภตอไป การเกิดในภพ
ใหม ตถาคตละไดแลว ตัดรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทํา
ไมใหมีในภายหลัง มีอันไมเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา นี้แล เหตุที่เขากลาว
หาเราวา พระสมณโคดมไมผุดเกิด แสดงธรรมเพื่อความไมผุดเกิด และ
แนะนําสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ ชือ่ วากลาวถูก.
ดูกอนสีหะ อนึ่ง เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนผูเบา
ใจ แสดงธรรมเพื่อความเบาใจ และแนะนําสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ ชือ่ วา
กลาวถูกนั้น เปนอยางไร ดูกอนสีหะ เพราะเราเบาใจ ดวยธรรมที่ใหเกิด
ความโลงใจอยางสูงและเพื่อความเบาใจ และแนะนําสาวกตามแนวนอน นี้แล
เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนผูเบาใจ แสดงธรรมเพื่อความเบาใจ
และแนะนําสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ ชื่อวากลาวถูก.
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แสดงตนเปนอุบาสก
[๘๐] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว ทานสีหะเสนาบดี ได
กราบทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาคเจาวา ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ภาษิต
ของพระองคไพเราะนัก พระพุทธเจาขา พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนก
ปริยายอยางนี้ เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทาง.
แกคนหลงทาง หรือสองประทีปในที่มืดดวยทั้งใจวา คนมีจักษุจักเห็นรูป ดังนี้
ขาพระพุทธเจานี้ขอถึงพระผูมีพระภาคเจา พระธรรม และพระสงฆวาเปน
สรณะ ขอพระองคโปรดทรงจําขาพระพุทธเจาวา เปนอุบาสกผูมอบชีวิตถึง
สรณะ จําเดิมแตวันนี้เปนตนไป.
ภ. ดูกอนสีหะ เธอจงทําการที่ใครครวญเสียกอนแลวทํา เพราะการ
ใครครวญเสียกอนแลวทํา เปนความดีสําหรับคนมีชื่อเสียงเชนเธอ
สี พระพุทธเจาขา โดยพระพุทธดํารัสแมนี้ ขาพระพุทธเจายินดี
พอใจยีงกวาคาดหมายไว เพราะพระองคตรัสอยางนี้กะขาพระพุทธเจาวา ดูกอน
สีหะ เธอจงทําการที่ใครครวญเสียกอนแลวทํา เพราะการใครครวญเสียกอน
แลวทํา เปนความดีสําหรับคนมีชื่อเสียงเชนเธอ ความจริง พวกอัญญเดียรถีย
ไดขาพระพุทธเจาเปนสาวก พึงยกธงเที่ยวประกาศทั่วพระนครเวสาลีวา สีหะ
เสนาบดีเขาถึงความเปนสาวกของพวกเราแลว แตสวนพระองคสิ มาตรัสอยางนี้
กะขาพระพุทธเจาวา ดูกอนสีหะ เธอจงทําการที่ใครครวญเสียกอนแลวทํา
เพราะการใครครวญเสียกอนแลวทํา เปนความดีสําหรับคนมีชื่อเสียงเชนเธอ
ขาพระพุทธเจานี้ ขอถึงพระผูมีพระภาคเจา พระธรรมและพระสงฆวาเปน
สรณะ แมครั้งที่ ๒ ขอพระองคโปรดทรงจําขาพระพุทธเจาวา เปนอุบาสก
ผูมอบชีวิตถึงสรณะ จําเติมแตวันนี้เปนตนไป พระพุทธเจาขา
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ภ. นานนักแล สีหะ ตระกูลของเธอไดเปนสถานที่รับรองพวก
นิครนถมา ดวยเหตุนั้น เธอพึงสําคัญเห็นบิณฑบาตวาเปนของควรใหนิครนถ
เหลานั้นผูเขาไปถึงแลว.
สี. โดยพระพุทธดํารัสแมนี้ ขาพระพุทธเจายินดี พอใจยิ่งกวา
คาดหมายไว เพราะพระองคตรัสอยางนี้กะขาพระพุทธเจาวา นานนักแล สีหะ
ตระกูลของเธอไดเปนสถานที่รับรองพวกนิครนถมา ดวยเหตุนั้น เธอพึงสําคัญ
บิณฑบาตวาเปนของควรใหนิครนถเหลานั้นผูเขาไปถึงแลว ดังนี้ ขาพระพุทธเจาไดทราบวา พระสมณโคดมรับสั่งอยางนี้วา ควรใหทานแกเราผูเดียว
ไมควรใหทานแกคนพวกอื่น ควรใหทานแกสาวกของเราเทานั้น ไมควรให
ทานแกสาวกของศาสดาอื่น เพราะทานที่ใหแกเราเทานั้น มีผลมาก ทานที่
ใหแกคนพวกอื่นไมมีผลมาก ทานทีใ่ หแกสาวกของเราเทานั้น มีผลมาก ทาน
ที่ใหแกสาวกของศาสดาอื่นไมมีผลมาก แตสวนพระองคทรงชักชวนขาพระพุทธเจา ในการใหแมในพวกนิครนถ แตขาพระพุทธเจาจักรูกาลในขอนี้เอง
ขาพระพุทธเจานี้ขอถึงพระผูมีพระภาคเจา พระธรรม และพระสงฆวาเปน
สรณะ แมครั้งที่ ๓ ขอพระองคโปรดทรงจําขาพระพุทธเจาวา เปนอุบาสก
ผูมอบชีวิตถึงสรณะ จําเติมแตวันนี้เปนตนไป พระพุทธเจาขา.
สีหะเสนาบดี ไดธรรมจักษุ
ลําดับนั้น พระผูมพี ระภาคเจาไดทรงแสดงอนุปุพพิกถาแกสีหะเสนาบดี
คือ ทรงประกาศทานกถา สีลกถา สัคคกถา ซึ่งโทษแหงกามอันต่ําทราม
อันเศราหมอง และอานิสงสในความออกจากกาม เมื่อพระองคทรงทราบวา
สีหะเสนาบดีมีจิตคลอง มีจิตออน มีจิตปลอดจากนิวรณ มีจติ เบิกบาน มีจิต
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ผองใสแลว จึงไดทรงประกาศพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจาทั้งหลาย ทรง
ยกขึ้นแสดงดวยพระองคเอง คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ดวงตาเห็น
ธรรมปราศจากธุลี ปราศจากมลทินไดเกิดแกสีหะเสนาบดี ณ สถานที่นงั่
นั้นแลวา สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลมีความ
ดับเปนธรรมดา ดุจผาที่สะอาดปราศจากมลทินควรรับน้ํายอมเปนอยางดี
ฉะนั้น.
ครั้นสีหะเสนาบดีเห็นธรรมแลว บรรลุธรรมแลว รูธรรมแจมแจง
แลว หยั่งลงสูธรรมแลว ขามความสงสัยไดแลว ปราศจากถอยคําแสดงความ
สงสัย ถึงความเปนผูแกลวกลา ไมตองเชื่อผูอื่น ในคําสอนของพระศาสดา
ไดกราบทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาคเจาวา ขอพระผูมีพระภาคเจาพรอมกับภิกษุ
สงฆ จงทรงพระกรุณาโปรดรับภัตตาหารของขาพระพุทธเจา เพื่อเจริญบุญ
กุศลและปติปราโมทยในวันพรุงนี้ดวยเถิด พระพุทธเจาขา พระผูมีพระภาคเจา
ทรงรับอาราธนาโดยดุษณีภาพ ครั้นสีหะเสนาบดีทราบอาการที่ทรงรับอาราธนา
ของพระผูมีพระภาคเจาแลวไดลุกจากที่นั่ง ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา ทํา
ประทักษิณกลับไป ตอมาสีหะเสนาบดีใชมหาดเล็กผูหนึ่งวา พนาย เจาจงไป
หาซื้อเนื้อสดที่เขาขาย แลวสั่งใหตกแตงขาทนียโภชนียาหาร อันประณีตโดย
ผานราตรีนั้นแลว ใหมหาดเล็กไปกราบทูลภัตกาลแดพระผูมีพระภาคเจาวา
ถึงเวลาแลว พระพุทธเจาขา ภัตตาหารเสร็จแลว.
ครั้น เวลาเชา พระผูมีพระภาคเจาทรงครองอันตรสาวก ถือบาตราจีวร
เสด็จพระพุทธดําเนินไปทางนิเวศนของสีหะเสนาบดี ครั้นถึงแลวประทับนั่ง
เหนือพุทธอาสนที่เขาจัดถวาย พรอมกับ ภิกษุสงฆ.
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ก็โดยสมัยนั้นแล พวกนิครนถเปนอันมาก พากันประคองแขน คร่ําครวญไปตามถนน หนทางสี่แยก สามแยกทั่วทุกสายในพระนครเวสาลีวา วันนี้
สีหะเสนาบดีลมสัตวของเลี้ยงตัวอวน ๆ ทําอาหารถวายพระสมณโคตม พระสมณโคดมทรงทราบอยูยังเสวยเนื้อนั้นซึ่งเขาทําเฉพาะเจาะจงตน ขณะนั้น
มหาดเล็กผูหนึ่งเขาไปเฝาสีหะเสนาบดีทูลกระซิบวา ขอเดชะ ฝาพระบาทพึง
ทราบวานิครนถมากมายเหลานั้น พากันประคองแขนคร่ําครวญไปตามถนน
หนทางสี่แยกสามแยก ทั่วทุกสายในพระนครเวสาลีวา วันนี้สีหะเสนาบดี ลม
สัตวของเลี้ยงตัวอวน ๆ ทําอาหารถวายพระสนณโคดม พระสมณโคดมทรง
ทราบอยู ยังเสวยเนื้อนั้นซึ่งเขาทําเฉพาะเจาะจงตน.
สีหะเสนาบดีตอบวา ชางเถิดเจา ทานเหลานั้นมุงติเตียนพระพุทธเจา
มุงติเตียนพระธรรม มุงติเตียนพระสงฆมานานแลว แตก็กลาวตูพระผูมีพระ
ภาคเจาพระองคนั้นดวยถอยคําอันไมมี เปลา เท็จ ไมจริง ยังไมหนําใจ
สวนพวกเราไมตั้งใจปลงสัตวจากชีวิต แมเพราะเหตุแหงชีวิตเลย.
ครั้งนั้น สีหะเสนาบดีอังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข ดวย
ขาทนียโภชนียาหารอัน ประณีตดวยมือของตน ยังพระผูมีพระภาคเจาผูเสวย
เสร็จ จนทรงนําพระหัตถออกจากบาตรใหหามภัตแลว นั่งเฝาอยู ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจงใหสีหะเสนาบดีผูนั่งเฝาอยู ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่งเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถาแลว ทรง
ลุกจากที่ประทับเสด็จกลับไป.
เรื่องสีหะเสนาบดี จบ
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หระพุทธบัญญัติหามฉันเนื้อที่ทําเฉพาะ
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถาในเพราะเหตุเปนเคามูล
นั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุรูอยูไมพึงฉันเนื้อที่เขาทําจําเพาะ รูปใดฉัน ตองอาบัติทุกกฎ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต ปลา เนือ้ ที่บริสุทธิโ์ ดยสวนสาม
คือไมไดเห็น ไมไดยิน ไมไดรังเกียจ.
พระพุทธบัญญัติหามภัตตาหารบางชนิด
[๘๑] ก็โดยสมัยนั้นแล พระนครเวสาลีมีภิกษาหารมาก มีขาวกลา
งอกงาม บิณฑบาตก็หางาย ภิกษุสงฆจะยังอัตภาพใหเปนไปดวยการถือบาตร
แสวงหาก็ทําไดงาย ครั้งนั้น พระผูม ีพระภาคเจาประทับหลีกเรนอยูในที่สงัด
ทรงพระปริวิตกอยางนี้วา ภัตตาหารที่เราอนุญาตแกภิกษุทั้งหลาย เมื่อคราว
อัตคัดอาหารมีขาวกลานอย บิณฑบาตไดฝดเคือง คืออาหารที่เก็บไวภายในที่
อยู ๑ อาหารที่หุงตมภายในที่อยู ๑ อาหารที่หุงตมเอง ๑ อาหารที่จับตองแลวรับ
ประเคนใหม ๑ อาหารที่ทายกนํามาจากที่นิมนตนั้น ๑ อาหารที่รับประเคนฉัน
ในปุเรภัต ๑ อาหารที่เกิดในปาและเกิดในสระบัว ๑ ภัตตาหารเหลานั้น ภิกษุ
ทั้งหลายยังฉันอยูทุกวันนี้หรือหนอ ?
ครั้นเวลาเย็น พระผูมีพระภาคเจาเสด็จออกจากที่ประทับพักเรน แลว
รับสั่งถามพระอานนทวา ดูกอนอานนท ภัตตาหารที่เราอนุญาตแกภิกษุทั้ง
หลาย เมื่อคราวอัตคัดอาหาร มีขาวกลานอย บิณฑบาตไดฝดเคือง คืออาหาร
ทีเก็บไวภายในที่อยู ๑ อาหารที่หุงตมภายในที่อยู ๑ อาหารที่หุงตมเอง ๑ อาหาร
ที่จับตองแลวรับประเคนใหม ๑ อาหารที่ทายกนํามาจากที่นิมนตนั้น ๑ อาหาร

พระวินัยปฎก มหาวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาที่ 135

ที่รับประเคนฉันในปุเรภัต ๑ อาหรที่เกิดในปาและเกิดในสระบัว ๑ ภัตตาหาร
เหลานั้น ภิกษุทั้งหลายยังฉันอยูทุกวันนี้หรือ ?
ทานพระอานนทกราบทูลวา ยังฉัน อยูพระพุทธเจาขา.
ลําดับนั้น พระผูม ีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถาในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลายภัตตาหารที่เราอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายเมื่อคราวอัตคัดอาหาร มีขาว
กลานอยบิณฑบาตไดฝดเคือง คืออาการที่เก็บไวภายในที่อยู ๑ อาหารที่หุงตม
ภายในที่อยู ๑ อาหารที่หุงตมเอง ๑ อาหารที่จับตองแลวรับประเคนใหม ๑
อาหารที่ทายกนํามาจากที่นิมนตนั้น ๑ อาหารที่รับประเคนฉันในปุเรภัต ๑
อาหารที่เกิดในปาและเกิดในสระบัว ๑ ภัตตาหารเหลานั้น เราหามจําเดิมแต
วันนี้เปนตนไป.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงฉันอาหารที่เก็บไวภายในที่อยู อาหาร
ที่หุงตมภายในที่อยู อาหารที่หุงตมเอง อาหารที่จับตองแลวรับประเคนใหม
รูปใดฉัน ตองอาบัติทุกกฏ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สวนอาหารที่ทายกนํามาจากที่นิมนตนั้น อาหาร
ที่รับประเคนฉันในปุเรภัต อาหารที่เกิดในปาและเกิดในสระบัว ยังไมเปน
เคน ภิกษุฉันเสร็จ หามภัตแลว ไมพึงฉัน รูปใดฉัน พึงปรับอาบัติตาม
ธรรม.
พระพุทธานุญาตกัปปยภูมิ
[๘๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ประชาชนชาวชนบทบรรทุกเกลือบาง น้ํามัน
บาง ขาวสารบาง ของขบฉันบาง ไวในเกวียนเปนอันมาก แลวตั้งวงลอม
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เกวียนอยูนอกซุมประตูพระอารามคอยทาวาเมื่อใด เราทั้งหลายไดลําดับที่จะ
ถวาย เมื่อนัน้ เราจักทําภัตตาหารถวาย ฝนตั้งเคามาจะตกใหญ จึงคนเหลานั้น
พากันเขาไปหาทานพระอานนทกราบเรียนวา ทานพระอานนทเจาขา เกลือ
น้ํามัน ขาวสาร และของขบฉันเปนอันมาก พวกขาพเจาบรรทุกไวในเกวียน
ตั้งอยูที่หนาวัดนี้ และฝนตั้งเคามาจะตกใหญ ทานพระอานนทเจาขา พวก
ขาพเจาจะพึงปฏิบัติอยางไร จึงทานพระอานนทกราบทูลเรือ่ งนั้น แดพระผูมี
พระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนอานนท ถาเชนนั้น สงฆจงสมมติวิหารที่ตั้งอยู
สุดเขตวัด ใหเปนสถานที่เก็บของกัปปยะแลวใหเก็บไวในสถานที่ที่สงฆจํานง
หมาย คือวิหาร เรือนมุงแถบเดียว เรือนชั้น เรือนโลน หรือถาก็ได.
วิธีสมมติกัปปยภูมิ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆพึงสมมติอยางนี้.
ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:กรรมวาจาสมมติกัปปยภูมิ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรั่งของ
สงฆถึงที่แลว สงฆพึงสมมติวิหารมีชื่อนี้ ใหเปนกัปปยภูมิ นี้เปน
ญัตติ.
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆสมมติวิหารมีชื่อนี้
ใหเปนกัปปยภูมิ การสมมติวิหารมีชื่อนี้ใหเปนกัปปยภูมิ ชอบแก
ทานผูใด ทานผูนั้น พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึง
พูด.
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วิหารมีชื่อนี้ สงฆสมมติใหเปนกัปปยภูมิแลว ชอบแกสงฆ
เหตุนั้น จงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.
สมัยตอมา ชาวบานตมขาวตม หุงขาวสวย ตมแกง สับเนื้อ ผา
ฟน สงเสียงเซ็งแซเกรียวกราว ณ สถานที่กัปปยภูมิ ที่สงฆสมมติไวนั้นแล.
พระผูมีพระภาคเจา ทรงตื่นบรรทมในเวลาปจจุสมัยแหงราตรีได
ทรงสดับเสียงเซ็งแซเกรียวกราว และเสียงการองกอง ครั้นแลวรับสั่งถามทาน
พระอานนทวา ดูกอนอานนท เสียงเซ็งแชเกรียวกราว และเสียงการองกองนั้น
อะไรกันหนอ.
ทานพระอานนทกราบทูลวา พระพุทธเจาขา บัดนี้ชาวบานมาตม
ขาวตม หุงขาวสวย ตมแกง สับเนื้อ ผาฟน ณ สถานที่กัปปยภูมิ ซึ่งสงฆสมมติ
ไวนั้นแล เสียงเซ็งแซเกรียวกราว และเสียงการองนั่นคือเสียงนั้น พระพุทธเจาขา.
พระพุทธานุญาตกัปปภูมิ ๓ ชนิด
ลําดับนั้น พระผูมพี ระภาคเจาทรงทําธรรมมีกถา ในเพราะเหตุเปน
ขาวตม ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุไมพึงใชสถานที่กัปปยภูมิซึ่งสงฆสมมติ รูปใดใช ตองอาบัติ
ทุกกฏ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตสถานที่กัปปยภูมิ ๓ ชนิด คือ อุสสาวนันติกา ๑ โคนิสาทิกา ๑ คหปติกา ๑.
พระพุทธานุญาติกัปปยภูมิ ๔ ชนิด
สมัยตอมา ทานพระยโสชะอาพาธ ชาวบานนําเภสัชมาถวายทาน
ภิกษุทั้งหลายใหเก็บเภสัชเหลานั้นไวขางนอก สัตวกินเสียบาง ขโมยลักไป
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เสียบาง ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัส
อนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหใชสถานที่
กัปปยภูมิที่สงฆสมมติ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตสถานที่กัปปยภูมิ ๔ ชนิดคือ อุสสาวนันติกา ๑ โคนิสาทิกา ๑ คหปติกา ๑ สมมติกา ๑.
เรื่องเมณฑกะคหบดี
[๘๓] ก็โดยสมัยนั้นแล เมณฑกะคหบดีตั้งบานเรือนอยูในพระนคร
ภัททิยะ ทานมีอิทธานุภาพเห็นปานฉะนี้ คือ ทานสระเกลา แลวใหกวาดฉาง
ขาวนุงอยูนอกประตู ทอธารขาวเปลือกตกจากอากาศเต็มฉาง ภริยามีอิทธานุภาพเห็นปานฉะนี้ คือ นางนั่งใกลกระถางขาวสุกขนาดจุน้ําหนึ่งอาฬหกใบเดียว
เทานั้น และหมอแกงหมอหนึ่ง เลี้ยงอาหารแกบุรุษที่เปนทาสและกรรมกร
อาหารนั้นไมหมดสิ้นตลอดเวลาที่นางยังไมลุกไปจากที่ บุตรมีอิทธานุภาพเห็น
ปานฉะนี้ คือ เขาถือถุงจุเงินพันหนึ่ง ถุงเดียวเทานั้น แลวแจกเบี้ยหวัดกลางป
แกบุรุษที่เปนทาสและกรรมกร เงินนั้นไมหมดสิ้น ตลอดเวลาที่ถุงเงินยังอยู
ในมือของเขา สะใภมีอิทธานุภาพเห็นปานฉะนี้ คือ นางนั่งใกลกระเฌอจุขาว
๔ ทะนานใบเดียวเทานั้น แลวแจกขาวกลางปแกบุรุษที่เปนทาสและกรรมกร
ขาวนั้นมิไดหมดสิ้นตลอดเวลาที่นางยังไมลุกไปจากที่ ทาสมีอิทธานุภาพเห็น
ปานฉะนี้ คือเมือเขาไถนาดวยไถคันเดียว มีรอยไถถึง ๗ รอย.
พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราชไดทรงสดับขาววา เมณฑกะคหบดี
ตั้งบานเรือนอยูในพระนครภัททิยะแควนของพระองค เธอมีอิทธานุภาพเห็น
ปานฉะนี้ คือ เธอสระเกลาแลวใหกวาดฉางขาว นั่งอยูนอกประตู ทอธาร
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ขาวเปลือกตกจากอากาศเต็มฉาง ภริยามีอิทธานุภาพเห็นปานฉะนี้ คือ นางนั่ง
ไกลกระถางขาวสุกขนาดจุน้ําหนึ่งอาฬหกใบเดียวเทานั้น และหมอแกงหมอ
หนึ่ง เลี้ยงอาหารแกบุรุษที่เปนทาสและกรรมกร อาหารนั้นไมหมดสิ้นตลอด
เวลาที่นางยังไมลุกไปจากที่ บุตรมีอิทธานุภาพเห็นปานะนี้ คือ เขาถือถุงจุเงิน
พันเหนึ่งถุงเดียวเทานั้นแลวแจกเบี้ยหวัดกลางปแกบุรุษที่เปนทาสและกรรมกร
เงินนั้นไมหมดสิ้น ตลอดเวลาที่ถงุ เงินยังอยูในมือของเขา สะใภมีอิทธานุภาพเห็นปานฉะนี้ คือ นางนั่งใกลกระเฌอจุขาว ๔ ทะนานใบเดียวเทานั้น แลว
แจกขาวกลางปแกบุรุษที่เปนทาสและกรรมกร ขาวนั้นมิไดหมดสิ้นตลอดเวลา
ที่นางยังไมลุกไปจากที่ ทาสมีอิทธานุภาพเห็นปานฉะนี้ คือ เมื่อเขาไถนาดวย
ไถคันเดียว มีรอยไถถึง ๗ รอย.
ครั้งนั้น พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช ไดตรัสเรียกมหาอํามาตยผูสําเร็จราชการมารับสั่งวา ขาววาเมณฑกะคหบดีตั้งบานเรือนอยูใน
พระนครภัททิยะแควนของเรา เธอมีอิทธานุภาพเห็นปานฉะนี้ คือ เธอสระ
เกลาแลวใหกวาดฉางขาวนั่งอยูนอกประตู ตอธารขาวเปลือกตกจากอากาศเต็ม
ฉาง ภริยามีอิทธานุภาพเห็นปานฉะนี้ คือ นางนั่งใกลกระถางขาวสุกขนาดจุ
น้ําหนึ่งอาฬหกใบเดียวเทานั้น และหมอแกงใบหนึ่ง เลีย้ งอาหารแกบุรุษที่
เปนทาสและกรรมกร อาหารนั้นไมหมดสิ้นตลอดเวลาที่นางยังไมลุกไปจากที่
บุตรมีอิทธานุภาพเห็นปานฉะนี้ คือ เขาถือถุงจุเงินพันหนึ่งถุงเดียวเทานั้น แลว
แจกเบี้ยหวัดกลางปแกบุรุษที่เปนทาสและกรรมกรเงินนั้นไมหมดสิ้นตลอดเวลา
ที่ถุงเงินยังอยูในมือของเขา สะใภมอี ิทธานุภาพเห็นปานฉะนี้ คือ นางนั่งใกล
กระเฌอจุขาว ๔ ทะนานใบเดียวเทานั้น แลวแจกขาวกลางปแกบุรุษที่เปน
ทาสและกรรมกร ขาวนั้นมิไดหมดสิ้นตลอดเวลาที่นางยังไมลูกไปจากที่ ทาส
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มีอิทธานุภาพเห็นปานฉะนี้ คือ เมื่อเขาไถนาดวยไถคันเดียว มีรอยไถถึง ๗ รอย
พนาย เธอจงไปดูใหรูเห็นเหมือนอยางเราไดเห็นดวยตนเอง.
ทานมหาอํามาตยรับพระบรมราชโองการของพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราชวา เปนดังพระราชประสงค พระพุทธเจาขา แลวพรอมดวย
เสนา ๔ เหลา เดินทางไปยังภัททิยนคร บทจรไปโดยลําดับจนถึงเมืองภัททิยะ
เขาไปหาเมณฑกะคหบดี ครั้นแลวไดกลาวคํานี้กะเมณฑกะคหบดีวา ทาน
คหบดี ความจริงขาพเจามาโดยมีพระบรมราชโองการวา พนาย ขาววาเมณฑกะ
คหบดีตั้งบานเรือนอยูในพระนครภัททิยะแควนของเรา ครอบครัวของเธอมี
อิทธานุภาพเห็นปานฉะนี้ คือ เธอสระเกลาแลวใหกวาดฉางขาว นั่งอยูนอก
ประตู ทอธารขาวเปลือกตกจากอากาศเต็มฉาง ภริยามีอิทธานุภาพเห็นปาน
ฉะนี้ คือ นางนั่งใกลกระถางขาวสุกขนาดจุน้ําหนึ่งอาฬหกใบเดียวเทานั้น และ
หมอแกงหมอหนึ่ง เลี้ยงอาหารแกบุรุษที่เปนทาสและกรรมกร อาหารนั้นไม
หมดสิ้นตลอดเวลาที่นางยังไมลุกไปจากที่ บุตรมีอิทธานุภาพเห็นปานฉะนี้ คือ
เขาถือถุงจุเงินพันหนึ่งถุงเดียวเทานั้น แลวแจกเบี้ยหวัดกลางปแกบุรุษที่เปน
ทาสและกรรมกร เงินนั้นไมหมดสิ้นตลอดเวลาที่ถึงเงินยังอยูในมือของเขา
สะใภมีอิทธานุภาพเห็นปานฉะนี้ คือ นางนั่งใกลกระเฌอจุขาว ๘ ทะนานใบ
เดียวเทานั้น และแจกขาวกลางปแกบุรุษที่เปนทาสและกรรมกร ขาวนั้นมิได
หมดสิ้นตลอดเวลาที่นางยังไมลุกไปจากที่ ทาสมีอิทธานุภาพเห็นปานฉะนี้ คือ
เมื่อเขาไถนาดวยไถคันเดียว มีรอยไถถึง ๗ รอย พนาย เธอจงไปดูใหรูเห็น
เหมือนอยางเรา ไดเห็นดวยตนเอง ทานคหบดี ขาพเจาขอชมอิทธานุภาพ
ของทาน.
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เมณฑกะคหบดีจึงสระเกลาแลว ใหกวาดฉางขาว นั่งอยูนอกประตู
ทอธารขาวเปลือกตกลงมาจากอากาศเต็มฉาง.
มหาอํามาตยสรรเสริญวา ทานคหบดี อิทธานุภาพของทาน ขาพเจา
ไดเห็นแลว ขอชมอิทธานุภาพของภรรยาทาน.
เมณฑกะคหบดีสั่งภรรยาในทันใดวา ถาเชนนั้น เธอจงเลี้ยงอาหาร
แกเสนา ๔ เหลา.
ขณะนั้น ภรรยาทานเมณฑกะคหบดีไดนั่งใกลกระถางขาวสุกขนาดจุ
น้ําหนึ่งอาฬหกใบเดียวเทานั้น กับหมอแกงหมอหนึ่ง แลวเลี้ยงอาหารแกเสนา
๔ เหลา อาหารนั้นมิไดหมดสิ้นไปตลอดเวลาที่นางยังไมลุกไปจากที่.
มหาอํามาตยสรรเสริญวา ทานคหบดี อิทธานุภาพของภรรยาทาน
ขาพเจาไดเห็นแลว ขอชมอิทธานุภาพของบุตรทาน.
เมณฑกะคหบดีจึงสั่งบุตรวา ถาเชนนั้น พอจงแจกเบี้ยหวัดกลางป
แกเสนา ๔ เหลา.
ขณะนั้น บุตรของทานเมณฑกะคหบดีถือถุงจุเงินพันหนึ่ง ถุงเดียว
เทานั้น แลวไดแจกเบี้ยหวัดกลางปแกเสนา ๔ เหลา เงินนั้นมิไดหมดสิ้นไป
ตลอดเวลาที่ถุงเงินยังอยูในมือของเขา.
ทานมหาอํามาตยสรรเสริญวา ทานคหบดี อิทธานุภาพของบุตรทาน
ขาพเจาไดเห็นแลว ขอชมอิทธานุภาพของสะใภทาน.
เมณฑกะคหบดีสั่งสะใภทันทีวา ถาเชนนั้น แมจงแจกขาวกลางปแก
เสนา ๔ เหลา.
ขณะนั้น สะใภของเมณฑกะคหบดีไดนั่งใกลกระเฌอจุขาว ๔ ทะนาน
ใบเดียวเทานั้น แลวไดแจกขาวกลางปแกเสนา ๔ เหลา ขาวนั้นมิไดหมดสิ้น
ไปตลอดเวลาที่นางยังไมลุกไปจากที่.
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มหาอํามาตยสรรเสริญวา ทานคหบดี อิทธานุภาพของสะใภทาน
ขาพเจาไดเห็นแลว ขอชมอิทธานุภาพของทาสทาน.
เมณ. อิทธานุภาพของทาสขาพเจา ทานตองชมที่นา ขอรับ.
ม. ไมตองละทานคหบดี แมอิทธานุภาพของทาสทาน ก็เปนอัน
ขาพเจาไดเห็นแลว ครัน้ เสร็จราชการนั้นแลว ทานมหาอํามาตยนั้นพรอม
ดวยเสนา ๔ เหลา ก็เดินทางกลับพระนครราชคฤห เขาเฝาพระเจาพิมิมสาร
จอมเสนามาคธราช กราบทูลเรื่องนั้นใหทรงทราบทุกประการ.
[๘๘] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในพระนครเวสาลีตาม
พระพุทธาภิรมย แลวเสด็จจาริกทางพระนครภัททิยะ พรอมดวยภิกษุสงฆหมู
ใหญ ประมาณ ๑,๒๕๐ รูป เสด็จจาริกโดยลําดับ ไดเสด็จถึงพระนครภัททิยะ
แลว ทราบวา พระองคประทับอยู ณ ชาติยาวัน เขตพระนครภัททิยะนั้น.
พระพุทธคุณ
เมณฑกะคหบดีไดสดับขาวถนัดแนวา ทานผูเจริญ พระสมณะโคดม
ศากยบุตร ทรงผนวชจากศากยตระกูล เสด็จโดยลําดับถึงพระนครภัททิยะ
ประทับอยู ณ ชาติยาวัน เขตพระนครภัททิยะ ก็พระกิตติศัพทอันงามของ
ทานพระโคดมพระองคนั้น ขจรไปแลวอยางนี้วา แมเพราะเหตุนนี้ ๆ พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ทรงเปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ทรงบรรลุ
วิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝก
ไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของทวยเทพและมนุษย เปนผูเบิกบานแลว เปน
ผูจําแนกธรรม พระองคทรงทําโลกนี้ พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก
ใหแจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคเอง แลวทรงสอนหมูสัตว พรอม
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ทั้งสมณะพราหมณ ทวยเทพและมนุษยใหรู ทรงแสดงธรรม งามในเบื้องตน
งามในทามกลาง งามในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถทั้ง
พยัญชนะครบบริบูรณบริสุทธิ์ อนึ่ง การเห็นพระอรหันตทั้งหลายเห็นปานนั้น
เปนความดี.
หลังจากนั้น เมณฑกะคหบดีใหจัดแจงยวดยานที่งาม ๆ แลวขึ้นสูยวด
ยานที่งาม ๆ มียวดยานทีง่ าม ๆ หลายคันแลนออกจากพระนครภัททิยะไปเฝา
พระผูมีพระภาคเจา.
พวกเดียรถียเปนอันมาก ไดเห็นเมณฑกะคหบดีกําลังมาแตไกลเทียว
ครั้นแลวไดทักถามเมณฑกะคหบดีวา ทานคหบดี ทานจะไปที่ไหน ?
เมณ. ขาพเจาจะไปเฝาพระสมณโคดม เจาขา.
ค. คหบดี ก็ทานเปนกิริยวาท จะไปเฝาสมณโคดมผูเปนอกิริยวาท
ทําไม เพราะพระสมณโคดมเปนอกิริยวาท แสดงธรรมเพื่อความไมทํา และ
แนะนําสาวกตามแนวนั้น.
ลําดับนั้น เมณฑกะคหบดีคิดวา พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น
จักเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาแนแทไมตองสงสัย เพราะฉะนั้น เดียรถีย
พวกนี้จึงพากันริษยา แลวไปดวยยวดยานตลอดภูมิภาคที่ยวดยานจะไปได ลง
จากยวดยานแลว เดินเขาไปในพุทธสํานัก ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา นั่ง
อยู ณ ที่ควรสวนชางหนึ่ง.
ทรงแสดงธรรมโปรด
พระผูมีพระภาคเจาไดทรงแสดงอนุปุพพิกถาแกเมณฑกะคหบดี ผูนั่ง
อยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง คือ ทรงประกาศทานกถา สีลกถา สัคคกถา
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ซึ่งโทษแหงกามอันต่ําทรามอันเศราหมอง และอานิสงสในความออกจากกาม
ขณะเมื่อพระองคทรงทราบวา ทานเมณฑกะคหบดีมีจิตคลอง มีจิตออน
มีจิตปลอดจากนิวรณ มีจิตเบิกบาน มีจิตผองใสแลว จึงทรงประกาศ
พระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจาทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงดวยพระองคเอง คือ
ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ดวงตาเห็นธรรมปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน
ไดเกิดแกทานเมณฑกะคหบดี ณ สถานที่นั่งนั้นแลวา สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิด
ขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเปนธรรมคา ดุจผาที่สะอาดปราศจาก
มลทิน ควรรับน้ํายอมดวยดีฉะนั้น.
แสงตนเปนอุบาสก
ครั้นเมณฑกะคหบดีเห็นธรรมแลว บรรลุธรรมแลว รูธรรมแจมแจง
แลว หยังลงสูธรรมแลว ขามความสงสัยไดแลว ปราศจากถอยคําแสดงความ
สงสัยถึงความเปนผูองอาจ ไมตองเชื่อผูอื่นในคําสอนของพระศาสดา ไดกราบ
ทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาคเจาวา ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก พระพุทธเจาขา ภาษิตของพระองคไพเราะนัก พระพุทธเจาขา พระองคทรงประกาศ
ธรรมโดยอเนกปริยายอยางนี้ เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ํา เปดของที่
ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปในที่มืด ดวยประสงควา คน
มีจักษุจักเห็นรูปฉะนั้น ขาพระพุทธเจานี้ขอถึงพระผูมีพระภาคเจา พระธรรม
และพระสงฆวาเปนสรณะ ขอพระองคโปรดทรงจําขาพระพุทธเจาวา เปน
อุบายสกผูมอบชีวิตถึงสรณะ จําเดิมแตวันนี้เปนตนไป และขอพระองคพรอม
กับภิกษุสงฆ จงทรงพระกรุณาโปรดรับภัตตาหารของขาพระพุทธเจา เพื่อเจริญ
บุญกุศลและปติปราโมทยในวัน พรุงนี้ดวยเถิด พระพุทธเจาขา พระผูมพี ระ-
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ภาคเจาทรงรับอาราธนาดวยดุษณีภาพ ครั้นเมณฑกะคหบดีทราบการรับ
อาราธนาของพระผูมีพระภาคเจาแลว ลุกจากที่นั่ง ถวายบังคมทําประทักษิณ
กลับไปแลวสั่งใหตกแตงของเคี้ยวของฉันอันประณีตโดยผานราตรีนั้น แลวให
เจาหนาที่ไปกราบทูลภัตกาลแดพระผูมีพระภาคเจาวา ถึงเวลาแลว พระพุทธ
เจาขา ภัตาหารเสร็จแลว.
ครั้นเวลาเชา พระผูมีพระ ๆ ภาคเจาทรงครองอันตรวาสก ถือบาตรจีวร
เสด็จพระพุทธดําเนินเขาไปทางนิเวศนของเมณฑกะคหบดี ครั้นถึงแลวประทับ
นั่งเหนือพุทธอาสนที่จัดไว พรอมดวยภิกษุสงฆ.
ขณะนั้น ภรรยา บุตร สะใภ และทาส ของเมณฑกะคหบดีได
เชาเฝาพระผูมีพระภาคเจา ถวายบังคมแลวนั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระ
ผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอนุปุพพิกถาแกเขาทั้งหลาย คือ ทรงประกาศทานกถา
สีลกถา สัคคกถา ซึ่งโทษแหงกามอันต่ําทรามอันเศราหมอง และอานิสงส
ในความออกจากกาม เมื่อพระองคทรงทราบวา ชนเหลานั้นมีจิตคลอง มีจิต
ออน มีจิตปลอดจากนิวรณ มีจิตเบิกบาน มีจิตผองใสแลว จึงทรงประกาศ
พระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจาทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงดวยพระองคเอง คือ
ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ดวงตาเห็นธรรมปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน
ไดเกิดแกเขาทั้งหลาย ณ สถานที่นงั่ นั้นแลวา สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปน
ธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเปนธรรมดา ดุจผาที่สะอาดปราศจากมลทิน
ควรรับน้ํายอมดวยดีฉะนั้น.
ครั้นชนเหลานั้นเห็นธรรมแลว บรรลุธรรมแลว รูธ รรมแจมแจง
แลว หยั่งลงสูธรรมแลว ขามความสงสัยไดแลว ปราศจากถอยคําแสดงความ
สงสัยแลว ถึงความเปนผูองอาจ ไมตองเชื่อผูอื่นในคําสอนของพระศาสดา
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ไดกราบทูลคํานี้ แดพระผูมีพระภาคเจาวา ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก
พระพุทธเจาขา ภาษิตของพระองคไพเราะนัก พระพุทธเจาขา พระองคทรง
ประกาศธรรมโดยอเนกปริยายอยางนี้ เปรียบเหมือนบุคคลหงายของคว่ํา เปด
ของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปในที่มืด ดวยประสงควา
คนมีจักษุจักเห็นรูปฉะนั้น ขาพระพุทธเจาเหลานี้ ขอถึงพระผูมีพระภาคเจา
พระธรรม และพระสงฆวาเปนสรณะ ขอพระองคโปรดทรงจําขาพระพุทธเจา
ทั้งหลายวา เปนอุบาสกอุบาสิกาผูมอบชีวิตถึงสรณะ จําเดิมแตวันนี้เปนตนไป.
ครั้นเมณฑกะคหบดีอังคาสภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประมุข ดวย
ขาทนียโภชนียาหารอันประณีต ดวยมือของตนจนยังพระผูมีพระภาคเจาผูเสวย
เสร็จทรงนําพระหัตถจากบาตรใหหามภัตแลวจึงนั่งอยู ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง
ไดกราบทูลปวารณาแดพระผูมีพระภาคเจาวา ตราบใดที่พระองคยังประทับอยู
ณ พระนครภัททิยะ ขาพระพุทธเจาขอถวายภัตตาหารเปนประจําแกภิกษุสงฆ
มีพระพุทธเจาเปนประมุข.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจงใหเมณฑกะคหบดีเห็นแจง
สมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถา แลวทรงลุกจากที่ประทับเสด็จ
กลับไป.
เมณฑกะคหบดีอังคาสพระสงฆ
[๘๕] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในพระนครภัททิยะตาม
พระพุทธาภิรมยแลว ไมไดทรงลาเมณฑกะคหบดี เสด็จพระพุทธดําเนินไปทาง
ชนบทอังคุตตราปะ พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๑,๒๕๐ รูป เมณฑกะ
คหบดีไดทราบขาวแนชัดวา พระผูมีพระภาคเจาเสด็จพระพุทธดําเนินไปทาง
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ชนบทอังคุตตราปะ พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๑,๒๕๐ รูป จึงสั่งทาส
และกรรมกรวา พนายทั้งหลาย ถากระนั้น พวกเจาจงบรรทุกเกลือบาง น้ํามัน
บาง ขาวสารบาง ของขบฉันบาง ลงในเกวียนใหมาก ๆ และคนเลี้ยงโค
๑,๒๕๐ คน จงพาแมโคนม ๑,๒๕๐ ตัว มาดวย เราจักเลี้ยงพระสงฆดวย
น้ํานมสดอันรีดใหมที่มีนา้ํ นมยังอุน ๆ ณ สถานที่ ๆ เราไดพบพระผูมี
พระภาคเจา ครั้นเมณฑกะคหบดีตามไปพบพระผูมีพระภาคเจา ณ ระหวางทาง
กันดาร จึงเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา ถวายบังคมยืน ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง
แลวไดกราบทูลอาราธนาวา พระพุทธเจาขา ขอพระผูมีพระภาคเจาพรอมกับ
ภิกษุสงฆ จงทรงพระกรุณาโปรดรับภัตตาหารของขาพระพุทธเจา เพื่อเจริญ
บุญกุศลและปติปราโมทยในวันพรุงนี้ดวยเถิด พระผูมีพระภาคเจาทรงรับ
อาราธนาโดยดุษณีภาพ ครั้นเมณฑกะคหบดี ทราบการทรงรับอาราธนาของ
พระผูมีพระภาคเจาแลว ลุกจากที่นั่งถวายบังคมทําประทักษิณกลับไปแลวสั่ง
ใหตกแตงของเคี้ยวของฉันอันประณีต โดยผานราตรีนั้น แลวใหคนไปกราบ
ทูลภัตกาลแดพระผูมีพระภาคเจาวา ถึงเวลาแลว พระพุทธเจาขา ภัตตาหาร
เสร็จแลว.
ครั้นเวลาเชา พระผูมีพระภาคเจาทรงครองอันตรวาสกแลว ถือบาตร
จีวรเสด็จพระพุทธดําเนินเขาสถานที่อังคาสของเมณฑกะคหบดี ครั้นแลว
ประทับนั่งเหนือพระพุทธอาสนที่เขาปูลาดถวาย พรอมดวยภิกษุสงฆ เมณฑกะ
คหบดีจึงสั่งคนเลี้ยงโค ๑,๒๕๐ คนวา พนายทั้งหลาย ถาเชนนั้นจงชวยกัน
จับแมโคนมคนละตัวแลวยืนใกล ๆ ภิกษุรูปละคน ๆ เราจักเลี้ยงพระดวย
น้ํานมสดอันรีดใหมที่มีนา้ํ ยังอุน ๆ ครั้นแลวไดอังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจา
เปนประมุข ดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีต และดวยน้ํานมสดอันรีดใหม

พระวินัยปฎก มหาวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาที่ 148

ดวยมือของตน จนใหหามภัตแลว ภิกษุทั้งหลายรังเกียจ ไมยอมรับประเคน
น้ํานมสด พระผูมีพระภาคเจาตรัสอนุญาตวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จงรับประเคน
ฉันเถิด.
เมื่อเมณฑกะคหบดีอังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขดวย
ขาทนียโภชนียาหารอันประณีต และดวยน้ํานมสดรีดใหมดวยมือของตนจนยัง
พระผูมีพระภาคเจาผูเสวยเสร็จ ทรงนําพระหัตถออกจากบาตรใหหามภัตแลว
ไดนั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง เมณฑกะคหบดีนั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
แลวไดกราบทูลคํานี้ แดพระผูมีพระภาคเจาวา มีอยู พระพุทธเจาขา หนทาง
กันดารอัตคัดน้ํา อัตคัดอาหาร ภิกษุไมมีเสบียงจะเดินทางไป ทําไมไดงาย
ขอประทานพระวโรกาสขอพระองคโปรดทรงอนุญาตเสบียงเดินทางแกภิกษุทั้งหลายดวยเถิด พระพุทธเจาขา
เมณฑกานุญาต
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจงใหเมณฑกะคหบดีเห็นแจง
สมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถาแลว ทรงลุกจากที่ประทับเสด็จ
กลับไป หลังจากนั้นพระองคทรงธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน
เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตโครส ๕ คือ นมสด นมสม เปรียง เนยขน เนยใส
มีอยู ภิกษุทั้งหลาย หนทางกันดารอัตคัดน้ํา อัตคัดอาหาร ภิกษุ
ไมมีเสบียงจะเดินทางไป ทําไมไดงาย เราอนุญาตใหแสวงหาเสบียงไดคือ
ภิกษุตองการขาวสาร พึงแสวงหาขาวสาร ตองการถั่วเขียว พึงแสวงหาถั่วเขียว
ตองการถั่วราชมาส พึงแสวงหาถั่วราชมาส ตองการเกลือ พึงแสวงหาเกลือ
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ตองการน้ําออย พึงแสวงหาน้ําออย ตองการน้ํามัน พึงแสวงหาน้ํามัน ตอง
การเนยใส ก็พึงแสวงหาเนยใส.
มีอยู ภิกษุทั้งหลาย ชาวบานที่มีศรัทธาเลื่อมใส เขามอบเงินทองไว
ในมือกัปปยการกสั่งวา สิ่งใดควรแกพระผูเปนเจา ขอทานจงถวายสิ่งนั้นดวย
กัปปยภัณฑนี้.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหยินดีของอันเปนกัปปยะจากกัปปยภันฑนั้นไว แตเรามิไดกลาววา พึงยินดี พึงแสวงหาทองและเงินโดยปริยาย
ไร ๆ เลย.
เรื่องเกณิยชฏิล
[๘๖] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาเสด็จพระพุทธดําเนินผานระยะ
ทางโดยลําลับ เสด็จถึงอาปณนิคมแลว เกณิยชฎิลไดสดับขาวถนัดแนวา ทาน
ผูเจริญ พระสมณโคดมศากยบุตร ทรงผนวชจากศากยตระกูล เสด็จโดยลําดับ
ถึงอาปณนิคมแลว ก็พระกิตติศัพทอันงามของทานพระโคตมพระองคนั้น
ขจรไปแลว อยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ ๆ พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นทรง
เปนพระอรหันต ตรัสรูเ องโดยชอบ ทรงบรรลุวชิ ชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว
ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝก ไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของ
ทวยเทพและมนุษย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม พระองคทรงทํา
โลกนี้พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลกใหแจงชัด ดวยพระปญญาอันยิ่ง
ของพระองคเอง แลวทรงสั่งสอนหมูสัตวพรอมทั้งสมณะ พราหมณ ทวยเทพ
และมนุษยใหรู ทรงแสดงธรรมงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด
ทรงประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะครบบริบูรณบริสุทธิ์ อนึ่ง
การเห็นพระอรหันตทั้งหลายเห็นปานนั้น เปนความดี.
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หลังจากนั้น เกณิยชฎิลไดดําริวา เราจะใหนําอะไรไปถวายพระสมณโคดมดีหนอ จึงไดดําริตอไปวา บรรดาฤษีผูเปนบุรพาจารยของพวกพราหมณ
คือ ฤษีอัฎฐกะ ฤษีวามกะ ฤษีวามเทวะ ฤษีเวสสามิตตะ ฤษียมตัคคิ ฤษี
อังคีรสะ ฤษีภารทวาชะ ฤษีวาเสฏฐะ ฤษีกัสสปะ ฤษีภคุ ซึง่ เปนผูผูกมนต
บอกมนตมากอนพวกพราหมณในบัดนี้ ขับตามกลาวตามซึ่งบทมนตของเกานี้
ที่ทานขับแลวบอกแลว รวบรวมไวแลว กลาวไดถูกตอง บอกไดถูกตองตามที่
กลาวไวบอกไว เปนผูเวนฉันในราตรี งดฉันในเวลาวิกาล ฤษีเหลานั้นไดยินดี
น้ําปานะเห็นปานนี้ แมพระสมณโคดมก็เวนฉันในราตรี งดฉันในเวลาวิกาล
ก็ควรจะยินดีน้ําปานะเห็นปานนี้บาง แลวสั่งใหตกแตงน้ําปานะเปนอันมาก ให
คนหาบไปถึงพุทธสํานัก ครั้นถึงแลวไดกราบทูลปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา
ครั้นผานการกราบทูลปราศรัยพอใหเปนที่บันเทิง เปนที่ระลึกถึงกันไปแลว
ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวกราบทูลอาราธนาพระผูมีพระภาคเจาวา
ขอทานพระโคดมโปรดทรงรับน้ําปานะของ ขาพระพุทธเจา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เกณิยะ ถาเชนนั้นจงถวายแกภิกษุทั้งลาย
ภิกษุทั้งหลายรังเกียจ ไมยอมรับประเคน พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จงขอรับประเคนฉันเถิด ครั้งนั้นเกณิยชฎิลไดอังคาส
ภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุช ดวยน้ําปานะเปนอันมากดวยมือของตน
ยังพระผูมีพระภาคเจาผูลางพระหัตถ จนนําพระหัตถจากบาตรใหหามภัตแลว
ไดนั่งเฝาอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
พระผูมีพระภาคเจาไดทรงชี้แจงใหเกณิยชฎิลผูนั่งเฝาอยู ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง เห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริงดวยธรรมีกถา.
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ครั้งนั้น เกณิยชฎิลอันพระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจงใหเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถาแลว ไดกราบทูลอาราธนาพระผูมี
พระภาคเจาวา ขอทานพระโคดมพรอมกับภิกษุสงฆ ทรงพระกรุณาโปรดจง
รับภัตตาหารของขาพระพุทธเจาเพื่อเจริญบุญกุศลและปติปราโมทยในวันพรุงนี้
ดวยเถิด พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสเตือนวา เกณิยะ ภิกษุสงฆมีมากถึง ๑,๒๕๐ รูป
และทานก็เลื่อมใสยิ่งนักในหมูพราหมณ.
เกณิยชฎิล ไดทูลอาราธนาพระผูมีพระภาคเจาเปนคํารบสองวา แม
ภิกษุสงฆจะมีมากถึง ๑,๒๕๐ รูป และขาพระพุทธเจาไดเลื่อมใสยิ่งนักในหมู
พราหมณก็จริง ถึงอยางนั้น ก็ขอทานพระโคดมพรอมกับภิกษุสงฆ ทรง
พระกรุณาโปรดจงรับภัตตาหารของขาพระพุทธเจา เพื่อเจริญบุญกุศลและปติปราโมทยในวันพรุงนี้ดวยเถิด พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสเตือนเกณิยะวา ภิกษุสงฆมีมากถึง ๑,๒๕๐ รูป
และทานก็เลื่อมใสยิ่งนักในหมูพราหมณ.
เกณิยชฎิล ก็ไดกราบทูลอาราธนาพระผูมีพระภาคเจาเปนคํารบ ๓ วา
แมภิกษุสงฆจะมีมากถึง ๑,๒๕๐ รูป และ.ขาพระพุทธเจาไดเลื่อมใสยิ่งนักในหมู
พราหมณก็จริง ถึงอยางนั้น ก็ขอทานพระโคดมพรอมกับภิกษุสงฆ ทรง
พระกรุณาโปรดจงรับภัตตาหารของขาพระพุทธเจา เพื่อเจริญบุญกุศลและปติ
ปราโมทยในวันพรุงนี้ดวยเถิด พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจาทรงรับอาราธนาโดยดุษณีภาพ ครัน้ เกณิยชฎิล
ทราบอาการรับอาราธนาของพระผูมีพระภาคเจาแลว ลุกจากที่นั่งกลับไป.
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พระพุทธานุญาติน้ําอัฏฐบาน
ลําดับนั้น พระผูม ีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปน
เคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตน้ําปานะ ๘ ชนิดคือ น้าํ ปานะทําดวยผลมะมวง ๑ น้ํา
ปานะทําดวยผลหวา ๑ น้ําปานะทําดวยผลกลวยมีเมล็ด ๑ น้ําปานะทําดวยผล
กลวยไมมีเมล็ด ๑ น้ําปานะทําดวยผลมะซาง ๑ น้ําปานะทําดวยผลจันทนหรือ
องุน ๑ น้ําปานะทําดวยเงาบัว ๑ น้ําปานะทําดวยผลมะปรางหรือลิ้นจี่ ๑.
กอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตน้ําผลไมทุกชนิด เวนน้ําตมเมล็ด
ขาวเปลือก.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตน้ําใบไมทุกชนิด เวนน้ําผักดอง.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตน้ําดอกไมทุกชนิด เวนน้ําดอก
มะซาง.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตน้ําออยสด.
ครั้งนั้น เกณิยชฎิลสั่งใหตกแตงของเคี้ยวของฉันอันประณีต ณ อาศรม
ของตนโดยผานราตรีนั้น แลวใหคนไปกราบทูลภัตกาลแดพระผูมีพระภาคเจา
วาถึงเวลาแลว ทานพระโคดมภัตตาหารเสร็จแลว ขณะนั้นเปนเวลาเชา พระ
ผูมีพระภาคเจาทรงครองอันตรวาสก แลวถือบาตรจีวรเสด็จพระพุทธดําเนิน
ไปทางอาศรมของเกณิยชฎิล ครั้นถึงแลว ประทับนั่งเหนือพระพุทธอาสนที่
เขาจัดถวาย พรอมกับภิกษุสงฆ เกณิยชฎิลจึงอังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจา
เปนประมุข ดวยของเคี้ยวของฉันอันประณีต ดวยมือของตน ยังพระผูมี
พระภาคเจาผูเสวยเสร็จ จนนําพระหัตถจากบาตร ใหหามภัตแลว ไดนั่งอยู
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
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พระผูมีพระภาคเจา ไดทรงอนุโมทนาเกณิยชฎิลดวยคาถาเหลานี้ วา
ดังนี้:[๘๗] ยัญทั้งหลายมีการบูชาไฟเปน
หัวหนา สาวิตติฉันทเปนยอดของฉันทศาสตร พระมหาราชเจาเปนประมุขของมนุษยนิกร สมุทรสาครเปนประธานของ
แมน้ําทั้งหลาย ดวงจันทรใหญกวาดวงดาว
นักษัตรในอากาศ ดวงภาณุมาศใหญกวา
บรรดาสิ่งของที่มีแสงรอนทั้งหลาย ฉันใด
พระสงฆ ยอมเปนใหญสําหรับทายกผูหวัง
บุญบําเพ็ญทานอยูฉันนั้น .
ครั้นพระผูมีพระภาคเจาทรงอนุโมทนาเกณิยชฎิล ดวยคาถาเหลานั้น
แลว ทรงลุกจากที่ประทับเสด็จกลับ.
เตรียมการตอนรับพระพุทธเจา
[๘๘] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ อาปณนิคมคาม
พระพุทธาภิรมย แลวเสด็จจาริกไปทางพระนครกุสินารา พรอมดวยภิกษุ
หมูใหญประมาณ ๑,๒๕๐ รูป.
พวกมัลลกษัตริยช าวพระนครกุสินารา ไดทรงทราบขาวแนถนัดวา
พระผูมีพระภาคเจากําลังเสด็จมาพระนครกุสินารา พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ
ประมาณ ๑,๒๕๐ รูป มัลลกษัตริยเหลานั้นไดตั้งกติกาไววา ผูใดไมตอนรับ
เสด็จพระผูมีพระภาคเจา จะตองถูกปรับสินไหมเปนเงิน ๕๐๐ กษาปณ สมัย
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นั้น โรชะมัลลกษัตริยเปนพระสหายของพระอานนท ครั้นพระผูมีพระภาคเจา
เสด็จจาริกโดยลําดับ ถึงพระนครกุสินาราแลว พวกมัลลกษัตริยชาวพระนคร
กุสินาราไดจัดการตอนรับเสด็จพระผูมีพระภาคเจาแลว ครั้นโรชะมัลลกษัตริย
รับเสด็จพระผูมีพระภาคเจาแลว เขาไปหาทานพระอานนทถึงที่พักทรงอภิวาท
แลวประทับยืน ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
ทานพระอานนทไดปราศรัยกะโรชะมัลลกษัตริยผูประทับยืน ณ ทีค่ วร
สวนขางหนึ่งวา ทานโรชะ การรับเสด็จพระผูมีพระภาคเจาของทานโอฬารแท.
โรชะมัลลกษัตริยต รัสวา พระคุณเจาอานนท พระพุทธเจาก็ดี พระ
ธรรมก็ดี พระสงฆก็ดี ไมไดทําใหขาพเจาใหญโต พวกญาติตางหากไดตั้ง
กติกาไววา ผูไมตอนรับเสด็จพระผูมีพระภาคเจา จะตองถูกปรับสินไหม
เปนเงิน ๕๐๐ กษาปณ ขาพเจานั้นแลไดตอนรับเสด็จพระผูมีพระภาคเจาเชน
นี้เพราะกลัวพวกญาติปรับสินไหม.
ทันใดทานพระอานนทแสดงความไมพอใจวา ไฉน โรชะมัลลกษัตริย
จึงไดตรัสอยางนี้ แลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ถวายบังคม นั่งเฝาอยู ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูลคํานี้ แดพระผูมีพระภาคะเจาวา พระพุทธเจาขา โรชะมัลลกษัตริยผูนี้ เปนคนมีชื่อเสียง มีคนรูจักมาก และความ
เลื่อมใสในพระธรรมวินัยนี้ ของคนที่มีผูรูจักมากเชนนี้ มีอิทธิพลมากนัก
ขอประทานพระวโรกาสขอพระองคทรงกรุณาโปรดบันดาลใหโรชะมัลลกษัตริย
เลื่อมใสในพระธรรมวินัยนี้ดวยเถิด พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนอานนท การที่จะบันดาลใหโรชะมัลลกษัตริยเลื่อมใสในพระธรรมวินัยนี้นั้น ตถาคตทําไดไมยากเลย.
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ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงแผเมตตาจิตไปยังโรชะมัลลกษัตริย
แลวทรงลุกจากที่ประทับเสด็จเขาพระวิหาร ครั้นโรชะมัลลกษัตริย อันพระเมตตาจิตของพระผูมีพระภาคเจาถูกตองแลว ไดเที่ยวคนหาตามวิหาร ตาม
บริเวณทั่วทุกแหงดุจโคแนลูกออน แลวตรัสถามภิกษุทั้งหลายวา ทานเจาขา
เวลานี้ พระผูมีพระภาคเจาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ประทับ อยู
ที่ไหน เพราะขาพเจาใครจะเฝาพระองค
ภิกษุทั้งหลายถวายพระพรวา ทานโรชะ พระวิหารนั่นเขาปดพระทวารเสียแลว ขอทานโปรดสงบเสียง เสด็จเขาไปทางพระวิหารนั้น ตอย ๆ
ยองเขาไปที่หนามุข ทรงกระแอมแลวทรงเคาะพระทวารเถิด พระผูมพี ระภาคเจาจักทรงเปดพระทวารรับทาน ถวายพระพร.
โรชะมัลลกษัตริยไดธรรมจักษุ
ขณะนั้น โรชะมัลลกษัตริยทรงสงบเสียง เสด็จเขาไปทางพระวิหาร
ซึ่งปดพระทวารเสียแลวนั้น คอย ๆ ยองเขาไปที่หนามุข ทรงกระแอมแลว
เคาะบานพระทวาร พระผูมีพระภาคเจาทรงเปดพระทวารรับ จึงโรชะมัลลกษัตริยเสด็จเขาพระวิหาร ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวประทับนั่งเฝา
อยู ณ ที่ควรสวนหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาไดทรงแสดงอนุปุพพิกถาแกโรชะมัลลกษัตริย คือ ทรงประกาศทานกถา สีลกถา สัคคกถา ซึ่งโทษแหง
กามอันต่ําทรามอันเศราหมอง และอานิสงสในความออกจากกาม ขณะเมื่อ
พระองคทรงทราบวาโรชะมัลลกษัตริยมีจิตคลอง มีจิตออน มีจิตปราศจาก
นิวรณ มีจิตเบิกบาน มีจติ ผองใสแลว จึงทรงประกาศพระธรรมเทศนา ที่
พระพุทธเจาทั้งหลายยกขึ้นแสดงดวยพระองคเอง คือทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค
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ดวงตาเห็นธรรม ปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน ไดบังเกิดแกโรชะมัลลกษัตริย
ณ สถานที่ประทับนั้นแลวา สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้น
ทั้งมวลมีความดับเปนธรรมดา ดุจผาที่สะอาดปราศจากมลทินควรรับน้ํายอม
ดวยดี ฉะนั้น โรชะมัลลกษัตริยไดทรงเห็นธรรมแลว ไดรูธรรมแจมแจง
ไดหยั่งลงสูธรรมแลว ขามความสงสัยไดแลว ปราศจากถอยคําแสดงความสงสัย
ถึงความเปนผูองอาจ ไมตองเชื่อผูอื่นในคําสอนของพระศาสดา ไดกราบทูลคํา
น้ําแดพระผูมีพระภาคเจาวาขอประทานพระวโรกาส ขอพระคุณเจาทั้งหลาย
โปรดรับจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ของขา
พระพุทธเจาผูเดียว อยารับของตนอื่น.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนโรชะ แมอริยบุคคลผูไดเห็นธรรม
แลวดวยญาณของพระเสขะ ดวยทัสสนะของพระเสขะเหมือนอยางทาน ก็คงมี
ความปรารถนาอยางนี้วา โอ พระคุเนเจาทั้งหลายคงกรุณารับจีวร บิณฑบาต
เสนาสนะ คิลานปจจัยเภสัชบริขารของพวกเราเทานั้น คงไมรับของผูอื่นเปน
แน เพราะฉะนั้นแล ภิกษุทั้งหลายจักรับปจจัยของทานดวย ของตนอื่นดวย.
ก็โดยสมัยนั้นแล ประชาชนทัง้ หลายไดจัดตั้งลําดับภัตตาหารอันประณีตไวที่นครกุสินารา ครั้นโรชะมัลลกษัตริยไมไดลําดับที่จะถวายภัตตาหารจึง
ไดทรงดําริวา ไฉนหนอ เราพึงตรวจดูโรงอาหาร สิ่งใดไมมีในโรงอาหาร
เราพึงตกแตงสิ่งนั้นถวาย ครั้นแลวทรงตรวจดูในโรงอาหาร ไมทอดพระเนตร
เห็นของ ๒ อยาง คือผักสด ๑ ของขบฉันที่ทําดวยแปง ๑ จึงเสด็จเขาไปหา
ทานพระอานนท ครั้นแลวไดทูลหารือวา ทานพระอานนทเจาขา เมื่อขาพเจา
ไมไดลําดับที่จะถวายภัตตาหาร ณ สถานที่แหงนี้ ไดมีความดําริวา ไฉนหนอ
เราะพึงตรวจดูโรงอาหาร สิ่งใดไมมใี นโรงอาหาร เราพึงตกแตงสิ่งนั้นถวาย
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ทานพระอานนทเจาขา ขาพเจานั้นเมื่อตรวจดูโรงอาหาร ไมไดเห็นของ ๒
อยาง คือ ผักสด ๑ ของขบฉันที่ทําดวยแปง ๑ หากขาพเจาพึงตกแตงผักสด
และของขบฉันที่ทําดวยแปงถวาย พระผูมีพระภาคเจาจะพึงทรงรับของขาพเจา
หรือไม เจาขา.
ทานพระอานนทถวายพระพรวา ทานโรชะ ถากระนัน้ อาตมาจะทูล
ถามพระผูมีพระภาคเจาดู แลวไดกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา อานนท ถาเชนนั้นจงใหเขาตกแตงเถิด.
ทานพระอานนทถวายพระพรวา ทานโรชะ ถากระนั้น ทานจงตกแตง
ถวาย.
โรชะมัลลกษัตริย จึงสั่งใหตกแตงผักสดและของขบเคี้ยวที่ทําดวยแปง
เปนอันมาก โดยผานราตรีนั้นแลว นอมถวายแดพระผูมีพระภาคเจาพลาง
กราบทูลวาขอพระผูมีพระภาคเจาจงโปรดรับผักสด และของขบฉันที่ทําดวย
แปง ของขาพระพุทธเจาเถิด พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนโรชะ ถาเชนนั้น จงถวายภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายรังเกียจ ไมรับประเคน พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงรับประเคนฉันเถิด ขณะนั้น โรชะมัลลกษัตริย
ทรงอังคาสภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประมุขดวยผักสด และของขบฉันที่
ทําดวยแปงมากมาย ดวยพระหัตถของพระองค ยังพระผูมีพระภาคเจาผูลาง
พระหัตถแลว จนทรงนําพระหัตถจากบาตร ใหหามภัตแลว ไดประทับเฝา
อยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจงใหโรชะมัลลกษัตริย
ผูนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ทรงเห็นแจงสมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวย
ธรรมีกถาแลว ทรงลุกจากที่ประทับเสด็จกลับ.
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พระพุทธนุญาติผักและแปง
ภายหลังพระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถาแลว ในเพราะเหตุเปน
เคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผักสดทุกชนิด และของขบที่ทําดวยแปง
ทุกชนิด.
เรือ่ งวุฑฒบรรพชิต
[๘๙] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจา ประทับอยูในพระนครกุสินารา
ตามพระพุทธาภิรมย แลวเสด็จพระพุทธดําเนินสูอาตุมานครพรอมดวยภิกษุ
สงฆหมูใหญ ประมาณ ๑,๒๕๐ รูป สมัยนั้นมีภกิ ษุบวชภายแกรูปหนึ่ง เคย
เปนชางกัลบก อาศัยอยูในอาตุมานคร เธอมีบุตรชายสองคน เปนเด็กพูดจา
ออนหวาน มีไหวพริบดี ขยัน แข็งแรง มีฝมือยอดเยี่ยมในการชางกัลบก
ของตนดีเทาอาจารย เธอไดทราบขาววา พระผูมีพระภาคเจากําลังเสด็จมาสู
อาตุมานคร พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๑,๒๕๐ รูป ครั้นแลวไดแจง
ความประสงคอันนั้นแกบุตรทั้งสองนั้นวา พอทั้งหลาย ขาววา พระผูมีพระภาคเจากําลังเสด็จสูอาตุมานคร พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๑,๒๕๐
ไปเถิด พอทั้งสอง จงถือเครื่องมือตัดผมและโกนผมกับทะนานและถุง เที่ยว
ไปตัดและโกนผม ตามบานเรือนทุกแหง แลกเกลือบาง น้ํามันบาง ขาวสาร
บาง ของขบฉันบาง พอจักทํายาคูที่ดื่มไดถวายพระผูมีพระภาคเจาผูเสด็จมา
ถึงแลว.
บุตรชายทั้งสองรับคําสั่งของหลวงพอวา จะปฏิบัติเชนนั้น แลวถือ
เครื่องมือตัดผมโกนผมกับทะนานและถุง เที่ยวไปตัดและโกนผมตามบานเรือน
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ทุกแหง แลกเกลือบาง น้ํามันบาง ขาวสารบาง ของขบฉันบาง ชาวบาน
เห็นเด็กสองคนนั้น พูดจาออนหวาน มีไหวพริบดี แมผูที่ไมประสงคจะให
ตัดและโกนผม ก็ใหตัดใหโกนผม ถึงใหตัดใหโกนผมแลว ก็ใหคาแรงมาก
เปนอันวาเด็กทั้งสองคนนั้น เก็บรวบรวมเกลือบาง น้ํามันบาง ขาวสารบาง
ของขบฉันบาง ไดเปนอันมาก.
ครั้นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จจาริกโดยลําดับ เสด็จถึงอาตุมานครแลว
ทราบวา พระองคประทับอยูที่ภูสาคารเขตอาตุมานครนั้น พระขรัวคานั้น
จึงสั่งใหคนตกแตงขาวยาคูเปนอันมากโดยผานราตรีนั้นแลว นอมถวายพระผูมีพระภาคเจา กราบทูลวา พระพุทธเจาขา ขอพระผูมีพระภาคเจาจงโปรดรับ
ขาวยาคูของขาพระพุทธเจา.
พุทธประเพณี
พระตถาคตทั้งหลายทรงทราบอยู ยอมตรัสถามก็มี ทรงทราบอยูยอม
ไมตรัสถามก็มี ทรงทราบกาลแลวตรัสถาม ทรงทราบกาลแลวไมตรัสถาม
พระตถาคตทั้งหลายยอมตรัสถามสิ่งที่ประกอบดวยประโยชน ไมตรัสถามสิ่งที่
ไมประกอบดวยประโยชนในสิ่งที่ไมประกอบดวยประโยชน พระองคทรงกําจัด
ดวยขอปฏิบัติ พระผูมีพระภาคเจาทั้งหลาย ทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายดวย
อาการ ๒ อยาง คือ จักทรงแสดงธรรมอยาง ๑ จักทรงบัญญัติสิกขาบทแก
พระสาวกทั้งหลายอยาง ๑.
ครั้นนั้น พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสถามพระขรัวตานั้นวา ดูกอน
ภิกษุ ขาวยาคูนี้เธอไดมาจากไหน พระขรัวตาจึงกราบทูลเรื่องนั้นใหทรงทราบ
ทุกประการ.

พระวินัยปฎก มหาวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาที่ 160

หามภิกษุผูเคยเปนชางกัลบกเก็บรักษามีดโกน
พระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนวา ดูกอนโมฆบุรุษ การกระทําของ
เธอนั้นไมเหมะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา
ไฉนเธอบวชแลวจึงไดชักจูงทายกในสงอันไมควรเลา การกระทําของเธอนั้น
ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส . . . ครั้นแลว ทรงทํา
ธรรมีกถา รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรพชิตไมพึง
ชักจูงทายกในสิ่งอันไมควร รูปใดชักจูง ตองอาบัติทุกกฏ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุผูเคยเปนชางกัลบก ไมพึงเก็บรักษา
เครื่องตัดโกนผมไวสําหรับตัว รูปใดเก็บรักษาไว ตองอาบัติทุกกฏ.
พระพุทธานุญาตผลไม
[ ๙๐] ครั้นพระผูม ีพระภาคเจาประทับอยู ณ อาตุมานครตามพระพุทธาภิรมย แลวเสด็จพุทธดําเนินไปทางพระนครสาวัตถี เสด็จจาริกโดย
ลําดับ ถึงพระนครสาวัตถีแลว ทราบวาพระองคประทับอยูที่พระเชตวัน อาราม
ของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถีนั้น เวลานั้น ของขบฉันคือ
ผลไมในนครสาวัตถีมีดาษดื่นมาก ภิกษุทั้งหลายจึงไดมีความสงสัยวา ของขบ
ฉันคือผลไม พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตไวแลวหรือมีไดทรงอนุญาต แลว
ไดกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผลไม
ทุกชนิด.
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พืชของสงฆและของบุคคล
[ ๙๑] ก็โดยสมัยนั้นแล พืชของสงฆเขาเพาะปลูกในที่ของบุคคล
พืชของบุคคลเขาเพาะปลูกในที่ของสงฆ ภิกษุทงั้ หลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พืช
ของสงฆที่เพาะปลูกในที่ของบุคคล พึงใหสวนแบง แลวบริโภค พืชของ
บุคคลที่เพาะปลูกในที่ของสงฆ พึงใหสวนแบง แลวบริโภค.
พระพุทธานุญาตมหาประเทศ ๔
[๙๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายเกิดความรังเกียจในพระบัญญัติ
บางสิ่งบางอยางวา สิ่งใดหนอ พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตไว สิ่งใดไม
ไดทรงอนุญาต จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระมีพระภาคเจา.
วัตถุเปนกัปปยะและอกัปปยะ
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสประทานสําหรับอาง ๘ ขอ ดังตอไปนี้.
๑. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดที่เราไมไดหามไววา สิ่งนี้ไมควร หาก
สิ่งนั้นเขากับสิ่งที่ไมควร ขัดกับสิ่งที่ควร สิ่งนั้น ไมควรแกเธอทั้งหลาย.
๒. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดที่เราไมไดหามไววา สิ่งนี้ไมควร
หากสิ่งนั้นเขากับสิ่งที่ควร ขัดกับสิ่งที่ไมควร สิง่ นั้นควรแกเธอทั้งหลาย.
๓. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดที่เราไมไดอนุญาตไววา สิ่งนี้ควร
หากสิ่งนั้นเขากับสิ่งที่ไมควร ขัดกับสิ่งที่ควร สิง่ นั้นไมควรแกเธอทั้งหลาย.
๔. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดที่เราไมไดอนุญาตไววา สิ่งนี้ควร
หากสิ่งนั้นเขากับสิ่งที่ควร ขัดกับสิ่งที่ไมควร สิง่ นั้นควรแกเธอทั้งหลาย.
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พระพุทธานุญาตกาลิกระคน
[๙๓] ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายไดมีความปริวิตกวา ยามกาลิกระคน
กับยาวกาลิก ควรหรือไมควรหนอ สัตตาหกาลิกระคนกับยาวกาลิก ควรหรือ
ไมควรหนอ ยาวชีวิกระคนกับยาวกาลิก ควรหรือไมควรหนอ สัตตาหกาลิกระคนกับยามกาลิก ควรหรือไมควรหนอ ยาวชีวิกระคนกับยามกาลิก ควร
หรือไมควรหนอ ยาวชีวิกระคนกับสัตตาหกาลิก ควรหรือไมควรหนอ แลว
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดังนี้.
๑. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ยามกาลิกระคนกับยาวกาลิกที่รับประเคนใน
วันนั้น ควรในกาล ไมควรในวิกาล.
๒. สัตตาหกาลิกระคนกับยาวกาลิกที่รับประเคนในวันนั้น ควรใน
กาล ไมควรในวิกาล.
๓. ยาวชีวิกระคนกับยาวกาลิกที่รับประเคนในวันนั้น ควรในกาล
ไมควรในวิกาล.
๔. สัตตาหกาลิกระคนกับยามกาลิกที่รับประเคนในวันนั้น ควรชัว่
ยาม ลวงยามแลวไมควร.
๕. ยาวชีวิกระคนกับยามกาลิกที่รับประเคนในวันนั้น ควรชั่วยาม
ลวงยามแลวไมควร.
๖. ยาวชีวิกระคนกับสัตตาหกาลิกที่รับประเคนในวันนั้น ควรตลอด
๗ วัน ลวง ๗ วันแลวไมควร.
เภสัชชขันธกะที่ ๖ จบ
ในขันธกะนี้มี ๑๐๖ เรื่อง
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หัวขอประจําขันธกะ
[๙๓] ๑. เรื่องอาพาธที่เกิดชุมในฤดูสารท ๒. เรื่องฉันเภสัชนอก
กาล ๓. เรือ่ งน้ํามันเปลวสัตวเปนยา ๔. เรื่องรากไมที่เปนตัวยา ๕. เรื่อง
รากไมทํายาผง ๖. เรื่องน้ําฝาด ๗. เรื่องใบไม ๘. เรื่องผลไม ๙. เรื่อง
ยางไม ๑๐. เรื่องเกลือ ๑๑. เรื่องมูลโค ๑๒. เรื่องยาผงและวัตถุเครื่อง
รอนยา ๑๓. เรื่องเนื้อดิบเลือดสด ๑๔. เรื่องยาตา ๑๕. เรื่องเครื่องยา
ผสมกับยาตา ๑๖. เรื่องกลักยาตาชนิดตาง ๆ และกลักยาตาไมมีฝาปด ๑๗.
เรื่องไมปายยาตา ๑๘. เรื่องภาชนะเก็บไมปายยาตา ถุงกลักยาตา และเชือก
ผูกเปนสายสะพาย ๑๙. เรื่องน้ํามันหุงทาศีรษะ ๒๐. เรื่องการนัตถุ
๒๑. เรื่องกลองนัตถุยา ๒๒. เรื่องสูดควัน กลองสูดควัน ฝาปดกลองสูด
ควัน ๒๓. เรื่องถุงเก็บกลองสูดควัน ๒๔. เรือ่ งน้ํามันหุง ๒๕. เรื่องน้ํา
เมาที่ผสมในน้ํามันที่หุง ๒๖. เรื่องน้ํามันเจือน้ําเมามาก ๒๗. เรื่องน้ํามัน
เจือน้ําเมามากใชเปนยาทา ๒๘. เรือ่ งลักจั่น ๒๙. เรื่องเขากระโจม
๓๐. เรื่องรมดวยใบไมตาง ๆ ๓๑. เรื่องการรมใหญและเอาใบไมมาตมรม
๓๒. เรื่องอางน้ํา ๓๓. เรื่องระบายเลือดออก ๓๔. เรื่องกอกโลหิตดวยเขา
๓๕. เรื่องยาทาเทา ๓๖. เรื่องปรุงน้ํามันทาเทา ๓๗. เรื่องผาฝ ๓๘. เรื่อง
ชะแผลดวยน้ําฝาด ๓๙. เรื่องงาที่บดแลว ๔๐. เรื่องยาพอกแผล ๔๑. เรื่อง
ผาพันแผล ๔๒. เรื่องชะแผลดวยน้ําแปงพันธุผักกาด ๔๓. เรื่องรมแผล
ดวยควัน ๔๔. เรื่องตัดเนื้องอกดวยกอนเกลือ ๔๕. เรื่องน้ํามันทาแผล
๔๖. เรื่องผาปดกันน้ํามันเยิ้ม ๔๗. เรื่องยามหาวิกัฏ ๔๘. เรื่องรับประเคน
๔๙. เรื่องดื่มน้ําเจือคูถและหยิบคูถเมื่อกําลังถาย ๕๐. เรื่องดื่มน้ําที่ละลายจาก
ดินติดผาลไถ ๕๑. เรื่องดื่มน้ําดางอามิส ๕๒. เรื่องดื่มน้ําสมอดองมูตร
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๕๓. เรื่องทาของหอม ๕๔. เรื่องดื่มยาถาย ๕๕. เรื่องน้ําขาวใส ๕๖. เรื่อง
น้ําถั่วเขียวตมที่ไมขน ๕๗. เรื่องน้ําถั่วเขียวที่ขนนิดหนอย ๕๘. เรื่องน้ําตม
เนื้อ ๕๙. เรื่องชําระเงื้อมเขา และพระราชทานคนทําการวัด ๖๐. เรื่อง
ฉันเภสัชที่เก็บไว ๗ วัน ๖๑. เรื่องนาออย ๖๒. เรื่องถั่วเขียว ๖๓. เรือ่ ง
ยาดองโลณโสจิรกะ ๖๔. เรื่องอามิสที่หุงตมเอง ๖๕. เรื่องภัตตาหารที่ตอง
อุน ๖๖. เรือ่ งใหเก็บที่หุงตมอามิสในภายในและหุงตมเอง เมื่อคราวอัตคัด
อาหารตอไปอีก ๖๗. เรื่องรับประเคนผลไมที่เปนอุคคหิตได ๖๘. เรือ่ ง
ถวายงา ๖๙. เรื่องของขบฉันที่รับประเคนไวตอนเชา ๗๐. เรื่องเปนไข
ตัวรอน ๗๑. เรื่องฉัน ผลไมท่ปี ลอนเมล็ดออก ๗๒. เรื่องริดสีดวงทวาร
๗๓. เรื่องสัคถกรรมและวัตถิกรรม ๗๔. เรื่องอุบาสิกาสุปปยา ๗๕. เรื่อง
ทรงหามฉันเนื้อมนุษย ๗๖. เรื่องทรงหามฉันเนื้อชาง ๗๗. เรื่องทรงหาม
ฉันเนื้อมา ๗๘. เรื่องทรงหามฉันเนื้อสุนัข ๗๙. เรื่องทรงหามฉันเนื้องู
๘๐. เรื่องทรงหามฉันเนื้อราชสีห ๘๑. เรื่องทรงหามฉันเนื้อเสือโครง
๘๒. เรื่องทรงหามฉันเนื้อเสือเหลือง ๘๓. เรื่องทรงหามฉันเนื้อหมี ๘๔. เรื่อง
ทรงหามฉันเนื้อเสือดาว ๘๕. เรื่องคอยโอกาสถวายภัตร และขาวยาคู
๘๖. เรื่องมหาอํามาตยเริ่มเลื่อมใส เปนตน เหตุใหทรงหามภิกษุรับนิมนตไว
แหงหนึ่งแลวไปฉันในที่อื่น ๘๗. เรื่องถวายงา น้ําออย ๘๘. เรื่องทรงรับ
อาคารพักแรม ๘๙. เรื่องมหาอํามาตยสุนีธะและวัสสการะ ๙๐. เรื่องแมน้ํา
คงคา ๙๑. เรื่องเสด็จตําบลบานโกฏิ ทรงแสดงอริยสัจจกถา ๙๒. เรือ่ ง
นางอัมพปาลีคณิกา ๙๓. เรื่องเจาลิจฉวี ๙๔. เรื่องอุทิสมังสะ ๙๕. เรื่อง
พระนครเวสาลีหาอาหารไดงาย ๙๖. เรื่องทรงหามอามิสที่เปนอันโตวุตถะ
เปนตนใหม ๙๗. เรื่องฝนทั้งเคา ๙๘. เรื่องพระยโสชะอาพาธ ๙๙. เรื่อง
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เมณฑกะคหบดี ถวายปญจโครสกับเสบียงเดินทาง ๑๐๐. เรื่องเกณิยชฏิลถวาย
น้ําอัฏฐบาน คือ น้ําผลมะมวง น้ําผลหวา น้ํากลวยมีเมล็ด น้ํากลวยไมมี
เมล็ด น้ําผลมะชาง น้าํ ผลจันทน น้ําเงาบัว น้ําผลมะปราง ๑๐๑. เรือ่ ง
โรชะมัลลกษัตริยถวายผักสดและของขบฉันที่สําเร็จดวยแปง ๑๐๒. เรื่องภิกษุ
ชางกัลบกในเมืองอาตุมา ๑๐๓ เรือ่ งผลไมดาษดื่นในพระนครสาวัตถี
๑๐๔. เรื่องพืช ๑๐๕. เรื่องเกิดสงสัยในพระบัญญัติบางสิ่งบางอยาง ๑๐๖. เรื่อง
กาลิกระคน.
หัวขอประจําขันธกะ จบ
อรรถกถาเภสัชชขันธกะ
วาดวยเภสัช
วินิจฉัยในเภสัชชขันธกะ พึงทราบดังนี้:สองบทวา สารทิเกน อาพาเธน ไดแก อาพาธมีดีเปนสมุฏฐาน
เกิดขึ้นในสารทกาล จริงอยู ในกาลนั้น ภิกษุทั้งหลายยอมเปยกดวยน้ําฝนบาง
ยอมเหยียบย่ําโคลนบาง แดดยอมกลาในระหวาง ๆ บาง เพราะเหตุนั้น ดีของ
ภิกษุเหลานั้นยอมเปนของซึมเขาไปในลําใส.
สองบทวา อาหารตฺถฺจ ผเรยฺย มีความวา วัตถุพึงยังประโยชน
ดวยอาหารใหสําเร็จ.
๑

๑ กลาวตามฤดู ๖ ในตําราแพทย ไท, สารทฤต ไดแก เดือนสิบเอ็ดกับเดือนสิบสอง และวา
เปนไขเพื่อลม.
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บทวา นจฺฉาเทนฺติ มีความวา ยอมไมยอมไป, คือไมสามารถจะ
ระงับโรคลมได
บทวา สิเนสิกานิ ไดแก โภชนะที่สนิท.
บทวา ภตฺตจฺฉาทเกน คือ ความไมยอมแหงอาหาร.
ในคําวา กาเล ปฏิคฺคหิต เปนตน มีความวา รับประเคน เจียว
กรอง ในเมื่อเวลาเที่ยงยังไมลวงเลยไป.
สองบทวา เตลปริโภเคน ปริภฺุชิตุ มีความวา เพือ่ บริโภค
อยางบริโภคน้ํามัน ซึ่งเปนสัตตาหกาลิก.
บทวา วจตฺถ ไดแก วานที่เหลือ.
สองบทวา นิสท นิสทโปต ไดแก ตัวหินบดและลุกหินบด.
ชื่อวา ปคควะ นั้น เปนชาติไมเถา (ไดแกบอระเพ็ด).
บทวา นตฺตมาล ไดแก กระถินพิมาน.
วินิจฉัยในบทวา อจฺฉวส เปนอาทิ พึงทราบโดยนัยที่กลาวใน
อรรถกถาแหงนิสสัคคิยกัณฑ นั่นแล.
แมวินิจฉัยในมูลเภสัชเเปนตน ก็ไดกลาวแลวในขุททกวรรณน
เหมือนกัน เพราะเหตุนั้น คําใด ๆ ที่ไมไดกลาวแลวในกอน ขาพเจาจัก
พรรณนาเฉพาะคํานั้น ๆ ในที่น.ี้ หิงคุ หิงคุชตุ และหิงคุสิปาฏิกา ก็คือ
ชาตแหงหิงคุนั่งเอง. ตกะ ตกปตติ และตกปณณิยะ ก็คือชาติครั่งนั่นเอง.
เกลือสมุทรนั้น ไดแก เกลือที่เกิดตามฝงทะเลเหมือนทราย.
ชื่อวา กาฬโลณะ นั้น ไดแก เกลือตามปกติ.
เกลือสินเธาวนั้น ไดแก เกลือมีสีชาว เกิดตามภูเขา.
๑

๒

๑. สมนฺต. ทุติย. ๒๕๕. ๒. สมนฺต. ทุติย. ๔๑๓.
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ชื่อวา อุพภิทะ นัน้ ไดแก เกลือที่เปนหนอขึ้นจากแผนดิน.
ชื่อวา พิละ นั้น ไดแก เกลือที่เขาหุงกับเครื่องปรุงทุกอยาง เกลือ
นั้นแดง.
บทวา ฉกน ไดแก โคมัย.
สองบทวา กาโย วา ทุคฺคนฺโธ มีความวา กลิ่นตัวของภิกษุ
บางรูป เหมือนกลิ่นตัวแหงสัตวมีมาเปนตน จุรณแหงไมซึกและดอกดําเปน
ตน หรือจุรณแหงเครื่องหอมทุก ๆ อยาง ควรแกภิกษุแมนั้น
บทวา รชนนิปกฺก ไดแก กากเครื่องยอม. ภิกษุจะตําแมซึ่งจุรณ
ตามปกติแลวแชน้ําอาบ ก็ควร. แมจุรณตามปกตินั้น ยอมถึงความนับวา
กากเครื่องยอมเหมือนกัน.
อมนุษยเคี้ยวกินเนื้อดิบและดื่มเลือดสด เพราะเหตุนั้น ภิกษุจึงชื่อวา
ไมไดเคี้ยวกินเนื้อดิบและดื่มเลือดสดนั้น. อมนุษย ครั้นเคี้ยวกินและดื่มแลว
ไดออกไป เพราะเหตุนั้น พระธรรมสังคาหกาจารย จึงกลาววา อาพาธเกิด
แตอมนุษยนั้นของเธอยอมระงับ.
คําวา อฺชน นี้ เปนคํากลาวครอบยาตาทั้งหมด.
บทวา กาฬฺชน ไดแก ชาติแหงยาตาชนิดหนึ่ง หรือยาตาที่หุงดวย
เครื่องปรุงทุกอยาง.
บทวา รสฺชน ไดแก ยาตาที่ทําดวยเครื่องปรุงตาง ๆ.
บทวา โสตฺชน ไดแก ยาตาที่เกิดในกระแสน้ําเปนตน.
หรดาล กลีบทอง ชื่อเครุกะ.
ชื่อวา กปลละ นัน้ ไดแก เขมาที่เอามาจากเปลวประทีป.

พระวินัยปฎก มหาวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาที่ 168

ชื่อวา จันทนะ ไดแก จันทนชนิดใดชนิดหนึ่ง มีจันทนแดงเปนตน.
เครื่องยาทาทั้งหลายมีกฤษณาเปนตน ปรากฏแลว. เครื่องยาแมเหลาอื่นมีอุบล
เขียวเปนตน ยอมควรเหมือนกัน.
บทวา อฺชนุปปสเนหิ ไดแก เครื่องยาทั้งหลายที่จะพึงบดผสม
กับยาตา. แคเครื่องบดยาตาไร ๆ จะไมควรหามิได.
บทวา อฏิมย มีความวา ภาชนะยาตาที่แลวดวยกระดูกที่เหลือ
เวนกระดูกมนุษย.
บทวา ทนฺตมย ไดแก ภาชนะยาตาที่แลวดวยงา ทุกอยางมีงาชาง
เปนตน.
ขึ้นชือ่ วา ภาชนะที่ไมควร ยอมไมมีในภาชนะที่ทําดวยเขาเลย. ภาชนะ
ยาคาที่แลวดวยไมออ เปนตน เปนของควรโดยสวนเดียวแท.
บทวา สลาโกธานิย มีความวา ชนทั้งหลายยอมเก็บไมดามยาตา
ในที่เก็บอัน ใค เราอนุญาตที่เก็บอันนั้น เปนกลักก็ตาม เปนถุงก็ตาม.
บทวา อสวทฺธก นั้น ไดแก หูสําหรับสะพายแหงถุงยาตา.
สองบทวา ยมก นตฺถุกรณึ ไดแก กลองยานัตถอันเดียวเปน
หลอดคู มีรเู ทากัน.
ขอวา อนุชานามิ ภิกฺเว เตลปาก มีความวา การหุงนามัน
ทุกชนิด เปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาต ใหใสเครื่องยาอยางใดอยางหนึ่ง
ลงไดแท.
บทวา อติปกฺขิตตฺ มชฺชานิ มีความวา มีน้ําเมาอันตนใสเกิน
เปรียบไป, อธิบายวา ปรุงใสน้ําเมามากไป.
ลมในอวัยวะใหญนอย ชื่ออังควาตะ.
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บทวา สมฺภารเสท ไดแก การเขากระโจมดวยใบไมที่จะพึงหักได
ตาง ๆ อยาง.
บทวา มหาเสท มีความวา เราอนุญาตใหนึ่งรางกายดวยบรรจุ
ถานไฟใหเต็มหลุม ประมาณเทาตัวคนแลว กลบดวยฝุนและทรายเปนตน
ลาดใบไมที่แกลมไดตาง ๆ ชนิด บนหลุมนั้น แลวนอนพลิกไปพลิกมาบน
ใบไมนั้น ดวยตัวอันทาน้ํามันแลว.
บทวา ภงฺโคทก ไดแก น้ําที่ตมเดือดดวยใบไมตาง ๆ ที่จะพึง
หักได. พึงรดตัวดวยใบไมเหลานั้นและน้ํา เขากระโจม.
บทวา อุทโกฏก ไดแก ซุมน้ํา. ความวา เราอนุญาตใหใช
อางหรือรางที่เต็มดวยน้ําอุนแลวลงในอางหรือรางนั้น ทําการนึ่งใหเหงือออก.
สองบทวา ปพฺพวาโต โหติ มีความวา ลมยอมออกตามขอ ๆ.
สองบทวา โลหิต โมเจตุ มีความวา เราอนุญาตใหภิกษุปลอย
โลหิตดวยมีด.
สองบทวา มชฺช อภิสงฺขริตุ มีความวา เทาที่ผาแลว จะหาย
เปนปกติไดดวยน้ําเมาใด เราอนุญาตใหภิกษุใสยาตาง ๆ ลงในกะลามะพราว
เปนตนปรุงน้ําเมานั้น คือ ใหหุงยาเปนท สบายแกเทาทั้งสอง.
สองบทวา ติลกกฺเกน อตฺโถ มีความวา คือการดวยงาทั้งหลาย
ที่บดแลว.
บทวา กพฬิก มีความวา เราอนุญาตใหภิกษุพอกแปงที่ปากแผล.
บทวา สาสปกุฑฺเฑน มีความวา เราอนุญาตใหภิกษุชะลางดวย
แปงเมล็ดผักกาด.
๑

๑. กพฬิกาติ. อปนาหเภสชฺชนฺติ วิมติวิโนทนี. ยาสําหรับพอก.
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บทวา วุฑฺฒุมส ไดแก เนื้อที่งอกขึ้นดังเดือย.
บทวา วิกาสิก ไดแก ผาเกาสําหรับกันน้ํามัน.
สองบทวา สพฺพ วณปฏิกมฺม มีความวา ขึ้นชื่อวาการรักษาแผล
ทุกอยางบรรดามี เราอนุญาตททั้งหมด.
สองบทวา สาม คเหตฺวา มีความวา ยามหาวิกัตินี้ อันภิกษุผูถูก
งูกัคอยางเดียวเทานั้น พึงถือเอาฉันเอง หามิได เมื่อพิษอันสัตวกัดแลว แม
อยางอื่น ภิกษุก็พึงถือเอาฉันเองได แตในเหตุเหลาอื่น รับประเคนแลวเทา
นั้นจึงควร.
ขอวา น ปฏิคฺคาหาเปตพฺโพ มีความวา ถาคูถถึงภาคพื้นแลว
ตองรับประเคน แตจะถือเอาเองซึ่งคูถที่ยังไมถึงภาคพื้นควรอยู. โรคที่เกิด
ขึ้นแตน้ําซึ่งสตรีใหเพื่อทําใหอยูในอํานาจ ชื่อวาอาพาธเกิดแตยาอันหญิง
แมเรือนให.
บทวา สิตาโลลึ มีความวา เราอนุญาตใหภิกษุเอาดินที่ติดผาลของ
ผูไถนาดวยไถ ละลายน้ําดื่ม.
บทวา ทุฏคหณิโก มีความวา ผูมีไฟธาตุเผาอาหารเสีย อธิบาย
วา อุจจาระออกยาก.
บทวา อามิสขาร มีความวา เราอนุญาตใหภิกษุเผาขาวสุกที่ตาก
แหงใหไหม แลวดื่มน้ําตางที่ไหลออกจากเถานั้น.
บทวา มุตฺตหริฏก ไดแก สมอไทยที่ดองดวยมูตรโค.
บทวา อภิสนฺนกาโย ไดแก มีกายเปนโทษมาก.
บทวา อจฺฉากฺชกิ  ไดแก น้าํ ขาวใส.
บทวา อกฏยูส ไดแก น้ําถั่วเขียวตม ที่ไมขน.
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บทวา กฏากฏ ไดแก น้ําถั่วเขียวตมนั่นเอง แตขนหนอย.
บทวา ปฏิจฺฉาทนเยน ไดแก รสแหงเนื้อ.
วาดวยอันโตวุตถะเปนตน
ขอวา สเจ ภิกฺขเว ปกฺกาป มคฺคา ชายนฺติ มีความวาถั่วเขียว
ที่ตมแลว ถาแนเปนขึ้นไดไซร ถั่วเขียวเหลานั้น ภิกษุพึงฉันไดตามสบาย
ดวยวา ถั่วเขียวเหลานั้น จักเปนกัปปยะแท เพราะเปนของตมแลว.
บทวา อนโตวุตฺถ ไดแก คางอยูในอกัปปยกุฏี.
วินิจฉัยในคําวา สาม ปกฺก นี้ พึงทราบดังนี้:ภิกษุจะหุงตมอามิสอยางใดอยางหนึ่งเองไมควร เฉพาะอามิสที่สุกแลว
จะอุนควรอยู.
แมชนทั้งหลายใสใบผักชีก็ดี ขิงก็ดี เกลือก็ดี ลงในขาวตมที่รอน
สําหรับภิกษุนั้น ภิกษุจะคนแมซึ่งขาวตมนั้น ยอมไมควร แตจะคนดวยคิด
จะใหขาวตมเย็น ควรอยู แมไดขาวสุกที่เปนทองเล็นแลวจะปดไว ยอมไม
ควร. แตถาชนทั้งหลายปดแลวถวายมา จะปดไว ควรอยู หรือจะปดไวดวย
คิดวา ขาวสุกจงอยาเย็น ควรอยู.
อนึ่ง ในนมสดและมี (นมเปรี้ยวอยางขน ) เปนตน ที่เขาตมเดือด
แลวครั้งหนึ่ง ภิกษุจะกอไฟ ควรอยู เพราะการทําใหสุกอีก พระผูม ี
พระภาคเจาทรงอนุญาต.
สองบทวา อุกฺกปณฺฑกาป ขาทนฺติ มีความวา แมว หนู เหี้ย
และพังพอน ยอมกินเสีย.
บทวา ทมกา นั้น ไดแก คนกินเดน.
สองบทวา ตโต นีหฏ ไดแก โภชนะที่ทายกนําอกจากที่ซื่งภิกษุ
รับนิมนตฉัน
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สองบทวา วนฏ โปกฺขรฏ มีความวา เกิดในปา และใน
กอปทุม.
บทวา อพีช ไดแก ผลไมที่ยงั ออม มีเมล็ดจะไมงอกหนอได.
บทวา นิพฺพฏพีช ไดแก ผลมะมวงและขนุนเปนตน ที่จะหึง
ปลอนเมล็ดออกแลวฉัน.
วาดวยสัตถกรรมเปนตน
สองบทวา ทุโรปโย วโณ มีความวา แผลยอมงอกยาก. คือวา
หายเปนปกติไดโดยยาก.
สองบทวา ทุปฺปริหาร สติถ มีความวา ในที่เคย ระวังมีดยาก.
สองบทวา สตฺถกมฺม วา วตฺถิกมฺม วา มีความวา ในโอกาส
ตามที่กําหนดแลวไมควรทําการตัด หรือการผา หรือการเจาะ หรือการรีด
ดวยของมีดมอยางใดอยางหนึ่ง เปนมีดก็ตาม เข็มก็ตาม หนามก็ตาม หอก
ก็ตาม สะเก็ดหินก็ตาม เล็บก็ตาม เพราะกรรมมีการตัดเปนตนนั้นทั้งหมด
ยอมเปนสัตถกรรมแท.
อนึ่ง ไมควรทําแมซึ่งการบีบหัวไสดวยของอยางไดอยางหนึ่งจะเปน
หนังก็ตาม ผาก็ตาม เพราะวา การบีบนั้นทั้งหมด เปนวัตถิกรรมเหมือนกัน
ก็ในพระบาลีนี้ คําวา สองนิ้วโดยรอบแหงที่แคบ นี้ตรัสหมายเอา
เฉพาะสัตถกรรม. สวนวัตถิกรรมทรงหามแตในที่แคบเทานั้น. แตจะหยอด
น้ําดางก็ดี จะรัดดวยเชือกชนิดใดชนิดหนึ่งก็ดีที่หัวไสนั้น ควรอยู. ถาหัวไส
นั้นขาดออกดวยน้ําดางหรือเชือกนั้น เปนอันขาดดวยดี.
ถึงโรคอัณฑะโตก็ไมควรทําสัตถกรรม เพราะเหตุนั้น ไมควรทํา
สัตถกรรมดวยคิดวา เราจะผาอัณฑะควักเอาเม็ดออกทําใหหายโต. แตในการ
ยางดวยไฟและทายา ไมมีการหาม.
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ในทวารหนัก กรวยใบไมและเกลียวชุดที่ทายาแลวก็ดี หลอดไมไผ
ก็ดี ซึ่งสําหรับหยอดน้ําดาง และกรอกน้ํามัน ยอมควร.
วาดวยเนื้อที่ควรและไมควร
บทวา ปวตฺตมส ไดแก เนื้อของสัตวที่ตายแลวนั้นเอง.
บทวา มาฆาโต มีความวา วันนั้น ใคร ๆ ไมไดเพื่อจะปลงสัตว
นอยหนึ่งจากชีวิต.
มีดสําหรับเชือดเนื้อเรียกวา โปตถยิกะ.
บทวา กิมฺปมาย พึงตัดวา กิมปฺ  อิมาย.
คําวา น ภควา อุสฺสหติ มีความวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจานาง
ไมสามารถจะมาได.
บทวา ยตฺร หิ นาม มีความวา ชื่อเพราะเหตุไร ?
บทวา ปฏิเวกขิ ไดแก วิมสิ แปลวา เธอพิจารณาแลวหรือมี
คําอธิบายวา เธอสอบถามแลวหรือ ?
บทวา อปฺปฏิเวกฺขิตฺวา ไดแก อปฺปฏิปจุ ฺฉิตฺวา แปลวาไม
สอบถามแลว. ก็ถา ภิกษุรูอยูวา นี้เปนเนื้อชนิดนั้น กิจที่จะสอบถาม ยอม
ไมมี แตเมือ่ ไมรู ตองถามกอนจึงฉัน.
วินิจฉัยในคําวา สุนมส นี้ พึงทราบดังนี้:สุนัขปายอมเปนเหมือนสุนัขบาน. เนื้อสุนัขปานั้นควร.
ฝายสุนัขใด เกิดดวยแมสุนัขบานกับพอสุนัขปาผสมกัน หรือดวยแม
สุนัขปากับพอสุนัขบานผสมกัน เนื้อของสุนัขนั้น ไมควร. เพราะสุนัข
๑

นั้นชองเสพทั้งสองฝาย.
๑. นําจะไมควร.
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บทวา อหิมส มีความวา เนือ้ แหงทีฆชาติซึ่งไมมีเทาชนิดใดชนิด
หนึ่ง ไมควร. เนื้อราชสีห เปนตนเปนของชัดแลวทั้งนั้น.
ก็บรรดาอกัปปยมังสะเหลานั้น เนื้อมนุษย อันพระผูมีพระภาคเจา
ทรงหาม ก็เพราะมนุษยมีชาติเหมือนตน เนื้อชางและมา ที่ทรงหามก็เพราะ
เปนราชพาหนะ เนื้อสุนัขและเนื้องูที่ทรงหาม ก็เพราะเปนของสกปรก เนือ้
๕ อยางมีเนื้อราชสีหเปนตน ที่ทรงหาม ก็เพื่อตองการความไมมีอันตรายแก
คน ฉะนั้นแล.
เนื้อก็ดี กระดูกก็ดี เลือดก็ดี หนังก็ดี ขนก็ดี แหงสัตว ๑๐ ชนิด
มีมนุษยเปนตนแหลานี้ ไมควรทั้งหมด ดวยประการฉะนี้.
เมื่อภิกษุรูก็ตาม ไมรูก็ตาม ฉันอยางใดอยางหนึ่ง คงเปนอาบัติแท
รูเมื่อใด พึงแสดงเมื่อนั้น. ไมถามกอน รับดวยตั้งใจวา เราจักฉัน ตอง
ทุกกฏ แมเพราะรับ. รับดวยตั้งใจวา จักถามกอนจึงฉัน ไมเปนอาบัติ.
อนึ่ง เปนอาบัติเฉพาะแกภิกษุผูรูแลวฉันเนื้อที่เปนอุททิสสมังสะ เธอ
รูในภายหลัง ไมควรปรับอาบัติ.
วาดวยทรงอนุญาตยาคูเปนตน
บทวา เอกโก มีความวา เราไมมีเพื่อนเปนที่สอง.
ขอวา ปหูต ยาคฺุจ มธุโคฬิกฺจ ปฏิยาทาเปฺวา มีความวา
ไดยินวา พราหมณนั้นใหตกแตงยาคุเปนตน ใชทรัพยหมดไปแสนหนึ่ง
ในทีส่ ุดแหงอนุโมทนาคาถา พึงทําการเชื่อมบทวา ปตฺถยต อิจฺฉต
ดวยคําวา อลเมว ทาตุ นี้ แปลวา ควรแทที่จะใหแกปฏิคาหกทั้งหลาย
ผูอยากได.
ก็ถา ปาฐะวา ปตฺตยตา อิจฺฉตา มีอยูไซร ปาฐะนั้นแลพึงถือ
เอา.
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บทวา โภชฺชยาคุ ไดแก ยาคูที่ยังการหามใหเกิด.
บทวา ยทคฺเคน มีความวา ทํายาคูใดใหเปนตน.
หลายบทวา สคฺคา เต อารทฺธา มีความวา บุญเปนเหตุใหเกิด
ในสวรรค ทานไดสรางสมแลว.
สองบทวา ยถาธมฺโม กาเรตพฺโพ มีความวา ภิกษุนั้นพึงใหทํา
ตาธรรม ดวยปรัมปรโภชนสิกขาบท เพราะวา การหาม (โภชนะ) ยอมมี
เพราะยาคูที่ควรฉัน.
สองบทวา นาหนฺต กจฺจาน มีความวา ไดยินวา เทวดาทั้งหลาย
เติมโอชะอันละเอียดลงในน้ําออยงบที่เหลือนั้น น้ําออยงบที่เหลือนั้น ยอม
ไมถึงความยอยไปได สําหรับชนเหลาอื่น; เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา
จึงตรัสอยางนั้น.
บทวา คิลานสฺส คุฬ มีความวา เราอนุญาตน้ําออยงบภายหลังภัต
แกภิกษุผูอาพาธดวยพยาธิเห็นปานนั้น.
บทวา สพฺพสนฺถรึ มีความวา อาวสถาคาร (เรือนเปนที่พักแรม)
จะเปนสถานอันปูลาดทั่วถึงดวยประการใด ไดปูลาดแลวดวยประการนั้น.
บทวา สุนีธวสฺสการา ไดแก พราหมณ ๒ คน คือ สุนธี ะ ๑
วัสสการะ ๑ เปนมหาอํามาตยของพระเจาแผนดินมคธ.
สองบทวา วชฺชนี  ปฏิพาหาย มีความวา เพื่อตองการตัดทาง
เจริญแหงราชสกุลแควนวัชชีเสีย.
บทวา วตฺถูนิ ไดแก ที่ปลูกเรือน.
๑

๑. ดูความพิสดารในมหาปรินิพพานสูตร ที. มหา. ๑๐/๘๕.
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หลายบทวา จิตฺตานิ นมนฺติ นิเวสนานิ มาเปตุ มีความวา ได
ยินวา เทวดาเหลานั้น สิงในสรีระของชนทั้งหลาย ผูรูทานายชัยภูมิ แลว
นอมจิตไปอยางนั้น.
ถามวา เพราะเหตุไร ?
แกวา เพราะเทวดาทั้งหลายนั้น จักกระทําสักการะตามสมควรแกเรา
ทั้งหลาย.
บทวา ตาวตึเสหิ มีความวา ไดยินวา เสียงที่วา บัณฑิตทั้งหลาย
ชาวดาวดึงส หมายเอาทาวสักกเทวราชและพระวิสสุกรรมเฟองฟุงไปโนโลก
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ตาวตึเสหิ. อธิบายวา สุนีธอมาตย
และวัสสการอมาตยนั้นราวกับไดหารือเทพเจาชาวดาวดึงสแลว จึงไดสราง.
บทวา ยาวตา อริยาน อายตน มีความวา ชื่อวาสถานเปนที่
ประชุมแหงมนุษยผูเปนอริยะทั้งหลาย มีอยูเทาใด.
บทวา ยาวตา วณิชฺชปโถ มีความวา ชื่อวา สถานเปนที่ซื้อและ
ขาย ดวยอํานาจแหงกองสินคาที่นํามาแลวนั่นเทียว ของพอคาทั้งหลาย มีอยู
เทาใด.
สองบทวา อิท อคฺคนคร มีความวา เมืองปาฏลีบุตร ซึ่งเปนแดน
แหงพระอริยะ เปนสถานแหงการคาขาย ของมนุษยเหลานั้น นี้จักเปนเมือง
ยอด.
บทวา ปุฏเภทน ไดแก เปนสถานที่แกหอสินคา. มีคําอธิบายวา
จักเปนสถานทีแกมัดสินคาทั้งหลาย.
วินิจฉัยบทวา อคฺคิโต วา เปนตน พึงทราบดังนี้:-
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วา ศัพท ใชในสมุจจัยถะ จริงอยู บรรดาสวนเหลานั้น อันตราย
จักมีแกสวนหนึ่ง จากไฟ, แกสวนหนึ่ง จากน้ํา, แกสวนหนึ่ง จากภายใน
คือ ความแตกแยกแหงกันและกัน.
บทวา อุฬุมฺป ไดแก ชลพาหนะที่เขาทําตอกลิ่นสลัก เพื่อประโยชน
แกการขามฟาก.
บทวา กุลฺล ไดแก ชลพาหนะที่เขาทําผูกมัดดวยเถาวัลยเปนตน.
คําวา อณฺณว นี้ เปนชื่อของอุทกสถาน ทัง้ ลึกทั้งกวาง ราวโยชน
หนึ่ง โดยกําหนดอยางต่ําที่สุดแหงกําหนดทั้งปวง.
แมน้ํา พระผูมีพระภาคเจาทรงประสงคในบทวา สร นี้. มีคําอธิบาย
วา ชนเหลาใดจะขามสระ คือ ตัณหา ทั้งลึกทั้งกวาง ชนเหลานั้น ทําสะพาน
กลาวคือ อริยมรรค สละ คือ ไมแตะตองเลยซึ่งสระนอยทั้งหลาย จึงขาม
สถานอันลุมเต็มดวยน้ําได, ก็ชนนี้ แมปรารถนาจะขามน้ํา มีประมาณนอยนี้
ยอมผูกแพแล, สวนพระพุทธเจา และพระพุทธสาวกทั้งหลาย เปนชนผูมี
ปญญา เวน แพเสียทีเดียว ก็ขามได.
บทวา อนนุโพธา มีความวา เพราะไมตรัสรู.
บทวา สนฺธาวิต มีความวา แลนไปแลว ดวยอํานาจที่ออกจาก
ภพไปสูภพ.
บทวา สสริต มีความวา ทองเที่ยวไปแลว ดวยอํานาจการไป
บอย ๆ.
สองบทวา มมฺเจว ตุมฺหากฺจ คือเราดวย ทานทั้งหลายดวย.
อีกอยางหนึ่ง พึงเห็นความในคําวา สนฺธาวิต สสริต นี้ อยางนี้วา ความ
แลนไป ความทองเที่ยวไป ไดมีแลวแกเราดวย แกทานทั้งหลายดวย.
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บทวา สสิต ไดแก ทองเที่ยว.
สองบทวา ภวเนตฺตี สมูหตา มีความวา เชือกคือตัณหาเปนเหตุ
ไป คือแลนจากภพ (ไปสูภพ) อันเราทั้งหลายกําจัด คือตัด ไดแกทําใหเปน
ไปไมไดดวยดีแลว.
เรื่องเจาลิจฉวี
คําวา เชียว นี้ เปนคํารวบรัดเอาสวนทั้งปวงเขาไว.
บทวา นีลวณฺณา เปนตน ทานกลาวเพื่อแสดงวิภาคแหงคําวา เขียว
นั้นแล. ในบรรดาสีเหลานั้น สีเขียวเปนสีปกติของเจาลิจฉวี เหลานั้น หามิได
คําวา เขียว นั้น ทานกลาวดวยอํานาจแหงขอที่เครื่องไลทาเขียว เปนของ
งดงาม.
บทวา ปฏิวฏเฏสิ ไดแก ปหาเรสิ แปลวา โดน.
สองบทวา สาหาร ทชฺเชยฺยาถ มีความวา พึงประทานกรุงเวสาลี
กับทั้งชนบท.
สองบทวา องฺคุลี โปเถสุ มีความวา ไดทรงสั่นพระองคุลี.
บทวา อมฺพกาย ไดแก อิตฺถิกาย แปลวา อันหญิง.
บทวา โอโลเกถ คือ จงเห็น.
บทวา อปโลเกถ คือ จงดูบอย ๆ.
บทวา อุปสหรถ ไดแก จงเทียบเคียง อธิบายวา จงเทียบลิจฉวี
บริษัทนี้ ดวยบริษัทแหงเทพเจาชั้นดาวดึงส ดวยจิตของทานทั้งหลาย คือวา
จงดูทําใหสมกันแกเทพเจาชั้นดาวดึงส.
วาดวยอุททิสสมังสะ
ขอวา ธมฺมสฺส จ อนุธมฺม พฺยากโรนฺติ มีความวา ชนเหลา
นั้น ยอมกลาวเหตุสมควรแกเหตุที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวแลหรือ ?

พระวินัยปฎก มหาวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาที่ 179

สองบทวา สหธมฺมิโก วาทานุวาโท มีความวา ก็วาทะของพระองค
เปนเหตุซึ่งชนเหลาอื่นกลาวแลว บางอยาง คือ แมมีประมาณนอย ไมมา
ถึงเหตุที่วิญูชนจะพึงติเตียนหรือ ? มีคําอธิบายวา วาทะเปนประธานของ
พระองค ที่เปนเหตุนาติเตียนไมมี แมโดยเหตุทั้งปวงหรือ ?
บทวา อนพฺภกฺขาตุกามา มีความวา ขาพเจา ไมมีประสงคจะ
กลาวขม
บทวา อนุวิจฺจการ มีคําอธิบายวา ทานจงทําการที่พึงรูตาม คือ
คิด พิจารณาแลว จึงทํา.
บทวา าตมนุสฺสาน ไดแก (มนุษย) ผูม ีชื่อเสียงในโลก.
สองบทวา สาธุ โหติ มีความวา จะเปนความดี.
สองบทวา ปฏาก ปริหเรยฺยุ มีความวา อัญญเดียรถียทั้งหลาย
พึงยกธงแผนผา เที่ยวเปารองในเมือง.
ถามวา เพราะเหตุไร ?
ตอบวา เพราะพวกเขาคิดวา ความเปนใหญจักมีแกพวกเราดวย
อุบายอยางนี้.
บทวา โอปานภูต มีความวา (สกุลของทาน) แตงไวแลว คือ
เตรียมไวแลวเปนดุจบอน้ํา.
บทวา กุล ไดแก นิเวศน.
สองบทวา ทาตพฺพ มฺเยฺยาสิ มีความวา พระผูมีพระภาคเจา
ทรงทักเตือนวา ทานอยาตัดไทยธรรมของนิครนถเหลานั้นเสียเลย แตทานพึง
สําคัญซึ่งไทยธรรม อันตนควรใหแกนิครนถเหลานั้น ผูมาถึงเขาแลว.
บทวา โอกาโร ไดแก ความกระทําต่ํา คือ ความเปนของทราม.
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บทวา สามุกกฺ สิกา ไดแก (ธรรมเทศนา) ที่พระองคเองทรงยก
ขึ้น อธิบายวา ไมทั่วไปแกพระสาวกเหลาอื่น.
บทวา อุทฺทิสฺสกต ไดแก มังสะที่เขาทําเฉพาะตน.
บทวา ปฏิจฺจกมฺม มีความวา มังสะที่เขาเจาะจงตนกระทําอีกอยาง
หนึ่ง คําวา ปฏิจจกรรม นี้ เปนชื่อของนิมิตกรรม. แมมังสะ ทานเรียกวา
ปฏิจจกรรม นี้ เปนชื่อของนิมิตกรรม. แมมังสะ ทานเรียกวา ปฏิจจกรรม
ก็เพราะเหตุวา ในมังสะนี้มีปฏิจจกรรมนั้น. จริงอยู ผูใดบริโภคมังสะเห็น
ปานนั้น. ผูน ั้น ยอมเปนผูรับผลแหงกรรมนั้น อธิบายวา กรรม คือ การ
ฆาสัตวยอมมีแมแกผูนั้น เหมือนมีแกผูฆาเอง.
บทวา น ชีรนฺติ มีความวา ทานผูมีอายุเหลานั้น เมื่อกลาวตูอยู
ชื่อยอมไมสรางไป อธิบายวา ยอมไมมีถึงที่สุดแหงการกลาวตู. กถาแสดง
มังสะมีความบริสุทธิ์โดยสวนสาม ไดกลาวไวแลวในอรรถกถาแหงสังฆเภท
สิกขาบท
๑

วาดวยกัปปยภูมิ
บทวา ปจฺจนฺติม นี้ สักวาตรัส แตวา ถึงวิหารใกลก็ควรจะสมมติ
ได เพราะพระบาลีที่ตรัสไววา ย สงฺโฆ อากงฺขติ แปลวา สงฆหวังจะ
สมมติที่ใด แมจะไมสวดกรรมวาจา สมมติดวยอปโลกนแทน ก็ควรเหมือน
กัน.
บทวา สกฏปริวตฺตก มีความวา พักอยู ประหนึ่งทําใหหอมลอม
ดวยเกวียนทั้งหลาย.
๑. สมนฺต. ทุติย. ๑๑๕.
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บทวา กาโกรวสทฺท ไดแก เสียงรองกองแหงกาทั้งหลายซึ่งประชุม
กัน แตเชามืดทีเดียว เพื่อตองการจะกินเหยื่อที่เขาทิ้งแลว ในที่นั้น ๆ. พระเถระชื่อยโสชะ เปนบุรษุ เลิศแหงบรรพชิตหารอย ในเวลาจบกปลสูตร.
วินิจฉัยในบทวา อุสฺสาวนนฺติก เปนตน พึงทราบดังนี้:กัปปยภูมิ ชื่ออุสสาวนันติกา พึงทํากอนอยางนี้ ที่อยูใด เขาทําเสียบ
บนเสาหรือในเชิงฝา ศิลาที่รองเสาภายใตที่อยูนั้น มีคติอยางพื้นดินเหมือนกัน.
ก็แล เมื่อจะใหทั้งเสาแรก หรือเชิงฝาแรก ภิกษุหลายรูปพึงลอม
กันเขา เปลงวาจาวา กปฺปยกุฏิ กโรม แปลวา เราทํากัปปยกุฏิ เมื่อชน
ทั้งหลายชวยกันยกขึ้นใหตั้งลง พึงจับเองหรือยกเองก็ได ใหตั้งเสาหรือเชิงฝา.
สวนในกุรุนทีและมหาปจจรี ทานแกวา ภิกษุทั้งหลาย พึงใหตั้งลง
กลาววา กัปปยกุฏิ กัปปยกุฏิ.
ในอันธกอรรถกถา แกวา พึงกลาววา สงฺฆสฺส กปฺปยกุฏึ
อธิฏามิ แปลวา ขาพเจา อธิษฐานกัปปยกุฏิเพื่อสงฆ. แตถึงแมจะไม
กลาวคํานั้น ยอมไมมีโทษในเพราะคําที่กลาวแลว ตามนัยที่กลาวไวในอรรถกถาทั้งหลายเทานั้น. แตในอธิการวาดวยการทํากัปปยภูมิ ชื่ออนุสสาวนันติกานี้
มีลักษณะที่ทั่วไปดังนี้ ขณะที่เสาตั้งลง และขณะที่จบคํา เปนเวลาพรอมกัน
ใชได. แตถา เมื่อคํายังไมทันจบ เสาตั้งลงกอน หรือเมื่อเสานั้นยังไมทัน
ตั้งลง คําจบเสียกอน. กัปปยกุฏิ ไมเปนอันไดทํา. เพราะเหตุนั้นแล ใน
มหาปจจรี ทานจึงแกวา ภิกษุมากองคดวยกัน พึงลอมกันเขาแลวกลาว.
ดวยวา ความจบคําและความตั้งลงแหงเสาของภิกษุรูปหนึ่ง ในภิกษุเหลานี้
จักมีพรอมกันไดเปนแน ก็แล ในกุฎีทั้งหลายที่มีฝากอดวยอิฐ ศิลาหรือดิน
ขางใตถุนจะกอก็ตามไมกอก็ตาม ภิกษุทั้งหลายปรารถนาจะใหตั้งฝาขึ้นตั้งแต
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อิฐหรือศิลา หรือกอนดินอันใด พึงถือเอาอิฐหรือศิลา หรือกอนดินอันนั้น
กอนอันอื่นทั้งหมด ทํากัปปยกุฏิตามนัยที่กลาวแลวนั่นแล แตอิฐเปนตน ที่
กอขึ้นบนพื้นภายใตแหงอิฐกอนแรกเปนตนแหงฝา ไมควร. สวนเสายอมขึ้น
ขางบน เพราะเหตุนั้น เสาจึงควร.
ในอันธกอรรถกถาแกวา จริงอยู เมื่อใชเสา พึงอธิษฐานเสา ๔ ตนที่
๔ มุม เมื่อใชฝาที่กออิฐเปนตน พึงอธิษฐานอิฐ ๒๓ แผนที่ ๔ มุม. แตถึง
กัปปยกุฏิที่ไมทําอยางนั้น ก็ไมมีโทษ เพราะวาคําที่กลาวไวในอรรถกถาทั้งหลาย
เทานั้น ยอมเปนประมาณ.
กัปปยกุฏิ ชื่อ โคนิสาทิกา มี ๒ อยาง คือ อารามโคนิสาทิกา ๑
วิหารโคนิสาทิกา ๑. ใน ๒ อยางนั้น ในวัดโค อารามก็ไมไดลอม เสนาสนะ
ทั้งหลายก็ไมลอม วัดนี้ ชื่ออารามโคสาทิกา, ในวัดใด เสนาสนะลอมทั้งหมด
หรือลอมบางสวน อารามไมไดลอม วัดนี้ชื่อวิหารโคนิสาทิกา. ขอที่อาราม
ไมไดลอมนั่นแล เปนประมาณในโคนิสาทิกาทั้ง ๒ อยาง ดวยประการฉะนี้.
แตในกุรุนที่และมหาปจจรีแกวา อารามที่ลอมกึ่งหนึ่งก็ดี ลอมมากกวากึ่งก็ดี
จัดเปนอารามที่ลอมได. ในอารามที่ลอมกึ่งหนึ่งเปนตนนี้ ควรจะไดกัปปยกุฏิ.
บทวา คหปติ มีความวา ชนทั้งหลายทําอาวาสแลวกลาววา ขาพเจา
ถวายกัปปยกุฏิ ขอทานจงใชสอยเถิด กัปปยกุฏนิ ี้ ชื่อ คฤหบดี. แมเขากลาว
วา ขาพเจาถวายเพื่อทํากัปปยกุฏิ ดังนี้ ยอมควรเหมือนกัน. สวนในอันธก
อรรถกถาแกวา ของที่รบั จากมือของสหธรรมิกที่เหลือเวนภิกษุเสีย และของ
เทวดาและมนุษยทั้งปวง ของเปนสันนิธิและของที่คางภายใน เปนของ ๆ
สหธรรมิกที่เหลือ และของเทวดามนุษยเหลานั้น ยอมควรแกภิกษุ เพราะเหตุ
นั้น เรือนแหงสหธรรมิกเหลานั้น หรือกัปปยกุฏิที่สหธรรมิกเหลานั้น ถวาย
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จึงเรียกวา คฤหบดี. มิใชแตเทานั้น ทานยังกลาวอีกวา เวนวัดของภิกษุสงฆ
เสีย ที่อยูของพวกนางภิกษุณี หรือของพวกอารามิกบุรุษ หรือของพวก
เดียรถีย หรือของเหลาเทวดา หรือของพวกนาค หรือแมวมิ านแหงพวกพรหม
ยอมเปนกัปปยกุฏิได คํานั้นทานกลาวชอบ เพราะวา เรือนเปนของสงฆเอง
ก็ดี เปนของภิกษุก็ดี เปนกุฏิของคฤหบดี ไมได.
กัปปยกุฏิ ที่ภิกษุสวดประกาศทําดวยกรรมวาจา ชื่อสัมมตกาฉะนั้นแล.
อามิสใดคางอยูในกัปปยภูมิ ๔ เหลานี้ อามิสนั้นทั้งหมด ไมนับวา
อันโตวุตถะ เพราะวา กัปปยกุฏิ พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตเพื่อปลด
เปลื้องอันโตวุตถะและอันโตปกกะ ของภิกษุและภิกษุณีทั้งหลาย สวนอามิสใด
เปนของสงฆก็ดี เปนของบุคคลก็ดี เปนของภิกษุหรือภิกษุณีก็ดี ซึ่งเก็บคาง
ไวในเรือน ซึ่งพอจะเปนอาบัติเพราะสหไสยได ในอกัปปยภูมิ คางอยูแมราตรี
เดียว อามิสนั้นเปนอันโตวุตถะ และอามิสที่ใหสุกในเรือนนั้น ยอมจัดเปน
อันโตปกกะ อามิสนั้นไมควร. แตของที่เปนสัตตาหกาลิกและยาวชีวิกควรอยู
วินิจฉัยในอันโตวุตถะและอันโตปกกะนั้น พึงทราบดังนี้:สามเณรนําอามิสมีขาวสารเปนตน ของภิกษุมาเก็บไวในกัปปยกุฏิ
รุงขึ้น หุงถวาย อามิสนั้น ไมเปนอันโตวุตถะ.
สามเณรเอาของสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีเนยใสเปนตน ที่เก็บไวในอกัปปยกุฎิ
ใสลงในอามิส มีขาวสุกเปนตนนั้นถวาย อามิสนั้นจัดเปนมุขสันนิธิ. แตใน
มหาปจจรีแกวา อามิสนั้นเปนอันโตวุตถะ. ความกระทําตางกันในมุขสันนิธิ
และอันโตวุตถะนั้น ก็เพียงแตชื่อเทานั้น.
ภิกษุเอาเนยใสที่เก็บไวในอกัปปยกุฏิและผักที่เปนยาวชีวิกทอดเขาดวย
กันแลวฉัน ผักนั้นเปนของปราศจากอามิส ควรฉันไดเจ็ดวัน. ถาภิกษุฉันปน
กับอามิส ผักนั้นเปนอันโตวุตถะดวย เปนสามปกกะดวย. ความระคนกันแหง
กาลิกทุกอยาง พึงทราบโดยอุบายนี้.
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ถามวา ก็กัปปยกุฏิเหลานี้ เมื่อไรจะละวัตถุเลา ?
ตอบวา ควรทราบอุสสาวนันติกากอน กัปปยกุฏิใดที่เขาทําเสียบบน
เสา หรือในเชิงฝา กัปปยกุฏินั้น จะละวัตถุ ตอเมื่อเสาและเชิงฝาทั้งปวงถูก
รื้อเสียแลว. แตชนทั้งหลายเปลี่ยนเสาหรือเชิงฝาเสีย เสาหรือเชิงฝาใด ยังคงอยู
กัปปยกุฏิยอมตั้งอยูบนเสาหรือเชิงฝานั้น แตยอมละวัตถุ ตอเมื่อเสาหรือเชิงฝา
ถูกเปลี่ยนแลวทั้งหมด. กัปปยกุฏิที่กอ ดวยอิฐเปนตน ยอมละวัตถุ ในเวลาที่
วัตถุตาง ๆ เปนตนวาอิฐหรือศิลาหรือกอนดิน ที่วางไวเพื่อรองฝาบนที่ซึ่ง
กอขึ้น เปนของพินาศไปแลว. สวนกัปปยกุฏิที่อธิษฐานดวยอิฐเปนตนเหลาใด
เมื่ออิฐเปนตน เหลานั้น แมถกู รื้อเสียแลว แตอิฐเปนตนอื่นจากอิฐเดิมนั้น
ยังคงที่อยู กัปปยกุฏิ ยังไมละวัตถุกอน. กัปปยกุฏิชื่อโคนิสาทิกา ยอมละวัตถุ
ตอเมื่อเขาทําการลอมดวยกําแพงเปนตน ภิกษุควรไดกัปปยกุฏใิ นอารามนั้นอีก.
แตถา เครื่องลอมมีกําแพงเปนตนเปนของพังไปที่นั้น ๆ แมอีก โคทั้งหลาย
ยอมเขาไปทางที่พังนั้น ๆ กุฏินั้น ยอมกลับเปนกัปปยกุฏิอกี . สวนกัปปยกุฏิ
๒ ชนิดนอกนี้ จะละวัตถุ ตอเมื่อเครื่องมุงทั้งปวงผุพังหมดไปเหลือแตเพียง
กลอน. ถาบนกลอนทั้งหลาย ยังมีเครื่องมุงเปนผืนติดกันเปนแถบ แม
หยอมเดียว ยังรักษาอยู.
ถามวา ก็ในวัดใด ไมมีกัปปยภูมิทั้ง ๔ เหลานี้ ในวัดนั้นจะพึงทํา
อยางไร ?
ตอบวา ภิกษุพึงใหแกอนุปสัมบัน ทําใหเปนของเธอแลวฉัน.
ในขอนั้น มีเรื่องสาธก ดังนี้:ไดยินวา พระกรวิกติสสเถระผูหัวหนาแหงพระวินัยธร ไดไปสูสํานัก
ของพระมหาสิวัตเถระ. ทานเห็นหมอเนยใสดวยแสงประทีปจึงถามวา นั่นอะไร
ขอรับ ?
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พระเถระตอบวา ผูมีอายุ หมอเนยใส เรานํามาจากบานเพื่อตองการ
ฉันเนยใส ในวันที่มีอาหารนอย.
ลําดับนั่น พระติสสเถระจึงบอกกับทานวา ไมควร ขอรับ.
ในวันรุงขึ้น พระเถระจึงใหเก็บไวที่หนามุข. รุงขึ้นอีกวันหนึ่ง
พระติสสเถระมาเห็นหมอเนยใสนั้น จึงถามอยางนั้นแล แลวบอกวาการเก็บไว
ในที่ซึ่งควรเปนอาบัติเพราะสหไสย ไมสมควร ขอรับ
รุงขึ้น พระเถระใหยกออกไปเกิบไวของนอก. พวกโจรลักหมอเนยใส
นั้นไป. ทานจึงพูดกะพระติสสเถระผูมาในวันรุงขึ้นวา ผูมีอายุ เมื่อทานบอก
วา ไมควร หมอนั้นเก็บไวขางนอก ถูกพวกโจรลักไปแลว.
ลําดับนั้น พระติสสเถระ จึงแนะทานวา หมอเนยใสนั้นพึงเปนของ
อันทานควรใหแกอนุปสัมบันมิใชหรือ ขอรับ ? เพราะวาครั้นใหแกอนุปสัมบัน
แลว จะทําใหเปนของฉัน ก็ยอมควร.
วาดวยปญจโครสและเสบียงทาง
เรื่องเมณฑกเศรษฐี ชัดเจนแลว.
ก็แตวา ในเรื่องเมณฑกเศรษฐีนี้ คําวา อนุชานามิ ภิกขฺ เว ปฺจ
โครเส มีความวา ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุฉันโครส ๕ เหลานี้
ดวยการบริโภคแผนกหนึ่งบาง.
วินิจฉัยในคําวา ปาเถยฺย ปริเยสิตุ นี้ พึ่งทราบดังตอไปนี้:ถาชนบางพวกทราบแลวถวายเองทีเดียว อยางนั้นนั่น เปนการดี ถา
เขาไมถวาย พึงแสวงหาจากสํานักญาติและคนปวารณาหรือดวยภิกขาจารวัตร,
เมื่อไมไดดวยอาการอยางนั้น พึงขอจากสํานักแหงคนที่ไมใชผูปวารณาก็ได.
ในทางที่จะตองไปเพียงวันเดียว พึงแสวงหาเสบียงเพื่อประโยชนแกอาหาร
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วันเดียว. ในทางไกล ตนจะขามกันดารไปไดดวยเสบียงเทาใด พึงแสวงหา
เทานั้น.
วาดวยน้ําอัฏฐบาน
สองบทวา กาเชหิ คาหาเปตฺวา มีความวา ใชคนใหขนหมอน้ํา
ผลพุทรา ซึง่ ปรุงดีแลว พันหมอ ดวยหาบหารอย.
คําวา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ธมฺมึ กถ กตฺวา
มีความวา พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถา โดยนัยเปนตนวา ภิกษุทั้งหลาย
ดีละ เมื่อเธอไมดื่มน้ําปานะ ชื่อวาไมยังวาทะใหเกิดขึ้นวา พวกสาวกของ
พระสมณโคดม เปนผูมักมากดวยปจจัย, และชือ่ วา ไดทําความเคารพในเรา,
และชื่อวา ทานทั้งหลายไดยังคาวาม เคารพอันดีใหเกิดแกเรา เราเลื่อมใสเปน
อยางดี ดวยเหตุนี้ ของทานทั้งหลาย ดวยประการอยางนี้ แลวตรัสคําเปน
ตนวา ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต น้ําปานะ ๘ อยาง.
บรรดาน้ําปานะ ๘ อยางนั้น อัมพปานะนั้น ไดแกน้ําปานะที่ทําดวย
น้ําผลมะมวงดิบหรือสุก. ในมะมวงดิบและมะมวงสุก ๒ อยางนั้น เมื่อจะทํา
ดวยมะมวงดิบ พึงทุบมะมวงออนแชน้ํา ผึ่งแดดใหสุกดวยแสงอาทิตย แลว
กรอง ปรุงดวยน้ําผึ้ง น้ําตาลกรวดและการบูรเปนตน ที่รับประเคนในวันนั้น.
อัมพปานะที่ภิกษุทําอยางนี้ ยอมควรในปุเรภัตเทานั้น. สวนอัมพปานะที่พวก
อนุปสัมบันทํา ซึ่งภิกษุไดมารับประเคนในปุเรภัต ยอมควร แมดวยบริโภค
เจืออามิสในปุเรภัต, ที่รับประเคนในปจฉาภัต ยอมควร โดยบริโภค
ปราศจากอามิส จนถึงเวลาอรุณขึ้น. ในน้ําปานะทุกชนิดก็นัยนี้.
อนึ่ง ในน้ําปานะเหลานั้น ชัมพุปานะ นั้น ไดแก น้ําปานะที่ทํา
ดวยผลหวา.
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โจจปานะ นั้น ไดแก นาปานะที่ทําดวยผลกลัวมีเมล็ด.
โมจปานะ นั้น ไดแก นาปานะที่ทําดวยผลกลัวไมมีเมล็ด.
มธุกปานะ นั้น ไดแก น้ําปานะที่ทําดวยรสชาติแหงผลมะซาง.
และ มธุกปานะ นั้น เจือนําจึงควร ลวน ๆ ไมสมควร
มุททิกปาระ นั้น ไดแก น้ําปานะที่เขาคั้นผลจันทนในน้ําทําเหมือน
อัมพปานะ.
สาลุกปานะ นั้น ไดแก น้ําปานะที่เขาคั้นเงาอุบลแดงและอุบล
เขียวเปนตนทํา.
ผารุสกปานะ นั้น ไดแก น้ําปานะที่ทําดวยผลมะปราง อยาง
อัมพปานะ. อัฏฐบานเหลานี้ เย็นก็ดี สุกดวยแสงอาทิตยก็ดี ยอมควร.
สุกดายไฟไมควร.
วาดวยรส ๔ อยาง
ธัญญผลรส นั้น ไดแก รสแหงขาว ๗ ชนิด
ฑากรส นั้น ไดแก รสแหงผักที่สุก. จริงอยู รสแหงผักที่เปน
ยาวกาลิก ยอมควรในปุเรภัตเทานั้น. รสแหงผักที่เปนยาวชีวิกที่สุกพรอมกับ
เนยใสเปนตน ที่รับประเคนเก็บไว ควรฉันไดเจ็ดวัน. แตถา รสแหงผักนั้น
สุกดวยน้ําลวน ควรฉันไดจนตลอดชีวิต. ภิกษุจะตมผักที่เปนยาวชีวิกนั้นใหสุก
พรอมกับนมสดเปนตนเองไมควร. แมที่ชนเหลาอื่นใหสุกแลว ยอมนับวารส
ผักเหมือนกัน. สวนในกุรุนที แกวา รสแมแหงผักซึ่งเปนยาวกาลิก ทีค่ ั้น
ในน้ําเย็นทําก็ดี สุกดวยแสงอาทิตยก็ดี ยอมควร.
๑

๑.๑. สาลิ (ศาลิ) ขาสาลี Rice ๒. วีหิ (วฺรีหิ) ขาวเปลือก Rice. Pabby ๓. กุทรูส

(กุทรุษ) หญากับแก ขาวชนิดหนึ่ง A Kind of graiืn ๔. โคธูม (โคธูม) ขาวละมาน
Wheat. ๕. วรก (วรก) ลูกเดือย The bean Phaseolus trilobus. ๖. ยว (ยว)

ขาวยวะ Corn barleys. ๗. กงฺคุ (กงฺคุ) ขาวฟาง Panic seed.

พระวินัยปฎก มหาวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาที่ 188

วินิจฉัยในขอวา เปตฺวา มธุกปุปฺผรส นี้ พึงทราบดังนี้:รสดอกมะซางจะสุกดวยไฟ หรือสุกดวยแสงอาทิตยก็ตามยอมไมควร
ในปจฉาภัต ชนทั้งหลายถือเอารสดอกไมอันใดซึ่งสุกแลว ทําใหเปนน้ําเมา
รสแหงดอกไมนั้น ยอมไมควรแตตน แมในปุเรภัต. สวนดอกมะซาง จะ
สดหรือแหง หรือคั่วแลว หรือคลุกน้ําออยแลวก็ตามที เขายังไมทําใหเปน
น้ําเมา จําเดิมแตดอกชนิดใด ดอกชนิดนั้นทั้งหมด ยอมควรในปุเรภัต รส
ออยที่ไมมีกาก ควรในปจฉาภัต. รส ๔ อยางเหลานั้น อันพระผูมีพระภาคเจา
เมื่อทรงอนุญาตน้ําปานะ ไดทรงอนุญาตไวดวยประการฉะนั้นแล.
วาดวยผักและแปง
เรื่องแหงมัลละชื่อโรชะ ชัดเจนแลวทั้งนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา สพฺพฺจ ฑาก ไดแก ผักชนิดใด
ชนิดหนึ่ง ซึ่งทอดดวยเนยใสเปนตนก็ดี ไมไดทอดก็ดี.
บทวา ปฏขาทนีย ไดแก ของควรเคี้ยวที่แลวดวยแปง. ไดยิน
วา เจาโรชะใหตกแตงของทั้งสองอยางนี้ สิ้นทรัพยไปแสนหนึ่ง.
สองบทวา สงฺคร อกสุ มีความวา ไดทําขอบังคับ.
หลายบทวา อุฬาร โข เต อิท มีความวา การตอนรับพระผูมี
พระภาคเจาของทานนี้ เปนกิจดีแล.
หลายบทวา นาห ภนฺเต อานนฺท พหุกโต มีความวาเจาโรชะ
นั้น แสดงวา เราจะไดมาที่นี่ดวยความเลื่อมใสและความนับถือมาก ซึ่งเปน
ไปในพระพุทธเจาเปนตน หามิได.
เรื่องภิกษุเคยเปนชางโกนผม
บทวา มฺชุกา ไดแก เปนผูมีถอยคําไพเราะ.
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บทวา ปฏภาเฌยฺยกา มีความวา เปนผูถึงพรอมดวยไหวพริบใน
ศิลปะของตน.
บทวา ทกฺขา เปนผูฉลาดหรือเปนผูไมเกียจคราน.
บทวา ปริโยทาตสิปฺปา ไดแก ผูมีศิลปะหาโทษมิได.
บทวา นาฬิยาวาปเกน ไดแก ทะนานและถึง. มีคําอธิบายวา
ชนทั้งหลายยอมกรอก คือ ยอมใสขาวสารที่ไดแลว ๆ ในภาชนะใด ภาชนะ
นั้น ชื่อ อาวาปกะ แปลวา ถุง.
วินิจฉัยในคําวา น ภิกขฺ เว นหาปตปุพฺเพน ขุรภณฺฑ นี้พึง
ทราบดังนี้:ภิกษุผูเคยเปนชางโกนผม ไมควรเก็บรักษามีดโกนไวเลย แตจะปลง
ผมดวยมีดโกนเปนของผูอื่น ควรอยู. ถาจะถือเอาคาจางปลงไมควร. ภิกษุใด
ไมเคยเปนชางโกนผม แมภิกษุนั้นจะรักษามีดโกนไว ยอมควร; ถึงแมจะถือ
เอามีดโกนเลมนั้นหรือเลมอื่นปลงผม ก็ควร.
สองบทวา ภาค ทตฺวา มีความวา พึงใหสวนที่ ๑๐. ไดยินวา
การใหสวนที่ ๑๐ นี้ เปนธรรมเนียมเกา ในชมพูทวีป เพราะเหตุ นั้น พึง
แบงเปน ๑๐ สวนแลว ใหแกพวกเจาของที่ดินสวนหนึ่ง.
มหาปเทส ๔
เพื่อประโยชนที่ภกิ ษุทั้งหลายจะไดถือไวเปนแบบ พระผูมีพระภาคเจา
จึงตรัสมหาปเทส (คือ หลักสําหรับอางใหญ) ๔ ขอเหลานั้น วา ย ภิกขฺ เว
มยา อิท น กปฺปติ เปนตน.
พระธรรมสังคาหกเถระทั้งหลาย เมื่อถือเอาสูตรสอบสวนดูในมหาปเทสนั้น ไดเห็นความขอนี้วา.
ดวยพระบาลีวา เปตฺวา ธฺผลรส นี้ ธัญญชาติ ๗ ชนิด
เปนอันหามแลววา ไมควรในปจฉาภัต. มหาผล ๙ อยาง คือ ผลตาล ผล
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มะพราว ผลขนุน ผลสาเก น้ําเตา ฟกเขียว แตงไท แตงโม ฟกทอง
เปนอันทรงหาม และอปรัณณชาติทุกชนิด มีคติอยางธัญญชาติเหมือนกัน.
มหาผลและอปรัณณชาตินั้น ไมไดทรงหามไวก็จริง ถึงกระนั้น ยอมเขากับ
สิ่งที่เปนอกัปปยะ; เพราะเหตุนั้น จึงไมควรในปจฉาภัต.
น้ําปานะ ๘ อยาง ทรงอนุญาตไว น้ําปานะแหงผลไมเล็กมี หวาย
มะชาม มะงั่ว มะขวิด สะครอ และเล็บเหยี่ยว เปนตน มีคติอยางอฏัฐบาน
แท น้ําปานะแหงผลไมเหลานั้น ไมไดทรงอนุญาตไวก็จริง. ถึงกระนั้น ยอม
เขากับสิ่งที่เปนกัปปยะ; เพราะฉะนั้น จึงควร.
ในกุรนุ ทีแกวา จริงอยู เวนรสแหงเมล็ดขาวกับทั้งสิ่งที่อนุโลมเสีย
แลว ขึ้นชื่อวาน้ําผลไมอื่น ที่ไมควร ยอมไมมี น้ําผลไมทุกชนิดเปนยาม
กาลิกแท.
จีวรพระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตไว ๖ ชนิด. จีวรอื่นอีก ๖ ชนิดที่
อนุโลมจีวรเหลานั้น คือ ผาทุกุละ ผาแควนปตตุนนะ ผาเมืองจีน ผาเมือง
แขก ผาสําเร็จดวยฤทธิ์ ผาเทวดาให พระธรรมสังคาหกเถระทั้งหลายอนุญาต
แลว.
บรรดาผาเหลานั้น ผาปตตุนนะนั้น ไดแก ผาที่เกิดดวยไหมใน
ปตตุนประเทศ. ผา ๒ ชนิด เรียกตามชื่อของประเทศนั่นเอง. ผา ๓ ชนิด
นั้น อนุโลมผาไหม ผาทุกุละ อนุโลมผาปาน นอกจากนี้ ๒ ชนิด อนุโลม
ผาฝายหรือผาทุกอยาง.
บาตรพระผูมีพระภาคเจาทรงหาม ๑๑ อยาง อนุญาต ๒ อยาง คือ
บาตรเหล็ก บาตรดิน. ภาชนะ ๓ อยาง คือ ภาชนะเหล็ก ภาชนะดิน ภาชนะ
ทองแดง อนุโลมแกบาตรนั้นแล.
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กระติกน้ํา พระผูม ีพระภาคเจาทรงอนุญาตไว ๓ อยาง คือ กระติก
โลหะ กระติกไม กระติกผลไม. ภาชนะน้ํา ๓ อยาง คือ คนโทน้ํา ขันทอง
หาว หมอตักน้ํา อนุโลมกระติกน้ํา ๓ อยางนั้นแล. แตในกุรุนทีแกวา สังข
สําหรับใสน้ําฉัน และขันน้ํา อนุโลมแกกระติกเหลานั้น.
ประคดเอวทรงอนุญาตไว ๒ ชนิด คือ ประคดทอเปนแผน ประคด
ไสสุกร ประคดเอวที่ทําดวยผืนผา และดวยเชือกอนุโลมประคด ๒ ชนิดนั้น
รมทรงอนุญาตไว ๓ ชนิด คือ รมขาว รมรําแพน รมใบไม, รม
ใบไมใบเดียว อนุโลมตามรม ๓ ชนิดนั้นเอง; แมของอื่น ๆ ที่เขากับสิ่งที่
ควรและไมควร ผูปฏิบตั ิพึงพิจารณาดูบาลีและอรรถกถาแลวทราบตามนัยนี้
เถิด.
วาดวยกาลิกระคนกัน
คําวา ตทหุปฏิคฺคหิต ถาเล กปฺปติ เปนตน พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสหมายเอารสที่เจือกันทุกอยาง. ก็ถาน้ําปานะเปนของที่รับประเคนปนกับ
มะพราวทั้งผล ยังไมไดปอกเปลือก เอามะพราวออกเสียแลว น้ําปานะนั้น
ควรแมในเวลาวิกาล.
พวกทายกถวายขาวปายาสเย็น วางกอนสัปปไวขางบน เนยใสใครไม
ปนกับขาวปายาส จะเอาเนยใสนั้นออกไวฉัน ๗ วันก็ควร.
แมในสัตตาหกาลิกที่เหลือ มีน้ําผึ้งและน้ําตาลที่เปนแทงเปนตน ก็นัย
นี้แล.
พวกทายกถวายบิณฑบาต ประดับดวยกระวานและลูกจันทนเปนตน
บาง กระวานและลูกาจันทนเปนตนนั้น พึงยกออกลางไวฉันไดตลอดชีวิต ใน
ขิงที่เขาใสในยาคูถวายเปนตนก็ดี. ในชะเอมที่เขาใสแมในน้ําเปนอาทิ แลว
ถวายเปนตน ก็ดี มีนัยเหมือนกันแล.
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กาลิกใด ๆ เปนของมีรสระคนปนกันไมไดอยางนั้น กาลิกนั้น ๆ แม
รับประเคนรวมกัน; ลางหรือปอกเสียจนบริสุทธิ์แลวฉัน ดวยอํานาจแหงกาล
ของกาลิกนั้น ๆ ยอมควร. แตถากาลิกใดเปนของมีรสแทรกกันได ปนกัน
ได กาลิกนัน้ ยอมไมควร.
จริงอยู ยาวกาลิกยอมชักกาลิกทั้ง ๓ มียามกาลิกเปนตน ซึ่งมีรส
เจือกับตน เขาสูสภาพของตน ถึงยามกาลิก ก็ชักกาลิก แม ๒ มีสัตตาห
กาลิกเปนตน เขาสูสภาพของตน สัตตาหกาลิกเลา ยอมชักยาวชีวิกที่ระคน
เขากับตน เขาสูสภาพของตนเหมือนกัน เพราะฉะนั้น พึงทราบสันนิษฐาน
วา ยาวชีวิกที่รับประเคนในวันนั้นก็ดี รับประเคนในวันกอน ๆ ก็ดี ปนกับ
สัตตาหกาลิกนั้น ซึ่งรับประเคนในวันนั้น ควรเพียง ๗ วัน ปนกับสัตตาห
กาลิกที่รับประเคนไว ๒ วัน ควรเพียง ๖ วัน ปนกับสัตตาหกาลิกที่รับประเคนไว ๓ วัน ควรเพียง ๕ วัน ปนกับสัตตาหกาลิกที่รับประเคนไว ๗ วัน
ควรในวันนั้นเทานั้น ก็เพราะเหตุนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาจึงไมตรัสวา
ภิกษุทั้งหลาย ยาวชีวิกทีร่ ับประเคนในวันนั้น ปนกับสัตตาหกาลิก ควร ๗ วัน
ตรัสวา ยาวชีวิกที่รับประเคนแลว คือปนกับสัตตาหกาลิก ควร ๗ วัน ก็
เมื่อกาลิก ๓ นี้กาวลวงกาล ยาม และ ๗ วัน พึงทราบอาบัติดวยอํานาจวิกาล
โภชนสิกขาบท สันนิธิสกิ ขาบท และเภสัชชสิกขาบท.
ก็แล ในกาลิก ๔ นี้ กาลิก ๒ คือ ยาวกาลิก ๑ ยามกาลิก ๑ นี้
เทานั้น เปนอันโตวุตถะดวย เปนสันนิธิการกะดวย: แคสัตตาหกาลิกและยาว
ชีวิก แมจะเก็บไวในอกัปบียกุฏิ ก็ควร. ทั้งไมใหเกิดสันนิธิดวย ดังนี้แล.
คําที่เหลือในที่ทั้งปวง ตื้นทั้งนั้น ฉะนี้แล.
อรรถกถาเภสัชชขันธกะ จบ
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กฐินขันธกะ
ภิกษุปาไฐยรัฐเดินทางเขาเฝา
[๙๕] สมัยนั้น พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเขตวันอาราม
ของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น ภิกษุปาไฐยรัฐจํานวน
๓๐ รูป ลวนถืออารัญญิกธุดงค บิณปาติกธุดงค และเตจีวริกธุดงค เดิน
ทางไปพระนครสาวัตถุเพื่อเฝาพระผูมีพระภาคเจา เมื่อจวนถึงวันเขาพูดพรรษา
ไมสามารถจะเดินทางใหทันวันเขาพรรษาในพระนครสาวัตถี จึงจําพรรษา ณ
เมืองสาเกต ในระหวางทาง ภิกษุเหลานั้นจําพรรษามีใจรัญจวนวา พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูใกล ๆ เรา ระยะทางหางเพียง ๖ โยชน แตพวกเราก็
ไมไดเฝาพระองค ครัน้ ลวงไตรมาส ภิกษุเหลานั้นออกพรรษาทําปวารณา
เสร็จแลว เมื่อฝนยังตกชุก พื้นภูมภิ าคเต็มไปดวยน้ํา เปนหลมเลน มีจีวร
ชุมชื้นดวยน้าํ ลําบากกาย เดินทางไปถึงพระนครสาวัตถี พระเชตวัน อาราม
ของอนาถบิณฑิกคหบดี เขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่
ควรสวนขางหนึ่ง.
การทีพ่ ระผูมีพระภาคเจาทั้งหลาย ทรงปราศัยกับพระอาคันทุกะทั้ง
หลายนั่นเปนพุทธประเพณี.
พุทธประเพณี
ครั้งนั้น พระผูมพี ระภาคเจาตรัสถามภิกษุเหลานั้นวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย พวกเธอยังพอทนไดหรือ พอยังอัตภาพใหเปนไปไดหรือ พวกเธอ
เปนผูพรอมเพรียงกัน รวมใจกัน ไมวิวาทกัน จําพรรษาเปนผาสุก และไม
ลําบากดวยบิณฑบาตหรือ ?

พระวินัยปฎก มหาวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาที่ 194

ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา พวกขาพระพุทธเจายังพอทนได พวกยัง
อัตภาพใหเปนไปได พระพุทธเจาขา อนึ่ง ขาพระพุทธเจาทั้งหลายเปนผู
พรอมเพรียงกัน รวมใจกัน ไมวิวาทกัน จําพรรษาเปนผาสุก และไมลําบาก
ดวยบิณฑบาต พระพุทธเจาขา พวกขาพระพุทธเจาในชุมนุมนี้เปนภิกษุ
ปาไฐยรัฐจํานวน ๓๐ รูป เดินทางมาพระนครสาวัตถุ เพื่อเฝาพระผูมีพระภาคเจา เมื่อจวนถึงวันเขาพรรษา ไมสามารถจะเดินทางใหทันวันเขาพรรษา
ในพระนครสาวัตถุ จึงจําพรรษา ณ เมืองสาเกต ในระหวางทาง พวกขา
พระพุทธเจานั้นจําพรรษามีใจรัญจวนวา พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูใกล ๆ
เรา ระยะทางหางเพียง ๖ โยชน แตพวกเราก็ไมไดเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ครั้นลวงไตรมาส พวกขาพระพุทธเจาออกพรรษาทําปวารณาเสร็จแลว เมื่อ
ฝนยังตกชุก พื้นภูมิภาคเต็มไปดวยน้ํา เปนหลมเลน มีจีวรชุมชื้นดวยน้าํ
ลําบากกาย เดินทางมา พระพุทธเจาขา.
พระพุทธานุญาตใตกรานกฐิน
[๙๖] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจา ทรงทําธรรมีกถา ในเพราะ
เหตุเปนเคามลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุทั้งหลาย ผูจําพรรษาแลวไดกรานกฐิน
พวกเธอผูไดกรานกฐินแลว จักไดอานิสงส ๕ ประการ คือ:๑. เที่ยวไปไหนไมตองบอกลา.
๒. ไมตองถือไตรจีวรไปครบสํารับ.
๓. ฉันคณะโภชนได.
๔. ทรงอดิเรกจีวรไวไดตามปรารถนา.
๕. จีวรอันเกิดขึ้น ณ ที่นั้นจักไดแกพวกเธอ.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อานิสงส ๕ ประการนี้ จักไดแกเธอทั้งหลาย
ผูไดกรานกฐินแลว.
วิธีกรานกฐิน
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงกรานกฐินอยางนี้ คือ ภิกษุผูฉลาด
ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:กรรมวาจาใหผากฐิน
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาเจา ผากฐินผืนนั้นเกิดแลวแก
สงฆ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงใหผากฐินผืนนี้
แกภิกษุมชี ื่อนี้ เพื่อกรานกฐิน นี้เปนญัตติ.
ทานเจาขา ขอสงจงพึงขาพเจา ผากฐินผืนนี้เกิดแลวแก
สงฆ สงฆใหผากฐินผืนนี้แกภิกษุมชี อื่ นี้ เพื่อกรานกฐิน การให
ผากฐินผืนนี้แกภิกษุมชี ื่อนี้ เพื่อกรานกฐิน ชอบแกทานผูใด ทาน
ผูนั้นพึงเปนนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด.
ผากฐินผืนนี้ สงฆใหแลวแกภิกษุมีชื่อนี้ เพื่อกรานกฐิน
ชอบแกสงฆ เหตุนั่นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อยางนี้แล กฐินเปนอันกราน อยางนี้ไมเปน
อันกราน.
กฐินไมเปนอันกราน
[๙๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อยางไรเลา กฐินไมเปนอันกราน คือ:๑. กฐินไมเปนอันกราน ดวยอาการเพียงขีดรอย.
๒. กฐินไมเปนอันกราน ดวยอาการเพียงซักผา.
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๓. กฐินไมเปนอันกราน ดวยอาการเพียงกะผา.
๔. กฐินไมเปนอันกราน ดวยอาการเพียงตัดผา.
๕. กฐินไมเปนอันกราน ดวยอาการเพียงเนาผา.
๖. กฐินไมเปนอันกราน ดวยอาการเพียงเย็บตน.
๗. กฐินไมเปนอันกราน ดวยอาการเพียงทําลูกดุม.
๘. กฐินไมเปนอันกราน ดวยอาการเพียงทํารังคุม.
๙. กฐินไมเปนอันกราน ดวยอาการเพียงประกอบผาอนุวาต.
๑๐. กฐินไมเปนอันกราน ดวยอาการเพียงประกอบผาอนุวาตดาน
หนา.
๑๑. กฐินไมเปนอันกราน ดวยอาการเพียงดามผา.
๑๒. กฐินไมเปนอันกราน ดวยอาการเพียงยอมเปนสีหมนเทานั้น.
๑๓. กฐินไมเปนอันกราน ดวยผาที่ทานิมิตไดมา.
๑๔. กฐินไมเปนอันกราน ดวยผาที่พูดเลียบเคียงไดมา.
๑๕. กฐินไมเปนอันกราน ดวยผาที่ยืมเขามา.
๑๖. กฐินไมเปนอันกราน ดวยผาที่เก็บไวคางคืน.
๑๗. กฐินไมเปนอันกราน ดวยผาที่เปนนิสสัคคีย.
๑๘. กฐินไมเปนอัน กราน ดวยผาที่มิไดทํากัปปะพินทุ.
๑๙. กฐินไมเปนอันกราน เวนจากผาสังฆาฏิเสีย.
๒๐. กฐินไมเปนอันกราน เวนจากผาอุตราสงคเสีย.
๒๑. กรินไมเปนอันกราน เวนจากผาอันตรวาสกเสีย.
๒๒. กฐินไมเปนอันกราน เวนจากจีวรมีขันธ ๕ หรือเกิน ๕ ซึ่ง
ตัดดีแลว ทําใหมีมณฑลเสร็จในวันนั้น .
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๒๓. กฐินไมเปนอันกราน เวนจากการกรานแหงบุคคล.
๒๘. กฐินไมเปนอันกรานโดยชอบ ถาภิกษุผูอยูนอกสีมาอนุโมทนา
กฐินนั้น แมอยางนี้ กฐินก็ชื่อวาไมเปนอันกราน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อยางนี้แล กฐินไมเปนอันกราน.
กฐินเปนอันกราน
[๙๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อยางไรเลา กฐินเปนอันกราน คือ:๑. กฐินเปนอันกราน ดวยผาใหม.
๒. กฐินเปนอันกราน ดวยผาเทียมใหม.
๓. กฐินเปนอันกราน ดวยผาเกา.
๔. กฐินเปนอันกราน ดวยผาบังสุกุส.
๕. กฐินเปนอันกราน ดวยผาที่ตกตามราน.
๖. กฐินเปนอันกราน ดวยผาที่ไมไดทํานิมิตไดมา.
๗. กฐินเปนอันกราน ดวยผาที่ไมไดพูดเลียบเคียงไดมา.
๘. กฐินเปนอันกราน ดวยผาที่ไมไดยืมเขามา.
๙. กฐินเปนอันกราน ดวยผาที่ไมไดเก็บไวคางคืน.
๑๐. กฐินเปนอันกราน ดวยผาที่ไมไดเปนนิสสัคคีย.
๑๑. กฐินเปนอันกราน ดวยผาที่ทํากัปปะพินทุแลว.
๑๒. กฐินเปนอันกราน ดวยผาสังฆาฏิ.
๑๓. กฐินเปนอันกราน ดวยผาอุตราสงค.
๑๔. กฐินเปนอันกราน ดวยผาอันตรวาสก.
๑๕. กฐินเปนอันกราน ดวยจีวรมีขันธ ๕ หรือเกิน ๕ ซึ่งตัดดีแลว
ทําใหมีมณฑลเสร็จในวัน.
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๑๖. กฐินเปนอันกราน เพราะการแหงบุคคล.
๑๗. กฐินเปนอันกรานโดยชอบ ถาภิกษุอยูในสีมาอนุโมทนากฐิน
นั้น แมอยางนี้ กฐินก็ชื่อวาเปนอันกราน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อยางนี้แล กฐินเปนอันกราน.
[๙๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อยางไรเลา กฐินเปนอันเดาะ ?
มาติกา ๘
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มาติกาเพื่อเดาะกฐิน ๘ ขอนี้ คือ
๑. กําหนดดวยหลีกไป.
๒. กําหนดดวยจีวรทําเสร็จ.
๓. กําหนดดวยตกลงใจ.
๔. กําหนดดวยผาเสียหาย.
๕. กําหนดดวยไดยินขาว. ๖. กําหนดดวยสิ้นหวัง.
๗. กําหนดดวยลวงเขต.
๘. กําหนดดวยเคาะพรอมกัน.
อาทายสัตตกะที่ ๑
[๑๐๐] ๑. ภิกษุไดกรานกฐินแลว ถือจีวรที่ทําเสร็จแลวหลีกไป
ดวยคิดวาจักไมกลับมา การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยหลีกไป
๒. ภิกษุไดกรานกฐินแลว ถือจีวรหลีกไป เธออยูนอกสีมา เกิด
ความคิดอยางนี้วา จักใหทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไมกลับมา
ละ เธอใหทําจีวรผืนนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยทําจีวร
เสร็จ.
๓. ภิกษุไดกรานกฐินแลว ถือจีวรหลีกไป เธออยูน อกสีมา เกิด
ความคิดอยางนี้วา จักไมใหทําจีวรผืนนี้ จักไมกลับ การเดาะกฐินของภิกษุ
นั้น กําหนดดวยตกลงใจ.

พระวินัยปฎก มหาวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาที่ 199

๔. ภิกษุไดกรานกฐินแลว ถือจีวรหลีกไป เธออยูนอกสีมา เกิด
ความคิดอยางนี้วา จักใหทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไมกลับ
แลวใหทําจีวรผืนนั้น จีวรของเธอ ที่กําลังทําอยูนั้นไดเสียหรือหาย การเดาะ
กฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยผาเสียหาย.
๕. ภิกษุไดกรานกฐินแลว ถือจีวรหลีกไปดวยคิดวาจักกลับมา เธอ
อยูนอกสีมา ใหทําจีวรผืนนั้น ครั้นทําจีวรเสร็จแลว ไดยินขาววาในอาวาส
นั้น กฐินเดาะเสียแลว การเคาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยไดยินขาว.
๖. ภิกษุไดกรานกฐินแลว ถือจีวรหลีกไป ดวยคิดวาจักกลับมา
เธออยูนอกสีมา ใหทําจีวรผืนนั้น ครั้นทําจีวรเสร็จ คิดวาจักกลับมา จัก
กลับมา แลวลวงคราวกฐินเดาะ ณ ภายนอกสีมา การเดาะกฐินของภิกษุนั้น
กําหนดดวยลวงเขต.
๗. ภิกษุไดกรานกฐินแลว ถือจีวรหลีกไปดวยคิดวาจักกลับมา เธอ
อยูนอกสีมา ทําใหจีวรผืนนั้น ครั้นทําจีวรเสร็จ คิดวาจักกลับมา จักกลับมา
แลวกลับมาทันกฐินเดาะ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น พรอมกับภิกษุทั้งหลาย
อาทายสัตตกะที่ ๑ จบ
สมาทายสัตตะ ที่ ๒
[๑๐๑] ๑. ภิกษุไดกรานกฐินแลว นําจีวรที่ทําเสร็จแลว หลีกไป
ดวยคิดวาจักไมกลับมา การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยหลีกไป
๒. ภิกษุไดกรานกฐินแลว นําจีวรหลีกไป เธออยูนอกสีมา เกิด
ความคิดอยางนี้วา จักใหทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไมกลับ เธอ
ใหทําจีวรผืนนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยทําจีวรเสร็จ
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๓. ภิกษุไดกรานกฐินแลว นําจีวรหลีกไป เธออยูนอกสีมา เกิดความ
คิดอยางนี้วา จักไมใหทําจีวรผืนนี้ จักไมกลับ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น
กําหนดดวยตกลงใจ.
๔. ภิกษุไดกรานกฐินแลว นําจีวรหลีกไป เธออยูนอกสีมา เกิดความ
คิดอยางนี้วา จักใหทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไมกลับ เธอให
ทําจีวรผืนนั้น จีวรของเธอที่ทําอยูนั้น ไดเสียหรือหาย การเดาะกฐินของภิกษุ
นั้นกําหนดดวยผาเสียหาย.
๕. ภิกษุไดกรายนกฐินแลว นําจีวรหลีกไป ดวยคิดวาจักกลับมา
เธออยูนอกสีมา ใหทําจีวรผืนนั้น ครั้นทําจีวรเสร็จแลว ไดยนิ ขาววา ใน
อาวาสนั้นกฐินเดาะเสียแลว การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยไดยินขาว.
๖. ภิกษุไดกรานกฐินแลว นําจีวรหลีกไป ดวยคิดวาจักกลับมา เธอ
อยูนอกสีมา ใหทําจีวรผืนนั้น ครั้นทําจีวรเสร็จแลวคิดวาจักกลับมา จักกลับ
มาลวงเขต.
๗. ภิกษุไดกรานกฐินแลว นําจีวรหลีกไป ดวยคิดวาจักกลับมา เธอ
อยู ณ ภายนอกสีมา ใหทําจีวรผืนนั้น ครั้นทําจีวรเสร็จแลว คิดวาจักกลับมา
จักกลับมา แลวกลับมาทันกฐินเดาะ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น พรอมกับภิกษุ
ทั้งหลาย.
สมาทายสัตตกะ ที่ ๒ จบ

อาทายฉักกะ ที่ ๓
[๑๐๒] ๑. ภิกษุไดกรานกฐินแลว ถือจีวรที่คางไวหลีกไป เธออยู
นอกสีมา เกิดความคิดอยางนี้วา เราจักใหทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ
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จักไมกลับ แลวใหทําจีวรผืนนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวย
ทําจีวรเสร็จ.
๒. ภิกษุไดกรานกฐินแลว ถือจีวรที่ทําคางไวหลีกไป เธออยูนอกสีมา
เกิดความคิดอยางนี้วา จักไมใหทําจีวรผืนนี้ จักไมกลับมา การเดาะกฐินของ
ภิกษุนั้น กําหนดดวยตกลงใจ.
๓. ภิกษุไดกรานกฐินแลว ถือจีวรที่ทําคางไวหลีกไป เธออยูนอกสีมา
เกิดความคิดอยางนี้วา จักใหทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไมกลับ
แลวใหทําจีวรผืนนั้น จีวรของเธอที่ทําอยูนั้นไดเสียหาย การเดาะกฐินของภิกษุ
นั้น กําหนดดวยผาเสียหาย.
๔. ภิกษุไดกรานกฐินแลว ถือจีวรที่ทําคางไวหลีกไปดวยคิดวาจักกลับ
มา เธออยูนอกสีมา ใหทําจีวรผืนนั้น ครั้นทําจีวรเสร็จแลว ไดทราบขาววา
ในอาวาสนั้นกฐินเดาะแลว การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยไดยินขาว.
๕. ภิกษุไดกรานกฐินแลว ถือจีวรที่ทําคางไวหลีกไป ดวยคิดวาจัก
กลับมา เธออยูนอกสีมา ใหทําจีวรผืนนั้น ครั้นทําจีวรเสร็จแลวคิดวาจักกลับ
มา จักกลับมา แลวลวงคราวกฐินเดาะ ณ ภายนอกสีมา การเดาะกฐินของภิกษุ
นั้น กําหนดดวยลวงเขต.
๖. ภิกษุไดกรานกฐินแลว ถือจีวรที่ทําคางไวหลีกไป ดวยคิดวาจัก
กลับมา เธออยูนอกสีมา ไหทําจีวรผืนนั้น ครั้นทําจีวรเสร็จแลว คิดวาจัก
กลับมา จักกลับมา แลวกลับมาทันกฐินเดาะ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น พรอม
กับภิกษุทั้งหลาย.
อาทายฉักกะ ที่ ๓ จบ
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สมาทายฉักกะ ที่ ๔
[๑๐๓] ๑. ภิกษุไดกรานกฐินแลว นําจีวรที่ทําคางไวหลีกไป เธอ
อยูนอกสีมา เกิดความคิดอยางนี้วา เราจักใหทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้
แหละจักไมกลับ เธอใหทําจีวรผืนนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนด
ดวยทําจีวรเสร็จ.
๒. ภิกษุไดกรานกฐินแลว นําจีวรที่ทําคางไวหลีกไป เธออยูนอก
สีมา เกิดความคิดอยางนี้วา จักไมใหทําจีวรผืนนี้ จักไมกลับมา การเดาะกฐิน
ของภิกษุนั้น กําหนดดวยตกลงใจ.
๓. ภิกษุไดกรานกฐินแลว นําจีวรที่ทําคางไวหลีกไป เธออยูนอก
สีมา เกิดความคิดอยางนี้วา จักใหทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จัก
ไมกลับ แลวใหทําจีวรผืนนั้น จีวรของเธอที่ทําอยูนั้น ไดเสียหรือหาย การ
เดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยผาเสียหาย.
๔. ภิกษุไดกรานกฐินแลว นําจีวรที่ทําคางไวหลีกไป ดวยคิดวาจัก
กลับมา เธออยูนอกสีมา ใหทําจีวรผืนนั้น ครั้นทําจีวรเสร็จแลว ไดยินขาววา
ในอาวาสนั้นกฐินเดาะเสียแลว การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยได
ยินขาว.
๕. ภิกษุไดกรานกฐินแลว นําจีวรที่ทําคางไวหลีกไป ดวยคิดวาจัก
กลับมา เธออยูนอกสีมา ใหทําจีวรผืนนั้น ครั้นทําจีวรเสร็จแลว คิดวาจักกลับ
มาจักกลับมา แลวลวงคราวกฐินเดาะ ณ ภายนอกสีมา การเดาะกฐินของภิกษุ
นั้นกําหนดดวยลวงเขต.
๖. ภิกษุไดกรานกฐินแลว นําจีวรที่ทําคางไวหลีกไป ดวยคิดวาจัก
กลับมา เธออยูนอกสีมา ใหทําจีวรผืนนั้น ครั้นทําจีวรเสร็จแลวคิดวาจักกลับมา

พระวินัยปฎก มหาวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาที่ 203

จักกลับมา แลวกลับมาทันกฐินเดาะ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น พรอมกับภิกษุ
ทั้งหลาย.
สมาทายฉักกะ ที่ ๔ จบ
การเดาะกฐินกําหนดดวยทําจีวรเสร็จเปนตน
[๑๐๔] ภิกษุไดกรานกฐินแลว ถือจีวรหลีกไป เธออยูนอกสีมา
เกิดความคิดอยางนี้วา จักใหทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไมกลับ
มา เธอใหทําจีวรผืนนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยทําจีวร
เสร็จ.
ภิกษุไดกรานกฐินแลว ถือจีวรหลีกไป เธออยูนอกลีมา เกิดความ
คิดอยางนี้วา จักไมใหทําจีวรผืนนี้ จักไมกลับ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น
กําหนดดวยตกลงใจ.
ภิกษุไดกรานกฐินแลว ถือจีวรหลีกไป เธออยูนอกลีมา เกิดความ
คิดอยางนี้วา จักใหทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไมกลับ แลวไห
ทําจีวรผืนนั้น จีวรของเธอทีทําอยูนั้นไดเสียหรือหาย การเดาะกฐินของภิกษุนั้น
กําหนดดวยผาเสียหาย.
[๑๐๕] ภิกษุไดกรานกินแลว ถือจีวรหลีกไป ดวยทัง้ ใจวาจักไม
กลับมา เธออยูนอกสีมา เกิดความติดอยางนี้วา จักไหทําจีวรผืนนี้ ณ ภาย
นอกสีมานี้แหละ เธอใหทําจีวรผืนนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนด
ดวยทําจีวรเสร็จ.
ภิกษุไดกรานกฐินแลว ถือจีวรหลีกไป ดวยตั้งใจวาจักไมกลับมา
เธออยูนอกสีมา เกิดความติดอยางนี้วา จักไมใหทําจีวรผื่นนี้ การเดาะกฐิน
ของภิกษุนั้น กําหนดดวยตกลงใจ.
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ภิกษุไดกรานกฐินแลว ถือจีวรหลีกไป ดวยตั้งใจวา จักไมกลับมา
เธออยูนอกสีมา เกิดความคิดอยางนี้วา จักใหจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ
แลวใหทําจีวรผืนนั้น จีวรของเธอที่ทําอยูนั้นไดเสียหรือหาย การเดาะกฐินของ
ภิกษุนั้น กําหนดดวยผาเสียหาย.
[๑๐๖] ภิกษุไดกรานกฐินแลว ถือจีวรหลีกไป ดวยไมตั้งใจ คือ
เธอไมไดคิดวาจักกลับมา และไมไดคิดวาจักไมกลับมา เธออยูนอกสีมา เกิด
ความคิดอยางนี้วา จักใหทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมาน แหละ จักไมกลับ
เธอใหทําจีวรผืนนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยทําจีวรเสร็จ.
ภิกษุไดกรานกฐินแลว ถือจีวรหลีกไปดวยไมตั้งใจ คือ เธอไมได
คิดวาจักกลับมา และไมไดคิดวาจักไมกลับมา เธออยูนอกสีมา เกิดความคิด
อยางนี้วาจักไมใหทําจีวรผืนนี้ จักไมกลับ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนด
ดวยตกลงใจ.
ภิกษุไดกรานกฐินแลว ถือจีวรหลีกไปดวยไมตั้งใจ คือ เธอไมได
คิดวาจักกลับมา และไมไดคิดวาจักไมกลับมา เธออยูนอกสีมา เกิดความคิด
อยางนี้วา จักใหทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไมกลับแลวใหทําจีวร
ผืนนั้นจีวรของเธอที่ทําอยูนั้นไดหรือเสียหาย การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนด
ดวยผาเสียหาย.
[๑๐๗] ภิกษุไดกรานกฐินแลว ถือจีวรหลีกไปดวยคิดวาจักกลับมา
เธออยูนอกสีมาเกิดความคิดอยางนี้วาจักใหทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ
จักไมกลับ เธอใหทําจีวรผืนนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวย
ทําจีวรเสร็จ.
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ภิกษุไดกรานกฐินแลว ถือจีวรหลีกไปดวยตั้งใจวาจักกลับมา เธออยู
นอกสีมา เกิดความคิดอยางนี้วา จักไมใหทําจีวรผืนนี้ จักไมกลับ การเดาะ
กฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยตกลงใจ.
ภิกษุไดกรานกฐินแลว ถือจีวรหลีกไปดวยคิดวาจักกลับมา เธออยู
นอกสีมา เกิดความคิดอยางนี้วา จักใหทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ
จักไมกลับ แลวใหทําจีวรผืนนั้น จีวรของเธอที่ทําอยูนั้นไดเสียหรือหาย การ
เดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยผาเสียหาย.
ภิกษุไดกรานกฐินแลว ถือจีวรหลีกไปดวยคิดวาจักกลับมา เธออยู
นอกสีนา ใหทําจีวรผืนนั้น ครั้นทําจีวรเสร็จแลว ไดยินขาววา ในอาวาสนั้น
กฐินเดาะแลว การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยไดยินขาว.
ภิกษุไดกรานกฐินแลว ถือจีวรหลีกไปดวยคิดวาจักกลับมา เธออยู
นอกสีมา ใหทําจีวรผืนนั้น ครั้นทําจีวรเสร็จแลวคิดวาจักกลับมา จักกลับมา
แลวลวงคราวกฐินเดาะ ณ ภายนอกสีมา การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวย
ลวงเขต.
ภิกษุไดกรานกฐินแลว ถือจีวรหลีกไปดวยคิดวาจักกลับมา เธออยู
นอกสีมา ใหทําจีวรผืนนั้น ครั้นทําจีวรเสร็จแลว คิดจักกลับมา จักกลับมา
แลวกลับมาทันกฐินเดาะ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น พรอมกับภิกษุทั้งหลาย.
[๑๐๘] ภิกษุไดกรานกฐินแลว ถือจีวรหลีกไป. (นักปราชญพึงให
พิสดารอยางนี้ ดุจอาทายวาร)
ภิกษุไดกรานกฐินแลว ถือจีวรที่ทําคางไวหลีกไป เธออยูนอกสีมาเกิด
ความคิดอยางนี้วา จักไหทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไมกลับ เธอ
ใหทําจีวรผืนนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยทําจีวรเสร็จ
(นักปราชญพึงใหพิสดารอยางนี้ ดุจสมาทายวาร)
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[๑๐๙] ภิกษุไดกรานกฐินแลว นําจีวรทีค่ างไวหลีกไป เธออยูนอก
สีมา เกิดความคิดอยางนี้วา จักใหทาํ จีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จัก
ไมกลับ เธอใหทําจีวรผืนนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวย
ทําจีวรเสร็จ.
ภิกษุไดกรานกฐินแลว นําจีวรที่ทําคางไวหลีกไป เธออยูนอกสีมา
เกิดความคิดอยางนี้วา จักไมใหทําจีวรผืนนี้ จักไมกลับ การเดาะกฐินของ
ภิกษุนั้น กําหนดดวยตกลงใจ.
ภิกษุไดกรานกฐินแลว นําจีวรที่ทําคางไวหลีกไป เธออยูนอกสีมา
เกิดความคิดอยางนี้วา จักใหทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไมกลับ
แลวใหทําจีวรผืนนั้น จีวรของเธอที่ทําอยูนั้นไดเสียหรือหาย การเดาะกฐิน
ของภิกษุนั้น กําหนดดวยผาเสียหาย.
[๑๐๐] ภิกษุไดกรานกฐินแลว นําจีวรที่ทําคางไวหลีกไป ดวยคิด
วาจักไมกลับมา เธออยูนอกสีมา เกิดความคิดอยางนี้วา จักใหทําจีวรผืนนี้ ณ
ภายนอกสีมานี้แหละ เธอใหทําจีวรผืนนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น
กําหนดดวยทําจีวรเสร็จ.
ภิกษุไดกรานกฐินแลว นําจีวรที่ทําคางไวหลีกไป ดวยคิดวาจักไม
กลับมา เธออยูนอกสีมา เกิดความคิดอยางนี้วา จักไมใหทําจีวรผืนนี้ แหละ
การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยตกลงใจ.
ภิกษุไดกรานกฐินแลว นําจีวรที่ทําคางไวหลีกไป ดวยคิดวาจักไม
กลับมา เธออยูนอกสีมา เกิดความคิดอยางนี้วา จักใหทําจีวรผืนนี้ ณ ภาย
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นอกสีมานี้แหละแลวใหทําจีวรผืนนั้น จีวรของเธอที่ทําอยูนั้นไดเสียหรือหาย
การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยผาเสียหาย.
[๑๑๑] ภิกษุไดกรานกฐินแลว นําจีวรที่ทําคางไวหลีกไปดวยไมทั้งใจ
คือไมไดคิดวาจักกลับมา และไมไดคิดวาจักไมกลับมา เธออยูนอกสีมา เกิด
ความคิดอยางนี้วา จักใหทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไมกลับ
เธอใหทําจีวรผืนนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยทําจีวรเสร็จ.
ภิกษุไดกรานกฐินแลว นําจีวรที่ทําคางไวหลีกไปดวยไมตั้งใจ คือ
ไมไดคิดวาจักกลับมา และไมไดคิดวาจักไมกลับ เธออยูนอกสีมา เกิดความ
คิดอยางนี้วา จักไมใหทําจีวรผืนนี้ จักไมกลับ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น
กําหนดดวยตกลงใจ.
ภิกษุไดกรานกฐินแลว นําจีวรที่ทําคางไวหลีกไป ดวยไมตั้งใจ คือ
ไมไดคิดวาจักกลับมา และไมไดคิดวาจักไมกลับมา เธออยูนอกสีมา เกิดความ
คิดอยางนี้วา จักใหทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไมกลับ แลวให
ทําจีวรผืนนั้น จีวรของเธอที่ทําอยูนั้นไดเสียหรือหาย การเดาะกฐินของภิกษุ
นั้น กําหนดดวยผาเสียหาย.
[๑๑๒] ภิกษุไดกรานกฐินแลว นําจีวรที่ทําคางไวหลีกไปดวยคิดวา
จักกลับมา เธออยูนอกสีมา เกิดความคิดอยางนี้วา จักใหทําจีวรผืนนี้ ณ
ภายนอกสีมานี้แหละ จักไมกลับละ เธอใหทําจีวรผืนนั้นเสร็จ การเดาะกฐิน
ของภิกษุนั้นกําหนดดวยทําจีวรเสร็จ.
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ภิกษุไดกรานกฐินแลว นําจีวรที่คางไวหลีกไป ดวยคิดวาจักกลับมา
เธออยูนอกสีมา เกิดความคิดอยางนี้วา จักไมใหทําจีวรผืนนี้ จักไมกลับ
การเคาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยตกลงใจ.
ภิกษุไดกรานกฐินแลว นําจีวรที่ทําคางไวหลีกไป ดวยคิดวาจักกลับ
มา เธออยูนอกสีมา เกิดความคิดอยางนี้วา จักใหทําจีวรนี้ ณ ภายนอกสีมา
นี้แหละ จักไมกลับ เธอใหทําจีวรนั้น จีวรของเธอที่ทําอยูนั้นไดเสียหรือหาย
การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยผาเสียหาย.
ภิกษุไดกรานกฐินแลว นําจีวรที่ทําคางไวหลีกไปดวยคิดวาจักกลับมา
เธออยูนอกสีมา ใหทําจีวรผืนนั้น ครัน้ ทําจีวรเสร็จแลว ไดยินขาววา ในอาวาส
นั้นกฐินเดาะเสียแลว การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยไดยินขาว.
ภิกษุไดกรานกฐินแลว นําจีวรที่ทําคางไวหลีกไป ดวยคิดวาจักกลับ
มา เธออยูนอกสีมา ใหทําจีวรผืนนั้น ครั้นทําจีวรเสร็จแลวคิดวาจักกลับมา
จักกลับมา แลวลวงคราวกฐินเดาะ ณ ภายนอกสีมา การเดาะกฐินของภิกษุนั้น
กําหนดดวยลวงเขต
ภิกษุไดกรานกฐินแลว นําจีวรที่ทําคางไวหลีกไป ดวยคิดวาจักกลับ
มา เธออยูนอกสีมา ใหทําจีวรผืนนั้น ครั้นทําจีวรเสร็จแลวคิดวาจักกลับมา จัก
กลับมา แลวกลับมาทันกฐินเดาะ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น พรอมกับภิกษุ
ทั้งหลาย.
อาทายภาณวาร จบ

พระวินัยปฎก มหาวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาที่ 209

ความสิ้นหวัง ๑๒ หมวด
[๑๑๓] ภิกษุไดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยหวังวาจะไดจีวร เธออยู
นอกสีมา เขาไปยิ่งที่ซึ่งมีหวังจะไดจีวรนั้น ไดไมสมหวัง ไมไดตามหวัง
เธอคิดอยางนี้วา จักใหทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไมกลับ เธอ
ใหทําจีวรผืนนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยทําจีวรเสร็จ.
ภิกษุไดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยหวังวาจะไดจีวร เธออยูนอกสีมา
เขาไปยังที่ซึ่งมีหวังจะไดจีวรนั้น ไดไมสมหวัง ไมไดตามหวัง เธอคิดอยาง
นี้วา จักไมใหทําจีวรผืนนี้ จักไมกลับ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนด
ดวยตกลงใจ.
ภิกษุไดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยหวังวาจะไดจีวร เรออยูนอกสีมา
เขาไปยังที่ซึ่งมีหวังจะไดจีวรนั้น ไดไมสิ้นหวัง ไมไดตามหวัง เธอคิดอยาง
นี้วา จักใหทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไมกลับ เธอใหทําจีวรผืน
นั้น จีวรของเธอที่ทําอยูนั้นไดเสียหรือหาย การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนด
ดวยผาเสียหาย.
ภิกษุไดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยหวังวาจะไดจีวร เธออยูนอกสีมา
เกิดความคิดอยางนี้วา จักเขาไปยังที่ซึ่งมีหวังวาจะไดจีวรนี้ ณ ภายนอกสีมาน
แหละ จักไมกลับ แลวเขาไปยังที่ซึ่งมีหวังวาจะไดจีวรนั้น เธอสิ้นหวังวาจะได
จีวรนั้น การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยสิ้นหวัง.
[๑๑๔] ภิกษุไดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยหวังวาจะไดจีวร คิดวา
จักไมกลับมา เธออยูนอกสีมา เขาไปยังที่ซึ่งมีหวังจะไดจีวรนั้น ไดไมสมหวัง
ไมไดตามหวัง เธอคิดอยางนี้วา จักใหทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ
เธอใหทําจีวรผืนนี้ในเสร็จ การเดาะกฐินขอองภิกษุนั้น กําหนดดวยการทําจีวร
เสร็จ.
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ภิกษุไดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยหวังจะไดจีวร คิดวาจักไมกลับ
มา เธออยูนอกสีมา เขาไปยังที่ซึ่งมีหวังจะไดจีวรนั้น ไดไมสมหวัง ไมได
ตามหวัง เธอคิดอยางนี้วา จักไมใหทําจีวรผืนนี้ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น
กําหนดดวยตกลงใจ.
ภิกษุไดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยหวังจะไดจีวร คิดวาจักไมกลับ
มา เธออยูนอกสีมา เขาไปยังที่ซึ่งมีหวังจะไดจีวรนั้น ไดไมสมหวัง ไมได
ตามหวัง เธอติดอยางนี้วา จักใหทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ เธอ
ใหทําจีวรผืนนี้ในเสร็จ จีวรของเธอที่ทําอยูนั้นไดเสียหรือหาย การเดาะกฐิน
ของภิกษุนั้น กําหนดดวยผาเสียหาย.
ภิกษุไดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยหวังจะไดจีวร คิดวาจักไมกลับ
มา เธออยูนอกสีมา เกิดความคิดอยางนี้วา จักเขาไปยังที่ซึ่งมีหวังจะไดจีวร
นี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ แลวเขาไปยังที่ซึ่งมีหวังจะไดจีวรนั้น เธอสิ้นหวัง
วาจะไดจีวรนั้น การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยสิ้นหวัง.
[๑๑๕] ภิกษุไดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยหวังจะไดจีวรโดยไมได
ตั้งใจ คือ เธอไมไดคิดวาจะกลับ และไมคิดวาจักไมกลับมา เธออยูนอกสีมา
เขาไปยังที่ซึ่งมีหวังจะไดจีวรนั้น ไดไมสมหวัง ไมไดตามหวัง เธอคิดอยาง
นี้วา จักใหทําจีวรผืนนี้ ภายนอกสีนานี้แหละ จักไมกลับ เธอใหทําจีวร
ผืนนั้นเสร็จ การเคาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยทําจีวรเสร็จ.
ภิกษุไดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยหวังจะไดจีวร โดยไมตั้งใจ คือ
เธอไมไดคิดวาจะกลับมา และไมไดคิดวาจักไมกลับมา เธออยูนอกสีมา เขา
ไปยังทีซึ่งมีหวังจะไดจีวรนั้น ไดไมสมหวัง ไมไดตามหวัง เธอคิดอยางนี้วา
จักไมใหทําจีวรผืนนี้ จักไมกลับ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวย
ตกลงใจ.
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ภิกษุไดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยหวังจะไดจีวร โดยไมตั้งใจ คือ
เธอไมไดคิดวาจะกลับมา และไมไดคิดวาจักไมกลับมา เธออยูนอกสีมา เขา
ไปยังที่ซึ่งมีหวังจะไดจีวรนั้น ไดไมสมหวัง ไมไดตามหวัง เธอคิดอยางนี้วา
จักใหทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไมกลับ เธอใหทําจีวรผืนนั้น
เสร็จ จีวรของเธอที่ทําอยูนั้นไดเสียหรือหาย การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนด
ดวยผาเสียหาย.
ภิกษุไดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยหวังจะไดจีวร โดยไมตั้งใจ คือ
เธอไมไดคิดวาจักกลับมา และไมไดคิดวาจักไมกลับมา เธออยูนอกสีมา เกิด
ความคิดอยางนี้วา จักเขาไปยังที่ซึ่งมีหวังจะไดจีวรนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ
จักไมกลับ แลวเขาไปยังที่ซึ่งมีหวังจะไดจีวรนั้น เธอสิ้นหวังวาจะไดจีวรนั้น
การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยสิ้นหวัง.
ความสิ้นหวัง ๑๒ หมวด จบ
ความสมหวัง ๑๒ หนวด
[๑๑๖] ภิกษุไดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยหวังจะไดจีวร คิดวา
จักกลับมา เธออยูนอกสีมา เขาไปยังที่ซึ่งมีหวังจะไดจีวรนั้น ไดสมหวัง
ไมไดผิดหวัง เธอคิดอยางนี้วา จักใหทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ
จักไมกลับ เธอใหทําจีวรผืนนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนด
ดวยทําจีวรเสร็จ.
ภิกษุไดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยหวังจะไดจีวร คิดวาจักกลับมา
เธออยูนอกสีมา เขาไปยังที่ซึ่งมีหวังจะไดจีวรนั้น ไดสมหวัง ไมไดผิดหวัง
เธอติดอยางนี้วา จักไมใหทําจีวรผืนนี้ จักไมกลับ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น
กําหนดดวยตกลงใจ.
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ภิกษุไดกรานกรินแลว หลีกไปดวยหวังจะไดจีวร คิดวาจักกลับมา
เธออยูนอกสีมา เขาไปยังที่ซึ่งมีหวังจะไดจีวรนั้น ไดสมหวัง ไมไดผิดหวัง
เธอคิดอยางนี้วา จักใหทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไมกลับ เธอ
ใหทําจีวรผืนนั้นเสร็จ จีวรของเธอที่ทําอยูนั้นไดเสียหรือหาย การเดาะกฐิน
ของภิกษุนั้น กําหนดดวยผาเสียหาย.
ภิกษุไดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยหวังจะไดจีวร คิดวาจักกลับมา
เธออยูนอกสีมา เกิดความติดอยางนี้วา จักเขาไปยังที่ซึ่งมีหวังจะไดจีวรนี้ ณ
ภายนอกสีมานี้แหละ จักไมกลับ แลวเขาไปยิ่งที่ซึ่งมีหวังจะไดจีวรผืนนั้น
เธอสิ้นหวังวาจะไดจีวรผืนนั้น การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยสิ้นหวัง.
[๑๑๗] ภิกษุไดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยหวังจะไดจีวร คิดวา
จักกลับมา เธออยูนอกสีมา ไดยินขาววา ในอาวาสนั้นกฐินเดาะเสียแลว จึง
คิดอยางนี้วา เพราะกฐินในอาวาสนั้นเดาะ จักเขาไปยังที่ซึ่งมีหวังจะไดจีวร
นี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ เธอเขาไมยังที่ซึ่งมีหวังจะไดจีวรนั้น ไดสมหวัง
ไมไดผิดหวัง เธอคิดอยางนี้วา จักใหทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ
จักไมกลับ เธอใหทําจีวรผืนนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนด
ดวยทําจีวรเสร็จ.
ภิกษุไดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยหวังจะไดจีวร คิดวาจะกลับมา
เธออยูนอกสีมา ไดยินขาววา ในอาวาสนั้นกฐินเดาะเสียแลว จึงคิดอยางนี้วา
เพราะกฐินในอาวาสนั้นเคาะ จักเขาไปยังที่ซึ่งมีหวังจะไดจีวรนี้ ณ ภายนอก
สีมานี้แหละ เธอเขาไปยังที่ซึ่งมีหวังจะไดจีวรนั้น ไดสมหวัง ไมไดผิดหวัง
เธอคิดอยางนี้วา จักไมใหทําจีวรผืนนี้ จักไมกลับ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น
กําหนดดวยตกลงใจ.
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ภิกษุไดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยหวังจะไดจีวร คิดวาจะกลับมา
เธออยูนอกสีมา ไดยินขาววา ในอาวาสันนกฐินเดาะเสียแลว จึงคิดอยางนี้
วา เพราะกฐินในอาวาสนั้นเดาะ จักเขาไปยังที่ซึ่งมีหวังจะไดจีวรนี้ ณ ภาย
นอกสีมานี้แหละ จักไมกลับ แลวเขาไปยังที่ซึ่งมีหวังจะไดจีวรนั้น เธอสิ้น
หวังจะไดอยางนี้วา จักใหทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไมกลับ
แลวใหทําจีวรผืนนั้น จีวรของเธอที่ทําอยูนั้น ไดเสียหรือหาย การเดาะกฐิน
ของภิกษุนั้น กําหนดดวยผาเสียหาย.
ภิกษุไดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยหวังวาจะไดจีวร คิดวาจักกลับมา
เธออยูนอกสีมา ไดทราบขาววา ในอาวาสนั้น ๆ กฐินเดาะเสียแลว จึงคิดอยางนี้
วา เพราะกฐินในอาวาสนั้นเดาะ จักเขาไปยังที่ซึ่งมีหวังจะไดจีวรนี้ ณ ภาย
นอกสีมานี้แหละ จักไมกลับ แลวเขาไปยังที่ซึ่งมีหวังจะไดจีวรนั้น เธอสิน้ หวัง
จะไดจีวรผืนนั้น การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยสิ้นหวัง.
[๑๑๘] ภิกษุไดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยหวังวาจะไดจีวร คิดวา
จักกลับมา เธออยูนอกสีมา เขาไปยังที่ซึ่งมีหวังจะไดจีวรนั้น ไดสมหวัง
ไมไดผิดหวัง เธอใหทําจีวรผืนนั้น ครั้นทําจีวรเสร็จแลว ไดยินขาววา
ในอาวาสนั้นกฐินเดาะเสียแลว การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยไดยิน
ขาว.
ภิกษุไดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยหวังวาจะไดจีวร คิดวาจักกลับมา
เธออยูนอกสีมา เกิดความคิดอยางนี้วา จักเขาไปยังที่ซึ่งมีหวังจะไดจีวรนี้ ณ
ภายนอกสีมานี้แหละ จักไมกลับ แลวเขาไปยังที่ซึ่งมีหวังจะไดจีวรนั้น เธอ
สิ้นหวังจะไดจีวรนั้น การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยสิ้นหวัง.
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ภิกษุไดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยหวังวาจะไดจีวร คิดวาจักกลับ
มา เธออยูนอกสีมา เขาไปยังที่ซึ่งมีหวังจะไดจีวรนั้น ไดสมหวัง ไมไดผิด
หวัง เธอใหทําจีวรนั้น ครั้นทําจีวรเสร็จแลว คิดวาจักกลับมา จักกลับมา
ลวงคราวเดาะกฐินนอกสีมา การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยลวงเขต.
ภิกษุไดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยหวังวาจะไดจีวร คิดวาจักกลับมา
เธออยูนอกสีมา เขาไปยังที่ซึ่งมีหวังจะไดจีวรนั้น ไดสมหวัง ไมไดผิดหวัง
เธอใหทําจีวรนั้น ครั้นทําจีวรเสร็จแลวคิดวา. จักกลับมา จักกลับมา แลว
กลับมาทันกฐินเดาะ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น พรอมกับภิกษุทั้งหลาย.
ความสมหวัง ๑๒ หมวด จบ
กรณียะ ๑๒ หมวด
[๑๑๙] ภิกษุไดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยกรณียะบางอยาง เธอ
อยูนอกสีมา มีความหวังจะไดจีวร เธอเขาไปยังที่ซึ่งมีหวังจะไดจีวรนั้น ได
ไมสมหวัง ไมไดตามหวัง จึงคิดอยางนี้วา จักใหทําจีวรนี้ ณ ภายนอกสีมา
นี้แหละ จักไมกลับ เธอใหทําจีวรนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนด
ดวยทําจีวรเสร็จ.
ภิกษุไดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยกรณียะบางอยาง เธออยูนอกสีมา
มีความหวังวาจะไดจีวร เธอเขาไปยังที่ซึ่งมีหวังวาจะไดจีวรนั้น ไดไมสมหวัง
ไมไดคามหวัง จึงคิดอยางนี้วา จักไมใหทําจีวรนี้ จักไมกลับ การเดาะกฐิน
ของภิกษุนั้น กําหนดดวยตกลงใจ.
ภิกษุไดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยกรณียะบางอยาง เธออยูนอกสีมา
มีความหวังวาจะไดจีวร เธอเขาไปยังที่ซึ่งมีหวังจะไดจีวรนั้น ไดไมสมหวัง
ไมไดตามหวัง จึงคิดอยางนี้วา จักใหทําจีวรนี้ ณ ภายนอกสีมาน แหละ จัก
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ไมกลับ จึงใหทําจีวรนั้น จีวรของเธอที่ทําอยูนั้น ไดเสียหรือหาย การเดาะ
กฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยผาเสียหาย.
ภิกษุไดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยกรณียะบางอยาง เธออยูนอกสีมา
มีความหวังวาจะไดจีวร จึงคิดอยางนี้วา จักเขาไปยังที่ซึ่งมีหวังวาจะไดจีวรนี้
ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไมกลับละ จึงเขาไปยังที่ซึ่งมีหวังจะไดจีวรนั้น
เธอสิ้นหวังวา จะไดจีวรนั้น การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยสิ้นหวัง.
[๑๒๐] ภิกษุไดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยกรณียะบางอยาง คิดวา
จักไมกลับมา เธออยูนอกสีมา มีความหวังวาจะไดจีวร จึงเขาไปยังที่ซึ่งมี
หวังวาจะไดจีวรนั้น ไดไมสมหวัง ไมไดตามหวัง เธอคิดอยางนี้วา จักให
ทําจีวรนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ แลวใหทําจีวรนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของ
ภิกษุนั้น กําหนดดวยทําจีวรเสร็จ.
ภิกษุไดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยกรณียะบางอยาง คิดวาจักไม
กลับมา เธออยูนอกสีมา มีความหวังวาจะไดจีวร จึงเขาไปยังที่ซึ่งมีหวังวา
จะไดจีวรนั้น ไดไมสนหวัง ไมไดตามหวัง เธอติดอยางนี้วา จักไมใหทํา
จีวรนี้ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยตกลงใจ.
ภิกษุไดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยกรณียะบางอยาง คิดวาจักไม
กลับมา เธออยูนอกสีมา มีความหวังวาจะไดจีวร จึงเขาไปยังที่ซึ่งมีหวังวา
จะไดจีวรนั้น ไดไมสมหวัง ไมไดตามหวัง เธอคิดอยางนี้วา จักใหทําจีวร
นี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ แลวใหทําจีวรนั้น จีวรของเธอที่ทําอยูนั้นไดเสีย
หรือหาย การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยผาเสียหาย.
ภิกษุไดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยกรณียะบางอยาง คิดวาจักไมกลับ
เธออยูนอกสีมา มีความหวังวาจะไดจีวร จึงติดอยางนี้วา จักเขาไปยังทีซ่งึ
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มีหวังวาจะไดจีวรนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ แลวเขาไปยังที่ซึ่งมีหวังวาจะได
จีวรนั้น เธอสิ้นหวังวาจะไดจีวรนั้น การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวย
สิ้นหวัง.
[๑๒๑] ภิกษุไดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยกรณียะบางอยาง โดย
ไมตั้งใจ คือ เธอไมไดคิดวาจักกลับมา และไมไดคิดวาจักไมกลับมา เธอ
อยูนอกสีมา มีความหวังวาจะไดจีวร จึงเขาไปยังที่ซึ่งมีหวังวาจะไดจีวรนั้น
ไดไมสมหวัง ไมไดตามหวัง เธอติดอยางนี้วา จักใหทําจีวรนี้ ณ ภายนอก
สีมานี้แหละ จักไมกลับ จึงใหทําจีวรนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น
กําหนด ดวยทําจีวรเสร็จ.
ภิกษุไดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยกรณียะบางอยาง โดยไมดังใจ
คือ เธอไมไดคิดวาจักกลับมา และไมไดคิดวาจักไมกลับมา เธออยูนอกสีมา
มีความหวังวาจะไดจีวร จึงเขาไปยังที่ซึ่งมีหวังวาจะไดจีวรนั้น ไดไมสมหวัง
ไมไดตามหวัง เธอคิดอยางนี้วา จักไมใหทําจีวรนี้ จักไมกลับละ การเดาะ
กฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยตกลงใจ.
ภิกษุไดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยกรณียะบางอยาง โดยไมตั้งใจ
คือ เธอไมไดคิดวาจักกลับมา และไมไดคิดวาจักไมกลับมา เธออยูนอกสีมา
มีความหวังวาจะไดจีวร จึงเขาไปยังที่ซึ่งมีหวังวาจะไดจีวรนั้น ไดไมสมหวัง
ไมไดตามหวัง เธอคิดอยางนี้วา จักใหทําจีวรนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จัก
ไมกลับ แลวใหทําจีวรนั้น จีวรของเธอที่ทําอยูนั้นไดเสียหรือหาย การเดาะ
กฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยผาเสียหาย.
ภิกษุไดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยกรณียะบางอยาง โดยไมจงใจ
คือ เธอไมไดคิดวาจักกลับมา และไมไดคิดวาจักไมกลับมา เธออยูนอกสีมา
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มีความหวังวาจะไดจีวร จึงคิดอยางนี้วา จักเขาไปยังที่ซึ่งมีหวังวาจะไดจีวรนี้
ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไมกลับละ แลวเขาไปยังที่ซึ่งมีหวังวาจะไดจีวร
นั้น เธอสิ้นหวังที่จะไดจีวรนั้น การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยสิ้น
หวัง.
กรณียะ ๑๒ หมวด จบ
หวังไดสวนจีวร ๙ วิธี
[๑๒๒] ๑. ภิกษุไดกรานกฐินแลว ประสงคจะไปสูทิศ จึงหลีกไป
แตยังหวังไดสวนจีวร เธอไปสูทิศแลว ภิกษุทงั้ หลายถามวา อาวุโส จํา
พรรษาที่ไหน และสวนจีวรของทานอยูที่ไหน เธอตอบอยางนี้วา ผมจําพรรษา
ในอาวาสโนน และสวนจีวรของผมก็อยูที่อาวาสนั้น ภิกษุเหลานั้นกลาวอยางนี้
วา อาวุโส ทานจงนําจีวรนั้นมา พวกผมจักทําจีวรให ณ ที่นี้ เธอกลับไป
สูอาวาสนั้นแลวถามภิกษุทั้งหลายวา อาวุโส สวนจีวรของผมอยูที่ไหน ภิกษุ
เหลานั้นตอบอยางนี้วา อาวุโส มีสว นจีวรของทาน ๆ จักไปไหน เธอตอบ
อยางนี้วา ผมจักไปสูอาวาสชื่อโนน ภิกษุทั้งหลายในอาวาสนั้น จักทําจีวรให
ผม ภิกษุเหลานั้นกลาวอยางนี้วา ไมควร อาวุโส อยาไปเลย พวกผม
จักชวยทําจีวรให ณ ที่นี้ เธอคิดอยางนี้วา จักใหทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอก
สีมานี้แหละ จักไมกลับ แลวใหทําจีวรนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น
กําหนดดวยทําจีวรเสร็จ.
๒. ภิกษุไดกรานกฐินแลว ประสงคจะไปสูทิศ จึงหลีกไป . . .
การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยตกลงใจ.
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๓. ภิกษุไดกรานกฐินแลว ประสงคจะไปสูทิศ จึงหลีกไป. . .
การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยผาเสียหาย.
[๑๒๓] ๔. ภิกษุไดกรานกฐินแลว ประสงคจะไปสูทิศ จึงหลีกไป
แตยังหวังไดสวนจีวร เธอนั้นไปสูทิศแลว ภิกษุทั้งหลายถามวา อาวุโส
จําพรรษาที่ไหน และสวนจีวรของทานอยูที่ไหน เธอตอบอยางนี้วา ผมจํา
พรรษาในอาวาสโนน และสวนจีวรของผมก็อยูที่อาวาสนั้น ภิกษุเหลานั้น กลาว
อยางนี้วา อาวุโส ทานจงไปนําจีวรนั้นมา พวกผมจักทําจีวรให ณ ที่นี้ เธอ
กลับไปสูอาวาสนั้นแลว ถามภิกษุทั้งหลายวา อาวุโส สวนจีวรของผมอยูที่
ไหน ภิกษุเหลานั้นตอบอยางนี้วา อาวุโส ในสวนจีวรของทาน เธอถือจีวรนั้น
ไปสูอาวาสแหงนั้น ภิกษุทั้งหลายในระหวางทางถามเธอวา อาวุโส จักไปไหน
เธอตอบอยางนี้วา ผมจักไปสูอาวาสชื่อโนน ภิกษุทั้งหลายในอาวาสนั้น จักทํา
จีวรใหผม ภิกษุเหลานั้นกลาวอยางนี้วา ไมควร อาวุโส อยาไปเลย พวกผม
จักทําจีวรให ณ ที่นี้ เธอคิดอยางนี้วา จักใหทําจีวรนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ
จักไมกลับ แลวใหทําจีวรนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยทํา
จีวรเสร็จ.
๕. ภิกษุไดกรานกฐินแลว ประสงคจะไปสูทิศ จึงหลีกไป แตยิ่ง
หวังไดสวนจีวร เธอนั้นไปสูทิศแลว ภิกษุทั้งหลายถามวา อาวุโส
จําพรรษาที่ไหน และสวนจีวรของทานอยูที่ไหน เธอตอบอยางนี้วา ผม
จําพรรษาในอาวาสโนน และสวนจีวรของผมก็อยูที่อาวาสนั้น ภิกษุเหลานั้น
กลาวอยางนี้วา อาวุโส จงไปนําจีวรนั้นมา พวกผมจักทําจีวรให ณ ที่
นี้ เธอกลับไปสูอาวาสนั้นแลว ถามภิกษุทั้งหลายวา อาวุโส สวนจีวรของผม
อยูที่ไหน ภิกษุเหลานั้นตอบอยางนี้วา อาวุโส นี้สวนจีวรของทาน เธอถือ
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จีวรนั้นไปสูอาวาสแหงนั้น ภิกษุทั้งหลายในระหวางทางถามเธอวา อาวุโส
จักไปไหน เธอตอบอยางนี้วา ผมจักไปสูอาวาสชื่อโนน ภิกษุทั้งหลายใน
อาวาสนั้นจักทําจีวรใหผม ภิกษุเหลานั้นกลาวอยางนี้วา ไมควร อาวุโส อยาไป
เลย พวกผมจักทําจีวรให ณ ที่นี้ เธอคิดอยางนี้ วาจักไมใหทําจีวรนี้ จักไม
กลับ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยตกลงใจ.
๖. ภิกษุไดกรานกฐินแลว ประสงคจะไปสูทิศ จึงหลีกไป แต
ยังหวังไดสวนจีวร เธอนั้นไปสูทิศแลว ภิกษุทงั้ หลายถามวา อาวุโส
จําพรรษาที่ไหน และสวนจีวรของทานอยูที่ไหน เธอตอบอยางนี้วา ผม
จําพรรษาในอาวาสโนน และสวนจีวรของผมก็อยูที่อาวาสนั้น ภิกษุเหลานั้น
กลาวอยางนี้วา อาวุโส จงไปนําจีวรนั้นมา พวกผมจักทําจีวรให ณ
ที่นี้ เธอกลับไปสูอาวาสนั้นแลวถามภิกษุทั้งหลายวา อาวุโส สวนจีวรของ
ผมอยูที่ไหน ภิกษุเหลานั้นตอบอยางนี้วา อาวุโส นี้สวนจีวรของทาน เธอ
ถือจีวรนั้นไปสูอาวาสแหงนั้น ภิกษุทั้งหลายในระหวางทางถามเธอนั้น วาอาวุโส
จักไปไหน เธอตอบอยางนี้วา ผมจักไปสูอาวาสชื่อโนน ภิกษุทั้งหลาย
ในอาวาสนั้นจักทําจีวรใหผม ภิกษุเหลานั้นกลาวอยางนี้วา ไมควร อาวุโส
อยาไปเลย พวกผมจักทําจีวรให ณ ที่นี้ เธอคิดอยางนี้วา จักใหทําจีวรนี้ ณ
ภายนอกสีมานี้แหละ จักไมกลับ แลวใหทําจีวรนั้น จีวรของเธอที่ทําอยูนั้น
ไดเสียหรือหาย การเดาะกฐินของภิกษุนั้นกําหนดดวยผาเสียหาย.
[๑๒๔] ๗. ภิกษุไดกรานกฐินแลว ประสงคจะไปสูทิศจึงหลีกไป
แตยังหวังจะไดจีวร เธอนั้นไปสูทิศแลว ภิกษุทั้งหลายถามวา อาวุโส
จําพรรษาที่ไหน และสวนจีวรของทานอยูที่ไหน เธอตอบอยางนี้วา ผม
จําพรรษาในอาวาสโนน และสวนจีวรของผมก็อยูที่อาวาสนั้น ภิกษุเหลานั้น
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กลาวอยางนี้วา อาวุโส จงไปนําจีวรนั้นมา พวกผมจักทําจีวรให ณ ที่
นี้ เธอกลับไปสูอาวาสนั้นแลว ถามภิกษุทั้งหลายวา อาวุโส สวนจีวรของ
ผมอยูที่ไหน ภิกษุเหลานั้นตอบอยางนี้วา นี้สวนจีวรของทาน เธอถือจีวรนั้น
มาสูอาวาสนั้น เมื่อเธอมาถึงอาวาสนั้นแลว ไดคิดอยางนี้วา จักใหทําจีวรนี้
ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไมกลับละ เธอใหทําจีวรนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของ
ภิกษุนั้น กําหนดดวยทําจีวรเสร็จ.
๘. ภิกษุไดกรานกฐินแลว ประสงคจะไปสูทิศจึงหลีกไป. . . .เธอคิด
อยางนี้วา จักไมใหทําจีวรผืนนี้ จักไมกลับละ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น
กําหนดดวยตกลงใจ.
๙. ภิกษุไดกรานกฐินแลว ประสงคจะไปสูทิศจึงหลีกไป . . . เธอคิด
อยางนี้วา จักใหทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไมกลับละ เธอให
ทําจีวรผืนนั้นเสร็จ จีวรของเธอที่ทําอยูนั้นไดเสียหรือหาย การเดาะกฐินของ
ภิกษุนั้น กําหนดดวยผาเสียหาย.
หวังไดสวนจีวร ๙ วิธี จบ
ผาสุวิหาร คือ อยูตามสบาย ๕ ขอ
[๑๒๕] ๑. ภิกษุใดกรานกฐินแลว ตองการจะอยูตามสบาย จึงถือ
จีวรหลีกไปดวยตั้งใจวา จักไปสูอาวาสชื่อโนน ถาในอาวาสนั้น ความสบาย
จักมีแกเรา เราจักอยู ถาความสบายไมมีแกเรา เราจักไปสูอาวาสชื่อโนน ถา
ในอาวาลนั้น ความสบายจักมีแกเรา เราจักอยู ถาความสบายไมมีแกเรา เรา
จักไปสูอาวาสชื่อโนน ถาในอาวาสนั้น ความสบายจักมีแกเรา เราจักอยู ถา
ความสบายไมมีแกเรา เราจักกลับ เธออยูนอกสีมาเกิดความคิดอยางนี้วา จัก
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ใหทําจีวรผืนนี้ ณ ที่นี้แหละ จักไมกลับละ เธอใหทําจีวรผืนนั้นเสร็จ การ
เดาะกฐินขางภิกษุนั้น กําหนดดวยทําจีวรเสร็จ.
๒. ภิกษุไดกรานกฐินแลว ตองการจะอยูตามสบาย จึงถือจีวรหลีก
ไปดวยตั้งใจวา จักไปสูอาวาสชื่อโนน ถาในอาวาสนั้น ความสบายจักมีแกเรา
เราจักอยู ถาความสบายไมมีแกเรา เราจักไปสูอาวาสชื่อโนน ถาในอาวาสนั้น
ความสบายจักมีแกเรา เราจักอยู ถาความสบายไมมีแกเรา เราจักไปสูอาวาส
ชื่อโนน ถาในอาวาสนั้น ความสบายจักมีแกเรา เราจักอยู ถาความสบายไม
มีแกเรา เราจักกลับ เธออยูนอกสีมาเกิดความคิดอยางนี้วา จักไมใหทําจีวร
ผืนนี้ จักไมกลับละ การเดาะกฐินของภิกษุนั้นกําหนดดวยตกลงใจ.
๓ ภิกษุไดกรานกฐินแลว ตองการจะอยูตามสบาย จึงถือจีวรหลีก
ไป ดวยตั้งใจวา จักไปสูอาวาลชื่อโนน ถาในอาวาสนั้น ความสบายจักมีแก
เรา เราจักอยู ถาความสบายไมมีแกเรา เราจักไปสูอาวาสชื่อโนน ถาในอาวาส
นั้น ความสบายจักมีแกเรา เราจักอยู ถาความสบายไมมีแกเรา เราจักไปสู
อาวาสชื่อโนน ถาในอาวาสนั้น ความสบายจักมีแกเรา เราจักอยู ถาความ
สบายไมมีแกเรา เราจักกลับ เธออยูนอกสีมาเกิดความติดอยานี้วา จักใหทํา
จีวรผืนนี้ ณ ที่นี้ แหละ จักไมกลับละ เธอใหทําจีวรผืนนั้นเสร็จ จีวรของเธอ
ที่ทําอยูนั้น ไดเสียหรือหาย การเดาะกฐินของภิกษุนั้นกําหนดดวยผาเสียหาย
๔. ภิกษุไดกรานกฐินแลว ตองการจะอยูตามสบาย จึงถือจีวรหลีก
ไป ดวยดังใจวา จักไปสูอาวาสชื่อโนน ถาในอาวาสนั้น ความสบายจักมีแก
เรา เราจักอยู ถาความสบายไมมีแกเรา เราจักไปสูอาวาสชื่อโนน ถาใน
อาวาสนั้น ความสบายจักมีแกเรา เราจักอยู ถาความสบายไมมีแกเรา เราจัก
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ไปสูอาวาสชื่อโนน ถาในอาวาสนั้น ความสบายจักมีแกเรา เราจักอยู ถา
ความสบายไมมีแกเรา เราจักกลับ เธออยูนอกสีมา ใหทําจีวรผืนนั้น ครั้น
ทําจีวรเสร็จแลว คิดวาจักกลับ จักกลับ จนลวงคราวกฐินเดาะ ณ ภายนอก
สีมา การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยลวงเขต.
๕. ภิกษุไดกรานกฐินแลว ตองการจะอยูตามสบาย จึงถือจีวรหลีก
ไป ดวยตั้งใจวา จะไปสูอาวาสชื่อโนน ถาในอาวาสนั้น ความสบายจักมีแกเรา
เราจักอยู ถาความสบายไมมีแกเรา เราจักไปสูอาวาสชื่อโนน ถาในอาวาสนั้น
ความสบายจักมีแกเรา เราจักอยู ถาความสบายไมมีแกเรา เราจักไปสูอาวาส
ชื่อโนน ถาในอาวาสนั้น ความสบายจักมีแกเรา เราจักอยู ถาความสบายไม
มีแกเรา เราจักกลับ เธออยูนอกสีมา ใหทําจีวรผืนนั้น ครั้นทําเสร็จแลว
คิดวาจักกลับ จักกลับ กลับมาทันกฐินเดาะ การเคาะกฐินของภิกษุนั้น
พรอมกับภิกษุทั้งหลาย.
ผาสุวิหาร คือ อยูตามสบาย ๕ ขอ จบ
ปลิโพธและสนปลิโพธ
[๑๒๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กฐินมีปลิโพธ ๒ และสิ้นปลิโพธ ๒.
ดูกอนภิกษุท้งั หลาย อยางไรเลา กฐินมีปลิโพธ ๒ คือ อาวาส.
ปลิโพธ ๑ จีวรปลิโพธ ๑
ปลิโพธ ๒
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อาวาสปลิโพธเปนอยางไร ?
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยังอยูในอาวาสนั้น หรือ
หลีกไปผูกใจอยูวาจักกลับมา อยางนี้แลชื่อวาอาวาสปลิโพธ.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็จีวรปลิโพธเปนอยางไร ?
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยังไมไดทําจีวร หรือทํา
คางไวก็ดี ยังไมสิ้นความหวังวาจะไดจีวรก็ดี อยางนี้แลชื่อวาจีวรปลิโพธ.
กอนภิกษุทั้งหลาย กฐินมีปลิโพธ ๒ อยางนี้แล.
สิ้นปลิโพธ ๒
ดูกอนภิกษุท้งั หลาย อยางไรเลา กฐินสิ้นปลิโพธ ๒ คือสิ้นอาวาส
ปลิโพธ ๑ สิน้ จีวรปลิโพธ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สิ้นอาวาสปลิโพธอยางไร ?
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ หลีกไปจากอาวาสนั้น ดวย
สละใจ วางใจ ปลอยใจ ทอดธุระวาจักไมกลับมา อยางนี้แล ชื่อวาสิ้น
อาวาสปลิโพธ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สิ้นจีวรปลิโพธเปนอยางไร ?
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ทําจีวรเสร็จแลวก็ดี ทํา
เสียก็ดี ทําหายเสียก็ดี ทําไฟไหมเสียก็ดี สิ้นความหวังวาจะไดจีวรก็ดี อยาง
นี้แล ชื่อวาสิ้นจีวรปลิโพธ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กฐินสิ้นปลิโพธมี ๒ อยางนี้แล.
กฐินขันธกะ ที่ ๗ จบ
ในขันธกะนี้มี ๑๒ เรื่อง และเปยยาลมุข ๑๑๘
หัวขอประจําขันธกะ
[๑๒๗] ๑. ภิกษุชาวปาไฐยรัฐ ๓๐ รูป จําพรรษาอยูในเมืองสาเกต
รัญจวนใจ ออกพรรษาแลวมีจีวรเปยกปอนมาเฝาพระพุทธชินเจา ๒. ตอไปนี้
เปนเรื่องกฐิน คือไดอานิสงสกฐิน ๕ คือ:-
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ก เที่ยวไปไหนไมตองบอกลา ข. เที่ยวไปไมตองถือไตรจีวรครบ
สํารับ ค. ฉันคณโภชนได ง. เก็บอดิเรกจีวรไวไดตามปรารถนา จ. จีวรลาภ
อันเกิดในทีนั้น เปนของภิกษุผูไดกรานกฐินแลว.
๓ ญัตติทุติยกรรมวาจา ๔. อยางนี้กฐินเปนอันกราน อยางนี้ไมเปนอันกราน
คือ กฐินกรานดวยอาการ เพียงขีดรอย ชัก กะ ตัด เนา เย็บ ดน ทําลูกดุม
ทํารังคุม ประกอบผาอนุวาต ประกอบผาอนุวาตดานหนา ดามผา ยอม ทํา
นิมิต พูดเลียบเคียงผาที่ยืมเขามา เก็บไวคางคืน เปนนิสสัคคิยะ ไมไดทาํ
กัปปะพินทุ นอกจากไตรจีวร นอกจากจีวรมีขันธ ๕ หรือเกินกวา ซึ่งตัดดี
แลวทําใหเปนจีวรมีมณฑลนอกจากบุคคลกราน กรานโดยไมชอบ ภิกษุอยู
นอกสีมาอนุโมทนากฐินอยางนี้ พระพุทธเจาทรงแสดงวาไมเปนอันกราน
๕. กฐินกรานดวยผาใหม ผาเทียมใหม ผาเกา ผาบังสุกุล ผาตกตามราน
ผาที่ไมไดทานิมิต ผาที่ไมไดพูดเลียบเคียงไดมา ไมใชผาที่ยืมเขามา ไมใช
ผาที่ทําคางคืน ไมใชเปนผานิสสัคคิยะ ผาที่ทํากัปปะพินทุแลว ผาไตรจีวร
ผามีขันธ ๕ หรือเกินกวา ซึ่งตัดดีแลวทําใหเปนจีวรมีมณฑลเสร็จในวันนั้น
บุคคลกราน กรานโดยชอบ ภิกษุอยูใ นสีมาอนุโมทนา อยางนี้ชื่อวากราน
กฐิน ๖. มาติกาเพื่อเดาะกฐิน ๘ ขอ คือ:๑. กําหนดดวยหลีกไป ๒. กําหนดดวยทําจีวรเสร็จ ๓. กําหนดดวย
ตกลงใจ ๔. กําหนดดวยผาเสียหาย ๕. กําหนดดวยไดยินขาว ๖. กําหนดดวย
สิ้นหวัง ๗. กําหนดดวยลวงเขต ๘. กําหนดดวยเดาะพรอมกัน.
๗. อาทายสัตตกะ ๗ วิธี คือ:๑. ถือจีวรที่ทําเสร็จแลวไปคิดวาจักไมกลับ การเดาะกฐินของภิกษุ
นั้นกําหนดดวยหลีกไป ๒. ถือจีวรไปนอกสีมา คิดวาจักทํา ณ ที่นี้ จักไม
กลับละ การเดาะกฐินของภิกษุนั้นกําหนดดวยทําจีวรเสร็จ ๓. ถือจีวรไปนอก
สีมา คิดวาจักไมใหทํา จักไมกลับ การเดาะกฐินของภิกษุนั้นกําหนดดวยตก-
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ลงใจ ๔. ถือจีวรไปนอกสีมา คิดวาจักใหทําจีวร ณ ที่นี้ จักไมกลับละ กําลัง
ทํา จีวรเสียหาย การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดวยผาเสียหาย ๕. ถือจีวร
ไป คิดวาจักกลับ ใหทําจีวรนอกสีมา ครั้นทําจีวรเสร็จแลว ไดยินขาววา
ในอาวาสนั้น กฐินเดาะแลว การเดาะกฐินของภิกษุนั้นกําหนดดวยไดยินขาว
๖. ถือจีวรไปคิดวาจักกลับ ไหทําจีวรนอกสีมา ครั้นทําจีวรเสร็จแลวอยู นอก
สีมาจนกฐินเดาะ การเดาะกฐินของภิกษุนั้นกําหนดดวยลวงเขท ๗. ถือจีวรไป
คิดวาจักกลับ ใหทําจีวร ณ ภายนอกสีมาครั้นทําจีวรเสร็จแลว คิดวาจักกลับ
จักกลับ กลับทันกฐินเดาะ การเดาะกฐินของภิกษุนั้นพรอมกับภิกษุทั้งหลาย.
๘. สมาทายสัตตกะมี ๗ วิธี ๙. อาทายฉักกะและสมาทายฉักกะ คือ ถือจีวรที่ทํา
คางไวไปอยางละ ๖ วิธี ในมีการเดาะ กําหนดดวยหลีกไป ๑๐. อาทายภาณวาร
กลาวถึงภิกษุถือจีวรไปนอกสีมาคิดวาจักใหทําจีวร มี ๓ มาติกา คือ:๑. กําหนดดวยทําจีวรเสร็จ ๒. กําหนดดวยตกลงใจ ๓. กําหนดดวย
ผาเสียหาย กลาวถึงภิกษุถือผาหลีกไป คิดวาจักไมกลับไปนอกสีมาแลวคิดวาจัก
ทํามี ๓ มาติกา คือ:๑. กําหนดดวยทําจีวรเสร็จ ๒. กําหนดดวยตกลงใจ ๓. กําหนดดวย
ผาเสียหาย กลาวถึงภิกษุถือจีวรหลีกไป ดวยไมไดตั้งใจภายหลังเธอคิดวาจักไม
กลับ มี ๓ นัย กลาวถึงภิกษุถือจีวรไป คิดวาจักกลับ อยูนอกสีมา คิดวาจัก
ทําจีวร จักไมกลับ ใหทาํ จีวรเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนั้นกําหนดดวยทั้ง
จีวรเสร็จ ดวยตกลงใจ ดวยผาเสียหาย ดวยไดยนิ ขาว ดวยลวงเขท ดวย
เดาะพรอมกับภิกษุทั้งหลาย รวมเปน ๑๕ ภิกษุนาํ จีวรหลีกไปและนําจีวรทีทํา
คางไวหลีกไปอีก ๔ วาระก็เหมือนกัน รวมทั้งหมด ๑๕ วิธี หลีกไปดวยสิ้น
หวัง ดวยหวังวาจะได หลีกไปดวยกรณียะบางอยาง ทั้งสามอยางนั้น นักปราชญ.
พึงทราบโดยนัยอยางละ ๑๒ วิธี.
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๑๑. หวังไดสวนจีวร ผาสุวิหาร คือ อยูตามสบาย ๕ ขอ ๑๒. กฐินมีปลิโพธ
และสิ้นปลิโพธ นักปราชญพึงแตงหัวขอคามเคาความเทอญ.
หัวขอประจําขันกะ จบ
อรรถกฐินขันธกะ
เรื่องภิกษุชาวเมืองปาเฐยยะ
วินิจฉัยในกฐินขันธกะ พึงทราบดังนี้:บทวา ปาเยฺยกา มีความวา เปนชาวจังหวัดปาเฐยยะ. มีคํา
อธิบายวา ทางคานทิศตะวันตก ในแควนโกศล มีจังหวัดชื่อปาเฐยยะ,
ภิกษุเหลานั้น มีปกติอยูในจังหวัดนั้น. คําวา ปาเยฺยกา นั้น เปนชื่อของ
พวกพระภัททวัคคิยเถระ ซึ่งเปนพี่นองรวมพระบิดาของพระเจาโกศล ใน
พระเถระ ๓๐ รูปนั้น รูปที่เปนใหญกวาทุก ๆ รูป เปนพระอนาคามี รูปที่
ดอยกวาทุก ๆ รูปเปนพระโสดาบัน; ที่เปนพระอรหันต หรือปุถุชน แม
องคเดียวก็ไมมี.
บทวา อารฺถา มีความวา มีปกติอยูปา ดวยอํานาจสมาทาน
ธุดงค, ไมใชสักวาอยูปา. ถึงในขอที่ภิกษุเหลานั้นเปนผูถือบิณฑบาตเปนตน
ก็มีนัยเหมือนกัน.
อันที่จริง คําวา มีปกติอยูปา นี้ ทานกลาวดวยอํานาจธุดงคที่เปน
ประธาน แตภิกษุเหลานี้ สมาทานธุดงคทั้ง ๑๓ ทีเดียว.
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บทวา อุทถสงฺคเห มีความวา เมื่อภูมิภาคถูกน้ําทวม คือ ขังแช
แลว, อธิบายวา ทั้งที่เอนทั้งที่ลุม เปนที่มีน้ําเปนอันเดียวกัน.
บทวา อุทกจิกฺขลฺล มีดวามวา ในที่ซึ่งเธอทั้งหลายเหยียบแลว
เหยียบแลว น้ําโคลนยอมกระฉูดขึ้นถึงตะโพก, ทางลิ้นเชนนี้.
บทวา โอกปุณฺเณหิ มีความวา ชุมโชกดวยน้ํา.
ไดยินวา จีวรของพวกเธอ มีเนื้อแนน, น้ําซึ่งตกที่จีวรเหลานั้น จึง
ไมไหลไปเพราะเปนผาเนื้อแนน, ยอมติดคางอยูเหมือนหอผูกไว ; เพราะ
ฉะนั้นเทานี้จึงกลาววา มีจีวรชุมโชกดวยน้ํา. ปาฐะวา โอฆปุณฺเณหิ ก็ม.ี
วินิจฉัยในคําวา อวิวทมานา วสฺส วสิมฺหา นี้ พึงทราบดังนี้:ภิกษุเหลานั้น อยูไ มผาสุก เพราะไมมีความสําราญดวยเสนาสนะใน
ฐานที่ตนเปนอาคันตุกะ และเพราะเปนผูกระวนกระวายในใจ ดวยไมไดเฝา
พระผูมีพระภาคเจา เพราะฉะนั้น พวกเธอจึงไมทูลวา พวกขาพระองคไม
วิวาทกัน จําพรรษาเปนผาสุก.
ขอวา ธมฺมึ กถ กตฺวา มีความวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสสอน
อนมตัคคิยกถาแกภิกษุเหลานั้น. เธอทั้งหมดเทียว ไดบรรลุพระอรหันในเวลา
จบกถา แลวไดเหาะไปในอากาศ จากที่ซึ่งตนนั่งทีเดียว. พระธรรมสังคาหกา
จารยทั้งหลายหมายเอาอนมตัคคิยกถานั้นกลาววา ธมฺมึ กถ กตฺวา ภายหลัง
พระผูมีพระภาคเจาทรงดําริวา ถาการกรานกฐิน จักไดเปนการที่เราไดบัญญัติ
แลวไซร ภิกษุเหลานั้น จะเก็บจีวรไวผืนหนึ่งแลว มากับอันตรวาสกและ
อุตราสงคจะไมตองลําบากอยางนั้น; ก็ธรรมดาการกรานกฐินนี้ อันพระพุทธเจา
ทุก ๆ พระองค ทรงบัญญัติแลว ดังนี้. มีพระประสงคจะทรงอนุญาตการ
กรานกฐิน จึงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมา, ก็แล ครั้นตรัสเรียกมาแลว จึงตรัส
คําวา อนุชานามิ ภิกฺขเว เปนอาทิ.
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วาดวยอานิสงส ๕
วินิจฉัยในคํานั้น พึงทราบดังนี้:ในคําวา อตฺถตกินาน โว นี้ โว อักษร สักวานิบาต, ความ
วา ผูกรานกฐินแลว. จริงอยู เมื่อเปนอยางนั้น คําวา โส เนส ภวิสฺสติ
ขางหนา จึงจะสมกัน.
อีกอยางหนึ่ง บทวา โว นี้ เปนฉัฏฐีวิภัตตินั่นเอง. สวนในคําวา
โส เนส นี้ มีความวา จีวรที่เกิดขึ้นนั้น จักเปนของภิกษุทั้งหลาย ผูกรานกฐินแลวเที่ยว.
บรรดาอานิสงส ๕ นั้น ขอวา อนามนฺตจาโร มีความวา กฐิน
อันสงฆยังไมรื้อ เพียงใด, การเที่ยวไปไมบอกลา จักควรเพียงนั้น; คือจักไม
เปนอาบัติเพราะจาริตตสิกขาบท.
ขอวา อสมาทานจาโร ไดแก เที่ยวไปไมตองเอาไตรจีวรไปดวย.
ความวา การอยูปราศจากจีวร จักควร.
ขอวา คณโภชน มีความวา แมการฉันคณโภชน จักควร. ขอวา
ยาวทตฺถจีวร มีความวา ตองการดวยจีวรเทาใด. จีวรเทานั้น ไมตอง
อธิษฐาน ไมตองวิกัป จักควร.
ขอวา โย จ ตตฺถ จีวรูปฺปาโท มีความวา จะเปนจีวรของภิกษุ
สามเณรผูมรณภาพในสีมาที่ไดกรานกฐินแลวนั้น หรือจีวรที่ทายกถวายเฉพาะ
สงฆ หรือจีวรที่จายมาดวยคากัลปนาของสงฆ ซึ่งเกิดขึ้นในสีมานั้น ก็ตามที,
จีวรใดเปนของสงฆเกิดขึ้นดวยอาการอยางใดอยางหนึ่ง, จีวรนั้น จักเปนของ
พวกเธอ.
๑

๑. อุพฺภต แปลตามพากยเขมรวา เดาะ.
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วาดวยผูไดกรานกฐิน
วินิจฉัยในคําวา เอวฺจ ปน ภิกฺขเว กิน อตฺถริตพฺพ นี้
พึงทราบดังนี้:ในมหาปจจรีแกวา ถามวา ใครไดกรานกฐิน ใครไมได ?
ตอบวา วาดวยอํานาจแหงจํานวนกอน. ภิกษุ ๕ รูปเปนอยางต่ํา
ยอมไดกราน, อยางสูงแมแสนก็ได. หยอน ๕ รูป ไมได.
วาดวยอํานาจภิกษุผูจําพรรษา. ภิกษุผูจําพรรษาในปุริมพรรษา
ปวารณาในวันปฐมปวารณาแลว ยอมได, ภิกษุผูมีพรรษาขาด หรือจําพรรษา
ในปจฉิมพรรษา ยอมไมได; แมภิกษุที่จําพรรษาในวัดอื่นก็ไมได. และภิกษุ
ทั้งปวงผูจําพรรษาหลัง เปนคณปูรกะของภิกษุผูจําพรรษาตนก็ได, แตพวกเธอ
ไมไดอานิสงส อานิสงสยอมสําเร็จแกพวกภิกษุนอกนี้เทานั้น. ถาภิกษุผู
จําพรรษาตน มี ๔ รูปหรือ ๓ รูปหรือ ๒ รูปหรือรูปเดียว, พึงนิมนตภิกษุผู
จําพรรษาหลังมาเพิ่มใหครบคณะแลว กรานกฐินเถิด. ถาภิกษุผูจําพรรษาตน
มี ๔ รูป, มีสามเณรอายุครบอยูรูปหนึ่ง, หากสามเณรนั้นอุปสมบทในพรรษา
หลัง, เธอเปนคณปูรกะได ทั้งไดอานิสงสดวย
แมในขอวา มีภิกษุ ๓ สามเณร ๒, มีภิกษุ ๒, สามเณร ๓, มีภิกษุ
รูปเดียว สามเณร ๔ นี้ ก็มีนัยอยางนี้แล. ถาภิกษุผูจําพรรษาตน ไมเขาใจ
ในการกรานกฐิน. พึงหาพระเถระผูกลาวคัมภีรขันธกะ ซึ่งเขาใจในการกราน
กฐิน นิมนตมา; ทานสอนใหสวดกรรมวาจา ใหกรานกฐิน แลวรับทาน
แลวจักไป. สวนอานิสงสยอมสําเร็จแกภิกษุนอกนี้เทานั้น.
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วาดวยผูถวายกฐิน
กฐินใครถวาย จึงใชได ?
บุคคลผูใดผูหนึ่ง จะเปนเทวดาหรือมนุษยหรือสหธรรมิกทั้ง ๕ คนใดคนหนึ่ง
ถวายก็ใชได.
ธรรมเนียมของผูถวายกฐิน มีอยู; ถาเขาไมรูธรรมเนียมนั้น.
จึงถามวา กฐินควรถวายอยางไร เจาขา ภิกษุพึงบอกเขาอยางนี้วา
ควรถวายผาพอทําไตรจีวรผืนใดผืนหนึ่งได ในเวลากลางวัน วา พวกขาพเจา
ถวายผากฐินจีวร, ควรถวายเข็มเทานี้เลมดายเทานี้ น้ํายอมเทานี้ เพื่อทําจีวร
นั้นและถวายยาคูและภัตแกพวกภิกษุเทานี้รูป ผูช วยทํา. ฝายภิกษุผูจะกราน
กฐินพึงกรานกฐินซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมโดยชอบ. เมื่อจะกราน ตองรูจักธรรม
เนียม.
จริงอยู แมผาที่เปอนน้ําขาว โดยสืบเนื่องมาแตเรื่องชางหูกทีเดียว
ก็ใชไมได, แมผาเกาก็ใชไมได เพราะฉะนั้น ไดผาสําหรับกรานกฐินแลว
ตองซักใหสะอาด ตระเตรียมเครื่องมือสําหรับทําจีวร มีเข็มเปนตนไวแลว
พรอมดวยภิกษุทั้งหลาย ชวยกันเย็บยอมจีวรที่เย็บเสร็จ ใหกัปปพินทุแลว
กรานกฐินในวันนั้นทีเดียว. ถากฐินนั้นยังไมทันไดกราน, ผูอื่นนําผากฐินมา;
และถวายผาอานิสงสกฐินอื่น ๆ เปนอันมาก, ผูใดถวายอานิสงสมาก, พึงกราน
ดวยผากฐินของผูนั้นเถิด. แตตองชี้แจงใหทายกอีกฝายหนึ่งยินยอม.
๑

วาดวยผูควรกราน
ก็กฐินใครควรกราน ?
สงฆใหจีวรกฐินแกภิกษุใด ภิกษุนั้น ควรกราน.
ก็สงฆควรใหใครเลา ?
๑ สหธรรมิก ๕ คือ ภิกษุ ภิกษุณี สิกขมานา สามาเณร สามเณรี.
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ภิกษุใดมีจีวรเกา, ควรใหแกภิกษุนั้น. ถาภิกษุมีจีวรเกาหลายรูปพึง
ใหแกผูเฒา. ในหมูผูเฒาเลา ภิกษุใดเปนมหาบุรุษสามารถทําจีวรเสร็จทัน
กรานในวันนั้น, ควรใหแกภิกษุนั้น ถาผูเฒาไมสามารถ ; ภิกษุผูออนกวา
สามารถ; พึงใหแกเธอ. แตสงฆควรทําความสงเคราะหแกพระมหาเถระ,
เพราะฉะนั้น สงฆพึงเรียนทานวา ขอทานจงรับเถิด, พวกขาพเจาจักชวยทํา
ถวาย. ในไตรจีวรผืนใดคร่ําครา, ควรใหเพื่อประโยชนแกผืนนั้น. ตามปกติ
พระมหาเถระครองจีวรสองชั้น พึงใหเพื่อพอทําไดสองชั้น. ถาแมทานครอง
จีวรชั้นเดียวแตเนื้อแนน, แตผากฐินเนื้อบาง ; พึงใหใหพอสองชั้นทีเดียว เพื่อ
จะไดเหมาะสมทรง. ถึงแมทานพูดอยูวา เมือ่ ไมไดเราก็จะครองชั้นเดียว
ก็ควรใหสองชั้น, แตถาภิกษุใดเปนผูมีปกติโลภ. ไมควรใหแกภิกษุนั้น.
ทานผูรับนั้นเลา ก็ไมควรรับดวยคิดวา เรากรานกฐินแลว ภายหลัง
จักเลาะออกทําเปนจีวรสองผืน
วาดวยกฐินวัตร
ก็แล เพื่อจะแสดงวิธีที่จะพึงใหแกภิกษุที่สงฆจะให พระผูมีพระภาคเจา ทรงปรารภวา ภิกษุทั้งหลาย ก็แล กฐินอันภิกษุพึงกรานอยางนี้ ดังนี้
แลว จึงตรัสกรรมวาจาสําหรับใหกอน มีคําวา สุณาตุ เม ภนฺเต เปนตน.
ก็เมื่อกฐินอันสงฆใหอยางนี้แลว หากผากฐินนั้นเปนของมีบริกรรมเสร็จสรรพ
แลว อยางนั้นนั่นเปนการดี: หากมีบริกรรมยังไมสําเร็จ แมภิกษุรูปหนึ่ง
จะไมชวยทําดวยถือตัววา เราเปนเถระ หรือวา เราเปนพหุสสุตะ ดังนี้ไม
ได; การชักเย็บและยอม ภิกษุทั้งหมดตองประชุมชวยกันใหสําเร็จ ก็ขอนี้
ชื่อกฐินวัตรที่พระพุทธเจาทรงสรรเสริญ.
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จริงอยู พระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวาปทุมุตตระก็ไดทรงทํา
กฐินวัตรมาแลว ในอดีตกาล. ไดยนิ วา พระอัครสาวกของพระองคชื่อสุชาต
เถระ ไดรบั กฐิน. พระศาสดาไดทรงนั่งทํากฐินวัตรนั้น พรอมดวยภิกษุ
หกลานแปดแสนรูป.
วิธีกราน
อันภิกษุผูกราน พึงถือเอาผากฐินที่ทําเสร็จสรรพแลวกรานกฐินตาม
วิธีทานกลาวไวในคัมภีรบริวาร มีคําเปนตนวา ถาประสงคจะกรานกฐินดวย
สังฆาฏิ พึงถอนสังฆาฏิเกา อธิษฐานสังฆาฏิใหม พึงลั่นวาจาวา ขาพเจา
กรานกฐิน ดวยสังฆาฏินี้ ก็แล ครัน้ กรานแลว พึงใหภิกษุทั้งหลยอนุโมทนา
ตามวิธีที่ทานกลาวไวในคัมภีรบริวาร มีคําเปนอาทิอยางนี้แลวา ภิกษุผูกราน
กฐินนั้น พึงเขาไปหาสงฆกระทําผาอุตราสงคเฉวียงบาขางหนึ่ง ประณมมือ
กลาวอยางนี้วา อตฺถต ภนฺเต สงฺฆสฺส กิน ธมฺมิโก ถินตฺถาโร
อนุโมทถ ทานเจาขา กฐินของสงฆกรานแลว การกรานกฐินเปนธรรม
ขอทานทั้งหลายอนุโมทนาเถิด, ภิกษุผูอนุโมทนาเหลานี้ พึงทําผูอุตราสงค
เฉวียงบาขางหนึ่ง ประณมมือกลาวอยางนี้วา ผูมีอายุกฐินของสงฆกรานแลว
การกรานกฐินเปนธรรม เราอนุโมทนา; ฝายพวกภิกษุนอกนี้ พึงอนุโมทนา
กฐินเปนภิกษุทุก ๆ รูปกรานแลว ดวยประการอยางนี้.
แทจริง ในคัมภีรบ ริวาร ทานกลาววา กฐินเปนอันบุคคลสองฝาย
คือ ผูกรานหนึ่ง ผูอนุโมทนาหนึ่ง กรานแลว. ทั้งไดกลาวไวอีกวา สงฆ
หาไดกรานกฐินไม คณะหาไดกรานกฐินไม บุคคลกรานกฐิน; แตพระสงฆ
อนุโมทนา เพราะคณะอนุโมทนา เพราะบุคคลกราน กฐินไดชื่อวา สงฆได
๑

๒

๓

๑. ปริวาร. ๔๓๕. ๒. ปริวาร. ๔๓๖ ๓. นัย -ปริวาร. ๔๓๘.
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กราน คณะไดกราน บุคคลไดกราน ก็เมื่อกฐินกรานแลวอยางนั้น ถาแล
พวกทายกถวายอานิสงสที่นํามาพรอมกับกฐินจีวรวา ภิกษุรปู ใดไดรับผากฐิน
ของพวกขาพเจา พวกขาพเจาถวายแกภิกษุรูปนั้น ดังนี้ ภิกษุสงฆไมเปนใหญ.
ถาเขาไมทันไดสั่งเสียไว ถวายแลวก็ไป ภิกษุสงฆเปนใหญ; เพราะเหตุนั้น
ถาแมจีวรที่เหลือทั้งหลาย ของภิกษุผูกรานเปนของชํารุด สงฆพึงอปโลกนให
ผาเพื่อประโยชนแกจีวร แมเหลานั้น. สวนกรรมวาจาคงใชไดครั้งเดียวเทา
นั้น. ผาอานิสงสกฐินที่ยังเหลือ พึงแจกกันโดยลําดับแหงผาจํานําพรรษา.
เพราะไมมีลําดับ พึงแจกตั้งแตเถรอาสนลงมา. คุรุภัณฑไมควรแจก. แตถา
ในสีมาเดียวมีหลายวิหาร ตองใหภิกษุทั้งปวงประชุมกรานกฐินในที่เดียวกัน;
จะกรานกันเปนแผนก ๆ ไมควร.
อนัตถตาการและอัตถตาการ
ก็บัดนี้ เพื่อจะแสดงวิธีที่กฐินจะเปนอันกราน และไมเปนอันกราน
โดยพิสดาร พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ภิกษุทงั้ หลาย ก็แลกฐินเปนอัน
กรานแลวดวยอยางนี้ ไมเปนอันกรานแลวดวยอยางนี้ เมือ่ จะทรงแสดง
อกรณียกิจ มหาภูมิกะ และอนัตถตลักขณะกอน จึงทรงแสดงอาการ ๒๔
มีคําวา อุลฺลขิ ิตตมฺตเตน เปนตน , ตอจากนั้นไป เมื่อจะทรงแสดงอัตถตลักขณะ จึงทรงแสดงอาการ ๑๗ มีคําวา อหเตน อตฺถต เปนอาทิ. จริง
อยู แมในคัมภีรบริวาร ทานก็ไดกลาวลักษณะอยางนี้เหมือนกันวา กฐินไม
เปนอันกรานดวยอาการ ๒๔ กฐินเปนอันกรานดวยอาการ ๑๗.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุลฺลิขิตมติเตน ไดแก ดวยสักวากะ
ประมาณดานยาวและคานกวาง. จริงอยู เมื่อจะกะประมาณ ยอมใชเล็บเปน
ตนกรีด แสดงที่กําหนดตัดอันนั้น หรือที่หนาผากเปนตน เพื่อจําประเทศนั้นๆ
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เพราะเหตุนั้น การกะประมาณนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา สักวายกขึ้น
จด.
บทวา โธวนมตฺเตน คือ ดวยสักวาชักผากฐิน.
บทวา จีวรวจารณมตฺเตน คือ ดวยสักวากะอยางนี้วา จงเปน
จีวร ๕ ขัณฑ หรือวา จงเปนจีวร ๗ ขัณฑ หรือวา จงเปนจีวร ๙ ขัณฑ
หรือวา จงเปนจีวร ๑๑ ขันฑ.
บทวา เฉทนมตฺเตน คือ ดวยสักวาตัดผาตามที่กะไวแลว.
บทวา พนฺธนมตฺเตน คือ ดวยสักวาเนาดวยดายเนา.
บทวา โอวฏฏิยกรณมตฺเตน คือ ดวยสักวาเย็บตามยาวคามแนว
ดายที่เนา.
บทวา กณฺฑูสกรณมตฺเตน คือ ดวยสักวาติดหวงผา.
บทวา ทฬฺหีกมฺมกรณมตฺเตน คือ ดวยสักวาเย็บผาดามสองผืนติด
ปะกันเขา.
อีกอยางหนึ่ง มีความวา ดวยสักวาเย็บผากฐิน ทําใหเปนผาตามทอง
แหงผาดามผืนแรกที่เชื่อมติดไวแลว ดังนี้บาง.
ในมหาปจจรี กลาววา ดวยติดผารองจีวรปกติ. สวนในกุรุนที
กลาววา ดวยสักวาเชื่อมผาคามตองเขา เพื่อทําจีวรที่เย็บไวชั้นเดียวตามปกติ
ใหเปนสองชั้น.
บทวา อนุวาตกรณมตฺเตน คือ ดวยสักวาติดอนุวาตดานยาว.
บทวา ปริภณฺฑกรณมตฺเตน คือ ดวยสักวาติดอนุวาตดานกวาง.
บทวา โอวฏเฏยฺยกรณมตฺเตน คือ ดวยสักวาเพิ่มผาคามเขา.
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อีกอยางหนึ่ง ดวยสักวาถือเอาผาจากจีวรกฐิน ติดเขาที่ผาจีวรกฐิน
ผืนอื่น.
บทวา กมฺพลมทฺทนมตฺเตน คือ ดวยจีวรที่ใสลงในน้ํายอมเพียง
ครั้งเดียว มีสีดังงาชาง หรือมีสีดังใบไมเหลีอง. แตถาแมยอมครั้งเดียวหรือ
สองครั้ง ก็ไดสี ใชได.
บทวา นิมิตฺตกเตน คือ ดวยผาที่ภิกษุทํานิมิตอยางนี้วา เราจัก
กรานกฐินดวยผานี้. จริงอยู ในคัมภีรบริวารทานกลาวไวเพียงเทานี้ แตใน
อรรถกถาทั้งหลายกลาววา ดวยผาที่ภิกษุทานิมิตไดมาอยางนี้วา ผานี้ดี อาจ
กรานกฐินดวยผาน้ําได.
บทวา ปริกถากเตน คือ ดวยผาที่ภิกษุใหเกิดขึ้นดวยพูดเลียบเคียง
อยางนี้วา การถวายผากฐิน สม ควรอยู ทายกเจาของกฐินยอมไดบุญมาก ขึ้น
ชื่อวา ผากฐิน เปนของบริสุทธิ์จริง ๆ จึงจะสมควร แมมารดาของตน ก็
ไมควรออกปากขอ ตองเปนดังผาที่ลอยมาจากอากาศนั่นแล จึงจะเหมาะ.
บทวา กุกฺกุกเตน คือ ดวยผาที่ยืมมา.
ในบทวา สนฺนิธิกเตน นี้ สันนิธิมี ๒ อยาง คือกรณสันนิธิ ๑
นิจยสันนิธิ ๑ ในสันนิธิ ๒ อยางนั้น การเก็บไวทํา ไมทําเสียใหเสร็จในวัน นั้น
ทีเดียว ชื่อกรณสันนิธิ. สงฆไดผากฐินในวันนี้ แตถวายในวันรุงขึ้น นีช้ ื่อ
นิจยสันนิธิ.
บทวา นิสฺสคฺคิเยน คือ ดวยผาที่ขามราตรี. แมในคัมภีรบริวาร
ทานก็กลาววา ผาที่ภิกษุกําลังทําอยู อรุณขึ้นมาชื่อผานิสสัคคีย
บทวา อกปฺปกเตน คือ ดวยผาที่ไมไดทํากัปปพินทุ.
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ในขอวา อฺตฺร สงฺฆาฏิยา เปนตน มีความวา กฐินที่กราน
ดวยผาลาดเปนตน ซึ่งเปนผาอื่น นอกจากผาสังฆาฏิ ผาอุตราสงค และผา
อันตรวาสก ไมเปนอันกราน.
ขอวา อฺตฺร ปฺจเกน วา อติเรกปฺจเกน วา มีความวา
กฐินที่กรานดวยผาที่ทําเปน ๕ ขัณฑ หรือเกินกวา ๕ ขัณฑ แสดงมหามณฑล
และอัฑฒมณฑลเทานั้น จึงใชได. ดวยวา เมื่อทําอยางนั้น จีวรเปนอันทําได
มณฑล เวนจีวรนั้นเสีย กฐินที่กรานดวยผาอื่นที่ไมไดตัด หรือดวยผาที่มี
ขัณฑ ๒ มีขัณฑ ๓ มีขัณฑ ๔ ใชไมได.
ขอวา อฺตฺร ปุคฺคลสฺส อตฺถารา มีความวา กฐิน ไมเปน
อันกราน ดวยการกรานของสงฆ หรือของคณะอื่น เพราะเวนการกรานของ
บุคคลเสีย.
ขอวา นิสมี ฎโ อนุโมทติ มีความวา ภิกษุผูอยูภายนอก
อุปจารสีมาอนุโมทนา.
บทวา อหเตน คือ ดวยผาที่ยังไมไดใช.
บทวา อหตกปฺเปน คือ ดวยผาเทียมใหม คือที่ซักแลว ครั้ง
เดียวหรือ ๒ ครั้ง.
บทวา ปโลติกาย คือ ดวยผาเกา.
บทวา ปสุกูเลน คือ ดวยผาบังสุกุลที่เกิดในเขต ๒๓ ในกุรุนที
และมหาปจจรี แกวา ไดแก ดวยจีวรที่ภิกษุผูถือบังสุกุลทําดวยผาที่คนเที่ยว
ขอไดมา.
บทวา อาปณเกน มีความวา ทายกเก็บผาเกาที่ตกตามประตูราน
ตลาด ถวายเพื่อประโยชนแกกฐิน กฐินที่กรานแลวแมดวยผานั้นยอมใชได
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บทที่เหลือพึงทราบโดยความแผกจากที่กลาวแลว. แตในที่นี้ ใน
อรรถกถามากหลาย ไดกลาวคําเปนตนวา ธรรมเทาไรยอมเกิดพรอมกับการ
กรานกฐิน คํานั้นทั้งหมด พระธรรมสังคาหกาจารยทั้งหลาย ไดยกขึ้นสูบ าลี
ในคัมภีรบริวารไวแลวแล; เพราะฉะนั้น พึงทราบตามนัยที่มาแลวในคัมภีร
บริวารนั้นเถิด. เพราะวาขอความไร ๆ แหงการกรานกฐินจะเสียหายไป เพราะ
ไมกลาวคํานั้นไวในที่นี้ก็หามิได.
วาดวยการรือ้ กฐิน
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงการกรานกฐินอยางนี้แลว บัดนี้
จะทรงแสดงการรื้อ จึงตรัสคําวา กถฺจ ภิกขฺ เว อุพฺภต โหติ กิน
เปนตน แปลวา ภิกษุทั้งหลาย ก็กฐินจะเปนอันรื้ออยางไร ?
วินิจฉัยในคํานั้น พึงทราบดังนี้:มาติกา นั้น ไดแก หัวขอ อธิบายวา แมบท. จริงอยู หัวขอ ๘
นั้น ยังการรือ้ กฐินใหเกิด.
ใน มาติกา เหลานั้น ทีช่ ื่อวา ปกกมนันติกา เพราะมีความ
หลีกไปเปนทีสุด. ถึงมาติกาที่เหลือ ก็พึงทราบอยางนี้.
บทวา น ปจฺเจสฺส มีความวา เราจักไมมาอีก.
ก็ในการรื้อกฐินมีการหลีกไปเปนที่สุดนี้ จีวรปลิโพธขาดกอน อาวาส
ปลิโพธขาดทีหลัง จริงอยู เมื่อภิกษุหลีกไปเสียอยางนั้น จีวรปลิโพธยอม
ขาดในภายในสีนาทีเดียว, อาวาสปลิโพธิ ขาดในเมื่อลวงสีมาไป.
อันที่จริง ถึงในคัมภีรบริวาร ทานก็กลาววา:๑

๑. กฐินุทฺธาร การเดาะกฐิน ก็วา.
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การรื้อกฐิน มีการทลีกไปเปนที่สุด
พระสุคตเจาผูเปนเผาพระอาทิตยตรัสไวแลว,
เมื่อภิกษุหลีกไปดวยคิดวา เราจักทิ้งอาวาส
นี้เสียละ ดังนี้ จีวรปลิโพธขาดกอน อาวาส
ปลิโพธขาดที่หลัง.
สองบทวา จีวร อาทาย มีความวา ถือเอาจีวรที่ยังไมทํา (หลีกไป)
บทวา พหิสมี าคตสฺส มีความวา ไปสูวัดอื่นที่ใกลเคียง.
สองบทวา เอว โหติ มีความวา ความรําพึงอยางนั้นยอมมีเพราะ
ไดเห็นเสนาสนะที่ผาสุก หรือสหายสมบัติในวัดนั้น.
สวนการรื้อกฐินมีความเสร็จเปนที่สุดนี้ อาวาสปลิโพธขาดกอน จริงอยู
อาวาสปลิโพธนั้น ยอมขาด ในเมื่อสักวาเกิดความคิดในจิตขึ้นวา เราจักไม
กลับมาละ เทานั้น. อันที่จริง ถึงในคัมภีรบริวารทานก็กลาววา:การรื้อกฐินมีความเสร็จเปนที่สุด
พระสุคตเจาผูเปนเผาพระอาทิตยตรัสไวแลว,
เมื่อภิกษุหลีกไปดวยคิดวา เราจักทิ้งอาวาส
นิเสียละ ดังนี้ อาวาสปลิโพธขาดกอน
จีวรปลิโพธขาด กอเมือ่ จีวรเสร็จแลว.
แมในการแจกมาติกาที่เหลือ พึงทราบเนื้อความโดยนัยนี้ แตในมาติกาที่เหลือ
มีแปลกกันดังนี้:ในการรื้อกฐินมีความตกลงใจเปนที่สุด ปลิโพธทั้งสองยอมขาดพรอม
กัน ในเมื่อมาตรวาความคิดเกิดขึ้นวา เราจักไมใหทําจีวรนี้ละ เราจักไมกลับ
มาละ ดังนี้ทีเดียว. แทจริง (ในคัมภีรบริวาร) ทานก็กลาวไววา:-
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การรื้อกฐินมีความตกลงใจเปนที่สุด
พระสุคตเจาผูเปนเผาพระอาทิตยตรัสไวแลว,
เมื่อภิกษุหลีกไปดวย คิดวา เราจักทิ้งอาวาส
นี้เสียละ ดังนี้ ปลิโพธทั้งสองขาดไมกอน
ไมหลังกัน.
ความขาดปลิโพธในการรื้อกฐินทั้งปวง พึงทราบโดยนัยอยางนี้:ก็แล ความขาดปลิโพธนั้น บัณฑิตอาจทราบไดตามนัยที่กลาวนี้
และตามที่มีมาในคัมภีรบริวาร, เพราะฉะนั้น ขาพเจาจึงไมกลาวโดยพิสดาร
สวนความสังเขปในกฐินุทธาร ๕ มี นาสนนฺติกา เปนตนนี้ ดังนี้:ในการรื้อกฐินที่มีความเสียเปนที่สุด อาวาสปลิโพธขาดกอน เมื่อจีวร
เสีย จีวรปลิโพธจึงขาด.
ที่มีการฟงเปนที่สุด จีวรปลิโพธขาดกอน อาวาสปลิโพธขาดพรอม
กับการฟงของภิกษุนั้น.
ที่มีความสิ้นหวังเปนที่สุด อาวาสปลิโพธขาดกอน, จีวรปลิโพธขาด
ตอเมื่อสิ้นความหวังจะไดจีวรแลว.
ก็การรื้อกฐินมีความสิ้นหวังเปนที่สุดนี้ มีหลายประเภท มีการแสดง
คลุกคละกันไปกับการรื้อนอกจากนี้ โดยนัยเปนตนวา ภิกษุยอ มไดในที่ซึ่งไม
ไดหวัง, ไมไดในที่ซึ่งหวัง, เธอมีความรําพึงอยางนี้วา เราจักทําจีวรนี้ในที่
นี้ละ, จักไมกลับละ ดังนี้, เพราะฉะนั้น พระผูม ีพระภาคเจาจึงทรงแยกตรัส
ใหพิสดารขางหนา, ไมตรัสไวในลําดับนี้. แตไดตรัสการรื้อกฐินมีความกาว
ลวงสีมาเปนที่สุด เปนลําดับแหงการรื้อกฐินมีการฟงเปนที่สุดในลําดับนี้.
ในการรื้อกฐินที่มีความกาวลวงสีมาเปนที่สุดนั้น จีวรปลิโพธขาดกอน,
อาวาสปลิโพธยอมขาดตอภิกษุนั้นอยูนอกสีมา.
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ในการรื้อกฐิน ทีม่ ีการรื้อพรอมกัน ปลิโพธ ๒ ขาดไมกอนไมหลังกัน.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงกฐินุทธาร ๗ ในอาทายวารอยาง
นี้แลว, จึงทรงแสดงกฐินุทธาร ๗ เหลานั้นแลอีกแหงจีวรที่ภิกษุทําคางไว ใน
สมาทายวารบาง ตามที่เหมาะในอาทายสมาทายวารบาง.
เบื้องหนาแตนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงกฐินุทธารทั้งหลาย ซึ่ง
สมดวยนัยเปนตนวา อนธิฏิเตน ซึ่งพาดพิงถึงวิธีนี้วา เราจักไมกลับ ดัง
นี้เทานั้น, ไมพาดถึงวิธีนี้วา เราจักกลับภายในสีมา เราจักไมกลับ ดังนี้ เลย.
เบื้องหนาแตนั้น ครั้นทรงแสดงกฐินุทธารที่มีความสิ้นหวังเปนที่สุด
หลายครั้ง โดยนัยอันคลุกคละกับกฐินุทธารนอกนี้ ดวยนัยเปนตนวา จีวราลาย ปกฺกมฺติ แลวทรงแดสงกฐินุทธารทั้งหลายที่สมควรใน มาติกา มี
นิฏานนฺติกา เปนอาทิ เนื่องดวยภิกษุผูไปสูทิศ และเนื่องดวยภิกษุผูมี
ความอยูสําราญอีก.
ครั้นทรงแสดงกฐินุทธารโดยประเภทอยางนี้แลว, บัดนี้ จะทรงแสดง
ปลิโพธซึ่งเปนปฏิปกษแกปลิโพธทั้งหลาย ที่ตรัสไววา:ปลิโพธทั้งหลาย ยอมขาดดวยกฐินุทธารนั้น ๆ ดังนี้ จึงตรัส
คําวา ภิกษุทั้งหลาย ปลิโพธแหงกฐินมีองค ๒ เหลานี้ ดังนี้ เปนอาทิ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา จตฺเตน มีความวา อาวาสนั้นเปนสถาน
อันภิกษุสละแลว ดวยความสละอันใด ชื่อ ความสละอันนั้น ดวยความ
สละนั้น.
แมในความวางและความปลอยก็นัยนี้แล คําที่เหลือทุก ๆ สถาน ตื้น
ทั้งนั้นฉะนี้และ.
อรรถกถากฐินขันธกะ จบ
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จีวรขันธกะ
เรื่องคนมีทรัพย ชาวพระนครราชคฤห
[๑๒๘] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระ
เวฬุวัน อันเปนสถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห
ครั้งนั้น พระนครเวสาลี เปนบุรีมั่งคั่ง กวางขวาง มีคนมาก มีคนคับคั่ง
และมีอาหารหาไดงาย มีปราสาท ๗,๗๐๗ หลัง มีเรือนยอด ๗,๗๐๗ หลัง มี
สวนดอกไม ๗,๗๐๗ แหง มีสระโบกขรณี ๗,๗๐๗ สระ และมีหญิงงามเมือง
ชื่ออัมพปาลีเปนสตรีทรงโฉมสคราญตานาเสนหา ประกอบดวยผิวพรรณ
เฉิดฉายยิ่ง ชํานาญในการฟอนรํา ขับรอง และประโคมดนตรี คนทั้งหลาย
ที่มีความประสงคตองการพาตัวไปรวมอภิรมยดวย ราคาตัวคืนละ ๕๐ กษาปณ
พระนครเวสาลีงามเพริศพริ้งยิ่งกลาวประมาณ เพราะนางอัมพปาลีหญิงงามเมือง
นั้น ครั้งนั้น พวกคนมีทรัพยคณะหนึ่ง เปนชาวพระนครราชคฤห ไดเดินทาง
ไปพระนครเวสาลีดวยกรณียะบางอยาง และไดเห็นพระนครเวสาลีมั่งคั่ง กวาง
ขวาง มีคนมาก มีคนคับคั่ง และมีอาหารหาไดงาย มีปราสาท ๗,๗๐๗ หลัง
มีเรือนยอด ๗,๗๐๗ หลัง มีสวนดอกไม ๗,๗๐๗ แหง มีสระโบกขรณี ๗,๗๐๗
สระ และมีนางอัมพปาลีหญิงงามเมืองผูทรงโฉมสคราญตานาเสนหา ประกอบ
ดวยผิวพรรณเฉิดฉายยิ่ง ชํานาญในการฟอนรํา ขับรอง และประโคมดนตรี
คนทั้งหลายที่มีความประสงคตองการตัวไปรวมอภิรมยดวย ราคาตัวคืนละ ๕๐
กษาปณ และพระนครเวสาลี งามเพริศพริ้งยิ่งกวาประมาณ เพราะนางอัมพปาลีหญิงงามเมืองนั้น ครั้นพวกเขาเสร็จกรณียะนั้นในพระนครเวสาลีแลว กลับ
มาพระนครราชคฤหตามเดิม เขาเฝาพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช ครั้น
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แลวไดกราบทูลคํานี้แดทาวเธอวา ขอเดชะฯ พระนครเวสาลี เปนบุรีทมี่ ั่งคั่ง
กวางขวาง มีคนมาก มีคนคับคั่ง และมีอาหารหาไดงาย มีปราสาท ๗,๗๐๗
หลัง มีเรือนยอด ๗,๗๐๗ หลัง มีสวนดอกไม ๗,๗๐๗ แหง มีสระโบกขรณี
๗,๗๐๗ สระ และมีนางอัมพปาลีหญิงงามเมืองผูทรงโฉมสคราญตานาเสนหา
ประกอบดวยผิวพรรณเฉิดฉาย ชํานาญในการฟอนรํา ขับรองและประโคม
ดนตรี คนทัง้ หลายประสงคตองการพาตัวไปรวมอภิรมยดวยราคาตัวคืนละ ๕๐
กษาปณ และพระนครเวสาลีงามเพริศพริ้งยิ่งกวาประมาณ เพราะนางอัมพปาลี
หญิงงามเมืองนั้น ขอเดชะฯ แมชาวเราจะตั้งหญิงงามเมืองขึ้นบาง ก็จะเปน
การดี
พระราชารับสั่ง พนาย ถาเชนนั้น พวกทานจงเสาะหากุมารีผูมี
ลักษณะงามเชนนั้น ที่ควรจะคัดเลือกใหเปนหญิงงามเมือง.
กําเนิดชีวกโกมารภัจจ
ก็สมัยนั้น ในพระนครราชคฤห มีกุมารีชอื่ สาลวดีเปนสตรีทรงโฉม
สดราญตานาเสนหา ประกอบดวยผิวพรรณเฉิดฉายยิ่ง พวกคนมีทรัพยชาว
พระนครราชคฤห จึงไดคัดเลือกกุมารีสาลวดีเปนหญิงงามเมือง ครั้นนางกุมารี
สาลวดีไดรับเลือกเปนหญิงงามเมืองแลว ไมชานานเทาไรนักก็ไดเปนผูชํานาญ
ในการฟอนรํา ขับรองบรรเลงเครื่องดนตรี มีคนที่มีความประสงคตองการ
ตัวไปรวมอภิรมย ราคาตัวคืนละ ๑๐๐ กษาปณ ครั้นมิชามินาน นางสาลวดี
หญิงงามเมืองก็ตั้งครรภ นางจึงมีความคิดเห็นวา ธรรมดาสตรีมีครรภไมเปน
ที่พอใจของพวกบุรุษ ถาใคร ๆ ทราบวาเรามีครรภ ลาภผลของเราจักเสื่อม
หมด ถากระไร เราควรแจงใหเขาทราบวาเปนไข ตอมานางไดสั่งคนเฝาประตู
ไววา ดูกอนนายประตู โปรดอยาใหชายใด ๆ เขามา และผูใดถามหาดิฉัน
จงบอกใหเขาทราบวาเปนไขนะ.
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คนเฝาประตูนั้นรับคํานางสาลวดีหญิงงามเมืองวา จะปฏิบัติตามคําสั่ง
เชนนั้น หลังจากนั้น อาศัยความแกแหงครรภนั้น นางไดคลอดบุตรเปนชาย
และสั่งกําชับทาสีวา แมสาวใช จงวางทารกนี้ลงบนกระดงเกา ๆ แลวนําออก
ไปทิ้งกองหยากเยื่อ.
ทาสีนั้นรับคํานางวา ทําเชนนั้นได เจาคะ ดังนี้ แลววางทารกนั้น
ลงบนกระดงเกา ๆ นําออกไปทิ้งไว ณ กองหยากเยื่อ.
ก็ครั้งนั้นเปนเวลาเชา เจาขายอภัย กําลังเสด็จเขาสูพระราชวัง ได
ทอดพระเนตรเห็นทารกนั้นอันฝูงกาหอมลอมอยู ครั้นแลวไดถามมหาดเล็กวา
พนาย นั้นอะไร ฝูงการุมกันตอม ?
ม. ทารก พะยะคะ
อ. ยังเปนอยูหรือ พนาย ?
ม. ยังเปนอยู พะยะคะ
อ. พนาย ถาเชนนั้น จงนําทารกนั้น ไปที่วังของเรา ใหนางนมเลี้ยงไว.
คนเหลานั้นรับสนองพระบัญชาวา อยางนั้น พะยะคะ แลวนําทารก
นั้นไปวังเจาชายอภัย มอบแกนางนมวา โปรดเลี้ยงไวดวย อาศัยคําวา ยังเปน
อยู เขาจึงขนานนามทารกนั้นวา ชีวก ชีวกนั้น อันเจาชายรับสั่งใหเลี้ยงไว เขา
จึงไดตั้งนามสกุลวา โกมารภัจจ ตอมาไมนานนัก ชีวกโกมารภัจจก็รูเตียงสา
จึงเขาเฝาเจาชายอภัย ครั้นแลวไดทูลคํานี้แดเจาชายอภัยวา ใครเปนมารดาของ
เกลากระหมอม ใครเปนบิดาของเกลากระหมอม พะยะคะ.
เจาชายรับสั่งวา พอชีวก แมถึงตัวเราก็ไมรูจักมารดาของเจา ก็แตวา
เราเปนบิดาของเจา เพราะเราไดใหเลี้ยงเจาไว.
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ชีวกโกมารภัจจจึงมีความคิดเห็นวา ราชสกุลเหลานั้นแล คนที่ไมมี
ศิลปะจะเขาฟงพระบารมี ทําไมไดงาย ถากระไร เราควรเรียนวิชาแพทยไว.
เรียนศิลปะทางแพทย
[๑๒๙] ก็โดยสมัยนั้นแล นายแพทยทิศาปาโมกขตั้งสํานักอยู ณ
เมืองตักกสิลา ชีวกโกมารภัจจ จึงไมทูลลาเจาชายอภัย ลอบเดินทางไป
เมืองตักกสิลาเดินรอนแรมไปโดยลําดับถึงเมืองตักกสิลา แลวเขาไปหานายแพทย
ผูนั้น ครั้นแลวไดกราบเรียนคํานี้แกนายแพทยวา ทานอาจารย กระผมประสงคจะศึกษาศิลปะ.
นายแพทยสั่งวา พอชีวก ถาเชนนั้น จงศึกษาเถิด.
ครั้งนั้น ชีวกโกมารภัจจ เรียนวิชาไดมาก เรียนไดเร็ว เขาใจดีดวย
และวิชาที่เรียนไดแลวก็ไมลืม ครั้นลวงมาได ๗ ป ชีวกโกมารภัจจคิดวา ตัว
เราเรียนวิชาไดมาก เรียนไดเร็ว เขาใจดีดวย ทัง้ วิชาที่เรียนไดก็ไมลืม แล ะ
เราเรียนมาได ๗ ป แลวยังไมสําเร็จศิลปะนี้ เมื่อไรจักสําเร็จเสียที จึงเขาไป
หานายแพทยผูนั้นแลวไดเรียนถามวา ทานอาจารย กระผมเรียนวิชาไดมาก
เรียนไดเร็ว เขาใจดีดวย ทั้งวิชาที่เรียนไดแลวก็ไมลืม และกระผมไดเรียนมา
เปนเวลา ๗ ปก็ยังไมสําเร็จ เมื่อไรจักสําเร็จสักทีเลา ขอรับ.
นายแพทยตอบวา พอชีวก ถาเชนนั้น เธอจงถือเสียมเที่ยวไปรอบเมือง
ตักกสิลา ระยะทาง ๑ โยชน ตรวจดูสิ่งใดไมใชตัวยา จงขุดสิ่งนั้นมา.
ชีวกโกมารภัจจรับคํานายแพทยวา เปนเชนนั้นทานอาจารย ดังนั้น
แลวถือเสียมเดินไปรอบเมืองตักกสิลาระยะทาง ๑ โยชน มิไดเห็นสิ่งใดที่ไม
เปนตัวยาสักอยางหนึ่ง จึงเดินทางกลับเขาไปหานายแพทย และไดกราบเรียน
คํานี้ตอนายแพทยวา ทานอาจารยกระผมเดินไปรอบเมืองตักกสิลาระยะทาง ๑
โยชนแลว มิไดเห็นสิ่งที่ไมเปนยาสักอยางหนึ่ง.
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นายแพทยบอกวา พอชีวก เธอศึกษาสําเร็จแลว เทานี้ก็พอที่เธอ
จะครองชีพได แลวไดใหเสบียงเดินทางเล็กนอยแกชีวกโกมารภัจจ.
ลําดับนั้น ชีวกโกมารภัจจถือเสบียงเล็กนอยนั้นแลว ไดเดินทางมุงไป
พระนครราชคฤห ครัน้ เดินทางไปเสบียงเพียงเล็กนอยนั้นไดหมดลงที่เมือง
สาเกตในระหวางทาง จึงเกิดความปริวิตกวาหนทางเหลานี้แลกันดารอัตคัดน้ํา
อัตคัดอาหาร คนไมมีเสบียงจะเดินไป ทําไมไดงาย จําเราจะตองหาเสบียง.
ภาคปฏิบัติงานแพทย
[๑๓๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ภรรยาเศรษฐีที่เมืองสาเกต เปนโรคปวด
ศีรษะอยู ๗ ป นายแพทยทิศาปาโมกขใหญ ๆ หลายคนมารักษา ก็ไมสามารถ
รักษาใหหาย ไดขนเงินไปเปนอันมาก ชีวกโกมารภัจจจึงเขาไปสูเมืองสาเกต
ถามคนทั้งหลายวา พนาย ใครเจ็บไขบาง ฉันจะรักษา คนทั้งหลายพากัน
บอกวา ทานอาจารย ภรรยาเศรษฐีนั้นปวดศีรษะอยู ๗ ป เชิญไปรักษาภรรยา
เศรษฐีเถิดทานอาจารย ชีวกโกมารภัจจจึงเดินทางไปบานเศรษฐีคหบดี ครั้น
ถึงแลวไดสั่งคนเฝาประตูวา พอนาย ทานจงไปกราบเรียนภรรยาเศรษฐีวา
นายขอรับ หมอมาแลว เขามีความประสงคจะเยี่ยมนาย.
คนเฝาประตูรับคําชีวกโกมารภัจจวา เปนอยางนั้นขอรับ อาจารย
ดังนั้นแลวเขาไปหาภรรยาเศรษฐี แลวไดกราบเรียนวา นายขอรับ หมอ
มาแลว เขามีความประสงคจะเยี่ยมนาย.
ภรรยาเศรษฐีถามวา พอนายเฝาประตู หมอเปนคนเชนไร ?
พ. เปนหมอหนุม ๆ ขอรับ.
ภ. ไมละ พอนายเฝาประตู หมอหนุม ๆ จักทําอะไรแกฉันได นาย
แพทยทิศาปาโมกขใหญ ๆ หลายคนมารักษา ก็ไมสามารถรักษาใหหาย ได
ขนเงินไปเปนอันมาก.
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นายประตูนั้น จึงเดินออกมาหาชีวกโกมารภัจจ แลวไดเรียนวา ทาน
อาจารย ภรรยาเศรษฐีพูดอยางนี้วา ไมละ พอนายเฝาประตู หมอหนุม ๆ จัก
ทําอะไรแกฉันได นายแพทยทิศาปาโมกขใหญ ๆ หลายคนมารักษา ก็ไม
สามารถรักษาใหหาย ไดขนเงินไปเปนอันมาก.
ชี. พอนายเฝาประตู ทานจงไปกราบเรียนภรรยาเศรษฐีวา นาย
ขอรับ หมอสั่งมาอยางนี้วา ขอนายอยาเพิ่งใหอะไร ๆ ตอเมื่อหายโรคแลว
นายประสงคจะใหสิ่งใด จึงคอยใหสิ่งนั้นเถิด
นายประตูรับคําชีวกโกมารภัจจวา เปนอยางนั้น ขอรับอาจารย ดังนั้น
แลวเขาไปหาภรรยาเศรษฐี ไดกราบเรียนวา นายขอรับ หมอบอกขาวมา
อยางนี้วา ขอนายอยาเพิ่งใหอะไร ๆ กอน ตอเมื่อนายหายโรคแลวประสงค
จะใหสิ่งใด จึงคอยใหสิ่งนั้นเถิด.
ภรรยาเศรษฐีสั่งวา พอนายประตู ถาเชนนั้นเชิญหมอมา.
นายประตูรับคําภรรยาเศรษฐีวา อยางนั้นขอรับ แลวเขาไปหาชีวก
โกมารภัจจ แลวไดแจงใหทราบวา ทานอาจารย ภรรยาเศรษฐีขอเชิญทาน
เขาไป.
เริ่มรักษาภรรยาเศรษฐี
ลําดับนั้นชีวกโกมารภัจจเขาไปหาภรรยาเศรษฐี ครั้นแลวตรวจดูความ
ผันแปรของภรรยาเศรษฐี แลวไดกลาวคํานี้แกภรรยาเศรษฐีวา นายขอรับ
ผมตองการเนยใสหนึ่งซองมือ ครัน้ ภรรยาเศรษฐีสั่งใหหาเนยใสหนึ่งซองมือ
มาใหชีวกแลว ชีวกโกมารภัจจจึงหุงเนยใสหนึ่งซองมือนั้น กับยาตาง ๆ ให
ภรรยาเศรษฐีนอนหงายบนเตียง แลวใหนัตถุ ขณะนั้นเนยใสที่ใหนัตถุนั้น
ไดพุงออกจากปาก ภรรยาเศรษฐีจึงถมเนยใสนั้นลงในกระโถน สั่งทาสีวา แม
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สาวใชจงเอาสําลีซับเนยใสนี้ไว ชีวกโกมารภัจจจึงไดคิดวา แปลกจริงพวกเรา
แมบานคนนี้ชางสกปรก เนยใสนี้จําเปนจะตองทั้ง ยังใชใหทาสีเอาสําลีซับไว
สวนยาของเรามีราคาแพง ๆ มากกวาปลอยใหเสีย แมบานคนนี้จักใหขวัญขาว
อะไรแกเราบาง.
ขณะนั้นภรรยาเศรษฐีสังเกตรูอาการอันแปลของชีวกโกมารภัจจ แลว
ไดถามคํานี้แกชีวกโกมารภัจจวา อาจารยทานแปลกใจอะไรหรือ ?
ชี. เวลานี้เรากําลังคิดอยูวา แปลกจริงแมบานคนนี้ชางสกปรกเหลือ
เกิน เนยใสนี้จําเปนจะตองทิ้ง ยิ่งใชใหทาสีเอาสําลีซับไว สวนยาของเรามี
ราคาแพง ๆ มากกวาปลอยใหเสีย แมบานคนนี้จักใหขวัญขาวอะไรแกเราบาง
ภ. อาจารย พวกดิฉันชื่อวาเปนคนมีเหยาเรือน จําเปนจะตองรูจัก
สิ่งที่ควรสงวน เนยใสนี้ยังดีอยูจะใชเปนยาสําหรับทาเทาพวกทาสหรือกรรมกร
ก็ได ใชเปนน้ํามันเติมตะเกียงก็ได อาจารยทานอยาไดคิดวิตกไปเลย คาขวัญ
ขาวของทานจักไมลดนอย.
คราวนั้น ชีวกโกมารภัจจไดกําจัดโรคปวดศีรษะของภรรยาเศรษฐี ซึ่ง
เปนมา ๗ ปใหหาย โดยวิธีนัตถุ ยาคราวเดียวเทานั้น ครั้นภรรยาเศรษฐีหาย
โรคแลว ไดใหรางวัลชีวกโกมารภัจจเปนเงิน ๔,๐๐๐ กษาปณ บุตรเศรษฐี
ไดทรามวามารดาของเราหายโรคแลว ไดใหรางวัลเพิ่มอีก ๔,๐๐๐ กษาปณ
บุตรสะใภไดทราบวาแมผัวของเราหายโรคแลว ก็ไดใหรางวัล ๔,๐๐๐ กษาปณ
เศรษฐีคหบดีทราบวาภรรยาของเราหายโรคแลวไดเพิ่มรางวัลใหอีก ๔,๐๐๐
กษาปณ และให ทาส ทาสี รถมาดวย ชีวกโกมารภัจจจึงรับ เงิน ๑๖๐๐๐ กษาปณ
กับทาส ทาสี และรถมาเดินทางมุงไปพระนครราชคฤห ถึงพระนครราชคฤห
โดยลําดับ เขาเฝาเจาชายอภัย ครั้นแลวไดกราบทูลวาเงิน ๑๖,๐๐๐ กษาปณ
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กับทาส ทาสี และรถมานี้เปนการกระทําครั้งแรกของเกลากระหมอม ขอให
ฝาพระบาทจงทรงพระกรุณาโปรดรับดาเลี้ยงดูเกลากระหมอมเถิด พระเจาขา.
พระราชกุมารรับสัง่ วา อยูเลย พอชีวก ทรัพยนี้จงเปนของเจา
คนเดียวเถิด และเจาจงสรางบานอยูในวังของเราเถิด.
ชีวกโกมารภัจจทูลรับพระบัญชาเจาชายอภัยวา เปนพระกรุณายิ่งพระ
เจาขา แลวไดสรางบานอยูในวังของเจาชายอภัย.
เรื่องพระเจาพิมพิสารทรงประชวรโรคริดสีดวงงอก
[๑๓๑] ก็โดยสมัยนั้นแล พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราชทรง
ประชวรโรคริดสีดวงงอก พระภูษาเบื้อนพระโลหิต พวกพระสนมเห็นแลวพา
กันเยยหยันวา บัดนี้พระเจาอยูหัวทรงมีระดู ตอมพระโลหิตบังเกิดแกพระองค
แลว ไมนานเทาไรนัก พระองคจักประสูติ พระราชาทรงเกอเพราะคําเยยหยัน
ของพวกพระสนมนั้น ตอมาทาวเธอไดตรัสเลาความนั้นแกเจาชายอภัยวา พอ
อภัย พอปวยเปนโรคเชนนั้นถึงกับภูษาเปอนโลหิต พวกพระสนมเห็นแลว
พากันเยยหยันวา บัดนี้พระเจาอยูหัวทรงมีระดู ยอมพระโลหิตบังเกิดแกพระองคแลว ไมนานเทาไรนัก พระองคจักประสูติ เอาเถอะ พออภัย เจาชวยหา
หมอชนิดที่พอจะรักษาพอไดใหทีเถิด.
อ. ขอเดชะ นายชีวกผูนี้เปนหมอประจําขาพระพุทธเจา ยังหนุม
ทรงคุณวุฒิ เธอจักรักษาพระองคได.
พ. พออภัย ถาเชนนั้นพอจงสั่งหมอชีวก เขาจักไดรักษาพอ.
ครั้งนั้นเจาชายอภัย สั่งชีวกโกมารภัจจวา พอชีวก เจาจงไป
รักษาพระเจาอยูหัว ชีวกโกมารภัจจรับสนองพระบัญชาวาอยางนั้นพระเจาขา
แลวเอาเล็บตักยาเดินไปในราชสํานัก ครั้นถึงแลวเขาเฝาพระเจาพิมพิสารจอม
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เสนามาคธราช แลวไดกราบทูลคํานี้แดพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราชวา
พระพุทธเจาขา ขาพระพุทธเจาจักตรวจโรคของพระองค แลวรักษาโรค
ริดสีควงงอกของพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช หายขาดดวยทายาเพียง
ครั้งเดียวเทานั้น.
ครั้นพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช ทรงหายประชวรจึงรับสั่ง
ใหสตรี ๕๐๐ นาง ตกแตงเครื่องประดับทั้งปวง ใหเปลื้องออกทําเปนหอแลว
ไดมีพระราชโองการแกชีวกโกมารภัจจวา พอชีวก เครื่องประดับทั้งปวง
ของสตรี ๕๐๐ นางนี้จงเปนของเจา.
ชี. อยาเลย พระพุทธเจาขา ขอพระองคทรงโปรดระลึกวาเปน
หนาที่ของขาพระพุทธเจาเถิด.
พ. ถาอยางนั้น เจาจงบํารุงเรากับพวกฝายใน และภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข.
ชีวกโกมารภัจจทูลรับสนองพระบรมราชโองการวา เปนอยางนั้น
พระพุทธเจาขา.
เรื่องเศรษฐีชาวพระนครราชคฤห
[๑๓๒] ก็โดยสมัยนั้นแล เศรษฐีชาวพระนครราชคฤหปวยเปนโรค
ปวดศีรษะอยู ๗ ป นายแพทยทิศาปาโมกขใหญ ๆ หลายคน มารักษา ก็ไม
สามารถรักษาใหหาย ขนเงินไปเปนอันมาก อนึ่ง เศรษฐีนั้นถูกนายแพทย
บอกคืน นายแพทยบางพวกไดทํานายไวอยางนี้วา เศรษฐีคหบดีจักถึงอนิจกรรมในวันที่ ๕ บางพวกทํานายไวอยางนี้วา จักถึงอนิจกรรมในวันที่ ๗.
ครั้งนั้นพวกคนร่ํารวยชาวพระนครราชคฤหไดมีความปริวิตกวา
เศรษฐีคหบดีผูนี้แล มีอุปการมากแกพระเจาอยูหัวและชาวนิคม แตทานถูก
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นายแพทยบอกคืนเสียแลว นายแพทยบางพวกทํานายไวอยางนี้วา เศรษฐี
คหบดีจักถึงอนิจกรรมในวันที่ ๕ บางพวกทํานายไวอยางนี้วา จักถึงอนิจกรรม
ในวันท ๗ ก็ชีวกผูนี้เปนนายแพทยหลวงที่หนุมทรงคุณวุฒิ ถาเชนนั้นพวก
เราพึงทูลขอนายแพทยชีวกตอพระเจาอยูหัว เพื่อจะใหรักษาเศรษฐีคหบดี แลว
จึงพากันไปในราชสํานัก ครั้นถึงแลวไดเขาเฝากราบบังคมทูลแดพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราชวา ขอเดชะฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลาปกกระหมอม
เศรษฐีคหบดีผูนี้มีอุปการะมากแกใตฝาละอองธุลีพระบาทและชาวนิคม แตทาน
ถูกนายแพทยบอกคืนเสียแลว นายแพทยบางพวกทํานายไวอยางนี้วา เศรษฐี
คหบดี จักถึงอนิจกรรมในวันที่ ๕ บางพวกทํานายไวอยางนี้วา จักถึงอนิจกรรมในวันที่ ๗ ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส ขอใตฝาละอองธุลี
พระบาทจงทรงมีพระบรมราชโองการสั่งนายแพทยชีวก เพือ่ ไดรักษาเศรษฐี
คหบดี.
ครั้งนั้นพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช ทรงมีพระราชดํารัสสั่ง
ชีวกโกมารภัจจวา พอชีวก เจาจงไปรักษาเศรษฐีคหบดี.
ชีวกโกมารภัจจทูลรับสนองพระบรมราชโองการวา อยางนั้นขอเดชะ
แลวไปหาเศรษฐีคหบดี สังเกตอาการที่ผิดแปลกของเศรษฐีคหบดีแลว ได
ถามเศรษฐีคหบดีวา ทานคหบดี ถาฉันรักษาทานหายโรค จะพึงมีรางวัล
อะไรแกฉันบาง.
ศ. ทานอาจารย ทรัพยสมบัติทั้งปวงจงเปนของทาน และตัวขาพเจา
ก็ยอมเปนทาสของทาน.
ชี. ทานคฤหบดี ทานอาจนอนขางเดียวตลอด ๗ เดือนไดไหม ?
ศ. ทานอาจารย ขาพเจาอาจนอนขางเดียวตลอด ๗ เดือนได.
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ชี. ทานคหบดี ทานอาจะนอนขางที่สองตลอด ๗ เดือนไดไหม ?
ศ. ทานอาจารย ขาพเจาอาจนอนขางที่สองตลอด ๗ เดือนได.
ชี. ทานคหบดี ทานอาจนอนหงายตลอด ๗ เดือนไดไหม ?
ศ. ทานอาจารย ขาพเจา อาจนอนหงายตลอด ๗ เดือนได.
ครั้งนั้น ชีวกโกมารภัจจใหเศรษฐีคหบดีนอนบนเตียง มัดไวกับเตียง
ถลกหนังศีรษะ เปดรอยประสานกระโหลกศีรษะ นําสัตวมีชีวิตออกมาสองตัว
แลวแสดงแกประชาชนวา ทานทั้งหลายจงดูสัตวมีชีวิท ๒ ตัวนี้ เล็กตัวหนึ่ง
ใหญตัวหนึ่ง พวกอาจารยที่ทํานายไวอยางนี้วา เศรษฐีคหบดีจักถึงอนิจกรรม
ในวันที่ ๕ เพราะทานไดเห็นสัตวตัวใหญนี้ มันจักเจาะกินมันสมองของเศรษฐี
คหบดีในวันที่ ๕ เศรษฐีคหบดีถูกมันเจาะกินมันสมองหมด ก็จักถึงอนิจกรรม
สัตวตัวใหญนี้ ชื่อวาอันอาจารยพวกนั้นเห็นถูกตองแลว สวนพวกอาจารยที่
ทํานายไวอยางนี้วา เศรษฐีคหบดีจักถึงอนิจกรรมในวันที่ ๗ เพราะทานไดเห็น
สัตวตัวเล็กนี้ มันจักเจาะกินมันสมองของเศรษฐีคหบดีในวันที่ ๗ เศรษฐี
คหบดีถูกมันเจาะกินมันสมองหมด ก็จักถึงอนิจกรรม สัตวตัวเล็กนี้ ชื่อวา
อันอาจารยพวกนั้นเห็นถูกตองแลว ดังนี้ แลวปดแนวประสานกระโหลกศีรษะ
เย็บหนังศีรษะแลวไดทายาสมานแผล.
ครั้นลวงสัปดาหหนึ่ง เศรษฐีคหบดีไดกลาวคํานี้ตอชีวกโกมารภัจจวา
ทานอาจารย ขาพเจาไมอาจนอนขางเดียวตลอด ๗ เดือนได
ชี. ทานคหบดี ทานรับคําฉันวา ทานอาจารย ขาพเจาอาจนอนขาง
เดียวตลอด ๗ เดือนไดดังนี้ มิใชหรือ ?
ศ. ขาพเจารับคําทานจริง ทานอาจารย แตขาพเจาจักตายแน
ขาพเจาไมอาจนอนขางเดียวตลอด ๗ เดือนได.
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ชี. ทานคหบดี ถาเชนนั้น ทานจงนอนขางที่สองตลอด ๗ เดือนเถิด.
ครั้นลวงสัปดาหหนึ่ง เศรษฐีคหบดี ไดกลาวาคํานี้ตอชีวกโกมารภัจจวา
ทานอาจารย ขาพเจาไมอาจนอนขางที่สองตลอด ๗ เดือนได.
ชี. ทานคหบดี ทานรับคําฉันวา ทานอาจารย ขาพเจาอาจนอนขาง
ที่สองตลอด ๗ เดือนได ดังนี้ มิใชหรือ ?
ศ. ขาพเจารับคําทานจริง ทานอาจารย แตขาพเจาจักตายแน
ขาพเจาไมอาจนอนขางที่สองตลอด ๗ เดือนได.
ชี. ทานคหบดี ถาเชนนั้น ทานจงนอนหงายตลอด ๗ เดือนเถิด.
ครั้นลวงสัปดาหหนึ่ง เศรษฐีคหบดี ไดกลาวคํานี้ตอชีวกโกมารภัจจ
วาทานอาจารย ขาพเจาไมอาจนอนหงายตลอด ๗ เดือนได.
ชี. ทานคหบดี ทานรับคําฉันวา ทานอาจารย ขาพเจาอาจนอนหงาย
ตลอด ๗ เดือนได ดังนี้ มิใชหรือ ?
ศ. ขาพเจารับคําทานจริง ทานอาจารย แตขาพเจาจักตายแน
ขาพเจาไมอาจนอนหงายตลอด ๗ เดือนได.
ชี. ทานคหบดี ถาฉันไมบอกทานไว ทานก็นอนถึงเทานั้นไมได
แตฉันทราบอยูกอนแลว เศรษฐีคหบดีจักหายโรคในสามสัปดาห ลุกขึน้ เถิด
ทานหายปวยแลว ทานจงรู จะใหรางวัลอะไรแกฉัน ?
ศ. ทานอาจารย ก็ทรัพยสมบัติทั้งปวงจงเปนของทาน ตัวขาพเจาก็
ยอมเปนทาสของทาน.
ชี. อยาเลย ทานคหบดี ทานอยาไดใหทรัพยสมบัติทั้งหมดแกฉัน
เลย และทานก็ไมตองยอมเปนทาสของฉัน ทานจงทูลเกลาถวายทรัพยแก
พระเจาอยูหัวแสนกษาปณ ใหฉันแสนกษาปณก็พอแลว.
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ครั้นเศรษฐีคหบดีหายปวย ไดทูลเกลาถวายทรัพยแดพระเจาอยูหัว
แสนกษาปณ. ไดใหแกชวี กโกมารภัจจ แสนกษาปณ.
เรื่องบุตรเศรษฐีปวยเปนโรคเนื้องอกที่ลําไส
[๑๓๓] ก็โดยสมัยนั้นแล เศรษฐีบุตรชาวพระนครพาราณสีผูเลนกีฬา
หกคะเมน ไดปวยเปนโรคเนื้องอกที่ลําไส ขาวยาคูที่เธอดื่มเขาไปก็ดี ขาวสวย
ที่เธอรับประทานก็ดี ไมยอย อุจจาระและปสสาวะออกไมสะดวก เพราะโรค
นั้นเธอจึงซูบผอม เศราหมอง มีผวิ พรรณซูบซีด เหลืองขึ้น ๆ มีตัวสะพรั่ง
ดวยเอ็น ครัง้ นั้นเศรษฐีชาวพระนครพาราณสีไดมีความปริวิตกดังนี้วาบุตรของ
เราไดเจ็บปวยเชนนั้น ขาวยาคูที่เธอดื่มก็ดี ขาวสวยที่เธอรับประทานก็ดี ไม
ยอย อุจจาระและปสสาวะออกไมสะดวก บุตรของเรานั้นจึงซูบผอม เศราหมอง
มีผิวพรรณซูบซีดเหลืองขึ้น ๆ มีตัวสะพรั่งดวยเอ็นเพราะโรคนั้น ถากระไร เรา
พึงไปพระนครราชคฤหแลวทูลขอนายแพทยชีวกตอพระเจาอยูหัว เพื่อจะได
รักษาบุตรของเรา ตอแตนั้นเศรษฐีชาวพระนครพาราณสีไปพระนครราชฤห
แลวเขาเฝาพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช แลวไดกราบทูลวา ขอเดชะ.
บุตรของขาพระพุทธเจาไดเจ็บปวยเชนนั้น ขาวยาคูที่เธอดื่มก็ดี ขาวสวยที่
เธอรับประทานก็ดี ไมยอย อุจจาระและปสสาวะออกไมสะดวก เธอจึงซูบผอม
เศราหมอง มีผิวพรรณซูบซีดเหลืองขึ้น ๆ มีตัวสะพรั่งดวยเอ็น เพราะโรคนั้น
ขอพระราชทานพระราชวโรกาส ขอใตฝาละอองธุลีพระบาทจงมีพระราชโอง
การสั่งนายแพทยชีวก เพือ่ จะไดรักษาบุตรของขาพระพุทธเจา.
ลําดับนั้น พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช ไดทรงมีพระราช
ดํารัสสั่งชีวกโกมารภัจจวา ไปเถิด พอชีวก เจาจงไปพระนครพาราณสี
แลวรักษาบุตรของเศรษฐีชาวกรุงพาราณสี.
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ชีวกโกมารภัจจทูลรับสนองพระราชโองการวา อยางนั้นขอเดชะ ฯ
แลวไปพระนครพาราณสี เขาไปหาเศรษฐีบุตรชาวพระนครพาราณสี สังเกต
อาการที่ผิดแปลกของเศรษฐีบุตรชาวพระนครพาราณสี เชิญประชาชนใหออก
ไปเสีย ขึงมานมัดเศรษฐีบุตรไวกับเสา ใหภรรยาอยูขางหนา ผาหนังตอง
นําเนื้องอกที่ลําไสออกแสดงแกภรรยาวา เธอจงดูความเจ็บปวยของสามีเธอ
ขาวยาคูที่สามีเธอดื่มก็ดี ขาวสวยที่สามีเธอรับประทานก็ดี ไมยอย อุจจาระ
และปสสาวะออกไมสะดวก เพราะโรคนี้ สามีเธอนี้จึงซูบผอม เศราหมอง
มีผิวพรรณซูบซีดเหลืองขึ้น ๆ มีตัวสะพรั่งดวยเอ็นดังนี้ แลวตัดเนื้องอกใน
ลําไสออก สอดใสลําไสกลับดังเดิม แลวเย็บหนังทองทายาสมานแผล ตอมา
ไมนานเทาไรนัก เศรษฐีบุตรชาวพระนครพาราณสี ไดหายโรคแลว.
ครั้งนั้น เศรษฐีชาวพระนครพาราณสีคิดวา บุตรของเราหายโรคพน
อันตรายแลว จึงใหรางวัลแกชีวกโกมารภัจจเปนเงิน ๑๖,๐๐๐ กษาปณ ชีวก
โกมารภัจจรับเงิน ๑๖,๐๐๐ กษาปณนั้นเดินทางกลับมาสูพระนครราชคฤหตาม
เดิม.
เรื่องพระเจาจัณฑปชโชตทรงประชวรโรคผอมเหลือง
[๑๓๔] ก็โดยสมัยนั้นแล พระเจาจัณฑปชโชตราชาในกรุงอุชเชนี
ทรงประชวรโรคผอมเหลือง นายแพทยที่ใหญ ๆ มีชื่อเสียงโดงดังหลายคน มา
รักษาก็ไมอาจทําใหโรคหาย ไดขนเงินไปเปนอันมาก ครั้งนั้น พระเจาจัณฑปชโชตไดสงราชทูตถือพระราชสาสน ไปในพระราชสํานักพระเจาพิมพิสาร จอม
เสนามาคธราชมีใจความวา หมอมฉันเจ็บปวยเปนอยางนั้น ขอพระราชทาน
พระราชวโรกาสขอพระองคโปรดสั่งหมอชีวก เขาจักรักษาหมอมฉัน พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช จึงไดดํารัสสั่งชีวกโกมารภัจจวา ไปเถิด
พอชีวก เจาจงไปเมืองอุชเชนีรักษาพระเจาจัณฑปชโชต.
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ชีวกโกมารภัจจทูลรับสนองพระราชโองการ แลวเดินทางไปเมือง
อุชเชนี เขาไปในพระราชสํานัก แลวเขาเฝาพระเจาจัณฑปชโชต ไดตรวจอาการ
ที่ผิดแปลกของพระเจาจัณฑปชโชต แลวไดกราบทูลคํานี้แดทาวเธอวา ขอ
เดชะ ฯ ขาพระพุทธเจาจักหุงเนยใส พระองคจักเสวยเนยใสนั้น.
พระเจาจัณฑปชโชตรับสั่งหามวา อยาเลย นายชีวก ทานเวนเนยใสเสีย
อาจรักษาเราใหหายโรคไดดวยวิธีใด ทานจงทําวิธีนั้นเถิด เนยใสเปนของนา
เกลียด นาสะอิดสะเอียนสําหรับฉัน.
ขณะนั้น ชีวกโกมารภัจจไดมีความปริวิตกวา พระเจาอยูหัวพระองค
นี้แลทรงประชวรเชนนี้ เราเวนเนยใสเสีย ไมอาจรักษาพระองคใหหายโรคได
เอาละเราควรหุงเนยใสใหมีสี กลิ่น รส เหมือนน้ําฝาด ดังนี้ แลวไดหุง
เนยใสดวยเภสัชนานาชนิด ใหมีสี กลิ่น รส เหมือนน้ําฝาด ครั้นแลวฉุก
คิดไดวา เนยใสที่พระเจาอยูหัวพระองคนี้เสวยแลว เมื่อยอย จักทําใหเรอ
พระเจาอยูหัวพระองคนี้ทรงเกรี้ยวกราด จะพึงรับสั่งใหพิฆาตเราเสียก็ได ถา
กระไรเราพึงทูลลาไวกอน วันตอมาจึงไปในพระราชสํานัก เขาเฝาพระเจา
จัณฑปชโชต แลวไดกราบทูลคํานี้แดทาวเธอวา ขอเดชะฯ พวกขาพระพุทธเจา
ชื่อวาเปนนายแพทย จักถอนรากไมมาผสมยาชั่วเวลาครูหนึ่งเชนที่ประสงคนั้น
ขอประทานพระราชวโรกาส ขอฝาละอองธุลีพระบาท จงทรงมีพระราชโอง
การตรัสสั่งเจาพนักงานในโรงราชพาหนะและที่ประตูทั้งหลายวา หมอชีวก
ตองการไปดวยพาหนะใด จงไปดวยพาหนะนั้น ปรารถนาไปทางประตู
ใด จงไปทางประตูนั้น ตองการไปเวลาใดจงไปเวลานั้น ปรารถนาจะเขามา
เวลาใด จงเขามาเวลานั้น พระเจาจัณฑปชโชตจึงไดมีพระราชดํารัสสั่งเจาพนัก
งานในโรงราชพาหนะและที่ประตูทั้งหลาย ตามที่หมอชีวกกราบทูลขอพระ
ราชานุญาตไวทุกประการ.
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ก็โดยสมัยนั้นแล พระเจาจัณฑปชโชตมีชางพังชื่อภัททวดี เดินทางได
วันละ ๕๐ โยชน หมอชีวกโกมารภัจจจึงไดทูลถวายเนยใสนั้นแดพระเจาจัณฑปชโชตดวยกราบทูลวา ขอใตฝาละอองธุลีพระบาทจงเสวยน้ําฝาด ครัน้ ให
พระเจาจัณฑปชโชตเสวยเนยใสแลวก็ไปโรงชางหนีออกจากพระนครไปโดย
ชางพังภัทวดี. ขณะเดียวกันนั้น เนยใสที่พระเจาจัณฑปชโชตเสวยนั้นยอย ได
ทําใหทรงเรอขึ้น พระเจาจัณฑปชโชตจึงไดรับสั่งแกพวกมหาดเล็กวา พนายทั้ง
หลาย เราถูกหมอชีวกชาติชั่วลวงใหดื่มเนยใส พวกเจาจงคนจับหมอชีวกมา
เร็วไว.
พวกมหาดเล็กกราบทูลวา หมอชีวกหนีออกจากพระนครไปโดยชาง
พังภัททวดีแลว พระพุทธเจาขา.
ก็โดยสมัยนั้นแล พระเจาจัณฑปชโชตมีมหาดเล็กชื่อกากะ ซึ่งอาศัยเกิด
กับอมนุษย เดินทางไดวันละ ๖๐ โยชน พระเจาปชโชตจึงดํารัสสั่งกากะมหาด
เล็กวา พอนายกากะ เจาจงไปเชิญหมอชีวกกลับมา ดวยอางวา ทานอาจารย
พระเจาอยูหัวรับสงใหเชิญทานกลับไป ขึ้นชื่อวาหมอเหลานี้แลมีมารยามาก
เจาอยารับวัตถุอะไร ๆ ของเขา.
ครั้งนั้น กากะมหาดเล็กไดเดินไปทันชีวกโกมารภัจจ ผูกําลังรับ
ประทานอาหารมื้อเชาในระหวางทางเขตพระนครโกสัมพี จึงไดเรียนแกชีวก
โกมารภัจจวาทานอาจารย พระเจาอยูหัวรับสั่งใหเชิญทานกลับไป.
ชี. นายกากะ ทานจงรออยูเพียงชั่วเวลาที่เรารับประทานอาหาร
เชิญทานรับประทานอาหารดวยกันเถิด.
ก. ชางเถิด ทานอาจารย พระเจาอยูหัวดํารัสสั่งขาพเจาไววา นาย
กากะ ขึ้นชือ่ วาหมอเหลานี้มีมารยามาก อยารับวัตถุอะไร ๆ ของเขา.
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ทันใดนั้น ชีวกโกมารภัจจ ไดแซกยาทางเล็บ พลางเคี้ยวมะขาม
ปอมและดื่มน้ํารับประทาน แลวไดรองเธอเชิญกากะมหาดเล็กวา เชิญนาย
กากะมาเคี้ยวมะขามปอมและดื่มน้ํารับประทานดวยกัน กากะมหาดเล็กจึงคิดวา
หมอคนนี้แลกําลังเคี้ยวมะขามปอมและดื่มน้ํารับประทาน คงไมมีอะไรจะให
โทษ แลวเคี้ยวมะขามปอมครึ่งผล และดื่มน้ํารับประทาน มะขามปอมครึ่ง
ผลที่เขาเคี้ยวนั้นไดระบายอุจจาระออกมาในที่นั่งเอง.
ครั้งนั้น กากะมหาดเล็กไดเรียนถามชีวกโกมารภัจจวา ทานอาจารย
ชีวิตของขาพเจาจะรอดไปไดหรือ ?
ชีวกโกมารภัจจตอบวา อยากลัวเลย พอนายกากะ ทานจักไมมี
อันตราย แตพระเจาอยูหัวทรงเกรี้ยวกราด จะพึงรับสั่งใหพิฆาตเราเสียก็ได
เพราะเหตุนั้นเราไมกลับละ แลวมอบชางพังภัททวดีแกนายกากะ เดินทางไป
พระนครราชคฤหรอนแรมไปโดยลําดับ ถึงพระนครราชคฤหแลวเขาเฝาพร ะ
เจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช กราบทูล เรื่องราวนั้นใหทรงทราบทุก
ประการ.
พระเจาพิมพิสารรับสั่งวา พอชีวก เจาไมกลับไปนั้นชือ่ วาไดทํา
ถูกแลว เพราะพระราชาองคนั้นเหี้ยมโหด จะพึงสั่งใหสําเร็จโทษเจาเสียก็ได.
ครั้นพระเจาจัณฑปชโชตทรงหายประชวร ทรงสงราชทูตไปที่สํานัก
ชีวกโกมารภัจจวา เชิญหมอชีวกมา เราจักใหพร.
ชีวกกราบทูลตอบไปวา ไมตองไปก็ได พระพุทธเจาขา ขอใตฝา
ละอองธุลีพระบาทจงทรงโปรดอนุสรณถึงความดีของขาพระพุทธเจา.
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พระราชทานผาสิไวยกะ
ก็โดยสมัยนั่นแล ผาสิไวยกะคูหนึ่งบังเกิดแกพระเจาจัณฑปชโชต เปน
ผาเนื้อดีเลิศ ประเสริฐ มีชื่อเดน อุดม และเปนเยี่ยมกวาผาทั้งหลายเปนอัน
มากตั้งหลายคู ทั้งหลายรอยคู หลายพันคู หลายแสนคู
ครั้งนั้น พระเจาจัณฑปชโชต ทรงสงผาสิไวยกะคูนั้น ไปพระราชทาน
แกชีวกโกมารภัจจ ชีวกโกมารภัจจจึงไดมีความดําริวาผาสิไวยกะนี้ พระเจา
จัณฑปชโชตสงมาพระราชทาน เปนผาเนื้อดีเลิศ ประเสริฐ มีชื่อเดน อุดม
และเปนเยี่ยมกวาผาทั้งหลายเปนอันมาก ดังหลายคู ตั้งหลายรอยคู หลายพันคู
หลายแสนคู นอกจากพระผูมีพระภาคเจาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น
หรือพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราชแลว ใครอื่นไมควรอยางยิ่งเพื่อใชผา
สิไวยกะคูนี้.
พระผูมีพระภาคเจาเสวยพระโสถถาย
[ ๓๕] ก็โดยสมัยนั้นแล พระกายของพระผูมีพระภาคเจาหมักหมม
ดวยสิ่งอันเปนโทษ พระผูมีพระภาคเจาจึงรับสั่งกะทานพระอานนทวา ดูกอ น
อานนท กายของตถาคตหมักหมมดวยสิ่งอันเปนโทษ ตถาคตตองการจะฉัน
ยาถาย.
ครั้งนั้น ทานพระอานนทเดินไปหาชีวกโกมารภัจจ ครั้น ถึงแลวได
กลาวคํานี้กะชีวกโกมารภัจจวา ทานชีวก พระกายของพระตถาคตหมักหมม
ดวยสิ่งอันเปนโทษ พระตถาคตตองการจะเสวยพระโอสถถาย ชีวกโกมารภัจจ
กลาววาพระคุณเจา ถาอยางนั้น ขอทานจงโปรดทําพระกายของพระผูมีพระ
ภาคเจาใหชุมชื่นสัก ๒ - ๓ วัน.
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ครั้งนั้น ทานพระอานนทไดทําพระกายของพระผูมีพระภาคเจาให
ชุมชื่น ๒ - ๓ วันแลว เดินไปหาชีวกโกมารภัจจ ครั้นถึงแลวไดกลาวคํานี้กะ
ชีวกโกมารภัจจวา.
ทานชีวก พระกายของพระตถาคตชุมชื่นแลว บัดนี้ ทานรูกาลอัน
ควรเถิด.
ครั้งนั้น ชีวกโกมารภัจจไดมีความปริวิตกดังนี้วา การที่เราจะพึงทูล
ถวายพระโอสถถายที่หยาบแดพระผูมีพระภาคเจานั้น ไมสมควรเลย ถากระไร
เราพึงอบกานอุบล ๓ กานดวยยาตาง ๆ แลวทูลถวายพระตถาคต ครั้นแลวได
อบกานอุบล ๓ กานดวยยาตาง ๆ แลวเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา ครั้นแลวได
ทูลถวายกานอุบลกานที่หนึ่งแดพระผูมีพระภาคเจา กราบทูลวา พระพุทธเจาขา
ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงสูดกานอุบลกานที่ ๑ นี้ การทรงสูดกานอุบลนี้จัก
ยังพระผูมีพระภาคเจาใหถายถึง ๑๐ ครั้ง แลวไดทูลถวายกานอุบลกานที่ ๒ แด
พระผูมีพระภาคเจา กราบทูลวา พระพุทธเจาขา ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรง
สูดกานอุบลกานที่ ๒ นี้ การทรงสูดกานอุบลนี้จักยังพระผูมีพระภาคเจาให
ถายถึง ๑๐ ครั้ง แลวไดทูลถวายกานอุบลกานที่ ๓ แดพระผูมีพระภาคเจา
กราบทูลวาพระพุทธเจาขา ขอพระผูมีพระภาคเจาจนทรงสูดกานอุบลกานที่ ๓
นี้ การทรงสูดกานอุบลนี้จักยังพระผูมีพระภาคเจาใหถายถึง ๑๐ ครั้ง ดวย
วิธีนี้ พระผูมีพระภาคเจาจักทรงถายถึง ๓๐ ครั้ง.
ครั้นชีวกโกมารภัจจ ทูลถวายพระโอสถถายแดพระผูมีพระภาคเจา
เพื่อถายครบ ๓๐ ครั้งแลว ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา ทําประทักษิณ
กลับไป ขณะเมื่อชีวกโกมารภัจจเดินออกไปนอกซุมประตู แลวไดมีความปริวิตก
ดังนี้วา เราทูลถวายพระโอสถถายแดพระผูมีพระภาคเจาเพื่อถายครบ ๓๐ ครั้ง
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พระกายของพระตถาคตหมักหมมดวยสิ่งอันเปนโทษ จักไมยงั พระผูมีพระภาค
เจาใหถายครบ ๓๐ ครั้ง จักใหถายเพียง ๒๙ ครั้ง แตพระผูมีพระภาคเจาทรง
ถายแลวจักสรงพระกาย ครั้นสรงพระกายแลว จักถายอีกดรั้งหนึ่ง อยางนี้
พระผูมีพระภาคเจาจักทรงถายครบ ๓๐ ครั้ง.
ครั้งนั้น พระผูมพี ระภาคเจาทรงทราบความปริวิตกแหงจิตของชีวก
โกมารภัจจดวยพระทัยแลว รับสั่งกะทานพระอานนทวา อานนท ชีวกโกมารภัจจ กําลังเดินออกไปนอกซุมประตูวิหารนี้ ไดมีความปริวิตกดังนี้วา เรา
ถวายพระโอสถถายแดพระผูมีพระภาคเจาเพื่อถายครบ ๓๐ ครัง้ แลว พระกาย
ของพระตถาคตหมักหมมดวยสิ่งอันเปนโทษ จักไมยังพระผูมีพระภาคเจาให
ถายครบ ๓๐ ครั้ง จักใหถายเพียง ๒๙ ครั้ง แตพระผูมีพระภาคเจาทรงถาย
แลวจักทรงสรงพระกาย ครั้นสรงพระกายแลวจักถายอีกดรั้งหนึ่ง อยางนี้ พระผูมีพระภาคเจาจักทรงถายครบ ๓๐ ครั้ง อานนท ถาอยางนั้น เธอจงจัดเตรียม
น้ํารอนไว.
พระอานนททูลรับสนองพระพุทธพจนแลว จัดเตรียมน้ํารอนไวถวาย
ตอมา ชีวกโกมารภัจจไปในพุทธสํานัก ครั้นถึงแลวถวายบังคมพระผูมีพระ
ภาคเจานั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลถามพระผูมีพระภาค
เจาวา พระผูมีพระภาคเจาทรงถายแลวหรือ พระพุทธเจาขา.
ภ. เราถายแลว ชีวก.
ชี. พระพุทธเจาขา ขาพระพุทธเจากําลังเดินออกไปนอกซุมประตู
พระวิหารนี้ ไดมีความปริวิตกดังนี้วา เราถวายพระโอสถถายแดพระผูมีพระภาคเจาเพื่อถายครบ ๓๐ ครั้งแลว พระกายของพระผูมีพระภาคเจาหมักหมม
ดวยสิ่งอันเปนโทษ จักไมยังพระผูมีพระภาคเจาใหถายครบ ๓๐ ครั้ง จักใหถาย
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เพียง ๒๙ ครั้ง แตพระผูมีพระภาคเจาทรงถายแลวจักสรงพระกาย ครั้นสรง
พระกายแลวจักถายอีกดรั้งหนึ่งอยางนี้ พระผูมีพระภาคเจาจักทรงถายครบ ๓๐
ครั้ง พระพุทธเจาขา ขอพระผูมีพระภาคเจาจงโปรดสรงพระกาย ขอพระสุดจงโปรดสรงพระกาย.
ครั้งนั้น พระผูมพี ระภาคเจาทรงสรงน้ําอุน ครั้นสรงแลว ทรงถาย
อีกดรั้งหนึ่งอยางนี้ เปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงถายครบ ๓๐ ครั้ง ลําดับ
นั้น ชีวกโกมารภัจจไดกราบทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาคเจาวา พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคเจาไมควรเสวยพระกระยาหารที่ปรุงดวยน้ําตมผักตาง ๆ จนกวา
จะมีพระกายเปนปกติ.
ตอมาไมนานนัก พระกายของพระผูมีพระภาคเจาไดเปนปกติแลว.
กราบทูลขอพร
ครั้งนั้น ชีวกโกมารภัจจ ถือผาสิไวยกะคูนั้นไปในพุทธสํานัก ครัน้
ถึงแลว ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา นั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ชีวกโกมารภัจจนั่งเรียบรอยแลว ไดกราบทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาคเจาวา ขาพระพุทธเจาจะขอประทานพรตอพระผูมีพระภาคเจาสักอยางหนึ่ง พระพุทธเจาขา
ภ. พระตถาคตทั้งหลายเลิกใหพรเสียแลว ชีวก.
ชี. ขาพระพุทธเจาขอประทานพรที่สมควรและไมมีโทษ พระพุทธ
เจาขา.
ภ. จงวามาเถิด ชีวก.
ชี. พระพุทธเจาขา พระผูมีพระภาคเจาและพระสงฆทรงถือผาบังสุกุล
เปนปกติอยู ผาสิไวยกะของขาพระเจาคูนี้ พระเจาจัณฑปชโชตทรงสงมาพระ
ราชทาน เปนผาเนื้อดีเลิศ ประเสริฐ มีชื่อเสียงเดนอุดม และเปนเยี่ยมกวาผาทั้ง
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หลายเปนอันมาก ตั้งหลายคู ตั้งหลายรอยคู หลายพันคู หลายแสนคู ขอ
พระผูมีพระภาคเจาจงทรงพระกรุณาโปรดรับผาคูสิไวยกะของขาพระพุทธเจา
และขอจงทรงพระพุทธานุญาตคหบดีจีวรแกพระสงฆดวยเถิด พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจาทรงรับผาคูสิไวยกะแลว ครั้นแลว ทรงชี้แจงให
ชีวกโกมารภัจจ เห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริงดวยธรรมีกถา ครั้น
ชีวกโกมารภัจจอันพระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจงใหเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ
ราเริงดวยธรรมีกถา แลวลุกจากที่นั่งถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา ทําประทักษิณกลับไป.
พระพุทธานุญาติคหบดีจีวร
ลําดับนั้น พระผูม ีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปน
เคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตคหบดีจีวร รูปใดปรารถนา จงถือผาบังสุกุล รูปใด
ปรารถนา จงยินดีคหบดีจีวร แตเราสรรเสริญการยินดี ดวยปจจัยตามมีดาม
ได.
[๑๓๖] ประชาชนในพระนครราชคฤหไดทราบขาววา พระผูมี
พระภาคเจาทรงอนุญาตคหบดีจีวรแกภิกษุทั้งหลาย ตางพากันยินดีราเริงวา
บัดนี้แล พวกเราจักถวายทาน จักบําเพ็ญบุญ เพราะพระผูมีพระภาคเจาทรง
อนุญาตคหบดีจีวรแกภิกษุทั้งหลาย เพียงวันเดียวเทานั้น จีวรหลายพันผืนได
เกิดขึ้นในพระนครราชคฤห ประชาชนชาวชนบทไดทราบขาววา พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตคหบดีจีวรแกภิกษุทั้งหลาย ตางพากันยินดีราเริงวา บัดนี้
แล พวกเราจักถวายทาน จักบําเพ็ญบุญเพราะพระผูพระภาคเจาทรงอนุญาต
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คหบดีจีวรแกภิกษุทั้งหลาย เพียงวันเดียวเทานั้น จีวรหลายพันผืนไดเกิดขึ้น
แมในชนบท.
พระพุทธานุญาตปาวารและผาโกเชาว
[๑๓๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ผาปาวารเกิดขึ้นแกสงฆ ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแคพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตผาปาวาร.
ผาปาวารแกมไหม เกิดขึ้นแกพระสงฆ ภิกษุทั้งหลายไดกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตวา ดูกอนภิกษุทั้งหลายเรา
อนุญาตผาปาวารแกมไหม.
ผาโกเชาวเกิดขึ้นแกพระสงฆ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้น แดพระ
ผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผาโกเชาว
ปฐมภาณวาร จบ
พระพุทธนุญาตผากัมพล
[๑๓๘] ก็โดยสมัยนั้นแล พระเจากาสีทรงพระกรุณาสงผากัมพล
มีราคาครึ่งกาสี คือ ควรราคากึ่งกาสี มาพระราชทานแกชีวกโกมารภัจจ ครั้ง
นั้น ชีวกโกมารภัจจรับพระราชทานผากัมพลราคากึ่งกาสีนั้นแลว เขาไปใน
พุทธสํานัก ครั้นถึงแลวถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจานั่งอยู ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง ชีวกโกมารภัจจนั่งเฝาเรียบรอยแลว ไดกราบทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาคเจาวา พระพุทธเจาขา ผากัมพลของขาพระพุทธเจาผืนนี้ราคาครึ่งกาสี คือ
ควรราคากึ่งกาสี พระเจากาสีทรงพระกรุณาสงมาพระราชทาน ขอพระผูมีพระ-
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ภาคเจาจงทรงพระกรุณาโปรดรับผากัมพลของขาพระพุทธเจา เพื่อประโยชน
และความสุขแกขาพระพุทธเจา ตลอดกาลนานดวยเถิด พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจาทรงรับผากัมพล ครั้นแลวทรงชี้แจงใหชีวกโกมาร
ภัจจเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถา ครั้นชีวกโกมาร
ภัจจ อันพระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจง ใหเห็นแจงสมาทาน อาจหาญ ราเริง
ดวยธรรมีกถาแลว ลุกจากที่นั่งถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา ทําประทักษิณ
กลับไป.
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมมีกถา ในเพราะเหตุเปน
เคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผา
กมพล.
พระพุทธานุณาตคหบดีจีวร ๖ ชนิด
[๑๓๙] ก็โดยสมัยนั้นแล จีวรทั้งเนื้อดีและเลวเกิดขึ้นแกสงฆ ครั้ง
นั้นภิกษุทั้งหลายไวมีความปริวิตกดังนี้วา จีวรชนิดไรหนอแล พระผูมี
พระภาคเจาทรงอนุญาต ชนิดไรไมทรงอนุญาต แลวกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตจีวร ๖
ชนิด คือจีวรทําดวยเปลือกไม ๑ ทําดวยฝาย ๑ ทําดวยไหม ๑ ทําดวยขนสัตว
๑ ทําดวยปาน ๑ ทําดวยของเจือกัน ๑.
สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายที่ยินดีคหบดีจีวรนั้นพากันรังเกียจ ไม
ยินดีผาบังสุกุลดวยคิดวา พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตจีวรอยางเดียวเทานั้น
ไมใช ๒ อยาง จึงกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุผูยินดีคหบดีจีวร ยินดีผาบังสุกุลได
แตเราสรรเสริญความสันโดษดวยจีวรทั้งสองนั้น.
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เรือ่ งขอสวนแบง
[๑๔๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุหลายรูปดวยกัน เดินทางไกลไปใน
โกศลชนบท บางพวกแวะเขาสุสาน เพื่อแสวงหาผาบังสุกุล บางพวกไมรอ
คอย บรรดาภิกษุที่แวะเขาสุสานเพื่อแสวงหาผาบังสุกุลนั้น ตางก็ไดผาบังสุกุล
พวกที่ไมรอคอยนั้นพูดอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ขอทานจงใหสวนแบงแก
พวกขาพเจาบาง ภิกษุพวกนั้นพูดอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย เราไมใหสวนแบง
แกทาน เพราะเหตุไรพวกทานจึงไมรอคอยเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุทั้งหลาย
ผูไมปรารถนา ไมตองใหสวนแบงแกภิกษุพวกที่ไมรอคอย.
สมัยตอมา ภิกษุหลายรูปดวยกัน เดินทางไกลไปในโกศลชนบท
บางพวกแวะเขาสุสานเพื่อแสวงหาผาบังสุกุล บางพวกรอคอยอยู บรรดาพวก
ที่แวะเขาสุสานเพื่อแสวงหาผาบังสุกุลนั้น ตางก็ไดผาบังสุกุล พวกภิกษุที่รอคอย
อยูนั้น พูดอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลายขอพวกทานจงใหสวนแบงแกพวกขาพเจา
บาง ภิกษุพวกนั้น พูดอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย พวกขาพเจาจักไมใหสวน
แบงแกพวกทาน เพราะเหตุไรพวกทานจึงไมแวะเขาไปเลา แลวกราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตวา ดูกอนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให
ภิกษุทั้งหลายผูไมปรารถนา ก็ตองใหสวนแบงแกภิกษุพวกที่รอคอย.
สมัยตอมา ภิกษุหลายรูปดวยกัน เดินทางไกลไปในโกศลชนบท
บางพวกแวะเขาสุสานกอน เพื่อแสวงหาผาบังสุกุล บางพวกแวะเขาทีหลัง
ภิกษุที่แวะเขาสุสานกอนเพื่อแสวงหาผาบังสุกุลนั้น ตางก็ไดผาบังสุกุล พวก
ภิกษุที่แวะเขาทีหลังไมไดจึงพูดอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ขอพวกทานจงให
สวนแบงแกพวกขาพเจาบาง ภิกษุเหลานั้นตอบอยางนี้วา พวกขาพเจาจักไมให
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สวนแบงแกพวกทาน เพราะเหตุไรพวกทานจึงแวะเขาไปทีหลังเลา แลวกราบ
ทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตใหภิกษุทั้งหลายผูไมปรารถนาไมตองใหสวนแบงแกภิกษุพวกที่แวะเขา
ไปทีหลัง.
สมัยตอมา ภิกษุหลายรูปดวยกัน เดินทางไกลไปในโกศลชนบท ภิกษุ
เหลานั้น แวะเขาสุสาน เพื่อแสวงหาผาบังสุกุลพรอมกัน บางพวกไดผาบังสุกุล
บางพวกไมได พวกที่ไมไดพูดอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ขอพวกทานจงให
สวนแบงแกพวกขาพเจาบาง ภิกษุเหลานั้น ตอบอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย
พวกขาพเจาจักไมใหสวนแบงแกพวกทาน ทําไมพวกทานจึงหาไมไดเลา แลว
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตใหภิกษุทั้งหลายไมปรารถนาก็ตองใหสวนแบงแกภิกษุทั้งหลายที่แวะ
เขาไปพรอมกัน.
สมัยตอมา ภิกษุหลายรูปดวยกัน เดินทางไกลไปในโกศลชนบท ภิกษุ
เหลานั้นนัดแนะกันแลวแวะเขาสุสาน เพื่อแสวงหาผาบังสุกุล บางพวกไดผา
บังสุกุล บางพวกไมได พวกที่ไมไดพูดอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ขอพวก.
ทานจงใหสวนแบงแกพวกขาพเจาบาง ภิกษุเหลานั้น พูดอยางนี้วา อาวุโสทั้ง
หลายพวกขาพเจาจักไมใหสวนแบงแกพวกทาน ทําไมพวกทานจึงหาไมไดเลา
แลว กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตวา ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย เราอนุญาตใหภิกษุทั้งหลายไมปรารถนาก็ตองใหสวนแบงแกภิกษุพวกที่
นัดแนะกันไวแลว แวะเขาไป.
องคของเจาหนาที่ผูรับจีวร
[๑๔๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ประชาชนถือจีวรมาสูอาราม พวกเขาหา
ภิกษุ เจาหนาที่รับไมไดจึงนํากลับไป จีวรเกิดขึ้นนอย ภิกษุทั้งหลายกราบทูล
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เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตไหสมมติภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ เปนเจาหนาที่รับจีวร คือ:๑. ไมถึงความลาเอียงเพราะความชอบพอ.
๒. ไมถึงความลําเอียงเพราะความเกลียดชัง.
๓. ไมถึงความลําเอียงเพราะความงมงาย.
๔. ไมถึงความลําเอียงเพราะความกลัว และ
๕. รูจักจีวรจํานวนที่รับไว และยังมิไดรับ.
วิธีสมมติ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆพึงสมมติอยางนี้.
สงฆพึงขอรองภิกษุกอน ครั้นแลวภิกษุผูฉลาด ผูส ามารถ พึง
ประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:กรรมวาจาสมมติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรั่งของ
สงฆถึงที่แลว สงฆพึงสมมติภิกษุมีชอื่ นี้ใหเปนเจาหนาที่รับจีวร นี้
เปนญัตติ.
ทานเจา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆสมมติภิกษุมีชื่อนีใ้ ห
เปนเจาหนาที่รับจีวร การสมมติภิกษุมีชื่อนี้ ใหเปนเจาหนาที่รับจีวร
ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้น ฟงเปนผูนั่ง ไมชอบแกทานผูใด ทาน
ผูนั้นพึงพูด.
สงฆสมมติภิกษุมชี ื่อนี้ใหเปนเจาหนาที่รับจีวรแลว ชอบแก
สงฆ เหตุนนั้ จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.
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องคของเจาหนาที่ผูเก็บจีวร
[๑๘๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายผูเปนเจาหนาที่รับจีวร รับ
จีวรแลวทิ้งไวในที่นั้นแหละ แลวหลีกไป จีวรเสียหาย ภิกษุทั้งหลายกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตใหสมมติภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ เปนเจาหนาที่เก็บจีวร คือ:๑. ไมถึงความลําเอียงเพราะความชอบพอ.
๒. ไมถึงความลําเอียงเพราะความเกลียดชัง.
๓. ไมถึงความลําเอียงเพราะความงมงาย.
๔. ไมถึงความลําเอียงเพราะความกลัว และ.
๕. รูจ ักจีวรจํานวนที่เก็บไว และยังมิไดเก็บ.
วิธีสมมติ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆพึงสมมติอยางนี้.
สงฆพึงขอรองภิกษุกอน ครัน้ แลวภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศ
ใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:กรรวาจาสมมติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงพึงขาพเจา ถาความพรอมพรัง่ ของ
สงฆถึงที่แลว สงฆพึงสมมติภิกษุมีชอื่ นี้ใหเปนเจา น้ําที่เก็บจีวร นี้
เปนญัตติ.
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆสมมติภิกษุมีชื่อนี้
ใหเปนเจาหนาที่เก็บจีวร การสมมติภิกษุมีชื่อนีใ้ หเปนเจาหนาที่เก็บ
จีวรชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด
ทานผูนั้นพึงพูด.
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สงฆสมมติภิกษุมชี ื่อนี้ ใหเปนเจาหนาที่เก็บจีวร ชอบแก
สงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.
พระพุทธอนุญาตเรือนคลัง
[๑๔๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายผูเปนเจาหนาที่เก็บจีวร ได
เก็บจีวรไวในมณฑปบาง ที่โคนไมบาง ที่ชายคาบาง ที่กลางแจงบาง จีวร
ถูกหนูกัดบาง ถูกปลวกกินบาง ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหสมมติ
วิหาร เพิง เรือนชั้น เรือนโลน หรือถา ที่สงฆจําหมายใหเปนเรือนคลัง.
วิธีสมมติ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงสมมติอยางนี้ คือ ภิกษุผูฉลาด ผู
สามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:กรรมวาจาสมมติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงพึงขาพเจา ถาความพรอมพรั่งของ
สงฆถึงที่แลว สงฆพึงสมมติวิหารมีชื่อนี้ใหเปนเรือนคลัง นี้เปน
ญัตติ.
ทานเจาขา ขอสงฆจงพึงขาพเจา สงฆสมมติวิหารมีชื่อนี้
ใหเปนเรือนคลัง การสมมติวิหารมีชื่อนี้ใหเปนเรือนคลัง ชอบแก
ทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึง
พูด.
สงฆสมมติวิหารมีชื่อนี้ ใหเปนเรือนคลังแลว ชอบแกสงฆ
เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.
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องคของเจาหนาที่ผูรักษาเรือนคลัง
[๑๔๔] ก็โดยสมัยนั้นแล จีวรในเรือนคลังของสงฆ ไมมีตนเฝา
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหสมมติภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ เปนเจาหนาที่
รักษาเรือนคลัง คือ:๑. ไมถึงความลําเอียงเพราะความชอบพอ.
๒. ไมถึงความลําเอียงเพราะความเกลียดชัง.
๓. ไมถึงความลําเอียงเพราะความงมงาย.
๔. ไมถึงความลําเอียงเพราะความกลัว และ
๕. รูจ ักจีวรจํานวนที่รักษา และยังมิไดรักษา.
วิธีสมมติ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆพึงสมมติอยางนี้.
สงฆพึงขอรองภิกษุกอน ครัน้ แลวภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศ
ใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:กรรมวาจาสมมติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรั่งของ
สงฆถึงที่แลว สงฆพึงสมมติภิกษุมชี ื่อนี้ ใหเปนเจาหนาที่รักษา
เรือนคลัง นี้เปนญัตติ.
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆสมมติภิกษุมีชื่อนี้ให
เปนเจาหนาที่รักษาเรือนคลัง การสมมติภิกษุมีชื่อนี้ ใหเปนเจาหนา
ที่รักษาเรือนคลัง ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบ
แกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด.
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สงฆสมมติ ภิกษุมีชื่อนี้ ใหเปนเจาหนาที่รักษาเรือนคลัง
แลวชอบแกสงฆ เหตุนนั้ จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.
พระพุทธบัญญัติหามยายเจาหนาที่รักษาเรือนคลัง
[๑๔๕] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียยายเจาหนาที่รักษาเรือน
คลัง ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสหามวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงยายเจาหนาที่ผูรักษาเรือนคลัง รูปใดยาย
ตองอาบัติทุกกฏ.
องคของเจาหนาที่ผูแจกจีวร
[๑๔๖] ก็โดยสมัยนั้นแล จีวรในเรือนคลังของสงฆมีมาก ภิกษุทั้ง
หลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตใหสงฆผูอยูพรอมหนาแจก.
สมัยตอมา สงฆทั้งปวงกําลังแจกจีวรไดสงเสียงอื้ออึง ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาต วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตใหสมมติภิกษุผูปรกอบดวยองค ๕ เปนเจาหนาที่แจกจีวร คือ:๑. ไมถึงความลําเอียงเพราะความชอบพอ.
๒. ไมถึงความลําเอียงเพราะความเกลียดชัง.
๓. ไมถึงความลําเอียงเพราะความงมงาย
๔. ไมถึงความลําเอียงเพราะความกลัว และ.
๕. รูจ ักจีวรจํานวนที่แจกแลว และยังมิไดแจก.
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วิธีสมมติ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงสมมติอยางนี้.
สงฆพึงขอรองภิกษุกอน ครัน้ แลวภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:กรรมวาจาสมมติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรั่งของ
สงฆถึงที่แลว สงฆพึงสมมติภิกษุมีชื่อนี้ใหเปนเจาหนาที่แจกจีวร
นี้เปนญัตติ.
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆสมมติภิกษุมีชื่อนี้ให
เปนเจาหนาที่แจกาจีวร การสมมติภิกษุมีชื่อนีใ้ หเปนเจาหนาที่แจก
จีวร ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด
ทานผูนั้น พึงพูด.
สงฆสมมติภิกษุมชี ื่อนี้ใหเปนเจาหนาที่แจกจีวรแลว ชอบ
แกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนิไวดวยอยางนี้.
ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายผูเปน เจาหนาที่แจกจีวร ไดมีความปริวิตกดังนี้
วาควรแจกจีวรอยางไรหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแคพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัส
แนะวิธีแจกวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหคัดเลือกผากอน แลวดี
ราคาคิดถัวกัน นับภิกษุ ผูกผาเปนมัด ๆ แลวตั้งสวนจีวรไว.
ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายผูเปนเจาหนาที่แจกจีวร ไดมคี วามปริวิตกวา
พึงใหสวนจีวรแกสามเณรอยางไรหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระ
ภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหมอบสวนกึ่ง
หนึ่งใหแกพวกสามเณร.
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สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งปรารถนาจะรีบเดินทางไปกับสวนของตน
ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหมอบสวนของคนแกภิกษุผูรีบเดินทางไป.
สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่ง ปรารถนาจะรีบเดินทางไปกับสวนพิเศษ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหมอบสวนพิเศษในเมื่อใหสิ่งของทดแทนสมกัน.
ครั้งนั้น ภิกษุเจาหนาที่แจกจีวรคิดวา พึงใหสวนจีวรอยางไรหนอ
คือพึงใหตามลําดับภิกษุผูมา หรือพึงใหตามลําดับภิกษุผูแกพรรษา จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตใหสมยอมสวนที่บกพรอง แลวทําการจับสลาก.
พระพุทธนุญาตน้ํายอมเปนตน
[๑๔๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายยอมจีวรดวยโคมัยบาง ดวย
ดินแดงบาง จีวรมีสีคล้ํา ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ
ตรัสอนุญาตวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตน้ํายอม ๖ อยาง คือ น้ํายอม
เกิดแตรากหรือเงา ๑ น้าํ ยอมเกิดแตตนไม ๑ น้าํ ยอมเกิดแตเปลือกไม ๑ น้ํา
ยอมเกิดแตใบไม ๑ น้ํายอมเกิดแตดอกไม ๑ น้ํายอมเกิดแตผลไม ๑.
สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายยอมจีวรดวยน้ํายอมที่เย็น จีวรมีกลิ่นสาบ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตหมอยอมขนาดเล็กเพื่อตมน้ํายอม.
น้ํายอมลนหมอ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ
ตรัสอนุญาตวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหผูกตะกรอกันลน.
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สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายไมรูวาน้ํายอมตมสุกแลว หรือยังไมสุก จึง
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตใหหยดหยาดน้ําลงในน้ํา หรือหลังเล็บ.
สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายยกหมอน้ํายอมลง ทําหมอกลิ้งไป หมอแตก
ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตกระบวยตักน้ํายอมอันเปนภาชนะมีดาม.
สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายไมมีภาชนะสําหรับยอม จึงกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
อางสําหรับยอม หมอสําหรับยอม.
สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายขยําจีวรในถาดบาง ในบาตรบาง จีวรฉีกขาด
ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตรางสําหรับยอม.
สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายตากจีวรบนพื้นดิน จีวรเปอนฝุน ภิกษุ
ทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตวา ดูกอ น
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเครื่องรองทําดวยหญา.
เครื่องรองทําดวยหญาถูกปลวกกัด ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
ราวจีวร สายระเดียง.
ภิกษุทั้งหลายตากจีวรตอนกลาง น้ํายอมหยดออกทั้งสองชาย ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตใหผูกมุมจีวรไว.
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มุมจีวรชํารุด ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น แคพระผูมีพระภาคเจา ๆ
ตรัสอนุญาตวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตดายผูกมุมจีวร.
น้ํายอมหยดออกชายเดียว ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหยอมจีวร
พลิกกลับไปกลับมา แตเมื่อหยาดน้ํายังหยดไมขาดสาย อยาหลีกไป.
สมัยตอมา จีวรเปนผาเนื้อแข็ง ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหจุม
ลงในน้ํา
สมัยตอมา จีวรเปนผากระคาง ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหทุบ
ดวยฝามือ.
พระพุทธบัญญัติหามใชจีวรที่ไมตัด
[๑๔๘] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียใชจีวรที่ไมไดตัด ใชจีวร
ที่ยอมน้ําฝาด มีสีเหมือนงาชาง ประชาชนจึงพากันเพงโทษติเตียน โพนทะนา
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสหามวา ดูกอ น
ภิกษุทั้งหลายภิกษุไมพึงใชจีวรที่มิไดตัด รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ.
พระพุทธบัญชาใหแตงจีวร
[๑๔๙] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในพระนครราชคฤห
ตามพระพุทธาภิรมย แลวเสด็จพระพุทธดําเนินไปทางทักขิณาติรีชนบท พระองคทอดพระเนตรเห็นนาของชาวมคธ ซึ่งเขาพูนดินขึ้นเปนตนนาสีเหลี่ยม
พูนคันนายาวทั้งดานยาวและดานกวาง พูนคันนาคั่นในระหวาง ๆ ดวยคันนา
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สั้น ๆ พูนคันนาเชื่อมกันดังทาง ๔ แพรง ตามที่ซึ่งคันนากับคันนาผานตัดกัน
ไป ครั้นแลว รับสั่งกะทานพระอานนทวา อานนทเธอเห็นนาของชาวมคธ
ซึ่งเขาพูนดินขึ้นเปนคันนาสี่เหลี่ยม พูนคันนายาวทั้งดานยาวและดานกวาง พูน
คันนาคั่นในระหวาง ๆ ดวยคันนาสั้น ๆ พูนคันนาเชื่อมกันดังทาง ๔ แพรง
ตามที่ซึ่งคันนากับคันนาผานตัดกันไปหรือไม ?
อา. เห็นตามพระพุทธดํารัส พระพุทธเจาขา.
ภ. เธอสามารถแตงจีวรของภิกษุทั้งหลายใหมีรูปอยางนั้นไดหรือไม ?
อา. สามารถ พระพุทธเจาขา.
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ ทักขิณาคิรีชนบทตามพระพุทธาภิรมย แลวเสด็จกลับมาพระนครราชคฤหอีก ครั้งนัน้ ทานพระอานนท
แตงจีวรสําหรับภิกษุหลายรูป ครั้นแลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาไดกราบทูล
วา ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงทอดพระเนตรจีวรที่ขาพระพุทธเจาแตงแลว
พระพุทธเจาขา.
ตรัสสรรเสริญทานพระอานนท
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปน
เคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย อานนทเปนคนฉลาด อานนทเปนคนเจาปญญา อานนทไดซาบซึ้ง
ถึงเนื้อความแหงถอยคําที่เรากลาวยอไดโดยกวางขวาง อานนททําผาชื่อกุสิก็ได
ทําผาชื่ออัฑฒกุสิก็ได ทําผาชื่อมณฑลก็ได ทําผาชื่ออัทฒมณฑลก็ได ทําผาชื่อ
วิวัฏฏะก็ได ทําผาชื่ออนุวิวัฏฏะก็ได ทําผาชื่อดีเวยยกะก็ได ทําผาชื่อชังเฆยยกะก็ได และทําผาชื่อพาหันตะก็ไดจีวรจักเปนผาที่ตัดแลว เศราหมองดวย
ศัสตรา สมควรแกสมณะและพวกศัตรูไมตองการ.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผาสังฆาฏิตัด ผาอุตราสงคตัด ผา
อันตรวาสกตัด.
เสด็จพระพุทธดําเนินทางไกล
[๑๕0] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระนครราชคฤห
ตามพระพุทธาภิรมย แลวเสด็จพระพุทธดําเนินไปทางพระนครเวสาลี พระองค
เสด็จพระพุทธดําเนินทางไกลระหวางพระนครราชคฤห และระหวางพระนคร
เวสาลีตอกัน ไดทอดพระเนตรเห็นภิกษุหลายรูป หอบผาพะรุงพะรัง บางก็
ทูนหอผา ที่พับดังฟูกขึ้นบนศีรษะ บางก็แบกขึ้นบา บางก็กะเดียดไวที่สะเอว
เดินมาอยู ครั้นแลว ไดทรงดําริวา โมฆบุรุษเหลานี้ เวียนเมาเพื่อความมักมาก
ในจีวรเร็วนัก เราจะพึงกั้นเขต ตั้งกฎในเรื่องผาแกภิกษุทั้งหลาย ครั้น พระผูมี
พระภาคเจาเสด็จพระพุทธดําเนินผานระยะทางโดยลําดับ ถึงพระนครเวสาลี
ทราบวา พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ โคตมกเจดีย เขตพระนครเวสาลีนั้น
ก็โดยสมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงผาจีวรผืนเดียว ประทับนั่ง
อยูกลางแจงตอนกลางคืน ขณะน้ําคางตก ในราตรีเหมันตฤดู กําลังหนาว
ตั้งอยูระหวางเดือน ๓ กับเดือน ๔ ตอกัน ความหนาวไมไดมีแกพระผูมี
พระภาคเจา เมื่อปฐมยามผานไปแลว ความหนาวจึงไดมีแกพระผูมี
พระภาคเจา ๆ จึงหมจีวรผืนที่สอง ความหนาวไมไดมีแกพระผูมีพระภาคเจา
เมื่อมัชฌิมยามผานไปแลว ความหนาวจึงไดมีแกพระผูมีพระภาคเจา ๆ จึงทรง
หมจีวรผืนที่สาม ความหนาวไมไดมีแกพระผูมีพระภาคเจา เมื่อปจฉิมยามผาน
ไปแลว ขณะรุงอรุณแหงราตรีอันเปนเบื้องตนแหงความสดชื่น ความหนาว
ไดมีแกพระผูมีพระภาคเจา ๆ จึงทรงหมจีวรผืนที่สี่ ความหนาวไมไดมีแก
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พระผูมีพระภาคเจา ๆ ไดทรงพระดําริวา กุลบุตรในธรรมวินัยนี้ ที่เปนคน
ขี้หนาว กลัวตอความหนาว อาจดํารงชีวิตอยูไดดวยผาสามผืน ไฉนหนอเรา
เราจะพึงกั้นเขต ตั้งกฎ ในเรื่องผาแกภิกษุทั้งหลาย เราพึงอนุญาตผาสามผืน.
พระพุทธนุญาตไตรจีวร
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถาในเพราะเหตุเปนเคามูล
นั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้ง
หลายวา เราเดินทางไกลในระหวางพระนครราชคฤห และระหวางพระนครเวสาลีตอกัน ไดเห็นภิกษุหลายรูปในธรรมวินัยนี้ หอบผาพะรุงพรัง บางก็
ทูนหอผาที่พับดังฟูกขึ้นบนศีรษะบางก็แบกขึ้นบา บางก็กระเดียดไวที่สะเอว
เดินมาอยู ครั้นแลวเราไดดําริวาโมฆบุรุษเหลานี้ เวียนมาเพื่อความมักมาก
ในจีวรเร็วนัก ไฉนหนอเราจะพึงกั้นเขต ตั้งกฎ ในเรื่องผาแกภิกษุทั้งหลาย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราครองผาผืนเดียว นั่งอยูกลางแจง ณ ตําบล
นี้ตอนกลางคืน ขณะน้ําคางตก ในราตรีเหมันตฤดู กําลังหนาว ตั้งอยู
ระหวางเดือน ๓ กับระหวางเดือน ๔ ตอกัน ความหนาวมิไดมีแกเรา เมื่อ
ปฐมยามผานไปแลวความหนาวจึงไดมีแกเรา เราจึงหมจีวรผืนที่สอง ความ
หนาวมิไดมีแกเรา เมื่อมัชฌิมยามผานไปแลว ความหนาวไดมีแกเรา เราจึง
หมจีวรผืนที่สาม ความหนาวมิไดมีแกเรา เมื่อปจฉิมยามผานไปแลว ขณะ
รุงอรุณแหงราตรีอันเปนเบื้องตน แหความสดชื่น ความหนาวจึงไดมีแกเรา
เราจึงหมจีวรผืนที่สี่ ความหนาวมิไดมีแกเรา.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรานั้นไดดําริวา กุลบุตรในธรรมวินัยนี้ ที่เปน
คนขี้หนาว กลัวตอความหนาว ก็อาจดํารงชีวิตอยูไดดวยผาสามผืน ไฉนหนอ
เราจะพึงกั้นเขต ตั้งกฎ ในเรื่องผาแกภิกษุทั้งหลาย เราจะพึงอนุญาตไตรจีวร.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตไตรจีวร คือ ผาสังฆาฏิ ๒ ชัน้
ผาอุตราสงคชั้นเดียว ผาอันตรวาสกชั้นเดียว.
พระพุทธบัญญัติอดิเรกจีวร
[๑๕๑] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียทราบวา พระผูมีพระภาคเจา
ทรงอนุญาตไตรจีวร จึงใชจีวรสํารับหนึ่งสําหรับเขาบาน สํารับหนึ่งสําหรับ
อยูในอาราม สํารับหนึง่ สําหรับลงสรงน้ํา บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย. . .
ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคียจึงไดทรงอดิเรกจีวรเลา
แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถาในเพราะเหตุเปนเคามูล
นั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุไมพึ่งทรงอดิเรกจีวร รูปใดทรง พึงปรับอาบัติตามธรรม.
สมัยตอมา อดิเรกจีวรบังเกิดขึ้นแกทานเพระอานนท และทานประสงค
จะถวายจีวรนั้นแคทานพระสารีบุตร แตทานพระสารีบุตรอยูถึงเมืองสาเกต
ทานพระอานนทจึงไดมีความปริวิตกวา พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติไววา
ภิกษุไมพึงทรงอดิเรกจีวร ก็อดิเรกจีวรนี้บังเกิดแกเรา และเราก็ใครจะถวาย
จีวรผืนนี้แกทานพระสารีบุตร แตทา นอยูถึงเมืองสาเกต เราพึงปฏิบัติอยางไร
หนอ แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคตรัสถามวา อานนทยังอีกนานเทาไร สารีบุตรจึง
จะกลับมา.
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ทานพระอานนทกราบทูลวา ยังอีก ๙ วัน หรือ ๑๐ วัน พระพุทธเจาขา.
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูล
นั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหละหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตใหทรงอดิเรกจีวรไวได ๑๐ วันเปนอยางยิ่ง.
พระพุทธานุญาตใหวิกัปอดิเรกจีวร
สมัยตอมา อดิเรกจีวรบังเกิดแกภิกษุทั้งหลาย ขณะนั้น ภิกษุทั้งหลาย
ไดมีความปริวิตกวา พวกเราจะพึงปฏิบัติในอดิเรกจีวรอยางไรหนอ แลวกราบ
ทูลเรื่องนั้นแคพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตใหวิกัปอดิเรกจีวร.
พระพุทธานุญาตผาปะเปนตน
[๑๕๒] ครั้นพระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในพระนครเวสาลีตาม
พระพุทธาภิมย แลวเสด็จพระพุทธดําเนินไปทางพระนครพาราณสี เสด็จ
พระพุทธดําเนินผานระยะทางโดยลําดับ ถึงพระนครพาราณสี ทราบวา พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ อิสิปตนะมฤคทายวันเขตพระนครพาราณสีนั้น
สมัยนั้น ผาอันตรวาสกของภิกษุรูปหนึ่งขาดทะลุ และทานไดมีความปริวิตกวา
พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตผา ๓ ผืน คือ ผาสังฆาฏิสองชั้น ผาอุตราสงค
ชั้นเดียว ผาอันตรวาสกชั้นเดียว ก็ผาอันตรวาสกของเรานี้ขาดทะลุ ไฉนหนอ
เราพึงดามผาปะ โดยรอบจักเปนสองชั้นตรงกลางจักเปนชั้นเดียว ดังนีแ้ ลว
คามผาปะทันที พระผูมพี ระภาคเจาเสด็จพระพุทธดําเนินไปตามเสนาสนะ ได
ทอดพระเนตรเห็นภิกษุนั้นกําลังดามผาปะ ครั้นแลวเสด็จเขาไปใกลภิกษุนั้น
ไดตรัสถามวา เธอกําลังทําอะไร ภิกษุ.
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ภิ. กําลังปะผา พระพุทธเจาขา.
ภ. ดีละ ดีละ ภิกษุ เปนการชอบแท ภิกษุ ที่เธอดามผาปะ.
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถาในเพราะเหตุเปนเคามูล
นั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตผาสังฆาฏิ ๒ ชั้น ผาอุตราสงคชั้นเดียว ผาอันตรวาสกชั้นเดียว
สําหรับผาใหมมีกัปปะใหม ผาสังฆาฏิ ๔ ชั้น ผาอุตราสงค ๒ ชั้น อันตรวาสก
๒ ชั้น สําหรับผาที่เก็บไวลวงฤดู พึงทําอุตสาหะในผาบังสุกุลจนพอตองการ
หรือทําอุตสาหะในผาที่ตกจากรานตลาด.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผาปะ การชุน รังดุม ลูกดุม การ
ทําใหมั่น .
เรื่องนางวิสาขา มิคารมาตา
[๑๕๓] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในพระนครพาราณสี
ตามพระพุทธาภิรมย แลวเสด็จพระพุทธดําเนินไปทางพระนครสาวัตถี เสด็จ
พระพุทธดําเนินผานระยะทางโดยลําดับ ถึงพระนครสาวัตถี ทราบวาพระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในพระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกะคหบดี เขต
พระนครสาวัตถีนั้น ครั้งนั้น นางวิสาขา มิคารมาตา เขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจงให
นางผูนั่งเรียบรอยแลว เห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริงดวยธรรมีกถา
นางผูอันพระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจงใหเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริง
ดวยธรรมีกถาแลว จึงไดกราบทูลอาราธนาพระผูมีพระภาคเจาวา ขอพระผูมีพระภาคเจา พรอมดวยพระสงฆจงทรงพระกรุณาโปรดรับภัตตาหารของหมอม-
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ฉันเพื่อเจริญบุญกุศลและปติปราโมทยในวันพรุงนี้ดวยเถิด พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคเจาทรงรับอาราธนาดวยดุษณีภาพ ครั้นนางทราบการรับ
อาราธนาของพระผูมีพระภาคเจาแลว ลุกจากที่นั่ง ถวายบังคมพระผูมีพระภาค
เจาทําประทักษิณกลับไป ครั้นผานราตรีนั้นไป ฝนตั้งเคาขึ้นในทวีปทั้ง ๔ ตก
ลงมาหาใหญ.
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ฝนตกในเขตวันฉันใด ตกในทวีปทั้ง ๔ ก็ฉันนั้น พวกเธอจงสรง
สนานกายกันเถิด เพราะเปนครั้งสุดทายที่ฝนหาใหญตั้งเคาขึ้นในทวีปทั้ง ๔.
ภิกษุเหลานั้นรับสนองพระพุทธบัญชาวา เปนดังพระพุทธดํารัส
พระพุทธเจาขา แลวพากันเปลื้องผาสรงสนานกายอยู.
ครั้งนั้น นางวิสาขา มิคารมาตา สั่งใหตกแตงของเคี้ยวของบริโภค
อันประณีต แลวสั่งทาสีวา ไปเถิดแม เจาจงไปอารามแลวแจงภัตกาลวา ถึง
เวลาแลว ภัตตาหารเสร็จแลว เจาขา.
ทาสีนั้นรับคําวา เปนเชนนั้น เจาขา แลวไปวัด ไดเห็นภิกษุเปลื้องผา
สรงสนานกาย ครั้นแลวเขาใจผิดคิดวา ในอารามไมมีภิกษุ มีแตพวกอาชีวก
สรงสนานอยู จึงกลับไปบานไดแจงความแกนางวิสาขา มิคารมาตาวา นาย
ภิกษุไมมีในอาราม มีแตพวกอาชีวกสรงสนานอยู เจาคะ.
นางวิสาขา มิคารมาตา เปนสตรีฉลาด เฉียบแหลม มีปญญารูไดทนั
ทีวา พระคุณเจาทั้งหลายคงเปลื้องผาพากันสรงสนานกายเปนแน นางคนนี้
เขลา จึงสําคัญวา ไมมีภิกษุในอาราม มีแตพวกอาชีวกสรงสนานกายอยู จึง
สั่งสาวใชวาไปเถิดแมทาสี เจาจงไปอาราม แลวแจงภัตกาลวา ถึงเวลาแลว
ภัตตาหารเสร็จแลวเจาขา.
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ครั้นเวลาตอมา ภิกษุเหลานั้น ทําตัวใหเย็น มีกายงาม ตางถือจีวร
เขาไปสูที่อยูตามเดิม ทาสีนั้นจึงไปวัดไมเห็นภิกษุทั้งหลาย จึงเขาใจผิดคิดวา
ไมมีภิกษุในอาราม อารามวางเปลา จึงกลับไปบานแลวแจงความนั้นแกนาง
วิสาขา มิคารมาตาวา ไมมีภิกษุในอาราม อารามวางเปลา เจาคะ.
นางวิสาขา มิคารมาตา เปนสตรีฉลาด เฉียบแหลม มีปญญารูได
ทันทีวาพระคุณเจาทั้งหลาย คงทําตัวใหเย็น มีกายงาม ตางถือจีวรเขาไปสูที่
อยูตามเดิมเปนแน นางคนนี้เขลาจึงสําคัญวา ไมมีภิกษุในอาราม อารามวาง
เปลา แลวสั่งสาวใชอีกวา ไปเถิดแมทาสี เจาจงไปอาราม แลวแจงภัตกาล
วา ถึงเวลาแลว ภัตตาหารเสร็จแลว เจาขา.
ครั้งนั้น พระผูมพี ระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย พวกเธอจงเตรียมบาตรจีวร ถึงเวลาภัตตาหารแลว.
ภิกษุเหลานั้นทูลรับสนองพระพุทธบัญชาวา เปนอยางนั้น พระ
พุทธเจาขา.
ครั้นเวลาเชา พระผูมีพระภาคเจาทรงครองอันตรวาสก ถือบาตรจีวร
เสด็จหายไปในพระเชตวัน มาปรากฏที่ซุมประตูบานนางวิสาขา มิคารมาตา
ดุจบุรุษมีกําลังเหยียดแขนที่คู หรือคูแขนที่เหยียดฉะนั้น พระองคประทับนั่ง
เหนือพุทธอาสนที่เขาปูลาดถวาย พรอมดวยพระสงฆ.
ขณะนั้น นางวิสาขา มิคารมาตา กลาววา ชาวเราผูเจริญ นาอัศจรรย
จริงหนอ ชาวเราผูเจริญประหลาดจริงหนอ พระตถาคต ชื่อวามีฤทธิ์มาก
มีอานุภาพมากเพราะเมื่อหวงน้ําไหลนองไปเพียงเขาบาง เพียงสะเอวบา เทา
หรือจีวรของภิกษุแมรูปหนึ่ง ก็ไมไดเบียกน้ํา ดังนี้แลว ราเริง เบิกบานใจ
อังคาสภิกษุสงฆแมพระพุทธเจาเปนประมุข ดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีต
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ดวยมือของตน ยังพระผูมีพระภาคเจาผูเสวยเสร็จแลว จนทรงนําพระหัตถออก
จากบาตรใหหามภัตรแลวนั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ไดกราบทูลแดพระผูมี
พระภาคเจาวา หมอมฉันทูลขอประทานพร ๘ ประการตอพระผูมีพระภาคเจา
พระพุทธเจาขา.
ภ. ตถาคตเลิกไหพรเสียแลว วิสาขา.
วิ. หมอมฉันทูลขอประทานพรที่สมควรและไมมีโทษ พระพุทธเจาขา.
ภ. จงบอกมาเถิด วิสาขา.
วิ. พระพุทธเจาขา สําหรับพระสงฆ หมอมฉันปรารถนาจะถวายผา
วัสสิกสาฎก จะถวายภัตเพื่อพระอาคันตุกะ จะถวายภัตเพื่อพระที่เตรียมจะไป
จะถวายภัตเพื่อพระอาพาธ จะถวายภัตเพื่อพระที่พยาบาลพระอาพาธ จะ
ถวายเภสัชสําหรับพระอาพาธ จะถวายยาคูประจํา และสําหรับภิกษุณีสงฆ
หมอมฉัน ปรารถนาจะถวายอุทกสากฎ จนตลอดชีพ.
ภ. วิสาขา ก็เธอเห็นอํานาจประโยชนอะไร จึงขอพร ๘ ประการ
ตอตถาคต.
วิ. พระพุทธเจาขา วันนี้หมอมฉันสั่งทาสีวา ไปเถิด แมทาสี เจา
จงไปอาราม แลวบอกภัตกาลวา ภัตตาหารเสร็จแลว เจาขา และนางก็ไปวัด
ไดเห็นภิกษุทั้งหลายเปลื้องผาสรงสนานกายอยู เขาใจผิดคิดวา ไมมีภิกษุใน
อาราม มีแตพวกอาชีวกสรงสนานกายอยู จึงกลับมาบาน แลวรายงานแก
หมอมฉันวา นายไมมีภิกษุในอาราม มีแตพวกอาชีวกสรงสนานกายอยู.
๑. พระพุทธเจาขา ความเปลือยกายไมงาม นาเกลียด นาชัง
หมอมฉันเห็นอํานาจประโยชนนี้ จึงปรารถนาจะถวายผาวัสสิกสาฎกแกพระสงฆ
จนตลอดชีพ.
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๒. อนึ่ง ขออื่นยังมีอีก พระพุทธเจาขา พระอาคันตุกะไมชํานาญ
หนทาง ไมรูจักที่โคจร ยอมเที่ยวบิณฑบาตลําบาก ทานฉันอาคันตุกภัตของ
หมอมฉันพอชํานาญหนทาง รูจักที่โคจร จักเที่ยวบิณฑบาตไดไมลําบาก
หมอมฉันเห็นอํานาจประโยชนนี้ จึงปรารถนาจะถวายอาคันตุกภัตแกพระสงฆ
จนตลอดชีพ.
๓. อนึ่ง ขออื่นยังมีอีก พระพุทธเจาขา พระผูเตรียมตัวจะไปมัว
แสวงหาภัตตาหารเพื่อตนอยู จักพลาดจากหมูเกวียน หรือจักถึงสถานที่ที่คน
ตองการจะไปอยูเมือพลบค่ํา จักเดินทางลําบาก ทานฉันคมิกภัตของหมอมฉัน
แลว จักไมพลาดจากหมูเกวียน หรือจักถึงสถานที่ที่ตนตองการจะไปอยูไม
พลบค่ํา จักเดินทางไมลําบาก หมอมฉันเห็นอํานาจประโยชนนี้ จึงปรารถนา
จะถวายคมิกภัตแกพระสงฆ จนตลอดชีพ.
๔. อนึ่ง ขออื่นยังมีอีก พระพุทธเจาขา เมื่อพระอาพาธไมได
โภชนาหารที่เปนสัปปายะ อาพาธกําเริบ หรือทานจักถึงมรณภาพ เมื่อทาน
ฉันคิลานภัตของหมอมฉัน อาพาธจักทุเลา ทานจักไมถึงมรณภาพ หมอมฉัน
เห็นอํานาจประโยชนนี้ จึงปรารถนาจะถวายคิลานภัตแกสงฆ จนตลอดชีพ.
๕. อนึ่ง ขออื่นยังมีอีก พระพุทธเจาขา พระผูพยาบาลพระอาพาธ
มัวแสวงหาภัตตาหารเพื่อตน จักนําภัตตาหารไปถวายพระอาพาธจนสาย ตนเอง
จักอดอาหาร ทานไดฉันคิลานุปฏฐากภัตของหมอมฉันแลว จักนําภัตตาหาร
ไปถวายพระอาพาธตามเวลา ตนเองก็จักไมอดอาหาร หมอมฉันเห็นอํานาจ
ประโยชนนจี้ ึงปรารถนาจะถวายคิลานุปฏฐากภัตแกพระสงฆ จนตลอดชีพ.
๖. อนึ่ง ขออื่นยังมีอีก พระพุทธเจาขา เมื่อพระอาพาธไมไดเภสัช
ที่เปนสัปปายะ อาพาธจักกําเริบ หรือจักถึงมรณภาพ เมื่อทานฉันคิลานเภสัช
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ของหมอมฉันแลว อาพาธจักทุเลา ทานจักไมมรณภาพ หมอมฉันเห็นอํานาจ
ประโยชนนี้ จึงปรารถนาจะถวายคิลานเภสัชแกพระสงฆ จนตลอดชีพ.
๗. อนึ่ง ขออื่นยังมีอีก พระพุทธเจาขา พระองคทรงเห็นอานิสงส
๑๐ ประการ ไดทรงอนุญาตยาคูไวแลว ที่เมืองอันธกวินทะ หมอมฉันเห็น
อานิสงสตามที่พระองคตรัสนั้น จึงปรารถนาจะถวายยาคูประจําแกสงฆ จน
ตลอดชีพ.
๘. พระพุทธเจาขา ภิกษุณีทั้งหลายเปลือยกายอาบน้ํารวมทากับหญิง
แพศยา ณ แมน้ําอจิรวดีนี้ หญิงแพศยาเหลานั้นพากันเยยหยันภิกษุณีวา แมเจา
พวกทานกําลังสาวประพฤติพรหมจรรยจะไดประโยชนอะไร ควรบริโภค
กามมิใชหรือ พระพฤติพรหมจรรยตอเมื่อแกเฒา อยางนี้ จักเปนอันพวก
ทานยึดสวนทั้งสองไวได ภิกษุณีเหลานั้นถูกพวกหญิงแพศยาเยยหยันอยู ได
เปนผูเกอ ความเปลือยกายของมตุคามไมงาม นาเกลียค นาชัง หมอมฉัน
เห็นอํานาจประโยชนนี้จึงปรารถนาจะถวายผาอุทกสาฎก แกภกิ ษุณีสงฆ จน
ตลอดชีพ.
ภ. วิสาขา ก็เธอเห็นอานิสงฆอะไร จึงขอพร ๘ ประการตอตถาคต
วิ. พระพุทธเจาขา ภิกษุทั้งหลายในพระธรรมวินัยนี้ จําพรรษาใน
ทิศทั้งหลายแลว จักมาพระนครสาวัตถี เพื่อเฝาพระองค แลวจักทูลถามวา
ภิกษุมีชื่อนี้ถงึ มรณภาพแลว ทานมีดติอยางไร มีภพหนาอยางไร พระพุทธเจา
ขา พระองคจักทรงพยากรณภิกษุนั้นในโสดาปตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล
หรืออรหัตผล หมอมฉันจักเขาไปหาภิกษุพวกนั้น แลวเรียนถามวา พระคุณ
เจารูปนั้นเคยมาพระนครสาวัตถีไหมเจาขา ถาทานเหลานั้นจักตอบแกหมอ-
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ฉันวา ภิกษุนั้นเคยมาพระนครสาวัตถี หมอมฉันจักถึงความตกลงใจในการมา
ของพระคุณเจารูปนั้นวา พระคุณเจารูปนั้นคงใชสอยผาวัสสิกสาฎก คงฉัน
อาคันตุกภัต คมิกภัต คิลานภัต คิลานุปฏฐากภัต คิลานเภสัช หรือยาคู
ประจําเปนแน เมื่อหมอมฉันระลึกถึงกุศลนั้นอยู ความปลื้มใจจักบังเกิด เมื่อ
หมอมฉันปลื้มใจแลว ความอิ่มใจจักบังเกิด เมือ่ มีใจอิ่มเอิบแลว กายจักสงบ
เมื่อมีกายสงบแลว จักเสวยสุข เมื่อมีความสุข จิตจักตั้งมั่น จักเปนอันหมอม
ฉันไดอบรมอินทรีย อบรมพละ อบรมโพชฌงคนั้น หมอมฉันเห็นอานิสงสนี้
จึงขอประทานพร ประการตอพระองค พระพุทธเจาขา.
ภ. ดีละ ดีละ วิสาขา ดีแท วิสาขา เธอเห็นอานิสงสนี้ จึงขอ
พร ๘ ประการตอตถาคต เราอนุญาตพร ๘ ประการแกเธอ.
ครั้งนั้น พระผูม ีพระภาคเจาทรงอนุโมทนานางวิสาชา มิคารมาตา
ดวยพระคาถาเหลานี้ วาดังนี้:คาถาอนุโมทนา
[๑๕๔] สตรีใด ไหขาวและน้ํา มีใจ
เบิกบานแลว สมบูรณดวยศีล เปนสาวิกา
ของพระสุคต ครอบงําความตระหนี่แลว
บริจาคทานอันเปนเหตุแหงสวรรค เปน
เครื่องบรรเทาความโศก นํามาซึ่งความสะ
สตรีนั้น อาศัยมรรคปฏิบัติ ปราศจากธุลี
ไมมีกิเลศเครื่องยั่วใจ ยอมไดกําลังและอาย
เปนทิพย สตรีผูประสงคบุญนั้น เปนคนมี
สุข สมบูรณดวยอนามัย ยอมปลืม้ ใจใน
สวรรคสิ้นกาลนาน.
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พระพุทธนุญาตผาวัสสิกสาฏกเปนตน
[๑๕๕] ครั้นพระผูมีพระภาคเจาทรงอนุโมทนา นางวิสาขา
มิคารมาตา ดวยพระคาถาเหลานี้แลว เสด็จลุกจากที่ประทับกลับไป ครั้นแลว
ทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลว
รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผาวัสสิกสาฏก อาคันตุกภัต คมิกภัต คิลานภัต คิลานุปฏฐากภัต คิลานเภสัช ยาคูประจํา
อนุญาตผาอุทกสาฎก สําหรับภิกษุณีสงฆ.
วิสาขาภาณวาร จบ
พระนอนหลับลืมสติ
[๑๕๖] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายฉันโภชนาหารอันประณีตแลว
นอนหลับ ลืมสติ ไมรูสกึ ตัว เมื่อภิกษุเหลานั้นนอนหลับ ลืมสติ ไมรูสึกตัว
น้ําอสุจิเคลื่อนเพราะความฝน เสนาสนะเปรอะเปอนน้ําอสุจิ ครั้งนั้น พระผูมี
พระภาคเจามีทานพระอานนทเปนปจฉาสมณะ เสด็จพระพุทธดําเนินไปตาม
เสนาสนะ ไดทอดพระเนตรเห็นเสนาสนะเปรอะเปอนน้ําอสุจิ ครั้น แลวรับสั่ง
ถามพระอานนทวาอานนท เสนาสนะนั่นเปรอะเปอนอะไร ?
อา. พระพุทธเจาขา เดี่ยวนีภ้ ิกษุทั้งหลายฉันโภชนาหารอันประณีต
แลวนอนหลับ ลืมสติ ไมรูสึกตัว เมื่อภิกษุเหลานั้นนอนหลับ ลืมสติ ไมรู
สึกตัว น้ําอสุจิเคลื่อนเพราะความฝนเสนาสนะนี้นั้นจึงเปรอะเปอนน้ําอสุจิพระพุทธเจาขา.
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ภ. ขอที่กลาวมานั่นยอมเปนอยางนั้น อานนท ขอที่กลาวมานั่นยอม
เปนอยางนั้น อานนท ความจริง เมื่อภิกษุเหลานั้นนอนหลับ ลืมสติ ไม
รูสึกตัว น้ําอสุจิจึงเคลื่อนเพราะความฝน ภิกษุเหลาใดนอนหลับ มีสติตั้งมั่น
รูสึกตัว น้ําอสุจิของภิกษุเหลานั้นไมเคลื่อน อนึ่ง น้ําอสุจิของภิกษุปุถุชน ผู
ปราศจากความกําหนัดในกาม ก็ไมเคลื่อน ขอที่น้ําอสุจิของพระอรหันตจะพึง
เคลื่อนนั้นไมใชฐานะ ไมใชโอกาส.
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถาในเพราะเหตุเปนเคามูล
นั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย วันนี้เรามีอานนทเปนปจฉาสมณะเที่ยวเดินไปตามเสนาสนะ ไดเห็น
เสนาสนะเปรอะเปอนน้ําอสุจิ จึงไดถามอานนทวา เสนาสนะนั่นเปรอะเปอน
อะไร อานนทชี้แจงวา พระพุทธเจาขา เดี๋ยวนี้ภิกษุทั้งหลายฉันโภชนาหารอัน
ประณีตแลว นอนหลับลืมสติ ไมรูสกึ ตัว เมื่อภิกษุเหลานั้นนอนหลับลืมสติ
ไมรูสึกตัว น้ําอสุจิเคลื่อนเพราะความฝน เสนาสนะน้ํานั้นจึงไดเปรอะเปอน
น้ําอสุจิ เราไดกลาวรับรองวาขอที่กลาวมานั่นยอมเปนอยางนั้น อานนท
ขอที่กลาวมานั่นยอมเปนอยางนั้น อานนท ความจริง เมื่อภิกษุเหลานั้น
นอนหลับลืมสติ ไมรสู ึกตัว น้ําอสุจิเคลื่อนเพราะความฝน ภิกษุเหลาใด
นอนหลับ มีสติทั้งมั่น รูสึกตัว น้ําอสุจิของภิกษุเหลานั้นไมเคลื่อน อนึ่ง
น้ําอสุจิของภิกษุปุถุชนผูปราศจากความกําหนัดในกาม ก็ไมเคลื่อน ขอที่
นาอสุจิของพระอรหันตจะพึงเคลื่อนนั้น ไมใชฐานะ ไมใชโอกาส.
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นอนหลับลืมสติมีโทษ ๕ ประการ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่นอนหลับ ลืมสติ ไมรสู ึกตัว มีโทษ
๕ ประการนี้ คือ หลับเปนทุกข ๑ ตื่นเปนทุกข ๑ เห็นความฝนอันลามก ๑
เทพดาไมรักษา ๑ อสุจิเคลื่อน ๑ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่นอนหลับ ลืม
สติ ไมรูสึกตัว มีโทษ ๕ ประการนี้แล.
นอนหลับคุมสติมีคณ
ุ ๕ ประการ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่นอนหลับ มีสติดังมั่น รูสกึ ตัวอยู มีคุณ
๕ ประการนี้ คือ หลับเปนสุข ๑ ตื่นเปนสุข ๑ ไมเห็นความฝนอันลามก
๑ เทพดารักษา ๑ อสุจิไมเคลื่อน ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่นอนหลับ
มีสติตังมั่น รูสึกตัว มีคณ
ุ ๕ ประการนี้แล
พระพุทธานุญาตผานิสีทนะ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผานิสีทนะ เพื่อรักษากาย รักษาจีวร
รักษาเสนาสนะ.
พระพุทธานุญาตผาปจจัตถรณะ
สมัยตอมา ผานิสีทนะเล็กเกินไป ปองกันเสนาสนะไดไมหมด ภิกษุ
ทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตวา ดูกอ น
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุตองการผาปูนอนใหญเพียงใด เราอนุญาตใหทําผาปูนอน
ใหญเพียงนั้น.
พระพุทธานุญาตผาปดฝ
[๑๕๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ทานพระเวลัฏฐสีสะพระอุปชฌายของทาน
พระอานนท อาพาธเปนโรคฝดาดหรืออีสุกสีใส ผานุงผาหมกรังอยูที่ตัวเพราะ

น้ําหนองของโรคนั้น ภิกษุทั้งหลายเอาน้ําชุบ ๆ ผาเหลานั้น แลวคอย ๆ ดึง
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ออกมา ขณะนั้น พระผูมีพระภาคเจาเสด็จพระพุทธดําเนินไปตามเสนาสนะ
ทอดพระเนตรเห็นภิกษุเหลานั้นกําลังเอาน้ําชุบ ๆ ผานั้นแลวตอย ๆ ดึงออกมา
ครั้นแลว จึงเสด็จพระพุทธดําเนินเขาไปทางภิกษุเหลานั้น ไดตรัสวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรูปนีอ้ าพาธเปนโรคอะไร ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา พระพุทธเจาขา ทานรูปนี้อาพาธเปนโรค
ฝดาดหรืออีสุกอีใส ผากรังอยูที่ตัว เพราะน้ําหนอง พวกขาพระพุทธเจาเอา
น้ําชุบ ๆ ผาเหลานั้นแลวคอย ๆ ดึงออกไป.
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปน
เคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอ น
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผาปดฝแกภิกษุที่อาพาธ เปนฝก็ดี เปนพุพองก็ดี
เปนสิวก็ดี เปนโรคฝดาด หรือ อีสกุ อีใสก็ดี.
พระพุทธานุญาต ผาเช็ดหนา ผาเช็ดปาก
[๑๕๘] ครั้งนั้น นางวิสาขา มิคารมาตา ถือผาเช็ดหนา ผาเช็คปาก
เขาไปในพุทธสํานัก ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขาง
หนึ่ง ไดกราบทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาคเจาวา พระพุทธเจาเขา ขอพระผูมี
พระภาคเจาจงทรงพระกรุณาโปรดรับผาเช็ดหนา ผาเช็ดปากของหมอมฉัน ซึ่ง
จะเปนไปเพื่อประโยชนสุขแกหมอนฉัน ตลอดกาลนานดวยเถิด.
พระผูมีพระภาคเจาทรงรับผาเช็คหนา ผาเช็ดปาก ครัน้ แลวไดทรง
ชี้แจง ใหนางวิสาขา มิคารมาตา เห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริงดวย
ธรรมีกถา ครั้นนางวิสาขา มิคารมาตา อันพระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจงให
สมาทาน อาจหาญ ราเริงดวยธรรมีกถาแลว ลุกจากที่นั่งถวายบังคมพระผูมี
พระภาคเจา ทําประทักษิณกลับไป.
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ลําดับนั้น พระผูมพี ระภาคเจาทรงทําธรรมีกถาในเพราะเหตุเปนเคามูล
นั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย เราอนุญาตผาเช็คหนา ผาเช็คปาก.
องคของการถือวิสาสะ ๕ ประการ
[๑๕๙] ก็โดยสมัยนั้นแล เจาโรชะมัลลกษัตริย เปนพระสหายของ
ทานพระอานนท ไดฝากผาโขมพัสตรผืนเกา ๆ ไวกับทานพระอานนท และ
ทานพระอานนทก็มีความตองการดวยผาโขมพัสตรผืนเกา ๆ ภิกษุทั้งหลายจึง
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตใหถือวิสาสะแกบุคคลผู
ประกอบดวยองค ๕ คือ เคยเห็นกันมา ๑ เคยคบกันมา ๑ เคยบอกอนุญาต
กันไว ๑ เขายังมีชีวิตอยู ๑ รูวาเมื่อเราถือเอาแลว เขาจักพอใจ ๑ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตใหถือวิสาสะแกบุคคลที่ประกอบดวยองค ๕ เหลานี.้
พระพุทธานุญาตผาบริขาร
[๑๖๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายมีไตรจีวรบริบูรณแตยังตอง
การผากรองน้ําบาง ถุงบาง จึงกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัส
อนุญาตวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผาบริขาร.
พระพุทธานุญาตผาที่ตองอธิฐานและวิกปั
ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายไดมีความปริวิตกวา พระผูมีพระภาคเจาทรง
อนุญาตไตรจีวรบาง ผาอาบน้ําฝนบาง ผาปูนงบาง ผาปูนอนบาง ผาปดฝ
บาง ผาเช็ดหนาบาง ผาเช็ดปากบาง ผาบริขารบาง ผาทั้งหมดนั้น ตองอธิษฐานหรือวิกัปหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาต
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผาไตรจีวร เราอนุญาตใหอธิษฐาน ไมใชใหวิกปั
ผาวัสสิกสาฎกใหอธิษฐานตลอด ๔ เดือนแหงฤดูฝน พนจากนั้น ใหวกิ ัป
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ผานิสีทนะ ใหอธิษฐาน ไมใชใหวิกปั ผาปจจัตถรณะ ใหอธิษฐาน ไมใช
ใหวิกัป ผาปดฝ ใหอธิษฐานตลอดเวลาที่อาพาธ พนจากนั้นใหวิกัป ผา
เช็คหนา ผาเช็ดปาก ใหอธิษฐาน ไมใชใหวิกัป ผาบริขาร ใหอธิษฐาน ไม
ใชใหวิกัป.
ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายไดมีความสงสัยวา ผาขนาดเล็กเพียงเทาไรหนอ
ตองวิกัป จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ผาขนาดเล็กยาว ๘ นิว้ กวาง ๔ นิ้ว โดยนิ้วพระสุคต เราอนุญาต
ใหวิกัป.
สมัยตอมา ผาอุตราสงคที่ทําดวยผาบังสุกุล ของทานพระมหากัสสป
เปนของหนัก ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัส
อนุญาตวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหทําการเย็บดวยดาย.
มุมสังฆาฏิไมเสมอกัน ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหเจียนมุมที่
ไมเสมอออกเสีย.
ดายลุย ออก ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ
ตรัสอนุญาตวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหติดผาอนุวาต ผาหุมขอบ.
สมัยตอมา แผนผาสังฆาฏิลุยออก ภิกษุทงั้ หลายกราบทูลเรื่องนั้น แด
พระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหเย็บ
ตะเข็บดังตาหมากรุก.
พระพุทธานุาญาตผาที่ตัดและไมตัด
[๑๖๑] ก็โดยสมัยนั้นแล เมื่อสงฆกําลังทําจีวรใหภิกษุรูปหนึ่ง ผา
ตัดทั้งหมดไมพอ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัส
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อนุญาตวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผาที่ตองตัด ๒ ผืน ไมตองตัด
๑ ผืน.
ผาตองตัด ๒ ผืน ไมตองผืนหนึ่ง ผาก็ยังไมพอ ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตผา ๒ ผืนไมตองตัด ผืนหนึ่งตองตัด.
ผา ๒ ผืนไมตองตัด ผืนหนึ่งตองตัด ผาก็ยังไมพอ ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาต ใหเพิ่มผาเพลาะ แตผาทุกผืนที่ไมไดตัด ภิกษุไมพึงใช รูปใดใช
ตองอาบัติทุกกฏ.
พระใหผาแกโยมมารดาบิดาได
[๑๖๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ผาเกิดขึ้นแกภิกษุรูปหนึ่งหลายผืนและทาน
ปรารถนาจะใหผานั้นแกโยมมารดาบิดา ภิกษุทั้งหลายกราบทูล เรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุใหดวย
รูวามารดาบิดา เราจะพึงวาอะไร เราอนุญาตใหสละแกมารดาบิดา แตภิกษุ
ไมพึงทําศรัทธาไทยใหตกไป รูปใดทําใหตกไป ตองอาบัติทุกกฏ.
พระพุทธบัญญัติใหครองผา ๒ ผืนเขาบาน
[๑๖๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเก็บสังฆาฏิไวในวิหารอันธวัน
แลวครองผาอุตราสงคกับผาอันตรวาสกเขาบานบิณฑบาตคนรายขโมยผาสังฆาฎิ
นั้นไป ภิกษุนั้นจึงใชผาเกา ครองจีวรคร่ําครา.
ภิกษุทั้งหลายพูดอยางนี้วา อาวุโส เพราะเหตุไร จึงใชผาเกาครอง
จีวรคร่ําคราเลา.
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ภิกษุนั้นตอบวา อาวุโสทั้งหลาย ผมเก็บผาสังฆาฏิไวในวิหารอันธวัน
นี้แลวครองอุตราสงคกับผาอันตรวาสกเขาบานเพื่อบิณฑบาต คนรายขโมย
ผาสังฆาฏินั้นไป เพราะเหตุนั้น ผมจึงใชผาเกา ครองจีวรคร่ําครา.
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสหามวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุมีแตผาอุตราสงคกับผาอันตรวาสกไมพึงเขาบาน
รูปใดเขาไป ตองอาบัติทุกกฏ.
สมัยตอมา ทานพระอานนท ลืมสติครองแตผาอุคราสงฆกับผาอันตรวาสกเขาบานเพื่อบิณฑบาต ภิกษุทั้งหลายไดกลาวคํานี้แกทานพระอานนทวา
อาวุโสพระอานนท พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติหามไวแลว มิใชหรือวา
ภิกษุมีแตผาอุตราสงคกับผาอันตรวาสก ไมพึงเขาบาน ดังนี้ ไฉนพระคุณเจา
จึงมีแตผาอุตราสงคกับผาอันตรวาสกเขาบานเลา.
พระอานนทตอบวาจริง ขอรับ พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติหาม
ไวแลววา ภิกษุมีแตผาอุตราสงคกับผาอันตรวาสกไมพึงเขาบาน ก็แตวา ผม
เขาบานดวยลืมสติ.
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
เหตุที่เก็บผาไตรจีวรไวได
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปน
เคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เหตุที่เก็บผาสังฆาฏิไวได มี ๕ อยางนี้ คือ เจ็บไข ๑ สังเกตเห็น
วาฝนจะตก ๑ ไปสูฝงแมน้ํา ๑ ที่อยูคมุ ไดดวยดาล ๑ ไดกรานกฐิน ๑ ดูกอน
ภิกษุทั้งหลายเหตุที่เก็บผาสังฆาฏิไวไดมี ๕ อยางนี้แล.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เหตุที่เก็บผ้ําอุตราสงคไวไดมี ๕ อยางนี้ คือ
เจ็บไข ๑ สังเกตเห็นวาฝนจะตก ๑ ไปสูฝงแมน้ํา ๑ ที่อยูคุมไดดวยดาล ๑ ได
กรานกฐิน ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เหตุที่เก็บผาอุตราสงคไวไดมี ๕ อยางนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เหตุที่เก็บผาอันตรวาสกไวไดมี ๕ อยางนี้ คือ
เจ็บไข ๑ สังเกตเห็นวาฝนจะตก ๑ ไปสูฝงแมน้ํา ๑ ที่อยูคุมไดดวยดาล ๑ ได
กรานกฐิน ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เหตุที่เก็บผาอันตรวาสกไวไดมี ๕ อยางนี้
แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เหตุที่เก็บผาอาบน้ําฝนไวไดมี ๕ อยางนี้ ดือ
เจ็บไข ๑ ไปนอกสีมา ๑ ไปสูฝงแมน้ํา ๑ ที่อยูคุมไดดวยดาล ๑ ผาอาบน้ําฝน
ยังไมไดทําหรือทําคางไว ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เหตุที่เก็บผาอาบน้ําฝนไวได
มี ๕ อยางนี้แล.
ถวายจีวรเปนขอสงฆ
[๑๖๔] ก็โดยสมัยนั้นแส ภิกษุรูปหนึ่งจะพรรษาอยูแตผูเดียว คน
ทั้งหลายในถิ่นนั้นไดถวายจีวรดวยเปลงวาจาวา ขาพเจาทั้งหลายถวายแกสงฆ
ภิกษุรูปนั้นจึงไดมีความปริวิตกวา พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติไววาภิกษุ ๔
รูปเปนอยางนอยชื่อวาสงฆ แตเรารูปเดียว และคนเหลานี้ไดถวายจีวรดวย
เปลงวาจาวา ขาพเจาทั้งหลายถวายแกสงฆ ดังนี้ ถาไฉนเราจะพึงนําจีวรของ
สงฆเหลานี้ไปพระนครสาวัตถี กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัส
วา ดูกอนภิกษุ จีวรเหลานั้นเปนของเธอผูเดียว จนถึงเวลาเดาะกฐิน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ในขอนี้ ภิกษุจําพรรษารูปเดียว ประชาชน
ในถิ่นนั้นถวายจีวรดวยเปลงวาจาวา พวกขาพเจาถวายแกสงฆ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตจีวรเหลานั้นแกเธอรูปเดียว จนถึงเวลาเดาะกฐิน.
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สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งอยูรูปเดียวตลอดฤดูกาล ประชาชนในถิน่ นั้น
ไดถวายจีวรเปลงวาจาวา พวกขาพเจาถวายแกสงฆ ภิกษุรูปนัน้ จึงไดดําริดังนี้
วา พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติไววา ภิกษุ ๔ รูปเปนอยางนอยชื่อวาสงฆ
แตเราอยูผูเดียว และคนเหลานั้นไดถวายจีวรดวยเปลงวาจาวา พวกขาพเจา
ถวายแกสงฆ ถาไฉนเราจะพึงนําจีวรของสงฆเหลานี้ไปพระนครสาวัตถี ครั้น
แลวไดนําจีวรเหลานั้นไปพระนครสาวัตถี แจงความนั้นแกภิกษุทั้งหลาย ๆ
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตไหสงฆผูอยูพรอมหนากันแจก.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ในขอนี้ ภิกษุอยูผ ูเดียวตลอดฤดูกาล ประชา ชนในถิ่นนั้นไดถวายจีวรดวยเปลงวาจาวาพวกขาพเจาถวายแกสงฆ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุรูปนั้นอธิษฐานจีวรเหลานั้นวา จีวรเหลานี้ของเรา
ถาเมื่อภิกษุรูปนั้นยังไมไดอธิษฐานจีวรนั้น มีภิกษุรูปอื่นมา พึงใหสวนแบง
เทา ๆ กัน ถาเมื่อภิกษุ ๒ รูปกําลังแบงจีวรนั้น แตยังมิไดจับสลาก มีภิกษุ
รูปอื่นมา พึงใหสวนแบงเทา ๆ กัน ถาเมื่อภิกษุ ๓ รูปกําลังแบงจีวรนั้น และ
จับสลากเสร็จแลวมีภิกษุรูปอื่นมา พวกเธอไมปรารถนาก็ไมตองใหสวนแบง.
สมัยตอมา มีพระเถระ ๒ พีน่ อง คือ ทานพระอิสิทาส ๑ ทานพระ
อิสิภัตตะ ๑ จําพรรษาอยูในพระนครสาวัตถี ไดไปอาวาสไกลบานแหงหนึ่งคนทั้งหลายกลาวกันวา นาน ๆ พระเถระทั้งสองชะไดมา จึงไดถวายภัตตาหาร
พรอมทั้งจีวร.
พวกภิกษุประจําถิ่นถามพระเถระทั้งสองวา ทานเจาขา จีวรของสงฆ
เหลานั้น เกิดขึ้นเพราะอาศัยพระคุณเจาทั้งสอง พระคุณเจาทั้งสองจักยินดีรับ
สวนแบงไหม.
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พระเถระทั้งสองตอบอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ผมรูท ั่วถึงธรรมที่
พระผูมีพระภาคเจาแสดงแลว โดยประการที่จีวรเหลานั้นเปนของพวกทานเทา
นั้น จนถึงเวลาเดาะกฐิน.
สมัยตอมา ภิกษุ ๓ รูป จําพรรษาอยูในพระนครราชคฤห ประชาชนในเมืองนั้นถวายจีวรดวยเปลงวาจาวา พวกขาพเจาถวายแกสงฆ ภิกษุ
เหลานั้นจึงไดดําริดังนี้วา พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติไววาภิกษุ รูปเปน
อยางนอยชื่อวาสงฆ แตเรามี ๓ รูปดวยกัน และคนเหลานี้ถวายจีวรดวยเปลง
วาจาวา พวกขาพเจาถวายแกสงฆ พวกเราจะพึงปฏิบัติอยางไรหนอ สมัยนั้น
พระเถระหลายรูป คือ ทานพระนีลวาสี ทานพระสาณวาสี ทานพระโคปกะ
ทานพระภคุ และทานพระผลิกสันทานะ อยู ณ วัดกุกกุฏาราม เขตนครปาตลีบุตร ภิกษุเหลานั้นจึงเดินทางไปนครปาตลีบุตร แลวเรียนถามพระเถระ
ทั้งหลาย ๆ กลาวอยางนี้วา พวกเรารูทั่วถึงธรรมที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดง
แลว โดยประการที่จีวรเหลานั้นเปนของพวกทานเทานั้น จนถึงเวลาเดาะกฐิน.
เรื่องพระอุปนันท
[๑๖๕] ก็โดยสมัยนั้นแล ทานพระอุปนันศากยบุตร จําพรรษาอยู
ในพระนครสาวัตถี ไดไปอาวาสใกลบานแหงหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายในวัดนั้น
ปรารถนาจะแบงจีวร จึงประชุมกัน ภิกษุเหลานั้น พูดอยางนี้วา อาวุโส
ภิกษุทั้งหลายจักแบงจีวรของสงฆเหลานี้แล ทานจักยินดีสวนแบงไหม ขอรับ
ทานพระอุปนันท ตอบวา อาวุโสทั้งหลาย ผมยินดี ขอรับ แลวไดรับสวน
จีวรแตอาวาสนั้นไปวัดอื่น แมภิกษุทั้งหลายในวัดนั้นก็ปรารถนาจะแบงจีวร
จึงประชุมกัน และพูดอยางนี้วา อาวุโส ภิกษุทั้งหลายจักแบงจีวรของสงฆ
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เหลานี้แล ทานจักยินดีสวนแบงไหม ขอรับ ทานพระอุปนันทตอบวา
อาวุโสทั้งหลาย ผมยินดี ขอรับ แลวไดรับสวนจีวรแตอาวาสนั้นไปวัดอื่น
แมภิกษุทั้งหลายในวัดนั้นก็ปรารถนาจะแบงจีวรจึงประชุมกัน แลก็พูดอยางนี้
วา อาวุโส ภิกษุทั้งหลายจักแบงจีวรของสงฆเหลานั้นแล ทานจักยินดีสวนแบง
ไหม ขอรับ ทานพระอุปนันทตอบวา อาวุโสทั้งหลาย ผมยินดี ขอรับ
แลวไดรับจีวรแตอาวาสแมนั้น ถือจีวรหอใหญกลับมาพระนครสาวัตถีตามเดิม.
ภิกษุทั้งหลายชมเชยอยางนี้วา พระคุณเจาอุปนันท ทานเปนผูมีบุญ
มากจีวรจึงเกิดขึ้นแกทานมากมาย.
อุป. อาวุโสทั้งหลาย บุญของผมที่ไหน ผมจําพรรษาอยูในพระนคร
สาวัตถีนี้ ไดไปอาวาสใกลบานแหงหนึ่ง พวกภิกษุในวัดนั้น ปรารถนาจะ
แบงจีวร จึงประชุมกัน พวกเธอกลาวกะผม อยางนี้วา อาวุโส ภิกษุทั้งหลาย
จักแบงจีวรของสงฆเหลานี้แล ทานจักยินดีสวนแบงไหม ขอรับ ผมตอบวา
อาวุโสทั้งหลาย ผมยินดี ขอรับ แลวไดรับสวนจีวรแตอาวาสนั้นไปวัดอื่น
แมภิกษุในวัดนั้น ก็ปรารถนาจะแบงจีวร จึงประชุมกันและพวกเธอก็ได
กลาวกะผมอยางนี้วา อาวุโส ภิกษุทั้งหลายจักแบงจีวรของสงฆเหลานี้แล ทาน
จักยินดีสวนแบงไหม ขอรับ ผมตอบวา อาวุโสทั้งหลาย ผมยินดี ขอรับ
แลวไดรับสวนจีวรแตอาวาสนั้น ไปวัดอื่น แมภิกษุในวัดนั้น ก็ปรารถนาจะ
แบงจีวร จึงประชุมกันและกลาวกะผมอยางนี้วา อาวุโส ภิกษุทั้งหลายจักแบง
จีวรของสงฆเหลานี้แล ทานจักยินดีสวนแบงไหม ขอรับ ผมตอบวา อาวุโส
ทั้งหลาย ผมยินดี ขอรับ แลวไดรับเอาสวนจีวรแตอาวาสแมนั้น เพราะ
อยางนี้ จีวรจึงเกิดขึ้นแกผมมากมาย.
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ภิ. พระคุณเจาอุปนันท ทานจําพรรษาในวัคหนึ่ง แลวยังยินดีสวน
จีวรในอีกวัดหนึ่งหรือ ?
อุป. อยางนั้น ขอรับ.
บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย . . ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา
ไฉน ทานพระอุปนันทศากยบุตร จําพรรษาในวัดหนึ่งแลว จึงไดยินดีสวน
จีวรในอีกวัคหนึ่งเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามทานพระอุปนันทวา ดูกอนอุปนนท
ขาววาเธอจําพรรษาในวัดหนึ่งแลว ยินดีสวนจีวรในอีกวัดหนึ่ง จริงหรือ ?
ทานพระอุปนันททูลรับวา จริงพระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกอนโมฆบุรษุ เธอจํา
พรรษาในวัดหนึ่งแลว ไฉนจึงไดยินดีสวนจีวรในอีกวัดหนึ่งเลา การกระทํา
ของเธอนั้นไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส...ครั้นแลว
ทรงทําธรรมีกถา รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุจําพรรษา
ในวัดหนึ่งแลวไมพึงยินดีสวนจีวรในวัดอื่น รูปใดยินดี ตองอาบัติทุกกฎ.
สมัยตอมา ทานพระอุปนันทศากยบุตร รูปเดียวจําพรรษาอยูสองวัด
ดวยคิดวาโดยวิธีอยางนี้ จีวรจักเกิดขึ้นแกเรามาก ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายไดมี
ความสงสัยวา พวกเราจักใหสวนจีวรแกทานพระอุปนันทศากยบุตรอยางไรหนอ
แลวกราบทูลเรี่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสแนะวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงให
สวนแบงแกโมฆบุรุษสวนเดียว.
ภิกษุทั้งหลาย ก็ในขอนี้ภิกษุรูปเดียว จําพรรษาอยู ๒ วัค ดวยคิด
วา โดยวิธีอยางนี้ จีวรจักเกิดขึ้นแกเรามาก ถาภิกษุจําพรรษาโนวัดโนนกึ่ง
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หนึ่ง วัดโนน กึ่งหนึ่ง พึงใหสวนจีวรในวัดโนนกึง่ หนึ่ง วัดโนนกึ่งหนึ่ง หรือ
จําพรรษาในวัดใดมากกวา พึงใหสวนจีวรในวัดนั้น.
เรื่องพระอาพาธโรคทองรวง
[๑๖๖] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธเปนโรคทองรวง นอน
จมกองมูตรกองคูถของตนอยู ครั้งนัน้ พระผูมีพระภาคเจามีทานอานนทเปน
ปจฉาสมณะ เสด็จพระพุทธดําเนินไปตามเสนาสนะ ไดเสด็จเขาไปทางที่อยู
ของภิกษุรูปนั้น ไดทอดพระเนตรเห็นภิกษุรูปนั้น นอนจมกองมูตรกองคูถ
ของตนอยูครั้นแลวเสด็จเขาไปใกลภิกษุรูปนั้น แลวตรัสถามวา เธออาพาธ
เปนโรคอะไรภิกษุ ?
ภิ. ขาพระพุทธเจาอาพาธเปนโรคทองรวง พระพุทธเจาขา.
พ. เธอมีผูพยาบาลไหมเลา ภิกษุ ?
ภิ. ไมมี พระพุทธเจาขา.
พ. เพราะเหตุไร ภิกษุทั้งหลายจึงไมพยาบาลเธอ ?
ภิ. เพราะขาพระพุทธเจามิไดทําอุปการะแกภิกษุทั้งหลาย ฉะนั้นภิกษุ
ทั้งหลายจึงไมพยาบาลขาพระพุทธเจา พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคเจาจึงรับสั่งกะทานพระอานนทวา อานนท เธอไปตัก
น้ํามาเราจักสรงน้ําภิกษุรูปนี้.
ทานพระอานนททูลรับสนองพระพุทธบัญชาวา เปนดังนั้น พระพุทธเจาขาดังนี้แลว ตักน้ํามาถวาย พระผูมีพระภาคเจาทรงรดน้ํา ทานพระ
อานนทขัดสี พระผูมีพระภาคเจาทรงยกศีรษะ ทานพระอานนทยกเทาแลว วาง
บนเตียง.
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ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุ
เปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา
ในวิหารหลังโนน มีภิกษุอาพาธหรือ ภิกษุทั้งหลาย ?
ภิ. มี พระพุทธเจาขา.
พ. ภิกษุรูปนั้นอาพาธเปนโรคอะไร ภิกษุทั้งหลาย ?
ภิ. ทานรูปนั้น อาพาธเปนโรคทองรวง พระพุทธเจาขา.
พ. ภิกษุรูปนั้น มีผูพยาบาลไหมเลา ภิกษุทั้งหลาย ?
ภิ. ไมมี พระพุทธเจาขา.
พ. เพราะเหตุไร ภิกษุทั้งหลายจึงไมพยาบาลเธอ ?
ภิ. เพราะทานรูปนั้นมิไดทําอุปการะแกภิกษุทั้งหลาย ฉะนั้น ภิกษุ
ทั้งหลายจึงไมพยาบาลทานรูปนั้น พระพุทธเจาขา.
พ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไมมีมารดาไมมีบิดา ผูใดเลาจะพึง
พยาบาลพวกเธอ ถาพวกเธอจักไมพยาบาลกันเอง ใครเลาจักพยาบาล ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ผูใดจะพึงอุปฏฐากเรา ผูนั้นพึงพยาบาลภิกษุอาพาธ ถามี
อุปชฌายะๆ พึงพยาบาลจนตลอดชีวิต หรือจนกวาจะหาย ถามีอาจารย ๆ
พึงพยาบาลจนตลอดชีวิต หรือจนกวาจะหาย ถามีสัทธิวิหาริก ๆ พึงพยาบาล
จนตลอดชีวิต หรือจนกวาจะหาย ถามีอันเตวาสิก ๆ พึงพยาบาลจนตลอดชีวิต
หรือจนกวาจะหาย ถามีภิกษุผูรวมอุปชฌายะ ภิกษุผูรวมอุปชฌายะพึงพยาบาล
จนตลอดชีวิต หรือจนกวาจะหาย ถามีภิกษุผูรวมอาจารย ภิกษุผูรวมอาจารย
พึงพยาบาลจนตลอดชีวิต หรือจนกวาจะหาย ถาไมมีอุปชฌายะ อาจารย
สัทธิวิหาริก อันเตวาสิก ภิกษุผูรวมอุปชฌายะ หรือภิกษุผูรวมอาจารย สงฆ
ตองพยาบาล ถาไมพยาบาลตองอาบัติทุกกฏ.
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องคของภิกษุอาพาธที่พยาบาลไดยาก ๕ อยาง
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอาพาธที่ประกอบดวยองค ๕ เปนผูพยาบาล
ไดยาก คือ ไมทําความสบาย ๑ ไมรปู ระมาณในความสบาย ๑ ไมฉันยา ๑ ไม
บอกอาการไขตามจริงแกผูพยาบาลที่มุงประโยชน คือ ไมบอกอาการไขที่กําเริบ
วากําเริบ อาการไขที่ทุเลาวาทุเลา อาการไขที่ทรงอยูวาทรงอยู ๑ มีนิสัยเปน
คนไมอดทนตอทุกขเวทนาที่เกิดปรากฏในรางกาย อันกลาแข็ง รุนแรง ไม
เปนทียินดี ไมเปนที่พอใจ อันจะพราชีวิตเสีย ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
อาพาธที่ประกอบดวยองค ๕ นี้แล เปนผูพยาบาลไดยาก.
องคขอภิกษุอาพาธที่พยาบาลไดงาย ๕ อยาง
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอาพาธที่ประกอบดวยองค ๕ เปนผูพยาบาล
ไดงาย คือทําความสบาย ๑ รูประมาณในความสบาย ๑ ฉันยา ๑ บอกอาการ
ปวยไขตามจริงแกผูพยาบาลที่มุงประโยชน คือบอกอาการไขที่กําเริบวากําเริบ
อาการไขที่ทุเลาวาทุเลา อาการไขที่ทรงอยูวาทรงอยู ๑ มีนิสยั เปนคนอดทนตอ
ทุกขเวทนา อันกลาแข็ง รุนแรง ไมเปนที่ยินดี ไมเปนที่พอใจ อันจะพรา
ชีวิตเสีย ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอาพาธที่ประกอบดวยองค ๕ นี้แล เปน
ผูพยาบาลไดงาย.
องคของภิกษุผูไมเขาใจพยาบาล ๕ อยาง
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูพยาบาลไขที่ประกอบดวยองค ๕ ไมควร
พยาบาลไข คือเปนผูไมสามารถเพื่อประกอบยา ๑ ไมรูจักของแสลงและไม
แสลง คือนําของแสลงเขาไปให กันของไมแสลงออกเสีย ๑ พยาบาลไขเห็น
แกอามิสไมมีจิตเมตตา ๑ เปนผูเกลียดที่จะนําอุจจาระ ปสสาวะ เขฬะ หรือ
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ของที่อาเจียนออกไป ๑ เปนผูไมสามารถจะชี้แจงไหคนไขเห็นแจง สมาทาน
อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถาในกาลทุกเมื่อ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู
พยาบาลไขที่ประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมควรพยาบาลไข.
องคของภิกษุผูเขาใจพยาบาล ๕ อยาง
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูพยาบาลไขที่ประกอบองค ๕ ควร
พยาบาลไข คือเปนผูสามารถประกอบยา ๑ รูจักของแสลง และไมแสลง คือ
กันของแสลงออก นําของไมแสลงเขาไปไห ๑ มีจิตเมตตาพยาบาลไข ไมเห็น
แกอามิส ๑ เปนผูไมเกลียดที่จะนําอุจจาระ ปสสาวะ เขฬะ หรือของที่อาเจียน
ออกไปเสีย ๑ เปนผูสามารถที่จะชี้แจงใหคนไข เห็นแจง สมาทาน อาจหาญ
ราเริง ดวยธรรมีกถา ในกาลทุกเมื่อ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพยาบาลไข
ที่ประกอบดวยองค ๕ นี้แล ควรพยาบาลไข.
เรื่องใหบาตรจีวรของผูถึงมรณะภาพแกคิลานุปฏฐาก
[๑๖๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุ ๒ รูปเดินทางไกลไปในโกศลชนบท
ไดเขาไปอยูในอาวาสแหงหนึ่ง บรรดาภิกษุ ๒ รูปนั้น รูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุ
เหลานั้นจึงไดปรึกษาตกลงกันดังนี้วา อาวุโสทั้งหลาย พระผูมีพระภาคเจาทรง
สรรเสริญการพยาบาลภิกษุอาพาธ ผิฉะนั้น พวกเราจงพยาบาลภิกษุรูปนี้เถิด
แลวพากันพยาบาลภิกษุอาพาธนั้น เธออันภิกษุเหลานั้นพยาบาลอยูไดถึงมรณะภาพ ภิกษุเหลานั้นจึงถือบาตรจีวรของเธอไปพระนครสาวัตถี แลวกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุถงึ
มรณะภาพ สงฆเปนเจาของบาตรจีวร แตภิกษุผูพยาบาลไขมีอุปการะมาก
เราอนุญาตใหสงฆมอบไตรจีวรและบาตร แกภิกษุผูพยาบาลไข.
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วิธีให
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆพึงใหไตรจีวรและบาตรอยางนี้ คือ ภิกษุ
ผูพยาบาลไขนั้น พึงเขาไปหาสงฆ แลวกลาวอยางนี้วา:ทานเจาขา ภิกษุมีชื่อนี้ถึงมรณภาพ นี้จีวรและบาตรของทาน.
ภิกษุผูฉลาด ผูส ามารถ พึงประกาศ ใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรม
วาจา วาดังนี้ :ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีซึ่งนี้ถึงมรณภาพ
นี้ไตรจีวร และบาตร ของเธอ ถาความพรอมพรัง่ ของสงฆถึงที่แลว
สงฆพึงใหไตรจีวรและบาตรนี้ แกภกิ ษุพยาบาลไข นี้เปนญัตติ.
ทานเจาขา ขอสงฆจงพึงขาพเจา ภิกษุมชี ื่อนี้มรณภาพ
นี้ไตรจีวรและบาตรของเธอ สงฆใหไตรจีวรและบาตรนั้นแกภิกษุ
พยาบาลไข การใหไตรจีวรและบาตรนี้ แกภิกษุผพู ยาบาลไข ชอบ
แกทานผูใด ทานผูพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทาน
ผูนั้นพึงพูด.
สงฆใหจีวรและบาตรนั้นแกภิกษุผูพยาบาลไขแลว ชอบแก
สงฆ เขตุนนั้ จึงนิ่ง ขาเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้.
สามเณรถึงมรณภาพ
สมัยตอมา สามเณรรูปหนึ่งถึงมรณภาพ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ ง
นั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อสามเณรถึง
มรณภาพ สงฆเปนเจาของบาตรจีวร แกภิกษุผูพยาบาลไขมีอุปการะมาก เรา
อนุญาตใหสงฆมอบจีวรและบาตรใหก็ภิกษุผูพยาบาลไข.
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วิธใี ห
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆพึงใหจีวรและบาตรอยางนี้ คือภิกษุผู
พยาบาลไขนั้น พึงเขาไปหาสงฆ แลวกลาวอยางนี้วา ทานเจาขา สามเณร
มีชื่อนี้ถึงมรณภาพ นี้จีวรและบาตรของเธอ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึง่
ประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:กรรมวาจาใหจีวรและบาตร
ทานเจา ขอสงฆจงพึงขาพเจาสามเณรมีชอื่ นิถึงมรณภาพ
นี้จีวรและบาตรของเธอ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆ
พึงใหจีวรและบาตรนี้แกภิกษุผูพยาบาลไข นี้เปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สามเณรมีชื่อนี้ถึงมรณภาพ
นี้จีวรและบาตรของเธอ สงฆใหจีวรและบาตรนี้ แกภิกษุผูพยาบาล
ไข การใหจวี รและบาตรนี้แกภิกษุผูพยาบาลไข ชอบแกทานผูใด
ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด.
สงฆใหจีวรและบาตรนี้ แกภิกษุผูพยาบาลไขแลว ชอบแก
สงฆ เหตุนนั้ จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้
ภิกษุและสามเณรชวยกันพยาบาลไข
สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่ง สามเณรรูปหนึ่ง ชวยกันพยาบาลภิกษุอาพาธ
เธออันภิกษุและสามเณรนั้นพยาบาลอยู ไดถึงมรณภาพ ภิกษุผูพยาบาลไขนั้น
จึงไดมีความปริวิตกวา เราพึงใหสวนจีวรแกสามเณรผูพยาบาลไขอยางไรหนอ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตใหมอบสวนแกสามเณรผูพยาบาลไขเทา ๆ กัน.
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สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งมีของใชมาก มีบริขารมาก ไดถึงมรณภาพ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลายเมื่อภิกษุถึงมรณภาพ สงฆเปนเจาของบาตรจีวร แตภิกษุผูพยาบาล
ไขมีอุปการะมากเราอนุญาใหสงฆมอบไตรจีวรและบาตรใหแกภิกษุผูพยาบาล
ไข บรรดาสิง่ ของเหลานั้น สิ่งใดเปนลหุภัณฑ ลหุบริขาร สิ่งนั้นเราอนุญาต
ใหสงฆพรอมเพรียงกันแบง บรรดาสิ่งของเหลานั้น สิ่งใดเปนครุภัณฑ ครุ
บริขาร สิ่งนั้นเปนของสงฆผูอยูในจตุรทิศ ทั้งที่มาแลวและยังไมมา ไมควร
แบง ไมควรแจก.
เรื่องสมาทานติตถิยวัตรมีเปลือยกายเปนตน
[๑๖๘] ก็โดยสมัยนั่นแล ภิกษุรูปหนึ่งเปลือยกายเขาไปเฝาพระผูมี
พระภาคเจา แลวไดกราบทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาคเจาวา พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคเจาทรงพรรณนาคุณแหงความมักนอย ความสันโดษ ความ
ขัดเกลา ความกําจัดอาการที่นาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความเพียร
โดยอเนกปริยาย การเปลือยกายนี้ ยอมเปน ไปเพื่อความมักนอย ความสันโดษ
ความขัดเกลา ความกําจัดอาการที่นาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความ
เพียร โดยอเนกปริยาย ขาพระพุทธเจาขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูมี
พระภาคเจาจงทรงพระกรุณาโปรดอนุญาตการเปลือยกายแกภิกษุทั้งหลายดวย
เถิด พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกอนโมฆบุรษุ การ
กระทําของเธอนั้นไมสมควร. . . ดูกอ นโมฆบุรุษ ไฉนเธอจึงไดสมาทานการ
เปลือยกายที่พวกเดียรถียส มาทานเลา การกระทําของเธอนั้นไมเปนไปเพื่อ
ความเลื่อมใส ของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส. . . ครัน้ แลวทรงทําธรรมีกถารับสั่ง
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กะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงสมาทานการเปลือยกายที่
พวกเดียรถียส มาทาน รูปใดสมาทานตองอาบัติถุลลัจจัย.
สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งนุงผาคากรอง . . . รูปหนึ่งนุงผาเปลือกไม
กรอง . . . รูปหนึ่งนุงผาผลไมกรอง . . . รูปหนึ่งนุงผากัมพลทําดวยผมคน. . .รูป
หนึ่งนุงผากัมพลทําดวยขนสัตว. . . รูปหนึ่งนุงผาทําดวยปกนกเคา . . .รูปหนึ่งนุง
หนังเสือ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา แลวไดกราบทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาคเจาวา พระพุทธเจาขา พระผูมีพระภาคเจาทรงพรรณนาคุณแหงความมัก
นอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นาเลื่อมใส การไม
สะสม การปรารภความเพียรโดยอเนกปริยาย หนังเสือนี้ยอมเปนไปเพื่อความ
มักนอย ความสันโดษ ความขัคเกลา ความกําจัดอาการที่นาเลื่อมใส ความ
ไมสะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ขาพระพุทธเจาขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงพระกรุณาโปรดอนุญาตหนังเสือแกภิกษุทั้งหลายดวยเถิดพระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกอ นโมฆบุรุษ การกระทํา
ของเธอนั่นไมสมควร. . . ดูกอนโมฆบุรุษ ไฉนเธอจึงไดทรงหนังเสืออันเปน
ธงชัยของเดียรถียเลา การกระทําของเธอนั่นไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของ
ชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส . . . ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงทรงหนังเสืออันเปนธงชัยของเดียรถีย รูปใด
ทรง ตองอาบัติถุลลัจจัย.
สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งนุงผาทําดวยกานดอกรัก. . . รูปหนึ่งนุงผาทํา
ดวยเปลือกปอ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา แลวไดกราบทูลคํานี้แดพระผูมี
พระภาคเจาวา พระผูมีพระภาคเจาทรงพรรณนาคุณแหงความมักนอย ความ
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สันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นาเลื่อมใส การไมสะสม การ
ปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ผาทําดวยเปลือกปอนี้ ยอมเปนไปเพื่อ
ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นาเลื่อมไส
การไมสะสม การปรารภความเพียรโดยอเนกปริยาย ขาพระพุทธเจาขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงพระกรุณาโปรดอนุญาตผาทํา
ดวยเปลือกปอแกภิกษุทั้งหลายดวยเถิด พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกอนโมฆบุรุษ การกระทํา
ของเธอนั่นไมสมควร. . . ดูกอนโมฆบุรุษ ไฉนเธอจึงไดนุงผาทําดวยเปลือก
ปอเลา การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม
เลื่อมใส. . .ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย ภิกษุไมพึงนุงผาทําดวยเปลือกปอ รูปใดนุง ตองอาบัติทุกกฏ.
พระฉัพพัคคียทรงจีวรสีครามลวนเปนตน
[๑๖๙] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียทรงจีวรสีครามลวน ทรง
จีวรสีเหลืองลวน ทรงจีวรสีแดงลวน ทรงจีวรสีบานเย็นลวน ทรงจีวรสีดํา
ลวน ทรงจีวรสีแสดลวน ทรงจีวรสีชมพูลวน ทรงจีวรที่ไมตัดชาย ทรงจีวร
มีชายยาว ทรงจีวรมีชายเปนลายดอกไม ทรงจีวรมีชายเปนแผน สวมเสื้อ
สวมหมวก ทรงผาโพก ประชาชนพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา
เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้น แดพระผูมี
พระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสหามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงทรง
จีวรสีความลวน ไมพึงทรงจีวรสีเหลืองลวน ไมพึงทรงจีวรสีบานเย็นลวน
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ไมพึงทรงจีวรสีดําลวน ไมพึงทรงจีวรสีแสดลวน ไมพึงทรงจีวรสีชมพูลว น
ไมพึงทรงจีวรที่ไมตัดชาย ไมพึงทรงจีวรมีชายยาว ไมพึงทรงจีวรมีชายเปน
ลายดอกไม ไมพึงทรงจีวรมีชายเปนแผน ไมพึงสวมเสื้อ ไมพึงสวมหมวก
ไมพึงทรงผาโพก รูปใดทรง ตองอาบัติทุกกฏ.
เรื่องจีวรยังไมเกิดแกผูจําพรรษ
[๑๗๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายที่จําพรรษาแลว เมื่อจีวรยิ่ง
ไมเกิดขึ้น หลีกไปเสียบาง สึกเสียบาง ถึงมรณภาพบาง ปฏิญาณเปนสามเณร
บาง ปฏิญาณเปนผูบอกลาสิกขาบาง ปฏิญาณเปนผูตองอันเติมวัตถุบาง ปฏิญาณเปนผูวิกลจริตบาง ปฏิญาณเปนผูมีจิตฟุงสรางบาง ปฏิญาณเปนผูกระสับกระสายเพราะเวทนาบาง ปฏิญาณเปนผูถูกสงฆยกเสียฐานไมเห็นอาบัติบาง
ปฏิญาณเปนผูถูกสงฆยกเสียฐานไมทําคืนอาบัติบาง ปฏิญาณเปนผูถูกสงฆยก
เสียฐานไมสละคืนทิฏฐิอันลามกบาง ปฏิญาณเปนบัณเฑาะกบาง ปฏิญาณเปนคน
ลักเพศบาง ปฏิญาณเปนผูเขารีดเดียรถียบาง ปฏิญาณเปนสัตวดิรัจฉานบาง
ปฏิญาณเปนผูฆามารดาบาง ปฏิญาณเปนผูฆาบิดาบาง ปฏิญาณเปนผูฆา
พระอรหันตบาง ปฏิญาณเปนผูประทุษรายภิกษุณีบาง ปฏิญาณเปนผูทําลาย
สงฆบาง ปฏิญาณเปนผูทํารายพระศาสนาจนถึงหอพระโลหิตบาง ปฏิญาณเปน
อุภโตพยัญชนกบาง ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
พระผูมีพระภาคเจาตรัสแนะนํา ดังตอไปนี้:ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ในขอนี้ ภิกษุที่จําพรรษาแลว เมื่อจีวรยังไม
เกิดขึ้นหลีกไปเสีย เมื่อผูรับแทนที่สมควรมีอยู สงฆพึงให.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในขอนี้ ภิกษุที่จําพรรษาแลว เมื่อจีวร
ยังไมเกิดขึ้น สึกเสีย ถึงมรณภาพ ปฏิญาณเปนสามเณร ปฏิญาณเปนผูบอก
ลาสิกขา ปฏิญาณเปนผูตองอันเติมวัตถุ สงฆเปนเจาของ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในขอนี้ ภิกษุ ที่จําพรรษาแลว เมื่อจีวร
ยังไมเกิดขึ้น ปฏิญาณเปนผูวิกลจริต ปฏิญาณเปนผูมีจิตฟุงสราง ปฏิญาณ
เปนผูกระสับกระสายเพราะเวทนา ปฏิญาณเปนผูถูกสงฆยกเสียฐานไมเห็น
อาบัติ ปฏิญาณเปนผูถูกสงฆยกเสียฐานไมทําคืนอาบัติ ปฏิฌาณเปนผูถูกสงฆ
ยกเสียฐานไมสละคืนทิฏฐิอันลามก เมื่อผูรับแทนที่สมควรมีอยู สงฆพึงให
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในขอนี้ ภิกษุท่จี ําพรรษาแลว เมื่อจีวร
ยังไมเกิดขึ้น ปฏิญาณเปนบัณเฑาะก. . . ปฏิญาณเปนอุภโตพยัญชนก สงฆเปน
เจาของ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในขอนี้ ภิกษุที่จําพรรษาแลว เมื่อจีวร
เกิดขึ้นแลว แตยังไมทันไดแบงกัน หลีกไปเสีย เมื่อผูรับแทนที่สมควรมีอยู
สงฆพึงให.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในขอนี้ ภิกษุที่จําพรรษาแลว เมื่อจีวร
เกิดขึ้นแลว แตยังไมทันไดแบงกัน สึกเสีย ถึงมรณภาพ ปฏิญาณเปน
สามเณร ปฏิญาณเปนผูบอกลาสิกขา ปฏิญาณเปนผูตองอันเติมวัตถุ สงฆเปน
เจาของ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในขอนี้ ภิกษุที่จําพรรษาแลว เมื่อจีวร
เกิดขึ้นแตยังไมทันไดแบงกัน ปฏิญาณเปนผูวิกลจริต ปฏิญาณเปนผูมีจิตฟุง
สราง ปฏิญาณเปนผูกระสับกระสายเพราะเวทนา ปฏิญาณเปนผูถูกสงฆยกเสียฐานไมเห็นอาบัติ ปฏิญาณเปนผูถูกสงฆยกเสียฐานไมทําคืนอาบัติ ปฏิญาณ
เปนผูถูกสงฆยกเสียฐานไมสละคืนทิฏฐิอันลามก เมื่อผูรับแทนที่สมควรมีอยู
สงฆพึงให.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในขอตน ภิกษุที่จําพรรษาแลว เมือ่ จีวร
เกิดขึ้นแลว แตยังไมทันไดแบงกัน ปฏิญาณเปนบัณเฑาะก . . . ปฏิญาณเปน
อุภโตพยัญชนก สงฆเปนเจาของ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในขอนี้ เมื่อจีวรยังไมเกิดขึ้นแกภิกษุทั้ง
หลายที่จําพรรษาแลว สงฆแตกกัน คนทั้งหลายในถิ่นนั้น ถวายน้ําในฝาย
หนึ่ง ถวายจีวรในฝายหนึ่ง ดวยเปลงวาจาวา ขาพเจาถวายแกสงฆ นั่นเปน
ของสงฆฝายเดียว.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในขอนี้ เมื่อจีวรยังไมเกิดขึ้นแกภิกษุทั้ง
หลายที่จําพรรษาแลว สงฆแตกกัน คนทังหลายในถิ่นนั้น ถวายน้ําในฝาย
หนึ่ง ถวายจีวรในฝายนั้นเหมือนกัน ดวยเปลงวาจาวา ขาพเจาถวายแกสงฆ
นั่นเปนของสงฆฝายเดียว.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในขอนี้ เมื่อจีวรยังไมเกิดขึ้นแกภิกษุทั้ง
หลายที่จําพรรษาแลว สงฆแตกกัน ทานทั้งหลายในถิ่นนั้น ถวายน้ําในฝาย
หนึ่ง ถวายจีวรในฝายหนึ่ง ดวยเปลงวาจาวา ขาพเจาถวายฝายหนึ่ง นั่นเปน
ของเฉพาะฝายหนึ่ง.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในขอนี้ เมื่อจีวรยังไมเกิดขึ้นแกภิกษุทั้ง
หลายที่จําพรรษา สงฆแตกกัน ในทั้งหลายในถิ่นนั้น ถวายน้ําในฝายหนึ่ง
ถวายจีวรในฝายนั้นเหมือนกัน ดวยเปลงวาจาวา ขาพเจาถวายแกฝายหนึ่ง
นั่นเปนของเฉพาะฝายหนึ่ง.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในขอนี้ เมื่อจีวรเกิดขึ้นแลวแกภิกษุทั้ง
หลายที่จําพรรษา แตยังมิทันไดแบง สงฆแตกกัน พึงแบงสวนใหภิกษุทุกรูป
เทา ๆ กัน.
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เรื่องพระเรวตเถระฝากจีวร
[๑๗๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ทานพระเรวตะฝากจีวรแกภิกษุรูปหนึ่งไป
ถวายทานพระสารีบุตร ดวยสั่งวา จงถวายจีวรผืนนี้แกพระเถระ ในระหวาง
ทางภิกษุรูปนั้นจึงไดถือเอาจีวรนั้นเสีย เพราะวิสาสะตอทานพระเรวตะ.
กาลตอมา ทานพระเรวตะมาพบทานพระสารีบุตร จึงเรียนถามวา
ผมฝากจีวรมาถวายพระเถระ ๆ ไดรับจีวรนั้นแลวหรือ ขอรับ ?
ทานพระสารีบุตรตอบวา ผมยังไมเห็นจีวรนั้นเลย.
ทานพระเรวตะจึงไดถามภิกษุรูปนั้นวา อาวุโส ผมฝากจีวรมาแกทาน
ใหถวายพระเถระ ไหนจีวรนั้น ?
ภิกษุนั้นตอบวา ผมไดถือเอาจีวรนั้นเสีย เพราะวิสาสะตอทาน ขอรับ.
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสแนะนํา ดังตอไปนี้:เรื่องถือวิสาสะ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในขอนี้ ภิกษุฝากจีวรแกภิกษุไปดวยสง
วา จงใหจีวรผืนนี้แกภิกษุมีชื่อนี้ ภิกษุผูรับฝากถือเอาเสียในระหวางทางเพราะ
วิสาสะตอผูฝาก ชื่อวาถือเอาถูกตอง ถือเอาเสียเพราะวิสาสะตอผูรับ ชื่อวาถือ
เอาไมถูกตอง.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในขอนี้ ภิกษุฝากจีวรแกภิกษุไปดวยสั่ง
วา จงใหจีวรผืนนี้แกภิกษุมีชื่อนี้ ภิกษุผูรับฝากถือเอาเสียในระหวางทาง
เพราะวิสาสะตอผูรับ ชือ่ วาถือเอาไมถูกตอง ถือเอาเสียเพราะวิสาสะตอผูฝาก
ชื่อวาถือเอาถูกตอง.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในขอนี้ ภิกษุฝากจีวรแกภิกษุไปดวยสั่งวา
จงใหจีวรผืนนี้แกภิกษุมีชื่อนี้ ภิกษุผูรบั ฝากทราบขาวในระหวางทางวา ผูฝ าก
ถึงมรณภาพเสียแลว จึงอธิษฐานเปนจีวรมรดกของภิกษุผูฝาก ชื่อวาอธิษฐาน
ถูกตองแลว ถือเอาเสียเพราะวิสาสะตอผูรับ ชื่อวาถือเอาไมถูกตอง.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในชื่อนี้ ภิกษุฝากจีวรแกภิกษุไปดวยสั่งวา
จงใหัจีวรผืนนี้แกภิกษุมีชื่อนี้ ภิกษุผูรับฝากทราบขาวในระหวางทางวา ผูร ับ
ถึงมรณภาพเสียแลว จึงอธิษฐานเปนจีวรมรดกของผูรับ ชือ่ วาอธิษฐานไมถูก
ตอง ถือเอาเสียเพราะวิสาสะตอผูฝาก ชื่อวาถือเอาถูกตอง.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในขอนี้ ภิกษุฝากจีวรแกภิกษุไปดวยสั่ง
วา จงใหจีวรผืนนี้แกภิกษุมีชื่อนี้ ภิกษุผูรับฝากทราบขาวในระหวางทางวา
ทั้งสองรูปถึงมรณภาพเสียแลว จึงอธิษฐานเปนมรดกของผูฝาก ชื่อวาอธิษฐาน
ถูกตอง อธิษฐานเปนจีวรมรดกของผูรับ ชื่อวาอธิษฐานไมถูกตอง.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในขอนี้ ภิกษุฝากจีวรแกภิกษุไปดวยสั่งวา
ฉันใหจีวร ผืนนี้แกภิกษุมีชื่อนี้ ภิกษุผูรับฝากถือเอาเสียในระหวางทาง
เพราะวิสาสะตอผูฝาก ชื่อวาถือเอาไมถูกตอง ถือเอาเสียเพราะวิสาสะตอผูรับ
ชื่อวาถือเอาถูกตอง.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในขอนี้ ภิกษุฝากจีวรแกภิกษุไปดวยสั่งวา
ฉันใหจีวรผืนนี้แกภิกษุมีชื่อนี้ ภิกษุผูรับฝากถือเอาเสียในระหวางทาง เพราะ
วิสาสะตอผูรับ ชื่อวาถือเอาถูกตอง ถือเอาเสียเพราะวิสาสะตอผูฝาก ชื่อวาถือ
เอาไมถูกตอง.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในขอนี้ ภิกษุฝากจีวรแกภิกษุไปดวยสั่งวา
ฉันใหจีวรผืนนี้แกภิกษุมีชื่อนี้ ภิกษุผูรับฝากทราบขาวในระหวางทางวา ผูฝาก
ถึงมรณภาพเสียแลว จึงอธิษฐานเปนจีวรมรดกของผูฝาก ชือ่ วาอธิษฐานไมถูก
ตอง ถือเอาเสียเพราะวิสาสะตอผูรับ ชื่อวาถือเอาถูกตอง.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในขอนี้ ภิกษุฝากจีวรแกภิกษุไปดวยสั่งวา
ฉันใหจีวรผืนนี้แกภิกษุมีชื่อนี้ ภิกษุผูรับฝากทราบขาวในระหวางทางวา ผูรับ
ถึงมรณภาพเสียแลว จึงอธิษฐานเปนจีวรมรดกของผูรับ ชื่อวาอธิษฐานถูกตอง
ถือเอาเสียเพราะวิสาสะตอผูฝาก ชื่อวาถือเอาไมถูกตอง.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในขอนี้ ภิกษุฝากจีวรแกภิกษุไปดวยสั่งวา
ฉันใหจีวรผืนนี้แกภิกษุมีชื่อนี้ ภิกษุผูรับฝากทราบขาวในระหวางทางวา ทั้ง
สองรูปถึงมรณภาพเสียแลว จึงอธิฐานเปนจีวรมรดกของผูฝากชื่อวาอธิษฐาน
ไมถูกตอง อธิษฐานเปนจีวรมรดกของผูรับ ชื่อวาอธิษฐานถูกตอง.
จีวรทีเ่ กิดขึ้นมี ๘ มาติกา
[๑๗๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มาติกาเพื่อจีวรเกิดขึ้นนี้ มี ๘ ศีล:๑. ถวายแกสีมา.
๒. ถวายตามกติกา.
๓. ถวายในสถานที่จัดภิกษา.
๔. ถวายแกสงฆ.
๕. ถวายแกอุภโตสงฆ
๖. ถวายแกสงฆผูจําพรรษาแลว.
๗. ถวายเจาะจง.
๘. ถวายแกบุคคล.
ที่ชื่อวา ถวายแกสีมา คือ ภิกษุมีจํานวนเทาใดอยูภายในสีมา ภิกษุ
เหลานั้นพึงแบงกัน.
ที่ชื่อวา ถวายตามติกา คือ วัดมีหลายแหง ยอมใหมีลาภเสมอกัน
เมื่อทายกถวายในวัดหนึ่ง ชื่อวาเปนอันถวายทุกวัด.
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ที่ชื่อวา ถวายในสถานที่จัดภิกษา คือถวายในสถานที่ ๆ ทายกทํา
ลักการะประจําแกสงฆ.
ที่ชื่อวา ถวายแกสงฆ คือ สงฆอยูพรอมหนากันแบง.
ที่ชื่อวา ถวายแกอุภโตสงฆ คือ แมมีภิกษุมากมีภิกษุณีรูปเดียว ก็
พึงใหฝายละครึ่ง แมมีภกิ ษุณีมาก มีภิกษุรูปเดียว ก็พึงใหฝายละครึ่ง.
ที่ชื่อวา ถวายแกสงฆผูจําพรรษาแลว คือภิกษุมีจํานวนเทาใด จําพรรษาอยูในอาวาสนั้น ภิกษุเหลานั้นพึงแบงกัน.
ที่ชื่อวา ถวายเจาะจง คือ ถวายเฉพาะยาคู ภัตาหารของควรเคี้ยว
จีวร เสนาสนะ หรือเภสัช.
ที่ชื่อวา ถวายแกบุคคล คือ ถวายดวยวาจาวา ขาพเจาถวายจีวรผืนนี้
แกภิกษุมีชื่อนี้.
จีวรขันธกะที่ ๘ จบ
ในขัมธกะ มี ๙๖ เรื่อง
หัวขอประจําขันธกะ
[๑๗๓] ๑. เรื่องคนมั่งมีชาวพระนครราชคฤห เห็นหญิงงามเมืองใน
พระนครเวสาถี กลับมาพระนครราชคฤห แลวกราบทูลเรื่องนั้นใหพระราชา
ทรงทราบ ๒. เรื่องบุตรชายของนางสาลวาดี ซึ่งภายหลังเปนโอรสของเจาชาย
อภัยเพราะเหตุที่ยังมีชีวิต เจาชายจึงประทานชื่อวาชีวก ๓. เรื่องชีวกเดินทาง
ไปเมืองตักกสิลา เรียนวิชาแพทยสําเร็จเปนหมอใหญไดรักษาโรค ซึ่งเปนอยู
ถึง ๗ ป หายดวยการใหนัตถุยา ๔. เรือ่ งรักษาโรคริดสีดวงงอกของพระเจาพิมพิ-
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สารหายดวยการทายา ๕. เรื่องพระราชทานตําแหนงแพทยหลวงประจําพระองค
พระสนม นางกํานัล พระพุทธเจาและพระสงฆ ๖. เรื่องรักษาเศรษฐีชาวพระนคร
ราชคฤห ๗. เรื่องรักษาเนื้องอกในลําไส ๘. เรื่องรักษาโรคสําคัญของพระเจา
จัณฑปชโชตหายดวยใหเสวยพระโอสถผสมเปรียงไดรับพระราชทานผาคูสิไวยกะเปนรางวัล ๙. เรื่องสรงพระกายของพระผูมีพระภาคเจา ซึ่งหมักหมมดวยสิ่ง
อันเปนโทษใหสดชื่น ๑๐ . หมอชีวกทูลถวายพระโอสถ ๓๐. ครั้ง โดยอบกาน
อุบล ๓ กานดวยยา ๑๐. เมื่อพระตถาคตมีพระกายเปนปกติแลว หมอชีวกทูล
ขอประทานพร ๑๒. ทรงรับผาคูสิไวยกะ ๑๓. พระพุทธานุญาตจีวรที่คฤหัสถ
ถวาย ๑๔. เรื่องจีวรบังเกิดมากในพระนครราชคฤห ๑๕. เรื่องพระพุทธานุญาต
ผาปาวาร ผาไหม ผาโกเชาว ๑๖. เรือ่ งผากัมพลมีราคากึ่งกาสี ๑๗. เรื่องผา
ชนิดดี ชนิดเลว ทรงสรรเสริญความสันโดษ ๑๘. เรื่องคอยและไมคอย และ
กอนและหลังและพรอมกันทํากติกากันไว ๑๙. เรื่องทายกนําจีวรกลับคืนไป ๒๐.
เรื่องสมมติเรือนคลัง ๒๑. เรื่องรักษาผาในเรือนคลัง ๒๒. เรื่องสั่งยายเจาหนา
ที่รักษาเรือนคลัง ๒๓. เรือ่ งจีวรบังเกิดมาก ๒๔. เรื่องแจกกันสงเสียงโกลาหล
๒๕. เรื่องจะแบงกันอยางไร ๒๖. เรือ่ งจะใหแบงกันอยางไร ๒๗. เรื่องแลกสวน
ของตน ๒๘. เรื่องใหสว นพิเศษ ๒๙. เรื่องจะใหสวนจีวรอยางไร ๓๐. เรื่องยอม
จีวรดวยโคมัย ๓๑. เรื่องยอมดวยน้ําเย็นและน้ํารอน ๓๒. เรื่องน้ํายอมลน ๓๓.
เรื่องไมรูวาน้ํายอมสุกหรือไมสุก ๓๔. เรื่องยกหมอน้ํายอมลง ๓๕. เรื่องไมมี
ภาชนะยอม ๓๖. เรื่องขยําจีวรในถาด ๓๗. เรื่องตากจีวรบนพื้นดิน ๓๘. เรือ่ ง
ปลวกกัด ๓๙. เรื่องตากจีวรตรงกลาง ๔๐. ชายจีวรชํารุด ๔๑. เรื่องน้ํายอมหยด
ออกชายเดียว ๔๒. เรื่องจีวรแข็ง ๔๓. เรืองจีวรกระดาง ๔๔. เรื่องใชจีวรไมไดตัด
๔๕. เรื่องตัดจีวรตามแบบคันนา ๔๖. เรื่องพระผูมีพระภาคเจาทอดพระเนตร
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เห็นพวกภิกษุแบกหอจีวร ๔๗. เรื่องพระศากยมุนีทรงทูตลองอนุญาตผา ๓ ผืน
๔๘. เรื่องพระฉัพพัคคียทรงอดิเรกจีวรสํารับอื่นเขาบาน ๔๙. เรื่องอดิเรกจีวร
เกิดขึ้น ๕๐. เรื่องอันตรวาสกขาดทะลุ ๕๑. เรื่องฝนตกพรอมกัน ทวีป ๕๒.
เรื่องนางวิสาขาขอประทานพร เพื่อถวายผาอาบน้ําฝน อาคันทุกภัต คมิกภัต
คิลานภัต คิลานุปฏฐากภัต เภสัช ยาคูประจํา และถวายอุทกสาฎกแกภิกษุณีสงฆ
๕๓. เรื่องฉันโภชนะประณีต ๕๔. เรื่องผาปูนั่งเล็กเกินไป ๕๕. เรื่องฝดาษหรือ
อีสุกอีใส ๕๖. เรื่องผาเช็ดหนา เช็ดปาก ๕๗. เรื่องผาเปลือกไม ๕๘. เรื่องไตร
จีวรบริบูรณ ๕๙. เรื่องอธิษฐาน ๖๐. เรื่องจีวรขนาดเล็กเทาไรควรวิกัป ๖๑.
เรื่องผาอุตราสงคที่ทําดวยผาบังสุกุลหนัก ๖๒. เรื่องชายสังฆาฏิไมเสมอกัน ๖๓.
เรื่องดายลุย ๖๔. เรื่องแผนผาสังฆาฏิลุย ๖๕. เรือ่ งผาไมพอ ๖๖. เรื่องผาดาม
๖๗. เรื่องจีวรเกิดขึ้นมาก ๖๘. เรื่องเก็บจีวรไวในวิหารอันธวัน ๖๙. เรื่องเผลอ
สติ ๗๐. ภิกษุรูปเดียวจําพรรษา ๗๑. เรื่องภิกษุอยูรูปเดียวตลอดฤดูกาล
๗๒. เรื่องพระเถระสองพี่นอง ๗๓. เรื่องภิกษุ ๓ รูป จําพรรษาในพระนคร
ราชคฤห ๗๔. เรื่องพระอุปนันทะจําพรรษาแลวไปวัดใกลบาน ไดรับสวนแบง
แลวกลับมาพระนครสาวัตถีตามเดิม ๗๕. เรื่องพระอุปนันทะจําพรรษา ๒ วัด
๗๖. เรื่องภิกษุอาพาธเปนโรคทองรวง ๗๗. เรื่องภิกษุอาพาธ ๗๘. เรื่องภิกษุ
และ6สามเณร ๒ รูป อาพาธ ๗๙. เรือ่ งเปลือยกาย ๘๐. เรื่องนุงผาคากรอง
๘๑. เรื่องนุงผาเปลือกไมกรอง ๘๒. เรื่องนุงผาผลไมกรอง ๘๓. เรื่องนุงผา
กัมพลทําดวยผมคน ๘๔. เรื่องนุงผากัมพลทําดวยขนสัตว ๘๕. เรื่องนุงผา
กัมพลทําดวยขนปกนกเคา ๘๖. เรื่องนุงหนังเสือ ๘๗ เรื่องนุงผาทําดวยกาน
ดอกรัก ๘๘. เรื่องนุงผาทําดวยเปลือกปอ ๘๙. เรื่องทรงจีวรสีลวน ๆ คือ ลีคราม
สีแดง สีบานเย็น สีสด สีชมพู ทรงจีวรไมตัดชาย มีชายยาว มีชายเปน

พระวินัยปฎก มหาวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาที่ 319

ลายดอกไม มีชายเปนแผน สวมเสื้อ สวมหมวก ใชผาโพกศีรษะ ๙๐. เรือ่ ง
จีวรยังไมเกิดขึ้น ภิกษุหลีกไปเสีย ๙๑. เรื่องสงฆแตกกัน ๙๒. เรื่องถวายจีวร
แกสงฆในฝายหนึ่ง ๙๓. เรื่องทานพระเรวตะฝากจีวร ๙๔. เรื่องถือวิสาสะ
๙๕. เรื่องอธิษฐาน ๙๖. เรื่องมาติกาของจีวร ๘ ขอ.
อรรถกถาจีวรขันธกะ
เรื่องหมอชีวก
วินิจฉัยในจีวรขันธกะ พึงทราบดังนี้:บทวา ปทกฺขา ไดแก เฉียบแหลม คือ ฉลาด.
บทวา อภิสฏา ไดแก ไปหา.
ถามวา ชนเหลาไรไปหา ?
ตอบวา พวกมนุษยผูมีความตองการ.
ก็พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา อตฺถิกาน อตฺถิกาน มนุสสฺ าน ดังนี้
เพราะทรงใชฉัฏฐีวิภัตติ ในอรรถแหงตติยาวิภัตติ.
หลายบทวา ปฺาสาย จ รตฺตึ คจฺฉติ มีความวา นางอัมพปาลี
คณิกาถือเอาทรัพย ๕๐ กหาปณะแลวไปคืนหนึ่ง ๆ.
บทวา เนคโม ไดแก หมูกุฎมพี.
ขอวา สาลวติ กุมารึ คณิก วุฏาเปสิ มีความวา ทวยนาครให
ทรัพยสองแสน พระราชาพระราชทานสามแสน และแดงกําหนดอารามอุทยาน
และพาหนะเปนตนตน อยางอื่นแลว ใหนางสาลวดีรับรอง อธิบายวา ทรงตั้งไว
ในตําแหนงนางนครโสภิณี.
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หลายบทวา ปฏิสเตน จ รตฺติ คจฺฉติ มีความวา ไปอยูรวมกัน
คืนละ ๑๐๐ กหาปณะ.
สองบทวา คิลาน ปฏิเวเทยฺย มีความวา เราพึงใหทราบความ
ที่เราเปนคนเจ็บ.
บทวา กตฺตรสุปฺเป ไดแก กระดังเกา.
บทวา ทิสาปาโมกฺโข มีความวา เปนคนที่มีชื่อเสียง คือเปน
ใหญ มีคนรูจ ักทั่วทุกทิศ.
เพราะเหตุไร ? ชีวกจึงถามวา ขาแตสมมติเทพ ใครเปนมารดาของ
หยอมฉัน ?
ไดยินวา เด็กหลวงเหลาอื่น ซึ่งเลนอยูดวยกัน เมื่อเกิดทะเลาะกัน
ขึ้น ยอมกลาวกะชีวกนั้นวา เจาลูกไมมีแม ไมมีพอ.
เหมือนอยางวา ในงานมหรสพเปนตน ญาติทั้งหลายมีน้ําและปา
เปนตน ยอมสงของขวัญบางสิ่งบางอยาง ไปใหแกเด็กเหลาอื่นฉันใด ใครจะ
สงของขวัญไร ๆ ไปใหแกชีวกนั้น ฉันนั้น หามิได เพราะเหตุนั้น เขาคํานึงถึง
เหตุทั้งปวงนั้นแลว เพื่อทราบวา เราเปนผูไมมีแมแนหรือหนอ ? จึงทูลถามวา
ขาแตสมมติเทพ ใครเปนมารดา ใครเปนบิดาของหมอมฉัน ?
สองบทวา ยนฺนนู าห สิปฺป มีความวา ชีวกคิดวา อยากระนั้น
เลย เราพึงศึกษาศิลปะทางแพทยเถิด.
ไดยินวา เขาไดมีความรําพึงอยางนี้วา หัตถิศิลปะและอัศวศิลปะ
เปนตนเหลานี้แล เนื่องดวยเบียดเบียนผูอื่น. ศิลปะทางแพทยมีเมตตาเปน
สวนเบื้องตน เนื่องดวยประโยชนเกื้อกูลแกสัตวทั้งหลาย เพราะฉะนั้น เขา
จึงหมายเอาเฉพาะศิลปะทางแพทย คิดวา อยางกระนั้นเลย เราพึงศึกษาศิลปะเถิด.
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อีกอยางหนึ่ง นับแตกัลปนี้ไปแสนกัลป ชีวกนี้ไดเห็นแพทยผูเปน
อุปฏฐากของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวาปทุมุตตระ ซึ่งมีคุณแผไปใน
ภายในบริษัททั้งสี่วา หมอนี้เปนพุทธอุปฏฐาก จึงคิดวา ทําอยางไรหนอ เรา
จะพึงถึงฐานันดรเชนนี้บา ง ? แลวถวายทานแกภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปน
ประมุขตลอด ๗ วัน ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว ไดกระทําความ
ปรารถนาวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ในอนาคตกาล ขาพระองคพึงเปน
พุทธอุปฏฐากบาง เหมือนอยางหมอคนโนน เปนอุปฏฐากของพระองคเถิด.
ชีวกนั้น ผูแมอันความปรารถนาเดิมนั้นเตือนใจอยู จึงหมายเอา
เฉพาะศิลปะทางแพทย คิดวา อยากระนั้นเลย เราพึงศึกษาศิลปะเถิด.
ก็ในสมัยนั้น พวกพอคาชาวเมืองตักกสิลา ไดไปเพื่อเฝาอภัยราชกุมาร
ชีวกถามพอคาเหลานั้นวา พวกทานมาจากไหน ?
เขาไดตอบวา มาจากเมืองตักกสิลา.
จึงถามวา ในเมืองนั้นมีอาจารยผูสอนศิลปะทางแพทยไหม ?
ไดฟงวา เออ กุมาร แพทยผูเปนทิศาปาโมกข อาศัยอยูในเมือง
ตักกสิลา.
จึงสั่งวา ถากระนัน้ เวลาที่ทานจะไป ทานพึงบอกเราดวย.
พอคาเหลานั้น ไดกระทําตามสั่ง. เขาไมทูลลาพระบิดา ไดไปเมือง
ตักกสิลากับพอคาเหลานั้น. ดวยเหตุนั้น พระธรรมสังคาหกาจารยจึงกลาว
ไมทูลลาอภัยราชกุมาร เปนอาทิ.
หลายบทวา อิจฺฉามห อาจริย สิปฺป สิกขฺ ติ ุ มีความวา ไดยิน
วา แพทยนนั้ เห็นเขาเขาไปหาอยู.
จึงถามวา พอ เปนใครกัน ?
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เขาตอบวา ผมเปนนัดดาของพระเจาพิมพิสารมหารราช เปนบุตร
ของอภัยราชกุมาร
แพทยถามวา ก็เหตุไรเลา พอจึงมาที่นี่ ?
ลําดับนั้น เขาจึงตอบวา เพื่อศึกษาศิลปะในสํานักของทาน. แลว
กลาววา ทานอาจารย ผมอยากศึกษาศิลปะ.
ขอวา พหฺุจ คณฺหาติ มีความวา ศิษยเหลาอื่นมีขัตติราชกุมาร
เปนตน ใหทรัพยแกอาจารยแลว ไมกระทําการงานไร ๆ ศึกษาแตศิลปะเทา
นั้นฉันใด, ชีวกนั้นหาไดกระทําฉันนั้นไม. สวนเขาไมไหทรัพยไร ๆ เปน
อยางธัมมันตวาสิก กระทําการงานของอุปชฌาย ในเวลาหนึ่ง ศึกษาในเวลา
หนึ่งเทานั้น แมเมื่อเปนอยางนั้น กุลบุตรผูสมบูรณดวยอภินิหาร เพราะตน
เปนผูมีปญญา ยอมเรียนไดมาก เรียนไดเร็ว ยอมจําทรงไวดี ทั้งศิลปะที่
ขาเรียนแลว ยอมไมหลงลืม.
วินิจฉัยยินดีวา สตฺต จ เม วสฺสานิ อธิยนฺตสฺส นยิมสฺส
สิปฺปสฺส อนฺโต ปฺายติ นี้ พึงทราบดังนี้:ไดยินวา เพียง ๗ ป ชีวกนี้เรียนแพทยศิลปะจบเทาที่อาจารยรูทั้ง
หมด ซึ่งศิษยเหลาอื่นเรียนถึง ๑๖ ป.
ฝายทาวสักกเทวราชไดมีพระรําพึงอยางนี้วา ชีวกนี้จักเปนอุปฏฐาก
มีความคุนเคยอยางยอดของพระพุทธเจา เอาเถิด เราจะใหเขาศึกษาการประกอบยา. จึงเขาสิงในสรีระของอาจารย ใหชีวกนัน้ ศึกษาการประกอบยา โดย
วิธีที่แพทยสามารถรักษาโรคไมมีสวนเหลือยกเวนวิบากของกรรมเสีย ใหหาย
ดวยการประกอบยาขนานเดียวเทานั้น.
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สวนเขาสําคัญวา เราเรียนในสํานักอาจารย เพราะฉะนั้น พอทาว
สุกกะปลอยดวยทรงดําริวา บัดนี้ชีวกสามารถเพื่อเยียวยาได เขาจึงติดอยางนั้น
แลวถามอาจารย.
สวนอาจารยทราบดีวา ชีวกนี้ไมไดเรียนศิลปะดวยอานุภาพของเรา
เรียนดวยอานุภาพของเทวดา จึงกลาวคําเปนตนวา เตนหิ ภเณ.
สามบทวา สมนฺตา โยชน อาหิณฺฑนฺโต มีความวา ออกทาง
ประตูดานหนึ่ง ๆ วันละประตู เที่ยวไปตลอด ๔ วัน.
สามบทวา ปริตฺต ปาเถยฺย อทาสิ มีความวา ไดใหเสบียงมีประมาณนอย.
เพราะเหตุไร ?
ไดยินวา แพทยาจารยนั้น ไดมีความวิตกอยางนี้วา ชีวกนี้เปนบุตร
ของมหาสกุล พอไปถึงเทานั้น จักไดสักการะใหญ จากสํานักบิดาและปู
เหตุนั้น เขาจักไมรูคุณของเราหรือของศิลปะ แตเขาสิ้นเสบียงในกลางทางแลว
จักตองใชศิลป แลวจักรูค ุณของเราและของศิลปะแนแท เพราะเหตุนั้น จึง
ใหเสบียงแตนอย.
บทวา ปสเทน คือ ฟายมือหนึ่ง.
บทวา ปจุนา คือ ปุยฝาย.
บทวา ยตฺร หิ นาม คือชื่อใด ?
บทวา กิมฺปมาย ตัคบทเปน กิมฺป เม อย.
สามบทวา สพฺพาลงการ ตุยฺห โหตุ มีความวา ไดยินวาพระ
ราชาทรงดําริวา หากวา หมอชีวกจักถือเอาเครื่องประดับทั้งปวงนี้ไซร เรา
จักตั้งเขาในตําแหนงพอประมาณ หากวา เขาจักไมรับเอาไซร เราจักตั้งเขา
ใหเปนคนสนิทภายในวัง ดังนี้ จึงตรัสอยางนั้น.
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อภัยราชกุมารก็ดี พวกนางระบําทั้งหลายก็ดี บังเกิดความคิดวา ไฉน
หนอ ชีวกจะไมพึงถือเอา ? ถึงเขาก็เหมือนจะทราบความคิดของชนเหลานั้น
จึงกราบทูลวา ขาแตสมมติเทพ นี้เปนเครื่องประดับของอัยยิกาหมอนฉัน อัน
เครื่องประดับนี้ ไมสมควรที่หมอมฉันจะรับไว ดังนี้แลว กราบทูลวา อล เทว
เปนอาทิ.
พระราชาทรงเลื่อมใส พระราชทานเรือนอันพรอมสรรพดวยเครื่อง
ประดับทั้งปวง สวนอัมพวัน บานมีสวยแสนหนึ่งประจําป และสักการะใหญ
แลวตรัสดําเปนตนวา เตนหิ ภเณ.
หลายบทวา อธิการ เม เทโว สรตุ มีความวา ขอจงทรงระลึก
ถึงอุปการะแหงกิจการที่หมอมฉันไดทําไว.
สองบทวา สีสจฺฉวึ อุปฺปาเฏตฺวา ไดแก ถลกหนังศีรษะ.
สองบทวา สิพฺพินึ วินาเมตฺวา ไดแก เปดรอยประสาน.
ถามวา เพราะเหตุไร หมอชีวกจึงกลาววา คฤหบดี ทานอาจหรือ ?
ตอบวา หมอชีวกทราบวา ไดยินวา สมองศีรษะยอมไมอยูที่ได
เพราะการผลัดเปลี่ยนอิรยิ าบถ, แตเมื่อเศรษฐีนั้นนอนนิ่ง ไมกระเทือน ๓
สัปดาหะ สองศีรษะจักอยูที่ได ดังนี้ แลวคิดวา อยากระนั้นเลย เศรษฐี
พึงปฏิญญาขางละ ๗ เดือน ๆ แตพึงนอนเพียงขางละ ๗ วัน ๆ จึงกลาวอยาง
นั้น.
ดวยเหตุนั้นแล หมอชีวกจึงกลาวขางหนาวา ก็แตวา ทานอันเรารู
แลว โดยทันทีทีเดียว.
หลายบทวา นาห อาจริย สกฺโกมิ มีความวา ไดยินวา ความ
เรารอนใหญ บังเกิดขึ้นในสรีระของเศรษฐีนั้น, เพราะเหตุนั้น เขาจึงกลาว
อยางนั้น .
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สองบทวา ตีหิ สตฺตาเหน คือ ๓ ขาง ๆ ละสัปดาหะหนึ่ง.
สองบทวา ชน อุสฺสาเรตฺวา คือ ใหไลคนออกไปเสีย.
เรื่องพระเจาจัณฑปชโชต
สามบทวา เชคุจฺฉ เม สปฺป มีความวา ไดยินวา พระราชานี้
มีกําเนิดแหงแมลงปอง, เนยไสเปนยาและเปนของปฏิกูลของแสลงปองทั้งหลาย
เพราะกําจัดพิษแมลงปองเสีย; เพราะฉะนั้น ทาวเธอจึงรับสั่งอยางนั้น.
สองบทวา อุทฺเทก ทสฺสุติ คือ จักใหอาเจียน.
สองบทวา ปฺาสโยชนิกา โหติ มีความวา ชางพังชื่อภัททวติกา
เปนพาหนะสามารถเดินทางได ๕๐ โยชน.
แตพระราชานั้นจะมีแตชางพังอยางเดียวเทานั้นหามิได, ถึงชางพลาย
ชื่อวานาฬาคิรี ยอมเดินทางได ๑๐๐ โยชน. มา ๒ ตัว คือเวลุกัณณะตัวหนึ่ง
มุญชเกสะตัวหนึ่ง ยอมเดินทางได ๑๒๐ โยชน. ทาสชื่อกากะ ยอมเดินทาง
ได ๖๐ โยชน.
ไดยินวา เมื่อพระพุทธเจายังไมบังเกิดขึ้น วันหนึ่งเมื่อกุลบุตร ผู
หนึ่งนั่งเพื่อจะบริโภค พระปจเจกพุทธเจายืนอยูที่ประตูแลวไดไปเสีย. บุรุษ
คนหนึ่ง บอกแกกุลบุตรนั้นวา พระปจเจกพระพุทธเจามาแลวไปเสียแลว.
กุลบุตรนั้นไดฟงจึงบอกวา ทานจงไป, จงนําบาตรมาโดยเร็ว ดังนี้ ใหนาํ
บาตรมาแลว ใหภัตที่เตรียมไวสําหรับตนทั้งหมดสงไป.
บุรุษนอกนี้ นําบาตรนั้นสงไปถึงมือของพระปจเจกพุทธเจาแลวได
กระทําความปรารถนาวา ขาแตทานผูเจริญ ดวยประกอบความขวนขวายทาง
กาย ที่ขาพเจากระทําแกทานนี้ ขาพเจาเกิดในที่ไร ๆ ขอจงเปนผูพรอมมูล
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ดวยพาหนะเถิด. บุรุษนัน้ เกิดเปนพระราชา ทรงพระนามวาจัณฑปชโชตนี้
ในบัดนี้, ความสมบูรณดวยพาหนะนี้ มีดวยความปรารถนานั้น.
สามบทวา นเขน เภสชฺช โอลุมฺเปตฺวา คือ แทรกยาลงดวยเล็บ,
อธิบายวา ใส.
สองบทวา สปฺป ปาเยตฺวา คือ ใหดื่มเนยใสดวย บอกวิธีจัด
อาหารแกนางบําเรอทั้งหลายดวย.
บทวา นิจฺฉาเรสิ ไดแก ถายแลว.
ผาอวมงคลซึ่งเขาทิ้งเสียที่ปาชาในอุตตรกุรุทวีป ชื่อผาสิเวยยกะ. ไดยิน
วา มนุษยทงั้ หลายในทวีปนั้น เอาผานั้นนั่นแลหอหุมคนตายแลวทั้งเสีย. นก
หัสดีลิงคทั้งหลาย กําหนดหอคนทายนั้นวา ชิ้นเนื้อ แลวเฉี่ยวนําไปวางที่ยอด
เขาหิมพานต เปลื้องผาออกแลวกิน. ครั้งนั้นพวกพรานไพรพบผาเขาแลวนํา
มาถวายพระราชา. ผาสิเวยยกะเปนของที่พระเจาจัณฑปชโชตทรงไดแลวดวย
ประการอยางนี้.
อาจารยบางเหลากลาววา หญิงผูฉลาดในแควนสีวี ฟนดายดวยขน
สัตว ๓ เสน, ผาสิเวยยกะนั้น เปนผาที่ทอดวยดายนั้น ดังนี้
วาดวยทรงอนุญาตผาปาวารเปนตน
บทวา สิเนเหถ มีความวา ก็พระกายของพระผูมีพระภาคเจาเศรา
หมองหรือไมเศราหมอง. เพราะวา เทวดาทั้งหลาย ยอมแทรกทิพยโอชาใน
อาหารของพระผูมีพระภาคเจาทุกเมื่อ, ก็แตวา น้าํ ยางยอมยังโทษทั้งหลายให
ชุมแชอยูในพระสรีระทั้งสิ้น. ยอมกระทําเสนเอ็นทั้งหลายใหเพลีย; ดวยเหตุ
นั้น หมอชีวกนี้ จึงกลาวอยางนั้น.
๑

๑. ดุเรื่องในสามาวตีวตฺถุ อปฺปมาทวคฺค ธมฺมปทฏกถา.
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สองบทวา ตีณิ อุปฺปลหตฺถานิ มีความวา อุบลกําหนึ่ง เพื่อ
บําบัดโทษอยางหยาบ กําหนึ่งเพื่อบําบัดโทษอยางปานกลาง กําหนึ่งเพื่อบําบัด
โทษอยางละเอียด.
หลายบทวา น จิรสฺเสว ปกตตฺโต อโหสิ มีความวา ก็เมือพระ
กายเปนปกติแลวอยางนั้น ชาวเมืองทั้งหลายไดตระเตรียมทานไว. หมอชีวกมา
แลว ไดกราบทูลความขอนี้กะพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา
วันนี้ พวกชาวเมืองประสงคจะถวายทานแดพระองค ขอพระองคเสด็จเขาสู
ละแวกบาน เพื่อบิณฑบาตเถิด. พระมหาโมคคัลลานเถระคิดวา วันนี้ พระ
ผูมีพระภาคเจาสมควรไดปฐมบิณฑบาตจากที่ไหนหนอและ ? ลําดับนั้น ทานติด
วา โสณเศรษฐีบุตร จําเดิมแตทํานามะ ยอมบริโภคขาวสุกแหงขาวสาลีหอม
ซึ่งทํานุบํารุงดวยรดน้ํานมสด ไมสาธารณดวยชนเหลาอื่น เราจักนําบิณฑบาต
จากโสณเศรษฐีบุตรนั้น มาเพื่อพระผูมีพระภาคเจา ทานไปดวยฤทธิ์ แสดงตน
บนพื้นปราสาทของโสณเศรษฐีบุตรนั้น.
เขาไดรับบาตรของพระเถระแลว ถวายบิณฑบาตอยางประณีต. และ
ไดเห็นอาการจะไปของพระเถระ จึงกลาววา นิมนตฉันเถิด ขอรับ. พระเถระ
บอกเนื้อความนั้น. เขากลาววา นิมนตฉันเถิด ขอรับ, กระผมจักถวายสวน
อื่นแดพระผูมีพระภาคเจา ใหพระเถระฉันแลว ไดอบบาตรดวยของหอมแลว
ถวายบิณฑบาต. พระเถระไดนําบาตรนั้นมาถวายพระผูมีพระภาคเจา. ถึงพระ
เจาพิมพิสารก็ทรงดําริวา วันนี้พระผูมีพระภาคจักเสวยอะไร ? จึงเสด็จมาวิหาร
พอเสด็จเขาไป ก็ทรงไดกลิ่นบิณฑบาต ไดเปนผูมีพรูประโยคสงคจะเสวย. ก็
เทวดาทั้งหลาย แทรกโอชาในบิณฑบาตของพระผูมีพระภาคเจาที่ยังอยูในภา.ชนะ ๒ ครัง้ เทานั้น คือ บิณฑบาตที่นางสุชาดาถวาย ๑ ที่นายจุนกัมมารบุตร
ไวถวาย ในคราวปรินิพพาน ๑, ในบิณฑบาตอื่น ๆ ไดแทรกที่ละคํา.
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เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาไดทรงทราบความอยากของพระราชา
จึงรับสั่งใหถวายบิณฑบาตหนอยหนึ่ง ซึ่งเทวดายังมิไดแทรกโอชาลง แก
พระราชา. ทาวเธอเสวยแลวทูลถามวา โภชนะนํามาจากอุตตกุรุทวีปหรือ
พระเจาขา ร พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา มหาบพิตร ไมไดนํามาจากอุตตรกุรุทวีป, โดยที่แทนี่เปนโภชนะของคฤหบดีบุตร ชาวแควนของพระองค
นั่นเอง ดังนี้แลว ทรงบอกสมบัติของโสณะ. พระราชาทรงฟงเนื้อความ
นั้นแลว มีพระประสงคจะทอดพระเนตรโสณะ ไดทรงกระทําความมาของ
โสณะพรอมดวยกุลบุตรแปดหมื่นคน ตามนัยที่กลาแลวในจัมมขันธกะ.
กุลบุตรเหลานั้นฟงพระธรรมเทศนาของพระผูมีพระภาคเจาแลว เปนพระโสดาบัน. ฝายโสณะบวชแลวทั้งอยูในพระอรหัต. ฝายพระผูมีพระภาคเจารับ
สั่งใหถวายบิณฑบาตแกพระราชาก็เพื่อประโยชนนี้แล.
เมื่อพระผูมีพระภาคเจา ทรงทําภัตกิจเสร็จแลวอยางนั้น, ลําดับนั้น
แล หมอชีวกโกมารภัจจ ถือคูผาสิเวยยกะนั้นแลว ฯลฯ ไดกราบทูลเนื้อความ
นั้น.
วินิจฉัยในคําวา อติกฺกนฺตวรา นี้ พึงทราบตามนัยที่กลาวแลวใน
มหาขันธกะนั้นและ.
ขอวา ภควา ภนฺเต ปสุกูลิโก ภิกฺขุสงฺโฆ จ มีความวา จริง
อยู ในระหวางนี้ คือ ตั้งแตพระผูมีพระภาคเจาถึงความเปนพระพุทธเจา จน
ถึงเรื่องนี้เกิดขึ้น เปนเวลา ๒๐ ป, ภิกษุใด ๆ ไมยินดีคฤหบดีจีวร, ภิกษุทั้ง
ปวงไดเปนผูถือผาบังสุกุลเทานั้น: ดวยเหตุนั้น หมอชีวกนี้ จึงกราบทูล
อยางนั้น.
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บทวา คหปติจีวร ไดแก จีวรอันคหบดีทั้งหลายถวาย.
สองบทวา ธมฺมิยา กถาย คือ ถอยคําอันประกอบพรอมดวย
อานิสงสแหงการถวายผา
บทวา อิตริตเรนนาป คือ มีคานอยก็ตาม มีคามากก็ตาม, ความวา
อยางใดอยางหนึ่ง. ผาหมที่ทําดวยฝายชนิดที่มีขน ชื่อผาปาวาร.
ในคําวา อนุชานมิ ภิกฺขเว โกชว นี้ มีความวา ผาโกเชาว
คือ ผาลาด ตามปกติเทานี้ จึงควร, ผาโกเชาวผืนใหญ ไมควร. ผาโกเชาว
นั้น ทําดวยขนสัตวคลายผาปาวาร.
วาดวยทรงอนุญาตจีวร ๖ ชนิด
พระเจากาสีนั้น คือพระราชาแหงชนชาวกาสี, ทาวเธอเปนนองรวม
พระบิดาเดียวกับพระเจาปเสนทิ.
วินิจฉัยในบทวา อฑฺฒกาสิย นี้ พึงทราบดังนี้:หนึ่งพันเรียกวากาสีหนึ่ง ผากัมพลมีราคาพันหนึ่ง ชือ่ มีคากาสีหนึ่ง,
แตผากัมพลผืนนี้ มีราคา ๕๐, เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาววา มีคากึ่งกาสี,
ดวยเหตุนี้แล พระอุบาลีเถระจึงกลาววา ควรแกราคากึ่งกาสี.
บทวา อุจฺจาวจานิ คือ ดีและไมดี. ผาที่ทําเจือกันดวยดายหาชนิด
มีดายเปลือกไมเปนตน ชื่อผาภังคะ บางอาจารยกลาววา ผาที่ทําดวยปอเทานั้น
ดังนี้บาง.
ขอวา เอกเยว ภควตา จีวร อนฺุาต น เทฺว มีความวา
ไดยินวา ภิกษุเหลานั้น กําหนดเนื้อความแหงบทอันหนึ่งวา ดวยจีวรตามมี
ตามได อยางนี้วา ดวยจีวรเปนของคหบดีหรือดวยผาบังสุกุล.
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บทวา นาคเมสุ มีความวา ภิกษุเหลานั้น ไมรออยู จนกวาพวก
เธอจะมาจากปาชา, คือหลีกไปเสียกอน.
สามบทวา นากามา ภาค ทาตุ มีความวา ไมปรารถนาจะใหก็
อยาให, แตถาปรารถนาจะใหไซร, ควรให.
บทวา อาคเมสุ คือ รออยูในที่ใกล. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุผูไมอยากให ตองให
สวนแบงแกภิกษุทั้งหลายผูคอย. ก็ถา วา มนุษยทั้งหลายถวายวา ทานผูมีอายุ
ทั้งหลาย ผูม าที่นี่เทานั้น จงถือเอา, หรือกระทําเครื่องหมายไววา ทานผูมี
อายุทั้งหลาย ผูมาถึงแลว จงถือเอา ดังนี้แลวไปเสีย, จีวรยอมถึงแกภิกษุแม
ทุกรูป ผูมาถึงแลว. ถาเขาทิ้งไวแลวไปเสีย, ภิกษุผูถือเอาเทานั้นเปนเจาของ.
สองบทวา สทิสา โอกฺกมึสุ มีความวา เขาไปทุกรูป, หรือเขา
ไปโดยทิศเดียวกัน.
หลายบทวา เต กติก กตฺวา มีความวา ภิกษุเหลานั้น ทํากติกา
กันไวแตภายนอกวา เราจักแบงผาบังสุกุลที่ไดแลวถือเอาทั่วกิน
วาดวยเจาหนาที่รับจีวรเปนตน
วินิจฉัยในขอวา โย น ฉนฺทาคตึ คจฺฉติ เปนอาทิ พึงทราบ
ดังนี้.
ในภิกษุผูเปนเจาหนาที่รับจีวร ภิกษุผูรับของปยชนทั้งหลายมีญาติ
เปนตนของตน แมมาทีหลัง กอนกวา, หรือรับแสดงความพอใจในทายกบาง
คน. หรือนอมมาเพื่อคน ดวยความเปนผูมีโลภเปนปกติ, ชื่อวาถึงความลําเอียง
เพราะความชอบพอ. ภิกษุใดรับของทายกแมมากอนกวา ทีหลังดวยอํานาจ
ความโกรธ, หรือรับทําอาการดูหมิ่นในคนจน. หรือทําลาภันตรายแกสงฆ
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อยางนี้วา ทีเ่ ก็บในเรือนของทานไมมีหรือ, ทานจงถือเอาของ ๆ ทานไปเถิด.
ภิกษุนี้ชื่อวาถึงความลําเอียงเพราะความเกลียดชัง. ฝายภิกษุใดหลงลืมสติ ไม
รูตัว ภิกษุนี้ ชื่อถึงความลําเอียงเพราะงมงาย ภิกษุผูรับของอิสรชนทั้งหลาย แม
มาทีหลัง กอนกวา เพราะความกลัว, หรือหวาดหวั่นอยูวา ตําแหนงผูรับ จีวรนี้
หนักนัก, ชือ่ ถึงความลําเอียงเพราะกลัว. ภิกษุผูรูอยูวา จีวรนี้ดวย นี้ดว ย
เรารับแลว. และสวนนี้ เราไมไดรับ ชื่อรูจักจีวรที่รับแลว และไมไดรับ เพราะ
เหตุนั้น ภิกษุใด ไมลําเอียงดวยอํานาจแหงฉันทาคติเปนตน, รับตามลําดับ
ผูมา ไมทําใหแปลกกันในคนที่เปนญาติ และมิใชญาติ คนมั่งมีและคนจน,
เปนผูประกอบดวยศีลาจารปฏิบัติ มีสติ มีปญ
 ญา เปนพหูสูต สามารถเพื่อ
กระทําอนุโมทนาดวยบทและพยัญชนะอันเรียบรอย ดวยวาจาอันสละสลวย ยัง
ความเลื่อมใสใหเกิดแกทายกทั้งหลาย; ภิกษุเห็นปานนี้สงฆควรสมมติ.
ก็วินิจฉัยในขอวา เอวฺจ ปน ภิกขฺ เว สมฺมนฺนิตพฺโพ นี้
พึงทราบดังนี้:สมควรแทที่จะสมมติในทามกลางสงฆทั้งปวง ภายในวัดก็ได ใน
ขัณฑสีมาก็ได ดวยกรรมวาจาตามที่ตรัสนั้นก็ได ดวยอปโลกนก็ได ก็อัน
ภิกษุซึ่งสงฆสมมติแลว อยางนั้น ไมพึงอยูในกุฎีที่อยูหลังสุดทายหรือในที่ทํา
ความเพียร. ก็แตวา ชนทั้งหลายผูมาแลว จะพบไดงาย ในทีใ่ ด พึงวางพูด
ไวขางตัว นุงหมเรียบรอยนั่งในที่แหงกุฎีอยูใกลเชนนั้น.
สองบทวา ตตฺเถว อุชฺฌิตฺวา มีความวา ภิกษุเจาหนาที่รับจีวร
กลาววา การรับเทานั้น เปนธุระของพวกขาพเจา แลวทั้งไวในที่ซึ่งตนรับ
นั้นเองแลวไปเสีย.
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บทวา จีวรปฏิคฺคาหก ไดแก ภิกษุผูรับจีวรซึ่งคหบดีทั้งหลาย
ถวายแกสงฆ.
บทวา จีวรนิทาหก ไดแก ภิกษุผูเปนเจาหนาที่เก็บจีวร.
ในคําวา โย น ฉนฺทาคตึ เปนอาทิ ในอธิการวาดวยสมมติ
เจาหนาที่เก็บจีวรนี้ และในอธิการทั้งปวงนอกจากนี้ พึงทราบวินิจฉัยตามนัย
ที่กลาวนั้นนั่นแล. ถึงวินิจฉัยในการสมมติ ก็พึงทราบโดยทานองดังกลาวแลว
เหมือนกัน.
วินิจฉัยในคําวา วหาร วา เปนอาทิ พึงทราบดังนี้:ที่อยูอันใดพลุกพลานดวยชนทั้งหลาย มีคนวัดและสามเณร เปนตน
ในทามกลางวัด เปนกุฎที ี่อยูก็ตาม เปนเพิงก็ตาม อยูในสถานเปนที่ประชุม
ของชนทั้งปวง ที่อยูอันนั้น ไมพึงสมมติ. อนึ่งเสนาสนะปลายแดน ก็ไมควร
สมมติ. อันการที่ภิกษุทั้งหลายไปสูขัณฑสีมานั่งในขัณฑสีมา สมมติภัณฑาคาร
นี้ ยอมไมควร ตองสมมติในทามกลางวัดเทานั้น.
วินิจฉัยในขอวา คุตฺตคุตฺตฺจ ชาเนยฺย นี้ พึงทราบดังนี้:โทษไร ๆ ในสัมภาระทั้งหลายมีหลังคาเปนตน แหงเรือนคลังใดไมมี
กอน เรือนหลังนั้น ชื่อวาคุมได ฝายเรือนคลังใด มีหญาสําหรับมุง หรือ
กระเบื้องสําหรับมุง พังไป ที่แหงใดแหงหนึ่ง หรือมีชองในที่บางแหง มีฝา
เปนตน ที่มฝี นรั่วได หรือมีทางเขาแหงสัตวทั้งหลายมีหนูเปนตน หรือปลวก
ขึ้นได เรือนคลังนั้นทั้งหมดชื่อวาคุมไมได พึงตรวจดูเรือนคลังนั้นแลวซอมแชม. ในฤดูหนาวพึงปดประตูและหนาตางใหดี เพราะวาจีวรยอมตกหนาว
เพราะความหนาว. ในฤดูรอน ประตูและหนาตาง ควรเปดเพื่อใหลมเขาใน
ระหวาง ๆ. ดวยวา เมื่อทําอยางนั้น ชื่อวารูจักเรือนคลังที่คุมไดและคุมไมได.
๑

๑. สีที่ละลายออกหรือจางไปในเวลาซักหรือถูกแดดเปนตน สีตก เรียกวา ตกหนาว.
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ก็เจาหนาที่ทั้ง ๓ นี้ มีเจาหนาที่รับจีวรเปนตน ตองรูจักวัตรของ
ตน.
บรรดาเจาหนาที่ทั้ง ๓ นั้น ผาทุกชนิดที่ชนทั้งหลายถวายวา กาลจีวร
ก็ดี วา อกาลจีวร ก็ดี วา อัจเจกจีวร ก็ดี วา วัสสิกสาฏิกา ก็ดี วา ผานิสีทนะ
ก็ดี วา ผาปูลาด ก็ดี วา ผาเช็ดหนา ก็ดี อันเจาหนาที่รับจีวรไมควรรับปน
รวมเปนกองเดียวกัน; พึงรับจัดไวเปนแผนก ๆ แลวบอกอยางนั้นแล มอบ
แกเจาหนาที่เก็บจีวร เจาหนาที่เก็บจีวรเลา เมื่อจะมอบแกเจาหนาที่ผูรักษา
เรือนคลัง พึงบอกมอบหมายวา นี่กาลจีวร ฯลฯ นี่ผาเช็ดหนา. ฝายเจาหนาที่
ผูรักษาเรือนคลัง ทําเครื่องหมายเก็บไวเปนแผนก ๆ อยางนั้นเหมือนกัน.
ภายหลังเมื่อสงฆสั่งวา จงนํากาลจีวรมา พึงถวายเฉพาะกาลจีวร ; ฯลฯ เมื่อ
สงฆสั่งวา จงนําผาเช็ดหนามา พึงถวายเฉพาะผาเช็ดหนาเทานั้น. เจาหนาที่
รับจีวร พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตแลว เจาหนาที่เก็บจีวร ทรงอนุญาต
แลว เจาหนาที่ผูรักษาเรือนคลัง ก็ทรงอนุญาตแลว เพื่อความเปนผูมักมาก
หามิได เพื่อความไมสันโดษหามิได โดยที่แท ทรงอนุญาตแลว เพื่อ
อนุเคราะหสงฆ ดวยประการฉะนี้.
ก็ถาวา ภิกษุทั้งหลาย จะพึงถือเอาจีวรที่ทายกนํามาแลว ๆ แบงกัน
ไซร เธอทั้งหลาย จะไมทราบจีวรที่ทายกนํามาแลว ไมพึงทราบจีวรที่ทายก
ยังมิไดนํามา ไมพึงทราบจีวรที่ตนไหแลว ไมพึงทราบจีวรที่ตนยังไมไดให
ไมพึงทราบจีวรที่ภิกษุไดแลว ไมพึงทราบจีวรที่ภิกษุยังไมได; จะพึงถวาย
จีวรที่ทายกนํามาแลว ๆ ในเถรอาสน หรือจะพึงตัดเปนทอนนอยทอนใหญถือ
เอา; เมื่อเปนเชนนี้ การใชสอยจีวรไมเหมาะ ยอมมีได; ทั้งไมเปนอันได
ทําความสงเคราะหทั่วถึงกัน. ก็แตวา ภิกษุทั้งหลายเก็บจีวรไวในเรือนคลัง
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แลว ในคราวมีจีวรมาก จักใหจีวรแกภิกษุรูปละไตรบาง รูปละ ๒ ผืน ๆ บาง
รูปละผืน ๆ บาง เธอทั้งหลายจักทราบจีวรที่ภิกษุไดแลวและยังไมได ครั้น
ทราบความที่จีวรซึ่งภิกษุยังไมได จักสําคัญเพื่อทําความสงเคราะหกันฉะนี้.
วาดวยบุคคลที่ไมควรไหยาย
วินิจฉัยในขอวา น ภิกขฺ เว ภณฺฑาคาริโก วุฏาเปตพฺโพ นี้
พึงทราบดังนี้:พึงรูจักภิกษุที่ไมควรใหยายแมอื่นอีก จริงอยู ไมควรใหยายภิกษุ ๔
พวก คือ ภิกษุผูแกกวา ๑ ภิกษุเจาหนาที่รักษาเรือนคลัง ๑ ภิกษุผูอาพาธ ๑
ภิกษุไดเสนาสนะจากสงฆ ๑ ในภิกษุ พวกนั้น ภิกษุผูแกกวา อันภิกษุผู
ออนกวา ไมพึงใหยาย เพราะทานเปนผูแกกวาตน, ภิกษุเจาหนาที่รักษา
เรือนคลัง ไมพึงใหยาย เพราะเรือนคลังอันสงฆสมมติมอบไห ภิกษุผูอาพาธ
ไมพึงใหยาย เพราะคาที่เธอเปนผูอาพาธ, แตวา สงฆมอบที่อยูอันสําราญกระทํา
ใหเปนสถานที่ไมตองใหยาย แกภิกษุผูเปนพหูสูต มีอุปการะมาก ดวยอุทเทส
และปริปุจฉาเปนตน ผูชวยภาระ เพราะฉะนั้น ภิกษุผูเปนพหูสู นั้น ไม
พึงใหยาย เพราะคาที่เธอเปนผูมีอุปการะ และเพราะคาที่เสนาสนะเปนของ
อันเธอไดจากสงฆ ฉะนี้แล.
วาดวยเจาหนาที่แจกจีวร
สองบทวา อุสฺสนฺน โหติ มีความวา จีวรมีมากตองจัดกองไวคือ
เรือนคลังไมจุพอ.
บทวา สมฺมขุ ีภูเตน คือ ยืนอยูภายในอุปจารสีมา.
บทวา ภาเชตุ มีความวา เพื่อใหประกาศเวลา แจกกันตามลําดับ.
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สองบทวา โกลาหล อกาสิ คือ ไดทําเสียงดังอยางนี้วา ทานจง
ใหแกอาจารยของเรา ทานจงใหแกอุปชฌายของเรา.
วินิจฉัยในองคของเจาหนาที่แจกจีวร พึงทราบดังนี้:เมื่อใหจีวรที่มีราคามาก แมยังไมถึง (ลําดับ) แกภิกษุทั้งหลายผูชอบ
พอกัน ชื่อถึงความลําเอียงเพราะความชอบพอ. ไมใหจีวรมีราคามาก แมถึง
แกภิกษุผูแกกวาเหลาอื่น แตกลับเอาจีวรมีราคานอยใหชื่อถึงความลําเอียง
เพราะความเกลียดชัง. ภิกษุผูงมงายดวยความเขลา ไมรูจักธรรมเนียมการให
จีวร ชื่อถึงความลําเอียงเพราะงมงาย เพราะกลัวแมแตภิกษุออนผูมีปากกลา
จึงใหจีวรมีราคามากที่ยังไมทันถึง (ลําดับ) ชื่อถึงความลําเอียงเพราะกลัว.
ภิกษุใดไมถึงความลําเอียงอยางนั้น คือ เปนผูเที่ยงตรง เปนผูพอดี วางเปน
กลางตอภิกษุทั้งปวง ภิกษุเห็นปานนี้สงฆควรสมมติ.
บทวา ภาชิตาภาชิต มีความวา ภิกษุผูทราบอยูวา ผาแจกไป
แลว เทานี้ ยังมิไดแจกเทานี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ทราบผาที่แจกแลว
และยังมิไดแจก.
บทวา อุจฺจินิตฺวา มีความวา คัดเลือกผาทั้งหลายอยางนี้ วานี่เนื้อ
หยาบ นี่เนื้อละเอียด นี่เนื้อแนน นี่เนื้อบาง นี่ใชแลว นี่ยังไมไดใช นีย่ าว
เทานี้ นี่กวางเทานี้.
บทวา ตุลยิตฺวา มีความวา ทําการกําหนดราคาอยางนี้วา ผืนนี้ดี
ราคาเทานี้ ผืนนี้ราคาเทานี้.
สองบทวา วณฺณาวณฺณ กตฺวา มีความวา ถาเฉพาะผืนหนึ่ง ๆ
ซึ่งมีราคาผืนละ ๑๐ กหาปณะ ๆ พอทั่วกัน อยางนั้น นั่นเปนการดี; ถาไมพอ
ผืนใด ดีราคา ๙ หรือ ๘ กหาปณะ ผืนนั้นควบกับผืนอื่น ซึ่งมีราคา ๑
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กหาปณะ และมีราคา ๒ กหาปณะจัดสวนเทา ๆ กัน โดยอุบายนี้แล.
ขอวา ภิกฺขู คเณตฺวา วคฺค พนฺธิตฺวา มีความวา หากวาเมื่อแจก
ทีละรูป ๆ วันไมพอ เราอนุญาตใหนับภิกษุพวกละ ๑๐ รูป ๆ จัดสวนจีวรเปน
หมวด ๆ หมวดละ ๑๐ สวน ๆ ทําเปนมัดอันเดียวกันตั้งเปนสวนจีวรอันหนึ่ง
เมื่อสวนจีวรไดจัดตั้งไวอยางนี้แลวพึงใหจับสลาก แมภิกษุเหลานั้น ก็พงึ จับ
สลากแจกกันอีก.
วินิจฉัยในขอวา สามเณราน อุฑฺฒปฏิวึส นี้ พึงทราบดังนี้:สามเณรเหลาใด เปนอิสระแกตน ไมทาํ การงานที่ควรทําของภิกษุ
สงฆ ขวนขวายในอุทเทสและปริปุจฉา ทําวัตรปฏิบัติแกอาจารยและอุปชฌาย
เทานั้น ไมทําแกภิกษุเหลาอื่น เฉพาะสามเณรเหลานั้น พึงใหกึ่งสวน ฝาย
สามเณรเหลาใด ทํากิจที่ควรทําของภิกษุสงฆเทานั้น ทั้งปุเรภัตและปจฉาภัต
พึงใหสวนเทากัน แกสามเณรเหลานั้น. แตคํานี้กลาวเฉพาะดวยอกาลจีวร
ซึ่งเกิดขึ้นหลังสมัย ไดเก็บไวในเรือนคลัง สวนกาลจีวรตองใหเทา ๆ กันแท.
ผาจํานําพรรษา ซึ่งเกิดในที่นั้น ภิกษุและสามเณรพึงทําผาติกรรม
แกสงฆมีผูกไมกวาดเปนตน แลวถือเอา. จริงอยู การทําหัตถกรรมมีผูก
ไมกวาดเปนตน เปนวัตรของภิกษุสามเณรทั้งปวง ในการถือเอาผาจํานําพรรษา
นี้ ทั้งใน (อกาล) จีวรที่เก็บไวในเรือนคลัง (ตามปกติ). ถาวา สามเณรทั้ง
หลาย มากระทําการรองขึ้นวา ทานผูเจริญ พวกผมตมขาวตม พวกผมหุง
ขาวสวย พวกผมปงของควรเคี้ยว พวกผมถางหญา พวกผมหาไมสีฟนมา
พวกผมทําสะเก็ดน้ํายอมใหควรถวาย ก็อะไรเลา ที่ชื่อวาพวกผมไมไดทํา
พึงใหสวนเทากันแกสามเณรเหลานั้นเทียว. การใหสวนเทากัน เมื่อพวก
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สามเณรทําการรองขึ้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายเอาสามเณรผูกระทําผิด
และสามเณรผูมีความกระทําไมปรากฏ. แตในกุรุนทีแกวา หากวา สามเณร
ทั้งหลายวิงวอนวา ทานผูเจริญ พวกผมไมทํางานของสงฆ เพราะเหตุอะไร
พวกผมจักทํา พึงใหสวนเทากัน.
บทวา อุตฺตริตุกาโม มีความวา ผูประสงคจะขามแมน้ําหรือทาง
กันดาร คือ ผูไดพวกแลวประสงคจะหลีกไปสูทิศ.
คําวา สก ภาค ทาตุ นี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายเอาเนื้อความ
นี้วา เมื่อขนจีวรออกจากเรือนคลังจัดกองไวแลว ตีระฆังแลว ภิกษุสงฆประชุมกันแลว. ภิกษุผูไดพวกแลวประสงคจะไป อยาตองพลัดพรากจากพวก.
เพราะฉะนั้น เมื่อจีวรยังมิไดขนออกก็ดี ระฆังยังมิไดก็ดี สงฆยังมิไดประชุม
กันก็ดี ไมควรให. แตเมื่อจีวรขนออกแลว ตีระฆังแลว ภิกษุสงฆประชุมกัน
แลว ภิกษุผูเปนเจาหนาที่แจกจีวร พึงคะเนดูวา สวนของภิกษุนี้พึงมีเทานี้
แลวใหจีวรตามความคาดคะเน; เพราะวาไมอาจใหเทา ๆ กัน เหมือนชั่งดวย
ตราชั่งได เพราะฉะนั้น จะหยอนไปหรือเกินไปก็ตามที จีวรที่ใหแลว โดย
คาดคะเนโดยนัยอยางนี้ เปนอันใหดวยดีแท; หยอนไปก็ไมตองแถมใหอีก
เกินไปก็ไมตองเอาคืนฉะนี้แล.
ขอวา อติเรกภาเคน มีความวา ภิกษุมี ๑๐ รูป ทั้งผูก็มี ๑๐ ผืน
เหมือนกัน ในผาเหลานั้น ผืนหนึ่งตีราคา ๑๒ กหาปณะ ผืนที่เหลือตีราคา
ผืนละ ๑๐ กหาปณะ; เมื่อไดจับสลากในผาทั้งปวงดวยอํานาจ ตีราคาผืนละ ๑๐
กหาปณะเทากัน สลากในผามีราคา ๑๒ กหาปณะ ใหตกแกภิกษุใด ภิกษุนั้น
เปนผูประสงคจะไปทั้งสวนที่เกินนั้น ดวยกลาววา จีวรของเรายอมพอเพียง
ดวยสวนเทานี้ ภิกษุทั้งหลายกลาววา ผูมีอายุ สวนที่เกิน ตองเปนของสงฆ;
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พระผูมีพระภาคเจาทรงสดับคํานั้น จึงตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
เพื่อใหสวนที่เกิน ในเมื่อเธอใหสิ่งของสําหรับทดแทนแลว ดังนี้ เพื่อแสดง
เนื้อความนั้นวา ชื่อวานอยยอมไมมีในของสงฆและของคณะ ภิกษุพึงทําความ
สํารวมในของสงฆและของคณะทั้งปวง ถึงภิกษุผูจะถือเอาก็พึงรังเกียจ.
ในบทวา อนุกฺเขเป ทินฺเน นัน้ มีความวา ขึ้นชื่อวาสิ่งของสําหรับ
ทดแทน ไดแกกัปปยภัณฑอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งจะพึงทดแทน คือพึงใชแทน
ให ในสวนของภิกษุนั้น ที่เกินไปเทาใด เมื่อกัปปยภัณฑอยางใดอยางหนึ่ง
ซึ่งมีราคาเทานั้น อันเธอใหแลว.
ความบกพรองในคําวา วิกลเก โตเสตฺวา นี้ มี ๒ คือ:- บกพรอง
จีวร ๑ บกพรองบุคคล ๑.
ที่ชื่อวาความบกพรองจีวร พึงทราบดังนี้:ผาถึงภิกษุรูปละ ๕ ผืน ๆ ทั่วกัน, ทั้งยังมีผาเหลือ. แตไมพอรูปละ
ผืน ๆ, พึงตัดให ; ก็แล เมื่อจะตัด พึงทําใหเปนทอนใหพอแกจีวร มี
อัฑฒมณฑลเปนตน หรือบริขารอื่นมีถุงใสรองเทาเปนตน; โดยกําหนดอยาง
ต่ําที่สุด สมควรตัดทอนใหกวางเพียง ๔ นิ้ว ยาวพอแกอนุวาต. แตไมพึงทํา
เปนทอนจนใชไมได เพราะฉะนั้นขอที่จีวรไมเพียงพอ ชื่อวาความบกพรอง
จีวร ในคําวา วิกลเก โตเสตฺวา นี้ ดวยประการฉะนี้.
อนึ่ง เมื่อตัดจีวรใหแลว จีวรนั้นเปนของแถมใหภิกษุทั้งหลายพอใจ
ลําดับนั้นพึงทําการจับสลาก; ในอันธกอรรถกถาแกวา ถึงหากวา ในสวนของ
ภิกษุรูปหนึ่ง ผาจะไมพอผืน ๑ หรือ ๒ ผืน, พึงแถมสมณบริขารอยางอื่นใน
สวนนั้น ภิกษุใดพอใจดวยสวนนั้น พึงใหสวนนั้นแกภิกษุนั้นแลว พึงทําการ
จับฉลากในภายหลัง; แมนี้ก็ชื่อวา ความบกพรองจีวร.
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ที่ชื่อวา ความบกพรองบุคคล พึงทราบดังนี้:เมื่อนับภิกษุจัดเปนหมวด ๆ ละ ๑๐ รูป หมวดหนึ่งไมครบ มีภิกษุอยู
๘ รูปหรือ ๙ รูป พึงใหแกภิกษุเหลานั้น ๘ สวน หรือ ๙ สวนวา ทานทั้ง
หลาย จงนับสวนเหลานี้แบงแจกกันเกิด. ขอที่บุคคลไมเพียงพอนี้ ชื่อความ
บกพรองบุคคล ตัวประการฉะนี้. ก็เมื่อใหเปนแผนกแลว จีวรนั้นยอมเปน
ของที่ใหภิกษุทั้งหลายพอใจได, ครั้นใหพอใจไดอยางนั้นแลว พึงทําการจับ
สลาก.
อีกอยางหนึ่ง ขอวา วิกลเก โตเสตฺวา มีความวา สวนจีวรใดบก
พรอง, พึงเอาบริขารอื่นแถมสวนจีวรนั้นใหเทากันแลวพึงทําการจับสลาก
วาดวยน้ํายอม
บทวา ฉกเณน ไดแก โคมัย.
บทวา ปณฺฑมุ ตฺติกาย ไดแก ดินแดง.
วินิจฉัยในน้ํายอมเกิดแตหัวเปนอาทิ พึงทราบดังนี้;เวนขมิ้นเสีย น้ํายอมเกิดแตหัว ควรทุกอยาง. เวนฝางกับแกแลเสีย
น้ํายอมเกิดแตลําตน ควรทุกอยาง. ตนไมมีหนามชนิดหนึ่ง ชื่อแกแล,
น้ํายอมเกิดแตลําตน แหงแกแลนั้น เปนของมีสีคลายหรดาล เวนโลดกับ
มะพูดเสีย น้ํายอมเกิดแตเปลือก ควรทุกอยาง. เวนใบมะเกลือกับใบครามเสีย
น้ํายอมเกิดแตใบไม ควรทุกอยาง. แตผาที่คฤหัสถใชแลว สมควรยอมดวย
ใบมะเกลือครั้งหนึ่ง. เวนดอกทองกวาวกับดอกดําเสีย น้ํายอมเกิดแตดอก
ควรทุกอยาง. สวนในน้าํ ยอมเกิดแตผล ผลอะไร ๆ จะไมควรหามิได.
น้ํายอมที่ไมไดตม เรียกวาน้ําเย็น.
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ตะกรอสําหรับกันลนนั้น ไดแก เครื่องสําหรับกันกลม ๆ. ความวา
เราอนุญาตใหใสเครื่องกันนั้นตั้งไวกลางหมอน้ํายอมแลว จึงใสน้ํายอม. ดวยวา
เมื่อทําอยางนั้นแลว น้ํายอมยอมไมละ
สองบทวา อุทเก วา นขปฏ ิกาย วา มีความวา ก็ถา วา น้ํา
ยอมเปนของสุกแลว, หยาตน้ําที่ใสในถาดน้ํา ยอมไมซานไปเร็ว. แมหยดลง
บนหลังเล็บ ยอมคางอยู ไมซานออก.
บทวา รชนุรุงฺก ไดแก กระบวยตักน้ํายอม.
บทวา ทณฺฑกถาลิก ไดแก กระบวยนั่นเอง พรอมทั้งดาม.
บทวา รชนโกลมฺพ ไดแก หมอสําหรับยอม.
บทวา มทฺทนฺติ ไดแก ขยํากดลง.
หลายบทวา น จ อจฺฉนฺเน ถเว ปกฺกมฺตุ มีความวา หยาด
น้ํายอมยังไหลไมขาดเพียงใด, ภิกษุไมควรไปในที่อื่นเพียงนั้น.
บทวา ปตฺถินฺน คือจีวรเปนของกระดาง เพราะยอมเกินไป,
อธิบายวา น้ํายอมจับเกินไป.
สองบทวา อุทเก โอสาเทตุ มีความวา เพื่อแชไวในน้ํา. ก็แล
เมื่อน้ํายอมออกแลวพึงเทน้ํานั้น ทิ้งแลวพึงบีบจีวร
บทวา ทนฺตกสาวานิ ความวา ภิกษุฉัพพัคคีย ยอมจีวรครั้งเดียว
หรือสองครั้งใชจีวรมีสีดังสีงาชาง.
วาดวยจีวรตัด
บทวา อจฺจิพทฺธ คือ มีกระทงนาเนื่องกันเปนสี่เหลี่ยม.
บทวา ปาลิพฺทธ คือ พูนคันนายาวทั้งดานยาวและดานกวาง.
บทวา มริยาทพทฺธ คือ พูนคันนาคั่นในระหวางๆ ดวยคันนาสั้นๆ.
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บทวา สิงฺฆาฏกพทฺธ คือ พูนคันนาเชื่อมกันดังทาง ๔ แพรง
ตามที่ซึ่งคันนากับคันนาผานตัดกันไป, อธิบายวา มีสัณฐานดังทาง ๔ แพรง
สองบทวา อุสฺสหสิ ตฺว อานนฺท มีความวา อานนท เธอ
อาจหรือ ?
บทวา สวิทฺหิตุ ไดแก เพื่อทํา.
สองบทวา อุสฺสหามิ ภควา มีความวา ทานอานนทแสดงวา
ขาพระองค อาจตามนัยที่พระองคประทาน.
บทวา ยตฺร หิ นาม คือ โย นาม
วินิจฉัยในคําวา กุสิมฺป นาม เปนอาทิ พึงทราบดังนี้:คําวา กุสิ นี้ เปนชื่อแหงผายาว มีอนุวาตดานยาวและดานกวาง
เปนตนตน.
คําวา อฑฺฒกุสิ เปนชื่อแหงผาสั้นในระหวาง ๆ.
มณฑล นั้น ไดแก กระทงใหญ ในขัณฑอันหนึ่ง ๆ แหงจีวรมี
๕ ขัณฑ.
อัฑฒมณฑล นั้น ไดแก กระทงเล็ก.
วิวัฏฏะ นั้น ไดแก ขัณฑตรงกลางที่เย็บมณฑลกับอัฑฒมณฑล
ติดกัน.
อนุวิวฏั ฏะ นั้น ไดแก ๒ ขัณฑที่สองขางแหงวิวฎั ฏะนั้น.
คีเวยยกะ นั้น ไดแก ผาตามอื่นที่เย็บดวยดาย เพื่อทําไหทนทาน
ในที่ ๆ พันคอ.
ชังเฆยยกะ นั้น ไดแก ผาที่เย็บอยางนั้นเหมือนกัน ในที่ ๆ ปก
แขง.
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อาจารยบางพวกกลาววา คําวา คีเวยยกะ และ ชังเฆยยกะ นั้น
เปนชื่อแหงผาที่ตั้งอยูในที่แหงคอและในที่แหงแขง.
พาหันตะ นั้น ไดแก ขัณฑอันหนึ่ง ๆ นอกอนุวิวัฏฏะ
คําวา กุสิมฺป นาม เปนอาทินี้ พระอาจารยทั้งหลายวิจารณแลว
ดวยจีวรมี ๕ ขัณฑ ดวยประการฉะนี้แล.
อีกประการหนึ่ง คําวา อนุวิวัฏฏะ นี้ เปนชื่อแหง ๒ ขัณฑ โดย
ขางอันหนึ่ง แหงวิวัฏฏะ เปนชื่อแหง ๓ ขัณฑบาง ๔ ขัณฑบางโดยขางอัน
หนึ่งแหงวิวัฏฏะ.
คําวา พาหันตะ นี้ เปนชื่อแหงชายทั้งสอง (แหงจีวร) ที่ ภิกษุ
หมจีวรไดขนาดพอดี มวนพาดไวบนแขน มีดานหนาอยูนอก.
จริงอยู นัยนี้แล ทานกลาวในมหาอรรถกถา.
วาดวยไตรจีวร
สองบทวา จีวเรหิ อุพฺภณฺฑกิ เต มีความวา ผูอันจีวรทั้งหลาย
ทําใหเปนผูมีสิ่งของอันทนตองยกขึ้นแลว คือ ทําใหเปนเหมือนชนทั้งหลายผู
ขนของ, อธิบายวา ผูอันจีวรทั้งหลายใหมาถึงความเปนผูมีสิ่งของอันตนตอง
ขน.
จีวร ๒-๓ ผืน ทีภ่ ิกษุซอนกันเขาแลว พับโดยทวงทีอยางฟูกเรียกวา
ฟูก ในบทวา จีวรภิสึ นี.้
ไดยินวา ภิกษุเหลานั้นทําในใจวา พระผูมีพระภาคเจา จักเสด็จ
กลับจากทักขิณาคิรีชนบทเร็ว เมื่อจะไปในชนบทนั้น จึงไดเก็บจีวรที่ไดใน
เรื่องหมอชีวกไวแลวจึงไป.
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ก็บัดนี้พวกเธอสําคัญวา พระผูมีพระภาคเจา จักเสด็จมาพรอมดวย
จีวร จึงถือเอา (จีวร) หลีกไป.
บทวา อนฺตรฏกาสุ มีความวา (ความหนาว) ไดตั้งอยูในระหวาง
เดือน ๓ เดือน ๔.
หลายบทวา น ภควนฺต สีต อโหสิ มีความวา ความหนาวไม
ไดมีแลว แกพระผูมีพระภาคเจา.
บทวา สีตาลุกา ไดแก กุลบุตรผูมีความหนาวเปนปกติ คือผู
ลําบากดวยความหนาว โดยปกติเทียว.
หลายบทวา เอตทโหสิ เยป โข เต กุลปุตฺตา มีความวา
พระผูมีพระภาคเจาไมไดประทับนั่งในกลางแจง จะไมทรงทราบเนื้อความนี้หา
มิได แตไดทรงทําอยางนั้น เพื่อใหมหาชนยินยอม.
สองบทวา ทฺวิคุณ สงฺฆาฏิ ไดแก สังฆาฏิ ๒ ชั้น.
บทวา เอกจฺจิย ไดแก ชั้นเดียว.
เพื่อตัดโอกาสแหงถอยคําที่วา พระผูมีพระภาคเจา ทรงยังพระอัตภาพ
ใหเปนไป ดวยจีวร ๔ ผืน ดวยพระองคเอง, แตทรงอนุญาตไตรจีวรแกเราทั้ง
หลาย ดังนี้ จึงทรงอนุญาตสังฆาฏิ ๒ ชั้น, ทรงอนุญาตจีวรนอกนี้ชั้นเดียว,
จริงอยู เมื่อเปนเชนนี้ จีวรของภิกษุเหลานั้นจักเปน ๔ ผืน ดวยประการฉะนั้นแล
สองบทวา อคฺคฬ อจฺฉุเปยฺย มีความวา เราพึงดามทอนผาเกา
ในที่ซึ่งทะลุ.
บทวา อหตกปฺปาน ไดแก ชักแลวครั้งเดียว.
บทวา อุตุทฺตาน ไดแก เก็บไวโดยฤดู คือโดยกาลนาน, มีคํา
อธิบายวา ผาเกาที่มีสีตกแลว.
บทวา ปาปณิเก ไดแก จีวรที่เกา ที่ตกจากรานตลาด.
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สองบทวา อุสฺสาโห กรณีโย ไดแก พึงทําการแสวงหา. แต
เขตกําหนดไมมี, จะแสวงหามาแมตั้งรอยผืนก็ควร. จีวรนี้ทั้งหมด พระผูมี
พระภาคเจาตรัสสําหรับภิกษุผูยินดี.
วินิจฉัยในขอวา อคฺคฬ ตุนฺน นี้ พึงทราบดังนี้:ทอนผาที่ภิกษุยกขึ้นทาบใหติดกัน ชื่อผาปะ, การเย็บเชื่อมดวยดาย
ชื่อการชุน.
หวงเปนที่รอยกลัดไว ชื่อรังคุม. ลูกสําหรับกลัด เรียกลูกดุม.
ทัฬหีกัมมะ นั้น ไดแก ทอนผาที่ประทับลง ไมรื้อ (ผาเกา)
ทําใหเปนชั้นรอง.
เรื่องนางวิสาชา มีเนื้อความตื้น. เรื่องอื่นจากเรื่องนางวิสาขานั้น ได
วินิจฉัยแลวในหนหลังแล.
บทวา โสวคฺคิก ไดแก ทําใหเปนเหตุแหงสวรรค. ดวยเหตุนั้น
แล พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา เปนไปเพื่อเกิดในสวรรค.
ทานใด ยอมกําจัดความโศกเสีย เหตุนั้น ทานนั้น ชื่อโสกนุท
บรรเทาความโศกเสีย.
บทวา อนามยา คือ ผูไมมีโรค.
สองบทวา สคฺคมฺหิ กายมฺหิ ไดแก ผูเกิดในสวรรค
วาดวยถือวิสาสะเปนตน
สามบทวา ปุถุชฺชนา ถาเมสุ วีตราคา ไดแก ปุถชุ นผูไดฌาน.
บทวา สนฺทิฏโ ไดแก เพื่อนที่สักวาเคยเห็นกัน.
บทวา สมฺภตฺโต ไดแก เพื่อนผูรวมสมโภค คือเพื่อนสนิท.
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บทวา อาลปโต ไดแก ผูอันเพื่อนสั่งไวอยางนี้วา ทานตองการ
สิ่งใดซึ่งเปนของเรา. ทานพึงถือเอาสิ่งนั้นเถิด.
วิสาสะยอมขึ้นดวยองค ๓ เหลานี้ คือ ยังเปนอยู ๑ เมื่อของนั้นอันตน
ถือเอาแลว เจาของเปนผูพอใจ ๑ กับองคอันใดอันหนึ่งใน ๓ องคเหลานั้น.
บทวา ปสุกูลิกโต คือ ผาอุตราสงคที่ทําดวยผาบังสุกุล
สองบทวา ครุโก โหติ คือ เปนของหนัก เพราะทาบผาปะในที่
ซึ่งชํารุดแลว ๆ.
สองบทวา สุตฺตลูข กาตุ มีความวา เพื่อทําการเย็บตรึงดวยดาย
เทานั้น.
บทวา วิกณฺโณ คือ เมื่อชักดายเยีบ มุมสังฆาฏิขางหนึ่งเปนของ
ยาวไป.
สองบทวา วิกณฺณ อุทฺธริตุ คือ เพื่อเจียนมุมที่ยาวเสีย.
บทวา โอถิริยนฺติ คือ ลุยออกจากมุมที่ตัด.
สองบทวา อนุวาต ปริภณฺฑ ไดแก อนุวาตและผาหุมขอบ.
สองบทวา ปตฺตา ลชฺชนฺติ คือ ดายทั้งหลายที่เย็บในหนาผาใหญ
ยอมหลุดออก คือ ผาลุยออกจากผาผืนเกานั้น .
สองบทวา อฏปทก กาตุ คือ เพื่อเย็บหนาผาดวยตะเข็บอยาง
รอยในกระดานหมากรุก.
สองบทวา อนฺวาธกป อาโรเจตุ คือ เพื่อเพิ่มผาดาม. แตผาดาม
นี้ พึงเพิ่มในเมื่อผาไมพออ, ถาผาพอ ไมควรเพิ่มผาดาม พึงตัดเทานั้น.
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วาดวยทําสัทธาไทยใหตกเปนตน
วินิจฉัยในคําวา น ภิกขฺ เว สทฺธาเทยฺย นี้ พึงทราบดังนี้:เมื่อใหแกญาติที่เหลือทั้งหลาย ซึ่งยังสัทธาไทยใหตกไปแท, สวน
มารดาบิดาแมตั้งอยูในความเปนพระราชา ถาปรารถนา พึงให.
บทวา คิลาโน ไดแก ผูไมสามารถจะถือเอาไปได เพราะเปน
ผูอาพาธ.
บทวา วสฺสิกสงฺเกต ไดแก ๔ เดือนในฤดูฝน.
บทวา นทีปาร ไดแก ภัตเปนของอันภิกษุพึงฉันที่ฝงแมน้ํา.
บทวา อคฺคฬคุตฺติวิหาโร มีความวา ก็กฎุ ีที่อยูมีลิ่มเปนเครื่อง
คุมครองเทานั้น เปนประมาณในความเปนผูอาพาธ ความกําหนด หมายความ
วา เปนเดือนมีในฤาดูฝน ความไปสูฝงแมน้ํา และความมีกฐินอันกรานแลว
เหลานั้นทั้งหมดทีเดียว. จริงอยู ภิกษุเก็บไวในกุฎีที่อยูที่คุมครองเทานั้น จึง
ควรไปในภายนอก เก็บไวในกุฎีที่อยูที่ไมไดคุมครองไมควรไป. แตกุฎที ี่อยู
ของภิกษุผูอยูปา. ยอมไมเปนกุฎีที่อยูคุมครองดวยดี อันภิกษุผูอยูปานั้น พึง
เก็บไว ในหมอสําหรับเก็บของแลวซอมไวในที่อันมิดชิดดี มีโพรงศิลา และ
โพรงไมเปนตนแลวจึงไป.
วาดวยผาที่เกิดขั้นในจีวรกาล
ขอวา ตุยฺเหว ภิกขฺ ุ ตาหิ จีวรานิ มีความวา จีวรเหลานั้นแม
ที่เธอถือนําไปแลวในที่อื่น ยอมเปนของเธอเทานั้น, ใคร ๆ อื่นไมเปนใหญ
แหงจีวรเหลานั้น.
ก็แล ครั้นตรัสอยางนั้นแลว จึงตรัสคําวา อิธ ปน เปนอาทิ เพื่อ
แสดงวา แมในอนาคต ภิกษุทั้งหลายจักเปนผูไมมีความรังเกียจถือเอา.
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ขอวา ตสฺเสว ตานิ จีวรานิ ยาว กินสฺส อุพภาราย มีความ
วา หากวา ไดภิกษุครบคณะ กฐินเปนอันกรานแลว จีวรเหลานั้น เปน
ของเธอตลอด ๕ เดือน; ถาไมไดกรานกฐิน ตลอดจีวรมาสเดือนเดียวเทานั้น.
จีวรใด ๆ อันพวกทายกถวายวา ขาพเจาถวายแกสงฆ ก็ดี ถวายวา ขาพเจา
ถวายเฉพาะสงฆ ก็ดี ถวายวา ขาพเจาถวายแกสงฆผูจําพรรษาแลว ก็ดี
ถวายวา ขาพเจาถวายผาจํานําพรรษา ก็ดี ถึงแมวา จีวรมรดกยิ่งมิไดแจก
ภิกษุทั้งหลายเขาไปสูวัดนั้น ๆ จีวรทั้งปวงนั้น ยอมเปนของภิกษุผูกรานกฐินนั้น
เทานั้น ภิกษุนั้น ถือเอาผาจํานําพรรษาแมใด จากทุนทรัพยไวยาวัจกร
ตั้งไวประกอบดอกเบี้ย เพื่อประโยชนแกผาจํานําพรรษา หรือจากกัลปนา
สงฆอันเกิดในวัดนั้น ผาจํานําพรรษานั้นทั้งหมดเปนอันเธอถือเอาดวยดีแท.
จริงอยู ในคําวา ตสฺเสว ตานิ จิวรานิ ยาว กินสฺส อุพฺการาย
นี้ มีลักษณะดังนี้:ผาที่เกิดขึ้นแกสงฆดวยอาการใด ๆ ก็ตาม ยอมถึงแกภิกษุผูกราน
กฐินแลวตลอด แกภิกษุไมไดกรานกฐิน ตลอดจีวรมาสเดือนหนึ่ง.
สวนผานี้ใดที่ทายกบอกถวายวา ขาพเจาถวายแกสงฆผูจําพรรษาในวัดนี้ หรือ
วา ขาพเจาถวายผาจํานําพรรษา ผานั้นยอมถึงแมแกภิกษุผูมิไดกรานกฐิน
ตลอด ๕ เดือน. ผาจํานําพรรษาที่เกิดขึ้น นอกจากผาที่กลาวแลวนั้น ภิกษุ
พึงถามดูวา นี่เปนผาจํานําพรรษาสําหรับพรรษาที่ลวงไปแลวหรือ ? หรือวา
สําหรับพรรษาที่ยังไมมา เหตุไรจึงตองถาม ? เพราะผานั้นเกิดขึ้นหลังสมัย
วาดวยผาที่เกิดขึ้นในฤดูกาล
บทวา อุตุกาล ไดแก กาลอื่นจากฤดูฝน.
วินิจฉัยในคําวา ตานิ จีวรานิ อาทาย สาวตฺถึ คนฺตฺวา นี้ พึง
ทราบดังนี้:-
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จีวรเหลานั้น ยอมเปนของสงฆในที่ ๆ เธอไปถึงแลว ๆ เทานั้น ผา
สักวาอันภิกษุทั้งหลายเห็นแลวเทานั้น เปนประมาณในการถือเอาจีวรนี้: เพราะ
เหตุนั้น หากภิกษุบางพวกเดินสวนทางนา ถามวา ไปไหนคุณ ไดฟงเนื้อ
ความนั้นแลวกลาววา เราทั้งหลายไมเปนสงฆหรือคุณ ? แลวแบงกันถือเอา
ในที่นั้นทีเดียว เปนอันถือเอาดวยดี. แมถาวา ภิกษุนั้นและออกจากทาง เขา
สูวัดหรืออาสนศาลาบางแหงก็ดี เมือ่ เที่ยวบิณฑบาต เขาสูเฉพาะเรือนหลัง
หนึ่งก็ดี ก็แล ภิกษุทั้งหลายในที่นั้น เห็นเธอแลวถามเนื้อความนั้นแลวแบง
กันถือเอา เปนอันถือเอาดวยดีเหมือนกัน.
วินิจฉัยในขอวา อธิฏาตุ นี้ พึงทราบดังนี้:อันภิกษุผูจะอธิษฐาน พึงรูจักวัตร ความพิสดารวา ภิกษุนั้นพึงที่
ระฆังประกาศเวลาแลว คอยหนอยหนึ่ง ถาภิกษุทั้งหลายมาตามสัญญาระฆัง
หรือตามกําหนดเวลา พึงแบงกับภิกษุเหลานั้น; ถาไมมา พึงอธิษฐานวา จีวร
เหลานี้ ถึงแกเรา เมื่ออธิษฐานแลวอยางนั้น จีวรทั้งปวงเปนของเธอเทานั้น.
สวนลําดับไมคงอยู. ถายกขึ้นที่ละผืน ๆ ถือเอาอยางนี้วา นีส้ วนที่ ๑ ถึง
แกเรา นี่สวนที่ ๒, อันจีวรทีเธอถือเอาแลว เปนอันถือเอาแลวดวยดี; แต
ลําดับคงตั้งอยู. จีวรเปนอันภิกษุผูแมใหถึงถือเอาอยูอยางนั้น อธิษฐานแลว
เหมือนกัน แตถาภิกษุดีระฆังหรือไมดีก็ตาม ประกาศเวลาหรือไมประกาศก็
ตาม ถือเอาดวยทําในใจวา ที่นี่มีแตเราเทานั้น จีวรเหลานี้ยอมเปนของเฉพาะ
เรา จีวรเหลานั้น เปนอันถือเอาไมชอบ. หากเธอถือเอาดวยทําในใจวา ที่นี่
ไมมีใคร ๆ อื่น จีวรเหลานี้ยอมถึงแกเรา เปนอันถือเอาดวยดี.
สองบทวา ปาติเต กุเส มีความวา เมื่อสลากในสวนอันหนึ่งสักวา
ใหจับแลว แมถามีภิกษุตั้งพันรูป จีวรชื่อวาอันภิกษุทั้งปวงถือเอาแลว แท.
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ขอวา นากามา ภาโค ทาตพฺโพ มีความวา ก็ถาวา ภิกษุทั้งหลาย
เปนผูประสงคจะใหตามชอบใจของตนไซร จงใหเถิด. แมในอนุภาคก็มีนัย
อยางนี้เหมือนกัน.
บทวา สจีวรานิ มีความวา ชนทั้งหลายพูดกันวา เราทัง้ หลายจัก
ถวาย แมซงึ่ กาลจีวรแกสงฆ จากสวนอันจะพึงถวายแกพระเถระนี้เทียว เมื่อ
กาลจีวรนั้น อันเราทั้งหลายจัดไวแผนกหนึ่ง จะชาเกินไป ดังนี้แลว ไดทําภัต
ทั้งหลายพรอมทั้งจีวรโดยทันทีทีเดียว.
หลายบทวา เถเร อาคมฺม อุปปฺ นฺนานิ มีความวา จีวรเหลานี้
พลันเกิดขึ้นเพราะความเลื่อมใสในทานทั้งหลาย.
ขอวา สงฺฆสฺส เทมาติ จีวรานิ เทนฺติ มีความวา ชนทัง้ หลาย
ถวายลาชาจนตลอดจีวรกาลทั้งสิ้นทีเดียว. สวนใน ๒ เรื่องกอน พระธรรม
สังคาหกาจารยกลาววา อทสุ เพราะชนทั้งหลายมีการถวายอันกําหนดแลว
สองบทวา สมฺพหุลา เถรา ไดแก พระเถระผูเปนหัวหนาแหง
พระวินัยธรทั้งหลาย. ก็แล เรื่องนี้กับเรื่องพระเถระสองพี่นองกอนเกิดขึ้นเมื่อ
พระผูมีพระภาคเจาปรินิพานแลว สวนพระเถระเหลานี้เปนผูเคยเห็นพระตถาคต
เพราะเหตุนั้น ในเรื่องกอน ๆ พระธรรมสังคาหกาจารยทั้งหลายไดกลาวแลว
ตามนัยที่พระตถาคตทรงบัญญัติไวนั้นแล.
สองบทวา คมากาวาส อคมาสิ มีความวา พระอุปนันทศากยบุตรนั้น กําหนดแลวเทียว ซึ่งกาลเปนที่แบงจีวรวา แมไฉนภิกษุทั้งหลาย
เมื่อแบงจีวรกัน พึงทําความสงเคราะหแกเราบาง ? ดังนี้ จึงไดไป.
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บทวา สาทิยิสฺสสิ คือ จักถือเอาหรือ ? จริงอยู ในเรื่องนี้สวน
ยอมไมถึงแกพระอุปนันทศากยบุตรนั้น แมโดยแท ถึงกระนั้นภิกษุเหลานั้น
ไดกลาววา ทานจักรับหรือ ? ดังนี้ ก็ดวยทําในใจวา พระเถระนี้ เปน
ชาวกรุง เปนธรรมกถึก มีปากกลา.
ก็วินิจฉัยในขอวา โย สาทิเยยฺย, อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส นี้ พึงทราบ
ดังนี้.
เปนลหุกาบัติก็จริงอยู ถึงกระนั้น จีวรทีถ่ ือเอาแลว ก็ควรคืนใหใน
ที่ซึ่งคนถือเอา; แมหากวา จีวรเหลานั้นเปนของเสียหายไปก็ดี เกาไปก็ดี
ยอมเปนสินใชแกภิกษุนนั้ แท. ครั้นเมื่อภิกษุเหลานั้นกลาววา ทานจงให เมื่อ
เธอไมให พึงใหปรับตามราคาของในเมื่อทอดธุระ.
บทวา เอกาธิปฺปาย มีความวา ทานทั้งหลาย จงใหสวนเปนที่
ประสงคอันเดียว คือ สวนแหงบุคคลผูเดียวเทานั้น. บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา
จะทรงวางแบบ จึงตรัสคําวา อิธ ปน เปนอาทิ เพื่อแสดงอาการสําหรับ
ภิกษุจะพึงใหสวนเฉพาะบุคคลผูเดียวนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น หลายบทวา สเจ อมุตฺร อุปฑฺฒ อมุตฺร
อุปฑฺฒ มีความวา หากวา ภิกษุนั้น อยูในวัดตําบลละวันหนึ่งบาง ๗ วัน
บาง บุคคลผูเดียว ยอมไดสวนใด ในวัดตําบลหนึ่ง ๆ พึงใหวัดละกึ่งสวน ๆ.
จากสวนนั้น ๆ. สวนเปนที่ประสงคอันเดียว ชื่อเปนอันภิกษุทั้งหลายใหแลว
ดวยประการฉะนี้.
ขอวา ยตฺถ วา ปน พหุตร มีความวา ถาภิกษุอยูในวัดหนึ่งรับ
แตอรุณเทานั้น โดยวาระ ๗ วันในวัดนอกนี้ ดวยประการอยางนี้เธอชื่อวาอยู
มากกวาในวัดกอน; เพราะฉะนั้น พึงใหสวนจากวัดที่อยูมากกวานั้นแกเธอ:
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สวนเปนที่ประสงคอันเดียว เปนอันภิกษุทั้งหลายใหแลว ดวยประการอยางนี้
บาง. ก็การใหสวนเปนที่ประสงคอันเดียวนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสดวยหลาย
วัดมีสีมาเดียวกัน แตตางลาภ ตางอุปจาระกัน. สวนในวัดที่ตางสีมากัน การ
ถือเสนาสนะยอมระงับ. เพราะเหตุนั้น สิ้นแหงจีวรในวัดนั้น ยอมไมถึง
(แกเธอ). แตสิ่งของที่เหลือทั้งหมด มีอามิสและเภสัชเปนตน ยอมถึงแก
ภิกษุผูอยูภายในสีมา ในวัดที่มีสีมาเดียวกัน และวัดที่มีสีมาตาง ๆ กันทั้งปวง.
วาดวยคิลานุปฏฐาก
สองบทวา มฺจเก นิปาเตสุ มีความวา ครั้นลางแลวอยางนั้น
นุงผากาสาวะผืนอื่นใหแลว จึงใหนอนบนเตียน; ก็แลพอใหนอนแลว พระอานนทผูมีอายุ ไดซักผากาสาวะที่เปอนมูตรและกรีสแลวไดทําการชําระลาง
ที่พื้น.
ขอวา โย ภิกขฺ เว ม อุปฏเหยฺย โส คิลาน อุปฏเหยฺย มี
ความวา ภิกษุใด พึงอุปฏ ฐากเราดวยทําตามโอวาทานุศาสนี, ภิกษุนั้น พึง
อุปฏฐากภิกษุผูอาพาธเถิด.
ในขอนี้ มีเนื้อความดังนี้วา ภิกษุผูทําตามโอวาทของเรา พึงอุปฏฐากภิกษุผูอาพาธ และในขอนี้ ไมควรถือเอาเนื้อความอยางนี้วา การอุปฏฐาก
พระผูมีพระภาคเจา กับอุปฏฐากภิกษุผูอาพาธเปนเชนเดียวกัน.
ขอวา สงฺเฆน อุปฏาเปตพฺโพ มีความวา ภิกษุเหลานี้อุปชฌายเปนตน ของภิกษุใด ไมมีในวัดนั้น ภิกษุใดเปนอาคันตุกะเที่ยวไปรูป
เดียว, ภิกษุนั้น เปนภาระของภิกษุสงฆ เพราะเหตุนั้น เธออันสงฆพึงอุปฏฐาก
ถาไมอุปฏฐาก เปนอาบัติแกสงฆทั้งสิ้น.
ก็แล ในภิกษุทั้งหลายผูตั้งวาระพยาบาล ภิกษุใด ไมพยาบาลในวาระ
ของตน เปนอาบัติแกภิกษุนั้นเทานั้น. แมพระสังฆเถระก็ไมพนจากวาระ.
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ถาสงฆทั้งสิ้นไวภาระแกภิกษุรูปหนึ่ง หรือภิกษุผูบริบูรณดวยวัตรรูป
หนึ่ง รับรองวา ขาพเจาจักพยาบาลเอง แลวปฏิบัติอยู สงฆพนจากอาบัติ.
ในขอวา อภิกฺกนฺต วา อภิกฺกมติ เปนอาทิ พึงเห็นใจความ
อยางนี้วา:ภิกษุผูอาพาธไมชี้แจงอาพาธอันกําเริบอยูตามจริงวา เมื่อขาพเจา
บริโภคยาชื่อนี้ อาพาธกําเริบ เมื่อขาพเจาบริโภคยาชื่อนี้ อาพาธคอยทุเลา
เมื่อขาพเจาบริโภคยาชื่อนี้ อาพาธทรงอยู.
บทวา นาล มีความวาผูไมเหมาะ คือไมสมควรเพื่อพยาบาล.
สองบทวา เภสชฺช สวิธาตุ มีความวา เปนผูไมสามารถเพื่อ
ประกอบยา.
บทวา อามิสนฺตโร มีวิเคราะหวา อามิสเปนเหตุของภิกษุนั้น
เพราะฉะนั้น ภิกษุนั้นชื่อผูมีอามิสเปนเหตุ. เหตุทานเรียกวา อนฺตร ความวา
ภิกษุผูมีอามิสเปนเหตุ ปรารถนายาคู ภัต บาตร และจีวร จึงพยาบาล.
บทวา กาลกเต คือ เพราะทํากาลกิริยา.
วินิจฉัยในขอวา คิลานุปฏาถาน ทาตุ นี้ พึงทราบดังนี้:บาตรและจีวร ของภิกษุผูทํากาลกิริยานั้น อันสงฆใหแกภิกษุผู
พยาบาล ดวยกรรมวาจาที่ตรัสเปนลําดับไปก็ดี อปโลกนใหกด็ ี ยอมเปนอัน
ใหเหมือนกัน, ควรทั้งสองอยาง.
ในขอวา ย ตตฺถ ลหุภณฺฑ ย ตตฺถ ครุภณฺฑ ขาพเจาจัก
พรรณนาความกระทําตางกันแหงลหุภัณฑและครุภัณฑขางหนา.
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วินิจฉัยในลาภของภิกษุผูพยาบาลไข
สวนในลาภของภิกษุผูพยาบาลไข มีวินิจฉัยตั้งแตตน ดังตอไปนี้:หากภิกษุสงฆทั้งสิ้นพยาบาล ภิกษุไขทํากาลกิริยา, เปนเจาของ
ทั้งหมด.
หากวา บางพวกทําเวร. บางพวกไมทําเวรเลย, ภิกษุไขทํากาลกิริยา,
ในกาลกิริยาอยางนั้นของภิกษุนั้น อาจารยบางพวกกลาววาภิกษุแมทั้งปวง พึง
ทําในวาระที่ถึงคน, เพราะฉะนั้นภิกษุแมทั้งปวงเปนเจาของ
บางพวกกลาววา ภิกษุไขนั้น อันภิกษุเหลาใดพยาบาล ภิกษุเหลา
นั้นเทานั้น ยอมได, ภิกษุนอกจากนั้น ไมได.
ถาวา เมื่อสามเณรแมทํากาลกิริยา จีวรของเธอมีอยู. พึงใหแกผู
พยาบาลไข, ถาจีวรไมมี, สิ่งใดมี พึงใหสิ่งนั้น. เมื่อบริขารอื่นมีอยู พึงทํา
ใหเปนสวนแหงจีวรให.
ทั้งภิกษุและสามเณร ถาวาพยาบาลเทากัน, พึงใหสวนเทากัน
หากวา สามเณรเทานั้นพยาบาล, กิจสักวาชวยจัดแจงเทานั้นเปนของ
ภิกษุ พึงใหสวนใหญแกสามเณร.
ถาวา สามเณรตมยาคูดวยน้ําที่ภิกษุนํามา ทํากิจสักวาใหรับประเคน
เทานั้น, ภิกษุพยาบาล, พึงใหสวนใหญแกภิกษุ.
ภิกษุหลายรูป เปนผูพรอมเพรียงชวยกันพยาบาลทั้งหมด, พึงใหสวน
เทากัน แกเธอทั่วกัน.
ก็ในภิกษุเหลานี้ รูปใดพยาบาลโดยพิเศษ, พึงใหสวนพิเศษแกภิกษุ
นั้น.
อนึ่ง ผูใดหุงตมยาคูและภัตให หรือจัดแจงอาบน้ํา โดยเนื่องดวยผู
พยาบาลไข วันหนึ่ง, แมผูนั้น ก็จัดวา ผูพยาบาลไขเหมือนกัน.
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ภิกษุใดไมเขาใกล สงแตยาและขาวสารเปนตนบาง, ภิกษุนี้ไมจัดวา
ผูพยาบาลไข.
ฝายภิกษุใด แสวงหาใหอนุปสัมบันถือมา, ภิกษุนี้จัดเปนผูพยาบาลไข
แท, พึงใหสวนแมแกภิกษุนั้น.
รูปหนึ่งพยาบาลดวยเพงวัตรเปนใหญ, รูปหนึ่งพยาบาลดวยหวังลาภ
ในเวลาที่ภิกษุไขมรณภาพ เธอทั้งสองจํานง, พึงใหแกเธอทั้งสองรูป
รูปหนึ่งพยาบาลแลว ไปในทีไ่ หน ๆ เสีย ดวยธุระของภิกษุไข หรือ
ดวยธุระของตน คิดวา เราจักมาพยาบาลอีก แมภิกษุนี้ก็ควรให.
รูปหนึ่งพยาบาลอยูนานแลว ทอดธุระไปเสียวา บัดนี้ เราไมสามารถ
แมถาวา ภิกษุไขมรณภาพในวันนั้นเอง ไมพึงใหสวนแหงผูพยาบาล.
ขึ้นชือ่ วา ผูพยาบาลไข เปนคฤหัสถ หรือเปนบรรพชิต หรือโดย
ที่สุด แมเปนมาตุคามก็ตามที ทุกคนยอมไดสวน. หากวาของภิกษุนั้น มี
แตสักวาบาตรและจีวรเทานั้น, ของอื่นไมมี. บาตรและจีวรทั้งหมด พึงใหแก
ผูพยาบาลไขเทานั้น, แมหากวา จะตีราคาตั้งพัน.
แคผูพยาบาลเหลานั้น ยอมไมไดบริขารแมมากอยางอื่น บริขาร
อยางอื่น ยอมเปนของสงฆเทานั้น. สิ่งจองที่เหลือมากและมีราคามาก ไตร
จีวรมีราคานอย, บริขารคือไตรจีวรพึงถือเอาจากสิ่งของที่เหลือนั้นให. ก็
บาตรไตรจีวรนั้นทั้งหมดอันผูพยาบาลไข ยอมไดจากของสงฆเทียว
ก็ถาวา ภิกษุไขนั้น ยังเปนอยูทีเดียว ไดปลงบริขารของตนทั้งหมด
ใหแกใคร ๆ เสีย, หรือวาใคร ๆ ไดถือวิสาสะเอาเสีย, ของนั้นเธอใหแลวแก
ผูใด, และอันผูใดถือเอาแลว, ยอมเปนของผูนั้น เทานั้น, ผูพยาบาลไขยอมได
ดวยความชอบใจของผูนั้นเทานั้น.
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ฝายบริขารทั้งหลายที่ภิกษุไขไมไดใหแกบุคคลเหลาอื่น เก็บไวในที่
ไกล ยอมเปนของสงฆในที่นั้น ๆ เทานั้น.
ถาเปนของ ๒ เจาของมิไดแบงกัน, เมื่อฝายหนึ่งทํากาลกิริยา อีก
ฝายหนึ่งยอมเปนเจาของ, ในของแมมากเจาของ ก็นัยนี้แล.
เมื่อเจาของมรณภาพ ทั้งหมด ยอมเปนของสงฆ.
ถึงหากวา ภิกษุผูเปนเจาของเหลานั้น ไมแบงกัน ใหแกนิสิตทั้งหลาย
มีสัทธิวิหาริกเปนตน, ไมเปนอันใหเลย, ตอสละใหแลวจึงเปนอันใหดวยดี,
เมื่อภิกษุผูเปนเจาของเหลานั้น แมมรณภาพแลวยอมเปนของนิสิตทั้งหลาย มี
สัทธิวิหาริกเปนตน เทานั้น, ไมเปนของสงฆ.
วาดวยจีวรที่ไมควร
วินิจฉัยในจีวรคากรองเปนอาทิ. พึงทราบดังนี้:บทวา อกฺถนาล ไดแก จีวรทีท่ ําดวยกานรัก.
ผาที่ทําดวยปอ เรียกวาผาเปลือกไม. ผาที่เหลือ ไดกลาวไวแลวใน
อรรถกถาแหงปฐมปาราชิก.
ในผาเหลานั้น เฉพาะผาเปลือกไม ปรับทุกกฏ ในผาที่เหลือปรับ
ถุลลัจจัย.
สวนผาเปลือกรัก ผากาบกลวยและผาเปลือกละหุง มีคติอยางผา
เปลือกไมเหมือนกัน.
จีวรมีสีเขียวลวนเปนตน พึงสํารอกสีเสีย ยอมใหมแลวจึงใช ถา
เปนของที่ไมอาจสํารอกสีได, พึงใหกระทําเปนผาปูลาดหรือพึงแทรกไวใน
ทามกลางจีวรสองขัน.
๑

๑. สมนฺต. ปฐม. ๒๗๙.
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ความเปนตาง ๆ กันแหงสีของจีวรเหลานั้น มีนัยดังกลาวแลวใน
รองเทานั่นแล.
ผาทั้งหลายที่มีชายไมไดตัดและมีชายยาว พึงตัดชายเสียแลว จึงใช.
ภิกษุไดเสื้อแลวเลาะออกยอมใช ยอมควร. แมในผาโพกก็นัยนี้แล.
สวนหมวกเปนของที่ทําดวยเปลือกไม จะทําหมวกนั้น ใหเปนของ
สําหรับเช็ดเทาก็ควร.
วาดวยผูควรรับจีวรเปนตน
สองบทวา ปฏิรูเป คาหเก มีความวา ถาภิกษุบางรูปรับเอาดวย
กลาววา เรารับแทนภิกษุนั้น พึงให. ดวยประการอยางนี้แล บรรดาบุคคล
๒๓ คน เหลานั้น ไมได ๑๖ คน ได ๗ คน ฉะนี้แล.
สองบทวา สงฺโฆ ภิชฺชติ มีความวา ภิกษุทั้งหลายแตกกันเปน
๒ ฝาย เหมือนภิกษุชาวเมืองโกสัมพี.
สองบทวา เอกสฺมึ ปกฺเข มีความวา ชนทั้งหลายถวายน้ําทักขิโณทก
และวัตถุมีของหอมเปนตนในฝายหนึ่ง. ถวายจีวรในฝายหนึ่ง.
บทวา สงฺฆสฺเสเวต มีความวา จีวรนั้น ยอมเปนของสงฆทั้งสิ้น
คือ ของทั้งสองฝาย, ทั้งสองฝายพึงตีระฆังแลวแบงดวยกัน.
บทวา ปกฺขสฺเสเวต มีความวา เมื่อชนทั้งหลายถวายอยางนั้น น้ําอันเขาถวายแลวแกฝายใด, น้ํานั่นแลยอมเปนของฝายนั้น จีวรอันถวายแลว
แกฝายใด จีวรยอมเปนของฝายนั้นเทานั้น.
ในมหาอรรถกถาแกวา ก็ในทีใ่ ด น้ําทักขิโณทกเปนประมาณ ในที่
นั้น ฝายหนึ่งยอมไดจีวร เพราะคนไดน้ําทักขิโณทก ฝายหนึ่งก็ยอมได
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เพราะคาที่จีวรนั้นแลตนไดแลว, เพราะฉะนั้น สองฝายพึงเปนผูพรอมกัน
แจกกันตามลําดับผูแก.
ไดยินวา นี่เปนลักษณะในสมุทรอื่น (คือชมพูทวีป)
สวนในขอวา ตสฺมึเยว ปกฺเข นี้ มีความวา ฝายนอกนี้ไมเปน
ใหญเลยทีเดียว.
เรื่องสงจีวรไปชัดเจนแลวแล.
๑

มาติกา ๘ แหงความเกิดขั้นแหงจีวร
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสคําเปนตนวา อฏิมา ภิกฺขเว
มาติกา เพื่อแสดงเขตเปนที่ไดจีวรที่ตรัสแลว จําเติมแตตน.
คําวา สีมาย เทติ เปนอาทิ ตรัสโดยนัยปุคคลาธิษฐาน.
ก็บรรดามาติกาเหลานี้ การถวายแกสีมา เปนมาติกาที่ ๑. การถวาย
ตามกติกา เปนมาติกาที่ ๒, การถวายในที่ซึ่งตกแตงภิกษา เปนมาติกาที่ ๓,
การถวายแกสงฆ เปนมาติกาที่ ๔, การถวายแกสงฆ ๒ ฝาย เปนมาติกาที่ ๕,
การถวายแกสงฆผูจําพรรษา เปนมาติกาที่ ๖, การถวายจําเพาะ เปนมาติกาที่
๗, การถวายแกบุคคลเปนมาติกาที่ ๘.
วินิจฉัยในมาทิกาเหลานั้น พึงทราบดังนี้:เมื่อทายกถวายพาดพิงถึงสีมาอยางนี้วา ขาพเจาถวายแกสีมา ชื่อถวาย
แกสีมา. ในมาติกาทั้งปวงก็นัยนี้แล.
ถวายแกสีมา
ก็ในมาติกาที่ ๑ นี้วา ถวายแกสีมา ในมาติกานิทเทสตนที่วา ทายก
ถวายแกสีมา, ภิกษุมีจํานวนเทาใดอยูภายในสีมา ภิกษุเหลานั้นพึงแจกกัน
ดังนี้ พึงทราบสีมา ๑๕ ชนิดกอน คือ:-

๑. ปรสมุทฺเทติ ชมฺพูทีเปติ สารตฺถ จ วิมติ จ.
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ขัณฑสีมา อุปจารสีมา สมานสังวาสสีมา อวิปปวาสสีมา ลาภสีมา
คามสีมา นิคมสีมา นครสีมา อัพภันตรสีมา อุทกุกเขปสีมา ชนปทสีมา รัฐสีมา
รัชสีมา ทีปสีมา จักกวาฬสีมา.
บรรดาสีมาเหลานั้น ขัณฑสีมา ไดกลาวแลวในสีมากถา. อุปจารสีมา
เปนแดนที่กําหนดดวยเครื่องลอมแหงวัดที่ลอม ดวยที่ควรแกการลอมแหงวัด
ที่ไมไดลอม.
อีกอยางหนึ่ง จากสถานที่ภิกษุประชุมกันเปนนิตย หรือจากโรงฉัน
อันตั้งอยูริมเขตวัด หรือจากอาวาสที่อยูประจํา ภายใน ๒ ชัว่ เลฑฑุบาต ของ
บุรุษผูมีแรงปานกลางเขามา พึงทราบวาเปนอุปจารสีมา. ก็อุปจารสีมานั้น
เมื่ออาวาสขยายกวางออกไป ยอมขยายออก เมื่ออาวาสรนแคบเขา ยอม
แคบเขา.
แตในมหาปจจรีแกวา อุปจารสีมานั้น เมือ่ ภิกษุเพิ่มขึ้น ยอมกวาง
ออก เนื่องดวยลาภ, ถาภิกษุทั้งหลายนั่งเต็ม ๑๐๐ โยชนติดเนื่องเปนหมูเดียว
กับพวกภิกษุผูประชุมในวัด. แมที่ตงั้ ๑๐๐ โยชน ยอมเปนอุปจารสีมาดวย,
ลาภยอมถึงแกภิกษุทั่วกัน. แมสมานสังวาลสีมาและอวิปปวาสสีมาทั้ง ๒ มีนัย
ดังกลาวแลวนั่น และ.
ชนชือ่ วา ลาภสีมา พระสัมมาสัมพุทธเจาหาไดทรงอนุญาตไม, พระ
ธรรมสังคาหกเถระทั้งหลายก็ไมไดตั้งไว, ก็แตวาพระราชาและมหาอมาตยของ
พระราชาใหสรางวัดแลว กําหนดพื้นที่โดยรอบคาวุตหนึ่งบาง กึ่งโยชนบาง
โยชนหนึ่งบาง ปกเสาจารึกชื่อวา นี้เปนลาภสีมาสําหรับวัดของเรา แลวปก
แดนไววา สิ่งใดเกิดขึ้นภายในเขตนี้, สิ่งนั้นทั้งหมด เราถวายแกวัดของเรา
นี้ชื่อวา ลาภสีมา. ถึงคามสีมา นิคมสีมา นครสีมา อัพภันตรสีมา และ
อุทกุกเขปสีมา ก็ไดกลาวแลวเหมือนกัน.
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ชนปทสีมา นั้น ชนบทเปนอันมาก มีภายในแควนกาสีและโกศล
เปนตน, ในชนบทเหลานั้น แดนกําหนดแหงชนบทอันหนึ่ง ๆ ชื่อชนปทสีมา.
แดนกําหนดแหงแควนกาสีและโกศลเปนตน ชื่อรัชสีมา.
สถานเปนที่เปนไปแหงอาณาของพระเจาแผนดินองคหนึ่ง ๆ อยางนี้
คือ พหิโภค โจลโภค เกรฏโภค ชื่อรัช สีมา.
เกาะใหญ และเกาะเล็ก ซึ่งกําหนดดวยสมุทรเปนที่สุด ชื่อทีปสีมา
แดนที่กําหนดดวยภูเขาจักรวาลเทานั้น ชื่อจักกวาฬสีมา.
ในสีมาเหลานั้น ที่กลาวแลวดวยประการอยางนี้ เมื่อทายกเห็นสงฆ
ประชุมกันในขัณฑสีมา ดวยกรรมบางอยาง จึงกลาววา ขาพเจาถวายแกสงฆ
ในสีมานี้เทานั้น ดังนี้. ภิกษุมีจํานวนเทาใดอยูภายในขัณฑสีมา ภิกษุเหลา
นั้น พึงแบงกัน. เพราะวาจีวรนั้นยอมถึงแกภิกษุเหลานั้นเทานั้น, ไมถึงแก
ภิกษุเหลาอื่น แมผูตั้งอยูที่สีมันตริก หรือที่อุปจารสีมา. แคยอมถึงแกภิกษุผู
ตั้งอยูบนตนไมหรือบนภูเขา ซึ่งขึ้นอยูในขัณฑสีมา หรือผูอยูทามกลางแผนี้
ดินภายใตขัณฑสีมา เปนแท.
อนึ่ง จีวรที่ทายกถวายวา ถวายแกสงฆในอุปจารสีมานี้ ยอมถึงแมแก
ภิกษุทั้งหลายผูตั้งอยูในขัณฑสีมาและสีมันตริก.
สวนจีวรที่ทายกถวายวา ถวายแกสมานสังวาสสีมา ยอมไมถึงแกภิกษุ
ทั้งหลายผูตั้งอยูในขัณฑสีมาและสีมันตริก.
จีวรที่ทายกถวายในอวิปปวาสสีมา และลาภสีมา ยอมถึงแกภิกษุทั่ง
หลายผูอยูรวมในสีมาเหลานั้น.
๑

๑. สทฺธมฺมปฺปชโชติกา ปฐม ๑๖ วา รฏนฺติ ชนปเทกเทส ฯ ชนปโทติ กาสีโกสลาทิชนปโท ?

ถือเอาความวา รัฐ เล็กกวาชนบท ชนบทคือประเทศ. แตตามที่แกในที่นี้ กลับตรงกัน
ขาม จึง
ขอฝากนักศึกษาไวดวย.
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สวนจีวรที่ทายกถวายในคามสีมาเปนตน ยอมถึงแมแกภิกษุผูตั้งอยูใน
พัทธสีมา ภายในแหงสีมาเหลานั้น.
จีวรที่ถวายในอัพภันตรสีมา และอุทกุกเขปสีมา ยอมถึงแกภิกษุผูอยู
ภายในสีมาเหลานั้นเทานั้น.
ในชนปทสีมา รัฐสีมา รัชสีมา ทีปสีมา และจักกวาฬสีมา มีวินิจฉัย
เชนดังกลาวแลวในคามสีมาเปนตนนั่นแล.
ก็ถา วาทายกอยูในชมพูทวีป กลาววา ขาพเจาถวายสงฆในตามพปณณิทวีป ภิกษุแมรูปหนึ่ง ไปจากตามพปณณิทวีป ยอมไดเพื่อรับแทนภิกษุ
ทั้งปวง. แมหากวา ภิกษุผูชอบพอกันรูปหนึ่งในชมพูทวีปนั้นเอง จะรับสวน
แทนภิกษุทั้งหลายที่ชอบพอกันไซร, ไมพึงหามเธอ. ในการถวายของทายก
ผูถวายของพาดพิงถึงสีมา พึงทราบวินิจฉัยอยางนี้กอน.
ฝายทายกใด ไมเขาใจที่จะพูดวา ในสีมาโนน รูแตเพียงคําวา สีมา
อยางเดียวเทานั้น มาวัดกลาววา ถวายแกสีมา หรือวา ถวายสงฆผูตั้งอยูใน
สีมา ดังนี้.
พึงถามทายกนั้นวา ขึ้นชื่อวาสีมา มีหลายอยาง, ทานพูดหมายเอา
สีมาอยางไหน ?
ถาเขากลาววา ขาพเจาไมรูจักวา สีมาชนิดโนน ๆ สงฆผูตั้งอยูในสีมา
จงแบงกันถือเอาเถิด ดังนี้.
สงฆในสีมาไหน จะพึงแบงกัน ?
ไดยินวา พระมหาสิวัตเถระกลาววา สงฆในอวิปปวาสสีมาพึงแบง
กัน.
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ลําดับนั้น ภิกษุทั้งหลายกลาวกะทานวา ธรรมดาอวิปปวาสสีมา
ประมาณตั้ง ๓ โยชน เมื่อเปนเชนนี้ ภิกษุผูดังอยูใน ๓ โยชนจักรับลาภได.
ผูตั้งอยูใน ๓ โยชน จักพึงบําเพ็ญอาคันตุกวัตรเขาสูอาราม, ผูเตรียมจะไปจัก
เดินทาง ๓ โยชน จึงจักบอกมอบเสนาสนะ, สําหรับผูปฏิบัตินิสัย ๆ จักระงับ
ตอเมื่อลวง ๓ โยชนไป, ผูอยูปริวาส จักพึงกาวลวง ๓ โยชนแลว รับอรุณ.
ภิกษุณีตั้งอยูในระยะ ๓ โยชน จักพึงบอกเลาการที่จะเขาสูอาราม กิจนี้ทั้ง
หมดสมควรทําดวยอํานาจแดนกําหนดแหงอุปจารสีมาเทานั้น, เพราะเหตุนั้น
สงฆตั้งอยูในอุปจารสีมาเทานั้นพึงแบงกัน.
ถวายตามกติกา
บทวา กติกาย ไดแก กติกา มีลาภเสมอกัน. ดวยเหตุนั้นแล
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา อาวาสมากหลายมีลาภเสมอกัน
ในหลายอาวาสมีลาภเสมอกันนั้น พึงดังกติกาอยางนี้:ภิกษุทั้งหลายประชุมกันในวิหารหนึ่ง ระบุชื่อวัดที่ตนมีประสงคจะ
สงเคราะห ปรารถนาจะทําใหเปนแดนมีลาภเสมอกัน กลาวเหตุอยางใดอยาง
หนึ่งวา วัดโนน เปนวัดเกา หรือวา วัดโนน เปนที่พระพุทธเจาเคยอยู
หรือวา วัคโนน มีลาภนอย แลวประกาศ ๓ ครั้งวา การทีท่ ําวัดนั้นกับวัด
แมนี้ ใหเปนแดนมีลาภอันเดียวกัน พอใจสงฆ ดังนี้.
ดวยเหตุเพียงเทานี้ ภิกษุแมนั่งแลวในวัดนั้น เธอยอมเปนเหมือน
นั่งแลวในวัดนี้, อันสงฆแมในวัดนั้น พึงทําอยางนั้นเหมือนกัน. ดวยเหตุ
เพียงเทานี้ ภิกษุแมนั่งแลวในวัดนี้, เธอยอมเปนเหมือนผูนั่งแลวในวัดนั้น.
เมื่อแบงลาภกันอยูในวัดหนึ่ง, อันภิกษุผูตั้งอยูในอีกวัดหนึ่ง สมควรไดรบั สวน
แบงดวย. วัดแมมาก ก็พึงกระทําใหเปนที่มีลาภอันเดียวกันกับวัดอันหนึ่ง
โดยอุบาอยางนั้น.
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ถวายในที่ซึ่งตกแตงภิกษา
บทวา ภิกขาปฺตฺติยา ไดแก ในสถานเปนที่ตกแตงทานบริจาค
ของตน. ดวยเหตุนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ทานบริจาคที่ประจํา
อันตนทําแกสงฆในวัดใด.
พึงทราบเนื้อความแหงคํานั้น ดังนี้:ภัตทานของสงฆ ซึ่งเปนของทายกผูถวายจีวรนี้ เปนไปในวัดใดก็ดี,
ทายกทําภิกษุทั้งหลายในวัดใด ใหเปนภาระของตน นิมนตใหฉันในเรือนทุก
เมื่อก็ดี, ในวัดใดเขาสรางที่อยูไวก็ดี, ในวัดใดเขาถวายสลากภัตเปนตนเปน
นิตยก็ดี, แตวัดแมทั้งสิ้นอันทายกใดสราง, ในวัดนั้น ของทายกนั้น ไมมคี ํา
ที่จะพึงกลาวเลย. ภัตบริจาคเหลานี้ จัดเปนภัตบริจาคประจํา, เพราะเหตุนั้น
ถาเขากลาววาภัตบริจาคประจําของขาพเจากระทําอยูในวัดใด, ขาพเจาถวายใน
วัดนั้น หรือวา ทานจงใหในวัดนั้น แมหากวา มีภัตบริจาคประจําในที่หลาย
แหง, จีวรนั้นเปนอันเขาถวายทั่วทุกแหงทีเดียว.
ก็ถาวา ในวัดหนึ่งมีภิกษุมากกวา, ภิกษุเหลานั้น พึงบอกวา ในวัด
ที่มีภัตบริจาคเปนประจําของพวกทาน วัดหนึ่งมีภิกษุมาก วัดหนึ่งมีภิกษุนอย.
ถาหากเขากลาววา ทานทั้งหลายจงถือเอาตามจํานวนภิกษุเถิด สมควรแบงถือ
เอาตามนั้น.
ก็ในคําวา ทานทั้งหลายจงถือเอาตามจํานวนภิกษุเถิด นี้ ผาและเภสัช
เปนตน แมนอย ยอมแบงกันไดโดยงาย, แตถาวาเตียงหรือตั่งมีตัวเดียวเทานั้น,
พึงถามเขาแลว พึงใหสําหรับวัดหรือเสนาสนะแมในวัดหนึ่งที่เขาสั่ง ถาเขา
กลาววา ภิกษุโนนจงถือเอา ดังนี้ควรอยู.
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หากวาเขากลาววา ทานจงใหสําหรับวัดที่มีภัตบริจาคเปนประจําของ
ขาพเจา ดังนี้แลว ไมทนั ไดสั่งการไปเสีย, แมสงฆจะสงการก็ควร.
ก็แล สงฆพึงสั่งการอยางนี้:พึงสั่งวา ทานจงใหในสถานเปนที่อยูของพระสังฆเถระ. ถาในที่นนั้ .
มีเสนาสนะบริบูรณ ในที่ใดเสนาสนะไมเพียงพอ, พึงใหในที่นั้น. ถาวา
ภิกษุรูปหนึ่งกลาววา ในที่อยูของขาพเจา ไมมีของใชสําหรับเสนาสนะพึงให
ในที่นั้น.
ถวายแกสงฆ
ขอวา สงฺฆสฺส เทติ มีความวา ทายกเขาไปยังวัดกลาววา ขาพเจา
ถวายจีวรเหลานั้นแกสงฆ.
ขอวา สมฺมขุ ีภูเตน มีความวา สงฆผูทั้งอยูในอุปจารสีมา พึงตีระฆัง
ใหประกาศเวลาแลวแจกกัน. ภิกษุผูจะรับสวนแทนภิกษุผูตั้งอยูในสีมาแตมาไม
ทัน ไมควรหาม. วัดใหญ, เมื่อถวายผาตั้งแตเถรอาสนลงมา, พระมหาเถระ
ผูเฉื่อยชายอมมาภายหลัง, อยาพึงกลาวกะทานวา ทานผูเจริญ ขาพเจาถวาย
ถึงภิกษุมีพรรษา ๒๐ ลําดับของทาน เลยไปเสียแลว, พึงเวนลําดับไวถวาย
แกพระมหาเถระเหลานั้น เสร็จแลวจึงถวายตามลําดับภายหลัง. ภิกษุทั้งหลาย
ไดฟงขาววา ไดยินวา ทีว่ ัดโนน จีวรเกิดขึ้นมาก จึงพากันมาจากวัดซึ่งตั้ง
อยูในระยะโยชนหนึ่งบาง, พึงใหจําเดิมแตที่ซึ่งเธอทั้งหลายมาทันแลว ๆ เขา
ลําดับ. เฉพาะที่เธอมาไมทันเขาอุปจารสีมาแลว เมื่ออันเตวาสิกเปนตนจะ
รับแทน ก็ควรใหแท. อันเตวาสิกเปนตน กลาววา ทานจงใหแกภิกษุผูตั้ง
อยูภายนอกอุปจารสีมาดังนี้ ไมพึงให.
ก็ถาวา ภิกษุทั้งหลายผูอยูที่ประตูวัดของตน หรืออยูภายในวัด ของทนที
เดียว เปนผูเนื่องเปนอันเดียวกับภิกษุทั้งหลายผูเขาอุปจารสีมาไซร, สีมาชื่อวา
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ขยายออกดวยอํานาจบริษัท, เพราะฉะนั้น ควรให. แมเมื่อใหจีวรแก
สังฆนวกะแลว, ก็ควรถวายแกพระเถระทั้งหลายผูมาภายหลังเหมือนกัน.
อนึ่ง เมื่อสวนที่สองไดยกขึ้นสูเถรอาสนแลว สวนทีห่ นึ่ง ยอมไมถึง
แกภิกษุทั้งหลายทีมาแลว, พึงใหตามลําดับพรรษา ตั้งแตสวนที่สองไป. ถา
ในวัดหนึ่ง มีภิกษุ ๑๐ รูป ทายกถวายผา ๑๐ ผืนวา ขาพเจาถวายแกสงฆ; ผา
เหลานั้น พึงแจกกันรูปละผืน. ถาภิกษุเหลานั้น ถือเอาไปทั้งหมดทีเดียว
ดวยคิดวา ผาเหลานั้น ถึงแกพวกเรา ดังนี้ไซร, เปนอันใหถึง (แกตน) ไม
ดี; ทั้งเปนอันถือเอาไมดี; ผาเหลานั้น ยอมเปนของสงฆในที่ซึ่งเธอไปถึง
เขาแลวนั่นแล.
อนึ่ง จะชักออกผืนหนึ่ง ถวายแกสังฆเถระวา ผืนนี้ถึงแกทาน ดัง
นี้แลว ถือเอาผาที่เหลือออดวยคิดวา ผาเหลานี้ ถึงแกพวกเรา ดังนี้ ควรอยู.
ทายกนําผามาผืนเดียว ถวายวา ขาพเจาถวายแกสงฆ ภิกษุทั้งหลายไมแบง
กัน ถือเอาดวยคิดวา ผานี้ถึงแกพวกเรา; ผานั้นเปนอันเธอทั้งหลายใหถึงแก
ตน ไมชอบ ทั้งเปนอันถือเอาไมชอบ. ควรเอามีดหรือขมิ้นเปนตน ทําให
เปนรอย ใหสวนหนึ่งแกพระสังฆเถระวา ตอนนี้ถึงแกทาน แลวถือเอาสวน
ที่เหลือวา ตอนนี้ถึงแกพวกเรา. จะทําการกําหนดปนกัน ดวยลายดอกไม หรือ
ผลไม หรือเครือวัลยแหงผานั้นเอง ไมควร. ถาชักเสนดายออกเสนหนึ่ง
ถวายแกพระเถระวา ตอนนี้ ถึงแกทาน แลวถือเอาวา สวนที่เหลือออถึงแกพวก
เรา ควรอยู. ผาที่ภิกษุตัดเปนทอนนอยทอนใหญแบงกัน ควรแท.
เมื่อจีวรทั้งหลายเกิดขึ้นแกสงฆในวัค ซึง่ มีภิกษุรูปเดียว หากภิกษุ
นั้น ถือเอาวา จีวรทั้งหมดยอมถึงแกเรา ตามนัยดังกลาวแลวในหนหลังนั่น
เอง, เปนอันเธอถือเอาชอบ, สวนลําดับไมดังอยู. หากเธอยกขึ้นทีละผืน ๆ
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ถือเอาวา ผานี้ถึงแกเรา. ลําดับยอมตั้งอยู. บรรดาลําดับที่ไมตั้งอยู และตั้งอยู
ทั้งสองนี้ เมื่อลําดับไมตั้งอยูครั้นจีวรอื่นเกิดขึ้นอีก ถาภิกษุรูปหนึ่งมา, เธอ
ทั้งสองพึงตัดตรงกลางถือเอา. เมื่อลําดับตั้งอยู ครั้นจีวรอื่นเกิดขึ้นอีก ถาภิกษุ
ออนกวามา, ลําดับยอมถึงภายหลัง, ถาภิกษุผูแกกวามา, ลําดับยอมถึงกอน.
ถาไมมีภิกษุอื่น, พึงใหถึงแกในถือเอาอีก.
แตจีวรที่เขาถวายพาดพิงถึงสงฆ ดวยอาการอยางใดอยางหนึ่งวา
ขาพเจาถวายแกสงฆ ก็ดี วา ขาพเจาถวายแกภิกษุสงฆ ก็ดี ไมควรแก
ภิกษุผูถือผาบังสุกุล, เพราะเหตุที่เธอกลาวคําวา ขาพเจางดคหบดีจีวรเสีย,
สมาทานองคของผูถือผาบังสุกลุ เปนวัตร แตไมควรแกภิกษุผูถือผาบังสุกุล
เพราะเหตุที่จีวรนั้น เปนอกัปปยะหามิได, แมภิกษุสงฆอปโลกนใหแลวก็
ไมควรรับ. ก็และภิกษุใหจีวรใดซึ่งเปนของตน, จีวรนั้นชื่อของที่ภิกษุให
ควรอยู แตวาจีวรนั้นไมเปนผาบังสุกุล. แมเนื้อเปนเชนนั้น, ธุดงคยอม
ไมเสีย.
อนึ่ง เมื่อทายกถวายวา ขาพเจาถวายแกภิกษุทั้งหลาย, ขาพเจาถวาย
แกพระเถระทั้งหลาย ดังนี้ ยอมควรแมแกภิกษุผูถือผาบังสุกุล. แมจีวรที่ทายก
ถวายวา ขาพเจาถวายผานี้ แกสงฆ ทานผูมีอายุทั้งหลาย จงทําถุงใสรองเทา
ถึงบาตร ผารัดเขาและสายสะพายเปนตนดวยผานี้ ดังนี้ ยอมควร. ผาทีท่ ายก
ถวายเพื่อประโยชนแกถุงบาตรเปนตน มีมาก, เปนของเพียงพอแมเพื่อประ
โยชนแกจีวรจะกระทําจีวรจากผานั้นหม ก็ควร. ก็หากวาสงฆตัดผาที่เหลือ
จากแจกกันแลว แจกใหเพื่อประโยชนแกถุงรองเทาเปนตน, จะถือเอาจากผา
นั้นไมควร. แตผานั้นพวกเจาของจัดการเองนั้นแลควรอยู นอกนั้นไมควร.
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แมเมื่อทายกกลาววา ขาพเจาถวายเพื่อประโยชนแกผาผูกกระบอก
กรองเปนตน แกสงฆผูถือผาบังสุกุล ดังนี้ สมควรถือเอา. ขึ้นชื่อวาบริขาร
แมภิกษุผูถือผาบังสุกุล ก็พึงปรารถนา ในผาที่เขาถวายเพื่อใหเปนผาผูกกระบอกกรองเปนตนเหลานั้น ผาใดเปนของเหลือเพื่อ จะนอมผานั้นเขาในจีวร
บาง ก็ควร. ทายกถวายดวยแกสงฆ ดวยนั้น แมภิกษุผูถือผาบังสุกุล ก็ควร
รับ.
วินิจฉัยในผาที่ทายกเขาไปสูวัดแลวถวายวา ขาพเจาถวายจีวรเหลานี้
แกสงฆ เทานี้กอน. ก็ถาวา ทายกเห็นภิกษุทั้งหลายผูเดินทางไปภายนอก
อุปจารสีมาแลว บอกแกพระสังฆเถระ หรือพระสังฆนวกะวา ขาพเจาถวาย
สงฆ แมถาบริษัทตั้งแผไปโยชนหนึง่ เนื่องเปนอัน เดียวกัน ยอมถึงแกภกิ ษุ
ทั่วกัน; ฝายภิกษุเหลาใดไมทันบริษัทเพียง ๑๐ ศอก ไมถึงแกภิกษุเหลานั้น .
ถวายแกสงฆสองฝาย
วินิจฉัยในมาติกาวา ถวายแกสงฆ ๒ ฝาย นี้ พึงทราบดังนี้:เมื่อเขากลาววา ถวายแกสงฆ ๒ ฝาย ก็ดี ถวายแกสงฆโดยสวน ๒
ก็ดี ถวายแกสงฆ ๒ พวก ก็ดี กลาววา ถวายแกภิกษุสงฆดวย แกภิกษุณีสงฆ
ดวย ก็ดี ผานั้นเปนอันเขาถวายแกสงฆ ๒ ฝายแท.
ขอวา อุปฑฺฒ ทาตพฺพ มีความวา พึงทําเปนสองสวนเทา ๆ กัน
ใหสวนหนึ่ง. เมื่อเขากลาววา ถวายแกสงฆ ๒ ฝายดวยแกทานดวย ถามีภิกษุ
๑๐ รูป ภิกษุณี ๑๐ รูป พึงทําใหเปน ๒๑ สวน; ใหแกบุคคลสวนหนึ่ง ให
แกสงฆ ๑๐ สวน ใหแกภิกษุณีสงฆ ๑๐ สวน; สวนเฉพาะบุคคลอันภิกษุใด
ไดแลว ภิกษุนั้น ยอมไดเพื่อถือเอาตามลําดับพรรษาของตนจากสงฆอีก.
เพราะเหตุไร ? เพราะเหตุที่เธออันเขารวมเขาดวยศัพทวา อุภโตสงฆ. แม
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ในผาที่เขาบอกถวายวา ถวายแกสงฆ ๒ ฝายดวย แกเจดียดวย ก็มีนัยเหมือน
กัน. แตในคําถวายนี้ ไมมีสวนที่จะถึงแกเจดียจากสงฆ มีแตสวนที่เทากับสวน
ที่ถึงแกบุคคลผูหนึ่งเทานั้น.
อนึ่ง เมื่อเขากลาววา ถวายแกสงฆ ๒ ฝายดวย แกทานดวย
แกเจดียดวย พึงทําใหเปน ๒๒ สวน ใหภิกษุ ๑๐ สวน ใหแกภิกษุณี ๑๐ สวน.
ใหแกบุคคลสวนหนึ่ง ใหแกเจดียสวนหนึ่ง; ในบุคคลและเจดียนั้น บุคคล
ยอมไดเพื่อถือเอาอีกตามลําดับพรรษาของตน จากสงฆดวย, สําหรับเจดียพึงได
สวนเดียวเทานั้น.
อนึ่ง เมื่อเขากลาววา ถวายแกภิกษุสงฆดวย แกภิกษุณีทั้งหลาย
ดวย อยาแบงกลางให พึงนับภิกษุและภิกษุณีแลวให.
อนึ่ง เมื่อเขากลาววา ถวายแกภิกษุสงฆดวย แกภิกษุณีทั้งหลายดวย
แกทานดวย บุคคลไมไดสวนอีกแผนกหนึ่ง; ยอมไดเฉพาะสวนเดียว จาก
ลําดับที่ถึงเทานั้น เพราะเหตุไร ? เพราะเหตุที่บุคคลอันเขารวมเขาดวยศัพท
วาภิกษุสงฆ แมเมื่อเขากลาววา ถวายแกภิกษุสงฆดวย แกภกิ ษุทั้งหลายดวย
แกทานดวย แกเจดียดวย เจดียไดสวนเทาบุคคลผูหนึ่ง บุคคลไมไดสวนอีก
แผนกหนึ่ง เพราะฉะนั้น พึง ใหแกเจดียสวนหนึ่ง ที่เหลือพึงนับภิกษุและ
ภิกษุณีแจกกัน. แมเมื่อเขากลาววา ถวายแกภิกษุดวย แกภิกษุณีดวย อยา
แบงกลางให พึงแบงตามจํานวนบุคคลเทานั้น เมื่อเขากลาวอยางนี้วา ถวาย
แกภิกษุดวย แกภิกษุณีดว ย แกทานดวย ดังนี้กด็ ี, กลาวอยางนี้วา ถวาย
แกภิกษุดวย แกภิกษุณีดว ย แกเจดียดวย ดังนี้กด็ ี, กลาวอยางนี้วา ถวาย
แกภิกษุดวย แกภิกษุณีดว ย แกทานดวย แกเจดียดวย ดังนี้ก็ดี, เจดียได
สวนเดียว บุคคลไมมีสวนอีกแผนกหนึ่ง พึงนับภิกษุและภิกษุณีทั้งหลายเทา
นั้น แจกกัน. เหมือนอยางวา ขาพเจายก ภิกษุสงฆไหเปนตน อธิบายความ
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ฉันใด บัณฑิตพึงยกภิกษุณีสงฆไหเปนตนบาง อธิบายความ ฉันนั้น. เมื่อ
เขากลาววา ถวายแกภิกษุสงฆดวย แกทานดวย, บุคคลไมไดสวนอีกแผนก
หนึ่ง พึงถือเอาตามลําดับพรรษาเทานั้น.
อนึ่ง เมื่อเขากลาววา ถวายแกภิกษุสงฆดวย แกเจดียดวย, เจดีย
ไดสวนอีกแผนกหนึ่ง, แมเมื่อเขากลาววา ถวายแกภิกษุสงฆดวย แกทานดวย
แกเจดียดวย, เจดียเทานั้น ไดสวนอีกแผนกหนึ่ง บุคคลไมได. แกเมื่อเขา
กลาววา ถวายแกภิกษุทั้งหลายดวย แกทานดวย บุคคลไมไดสวนอีกแผนก
หนึ่ง. แตเมือ่ เขากลาววา ถวายแกภิกษุทั้งหลายดวย แกเจดียดวย เจดียยอม
ไดสวนอีกแผนกหนึ่ง แมเมื่อเขากลาววา ถวายแกภิกษุทั้งหลายดวย แกทาน
ดวย แกเจดียดวย เจดียเทานั้น ยอมไดสวนอีกแผนกหนึ่ง บุคคลไมได.
พึงยกภิกษุณีสงฆใหเปนตนบาง ประกอบเนื้อความอยางนี้เหมือนกัน
ถามวา เฉพาะในกาลกอน ทายกทั้งหลายถวายทานแกสงฆสองฝาย
มีพระพุทธเจาเปนประมุข พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งตรงกลาง ภิกษุนั่ง
ขางขวา ภิกษุณีนั่งขางซาย พระผูมีพระภาคเจาทรงเปนพระสังฆเถระแหงสงฆ
๒ ฝาย ครั้งนั้น พระผูมพี ระภาคเจาทรงบริโภคปจจัยที่พระองคไดดวยพระองคเองบาง รับสั่งใหแกภิกษุทั้งหลายบาง. สวนในบัดนี้ คนผูฉลาดทั่งหลาย
ตั้งพระปฏิมาหรือพระเจดียที่บรรจุพระธาตุ แลวถวายทานแกสงฆ ๒ ฝาย มี
พระพุทธเจาเปนประมุข ตั้งบาตรบนเชิงขางหนาแหงพระปฏิมาหรือพระเจดีย
แลวถวายทักษิโณทกกลาววา ขอถวายแดพระพุทธเจา ดังนี้แลว ใสของควร
เคี้ยว ของควรบริโภคอันใดเปนที่หนึ่งใบบาตรนั้น หรือนํามายังวัด ถวาย
บิณฑบาตและวัตถุมีระเบียบและของหอมเปนตน กลาววา นี้ถวายพระเจดีย,
จะพึงปฏิบัติอยางไร ในของควรเคี้ยวและของควรบริโภคนั้น ?
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ตอบวา วัตถุมีระเบียบและของหอมเปนตน ควรยกวางไวที่พระเจดีย
กอน ผาพึงใชทําธงแผนผา น้ํามันพึงใชตามประทีป สวนบิณฑบาตและ
เภสัชมีน้ําผึ้งและน้ําออยเปนตน พึงใหแกบรรพชิตหรือคฤหัสถซึ่งเปนเจาหนาที่
ผูรักษาพระเจดียเปนประจํา เมื่อไมมีเจาหนาที่ผูรักษาเปนประจํา สนควรจะ
ตั้งไวดังภัตที่ตนเองนํามากระทําวัตรแลวฉัน. ในเวลากระชั้น ฉันเสียแลว
จึงทําวัตรตอภายหลัง ก็ควรเหมือนกัน . ก็เมื่อเขากลาว ขอทานทั้งหลายจง
นําสิ่งนี้ไปทําการบูชาพระเจดีย ดังนี้. บรรดาวัตถุมีระเบียบและของหอมเปนตน
อยางใดอยางหนึ่ง แมในที่ไกล ก็ควรนําไปบูชา แมเมื่อเขากลาววา ขอจง
นําไปเพื่อภิกษุสงฆ ควรนําไป. ก็หากวาเมื่อภิกษุกลาววา เราจักเที่ยวบิณฑบาต ที่อาสนศาลามีภิกษุ เธอทั้งหลายจักนําไป เขากลาววา ทานผูเจริฐ
ขาพเจาถวายทานนั้นแล สมควรฉัน. ก็ถาวา เมื่อภิกษุกําลังนําไปตั้งใจวา
จักถวายภิกษุสงฆ เวลาจวนเสียในระหวางทางเทียว สมควรใหถึงแกตนแลว
ฉันเถิด.
ถวายแกสงฆผูจําพรรษา
ขอวา ถวายแกสงฆผูจําพรรษา มีความวา ทายกเขาไปยังวิหารแลว
ถวายวา ขาพเจาถวายจีวรเหลานี้ แกสงฆผูจําพรรษา.
ขอวา ยาวติกา ภิกขฺ ู ตสฺมึ อาวาเส วสฺส วุตฺถา มีความวา
ภิกษุมีจํานวนเทาไร จําพรรษาแรก ไมทําใหขาดพรรษา ภิกษุเหลานั้น พึง
แจกกัน; จีวรนั้นไมถึงแกภิกษุเหลาอื่น. เมื่อผูรับแทนมี พึงใหแมแกภิกษุ
ผูหลีกไปสูทิศจนกวาจะรื้อกฐิน. พระอาจารยทั้งหลายผูเขาใจลักษณะกลาววา
แตเมื่อไมไดกรานกฐิน ก็แลจีวรที่เขาบอกถวายอยางนั้น ในภายในเหมันตฤดู
ยอมถึงแมแกภิกษุทั้งหลาย ผูจําพรรษาหลัง. สวนในอรรถกถาทั้งหลาย หา
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ไดสอดสองขอนี้ไวไม. ก็ถาวา ทายกตั้งอยูภายนอกอุปจารสีมากลาววา ขาพเจา
ถวายแกสงฆผูจําพรรษา, จีวรนั้น ยอมถึงแกภิกษุทั้งปวงผูมาถึงเขา. ถาเขา
กลาววา ถวายแกสงฆผูจําพรรษาในวัดโนน. ยอมถึงแกภิกษุทั้งหลายผูจํา
พรรษาในวัดนั้นเทานั้น จนกวาจะรื้อกฐิน. ก็ถาวาเขากลาวอยางนั้น จําเดิม
แตวันตนแหงคิมหฤดูไป ยอมถึงแกภิกษุทั่งปวงผูพรอมหนากันในวัดนั้น.
เพราะเหตุไร ? เพราะจีวรนั้นเกิดขึ้นภายหลังสมัย. เมื่อเขากลาววา ถวายแก
ภิกษุทั้งหลายผูจําพรรษา ดังนี้ ในภายในพรรษาทีเดียว ภิกษุผูขาดพรรษา
ยอมไมได เฉพาะภิกษุผูจําพรรษาตลอดจึงได. สวนในจีวรมาส เมื่อเขา
กลาววา ถวายแกภิกษุทั้งหลายผูจําพรรษา. ยอมถึงแกภิกษุทั้งหลาย ผูจํา
พรรษาในปจฉิมพรรษาเทานั้น ไมถึงแกภิกษุทั้งหลายผูจําพรรษาในปุริมพรรษาและผูขาดพรรษา. จําเดิมแตจีวรมาสไปจนถึงวันสุดทายแหงเหมันตฤดู
เมื่อเขากลาววา ถวายผาจํานําพรรษา, กฐินจะไดกรานหรือไมไดกรานก็ตามที่
ผานั้นยอมถึงแกภิกษุทั้งหลายผูจําพรรษาที่ลวงไปแลวเทานั้น.
อนึ่ง เมื่อเขากลาวจําเดิมแตวันตนแหงคิมหฤดูไป. พึงยกมาติกาขึ้นวา
สําหรับกาลจําพรรษาที่เปนอดีต ลวงไปแลว ๕ เดือน กาลจําพรรษาที่เปน
อนาคต ตอลวงไป ๔ เดือน จึงจักมี ทานใหแกสงฆผูจําพรรษาไหน. ถาเขา
กลาววา ถวายแกภิกษุทั้งหลายผูจําพรรษาที่ลวงไปแลว ยอมถึงแกภิกษุทั้ง
หลายผูอยูจําตลอดภายในพรรษานั้น เทานั้น. ภิกษุผูชอบกัน ยอมไดเพื่อรับ
แทนภิกษุผูหลีกไปสูทิศ. ถาเขากลาววา ถวายแกภิกษุผูจําพรรษาในพรรษาที่
จะมาขางหนา พึงเก็บผานั้นไว ถือเอาในวันเขาพรรษา หากวาที่อยูคุมครอง
ไมได ทั้งมีโจรภัย; เมื่อภิกษุกลาววา ไมอาจเก็บไว หรือไมอาจถือเที่ยวไป
เขาบอกวา ถวายแกภิกษุทั้งหลายผูอยูพรอมแลว พึงแจกกันถือเอา. หากวา
เขากลาววา ทานผูเจริญ ขาพเจาไมไดถวายผาใด แกภิกษุทั้งหลายผูจําพรรษา
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ในพรรษาที่ ๓ แตพรรษานี้ไป ขาพเจาถวายผานั้น ยอมถึงแกภิกษุทั้งหลาย
ผูจําพรรษาภายในพรรษานั้น. ถาภิกษุเหลานั้นหลีกไปสูทิศเสียแลว ภิกษุอื่น
ผูคุนเคยกัน จะรับแทน; พึงให. ถาเหลืออยูรูปเดียวเทานั้น นอกจากนั้น
มรณภาพหมด ยอมถึงแกภิกษุรูปเดียวนั่นแลทั้งหมด. ถาวา แมรูปเดียวก็
ไมมี ยอมเปนของสงฆ; ผานั้นภิกษุผูพรอมหนากัน พึงแจกกัน
ถวายจําเพาะ
ขอวา ถวายจําเพาะ มีความวา เขาเจาจง คือกําหนดหมายถวาย.
ในบทวา ยาคุยา เปนอาทิ มีเนื้อความดังนี้.
เขาเจาะจงถวายในขาวตม หรือขาวสวย หรือของควรเคี้ยวหรือจีวร
หรือเสนาสนะ หรือเภสัช.
ในบทเหลานั้น มีโยชนาดังนี้:ทายกนิมนตภิกษุดวยขาวตมประจําวันนี้ หรือประจําวันพรุง แลวถวาย
ขาวตมแกพวกเธอผูเขาสูเรือนแลว ครั้นถวายเสร็จแลว เมื่อภิกษุทั้งหลายฉัน
ขาวตมแลวจึงถวายวา ขาพเจาถวายจีวรเหลานี้ แกพระผูเปนเจาทั้งหลายผูฉัน
ขาวตมของขาพเจา. จีวรนั้น ยอมถึงแกภิกษุผูไดรับนิมนต ไดฉันขาวตมแลว
เทานั้น สวนขาวตมอันภิกษุเหลาใดผูผานไปทางประตูเรือน หรือผูเขาไปสูเรือน
ดวยภิกขาจารวัตรจึงได หรือขาวตมที่ชนทั้งหลายนําบาตรของภิกษุเหลาใดมา
จากอาสนศาลาแลวนําไปถวาย, หรือขาวตมอันพระเถระทั้งหลายสงไป เพื่อ
ภิกษุเหลาใด ยอมไมถึงแกภิกษุเหลานั้น. แตถาวาภิกษุแมเหลาอื่น กับภิกษุที่
ไดรับนิมนตมากันมาก นั่งเต็มทั้งภายในเรือนและนอกเรือน หากทายกกลาว
อยางนี้วา พระผูเปนเจาทั้งหลาย จะเปนผูไดรับนิมนต หรือไมไดรับนิมนต
ก็ตาม ขาวตมขาพเจาไดถวายแลว แกพระผูเปนเจาเหลาใด ผาเหลานี้ จง
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เปนของพระผูเปนเจาทั้งปวงเหลานั้น ดังนี้ ยอมถึงทั่วกัน. ฝายภิกษุเหลาใด
ไดขาวตม จากมือพระเถระ ยอมไมถงึ แกภิกษุเหลานั้น. ถาเขากลาววา พระผูเปนเจาเหลาใดฉันขาวตมของขาพเจา ผาเหลานี้ จงเปนของพระผูเปนเจา
เหลานั้นจนทั่วกัน ดังนี้ ยอมถึงทั่วกัน. แมในขาวสวยและของควรเคี้ยว ก็
นัยนั้น แล.
บทวา จีวเร วา มีความวา ถาทายกผูเคยถวายจีวรแกภิกษุทั้งหลาย
ซึ่งตนนิมนตใหจําพรรษาแมในกาลกอน ใหภิกษุฉันแลวกลาววา ในกาลกอน
ขาพเจาไดถวายจีวรแกพระผูเปนเจาเหลาใด จีวรนี้ก็ดี เนยใส น้ําผึ้งและน้ํา
ออยเปนตนก็ดี จงเปนของพระผูเปนเจาเหลานั้นแล ทุกอยางยอมถึงแกภิกษุ
เหลานั้น เทานั้น.
บทวา เสนาสเน วา มีความวา เมื่อเขากลาววา พระผูเปนเจาใด
อยูในที่อยูหรือในบริเวณที่ขาพเจาสราง ผานี้จงเปนของพระผูเปนเจานั้น ยอม
เปนของภิกษุนั้นเทานั้น.
บทวา เภสชฺเช วา มีความวา เมื่อเขากลาววา พวกขาพเจาถวาย
เภสัชมีเนยใสเปนตน แกพระเถระทั้งหลายทุกเวลา เภสัชเหลานั้น อันพระ
เถระเหลาใดไดแลว; ผานี้จงเปนของพระเถระเหลานั้นเทานั้น ดังนี,้ ยอมเปน
ของพระเถระเหลานั้นเทานั้น.
ถวายแกบุคคล
ขอวา ถวายแกบุคคล มีความวา เขาถวายลับหลังอยางนี้วาขาพเจา
ถวายจีวรนี้แกทานผูมีชื่ออยางนี้ หรือวางไวแทบบาทมูลถวายตอหนาอยางนี้วา
ทานผูเจริญ ขาพเจาถวายจีวรนี้ แกทานดังนี้ก็ดี. ก็ถาวาเขากลาวอยางนี้วา
ขาพเจาถวายจีวรนี้แกทานดวย แกอันเตวาสิกทั้งหลายของทานดวย ดังนี้.
ยอมถึงแกพระเถระและเหลาอันเตวาสิก. ภิกษุมาเพื่อเรียนอุทเทส และผูเรียน
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แลวจะไปมีอยู, ยอมถึงแมแกเธอ. เมื่อเขากลาววา ขาพเจาถวายแกภิกษุทั้ง
หลายผูเที่ยวอยูเปนนิตยกับทาน ยอมถึงแกอุทเทสันเตวาสิกทั้งปวง ผูกระทํา
วัตรเรียนอุทเทสและปริปุจฉาเปนตนเที่ยวไปอยู. นี้เปนวินิจฉัยในบทนี้วา
ถวายแกบุคคล. คําที่เหลือในบททั้งปวง ตื้นทั้งนั้น ฉะนี้แล.
อรรถกถาจีวรขันธกะ จบ
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จัมเปยยขันธกะ
เรื่องพระกัสสปโคตร
[๑๗๔] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยูริมฝงสระ
โบกขรณีชื่อคัคครา เขตจัมปานคร ครั้งนั้น บานวาสภคามตั้งอยูในกาสี
ชนบท พระชื่อกัสสปโคตรเปนเจาอาวาส ในวาสภคามนั้นฝกใฝในการกอสราง
ถึงความขวนขวายวา ทําไฉน ภิกษุผูมีศีลเปนที่รกั ที่ยังไมมา พึงมา ที่มาแลว
พึงอยูเปนผาสุก และอาวาสนี้พึงถึงความเจริญรุงเรืองไพบูลย สมัยตอมา
ภิกษุหลายรูป เที่ยวจาริกในกาสีชนบท ไดไปถึงวาสภคาม พระกัสสปโคตร
ไดเห็นภิกษุเหลานั้นมาแตไกลเทียว ครั้นแลวจึงปูอาสนะ ดังน้ําลางเทา ตั่ง
รองเทา กระเบื้องเช็คเทา ลุกไปรับบาตรจีวร นิมนตใหฉันน้ํา ไดจัดแจง
การสรงน้ํา ไดจัดแจงกระทั่งยาคู ของควรเคี้ยว ภัตตาหาร พระอาคันตุกะ
เหลานั้น จงไดหารือกันดังนี้วา อาวุโสทั้งหลาย พระเจาอาวาสรูปนี้ดีมาก
ไดจัดแจการสรงน้ํา ไดจัดแจงกระทั่งยาคู ของควรเคี้ยว ภัตตาหาร ผิฉะนั้น
พวกเราจงพักอยูในวาสภคามนี้แหละ ครั้นแลวไดพักอยูในวาสภคามนั้นนั่นเอง
พระกัสสปโคตรจึงไดมีความปริวิตกวา ความลําบากโดยฐานเปนอาคันตุกะ
ของพระอาคันตุกะเหลานี้ สงบหายแลว พระอาคันตุกะที่ไมชํานาญในที่โคจร
เหลานี้ บัดนี้ชํานาญในที่โคจรแลว อันการทําความขวนขวายในสกุลคนอื่น
จนตลอดชีวิต ทําไดยากมาก และการขอก็ไมเปนที่พอใจของคนทั้งหลาย ถา
กระไรเราพึงเลิกทําความขวนขวายในยาคู ของควรเคี้ยว ภัตตาหาร ดังนี้แลว
ไดเลิกทําความขวนขวายในยาคู ของควรเคี้ยว ภัตตาหาร.
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พระอาคันตุกะเหลานั้นจึงไดหารือกันดังนี้วา อาวุโสทั้งหลาย เมื่อ
กอนแล พระเจาอาวาสรูปนี้ จัดแจงการสรงน้ํา จัดแจงกระทั่งยาคู ของควร
เคี้ยว ภัตตาหาร บัดนี้เธอเลิกทําความขวนขวายในยาคู ของควรเคี้ยว
ภัตตาหาร อาวุโสทั้งหลาย เดี๋ยวนีพ้ ระเจาอาวาสรูปนี้ชั่วเสียแลว ผิฉะนั้น
พวกเราจงยกพระเจาอาวาสนี้เสีย ตอมาพระอาคันตุกะเหลานั้นประชุมกันแลว
ไดกลาวคํานี้ตอพระกัสสปโคตรวา อาวุโส เมื่อกอนแล ทานไดจัดแจงการ
สรงน้ํา ไดจัดแจงกระทั่งยาคู ของควรเคี้ยว ภัตตาหาร บัดนี้ ทานนั้นเลิกจัด
แจงยาคู ของควรเคี้ยว ภัตตาหารเสียแลว ทานตองอาบัติแลว ทานเห็น
อาบัตินั้นไหม
พระกัสสปโคตรกลาววา อาวุโสทั้งหลาย ผมไมมีอาบัติที่จะพึงเห็น
พระอาคันตุกะเหลานั้น จึงไดยกพระกัสสปโคตรเสียฐานไมเห็นอาบัติ
ทันที พระกัสสปโคตรจึงไดมีความปริวิตกดังนี้วา เราไมรูขอนั้นวา นั่นอาบัติ
หรือมิใชอาบัติ เราตองอาบัติแลวหรือไมตอง ถูกยกเสียแลวหรือไมถูกยกเสีย
โดยธรรมหรือไมเปนธรรม กําเริบหรือไมกําเริบ ควรแกฐานะหรือไมควร
แกฐานะ ถากระไรเราพึงไปจัมปานครแลวทูลถามเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ครั้นแลวเก็บเสนาสนะถือบาตรจีวรเดินทางไปจัมปานคร บทจรไป
โดยลําดับถึงจัมปานครเขาไปในพระพุทธสํานัก ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา
แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
พุทธประเพณี
ก็การที่พระผูมีพระภาคพุทธเจาทั้งหลาย ทรงปราศรัยกับพระอาคันตุกะทั้งหลาย นั่นเปนพุทธประเพณี.
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ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสปฏิสันถารตอพระกัสสปโคตรวา
ภิกษุเธอยังพอทนไดหรือ ยังพอใหอัตภาพเปนไปไดหรือ เธอเดินทางมามี
ความลําบากนอยหรือ และเธอมาจากไหน ?
พระกัสสปโคตรกราบทูลวา ขาพระพุทธเจายังพอทนอยูได ยังพอให
อัตภาพเปนไปได พระพุทธเจาขา และขาพระพุทธเจาเดินทางมาไมสูลําบาก
พระพุทธเจาขา วาสภคามตั้งอยูในกาสีชนบท ขาพระพุทธเจาเปนเจาอาวาส
ในวาสภคามนั้น ฝกใฝในการกอสราง ถึงความขวนขวายวา ทําไฉน ภิกษุ
ผูมีศีลเปนที่รัก ที่ยังไมมา พึงมา ทีม่ าแลวพึงอยูเปนผาสุก และอาวาสนี้พึง
ถึงความเจริญรุงเรืองไพบูลย
ครั้งนั้น ภิกษุหลายรูปเที่ยวจาริกในกาสีชนบทไดไปถึงวาสภคาม
ขาพระพุทธเจาไดเห็นภิกษุเหลานั้นกําลังมาแตไกลเทียว จึงปูอาสนะตั้งน้ําลาง
เทา ตั่งรองเทา กระเบื้องเช็ดเทา ไดลุกไปรับบาตรจีวร นิมนตใหฉันน้ํา
ไดจัดแจงการสรงน้ํา ไดจัดแจงกระทั่งยาคู ของควรเคี้ยว ภัตตาหาร พระอาคันตุกะเหลานั้นจึงไดหารือกันดังนี้วา อาวุโสทั้งหลาย พระเจาอาวาสรูปนี้ดีมาก
ไดจัดแจงการสรงน้ํา ไดจัดแจงกระทั่งยาคูของควรเคี้ยว ภัตตาหาร ผิฉะนั้น
พวกเราจงพักอยูในวาสภคามนี้แหละ. ครั้นแลวไดพักอยูในวาสภคามนั้นนั่นเอง
ขาพระพุทธเจานั้นไดมีความปริวิตกดังนี้วา ความลําบากโดยฐานะเปนอาคันตุกะ
ของพระอาคันตุกะเหลานี้ สงบหายแลว ทานพระอาคันคุกะที่ไมชํานาญในที่
โคจรเหลานี้ บัดนี้เปนผูชํานาญในที่โคจรแลว อันการทําความขวนขวายใน
สกุลคนอื่นจนตลอดชีวิต ทําไดยากมาก และการขอก็ไมเปนที่พอใจของคน
ทั่งหาย ถากระไร เราพึงเลิกทําความขวนขวายในยาคู ของควรเคี้ยว ภัตตาหาร
ขาพระพุทธเจานั้นไดเลิกทําความขวนขวายในยาคูของควรเคี้ยว ภัตตาหารแลว.
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พระอาคันตุกะเหลานั้น จึงไดหารือกันดังนี้วา อาวุโสทั้งหลาย เมือ่
กอนแลพระเจาอาวาสรูปนี้จัดแจงการสรงน้ํา จัดแจงกระทั่งยาคู ของควรเคี้ยว
ภัตตาหาร บัดนี้ เธอเลิกจัดแจงยาคู ของควรเคี้ยว ภัตตาหาร อาวุโสทั้ง
หลาย เดี๋ยวนี้พระเจาอาวาสรูปนี้ชั่วเสียแลว ผิฉะนั้น พวกเราจงยกพระเจา
อาวาสรูปนี้เสีย ตอมาจึงประชุมกัน ไดกลาวคํานี้กะขาพระพุทธเจาวา เมื่อ
กอนแล ทานไดจัดแจงการสรงน้ํา ไดจัดแจงกระทั่งยาคู ของควรเคี้ยว
ภัตตาหาร บัดนี้ ทานนั้นเลิกจัดแจงยาคู องควรเคี้ยว ภัตตาหารเสียแลว
อาวุโส ทานตองอาบัติแลว ทานเห็นอาบัตินั้น ไหม ขาพระพุทธเจาตอบวา
อาวุโสทั้งหลาย ผมไมมอี าบัติที่จะพึงเห็น พระอาคันตุกะเหลานั้น จึงยกขาพระพุทธเจาเสียฐานไมเห็นอาบัติทันที ขาพระพุทธเจาไดมีความปริวิตกวา เราไม
รูขอนั้นวา นั่นอาบัติ หรือมิใชอาบัติ เราตองอาบัติแลวหรือไมตอง ถูกยก
เสียแลวหรือไมถูกยก โดยธรรมหรือไมเปนธรรม กําเริบหรือไมกําเริบ
ควรแกฐานะหรือไมควรแกฐานะ ถากระไร เราพึงไปจัมปานคร แลวทูลถาม
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ขาพระพุทธเจามาจากวาสภคามนั้น พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ภิกษุ นั้นไมเปนอาบัติ นั่นเปนอาบัติหา
มิได เธอไมตองอาบัติ เธอตองอาบัติหามิได เธอไมถูกยกเสีย เธอถูกยกเสีย
หามิได เธอถูกยกเสียโดยกรรมไมเปนธรรม กําเริบ ไมควรแกฐานะ ไปเกิด
ภิกษุ เธอจงอาศัยอยูในวาสภคามนั้นแหละ.
พระกัสสปโคตรทูลรับสนองพระพุทธดํารัสวา เปนอยางนั้นพระพุทธเจาขา แลวลุกจากที่นั่ง ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา ทําประทักษิณแลว
กลับไปวาสภคาม.
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ครั้งนั้น ความรําคาญ ความเดือนรอน ไดมีแกพระอาคันตุกะเหลา
นั้น วา มิใชลาภของพวกเราหนอ ลาภของพวกเราไมมีหนอ พวกเราไดชั่ว
แลวหนอ พวกเราไมไดดีแลวหนอ เพราะพวกเรายกภิกษุผูบริสุทธิ์หาอาบัติ
มิไดเสีย เพราะเรื่องไมควร เพราะเหตุไมควร อาวุโสทั้งหลาย ผิฉะนั้น
พวกเราจงไปจัมปานครแลวแสดงโทษที่ลวงเกิน โดยความเปนโทษลวงเกิน
ในสํานักพระผูมีพระภาคเจา ตอมาพระอาคันตุกะเหลานั้น เก็บงําเสนาสนะ
ถือบาตรจีวรเดินไปทางจัมปานครบทจรไปโดยลําดับ ถึงจัมปานคร เขาไปใน
พระพุทธสํานักถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
พุทธประเพณี
ก็การที่พระผูมีพระภาคพุทธเจาทั้งหลาย ทรงปราศรัยกับพระอาคันตุกะทั้งหลาย นั่นเปนพุทธประเพณี.
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสปฏิสันถารแกภิกษุเหลานั้นวา
ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอยังพอทนไดหรือ ยังพอใหอัตภาพเปนไปไดหรือ พวก
เธอเดินทางมามีความลําบากนอยหรือ และพวกเธอมาแตไหน ?
อา. พวกขาพระพุทธเจายังพอทนไดยังพอใหอัตภาพเปนไปได พระ
พุทธเจาขา และพวกขาพระพุทธเจาเดินทางมาไมสูลําบาก พระพุทธเจาขา
วาสภคามตั้งอยูในกาสีชนบท พวกขาพระพุทธเจามาแตวาสภคามนั้น พระ
พุทธเจาขา.
ภ. ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอใชไหมที่ยกภิกษุเจาอาวาสเสีย ?
อา. ใช พระพุทธเจาขา.
ภ. ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอยกภิกษุเจาอาวาสเสีย เพราะเรื่องอะไร
เพราะเหตุอะไร ?
อา. เพราะเรื่องไมสมควร เพราะเหตุไมควร พระพุทธเจาขา.
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ทรงติเตียนแลวบัญญัติหาม
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ภิกษุทั้งหลาย การกระทําของ
พวกเธอนั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมสมควร มิใชกจิ ของสมณะ ใชไมได ไม
ควรทํา ดูกอนโมฆบุรุษ ไฉนพวกเธอจึงไดยกภิกษุผูบริสุทธิ์ ไมมีอาบัติเสีย
เพราะเรื่องไมสมควร เพราะเหตุไมสมควรเลา การกระทําของพวกเธอนั่น
ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส . . . ครัน้ แลวทรงทํา
ธรรมีกถา รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่บริสุทธิ์ไมมี
อาบัติ อันภิกษุไมพึงยกเสีย เพราะเรื่องไมสมควร เพราะเหตุไรสมควร รูป
ใดยกเสีย ตองอาบัติทุกกฏ.
ทันใดภิกษุเหลานั้นลุกจากที่นั่ง ทําผาอุตราสงคเฉวียงบาซบเศียรลงที่
พระยุคลบาทของพระผูมีพระภาคเจา แลวกราบทูลคํานี้ แดพระผูมีพระภาคเจา
วา พระพุทธเจาขา โทษที่ลวงเกินไดลวงพวกขาพระพุทธเจาผูเขลา ผูหลง
ไมฉลาด เพราะพวกขาพระพุทธเจาไดยกโทษภิกษุที่บริสุทธิ์ หาอาบัติมิไดเสีย
เพราะเรื่องไมสมควร เพราะเหตุไมสมควร ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงพระกรุณารับโทษที่ลวงเกินของขาพระพุทธเจาเหลานั้น โดยความเปนโทษลวงเกิน
เพื่อความสํารวมตอไป พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เอาเถิด โทษที่ลวง
เกินไดลวงพวกเธอผูเขลา ผูหลง ไมฉลาด เพราะพวกเธอไดยกภิกษุที่บริสุทธิ์
หาอาบัติมิไดเสีย เพราะเรื่องไมสมควร เพราะเหตุไมสมควร แตเพราะพวก
เธอเห็นโทษลวงเกิน โดยความเปนโทษลวงเกิน แลวทําคืนตามธรรม เรา
รับโทษนั้นของพวกเธอละ แทจริง ขอที่ภิกษุเห็นโทษลวงเกิน โดยความ
เปนโทษลวงเกิน แลวทําคืนตามธรรม ถึงความสํารวมตอไป นั่นเปนความ
เจริญในอารยะวินัย.
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อุกเขปนียกรรม
[๑๗๕] ก็สมัยนัน้ แล ภิกษุทงั้ หลายในเมืองจัมปา ทํากรรมเห็นปานนี้
คือ ทํากรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม ทํากรรมพรอมเพรียงโดยไมเปนธรรม
ทํากรรมเปนวรรคโดยธรรม ทํากรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม ทํากรรม
พรอมเพรียงโดยเทียมธรรม ภิกษุรปู เดียวยกภิกษุรูปเดียวเสียบาง รูป
เดียวยกภิกษุ ๒ รูปเสียบาง รูปเดียวยกภิกษุหลายรูปเสียบาง รูปเดียวยกสงฆ
เสียบาง ๒ รูปยกภิกษุรปู เดียวเสียบาง ๒ รูปยกภิกษุ ๒ รูปเสียบาง ๒
รูปยกภิกษุหลายรูปเสียบาง ๒ รูปยกสงฆเสียบาง หลายรูปยกภิกษุรูปเดียว
เสียบาง หลายรูปยกภิกษุ ๒ รูปเสียบาง หลายรูปยกภิกษุหลายรูปเสียบาง
หลายรูปยกสงฆเสียบาง สงฆตอสงฆยกกันเสียบาง บรรดาภิกษุที่เปนผูมัก
นอย. . .ตางก็เพงโทษติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุทั้งหลายในเมืองจัมปา
จึงไดกระทํากรรมเห็นปานนี้เลา คือ ทํากรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม . . .
สงฆตอสงฆยกกันเสียบาง แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาภิกษุทั้งหลายในเมืองจัมปาทํากรรมเห็นปานนี้ คือทํากรรมเปนวรรคโดย
ไมเปนธรรม สงฆตอสงฆยกกันเสียบาง จริงหรือ ?
ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียน. . . ครัน้ แลว ทรงธรรมีกถารับสั่ง
ก็ภิกษุทั้งหลาย วาดังนี้:กรรมที่ใชไดและใชไมได
[๑๗๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถากรรมเปนวรรคโดยธรรมใชไมได
และไมควรทํา.
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ถากรรมพรอมเพรียงโดยไมเปนธรรม ใชไมได และไมควรทํา.
ถากรรมเปนวรรคโดยธรรม ใชไมได และไมควรทํา.
ถากรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม ใชไมได และไมควรทํา.
ถากรรมพรอมเพรียงโดยเทียมธรรม ใชไมได และไมควรทํา.
ภิกษุรปู เดียวยกภิกษุรูปเดียวเสียบาง ใชไมได และไมควรทํา.
ภิกษุรปู เดียวยกภิกษุ ๒ รูปเสียบาง ใชไมได และไมควรทํา.
ภิกษุรปู เดียวยกภิกษุหลายรูปเสียบาง ใชไมได และไมควรทํา.
ภิกษุรปู เดียวยกสงฆเสียบาง ใชไมได และไมควรทํา.
ภิกษุ ๒ รูปกภิกษุรูปเดียวเสียบาง ใชไมได และไมควรทํา. .
ภิกษุ ๒ รูปยกภิกษุ ๒ รูปเสียบาง ใชไมได และไมควรทํา.
ภิกษุ ๒ รูปยกภิกษุหลายรูปเสียบาง ใชไมได และไมควรทํา.
ภิกษุ ๒ รูปยกสงฆเสียบาง ใชไมได และไมควรทํา.
ภิกษุหลายรูปยกภิกษุรูปเดียวเสียบาง ใชไมได และไมควรทํา.
ภิกษุหลายรูปยกภิกษุ ๒ รูปเสียบาง ใชไมได และไมควรทํา.
ภิกษุหลายรูปยกภิกษุหลายรูปเสียบาง ใชไมได และไมควรทํา.
ภิกษุหลายรูปยกสงฆเสียบาง ใชไมได และไมควรทํา.
สงฆตอสงฆยกกันเสียบาง ก็ใชไมได และไมควรทํา.
กรรม ๔ ประเภท
[๑๗๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กรรมนี้มี ๔ ประเภท คือกรรมเปน
วรรคโดยไมเปนธรรม ๑ กรรมพรอมเพรียงโดยไมเปนธรรม ๑ กรรมเปน
วรรคโดยธรรม ๑ กรรมพรอมเพรียงโดยธรรม ๑.
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อธิบายกรรม ๔ ประเภท
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในกรรม ๔ ประเภทนั้น กรรมที่เปนวรรคโดย
ไมเปนธรรมนี้ ชื่อวากําเริบ ไมควรแกฐานะ เพราะไมเปนธรรม เพราะ
เปนวรรค กรรมเห็นปานนี้ ไมควรทํา และเราก็ไมอนุญาต.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในกรรม ๔ ประเภทนั้น กรรมที่พรอมเพรียง
โดยไมเปนธรรมนี้ ชื่อวากําเริบ ไมควรแกฐานะ เพราะไมเปนธรรม กรรม
เห็นปานนี้ ไมควรทํา และเราก็ไมอนุญาต.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในกรรม ๔ ประเภทนั้น กรรมที่เปนวรรคโดย
ธรรมนี้ ชื่อวากําเริบ ไมควรแกฐานะ เพราะเปนวรรค กรรมเห็นปานนี้ ไม
ควรทํา และเราก็ไมอนุญาต.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในกรรม ๔ ประเภทนั้น กรรมที่พรอมเพรียง
โดยธรรมนี้ ชื่อวาไมกําเริบ ควรแกฐานะ เพราะเปนธรรม เพราะพรอม
เพรียง กรรมเห็นปานนี้ควรทํา และเรากอนุญาต.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุดังกลาวนั้นแล พวกเธอพึงสําเหนียก
อยางนี้แหละวา พวกเราจักทํากรรมที่พรอมเพรียงโดยธรรม.
พระฉัพพัคคียทํากรรมหลายอยาง
[๑๗๘] โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียทํากรรมเห็นปานนี้ คือ ทํา
กรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม ทํากรรมพรอมเพรียงโดยไมเปนธรรม ทํา
กรรมเปนวรรคโดยธรรม ทํากรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม ทํากรรมพรอม
เพรียงโดยเทียมธรรม ทํากรรมบกพรองดวยญัตติแตสมบูรณดวยอนุสาวนา
บาง ทํากรรมบกพรองดวยอนุสาวนาแตสมบูรณดวยญัตติบาง ทํากรรมบกพรอง
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ทั้งญัตติบกพรองทั้งอนุสาวนาบาง ทํากรรมเวนจากกรรมบาง ทํากรรมเวน
จากวินัยบาง ทํากรรมเวนจากสัตถุศาสนบาง ทํากรรมที่ถูกดานแลวและขืน
ทํา ไมเปนธรรม กําเริบ ไมควรแกฐานะบาง.
บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย. . .ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา
ไฉนพระฉัพพัคคีย จึงไดทํากรรมเห็นปานนี้ คือ ทํากรรมเปนวรรคโดยไม
เปนธรรม. . . ทํากรรมทีถ่ กู คัดคานแลวและขืนทํา ไมเปนธรรม กําเริบ ไมควร
แกฐานะบางเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาภิกษุฉัพพัคคียทํากรรมเห็นปานนี้ คือ ทํากรรมเปนวรรคโดยไมเปน
ธรรม. . .ทํากรรมทีถ่ ูกคัดคานแลวและขืนทํา ไมเปนธรรม กําเริบ ไมควร
แกฐานะบางจริงหรือ ?
ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียน. . .ครั้นแล ทรงทําธรรมีกถารับสั่ง
กะภิกษุทั้งหลายวาดังนี้:กรรมทีใ่ ชไมได
[๑๗๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถากรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม
ใชไมได และไมควรทํา.
ถากรรมพรอมเพรียงโดยไมเปนธรรม ใชไมได และไมควรทํา.
ถากรรมเปนวรรคโดยธรรม ใชไมได และไมควรทํา.
ถากรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม ใชไมได และไมควรทํา.
ถากรรมพรอมเพรียงโดยเทียมธรรม ใชไมได และไมควรทํา.
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ถากรรมบกพรองดวยญัตติ สนบูรณดวยอนุสาวนา ใชไมได และ
ไมควรทํา.
ถากรรมบกพรองดวยอนุสาวนา สมบูรณดวยญัตติ ใชไมได และไม
ควรทํา.
ถากรรมบกพรองทั้งญัตติ บกพรองทั้งอนุสาวนา ใชไมได และไม
ควรทํา.
กรรมแมแผกจากธรรม ก็ใชไมได และไมควรทํา.
กรรมแมแผกจากวินัย ก็ใชไมได และไมควรทํา.
กรรมแมแผกจากสัตถุศาสน ก็ใชไมได และไมควรทํา.
ถากรรมที่ถูกคัดคานแลว และขืนทํา ไมเปนธรรม กําเริบ ไมควร
แกฐานะ ก็ใชไมได และไมควรทํา.
กรรม ๖ ประเภท
[๑๘๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กรรมนี้มี ๖ ประเภทคือ กรรมไมเปน
ธรรม ๑ กรรมเปนวรรค ๑ กรรมพรอมเพรียง ๑ กรรมเปนวรรคโดยเทียม
ธรรม ๑ กรรมพรอมเพรียงโดยเทียมธรรม ๑ กรรมพรอมเพรียงโดยธรรม ๑.
อธิบายกรรมไมเปนธรรม
[๑๘๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถูกรรมไมเปนธรรม เปนไฉน ?
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในญัตติทุติยกรรม ภิกษุทํากรรมดวยตั้งญัตติอยาง
เดียว และไมสวดกรรมวาจา ชื่อวากรรมไมเปนธรรม.
ในญัตติทุติยกรรม ถาภิกษุทํากรรมดวยญัตติ ๒ ครั้ง และไมสวด
กรรมวาจา ชื่อวากรรมไมเปนธรรม.
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ในญัตติทุติยกรรม ถาภิกษุทํากรรมดวยสวดกรรมวาจาอยางเดียว และ
ไมตั้งญัตติ ชื่อวากรรมไมเปนธรรม.
ในญัตติทุติยกรรม ถาภิกษุทํากรรมดวยสวดกรรมวาจา ๒ ครั้ง และ
ไมตั้งญัตติ ชื่อวากรรมไมเปนธรรม.
ในญัตติจตุตถกรรม ถาภิกษุทํากรรมดวยตั้งญัตติอยางเดียว และไม
สวดกรรมวาจา ชื่อวากรรมไมเปนธรรม.
ในญัตติจตุตถกรรม ถาภิกษุทํากรรมดวยตั้งญัตติ ๒ ครั้ง ดวยตั้ง
ญัตติ ๓ ครัง้ ดวยตั้งญัตติ ๔ ครั้ง และไมสวดกรรมวาจา ชื่อวากรรมไม
เปนธรรม.
ในญัตติจตุตถกรรม ถาภิกษุทํากรรมดวยสวดกรรมวาจาอยางเดียว
และไมตั้งญัตติ ชื่อวากรรมไมเปนธรรม.
ในญัตติจตุตถกรรม ถาภิกษุทํากรรมดวยสวดกรรมวาจา ๒ ครั้ง ดวย
สวดกรรมวาจา ๓ ครั้ง ดวยสวดกรรมวาจา ครัง้ และไมตั้งญัตติ ชื่อวา
กรรมไมเปนธรรม.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวากรรมไมเปนธรรม.
อธิบายกรรมเปนวรรค
[๑๘๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง กรรมเปนวรรค เปนไฉน ?
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในญัตติทุติยกรรม ถาภิกษุผูเขากรรมมีจํานวน
เทาใด ภิกษุเหลานั้นไมมาประชุม ไมนําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา อยู
พรอมหนากันคัดคาน ซึ่งวากรรมเปนวรรค.
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ในญัตติทุติยกรรม ถาภิกษุผูเขากรรมมีจํานวนเทาใด ภิกษุเหลานั้น
มาประชุม แตไมนําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา อยูพรอมหนาหนาคัดคาน
ชื่อวากรรมเปนวรรค.
ในญัตติทุติยกรรม ถาภิกษุผูเขากรรมมีจํานวนเทาใด ภิกษุเหลานั้น
มาประชุม นําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา แตอยูพรอมหนากันคัดคาน ชื่อ
วากรรมเปนวรรค.
ในญัตติจตุตถกรรม ภิกษุเขากรรมมีจํานวนเทาใด ภิกษุเหลานั้น ไม
มาประชุม ไมนําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา อยูพรอมหนากันคัดคาน
ชื่อวากรรมเปนวรรค
ในญัตติจตุตถกรรมถาภิกษุผูเขากรรมมีจํานวนเทาใด ภิกษุเหลานั้น
มาประชุม แตไมนําฉันทะของภิกษุที่ควรฉันทะมา อยูพรอมหนากันคัดคาน
ชื่อวากรรมเปนวรรค.
ในญัตติจตุตถกรรม ถาภิกษุผูเขากรรมมีจํานวนเทาใด ภิกษุเหลานั้น
มาประชุม นําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา แตอยูพรอมหนากันคัดคาน
ชื่อวากรรมเปนวรรค.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวากรรมเปนวรรค.
อธิบายกรรมพรอมเพรียง
[๑๘๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง กรรมพรอมเพรียง เปนไฉน ?
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในญัตติทุติยกรรม ถาภิกษุผูเขากรรมมีจํานวน
เทาใด ภิกษุเหลานั้น มาประชุม นําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา อยูพรอม
หนากันไมคัดคาน ชื่อวากรรมพรอมเพรียง.
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ในญัตติจตุตถกรรม ภิกษุผูเขากรรมมีจํานวนเทาใด ภิกษุเหลานั้น
มาประชุม นําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา อยูพรอมหนากันไมคัดคาน ชื่อวา
กรรมพรอมเพรียง.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวากรรมพรอมเพรียง.
อธิบายกรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม
[๑๘๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่งกรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม
เปนไฉน ?
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในญัตติทุติยกรรม ถาภิกษุสวดกรรมวาจากอน
ตั้งญัตติภายหลัง ภิกษุผเู ขากรรมมีจํานวนเทาใด ภิกษุเหลานั้นไมมาประชุม
ไมนําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา อยูพรอมหนากันคัดคาน ชื่อวากรรมเปน
วรรคโดยเทียมธรรม.
ในญัตติทุติยกรรม ถาภิกษุสวดกรรมวาจากอน ตั้งญัตติภายหลัง ภิกษุ
ผูเขากรรมมีจํานวนเทาใด ภิกษุเหลานั้นมาประชุม แตไมนําฉันทะของภิกษุ
ผูควรฉันทะมา อยูพรอมหนากัน คัดคาน ชื่อวากรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม.
ในญัตติทุติยกรรมถาภิกษุสวดกรรมวาจากอน ตั้งญัตติภายหลัง ภิกษุ
ผูเขากรรมมีจํานวนเทาใด ภิกษุเหลานั้นมาประชุม นําฉันทะของภิกษุผูควร
ฉันทะมา แตอยูพรอมหนากันคัดคาน ชื่อวากรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม
ในญัตติทุติยกรรม ถาภิกษุสวดกรรมวาจากอน ตั้งญัตติภายหลัง ภิกษุ
ผูเขากรรมมีจํานวนเทาใด ภิกษุเหลานั้นไมมาประชุม ไมนําฉันทะของภิกษุผูควร
ฉันทะมา แตอยูพรอมหนากันคัดคาน ชื่อวากรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม.
ในญัตติจตุตถกรรม ถาภิกษุสวดกรรมวาจากอน ตั้งญัตติภายหลัง
ภิกษุผูเขากรรมมีจํานวนเทาใด ภิกษุเหลานั้นไมมาประชุม ไมนําฉันทะของ
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ภิกษุผูควรฉันทะมา อยูพรอมหนากันคัดคาน ชือ่ วากรรมเปนวรรคโดยเทียม
ธรรม.
ในญัตติจตุตถกรรม ถาภิกษุสวดกรรมวาจากอน ตั้งญัตติภายหลัง ภิกษุ
ผูเขากรรมมีจํานวนเทาใด ภิกษุเหลานั้นมาประชุม นําฉันทะของภิกษุผูควร
ฉันทะมา แตอยูพรอมหนากันคัดคาน ชื่อวากรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวากรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม.
อธิบายกรรนพรอมเพรียงโดยเทียมธรรม
[๑๘๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง กรรมพรอมเพรียงโดยเทียมธรรม
เปนไฉน ?
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในญัตติทุติยกรรม ถาภิกษุสวดกรรมวาจากอน
ตั้งญัตติภายหลัง ภิกษุผูเขากรรมมีจํานวนเทาใด ภิกษุเหลานั้น มาประชุม นํา
ฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา อยูพรอมหนากันไมคัดคาน ชื่อวากรรมพรอม
เพรียงโดยเทียมธรรม.
ในญัตติจตุตถกรรม ถาภิกษุสวดกรรมวาจากอน ตั้งญัตติภายหลัง ภิกษุ
ผูเขากรรมมีจํานวนเทาใด ภิกษุเหลานั้นมาประชุม นําฉันทะของภิกษุผูควร
ฉันทะมา อยูพรอมหนากันไมคัดคาน ชื่อวากรรมพรอมเพรียงโดยธรรม.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา กรรมพรอมเพรียงโดยเทียมธรรม
อธิบายกรรมพรอมเพรียงโดยธรรม
[๑๘๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง กรรมพรอมเพรียงโดยธรรมเปน
ไฉน ?
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในญัตติทุติยกรรม ถาภิกษุตั้งญัตติกอน ทํา
กรรมดวยสวดกรรมวาจาหนเดียวภายหลัง ภิกษุผูเขากรรมมีจํานวนเทาใด ภิกษุ
เหลานั้นมาประชุม นําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา อยูพรอมหนากันไม
คัดคาน ชื่อวากรรมพรอมเพรียงโดยธรรม.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในญัตติจตุตถกรรม ถาภิกษุตั้งญัตติกอน ทํา
กรรมดวยสวดกรรมวาจา ๓ ครั้งภายหลัง ภิกษุเขากรรมมีจํานวนเทาใด ภิกษุ
เหลานั้นมาประชุม นําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา อยูพรอมหนากันไม
คัดคาน ชื่อวากรรมพรอมเพรียงโดยธรรม.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวากรรมพรอมเพรียงโดยธรรม.
สงฆ ๕ ประเภท
[๑๘๗] สงฆมี ๕ คือ ภิกษุสงฆจตุวรรค ๑. ภิกษุสงฆปญจวรรค
๑ ภิกษุสงฆทสวรรค ๑. ภิกษุสงฆวีสติวรรค ๑ . และภิกษุสงฆอติเรกวีสติวรรค ๑.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในภิกษุสงฆเหลานั้น ภิกษุสงฆจตุวรรคพรอม
เพรียงกันโดยธรรม เขากรรมไดในกรรมทุกอยาง เวนกรรม ๓ อยาง คือ
อุปสมบท ปวารณา อัพภาน.
ภิกษุสงฆปญจวรรค พรอมเพรียงกันโดยธรรม เขากรรมไดในกรรม
ทุกอยาง เวน กรรม ๒ อยาง คือ อุปสมบทในมัชฌิมชนบท และอัพภาน.
ภิกษุสงฆทสวรรค พรอมเพรียงกันโดยธรรม เขากรรมไดในกรรม
ทุกอยาง เวนอัพภานกรรมอยางเดียว.
ภิกษุสงฆวีสติวรรค พรอมเพรียงกันโดยธรรม เขากรรมไดในกรรม
ทุกอยาง.
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ภิกษุสงฆอดิเรกวีสติวรรค พรอมเพรียงกันโดยธรรม เขากรรมได
ในกรรมทุกอยาง.
กรรมที่สงฆจตุวรรคทํา
[๑๘๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถากรรมทีส่ งฆจตุวรรคจะทํา สงฆ
มีภิกษุณีเปนที่ ๔ ทํากรรม กรรมนัน้ ใชไมได และไมควรทํา.
ถากรรมที่สงฆจตุวรรคจะทํา สงฆมีสิกขมานาเปนที่ ๔. . .มีสามเณร
เปนที่ ๔. . . มีสามเณรีเปนที่ ๔. . . มีภิกษุผูบอกลาสิกขาเปนที่ ๔. . . มีภิกษุ
ผูตองอันติมวัตถุเปนที่ ๔ . . . มีภิกษุถกู สงฆยกเสียฐานไมเห็นอาบัติเปนที่ ๔. . .
มีภิกษุผูถูกสงฆยกเสียฐานไมทําคืนอาบัติเปนที่ ๔. . . มีภิกษุผูถูกสงฆยกเสีย
ฐานไมสละทิฏฐิบาปเปนที่ ๔. . . มีบัณเฑาะกเปนที่ ๔. . . มีภกิ ษุลักเพศเปน
ที่ ๔ . . . มีภิกษุผูเขารีดเดียรถียเปนที่ ๔ . . . มีสัตวดิรัจฉานเปนที่ ๔. . . มี
ภิกษุผูทํามาตุฆาตเปนที่ ๔. . . มีภิกษุผูทําปตุฆาตเปนที่ ๔. . . มีภิกษุผูทํา
อรหันตฆาตเปนที่ ๔ . . . มีภิกษุผูประทุษรายภิกษุณีเปนที่ ๔. . . มีภิกษุผูทํา
สังฆเภทเปนที่ ๔ . . .มีภกิ ษุผูทําโลหิตุปบาทเปนที่ ๔. . . มีอภุ โตพยัญชนกเปนที่
๔ . . . มีภิกษุนานาสังวาสเปนที่ ๔. . . มีภิกษุผูอยูในสีมาตางกันเปนที่ ๔ . . .
มีภิกษุอยูในเวหาสดวยฤทธิ์เปนที่ ๔ . . . สงฆทํากรรมแกผูใด มีผูนั้นเปนที่.
ทํากรรม กรรมนั้นใชไมได และไมควรทํา.
กรรมที่สงฆจตุวรรคทํา จบ
กรรมที่สงฆปญจวรรคทํา
[๘๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถากรรมที่สงฆปญจวรรคทํา สงฆมี
ภิกษุณีเปนที่ ๕ ทํากรรม กรรมนัน้ ใชไมได และไมควรทํา.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถากรรมที่สงฆปญจวรรคทํา สงฆมีสิกขมานาเปน
ที่ ๕ . . . มีสามเณรเปนที่ ๕. . . มีสามเณรีเปนที่ ๕. . . มีภิกษุผูบอกลาสิกขา
เปนที่ ๕. . .มีภิกษุผูตองอันติมวัตถุเปนที่ ๕. . .มีภิกษุผูถูกสงฆยกเสียฐานไม
เห็นอาบัติเปนที่ ๕. . . มีภิกษุผูถูกสงฆยกเสียฐานไมทําคืนอาบัติเปนที่ ๕ . . .
มีภิกษุผูถูกสงฆยกเสียฐานไมสละทิฏฐิบาปเปนที่ ๕ . . .มีบัณเฑาะกเปนที ๕. . .
มีภิกษุลักเพศเปนที่ ๕. . . มีภิกษุผูเขารีดเดียรถียเปนที่ ๕. . . มีสัตวดิรัจฉาน
เปนที่ ๕. . . มีภิกษุผูทํามาตุฆาตเปนที ๕ . . . . มีภิกษุผูทําปตุฆาตเปนที่ ๕ . . .
มีภิกษุผูทําอรหันตฆาเปนที่ ๕. . . มีภิกษุผูประทุษรายภิกษุณีเปนที่ ๕. . . มี
ภิกษุผูทําสังฆเภทเปนที่ ๕. . . มีภิกษุผูทําโลหิตุปบาทเปนที่ ๕ . . . มีอุภโต
พยัญชนกเปนที่ ๕. . . มีภิกษุนานาสังวาสเปนที่ ๕. . . มีภิกษุอยูในสีมาตางกัน
เปนที่ ๕. . . มีภิกษุผูอยูในเวหาสดวยฤทธิ์เปนที่ ๕. . . สงฆทํากรรมแกผูใด
มีผูนั้นเปนที่ ๕ ทํากรรม กรรมนั้นใชไมได และไมควรทํา.
กรรมที่สงฆปญจวรรคทํา จบ
กรรมที่สงฆทสวรรคทํา
[๑๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถากรรมที่สงฆทสวรรคทํา สงฆมี
ภิกษุณีเปนที่ ๑๐ ทํากรรม กรรมนั้นใชไมได และไมควรทํา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถากรรมที่สงฆทสวรรคทํา สงฆมีสิกขมานาเปน
ที่ ๑๐.. ..มีสามเณรเปนที ๑๐. . มีสามเณรีเปนที่ ๑๐ . . . มีภิกษุผูบอกลาสิกขา
เปนที่ ๑๐ . . . มีภิกษุผูตองอันติมวัตถุเปนที่ ๑๐ . . . มีภิกษุผูถูกสงฆยกเสีย
ฐานไมเห็นอาบัติเปนที่ ๑๐. . . มีภิกษุผูถูกสงฆยกเสียฐานไมทําคืนอาบัติเปน
ที่ ๑๐. . . มีภกิ ษุผูถกสงฆยกเสียฐานไมสละทิฎฐิบาปเปนที่ ๑. . . . มีบัณเฑาะก
เปนที่ ๑๐. . . มีภิกษุลักเพศเปนที่ ๑๐ มีภิกษุผูเขารีดเดียรถียเปนที่ ๑๐.. . .มี
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สัตวดิรัจฉานเปนที่ ๑๐. . . มีภิกษุผูทํามาตุฆาตเปนที่ ๑๐. . . มีภิกษุผูทํา
ปตุฆาตเปนที่ ๑๐. . . มีภิกษุผูทําอรหันตฆาตเปนที่ ๑๐. . . มีภิกษุผูประทุษราย
ภิกษุณีเปนที่ ๑๐ . . . มีภกิ ษุผูทําสังฆเภทเปนที่ ๑๐ . . . มีภิกษุผูทําโลหิตุปบาท
เปนที่ ๑๐ . . . มีอุภโตพยัญชนกเปนที่ ๑๐. . . มีภิกษุนานาสังวาสเปนที่ ๑๐. . .
มีภิกษุอยูในสีมาตางกันเปนที่ ๑๐ . .. มีภิกษุผูอยูในเวหาสดวยฤทธิ์เปนที่ ๑๐
. . . สงฆทํากรรมแกผูใด มีผูนั้น เปนที่ ๑๐ ทํากรรม กรรมนั้นใชไมได และ
ไมควรทํา.
กรรมที่สงฆทสวรรคทํา จบ
กรรมที่สงฆวีสติวรรคทํา
[๑๙๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถากรรมที่สงฆวีสติวรรคทํา สงฆมี
ภิกษุณี เปนที่ ๒๐ ทํากรรม กรรมนัน้ ใชไมได และไมควรทํา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถากรรมที่สงฆวีสติวรรคทํา สงฆมีสิกขมานาเปน
ที่ ๒๐. . . มีสามเณรเปนที่ ๒๐ . . . มีสามเณรีเปนที่ ๒๐ . . . มีภิกษุผูบอก
ลาสิกขาเปนที่ ๒๐. . . มีภิกษุผูตองอันติมวัตถุเปนที่ ๒๐. . . มีภิกษุผูถูกสงฆ
ยกเสียฐานไมเห็นยาบัติเปนที่ ๑๐ . . . มีภิกษุผูถูกสงฆยกเสียฐานไมทําคืนอาบัติ
เปนที่ ๒๐. . . มีภิกษุผูถูกสงฆยกเสียฐานไมสละทิฏฐิบาปเปนที่ ๒๐... มี
บัณเฑาะกเปนที่ ๒๐. . . มีภิกษุลักเพศเปนที่ ๒๐. . . มีภิกษุผูเขารีดเดียรถีย
เปนที่ ๒๐. . . มีสัตวดิรัจฉานเปนที่ ๒๐. . . มีภิกษุผูทํามาตุฆาตเปนที่ ๒๐. . .
มีภิกษุผูทําปตุฆาตเปนที่ ๒๐ . . . มีภิกษุผูทําอรหันตฆาตเปนที่ ๒๐. . . มี
ภิกษุผูประทุษรายภิกษุณีเปนที่ ๒๐. . . มีภิกษุผูทําสังฆเภทเปนที่ ๒๐ . . . มี
ภิกษุผูทําโลหิตุปบาทเปนที่ ๒๐. . . มีอุภโตพยัญชนกเปนที่ ๒๐. . . มีภิกษุ
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นานาสังวาสเปนที่ ๒๐. . . มีภิกษุอยูในสีมาตางกันเปนที่ ๒๐. . .[ ] สงฆทํา
กรรมแกผูใด ผูนั้นเปนที่ ๒๐ ทํากรรม กรรมนั้นใชไมได และไมควรทํา.
กรรมที่สงฆวิสติวรรคทํา จบ
๑

กรรมทีส่ งฆจตุวรรคเปนตนทํา
[๑๙๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาสงฆมีภิกษุผูอยูปริวาสเปนที่ ๔ พึง
ใหปริวาส พึงชักเขาหาอาบัติเดิม พึงใหมานัต มีภิกษุผูอยูปริวาสนั้นเปนที่
๒๐ พึงอัพภาน กรรมนัน้ ใชไมได และไมควรทํา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาสงฆมีภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิมเปนที่ ๔
พึงใหปริวาส พึงชักเขาหาอาบัติเดิม พึงใหมานัต มีภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติ
เดิมนั้นเปนที่ ๒๐ พึงอัพภาน กรรมนั้นใชไมได และไมควรทํา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาสงฆมีภิกษุผูควรมานัตเปนที่ ๔ พึงใหปริวาส
พึงชักเขาหาอาบัติเดิม พึงใหมานัต มีภิกษุผูควรมานัตนั้นเปนที่ ๒๐ พึง
อัพภาน กรรมนั้นใชไมได และไมควรทํา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาสงฆมีภิกษุผูประพฤติมานัตเปนที่๔ พึงให
ปริวาส พึงชักเขาหาอาบัติเดิม พึงใหมานัต มีภิกษุผูประพฤติมานัตเปนที่ ๒๐
พึงอัพภาน กรรมนั้นใชไมได และไมควรทํา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาสงฆมีภิกษุผูควรอัพภานเปนที่ ๔ พึงใหปริวาส
พึงชักเขาหาอาบัติเดิม พึงใหมานัต มีภิกษุผูควรอัพภานนั้นเปนที่ ๒๐ พึง
อัพภาน กรรมนั้นใชไมได และไมควรทํา.
๑. โบราณ,พมา เพิ่มมีภกิ ษุผูอยูในเวหาสดวยฤทธิ์เปนที่ ๒๐.
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ปฏิโกสนา ๒ อยาง
[๑๙๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนคัดคานในทามกลางสงฆขึ้น
บางคนคัดคานไมขึ้น.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ใครเลาคานในทามกลางสงฆไมขึ้น.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณี คัดคานในทามกลางสงฆไมขึ้น.
สิกขมานา. . .
สามเณร. . .
สามเณรี. . .
ภิกษุผูบอกลาสิกขา . . .
ภิกษุผูตองอันติมวัตถุ. . .
ภิกษุวิกลจริต. . .
ภิกษุมีจิตฟุงซาน. . .
ภิกษุผูกระสับกระสายเพราะเวทนา . . .
ภิกษุผูถูกสงฆยกเสียฐานไมเห็นอาบัติ . . .
ภิกษุผูถูกสงฆยกเสียฐานไมทําคืนอาบัติ . . .
ภิกษุผูถูกสงฆยกเสียฐานไมสละทิฏฐิบาป. . .
บัณเฑาะก. . .
ภิกษุลักเพศ . . .
ภิกษุเขารีดเดียรถีย. . .
สัตวดิรัจฉาน. . .
ภิกษุผูฆามารดา. . .
ภิกษุผูฆาบิดา. . .
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ภิกษุผูฆาพระอรหันต. . .
ภิกษุผูประทุษรายภิกษุณี. . .
ภิกษุผูทําสังฆเภท. . .
ภิกษุผูทําโลหิตุปบาท. . .
อุภโตพยัญชนก. . .
ภิกษุนานาสังวาส. . .
ภิกษุผูอยูในสีมาตางกัน. . .
ภิกษุผูอยูในเวหาสดวยฤทธิ์ . . .
สงฆทํากรรมแกผูใด ผูนั้นคัดคานในทามกลางสงฆไมขึ้น.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลเหลานี้แล คัดคานในทามกลางสงฆไมขึ้น.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ใครเลาคัดคานในทามกลางสงฆขึ้น.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุปกตัตตะมีลังวาสเสมอกัน อยูใ นสีมาเดียวกัน.
โดยทีส่ ุดแมภิกษุผูนั่งอยูบนอาสนะติดกันบอกใหรู คัดคานในทาม
กลางสงฆขึ้น.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้แล คัดดานในทามกลางสงฆขึ้น.
นิสสรณา ๒ อยาง
[๑๙๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นิสสรณาการขับออกนี้มี ๒ อยาง คือ
มีบุคคลที่ยังไมถึงการขับออก ถาสงฆขับเธอออก บางคนเปนอันสงฆขับออก
ดีแลว บางคนเปนอันสงฆขับออกไมดี.
๑. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลชนิดไรทีย่ ังไมถึงการขับออก ถา
สงฆขับเธอออก เปนอันขับออกไมดี.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูบริสุทธิ์ ไมมีอาบัติ
ถาสงฆขับเธอออก เปนอันขับออกไมดี.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้ เรากลาววายังไมถึงการขับออก ถาสงฆ
ขับเธอออกเปนอันขับออกไมดี.
๒. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลชนิดไรทีย่ ังไมถึงการขับออก ถา
สงฆขับเธอออก เปนอันขับออกดีแลว.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนพาล ไมฉลาด มี
อาบัติมาก มีมารยาทไมสมควร อยูค ลุกคลีกับพวกคฤหัสถ ดวยการคลุกคลี
อันไมสมควร ถาสงฆขับเธอออก เปนอันขับออกดีแลว.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้ เรากลาววายังไมถึงการขับออก ถา
สงฆขับเธอออก เปนอันขับออกดีแลว.
โอสารณา ๒ อยาง
[๑๙๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โอสารณาการรับเขาหมูนี้มี ๒ อยาง
คือมีบุคคลที่ยังไมถึงการรับเขาหมู ถาสงฆรับเธอเขาหมู บางคนเปนอันรับเขาดี
บางคนเปนอันรับเขาไมดี.
๑. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลชนิดไรทีย่ ังไมถึงการรับเขาหมู ถา
สงฆรับเธอเขาหมู เปนอันรับเขาไมดี.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บัณเฑาะกยิ่งไมถึงการรับเขาหมู ถาสงฆรับเธอ
เขาหมูเปนอันรับ เขาไมดี.
คนลักเพศ. . .
คนเขารีดเดียรถีย . . .
สัตวดิรัจฉาน. . .
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คนผูฆามารดา. . .
คนผูฆาบิดา. . .
คนผูฆาพระอรหันต. . .
คนผูประทุษรายภิกษุณี
คนผูทําสังฆเภท. . .
คนผูทําโลหิตุปบาท. . .
อุภโตพยัญชนก ยังไมถึงการรับเขาหมู ถาสงฆรับเธอเขาหมู เปน
อันรับเขาไมดี.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้เรากลาววายังไมถึงการรับเขาหมู ถา
สงฆรับเธอเขาหมู เปนอันรับเขาไมดี.
๒. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง บุคคลชนิดไรที่ยังไมถึงการรับเขาหมู
ถาสงฆรับเธอเขาหมู เปนอันรับเขาดีแลว.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คนมือดวน ยังไมถึงการรับเขาหมู ถาสงฆรับ
เธอเขาหมู เปนอันรับเขาดีแลว.
คนเทาดวน. . .
คนทั้งมือและเทาดวน . . .
คนหูขาด . . .
คนจมูกแหวง . . .
คนทั้งหูขาดจมูกแหวง . . .
คนนิ้วมือนิ้วเทาขาด. . .
คนมีงามมืองามเทาขาด. . .
คนเอ็นขาด

พระวินัยปฎก มหาวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาที่ 398

คนมือเปนแผน. . .
คนคอม. . .
คนเตี้ย. . .
คนคอพอก...
คนมีเครื่องหมายติดตัว . . .
คนมีรอยเฆี่ยนดวยหวาย. . .
คนถูกประกาศใหจับ. . .
คนเทาปุก. . .
คนมีโรคเรื้อรัง. . .
คนแปลกเพื่อน. . .
คนตาบอดขางเดียว. . .
คนงอย. . .
คนกระจอก. . .
คนเปนโรคอัมพาต...
คนมีอิริยาบถขาด. . .
คนชราทุพพลภาพ . . .
คนตาบอดสองขาง. ..
คนใบ . . .
คนหูหนวก. . .
คนทั้งบอดและใบ. . .
คนทั้งบอดและหนวก. . .
คนทั้งใบและหนวก. . .
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คนทั้งบอด ใบ และหนวกยังไมถึงการรับเขาหมู ถาสงฆรบเธอเขาหมู
เปนอันรับ เขาดีแลว.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้ เรากลาววายังไมถึงการรับเขาหมู ถา
สงฆรับเธอเขาหมู เปนอันรับเขาดีแลว .
วาสภคามภาณวาร ที่ ๑ จบ
อุกเขปนียกรรมที่ไมเปนธรรม
[๑๙๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูไมเห็น
อาบัติ สงฆหรือภิกษุหลายรูป หรือรูปเดียว โจทเธอวา อาวุโส ทานตอง
อาบัติแลว ทานเห็นอาบัตินั้นไหม ?
เธอพูดอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลายผมไมมีอาบัติที่จะเห็น สงฆยกเธอเสีย
ฐานไมเห็นอาบัติ ชื่อวากรรมไมเปนธรรม.
อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูไมทําคืนอาบัติ สงฆ หรือภิกษุ
หลายรูป หรือรูปเดียว โจทเธอวา อาวุโส ทานตองอาบัติแลว จงทําคืน
อาบัตินั้นเสียเธอพูดอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ผมไมมีอาบัติที่จะทําคืน สงฆ
ยกเธอเสียฐานไมทําคืนอาบัติ ชื่อวากรรมไมเปนธรรม.
อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูไมสละทิฏฐิลามก สงฆหรือภิกษุ
หลายรูป หรือรูปเดียว โจทเธอวา อาวุโส ทานมีทิฏฐิลามก จงสละทิฏฐิลามก
นั้นเสีย เธอพูดอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ผมไมมีทิฏฐิลามกที่จะสละ สงฆยก
เธอเสียฐานไมสละทิฏฐิลามก ชื่อวากรรมไมเปนธรรม.
อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูไมเห็นอาบัติ และไมทําคืนอาบัติ
สงฆหรือภิกษุหลายรูป หรือรูปเดียว โจทเธอวา อาวุโส ทานตองอาบัติแลว

พระวินัยปฎก มหาวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาที่ 400

ทานเห็นอาบัตินั้นไหม จงทําคืนอาบัตินั้น เสียเธอพูดอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย
ผมไมมีอาบัติที่จะเห็น ไมมีอาบัติที่จะทําคืน สงฆยกเธอเสียฐานไมเห็นอาบัติ
และฐานไมทําคืน ชื่อวากรรมไมเปนธรรม.
อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูไมเห็นอาบัติ และไมสละทิฏฐิลามก
สงฆหรือภิกษุหลายรูป หรือรูปเดียว โจทเธอวา อาวุโส ทานตองอาบัติแลว
ทานเห็นอาบัตินั้นไหม ทานมีทิฏฐิลามก จงละทิฏฐิลามกนั้นเสีย เธอพูดอยางนี้
วา อาวุโสทั้งหลาย ผมไมมีอาบัติที่จะเห็น ไมมีทิฏฐิลามกที่จะสละ สงฆยกเธอ
เสียฐานไมเห็นอาบัติ และฐานไมสละทิฏฐิลามก ชื่อวากรรมไมเปนธรรม.
อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูไมทําคืนอาบัติ และไมสละทิฏฐิลามก สงฆ หรือภิกษุหลายรูป หรือรูปเดียว โจทเธอวา อาวุโส ทานตอง
อาบัติแลว จงทําคืนอาบัตินั้นเสีย ทานมีทิฏฐิลามก จงสละทิฏฐิลามกนั้นเสีย
เธอพูดอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ผมไมมีอาบัติที่จะทําคืน ไมมีทิฏฐิลามกที่
จะสละ สงฆยกเธอเสียฐานไมทําคืนอาบัติ และฐานไมสละทิฏฐิลามก ชื่อวา
กรรมไมเปนธรรม.
อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูไมเห็นอาบัติ ไมทําคืนอาบัติ ไม
สละทิฏฐิลามก สงฆ หรือภิกษุหลายรูป หรือรูปเดียว โจทเธอวา อาวุโส
ทาน ตองอาบัติแลวทานเห็นอาบัตินั้นไหม จงทําคืนอาบัตินั้น เสีย ทานมีทฏิ ฐิลามก จงสละทิฏฐิลามกนั้นเสีย เธอพูดอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ผมไมมีอาบัติ
ที่จะเห็น ไมมีอาบัติที่จะทําคืน ไมมีทิฏฐิลามกที่จะสละ สงฆยกเธอเสียฐานไม
เห็นอาบัติ ฐานไมทําคืนอาบัติ และฐานไมสละทิฏฐิลามก ชื่อวากรรมไมเปน
ธรรม.
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[๑๙๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูเห็น
อาบัติ สงฆ หรือภิกษุหลายรูป หรือรูปเดียว โจทเธอวา อาวุโส ทานตอง
อาบัติแลว ทานเห็นอาบัตินั้นไหม เธอกลาวอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ผม
เห็นขอรับ สงฆยกเธอเสียฐานไมเห็นอาบัติ ชื่อวากรรมไมเปนธรรม.
อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูทําคืนอาบัติ สงฆ หรือภิกษุหลาย
รูป หรือรูปเดียว โจทเธอวา อาวุโส ทานตองอาบัติแลว จงทําคืนอาบัติ
นั้นเสีย เธอพูดอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ผมจักทําคืนขอรับ สงฆยกเธอ
เสียฐานไมทําคืนอาบัติ ชื่อวากรรมไมเปนธรรม.
อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูสละทิฏฐิลามก สงฆ หรือภิกษุ
หลายรูป หรือรูปเดียว โจทเธอวา อาวุโส ทานมีทิฏฐิลามก จงสละทิฏฐิ
ลามกนั้นเสีย เธอพูดอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ผมจักสละ ขอรับ สงฆยก
เธอเสียฐานไมสละทิฏฐิลามก ชื่อวากรรมไมเปนธรรม.
อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูเห็นอาบัติ และทําคืนอาบัติ . . .
เปนผูเห็นอาบัติ และสละทิฏฐิลามก . . .
เปนผูทําคืนอาบัติ และสละทิฏฐิลามก . . .
เปนผูเห็นอาบัติ ทําคืนอาบัติ และสละทิฏฐิลามก สงฆ หรือภิกษุ
หลายรูป หรือรูปเดียว โจทเธอวา อาวุโส ทานตองอาบัติแลว ทานเห็น
อาบัตินั้นไหม จงทําคืนอาบัตินั้น ทานมีทิฏฐิลามก จงสละทิฏฐิลามกนั้นเสีย
เธอพูดอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ผมเห็นขอรับ ผมจักทําคืนขอรับ ผมจัก
สละขอรับ สงฆยกเธอเสียฐานไมเห็นอาบัติ ฐานไมทําคืนอาบัติ และฐานไม
สละทิฏฐิลามก ชื่อวากรรมไมเปนธรรม.
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อุกเขปนียกรรมที่เปนธรรม
[๑๙๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูเห็นอาบัติ
สงฆ หรือภิกษุหลายรูป หรือรูปเดียว โจทเธอวา อาวุโส ทานตองอาบัติ
แลว ทานเห็นอาบัตินั้น ไหม เธอพูดอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ผมไมมีอาบัติ
ที่จะเห็น สงฆยกเธอเสียฐานไมเห็นอาบัติ ชื่อวากรรมเปนธรรม.
อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูทําคืนอาบัติ สงฆ หรือภิกษุหลาย
รูป หรือรูปเดียว โจทเธอวา อาวุโส ทานตองอาบัติแลว จงทําคืนอาบัติ
นั้น เธอพูดอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ผมไมมอี าบัติที่จะทําคืน สงฆยกเธอ
เสียฐานไมทําคืนอาบัติ ชื่อวากรรมเปนธรรม.
อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูสละทิฏฐิลามก สงฆ หรือภิกษุ
หลายรูป หรือรูปเดียว โจทเธอวา อาวุโส ทานมีทิฏฐิลามก จงสละทิฏฐิ
ลามกนั้น เธอพูดอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ผมไมมีทิฏฐิลามกที่จะสละ สงฆ
ยกเธอเสียฐานไมสละทิฏฐิลามก ชื่อวากรรมเปนธรรม.
อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูเห็นอาบัติ ทําคืนอาบัติ . . .
เปนผูเห็นอาบัติ และสละทิฏฐิลามก . . .
เปนผูทําคืนอาบัติ และสละทิฏฐิลามก. . .
เปนผูเห็นอาบัติ ทําคืนอาบัติ และสละทิฏฐิลามก สงฆ หรือ ภิกษุ
หลายรูป หรือรูปเดียว โจทเธอวา อาวุโส ทานตองอาบัติแลว ทานเห็น
อาบัตินั้นไหม จงทําคืนอาบัตินั้น ทานมีทิฏฐิลามก จงสละทิฏฐิลามกนั้น เธอ
พูดอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ผมไมมีอาบัติที่จะเห็น ไมมีอาบัติที่จะทําคืน
ไมมีทิฏฐิลามกที่จะสละ สงฆยกเธอเสียฐานไมเห็นอาบัติ ฐานไมคืนอาบัติ
และฐานไมสละคืนทิฏฐิลามก ชื่อวากรรมเปนธรรม.
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พระอุบาลีทูลถามปพพาชนียกรรมเปนตน
[๑๙๙] ครั้งนั้น ทานพระอุบาลีเขาไปในพุทธสํานัก ถวายบังคม
พระผูมีพระภาคเจาแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลคํา
นี้แดพระผูมีพระภาคเจาวา กรรมทีค่ วรทําในที่พรอมหนา แตสงฆผูพรอม
เพรียงกันกลับทําในที่ลับหลัง การกระทํานั้น ชื่อวากรรมเปนธรรม เปนวินัย
หรือหนอ พระพุทธเจาขา ?
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา อุบาลี การกระทํานั้นชื่อวา กรรมไมเปน
ธรรมไมเปนวินัย.
อุ. สงฆพรอมเพรียงกัน ทํากรรมที่ควรสอบถาม แตทําโดยไมสอบ
ถาม. . . ทํากรรมที่ควรทําตามปฏิญาณ โดยมิไดปฏิญาณ. . . ใหอมูฬหวินัย
แกภิกษุผูควรสติวินัย. . . ทําตัสสปาปยสิกากรรมแกภิกษุผูควรอมูฬหวินัย. . .
ทําตัชชนียกรรมแกภิกษุผูควรตัสสปาปยกากรรม . . . ทํานิยสกรรมแกภกิ ษุผู
ควรตัชชนียกรรม. . . ทําปพพาชนียกรรมแกภกิ ษุผูควรนิยสกรรม. . . ทํา
ปฏิสารณียกรรมแกภิกษุผูควรปพพาชนียกรรม . . . ทําอุกเขปนียกรรมแกภิกษุผู
ควรปฏิสารณียกรรม. . . ใหปริวาสแกภิกษุผูควรอุกเขปนียกรรม. . . ชักภิกษุ
ผูควรปริวาสเขาหาอาบัติเดิม. . . ใหมานัตแกภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม. . .
อัพภานภิกษุผูควรมานัต . . . ใหภิกษุผคู วรอัพภาน ใหอุปสมบทกุลบุตร การ
กระทํานั้น ชื่อวากรรมเปนธรรม เปนวินัยหรือหนอ พระพุทธเจาขา
ภ. อุบาลี การกระทํานั้นชื่อวา กรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย
กรรมที่ควรทําในที่พรอมหนา แตสงฆผูพรอมเพรียงกันกลับทําเสียในที่ลับหลัง
อยางนี้แลอุบาลี ชื่อวากรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และการกระทําอยางนี้
สงฆยอมมีโทษ.
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อุบาลี สงฆผูพรอมเพรียงกัน ทํากรรมที่ควรสอบถาม แตทําโดยไม
สอบถาม. . .ทํากรรมที่ควรทําตามปฏิญาณ โดยมิไดปฏิญาณ . . . ใหอมูฬหวินัยแกภิกษุผูควรสติวินัย . . . ทําตัสสปาปยสิกากรรมแกภิกษุผูควรอมูฬหวินัย
ทําตัชชนียกรรมแกภิกษุผูควรตัสสปาปยสิกากรรม . . . ทํานิยสกรรมแกภิกษุ
ผูควรตัชชนียกรรม. . . ทําปพพาชนียกรรมแกภกิ ษุผูควรนิยสกรรม. . . ทํา
ปฏิสารณียกรรมแกภิกษุผูควรปพพาชนียกรรม. . . ทําอุกเขปนียกรรมแกภิกษุ
ผูควรปฏิสารณียกรรม. . . ใหปริวาสแกภิกษุผูควรอุกเขปนียกรรม. . . ชัก
ภิกษุผูควรปริวาสเขาหาอาบัติเดิม. . . ใหมานัตแกภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติ
เดิม . . . อัพภานภิกษุผูควรมานัต . . . ใหภิกษุผูควรอัพภานใหอุปสมบทกุลบุตร
อยางนี้แลอุบาลี ชื่อวากรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และการกระทําอยางนี้
สงฆยอมมีโทษ.
[๒๐๐] อุ. กรรมทีค่ วรทําในที่พรอมหนา สงฆผูพรอมเพรียงกัน
ทําในที่พรอมหนา การกระทํานั้นชื่อวา กรรมเปนธรรมเปนวินัยหรือหนอ
พระพุทธเจาขา ?
ภ. อุบาลี การกระทํานั้นชื่อวา กรรมเปนธรรม เปนวินัย.
อุ. สงฆผูพรอมเพรียงกัน ทํากรรมที่ควรสอบถามแลวทําโดยการ
สอบถาม . . . ทํากรรมทีค่ วรทําตามปฏิญาณ โดยการปฏิญาณ . . . ใหสติวินัย
แกภิกษุผูควรสติวินัย. . . ใหอมูฬหวินัย แกภิกษุผูควรอมูฬหวินัย. . . ทํา
ตัสสปาปยสิกากรรมแกภกิ ษุผูควรตัสสปาปยสิกากรรม . . . ทําตัชชนียกรรมแก
ภิกษุผูควรตัชชนียกรรม . . . ทํานิยสกรรมแกภิกษุผูควรนิยสกรรม . . . ทํา
ปพพาชนียกรรมแกภิกษุผูควรปพพาชนียกรรม. . . ทําปฏิสารณียกรรมแกภิกษุ
ผูควรปฏิสารณียกรรม . . . ทําอุกเขปนียกรรมแกภิกษุผูควรอุกเขปนียกรรม . . .
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ใหปริวาสแกภิกษุผูควรปริวาส. . . ชักเขาหาอาบัติเดิมซึ่งภิกษุผูควรชักเขาหา
อาบัติเดิม. . . ใหมานัตแกภิกษุผูควรมานัต . . . อัพภานภิกษุผูควรอัพภาน. . .
อุปสมบทกุลบุตรผูควรอุปสมบท การกระทํานั้นชื่อวา กรรมเปนธรรม เปนวินัย
หรือหนอ พระพุทธเจาขา ?
ภ. อุบาลี การกระทํานั้นชื่อวา กรรมเปนธรรม เปนวินัย กรรม
ที่ควรทําในที่พรอมหนา สงฆผูพรอมเพรียงกันทําในที่พรอมหนา อยางนี้แล
อุบาลี ชื่อวากรรมเปนธรรม เปนวินัย และการกระทําอยางนี้ สงฆยอมไม
มีโทษ.
อุบาลี สงฆผูพรอมเพรียงกันทํากรรมที่ควรสอบถามแลวทําโดยสอบ
ถาม. . . ทํากรรมที่ควรทําตามปฏิญาณ โดยการปฏิญาณ. . . ใหสติวินัยแก
ภิกษุผูควรสติวินัย. . . ใหอมูฬหวินัยแกภิกษุผูควรอมูฬหวินัย . . .ทําตัสสปาปยสิกากรรมแกภิกษุผูควรตัสสปาปยสิกากรรม. . . ทําตัชชนียกรรมแกภิกษุผูควร
ตัชชนียกรรม . . . ทํานิยสกรรมแกภกิ ษุผูควรนิยสกรรม. . . ทําปพพาชนียกรรม
แกภิกษุผูควรปพพาชนียกรรม . . . ทําปฏิสารณียกรรมแกภิกษุผูควรปฏิสารณีย
กรรม . . . ทําอุกเขปนียกรรมแกภิกษุผูควรอุกเขปนียกรรม . . . ใหปริวาสแก
ภิกษุผูควรปริวาส . . . ชักเขาหาอาบัติเดิมซึ่งภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม. . .
ใหมานัตแกภิกษุผูควรมานัต. . . อัพภานภิกษุผูควรอัพภาน. . . อุปสมบท
กุลบุตรผูควรอุปสมบท อยางนี้แล อุบาลี ชื่อวากรรมเปนธรรม เปนวินัย
และการกระทําอยางนี้ สงฆยอมไมมีโทษ.
[๒๐๑] อุ. สงฆผูพรอมเพรียงกัน ใหอมูฬิหวินัยแกภิกษุผูควรสติ
วินัย . . . ใหสติวินัยแกภิกษุผูครองอมูฬหวินัย การกระทํานั้น ชื่อวา กรรม
เปนธรรม เปนวินัยหรือหนอ พระพุทธเจาขา ?
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ภ. อุบายลี ถารกระทํานั้นชื่อวา กรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย.
อุ. สงฆผูพรอมเพรียงกันทําตัสสปาปยสิกากรรมแกภกิ ษุผูควรอมูฬหวินัย . . . ใหอมูฬหวินัยแกภิกษุผูควรตัสสปาปยสิกาธรรม . . . ทําตัชชนียกรรม
แกภิกษุผูควรตัสสปาปยสิกากรรม. . . ทําตัสสปาปยสิกากรรมแกภิกษุควร
ตัชชนียกรรม. . . ทํานิยสกรรมแกภิกษุผูควรตัชชนียกรรม. . . ทําตัชชนียกรรม
แกภิกษุผูควรนิยสกรรม. . . ทําปพพาชนียกรรมแกภิกษุผูควรนิยสกรรม . . .
ทํานิยสกรรมแกภิกษุผูควรปพพาชนียกรรม . . .ทําปฏิสารณียกรรมแกภิกษุผู
ควรปพพาชนียกรรม. . . ทําปพพาชนียกรรมแกภกิ ษุผูควรปฏิสารณียกรรม . . .
ทําอุกเขปนียกรรมแกภิกษุผูปฎิสารณียกรรม. . . ทําปฎิสารณียกรรมแกภกิ ษุผู
ควรอุกเขปนียกรรม . . . ใหปริวาสแกภิกษุผูควรอุกเขปนียกรรม . . . ทําอุกเขปนียกรรมแกภิกษุผูควรปริวาส. . . ชักภิกษุผูควรปริวาสเขาหาอาบัติ . . . ให
ปริวาสแกภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม . . . ใหมานัตแกภิกษุผูควรชักเขาหา
อาบัติเดิม . . . ชักภิกษุผคู วรมานัตเขาหาอาบัติเดิม . . . อัพภานภิกษุผูควร
มานัต . . . ใหมานัตแกภิกษุผูควรอัพภาน. . . ใหภิกษุผูควรอัพภานใหอุปสมบทกุลบุตร. . . อัพภานกุลบุตรผูควรอุปสมบท การกระทํานั้นชื่อวากรรมเปน
ธรรม เปนวินัยหรือหนอ พระพุทธเจาขา ?
ภ. อุบาลี การกระทํานั้นชื่อวากรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย อุบาลี
สงฆผูพรอมเพรียงกันใหอมูฬหวินัยแกภิกษุผูควรสติวินัย . . . ใหสติวินัยแกภิกษุ
ผูควรอมูฬหวินัย อยางนี้แล อุบาลี ชื่อวากรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย
และการกระทําอยางนี้ สงฆยอมมีโทษ.
สงฆผูพรอมเพรียงกัน ทําตัสสปาปยสิกากรรมแกภิกษุ ผูควรอมูฬห
วินัย. . .ใหอมูฬหวินัยแกภิกษุผูควรตัสสปาปยสิกากรรม . . . ทําตัชชนียกรรมแก
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ภิกษุผูควรตัสสปาปยสิกากรรม. . . ทําตัสสปาปยสิกากรรมแกภิกษุผูควรตัชชนีย
กรรม. . . ทํานิยสกรรมแกภิกษุผูควรตัชชนียกรรม . . . ทําตัชชนียกรรมแกภิกษุ
ผูควรนิยสกรรม. . . ทําปพพาชนียกรรมแกภิกษุผูควรนิยสกรรม. . . ทํานิยสกรรมแกภิกษุผูควรปพพาชนียกรรม. . . ทําปฏิสารณียกรรมแกภิกษุผูควรปพพา
ชนียกรรม. . . ทําปพพาชนียกรรมแกภิกษุผูควรปฏิสารณียกรรม. . . ทําอุกเขปนียกรรมแกภิกษุผูควรปฏิสารณียกรรม . . . ทําปฏิสารณียกรรมแกภกิ ษุผู
ควรอุกเขปนียกรรม . . . ใหปริวาสแกภิกษุผูควรอุกเขปนียกรรม. . . ทําอุกเขปนียกรรมแกภิกษุผูควรปริวาส . . . ชักภิกษุผูควรปริวาสเขาหาอาบัติ . . .
ใหปริวาสแกภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม . . . ใหมานัตแกภิกษุผูควรชัก
เขาหาอาบัติเดิม . . . ชักภิกษุผูควรมานัตเขาหาอาบัติเดิม . . . อัพภานภิกษุผู
ควรมานัต . . . ใหมานัตแกภิกษุผูควรอัพภาน. . . ใหภิกษุผูควรอัพภานอุปสมบทกุลบุตร. . . อัพภานกุลบุตรผูควรอุปสมบท อยางนี้แลอุบาลีชื่อวากรรม
ไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และการกระทําอยางนี้ สงฆยอมมีโทษ.
[๒๐๒] อุ. สงฆผูพรอมเพรียงกัน ใหสติวินัยแกภิกษุผูควรสติวินัย
. . . ใหอมูฬหวินัยแกภิกษุผูควรอมูฬหวินัย การกระทํานั้น ชื่อวากรรมเปน
ธรรม เปนวินัย หรือหนอ พระพุทธเจาขา ?
ภ. อุบาลี การกระทํานั้น ชื่อวากรรมเปนธรรม เปนวินัย.
อุ สงฆผูพรอมเพรียงกัน ใหอมูฬหวินัยแกภิกษุผูควรอมูฬหวินัย . . .
ทําตัสสปาปยสิกากรรมแกภิกษุผูควรตัสสปาปยสิกากรรม . . . ทําตัชชนียกรรม
แกภิกษุผูควรตัชชนียกรรม . . . ทํานิยสกรรมแกภิกษุผูควรนิยสกรรม . . .
ทําปพพาชนียกรรมแกภกิ ษุผูควรปพพาชนียกรรม. . . ทําปฏิสารณียกรรมแก
ภิกษุผูควรปฎิสารณียกรรม. . . ทําอุกเขปนียกรรมแกภิกษุผูควรอุกเขปนียกรรม
. . . ใหปริวาสแกภิกษุผูควรปริวาส . . . ชักเขาหาอาบัติเดิมซึ่งภิกษุผูควรชัก
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เขาหาอาบัติเดิม. . . ใหมานัตแกภิกษุผูควรมานัต. . . อัพภานภิกษุผูควร
อัพภาน. . . อุปสมบทกุลบุตรผูควรอุปสมบท การกระทํานั้นชื่อวากรรม
เปนธรรม เปนวินัย หรือหนอ พระพุทธเจาขา ?
ภ. อุบาลี การกระทํานั้น ชื่อวากรรมเปนธรรม เปนวินัย อุบาลี
สงฆผูพรอมเพรียงกัน ใหสติวินัยแกภิกษุผูควรสติวินัย . . . ใหอมูฬหวินัยแก
ภิกษุผูควรอมูฬหวินัย อยางนี้แล อุบาลี ชื่อวากรรมเปนธรรม เปนวินัย
และการกระทําอยางนี้ สงฆยอมไมมีโทษ.
สงฆผูพรอมเพรียงกัน ใหอมูฬหวินัยแกภิกษุผูควรอมูฬหวินัย . . .
ทําตัสสปาปยสิกากรรมแกภิกษุผูควรตัสสปาปยสิกากรรม . . . ทําตัชชนียกรรม
แกภิกษุผูควรตัชชนียกรรม . . . ทํานิยสกรรมแกภิกษุผูควรนิยสกรรม . . . ทํา
ปพพาชนียกรรมแกภิกษุผูควรปพพาชนียกรรม . . . ทําปฏิสารณียกรรมแก
ภิกษุผูควรปฏิสารณียกรรม . . . ทําอุกเขปนียกรรมแกภิกษุผูควรอุกเขปนีย
กรรม . . . ใหปริวาสแกภิกษุผูควรปริวาส . . . ชักเขาหาอาบัติเดิมซึ่งภิกษุผู
ควรชักเขาหาอาบัติเดิม. . . ใหมานัตแกภิกษุผูควรมานัต . . . อัพภานภิกษุผู
ควรอัพภาน. . . อุปสมบทกุลบุตรผูค วรอุปสมบท อยางนี้แลอุบาลี ชื่อวา
กรรมเปนธรรม เปนวินัย และการกระทําอยางนี้ สงฆยอมไมมีโทษ.
[๒๐๓] ครั้งนั่นแล พระผูมีพระภาคเจารับ สั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดู
กอนภิกษุทั้งหลาย สงฆผูพรอมเพรียงกัน ใหอมูฬหวินัยแกภิกษุผูควรสติวินัย
อยางนี้แลภิกษุทั้งหลาย ชื่อวากรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และการ
กระทําอยางนี้ สงฆยอมมโทษ.
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สงฆผูพรอมเพรียงกัน ทําตัสสปาปยสิกากรรมแกภิกษุผูควรสติวินัย . . .
ทําตัชชนียกรรมแกภิกษุผูควรสติวินัย . . ทานิยสกรรมแกภิกษุผูควรสติวินัย . . .
ทําปพพาชนียกรรมแกภกิ ษุผูควรสติวินัย. . . ทําปฏิสารณียกรรมแกภิกษุผูควร
สติวินัย. . . ทําอุกเขปนียกรรมแกภิกษุผูควรสติวินัย . . . ใหปริวาสแกภิกษุผู
ควรสติวินัย. . . ชักภิกษุผคู วรสติวินัยเขาหาอาบัติเดิม . . . ใหมานัตแกภิกษุผูควร
สติวินัย . . . อัพภานภิกษุผูควรสติวินัย . . . ใหภิกษุผูควรสติวินัยใหอุปสมบท
กุลบุตร อยางนี้แล ภิกษุทั้งหลาย ชื่อวากรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย
และการกระทําอยางนี้ สงฆยอมมีโทษ.
สงฆผูพรอมเพรียงกัน ทําตัสสปาปยสิกากรรมแกภิกษุผูควรอมูฬหวินัยอยางนี้แล ภิกษุทั้งหลาย ชื่อวากรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และการ
กระทําอยางนี้ สงฆยอมมีโทษ.
สงฆผูพรอมเพรียงกัน ทําตัชชนียกรรมแกภิกษุผูควรอมูฬหวินัย . . .
ทํานิยสกรรมแกภิกษุผูควรอมูฬหวินัย. . . ทําปพพาชนียกรรมแกภิกษุผูควร
อมูฬหวินัย . . . ทําปฏิสารณียกรรมแกภิกษุผูควรอมูฬหวินัย. . . ทําอุกเขปนียกรรมแกภิกษุผูควรอมูฬหวินัย. . . ใหปริวาสแกภิกษุผูควรอมูฬหวินัย. . .
ชักภิกษุผูควรอมูฬหวินัยเขาหาอาบัติเดิม . . . ใหมานัตแกภิกษุผูควรอมูฬหวินัย
. . . อัพภานภิกษุผูควรอมูฬหวินัย . . . ใหภิกษุผคู วรอมูฬหวินัยใหอุปสมบทกุลบุตร. . . ใหัสติวินัยแกภิกษุผูควรอมูฬหวินัย อยางนี้แล ภิกษุทั้งหลายชื่อ
วากรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และการกระทําอยางนี้ สงฆยอมมีโทษ.
สงฆผูพรอมเพรียงกัน ทําตัชชนียกรรมแกภิกษุผูควรตัสสปาปยสิกากรรม . . . ทํานิยสกรรมแกภิกษุผูควรตัสสปาปยสิกากรรม . . . ทําปพพาชนียกรรมแกภิกษุผูควรตัสสปาปยสิกากรรม . . . ทําปฏิสารณียกรรมแกภกิ ษุผู
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ควรตัสสปาปยสิกากรรม . . . ทําอุกเขปนียกรรมแกภิกษุผูควรตัสสปาปยสิกา
กรรม. . . ใหปริวาสแกภิกษุผูควรตัสสปาปยสิกากรรม. . . ใหสติวินัยแกภิกษุ
ผูควรตัสสปาปยสิกากรรม. . . ใหอมูฬหวินัยแกภิกษุผูควรจตัสสปาปยสิกากรรม
อยางนี้แล ภิกษุทั้งหลาย ชื่อวากรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และการกระ
ทําอยางนี้ สงฆยอมมีโทษ.
สงฆผูพรอมเพรียงกัน ทํานิยสกรรมแกภกิ ษุผูควรตัชชนียกรรม . . .
ทําปพพาชนียกรรมแกภกิ ษุผูควรนิยสกรรม . . . ทําปฏิสารณียกรรมแกภกิ ษุผูควร
ปพพาชนียกรรม. . . ทําอุกเขปนียกรรมแกภิกษุควรปฏิสารณียกรรม. . . ให
ปริวาสแกภิกษุผูควรอุกเขปนียกรรม . . . ชักภิกษุผูควรปริวาสเขาหาอาบัติเดิม
. . . ใหมานัตแกภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม. . . อัพภานภิกษุผูควรมานัต. . .
ใหภิกษุผูควรอัพภานใหอุปสมบทกุลบุตร. . . ใหสติวินัยแกกุลบุตรผูควรอุปสมบท. . . ใหอมูฬหวินัยแกกุลบุตรผูค วรอุปสมบท. . . ทําตัสสปาปยสิกากรรม
แกกุลบุตรผูค วรอุปสมบท. . . ทําตัชชนียกรรมแกกุลบุตรผูควรอุปสมบท. . .
ทํานิยสกรรมแกกุลบุตรผูควรอุปสมบท. . . ทําปพพาชนียกรรมแกกุลบุตรผูควร
อุปสมบท. . . ทําปฏิสารณียกรรมแกกุลบุตรผูควรอุปสมบท . . . ทําอุกเขปนียกรรมแกกลุ บุตรผูควรอุปสมบท. . . ใหปริวาสแกกุลบุตรผูควรอุปสมบท. . .
ชักกุลบุตรผูควรอุปสมบทเขาหาอาบัติเติม. . . ใหมานัตแกกุลบุตรผูควรอุปสมบท. . . อัพภานกุลบุตรผูควรอุปสมบท อยางนี้แล ภิกษุทั้งหลาย ชื่อวา
กรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และการกระทําอยางนี้ สงฆยอมมีโทษ
อุบาลีปุจฉาภาณวาร ที่ ๒ จบ
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ตัชชนียกรรม
[๒๐๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมกอความ
บาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท ทําความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆ
ในเรื่องนั้นถาภิกษุทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุ
รูปนี้แล กอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท ทําความอื้อฉาว
กออธิกรณในสงฆ เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอ ดังนี้ แลวไดเปน
วรรคโดยไมเปนธรรมลงตัชชนียกรรมแกภิกษุนั้น ภิกษุรูปนัน้ ไปจากอาวาสนั้น
สูอาวาสแมอื่น แมในอาวาสนั้น ภิกษุทั้งหลายก็ไปปรึกษาตกลงกัน อยางนี้ วา
อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรปู นี้แล ถูกสงฆเปนวรรคโดยไมเปนธรรมลงตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอดังนี้ แลวไดพรอมเพรียงกัน
โดยไมเปนธรรมลงตัชชนียกรรมแกภกิ ษุรูปนั้น ภิกษุรูปนั้น ไปจากอาวาสนั้น
สูอาวาสแมอื่น แมในอาวาสนั้นภิกษุทั้งหลายก็ไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา
อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรปู นี้แล ถูกสงฆพรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรมลง
ตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอ ดังนี้ แลวไดเปนวรรค
โดยธรรมลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น ภิกษุรปู นั้นไปจากอาวาสนั้นสูอาวาส
แมอื่น แมนอาวาสนั้น ภิกษุทั้งหลายก็ไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโส
ทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆเปนวรรค โดยธรรมลงตัชชนียกรรม เอาละ
พวกเราจะลงตัชชนีกรรมแกเธอ ดังนี้ แลวไดเปนวรรคโดยเทียมธรรมลง
ตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น ภิกษุรปู นั้นไปจากอาวาสนั้นสูอาวาสแมอื่น แม
ในอาวาสนั้น ภิกษุทั้งหลายก็ไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย
ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆเปนวรรคโดยเทียมธรรมลงตัชชนียกรรม เอาละ พวก
เราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอ ดังนี้ แลวไดพรอมเพรียงกัน โดยเทียมธรรมลง
ตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น.
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[๒๐๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมกอ
ความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท ทําความอื้อฉาว กออธิกรณ
ในสงฆ ในเรื่องนั้น ถาภิกษุทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสทั้ง
หลาย ภิกษุรูปนี้แล กอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท ทํา
ความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆ เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอ
ดังนี้ แลวไดพรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม ลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น
ภิกษุรูปนั้นไปจากอาวาสนั้นสูอาวาสแมอื่น แมในอาวาสนั้น ภิกษุทั้งหลายก็
ไดปรึกษาตกลงกัน อยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆพรอม
เพรียงกันโดยไมเปนธรรมลงตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรม
แกเธอ ดังนี้ แลวไดเปนวรรคโดยธรรมลงตัชชนียกรรมแกภกิ ษุรูปนั้น ภิกษุ
รูปนั้นไปจากอาวาสนั้นสูอาวาสแมอื่น แมในอาวาสนั้นภิกษุทั้งหลายก็ได
ปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆเปนวรรคโดย
ธรรมลงตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอ ดังนี้ แลว
ไดเปนวรรคโดยเทียมธรรม ลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น ภิกษุรูปนั้นไป
จากอาวาสนั้นสูอาวาสแมอื่น แมในอาวาสนั้น ภิกษุทั้งหลาย ก็ไดปรึกษาตก
ลงกันอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆเปนวรรคโดยเทียม
ธรรมลงตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอ ดังนี้ แลว
ไดพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรมลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น ภิกษุรูปนั้น
ไปจากอาวาสนั้นสูอาวาสแมอื่น แมในอาวาสนั้นภิกษุทั้งหลายก็ไดปรึกษาตกลง
กันอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลายภิกษุรูปนี้แลถูกสงฆพรอมเพรียงกันโดยเทียม
ธรรมลงตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอ ดังนี้ แลว
ไดเปนวรรคโดยไมเปนธรรม ลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น.
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[๒๐๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมกอ
ความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท ทําความอื้อฉาว กออธิกรณ
ในสงฆ ในเรื่องนั้น ถาภิกษุทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสทั้ง
หลาย ภิกษุรูปนี้แล เปนผูกอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท
ทําความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆ เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอ
ดังนี้ แลวไดเปนวรรคโดยธรรมลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น ภิกษุรูปนั้น
ไปจากอาวาสนั้นสูอาวาสแมอื่น แมในอาวาสนั้น ภิกษุทั้งหลายก็ไดปรึกษา
ตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แลถูกสงฆเปนวรรคโดยธรรม
ลงตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอ ดังนี้ แลวไดเปน
วรรคโดยเทียมธรรมลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น ภิกษุรูปนั้นไปจากอาวาส
นั้นสูอาวาสแมอื่น แมในอาวาสนั้น ภิกษุทั้งหลายก็ไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้
วา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆเปนวรรคโดยเทียมธรรมลงตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอ ดังนี้ แลวไดพรอมเพรียง
กันโดยเทียมธรรมลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น ภิกษุรูปนั้นไปจากอาวาสนั้นสู
อาวาสแมอื่น แมในอาวาสนั้น ภิกษุทั้งหลายก็ไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโส
ทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรมลงตัชชนียกรรม
เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น ดังนี้ แลวไดเปนวรรคโดย
ไมเปนธรรม ลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น ภิกษุรูปนั้นไปจากอาวาสนั้นสู
อาวาสแมอื่น แมในอาวาสนั้น ภิกษุทั้งหลายก็ไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้ วา
อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรปู นี้แล ถูกสงฆเปนวรรคโดยไมเปนธรรมลงตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอ ดังนี้ แลวไดพรอมเพรียง
กันโดยไมเปนธรรมลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น .
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[๒๐๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมกอ
ความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท ทําความอื้อฉาว กออธิกรณใน
สงฆ ในเรื่องนั้น ถาภิกษุทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย
ภิกษุรูปนี้แล เปนผูกอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท ทําความ
อื้อฉาว กออธิกรณในสงฆ เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอ ดังนี้
แลวไดเปนวรรคโดยเทียมธรรมลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น ภิกษุนั้น ไปจาก
อาวาสนั้น สูอาวาสแมอื้น แมในอาวาสนั้น ภิกษุทั้งหลายก็ไดปรึกษาตกลงกัน
อยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆเปนวรรคโดยเทียมธรรม
ลงตัชนียกรรม เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอ ดังนี้ แลวได
พรอมเพรียงกัน โดยเทียมธรรมลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น ภิกษุรูปนั้นไป
จากอาวาสนั้น สูอาวาสแมอื่น แมในอาวาสนั้นภิกษุทั้งหลายก็ไดปรึกษาตกลง
กันอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆพรอมเพรียงกันโดยเทียม
ธรรมลงตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอ ดังนี้ แลว
ไดเปนธรรมลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น ภิกษุรูปนั้น ไปจากอาวาสนั้นสู
อาวาสแมอื่น แมในอาวาสนั้น ภิกษุทั้งหลายก็ไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา
อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรปู นี้แล ถูกสงฆเปนวรรคโดยไมเปนธรรมลงตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอ ดังนี้ แลวไดพรอมเพรียง
กันโดยไมเปนธรรม ลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น ภิกษุรูปนัน้ ไปจากอาวาส
นั้นสูอาวาสแมอื่น แมในอาวาสนั้นภิกษุทั้งหลายก็ไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา
อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรปู นี้แล ถูกสงฆพรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรมลง
ตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอดังนี้ แลวไดเปนวรรค
โดยธรรม ลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น.
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[๒๐๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมกอ
ความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท ทําความอื้อฉาว กออธิกรณใน
สงฆ ในเรื่องนั้น ถาภิกษุทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสทั้ง
หลาย ภิกษุรูปนี้แล เปนผูกอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท
ทําความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆ เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอ
ดังนี้ แลวไดพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรมลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น
ภิกษุรูปนั้น ไปจากอาวาสนั้นสูอาวาสแมอื่น แมในอาวาสนั้น ภิกษุทั้งหลายก็
ไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆพรอมเพรียง
กันโดยเทียมธรรมลงตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอ
ดังนี้ แลวไดเปนวรรคโดยไมเปนธรรมลงตัชชนียกรรมแกภกิ ษุรูปนั้น ภิกษุรูป
นั้น ไปจากอาวาสนั้นสูอาวาสแมอื่น แมในอาวาสนั้นภิกษุทั้งหลายก็ไดปรึกษา
ตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆเปนวรรคโดยไม
เปนธรรมลงตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอ ดังนี้
แลวไดพรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรมลงตัชชนียกรรมแกภกิ ษุรูปนั้น ภิกษุ
รูปนั้น ไปจากอาวาสนั้น สูอาวาสแมอื่น แมในอาวาสนั้น ภิกษุทั้งหลายก็ได
ปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆพรอมเพรียง
กันโดยไมเปนธรรมลงตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจงลงตัชชนียกรรมแกเธอ
ดังนี้ แลวไดเปนวรรคโดยธรรมลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น ภิกษุรูปนั้น
ไปจากอาวาสนั้น สูอาวาสแมอื่น แมในอาวาสนั้น ภิกษุทั้งหลายก็ไดปรึกษาตก
ลงกันอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆเปนวรรคโดยธรรมลง
ตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอดังนี้ แลวไดเปนวรรค
โดยเทียมธรรมลงตัชชนียกรรมแกภกิ ษุรูปนั้น.
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นิยสกรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรมเปนตน
[๒๐๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูเขลา ไม
ฉลาด มีอาบัติมาก มีมารยาทไมสมควร อยูคลุกคลีกับคฤหัสถ ดวยการคลุกคลี
อันไมสมควร ในเรื่องนั้น ถาภิกษุทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา
อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรปู นี้แล เปนผูเขลา ไมฉลาด มีอาบัติมาก มีมารยาท
ไมสมควร อยูคลุกคลีกับคฤหัสถ ดวยการคลุกคลีอันไมสมควร เอาละ พวก
เราจะลงนิยสกรรมแกเธอดังนี้ แลวไดเปนวรรคโดยไมเปนธรรมลงนิยสกรรม
แกภิกษุรูปนั้น ภิกษุรูปนั้น ไปจากอาวาสนั้นสูอาวาสแมอื่น แมในอาวาสนั้น
ภิกษุทั้งหลาย ก็ไดปรึกษาตกลงกัน อยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูก
สงฆเปนวรรคโดยไมเปนธรรมลงนิยสกรรม เอาละ พวกเราจะลงนิยสกรรม
แกเธอ ดังนี้ แลวไดพรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรมลงนิยสกรรมแกภิกษุรูป
นั้น. . . เปนวรรคโดยธรรม. . . เปนวรรคโดยเทียมธรรม. . . พรอมเพรียง
กันโดยเทียมธรรม . . . พึงแตงจักรเหมือนหนหลัง.
ปพพาชนียกรรม
[๒๑๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูประทุษราย
ตระกูลมีมารยาทเลวทรามในเรื่องนั้น ถาภิกษุทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกัน
อยางนี้วาอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล เปนผูประทุษรายตระกูล มีมารยาท
เลวทราม เอาละพวกเราจะลงปพพาชนียกรรมแกเธอ ดังนี้ แลวไดเปนวรรค
โดยไมเปนธรรมลงปพพาชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น ภิกษุรูปนั้นไปจากอาวาสนั้น
สูอาวาสแมอื่น แมในอาวาสนั้น ภิกษุทั้งหลายก็ไดปรึกษาตกลงกัน อยางนี้วา
อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆเปนวรรคโดยไมเปนธรรมลงปพพาชนีย-
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กรรม เอาละ พวกเราจะลงปพพาชนียกรรมแกเธอ ดังนี้ แลวไดพรอมเพรียง
กันโดยไมเปนธรรมลงปพพาชนียกรรมแกภิกษุรปู นั้น. . . เปนวรรคโดยธรรม
เปนวรรคโดยเทียมธรรม . . . พรอมเพรียงกัน โดยเทียมธรรม. . . พึงแตง
จักรเหมือนหนหลัง.
ปฏิสารณียกรรม
[๒๑๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมดา ยอม
บริภาษพวกคฤหัสถ ในเรื่องนั้น ถาภิกษุทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา
อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ยอมดา ยอมบริภาษพวกคฤหัสถ เอาละ พวก
เราจะลงปฏิสารณียกรรมแกเธอ ดังนี้ แลวไดเปนวรรคโดยไมเปนธรรม ลง
ปฏิสารณียกรรมแกภิกษุรูปนั้น. . . พรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม. . . เปน
วรรคโดยธรรม . . . เปนวรรคโดยเทียมธรรม . . . พรอมเพรียงกัน โดยเทียม
ธรรม. . พึงแตงจักรเหมือนหนหลัง.
อุกเขปนียกรรม
[๒๑๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติและ
ไมปรารถนาจะเห็นอาบัติ ในเรื่องนั้น ถาภิกษุทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกัน อยาง
นี้วาอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ตองอาบัติแลว ไมปรารถนาจะเห็นอาบัติ
เอาละ พวกเราจะลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติแกเธอ ดังนี้ แลวได
เปนวรรคโดยไมเปนธรรม ลงอุกเขปนียถรรม ฐานไมเห็นอาบัติแกภิกษุรูปนั้น
. . . พรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม . . . เปนวรรคโดยธรรม. . . เปนวรรค
โดยเทียมธรรม . . . พรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม. . . พึงแตงจักรเหมือน
หนหลัง.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติแลว ไม
ปรารถนาจะทําคืนอาบัติ ในเรื่องนั้น ถาภิกษุทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกันอยาง
นี้วา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ตองอาบัติแลว ไมปรารถนาจะทําคืน
อาบัติ เอาละ พวกเราจะลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติแกเธอ ดังนี้
แลวไดเปนวรรคโดยไมเปนธรรม ลงอุกเขปนียกรรมฐานไมทําคืนอาบัติแก
ภิกษุรูปนั้น. . . พรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม. . . เปนวรรคโดยธรรม. . .
เปนวรรคโดยเทียมธรรม. . . พรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม. . . พึงแตงจักร
เหมือนหนหลัง.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไมปรารถนาจะสละ
ทิฏฐิบาปในเรื่องนั้น ถาภิกษุทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสทั้ง
หลาย ภิกษุรูปนี้แล ไมปรารถนาจะสละทิฏฐิบาป เอาละ พวกเราจะลงอุกเขปนียกรรมฐานไมสละทิฏฐิบาปแกเธอดังนี้ แลวไดเปนวรรคโดยไมเปนธรรม
ลงอุกเขปนียกรรมฐานไมสละทิฏฐิบาปแกภิกษุรูปนั้น. . . พรอมเพรียงกันโดยไม
เปนธรรม. . .เปนวรรคโดยธรรม. . .เปนวรรคโดยเทียมธรรม . . . พรอมเพรียง
กันโดยเทียมธรรม. . . พึงแตงจักรเหมือนหนหลัง.
ขอระงับตัชชนียกรรม
[๒๐๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆลง
ตัชชนียกรรมแลว ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได บัดนี้
ขอระงับตัชชนียกรรม ในเรื่องนั้น ถาภิกษุทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้
วา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆลงตัชชนียกรรมแลว ประพฤติโดย
ชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได บัดนี้ ขอระงับตัชชนียกรรม เอาละ
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พวกเราจะระงับตัชชนียกรรมแกเธอ ดังนี้ แลวไดเปนวรรคโดยเปนธรรมระงับ
ตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น ภิกษุรปู นั้นไปจากอาวาสนั้นสูอาวาสแมอื่น แม
ในอาวาสนั้น ภิกษุทั้งหลายก็ไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย
สงฆเปนวรรคโดยไมเปนธรรมระงับตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนี้แลว เอาละ
พวกเราจะระงับตัชชนียกรรมแกเธอดังนี้ แลวไดพรอมเพรียงกันโดยเปนธรรม
ระงับตัชชนียกรรมแกภกิ ษุรูปนั้น. . . เปนวรรคโดยธรรม . . . เปนวรรคโดย
เทียมธรรมะ. . . พรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม. . .
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆลงตัชชนียกรรมแลว ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได จึงขอระงับ
ตัชชนียกรรมในเรื่องนั้น ถาภิกษุทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโส
ทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆลงตัชชนียกรรมแลว ประพฤติโดยชอบ หาย
เยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได บัดนี้ ขอระงับตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะ
ระงับตัชชนียกรรมแกเธอดังนี้ แลวไดพรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม ระงับ
ตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น . . . เปนวรรคโดยธรรมะ. . . เปนวรรคโดยเทียม
ธรรม. . . พรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม . . . เปนวรรคโดยไมเปนธรรม. . .
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆลงตัชชนียกรรมแลว ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได จึงขอระงับ
ตัชชนียกรรมในเรื่องนั้น ถาภิกษุทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกัน อยางนี้วา อาวุโส
ทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆลงตัชชนียกรรมแลว ประพฤติโดยชอบ หาย
เยอหยิ่ง พระพฤติแกตัวได บัดนี้ ขอระงับตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะ
ระงับตัชชนียกรรมแกเธอดังนี้ แลวไดเปนวรรคโดยธรรมระงับตัชชนียกรรม
แกภิกษุรูปนั้น. . . เปนวรรคโดยเทียมธรรม . . . พรอมเพรียงถันโดยเทียมธรรม
. . . เปนวรรคโดยไมเปนธรรม. . . พรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม . . .
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆลงตัชชนียกรรม
แลว ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได จึงขอระงับตัชชนียกรรมในเรื่องนั้น ถาภิกษุทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกัน อยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย
ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆลงตัชชนียกรรมแลว ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง
ประพฤติแกตัวได บัดนี้ ขอระงับตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะระงับ
ตัชชนียกรรมแกเธอดังนี้ แลวไดเปนวรรคโดยเทียมธรรม ระงับตัชชนียกรรม
แกภิกษุรูปนั้น. . . จึงพรอมเพรียงกัน โดยเทียมธรรม. . . เปนวรรคโดยไมเปน
ธรรม. . . พรอมเพรียงกัน โดยไมเปนธรรม. . . เปนวรรคโดยธรรม . . .
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆลงตัชชนียกรรมแลวประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได ขอระงับตัชชนียกรรม ในเรื่องนั้น ถาภิกษุทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย
ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆลงตัชชนียกรรมแลว พระพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได บัดนี้ ขอระงับนียกรรม เอาละ พวกเราจะงับตัชชนียกรรมแกเธอ ดังนี้ แลวไดพรอมเพรียงกนโดยเทียมธรรม ระงับตัชชนียกรรม
แกภิกษุรูปนั้น . . . เปนวรรคโดยไมเปนธรรม. . . พรอมเพรียงกันโดยไม
เปนธรรม. . . เปนวรรคโดยธรรม . . . เปนวรรคโดยเทียมธรรม. . .
ขอระงับนิยสกรรม
[๒๑๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆลงนิยสกรรมแลว ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได จึงขอระงับนิยส
กรรม ในเรื่องนั้น ถาภิกษุทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย
ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆลงนิยสกรรมแลว ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได บัดนี้ ขอระงับนิยสกรรม เอาละ พวกเราจะระงับนิยสกรรมแกเธอ
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ดังนี้ แลวไดเปนวรรคโดยไมเปนธรรม ระงับนิสยกรรมแกภิกษุรูปนั้น . . .
พรอมเพรียงกัน โดยไมเปนธรรม . . . เปนวรรคโดยธรรม. . . เปนวรรคโดย
เทียมธรรม. . . พรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม. . . พึงแตงจักรเหมือนหนหลัง.
ขอระงับปพพาชนียกรรม
[๒๑๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆลง
ปพพาชนียกรรม แลวประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได จึง
ขอระงับปพพาชนียกรรม ในเรื่องนั้น ถาภิกษุทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกันอยาง
นี้วา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆลงปพพาชนียกรรมแลว พระพฤติ
โดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได บัดนี้ ขอระงับปพพาชนียกรรม
เอาละ พวกเราจะระงับปพพาชนียกรรมแกเธอ ดังนี้ แลวไดเปนวรรคโดย
ไมเปนธรรม ระงับปพพาชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น. . . พรอมเพรียงกันโดยไม
เปนธรรม. . . เปนวรรคโดยธรรม. . . เปนวรรคโดยเทียมธรรม . . . พรอม
เพรียงกันโดยเทียมธรรม . . . พึงแตงจักรเหมือนหนหลัง
ขอระงับปฏิสารณียกรรม
[๒๑๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆลงปฏิสารณียกรรมแลว ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได จึงขอ
ระงับปฏิสารณียกรรม ในเรื่องนั้น ถาภิกษุทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้
วา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆลงปฏิสารณียกรรมแลว ประพฤติ
โดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได บัดนี้ ขอระงับปฏิสารณียกรรม
เอาละ พวกเราจะระงับปฏิสารณียกรรมแกเธอ ดังนี้ แลวไดเปนวรรคโดยไม
เปนธรรม ระงับปฏิสารณียกรรมแกภิกษุรูปนั้น . . . พรอมเพรียงกันโดยไม
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เปนธรรม . . . เปนวรรคโดยธรรม . . . เปนวรรคโดยเทียมธรรม . . . พรอม
เพรียงกัน โดยเทียมธรรม. . . พึงแตงจักรเหมือนหนหลัง.
ขอระงับอุกเขปนียกรรม
[๒๑๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆลง
อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติแลว ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง
ประพฤติแกตัวได จึงขอระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ ในเรื่องนั้น
ถาภิกษุทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล
ถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติแลว ประพฤติโดยชอบ หายเยอ
หยิ่ง ประพฤติแกตัวได บัดนี้ ขอระงับอุกเขปนียกรรมฐานไมเห็นอาบัติ เอา
ละ พวกเราจะระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติแกเธอ ดังนี้ แลวไดเปน
วรรคโดยธรรมระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติแกภิกษุรูปนั้น. . . พรอม
เพรียงกันโดยไมเปนธรรม . . . เปนวรรคโดยธรรม. . . เปนวรรคโดยเทียม
ธรรม. . . พรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม . . . พึงแตงจักรเหมือนหนหลัง.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ แลวประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแก
ตัวได จึงขอระงับอุกเขปนียกรรมฐานไมทําคืนอาบัติ ในเรื่องนั้น ถาภิกษุ
ทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆ
ลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติแลว ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง
ประพฤติแกตัวได บัดนี้ ขอระงับอุกเชปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ เอาละ
พวกเราจะระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติแกเธอ ดังนี้ แลวไดเปน
วรรคโดยไมเปนธรรม ระงับอุกเขปนียกรรมฐานไมทําคืนอาบัติแกภิกษุรูป
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นั้น. . . พรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม. . . เปนวรรคโดยธรรม. . . เปน
วรรคโดยเทียมธรรม. . . พรอมเพรียงกัน โดยเทียมธรรม. . . พึงแตงจักร
เหมือนหนหลัง.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฏฐิบาปแลว ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแก
ตัวได จึงขอระงับ อุกเขปนียกรรมฐานไมสละทิฏฐิบาป ในเรื่องนั้น ถาภิกษุ
ทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆ
ลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฏฐิบาปแลว ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง
ประพฤติแกตัวได บัดนี้ ขอระรับอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฏฐิบาป เอาละ
พวกเราจะระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฏฐิบาปแกเธอ ดังนี้ แลว
ไดเปนวรรคโดยไมเปนธรรม ระงับอุกเขปนียกรรมฐานไมสละทิฏฐิแกภิกษุรูป
นั้น . . . พรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม . . . เปนวรรคโดยธรรม . . . เปน
วรรคโดยเทียมธรรม . . . พรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม. . . พึงแตงจักร
เหมือนหนหลัง.
ตัชชนียกรรม
[๒๑๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมกอความ
บาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท ทําความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆ
ในเรื่องนั้น ถาภิกษุทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุ
รูปนี้แล กอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท ทําความอื้อฉาว
กออธิกรณในสงฆ เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอ ดังนี้ แลวได
เปนวรรคโดยไมเปนธรรม ลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น สงฆผูอยูในที่
ประชุมนั้นกลาวดัดคานวา กรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม กรรมพรอมเพรียง
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กันโดยไมเปนธรรม กรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม กรรมพรอมเพรียงกัน
โดยเทียมธรรม กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตอง
ทําใหม ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น พวกที่กลาวอยาง
นี้วา กรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม และพวกที่กลาวอยางนี้วา กรรมไม
เปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตองทําใหม บรรดาภิกษุในที่
ประชุมนั้น สองพวกนี้เปนธรรมวาที.
[๒๑๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมกอ
ความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท ทําความอื้อฉาว กออธิกรณ
ในสงฆ ในเรื่องนั้น ถาภิกษุทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกันอยานี้วา อาวุโส
ทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล กอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท ทํา
ความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆ เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอ
ดังนี้ แลวไดพรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรมลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น
สงฆผูอยูในที่ประชุมนั้น กลาวคัดคานวา กรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม
กรรมพรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม กรรมเปนวรรคโดยธรรม กรรมเปน
วรรคโดยเทียมธรรม กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม กรรมไมเปนอัน
ทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตองทําใหม ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดา
ภิกษุในที่ประชุมนั้น พวกที่กลาวอยางนี้วา กรรมพรอมเพรียงกันโดยไมเปน
ธรรม และพวกที่กลาวอยางนี้วา กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ
กรรมตองทําใหม บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น สองพวกนี้เปนธรรมวาที.
[๒๒๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมกอ
ความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท ทําความอื้อฉาว กออธิกรณใน
สงฆ ในเรื่องนั้น ถาภิกษุทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย
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ภิกษุรูปนี้แล กอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท ทําความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆ เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอ ดังนี้
แลวไดเปนวรรคโดยธรรม ลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น สงฆผูอยูในที่
ประชุมนั้น กลาวคัดคานวา กรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม กรรมพรอม.
เพรียงกัน โดยไมเปนธรรม กรรมเปนวรรคโดยธรรม กรรมเปนวรรคโดย
เทียมธรรม กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม กรรมไมเปนอันทํา กรรม
เปนอันทําไมชอบ กรรมตองทําใหม ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุในที่
ประชุมนั้น พวกที่กลาวอยางนี้วา กรรมเปนวรรคโดยธรรม และพวกที่กลาว
อยางนี้วา กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตองทําใหม
บรรดาภิกษุในที่ประชุมนัน้ สองพวกนี้เปนธรรมวาที.
[๒๒๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมกอ
ความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท ทําความอื้อฉาว กออธิกรณ
ในสงฆในเรื่องนั้น ถาภิกษุทั้งหลายปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย
ภิกษุรูปนี้แล กอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท ทําความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆ เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอ ดังนี้
แลวไดเปนวรรคโดยเทียมธรรม ลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น สงฆผูอยูในที่
ประชุมนั้นกลาวคัดคานวา กรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม กรรมพรอมเพรียง
กันโดยไมเปนธรรม กรรมเปนวรรคโดยธรรม กรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม
กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทําไม
ชอบ กรรมตองทําใหม ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น พวก
ที่กลาวอยางนี้วา กรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม และพวกที่กลาวอยางนี้วา
กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรตองทําใหม บรรดาภิกษุ
ในที่ประชุมนั้น สองพวกนี้เปนธรรมวาที.
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[๒๒๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมกอ
ความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอถารวิวาท ทําความอื้อฉาว กออธิกรณใน
ในเรื่องนั้น ถาภิกษุทั้งหลายปรึกษาตกลงกัน อยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุ
รูปนี้แล กอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท ทําความอื้อฉาว
กออธิกรณในสงฆ เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอ ดังนี้ แลวไดพรอม
เพรียงกันโดยเทียมธรรม ลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น สงฆผูอยูในที่ประชุม
นั้นกลาวคัดคานวา กรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม กรรมพรอมเพรียงกัน
โดยไมเปนธรรม กรรมเปนวรรคโดยธรรม กรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม
กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทําไม
ชอบ กรรมตองทําใหม ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุในทีประชุมนั้น
พวกที่กลาวอยางนี้วา กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม และพวกที่กลาว
อยางนี้วา กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตองทําใหม
บรรดาภิกษุในที่ประชุมนัน้ สองพวกนี้เปนธรรมวาที.
นิยสกรรม
[๒๒๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนคนเขลา
ไมฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาทไมสมควร อยูค ลุกคลีกับคฤหัสถ ดวยการ
คลุกคลีอันไมสมควร ในเรื่องนั้น ถาภิกษุทั้งหลายปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา
อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรปู นี้แลเปนคนเขลา ไมฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาท
ไมสมควรอยูคลุกคลีกับคฤหัสถ ดวยการคลุกคลีอันไมสมควร เอาละ พวกเรา
จะลงนิยสกรรมแกเธอ ดังนี้แลว เปนวรรคโดยไมเปนธรรม ลงนิยสกรรมแก
ภิกษุรูปนั้น. . . พรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม . . . เปนวรรคโดยธรรม. . .
เปนวรรคโดยเทียมธรรม. . . พรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม. . . สงฆผูอยูใน
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ที่ประชุมนั้นกลาวคัดคานวา กรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม กรรม
พรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม กรรมเปนวรรคโดยธรรม กรรมเปนวรรค
โดยเทียมธรรม กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม กรรมไมเปนอันทํา
กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตองทําใหมดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุใน
ที่ประชุมนั้น พวกที่กลาวอยางนี้วา กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม
และพวกที่กลาวอยางนี้วา กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรม
ตองทําใหม บรรดาภิกษุในที่ประชุมนัน้ สองพวกนี้เปนธรรมวาที ฯ ๕ วาระนี้
ทานยอไว.
ปพพาชนียกรรม
[๒๒๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมประทุษราย
สกุล มีความประพฤติเลวทราม ในเรื่องนั้น ถาภิกษุทั้งหลายปรึกษาตกลงกัน
อยางนี้วาอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล เปนผูประทุษรายสกุล มีความประพฤติ
เลวทราม เอาละ พวกเราจะลงปพพาชนียกรรมแกเธอ ดังนี้ แลวไดเปนวรรค
โดยไมเปนธรรม ลงปพพาชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น . . . พรอมเพรียงกัน โดย
ไมเปนธรรม . . . เปนวรรคโดยธรรม. . . เปนวรรคโดยเทียมธรรม. . .
พรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม. . . สงฆผูอยูในที่ประชุมนั้นกลาวคัดคานวา
กรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม กรรมพรอมเพรียงกัน โดยไมเปนธรรม กรรม
เปนวรรคโดยธรรม กรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม กรรมพรอมเพรียงกัน โดย
เทียมธรรม กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตองทําใหม
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น พวกที่กลาวอยางนี้วา กรรม
พรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม และพวกที่กลาวอยางนี้วา กรรมไมเปนอันทํา
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กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตองทําใหม บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น สอง
พวกนี้เปนธรรมวาที ฯ ๕ วาระนี้ทานยอไว.
ปฏิสารณียกรรม
[๒๒๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมดา ยอม
บริภาษพวกคฤหัสถ ในเรื่องนั้น ถาภิกษุทั้งหลายปรึกษาตกลงกันอยางนี้ วา
อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ยอมดา ยอมบริภาษพวกคฤหัสถ เอาละ พวก
เราจะลงปฏิสารณียกรรมแกเธอ ดังนี้ แลวไดเปนวรรคโดยไมเปนธรรม. ลง
ปฎิสารณียกรรมแกภิกษุรูปนั้น. . . พรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม . . .
เปนวรรคโดยธรรม . . . เปนวรรคโดยเทียมธรรม . . . พรอมเพรียงกันโดย
เทียมธรรม. . . สงฆผูอยูในที่ประชุมนัน้ กลาวดัดคานวากรรมเปนวรรคโดย
ไมเปนธรรม กรรมพรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม กรรมเปนวรรคโดยธรรม
กรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม กรรมพรอมเพรียงกัน โดยเทียมธรรม กรรม
ไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตองทําใหม ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
บรรดาภิกษุในที่ประชุมนัน้ พวกที่กลาวอยางนี้วา กรรมพรอมเพรียงกันโดย
เทียมธรรม และพวกที่กลาวอยางนี้วา กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทํา
ไมชอบ กรรมตองทําใหม บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น สองพวกนี้เปนธรรม
วาที ฯ ๕ วาระนี้ทานยอไว.
อุกเขปนียกรรม
[๒อ๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติแลว
ไมปรารถนาจะเห็นอาบัติ ในเรื่องนั้นถาภิกษุทั้งหลายปรึกษาตกลงกัน อยางนี้วา
อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรปู นี้แล ตองอาบัติแลวไมปรารถนาจะเห็นอาบัติ เอาละ

พระวินัยปฎก มหาวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาที่ 429

พวกเราจะลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติแกเธอ ดังนี้ แลวไดเปน
วรรคโดยไมเปนธรรม ลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติแกภิกษุรูปนั้น. . .
พรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม. . . เปนวรรคโดยธรรม. . . เปนวรรคโดย
เทียมธรรม. . . พรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม. . . สงฆผูอยูในที่ประชุมนั้น
กลาวคัดคานวา กรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม กรรมพรอมเพรียงกัน โดย
ไมเปนธรรม กรรมเปนวรรคโดยธรรม กรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม กรรม
พรอมเพรียงกัน โดยเทียมธรรม กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ
กรรมตองทําใหม ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น พวกที่
กลาวอยางนี้วา กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม และพวกที่กลาวอยางนี้
วา กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตองทําใหม บรรดา
ภิกษุในที่ประชุมนั้น สองพวกนี้เปนธรรมวาที ฯ ๕ วาระนี้ทานยอไว.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัย ตองอาบัติแลวไม
ปรารถนาจะทําคืนอาบัติ ในเรื่องนั้น ถาภิกษุทั้งหลายปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา
อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ตองอาบัติแลวไมปรารถนาจะทําคืนอาบัติ. . . เอาละ
พวกเราจะลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติแกเรา ดังนี้ แลวไดเปนวรรค
โดยไมเปนธรรม ลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติแกภิกษุรูปนั้น . . .
พรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม... เปนวรรคโดยธรรม. . . เปนวรรคโดยเทียม
ธรรม. . .พรอมเพรียงกัน โดยเทียมธรรม . . . สงฆผูอยูในที่ประชุมนั้นกลาว
คัดคานวา กรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม กรรมพรอมเพรียงกันโดยไมเปน
ธรรม กรรมเปนวรรคโดยธรรม กรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม กรรม
พรอมเพรียงกัน โดยเทียมธรรม กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ
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กรรมตองทําใหม ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น พวกที่
กลาวอยางนี้วา กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม และพวกที่กลาวอยางนี้วา
กรรมไมเปนอัน ทํากรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตองทําใหม บรรดาภิกษุใน
ที่ประชุมนั้น สองพวกนี้เปนธรรมวาที ฯ ๕ วาระนี้ทานยอไว.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไมปรารถนาจะสละ
ทิฏฐิบาปในเรื่องนั้น ถาภิกษุทั้งหลายปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย
ภิกษุรูปนี้แล ไมปรารถนาจะสละทิฏฐิบาป เอาละ พวกเราจะลงอุกเขปนียกรรม
ฐานไมสละทิฏฐิบาปแกเธอ ดังนี้ แลวไดเปนวรรคโดยไมเปนธรรม ลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฏฐิบาปแกภิกษุรูปนั้น. . . พรอมเพรียงกันโดยไมเปน
ธรรม... เปนวรรคโดยธรรม ... เปนวรรคโดยเทียมธรรม... พรอมเพียงกัน
โดยเทียมธรรม... สงฆผูอยูในที่ประชุมนั้นกลาวดัดคานวา กรรมเปนวรรค
โดยไมเปนธรรม กรรมพรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม กรรมเปนวรรคโดย
ธรรม กรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม
กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตองทําใหม ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น พวกที่กลาวอยางนี้วา กรรมพรอมเพรียง
กันโดยเทียมธรรม และพวกที่กลาวอยางนี้วา กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปน
อันทําไมชอบ กรรมตองทําใหม บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น สองพวกนี้เปน
ธรรมวาที ฯ ๕ วาระนี้ทานยอไว.
ขอระงับตัชชนียกรรม
[๒๒๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆลง
ตัชชนียกรรมแลวประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกวตัวได จึงขอ
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ระงับตัชชนียกรรมในเรือ่ งนั้น ถาภิกษุทั้งหลายปรึกษาตกลงกัน อยางนี้วา
อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆลงตัชชนียกรรม แลวประพฤติโดยชอบ
หายเยอหยิ่ง ประพฤติแ กตัวได บัดนี้ ขอระงับตัชชนียกรรม เอาละ พวก
เราจะระงับตัชชนียกรรมแกเธอ ดังนี้ แลวไดเปนวรรคโดยไมเปนธรรม ระงับ
ตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น สงฆผูอยูในที่ประชุมนั้น กลาวดัดคานวา กรรม
เปนวรรคโดยไมเปนกรรม กรรมพรอมเพรียงกัน โดยไมเปนธรรม กรรมเปน
วรรคโดยธรรม กรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม กรรมพรอมเพรียงกันโดย
เทียมธรรม กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตองทําใหม
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น พวกที่กลาวอยางนี้วา
กรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม และพวกที่กลาวอยางนี้วากรรมไมเปนอันทํา
กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตองทําใหม บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น สอง
พวกนี้เปนธรรมวาที.
[๒๒๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆลง
ตัชชนียกรรมแลวประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได จึงขอ
ระงับตัชชนียกรรมในเรือ่ งนั้น ถาภิกษุทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้ วา
อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆลงตัชชนียกรรมแลว ประพฤติโดยชอบ
หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได บัดนี้ ขอระงับตัชชนียกรรม เอาละ พวก
เราจะระงับตัชชนียกรรมแกเธอ ดังนี้ แลวไดพรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม
ระงับตัชชนียกรรมแกภกิ ษุรูปนั้น สงฆผูอยูในที่ประชุมนั้นกลาวคัดคานวา
กรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม กรรมพรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม กรรม
เปนวรรคโดยธรรม กรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม กรรมพรอมเพรียงกัน
โดยเทียมธรรม กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตองทํา
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ใหม ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น พวกที่กลาวอยางนี้ วา
กรรมพรอมเพรียงกัน โดยไมเปนธรรม และพวกที่กลาวอยางนี้วา กรรมไม
เปนอันทํา กรรมไมเปนอันทําไมชอบ กรรมตองทําใหม บรรดาภิกษุในที่
ประชุมนั้น สองพวกนี้เปนธรรมวาที.
[๒๒๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆลงตัชชนียกรรมแลวประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได จึงขอ
ระงับ ตัชชนียกรรม ในเรื่องนั้น ถาภิกษุทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา
อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆลงตัชชนียกรรม แลวประพฤติโดยชอบ
หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได บัดนี้ ขอระงับตัชชนียกรรม เอาละ พวก
เราจะระงับตัชชนียกรรมแกเธอ ดังนี้ แลวไดเปนวรรคโดยธรรม ระงับ
ตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น สงฆผูอยูในที่ประชุมนั้นกลาวคัดคานวา กรรม
เปนวรรคโดยไมเปนธรรม กรรมพรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม กรรมเปน
เปนวรรคโดยธรรม กรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม กรรมพรอมเพรียงกันโดย
เทียมธรรม กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตองทําใหม
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น พวกที่กลาวอยางนี้วากรรม
เปนวรรคโดยไมเปนธรรม และพวกที่กลาวอยางนี้วา กรรมไมเปนอันทํา
กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตองทําใหม บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้นสอง
พวกนี้เปนธรรมวาที.
[๒๓๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆลงตัชชนียกรรมแลวประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได จึงขอ
ระงับตัชชนียกรรม ในเรื่องนั้น ถาภิกษุทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา
อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆลงตัชชนียกรรม แลวประพฤติโดยชอบ
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หายเยอหยิ่ง พระพฤติแกตัวได บัดนี้ ขอระงับตัชชนียกรรม เอาละ พวก
เราจะระงับตัชชนียกรรมแกเธอ ดังนี้ แลวไดเปนวรรคโดยเทียมธรรม ระงับ
ตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น สงฆผูอยูในที่ประชุมนั้นกลาวคัดคานวา กรรม
เปนวรรคโดยไมเปนธรรม กรรมพรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม กรรมเปน
วรรคโดยธรรม กรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม กรรมพรอมเพรียงกันโดย
เทียมธรรม กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตองทําใหม
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น พวกที่กลาวอยางนี้วา กรรม
เปนวรรคโดยเทียมธรรม และพวกที่กลาวอยางนี้วา กรรมไมเปนอันทํา กรรม
เปนอันทําไมชอบ กรรมตองทําใหม บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น สองพวกนี้
เปนธรรมวาที.
[๒๓๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆลงตัชชนียกรรมแลวประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได จึงขอ
ระงับตัชชนียกรรม ในเรื่องนั้น ถาภิกษุทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา
อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆลงตัชชนียกรรม แลวประพฤติโดยชอบ
หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได บัดนี้ ขอระงับตัชชนียกรรม เอาละ พวก
เราจะระงับตัชชนียกรรมแกเธอ ดังนี้ แลวไดพรอมเพรียงถันโดยเทียมธรรม
ระงับตัชชนียกรรมแกภกิ ษุรูปนั้น สงฆผูอยูในที่ประชุมนั้นกลาวคัดคานวา
กรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม กรรมพรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม กรรม
เปนวรรคโดยธรรม กรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม กรรมพรอมเพรียงกัน
โดยเทียมธรรม กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตอองทํา
ใหม ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น พวกทีก่ ลาวอยางนี้
กรรมพรอมเพรียงกัน โดยเทียมธรรม และพวกทีก่ ลาวอยางนี้วา กรรมไมเปน
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อันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตองทําใหม บรรดาภิกษุในที่ประชุม
นั้น สองพวกนี้เปนธรรมวาที
ขอระงับนิยสกรรม
[๒๓๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆลงนิยสกรรม ในเรื่องนั้น ถาภิกษุทั้งหลายไดปรึกษาตกลงอยางนี้วา อาวุโสทั้ง
หลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆลงนิยสกรรม แลวประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง
ประพฤติแกตัวได บัดนี้ ขอระงับนิยสกรรม เอาละ พวกเราจะระงับ
นิยสกรรมแกเธอ ดังนี้ แลวไดเปนวรรคโดยไมเปนธรรม ระงับนิยสกรรม
แกภิกษุรูปนั้น. . . พรอมเพรียงกัน โดยไมเปนธรรม. . . เปนวรรคโดยธรรม
. . . เปนวรรคโดยเทียมธรรม . . . พรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม . . . สงฆ
ผูอยูในที่ประชุมนั้นกลาวคัดคานวา กรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม กรรม
พรอมเพรียงกัน โดยไมเปนธรรม กรรมเปนวรรคโดยธรรม กรรมเปนวรรค
โดยเทียมธรรม กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม กรรมไมเปนอันทํา กรรม
เปนอันทําไมชอบ กรรมตองทําใหม ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุในที่
ประชุมนั้น พวกที่กลาวอยางนี้วา กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม และ
พวกที่กลาวอยางนี้วา กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอัน ทําไมชอบ กรรมตอง
กําใหม บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น สองพวกนี้เปนเปนธรรมวาที ฯ ๕ วาระนี้
ทานยอไว.
ขอระงับปพพชนียกรรม
[๒๓๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆลงปพพาชนียกรรม แลวประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวไป จึงขอ

พระวินัยปฎก มหาวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาที่ 435

ระงับปพพาชนียกรรม ในเรื่องนั้น ถาภิกษุทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้
วา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆลงปพพาชนียกรรม แลวประพฤติ
โดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได บัดนี้ ขอระงับปพพาชนียกรรม
เอาละ พวกเราจะระงับปพพาชนียกรรมแกเธอ ดังนี้ แลวไดเปนวรรคโดย
ไมเปนธรรม ระงับปพพาชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น . . . พรอมเพรียงกันโดย
ไมเปนธรรม เปนวรรคโดยธรรม. . . เปนวรรคโดยเทียมธรรม . . . พรอม
เพรียงกันโดยเทียมธรรม. . . สงฆผูอยูในที่ประชุมนั้น กลาวคัดคานวา กรรม
เปนวรรคโดยไมเปนธรรม กรรมพรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม กรรมเปน
วรรคโดยธรรม กรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทียม
ธรรม กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตองทําใหม ดูกอ น
ภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น พวกทีก่ ลาวอยางนี้วา กรรมพรอม
เพรียงกันโดยเทียมธรรม และพวกที่กลาวอยางนี้วา กรรมไมเปนอันทํา กรรม
เปนอันทําไมชอบ กรรมตองทําใหม บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น สองพวกนี้
เปนธรรมวาที ฯ ๕ วาระนี้ทานยอไว.
ขอระงับปฏิสารณียกรรม
[๒๓๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆลงปฏิสารณียกรรมแลว ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได จึงขอ
ระงับปฎิสารณียกรรม ในเรื่องนั้น ถาภิกษุทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกัน อยางนี้
วา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆลงปฎิสารณียกรรม แลวประพฤติ
โดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได บัดนี้ ขอระงับปฎิสารณียกรรม
เอาละ พวกเราจะระงับปฏิสารณียกรรมแกเธอ ดังนี้ แลวไดเปนวรรคโดย
ไมเปนธรรม ระงับปฏิสารณียกรรมแกภิกษุรูปนั้น. . . พรอมเพรียงกันโดย
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ไมเปนธรรม. . . เปนวรรคโดยธรรม. . . เปนวรรคโดยเทียมธรรม . . .
พรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม. . . สงฆผูอยูในที่ประชุมนั้น กลาวคัดคานวา
กรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม กรรมพรอมเพรียงกัน โดยไมเปนธรรม กรรม
เปนวรรคโดยธรรม กรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม กรรมพรอมเพรียงกัน โดย
เทียมธรรม กรรมไมเปนอันทํา กรรมไมเปนอันทําไมชอบ กรรมตองทําใหม
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น พวกที่กลาวอยางนี้วา กรรม
พรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม และพวกที่กลาวอยางนี้วา กรรมไมเปนอัน ทํา
กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตองทําใหม บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น
สองพวกนี้เปนธรรมวาที ฯ ๕ วาระนี้ทานยอไว.
ขอระงับอุกเขปนียกรรม
[๒๓๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ แลวประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติ
แกตัวได จึงขอระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ ในเรือ่ งนั้น ถาภิกษุ
ทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆ
ลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ แลวประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง
ประพฤติแกตัวได บัดนี้ ขอระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ เอาละ
พวกเราจะระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติแกเธอ ดังนี้ แลวไดเปน
วรรคโดยไมเปนธรรม ระงับ อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติแกภิกษุรูปนั้น
. . . พรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม. . . เปนวรรคโดยธรรม... เปนวรรค
โดยเทียมธรรม... พรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม... สงฆผูอยูในที่ประชุม
นั้น กลาวีคัดคานวา กรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม กรรมพรอมเพรียงกัน
โดยไมเปนธรรม กรรมเปนวรรคโดยธรรม กรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม
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กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทําไม
ชอบ กรรมตองทําใหม ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น
พวกที่กลาวอยางนี้วา กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม และพวกที่กลาว
อยางนี้วา กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตองทําใหม
บรรดาภิกษุในที่ประชุมนัน้ สองพวกนี้เปนธรรมวาที ฯ ๕ วาระนี้ทานยอไว.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ แลวประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแก
ตัวได จึงขอระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ในเรื่องนี้ ถาภิกษุ
ทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆ
ลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ แลวพระพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง
ประพฤติแกตัวได บัดนี้ ขอระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ เอาละ
พวกเราจะระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติแกเธอ ดังนี้ แลวไดเปน
วรรคโดยไมเปนธรรม ระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติแกภิกษุรูปนั้น
พรอมเพรียงกัน โดยไมเปนธรรม . . . เปนวรรคโดยธรรม . . . พรอมเพรียง
กันโดยเทียมธรรม. . . สงฆผูอยูในที่ประชุมนั้นกลาวคัดคานวา กรรมเปนวรรค
โดยไมเปนธรรม การพรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม กรรมเปนวรรคโดย
ธรรม กรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม การพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม
กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตองทําใหม ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น พวกที่กลาวอยางนี้วา กรรมพรอมเพรียง
กันโดยเทียมธรรม และพวกที่กลาวอยางนี้วา กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปน
อันทําไมชอบ กรรมตองทําใหม บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น สองพวกนี้
เปนธรรมวาที ฯ ๕ วาระนี้ทานยอไว.
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[๒๓๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฏฐิบาป แลวประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได จึงขอระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฏฐิบาปในเรื่องนั้น ถา
ภิกษุทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆ
ลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฏฐิบาป แลวประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง
ประพฤติแกตัวไดบัดนี้ ขอระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฏฐิบาป เอาละ
พวกเราจะระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฏฐิบาปแกเธอ ดังนี้ แลวไดเปน
วรรคโดยไมเปนธรรม ระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฏฐิบาปแกภิกษุรูป
นั้น. . . พรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม . . . เปนวรรคโดยธรรม . . . เปน
วรรคโดยเทียมธรรม .. . พรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม... สงฆผูอยูในที่
ประชุมนั้นกลาวคัดคานวา กรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม กรรมพรอมเพรียง
กันโดยไมเปนธรรม กรรมเปนวรรคโดยธรรม กรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม
กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทําไม
ชอบ กรรมตองทําใหม ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น
พวกที่กลาวอยางนี้วา กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม และพวกที่กลาว
อยางนี้วา กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตองทําใหม
บรรดาภิกษุในที่ประชุมนัน้ สองพวกนี้ เปนธรรมวาทีฯ ๕ วาระแมนี้ทานยอไว.
จัมเบปยยขันธกะ ที่ ๙ จบ
ในขันธกะนี้มี ๓๖ เรื่อง
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หัวขอประจําขันธกะ
[๒๓๗] ๑. พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระนครจัมปา ภิกษุ
ผูอยูในวาสภคามไดทําความขวนขวายในสิ่งจําปรารถนาแกพวกพระอาคันตุกะ
ครั้นทราบวาพวกทานชํานาญในสถานที่โคจรดีแลว จึงเลิกทําความขวนขวายใน
กาลนั้น แตตองถูกพวกพระอาคันตุกะยกเสียเพราะเหตุที่ไมทํา จึงไดไปเฝาพระ
ชินเจา ๒. ภิกษุทั้งหลายในนครจัมปาทํากรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม
พรอมเพรียงโดยไมเปนธรรม เปนวรรคโดยธรรม เปนวรรคโดยเทียมธรรม
พรอมเพรียงโดยเทียมธรรม ภิกษุรปู เดียวยกภิกษุรูปเดียว ภิกษุรูปเดียวยก
ภิกษุ ๒ รูป หลายรูปที่เปนสงฆก็มี ภิกษุ ๒ รูป ภิกษุหลายรูปยกกันก็มี
และสงฆตอสงฆยกกันก็มี ๓. พระสัพพัญูผูประเสริฐทรงทราบแลว
ตรัสหามวาไมเปนธรรม ๔. กรรมใดวิบัติโดยญัตติ อนุสาวนาสมบูรณ
วิบัติโดยอนุสาวนาสมบูรณดวยญัตติ วิบัติทั้งสองอยาง ทํากรรมแผกจากธรรม
แผกจากวินัย แผกจากสัตถุศาสน กรรมทีถ่ ูกคัดคานกําเริบ ไมควรแกฐานะ
๕. กรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม พรอมเพรียงโดยไมเปนธรรม เปนวรรค
โดยเทียมธรรม พรอมเพรียงโดยเทียมธรรม พระตถาคตทรงอนุญาตกรรม
พรอมเพรียงโดยธรรมเทานั้น ๖. สงฆมี ๕ ประเภท คือสงฆจตุวรรค
สงฆปญจวรรค สงฆทสวรรค สงฆวีสติวรรค และสงฆอดิเรกวีสติวรรค
๗. ยกอุปสมบทกรรม ปวารณากรรม กับอัพภานกรรม นอกนั้น สงฆ
จตุวรรคทําได ๘. ยกกรรม ๒ อยาง คือ อุปสมบทในมัชฌิมประเทศและ
อัพภานกรรม นอกนั้นสงฆปญจวรรคทําไดทั่งสิ้น ๙. ยกอัพภานกรรม
อยางเดียวนอกนั้นสงฆทสวรรคทําได ๑๐. กรรมทุกอยาง สงฆวีสติวรรค
ทําไดทั้งสิ้น ๑๑. ภิกษุณี สิกขมานา สามเณร สามเณรี ภิกษุผูบอกลาสิกขา
ภิกษุผูตองอันติมวัตถุ ภิกษุผูถูกสงฆยกฐานไมเห็นอาบัติ ฐานไมทําคืนอาบัติ
ฐานไมสละทิฏฐิอันเปนบาป บัณเฑาะก คนลักเพศ ภิกษุเขารีดเดียรถีย
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สัตวดิรัจฉาน คนฆามารดา คนฆาบิดา คนฆาพระอรหันต คนประทุษรายภิกษุณี
คนทําลายสงฆ คนทํารายพระศาสดาจนถึงหองพระโลหิต อุภโตพยัญชนก
ภิกษุนานาสังวาส ภิกษุอยูตางสีมากัน ภิกษุอยูในเวหาสดวยฤทธิ์ สงฆทํากรรม
แกผูใด มีผนู ั้นเปนที่ครบจํานวนสงฆ รวม ๒๔ จําพวก พระสัมมาสัมพุทธ
เจาทรงหาม เพราะพวกนั้น เปนคณะปูรกะไมได ๑๒. สงฆมีปาริวาสิกภิกษุ
เปนที่ ใหปริวาสชักเขาหาอาบัติเติม ใหมานัต หรือพึงอัพภาน เปนกรรมใช
ไมได และไมควรทํา มีมูลายปฏิกัสสนารหภิกษุเปนที่ ๔ มีมานัตตารหภิกษุ
เปนที่ ๔ มี มานัตจาริกภิกษุเปนที่ ๔ มีอัพภานารหภิกษุเปนที่ ๔ รวม ๕ จําพวก พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงประกาศวาทําสังฆกรรมใชไมได ๑๓. ภิกษุณี
สิกขมานา สามแร สามเณรี ภิกษุผูบอกลาสิกขา ภิกษุผูตองอันติมวัตถุ
วิกลจริต ภิกษุมีจิตฟุงซาน ภิกษุกระสับกระสายเพราะเวทนา ภิกษุถูกยกเพราะ
ไมเห็นอาบัติ เพราะไมทําคืนอาบัติ เพราะไมสละทิฏฐิอัน เปนบาป บัณเฑาะก
คนลักเพศ ภิกษุเขารีดเดียรถีย สัตวดิรัจฉาน คนฆามารดา คนฆาบิดา คน
ฆาพระอรหันต คนประทุษรายภิกษุณี ภิกษุผูทําสังฆเภท คนทําโลหตุปบาท
อุภโตพยัญชนก ภิกษุนานาสังวาสะ ภิกษุผูอยูตางสีมากัน ภิกษุอยูในเวหาสดวย
ฤทธิ์ และภิกษุที่ถูกสงฆลงกรรม รวม ๒๗ จําพวกนี้คานไมขึ้น ๑๔. ภิกษุ
ผูเปนปกตัตตะคานขึ้น ๑๕. ภิกษุผูบริสุทธิ์ถาสงฆไลออก เปนอันไลออก
ไมดี ๑๖. ภิกษุพาล ถาสงฆไลออก เปนอัน ไลออกดี ๑๗. บัฬเฑาะก
คนลักเพศ ภิกษุเขารีดเดียระถีย สัตวดิรัจฉาน คนฆามารดา คนฆาบิดา คนฆา
พระอรหันต คนประทุษรายภิกษุณี ภิกษุทําสังฆเภท คนทําโลหิตุปบาท อุภโตพยัญชนกรวม ๑๑ จําพวกนี้รับเขาหมูไมควร ๑๘. คนมือดวน คนเทาดวน
คนทั้งมือและเทาดวนทั้งสอง คนหูขาด คนจมูกแหวง คนทั้งหูขาดและจมูก
แหวงทั้งสอง คนนิ้วมือนิ้วเทาขาด คนมีงามมือ งามเทาขาด คนเอ็นขาด
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คนมือเปนแผน คนคอม คนเตี้ย คนคอพอก คนมีเครื่องหมายตดตัว คนมี
รอยเฆี่ยนดวยหวาย คนถูกหมายประกาศจับตัว คนเทาปุก คนมีโรคเรือ้ รัง
คนแปลกเพื่อน คนตาบอดขางเดียว คนงอย คนกระจอก คนเปนโรคอัมพา
คนมีอิริยาบถขาด คนชราทุพพลภาพ คนตาบอด ๒ ขาง คนใบ คนหูหนวก
คนทั้งบอดและใบ คนทัง้ บอดและหนวก คนทั้งใบและหนวก คนทั้งบอดใบ
และหนวก เหลานี้ รวม ๒๓ จําพวกพอดี รับคนเหลานั้น เขาหมูได พระสัมมา
สัมพุทธเจาทรงประกาศไวแลว ๑๙. กรรม ๗ อยาง คือการยกภิกษุผูไม
เห็นอาบัติ ไมทําคืนอาบัติ ๑ ไมสละทิฏฐิอันเปนบาป ๑ ไมเห็นไมทําคืน
อาบัติ ๑ ไมเห็นอาบัติ ไมสละทิฏฐิอันเปนบาป ๑ ไมทําคืนอาบัติ ไมสละทิฎฐิ
อันเปนบาป ๑ ไมเห็น ไมทําคืน ไมสละทิฏฐิอันเปนบาป ๑ เปนกรรม ไม
เปนธรรม ๒๐. กรรม ๗ อยางนั้น แมที่อนุวัตรตามภิกษุผูตองอาบัติ
ก็เปนกรรมไมเปนธรรม ๒๑. กรรมอีก ๗ อยาง ที่อนุวัตรตามภิกษุผูตอง
อาบัติ เปนกรรมที่ชอบธรรม ๒๒. กรรมที่ควรทําตอหนากลับทําลับหลัง ๑
กรรมที่ควรทําดวยซักถาม กลับทําโดยไมซักถาม ๑ กรรมทีค่ วรทําตามปฏิญาณ
กลับทําโดยไมปฏิญาณ ๑ ใหอมูฬหวินัยแกภิกษุผูควรสติวินัย ๑ ทําตัสสปาปยสิกากรรมแก ภิกษุผูควรอมูฬหวินัย ๑ ลงตัชชนียกรรมแกภิกษุผควรตัสสปาปยสิกากรรม ๑ ลงนิยสกรรมแกภิกษุผูควรตัชชนียกรรม ๑ ลงปพพาชนียกรรม
แกภิกษุผูควรนิยสกรรม ๑ ลงปฎิสารณียกรรมแกภิกษุผูควรปพพาชนียกรรม ๑
ลงอุกเขปนียกรรมแกภิกษุผูควรปฏิสารณียกรรม ๑ ใหปริวาสแกภิกษุผูควร
อุกเขปนียกรรม ๑ ชักภิกษุผูควรปริวาสเขาหาอาบัติเดิม ๑ ใหมานัตแกภิกษุ
ผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม ๑ อัพภานภิกษุผูควรมานัต ๑ ใหภิกษุผูควรอัพภาน
ใหอุปสมบทกุลบุตร ๑ ทํากรรมอยางอื่นแกภิกษุอื่น ๑ รวม ๑๖ อยางนี้ เปน
กรรมใชไมได ๒๓. ทํากรรมนั้น ๆ แกภิกษุนั้น ๆ รวม ๑๖ อยางนี้ เปน
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กรรมใชได ๒๔. ภิกษุอื่นยกภิกษุอื่นเสียรวม ๑๖ อยางนี้เปนกรรมใชไมได
๒๕. ทํากรรมมีมูลอยางละ ๒ แกภิกษุนั้น รวม ๑๖ อยางแมเหลานั้นเปน
กรรมใชได ๒๖. จักรมีมูลอยางละหนึ่ง พระชินเจาตรัสวา ใชไมได
๒๗. ภิกษุกอ ความบาดหมางสงฆเปนวรรคโดยไมเปนธรรม ไดลงตัชชนียกรรม ๒๘. ภิกษุนั้นไปอารามอื่นภิกษุทั้งหลายในอาวาสนั้นไดพรอมเพรียง
โดยไมเปนธรรม ลงตัชชนียกรรมแกเธอ ๒๙. ภิกษุทั้งหลายในอาวาส
อื่นเปนวรรคโดยธรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรมก็มี พรอมเพรียงโดยเทียม
ธรรมก็มี ไมลงตัชชนียกรรมแกภิกษุนั้น ๓๐. บทเหลานั้น คือ พรอมเพรียง
โดยไมเปนธรรม เปนวรรคโดยธรรม เปนวรรคโดยเทียมธรรม และพรอม
เพรียงโดยเทียมธรรม ปราชญผูมีปญ
 ญาพึงผูกใหเปนจักรทําใหมีมลู อยางละ
หนึ่ง ๓๑. สงฆลงนิยสกรรมแกภิกษุผูพาล ไมฉลาด ๓๒. สงฆลง
ปพพาชนียกรรมแกภิกษุผูประทุษรายตระกูล ๓๓. สงฆลงปฏิสารณียกรรม
แกภิกษุผูดาคฤหัสถ ๓๔.. พระผูมีพระภาคเจาผูนําหมูทรงภาษิตอุกเขปนียกรรมแกภิกษุผูไมเห็นอาบัติ ไมทําคืนอาบัติ และไมสละทิฏฐิอันเปนบาป
๓๕. ภิกษุมีปญญาพึงทําตัชชนียกรรมใหถูกตองตามระเบียบวินัย ภิกษุประพฤติ
เรียบรอยอนุวัตรตามระเบียบวินัยเหลานั้นแหละ ขอระงับกรรมเหลานั้นโดยนัย
แหงกรรมในหนหลัง ๓๖. ในกรรมนั้น ๆ แล สงฆผูอยูในที่ประชุมนัน้
กลาวคัดคานวา กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตองทํา
ใหม และเมื่อกรรมระงับ ภิกษุเหลานั้นเปนธรรมวาที พระมหามุนีทรงเห็น
ภิกษุพวกเขากรรมไดรับความลําบากโดยกรรมวิบัติ จึงทรงชีว้ ิธีระงับไว ดุจ
นายแพทยผูเชี่ยวชาญไดชี้บอกตัวยาไว ฉะนั้น.
หัวขอประจําขันธกะ จบ
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อรรถกถาจัมเปยยขันธกะ
วินิจฉัยในจัมเปยยขันธกะ
วินิจฉัยในจัมเปยยขันธกะ พึงทราบดังนี้:หลายบทวา คคฺคราย โปกฺขรณิยา ตีเร คือที่ฝงแหงสระโบกรณี
ซึ่งหญิงมีชื่อวาคัคคราสราง.
บทวา ตนฺติพทฺโธ มีความวา ชื่อผูเนื่องเฉพาะในความขวนขวาย
เพราะขอที่ความขวนขวายเปนกิจอันเธอพึงทําในอาวาสนั้น.
วินิจฉัยในขอวา อุสฺสุกฺกมฺป อกาสิ ยาคุยา เปนอาทิ พึงทราบ
ดังนี้:สมควรทําความขวนขวายแตในที่ซึ่งชนทั้งหลายสั่งไววา เมื่อภิกษุ
อาคันตุกะมา ทานพึงบอก, ไมสมควรทําในที่ซึ่งเขาไมไดสั่งไว.
ขอวา คจฺฉ ตว ภิกฺขุ มีความวา พระศาสดาไดทรงเห็นวา
เสนาสนะในอาวาสนั้นนั่นแลของภิกษุนั้น เปนที่สบาย, ดวยเหตุนั้นแล จึง
ตรัสวา เธอจงสําเร็จการอยูในวาสภคามนั้นแล.
ความกระทําตางแหงคําวา อธมฺเมน วคฺคกมฺม ถโรนฺติ เปน
อาทิ จักมาในบาลีขางหนาเปนแท.
ขอวา อฺตราป ธมฺมา กมฺม กโรนฺติ มีความวา ภิกษุ
ฉัพพัคคีย ทํากรรม เวนจากธรรมบาง; อีกอยางหนึ่ง ปาฐะนี้เองเปนบาลี;
กรรมที่ทําดวยวัตถุเปนจริง จัดเปนกรรมที่ทําตามธรรม; ความวา ภิกษุ
ฉัพพัคคีย ไมทําอยางนั้น.
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แมในขอวา อฺตฺราป วินยา กมฺม อฌฺตฺราป สตฺถุสาสนา กมฺม ก็นัยนี้แล. ก็ในวินัยและสัตถุศาสนานี้ การโจทและการประกาศ
ชื่อวินัย. ญัตติสัมปทาและอนุสาวนสัมปทา ชื่อสัตถุศาสนา, ความวา ภิกษุ
ฉัพพัคคียทํากรรมเวนจากการโจท การประกาศญัตติสัมปทา และอนุสาวน
สัมปทาเหลานั้น.
บทวา ปฏิกฺกฏกต ไดแก กรรมที่ถกู คัดคานและอันเธอขืนทํา.
กรรมใด อันภิกษุขืนทําในเมื่อภิกษุเหลาอื่นคัดคานอยู, กรรมนั้นจัดเปน กรรม
ที่ถูกคัดคานและอันภิกษุขืนทํา; ความวา ภิกษุฉัพพัคคียทํากรรมเชนนั้นบาง.
กรรมหก
ก็ในคําวา ฉยิมานิ ภิกขฺ เว กมฺมานิ อธมฺมกมฺม เปนอาทิ
คําวา ธรรม เปนชื่อแหงบาลี. เพราะเหตุนั้น กรรมใดสงฆไมทําโดยบาลี
ตามที่พระผูมีพระภาคตรัสไว. กรรมนั้น พึงทราบวา กรรมไมเปนธรรม.
ความสังเขปในฉกัมมาธิการนี้ เทานี้. สวนความพิสดารมาแลวในบาลีนั่นแล.
ก็ความพิสดารนั้นแล มาแลวดวยอํานาจแหงญัตติทุติยกรรมและญัตติ
จตุตถกรรมเทานั้น. อันในญัตติกรรมไมมีความลดหยอนหรือความทําโดย
ประการอยางอื่น เหมือนในญัตติทุติยกรรมและญัตติจตุตถกรรม, สวนอปโลกนกรรมอันภิกษุยอมทําเพียงสวดประกาศ; เพราะฉะนั้นญัตติกรรมและ
อปโลกนกรรมนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงไมทรงแสดงไวในบาลี. ขาพเจา
จักพรรณนาวินิจฉัยแหงกรรมเหลานัน้ แมทั้งหมดขางหนา.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสคําวา ปฺจ สงฺฆา เปนอาทิ เพื่อ
แสดงประเภทแหงสงฆทั้งหลาย ผูจะพึงทํากรรมที่พรอมเพรียงโดยธรรม ซึ่ง
เปนที่หก.
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บทวา กมฺมปฺปตฺโต คือ ผูเขากรรม ไดแกผูประกอบในกรรมคือ
ผูควรกรรม ความวา ไมควรเพื่อทํากรรมใด ๆ หามิได.
คําวา จตุวคฺคกรณฺเจ ภิกขฺ เว กมฺม ภิกฺขนุ ีจตุตฺโถ เปน
อาทิ พระผูมีพระภาคเจาตรัส เพื่อแสดงวิบัติแหงกรรมโดยบริษัท.
ในคํานั้น บุคคลผูมีสังวาสตางกันเพราะกรรม พระผูมีพระภาคเจา
ทรงถือเอา ดวยอุกขิตตกศัพท. บุคคลผูมีสังวาสตางกันเพราะลัทธิ ทรงถือ
เอาดวยนานาสังวาสกศัพท.
สองบทวา นานาสีมาย ิตจตุตฺโถ มีความวา เปนจตุวรรคกับ
ภิกษุผูตั้งอยูในหัตถบาสที่สีมันตริกหรือภายนอกสีมา.
คําวา ปาริวาสิกจตุตฺโถ เปนอาทิ พระผูมีพระภาคเจาตรัส เพื่อ
แสดงวิบัติโดยบริษัทแหงปริวาสกรรมเปนตนเทานั้น. ขาพเจาจักพรรณนา
วินิจฉัยแหงกรรม เหลานั้น ขางหนา.
เพื่อแสดงขอที่กรรมถูกคัดคานแลวและขืนทํา เปนกรรมกําเริบและ
ไมกําเริบ พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสคําวา เอกจฺจสฺส ภิกฺขเว สงฺฆสฺส
มชฺเฌ ปฏิกฺโกสนา รูหติ เปนตน.
บทวา ปกตตฺตสฺส ไดแก ผูมศี ีลไมวิบัติ คือ ผูไมตองปาราชิก.
บทวา อนนฺตริกสฺส ไดแก ผูน ั่งเปนลําดับแหงตน. เพื่อแสดง
ขอที่กรรมทั้งหลายเปนของกําเริบและไมกําเริบ โดยวัตถุพระผูมีพระภาคเจาจึง
ตรัสคําวา เทฺว มา ภิกขฺ เว นิสฺสารณา เปนตน . บรรดาคําเหลานั้น
คําวา อปฺปตฺโต นิสฺสารณ, ตฺเจ สงฺโฆ นิสฺสาเรติ, สุนิสฺสาริโต
นี้ พระผูมพี ระภาคเจาตรัสหมายเอาปพพาชนียกรรม. จริงอยู สงฆยอมขับ
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ใหออกจากวัด ดวยปพพาชนียกรรม, เพราะฉะนั้น ปพพาชนียกรรมนั้น ทาน
จึงเรียกวา นิสสารณา. ก็เพราะเหตุที่ไมเปนผูประทุษรายสกุล. บุคคลนัน้
จึงไมถึงปพพาชนียกรรมนั้น. ดวยลักษณะแผนกหนึ่ง. แตวา เพราะเหตุที่
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา สงฆหวังอยูพึงลงปพพาชนียกรรมแกบุคคลนั้น
ดังนี้ บุคคลนั้น จึงจัดวา เปนผูอันสงฆขับออกดวยดีแลว.
นิสสารณา
ขอวา ตฺเจ สงฺโฆ นิสฺสาเรติ มีความวา หากสงฆขับออก
ดวยอํานาจแหงตัชชนียกรรมเปนตนไซร บุคคลนั้น ชื่อวา ถูกขับออกดวย
ดี เพราะเหตุที่ในวินัยวาดวยตัชชนียกรรมเปนตนนั้น พระผูมีพระภาคเจา
ทรงอนุญาตนิสสารณาดวยองคแมอันหนึ่งอยางนี้วา ภิกษุทงั้ หลาย สงฆจํานง
อยูพึงลงตัชชนียกรรมแกภิกษุ ๓ พวก คือ เปนผูทําความบาดหมาง เปนผู
ทําการทะเลาะ เปนผูทําการวิวาท เปนผูทําการอื้อฉาว เปนผูกออธิกรณใน
สงฆ พวกหนึ่ง, เปนพาล ไมฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาทไมสมควร พวก
หนึ่ง, อยูคลุกคลีดวยคฤหัสถดวยการคลุกคลีอัน ไมสมควร พวกหนึ่ง.
โอสารณา
กิริยาที่เรียกเขาหมู ชื่อโอสารณา.
ในเรือ่ งโอสารณานั้น ขอวา ตฺเจ สงฺโฆ โอสาเรติ ไดแก
เรียกเขาหมู ดวยอํานาจอุปสมบทกรรม.
บทวา โทสาริโต มีความวา บุคคลนั้น สงฆใหอุปสมบทแลวแม
ตั้งพันครั้ง ก็คงเปนอนุปสัมบันนั่นเอง. ฝายอาจารยและอุปชฌายยอมมีโทษ
การกสงฆที่เหลือก็เหมือนกัน, ใคร ๆ ไมพนจากอาบัติ. อภัพพบุคคล ๑๑
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จําพวกเหลานี้ สงฆเรียกเขาหมูใชไมไดเลย ดวยประการฉะนี้. สวนบุคคล
๓๒ จําพวก มีตนมือดวนเปนตน เรียกเขาหมูโดยชอบ, สงฆใหอุปสมบท
แลว ยอมเปนอุปสัมบันแท, บุคคลเหลานั้น ใคร ๆ จะวากลาวอะไร ๆ
ไมได. แตอาจารยกับอุปชฌายและการกสงฆยอมไมมีโทษ ใคร ๆ ไมพน
จากอาบัติ.
เพื่อแสดงกรรมไมเปนธรรมดวยอํานาจวัตถุไมเปนจริง และกรรมเปน
ธรรมดวยอํานาจวัตถุเปนจริง พระผูมีพระภาคเจาตรัสคําวา อธิ ปน ภิกขฺ เว
ภิกฺขุสฺส น โหติ อาปตฺติ ทฏพฺพา เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปฏินิสฺสชฺเชตา คือ ทิฏฐิลามกอันจะ
พึงสละเสีย. กรรมเปนธรรมและไมเปนธรรม ดวยอํานาจวัตถุนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงจําแนกไว ในอุบาลีปญหาก็มี. ในอุบาลีปญหานั้น มีนยั ๒
คือ นัยมีมูลอันเดียว ๑ นัยมีมูลสอง ๑ นัยมีมูลอันเดียวชัดเจนแลว. ในนัย
มีมูลสอง สติวินัยกับอมูฬหวินัย ทานทํา ใหเปนคําถามอันเดียวกัน ฉันใด,
แมอมูฬหวินัยเปนตน กับตัสสปาปยสิกาเปนตน ก็พึงทําใหเปนคําถามอันเดียว
กันฉันนั้น. สวนในขอสุดทาย คําวา อุปสมฺปทรห อุปสมฺปาเทติ ยอม
เปนบทอันเดียวกันแท. ขางหนา พระผูมีพระภาคเจาทรงประกอบบทที่เหลือ
ทั้งหลายกับบทอันหนึ่ง ๆ ทําสติวินัยแมแหงภิกษุใหเปนตน.
เพื่อแสดงวิบัติในกรรม ๗ อยาง มีตัชชนียกรรมเปนตน พรอมทัง้
กิริยาที่ระงับ จัดเปนหมวด ดวยอํานาจบทเหลานั้น คือ อธมฺเมน วคฺค
อธมฺเมน สมคฺค ธมฺเมน วคฺค ธมฺมปฏิรูปเกน วคฺค ธมฺมปฏิรูปเกน
สมคฺค พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ ภณฺฑการโก
เปนอาทิ.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา อนปาทาโน ไดแก ผูเวนจากมรรยาท,
อาการเปนเครื่องกําหนด เรียกวามรรยาท. ความวา ผูเวนจากความกําหนด
อาบัติ. เบื้องหนาแตนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสบาลีนั้นเอง เทียบเตียงกับ
บทวา อกต กมฺม เปนตน เพื่อแสดงประเภท แหงกรรมที่ถกู คัดคานแลว
และขืนทํา. ในบาลีนั้น ใคร ๆ ไมสามารถจะทราบคําใด ๆ โดยทานองแหง
บาลีหามิได, เพราะเหตุนั้น ขาพเจาจึงไมพรรณนาใหพิสดาร ฉะนั้นแล.
อรรถกถาจัมเปยยขันธกะ จบ
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โกสัมพิขันธกะ
เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง
[๒๓๘] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจา ประทับอยู ณ
โฆสิตาราม เขตพระนครโกสัมพี ครัง้ นั้น ยังมีภิกษุรูปหนึ่งตองอาบัติแลว มี
ความเห็นในอาบัตินั้นวาเปนอาบัติ แตภิกษุเหลาอื่นมีความเห็นในอาบัตินั้นวา
ไมเปนอาบัติ สมัยตอมา ภิกษุรูปนัน้ กลับมีความเห็นในอาบัตินั้นวาไมเปน
อาบัติ แตภิกษุเหลาอื่นมีความเห็นในอาบัตินั้นวาเปนอาบัติ ภิกษุเหลานั้นจึง
ไดถามภิกษุนั้นวา อาวุโส ทานตองอาบัติ ทานเห็นอาบัตินั้นหรือไม ภิกษุ
รูปนั้น ตอบวา อาวุโสทั้งหลาย ผมไมมีอาบัติที่จะพึงเห็น ภายหลังภิกษุเหลา
นั้นหาสมัครพรรคพวกได จึงยกภิกษุรูปนั้นเสียเพราะไมเห็นอาบัติ.
แทจริง ภิกษุรูปนัน้ เปนผูคงแกเรียน ช่ําชองคัมภีรทรงธรรม ทรงวินยั
ทรงมาติกา เปนบัณฑิต ฉลาด มีปญญา มีความละอาย รังเกียจ ผูใครตอ
สิกขา ภิกษุรูปนั้นจึงเขาไปหาบรรดาภิกษุที่เปนเพื่อนเคยเห็น เคยคบกันมา
แลวไดกลาวคํานี้ วา อาวุโสทั้งหลาย นั่นไมเปนอาบัติ นั่นเปนอาบัติหามิได
ผมไมตองถูกยก ผมตองถูกยกหามิได ผมถูกยกดวยกรรมไมเปนธรรม กําเริบ
ไมควรแกฐานะ ขอทานทั้งหลายจงกรุณาเปนฝกฝายของผมโดยธรรม โดยวินัย
ดวยเถิด ภิกษุรูปนั้น ไดภิกษุที่เปนเพื่อนเคยเห็นเคยคบกันมา เปนฝกฝายแลว
ไดสงทูตไปในสํานักภิกษุชาวชนบทที่เปนเพื่อนเคยเห็นเคยคบกัน มาวา อาวุโส
ทั้งหลาย นั่นไมเปนอาบัติ นั่นเปนอาบัติหามิได ผมไมตองอาบัติ ผมตอองอาบัติ
หามิได ผมไมตองถูกยก ผมเปนผูถูกยกหามิได ผมถูกยกดวยกรรมไมเปน
ธรรม กําเริบ ไมควรแกฐานะ ขอทานทั้งหลายจงกรุณาเปนฝกฝายของผม
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โดยธรรม โดยวินัยดวยเถิด ดังนี้ ไดพวกภิกษุชาวชนบทที่เปนเพื่อนเคยเห็น
เคยคบกันมา เปนฝกฝาย.
ครั้งนั้น พวกภิกษุที่สนับสนุนผูถูกยกเหลานั้น ไดเขาไปหาภิกษุพวก
ที่ยกแลวไดกลาวคํานี้แกภิกษุพวกที่ยกวา อาวุโสทั้งหลาย นัน้ ไมเปนอาบัติ
นั่นเปนอาบัติหามิได ภิกษุนั้นไมตองอาบัติ ภิกษุนั้นตองอาบัติหามิได ภิกษุ
นั้นไมตองถูกยก ภิกษุนั้นเปนผูถูกยกหามิได ภิกษุนั้นถูกยกดวยกรรมไมเปน
ธรรม กําเริบ ไมควรแกฐานะ.
เมื่อภิกษุพวกสนับสนุนผูถูกยกกลาวอยางนี้แลว ภิกษุพวกยก ได
กลาวคํานี้แกภิกษุพวกสนับสนุนผูถูกยกวา อาวุโสทั้งหลาย นัน่ เปนอาบัติ นั่น
ไมเปนอาบัติหามิได ภิกษุนั้นตองอาบัติ ไมตองอาบัติหามิได ภิกษุนั้นตอง
ถูกยกแลว ไมตองถูกยกหามิได ภิกษุนั้น ถูกยกแลวดวยกรรมเปนธรรม
ไมกําเริบ ควรแกฐานะ ขอทานทั้งหลายอยาสนับสนุน อยาตามหอมลอม
ภิกษุผูถูกยกนั้นเลย.
ภิกษุพวกสนับสนุนผูถูกยกเหลานั้น อันภิกษุพวกยกวากลาวอยูแม
อยางนี้แล ก็ยังสนับสนุน ยังตามหอมลอมภิกษุผูถูกยกนั้นอยางเดิมนั่น แหละ.
ภิกษุรูปหนึ่งเขาเฝากราบทูลใหทรงทราบ
[๒๓๙] ครั้นตอมา ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปในพุทธสํานัก ถวายบังคม
พระผูมีพระภาคเจาแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ภิกษุรูปนั้นนั่งเฝาเรียบรอย
แลว ไดกราบทูลคํานี้ แดพระผูมีพระภาคเจาวา พระพุทธเจาขา ภิกษุรูปหนึ่ง
ในวัดโฆสิตารามนี้ตองอาบัติ ทานมีความเห็นในอาบัตินั้นวาเปนอาบัติ แต
ภิกษุเหลาอื่นมีความเห็นในอาบัตินั้นวา ไมเปนอาบัติ ครั้นตอมา ทานกลับมี

พระวินัยปฎก มหาวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาที่ 451

ความเห็นในอาบัตินั้นวา ไมเปนอาบัติ แตภิกษุเหลาอื่นมีความเห็นในอาบัตินั้น
วาเปนอาบัติ ภิกษุเหลานั้นจึงไดกลาวคํานี้แกทานวา อาวุโส ทานตองอาบัติ
ทานเห็นอาบัตินั้นหรือไม ทานตอบวา อาวุโสทั้งหลาย ผมไมมีอาบัติที่จะพึง
เห็น ภายหลังภิกษุเหลานั้นหาสมัครพรรคพวกไดแลว จึงยกทานเสีย เพราะ
ไมเห็นอาบัติ แทจริง ทานรูปนั้น เปนผูคงแกเรียน ช่ําชองคัมภีร ทรงธรรม
ทรงวินัย ทรงมาติกา เปนบัณฑิต ฉลาดมีปญญา มีความละอาย รังเกียจ
ผูใครตอสิกขา จึงเขาไปหาบรรดาภิกษุที่เปนเพื่อนเคยเห็น เคยคบกันมา แลว
ไดกลาวคํานี้วา อาวุโสทั้งหลาย นั้นไมเปนอาบัติ นั่นเปนอาบัติหามิได ผม
ไมตองอาบัติ ผมตองอาบัติหามิได ผมไมตองถูกยก ผมตองถูกยกหามิได
ผมถูกยกดวยกรรมไมเปนธรรม กําเริบ ไมควรแกฐานะ ขอทานทั้งหลายจง
กรุณาเปนฝกฝายของผมโดยธรรม โดยวินัยดวยเถิด แลวไดพวกภิกษุที่เปน
เพื่อนเคยเห็น เคยคบกันมาเปนฝกฝาย และสงทูตไปในสํานักภิกษุชาวชนบท
ที่เปนเพื่อนเคยเห็น เคยคบกันมาวา อาวุโสทั้งหลาย นั่นไมเปนอาบัติ นัน่
เปนอาบัติหามิได ผมไมตองอาบัติ ผมตองอาบัติหามิได ผมไมตองถูกยก
ผมตองถูกยกหามิได ผมถูกยกดวยกรรมไมเปนธรรม กําเริบ ไมควรแกฐานะ
ขอทานทั้งหลายจงกรุณาเปนฝกฝายของผมโดยธรรม โดยวินัยดวยเถิด แลวได
ภิกษุพวกชาวชนบทที่เปนเพื่อนเคยเห็น เคยคบกันมา เปนฝกฝาย.
ครั้งนั้น ภิกษุพวกสนับสนุนผูถูกยก เขาไปหาภิกษุพวกยกแลว ได
กลาวคํานี้แกภิกษุพวกยกวา อาวุโสทั้งหลาย นั้นไมเปนอาบัติ นั่นเปนอาบัติ
หามิได ภิกษุรูปนั้น ไมตองอาบัติ ภิกษุนั้นตองอาบัติหามิได ภิกษุรูปนัน้ ไม
ตองถูกยก ภิกษุรูปนั้นตองถูกยกหามิได ภิกษุรปู นั้นถูกยกดวยกรรมไมเปน
ธรรม กําเริบ ไมควรแกฐานะ.
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เมื่อภิกษุพวกสนับสนุนผูถูกยกกลาวอยางนี้แลว ภิกษุพวกยกไดกลาว
คํานี้ แกภิกษุพวกสนับสนุนผูถูกยกวา อาวุโสทั้งหลาย นั่นเปนอาบัติ นัน่ ไม
เปนอาบัติหามิได ภิกษุนนั้ ตองอาบัติ ไมตองอาบัติหามิได ภิกษุนั้นตองถูกยก
ไมตองถูกยกหามิได ภิกษุนั้นถูกยกดวยกรรมเปนธรรม ไมกาํ เริบ ควรแก
ฐานะ ขอทานทั้งหลายอยาสนับสนุน อยาตามหอมลอมภิกษุผูถูกยกนั้นเลย.
เมื่อภิกษุพวกสนับสนุนผูถูกยกเหลานั้น อันภิกษุพวกยกวากลาวอยู
แมอยางนี้ ก็ยังสนับสนุน ยังตามหอมลอมภิกษุผูถูกยกนั้นอยางเดิมนั่นแหละ
พระพุทธเจาขา.
ทรงประทานพระโอวาท
ครั้งนั้น พระผูมพี ระภาคเจาทรงทราบวา ภิกษุสงฆแตกกันแลว ภิกษุ
สงฆแตกกันแลว จึงทรงลุกจากที่ประทับ เสด็จเขาไปทางภิกษุพวกยก ครั้นถึง
แลวประทับนั่งเหนือพุทธอาสนที่เขาจัดถวาย ครั้นพระองคประทับนั่งแลวไดตรัส
ประทานพระพุทโธวาทแกภิกษุพวกยกวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธออยาสําคัญภิกษุอันตนพึงยกเพราะเหตุอยางใดอยางหนึ่ง ดวยนึกวา พวกเราเฉลียวฉลาด.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติแลวมีความเห็น
ในอาบัตินั้น วาไมเปนอาบัติ แกภิกษุเหลาอื่นมีความเห็นในอาบัตินั้นวาเปนอาบัติ
ถาพวกเธอรูจักภิกษุรูปนั้นอยางนี้วา ทานผูนี้แลเปนพหุสูต. . . ผูใครตอสิกขา
ถาพวกเราจักยกภิกษุรูปนี้ เพราะไมเห็นอาบัติ จักทําอุโบสถรวมกับภิกษุรูปนี้
ไมได จักตองทําอุโบสถแยกจากภิกษุรูปนี้ ความบาดหมาง ความทะเลาะ
ความแกงแยง ความวิวาท ความแตกแยกแหงสงฆ ความราวรานแหงสงฆ การ
กําหนดแหงสงฆการกระทําตางแหงสงฆ ซึ่งมีขอนั้นเปนเหตุ จักมีแกสงฆ
ภิกษุทั้งหลายผูเกรงแคความแตกนั้น ไมพึงยกภิกษุนั้น เพราะไมเห็นอาบัติ
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติแลวมี
ความเห็นในอาบัตินั้นวาไมเปนอาบัติ แตภิกษุเหลาอื่นมีความเห็นในอาบัตินั้น
วาเปนอาบัติ ถาพวกเธอรูจักภิกษุรูปนั้น อยางนี้วา ทานผูนี้แลเปนพหูสูต . . .
ผูใครตอสิกขา ถาพวกเราจักยกภิกษุรูปนี้ เพราะไมเห็นอาบัติ.
จักปวารณารวมกับภิกษุรูปนี้ไมได จักตองปวารณาแยกจากภิกษุรูปนี้.
จักทําสังฆกรรมรวมกับภิกษุรูปนไมได จักตองทําสังฆกรรมแยกจาก
ภิกษุรูปนี้.
จักนั่งบนอาสนะรวมกับภิกษุรูปนี้ไมได จักตองนั่งบนอาสนะแยกจาก
ภิกษุรูปนี้.
จักนั่งในสถานที่ดื่มยาคูรวมกับภิกษุรูปนี้ไมได จักตองนั่งในสถานที่
ดื่มยาคูแยกจากภิกษุรูปนี้.
จักนั่งในโรงภัตรวมกับภิกษุรูปนี้ไมได จักตองนั่งในโรงภัตแยกจาก
ภิกษุรูปนี้.
จักอยูในที่มุงที่บังอันเดียวกัน รวมกับภิกษุรูปนี้ไมได จักตองอยูในที่มุง
ที่บังอันเดียวกันแยกจากภิกษุรูปนี้.
จักทําอภิวาท ตอนรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรมตามลําดับ ผูแกพรรษา
รวมกับ ภิกษุรูปนี้ไมได จักตองทําอภิวาท ตอนรับอัญชลีกรรม สามีจิกรรม
ตามลําดับผูแกพรรษา แยกจากภิกษุรูปนี้.
ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแกงแยง ความวิวาท ความ
แตกแยกแหงสงฆ ความราวรานะแหงสงฆ การกําหนดแหงสงฆ การกระทํา
ตางแหงสงฆ ซึ่งมีขอนั้น เปนเหตุ จักมีแกสงฆ ภิกษุทั้งหลายผูเกรงแตความ
แตกกัน ไมพึงยกภิกษุรูปนั้น เพราะไมเห็นอาบัติ.
ครั้นพระผูมีพระภาคเจาตรัสขอความนั้น แกภิกษุพวกยกแลว ทรงลุก
จากที่ประทับเสด็จพระพุทธเนินเขาไปทางภิกษุพวกที่สนับสนุนผูถูกยก แลว
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ประทับนั่งเหนือพุทธอาสนที่เขาจัดถวาย ครั้นพระองคประทับนั่งแลว ไดตรัส
ประทานพระพุทโธวาทแกภิกษุพวกที่สนับสนุนผูถูกยกวา ดูกอนภิกษุทั่งหลาย
พวกเธอตองอาบัติแลว อยาสําคัญอาบัติวาไมตองทําคืน ดวยเขาใจวา พวก
เราไมตองอาบัติ พวกเราไมตองอาบัติ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติแลว มีความ
เห็นในอาบัตินั้นวาไมเปนอาบัติ แตภิกษุเหลาอื่นมีความเห็นในอาบัตินั้นวา
เปนอาบัติ ถาเธอรูจักภิกษุเหลานั้นอยางนี้วาทานเหลานี้ แลเปนพหูสูต . . . ผู
ใครตอสิกขา คงจะไมถึงฉันทาคติ โทสาคติ โมหาติ ภยาคติ เพราะเหตุ
แหงเรา หรือเพราะเหตุแหงภิกษุเหลาอื่น ถาภิกษุเหลานั้นจักยกเรา เพราะไม
เห็นอาบัติ พวกเธอจักทําอุโบสถรวมกับเราไมได จักตองทําอุโบสถแยกจากเรา
ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแกงแยง ความวิวาท ความแตกแยกแหง
สงฆ ความราวรานแหงสงฆ ความกําหนดแหงสงฆ การกระทําตางแหงสงฆ ซึ่ง
มีขอนั้น เปนเหตุ จักมีแกสงฆ ภิกษุผูเกรงแตความแตกกัน พึงยอมแสดงอาบัติ
นั้นเสีย แมดวยความเชื่อผูอื่น.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติแลว มี
ความเห็นในอาบัตินั้นวา ไมเปนอาบัติ แตภิกษุเหลาอื่นมีความเห็นในอาบัตินั้น
วา เปนอาบัติ ถาเธอรูจักภิกษุเหลานั้น อยางนี้วา ทานเหลานั้นแลเปนพหุสูต. . .
ผูใครตอสิกขาคงจะไมถึงฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ ภยาคติ เพราะเหตุแหง
เรา หรือเพราะเหตุแหงภิกษุอื่น ถาภิกษุเหลานี้จักยกเรา เพราะไมเห็นอาบัติ.
จักปวารณารวมกับ เราไมได จักตองปวารณาแยกจากเรา.
จักทําสังฆกรรมรวมกับเราไมได จักตองทําสังฆกรรมแยกจากเรา.
จักนั่งเหนืออาสนะรวมกับเราไมได จักตองนั่งเหนืออาสนะแยกจากเรา.
จักนั่งในสถานที่ดื่มยาคูรวมกับเราไมได จักตองนั่งในสถานที่ดื่มยาดู
แยกจากเรา.
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จักนั่งในโรงภัตรวมกับเราไมได จักตองนั่งในโรงภัตแยกจากเรา.
จักอยูในที่มุงที่บังอันเดียวรวมกับเราไมได จักตองอยูในที่มุงที่บังอัน
เดียวแยกจากเรา.
จักทําอภิวาท ตอนรับอัญชลีกรรม สามีจิกรรม ตามลําดับผูแกพรรษา
กับเราไมได จักตองทําอภิวาท ตอนรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม ตามลําดับ
ผูแกพรรษาเวนจากเรา.
ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแกงแยง ความวิวาท ความแตก
แยกแหงสงฆ ความกําหนดแหงสงฆ การกระทําตางแหงสงฆ ซึ่งมี ขอนั้นเปน
เหตุจักมีแกสงฆ ภิกษุผูเกรงแคความแตกกัน พึงยอมแสดงอาบัตินั้น เสีย แม
ดวยความเชื่อผูอื่น.
ครั้นพระผูมีพระภาคเจาตรัสขอความนั้นแกภิกษุพวกสนับสนุนผูถูก
ยกแลว ทรงลุกจากที่ประทับเสด็จกลับ.
แยกกันทําอุโบสถในสีมาเปนตน
[๒๔๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุพวกที่สนับสนุนผูถูกยก ทําอุโบสถ
ทําสังฆกรรม ภายในสีมานั้นเอง สวนภิกษุพวกยกไปทําอุโบสถ ทําสังฆกรรม
นอกสีมา กาลตอมา ภิกษุผูยกรูปหนึ่ง เขาไปในพุทธสํานัก ถวายบังคมพระ
ผูมีพระภาคเจานั่ง ณ ที่ควรสวน ขางหนึ่ง ครั้น แลวไดกราบทูลคํานี้แตพระผูมี
พระภาคเจาวาพระพุทธเจาขา ภิกษุพวกสนับสนุนผูถูกยกนั่น ทําอุโบสถ ทํา
สังฆกรรม ภายในสีมานั่งเอง สวนพวกขาพระพุทธเจา เปนภิกษุพวกยกตอง
ไปทําอุโบสถ ทําสังฆกรรมนอกสีมา พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจารับสั่งวา กอนภิกษุ ถาภิกษุพวกที่สนับสนุนผู
ถูกยกนั้น จักทําอุโบสถ ทําสังฆกรรม ภายในสีมานั้นเอง ถูกตามญัตติและ
อนุสาวนา ที่เราบัญญัติไว กรรมของพวกเธอนั่น เปนธรรม ไมกําเริบ ควร
แกฐานะ ถาพวกเธอเปนภิกษุพวกยกจักทําอุโบสถ ทําสังฆกรรมภายในสีมา
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นั่งเอง ถูกตามญัตติ และอนุสาวนา ที่เราบัญญัติไว แมกรรมของพวกเธอ
นั้น ก็เปนธรรม ไมกําเริบ ควรแกฐานะ ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร เพราะภิกษุ
พวกนั้นมีสังวาสตางจากพวกเธอ และพวกเธอก็มีสังวาสตางจากภิกษุพวกนั้น.
นานาสังวาสภูมิ ๒ อยาง
ดูกอนภิกษุ ภูมขิ องภิกษุนานาสังวาสนี้มี ๒ อยาง คือ ภิกษุทําตน
เปนนานาสังวาสดวยตน ๑ สงฆพรอมเพรียงกันยกภิกษุนั้น เพราะไมเห็นอาบัติ
เพราะไมทําคืนอาบัติ หรือเพราะไมสละทิฏฐิบาป ๑.
ดูกอนภิกษุ ภูมิของภิกษุนานาสังวาส ๒ อยางนี้แล.
สมานสังวาสภูมิ ๒ อยาง
ดูกอนภิกษุ ภูมขิ องภิกษุสมานสังวาสนี้มี ๒ อยาง คือ ภิกษุทําตน
เปนสมานสังวาสดวยตน ๑ สงฆพรอมเพรียงกันรับภิกษุนั้น ผูถูกยกเพราะไม
เห็นอาบัติ เพราะไมทําคืนอาบัติ หรือเพราะไมสละทิฏฐิบาป เขาหมู ๑.
ดูกอนภิกษุ ภูมิของภิกษุสมานสังวาส ๒ อยางนี้แล.
เรื่องความบาดหมางกันเปนตน
[๒๔๑] ก็โดยสมัยนั่นแล ภิกษุทั้งหลายเกิดความบาดหมางเกิดความ
ทะเลาะ ถึงการวิวาทกัน ยอมแสดงกายกรรม วจีกรรม อันไมสมควรตอกัน
และกัน ทําปรามาสกันดวยมือ ในโรงภัต ในละแวกบาน คนทั้งหลายเพง
โทษ ติเตียน โพนทนาวา ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรทั้งหลาย จึง
ไดเกิดความหมาง เกิดความทะเลาะ ถึงการวิวาท แสดงกายกรรม วจีกรรม อันไมสมควรตอกันและกัน ทําปรามาสกันดวยมือ ในโรงภัต ใน
ละแวกบานเลา ภิกษุทั้งหลายไดยินคนพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทนาอยู
บรรดาที่เปนผูมักนอย. . . ตางเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุ

ทั้งหลาย จึงไดเกิดความบาดหมาง. . . ทําปรามาสกันดวยมือ ในโรงภัต
ในละแวกบานเลา แลวไดกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
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ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาภิกษุทั้งหลาย เกิดความบาดหมาง. . . ทําปรามาสกันดวยมือ ในโรงภัต ในละแวกบาน จริงหรือ ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวทรงหาม
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียน. . . ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถา
รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมือ่ สงฆแตกกันแลว แตยังทํา
กิจอันไมเปนธรรม เมือ่ ถอยคําไมชวนใหชื่นชมตอกันเปนไปอยู พวกเธอพึง
นั่งเหนืออาสนะ โดยนึกในใจวา ดวยเหตุเพียงเทานี้ พวกเราจักไมแสดงกาย
กรรม วจีกรรม อันไมสมควรตอกันและกัน จักไมทําปรามาสกันดวยมือ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆแตกกันแลว แตยังทํากิจที่เปนธรรม เมื่อถอยคํา
อันชวนใหชนื่ ชมตอกันเปนไปอยู พวกเธอพึงนั่งในแถวมีอาสนะอันหนึ่งคั่นใน
ระหวาง.
[๒๔๒] สมัยตอมา ภิกษุทงั้ หลายเกิดความบาดหมาง เกิดความ
ทะเลาะถึงการวิวาทกัน ยอมทิ่มแทงกันดวยหอกคือปาก ในทามกลางสงฆอยู
ภิกษุเหลานั้น ไมอาจระงับอธิกรณนั้นได.
ครั้งนั้น มีภิกษุรูปหนึ่งเขาไปในพุทธสํานัก ถวายบังคมพระผูมีพระ
ภาคเจาแลวไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ภิกษุรูปนั้น ยืนเฝาเรียบรอยแลว
ไดกราบทูล คํานี้แดพระผูมีพระภาคเจาวา พระพุทธเจาขา ภิกษุทั้งหลายใน
วัดโฆสิตารามนี้ เกิดความบาดหมาง เกิดความทะเลาะ ถึงการวิวาทกัน ยอม
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ทิ่มแทงกันดวยหอกคือปาก ในทามกลางสงฆอยู ภิกษุเหลานั้น ไมอาจระงับ
อธิกรณนั้นได ขาพระพุทธเจาขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูมีพระภาคเจา
ทรงโปรดอาศัยความอนุเคราะหเสด็จเขาไปหาภิกษุเหลานั้น ดวยเถิด พระพุทธเจาขา พระผูมีพระภาคเจาทรงรับอาราธนาดวยอาการดุษณี ครั้นแลวไดเสด็จ
เขาไปหาภิกษุนั้น ประทับนั่งเหนือพุทธอาสนที่เขาจัดถวาย ประทับนั่งแลวได
ตรัสคํานี้แกภิกษุเหลานั้นวา อยาเลย ภิกษุทั้งหลาย พวกเธออยาบาดหมาง
อยาทะเลาะ อยาแกงแยง อยาวิวาทกันเลย เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้
แลว ภิกษุอธรรมวาทีรูปหนึ่งไดกราบทูลคํานี้ แดพระผูมีพระภาคเจาวา ขอ
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนเจาของแหงธรรม จงทรงพระกรุณารอกอน ขอพระ
ผูมีพระภาคเจาจงทรงมีความขวนขวายนอย ประกอบสุขวิหารธรรมในปจจุบัน
อยูเถิด พวกขาพระพุทธเจาจักปรากฏ ดวยความบาดหมาง ดวยความทะเลาะ
ดวยความแกงแยง ดวยการวิวาทนั้น พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสคํานี้ แกภิกษุเหลานั้นเปนคํารบสองวา อยา
เลยภิกษุทั้งหลาย พวกเธออยาบาดหมาง อยาทะเลาะ อยาแกงแยง อยาวิวาท
กันเลย.
ภิกษุอธรรมวาที่นั้น ไดกราบทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาคเจาเปนคํารบ
สองวา ขอพระผูมีพระภาคเจาผูเปนเจาของแหงธรรม จงทรงพระกรุณารอกอน
พระผูมีพระภาคเจาจงทรงมีความขวนขวายนอย ประกอบสุขวิหารธรรมใน
ปจจุบันอยูเถิด พวกขาพระองคจักปรากฏ ดวยความบาดหมาง ดวยความทะเลาะ
ดวยความแกงแยง ดวยการวิวาทนั้น พระพุทธเจาขา.
[๒๔๓] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลาย วาดัง
นี้ :-
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เรื่องทีฆาวุกมุ าร
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว ในพระนครพาราณสี ไดมี
พระเจากาสีพระนามวาพรหมทัต ทรงเปนกษัตริยมั่งคั่ง มีพระราชทรัพยมาก
มีพระราชสมบัติมาก มีรี้พลมาก มีพระราชพาหนะมาก มีพระราชอาณาจักร
ใหญ มีคลังศัสตราวุธยุทธภัณฑ และคลังธัญญาหารสมบูรณ สวนพระเจา
โกศลพระนามทีฆีติ ทรงเปนกษัตริยขัดสน มีพระราชทรัพยนอย มีพระราช.
สมบัตินอย มีรี้พลนอย มีพระราชพาหนะนอย มีพระราชอาณาจักรเล็ก มี
คลังศัสตราวุธยุทธภัณฑและคลังธัญญาหารไมสูจะบริบูรณ.
ครั้งนั้น พระเจาพรหมทัตกาสิกราช เสด็จกรีธาจาตุรงคเสนาไปโจมตี
พระเจาทีฆีติโกศลราช พระเจาทีฆีติโกศลราชไดทรงสดับขาววา พระเจา
พรหมทัตกาสิาราช เสด็จกรีธาจาคุรงคเสนามาโจมตีพระองค จึงทรงพระราชดําริวา พระเจาพรหมทัตกาสิกราชทรงเปนกษัตริยมั่งคั่ง มีพระราชทรัพยมาก
มีพระราชสมบัติมาก มีรี้พลมาก มีพระราชพาหนะมาก มีพระราชอาณาจักร
ใหญ มีคลังศัสตราวุธยุทธภัณฑและคลังธัญญาหารบริบูรณ สวนเราเปน
กษัตริยขัดสน มีพระราชทรัพยนอย มีพระราชสมบัตินอย มีรี้พลนอย มี
พระราชพาหนะนอย มีพระราชอาณาจักรเล็ก มีคลังศัสคราวุธยุทธภัณฑแ ะ
คลังธัญญาหารไมสูจะบริบูรณ เราไมสามารถจะตอยุทธกับพระเจาพรหมทัต-.
กาสิกราช แมแตเพียงศึกเดียว ถากะไร เราพึงรีบหนีออกจากพระนครไป
เสียกอนดีกวา ครั้นแลวไดทรงพาพระมเหสีเสด็จหนีออกจากพระนครไปเสีย
กอน ฝายพระเจาพรหมทัตกาสิกราช ทรงยึดรูพลพาหนะ ชนบท คลัง
ศัสตราวุธยุทธภัณฑและคลังธัญญาหาร ของพระเจาทีฆีติโกศลราชไวไดแลว
เสด็จเขาครอบครองแทน.
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ครั้งนั้น พระเจาทีฆีติโกศลราช พรอมกับพระมเหสีไดเสด็จหนีไป
ทางพระนครพาราณสี เสด็จบทจรโดยลําดับบรรดาถึงพระนครพาราณสีแลว
ขาววาทาวเธอพรอมกับมเหสี ทรงปลอมแปลงพระองคมิใหใครรูจัก ทรงนุง
หมเยี่ยงปริพาชกเสด็จอาศัยอยูในบานของชางหมอ ซึ่งตั้งอยูชายแดนแหงหนึ่ง
เขตพระนครพาราณสีนั้น ครั้นตอมาไมนานเทาไรนัก พระมเหสีของพระเจา
ทีฆีติโกศลทรงตั้งพระครรภ พระนางเธอนั้นทรงแพพระครรภเห็นปานนี้คือ
เมื่อยามรุงอรุณ ทรงปรารถนาจะทอดพระเนตรจตุรงคเสนา ผูผูกสอดสรวม
เกราะยืนอยูในสนามรบและจะทรงเสวยน้ําลางพระแสงขรรค จึงไดกราบทูลคํา
นี้แดพระราชสามีในทันทีวา ขอเดชะ หมอมฉันมีครรภ ไดเกิดแพครรภเห็น
ปานนี้คือ เมื่อยามรุงอรุณ หมอมฉันปรารถนาจะดูจตุรงคเสนา ผูผูกสอดสรวม
เกราะยืนอยูในสนามรบ และจะดื่มน้ําลางพระแสงขรรค พระพุทธเจาขา.
พระราชารับสั่งวา แมเทวี เราทั้งสองกําลังตกยาก จะไดจตุรงคเสนา
ผูผูกสอดสรวมเกราะยืนอยูในสนามรบ และน้ําลางพระขรรคมาแตไหน.
พระราชเทวีกราบทูลวา ถาหมอมฉันไมได คงตายแน พระพุทธเจา
ขา.
ก็สมัยนั้น พราหมณปุโรหิตของพระเจาพรหมทัตกาสิกราชเปนสหาย
ของพระเจาทีฆีติโกศลราช พระเจาทีฆีติโกศลราชจึงเสด็จเขาไปหาพราหมณ
ปุโรหิตของพระเจาพรหมทัตกาสิกราช ครั้นถึงแลวไดตรัสดํานี้แกทานพราหมณ
วา เกลอเอย เพื่อนหญิงของเพื่อนมีครรภ นางแพทองมีอาการเห็นปานนี้คือ
เมื่อยามรุงอรุณ นางปรารถนาจะดูจตุรงคเสนา ผูผูกสอดสรวมเกราะยืนอยูใน
สนามรบ และจะดื่มน้ําลางพระแสงขรรค.
พราหมณปุโรหิตกราบทูลวา ขอเดชะ ถากระนั้น หมอมฉันจะขอ
เฝาพระเทวีกอน.
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ลําดับนั้น พระมเหสีของพระเจาทีฆีติโกศลราช ไดเสด็จเขาไปหา
พราหมณปุโรหิตของพระเจาพรหมทัตกาสิกราช พราหมณปุโรหิตของพระเจา
พรหมทัตกาสิกราช ไดแลเห็นพระมเหสีของพระเจาทีฆีติโกศลราช กําลังเสด็จ
มาแตไกลเทียว ครั้นแลวลุกจากที่นั่งหมผาเฉวียงบา ประนมมือไปทางพระ
มเหสีของพระเจาทีฆีติโกศลราช แลวเปลงอุทานขึ้น ๓ ครั้งวา ทานผูเจริญ
พระเจาโกศลประทับอยูในพระอุทรแนแลว พระเจาโกศลประทับอยูในพระอุทร
แนแลว พระเจาโกศลประทับอยูในพระอุทรแนแลว เพราะฉะนั้น พระเทวี
อยาไดเสียพระทัย เมื่อยามรุงอรุณ จักไดทอดพระเนตรจตุรงคเสนา ผูผูกสอด
สรวมเกราะยืนอยูในสนามรบ และจักไดทรงเสวยน้ําลางพระแสงขรรคเปนแน
พราหมณปุโรหิตของพระเจาพรหมทัตกาสิกราช จึงเขาไปในพระราชสํานัก ครั้นถึงแลวไดกราบทูลพระเจาพรหมทัตกาสิกราชวา ขอเดชะ นิมิตทั้ง
หลายปรากฏตามกําหนดวิธีการ คือในเวลารุงอรุณพรุงนี้ จตุรงคเสนาจะผูก
สอดสรวมเกราะยืนอยูในสนามรบ และเจาพนักงานจะเอาน้ําลางพระแสงขรรค
ดวย พระพุทธเจาขา.
ลําดับนั้น พระเจาพรหมทัตกาสิกราชจึงมีพระบรมราชโองการสั่งเจา
พนักงานทั้งหลายวา ดูกอนพนาย พราหมณปุโรหิตสั่งการอยางใด พวกเจา
จงทําอยางนั้น
พระมเหสีของพระเจาทีฆีติโกศลราชไดทอดพระเนตรจตุรงคเสนา ผู
ผูกสอดสรวมเกราะยืนอยูในสนามรบ และไดเสวยน้ําลางพระแสงขรรคในเวลา
รุงอรุณ สมความปรารถนา ครั้นตอมาทรงอาศัยความแกแหงพระครรภนั้น
ไดประสูติพระราชโอรส พระชนกชนนีไดขนานพระนามพระราชโอรสนั้นวา
ทีฆาวุ และตอมาไมชานานเทาไร ทีฆาวุราชกุมารก็ถึงความเปนผูรูเดียงสา ครั้ง
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นั้น พระเจาทีฆีติโกศลราชดําริวา พระเจาพรหมทัตกาสิกราชนี้ กอความ
พินาศใหแกพวกเรามากมาย ไดชวงชิงเอารี้พล พาหนะ ชนบท คลังศัสตราวุธยุทธภัณฑ และคลังธัญญาหาร ของพวกเราไป ถาทาวเธอจักสืบทราบ
ถึงพวกเรา คงสั่งใหประหารชีวิตหมดทั้งสามคน ถากระไร เราพึงใหพอทีฆาวุกุมารหลบอยูนอกพระนคร ครั้นแลวไดใหทีฆาวุราชกุมารหลบอยูนอก
พระนคร ครั้นทีฆาวุราชกุมารหลบอยูนอกพระนคร ไมนานเทาไรนัก ก็ได
ศึกษาศิลปะสําเร็จทุกสาขา.
พระเจาโกศลและพระมเหสีถูกจับ
[๒๔๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สมัยนั้น นายชางกัลบกของพระเจา
ทีฆีติโกศลราชไดสวามิภักดิ์อยูในพระเจาพรหมทักาสิกราช เขาไดเห็นพระเจา
ทีฆีติโกศลราช พรอมมเหสีทรงปลอมแปลงพระกายมิใหใครรูจัก ทรงนุง
หมเยี่ยงปริพาชก เสด็จอาศัยอยูในบานของชางหมอ ซึ่งตั้งอยู ณ ชายแดนแหง
หนึ่งเขตพระนครพาราณสี ครั้นแลวจึงเขาไปเฝาพระเจาพรหมทัตกาสิกราชได
กราบทูลวา ขอเดชะ พระเจาทีฆีติโกศลราชพรอมกับมเหสีทรงปลอมแปลง
พระกายมิใหใครรูจัก ทรงนุงหมเยี่ยงปริพาชก เสด็จอาศัยอยูในบานของชาง
หมอ ซึ่งทั้งอยู ณ ชายแดนแหงหนึ่ง เขตพระนครพาราณสี พระพุทธเจาขา.
ครั้งนั้น พระเจาพรหมทัตกาสิกราช จึงมีพระบรมราชโองการสั่งเจา
พนักงานทั้งหลายวา ดูกอ นพนาย ถากระนั้น พวกเจาจงไปจับพระเจาทีฆีติ
โกศลราชพรอมกับพระเมเหสี.
พวกเขาทูลรับ สนองพระบรมราชโองการวา เปนดังกระแสรับสั่ง พระ
พุทธเจาขา ดังนั้น แลวไปจับพระเจาทีฆีติโกศลราชพรอมกับพระมเหสีมา
ถวาย.
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พระเจาพรหมทัตกาสิกราช จึงมีพระบรมราชโองการสั่งเจาพนักงาน
ทั้งหลายวา ดูกอนพนาย ถากระนั้น พวกเจาจงเอาเชือกที่เหนียว ๆ มัดพระ
เจาทีฆีติโกศลราชพรอมกับ พระมเหสี มัดใหแนน ใหมีพระพาหาไพลหลัง
กลอนพระเกสา แลวนําตระเวนไปตามถนน ตามตรอกทุกแหง ดวยวัชฌเภรีมี
สําเนียงอันคมคาย แลวใหออกไปทางประตูคานทักษิณ บัน่ ตัวออกเปน ๔
ทอนวางเรียงไวในหลุม ๔ ทิศ ทางดานทักษิณแหงพระนคร.
พวกเขาทูลรับสนองพระบรมราชโองการวา เปนดังพระกระแสรับสั่ง
พระพุทธเจาขา ดังนั้นแลว ไดเอาเชือกอยางเหนียวมัดพระเจาทีฆีติโกศลราช
พรอมกับมเหสี มัดใหแนนใหมีพระพาหาไพลหลัง กลอนพระเกสาแลวนํา
ตระเวนไปตามถนน ตามตรอกทั่วทุกแหงดวยวัชฌเภรีมีสําเนียงอันคมคาย.
ครั้งนั้น ทีฆาวุราชกุมารไดทรงดําริดังนี้ วา นานมาแลวที่เราไดเยี่ยม
พระชนกชนนี ถากระไร เราพึงไปเฝาเยี่ยมพระชนกชนนี ครั้นแลวเขาไปสู
พระนครพาราณสี ไดทอดพระเนตรเห็นเจาพนักงานทั้งหลายเอาเชือกอยาง
เหนียว ๆ มัดพระชนกชนนีจนแนน ใหมีพระพาหาไพลหลัง กลอนพระเกสา
แลว นําตระเวนไปตามถนนตามตรอก ดวยวัชฌเภรีมีสําเนียงอันคมคาย ครั้น
แลวเสด็จพระดําเนินเขาไปใกลพระชนกชนนี
พระราโชวาทของพระเจาทีฆีติโกศลราช
พระเจาทีฆีติโกศลราช ไดทอดพระเนตรเห็นทีฆาวุราชกุมารเสด็จพระดําเนินมาแตไกลเทียว ครั้นแลวไดตรัสพระบรมราโชวาทนี้แกทีฆาวุราชกุมาร
วา พอทีฆาวุ เจาอยาเห็นแกยาว เจาอยาเห็นแกสั้น เวรทั้งหลายยอม
ไมระงับไดเพราะไมจองเวรเลย แตยอมระงับไดเพราะไมจองเวร.
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เมื่อทาวเธอตรัสอยางนี้แลว เจาพนักงานเหลานั้น ไดทูลคํานี้แดทาว
เธอวา พระเจาทีฆีติโกศลราชนี้เปนผูวิกลจริตจึงบนเพออยู ทีฆ่ าวุของพระ
องคคือใคร พระองคตรัสอยางนี้กะใครวา พอทีฆาวุ เจาอยาเห็นแกยาว เจา
อยาเห็นแกสั้น เวรทั้งหลายยอมไมระงับเพราะเวรเลย แตยอมระงับไดเพราะไม
จองเวร
พระเจาทีฆีติโกศลราช ตรัสวา พนาย เราไมไดเสียจริตบนเพออยู แต
ผูใดรูเรื่อง ผูนั้นจักเขาใจ.
พระเจาทีฆีติโกศลราช ไดตรัสพระบรมราโชวาทนี้แกทีฆาวุราชกุมาร
เปนคํารบสองวา . . .
พระเจาทีฆีติโกศราช ไดตรัสพระบรมราโชวาทนี้แกทีฆาวุราชกุมาร
เปนคํารบสามวา พอทีฆาวุ เจาอยาเห็นแกยาว เจาอยาเห็นแกสั้น เวรทัง้
หลายยอมไมระงับเพราะเวรเลย แตยอ มระงับ ไดเพราะไมจองเวร
เจาพนักงานเหลานั้น ไดทูลคํานี้แคพระเจาทีฆีติโกศลราชเปนคํารบ ๓
วา เจาทีฆีทิโกศลนี้เปนผูวิกลจริต จึงบนเพออยู ทีฆาวุของพระองคคือใคร
พระองคตรัสกะใครอยางนี้วา เจาอยาเห็นแกยาว เจาอยาเห็นแกสั้น เวรทั้ง
หลายยอมไมระงับเพราะเวรเลย แตยอ มระงับไดเพราะไมจองเวร.
พระเจาทีฆีติโกศลราชตรัสวา พนาย เราไมไดเสียจริตบนเพออยู
แตผูใดรูเรื่อง ผูนั้นจักเขาใจ.
พนักงานเหลานั้น จึงไดนําพระเจาทีฆีติโกศลราชพรอมกับพระมเหสี
ไปตามถนน ตามตรอกทั่วทุกแหง แลวใหออกไปทางประตูดานทักษิณ บั่น
พระกายเปน ๔ ทอน วางเรียงไวในหลุม ๔ ทิศ ดานทักษิณแหงพระนคร
วางยามคอยระวังเหตุการณไวแลวกลับไป ครั้งนั้น ทีฆาวุราชกุมาร เขาไปสู
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พระนครพาราณสี นําสุรามาเลี้ยงพวกเจาหนาที่อยูยาม เมื่อเวลาที่คนเหลานั้นเมา
ฟุบลง ทีฆาวุราชกุมารจึงจัดหาฟนมาวางเรียงกันไว ยกพระบรมศพของพระชนกชนนีขนึ้ สูพระจิตกาธาร ถวายพระเพลิง แลวประนมพระหัตถทําประทักษิณพระจิตกาธาร ๓ รอบขณะนั้น พระเจาพรหมทัตกาสิกราช ประทับ
อยูชั้นบนแหงปราสาทอันประเสริฐไดทอดพระเนตรเห็นทีฆาวุราชกุมาร กําลัง
ทรงประนมพระหัตถูทําประทักษิณพระจิตการธาร ๓ รอง ครั้นแลวไดทรงพระดําริแนในพระทัยวา เจาคนนั้นคงเปนญาติหรือสายโลหิต ของพระเจาทีฆิติโกศลราชแนนอน นากลัวจะกอความฉิบหายแกเรา ชางไมมีใครบอกเราเลย.
ครั้งนั้น ทีฆาวุราชกุมารเสด็จหลบเขาปาไป ทรงกันแสงร่ําไห จน
พอแกเหตุ ทรงซับน้ําพระเนตร แลวเสด็จเขาพระนครพาราณสี ไปถึงโรง
ชางใกลพระบรมมหาราชวัง แลวไดตรัสคํานี้แกนายหัตถาจารยวา ทานอาจารย
ขาพเจาปรารถนาจะศึกษาศิลปะ.
นายหัคถาจารยตอบวา ถากระนั้น เชิญมาศึกษาเถิดพอหนุมนอย
อยูมาวันหนึ่ง ทีฆาวุราชกุมาร ทรงตื่นบรรทมตอนปจจุสมัยแหงราตรีแลว
ทรงขับรอง และดีดพิณคลอเสียงเจื้อยแจวอยูที่โรงชาง.
พระเจาพรหมทัตกาสิกราช ทรงตื่นบรรทมเวลาปจจุสมัยแหงราตรี
ไดทรงสดับเสียงเพลงและเสียงพิณที่ดีดคลอเสียงอัน เจื้อยแจวดังแววมาทางโรง
มงคลหัตถี จึงมีพระดํารัสถามพวกมหาดเล็กวา แนะพนาย ใครตื่นในเวลาเชา
มืดแหงราตรีแลว ขับรองและดีดพิณแววมาทางโรงชาง.
พวกมหาดเล็กกราบทูลวา ขอเดชะ ฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลา
ปกกระหมอม ชายหนุมศิษยของนายหัตถาจารยชื่อโนน ตื่นในเวลาเขามืดแหง
ราตรีแลว ขับรองและดีดพิณคลอเสียงอันเจื้อยแจวดังที่โรงชาง พระพุทธเจาขา
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พระเจาพรหมทัตกาสิกราชตรัส วา พนาย ถากระนั้น จงพาชายหนุม
มาเฝา พวกเขาทูลรับ สนองพระบรมราชโองการแลว พาทีฆาวุราชกุมารมาเฝา
พระเจาพรหมทัตกาสิกราชจึงไดตรัสถามทีฆาวุราชกุมารวา พอชายหนุม เจา
ตื่นในเวลาเชาแหงราตรีแลว ขับรองและดีดพิณคลอเสียงอันเจื้อยแจวดังทาง
โรงชางหรือ ?
ทีฆาวุราชกุมารทูลรับวา เปนดังพระกระแสรับสั่ง พระพุทธเจาขา
พระเจาพรหมทัตกาสิกราชตรัสวา พอชายหนุม ถากระนั้น เจาจง
ขับรองและดีดพิณไป.
ทีฆาวุราชกุมารทูลรับสนองพระบรมราชโองการวา เปนดังพระกระแส
รับสั่ง พระพุทธเจาขา ดังนั้น แลวประสงคจะใหทรงโปรดปราน จึงขับรอง
และดีดพิณดวยเสียงไพเราะ.
ทีนั้น พระเจาพรหมทัตกาสิกราชตรัสวา พอชายหนุม เจาจงอยูรับ
ใชเราเถิด.
ทีฆาวุราชกุมารทูลรับสนองพระบรมราชโองการวา เปนดังพระกระแส
รับสั่ง พระพุทธเจาขา ดังนั้น แลวจึงประพฤติทํานองตื่นกอนนอนทีหลัง
คอยเฝาฟงพระราชดํารัสใช ประพฤติใหถูกพระอัธยาศัย เจรจาถอยคําไพเราะ
ตอพระเจาพรหมทัตกาสิกราช ครั้นตอมาไมนานนักทาวเธอทรงแตงตั้งทีฆาวุ
ราชกุมาร ไวในตําแหนงผูไววางพระราชหฤทัย ใกลชิดสนิทภายใน อยูมา
วันหนึ่ง ทาวเธอไดตรัสคํานี้แกทีฆาวุราชกุมารวา พอชายหนุม ถากระนั้น
เจาจงเทียมรถ พวกเราจักไปลาเนื้อ.
ทีฆาวุราชกุมารทูลรับสนองพระบรมราชโองการวา เปนดังพระราช
กระแสรับสัง่ พระพุทธเจาขา แลวจัดเทียมรถไวเสร็จ ไดกราบทูลคํานี้แด
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พระเจาพรหมทัตกาสิกราชวา ขอเดชะ รถพระที่นั่งเทียมเสร็จแลว พระพุทธเจาขา บัดนี้ ขอจงทรงพระกรุณาโปรดทราบกาลอันควรเถิด พระพุทธเจาขา.
ลําดับนั้น พระเจาพรหมทัตกาสิกราช เสด็จขึ้นราชรถ ทีฆาวุราชกุมารขับราชรถไป แตขับราชรถไปโดยวิธีที่หมูเสนาไดแยกไปทางหนึ่ง
ราชรถไดแยกไปทางหนึ่ง ครั้งนั้น พระเจาพรหมทัตกาสิกราชเสด็จไปไกล
แลวไดตรัสคํานี้แกทีฆาวุราชกุมารวา พอชายหนุม ถากระนั้น เจาจงจอดรถ
เราเหนื่อยออนจักนอนพัก.
ทีฆาวุราชกุมารทูลรับสนองพระบรมราชโองการวา เปนดังพระราช
กระแสรับสัง่ พระพุทธเจาขา ดังนั้นแลวจอคราชรถนั่งขัดสมาธิอยูที่พื้นดิน
พระเจาพรหมทัตกาสิกราช จึงทรงพาดพระเศียรบรรทมอยูบนตักของทีฆาวุ
ราชกุมาร เมื่อทาวเธอทรงเหน็ดเหนื่อยมา เพียงครูเดียวก็บรรทมหลับ.
ขณะนั้น ทีฆาวุราชกุมารคิดถึงความหลังวา พระเจาพรหมทัตกาสิกราชนี้แล ทรงกอความฉิบหายแกพวกเรามากมาย ทาวเธอทรงชวงชิงรี้พล
ราชพาหนะ ชนบท คลังศัสตราวุธยุทธภัณฑและคลังธัญญาหารของพวกเราไป
และยังไดปลงพระชนมชีพพระชนกชนนีของเราเสียดวย เวลานี้เปนเวลาที่เรา
พบคูเวร ดังนี้จึงชักพระแสงขรรคออกจากฝก แตเจาชายไดทรงยั้งพระทัยไวได
ในทันทีวา พระชนกไดทรงสั่งเราไวเมื่อใกลสวรรคตวา พอทีฆาวุ เจาอยา
เห็นแกยาว เจาอยาเห็นแกสั้น เวรทั้งหลายยอมไมระงับเพราะเวรเลย แตยอ ม
ระงับไดเพราะไมจองเวร การที่เราจะละเมิดพระดํารัสสั่งของพระชนกนั้น ไม
สมควรแกเราเลย ดังนี้ แลวสอดพระแสงขรรคเขาไวในฝก.
ทีฆาวุราชกุมาร ไดทรงคิดถึงความหลังเปนคํารบสองวา. . .
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ทีฆาวุราชกุมาร ไดทรงคิดถึงความหลังเปนคํารบสามวา พระเจา
พรหมทัตกาสิกราชนี้แล ทรงกอความฉิบหายแกพวกเรามากมาย ทาวเธอทรง
ชวงชิงรี้พลราชพาหนะ ชนบท คลังศัสตราวุธยุทธภัณฑและคลังธัญญาหารของ
พวกเราไป และยังไดปลงพระชนมชีพพระชนกชนนีของเราเสียดวย เวลานี้เปน
เวลาที่เราพบคูเวรดังนี้ จึงชักพระแสงขรรคออกจากฝก แตกท็ รงยั้งพระทัยไว
ไดทันที เปนค้ํารบสามวา พระชนกไดตรัสสั่งไวเมื่อใกลสวรรคตวา พอทีฆาวุ
เจาอยาเห็นแกยาวเจาอยาเห็นแกสั้น เวรทั้งหลายยอมไมระงับเพราะเวรเลย แต
ยอมระงับ ไดเพราะไมจองเวร การที่เราจะละเมิดพระดํารัสสั่งของพระชนกนั้น
ไมสมควรแกเราเลยดังนี้ แลวทรงสอดพระแสงขรรคเขาไวในฝกตามเติม
ขณะนั้น พระเจาพรหมทัตกาสิกราช ทรงกลัว หวัน่ หวาด สะดุง
พระทัยรีบเสด็จลุกขึ้น ทีฆาวุราชกุมารไดกราบทูลคํานี้แดพระเจาพรหมทัตกาสิกราชในทันทีวาขอเดชะ เพราะอะไรหรือพระองคจึงทรงกลัว หวั่นหวาด
สะดุงพระทัย รีบเสด็จลุกขึ้น พระพุทธเจาขา.
พระเจาพรหมทัตกาสิกราชตรัสตอบวา พอชายหนุม ฉันฝนวา
ทีฆาวุราชกุมาร โอรสของพระเจาทีฆีติโกศลราชฟาดฟนฉันดวยพระแสงขรรค
ณ ที่นี้ เพราะเหตุนั้น ฉันจึงกลัว หวั่นหวาด ตกใจรีบลุกขึน้
ทันใดนั้น ทีฆาวุราชกุมารจับพระเศียรของพระเจาพรหมทัตกาสิกราช
ดวยพระหัตถซาย ชักพระแสงขรรคดวยพระหัตถขวา แลวไดกลาวคําขูแก
พระเจาพรหมทัตกาสิกราชวา ขอเดชะ ขาพระพุทธเจา คือ ทีฆาวุราชกุมาร โอรสของพระเจาทีฆีติโกศลราชคนนั้น พระองคทรงกอความฉิบหายแกพวกขาพระพุทธเจามากมาย คือ ทรงชวงชิงรี้พล ราชพาหนะ ชนบท
คลังศัสตราวุธยุทธภัณฑ และคลังธัญญาหาร ของขาพระพุทธเจาไป มิหนํา
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ซ้ํายังปลงพระชนกชีพพระชนกชนนีของขาพระพุทธเจาเสียดวย เวลานี้เปนเวลา
ที่ขาพระพุทธเจาพบคูเวรละ.
พระเจาพรหมทัตกาสิกราชจึงซบพระเศียรลงแทบยุคลบาทของทีฆาวุราชกุมาร แลวไดตรัสคําวิงวอนแกเจาชายวา พอทีฆาวุ พอจงใหชีวิต แกฉัน
พอทีฆาวุ พอจงใหชีวิตแกฉันดวยเถิด.
เจาชายกราบทูลวา ขาพระพุทธเจาหรือจะเอื้อมอาจทูลเกลาถวายชีวิต
แกพระองค พระองคตางหากควรพระราชทานชีวิตแกขาพระพุทธเจา.
พระเจาพรหมทัตกาสิกราชตรัสวา พอทีฆาวุ ถาเชนนั้น พอจงให
ชีวิตแกฉัน และฉันก็ใหชีวิตแกพอ.
ครั้งนั้น พระเจาพรหมทัตกาสิกราช และทีฆาวุราชกุมาร ตางไดให
ชีวิตแกกันและกัน ไดจับพระหัตถกัน และไดทําการสบถ เพื่อไมทํารายกัน
พระเจาพรหมทัตกาสิกราชจึงไดตรัสดํานี้แกทีฆาวุราชกุมารวา พอทีฆาวุ ถา
กระนั้นพอจงเทียมรถไปกันเถอะ.
ทีฆาวุราชกุมารทูลรับสนองพระบรมราชโอองการวา เปนดังพระกระแส
รับสั่ง พระพุทธเจาขา ดังนั้น แลวเทียมรถ ไดกราบทูลพระเจาพรหม.
ทัตกาสิกราชวา รถพระทีน่ ั่งเทียมเสร็จแลว พระพุทธเจา บัดนี้ ขอพระ
องคโปรดทรงทราบกาลอันควรเถิด พระพุทธเจาขา.
พระเจาพรหมทัตกาสิกราชจึงเสด็จในรถทรงแลว ทีฆาวุราชกุมารขับ
รถไป ไดขับรถไปโดยวิธไี มนานนักก็มาพบกองทหาร ครั้นพระเจาพรหมทัตกาสิกราชเสด็จเขาสูพระนครพาราณสีแลว ทรงพระกรุณาโปรดใหเรียกประชุม
หมูอํามาตยราชบริพาร ไดตรัสถามความเห็นขอนี้วา พอนายทั้งหลาย ถาพวก
ทานพบทีฆาวุราชกุมารโอรสของพระเจาทีฆีติโกศลราช จะพึงทําอะไรแกเขา.
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อํามาตยบางพวกกราบทูลอยางนี้วา ขอเดชะ พวกขาพระพุทธเจา
จะพึงตัดมือ จะพึงตัดเทา จะพึ่งตัดทั้งมือและเทา จะพึงตัดหู จะพึงตัดจมูก
จะพึงตัดทั่งหูและจมูก จะพึงตัดศีรษะพระพุทธเจาขา.
พระเจาพรหมทัตกาสิกราชตรัสวา พอนายทั้งหลาย ชายหนุมผูนี้แล
คือ ทีฆาวุราชกุมารโอรสของพระเจาทีฆีติโกศลราชคนนั้น ชายหนุมผูนี้ใคร ๆ
จะทําอะไรไมได เพราะชายหนุมผูนี้ไดใหชีวิตแกเรา และเราก็ไดใหชีวิตแก
ชายหนุมผูนี้ ครั้นแลวไดตรัสถามความขอนี้แกทีฆาวุราชกุมารวา พอทีฆาวุ
พระชนกของเธอไดตรัสคําใดไว เมื่อใกลจะสวรรคตวา พอทีฆาวุ เจาอยา
เห็นแกยาว เจาอยาเห็นแกสั้น เวรทัง้ หลายยอมไมระงับเพราะเวรเลย แตเวร
ทั้งหลายยอมระงับได เพราะไมจองเวร ดังนี้ พระชนกของเธอไดตรัสดํานั้น
หมายความวาอยางไร ?
ทีฆาวุราชกุมารกราบทูลวา ขอเดชะ พระชนกของขาพระพุทธเจาได
ตรัสพระบรมราโชวาทอันใดแลไวเมื่อใกลจะสวรรคตวา เจาอยาเห็นแกยาว ดัง
นี้หมายความวา เจาอยาไดจองเวรใหยืดเยื้อ เพราะฉะนั้น พระชนกของขา
พระพุทธเจา จึงไดตรัสพระบรมราโชวาทอันนี้แลไวเมื่อใกลจะสวรรคตวา เจา
อยาเห็นแกยาว พระชนกของขาพระพุทธะเจา ไดตรัสพระบรมราโชวาทอันใด
แลไวเมื่อใกลจะสวรรคตวา เจาอยาเห็นแกสั้น ดังนี้ หมายความวา เจาอยา
แตกราวจากมิตรเร็วนัก เพราะฉะนั้น พระชนกของขาพระพุทธเจา จึงไดตรัส
พระบรมราโชวาทอันนี้แลไวเมื่อใกลจะสวรรคตวา เจาอยาเห็นแกสั้น พระชนก
ของขาพระพุทธเจาไดตรัสพระบรมราโชวาทอันใดแลไว เมื่อใกลจะสวรรคต
วา พอทีฆาวุ เวรทั้งหลาย ยอมไมระงับเพราะเวรเลย แตยอมระงับไดเพราะ
ไมจองเวร ดังนี้ หมายความวาพระชนกชนนีของขาพระพุทธเจา ถูกพระองค
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ปลงพระชนมชีพเสีย ถาขาพระพุทธเจา จะพึงปลงพระชนมชีพของพระองค
เสียบาง คนเหลาใดใครความเจริญแกพระองค คนเหลานั้นจะพึงปลงชีวิตขา
พระพุทธเจา คนเหลาใดใครความเจริญแกขาพระพุทธเจา คนเหลานั้นจะพึง
ปลงชีวิตคนเหลานั้น เมือ่ เปนเชนนี้ เวรนั้น ไมพึงระงับเพราะเวร แตมาบัด
นี้ พระองคทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานชีวิตแกขาพระพุทธเจา และขา
พระพุทธเจาก็ไดทูลถวายพระชนมชีพแกพระองค เปนอันวาเวรนั้นระงับแลว
เพราะไมจองเวร พระชนกของขาพระพุทธเจา จึงไดตรัสพระบรมราโชวาทอัน
นี้แลไวเมื่อใกลจะสวรรคตวา พอทีฆาวุ เวรทั้งหลายยอมไมงับเพราะเวรเลย
แตยอมระงับไดเพราะไมจองเวร พระพุทธเจา.
ลําดับนั้น พระเจาพรหมทัตกาสิกราชตรัสวา ทานผูเ จริญทั้งหลาย
นาอัศจรรยนัก ไมเคยมีเลย ทีฆาวุราชกุมารนี้เปนบัณฑิต จึงไดเขาใจความ
แหงภาษิต อันพระชนกตรัสแลวโดยอไดโดยพิสดาร แลวทรงพระกรุณาโปรด
พระราชทานคืนรี้พล ราชพาหนะ ชนบท คลังศัสตราวุธยุทธภัณฑและคลัง
ธัญญาหารอัน เปนพระราชสมบัติของพระชนก และไดพระราชทานพระราชธิดา
อภิเษกสมรสดวย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขันติ โสรัจจะ เห็นปานนี้ ไดมีแลวแกพระ
ราชาเหลานั้น ผูถืออาชญา ผูถือศัสตราวุธ ก็การที่พวกเธอบวชในธรรมวินัย
อันเรากลาวดีแลวอยางนี้ จะพึงอดทนและสงบเสงี่ยมนั้น ก็จะพึงงามในธรรม
วินัยนี้แน.
[๒๔๕] พระผูมีพระภาคเจา ไดตรัสพระโอวาทแกภิกษุเหลานั้นเปน
คํารบสามวา อยาเลย ภิกษุทั้งหลาย อยาบาดหมางกัน อยาแกงแยงกัน
อยาวิวาทกันเลย อธรรมวาทีภิกษุรูปนั้น ไดกราบทูลคํานี้แดพระผูมีพระ-
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ภาคเจาเปนคํารบสามวา พระพุทธเจาขา ขอพระผูมีพระภาคเจาผูเปนเจาของ
แหงธรรมไดโปรดทรงยับยั้งเถิด ขอพระผูมีพระภาคเจาไดโปรดทรงมีความ
ขวนขวายนอย ประกอบสุขวิหารธรรมในปจจุบันอยูเถิด พวกขาพระพุทธเจา
จักปรากฏดวยความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแกงแยง การวิวาทนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงพระดําริวา โมฆบุรุษเหลานี้หัวดื้อนักแล เราจะให
โมฆบุรุษเหลานี้เขาใจกัน ทําไมไดงายเลย ดังนี้ แลวเสด็จลุกจากพระพุทธอาสนะกลับไป.
ทีฆาวุภาณวาร ที่ ๑ จบ
[๒๔๖] ครั้นเวลาเชา พระผูมีพระภาคเจาทรงครองอันตรวาสกแลว
ทรงถือบาตรจีวรเสด็จเขาพระนครโกสัมพีเพื่อบิณฑบาต เสด็จเที่ยวบิณฑบาต
ที่พระนครโกสัมพีแลว ครั้นเวลาบาย เสด็จกลับจากบิณฑบาต ทรงเก็บเสนา
สนะถือบาตรจีวร ประทับยืนทามกลางพระสงฆ ไดตรัสพระคาถาเหลานี้ วา
ดังนี้:เวรุปสมคาถา
[๒๔๗] ภิกษุมีเสียงดังเปนเสียงเดียว
กัน จะไดสําคัญตัววา เปนพาล ไมมีเลย
สักรูปเดียว ยิ่งเมื่อสงฆแตกกัน ก็ไมได
สําคัญเหตุอื่น ภิกษุทั้งหลายลืมติ สําคัญ
ตัววาเปนบัณฑิต ชางพูด เจาคาราม พูดไป
ตามที่ตนปรารถนาจะยื่นปากพูด ไมรูสึก
วาความทะเลาะเปนเหตุชักพาไป.
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ก็คนเหลาใดจองเวรไววา คนโนน
ดาเรา ตีเรา ชนะเรา ไดลักสิ่งของของเรา
ไป เวรของคนเหลานั้นยอมไมสงบ สวนคน
เหลาใดไมจองเวรไววา ตนโนน ดาเรา ตีเรา
ชนะเรา ไดลักสิ่งของของเราไป เวรของ
คนเหลานั้นยอมสงบ.
แตไหนแตไรมา เวรทั้งหลายในโลก
นี้ยอมไมระงับเพราะเวรเลย แตยอมระงับ
เพราะไมจองเวร ธรรมนี้เปนของเกา.
ก็คนเหลาอื่นไมรูสึกวา พวกเรา
กําลังยับเยิน ณ ทามกลางสงฆนี้ สวนคน
เหลาใด ในทามกลางสงฆนั้น รูสึกเพราะ
ความรูสึกของคนเหลานั้น ความหมายมั่น
ยอมระงับ.
คนเหลาใดบั่นกระดูก ผลาญชีวิต
ลักทรัพย คือ โคและมา คนเหลานั้นถึง
ชวงชิงแวนแควนกัน ก็ยังคบทาสมาคมกัน
เหตุไฉนพวกเธอจึงคบหาสมาคมกันไมได
เลา.
ถาบุคคลพึงไดสหายมีปญญา เที่ยว
ไปดวยกัน เปนนักปราชญคอยชวยเหลือกัน
เขาครอบงําอันตรายทั้งปวงเสียได พึงพอใจ
มีสติเที่ยวไปกับสหายนั้น ถาไมไดสหายมี
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ปญญา เที่ยวไปดวยกัน เปนนักปราชญคอย
ชวยเหลือกัน พึงเที่ยวไปคนเดียว ดุจพระ
ราชาทรงสละแวนแควนคือราชอาณาจักร
และดุจชางมาตังคะ ละฝูงเที่ยวไปในปา
ฉะนั้น การเที่ยวไปคนเดียวดีกวา เพราะคุณ
เครื่องเปนสหายไมมีในคนพาล พึงเที่ยวไป
คนเดียว และไมพึงทําบาป ดุจชางมาตังคะ
มีความขวนขวายนอย เที่ยวไปในปาแตลําพัง
ฉะนั้น.
เสด็จพาลกโลณการกคาม
[๒๔๘] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจากําลังประทับอยูทามกลางสงฆ
ตรัสพระคาถาเหลานี้ แลวเสด็จพระพุทธดําเนินไปทางพาลกโลณการกคาม ก็
สมัยนั้นทานพระภคุพักอยูที่บานพาลกโลณการกคาม ไดแลเห็นพระผูมี
พระภาคเจากําลังเสด็จพระพุทธดําเนินมาแคไกลเทียว ครั้นแลวไดจัดที่ประทับ
ตั้งน้ําลางพระบาท ตั่งรองพระบาท กระเบื้องเช็ดพระบาท ไปรับเสด็จรับบาตร
จีวร พระผูม ีพระภาคเจาประทับนั่งเหนือพุทธอาสนะที่จัดไว ครั้นแลวใหลาง
พระยุคลบาท ฝายทานพระภคุถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวนั่งเฝาอยู ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสคํานี้แกทานพระภคุผูนั่งอยู
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งวา ดูกอนภิกษุ เธอยังพอทนไดหรือ ยังพอใหอัตภาพ
เปนไปไดหรือ เธอไมลาํ บากดวยอาหารบิณฑบาตหรือ ?
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ทานพระภคุกราบทูลวา ขาพระพุทธเจา ยังพอทนได ยังพอให
อัตภาพเปนไปได และพระพุทธเจาก็ไมลําบากดวยอาหารบิณฑบาต
พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจา จึงทรงชี้แจงใหทานพระภคุเห็นแจง สมาทาน
อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมมีกถา แลวเสด็จลุกจากที่ประทับ เสด็จพุทธดําเนิน
ไปทางปาจีนวังสทายวัน
ก็สมัยนั้น ทานพระอนุรุทธะ ทานพระนันทิยะ และทานพระกิมพิละ
พักอยูที่ปราจีนวิ่งสทายวัน คนเฝาสวนไดแลเห็นพระผูมีพระภาคเจากําลังเสด็จ
มาแตไกลเทียว ครั้นแลวไดกราบทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระ
สมณะ พระองคอยาเสด็จเขามาสูสวนนี้ เพราะในสวนนี้มีกุลบุตรอยู ๓ ทาน
ตางกําลังมุงประโยชนของตนอยู พระองคอยาไดทําความไมสําราญแกพวกนั้น
เลย.
ทานพระอนุรุทธะไดยินเสียงคนเฝาสวน กําลังโตตอบอยูกับพระผูมีพระภาคเจา จึงไดบอกคนเฝาสวนวา นายทายบาล ทานอยาหามพระผูมีพระภาคเจาเลย พระองคเปนศาสดาของพวกเรา เสด็จมาถึงแลวโดยลําดับ
ครั้นแลวเขาไปหาทานพระนันทิยะ และทานพระกิมพิละ ไดแจงความขอนี้
แกทานทั้งสองวา จงรีบออกไปเถิด พวกทาน จงรีบออกไปเถิด พวกทาน
พระผูมีพระภาคเจาผูศาสดาของพวกเราเสด็จมาถึงแลว โดยลําดับ ทานพระ
อนุรุทธะ ทานพระนันทิยะ และทานพระกิมพิละ จึงพากันลุกไปรับเสด็จพระผูมี
พระภาคเจา รูปหนึ่งรับบาตรจีวรของพระผูมีพระภาคเจา รูปหนึ่งปูอาสนะ
รูปหนึ่งตั้งน้ําลางพระบาทตั่งรอง พระบาท กระเบื้องเช็คพระบาท พระผูมีพระ
ภาคเจาประทับ นั่งเหนือพระพุทธอาสนที่จัดไว ครั้นแลวใหลางพระยุคลบาท
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ทานเหลานั้นก็ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว นั่งเฝาอยู ณ ที่ควรสวนขาง
หนึ่ง ทานพระอนุรุทธะนั่งเรียบรอยแลว พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา
อนุรุทธะพวกเธอยังพอทนไดหรือ ยังพอใหอัตภาพเปนไปไดหรือ ไมลําบาก
ดวยอาหารบิณฑบาตหรือ ?
พวกทานพระอนุรุทธะกราบทูลวา พวกขาพระพุทธเจา ยังพอทนได
ยังพอใหอัตภาพเปนไปได และพวกขาพระพุทธเจา ไมลาํ บากดวยอาหาร
บิณฑบาต พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนพวกอนุรุทธะ ก็พวกเธอยังพรอมเพรียงกัน ยังปรองดอง
กัน ไมวิวาทกัน เปนดุจน้ํานมสดกับน้ํา มองดูกนั ดวยดวงตาอันเปนที่รักอยู
หรือ ?
อ. ขาพระพุทธเจาเหลานั้นยังพรอมเพรียงกัน ยังปรองดองกัน ไม
วิวาทกัน เปนดุจน้ํานมสดกับน้ํา มองดูกันดวยดวงตาอันเปนที่รักอยู โดยสวน
เดียว พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนพวกอนุรุทธะ พวกเธอพรอมเพรียงกัน ปรองดองกัน ไม
วิวาทกัน เปนดุจน้ํานมสดกับนา มองดูกันดวยดวงตาอันเปนที่รักอยู ดวย
วิธีอยางไรเลา ?
สมัคคีธรรม
อ. พระพุทธเจาขา ในขอนี้ขาพระพุทธเจามีความติดอยางนี้วา เปน
ลาภของเราหนอ เราไดดีแลวหนอ ที่เราไดอยูรวมกับเพื่อนสพรหมจารีเห็น
ปานนี้ ขาพระพุทธเจานั้น ไดเขาไปตั้งเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม
เมตตามโนกรรมไวในทานเหลานี้ ทัง้ ในที่แจงและที่ลับ ขาพระพุทธเจานั้นมี
ความติดอยางนี้วา ไฉนหนอ เราพึงวางจิตของตนใหเปนไปตามอํานาจจิต
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ของทานเหลานี้เทานั้น ดังนี้แลววางจิตของตนใหเปนไปตามอํานาจจิตของทาน
เหลานี้แหละ กายของพวกขาพระพุทธเจาตางกัน ก็จริงแล แตจิตเปนเหมือน
ดวงเดียวกัน พระพุทธเจา.
ฝายทานพระนันทิยะและทานพระกิมพิละ ตางไดกราบทูลคํานี้แด
พระผูมีพระภาคเจาวา พระพุทธเจาขา แมขาพระพุทธเจาก็มีความติดอยางนี้วา
เปนลาภของเราหนอ เราไดดีแลวหนอ ที่เราไดคืออยูรวมกับเพื่อนสพรหมจารีเห็น
ปานนี้ ขาพระพุทธเจานั้น ไดเขาไปตั้งเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรมไวในทานเหลานั้น ทั้งในที่แจงและที่ลับ ขาพระพุทธเจานั้นมีความ
คิดอยางนี้วา ไฉนหนอ เราพึงวางจิตของตนใหเปนไปตามอํานาจจิตของทาน
เหลานี้เทานั้น ดังนี้ แลววางจิตของตนใหเปนไปตามอํานาจจิตของทานเหลานั้น
แหละ กายของพวกขาพระพุทธเจาตางกันก็จริงแล แตจิตเปนเหมือนดวงเดียว
กัน พระพุทธเจาขา พวกขาพระพุทธเจาเปนผูพรอมเพรียงกัน ยังปรองดอง
กัน ไมวิวาทกัน เปนดุจน้ํานมสดกับน้ํา มองดูกนั ดวยดวงตาอัน เปนที่รักอยู
ดวยวิธีอยางนี้แล พระพุทธเจาขา.
พ. ดูกอนพวกอนุรุทธะ ก็พวกเธอเปนผูไมประมาท มีความเพียร
เผากิเลส มีตนสงไปอยูหรือ ?
อ. พวกขาพระพุทธเจาเปนผูไมประมาท มีความเพียรเผากิเลส มี
ตนสงไปอยูโดยสวนเดียว พระพุทธเจาขา.
พ. ดูกอนพวกอนุรุทธะ พวกเธอเปนผูไมประมาท มีความเพียรเผา
กิเลส มีตนสงไปอยู ดวยวิธีอยางไรเลา ร
อ พระพุทธเจาขา ในขอนี้ บรรดาพวกขาพระพุทธเจา รูปใด
บิณฑบาตลับจากบานกอน รูปนั้นก็ปูอาสนะตั้งน้ําลางเทา ตั่งรองเทา
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กระเบื้องเช็ดเทาไว ลางสํารับกับขาวแลวตั้งไว ตั้งน้ําฉันน้ําใชไว รูปใด
บิณฑบาตกลับจากบานทีหลัง ถามีอาหารที่ฉันแลวเหลืออยู ถาตองการก็ฉัน
ถาไมตองการ ก็เททิ้งในที่ปราศจากของเขียวสด หรือลางเสียในน้ําที่ไมมีตัว
สัตว รูปนั้นรื้ออาสนะ เก็บน้ําลางเทา ตั่งรองเทา กรเบื้องเช็ดเทา ลางสํารับ
กับขาวแลวเก็บไวเก็บน้ําฉัน น้ําใช กวาดโรงฉัน รูปใดเห็นหมอน้ําฉัน หมอ
น้ําใช หรือหมอน้ําในวัจจกุฎีวางเปลา รูปนั้นก็ตักน้ําตั้งไว ถารูปนั้นไม
สามารถ พวกขาพระพุทธเจาก็กวักมือเรียกเพื่อนมา แลวชวยกันตักยกเขาไป
ตั้งไว แตพวกขาพระพุทธเจามิไดบนวา เพราะขอนั้น เปนเหตุเลย และพวก
ขาพระพุทธเจา นั่งประชุมกัน ดวยธรรมมีกถาตลอดคืนยังรุงทุก ๆ ๕ วัน พวก
ขาพระพุทธเจาเปนผูไมประมาท มีตนสงไปอยู ดวยวิธีอยางนี้แล พระพุทธเจา.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาไดทรงชี้แจง ใหทานพระอนุรุทธะ
ทานพระนันทิยะ และทานพระกิมพิละ เห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริง
ดวยธรรมีกถา แลวทรงลุกจากที่ประทับ เสด็จพระพุทธดําเนินไปทางตําบล
บานปาริไลยกะ เสด็จจาริกโดยลําดับ ถึงตําบลบานปาริไลยกะ ทราบวาพระองคประทับอยูที่โคนไมรังใหญ ในไพรสณฑรักขิตวัน เขตตําบลบาน
ปาริไลยกะนั้น.
เรื่องชางใหญปาริไลยกะ
[๒๔๙] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาเสด็จไปในที่สงัดทรงหลีกเรน
อยู ไดมีความปริวิตกแหงพระทัยเกิดขึ้นอยางนี้วา เมื่อกอนเราวุนดวยภิกษุ
ชาวเมืองโกสัมพีที่กอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท ทําความ
อื้อฉาว กออธิกรณในสงฆเหลานั้น อยูไมสําราญเลย เดี๋ยวนี้ เราวางเวนจาก
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ภิกษุชาวเมืองโกสัมพีที่กอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท ทํา
ความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆเหลานั้น อยูคนเดียว ไมมีเพือ่ น เปนสุข
สําราญดี.
แมชางใหญเชือกหนึ่งก็ยุงอยูดวยชางพลาย ชางพัง ลูกชางใหญ
ลูกชางเล็ก ไดกินแตหญายอดดวน สวนกิ่งไมที่พระยาชางนั้นหักลงมากยังไว
ชางเหลานั้นก็กนิ หมด ไดดื่มแตน้ําขุน ๆ เมื่อพระยาชางนั้นลงและขึ้นจากทา
ชางพังก็เดินเสียดสีกายไป ตอมาพระยาชางนั้นไดมีความปริวิตกดังนี้วา เรายุง
อยูดวยชางพลาย ชางพัง ลูกชางใหญ ลูกชางเล็ก ไดกินแตหญายอดดวน
สวนกิ่งไมที่เราหักลงมากองไว ชางเหลานั้นก็กินหมด ไดดื่มแตนาขุน ๆ เมือ่ เรา
ลงและขึ้นจากทา ชางพังก็เดินเสียดสีกายไป ไฉนหนอ เราพึงหลีกออกจาก
โขลงอยูแตผูเดียว ครั้นแลว ไดหลีกออกจากโขลงเดินไปทางบานปาริไลยกะ
ไพรสณฑรักชิตวันควงไมรังใหญ เขาไปหาพระผูมีพระภาคเจา แลวใชงวงตัก
น้ําฉันน้ําใชเขาไปตั้งไวเพื่อพระผูมีพระภาคเจา และปราบสถานที่ใหปราศจาก
ของเขียวสด ครั้นกาลตอมาพระยาชางนั้นไดคํานึงวา เมื่อกอนเรายุงดวยชาง
พลาย ชางพัง ลูกชางใหญ ลูกชางเล็ก อยูไมผาสุกเลย ไดกินแตหญายอดดวน
สวนกิ่งไมที่เราหักลงมากองไว ชางเหลานั้นก็กินหมด ไดดื่มแตน้ําขุน ๆ เมื่อ
เราลงและขึ้นจากทา ชางพังก็เดินเสียดสีกายไป เดี๋ยวนี้ เราวางเวนจากชาง
พลาย ชางพัง ลูกชางใหญ ลูกชางเล็ก อยูแตผูเดียว ไมมีเพื่อน เปนสุข
สําราญดี.
ครั้งนั้น พระผูมพี ระภาคเจาทรงทราบความเงียบสงัดของพระองค
และทรงทราบความปริวิตกแหงจิตของพระยาชางนั้นดวยพระทัย จึงทรงเปลง
อุทานนี้ขึ้นในเวลานั้น วาดังนี้:-
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จิตของพระยาชางผูมีงางามดจงอนรถนั้นเสมอดวยจิตของ
ทานผูประเสริฐ เพราะเปนผูเดียวยินดีในปาเทมือนกัน.
[๒๕๐] ครั้นพระผูมีพระภาคเจาประทับอยูทีตําบลบานปาริไลยกะ
ตามพระพุทธาภิรมย แลวเสด็จพระพุทธดําเนินไปทางพระนครสาวัตถี เสด็จ
จาริกโดยลําดับถึงพระนครสาวัตถีแลว ทราบวาพระองคประทับอยูที่พระเขตวัน
อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถีนั้น.
อุบาสกอุบาสิกาชาวพระนครโกสัมพีไมอภิวาท
[๒๕๑] ครั้งนั้น อุบายสกอุบายสิกาชาวพระนครโกสัมพีไดหารือกันดัง
นี้วา พระคุณเจาเหลาภิกษุชาวพระนครโกสัมพีนี้ ทําความพินาศใหญโตแกพวก
เรา พระผูมีพระภาคเจาถูกทานเหลานี้รบกวน จึงเสด็จหลีกไปเสีย เอาละ พวก
เราไมตองอภิวาท ไมตอ งลุกรับ ไมตองทําอัญชลีกรรม สามีจิกรรม ไม
ตองทําสักการะ ไมตองเคารพ ไมตองนับถือ ไมตองบูชาซึ่งพระคุณเจาเหลา
ภิกษุชาวพระนครโกสัมพี แมเขามาบิณฑบาต ก็ไมตองถวายบิณฑบาต ทาน
เหลานี้ ถูกพวกเราไมสักการะ ไมเคารพ ไมนับถือ ไมบูชา เปนผูไมมีสักการะ
อยางนี้ จักหลีกไปเสีย หรือจักสึก หรือจักใหพระผูมีพระภาคเจาทรงโปรด
ครั้นแลวไมอภิวาท ไมลุกรับ ไมทําอัญชลีกรรม สามีจิกรรม ไมสักการะ
ไมเคารพ ไมนับถือ ไมบูชา ซึ่งพวกภิกษุชาวพระนครโกสัมพี แมเขามา
บิณฑบาตก็ไมถวายบิณฑบาต.
ครั้งนั้น พวกภิกษุชาวพระนครโกสัมพี ถูกอุบาสกอุบาสิกาชาวพระนครโกสัมพี ไมสักการะ ไมเคารพ ไมนับถือ ไมบูชา เปนผูไมมีสักการะ
จึงพูดกันอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย มิฉะนั้น พวกเราพึงไปพระนครสาวัตถี
แลวระงับอธิกรณนี้ในสํานักพระผูมีพระภาคเจา ครั้นแลว เก็บงําเสนาสนะ
ถือบาตรจีวร พากันเดินทางไปพระนครสาวัตถี.
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พระสารีบตุ รเขาเฝาทูลถามขอปฏิบตั ิ
[๒๕๒] ทานพระสารีบุตรไดสดับขาววา ภิกษุชาวพระนครโกสัมพี
ผูกอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท ทําความอื้อฉาว กออธิกรณ
ในสงฆ เหลานั้น พากันมาสูพระนครสาวัตถี จึงเขาไปในพระพุทธสํานัก
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา นั่งเฝาอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ทานพระสารีบุตรนั่งเรียบรอยแลว ไดทูลถามขอปฏิบัตินี้แดพระผูมีพระภาคเจาวา พระพุทธ
เจาขา ไดขาวมาวา ภิกษุชาวพระนครโกสัมพีที่กอความบาดหมาง กอการ
ทะเลา กอการวิวาท ทําความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆเหลานั้น พากันมาสู
พระนครสาวัตถี ขาพระพุทธเจาจะปฏิบัติในภิกษุเหลานั้นอยางไร พระพุทธเจาขา ?
พระผูมีพระภาคเจา ตรัสวา สารีบุตร ถาเชนนั้น เธอจงดํารงอยูตาม
ธรรม.
สา. ขาพระพุทธเจาจะพึงทราบธรรมอยางไร พระพุทธเขา ?
วัตถุสําหรับอธรรมวาที ๑๘ ประการ
พ. สารีบุตร เธอพึงทราบอธรรมวาทีภิกษุ ดวยวัตถุ ๑๘ ประการ
คือภิกษุในธรรมวินัยนี้:๑. แสดงสิ่งที่ไมเปนธรรม วาเปนธรรมะ
๒. แสดงสิ่งที่เปนธรรม วาไมเปนธรรม.
๓. แสดงสิ่งที่ไมเปนวินัย วาเปนวินัย.
๔. แสดงสิ่งที่เปนวินัย วาไมเปนวินัย.
๕. แสดงสิ่งที่พระตถาคตมิไดทรงภาษิตไว มิไดตรัส ไว วา
พระตถาคตทรงภาษิตไว ตรัสไว.
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๖. แสดงสิ่งที่พระตถาคตทรงภาษิตไว ตรัสไว วาพระตถาคตมิได
ทรงภาษิตไว ตรัสไว.
๗. แสดงมรรยาทอันพระตถาคต มิไดทรงประพฤติมา วาพระตถาคต
ทรงประพฤติมา.
๘. แสดงมรรยาทอันพระตถาคตทรงประพฤติมาแลว วาพระตถาคต
มิไดทรงประพฤติมา.
๙. แสดงสิ่งที่พระตถาคตมิไดทรงบัญญัติไว วาอันพระตถาคตทรง
บัญญัติไว.
๑๐. แสดงสิ่งที่พระตถาคตทรงบัญญัติไว วาพระตถาคตมิไดทรง
บัญญัติไว.
๑๑. แสดงสิ่งที่มิใชอาบัติ วาเปนอาบัติ.
๑๒. แสดงสิ่งที่เปนอาบัติ วาเปนสิ่งมิใชอาบัติ.
๑๓. แสดงอาบัติเบา วาเปนอาบัติหนัก.
๑๔. แสดงอาบัติหนัก วาเปนอาบัติเบา.
๑๕. แสดงอาบัติมีสวนเหลือ วาเปนอาบัติหาสวนเหลือมิได.
๑๖. แสดงอาบัติหาสวนเหลือมิได วาเปนอาบัติมีสวนเหลือ.
๑๗. แสดงอาบัติชั่วหยาบ วาเปนอาบัติไมชั่วหยาบ.
๑๘. แสดงอาบัติไมชั่วหยาบ วาเปนอาบัติชั่วหยาบ
สารีบุตร เธอพึงทราบอธรรมวาทีภิกษุ ดวยวัตถี ๑๘ ประการนี้ แล.
วัตถุสําหรับธรรมวาที ๑๘ ประการ
สารีบุตร และพึงทราบธรรมวาทีภิกษุ ดวยวัตถุ ๑๘ ประการ คือ
ภิกษุในธรรมวินัยนี้:-
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๑. แสดงสิ่งที่ไมเปนธรรม วาไมเปนธรรม.
๒. แสดงสิ่งที่เปนธรรม วาเปนธรรม.
๓. แสดงสิ่งที่ไมเปนวินัย วาไมเปนวินัย.
๔. แสดงสิ่งที่เปนวินัย วาเปนวินัย.
๕. แสดงสิ่งที่พระตถาคตมิไดทรงภาษิตไว มิไดตรัส ไว วา
พระตถาคตไดทรงภาษิตไว มิไดตรัสไว.
๖. แสดงสิ่งที่พระตถาคตทรงภาษิตไว ตรัสไว วาพระตถาคตทรง
ภาษิตไว ตรัสไว.
๗. แสดงมรรยาทอันพระตถาคตมิไดทรงประพฤติมา วาพระตถาคต
มิไดทรงประพฤติมา.
๘. แสดงมรรยาทอันพระตถาคตทรงประพฤติมา วาพระตถาคตทรง
ประพฤติมา.
๙. แสดงสิ่งที่พระตถาคตมิไดทรงบัญญัติไว วาพระตถาคตมิไดทรง
บัญญัติไว.
๑๐. แสดงสิ่งที่พระตถาคตทรงบัญญัติไว วาพระตถาคตทรงบัญญัติ
ไว.
๑๑. แสดงสิ่งมิใชอาบัติ วาเปนสิ่งมิใชอาบัติ.
๑๒. แสดงสิ่งที่เปนอาบัติ วาเปนอาบัติ.
๑๓. แสดงอาบัติเบา วาเปนอาบัติเบา.
๑๔. แสดงอาบัติหนัก วาเปนอาบัติหนัก.
๑๕. แสดงอาบัติมีสวนเหลือ วาเปนอาบัติมีสวนเหลือ.
๑๖. แสดงอาบัติหาสวนเหลือมิได วาเปนอาบัติหาสวนเหลือมิได.
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๑๗. แสดงอาบัติชั่วหยาบ วาเปนอาบัติชั่วหยาบ.
๑๘. แสดงอาบัติไมชั่วหยาบ วาเปนอาบัติไมชั่วหยาบ.
สารีบุตร เธอพึงทราบธรรมวาทีภิกษุ ดวยวัตถุ ๑๘ ประการนี้แล.
พระเถรานุเถระเขาเฝาทูลถามขอปฏิบัติ
[๒๕๓] ทานพระมหาโมคคัลลานะไดสดับขาว...
ทานพระมหากสัสปะไดสดับขาว...
ทานพระมหากัจจานะไดสดับขาว...
ทานพระมหาโกฏฐิตะไดสดับขาว...
ทานพระมหากัปปนะไดสดับขาว...
ทานพระมหาจุนทะไดสดับขาว...
ทานพระอนุรุทธะไดสดับขาว...
ทานพระเรวตะไดสดับขาว...
ทานพระอุบาลีไดสดับขาว...
ทานพระอานนทไดสดับขาว...
ทานพระราหุลไดสดับขาววา ภิกษุชาวเมืองโกสัมพีที่กอความบาดหมาง
กอการทะเลาะ กอการวิวาท ทําความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆ เหลานั้น
พากันมาสูพระนครสาวัตถี จึงเขาไปในพุทธสํานัก ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวนั่งเฝาอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ทานพระราหุลนั่งเรียบรอยแลว
ไดทูลถามขอปฏิบัตินี้แดพระผูมีพระภาคเจาวา พระพุทธเจาขา ไดขาวมาวา
ภิกษุชาวเมืองโกสัมพีที่กอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท ทํา
ความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆ เหลานั้น พากันมาสูพระนครสาวัตถี
ขาพระพุทธเจาจะปฏิบัติในภิกษุเหลานั้นอยางไรพระพุทธเจาขา ?
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พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ราหุล ถาเชนนั้น เธอจงดํารงอยูตามธรรม.
ราหุล ขาพระพุทธเจาจะพึงทราบธรรมหรืออธรรมอยางไร พระพุทธ.
เจาขา ?
พ. ราหุล เธอพึงทราบ อธรรมวาที่ภิกษุดวยวัตถุ ๑๘ ประการ...
ราหุล เธอพึงทราบอธรรมวาทีภิกษุดวยวัตถุ ๑๘ ประการนี้แล.
ราหุล และพึงทราบธรรมวาทีภิกษุดวยวัตถุ ๑๘ ประการ...
ราหุล เธอพึงทราบธรรมวาทีภิกษุดวยวัตถุ ๑๘ ประการนี้แล.
พระมหาปชาบดีโคตมีเถรีเขาเฝาทูลถามขาปฏิบัติ
[๒๕๔] พระเถรีมหาปชาบดีโคตมี ไดสดับขาววา ภิกษุชาวเมือง
โกสัมพีที่กอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท ทําความอื้อฉาว
กออธิกรณในสงฆ เหลานั้น พากันมาสูพระนครสาวัตถี จึงเขาไปในพุทธสํานัก
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา แลวไดยืนเฝาอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระเถรีมหาปชาบดีโคตมียืนเฝาเรียบรอยแลว ทูลถามขอปฏิบัตินี้แดพระผูมีพระภาคเจาวา พระพุทธเจาขา ไดขาวมาวา ภิกษุชาวเมืองโกสัมพี ทีก่ อความ
บาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท ทําความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆ
เหลานั้น พากันมาสูพระนครสาวัตถี หมอมฉันจะปฏิบัติในภิกษุเหลานั้นอยางไร
พระพุทธเจา ?
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา โคตมี ถาเชนนัน้ เธอจงพึงธรรมภิกษุ
สองฝาย ครั้นฟงธรรมในสองฝายแลว ภิกษุเหลาใดในสองฝายนั้นเปนธรรม
วาที เธอจงพอใจความเห็น ความถูกใจ ความชอบใจ และความเชื่อถือ
ของภิกษุฝายธรรมวาทีนั้น อนึ่ง วัตรอยางหนึ่งอยางใดอันภิกษุณีสงฆพึงหวัง
แตภิกษุสงฆ วัตรทั้งนั้นหมดอันเธอพึงหวังแตธรรมวาทีภิกษุฝายเดียว.
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อนาถบิณฑิกคหบดีเขาทูลถามขอปฏิบัติ
[๒๕๕] อนาถบิณฑิกคหบดีไดสดับขาววา ภิกษุชาวเมืองโกสัมพีที่
กอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท ทําความอื้อฉาว กออธิกรณ
ในสงฆ เหลานั้น พากันมาสูพระนครสาวัตถี จึงเขาไปในพุทธสํานัก ครั้น
แลวถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา นั่งเฝาอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง อนาถบิณฑิกคหบดีนั่งเฝาเรียบรอยแลว ไดทูลถามขอปฏิบัตินี้แดพระผูมีพระภาคเจา
วา พระพุทธเจาขา ไดยินขาวมาวา ภิกษุชาวเมืองโกสัมพีที่กอความบาดหมาง
กอการทะเลาะ กอการวิวาท ทําความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆ เหลานั้น
พากันมาสูพระนครสาวัตถี ขาพระพุทธเจาจะปฏิบัติในภิกษุเหลานั้นอยางไร
พระพุทธเจาขา ?
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา คหบดี ถากระนั้น ทานจงถวายทานใน
ภิกษุสองฝาย ครั้นถวายทานภิกษุในสองฝายแลว จงพึงธรรมในสองฝายครั้น
ฟงธรรมในสองฝายแลว ภิกษุเหลาใดในสองฝายนั้น เปนธรรมวาที ทานจง
พอใจในความเห็น ความถูกใจ ความชอบใจ เละความเธอถือ ของภิกษุ
ฝายธรรมวาทีนั้น.
นางวิสาขามิคารมาตาเขาเฝาทูลถามขอปฏิบัติ
[๒๕๖] นางวิสาขามิคารมาตาไดสดับขาววา ภิกษุชาวเมืองโกสัมพีที
กอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท ทําความอื้อฉาว กออธิกรณ
ในสงฆ เหลานั้น พากันมาสูพระนครสาวัตถี จึงเขาไปในพุทธสํานัก ครัน้
แลวถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา นั่งเฝาอยู ที่ควรสวนขางหนึ่ง นางวิสาขามิคารมาตานั่งเฝาเรียบรอยแลว ไดทูลถามขอปฏิบัตินี้แดพระผูมีพระ
ภาคเจาวา พระพุทธเจาขา ไดขาวมาวา ภิกษุชาวเมืองโกสัมพี ที่กอความ

พระวินัยปฎก มหาวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาที่ 487

บาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท ทําความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆ
เหลานั้น พากันมาสูพระนครสาวัตถี หมอมฉันจะปฏิบัติในภิกษุเหลานั้น
อยางไร พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา วิสาขา ถากระนั้น เธอจงถวายทานใน
ภิกษุสองฝาย ครั้นถวายทานในสองฝายแลว จงฟงธรรมในสองฝาย ครั้นฟง
ธรรมในสองฝายแลว ภิกษุเหลาใดในสองฝายนั้นเปนธรรมวาที เธอจงพอใจ
ในความเห็น ความถูกใจ ความชอบใจ และความเธอถือ ของภิกษุฝายธรรม.
วาทีนั้น.
[๒๕๗] ครั้งนั้น พวกภิกษุชาวเมืองโกสัมพี ไดไปถึงพระนคร
สาวัตถี โดยลําดับ ทานพระสารีบุตรจึงเขาไปในพุทธสํานัก ครั้นแลวถวาย
บังคมพระผูมีพระภาคเจานั่งเฝาอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวไดทูลถามขอ
ปฏิบัตินี้แดพระผูมีพระภาคเจาวา พระพุทธเจาขา ไดขาวมาวา ภิกษุชาวเมือง
โกสัมพี ที่กอ ความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท ทําความอื้อฉาว
กออธิกรณในสงฆ เหลานั้น พากันมาถึงพระนครสาวัตถีแลวโดยลําดับ
ขาพระพุทธเจา จะพึงจัดเสนาสนะสําหรับภิกษุเหลานั้นอยางไร พระพุทธเจาขา ?
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา สารีบุตร ถากระนั้น เธอพึงใหเสนาสนะ
ที่วาง.
สา. ก็ถาเสนาสนะวางไมมี จะพึงปฏิบัติอยางไร พระพุทธเจาขา ?
พ. สารีบุตร ถากระนั้น พึงทําเสนาสนะใหวางแลวให แตเราไมได
กลาววา พึงหามเสนาสนะแกภิกษุผูแกพรรษา โดยปริยายอะไร ๆ หามิไดเลย
รูปใดหาม ตองอาบัติทุกกฏ.
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สา. ในอามิสเลา จะพึงปฏิบัติอยางไร พระพุทธเจาขา.
พ. สารีบุตร พึงแบงอามิสใหภิกษุทั้งหมดเทา ๆ กัน.
รับภิกษุผูถูกยกเขาหมู
[๒๕๘] ครั้งนั้น ภิกษุผูถูกยกรูปนั้น พิจารณาถึงธรรมและวินัยอยู
ไดสํานึกขอนี้วา นั้นเปนอาบัติ นั่นไมเปนอาบัติหามิได เราเปนผูตองอาบัติ
แลว ไมเปนผูตองอาบัติหามิได เราเปนผูถูกยกแลว ดวยกรรมเปนธรรม ไม
กําเริบ ควรแกฐานะ ครั้นแลวเขาไปหาภิกษุพวกที่สนับสนุนภิกษุผูถูกยก แลว
ไดกลาวคํานี้แกภิกษุพวกนั้นวา อาวุโสทั้งหลาย นั่นเปนอาบัติ นั่นไมเปน
อาบัติหามิได ผมเปนผูตองอาบัติ ไมเปนผูตองอาบัติหามิได ผมเปนผูถูกยก
แลว ไมเปนผูถูกยกหามิได ผมถูกยกดวยกรรมเปนธรรม ไมกําเริบ ควร
แกฐานะ มาเถิดทานทั้งหลาย ขอไดกรุณารับผมเขาหมูดวยเถิด ขอรับ.
ลําดับนั้น ภิกษุพวกที่สนับสนุนภิกษุผูถูกยกเหลานั้น พาภิกษุถูกยก
รูปนั้น เขาไปในพุทธสํานัก ครั้นถึงแลว ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจานั่ง
เฝาอยู ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาคเจาวา
พระพุทธเจาขา ภิกษุผูถกู ยกรูปนี้ กลาวอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย นั่นเปน
อาบัติ นั้นไมเปนอาบัติหามิได ผมเปนผูตองอาบัติแลว ไมเปนผูตองอาบัติ
หามิได ผมเปนผูถูกยกแลว ไมเปนผูถูกยกหามิได ผมเปนผูถูกยกแลวดวย
กรรมเปนธรรม ไมกําเริบ ควรแกฐานะ มาเถิด ทานทั้งหลาย ขอไดกรุณา
รับผมเขาหมูดวยเถิด ขอรับ ดังนี้ พวกขาพระพุทธเจาจะพึงปฏิบัติอยางไร
พระพุทธเจาขา ?
พระผูมีพระภาคเจารับสั่งวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นั่นเปนอาบัติ นั่น
ไมเปนอาบัติหามิได ภิกษุนั่นตองอาบัติแลว ภิกษุนั้นไมตองอาบัติหามิได
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ภิกษุนั่นถูกยกแลว ภิกษุนั้นไมถูกยกหามิได ภิกษุนั่นถูกยกแลวดวยกรรมเปน
ธรรม ไมกาํ เริบ ควรแกฐานะ เพราะภิกษุนั้นตองอาบัติ ถูกยกแลว และ
เห็นอาบัติ ฉะนั้น พวกเธอจงรับภิกษุนั้นเขาหมู.
ภิกษุพวกที่สนับสนุนภิกษุผูถูกยกเหลานั้น จึงรับภิกษุผูถูกยกรูปนัน้
เขาหมูแลว เขาไปหาภิกษุพวกยกถึงที่อยู ไดกลาวคํานี้แกภิกษุพวกยกวา
อาวุโสทั้งหลาย ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแกงแยง การวิวาทแหง
สงฆ ความแตกแหงสงฆ ความราวรานแหงสงฆ การถือตางกันแหงสงฆ
การทําตางกันแหงสงฆ ไดมีแลวเพราะเรื่องใด ภิกษุนั้นนั้น ตองอาบัติแลว
ถูกยกแลว เห็นอาบัติ และสงฆรับเขาหมูแลว เอาละ พวกเราจะทําสังฆสามัคคี
เพื่อระงับเรื่องนั้น.
ภิกษุพวกยกเหลานั้น จึงเขาไปในพุทธสํานัก ครั้นแลวถวายบังคม
พระผูมีพระภาคเจานั่งเฝาอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูลคํานี้แดพระ
ผูมีพระภาคเจาวา พระพุทธเจาขา ภิกษุพวกที่สนับสนุนภิกษุผูถูกยกเหลานั้น
กลาวอยางนี้ อาวุโสทั้งหลาย ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแกงแยง
การวิวาทแหงสงฆ ความแตกแหงสงฆ ความรานรานแหงสงฆ การถือตางกัน
แหงสงฆ การทําตางกันแหงสงฆ ไดมีแลว เพราะเรื่องใด ภิกษุนั้นนัน้
ตองอาบัติแลว ถูกยกแลว เห็นอาบัติแลว และสงฆรับเขาหมูแลว เอาละ
พวกเราจะทําสังฆสามัคดี เพื่อระงับเรื่องนั้น ดังนี้ พวกขาพระพุทธเจาจะ
พึงปฏิบัติอยางไรหนอ พระพุทธเจาขา ?
พระพพุทธานุญาตไหทําสังฆสามัคคี
พระผูมีพระภาคเจารับสั่งวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะภิกษุนั้นตอง
อาบัติแลว ถูกยกแลว เห็นอาบัติแลว และสงฆรับเขาหมูแลว ถาเชนนั้น
สงฆจงทําสังฆสามัคคี เพื่อระงับ เรื่องนั้น.
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วิธีทําสังฆสามัคคี
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลสังฆสามัคคีพึงทําอยางนี้ คือภิกษุทั้งหลาย
ทั้งที่อาพาธ ทั้งที่ไมอาพาธ พึงประชุมพรอมกันทุก ๆ รูป รูปไหนจะใหฉันทะ
ไมได ครั้นประชุมกันแลว ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึ่งประกาศใหสงฆทราบ
ดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:กรรมวาจาทําสังฆสามัคคี
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ความบาดหมาง ความ
ทะเลาะ ความแกงแยง ความวิวาทแหงสงฆ ความแตกแหงสงฆ
ความราวรานแหงสงฆ การถือตางกันแหงสงฆ การทําตางกันแหง
สงฆไดมีแลวเพราะเรื่องใด ภิกษุนั่นนั้นตองอาบัติแลว ลูกยกแลว
เห็นอาบัติแลว และสงฆเรียกเขาหมูแลว ถาความพรอมพรั่งของ
สงฆถึงที่แลว สงฆพึงทําสังฆสามัคคีเพื่อระงับเรื่องนั้น นี่เปนญัตติ.
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแกงแยง ความวิวาทแหงสงฆ ความแตกแหงสงฆ
ความราวรานแหงสงฆ การถือตางกันแหงสงฆ การทําตางกันแหง
สงฆ ไดมีแลวเพราะเรื่องใด ภิกษุนั่นนั้นตองอาบัติแลว ถูกยกแลว
เห็นอาบัติแลว และสงฆเรียกเขาหมูแ ลว สงฆทําสังฆสามัคคีเพื่อ
ระงับเรื่องนัน้ การทําสังฆสามัคคีเพื่อระงับเรื่องนั้น ชอบแกทาน
ผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด.
สงฆทําสังฆสามัคคีเพื่อระงับเรื่องนั้นแลว ความแตกแตง
สงฆถูกกําจัดแลว การถือตางกันแหงสงฆ ลูกกําจัดแลว การทําตาง
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กันแหงสงฆกําจัดแลว ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรง
ความนี้ไวดวยอยางนี้.
สงฆพึงทําอุโบสถ พึงสวดปาติโมกข ในขณะนั้นเทียว.
สังฆสามัคคี ๒ อยาง
[๒๕๙] ครั้งนั้น ทานพระอุบาลี เขาไปในพุทธสํานัก ครั้นแลว
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา นั่งเฝาอยู ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง แลวไดกราบ
ทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาคเจาวา พระพุทธเจาขา ความบาดหมาง ความ
ทะเลาะ ความแกงแยง ความวิวาทแหงสงฆ ความแตกแหงสงฆ ความ
ราวรานแหงสงฆ การถือตางกันแหงสงฆ การทําตางกันแหงสงฆ ยอมมี
เพราะเรื่องใด สงฆยังไมทัน วินิจฉัยเรื่องนั้น ยังไมทันสาวเขาไปถึงมูลเหตุ
จากมูลเหตู แลวทําสังฆสามัคดี สังฆสามัคดีนั้น เปนธรรมหรือหนอ พระ
พุทธเจาขา ?
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา อุบาลี ความบาดหมาง ความทะเลาะ
ความแกงแยง ความวิวาทแหงสงฆ ความแตกแหงสงฆ ความราวรานแหง
สงฆ การถือตางกันแหงสงฆ การทําตางกันแหงสงฆ ยอมมีเพราะเรื่องใด
สงฆยังไมทัน วินิจฉัยเรื่องนั้น ยังไมทันสาวเขาไปถึงมูลเหตุ จากมูลเหตุ แลว
ทําสังฆสามัคดี สังฆสามัคคีนั้น ไมเปนธรรม.
อุ. พระพุทธเจาขา ก็ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแกงแยง
ความวิวาทแหงสงฆ ความแตกแหงสงฆ ความราวรานแหงสงฆ การถือตาง
กันแหงสงฆ การทําตางกันแหงสงฆ ยอมมีเพราะเรื่องใด สงฆวินิจฉัยเรื่อง
นั้นสาวเขาไปถึงมูลเหตุ จากมูลเหตุ แลวทําสังฆสามัคคี สังฆสามัคคีนั้น
เปนธรรมหรือหนอ พระพุทธเจาขา ?
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พ. อุบาลี ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแกงแยง ความ
วิวาทแหงสงฆ ความแตกแหงสงฆ ความราวรานแหงสงฆ การถือตางกันแหง
สงฆ การทําตางกันแหงสงฆ ยอมมีเพราะเรื่องใด สงฆวินิจฉัยเรื่องนั้น สาว
เขาไปถึงมูลเหตุ จากมูลเหตุ แลวทําสังฆสามัคคี สังฆสามัคคีนั้นเปนธรรม.
อ. สังฆสามัคคีมีเทาไร พระพุทธเจาขา
พ. อุบาลี สังฆสามัคคีมี ๒ อยาง คือ สังฆสามัคคีเสียอรรถแตได
พยัญชนะ ๑ สังฆสามัคคีไดทั้งอรรถไดทั้งพยัญชนะ ๑.
๑. อุบาลี สังฆสามัคคีเสียอรรถ แตไดพยัญชนะเปนไฉนเลา ?
ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแกงแยง ความวิวาทแหงสงฆ
ความแตกแหงสงฆ ความราวรานแหงสงฆ การถือตางกันแหงสงฆ การทํา
ตางกันแหงสงฆ ยอมมีเพราะเรื่องใด สงฆยังไมทันวินิจฉัยเรื่องนั้น ยังไม
ทันสาวเขาไปถึงมูลเหตุ จากมูลเหตุ แลวทําสังฆสามัคคี นี้เรียกวาสังฆสามัคคี
เสียอรรถแตไดพยัญชนะ.
๒. อุบาลี สังฆสามัคคี ไดทั้งอรรถไดทั้งพยัญชนะเปนไฉนเลา ?
ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแกงแยง ความวิวาทแหงสงฆ
ความแตกแหงสงฆ ความราวรานแหงสงฆ การถือตางกันแหงสงฆ การทํา
ตางกันแหงสงฆ ยอมมีเพราะเรื่องใด สงฆวินิจฉัยเรื่องนั้น สาวเขาไปถึง
มูลเหตุจากมูลเหตุ แลวทําสังฆสามัคคี นี้เรียกวา สังฆสามัคคีที่ไดทั้งอรรถ
ไดทั้งพยัญชนะ อุบาลี สังฆสามัคคี ๒ อยางนี้แล.
ลําดับนั้น ทานพระอุบาลีลุกจากอาสน หมผาอุตราสงคเฉวียงบา
ประนมมือไปทางพระผูมีพระภาคเจา แลวกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาดวย
คาถา วาดังนี้:-
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อุบาลีคาคา
[๒๖๐] อุ. เมื่อกิจของสงฆ การ
ปรึกษาวินัย การตีความวินัย และการวินิจฉัย
ความแตงวินัยเกิดขึ้นแลว ภิกษุในธรรมวินัย
นี้ เปนคนชนิดไร จึงมีอุปการะมาก เปน
คนชนิดไร จึงควรยกยอง ในพระธรรมวินัยนี้.
พ. เบื้องตน ภิกษุไมถกู ตําหนิโดย
ศีล หมั่นตรวจมรรยาท และสํารวม
อันทรียเรียบรอย ศัตรูเตียนไมไดโดยธรรม
เพราะเธอไมมีความผิดที่ฝายศัตรูจะพึงลาว
ถึงเธอ ผูเชนนั้น ตั้งอยูในศีลวิสุทธิ์ เปนผู
แกลวกลา พูดจาฉาดฉาน เขาที่ประชุมไม
สะดุง ไมประหมา กลาวลอคํามีเหตุ ไม
ไหเสียความ ถึงถูกถามปญหาในที่ประชุม
ก็เชนนั้นเหมือนกัน ยอมไมนงิ่ อั้น ไมเกอ
เธอเปนผูเชี่ยวชาญ กลาวถอยคําถูกกาล
เหมาะแกการพยากรณ ยอมยังหมูวิญูชน
ใหพอใจ มีความเคารพในภิกษุทั้งหลาย ที่
แกพรรษากวา เปนผูแกลวกลาในอาจริยวาทของตน สามารถเพื่อจะวิจารณ ชํานาญ
ในถอยคําที่จะพึงกลาว ฉลาดจับขอพิรุธของ
ฝายศัตรู เปนเหตุใหฝายศัตรูถึงความถูก
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ปราบ และมหาชนก็ยินยอม อนึ่ง ภิกษุนี้
ยอมไมลบลางลัทธิเปนที่เชื่อถือ คืออาจริยวาทของตน แกปญ
 หาไดไมคิดขัด สามารถ
ในหนาที่ทูต และยอมรับทํากิจของสงฆ ดุจ
รับบิณฑบาตของที่เขานํามาบูชาฉะนั้น ถูก
คณะภิกษุสงไปใหทําหนาที่เจรจา ก็ไมทะนง
ตัววา ตนทําได เพราะการทําหนาที่เจรจา
นั้น ภิกษุตองอาบัติเพราะวัตถุมีประมาณ
เทาใด และการออกจากอาบัติยอมมีดวยวิธี
ใด วิภังคทั้งสองนั้นมาแลวดวยแกภิกษุนนั้
ภิกษุนั้นเปนผูฉลาดในวิธีการออกจากอาบัติ
อนึ่งภิกษุทํากรรมมีกอความบาดหมางเปน
ตนเหลาใด ยอมถึงการขับออก และถูกขับ
ออก ดวยเรื่องเชนใด เธอฉลาดในวิภังค
ยอมเขาใจ วิธีการรับเขาหมู แมนั้น ที่ควร
ทําแกภิกษุประพฤติวัตรนั้นเสร็จแลว มี
ความเคารพในพระผูเจริญกวา คือที่เปนผูใหญ ปานกลาง และผูใหม เปนบัณฑิต
ประพฤติประโยชนแกมหาชนในโลกนี้ ภิกษุ
ผูเชนนั้นนั่น จึงควรยกยองในธรรมวินัยนีแ้ ล.
โกสัมพิขันธกะที่ ๑๐ จบ
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หัวขอประจําขันธกะ
[๒๖๑] เรื่องสมเด็จพระชินวรประทับในพระนครโกสัมพีภิกษุวิวาท
กันเพราะไมเห็นอาบัติ และยกกันเพราะเหตุเล็กนอย. เรื่องทรงแนะนําให
ภิกษุแสดงอาบัติ. เรื่องภิกษุผูสนับสนุนฝายถูกยกทําอุโบสถภายในสีมานั้นเอง.
เรื่องบานพาลกโลณการกคาม. เรื่องเสด็จพระพุทธดําเนินสูปาจีนวังสทายวัน.
เรื่องเสด็จพระพุทธดําเนินสูปาปาริไลยกะ. เรื่องเสด็จพระพุทธดําเนินสู
พระนครสาวัตถี. เรือ่ งพระสารีบุตร พระมหาโมคคัลลานะ พระโกลิตะ
พระมหากัสสปะ พระมหากัจจานะ พระมหาโกฏฐิตะ พระมหากัปปนะ
พระมหาจุนทะ พระอนุรุทธะ พระเรวตะ พระอุบาลี พระอานนท พระราหุล
พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี อนาถบิณฑิกคหบดี และนางวิสาขามิคารมาตา
เขาเฝาทูลถามขอปฏิบัติ. เรื่องเสนาสนะวาง. เรื่องจัดเสนาสนะใหวา.
เรื่องแบงอามิสใหเทา ๆ กัน. เรื่องทําสังฆสามัคคี. ภิกษุรูปไรจะให
ฉันทะไมได. เรื่องพระอุบาลีเขาเฝาทูลถามสังฆสามัคคีในศาสนาของพระ
ชินเจา. เรื่องไมถูกตําหนิโดยศีล.
มหาวรรคภาคที่ ๒ จบ
อรรถกถาโกสัมพิขันธกะ
วินิจฉัยในโถสัมพิขันธกะ
วินิจฉัยในโกสัมพิขันธกะ พึงทราบดังนี้:ในคําวา ต ภิกขฺ ุ อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกขฺ ิปสุ นี้ มีอนั ปุพพิกถา
ดังตอไปนี้:-
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ไดยินวา ภิกษุ ๒ รูป คือ พระวินัยธร ๑ พระสุตตันติกะ ๑ อยูใ น
อาวาสเดียวกัน. ในภิกษุ ๒ รูปนั้น วันหนึ่ง พระสุตตันติกภิกษุเขาไปยังเว็จกุฏิ คางน้ําชําระที่เหลือไวในภาชนะแลวออกไป. พระวินัยธรเขาไปทีหลัง
เห็นน้ํานั้น ออกไปแลวจึงถามภิกษุนั้นวา:ผูมีอายุ ทานเหลือน้ํานี้ไวหรือ ?
ขอรับ ผูมีอายุ
ทานไมรูวาเปนอาบัติในเพราะเหลือน้ําไวนี้หรือ ?
ขอรับ ผมไมรู.
ผูมีอายุ มีอาบัติเพราะเหตุนี้.
ถามี, ผมจักแสดง.
ผูมีอายุ แตถาทานไมแกลง ทําดวยไมมีสติ. ก็ไมมอี าบัติ.
พระสุตตันติกะนั้น ไดเปนผูมีความเห็นอาบัตินั้นวาไมเปนอาบัติ.
ฝายพระวินัยธร ไดบอกแกเหลานิสิตของตนวา พระสุตตันติกะนี้ แมตอง
อาบัติอยู ก็ยังไมรู. นิสติ เหลานั้น พบพวกนิสิตของพระสุตตันติกะนั้นเขา
จึงกลาววา อุปชฌายของพวกทาน แมตองอาบัติแลว ก็ไมรูวาเปนอาบัติ.
นิสิตเหลานั้นจึงมาบอกแกอุปชฌาย. เธอจึงกลาวอยางนี้วา วินัยธรนี้ แตกอน
พูดวา ไมเปนอาบัติ มาบัดนี้พูดวา เปนอาบัติ เธอพูดปด. นิสิตเหลานั้น
จึงไปกอการทะเลาะกะกันและกันอยางนี้วา อุปช ฌายของพวกทานพูดปด. ลําดับ
นั้น พระวินัยธรไดโอกาส จึงไดลงอุกเขปนียกรรม เพราะไมเห็นอาบัติแก
เธอ. ดวยเหตุนั้น พระธรรมสังคาหกาจารยพึงกลาววา ไดยกวัตรภิกษุนั้น
เพราะไมเห็นอาบัติ.
วินิจฉัยในคําวา ภินฺโน ภิกขฺ สุ งฺโฆ ภินฺโน ภิกฺขุสงฺโฆ นี้พึง
ทราบดังนี้:-
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ภิกษุสงฆยังไมแตกกันกอน, เชนอยางวา เมื่อฝนตก ชนทั้งหลาย
ยอมกลาววา บัดนี้ขาวกลาสําเร็จแลว, จริงอยู ขาวกลานั้นจักสําเร็จเปนแน
ขอนี้ฉันใด; ดวยเหตุนี้ ตอไป ภิกษุสงฆจักแตกกันแนแท ขอนี้ก็ฉันนั้น.
จริงอยู ภิกษุสงฆนั้นแลจักแตกกันดวยอํานาจความทะเลาะ, จักแตกกันดวย
อํานาจสังฆเภทหามิได; เพระเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา แตกกัน
แลว. สวนคําที่ตรัสซ้ําในขอนี้ พึงทราบดวยอํานาจเนื้อความที่ปรากฏ.
ขอวา เอตมตฺถ ภาสิตฺวา อฏายาสนา ปกฺกามิ มีคําถามวา
เพราะเหตุไร พระผูมีพระภาคเจาครั้นตรัสอยางนั้นแลว จึงเสด็จหลีกไปเสีย
ตอบวา ก็ถาวา พระผูมีพระภาคเจาจะพึงตรัสกะเหลาภิกษุผูยกวัตร
วา ภิกษุนั้น อันทานทั้งหลายยกวัตรแลว โดยมิใชเหตุ หรือจะพึงตรัสกะ
เหลาภิกษุผูประพฤติตามภิกษุผูถูกยกวัตรวา ทานทั้งหลายตองอาบัติ ภิกษุ
เหลานั้น จะพึงกลาววา พระผูมีพระภาคเจาเปนฝกฝายแหงภิกษุเหลานี้, พระผูมีพระภาคเจาเปนฝกฝายแหงภิกษุเหลานี้, และผูกอาฆาต; เพราะเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจะทรงตั้งเพียงแบบแผนเทานั้น จึงทรงภาษิตเนื้อความนั้น
แลว เสด็จลุกจากอาสนะหลีกไปเสีย.
ในขอวา อตฺตนา ว อตฺตาน นี้ มีความวา ภิกษุใด นัง่ ในฝาย
แหงเหลาอธรรมวาที ผูมีกรรมอันสงฆพึงทําแกภิกษุผูควรยกวัตร ถามวา
พวกทานกลาวอยางไร ไดฟงลัทธิของพวกเธอและของอีกฝายหนึ่ง ยังจิต
ใหเกิดขึ้นวา ภิกษุเหลานี้ เปนอธรรมวาที, ภิกษุนอกจากนี้ เปนธรรมวาที;
ภิกษุนี้คงนั่งในทามกลางแหงพวกภิกษุอธรรมวาทีนั้น ยอมเปนนานาสังวาสก
ของพวกเธอ; ยอมยังกรรมใหกําเริบ, ชื่อวายังกรรมของอีกฝายหนึ่งใหกําเริบ
ดวย เพราะขอที่เธอไมมาเขาหัตถบาส. ภิกษุยอมทําคนใหเปนนานาสังวาสก
ดวยตนเอง ดวยประการอยางนี้.
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แมในขอวา สมานสวาสก นี้ มีความวา ภิกษุใด นั่งในฝาย
อธรรมวาทีทราบวา พวกนี้เปนอธรรมวาที พวกนอกจากนี้เปนธรรมวาที
แลวเขาไปในทามกลางของพวกนั้น, นั่งแลวในฝายใดฝายหนึ่ง ถืออยูวา พวก
นี้เปนธรรนวาที. ภิกษุนพี้ ึงทราบวา ทําตนใหเปนสมานสังวาสกดวยตนเอง.
ในคําวา กายกมฺม วจึกมฺม นี้ มีความวา ภิกษุเหลานั้น เมื่อ
ประหารกันดวยกาย พึงทราบวา ยังกายกรรมใหเปนไป เมือ่ กลาวคําหยาบ
พึงทราบวา ยังวจีกรรมใหเปนไป.
สองบทวา หตฺปรามส กโรนฺติ มีความวา ภิกษุเหลานั้นกระทํา
การตีกันและกันดวยมือ ดวยอํานาจความโกรธ.
บทวา อธมฺมิยมาเน ไดแก ผูท ําอยูซึ่งกิจทั้งหลาย อันไมสมควร
แกธรรม.
สองบทวา อสมฺโมทิกาย วตฺตมานาย คือ เมื่อถอยคําอันชวน
ใหบันเทิง ไมเปนไปอยู. อีกอยางหนึ่ง ปาฐะนี้เองเปนบาลี. ความวา เมื่อ
ถอยคําเปนเครื่องบันเทิงพรอม ไมเปนไปอยู.
วินิจฉัยในขอวา เอตฺตาวตา น อฺมฺ นี้ พึงทราบดังนี้:พึงทําใหเปน ๒ แถว นั่งเวนอุปจารไว. สวนในฝายผูกระทํากรรม
สมควรแกธรรม เมื่อถอยคําอันชวนใหบันเทิงเปนไปอยู พึงนั่งในแถวมีอาสนะ
คั่นในระหวาง คือ พึงนั่งเวนอาสนะอันหนึ่ง ๆ ไวในระหวาง.
ในบทวา มา ภณฺฑน เปนตน พึงถือเอาปาฐะที่เหลือวา อกตฺถ
เห็นเนื้อความอยางนี้วา ทานทั้งหลายอยาไดทําความบาดหมางกัน.
บทวา อธมฺมวาที ไดแก ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ในพวกภิกษุผู
ประพฤติตามภิกษุผูถูกยกวัตร. อันภิกษุนี้ เปนผูใครประโยชนแดพระผูมี-
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พระภาคเจา. ไดยินวา ความประสงคของภิกษุนี้ ดังนี้วา ภิกษุเหลานี้ ถูก
ความโกรธครอบงํา ยอมไมเธอฟงคําของพระศาสดา, พระผูมีพระภาคเจาอยา
ตองทรงลําบากตักเตือนภิกษุเหลานั้นเลย เพราะฉะนั้น เธอจึงทูลอยางนั้น.
ฝายพระผูมีพระภาคเจาทรงนําเรื่องในอดีตมาตรัสดวยทรงเอ็นดูแกภิกษุเหลานั้น
พวกเธอจักไดความรูสึกแลวงดเวนในภายหลังบาง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อนตฺถโต ตัดบทวา อนตฺโถ อโต.
มีคําอธิบายวา ความเสื่อมเสียจักมีแกเราจากบุรุษนั้น.
อีกอยางหนึ่ง บทวา อนตฺถโต ไดแก อนตฺถโท แปลวา บุรุษ
นั้นจักเปนผูใหความฉิบหาย. คําที่เหลือชัดเจนแลว .
ก็วินิจฉัยในคาถาวา ปุถุสทฺโท เปนอาทิ พึงทราบดังนี้:ชนชือ่ วาผูมีเสียงดัง เพราะเขามีเสียงมากคือใหญ ชนผูเปนเชนเดียว
กัน ชื่อวาชนผูสมกัน. มีคําอธิบายวา จริงอยู ชนผูทําความบาดหมางกันนี้
ทั้งหมด เปนผูมีเสียงดังเพราะเปลงเสียงรอบดานและเปนเชนกัน.
บาทคาถาวา น พาโล โกจิ มฺถ มีความวา ในชนนิกายนั้น
ใคร ๆ แมคนหนึ่ง (ไม) สํานึกในเลยวา เราเปนพาล, ทุก ๆ คนเปนผูมี
ความสําคัญวา เราเปนบัณฑิตทั้งนั้น.
บาทคาถาวา นาฺ ภิยฺโย อมฺรุ มีความวา ใคร ๆ แม
ผูหนึ่ง ไมสํานึกตนเลยวา เราเปนพาล, และยิ่งกวานั้น เมื่อสงฆแตกกันอยู
ไมสํานึกถึงเหตุอันหนึ่งแมคนอื่น คือ เหตุอันนี้วา สงฆแตกกันเพราะเราเปน
เหตุ.
บทวา ปริมุฏา ไดแก ผูหลงลืมสติ.
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บาทคาถาวา วาจาโคจรภาณิโน คือ ทําอาเทศ ร อักษรใหเปน
รัสสะ, ความวา ผูมีวาจาเปนโคจร หาใชผูมีสติปฏฐานเปนตน เปนโคจรไม.
บทวา ภาณิโน ไดแก ผูมักกลาวถอยคํา.
บาทคาถาวา ยาวจฺฉนฺติ มุขายาม มีความวา ภิกษุเหลานั้น ตน
ปรารถนาจะตอปากกันเพียงใด, ยอมเปนผูมักกลาวยืดไปเพียงนั้น, แมรูปหนึ่ง
ก็ไมทําความสยิ้วหนาดวยความเคารพตอสงฆ.
สองบทวา เยน นีตา มีความวา อันความทะเลาะใดนําไปสูความ
เปนผูไมมีละอายนี้.
สองบทวา น ต วิทู มีความวา ภิกษุเหลานั้น ไมรูซึ่งความทะเลาะ
นั้นวา ความทะเลาะนี้ มีโทษอยางนี้.
บาทคาถาวา เย จ ต อุปนยฺหนฺติ มีความวา ชนเหลาใดเขาไป
ผูกอาการที่วา ผูนี้ไดดาเรา, เปนตนนั้นไว.
บทวา สนนฺตโน คือ เปนของเกา.
บทวา ปเร มีความวา เวนพวกบัณฑิตเสีย ชนเหลาอื่นจากบัณฑิต
นั้น คือ ผูกอ ความบาดหมางกัน ชือ่ วาชนเหลาอื่น. ชนเหลาอื่นนั้น เมือ่ ทํา
การทะเลาะอยูทามกลางสงฆนี้ ยอมไมรูเสียเลยทีเดียววาเราทั้งหลายยุบยับ
คือปนป ฉิบหาย ไปสูท ี่ใกลความตายเนือง ๆ คือ สม่ําเสมอ.
บาทคาถาวา เย จ ตตฺถ วิชานนฺติ มีความวา ฝายชนเหลา
ใดเปนบัณฑิตในทามกลางสงฆนั้น ทราบชัดวา เราทั้งหลายไปสูที่ใกลแหง
ความตาย.
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บาทคาถาวา ตโต สมฺนนฺติ เมธคา มีความวา จริงอยู ชน
เหลานั้น เมือ่ ทราบอยางนั้น ยังโยนิโสมนสิการใหเกิดขึ้น ยอมปฏิบัติเพื่อ
ความเขาไปสงบแหงความหมายมั่น คือความทะเลาะเสีย.
คาถาวา อฏิจฺฉิทา นี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายเอาเจาพรหมทัต และทีฆาวุกุมาร. ความวา ความพรอมเพรียง แมแหงชนเหลานั้น
ยังมีได, เหตุไร ความพรอมเพรียงของทานทั้งหลายจะมีไมไดเลา ? กระดูก
ของมารดาบิดาอันพวกทานเหลาใด ก็หาไดถูกดัดเสียไมเลย, ชีวิตก็หาไดถูก
ผลาญเสียไม, โค มาและทรัพยทั้งหลายก็หาไดถูกลักไม.
คาถาวา สเจ ลเภถ เปนอาทิ พระผูมีพระภาคเจาตรัส เพื่อแสดง
คุณแหงสหายผูเปนบัณฑิตและโทษแหงสหายผูเปนพาล.
บาทคาถาวา อภิภุยฺย สพฺพานิ ปริสฺสยานิ มีความวา พึงย่ํายี
อันตรายที่ปรากฏ และอันตรายที่ซอนเรนเสีย มีใจชื่นชมกับดวยสหายนั้น มี
สติเที่ยวไป.
หลายบทวา ราชาว รฏ วิชิต มีความวา พระราชาทรง
พระนามวา มหาชนก และพระมหาราชาทรงพระนามวา อรินทมะทรงละ
แวนแควน คือ ดินแดงเปนที่ยินดีของพระองคเสีย เที่ยวไปตามลําพัง ฉันใด,
พึงเที่ยวไป ฉันนั้น.
สองบทวา มาตงฺครฺเว นาโค มีความวา เหมือนชางใหญ
ละโขลง เที่ยวไปในปา.
สัตวมีงวงเรียกชาง.
คําวา นาค นี้ เปนชื่อแหงผูเปนใหญ. มีคําอธิบายวา เหมือนอยางวา
ชางใหญผูเลี้ยงมารดา เที่ยวไปในปาแตลําพังทั้งไมไดทําบาปทั้งหลาย ฉันใด;
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อนึ่ง ชางปาริเลยยกะ เที่ยวไปในปาตามลําพัง, ทั้งไมไดทําบาปทั้งหลาย
ฉันใด: บุคคลพึงเที่ยวไปตามลําพัง ทั้งไมพึงทําบาปทั้งหลายก็ฉันนั้น.
หลายบทวา ปาริเลยฺยเก วิหรติ รกฺขิตวนสณฺเฑ มีความวา
พระผูมีพระภาคเจาทรงเขาไปอาศัยบานชื่อปาริเลยยกะ. เสด็จอยูในรักขิต
ไพรสณฑ.
บทวา หตฺถินาโค ไดแก ชางใหญ.
บทวา หตฺถิกลเภหิ ไดแก ลูกชาง.
บทวา ทตฺถิจฺฉาเปหิ ไดแก ลูกชางออน ซึ่งยังดื่มนม.
บทวา ฉินฺนคฺคานิ มีความวา เคี้ยวกินหญา มียอดซึ่งชางเหลา
นั้นไปขางหนา ๆ ตะพวนเสีย คือ คลายตอซึ่งเหลือจากที่เคี้ยวกินแลว.
ขอวา โอภคฺโคภคฺค มีความวา อันชางใหญนั้นหักใหตกลงจากที่
สูงแลว.
สองบทวา อสฺส สาขาภงค ความวา ชางเหลานั้นยอมเคี้ยวกิน
กิ่งไมที่พึงหัก ซึ่งเปนของชางใหญนั่น.
บทวา อาวิลานิ มีความวา ชางใหญนั้น ยอมดื่มน้ําเจือตม ซึ่ง
ชางเหลานั้น เมื่อลงดื่มกอนลุยเสียแลว.
บทวา โอคาหา คือจากทา.
สองบทวา นาคสฺส นาเคน คือ แหงสัตวใหญ คือ ชาง ดวยผูเปน
ใหญ คือ พระพุทธเจา.
บทวา อีสาทนฺตสฺส คือ ผูมีงาเชนกับงอนรถ.
บาทคาถาวา ยเทโก รมตี วเน มีความวา สัตวใหญ คือ ชาง
แมนี้ เปนผูเดียว คือเงียบสงัด รืน่ รมยในปา เหมือนผูประเสริฐ คือ
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พระพุทธเจา. เพราะฉะนั้น จิตของสัตวใหญนั้น ชื่อวา เสมอดวย ทานผู
ประเสริฐ คือเปนเชนเดียวกัน ดวยความยินดีในความเปนผูเดียว.
พึงทราบความในคําวา ยถารนฺต วิหริตฺวา นี้วา พระผูมี
พระภาคเจาเสด็จอยูบานปาริเลยยกะนั้น ตลอดไตรมาส. คําที่พูดกัน ไดแพร
หลายไปในที่ทั้งปวงวา ไดยินวา พระผูมีพระภาคเจา อันภิกษุชาวเมือง
โกสัมพีเบียดเบียนดวยเหตุเทานี้ จึงเสด็จเขาปาอยูตลอดไตรมาส.
หลายบทวา อถ โข โกสมฺพิกา อุปาสกา มีความวา ครั้งนั้น
แล พวกอุบายสกชาวเมืองโกสัมพี ไดพึงถอยคําที่เจรจากันนี้.
ขาพเจาจักพรรณนาเภทกรวัตถุ ๑๘ มีคําวา อธมฺม ธมฺโม เปนตน
ในสังฆเภทขันธกะ.
บทวา อาทาย ไดแก ฝงแหงลัทธิ.
บทวา วิวิตฺต ไดแก วาง.
หลายบทวา ต อุกฺขิตฺตก ภิกขฺ ุ โอสาเรตฺวา มีความวา
พาภิกษุผูถูกยกวัตรนั้น ไปนอกสีมา ใหแสดงอาบัติแลว เรียกเขาหมูดวยกรรม
วาจา.
สองบทวา ตาวเทว อุโปสโถ มีความวา พึงทําสามัคคีอุโบสถ
ตามนัยที่กลาวแลวในอุโปสถขันธกะในวันนั้นทีเดียว.
หลายบทวา อมูลา มูล คนฺตฺวา มีความวา ไมออกจากมูลไป
หามูล อธิบายวา ไมวินิจฉัยวัตถุนั้น.
ขอวา อย วุจฺจติ อุปาลี สงฺฆสามัคฺคี อตฺถาเปตา พฺยฺชนุเปตา มีความวา สังฆสามัคคีนี้ ปราศจากอรรถ แตอาศัยเพียงพยัญชนะวา
สังฆสามัคคดี นี.้
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อรรถแหงคาถา
สองบทวา สงฺฆสฺส กิจฺเจสุ มีความวา เมื่อกิจทีจะพึงกระทํา เกิด
ขึ้นแกสงฆ.
บทวา มนฺตนาสุ ไดแก เมื่อการปรึกษาวินัย.
สองบทวา อตฺเถสุ ชาเตสุ ไดแก เมื่อเนื้อความแหงวินัยเกิดขึ้น.
บทวา วินิจฺฉเยสุ ไดแก ครั้นวินิจฉัยอรรถเหลานั้นแล.
บทวา มหตฺถิโก ไดแก ผูมีอุปการะมาก.
บทวา ปคฺคหารโห ไดแก สมควรเพื่อยกยอง.
บาทคาถาวา อนานุวชฺโช ปเมน สีลโต มีความวา ใน
ชั้นตน ทีเดียว ใคร ๆ ก็ติเตียนไมไดโดยศีลกอน.
บทวา อเวกฺขิตาจาโร คือ ผูมอี าจาระอันคนพิจารณาแลว ไดแก
ผูมีอาจาระอันตนคอยตรวจตราแลว โดยนัยเปนตนวา มีปกติ ทําความรูสึก
ตัว ในเมื่อมองดู ในเมื่อเหลียวแล.
สวนในอรรถกถาทั้งหลายแกวา ผูมีอาจาระไมปกปด คือผูระวังตัวดี.
บทวา วิสยฺห ไดแก องอาจ.
สองบทวา อนุยฺยุตฺต ภณ คือ เมื่อพูด ไมนอกเหตุอันควรคือ
ไมเขากัน.
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวา จริงอยู บุคคลนั้น ยอมพูดไมนอก
เหตุอันควร, คือไมพูดปราศจากเหตุดวยความริษยา หรือดวยอํานาจความ
ลําเอียง เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ไมยังประโยชนใหเสีย. ฝายบุคคลผูพูดดวย
ความริษยา หรือดวยอํานาจความลําเอียง ชื่อวายอมยังประโยชนใหเสีย
บุคคลนั้นไปในบริษัทยอมประหมาและสะทกสะทาน, บุคคลใด ไมเปนผูเชน
นี้, บุคคลนี้สมควรเพื่อยกยอง.
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คาถาวา ตเถว ปฺห พึงทราบใหชัดอีกสักหนอย, เนื้อความแหง
คาถานั้น บุคคลผูพูดไมนอกเหตุอันสมควร ยอมไมยังประโยชนใหเสียฉันใด
เขาเปนผูถูกถามปญหา ในทามกลางบริษัท ยอมไมเปนผูเกอ ก็ฉันนั้นนั่นแล.
จริงอยู ผูใด ไมรอู รรถ ผูนั้น ยอมนิ่งอัน, ผูใด ไมอาจเพื่อตอบ
ผูนั้น ยอมเปนผูเกอ. ฝายผูใด รูอรรถดวย อาจเพื่อตอบดวย ผูนั้น ยอม
ไมนิ่งอัน ไมเปนผูเกอ.
บทวา กาลาคต มีความวา เหมาะในกาลที่สมควรกลาว.
บทวา พฺยากรณารห ความวา ชื่อวาเปนพยากรณที่สมควร เพราะ
เขากับใจความแหงปญหา.
บทวา วโจ ไดแก เมื่อพูด อธิบายวา เมือ่ กลาวถอยคําเห็นปาน
นั้น.
บทวา รฺเชติ ไดแก ยอมใหพอใจ.
บทวา วิฺูปริส ความวา ยังบริษัทแหงวิญูชนทั้งหลาย.
สองบทวา อาเจรกมฺหิ จ สเก มีความวา เปนผูแกลวกลา ใน
วาทะแหงอาจารยของตน.
สองบทวา อล ปเมตุ มีความวา เปนผูสามารถเพื่อพิจารณา คือ
เพื่อชั่งดูเหตุนั้น ๆ ดวยปญญา.
สองบทวา ปคุโณ มีความวา ผูไดทําความสั่งสมไว คือ ไดความ
ชองเสพจนคุน.
บทวา กเถตเว ไดแก ในคําที่จะพึงกลาว.
บทวา วิรทฺธโกวิโท ไดแก ผูฉ ลาด คือรูทัน ในเหตุอันพิรุธ.
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คาถาวา ปจฺจตฺถิกา เยน วชนฺติ นี้ พระผูม ีพระภาคตรัส เพื่อ
แสดงคําที่จะพึงกลาว ซึ่งเปนที่ชํานาญ. จริงอยู ในคาถามี้ มีเนื้อความดังนี้:ดวยถอยคําเชนใด อันตนกลาวแลว ขาศึกทั้งหลาย ยอมถึงความถูก
ปราบ, และมหาชนยอมถึงความยินยอม, อธิบายวา ถึงความตกลงตามคํา
ประกาศ.
จริงอยูบุคคลนี้ เมื่อกลาว ชือ่ วายอมไมลบลางลัทธิเปนที่เชื่อถือของ
ตน คือวาทะแหงอาจารยตน.
อธิกรณเกิดขึ้น เพราะเรื่องใด, เมื่อแกปญหา สมควรแกเรื่องนั้น
คือไมทําความขัดขวาง แกเรื่องนั้น ชื่อวาเปนผูชํานาญในคําที่จะพึงกลาวเชน
นั้น.
สองบทวา ทูเตยฺยกมฺเมสุ อล มีความวา ชื่อวาผูสามารถในกรรม
เนื่องดวยทูตของสงฆเพราะเปนผูประกอบดวยองคแหงทูต ๘ ประการ ชือ่
วาผูยอมรับ เพราะอรรถวา รับดวยดี คือ โดยงาย.
มีคําอธิบายดังนี้วา ภิกษุทั้งหลาอยูอมรับดวยดี ซึ่งสักการะอันเขาพึง
นํามาคํานับคือบิณฑาหารอันชื่อวา ขอคํานับ ชื่อฉันใด. บุคคลนี้ ยอมเปน
ผูยอมรับในกิจทั้งหลายของสงฆ ดวยน้ําใจอันมีปติและโสมนัสเปนแท ขอนี้ก็
ฉันนั้น, ความวา เปนผูรับชวยกิจนัน้ ในบรรดากิจของสงฆ.
สองบทวา กร วโจ มีความวา เมื่อทําหนาที่เจรจา.
สองบทวา น เตน มฺติ มีความวา ยอมไมประพฤติถือตัว.
และเยอหยิ่งวา เราทํา. เราชวยภาระสงฆ เพราะการทําหนาที่เจรจาอันนั้น.
บทวา อาปชฺชติ ยาวตเกสุ มีความวา เมื่อจะตองอาบัติยอม
ตองในวัตถุมีประมาณเทาใด.
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สามบทวา โหติ ยถา จ วุฏิติ มีความวา และความออก
อาบัตินั้น ยอมมีดวยประการใด.
สองบทวา เอเต วิภงฺคา มีความวา ยอมตองในวัตถุเหลาใดและ
ความออกยอมมีดวยประการใด, วิภังคทั้งสองเหลานี้ของภิกษุนั้น ซึ่งสองเนื้อ
ความเหลานี้ มาดีแลว คือมาถูกตองแลว.
บาทคาถาวา อปตฺติวุฏานปทสิส โกวิโท คือ ผูฉลาดในเหตุ
แหงการออกอาบัติ.
สองบทวา ยานิ จาจร มีความ อนึ่ง เมื่อประพฤติซึ่งกรรมมี
ความกอความบาดหมางเปนตน เหลาใด จึงถึงความถูกขับออกดวยอํานาจ
ตัชชนียกรรมเปนอาทิ
บาทคาถาวา โอสารณ ต วุสิตสฺส ชนฺตุโน มีความวา เมื่อ
บุคคลอยูจบพรตนั้นแลว, การเรียกเขาหมูอันใด สงฆพึงทําให, ยอมรูการ
เรียกเขาหมูแมนั้น.
คําที่เหลือในบททั้งปวง ตื้นทั้งนั้น ฉะนี้แล.
อรรถกถาโกสัมพิขันธกะ จบ.
อรรถกถามหาวรรค ในอรรถกถา ชื่อสมันตปาสาทิกา
จบบริบูรณดวยประการฉะนี้
อนึ่ง วรรณนานี้ ไมมีอุปทวะ จบบริบูรณแลวฉันใด ขอปวงชน
จงถึงความสงบ หาอุปทวะมิได ฉันนั้นแล.
๑
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