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                                        พระวินยัปฎก   
                                                เลม ๕   
                                มหาวรรค ภาค ๒   
        ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   
                                        จัมมขันธกะ   
                เศรษฐีบุตรโสณโกฬิวิสะเขาเฝาพระเจาพิมพิสาร   
        [๑] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพทุธเจาประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ เขตพระนคร   
ราชคฤห. คร้ังนั้น พระเจาพมิพิสารจอมเสนามาคธราช เสวยราชสมบัติเปนอิสราธิบดี ใน   
หมูบานแปดหม่ืนตําบล  ก็สมัยนั้น ในเมืองจัมปา มีเศรษฐีบุตรช่ือโสณโกฬิวิสโคตร เปน   
สุขุมาลชาติ ท่ีฝาเทาท้ังสองของเขามีขนงอกข้ึน คราวหนึ่ง พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช   
มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ใหราษฎรในตําบลแปดหม่ืนนัน้ประชุมกันแลวทรงสงทูตไปใน   
สํานักเศรษฐีบุตรโสณโกฬิวสิะ ดุจมีพระราชกรณียกิจสักอยางหนึ่ง ดวยพระบรมราชโองการวา   
เจาโสณะจงมา เราปรารถนาใหเจาโสณะมา จึงมารดาบิดาของเศรษฐีบุตรโสณโกฬิวสิะไดพูด   
ตักเตือนเศรษฐีบุตรนั้นวา พอโสณะ พระเจาอยูหวัมีพระราชประสงคจะทอดพระเนตรเทาท้ังสอง   
ของเจา ระวังหนอยพอโสณะ เจาอยาเหยียดเทาท้ังสองไปทางท่ีพระเจาอยูหวัประทับอยู จง   
นั่งขัดสมาธิตรงพระพักตรของพระองค เม่ือเจานั่งแลว พระเจาอยูหัว จกัทอดพระเนตรเทา   
ท้ังสองได คร้ังน้ัน ชนบริวารท้ังหลายไดนาํเศรษฐีบุตรโสณโกฬิวิสะไปดวยคานหาม ลําดับนั้น   
เศรษฐีบุตรโสณโกฬิวิสะไดเขาเฝาพระเจาพิมพิสาร จอมเสนามาคธราชถวายบังคมแลวนั่งขัดสมาธิ   
ตรงพระพักตรของทาวเธอ ทาวเธอไดทอดพระเนตรเห็นโลมชาติท่ีฝาเทาท้ังสองของเขา แลว   
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ทรงอนุศาสนประชาราษฎรในตําบลแปดหม่ืนนั้น ในประโยชนปจจบัุน ทรงสงไปดวยพระบรม-   
ราโชวาทวา ดกูรพนาย เจาท้ังหลายอันเราส่ังสอนแลวในประโยชนปจจุบัน เจาท้ังหลาย จงไป   
เฝาพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคของเราพระองคนั้นจักทรงส่ังสอนเจาท้ังหลาย ในประโยชน   
ภายหนา คร้ังนั้น พวกเขาพากันไปทางภูเขาคิชฌกูฏ.   
                        พระสาคตเถระแสดงอิทธิปาฏิหาริย   
        ก็สมัยนัน้ ทานพระสาคตะเปนอุปฏฐากของพระผูมีพระภาค จึงพวกเขาพากันเขาไปหา   
ทานพระสาคตะ แลวไดกราบเรียนวา ทานขอรับ  ประชาชนชาวตําบลแปดหม่ืนนี้ เขามาในท่ีนี้   
เพื่อเฝาพระผูมีพระภาค ขอประทานโอกาสขอรับ ขอพวกขาพเจาพึงไดเฝาพระผูมีพระภาค   
ทานพระสาคตะบอกวา ถาเชนนั้น พวกทานจงอยู ณ ท่ีนี้สักครูหนึ่งกอน จนกวาอาตมาจะ   
กราบทูลพระผูมีพระภาคใหทรงทราบ ดังนี้ และเม่ือพวกเขากาํลังเพงมองอยูขางหนา ทาน   
พระสาคตะดําลงไปในแผนหินอัฒจนัทรผุดข้ึนตรงพระพักตรของพระผูมีพระภาค แลวไดกราบทูล   
คํานี้กะพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา ประชาชนชาวตําบลแปดหม่ืนนี้พากันเขามา ณ ท่ีนี้   
เพื่อเฝาพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคยอมทรงทราบกาลอันควรในบัดนี้ พระพุทธเจาขา   
พระผูมีพระภาครับส่ังวา ดูกรสาคตะ ถากระนั้นเธอจงปูลาดอาสนะ ณ รมเงาหลังวิหาร ทาน   
พระสาคตะทูลสนองพระพทุธดํารัสวา ทราบเกลาฯ แลว พระพุทธเจาขา แลวถือต่ังดําลงไปตรง   
พระพักตรของพระผูมีพระภาค เม่ือประชาชนชาวตําบลแปดหม่ืนนั้นกําลังเพงมองอยูตรงหนา   
จึงผุดข้ึนลากแผนหินอัฒจนัทรแลวปูลาดอาสนะในรมเงาหลังพระวหิาร.   
                        เสด็จออกใหประชาชนเขาเฝา   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากพระวิหาร แลวประทับนั่งเหนือพระพุทธอาสน   
ท่ีจัดไว ณ รมเงาหลังพระวหิาร จึงประชาชนชาวตําบลแปดหม่ืนนั้นเขาเฝาพระผูมีพระภาค แลว   
ถวายบังคมนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง และพวกเขาพากันสนใจแตทานพระสาคตะเทานั้น หาได   
สนใจตอพระผูมีพระภาค ไมทันทีนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบความปริวิตกแหงใจของพวกเขา   
ดวยพระทัยแลว จึงตรัสเรียกทานพระสาคตะมารับส่ังวา ดูกรสาคต ถากระนั้น เธอจงแสดง   
อิทธิปาฏิหาริย ซ่ึงเปนธรรมอันยวดยิ่งของมนุษย ใหยิ่งข้ึนไปอีก   
        ทานพระสาคตะทูลรับสนองพระพุทธาณัติวา อยางนั้น พระพุทธเจาขา แลวเหาะข้ึนสู   
เวหาส เดินบาง ยืนบาง นั่งบาง  สําเร็จการนอนบาง บังหวนควนับาง โพลงไฟบาง    
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หายตัวบาง ในอากาศกลางหาว คร้ันแสดงอิทธิปฏิหาริยอันเปนธรรมยวดยิ่งของมนษุยหลายอยาง   
ในอากาศกลางหาว แลวลงมาซบศีรษะลงท่ีพระยุคลบาทของพระผูมีพระภาค แลวไดกราบทูล   
พระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา พระผูมีพระภาคเปนพระศาสดาของขาพระพุทธเจา ขา   
พระพุทธเจาเปนสาวกพระพุทธเจาขา พระผูมีพระภาคเปนพระศาสดาของขาพระพทุธเจา  ขา   
พระพุทธเจาเปนสาวก ดังนี ้จึงประชาชนตําบลแปดหม่ืนนั้นพดูสรรเสริญวา ชาวเราผูเจริญ   
อัศจรรยนัก ประหลาดแท เพียงแตพระสาวกยังมีฤทธ์ิมากถึงเพียงนี้ ยังมีอานุภาพมากถึงเพียงนี้   
พระศาสดาตองอัศจรรยแน ดังนี้ แลวพากนัสนใจตอพระผูมีพระภาคเทานั้น หาสนใจตอทาน   
พระสาคตะไม   
                        ทรงแสดงอนุปุพพิกถาและจตุราริยสัจ   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาค ทรงทราบความปริวิตกแหงใจของพวกเขาดวยพระทัย แลว   
ทรงแสดงอนุปุพพิกถา คือ ทรงประกาศ ทานกถา ศีลกถา  สัคคกถาโทษ ความตํ่าทราม   
ความเศราหมองของกามท้ังหลาย  และอานิสงสในความออกบรรพชา เม่ือพระองคทรงทราบวา   
พวกเขามีจิตสงบ มีจิตออน มีจิตปลอดจากนิวรณ มีจิตเบิกบาน มีจิตผองใสแลว  จึงทรง   
ประกาศพระธรรมเทศนาท่ีพระพุทธเจาท้ังหลายทรงยกข้ึนแสดงดวยพระองคเอง คือ ทุกข สมุทัย   
นิโรธ มรรค ดวงตาเหน็ธรรม ปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน ไดเกดิแกพวกเขา ณ ท่ีนั่ง   
นั้นเองวา ส่ิงใดส่ิงหนึ่งมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา ส่ิงนั้นท้ังหมดมีความดับเปนธรรมดา ดุจผา   
ท่ีสะอาด ปราศจากมลทินควรไดรับน้ํายอมเปนอยางดี ฉะนั้น พวกเขาไดเหน็ธรรมแลว ได   
บรรลุธรรมแลว ไดรูธรรมแจมแจงแลว มีธรรมอันหยั่งลงแลว ขามความสงสัยไดแลว   
ปราศจากถอยคําแสดงความสงสัย ถึงความเปนผูแกลวกลา ไมตองเช่ือผูอ่ืน ในคําสอนของ   
พระศาสดา ไดกราบทูลคํานี้ตอพระผูมีพระภาควา ภาษติของพระองคแจมแจงนัก พระพุทธเจาขา   
ภาษิตของพระองคไพเราะนกั พระพุทธเจาขา พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย   
เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ํา เปดของท่ีปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีป   
ในท่ีมืดดวยต้ังใจวา คนมีจักษุจักเห็นรูป ดงันี้ ขาพระพุทธเจาเหลานี้ ขอถึงพระผูมีพระภาค   
พระธรรม และพระภิกษุสงฆวา เปนสรณะ ขอพระองคจงทรงจําพวกขาพระพุทธเจาวา เปน   
อุบาสกผูมอบชีวิตถึงสรณะ จําเดิมแตวันนีเ้ปนตนไป.    
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                        เศรษฐีบุตรโสณโกฬิวิสะออกบวช   
        [๒] คร้ังน้ัน เศรษฐีบุตรโสณโกฬิวิสะไดมีความปริวิตก ดังนี้วา ดวยวิธีอยางไรๆ   
เราจึงจะรูท่ัวถึงธรรมท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว อันบุคคลท่ียังครองเรือนอยู จะประพฤติ   
พรหมจรรยนีใ้หบริบูรณโดยสวนเดียว ใหบริสุทธ์ิโดยสวนเดยีว ดุจสังขท่ีขัดแลว ทําไมไดงาย   
ไฉนหนอ เราพึงปลงผมและหนวด ครองผากาสายะ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต คร้ัน   
ประชาชนเหลานั้นช่ืนชมยินดี ภาษิตของพระผูมีพระภาคแลว ลุกจากท่ีนั่งถวายบังคมพระผูมี   
พระภาค ทําประทักษณิหลีกไปแลว หลังจากประชาชนพวกน้ันหลีกไปแลวไมนานนัก เขาได   
เขาเฝาพระผูมีพระภาค ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง   
        เศรษฐีบุตรโสณโกฬิวสิะนั่งเฝาอยู ณ ท่ีนั้นแล ไดกราบทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาควา   
พระพุทธเจาขา ดวยวิธีอยางไรๆ ขาพระพทุธเจาจึงจะรูท่ัวถึงธรรมท่ีพระองคทรงแสดงแลว   
อันบุคคลท่ียังครองเรือนอยูจะประพฤติพรหมจรรยนี้ ใหบริสุทธ์ิโดยสวนเดยีว ดุจสังขท่ีขัดแลว   
ทําไมไดงาย ขาพระพุทธเจาปรารถนาจะปลงผมและหนวดครองผากาสายะออกจากเรือนบวชเปน   
บรรพชิต ขอพระองคทรงพระกรุณาโปรดใหขาพระพุทธเจาบวชเถิด พระพุทธเจาขา เศรษฐีบุตร   
โสณโกฬวิิสะไดรับบรรพชา อุปสมบทในพุทธสํานักแลว ก็แลทานพระโสณะอุปสมบทแลว   
ไมนาน ไดพํานักอยู ณ ปาสีตวันทานปรารภความเพียรเกนิขนาด เดนิจงกรมจนเทาท้ัง ๒ แตก   
สถานท่ีเดินจงกรมเปอนโลหติ ดุจสถานท่ีฆาโค ฉะนั้น.   
        คร้ังนั้น ทานพระโสณะไปในท่ีสงัดหลีกเรนอยู ไดมีความปริวิตกแหงจิตเกดิข้ึนอยางนี้   
วา บรรดาพระสาวกของพระผูมีพระภาค ท่ีปรารภความเพียรอยู เราก็เปนรูปหนึ่ง แตไฉน   
จิตของเราจึงยงัไมหลุดพนจากอาสวะท้ังหลาย เพราะไมถือม่ันเลา สมบัติในตระกูลของเราก็ยัง   
มีอยู เราอาจบริโภคสมบัติและบําเพ็ญกุศล ถากระไร เราพึงสึกเปนคฤหัสถแลวบริโภคสมบัติ   
และบําเพ็ญกุศล คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบความปริวิตกแหงจิตของทานดวยพระทัยแลว   
จึงทรงอันตรธานท่ีคิชฌกูฏบรรพต มาปรากฏพระองค ณ ปาสีตวัน เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลัง   
เหยยีดแขนท่ีคู หรือคูแขนท่ีเหยยีด ฉะนั้น คราวนั้น พระองคพรอมดวยภิกษเุปนอันมาก   
เสด็จเท่ียวจาริกตามเสนาสนะ ไดเสดจ็เขาไปทางสถานท่ีเดินจงกรมของทานพระโสณะ ไดทอด   
พระเนตรเห็นสถานท่ีเดินจงกรมเปอนโลหติ คร้ันแลวจึงตรัสเรียกภกิษท้ัุงหลายมารับส่ังถามวา   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย สถานท่ีเดินจงกรมแหงนี้ของใครหนอ เปอนโลหิต เหมือนสถานท่ีฆาโค  
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        ภิกษุท้ังหลาย กราบทูลวา ทานพระโสณะปรารภความเพียรเกินขนาด เดนิจงกรมจน   
เทาท้ัง ๒ แตก สถานท่ีเดินจงกรมแหงนี้ของทานจึงเปอนโลหิต ดุจสถานท่ีฆาโค ฉะนั้น   
พระพุทธเจาขา.   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคไดเสด็จเขาไปทางท่ีอยูของทานพระโสณะ คร้ันแลวประทับ   
นั่งเหนือพุทธอาสนท่ีจัดไวถวาย แมทานพระโสณะก็ถวายบังคมพระผูมีพระภาค แลวนั่งเฝาอยู.   
                        ตั้งความเพยีรสม่ําเสมอเทียบเสียงพิณ   
        พระผูมีพระภาคไดตรัสถามทานพระโสณะผูนั่งเฝาอยูวา ดกูรโสณะ เธอไปในท่ีสงัด   
หลีกเรนอยูไดมีความปรีวิตกแหงจิตเกิดข้ึน อยางนี้วา บรรดาพระสาวกของพระผูมีพระภาคท่ี   
ปรารภความเพียรอยู เราก็เปนรูปหนึ่ง แตไฉน จิตของเราจึงยังไมหลุดพนจากอาสวะท้ังหลาย   
เพราะไมถือม่ันเลา สมบัติในตระกูลของเราก็ยังมีอยู เราอาจบริโภคสมบัติและบําเพญ็กุศล   
ถากระไร เราพึงสึกเปนคฤหัสถ แลวบริโภคสมบัติและบําเพ็ญกุศล ดงันี้ มิใชหรือ?   
        ทานพระโสณะทูลรับวา อยางนั้น พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรโสณะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เม่ือคร้ังเธอยังเปนคฤหัสถ เธอ   
ฉลาดในเสียงสายพิณ มิใชหรือ?   
        โส. อยางนั้น พระพทุธเจาขา.   
        ภ. ดูกรโสณะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน คราวใดสายพิณของเธอตึงเกินไป   
คราวนั้นพณิของเธอมีเสียงหรือใชการไดบางไหม?   
        โส. หาเปนเชนนัน้ไม พระพุทธเจาขา.   
        ภ. ดูกรโสณะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน คราวใดสายพิณของเธอหยอนเกิน   
ไป คราวนั้นพณิของเธอมีเสียงหรือใชการไดบางไหม?   
        โส. หาเปนเชนนัน้ไม พระพุทธเจาขา.   
        ภ. ดูกรโสณะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน คราวใดสายพิณของเธอไมตึงนัก   
ไมหยอนนัก ตั้งอยูในคุณภาพสม่ําเสมอ คราวนั้น พณิของเธอมีเสียงหรือใชการไดบางไหม?   
        โส. เปนอยางนั้น พระพุทธเจาขา.   
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        ภ. ดูกรโสณะ เหมือนกนันั่นแล ความเพียรท่ีปรารภเกินไปนกั ยอมเปนไปเพื่อความ   
ฟุงซาน ความเพียรท่ียอหยอนนัก กเ็ปนไปเพื่อเกยีจคราน เพราะเหตุนั้นแล เธอจงต้ังความเพยีร   
แตพอเหมาะ จงทราบขอท่ีอินทรียท้ังหลายเสมอกัน และจงถือนิมิตในความสมํ่าเสมอนั้น   
        ทานพระโสณะทูลรับสนองพระพุทธพจนวา จะปฏิบัติตามพระพทุธโอวาทอยางนั้น   
พระพุทธเจาขา คร้ันพระผูมีพระภาคทรงส่ังสอนทานพระโสณะดวยพระโอวาทขอนีแ้ลว ทรง   
อันตธานท่ีปาสีตวันตอหนาทานพระโสณะ แลวมาปรากฏพระองค ณ คิชฌกูฏบรรพต เปรียบ   
เหมือนบุรุษมีกําลัง เหยยีดแขนท่ีคู หรือคูแขนท่ีเหยียด ฉะนั้น.   
                        พระโสณะสําเร็จพระอรหัตผล   
        คร้ันกาลตอมา ทานพระโสณะไดตั้งความเพียรแตพอเหมาะ ทราบขอท่ีอินทรียท้ังหลาย   
เสมอกัน และไดถือนิมิตในความสมํ่าเสมอ คร้ันแลวไดหลีกออกอยูแตผูเดียว ไมประมาท   
มีเพียร มีตนสงไป ไมนานเทาไรนัก ไดทําใหแจงซ่ึงคุณพิเศษอันยอดเยี่ยม เปนท่ีสุด   
พรหมจรรย ท่ีกุลบุตรท้ังหลายออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองประสงค ดวยปญญา   
อันยิ่งดวยตนเองในปจจุบันนี้แหละ เขาถึงอยูแลว ไดรูชัดแลววา ชาติส้ินแลว พรหมจรรย   
เราไดอยูจบแลว กิจท่ีควรทําไดทําเสร็จแลว กิจอ่ืนอีกเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี กแ็ลบรรดา   
พระอรหันตท้ังหลาย ทานพระโสณะไดเปนพระอรหนัตรูปหนึ่งแลว   
                        พรรณนาคุณของพระขีณาสพ   
        [๓] คร้ังนั้น ทานพระโสณะบรรลุพระอรหัตแลว ไดคิดวา ถากระไรเราพึงพยากรณ   
อรหัตผลในสํานักพระผูมีพระภาค แลวจึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถวายบังคมนั่งเฝาอยู คร้ันแลว   
ไดกราบทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาค วาดังนี:้-   
        พระพุทธเจาขา ภิกษุใด เปนพระอรหนัตมีอาสวะส้ินแลว อยูจบพรหมจรรยแลว   
มีกิจที่ควรทําไดทําเสร็จแลว ปลงภาระลงแลว มีประโยชนของตนไดถึงแลวโดยลําดบั มีกิเลส   
เคร่ืองประกอบสัตวไวในภพหมดส้ินแลว หลุดพนแลวเพราะรูชอบ ภกิษุนั้นยอมนอมใจ ไปสู   
เหตุ ๖ สถาน คือ   
        ๑. นอมใจไปสูบรรพชา   
        ๒. นอมใจไปสูความเงียบสงัด    
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        ๓. นอมใจไปสูความไมเบียดเบียน   
        ๔. นอมใจไปสูความส้ินอุปาทาน   
        ๕. นอมใจไปสูความส้ินตัณหา และ   
        ๖. นอมใจไปสูความไมหลงไหล   
        พระพุทธเจาขา ก็บางทีจะมีบางทานในพระธรรมวนิัยนี้สําคัญเหน็เชนนีว้า ทานผูนี้อาศัย   
คุณแตเพียงศรัทธาอยางเดียวเปนแน จึงนอมใจไปสูบรรพชา ดังนี้พระพุทธเจาขา ก็ขอนี้ไมพึง   
เห็นอยางนั้นเลย ภิกษุขีณาสพผูอยูจบพรหมจรรยแลว มีกิจที่ควรทําไดทําเสร็จแลว ไมเห็นวา   
ตนยังมีกจิท่ีจําจะตองทํา หรือจะตองกลับสะสมทํากิจท่ีไดทําแลว จึงนอมใจสูบรรพชา โดยท่ีตน   
ปราศจากราคะ เพราะส้ินราคะ จึงนอมใจไปสูบรรพชา โดยท่ีตนปราศจากโทสะ เพราะส้ินโทสะ   
จึงนอมใจไปสูบรรพชา โดยท่ีตนปราศจากโมหะ เพราะส้ินโมหะ   
        พระพุทธเจาขา ก็บางทีจะมีบางทานในพระธรรมวนิัยนี้ สําคัญเหน็เชนนีว้า ทานผูนี้   
ปรารถนาลาภสักการะและความสรรเสริญเปนแน จงึนอมใจไปในความเงียบสงัด ดังนี้ พระพุทธ-   
เจาขา ขอน้ีก็ไมพึงเห็นอยางนั้นเลย ภิกษุขีณาสพผูอยูจบพรหมจรรยแลว มีกิจท่ีควรทําได   
ทําเสร็จแลว ไมเห็นวาตนยังมีกิจท่ีจําจะตองทํา หรือจะตองกลับสะสมทํากิจท่ีไดทําแลว จึง   
นอมใจไปสูความเงียบสงัด โดยท่ีตนปราศจากราคะ เพราะส้ินราคะ จงึนอมใจไปสูความ   
เงียบสงัด โดยที่ตนปราศจากโทสะ เพราะส้ินโทสะ จึงนอมใจไปสูความเงียบสงัด โดยที่ตน   
ปราศจากโมหะ เพราะส้ินโมหะ   
        พระพุทธเจาขา ก็บางทีจะมีบางทานในพระธรรมวนิัยนี้ สําคัญเหน็เชนนีว้า ทานผูนี้   
เช่ือถือสีลัพพตปรามาส โดยความเปนแกนสารเปนแน จึงนอมใจไปสูความไมเบียดเบียน ดังนี้   
พระพุทธเจาขา ขอนี้ก็ไมพึงเห็นอยางนั้นเลย ภกิษุขีณาสพผูอยูจบพรหมจรรยแลว มีกิจที่ควร   
ทําไดทําเสร็จแลว ไมเห็นวาตนยังมีกจิท่ีจําจะตองทํา หรือจะตองกลับสะสมทํากิจท่ีไดทําแลว   
จึงนอมใจไปสูความไมเบียดเบียน โดยท่ีตนปราศจากราคะ เพราะส้ินราคะ  จึงนอมใจไปสูความ   
ไมเบียดเบียน โดยท่ีตนปราศจากโทสะ เพราะส้ินโทสะ จึงนอมใจไปสูความไมเบียดเบียน   
โดยท่ีตนปราศจากโมหะ เพราะส้ินโมหะ   
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        ... จึงนอมใจไปสูความส้ินอุปาทาน โดยท่ีตนปราศจากราคะ เพราะส้ินราคะ จึงนอมใจ   
ไปสูความส้ินอุปาทาน โดยที่ตนปราศจากโทสะ เพราะส้ินโทสะ จึงนอมใจไปสูความส้ินอุปาทาน   
โดยท่ีตนปราศจากโมหะ เพราะส้ินโมหะ   
        ... จึงนอมใจไปสูความส้ินตัณหา โดยท่ีตนปราศจากราคะ เพราะส้ินราคะ จึงนอมใจ   
ไปสูความส้ินตัณหา โดยท่ีตนปราศจากโทสะ เพราะส้ินโทสะ จึงนอมใจไปสูความส้ินตัณหา   
โดยท่ีตนปราศจากโมหะ เพราะส้ินโมหะ   
        ... จึงนอมใจไปสูความไมหลงใหล โดยท่ีตนปราศจากราคะ เพราะส้ินราคะ จึงนอมใจ   
ไปสูความไมหลงใหล โดยที่ตนปราศจากโทสะ เพราะส้ินโทสะ จึงนอมใจไปสูความไมหลงใหล   
โดยท่ีตนปราศจากโมหะ เพราะส้ินโมหะ   
        พระพุทธเจาขา แมหากรูปารมณท่ีหยาบ ซ่ึงจะพึงทราบชัดดวยจักษุ ผานมาสูคลองจักษุ   
ของภิกษุผูมีจติหลุดพนแลวโดยชอบอยางนี้ ก็ไมครอบงําจิตของภิกษนุั้นไดเลย จิตของภิกษนุั้น   
อันอารมณไมทําใหเจือตดิอยูได เปนธรรมชาติตั้งม่ันไมหวั่นไหว และภิกษนุั้นยอมพจิารณาเหน็   
ความเกิดและความดับของจตินั้น   
        แมหากสัททารมณท่ีหยาบ ซ่ึงจะพึงทราบชัดดวยโสต ....   
        แมหากคันธารมณท่ีหยาบ ซ่ึงจะพึงทราบชัดดวยฆานะ ....   
        แมหากรสารมณท่ีหยาบ ซ่ึงจะพึงทราบชัดดวยชิวหา ....   
        แมหากโผฏฐัพพารมณท่ีหยาบ ซ่ึงจะพึงทราบชัดดวยกาย ....   
        แมหากธรรมารมณท่ีหยาบ ซ่ึงจะพึงทราบชัดดวยมโน ผานมาสูคลองใจของภกิษุผูมี   
จิตหลุดพนแลวโดยชอบอยางนี้ ก็ไมครอบงําจิตของภิกษนุั้นไดเลย จิตของภิกษนุั้นอันอารมณ   
ไมทําใหเจือติดอยูได เปนธรรมชาติตั้งม่ันไมหวัน่ไหว และภิกษุนั้นยอมพิจารณาเห็นความเกิด   
และความดับของจิตนั้น   
        พระพุทธเจาขา ภูเขาลวนแลวดวยศิลา ไมมีชอง ไมมีโพรง เปนแทงทึบอันเดียวกัน   
แมหากลมฝนอยางแรง พัดมาแตทิศตะวันออก ก็ยังภูเขานั้นใหหวั่นไหวสะเทือนสะทาน   
ไมไดเลย  
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        แมหากลมฝนอยางแรง พัดมาแตทิศตะวันตก ....   
        แมหากลมฝนอยางแรง พัดมาแตทิศเหนือ ....   
        แมหากลมฝนอยางแรง พัดมาแตทิศใต ก็ยังภูเขานั้นใหหวั่นไหว สะเทือนสะทาน   
ไมไดเลย แมฉันใด.   
        พระพุทธเจาขา แมหากรูปารมณท่ีหยาบ ซ่ึงจะพึงทราบชัดดวยจักษุ ผานมาสูคลองจักษุ   
ของภิกษุผูมีจติหลุดพนแลวโดยชอบอยางนี้ ก็ยอมไมครอบงําจิตของภกิษุนั้นไดเลย จิตของ   
ภิกษนุั้นอันอารมณไมทําใหเจือติดอยูได เปนธรรมชาติตั้งม่ันไมหวั่นไหว และภิกษุนั้นยอม   
พิจารณาเห็นความเกดิและความดับของจิตนั้น.   
        แมหากสัททารมณท่ีหยาบ ซ่ึงจะพึงทราบชัดดวยโสต ....   
        แมหากคันธารมณท่ีหยาบ ซ่ึงจะพึงทราบดวยฆานะ ....   
        แมหากรสารมณท่ีหยาบ ซ่ึงจะพึงทราบดวยชิวหา ....   
        แมหากโผฏฐัพพารมณท่ีหยาบ ซ่ึงจะพึงทราบชัดดวยกาย ....   
        แมหากธรรมารมณท่ีหยาบ ซ่ึงจะพึงทราบชัดดวยมโน ผานมาสูคลองใจของภกิษุผูมีจิต   
หลุดพนแลวโดยชอบอยางนี ้ก็ไมครอบงําจิตของภิกษุนัน้ไดเลย จิตของภิกษนุั้นอันอารมณ   
ไมทําใหเจือติดอยูได เปนธรรมชาติตั้งม่ันไมหวัน่ไหว และภิกษุนั้นยอมพิจารณาเห็นความเกิด   
และความดับของจิตนั้น ฉันนั้นเหมือนกันแล.   
                                        นิคมคาถา   
        [๔] ภิกษนุอมไปสูบรรพชา ๑ ผูนอมไปสูความเงียบสงัด   
        แหงใจ ๑ ผูนอมไปสูความไมเบียดเบียน ๑ ผูนอมไปสู   
        ความส้ินอุปาทาน ๑ ผูนอมไปสูความส้ินตัณหา ๑ ผูนอม   
        ไปสูความไมหลงไหลแหงใจ ๑ ยอมมีจิตหลุดพนโดย   
        ชอบ เพราะเหน็ความเกดิ และความดบัแหงอายตนะ   
        ภิกษุมีจิตหลุดพนแลวโดยชอบ มีจิตสงบน้ัน ไมตองกลับ   
        สะสมทํากิจท่ีไดทําแลว กิจท่ีจําจะตองทําก็ไมมี เปรียบ   
        เหมือนภูเขาท่ีลวนแลวดวยศิลาเปนแทงทึบอันเดียวกัน    
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        ยอมไมสะเทือนดวยลม ฉันใด รูป เสียง กล่ิน รส   
        ผัสสะ และธรรมารมณ ท้ังท่ีนาปรารถนา และไมนา   
        ปรารถนาท้ังส้ิน ยอมทําทานผูคงท่ีใหหวั่นไหวไมได ฉัน   
        นั้น จิตของทานต้ังม่ัน หลุดพนแลว ทานยอมพิจารณา   
        เห็นความเกิด และความดับของจิตนัน้ดวย.   
                                ทรงอนุญาตรองเทา   
        [๕] ลําดบันั้น พระผูมีพระภาค รับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดวยวิธีอยางนี้แล   
ภิกษุท้ังหลาย ท่ีพวกกุลบุตรพยากรณอรหตักลาวแตเนื้อความ และไมนอมเขาไปหาตน ก็แตวา   
โมฆบุรุษบางจําพวกในธรรมวินัยนี้พยากรณอรหัต ทําทีเหมือนเปนของสนุก ภายหลังตองทุกข   
เดือดรอน ดังนี้. ตอแตนัน้พระองครับส่ังกะทานพระโสณะวา ดกูรโสณะ เธอเปนสุขุมาลชาติ   
เราอนุญาตรองเทาช้ันเดยีวแกเธอ.   
        ทานพระโสณะกราบทูลวา ขาพระพทุธเจาละเงินประมาณ ๘๐ เลมเกวยีน และละกองพล   
กอปรดวยชาง ๗ เชือก ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตแลว จักมีผูกลาวแกพระพุทธเจาวา   
โสณโกฬวิิสะละเงินประมาณ ๘๐ เลมเกวยีน และละกองพลกอปรดวยชาง ๗ เชือก ออกจาก   
เรือนบวชเปนบรรพชิตแลว เดี๋ยวนีย้ังของอยูในเร่ืองรองเทาช้ันเดยีว ถาพระผูมีพระภาคจักได   
ทรงอนุญาตแกพระภิกษุสงฆ แมขาพระพทุธเจาจักใชสอย ถาจักไมทรงอนุญาตแกพระภกิษุสงฆ   
แมขาพระพุทธเจาก็จักไมใชสอย พระพุทธเจาขา.   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ   
แรกเกดินั้น แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตรองเทาช้ันเดยีว ภิกษุ   
ไมพึงสวมรองเทา ๒ ช้ัน ไมพึงสวมรองเทา ๓ ช้ัน ไมพึงสวมรองเทาหลายช้ัน รูปใดสวม   
ตองอาบัติทุกกฏ.   
                        พระพุทธบัญญัติหามสวมรองเทาสีตางๆ   
        [๖] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียสวมรองเทาสีเขียวลวน .... สวมรองเทาสีเหลือง   
ลวน .... สวมรองเทาสีแดงลวน .... สวมรองเทาสีบานเย็นลวน .... สวมรองเทาสีดําลวน ....  สวมรองเทา   
สีแสดลวน .... สวมรองเทาสีชมพูลวน ชาวบานพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา เหมือนพวก   
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คฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุท้ังหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาค   
ทรงบัญญัติหามวา ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ภกิษไุมพึงสวมรองเทาสีเขียวลวน ไมพึงสวมรองเทา   
สีเหลืองลวน ไมพึงสวมรองเทาสีแดงลวน ไมพึงสวมรองเทาสีบานเย็นลวน ไมพึงสวมรองเทา   
สีดําลวน ไมพงึสวมรองเทาสีแสดลวน ไมพึงสวมรองเทาสีชมพูลวน รูปใดสวม ตองอาบัติ   
ทุกกฏ.   
                พระพุทธบัญญัติหามสวมรองเทามีหูไมสมควร   
        สมัยตอมา พระฉัพพัคคียสวมรองเทามีหูสีเขียว .... สวมรองเทามีหูสีเหลือง .... สวมรองเทา   
มีหูสีแดง .... สวมรองเทามีหูสีบานเยน็ .... สวมรองเทามีหูสีดํา .... สวมรองเทามีหูสีแสด .... สวมรองเทา   
มีหูสีชมพู ชาวบานพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม   
ภิกษุท้ังหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาค ทรงบัญญัติหามวา ดกูรภกิษุ   
ท้ังหลาย ภกิษไุมพึงสวมรองเทามีหูสีเขียว ไมพึงสวมรองเทามีหูสีเหลือง ไมพึงสวมรองเทา   
มีหูสีแดง ไมพงึสวมรองเทามีหูสีบานเยน็ ไมพึงสวมรองเทามีหูสีดํา ไมพึงสวมรองเทามีหู   
สีแสด ไมพึงสวมรองเทามีหสีูชมพู รูปใดสวม ตองอาบัตทุิกกฏ.   
                พระพุทธบัญญัติทรงหามสวมรองเทาบางชนิด   
        สมัยตอมา พระฉัพพัคคียสวมรองเทาติดแผนหนังหุมสน .... สวมรองเทาหุมแขง ....   
สวมรองเทาปกหลังเทา .... สวมรองเทายดันุน .... สวมรองเทามีหูลายคลายขนปกนกกระทา .... สวม   
รองเทาท่ีทําหูงอนมีสัณฐานดุจเขาแกะ .... สวมรองเทาท่ีทําหูงอนมีสัณฐานดุจเขาแพะ .... สวมรองเทา   
ท่ีทําประกอบหูงอนดุจหางแมลงปอง .... สวมรองเทาท่ีเยบ็ดวยปกนกยงู .... สวมรองเทาอันวิจิตร   
คนท้ังหลายเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุท้ังหลาย   
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาค ทรงบัญญัติหามวา ดกูรภกิษุท้ังหลาย   
ภิกษไุมพึงสวมรองเทาติดแผนหนังหุมสน ไมพึงสวมรองเทาหุมแขง ไมพึงสวมรองเทาปกหลังเทา   
ไมพึงสวมรองเทายัดนุน ไมพึงสวมรองเทามีหูลายคลายขนปกนกกระทา ไมพึงสวมรองเทา   
ท่ีทําหูงอนมีสัณฐานดจุเขาแกะ ไมพึงสวมรองเทาท่ีทําหูงอนมีสัณฐานดุจเขาแพะ ไมพึงสวม   
รองเทาท่ีทําประกอบหูงอนดุจหางแมลงปอง ไมพึงสวมรองเทาท่ีเย็บดวยขนปกนกยงู ไมพึงสวม   
รองเทาท่ีอันวจิิตร รูปใดสวม ตองอาบัติทุกกฏ.   
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                พระพุทธบัญญัติทรงหามสวมรองเทาขลิบหนัง   
        สมัยตอมา พระฉัพพัคคียสวมรองเทาขลิบดวยหนังราชสีห .... สวมรองเทาขลิบดวย   
หนังเสือโครง .... สวมรองเทาขลิบดวยหนังเสือเหลือง .... สวมรองเทาขลิบดวยหนังชะมด .... สวม   
รองเทาขลิบดวยหนังนาก .... สวมรองเทาขลิบดวยหนังแมว .... สวมรองเทาขลิบดวยหนังคาง .... สวม   
รองเทาขลิบดวยหนังนกเคา คนท้ังหลายเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา เหมือนพวกคฤหัสถ   
ผูบริโภคกาม ภิกษุท้ังหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาค ทรงบัญญัติ   
หามวา ดกูรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุไมพึงสวมรองเทาขลิบดวยหนังราชสีห ไมพึงสวมรองเทาขลิบดวย   
หนังเสือโครง ไมพึงสวมรองเทาขลิบดวยหนังเสือเหลือง ไมพึงสวมรองเทาขลิบดวยหนังชะมด   
ไมพึงสวมรองเทาขลิบดวยหนังนาก ไมพึงสวมรองเทาขลิบดวยหนังแมว ไมพึงสวมรองเทา   
ขลิบดวยหนังคาง ไมพึงสวมรองเทาขลิบดวยหนังนกเคา รูปใดสวม ตองอาบัติทุกกฏ.   
                        ทรงอนุญาตรองเทาหลายช้ันท่ีใชแลว   
        [๗] คร้ังนั้น เวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงอันตรวาสกแลว ทรงถือบาตรจีวร   
เสด็จพระพุทธดําเนินเขาไปบิณฑบาตในพระนครราชคฤห มีภิกษุรูปหนึ่งเปนปจฉาสมณะ แตภิกษุ   
รูปนั้นเดินเขยกตามพระผูมีพระภาคไปเบ้ืองพระปฤษฎางค อุบาสกคนหน่ึงสวมรองเทาหลายช้ัน   
ไดเหน็พระผูมีพระภาคกําลังเสด็จพระพุทธดําเนินมาแตไกลเทียว คร้ันแลวจึงถอดรองเทา เขาไป   
เฝาพระผูมีพระภาค ถวายบังคมแลวเขาไปหาภิกษุรูปนั้น อภิวาทแลวจงึไดถามวา เพราะอะไร   
พระผูเปนเจาจงึเดินเขยก ขอรับ?   
        ภิกษุรูปน้ันตอบวา เพราะเทาท้ังสองของอาตมาแตก จะ.   
        อุ. นิมนตพระผูเปนเจารับรองเทา ขอรับ.   
        ภิ. อยาเลย ทาน เพราะผูมีพระภาคทรงหามรองเทาหลายช้ัน.   
        พระผูมีพระภาครับส่ังวา เธอรับรองเทานั้นได ภิกษ.ุ   
        คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ   
แรกเกดินั้น แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตรองเทาหลายช้ันท่ี   
ใชแลว ดูกรภกิษุท้ังหลาย รองเทาหลายช้ันท่ีใหม ภิกษไุมพึงสวม รูปใดสวม ตองอาบัติทุกกฏ.   
                        หามสวมรองเทาในท่ีบางแหง   
        [๘] ก็โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคมิไดทรงฉลองพระบาทเสด็จพระดําเนนิอยูในท่ีแจง   
ภิกษเุถระท้ังหลายทราบวา พระศาสดามิไดทรงฉลองพระบาทเสด็จพระพุทธดําเนินอยู ดังนี้    
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จึงเดินไมสวมรองเทา เม่ือพระศาสดาเสดจ็พระพุทธดําเนินมิไดทรงฉลองพระบาท แมเม่ือภกิษุ   
ผูเถระท้ังหลายเดินก็ไมสวมรองเทา แตพระฉัพพัคคียเดนิสวมรองเทา บรรดาภิกษุท่ีเปนผูมักนอย   
... จึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา เม่ือพระศาสดาเสด็จพระพุทธดําเนนิมิไดทรงฉลองพระบาท   
แมเม่ือภกิษุผูเถระท้ังหลายเดินก็ไมสวมรองเทา ไฉนพระฉัพพัคคียจึงไดสวมรองเทาเลา?  แลว   
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาเม่ือเราผูศาสดา   
เดินมิไดสวมรองเทา แมเม่ือภิกษุผูเถระท้ังหลายเดนิก็ไมสวมรองเทา แตพระฉัพพัคคียเดินสวม   
รองเทา จริงหรือ?  ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริงพระพทุธเจาขา.   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือเราผูศาสดาเดินมิไดสวม   
รองเทา แมเม่ือภิกษุผูเถระท้ังหลายเดนิก็ไมสวมรองเทา แตไฉนโมฆบุรุษเหลานั้นจึงไดเดิน   
สวมรองเทาเลา อันคฤหัสถช่ือเหลานี้นุงหมผาขาว ยังมีความเคารพ มีความยําเกรง มีความ   
ประพฤติเสมอภาค ในอาจารยท้ังหลาย เพราะเหตุแหงศิลปะซ่ึงเปนเคร่ืองเล้ียงชีพอยู ดูกรภกิษุ   
ท้ังหลาย พึงงามในธรรมวินยันี้เปนแน ถาพวกเธอบวชในธรรมวินัยอันเรากลาวดีแลวอยางนี้   
จะพึงมีความเคารพ มีความยําเกรง มีความประพฤติเสมอภาค อยูในอาจารย ในภิกษุปูนอาจารย   
ในอุปชฌายะ ในภกิษุปูนอุปชฌายะ การกระทําของเหลาโมฆบุรุษนั่น ไมเปนไปเพื่อความ   
เล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส .... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถารับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษุ   
ท้ังหลาย เม่ืออาจารย ภกิษุปูนอาจารย อุปชฌายะ ภิกษุปูนอุปชฌายะ เดินมิไดสวมรองเทา   
ภิกษไุมพึงเดินสวมรองเทา รูปใดเดนิสวมรองเทา ตองอาบัติทุกกฏ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุ   
ไมพึงสวมรองเทาภายในอาราม รูปใดสวม ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                ภิกษุอาพาธเปนหนอท่ีเทา   
        [๙] ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งอาพาธเปนหนอท่ีเทา ภิกษุท้ังหลายพยุงภกิษุรูปนั้น   
ใหถายอุจจาระบาง ใหถายปสสาวะบาง พระผูมีพระภาคเสด็จเท่ียวจาริกตามเสนาสนะ ได   
ทอดพระเนตรเห็นพวกภิกษกุําลังพยุงภิกษรูุปนั้นใหถายอุจจาระบาง ใหถายปสสาวะบาง จึง   
เสด็จเขาไปใกลภิกษุพวกนั้น แลวไดตรัสถามวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุรูปนี้อาพาธเปนอะไร?   
ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา ทานรูปนี้อาพาธเปนหนอท่ีเทา พวกขาพระพทุธเจาตองพยงุทานรูปนี้   
ใหถายอุจจาระบาง ใหถายปสสาวะบาง พระพุทธเจาขา.    
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                        พระพุทธานญุาตใหสวมรองเทาเปนพิเศษ   
        [๑๐] ลําดบันั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลน้ัน ใน   
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหภิกษุผูมี   
เทาชอกชํ้า หรือมีเทาแตก หรืออาพาธมีหนอท่ีเทา สวมรองเทาได   
        สมัยตอมา ภิกษุท้ังหลายมีเทามิไดลาง ข้ึนเตียงบาง ข้ึนต่ังบาง ท้ังจีวร ท้ังเสนาสนะ   
ยอมเสียหาย พวกภิกษจุึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแก   
ภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนญุาตใหสวมรองเทาในขณะที่คิดวาประเดีย๋วจกัข้ึนเตียง   
หรือข้ึนต่ัง.   
        สมัยตอมา เวลากลางคืน ภิกษุท้ังหลายเดินไปสูโรงอุโบสถก็ดี สูท่ีประชุมก็ดี ยอม   
เหยยีบตอบาง หนามบาง ในท่ีมืด เทาท้ังสองไดรับบาดเจ็บ ภิกษุท้ังหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้น   
แดพระผูมีพระภาค.   
        พระผูมีพระภาคตรัสอนญุาตแกภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภายในอาราม เรา   
อนุญาตใหสวมรองเทา และใชคบเพลิง ประทีป ไมเทาได.   
                        พระพุทธบัญญัติหามสวมเขียงเทาไม   
        คร้ันตอมา ถึงเวลาปจจสุมัยแหงราตรี พระฉัพพัคคียลุกข้ึนสวมเขียงเทาท่ีทําดวยไม   
แลวเดนิอยูกลางแจง มีเสียงขฏะขฏะ ดังอึกทึก กลาวดิรัจฉานกถา มีเร่ืองตางๆ คือ พูดเร่ือง   
พระราชา เร่ืองโจร เร่ืองมหาอํามาตย เร่ืองขุนพล เร่ืองภยั เร่ืองรบ เร่ืองขาว เร่ืองน้ํา เร่ืองผา   
เร่ืองท่ีนอน เร่ืองดอกไม เร่ืองของหอม เร่ืองญาติ เร่ืองยาน เร่ืองบาน เร่ืองนิคม เร่ืองนคร   
เร่ืองชนบท เร่ืองสตรี เร่ืองบุรุษ เร่ืองคนกลาหาญ เร่ืองตรอก เร่ืองทาน้ํา เร่ืองคนท่ีลวงลับ   
ไปแลว เร่ืองเบ็ดเตล็ด เร่ืองโลก เร่ืองทะเล เร่ืองความเจริญและความเสื่อมดวยประการนั้นๆ   
เหยยีบแมลงตายเสียบาง ยังภิกษุท้ังหลายใหเคล่ือนจากสมาธิบาง บรรดาภกิษุท่ีเปนผูมักนอย ....   
ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคีย เม่ือเวลาปจจุสมัยแหงราตรี ได   
ลุกข้ึนสวมเขียงเทาท่ีทําดวยไมแลวเดินอยูกลางแจง มีเสียงขฏะขฏะ ดงัอึกทึก กลาวดิรัจฉานกถา   
มีเร่ืองตางๆ คือ พูดเร่ืองพระราชา เร่ืองโจร .... เร่ืองความเจริญและความเส่ือมดวยประการนั้นๆ   
เหยยีบแมลงตายเสียบาง ยังภิกษุท้ังหลายใหเคล่ือนจากสมาธิบาง แลวจงึกราบทูลเร่ืองนั้นแด   
พระผูมีพระภาค.    
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        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาภิกษุฉัพพัคคีย   
เม่ือปจจุสมัยแหงราตรี ไดลุกข้ึนสวมเขียงเทาท่ีทําดวยไม แลวเดนิอยูกลางแจง มีเสียงขฏะขฏะ   
ดังอึกทึก กลาวดิรัจฉานกถา มีเร่ืองตางๆ คือ พูดเร่ืองพระราชา เร่ืองโจร .... เร่ืองความเจริญ   
และความเส่ือมดวยประการนั้นๆ เหยียบแมลงตายเสียบาง ยังภกิษุท้ังหลายใหเคล่ือนจากสมาธิ   
บาง จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายทูลรับวา จริงพระพุทธเจาขา.   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา .... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถารับส่ังกะภิกษท้ัุงหลาย   
วา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เขียงเทาท่ีทําดวยไม อันภิกษุไมพึงสวม รูปใดสวม ตองอาบัติทุกกฏ.   
                        พระพุทธบัญญัติหามสวมเขียงเทาใบตาล   
        [๑๑] คร้ังน้ัน พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระนครราชคฤห ตามพระพุทธาภิรมย   
แลวเสด็จพระพุทธดําเนินไปสูจาริกทางพระนครพาราณสี เสด็จพระพทุธดําเนินสูจาริกโดยลําดับ   
ถึงพระนครพาราณสี ทราบวา พระองคประทับอยูในปาอิสิปตนะมฤคทายวัน เขตพระนคร   
พาราณสีนั้น.   
        ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียคิดวา พระผูมีพระภาคทรงหามเขียงเทาไม จึงใหตัด   
ตนตาลเล็กๆ แลวเอาใบตาลมาทําเขียงเทาสวม ตนตาลเล็กๆ นั้นถูกตดัแลวยอมเหีย่วแหง.   
ชาวบานจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรจึงไดใหตดั   
ตนตาลเล็กๆ แลวเอาใบตาลมาทําเขียงเทาสวมเลา ตนตาลเล็กๆ ถูกตัดแลวยอมเหี่ยวแหง   
พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรเบียดเบียนอินทรียอยางหนึ่งซ่ึงมีชีวะ ภกิษุท้ังหลายไดยินชาว   
บานเหลานั้น เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาภิกษุฉัพพัคคีย   
ส่ังใหตัดตนตาลเล็กๆ แลวเอาใบตาลมาทําเขียงเทาสวม ตนตาลเล็กๆ นั้นถูกตัดแลว ยอม   
เหี่ยวแหง จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาจึงทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ไฉนโมฆบุรุษเหลานั้นจึง   
ไดใหตัดตนตาลเล็กๆ แลวเอาใบตาลทําเขียงเทาสวมเลา ตนตาลเล็กๆ นั้นถูกตัดแลว ยอม    
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เหี่ยวแหง ดกูรภิกษุท้ังหลาย เพราะชาวบานมีความสําคัญในตนไมวามีชีวะ การกระทําของ   
เหลาโมฆบุรุษนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส .... คร้ันแลวทรงทํา   
ธรรมีกถารับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย เขียงเทาสานดวยใบตาล อันภิกษไุมพึง   
สวม รูปใดสวม ตองอาบัติทุกกฏ.   
                        พระพุทธบัญญัติหามสวมเขียงเทาไมไผ   
        สมัยตอมา พระฉัพพัคคียคิดวา พระผูมีพระภาคทรงหามเขียงเทาสานดวยใบตาล จึง   
ไดใหตัดไมไผเล็กๆ แลวเอาใบไผมาทําเขียงเทาสวม ไมไผเล็กๆ นั้น ถูกตัดแลว ยอมเหี่ยว   
แหง. ชาวบานจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรจึงได   
ใหตัดไมไผเล็กๆ แลวเอาใบไผมาทําเขียงเทาสวมเลา ไมไผเล็กๆ นั้นถูกตัดแลวยอมเหี่ยวแหง   
พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรยอมเบียดเบียนอินทรียอยางหนึ่งซ่ึงมีชีวะ. ภิกษุท้ังหลายไดยิน   
ชาวบานเหลานั้น เพงโทษ ตเิตียน โพนทะนาอยู จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา .... คร้ันแลวรับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกร   
ภิกษุท้ังหลาย เขียงเทาสานดวยใบไผ อันภกิษุไมพึงสวม รูปใดสวม ตองอาบัติทุกกฏ.   
                        พระพุทธบัญญัติหามสวมเขียงเทาตางชนดิ   
        [๑๒] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระนครพาราณสีตามพระพุทธาภิรมย แลว   
เสด็จพระพุทธดําเนินจาริกทางพระนครภัททิยะ เสดจ็พระพุทธดําเนนิจาริกโดยลําดับถึงพระนคร   
ภัททิยะ ทราบวา พระองคประทับอยูในปาชาติยาวนัเขตพระนครภัททิยะนัน้.   
        ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภกิษุชาวพระนครภัททิยะ ตั้งหนาพากเพียรตกแตงเขียงเทา   
หลากหลายอยู คือ ทําเองบาง ส่ังใหทําบาง ซ่ึงเขียงเทาสานดวยหญา ทําเองบาง ส่ังใหทําบาง   
ซ่ึงเขียงเทาสานดวยหญามุงกระตาย ทําเองบาง ส่ังใหทําบาง ซ่ึงเขียงเทาสานดวยหญาปลอง   
ทําเองบาง ส่ังใหทําบาง ซ่ึงเขียงเทาสานดวยใบเปง ทําเองบาง ส่ังใหทําบาง ซ่ึงเขียงเทาสาน   
ดวยแฝก ทําเองบาง ส่ังใหทําบาง ซ่ึงเขียงเทาถักดวยขนสัตว พวกเธอละเลยอุเทศ ปริปุจฉา   
อธิศีล อธิจิต อธิปญญาเสีย. บรรดาภิกษุท่ีเปนผูมักนอย .... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนา   
วา ไฉนเลาพวกภิกษุชาวพระนครภัททิยะ จึงไดตั้งหนาพากเพียรตกแตงเขียงเทาหลากหลายอยู   
คือ ไดทําเองบาง ไดส่ังใหทําบาง ซ่ึงเขียงเทาสานดวยหญา ไดทําเองบาง ไดส่ังใหทําบาง    
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ซ่ึงเขียงเทาสานดวยหญามุงกระตาย ไดทําเองบาง ไดส่ังใหทําบาง ซ่ึงเขียงเทาสานดวยหญาปลอง   
ไดทําเองบาง ไดส่ังใหทําบาง ซ่ึงเขียงเทาสานดวยใบเปง ไดทําเองบาง ไดส่ังใหทําบาง   
ซ่ึงเขียงเทาสานดวยแฝก ไดทําเองบาง ไดส่ังใหทําบาง ซ่ึงเขียงเทาถักดวยขนสัตว ภกิษุเหลานั้น   
ไดละเลยอุเทศ ปริปุจฉา อธิศีล อธิจิต อธิปญญาเสีย แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาพวกภิกษุชาว   
พระนครภัททิยะต้ังหนาพากเพียรตกแตงเขียงเทาหลากหลายอยู คือ ทําเองบาง ส่ังใหทําบาง   
ซ่ึงเขียงเทาสานดวยหญา ทําเองบาง ส่ังใหทําบาง ซ่ึงเขียงเทาสานดวยหญามุงกระตาย ทําเอง   
บาง ส่ังใหทําบาง ซ่ึงเขียงเทาสานดวยหญาปลอง ทําเองบาง ส่ังใหทําบาง ซ่ึงเขียงเทาสาน   
ดวยใบเปง ทําเองบาง ส่ังใหทําบาง ซ่ึงเขียงเทาสานดวยแฝก ทําเองบาง ส่ังใหทําบาง   
ซ่ึงเขียงเทาถักดวยขนสัตว ยอมละเลยอุเทศ ปริปุจฉา อธิศีล อธิจิต อธิปญญาเสีย จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนเลาโมฆบุรุษเหลานั้น   
จึงไดตั้งหนาพากเพียรตกแตงเขียงเทาหลากหลายอยู คือ ไดทําเองบาง ไดส่ังใหทําบาง ซ่ึง   
เขียงเทาสานดวยหญา ไดทําเองบาง ไดส่ังใหทําบาง ซ่ึงเขียงเทาสานดวยหญามุงกระตาย   
ไดทําเองบาง ไดส่ังใหทําบาง ซ่ึงเขียงเทาสานดวยหญาปลอง ไดทําเองบาง ไดส่ังใหทําบาง   
ซ่ึงเขียงเทาสานดวยใบเปง ไดทําเองบาง ไดส่ังใหทําบาง ซ่ึงเขียงเทาสานดวยแฝก ไดทําเอง   
บาง ไดส่ังใหทําบาง ซ่ึงเขียงเทาถักดวยขนสัตว โมฆบุรุษเหลานั้นไดละเลยอุเทศ ปริปุจฉา   
อธิจิต อธิปญญาเสีย ดูกรภกิษุท้ังหลาย การกระทําของเหลาโมฆบุรุษนั่นไมเปนไปเพื่อความ   
เล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส .... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถารับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษุ   
ท้ังหลาย ภกิษไุมพึงสวมเขียงเทาสานดวยหญาเขียงเทาสานดวยหญามุงกระตาย เขียงเทาสาน   
ดวยหญาปลอง เขียงเทาสานดวยใบเปง เขียงเทาสานดวยแฝก เขียงเทาถักดวยขนสัตว   
เขียงเทาประดับดวยทองคํา เขียงเทาประดบัดวยเงิน เขียงเทาประดับดวยแกวมณี เขียงเทา   
ประดับดวยแกวไพฑูรย เขียงเทาประดับดวยแกวผลึก เขียงเทาประดบัดวยทองสัมฤทธ์ิ เขียงเทา    
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ประดับดวยกระจก เขียงเทาทําดวยดีบุก เขียงเทาทําดวยสังกะสี เขียงเทาทําดวยทองแดง   
รูปใดสวม ตองอาบัติทุกกฏ   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง เขียงเทาบางชนิดท่ีสําหรับสวมเดิน อันภกิษุไมพึงสวม   
รูปใดสวม ตองอาบัติทุกกฏ   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตเขียงเทาท่ีตรึงอยูกับท่ี ไมใชสําหรับใชสวมเดิน ๓ ชนิด   
คือ เขียงเทาท่ีสําหรับเหยยีบถายอุจจาระ ๑ เขียงเทาท่ีสําหรับเหยยีบถายปสสาวะ ๑ เขียงเทาท่ี   
สําหรับเหยยีบในท่ีชําระ ๑.   
                                พระพุทธบัญญัติหามจับโค   
        [๑๓] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระนครภัททิยะ ตามพระพุทธาภิรมย   
แลวเสด็จพระพุทธดําเนินจาริกทางพระนครสาวัตถี เสด็จพระพุทธดําเนนิจาริกโดยลําดับถึง   
พระนครสาวตัถีแลว ทราบวาพระองคประทับอยูในพระเชตวนั อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   
เขตพระนครสาวัตถีนั้น   
        ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียจับโคกําลังขามแมน้าํอจิรวดี ท่ีเขาบาง ท่ีหูบาง ท่ีคอบาง   
ท่ีหางบาง ข้ึนข่ีหลังบาง มีจิตกําหนดั ถูกตององคกําเนิดบาง กดลูกโคใหจมน้ําตายบาง   
ประชาชนท้ังหลาย พากนัเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร   
จึงไดจับโคกําลังขามน้ํา ท่ีเขาบาง ท่ีหูบาง ท่ีคอบาง ท่ีหางบาง ข้ึนข่ีหลังบาง มีจิตกําหนัด   
ถูกตององคกําเนิดบาง กดลูกโคใหจมน้ําตายบาง เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ฉะนั้น.   
ภิกษุท้ังหลายไดยินชาวบานเหลานั้น เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแด   
พระผูมีพระภาค   
        พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติหามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุไมพงึจับเขาโค   
หูโค คอโค หางโค ไมพึงข่ีหลังโค รูปใดจับและข้ึนข่ี ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง องคกําเนิดโค อันภิกษุมีจิตกาํหนัด ไมพึงถูกตอง รูปใดถูกตอง   
ตองอาบัติถุลลัจจัย ภิกษุไมพงึฆาลูกโค รูปใดฆา พึงปรับอาบัติตามธรรม.   
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                                        เร่ืองยาน   
        [๑๔] ก็โดยสมัยนัน้แล พระฉัพพัคคียข่ียานซ่ึงเทียมดวยโคตัวเมีย มีบุรุษเปนสารถี   
เทียมดวยโคตัวผู มีสตรีเปนสารถีบาง. ประชาชนจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา เหมือน   
ชายหนุมหญิงสาวไปเลนน้ําในแมน้ําคงคาและแมน้ํามหี ฉะนั้น ภิกษุท้ังหลาย กราบทูลเร่ืองนั้น   
แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติหามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุ   
ไมพึงไปดวยยาน รูปใดไปตองอาบัติทุกกฏ.   
        สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งไปพระนครสาวัตถีในโกศลชนบทเพ่ือเฝาพระผูมีพระภาค แต   
อาพาธเสียกลางทาง และไดหลีกจากทางนัง่อยู ณ โคนไมแหงหนึ่ง ประชาชนพบภิกษุนั้นจึง   
เรียนถามวา พระคุณเจาจะไปไหน ขอรับ?   
        ภิกษนุั้นตอบวา อาตมาจะไปพระนครสาวัตถี เพื่อเฝาพระผูมีพระภาค จะ   
        ป. นิมนตมา ไปดวยกนัเถิด ขอรับ   
        ภิ. อาตมาไมอาจ เพราะกําลังอาพาธ จะ   
        ป. นิมนตมาข้ึนยานเถิด ขอรับ   
        ภิ. ไมไดจะ เพราะพระผูมีพระภาคทรงหามยาน   
        ภิกษนุั้นรังเกียจอยูดังนัน้จึงไมยอมข้ึนยาน คร้ันไปถึงพระนครสาวัตถีแลว จึงแจง   
เร่ืองนั้นแกภกิษุท้ังหลาย ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ   
แรกเกดินั้น แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตยานแกภกิษผูุอาพาธ.   
        คร้ังนั้น ภิกษุท้ังหลายไดคิดกนัวา ยานท่ีทรงอนุญาตนั้นเทียมดวยโคตัวเมีย หรือเทียม   
ดวยโคตัวผู แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตแกภิกษุท้ังหลาย   
วา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนญุาตยานท่ีเทยีมดวยโคตัวผู และยานท่ีใชมือลาก.   
        สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งไมผาสุกอยางแรง เพราะความกระเทือนแหงยาน ภิกษุท้ังหลาย   
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตแกภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุ   
ท้ังหลาย เราอนุญาตคานหามมีตั่งนั่ง และเปลผาท่ีเขาผูกติดกับไมคาน.    
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                        พระพุทธบัญญัติหามใชท่ีนัง่และท่ีนอนสูงใหญ   
        [๑๕] ก็โดยสมัยนัน้แล พระฉัพพัคคียใชท่ีนั่งและท่ีนอนอันสูงใหญ คือ เตียงมีเทา   
เกินประมาณ เตียงมีเทาทําเปนรูปสัตวราย ผาโกเชาวขนยาว เคร่ืองลาดท่ีทําดวยขนแกะวิจิตร   
ดวยลวดลาย เคร่ืองลาดท่ีมีสัณฐานเปนชอดอกไม เคร่ืองลาดท่ียัดนุน เคร่ืองลาดขนแกะ   
วิจิตรดวยรูปสัตวรายมีสีหะและเสือเปนตน เคร่ืองลาดขนแกะมีขนตั้ง เคร่ืองลาดขนแกะมีขน   
ขางเดียว เคร่ืองลาดทองและเงินแกมไหม เคร่ืองลาดไหมขลิบทองและเงิน เคร่ืองลาดขนแกะ   
จุนางฟอน ๑๖ คน เคร่ืองลาดหลังชาง เคร่ืองลาดหลังมา เคร่ืองลาดในรถ เคร่ืองลาดท่ีทําดวย   
หนังสัตวช่ืออชินะมีขนออนนุม เคร่ืองลาดอยางดีทําดวยหนังชะมด เคร่ืองลาดมีเพดาน เคร่ือง   
ลาดมีหมอนขาง ชาวบานเท่ียวชมวิหารไปพบเขา จึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา เหมือน   
เหลาคฤหัสถผูบริโภคกาม. ภกิษุท้ังหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
        พระผูมีพระภาคตรัสหามภิกษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษไุมพึงใชท่ีนั่งและ   
ท่ีนอนอันสูงใหญ คือ เตียงมีเทาสูงเกนิประมาณ เตียงมีเทาทําเปนรูปสัตวราย ผาโกเชาวขนยาว   
เคร่ืองลาดท่ีทําดวยขนแกะวจิิตรลวดลาย เคร่ืองลาดท่ีทําดวยขนแกะสีขาว เคร่ืองลาดท่ีมี   
สัณฐานเปนชอดอกไม เคร่ืองลาดท่ียัดนุน เคร่ืองลาดขนแกะวิจิตรดวยรูปสัตวรายมีสีหะและ   
เสือเปนตน เคร่ืองลาดขนแกะมีขนต้ัง เคร่ืองลาดขนแกะมขีนขางเดียว เคร่ืองลาดทองและเงิน   
แกมไหม เคร่ืองลาดไหมขลิบทองและเงิน เคร่ืองลาดขนแกะจุนางฟอน ๑๖ คน เคร่ืองลาด   
หลังชาง เคร่ืองลาดหลังมา เคร่ืองลาดในรถ เคร่ืองลาดท่ีทําดวยหนังสัตวช่ืออชินะ มีขนออนนุม   
เคร่ืองลาดอยางดีทําดวยหนังชะมด เคร่ืองลาดมีเพดาน เคร่ืองลาดมีหมอนขาง รูปใดใช ตอง   
อาบัติทุกกฏ.   
                        พระพุทธบัญญัติหามใชหนงัผืนใหญ   
        [๑๖] ก็โดยสมัยนัน้แล พระฉัพพัคคียรูวาพระผูมีพระภาค ทรงหามท่ีนั่งและท่ีนอน   
อันสูงใหญ จึงใชหนังผืนใหญ คือ หนังสีหะ หนังเสือโครง หนังเสือเหลือง หนังเหลานั้น   
ตัดตามขนาดเตียงบาง ตัดตามขนาดต่ังบาง ปูลาดไวภายในเตียงบาง ปูลาดไวภายนอกเตียงบาง   
ปูลาดไวภายในต่ังบาง ปูลาดไวภายนอกตัง่บาง ชาวบานเท่ียวชมวิหารไปพบเขา จึงเพงโทษ   
ติเตียน โพนทะนาวา เหมือนเหลาคฤหัสถผูบริโภคกาม. ภกิษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแด   
พระผูมีพระภาค.    
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        พระผูมีพระภาคตรัสหามภิกษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษไุมพึงใชหนังผืนใหญ   
คือ หนังสีหะ หนังเสือโครง หนังเสือเหลือง รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                เร่ืองภิกษุใจราย   
        [๑๗] ก็โดยสมัยนัน้แล พระฉัพพัคคียรูวาพระผูมีพระภาคทรงหามหนังผืนใหญ จึงใช   
หนังโค หนังเหลานั้นตัดตามขนาดเตียงบาง ตัดตามขนาดต่ังบาง ปูลาดไวภายในเตียงบาง   
ปูลาดไวภายนอกเตียงบาง ปูลาดไวภายในตั่งบาง ปูลาดไวภายนอกต่ังบาง.   
        มีภิกษใุจรายรูปหนึ่ง เปนกุลุปกะของอุบาสกใจรายคนหน่ึง คร้ันเวลาเชา ภกิษุใจราย   
รูปนั้นนุงอันตรวาสก ถือบาตรจีวรแลวเดนิเขาไปในบานของอุบาสกใจรายคนนัน้ แลวนั่งบน   
อาสนะท่ีเขาจดัไว จึงอุบาสกใจรายคนนั้น เขาไปหาภกิษใุจรายรูปนัน้ นมัสการแลวนั่ง ณ ท่ี   
ควรสวนขางหนึ่ง ก็สมัยนัน้ ลูกโคของอุบาสกใจรายคนนัน้ เปนสัตวกําลังรุน รูปรางเขาที   
นาดูนาชม งามคลายลูกเสือเหลือง จึงภิกษใุจรายรูปนัน้จองมองดูมันดวยความสนใจ ทีนั้น   
อุบาสกใจรายไดกลาวกะภิกษุใจรายวา พระคุณเจาจองมองดูมันดวยความสนใจเพ่ือประสงคอะไร   
ขอรับ?  ภิกษุใจรายรูปนั้น ตอบวา อาวุโส อาตมาตองประสงคหนังของมัน ทีนั้น อุบาสก   
ใจรายจึงฆามันแลวไดถลกหนังถวายแกภกิษุใจรายรูปนัน้ ภิกษุใจรายรูปนั้นไดเอาผาสังฆาฏิ   
หอหนังเดินไป คร้ังนั้น แมโค มีความรักลูก จึงเดินตามภิกษใุจรายรูปนั้นไปขางหลังๆ   
ภิกษุท้ังหลายถามภิกษใุจรายรูปนั้นวา อาวุโส ทําไมแมโคตัวนี้จึงเดินตามทานมาขางหลังๆ ขอรับ?   
ภิกษใุจรายรูปนั้นตอบวา อาวุโสท้ังหลาย แมผมเองก็ไมทราบวา มันเดนิตามผมมาขางหลังๆ   
ดวยเหตุอะไร ขณะนัน้ผาสังฆาฏิของภิกษใุจรายรูปนัน้เปอนเลือด ภิกษุท้ังหลาย จึงถามภิกษุ   
ใจรายรูปนัน้วา อาวุโส ก็ผาสังฆาฏิผืนนี้ทานหออะไรไว ขอรับ?  ภิกษใุจรายรูปนัน้ไดแจงความนั้น   
แกภกิษุท้ังหลาย ภกิษุท้ังหลายถามวา อาวโุสก็ทานชักชวนใหเขาฆาสัตวหรือขอรับ?  ภิกษใุจราย   
ตอบวา อยางนั้นขอรับ บรรดาภิกษุท่ีเปนผูมักนอยตางกเ็พงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภกิษุ   
จึงชักชวนใหเขาฆาสัตวเลา พระผูมีพระภาคทรงติเตียนการฆาสัตว ทรงสรรเสริญการงดจากการ   
ฆาสัตว โดยอเนกปริยายมิใชหรือ แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                        พระพุทธบัญญัติหามใชหนงัโค   
        [๑๘] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น   
ในเพราะเหตแุรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามภิกษใุจรายน้ันวา ดกูรภกิษ ุขาววา เธอชักชวน   
ใหเขาฆาสัตว จริงหรือ?    



พระวนิัยปฎก เลม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หนาท่ี 22 
        ภิกษใุจรายนั้นกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ ไฉนเธอจึงไดชักชวนใหเขาฆาสัตว   
เลา ดูกรโมฆบุรุษ เราติเตียนการฆาสัตว สรรเสริญการงดเวนจากการฆาสัตวไว โดยอเนกปริยาย   
มิใชหรือ การกระทําของเธอนั่นไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส .... คร้ันแลว   
ทรงทําธรรมีกถารับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุไมพงึชักชวนในการฆาสัตว   
รูปใดชักชวน พึงปรับอาบัติตามธรรม.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง หนังโคอันภกิษุไมพึงใช รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ หนังอะไรๆ   
ภิกษไุมพึงใช รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ.   
        สมัยตอมา เตียงกด็ี ตั่งกด็ี ของชาวบาน เขาหุมดวยหนัง ถักดวยหนัง ภิกษุท้ังหลาย   
รังเกียจไมนั่งทับ แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาค ตรัสอนญุาตแก   
ภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนญุาตใหนั่งทับเตียงต่ังท่ีเปนอยางคฤหัสถ แตไม   
อนุญาตใหนอนทับ.   
        สมัยตอมา วิหารทั้งหลายเขาผูกรัดดวยเชือกหนัง ภิกษุท้ังหลายรังเกียจไมนั่งพิง   
แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภกิษุท้ังหลายวา   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหนั่งพิงเฉพาะเชือก.   
                        พระพุทธบัญญัติหามสวมรองเทาเขาบาน   
        [๑๙] ก็โดยสมัยนัน้แล พระฉัพพัคคียสวมรองเทาเขาบาน คนท้ังหลาย เพงโทษ   
ติเตียน โพนทะนาวา เหมือนเหลาคฤหัสถผูบริโภคกาม. ภกิษุท้ังหลาย กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผู   
มีพระภาค. พระผูมีพระภาค ทรงบัญญัติหามภิกษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษไุมพึง   
สวมรองเทาเขาบาน รูปใดสวมเขาไป ตองอาบัติทุกกฏ.   
                พระพุทธานุญาตใหภิกษุอาพาธสวมรองเทาเขาบาน   
        สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธเวนรองเทาเสียไมอาจเขาบานได ภกิษุท้ังหลายกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย   
เราอนุญาตใหภิกษุอาพาธสวมรองเทาเขาบานได.    
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                                เร่ืองพระโสณกุฏิกณัณะ   
        [๒๐] ก็โดยสมัยนัน้แล ทานพระมหากัจจานะอยู ณ ปปาตะบรรพตเขตกุรรฆระนคร   
ในอวนัตีชนบท ก็คราวนั้นอุบาสกช่ือโสณกุฏิกัณณะ เปนอุปฏฐากของทานพระมหากัจจานะ   
นมัสการแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง อุบาสกโสณกุฏิกัณณะน่ังอยู ณ ท่ีนั้นแล ไดกราบเรียน   
คํานี้กะทานพระมหากัจจานะวา ทานขอรับ ดวยวิธีอยางไรๆ กระผมจงึจะรูท่ัวถึงธรรมท่ี   
พระคุณเจาแสดงแลว อันบุคคลท่ียังครองเรือนอยู จะประพฤติพรหมจรรยนี้ใหบริบูรณโดย   
สวนเดยีว ใหบริสุทธ์ิโดยสวนเดยีว ดุจสังขท่ีขัดแลว ทําไมไดงาย กระผมปรารถนาจะปลง   
ผมและหนวด ครองผากาสายะออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ขอพระคุณเจากรุณาโปรดให   
กระผมบวชเถิด ขอรับ เม่ืออุบาสกโสณกุฏิกัณณะกราบเรียนเชนนี้แลว ทานมหากจัจานะได   
กลาวคํานี้กะอุบาสกโสณกุฏิกัณณะวา โสณะ การประพฤติพรหมจรรยซ่ึงตองนอนผูเดียว   
บริโภคอาหารหนเดยีวจนตลอดชีพ ทําไดยากนักแล เอาเถอะ โสณะ คุณจงเปนคฤหสัถ   
อยูในจังหวัดนี้แหละ แลวประกอบตามพระพุทธศาสนา ประกอบตามพรหมจรรย ซ่ึงตองนอน   
ผูเดียว บริโภคอาหารหนเดียว ควรแกกาลเถิด.   
        คราวนั้น ความต้ังใจบรรพชาซ่ึงไดเกดิแกอุบาสกโสณกุฏิกัณณะนั้นสงบลงแลว   
        แมคร้ังท่ีสองแล อุบาสกโสณกุฏิกณัณะ ....   
        แมคร้ังท่ีสามแล อุบาสกโสณกุฏิกณัณะไดเขาไปหาทานพระมหากัจจานะ นมัสการ   
แลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง อุบาสกโสณกุฏิกณัณะน่ังอยู ณ ท่ีนัน้แล ไดกราบเรียนคํานี้   
กะทานพระมหากัจจานะวา ทานขอรับ ดวยวิธีอยางไรๆ กระผมจึงจะรูท่ัวถึงธรรมท่ีพระคุณเจา   
แสดงแลว อนับุคคลท่ียังครองเรือนอยู จะประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณโดยสวนเดยีว   
ใหบริสุทธ์ิโดยสวนเดียว ดจุสังขท่ีขัดแลว ทําไมไดงาย กระผมปรารถนาจะปลงผมและหนวด   
ครองผากาสายะออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ขอพระคุณเจากรุณาโปรดใหกระผมบวชเถิด   
ขอรับ   
        คร้ันนั้น ทานมหากจัจานะใหอุบาสกโสณกุฏิกัณณะบรรพชาแลว.   
        ก็สมัยนัน้ อวันตีชนบทอันต้ังอยูแถบใต มีภกิษุนอยรูป ทานพระมหากจัจานะจัดหา   
พระภกิษุสงฆแตท่ีนั้นๆ ใหครบองคประชุมทสวรรคไดยากลําบาก ตอลวงไปถึง ๓ ป จึงอุปสมบท   
ใหทานพระโสณะได.    
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                        พระโสณเถระรําพึงแลวอําลาเขาเฝา   
        คร้ังนั้น ทานพระโสณะจําพรรษาแลว ไปในท่ีสงัดหลีกเรนอยู ไดมีความปริวิตกแหง   
จิตเกิดข้ึนอยางนี้วา พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เราไดยนิมาอยางชัดเจนวา เปนผูเชนนี้และ   
เชนนี้ แตเรามิไดเฝาตอพระพักตร เราควรไปเฝาพระผูมีพระภาคอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจานั้น   
หากพระอุปชฌายะจะพึงอนญุาตแกเรา คร้ันเวลาสายณัห ทานออกจากที่หลีกเรนแลว จึงเขา   
ไปหาทานพระมหากจัจานะ ไหวแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง แลวกราบเรียนวา ทานขอรับ   
กระผมไปในที่สงัดหลีกเรนอยู ณ ตําบลนีไ้ดมีความปริวติกแหงจิตเกดิข้ึนอยางนีว้า พระผูมีพระ-   
ภาคพระองคนัน้ เราไดยินมาอยางชัดเจนวา เปนผูเชนนีแ้ละเชนนี้ แตเรามิไดเฝาตอพระพักตร   
เราควรไปเฝาพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น หากพระอุปชฌายะจะพึง   
อนุญาตแกเรา ทานขอรับ กระผมจะไปเฝาพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   
หากทานพระอุปชฌายะจะอนุญาตแกกระผม.   
                        อาณัติกพจนของพระอุปชฌายะ ๕ ประการ   
        ทานมหากัจจานะ กลาววาดีละ ดีละ คุณโสณะ คุณจงไปเฝาพระผูมีพระภาคอรหันต   
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนัน้ คุณจกัเหน็พระองคผูนาเล่ือมใส ผูเปนท่ีตั้งแหงความเล่ือมใส   
มีพระอินทรียสงบ มีพระทัยสงบ ทรงถึงความฝกกายและความสงบจิตอันสูงสุด ทรงทรมานแลว   
คุมครองแลว มีอินทรียอันสํารวมแลว ผูไมทําบาป คุณโสณะ ถาเชนนัน้ คุณจงถวายบังคม   
พระบาทยุคลของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลาตามฉันส่ังวา ทานมหากัจจานะ อุปชฌายะ   
ของขาพระพทุธเจา ถวายบังคม พระบาทยุคลของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลาพระพุทธเจาขา   
ดังนี้ และคุณจงกราบทูลอยางนี้วา   
        ๑. พระพทุธเจาขา จังหวัดอวนัตีทักขิณาบถ มีภิกษนุอยรูป ขาพระพุทธเจาไดจดัหา   
ภิกษุสงฆแตท่ีนั้นๆ ใหครบองคประชุมทสวรรคไดยากลําบาก นับแตวันขาพระพุทธเจาบรรพชา   
ลวงไป ๓ ป จงึไดอุปสมบท ถากระไรเฉพาะในอวันตีทักขิณาบถ พึงทรงอนุญาตอุปสมบทดวย   
คณะสงฆนอยรูปกวานี้ได.   
        ๒. พระพุทธเจาขา พืน้ดินในอวนัตีทักขิณาบถ มีดินสีดํามาก ขรุขระด่ืนดาด   
ดวยระแหงกีบโค ถากระไร เฉพาะในอวันตีทักขิณาบถ ขอพระผูมีพระภาคพึงทรงอนุญาต   
รองเทาหลายชั้น.    
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        ๓. พระพุทธเจาขา คนท้ังหลายในอวันตีทักขิณาบถนยิมการอาบนํ้า ถือวาน้ําทําใหบริสุทธ์ิ   
ถากระไร เฉพาะในอวันติทักขิณาบถ ขอพระผูมีพระภาค พึงทรงอนุญาตการอาบนํ้าไดเปนนติย.   
        ๔. พระพุทธเจาขา ในอวันตีทักขิณาบถ มีหนังเคร่ืองลาด คือ หนังแกะ หนังแพะ   
หนังมฤค ในมัชฌิมชนบท มีหญาตีนกา หญาหางนกยูง หญาหนวดแมว หญาหางชาง แมฉันใด   
ในอวนัตีทักขิณาบถก็มีหนังเคร่ืองลาด คือ หนังแกะ หนังแพะ หนังมฤค ฉันนั้นเหมือนกันแล   
ถากระไร เฉพาะในอวันตีทักขิณาบถ ขอพระผูมีพระภาค พึงทรงอนุญาตหนังเคร่ืองลาด คือ หนัง   
แกะ หนังแพะ หนังมฤค.   
        ๕. พระพุทธเจาขา เดี๋ยวนี้คนท้ังหลายฝากถวายจวีรเพื่อหมูภกิษุผูอยูนอกสีมา ดวยคําวา   
ขาพเจาท้ังหลายขอถวายจีวรผืนนี้แกทานผูมีช่ือนี้ ดังนี้ ภิกษุผูรับฝากมาบอกวา อาวโุส คนท้ังหลาย   
มีช่ือนี้ถวายจวีรแกทานแลว พวกภิกษุผูรับคําบอกเลา รังเกียจไมยินดีรับ ดวยคิดวา พวกเรา   
ไมตองการของเปนนิสสัคคีย ถากระไร ขอพระผูมีพระภาคพึงตรัสช้ีแจงในเร่ืองจีวร.   
                                พระโสณะเถระเขาเฝา   
        ทานพระโสณะรับสนองคําของทานพระมหากจัจานะวาปฏิบัติตามอยางนั้นขอรับ แลว   
ลุกจากอาสนะอภิวาททานพระมหากัจจานะทําประทักษณิแลว เก็บเสนาสนะ ถือบาตรจีวรเดนิ   
ไปทางท่ีจะไปพระนครสาวตัถี ถึงพระนครสาวัตถี พระวิหารเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   
โดยลําดับ เขาเฝาพระผูมีพระภาคถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง.   
        คร้ังนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังกะทานพระอานนทวา ดูกรอานนท เธอจงจัดเสนาสนะ   
ตอนรับภิกษุอาคันตุกะรูปนี้ จึงทานพระอานนทคิดวา พระผูมีพระภาคทรงพระบัญชาใชเราเพ่ือ   
ภิกษุรูปใดวา ดูกรอานนท เธอจงจัดเสนาสนะตอนรับภกิษุอาคันตุกะรูปนี้ ดังนี้ พระผูมีพระภาค   
ยอมปรารถนาจะประทับอยูในพระวิหารแหงเดยีวกับภกิษุรูปนั้น พระผูมีพระภาคปรารถนาจะ   
ประทับอยูในพระวิหารแหงเดียวกับทานพระโสณะเปนแน ดังนี้ จึงจัดเสนาสนะตอนรับทาน   
พระโสณะในพระวหิารอันเปนท่ีประทับของพระผูมีพระภาค.   
                                ถวายเทศนในพระวหิาร   
        [๒๑] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยูในท่ีแจงจนดึก จึงเสดจ็เขาพระวิหาร แมทาน   
พระโสณะก็ยบัยั้งอยูในท่ีแจงจนดึกจึงเขาพระวหิาร คร้ันเวลาปจจุสมัยแหงราตรี พระผูมีพระภาค    
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ทรงต่ืนพระบรรทมแลวทรงอัชเฌสนาทานพระโสณะวา ดูกรภกิษุ เธอจงกลาวธรรมตามถนัด   
ทานพระโสณะกราบทูลสนองพระพุทธบัญชาวา อยางนัน้ พระพุทธเจาขา แลวไดสวดพระสูตร   
ท้ังหลาย อันมีอยูในอัฏฐกวรรค จนหมดส้ินโดยสรภัญญะ คร้ันจบสรภญัญะของทานพระโสณะ   
พระผูมีพระภาคทรงพระปราโมทยโปรดประทานสาธุการวา ดีละ ดีละ ภิกษุ สูตรท้ังหลายท่ีมีใน   
อัฏฐกวรรคเธอเรียนมาดแีลว ทําไวในใจดแีลว ทรงจําไดแมนยําดี เธอเปนผูประกอบดวยวาจา   
ไพเราะเพราะพร้ิง ไมมีโทษ ใหเขาใจรูความไดแจมชัด เธอมีพรรษาเทาไร ภิกษ?ุ   
        ทานพระโสณะกราบทูลวา ขาพระพทุธเจามีพรรษาเดียว พระพุทธเจาขา   
        ภ. เพราะเหตุไร เธอจึงมัวประพฤติชักชาเชนนัน้เลา ภิกษ?ุ   
        โส. ขาพระพุทธเจาเหน็โทษในกามทั้งหลายนานแลว แตเพราะฆราวาสคับแคบ มีกิจ   
มาก มีกรณยีมาก จึงไดประพฤติชักชาอยู พระพุทธเจาขา.   
                                ทรงเปลงพระอุทาน   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบความขอนี้แลว จึงทรงเปลงพระอุทานนี้ในเวลานั้น   
วาดังนี:้-   
        อารยชนเห็นโทษในโลก ทราบธรรมท่ีปราศจาก   
        อุปธิแลว ฉะนั้น จึงไมยนิดีในบาป เพราะคน   
        สะอาดยอมไมยินดใีนบาป.   
                กราบทูลอาณัติกพจนของพระอุปชฌายะ ๕ ประการ   
        [๒๒] ลําดับนั้น ทานพระโสณะคิดวา พระผูมีพระภาคกําลังโปรดปรานเรา เวลานี้   
ควรกราบทูลถอยคําท่ีพระอุปชฌายะของเราส่ังมา ดังนี้ แลวลุกจากท่ีนั่ง หมจีวรเฉวยีงบา หมอบ   
ลงท่ีพระบาทยุคลของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา แลวไดกราบทูลคํานี้ตอพระผูมีพระภาควา   
พระพุทธเจาขา ทานพระมหากัจจานะ อุปชฌายะของขาพระพุทธเจา ขอถวายบังคมพระบาท   
ยุคลของพระองคดวยเศียรเกลา และส่ังใหขาพระพุทธเจากราบทูลอยางนี้วา   
        ๑. พระพทุธเจาขา จังหวัดอวนัตีทักขิณาบถ มีภิกษนุอยรูป ขาพระพุทธเจาไดจดัหา   
ภิกษุสงฆแตท่ีนั้นๆ ใหครบองคประชุมทสวรรคไดยากลําบาก นับแตวันขาพระพุทธเจาบรรพชา    
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ลวงไป ๓ ป จงึไดอุปสมบท ถากระไร เฉพาะในอวันตีทักขิณาบถ ขอพระผูมีพระภาคพึงทรง   
อนุญาตอุปสมบท ดวยคณะสงฆนอยรูปกวานี้ได   
        ๒. พระพุทธเจาขา พืน้ดินในอวนัตีทักขิณาบถ มีดินสีดํามาก ขรุขระด่ืนดาดดวย   
ระแหงกีบโค ถากระไร เฉพาะในอวันตีทักขิณาบถ ขอพระผูมีพระภาคพึงทรงอนุญาตรองเทา   
หลายช้ัน   
        ๓. พระพุทธเจาขา คนท้ังหลายในอวันตีทักขิณาบถนยิมการอาบนํ้า ถือวาน้ําทําให   
บริสุทธ์ิ ถากระไร เฉพาะในอวันตีทักขิณาบถขอพระผูมีพระภาคพึงทรงอนุญาตอาบน้ําไดเปนนิตย   
        ๔. พระพุทธเจาขา ในอวันตีทักขิณาบถ มีหนังเคร่ืองลาด คือ หนังแกะ หนังแพะ   
หนังมฤค ในมัชฌิมชนบท มีหญาตีนกา หญาหางนกยูง หญาหนวดแมว หญาหางชาง แมฉันใด   
ในอวนัตีทักขิณาบถก็มีหนังเคร่ืองลาด คือ หนังแกะ หนังแพะ หนังมฤค ฉันนั้นเหมือนกันแล   
ถากระไร เฉพาะในอวันตีทักขิณาบถ ขอพระผูมีพระภาคพึงทรงอนุญาตหนังเคร่ืองลาด คือ หนัง   
แกะ หนังแพะ หนังมฤค   
        ๕. พระพุทธเจาขา เดี๋ยวนี้คนท้ังหลายฝากถวายจวีรแกหมูภิกษุผูอยูนอกสีมา ดวยคําวา   
ขาพเจาท้ังหลายขอถวายจีวรผืนนี้แกทานผูมีช่ือนี้ ดังนี้ ภิกษุผูรับฝากมาบอกวา อาวโุส คน   
ท้ังหลายมีช่ือนี้ถวายจีวรแกทานแลว พวกภิกษุผูไดรับคําบอกเลา รังเกียจไมยินดีรับ ดวยคิดวา   
พวกเราไมตองการของเปนนิสสัคคีย ถากระไร ขอพระผูมีพระภาคพงึตรัสช้ีแจงในเร่ืองจีวร.   
                                พระพุทธานุญาตพิเศษ   
        [๒๓] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลน้ัน ใน   
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลาย วาดังนี:้-   
        ๑. ดูกรภกิษุท้ังหลาย จงัหวัดอวันตีทักขิณาบถ มีภกิษุนอยรูป เราอนุญาตการอุปสมบท   
ดวยคณะสงฆมีวินัยธรเปนท่ี ๕ ได ท่ัวปจจนัตชนบท ๑-   
                        กําหนดเขตปจจันตชนบทและมัชฌิมชนบท   
        บรรดาชนบทเหลานั้น ปจจันตชนบท มีกําหนดเขต ดังนี้:-   
        ในทิศบูรพามีนิคมช่ือกชังคละ ถัดนิคมนั้นมาถึงมหาสาลนคร นอกนั้นออกไปเปน   
ปจจันตชนบท รวมในเปนมัชฌิมชนบท ๑-   
@๑. จังหวัดภายในเปนศูนยกลางของประเทศ    
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        ในทิศอาคเนย มีแมน้ําช่ือสัลลวตี นอกแมน้ําสัลลวตีนั้นออกไป เปนปจจันตชนบท   
รวมในเปนมัชฌิมชนบท   
        ในทิศทักษิณ มีนิคมช่ือเสตกัณณกิะ นอกนิคมนั้นออกไปเปนปจจนัตชนบท รวมใน   
เปนมัชฌิมชนบท   
        ในทิศปจฉิม มีพราหมณคามช่ือถูนะ นอกนั้นออกไป เปนปจจนัตชนบท รวมใน   
เปนมัชฌิมชนบท   
        ในทิศอุดร มีภูเขาช่ืออุสีรธชะ นอกนั้นออกไป เปนปจจันตชนบท รวมในเปน   
มัชฌิมชนบท   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตการอุปสมบท ดวยคณะสงฆมีวนิัยธรเปนท่ี ๕ ได ท่ัว   
ปจจันตชนบทเห็นปานนี้   
        ๒. ดูกรภกิษุท้ังหลาย พืน้ดินในอวนัตีทักขิณาบถ มีดินสีดํามาก ดืน่ดาดดวยระแหง   
กีบโค เราอนุญาตรองเทาหลายช้ัน ท่ัวปจจันตชนบท   
        ๓. ดูกรภกิษุท้ังหลาย คนท้ังหลายในอวันตีทักขิณาบถ นิยมการอาบน้ํา ถือวาน้ําทําให   
บริสุทธ์ิ เราอนุญาตการอาบนํ้าไดเปนนิตยท่ัวปจจนัตชนบท   
        ๔. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในอวันตีทักขิณาบถ มีหนังเคร่ืองลาด คือ หนังแกะ หนังแพะ   
หนังมฤค ในมัชฌิมชนบท มีหญาตีนกา หญาหางนกยูง หญาหนวดแมว หญาหางชาง แมฉันใด   
ในอวนัตีทักขิณาบถ ก็มีหนงัเคร่ืองลาด คือ หนังแกะ หนังแพะ หนังมฤค ฉันนั้นเหมือนกันแล   
เราอนุญาตหนงัเคร่ืองลาด คือ หนังแกะ หนังแพะ หนังมฤค ท่ัวปจจันตชนบท   
        ๕. ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนึ่ง คนท้ังหลายในโลกนี้ฝากถวายจีวรเพื่อหมูภิกษุผูอยูนอกสีมา   
ดวยคําวา ขาพเจาท้ังหลายถวายจีวรผืนนี้แกภิกษุผูมีช่ือนี้ ดังนี้ ดูกรภิกษท้ัุงหลาย เราอนุญาต   
ใหยนิดีได จวีรนั่นยังไมควรนับราตรีตลอดเวลาท่ียังไมถึงมือ.   
                                จัมมขันธกะ ท่ี ๕ จบ.   
                                ในขันธกะนี้มี ๖๓ เร่ือง   
                                __________________    
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                                หัวขอประจําขันธกะ   
        [๒๔] พระเจาแผนดินมคธ ทรงปกครองพลเมือง ๘๐,๐๐๐ ตําบล รับส่ังใหโสณเศรษฐี   
เขาเฝา ๑ พระสาคตเถระแสดงอิทธิปาฏิหาริยอันเปนธรรมยวดยิ่งของมนุษยมากมาย ณ   
คิชฌกูฏบรรพต ๑ โสณเศรษฐีบุตรออกบวช และปรารภความเพียรเกินขนาด เดินจงกรมจน   
เทาแตก ๑ เปรียบเทียบความเพียรดวยสายพณิ ๑ ทรงอนุญาตรองเทาช้ันเดียว ๑ ทรงหาม   
รองเทาสีเขียว ๑ รองเทาสีเหลือง ๑ รองเทาสีแดง ๑ รองเทาสีบานเย็น ๑ รองเทาสีดํา ๑   
รองเทาสีแสด ๑ รองเทาสีชมพู ๑ รองเทามีหูวิจิตร ๑ รองเทาหุมสน ๑ รองเทาหุมแข็ง ๑   
รองเทาท่ียัดดวยนุน ๑ รองเทาท่ีมีลายคลายขนปกนกกระทา ๑ รองเทาท่ีทําหูงอนมีสัณฐาน   
ดุจเขาแกะ ๑ รองเทาท่ีหูงอนมีสัณฐานดจุเขาแพะ ๑ รองเทาท่ีทําประกอบหูงอนดุจหางแมลง   
ปอง ๑ รองเทาท่ีเย็บดวยขนปกนกยูง ๑ รองเทาท่ีวิจิตร ๑ รองเทาท่ีขลิบดวยหนังราชสีห ๑   
รองเทาท่ีขลิบดวยหนังเสือโครง ๑ รองเทาท่ีขลิบดวยหนังเสือเหลือง ๑ รองเทาท่ีขลิบดวยหนัง   
ชะมด ๑ รองเทาท่ีขลิบดวยหนังนาก ๑ รองเทาท่ีขลิบดวยหนังแมว ๑ รองเทาท่ีขลิบดวยหนัง   
คาง ๑ รองเทาท่ีขลิบดวยหนังนกเคา ๑ เทาแตก ๑ สวมรองเทาในวัด ๑ เทาเปนหนอ   
ลางเทา ตอไม และสวมเขียงเทาเดินเสียงดังขฏะ ขฏะ ๑ เขียงเทาสานดวยใบตาล ๑ เขียงเทา   
สานดวยใบไผ ๑ เขียงเทาสานดวยหญา ๑ เขียงเทาสานดวยหญามุงกระตาย ๑ เขียงเทาสาน   
ดวยหญาปลอง ๑ เขียงเทาสานดวยใบเปง ๑ เขียงเทาสานดวยแฝก ๑ เขียงเทาถักดวยขนสัตว ๑   
เขียงเทาประดับดวยทองคําและเงิน ๑ เขียงเทาประดับดวยแกวมณี ๑ เขียงเทาประดับดวย   
แกวไพฑูรย ๑ เขียงเทาประดับดวยแกวผลึก ๑ เขียงเทาทําดวยทองสัมฤทธ์ิ ๑ เขียงเทาประดับ   
ดวยกระจก ๑ เขียงเทาทําดวยดีบุก ๑ เขียงเทาทําดวยสังกะสี ๑ เขียงเทาทําดวยทองแดง ๑   
จับโค ๑ ข่ียานและภกิษุอาพาธ ๑ ยานเทียมดวยโคตัวผู ๑ คานหาม ๑ ท่ีนั่งและท่ีนอน ๑   
หนังผืนใหญ ๑ หนังโค ๑ ภกิษุใจราย ๑ เตียงต่ังของพวกคฤหัสถท่ีหุมหนัง ๑ สวมรองเทา   
เขาบาน และภกิษุอาพาธ ๑ พระมหากัจจานะ ๑ พระโสณะ สวดสูตร อันมีอยูในอัฏฐกวรรค   
โดยสรภัญญะและพระพุทธเจาผูเปนนายกไดทรงประทานพร ๕ อยางนี้ แกพระโสณะเถระ คือ   
อนุญาตสงฆปญจวรรคทําการอุปสมบทได ๑ สวมรองเทาหลายช้ันได ๑. อาบน้ําไดเปนนิตย ๑   
ใชหนังเคร่ืองลาดได ๑ ทายกถวายจีวร เม่ือยังไมถึงมือภกิษุ ยังไมตองนับราตรี ๑   
                                หัวขอประจําขันธกะ จบ.   
                                _______________________    
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                                เภสัชชขันธกะ   
                                ภิกษุอาพาธในฤดูสารท   
        [๒๕] โดยสมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้น ภกิษุท้ังหลายอันอาพาธซ่ึงเกิดชุมในฤดูสารท   
ถูกตองแลว ยาคูท่ีดื่มเขาไปกพ็ุงออก แมขาวสวยท่ีฉันแลวก็พุงออก เพราะอาพาธนั้น พวกเธอ   
จึงซูบผอม เศราหมอง มีผิวพรรณไมดี มีผิวเหลืองข้ึนๆ มีเนื้อตัวสะพร่ังดวยเอ็น พระผูมีพระภาค   
ไดทอดพระเนตรเห็นภิกษเุหลานั้นซูบผอม เศราหมอง มีผิวพรรณไมดี มีผิวเหลืองข้ึนๆ   
มีเนื้อตัวสะพร่ังดวยเอ็น คร้ันแลวจึงตรัสเรียกทานพระอานนทมารับส่ังถามวา ดูกรอานนท   
ทําไมหนอ เดีย๋วนีภ้กิษุท้ังหลายจึงซูบผอม เศราหมอง มีผิวพรรณไมดี มีผิวเหลืองข้ึนๆ   
มีเนื้อตัวสะพร่ังดวยเอ็น   
        ทานพระอานนทกราบทูลวา พระพุทธเจาขา เดี๋ยวนีภ้ิกษุท้ังหลาย อันอาพาธซ่ึงเกิดชุม   
ในฤดูสารทถูกตองแลว ยาคูท่ีดื่มเขาไปก็พุงออก แมขาวสวยท่ีฉันแลวก็พุงออก เพราะอาพาธนั้น   
พวกเธอจึงซูบผอม เศราหมองมีผิวพรรณไมดี มีผิวเหลืองข้ึนๆ มีเนื้อตัวสะพร่ังดวยเอ็น.   
                        พระพุทธานญุาตเภสัช ๕ ในกาล   
        คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคประทับในท่ีสงัดทรงหลีกเรนอยู ไดมีพระปริวิตกแหงพระทัย   
เกิดข้ึนอยางนีว้า เดีย๋วนี้ภกิษท้ัุงหลายอันอาพาธซ่ึงเกิดชุมในฤดูสารท ถูกตองแลว ยาคูท่ีดื่มเขาไป   
ก็พุงออก แมขาวสวยท่ีฉันแลวก็พุงออก เพราะอาพาธนัน้ พวกเธอจึงซูบผอม เศราหมอง   
มีผิวพรรณไมดี มีผิวพรรณเหลืองข้ึนๆ มีเนื้อตัวสะพร่ังดวยเอ็น เราจะพึงอนุญาตอะไรหนอ   
เปนเภสัชแกภกิษุท้ังหลาย ซ่ึงเปนเภสัชอยูในตัว และเขาสมมติวาเปนเภสัช ท้ังจะพึงสําเร็จ   
ประโยชนในอาหารกิจแกสัตวโลก และจะไมพึงปรากฏเปนอาหารหยาบ ทีนั้นพระองคไดมี    
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พระปริวิตกสืบตอไปวา เภสัช ๕ นี้แล คือ เนยใส เนยขน น้ํามัน น้ําผ้ึง น้ําออย เปนเภสัช   
อยูในตวั และเขาสมมติวาเปนเภสัช ท้ังสําเร็จประโยชนในอาหารกิจแกสัตวโลก และไม   
ปรากฏเปนอาหารหยาบ ผิฉะนั้น เราพึงอนุญาตเภสัช ๕ นี้แกภิกษุท้ังหลาย ใหรับประเคน   
ในกาลแลวบริโภคในกาล คร้ันเวลาสายัณหพระองคเสดจ็ออกจากท่ีหลีกเรน ทรงทําธรรมีกถา   
ในเพราะเหตเุปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตแุรกเกิดนัน้ แลวรับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุ   
ท้ังหลาย เราไปในท่ีสงัดหลีกเรนอยู ณ ตําบลนี้ ไดมีความปริวิตกแหงจิตเกิดข้ึนอยางนี้วา เดี๋ยวนี้   
ภิกษุท้ังหลายอันอาพาธซ่ึงเกิดชุมในฤดูสารท ถูกตองแลว ยาคูท่ีดื่มเขาไปก็พุงออก แมขาวสวย   
ท่ีฉันแลวกพ็ุงออก เพราะอาพาธนั้น พวกเธอจึงซูบผอม เศราหมอง มีผิวพรรณไมดี มีผิวเหลือง   
ข้ึนๆ มีเนื้อตัวสะพร่ังดวยเอ็น เราจะพึงอนญุาตอะไรหนอเปนเภสัชแกภิกษุท้ังหลาย ซ่ึงเปน   
เภสัชอยูในตัวและเขาสมมติวาเปนเภสัช ท้ังจะพึงสําเร็จประโยชนในอาหารกิจแกสัตวโลก   
และไมปรากฏเปนอาหารหยาบ ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราน้ันไดมีความปริวติกสืบตอไปวา เภสัช ๕   
นี้แล คือ เนยใส เนยขน น้ํามัน น้ําผ้ึง น้ําออย เปนเภสัชอยูในตัว และเขาสมมติวาเปนเภสัช   
ท้ังสําเร็จประโยชนในอาหารกิจแกสัตวโลก และไมปรากฏเปนอาหารหยาบ ผิฉะนั้น เราพึง   
อนุญาตเภสัช ๕ นี้แกภิกษุท้ังหลาย ใหรับประเคนในกาลแลวบริโภคในกาล ดูกรภิกษุท้ังหลาย   
เราอนุญาตใหรับประเคนเภสัช ๕ นั้นในกาล แลวบริโภคในกาล.   
                        พระพุทธานญุาตเภสัช ๕ นอกกาล   
        [๒๖] ก็โดยสมัยนัน้แล ภิกษุท้ังหลายรับประเคนเภสัช ๕ นั้นในกาล แลวบริโภค   
ในกาล โภชนาหารของพวกเธอชนิดธรรมดา ชนิดเลว ไมยอย ไมจําตองกลาวถึงโภชนาหาร   
ท่ีดี พวกเธออันอาพาธซ่ึงเกดิชุมในฤดูสารทนั้น และอันความเบ่ือภัตตาหารนี้ถูกตองแลว   
เพราะเหตุ ๒ ประการนั้น ยิง่เปนผูซูบผอม เศราหมอง มีผิวพรรณไมดี มีผิวเหลืองข้ึนๆ   
มีเนื้อตัวสะพร่ังดวยเอ็นมากข้ึน พระผูมีพระภาคไดทอดพระเนตรเห็นภิกษเุหลานั้นซ่ึงซูบผอม   
เศราหมอง มีผิวพรรณไมดี มีผิวเหลืองข้ึนๆ มีเนื้อตัวสะพร่ังดวยเอ็นมากข้ึน คร้ันแลวจึง   
ตรัสเรียกทานพระอานนท มารับส่ังถามวา ดูกรอานนท ทําไมหนอ เดี๋ยวนี้ภิกษุท้ังหลายย่ิง   
ซูบผอม เศราหมอง มีผิวพรรณไมดี มีผิวเหลืองข้ึนๆ มีเนื้อตัวสะพร่ังดวยเอ็นมากข้ึน?    
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        ทานพระอานนทกราบทูลวา พระพุทธเจาขา เดี๋ยวนีภ้ิกษุท้ังหลายรับประเคนเภสัช ๕ นั้น   
ในกาลแลวบริโภคในกาล โภชนาหารของพวกเธอชนดิธรรมดา ชนิดเลว ไมยอย ไมจาํตอง   
กลาวถึงโภชนาหารท่ีดี พวกเธออันอาพาธ ซ่ึงเกิดชุมในฤดูสารทน้ัน และอันความเบ่ือภัตตาหาร   
นี้ถูกตองแลว เพราะเหตุ ๒ ประการนั้น ยิ่งเปนผูซูบผอม เศราหมอง มีผิวพรรณไมดี   
มีผิวเหลืองข้ึนๆ มีเนื้อตัวสะพร่ังดวยเอ็นมากข้ึน.   
        ลําดับนั้นพระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ   
แรกเกดินั้น แลวตรัสเรียกภกิษุท้ังหลายมารับส่ังวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหรับประเคน   
เภสัช ๕ นั้น แลวบริโภคไดท้ังในกาลท้ังนอกกาล.   
                        พระพุทธานญุาตน้ํามันเปลว   
        [๒๗] ก็โดยสมัยนัน้แล ภิกษุท้ังหลายที่อาพาธมีความตองการดวยน้ํามันเปลว   
เปนเภสัช จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรสัอนุญาตแกภกิษุท้ังหลาย   
วา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนญุาตน้ํามันเปลวเปนเภสัช คือ น้ํามันเปลวหมี น้ํามันเปลวปลา   
น้ํามันเปลวปลาฉลาม น้ํามันเปลวหมู น้ํามันเปลวลา ท่ีรับประเคนในกาล เจียวในกาล   
กรองในกาล บริโภคอยางน้าํมัน   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ถาภกิษุรับประเคนในวกิาล เจยีวในวกิาล กรองในวกิาล หากจะ   
พึงบริโภคน้ํามันเปลวน้ัน ตองอาบัติทุกกฏ ๓ ตัว   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ถาภกิษุรับประเคนในกาล เจยีวในวิกาล กรองในวิกาล หากจะ   
พึงบริโภคน้ํามันเปลวน้ัน ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตวั   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ถาภกิษุรับประเคนในกาล เจยีวในกาล กรองในวิกาล หากจะ   
พึงบริโภคน้ํามันเปลวน้ัน ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ถาภกิษุรับประเคนในกาล เจยีวในกาล กรองในกาล หากจะ   
พึงบริโภคน้ํามันเปลวน้ัน ไมตองอาบัติ.   
                                พระพุทธานุญาตมูลเภสัช   
        [๒๘] ก็โดยสมัยนัน้แล ภิกษุท้ังหลายที่อาพาธมีความตองการดวยรากไมเปนเภสัช   
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาค ตรัสอนุญาตแกภกิษุท้ังหลายวา   
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ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตรากไมท่ีเปนเภสัช คือ ขม้ิน ขิง วานน้ํา วานเปราะ อุตพิด   
ขา แฝก แหวหมู ก็หรือมูลเภสัช แมชนิดอ่ืนใดบรรดามี ท่ีไมสําเร็จประโยชนแกของควรเค้ียว   
ท่ีไมสําเร็จประโยชนแกของควรบริโภคในของควรบริโภค รับประเคนมูลเภสัชเหลานั้นแลวเก็บ   
ไวไดจนตลอดชีพ ตอมีเหตุ จึงใหบริโภคได เม่ือเหตุไมมี ภิกษุบริโภค ตองอาบัติทุกกฏ.   
                        พระพุทธานญุาตเคร่ืองบดยา   
        สมัยตอมา ภิกษุท้ังหลายท่ีอาพาธมีความตองการดวยรากไมท่ีเปนเภสัชชนิดละเอียด   
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภกิษุท้ังหลายวา ดูกร   
ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตตัวหินบด ลูกหินบด.   
                        พระพุทธานญุาตกสาวเภสัช   
        [๒๙] ก็โดยสมัยนัน้แล ภิกษุท้ังหลายที่อาพาธมีความตองการดวยน้ําฝาดเปนเภสัช   
จึงกราบทูลเร่ืองแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุ   
ท้ังหลาย เราอนุญาตน้ําฝาดท่ีเปนเภสัช คือ น้ําฝาดสะเดาะ น้ําฝาดมูกมัน น้ําฝาดกระดอม   
หรือข้ีกา น้ําฝาดบรเพ็ด หรือพญามือเหล็ก น้ําฝาดกถินพิมาน กห็รือกสาวเภสัช แมชนิดอ่ืนใด   
บรรดามี ท่ีไมสําเร็จประโยชนแกของควรเคี้ยว ในของควรเค้ียว ท่ีไมสําเร็จประโยชนแกของ   
ควรบริโภคในของควรบริโภค รับประเคนกสาวเภสัชเหลานั้น แลวเกบ็ไวไดจนตลอดชีพ   
ตอมีเหตุ จึงใหบริโภคได เม่ือเหตุไมมี ภกิษุบริโภค ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                พระพุทธานุญาตปณณเภสัช   
        [๓๐] ก็โดยสมัยนัน้แล ภิกษุท้ังหลายที่อาพาธมีความตองการดวยใบไมเภสัช จึง   
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุ   
ท้ังหลาย เราอนุญาตใบไมท่ีเปนเภสัช คือ ใบสะเดา ใบมูกมัน ใบกระดอม หรือข้ีกา   
ใบกะเพรา หรือแมงลัก ใบฝาย ก็หรือปณณเภสัช แมชนดิอ่ืนใดบรรดามี ท่ีไมสําเร็จประโยชน   
แกของควรเค้ียว ในของควรเค้ียว ท่ีไมสําเร็จประโยชนแกของควรบริโภคในของควรบริโภค   
รับประเคนปณณเภสัชเหลานั้น แลวเก็บไวไดจนตลอดชีพ ตอมีเหตุ จงึใหบริโภคได เม่ือเหตุ   
ไมมีภิกษุบริโภค ตองอาบัตทุิกกฏ.    
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                                พระพุทธานุญาตผลเภสัช   
        [๓๑] ก็โดยสมัยนัน้แล ภิกษุท้ังหลายที่อาพาธมีความตองการดวยผลไมเปนเภสัช   
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภกิษุท้ังหลายวา ดูกร   
ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตผลไมท่ีเปนเภสัช คือ ลูกพิลังกาสา ดีปลี พริก สมอไทย สมอพิเภก   
มะขามปอม ผลแหงโกฐ กห็รือผลเภสัช แมชนิดอ่ืนใดบรรดามี ท่ีไมสําเร็จประโยชนแกของ   
ควรเค้ียวในของควรเค้ียว ท่ีไมสําเร็จประโยชนแกของควรบริโภคในของควรบริโภค รับประเคน   
ผลเภสัชเหลานั้นแลวเก็บไวไดจนตลอดชีพ ตอมีเหตุ จึงใหบริโภคได เม่ือเหตุไมมี ภกิษุ   
บริโภค ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                พระพุทธานุญาตชตุเภสัช   
        [๓๒] ก็โดยสมัยนัน้แล ภิกษุท้ังหลายที่อาพาธมีความตองการดวยยางไมเปนเภสัช   
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภกิษุท้ังหลายวา ดูกร   
ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตยางไมท่ีเปนเภสัช คือ ยางอันไหลออกจากตนหิงคุ ยางอันเขาเค่ียว   
จากกานและใบแหงตนหิงคุ ยางอันเขาเค่ียวจากใบแหงตนหิงคุ หรือเจอืของอ่ืนดวย ยางอันไหล   
ออกจากยอดไมตกะ ยางอันไหลออกจากใบแหงตนตกะ ยางอันเขาเค่ียวจากใบหรือไหลออกจาก   
กานแหงตนตกะ กํายานก็หรือชตุเภสัชชนดิอ่ืนใดบรรดามีท่ีไมสําเร็จประโยชนแกของควรเค้ียว   
ในของควรเค้ียว ท่ีไมสําเร็จประโยชนแกของควรบริโภคในของควรบริโภค รับประเคนชตุเภสัช   
เหลานั้น แลวเก็บไวไดจนตลอดชีพ ตอมีเหตุ จึงใหบริโภคได เม่ือเหตุไมมี ภิกษุบริโภค   
ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                พระพุทธานุญาตโลณเภสัช   
        [๓๓] ก็โดยสมัยนัน้แล ภิกษุท้ังหลายที่อาพาธมีความตองการดวยเกลือเปนเภสัช   
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุท้ังหลายวา ดกูร   
ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตเกลือท่ีเปนเภสัช คือ เกลือสมุทร เกลือดํา เกลือสินเธาว เกลือดินโปง   
เกลือหุง กห็รือโลณเภสัชชนิดอ่ืนใดบรรดามี ท่ีไมสําเร็จประโยชนแกของควรเค้ียวในของ   
ควรเค้ียว ท่ีไมสําเร็จประโยชนแกของควรบริโภคในของควรบริโภค รับประเคนโลณเภสัช   
เหลานั้น แลวเก็บไวไดจนตลอดชีพ ตอมีเหตุ จึงใหบริโภคได เม่ือเหตุไมมี ภิกษุบริโภค   
ตองอาบัติทุกกฏ.    
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                        พระพุทธานญุาตจุณเภสัชเปนตน   
        [๓๔] โดยสมัยนั้นแล ทานพระเวลัฏฐสีสะ อุปชฌายของทานพระอานนท อาพาธ   
เปนโรคฝดาษ หรืออีสุกอีใส ผานุงผาหมกรังอยูท่ีตัว เพราะนํ้าเหลืองของโรคนั้น ภิกษุท้ังหลาย   
เอาน้ําชุบๆ ผาเหลานั้นแลวคอยๆ ดึงออกมา พระผูมีพระภาคเสด็จพระพุทธดําเนินตามเสนาสนะ   
ไดทอดพระเนตรเห็นภิกษพุวกนัน้กําลังเอาน้ําชุบๆ ผานั้นแลวคอยๆ ดงึออกมา คร้ันแลวเสด็จ   
พระพุทธดําเนนิเขาไปทางภกิษุเหลานั้น ไดตรัสถามวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุรูปนีอ้าพาธ   
โรคอะไร?  ภกิษุท้ังหลายกราบทูลวา พระพุทธเจาขา ทานรูปนี้อาพาธโรคฝดาษ หรืออีสุกอีใส   
ผากรังอยูท่ีตัว เพราะน้ําเหลือง พวกขาพระพุทธเจาเอาน้ําชุบๆ ผาเหลานั้น แลวคอยๆ ดึง   
ออกมา.   
        คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ   
แรกเกดินั้น แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตเภสัชชนิดผง สําหรับ   
ภิกษุผูเปนฝกด็ี พุพองกด็ี สิวก็ดี โรคฝดาษ หรืออีสุกอีใสก็ดี มีกล่ินตัวแรงก็ดี   
        เราอนุญาตโคมัย ดินเหนียว กากน้ํายอม สําหรับภิกษุไมอาพาธ   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตครก สาก.   
                        พระพุทธานญุาตเคร่ืองกรอง   
        [๓๕] ก็โดยสมัยนัน้แล ภิกษุท้ังหลายที่อาพาธมีความตองการดวยยาผงท่ีกรองแลว   
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภกิษุท้ังหลายวา ดูกร   
ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตวัตถุเคร่ืองกรองยาผง   
        ภิกษุอาพาธมีความตองการดวยยาผงที่ละเอียด พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภกิษุ   
ท้ังหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตผากรองยา.   
                        พระพุทธานญุาตเนื้อดิบและเลือดสด   
        [๓๖] ก็โดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธเพราะผีเขา พระอาจารย พระอุปชฌายะ   
ชวยกันรักษาเธอ ก็ไมสามารถแกไขใหหายโรคได เธอเดินไปที่เขียงแลหมู แลวเค้ียวกินเนื้อดิบ   
ดื่มกินเลือดสด อาพาธเพราะผีเขาของเธอนั้น หายดังปลิดท้ิง ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้น   
แดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษท้ัุงหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรา   
อนุญาตเนื้อดบิ เลือดสด ในเพราะอาพาธเกิดแตผีเขา.    
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                        พระพุทธานญุาตยาตาเปนตน   
        [๓๗] ก็โดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธเปนโรคนัยนตา ภิกษุท้ังหลายจูงเธอไป   
ใหถายอุจจาระบาง ปสสาวะบาง พระผูมีพระภาคเสดจ็พระพุทธดําเนนิตามเสนาสนะ ไดทอด   
พระเนตรเห็นพวกภิกษุนั้นกาํลังจูงภิกษุรูปนั้นไปใหถายอุจจาระบาง ปสสาวะบาง จึงเสด็จ   
พระพุทธดําเนนิเขาไปทางภกิษุพวกนัน้แลวไดตรัสถามวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุรูปนี้อาพาธเปน   
อะไร?  ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา ทานรูปนีอ้าพาธเปนโรคนัยนตา พวกขาพระพุทธเจาคอยจูงทาน   
รูปนี้ไปใหถายอุจจาระบาง ปสสาวะบาง พระพุทธเจาขา.   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ   
แรกเกดินั้น แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตยาตา คือ ยาตาท่ี   
ปรุงดวยเคร่ืองปรุงหลายอยาง ยาตาท่ีทําดวยเคร่ืองปรุงตางๆ ยาตาท่ีเกิดในกระแสน้ําเปนตน   
หรดาลกลีบทอง เขมาไฟ   
        พวกภิกษอุาพาธมีความตองการดวยเคร่ืองยาท่ีจะบดผสมกับยาตา จึงกราบทูลเร่ืองนั้น   
แดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษท้ัุงหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาต   
ไมจันทร กฤษณา กะลัมพัก ใบเฉียง แหวหมู   
        สมัยตอมา ภิกษุท้ังหลายเก็บยาตาชนดิผงไวในโอบาง ในขันบาง ผงหญาบาง ฝุนบาง   
ปลิวลง จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษท้ัุงหลายวา   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตกลักยาตา   
        สมัยตอมา พระฉัพพัคคียใชกลักยาตาชนิดตางๆ คือ ชนิดท่ีทําดวยทองคําบาง ชนิด   
ท่ีทําดวยเงินบาง คนท้ังหลายจึงเพงโทษ ตเิตียน โพนทะนาวา เหมือนเหลาคฤหัสถผูบริโภคกาม.   
ภิกษุท้ังหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสหามแกภิกษุท้ังหลายวา   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุไมพงึใชกลักยาตาชนิดตางๆ รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตกลักยาตาท่ีทําดวยกระดูก ทําดวยงา ทําดวยเขา ทําดวย   
ไมออ ทําดวยไมไผ ทําดวยยาง ทําดวยผลไม ทําดวยโลหะ ทําดวยเปลือกสังข   
        สมัยตอมา กลักยาตาไมมีฝาปด ผงหญาบาง ฝุนบาง ปลิวตกลง ภิกษุท้ังหลาย   
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุ   
ท้ังหลาย เราอนุญาตฝาปด.   
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        ฝาปดยังตกได พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษท้ัุงหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย   
เราอนุญาตใหผูกดาย แลวพนักับกลักยาตา.   
        กลักยาตาแตก พระผูมีพระภาคตรัสอนญุาตแกภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย   
เราอนุญาตใหถักดวยดาย.   
        สมัยตอมา ภิกษุท้ังหลาย ปายยาตาดวยนิ้วมือ นัยนตาชํ้า จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแด   
พระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาค ตรัสอนญุาตแกภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาต   
ไมปายยาตา.   
        สมัยตอมา พระฉัพพัคคียใชไมปายตาชนิดตางๆ คือ ท่ีทําดวยทองคําบาง ท่ีทําดวย   
เงินบาง คนท้ังหลายจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา เหมือนเหลาคฤหัสถผูบริโภคกาม.   
ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสหามภิกษุท้ังหลายวา   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุไมพงึใชไมปายยาตาชนิดตางๆ รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตไมปายยาตาท่ีทําดวยกระดูก ทําดวยงา ทําดวยเขา   
ทําดวยเปลือกสังข   
        สมัยตอมา ไมปายยาตาตกลงที่พื้นเปอน ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี   
พระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตภาชนะสําหรับเก็บไมปาย   
ยาตา.   
        สมัยตอมา ภิกษุท้ังหลายบริหารกลักยาตาบาง ไมปายยาตาบาง ดวยมือ จึงกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย   
เราอนุญาตถุงกลักยาตา.   
        หูถุงสําหรับสะพายไมมี ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมี   
พระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษท้ัุงหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตเชือกผูกเปนสายสะพาย.   
                        พระพุทธานญุาตน้ํามันเปนตน   
        [๓๘] ก็โดยสมัยนัน้แล ทานพระปลินทวัจฉะปวดศีรษะ ภกิษุท้ังหลายจึงกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย   
เราอนุญาตน้ํามันทาศีรษะ โรคปวดศีรษะยงัไมหาย ภิกษท้ัุงหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี   
พระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตการนัตถุ    
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น้ํามันท่ีนัตถุไหลออก ภิกษท้ัุงหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัส   
อนุญาตแกภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตกลองสําหรับนัตถุ.   
        สมัยตอมา พระฉัพพัคคียใชกลองสําหรับนัตถุชนิดตางๆ คือ ทําดวยทองคําบาง ชนิดท่ี   
ทําดวยเงินบาง คนท้ังหลายจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา เหมือนเหลาคฤหัสถผูบริโภคกาม.   
ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสหามภิกษุท้ังหลายวา   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุไมพงึใชกลองสําหรับนัตถุชนิดตางๆ รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตกลองสําหรับนัตถุท่ีทําดวยกระดูก .... ทําดวยเปลือกสังข   
ทานพระปลินทวัจฉะนัตถุไมเทากัน ภิกษท้ัุงหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตกลองสําหรับนัตถุ   
ประกอบดวยหลอดคู โรคปวดศีรษะยังไมหาย ภิกษุท้ังหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี   
พระภาค. พระผูมีพระภาค ตรัสอนุญาตแกภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนญุาตใหสูดควนั   
ภิกษุท้ังหลายจุดเกลียวผาแลวสูดควันนัน้นั่นแหละ คอแสบรอน จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี   
พระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตกลอง   
สูดควัน   
        สมัยตอมา ฉัพพัคคียใชกลองสูดควันชนิดตางๆ คือ ชนิดท่ีทําดวยทองคําบาง ชนิดท่ี   
ทําดวยเงินบาง คนท้ังหลายจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา เหมือนเหลาคฤหัสถผูบริโภคกาม.   
ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสหามภิกษุท้ังหลายวา ดูกร   
ภิกษุท้ังหลาย ภิกษไุมพึงใชกลองสูดควันชนิดตางๆ รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตกลองสูดควันท่ีทําดวยกระดูก .... ทําดวยเปลือกสังข   
        สมัยตอมา กลองสูดควนัไมมีฝาปด ตวัสัตวเขาไปได ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้น   
แดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาค ตรัสอนุญาตแกภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาต   
ฝาปด   
        สมัยตอมา ภิกษุท้ังหลายบริหารกลองสูดควันดวยมือ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี   
พระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตถุงกลอง   
สูดควัน กลองสูดควันเหลานัน้อยูรวมกันยอมกระทบกันได ภกิษุท้ังหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแด   
พระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนญุาตแกภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาต    
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ถุงคู หูสําหรับสะพายไมมี ภกิษุท้ังหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาค   
ตรัสอนุญาตแกภิกษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตเชือกผูกเปนสายสะพาย.   
                        พระปลินทวจัฉเถระอาพาธเปนโรคลม   
        [๓๙] ก็โดยสมัยนัน้แล ทานพระปลินทวัจฉะอาพาธเปนโรคลม พวกแพทยปรึกษา   
ตกลงกนัอยางนี้วา ตองหุงน้าํมันถวาย ภิกษุท้ังหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
พระผูมีพระภาค ตรัสอนุญาตแกภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตน้ํามันท่ีหุง   
ในน้ํามันท่ีหุงนั้นแล แพทยตองเจือน้ําเมาดวย ภกิษุท้ังหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหเจือน้าํเมาลง   
ในน้ํามันท่ีหุง.   
        สมัยตอมา พระฉัพพัคคียหุงน้ํามันเจือน้ําเมาลงไปเกินขนาด ดื่มน้ํามันนั้นแลวเมา   
ภิกษุท้ังหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสหามภิกษุท้ังหลายวา   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุไมพงึดื่มน้ํามันท่ีเจอืน้ําเมาลงไปเกินขนาด รูปใดดื่ม พึงปรับอาบัติตามธรรม   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหดื่มน้าํมันเจือน้ําเมา ชนิดท่ีเขาหุงไมปรากฏสี กล่ิน   
และรสของน้ําเมา.   
        สมัยตอมา น้ํามันท่ีพวกภิกษหุุงเจือน้ําเมาลงไปเกินขนาดมีมาก คร้ังนั้น ภกิษุท้ังหลาย   
ไดมีความปริวติกวา จะพึงปฏิบัติในน้ํามันท่ีเจือน้ําเมาลงไปเกินขนาด อยางไรหนอ?  แลวกราบ   
ทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนญุาตแกภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย   
เราอนุญาตใหตั้งเอาไวเปนยาทา   
        สมัยตอมา ทานพระปลินทวัจฉะหุงน้าํมันไวมาก ภาชนะสําหรับบรรจุน้ํามันไมมี ภิกษุ   
ท้ังหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษท้ัุงหลายวา   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตลักจั่น ๓ ชนดิ คือ ลักจั่นทําดวยโลหะ ๑ ลักจั่นทําดวยไม ๑   
ลักจั่นดวยผลไม ๑.   
        สมัยตอมา ทานพระปลินทวัจฉะอาพาธเปนโรคลมตามอวัยวะ ภิกษุท้ังหลายจึงกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย   
เราอนุญาตการเขากระโจม โรคลมยังไมหาย ภกิษุท้ังหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภกิษท้ัุงหลายวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตการรมใบไมตางๆ    
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โรคลมยังไมหาย พระผูมีพระภาคตรัสอนญุาตการรมใหญ โรคลมยังไมหาย พระผูมีพระภาค   
ตรัสอนุญาตแกภิกษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตน้ําท่ีตมเดือดดวยใบไมตางชนิด   
โรคลมยังไมหาย พระผูมีพระภาคตรัสอนญุาตแกภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาต   
อางน้ํา.   
                        อาพาธโรคลมเสียดยอกตามขอ   
        [๔๐] ก็โดยสมัยนัน้แล ทานพระปลินทวัจฉะ อาพาธเปนโรคลมเสียดยอกตามขอ   
ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภกิษุท้ังหลายวา   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหระบายโลหิตออก โรคลมเสียดยอกตามขอยังไมหาย ภิกษุท้ังหลาย   
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุ   
ท้ังหลาย เราอนุญาตใหระบายโลหิตออกแลวกรอกดวยเขา.   
                                อาพาธเทาแตก   
        [๔๑] ก็โดยสมัยนัน้แล เทาของทานปลินทวัจฉะแตก ภิกษุท้ังหลายจึงกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย   
เราอนุญาตยาทาเทา โรคยังไมหาย ภิกษุนวกะท้ังหลายจงึกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหปรุงน้ํามันทาเทา.   
                                อาพาธเปนโรคฝ   
        [๔๒] ก็โดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธเปนโรคฝ ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้น   
แดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษท้ัุงหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาต   
การผาตัด ภิกษุนั้นตองการน้ําฝาด ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมี   
พระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษท้ัุงหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตน้ําฝาด ภิกษุนัน้ตองการ   
งาท่ีบดแลว ภกิษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแก   
ภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนญุาตงาท่ีบดแลว ภิกษุนั้นตองการยาพอก ภิกษุท้ังหลาย   
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตภิกษท้ัุงหลายวา ดกูรภิกษุ   
ท้ังหลาย เราอนุญาตยาพอก ภิกษนุั้นตองการผาพันแผล ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแด   
พระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนญุาตแกภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาต   
ผาพันแผล แผลคัน ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาค    
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ตรัสอนุญาตแกภิกษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหชะดวยน้ําแปงเมล็ดพรรณผักกาด   
แผลชื้นหรือเปนฝา ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาต   
แกภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหรมควัน เนื้องอกยืน่ออกมา ภกิษท้ัุงหลาย   
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษ-ุ   
ท้ังหลาย เราอนุญาตใหตดัดวยกอนเกลือ แผลไมงอก ภกิษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแด   
พระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนญุาตแกภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาต   
น้ํามันทาแผล น้ํามันไหลเยิ้ม ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาค   
ตรัสอนุญาตแกภิกษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตผาเกาสําหรับซับน้ํามันและ   
การรักษาบาดแผลทุกชนิด.   
                        พระพุทธานญุาตยามหาวิกฏั ๔ อยาง   
        [๔๓] ก็โดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึ่งถูกงูกัด ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแด   
พระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหใชยามหาวิกัฏ   
๔ อยาง คือ คูถ มูตร เถา ดิน ตอมา ภิกษุท้ังหลายคิดสงสัยวา ยามหาวิกฏัไมตองรับประเคน   
หรือตองรับประเคน จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแก   
ภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนญุาตใหภกิษุรับประเคน ในเมื่อมีกัปปยการก เม่ือ   
กัปปยการกไมมี ใหภกิษหุยบิบริโภคเองได.   
        สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งดื่มยาพษิเขาไป ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค   
พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแดภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหดื่มน้าํเจือคูถ   
ตอมา ภิกษุท้ังหลายคิดสงสัยวา น้ําเจือคูถนั้น จะไมตองรับประเคน หรือตองรับประเคน จึง   
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุ   
ท้ังหลาย เราอนุญาตคูถท่ีภิกษุหยิบไวตอนกําลังถาย นั่นแหละเปนอันประเคนแลว ไมตอง   
รับประเคนอีก.   
                                ภิกษุอาพาธดวยโรคตางๆ   
        [๔๔] ก็โดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธถูกยาแฝด ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้น   
แดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษท้ัุงหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาต   
ใหดื่มน้ําท่ีเขาละลายจากดินรอยไถซ่ึงติดผาล.   
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        สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธเปนพรรดึก ภกิษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี   
พระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตให   
ดื่มน้ําดางอามิส.   
        สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธเปนโรคผอมเหลือง ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแด   
พระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนญุาตแกภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาต   
ใหดื่มยาผลสมอดองนํ้ามูตรโค.   
        สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธเปนโรคผิวหนัง ภิกษท้ัุงหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแด   
พระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนญุาตแกภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาต   
ใหทําการลูบไลดวยของหอม.   
        สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งมีกายกอปรดวยโทษมาก ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแด   
พระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนญุาตแกภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาต   
ใหดื่มยาประจถุาย ภิกษุนั้นมีความตองการน้ําขาวใส ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี   
พระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตน้ําขาวใส   
มีความตองการดวยน้ําถ่ัวเขียวตมท่ีไมขน ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตน้ําถ่ัวเขียวตม   
ท่ีไมขน มีความตองการดวยน้ําถ่ัวเขียวตมท่ีขนนิดหนอย ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแด   
พระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนญุาตแกภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาต   
น้ําถ่ัวเขียวตมท่ีขนนิดหนอย มีความตองการดวยน้ําเนื้อตม ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแด   
พระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนญุาตแกภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาต   
น้ําเนื้อตม.   
                        พระปลินทวจัฉเถระซอมแปลงเง้ือมเขา   
        [๔๕] ก็โดยสมัยนัน้แล ทานพระปลินทวัจฉะ กําลังใหคนชําระเง้ือมเขา ในเขต   
พระนครราชคฤห ประสงคจะทําใหเปนสถานท่ีเรน ขณะนั้นพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช   
เสด็จพระดําเนินไปหาทานพระปลินทวจัฉะถึงสํานัก ทรงอภิวาทแลวประทับเหนือพระราชอาสน   
อันควรสวนขางหนึ่ง ไดตรัสถามทานพระปลินทวจัฉะวา ขาแตพระคุณเจา พระเถระกําลังใหเขา   
ทําอะไรอยู?   
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        ทานพระปลินทวัจฉะถวายพระพรวา อาตมภาพกําลังใหเขาชําระเง้ือมเขา ประสงคใหเปน   
สถานท่ีเรน ขอถวายพระพร   
        พิ. พระคุณเจาตองการคนทําการวัดบางไหม?   
        ป. ขอถวายพระพร พระผูมีพระภาคยงัไมทรงอนุญาตคนทําการวดั   
        พิ. ถาเชนนั้น โปรดทูลถามพระผูมีพระภาค แลวบอกใหขาพเจาทราบ   
        ทานพระปลินทวจัฉะรับพระราชโองการวา จะปฏิบัติอยางนั้น ขอถวายพระพร แลว   
ช้ีแจงใหพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราชใหเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถา   
คร้ันพระเจาพมิพิสารจอมเสนามาคธราช อันทานพระปลินทวัจฉะช้ีแจงใหเห็นแจง ใหทรงสมาทาน   
อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถา แลวเสด็จลุกจากพระราชอาสน ทรงอภิวาททานพระปลินทวัจฉะ   
ทรงทําประทักษิณแลวเสด็จกลับ   
        หลังจากนั้น ทานพระปลินทวัจฉะ สงสมณทูตไปในสํานักพระผูมีพระภาคกราบทูลวา   
พระพุทธเจาขา พระเจาพิมพสิารจอมเสนามาคธราช มีพระราชประสงคจะถวายคนทําการวัด   
ขาพระพุทธเจาจะพึงปฏิบัตอิยางไร พระพุทธเจาขา?   
                                พระพุทธานุญาตอารามิก   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะ   
เหตุแรกเกิดนัน้ แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหมีคนทําการวัด   
        พระเจาพมิพิสารจอมเสนามาคธราช เสด็จพระราชดาํเนินไปหาทานพระปลินทวจัฉะ   
ถึงสํานักเปนคํารบสอง ทรงอภิวาทแลวประทับเหนือพระราชอาสนอันควรสวนขางหนึ่ง แลว   
ตรัสถามพระปลินทวัจฉะวา ขาแตพระคุณเจา คนทําการวัด พระผูมีพระภาคทรงอนญุาตหรือ?   
        ทานพระปลินทวัจฉะถวายพระพรวา ขอถวายพระพร ทรงอนุญาตแลว   
        พระเจาพมิพิสารตรัสวา ถาเชนนั้น ขาพเจาจกัถวายคนทําการวดัแกพระคุณเจา   
        คร้ังนั้น พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช ทรงรับปฏิญาณถวายคนทําการวัดแกทาน   
พระปลินทวจัฉะดังนั้นแลว ทรงลืมเสีย ตอนานมาทรงระลึกได จึงตรัสถามมหาอํามาตย   
ผูสําเร็จราชกิจท้ังปวงผูหนึ่งวา พนาย คนทําการวัดท่ีเราไดรับปฏิญาณจะถวายแกพระคุณเจานัน้   
เราไดถวายไปแลวหรือ?   
        มหาอํามาตยกราบทูลวา ขอเดชะ ยังไมไดพระราชทาน พระพุทธเจาขา.    
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        พระราชาตรัสถามวา จากวันนั้นมานานกี่ราตรีแลว?   
        ทานมหาอํามาตยนับราตรีแลว กราบทูลในทันใดน้ันแลวา ขอเดชะ ๕๐๐ ราตรี   
พระพุทธเจาขา.   
        พระราชารับส่ังวา พนาย ถาเชนนั้น จงถวายทานไป ๕๐๐ คน ทานมหาอํามาตย   
รับพระบรมราชโองการวาเปนดังโปรดเกลา ขอเดชะ แลวไดจัดคนทําการวัดไปถวายทาน   
พระปลินทวจัฉะ ๕๐๐ คน หมูบานของคนทําการวดัพวกนั้นไดตั้งอยูแผนกหนึ่ง คนท้ังหลาย   
เรียกบานตําบลนั้นวา ตําบลบานอารามิกบาง ตําบลบานปลินทวัจฉะบาง.   
                                นิรมิตมาลัยทองคํา   
        [๔๖] ก็โดยสมัยนัน้แล ทานพระปลินทวัจฉะไดเปนพระกุลุปกะ ในหมูบานตําบลนั้น   
คร้ันเชาวันหนึง่ ทานครองอันตรวาสกแลว ถือบาตรจีวรเขาไปบิณฑบาตยังตําบลบานปลินทวัจฉะ   
สมัยนั้น ในตําบลบานนั้นมีมหรสพ พวกเดก็ๆ ตกแตงกายประดับดอกไมเลนมหรสพอยู พอดี   
ทานพระปลินทวัจฉะเท่ียวบิณฑบาตไปตามลําดับตรอกในตําบลบานปลินทวัจฉะ ไดเขาไปถึงเรือน   
คนทําการวัดผูหนึ่ง คร้ันแลวนั่งบนอาสนะท่ีเขาจัดถวาย   
        ขณะน้ัน ธิดาของสตรีผูทําการวัดนั้น เห็นเดก็ๆ พวกอื่นตกแตงกายประดับดอกไม   
แลว รองออนวา ขอจงใหดอกไมแกดิฉัน ขอจงใหเคร่ืองตกแตงกายแกดิฉัน   
        จึงทานพระปลินทวัจฉะถามสตรีผูทําการวัดคนนั้นวา เดก็หญิงคนน้ีรองออนอยากได   
อะไร?   
        นางกราบเรียนวา ทานเจาขา เด็กหญิงคนนี้เหน็เดก็ๆ พวกอ่ืนตกแตงกายประดับดอก   
ไม จึงรองออนขอวา ขอจงใหดอกไมแกดฉัิน ขอจงใหเคร่ืองตกแตงกายแกดิฉัน ดิฉันบอกวา   
เราเปนคนจนจะไดดอกไมมาจากไหน จะไดเคร่ืองตกแตงมาจากไหน   
        ขณะน้ัน ทานพระปลินทวัจฉะหยิบขดหญาพวงหนึง่สงใหแลวกลาววา เจาจง   
สวมขดหญาพวงนี้ลงบนศีรษะเด็กหญิงนัน้ ทันใดนั้นนางไดรับขดหญาสวมลงท่ีศีรษะเดก็หญิงนั้น   
ขดหญานั้นไดกลายเปนระเบียบดอกไมทองคํางามมาก นาดู นาชม ระเบียบดอกไมทองคําเชนนั้น   
แมในพระราชฐานก็ไมมี   
        คนท้ังหลายกราบทูลแดพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราชวา ขอเดชะ ระเบียบดอกไม   
ทองคําท่ีเรือนของคนทําการวัดช่ือโนนงามมาก นาดู นาชม แมในพระราชฐานก็ไมมี เขาเปน   
คนเข็ญใจจะไดมาแตไหน เปนตองไดมาดวยโจรกรรมแนนอน   
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        จึงทาวเธอส่ังใหจองจําตระกูลคนทําการวัดนั้นแลว.   
        คร้ันเชาวนัท่ี ๒ ทานพระปลินทวจัฉะครองอันตรวาสกแลวถือบาตรจีวรเขาไปบิณฑบาต   
ถึงตําบลบานปลินทวัจฉะ เม่ือเท่ียวบิณฑบาตไปตามลําดับตรอกในตําบลบานปลินทวัจฉะไดเดิน   
ผานไปทางเรือนคนทําการวดัผูนั้น คร้ันแลวไดถามคนที่คุนเคยกนัวา ตระกูลคนทําการวัดนี้ไป   
ไหนเสีย?   
        คนพวกนั้นกราบเรียนวา เขาถูกรับส่ังใหจองจํา เพราะเร่ืองระเบียบดอกไมทองคํา เจาขา.   
        ทันใดนัน้ ทานพระปลินทวัจฉะไดเขาไปสูพระราชนิเวศน นั่งเหนืออาสนะท่ีเขาจัดถวาย   
        ขณะน้ัน พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช เสด็จเขาไปหาทานพระปลินทวจัฉะ ทรง   
อภิวาทแลวประทับเหนือพระราชอาสนอันควรสวนขางหนึ่ง   
        ทานพระปลินทวัจฉะไดทูลถามพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช ผูประทับเรียบรอย   
แลวดังนีว้า ขอถวายพระพร ตระกูลคนทําการวัดถูกรับส่ังใหจองจําดวยเร่ืองอะไร?   
        พระเจาพมิพิสารตรัสตอบวา ขาแตพระคุณเจา เพราะท่ีเรือนของเขามีระเบียบดอกไม   
ทองคําอยางงามมาก นาดู นาชม แมท่ีในวังก็ยังไมมี เขาเปนคนจนจะไดมาแตไหน เปนตอง   
ไดมาดวยโจรกรรมอยางแนนอน   
        ขณะน้ัน ทานพระปลินทวัจฉะไดอธิษฐานปราสาทของพระเจาพมิพิสารจอมเสนามาคธราช   
วา จงเปนทอง ปราสาทนั้นไดกลายเปนทองไปท้ังหมด แลวไดถวายพระพรถามวา ขอถวาย   
พระพร ก็นี่ทองมากมายเทาน้ันมหาบพิตรไดมาแตไหน?   
        พระเจาพมิพิสารตรัสวา ขาพเจาทราบแลว นี้เปนอิทธานุภาพของพระคุณเจา ดังนี้   
แลวรับส่ังใหปลอยตระกูลคนทําการวัดนัน้พนพระราชอาญาไป.   
                                พระพุทธานุญาตเภสัช ๕   
        [๔๗] ประชาชนทราบขาววา ทานพระปลินทวัจฉะแสดงอิทธิปาฏิหาริย อันเปนธรรม   
ยวดยิ่งของมนษุย ในบริษัทพรอมท้ังพระราชา ตางพากนัยินดี เล่ือมใสยิ่ง นําเภสัช ๕ คือ   
เนยใส เนยขน น้ํามัน น้ําผ้ึง น้ําออย มาถวายทานพระปลินทวัจฉะ แมตามปกติทานกไ็ด   
เภสัช ๕ อยูเสมอ ทานจึงแบงเภสัชท่ีไดมาถวายแกบริษัท แตบริษัทของทานเปนผูมักมาก   
เก็บเภสัชท่ีไดๆ  มาไวในกระถางบาง ในหมอน้ําบาง จนเต็ม บรรจุลงในหมอกรองน้าํบาง ใน   
ถุงยามบาง จนเต็มแลว แขวนไวท่ีหนาตาง เภสัชเหลานัน้ก็เยิ้มซึม แมสัตวจําพวกหนูก็เกล่ือน    
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กลนไปทั่ววิหาร คนท้ังหลายเดินเท่ียวชมไปตามวิหารพบเขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนา   
วา สมณะเช้ือสายพระศากยบุตรเหลานี้มีเรือนคลังในภายใน เหมือนพระเจาพิมพิสารจอมเสนา   
มาคธราช ฉะนั้น   
        ภิกษุท้ังหลายไดยนิคนพวกนั้น เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนผูมักนอย ....   
ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภกิษุท้ังหลายจึงไดพอใจในความมักมากเชนนี้ แลว   
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาภิกษุท้ังหลาย   
พอใจในความมักมากเชนนี้ จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจา ทรงติเตียนวา .... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถา รับส่ังกะภกิษุ   
ท้ังหลายวา อนึ่ง มีเภสัชอันควรล้ิมของภิกษุผูอาพาธ คือ เนยใส เนยขน น้ํามัน น้ําผ้ึง น้ําออย   
ภิกษุรับประเคนของน้ันแลว พึงเก็บไวฉันได ๗ วันเปนอยางยิ่ง ภิกษุใหลวงกําหนดนัน้ไป พึง   
ปรับอาบัติตามธรรม.   
                        ภาณวารวาดวยทรงอนุญาตเภสัช ท่ี ๑ จบ.   
                                _________________   
                                พระพุทธานุญาตงบน้ําออย   
        [๔๘] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระนครสาวัตถีตามพระพุทธาภริมยแลว   
เสด็จพุทธดําเนินไปทางพระนครราชคฤห ทานพระกังขาเรวตะไดแวะเขาโรงทํางบน้ําออย ใน   
ระหวางทาง เห็นเขาผสมแปงบาง เถาบาง ลงในงบนํ้าออย จึงรังเกยีจวา งบนํ้าออยเจืออามิส   
เปนอกัปปยะ ไมควรจะฉันในเวลาวกิาล ดงันี้ จึงพรอมดวยบริษัทไมฉันงบน้ําออย แมพวก   
ภิกษุท่ีเช่ือฟงคําทานก็พลอยไมฉันงบน้ําออยไปดวย ภกิษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี-   
พระภาค.   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย คนท้ังหลายผสมแปง   
บาง เถาบาง ลงในงบนํ้าออย เพื่อประสงคอะไร?    
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        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา เพื่อประสงคใหเกาะกนัแนน พระพุทธเจาขา.   
        พระผูมีพระภาคตรัสอนญุาตแกภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถาคนท้ังหลายผสม   
แปงบาง เถาบาง ลงในงบน้ําออย เพื่อประสงคใหเกาะกันแนน งบน้ําออยนั้นก็ยังถึงความ   
นับวา งบนํ้าออยนั่นแหละ   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหฉันงบน้ําออยตามสบาย.   
                                พระพุทธานุญาตถ่ัวเขียว   
        ทานพระกังขาเรวตะ ไดเห็นถ่ัวเขียวงอกข้ึนในกองอุจจาระ ณ ระหวางทาง แลวรังเกียจ   
วา ถ่ัวเขียวเปนอกัปปยะ แมตมแลวกย็ังงอกได จึงพรอมดวยบรษิัทไมฉันถ่ัวเขียว แมพวก   
ภิกษุท่ีเช่ือฟงคําของทานก็พลอยไมฉันถ่ัวเขียวไปดวย ภิกษุท้ังหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี   
พระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ถ่ัวเขียวแมท่ีตม   
แลว กย็ังงอกได เราอนุญาตใหฉันถ่ัวเขียวไดตามสบาย.   
                        พระพุทธานญุาตยาดองโลณโสจิรกะ   
        สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธเปนโรคลมเกิดในอุทร ทานไดดื่มยาดองโลณโสจิรกะ   
โรคลมเกิดในอุทรของทานหายขาด ภิกษทุั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมี   
พระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษท้ัุงหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหภกิษุอาพาธฉันยาดอง   
โลณโสจิรกะไดตามสบาย แตภกิษุไมอาพาธตองเจือน้าํฉันอยางน้ําปานะ.   
                        ประชวรโรคลมเกิดในพระอุทร   
        [๔๙] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคเสดจ็พระพุทธดําเนนิโดยลําดับเสด็จถึงพระนครราชคฤห   
ทราบวา พระองคประทับอยูท่ีพระเวฬุวนัวิหาร อันเปนสถานท่ีพระราชทานเหยื่อแกกระแต   
เขตพระนครราชคฤหนั้น คราวนั้น พระองคประชวรโรคลมเกิดในพระอุทร จึงทานพระอานนท   
ดําริวา แมเม่ือกอนพระผูมีพระภาคประชวรโรคลมเกิดในพระอุทร ก็ทรงพระสําราญไดดวยยาคู   
ปรุงดวยของ ๓ อยาง จึงของาบาง ขาวสารบาง ถ่ัวเขียวบาง ดวยตนเอง เก็บไวในภายในท่ีอยู   
ตมดวยตนเองในภายในท่ีอยู แลวนอมเขาไปถวายพระผูมีพระภาค กราบทูลวา ขอพระผูมีพระภาค   
โปรดดื่มยาคูปรุงดวยของ ๓ อยาง พระพุทธเจาขา.   



พระวนิัยปฎก เลม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หนาท่ี 48 
                                พุทธประเพณี   
        พระตถาคตท้ังหลายทรงทราบอยู ยอมตรัสถามก็มี ทรงทราบอยู ยอมไมตรัสถามก็มี   
ทรงทราบกาลแลวตรัสถาม ทรงทราบกาลแลวไมตรัสถาม พระตถาคตท้ังหลาย ยอมตรัสถาม   
ส่ิงท่ีประกอบดวยประโยชน ไมตรัสถามส่ิงท่ีไมประกอบดวยประโยชน ในส่ิงท่ีไมประกอบดวย   
ประโยชน พระองคทรงกําจดัดวยขอปฏิบัติ   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาท้ังหลายยอมสอบถามภิกษท้ัุงหลายดวยอาการ ๒ อยาง คือ จัก   
ทรงแสดงธรรมอยางหนึ่ง จกัทรงบัญญัติสิกขาบทแกพระสาวกท้ังหลายอยางหน่ึง   
        คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคตรัสถามทานพระอานนทวา ดูกรอานนท ยาคูนี้ไดมาแตไหน?   
        ทานพระอานนทกราบทูลเร่ืองนั้นใหทรงทราบทันที.   
                                ทรงตําหนิทานพระอานนท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรอานนท การกระทําของเธอนั่น ไมเหมาะ   
ไมสม ไมควร มิใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ดูกรอานนท ไฉนเธอจึงไดพอใจใน   
ความมักมากเชนนี้เลา ดูกรอานนท อามิสท่ีเก็บไวในภายในท่ีอยู เปนอกัปปยะ แมท่ีหุงตมใน   
ภายในท่ีอยู ก็เปนอกัปปยะ แมท่ีหุงตมเอง ก็เปนอกัปปยะ การกระทําของเธอนั่น ไมเปน   
ไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส .... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถา รับส่ังกะภิกษุท้ังหลาย   
ดังตอไปนี้:-   
                พระพุทธบัญญัติหามอามิสท่ีเปนอันโตวุตถะเปนตน   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษไุมพึงฉันอามิสท่ีเก็บไวในภายในท่ีอยู ท่ีหงุตมในภายในท่ีอยู   
และท่ีหุงตมเอง รูปใดฉัน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อามิส ถาเก็บไวในภายในท่ีอยู หงุตมในภายในท่ีอยู และหุงตมเอง   
ถาภิกษฉัุนอามิสนั้น ตองอาบัติทุกกฏ ๓ ตวั.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อามิส ถาเก็บไวในภายในท่ีอยู หงุตมในภายในท่ีอยู แตผูอ่ืนหุงตม   
ถาภิกษุฉันอามิส ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตวั   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อามิส ถาเก็บไวในภายในท่ีอยู แตหุงตมในภายนอก และหุงตมเอง   
ถาภิกษฉัุนอามิสนั้น ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตวั    
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อามิส ถาเก็บไวในภายนอก แตหงุตมในภายใน และหุงตมเอง   
ถาภิกษุฉันอามิสนั้น ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตวั   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อามิส ถาเก็บไวในภายในท่ีอยู แตหุงตมในภายนอก และผูอ่ืนหุงตม   
ถาภิกษฉัุนอามิสนั้น ตองอาบัติทุกกฏตัวเดียว   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อามิส ถาเก็บไวในภายนอก หุงตมในภายใน แตผูอ่ืนหุงตม   
ถาภิกษุฉันอามิสนั้น ตองอาบัติทุกกฏตัวเดียว   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อามิส ถาเก็บไวในภายนอก หุงตมในภายนอก แตหุงตมเอง   
ถาภิกษุฉันอามิสนั้น ตองอาบัติทุกกฏตวัเดียว   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อามิส ถาเก็บไวในภายนอก หุงตมในภายนอก และผูอ่ืนหุงตม   
ถาภิกษุฉันอามิสนั้นแล ไมตองอาบัติ.   
                        พระพุทธานญุาตใหอุนโภชนาหาร   
        [๕๐] ก็โดยสมัยนัน้แล ภิกษุท้ังหลายคิดวา พระผูมีพระภาคทรงหามภัตตาหารท่ีหุงตม   
เอง จึงรังเกียจในโภชนาหารท่ีตองอุน แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาค   
ตรัสอนุญาตแกภิกษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหอุนภตัตาหารท่ีตองอุน.   
                พระพุทธานุญาตอามิสท่ีเปนอันโตวุตถะเปนตน   
        [๕๑] ก็โดยสมัยนัน้แล พระนครราชคฤหบังเกิดทุพภิกขภยั คนท้ังหลายนําเกลือบาง   
น้ํามันบาง ขาวสารบาง ของควรเค้ียวบาง มายังอาราม ภกิษุท้ังหลายใหเก็บของเหลานั้นไว   
ขางนอก สัตวตางๆ กินเสียบาง พวกโจรลักเอาไปบาง ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแด   
พระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนญุาตแกภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาต   
ใหเก็บไว ณ ภายในได   
        กัปปยการกท้ังหลายเกบ็อามิสไวขางในแลว หุงตมขางนอก พวกคนกินเดนพากัน   
หอมลอม   
        ภิกษุท้ังหลายไมพอใจฉัน แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาค   
ตรัสอนุญาตแกภิกษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหหุงตมในภายใน.   
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        ในคราวเกิดทุพภิกขภัย พวกกัปปยการกนําส่ิงของไปเสียมากมาย ถวายภกิษุเพียง   
เล็กนอย   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภกิษุ   
ท้ังหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหหุงตมเอง   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตอามิสท่ีเก็บไวในภายในท่ีอยู ท่ีหุงตมในภายในท่ีอยู และ   
ท่ีหุงตมเอง.   
                                ผลไมกลางทาง   
        [๕๒] ก็โดยสมัยนัน้แล ภิกษหุลายรูปดวยกันจําพรรษาในกาสีชนบทแลว เดนิทาง   
ไปสูพระนครราชคฤห เม่ือเฝาพระผูมีพระภาค ในระหวางทางไมไดโภชนาหารท่ีเศราหมอง หรือ   
ประณีตบริบูรณ พอแกความตองการเลย ถึงของขบเค้ียวคือผลไมมีมาก แตกห็ากัปปยการกไมได   
ตางพากันลําบาก คร้ันเดินทางไปพระนครราชคฤห ถึงพระเวฬวุันวิหารอันเปนสถานที่พระราชทาน   
เหยื่อแกกระแต แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ถวายบังคม นั่งเฝาอยู ณ ท่ีควรสวนหนึง่   
                                พุทธประเพณี   
        ก็การท่ีพระผูมีพระภาคพุทธเจาหลาย ทรงปราศรัยกับพระอาคันตุกะท้ังหลาย นัน่เปน   
พุทธประเพณี   
        คร้ังนั้น ผูมีพระภาคไดตรัสถามภิกษุเหลานั้นวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย รางกายของพวก   
เธอยังพอทนไดหรือ ยังพอใหเปนไปไดหรือ เดินทางมามีความลําบากนอยหรือ และพวกเธอ   
มาจากไหนเลา?   
        ภิกษเุหลานั้นกราบทูลวา ยังพอทนได พระพุทธเจาขา ยังพอใหเปนไปได พระพุทธเจาขา   
พวกขาพระพทุธเจาจําพรรษาในกาสีชนบท แลวเดนิทางมาพระนครราชคฤห เพื่อเฝาพระผูมี   
พระภาค ณ พระเวฬุวนันี้ ในระหวางทาง ไมไดโภชนาหารท่ีเศราหมองหรือประณตี บริบูรณ   
พอแกความตองการเลย ถึงของขบเค้ียว คือผลไมมีมาก แตก็หากัปปยการกไมได เพราะเหตุนัน้   
พวกขาพระพทุธเจาจึงเดินทางมามีความลําบาก.   
                พระพุทธานุญาตใหรับประเคนของท่ีเปนอุคคหิต   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ   
แรกเกดินั้น แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาต ภิกษเุหน็ของขบเค้ียว  
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คือ ผลไมในท่ีใด ถึงกัปปยการกไมมี ก็ใหหยิบนําไปเอง พบกัปปยการกแลว วางไวบน   
พื้นดิน ใหกัปปยการกประเคนแลวฉัน.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหรับประเคนส่ิงของท่ีภิกษุถูกตองแลวได.   
                        พราหมณถวายงาและน้ําผ้ึงใหม   
        [๕๓] ก็โดยสมัยนัน้แล งาใหมและน้ําผ้ึงใหมบังเกดิแกพราหมณผูหนึ่ง จึงพราหมณ   
นั้นไดคิดตกลงวา ผิฉะนั้น เราพึงถวายงาใหมและน้ําผ้ึงใหมแกภิกษุสงฆ มีองคพระพุทธเจา   
เปนประมุข คร้ันแลวไดไปในพุทธสํานัก คร้ันถึงแลวไดทูลปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ัน   
ผานการทูลปราศรัยพอใหเปนท่ีบันเทิง เปนท่ีระลึกถึงกนัไปแลว จึงยนือยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง   
พราหมณยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา   
ขอทานพระโคดมพรอมดวยภกิษุสงฆ จงทรงพระกรุณาโปรดรับภัตตาหารของขาพระพุทธเจาใน   
วันพรุงนี้ เพื่อเจริญบุญกุศล และปติปราโมทยแกขาพระพุทธเจาดวยเถิด.   
        พระผูมีพระภาคทรงรับนิมนตโดยดุษณีภาพ คร้ันพราหมณนัน้ทราบการรับนิมนตของ   
พระผูมีพระภาค แลวกลับไป แลวส่ังใหตกแตงของเค้ียวของฉันอันประณีตโดยผานราตรีนั้นแลว   
ใหคนไปกราบทูลภัตกาลแดพระผูมีพระภาควา ถึงเวลาแลวทานพระโคดม ภัตตาหารเสร็จแลว.   
        ขณะน้ันเปนเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงครองอันตรวาสกแลว ถือบาตรจีวรเสด็จ   
พระพุทธดําเนนิไปสูนิเวศนของพราหมณนั้น คร้ันถึงแลว ประทับนั่งเหนือพระพุทธอาสนท่ีเขา   
จัดถวาย พรอมดวยภกิษุสงฆ จึงพราหมณนั้นอังคาสภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประมุข ดวย   
ขาทนียโภชนยีาหารอันประณีต ดวยมือของตน จนพระผูมีพระภาคเสวยเสร็จแลว ทรงนํา   
พระหัตถออกจากบาตรหามภัตรแลวนั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงช้ีแจง   
พราหมณนั้นผูนั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ใหเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถา   
แลวลุกจากท่ีประทับเสด็จกลับ คร้ันพระผูมีพระภาคเสดจ็กลับแลวไมทันนาน พราหมณนั้นระลึก   
ข้ึนไดวา เราคิดวาจกัถวายงาใหมและน้ําผ้ึงใหม จึงไดนิมนตภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประมุข   
เพื่อถวายไทยธรรมเหลาใด ไทยธรรมเหลานั้นเราลืมถวาย ผิฉะนั้น เราพึงใหเขาจัดงาใหมและ   
น้ําผ้ึงใหมบรรจุขวดและหมอนําไปสูอาราม ดังนี้ แลวใหเขาจัดงาใหมและนํ้าผ้ึงใหมบรรจุขวด   
และหมอนําไปสูอาราม เขาไปในพุทธสํานัก คร้ันถึงแลวไดยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง    
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คร้ันแลวไดทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาควา ทานพระโคดม ขาพระพุทธเจาคิดวาจักถวายงาใหมและ   
น้ําผ้ึงใหม จึงไดนิมนตภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข เพื่อถวายไทยธรรมเหลาใด ไทยธรรม   
เหลานั้นขาพระพุทธเจาลืมถวาย ขอทานพระโคดมโปรดรับงาใหมและน้ําผ้ึงใหมของขาพระ-   
พุทธเจาเถิด.   
        พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ ถาเชนนั้น เธอจงถวายแกภิกษุท้ังหลาย.   
        ก็คราวนัน้อัตคัดอาหาร ภิกษุท้ังหลายรับส่ิงของเล็กนอยแลวหามเสียบาง พิจารณาแลว   
หามเสียบาง เปนอันวาพระสงฆลวนเปนผูหามภัตรท้ังนั้น ภกิษุท้ังหลายรังเกียจไมรับประเคน.   
                        พระพุทธานญุาตใหฉันโภชนะไมเปนเดน   
        พระผูมีพระภาคตรัสอนญุาตแกภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอจงรับประเคน   
ฉันเถิด เราอนญุาตใหภกิษุฉันเสร็จ หามภตัแลว ฉันโภชนะอันไมเปนเดน ซ่ึงนํามาจากสถาน   
ท่ีฉัน.   
                        ตระกูลอุปฏฐากของพระอุปนันทศากยบุตร   
        [๕๔] ก็สมัยนั้นแล ตระกูลอุปฏฐากของทานพระอุปนันทศากยบุตร ไดสงของเค้ียวไป   
เพื่อถวายพระสงฆ ส่ังวา ตองมอบใหพระคุณเจาอุปนนทถวายสงฆ แตเวลานั้นทานพระ   
อุปนันทศากยบุตรกําลังเขาไปบิณฑบาตในบาน คร้ันชาวบานพวกนั้นไปถึงอารามแลวถามภิกษุ   
ท้ังหลายวา พระคุณเจาอุปนนทไปไหน เจาขา?   
        ภิกษุท้ังหลายตอบวา ทานพระอุปนนัทศากยบุตรนัน้เขาไปบิณฑบาตในบานแลว.   
        ชาวบานส่ังวา ทานเจาขา ของเค้ียวนีต้องมอบใหพระคุณเจาอุปนนทถวายภิกษสุงฆ.   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ   
ท้ังหลาย ถาเชนนั้น พวกเธอจงรับประเคนเก็บไวจนกวาอุปนนทจะมา.   
        คร้ันทานพระอุปนันทศากยบุตร เขาไปเยี่ยมตระกูลท้ังหลายกอนเวลาฉัน แลวมาถึงตอ   
กลางวัน ก็คราวนั้นเปนสมัยทุพภิกขภัย ภกิษุท้ังหลายรับส่ิงของเล็กนอยแลวหามเสียบาง พิจารณา   
แลวหามเสียบาง เปนอันวาภกิษุสงฆลวนเปนผูหามภัตรท้ังนั้น ภกิษุท้ังหลายรังเกยีจไมรับประเคน.   
        พระผูมีพระภาคตรัสอนญุาตแกภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอจงรับประเคน   
ฉันเถิด เราอนญุาตใหภกิษุผูฉันเสร็จ หามภัตรแลว ฉันโภชนะอันไมเปนเดน ซ่ึงรับประเคนไว   
ในปุเรภัตรได.    
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                                พระสารีบุตรเถระอาพาธ   
        [๕๕] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระนครราชคฤห ตามพระพุทธาภิรมย   
แลวเสด็จพระพุทธดําเนินมุงไปทางพระนครสาวัตถี เสด็จจาริกโดยลําดับ ถึงพระนครสาวัตถี   
แลว ทราบวาพระองคประทับอยูในพระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขต   
พระนครสาวตัถีนั้น วันตอมา ทานพระสารีบุตรอาพาธเปนไขตัวรอน ทานพระมหาโมคคัลลานะ   
เขาไปเยีย่มทานพระสารีบุตร ไดถามทานพระสารีบุตรวา อาวุโส สารีบุตร เม่ือกอนทานอาพาธ   
เปนไขตัวรอน รักษาหายดวยเภสัชอะไร?   
        ทานพระสารีบุตรตอบวา รักษาหายดวยรากบัวและเงาบัว.   
        จึงทานพระมหาโมคคัลลานะไดหายตัวไปในพระวหิารเชตวนัทันที มาปรากฏอยู ณ ริมฝง   
สระโบกขรณมัีนทากินี เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลังเหยียดแขนท่ีคู หรือคูแขนท่ีเหยียด ฉะนั้น   
        ชางเชือกหน่ึงไดเห็นทานพระมหาโมคคัลลานะกําลังมาแตไกล คร้ันแลวไดกลาวคํานี้   
กะทานพระมหาโมคคัลลานะวา นิมนตพระคุณเจามหาโมคคัลลานะมา พระคุณเจามหาโมคคัลลานะ   
มาดีแลว พระคุณเจาตองประสงคส่ิงไร ขาพเจาจะถวายส่ิงไร เจาขา?   
        ทานพระมหาโมคคัลลานะตอบวา ฉันประสงคเงาบัวและรากบัว จะ.   
        ชางเชือกนั้นส่ังชางอีกเชือกหนึ่งทันทีวา พนาย ผิฉะนั้น เจาจงถวายเงาบัวและรากบัว   
แกพระคุณเจา จนพอแกความตองการ.   
        จึงชางเชือกท่ีถูกใชนัน้ลงสูสระโบกขรณีมันทากิน ีใชงวงถอนเงาบัวและรากบวัลางน้ํา   
ใหสะอาด มวนเปนหอเขาไปหาทานพระมหาโมคคัลลานะ ทันใดน้ัน ทานพระมหาโมคคัลลานะ   
ไดหายตัวไปท่ีริมฝงสระโบกขรณีมันทากิน ีมาปรากฏตัวท่ีพระวหิารเชตวัน เปรียบเหมือนบุรุษ   
ผูมีกําลัง เหยยีดแขนท่ีคู หรือคูแขนท่ีเหยียด ฉะนั้น แมชางเชือกนั้นก็ไดหายไปตรงริมฝง   
สระโบกขรณมัีนทากินี มาปรากฏตัวท่ีพระวิหารเชตวัน ไดประเคนเงาบัวและรากบัวแกทาน   
พระมหาโมคคัลลานะ แลวหายตวัไปที่พระวิหารเชตวนัมาปรากฏตัวท่ีริมฝงสระโบกขรณีมันทากินี   
ลําดับนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะนอมเงาบัวและรากบัวเขาไปถวายทานพระสารีบุตร เม่ือ   
ทานพระสารีบุตรฉันเงาบัวและรากบัวแลว โรคไขตวัรอนก็หายทันที เงาบัวและรากบัวยังเหลืออยู   
มากมาย    
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        ก็แลสมัยนั้นอัตคัดอาหาร ภิกษุท้ังหลายรับส่ิงของเล็กนอยแลวหามเสียบาง พิจารณา   
แลวหามเสียบาง เปนอันวาภกิษุสงฆลวนเปนผูหามภัตท้ังนั้น ภกิษุท้ังหลายรังเกยีจไมรับ   
ประเคน.   
        พระผูมีพระภาคตรัสอนญุาตแกภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษท้ัุงหลาย พวกเธอจงรับประเคน   
ฉันเถิด เราอนญุาตใหภกิษุผูฉันเสร็จ หามภัตแลว ฉันโภชนะอันไมเปนเดน ซ่ึงเกิดในปา   
เกิดในสระบัว.   
                        พระพุทธานญุาตผลไมท่ีใชเพาะพนัธุไมได   
        [๕๖] ก็โดยสมัยนัน้แล ในพระนครสาวัตถี มีของฉัน คือ ผลไมเกิดข้ึนมาก แต   
กัปปยการกไมมี ภิกษุท้ังหลายรังเกียจไมฉันผลไม จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหฉันผลไมท่ีใช   
เพาะพนัธุไมได หรือท่ีปลอนเมล็ดออกแลว ยังมิไดทํากปัปะก็ฉันได.   
                        พระพุทธบัญญัติหามทําสัตถกรรม   
        [๕๗] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระนครสาวัตถีตามพระพุทธาภริมยแลว   
เสด็จพระพุทธดําเนินไปทางพระนครราชคฤห เสด็จพระพุทธดําเนินผานระยะทางโดยลําดับ   
ถึงพระนครราชคฤห ทราบวา พระองคประทับอยูในพระเวฬวุันวิหารอันเปนสถานที่พระราชทาน   
เหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤหนั้น คราวนั้นภิกษรูุปหนึ่งอาพาธเปนโรคริดสีดวงทวาร   
นายแพทยช่ืออากาสโคตตะกําลังทําการผาตัดทวารหนักดวยศัสตรา ขณะนัน้ พระผูมีพระภาค   
เสด็จพระพุทธดําเนินตามเสนาสนะ เสด็จไปถึงวิหารที่อยูของภิกษุรูปนั้น นายแพทยอากาสโคตตะ   
ไดเหน็พระผูมีพระภาคกําลังเสด็จมาแตไกล คร้ันแลวไดทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาควา ขออาราธนา   
ทานพระโคดมเสด็จมาทอดพระเนตรวัจจมรรคของภิกษุรูปนี้ เหมือนปากคางคก.   
                                ทรงประชุมภิกษุสงฆ   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงดําริวา โมฆบุรุษนี้เยาะเยยเรา จึงเสด็จกลับจากท่ีนั้นแล   
แลวรับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลว   
ทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในวหิารหลังโนน มีภิกษุอาพาธหรือ?  
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        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา มี พระพุทธเจาขา.   
        พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุรูปนั้นอาพาธเปนอะไร?   
        ภิ. ทานรูปนั้นอาพาธเปนโรคริดสีดวงทวาร นายแพทยอากาสโคตตะทําการผาตัด   
ทวารหนกัดวยศัสตรา พระพุทธเจาขา.   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย การกระทําของโมฆบุรุษนั้น   
ไมเหมาะ ไมสม ไมควร มิใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ไฉน   
โมฆบุรุษนั้นจงึไดใหทําสัตถกรรมในท่ีแคบเลา ในท่ีแคบมีผิวเนื้อออน แผลงอกเต็มยาก ผาตัด   
ไมสะดวก การกระทําของโมฆบุรุษนั้นไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ....   
คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถา รับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษไุมพึงใหทําสัตถกรรม   
ในท่ีแคบ รูปใดใหทํา ตองอาบัติถุลลัจจัย.   
                        พระพุทธบัญญัติหามทําวัตถิกรรม   
        สมัยตอมา พระฉัพพัคคียทราบวา พระผูมีพระภาคทรงหามทําการผาตัดทวารหนกัดวย   
ศัสตรา จึงเล่ียงใหทําการรัดหัวไส บรรดาภิกษุท่ีมักนอย .... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา   
ไฉนพระฉัพพคัคียจึงไดใหทําวัตถิกรรมเลา แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา ภิกษุฉัพพัคคีย   
ใหทําวตัถิกรรม จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา .... คร้ันแลวทรงทําธรรมมีกถา รับส่ังหามภิกษุ   
ท้ังหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุไมพึงใหทําสัตถกรรม หรือวัตถิกรรมในท่ีประมาณ ๒ นิว้   
โดยรอบแหงท่ีแคบ รูปใดใหทํา ตองอาบัติถุลลัจจัย.   
                        อุบาสิกาสุปปยาถวายเนื้อขา   
        [๕๘] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระนครราชคฤห ตามพระพุทธาภิรมย   
แลวเสด็จพระพุทธดําเนินไปทางพระนครพาราณสี เสด็จพระพุทธดาํเนินผานระยะทางโดยลําดบั   
ถึงพระนครพาราณสีแลว ทราบวา พระองคประทับอยู ณ อิสิปตนะมฤคทายวันเขตพระนคร   
พาราณสีนั้น สมัยนั้น อุบาสกสุปปยะและอุบาสิกาสุปปยา ๒ คน เปนผูเล่ือมใส เปนทายก    
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กัปปยการก บํารุงพระสงฆอยูในพระนครพาราณสี วันหนึ่ง อุบาสิกาสุปปยาไปสูอาราม เท่ียว   
เยี่ยมวิหารและบริเวณท่ัวทุกแหง แลวเรียนถามภิกษุท้ังหลายวา ภิกษรูุปไรอาพาธ ภิกษุรูปไร   
โปรดใหดิฉันนําอะไรมาถวาย เจาขา.   
        คร้ังนั้น ภิกษุรูปหนึ่งดืม่ยาถายและไดบอกอุบาสิกาสุปปยาวา ดกูรนองหญิง อาตมา   
ดื่มยาถาย อาตมาตองการน้ําเนื้อตม   
        อุบาสิกาสุปปยารับคําวา ดิฉันจักนํามาถวายเปนพิเศษ เจาขา แลวไปเรือนส่ังชายคน   
รับใชวา เจาจงไปหาซ้ือเนื้อสัตวท่ีเขาขายมา   
        ชายคนรับใชรับคําอุบาสิกาสุปปยาวา ขอรับกระผม แลวเท่ียวหาซ้ือท่ัวพระนครพาราณสี   
ก็มิไดพบเน้ือสัตวท่ีเขาขาย จึงไดกลับไปหาอุบาสิกาสุปปยาแลวเรียนวา เนื้อสัตวท่ีเขาขายไมมี   
ขอรับ เพราะวนันี้หามฆาสัตว   
        จึงอุบาสิกาสุปปยาไดมีความปริวิตกวา ภิกษุอาพาธรูปนั้นแล เม่ือไมไดฉันน้ําเนือ้ตม   
อาพาธจักมากข้ึนหรือจักถึงมรณภาพ การท่ีเรารับคําแลวไมจดัหาไปถวายนัน้ เปนการไมสมควร   
แกเราเลย ดังนี ้แลวไดหยิบมีดหั่นเนื้อมาเชือดเนื้อขาสงใหหญิงคนรับใชส่ังวา แมสาวใช   
ผิฉะนั้น แมจงตมเนื้อนี้แลวนําไปถวายภิกษุรูปท่ีอาพาธอยูในวิหารหลังโนน อนึ่ง ผูใดถามถึงฉัน   
จงบอกวาปวย แลวเอาผาหมพันขา เขาหองนอนบนเตียง.   
        คร้ังนั้น อุบาสิกาสุปปยะไปเรือนแลวถามหญิงคนรับใชวา แมสุปปยาไปไหน?   
        หญิงคนรับใชตอบวา คุณนายนอนในหอง เจาขา.   
        จึงอุบาสกสุปปยะเขาไปหาอุบาสิกสุปปยาถึงในหองนอน แลวไดถามวา เธอนอนทําไม   
อุบาสิกา.   
        ดิฉันไมสบายคะ อุบาสก.   
        เธอปวยเปนอะไร.   
        ทีนั้น อุบาสิกาสุปปยาจงึเลาเร่ืองนั้นใหอุบาสกสุปปยะทราบ   
        ขณะน้ัน อุบาสกสุปปยะราเริงดีใจวา อัศจรรยนักชาวเราไมเคยมีเลยชาวเรา แมสุปปยา   
นี้มีศรัทธาเล่ือมใสถึงแกสละเนื้อของตนเอง ส่ิงไรอ่ืนทําไมนางจักใหไมไดเลา แลวเขาไปเฝา   
พระผูมีพระภาค. ถวายบังคมนั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง อุบาสกสุปปยะนั่งเรียบรอยแลว    
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ไดกราบทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา ขอพระผูมีพระภาคพรอมดวยพระสงฆ   
จงทรงกรุณาโปรดรับภัตตาหารของขาพระพุทธเจาในวนัพรุงนี้เพื่อเจริญมหากุศล และปติปราโมทย   
แกขาพระพุทธเจาดวยเถิด พระผูมีพระภาคทรงรับนิมนตโดยดุษณภีาพ คร้ันอุบาสกสุปปยะ   
ทราบการรับนิมนตของพระผูมีพระภาคแลวลุกจากท่ีนั่ง ถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทําประทักษณิ   
แลวกลับไป และส่ังใหตกแตงของเค้ียวของฉันอันประณีตโดยผานราตรีนั้น แลวใหคนไป   
กราบทูลภัตกาลแดพระผูมีพระภาควา ถึงเวลาแลว พระพุทธเจาขา ภัตตาหารเสร็จแลว.   
        ขณะน้ันเปนเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงครองอันตรวาสก แลวถือบาตรจีวรเสด็จไปสู   
นิเวศนของอุบาสกสุปปยะ คร้ันถึงแลวประทับนั่งเหนือพทุธอาสนท่ีเขาจัดถวายพรอมดวย   
พระสงฆ จึงอุบาสกสุปปยะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ถวายบังคมแลวไดยืนอยู ณ ท่ีควรสวน   
ขางหนึ่ง   
        พระผูมีพระภาคไดตรัสถามอุบาสกสุปปยะผูยนือยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งวา อุบาสิกา   
สุปปยาไปไหน?   
        อุ. นางปวย พระพุทธเจาขา   
        พ. ถาเชนนั้น เชิญอุบาสิกาสุปปยามา   
        อุ. นางไมสามารถ พระพุทธเจาขา   
        พ. ถาเชนนั้น พวกเธอชวยกันพยุงพามา   
        ขณะน้ัน อุบาสกสุปปยะไดพยุงอุบาสิกาสุปปยามาเฝา พรอมกันนางไดเหน็พระผูมี   
พระภาค แผลใหญเพยีงนั้นไดงอกเต็ม มีผิวพรรณเรียบสนิท เกิดโลมชาติทันที จึงอุบาสกสุปปยะ   
และอุบาสิกาสุปปยา พากนัราเริงยินดวีา อัศจรรยนักชาวเรา ไมเคยมีเลยชาวเรา พระตถาคต   
ทรงมีฤทธ์ิมาก ทรงมีพระอานุภาพมาก เพราะพอเหน็พระองคเทานั้น แผลใหญโตยังงอกข้ึน   
เต็มทันที มีผิวพรรณเรียบสนิท เกิดโลมชาติ แลวอังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข   
ดวยชาทนียโภชนียาหารอันประณีตดวยมือของตน จนยงัพระผูมีพระภาคผูเสวยเสดจ็แลว ทรงนํา   
พระหัตถออกจากบาตรใหหามภัตรแลว นัง่อยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง.   
        พระผูมีพระภาค ทรงช้ีแจงใหอุบาสกสุปปยะและอุบาสิกาสุปปยา เห็นแจง สมาทาน   
อาจหาญ ราเริงดวยธรรมีกถาแลว ทรงลุกจากท่ีประทับเสด็จกลับ.    
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                                ประชุมสงฆทรงสอบถาม   
        [๕๙] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น   
ในเพราะเหตแุรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษรูุปไหน   
ขอเน้ือตออุบาสิกาสุปปยา.   
        เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสเชนนี้แลว ภกิษุรูปนั้นไดทูลรับตอพระผูมีพระภาควา ขาพระ-   
พุทธเจา ไดขอเน้ือตออุบาสิกาสุปปยา พระพุทธเจาขา   
        พ. เขานํามาถวายแลวหรือ ภิกษุ   
        ภิ. เขานํามาถวายแลว พระพุทธเจาขา   
        พ. เธอฉันแลวหรือ ภิกษุ   
        ภิ. ฉันแลว พระพุทธเจาขา   
        พ. เธอพิจารณาหรือเปลา ภิกษุ   
        ภิ. มิไดพจิารณา พระพทุธเจาขา   
                                        ทรงติเตียน   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ ไฉนเธอจึงไมไดพิจารณา แลวฉัน   
เนื้อเลา เธอฉันเนื้อมนุษยแลว การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชน   
ท่ียังไมเล่ือมใส .... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถารับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา   
                        พระพุทธบัญญัติหามฉันเนือ้มนุษย   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย บรรดาคนท่ีมีศรัทธาเล่ือมใสมีอยู เขาสละเน้ือของเขาถวายกไ็ด   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุไมพงึฉันเนื้อมนุษย รูปใดฉัน ตองอาบัติถุลลัจจัย อนึ่ง ภิกษุยงัมิได   
พิจารณา ไมพงึฉันเนื้อ รูปใดฉัน ตองอาบัติทุกกฏ.   
                        พระพุทธบัญญัติหามฉันเนือ้ชาง   
        [๖๐] ก็โดยสมัยนัน้แล ชางหลวงลมลงหลายเชือก สมัยอัตคัตอาหาร ประชาชน   
พากันบริโภคเนื้อชาง และถวายแกพวกภิกษุผูเที่ยวบิณฑบาต ภิกษุท้ังหลายฉันเนื้อชาง   
ประชาชนจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรจึงไดฉัน   
เนื้อชางเลา เพราะชางเปนราชพาหนะ ถาพระเจาอยูหัวทรงทราบคงไมทรงเล่ือมใสตอพระสมณะ    
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เหลานั้นเปนแน ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติ   
หามแกภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษไุมพึงฉันเนื้อชาง รูปใดฉัน ตองอาบัติทุกกฏ.   
                        พระพุทธบัญญัติหามฉันเนือ้มา   
        สมัยตอมา มาหลวงตายมาก สมัยอัตคัดอาหาร ประชาชนพากันบริโภคเนื้อมา และ   
ถวายแกภกิษุผูเท่ียวบิณฑบาต ภิกษท้ัุงหลายฉันเนื้อมา ประชาชนจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา   
ไฉนพระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรจึงไดฉันเนื้อมาเลา เพราะมาเปนราชพาหนะ ถาพระเจาอยูหัว   
ทรงทราบ คงไมเล่ือมใสตอพระสมณะเหลานั้นเปนแน ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี   
พระภาค. พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติหามแกภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษไุมพึงฉัน   
เนื้อมา รูปใดฉัน ตองอาบัติทุกกฏ.   
                        พระพุทธบัญญัติหามฉันเนือ้สุนัข   
        สมัยตอมา ถึงคราวอัตคัดอาหาร ประชาชนพากันบริโภคเนื้อสุนัข และถวายแกพวก   
ภิกษุผูเท่ียวบิณฑบาต ภิกษท้ัุงหลายฉันเนือ้สุนัข ประชาชนจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา   
ไฉนพระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรจึงไดฉันเนื้อสุนัขเลา เพราะสุนัขเปนสัตวนาเกลียด นาชัง   
ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติหามแกภกิษุท้ังหลาย   
วา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุไมพึงฉันเนื้อสุนัข รูปใดฉัน ตองอาบัติทุกกฏ.   
                        พระพุทธบัญญัติหามฉันเนือ้งู   
        สมัยตอมา ถึงคราวอัตคัดอาหาร ประชาชนพากันบริโภคเนื้องู และถวายแกพวกภิกษุ   
ผูเที่ยวบิณฑบาต ภิกษุท้ังหลายฉันเนื้องู ประชาชนจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน   
พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรจึงไดฉันเนื้องูเลา เพราะงูเปนสัตวนาเกลียดนาชัง แมพระยานาค   
ช่ือสุปสสะก็เขาไปในพุทธสํานักถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวไดยนือยู ณ ท่ีสวนขางหนึ่ง   
ไดกราบทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา บรรดาท่ีไมมีศรัทธา ไมเล่ือมใสมีอยู   
มันคงเบียดเบียนพวกภิกษุจาํนวนนอยบาง ของประทานพระวโรกาส พระพุทธเจาขา ขอพระ-   
คุณเจาท้ังหลายโปรดกรุณาอยาฉันเนื้องู ลําดับนั้นพระผูมีพระภาคทรงช้ีแจงใหพระยานาคสุปสสะ   
เห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริงดวยธรรมีกถา คร้ันพระยานาคสุปสสะอันพระผูมีพระภาค   
ทรงใหเหน็แจงสมาทาน อาจหาญ ราเริงดวยธรรมีกถาแลวถวายบังคมพระผูมีพระภาคทํา   
ประทักษณิกลับไป   
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        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ   
แรกเกดินั้น แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุไมพงึฉันเนื้องู รูปใดฉัน   
ตองอาบัติทุกกฏ.   
                        พระพุทธบัญญัติหามฉันเนือ้ราชสีห   
        สมัยตอมา พวกพรานฆาราชสีหแลวบริโภคเนื้อราชสีห และถวายแกพวกภิกษุผูเที่ยว   
บิณฑบาต พวกภิกษุฉันเนื้อราชสีหแลวอยูในปา ฝูงราชสีหฆาพวกภิกษุเสีย เพราะไดกล่ินเนื้อ   
ราชสีห ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติหามภกิษุ   
ท้ังหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุไมพึงฉันเนื้อราชสีห รูปใดฉัน ตองอาบัติทุกกฏ.   
                        พระพุทธบัญญัติหามฉันเนือ้เสือโครง   
        สมัยตอมา พวกพรานฆาเสือโครงแลวบริโภคเนื้อเสือโครงและถวายแกพวกภกิษุผูเที่ยว   
บิณฑบาต พวกภิกษุฉันเสือโครงแลวอยูในปา เหลาเสือโครงฆาพวกภกิษุเสียเพราะไดกล่ินเนื้อ   
เสือโครง ภิกษท้ัุงหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติหาม   
ภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุไมพึงฉันเนื้อเสือโครง รูปใดฉัน ตองอาบัติทุกกฏ.   
                        พระพุทธบัญญัติหามฉันเนือ้เสือเหลือง   
        สมัยตอมา พวกพรานฆาเสือเหลือง แลวบริโภคเนื้อเสือเหลืองและถวายแกพวกภิกษุ   
ผูเที่ยวบิณฑบาต พวกภิกษุฉันเนื้อเสือเหลืองแลวอยูในปา เหลาเสือเหลืองฆาพวกภิกษุเสีย   
เพราะไดกล่ินเนื้อเสือเหลือง ภิกษท้ัุงหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาค   
ทรงบัญญัติหามภิกษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษไุมพึงฉันเนื้อเสือเหลือง รูปใดฉัน   
ตองอาบัติทุกกฏ.   
                        พระพุทธบัญญัติหามฉันเนือ้หมี   
        สมัยตอมา พวกพรานฆาหมีแลวบริโภคเน้ือหมี และถวายแกพวกภิกษุผูเท่ียวบิณฑบาต   
พวกภิกษุฉันหมีแลวอยูในปาเหลาหมีฆาพวกภิกษุเสียเพราะไดกล่ินเนื้อหมี ภิกษุท้ังหลายกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติหามภิกษุท้ังหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย   
ภิกษไุมพึงฉันเนื้อหมี รูปใดฉัน ตองอาบัติทุกกฏ.    
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                        พระพุทธบัญญัติหามฉันเนือ้เสือดาว   
        สมัยตอมา พวกพรานฆาเสือดาวแลวบริโภคเนื้อเสือดาว และถวายแกพวกภกิษผูุเที่ยว   
บิณฑบาต พวกภิกษุฉันเนื้อเสือดาวแลวอยูในปา เหลาเสือดาวฆาพวกภกิษุเสีย เพราะไดกล่ิน   
เนื้อเสือดาว ภกิษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาค ทรงบัญญัติ   
หามภิกษุท้ังหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุไมพึงฉันเนือ้เสือดาว รูปใดฉัน ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                สุปปยภาณวาร ท่ี ๒ จบ.   
                                _________________   
                เร่ืองพราหมณถวายยาคูและขนมปรุงดวยน้ําหวาน   
        [๖๑] คร้ังน้ัน พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระนครพาราณสี ตามพระพุทธาภิรมณ   
แลวเสด็จพระพุทธดําเนินมุงไปทางอันธกวนิทะชนบท พรอมดวยภิกษสุงฆหมูใหญประมาณ   
๑,๒๕๐ รูป คราวน้ันประชาชนชาวชนบทบรรทุกเกลือบางน้ํามันบาง ขาวสารบาง ของควรเค้ียว   
บาง เปนอันมากมาในเกวยีน เดินติดตามภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประมุขมาขางหลังๆ   
ดวยต้ังใจวา ไดโอกาสเม่ือใดจักทําภัตตาหารถวายเม่ือนั้น อนึ่ง คนกินเดนประมาณ ๕๐๐ คน   
ก็พลอยเดนิติดตามไปดวย คร้ันพระผูมีพระภาคเสดจ็พระพุทธดําเนนิผานระยะทางโดยลําดับ   
เสด็จถึงอันธกวินทชนบท.   
        ขณะน้ันพราหมณคนหนึ่ง ยังหาโอกาสไมได จึงดําริในใจวาเราเดนิติดตามภกิษสุงฆ   
มีพระพุทธเจาเปนประมุขมากวา ๒ เดือนแลว ดวยหมายใจวาไดโอกาสเม่ือใด จักทําภตัตาหาร   
ถวายเม่ือนัน้ แตก็หาโอกาสไมได อนึ่ง เราตัวคนเดยีวและยังเสียประโยชนทางฆราวาสไปมาก   
ไฉนหนอ เราพึงตรวจดูโรงอาหาร ส่ิงใดไมมีในโรงอาหาร เราพึงตกแตงส่ิงนั้นถวาย แลวจึง   
ตรวจดูโรงอาหารมิไดเห็นมีของ ๒ ส่ิง คือยาคู ๑ ขนมปรุงดวยน้ําหวาน ๑ จึงเขาไปหาทานพระ   
อานนทถึงสํานัก คร้ันแลวไดกราบเรียนคํานี้แดทานอานนทวา ขาแตพระคุณเจาอานนท ขาพเจา   
หาโอกาสในท่ีนี้ไมไดจึงไดดาํริในใจวา ตนเดินติดตามภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประมุขมา   
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กวา ๒ เดือนแลว ดวยหมายใจวาไดโอกาสเม่ือใด จักทําภตัตาหารถวายเม่ือนั้น แตก็หาโอกาส   
ไมได อนึ่ง ตนตัวคนเดียวและยังเสียประโยชนทางฆราวาสของตนไปมาก ไฉนหนอ ตนพึง   
ตรวจดูโรงอาหาร ส่ิงใดไมมีในโรงอาหาร พึงตกแตงส่ิงนั้นถวาย ดังนี้ ขาแตพระคุณเจาอานนท   
ขาพเจานั้นตรวจดูโรงอาหาร มิไดเห็นมีของ ๒ ส่ิง คือ ยาคู ๑ ขนมปรุงดวยน้ําหวาน ๑ ถา   
ขาพเจาตกแตงยาคู และขนมปรุงดวยน้ําหวานถวาย ทานพระโคดมจะพึงรับของขาพเจาไหม   
เจาขา?   
        ทานพระอานนทกลาววา ดูกรพราหมณ ถาเชนนัน้ฉันจักทูลถามพระผูมีพระภาค ดังนี้   
แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคทันที.   
        พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท ถาเชนนั้นพราหมณจงตกแตง ถวายเถิด.   
        ทานพระอานนท บอกพราหมณวา ดกูรพราหมณ ถาเชนนั้นทานตกแตงถวายไดละ.   
        จึงพราหมณนั้นตกแตงยาคูและขนมปรุงดวยน้ําหวานมากมายโดยผานราตรีนั้น แลวนอม   
เขาไปถวายแดพระผูมีพระภาคกราบทูลวา ขอทานพระโคดมโปรดกรุณารับยาคูและขนมปรุงดวย   
น้ําหวานของขาพระพุทธเจาดวยเถิด.   
        พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ ถาเชนนั้นเธอจงถวายแกภิกษุท้ังหลายๆ รังเกียจ   
ไมรับ พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกเธอจงรับประเคนฉันเถิด.   
        จึงพราหมณนั้นอังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข ดวยยาคูและขนมปรุงดวย   
น้ําหวานมากมายดวยมือของตน จนยังพระผูมีพระภาคผูเสวยเสร็จลางพระหัตถแลว ทรงนํา   
พระหัตถออกจากบาตร ใหหามภัตรแลว จึงนั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง.   
                                ขาวยาคูมีคุณ ๑๐ อยาง   
        พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้กะพราหมณนั้น ผูนั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งวา   
ดูกรพราหมณ ขาวยาคูมีคุณ ๑๐ อยางนี้ ๑๐ อยางเปนไฉน คือผูใหขาวยาคู ช่ือวาใหอาย ุ๑   
ใหวรรณะ ๑ ใหสุข ๑ ใหกําลัง ๑ ใหปฏิภาณ ๑ ขาวยาคูท่ีดื่มแลวกําจัดความหวิ ๑ บรรเทาความ   
ระหาย ๑ ทําลมใหเดนิคลอง ๑ ลางลําไส ๑ ยอยอาหารใหมท่ีเหลืออยู ๑ ดูกรพราหมณ ขาวยาคู   
มีคุณ ๑๐ อยางนี้แล.   
        พระผูมีพระภาคไดตรัสไวยากรณพจนนี้ คร้ันแลวพระสุคตผูพระศาสดาจึงไดตรัสคาถา   
อนุโมทนาน้ีตอไปในภายหลัง วาดังนี้:-    
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                                คาถาอนุโมทนา   
        [๖๒] ทายกใดถวายขาวยาคูโดยเคารพตามกาล แกปฏิคาหก   
                ผูสํารวมแลว บริโภคโภชนาอนัผูอ่ืนถวาย ทายกนัน้   
                ช่ือวาตามเพ่ิมใหซ่ึงสถานะ ๑๐ อยางแกปฏิคาหกนั้น อายุ   
                วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ ยอมเกิดแกปฏิคาหกนัน้   
                แตนั้นยาคูยอมกําจดัความหิว ความระหาย ทําลมใหเดิน   
                คลอง ลางลําไส และยอยอาหาร ยาคูนั้นพระสุคตตรัส   
                สรรเสริญวาเปนเภสัช เพราะเหตุนั้นแล มนษุยชนท่ีตอง   
                การสุขยั่งยืน ปรารถนาสุขท่ีเลิศ หรืออยากไดความงามอัน   
                เพริศพร้ิงในมนษุย จึงควรแทเพือ่ถวายขาวยาคู.   
                พระพุทธานุญาตขาวยาคูและขนมปรุงดวยน้ําหวาน   
        [๖๓] คร้ันพระผูมีพระภาคทรงอนุโมทนาแกพราหมณนั้นดวย ๓ คาถานี้แลว เสด็จลุก   
จากท่ีประทับกลับไป.   
        คร้ันแลวพระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ   
แรกเกดินั้น แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตขาวยาคู และขนม   
ปรุงดวยน้ําหวาน.   
                        เร่ืองมหาอํามาตยผูเร่ิมเล่ือมใส   
        [๖๔] ประชาชนทราบขาววา พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตยาคูและขนมปรุงดวยน้ําหวาน   
แกภกิษุท้ังหลาย จึงตกแตงยาคูท่ีแขนและขนมปรุงดวยน้ําหวานถวายแตเชา ภกิษุท้ังหลายที่ได   
รับอังคาสดวยยาคูท่ีแขนและขนมปรุงดวยน้ําหวานแตเชา ฉันภัตตาหารในโรงอาหารไมไดตามท่ี   
คาดหมาย คราวนั้น มหาอํามาตยคนหนึ่งผูเร่ิมเล่ือมใส ไดนิมนตภกิษุสงฆมีพระพุทธเจาเปน   
ประมุขเพื่อฉันในวันรุงข้ึนและไดมีความคิดวา ถากระไร เราพึงตกแตงสําหรับมังสะ ๑,๒๕๐ ท่ี   
เพื่อภิกษุ ๑,๒๕๐ รูป นอมเขาไปถวายภิกษุรูปละ ๑ สํารับ แลวส่ังใหตกแตงขาทนยีโภชนียาหาร   
อันประณีตและสํารับมังสะ ๑,๒๕๐ ท่ี โดยผานราตรีนั้น แลวส่ังใหเจาพนักงานไปกราบทูล   
ภัตกาลแดพระผูมีพระภาควา ถึงเวลาแลว พระพุทธเจาขา ภัตตาหารสําเร็จแลว.   
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        คร้ันเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงครองอันตรวาสกแลว ถือบาตรจีวรเสด็จพระพทุธ   
ดําเนินสูนิเวศนของมหาอํามาตยผูเร่ิมเล่ือมใสนั้นแลว ประทับนั่งเหนือพระพุทธอาสนท่ีเขาจัด   
ถวาย พรอมดวยพระสงฆ จงึมหาอํามาตยผูเร่ิมเล่ือมใสนั้น อังคาสภิกษุท้ังหลายอยูในโรงอาหาร   
        ภิกษุท้ังหลายพูดอยางนีว้า จงถวายแตนอยเถิดทาน จงถวายแตนอยเถิดทาน   
        ทานมหาอํามาตยกราบเรียนวา ทานเจาขา ขอทานท้ังหลายอยารับแตนอยๆ ดวยคิดวา   
นี่เปนมหาอํามาตยท่ีเร่ิมเล่ือมใส กระผมตกแตงขาทนียโภชนียาหารไวมาก กับสํารับมังสะ   
๑,๒๕๐ ท่ี จกันอมเขาไปถวายภิกษุรูปละ ๑ สํารับ ขอทานท้ังหลายกรุณารับใหพอแกความ   
ตองการเถิด เจาขา   
        ภิกษุท้ังหลายวา ทาน พวกอาตมภาพรับแตนอยๆ มิใชเพราะเหตุนัน้เลย แตเพราะ   
พวกอาตมภาพไดรับอังคาสดวยยาคูท่ีแขน และขนมปรุงดวยน้ําหวานแตเชา ฉะนั้น พวก   
อาตมภาพจึงขอรับแตนอยๆ   
        ทันใดนัน้ มหาอํามาตยผูเร่ิมเล่ือมใสนั้นจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระ   
คุณเจาท้ังหลาย อันกระผมนมินตแลวจึงไดฉันยาคูท่ีแขนของผูอ่ืนเลา กระผมไมสามารถจะถวาย   
ใหพอแกความตองการหรือ แลวโกรธไมพอใจ เพงจะหาโทษให ไดบรรจุบาตรของภิกษุท้ังหลาย   
เต็มพลางกลาววา ทานท้ังหลายจะฉันก็ได นําไปก็ได คร้ันแลวอังคาสภกิษุสงฆมีพระพุทธเจา   
เปนประมุข ดวยขาทนยีโภชนียาหารอันประณีตดวยมือของตน จนยังพระผูมีพระภาคผูเสวย   
เสร็จแลว นําพระหัตถออกจากบาตรใหหามภัตรแลว นั่งเฝาอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง   
        พระผูมีพระภาค ทรงช้ีแจงแกมหาอํามาตยผูเร่ิมเล่ือมใสนั้น ซ่ึงนั่งเฝาอยู ณ ท่ีควรสวน   
ขางหนึ่ง ใหเหน็แจง สมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถาแลว ทรงลุกจากท่ีประทับ   
เสด็จกลับ เม่ือพระผูมีพระภาคเสด็จกลับไมทันนาน มหาอํามาตยผูเร่ิมเล่ือมใสน้ันไดบังเกิด   
ความรําคาญและความเดือดรอนวา มิใชลาภของเราหนอ ลาภของเราไมมีหนอ เราไดช่ัวแลวหนอ   
เราไมไดดแีลวหนอ เพราะเราโกรธไมพอใจ เพงจะหาโทษให ไดบรรจบุาตรของภิกษท้ัุงหลาย   
เต็มพลางกลาววา ทานท้ังหลายจะฉันก็ได นําไปก็ได อะไรหนอแล เราสรางสมมาก คือ บุญ   
หรือบาป คร้ันแลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถวายบังคมนัง่อยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง จึงกราบทูล   
วา พระพุทธเจาขา เม่ือพระผูมีพระภาคเสดจ็กลับไมทันนาน ความรําคาญและความเดอืดรอน   
ไดบังเกดิแกขาพระพุทธเจา ณ ท่ีนั้นวา มิใชลาภของขาพระพุทธเจาหนอ ลาภของขาพระพุทธเจา    
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ไมมีหนอ ขาพระพุทธเจาไดช่ัวแลวหนอ ขาพระพุทธเจาไมไดดแีลวหนอ เพราะขาพระพุทธเจา   
โกรธไมพอใจ เพงจะหาโทษให ไดบรรจุบาตรของภิกษุท้ังหลายเต็มพลางกลาววา ทานท้ังหลาย   
จะฉันกไ็ด นําไปก็ได อะไรหนอแล ขาพระพุทธเจาสรางสมไวมาก คือ บุญหรือบาป ดังนี้   
อะไรกันแนท่ีขาพระพุทธเจาสรางสมมาก คือ บุญหรือบาป พระพุทธเจาขา?   
        พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา อาวุโส ทานนิมนตภิกษสุงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข   
เพื่อเจริญบุญกศุลและปติปราโมทยในวันพรุงนี้ดวยทานอันเลิศใด ทานช่ือวาสรางสมบุญไวมาก   
เพราะทานอันเลิศนั้น เมล็ดขาวสุกเมล็ดหนึง่ๆ ของทาน อันภิกษุรูปหนึ่งๆ ผูเลิศดวยคุณสมบัติ   
อันใด รับไปแลว ทานช่ือวาสรางสมบุญไวมาก เพราะภิกษุผูเลิศดวยคุณสมบัติอันนัน้ สวรรค   
เปนอันทานปรารภไวแลว.   
        ลําดับนั้น มหาอํามาตยผูเร่ิมเล่ือมใสนั้น ไดทราบวาเปนลาภของตน ตนไดดีแลว   
สวรรคอันตนปรารภไวแลว ก็ราเริง ดีใจลุกจากท่ีนั่งถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทําประทักษณิ   
แลวกลับไป.   
                                ประชุมสงฆทรงสอบถาม   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภกิษุสงฆ ในเพราะเหตเุปนเคามูลนั้น   
ในเพราะเหตแุรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย ขาววา ภิกษ-ุ   
ท้ังหลายอันทายกนิมนตไวแหงอ่ืน ฉันยาคูท่ีแขนของผูอ่ืนจริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                        พระพุทธบัญญัติหามฉันยาคูท่ีแขน   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจา ทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนโมฆบุรุษเหลานัน้   
อันทายกนิมนตไวแหงอ่ืน จงึไดฉันยาคูท่ีแขนของผูอ่ืนเลา การกระทําของพวกโมฆบุรุษนั่น   
ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส .... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถารับส่ังกะภิกษ-ุ   
ท้ังหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุอันทายกนิมนตไวแหงอ่ืน ไมพึงฉันยาคูท่ีแขนของผูอ่ืน   
รูปใดฉัน พึงปรับอาบัติตามธรรม.    
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                        เร่ืองพราหมณเวลัฏฐกจัจานะถวายงบน้ําออย   
        [๖๕] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยูในอันธกวินทชนบทตามพระพุทธาภิรมย แลว   
เสด็จพระพุทธดําเนินมุงไปทางพระนครราชคฤห พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๑,๒๕๐ รูป   
คราวนั้น พราหมณเวลัฏฐกจัจานะ เดินทางไกลแตพระนครราชคฤหไปยังอันธกวินทชนบท   
พรอมดวยเกวยีนประมาณ ๕๐๐ เลมลวนบรรทุกหมองบน้ําออยเต็มทุกเลม พระผูมีพระภาค   
ทอดพระเนตรเห็นเวลัฏฐกัจจานะกําลังมาแตไกล คร้ันแลว เสด็จแวะออกจากทางประทับนั่ง   
ณ โคนไมแหงหนึ่ง.   
        จึงพราหมณเวลัฏฐกจัจานะ เดนิเขาไปถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาค แลว   
ไดยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา   
ขาพระพุทธเจาปรารถนาจะถวายงบน้ําออย แกภิกษุรูปละ ๑ หมอ.   
        พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรกัจจานะ ถาเชนนั้น เธอจงนํางบน้ําออยมาแตเพียง   
หมอเดียว.   
        พราหมณเวลัฏฐกัจจานะทูลรับสนองพระพุทธดํารัสวา เปนอยางนั้น พระพุทธเจาขา   
แลวนํางบน้ําออยมาแตหมอเดียว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค แลวไดทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาควา   
หมองบน้ําออย ขาพระพุทธเจานํามาแลว พระพุทธเจาขา ขาพระพุทธเจาจะปฏิบัติอยางไร   
ตอไป.   
        พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรกัจจานะ ถาเชนนั้น เธอจงถวายงบน้ําออยแกภิกษุท้ังหลาย.   
        พราหมณเวลัฏฐกัจจานะ ทูลรับสนองพระพุทธดํารัสวา เปนอยางนั้น พระพุทธเจาขา   
แลวถวายงบน้าํออยแกภิกษท้ัุงหลาย แลวไดทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาควา งบนํ้าออยขาพระพุทธเจา   
ถวายแกภกิษท้ัุงหลาย พระพุทธเจาขา แตงบน้ําออยนีย้ังเหลืออยูมาก ขาพระพุทธเจาจะปฏิบัติ   
อยางไร พระพุทธเจาขา.   
        พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกรกัจจานะ ถาอยางนั้น เธอจงถวายงบน้ําออยแกภกิษุ   
ท้ังหลายจนพอแกความตองการ.   
        พราหมณเวลัฏฐกัจจานะ ทูลรับสนองพระพุทธดํารัสวา เปนอยางนั้น พระพุทธเจาขา   
แลวถวายงบน้าํออยแกภิกษทุุกรูป จนพอแกความตองการ แลวไดทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาควา    
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งบน้ําออยขาพระพุทธเจาถวายแกภิกษุท้ังหลาย จนพอแกความตองการแลว พระพุทธเจาขา   
แตงบน้ําออยนี้ยังเหลืออยูมาก ขาพระพุทธเจาจะปฏิบัตอิยางไร พระพุทธเจาขา.   
        พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรกัจจานะ ถาเชนนั้น เธอจงอังคาสภิกษท้ัุงหลายดวยงบ   
น้ําออยใหอ่ิมหนํา.   
        พราหมณเวลัฏฐกัจจานะทูลรับสนองพระพุทธดํารัสวา เปนอยางนั้น พระพุทธเจาขา   
แลวอังคาสภิกษุท้ังหลายดวยงบน้ําออยใหอ่ิมหนํา ภกิษุบางพวกบรรจุงบน้ําออยเต็มบาตรบาง   
เต็มหมอกรองน้ําบาง เต็มถุงยามบาง คร้ันพราหมณเวลัฏฐกัจจานะอังคาสภิกษุท้ังหลายดวยงบ   
น้ําออยใหอ่ิมหนําแลวไดทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาควา ภิกษุท้ังหลายอันขาพระพุทธเจาอังคาส   
ดวยงบน้ําออยใหอ่ิมหนําแลว พระพุทธเจาขา แตงบน้ําออยนี้ยังเหลืออยูมาก พระพุทธเจาขา   
แตงบน้ําออยนี้ยังเหลืออยูมาก ขาพระพุทธเจาจะปฏิบัตอิยางไร พระพุทธเจาขา.   
        พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรกัจจานะ ถาเชนนั้น เธอจงใหงบน้ําออยแกพวกคนกนิเดน.   
        พราหมณเวลัฏฐกัจจานะ ทูลรับสนองพระพุทธดํารัสวา เปนอยางนั้น พระพุทธเจาขา.   
แลวจึงใหงบน้าํออยแกพวกคนกินเดน แลวไดทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาควา งบนํ้าออย   
ขาพระพุทธเจา ใหพวกคนกนิเดนแลว พระพุทธเจาขา แตงบน้ําออยนีย้ังเหลืออยูมาก   
ขาพระพุทธเจาจะปฏิบัติอยางไร พระพุทธเจาขา.   
        พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรกัจจานะ ถาอยางนั้น เธอจงใหงบน้ําออยแกพวกคนกินเดน   
จนพอแกความตองการ   
        พราหมณเวลัฏฐกัจจานะ ทูลรับสนองพระพุทธดํารัสวา เปนอยางนั้น พระพุทธเจาขา   
แลวจึงใหงบน้าํออยแกพวกคนกินเดน จนพอแกความตองการ แลวไดทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาค   
วา งบนํ้าออยขาพระพุทธเจาใหพวกคนกนิเดน จนพอแกความตองการแลว พระพุทธเจาขา   
แตงบน้ําออยนี้ยังเหลืออยูมาก ขาพระพุทธเจาจะปฏิบัตอิยางไรตอไป พระพุทธเจาขา.   
        พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรกัจจานะ ถาเชนนั้น เธอจงเล้ียงดูพวกคนกินเดนใหอ่ิมหนํา   
ดวยงบน้ําออย.   
        พราหมณเวลัฏฐกัจจานะ ทูลรับสนองพระพุทธดํารัสวา เปนอยางนั้น พระพุทธเจาขา   
แลวเล้ียงดูพวกคนกินเดนใหอ่ิมหนําดวยงบน้ําออย คนกินเดนบางพวกบรรจุงบน้ําออยเต็ม   
กระปองบาง เต็มหมอน้ําบาง หอเต็มผาขาวปูลาดบาง เต็มพกบาง คร้ันพราหมณเวลัฏฐกัจจานะ    
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เล้ียงดูพวกคนกินเดนใหอ่ิมหนําดวยงบน้ําออย แลวทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาควา พวกคนกินเดน   
อันขาพระพุทธเจาเล้ียงดูดวยงบน้ําออยใหอ่ิมหนําแลว พระพุทธเจาขา แตงบน้ําออยนี้ยังเหลือ   
อยูมาก ขาพระพุทธเจาจะปฏิบัติอยางไรตอไป พระพุทธเจาขา.   
        พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรกัจจานะ ท่ัวโลกนี้พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก   
ท่ัวทุกหมูสัตว พรอมท้ังสมณพราหมณเทวดาและมนุษย เราไมเล็งเห็นบุคคลผูท่ีบริโภคงบน้ําออย   
นั้นแลวจะใหยอยไดดี นอกจากตถาคตหรือสาวกของตถาคต ดูกรกัจจานะ ถาเชนนัน้ เธอจง   
ท้ิงงบน้ําออยนั้นเสียในสถานท่ีอันปราศจากของเขียวสด หรือจงเทเสียในน้ําซ่ึงปราศจากตัวสัตว.   
        พราหมณเวลัฏฐกัจจานะ ทูลรับสนองพระพุทธดํารัสวา เปนอยางนั้น พระพุทธเจาขา   
แลวเทงบน้ําออยนั้นลงในนํ้าซ่ึงปราศจากตัวสัตว งบนํ้าออยท่ีเทลงในน้ํานั้น เดือดพลุง สงเสียง   
ดังจิฏิจิฏิ พนไอพนควันทันที เปรียบเหมือนผาลที่รอนโชนตลอดวันอันบุคคลจุมลงในน้ํา   
ยอมเดือดพลุง สงเสียงดังจิฏิจิฏิ พนไอพนควันอยู แมฉันใด งบนํ้าออยท่ีเทลงในน้ํานัน้   
ยอมเดือดพลาน สงเสียงดังจฏิิจิฏิ พนไอพนควันอยู ฉันน้ันเหมือนกัน.   
        พราหมณเวลัฏฐกัจจานะ สลดใจ บังเกิดโลมชาติชูชันทันที แลวเขาไปในพุทธสํานัก   
ถวายบังคมพระผูมีพระภาค นั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง.   
                        ทรงแสดงอนุปุพพิกถาและจตุราริยสัจ   
        เม่ือพราหมณเวลัฏฐกจัจานะนั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว พระผูมีพระภาคจึงทรง   
แสดงอนุปุพพกิถา คือ ทรงประกาศ ทานกถา ศีลกถา สัคคกถา โทษ ความตํ่าทราม ความ   
เศราหมองของกามท้ังหลาย และอานิสงสในความออกจากกาม เม่ือพระผูมีพระภาคทรงทราบวา   
พราหมณเวลัฏฐกัจจานะมีจติสงบ มีจิตออน มีจิตปลอดจากนิวรณ มีจิตเบิกบาน มีจิตผองใส   
แลว จึงทรงประกาศพระธรรมเทศนาท่ีพระพุทธเจาท้ังหลายทรงยกข้ึนแสดงดวยพระองคเอง คือ   
ทุกข สมุทัย นโิรธ มรรค ดวงตาเห็นธรรมปราศจากธุลี ปราศจากมลทินไดเกิดแกพราหมณ-   
เวลัฏฐกัจจานะ ณ ท่ีนั่งนั้นแลวา ส่ิงใดส่ิงหนึ่งมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา ส่ิงนั้นท้ังมวลมี   
ความดับเปนธรรมดา ดุจผาสะอาดปราศจากมลทิน ควรไดรับน้ํายอมเปนอยางดีฉะนัน้ คร้ัน   
พราหมณเวลัฏฐกัจจานะไดเห็นธรรมแลว ไดบรรลุธรรมแลว ไดรูธรรมแจมแจงแลว มีธรรม   
อันหยั่งลงแลว ขามความสงสัยไดแลว ปราศจากถอยคําแสดงความสงสัยแลว ถึงความเปน    
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ผูแกลวกลา ไมตองเช่ือผูอ่ืนในคําสอนของพระศาสดาไดทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาควา ภาษิต   
ของพระองคแจมแจงนกั พระพุทธเจาขา ภาษิตของพระองคไพเราะนกั พระพุทธเจาขา   
พระผูมีพระภาคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายอยางนี้ เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ํา   
เปดของท่ีปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปในท่ีมืด ดวยต้ังใจวา คนมีจักษุจักเห็นรูป   
ดังนี้ ขาพระพทุธเจานี้ ขอถึงพระผูมีพระภาค พระธรรม และพระสงฆวาเปนสรณะ ขอ   
พระผูมีพระภาคโปรดทรงจําขาพระพุทธเจาวา เปนอุบาสกผูมอบชีวิตถึงสรณะ จําเดิมแตวันนี้   
เปนตนไป.   
                                พระพุทธานุญาตงบน้ําออย   
        [๖๖] คร้ังน้ัน พระผูมีพระภาคเสด็จพระพุทธดําเนนิผานระยะทางโดยลําดับ เสดจ็ถึง   
พระนครราชคฤหแลว ทราบวา พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเวฬวุันวิหาร อันเปนสถานท่ี   
พระราชทานเหย่ือแกกระแต เขตพระนครราชคฤหนั้น คร้ังนั้น ในพระนครราชคฤหมีงบน้ําออย   
มาก ภิกษุท้ังหลายรังเกียจวา ผูไมอาพาธ จึงไมฉันงบน้ําออย แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแด   
พระผูมีพระภาค.   
        พระผูมีพระภาคตรัสอนญุาตแกภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตงบน้ําออย   
แกภกิษุผูอาพาธ และงบน้ําออยละลายนํ้าแกภกิษุผูไมอาพาธ.   
                                ทรงรับอาคารพักแรม   
        [๖๗] คร้ันพระผูมีพระภาคประทับอยูในพระนครราชคฤห ตามพระพุทธาภิรมยแลว   
เสด็จพระพุทธดําเนินมุงไปทางตําบลบานปาฏลิ พรอมดวยพระสงฆหมูใหญจํานวน ๑,๒๕๐ รูป   
เสด็จพระพุทธดําเนินผานระยะทางโดยลําดับถึงตําบลบานปาฏลิแลว อุบาสกอุบาสิกาชาวตําบล   
บานปาฏลิไดทราบขาววา พระผูมีพระภาคเสด็จถึงตําบลบานปาฏลิแลว จึงพากันเขาไปเฝา ณ   
พลับพลาท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาค   
ทรงช้ีแจงใหอุบาสกอุบาสิกาชาวตําบลบานปาฏลิผูนั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งเหน็แจง สมาทาน   
อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถา.   
        คร้ันอุบาสก อุบาสิกาชาวตําบลบานปาฏลิอันพระผูมีพระภาคช้ีแจงใหเห็นแจง สมาทาน   
อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถาแลว ไดกราบทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาควา ขอพระผูมีพระภาค    
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พรอมดวยพระสงฆ โปรดทรงรับอาคารพักแรมของพวกขาพระพุทธเจา พระพุทธเจาขา.   
พระผูมีพระภาคทรงรับโดยดษุณภีาพ คร้ันอุบาสกอุบาสิกาชาวตําบลบานปาฏลิทราบการทรงรับ   
ของพระผูมีพระภาคแลว จึงลุกจากท่ีนั่งถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทําประทักษณิแลวพากนั   
เดินไปทางอาคารพักแรม ปูลาดดาดเพดานท่ัวอาคารพักแรมทุกแหง จดัอาสนะ ตั้งหมอน้ํา   
ตามประทีปน้าํมัน แลวพากนัเขาไปพลับพลาที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาค ไดยืนอยู   
ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง พวกเขายืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูลคํานี้แดพระผูมี-   
พระภาควา พระพุทธเจาขา พวกขาพระพทุธเจาปูลาดดาดเพดานอาคารพักแรมทุกแหง จัดอาสนะ   
ตั้งหมอน้ํา ตามประทีปน้ํามันไวแลว พระผูมีพระภาคยอมทรงทราบกาล อันควรในบัดนี้   
พระพุทธเจาขา.   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงครองอันตรวาสก ทรงถือบาตรจีวรแลว เสด็จไปทางอาคาร   
พักแรมพรอมกับพระสงฆ ทรงชําระพระบาทยุคลแลวเสด็จเขาสูอาคารพักแรม ประทับนั่ง   
พิงเสากลางผินพระพกัตรไปทางทิศตะวนัออก แมพระสงฆเหลานั้นก็ลางเทาแลว เขาสูอาคารพักแรม   
นั่งพิงฝาดานตะวันตก ผินหนาไปทางทิศตะวันออก หอมลอมพระผูมีพระภาค แมอุบาสกอุบาสิกา   
ชาวตําบลบานปาฏลิก็ลางเทาแลวเขาสูอาคารพักแรม นั่งพิงฝาดานตะวนัออก ผินหนาไปทาง   
ตะวนัตกหอมลอมพระผูมีพระภาค.   
        ขณะน้ัน พระผูมีพระภาคตรัสเทศนาโปรดอุบาสก อุบาสิกา ชาวตําบลบานปาฏลิ   
ดังตอไปนี้:-   
                        โทษแหงศีลวบัิติ ๕ ประการ   
        [๖๘] ดกูรคหบดีท้ังหลาย โทษแหงศีลวิบัติของคนทุศีลมี ๕ ประการ เหลานี้ ๕ ประการ   
เปนไฉน ดกูรคหบดีท้ังหลาย คนทุศีล ผูมีศีลวิบัติในโลกนี้ยอมเขาถึงความเส่ือมแหงโภคทรัพย   
ใหญหลวง เพราะเหตุแหงความประมาท นี้เปนโทษขอท่ี ๑ แหงศีลวบัิติ ของคนทุศีล.   
        ดูกรคหบดีท้ังหลาย อนึง่ โทษขออ่ืนยงัมีอีก ช่ือเสียงอันลามกของคนทุศีล ผูมีศีล   
วิบัติยอมเฟองฟุงไป นี้เปนโทษขอท่ี ๒ แหงศีลวิบัติ ของคนทุศีล.   
        ดูกรคหบดีท้ังหลาย อนึง่ โทษขออ่ืนยงัมีอีก คนทุศีล ผูมีศีลวิบัติ เขาไปหาบริษัท   
ใดๆ เชน ขัตติยบริษัท พราหมณบริษัท คหบดีบริษัท สมณบริษัทยอมเปนผูคร่ันคราม ขวยเขิน   
เขาไปหาบริษทันั้นๆ นี้เปนโทษขอท่ี ๓ แหงศีลวิบัติของคนทุศีล.    
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        ดูกรคหบดีท้ังหลาย อนึง่ โทษขออ่ืนยงัมีอีก คนทุศีล ผูมีศีลวิบัติ ยอมเปนผูหลง   
ทํากาละ นี้เปนโทษขอท่ี ๔ แหงศีลวิบัติของคนทุศีล.   
        ดูกรคหบดี อน่ึง โทษขออ่ืนยังมีอีก คนทุศีล ผูมีศีลวิบัติ เบ้ืองหนาแตแตกกาย   
ตายไป ยอมเขาถึง อบาย ทุคติ วินิบาต นรก นี้เปนโทษขอท่ี ๕ แหงศีลวิบัติ ของคน   
ทุศีล.   
        ดูกรคหบดีท้ังหลาย โทษแหงศีลวิบัตขิองคนทุศีล มี ๕ ประการนีแ้ล.   
                        อานิสงสแหงศีลสมบัติ ๕ ประการ   
        [๖๙] ดกูรคหบดีท้ังหลาย อานิสงสแหงศีลสมบัติของคนมีศีลมี ๕ ประการ เหลานี้ ๕   
ประการเปนไฉน? ดูกรคหบดีท้ังหลาย คนมีศีล ถึงพรอมดวยศีลในโลกนี้ ยอมไดกองโภคทรัพย   
ใหญหลวง เพราะเหตุแหงความไมประมาท นี้เปนอานิสงสขอท่ี ๑ แหงศีลสมบัติ ของคนมีศีล.   
        ดูกรคหบดีท้ังหลาย อนึง่ อานิสงสขออ่ืนยังมีอีก ช่ือเสียงอันดีงามของคนมีศีล   
ถึงพรอมดวยศีล ยอมเฟองฟุงไป นี้เปนอานสิงสขอท่ี ๒ แหงศีลสมบัติของคนมีศีล.   
        ดูกรคหบดีท้ังหลาย อนึง่ อานิสงสขออ่ืนยังมีอีก คนมีศีลถึงพรอมดวยศีล เขาไปหา   
บริษัทใดๆ เชน ขัตติยบริษทั พรหมณบริษัท คหบดีบริษัท สมณบริษทั ยอมเปนผูแกลวกลา   
ไมขวยเขินเขาไปหาบริษัทนัน้ๆ นี้เปนอานสิงสขอท่ี ๓ แหงศีลสมบัติ ของคนมีศีล.   
        ดูกรคหบดีท้ังหลาย อนึง่ อานิสงสขออ่ืนยังมีอีก คนมีศีลถึงพรอมดวยศีล ยอมไมหลง   
ทํากาละ นี้เปนอานิสงสขอท่ี ๔ แหงศีลสมบัติ ของคนมีศีล.   
        ดูกรคหบดีท้ังหลาย อนึง่ อานิสงสขออ่ืนยังมีอีก คนมีศีลถึงพรอมดวยศีล เบ้ืองหนา   
แตแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค นี้เปนอานสิงสขอท่ี ๕ แหงศีลสมบัติ ของคน   
มีศีล.   
        ดูกรคหบดีท้ังหลาย อานิสงสแหงศีลสมบัติ ของคนมีศีล มี ๕ ประการ นี้แล.   
        [๗๐] คร้ันพระผูมีพระภาคทรงช้ีแจง ใหอุบาสกอุบาสิกาของตําบลบานปาฏลิเห็นแจง   
สมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถาจนดึกดื่นแลวทรงสงกลับดวยรับส่ังวา ดูกรคหบด-ี   
ท้ังหลาย ราตรีจวนสวางแลว บัดนี้ พวกเธอจงรูกาลที่จะกลับเถิด อุบาสกอุบาสิกาชาวตําบล    
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บานปาฏลิ รับสนองพระพุทธดํารัสวา ทราบเกลาฯ เชนนัน้แลว พระพุทธเจาขา แลวลุกจาก   
ท่ีนั่ง ถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทําประทักษิณแลวพากันกลับ คร้ันอุบาสกอุบาสิกาชาวตําบล   
บานปาฏลิกลับไปไมทันนาน พระผูมีพระภาคไดเสดจ็เขาสุญญาคารแลว.   
                        เร่ืองสุนีธะวัสสการะมหาอํามาตย   
        [๗๑] ก็โดยสมัยนัน้แล มหาอํามาตยแหงมคธรัฐ ๒ ทานช่ือ สุนีธะ ๑ วัสสการ ๑   
กําลังจัดการสรางพระนคร ณ ตําบลบานปาฏลิ เพื่อปองกันชาววัชชี พระผูมีพระภาคทรงต่ืนบรรทม   
ในเวลาปจจุสมัยแหงราตรี ไดทรงเล็งทิพจกัษุอันบริสุทธ์ิลวงวิสัยของมนุษย ทอดพระเนตรเห็น   
เทวดาเปนอันมากกําลังยึดถือท่ีดินในตําบลบานปาฏลิ คือ ในประเทศท่ีใด พวกเทวดามีศักดิใ์หญ   
ยึดถือท่ีดิน พวกเจาและราชมหาอํามาตยผูมีศักดิ์สูงๆ ตางก็นอมจิตเพื่อสรางนิเวศนลงในประเทศ   
ท่ีนั้น ในประเทศท่ีใด พวกเทวดาที่มีศักดิช้ั์นกลางยึดถือท่ีดิน พวกเจาและราชมหาอาํมาตย   
ท่ีมีศักดิ์ช้ันกลางๆ ตางก็นอมจิตเพื่อสรางนิเวศนลงในประเทศท่ีนั้น ในประเทศท่ีใด เทวดาท่ีมี   
ศักดิ์ช้ันต่ํายึดถือท่ีดิน พวกเจาและราชมหาอํามาตยช้ันต่าํๆ ตางกน็อมจิตเพื่อสรางนิเวศนลงใน   
ประเทศท่ีนั้น จึงพระผูมีพระภาครับส่ังถามทานพระอานนทวา ดกูรอานนท คนพวกไหนกําลัง   
สรางนครลงท่ีตําบลบานปาฏลิ?   
        อ. มหาอํามาตยแหงมคธรัฐ ช่ือ สุนีธะ ๑ วัสสการะ ๑ กําลังสรางนครลงท่ีตําบล   
บานปาฏลิ เพื่อปองกันชาววชัชี พระพุทธเจาขา.   
        ภ. ดูกรอานนท สุนีธะ กับ วัสสการะ ๒ มหาอํามาตยแหงมคธรัฐกาํลังสรางนคร   
ลงในตําบลบานปาฏลิ เพื่อปองกันชาววัชชีเหมือนไดปรึกษากับพวกเทพเจาช้ันดาวดงึส ฉะนั้น   
อานนท เม่ือเวลาปจจุสมัยแหงราตรีนี้ เราลุกข้ึน ไดเล็งทิพจักษุอันบริสุทธ์ิลวงวิสัยของมนุษย   
เห็นพวกเทวดาเปนอันมากกาํลังยึดถือท่ีดินในตําบลบานปาฏลิ คือ ในประเทศท่ีใด พวกเทวดา   
มีศักดิ์สูงๆ ยึดถือท่ีดินพวกเจาและราชมหาอํามาตยผูมีศักดิ์สูงๆ ตางก็นอมจิตเพื่อสรางนิเวศน   
ลงในประเทศท่ีนั้น ในประเทศท่ีใด เทวดามีศักดิ์ช้ันกลางๆ ยึดถือท่ีดิน พวกเจาและราช-   
มหาอํามาตยผูมีศักดิ์ช้ันกลางๆ ตางก็นอมจิตเพื่อสรางนิเวศนลงในประเทศท่ีนั้น ในประเทศท่ีใด   
เทวดาผูมีศักดิช้ั์นต่ําๆ ยึดถือท่ีดิน พวกเจาและราชมหาอาํมาตยผูมีศักดิช้ั์นต่ําๆ ตางกน็อมจิต   
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เพื่อสรางนิเวศนลงในประเทศท่ีนั้น อานนท ตลอดสถานท่ีอันเปนยานชุมนุมแหงอารยชน และ   
เปนทางคาขาย พระนครนี้ จกัเปนพระนครช้ันเอก เปนทําเลคาขาย ช่ือปาฏลิบุตร แลเมือง   
ปาฏลิบุตร จักบังเกิดอันตราย ๓ ประการ คือ บังเกิดแตไฟ ๑ บังเกดิแตน้ํา ๑ บังเกดิแตภายใน   
คือ แตกสามัคคีกัน ๑.   
        [๗๒] คร้ังนั้น ทานสุนธีะมหาอํามาตยและทานวัสสการะมหาอํามาตยแหงมคธรัฐ พา   
กันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค คร้ันแลวไดทูลปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัย   
พอใหเปนท่ีบันเทิงเปนท่ีระลึกถึงกันไปแลว ไดยนือยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูล   
อาราธนาพระผูมีพระภาควา ขอทานพระโคดม พรอมดวยภกิษุสงฆ จงทรงพระกรุณาโปรดรับ   
ภัตตาหารของขาพระพุทธเจาท้ังหลาย เพื่อเจริญกุศลและปติปราโมทยในวันนี้ดวยเถิด พระ   
พุทธเจาขา พระผูมีพระภาคทรงรับอาราธนาโดยดุษณภีาพ คร้ันสุนีธะมหาอํามาตยและวัสสการะ   
มหาอํามาตย ทราบพระอาการท่ีทรงรับอาราธนาแลว ลุกจากท่ีนั่งกลับไป คร้ันตกแตงของเค้ียว   
ของฉันอันประณีตแลว ใหเจาหนาท่ีมากราบทูลภัตกาลแดพระผูมีพระภาควา ถึงเวลาแลว ทาน   
พระโคดม ภัตตาหารเสร็จแลว.   
        คร้ังนั้นเปนเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงครองอันตรวาสก ทรงถือบาตรจีวรเสด็จพระ   
พุทธดําเนินไปทางสถานท่ีอังคาส ของสองมหาอํามาตยแหงมคธรัฐ คร้ันถึงแลวประทับนั่งเหนือ   
พระพุทธอาสนท่ีเขาจัดถวาย พรอมดวยภกิษุสงฆ คร้ันสองมหาอํามาตยอังคาสภิกษสุงฆมี   
พระพุทธเจาเปนประมุข ดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีต ดวยมือของตน จนพระผูมีพระภาค   
เสวยเสร็จแลวทรงนําพระหตัถออกจากบาตร หามภัตรแลว ไดนั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง   
พระผูมีพระภาคทรงอนุโมทนาแกสองมหาอํามาตยนั้นดวยพระคาถาเหลานี้ วาดังนี้:-   
                                คาถาอนุโมทนา   
        [๗๓] บัณฑิตชาติอยูในประเทศใด เล้ียงดูทานผูมีศีล ผู   
        สํารวม ประพฤติพรหมจรรยในประเทศ และไดอุทิศ   
        ทักษิณาแกเหลาเทพดาผูสถิตในสถานท่ีนั้นเทพดาเหลานั้น   
        อันบัณฑติชาติบูชาแลว ยอมบูชาตอบ อันบัณฑิตชาติ    
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        นับถือแลวยอมนับถือตอบ ซ่ึงบัณฑิตชาตินั้น แตนัน้ ยอม   
        อนุเคราะหบัณฑิตชาตนิั้น ดุจมารดาอนุเคราะหบุตรผูเกิด   
        แตอก ฉะนั้น คนท่ีเทพดาอนุเคราะหแลว ยอมพบเห็น   
        แตส่ิงท่ีเจริญทุกเม่ือ.   
        [๗๔] คร้ันพระผูมีพระภาคทรงอนุโมทนาแกสองมหาอํามาตย ดวยพระคาถา   
เหลานี้แลว ทรงลุกจากพระพุทธอาสนเสด็จกลับ จึงสองมหาอํามาตยตามสงเสด็จพระผูมี   
พระภาค ไปทางเบ้ืองพระปฤษฎางคดวยความประสงควา วันนี้ พระสมณโคดมจักเสด็จออกทาง   
ประตูดานใด ประตูดานนัน้จักมีนามวา "ประตูพระโคดม" จักเสดจ็ขามแมน้ําคงคาโดยทาใด   
ทานั้นจักมีนามวา "ทาพระโคดม" ตอมาประตูท่ีพระผูมีพระภาคเสดจ็พระพุทธดําเนนิผานไปนั้น   
ไดปรากฏนามวา "ประตูพระโคดม."   
        คร้ังนั้น ผูมีพระภาคเสด็จพระพุทธดาํเนินไปทางแมน้ําคงคา ก็เวลานั้น แมน้ําคงคา   
กําลังเปยม น้ําเสมอตล่ิง พอกาดื่มกนิได คนท้ังหลายใครจะไปจากฝงนีสู้ฝงโนน ตางก็หาเรือ   
ตางก็หาแพ ตางก็ผูกแพลูกบวบ พระผูมีพระภาคไดทอดพระเนตรเห็นคนเหลานัน้ตางก็พากันหา   
เรือ หาแพ ผูกแพลูกบวบ ประสงคจะขามจากฝงโนน จงึไดทรงอันตรธาน ณ ฝงนี้แหงแม   
น้ําคงคา ไปปรากฏ ณ ฝงโนนพรอมกับภกิษุสงฆ ดุจบุรุษมีกําลังเหยยีดแขนท่ีคู หรือคูแขนท่ี   
เหยยีด ฉะนั้น.   
        คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบความขอนี้แลว จงึทรงเปลงพระอุทานนีใ้นเวลานั้น   
                ชนเหลาใดจะขามแมน้ําท่ีหวงลึก ชนเหลานัน้ตองสราง   
                สะพานแลวสละสระนอยเสีย จงึขามสถานอันลุมเต็มดวย   
                น้ําได สวนคนท่ีจะขามแมน้ํานอยนี้ ก็ผูกแพขามไปได   
                แตพวกคนมีปญญา เวนแพเสียก็ขามได.   
                                        _________________    
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                                ทรงแสดงจตุราริยสัจ   
        [๗๕] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคเสดจ็พระพุทธดําเนนิเขาไปทางตําบลบานโกฏิ ทราบวา   
พระองคประทับอยูท่ีตําบลบานโกฏินั้น   
        ณ ท่ีนั้นแลพระผูมีพระภาครับส่ังพระภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราและพวก   
เธอเรรอนทองเท่ียวไป ตลอดกาลนานอยางนี้ เพราะไมไดตรัสรู ไมไดแทงตลอดอริยสัจ ๔   
อริยสัจ ๔ อะไรบาง ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราและพวกเธอเรรอนทองเท่ียวไปตลอดกาลนานอยางนี้   
เพราะไมไดตรัสรู ไมไดแทงตลอดทุกขอริยสัจ .... ทุกขสมุทยอริยสัจ .... ทุกขนิโรธอริยสัจ ....   
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ทุกขอริยสัจ ทุกขสมุทยอริยสัจ ทุกขนิโรธ   
อริยสัจ ทุกขนโิรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนีน้ั้น อันเราและพวกเธอไดตรัสรูแลว ไดแทงตลอด   
แลว ตัดตัณหาในภพไดขาดแลว ตัณหาท่ีจะนําไปเกิดก็ส้ินแลว บัดนี้ ไมมีการเกิดอีกตอไป.   
                                        นิคมคาถา   
        [๗๖] เพราะไมเหน็อริยสัจ ๔ ตามเปนจริง จึงตองทองเท่ียว   
        ไปในชาตินั้นๆ ตลอดเวลานาน อริยสัจเหลานั้นนัน่ เรา   
        และพวกเธอไดเห็นแลว ตัณหาทีจ่ะนําไปเกิดเราและพวก   
        เธอไดถอนข้ึนแลว รากแหงทุกข เราและพวกเธอก็ได   
        ตัดขาดแลว บัดนี้ ไมมีการเกิดอกี.   
                                _________________    
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                        เร่ืองเจาลิจฉวชีาวพระนครเวสาลี   
        [๗๗] นางอัมพปาลีหญิงงามเมืองไดทราบขาววา พระผูมีพระภาคเสด็จมาโดยลําดับถึง   
ตําบลบานโกฏิแลว จึงใหจดัยวดยานท่ีงามๆ แลวข้ึนสูยวดยานท่ีงามๆ มียวดยานท่ีงามๆ ออก   
ไปจากพระนครเวสาลี เพื่อเฝาพระผูมีพระภาค ไปดวยยวดยานตลอดพ้ืนที่ท่ียวดยานจะไปได   
แลวลงจากยวดยานเดินดวยเทาเขาไปถึงพุทธสํานัก ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว ไดนั่งอยู   
ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงช้ีแจงใหนางเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริงดวย   
ธรรมีกถา คร้ันนางอัมพปาลีคณิกา อันพระผูมีพระภาคทรงช้ีแจงใหเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ   
ราเริง ดวยธรรมีกถาแลว ไดกราบทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาควา ขอพระผูมีพระภาคพรอมดวย   
พระสงฆ ทรงพระกรุณาโปรดรับภัตตาหารของหมอมฉันเพื่อเจริญบุญกุศลและปตปิราโมทยใน   
วันพรุงนี้ พระผูมีพระภาคทรงรับอาราธนาโดยดุษณภีาพ คร้ันนางทราบพระอาการที่ทรงรับอาราธนา   
แลว ลุกจากท่ีนั่ง ถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทําประทักษิณแลวกลับไป.   
        พวกเจาลิจฉวีชาวพระนครเวสาลี ไดทรงสดับขาววา พระผูมีพระภาคเสด็จมาโดยลําดับ   
ถึงตําบลบานโกฏิแลว จึงพากันจัดยวดยานที่งามๆ เสด็จข้ึนสูยวดยานท่ีงามๆ มียวดยานที่งามๆ   
ออกไปจากพระนครเวสาลี เพื่อเฝาพระผูมีพระภาค เจาลิจฉวีบางพวกเขียว คือ มีพระฉวีเขียว   
ทรงวัตถาลังการเขียว บางพวกเหลือง คือ มีพระฉวีเหลือง ทรงวัตถาลังการเหลือง บางพวกแดง   
คือ มีพระฉวีแดง ทรงวัตถาลังการแดง บางพวกขาว คือ มีพระฉวีขาว ทรงวัตถาลังการขาว   
        ขณะน้ัน นางอัมพปาลีคณิกา ทําใหงอนรถกระทบงอนรถ แอกกระทบแอก ลอกระทบ   
ลอ เพลากระทบเพลา ของเจาลิจฉวีหนุมๆ จึงเจาลิจฉวเีหลานั้นไดตรัสถามนางวา แมอัมพปาลี   
เหตุไฉนเธอจงึไดทําใหงอนรถกระทบงอนรถ แอกกระทบแอก ลอกระทบลอ เพลากระทบเพลา   
ของเจาลิจฉวหีนุมๆ ของพวกเราเลา?   
        อัม. จริงอยางนั้น พะยะคะ เพราะหมอมฉันไดนิมนตภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข   
เพื่อเจริญบุญกศุลและปติปราโมทยในวันพรุงนี้.   
        ลิจ. แมอัมพปาลี เธอจงใหภตัตาหารม้ือนี้แกพวกฉัน ดวยราคาแสนกษาปณเถิด.   
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        อัม. แมวาฝาพระบาท จงึพึงประทาน พระนครเวสาลีพรอมท้ังชนบทแกหมอมฉัน   
หมอมฉันก็ถวายภัตตาหารม้ือนั้นไมได พะยะคะ.   
        จึงเจาลิจฉวีเหลานัน้ไดทรงดีดพระองคุลีตรัสวา ทานท้ังหลาย พวกเราแพแมอัมพปาลี   
แลว ทานท้ังหลาย พวกเราแพแมอัมพปาลีแลว จึงพากนัเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค. พระผูมี   
พระภาคไดทอดพระเนตรเห็นเจาลิจฉวีเหลานั้นกําลังเสด็จมาแตไกล คร้ันแลวรับส่ังกะภิกษุ   
ท้ังหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุเหลาใดไมเคยเห็นเทพเจาช้ันดาวดงึสก็จงแลดูพวกเจาลิจฉวี   
พิจารณาดู เทียบเคียงดู พวกเจาลิจฉวีกับพวกเทพเจาช้ันดาวดึงสเถิด จึงเจาลิจฉวีเหลานัน้ได   
เสด็จไปดวยยวดยาน ตลอดพ้ืนท่ีท่ียวดยานจะไปได แลวเสด็จลงจากยวดยานทรงดําเนินดวย   
พระบาท เขาไปถึงพุทธสํานัก ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว ประทับนั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขาง   
หนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงช้ีแจงใหเจาลิจฉวีเหลานัน้ ทรงเห็นแจงสมาทาน อาจหาญ ราเริงดวย   
ธรรมีกถา จึงเจาลิจฉวีเหลานั้น อันพระผูมีพระภาคทรงชี้แจงใหเหน็แจงสมาทาน อาจหาญ ราเริง   
ดวยธรรมีกถาแลว ไดกราบทูลอาราธนาพระผูมีพระภาควา ขอพระองคพรอมดวยภกิษุสงฆทรง   
พระกรุณาโปรดรับภัตตาหารของพวกขาพระพุทธเจา เพือ่เจริญบุญกุศล และปติปราโมทย ใน   
วันพรุงนีด้วยเถิด พระพุทธเจาขา.   
        พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรลิจฉวีท้ังหลาย อาตมารับนิมนตฉันภตัตาหารของนาง   
อัมพปาลีคณิกา เพื่อเจริญบุญกุศล และปติปราโมทย ในวนัพรุงนี้แลว.   
        เจาลิจฉวีเหลานั้นทรงดดีองคุลีแลวตรัสในทันใดน้ันวา ทานท้ังหลาย พวกเราแพนาง   
อัมพปาลีคณิกาแลว ทานท้ังหลาย พวกเราแพนางอัมพปาลีคณิกาแลว และไดทรงเพลิดเพลิน   
ยินดีตามภาษิตของพระผูมีพระภาค เสดจ็ลุกจากท่ีประทับถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทรงทํา   
ประทักษณิ แลวเสด็จกลับ.   
                        นางอัมพปาลี ถวายอัมพปาลีวัน   
        คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ตําบลบานโกฏิตามพระพทุธาภิรมย แลวเสด็จพระ   
พุทธดําเนินไปทางเมืองนาทิกา ทราบวา พระองคประทับอยูท่ีพระตําหนักตึก เขตเมืองนาทิกานัน้.   
        สวนนางอัมพปาลีคณิกา ส่ังใหตกแตงของเค้ียวของฉันอันประณตี ในสวนของตนโดย   
ผานราตรีนั้น แลวใหคนไปกราบทูลภัตกาลแดพระผูมีพระภาควา ถึงเวลาแลว พระพุทธเจาขา   
ภัตตาหารเสร็จแลว.  
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        ขณะน้ันเปนเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงครองอันตรวาสกแลว ถือบาตรจีวรเสด็จ   
พระพุทธดําเนนิไปสูสถานท่ีอังคาสของนางอัมพปาลีคณิกา คร้ันถึงแลว ประทับนั่งเหนือพระพุทธ-   
อาสนท่ีเขาจัดถวาย พรอมดวยภิกษุสงฆ จงึนางอัมพปาลีคณิกา อังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจา   
เปนประมุข ดวยขาทนยีโภชนียาหารอันประณีตดวยมือของตน จนพระผูมีพระภาคเสวยเสร็จ   
แลว ทรงนําพระหัตถออกจากบาตร หามภตัรแลว ไดนั่งเฝาอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง นางได   
กราบทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาควา หมอมฉันขอถวายสวนอัมพปาลีวนันี้ แกภกิษุสงฆมีพระพุทธเจา   
เปนประมุข พระพุทธเจาขา พระผูมีพระภาคทรงรับเปนสังฆารามแลว คร้ันแลวพระองคทรง   
ช้ีแจงใหนางอัมพปาลีเห็นแจงสมาทาน อาจหาญ ราเริงดวยธรรมีกถา เสร็จลุกจากพระพุทธอาสน   
แลว เสด็จพระพุทธดําเนินไปทางปามหาวนั ทราบวา พระองคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา ปา   
มหาวัน เขตพระนครเวสาลีนั้น.   
                        เร่ืองเจาลิจฉวชีาวพระนครเวสาลี จบ.   
                                ลิจฉวีภาณวาร จบ.   
                                _________________   
                                เร่ืองสีหะเสนาบดี   
                        ดําริเขาเฝาพระผูมีพระภาค   
        [๗๘] ก็โดยสมัยนัน้แล เจาลิจฉวีบรรดาท่ีมีช่ือเสียง มีคนรูจัก นั่งประชุมพรอมกนั   
ณ ทองพระโรง ตางพากันตรัสสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ โดยอเนก   
ปริยาย และเวลาน้ัน สีหะเสนาบดีสาวกของนิครนถ นั่งอยูในท่ีประชุมนั้นดวย จึงคิดวา   
พระผูมีพระภาคพระองคนั้นจักเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา โดยไมตองสงสัยเลย คงเปน   
ความจริง เจาลิจฉวีบรรดาท่ีมีช่ือเสียง มีคนรูจักเหลานีจ้ึงไดนั่งประชุมพรอมกัน ณ ทองพระโรง   
ตางพากันตรัสสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณโดยอเนกปริยาย ถากระไร   
เราพึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น แลวจึงไดเขาไปหานิครนถ    
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นาฏบุตรถึงสํานัก คร้ันแลวใหนิครนถนาฏบุตร นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งและไดแจงความ   
ประสงคนี้ แกนิครนถนาฏบุตรวา ทานเจาขา ขาพเจาอยากจะไปเฝาพระสมณโคดม.   
                                อกิริยวาทกถา   
        นิครนถนาฏบุตรพูดคานวา ทานสีหะ ก็ทานเปนคนกลาวการทํา ไฉนจึงจักไปเฝา   
พระสมณโคดมผูเปนคนกลาวการไมทําเลา เพราะพระสมณโคดมเปนผูกลาวการไมทํา ทรงแสดง   
ธรรมเพ่ือการไมทํา และทรงแนะนําสาวกตามแนวน้ัน.   
        ขณะน้ัน ความตระเตรียมในอันจะไปเฝาพระผูมีพระภาคของสีหะเสนาบดีไดเลิกลมไป.   
        แมคร้ังท่ีสอง ....   
        แมคร้ังท่ีสาม เจาลิจฉวบีรรดาท่ีมีช่ือเสียง มีคนรูจักไดนั่งประชุมพรอมกัน ณ ทอง   
พระโรง ตางพากันตรัสสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ โดยอเนกปริยาย   
ทานสีหะเสนาบดีก็ไดคิดเปนคร้ังท่ีสามวา พระผูมีพระภาคพระองคนัน้ จักเปนพระอรหันต-   
สัมมาสัมพุทธเจา โดยไมตองสงสัยเลย คงเปนความจริง เจาลิจฉวีบรรดาท่ีมีช่ือเสียง มีคน   
รูจักเหลานี้ จึงไดมานั่งประชุมพรอมกัน ณ ทองพระโรง ตางพากันตรัสสรรเสริญพระพุทธคุณ   
พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ โดยอเนกปริยาย ก็พวกนิครนถ เราจะบอกหรือไมบอกจกัทําอะไร   
แกเรา ผิฉะนัน้ เราจะไมบอกพวกนิครนถ ไปเฝาพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   
พระองคนั้นเลยทีเดยีว จึงเวลาบาย สีหะเสนาบดีออกจากพระนครเวสาลีพรอมดวยรถ ๕๐๐ คัน   
ไปเฝาพระผูมีพระภาคไปดวยยวดยานตลอดพ้ืนที่ท่ียวดยานจะผานไปได แลวลงจากยวดยานเดิน   
เขาไปถึงพุทธสํานัก ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นัง่อยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง สีหะเสนาบดี   
นั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูลเร่ืองนี้แดพระผูมีพระภาควา   
        พระพุทธเจาขา ขาพระพุทธเจาทราบมาวา พระสมณโคดมกลาวการไมทํา ทรงแสดง   
ธรรมเพ่ือการไมทํา และทรงแนะนําสาวกตามแนวน้ัน บุคคลจําพวกท่ีกลาวอยางนี้วา พระ   
สมณโคดมกลาวการไมทํา ทรงแสดงธรรมเพ่ือการไมทํา และทรงแนะนําสาวกตามแนวน้ัน   
ดังนี้นั้น ไดกลาวตามท่ีพระผูมีพระภาคตรสัแลว ไมกลาวตูพระผูมีพระภาคดวยคําอันไมเปนจริง   
กลาวอางเหตุสมควรแกเหต ุและถอยคําท่ีสมควรพูดบางอยางท่ีมีเหตผุล จะไมมาถึงฐานะท่ี   
วิญูชนจะพึงติเตียนบางหรือ เพราะขาพระพุทธเจาไมประสงคจะกลาวตูพระผูมีพระภาคเลย   
พระพุทธเจาขา.    
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                                พระพุทธดํารัสตอบ   
        [๗๙] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา มีอยูจริง สีหะ เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณะ-   
โคดมกลาวการไมทํา แสดงธรรมเพ่ือการไมทํา และแนะนําสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ ช่ือวา   
กลาวถูก.   
        มีอยูจริง สีหะ เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดม กลาวการทําแสดงธรรมเพ่ือ   
การทํา และแนะนําสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ ช่ือวากลาวถูก.   
        มีอยูจริง สีหะ เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมกลาวความขาดสูญ แสดง   
ธรรมเพ่ือความขาดสูญ และแนะนําสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ ช่ือวากลาวถูก.   
        มีอยูจริง สีหะ เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมชางรังเกียจ แสดงธรรมเพ่ือ   
ความรังเกียจ และแนะนําสาวกตามแนวน้ัน ดังนี้ ช่ือวากลาวถูก.   
        มีอยูจริง สีหะ เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมชางกําจัด แสดงธรรมเพ่ือความ   
กําจัด และแนะนําสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ ช่ือวากลาวถูก.   
        มีอยูจริง สีหะ เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมชางเผาผลาญ แสดงธรรมเพ่ือ   
ความเผาผลาญ และแนะนําสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ ช่ือวากลาวถูก.   
        มีอยูจริง สีหะ เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมไมผุดเกิด แสดงธรรมเพ่ือ   
ความไมผุดเกดิ และแนะนําสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ ช่ือวากลาวถูก.   
        มีอยูจริง สีหะ เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมกลาวเปนผูเบาใจ แสดงธรรม   
เพื่อความเบาใจ และแนะนําสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ ช่ือวากลาวถูก.   
        ดูกรสีหะ ก็เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมกลาวการไมทํา แสดงธรรมเพ่ือการ   
ไมทํา และแนะนําสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ ช่ือวากลาวถูกนั้นเปนอยางไร ดูกรสีหะ เพราะ   
เรากลาวการไมทํากายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต เรากลาวการไมทําส่ิงท่ีเปนบาปอกศุลหลายอยาง   
นี้แล เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมกลาวการไมทํา แสดงธรรมเพ่ือการไมทํา และ   
แนะนําสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ ช่ือวากลาวถูก.   
        ดูกรสีหะ อนึ่ง เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมกลาวการทําแสดงธรรมเพ่ือ   
การทํา และแนะนําสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ ช่ือวากลาวถูกนั้น เปนอยางไร ดูกรสีหะ เพราะ    
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เพราะเรากลาวการทํากายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต เรากลาวการทําส่ิงท่ีเปนอกุศลหลายอยาง   
นี้แล เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมกลาวการทํา แสดงธรรมเพ่ือการทํา และแนะนํา   
สาวกตามแนวนั้น ดังนี้ ช่ือวากลาวถูก.   
        ดูกรสีหะ อนึ่ง เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมกลาวความขาดสูญ แสดงธรรม   
เพื่อความขาดสูญ และแนะนําสาวกตามแนวน้ัน ดังนี้ ช่ือวากลาวถูกนัน้ เปนอยางไร ดูกรสีหะ   
เพราะเรากลาวความขาดสูญแหงราคะ โทสะ โมหะ เรากลาวความขาดสูญแหงสถานะท่ีเปน   
บาปอกุศลหลายอยาง นีแ้ล เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมกลาวความขาดสูญแสดง   
ธรรมเพ่ือความขาดสูญ และแนะนําสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ ช่ือวากลาวถูก.   
        ดูกรสีหะ อนึ่ง เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมชางรังเกียจ แสดงธรรมเพ่ือ   
ความรังเกียจ และแนะนําสาวกตามแนวน้ัน ดังนี้ ช่ือวากลาวถูกนั้น เปนอยางไร ดกูรสีหะ   
เพราะเรารังเกยีจกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต เรารังเกียจความถึงพรอมแหงสถานะท่ีเปนบาป   
อกุศลหลายอยาง นี้แล เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมชางรังเกียจ แสดงธรรม   
เพื่อความรังเกยีจ และแนะนําสาวกตามแนวน้ัน ดังนี้ ช่ือวากลาวถูก.   
        ดูกรสีหะ อนึ่ง เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมชางกําจัด แสดงธรรมเพ่ือความ   
กําจัด และแนะนําสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ ช่ือวากลาวถูกนั้น เปนอยางไร ดูกรสีหะ เพราะ   
เราแสดงธรรมเพ่ือกําจดั ราคะ โทสะ โมหะ แสดงธรรมเพื่อกําจัดสถานะท่ีเปนบาปอกุศล   
หลายอยาง นี้แล เหตุท่ีเขากลาวหาเราวาพระสมณโคดมชางกําจัด แสดงธรรมเพ่ือความกําจัด   
และแนะนําสาวกตามแนวน้ัน ดังนี้ ช่ือวากลาวถูก.   
        ดูกรสีหะ อนึ่ง เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมชางเผาผลาญ แสดงธรรม   
เพื่อความเผาผลาญ และแนะนําสาวกตามแนวน้ัน ดังนี้ ช่ือวากลาวถูกนัน้ เปนอยางไร   
ดูกรสีหะเพราะเรากลาวธรรมท่ีเปนบาปอกุศล คือ กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต วาเปนธรรม   
ควรเผาผลาญ ธรรมท่ีเปนบาปอกุศล ซ่ึงควรเผาผลาญ อันผูใดละไดแลว ตัดรากขาดแลว   
ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมีในภายหลัง มีอันไมเกดิอีกตอไปเปนธรรมดา เรากลาว    
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ผูนั้นวา เปนคนชางเผาผลาญ ดูกรสีหะ ธรรมที่เปนบาปอกุศลซ่ึงควรเผาผลาญตถาคตละไดแลว   
ตัดรากขาดแลว ทําใหเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมีในภายหลัง มีอันไมเกดิอีกตอไปเปน   
ธรรมดา นี้แล เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมชางเผาผลาญ แสดงธรรมเพ่ือความ   
เผาผลาญ และแนะนําสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ ช่ือวากลาวถูก.   
        ดูกรสีหะ อนึ่ง เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมไมผุดเกิด แสดงธรรมเพ่ือ   
ความไมผุดเกดิ และแนะนําสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ ช่ือวากลาวถูกนั้น เปนอยางไร ดกูรสีหะ   
เพราะการนอนในครรภตอไป การเกิดในภพใหม อันผูใดละไดแลว ตดัรากขาดแลว ทําใหเปน   
เหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมีในภายหลัง มีอันไมเกดิอีกตอไปเปนธรรมดา เรากลาวผูนั้นวา   
เปนคนไมผุดเกิด ดูกรสีหะ การนอนในครรภตอไป การเกิดในภพใหม ตถาคตละไดแลว   
ตัดรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมีในภายหลัง มีอันไมเกดิอีกตอไป   
เปนธรรมดา นี้แล เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมไมผุดเกิด แสดงธรรมเพ่ือความ   
ไมผุดเกิด และแนะนําสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ช่ือวากลาวถูก.   
        ดูกรสีหะ อนึ่ง เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนผูเบาใจ แสดงธรรม   
เพื่อความเบาใจ และแนะนําสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ ช่ือวากลาวถูกนั้น เปนอยางไร ดกูรสีหะ   
เพราะเราเบาใจ ดวยธรรมท่ีใหเกดิความโลงใจอยางสูงและแสดงธรรมเพ่ือความเบาใจ และ   
แนะนําสาวกตามแนวนั้น นีแ้ล เหตุท่ีเขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนผูเบาใจ แสดงธรรม   
เพื่อความเบาใจ และแนะนําสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ ช่ือวากลาวถูก.   
                                แสดงตนเปนอุบาสก   
        [๘๐] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานสีหะเสนาบดี ไดกราบทูลคํานี้แด   
พระผูมีพระภาควา ภาษิตของพระองคแจมแจงนกั ภาษิตของพระองคไพเราะนกั พระพุทธเจาขา   
พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายอยางนี้ เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ํา เปดของ   
ท่ีปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปในท่ีมืดดวยต้ังใจวา คนมีจักษุจกัเห็นรูป ดังนี้   
ขาพระพุทธเจานี้ขอถึงพระผูมีพระภาค พระธรรม และพระสงฆวาเปนสรณะ ขอพระองคโปรด   
ทรงจําขาพระพุทธเจาวา เปนอุบาสกผูมอบชีวิตถึงสรณะ จําเดิมแตวันนี้เปนตนไป.   
        ภ. ดูกรสีหะ เธอจงทําการท่ีใครครวญเสียกอนแลวทํา เพราะการใครครวญเสียกอน   
แลวทํา เปนความดีสําหรับคนมีช่ือเสียงเชนเธอ.    
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        สี. พระพุทธเจาขา โดยพระพุทธดํารัสแมนี้ ขาพระพุทธเจายินดี พอใจยิง่กวาคาด   
หมายไว เพราะพระองคตรัสอยางนี้กะขาพระพุทธเจาวา ดูกรสีหะ เธอจงทําการท่ีใครครวญ   
เสียกอนแลวทํา เพราะการใครครวญเสียกอนแลวทําเปนความดีสําหรับคนมีช่ือเสียงเชนเธอ   
ความจริง พวกอัญญเดียรถียไดขาพระพุทธเจาเปนสาวก พึงยกธงเท่ียวประกาศท่ัวพระนครเวสาลี   
วา สีหะเสนาบดีเขาถึงความเปนสาวกของพวกเราแลว แตสวนพระองคสิ มาตรัสอยางนี้   
กะขาพระพุทธเจาวา ดกูรสีหะ เธอจงทําการท่ีใครครวญเสียกอนแลวทํา เพราะการใครครวญ   
เสียกอนแลวทํา เปนความดีสําหรับคนมีช่ือเสียงเชนเธอ ขาพระพุทธเจานี้ ขอถึงพระผูมีพระภาค   
พระธรรมและพระสงฆวาเปนสรณะ แมคร้ังท่ีสอง ขอพระองคโปรดทรงจําขาพระพุทธเจาวา   
เปนอุบาสกผูมอบชีวิตถึงสรณะ จําเดิมแตวันนี้เปนตนไป พระพุทธเจา.   
        ภ. นานนกัแล สีหะ ตระกูลของเธอไดเปนสถานท่ีรับรองพวกนิครนถมา ดวยเหตุนั้น   
เธอพึงสําคัญเห็นบิณฑบาตวาเปนของควรใหนิครนถเหลานั้นผูเขาไปถึงแลว.   
        สี. โดยพระพุทธดํารัสแมนี้ ขาพระพุทธเจายินดพีอใจยิ่งกวาคาดหมายไว เพราะ   
พระองคตรัสอยางนี้กะขาพระพุทธเจาวา นานนักแล สีหะ ตระกูลของเธอไดเปนสถานท่ีรับรอง   
พวกนิครนถมา ดวยเหตนุั้น เธอพึงสําคัญบิณฑบาตวาเปนของควรใหนิครนถเหลานัน้ผูเขาไปถึง   
แลว ดังนี้ ขาพระพุทธเจาไดทราบวา พระสมณะโคดมรับส่ังอยางนี้วา ควรใหทานแกเราผูเดียว   
ไมควรใหทานแกคนพวกอ่ืน ควรใหทานแกสาวกของเราเทานั้น ไมควรใหทานแกสาวกของ   
ศาสดาอ่ืน เพราะทานท่ีใหแกเราเทานั้น มีผลมาก ทานท่ีใหแกคนพวกอืน่ไมมีผลมาก ทาน   
ท่ีใหแกสาวกของเราเทานั้น มีผลมาก ทานท่ีใหแกสาวกของศาสดาอ่ืนไมมีผลมาก แตสวน   
พระองคทรงชักชวนขาพระพุทธเจา ในการใหแมในพวกนิครนถ แตขาพระพุทธเจาจักรูกาลใน   
ขอนี้เอง ขาพระพุทธเจาน้ีขอถึงพระผูมีพระภาค พระธรรม และพระสงฆวาเปนสรณะ แม   
คร้ังท่ีสาม ขอพระองคโปรดทรงจําขาพระพุทธเจาวา เปนอุบาสกผูมอบชีวิตถึงสรณะ จําเดิม   
แตวันนี้เปนตนไป พระพุทธเจาขา.   
                                สีหเสนาบดีไดธรรมจักษุ   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคไดทรงแสดงอนุปุพพิกถาแกสีหะเสนาบดี คือ ทรงประกาศ   
ทานกถา ศีลกถา สัคคกถา โทษ ความตํ่าทราม ความเศราหมองของกามท้ังหลาย และ    
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อานิสงสในความออกจากกาม เม่ือพระองคทรงทราบวา สีหะเสนาบดมีีจิตคลอง มีจิตออน   
มีจิตปลอดจากนิวรณ มีจิตเบิกบาน มีจิตผองใสแลว จึงไดทรงประกาศพระธรรมเทศนาท่ี   
พระพุทธเจาท้ังหลาย ทรงยกขึ้นแสดงดวยพระองคเอง คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค   
ดวงตาเห็นธรรมปราศจากธุลี ปราศจากมลทินไดเกดิแกสีหะเสนาบดี ณ สถานท่ีนั่งนั้นแลวา   
ส่ิงใดส่ิงหนึ่งมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา ส่ิงนั้นท้ังมวลมีความดับเปนธรรมดา ดุจผาท่ีสะอาด   
ปราศจากมลทินควรรับน้ํายอมเปนอยางดี ฉะนั้น.   
        คร้ันสีหะเสนาบดีเหน็ธรรมแลว บรรลุธรรมแลว รูธรรมแจมแจงแลว หยั่งลงสูธรรม   
แลว ขามความสงสัยไดแลว ปราศจากถอยคําแสดงความสงสัย ถึงความเปนผูแกลวกลา ไม   
ตองเช่ือผูอ่ืน ในคําสอนของพระศาสดา ไดกราบทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาควา ขอพระผูมีพระภาค   
พรอมกับภิกษสุงฆ จงทรงพระกรุณาโปรดรับภัตตาหารของขาพระพุทธเจา เพื่อเจริญบุญกุศล   
และปติปราโมทยในวันพรุงนี้ดวยเถิด พระพุทธเจาขา พระผูมีพระภาคทรงรับอาราธนาโดย   
ดุษณภีาพ คร้ันสีหะเสนาบดีทราบอาการท่ีทรงรับอาราธนาของพระผูมีพระภาคแลวไดลุกจากท่ีนั่ง   
ถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทําประทักษณิกลับไป ตอมาสีหะเสนาบดใีชมหาดเล็กผูหนึ่งวา   
พนาย เจาจงไปหาซ้ือเนื้อสดท่ีเขาขาย แลวส่ังใหตกแตงขาทนียโภชนียาหาร อันประณีตโดย   
ผานราตรีนั้นแลว ใหมหาดเล็กไปกราบทูลภัตกาลแดพระผูมีพระภาควา ถึงเวลาแลวพระพุทธเจาขา   
ภัตตาหารเสร็จแลว.   
        คร้ันเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงครองอันตรวาสก ถือบาตรจีวรเสด็จพระพุทธดําเนิน   
ไปทางนิเวศนของสีหะเสนาบดี คร้ันถึงแลวประทับนั่งเหนือพุทธอาสนท่ีเขาจัดถวาย พรอมกับ   
ภิกษุสงฆ.   
        ก็โดยสมัยนั้นแล พวกนิครนถเปนอันมาก พากนัประคองแขน ครํ่าครวญไปตามถนน   
หนทางส่ีแยก สามแยกท่ัวทุกสายในพระนครเวสาลีวา วันนี้ สีหะเสนาบดีลมสัตวของเล้ียงตัว   
อวนๆ ทําอาหารถวายพระสมณะโคดม พระสมณะโคดมทรงทราบอยูยังเสวยเนื้อนัน้ซ่ึงเขาทํา   
เฉพาะเจาะจงตน ขณะนั้น มหาดเล็กผูหนึ่งเขาไปเฝาสีหะเสนาบดีทูลกระซิบวา ขอเดชะ   
ฝาพระบาทพึงทราบวานิครนถมากมายเหลานั้น พากนัประคองแขนครํ่าครวญไปตามถนนหนทาง    
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ส่ีแยกสามแยกทั่วทุกสายในพระนครเวสาลีวา วันน้ีสีหะเสนาบดี ลมสัตวของเล้ียงตัวอวนๆ   
ทําอาหารถวายพระสมณโคดม พระสมณโคดมทรงทราบอยู ยังเสวยเน้ือนั้น ซ่ึงเขาทําเฉพาะ   
เจาะจงตน.   
        สีหะเสนาบดีตอบวา ชางเถิดเจา ทานเหลานั้นมุงติเตียนพระพุทธเจามุงติเตียนพระธรรม   
มุงติเตียนพระสงฆมานานแลว แตกก็ลาวตูพระผูมีพระภาคพระองคนัน้ดวยถอยคําอันไมมี เปลา   
เท็จ ไมจริง ยังไมหนําใจ สวนพวกเราไมตัง้ใจปลงสัตวจากชีวิต แมเพราะเหตุแหงชีวติเลย.   
        คร้ังนั้น สีหะเสนาบดอัีงคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข ดวยขาทนียโภชนียาหาร   
อันประณีตดวยมือของตน จนพระผูมีพระภาคเสวยเสร็จ ทรงนําพระหตัถออกจากบาตร   
หามภัตรแลว นั่งเฝาอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงช้ีแจงใหสีหะเสนาบดีผูนั่ง   
เฝาอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถาแลว ทรงลุก   
จากท่ีประทับเสด็จกลับไป.   
                                เร่ืองสีหะเสนาบดี จบ.   
                                _________________   
                        พระพุทธบัญญัติหามฉันเนือ้ท่ีทําเฉพาะ   
        คร้ังนั้นพระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถาในเพราะเหตุเปนเคามูลนัน้ ในเพราะเหตุแรกเกดิ   
นั้น แลวรับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษรูุอยูไมพึงฉันเนื้อท่ีเขาทําจําเพาะ   
รูปใดฉัน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาต ปลา เนื้อ ท่ีบริสุทธ์ิโดยสวนสาม คือ ไมไดเห็น   
ไมไดยนิ ไมไดรังเกียจ.   
                        พระพุทธบัญญัติหามภัตตาหารบางชนิด   
        [๘๑] ก็โดยสมัยนัน้แล พระนครเวสาลีมีภิกษาหารมาก มีขาวกลางอกงาม บิณฑบาต   
ก็งาย ภิกษุสงฆจะยังอัตภาพใหเปนไปดวยการถือบาตรแสวงหาก็ทําไดงาย คร้ังนั้น พระผูมีพระภาค   
ประทับหลีกเรนอยูในท่ีสงัด ทรงปริวิตกนีว้า ภัตตาหารที่เราอนุญาตแกภิกษุท้ังหลาย เม่ือคราว   
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อัตคัดอาหาร มีขาวกลานอย บิณฑบาตไดฝดเคือง คืออาหารที่เก็บไวภายในท่ีอยู ๑ อาหารท่ี   
หุงตมภายในท่ีอยู ๑ อาหารที่หุงตมเอง ๑ อาหารที่จับตองแลวรับประเคนใหม ๑ อาหารท่ีทายก   
นํามาจากท่ีนิมนตนั้น ๑ อาหารท่ีรับประเคนฉันในปุเรภตั ๑ อาหารที่เกิดในปาและเกิดในสระบัว ๑   
ภัตตาหารเหลานั้น ภกิษุท้ังหลายยังฉันอยูทุกวันนี้หรือหนอ.   
        คร้ันเวลาเย็น พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากท่ีประทับพักเรน แลวรับส่ังถามทาน   
พระอานนทวา ดูกรอานนท ภัตตาหารท่ีเราอนุญาตแกภกิษุท้ังหลาย เม่ือคราวอัตคัดอาหาร   
มีขาวกลานอย บิณฑบาตไดฝดเคือง คืออาหารที่เก็บไวภายในท่ีอยู ๑ อาหารท่ีหุงตมภายในที่อยู ๑   
อาหารที่หุงตมเอง ๑ อาหารทีจ่ับตองแลวรับประเคนใหม ๑ อาหารที่ทายกนํามาจากท่ีนิมนตนั้น ๑   
อาหารที่รับประเคนฉันในปุเรภัต ๑ อาหารที่เกิดในปาและเกิดในสระบัว ๑ ภตัตาหารเหลานั้น   
ภิกษุท้ังหลายยังฉันอยูทุกวนันี้หรือ?   
        ทานพระอานนททูลวา ยังฉันอยู พระพุทธเจาขา.   
        ลําดับนั้น ผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถาในเพราะเหตเุปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตแุรกเกิด   
นั้น แลวรับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภัตตาหารท่ีเราอนญุาตแกภกิษุท้ังหลาย   
เม่ือคราวอัตคัดอาหาร มีขาวกลานอย บิณฑบาตไดฝดเคือง คืออาหารที่เก็บไวภายในท่ีอยู ๑   
อาหารที่หุงตมภายในที่อยู ๑ อาหารที่หุงตมเอง ๑ อาหารทีจ่ับตองแลวประเคนใหม ๑ อาหาร   
ท่ีทายกนํามาจากท่ีนิมนตนั้น ๑ อาหารที่รับประเคนฉันในปุเรภัต ๑ อาหารท่ีเกิดในปาและเกดิ   
ในสระบัว ๑ ภัตตาหารเหลานั้น เราหามจาํเดิมนี้เปนตนไป   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษไุมพึงฉันอาหารท่ีเก็บไวภายในท่ีอยู อาหารท่ีหุงตมภายในท่ีอยู   
อาหารที่หุงตมเอง อาหารที่จบัตองแลวประเคนใหม รูปใดฉัน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย สวนอาหารที่ทายกนํามาจากท่ีนิมนตนั้น อาหารท่ีรับประเคนฉันใน   
ปุเรภัต อาหารที่เกิดในปาและเกิดในสระบัว ยังไมเปนเดน ภิกษุฉันเสร็จ หามภตัแลว   
ไมพึงฉัน รูปใดฉัน พึงปรับอาบัติตามธรรม.   
                                พระพุทธานุญาตกับปยภูมิ   
        [๘๒] ก็โดยสมัยนัน้แล ประชาชนชาวชนบทบรรทุกเกลือบาง น้ํามันบาง ขาวสารบาง   
ของขบฉันบาง ไวในเกวียนเปนอันมาก แลวตั้งวงลอมเกวียนอยูนอกซุมประตูพระอารามคอยทา   
วาเม่ือใด เราท้ังหลายไดลําดบัท่ีจะถวาย เม่ือนั้นเราจักทําภัตตาหารถวาย ฝนต้ังเคามาจะตกใหญ   
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จึงคนเหลานัน้พากันเขาไปหาทานพระอานนทกราบเรียนวา ทานพระอานนทเจาขา เกลือ น้ํามัน   
ขาวสาร และของขบฉันเปนอันมาก พวกขาพเจาบรรทุกไวในเกวียนต้ังอยูหนาวัดนี้ และฝน   
ตั้งเคามาจะตกใหญ ทานพระอานนทเจาขา พวกขาพเจาพงึปฏิบัติอยางไร? จึงทานพระอานนท   
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท ถาเชนนั้น สงฆจง   
สมมติวิหารทีต่ั้งอยูสุดเขตวดั ใหเปนสถานท่ีเก็บของกปัปยะ แลวใหเก็บไวในสถานท่ีท่ีสงฆ   
จํานงหมาย คือวิหาร เรือนมุงแถบเดียว เรือนช้ัน เรือนโลน หรือถํ้าก็ได.   
                                วิธีสมมติกัปปยภูมิ   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลสงฆพึงสมมติอยางนี้   
        ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:-   
                                กรรมวาจาสมมติกัปปยภูมิ   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึง   
สมมติวิหารมช่ืีอนี้ ใหเปนกปัปยภูมิ นี้เปนญัตติ   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆสมมติวิหารมีช่ือนี้ใหเปนกปัปยภูมิ การสมมติ   
วิหารมีช่ือนีใ้หเปนกัปปยภมิู ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด   
ทานผูนั้นพึงพูด   
        วิหารมีช่ือนี้ สงฆสมมติใหเปนกัปปยภูมิแลว ชอบแกสงฆ เหตุนัน้จึงนิ่ง ขาพเจา   
ทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.   
        สมัยตอมา ชาวบานตมขาวตม หุงขาวสวย ตมแกง สับเนื้อ ผาฟน สงเสียงเซ็งแซ   
เกรียวกราว ณ สถานท่ีกัปปยภูมิ ท่ีสงฆสมมติไวนัน้แล.   
        พระผูมีพระภาค ทรงต่ืนบรรทมในเวลาปจจุสมัยแหงราตรี ไดทรงสดับเสียงเซ็งแซ   
เกรียวกราว และเสียงการองกอง คร้ันแลวรับส่ังถามทานพระอานนทวา ดูกรอานนท เสียงเซ็งแซ   
เกรียวกราว และเสียงการองกองนั้น อะไรกันหนอ?   
        ทานพระอานนทกราบทูลวา พระพุทธเจาขา บัดนี้ชาวบานมาตมขาวตม หุงขาวสวย   
ตมแกง สับเนือ้ ผาฟน ณ สถานท่ีกัปปยภมิูซ่ึงสมมติไวนั้นแล เสียงเซ็งแซเกรียวกราว   
และเสียงการองกองนั่นคือเสียงนั้น พระพุทธเจาขา.   
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                        พระพุทธานญุาตกัปปยภูมิ ๓ ชนิด   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ   
แรกเกดินั้น แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุไมพงึใชสถานท่ีกปัปยภูมิ   
ซ่ึงสงฆสมมติ รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตสถานท่ีกัปปยภูมิ ๓ ชนิด คือ อุสสาวนันตกิา ๑   
โคนิสาทิกา ๑ คหปติกา ๑   
                        พระพุทธานญุาตกัปปยภูมิ ๔ ชนิด   
        สมัยตอมา ทานพระยโสชะอาพาธ ชาวบานนําเภสัชมาถวายทาน ภิกษุท้ังหลายใหเก็บ   
เภสัชเหลานัน้ไวขางนอก สัตวกินเสียบาง ขโมยลักไปเสียบาง ภกิษุท้ังหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้น   
แดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษท้ัุงหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาต   
ใหใชสถานท่ีกัปปยภูมิท่ีสงฆสมมติ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตสถานท่ีกัปปยภูมิ ๔ ชนิด คือ อุสสาวนันตกิา ๑ โคนิสา   
ทิกา คหปติกา ๑ สมมติกา ๑.   
                                เร่ืองเมณฑกะคหบดี   
        [๘๓] ก็โดยสมัยนัน้แล เมณฑกะคหบดีตั้งบานเรือนอยูในพระนครภัททิยะ ทานมี   
อิทธานุภาพเหน็ปานฉะนี้ คือ ทานสระเกลา แลวใหกวาดฉางขาวนั่งอยูนอกประตู ทอธารขาว   
เปลือกตกจากอากาศเต็มฉาง ภริยามีอิทธานุภาพเห็นปานฉะนี้ คือ นางนั่งใกลกระถางขาวสุกขนาด   
จุน้ําหนึง่อาฬหกใบเดียวเทานั้น และหมอแกงหมอหนึ่ง เล้ียงอาหารแกบุรุษท่ีเปนทาสและกรรมกร   
อาหารนั้นไมหมดส้ินตลอดเวลาท่ีนางยังไมลุกไปจากท่ี บุตรมีอิทธานุภาพเห็นปานฉะนี้ คือ   
เขาถือถุงจุเงินพันหนึ่ง ถุงเดียวเทานั้น แลวแจกเบ้ียหวัดกลางปแกบุรุษท่ีเปนทาสและกรรมกร   
เงินนั้นไมหมดส้ิน ตลอดเวลาท่ีถุงเงินยังอยูในมือของเขา สะใภมีอิทธานุภาพเห็นปานฉะนี้ คือ   
นางนั่งใกลกระเฌอจุขาว ๔ ทะนานใบเดยีวเทานัน้ แลวแจกขาวกลางปแกบุรุษท่ีเปนทาสและ   
กรรมกร ขาวนั้นมิไดหมดส้ินตลอดเวลาท่ีนางยังไมลุกไปจากท่ี ทาสมีอิทธานุภาพเหน็ปานฉะนี้   
คือเม่ือเขาไถนาดวยไถคันเดยีว มีรอยไถถึง ๗ รอย.    
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        พระเจาพมิพิสารจอมเสนามาคธราชไดทรงสดับขาววา เมณฑกะคหบดีตั้งบานเรือน   
อยูในพระนครภัททิยะแควนของพระองค เธอมีอิทธานุภาพเห็นปานฉะนี้ คือ เธอสระเกลาแลว   
ใหกวาดฉางขาว นั่งอยูนอกประตู ทอธารขาวเปลือกตกจากอากาศเต็มฉาง ภริยามีอิทธานุภาพ   
เห็นปานฉะนี้ คือ นางนั่งใกลกระถางขาวสุกขนาดจุน้ําหน่ึงอาฬหกใบเดียวเทานัน้ และหมอแกง   
หมอหนึ่ง เล้ียงอาหารแกบุรุษท่ีเปนทาสและกรรมกร อาหารนั้นไมหมดส้ินตลอดเวลาท่ีนางยัง   
ไมลุกไปจากท่ี บุตรมีอิทธานุภาพเห็นปานฉะนี้ คือ เขาถือถุงจุเงินพันหนึ่งถุงเดียวเทานั้น   
แลวแจกเบ้ียหวัดกลางปแกบุรุษท่ีเปนทาสและกรรมกร เงินนั้นไมหมดส้ิน ตลอดเวลาท่ีถุงเงิน   
ยังอยูในมือของเขา สะใภมีอิทธานุภาพเห็นปานฉะนี้ คือ นางนั่งใกลกระเฌอจุขาว ๔ ทะนาน   
ใบเดียวเทานัน้ แลวแจกขาวกลางปแกบุรุษที่เปนทาสและกรรมกร ขาวนั้นมิไดหมดส้ินตลอด   
เวลาท่ีนางยังไมลุกไปจากท่ี ทาสมีอิทธานุภาพเห็นปานฉะนี้ คือ เม่ือเขาไถนาดวยไถคันเดียว   
มีรอยไถถึง ๗ รอย.   
        คร้ังนั้น พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช ไดตรัสเรียกมหาอํามาตยผูสําเร็จราชการ   
มารับส่ังวา ขาววาเมณฑกะคหบดีตั้งบานเรือนอยูในพระนครภัททิยะแควนของเรา เธอมี   
อิทธานุภาพเหน็ปานฉะนี้ คือ เธอสระเกลาแลวใหกวาดฉางขาวนั่งอยูนอกประตู ทอธารขาวเปลือก   
ตกจากอากาศเต็มฉาง ภริยามีอิทธานุภาพเหน็ปานฉะนี้ คือ นางนั่งใกลกระถางขาวสุกขนาดจนุ้ํา   
หนึ่งอาฬหกใบเดียวเทานัน้ และหมอแกงใบหนึ่ง เล้ียงอาหารแกบุรุษท่ีเปนทาสและกรรมกร   
อาหารนั้นไมหมดส้ินตลอดเวลาท่ีนางยังไมลุกไปจากท่ี บุตรมีอิทธานุภาพเห็นปานฉะนี้ คือ เขา   
ถือถุงจุเงินพันหนึ่งถุงเดยีวเทานั้น แลวแจกเบี้ยหวัดกลางปแกบุรุษท่ีเปนทาสและกรรมกร เงิน   
นั้นไมหมดส้ินตลอดเวลาท่ีถุงเงินยังอยูในมือของเขา สะใภมีอิทธานภุาพเห็นปานฉะน้ี คือ   
นางนั่งใกลกระเฌอจุขาว ๔ ทะนานใบเดยีวเทานัน้ แลวแจกขาวกลางปแกบุรุษท่ีเปนทาสและ   
กรรมกร ขาวนั้นมิไดหมดส้ินตลอดเวลาท่ีนางยังไมลุกไปจากท่ี ทาสมีอิทธานุภาพเหน็ปานฉะนี้   
คือ เม่ือเขาไถนาดวยไถคันเดียว มีรอยไถถึง ๗ รอย พนาย เธอจงไปดใูหรูเหน็เหมือนอยางเรา   
ไดเหน็ดวยตนเอง.    
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        ทานมหาอํามาตยรับพระบรมราชโองการของพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราชวา เปน   
ดังพระราชประสงค พระพุทธเจาขา แลวพรอมดวยเสนา ๔ เหลา เดนิทางไปยังภัททิยะนคร   
บทจรไปโดยลําดับจนถึงเมืองภัททิยะ เขาไปหาเมณฑกะคหบดี คร้ันแลวไดกลาวคํานี้กะเมณฑกะ-   
คหบดีวา ทานคหบดี ความจริงขาพเจามาโดยมีพระบรมราชโองการวา พนาย ขาววาเมณฑกะ-   
คหบดีตั้งบานเรือนอยูในพระนครภัททิยะแควนของเรา ครอบครัวของเธอมีอิทธานุภาพเห็น   
ปานฉะน้ี คือ เธอสระเกลาแลวใหกวาดฉางขาว นั่งอยูนอกประตู ทอธารขาวเปลือกตกจากอากาศ   
เต็มฉาง ภริยามีอิทธานุภาพเห็นปานฉะนี้ คือ นางนั่งใกลกระถางขาวสุกขนาดจุน้ําหน่ึงอาฬ   
หกใบเดียวเทานั้น และหมอแกงหมอหนึ่ง เล้ียงอาหารแกบุรุษท่ีเปนทาสและกรรมกร อาหารนั้น   
ไมหมดส้ินตลอดเวลาที่นางยังไมลุกไปจากท่ี บุตรมีอิทธานุภาพเห็นปานฉะนี้ คือ เขาถือถุงจุเงิน   
พันหนึ่งถุงเดียวเทานัน้ แลวแจกเบ้ียหวัดกลางปแกบุรุษท่ีเปนทาสและกรรมกร เงินนัน้ไม   
หมดส้ินตลอดเวลาท่ีถุงเงินยงัอยูในมือของเขา สะใภมีอิทธานุภาพเห็นปานฉะนี้ คือนางนั่งใกล   
กระเฌอจุขาว ๔ ทะนานใบเดียวเทานั้น แลวแจกขาวกลางปแกบุรุษท่ีเปนทาสและกรรมกร   
ขาวนั้นมิไดหมดส้ินตลอดเวลาท่ีนางยังไมลุกไปจากที่ ทาสมีอิทธานุภาพเห็นปานฉะนี้ คือ เม่ือ   
เขาไถนาดวยไถคันเดียว มีรอยไถถึง ๗ รอย พนาย เธอจงไปดูใหรูเห็นเหมือนอยางเรา ไดเหน็   
ดวยตนเอง ทานคหบดี ขาพเจาขอชมอิทธานุภาพของทาน.   
        จึงเมณฑกะคหบดีสระเกลาแลว ใหกวาดฉางขาว นัง่อยูนอกประตู ทอธารขาวเปลือก   
ตกลงมาจากอากาศเต็มฉาง   
        มหาอํามาตยสรรเสริญวา ทานคหบด ีอิทธานุภาพของทาน ขาพเจาไดเหน็แลว ขอชม   
อิทธานุภาพของภรรยาทาน   
        เมณฑกะคหบดีส่ังภรรยาในทนัใดวา ถาเชนนั้น เธอจงเล้ียงอาหารแกเสนา ๔ เหลา   
        ขณะน้ัน ภรรยาทานเมณฑกะคหบดไีดนั่งใกลกระถางขาวสุกขนาดจุน้ําหน่ึงอาฬหกใบ   
เดียวเทานัน้ กบัหมอแกงหมอหนึ่ง แลวเล้ียงอาหารแกเสนา ๔ เหลา อาหารนั้นมิไดหมดส้ินไป   
ตลอดเวลาท่ีนางยังไมลุกไปจากที่   
        มหาอํามาตยสรรเสริญวา ทานคหบด ีอิทธานุภาพของภรรยาทาน ขาพเจาไดเห็นแลว   
ขอชมอิทธานุภาพของบุตรทาน    
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        จึงเมณฑกะคหบดีส่ังบุตรวา ถาเชนนัน้ พอจงแจกเบี้ยหวัดกลางปแกเสนา ๔ เหลา   
        ขณะน้ัน บุตรของทานเมณฑกะคหบดีถือถุงจุเงินพนัหนึ่ง ถุงเดยีวเทานัน้ แลวไดแจก   
เบ้ียหวัดกลางปแกเสนา ๔ เหลา เงินนั้นมิไดหมดส้ินไป ตลอดเวลาท่ีถุงเงินยังอยูในมือของเขา   
        ทานมหาอํามาตยสรรเสริญวา ทานคหบดี อิทธานภุาพของบุตรทาน ขาพเจาไดเห็นแลว   
ขอชมอิทธานุภาพของสะใภทาน   
        เมณฑกะคหบดีส่ังสะใภทันทีวา ถาเชนนั้น แมจงแจกขาวกลางปแกเสนา ๔ เหลา   
        ขณะน้ัน สะใภของเมณฑกะคหบดีไดนั่งใกลกระเฌอจุขาว ๔ ทะนานใบเดียวเทานั้น   
แลวไดแจกขาวกลางปแกเสนา ๔ เหลา ขาวนั้นมิไดหมดส้ินไปตลอดเวลาท่ีนางยังไมลุกไป   
จากท่ี   
        มหาอํามาตยสรรเสริญวา ทานคหบด ีอิทธานุภาพของสะใภทาน ขาพเจาไดเห็นแลว   
ขอชมอิทธานุภาพของทาสทาน   
        เมณ. อิทธานุภาพของทาสขาเจา ทานตองชมท่ีนา ขอรับ.   
        ม. ไมตองละทานคหบดี แมอิทธานุภาพของทาสทาน ก็เปนอันขาพเจาไดเห็นแลว   
คร้ันเสร็จราชการนั้นแลว ทานมหาอํามาตยนั้นพรอมดวยเสนา ๔ เหลา ก็เดินทางกลับพระนคร   
ราชคฤห เขาเฝาพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราชกราบทูลเร่ืองนั้นใหทรงทราบทุกประการ.   
        [๘๔] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระนครเวสาลีตามพระพุทธาภริมย แลว   
เสด็จจาริกทางพระนครภัททิยะ พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๑,๒๕๐ รูป เสด็จจาริก   
โดยลําดับ ไดเสด็จถึงพระนครภัททิยะแลวทราบวา พระองคประทับอยู ณ ชาติยาวนั เขต   
พระนครภัททิยะนัน้.   
                                        พระพุทธคุณ   
        เมณฑกะคหบดีไดสดับขาวถนัดแนวา ทานผูเจริญ พระสมณะโคดมศากยบุตร ทรง   
ผนวชจากศากยตระกูล เสดจ็โดยลําดับถึงพระนครภัททิยะ ประทับอยู ณ ชาติยาวัน เขตพระนคร   
ภัททิยะ ก็พระกิตติศัพทอันงามของทานพระโคดมพระองคนั้น ขจรไปแลวอยางนีว้า แมเพราะ   
เหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้นทรงเปนพระอรหนัต ตรัสรูเองโดยชอบ ทรงบรรลุวิชชา   
และจรณะ เสด็จไปดแีลวทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝก ไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา เปนศาสดา    
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ของทวยเทพและมนุษย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม พระองคทรงทําโลกนี้ พรอมท้ัง   
เทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคเอง แลวทรงสอน   
หมูสัตว พรอมท้ังสมณะพราหมณ ทวยเทพและมนษุยใหรู ทรงแสดงธรรม งามในเบ้ืองตน   
งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ทรงประกาศพรหมจรรยพรอมท้ังอรรถท้ังพยัญชนะครบบริบูรณ   
บริสุทธ์ิ อนึ่ง การเห็นพระอรหันตท้ังหลายเหน็ปานนัน้ เปนความดี   
        หลังจากนั้น เมณฑกะคหบดีใหจัดแจงยวดยานท่ีงามๆ แลวข้ึนสูยวดยานท่ีงามๆ มี   
ยวดยานท่ีงามๆ หลายคันแลนออกจากพระนครภัททิยะไปเฝาพระผูมีพระภาค.   
        พวกเดียรถียเปนอันมาก ไดเหน็เมณฑกะคหบดีกําลังมาแตไกลเทียว คร้ันแลวได   
ทักถามเมณฑกะคหบดีวา ทานคหบดี ทานจะไปท่ีไหน?   
        เมณ. ขาพเจาจะไปเฝาพระสมณะโคดม เจาขา.   
        ด. คหบด ีก็ทานเปนกิริยวาท จะไปเฝาสมณะโคดมผูเปนอกิริยวาททําไม เพราะ   
พระสมณะโคดมเปนอกิริยวาท แสดงธรรมเพ่ือความไมทํา และแนะนาํสาวกตามแนวน้ัน   
        ลําดับนั้น เมณฑกะคหบดีคิดวา พระผูมีพระภาคพระองคนั้น จกัเปนพระอรหนัต-   
สัมมาสัมพุทธเจาแนแทไมตองสงสัย เพราะฉะน้ัน เดยีรถียพวกนี้จึงพากันริษยา แลวไปดวย   
ยวดยานตลอดภูมิภาคท่ียวดยานจะไปได ลงจากยวดยานแลว เดนิเขาไปในพุทธสํานกั ถวาย   
บังคมพระผูมีพระภาค นั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง.   
                                ทรงแสดงธรรมโปรด   
        พระผูมีพระภาคไดทรงแสดงอนุปุพพพิกถาแกเมณฑกะคหบดี ผูนั่งอยู ณ ท่ีควรสวน   
ขางหนึ่ง คือ ทรงประกาศทานกถา ศีลกถา สัคคกถา โทษ ความตํ่าทราม ความเศราหมอง   
ของกามท้ังหลาย และอานิสงสในความออกจากกาม ขณะเม่ือพระองคทรงทราบวา ทาน   
เมณฑกะคหบดีมีจิตคลอง มีจิตออน มีจิตปลอดจากนิวรณ มีจิตเบิกบาน มีจิตผองใสแลว   
จึงทรงประกาศพระธรรมเทศนาท่ีพระพุทธเจาท้ังหลายทรงยกข้ึนแสดงดวยพระองคเอง คือ ทุกข   
สมุทัย นิโรธ มรรค ดวงตาเห็นธรรมปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน ไดเกิดแกทานเมณฑกะ-   
คหบดี ณ สถานท่ีนั่งนั้นแลวา ส่ิงใดส่ิงหนึง่มีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา ส่ิงนั้นท้ังมวลมีความดับ   
เปนธรรมดา ดจุผาท่ีสะอาดปราศจากมลทิน ควรรับน้ํายอมดวยดีฉะนั้น.    
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                                แสดงตนเปนอุบาสก   
        คร้ันเมณฑกะคหบดีเหน็ธรรมแลว บรรลุธรรมแลว รูธรรมแจมแจงแลว หยั่งลงสูธรรม   
แลว ขามความสงสัยไดแลว ปราศจากถอยคําแสดงความสงสัยถึงความเปนผูองอาจ ไมตอง   
เช่ือผูอ่ืนในคําสอนของพระศาสดา ไดกราบทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาควา ภาษิตของพระองค   
แจมแจงนัก พระพุทธเจาขา ภาษิตของพระองคไพเราะนกั พระพุทธเจาขา พระองคทรง   
ประกาศธรรมโดยอเนกปริยายอยางนีเ้ปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ํา เปดของท่ีปดบอกทาง   
แกคนหลงทางหรือสงประทีปในท่ีมืด ดวยประสงควา คนมีจักษจุักเห็นรูปฉะน้ัน ขาพระพุทธเจา   
นี้ขอถึงพระผูมีพระภาค พระธรรมและพระสงฆวาเปนสรณะ ขอพระองคโปรดทรงจําขาพระพุทธ-   
เจาวา เปนอุบาสกผูมอบชีวิตถึงสรณะ จําเดมิแตวันนี้เปนตนไป และขอพระองคพรอมกบั   
ภิกษุสงฆ จงทรงพระกรุณาโปรดรับภัตตาหารของขาพระพุทธเจา เพื่อเจริญบุญกุศลและปติ   
ปราโมทยในวนัพรุงนี้ดวยเถิด พระพุทธเจาขา. พระผูมีพระภาคทรงรับอาราธนาดวยดษุณภีาพ   
คร้ันเมณฑกะคหบดีทราบการรับอาราธนาของพระผูมีพระภาคแลว ลุกจากท่ีนั่ง ถวายบังคมทํา   
ประทักษณิกลับไป แลวส่ังใหตกแตงของเคี้ยวของฉันอันประณีตโดยผานราตรีนั้น แลวให   
เจาหนาท่ีไปกราบทูลภัตกาลแดพระผูมีพระภาควา ถึงเวลาแลว พระพุทธเจาขา ภัตตาหาร   
เสร็จแลว.   
        คร้ันเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงครองอันตรวาสก ถือบาตรจีวรเสด็จพระพุทธดําเนิน   
เขาไปทางนิเวศนของเมณฑกะคหบดี คร้ันถึงแลวประทับนั่งเหนือพุทธอาสนท่ีจัดไว พรอมดวย   
ภิกษุสงฆ   
        ขณะน้ัน ภรรยา บุตร สะใภ และทาส ของเมณฑกะคหบดีไดเขาเฝาพระผูมีพระภาค   
ถวายบังคมแลวนั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงแสดงอนุปุพพิกถาแกเขาท้ังหลาย   
คือ ทรงประกาศทานกถา ศีลกถา สัคคกถา โทษ ความตํ่าทราม ความเศราหมองของกามท้ังหลาย   
และอานิสงสในความออกจากกาม เม่ือพระองคทรงทราบวา ชนเหลานัน้มีจิตคลอง มีจิตออน   
มีจิตปลอดจากนิวรณ มีจิตเบิกบาน มีจิตผองใสแลว จึงทรงประกาศพระธรรมเทศนาท่ีพระพุทธเจา   
ท้ังหลายทรงยกข้ึนแสดงดวยพระองคเอง คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ดวงตาเห็นธรรม   
ปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน ไดเกิดแกเขาท้ังหลาย ณ สถานท่ีนั่งนั้นแลวา ส่ิงใดส่ิงหนึ่งมี    
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ความเกิดข้ึนเปนธรรมดา ส่ิงนั้นท้ังมวลมีความดับเปนธรรมดา ดุจผาท่ีสะอาด ปราศจากมลทิน   
ควรรับน้ํายอมดวยดี ฉะนั้น.   
        คร้ันชนเหลานั้นเห็นธรรมแลว บรรลุธรรมแลว รูธรรมแจมแจงแลวหยั่งลงสูธรรมแลว   
ขามความสงสัยไดแลว ปราศจากถอยคําแสดงความสงสัยแลว ถึงความเปนผูองอาจ ไมตองเช่ือ   
ผูอ่ืนในคําสอนของพระศาสดา ไดกราบทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาควา ภาษิตของพระองคแจมแจง   
นัก พระพุทธเจาขา ภาษิตของพระองคไพเราะนัก พระพุทธเจาขา พระองคทรงประกาศธรรม   
โดยอเนกปริยายอยางนี้ เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ํา เปดของท่ีปด บอกทางแกคนหลงทาง   
หรือสองประทีปในท่ีมืดดวยประสงควา คนมีจักษจุะเหน็รูปฉะน้ัน ขาพระพุทธเจาเหลานี้ ขอถึง   
พระผูมีพระภาค พระธรรม และพระสงฆ วาเปนสรณะ ขอพระองคโปรดทรงจําขาพระพุทธเจา   
ท้ังหลายวา เปนอุบาสกอุบาสิกาผูมอบชีวิตถึงสรณะ จําเดิมแตวนันี้เปนตนไป.   
        คร้ันเมณฑกะคหบดีอังคาสภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประมุข ดวยขาทนยีโภชนียาหาร   
อันประณีต ดวยมือของตนจนยังพระผูมีพระภาคผูเสวยเสร็จ ทรงนําพระหัตถจากบาตรใหหาม   
ภัตรแลวจึงนั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ไดกราบทูลปวารณาแดพระผูมีพระภาควา ตราบใดท่ี   
พระองคยังประทับอยู ณ พระนครภัททิยะ ขาพระพุทธเจาขอถวายภัตตาหารเปนประจําแกภิกษุสงฆ   
มีพระพุทธเจาเปนประมุข.   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงช้ีแจงใหเมณฑกะคหบดีเห็นแจงสมาทาน อาจหาญ ราเริง   
ดวยธรรมีกถา แลวทรงลุกจากท่ีประทับเสด็จกลับไป.   
                        เมณฑกคหบดีอังคาสพระสงฆ   
        [๘๕] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระนครภัททิยะตามพระพุทธาภิรมย แลว   
ไมไดทรงลาเมณฑกะคหบดี เสด็จพระพทุธดําเนินไปทางชนบทอังคุตตราปะ พรอมดวยภิกษุสงฆ   
หมูใหญประมาณ ๑,๒๕๐ รูป เมณฑกะคหบดีไดทราบขาวแนชัดวา พระผูมีพระภาคเสด็จพระ   
พุทธดําเนินไปทางชนบทอังคุตตราปะ พรอมดวยภิกษสุงฆหมูใหญประมาณ ๑,๒๕๐ รูป จึงส่ัง   
ทาสและกรรมกรวา พนายท้ังหลาย ถากระนั้น พวกเจาจงบรรทุกเกลือบาง น้ํามันบาง ขาวสาร   
บาง ของขบฉันบาง ลงในเกวียนใหมากๆ และคนเล้ียงโค ๑,๒๕๐ คน จงพาแมโคนม ๑,๒๕๐ ตวั   
มาดวย เราจักเล้ียงพระสงฆดวยน้ํานมสดอันรีดใหมท่ีมีน้ํายังอุนๆ ณ สถานท่ีๆ เราไดพบ    
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พระผูมีพระภาค คร้ันเมณฑกะคหบดีตามไปพบพระผูมีพระภาค ณ ระหวางทางกันดาร จึงเขาเฝา   
พระผูมีพระภาค ถวายบังคมยืน ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูลอาราธนาวา พระพุทธเจาขา   
ขอพระผูมีพระภาคพรอมกบัภิกษุสงฆ จงทรงพระกรุณาโปรดรับภัตตาหารของขาพระพุทธเจา   
เพื่อเจริญบุญกศุลและปติปราโมทยในวันพรุงนี้ดวยเถิด พระผูมีพระภาคทรงรับอาราธนาโดย   
ดุษณภีาพ คร้ันเมณฑกะคหบดี ทราบการทรงรับอาราธนาของพระผูมีพระภาคแลว ลุกจากท่ีนั่ง   
ถวายบังคมทําประทักษณิกลับไป แลวส่ังใหตกแตงของเคี้ยวของฉันอันประณีต โดยผานราตรีนั้น   
แลวใหคนไปกราบทูลภัตกาลแดพระผูมีพระภาควา ถึงเวลาแลว พระพุทธเจาขา ภัตตาหาร   
เสร็จแลว.   
        คร้ันเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงครองอันตรวาสกแลว ถือบาตรจีวรเสด็จพระพทุธ-   
ดําเนินเขาสถานท่ีอังคาสของเมณฑกะคหบดี คร้ันแลวประทับนั่งเหนอืพุทธอาสนท่ีเขาปูลาดถวาย   
พรอมดวยภกิษุสงฆ จึงเมณฑกะคหบดีส่ังคนเล้ียงโค ๑,๒๕๐ คนวา พนายท้ังหลาย ถาเชนนั้น   
จงชวยกันจับแมโคนมคนละตัว แลวยืนใกลๆ ภิกษุรูปละคนๆ เราจักเล้ียงพระดวยน้ํานมสด   
อันรีดใหมท่ีมีน้ํายังอุนๆ คร้ันแลวไดอังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข ดวยขาทนีย-   
โภชนียาหารอันประณีต และดวยน้ํานมสดอันรีดใหมดวยมือของตน จนใหหามภัตรแลว ภกิษุ   
ท้ังหลายรังเกยีจ ไมยอมรับประเคนนํ้านมสด พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย   
จงรับประเคนฉันเถิด.   
        เม่ือเมณฑกะคหบดีอังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข ดวยขาทนยีโภชนียาหาร   
อันประณีต และดวยน้ํานมสดรีดใหมดวยมือของตนจนยังพระผูมีพระภาคผูเสวยเสร็จ ทรงนํา   
พระหัตถออกจากบาตรใหหามภัตรแลว ไดนั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง เมณฑกะคหบดีนั่งอยู   
ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาควา มีอยู พระพุทธเจาขา หนทาง   
กันดารอัตคัดน้ํา อัตคัดอาหาร ภิกษไุมมีเสบียงจะเดินทางไป ทําไมไดงาย ขอประทานพระ   
วโรกาส ขอพระองคโปรดทรงอนุญาตเสบียงเดินทางแกภิกษุท้ังหลายดวยเถิด พระพุทธเจาขา.   
                                เมณฑกานุญาต   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงช้ีแจงใหเมณฑกะคหบดีเห็นแจงสมาทาน อาจหาญ ราเริง   
ดวยธรรมีกถาแลว ทรงลุกจากท่ีประทับเสด็จกลับไป หลังจากนั้นพระองคทรงทําธรรมีกถา    
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ในเพราะเหตเุปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตแุรกเกิดนัน้ แลวรับส่ังอนุญาตแกภิกษุท้ังหลายวา   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตโครส ๕ คือ นมสด นมสม เปรียง เนยขน เนยใส.   
        มีอยู ภกิษุท้ังหลาย หนทางกันดารอัตคัดน้ํา อัตคัตอาหาร ภิกษุไมมีเสบียงจะเดนิทางไป   
ทําไมไดงาย เราอนุญาตใหแสวงหาเสบียงได คือ ภิกษุตองการขาวสาร พึงแสวงหาขาวสาร   
ตองการถ่ัวเขียว พึงแสวงหาถั่วเขียว ตองการถ่ัวราชมาส พึงแสวงหาถ่ัวราชมาส ตองการเกลือ   
พึงแสวงหาเกลือ ตองการน้ําออย พึงแสวงหาน้ําออย ตองการนํ้ามัน พงึแสวงหาน้ํามัน   
ตองการเนยใส ก็พึงแสวงหาเนยใส.   
        มีอยู ภกิษุท้ังหลาย ชาวบานท่ีมีศรัทธาเล่ือมใส เขามอบเงินทองไวในมือกัปปยการก   
ส่ังวา ส่ิงใดควรแกพระผูเปนเจา ขอทานจงถวายส่ิงนั้นดวยกัปปยภณัฑนี้.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหยินดขีองอันเปนกปัปยะจากกัปปยภณัฑนัน้ได แตเรา   
มิไดกลาววา พึงยินดี พึงแสวงหาทองและเงินโดยปริยายไรๆ เลย.   
                                เร่ืองเกณยิชฎิล   
        [๘๖] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคเสดจ็พระพุทธดําเนนิผานระยะทางโดยลําดับ เสด็จถึง   
อาปณนิคมแลว เกณิยชฎิลไดสดับขาวถนดัแนวา ทานผูเจริญ พระสมณโคดม ศากยบุตร   
ทรงผนวชจากศากยตระกูล เสด็จโดยลําดับถึงอาปณนิคมแลว ก็เพราะกิตติศัพทอันงามของทาน   
พระโคดมพระองคนั้นขจรไปแลวอยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้นทรง   
เปนพระอรหนัต ตรัสรูเองโดยชอบ ทรงบรรลุวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก   
เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝก ไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา เปนศาสดาของทวยเทพและมนุษย เปนผูเบิกบาน   
แลว เปนผูจําแนกธรรม พระองคทรงทําโลกนี้พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลกใหแจงชัด   
ดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคเอง แลวทรงส่ังสอนหมูสัตวพรอมท้ังสมณะ พราหมณ   
ทวยเทพและมนุษยใหรู ทรงแสดงธรรมงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ทรง   
ประกาศพรหมจรรยพรอมท้ังอรรถ ท้ังพยัญชนะครบบริบูรณบริสุทธ์ิ อนึ่ง การเหน็พระอรหันต   
ท้ังหลายเหน็ปานนั้นเปนความดี.   
        หลังจากนั้น เกณิยชฎิลไดดําริวา เราจะใหนําอะไรไปถวายพระสมณโคดมดีหนอ จึง   
ไดดําริตอไปวา บรรดาฤษีผูเปนบุรพาจารยของพวกพราหมณ คือ ฤษีอัฏฐกะ ฤษวีามกะ    
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ฤษีวามเทวะ ฤษีเวสสามิตตะ ฤษียมตัคคิ ฤษีอังคีรสะ ฤษีภารทวาชะ ฤษีวาเสฏฐะ ฤษีกัสสปะ   
ฤษีภคุ ซ่ึงเปนผูผูกมนตมากอนพวกพราหมณในบัดนี้ ขับตามกลาวตามซ่ึงบทมนตของเกานี้   
ท่ีทานขับแลวบอกวา รวบรวมไวแลว กลาวไดถูกตอง บอกไดถูกตองตามท่ีกลาวไวบอกไว   
เปนผูเวนฉันในราตรี งดฉันในเวลาวิกาล ฤษีเหลานั้นไดยินดนี้ําปานะเห็นปานนี้ แมพระสมณะ   
โคดมก็เวนฉันในราตรี งดฉันในเวลาวกิาล ก็ควรจะยินดีน้ําปานะเหน็ปานนี้บาง แลวส่ังให   
ตกแตงน้ําปานะเปนอันมาก ใหคนหาบไปถึงพุทธสํานัก คร้ันถึงแลวไดทูลปราศรัยพอใหเปน   
ท่ีบันเทิง เปนท่ีระลึกถึงกันไปแลว ไดยนือยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง แลวกราบทูลอาราธนา   
พระผูมีพระภาควา ขอทานพระโคดมโปรดทรงรับน้ําปานะของขาพระเจา.   
        พระผูมีพระภาคตรัสวา เกณยิะ ถาเชนนั้นจงถวายแกภิกษุท้ังหลาย ภิกษุท้ังหลายรังเกียจ   
ไมยอมรับประเคน พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย จงรับประเคนฉันเถิด คร้ังนั้น   
เกณยิชฎิลไดอังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข ดวยน้ําปานะอันมากดวยมือของตนจนยัง   
พระผูมีพระภาคผูลางพระหัตถ นําพระหัตถจากบาตรใหหามภัตรแลว ไดนั่งเฝาอยู ณ ท่ีควรสวน   
ขางหนึ่ง.   
        พระผูมีพระภาคไดทรงชี้แจงใหเกณิยชฎิลผูนั่งเฝาอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง เหน็แจง   
สมาทาน อาจหาญ ราเริงดวยธรรมีกถา.   
        คร้ังนั้น เกณยิชฎิลอันพระผูมีพระภาคทรงช้ีแจงใหเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริง   
ดวยธรรมีกถาแลว ไดกราบทูลอาราธนาพระผูมีพระภาควา ขอทานพระโคดมพรอมกับภิกษุสงฆ   
จงทรงพระกรุณาโปรดรับภตัตาหารของขาพระพุทธเจา เพื่อเจริญบุญกศุลและปติปราโมทยในวัน   
พรุงนี้ดวยเถิด พระพุทธเจาขา.   
        พระผูมีพระภาคตรัสเตือนวา เกณยิะ ภิกษุสงฆมีมากถึง ๑,๒๕๐ รูป และทานกเ็ล่ือมใส   
ยิ่งนักในหมูพราหมณ.   
        เกณยิชฎิล ไดทูลอาราธนาพระผูมีพระภาคเปนคํารบท่ีสองวา แมภิกษุสงฆจะมีมากถึง   
๑,๒๕๐ รูป และขาพระพุทธเจาไดเล่ือมใสยิ่งนักในหมูพราหมณก็จริง ถึงอยางนั้น ก็ขอทาน   
พระโคดมพรอมกับภิกษุสงฆ จงทรงพระกรุณาโปรดรับภัตตาหารของพระพุทธเจา เพื่อเจริญบุญ   
กุศลและปติปราโมทยในวันพรุงนี้ดวยเถิด พระพุทธเจาขา.    
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        พระผูมีพระภาคตรัสเตือนเกณยิะวา ภิกษุสงฆมีมากถึง ๑,๒๕๐ รูป และทานกเ็ล่ือมใส   
ยิ่งนักในหมูพราหมณ.   
        เกณยิชฎิล ก็ไดกราบทูลอาราธนาพระผูมีพระภาคเปนคํารบสามวา แมภิกษุสงฆจะมีมาก   
ถึง ๑,๒๕๐ รูป และขาพระพุทธเจาไดเล่ือมใสยิ่งนักในหมูพราหมณกจ็ริง ถึงอยางนัน้ ก็ขอทาน   
พระโคดมพรอมภิกษุสงฆ จงทรงพระกรุณาโปรดรับภตัตาหารของขาพระพุทธเจา เพื่อเจริญบุญ   
กุศลและปติปราโมทยในวันพรุงนี้ดวยเถิด พระพุทธเจาขา.   
        พระผูมีพระภาคทรงรับอาราธนาโดยดุษณภีาพ คร้ันเกณิยชฎิลทราบอาการ รับอาราธนา   
ของพระผูมีพระภาคแลว ลุกจากท่ีนั่งกลับไป.   
                        พระพุทธานญุาตน้ําอัฏฐบาน   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ   
แรกเกดินั้น แลวตรัสอนุญาตแกภิกษุท้ังหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตน้ําปานะ ๘ ชนดิ   
คือ น้ําปานะทําดวยผลมะมวง ๑ น้ําปานะทําดวยผลหวา ๑ น้ําปานะทําดวยผลกลวยมีเมล็ด ๑   
น้ําปานะทําดวยผลกลวยไมมีเมล็ด ๑ น้ําปานะทําดวยผลมะทราง ๑ น้ําปานะทําดวยผลจันทนหรือ   
องุน ๑ น้ําปานะทําดวยเงาบัว ๑ น้ําปานะทําดวยผลมะปรางหรือล้ินจี่ ๑.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตน้ําผลไมทุกชนิด เวนน้ําตมเมล็ดขาวเปลือก.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตน้ําใบไมทุกชนิด เวนน้ําผักดอง.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตน้ําดอกไมทุกชนิด เวนน้ําดอกมะทราง.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตน้ําออยสด.   
        คร้ังนั้น เกณยิชฎิลส่ังใหตกแตงของเคี้ยวของฉันอันประณีต ณ อาศรมของตนโดยผาน   
ราตรีนั้น แลวใหคนกราบทูลภัตกาลแดพระผูมีพระภาควา ถึงเวลาแลว ทานพระโคดม ภัตตาหาร   
เสร็จแลว ขณะน้ันเปนเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงครองอันตรวาสก แลวถือบาตรจวีรเสด็จ   
พระพุทธดําเนนิไปทางอาศรมของเกณิยชฎิล คร้ันถึงแลว ประทับนั่งเหนือพระพุทธอาสนท่ีเขา   
จัดถวาย พรอมกับภิกษุสงฆ จึงเกณิยชฎิลอังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข ดวยของ   
เค้ียว ของฉันอันประณีต ดวยมือของตน จนพระผูมีพระภาคเสวยเสร็จ นาํพระหัตถจากบาตร   
หามภัตรแลว ไดนั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง.    
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        พระผูมีพระภาค ไดทรงอนุโมทนาเกณิยชฎิลดวยคาถาเหลานี้ วาดังนี้:-   
        [๘๗] ยัญท้ังหลายมีการบูชาไฟเปนหวัหนา สาวิตติฉันท   
        เปนยอดของฉันทศาสตร พระมหาราชเจาเปนประมุขของ   
        มนุษยนกิร สมุทรสาครเปนประธานของแมน้ําท้ังหลาย   
        ดวงจนัทรใหญกวาดวงดาวนักษัตรในอากาศ ดวงภาณุมาศ   
        ใหญกวาบรรดาส่ิงของท่ีมีแสงรอนท้ังหลาย ฉันใด พระ-   
        สงฆ ยอมเปนใหญสําหรับทายกผูหวังบุญบําเพ็ญทานอยู   
        ฉันนั้น.   
        คร้ันพระผูมีพระภาคทรงอนุโมทนาเกณยิชฎิล ดวยคาถาเหลานี้แลว ทรงลุกจากท่ีประทับ   
เสด็จกลับ.   
                        เตรียมการตอนรับพระพุทธเจา   
        [๘๘] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ อาปณนิคมตามพระพุทธาภิรมย แลวเสด็จ   
จาริกไปทางพระนครกุสินารา พรอมดวยภกิษุหมูใหญประมาณ ๑,๒๕๐ รูป.   
        พวกมัลลกษัตริยชาวพระนครกุสินารา ไดทรงทราบขาวแนถนดัวา พระผูมีพระภาค   
กําลังเสด็จมาพระนครกุสินารา พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๑,๒๕๐ รูป มัลลกษัตริย   
เหลานั้นไดตั้งกติกาไววา ผูใดไมตอนรับเสด็จพระผูมีพระภาค จะตองถูกปรับสินไหมเปนเงิน   
๕๐๐ กษาปณ สมัยนั้น โรชะมัลลกษัตริยเปนพระสหายของพระอานนท คร้ันพระผูมีพระภาค   
เสด็จจาริกโดยลําดับ ถึงพระนครกุสินาราแลว พวกมัลลกษัตริยชาวพระนครกุสินาราไดจัดการ   
ตอนรับเสด็จพระผูมีพระภาคแลว คร้ันโรชะมัลลกษัตริยรับเสด็จพระผูมีพระภาคแลว เขาไปหา   
ทานพระอานนทถึงท่ีพัก ทรงอภิวาทแลวประทับยืน ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง.   
        ทานพระอานนทไดปราศรัยกะโรชะมัลลกษัตริยผูประทับยืน ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงวา   
ทานโรชะ การรับเสด็จพระผูมีพระภาคของทานโอฬารแท.   
        โรชะมัลลกษัตริยตรัสวา พระคุณเจาอานนท พระพุทธเจาก็ดี พระธรรมก็ดี พระสงฆ   
ก็ดี ไมไดทําใหขาพเจาใหญโต พวกญาติตางหากไดตั้งกติกาไววา ผูใดไมตอนรับเสดจ็พระผูมี   
พระภาค จะตองถูกปรับสินไหมเปนเงิน ๕๐๐ กษาปณ ขาพเจานั้นแลไดตอนรับเสดจ็พระผูมี   
พระภาคเชนนี ้เพราะกลัวพวกญาติปรับสินไหม.    
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        ทันใดทานพระอานนทแสดงความไมพอใจวา ไฉน โรชะมัลลกษัตริยจึงไดตรัสอยางนี้   
แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ถวายบังคม นั่งเฝาอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูล   
คํานี้แดพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา โรชะมัลลกษัตริยผูนี้ เปนคนมีช่ือเสียง มีคนรูจักมาก   
และความเล่ือมใสในพระธรรมวินัยนี้ ของคนท่ีมีผูรูจักมากเชนนี้ มีอิทธิพลมากนัก ขอประทาน   
พระวโรกาส ขอพระองคทรงกรุณาโปรดบันดาลใหโรชะมัลลกษัตริยเล่ือมใสในพระธรรมวินัยนีด้วย   
เถิด พระพุทธเจาขา.   
        พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท การท่ีจะบันดาลใหโรชะมัลลกษัตริยเล่ือมใสใน   
พระธรรมวินัยนี้นั้น ตถาคตทําไดไมยากเลย.   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงแผเมตตาจิตไปยังโรชะมัลลกษัตริย แลวทรงลุกจากท่ี   
ประทับเสด็จเขาพระวหิาร คร้ันโรชะมัลลกษัตริย อันพระเมตตาจิตของพระผูมีพระภาคถูกตองแลว   
ไดเท่ียวคนหาตามวิหาร ตามบริเวณท่ัวทุกแหง ดจุโคแมลูกออน แลวตรัสถามภิกษุท้ังหลายวา   
ทานเจาขา เวลานี้ พระผูมีพระภาคอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนัน้ ประทับอยูท่ีไหน   
เพราะขาพเจาใครจะเฝาพระองค.   
        ภิกษุท้ังหลายถวายพระพรวา ทานโรชะ พระวิหารนั่นเขาปดพระทวารเสียแลว ขอทาน   
โปรดสงบเสียง เสด็จเขาไปทางพระวหิารนั้น คอยๆ ยองเขาไปท่ีหนามุข ทรงกระแอมแลว   
ทรงเคาะพระทวารเถิด พระผูมีพระภาคจกัทรงเปดพระทวารรับทาน ถวายพระพร.   
                        โรชะมัลลกษัตริยไดธรรมจกัษุ   
        ขณะน้ัน โรชะมัลลกษัตริยทรงสงบเสียง เสด็จเขาไปทางพระวหิารซ่ึงปดพระทวารเสีย   
แลวนั้น คอยๆ ยองเขาไปท่ีหนามุข ทรงกระแอมแลวเคาะบานพระทวาร พระผูมีพระภาค   
ทรงเปดพระทวารรับ จึงโรชะมัลลกษัตริยเสด็จเขาพระวหิาร ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว   
ประทับนั่งเฝาอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคไดทรงแสดงอนุปุพพิกถาแกโรชะมัลลกษัตริย   
คือ ทรงประกาศ ทานกถา ศีลกถา สัคคกถา โทษ ความตํ่าทราม ความเศราหมองของกาม   
ท้ังหลาย และอานิสงสในความออกจากกาม ขณะเม่ือพระองคทรงทราบวา โรชะมัลลกษัตริย   
มีจิตคลอง มีจิตออน มีจิตปราศจากนวิรณ มีจิตเบิกบาน มีจิตผองใสแลว จึงทรงประกาศ   
พระธรรมเทศนา ท่ีพระพุทธเจาท้ังหลายทรงยกข้ึนแสดงดวยพระองคเอง คือทุกข สมุทัย นิโรธ   
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มรรค ดวงตาเห็นธรรมปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน ไดบังเกิดแกโรชะมัลลกษัตริย ณ สถานท่ี   
ประทับนั้นแลวา ส่ิงใดส่ิงหนึ่งมีความเกดิข้ึนเปนธรรมดา ส่ิงนั้นท้ังมวลมีความดับเปนธรรมดา   
ดุจผาท่ีสะอาดปราศจากมลทินควรรับน้ํายอมดวยดี ฉะนั้น โรชะมัลลกษัตริยไดทรงเหน็ธรรมแลว   
ไดทรงบรรลุธรรมแลว ไดรูธรรมแจมแจง ไดหยั่งลงสูธรรมแลว ขามความสงสัยไดแลว   
ปราศจากถอยคําแสดงความสงสัย ถึงความเปนผูองอาจไมตองเช่ือผูอ่ืนในคําสอนของพระศาสดา   
ไดกราบทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาควา ขอประทานพระวโรกาส ขอพระคุณเจาท้ังหลายโปรดรับจีวร   
บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ของขาพระพุทธเจาผูเดียว อยารับของ   
คนอ่ืน.   
        พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรโรชะ แมอริยบุคคลผูไดเห็นธรรมแลวดวยญาณของ   
พระเสขะ ดวยทัสสนะของพระเสขะเหมือนอยางทาน กค็งมีความปรารภอยางนีว้า โอ   
พระคุณเจาท้ังหลายคงกรุณารับจีวร บิณฑบาต เสนาสนะคิลานปจจยัเภสัชบริขารของพวกเรา   
เทานั้น คงไมรับของผูอ่ืนเปนแน เพราะฉะน้ันแล ภิกษท้ัุงหลายจักรับปจจัยของทานดวย   
ของคนอ่ืนดวย.   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ประชาชนท้ังหลายไดจัดต้ังลําดับภตัตาหารอันประณีตไวท่ีนครกุสินารา   
คร้ันโรชะมัลลกษัตริยไมไดลําดับท่ีจะถวายภัตตาหารจึงไดทรงดําริวา ไฉนหนอ เราพึงตรวจดู   
โรงอาหาร ส่ิงใดไมมีในโรงอาหาร เราพึงตกแตงส่ิงนั้นถวาย คร้ันแลวทรงตรวจดูในโรงอาหาร   
ไมทอดพระเนตรเห็นของ ๒ อยาง คือผักสด ๑ ของขบฉันท่ีทําดวยแปง ๑ จึงเสด็จเขาไปหา   
ทานพระอานนท คร้ันแลวไดทูลหารือวา ทานพระอานนทเจาขา เม่ือขาพเจาไมไดลําดับท่ีจะ   
ถวายภตัตาหาร ณ สถานท่ีแหงนี้ ไดมีความดําริวา ไฉนหนอ เราพึงตรวจดูโรงอาหาร ส่ิงใด   
ไมมีในโรงอาหาร เราพึงตกแตงส่ิงนั้นถวาย ทานพระอานนทเจาขา ขาพเจาน้ันเม่ือตรวจดู   
โรงอาหาร ไมไดเหน็ของ ๒ อยาง คือผักสด ๑ ของขบฉันท่ีทําดวยแปง ๑ หากขาพเจาพึง   
ตกแตงผักสดและของขบฉันท่ีทําดวยแปงถวาย พระผูมีพระภาคจะพึงทรงรับของขาพเจาหรือไม   
เจาขา?   
        ทานพระอานนทถวายพระพรวา ทานโรชะ ถากระนั้นอาตมาจะทูลถามพระผูมีพระภาคดู   
แลวไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.    
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        พระผูมีพระภาคตรัสวา อานนท ถาเชนนั้นจงใหเขาตกแตงเถิด.   
        ทานพระอานนทถวายพระพรวา ทานโรชะ ถากระนั้น ทานจงตกแตงถวาย.   
        โรชะมัลลกษัตริย จึงส่ังใหตกแตงผักสด และของขบเค้ียวท่ีทําดวยแปงเปนอันมาก   
โดยผานราตรีนั้นแลว นอมถวายแดพระผูมีพระภาคพลางกราบทูลวา ขอพระผูมีพระภาคจงโปรด   
รับผักสด และของขบฉันท่ีทําดวยแปง ของขาพระพุทธเจาเถิด พระพุทธเจาขา.   
        พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรโรชะ ถาเชนนั้น จงถวายภกิษุท้ังหลาย ภกิษุท้ังหลาย   
รังเกียจ ไมรับประเคน พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย พวกเธอจงรับประเคนฉันเถิด.   
ขณะน้ัน โรชะมัลลกษัตริย ทรงอังคาสภิกษสุงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขดวยผักสด และของ   
ขบฉันท่ีทําดวยแปงมากมาย ดวยพระหัตถของพระองค จนยังพระผูมีพระภาคผูลางพระหัตถแลว   
ทรงนําพระหตัถจากบาตร ใหหามภัตแลว ไดประทับเฝาอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาค   
ทรงช้ีแจงใหโรชะมัลลกษัตริยผูนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ทรงเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ   
ราเริง ดวยธรรมีกถาแลว ทรงลุกจากท่ีประทับเสด็จกลับ.   
                        พระพุทธานญุาตผักและแปง   
        ภายหลังพระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถาแลว ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะ   
เหตุแรกเกิดนัน้ แลวตรัสอนญุาตแกภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตผักสดทุกชนิด   
และของขบฉันท่ีทําดวยแปงทุกชนิด.   
                                เร่ืองวุฑฒบรรพชิต   
        [๘๙] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาค ประทับอยูในพระนครกุสินาราตามพระพุทธาภิรมย   
แลวเสด็จพระพุทธดําเนินทางอาตุมานครพรอมดวยภิกษสุงฆหมูใหญประมาณ ๑,๒๕๐ รูป สมัยนั้น   
มีภิกษุบวชภายแกรูปหนึ่ง เคยเปนชางกัลบก อาศัยอยูในอาตุมานคร เธอมีบุตรชายสองคน   
เปนเด็กพูดจาออนหวาน มีไหวพริบดี ขยนัแข็งแรง มีฝมือยอดเยี่ยมในการชางกัลบกของตน   
ดีเทาอาจารย เธอไดทราบขาววา พระผูมีพระภาคกําลังเสด็จมาสูอาตุมานคร พรอมดวยภกิษุสงฆ   
หมูใหญประมาณ ๑,๒๕๐ รูป คร้ันแลวไดแจงความประสงคอันนั้นแกบุตรท้ังสองนั้นวา พอ   
ท้ังหลายขาววา พระผูมีพระภาคกําลังเสดจ็สูอาตุมานคร พรอมดวยภกิษุสงฆหมูใหญประมาณ    
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๑,๒๕๐ ไปเถิด พอท้ังสอง จงถือเคร่ืองมือตัดผม และโกนผม กับทะนานและถุง เท่ียวไปตัด   
และโกนผม ตามบานเรือนทุกแหง แลกเกลือบาง น้ํามันบาง ขาวสารบาง ของขบฉันบาง   
พอจักทํายาคูท่ีดื่มไดถวายพระผูมีพระภาคผูเสด็จมาถึงแลว.   
        บุตรชายท้ังสองรับคําส่ังของหลวงพอวา จะปฏิบัติเชนนั้น แลวถือเคร่ืองมือตัดผม   
โกนผมกับทะนานและถุง เท่ียวไปตัดและโกนผมตามบานเรือนทุกแหง แลกเกลือบาง น้ํามันบาง   
ขาวสารบาง ของขบฉันบาง ชาวบานเห็นเด็กสองคนน้ันพูดจาออนหวาน มีไหวพริบดี แมผูท่ี   
ไมประสงคจะใหตัดและโกนผม ก็ใหตดัใหโกนผม ถึงใหตัดใหโกนผมแลว กใ็หคาแรงมาก   
เปนอันวาเด็กท้ังสองคนนั้นเก็บรวบรวมเกลือบาง น้ํามันบาง ขาวสารบาง ของขบฉันบาง   
ไดเปนอันมาก.   
        คร้ันพระผูมีพระภาคเสด็จจาริกโดยลําดับ เสด็จถึงอาตุมานครแลว ทราบวาพระองค   
ประทับอยูท่ีภสูาคารเขตอาตุมานครนั้น จึงพระขรัวตานัน้ ส่ังใหคนตกแตงขาวยาคูเปนอันมาก   
โดยผานราตรีนั้นแลว นอมถวายพระผูมีพระภาคกราบทูลวา พระพุทธเจาขา ขอพระผูมีพระภาค   
จงโปรดรับขาวยาคูของขาพระพุทธเจา.   
                                พุทธประเพณี   
        พระตถาคตท้ังหลายทรงทราบอยู ยอมตรัสถามก็มี ทรงทราบอยู ยอมไมตรัสถามก็มี   
ทรงทราบกาลแลวตรัสถาม ทรงทราบกาลแลวไมตรัสถาม พระตถาคตท้ังหลาย ยอมตรัสถาม   
ส่ิงท่ีประกอบดวยประโยชน ไมตรัสถามส่ิงท่ีไมประกอบดวยประโยชน ส่ิงท่ีไมประกอบดวย   
ประโยชน พระองคทรงกําจดัดวยขอปฏิบัติ พระผูมีพระภาคพุทธเจาท้ังหลาย ทรงสอบถาม   
ภิกษุท้ังหลายดวยอาการ ๒ อยาง คือ จักทรงแสดงธรรมอยาง ๑ จกัทรงบัญญัติสิกขาบท   
แกพระสาวกทั้งหลายอยาง ๑.   
        คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคไดตรัสถามพระขรัวตานัน้วา ดกูรภกิษุ ขาวยาคูนี้เธอไดมา   
จากไหน พระขรัวตาจึงกราบทูลเร่ืองนั้นใหทรงทราบทุกประการ.   
                หามภิกษุผูเคยเปนชางกัลบกเก็บรักษามีดโกน   
        พระผูมีพระภาคทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั่นไมเหมาะ ไมสม   
ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนเธอบวชแลวจึงไดชักจูงทายกในสิ่งอัน   
ไมควรเลา การกระทําของเธอน่ัน ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ....  
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คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถารับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย บรรพชิตไมพงึชักจูงทายก   
ในส่ิงอันไมควร รูปใดชักจูง ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษุผูเคยเปนชางกัลบก ไมพึงเก็บรักษาเครื่องตัดโกนผม   
ไวสําหรับตัว รูปใดเก็บรักษาไว ตองอาบัตทุิกกฏ.   
                                พระพุทธานุญาตผลไม   
        [๙๐] คร้ันพระผูมีพระภาคประทับอยู ณ อาตุมานครตามพระพุทธาภิรมย แลวเสด็จ   
พุทธดําเนินไปทางพระนครสาวัตถี เสด็จจาริกโดยลําดบั ถึงพระนครสาวัตถีแลว ทราบวาพระองค   
ประทับอยูท่ีพระเชตวนั อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถีนั้น เวลานั้น   
ของขบฉันคือผลไมในนครสาวัตถีมีดาดดืน่มาก จึงภิกษท้ัุงหลายไดมีความสงสัยวา ของขบฉันคือ   
ผลไม พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตไวแลวหรือมิไดทรงอนุญาต แลวไดกราบทูลเร่ืองนั้นแด   
พระผูมีพระภาค.   
        พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตผลไมทุกชนดิ.   
                                พืชของสงฆและของบุคคล   
        [๙๑] ก็โดยสมัยนัน้แล พืชของสงฆเขาเพาะปลูกในที่ของบุคคล พืชของบุคคล   
เขาเพาะปลูกในท่ีของสงฆ ภิกษุท้ังหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
        พระผูมีพระภาคตรัสกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย พืชของสงฆท่ีเพาะปลูกในท่ี   
ของบุคคล พึงใหสวนแบง แลวบริโภค พืชของบุคคลท่ีเพาะปลูกในท่ีของสงฆ พึงใหสวนแบง   
แลวบริโภค.   
                        พระพุทธานญุาตมหาประเทศ ๔   
        [๙๒] ก็โดยสมัยนัน้แล ภิกษุท้ังหลายเกิดความรังเกียจในพระบัญญัติบางส่ิงบางอยางวา   
ส่ิงใดหนอ พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตไว ส่ิงไรไมไดทรงอนุญาต จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแด   
พระผูมีพระภาค.   
                        วัตถุเปนกัปปยะและอกัปปยะ   
        พระผูมีพระภาคไดตรัสประทานสําหรับอาง ๔ ขอ ดังตอไปนี้:-   
        ๑. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ส่ิงใดท่ีเราไมไดหามไววา ส่ิงนี้ไมควร หากส่ิงนั้นเขากับส่ิงท่ี   
ไมควร ขัดกับส่ิงท่ีควร ส่ิงนั้นไมควรแกเธอท้ังหลาย    
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        ๒. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ส่ิงท่ีเราไมไดหามไววา ส่ิงนี้ไมควร หากส่ิงนั้นเขากับส่ิงท่ีควร   
ขัดกับส่ิงท่ีไมควร ส่ิงนั้นควรแกเธอท้ังหลาย   
        ๓. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ส่ิงใดท่ีเราไมไดอนุญาตไววา ส่ิงนี้ควร หากส่ิงนั้นเขากับส่ิงท่ี   
ไมควร ขัดกับส่ิงท่ีควร ส่ิงนั้นไมควรแกเธอท้ังหลาย   
        ๔. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ส่ิงใดท่ีเราไมไดอนุญาตไววา ส่ิงนี้ควร หากส่ิงนั้นเขากับส่ิง   
ท่ีควร ขัดกับส่ิงท่ีไมควร ส่ิงนั้นควรแกเธอท้ังหลาย.   
                        พระพุทธานญุาตกาลิกระคน   
        [๙๓] คร้ังนั้น ภกิษุท้ังหลายไดมีความปริวิตกวา ยามกาลิกระคนกับยาวกาลิก ควร   
หรือไมควรหนอ สัตตาหกาลิกระคนกับยาวกาลิก ควรหรือไมควรหนอ ยาวชีวิกระคนกับยาว-   
กาลิกควรหรือไมควรหนอ สัตตาหกาลิกระคนกับยามกาลิก ควรหรือไมควรหนอ ยาวชีวิกระคน   
กับยามกาลิก ควรหรือไมควรหนอ ยาวชีวกิระคนกับสัตตาหกาลิก ควรหรือไมควรหนอ แลว   
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
        พระผูมีพระภาคตรัส วาดังนี้:-   
        ๑. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ยามกาลิกระคนกับยาวกาลิกท่ีรับประเคนในวันนัน้ ควรในกาล   
ไมควรในวิกาล   
        ๒. สัตตาหกาลิกระคนกับยาวกาลิกท่ีรับประเคนในวันนัน้ ควรในกาล ไมควรในวิกาล   
        ๓. ยาวชีวิกระคนกับยาวกาลิกท่ีรับประเคนในวันนัน้ ควรในกาล ไมควรในวิกาล   
        ๔. สัตตาหกาลิกระคนกับยามกาลิกท่ีรับประเคนในวันนัน้ ควรชัว่ยาม ลวงยามแลว   
ไมควร.   
        ๕. ยาวชีวิกระคนกับยามกาลิกท่ีรับประเคนในวันนัน้ ควรชั่วยาม ลวงยามแลวไมควร.   
        ๖. ยาวชีวกิระคนกับสัตตาหกาลิกท่ีรับประเคนในวนันั้น ควรตลอด ๗ วัน ลวง ๗ วัน   
แลวไมควร.   
                                เภสัชชขันธกะ ท่ี ๖ จบ.   
                        ในขันธกะนี้มี ๑๐๖ เร่ือง.    
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                                หัวขอประจําขันธกะ   
        [๙๔] ๑. เร่ืองอาพาธที่เกิดชุมในฤดูสารท ๒. เร่ืองฉันเภสัชนอกกาล ๓. เร่ือง   
น้ํามันเปลวสัตวเปนยา ๔. เร่ืองรากไมท่ีเปนตัวยา ๕. เร่ืองรากไมทํายาผง ๖. เร่ืองน้ําฝาด   
๗. เร่ืองใบไม ๘. เร่ืองผลไม ๙. เร่ืองยางไม ๑๐. เร่ืองเกลือ ๑๑. เร่ืองมูลโค   
๑๒. เร่ืองยาผงและวัตถุเคร่ืองรอนยา ๑๓. เร่ืองเนื้อดิบเลือดสด ๑๔. เร่ืองยาตา ๑๕. เร่ือง   
เคร่ืองยาผสมกับยาตา ๑๖. เร่ืองกลักยาตา กลักยาตาชนดิตางๆ และกลักยาตาไมมีฝาปด   
๑๗. เร่ืองไมปายยาตา ๑๘. เร่ืองภาชนะเกบ็ไมปายยาตา ถุงกลักยาตา และเชือกผูกเปนสาย   
สะพาย ๑๙. เร่ืองน้ํามันหุงมันทาศีรษะ ๒๐. เร่ืองการนัตถุ ๒๑. เร่ืองกลองนัตถุยา   
๒๒. เร่ืองสูดควัน กลองสูดควัน ฝาปดกลองสูดควัน ๒๓. เร่ืองถุงเก็บกลองสูดควัน   
๒๔. เร่ืองน้ํามันหุง ๒๕. เร่ืองน้ําเมาท่ีผสมในนํ้ามันท่ีหุง ๒๖. เร่ืองน้ํามันเจือน้ําเมามาก   
๒๗. เร่ืองน้ํามันเจือน้ําเมามากใชเปนยาทา ๒๘. เร่ืองลักจัน่ ๒๙. เร่ืองเขากระโจม ๓๐. เร่ือง   
รมดวยใบไมตางๆ ๓๑. เร่ืองการรมใหญและเอาใบไมมาตมรม ๓๒. เร่ืองอางน้ํา ๓๓. เร่ือง   
ระบายเลือดออก ๓๔. เร่ืองกรอกโลหิตดวยเขา ๓๕. เร่ืองยาทาเทา ๓๖. เร่ืองปรุงน้ํามัน   
ทาเทา ๓๗. เร่ืองผาฝ ๓๘. เร่ืองชะแผลดวยน้ําฝาด ๓๙. เร่ืองงาท่ีบดแลว ๔๐. เร่ือง   
ยาพอกแผล ๔๑. เร่ืองผาพันแผล ๔๒. เร่ืองชะแผลดวยน้าํแปงพรรณผักกาด ๔๓. เร่ือง   
รมแผลดวยควนั ๔๔. เร่ืองตัดเนื้องอกดวยกอนเกลือ ๔๕. เร่ืองน้ํามันทาแผล ๔๖. เร่ือง   
ผาปดกันน้ํามันเยิ้ม ๔๗. เร่ืองยามหาวิกัฏ ๔๘. เร่ืองรับประเคน ๔๙. เร่ืองดื่มน้ําเจือคูถ   
และหยิบคูถเม่ือกําลังถาย ๕๐. เร่ืองดื่มน้ําท่ีละลายจากดนิติดผาลไถ ๕๑. เร่ืองดื่มน้ําดาง   
อามิส ๕๒. เร่ืองดื่มน้ําสมอดองมูตร ๕๓. เร่ืองทาของหอม ๕๔. เร่ืองดื่มยาถาย   
๕๕. เร่ืองน้ําขาวใส ๕๖. เร่ืองน้ําถ่ัวเขียวตมท่ีไมขน ๕๗. เร่ืองน้ําถ่ัวเขียวท่ีขนนิดหนอย   
๕๘. เร่ืองน้ําเนื้อตม ๕๙. เร่ืองชําระเงื้อมเขา และพระราชทานคนทําการวัด ๖๐. เร่ืองฉัน   
เภสัชท่ีเก็บไว ๗ วัน ๖๑. เร่ืองน้ําออย ๖๒. เร่ืองถ่ัวเขียว ๖๓. เร่ืองยาดองโลณโสจิรกะ   
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๖๔. เร่ืองอามิสท่ีหุงตมเอง ๖๕. เร่ืองภัตตาหารท่ีตองอุน ๖๖. เร่ืองใหเก็บท่ีหุงตมอามิส   
ในภายในและหุงตมเอง เม่ือคราวอัตคัตอาหารตอไปอีก ๖๗. เร่ืองรับประเคนผลไมท่ีเปน   
อุคคหิตได ๖๘. เร่ืองถวายงา ๖๙. เร่ืองของขบฉันท่ีรับประเคนไวตอนเชา ๗๐. เร่ือง   
เปนไขตัวรอน ๗๑. เร่ืองฉันผลไมท่ีปลอนเมล็ดออก ๗๒. เร่ืองริดสีดวงทวาร ๗๓. เร่ือง   
สัตถกรรมและวัตถิกรรม ๗๔. เร่ืองอุบาสิกาสุปปยา ๗๕. เร่ืองทรงหามฉันเนื้อมนษุย   
๗๖. เร่ืองทรงหามฉันเนื้อชาง ๗๗. เร่ืองทรงหามฉันเนื้อมา ๗๘. เร่ืองทรงหามฉันเนือ้สุนัข   
๗๙. เร่ืองทรงหามฉันเนื้องู ๘๐. เร่ืองทรงหามฉันเนื้อราชสีห ๘๑. เร่ืองทรงหามฉันเนื้อ   
เสือโครง ๘๒. เร่ืองทรงหามฉันเนื้อเสือเหลือง ๘๓. เร่ืองทรงหามฉันเนือ้หมี ๘๔. เร่ือง   
ทรงหามฉันเนือ้เสือดาว ๘๕. เร่ืองคอยโอกาสถวายภัตร และขาวยาคู ๘๖. เร่ืองมหาอํามาตย   
เร่ิมเล่ือมใส เปนตนเหตุใหทรงหามภิกษุรับนิมนตไวแหงหนึ่งแลวไปฉันในท่ีอ่ืน ๘๗. เร่ือง   
ถวายงา น้ําออย ๘๘. เร่ืองทรงรับอาคารพักแรม ๘๙. เร่ืองมหาอํามาตยสุนธีะและวสัสการะ   
๙๐. เร่ืองแมน้าํคงคา ๙๑. เร่ืองเสด็จตําบลบานโกฏิ ทรงแสดงอริยสัจจกถา ๙๒. เร่ือง   
นางอัมพปาลีคณิกา ๙๓. เร่ืองเจาลิจฉวี ๙๔. เร่ืองอุทิศมังสะ ๙๕. เร่ืองพระนครเวสาลี   
หาอาหารไดงาย ๙๖. เร่ืองทรงหามอามิสท่ีเปนอันโตวุตถะเปนตนใหม ๙๗. เร่ืองฝนต้ังเคา   
๙๘. เร่ืองพระโสชะอาพาธ ๙๙. เร่ืองเมณฑกะคหบดี ถวายปญจโครสกับเสบียงเดนิทาง   
๑๐๐. เร่ืองเกณิยชฎิลถวายน้ําอัฏฐบาน คือ น้ําผลมะมวง น้ําผลหวา น้าํกลวยมีเมล็ด น้ํากลวย   
ไมมีเมล็ด น้ําผลทราง น้ําผลจันทน น้ําเงาบัว น้ําผลมะปราง ๑๐๑. เร่ืองโรชะมัลลกษัตริยถวาย   
ผักสดและของขบฉันท่ีสําเร็จดวยแปง ๑๐๒. เร่ืองภกิษุชางกัลบกในเมืองอาตุมา ๑๐๓. เร่ือง   
ผลไมดาดดื่นในพระนครสาวัตถี ๑๐๔. เร่ืองพืช ๑๐๕. เร่ืองเกิดสงสัยในพระบัญญัตบิาง   
ส่ิงบางอยาง ๑๐๖. เร่ืองกาลิกระคน.   
                                หัวขอประจําขันธกะ จบ.   
                                _________________    
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                                        กฐนิขันธกะ   
                        ภิกษุปาไฐยรัฐเดินทางเขาเฝา   
        [๙๕] สมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณ-   
ฑิกคหบดี เขตพระนครสาวตัถี. คร้ังนั้น ภกิษุปาไฐยรัฐจาํนวน ๓๐ รูป ลวนถืออารัญญิกธุดงค   
บิณฑปาติกธุดงค และเตจวีริกธุดงคเดินทางไปพระนครสาวัตถีเพื่อเฝาพระผูมีพระภาค เม่ือจวน   
ถึงวันเขาพรรษา ไมสามารถจะเดินทางใหทันวันเขาพรรษาในพระนครสาวัตถี จึงจําพรรษา ณ   
เมืองสาเกต ในระหวางทาง ภิกษเุหลานั้นจําพรรษามีใจรัญจวนวา พระผูมีพระภาคประทับอยู   
ใกลๆ เรา ระยะทางหางเพียง ๖ โยชน แตพวกเรากไ็มไดเฝาพระองค คร้ันลวงไตรมาส ภิกษุ   
เหลานั้นออกพรรษาทําปวารณาเสร็จแลว เม่ือฝนยังตกชุก พื้นภูมิภาคเต็มไปดวยน้ํา เปนหลมเลน   
มีจีวรชุมช้ืนดวยน้ํา ลําบากกาย เดินทางไปถึงพระนครสาวัตถี พระเชตวนั อารามของอนาถบิณ-   
ฑิกคหบดี เขาเฝาพระผูมีพระภาค ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง.   
        การท่ีพระผูมีพระภาคพุทธเจาท้ังหลาย ทรงปราศรัยกับพระอาคันตุกะท้ังหลายนั่นเปน   
พุทธประเพณี.   
                                พุทธประเพณี   
        คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคตรัสถามภิกษุเหลานั้นวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกเธอยงัพอ   
ทนไดหรือ พอยังอัตภาพใหเปนไปไดหรือ พวกเธอเปนผูพรอมเพรียงกนั รวมใจกัน ไมวิวาทกัน   
จําพรรษาเปนผาสุก และไมลําบากดวยบิณฑบาตหรือ?   
        ภิกษเุหลานั้นกราบทูลวา พวกขาพระพุทธเจายังพอทนได พอยังอัตภาพใหเปนไปได   
พระพุทธเจาขา อนึ่ง ขาพระพุทธเจาท้ังหลายเปนผูพรอมเพรียงกนั รวมใจกัน ไมววิาทกัน จํา   
พรรษาเปนผาสุก และไมลําบากดวยบิณฑบาต พระพุทธเจาขา พวกขาพระพุทธเจาในชุมนุมนี้   
เปนภกิษุปาไฐยรัฐจํานวน ๓๐ รูป เดินทางมาพระนครสาวัตถี เพื่อเฝาพระผูมีพระภาค เม่ือจวน   
ถึงวันเขาพรรษา ไมสามารถจะเดินทางใหทันวันเขาพรรษาในพระนครสาวัตถี จึงจําพรรษา ณ เมือง   
สาเกต ในระหวางทาง พวกขาพระพุทธเจานั้นจําพรรษามีใจรัญจวนวา พระผูมีพระภาคประทับ   
อยูใกลๆ เรา ระยะทางหางเพียง ๖ โยชน แตพวกเราก็ไมไดเฝาพระผูมีพระภาค คร้ันลวง   
ไตรมาส พวกขาพระพุทธเจาออกพรรษาทําปวารณาเสร็จแลว เม่ือฝนยงัตกชุก พืน้ภูมิภาคเต็ม   
ไปดวยน้ํา เปนหลมเลน มีจวีรชุมช้ืนดวยน้ํา ลําบากกาย เดินทางมา พระพุทธเจาขา.    
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                        พระพุทธานญุาตใหกรานกฐิน   
        [๙๖] ลําดับนั้นพระผูมีพระภาค ทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะ   
เหตุแรกเกิดนัน้ แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหภิกษท้ัุงหลาย   
ผูจําพรรษาแลวไดกรานกฐิน พวกเธอผูไดกรานกฐินแลว จักไดอานิสงส ๕ ประการ คือ   
        ๑. เที่ยวไปไหนไมตองบอกลา   
        ๒. ไมตองถือไตรจีวรไปครบสํารับ   
        ๓. ฉันคณะโภชนได   
        ๔. ทรงอติเรกจีวรไวไดตามปรารถนา   
        ๕. จีวรอันเกิดข้ึน ณ ท่ีนั้นจักไดแกพวกเธอ   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อานสิงส ๕ ประการนี้ จักไดแกเธอท้ังหลายผูไดกรานกฐินแลว.   
                                วิธีกรานกฐิน   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ล สงฆพึงกรานกฐินอยางนี้ คือภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศ   
ใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:-   
                                กรรมวาจาใหผากฐิน   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ผากฐินผืนนี้เกิดแลวแกสงฆ ถาความพรอมพร่ัง   
ของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงใหผากฐินผืนนีแ้กภกิษุมีช่ือนี ้เพื่อกรานกฐนิ นี้เปนญัตติ   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ผากฐินผืนนี้เกิดแลวแกสงฆ สงฆใหผากฐนิ   
ผืนนี้แกภิกษุมีช่ือนี้เพื่อกรานกฐิน การใหผากฐินผืนนีแ้กภิกษุช่ือนี้ เพื่อกรานกฐนิ ชอบ   
แกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด   
        ผากฐินผืนนี้ สงฆใหแลวแกภิกษุมีช่ือนี้ เพื่อกรานกฐิน ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจงึนิ่ง   
ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อยางนี้แล กฐินเปนอันกราน อยางนี้ไมเปนอันกราน.   
                                กฐินไมเปนอันกราน   
        [๙๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อยางไรเลา กฐินไมเปนอันกราน คือ:-   
        ๑. กฐินไมเปนอันกราน ดวยอาการเพยีงขีดรอย    
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        ๒. กฐินไมเปนอันกราน ดวยอาการเพยีงซักผา   
        ๓. กฐินไมเปนอันกราน ดวยอาการเพยีงกะผา   
        ๔. กฐินไมเปนอันกราน ดวยอาการเพยีงตัดผา   
        ๕. กฐินไมเปนอันกราน ดวยอาการเพยีงเนาผา   
        ๖. กฐินไมเปนอันกราน ดวยอาการเพยีงเย็บดน   
        ๗. กฐินไมเปนอันกราน ดวยอาการเพยีงทําลูกดุม   
        ๘. กฐินไมเปนอันกราน ดวยอาการเพยีงทํารังดุม   
        ๙. กฐินไมเปนอันกราน ดวยอาการเพยีงประกอบผาอนุวาต   
        ๑๐. กฐินไมเปนอันกราน ดวยอาการเพียงประกอบผาอนุวาตดานหนา   
        ๑๑. กฐินไมเปนอันกราน ดวยอาการเพียงดามผา   
        ๑๒. กฐนิไมเปนอันกราน ดวยอาการเพียงยอมเปนสีหมนเทานัน้   
        ๑๓. กฐินไมเปนอันกราน ดวยผาท่ีทํานิมิตไดมา   
        ๑๔. กฐนิไมเปนอันกราน ดวยผาท่ีพูดเลียบเคียงไดมา   
        ๑๕. กฐินไมเปนอันกราน ดวยผาท่ียืมเขามา   
        ๑๖. กฐินไมเปนอันกราน ดวยผาท่ีเกบ็ไวคางคืน   
        ๑๗. กฐินไมเปนอันกราน ดวยผาท่ีเปนนิสสัคคีย   
        ๑๘. กฐินไมเปนอันกราน ดวยผาท่ีมิไดทํากัปปะพินทุ   
        ๑๙. กฐินไมเปนอันกราน เวนจากผาสังฆาฏิเสีย   
        ๒๐. กฐนิไมเปนอันกราน เวนจากผาอุดราสงคเสีย   
        ๒๑. กฐนิไมเปนอันกราน เวนจากผาอันตรวาสกเสีย   
        ๒๒. กฐนิไมเปนอันกราน เวนจากจวีรมีขันธ ๕ หรือเกิน ๕ ซ่ึงตัดดีแลว ทําใหมีมณฑล   
เสร็จในวนันั้น   
        ๒๓. กฐนิไมเปนอันกราน เวนจากการกรานแหงบุคคล   
        ๒๔. กฐนิไมเปนอันกรานโดยชอบ ถาภิกษุผูอยูนอกสีมาอนุโมทนากฐินนั้น แมอยางนี้   
กฐินกเ็ช่ือวาไมเปนอันกราน.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อยางนี้แล กฐินไมเปนอันกราน.    
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                                กฐินเปนอันกราน   
        [๙๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อยางไรเลา กฐินเปนอันกราน คือ:-   
        ๑. กฐินเปนอันกราน ดวยผาใหม   
        ๒. กฐินเปนอันกราน ดวยผาเทียมใหม   
        ๓. กฐินเปนอันกราน ดวยผาเกา   
        ๔. กฐินเปนอันกราน ดวยผาบังสุกุล   
        ๕. กฐินเปนอันกราน ดวยผาท่ีตกตามราน   
        ๖. กฐินเปนอันกราน ดวยผาท่ีไมไดทํานิมิตไดมา   
        ๗. กฐินเปนอันกราน ดวยผาท่ีไมไดพดูเลียบเคียงไดมา   
        ๘. กฐินเปนอันกราน ดวยผาท่ีไมไดยมืเขามา   
        ๙. กฐินเปนอันกราน ดวยผาท่ีไมไดเก็บไวคางคืน   
        ๑๐. กฐินเปนอันกราน ดวยผาท่ีไมไดเปนนิสสัคคีย   
        ๑๑. กฐินเปนอันกราน ดวยผาท่ีทํากัปปะพินทุแลว   
        ๑๒. กฐนิเปนอันกราน ดวยผาสังฆาฏิ   
        ๑๓. กฐินเปนอันกราน ดวยผาอุตราสงค   
        ๑๔. กฐนิเปนอันกราน ดวยผาอันตรวาสก   
        ๑๕. กฐินเปนอันกราน ดวยจีวรมีขันธ ๕ หรือเกิน ๕ ซ่ึงตัดดีแลว ทําใหมีมณฑลเสร็จ   
ในวนันั้น   
        ๑๖. กฐินเปนอันกราน เพราะการแหงบุคคล   
        ๑๗. กฐินเปนอันกราน ถาภิกษุอยูในสีมาอนุโมทนากฐินนัน้ แมอยางนี้ กฐินก็ช่ือวา   
เปนอันกราน.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อยางนี้แล กฐินเปนอันกราน.   
        [๙๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อยางไรเลา กฐินเปนอันเดาะ.   
                                        มาติกา ๘   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย มาติกาเพื่อเดาะกฐิน ๘ ขอน้ี คือ:-   
        ๑. กําหนดดวยหลีกไป     ๒. กําหนดดวยจีวรทําเสร็จ    
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        ๓. กําหนดดวยตกลงใจ    ๔. กําหนดดวยผาเสียหาย   
        ๕. กําหนดดวยไดยินขาว   ๖. กําหนดดวยส้ินหวัง   
        ๗. กําหนดดวยลวงเขต    ๘. กําหนดดวยเดาะพรอมกัน.   
                                อาทายสัตตกะ ท่ี ๖   
        [๑๐๐] ๑. ภิกษไุดกรานกฐินแลว ถือจวีรท่ีทําเสร็จแลวหลีกไป ดวยคิดวาจักไมกลับมา   
การเดาะกฐินของภิกษนุั้น กําหนดดวยหลีกไป.   
        ๒. ภิกษุไดกรานกฐินแลว ถือจีวรหลีกไป เธออยูนอกสีมา เกิดความคิดอยางนีว้า   
จักใหทําจวีรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไมกลับมาละ เธอใหทําจวีรผืนนั้นเสร็จ การเดาะ   
กฐินของภกิษนุั้น กําหนดดวยทําจวีรเสร็จ   
        ๓. ภิกษไุดกรานกฐินแลว ถือจีวรหลีกไป เธออยูนอกสีมา เกิดความคิดอยางนีว้า   
จักไมใหจวีรผืนนี้ จักไมกลับ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยตกลงใจ   
        ๔. ภิกษุไดกรานกฐินแลว ถือจีวรหลีกไป เธออยูนอกสีมา เกิดความคิดอยางนีว้า   
จักใหทําจวีรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไมกลับ แลวทําจวีรผืนนัน้ จีวรของเธอ ท่ีกําลัง   
ทําอยูนั้นไดเสียหาย การเดาะกฐินของภกิษนุั้นกําหนดดวยผาเสียหาย   
        ๕. ภิกษุไดกรานกฐินแลว ถือจีวรหลีกไปดวยคิดวาจักกลับมา เธออยูนอกสีมา   
ใหทําจวีรผืนนั้น คร้ันทําจวีรเสร็จแลว ไดยินขาววาในอาวาสนั้นกฐินเดาะเสียแลว การเดาะกฐิน   
ของภิกษนุั้น กําหนดดวยไดยินขาว   
        ๖. ภิกษไุดกรานกฐินแลว ถือจีวรหลีกไป ดวยคิดวาจักกลับมา เธออยูนอกสีมา   
ใหทําจวีรผืนนั้น คร้ันทําจวีรเสร็จ คิดวาจกักลับมา จักกลับมา แลวลวงคราวกฐินเดาะ ณ   
ภายนอกสีมา การเดาะกฐินของภิกษนุั้นกาํหนดดวยลวงเขต   
        ๗. ภิกษไุดกรานกฐินแลว ถือจีวรหลีกไปดวยคิดวาจักกลับมา เธออยูนอกสีมา   
ใหทําจวีรผืนนั้น คร้ันทําจวีรเสร็จ คิดวาจกักลับมา จักกลับมา แลวกลับมาทันกฐินเดาะ   
การเดาะกฐินของภิกษนุั้น พรอมกับภิกษท้ัุงหลาย.   
                                อาทายสัตตกะท่ี ๑ จบ.   
                                _________________    
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                                สมาทายสัตตกะ ท่ี ๒   
        [๑๐๑] ๑. ภิกษไุดกรานกฐินแลว นําจวีรท่ีทําเสร็จแลวหลีกไป ดวยคิดวาจักไมกลับมา   
การเดาะกฐินของภิกษนุั้น กําหนดดวยหลีกไป   
        ๒. ภิกษุไดกรานกฐินแลว นําจวีรหลีกไป เธออยูนอกสีมา เกิดความคิดอยางนีว้า   
จักใหทําจวีรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไมกลับ เธอใหทําจวีรผืนนั้นเสร็จ การเดาะกฐิน   
ของภิกษนุั้น กําหนดดวยทําจีวรเสร็จ   
        ๓. ภิกษไุดกรานกฐินแลว นําจวีรหลีกไป เธออยูนอกสีมา เกิดความคิดอยางนีว้า   
จักไมใหทําจวีรผืนนี้ จักไมกลับ การเดาะกฐินของภิกษุนัน้ กําหนดดวยตกลงใจ   
        ๔. ภิกษุไดกรานกฐินแลว นําจวีรหลีกไป เธออยูนอกสีมา เกิดความคิดอยางนีว้า   
จักใหทําจวีรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไมกลับ เธอใหทําจวีรผืนนั้น จวีรของเธอท่ีทํา   
อยูนั้น ไดเสียหรือหาย การเดาะกฐินของภกิษุนั้น กําหนดดวยผาเสียหรือหาย   
        ๕. ภิกษุไดกรานกฐินแลว นําจวีรหลีกไป ดวยคิดวาจักกลับมา เธออยูนอกสีมา ให   
ทําจีวรผืนนัน้ คร้ันทําจีวรเสร็จแลว ไดยินขาววา ในอาวาสนั้น กฐินเดาะเสียแลว การเดาะ   
กฐินของภกิษนุั้น กําหนดดวยไดยนิขาว   
        ๖. ภิกษไุดกรานกฐินแลว นําจวีรหลีกไป ดวยคิดวาจักกลับมา เธออยูนอกสีมา ให   
ทําจีวรผืนนัน้ คร้ันทําจีวรเสร็จแลวคิดวาจกักลับมา จักกลับมา แลวลวงคราวกฐินเดาะ ณ   
ภายนอกสีมา การเดาะกฐินของภิกษนุั้น กําหนดดวยลวงเขต   
        ๗. ภิกษไุดกรานกฐินแลว นําจวีรหลีกไป ดวยคิดวาจักกลับมา เธออยู ณ ภายนอก   
สีมาใหทําจวีรผืนนั้น คร้ันทําจีวรเสร็จแลว คิดวาจกักลับมา จักกลับมา แลวกลับมาทันกฐินเดาะ   
การเดาะกฐินของภิกษนุั้น พรอมกับภิกษท้ัุงหลาย.   
                        สมาทายสัตตกะ ท่ี ๒ จบ.   
                                _________________  
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                                อาทายฉักกะ ท่ี ๓   
        [๑๐๒] ๑. ภิกษไุดกรานกฐินแลว ถือจวีรท่ีทําคางไวหลีกไป เธออยูนอกสีมา เกดิ   
ความคิดอยางนี้วา เราจักใหทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไมกลับ แลวใหทําจีวร   
ผืนนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษนุั้น กําหนดดวยทําจีวรเสร็จ   
        ๒. ภิกษุไดกรานกฐินแลว ถือจีวรท่ีทําคางไวหลีกไป เธออยูนอกสีมา เกิดความคิด   
อยางนี้วา จักไมใหทําจวีรผืนนี้ จักไมกลับมา การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยตกลงใจ   
        ๓. ภิกษไุดกรานกฐินแลว ถือจีวรท่ีทําคางไวหลีกไป เธออยูนอกสีมา เกิดความคิด   
อยางนี้วา จักใหทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไมกลับ แลวใหทําจีวรผืนนัน้ จีวร   
ของเธอท่ีทําอยูนั้นไดเสียหรือหาย การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กาํหนดดวยผาเสียหรือหาย   
        ๔. ภิกษุไดกรานกฐินแลว ถือจีวรท่ีทําคางไวหลีกไปดวยคิดวา จกักลับมา เธออยูนอก   
สีมา ใหทําจวีรผืนนั้น คร้ันทําจีวรเสร็จแลว ไดทราบขาววา ในอาวาสนั้นกฐินเดาะแลว   
การเดาะกฐินของภิกษนุั้น กําหนดดวยไดยินขาว   
        ๕. ภิกษุไดกรานกฐินแลว ถือจีวรท่ีทําคางไวหลีกไป ดวยคิดวาจกักลับมา เธออยูนอก   
สีมา ใหทําจวีรผืนนั้น คร้ันทําจีวรเสร็จแลวคิดวาจกักลับมา จักกลับมา แลวลวงคราวกฐินเดาะ   
ณ ภายนอกสีมา การเดาะกฐินของภิกษุนัน้ กําหนดดวยลวงเขต.   
        ๖. ภิกษไุดกรานกฐินแลว ถือจีวรท่ีทําคางไวหลีกไป ดวยคิดวาจกักลับมา เธออยูนอก   
สีมา ใหทําจวีรผืนนั้น คร้ันทําจีวรเสร็จแลว คิดวาจกักลับมา จักกลับมา แลวกลับมาทัน   
กฐินเดาะ การเดาะกฐินของภกิษุนั้น พรอมกับภิกษุท้ังหลาย.   
                                อาทายฉักกะ ท่ี ๓ จบ.   
                                _________________    
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                                สมาทายฉักกะ ท่ี ๔   
        [๑๐๓] ๑. ภิกษไุดกรานกฐินแลว นําจวีรท่ีทําคางไวหลีกไป เธออยูนอกสีมา เกดิ   
ความคิดอยางนี้วา เราจักใหทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไมกลับ เธอใหทําจีวรผืน   
นั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภกิษุนั้น กําหนดดวยทําจวีรเสร็จ   
        ๒. ภิกษุไดกรานกฐินแลว นําจวีรท่ีทําคางไวหลีกไป เธออยูนอกสีมา เกิดความคิด   
อยางนี้วา จักไมใหทําจวีรผืนนี้ จักไมกลับมา การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยตกลงใจ   
        ๓. ภิกษไุดกรานกฐินแลว นําจวีรท่ีทําคางไวหลีกไป เธออยูนอกสีมา เกิดความคิด   
อยางนี้วา จักใหทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไมกลับ แลวใหทําจีวรผืนนัน้ จีวร   
ของเธอท่ีทําอยูนั้น ไดเสียหรือหาย การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กาํหนดดวยผาเสียหาย   
        ๔. ภิกษุไดกรานกฐินแลว นําจวีรท่ีทําคางไวหลีกไป ดวยคิดวาจกักลับมา เธออยูนอก   
สีมา ใหทําจวีรผืนนั้น คร้ันทําจีวรเสร็จแลว ไดยนิขาววา ในอาวาสนัน้กฐินเดาะเสียแลว   
การเดาะกฐินของภิกษนุั้น กําหนดดวยไดยินขาว   
        ๕. ภิกษุไดกรานกฐินแลว นําจวีรท่ีทําคางไวหลีกไป ดวยคิดวาจกักลับมา เธออยูนอก   
สีมา ใหทําจวีรผืนนั้น คร้ันทําจีวรเสร็จแลว คิดวาจกักลับมา จักกลับมา แลวลวงคราวกฐนิเดาะ   
ณ ภายนอกสีมา การเดาะกฐินของภิกษุนัน้ กําหนดดวยลวงเขต   
        ๖. ภิกษไุดกรานกฐินแลว นําจวีรท่ีทําคางไวหลีกไป ดวยคิดวาจกักลับมา เธออยูนอก   
สีมา ใหทําจวีรผืนนั้น คร้ันทําจีวรเสร็จแลว คิดวาจกักลับมา จักกลับมา แลวกลับมาทัน   
กฐินเดาะ การเดาะกฐินของภกิษุนั้น พรอมกับภิกษุท้ังหลาย.   
                                สมาทายฉักกะ ท่ี ๔ จบ.   
                                _________________    
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                การเดาะกฐนิกําหนดดวยทําจีวรเสร็จเปนตน   
        [๑๐๔] ภกิษุไดกรานกฐนิแลว ถือจวีรหลีกไป เธออยูนอกสีมา เกดิความคิดอยางนี้วา   
จักใหทําจวีรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไมกลับมา เธอใหทําจีวรผืนนั้นเสร็จ การเดาะ   
กฐินของภกิษนุั้น กําหนดดวยทําจวีรเสร็จ   
        ภิกษไุดกรานกฐินแลว ถือจีวรหลีกไป เธออยูนอกสีมา เกิดความคิดอยางนีว้า จกัไม   
ใหทําจวีรผืนนี้ จักไมกลับ การเดาะกฐินของภิกษนุั้น กําหนดดวยตกลงใจ   
        ภิกษไุดกรานกฐินแลว ถือจีวรหลีกไป เธออยูนอกสีมา เกิดความคิดอยางนีว้า จกัให   
ทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไมกลับ แลวใหทําจีวรผืนนัน้ จวีรของเธอท่ีทําอยูนั้น   
ไดเสียหรือหาย การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยผาเสียหาย   
        [๑๐๕] ภกิษุไดกรานกฐนิแลว ถือจวีรหลีกไป ดวยต้ังใจวาจักไมกลับมา เธออยูนอก   
สีมา เกิดความคิดอยางนีว้า จกัใหทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ เธอใหทําจีวรผืนนั้น   
เสร็จ การเดาะกฐินของภกิษนุั้น กําหนดดวยทําจวีรเสร็จ   
        ภิกษไุดกรานกฐินแลว ถือจีวรหลีกไป ดวยต้ังใจวาจักไมกลับมา เธออยูนอกสีมา เกิด   
ความคิดอยางนี้วา จกัไมใหทําจีวรผืนนี้ การเดาะกฐินของภิกษนุั้น กําหนดดวยตกลงใจ   
        ภิกษไุดกรานกฐินแลว ถือจวีรหลีกไป ดวยต้ังใจวา จักไมกลับมา เธออยูนอกสีมา   
เกิดความคิดอยางนีว้า จักใหทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ แลวใหทําจีวรผืนนัน้ จีวร   
ของเธอท่ีทําอยูนั้นไดเสียหรือหาย การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กาํหนดดวยผาเสียหาย   
        [๑๐๖] ภกิษุไดกรานกฐนิแลว ถือจวีรหลีกไป ดวยไมตั้งใจ คือ เธอไมไดคิดวาจกั   
กลับมา และไมไดคิดวาจักไมกลับมา เธออยูนอกสีมา เกิดความคิดอยางนี้วา จกัใหทําจีวร   
ผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไมกลับ เธอใหทําจีวรผืนนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษนุั้น   
กําหนดดวยทําจีวรเสร็จ   
        ภิกษไุดกรานกฐินแลว ถือจีวรหลีกไปดวยไมตั้งใจ คือ เธอไมไดคิดวาจกักลับมา และ   
ไมไดคิดวาจักไมกลับมา เธออยูนอกสีมา เกิดความคิดอยางนี้วา จกัไมใหทําจีวรผืนนี้ จักไมกลับ   
การเดาะกฐินของภิกษนุั้น กําหนดดวยตกลงใจ   
        ภิกษไุดกรานกฐินแลว ถือจีวรหลีกไปดวยไมตั้งใจ คือ เธอไมไดคิดวาจกักลับมา และ   
ไมไดคิดวาจักไมกลับมา เธออยูนอกสีมา เกิดความคิดอยางนี้วา จกัใหทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอก    
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สีมานี้แหละ จกัไมกลับแลวใหทําจีวรผืนนัน้ จีวรของเธอที่ทําอยูนั้นไดเสียหรือหาย การเดาะ   
กฐินของภกิษนุั้น กําหนดดวยผาเสียหาย   
        [๑๐๗] ภกิษุไดกรานกฐนิแลว ถือจวีรหลีกไปดวยคิดวาจกักลับมา เธออยูนอกสีมา   
เกิดความคิดอยางนีว้าจักใหทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไมกลับ เธอใหทําจีวรผืนนัน้   
เสร็จ การเดาะกฐินของภกิษนุั้น กําหนดดวยทําจวีรเสร็จ   
        ภิกษไุดกรานกฐินแลว ถือจีวรหลีกไปดวยต้ังใจวาจักกลับมา เธออยูนอกสีมา เกิด   
ความคิดอยางนี้วา จกัไมใหทําจีวรผืนนี้ จกัไมกลับ การเดาะกฐินของภกิษุนั้นกําหนดดวย   
ตกลงใจ   
        ภิกษไุดกรานกฐินแลว ถือจีวรหลีกไปดวยคิดวาจักกลับมา เธออยูนอกสีมา เกิดความ   
คิดอยางนีว้า จกัใหทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จกัไมกลับ แลวใหทําจวีรผืนนั้น จวีร   
ของเธอท่ีทําอยูนั้นไดเสียหรือหาย การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กาํหนดดวยผาเสียหาย   
        ภิกษไุดกรานกฐินแลว ถือจีวรหลีกไปดวยคิดวาจักกลับมา เธออยูนอกสีมา ใหทําจีวร   
ผืนนั้น คร้ันทําจีวรเสร็จแลว ไดยินขาววา ในอาวาสนัน้กฐินเดาะแลว การเดาะกฐินของภิกษุ   
นั้น กําหนดดวยไดยนิขาว   
        ภิกษไุดกรานกฐินแลว ถือจีวรหลีกไปดวยคิดวาจักกลับมา เธออยูนอกสีมา ใหทําจวีร   
ผืนนั้น คร้ันทําจีวรเสร็จแลวคิดวาจกักลับมา จักกลับมา แลวลวงคราวกฐินเดาะ ณ ภายนอก   
สีมา การเดาะกฐินของภกิษนุั้น กําหนดดวยลวงเขต   
        ภิกษไุดกรานกฐินแลว ถือจีวรหลีกไปดวยคิดวาจักกลับมา เธออยูนอกสีมา ใหทําจีวร   
ผืนนั้น คร้ันทําจีวรเสร็จแลว คิดวาจกักลับมา จักกลับมา แลวกลับมาทันกฐินเดาะ การเดาะ   
กฐินของภกิษนุั้น พรอมกับภิกษุท้ังหลาย.   
        [๑๐๘] ภกิษุไดกรานกฐนิแลว ถือจวีรหลีกไป (นักปราชญพึงใหพสิดารอยางนี้   
ดุจอาทายวาร)   
        ภิกษไุดกรานกฐินแลว ถือจีวรท่ีคางไวหลีกไป เธออยูนอกสีมา เกิดความคิดอยางนี้วา   
จักใหทําจวีรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไมกลับ เธอใหทําจวีรผืนนั้นเสร็จ การเดาะ   
กฐินของภกิษนุั้น กําหนดดวยทําจวีรเสร็จ (นักปราชญพงึใหพิสดารอยางนี้ ดุจสมาทายวาร)    
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        [๑๐๙] ภกิษุไดกรานกฐนิแลว นําจีวรท่ีทําคางไวหลีกไป เธออยูนอกสีมา เกิดความ   
คิดอยางนีว้า จกัใหทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จกัไมกลับ เธอใหทําจีวรผืนนัน้เสร็จ   
การเดาะกฐินของภิกษนุั้น กําหนดดวยทําจีวรเสร็จ   
        ภิกษไุดกรานกฐินแลว นําจีวรท่ีทําคางไวหลีกไป เธออยูนอกสีมา เกิดความคิดอยางนี้   
วา จักไมใหทําจีวรผืนนี้ จักไมกลับ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กาํหนดดวยตกลงใจ   
        ภิกษไุดกรานกฐินแลว นําจีวรท่ีทําคางไวหลีกไป เธออยูนอกสีมา เกิดความคิดอยางนี้   
วา จักใหทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไมกลับ แลวใหทําจวีรผืนนั้น จวีรของเธอ   
ท่ีทําอยูนั้นไดเสียหรือหาย การเดาะกฐินของภิกษนุั้น กําหนดดวยผาเสียหาย   
        [๑๑๐] ภกิษุไดกรานกฐนิแลว นําจีวรท่ีทําคางไวหลีกไป ดวยคิดวาจักไมกลับมา เธอ   
อยูนอกสีมา เกิดความคิดอยางนี้วา จกัใหทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ เธอใหทําจีวร   
ผืนนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษนุั้น กําหนดดวยทําจีวรเสร็จ   
        ภิกษไุดกรานกฐินแลว นําจีวรท่ีทําคางไวหลีกไป ดวยคิดวาจกัไมกลับมา เธออยูนอก   
สีมา เกิดความคิดอยางนีว้า จกัไมใหทําจวีรผืนนี้แหละ การเดาะกฐินของภิกษนุั้น กําหนดดวย   
ตกลงใจ   
        ภิกษไุดกรานกฐินแลว นําจีวรท่ีทําคางไวหลีกไป ดวยคิดวาจกัไมกลับมา เธออยูนอก   
สีมา เกิดความคิดอยางนีว้า จกัใหทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ แลวใหทําจีวรผืนนั้น   
จีวรของเธอท่ีทําอยูนั้นไดเสียหรือหาย การเดาะกฐินของภิกษนุั้น กําหนดดวยผาเสียหาย   
        [๑๑๑] ภกิษุไดกรานกฐนิแลว นําจีวรท่ีทําคางไวหลีกไปดวยไมตั้งใจ คือไมไดคิดวา   
จักกลับมา และไมไดคิดวาจกัไมกลับมา เธออยูนอกสีมา เกิดความคิดอยางนีว้า จักใหทําจีวร   
ผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไมกลับ เธอใหทําจีวรผืนนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษนุั้น   
กําหนดดวยทําจีวรเสร็จ   
        ภิกษไุดกรานกฐินแลว นําจีวรท่ีทําคางไวหลีกไปดวยไมตั้งใจ คือไมไดคิดวาจักกลับมา   
และไมไดคิดวาจักไมกลับ เธออยูนอกสีมา เกิดความคิดอยางนีว้า จักไมใหทําจวีรผืนนี้ จักไม   
กลับ การเดาะกฐินของภกิษนุั้น กําหนดดวยตกลงใจ   
        ภิกษไุดกรานกฐินแลว นําจีวรท่ีทําคางไวหลีกไป ดวยไมตัง้ใจ คือไมไดคิดวาจักกลับมา   
และไมไดคิดวาจักกลับมา เธออยูนอกสีมา เกิดความคิดอยางนีว้า จักใหทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอก    
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สีมานี้แหละ จกัไมกลับ แลวใหทําจวีรผืนนั้น จวีรของเธอท่ีทําอยูนั้นไดเสียหรือหาย การเดาะ   
กฐินของภกิษนุั้น กําหนดดวยผาเสียหาย   
        [๑๑๒] ภกิษุไดกรานกฐนิแลว นําจีวรท่ีทําคางไวหลีกไปดวยคิดวาจักกลับมา เธออยู   
นอกสีมา เกิดความคิดอยางนี้วา จกัใหทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานีแ้หละ จกัไมกลับละ   
เธอใหทําจวีรผืนนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษนุั้น กําหนดดวยทําจีวรเสร็จ   
        ภิกษไุดกรานกฐินแลว นําจีวรท่ีทําคางไวหลีกไป ดวยคิดวาจกักลับมา เธออยูนอกสีมา   
เกิดความคิดอยางนีว้า จักไมใหทําจวีรผืนนี้ จักไมกลับ การเดาะกฐินของภิกษนุั้น กําหนดดวย   
ตกลงใจ   
        ภิกษไุดกรานกฐินแลว นําจีวรท่ีทําคางไวหลีกไป ดวยคิดวาจกักลับมา เธออยูนอกสีมา   
เกิดความคิดอยางนีว้า จักใหทําจีวรนี้ ณ ภายนอกสีมานีแ้หละ จักไมกลับ เธอใหทําจวีรนั้น   
จีวรของเธอท่ีทําอยูนั้นไดเสียหรือหาย การเดาะกฐินของภิกษนุั้น กําหนดดวยผาเสียหาย   
        ภิกษไุดกรานกฐินแลว นําจีวรท่ีทําคางไวหลีกไปดวยคิดวาจักกลับมา เธออยูนอกสีมา   
ใหทําจวีรผืนนั้น คร้ันทําจวีรเสร็จแลว ไดยินขาววา ในอาวาสนั้น กฐินเดาะเสียแลว การ   
เดาะกฐินของภิกษนุั้น กําหนดดวยไดยนิขาว   
        ภิกษไุดกรานกฐินแลว นําจีวรท่ีทําคางไวหลีกไป ดวยคิดวาจกักลับมา เธออยูนอกสีมา   
ใหทําจวีรผืนนั้น คร้ันทําจวีรเสร็จแลวคิดวาจักกลับมา จักกลับมา แลวลวงคราวกฐินเดาะ ณ   
ภายนอกสีมา การเดาะกฐินของภิกษนุั้น กําหนดดวยลวงเขต   
        ภิกษไุดกรานกฐินแลว นําจีวรท่ีทําคางไวหลีกไป ดวยคิดวาจกักลับมา เธออยูนอกสีมา   
ใหทําจวีรผืนนั้น คร้ันทําจวีรเสร็จแลวคิดวาจักกลับมา จักกลับมา แลวกลับมาทันกฐินเดาะ   
การเดาะกฐินของภิกษนุั้น พรอมกับภิกษท้ัุงหลาย.   
                                อาทายภาณวาร จบ.   
                                ความส้ินหวัง ๑๒ หมวด   
        [๑๑๓] ภกิษุไดกรานกฐนิแลว หลีกไปดวยหวังวาจะไดจวีร เธออยูนอกสีมา เขาไป   
ยังท่ีซ่ึงมีหวังจะไดจวีรนัน้ ไดไมสมหวัง ไมไดตามหวัง เธอคิดอยางน้ีวา จักใหทําจวีรผืนนี้ ณ   
ภายนอกสีมานี้แหละ จักไมกลับ เธอใหทําจีวรผืนนัน้เสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนัน้ กําหนด   
ดวยทําจีวรเสร็จ   
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        ภิกษไุดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยหวังวาจะไดจวีร เธออยูนอกสีมา เขาไปยังท่ีซ่ึง   
มีหวังจะไดจวีรนั้น ไดไมสมหวัง ไมไดตามหวัง เธอคิดอยางนี้วา จักไมใหทําจวีรผืนนี้ จักไม   
กลับ การเดาะกฐินของภกิษนุั้น กําหนดดวยตกลงใจ   
        ภิกษไุดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยหวังวาจะไดจวีร เธออยูนอกสีมา เขาไปยังท่ีซ่ึง   
มีหวังจะไดจวีรนั้น ไดไมสมหวัง ไมไดตามหวัง เธอคิดอยางนี้วา จักใหทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอก   
สีมานี้แหละ จกัไมกลับ เธอใหทําจีวรผืนนัน้ จีวรของเธอที่ทําอยูนั้นไดเสียหรือหาย การเดาะ   
กฐินของภกิษนุั้น กําหนดดวยผาเสียหาย   
        ภิกษไุดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยหวังวาจะไดจวีร เธออยูนอกสีมา เกิดความคิด   
อยางนี้วา จักเขาไปยังท่ีซ่ึงมีหวังวาจะไดจวีรนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไมกลับ แลวเขาไป   
ยังท่ีซ่ึงมีหวังวาจะไดจีวรนั้น เธอส้ินหวังวาจะไดจีวรนั้น การเดาะกฐินของภิกษนุั้น กําหนดดวย   
ส้ินหวัง.   
        [๑๑๔] ภกิษุไดกรานกฐนิแลว หลีกไปดวยหวังวาจะไดจวีร คิดวาจกัไมกลับมา เธอ   
อยูนอกสีมา เขาไปยังท่ีซ่ึงมีหวังจะไดจวีรนั้น ไดไมสมหวัง ไมไดตามหวัง เธอคิดอยางนี้วา   
จักใหทําจวีรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ เธอใหทําจวีรผืนนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษนุั้น   
กําหนดดวยการทําจีวรเสร็จ   
        ภิกษไุดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยหวังจะไดจวีร คิดวาจกัไมกลับมา เธออยูนอกสีมา   
เขาไปยังท่ีซ่ึงมีหวังจะไดจวีรนั้น ไดไมสมหวัง ไมไดตามหวัง เธอคิดอยางนี้วา จักไมใหทํา   
จีวรผืนนี้ การเดาะกฐินของภกิษุนั้น กําหนดดวยตกลงใจ   
        ภิกษไุดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยหวังจะไดจวีร คิดวาจกัไมกลับมา เธออยูนอกสีมา   
เขาไปยังท่ีซ่ึงมีหวังจะไดจวีรนั้น ไดไมสมหวัง ไมไดตามหวัง เธอคิดอยางนี้วา จักใหทําจีวร   
ผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ เธอใหทําจีวรผืนนั้นเสร็จ จีวรของเธอท่ีทําอยูนั้นไดเสียหรือหาย   
การเดาะกฐินของภิกษนุั้น กําหนดดวยผาเสียหาย   
        ภิกษไุดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยหวังจะไดจวีร คิดวาจกัไมกลับมา เธออยูนอกสีมา   
เกิดความคิดอยางนีว้า จักเขาไปยังท่ีซ่ึงมีหวังจะไดจวีรนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ แลวเขาไปยัง   
ท่ีซ่ึงมีหวังจะไดจีวรนัน้ เธอส้ินหวังวาจะไดจีวรนัน้ การเดาะกฐินของภกิษุนั้น กําหนดดวย   
ส้ินหวัง.    
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        [๑๑๕] ภกิษุไดกรานกฐนิแลว หลีกไปดวยหวังจะไดจีวรโดยไมไดตั้งใจคือ เธอไมได   
คิดวาจะกลับ และไมคิดวาจกัไมกลับมา เธออยูนอกสีมา เขาไปยังท่ีซ่ึงมีหวังจะไดจวีรนั้น   
ไดไมสมหวัง ไมไดตามหวัง เธอคิดอยางน้ีวา จักใหทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ   
จักไมกลับ เธอใหทําจวีรผืนนั้นเสร็จการเดาะกฐินของภิกษุนั้น กาํหนดดวยทําจีวรเสร็จ.   
        ภิกษไุดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยหวังจะไดจวีร โดยไมตั้งใจ คือ เธอไมไดคิดวา   
จะกลับมา และไมไดคิดวาจกัไมกลับมา เธออยูนอกสีมา เขาไปยังท่ีซ่ึงมีหวังจะไดจวีรนั้น   
ไดไมสมหวัง ไมไดตามหวัง เธอคิดอยางน้ีวา จักไมใหทําจีวรผืนนี้ จักไมกลับ การเดาะกฐิน   
ของภิกษนุั้น กําหนดดวยตกลงใจ.   
        ภิกษไุดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยหวังจะไดจวีร โดยไมตั้งใจ คือเธอไมไดคิดวา   
จะกลับมา และไมไดคิดวาจกัไมกลับมา เธออยูนอกสีมา เขาไปยังท่ีซ่ึงมีหวังจะไดจวีรนั้น   
ไดไมสมหวัง ไมไดตามหวัง เธอคิดอยางน้ีวา จักใหทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ   
จักไมกลับ เธอใหทําจวีรผืนนั้นเสร็จ จวีรของเธอท่ีทําอยูนั้นไดเสียหรือหาย การเดาะกฐินของ   
ภิกษนุั้น กําหนดดวยผาเสียหาย.   
        ภิกษไุดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยหวังจะไดจวีร โดยไมตั้งใจ คือ เธอไมไดคิดวา   
จักกลับมา และไมไดคิดวาจกัไมกลับมา เธออยูนอกสีมา เกิดความคิดอยางนีว้า จักเขาไปยังท่ี   
ซ่ึงมีหวังจะไดจีวรนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไมกลับ แลวเขาไปยังท่ีซ่ึงมีหวังจะไดจีวรนัน้   
เธอส้ินหวังวาจะไดจีวรนั้น การเดาะกฐินของภิกษนุั้น กําหนดดวยส้ินหวัง.   
                        ความส้ินหวัง ๑๒ หมวด จบ.   
                                ______________    
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                                ความสมหวัง ๑๒ หมวด   
        [๑๑๖] ภกิษุไดกรานกฐนิแลว หลีกไปดวยหวังจะไดจีวร คิดวาจักกลับมา เธออยู   
นอกสีมา เขาไปยังท่ีซ่ึงมีหวงัจะไดจีวรนั้น ไดสมหวัง ไมไดผิดหวัง เธอคิดอยางนีว้า จกัให   
ทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไมกลับ เธอใหทําจีวรผืนนัน้เสร็จ การเดาะกฐินของ   
ภิกษนุั้น กําหนดดวยทําจีวรเสร็จ.   
        ภิกษไุดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยหวังจะไดจวีร คิดวาจกักลับมา เธออยูนอกสีมา   
เขาไปยังท่ีซ่ึงมีหวังจะไดจวีรนั้น ไดสมหวัง ไมไดผิดหวัง เธอคิดอยางน้ีวา จกัไมใหทําจีวรผืนนี้   
จักไมกลับ การเดาะกฐินของภิกษนุั้น กําหนดดวยตกลงใจ.   
        ภิกษไุดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยหวังจะไดจวีร คิดวาจกักลับมา เธออยูนอกสีมา   
เขาไปยังท่ีซ่ึงมีหวังจะไดจวีรนั้น ไดสมหวัง ไมไดผิดหวัง เธอคิดอยางน้ีวา จกัใหทําจีวรผืนนี้   
ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไมกลับ เธอใหทําจีวรผืนนัน้เสร็จ จีวรของเธอท่ีทําอยูนัน้ไดเสีย   
หรือหาย การเดาะกฐินของภกิษุนั้น กําหนดดวยผาเสียหรือหาย.   
        ภิกษไุดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยหวังจะไดจวีร คิดวาจกักลับมา เธออยูนอกสีมา   
เกิดความคิดอยางนีว้า จักเขาไปยังท่ีซ่ึงมีหวังจะไดจวีรนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไมกลับ   
แลวเขาไปยังท่ีซ่ึงมีหวังจะไดจีวรผืนนั้น เธอส้ินหวังวาจะไดจวีรผืนนัน้ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น   
กําหนดดวยส้ินหวัง.   
        [๑๑๗] ภกิษุไดกรานกฐนิแลว หลีกไปดวยหวังจะไดจีวร คิดวาจักกลับมา เธออยู   
นอกสีมา ไดยนิขาววา ในอาวาสนั้นกฐินเดาะเสียแลว จึงคิดอยางนีว้า เพราะกฐินในอาวาสนั้น   
เดาะ จกัเขาไปยังท่ีซ่ึงมีหวังจะไดจวีรนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ เธอเขาไปยังท่ีซ่ึงมีหวังจะได   
จีวรนั้น ไดสมหวัง ไมไดผิดหวัง เธอคิดอยางนี้วา จกัใหทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ   
จักไมกลับ เธอใหทําจวีรผืนนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภกิษุนั้น กําหนดดวยทําจวีรเสร็จ.   
        ภิกษไุดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยหวังจะไดจวีร คิดวาจะกลับมา เธออยูนอกสีมา   
ไดยินขาววา ในอาวาสนั้นกฐินเดาะเสียแลว จึงคิดอยางนีว้า เพราะกฐินในอาวาสนัน้เดาะ   
จักเขาไปยังท่ีซ่ึงมีหวังจะไดจีวรนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ เธอเขาไปยังท่ีซ่ึงมีหวังจะไดจวีรนัน้    



พระวนิัยปฎก เลม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หนาท่ี 123 
ไดสมหวัง ไมไดผิดหวัง เธอคิดอยางนีว้า จกัไมใหทําจวีรผืนนี้ จักไมกลับ การเดาะกฐิน   
ของภิกษนุั้น กําหนดดวยตกลงใจ.   
        ภิกษไุดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยหวังจะไดจวีร คิดวาจะกลับมา เธออยูนอกสีมา   
ไดยินขาววา ในอาวาสนั้นกฐินเดาะเสียแลว จึงคิดอยางนีว้า เพราะกฐินในอาวาสนัน้เดาะ   
จักเขาไปยังท่ีซ่ึงมีหวังจะไดจีวรนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไมกลับ แลวเขาไปยังท่ีซ่ึงมีหวัง   
จะไดจีวรนั้น เธอส้ินหวังจะไดอยางนีว้า จกัใหทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จกัไมกลับ   
แลวใหทําจวีรผืนนั้น จวีรของเธอท่ีทําอยูนัน้ไดเสียหรือหาย การเดาะกฐินของภิกษุนั้นกําหนด   
ดวยผาเสียหรือหาย.   
        ภิกษไุดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยหวังวาจะไดจวีร คิดวาจกักลับมา เธออยูนอกสีมา   
ไดทราบขาววา ในอาวาสนัน้ กฐินเดาะเสียแลว จึงคิดอยางนีว้า เพราะกฐินในอาวาสน้ันเดาะ   
จักเขาไปยังท่ีซ่ึงมีหวังจะไดจีวรนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไมกลับ แลวเขาไปยังท่ีซ่ึงมีหวัง   
จะไดจีวรนั้น เธอส้ินหวังจะไดจวีรผืนนั้น การเดาะกฐินของภิกษนุั้น กําหนดดวยส้ินหวัง.   
        [๑๑๘] ภกิษุไดกรานกฐนิแลว หลีกไปดวยหวังวาจะไดจวีร คิดวาจกักลับมา เธออยู   
นอกสีมา เขาไปยังท่ีซ่ึงมีหวงัจะไดจีวรนั้น ไดสมหวัง ไมไดผิดหวัง เธอใหทําจวีรผืนนั้น   
คร้ันทําจีวรเสร็จแลวไดยินขาววา ในอาวาสนั้นกฐินเดาะเสีย การเดาะกฐินของภิกษุนัน้ กําหนด   
ดวยไดยินขาว.   
        ภิกษไุดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยหวังวาจะไดจวีร คิดวาจกักลับมา เธออยูนอกสีมา   
เกิดความคิดอยางนีว้า จักเขาไปยังท่ีซ่ึงมีหวังจะไดจวีรนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไมกลับ   
แลวเขาไปยังท่ีซ่ึงมีหวังจะไดจีวรนัน้ เธอส้ินหวังจะไดจีวรนั้น การเดาะกฐินของภิกษุนั้น   
กําหนดดวยส้ินหวัง   
        ภิกษไุดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยหวังวาจะไดจวีร คิดวาจกักลับมา เธออยูนอกสีมา   
เขาไปยังท่ีซ่ึงมีหวังจะไดจวีรนั้น ไดสมหวัง ไมไดผิดหวัง เธอใหทําจวีรนั้น คร้ันทําจีวรเสร็จแลว   
คิดวาจกักลับมา จักกลับมา ลวงคราวเดาะกฐินนอกสีมา การเดาะกฐินของภิกษนุั้น กําหนด   
ดวยลวงเขต.    
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        ภิกษไุดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยหวังวาจะไดจวีร คิดวาจกักลับมา เธออยูนอกสีมา   
เขาไปยังท่ีซ่ึงมีหวังจะไดจวีรนั้น ไดสมหวัง ไมไดผิดหวัง เธอใหทําจวีรนั้น คร้ันทําจีวร   
เสร็จแลวคิดวาจักกลับมา จกักลับมา แลวกลับมาทันกฐินเดาะ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น   
พรอมกับภิกษท้ัุงหลาย.   
                        ความสมหวัง ๑๒ หมวด จบ.   
                                ______________   
                                กรณียะ ๑๒ หมวด   
        [๑๑๙] ภกิษุไดกรานกฐนิแลว หลีกไปดวยกรณยีะบางอยาง เธออยูนอกสีมา มีความ   
หวังจะไดจวีร เธอเขาไปยังท่ีซ่ึงมีหวังจะไดจีวรนั้น ไดไมสมหวัง ไมไดตามหวัง จึงคิดอยางนีว้า   
จักใหทําจวีรนี ้ณ ภายนอกสีมานี้แหละจักไมกลับ เธอใหทําจีวรนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุ   
นั้น กําหนดดวยทําจวีรเสร็จ.   
        ภิกษไุดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยกรณียะบางอยาง เธออยูนอกสีมา มีความหวังวา   
จะไดจีวร เธอเขาไปยังท่ีซ่ึงมีหวังวาจะไดจวีรนั้น ไดไมสมหวัง ไมไดตามหวัง จึงคิดอยางนี้วา   
จักไมใหทําจวีรนี้ จักไมกลับ การเดาะกฐินของภิกษนุั้น กําหนดดวยตกลงใจ.   
        ภิกษไุดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยกรณียะบางอยาง เธออยูนอกสีมา มีความหวังวา   
จะไดจีวร เธอเขาไปยังท่ีซ่ึงมีหวังจะไดจวีรนั้น ไดไมสมหวัง ไมไดตามหวัง จึงคิดอยางนีว้า   
จักใหทําจวีรนี ้ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไมกลับ จึงใหทําจีวรนั้น จีวรของเธอท่ีทําอยูนั้นไดเสีย   
หรือหาย การเดาะกฐินของภกิษุนั้น กําหนดดวยผาเสียหรือหาย.   
        ภิกษไุดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยกรณียะบางอยาง เธออยูนอกสีมา มีความหวังวา   
จะไดจีวร จึงคิดอยางนีว้า จกัเขาไปยังท่ีซ่ึงมีหวังวาจะไดจีวรนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไม   
กลับละ จึงเขาไปยังท่ีซ่ึงมีหวังจะไดจวีรนัน้ เธอส้ินหวังวาจะไดจวีรนัน้ การเดาะกฐินของภิกษุ   
นั้น กําหนดดวยส้ินหวัง.    
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        [๑๒๐] ภกิษุไดกรานกฐนิแลว หลีกไปดวยกรณยีะบางอยาง คิดวาจกัไมกลับมา   
เธออยูนอกสีมา มีความหวังวาจะไดจีวร จึงเขาไปยังท่ีซ่ึงมีหวังวาจะไดจวีรนั้น ไดไมสมหวัง   
ไมไดตามหวัง เธอคิดอยางน้ีวา จักใหทําจีวรนี้ ณ ภายนอกสีมาน้ีแหละ แลวใหทําจวีรนั้นเสร็จ   
การเดาะกฐินของภิกษนุั้น กําหนดดวยทําจีวรเสร็จ   
        ภิกษไุดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยกรณียะบางอยาง คิดวาจกัไมกลับมา เธออยูนอก   
สีมา มีความหวังวาจะไดจวีร จึงเขาไปยังท่ีซ่ึงมีหวังวาจงไดจวีรนั้น ไดไมสมหวัง ไมไดตามหวัง   
เธอคิดอยางนีว้า จักไมใหทําจีวรนี้ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กาํหนดดวยตกลงใจ   
        ภิกษไุดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยกรณียะบางอยาง คิดวาจกัไมกลับมา เธออยูนอก   
สีมา มีความหวังวาจะไดจวีร จึงเขาไปยังท่ีซ่ึงมีหวังวาจะไดจวีรนั้น ไดไมสมหวัง ไมไดตามหวัง   
เธอคิดอยางนีว้า จักใหทําจีวรนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ แลวใหทําจวีรนั้น จวีรของเธอท่ีทํา   
อยูนั้นไดเสียหรือหาย การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กาํหนดดวยผาเสียหาย.   
        ภิกษไุดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยกรณียะบางอยาง คิดวาจกัไมกลับ เธออยูนอกสีมา   
มีความหวังวาจะไดจีวร จึงคิดอยางนีว้า จกัเขาไปยังท่ีซ่ึงมีหวังวาจะไดจีวรนี้ ณ ภายนอกสีมา   
นี้แหละ แลวเขาไปยังท่ีซ่ึงมีหวังวาจะไดจวีรนั้น เธอส้ินหวังวาจะไดจวีรนั้น การเดาะกฐินของ   
ภิกษนุั้น กําหนดดวยส้ินหวงั.   
        [๑๒๑] ภกิษุไดกรานกฐนิแลว หลีกไปดวยกรณยีะบางอยางโดยไมตั้งใจคือ เธอไมได   
คิดวาจกักลับมา และไมไดคิดวาจกัไมกลับมา เธออยูนอกสีมา มีความหวังวาจะไดจีวร จึง   
เขาไปยังท่ีซ่ึงมีหวังวาจะไดจีวรนั้น ไดไมสมหวัง ไมไดตามหวัง เธอคิดอยางน้ีวาจกัใหทําจวีรนี้   
ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไมกลับจึงใหทําจีวรนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนด   
ดวยทําจีวรเสร็จ   
        ภิกษไุดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยกรณียะบางอยาง โดยไมตั้งใจ คือ เธอไมไดคิดวา   
จักกลับมา และไมไดคิดวาจกัไมกลับมา เธออยูนอกสีมา มีความหวังวาจะไดจีวร จึงเขาไป   
ยังท่ีซ่ึงมีหวังวาจะไดจีวรนั้น ไดไมสมหวัง ไมไดตามหวัง เธอคิดอยางน้ีวาจักไมใหทําจีวรนี้   
จักไมกลับละ การเดาะกฐินของภิกษนุั้น กําหนดดวยตกลงใจ    
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        ภิกษไุดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยกรณียะบางอยาง โดยไมตั้งใจ คือเธอไมไดคิดวา   
จักกลับ และไมไดคิดวาจักไมกลับมา เธออยูนอกสีมา มีความหวังวาจะไดจวีร จึงเขาไปยังท่ี   
ซ่ึงมีหวังวาจะไดจวีรนั้น ไดไมสมหวัง ไมไดตามหวัง เธอคิดอยางน้ีวา จักใหทําจวีรนี ้  
ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไมกลับ แลวใหทําจีวรนั้น จวีรของเธอท่ีทําอยูนั้นไดเสียหรือหาย   
การเดาะกฐินของภิกษนุั้น กําหนดดวยผาเสียหาย.   
        ภิกษไุดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยกรณียะบางอยาง โดยไมตั้งใจ คือ เธอไมไดคิดวา   
จักกลับมา และไมไดคิดวาจกัไมกลับมา เธออยูนอกสีมา มีความหวังวาจะไดจีวร จึงคิดอยางนีว้า   
จักเขาไปยังท่ีซ่ึงมีหวังวาจะไดจวีรนี้ ณ ภายนอกสีมานีแ้หละ จักไมกลับละ แลวเขาไปยังท่ีซ่ึงมี   
หวังวาจะไดจวีรนั้น เธอส้ินหวังท่ีจะไดจวีรนั้น การเดาะกฐินของภกิษนุั้น กําหนดดวยส้ินหวัง.   
                                กรณียะ ๑๒ หมวด จบ.   
                                ______________   
                                หวังไดสวนจวีร ๙ วิธี   
        [๑๒๒] ๑. ภิกษุไดกรานกฐินแลว ประสงคจะไปสูทิศ จึงหลีกไป แตยังหวังได   
สวนจวีร เธอไปสูทิศแลว ภิกษุท้ังหลายถามวา อาวุโส คุณจําพรรษาท่ีไหน และสวนจวีร   
ของคุณอยูท่ีไหน เธอตอบอยางนีว้า ผมจําพรรษาในอาวาสโนน และสวนจวีรของผมก็อยูท่ี   
อาวาสนั้น ภิกษุเหลานั้นกลาวอยางนีว้า อาวุโส คุณจงไปนําจีวรนัน้มา พวกผมจกัทําจีวรให   
คุณ ณ ท่ีนี้ เธอกลับไปสูอาวาสนั้น แลวถามภิกษุท้ังหลายวา อาวุโส สวนจีวรของผมอยูท่ีไหน   
ภิกษเุหลานั้นตอบ อยางนี้วา อาวุโส นี้สวนจีวรของคุณๆ จักไปไหน เธอตอบอยางนี้วา   
ผมจักไปสูอาวาสช่ือโนน ภิกษุท้ังหลายในอาวาสนั้นจกัทําจีวรใหผม ภิกษเุหลานั้นกลาวอยางนี้วา   
ไมควร อาวุโส คุณอยาไปเลย พวกผมจกัชวยทําจีวรใหคุณ ณ ท่ีนี้ เธอคิดอยางนี้วา จักให   
ทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไมกลับ แลวใหทําจีวรนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุ   
นั้น กําหนดดวยทําจวีรเสร็จ    
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        ๒. ภิกษุไดกรานกฐินแลว ประสงคจะไปสูทิศ จึงหลีกไป .... การเดาะกฐินของภกิษุนั้น   
กําหนดดวยตกลงใจ   
        ๓. ภิกษไุดกรานกฐินแลว ประสงคจะไปสูทิศ จึงหลีกไป .... การเดาะกฐินของภกิษุนั้น   
กําหนดดวยผาเสียหาย.   
        [๑๒๓] ๔. ภิกษุไดกรานกฐินแลว ประสงคจะไปสูทิศ จึงหลีกไป แตยังหวังได   
สวนจวีร เธอนั้นไปสูทิศแลว ภกิษุท้ังหลายถามวา อาวุโส คุณจําพรรษาท่ีไหน และสวนจวีร   
ของคุณอยูท่ีไหน เธอตอบอยางนีว้า ผมจําพรรษาในอาวาสโนน และสวนจวีรของผมก็อยูท่ี   
อาวาสนั้น ภิกษุเหลานั้นกลาวอยางนีว้า อาวุโส คุณจงไปนําจีวรนัน้มา พวกผมจกัทําจีวรใหคุณ   
ณ ที่นี้ เธอกลับไปสูอาวาสนั้นแลว ถามภกิษุท้ังหลายวา อาวุโส สวนจวีรของผมอยูท่ีไหน   
ภิกษเุหลานั้น ตอบอยางนี้วา อาวุโส นี้สวนจีวรของคุณ เธอถือจีวรนั้นไปสูอาวาสแหงนั้น   
ภิกษุท้ังหลายในระหวางทางถามเธอวา อาวุโส คุณจักไปไหน เธอตอบอยางนี้วา ผมจักไปสู   
อาวาสชื่อโนน ภิกษุท้ังหลายในอาวาสนัน้ จักทําจวีรใหผม ภิกษเุหลานัน้กลาวอยางนีว้า   
ไมควรอาวุโส อยาไปเลย พวกผมจักทําจวีรใหคุณ ณ ท่ีนี้ เธอคิดอยางน้ีวา จักใหทําจวีรนี้   
ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไมกลับ แลวใหทําจีวรนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนัน้   
กําหนดดวยทําจีวรเสร็จ   
        ๕. ภิกษุไดกรานกฐินแลว ประสงคจะไปสูทิศ จึงหลีกไป แตยังหวังไดสวนจวีร   
เธอนั้นไปสูทิศแลว ภกิษุท้ังหลายถามวา อาวุโส คุณจําพรรษาท่ีไหน และสวนจวีรของคุณ   
อยูท่ีไหน เธอตอบอยางนี้วา ผมจําพรรษาในอาวาสโนน และสวนจีวรของผมก็อยูท่ีอาวาสนั้น   
ภิกษเุหลานั้นกลาวอยางนี้วา อาวุโส คุณจงไปนําจวีรนั้นมา พวกผมจกัทําจีวรใหคุณ ณ ท่ีนี้   
เธอกลับไปสูอาวาสนั้นแลว ถามภิกษุท้ังหลายวา อาวุโส สวนจวีรของผมอยูท่ีไหน ภกิษุเหลานั้น   
ตอบอยางนี้วา อาวุโส นี้สวนจีวรของคุณ เธอถือจีวรนั้นไปสูอาวาสแหงนั้น ภกิษุท้ังหลาย   
ในระหวางทางถามเธอวา อาวุโส คุณจักไปไหน เธอตอบอยางนี้วา ผมจักไปสูอาวาสช่ือโนน   
ภิกษุท้ังหลายในอาวาสนั้นจกัทําจีวรใหผม ภิกษเุหลานั้นกลาวอยางนี้วา ไมควรอาวุโส อยาไปเลย   
พวกผมจกัทําจีวรใหคุณ ณ ท่ีนี้ เธอคิดอยางนี้วาจกัไมใหทําจีวรนี้ จกัไมกลับ การเดาะกฐินของ   
ภิกษนุั้น กําหนดดวยตกลงใจ   
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        ๖. ภิกษไุดกรานกฐินแลว ประสงคจะไปสูทิศ จึงหลีกไป แตยังหวังไดสวนจวีร   
เธอนั้นไปสูทิศแลว ภกิษุท้ังหลายถามวา อาวุโส คุณจําพรรษาท่ีไหน และสวนจวีรของคุณ   
อยูท่ีไหน เธอตอบอยางนี้วา ผมจําพรรษาในอาวาสโนน และสวนจีวรของผมก็อยูท่ีอาวาสนั้น   
ภิกษเุหลานั้นกลาวอยางนี้วา อาวุโส คุณจงไปนําจวีรนั้นมา พวกผมจกัทําจีวรใหคุณ ณ ท่ีนี้   
เธอกลับไปสูอาวาสนั้นแลว ถามภิกษุท้ังหลายวา อาวุโส สวนจวีรของผมอยูท่ีไหน ภกิษุเหลานั้น   
ตอบอยางนี้วา อาวุโส นี้สวนจีวรของคุณ เธอถือจีวรนั้นไปสูอาวาสแหงนั้น ภกิษุท้ังหลาย   
ในระหวางทางถามเธอน้ันวา อาวุโส คุณจกัไปไหน เธอตอบอยางนี้วา ผมจักไปสูอาวาสชื่อโนน   
ภิกษุท้ังหลายในอาวาสนั้นจกัทําจีวรใหผม ภิกษเุหลานั้น กลาวอยางนี้วา ไมควร อาวโุส   
อยาไปเลย พวกผมจักทําจวีรใหคุณ ณ ท่ีนี้ เธอคิดอยางน้ีวา จักใหทําจวีรนี้ ณ ภายนอกสีมา   
นี้แหละ จักไปกลับ แลวใหทําจีวรนั้น จีวรของเธอท่ีทําอยูนั้น ไดเสียหรือหาย การเดาะกฐิน   
ของภิกษนุั้น กําหนดดวยผาเสียหาย.   
        [๑๒๔] ๗. ภิกษไุดกรานกฐินแลว ประสงคจะไปสูทิศจึงหลีกไป แตยังหวังจะไดจีวร   
เธอนั้นไปสูทิศแลว ภกิษุท้ังหลายถามวา อาวุโส คุณจําพรรษาท่ีไหน และสวนจวีรของคุณ   
อยูท่ีไหน เธอตอบอยางนี้วา ผมจําพรรษาในอาวาสโนน และสวนจีวรของผมก็อยูท่ีอาวาสนั้น   
ภิกษเุหลานั้นกลาวอยางนี้วา อาวุโส คุณจงไปนําจวีรนั้นมา พวกผมจกัทําจีวรใหคุณ ณ ท่ีนี้   
เธอกลับไปสูอาวาสนั้นแลว ถามภิกษุท้ังหลายวา อาวุโส สวนจวีรของผมอยูท่ีไหน ภกิษุเหลานั้น   
ตอบอยางนี้วา นี้สวนจวีรของคุณ เธอถือจีวรนั้นมาสูอาวาสนั้น เม่ือเธอมาถึงอาวาสนั้นแลว   
ไดคิดอยางนี้วา จักใหทําจวีรนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จกัไมกลับละ เธอใหทําจีวรนัน้เสร็จ   
การเดาะกฐินของภิกษนุั้น กําหนดดวยทําจีวรเสร็จ.   
        ๘. ภิกษไุดกรานกฐินแลว ประสงคจะไปสูทิศ เธอคิดอยางน้ีวา จกัไมให   
ทําจีวรผืนนี้ จกัไมกลับละ การเดาะกฐินของภิกษนุั้น กําหนดดวยตกลงใจ   
        ๙. ภิกษุไดกรานกฐินแลว ประสงคจะไปสูทิศจึงหลีกไป .... เธอคิดอยางน้ีวา จกัให   
ทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไมกลับละ เธอใหทําจีวรผืนนัน้เสร็จ จีวรของเธอ   
ท่ีทําอยูนั้นไดเสียหรือหาย การเดาะกฐินของภิกษนุั้น กําหนดดวยผาเสียหาย.   
                        หวังไดสวนจวีร ๙ วิธี จบ.   
                                _________________    
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                        ผาสุวิหาร คือ อยูตามสบาย ๕ ขอ   
        [๑๒๕] ๑. ภิกษไุดกรานกฐินแลว ตองการจะอยูตามสบาย จึงถือจวีรหลีกไปดวย   
ตั้งใจวา จักไปสูอาวาสชื่อโนน ถาในอาวาสนั้น ความสบายจักมีแกเรา เราจักอยู ถาความ   
สบายไมมีแกเรา เราจักไปสูอาวาสชื่อโนน ถาในอาวาสนัน้ ความสบายจักมีแกเรา เราจักอยู   
ถาความสบายไมมีแกเรา เราจักไปสูอาวาสชื่อโนน ถาในอาวาสน้ัน ความสบายจักมีแกเรา   
เราจักอยู ถาความสบายไมมีแกเรา เราจกักลับ เธออยูนอกสีมา เกิดความคิดอยางนีว้า   
จักใหทําจวีรผืนนี้ ณ ท่ีนี้แหละ จักไมกลับละ เธอใหทําจวีรผืนนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษนุั้น   
กําหนดดวยทําจีวรเสร็จ.   
        ๒. ภิกษุไดกรานกฐินแลว ตองการจะอยูตามสบาย จึงถือจีวรหลีกไปดวยต้ังใจวา   
จักไปสูอาวาสชื่อโนน ถาในอาวาสน้ัน ความสบายจักมีแกเรา เราจักอยู ถาความสบายไมมี   
แกเรา เราจกัไปสูอาวาสชื่อโนน ถาในอาวาสนั้น ความสบายจักมีแกเรา เราจักอยู ถาความ   
สบายไมมีแกเรา เราจักไปสูอาวาสชื่อโนน ถาในอาวาสนัน้ ความสบายจักมีแกเรา เราจักอยู   
ถาความสบายไมมีแกเรา เราจักกลับ เธออยูนอกสีมาเกิดความคิดอยางนีว้า จักไมใหทําจีวรผืนนี้   
จักไมกลับละ การเดาะกฐินของภิกษนุั้นกาํหนดดวยตกลงใจ.   
        ๓. ภิกษไุดกรานกฐินแลว ตองการจะอยูตามสบาย จึงถือจีวรหลีกไป ดวยต้ังใจวา   
จักไปสูอาวาสชื่อโนน ถาในอาวาสน้ัน ความสบายจักมีแกเรา เราจักอยู ถาความสบาย   
ไมมีแกเรา เราจักไปสูอาวาสชื่อโนน ถาในอาวาสน้ัน ความสบายจักมีแกเรา เราจักอยู   
ถาความสบายไมมีแกเรา เราจักไปสูอาวาสชื่อโนน ถาในอาวาสน้ัน ความสบายจักมีแกเรา   
เราจักอยู ถาความสบายไมมีแกเรา เราจกักลับ เธออยูนอกสีมาเกิดความคิดอยางนีว้า จักให   
ทําจีวรผืนนี้ ณ ท่ีนี้แหละ จักไมกลับละ เธอใหทําจวีรผืนนั้นเสร็จ จวีรของเธอท่ีทําอยูนั้น   
ไดเสียหรือหาย การเดาะกฐินของภิกษุนั้นกําหนดดวยผาเสียหรือหาย.    
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        ๔. ภิกษุไดกรานกฐินแลว ตองการจะอยูตามสบาย จึงถือจีวรหลีกไป ดวยต้ังใจวา   
จักไปสูอาวาสชื่อโนน ถาในอาวาสน้ัน ความสบายจักมีแกเรา เราจักอยู ถาความสบาย   
ไมมีแกเรา เราจักไปสูอาวาสชื่อโนน ถาในอาวาสน้ัน ความสบายจักมีแกเรา เราจักอยู   
ถาความสบายไมมีแกเรา เราจักไปสูอาวาสชื่อโนน ในอาวาสนั้น ความสบายจักมีแกเรา   
เราจักอยู ถาความสบายไมมีแกเรา เราจกักลับ เธออยูนอกสีมา ใหทําจวีรผืนนั้น คร้ันทําจีวร   
เสร็จแลว คิดวาจักกลับ จกักลับ จนลวงคราวกฐินเดาะ ณ ภายนอกสีมา การเดาะกฐินของ   
ภิกษนุั้น กําหนดดวยลวงเขต.   
        ๕. ภิกษุไดกรานกฐินแลว ตองการจะอยูตามสบาย จึงถือจีวรหลีกไป ดวยต้ังใจวา   
จะไปสูอาวาสชื่อโนน ถาในอาวาสน้ัน ความสบายจักมีแกเรา เราจักอยู ถาความสบาย   
ไมมีแกเรา เราจักไปสูอาวาสชื่อโนน ถาในอาวาสน้ัน ความสบายจักมีแกเรา เราจักอยู   
ถาความสบายไมมีแกเรา เราจักไปสูอาวาสชื่อโนน ถาในอาวาสน้ัน ความสบายจักมีแกเรา   
เราจักอยู ถาความสบายไมมีแกเรา เราจกักลับ เธออยูนอกสีมา ใหทําจวีรผืนนั้น คร้ันทํา   
เสร็จแลว คิดวาจักกลับ จกักลับ กลับมาทันกฐินเดาะ การเดาะกฐินของภิกษนุั้น พรอมกับ   
ภิกษุท้ังหลาย.   
                        ผาสุวิหาร คือ อยูตามสบาย ๕ ขอ จบ.   
                                _________________    
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                                ปลิโพธและส้ินปลิโพธ   
        [๑๒๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กฐนิมีปลิโพธ ๒ และส้ินปลิโพธ ๒   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อยางไรเลา กฐินมีปลิโพธ ๒ คือ อาวาสปลิโพธ ๑ จีวรปลิโพธ ๑   
                                        ปลิโพธ ๒   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ก็อาวาสปลิโพธเปนอยางไร   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษใุนธรรมวินยันี้ ยังอยูในอาวาสนั้น หรือหลีกไป ผูกใจอยูวา   
จักกลับมา อยางนี้แลช่ือวาอาวาสปลิโพธ   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ก็จวีรปลิโพธเปนอยางไร   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษใุนธรรมวินยันี้ ยังไมไดทําจีวร หรือทําคางไวกด็ี ยังไมส้ิน   
ความหวังวาจะไดจวีรกด็ี อยางนี้แลช่ือวาจีวรปลิโพธ   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กฐนิมีปลิโพธ ๒ อยางนี้แล.   
                                ส้ินปลิโพธ ๒   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อยางไรเลา กฐินส้ินปลิโพธ ๒ คือ ส้ินอาวาสปลิโพธ ๑ ส้ินจีวร   
ปลิโพธ ๑   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ก็ส้ินอาวาสปลิโพธอยางไร   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษใุนธรรมวินยันี้ หลีกไปจากอาวาสนั้น ดวยสละใจ วางใจ   
ปลอยใจ ทอดธุระวาจักไมกลับมา อยางนีแ้ล ช่ือวาส้ินอาวาสปลิโพธ   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ก็ส้ินจีวรปลิโพธเปนอยางไร   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษใุนธรรมวินยันี้ ทําจีวรเสร็จแลวก็ดี ทําเสียก็ดี ทําหายเสียก็ดี   
ทําไฟไหมเสียก็ดี ส้ินความหวังวาจะไดจวีรก็ดี อยางนี้แล ช่ือวาส้ินจวีรปลิโพธ   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กฐนิส้ินปลิโพธมี ๒ อยางนีแ้ล.   
                                กฐินขันธกะ ท่ี ๗ จบ.   
                ในขันธกะนี้มี ๑๒ เร่ือง และเปยยาลมุข ๑๑๘.   
                                ________________    
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                                หัวขอประจําขันธกะ   
        [๑๒๗] ๑. ภิกษุชาวปาไฐยรัฐ ๓๐ รูป จําพรรษาอยูในเมืองสาเกต รัญจวนใจ ออก   
พรรษาแลวมีจวีรเปยกปอนมาเฝาพระพุทธชินเจา ๒. ตอไปนี้เปนเร่ืองกฐิน คือไดอานิสงส   
กฐิน ๕ คือ ก. เท่ียวไปไหนไมตองบอกลา ข. เท่ียวไปไมตองถือไตรจีวรครบสํารับ ค. ฉัน   
คณะโภชนได ง. เก็บอดิเรกจวีรไวไดตามปรารถนา จ. จีวรลาภอันเกิดในท่ีนั้น เปนของภิกษุ   
ผูไดกรานกฐนิแลว ๓. ญัตติทุติยกรรมวาจา ๔. อยางนีก้ฐินเปนอันกราน อยางนี้ไมเปน   
อันกราน คือ กฐินกรานดวยอาการเพียงขีดรอย ซัก กะ ตดั เนา เย็บ ดน ทําลูกดุม   
ทํารังดุม ประกอบผาอนุวาต ประกอบผาอนุวาตดานหนา ดามผา ยอม ทํานิมิต พูดเลียบเคียง   
ผาท่ียืมเขามา เก็บไวคางคืน เปนนิสสัคคียะ ไมไดทํากัปปะพินทุ นอกจากไตรจวีร นอกจาก   
จีวรมีขันธ ๕ หรือเกินกวา ซ่ึงตัดดีแลวทําใหเปนจีวรมีมณฑลนอกจากบุคคลกราน กรานโดย   
ไมชอบ ภิกษุอยูนอกสีมาอนโุมทนากฐินอยางนี้ พระพุทธเจาทรงแสดงวาไมเปนอันกราน   
๕. กฐินกรานดวยผาใหม ผาเทียมใหม ผาเกา ผาบังสุกุล ผาตกตามราน ผาท่ีไมไดทํานมิิต   
ผาท่ีไมไดพูดเลียบเคียงไดมา ไมใชผาท่ียืมเขามา ไมใชผาท่ีทําคางคืน ไมใชเปนผานิสสัคคียะ   
ผาท่ีทํากัปปะพินทุแลว ผาไตรจีวร ผามีขันธ ๕ หรือเกนิกวา ซ่ึงตัดดแีลว ทําใหเปนจีวรมี   
มณฑลเสร็จในวันนั้น บุคคลกราน กรานโดยชอบ ภกิษอุยูในสีมาอนโุมทนา อยางนี้ช่ือวา   
กรานกฐิน ๖. มาติกาเพื่อเดาะกฐิน ๘ ขอ คือ ๑. กําหนดดวยหลีกไป ๒. กําหนด   
ดวยทําจีวรเสร็จ ๓. กําหนดดวยตกลงใจ ๔. กําหนดดวยผาเสียหาย ๕. กาํหนดดวย   
ไดยินขาว ๖. กําหนดดวยส้ินหวัง ๗. กําหนดดวยลวงเขต ๘. กําหนดดวยเดาะ   
พรอมกัน ๙. อาทายสัตตกะ ๗ วิธี คือ ๑. ถือจีวรท่ีทําเสร็จแลวไปคิดวาจักไมกลับ การ   
เดาะกฐินของภิกษนุั้นกําหนดดวยหลีกไป ๒. ถือจีวรไปนอกสีมา คิดวาจักทํา ณ ท่ีนี้ จักไม   
กลับละ การเดาะกฐินของภิกษุนั้นกําหนดดวยทําจวีรเสร็จ ๓. ถือจีวรไปนอกสีมา คิดวา   
จักไมใหทํา จกัไมกลับ การเดาะกฐินของภกิษุนั้นกําหนดดวยตกลงใจ ๔. ถือจีวรไปนอกสีมา   
คิดวาจกัใหทําจีวร ณ ท่ีนี้ จักไมกลับละ กําลังทํา จีวรเสียหาย การเดาะกฐินของภกิษนุั้น   
กําหนดดวยผาเสียหาย ๕. ถือจีวรไป คิดวาจักกลับ ใหทําจีวรนอกสีมา คร้ันทําจีวรเสร็จแลว   
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ไดยินขาววา ในอาวาสนั้น กฐินเดาะแลว การเดาะกฐินของภิกษนุั้นกําหนดดวยไดยนิขาว   
๖. ถือจีวรไปคิดวาจกักลับ ใหทําจีวรนอกสีมา คร้ันทําจีวรเสร็จแลวโอเออยูนอกสีมาจนกฐินเดาะ   
การเดาะกฐินของภิกษนุั้น กําหนดดวยลวงเขต ๗. ถือจวีรไป คิดวาจกักลับ ใหทําจวีร ณ   
ภายนอกสีมา คร้ันทําจีวรเสร็จแลว คิดวาจกักลับ จักกลับ กลับทันกฐินเดาะ การเดาะกฐิน   
ของภิกษนุั้นพรอมกับภิกษุท้ังหลาย ๘. สมาทายสัตตกะมี ๗ วิธี ๙. อาทายฉักกะ และ   
สมาทายฉักกะ คือ ถือจีวรท่ีทําคางไวไปอยางละ ๖ วิธี ไมมีการเดาะกําหนดดวยหลีกไป   
๑๐. อาทายภาณวาร กลาวถึงภิกษุถือจวีรไปนอกสีมา คิดวาจักใหทําจีวร มี ๓ มาติกา คือ   
๑. กําหนดดวยทําจีวรเสร็จ ๒. กําหนดดวยตกลงใจ ๓. กําหนดดวยผาเสียหาย กลาวถึง   
ภิกษุถือผาหลีกไป คิดวาจักไมกลับไปนอกสีมา แลวคิดวาจักทํา มี ๓ มาติกา คือ ๑. กําหนด   
ดวยทําจีวรเสร็จ ๒. กําหนดดวยตกลงใจ ๓. กําหนดดวยผาเสียหาย กลาวถึงภิกษุถือจีวร   
หลีกไป ดวยไมไดตั้งใจ ภายหลังเธอคิดวาจักไมกลับ มี ๓ นัย กลาวถึงภิกษุถือจวีรไป คิดวา   
จักกลับ อยูนอกสีมา คิดวาจกัทําจีวร จักไมกลับ ใหทําจวีรเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น   
กําหนดดวยทําจีวรเสร็จ ดวยตกลงใจ ดวยผาเสียหาย ดวยไดยินขาว ดวยลวงเขต ดวยเดาะ   
พรอมกับภิกษท้ัุงหลาย รวมเปน ๑๕ ภกิษนุําจีวรหลีกไปและนําจวีรท่ีทําคางไวหลีกไปอีก ๔ วาระ   
ก็เหมือนกัน รวมทั้งหมด ๑๕ วิธี หลีกไปดวยส้ินหวัง ดวยหวังวาจะได หลีกไปดวยกรณียะ   
บางอยาง ท้ังสามอยางนั้นนักปราชญพึงทราบโดยนยัอยางละ ๑๒ วิธี ๑๑. หวังไดสวนจีวร   
ผาสุวิหาร คือ อยูตามสบาย ๕ ขอ ๑๒. กฐนิมีปลิโพธและส้ินปลิโพธ นักปราชญพึงแตง   
หัวขอตามเคาความเทอญ.   
                                หัวขอประจําขันธกะ จบ.   
                                ____________________    
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                                        จีวรขันธกะ   
                        เร่ืองคนมีทรัพย ชาวพระนครราชคฤห   
        [๑๒๘] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวนั อันเปน   
สถานท่ีพระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห คร้ังนั้นพระนครเวสาลี เปนบุรีม่ังค่ัง   
กวางขวาง มีคนมาก มีคนคับค่ัง และมีอาหารหาไดงาย มีปราสาท ๗,๗๐๗ หลัง มีเรือนยอด   
๗,๗๐๗ หลัง มีสวนดอกไม ๗,๗๐๗ แหง มีสระโบกขรณี ๗,๗๐๗ สระ และมีหญิงงามเมือง   
ช่ืออัมพปาลีเปนสตรีทรงโฉมสคราญตานาเสนหา ประกอบดวยผิวพรรณเฉิดฉายยิ่ง ชํานาญ   
ในการฟอนรํา ขับรอง และประโคมดนตรี คนท้ังหลายท่ีมีความประสงคตองการพาตัวไปรวม   
อภิรมยดวย ราคาตัวคืนละ ๕๐ กษาปณ พระนครเวสาลีงามเพริศพร้ิงยิ่งกวาประมาณ เพราะ   
นางอัมพปาลีหญิงงามเมืองนั้น คร้ังนั้น พวกคนมีทรัพยคณะหนึ่ง ชาวพระนครราชคฤห   
ไดเดินทางไปพระนครเวสาลีดวยกรณยีะบางอยาง และไดเหน็พระนครเวสาลีม่ังค่ังกวางขวาง   
มีคนมาก มีคนคับค่ัง และมีอาหารหาไดงาย มีปราสาท ๗,๗๐๗ หลัง มีเรือนยอด ๗,๗๐๗ หลัง   
มีสวนดอกไม ๗,๗๐๗ แหง มีสระโบกขรณี ๗,๗๐๗ สระ และมีนางอัมพปาลีหญิงงามเมือง   
ผูทรงโฉมสคราญตานาเสนหา ประกอบดวยผิวพรรณเฉิดฉายยิ่ง ชํานาญในการฟอนรํา ขับรอง   
และประโคมดนตรี คนท้ังหลายที่มีความประสงคตองการตัวไปรวมอภิรมยดวย ราคาตัวคืนละ   
๕๐ กษาปณ และพระนครเวสาลี งามเพริศพร้ิงยิ่งกวาประมาณ เพราะนางอัมพปาลีหญิงงามเมือง   
นั้น คร้ันพวกเขาเสร็จกรณียะนั้นในพระนครเวสาลีแลว กลับมาพระนครราชคฤหตามเดิม   
เขาเฝาพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช คร้ันแลวไดกราบทูลคํานี้แดทาวเธอวา ขอเดชะฯ   
พระนครเวสาลี เปนบุรีท่ีม่ังค่ัง กวางขวาง มีคนมาก มีคนคับค่ัง และมีอาหารหาไดงาย   
มีปราสาท ๗,๗๐๗ หลัง มีเรือนยอด ๗,๗๐๗ หลัง มีสวนดอกไม ๗,๗๐๗ แหง มีสระโบกขรณี   
๗,๗๐๗ สระ และมีนางอัมพปาลีหญิงงามเมืองผูทรงโฉมสคราญตานาเสนหา ประกอบดวย   
ผิวพรรณเฉิดฉายยิ่ง ชํานาญในการฟอนรํา ขับรองและประโคมดนตรี คนท้ังหลายท่ีมีความ   
ประสงคตองการพาตัวไปรวมอภิรมยดวยราคาตัวคืนละ ๕๐ กษาปณ และพระนครเวสาลีงาม   
เพริศพร้ิงยิ่งกวาประมาณ เพราะนางอัมพปาลีหญิงงามเมืองนั้น ขอเดชะฯ แมชาวเราจะต้ัง   
หญิงงามเมืองข้ึนบาง ก็จะเปนการดี.    
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        พระราชารับส่ังวา พนาย ถาเชนนั้น พวกทานจงเสาะหากุมารีผูมีลักษณะงามเชนนั้น   
ท่ีควรจะคัดเลือกใหเปนหญิงงามเมือง.   
                                กําเนิดชีวกโกมารภัจจ   
        ก็สมัยนัน้ ในพระนครราชคฤห มีกุมารีช่ือสาลวดีเปนสตรีทรงโฉมสคราญตานาเสนหา   
ประกอบดวยผิวพรรณเฉิดฉายยิ่ง จึงพวกคนมีทรัพยชาวพระนครราชคฤห ไดคัดเลือกกมุารีสาลวดี   
เปนหญิงงามเมือง คร้ันนางกุมารีสาลวดี ไดรับเลือกเปนหญิงงามเมืองแลว ไมชานานเทาไรนัก   
ก็ไดเปนผูชํานาญในการฟอนรํา ขับรอง บรรเลงเคร่ืองดนตรี มีคนท่ีมีความประสงคตองการตัว   
ไปรวมอภิรมย ราคาตัวคืนละ ๑๐๐ กษาปณ คร้ันมิชามินาน นางสาลวดีหญิงงามเมืองก็ตั้งครรภ   
จึงนางมีความคิดเห็นวา ธรรมดาสตรีมีครรภไมเปนท่ีพอใจของพวกบุรุษ ถาใครๆ ทราบวาเรา   
มีครรภ ลาภผลของเราจักเส่ือมหมด ถากระไร เราควรแจงใหเขาทราบวาเปนไข ตอมานางได   
ส่ังคนเฝาประตูไววา นายประตูจา โปรดอยาใหชายใดๆ เขามา และผูใดถามหาดิฉัน จงบอก   
ใหเขาทราบวาเปนไขนะ   
        คนเฝาประตูนั้นรับคํานางสาลวดีหญิงงามเมืองวา จะปฏิบัติตามคําส่ังเชนนั้น หลังจากนั้น   
อาศัยความแกแหงครรภนัน้ นางไดคลอดบุตรเปนชาย และส่ังกําชับทาสีวา แมสาวใช   
จงวางทารกนีล้งบนกระดงเกาๆ แลวนําออกไปท้ิงท่ีกองหยากเยื่อ   
        ทาสีนั้นรับคํานางวา ทําเชนนั้นได เจาคะ ดังนี้ แลววางทารกน้ันลงบนกระดงเกาๆ   
นําออกไปท้ิงไว ณ กองหยากเยื่อ   
        ก็คร้ังนั้นเปนเวลาเชา เจาชายอภยั กําลังเสด็จเขาสูพระราชวัง ไดทอดพระเนตร   
เห็นทารกนั้นอันฝูงกาหอมลอมอยู คร้ันแลวไดถามมหาดเล็กวา พนายนั่นอะไรฝูงการุมกันตอม   
        ม. ทารก พะยะคะ   
        อ. ยังเปนอยูหรือ พนาย   
        ม. ยังเปนอยู พะยะคะ   
        อ. พนาย ถาเชนนั้น จงนําทารกน้ันไปท่ีวังของเรา ใหนางนมเล้ียงไว   
        คนเหลานั้นรับสนองพระบัญชาวา อยางนั้น พะยะคะ แลวนําทารกน้ันไปวังเจาชายอภยั   
มอบแกนางนมวา โปรดเล้ียงไวดวย อาศัยคําวา ยังเปนอยู เขาจึงขนานนามทารกนั้นวา ชีวก   
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ชีวกนัน้ อันเจาชายรับส่ังใหเล้ียงไว เขาจึงไดตั้งนามสกุลวา โกมารภจัจ ตอมาไมนานนัก   
ชีวกโกมารภัจจก็รูเดยีงสา จงึเขาเฝาเจาชายอภยั คร้ันแลวไดทูลคํานีแ้ดเจาชายอภยัวา ใครเปน   
มารดาของเกลากระหมอม ใครเปนบิดาของเกลากระหมอม พะยะคะ   
        เจาชายรับส่ังวา พอชีวก แมถึงตัวเราก็ไมรูจักมารดาของเจา ก็แตวาเราเปนบิดาของเจา   
เพราะเราไดใหเล้ียงเจาไว.   
        จึงชีวกโกมารภัจจมีความคิดเห็นวา ราชสกุลเหลานี้แล คนท่ีไมมีศิลปะ จะเขาพึ่ง   
พระบารมี ทําไมไดงาย ถากระไร เราควรเรียนวิชาแพทยไว.   
                                เรียนศิลปะทางแพทย   
        [๑๒๙] กโ็ดยสมัยนัน้แล นายแพทยทิศาปาโมกขตั้งสํานักอยู ณ เมืองตักกสิลา   
จึงชีวกโกมารภัจจ ไมทูลลาเจาชายอภยั ลอบเดินทางไปเมืองตักกสิลา เดินรอนแรมไปโดยลําดับ   
ถึงเมืองตักกสิลา แลวเขาไปหานายแพทยผูนั้น คร้ันแลวไดกราบเรียนคํานี้แกนายแพทยวา   
ทานอาจารย กระผมประสงคจะศึกษาศิลปะ   
        นายแพทยส่ังวา พอชีวก ถาเชนนั้น จงึศึกษาเถิด.   
        คร้ังนั้นชีวกโกมารภัจจ เรียนวิชาไดมาก เรียนไดเร็ว เขาใจดีดวย และวิชาท่ีเรียน   
ไดแลวก็ไมลืม คร้ันลวงมาได ๗ ป ชีวกโกมารภัจจคิดวา ตัวเราเรียนวชิาไดมาก เรียนไดเร็ว   
เขาใจดีดวย ท้ังวิชาท่ีเรียนไดก็ไมลืม และเราเรียนมาได ๗ ปแลวยังไมสําเร็จศิลปะน้ี เม่ือไร   
จักสําเร็จสักที จึงเขาไปหานายแพทยผูนั้นแลวไดเรียนถามวา ทานอาจารย กระผมเรียนวิชาไดมาก   
เรียนไดเร็ว เขาใจดีดวย ท้ังวชิาท่ีเรียนไดแลวก็ไมลืม และกระผมไดเรียนมาเปนเวลา ๗ ป   
ก็ยังไมสําเร็จ เม่ือไรจักสําเร็จสักทีเลา ขอรับ.   
        นายแพทยตอบวา พอชีวก ถาเชนนั้นเธอจงถือเสียมเท่ียวไปรอบเมืองตักกสิลา   
ระยะทาง ๑ โยชน ตรวจดูส่ิงใดไมใชตัวยา จงขุดส่ิงนั้นมา   
        ชีวกโกมารภัจจรับคํานายแพทยวา เปนเชนนัน้ทานอาจารย ดังนัน้แลว ถือเสียมเดินไป   
รอบเมืองตักกสิลาระยะทาง ๑ โยชน มิไดเห็นส่ิงใดท่ีไมเปนตัวยาสักอยางหนึ่ง จึงเดนิทางกลับ   
เขาไปหานายแพทย และไดกราบเรียนคํานี้ตอนายแพทยวา ทานอาจารยกระผมเดนิไปรอบเมือง   
ตักกสิลาระยะทาง ๑ โยชนแลว มิไดเห็นส่ิงท่ีไมเปนยาสักอยางหนึ่ง    
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        นายแพทยบอกวา พอชีวก เธอศึกษาสําเร็จแลว เทานีก้็พอท่ีเธอจะครองชีพได แลว   
ไดใหเสบียงเดนิทางเล็กนอยแกชีวกโกมารภัจจ   
        ลําดับนั้น ชีวกโกมารภจัจถือเสบียงเล็กนอยนั้นแลว ไดเดินทางมุงไปพระนครราชคฤห   
คร้ันเดินทางไปเสบียงเพียงเล็กนอยนัน้ไดหมดลงท่ีเมืองสาเกต ในระหวางทาง จึงเกิดความ   
ปริวิตกวาหนทางเหลานี้แลกันดารอัตคัดน้ํา อัตคัดอาหาร คนไมมีเสบียงจะเดินไป ทําไมไดงาย   
จําเราจะตองหาเสบียง.   
                                ภาคปฏิบัติงานแพทย   
        [๑๓๐] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภรรยาเศรษฐีท่ีเมืองสาเกต เปนโรคปวดศีรษะอยู ๗ ป   
นายแพทยทิศาปาโมกขใหญๆ หลายคนมารักษา ก็ไมสามารถรักษาใหหาย ไดขนเงินไปเปน   
อันมาก จึงชีวกโกมารภัจจเขาไปสูเมืองสาเกต ถามคนท้ังหลายวา พนาย ใครเจ็บไขบาง ฉันจะ   
รักษา คนท้ังหลายพากันบอกวา ทานอาจารย ภรรยาเศรษฐีนั้นปวดศีรษะอยู ๗ ป เชิญไป   
รักษาภรรยาเศรษฐีเถิดทานอาจารย จึงชีวกโกมารภัจจเดนิทางไปบานเศรษฐีคหบดี คร้ันถึงแลว   
ไดส่ังคนเฝาประตูวา พอนาย ทานจงไปกราบเรียนภรรยาเศรษฐีวา คุณนายขอรับ หมอมาแลว   
เขามีความประสงคจะเยี่ยมคุณนาย   
        คนเฝาประตูรับคําชีวกโกมารภัจจวา เปนอยางนัน้ขอรับ อาจารย ดังนั้น แลวเขาไปหา   
ภรรยาเศรษฐี แลวไดกราบเรียนวา คุณนายขอรับ หมอมาแลว เขามีความประสงคจะเยี่ยม   
คุณนาย   
        ภรรยาเศรษฐีถามวา พอนายเฝาประตูจา หมอเปนคนเชนไร   
        พ. เปนหมอหนุมๆ ขอรับ   
        ภ. ไมละ พอนายเฝาประตู หมอหนุมๆ จักทําอะไรแกฉันได นายแพทยทิศาปาโมกข   
ใหญๆ หลายคนมารักษา กไ็มสามารถรักษาใหหาย ไดขนเงินไปเปนอันมาก   
        จึงนายประตูนั้น เดินออกมาหาชีวกโกมารภัจจ แลวไดเรียนวา ทานอาจารย ภรรยา   
เศรษฐีพูดอยางนี้วา ไมละ พอนายเฝาประตู หมอหนุมๆ จักทําอะไรแกฉันได นายแพทยทิศา   
ปาโมกขใหญๆ  หลายคนมารักษา ก็ไมสามารถรักษาใหหาย ไดขนเงินไปเปนอันมาก   
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        ชี. พอนายเฝาประตู ทานจงไปกราบเรียนภรรยาเศรษฐีวา คุณนายขอรับ คุณหมอส่ัง   
มาอยางนี้วา ขอคุณนายอยาเพิ่งใหอะไรๆ ตอเม่ือหายโรคแลว คุณนายประสงคจะใหส่ิงใด จึง   
คอยใหส่ิงนัน้เถิด   
        นายประตูรับคําชีวกโกมารภัจจวา เปนอยางนัน้ ขอรับอาจารย ดังนั้นแลวเขาไปหา   
ภรรยาเศรษฐี ไดกราบเรียนวา คุณนายขอรับ คุณหมอบอกขาวมาอยางนี้วา ขอคุณนายอยาเพิ่ง   
ใหอะไรๆ กอน ตอเม่ือคุณนายหายโรคแลว ประสงคจะใหส่ิงใด จึงคอยใหส่ิงนัน้เถิด   
        ภรรยาเศรษฐีส่ังวา พอนายประตู ถาเชนนั้นเชิญคุณหมอมา   
        นายประตูรับคําภรรยาเศรษฐีวา อยางนั้นขอรับ แลวเขาไปหาชีวกโกมารภัจจ แลวได   
แจงใหทราบวา ทานอาจารย ภรรยาเศรษฐีขอเชิญทานเขาไป   
                                เร่ิมรักษาภรรยาเศรษฐี   
        ลําดับนั้นชีวกโกมารภัจจเขาไปหาภรรยาเศรษฐี คร้ันแลวตรวจดูความผันแปรของภรรยา   
เศรษฐี แลวไดกลาวคํานี้แกภรรยาเศรษฐีวา คุณนายขอรับ ผมตองการเนยใสหน่ึงซองมือ คร้ัน   
ภรรยาเศรษฐีส่ังใหหาเนยใสหนึ่งซองมือมาใหแกชีวกแลว ชีวกโกมารภัจจจึงหุงเนยใสหน่ึงซอง   
มือนั้น กับยาตางๆ ใหภรรยาเศรษฐีนอนหงายบนเตียง แลวใหนัตถุ ขณะนั้นเนยใสท่ีใหนัตถุ   
นั้นไดพุงออกจากปาก จึงภรรยาเศรษฐีถมเนยใสนัน้ลงในกระโถน ส่ังทาสีวา แมสาวใชจงเอา   
สําลีซับเนยใสนี้ไว จึงชีวกโกมารภัจจไดคิดวา แปลกจริงพวกเรา แมบานคนนี้ชางสกปรก   
เนยใสนี้จําเปนจะตองท้ิง ยงัใชใหทาสีเอาสําลีซับไว สวนยาของเรามีราคาแพงๆ มากกวาปลอย   
ใหเสีย แมบานคนนี้จกัใหขวัญขาวอะไรแกเราบาง   
        ขณะน้ันภรรยาเศรษฐีสังเกตรูอาการอันแปลกของชีวกโกมารภัจจ แลวไดถามคํานี้แก   
ชีวกโกมารภัจจวา อาจารยทานแปลกใจอะไรหรือ   
        ชี. เวลานีผ้มกําลังคิดอยูวา แปลกจริงแมบานคนนี้ชางสกปรกเหลือเกิน เนยใสนี้   
จําเปนจะตองท้ิง ยังใชใหทาสีเอาสําลีซับไว สวนยาของเรามีราคาแพงๆ มากกวาปลอยใหเสีย   
แมบานคนนีจ้กัใหขวัญขาวอะไรแกเราบาง   
        ภ. อาจารย พวกดิฉันช่ือวาเปนคนมีเหยาเรือน จําเปนจะตองรูจกัส่ิงท่ีควรสงวน   
เนยใสนี้ยังดีอยูจะใชเปนยาสําหรับทาเทาพวกทาสหรือกรรมกรก็ได ใชเปนน้ํามันเติมตะเกยีงกไ็ด   
อาจารยทานอยาไดคิดวิตกไปเลย คาขวัญขาวของทานจกัไมลดนอย    
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        คราวนั้นชีวกโกมารภัจจไดกําจัดโรคปวดศีรษะของภรรยาเศรษฐี ซ่ึงเปนมา ๗ ปใหหาย   
โดยวิธีนัตถุยาคราวเดียวเทานั้น คร้ันภรรยาเศรษฐีหายโรคแลว ไดใหรางวัลชีวกโกมารภัจจเปน   
เงิน ๔,๐๐๐ กษาปณ บุตรเศรษฐีไดทราบวามารดาของเราหายโรคแลว ไดใหรางวัลเพิ่มอีก   
๔,๐๐๐ กษาปณ บุตรสะใภไดทราบวา แมผัวของเราหายโรคแลว ก็ไดใหรางวัล ๔,๐๐๐ กษาปณ   
เศรษฐีคหบดทีราบวา ภรรยาของเราหายโรคแลวไดเพิ่มรางวัลใหอีก ๔,๐๐๐ กษาปณ และใหทาส   
ทาสี รถมาอีกดวย จึงชีวกโกมารภัจจรับเงิน ๑๖,๐๐๐ กษาปณ กับทาส ทาสี และรถมาเดินมุง   
ไปพระนครราชคฤห ถึงพระนครราชคฤหโดยลําดับ เขาเฝาเจาชายอภยั คร้ันแลวไดกราบทูลวา   
เงิน ๑๖,๐๐๐ กษาปณ กับทาส ทาสี และรถมานี้เปนการกระทําคร้ังแรกของเกลากระหมอม ขอ   
ใตฝาพระบาทจงทรงพระกรุณาโปรดรับคาเล้ียงดูเกลากระหมอมเถิด พระเจาขา   
        พระราชกุมารรับส่ังวา อยาเลย พอนายชีวก ทรัพยนีจ้งเปนของเจาคนเดียวเถิด และ   
เจาจงสรางบานอยูในวังของเราเถิด   
        ชีวกโกมารภัจจทูลรับพระบัญชาเจาชายอภยัวา เปนพระกรุณายิง่พระเจาขา แลวไดสราง   
บานอยูในวังของเจาชายอภัย.   
                เร่ืองพระเจาพิมพสิารทรงประชวรโรคริดสีดวงงอก   
        [๑๓๑] กโ็ดยสมัยนัน้แล พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราชทรงประชวรโรคริดสีดวง   
งอก พระภูษาเปอนพระโลหติ พวกพระสนมเห็นแลวพากันเยยหยันวา บัดนี้พระเจาอยูหวัทรง   
มีระดู ตอมาพระโลหิตบังเกดิแกพระองคแลว ไมนานเทาไรนัก พระองคจักประสูติ พระราชา   
ทรงเกอเพราะคําเยยหยนัของพวกพระสนมนั้น ตอมาทาวเธอไดตรัสเลาความนั้นแกเจาชายอภยัวา   
พออภัย พอปวยเปนโรคเชนนั้นถึงกับภษูาเปอนโลหิต พวกพระสนมเห็นแลวพากนัเยยหยันวา   
บัดนี้พระเจาอยูหวัทรงมีระด ูตอมพระโลหติบังเกิดแกพระองคแลว ไมนานเทาไรนกั พระองค   
จักประสูติ เอาเถอะ พออภยั เจาชวยหาหมอชนิดที่พอจะรักษาพอไดใหทีเถิด   
        อ. ขอเดชะ นายชีวกผูนี้เปนหมอประจําขาพระพุทธเจา ยังหนุม ทรงคุณวุฒิ เธอจกั   
รักษาพระองคได   
        พ. พออภยั ถาเชนนั้นเธอจงส่ังหมอชีวก เขาจกัไดรักษาพอ    
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        คร้ังนั้นเจาชายอภยั ส่ังชีวกโกมารภัจจวา พอนายชีวก เธอจงไปรักษาพระเจาอยูหัว   
ชีวกโกมารภัจจรับสนองพระบัญชาวาอยางนั้นพระเจาขา แลวเอาเล็บตักยาเดนิไปในราชสํานัก   
คร้ันถึงแลวเขาเฝาพระเจาพมิพิสารจอมเสนามาคธราช แลวไดกราบทูลคํานี้แดพระเจาพิมพิสาร   
จอมเสนามาคธราชวา พระพุทธเจาขา ขาพระพุทธเจาจกัตรวจโรคของพระองค แลวรักษาโรค   
ริดสีดวงงอกของพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช หายขาดดวยทายาเพียงคร้ังเดยีวเทานัน้   
        คร้ันพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช ทรงหายประชวรจึงรับส่ังใหสตรี ๕๐๐ นาง   
ตกแตงเคร่ืองประดับท้ังปวง ใหเปล้ืองออกทําเปนหอแลว ไดมีพระราชโองการแกชีวกโกมาร-   
ภัจจวา พอนายชีวก เคร่ืองประดับท้ังปวงของสตรี ๕๐๐ นางนี้จงเปนของเจา   
        ชี. อยาเลย พระพุทธเจาขา ขอพระองคจงทรงโปรดระลึกวาเปนหนาท่ีของขาพระ-   
พุทธเจาเถิด   
        พ. ถาอยางนั้น เจาจงบํารุงเรากับพวกฝายใน และภกิษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข   
        ชีวกโกมารภัจจทูลรับสนองพระบรมราชโองการวา เปนอยางนัน้พระพุทธเจาขา.   
                        เร่ืองเศรษฐีชาวพระนครราชคฤห   
        [๑๓๒] กโ็ดยสมัยนัน้แล เศรษฐีชาวพระนครราชคฤหปวยเปนโรคปวดศีรษะอยู ๗ ป   
นายแพทยทิศาปาโมกขใหญๆ หลายคนมารักษา ก็ไมสามารถรักษาใหหาย ขนเงินไปเปนอันมาก   
อนึ่ง เศรษฐีนัน้ถูกนายแพทยบอกคืน นายแพทยบางพวกไดทํานายไวอยางนี้วา เศรษฐีคหบดี   
จักถึงอนิจกรรมในวนัท่ี ๕ บางพวกทํานายไวอยางนี้วา จกัถึงอนิจกรรมในวนัท่ี ๗   
        คร้ังนั้นพวกคนรํ่ารวย ชาวพระนครราชคฤหไดมีความปริวิตกวา เศรษฐีคหบดีผูนี้แล   
มีอุปการะมากแกพระเจาอยูหัวและชาวนคิม แตทานถูกนายแพทยบอกคืนเสียแลว นายแพทย   
บางพวกทํานายไวอยางนีว้า เศรษฐีคหบดีจกัถึงอนิจกรรมในวนัท่ี ๕ บางพวกทํานายไวอยางนีว้า   
จักถึงอนิจกรรมในวนัท่ี ๗ กชี็วกผูนี้เปนนายแพทยหลวงที่หนุมทรงคุณวุฒิ ถาเชนนัน้พวกเรา   
พึงทูลขอนายแพทยชีวกตอพระเจาอยูหวั เพื่อจะใหรักษาเศรษฐีคหบด ีแลวจึงพากันไปใน   
ราชสํานัก คร้ันถึงแลวไดเขาเฝากราบบังคมทูลแดพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราชวา ขอ   
เดชะฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลาปกกระหมอม เศรษฐีคหบดีผูนี้มีอุปการะมากแกใตฝาละออง   
ธุลีพระบาทและชาวนิคม แตทานถูกนายแพทยบอกคืนเสียแลว นายแพทยบางพวกทํานายไว    
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อยางนี้วา เศรษฐีคหบดี จักถึงอนิจกรรมในวันท่ี ๕ บางพวกทํานายไวอยางนี้วา จักถึงอนิจกรรม   
ในวนัท่ี ๗ ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส ขอใตฝาละอองธุลีพระบาทจงทรงมีพระบรมราช   
โองการส่ังนายแพทยชีวก เพื่อไดรักษาเศรษฐีคหบดี   
        คร้ังนั้นพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช ทรงมีพระราชดํารัสส่ังชีวกโกมารภัจจวา   
พอนายชีวก เจาจงไปรักษาเศรษฐีคหบดี   
        ชีวกโกมารภัจจทูลรับสนองพระบรมราชโองการวา อยางนั้นขอเดชะ แลวไปหาเศรษฐี   
คหบดี สังเกตอาการท่ีผิดแปลกของเศรษฐคีหบดีแลว ไดถามเศรษฐีคหบดีวา ทานคหบดี   
ถาฉันรักษาทานหายโรค จะพึงมีรางวัลอะไรแกฉันบาง?   
        ศ. ทานอาจารย ทรัพยสมบัติท้ังปวงจงเปนของทาน และตัวขาพเจาก็ยอมเปนทาส   
ของทาน   
        ชี. ทานคหบดี ทานอาจนอนขางเดยีวตลอด ๗ เดือนไดไหม?   
        ศ. ทานอาจารย ขาพเจาอาจนอนขางเดียวตลอด ๗ เดือนได   
        ชี. ทานคหบดี ทานอาจนอนขางท่ีสองตลอด ๗ เดือนไดไหม?   
        ศ. ทานอาจารย ขาพเจาอาจนอนขางท่ีสองตลอด ๗ เดือนได   
        ชี. ทานคหบดี ทานอาจนอนหงายตลอด ๗ เดือนไดไหม?   
        ศ. ทานอาจารย ขาพเจาอาจนอนหงายตลอด ๗ เดือนได   
        คร้ังนั้น ชีวกโกมารภัจจใหเศรษฐีคหบดีนอนบนเตียง มัดไวกับเตียงถลกหนังศีรษะ   
เปดรอยประสานกระโหลกศีรษะ นําสัตวมีชีวิตออกมาสองตัว แลวแสดงแกประชาชนวา   
ทานท้ังหลายจงดูสัตวมีชีวิต ๒ ตัวน้ี เล็กตวัหนึ่ง ใหญตัวหนึ่ง พวกอาจารยท่ีทํานายไวอยางนีว้า   
เศรษฐีคหบดจีกัถึงอนิจกรรมในวนัท่ี ๕ เพราะทานไดเหน็สัตวตัวใหญนี้ มันจักเจาะกินมันสมอง   
ของเศรษฐีคหบดีในวันท่ี ๕ เศรษฐีคหบดีถูกมันเจาะกนิสมองหมด กจ็ักถึงอนิจกรรม สัตว   
ตัวใหญนี้ ช่ือวาอันอาจารยพวกนัน้เหน็ถูกตองแลว สวนพวกอาจารยท่ีทํานายไวอยางนี้วา   
เศรษฐีคหบดจีกัถึงอนิจกรรมในวนัท่ี ๗ เพราะทานไดเหน็สัตวตัวเล็กนี ้มันจักเจาะกินมันสมอง   
ของเศรษฐีคหบดีในวันท่ี ๗ เศรษฐีคหบดีถูกมันเจาะกินมันสมองหมด ก็จักถึงอนจิกรรม สัตว   
ตัวเล็กนี้ ช่ือวาอันอาจารยพวกน้ันเห็นถูกตองแลว ดังนี้ แลวปดแนวประสานกระโหลกศีรษะ   
เย็บหนังศีรษะแลวไดทายาสมานแผล    
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        คร้ันลวงสัปดาหหนึ่ง เศรษฐีคหบดีไดกลาวคํานี้ตอชีวกโกมารภัจจวา ทานอาจารย   
ขาพเจาไมอาจนอนขางเดยีวตลอด ๗ เดือนได   
        ชี. ทานคหบดี ทานรับคําฉันวา ทานอาจารย ขาพเจาอาจนอนขางเดียวตลอด ๗ เดือน   
ไดดังนี้ มิใชหรือ?   
        ศ. ขาพเจารับคําทานจริง ทานอาจารย แตขาพเจาจักตายแน ขาพเจาไมอาจนอน   
ขางเดียวตลอด ๗ เดือนได   
        ชี. ทานคหบดี ถาเชนนัน้ ทานจงนอนขางท่ีสองตลอด ๗ เดือนเถิด   
        คร้ันลวงสัปดาหหนึ่ง เศรษฐีคหบดี ไดกลาวคํานี้ตอชีวกโกมารภัจจวา ทานอาจารย   
ขาพเจาไมอาจนอนขางท่ีสองตลอด ๗ เดือนได   
        ชี. ทานคหบดี ทานรับคําฉันวา ทานอาจารย ขาพเจานอนขางท่ีสองตลอด ๗ เดือนได   
ดังนี้มิใชหรือ?   
        ศ. ขาพเจารับคําทานจริง ทานอาจารย แตขาพเจาจักตายแน ขาพเจาไมอาจนอน   
ขางท่ีสองตลอด ๗ เดือนได   
        ชี. ทานคหบดี ถาเชนนัน้ ทานจงนอนหงายตลอด ๗ เดือนเถิด   
        คร้ันลวงสัปดาหหนึ่ง เศรษฐีคหบดี ไดกลาวคํานี้ตอชีวกโกมารภัจจวา ทานอาจารย   
ขาพเจาไมอาจนอนหงายตลอด ๗ เดือนได   
        ชี. ทานคหบดี ทานรับคําฉันวา ทานอาจารย ขาพเจาอาจนอนหงายตลอด ๗ เดอืนได   
ดังนี้ มิใชหรือไม?   
        ศ. ขาพเจารับคําทานจริง ทานอาจารย แตขาพเจาจักตายแน ขาพเจาไมอาจนอนหงาย   
ตลอด ๗ เดือนได   
        ชี. ทานคหบดี ถาฉันไมบอกทานไว ทานก็นอนเทานัน้ไมได แตฉันทราบอยูกอน   
แลววา เศรษฐคีหบดีจักหายโรคในสามสัปดาห ลุกข้ึนเถิด ทานหายปวยแลว ทานจงรู   
จะไดรางวัลอะไรแกฉัน   
        ศ. ทานอาจารย ก็ทรัพยสมบัติท้ังปวงจงเปนของทาน ตัวขาพเจากย็อมเปนทาสของทาน   
        ชี. อยาเลย ทานคหบดี ทานอยาไดใหทรัพยสมบัติท้ังหมดแกฉันเลย และทานก็   
ไมตองยอมเปนทาสของฉัน ทานจงทูลเกลาถวายทรัพยแกพระเจาอยูหวัแสนกษาปณ ใหฉัน   
แสนกษาปณกพ็อแลว    
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        คร้ันเศรษฐีคหบดหีายปวย ไดทูลเกลาถวายทรัพยแดพระเจาอยูหัว แสนกษาปณ ไดให   
แกชีวกโกมารภัจจ แสนกษาปณ.   
                        เร่ืองบุตรเศรษฐีปวยโรคเน้ืองอกท่ีลําไส   
        [๑๓๓] กโ็ดยสมัยนัน้แล เศรษฐีบุตรชาวพระนครพาราณสีผูเลนกีฬาหกคะเมน ไดปวย   
เปนโรคเน้ืองอกท่ีลําไส ขาวยาคูท่ีเธอดื่มเขาไปก็ดี ขาวสวยท่ีเธอรับประทานก็ดี ไมยอย อุจจาระ   
และปสสาวะออกไมสะดวก เพราะโรคนัน้ เธอจึงซูบผอม เศราหมอง มีผิวพรรณซูบซีด   
เหลืองข้ึนๆ มีตัวสะพร่ังดวยเอ็น คร้ังนั้นเศรษฐีชาวพระนครพาราณสีไดมีความปริวิตกดังนี้วา   
บุตรของเราไดเจ็บปวยเชนนั้น ขาวยาคูท่ีเธอด่ืมก็ดี ขาวสวยท่ีเธอรับประทานก็ดี ไมยอย   
อุจจาระและปสสาวะออกไมสะดวก บุตรของเรานั้นจึงซูบผอม เศราหมอง มีผิวพรรณซูบซีด   
เหลืองข้ึนๆ มีตัวสะพร่ังดวยเอ็น เพราะโรคนั้น ถากระไร เราพึงไปพระนครราชคฤหแลวทูลขอ   
นายแพทยชีวกตอพระเจาอยูหวั เพื่อจะไดรักษาบุตรของเรา ตอแตนั้นเศรษฐีชาวพระนครราชคฤห   
แลว เขาเฝาพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช แลวไดกราบทูลวา ขอเดชะฯ บุตรของ   
ขาพระพุทธเจาไดเจ็บปวยเชนนั้น ขาวยาคูท่ีเธอดื่มก็ดี ขาวสวยท่ีเธอรับประทานก็ดี ไมยอย   
อุจจาระและปสสาวะออกไมสะดวก เธอจึงซูบผอม เศราหมอง มีผิวพรรณซูบซีด เหลืองข้ึนๆ   
มีตัวสะพร่ังดวยเอ็น เพราะโรคนั้น ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส ขอใตฝาละอองธุลี-   
พระบาทจงมีพระบรมราชโองการส่ังนายแพทยชีวก เพือ่จะไดรักษาบุตรของขาพระพุทธเจา   
        ลําดับนั้น พระเจาพิมพสิารจอมเสนามาคธราช ไดทรงมีพระราชดํารัสส่ังชีวกโกมารภัจจวา   
ไปเถิด พอนายชีวก เจาจงไปพระนครพาราณสี แลวรักษาบุตรของเศรษฐีชาวกรุงพาราณสี   
        ชีวกโกมารภัจจทูลรับสนองพระบรมราชโองการวา อยางนั้นขอเดชะฯ แลวไปพระนคร   
พาราณสี เขาไปหาเศรษฐีบุตรชาวพระนครพาราณสี สังเกตอาการท่ีผิดแปลกของเศรษฐีบุตรชาว   
พระนครพาราณสี เชิญประชาชนใหออกไปเสีย ขึงมานมัดเศรษฐีบุตรไวกับเสา ใหภรรยาอยู   
ขางหนา ผาหนังทอง นําเนือ้งอกท่ีลําไสออกแสดงแกภรรยาวา เธอจงดูความเจ็บปวยของสามีเธอ   
ขาวยาคูท่ีสามีเธอดื่มก็ดี ขาวสวยท่ีสามีเธอรับประทานกด็ี ไมยอย อุจจาระและปสสาวะออก   
ไมสะดวก เพราะโรคนี้ สามีเธอนี้จึงซูบผอม เศราหมอง มีผิวพรรณซูบซีด เหลืองข้ึนๆ   
มีตัวสะพร่ังดวยเอ็นดังนี้ แลวตัดเนื้องอกในลําไสออก สอดใสลําไสกลับดังเดิม แลวเย็บ   
หนังทองทายาสมานแผล ตอมาไมนานเทาไรนัก เศรษฐบุีตรชาวพระนครพาราณสี ไดหายโรคแลว    
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        คร้ังนั้น เศรษฐีชาวพระนครพาราณสีคิดวา บุตรของเราหายโรคพนอันตรายแลว จึงให   
รางวัลแกชีวกโกมารภัจจเปนเงิน ๑๖,๐๐๐ กษาปณ ชีวกโกมารภัจจรับเงิน ๑๖,๐๐๐ กษาปณนั้น   
เดินทางกลับมาสูพระนครราชคฤหตามเดิม.   
                เร่ืองพระเจาจัณฑปชโชตทรงประชวรโรคผอมเหลือง   
        [๑๓๔] กโ็ดยสมัยนัน้แล พระเจาปชโชตราชาในกรุงอุชเชนี ทรงประชวรโรคผอมเหลือง   
นายแพทยท่ีใหญๆ มีช่ือเสียงโดงดังหลายคน มารักษา กไ็มอาจทําใหโรคหาย ไดขนเงินไป   
เปนอันมาก คร้ังนั้น พระเจาปชโชตไดสงราชทูตถือพระราชสาสน ไปในพระราชสํานักพระเจา   
พิมพิสารจอมเสนามาคธราช มีใจความวา หมอมฉันเจ็บปวยเปนอยางนั้น ขอพระราชทาน   
พระบรมราชวโรกาส ขอพระองคโปรดส่ังหมอชีวก เขาจกัรักษาหมอมฉัน จึงพระเจาพิมพิสาร   
จอมเสนามาคธราช ไดดํารัสส่ังชีวกโกมารภัจจวา ไปเถิด พอนายชีวก เจาจงไปเมืองอุชเชนี   
รักษาพระเจาปชโชต   
        ชีวกโกมารภัจจทูลรับสนองพระบรมราชโองการ แลวเดินทางไปเมืองอุชเชนี เขาไปใน   
พระราชสํานัก แลวเขาเฝาพระเจาปชโชต ไดตรวจอาการท่ีผิดแปลกของพระเจาปชโชต แลวได   
กราบทูลคํานี้แดทาวเธอวา ขอเดชะฯ ขาพระพุทธเจาจกัหงุเนยใส พระองคจักเสวยเนยใสนั้น   
        พระเจาปชโชตรับส่ังหามวา อยาเลย พอนายชีวก ทานเวนเนยใสเสีย อาจรักษาเรา   
ใหหายโรคไดดวยวิธีใด ทานจงทําวิธีนัน้เถิด เนยใสเปนของนาเกลียด นาสะอิดสะเอียน   
สําหรับฉัน   
        ขณะน้ัน ชีวกโกมารภัจจไดมีความปริวิตกวา พระเจาอยูหวัพระองคนี้แล ทรงประชวร   
เชนนี้ เราเวนเนยใสเสีย ไมอาจรักษาพระองคใหหายโรคได เอาละเราควรหุงเนยใสใหมีสี   
กล่ิน รส เหมือนน้ําฝาด ดังนี้ แลวไดหุงเนยใสดวยเภสัชนานาชนิด ใหมีสี กล่ิน รส   
เหมือนน้ําฝาด คร้ันแลวฉุกคิดไดวา เนยใสท่ีพระเจาอยูหวัพระองคนีเ้สวยแลว เม่ือยอย   
จักทําใหเรอ พระเจาอยูหัวพระองคนี้ทรงเกร้ียวกราด จะพึงรับส่ังใหพฆิาตเราเสียก็ได ถากระไร   
เราพึงทูลลาไวกอน วนัตอมาจึงไปในพระราชสํานัก เขาเฝาพระเจาปชโชต แลวไดกราบทูลคํานี้   
แดทาวเธอวา ขอเดชะ ฯ พวกขาพระพุทธเจาช่ือวาเปนนายแพทย จกัถอนรากไมมาผสมยาช่ัว   
เวลาครูหนึ่งเชนท่ีประสงคนัน้ ขอประทานพระบรมราชวโรกาส ขอฝาละอองธุลีพระบาท จงทรงมี   
พระราชโองการตรัสส่ังเจาพนักงานในโรงราชพาหนะและท่ีประตูท้ังหลายวา หมอชีวกตองการ   
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ไปดวยพาหนะใด จงไปดวยพาหนะน้ัน ปรารถนาไปทางประตูใด จงไปทางประตูนัน้ ตองการ   
ไปเวลาใด จงไปเวลานั้น ปรารถนาจะเขามาเวลาใด จงเขามาเวลานั้น จึงพระเจาปชโชตไดมี   
พระราชดํารัสส่ังเจาพนักงานในโรงราชพาหนะและท่ีประตูท้ังหลาย ตามท่ีหมอชีวกกราบทูลขอ   
บรมราชานุญาตไวทุกประการ   
        ก็โดยสมัยนั้นแล พระเจาปชโชตมีชางพังช่ือภัททวดี เดินทางไดวนัละ ๕๐ โยชน   
จึงหมอชีวกโกมารภัจจไดทูลถวายเนยใสนั้นแดพระเจาปชโชตดวยกราบทูลวา ขอใตฝาละออง   
ธุลีพระบาทจงเสวยน้ําฝาด คร้ันใหพระเจาปชโชตเสวยเนยใสแลวก็ไปโรงชางหนีออกจากพระนคร   
ไปโดยชางพังภัททวดี ขณะเดียวกันนั้น เนยใสที่พระเจาปชโชตเสวยนัน้ยอย ไดทําใหทรงเรอข้ึน   
จึงพระเจาปชโชตไดรับส่ังแกพวกมหาดเล็กวา พนายท้ังหลาย เราถูกหมอชีวกชาติช่ัวลวงใหดื่ม   
เนยใส พวกเจาจงคนจับหมอชีวกมาเร็วไว   
        พวกมหาดเล็กกราบทูลวา หมอชีวกหนีออกจากพระนครไปโดยชางพังภัททวดีแลว   
พระพุทธเจาขา   
        ก็โดยสมัยนั้นแล พระเจาปชโชตมีมหาดเล็กช่ือกากะ ซ่ึงอาศัยเกดิกับอมนุษย เดินทาง   
ไดวนัละ ๖๐ โยชน จึงพระเจาปชโชตดํารัสส่ังกากะมหาดเล็กวา พอนายกากะ เจาจงไปเชิญ   
หมอชีวกกลับมา ดวยอางวา ทานอาจารย พระเจาอยูหัวรับส่ังใหเชิญทานกลับไป ข้ึนช่ือวา   
หมอเหลานีแ้ลมีมารยามาก เจาอยารับวัตถุอะไรๆ ของเขา   
        คร้ังนั้น กากะมหาดเล็กไดเดินไปทนัชีวกโกมารภจัจ ผูกําลังรับประทานอาหารม้ือเชา   
ในระหวางทางเขตพระนครโกสัมพี จึงไดเรียนแกชีวกโกมารภัจจวา ทานอาจารย พระเจาอยูหวั   
รับส่ังใหเชิญทานกลับไป   
        ชี. พอนายกากะ ทานจงรออยูเพียงช่ัวเวลาท่ีเรารับประทานอาหาร เชิญทานรับประทาน   
อาหารดวยกันเถิด   
        ก. ชางเถิดทานอาจารย พระเจาอยูหวัดํารัสส่ังขาพเจาไววา พอนายกากะ ข้ึนช่ือวา   
หมอเหลานี้มีมารยามาก อยารับวัตถุอะไร ของเขา    
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        ทันใดนัน้ ชีวกโกมารภัจจ ไดแซกยาทางเล็บ พลางเค้ียวมะขามปอม และด่ืมน้ํา   
รับประทาน แลวไดรองเช้ือเชิญกากะมหาดเล็กวา เชิญพอนายกากะมาเคี้ยวมะขามปอมและ   
ดื่มน้ํารับประทานดวยกนั จงึกากะมหาดเล็กคิดวา หมอคนนี้แลกําลังเค้ียวมะขามปอมและด่ืมน้ํา   
รับประทาน คงไมมีอะไรจะใหโทษ แลวเค้ียวมะขามปอมคร่ึงผล และด่ืมน้ํารับประทาน   
มะขามปอมคร่ึงผลท่ีเขาเค้ียวนั้นไดระบายอุจจาระออกมาในท่ีนั้นเอง   
        คร้ังนั้น กากะมหาดเล็กไดเรียนถามชีวกโกมารภัจจวา ทานอาจารย ชีวิตของขาพเจา   
จะรอดไปไดหรือ?   
        ชีวกโกมารภัจจตอบวา อยากลัวเลย พอนายกากะ ทานจักไมมีอันตราย แตพระเจา-   
อยูหวัทรงเกร้ียวกราด จะพึงรับส่ังใหพิฆาตเราเสียก็ได เพราะเหตุนั้น เราไมกลับละ แลวมอบ   
ชางพังภัททวดีแกนายกากะ เดินทางไปพระนครราชคฤห รอนแรมไปโดยลําดับ ถึงพระนคร   
ราชคฤหแลวเฝาพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช กราบทูลเร่ืองนั้นใหทรงทราบทุกประการ   
        พระเจาพมิพิสารรับส่ังวา พอนายชีวก เจาไมกลับไปน้ันช่ือวาไดทําถูกแลว เพราะ   
พระราชาองคนั้นเหีย้มโหด จะพึงส่ังใหสําเร็จโทษเจาเสียก็ได   
        คร้ันพระเจาปชโชตทรงหายประชวร ทรงสงราชทูตไปที่สํานักชีวกโกมารภัจจวา เชิญหมอ   
ชีวกมา เราจักใหพร   
        ชีวกกราบทูลตอบไปวา ไมตองไปกไ็ด พระพุทธเจาขา ขอใตฝาละอองธุลีพระบาท   
จงทรงโปรดอนุสรณถึงความดีของขาพระพุทธเจา.   
                                พระราชทานผาสิไวยกะ   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ผาสิไวยกะคูหนึ่งบังเกิดแกพระเจาปชโชต เปนผาเนื้อดีเลิศ ประเสริฐ   
มีช่ือเดน อุดม และเปนเยีย่มกวาผาท้ังหลายเปนอันมาก ตั้งหลายคู ตั้งหลายรอยคู หลายพันคู   
หลายแสนคู   
        คร้ันนั้น พระเจาปชโชต ทรงสงผาสิไวยกะคูนั้นไปพระราชทานแกชีวกโกมารภัจจ   
จึงชีวกโกมารภัจจไดมีความดําริวาผาสิไวยกะคูนี้ พระเจาปชโชตสงมาพระราชทาน เปนผาเนื้อ   
ดีเลิศ ประเสริฐ มีช่ือเดน อุดม และเปนเยีย่มกวาผาท้ังหลายเปนอันมาก ตั้งหลายคู   
ตั้งหลายรอยคู หลายพันคู หลายแสนคู นอกจากพระผูมีพระภาคอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา   
พระองคนั้น หรือพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราชแลว ใครอ่ืนไมควรอยางยิ่งเพื่อใชผาสิไวยกะ   
คูนี้.    
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                        พระผูมีพระภาคเสวยพระโอสถถาย   
        [๑๓๕] กโ็ดยสมัยนัน้แล พระกายของพระผูมีพระภาคหมักหมมดวยส่ิงอันเปนโทษ   
จึงพระผูมีพระภาครับส่ังกะทานพระอานนทวา ดกูรอานนท กายของตถาคตหมักหมมดวยส่ิงอัน   
เปนโทษ ตถาคตตองการจะฉันยาถาย.   
        คร้ังนั้น ทานพระอานนทเดินไปหาชีวกโกมารภัจจ คร้ันถึงแลวไดกลาวคํานี้กะชีวก-   
โกมารภัจจวา ทานชีวก พระกายของพระตถาคตหมักหมมดวยส่ิงอันเปนโทษ พระตถาคต   
ตองการจะเสวยพระโอสถถาย ชีวกโกมารภัจจกลาววา พระคุณเจา ถาอยางนั้น ขอทานจงโปรด   
ทําพระกายของพระผูมีพระภาคใหชุมช่ืนสัก ๒-๓ วัน   
        คร้ังนั้น ทานพระอานนทไดทําพระกายของพระผูมีพระภาคใหชุมช่ืน ๒-๓ วนัแลว   
เดินไปหาชีวกโกมารภัจจ คร้ันถึงแลวไดกลาวคํานี้กะชีวกโกมารภัจจวา   
        ทานชีวก พระกายของพระตถาคตชุมช่ืนแลว บัดนี้ ทานรูกาลอันควรเถิด   
        คร้ังนั้น ชีวกโกมารภัจจไดมีความปริวิตกดังนี้วา การท่ีเราจะพึงทูลถวาย พระโอสถ   
ถายท่ีหยาบแดพระผูมีพระภาคนั้น ไมสมควรเลย ถากระไร เราพึงอบกานอุบล ๓ กานดวยยา   
ตางๆ แลวทูลถวายพระตถาคต คร้ันแลวไดอบกานอุบล ๓ กานดวยยาตางๆ แลวเขาเฝา   
พระผูมีพระภาค คร้ันแลวไดทูลถวายกานอุบลกานท่ีหนึ่งแดพระผูมีพระภาค กราบทูลวา   
พระพุทธเจาขา ขอพระผูมีพระภาคจงทรงสูดกานอุบลกานท่ี ๑ นี้ การทรงสูดกานอุบลนี้จักยัง   
พระผูมีพระภาคใหถายถึง ๑๐ คร้ัง แลวไดทูลถวายกานอุบลกานท่ี ๒ แดพระผูมีพระภาคกราบทูลวา   
พระพุทธเจาขา ขอพระผูมีพระภาคจงทรงสูดอุบลกานท่ี ๒ นี้ การทรงสูดกานอุบลนีจ้ักยังพระผูมี   
พระภาคใหถายถึง ๑๐ คร้ัง แลวไดทูลถวายกานอุบลกานท่ี ๓ แดพระผูมีพระภาค กราบทูลวา   
พระพุทธเจาขา ขอพระผูมีพระภาคจงทรงสูดกานอุบลกานท่ี ๓ นี้ การทรงสูดกานอุบลนี้จักยัง   
พระผูมีพระภาคใหถายถึง ๑๐ คร้ัง ดวยวิธีนี้ พระผูมีพระภาคจักทรงถายถึง ๓๐ คร้ัง   
        คร้ันชีวกโกมารภัจจ ทูลถวายพระโอสถถายแดพระผูมีพระภาคเพือ่ถายครบ ๓๐ คร้ังแลว   
ถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทําประทักษณิกลับไป ขณะเม่ือชีวกโกมารภัจจเดินออกไปนอกซุม   
ประตูแลวไดมีความปริวิตกดังนี้วา เราทูลถวายพระโอสถถายแดพระผูมีพระภาคเพื่อถายครบ   
๓๐ คร้ัง พระกายของพระตถาคตหมักหมมดวยส่ิงอันเปนโทษ จักไมยงัพระผูมีพระภาคใหถาย   
ครบ ๓๐ คร้ัง จักใหถายเพยีง ๒๙ คร้ัง แตพระผูมีพระภาคทรงถายแลวจกัสรงพระกาย คร้ันสรง   
พระกายแลว จกัถายอีกคร้ังหนึ่ง อยางนี้ พระผูมีพระภาคจกัทรงถายครบ ๓๐ คร้ัง    
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        คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบความปริวิตกแหงจิตของชีวกโกมารภัจจดวยพระทัยแลว   
รับส่ังกะทานพระอานนทวา อานนท ชีวกโกมารภัจจ กําลังเดินออกนอกซุมประตูวหิารนี้   
ไดมีความปริวติกดังนีว้า เราถวายพระโอสถถายแดพระผูมีพระภาคเพื่อถายครบ ๓๐ คร้ังแลว   
พระกายของพระตถาคตหมักหมมดวยส่ิงอันเปนโทษ จกัไมยังพระผูมีพระภาคใหถายครบ ๓๐ คร้ัง   
จักใหถายเพยีง ๒๙ คร้ัง แตพระผูมีพระภาคทรงสรงพระกาย คร้ันสรงพระกายแลวจกัถายอีก   
คร้ังหนึ่ง อยางนี้ พระผูมีพระภาคจักทรงถายครบ ๓๐ คร้ัง อานนทถาอยางนั้น เธอจงจดัเตรียม   
น้ํารอนไว   
        พระอานนททูลรับสนองพระพุทธพจนแลว จัดเตรียมน้ํารอนไวถวายตอมา ชีวกโกมารภัจจ   
ไปในพุทธสํานัก คร้ันถึงแลวถวายบังคมพระผูมีพระภาคนั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว   
ไดกราบทูลถามพระผูมีพระภาควา พระผูมีพระภาคทรงถายแลวหรือ พระพุทธเจาขา   
        ภ. เราถายแลว ชีวก   
        ชี. พระพทุธเจาขา ขาพระพุทธเจากําลังเดินออกไปนอกซุมประตูพระวหิารนี้ ไดมีความ   
ปริวิตกดังนี้วา เราถวายพระโอสถถายแดพระผูมีพระภาคเพ่ือถายครบ ๓๐ คร้ังแลว พระกายของ   
พระผูมีพระภาคหมักหมมดวยส่ิงอันเปนโทษ จักไมยังพระผูมีพระภาคใหถายครบ ๓๐ คร้ัง   
แตพระผูมีพระภาคทรงถายแลวจักสรงพระกาย คร้ันสรงพระกายแลวจักถายอีกคร้ังหนึ่งอยางนี้   
พระผูมีพระภาคจักทรงถายครบ ๓๐ คร้ัง พระพุทธเจาขา ขอพระผูมีพระภาคจงโปรดสรงพระกาย   
ขอพระสุคตจงโปรดสรงพระกาย   
        คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงสรงน้ําอุน คร้ันสรงแลว ทรงถายอีกคร้ังหนึ่งอยางนี ้  
เปนอันพระผูมีพระภาคทรงถายครบ ๓๐ คร้ัง ลําดับนั้น ชีวกโกมารภัจจไดกราบทูลคํานี้แด   
พระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา พระผูมีพระภาคไมควรเสวยพระกระยาหารท่ีปรุงดวยน้ําตมผัก   
ตางๆ จนกวาจะมีพระกายเปนปกติ   
        ตอมาไมนานนัก พระกายของพระผูมีพระภาคไดเปนปกติแลว.   
                                กราบทูลขอพร   
        คร้ังนั้น ชีวกโกมารภัจจ ถือผาสิไวยกะคูนั้นไปในพุทธสํานัก คร้ันถึงแลวถวายบังคม   
พระผูมีพระภาค นั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง  ชีวกโกมารภัจจนั่งเรียบรอยแลว ไดกราบทูลคํานี้   
แดพระผูมีพระภาควา ขาพระพุทธเจาจะขอประทานพรตอพระผูมีพระภาคสักอยางหน่ึง พระพุทธ-   
เจาขา    
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        ภ. พระตถาคตท้ังหลายเลิกใหพรเสียแลว ชีวก   
        ชี. ขาพระพุทธเจาขอประทานพรที่สมควรและไมมีโทษ พระพุทธเจาขา   
        ภ. จงวามาเถิด ชีวก   
        ชี. พระพทุธเจาขา พระผูมีพระภาคและพระสงฆทรงถือผาบังสุกุลเปนปกติอยู ผา   
สิไวยกะของขาพระพุทธเจาคูนี้ พระเจาปชโชตทรงสงมาพระราชทาน เปนผาเนื้อดีเลิศ ประเสริฐ   
มีช่ือเสียงเดนอุดม และเปนเยี่ยมกวาผาท้ังหลายเปนอันมาก ตั้งหลายคู ตั้งหลายรอยคู   
หลายพันคู หลายแสนคู ขอพระผูมีพระภาคจงทรงพระกรุณาโปรดรับผาคูสิไวยกะของขา   
พระพุทธเจา และขอจงทรงพระพุทธานุญาตคหบดีจวีรแกพระสงฆดวยเถิด พระพุทธเจาขา.   
        พระผูมีพระภาคทรงรับผาคูสิไวยกะแลว คร้ันแลวทรงช้ีแจงใหชีวกโกมารภัจจ เห็นแจง   
สมาทาน อาจหาญ ราเริงดวยธรรมีกถา คร้ันชีวกโกมารภจัจ อันพระผูมีพระภาคทรงช้ีแจง   
ใหเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริงดวยธรรมีกถา แลวลุกจากท่ีนั่งถวายบังคมพระผูมีพระภาค   
ทําประทักษณิกลับไป.   
                                พระพุทธานุญาตคหบดีจีวร   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ   
แรกเกดินั้น แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตคหบดีจวีร รูปใด   
ปรารถนา จงถือผาบังสุกุล รูปใดปรารถนา จงถือผาบังสุกุล รูปใดปรารถนา จงยินดคีหบดี   
จีวร แตเราสรรเสริญการยินดี ดวยปจจัยตามมีตามได.   
        [๑๓๖] ประชาชนในพระนครราชคฤหไดทราบขาววา พระผูมีพระภาคทรงอนญุาตคหบดี   
จีวรแกภกิษุท้ังหลาย ตางพากันยนิดีราเริงวา บัดนีแ้ล พวกเราจกัถวายทาน จักบําเพญ็บุญ   
เพราะพระผูมีพระภาคทรงอนุญาตคหบดีจวีรแกภิกษุท้ังหลาย เพยีงวนัเดียวเทานัน้ จวีรหลายพนั   
ผืนไดเกดิข้ึนในพระนครราชคฤห ประชาชนชาวชนบทไดทราบขาววา พระผูมีพระภาคทรงอนุญาต   
คหบดีจวีรแกภิกษุท้ังหลาย ตางพากันยินดรีาเริงวา บัดนีแ้ล พวกเราจักถวายทาน จักบําเพ็ญบุญ   
เพราะพระผูมีพระภาคทรงอนุญาตคหบดีจวีรแกภิกษุท้ังหลาย เพยีงวนัเดียวเทานัน้ จวีรหลาย   
พันผืนไดเกิดข้ึนแมในชนบท.    
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                        พระพุทธานญุาตผาปาวารและผาโกเชาว   
        [๑๓๗] กโ็ดยสมัยนัน้แล ผาปาวารเกิดข้ึนแกสงฆ ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้น   
แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตผาปาวาร   
        ผาปาวารแกมไหม เกดิข้ึนแกพระสงฆ ภิกษุท้ังหลายไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี-   
พระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตผาปาวารแกมไหม   
        ผาโกเชาวเกดิข้ึนแกพระสงฆ ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนญุาตผาโกเชาว.   
                                ปฐมภาณวาร จบ.   
                                _________________   
                                พระพุทธานุญาตผากัมพล   
        [๑๓๘] กโ็ดยสมัยนัน้แล พระเจากาสีทรงพระกรุณาสงผากัมพล มีราคาคร่ึงกาสี   
คือ ควรราคากึ่งกาสี มาพระราชทานแกชีวกโกมารภัจจ คร้ังนั้น ชีวกโกมารภัจจรับพระราชทาน   
ผากัมพลราคากึ่งกาสีนั้นแลว เขาไปในพุทธสํานัก คร้ันถึงแลวถวายบังคมพระผูมีพระภาค   
นั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ชีวกโกมารภจัจนั่งเฝาเรียบรอยแลว ไดกราบทูลคํานี้แดพระผูมี-   
พระภาควาพระพุทธเจาขา ผากัมพลของขาพระพุทธเจาผืนนี้ราคาคร่ึงกาสี คือ ควรราคากึ่งกาสี   
พระเจากาสีทรงพระกรุณาสงมาพระราชทาน ขอพระผูมีพระภาคจงทรงพระกรุณาโปรดรับผากัมพล   
ของขาพระพทุธเจา เพื่อประโยชนและความสุขแกขาพระพุทธเจา ตลอดกาลนานดวยเถิด   
พระพุทธเจาขา.   
        พระผูมีพระภาคทรงรับผากัมพล คร้ันแลวทรงช้ีแจงใหชีวกโกมารภัจจ เห็นแจง สมาทาน   
อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถา คร้ันชีวกโกมารภัจจ อันพระผูมีพระภาคทรงช้ีแจง ใหเห็นแจง   
สมาทาน อาจหาญ ราเริงดวยธรรมีกถาแลวลุกจากท่ีนั่งถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทําประทักษณิ   
กลับไป.   
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        คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ   
แรกเกดินั้น แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตผากัมพล.   
                        พระพุทธานญุาตคหบดีจวีร ๖ ชนิด   
        [๑๓๙] กโ็ดยสมัยนัน้แล จีวรท้ังเนื้อดแีละเลวเกิดข้ึนแกสงฆ คร้ังน้ัน ภกิษุท้ังหลาย   
ไดมีความปริวติกดังนีว้า จวีรชนิดไรหนอแล พระผูมีพระภาคทรงอนุญาต ชนิดไรไมทรงอนุญาต   
แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย   
เราอนุญาตจีวร ๖ ชนิด คือจวีรทําดวยเปลือกไม ๑ ทําดวยฝาย ๑ ทําดวยไหม ๑ ทําดวย   
ขนสัตว ๑ ทําดวยปาน ๑ ทําดวยของเจือกนั ๑   
        สมัยตอมา ภิกษุท้ังหลายท่ียินดีคหบดจีีวรนั้นพากันรังเกียจ ไมยินดีผาบังสุกุลดวยคิดวา   
พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตจีวรอยางเดียวเทานั้น ไมใช ๒ อยาง จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี-   
พระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหภกิษุผูยินดคีหบดีจวีร   
ยินดีผาบังสุกลุได แตเราสรรเสริญความสันโดษดวยจีวรทั้งสองนั้น.   
                                เร่ืองขอสวนแบง   
        [๑๔๐] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษหุลายรูปดวยกัน เดินทางไกลไปในโกศลชนบท   
บางพวกแวะเขาสุสาน เพื่อแสวงหาผาบังสุกุล บางพวกไมรอคอย บรรดาภิกษุท่ีแวะเขาสุสาน   
เพื่อแสวงหาผาบังสุกุลนั้น ตางก็ไดผาบังสุกุล พวกท่ีไมรอคอยน้ันพดูอยางนีว้า อาวุโสท้ังหลาย   
ขอทานจงใหสวนแบงแกพวกขาพเจาบาง ภิกษพุวกนั้นพูดอยางนีว้า อาวุโสท้ังหลาย เราไมให   
สวนแบงแกพวกทาน เพราะเหตุไร พวกทานจึงไมรอคอยเลา แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแด   
พระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหภิกษุท้ังหลาย ผูไม   
ปรารถนา ไมตองใหสวนแบงแกภกิษพุวกท่ีไมรอคอย.   
        สมัยตอมา ภิกษหุลายรูปดวยกัน เดินทางไกลไปในโกศลชนบท บางพวกแวะเขาสุสาน   
เพื่อแสวงหาผาบังสุกุล บางพวกรอคอยอยู บรรดาพวกท่ีแวะเขาสุสานเพื่อแสวงหาผาบังสุกุลนั้น   
ตางก็ไดผาบังสุกุล พวกภิกษุท่ีรอคอยอยูนั้น พูดอยางนีว้า อาวุโสท้ังหลาย ขอพวกทานจงให   
สวนแบงแกพวกขาพเจาบาง ภิกษพุวกนั้นพูดอยางนีว้า อาวุโสท้ังหลาย พวกขาพเจาจักไมให   
สวนแบงแกพวกทาน เพราะเหตุไร พวกทานจึงไมแวะเขาไปเลา แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแด    
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พระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนญุาตวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหภกิษุท้ังหลาย   
ผูไมปรารถนา ก็ตองใหสวนแบงแกภิกษุพวกท่ีรอคอย.   
        สมัยตอมา ภิกษหุลายรูปดวยกัน เดินทางไกลไปในโกศลชนบท บางพวกแวะเขา   
สุสานกอน เพือ่แสวงหาผาบังสุกุล บางพวกแวะเขาทีหลัง บรรดาภิกษท่ีุแวะเขาสุสานกอน   
เพื่อแสวงหาผาบังสุกุลนั้น ตางก็ไดผาบังสุกุล พวกภิกษท่ีุแวะเขาทีหลังไมไดจึงพูดอยางนีว้า   
อาวุโสท้ังหลาย ขอพวกทานจงใหสวนแบงแกพวกขาพเจาบาง ภิกษุเหลานั้นตอบอยางนี้วา   
พวกขาพเจาจกัไมใหสวนแบงแกพวกทาน เพราะเหตุไร พวกทานจึงแวะเขาไปทีหลังเลา แลว   
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรา   
อนุญาตใหภิกษุท้ังหลายผูไมปรารถนาไมตองใหสวนแบงแกภกิษพุวกท่ีแวะเขาไปทีหลัง.   
        สมัยตอมา ภิกษหุลายรูปดวยกัน เดินทางไกลไปในโกศลชนบท ภิกษเุหลานั้นแวะเขา   
สุสาน เพื่อแสวงหาผาบังสุกลุพรอมกัน บางพวกไดผาบังสุกุลบางพวกไมได พวกท่ีไมไดพูด   
อยางนี้วา อาวโุสท้ังหลาย ขอพวกทานจงใหสวนแบงแกพวกขาพเจาบาง ภิกษเุหลานัน้ตอบ   
อยางนี้วา อาวโุสท้ังหลาย พวกขาพเจาจักไมใหสวนแบงแกพวกทาน ทําไมพวกทานจงึหาไมได   
เลา แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนญุาตวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย   
เราอนุญาตใหภิกษุท้ังหลายไมปรารถนาก็ตองใหสวนแบงแกภกิษุท้ังหลายที่แวะเขาไปพรอมกัน.   
        สมัยตอมา ภิกษหุลายรูปดวยกัน เดินทางไกลไปในโกศลชนบท ภิกษเุหลานั้น   
นัดแนะกนัแลวแวะเขาสุสาน เพื่อแสวงหาผาบังสุกุล บางพวกไดผาบังสุกุล บางพวกไมได   
พวกท่ีไมไดพดูอยางนีว้า อาวุโสท้ังหลาย ขอพวกทานจงใหสวนแบงแกพวกขาพเจาบาง ภิกษุ   
เหลานั้นพดูอยางนี้วา อาวุโสท้ังหลาย พวกขาพเจาจักไมใหสวนแบงแกพวกทาน ทําไมพวกทาน   
จึงหาไมไดเลา แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตวา   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหภิกษุท้ังหลายไมปรารถนาก็ตองใหสวนแบงแกภกิษพุวกท่ีนัดแนะ   
กันไวแลวแวะเขาไป.   
                        องคของเจาหนาท่ีผูรับจีวร   
        [๑๔๑] กโ็ดยสมัยนัน้แล ประชาชนถือจีวรมาสูอาราม พวกเขาหาภิกษเุจาหนาท่ีรับ   
ไมไดจึงนํากลับไป จีวรเกิดข้ึนนอย ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมี-   
พระภาคตรัสอนุญาตวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหสมมติภิกษุผูประกอบดวยองค ๕   
เปนเจาหนาท่ีรับจีวร คือ    
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        ๑. ไมถึงความลําเอียงเพราะความชอบพอ   
        ๒. ไมถึงความลําเอียงเพราะความเกลียดชัง   
        ๓. ไมถึงความลําเอียงเพราะความงมงาย   
        ๔. ไมถึงความลําเอียงเพราะความกลัว และ   
        ๕. รูจักจวีรจํานวนท่ีรับไว และยังมิไดรับ   
                                        วิธีสมมติ   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลสงฆพึงสมมติอยางนี้.   
        สงฆพึงขอรองภิกษกุอน คร้ันแลวภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบ   
ดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:-   
                                กรรมวาจาสมมติ   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึง   
สมมติภิกษุมีช่ือนี้ใหเปนเจาหนาท่ีรับจวีร นี้เปนญัตติ   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆสมมติภิกษุมีช่ือนี้ใหเปนเจาหนาท่ีรับจวีร   
การสมมติภิกษุมีช่ือนี้ใหเปนเจาหนาท่ีรับจีวร ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิง่   
ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้พึงพูด.   
        สงฆสมมติภิกษมีุช่ือนีใ้หเปนเจาหนาท่ีรับจีวรแลว ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง   
ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.   
                        องคของเจาหนาท่ีผูเก็บจวีร   
        [๑๔๒] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุท้ังหลายผูเปนเจาหนาท่ีรับจีวร รับจวีรแลวท้ิงไวใน   
ท่ีนั้นแหละ แลวหลีกไป จวีรเสียหาย ภิกษท้ัุงหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค   
พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนญุาตใหสมมติภิกษุผูประกอบดวยองค ๕   
เปนเจาหนาท่ีเก็บจีวร คือ:-    
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        ๑. ไมถึงความลําเอียงเพราะความชอบพอ   
        ๒. ไมถึงความลําเอียงเพราะความเกลียดชัง   
        ๓. ไมถึงความลําเอียงเพราะความงมงาย   
        ๔. ไมถึงความลําเอียงเพราะความกลัว และ   
        ๕. รูจักจวีรจํานวนท่ีเกบ็ไว และยังมิไดเก็บ   
                                        วิธีสมมติ   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลสงฆพึงสมมติอยางนี้.   
        สงฆพึงขอรองภิกษกุอน คร้ันแลวภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบ   
ดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:-   
                                กรรมวาจาสมมติ   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึง   
สมมติภิกษุมีช่ือนี้ใหเปนเจาหนาท่ีเก็บจีวร นี้เปนญัตติ.   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆสมมติภิกษุมีช่ือนี้ใหเปนเจาหนาท่ีเก็บจีวร   
การสมมติภิกษุมีช่ือนี้ใหเปนเจาหนาท่ีเกบ็จีวร ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง   
ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้พึงพูด.   
        สงฆสมมติภิกษมีุช่ือนี ้ใหเปนเจาหนาท่ีเก็บจวีร ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง   
ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.   
                                พระพุทธานุญาตเรือนคลัง   
        [๑๔๓] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุท้ังหลายผูเปนเจาหนาท่ีเก็บจวีร ไดเก็บจีวรไวในมณฑป   
บาง ท่ีโคนไมบาง ท่ีชายคาบาง ท่ีกลางแจงบาง จีวรถูกหนูกัดบาง ถูกปลวกกินบาง ภกิษุท้ังหลาย   
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย   
เราอนุญาตใหสมมติ วิหาร เพิง เรือนช้ัน เรือนโลน หรือถํ้า ท่ีสงฆจําหมายใหเปนเรือนคลัง.    
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                                        วิธีสมมติ   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ล สงฆพึงสมมติอยางนี้ คือ ภกิษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศ   
ใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:-   
                                กรรมวาจาสมมติ   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึง   
สมมติวิหารมช่ืีอนี้ใหเปนเรือนคลัง นี้เปนญัตติ.   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆสมมติวิหารมีช่ือนี้ใหเปนเรือนคลัง การ   
สมมติวิหารมช่ืีอนี้ใหเปนเรือนคลัง ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแก   
ทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด   
        สงฆสมมติวิหารมีช่ือนี้ ใหเปนเรือนคลังแลว ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจา   
ทรงความนี้ไวดวยอยางน้ี.   
                        องคของเจาหนาท่ีผูรักษาเรือนคลัง   
        [๑๔๔] กโ็ดยสมัยนัน้แล จีวรในเรือนคลังของสงฆ ไมมีคนเฝา ภกิษุท้ังหลายกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนญุาตให   
สมมติภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ เปนเจาหนาท่ีรักษาเรือนคลัง คือ:-   
        ๑. ไมถึงความลําเอียงเพราะความชอบพอ   
        ๒. ไมถึงความลําเอียงเพราะความเกลียดชัง   
        ๓. ไมถึงความลําเอียงเพราะความงมงาย   
        ๔. ไมถึงความลําเอียงเพราะความกลัว และ   
        ๕. รูจักจวีรจํานวนท่ีรักษา และยังมิไดรักษา   
                                        วิธีสมมติ   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลสงฆพึงสมมติอยางนี้   
        สงฆพึงขอรองภิกษกุอน คร้ันแลวภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบ   
ดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:-    
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                                กรรมวาจาสมมติ   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึง   
สมมติภิกษุมีช่ือนี้ใหเปนเจาหนาท่ีรักษาเรือนคลัง นี้เปนญัตติ.   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆสมมติภิกษุมีช่ือนี้ใหเปนเจาหนาท่ีรักษา   
เรือนคลัง การสมมติภิกษุมีช่ือนี้ใหเปนเจาหนาท่ีรักษาเรือนคลัง ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้น   
พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด.   
        สงฆสมมติ ภิกษุมีช่ือนี้ ใหเปนเจาหนาท่ีรักษาเรือนคลังแลว ชอบแกสงฆ เหตุนั้น   
จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไวดวยอยางน้ี.   
                พระพุทธบัญญัติหามยายเจาหนาท่ีรักษาเรือนคลัง   
        [๑๔๕] กโ็ดยสมัยนัน้แล พระฉัพพัคคียยายเจาหนาท่ีรักษาเรือนคลัง ภิกษุท้ังหลาย   
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสหามวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภิกษไุมพึง   
ยายเจาหนาท่ีผูรักษาเรือนคลัง รูปใดยาย ตองอาบัติทุกกฏ.   
                        องคของเจาหนาท่ีผูแจกจีวร   
        [๑๔๖] กโ็ดยสมัยนัน้แล จีวรในเรือนคลังของสงฆมีมาก ภิกษุท้ังหลายกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนญุาตใหสงฆ   
ผูอยูพรอมหนาแจก.   
        สมัยตอมา สงฆท้ังปวงกําลังแจกจีวรไดสงเสียงอ้ืออึง ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้น   
แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหสมมติภิกษุ   
ผูประกอบดวยองค ๕ เปนเจาหนาท่ีแจกจวีร คือ:-   
        ๑. ไมถึงความลําเอียงเพราะความชอบพอ   
        ๒. ไมถึงความลําเอียงเพราะความเกลียดชัง   
        ๓. ไมถึงความลําเอียงเพราะความงมงาย   
        ๔. ไมถึงความลําเอียงเพราะความกลัว และ   
        ๕. รูจักจวีรจํานวนท่ีแจกแลว และยังมิไดแจก    
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                                        วิธีสมมติ   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ล สงฆพึงสมมติอยางนี้   
        สงฆพึงขอรองภิกษกุอน คร้ันแลวภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบ   
ดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:-   
                                กรรมวาจาสมมติ   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ี แลวสงฆพึงสมมติ   
ภิกษุช่ือนี้ใหเปนเจาหนาท่ีแจกจวีร นี้เปนญัตติ.   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆสมมติภิกษุมีช่ือนี้ใหเปนเจาหนาท่ีแจกจวีร   
การสมมติภิกษุมีช่ือนี้เปนเจาหนาท่ีแจกจวีร ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบ   
แกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด.   
        สงฆสมมติภิกษช่ืุอนี้ใหเปนเจาหนาท่ีแจกจีวรแลว ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง   
ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้   
        คร้ังนั้น ภิกษุท้ังหลายผูเปนเจาหนาท่ีแจกจีวร ไดมีความปริวิตกดังนี้วา ควรแจกจีวร   
อยางไรหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสแนะวิธีแจกวา   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหคัดเลือกผากอน แลวตีราคาคิดถัวกัน นับภิกษุ ผูกผาเปนมัดๆ   
แลวตั้งสวนจีวรไว.   
        คร้ังนั้น ภิกษุท้ังหลายผูเปนเจาหนาท่ีแจกจีวร ไดมีความปริวิตกวา พึงใหสวนจีวรแก   
สามเณรอยางไรหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตวา   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหมอบสวนกึ่งหนึ่งใหแกพวกสามเณร.   
        สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งปรารถนาจะรีบเดินทางไปกบัสวนของตน ภิกษุท้ังหลายจึงกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนญุาตใหมอบ   
สวนของตนแกภิกษุผูรีบเดนิทางไป.    
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        สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่ง ปรารถนาจะรีบเดินทางไปกบัสวนพิเศษ ภกิษุท้ังหลายกราบ   
ทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนญุาตวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตให   
มอบสวนพิเศษในเม่ือใหส่ิงทดแทนสมกัน.   
        คร้ังนั้น ภิกษเุจาหนาท่ีแจกจีวรคิดวา พึงใหสวนจวีรอยางไรหนอ คือ พึงใหตามลําดับ   
ภิกษุผูมา หรือพึงใหตามลําดบัภิกษุผูแกพรรษา จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมี   
พระภาคตรัสอนุญาตวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหสมยอมสวนท่ีบกพรอง แลวทําการ   
จับสลาก.   
                        พระพุทธานญุาตน้ํายอมเปนตน   
        [๑๔๗] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุท้ังหลายยอมจวีรดวยโคมัยบาง ดวยดินแดงบาง   
จีวรมีสีคลํ้า ภกิษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตวา   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตน้ํายอม ๖ อยาง คือ น้ํายอมเกิดแตรากหรือเงา ๑ น้ํายอมเกิดแต   
ตนไม ๑ น้ํายอมเกิดแตเปลือกไม ๑ น้ํายอมเกิดแตใบไม ๑ น้ํายอมเกิดแตดอกไม ๑ น้ํายอม   
เกิดแตผลไม ๑.   
        สมัยตอมา ภิกษุท้ังหลายยอมจวีรดวยน้ํายอมท่ีเย็น จีวรมีกล่ินสาบ ภิกษุท้ังหลาย   
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาต   
หมอยอมขนาดเล็กเพื่อตมน้าํยอม.   
        น้ํายอมลนหมอ ภกิษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาค   
ตรัสอนุญาตวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหผูกตะกรอกันลน.   
        สมัยตอมา ภิกษุท้ังหลายไมรูวาน้ํายอมตมสุกแลว หรือยังไมสุก จึงกราบทูลเร่ืองนั้น   
แดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหหยดหยาด   
น้ําลงในน้ํา หรือหลังเล็บ.   
        สมัยตอมา ภิกษุท้ังหลายยกหมอน้ํายอมลง ทําหมอกล้ิงไป หมอแตก ภิกษุท้ังหลาย   
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย   
เราอนุญาตกระบวยตักน้ํายอมอันเปนภาชนะมีดาม.    
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        สมัยตอมา ภิกษุท้ังหลายไมมีภาชนะสําหรับยอม จงึกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนญุาตอางสําหรับยอม หมอสําหรับยอม.   
        สมัยตอมา ภิกษุท้ังหลายขยําจวีรในถาดบาง ในบาตรบาง จีวรขาดปริ ภิกษุท้ังหลาย   
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย   
เราอนุญาตรางสําหรับยอม.   
        สมัยตอมา ภิกษุท้ังหลายตากจวีรบนพ้ืนดิน จีวรเปอนฝุน ภิกษุท้ังหลายจึงกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนญุาตเคร่ือง   
รองทําดวยหญา.   
        เคร่ืองรองทําดวยหญาถูกปลวกกัด ภกิษุท้ังหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนญุาตราวจีวร สายระเดยีง.   
        ภิกษุท้ังหลายตากจีวรตอนกลาง น้ํายอมหยดออกท้ังสองชาย ภิกษุท้ังหลายกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนญุาตใหผูก   
มุมจีวรไว.   
        มุมจีวรชํารุด ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัส   
อนุญาตวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตดายผูกมุมจวีร.   
        น้ํายอมหยดออกชายเดยีว ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมี   
พระภาคตรัสอนุญาตวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหยอมจีวรพลิกกลับไปกลับมา แตเม่ือ   
หยาดน้ํายังหยดไมขาดสาย อยาหลีกไป.   
        สมัยตอมา จีวรเปนผาเนื้อแข็ง ภกิษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนญุาตใหจุมลงในนํ้า.   
        สมัยตอมา จีวรเปนผากระดาง ภกิษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนญุาตใหทุบดวยฝามือ.   
                        พระพุทธบัญญัติหามใชจวีรท่ีไมตัด   
        [๑๔๘] กโ็ดยสมัยนัน้แล พระฉัพพัคคียใชจวีรท่ีไมไดตัด ใชจีวรที่ยอมน้ําฝาด   
มีสีเหมือนงาชาง ประชาชนจงึพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนา ภิกษุท้ังหลายกราบทูล    
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เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสหามวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุไมพงึใชจีวร   
ท่ีมิไดตัด รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                พระพุทธบัญชาใหแตงจีวร   
        [๑๔๙] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระนครราชคฤหตามพระพุทธาภิรมย   
แลวเสด็จพระพุทธดําเนินไปทางทักขิณาคิรีชนบท พระองคทอดพระเนตรเห็นนาของชาวมคธ   
ซ่ึงเขาพูนดินข้ึนเปนคันนาส่ีเหล่ียม พูนคันนายาวท้ังดานยาวและดานกวาง พูนคันนาค่ันใน   
ระหวางๆ ดวยคันนาส้ันๆ พนูคันนาเช่ือมกันดังทาง ๔ แพรง ตามท่ีซ่ึงคันนากับคันนาผานตัด   
กันไป คร้ันแลว รับส่ังกะทานพระอานนทวา อานนทเธอเห็นนาของชาวมคธ ซ่ึงเขาพูนดิน   
ข้ึนเปนคันนาส่ีเหล่ียมพูนคันนายาวท้ังดานยาวและดานกวาง พนูคันนาค่ันในระหวางๆ ดวยคันนา   
ส้ันๆ พูนคันนาเช่ือมกันทาง ๔ แพรง ตามที่ซ่ึงคันนากับคันนาผานตัดกันไปหรือไม?   
        อา. เห็นตามพระพุทธดาํรัส พระพุทธเจาขา.   
        ภ. เธอสามารถแตงจีวรของภิกษุท้ังหลายใหมีรูปอยางนั้นไดหรือไม?   
        อา. สามารถ พระพุทธเจาขา.   
        คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ทักขิณาคิรีชนบทตามพระพุทธาภิรมย แลวเสด็จ   
กลับมาพระนครราชคฤหอีก คร้ังนั้นทานพระอานนทแตงจีวรสําหรับภกิษุหลายรูป คร้ันแลว   
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคไดกราบทูลวา ขอพระผูมีพระภาคจงทรงทอดพระเนตรจีวรท่ีขาพระ-   
พุทธเจาแตงแลว พระพุทธเจาขา.   
                        ตรัสสรรเสริญทานพระอานนท   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ   
แรกเกดินั้น แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย อานนทเปนคนฉลาด อานนท   
ไดซาบซ้ึงถึงเนื้อความแหงถอยคําท่ีเรากลาวยอไดโดยกวางขวาง อานนททําผากุสิก็ได ทําผาช่ือ   
อัฑฒกุสิก็ได ทําผาช่ือมณฑลก็ได ทําผาช่ืออัฑฒมณฑลก็ได ทําผาช่ือวิวัฏฏะก็ได ทําผาช่ือ   
อนุวิวัฏฏะก็ได ทําผาช่ือคีเวยยกะก็ได ทําผาช่ือชังเฆยยกะก็ได และทําผาช่ือพาหันตะก็ได   
จีวรจักเปนผาท่ีตัดแลว เศราหมองดวยศัสตรา สมควรแกสมณะ และพวกศัตรูไมตองการ   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตผาสังฆาฏิตัด ผาอุตราสงคตัด ผาอันตรวาสกตัด.    
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                        เสด็จพระพุทธดําเนินทางไกล   
        [๑๕๐] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระนครราชคฤหตามพระพุทธาภิรมย   
แลวเสด็จพระพุทธดําเนินไปทางพระนครเวสาลี พระองคเสด็จพระพทุธดําเนินทางไกลระหวาง   
พระนครราชคฤห และระหวางพระนครเวสาลีตอกัน ไดทอดพระเนตรเห็นภิกษหุลายรูป หอบผา   
พะรุงพะรัง บางก็ทูนหอผาท่ีพับดังฟูกข้ึนบนศีรษะ บางก็แบกข้ึนบา บางก็กะเดียดไวท่ีสะเอว   
เดินมาอยู คร้ันแลว ไดทรงดําริวา โมฆบุรุษเหลาน้ี เวยีนมาเพื่อความมักมากในจวีรเร็วนกั   
เราจะพึงกั้นเขต ตั้งกฎในเร่ืองผาแกภกิษุท้ังหลาย คร้ันพระผูมีพระภาคเสด็จพระพุทธดําเนินผาน   
ระยะทางโดยลําดับ ถึงพระนครเวสาลี ทราบวา พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ โคตมกเจดีย   
เขตพระนครเวสาลีนั้น.   
        ก็โดยสมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงผาจีวรผืนเดยีว ประทับนั่งอยูกลางแจงตอน   
กลางคืน ขณะน้ําคางตก ในราตรีเหมันตฤด ูกําลังหนาว ตัง้อยูระหวางเดอืน ๓ กับเดือน ๔   
ตอกัน ความหนาวไมไดมีแกพระผูมีพระภาค เม่ือปฐมยามผานไปแลว ความหนาวจึงไดมีแก   
พระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคจึงทรงหมจีวรผืนท่ีสอง ความหนาวไมไดมีแกพระผูมีพระภาค   
เม่ือมัชฌิมยามผานไปแลว ความหนาวจึงไดมีแกพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคจึงทรงหมจีวร   
ผืนที่สาม ความหนาวไมไดมีแกพระผูมีพระภาค เม่ือปจฉิมยามผานไปแลว ขณะรุงอรุณแหง   
ราตรีอันเปนเบ้ืองตนแหงความสดช่ืน ความหนาวไดมแีกพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคจึง   
ทรงหมจีวรผืนท่ีส่ี ความหนาวไมไดมีแกพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคไดทรงพระดําริวา   
กุลบุตรในธรรมวินัยนี้ ท่ีเปนคนข้ีหนาว กลัวตอความหนาว อาจดํารงชีวติอยูไดดวยผาสามผืน   
ไฉนหนอเราจะพึงกัน้เขต ตัง้กฏ ในเร่ืองผาแกภกิษุท้ังหลาย เราพึงอนญุาตผาสามผืน.   
                                พระพุทธานุญาตไตรจีวร   
        คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถาในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรก   
เกิดนัน้ แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราเดินทางไกลในระหวางพระนคร   
ราชคฤห และระหวางพระนครเวสาลีตอกัน ไดเห็นภิกษหุลายรูปในธรรมวินัยนี้ หอบผาพะรุงพะรัง   
บางก็ทูนหอผาท่ีพับดังฟูกข้ึนบนศรีษะ บางก็แบกข้ึนบา บางก็กระเดียดไวท่ีสะเอว เดินมาอยู    
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คร้ันแลวเราไดดําริวา โมฆบุรุษเหลานี้ เวยีนมาเพ่ือความมักมากในจวีรเร็วนัก ไฉนหนอเราจะ   
พึงกั้นเขตต้ังกฏ ในเร่ืองผาแกภิกษุท้ังหลาย   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราครองผาผืนเดียว นั่งอยูกลางแจง ณ ตําบลนีต้อนกลางคืน ขณะ   
น้ําคางตก ในราตรีเหมันตฤด ูกําลังหนาว ตัง้อยูระหวางเดอืน ๓ กับระหวางเดือน ๔ ตอกัน   
ความหนาวมิไดมีแกเรา เม่ือปฐมยามผานไปแลว ความหนาวจึงไดมีแกเรา เราจึงหมจวีรผืนท่ี   
สอง ความหนาวมิไดมีแกเรา เม่ือมัชฌิมยามผานไปแลว ความหนาวไดมีแกเรา เราจึง   
หมจีวรผืนท่ีสาม ความหนาวมิไดมีแกเรา เม่ือปจฉิมยามผานไปแลว ขณะรุงอรุณแหงราตรี   
อันเปนเบ้ืองตนแหงความสดช่ืน ความหนาวจึงไดมีแกเรา เราจึงหมจวีรผืนท่ีส่ี ความหนาว   
มิไดมีแกเรา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราน้ันไดดําริวา กุลบุตรในธรรมวนิัยนี้ ท่ีเปนคนขี้หนาว กลัวตอ   
ความหนาว กอ็าจดํารงชีวิตอยูไดดวยผาสามผืน ไฉนหนอ เราจะพึงกัน้เขต ตั้งกฏ ในเร่ืองผา   
แกภกิษุท้ังหลาย เราจะพึงอนุญาตไตรจีวร   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตไตรจีวร คือ ผาสังฆาฏิ ๒ ช้ัน ผาอุตราสงคช้ันเดียว   
ผาอันตรวาสกชั้นเดียว.   
                                พระพุทธบัญญัติอดิเรกจีวร   
        [๑๕๑] กโ็ดยสมัยนัน้แล พระฉัพพัคคียทราบวา พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตไตรจีวร   
จึงใชจวีรสํารับหนึ่งสําหรับเขาบาน สํารับหนึ่งสําหรับอยูในอาราม สํารับหนึ่งสําหรับลงสรงน้ํา   
บรรดาภิกษุท่ีเปนผูมักนอย .... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคียจึงไดทรง   
อดิเรกจวีรเลา แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
        คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถาในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรก   
เกิดนัน้ แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษไุมพึงทรงอดิเรกจวีร รูปใดทรง   
พึงปรับอาบัติตามธรรม   
        สมัยตอมา อดิเรกจวีรบังเกิดข้ึนแกทานพระอานนท และทานประสงคจะถวายจวีรนั้น   
แดทานพระสารีบุตร แตทานพระสารีบุตรอยูถึงเมืองสาเกต จึงทานพระอานนทไดมีความปริวิตก    
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วา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไววา ภิกษไุมพึงทรงอดิเรกจีวร ก็อดิเรกจีวรนีบั้งเกิดแกเรา   
และเรากใ็ครจะถวายจีวรผืนนี้แกทานพระสารีบุตร แตทานอยูถึงเมืองสาเกต เราจะพงึปฏิบัติ   
อยางไรหนอ แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค   
        พระผูมีพระภาคตรัสถามวา อานนท ยงัอีกนานเทาไร สารีบุตรจึงจะกลับมา?   
        ทานพระอานนทกราบทูลวา ยังอีก ๙ วัน หรือ ๑๐ วนั พระพุทธเจาขา.   
        คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ   
แรกเกดินั้น แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหทรงอดิเรกจีวรไวได   
๑๐ วันเปนอยางยิ่ง.   
                        พระพุทธานญุาตใหวกิัปอดิเรกจวีร   
        สมัยตอมา อดิเรกจวีรบังเกิดแกภกิษุท้ังหลาย ขณะน้ัน ภิกษุท้ังหลายไดมีความปริวิตกวา   
พวกเราจะพึงปฏิบัติในอดิเรกจีวรอยางไรหนอ แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมี   
พระภาคตรัสอนุญาตวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหวิกัปอดิเรกจวีร.   
                        พระพุทธานญุาตผาปะเปนตน   
        [๑๕๒] คร้ันพระผูมีพระภาคประทับอยูในพระนครเวสาลีตามพระพุทธาภิรมย แลวเสด็จ   
พระพุทธดําเนนิไปทางพระนครพาราณสี เสด็จพระพุทธดําเนินผานระยะทางโดยลําดับ ถึงพระนคร   
พาราณสี ทราบวา พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ อิสิปตนะมฤคทายวนั เขตพระนครพาราณสีนั้น   
สมัยนั้น ผาอันตรวาสกของภกิษุรูปหนึ่งขาดทะลุ และทานไดมีความปริวิตกวา พระผูมีพระภาค   
ทรงอนุญาตผา ๓ ผืน คือ ผาสังฆาฏิสองช้ัน ผาอุตราสงคช้ันเดียว ผาอันตรวาสกช้ันเดียว   
ก็ผาอันตรวาสกของเรานี้ขาดทะลุ ไฉนหนอ เราพึงดามผาปะ โดยรอบจักเปนสองช้ัน ตรง   
กลางจักเปนช้ันเดียว ดังนี้แลว ดามผาปะทันที พระผูมีพระภาคเสด็จพระพุทธดําเนนิไปตาม   
เสนาสนะ ไดทอดพระเนตรเห็นภิกษนุั้นกาํลังดามผาปะ คร้ันแลวเสด็จเขาไปใกลภกิษุนั้น ได   
ตรัสถามวา เธอกําลังทําอะไร ภิกษ?ุ   
        ภิ. กําลังปะผา พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดีละ ดลีะ ภิกษุ เปนการชอบแท ภิกษุ ท่ีเธอดามผาปะ    
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        คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงธรรมีกถาในเพราะเหตเุปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตแุรกเกิด   
นั้น แลวรับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตผาสังฆาฏิ ๒ ช้ัน ผาอุตราสงค   
ช้ันเดียว ผาอันตรวาสกช้ันเดยีว สําหรับผาใหมมีกับปะใหม ผาสังฆาฏิ ๔ ช้ัน ผาอุตราสงค   
๒ ช้ัน อันตรวาสก ๒ ช้ัน สําหรับผาท่ีเก็บไวลวงฤดู พึงทําอุตสาหะในผาบังสุกุลจนพอตองการ   
หรือทําอุตสาหะในผาท่ีตกจากรานตลาด   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตผาปะ การชุน รังดุม ลูกดุม การทําใหม่ัน.   
                        เร่ืองนางวิสาขา มิคารมาตา   
        [๑๕๓] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระนครพาราณสี ตามพระพุทธาภิรมย   
แลวเสด็จพระพุทธดําเนินไปทางพระนครสาวัตถี เสด็จพระพุทธดําเนนิผานระยะทางโดยลําดับ   
ถึงพระนครสาวัตถี ทราบวาพระผูมีพระภาคประทับอยูในพระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกะ   
คหบดี เขตพระนครสาวัตถีนั้น คร้ังนั้น นางวิสาขา มิคารมาตาเขาเฝาพระผูมีพระภาค ถวาย   
บังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงช้ีแจงใหนางผูนั่งเรียบรอยแลว เห็นแจง   
สมาทาน อาจหาญ ราเริงดวยธรรมีกถา จึงนางผูอันพระผูมีพระภาคทรงช้ีแจงใหเหน็แจง สมาทาน   
อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถา แลวไดกราบทูลอาราธนาพระผูมีพระภาควา ขอพระผูมีพระภาค   
พรอมดวยพระสงฆจงทรงพระกรุณาโปรดรับภัตตาหารของหมอมฉัน เพื่อเจริญบุญกศุลและปติ   
ปราโมทยในวนัพรุงนี้ดวยเถิด พระพุทธเจาขา พระผูมีพระภาคทรงรับอาราธนาดวยดษุณภีาพ   
คร้ันนางทราบการรับอาราธนาของพระผูมีพระภาคแลว ลุกจากท่ีนั่ง ถวายบังคมพระผูมีพระภาค   
ทําประทักษณิกลับไป คร้ันผานราตรีนั้นไป ฝนต้ังเคาข้ึนในทวีปท้ัง ๔ ตกลงมาหาใหญ   
        คร้ังนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฝนตกในเชตวัน   
ฉันใด ตกในทวีปท้ัง ๔ ก็ฉันนั้น พวกเธอจงสรงสนานกายกันเถิด เพราะเปนคร้ังสุดทายท่ีฝน   
หาใหญตั้งเคาข้ึนในทวีปท้ัง ๔   
        ภิกษเุหลานั้นรับสนองพระพุทธบัญชาวา เปนดังพระพุทธดาํรัส พระพุทธเจาขา แลว   
พากันเปล้ืองผาสรงสนานกายอยู   
        คร้ังนั้น นางวิสาขา มิคารมาตา ส่ังใหตกแตงของเค้ียวของบริโภคอันประณีต แลวส่ัง   
ทาสีวา ไปเถิดแม เจาจงไปอารามแลวแจงภัตกาลวา ถึงเวลาแลว ภัตตาหารเสร็จแลว เจาขา    
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        ทาสีนั้นรับคําวา เปนเชนนั้นเจาขา แลวไปวดั ไดเหน็ภิกษุเปล้ืองผาสรงสนานกาย   
คร้ันแลวเขาใจผิดคิดวา ในอารามไมมีภิกษุ มีแตพวกอาชีวกสรงสนานอยู จึงกลับไปบานได   
แจงความแกนางวิสาขามิคารมาตาวา คุณนาย ภกิษุไมมีในอาราม มีแตพวกอาชวีกสรงสนานอยู   
เจาคะ   
        นางวิสาขามิคารมาตา เปนสตรีฉลาด เฉียบแหลม มีปญญารูไดทันทีวา พระคุณเจา   
ท้ังหลายคงเปลื้องผาพากันสรงสนานกายเปนแน นางคนนี้เขลาจึงสําคัญวา ไมมีภกิษใุนอาราม   
มีแตพวกอาชีวกสรงสนานกายอยู จึงส่ังสาวใชวา ไปเถิดแมทาสี เจาจงไปอาราม แลวแจง   
ภัตกาลวา ถึงเวลาแลว ภัตตาหารเสร็จแลวเจาขา.   
        คร้ันเวลาตอมา ภิกษเุหลานั้น ทําตัวใหเยน็ มีกายงาม ตางถือจีวรเขาไปสูท่ีอยูตามเดิม   
จึงทาสีนั้นไปวัดไมเห็นภิกษุท้ังหลาย จึงเขาใจผิดคิดวา ไมมีภิกษุในอาราม อารามวางเปลา   
จึงกลับไปบานแลวแจงความนั้นแกนางวสิาขามิคารมาตาวา ไมมีภิกษุในอาราม อารามวางเปลา   
เจาคะ.   
        นางวิสาขา มิคารมาตา เปนสตรีฉลาด เฉียบแหลม มีปญญารูไดทันทีวา พระคุณเจา   
ท้ังหลาย คงทําตัวใหเยน็ มีกายงาม ตางถือจีวรเขาไปสูท่ีอยูตามเดิมเปนแน นางคนนี้เขลา   
จึงสําคัญวา ไมมีภิกษใุนอาราม อารามวางเปลา แลวส่ังสาวใชอีกวา ไปเถิดแมทางทาสี เจาจง   
ไปอาราม แลวแจงภัตกาลวา ถึงเวลาแลวภตัตาหารเสร็จแลว เจาขา.   
        คร้ังนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกเธอจงเตรียม   
บาตรจีวร ถึงเวลาภัตตาหารแลว.   
        ภิกษเุหลานั้นทูลรับสนองพระพุทธบัญชาวา เปนอยางนั้น พระพุทธเจาขา.   
        คร้ันเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงครองอันตรวาสก ถือบาตรจีวร เสด็จหายไปใน   
พระเชตวัน มาปรากฏท่ีซุมประตูบานนางวสิาขามิคารมาตา ดุจบุรุษมีกาํลังเหยียดแขนท่ีคู   
หรือคูแขนท่ีเหยยีดฉะนั้น พระองคประทับนั่งเหนือพทุธอาสนท่ีเขาปูลาดถวาย พรอมดวย   
พระสงฆ.   
        ขณะน้ัน นางวิสาขามิคารมาตากลาววา ชาวเราผูเจริญ นาอัศจรรยจริงหนอ ชาวเรา   
ผูเจริญปลาดจริงหนอ พระตถาคต ช่ือวามีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมาก เพราะเม่ือหวงน้าํไหลนอง    
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ไปเพียงเขาบาง เพียงสะเอวบาง เทาหรือจวีรของภิกษุ แมรูปหนึ่ง ก็ไมไดเปยกน้ํา ดังนี้แลว   
ราเริง เบิกบานใจ อังคาสภิกษุสงฆมีพระพทุธเจาเปนประมุข ดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีต   
ดวยมือของตน จนพระผูมีพระภาคผูเสวยเสร็จแลว ทรงนําพระหตัถออกจากบาตรหามภัตร   
แลวนั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ไดกราบทูลแดพระผูมีพระภาควา หมอมฉันทูลขอประทานพร ๘   
ประการตอพระผูมีพระภาค พระพุทธเจาขา.   
        ภ. ตถาคตเลิกใหพรเสียแลว วิสาขา   
        วิ. หมอมฉันทูลขอประทานพรที่สมควรและไมมีโทษ พระพุทธเจาขา   
        ภ. จงบอกมาเถิด วิสาขา   
        วิ. พระพทุธเจาขา สําหรับพระสงฆ หมอมฉันปรารถนาจะถวายผาวัสสิกสาฎก จะ   
ถวายภตัรเพื่อพระอาคันตุกะ จะถวายภัตรเพ่ือพระท่ีเตรียมจะไป จะถวายภัตรเพ่ือพระอาพาธ จะ   
ถวายภตัรเพ่ือพระที่พยาบาลพระอาพาธ จะถวายเภสัชสําหรับพระอาพาธ จะถวายยาคูประจํา   
และสําหรับภกิษุณีสงฆ หมอมฉันปรารถนาจะถวายอุทกสาฎก จนตลอดชีพ.   
        ภ. วิสาขา ก็เธอเห็นอํานาจประโยชนอะไร จึงขอพร ๘ ประการ ตอตถาคต.   
        วิ. พระพทุธเจาขา วันนีห้มอมฉันส่ังทาสีวา ไปเถิด แมทาสี เจาจงไปอาราม แลว   
บอกภัตรกาลวา ภัตตาหารเสร็จแลว เจาขา และนางกไ็ปวดั ไดเห็นภิกษท้ัุงหลายเปล้ืองผาสรง   
สนานกายอยู เขาใจผิดคิดวา ไมมีภิกษุในอาราม มีแตพวกอาชีวกสรงสนานกายอยู จึงกลับ   
มาบาน แลวรายงานแกหมอมฉันวา คุณนาย ไมมีภกิษใุนอาราม มีแตพวกอาชวีกสรงสนาน   
กายอยู.   
        ๑. พระพทุธเจาขา ความเปลือยกายไมงาม นาเกลียด นาชัง หมอมฉันเห็นอํานาจ   
ประโยชนนี้ จงึปรารถนาจะถวายผาวัสสิกสาฎกแกพระสงฆ จนตลอดชีพ.   
        ๒. อนึ่ง ขออ่ืนยังมีอีก พระพุทธเจาขา พระอาคันตุกะไมชํานาญหนทาง ไมรูจกั   
ท่ีโคจร ยอมเท่ียวบิณฑบาตลําบาก ทานฉันอาคันตุกภัตรของหมอมฉันพอชํานาญหนทาง รูจัก   
ท่ีโคจร จักเท่ียวบิณฑบาตไดไมลําบาก หมอมฉันเห็นอํานาจประโยชนนี้ จึงปรารถนาจะถวาย   
อาคันตุกภัตรแกพระสงฆ จนตลอดชีพ.   
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        ๓. อนึ่ง ขออ่ืนยังมีอีก พระพุทธเจาขา พระผูเตรียมตัวจะไปมัวแสวงหาภัตตาหาร   
เพื่อตนอยู จักพลาดจากหมูเกวยีน หรือจกัถึงสถานท่ีท่ีตนตองการจะไปอยูเม่ือพลบคํ่า จักเดนิ   
ทางลําบาก ทานฉันคมิกภตัรของหมอมฉันแลว จักไมพลาดจากหมูเกวยีน หรือจกัถึงสถานท่ี   
ท่ีตนตองการจะไปอยูไมพลบคํ่า จักเดนิทางไมลําบาก หมอมฉันเห็นอํานาจประโยชนนี้ จึง   
ปรารถนาจะถวายคมิกภัตรแกพระสงฆ จนตลอดชีพ.   
        ๔. อนึ่ง ขออ่ืนยังมีอีก พระพุทธเจาขา เม่ือพระอาพาธไมไดโภชนาหารท่ีเปนสัปปายะ   
อาพาธกําเริบ หรือทานจักถึงมรณภาพ เม่ือทานฉันคิลานภัตรของหมอมฉันแลว อาพาธจักทุเลา   
ทานจักไมถึงมรณภาพ หมอมฉันเห็นอํานาจประโยชนนี้ จึงปรารถนาจะถวายคิลานภัตรแกสงฆ   
จนตลอดชีพ.   
        ๕. อนึ่ง ขออ่ืนยังมีอีก พระพุทธเจาขา พระผูพยาบาลพระอาพาธ มัวแสวงหาภตัตาหาร   
เพื่อตน จกันําภัตตาหารไปถวายพระอาพาธจนสาย ตนเองจักอดอาหาร ทานไดฉันคิลานุปฏฐาก-   
ภัตรของหมอมฉันแลว จกันาํภัตตาหารไปถวายพระอาพาธตามเวลา ตนเองก็จกัไมอดอาหาร   
หมอมฉันเหน็อํานาจประโยชนนี้ จึงปรารถนาจะถวายคิลานุปฏฐากภตัรแกพระสงฆ จนตลอดชีพ.   
        ๖. อนึ่ง ขออ่ืนยังมีอีก พระพุทธเจาขา เม่ือพระอาพาธไมไดเภสัชท่ีเปนสัปปายะ   
อาพาธจักกําเริบ หรือจักถึงมรณภาพ เม่ือทานฉันคิลานเภสัชของหมอมฉันแลว อาพาธจักทุเลา   
ทานจักไมถึงมรณภาพ หมอมฉันเห็นอํานาจประโยชนนี้ จึงปรารถนาจะถวายคิลานเภสัชแก   
พระสงฆ จนตลอดชีพ.   
        ๗. อนึ่ง ขออ่ืนยังมีอีก พระพุทธเจาขา พระองคทรงเห็นอานิสงส ๑๐ ประการ   
ไดทรงอนุญาตยาคูไวแลว ท่ีเมืองอันธกวนิทะ หมอมฉันเห็นอานิสงสตามท่ีพระองคตรัสนั้น   
จึงปรารถนาจะถวายยาคูประจําแกสงฆ จนตลอดชีพ.   
        ๘. พระพุทธเจาขา ภิกษุณีท้ังหลายเปลือยกายอาบน้ํารวมทากับหญิงแพศยา ณ แมน้ํา   
อจิรวดีนี้ หญิงแพศยาเหลานัน้พากันเยยหยนัภิกษุณวีา แมเจาเอยพวกทานกําลังสาวประพฤติ   
พรหมจรรยจะไดประโยชนอะไร ควรบริโภคกามมิใชหรือ ประพฤติพรหมจรรยตอเม่ือแกเฒา   
อยางนี้ จกัเปนอันพวกทานยดึสวนท้ังสองไวได ภกิษณุีเหลานั้นถูกพวกหญิงแพศยาเยยหยันอยู   
ไดเปนผูเกอ ความเปลือยกายของมาตุคามไมงาม นาเกลียด นาชัง หมอมฉันเห็นอํานาจ   
ประโยชนนี้ จงึปรารถนาจะถวายผาอุทกสาฎก แกภิกษุณสีงฆ จนตลอดชีพ.   
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        ภ. วิสาขา ก็เธอเห็นอานสิงสอะไร จึงขอพร ๘ ประการตอตถาคต   
        วิ. พระพทุธเจาขา ภิกษุท้ังหลายในพระธรรมวินัยนี้ จําพรรษาในทิศท้ังหลายแลว   
จักมาพระนครสาวัตถี เพื่อเฝาพระองค แลวจักทูลถามวา ภิกษุมีช่ือนี้ถึงมรณภาพแลว ทานมีคติ   
อยางไร มีภพหนาอยางไร พระพุทธเจาขา พระองคจักทรงพยากรณภิกษนุั้นในโสดาปตติผล   
สกทาคามิผล อานาคามิผล หรืออรหัตผล หมอมฉันจักเขาไปหาภกิษพุวกนั้น แลวเรียนถามวา   
พระคุณเจารูปนั้นเคยมาพระนครสาวัตถีไหมเจาขา ถาทานเหลานั้นจักตอบแกหมอมฉันวา ภกิษุ   
นั้นเคยมาพระนครสาวัตถี หมอมฉันจักถึงความตกลงใจในการมาของพระคุณเจารูปนั้นวา พระ-   
คุณเจารูปนัน้คงใชสอยผาวสัสิกศาฎก คงฉันอาคันตุกภตัร คมิกภัตรคิลานภัตร คิลานุปฏฐากภัตร   
คิลานเภสัช หรือยาคูประจําเปนแน เม่ือหมอมฉันระลึกถึงกุศลนั้นอยู ความปล้ืมใจจกับังเกิด   
เม่ือหมอมฉันปล้ืมใจแลว ความอิ่มใจจักบังเกิด เม่ือมีใจอ่ิมเอิบแลว กายจักสงบ เม่ือมีกาย   
สงบแลว จักเสวยสุข เม่ือมีความสุข จิตจกัตั้งม่ัน จกัเปนอันหมอมฉันไดอบรมอินทรีย   
อบรมพละ อบรมโพชฌงคนั้น หมอมฉันเห็นอานิสงสนี ้จึงขอประทานพร ๘ ประการตอพระองค   
พระพุทธเจาขา.   
        ภ. ดีละ ดลีะ วิสาขา ดีแท วิสาขา เธอเห็นอานิสงสนี ้จึงขอพร ๘ ประการ   
ตอตถาคต เราอนุญาตพร ๘ ประการแกเธอ.   
        คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงอนุโมทนานางวิสาขามิคารมาตา ดวยพระคาถาเหลานี้   
วาดังนี:้-   
                                คาถาอนุโมทนา   
        [๑๕๔] สตรีใด ใหขาวและนํ้า มีใจเบิกบานแลว สมบูรณดวยศีล   
                เปนสาวิกาของพระสุคต ครอบงําความตระหนีแ่ลว บริจาค   
                ทานอันเปนเหตุแหงสวรรค เปนเคร่ืองบรรเทาความโศก   
                นํามาซ่ึงความสุข สตรีนั้น อาศัยมรรคปฏิบัติ ปราศจากธุลี   
                ไมมีกิเลสเคร่ืองยั่วใจ ยอมไดกําลังและอายุเปนทิพย สตรี   
                ผูประสงคบุญนั้น เปนคนมีสุข สมบูรณดวยอนามัย ยอม   
                ปล้ืมใจในสวรรคส้ินกาลนาน.    
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                        พระพุทธานญุาตผาวัสสิกสาฎกเปนตน   
        [๑๕๕] คร้ันพระผูมีพระภาคทรงอนุโมทนา นางวิสาขา มิคารมาตา ดวยพระคาถาเหลานี้   
แลว เสด็จลุกจากท่ีประทับกลับไป คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถาในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน   
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตผาวัสสิกสาฎก   
อาคันตุกภัตร คมิกภัตร คิลานภัตร คิลานุปฏฐากภัตร คิลานเภสัช ยาคูประจํา อนุญาตผาอุทกสาฎก   
สําหรับภิกษณุสีงฆ.   
                                วิสาขาภาณวาร จบ.   
                                _________________   
                                พระนอนหลับลืมสติ   
        [๑๕๖] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุท้ังหลายฉันโภชนาหารอันประณีตแลวนอนหลับ ลืมสติ   
ไมรูสึกตัว เม่ือภิกษเุหลานัน้นอนหลับ ลืมสติ ไมรูสึกตัว น้ําอสุจิเคล่ือนเพราะความฝน   
เสนาสนะเปรอะเปอนน้ําอสุจิ คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคมีทานพระอานนทเปนปจฉาสมณะ เสด็จ   
พระพุทธดําเนนิไปตามเสนาสนะ ไดทอดพระเนตรเห็นเสนาสนะเปรอะเปอนน้ําอสุจ ิคร้ันแลว   
รับส่ังถามทานพระอานนทวา อานนท เสนาสนะน่ันเปรอะเปอนอะไร?   
        อา. พระพุทธเจาขา เดีย๋วนีภ้กิษุท้ังหลายฉันโภชนาหารอันประณตีแลวนอนหลับ ลืม   
สติ ไมรูสึกตัว เม่ือภิกษุเหลานั้นนอนหลับ ลืมสติ ไมรูสึกตัว น้ําอสุจิเคล่ือนเพราะความฝน   
เสนาสนะน้ีนัน้จึงเปรอะเปอนน้ําอสุจิ พระพุทธเจาขา.   
        ภ. ขอท่ีกลาวมานั่นยอมเปนอยางนัน้ อานนท ขอท่ีกลาวมานั่นยอมเปนอยางนัน้   
อานนท ความจริง เม่ือภิกษุเหลานั้นนอนหลับ ลืมสติ ไมรูสึกตัว น้ําอสุจิจึงเคล่ือนเพราะ   
ความฝน ภกิษเุหลาใดนอนหลับ มีสติตั้งม่ัน รูสึกตัว น้ําอสุจิของภิกษุเหลานั้นไมเคล่ือน อนึ่ง    
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น้ําอสุจิของภกิษุปุถุชน ผูปราศจากความกําหนดัในกาม ก็ไมเคล่ือน ขอท่ีน้ําอสุจิของพระอรหันต   
จะพึงเคล่ือนนัน้ไมใชฐานะ ไมใชโอกาส.   
        คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถาในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ   
แรกเกดินั้น แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย วันนี้เรามีอานนทเปนปจฉาสมณะ   
เท่ียวเดินไปตามเสนาสนะ ไดเห็นเสนาสนะเปรอะเปอนน้ําอสุจิ จึงไดถามอานนทวา เสนาสนะ   
นั่นเปรอะเปอนอะไร อานนทช้ีแจงวา พระพุทธเจาขา เดี๋ยวนี้ภกิษุท้ังหลายฉันโภชนาหารอัน   
ประณีตแลว นอนหลับ ลืมสติ ไมรูสึกตัว เม่ือภิกษเุหลานั้นนอนหลับลืมสติไมรูสึกตัว น้ําอสุจิ   
เคล่ือนเพราะความฝน เสนาสนะน้ีนัน้จึงไดเปรอะเปอนน้ําอสุจิ เราไดกลาวรับรองวา ขอท่ี   
กลาวมานั่นยอมเปนอยางนัน้ อานนท ขอท่ีกลาวมานั้นยอมเปนอยางนัน้ อานนท ความจริง   
เม่ือภิกษุเหลานั้นนอนหลับลืมสติ ไมรูสึกตัว น้ําอสุจิจึงเคล่ือนเพราะความฝน ภกิษุเหลาใด   
นอนหลับ มีสติตั้งม่ัน รูสึกตัว น้ําอสุจิของภิกษเุหลานั้นไมเคล่ือน อนึ่ง น้ําอสุจิของภกิษุปุถุชน   
ผูปราศจากความกําหนดัในกาม ก็ไมเคล่ือน ขอท่ีน้ําอสุจิของพระอรหนัตจะพึงเคล่ือนนั้น ไมใช   
ฐานะ ไมใชโอกาส.   
                        นอนหลับลืมสติ มีโทษ ๕ ประการ   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษท่ีุนอนหลับ ลืมสติ ไมรูสึกตัว มีโทษ ๕ ประการ นี้คือ หลับ   
เปนทุกข ๑ ตืน่เปนทุกข ๑ เห็นความฝนอันลามก ๑ เทพดาไมรักษา ๑ อสุจิเคล่ือน ๑   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุท่ีนอนหลับ ลืมสติ ไมรูสึกตัว มีโทษ ๕ ประการนี้แล.   
                        นอนหลับคุมสติ มีคุณ ๕ ประการ   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษท่ีุนอนหลับ มีสติตั้งม่ัน รูสึกตัวอยู มีคุณ ๕ ประการนี้ คือ   
หลับเปนสุข ๑ ตื่นเปนสุข ๑ ไมเห็นความฝนอันลามก ๑ เทพดารักษา ๑ อสุจิไมเคล่ือน ๑   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุท่ีนอนหลับ มีสติตั้งม่ัน รูสึกตัว มีคุณ ๕ ประการ นี้แล.   
                                พระพุทธานุญาตผานิสีทนะ   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตผานิสีทนะ เพื่อรักษากาย รักษาจีวร รักษาเสนาสนะ.    
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                        พระพุทธานญุาตผาปจจัตถรณะ   
        สมัยตอมา ผานิสีทนะเล็กเกินไป ปองกันเสนาสนะไดไมหมด ภกิษุท้ังหลายจึงกราบ   
ทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุตองการ   
ผาปูนอนใหญเพียงใด เราอนญุาตใหทําผาปูนอนใหญเพยีงนั้น.   
                                พระพุทธานุญาตผาปดฝ   
        [๑๕๗] กโ็ดยสมัยนัน้แล ทานพระเวลัฏฐสีสะพระอุปชฌายของทานพระอานนท   
อาพาธเปนโรคฝดาดหรืออีสุกอีใส ผานุงผาหมกรังอยูท่ีตัวเพราะน้ําหนองของโรคนั้น ภิกษุ   
ท้ังหลายเอาน้าํชุบๆ ผาเหลานั้น แลวคอยๆ ดึงออกมา ขณะนัน้ พระผูมีพระภาคเสดจ็พระพุทธ-   
ดําเนินไปตามเสนาสนะทอดพระเนตรเหน็ภิกษุเหลานัน้กําลังเอาน้ําชุบๆ ผานั้นแลวคอยๆ ดึง   
ออกมา คร้ันแลว จึงเสด็จพระพุทธดําเนนิเขาไปทางภิกษเุหลานั้น ไดตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย   
ภิกษุรูปนี้อาพาธเปนโรคอะไร?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา พระพุทธเจาขา ทานรูปนี้อาพาธเปนโรคฝดาดหรืออีสุกอีใส   
ผากรังอยูท่ีตัว เพราะน้ําหนอง พวกขาพระพุทธเจาเอาน้ําชุบๆ ผาเหลานั้นแลวคอยๆ ดึง   
ออกไป.   
        คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ   
แรกเกดินั้น แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตผาปดฝแกภกิษุท่ีอาพาธ   
เปนฝก็ดี เปนพุพองก็ดี เปนสิวก็ดี เปนโรคฝดาดหรืออีสุกอีใสก็ดี.   
                        พระพุทธานญุาต ผาเช็ดหนา ผาเช็ดปาก   
        [๑๕๘] คร้ังนั้น นางวิสาขา มิคารมาตา ถือผาเช็ดหนา ผาเช็ดปาก เขาไปในพุทธ-   
สํานัก ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ไดกราบทูลคํานี้แดพระผูมี   
พระภาควา พระพุทธเจาขา ขอพระผูมีพระภาค จงทรงพระกรุณาโปรดรับผาเช็ดหนา ผาเช็ดปาก   
ของหมอมฉัน ซ่ึงจะเปนไปเพื่อประโยชนสุขแกหมอมฉัน ตลอดกาลนานดวยเถิด.   
        พระผูมีพระภาคทรงรับผาเช็ดหนา ผาเช็ดปาก คร้ันแลวไดทรงช้ีแจง ใหนางวิสาขา   
มิคารมาตาเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริงดวยธรรมีกถา คร้ันนางวสิาขา มิคารมาตา อัน    
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พระผูมีพระภาคทรงช้ีแจงใหเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริงดวยธรรมีกถาแลว ลุกจากท่ีนั่ง   
ถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทําประทักษณิกลับไป.   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถาในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ   
แรกเกดินั้น แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตผาเช็ดหนาผาเช็ดปาก.   
                        องคของการถือวิสาสะ ๕ ประการ   
        [๑๕๙] กโ็ดยสมัยนัน้แล เจาโรชะมัลลกษัตริย เปนพระสหายของทานพระอานนท   
ไดฝากผาโขมพัสตรผืนเกาๆ ไวกับทานพระอานนท และทานพระอานนทก็มีความตองการดวยผา   
โขมพัสตรผืนเกาๆ ภิกษุท้ังหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัส   
อนุญาตวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหถือวิสาสะแกบุคคลผูประกอบดวยองค ๕ คือ เคย   
เห็นกนัมา ๑ เคยคบกันมา ๑ เคยบอกอนุญาตกันไว ๑ เขายังมีชีวิตอยู ๑ รูวาเม่ือเราถือเอา   
แลว เขาจกัพอใจ ๑ ดกูรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหถือวสิาสะแกบุคคลท่ีประกอบดวยองค ๕   
เหลานี้.   
                                พระพุทธานุญาตผาบริขาร   
        [๑๖๐] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุท้ังหลายมีไตรจวีรบริบูรณแตยังตองการผากรองน้ําบาง   
ถุงบาง จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย   
เราอนุญาตผาบริขาร.   
                        พระพุทธานญุาตผาท่ีตองอธิษฐานและวิกปั   
        คร้ังนั้น ภิกษุท้ังหลายไดมีความปริวติกวา พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตไตรจีวรบาง ผา   
อาบน้ําฝนบาง ผาปูนั่งบาง ผาปูนอนบาง ผาปดฝบาง ผาเช็ดหนา ผาเช็ดปากบาง ผาบริขาร   
บาง ผาท้ังหมดนั้น ตองอธิษฐานหรือตองวกิัปหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ผาไตรจีวร เราอนุญาตใหอธิษฐาน ไมใชให   
วิกัป ผาวัสสิกสาฎกใหอธิษฐานตลอด ๔ เดือนแหงฤดูฝน พนจากนั้น ใหวกิัป ผานิสีทนะ   
ใหอธิษฐาน ไมใชใหวิกัป ผาปจจัตถรณะ ใหอธิษฐาน ไมใชใหวิกัป ผาปดฝ ใหอธิษฐาน   
ตลอดเวลาท่ีอาพาธ พนจากนั้นใหวกิัป ผาเช็ดหนา ผาเช็ดปาก ใหอธิษฐาน ไมใชใหวิกัป   
ผาบริขาร ใหอธิษฐาน ไมใชใหวกิัป.    
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        คร้ังนั้น ภิกษุท้ังหลายไดมีความสงสัยวา ผาขนาดเล็กเพียงเทาไรหนอตองวกิัป จึงกราบ   
ทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนญุาตวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ผาขนาดเล็ก   
ยาว ๘ นิ้ว กวาง ๔ นิ้ว โดยนิว้พระสุคต เราอนุญาตใหวิกปั   
        สมัยตอมา ผาอุตราสงคท่ีทําดวยผาบังสุกุล ของทานพระมหากัสสปเปนของหนัก ภิกษุ   
ท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนญุาตวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย   
เราอนุญาตใหทําการเย็บดามดวยดาย.   
        มุมสังฆาฏิไมเสมอกัน ภิกษุท้ังหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมี   
พระภาคตรัสอนุญาตวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหเจียนมุมท่ีไมเสมอออกเสีย.   
        ดายลุยออก ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัส   
อนุญาตวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหติดผาอนวุาต ผาหุมขอบ.   
        สมัยตอมา แผนผาสังฆาฏิลุยออก ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนญุาตใหเย็บตะเข็บดังตาหมากรุก.   
                        พระพุทธานญุาตผาท่ีตัดและไมตัด   
        [๑๖๑] กโ็ดยสมัยนัน้แล เม่ือสงฆกําลังทําจีวรใหภกิษุรูปหนึ่ง ผาตัดท้ังหมดไมพอ   
ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตวา ดกูรภิกษุ   
ท้ังหลาย เราอนุญาตผาท่ีตองตัด ๒ ผืน ไมตองตัด ๑ ผืน.   
        ผาตองตัด ๒ ผืน ไมตองตัดผืนหนึ่ง ผาก็ยังไมพอ ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแด   
พระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนญุาตวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตผา ๒ ผืนไมตอง   
ตัด ผืนหนึ่งตองตัด.   
        ผา ๒ ผืนไมตองตัด ผืนหนึ่งตองตัด ผาก็ยังไมพอ ภกิษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแด   
พระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนญุาตวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหเพิม่ผาเพลาะ   
แตผาทุกผืนท่ีไมไดตัด ภิกษไุมพึงใช รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ.   
                        พระใหผาแกโยมมารดาบิดาได   
        [๑๖๒] กโ็ดยสมัยนัน้แล ผาเกิดข้ึนแกภิกษุรูปหนึ่งหลายผืนและทานปรารถนาจะใหผา   
นั้นแกโยมมารดาบิดา ภกิษท้ัุงหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัส    
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อนุญาตวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือภกิษใุหดวยรูวามารดาบิดา เราจะพึงวาอะไร เราอนุญาตให   
สละแกมารดาบิดา แตภิกษไุมพึงทําศรัทธาไทยใหตกไป รูปใดใหตกไป ตองอาบัติทุกกฏ.   
                        พระพุทธบัญญัติใหครองผา ๒ ผืนเขาบาน   
        [๑๖๓] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึง่เก็บผาสังฆาฏิไวในวิหารอันธวัน แลวครองผา   
อุตราสงคกับผาอันตรวาสกเขาบานเพื่อบิณฑบาต คนรายขโมยผาสังฆาฏินั้นไป ภกิษุนั้นจึงใช   
ผาเกาครองจีวรครํ่าครา.   
        ภิกษุท้ังหลายพูดอยางนีว้า อาวุโส เพราะเหตุไร คุณจงึใชผาเกา ครองจีวรครํ่าคราเลา?   
        ภิกษนุั้นตอบวา อาวุโสท้ังหลาย ผมเก็บผาสังฆาฏิไวในวหิารอันธวันนี้ แลวครอง   
อุตราสงคกับผาอันตรวาสกเขาบานเพื่อบิณฑบาต คนรายขโมยผาสังฆาฏินั้นไป เพราะเหตุนัน้   
ผมจึงใชผาเกา ครองจีวรครํ่าครา.   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสหามวา ดูกรภกิษุ   
ท้ังหลาย ภกิษมีุแตผาอุตราสงคกับผาอันตรวาสกไมพึงเขาบาน รูปใดเขาไป ตองอาบัติทุกกฏ.   
        สมัยตอมา ทานพระอานนท ลืมสติครองแตผาอุตราสงคกับผาอันตรวาสกเขาบานเพ่ือ   
บิณฑบาต ภิกษุท้ังหลายไดกลาวคํานี้แกทานพระอานนทวา อาวุโสอานนท พระผูมีพระภาคทรง   
บัญญัติหามไวแลว มิใชหรือวา ภกิษุมีแตผาอุตราสงคกับผาอันตรวาสก ไมพึงเขาบาน ดังนี้   
ไฉนพระคุณเจาจึงมีแตผาอุตราสงคกับผาอันตรวาสกเขาบานเลา?   
        พระอานนทตอบวา จริง ขอรับ พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติหามไวแลววา ภิกษุมีแตผา   
อุตราสงคกับผาอันตรวาสกไมพึงเขาบาน กแ็ตวา ผมเขาบานดวยลืมสติ.   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                        เหตุท่ีเก็บผาไตรจีวรไวได   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ   
แรกเกดินั้น แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เหตุท่ีเก็บผาสังฆาฏิไวได มี ๕ อยาง   
คือ เจ็บไข ๑ สังเกตเห็นวาฝนจะตก ๑ ไปสูฝงแมน้ํา ๑ ท่ีอยูคุมไดดวยดาล ๑ ไดกรานกฐิน ๑   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เหตุท่ีเก็บผาสังฆาฏิไวไดมี ๕ อยางนีแ้ล.    
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เหตุท่ีเก็บผาอุตราสงคไวไดมี ๕ อยางนี้ คือ เจบ็ไข ๑ สังเกตเห็น   
วาฝนจะตก ๑ ไปสูฝงแมน้ํา ๑ ท่ีอยูคุมไดดวยดาล ๑ ไดกรานกฐิน ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย เหตุ   
ท่ีเก็บผาอุตราสงคไวไดมี ๕ อยางนี้แล.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เหตุท่ีเก็บผาอันตรวาสกไวไดมี ๕ อยางนี้ คือ เจ็บไข ๑ สังเกตเห็น   
วาฝนจะตก ๑ ไปสูฝงแมน้ํา ๑ ท่ีอยูคุมไดดวยดาล ๑ ไดกรานกฐิน ๑ ดกูรภิกษุท้ังหลาย เหตุ   
ท่ีเก็บผาอันตรวาสกไวไดมี ๕ อยางนีแ้ล.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เหตุท่ีเก็บผาอาบน้าํฝนไวไดมี ๕ อยางนี้ คือ เจบ็ไข ๑ ไปนอก   
สีมา ๑ ไปสูฝงแมน้ํา ๑ ท่ีอยูคุมไดดวยดาล ๑ ผาอาบน้ําฝนยังไมไดทําหรือทําคางไว ๑ ดูกร   
ภิกษุท้ังหลาย เหตุท่ีเก็บผาอาบน้ําฝนไวไดมี ๕ อยางนีแ้ล.   
                                ถวายจวีรเปนของสงฆ   
        [๑๖๔] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึง่จําพรรษาอยูแตผูเดียว คนท้ังหลายในถ่ินนั้น   
ไดถวายจีวรดวยเปลงวาจาวา ขาพเจาท้ังหลายถวายแกสงฆ จึงภิกษุรูปนั้นไดมีความปริวิตกวา   
พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไววา ภิกษุ ๔ รูปเปนอยางนอยชื่อวาสงฆ แตเรารูปเดียว และคน   
เหลานี้ไดถวายจีวรดวยเปลงวาจาวา ขาพเจาท้ังหลายถวายแกสงฆ ดังนี ้ถาไฉนเราจะพึงนําจวีร   
ของสงฆเหลานี้ไปพระนครสาวัตถี คร้ันแลวไดนําจีวรเหลานั้นไปพระนครสาวัตถี กราบทูลเร่ือง   
นั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ จีวรเหลานัน้เปนของเธอผูเดียว จน   
ถึงเวลาเดาะกฐิน.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กใ็นขอนี้ ภิกษุจําพรรษารูปเดียว ประชาชนในถิ่นนั้นถวายจีวรดวย   
เปลงวาจาวา พวกขาพเจาถวายแกสงฆ ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตจีวรเหลานัน้แกเธอรูปเดียว   
จนถึงเวลาเดาะกฐิน.   
        สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งอยูรูปเดียวตลอดฤดูกาล ประชาชนในถ่ินนั้นไดถวายจวีรเปลง   
วาจาวา พวกขาพเจาถวายแกสงฆ จึงภิกษุรูปนั้นไดดําริดงันี้วา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไววา   
ภิกษุ ๔ รูปเปนอยางนอยชื่อวาสงฆ แตเราอยูผูเดียว และคนเหลานี้ไดถวายจวีรดวยเปลงวาจาวา   
พวกขาพเจาถวายแกสงฆ ถาไฉนเราจะพึงนําจีวรของสงฆเหลานี้ไปพระนครสาวัตถี คร้ันแลวได   
นําจีวรเหลานัน้ไปพระนครสาวัตถี แจงความนั้นแกภิกษุท้ังหลาย ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้น    
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แดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหสงฆผูอยู   
พรอมหนากนัแจก.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กใ็นขอนี้ ภิกษุอยูผูเดียวตลอดฤดกูาล ประชาชนในถ่ินนัน้ไดถวาย   
จีวรดวยเปลงวาจาวาพวกขาพเจาถวายแกสงฆ ดูกรภิกษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหภิกษรูุปนั้น   
อธิษฐานจวีรเหลานั้นวา จีวรเหลานี้ของเรา ถาเมื่อภิกษุรูปนั้นยังไมไดอธิษฐานจวีรนั้น มีภกิษุรูป   
อ่ืนมา พึงใหสวนแบงเทาๆ กัน ถาเม่ือภกิษุ ๒ รูปกําลังแบงจีวรนั้น แตยังมิไดจับสลาก มีภิกษุ   
รูปอ่ืนมา พึงใหสวนแบงเทาๆ กัน ถาเม่ือภกิษุ ๓ รูปกําลังแบงจีวรนั้น และจับสลากเสร็จแลว   
มีภิกษุรูปอ่ืนมา พวกเธอไมปรารถนาก็ไมตองใหสวนแบง.   
        สมัยตอมา มีพระเถระ ๒ พี่นอง คือ ทานพระอิสิทาส ๑ ทานพระอิสิภัตตะ ๑ จําพรรษา   
อยูในพระนครสาวัตถี ไดไปอาวาสใกลบานแหงหนึ่ง คนท้ังหลายกลาวกันวา นานๆ พระเถระ   
ท้ังสองจะไดมา จึงไดถวายภตัตาหารพรอมท้ังจีวร   
        พวกภิกษปุระจําถ่ินถามพระเถระท้ังสองวา ทานเจาขา จีวรของสงฆเหลานี้ เกดิข้ึน   
เพราะอาศัยพระคุณเจาท้ังสอง พระคุณเจาท้ังหลายจักยินดรัีบสวนแบงไหม?   
        พระเถระทั้งสองตอบอยางนีว้า อาวุโสท้ังหลาย ผมรูท่ัวถึงธรรมท่ีพระผูมีพระภาคทรง   
แสดงแลว โดยประการท่ีจวีรเหลานั้นเปนของพวกทานเทานั้นจนถึงเวลาเดาะกฐิน.   
        สมัยตอมา ภิกษุ ๓ รูป จําพรรษาอยูในพระนครราชคฤห ประชาชนในเมืองนัน้ถวาย   
จีวรดวยเปลงวาจาวา พวกขาพเจาถวายแกสงฆ จึงภิกษเุหลานั้นไดดําริดังนี้วา พระผูมีพระภาค   
ทรงบัญญัติไววา ภกิษุ ๔ รูปเปนอยางนอยช่ือวาสงฆ แตเรามี ๓ รูปดวยกัน และคนเหลานี้ถวาย   
จีวรดวยเปลงวาจาวา พวกขาพเจาถวายแกสงฆ พวกเราจะพึงปฏิบัติอยางไรหนอ สมัยนั้น พระ   
เถระหลายรูป คือ ทานพระนีลวาสี ทานพระสาณวาสี ทานพระโคปกะ ทานพระภคุ และทานพระ   
ผลิกสันทานะ อยู ณ วัดกกุกฏุาราม เขตนครปาตลีบุตร จึงภิกษเุหลานั้นเดินทางไปนครปาตลีบุตร   
แลวเรียนถามพระเถระท้ังหลาย พระเถระทั้งหลายกลาวอยางนี้วา พวกเรารูท่ัวถึงธรรมท่ีพระผูมี   
พระภาคทรงแสดงแลว โดยประการท่ีจวีรเหลานั้นเปนของพวกทานนัน้ จนถึงเวลาเดาะกฐนิ.   
                                เร่ืองพระอุปนนท   
        [๑๖๕] กโ็ดยสมัยนัน้แล ทานพระอุปนนทศากยบุตร จําพรรษาอยูในพระนครสาวัตถี   
ไดไปอาวาสใกลบานแหงหนึ่ง ภิกษุท้ังหลายในวัดนั้นปรารถนาจะแบงจีวร จึงประชุมกัน ภกิษุ    
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เหลานั้น พดูอยางนีว้า อาวุโส ภิกษุท้ังหลายจักแบงจวีรของสงฆเหลานี้แล ทานจักยินดีสวน   
แบงไหม ขอรับ ทานพระอุปนนทตอบวา อาวุโสท้ังหลาย ผมยินดี ขอรับ แลวไดรับสวน   
จีวรแตอาวาสนั้นไปวัดอ่ืน แมภิกษุท้ังหลายในวัดนั้นกป็รารถนาจะแบงจีวร จึงประชุมกัน และ   
พูดอยางนีว้า อาวุโส ภิกษุท้ังหลายจักแบงจีวรของสงฆเหลานี้แล ทานจักยนิดีสวนแบงไหม   
ขอรับ ทานพระอุปนนทตอบวา อาวุโสท้ังหลาย ผมยินดี ขอรับ แลวไดรับสวนจีวรแตอาวาส   
นั้นไปวัดอ่ืน แมภิกษุท้ังหลายในวัดนั้นกป็รารถนาจะแบงจีวรจึงประชุมกัน และก็พดูอยางนีว้า   
อาวุโส ภิกษุท้ังหลายจักแบงจีวรของสงฆเหลานี้แล ทานจักยนิดีสวนแบงไหม ขอรับ ทาน   
พระอุปนนทตอบวา อาวุโสท้ังหลาย ผมยนิดี ขอรับ แลวไดรับจวีรแตอาวาสแมนั้น ถือจีวร   
หอใหญกลับมาพระนครสาวตัถีตามเดิม.   
        ภิกษุท้ังหลายชมเชยอยางนี้วา พระคุณเจาอุปนนท ทานเปนผูมีบุญมาก จีวรจึงเกดิข้ึน   
แกทานมากมาย.   
        อุป. อาวโุสท้ังหลาย บุญของผมท่ีไหน ผมจําพรรษาอยูในพระนครสาวัตถีนี้ ไดไป   
อาวาสใกลบานแหงหนึ่ง พวกภิกษใุนวัดนั้น ปรารถนาจะแบงจีวร จึงประชุมกัน พวกเธอกลาว   
กะผมอยางนี้วา อาวุโส ภิกษท้ัุงหลายจักแบงจีวรของสงฆเหลานี้แล ทานจักยินดีสวนแบงไหม   
ขอรับ ผมตอบวา อาวุโสท้ังหลาย ผมยินดี ขอรับ แลวไดรับสวนจีวรแตอาวาสนั้นไปวัดอ่ืน   
แมภิกษุในวดันั้น ก็ปรารถนาจะแบงจีวร จงึประชุมกัน และพวกเธอก็ไดกลาวกะผมอยางนีว้า   
อาวุโส ภิกษุท้ังหลายจักแบงจีวรของสงฆเหลานี้แล ทานจักยนิดีสวนแบงไหม ขอรับ ผมตอบวา   
อาวุโสท้ังหลาย ผมยินดี ขอรับ แลวไดรับสวนจวีรแตอาวาสนั้น ไปวดัอ่ืน แมภกิษใุนวดันั้น   
ก็ปรารถนาจะแบงจีวร จึงประชุมกัน และกลาวกะผมอยางนี้วา อาวุโส ภิกษุท้ังหลายจักแบง   
จีวรของสงฆเหลานี้แล ทานจักยนิดีสวนแบงไหม ขอรับ ผมตอบวา อาวุโสท้ังหลาย ผมยินดี   
ขอรับ แลวไดรับสวนจีวรแตอาวาสแมนัน้ เพราะอยางนี้ จีวรจึงเกิดข้ึนแกผมมากมาย.   
        ภิ. พระคุณเจาอุปนนท ทานจําพรรษาในวดัหนึ่ง แลวยังยินดีสวนจวีรในอีกวัด   
หนึ่งหรือ?    
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        อุป. อยางนั้น ขอรับ.   
        บรรดาภกิษุท่ีเปนผูมักนอย .... ตางกเ็พงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ทานพระ   
อุปนนทศากยบุตร จําพรรษาในวดัหนึ่งแลว จึงไดยินดีสวนจวีรในอีกวดัหนึ่งเลา แลวกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามทานพระอุปนนทวา ดกูรอุปนนท ขาววาเธอจําพรรษาในวัด   
หนึ่งแลว ยินดีสวนจวีรในอีกวัดหนึ่ง จริงหรือ?   
        ทานพระอุปนนททูลรับวา จริงพระพุทธเจาขา.   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ เธอจําพรรษาในวดัหนึ่งแลว ไฉน   
จึงไดยนิดีสวนจีวรในอีกวัดหนึ่งเลา การกระทําของเธอน่ันไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชน   
ท่ียังไมเล่ือมใส .... คร้ันแลว ทรงทําธรรมีกถา รับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุ   
จําพรรษาในวดัหนึ่งแลว ไมพึงยินดีสวนจวีรในวัดอ่ืน รูปใดยนิดี ตองอาบัติทุกกฏ.   
        สมัยตอมา ทานพระอุปนนทศากยบุตร รูปเดียวจําพรรษาอยูสองวดั ดวยคิดวาโดยวิธี   
อยางนี้ จวีรจักเกิดข้ึนแกเรามาก คร้ังนั้น ภกิษุท้ังหลายไดมีความสงสัยวา พวกเราจักใหสวน   
จีวรแกทานพระอุปนนทศากยบุตรอยางไรหนอ แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค   
        พระผูมีพระภาคตรัสแนะวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย พวกเธอจงใหสวนแกโมฆบุรุษสวนเดยีว.   
        ภิกษุท้ังหลาย ก็ในขอนีภ้ิกษุรูปเดียว จาํพรรษาอยู ๒ วัด ดวยคิดวาโดยวิธีอยางนี้ จวีร   
จักเกดิข้ึนแกเรามาก ถาภิกษจุําพรรษาในวดัโนนกึ่งหนึ่ง วัดโนนกึ่งหนึง่ พึงใหสวนจวีรในวัด   
โนนกึ่งหนึ่ง วดัโนนกึ่งหนึ่ง หรือจําพรรษาในวดัใดมากกวา พึงใหสวนจีวรในวัดนั้น.   
                        เร่ืองพระอาพาธโรคทองรวง   
        [๑๖๖] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึง่อาพาธเปนโรคทองรวง นอนจมกองมูตรกองคูถ   
ของตนอยู คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคมีทานพระอานนทเปนปจฉาสมณะ เสดจ็พระพุทธดําเนิน   
ไปตามเสนาสนะ ไดเสด็จเขาไปทางท่ีอยูของภิกษุรูปนั้น ไดทอดพระเนตรเห็นภิกษุรูปนั้น นอน   
จมกองมูตรกองคูถของตนอยู คร้ันแลวเสดจ็เขาไปใกลภกิษุรูปนั้น แลวตรัสถามวา เธออาพาธ   
เปนโรคอะไรภิกษ?ุ    
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        ภิ. ขาพระพุทธเจาอาพาธเปนโรคทองรวง พระพุทธเจาขา.   
        พ. เธอมีผูพยาบาลไหมเลา ภิกษ?ุ   
        ภิ. ไมมี พระพุทธเจา.   
        พ. เพราะเหตุไร ภกิษุท้ังหลายจึงไมพยาบาลเธอ?   
        ภิ. เพราะขาพระพุทธเจามิไดทําอุปการะแกภิกษุท้ังหลาย ฉะนัน้ภกิษุท้ังหลายจึงไม   
พยาบาลขาพระพุทธเจา พระพุทธเจาขา.   
        จึงพระผูมีพระภาครับส่ังกะทานพระอานนทวา อานนท เธอไปตักน้ํามา เราจกัสรงน้ํา   
ภิกษุรูปนี้.   
        ทานพระอานนททูลรับสนองพระพุทธบัญชาวา เปนดังนั้น พระพุทธเจาขา ดังนี้แลว   
ตักน้ํามาถวาย พระผูมีพระภาคทรงรดนํ้า ทานพระอานนทขัดสี พระผูมีพระภาคทรงยกศีรษะ   
ทานพระอานนทยกเทาแลววางบนเตียง   
        คร้ังนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภกิษุสงฆ ในเพราะเหตเุปนเคามูลนั้น ในเพราะ   
เหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ในวหิารหลังโนน มีภิกษุอาพาธหรือ ภิกษุ   
ท้ังหลาย?   
        ภิ. มี พระพุทธเจาขา   
        พ. ภิกษุรูปนั้นอาพาธเปนโรคอะไร ภกิษุท้ังหลาย?   
        ภิ. ทานรูปนั้น อาพาธเปนโรคทองรวง พระพุทธเจาขา.   
        พ. ภกิษุรูปนั้น มีผูพยาบาลไหมเลา ภกิษุท้ังหลาย?   
        ภิ. ไมมี พระพุทธเจา   
        พ. เพราะเหตุไร ภกิษุท้ังหลายจึงไมพยาบาลเธอ?   
        ภิ. เพราะทานรูปนั้นมิไดทําอุปการะแกภิกษุท้ังหลาย ฉะนัน้ ภกิษท้ัุงหลายจึงไมพยาบาล   
ทานรูปนั้น พระพุทธเจาขา.   
        พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกเธอไมมีมารดาไมมีบิดา ผูใดเลาจะพึงพยาบาลพวกเธอ   
ถาพวกเธอจกัไมพยาบาลกนัเอง ใครเลาจกัพยาบาล ดกูรภิกษุท้ังหลาย ผูใดจะพึงอุปฏฐากเรา    
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ผูนั้นจึงพยาบาลภิกษุอาพาธ ถามีอุปชฌายะ อุปชฌายะพงึพยาบาลจนตลอดชีวิต หรือจนกวาจะ   
หาย ถามีอาจารย อาจารยพึงพยาบาลจนตลอดชีวิต หรือจนกวาจะหาย ถามีสัทธิวิหาริก   
สัทธิวิหาริกพงึพยาบาลจนตลอดชีวิต หรือจนกวาจะหาย ถามีอันเตวาสิก อันเตวาสิกพึงพยาบาล   
จนตลอดชีวิต หรือจนกวาจะหาย ถามีภกิษผูุรวมอุปชฌายะ ภิกษุผูรวมอุปชฌายะพึงพยาบาล   
จนตลอดชีวิต หรือจนกวาจะหาย ถามีภกิษผูุรวมอาจารย ภิกษุผูรวมอาจารยพึงพยาบาลจนตลอด   
ชีวิต หรือจนกวาจะหาย ถาไมมีอุปชฌายะ อาจารย สัทธิวหิาริก อันเตวาสิก ภิกษุผูรวม   
อุปชฌายะ หรือภิกษุผูรวมอาจารย สงฆตองพยาบาล ถาไมพยาบาล ตองอาบัติทุกกฏ.   
                องคของภิกษุอาพาธท่ีพยาบาลไดยาก ๕ อยาง   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษอุาพาธที่ประกอบดวยองค ๕ เปนผูพยาบาลไดยาก คือ ไมทํา   
ความสบาย ๑ ไมรูประมาณในความสบาย ๑ ไมฉันยา ๑ ไมบอกอาการไขตามจริงแกผูพยาบาล   
ท่ีมุงประโยชน คือ ไมบอกอาการไขท่ีกําเริบวา กําเริบ อาการไขท่ีทุเลาวาทุเลา อาการไขท่ีทรง   
อยูวาทรงอยู ๑ มีนิสัยเปนคนไมอดทนตอทุกขเวทนาท่ีเกดิปรากฏในรางกาย อันกลาแข็ง รุนแรง   
ไมเปนท่ียนิดี ไมเปนท่ีพอใจ อันจะพลาชีวติเสีย ๑ ดกูรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุอาพาธที่ประกอบ   
ดวยองค ๕ นีแ้ล เปนผูพยาบาลไดยาก.   
                องคของภิกษุอาพาธท่ีพยาบาลไดงาย ๕ อยาง   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษอุาพาธที่ประกอบดวยองค ๕ เปนผูพยาบาลไดงาย คือทําความ   
สบาย ๑ รูประมาณในความสบาย ๑ ฉันยา ๑ บอกอาการปวยไขตามจริงแกผูพยาบาลที่มุง   
ประโยชน คือบอกอาการไขท่ีกําเริบวากําเริบอาการไขท่ีทุเลาวาทุเลา อาการไขท่ีทรงอยูวาทรงอยู ๑   
มีนิสัยเปนคนอดทนตอทุกขเวทนา อันกลาแข็ง รุนแรง ไมเปนท่ียินดี ไมเปนท่ีพอใจ อัน   
จะพลาชีวติเสีย ๑ ดกูรภิกษท้ัุงหลาย ภกิษอุาพาธที่ประกอบดวยองค ๕ นี้แล เปนผูพยาบาล   
ไดงาย.   
                        องคของภิกษผูุไมเขาใจพยาบาล ๕ อยาง   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุพยาบาลไขท่ีประกอบดวยองค ๕ ไมควรพยาบาลไข คือเปนผู   
ไมสามารถเพ่ือประกอบ ๑ ไมรูจักของแสลงและไมแสลง คือ นําของแสลงเขาไปให กันของ   
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ไมแสลงออกเสีย ๑ พยาบาลไขเห็นแกอามิส ไมมีจิตเมตตา ๑ เปนผูเกลียดท่ีจะนําอุจจาระ   
ปสสาวะ เขฬะ หรือของท่ีอาเจียนออกไป ๑ เปนผูไมสามารถจะช้ีแจงใหคนไขเห็นแจง   
สมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถาในกาลทุกเม่ือ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูพยาบาลไข   
ท่ีประกอบดวยองค ๔ นีแ้ล ไมควรพยาบาลไข.   
                        องคของภิกษผูุเขาใจพยาบาล ๕ อยาง   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุพยาบาลไขท่ีประกอบดวยองค ๕ ควรพยาบาลไข คือเปนผู   
สามารถประกอบยา ๑ รูจักของแสลง และไมแสลง คือกันของแสลงออก นําของไมแสลง   
เขาไปให ๑ มีจิตเมตตาพยาบาลไข ไมเหน็แกอามิส ๑ เปนผูไมเกลียดท่ีจะนําอุจจาระ ปสสาวะ   
เขฬะ หรือของท่ีอาเจียนออกไปเสีย ๑ เปนผูสามารถท่ีจะช้ีแจงใหคนไข เห็นแจง สมาทาน   
อาจหาญ ราเริง  ดวยธรรมีกถา ในกาลทุกเม่ือ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุพยาบาลไขท่ีประกอบ   
ดวยองค ๕ นีแ้ล ควรพยาบาลไข.   
                เร่ืองใหบาตรจวีรของผูถึงมรณะภาพแกคิลานปุฏฐาก   
        [๑๖๗] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุ ๒ รูปเดินทางไกลไปในโกศลชนบทไดเขาไปอยูอาวาส   
แหงหนึ่ง บรรดาภิกษุ ๒ รูปนั้น รูปหนึ่งอาพาธ จึงภิกษุเหลานั้นไดปรึกษาตกลงกนัดังนี้วา   
อาวุโสท้ังหลาย พระผูมีพระภาคทรงสรรเสริญการพยาบาลภิกษุอาพาธ ผิฉะนั้น พวกเราจง   
พยาบาลภกิษุรูปนี้เถิด แลวพากันพยาบาลภกิษุอาพาธนั้น เธออันภิกษุเหลานั้นพยาบาลอยูไดถึง   
มรณภาพ  จึงภิกษเุหลานั้นถือบาตรจีวรของเธอไปพระนครสาวัตถี แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแด   
พระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย สงฆเปนเจาของบาตรจีวร แตภิกษุ   
ผูพยาบาลไขมีอุปการะมาก เราอนุญาตใหสงฆมอบไตรจีวรและบาตร แกภกิษุผูพยาบาลไข.   
                                        วิธีให   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลสงฆพึงใหไตรจีวรและบาตรอยางนี้ คือ ภกิษุผูพยาบาลไขนั้น   
พึงเขาไปหาสงฆ แลวกลาวอยางนี้วา   
        ทานเจาขา ภกิษุมีช่ือนี้ถึงมรณภาพ นี้จวีรและบาตรของทาน   
        ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:-    
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        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษมีุช่ือนี้ถึงมรณภาพ นีไ้ตรจีวรและบาตร   
ของเธอ ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงใหไตรจวีรและบาตรนี้ แกภิกษุผู   
พยาบาลไข นี้เปนญัตติ   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษมีุช่ือนี้ถึงมรณภาพ นีไ้ตรจีวรและบาตร   
ของเธอ สงฆใหไตรจวีรและบาตรนี้แกภิกษุผูพยาบาลไข การใหไตรจีวรและบาตรนี้   
แกภกิษุผูพยาบาลไข ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้น   
พึงพูด.   
        สงฆใหจวีรและบาตรนีแ้กภกิษุผูพยาบาลไขแลว ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง   
ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.   
                                สามเณรถึงมรณภาพ   
        สมัยตอมา สามเณรรูปหนึ่งถึงมรณภาพ ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เม่ือสามเณรถึงมรณภาพ สงฆเปนเจาของบาตรจีวร   
แตภกิษุผูพยาบาลไขมีอุปการะมาก เราอนญุาตใหสงฆมอบจีวรและบาตรแกภกิษุผูพยาบาลไข.   
                                        วิธีใช   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลสงฆพึงใหจวีรและบาตรอยางนี้ คือ   
        ภิกษุผูพยาบาลไขนั้น พงึเขาไปหาสงฆ แลวกลาวอยางนีว้า   
        ทานเจาขา สามเณรช่ือนี้ถึงมรณภาพ นี้จีวรและบาตรของเธอ   
        ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:-   
                        กรรมวาจาใหจีวรและบาตร   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สามเณรมีช่ือนี้ถึงมรณภาพ นี้จวีรและบาตร   
ของเธอ ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงใหจีวรและบาตรนี้แกผูพยาบาลไข   
นี้เปนญัตติ   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สามเณรมีช่ือนี้ถึงมรณภาพ นี้จวีรและบาตร   
ของเธอ สงฆใหจีวรและบาตรนี้ แกภิกษุผูพยาบาลไข การใหจวีรและบาตรนี้ แก   
ภิกษุผูพยาบาลไข ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิง่ ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้น   
พึงพูด.    
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        สงฆใหจวีรและบาตรนีแ้กภกิษุผูพยาบาลไขแลว ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง   
ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.   
                        ภิกษแุละสามเณรชวยกนัพยาบาลไข   
        สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่ง สามเณรรูปหนึ่ง ชวยกันพยาบาลภิกษุอาพาธ เธออันภิกษุ   
และสามเณรนัน้พยาบาลอยู ไดถึงมรณภาพ จึงภกิษุผูพยาบาลไขนั้น ไดมีความปริวิตกวา เรา   
พึงใหสวนจวีรแกสามเณรผูพยาบาลไขอยางไรหนอ ภกิษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี-   
พระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหมอบสวนแกสามเณร   
ผูพยาบาลไขเทาๆ กัน.   
        สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งมีของใชมาก มีบริขารมาก ไดถึงแกมรณภาพ ภกิษุท้ังหลาย   
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เม่ือภกิษุถึง   
มรณภาพ สงฆเปนเจาของบาตรจีวร แตภิกษุผูพยาบาลไขมีอุปการะมาก เราอนุญาตใหสงฆมอบ   
ไตรจีวรและบาตรใหแกภกิษผูุพยาบาลไข บรรดาส่ิงของเหลานั้น ส่ิงใดเปนลหภุัณฑ ลหุบริขาร   
ส่ิงนั้นเราอนญุาตใหสงฆพรอมเพรียงกันแบง บรรดาส่ิงของเหลานั้น ส่ิงใดเปนครุภณัฑ   
ครุบริขาร ส่ิงนั้นเปนของสงฆผูอยูในจตุรทิศ ท้ังท่ีมาแลวและยังไมมา ไมควรแบง ไมควรแจก.   
                เร่ืองสมาทานติตถิยมีวัตรเปลือยกายเปนตน   
        [๑๖๘] กโ็ดยสมัยนัน้ ภกิษุรูปหนึ่งเปลือยกายเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค แลวไดกราบ   
ทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา พระผูมีพระภาคทรงพรรณนาคุณแหงความมักนอย   
ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจดั อาการท่ีนาเล่ือมใส การไมสะสม การปรารภความเพียร   
โดยอเนกปริยาย การเปลือยกายน้ี ยอมเปนไปเพื่อความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา   
ความกําจดั อาการท่ีนาเล่ือมใส การไมสะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ขาพระ-   
พุทธเจาขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูมีพระภาคจงทรงพระกรุณาโปรดอนุญาตการเปลือยกาย   
แกภกิษุท้ังหลายดวยเถิด พระพุทธเจาขา.   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจา ทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั้นไมสมควร  ....   
ดูกรโมฆะบุรุษ ไฉนเธอจึงไดสมาทานการเปลือยกายท่ีพวกเดียรถียสมาทานเลา การกระทําของ    
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เธอนั่นไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส .... คร้ันแลว ทรงทําธรรมีกถารับส่ัง   
กะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษไุมพึงสมาทานการเปลือยกายท่ีพวกเดยีรถียสมาทาน   
รูปใดสมาทาน ตองอาบัติถุลลัจจัย.   
        สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งนุงผาคากรอง .... รูปหนึ่งนุงผาเปลือกไมกรอง .... รูปหนึ่งนุงผา   
ผลไมกรอง .... รูปหนึ่งนุงผากัมพลทําดวยผมคน .... รูปหนึ่งนุงผากัมพลทําดวยขนสัตว .... รูปหนึ่ง   
นุงผาทําดวยปกนกเคา .... รูปหนึ่งนุงหนังเสือ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค แลวกราบทลูคํานี้แด   
พระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา พระผูมีพระภาคทรงพรรณนาคุณแหงความมักนอย ความ   
สันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการทีน่าเล่ือมใส การไมสะสม การปรารภความเพียร โดย   
อเนกปริยาย หนังเสือนี้ยอมเปนไปเพื่อความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด   
อาการที่นาเล่ือมใส ความไมสะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ขาพระพทุธเจาขอ   
ประทานพระวโรกาส ขอพระผูมีพระภาคจงทรงพระกรุณาโปรดอนุญาตหนังเสือแกภิกษุท้ังหลาย   
ดวยเถิด พระพุทธเจาขา.   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจา ทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั่นไมสมควร  ....   
ดูกรโมฆบุรุษ ไฉนเธอจึงไดทรงหนังเสืออันเปนธงชัยของเดียรถียเลา การกระทําของเธอน่ัน   
ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส .... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถารับส่ังแกภิกษุ   
ท้ังหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุไมพึงทรงหนังเสืออันเปนธงชัยของเดียรถีย รูปใดทรง   
ตองอาบัติถุลลัจจัย.   
        สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งนุงผาทําดวยกานดอกรัก .... รูปหนึ่งนุงผาทําดวยเปลือกปอ เขา   
ไปเฝาพระผูมีพระภาค แลวไดกราบทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาควา พระผูมีพระภาคทรงพรรณนา   
คุณแหงความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการทีน่าเล่ือมใส การไมสะสม   
การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ผาทําดวยเปลือกปอนี้ ยอมเปนไปเพ่ือความมักนอย ความ   
สันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการทีน่าเล่ือมใส การไมสะสม การปรารภความเพียร โดย   
อเนกปริยาย ขาพระพุทธเจาขอประทานพระวโรกาสขอพระผูมีพระภาคจงทรงพระกรุณาอนุญาต   
ผาทําดวยเปลือกปอแกภิกษท้ัุงหลายดวยเถิด พระพุทธเจาขา.   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั่นไมสมควร  ....   
ดูกรโมฆบุรุษ ไฉนเธอจึงไดนุงผาทําดวยเปลือกปอเลา การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อ    



พระวนิัยปฎก เลม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หนาท่ี 185 
ความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส .... คร้ันแลวไดทรงทําธรรมีกถารับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุไมพงึนุงผาทําดวยเปลือกปอ รูปใดนุง ตองอาบัติทุกกฏ.   
                        พระฉัพพัคคียทรงจีวรสีครามลวนเปนตน   
        [๑๖๙] กโ็ดยสมัยนัน้แล พระฉัพพัคคียทรงจีวรสีครามลวน ทรงจีวรสีเหลืองลวน   
ทรงจีวรสีแดงลวน ทรงจีวรสีบานเย็นลวน ทรงจีวรสีดําลวน ทรงจีวรสีแสดลวน ทรงจีวรสี   
ชมภูลวน ทรงจีวรท่ีไมตัดชาย ทรงจีวรมีชายยาว ทรงจีวรมีชายเปนลายดอกไม ทรงจวีรมีชาย   
เปนแผน สวมเส้ือ สวมหมวก ทรงผาโพก ประชาชนพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา   
เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุท้ังหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
        พระผูมีพระภาคตรัสหามวา ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ภกิษไุมพึงทรงจีวรสีครามลวน ไมพึง   
ทรงจีวรสีเหลืองลวน ไมพึงทรงจีวรสีแดงลวน ไมพึงทรงจีวรสีบานเยน็ลวน ไมพึงทรงจีวรสีดํา   
ลวน ไมพึงทรงจีวรสีแดงลวน ไมพึงทรงจวีรสีชมภูลวน ไมพึงทรงจีวรท่ีไมตัดชาย ไมพึงทรง   
จีวรมีชายยาว ไมพึงทรงจีวรมีชายเปนลายดอกไม ไมพึงทรงจีวรมีชายเปนแผน ไมพงึสวมเส้ือ   
ไมพึงสวมหมวก ไมพึงทรงผาโพก รูปใดทรง ตองอาบัติทุกกฏ.   
                        เร่ืองจีวรยังไมเกิดแกผูจําพรรษา   
        [๑๗๐] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุท้ังหลายที่จําพรรษาแลว เม่ือจีวรยังไมเกิดข้ึน หลีกไป   
เสียบาง สึกเสียบาง ถึงมรณภาพบาง ปฏิญาณเปนสามเณรบาง ปฏิญาณเปนผูบอกลาสิกขา   
บาง ปฏิญาณเปนผูตองอันติมวัตถุบาง ปฏิญาณเปนผูวกิลจริตบาง ปฏิญาณเปนผูมีจติฟุงซาน   
บาง ปฏิญาณเปนผูกระสับกระสายเพราะเวทนาบาง ปฏิญาณเปนผูถูกสงฆยกเสียฐานไมเหน็   
อาบัติบาง ปฏิญาณเปนผูถูกสงฆยกฐานไมทําคืนอาบัติบาง ปฏิญาณเปนผูถูกสงฆยกเสียฐานไม   
สละคืนทิฏฐิอันลามกบาง ปฏิญาณเปนบัณเฑาะกบาง ปฏิญาณเปนคนลักเพศบาง ปฏิญาณเปน   
ผูเขารีดเดียรถียบาง ปฏิญาณเปนสัตวดิรัจฉานบาง ปฏิญาณเปนผูฆามารดาบาง ปฏิญาณเปนผู   
ฆาบิดาบาง ปฏิญาณเปนผูฆาพระอรหันตบาง ปฏิญาณเปนผูประทุษรายภกิษณุีบาง ปฏิญาณเปน    
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ผูทําลายสงฆบาง ปฏิญาณเปนผูทํารายพระศาสดาจนถึงหอพระโลหิตบาง ปฏิญาณเปนอุภโตพยัญ   
ชนกบาง ภกิษท้ัุงหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
        พระผูมีพระภาคตรัสแนะนํา ดังตอไปน้ี   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กใ็นขอนี้ ภิกษุท่ีจําพรรษาแลว เม่ือจีวรยังไมเกิดข้ึน หลีกไปเสีย   
เม่ือผูรับแทนท่ีสมควรมีอยู สงฆพึงให   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ในขอนี้ ภิกษท่ีุจําพรรษาแลว เม่ือจวีรยังไมเกิดข้ึน สึกเสีย   
ถึงมรณภาพ ปฏิญาณเปนสามเณร ปฏิญาณเปนผูบอกลาสิกขา ปฏิญาณเปนผูตองอันติมวัตถุ   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ในขอนี้ ภิกษท่ีุจําพรรษาแลว เม่ือจวีรยังไมเกิดข้ึน ปฏิญาณ   
เปนผูวิกลจริต ปฏิญาณเปนผูมีจิตฟุงซาน ปฏิญาณเปนผูกระสับกระสายเพราะเวทนา ปฏิญาณ   
เปนผูถูกสงฆยกเสียฐานไมเห็นอาบัติ ปฏิญาณเปนผูถูกสงฆยกเสียฐานไมทําคืนอาบัติ ปฏิญาณ   
เปนผูถูกสงฆยกเสียฐานไมสละคืนทิฏฐิอันลามก เม่ือผูรับแทนท่ีสมควรมีอยู สงฆพึงให   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ในขอนี้ ภิกษท่ีุจําพรรษาแลว เม่ือจวีรยังไมเกิดข้ึน ปฏิญาณ   
เปนบัณเฑาะก .... ปฏิญาณเปนอุภโตพยัญชนก สงฆเปนเจาของ   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ในขอนี้ ภิกษท่ีุจําพรรษาแลว เม่ือจวีรเกิดข้ึนแลว แตยังไม   
ทันไดแบงกัน หลีกไปเสีย เม่ือผูรับแทนท่ีสมควรมีอยู สงฆพึงให   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ในขอนี้ ภิกษท่ีุจําพรรษาแลว เม่ือจวีรเกิดข้ึนแลว แตยังไม   
ทันไดแบงกัน สึกเสีย ถึงมรณภาพ ปฏิญาณเปนสามเณร ปฏิญาณเปนผูบอกลาสิกขา ปฏิญาณ   
เปนผูตองอันติมวัตถุ สงฆเปนเจาของ   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ในขอนี้ ภิกษท่ีุจําพรรษาแลว เม่ือจวีรเกิดข้ึน แตยังไมทัน   
ไดแบงกนั ปฏิญาณเปนผูวกิลจริต ปฏิญาณเปนผูมีจิตฟุงซาน ปฏิญาณเปนผูกระสับกระสาย   
เพราะเวทนา ปฏิญาณเปนผูถูกสงฆยกเสียฐานไมเห็นอาบัติ ปฏิญาณเปนผูถูกสงฆยกเสียฐาน   
ไมทําคืนอาบัติ ปฏิญาณเปนผูถูกสงฆยกเสียฐานไมสละคืนทิฏฐิอันลามก เม่ือผูรับแทนท่ีสมควร   
มีอยู สงฆพึงให   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ในขอนี้ ภิกษท่ีุจําพรรษาแลว เม่ือจวีรเกิดข้ึนแลว แตยัง   
ไมทันไดแบงกัน ปฏิญาณเปนบัณเฑาะก .... ปฏิญาณเปนอุภโตพยัญชนก สงฆเปนเจาของ    
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ในขอนี้ เม่ือจวีรยังไมเกิดข้ึนแกภิกษุท้ังหลายท่ีจําพรรษาแลว   
สงฆแตกกัน คนท้ังหลายในถิ่นนั้น ถวายน้าํในฝายหน่ึง ถวายจวีรในฝายหนึ่ง ดวยเปลงวาจา   
วา ขาพเจาถวายแกสงฆ นัน่เปนของสงฆฝายเดยีว.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ในขอนี้ เม่ือจวีรยังไมเกิดข้ึนแกภิกษุท้ังหลายท่ีจําพรรษาแลว   
สงฆแตกกัน คนท้ังหลายในถิ่นนั้น ถวายน้าํในฝายหน่ึง ถวายจวีรในฝายนั้นเหมือนกัน ดวย   
เปลงวาจาวา ขาพเจาถวายแกสงฆ นั่นเปนของสงฆฝายเดียว.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ในขอนี้ เม่ือจวีรยังไมเกิดข้ึนแกภิกษุท้ังหลายท่ีจําพรรษาแลว   
สงฆแตกกัน คนท้ังหลายในถิ่นนั้น ถวายน้าํในฝายหน่ึง ถวายจวีรในฝายหนึ่ง ดวยเปลงวาจา   
วา ขาพเจาถวายฝายหนึ่ง นั่นเปนของเฉพาะฝายหนึ่ง.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ในขอนี้ เม่ือจวีรยังไมเกิดข้ึนแกภิกษุท้ังหลายท่ีจําพรรษา สงฆ   
แตกกนั คนท้ังหลายในถ่ินนัน้ ถวายน้ําในฝายหนึ่ง ถวายจีวรในฝายน้ันเหมือนกนั ดวยเปลง   
วาจาวา ขาพเจาถวายแกฝายหน่ึง นัน่เปนของเฉพาะฝายหน่ึง.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ในขอนี้ เม่ือจวีรเกิดข้ึนแลวแกภกิษุท้ังหลายที่จําพรรษา แต   
ยังมิทันไดแบง สงฆแตกกัน พึงแบงสวนใหภิกษุทุกรูปเทาๆ กัน.   
                        เร่ืองพระเรวตเถระฝากจีวร   
        [๑๗๑] กโ็ดยสมัยนัน้แล ทานพระเรวตะฝากจวีรแกภิกษุรูปหนึ่งไปถวายทานพระ   
สารีบุตร ดวยส่ังวา จงถวายจีวรผืนนีแ้กพระเถระ จึงในระหวางทาง ภกิษุรูปนั้นไดถือเอาจีวร   
นั้นเสีย เพราะวิสาสะตอทานพระเรวตะ   
        กาลตอมา ทานพระเรวตะมาพบทานพระสารีบุตร จึงเรียนถามวา ผมฝากจีวรมาถวาย   
พระเถระ. พระเถระไดรับจวีรนั้นแลวหรือ ขอรับ?   
        ทานพระสารีบุตรตอบวา ผมยังไมเหน็จีวรนัน้เลย คุณ.   
        จึงทานพระเรวตะไดถามภิกษุรูปนั้นวา อาวุโส ผมฝากจีวรมาแกทานใหถวายพระเถระ   
ไหนจวีรนัน้?   
        ภิกษนุั้นตอบวา ผมไดถือเอาจีวรนั้นเสีย เพราะวิสาสะตอทาน ขอรับ.    
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        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
        พระผูมีพระภาคตรัสแนะนํา ดังตอไปน้ี:-   
                                เร่ืองถือวิสาสะ   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ในขอนี้ ภิกษุฝากจีวรแกภิกษไุปดวยส่ังวา จงใหจวีรผืนนีแ้ก   
ภิกษุมีช่ือนี้ ภกิษุผูรับฝากถือเอาเสียในระหวางทาง เพราะวิสาสะตอผูฝาก ช่ือวาถือเอาถูกตอง   
ถือเอาเสียเพราะวิสาสะตอผูรับ ช่ือวาถือเอาไมถูกตอง.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ในขอนี้ ภิกษุฝากจีวรแกภิกษไุปดวยส่ังวา จงใหจวีรผืนนีแ้ก   
ภิกษุมีช่ือนี้ ภกิษุผูรับฝากถือเอาเสียในระหวางทาง เพราะวิสาสะตอผูรับ ช่ือวาถือเอาไมถูกตอง   
ถือเอาเสียเพราะวิสาสะตอผูฝาก ช่ือวาถือเอาถูกตอง.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ในขอนี้ ภิกษุฝากจีวรแกภิกษไุปดวยส่ังวา จงใหจวีรผืนนี้   
แกภกิษุมีช่ือนี ้ภิกษุผูรับฝากทราบขาวในระหวางทางวา ผูฝากถึงมรณภาพเสียแลว จงึอธิษฐาน   
เปนจีวรมรดกของภิกษุผูฝาก ช่ือวาอธิษฐานถูกตองแลว ถือเอาเสียเพราะวิสาสะตอผูรับ ช่ือวา   
ถือเอาไมถูกตอง.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ในขอนี้ ภิกษุฝากจีวรแกภิกษไุปดวยส่ังวา จงใหจวีรผืนนี้   
แกภกิษุมีช่ือนี ้ภิกษุผูรับฝากทราบขาวในระหวางทางวา ผูรับถึงมรณภาพเสียแลว จึงอธิษฐาน   
เปนจีวรมรดกของผูรับ ช่ือวาอธิษฐานไมถูกตอง ถือเอาเสียเพราะวิสาสะตอผูฝาก ช่ือวาถือเอา   
ถูกตอง   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ในขอนี้ ภิกษุฝากจีวรแกภิกษไุปดวยส่ังวา จงใหจวีรผืนนี้   
แกภกิษุมีช่ือนี ้ภิกษุผูรับฝากทราบขาวในระหวางทางวา ท้ังสองรูปถึงมรณภาพเสียแลว จึง   
อธิษฐานเปนมรดกของผูฝาก ช่ือวาอธิษฐานถูกตอง อธิษฐานเปนจวีรมรดกของผูรับ ช่ือวาอธิษฐาน   
ไมถูกตอง.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ในขอนี้ ภิกษุฝากจีวรแกภิกษไุปดวยส่ังวา ฉันใหจวีรผืนนี้   
แกภกิษุมีช่ือนี ้ภิกษุผูรับฝากถือเอาเสียในระหวางทางเพราะวิสาสะตอผูฝาก ช่ือวาถือเอาไมถูก   
ตอง ถือเอาเสียเพราะวิสาสะตอผูรับ ช่ือวาถือเอาถูกตอง.    
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ในขอนี้ ภิกษุฝากจีวรแกภิกษไุปดวยส่ังวา ฉันใหจวีรผืนนี้   
แกภกิษุมีช่ือนี ้ภิกษุผูรับฝากถือเอาเสียในระหวางทางเพราะวิสาสะตอผูรับ ช่ือวาถือเอาถูกตอง   
ถือเอาเสียเพราะวิสาสะตอผูฝาก ช่ือวาถือเอาไมถูกตอง.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ในขอนี้ ภิกษุฝากจีวรแกภิกษไุปดวยส่ังวา ฉันใหจวีรผืนนี้   
แกภกิษุมีช่ือนี ้ภิกษุผูฝากทราบขาวในระหวางทางวา ผูฝากถึงมรณภาพเสียแลว จึงอธิษฐานเปน   
จีวรมรดกของผูฝาก ช่ือวาอธิษฐานไมถูกตอง ถือเอาเสียเพราะวิสาสะตอผูรับ ช่ือวาถือเอาถูกตอง.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ในขอนี้ ภิกษุฝากจีวรแกภิกษไุปดวยส่ังวา ฉันใหจวีรผืนนี้   
แกภกิษุมีช่ือนี ้ภิกษุผูรับฝากทราบขาวในระหวางทางวา ผูรับถึงมรณภาพเสียแลว จึงอธิษฐาน   
เปนจีวรมรดกของผูรับ ช่ือวาอธิษฐานถูกตอง ถือเอาเสียเพราะวิสาสะตอผูฝาก ช่ือวาถือเอา   
ไมถูกตอง.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ในขอนี้ ภิกษฝุากจีวรแกภิกษไุปดวยส่ังวา ฉันใหจวีรผืนนี้   
แกภกิษุมีช่ือนี ้ภิกษุผูรับฝากทราบขาวในระหวางทางวา ท้ังสองรูปถึงมรณภาพเสียแลว จึงอธิษฐาน   
เปนจีวรมรดกของผูฝาก ช่ือวาอธิษฐานไมถูกตอง อธิษฐานเปนจวีรมรดกของผูรับ ช่ือวาอธิษฐาน   
ถูกตอง.   
                                จีวรท่ีเกดิข้ึนมี ๘ มาติกา   
        [๑๗๒] ดกูรภิกษท้ัุงหลาย มาติกาเพื่อจีวรเกดิข้ึนนี้ มี ๘ คือ   
        ๑. ถวายแกสีมา   
        ๒. ถวายตามกติกา   
        ๓. ถวายในสถานท่ีจัดภิกษา   
        ๔. ถวายแกสงฆ   
        ๕. ถวายแกอุภโตสงฆ   
        ๖. ถวายแกสงฆผูจําพรรษาแลว    
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        ๗. ถวายเจาะจง   
        ๘. ถวายแกบุคคล   
        ท่ีช่ือวา ถวายแกสีมา คือ ภิกษุมีจํานวนเทาใดอยูภายในสีมา ภิกษเุหลานั้นพึงแบงกัน   
        ท่ีช่ือวา ถวายตามกติกา คือ วัดมีหลายแหง ยอมใหมีลาภเสมอกัน เม่ือทายกถวาย   
ในวดัหนึ่ง ช่ือวาเปนอันถวายทุกวัด   
        ท่ีช่ือวา ถวายในสถานท่ีจัดภกิษา คือถวายในสถานท่ีๆ ทายกทําสักการะประจําแกสงฆ   
        ท่ีช่ือวา ถวายแกสงฆ คือ สงฆอยูพรอมหนากนัแบง   
        ท่ีช่ือวา ถวายแกอุภโตสงฆ คือ แมมีภกิษุมาก มีภิกษณุีรูปเดียว ก็พงึใหฝายละครึง่   
แมมีภิกษณุีมาก มีภกิษุรูปเดยีว ก็พึงใหฝายละคร่ึง   
        ท่ีช่ือวา ถวายแกสงฆผูจาํพรรษาแลว คือภิกษุมีจํานวนเทาใด จําพรรษาอยูในอาวาสนั้น   
ภิกษเุหลานั้นพึงแบงกนั   
        ท่ีช่ือวา ถวายเจาะจง คือ ถวายเฉพาะยาคู ภัตตาหารของควรเค้ียว จีวร เสนาสนะ   
หรือเภสัช   
        ท่ีช่ือวา ถวายแกบุคคล คือ ถวายดวยวาจาวา ขาพเจาถวายจวีรผืนนีแ้กภกิษุมีช่ือนี.้   
                                จีวรขันธกะ ท่ี ๘ จบ.   
                                ในขันธกะ มี ๙๖ เร่ือง.   
                                ______________    
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                                หัวขอประจําขันธกะ   
        [๑๗๓] ๑. เร่ืองคนม่ังมีชาวพระนครราชคฤห เห็นหญิงงามเมืองในพระนครเวสาลี   
กลับมาพระนครราชคฤห แลวกราบทูลเร่ืองนั้นใหพระราชาทรงทราบ  ๒. เร่ืองบุตรชายของ   
นางสาลวดี ซ่ึงภายหลังเปนโอรสของเจาชายอภยั เพราะเหตุท่ียังมีชีวิต เจาชายจึงประทานช่ือวา   
ชีวก ๓. เร่ืองชีวกเดินทางไปเมืองตักกสิลา เรียนวิชาแพทยสําเร็จเปนหมอใหญไดรักษาโรค   
ซ่ึงเปนอยูถึง ๗ ป หายดวยการใหนตัถุยา ๔. เร่ืองรักษาโรคริดสีดวงงอกของพระเจาพิมพิสาร   
หายดวยการทายา ๕. เร่ืองพระราชทานตําแหนงแพทยหลวงประจําพระองค พระสนม นาง   
กํานัล พระพุทธเจาและพระสงฆ ๖. เร่ืองรักษาเศรษฐีชาวพระนครราชคฤห ๗. เร่ืองรักษา   
เนื้องอกในลําไส ๘. เร่ืองรักษาโรคสําคัญของพระเจาปชโชตหายดวยใหเสวยพระโอสถผสม   
เปรียง ไดรับพระราชทานผาคูสิไวยกะเปนรางวัล ๙. เร่ืองสรงพระกายของพระผูมีพระภาค   
ซ่ึงหมักหมมดวยส่ิงอันเปนโทษใหสดช่ืน ๑๐. หมอชีวกทูลถวายพระโอสถ ๓๐ คร้ัง โดย   
อบกานอุบล ๓ กานดวยยา ๑๑. เมื่อพระตถาคตมีพระกายเปนปกติแลว หมอชีวกทูลขอ   
ประทานพร ๑๒. ทรงรับผาคูสิไวยกะ ๑๓. พระพุทธานญุาตจีวรท่ีคฤหัสถถวาย ๑๔. เร่ือง   
จีวรบังเกดิมากในพระนครราชคฤห ๑๕. เร่ืองพระพุทธานุญาตผาปาวาร ผาไหม ผาโกเชาว   
๑๖. เร่ืองผากมัพลมีราคากึ่งกาสี ๑๗. เร่ืองผาชนิดดี ชนิดเลว ทรงสรรเสริญความสันโดษ   
๑๘. เร่ืองคอยและไมคอย และกอนและหลังและพรอมกันทํากติกากนัไว ๑๙. เร่ืองทายกนํา   
จีวรกลับคืนไป ๒๐. เร่ืองสมมติเรือนคลัง ๒๑. เร่ืองรักษาผาในเรือนคลัง ๒๒. เร่ือง   
ส่ังยายเจาหนาท่ีรักษาเรือนคลัง ๒๓. เร่ืองจีวรบังเกดิมาก ๒๔. เร่ืองแจกกันสงเสียงโกลาหล   
๒๕. เร่ืองจะแบงกันอยางไร ๒๖. เร่ืองจะใหแบงกนัอยางไร ๒๗. เร่ืองแลกสวนของตน   
๒๘. เร่ืองใหสวนพิเศษ ๒๙. เร่ืองจะใหสวนจีวรอยางไร ๓๐. เร่ืองยอมจีวรดวยโคมัย   
๓๑. เร่ืองยอมดวยน้ําเย็นและน้ํารอน ๓๒. เร่ืองน้ํายอมลน ๓๓. เร่ืองไมรูวาน้ํายอมสุก   
หรือไมสุก ๓๔. เร่ืองยกหมอน้ํายอมลง ๓๕. เร่ืองไมมีภาชนะยอม ๓๖. เร่ืองขยําจีวร   
ในถาด ๓๗. เร่ืองตากจีวรบนพื้นดนิ ๓๘. เร่ืองปลวกกัด ๓๙. เร่ืองตากจีวรตรงกลาง   
๔๐. เร่ืองชายจีวรชํารุด ๔๑. เร่ืองน้ํายอมหยดออกชายเดยีว ๔๒. เร่ืองจีวรแข็ง ๔๓. เร่ือง   
จีวรกระดาง ๔๔. เร่ืองใชจวีรไมไดตัด ๔๕. เร่ืองตัดจีวรตามแบบคันนา ๔๖. เร่ือง   
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พระผูมีพระภาคทอดพระเนตรเห็นพวกภิกษุแบกหอจวีร ๔๗. เร่ืองพระศากยมุนีทรงทดลองแลว   
ทรงอนุญาตผา ๓ ผืน ๔๘. เร่ืองพระฉัพพคัคียทรงอดิเรกจีวรสํารับอ่ืนเขาบาน ๔๙. เร่ือง   
อดิเรกจวีรเกิดข้ึน ๕๐. เร่ืองอันตรวาสกขาดทะลุ ๕๑. เร่ืองฝนตกพรอมกัน ๔ ทวีป   
๕๒. เร่ืองนางวิสาขาขอประทานพร เพื่อถวายผาอาบน้ําฝน อาคันตุกภตัร คมิกภัตร คิลานภัตร   
คิลานุปฏฐากภัตร เภสัช ยาคูประจํา และถวายอุทกสาฎกแกภิกษุณีสงฆ ๕๓. เร่ืองฉันโภชนะ   
ประณีต ๕๔. เร่ืองผาปูนั่งเล็กเกินไป ๕๕. เร่ืองฝดาดหรืออีสุกอีใส ๕๖. เร่ืองผาเช็ดหนา   
เช็ดปาก ๕๗. เร่ืองผาเปลือกไม ๕๘. เร่ืองไตรจีวรบริบูรณ ๕๙. เร่ืองอธิษฐาน ๖๐. เร่ือง   
จีวรขนาดเล็กเทาไรควรวิกัป ๖๑. เร่ืองผาอุตราสงคท่ีทําดวยผาบังสุกุลหนัก ๖๒. เร่ือง   
ชายสังฆาฏิไมเสมอกัน ๖๓. เร่ืองดายลุย ๖๔. เร่ืองแผนผาสังฆาฏิลุย ๖๕. เร่ืองผาไมพอ   
๖๖. เร่ืองผาดาม ๖๗. เร่ืองจีวรเกิดข้ึนมาก ๖๘. เร่ืองเก็บจีวรไวในวิหารอันธวัน ๖๙. เร่ือง   
เผลอสติ ๗๐. เร่ืองภิกษุรูปเดยีวจําพรรษา ๗๑. เร่ืองภิกษอุยูรูปเดียวตลอดฤดูกาล ๗๒. เร่ือง   
พระเถระสองพี่นอง ๗๓. เร่ืองภิกษุ ๓ รูป จําพรรษาในพระนครราชคฤห ๗๔. เร่ือง   
พระอุปนันทะจําพรรษาแลวไปวัดใกลบาน ไดรับสวนแบง แลวกลับมาพระนครสาวตัถีตามเดิม   
๗๕. เร่ืองพระอุปนันทะจําพรรษา ๒ วดั ๗๖. เร่ืองภิกษุอาพาธเปนโรคทองรวง ๗๗. เร่ือง   
ภิกษุอาพาธ ๗๘. เร่ืองภิกษุและสามเณร ๒ รูปอาพาธ ๗๙. เร่ืองเปลือยกาย ๘๐. เร่ือง   
นุงผาคากรอง ๘๑. เร่ืองนุงผาเปลือกไมกรอง ๘๒. เร่ืองนุงผาผลไมกรอง ๘๓. เร่ือง   
นุงผากัมพลทําดวยผมคน ๘๔. เร่ืองนุงผากัมพลทําดวยขนสัตว ๘๕. เร่ืองนุงผากัมพลทําดวย   
ขนปกนกเคา ๘๖. เร่ืองนุงหนังเสือ ๘๗. เร่ืองนุงผาทําดวยกานดอกรัก ๘๘. เร่ือง   
นุงผาทําดวยเปลือกปอ ๘๙. เร่ืองทรงจีวรสีลวนๆ คือ สีคราม สีแดง สีบานเย็น สีแสด   
สีชมภู ทรงจีวรไมตัดชาย มีชายยาว มีชายเปนลายดอกไม มีชายเปนแผน สวมเส้ือ สวมหมวก   
ใชผาโพกศีรษะ ๙๐. เร่ืองจีวรยังไมเกดิข้ึน ภิกษหุลีกไปเสีย ๙๑. เร่ืองสงฆแตกกนั   
๙๒. เร่ืองถวายจีวรแกสงฆในฝายหนึ่ง ๙๓. เร่ืองทานพระเรวตะฝากจวีร ๙๔. เร่ืองถือวิสาสะ   
๙๕. เร่ืองอธิษฐาน ๙๖. เร่ืองมาติกาของจีวร ๘ ขอ.   
                                ____________________    
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                                จัมเปยยขันธกะ   
                                เร่ืองพระกัสสปโคตร   
        [๑๗๔] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยูริมฝงสระโบกขรณีช่ือคัคครา   
เขตจัมปานคร คร้ังนั้น บานวาสภคามต้ังอยูในกาสีชนบท พระช่ือกัสสปโคตรเปนเจาอาวาส   
ในวาสภคามนัน้ฝกใฝในการกอสราง ถึงความขวนขวายวา ทําไฉน ภกิษผูุมีศีลเปนที่รัก ท่ียังไมมา   
พึงมา ท่ีมาแลวพึงอยูเปนผาสุก และอาวาสนี้พึงถึงความเจริญรุงเรืองไพบูลย สมัยตอมา ภิกษุ   
หลายรูป เท่ียวจาริกในกาสีชนบท ไดไปถึงวาสภคาม พระกัสสปโคตรไดเหน็ภกิษุเหลานั้นมา   
แตไกลเทียว คร้ันแลวจึงปูอาสนะ ตั้งน้ําลางเทา ตั่งรองเทา กระเบ้ืองเช็ดเทา ลุกไปรับบาตรจีวร   
นิมนตใหฉันน้ํา ไดจดัแจงการสรงน้ํา ไดจัดแจงกระท่ังยาคู ของควรเคี้ยว ภัตตาหาร จึง   
พระอาคันตุกะเหลานัน้ ไดหารือกันดังนีว้า อาวุโสท้ังหลาย พระเจาอาวาสรูปน้ีดีมาก ไดจดัแจง   
การสรงน้ํา ไดจัดแจงกระท่ังยาคู ของควรเคี้ยว ภัตตาหาร ผิฉะนั้น พวกเราจงพักอยูใน   
วาสภคามนีแ้หละ คร้ันแลวไดพักอยูในวาสภคามน้ันนัน่เอง จึงพระกัสสปโคตรไดมีความปริวิตก   
ความลําบากโดยฐานเปนอาคันตุกะ ของพระอาคันตุกะเหลานี้ สงบหายแลว พระอาคันตุกะ   
ท่ีไมชํานาญในที่โคจรเหลานี้ บัดนี้ชํานาญในท่ีโคจรแลว อันการทําความขวนขวายในสกุลคนอ่ืน   
จนตลอดชีวิต ทําไดยากมาก และการขอก็ไมเปนท่ีพอใจของคนท้ังหลาย ถากระไรเราพึงเลิก   
ทําความขวนขวายในยาคู ของควรเค้ียว ภัตตาหาร ดังนี้ แลวไดเลิกทําความขวนขวายในยาคู   
ของควรเค้ียว ภัตตาหาร   
        จึงพระอาคันตุกะเหลานัน้ไดหารือกันดังนี้วา อาวุโสท้ังหลาย เม่ือกอนแล พระเจาอาวาส   
รูปนี้ จัดแจงการสรงน้ํา จัดแจงกระท่ังยาคู ของควรเค้ียว ภัตตาหาร บัดนี้เธอเลิกทําความ   
ขวนขวายในยาคู ของควรเค้ียว ภัตตาหาร อาวุโสท้ังหลาย เดีย๋วนี้พระเจาอาวาสรูปนีช่ั้วเสียแลว   
ผิฉะนั้นพวกเราจงยกพระเจาอาวาสนี้เสีย ตอมาพระอาคันตุกะเหลานั้นประชุมกันแลว ไดกลาว   
คํานี้ตอพระกสัสปโคตรวา อาวุโส เม่ือกอนแล ทานไดจดัแจงการสรงน้ํา ไดจดัแจงกระท่ังยาคู   
ของควรเค้ียว ภัตตาหาร บัดนี้ ทานนั้นเลิกจัดแจงยาคู ของควรเค้ียว ภัตตาหารเสียแลว   
ทานตองอาบัติแลว ทานเห็นอาบัตินั้นไหม?    
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        พระกัสสปโคตรกลาววา อาวุโสท้ังหลาย ผมไมมีอาบัติท่ีจะพึงเหน็.   
        พระอาคันตุกะเหลานัน้ จึงไดยกพระกัสสปโคตรเสียฐานไมเห็นอาบัติทันที จึงพระ-   
กัสสปโคตรไดมีความปริวิตกดังนีว้า เราไมรูขอนั้นวา นัน่อาบัติหรือมิใชอาบัติ เราตองอาบัติแลว   
หรือไมตอง ถูกยกเสียแลวหรือไมถูกยกเสีย โดยธรรมหรือไมเปนธรรม กําเริบหรือไมกําเริบ   
ควรแกฐานะหรือไมควรแกฐานะ ถากระไร เราพึงไปจัมปานครแลวทูลถามเร่ืองนั้นแดพระผูมี-   
พระภาค. คร้ันแลวเก็บเสนาสนะถือบาตรจีวรเดนิทางไปจัมปานคร บทจรไปโดยลําดับถึงจัมปานคร   
เขาไปในพระพุทธสํานัก ถวายบังคมพระผูมีพระภาค แลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง.   
                                พุทธประเพณี   
        ก็การท่ีพระผูมีพระภาคพุทธเจาท้ังหลาย ทรงปราศรัยกับพระอาคันตุกะท้ังหลาย นั่นเปน   
พุทธประเพณี.   
        คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคไดตรัสปฏิสันถารตอพระกสัสปโคตรวา ภิกษเุธอยังพอทนได   
หรือ ยังพอใหอัตภาพเปนไปไดหรือ เธอเดนิทางมามีความลําบากนอยหรือ และเธอมาจากไหน?   
        พระกัสสปโคตรกราบทูลวา ขาพระพุทธเจายังพอทนอยูได ยังพอใหอัตภาพเปนไปได   
พระพุทธเจาขา และขาพระพุทธเจาเดินทางมาไมสูลําบาก พระพุทธเจาขา วาสภคามต้ังอยูใน   
กาสีชนบท ขาพระพุทธเจาเปนเจาอาวาสในวาสภคามนัน้ ฝกใฝในการกอสราง ถึงความขวนขวาย   
วา ทําไฉน ภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ท่ียังไมมา พึงมา ท่ีมาแลวพึงอยูเปนผาสุก และอาวาสนี้   
พึงถึงความเจริญรุงเรืองไพบูลย คร้ังนั้น ภกิษุหลายรูปเท่ียวจาริกในกาสีชนบทไดไปถึงวาสภคาม   
ขาพระพุทธเจาไดเหน็ภกิษุเหลานั้นกําลังมาแตไกลเทียว จึงปูอาสนะ ตั้งน้ําลางเทา ตั่งรองเทา   
กระเบ้ืองเช็ดเทา ไดลุกไปรับบาตรจีวร นมินตใหฉันน้ํา ไดจัดแจงการสรงน้ํา ไดจัดแจงกระท่ัง   
ยาคู ของควรเคี้ยว ภัตตาหาร จึงพระอาคันตุกะเหลานัน้ไดหารือกันดังนี้วา อาวุโสท้ังหลาย   
พระเจาอาวาสรูปน้ีดีมาก ไดจัดแจงการสรงน้ํา ไดจดัแจงกระท่ังยาคูของควรเค้ียว ภัตตาหาร   
ผิฉะนั้น พวกเราจงพักอยูในวาสภคามน้ีแหละ คร้ันแลวไดพักอยูในวาสภคามน้ันนัน่เอง   
ขาพระพุทธเจานั้นไดมีความปริวิตกดังนี้วา ความลําบากโดยฐานะเปนอาคันตุกะของพระอาคันตุกะ   
เหลานี้ สงบหายแลว ทานพระอาคันตุกะท่ีไมชํานาญในที่โคจรเหลานี้ บัดนี้เปนผูชํานาญในท่ี   
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โคจรแลว อันการทําความขวนขวายในสกลุคนอ่ืนจนตลอดชีวิต ทําไดยากมาก และการขอก็ไม   
เปนท่ีพอใจของคนท้ังหลาย ถากระไร เราพึงเลิกทําความขวนขวายในยาคู ของควรเคี้ยว ภัตตาหาร   
ขาพระพุทธเจานั้นไดเลิกทําความขวนขวายในยาคูของควรเค้ียว ภัตตาหารแลว จึงพระอาคันตุกะ   
เหลานั้น ไดหารือกันดังนีว้า อาวุโสท้ังหลาย เม่ือกอนแลพระเจาอาวาสรูปน้ีจัดแจงการสรงน้ํา   
จัดแจงกระท่ังยาคู ของควรเคี้ยว ภัตตาหาร บัดนี้ เธอเลิกจัดแจงยาคู ของควรเค้ียว ภตัตาหาร   
อาวุโสท้ังหลาย เดีย๋วนี้พระเจาอาวาสรูปนีช่ั้วเสียแลว ผิฉะนั้น พวกเราจงยกพระเจาอาวาสรูปนี้   
เสีย ตอมาจึงประชุมกัน ไดกลาวคํานี้กะขาพระพุทธเจาวา เม่ือกอนแล ทานไดจดัแจงการสรงน้ํา   
ไดจัดแจงกระทั่งยาคู ของควรเค้ียว ภัตตาหาร บัดนี้ ทานนั้นเลิกจดัแจงยาคู ของควรเคี้ยว   
ภัตตาหารเสียแลว อาวุโส ทานตองอาบัติแลว ทานเหน็อาบัตินั้นไหม ขาพระพุทธเจาตอบวา   
อาวุโสท้ังหลาย ผมไมมีอาบัติท่ีจะพึงเห็น พระอาคันตุกะเหลานัน้จึงยกขาพระพุทธเจาเสียฐาน   
ไมเห็นอาบัตทัินที ขาพระพทุธเจาไดมีความปริวิตกวา เราไมรูขอน้ันวา นั่นอาบัติหรือมิใชอาบัติ   
เราตองอาบัติแลวหรือไมตอง ถูกยกเสียแลวหรือไมถูกยกเสีย โดยธรรมหรือไมเปนธรรม   
กําเริบหรือไมกําเริบ ควรแกฐานะหรือไมควรแกฐานะ ถากระไร เราพึงไปจัมปานคร แลวทูลถาม   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค ขาพระพุทธเจามาจากวาสภคามนั้น พระพุทธเจาขา.   
        พระผูมีพระภาคตรัสวา ภิกษุ นั้นไมเปนอาบัติ นั่นเปนอาบัติหามิได เธอไมตองอาบัติ   
เธอตองอาบัติหามิได เธอไมถูกยกเสีย เธอถูกยกเสียหามิได เธอถูกยกเสียโดยกรรมไมเปนธรรม   
กําเริบ ไมควรแกฐานะ ไปเถิด ภิกษุ เธอจงอาศัยอยูในวาสภคามน้ันแหละ.   
        พระกัสสปโคตรทูลรับสนองพระพุทธดํารัสวา เปนอยางนั้นพระพุทธเจาขา แลวลุกจาก   
ท่ีนั่ง ถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทําประทักษิณแลวกลับไปวาสภคาม.   
        คร้ังนั้น ความรําคาญ ความเดือดรอน ไดมีแกพระอาคันตุกะเหลานั้นวา มิใชลาภ   
ของพวกเราหนอ ลาภของพวกเราไมมีหนอ พวกเราไดช่ัวแลวหนอ พวกเราไมไดดีแลวหนอ   
เพราะพวกเรายกภิกษุผูบริสุทธ์ิหาอาบัติมิไดเสีย เพราะเร่ืองไมควร เพราะเหตุไมควร อาวุโส   
ท้ังหลาย ผิฉะนั้น พวกเราจงไปจัมปานครแลว แสดงโทษท่ีลวงเกนิ โดยความเปนโทษลวงเกนิ   
ในสํานักพระผูมีพระภาค. ตอมาพระอาคันตุกะเหลานั้น เก็บงําเสนาสนะ ถือบาตร จีวรเดินไป    
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ทางจัมปานคร บทจรไปโดยลําดับ ถึงจัมปานคร เขาไปในพระพุทธสํานัก ถวายบังคมพระผูมี-   
พระภาคแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง.   
                                พุทธประเพณี   
        ก็การท่ีพระผูมีพระภาคพุทธเจาท้ังหลาย ทรงปราศรัยกับพระอาคันตุกะท้ังหลาย นั่นเปน   
พุทธประเพณี.   
        คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคไดตรัสปฏิสันถารแกภกิษุเหลานั้นวา ภิกษุท้ังหลาย พวกเธอ   
ยังพอทนไดหรือ ยังพอใหอัตภาพเปนไปไดหรือ พวกเธอเดินทางมามีความลําบากนอยหรือ   
และพวกเธอมาแตไหน?   
        อา. พวกขาพระพุทธเจายังพอทนได ยังพอใหอัตภาพเปนไปได พระพุทธเจาขา และ   
พวกขาพระพทุธเจาเดินทางมาไมสูลําบาก พระพุทธเจาขา วาสภคามต้ังอยูในกาสีชนบท พวก   
ขาพระพุทธเจามาแตวาสภคามนั้น พระพทุธเจาขา.   
        ภ. ภกิษุท้ังหลาย พวกเธอใชไหมทีย่กภิกษเุจาอาวาสเสีย?   
        อา. ใช พระพุทธเจาขา.   
        ภ. ภกิษุท้ังหลาย พวกเธอยกภกิษเุจาอาวาสเสีย เพราะเร่ืองอะไร เพราะเหตุอะไร?   
        อา. เพราะเร่ืองไมสมควร เพราะเหตุไมควร พระพุทธเจาขา.   
                                ทรงติเตียนแลวบัญญัติหาม   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ภิกษุท้ังหลาย การกระทําของพวกเธอนัน่ ไมเหมาะ   
ไมสม ไมสมควร มิใชกจิของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ดูกรโมฆบุรุษ ไฉนพวกเธอจงึไดยก   
ภิกษุผูบริสุทธ์ิ ไมมีอาบัติเสีย เพราะเร่ืองไมสมควร เพราะเหตุไมสมควรเลา การกระทําของ   
พวกเธอนัน่ ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส .... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถา   
รับส่ังกะภิกษท้ัุงหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุท่ีบริสุทธ์ิไมมีอาบัติ อันภิกษุไมพึงยกเสีย   
เพราะเร่ืองไมสมควร เพราะเหตุไมสมควร รูปใดยกเสีย ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ทันใดภิกษุเหลานั้นลุกจากท่ีนั่ง ทําผาอุตราสงคเฉวียงบาซบเศียรลงท่ีพระยุคลบาทของ   
พระผูมีพระภาค แลวกราบทลูคํานี้แดพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา โทษท่ีลวงเกนิไดลวง    
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พวกขาพระพทุธเจาผูเขลา ผูหลง ไมฉลาด เพราะพวกขาพระพุทธเจาไดยกภิกษุท่ีบริสุทธ์ิหาอาบัติ   
มิไดเสีย เพราะเร่ืองไมสมควร เพราะเหตุไมสมควร ขอพระผูมีพระภาคจงทรงพระกรุณารับโทษ   
ท่ีลวงเกิน เพื่อความสํารวมตอไป พระพุทธเจาขา.   
        พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เอาเถิด โทษท่ีลวงเกนิไดลวงพวกเธอผูเขลา   
ผูหลง ไมฉลาด เพราะพวกเธอไดยกภิกษท่ีุบริสุทธ์ิ หาอาบัติมิไดเสีย เพราะเร่ืองไมสมควร   
เพราะเหตุไมสมควร แตเพราะพวกเธอเหน็โทษลวงเกนิ โดยความเปนโทษลวงเกิน แลวทํา   
คืนตามธรรม เรารับโทษนั้นของพวกเธอละ แทจริง ขอท่ีภิกษเุห็นโทษลวงเกิน โดยความเปน   
โทษลวงเกิน แลวทําคืนตามธรรม ถึงความสํารวมตอไป นั่นเปนความเจริญในอารยะวินัย.   
                                อุกเขปนยีกรรม   
        [๑๗๕] กส็มัยนั้นแล ภกิษุท้ังหลายในเมืองจัมปา ทํากรรมเห็นปานนี้ คือ ทํากรรมเปน   
วรรคโดยไมเปนธรรม ทํากรรมพรอมเพรียง โดยไมเปนธรรม ทํากรรมเปนวรรคโดยธรรม ทํา   
กรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม ทํากรรมพรอมเพรียงโดยเทียมธรรม ภกิษุรูปเดยีวยกภิกษุรูปเดียว   
เสียบาง รูปเดยีวยกภิกษุ ๒ รูปเสียบาง รูปเดียวยกภกิษหุลายรูปเสียบาง รูปเดียวยกสงฆเสีย   
บาง สองรูปยกภิกษุรูปเดยีวเสียบาง สองรูปยกภิกษุสองรูปเสียบาง สองรูปยกภกิษหุลายรูป   
เสียบาง สองรูปยกสงฆเสียบาง หลายรูปยกภิกษุรูปเดียวเสียบาง หลายรูปยกภิกษุสองรูปเสีย   
บาง หลายรูปยกภิกษหุลายรูปเสียบาง หลายรูปยกสงฆเสียบาง สงฆตอสงฆยกกันเสียบาง   
บรรดาภิกษท่ีุเปนผูมักนอย .... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุท้ังหลายในเมือง   
จัมปา จึงไดกระทํากรรมเห็นปานนี้เลา คือ ทํากรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม .... สงฆตอสงฆยก   
กันเสียบาง แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาภิกษุท้ังหลาย   
ในเมืองจัมปาทํากรรมเห็นปานนี้ คือทํากรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม .... สงฆตอสงฆยกกันเสีย   
บาง จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.    
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        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียน .... คร้ันแลว ทรงทําธรรมีกถารับส่ังกะภิกษท้ัุงหลาย   
วาดังนี:้-   
                                กรรมท่ีใชไดและใชไมได   
        [๑๗๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ถากรรมเปนวรรคโดยธรรมใชไมได และไมควรทํา   
        ถากรรมพรอมเพรียงโดยไมเปนธรรม ใชไมได และไมควรทํา   
        ถากรรมเปนวรรคโดยธรรม ใชไมได และไมควรทํา   
        ถากรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม ใชไมได และไมควรทํา   
        ถากรรมพรอมเพรียงโดยเทียมธรรม ใชไมได และไมควรทํา   
        ภิกษุรูปเดียวยกภิกษุรูปเดียวเสียบาง ใชไมได และไมควรทํา   
        ภิกษุรูปเดียวยกภิกษุสองรูปเสียบาง ใชไมได และไมควรทํา   
        ภิกษุรูปเดียวยกภิกษุหลายรูปเสียบาง ใชไมได และไมควรทํา   
        ภิกษุรูปเดียวยกสงฆเสียบาง ใชไมได และไมควรทาํ   
        ภิกษุสองรูปยกภกิษุรูปเดียวเสียบาง ใชไมได และไมควรทํา   
        ภิกษุสองรูปยกภกิษุสองรูปเสียบาง ใชไมได และไมควรทํา   
        ภิกษุสองรูปยกภกิษหุลายรูปเสียบาง ใชไมได และไมควรทํา   
        ภิกษุสองรูปยกสงฆเสียบาง ใชไมได และไมควรทํา   
        ภิกษหุลายรูปยกภิกษุรูปเดียวเสียบาง ใชไมได และไมควรทํา   
        ภิกษหุลายรูปยกภิกษุสองรูปเสียบาง ใชไมได และไมควรทํา   
        ภิกษหุลายรูปยกภิกษุหลายรูปเสียบาง ใชไมได และไมควรทํา   
        ภิกษหุลายรูปยกสงฆเสียบาง ใชไมได และไมควรทาํ   
        สงฆตอสงฆยกกนัเสียบาง ก็ใชไมได และไมควรทํา.   
                                กรรม ๔ ประเภท   
        [๑๗๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กรรมนี้มี ๔ ประเภท คือกรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม ๑   
กรรมพรอมเพรียงโดยไมเปนธรรม ๑ กรรมเปนวรรคโดยธรรม ๑ กรรมพรอมเพรียงโดยธรรม ๑    
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                                อธิบายกรรม ๔ ประเภท   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ในกรรม ๔ ประเภทนั้น กรรมท่ีเปนวรรคโดยไมเปนธรรมนี้ ช่ือวา   
กําเริบ ไมควรแกฐานะ เพราะไมเปนธรรม เพราะเปนวรรค กรรมเห็นปานนี้ไมควรทํา และ   
เราก็ไมอนุญาต.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ในกรรม ๔ ประเภทนั้น กรรมท่ีพรอมเพรียงโดยไมเปนธรรมนี้ ช่ือ   
วากําเริบ ไมควรแกฐานะ เพราะไมเปนธรรม กรรมเห็นปานนี้ไมควรทําและเราก็ไมอนุญาต.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ในกรรม ๔ ประเภทนั้น กรรมท่ีเปนวรรคโดยธรรมนี้ ช่ือวากาํเริบ   
ไมควรแกฐานะ เพราะเปนวรรค กรรมเห็นปานนี้ไมควรทํา และเรากไ็มอนุญาต.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ในกรรม ๔ ประเภทนั้น กรรมท่ีพรอมเพรียงโดยธรรมน้ี ชื่อวาไม   
กําเริบ ควรแกฐานะ เพราะเปนธรรม เพราะพรอมเพรียง กรรมเห็นปานนี้ควรทํา และเราก็   
อนุญาต.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เพราะเหตุดังกลาวนั้นแล พวกเธอพึงสําเหนียกอยางนี้แหละวา   
พวกเราจักทํากรรมที่พรอมเพรียงโดยธรรม.   
                        พระฉัพพัคคียทํากรรมหลายอยาง   
        [๑๗๘] โดยสมัยนัน้แล พระฉัพพัคคียทํากรรมเห็นปานนี้ คือ ทํากรรมเปนวรรคโดย   
ไมเปนธรรม ทํากรรมพรอมเพรียงโดยไมเปนธรรม ทํากรรมเปนวรรคโดยธรรม ทํากรรมเปน   
วรรคโดยเทยีมธรรม ทํากรรมพรอมเพรียงโดยเทียมธรรม ทํากรรมบกพรองดวยญัตติแตสมบูรณ   
ดวยอนุสาวนาบาง ทํากรรมบกพรองดวยอนุสาวนาแตสมบูรณดวยญัตติบาง ทํากรรมบกพรอง   
ท้ังญัตติบกพรองท้ังอนุสาวนาบาง ทํากรรมเวนจากธรรมบาง ทํากรรมเวนจากวินัยบาง ทํากรรม   
เวนจากสัตถุศาสนบาง ทํากรรมท่ีถูกคานแลวและขืนทํา ไมเปนธรรม กําเริบ ไมควรแกฐานะบาง   
        บรรดาภกิษุท่ีเปนผูมักนอย .... เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคีย จึง   
ไดทํากรรมเห็นปานนี้ คือ ทํากรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม .... ทํากรรมท่ีถูกคัดคานแลวและ   
ขืนทํา ไมเปนธรรมกําเริบ ไมควรแกฐานะบางเลา แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาภิกษุฉัพพัคคีย   
ทํากรรมเห็นปานนี้ คือ ทํากรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม .... ทํากรรมท่ีถูกคัดคานแลวและขืนทํา   
ไมเปนธรรม กําเริบ ไมควรแกฐานะบางจริงหรือ?    
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        ภิกษุท้ังหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียน .... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถารับส่ังกะภกิษุท้ังหลาย   
วาดังนี:้-   
                                กรรมท่ีใชไมได   
        [๑๗๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ถากรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม ใชไมได และไมควรทํา   
        ถากรรมพรอมเพรียงโดยไมเปนธรรม ใชไมได และไมควรทํา   
        ถากรรมเปนวรรคโดยธรรม ใชไมได และไมควรทํา   
        ถากรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม ใชไมได และไมควรทํา   
        ถากรรมพรอมเพรียงโดยเทียมธรรม ใชไมได และไมควรทํา   
        ถากรรมบกพรองดวยญัตติ สมบูรณดวยอนุสาวนา ใชไมได และไมควรทํา   
        ถากรรมบกพรองดวยอนุสาวนาสมบูรณดวยญัตติ ใชไมได และไมควรทํา   
        ถากรรมบกพรองท้ังญัตติ บกพรองท้ังอนุสาวนา ใชไมได และไมควรทํา   
        กรรมแมแผกจากธรรม ก็ใชไมได และไมควรทํา   
        กรรมแมแผกจากวินยั ก็ใชไมได และไมควรทํา   
        กรรมแมแผกจากสัตถุศาสน ก็ใชไมได และไมควรทํา   
        ถากรรมท่ีถูกคัดคานแลวและขืนทํา ไมเปนธรรม กําเริบ ไมควรแกฐานะ กใ็ชไมได   
และไมควรทํา.   
                                กรรม ๖ ประเภท   
        [๑๘๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กรรมนี้มี ๖ ประเภท คือ กรรมไมเปนธรรม ๑ กรรมเปน   
วรรค ๑ กรรมพรอมเพรียง ๑ กรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม ๑ กรรมพรอมเพรียงโดยเทียม   
ธรรม ๑ กรรมพรอมเพรียงโดยธรรม ๑.   
                                อธิบายกรรมไมเปนธรรม   
        [๑๘๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็กรรมไมเปนธรรม เปนไฉน?   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ในญัตติทุติยกรรม ภิกษุทํากรรมดวยต้ังญัตติอยางเดยีว และไมสวด   
กรรมวาจา ช่ือวากรรมไมเปนธรรม    
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        ในญัตติทุติยกรรม ถาภิกษุทํากรรมดวยญัตติสองคร้ัง และไมสวดกรรมวาจา ช่ือวา   
กรรมไมเปนธรรม   
        ในญัตติทุติยกรรม ถาภิกษุทํากรรมดวยสวดกรรมวาจาอยางเดียว และไมตั้งญัตติ ช่ือวา   
กรรมไมเปนธรรม   
        ในญัตติทุติยกรรม ถาภิกษุทํากรรมดวยสวดกรรมวาจาสองคร้ัง และไมตั้งญัตติ ช่ือวา   
กรรมไมเปนธรรม   
        ในญัตติจตุตถกรรม ถาภิกษุทํากรรมดวยต้ังญัตติอยางเดยีว และไมสวดกรรมวาจา   
ช่ือวากรรมไมเปนธรรม   
        ในญัตติจตุตถกรรม ถาภิกษุทํากรรมดวยต้ังญัตติสองคร้ัง ดวยต้ังญัตติ ๓ คร้ัง ดวย   
ตั้งญัตติ ๔ คร้ัง และไมสวดกรรมวาจา ช่ือวากรรมไมเปนธรรม   
        ในญัตติจตุตถกรรม ถาภิกษุทํากรรมดวยสวดกรรมวาจาอยางเดียว และไมตั้งญัตติ   
ช่ือวากรรมไมเปนธรรม   
        ในญัตติจตุตถกรรม ถาภิกษุทํากรรมดวยสวดกรรมวาจาสองคร้ัง ดวยสวดกรรมวาจา   
๓ คร้ัง ดวยสวดกรรมวาจา ๔ คร้ัง และไมตั้งญัตติ ช่ือวากรรมไมเปนธรรม   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย นี้เรียกวากรรมไมเปนธรรม.   
                                อธิบายกรรมเปนวรรค   
        [๑๘๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อนึ่ง กรรมเปนวรรค เปนไฉน?   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ในญัตติทุติยกรรม ถาภิกษุผูเขากรรมมีจํานวนเทาใด ภกิษุเหลานั้น   
ไมมาประชุม ไมนําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา อยูพรอมหนากันคัดคาน ช่ือวากรรมเปนวรรค   
        ในญัตติทุติยกรรม ถาภิกษุผูเขากรรมมีจํานวนเทาใด ภกิษุเหลานั้นมาประชุม แตไมนํา   
ฉันทะของภกิษุผูควรฉันทะมา อยูพรอมหนากันคัดคาน ช่ือวากรรมเปนวรรค   
        ในญัตติทุติยกรรม ถาภิกษุผูเขากรรมมีจํานวนเทาใด ภกิษุเหลานั้นมาประชุม นําฉันทะ   
ของภิกษุผูควรฉันทะมา แตอยูพรอมหนากันคัดคาน ช่ือวากรรมเปนวรรค    
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        ในญัตติจตุตถกรรม ภิกษุผูเขากรรมมีจํานวนเทาใด ภิกษเุหลานั้นไมมาประชุม ไมนํา   
ฉันทะของภกิษุผูควรฉันทะมา อยูพรอมหนากันคัดคาน ช่ือวากรรมเปนวรรค   
        ในญัตติจตุตถกรรม ถาภิกษุผูเขากรรมมีจํานวนเทาใด ภกิษุเหลานั้นมาประชุม แตไม   
นําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา อยูพรอมหนากนัคัดคาน ช่ือวากรรมเปนวรรค   
        ในญัตติจตุตถกรรม ถาภิกษุผูเขากรรมมีจํานวนเทาใด ภกิษุเหลานั้นมาประชุม นํา   
ฉันทะของภกิษุผูควรฉันทะมา แตอยูพรอมหนากนัคัดคาน ช่ือวากรรมเปนวรรค   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย นี้เรียกวากรรมเปนวรรค.   
                                อธิบายกรรมพรอมเพรียง   
        [๑๘๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อนึ่ง กรรมพรอมเพรียง เปนไฉน?   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ในญัตติทุติยกรรม ถาภิกษุผูเขากรรมมีจํานวนเทาใด ภกิษุเหลานั้น   
มาประชุม นําฉันทะของภกิษุผูควรฉันทะมา อยูพรอมหนากันไมคัดคาน ช่ือวากรรมพรอมเพรียง   
        ในญัตติจตุตถกรรม ภิกษุผูเขากรรมมีจํานวนเทาใด ภิกษเุหลานั้นมาประชุม นําฉันทะ   
ของภิกษุผูควรฉันทะมา อยูพรอมหนากนัไมคัดคาน ช่ือวากรรมพรอมเพรียง.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย นี้เรียกวากรรมพรอมเพรียง.   
                        อธิบายกรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม   
        [๑๘๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อนึ่ง กรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม เปนไฉน?   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ในญัตติทุติยกรรม ถาภิกษุสวดกรรมวาจากอน ตั้งญัตติภายหลัง   
ภิกษุผูเขากรรมมีจํานวนเทาใด ภกิษุเหลานั้นไมมาประชุม ไมนําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา   
อยูพรอมหนากันคัดคาน ช่ือวากรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม   
        ในญัตติทุติยกรรม ถาภิกษุสวดกรรมวาจากอน ตั้งญัตติทีหลัง ภกิษุผูเขากรรมมีจํานวน   
เทาใด ภิกษเุหลานั้นมาประชุม แตไมนําฉันทะของภกิษผูุควรฉันทะมา อยูพรอมหนากันคัดคาน   
ช่ือวากรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม   
        ในญัตติทุติยกรรม ถาภิกษุสวดกรรมวาจากอน ตั้งญัตติทีหลัง ภกิษุผูเขากรรมมีจํานวน   
เทาใด ภิกษเุหลานั้นมาประชุม นําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา แตอยูพรอมหนากนัคัดคาน   
ช่ือวากรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม    
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        ในญัตติทุติยกรรม ถาภิกษุสวดกรรมวาจากอน ตั้งญัตติทีหลัง ภกิษุผูเขากรรมมีจํานวน   
เทาใด ภิกษเุหลานั้นมาประชุม นําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา แตอยูพรอมหนากนัคัดคาน   
ช่ือวากรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม   
        ในญัตติจตุตถกรรม ถาภิกษุสวดกรรมวาจากอน ตั้งญัตติทีหลัง ภกิษุผูเขากรรมมีจํานวน   
เทาใด ภิกษเุหลานั้นไมมาประชุม ไมนําฉันทะของภกิษผูุควรฉันทะมา อยูพรอมหนากันคัดคาน   
ช่ือวากรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม   
        ในญัตติจตุตถกรรม ถาภิกษุสวดกรรมวาจากอน ตั้งญัตติทีหลัง ภกิษุผูเขากรรมมีจํานวน   
เทาใด ภิกษเุหลานั้นมาประชุม นําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา แตอยูพรอมหนากนัคัดคาน   
ช่ือวากรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย นี้เรียกวากรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม.   
                        อธิบายกรรมพรอมเพรียงโดยเทียมธรรม   
        [๑๘๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อนึ่ง กรรมพรอมเพรียงโดยเทียมธรรม เปนไฉน?   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ในญัตติทุติยกรรม ถาภิกษุสวดกรรมวาจากอน ตั้งญัตติทีหลัง ภิกษุ   
ผูเขากรรมมีจํานวนเทาใด ภกิษุเหลานั้นมาประชุม นําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา อยูพรอม   
หนากนัไมคัดคาน ช่ือวากรรมพรอมเพรียงโดยเทียมธรรม   
        ในญัตติจตุตถกรรม ถาภิกษุสวดกรรมวาจากอน ตั้งญัตติทีหลัง ภกิษุผูเขากรรมมีจํานวน   
เทาใด ภิกษเุหลานั้นมาประชุม นําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา อยูพรอมหนากันไมคัดคาน   
ช่ือวากรรมพรอมเพรียงโดยเทียมธรรม   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย นี้เรียกวากรรมพรอมเพรียงโดยเทียมธรรม.   
                        อธิบายกรรมพรอมเพรียงโดยธรรม   
        [๑๘๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อนึ่ง กรรมพรอมเพรียงโดยธรรม เปนไฉน?   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ในญัตติทุติยกรรม ถาภิกษุตั้งญัตติกอน ทํากรรมดวยสวดกรรมวาจา   
หนเดยีวทีหลัง ภิกษุผูเขากรรมมีจํานวนเทาใด ภกิษุเหลานั้นมาประชุม นําฉันทะของภิกษุผูควร   
ฉันทะมา อยูพรอมหนากันไมคัดคาน ช่ือวากรรมพรอมเพรียงโดยธรรม    
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ในญัตติจตุตถกรรม ถาภิกษุตั้งญัตติกอน ทํากรรมดวยสวดกรรมวาจา   
สามคร้ังทีหลัง ภิกษเุขากรรมมีจํานวนเทาใด ภิกษุเหลานัน้มาประชุม นาํฉันทะของภกิษุผูควร   
ฉันทะมา อยูพรอมหนากันไมคัดคาน ช่ือวากรรมพรอมเพรียงโดยธรรม   
        ดกูรภกิษท้ัุงหลาย นี้เรียกวากรรมพรอมเพรียงโดยธรรม.   
                                สงฆ ๕ ประเภท   
        [๑๘๗] สงฆมี ๕ คือ ภกิษุสงฆจตุรวรรค ๑. ภิกษุสงฆปญจวรรค ๑. ภิกษุสงฆ   
ทสวรรค ๑. ภกิษุสงฆวีสติวรรค ๑. และภกิษุสงฆอดิเรกวีสติวรรค ๑.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ในภกิษุสงฆเหลานั้น ภกิษุสงฆจตุรวรรคพรอมเพรียงกนัโดยธรรม   
เขากรรมไดในกรรมทุกอยาง เวนกรรม ๓ อยาง คือ อุปสมบท ปวารณา อัพภาน   
        ภิกษุสงฆปญจวรรค พรอมเพรียงกนัโดยธรรม เขากรรมไดในกรรมทุกอยาง เวนกรรม   
๒ อยาง คือ อุปสมบทในมัชฌิมชนบท และอัพภาน   
        ภิกษุสงฆทสวรรค พรอมเพรียงกนัโดยธรรม เขากรรมไดในกรรมทุกอยาง เวน   
อัพภานกรรมอยางเดยีว   
        ภิกษุสงฆวีสติวรรค พรอมเพรียงกนัโดยธรรม เขากรรมไดในกรรมทุกอยาง   
        ภิกษุสงฆอดิเรกวีสติวรรค พรอมเพรียงกันโดยธรรม เขากรรมไดในกรรมทุกอยาง.   
                                กรรมท่ีสงฆจตุรวรรคทํา   
        [๑๘๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ถากรรมท่ีสงฆจตุรวรรคจะทํา สงฆมีภกิษุณเีปนท่ี ๔ ทํากรรม   
กรรมนั้นใชไมได และไมควรทํา.   
        ถากรรมท่ีสงฆจตุรวรรคจะทํา สงฆสิกขมานาเปนท่ี ๔ ....  มีสามเณรเปนท่ี ๔ ....  มี   
สามเณรีเปนท่ี ๔ ....  มีภกิษผูุบอกลาสิกขาเปนท่ี ๔ ....  มีภิกษุผูตองอันติมวัตถุเปนท่ี ๔ ....   
มีภิกษุถูกสงฆยกเสียฐานไมเห็นอาบัติเปนท่ี ๔ ....  มีภกิษุผูถูกสงฆยกเสียฐานไมสละทิฏฐิบาป   
เปนท่ี ๔ ....  มีบัณเฑาะกเปนท่ี ๔ ....  มีภกิษุลักเพศเปนท่ี ๔ ....  มีภกิษผูุเขารีดเดียรถีย   
เปนท่ี ๔ ....  มีสัตวดิรัจฉานเปนท่ี ๔ ....  มีภิกษุผูทํามาตุฆาตเปนท่ี ๔ ....  มีภิกษุผูทําปตฆาต   
เปนท่ี ๔ ....  มีภิกษุผูทําอรหนัตฆาตเปนท่ี ๔ ....  มีภกิษุผูประทุษรายภิกษุณีเปนท่ี ๔ ....  มีภิกษุ    
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ผูทําสังฆเภทเปนท่ี ๔ ....  มีภิกษุผูทําโลหติุปบาทเปนท่ี ๔ ....  มีอุภโตพยัญชนกเปนท่ี ๔ ....   
มีภิกษนุานาสังวาสเปนท่ี ๔ ....  มีภิกษุผูอยูในสีมาตางกันเปนท่ี ๔ ....  มีภิกษุอยูในเวหาสดวย   
ฤทธ์ิเปนท่ี ๔ ....  สงฆทํากรรมแกผูใด มีผูนั้นเปนท่ี ๔ ทํากรรม กรรมนั้นใชไมได และไม   
ควรทํา.   
                        กรรมท่ีสงฆจตุรวรรคทํา จบ.   
                                _________________   
                                กรรมท่ีสงฆปญจวรรคทํา   
        [๑๘๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ถากรรมท่ีสงฆปญจวรรคทํา สงฆมีภิกษุณีเปนท่ี ๕ ทํากรรม   
กรรมนั้นใชไมได และไมควรทํา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ถากรรมท่ีสงฆปญจวรรคทํา สงฆมีสิกขมานาเปนท่ี ๕ ....  มี   
สามเณรเปนท่ี ๕ ....  มีสามเณรีเปนท่ี ๕ ....  มีภิกษุบอกลาสิกขาเปนท่ี ๕ ....  มีภิกษุผูตอง   
อันติมวัตถุเปนท่ี ๕ ....  มีภกิษุผูถูกสงฆยกเสียฐานไมเห็นอาบัติเปนท่ี ๕ ....  มีภิกษุผูถูกสงฆ   
ยกเสียฐานไมทําคืนอาบัติเปนท่ี ๕ ....  มีภกิษุผูถูกสงฆยกเสียฐานไมสละทิฏฐิบาปเปนท่ี ๕ ....   
มีบัณเฑาะกเปนท่ี ๕ ....  มีภกิษุลักเพศเปนท่ี ๕ ....  มีภิกษุเขารีดเดยีรถียเปนท่ี ๕ ....  มีสัตว   
ดิรัจฉานเปนท่ี ๕ ....  มีภิกษผูุทํามาตุฆาตเปนท่ี ๕ ....  มีภิกษุผูทําปตุฆาตเปนท่ี ๕ ....  มีภิกษุ   
ผูทําอรหันตฆาตเปนท่ี ๕ ....  มีภิกษุผูประทุษรายภกิษณุีเปนท่ี ๕ ....  มีภิกษุผูทําสังฆเภทเปน   
ท่ี ๕ ....  มีภิกษุผูทําโลหิตตุปบาทเปนท่ี ๕ ....  มีอุภโตพยัญชนกเปนท่ี ๕ ....  มีภิกษุนานาสังวาส   
เปนท่ี ๕ ....  มีภิกษุอยูในสีมาตางกันเปนท่ี ๕ ....  มีภิกษุผูอยูในเวหาสดวยฤทธ์ิเปนท่ี ๕ ....   
สงฆทํากรรมแกผูใดมีผูนัน้เปนท่ี ๕ ทํากรรม กรรมนั้นใชไมได และไมควรทํา.   
                        กรรมท่ีสงฆปญจวรรคทํา จบ.   
                                _________________    
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                                กรรมท่ีสงฆทสวรรคทํา   
        [๑๙๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ถากรรมท่ีสงฆทสวรรคทํา สงฆมีภิกษณุีเปนท่ี ๑๐ ทํากรรม   
กรรมนั้นใชไมได และไมควรทํา.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ถากรรมท่ีสงฆทสวรรคทํา สงฆมีสิกขมานาเปนท่ี ๑๐ ....  มีสามเณร   
เปนท่ี ๑๐ มีสามเณรีเปนท่ี ๑๐ ....  มีภิกษุผูบอกลาสิกขาเปนท่ี ๑๐ ....  มีภิกษุผูตองอันติมวัตถุ   
เปนท่ี ๑๐ ....  มีภิกษุผูถูกสงฆยกเสียฐานไมเห็นอาบัติเปนท่ี ๑๐ ....  มีภิกษุผูถูกสงฆยกเสียฐาน   
ไมทําคืนอาบัติเปนท่ี ๑๐ ....  มีภิกษุผูถูกสงฆยกเสียฐานไมสละทิฏฐิบาปเปนท่ี ๑๐ .... มีบัณเฑาะก   
เปนท่ี ๑๐ ....  มีภิกษุลักเพศเปนท่ี ๑๐ มีภิกษุผูเขารีดเดียรถียเปนท่ี ๑๐ มีสัตวดิรัจฉานเปน   
ท่ี ๑๐ ....  มีภิกษุผูทํามาตุฆาตเปนท่ี ๑๐ ....  มีภิกษุผูทําปตุฆาตเปนท่ี ๑๐ มีภิกษุผูทําอรหันตฆาต   
เปนท่ี ๑๐ ....  มีภิกษุผูประทุษรายภกิษณุีเปนท่ี ๑๐ ....  มีภิกษุผูทําสังฆเภทเปนท่ี ๑๐ ....  มีภิกษุ   
ผูทําโลหิตุปบาทเปนท่ี ๑๐ ....  มีอุภโตพยญัชนกเปนท่ี ๑๐ ....  มีภิกษนุานาสังวาสเปนท่ี ๑๐ ....   
มีภิกษุอยูในสีมาตางกันเปนท่ี ๑๐ ....  มีภิกษุผูอยูในเวหาสดวยฤทธ์ิเปนท่ี ๑๐ ....  สงฆทํากรรม   
แกผูใด มีผูนัน้เปนท่ี ๑๐ ทํากรรม กรรมนั้นใชไมได ไมควรทํา.   
                        กรรมท่ีสงฆทสวรรคทํา จบ.   
                                _________________   
                                กรรมท่ีสงฆวีสติวรรคทํา   
        [๑๙๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ถากรรมท่ีสงฆวีสติวรรคทํา สงฆมีภิกษุณีเปนท่ี ๒๐ ทํากรรม   
กรรมนั้นใชไมได และไมควรทํา.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ถากรรมท่ีสงฆวีสติวรรคทํา สงฆมีสิกขมานาเปนท่ี ๒๐ ....  มีสามเณร   
เปนท่ี ๒๐ ....  มีสามเณรีเปนท่ี ๒๐ ....  มีภกิษุผูบอกลาสิกขาเปนท่ี ๒๐ ....  มีภิกษุผูตอง   
อันติมวัตถุเปนท่ี ๒๐ ....  มีภิกษุผูถูกสงฆยกเสียฐานไมเห็นอาบัติเปนท่ี ๒๐ ....  มีภกิษุผูถูก    
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สงฆยกเสียฐานไมทําคืนอาบัติเปนท่ี ๒๐ ....  มีภิกษุผูถูกสงฆยกเสียฐานไมสละทิฏฐิบาปเปนท่ี   
๒๐ ....  มีภิกษลัุกเพศเปนท่ี ๒๐ ....  มีภิกษผูุเขารีดเดียรถียเปนท่ี ๒๐ ....  มีสัตวดิรัจฉาน   
เปนท่ี ๒๐ ....  มีภิกษุผูทํามาตุฆาตเปนท่ี ๒๐ ....  มีภิกษุผูทําปตุฆาตเปนท่ี ๒๐ ....  มีภกิษุผู   
ทําอรหันตฆาตเปนท่ี ๒๐ ....  มีภิกษุผูประทุษรายภกิษณุีเปนท่ี ๒๐ ....  มีภิกษุผูทําสังฆเภทเปน   
ท่ี ๒๐ ....  มีภกิษุผูทําโลหิตปุบาทเปนท่ี ๒๐ ....  มีอุภโตพยัญชนกเปนท่ี ๒๐ ....  มีภิกษุ   
นานาสังวาสเปนท่ี ๒๐ ....  มีภิกษุอยูในสีมาตางกันเปนท่ี ๒๐ ....  สงฆทํากรรมแกผูใด มีผู   
นั้นเปนท่ี ๒๐ ทํากรรม กรรมนั้นใชไมได และไมควรทํา.   
                        กรรมท่ีสงฆวีสติวรรคทํา จบ.   
                                ______________   
                        กรรมท่ีสงฆจตุวรรคเปนตนทํา   
        [๑๙๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ถาสงฆมีภิกษุผูอยูปริวาสเปนท่ี ๔ พึงใหปริวาส พึงชัก   
เขาหาอาบัติเดมิ พึงใหมานัต มีภิกษุผูอยูปริวาสนั้นเปนท่ี ๒๐ พึงอัพภาน กรรมนั้นใชไมได   
และไมควรทํา.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ถาสงฆมีภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิมเปนท่ี ๔ พึงใหปริวาส พึงชัก   
เขาหาอาบัติเดมิ พึงใหมานัต มีภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิมนั้นเปนท่ี ๒๐ พึงอัพภาน กรรมนั้น   
  ใชไมได และไมควรทํา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ถาสงฆมีภิกษุผูควรมานัตเปนท่ี ๔ พึงใหปริวาส พึงชักเขาหา   
อาบัติเดิม พึงใหมานัต มีภิกษุผูควรมานัตนั้นเปนท่ี ๒๐ พึงอัพภาน กรรมนั้นใชไมได และไม   
ควรทํา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ถาสงฆมีภิกษุผูประพฤติมานัตเปนท่ี ๔ พึงใหปริวาส พึงชักเขาหา   
อาบัติเดิม พึงใหมานัต มีภิกษุผูประพฤติมานัตนั้นเปนท่ี ๒๐ พึงอัพภาน กรรมนั้นใชไมได   
และไมควรทํา    
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ถาสงฆมีภิกษุผูควรอัพภานเปนท่ี ๔ พึงใหปริวาส พึงชักเขาหา   
อาบัติเดิม พึงใหมานัต มีภิกษุผูควรอัพภานนั้นเปนท่ี ๒๐ พึงอัพภาน กรรมนั้นใชไมได และ   
ไมควรทํา.   
                                ปฏิโกสนา ๒ อยาง   
        [๑๙๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคนคัดคานในทามกลางสงฆข้ึน บางคนคัดคาน   
ไมข้ึน   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ใครเลาคัดคานในทามกลางสงฆไมข้ึน   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษณุี คัดคานในทามกลางสงฆไมข้ึน   
        สิกขมานา ....   
        สามเณร ....   
        สามเณรี ....   
        ภิกษุผูบอกลาสิกขา ....   
        ภิกษุผูตองอันติมวัตถุ ....   
        ภิกษวุิกลจริต ....   
        ภิกษุมีจิตฟุงซาน ....   
        ภิกษุผูกระสับกระสายเพราะเวทนา ....   
        ภิกษุผูถูกสงฆยกเสียฐานไมเหน็อาบัติ ....   
        ภิกษุผูถูกสงฆยกเสียฐานไมทําคืนอาบัติ ....   
        ภิกษุผูถูกสงฆยกเสียฐานไมสละทิฏฐิบาป ....   
        บัณเฑาะก ....   
        ภิกษุลักเพศ ....   
        ภิกษเุขารีดเดียรถีย ....   
        สัตวดิรัจฉาน ....   
        ภิกษุผูฆามารดา ....   
        ภิกษุผูฆาบิดา ....   
        ภิกษุผูฆาพระอรหันต ....  
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        ภิกษุผูประทุษรายภิกษณุี ....   
        ภิกษุผูทําสังฆเภท ....   
        ภิกษุผูทําโลหิตุปบาท ....   
        อุภโตพยญัชนก ....   
        ภิกษนุานาสังวาส ....   
        ภิกษุผูอยูในสีมาตางกัน ....   
        ภิกษุผูอยูในเวหาสดวยฤทธ์ิ ....   
        สงฆทํากรรมแกผูใด ผูนั้นคัดคานในทามกลางสงฆไมข้ึน   
        ดกูรภกิษท้ัุงหลาย บุคคลเหลานี้แล คัดคานในทามกลางสงฆไมข้ึน   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ใครเลาคัดคานในทามกลางสงฆข้ึน   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุกตัตตะมีสังวาสเสมอกัน อยูในสีมาเดยีวกัน   
        โดยท่ีสุดแมภิกษุผูนั่งอยูบนอาสนะติดกันบอกใหรู คัดคานในทามกลางสงฆข้ึน.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย บุคคลนี้แล คัดคานในทามกลางสงฆข้ึน.   
                                นิสสรณา ๒ อยาง   
        [๑๙๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย นิสสารณาการขับออกนีมี้ ๒ อยาง คือมีบุคคลท่ียังไมถึงการ   
ขับออก ถาสงฆขับเธอออก บางคนเปนอันสงฆขับออกดีแลว บางคนเปนอันสงฆขับออกไมดี   
        ๑. ดูกรภกิษุท้ังหลาย กบุ็คคลชนิดไรที่ยังไมถึงการขับออก ถาสงฆขับเธอออก เปน   
อันขับออกไมดี   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษใุนธรรมวินยันี้ เปนผูบริสุทธ์ิ ไมมีอาบัติ ถาสงฆขับเธอออก   
เปนอันขับออกไมดี   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย บุคคลนี้ เรากลาววายังไมถึงการขับออก ถาสงฆขับเธอออกเปนอัน   
ขับออกไมดี   
        ๒. ดูกรภกิษุท้ังหลาย กบุ็คคลชนิดไรที่ยังไมถึงการขับออก ถาสงฆขับเธอออก เปน   
อันขับออกดีแลว    
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กภ็ิกษุในธรรมวินยันี้ เปนพาล ไมฉลาด มีอาบัติมาก มีมารยาท   
ไมสมควร อยูคลุกคลีกับพวกคฤหัสถ ดวยการคลุกคลีอันไมสมควร ถาสงฆขับเธอออก   
เปนอันขับออกดีแลว   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย บุคคลนี้ เรากลาววายังไมถึงการขับออก ถาสงฆขับเธอออก เปน   
อันขับออกดีแลว.   
                                โอสารณา ๒ อยาง   
        [๑๙๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย โอสารณาการรับเขาหมูนีมี้ ๒ อยาง คือมีบุคคลท่ียังไมถึง   
การรับเขาหมู ถาสงฆรับเธอเขาหมู บางคนเปนอันรับเขาด ีบางคนเปนอันรับเขาไมดี   
        ๑. ดูกรภกิษุท้ังหลาย กบุ็คคลชนิดไรที่ยังไมถึงการรับเขาหมู ถาสงฆรับเธอเขาหมู   
เปนอันรับเขาไมดี   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย บัณเฑาะกยังไมถึงการรับเขาหมู ถาสงฆรับเธอเขาหมู เปนอันรับเขา   
ไมดี   
        คนลักเพศ ....   
        คนเขารีดเดียรถีย ....   
        สัตวดิรัจฉาน ....   
        คนผูฆามารดา ....   
        คนผูฆาบิดา ....   
        คนผูฆาพระอรหันต ....   
        คนผูประทุษรายภกิษณุี ....   
        คนผูทําสังฆเภท ....   
        คนผูทําโลหิตตุปบาท ....   
        อุภโตพยญัชนก ยังไมถึงการรับเขาหมู ถาสงฆรับเธอเขาหมู เปนอันรับเขาไมดี   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย บุคคลนี้เรากลาววายังไมถึงการรับเขาหมู ถาสงฆรับเธอเขาหมู เปน   
อันรับเขาไมได    
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        ๒. ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนึ่ง บุคคลชนิดไรที่ยังไมถึงการรับเขาหมู ถาสงฆรับเธอเขาหมู   
เปนอันรับเขาดีแลว   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย คนมือดวน ยังไมถึงการรับเขาหมู ถาสงฆรับเธอเขาหมู เปนอัน   
รับเขาดีแลว   
        คนเทาดวน ....   
        คนท้ังมือและเทาดวน ....   
        คนหูขาด ....   
        คนจมูกแหวง ....   
        คนท้ังหูขาดจมูกแหวง ....   
        คนนิ้วมือนิ้วเทาขาด ....   
        คนมีงามมืองามเทาขาด ....   
        คนเอ็นขาด ....   
        คนมือเปนแผน ....   
        คนคอม ....   
        คนเต้ีย ....   
        คนคอพอก ....   
        คนมีเคร่ืองหมายติดตัว ....   
        คนมีรอยเฆ่ียนดวยหวาย ....   
        คนถูกประกาศใหจับ ....   
        คนเทาปุก ....   
        คนมีโรคเร้ือรัง ....   
        คนแปลกเพ่ือน ....   
        คนตาบอดขางเดียว ....   
        คนงอย ....   
        คนกระจอก ....   
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        คนเปนโรคอัมพาต ....   
        คนมีอิริยาบถขาด ....   
        คนชราทุพพลภาพ ....   
        คนตาบอดสองขาง ....   
        คนใบ ....   
        คนหูหนวก ....   
        คนท้ังบอดและใบ ....   
        คนท้ังบอดและหนวก ....   
        คนท้ังใบและหนวก ....   
        คนท้ังบอด ใบ และหนวก ยังไมถึงการรับเขาหมู ถาสงฆรับเธอเขาหมู เปนอันรับ   
เขาดีแลว   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย บุคคลนี้ เรากลาววายังไมถึงการรับเขาหมู ถาสงฆรับเธอเขาหมู   
เปนอันรับเขาดีแลว.   
                        วาสภคามภาณวาร ท่ี ๑ จบ.   
                                ______________   
                        อุกเขปนียกรรมท่ีไมเปนธรรม   
        [๑๙๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผูไมเห็นอาบัติ สงฆหรือภิกษุ   
หลายรูป หรือรูปเดียว โจทกเธอวา อาวุโส ทานตองอาบัติแลว ทานเห็นอาบัตินั้นไหม?   
        เธอพูดอยางนีว้า อาวุโสท้ังหลาย ผมไมมีอาบัติท่ีจะเหน็ สงฆยกเธอเสียฐานไมเห็น   
อาบัติ ช่ือวากรรมไมเปนธรรม   
        อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินยันี้ เปนผูไมทําคืนอาบัติ สงฆ หรือภิกษุหลายรูปหรือรูปเดียว   
โจทกเธอวา อาวุโส ทานตองอาบัติแลว จงทําคืนอาบัตินัน้เสีย เธอพูดอยางนีว้า อาวุโส   
ท้ังหลาย ผมไมมีอาบัติท่ีจะทําคืน สงฆยกเธอเสียฐานไมทําคืนอาบัติ ช่ือวากรรมไมเปนธรรม    
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        อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินยันี้ เปนผูไมสละทิฏฐิลามก สงฆหรือภิกษหุลายรูป หรือรูปเดียว   
โจทกเธอวา อาวุโส ทานมีทิฏฐิลามก จงสละทิฏฐิลามกนั้นเสีย เธอพดูอยางนีว้า อาวุโสท้ังหลาย   
ผมไมมีทิฏฐิลามกท่ีจะสละ สงฆยกเธอเสียฐานไมสละทิฏฐิลามก ช่ือวากรรมไมเปนธรรม.   
        อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินยันี้ เปนผูไมเหน็อาบัติ และไมทําคืนอาบัติสงฆ หรือภิกษุหลายรูป   
หรือรูปเดียว โจทกเธอวา อาวุโส ทานตองอาบัติแลว ทานเห็นอาบัตนิัน้ไหม? จงทําคืนอาบัติ   
นั้นเสีย เธอพดูอยางนีว้า อาวุโสท้ังหลาย ผมไมมีอาบัติท่ีจะเห็น ไมมีอาบัติท่ีจะทําคืน   
สงฆยกเสียฐานไมเหน็อาบัติและฐานไมทําคืน ช่ือวากรรมไมเปนธรรม.   
        อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินยันี้ เปนผูไมเหน็อาบัติ และไมสละทิฏฐิลามก สงฆหรือภกิษุ   
หลายรูป หรือรูปเดียว โจทกเธอวา อาวุโส ทานตองอาบัติแลว ทานเห็นอาบัตินั้นไหม   
ทานมีทิฏฐิลามก จงสละทิฏฐิลามกนั้นเสีย เธอพูดอยางนีว้า อาวุโสท้ังหลาย ผมไมมีอาบัติ   
ท่ีจะเห็น ไมมีทิฏฐิลามกท่ีจะสละ สงฆยกเธอเสียฐานไมเห็นอาบัติ และฐานไมสละทิฏฐิลามก   
ช่ือวากรรมไมเปนธรรม   
        อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินยันี้ เปนผูไมทําคืนอาบัติ และไมสละทิฏฐิลามก สงฆ หรือ   
ภิกษหุลายรูป หรือรูปเดียว โจทกเธอวา อาวุโส ทานตองอาบัติแลว จงทําคืนอาบัตินัน้เสีย   
ทานมีทิฏฐิลามก จงสละทิฏฐิลามกนั้นเสีย เธอพูดอยางนีว้า อาวุโสท้ังหลาย ผมไมมีอาบัติ   
ท่ีจะทําคืน ไมมีทิฏฐิลามกท่ีจะสละ สงฆยกเธอเสียฐานไมทําคืนอาบัติ และฐานไมสละทิฏฐิลามก   
ช่ือวากรรมไมเปนธรรม   
        อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินยันี้ เปนผูไมเหน็อาบัติ ไมทําคืนอาบัติ ไมสละทิฏฐิลามก สงฆ   
หรือภิกษุหลายรูป หรือรูปเดียว โจทกเธอวา อาวุโส ทานตองอาบัติแลว ทานเหน็อาบัตินั้นไหม   
จงทําคืนอาบัตนิั้นเสีย ทานมีทิฏฐิลามก จงสละทิฏฐิลามกนั้นเสีย เธอพดูอยางนีว้า อาวุโส   
ท้ังหลาย ผมไมมีอาบัติท่ีจะเห็น ไมมีอาบัตท่ีิจะทําคืน ไมมีทิฏฐิลามกท่ีจะสละ สงฆยกเธอ   
เสียฐานไมเหน็อาบัติฐานไมทําคืนอาบัติ และฐานไมสละทิฏฐิลามก ช่ือวากรรมไมเปนธรรม.   
        [๑๙๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผูเห็นอาบัติ สงฆ หรือ   
ภิกษหุลายรูป หรือรูปเดียว โจทกเธอวา อาวุโส ทานตองอาบัติแลว ทานเห็นอาบัตนิัน้ไหม?    
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เธอกลาวอยางนี้วา อาวุโสท้ังหลาย ผมเห็นขอรับ สงฆยกเธอเสียฐานไมเห็นอาบัติ ช่ือวากรรม   
ไมเปนธรรม   
        อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินยันี้ เปนผูทําคืนอาบัติ สงฆ หรือภิกษุหลายรูป หรือรูปเดียว   
โจทกเธอวา อาวุโส ทานตองอาบัติแลว จงทําคืนอาบัตินัน้เสีย เธอพูดอยางนีว้า อาวุโสท้ังหลาย   
ผมจักทําคืนขอรับ สงฆยกเธอเสียฐานไมทําคืนอาบัติ ช่ือวากรรมไมเปนธรรม.   
        อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินยันี้ เปนผูสละทิฏฐิลามก สงฆ หรือภิกษุหลายรูป หรือรูปเดียว   
โจทกเธอวา อาวุโส ทานมีทิฏฐิลามก จงสละทิฏฐิลามกนั้นเสีย เธอพดูอยางนีว้า อาวุโส   
ท้ังหลาย ผมจกัสละ ขอรับ สงฆยกเธอเสียฐานไมสละทิฏฐิลามก ช่ือวากรรมไมเปนธรรม.   
        อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินยันี้ เปนผูเห็นอาบัติ และทําคืนอาบัติ ....   
        เปนผูเหน็อาบัติ และสละทิฏฐิลามก ....   
        เปนผูทําคืนอาบัติ และสละทิฏฐิลามก ....   
        เปนผูเหน็อาบัติ ทําคืนอาบัติ และสละทิฏฐิลามก สงฆ หรือภิกษหุลายรูป หรือรูปเดียว   
โจทกเธอวา อาวุโส ทานตองอาบัติแลว ทานเห็นอาบัตนิัน้ไหม? จงทําคืนอาบัตินั้น ทานมี   
ทิฏฐิลามก จงสละทิฏฐิลามกนั้นเสีย เธอพดูอยางนีว้า อาวุโสท้ังหลาย ผมเห็น ขอรับ ผมจัก   
ทําคืน ขอรับ ผมจักสละ ขอรับ สงฆยกเธอเสียฐานไมเห็นอาบัติ ฐานไมทําคืนอาบัติ และฐาน   
ไมสละทิฏฐิลามก ช่ือวากรรมไมเปนธรรม.   
                        อุกเขปนียกรรมท่ีเปนธรรม   
        [๑๙๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผูเห็นอาบัติ สงฆ หรือภิกษุหลายรูป   
หรือรูปเดียว โจทกเธอวา อาวุโส ทานตองอาบัติแลว ทานเห็นอาบัตนิัน้ไหม? เธอพูดอยางนีว้า   
อาวุโสท้ังหลาย ผมไมมีอาบัติท่ีจะเห็น สงฆยกเธอเสียฐานไมเหน็อาบัติ ช่ือวากรรมเปนธรรม.   
        อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินยันี้ เปนผูทําคืนอาบัติ สงฆ หรือภิกษุหลายรูป หรือรูปเดียว   
โจทกเธอวา อาวุโส ทานตองอาบัติแลว จงทําคืนอาบัตินัน้ เธอพูดอยางนี้วา อาวุโสท้ังหลาย   
ผมไมมีอาบัติท่ีจะทําคืน สงฆยกเธอเสียฐานไมทําคืนอาบัติ ช่ือวากรรมเปนธรรม.   
        อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินยันี้ เปนผูสละทิฏฐิลามก สงฆ หรือภิกษุหลายรูป หรือรูปเดียว   
โจทกเธอวา อาวุโส ทานมีทิฏฐิลามก จงสละทิฏฐิลามกนั้น เธอพูดอยางนี้วา อาวุโสท้ังหลาย   
ผมไมมีทิฏฐิลามกท่ีจะสละ สงฆยกเธอเสียฐานไมสละทิฏฐิลามก ช่ือวากรรมเปนธรรม.    
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        อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินยันี้ เปนผูเห็นอาบัติ ทําคืนอาบัติ ....   
        เปนผูเหน็อาบัติ และสละทิฏฐิลามก ....   
        เปนผูทําคืนอาบัติ และสละทิฏฐิลามก ....   
        เปนผูเหน็อาบัติ ทําคืนอาบัติ และสละทิฏฐิลามก สงฆ หรือ ภิกษหุลายรูป หรือ   
รูปเดียว โจทกเธอวา อาวุโส ทานตองอาบัติแลว ทานเห็นอาบัตินั้นไหม? จงทําคืนอาบัตินั้น   
ทานมีทิฏฐิลามก จงสละทิฏฐิลามกนั้น เธอพูดอยางนีว้า อาวุโสท้ังหลาย ผมไมมีอาบัติท่ีจะเห็น   
ไมมีอาบัติท่ีจะทําคืน ไมมีทิฏฐิลามกท่ีจะสละ สงฆยกเธอเสียฐานไมเห็นอาบัติ ฐานไมทําคืนอาบัติ   
และฐานไมสละคืนทิฏฐิลามก ช่ือวากรรมเปนธรรม.   
                        พระอุบาลีทูลถามปพพาชนยีกรรมเปนตน   
        [๑๙๙] คร้ังนั้น ทานพระอุบาลีเขาไปในพุทธสํานัก ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว   
นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาควา กรรมท่ีควรทําในท่ี   
พรอมหนา แตสงฆผูพรอมเพรียงกัน กลับทําในท่ีลับหลัง การกระทํานัน้ช่ือวากรรมเปนธรรม   
เปนวินยัหรือหนอ พระพุทธเจาขา?   
        พระผูมีพระภาคตรัสวา อุบาลี การกระทํานั้นช่ือวา กรรมไมเปนธรรมไมเปนวนิัย   
        อุ. สงฆพรอมเพรียงกัน ทํากรรมท่ีควรสอบถาม แตทําโดยไมสอบถาม .... ทํากรรม   
ท่ีควรทําตามปฏิญาณ โดยมิไดปฏิญาณ ....  ใหอมูฬหวินัยแกภกิษุผูควรสติวินัย .... ทําตัสสปาปยสิกา   
กรรมแกภิกษผูุควรอมูฬหวนิัย .... ทําตัชชนียกรรมแกภกิษุผูควรตัสสปาปยสิกากรรม .... ทํานิยสกรรม   
แกภกิษุผูควรตัชชนียกรรม .... ทําปพพาชนียกรรมแกภกิษุผูควรนยิสกรรม .... ทําปฏิสารนียกรรมแก   
ภิกษุผูควรปพพาชนียกรรม .... ทําอุเขปนียกรรมแกภิกษผูุควรปฏิสารนียกรรม .... ใหปริวาสแกภกิษุ   
ผูควรอุกเขปนยีกรรม .... ชักภิกษุผูควรปริวาสเขาหาอาบัติเดิม .... ใหมานัตแกภิกษุผูควรชักเขาหา   
อาบัติเดิม .... อัพภานภิกษุผูควรมานัต .... ใหภกิษุผูควรอัพภาณใหอุปสมบทกุลบุตร การกระทํานัน้   
ช่ือวากรรมเปนธรรม เปนวนิัยหรือหนอ พระพุทธเจาขา?   
        ภ. อุบาลี การกระทํานัน้ช่ือวา กรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินยั กรรมท่ีควรทําในที่   
พรอมหนา แตสงฆผูพรอมเพรียงกันกลับทําเสียในท่ีลับหลัง อยางนี้แลอุบาลี ช่ือวากรรมไม   
เปนธรรม ไมเปนวินยั และการกระทําอยางนี้ สงฆยอมมีโทษ    
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        อุบาลี สงฆผูพรอมเพรียงกันทํากรรมที่ควรสอบถาม แตทําโดยไมสอบถาม .... ทํากรรม   
ท่ีควรทําตามปฏิญาณ โดยมิไดปฏิญาณ .... ใหอมูฬหวินัยแกภกิษุผูควรสติวินัย .... ทําตัสสปาปยสิกา   
กรรมแกภิกษผูุควรอมูฬหวนิัยทําตัชชนยีกรรมแกภิกษผูุควรตัสสปาปยสิกากรรม .... ทํานิยสกรรม   
แกภกิษุผูควรตัชชนียกรรม .... ทําปพพาชนียกรรมแกภกิษุผูควรนยิสกรรม .... ทําปฏิสารณียกรรม   
แกภกิษุผูควรปพพาชนียกรรม .... ทําอุกเขปนียกรรมแกภิกษุผูควรปฏิสารณียกรรม .... ใหปริวาส   
แกภกิษุผูควรอุกเขปนียกรรม .... ชักภิกษผูุควรปริวาสเขาหาอาบัติเดมิ .... ใหมานัตแกภกิษุผูควร   
ชักเขาหาอาบัติเดิม .... อัพภาณภกิษุผูควรมานัต .... ใหภกิษุผูควรอัพภานใหอุปสมบทกุลบุตร อยางนี้   
แลอุบาลี ช่ือวากรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และการกระทําอยางนี้ สงฆยอมมีโทษ   
        [๒๐๐] อุ. กรรมท่ีควรทําในท่ีพรอมหนา สงฆผูพรอมเพรียงกนัทําในท่ีพรอมหนา   
การกระทํานัน้ช่ือวา กรรมเปนธรรมวินัยหรือหนอ พระพุทธเจาขา?   
        ภ. อุบาลี การกระทํานัน้ช่ือวา กรรมเปนธรรม เปนวนิยั   
        อุ. สงฆผูพรอมเพรียงกนั ทํากรรมท่ีควรสอบถามแลวทําโดยการสอบถาม .... ทํากรรม   
ท่ีควรทําตามปฏิญาณ โดยการปฏิญาณ .... ใหสติวนิัยแกภิกษุผูควรสติวินัย .... ใหอมูฬหวินยั ....   
แกภกิษุผูควรอมูฬหวินยั .... ทําตัสสปาปยสิกากรรมแกภกิษุผูควรตัสสปาปยสิกากรรม .... ทําตัชชนีย-   
กรรมแกภิกษผูุควรตัชชนียกรรม .... ทํานิยสกรรมแกภกิษุผูควรนยิสกรรม .... ทําปพพาชนียกรรม   
แกภกิษุผูควรปพพาชนียกรรม .... ทําปฏิสารณียกรรมแกภิกษุผูควรปฏิสารณียกรรม .... ทําอุกเขปนยี-   
กรรมแกภิกษผูุควรอุกเขปนยีกรรม .... ใหปริวาสแกภิกษุผูควรปริวาส .... ชักเขาหาอาบัติเดิมซ่ึงภิกษุ   
ผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม .... ใหมานัตแกภกิษุผูควรมานตั .... อัพภานภกิษุผูควรอัพภาน .... อุปสมบท   
กุลบุตรผูควรอุปสมบท การกระทํานั้นช่ือวา กรรมเปนธรรม เปนวินยัหรือหนอ พระพุทธเจาขา?   
        ภ. อุบาลี การกระทํานัน้ช่ือวา กรรมเปนธรรม เปนวนิัย กรรมท่ีควรทําในท่ีพรอมหนา   
สงฆผูพรอมเพรียงกันทําในท่ีพรอมหนา อยางนี้แล อุบาลี ช่ือวา กรรมเปนธรรม เปนวินยั   
และการกระทําอยางนี้ สงฆยอมไมมีโทษ.   
        อุบาลี สงฆผูพรอมเพรียงกันทํากรรมที่ควรสอบถามแลวทําโดยสอบถาม .... ทํากรรม   
ท่ีควรทําตามปฏิญาณ โดยการปฏิญาณ .... ใหสติวนิัยแกภิกษุผูควรสติวินัย .... ใหอมูฬวนิัยแกภิกษุ    
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ผูควรอมูฬหวนิัย .... ทําตัสสปาปยสิกากรรมแกภกิษุผูควรตัสสปาปยสิกากรรม .... ทําตัชชนียกรรม   
แกภกิษุผูควรตัชชนียกรรม .... ทํานิยสกรรมแกภกิษุผูควรนิยสกรรม .... ทําปพพาชนียกรรมแก   
ภิกษุผูควรปพพาชนียกรรม .... ทําปฏิสารณียกรรมแกภกิษุผูควรปฏิสารณียกรรม .... ทําอุกเขปนีย-   
กรรมแกภิกษผูุควรอุกเขปนยีกรรม .... ใหปริวาสแกภิกษุผูควรปริวาส .... ชักเขาหาอาบัติเดิมซ่ึง   
ภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดมิ .... ใหมานัตแกภกิษุผูควรมานัต .... อัพภานภิกษุผูควรอัพภาน ....   
อุปสมบทกุลบุตรผูควรอุปสมบท อยางนีแ้ล อุบาลี ช่ือวากรรมเปนธรรม เปนวินยั และการ   
กระทําอยางนี้ สงฆยอมไมมีโทษ.   
        [๒๐๑] อุ. สงฆผูพรอมเพรียงกัน ใหอมูฬหวินยัแกภกิษุผูควรสติวนิัย .... ใหสติวนิัย   
แกภกิษุผูควรอมูฬหวินยั การกระทํานั้นช่ือวา กรรมเปนธรรมเปนวินัยหรือหนอ พระพุทธเจาขา?   
        ภ. อุบาลี การกระทํานัน้ช่ือวา กรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินยั.   
        อุ. สงฆผูพรอมเพรียงกนัทําตัสสปาปยสิกากรรมแกภิกษุผูควรอมฬูหวินยั .... ใหอมูฬห-   
วินัยแกภิกษุผูควรตัสสปาปยสิกากรรม .... ทําตัชชนียกรรมแกภกิษุผูควรตัสสาปาปยสิกากรรม ....   
ทําตัสสปาปยสิกากรรมแกภกิษุควรตัชชนยีกรรม .... ทํานิยสกรรมแกภิกษุผูควรตัชชนียกรรม ....   
ทําตัชชนียกรรมแกภกิษุผูควรนิยสกรรม .... ทําปพพาชนยีกรรมแกภิกษุผูควรนิยสกรรม .... ทํา   
นิยสกรรมแกภิกษุผูควรปพพาชนียกรรม .... ทําปฏิสารณียกรรมแกภกิษุผูควรปพพาชนียกรรม .... ทํา   
ปพพาชนียกรรมแกภกิษุผูควรปฏิสารณียกรรม .... ทําอุกเขปนียกรรมแกภกิษุผูควรปฏิสารณียกรรม ....   
ทําปฏิสารณียกรรมแกภิกษผูุควรอุกเขปนยีกรรม .... ใหปริวาสแกภิกษุผูควรอุกเขปนียกรรม .... ทํา   
อุกเขปนียกรรมแกภกิษุผูควรปริวาส .... ชักภิกษุผูควรปริวาสเขาหาอาบัติเดิม .... ใหปริวาสแก   
ภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดมิ .... ใหมานัตแกภกิษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม .... ชักภกิษุผูควรมานตั   
เขาหาอาบัติเดมิ .... อัพภานภิกษุผูควรมานัต .... ใหมานตัแกภิกษุผูควรอัพภาน .... ใหภิกษุผูควร   
อัพภานใหอุปสมบทกุลบุตร .... อัพภานกุลบุตรผูควรอุปสมบท การกระทํานั้นช่ือวากรรมเปนธรรม   
เปนวินยัหรือหนอ พระพุทธเจาขา?   



พระวนิัยปฎก เลม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หนาท่ี 218 
        ภ. อุบาลี การกระทํานัน้ช่ือวากรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินยัอุบาลี สงฆผูพรอมเพรียง   
กันใหอมูฬหวนิัยแกภกิษุผูควรสติวินยั .... ใหสติวนิัยแกภิกษุผูควรอมูฬหวินยั อยางนี้แล อุบาลี   
ช่ือวากรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และการกระทําอยางนี้ สงฆยอมมีโทษ.   
        สงฆผูพรอมเพรียงกนั ทําตัสสปาปยสิกรรมแกภกิษุผูควรอมูฬหวินัย .... ใหอมูฬหวินยั   
แกภกิษุผูควรตัสสปาปยสิกากรรม .... ทําตัชชนียกรรมแกภกิษุผูควรตัสสปาปยสิกากรรม .... ทํา   
ตัสสปาปยสิกากรรมแกภิกษผูุควรตัชชนียกรรม ทํานิยสกรรมแกภิกษผูุควรตัชชนียกรรม .... ทํา   
ตัชชนียกรรมแกภกิษุผูควรนิยสกรรม .... ทําปพพาชนียกรรมแกภิกษผูุควรนิยสกรรม .... ทํานิยส-   
กรรมแกภิกษผูุควรปพพาชนียกรรม ทําปฏิสารณียกรรมแกภกิษุผูควรปพพาชนียกรรม .... ทํา   
ปพพาชนียกรรมแกภกิษุผูควรปฏิสารณียกรรม .... ทําอุกเขปนียกรรมแกภกิษุผูควรปฏิสารณีย-   
กรรม .... ทําปฏิสารณียกรรมแกภกิษุผูควรอุกเขปนียกรรม .... ใหปริวาสแกภกิษุผูควรอุกเขปนยี   
กรรม .... ทําอุกเขปนยีกรรมแกภกิษุผูควรปริวาส .... ชักภิกษุผูควรปริวาสเขาหาอาบัติเดิม .... ให   
ปริวาสแกภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม .... ใหมานัตแกภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดมิ .... ชักภิกษุ   
ผูควรมานัตเขาหาอาบัติเดิม .... อัพภานภิกษุผูควรมานัต .... ใหมานัตแกภิกษุผูควรอัพภาน .... ให   
ภิกษุผูควรอัพภานอุปสมบทกุลบุตร .... อัพภานกุลบุตรผูควรอุปสมบท อยางน้ีแล อุบาลี ช่ือวา   
กรรมไมเปนธรรม ไมเปนวนิัย และการกระทําอยางนี้ สงฆยอมมีโทษ.   
        [๒๐๒] อุ. สงฆผูพรอมเพรียงกนั ใหสติวินยัแกภกิษุผูควรสติวนิัย .... ใหอมูฬหวินยั   
แกภกิษุผูควรอมูฬหวินยั การกระทํานั้น ช่ือวากรรมเปนธรรมเปนวินัย หรือหนอ พระพุทธเจาขา?   
        ภ. อุบาลี การกระทํานัน้ช่ือวากรรมเปนธรรม เปนวนิัย.   
        อุ. สงฆผูพรอมเพรียงกนั ใหอมูฬหวนิัยแกภกิษุผูควรอมูฬหวินยั .... ทําตัสสปาปย-   
สิกากรรมแกภกิษุผูควรตัสสปาปยสิกากรรม .... ทําตัชชนียกรรมแกภิกษุผูควรตัชชนยีกรรม ....   
ทํานิยสกรรมแกภกิษุผูควรนิยสกรรม .... ทําปพพาชนียกรรมแกภิกษผูุควรปพพาชนียกรรม .... ทํา   
ปฏิสารณียกรรมแกภกิษุผูควรปฏิสารณียกรรม .... ทําอุกเขปนียกรรมแกภกิษุผูควรอุกเขปนียกรรม ....   
ใหปริวาสแกภกิษุผูควรปริวาส .... ชักเขาหาอาบัติเดิมซ่ึงภกิษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม .... ให   
มานัตแกภิกษผูุควรมานัต .... อัพภานภิกษผูุควรอัพภาน .... อุปสมบทกุลบุตรผูควรอุปสมบท การ   
กระทํานั้นช่ือวากรรมเปนธรรม เปนวินยั หรือหนอ พระพุทธเจาขา?   
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        ภ. อุบาลี การกระทํานัน้ช่ือวากรรมเปนธรรม เปนวนิัย อุบาลี สงฆผูพรอมเพรียงกัน   
ใหสติวนิัยแกภิกษุผูควรสติวินัย .... ใหอมูฬหวินยัแกภกิษุผูควรอมูฬหวินัย อยางนีแ้ล อุบาลี   
ช่ือวากรรมเปนธรรม เปนวนิัย และการกระทําอยางนี้ สงฆยอมไมมีโทษ.   
        สงฆผูพรอมเพรียงกนั ใหอมูฬหวนิัยแกภิกษุผูควรอมูฬหวินยั .... ทําตัสสปาปยสิกากรรม   
แกภกิษุผูควรตัสสปาปยสิกากรรม .... ทําตัชชนียกรรมแกภกิษุผูควรตัชชนียกรรม .... ทํานิยสกรรม   
แกภกิษุผูควรนิยสกรรม .... ทําปพพาชนียกรรมแกภิกษผูุควรปพพาชนียกรรม .... ทําปฏิสารณีย-   
กรรมแกภิกษผูุควรปฏิสารณียกรรม .... ทําอุกเขปนียกรรมแกภกิษุผูควรอุกเขปนยีกรรม .... ให   
ปริวาสแกภิกษุผูควรปริวาส .... ชักเขาหาอาบัติเดิมซ่ึงภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม .... ใหมานัตแก   
ภิกษุผูควรมานัต .... อัพภานภิกษุผูควรอัพภาน .... อุปสมบทกุลบุตรผูควรอุปสมบท อยางนี้แล   
อุบาลี ช่ือวากรรมเปนธรรม เปนวินยั และการกระทําอยางนี้ สงฆยอมไมมีโทษ.   
        [๒๐๓] คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาครับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย สงฆ   
ผูพรอมเพรียงกันใหอมูฬหวนิัยแกภกิษุผูควรสติวินยั อยางนี้แล ภกิษุท้ังหลาย ช่ือวากรรมไม   
เปนธรรม ไมเปนวินยั และการกระทําอยางนี้ สงฆยอมมีโทษ.   
        สงฆผูพรอมเพรียงกนั ทําตัสสปาปยสิกากรรมแกภกิษุผูควรสติวนิัย .... ทําตัชชนียกรรม   
แกภกิษุผูควรสติวินัย .... ทํานิยสกรรมแกภิกษุผูควรสติวินัย .... ทําปพพาชนียกรรมแกภิกษุผูควร   
สติวินัย .... ทําปฏิสารณียกรรมแกภกิษุผูควรสติวินยั .... ทําอุกเขปนียกรรมแกภกิษุผูควรสติวินยั .... 
ใหปริวาสแกภกิษุผูควรสติวนิัย .... ชักภิกษุผูควรสติวินยัเขาหาอาบัติเดมิ .... ใหมานตัแกภิกษุผู   
ควรสติวินยั .... อัพภานภิกษผูุควรสติวินัย .... ใหภกิษุผูควรสติวินัยใหอุปสมบทกุลบุตร อยาง   
นี้แล ภกิษุท้ังหลาย ช่ือวากรรมไมเปนธรรม ไมเปนวนิัย และการกระทําอยางนี้ สงฆยอม   
มีโทษ.   
        สงฆผูพรอมเพรียงกนั ทําตัสสปาปยสิกากรรมแกภกิษุผูควรอมูฬหวินยั อยางนีแ้ล   
ภิกษุท้ังหลาย ช่ือวากรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และการกระทําอยางนี้ สงฆยอมมีโทษ   
        สงฆผูพรอมเพรียงกนั ทําตัชชนียกรรมแกภกิษุผูควรอมูฬหวินัย .... ทํานิยสกรรมแก   
ภิกษุผูควรอมูฬหวินยั .... ทําปพพาชนียกรรมแกภกิษุผูควรอมูฬหวินยั .... ทําปฏิสารณียกรรมแก   
ภิกษุผูควรอมูฬหวินยั .... ทําอุกเขปนียกรรมแกภกิษุผูควรอมูฬหวินัย .... ใหปริวาสแกภิกษุผูควร   
อมูฬหวินยั .... ชักภิกษุผูควรอมูฬหวินยัเขาหาอาบัติเดิม .... ใหมานัตแกภิกษุผูควรอมูฬหวินยั ....    
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อัพภานภิกษุผูควรอมูฬหวินยั .... ใหภิกษุผูควรอมูฬหวินยัใหอุปสมบทกุลบุตร .... ใหสติวินัยแก   
ภิกษุผูควรอมูฬหวินยั อยางนี้แล ภกิษุท้ังหลายชื่อวากรรมไมเปนธรรม ไมเปนวนิัย และการ   
กระทําอยางนี้ สงฆยอมมีโทษ   
        สงฆผูพรอมเพรียงกนัทําตัชชนียกรรมแกภกิษุผูควรตัสสปาปยสิกากรรม .... ทํานิยสกรรม   
แกภกิษุผูควรตัสสปาปยสิกากรรม .... ทําปพพาชนียกรรมแกภกิษุผูควรตัสสปาปยสิกากรรม ....   
ทําปฏิสารณียกรรมแกภิกษผูุควรตัสสปาปยสิกากรรม .... ทําอุกเขปนยีกรรมแกภิกษุผูควรตัสสปา-   
ปยสิกากรรม .... ใหปริวาสแกภิกษุผูควรตสัสปาปยสิกากรรม .... ใหสติวินยัแกภิกษผูุควร   
ตัสสปาปยสิกากรรม .... ใหอมูฬหวินยัแกภิกษุผูควรตัสสปาปยสิกากรรม อยางนี้แล ภิกษุท้ังหลาย   
ช่ือวากรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และการกระทําอยางนี้ สงฆยอมมีโทษ.   
        สงฆผูพรอมเพรียงกนั ทํานิยสกรรมแกภกิษุผูควรตัชชนียกรรม .... ทําปพพาชนียกรรม   
แกภกิษุผูควรนิยสกรรม .... ทําปฏิสารณียกรรมแกภิกษผูุควรปพพาชนียกรรม .... ทําอุกเขปนียกรรม   
แกภกิษุผูควรปฏิสารณียกรรม .... ใหปริวาสแกภกิษุผูควรอุกเขปนยีกรรม .... ชักภิกษุผูควร   
ปริวาสเขาหาอาบัติเดิม .... ใหมานัตแกภกิษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม .... อัพภานภิกษผูุควร   
มานัต .... ใหภกิษุผูควรอัพภานใหอุปสมบทกุลบุตร .... ใหสติวินยัแกกลุบุตรผูควรอุปสมบท ....   
ใหอมูฬหวินัยแกกุลบุตรผูควรอุปสมบท .... ทําตัสสปาปยสิกากรรมแกกุลบุตรผูควรอุปสมบท ....   
ทําตัชชนียกรรมแกกุลบุตรผูควรอุปสมบท .... ทํานิยสกรรมแกกุลบุตรผูควรอุปสมบท .... ทํา   
ปพพาชนียกรรมแกกุลบุตรผูควรอุปสมบท .... ทําปฏิสารณียกรรมแกกุลบุตรผูควรอุปสมบท ....   
ทําอุกเขปนียกรรมแกกุลบุตรผูควรอุปสมบท .... ใหปริวาสแกกุลบุตรผูควรอุปสมบท .... ชัก   
กุลบุตรผูควรอุปสมบทเขาหาอาบัติเดิม .... ใหมานัตแกกุลบุตรผูควรอุปสมบท .... อัพภาน   
กุลบุตรผูควรอุปสมบท อยางนี้แล ภกิษุท้ังหลาย ช่ือวากรรมไมเปนธรรม ไมเปนวนิัย และ   
การกระทําอยางนี้ สงฆยอมมีโทษ.   
                        อุบาลีปุจฉาภาณวาร ท่ี ๒ จบ.   
                                _________________    
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                                ตัชชนียกรรม   
        [๒๐๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมกอความบาดหมาง กอการทะเลาะ   
กอการววิาท ทําความอ้ือฉาว กออธิกรณในสงฆ ในเร่ืองนั้น ถาภิกษุท้ังหลายไดปรึกษาตกลงกัน   
อยางนี้วา อาวโุสท้ังหลาย ภกิษุรูปนี้แล กอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท   
ทําความอ้ือฉาว กออธิกรณในสงฆ เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอ ดังน้ี แลวไดเปน   
วรรคโดยไมเปนธรรม ลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น ภิกษุรูปนั้นไปจากอาวาสนัน้สูอาวาสแมอ่ืน   
แมในอาวาสนัน้ ภิกษุท้ังหลายก็ไดปรึกษาตกลงกันอยางนีว้า อาวุโสท้ังหลาย ภกิษุรูปนี้แล   
ถูกสงฆเปนวรรคโดยไมเปนธรรมลงตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอดังนี้   
แลวไดพรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรมลงตัชชนียกรรมแกภกิษุรูปนัน้ ภิกษุรูปนั้นไปจากอาวาส   
นั้นสูอาวาสแมอ่ืน แมในอาวาสนั้น ภิกษท้ัุงหลายก็ไดปรึกษาตกลงกนัอยางนีว้า อาวุโสท้ังหลาย   
ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆพรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรมลงตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะลง   
ตัชชนียกรรมแกเธอ ดังน้ี แลวไดเปนวรรคโดยธรรมลงตัชชนียกรรมแกภกิษุรูปนัน้ ภิกษุรูปนั้น   
ไปจากอาวาสน้ันสูอาวาสแมอ่ืน แมในอาวาสนั้น ภิกษท้ัุงหลายก็ไดปรึกษาตกลงกนัอยางนีว้า   
อาวุโสท้ังหลาย ภกิษุรูปนีแ้ล ถูกสงฆเปนวรรคโดยธรรมลงตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะ   
ลงตัชชนียกรรมแกเธอ ดังน้ี แลวไดเปนวรรคโดยเทียมธรรม ลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น   
ภิกษุรูปนั้นไปจากอาวาสนัน้สูอาวาสแมอ่ืน แมในอาวาสนั้น ภิกษท้ัุงหลายก็ไดปรึกษาตกลงกัน   
อยางนี้วา อาวโุสท้ังหลาย ภกิษุรูปนี้แล ถูกสงฆเปนวรรคโดยเทียมธรรมลงตัชชนียกรรม เอาละ   
พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอ ดังน้ี แลวไดพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรมลงตัชชนียกรรม   
แกภกิษุรูปนัน้.   
        [๒๐๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมกอความบาดหมาง กอการ   
ทะเลาะ กอการวิวาท ทําความอ้ือฉาว กออธิกรณในสงฆในเร่ืองนั้น ถาภิกษุท้ังหลายไดปรึกษา   
ตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสท้ังหลาย ภกิษุรูปนี้แล กอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการววิาท   
ทําความอ้ือฉาว กออธิกรณในสงฆ เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอ ดังน้ี แลวได   
พรอมเพรียงกนัโดยไมเปนธรรม ลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น ภิกษรูุปนั้นไปจากอาวาสนั้น    
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สูอาวาสแมอ่ืน แมในอาวาสนั้น ภิกษุท้ังหลายก็ไดปรึกษาตกลงกัน อยางนีว้า อาวุโสท้ังหลาย   
ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆพรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรมลงตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะลง   
ตัชชนียกรรมแกเธอ ดังน้ี แลวไดเปนวรรคโดยธรรมลงตัชชนียกรรมแกภกิษุรูปนัน้ ภิกษุรูปนั้น   
ไปจากอาวาสน้ันสูอาวาสแมอ่ืน แมในอาวาสนั้นภิกษุท้ังหลายก็ไดปรึกษาตกลงกนั อยางนี้วา   
อาวุโสท้ังหลาย ภกิษุรูปนีแ้ล ถูกสงฆเปนวรรคโดยธรรมลงตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะ   
ลงตัชชนียกรรมแกเธอ ดังน้ี แลวไดเปนวรรคโดยเทียมธรรม ลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น   
ภิกษุรูปนั้นไปจากอาวาสนัน้สูอาวาสแมอ่ืน แมในอาวาสนั้น ภิกษุท้ังหลายก็ไดปรึกษาตกลงกัน   
อยางนี้วา อาวโุสท้ังหลาย ภกิษุรูปนี้แล ถูกสงฆเปนวรรคโดยเทียมธรรมลงตัชชนียกรรม   
เอาละ พวกเราจะลงตัชชนยีกรรมแกเธอ ดังน้ี แลวไดพรอมเพรียงกนัโดยเทียมธรรมลงตัชชนีย-   
กรรมแกภิกษรูุปนั้น ภกิษุรูปนั้นไปจากอาวาสนั้นสูอาวาสแมอ่ืน แมในอาวาสนั้นภกิษุท้ังหลาย   
ก็ไดปรึกษาตกลงกันอยางนีว้า อาวุโสท้ังหลาย ภกิษุรูปนี้แล ถูกสงฆพรอมเพรียงกนัโดยเทียม-   
ธรรมลงตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอ ดังน้ี แลวไดเปนวรรคโดยไม   
เปนธรรม ลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น.   
        [๒๐๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมกอความบาดหมาง กอการ   
ทะเลาะ กอการวิวาท ทําความอ้ือฉาว กออธิกรณในสงฆ ในเร่ืองนั้น ถาภิกษุท้ังหลายได   
ปรึกษาตกลงกนัอยางนีว้า อาวุโสท้ังหลาย ภิกษุรูปนี้แลเปนผูกอความบาดหมาง กอการทะเลาะ   
กอการววิาท ทําความอ้ือฉาว กออธิกรณในสงฆ เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอ   
ดังนี้ แลวไดเปนวรรคโดยธรรมลงตัชชนียกรรมแกภิกษรูุปนั้น ภกิษุรูปนั้นไปจากอาวาสนั้น   
สูอาวาสแมอ่ืน แมในอาวาสนั้น ภิกษุท้ังหลายก็ไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสท้ังหลาย   
ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆเปนวรรคโดยธรรมลงตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะลงตัชชนยีกรรมแก   
เธอ ดังน้ี แลวไดเปนวรรคโดยเทียมธรรมลงตัชชนียกรรมแกภกิษุรูปนัน้ ภิกษุรูปนั้นไปจาก   
อาวาสนั้นสูอาวาสแมอ่ืน แมในอาวาสนัน้ ภิกษุท้ังหลายก็ไดปรึกษาตกลงกันอยางนีว้า อาวุโส   
ท้ังหลาย ภกิษรูุปนี้แล ถูกสงฆเปนวรรคโดยเทียมธรรมลงตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะลง   
ตัชชนียกรรมแกเธอ ดังน้ีแลว ไดพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรมลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น   
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ภิกษุรูปนั้นไปจากอาวาสนัน้สูอาวาสแมอ่ืน แมในอาวาสนั้น ภิกษุท้ังหลายก็ไดปรึกษาตกลงกัน   
อยางนี้วา อาวโุสท้ังหลาย ภกิษุรูปนี้แล ถูกสงฆพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรมลงตัชชนียกรรม   
เอาละ พวกเราจะลงตัชชนยีกรรมแกภกิษุรูปนั้น ดังนี้ แลวไดเปนวรรคโดยไมเปนธรรม ลง   
ตชัชนียกรรมแกภกิษุรูปนัน้ ภิกษุรูปนั้นไปจากอาวาสนัน้สูอาวาสแมอ่ืน แมในอาวาสนั้น   
ภิกษุท้ังหลายก็ไดปรึกษาตกลงกันอยางนีว้า อาวุโสท้ังหลาย ภกิษุรูปนี้แล ถูกสงฆเปนวรรคโดย   
ไมเปนธรรมลงตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอ ดงันี้ แลวไดพรอมเพรียง   
กันโดยไมเปนธรรมลงตัชชนียกรรมแกภกิษุรูปนั้น.   
        [๒๐๗] ดกูรภิกษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมกอความบาดหมาง กอการ   
ทะเลาะ กอการวิวาท ทําความอ้ือฉาว กออธิกรณในสงฆ ในเร่ืองนั้น ถาภิกษุท้ังหลายได   
ปรึกษาตกลงกนัอยางนีว้า อาวุโสท้ังหลาย ภิกษุรูปนี้แล เปนผูกอความบาดหมาง กอการทะเลาะ   
กอการววิาท ทําความอ้ือฉาว กออธิกรณในสงฆ เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอ   
ดังนี้ แลวไดเปนวรรคโดยเทียมธรรมลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น ภกิษุรูปนั้นไปจากอาวาสนั้น   
สูอาวาสแมอ่ืน แมในอาวาสนั้น ภิกษุท้ังหลายก็ไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสท้ังหลาย   
ภิกษุรูปนั้นแล ถูกสงฆเปนวรรคโดยเทียมธรรมลงตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรม   
แกเธอ ดังน้ี แลวไดพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรมลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น ภกิษุรูปนั้น   
ไปจากอาวาสน้ันสูอาวาสแมอ่ืน แมในอาวาสนั้น ภิกษท้ัุงหลายก็ไดปรึกษาตกลงกนัอยางนีว้า   
อาวุโสท้ังหลาย ภกิษุรูปนีแ้ลถูกสงฆพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรมลงตัชชนียกรรม เอาละ   
พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอ ดังน้ี แลวไดเปนวรรคโดยไมเปนธรรมลงตัชชนียกรรมแก   
ภิกษุรูปนั้น ภกิษุรูปนั้นไปจากอาวาสนั้นสูอาวาสแมอ่ืน แมในอาวาสนัน้ ภิกษุท้ังหลายก็ได   
ปรึกษาตกลงกนัอยางนีว้า อาวุโสท้ังหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆเปนวรรคโดยไมเปนธรรม   
ลงตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะลงตัชชนยีกรรมแกเธอ ดังน้ี แลวไดพรอมเพรียงกันโดย   
ไมเปนธรรม ลงตัชชนียกรรมแกภกิษุรูปนัน้ ภิกษุรูปนั้นไปจากอาวาสนั้นสูอาวาสแมอ่ืน แมใน   
อาวาสนั้น ภิกษุท้ังหลายก็ไดปรึกษาตกลงกนัอยางนีว้า อาวุโสท้ังหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆ   
พรอมเพรียงกนัโดยไมเปนธรรมลงตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอดังนี้   
แลวไดเปนวรรคโดยธรรม ลงตัชชนียกรรมแกภกิษุรูปนัน้.   
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        [๒๐๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมกอความบาดหมาง กอการ   
ทะเลาะ กอการวิวาท ทําความอ้ือฉาว กออธิกรณในสงฆ ในเร่ืองนั้น ถาภิกษุท้ังหลายไดปรึกษา   
ตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสท้ังหลาย ภกิษุรูปนี้แล เปนผูกอความบาดหมาง กอการทะเลาะ   
กอการววิาท ทําความอ้ือฉาว กออธิกรณในสงฆ เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอ   
ดังนี้ แลวไดพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรมลงตัชชนียกรรมแกภกิษุรูปนั้น ภกิษุรูปนั้นไปจาก   
อาวาสนั้นสูอาวาสแมอ่ืน แมในอาวาสนัน้ ภิกษุท้ังหลายก็ไดปรึกษาตกลงกันอยางนีว้า อาวุโส   
ท้ังหลาย ภกิษรูุปนี้แล ถูกสงฆพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรมลงตัชชนียกรรม เอาละ พวกเรา   
จะลงตัชชนยีกรรมแกเธอ ดังน้ี แลวไดเปนวรรคโดยไมเปนธรรมลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น   
ภิกษุรูปนั้นไปจากอาวาสนัน้สูอาวาสแมอ่ืน แมในอาวาสนั้นภิกษุท้ังหลายก็ไดปรึกษาตกลงกัน   
อยางนี้วา อาวโุสท้ังหลาย ภกิษุรูปนี้แล ถูกสงฆเปนวรรคโดยไมเปนธรรมลงตัชชนียกรรม   
เอาละ พวกเราจะลงตัชชนยีกรรมแกเธอ ดังน้ี แลวไดพรอมเพรียงกนัโดยไมเปนธรรม ลง   
ตัชชนยีกรรมแกภกิษุรูปนัน้ ภิกษุรูปนั้นไปจากอาวาสนัน้สูอาวาสแมอ่ืน แมในอาวาสนั้น   
ภิกษุท้ังหลายก็ไดปรึกษาตกลงกันอยางนีว้า อาวุโสท้ังหลาย ภกิษุรูปนี้แล ถูกสงฆพรอมเพรียงกนั   
โดยไมเปนธรรมลงตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอ ดังน้ี แลวไดเปน   
วรรคโดยธรรมลงตัชชนียกรรมแกภกิษุรูปนั้น ภกิษุรูปนั้นไปจากอาวาสนั้นสูอาวาสแมอ่ืน แม   
ในอาวาสนัน้ ภิกษุท้ังหลายก็ไดปรึกษาตกลงกันอยางนีว้า อาวุโสท้ังหลาย ภกิษุรูปนี้แล ถูกสงฆ   
เปนวรรคโดยธรรมลงตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอดังนี้ แลวไดเปน   
วรรคโดยเทยีมธรรมลงตัชชนียกรรมแกภกิษุรูปนั้น.   
                นิยสกรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรมเปนตน   
        [๒๐๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผูเขลา ไมฉลาดมีอาบัติมาก   
มีมารยาทไมสมควร อยูคลุกคลีกับคฤหัสถ ดวยการคลุกคลีอันไมสมควร ในเร่ืองนัน้ ถา   
ภิกษุท้ังหลายไดปรึกษาตกลงกันอยางนีว้า อาวุโสท้ังหลาย ภิกษุรูปนีแ้ล เปนผูเขลา ไมฉลาด   
มีอาบัติมาก มีมารยาทไมสมควร อยูคลุกคลีกับคฤหัสถ ดวยการคลุกคลีอันไมสมควร เอาละ   
พวกเราจะลงนิยสกรรมแกเธอ ดังนี้ แลวไดเปนวรรคโดยไมเปนธรรมลงนิยสกรรมแกภิกษุรูปนั้น    
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ภิกษุรูปนั้นไปจากอาวาสนัน้สูอาวาสแมอ่ืน แมในอาวาสนั้น ภิกษุท้ังหลายก็ไดปรึกษาตกลงกัน   
อยางนี้วา อาวโุสท้ังหลาย ภกิษุรูปนี้แล ถูกสงฆเปนวรรคโดยไมเปนธรรมลงนิยสกรรม เอาละ   
พวกเราจะลงนิยสกรรมแกเธอ ดังนี้ แลวไดพรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรมลงนิยสกรรมแกภกิษุ   
รูปนั้น .... เปนวรรคโดยธรรม .... เปนวรรคโดยเทยีมธรรม .... พรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม ....   
พึงแตงจกัรเหมือนหนหลัง.   
                                ปพพาชนียกรรม   
        [๒๑๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผูประทุษรายตระกูล มีมารยาท   
เลวทราม ในเรื่องนั้น ถาภิกษุท้ังหลายไดปรึกษาตกลงกนัอยางนีว้า อาวุโสท้ังหลาย ภิกษุรูปนี้แล   
เปนผูประทุษรายตระกูล มีมารยาทเลวทราม เอาละ พวกเราจงลงปพพาชนียกรรมแกเธอ ดังนี้   
แลวไดเปนวรรคโดยไมเปนธรรมลงปพพาชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น ภกิษุรูปนั้นไปจากอาวาสนั้น   
สูอาวาสแมอ่ืน แมในอาวาสนั้น ภิกษุท้ังหลายก็ไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสท้ังหลาย   
ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆเปนวรรคโดยไมเปนธรรมลงปพพาชนียกรรม เอาละ พวกเราจะลงปพพา-   
ชนียกรรมแกเธอ ดังนี้ แลวไดพรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม ลงปพพาชนียกรรมแกภิกษุ   
รูปนั้น .... เปนวรรคโดยธรรม .... เปนวรรคโดยเทียมธรรม .... พรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม ....   
พึงแตงจกัรเหมือนหนหลัง.   
                                ปฏิสารณียกรรม   
        [๒๑๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมดา ยอมบริภาษพวกคฤหัสถ   
ในเร่ืองนั้น ถาภิกษุท้ังหลายไดปรึกษาตกลงกันอยางนีว้า อาวุโสท้ังหลาย ภิกษุรูปนีแ้ล ยอมดา   
ยอมบริภาษพวกคฤหัสถ เอาละ พวกเราจะลงปฏิสารณียกรรมแกเธอ ดงันี้ แลวไดเปนวรรค   
โดยไมเปนธรรม ลงปฏิสารณียกรรมแกภกิษุรูปนั้น .... พรอมเพรียงกนัโดยไมเปนธรรม .... เปน   
วรรคโดยธรรม .... เปนวรรคโดยเทียมธรรม .... พรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม .... พึงแตงจกัร   
เหมือนหนหลัง.    
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                                อุกเขปนยีกรรม   
        [๒๑๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ภกิษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติแลว ไมปรารถนาจะเหน็   
อาบัติ ในเร่ืองนั้น ถาภิกษุท้ังหลายไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสท้ังหลาย ภกิษรูุปนี้แล   
ตองอาบัติแลว ไมปรารถนาจะเห็นอาบัติ เอาละ พวกเราจะลงอุกเขปนยีกรรม ฐานไมเห็น   
อาบัติแกเธอ ดงันี้ แลวไดเปนวรรคโดยไมเปนธรรม ลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติแก   
ภิกษุรูปนั้น .... พรอมเพรียงกนัโดยไมเปนธรรม .... เปนวรรคโดยธรรม .... เปนวรรคโดยเทียม   
ธรรม .... พรอมเพรียงกนัโดยเทียมธรรม .... พึงแตงจกัรเหมือนหนหลัง.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัตแิลว ไมปรารถนาจะทําคืนอาบัติ   
ในเร่ืองนั้น ภกิษุท้ังหลายไดปรึกษาตกลงกนัอยางนีว้า อาวุโสท้ังหลาย ภิกษุรูปนี้แล ตองอาบัติ   
แลว ไมปรารถนาจะทําคืนอาบัติ เอาละ พวกเราจะลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติแกเธอ   
ดังนี้ แลวไดเปนวรรคโดยไมเปนธรรม ลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติแกภิกษรูุปน้ัน ....   
พรอมเพรียงกนัโดยไมเปนธรรม .... เปนวรรคโดยธรรม .... เปนวรรคโดยเทียมธรรม .... พรอม   
เพรียงกนัโดยเทียมธรรม .... พึงแตงจกัรเหมือนหนหลัง.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ไมปรารถนาจะสละทิฏฐิบาป ในเร่ืองนั้น   
ถาภิกษุท้ังหลายไดปรึกษาตกลงกันอยางนีว้า อาวุโสท้ังหลาย ภกิษุรูปนี้แล ไมปรารถนาจะสละ   
ทิฏฐิบาป เอาละ พวกเราจะลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฏฐิบาปแกเธอ ดังน้ี แลวไดเปน   
วรรคโดยไมเปนธรรม ลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฏฐิบาปแกภกิษุรูปนั้น .... พรอมเพรียง   
กันโดยไมเปนธรรม .... เปนวรรคโดยธรรม .... เปนวรรคโดยเทียมธรรม .... พรอมเพรียงกันโดย   
เทียมธรรม .... พึงแตงจกัรเหมือนหนหลัง.   
                                ขอระงับตัชชนียกรรม   
        [๒๑๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษใุนธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆลงตัชชนียกรรมแลว ประพฤติ   
โดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได บัดนี้ ขอระงับตัชชนียกรรม ในเร่ืองนั้น ถาภิกษุ   
ท้ังหลายไดปรึกษาตกลงกนัอยางนี้วา อาวโุสท้ังหลาย ภกิษุรูปนี้แล ถูกสงฆลงตัชชนียกรรมแลว   
ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตวัได บัดนี ้ขอระงับตัชชนียกรรม เอาละ พวก   
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เราจะระงับตัชชนียกรรมแกเธอ ดังนี้ แลวไดเปนวรรคโดยไมเปนธรรม ระงับตัชชนียกรรมแก   
ภิกษุรูปนั้น ภกิษุรูปนั้นไปจากอาวาสนั้นสูอาวาสแมอ่ืน แมในอาวาสนัน้ ภิกษุท้ังหลายก็ได   
ปรึกษาตกลงกนัอยางนีว้า อาวุโสท้ังหลาย สงฆเปนวรรคโดยไมเปนธรรม ระงับตัชชนียกรรม   
แกภกิษุรูปนีแ้ลว เอาละ พวกเราจะระงับตัชชนียกรรมแกเธอ ดังน้ี แลวไดพรอมเพรียงกันโดย   
ไมเปนธรรม ระงับตัชชนยีกรรมแกภกิษุรูปนั้น .... เปนวรรคโดยธรรม .... เปนวรรคโดยเทียม   
ธรรม .... พรอมเพรียงกนัโดยเทียมธรรม ....   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆลงตัชชนียกรรมแลว ประพฤติ   
โดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได จงึขอระงับตัชชนียกรรม ในเร่ืองนั้น ถาภิกษท้ัุงหลาย   
ไดปรึกษาตกลงกันอยางนีว้า อาวุโสท้ังหลาย ภิกษุรูปนีแ้ล ถูกสงฆลงตัชชนียกรรมแลว   
ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตวัได บัดนี ้ขอระงับตัชชนียกรรม เอาละ พวก   
เราจะระงับตัชชนียกรรมแกเธอ ดังนี้ แลวไดพรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม ระงับตัชชนียกรรม   
แกภกิษุรูปนัน้ .... เปนวรรคโดยธรรม .... เปนวรรคโดยเทียมธรรม .... พรอมเพรียงกนัโดยธรรม ....   
เปนวรรคโดยไมเปนธรรม ....   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆลงตัชชนียกรรมแลว ประพฤติ   
โดยธรรม หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได จงึขอระงับตัชชนียกรรม ในเร่ืองนั้น ถาภิกษท้ัุงหลาย   
ไดปรึกษาตกลงกันอยางนีว้า อาวุโสท้ังหลาย ภิกษุรูปนีแ้ล ถูกสงฆลงตัชชนียกรรมแลว ประพฤต ิ  
โดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได บัดนี้ ขอระงับตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะระงับ   
ตัชชนียกรรมแกเธอ ดังน้ี แลวไดเปนวรรคโดยธรรม ระงับตัชชนียกรรมแกภกิษุรูปนั้น .... เปน   
วรรคโดยเทยีมธรรม พรอมเพรียงกนัโดยเทียมธรรม .... เปนวรรคโดยไมเปนธรรม .... พรอม   
เพรียงกนัโดยไมเปนธรรม ....   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆลงตัชชนียกรรมแลว ประพฤติ   
โดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได จงึขอระงับตัชชนียกรรม ในเร่ืองนั้น ถาภิกษท้ัุงหลาย   
ไดปรึกษาตกลงกันอยางนีว้า อาวุโสท้ังหลาย ภิกษุรูปนีแ้ล ถูกสงฆลงตัชชนียกรรมแลว ประพฤต ิ  
โดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได บัดนี้ ขอระงับตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะระงับ   
ตัชชนียกรรมแกเธอ ดังน้ี แลวไดเปนวรรคโดยเทียมธรรม ระงับตัชชนียกรรมแกภกิษุรูปนั้น ....    



พระวนิัยปฎก เลม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หนาท่ี 228 
จึงพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม .... เปนวรรคโดยไมเปนธรรม .... พรอมเพรียงกนัโดยไม   
เปนธรรม .... เปนวรรคโดยธรรม ....   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆลงตัชชนียกรรมแลว ประพฤติ   
โดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได ขอระงับตัชชนยีกรรม ในเร่ืองนั้น ถาภิกษุท้ังหลาย   
ไดปรึกษาตกลงกันอยางนีว้า อาวุโสท้ังหลาย ภิกษุรูปนีแ้ล ถูกสงฆลงตัชชนียกรรมแลว   
ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตวัได บัดนี ้ขอระงับตัชชนียกรรม เอาละ พวก   
เราจะระงับตัชชนียกรรมแกเธอ ดังนี้ แลวไดพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม ระงับตัชชนียกรรม   
แกภกิษุรูปนัน้ .... เปนวรรคโดยไมเปนธรรม .... พรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม .... เปนวรรค   
โดยธรรม .... เปนวรรคโดยเทียมธรรม ....   
                                ขอระงับนิยสกรรม   
        [๒๑๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษใุนธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆลงนิยสกรรมแลว ประพฤติ   
โดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได จงึขอระงับนิยสกรรม ในเร่ืองนั้น ถาภิกษุท้ังหลาย   
ไดปรึกษาตกลงกันอยางนีว้า อาวุโสท้ังหลาย ภิกษุรูปนีแ้ล ถูกสงฆลงนิยสกรรมแลว ประพฤติ   
โดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได บัดนี้ ขอระงับนิยสกรรม เอาละ พวกเราจะระงับ   
นิยสกรรมแกเธอ ดังนี้ แลวไดเปนวรรคโดยไมเปนธรรม ระงับนิยสกรรมแกภกิษุรูปนัน้ ....   
พรอมเพรียงกนัโดยไมเปนธรรม .... เปนวรรคโดยธรรม .... เปนวรรคโดยเทียมธรรม .... พรอม   
เพรียงกนัโดยเทียมธรรม .... พึงแตงจกัรเหมือนหนหลัง.   
                                ขอระงับปพพาชนียกรรม   
        [๒๑๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษใุนธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆลงปพพาชนียกรรมแลว   
ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตวัได จึงขอระงับปพพาชนียกรรม ในเรื่องนั้น   
ถาภิกษุท้ังหลายไดปรึกษาตกลงกันอยางนีว้า อาวุโสท้ังหลาย ภกิษุรูปนี้แล สงฆถูกลงปพพา-   
ชนียกรรมแลว ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตวัได บัดนี ้ขอระงับปพพาชนีย   
กรรม เอาละ พวกเราจะระงบัปพพาชนียกรรมแกเธอ ดังน้ี แลวไดเปนวรรคโดยไมเปนธรรม   
ระงับปพพาชนียกรรมแกภกิษุรูปนั้น .... พรอมเพรียงกนัโดยไมเปนธรรม .... เปนวรรคโดยธรรม ....   
เปนวรรคโดยเทียมธรรม .... พรอมเพรียงกนัโดยเทียมธรรม .... พึงแตงจักรเหมือนหนหลัง.    
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                                ขอระงับปฏิสารณียกรรม   
        [๒๑๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษใุนธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆลงปฏิสารณียกรรมแลว   
ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตวัได จึงขอระงับปฏิสารณียกรรม ในเร่ืองนั้น   
ถาภิกษุท้ังหลายไดปรึกษาตกลงกันอยางนีว้า อาวุโสท้ังหลาย ภกิษุรูปนี้แล ถูกสงฆลงปฏิสาร-   
ณียกรรมแลว ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตวัได บัดนี ้ขอระงับปฏิสารณียกรรม   
เอาละ พวกเราจะระงับปฏิสารณียกรรมแกเธอ ดังนี้ แลวไดเปนวรรคโดยไมเปนธรรม ระงับ   
ปฏิสารณียกรรมแกภกิษุรูปนั้น .... พรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม .... เปนวรรคโดยธรรม ....   
เปนวรรคโดยเทียมธรรม .... พรอมเพรียงกนัโดยเทียมธรรม .... พึงแตงจักรเหมือนหนหลัง.   
                                ขอระงับอุกเขปนียกรรม   
        [๒๑๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษใุนธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรมฐานไมเห็น   
อาบัติ แลวประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตวัได จึงขอระงับอุกเขปนียกรรมฐาน   
ไมเห็นอาบัติ ในเร่ืองนั้น ถาภิกษุท้ังหลายไดปรึกษาตกลงกันอยางนีว้า อาวุโสท้ังหลาย ภิกษุ   
รูปนี้แล ถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรมฐานไมเห็นอาบัติแลว ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง   
ประพฤติแกตวัได บัดนี้ ขอระงับอุกเขปนยีกรรมฐานไมเห็นอาบัติ เอาละ พวกเราจะระงับ   
อุกเขปนียกรรมฐานไมเห็นอาบัติแกเธอ ดังน้ี แลวไดเปนวรรคโดยธรรม ระงับอุกเขปนียกรรม   
ฐานไมเห็นอาบัติแกภิกษุรูปน้ัน .... พรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม .... เปนวรรคโดยธรรม ....   
เปนวรรคโดยเทียมธรรม .... พรอมเพรียงกนัโดยเทียมธรรม .... พึงแตงจักรเหมือนหนหลัง.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรมฐานไมทําคืน   
อาบัติ แลวประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตวัได จึงขอระงับอุกเขปนียกรรมฐาน   
ไมทําคืนอาบัติ ในเร่ืองนั้น ถาภิกษุท้ังหลายไดปรึกษาตกลงกันอยางนีว้า อาวุโสท้ังหลาย   
ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรมฐานไมทําคืนอาบัติ แลวประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง   
ประพฤติแกตวัได บัดนี้ ขอระงับอุกเขปนยีกรรมฐานไมทําคืนอาบัติ เอาละ พวกเราจะระงับ   
อุกเขปนียกรรมฐานไมทําคืนอาบัติแกเธอ ดังนี้ แลวไดเปนวรรคโดยไมเปนธรรม ระงับ   
อุกเขปนียกรรมฐานไมทําคืนอาบัติแกภิกษุรูปนั้น .... พรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม .... พึงแตงจกัร   
เหมือนหนหลัง.   
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรมฐานไมสละทิฏฐิ   
บาปแลว ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตวัได จึงขอระงับอุกเขปนียกรรมฐาน   
ไมสละทิฏฐิบาป ในเร่ืองนั้น ถาภิกษุท้ังหลายไดปรึกษาตกลงกันอยางนีว้า อาวุโสท้ังหลาย   
ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรมฐานไมสละทิฏฐิบาป แลวประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง   
ประพฤติแกตวัได บัดนี้ ขอระงับอุกเขปนยีกรรมฐานไมสละทิฏฐิบาป เอาละ พวกเราจะระงับ   
อุกเขปนียกรรมฐานไมสละทิฏฐิบาปแกเธอ ดังนี้ แลวไดเปนวรรคโดยไมเปนธรรม ระงับ   
อุกเขปนียกรรมฐานไมสละทิฏฐิบาปแกภกิษุรูปนั้น .... พรอมเพรียงกนัโดยไมเปนธรรม .... เปน   
วรรคโดยธรรม .... เปนวรรคโดยเทียมธรรม .... พรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม .... พึงแตงจกัร   
เหมือนหนหลัง.   
                                ตัชชนียกรรม   
        [๒๑๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมกอความบาดหมาง กอการทะเลาะ   
กอการววิาท ทําความอ้ือฉาว กออธิกรณในสงฆ ในเร่ืองนั้น ถาภิกษุท้ังหลายไดปรึกษาตกลงกัน   
อยางนี้วา อาวโุสท้ังหลาย ภกิษุรูปนี้แล กอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท   
ทําความอ้ือฉาว กออธิกรณในสงฆ เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอ ดังน้ี แลวไดเปน   
วรรคโดยไมเปนธรรม ลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น สงฆผูอยูในท่ีประชุมนั้นกลาวคัดคานวา   
กรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม กรรมพรอมเพรียงกนัโดยไมเปนธรรม กรรมเปนวรรคโดยเทียม   
ธรรม กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตอง   
ทําใหม ดกูรภกิษุท้ังหลาย บรรดาภิกษใุนท่ีประชุมนั้น พวกท่ีกลาวอยางนี้วา กรรมเปนวรรค   
โดยไมเปนธรรม และพวกท่ีกลาวอยางนี้วา กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรม   
ตองทําใหม บรรดาภิกษใุนท่ีประชุมนั้น สองพวกนี้เปนธรรมวาที.   
        [๒๑๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมกอความบาดหมาง กอการ   
ทะเลาะ กอการวิวาท ทําความอ้ือฉาว กออธิกรณในสงฆ ในเร่ืองนั้น ถาภิกษุท้ังหลายได   
ปรึกษาตกลงกนัอยางนีว้า อาวุโสท้ังหลาย ภิกษุรูปนี้แล กอความบาดหมาง กอการทะเลาะ   
กอการววิาท ทําความอ้ือฉาว กออธิกรณในสงฆ เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอ    
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ดังนี้ แลวไดพรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรมลงตัชชนียกรรมแกภิกษรูุปนั้น สงฆผูอยูในท่ีประชุม   
นั้น กลาวคัดคานวา กรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม กรรมพรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม   
กรรมเปนวรรคโดยธรรม กรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม กรรมพรอมเพรียงกนัโดยเทียมธรรม   
กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตองทําใหม ดกูรภิกษุท้ังหลาย บรรดาภิกษุ   
ในท่ีประชุมนัน้ พวกท่ีกลาวอยางนี้วา กรรมพรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม และพวกท่ีกลาว   
อยางนี้วา กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตองทําใหม บรรดาภิกษใุนท่ีประชุม   
นั้น สองพวกนี้เปนธรรมวาที.   
        [๒๒๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินยันี้ ยอมกอความบาดหมาง กอการ   
ทะเลาะ กอการวิวาท ทําความอ้ือฉาว กออธิกรณในสงฆ ในเร่ืองนั้น ถาภิกษุท้ังหลายได   
ปรึกษาตกลงกนัอยางนีว้า อาวุโสท้ังหลาย ภิกษุรูปนี้แล กอความบาดหมาง กอการทะเลาะ   
กอการววิาท ทําความอ้ือฉาว กออธิกรณในสงฆ เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอ   
ดังนี้ แลวไดเปนวรรคโดยธรรม ลงตัชชนียกรรมแกภิกษรูุปนั้น สงฆผูอยูในท่ีประชุมนั้นกลาว   
คัดคานวา กรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม กรรมพรอมเพรียงกันโดยธรรม กรรมเปนวรรค   
โดยธรรม กรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม กรรมไมเปน   
อันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตองทําใหม ดกูรภกิษุท้ังหลาย บรรดาภิกษใุนท่ีประชุมนั้น   
พวกท่ีกลาวอยางนี้วา กรรมเปนวรรคโดยธรรม และพวกท่ีกลาวอยางนีว้า กรรมไมเปนอันทํา   
กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตองทําใหม บรรดาภิกษใุนท่ีประชุมนั้น สองพวกนี้เปนธรรมวาที.   
        [๒๒๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินยันี้ ยอมกอความบาดหมาง กอการ   
ทะเลาะ กอการวิวาท ทําความอ้ือฉาว กออธิกรณในสงฆ ในเร่ืองนั้น ถาภิกษุท้ังหลายปรึกษา   
ตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสท้ังหลาย ภกิษุรูปนี้แล กอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการววิาท   
ทําความอ้ือฉาว กออธิกรณในสงฆ เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอ ดังน้ี แลวได   
เปนวรรคโดยเทียมธรรม ลงตัชชนียกรรมแกภกิษุรูปนัน้ สงฆผูอยูในท่ีประชุมนั้นกลาวคัดคานวา   
กรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม กรรมพรอมเพรียงกนัโดยไมเปนธรรม กรรมเปนวรรคโดยธรรม   
กรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม กรรมพรอมเพรียงกนัโดยเทียมธรรม กรรมไมเปนอันทํา    
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กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตองทําใหม ดูกรภกิษุท้ังหลาย บรรดาภิกษุในท่ีประชุมนั้น พวกท่ี   
กลาวอยางนี้วา กรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม และพวกท่ีกลาวอยางนีว้า กรรมไมเปนอันทํา   
กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตองทําใหม บรรดาภิกษใุนท่ีประชุมนั้น สองพวกนี้เปนธรรมวาที.   
        [๒๒๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินยันี้ ยอมกอความบาดหมาง   
กอการทะเลาะ กอการววิาท ทําความอ้ือฉาว กออธิกรณในสงฆ ในเร่ืองนั้น ถาภิกษุท้ังหลาย   
ปรึกษาตกลงกนัอยางนีว้า อาวุโสท้ังหลาย ภิกษุรูปนี้แล กอความบาดหมาง กอการทะเลาะ   
กอการววิาท ทําความอ้ือฉาว กออธิกรณในสงฆ เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอ   
ดังนี้ แลวไดพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม ลงตัชชนียกรรมแกภกิษุรูปนั้น สงฆผูอยูในท่ีประชุม   
นั้นกลาวคัดคานวา กรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม กรรมพรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม   
กรรมเปนวรรคโดยธรรม กรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม กรรมพรอมเพรียงกนัโดยเทียมธรรม   
กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตองทําใหม ดกูรภิกษุท้ังหลาย บรรดาภิกษุ   
ในท่ีประชุมนัน้ พวกท่ีกลาวอยางนี้วา กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม และพวกท่ีกลาว   
อยางนี้วา กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตองทําใหม บรรดาภิกษใุนท่ีประชุมนัน้   
สองพวกนี้เปนธรรมวาที.   
                                        นิยสกรรม   
        [๒๒๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ภกิษุในธรรมวินัยนี้ เปนคนเขลา ไมฉลาด มีอาบัติมาก   
มีมรรยาทไมสมควร อยูคลุกคลีกับคฤหัสถ ดวยการคลุกคลีอันไมสมควร ในเร่ืองนัน้ ถาภิกษุ   
ท้ังหลายปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสท้ังหลาย ภกิษรูุปนี้แลเปนคนเขลา ไมฉลาด มีอาบัติ   
มาก มีมรรยาทไมสมควร อยูคลุกคลีกับคฤหัสถ ดวยการคลุกคลีอันไมสมควร เอาละ พวกเรา   
จะลงนิยสกรรมแกเธอ ดังน้ี แลวเปนวรรคโดยไมเปนธรรม ลงนิยสกรรมแกภกิษุรูปนั้น ....   
พรอมเพรียงกนัโดยไมเปนธรรม .... เปนวรรคโดยธรรม .... เปนวรรคโดยเทียมธรรม .... พรอม   
เพรียงกนัโดยเทียมธรรม .... สงฆผูนั้นอยูในท่ีประชุมนั้นกลาวคัดคานวา กรรมเปนวรรคโดย   
ไมเปนธรรม กรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม กรรมพรอมเพรียงกนัโดยไมเปนธรรม กรรมเปน   
วรรคโดยธรรม กรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม กรรมไม    
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เปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตองทําใหม ดกูรภิกษุท้ังหลาย บรรดาภกิษใุนท่ี   
ประชุมนั้น พวกท่ีกลาวอยางนี้วา กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม และพวกท่ีกลาวอยางนีว้า   
กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตองทําใหม บรรดาภิกษใุนท่ีประชุมนั้น   
สองพวกนี้เปนธรรมวาที. ๕ วาระนี้ทานยอไว.   
                                ปพพาชนียกรรม   
        [๒๒๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ภกิษุในธรรมวินัยนี้ ยอมประทุษรายสกุล มีความ   
ประพฤติเลวทราม ในเร่ืองนัน้ ถาภิกษุท้ังหลายปรึกษาตกลงกันอยางนีว้า อาวุโสท้ังหลาย   
ภิกษุรูปนี้แล เปนผูประทุษรายสกุล มีความประพฤติเลวทราม เอาละ พวกเราจะลงปพพาชนีย-   
กรรมแกเธอ ดงันี้ แลวไดเปนวรรคโดยไมเปนธรรม ลงปพพาชนียกรรมแกภกิษุรูปนั้น ....   
พรอมเพรียงกนัโดยไมเปนธรรม .... เปนวรรคโดยธรรม .... เปนวรรคโดยเทียมธรรม .... พรอม   
เพรียงกนัโดยเทียมธรรม .... สงฆผูอยูในท่ีประชุมนั้นกลาวคัดคานวา กรรมเปนวรรคโดยไม   
เปนธรรม กรรมพรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม กรรมเปนวรรคโดยธรรม กรรมเปนวรรคโดย   
เทียมธรรม กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตองทําใหม ดูกรภิกษท้ัุงหลาย   
บรรดาภิกษใุนท่ีประชุมนั้น พวกทีก่ลาวอยางนี้วา กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม และ   
พวกท่ีกลาวอยางนี้วา กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตองทําใหม บรรดา   
ภิกษใุนท่ีประชุมนั้น สองพวกนีเ้ปนธรรมวาที. ๕ วาระนี้ทานยอไว.   
                                ปฏิสารณียกรรม   
        [๒๒๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ภกิษุในธรรมวินัยนี้ ยอมดา ยอมบริภาษพวกคฤหสัถ   
ในเร่ืองนั้น ถาภิกษุท้ังหลายปรึกษาตกลงกนัอยางนีว้า อาวุโสท้ังหลาย ภิกษุรูปนี้แล ยอมดา   
ยอมบริภาษพวกคฤหัสถ เอาละ พวกเราจะลงปฏิสารณียกรรมแกเธอ ดังน้ี แลวไดเปนวรรค   
โดยไมเปนธรรม ลงปฏิสารณียกรรมแกภกิษุรูปนั้น .... พรอมเพรียงกนัโดยไมเปนธรรม ....   
เปนวรรคโดยธรรม .... เปนวรรคโดยเทียมธรรม .... พรอมเพรียงกนัโดยเทียมธรรม .... สงฆผูอยู   
ในท่ีประชุมนัน้ กลาวคัดคานวา กรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม กรรมพรอมเพรียงกันโดยไม   
เปนธรรม กรรมเปนวรรคโดยธรรม กรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม กรรมพรอมเพรียงกันโดย   
เทียมธรรม กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตองทําใหม ดูกรภิกษท้ัุงหลาย    
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บรรดาภิกษใุนท่ีประชุมนั้น พวกทีก่ลาวอยางนี้วา กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม และ   
พวกท่ีกลาวอยางนี้วา กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตองทําใหม บรรดา   
ภิกษใุนท่ีประชุมนั้น สองพวกนีเ้ปนธรรมวาที. ๕ วาระนี้ทานยอไว.   
                                อุกเขปนยีกรรม   
        [๒๒๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ภกิษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติแลว ไมปรารถนาจะเหน็   
อาบัติ ในเร่ืองนั้น ถาภิกษุท้ังหลายปรึกษาตกลงกันอยางนีว้า อาวุโสท้ังหลาย ภกิษุรูปนี้แล   
ตองอาบัติแลวไมปรารถนาจะเหน็อาบัติ เอาละพวกเราจะลงอุกเขปนียกรรมฐานไมเหน็อาบัติ   
แกเธอ ดังน้ี แลวไดเปนวรรคโดยไมเปนธรรม ลงอุกเขปนียกรรมฐานไมเห็นอาบัตแิกภิกษุ   
รูปนั้น .... พรอมเพรียงกนัโดยไมเปนธรรม .... เปนวรรคโดยธรรม .... เปนวรรคโดยเทียมธรรม ....   
พรอมเพรียงกนัโดยเทียมธรรม .... สงฆผูอยูในท่ีประชุมนั้นกลาวคัดคานวา กรรมเปนวรรคโดย   
ไมเปนธรรม กรรมพรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม กรรมเปนวรรคโดยธรรม กรรมเปนวรรค   
โดยเทียมธรรม กรรมพรอมเพรียงกนัโดยเทียมธรรม กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ   
กรรมตองทําใหม ดูกรภิกษท้ัุงหลาย บรรดาภิกษุในท่ีประชมุนั้น พวกที่กลาวอยางนีว้า กรรม   
พรอมเพรียงกนัโดยเทียมธรรม และพวกท่ีกลาวอยางนี้วา กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทํา   
ไมชอบ กรรมตองทําใหม บรรดาภิกษใุนท่ีประชุมนั้น สองพวกนี้เปนธรรมวาที. ๕ วาระนี้ท่ีทาน   
ยอไว.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัย ตองอาบัติแลวไมปรารถนาจะทําคืนอาบัติ   
ในเร่ืองนั้น ถาภิกษุท้ังหลายปรึกษาตกลงกนัอยางนีว้า อาวุโสท้ังหลาย ภิกษุรูปนี้แล ตองอาบัติ   
แลวไมปรารถนาจะทําคืนอาบัติ เอาละ พวกเราจงลงอุกเขปนียกรรมฐานไมทําคืนแกอาบัติแกเธอ   
ดังนี้ แลวไดเปนวรรคโดยไมเปนธรรม ลงอุกเขปนียกรรมฐานไมทําคืนอาบัติแกภิกษรูุปน้ัน ....   
พรอมเพรียงกนัโดยไมเปนธรรม .... เปนวรรคโดยธรรม .... เปนวรรคโดยเทียมธรรม .... พรอม   
เพรียงกนัโดยเทียมธรรม .... สงฆผูอยูในท่ีประชุมนั้นกลาวคัดคานวา กรรมเปนวรรคโดยไม   
เปนธรรม กรรมพรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม กรรมเปนวรรคโดยธรรม กรรมเปนวรรคโดย   
เทียมธรรม กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ   
กรรมตองทําใหม ดูกรภิกษท้ัุงหลาย บรรดาภิกษุในท่ีประชุมนั้น พวกท่ีกลาวอยางนีว้า กรรม    
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พรอมเพรียงกนัโดยเทียมธรรม และพวกท่ีกลาวอยางนี้วา กรรมไมเปนอันทําไมชอบ กรรม   
ตองทําใหม บรรดาภิกษใุนท่ีประชุมนั้น สองพวกนี้เปนธรรมวาที. ๕ วาระนี้ทานยอไว.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ไมปรารถนาจะสละทิฏฐิบาปในเร่ืองนั้น   
ถาภิกษุท้ังหลายปรกึษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสท้ังหลาย ภกิษุรูปนีแ้ล ไมปรารถนาจะสละ   
ทิฏฐิบาป เอาละ พวกเราจะลงอุกเขปนียกรรมฐานไมสละทิฏฐิบาปแกเธอ ดังนี้ แลวไดเปน   
วรรคโดยไมเปนธรรม ลงอุกเขปนียกรรมฐานไมสละทิฏฐิบาปแกภกิษุรูปนั้น .... พรอมเพรียงกัน   
โดยไมเปนธรรม .... เปนวรรคโดยธรรม .... เปนวรรคโดยเทียมธรรม .... พรอมเพรียงกันโดย   
เทียมธรรม .... สงฆผูอยูในท่ีประชุมนั้นกลาวคัดคานวา กรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม กรรม   
พรอมเพรียงกนัโดยไมเปนธรรม กรรมเปนวรรคโดยธรรม กรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม   
กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตอง   
ทําใหม ดกูรภกิษุท้ังหลาย บรรดาภิกษใุนท่ีประชุมนั้น พวกท่ีกลาวอยางนี้วา กรรมพรอมเพรียง   
กันโดยเทียมธรรม และพวกท่ีกลาวนีว้า กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ บรรดา   
ภิกษใุนท่ีประชุมนั้น สองพวกนีเ้ปนธรรมวาที. ๕ วาระนี้ทานยอไว.   
                                ขอระงับตัชชนียกรรม   
        [๒๒๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ภกิษุในธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆลงตัชชนียกรรม แลวประพฤติ   
โดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได จงึขอระงับตัชชนียกรรมในเร่ืองนั้น ถาภิกษท้ัุงหลาย   
ปรึกษาตกลงกนัอยางนีว้า อาวโุสท้ังหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆลงตัชชนียกรรม แลวประพฤติ   
โดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได บัดนี้ ขอระงับตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะ   
ระงับตัชชนียกรรมแกเธอ ดงันี้ แลวไดเปนวรรคโดยไมเปนธรรม ระงับตัชชนียกรรมแกภกิษุ   
รูปนั้น สงฆผูอยูในท่ีประชุมนั้นกลาวคัดคานวา กรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม กรรมพรอม   
เพรียงกนัโดยไมเปนธรรม กรรมเปนวรรคโดยธรรม กรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม กรรม   
พรอมเพรียงกนัโดยเทียมธรรม กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตองการทําใหม   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย บรรดาภิกษุในท่ีประชุมนั้น พวกท่ีกลาวอยางนีว้า กรรมเปนวรรคโดยไม   
เปนธรรม และพวกท่ีกลาวอยางนี้วา กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตอง   
ทําใหม บรรดาภิกษใุนท่ีประชุมนั้น สองพวกนี้เปนธรรมวาที.    
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        [๒๒๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ภกิษุในธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆลงตัชชนียกรรม แลวประพฤติ   
โดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได จงึขอระงับตัชชนียกรรมในเร่ืองนั้น ถาภิกษท้ัุงหลาย   
ไดปรึกษาตกลงกันอยางนีว้า อาวุโสท้ังหลาย ภิกษุรูปนีแ้ล ถูกสงฆลงตัชชนยีกรรมแลว   
ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตวัได บัดนี ้ขอระงับตัชชนียกรรม เอาละ   
พวกเราจะระงบัตัชชนียกรรมแกเธอ ดังน้ี แลวไดพรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม ระงับตัชช-   
นียกรรมแกภกิษุรูปนั้น สงฆผูอยูในท่ีประชุมนั้นกลาวคัดคานวา กรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม   
กรรมพรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม กรรมเปนวรรคโดยธรรม กรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม   
กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตอง   
ทําใหม ดกูรภกิษุท้ังหลาย บรรดาภิกษใุนท่ีประชุมนั้น พวกท่ีกลาวอยางนี้วา กรรมพรอมเพรียง   
กันโดยไมเปนธรรม และพวกท่ีกลาวอยางนี้วา กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ   
กรรมตองทําใหม บรรดาภิกษุในท่ีประชุมนั้น สองพวกนี้เปนธรรมวาที.   
        [๒๒๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ภกิษุในธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆลงตัชชนียกรรม แลวประพฤติ   
โดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได จงึขอระงับตัชชนียกรรมในเร่ืองนั้น ถาภิกษท้ัุงหลาย   
ไดปรึกษาตกลงกันอยางนีว้า อาวุโสท้ังหลาย ภิกษุรูปนีแ้ล ถูกสงฆลงตัชชนียกรรม แลว   
ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตวัได บัดนี ้ขอระงับตัชชนียกรรม เอาละ   
พวกเราจะระงบัตัชชนียกรรมแกเธอ ดังน้ี แลวไดเปนวรรคโดยธรรม ระงับตัชชนยีกรรมแก   
ภิกษุรูปนั้น สงฆผูอยูในท่ีประชุมนั้นกลาวคัดคานวา กรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม กรรม   
พรอมเพรียงกนัโดยไมเปนธรรม กรรมเปนวรรคโดยธรรม กรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม   
กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตอง   
ทําใหม ดกูรภกิษุท้ังหลาย บรรดาภิกษใุนท่ีประชุมนั้น พวกท่ีกลาวอยางนี้วา กรรมเปนวรรค   
โดยไมเปนธรรม และพวกท่ีกลาวอยางนี้วา กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ   
กรรมตองทําใหม บรรดาภิกษุในท่ีประชุมนั้นสองพวกน้ีเปนธรรมวาที.   
        [๒๓๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษใุนธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆลงตัชชนียกรรม แลวประพฤติ   
โดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได จงึขอระงับตัชชนียกรรมในเร่ืองนั้น ถาภิกษท้ัุงหลาย   
ไดปรึกษาตกลงกันอยางนีว้า อาวุโสท้ังหลาย ภิกษุรูปนีแ้ล ถูกสงฆลงตัชชนียกรรม แลว   
ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตวัได บัดนี ้ขอระงับตัชชนียกรรม เอาละ    
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พวกเราจะระงบัตัชชนียกรรมแกเธอ ดังน้ี แลวไดเปนวรรคโดยเทียมธรรม ระงับตัชชนียกรรม   
แกภกิษุรูปนัน้ สงฆผูอยูในท่ีประชุมนั้นกลาวคัดคานวา กรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม กรรม   
พรอมเพรียงกนัโดยไมเปนธรรม กรรมเปนวรรคโดยธรรม กรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม   
กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตองทําใหม   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย บรรดาภิกษุในท่ีประชุมนั้น พวกท่ีกลาวอยางนีว้า กรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม   
และพวกท่ีกลาวอยางนีว้า กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตองทําใหม   
บรรดาภิกษใุนท่ีประชุมนั้น สองพวกนี้เปนธรรมวาที.   
        [๒๓๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษใุนธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆลงตชัชนียกรรมแลวประพฤติ   
โดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได จงึขอระงับตัชชนียกรรมในเร่ืองนั้น ถาภิกษท้ัุงหลาย   
ไดปรึกษาตกลงกันอยางนีว้า อาวุโสท้ังหลาย ภิกษุรูปนีแ้ล ถูกสงฆลงตัชชนียกรรม แลว   
ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตวัได บัดนี ้ขอระงับตัชชนียกรรม เอาละ   
พวกเราจะระงบัตัชชนียกรรมแกเธอ ดังน้ี แลวไดพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม ระงับตัชชนีย-   
กรรมแกภิกษรูุปนั้น สงฆผูอยูในท่ีประชุมนั้นกลาวคัดคานวา กรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม   
กรรมพรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม กรรมเปนวรรคโดยธรรม กรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม   
กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตองทําใหม   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย บรรดาภิกษุในท่ีประชุมนั้น พวกท่ีกลาวอยางนีว้า กรรมพรอมเพรียงกันโดย   
เทียมธรรม และพวกท่ีกลาวอยางนี้วา กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตอง   
ทําใหม บรรดาภิกษใุนท่ีประชุมนั้น สองพวกนี้เปนธรรมวาที.   
                                ขอระงับนิยสกรรม   
        [๒๓๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ภกิษุในธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆลงนิยสกรรม แลวประพฤติ   
โดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได จงึขอระงับนิยสกรรมในเร่ืองนั้น ถาภิกษุท้ังหลาย   
ไดปรึกษาตกลงกันอยางนีว้า อาวุโสท้ังหลาย ภิกษุรูปนีแ้ล ถูกสงฆลงนิยสกรรม แลวประพฤติ   
โดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได บัดนี้ ขอระงับนิยสกรรม เอาละ พวกเราจะระงับ    
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นิยสกรรมแกเธอ ดังนี้ แลวไดเปนวรรคโดยไมเปนธรรม ระงับนิยสกรรมแกภกิษุรูปนัน้ ....   
พรอมเพรียงกนัโดยไมเปนธรรม .... เปนวรรคโดยธรรม .... เปนวรรคโดยเทียมธรรม .... พรอม   
เพรียงกนัโดยเทียมธรรม .... สงฆผูอยูในท่ีประชุมนั้นกลาวคัดคานวา กรรมเปนวรรคโดยไมเปน   
ธรรม กรรมพรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม กรรมเปนวรรคโดยธรรม กรรมเปนวรรคโดย   
เทียมธรรม กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ   
กรรมตองทําใหม ดูกรภิกษท้ัุงหลาย บรรดาภิกษุในท่ีประชุมนั้น พวกท่ีกลาวอยางนีว้า   
กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม และพวกท่ีกลาวอยางนี้วา กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปน   
อันทําไมชอบ กรรมตองทําใหม บรรดาภิกษุในท่ีประชุมนั้น สองพวกนี้เปนธรรมวาที. ๕   
วาระนี้ทานยอไว.   
                                ขอระงับปพพาชนียกรรม   
        [๒๓๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ภกิษุในธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆลงปพพาชนียกรรม แลว   
ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตวัไป จึงขอระงับปพพาชนียกรรม ในเรื่องนั้น   
ถาภิกษุท้ังหลายวาไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสท้ังหลาย ภกิษรูุปนี้แล ถูกสงฆลง   
ปพพาชนียกรรม แลวประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได บัดนี้ ขอระงับ   
ปพพาชนียกรรม เอาละ พวกเราจะระงับปพพาชนียกรรมแกเธอ ดังน้ี แลวไดเปนวรรคโดย   
ไมเปนธรรม ระงับปพพาชนยีกรรมแกภิกษุรูปนั้น .... พรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม เปนวรรค   
โดยธรรม .... เปนวรรคโดยเทียมธรรม .... พรอมเพรียงกนัโดยเทียมธรรม .... สงฆผูอยูในท่ีประชุม   
นั้นกลาวคัดคานวา กรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม กรรมพรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม   
กรรมเปนวรรคโดยธรรม กรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม กรรมพรอมเพรียงกนัโดยเทียมธรรม   
กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตองทําใหม ดกูรภิกษุท้ังหลาย บรรดาภิกษุ   
ในท่ีประชุมนัน้ พวกท่ีกลาวอยางนี้วา กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม และพวกท่ีกลาว   
อยางนี้วา กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตองทําใหม บรรดาภิกษใุนท่ีประชุม   
นั้น สองพวกนี้เปนธรรมวาที. ๕ วาระนี้ทานยอไว.    
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                                ขอระงับปฏิสารณียกรรม   
        [๒๓๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ภกิษุในธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆลงปฏิสารณียกรรมแลว   
ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตวัได จึงขอระงับปฏิสารณียกรรม ในเร่ืองนั้น   
ถาภิกษุท้ังหลายไดปรึกษาตกลงกันอยางนีว้า อาวุโสท้ังหลาย ภกิษุรูปนี้แล ถูกสงฆลงปฏิสารณีย-   
กรรม แลวประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตวัได บัดนี้ ขอระงับปฏิสารณียกรรม   
เอาละ พวกเราจะระงับปฏิสารณียกรรมแกเธอ ดังนี้ แลวไดเปนวรรคโดยไมเปนธรรม ระงับ   
ปฏิสารณียกรรมแกภกิษุรูปนั้น .... พรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม .... เปนวรรคโดยธรรม ....   
เปนวรรคโดยเทียมธรรม .... พรอมเพรียงกนัโดยเทียมธรรม .... สงฆผูอยูในท่ีประชุมนั้นกลาว   
คัดคานวา กรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม กรรมพรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม กรรมเปน   
วรรคโดยธรรม กรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม กรรมไม   
เปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตองทําใหม ดกูรภิกษุท้ังหลาย บรรดาภกิษใุนท่ีประชุม   
นั้น พวกท่ีกลาวอยางนีว้า กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม และพวกท่ีกลาวอยางนี้วา   
กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตองทําใหม บรรดาภิกษใุนท่ีประชุมนั้น   
สองพวกนี้เปนธรรมวาที. ๕ วาระนี้ทานยอไว.   
                                ขอระงับอุกเขปนียกรรม   
        [๒๓๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ภกิษุในธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรมฐานไมเหน็   
อาบัติ แลวประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตวัได จึงขอระงับอุกเขปนียกรรมฐาน   
ไมเห็นอาบัติ ในเร่ืองนั้น ถาภิกษุท้ังหลายไดปรึกษาตกลงกันอยางนีว้า อาวุโสท้ังหลาย ภิกษุ   
รูปนี้แล ถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรมฐานไมเห็นอาบัติ แลวประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง   
ประพฤติแกตวัได บัดนี้ ขอระงับอุกเขปนยีกรรมฐานไมเห็นอาบัติ เอาละ พวกเราจะระงับ   
อุกเขปนียกรรมฐานไมเห็นอาบัติแกเธอ ดังน้ี แลวไดเปนวรรคโดยไมเปนธรรม ระงับอุกเขป-   
นียกรรมฐานไมเห็นอาบัตแิกภิกษุรูปนั้น .... พรอมเพรียงกนัโดยไมเปนธรรม .... เปนวรรคโดย   
ธรรม .... เปนวรรคโดยเทียมธรรม .... พรอมเพรียงกนัโดยเทียมธรรม .... สงฆผูอยูในท่ีประชุมนั้น    
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กลาวคัดคานวา กรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม กรรมพรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม กรรมเปน   
วรรคโดยธรรม กรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม กรรมไมเปน   
อันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตองทําใหม ดกูรภกิษุท้ังหลาย บรรดาภิกษใุนท่ีประชุมนั้น   
พวกท่ีกลาวอยางนี้วา กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม และพวกท่ีกลาวอยางนีว้า กรรมไม   
เปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตองทําใหม บรรดาภิกษุในท่ีประชุมนั้น สองพวกนี้   
เปนธรรมวาที. ๕ วาระนี้ทานยอไว.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆลงอุกเขปนิยกรรมฐานไมทําคืน   
อาบัติ แลวประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตวัได จึงขอระงับอุกเขปนียกรรมฐาน   
ไมทําคืนอาบัติ ในเร่ืองนี้ ถาภิกษุท้ังหลายไดปรึกษาตกลงกันอยางนีว้า อาวุโสท้ังหลาย ภิกษุ   
รูปนี้แล ถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรมฐานไมทําคืนอาบัติ แลวประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง   
ประพฤติแกตวัได บัดนี้ ขอระงับอุกเขปนยีกรรมฐานไมทําคืนอาบัติ เอาละ พวกเราจะระงับ   
อุกเขปนียกรรมฐานไมทําคืนอาบัติแกเธอ ดังนี้ แลวไดเปนวรรคโดยไมเปนธรรม ระงับอุกเขป-   
นียกรรมฐานไมทําคืนอาบัติแกภกิษุรูปนัน้ .... พรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม .... เปนวรรคโดย   
ธรรม .... เปนวรรคโดยเทียมธรรม .... พรอมเพรียงกนัโดยเทียมธรรม .... สงฆผูอยูในท่ีประชุมนั้น   
กลาวคัดคานวา กรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม กรรมพรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม กรรม   
เปนวรรคโดยธรรม กรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม   
กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตองทําใหม ดกูรภกิษุท้ังหลาย   
บรรดาภิกษใุนท่ีประชุมนั้น พวกทีก่ลาวอยางนี้วา กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม และพวกท่ี   
กลาวอยางนี้วา กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตองทําใหม บรรดาภิกษใุนท่ี   
ประชุมนั้น สองพวกนี้เปนธรรมวาที. ๕ วาระนี้ทานยอไว.   
        [๒๓๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษใุนธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรมฐาน   
ไมสละทิฏฐิบาป แลวประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได จึงขอระงับ   
อุกเขปนียกรรมฐานไมสละทิฏฐิบาป ในเรื่องนั้น ถาภิกษุท้ังหลายไดปรึกษาตกลงกนัอยางนีว้า    
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อาวุโสท้ังหลาย ภกิษุรูปนีแ้ล ถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรมฐานไมสละทิฏฐิบาป แลวประพฤติ   
โดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได บัดนี้ ขอระงับอุกเขปนียกรรมฐานไมสละทิฏฐิบาป   
เอาละ พวกเราจะระงับอุกเขปนียกรรมฐานไมสละทิฏฐิบาปแกเธอ ดังน้ี แลวไดเปนวรรค   
โดยไมเปนธรรม ระงับอุกเขปนียกรรมฐานไมสละทิฏฐิบาปแกภิกษุรูปนั้น .... พรอมเพรียงกนัโดย   
ไมเปนธรรม .... เปนวรรคโดยธรรม .... เปนวรรคโดยเทียมธรรม .... พรอมเพรียงกันโดยเทียม   
ธรรม .... สงฆผูอยูในท่ีประชุมนั้นกลาวคัดคานวา กรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม กรรมพรอม   
เพรียงกนัโดยไมเปนธรรม กรรมเปนวรรคโดยธรรม กรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม กรรม   
พรอมเพรียงกนัโดยเทียมธรรม กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตองทําใหม   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย บรรดาภิกษุในท่ีประชุมนั้น พวกท่ีกลาวอยางนีว้า กรรมพรอมเพรียงกันโดย   
เทียมธรรม และพวกท่ีกลาวอยางนี้วา กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตอง   
ทําใหม บรรดาภิกษใุนท่ีประชุมนั้น สองพวกนี้เปนธรรมวาที. ๕ วาระนี้ทานยอไว.   
                        จัมเปยยขันธกะ ท่ี ๙ จบ.   
                                ในขันธกะนี้มี ๓๘ เร่ือง.   
                                ______________    
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                                หัวขอประจําขันธกะ   
        [๒๓๗] ๑. พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระนครจัมปา ภิกษุผูอยูในวาสภคามไดทําความ   
ขวนขวายในส่ิงจําปรารถนาแกพวกพระอาคันตุกะ คร้ันทราบวาพวกทานชํานาญในสถานที่โคจรดี   
แลวจึงเลิกทําความขวนขวายในกาลนั้น แตตองถูกพวกพระอาคันตุกะยกเสียเพราะเหตุท่ีไมทํา   
จึงไดไปเฝาพระชินเจา ๒. ภิกษุท้ังหลายในนครจัมปาทํากรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม พรอม   
เพรียงโดยไมเปนธรรม เปนวรรคโดยธรรม เปนวรรคโดยเทียมธรรม พรอมเพรียงโดยเทียมธรรม   
ภิกษุรูปเดียวยกภิกษุรูปเดยีว ภิกษุรูปเดียวยกภิกษุสองรูป หลายรูปท่ีเปนสงฆก็มี ภิกษสุองรูป   
ภิกษหุลายรูปยกกนัก็มี และสงฆตอสงฆยกกันก็มี ๓. พระสัพพัญูผูประเสริฐทรงทราบแลว   
ตรัสหามวาไมเปนธรรม ๔. กรรมใดวิบัติโดยญัตติ อนุสาวนาสมบูรณ วบัิติโดยอนุสาวนา   
สมบูรณดวยญัตติ วิบัติท้ังสองอยาง ทํากรรมแผกจากธรรม แผกจากวินยั แผกจากสัตถุศาสน   
กรรมท่ีถูกคัดคาน กําเริบ ไมควรแกฐานะ ๕. กรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม พรอมเพรียง   
โดยไมเปนธรรม เปนวรรคโดยเทียมธรรม พรอมเพรียงโดยเทียมธรรม พระตถาคตทรงอนุญาต   
กรรมพรอมเพรียงโดยธรรมเทานั้น ๖. สงฆมี ๕ ประเภท คือสงฆจตุรวรรค สงฆปญจวรรค   
สงฆทสวรรค สงฆวีสติวรรค และสงฆอติเรกวีสติวรรค ๗. ยกอุปสมบทกรรม ปวารณากรรม   
กับอัพภานกรรม นอกนั้นสงฆจตุรวรรค ทําได ๘. ยกกรรม ๒ อยาง คือ อุปสมบทในมัชฌิม   
ประเทศและอัพภานกรรม  นอกนั้นสงฆปญจวรรคทําไดท้ังส้ิน ๙. ยกอัพภานกรรมอยางเดยีว   
นอกนั้นสงฆทสวรรคทําได ๑๐. กรรมทุกอยาง สงฆวีสติวรรคทําไดท้ังส้ิน ๑๑. ภกิษณุีสิกขมานา   
สามเณร สามเณรี ภิกษุผูบอกลาสิกขา ภิกษุผูตองอันติมวัตถุ ภิกษุผูถูกสงฆยกฐานไมเห็นอาบัติ   
ฐานไมทําคืนอาบัติ ฐานไมสละทิฏฐิอันเปนบาป บัณเฑาะก คนลักเพศ ภิกษุเขารีดเดียรถีย   
สัตวดิรัจฉาน คนฆามารดา คนฆาบิดา คนฆาพระอรหันต คนประทุษรายภกิษณุี คนทําลายสงฆ   
คนทํารายพระศาสดาจนถึงหอพระโลหิต อุภโตพยัญชนก ภิกษนุานาสังวาสภิกษุอยูตางสีมากัน   
ภิกษุอยูในเวหาสดวยฤทธ์ิ สงฆทํากรรมแกผูใด มีผูนั้นเปนท่ีครบจํานวนสงฆ รวม ๒๔ จําพวก   
พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงหาม เพราะพวกน้ันเปนคณะปรูกะไมได ๑๒. สงฆมีปาริวาสิกภิกษเุปน   
ท่ี ๔ ใหปริวาสชักเขาหาอาบัติเดิม ใหมานัต หรือพึงอัพภาน เปนกรรมใชไมได และไมควรทํา   
มีมูลายปฏิกัสสนารหภิกษุเปนท่ี ๔ มีมานตัตารหภิกษุเปนท่ี ๔ มีมานัตตจาริกภกิษุเปนท่ี ๔   
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มีอัพภานารหภิกษเุปนท่ี ๔ รวม ๔ จําพวก พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงประกาศวาทําสังฆกรรม   
ใชไมได ๑๓. ภิกษณุีสิกขมานา สามเณร สามเณรี ภกิษุผูบอกลาสิกขา ภิกษุผูตองอันติมวัตถุ   
วิกลจริต ภิกษมีุจิตฟุงซาน ภกิษุกระสับกระสายเพราะเวทนา ภกิษุถูกยกเพราะไมเหน็อาบัติ   
เพราะไมทําคืนอาบัติ เพราะไมสละทิฏฐิอันเปนบาป บัณเฑาะก คนลักเพศ ภกิษเุขารีดเดียรถีย   
สัตวดิรัจฉาน คนฆามารดา คนฆาบิดา คนฆาพระอรหันต คนประทุษรายภกิษณุี ภกิษผูุทํา   
สังฆเภท คนทําโลหิตุปบาท อุภโตพยัญชนก ภิกษุนานาสังวาส ภิกษุผูอยูตางสีมากัน ภิกษุ   
อยูในเวหาสดวยฤทธ์ิ และภกิษุท่ีถูกสงฆลงกรรม รวม ๒๗ จําพวกน้ีคานไมข้ึน ๑๔. ภิกษุผูเปน   
ปกตัตตะคานข้ึน ๑๕. ภกิษผูุบริสุทธ์ิ ถาสงฆไลออก เปนอันไลออกไมดี ๑๖. ภกิษพุาล ถาสงฆ   
ไลออก เปนอันไลออกดี ๑๗. บัณเฑาะก คนลักเพศ ภกิษุเขารีดเดยีรถีย สัตวดิรัจฉาน   
คนฆามารดา คนฆาบิดา คนฆาพระอรหันต คนประทุษรายภกิษณุี ภกิษทํุาสังฆเภท คนทํา   
โลหิตุปบาท อุภโตพยัญชนก รวม ๑๑ จําพวกนี้รับเขาหมูไมควร ๑๘. คนมือดวน คนเทาดวน   
คนท้ังมือและเทาดวนท้ังสอง คนหูขาด คนจมูกแหวง คนหูขาดและจมูกแหวงท้ังสอง คนนิ้วมือ   
นิ้วเทาขาด คนมีงามมืองามเทาขาด คนเอ็นขาด คนมือเปนแผน คนคอม คนเต้ีย คนคอพอก   
คนมีเคร่ืองหมายติดตัว คนมีรอยเฆ่ียนดวยหวาย คนถูกหมายประกาศจบัตัว คนเทาปุก   
คนมีโรคเร้ือรัง คนแปลกเพือ่น คนตาบอดขางเดียว คนงอย คนกระจอก คนเปนโรคอัมพาต   
คนมีอิริยาบถขาด คนชราทุพพลภาพ คนตาบอด ๒ ขาง คนใบ คนหหูนวก คนท้ังบอดและใบ   
คนท้ังบอดและหนวก คนท้ังใบและหนวก คนท้ังบอดใบและหนวก เหลานี้รวม ๓๒ จําพวก   
พอดี รับคนเหลานั้นเขาหมูได พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงประกาศไวแลว ๑๙. กรรม ๗ อยาง   
คือ การยกภิกษุผูไมเห็นอาบัติ ๑ ไมทําคืนอาบัติ ๑ ไมสละทิฏฐิอันเปนบาป ๑ ไมเหน็ ไมทําคืน   
อาบัติ ๑ ไมเหน็อาบัติ ไมสละทิฏฐิอันเปนบาป ๑ ไมทําคืนอาบัติ ไมสละทิฏฐิอันเปนบาป ๑   
ไมเห็น ไมทําคืน ไมสละทิฏฐิอันเปนบาป ๑ เปนกรรม ไมเปนธรรม ๒๐. กรรม ๗ อยางนั้น   
แมท่ีอนุวัตรตามภิกษุผูตองอาบัติ ก็เปนกรรมไมเปนธรรม ๒๑. กรรมอีก ๗ อยาง ท่ีอนุวัตรตาม   
ภิกษุผูตองอาบัติ เปนกรรมท่ีชอบธรรม ๒๒. กรรมท่ีควรทําตอหนากลับทําลับหลัง ๑ กรรมท่ี   
ควรทําดวยซักถาม กลับทําโดยไมซักถาม ๑ กรรมท่ีควรทําตามปฏิญาณ กลับทําโดยไมปฏิญาณ ๑   
ใหอมูฬหวินัยแกภกิษุผูควรสติวินัย ๑ ทําตัสสปาปยสิกากรรมแกภิกษผูุควรอมูฬหวนิัย ๑   
ลงตัชชนียกรรมแกภกิษุผูควรตัสสปาปยสิกกากรรม ๑ ลงนิยสกรรมแกภิกษุผูควรตัชชนียกรรม ๑    
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ลงปพพาชนียกรรมแกภิกษผูุควรนิยสกรรม ๑ ลงปฏิสารณียกรรมแกภกิษุผูควรปพพาชนียกรรม ๑   
ลงอุกเขปนียกรรมแกภกิษุผูควรปฏิสารณียกรรม ๑ ใหปริวาสแกภิกษุผูควรอุกเขปนยีกรรม ๑   
ชักภิกษุผูควรปริวาสเขาหาอาบัติเดิม ๑ ใหมานัตแกภกิษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม ๑ อัพภานภิกษ ุ  
ผูควรมานัต ๑ ใหภกิษุควรอัพภานใหอุปสมบทกุลบุตร ๑ ทํากรรมอยางอ่ืนแกภิกษุอ่ืน ๑ รวม   
๑๖ อยางนี้ เปนกรรมใชไมได ๒๓. ทํากรรมนั้นๆ แกภิกษุนั้นๆ รวม ๑๖ อยางนี้ เปนกรรม   
ใชได ๒๔. ภกิษุอ่ืนเสียรวม ๑๖ อยางนี้ เปนกรรมใชไมได ๒๕. ทํากรรมมีมูลอยางละ ๒   
แกภกิษนุั้น รวม ๑๖ อยางแมเหลานั้นเปนกรรมใชได ๒๖. จักรมีมูลอยางละหนึ่ง พระชินเจา   
ตรัสวา ใชไมได ๒๗. ภิกษกุอความบาดหมาง สงฆเปนวรรคโดยไมเปนธรรม ไดลงตัชชนีย-   
กรรม ๒๘. ภกิษุนั้นไปอาวาสอ่ืนภิกษุท้ังหลายในอาวาสนั้น ไดพรอมเพรียงโดยไมเปนธรรม   
ลงตัชชนียกรรมแกเธอ ๒๙. ภิกษุท้ังหลายในอาวาสอ่ืนเปนวรรคโดยธรรม เปนวรรคโดยเทียม   
ธรรมก็มี พรอมเพรียงโดยเทียมธรรมก็มี ไดลงตัชชนียกรรมแกภกิษุนัน้ ๓๐ บาท เหลานั้น คือ   
พรอมเพรียงโดยไมเปนธรรม เปนวรรคโดยธรรม เปนวรรคโดยเทียมธรรม และพรอมเพรียง   
โดยเทียมธรรม ปราชญผูมีปญญาพึงผูกใหเปนจกัรทําใหมีมูลอยางละหนึ่ง ๓๑. สงฆลงนิยส-   
กรรมแกภิกษผูุพาล ไมฉลาด ๓๒. สงฆลงปพพาชนียกรรมแกภกิษุผูประทุษรายตระกูล ๓๓.   
สงฆลงปฏิสารณียกรรมแกภิกษุผูดาคฤหสัถ ๓๔. พระผูมีพระภาคผูนําหมูทรงภาษิตอุกเขปนยีกรรม   
แกภกิษุผูไมเหน็อาบัติ ไมทําคืนอาบัติ และไมสละทิฏฐิอันเปนบาป ๓๕. ภิกษุผูมีปญญาพึงทํา   
ตัชชนียกรรมใหถูกตองตามระเบียบวินยั ภกิษุประพฤตเิรียบรอยอนวุัตรตามระเบียบวนิัยเหลานั้น   
แหละ ขอระงับกรรมเหลานัน้ โดยนัยแหงกรรมในหนหลัง ๓๖. ในกรรมน้ันๆ แล สงฆผูอยู   
ในท่ีประชุมนัน้กลาวคัดคานวา กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตองทําใหม   
และเม่ือกรรมระงับ ภิกษุเหลานั้นเปนธรรมวาที พระมหามุนีทรงเห็นภกิษุพวกเขากรรม ไดรับ   
ความลําบากโดยกรรมวิบัติ จึงทรงช้ีวิธีระงับไว ดจุนายแพทยผูเช่ียวชาญไดช้ีบอกตัวยาไว   
ฉะนั้น.   
                                หัวขอประจําขันธกะ จบ.   
                                ______________    
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                                โกสัมพีขันธกะ   
                                เร่ืองภิกษุรูปหนึ่ง   
        [๒๓๘] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจา ประทับอยู ณ โฆสิตาราม เขตพระนคร   
โกสัมพี คร้ังนั้น ยังมีภิกษุรูปหนึ่งตองอาบัติแลว มีความเห็นในอาบัตินัน้วาเปนอาบัต ิแตภกิษุ   
เหลาอ่ืนมีความเห็นในอาบัตนิั้นวาไมเปนอาบัติ สมัยตอมา ภิกษุรูปนั้นกลับมีความเห็นใน   
อาบัตินั้นวาไมเปนอาบัติ แตภิกษเุหลาอ่ืนมีความเหน็ในอาบัตินั้นวาเปนอาบัติ จึงภกิษุเหลานั้น   
ไดถามภิกษุนัน้วา อาวุโส ทานตองอาบัติ ทานเห็นอาบัตนิั้นหรือไม? ภกิษุรูปนั้นตอบวา   
อาวุโสท้ังหลาย ผมไมมีอาบัติท่ีจะพึงเห็น ภายหลังภิกษุเหลานั้นหาสมัครพรรคพวกได จึงยก   
ภิกษุรูปนั้นเสีย เพราะไมเหน็อาบัติ.   
        แทจริง ภกิษุรูปนั้นเปนผูคงแกเรียน ชํ่าชองคัมภีรทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา   
เปนบัณฑติ ฉลาด มีปญญา มีความละอาย รังเกียจ ผูใครตอสิกขา จึงภกิษุรูปนั้นเขาไปหา   
บรรดาภิกษุท่ีเปนเพื่อนเคยเห็น เคยคบกันมา แลวไดกลาวคํานี้วา อาวุโสท้ังหลาย นั่นไมเปน   
อาบัติ นั่นเปนอาบัติหามิได ผมไมตองอาบัติ ผมตองอาบัติหามิได ผมไมตองถูกยก ผมตอง   
ถูกยกหามิได ผมถูกยกดวยกรรมไมเปนธรรม กําเริบ ไมควรแกฐานะ ขอทานทั้งหลายจงกรุณา   
เปนฝกฝายของผมโดยธรรม โดยวนิัยดวยเถิด ภิกษุรูปนัน้ไดภิกษุท่ีเปนเพื่อนเคยเหน็ เคยคบ   
กันมา เปนฝกฝายแลว ไดสงทูตไปในสํานกัภิกษุชาวชนบทท่ีเปนเพื่อนเคยเห็น เคยคบกันมาวา   
อาวุโสท้ังหลาย นั่นไมเปนอาบัติ นั่นเปนอาบัติหามิได ผมไมตองอาบัติ ผมตองอาบัติหามิได   
ผมไมตองถูกยก ผมเปนผูถูกยกหามิได ผมถูกยกดวยกรรมไมเปนธรรม กําเริบ ไมควรแกฐานะ   
ขอทานทั้งหลายจงกรุณาเปนฝกฝายของผมโดยธรรม โดยวนิัยดวยเถิด ดังนี้ ไดพวกภิกษุ   
ชาวชนบทท่ีเปนเพื่อนเคยเห็น เคยคบกันมา เปนฝกฝาย.    



พระวนิัยปฎก เลม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หนาท่ี 246 
        คร้ังนั้น พวกภิกษุท่ีสนบัสนุนผูถูกยกเหลานั้น ไดเขาไปหาภกิษุพวกท่ียก แลวไดกลาว   
คํานี้แกภิกษุพวกท่ียกวา อาวโุสท้ังหลาย นัน้ไมเปนอาบัต ินั่นเปนอาบัตหิามิได ภิกษุนัน้ไมตอง   
อาบัติ ภิกษนุัน้ตองอาบัติหามิได ภกิษุนัน้ไมตองถูกยก ภิกษนุั้นเปนผูถูกยกหามิได ภิกษนุั้น   
ถูกยก ดวยกรรมไมเปนธรรม กําเริบ ไมควรแกฐานะ.   
        เม่ือภิกษพุวกสนับสนนุผูถูกยกกลาวอยางนี้แลว ภกิษุพวกยก ไดกลาวคํานี้แกภกิษุ   
พวกสนับสนนุผูถูกยกวา อาวุโสท้ังหลาย นั่นเปนอาบัต ินั่นไมเปนอาบัติหามิได ภิกษุนั้น   
ตองอาบัติ ไมตองอาบัติหามิได ภกิษุนัน้ตองถูกยกแลว ไมตองถูกยกหามิได ภิกษุนัน้ถูกยกแลว   
ดวยกรรมเปนธรรม ไมกําเริบ ควรแกฐานะ ขอทานท้ังหลายอยาสนับสนุน อยาตามหอมลอม   
ภิกษุผูถูกยกนัน้เลย.   
        ภิกษพุวกสนับสนุนผูถูกยกเหลานั้น อันภิกษุพวกยกวากลาวอยูแมอยางนี้แล กย็ัง   
สนับสนุน ยังตามหอมลอมภิกษุผูถูกยกนัน้อยางเดิมนั่นแหละ.   
                        ภิกษุรูปหนึ่งเขาเฝากราบทูลใหทรงทราบ   
        [๒๓๙] คร้ันตอมา ภิกษรูุปหนึ่งเขาไปในพุทธสํานัก ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว   
นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ภกิษุรูปนั้นนั่งเฝาเรียบรอยแลว ไดกราบทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาควา   
พระพุทธเจาขา ภิกษุรูปหนึ่งในวดัโฆสิตารามนี้ตองอาบัติ ทานมีความเห็นในอาบัตินัน้วาเปนอาบัต ิ  
แตภกิษุเหลาอ่ืนมีความเห็นในอาบัตินั้นวา ไมเปนอาบัติ คร้ันตอมา ทานกลับมีความเห็นใน   
อาบัตินั้นวาไมเปนอาบัติ แตภิกษเุหลาอ่ืนมีความเหน็ในอาบัตินั้นวาเปนอาบัติ จึงภกิษุเหลานั้น   
ไดกลาวคํานี้แกทานวา อาวุโส ทานตองอาบัติ ทานตองอาบัตินั้นหรือไม ทานตอบวา อาวุโส   
ท้ังหลาย ผมไมมีอาบัติท่ีจะพึงเห็น ภายหลังภิกษุเหลานัน้หาสมัครพรรคพวกไดแลว จึงยกทาน   
เสีย เพราะไมเห็นอาบัติ แทจริง ทานรูปนั้นเปนผูคงแกเรียน ชํ่าชองคัมภรี ทรงธรรม   
ทรงวินัย ทรงมาติกา เปนบัณฑิต ฉลาด มีปญญา มีความละอาย รังเกยีจ ผูใครตอสิกขา   
จึงเขาไปหาบรรดาภิกษุท่ีเปนเพื่อนเคยเหน็ เคยคบกนัมา แลวไดกลาวคํานี้วา อาวุโสท้ังหลาย   
นั่นไมเปนอาบัติ นั่นเปนอาบัติหามิได ผมไมตองอาบัติ ผมตองอาบัติหามิได ผมไมตองถูกยก   
ผมตองถูกยกหามิได ผมถูกยกดวยกรรมไมเปนธรรม กําเริบ ไมควรแกฐานะ ขอทานทั้งหลาย   



พระวนิัยปฎก เลม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หนาท่ี 247 
จงกรุณาเปนฝกฝายของผมโดยธรรม โดยวนิัยดวยเถิด แลวไดพวกภิกษท่ีุเปนเพื่อนเคยเหน็   
เคยคบกันมา เปนฝกฝาย และสงทูตไปในสํานักภิกษุชาวชนบท ท่ีเปนเพื่อนเคยเห็น เคยคบ   
กันมาวา อาวุโสท้ังหลาย นั่นไมเปนอาบัติ นั่นเปนอาบัตหิามิได ผมไมตองอาบัติ ผมตองอาบัติ   
หามิได ผมไมตองถูกยก ผมตองถูกยกหามิได ผมถูกยกดวยกรรมไมเปนธรรม กําเริบ ไมควร   
แกฐานะ ขอทานท้ังหลายจงกรุณาเปนฝกฝายของผมโดยธรรม โดยวินยัดวยเถิด แลวไดภกิษุ   
พวกชาวชนบทท่ีเปนเพื่อนเคยเห็น เคยคบกันมา เปนฝกฝาย.   
        คร้ังนั้น ภิกษพุวกสนับสนุนผูถูกยก เขาไปหาภกิษพุวกยกแลว ไดกลาวคํานีแ้กภิกษุ   
พวกยกวา อาวโุสท้ังหลาย นัน้ไมเปนอาบัต ินั่นเปนอาบัตหิามิได ภิกษุรูปนั้นไมตองอาบัติ   
ภิกษุรูปนั้นตองอาบัติหามิได ภิกษุรูปนั้นไมตองถูกยก ภกิษุรูปนั้นตองถูกยกหามิได ภิกษุรูปนั้น   
ถูกยกดวยกรรมไมเปนธรรม กําเริบ ไมควรแกฐานะ   
        เม่ือภิกษพุวกสนับสนนุผูถูกยกกลาวอยางนี้แลว ภกิษุพวกยกไดกลาวคํานี้แกภกิษุพวก   
สนับสนุนผูถูกยกวา อาวุโสท้ังหลาย นั่นเปนอาบัติ นั่นไมเปนอาบัตหิามิได ภิกษุนัน้ตองอาบัติ   
ไมตองอาบัติหามิได ภิกษุนัน้ตองถูกยก ไมตองถูกยกหามิได ภกิษุนัน้ถูกยกดวยกรรมเปนธรรม   
ไมกําเริบ ควรแกฐานะ ขอทานท้ังหลายอยาสนับสนุน อยาตามหอมลอมภิกษุผูถูกยกนั้นเลย.   
        เม่ือภิกษพุวกสนับสนนุผูถูกยกเหลานั้น อันภิกษพุวกยกวากลาวอยูแมอยางนี้ ก็ยัง   
สนับสนุน ยังตามหอมลอมภิกษุผูถูกยกนัน้อยางเดิมนั่นแหละ พระพุทธเจาขา.   
                                ทรงประทานโอวาท   
        คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบวา ภิกษุสงฆแตกกันแลว ภกิษุสงฆแตกกนัแลว   
จึงทรงลุกจากท่ีประทับ เสด็จเขาไปทางภกิษุพวกยก คร้ันถึงแลวประทับนั่งเหนือพทุธอาสน   
ท่ีเขาจัดถวาย คร้ันพระองคประทับนั่งแลว ไดตรัสประทานพระพุทโธวาทแกภิกษพุวกยกวา   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกเธออยาสําคัญภิกษอัุนตนพึงยกเพราะเหตุอยางใดอยางหน่ึง ดวยนึกวา   
พวกเราเฉลียวฉลาด.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กภ็ิกษุในธรรมวินยันี้ ตองอาบัตแิลวมีความเหน็ในอาบัตินัน้วาไมเปน   
อาบัติ แตภกิษเุหลาอ่ืนมีความเห็นในอาบัตนิั้นวาเปนอาบัติ ถาพวกเธอรูจักภกิษุรูปนัน้อยางนี้วา    
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ทานผูนี้แลเปนพหูสูต .... ผูใครตอสิกขา ถาพวกเราจกัยกภิกษุรูปนี้ เพราะไมเหน็อาบัติ จักทํา   
อุโบสถรวมกับภิกษุรูปนี้ไมได จักตองทําอุโบสถแยกจากภิกษุรูปนี้ ความบาดหมาง ความทะเลาะ   
ความแกงแยง ความววิาท ความแตกแยกแหงสงฆ ความราวรานแหงสงฆ การกําหนดแหงสงฆ   
การกระทําตางแหงสงฆ ซ่ึงมีขอนั้นเปนเหตุ จักมีแกสงฆ ภิกษุท้ังหลายผูเกรงแตความแตกนัน้   
ไมพึงยกภกิษนุั้น เพราะไมเห็นอาบัติ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติแลวมีความเห็นในอาบัตนิั้นวา   
ไมเปนอาบัติ แตภกิษุเหลาอ่ืนมีความเห็นในอาบัตินั้นวาเปนอาบัติ ถาพวกเธอรูจักภิกษุรูปนั้น   
อยางนี้วา ทานผูนี้แลเปนพหสููต .... ผูใครตอสิกขา ถาพวกเราจักยกภิกษุรูปนี้เพราะไมเห็นอาบัติ   
จักปวารณารวมกับภิกษุรูปนีไ้มได จกัตองปวารณาแยกจากภิกษุรูปนี้ จกัทําสังฆกรรมรวมกับ   
ภิกษุรูปนี้ไมได จักตองทําสังฆกรรมแยกภกิษุรูปนี้ จกันั่งบนอาสนะรวมกับภิกษุรูปนีไ้มได   
จักตองนั่งบนอาสนะแยกจากภิกษุรูปนี้ จกันั่งในสถานท่ีดื่มยาคูรวมกับภิกษุรูปนี้ไมได จักตอง   
นั่งในสถานท่ีดื่มยาคูแยกจากภิกษุรูปนี้ จกันั่งในโรงภัตรรวมกับภกิษุรูปนี้ไมได จักตองนั่งใน   
โรงภัตรแยกจากภิกษุรูปนี้ จกัอยูในท่ีมุงท่ีบังอันเดียวกนัรวมกับภกิษุรูปนี้ไมได จักตองอยูใน   
ท่ีมุงท่ีบังอันเดยีวกันแยกจากภิกษุรูปนี้ จักทําอภิวาทตอนรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม ตามลําดับ   
ผูแกพรรษารวมกับภิกษุรูปนีไ้มได จกัตองทําอภิวาท ตอนรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม ตามลําดับ   
ผูแกพรรษาแยกจากภิกษุรูปนี้ ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแกงแยง ความววิาท   
ความแตกแยกแหงสงฆ ความราวรานแหงสงฆ การกําหนดแหงสงฆ การกระทําตางแหงสงฆ   
ซ่ึงมีขอนั้นเปนเหตุ จกัมีแกสงฆ ภิกษุท้ังหลาย ผูเกรงแตความแตกกัน ไมพึงยกภกิษุรูปนั้น   
เพราะไมเห็นอาบัติ.   
        คร้ันพระผูมีพระภาคตรัสขอความนั้นแกภกิษพุวกยกแลว ทรงลุกจากท่ีประทับเสด็จ   
พระพุทธดําเนนิเขาไปทางภกิษุพวกท่ีสนบัสนุนผูถูกยก แลวประทับนัง่เหนือพุทธอาสนท่ีเขา   
จัดถวาย คร้ันพระองคประทับนั่งแลว ไดตรัสประทานพระพุทโธวาทแกภกิษพุวกที่สนับสนุน   
ผูถูกยกวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอตองอาบัติแลว อยาสําคัญอาบัติวาไมตองทําคืน ดวยเขาใจวา   
พวกเราไมตองอาบัติ.    
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กภ็ิกษุในธรรมวินยันี้ ตองอาบัตแิลว มีความเหน็ในอาบัตินัน้วาไม   
เปนอาบัติ แตภิกษเุหลาอ่ืนมีความเหน็ในอาบัตินั้นวาเปนอาบัติ ถาเธอรูจักภกิษุเหลานั้นอยางนี้วา   
ทานเหลานีแ้ลเปนพหูสูต .... ผูใครตอสิกขา คงจะไมถึงฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ ภยาคติ   
เพราะเหตุแหงเรา หรือเพราะเหตุแหงภกิษุเหลาอ่ืน ถาภิกษุเหลานี้จกัยกเรา เพราะไมเห็นอาบัติ   
พวกเธอจกัทําอุโบสถรวมกับเราไมได จกัตองทําอุโบสถแยกจากเรา ความบาดหมาง ความทะเลาะ   
ความแกงแยง ความววิาท ความแตกแยกแหงสงฆ ความราวรานแหงสงฆ ความกําหนดแหงสงฆ   
การกระทําตางแหงสงฆ ซ่ึงมีขอนั้นเปนเหตุ จักมีแกสงฆ ภิกษุผูเกรงแตความแตกกัน พึงยอม   
แสดงอาบัตินัน้เสีย แมดวยความเช่ือผูอ่ืน.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติแลว มีความเห็นในอาบัตนิั้นวา   
ไมเปนอาบัติ แตภกิษุเหลาอ่ืนมีความเห็นในอาบัตินั้นวาเปนอาบัติ ถาเธอรูจักภิกษุเหลานั้น   
อยางนี้วา ทานเหลานี้แลเปนพหูสูต .... ผูใครตอสิกขา คงจะไมถึงฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ   
ภยาคติ เพราะเหตุแหงเรา หรือเพราะเหตุแหงภิกษุอ่ืน ถาภิกษเุหลานี้ จกัยกเราเพราะไมเห็น   
อาบัติ จักปวารณารวมกับเราไมได จกัตองปวารณาแยกจากเรา จักทําสังฆกรรมรวมกบัเราไมได   
จักตองทําสังฆกรรมแยกจากเรา จักนั่งเหนืออาสนะรวมกบัเราไมได จกัตองนั่งเหนืออาสนะ   
แยกจากเรา จกันั่งในสถานที่ดื่มยาคูรวมกบัเราไมได จกัตองนั่งในสถานท่ีดื่มยาคูแยกจากเรา   
จักนั่งในโรงภตัรรวมกับเราไมได จกัตองนั่งในโรงภัตรแยกจากเรา จกัอยูในท่ีมุงท่ีบังอันเดียว   
รวมกับเราไมได จักตองอยูในท่ีมุงท่ีบังอันเดียวแยกจากเรา จักทําอภวิาท ตอนรับ อัญชลีกรรม   
สามีจิกรรม ตามลําดับผูแกพรรษากับเราไมได จกัตองทําอภิวาท ตอนรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม   
ตามลําดับผูแกพรรษาเวนจากเรา ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแกงแยง ความวิวาท   
ความแตกแยกแหงสงฆ ความกําหนดแหงสงฆ การกระทําตางแหงสงฆ ซ่ึงมีขอนั้นเปนเหตุ   
จักมีแกสงฆ ภกิษุผูเกรงแตความแตกกัน พงึยอมแสดงอาบัตินั้นเสีย แมดวยความเช่ือผูอ่ืน.   
        คร้ันพระผูมีพระภาคตรัสขอความนั้นแกภกิษพุวกท่ีสนับสนุนผูถูกยกแลว ทรงลุกจาก   
ท่ีประทับเสดจ็กลับ.    
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                        แยกกันทําอุโบสถในสีมาเปนตน   
        [๒๔๐] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุพวกท่ีสนับสนุนผูถูกยก ทําอุโบสถทําสังฆกรรม   
ภายในสีมานัน้เอง สวนภิกษุพวกยกไปทําอุโบสถ ทําสังฆกรรมนอกสีมา กาลตอมา ภิกษุผูยก   
รูปหนึ่ง เขาไปพุทธสํานัก ถวายบังคมพระผูมีพระภาค นั่ง ณ ควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวได   
กราบทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาควา พระพทุธเจาขา ภิกษุพวกสนับสนนุผูถูกยกนัน้ ทําอุโบสถ   
ทําสังฆกรรม ภายในสีมานัน้เอง สวนพวกขาพระพุทธเจา เปนภิกษพุวกยกตองไปทําอุโบสถ   
ทําสังฆกรรมนอกสีมา พระพุทธเจาขา.   
        พระผูมีพระภาครับส่ังวา ดูกรภกิษุ ถาภิกษพุวกท่ีสนบัสนุนผูถูกยกนั้น จักทําอุโบสถ   
ทําสังฆกรรม ภายในสีมานัน้เอง ถูกตามญัตติและอนุสาวนาที่เราบัญญัติไว กรรมของพวกเธอ   
นั้นเปนธรรม ไมกําเริบ ควรแกฐานะ ถาพวกเธอเปนภิกษุพวกยกจักทําอุโบสถ ทําสังฆกรรม   
ภายในสีมานัน้เอง ถูกตามญัตติและอนุสาวนา ท่ีเราบัญญัติไว แมกรรมของพวกเธอนั้น ก็เปน   
ธรรม ไมกําเริบ ควรแกฐานะ ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร เพราะภิกษุพวกน้ันมีสังวาสตางจาก   
พวกเธอ และพวกเธอก็มีสังวาสตางจากภกิษุพวกนัน้.   
                                นานาสังวาสภูมิ ๒ อยาง   
        ดูกรภกิษ ุภูมิของภิกษุนานาสังวาสน้ีมี ๒ อยาง คือ ภกิษุทําตนเปนนานาสังวาสดวย   
ตน ๑ สงฆพรอมเพรียงกนัยกภิกษุนัน้ เพราะไมเหน็อาบัติ เพราะไมทําคืนอาบัติ หรือเพราะ   
ไมสละทิฏฐิบาป ๑ ดูกรภกิษุ ภูมิของภกิษนุานาสังวาส ๒ อยางนีแ้ล.   
                                สมานสังวาสภูมิ ๒ อยาง   
        ดูกรภกิษ ุภูมิของภิกษุสมานสังวาสน้ีมี ๒ อยาง คือ ภิกษุทําตนใหเปนสมานสังวาส   
ดวยตน ๑ สงฆพรอมเพรียงกันรับภกิษุนัน้ผูถูกยก เพราะไมเห็นอาบัติ เพราะไมทําคืนอาบัติ   
หรือเพราะไมสละทิฏฐิบาป เขาหมู ๑ ดกูรภิกษุ ภูมิของภกิษุสมานสังวาส ๒ อยางนีแ้ล.   
                        เร่ืองความบาดหมางกนัเปนตน   
        [๒๔๑] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุท้ังหลายเกิดความบาดหมาง เกดิความทะเลาะ ถึงการ   
วิวาทกัน ยอมแสดงกายกรรม วจีกรรม อันไมสมควรตอกันและกัน ทําปรามาสกันดวยมือ    



พระวนิัยปฎก เลม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หนาท่ี 251 
ในโรงภัตร ในละแวกบาน คนท้ังหลายเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเช้ือสาย   
พระศากยบุตรท้ังหลาย จึงไดเกิดความบาดหมาง เกิดความทะเลาะ ถึงการวิวาท แสดงกายกรรม   
วจีกรรม อันไมสมควรตอกันและกนั ทําปรามาสกันดวยมือ ในโรงภัตร ในละแวกบานเลา   
ภิกษุท้ังหลายไดยินคนพวกน้ันเพงโทษ ตเิตียน โพนทะนาอยู บรรดาที่เปนผูมักนอย .... ตางก็   
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภกิษุท้ังหลาย จึงไดเกดิความบาดหมาง .... ทําปรามาสกัน   
ดวยมือ ในโรงภัตร ในละแวกบานเลา แลวไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาภิกษุท้ังหลาย   
เกิดความบาดหมาง .... ทําปรามาสกันดวยมือ ในโรงภัตร ในละแวกบาน จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                                ทรงติเตียนแลวทรงหาม   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียน .... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถารับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือสงฆแตกกันแลว แตยังทํากิจอันเปนธรรม เม่ือถอยคําไมชวนใหช่ืนชม   
ตอกันเปนไปอยู พวกเธอพึงนั่งเหนืออาสนะ โดยนึกในใจวา ดวยเหตุเพียงเทานี้ พวกเราจัก   
ไมแสดงกายกรรม วจีกรรม อันไมสมควรตอกันและกัน จักไมทําปรามาสกันดวยมือ ดูกรภกิษุ   
ท้ังหลาย เม่ือสงฆแตกกันแลวแตยังทํากิจท่ีเปนธรรม เม่ือถอยคําอันชวนใหช่ืนชมตอกันเปนไป   
อยู พวกเธอพึงนั่งในแถวมีอาสนะอันหนึ่งค่ันในระหวาง.   
        [๒๔๒] สมัยตอมา ภิกษุท้ังหลายเกิดความบาดหมาง เกิดความทะเลาะถึงการววิาทกัน   
ยอมท่ิมแทงกนัดวยหอก คือ ปาก ในทามกลางสงฆอยู ภิกษุเหลานั้นไมอาจระงับอธิกรณนั้นได   
        คร้ังนั้น มีภิกษุรูปหนึ่งเขาไปในพุทธสํานัก ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวไดยืนอยู ณ   
ท่ีควรสวนขางหน่ึง ภกิษุรูปนั้นยนืเฝาเรียบรอยแลว ไดกราบทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาควา   
พระพุทธเจาขา ภิกษุท้ังหลายในวัดโฆสิตารามน้ี เกิดความบาดหมาง เกดิความทะเลาะ ถึงการ   
วิวาทกัน ยอมท่ิมแทงกันดวยหอกคือ ปาก ในทามกลางสงฆอยู ภิกษุเหลานั้นไมอาจระงับ   
อธิกรณนั้นได ขาพระพุทธเจาขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูมีพระภาคทรงโปรดอาศัยความ    
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อนุเคราะหเสด็จเขาไปหาภกิษุเหลานั้นดวยเถิด พระพุทธเจาขา พระผูมีพระภาคทรงรับอาราธนา   
ดวยอาการดุษณี คร้ันแลวไดเสด็จเขาไปหาภิกษนุั้น ประทับนั่งเหนือพทุธอาสนท่ีเขาจัดถวาย   
ประทับนั่งแลวไดตรัสคํานี้แกภิกษุเหลานัน้วา อยาเลย ภกิษุท้ังหลายพวกเธออยาบาดหมาง อยา   
ทะเลาะ อยาแกงแยง อยาวิวาทกันเลย เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ภิกษุอธรรมวาที   
รูปหนึ่งไดกราบทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาควา ขอพระผูมีพระภาคผูเปนเจาของแหงธรรม จงทรง   
พระกรุณารอกอน ขอพระผูมีพระภาคจงทรงมีความขวนขวายนอย ประกอบสุขวหิารธรรมใน   
ปจจุบันอยูเถิด พวกขาพระพทุธเจาจักปรากฏ ดวยความบาดหมาง ดวยความทะเลาะ ดวยความ   
แกงแยง ดวยการวิวาทนัน้ พระพุทธเจาขา   
        พระผูมีพระภาคไดตรัสคํานี้แกภิกษุเหลานั้นเปนคํารบสองวา อยาเลยภิกษุท้ังหลาย   
พวกเธออยาบาดหมาง อยาทะเลาะ อยาแกงแยง อยาววิาทกันเลย   
        ภิกษุอธรรมวาทีนั้น ไดกราบทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาคเปนคํารบสองวา ขอพระผูมี   
พระภาคผูเปนเจาของแหงธรรม จงทรงพระกรุณารอกอน ขอพระผูมีพระภาค จงทรงมีความ   
ขวนขวายนอย ประกอบสุขวหิารธรรมในปจจุบันอยูเถิด พวกขาพระองคจักปรากฏ ดวยความ   
บาดหมาง ดวยความทะเลาะ ดวยความแกงแยง ดวยการววิาทนั้น พระพุทธเจาขา.   
        [๒๔๓] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังกะภกิษุท้ังหลาย วาดังนี้:-   
                                เร่ืองทีฆาวุกุมาร   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เร่ืองเคยมีมาแลว ในพระนครพาราณสี ไดมีพระเจากาสีพระนามวา   
พรหมทัต ทรงเปนกษัตริยม่ังค่ัง มีพระราชทรัพยมาก มีพระราชสมบัติมาก มีร้ีพลมาก มี   
พระราชพาหนะมาก มีพระราชอาณาจักรใหญ มีคลังศัสตราวุธยุทธภณัฑ และคลังธัญญาหาร   
บริบูรณ สวนพระเจาโกศลพระนามทีฆีติ ทรงเปนกษัตริยขัดสน มีพระราชทรัพยนอย มี   
พระราชสมบัตินอย มีร้ีพลนอย มีพระราชพาหนะนอย มีพระราชอาณาจักรเล็ก มีคลังศัสตราวุธ-   
ยุทธภัณฑและคลังธัญญาหารไมสูจะบริบูรณ   
        คร้ังนั้น พระเจาพรหมทัตกาสิกราช เสด็จกรีธาจาตุรงคเสนาไปโจมตีพระเจาทีฆีติ-   
โกศลราช พระเจาทีฆีติโกศลราชไดทรงสดับขาววา พระเจาพรหมทัตกาสิกราชเสดจ็กรีธา-    
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จาตุรงคเสนามาโจมตีพระองค จึงทราบพระราชดําริวา พระเจาพรหมทัตกาสิกราชทรงเปนกษัตริย   
ม่ังค่ัง มีพระราชทรัพยมาก มีพระราชสมบัติมาก มีร้ีพลมาก มีพระราชพาหนะมาก มีพระราช   
อาณาจักรใหญ มีคลังศัสตราวุธยุทธภณัฑและคลังธัญญาหารบริบูรณ สวนเราเปนกษัตริยขัดสน   
มีพระราชทรัพยนอย มีพระราชสมบัตินอย มีร้ีพลนอย มีพระราชพาหนะนอย มีพระราช   
อาณาจักรเล็ก มีคลังศัสตราวุธยุทธภัณฑและคลังธัญญาหารไมสูจะบริบูรณ เราไมสามารถจะตอ   
ยุทธกับพระเจาพรหมทัตกาสิกราช แมแตเพียงศึกเดียว ถากระไร เราพึงรีบหนีออกจากพระนคร   
ไปเสียกอนดีกวา คร้ันแลวทรงพาพระมเหสีเสด็จหนีออกจากพระนครไปเสียกอน ฝายพระเจา   
พรหมทัตกาสิกราชทรงยึดร้ีพลพาหนะ ชนบท คลังศัตราวุธยุทธภณัฑและคลังธัญญาหาร ของ   
พระเจาทีฆีติโกศลราชไวไดแลวเสด็จเขาครอบครองแทน.   
        คร้ังนั้น พระเจาทีฆีติโกศลราช พรอมกับพระมเหสีไดเสด็จหนีไปทางพระนครพาราณสี   
เสด็จบทจรโดยลําดับมรรคถึงพระนครพาราณสีแลว ขาววาทาวเธอพรอมกับมเหสี ทรงปลอม   
แปลงพระองคมิใหใครรูจกั ทรงนุงหมเยีย่งปริพาชก เสดจ็อาศัยอยูในบานของชางหมอ ซ่ึง   
ตั้งอยูชายแดนแหงหนึ่งเขตพระนครพาราณสีนั้น คร้ันตอมาไมนานเทาไรนัก พระมเหสีของ   
พระเจาทีฆีติโกศลทรงตั้งพระครรภ พระนางเธอนั้นทรงแพพระครรภเห็นปานนี้คือ เม่ือยามรุงอรุณ   
ทรงปรารถนาจะทอดพระเนตรจตุรงคเสนา ผูผูกสอดสรวมเกราะยืนอยูในสนามรบ และจะทรง   
เสวยน้ําลางพระแสงขรรค จึงกราบทูลคํานี้แดพระราชสามีในทันทีวา ขอเดชะ หมอมฉันมีครรภ   
ไดแพครรภเหน็ปานนี้คือ เม่ือยามรุงอรุณ หมอมฉันปรารถนาจะดูจตุรงคเสนา ผูผูกสอดสรวม   
เกราะยนือยูในสนามรบ และจะดื่มน้ําลางพระแสงขรรค พระพุทธเจาขา   
        พระราชารับส่ังวา แมเทวี เราท้ังสองกาํลังตกยาก จะไดจตุรงคเสนาผูผูกสอดสรวม   
เกราะยนือยูในสนามรบ และนํ้าลางพระแสงขรรคมาแตไหน   
        พระราชเทวีกราบทูลวา ถาหมอมฉันไมได คงตายแน พระพุทธเจาขา.   
        ก็สมัยนัน้ พราหมณปุโรหิตของพระเจาพรหมทัตกาสิกราชเปนสหายของพระเจาทีฆีติ-   
โกศลราช จึงพระเจาทีฆีติโกศลราช เสด็จเขาไปหาพราหมณปุโรหิตของพระเจาพรหมทัตกาสิกราช   
คร้ันถึงแลวไดตรัสคํานี้แกทานพราหมณวา เกลอเอย เพื่อนหญิงของเพ่ือนมีครรภ นางแพทอง   
มีอาการเห็นปานนี้คือ เม่ือยามรุงอรุณ นางปรารถนาจะดจูตุรงคเสนา ผูผูกสอดสรวมเกราะยนื   
อยูในสนามรบ และจะด่ืมน้าํลางพระแสงขรรค   
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        พราหมณปุโรหิตกราบทูลวา ขอเดชะ ถากระนั้น หมอมฉันจะขอเฝาพระเทวกีอน   
        ลําดับนั้น พระมเหสีของพระเจาทีฆีตโิกศลราช ไดเสด็จเขาไปหาพราหมณปุโรหิตของ   
เจาพรหมทัตกาสิกราช พราหมณปุโรหิตของพระเจาพรหมทัตกาสิกราช ไดแลเหน็พระมเหสี   
ของพระเจาทีฆีติโกศลราช กําลังเสด็จมาแตไกลเทียว คร้ันแลวลุกจากท่ีนั่งหมผาเฉวยีงบา   
ประนมมือไปทางพระมเหสีของพระเจาทีฆีติโกศลราช แลวเปลงอุทานข้ึน ๓ คร้ังวา ทานผูเจริญ   
พระเจาโกศลประทับอยูในพระอุทรแนแลว พระเจาโกศลประทับอยูในพระอุทรแนแลว พระเจา   
โกศลประทับอยูในพระอุทรแนแลว เพราะฉะนัน้ พระเทวีอยาไดเสียพระทัย เม่ือยามรุงอรุณ   
จักไดทอดพระเนตรจตุรงคเสนา ผูผูกสอดสรวมเกราะยนือยูในสนามรบ และจักไดทรงเสวย   
น้ําลางพระแสงขรรคเปนแน   
        จึงพราหมณปุโรหิตของพระเจาพรหมทัตกาสิกราช เขาไปในพระราชสํานัก คร้ังถึงแลว   
ไดกราบทูลพระเจาพรหมทัตกาสิกราชวา ขอเดชะ นิมิตท้ังหลายปรากฏตามกําหนดวิธีการ คือ   
ในเวลารุงอรุณพรุงนี้ จตุรงคเสนาจะผูกสอดสรวมเกราะยืนอยูในสนามรบ และเจาพนักงานจะ   
เอาน้ําลางพระแสงขรรคดวย พระพุทธเจาขา   
        ลําดับนั้น พระเจาพรหมทัตกาสิกราชจงึมีพระบรมราชโองการส่ังเจาพนักงานท้ังหลายวา   
ดูกรพนาย พราหมณปุโรหิตส่ังการอยางใด พวกเจาจงทําอยางนั้น   
        พระมเหสีของพระเจาทีฆีติโกศลราชไดทอดพระเนตรจตุรงคเสนา ผูผูกสอดสรวมเกราะ   
ยืนอยูในสนามรบ และไดเสวยน้ําลางพระแสงขรรคในเวลารุงอรุณ สมความปรารถนา คร้ันตอมา   
ทรงอาศัยความแกแหงพระครรภนั้น ไดประสูติพระราชโอรส พระชนกชนนีไดขนานพระนาม   
พระราชโอรสนั้นวา ทีฆาวุ และตอมาไมชานานเทาไร ทีฆาวุราชกุมารก็ถึงความเปนผูรูเดียงสา   
คร้ังนั้น พระเจาทีฆีติโกศลราชดําริวา พระเจาพรหมทัตกาสิกราชนี้ กอความพินาศใหแกพวกเรา   
มากมาย ไดชวงชิงเอารี้พล พาหนะ ชนบท คลังศัสตราวุธยุทธภัณฑ และคลังธัญญาหาร   
ของพวกเราไป ถาทาวเธอจักสืบทราบถึงพวกเรา คงส่ังใหประหารชีวติหมดท้ังสามคน ถากระไร   
เราพึงใหพอทีฆาวุกุมารหลบอยูนอกพระนคร คร้ันแลวไดใหทีฆาวุราชกุมารหลบอยูนอกพระนคร   
คร้ันทีฆาวุราชกุมารหลบอยูนอกพระนคร ไมนานเทาไรนัก ก็ไดศึกษาศิลปะสําเร็จทุกสาขา.    
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                        พระเจาโกศลและพระมเหสีถูกจับ   
        [๒๔๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็สมัยนัน้ นายชางกัลบกของพระเจาทีฆีติโกศลราชได   
สวามิภักดิ์อยูในพระเจาพรหมทัตกาสิกราช เขาไดเหน็พระเจาทีฆีติโกศลราช พรอมกับมเหสี   
ทรงปลอมแปลงพระกายมิใหใครรูจัก ทรงนุงหมเยี่ยงปริพาชก เสด็จอาศัยอยูในบานของชางหมอ   
ซ่ึงต้ังอยู ณ ชายแดนแหงหนึง่ เขตพระนครพาราณสี คร้ันแลวจึงเขาไปเฝาพระเจาพรหมทัต-   
กาสิกราชไดกราบทูลวา ขอเดชะ พระเจาทีฆีติโกศลราชพรอมกับมเหสีทรงปลอมแปลงพระกาย   
มิใหใครรูจกั ทรงนุงหมเยีย่งปริพาชก เสดจ็อาศัยอยูในบานของชางหมอ ซ่ึงต้ังอยู ณ ชายแดน   
แหงหนึ่ง เขตพระนครพาราณสี พระพุทธเจาขา   
        คร้ังนั้น พระเจาพรหมทัตกาสิกราช จึงมีพระบรมราชโองการส่ังเจาพนักงานท้ังหลายวา   
ดูกรพนาย ถากระนั้น พวกเจาจงไปจับพระเจาทีฆีติโกศลราชพรอมกับพระมเหสี   
        พวกเขาทูลรับสนองพระบรมราชโองการวา เปนดังกระแสรับส่ัง พระพุทธเจาขา   
ดังนั้น แลวไปจับพระเจาทีฆีติโกศลราชพรอมพระมเหสีมาถวาย   
        พระเจาพรหมทัตกาสิกราช จึงพระบรมราชโองการส่ังเจาพนักงานท้ังหลายวา ดูกรพนาย   
ถากระนั้น พวกเจาจงเอาเชือกที่เหนยีวๆ มัดพระเจาทีฆีตโิกศลราชพรอมกับพระมเหสี มัด   
ใหแนน ใหมีพระพาหาไพลหลัง กลอนพระเศียร แลวนําตระเวนไปตามถนน ตามตรอกทุกแหง   
ดวยวัชฌเภรีมีสําเนียงอันคมคาย แลวใหออกไปทางประตูดานทักษิณ บ่ันตัวออกเปน ๔ ทอน   
วางเรียงไวในหลุม ๔ ทิศ ทางดานทักษิณแหงพระนคร   
        พวกเขาทูลรับสนองพระบรมราชโองการวา เปนดังพระกระแสรับส่ัง พระพุทธเจาขา   
ดังนั้นแลว ไดเอาเชือกอยางเหนียวมัดพระเจาทีฆีติโกศลราชพรอมกับมเหสี มัดใหแนนใหมี   
พระพาหาไพลหลัง กลอนพระเศียรแลวนําตระเวนไปตามถนน ตามตรอกท่ัวทุกแหงดวยวัชฌเภรี   
มีสําเนียงคมคาย   
        คร้ังนั้น ทีฆาวุราชกุมารไดทรงดําริดงันี้วา นานมาแลวท่ีเราไดเยีย่มพระชนกชนนี   
ถากระไร เราพึงไปเฝาเยีย่มพระชนกชนน ีคร้ันแลวเขาไปสูพระนครพาราณสี ไดทอดพระเนตร   
เห็นเจาพนกังานท้ังหลาย เอาเชือกอยางเหนียวๆ มัดพระชนกชนนจีนแนน ใหมีพระพาหา   
ไพลหลัง กลอนพระเศียรแลว นําตระเวนไปตามตรอก ดวยวัชฌเภรีมีสําเนียงอันคมคาย   
คร้ันแลวเสด็จพระดําเนินเขาไปใกลพระชนกชนนี.    
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                        พระราโชวาทของพระเจาทีฆีติโกศลราช   
        พระเจาทีฆีติโกศลราช ไดทอดพระเนตรเห็นทีฆาวกุมุารเสด็จพระดําเนินมาแตไกลเทียว   
คร้ันแลวไดตรัสพระบรมราชโอวาทนี้แกทีฆาวุกุมารวา พอทีฆาวุ เจาอยาเหน็แกยาว เจาอยา   
เห็นแกส้ัน เวรทั้งหลายยอมไมระงับเพราะเวรเลย แตยอมระงับไดเพราะไมจองเวร   
        เม่ือทาวเธอตรัสอยางนี้แลว เจาพนักงานเหลานั้นไดทูลคํานี้แดทาวเธอวา พระเจา   
ทีฆีติโกศลราชนี้เปนผูวกิลจริตจึงบนเพออยู ทีฆาวุของพระองคคือใคร พระองคตรัสอยางนี้   
กะใครวา พอทีฆาวุ เจาอยาเห็นแกยาว เจาอยาเห็นแกส้ัน เวรทั้งหลายยอมไมระงับเพราะ   
เวรเลย แตยอมระงับไดเพราะไมจองเวร   
        พระเจาทีฆีติโกศลราชตรัสวา พนาย เราไมไดเสียจริตบนเพออยู แตผูใดรูเร่ือง ผูนั้น   
จักเขาใจ   
        พระเจาทีฆีติโกศลราช ไดตรัสพระบรมราโชวาทนี้แกทีฆาวุราชกมุารเปนคํารบสองวา ....   
        พระเจาทีฆีติโกศลราช ไดตรัสพระบรมราโชวาทนี้แกทีฆาวุราชกมุารเปนคํารบท่ีสามวา   
พอทีฆาวุ เจาอยาเหน็แกยาว เจาอยาเห็นแกส้ัน เวรทั้งหลายยอมไมระงับเพราะเวรเลย   
แตยอมระงับไดเพราะไมจองเวร   
        เจาพนกังานเหลานั้น ไดทูลคํานี้แดพระเจาทีฆีติโกศลราชเปนคํารบสามวา เจาทีฆีติ   
โกศลราชนี้เปนผูวิกลจริต จงึบนเพออยู ทีฆาวุของพระองคคือใคร พระองคตรัสกะใครอยาง   
นี้วา เจาอยาเหน็แกยาว เจาอยาเหน็แกส้ัน เวรท้ังหลายยอมไมระงับเพราะเวรเลย แตยอม   
ระงับไดเพราะไมจองเวร   
        พระเจาทีฆีติโกศลราชตรัสวา พนาย เราไมไดเสียจริตบนเพออยู แตผูใดรูเร่ือง   
ผูนั้นจักเขาใจ   
        จึงพนักงานเหลานั้น ไดนําพระเจาทีฆีติโกศลราชพรอมกับพระมเหสีไปตามถนน   
ตามตรอกท่ัวทุกแหง แลวใหออกไปทางประตูดานทักษิณ บ่ันพระกายเปน ๔ ทอน วางเรียง   
ไวในหลุม ๔ ทิศ ดานทักษณิแหงพระนคร วางยามคอยระวังเหตุการณไวแลวกลับไป คร้ังนั้น   
ทีฆาวุราชกุมาร เขาไปสูพระนครพาราณสี นําสุรามาเล้ียงพวกเจาหนาท่ีอยูยาม เม่ือเวลาท่ีคน   
เหลานั้นเมาฟบุลง ทีฆาวุราชกุมารจึงจัดหาฟนมาวางเรียงกันไว ยกพระบรมศพของพระชนกชนนี    
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ข้ึนสูพระจิตกาธาร ถวายพระเพลิง แลวประนมพระหัตถทําประทักษณิพระจิตกาธาร ๓ รอบ   
ขณะน้ัน พระเจาพรหมทัตกาสิกราช ประทับอยูช้ันบนแหงปราสาทอันประเสริฐไดทอดพระเนตร   
เห็นทีฆาวุราชกุมาร กําลังทรงประนมพระหัตถทําประทักษิณพระจิตกาธาร ๓ รอบ คร้ันแลว   
ไดทรงพระดําริแนในพระทัยวา เจาคนนัน้คงเปนญาติหรือสายโลหิต ของพระเจาทีฆีติโกศลราช   
แนนอน นากลัวจะกอความฉิบหายแกเรา ชางไมมีใครบอกเราเลย.   
        คร้ังนั้น ทีฆาวุราชกุมารเสด็จหลบเขาปาไป ทรงกนัแสงรํ่าไห จนพอแกเหตุ ทรงซับ   
น้ําพระเนตร แลวเสด็จเขาพระนครพาราณสี ไปถึงโรงชางใกลพระบรมมหาราชวัง แลวไดตรัส   
คํานี้แกนายหัตถาจารยวา ทานอาจารย ขาพเจาปรารถนาจะศึกษาศิลปะ   
        นายหัตถาจารยตอบวา ถากระนั้น เชิญมาศึกษาเถิดพอหนุมนอย อยูมาวันหนึ่ง   
ทีฆาวุราชกุมาร ทรงต่ืนบรรทมตอนปจจุสสมัยแหงราตรีแลวทรงขับรองและดีดพิณคลอเสียง   
เจื้อยแจวอยูท่ีโรงชาง.   
        พระเจาพรหมทัตกาสิกราช ทรงต่ืนบรรทมเวลาปจจุสสมัยแหงราตรี ไดทรงสดับ   
เสียงเพลงและเสียงพิณท่ีดีดคลอเสียงอันเจือ้ยแจวดังแววมาทางโรงมงคลหัตถี จึงมีพระดํารัสถาม   
พวกมหาดเล็กวา แนพนาย ใครต่ืนในเวลาเชามืดแหงราตรีแลว ขับรองและดีดพิณแววมาทาง   
โรงชาง?   
        พวกมหาดเล็กกราบทูลวา ขอเดชะ ฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลาปกกระหมอม ชายหนุม   
ศิษยของนายหตัถาจารยช่ือโนน ตื่นในเวลาเชามืดแหงราตรีแลว ขับรองและดีดพิณคลอเสียง   
อันเจื้อยแจวดงัท่ีโรงชาง พระพุทธเจาขา.   
        พระเจาพรหมทัตกาสิกราชตรัสวา พนาย ถากระนัน้ จงพาชายหนุมมาเฝา พวกเขา   
ทูลรับสนองพระบรมราชโองการแลว พาทีฆาวุราชกุมารมาเฝา จงึพระเจาพรหมทัตกาสิกราช   
ไดตรัสถามทีฆาวุราชกุมารวา พอนายชายหนุม เจาต่ืนในเวลาเชาแหงราตรีแลว ขับรองและ   
ดีดพณิคลอเสียงอันเจื้อยแจวดังทางโรงชางหรือ?   
        ทีฆาวุราชกุมารทูลรับวา เปนดังพระกระแสรับส่ัง พระพุทธเจาขา.    
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        พระเจาพรหมทัตกาสิกราชตรัสวา พอนายชายหนุม ถาเชนนั้น เจาจงขับรองและดีดพณิไป   
        ทีฆาวุราชกุมารทูลรับสนองพระบรมราชโองการวา เปนดังพระกระแสรับส่ัง พระพุทธ-   
เจาขา ดังน้ัน แลวประสงคจะใหทรงโปรดปราน จึงขับรองและดีดพิณดวยเสียงอันไพเราะ   
        ทีนั้น พระเจาพรหมทัตกาสิกราชตรัสวา พอนายชายหนุม เจาจงอยูรับใชเราเถิด   
        ทีฆาวุราชกุมารทูลรับสนองพระบรมราชโองการวา เปนดังพระกระแสรับส่ัง พระพุทธ-   
เจาขา ดังน้ัน แลวจึงประพฤติทํานองต่ืนกอนนอนทีหลัง คอยเฝาฟงพระราชดํารัสใช ประพฤติ   
ใหถูกพระอัธยาศัย เจรจาถอยคําไพเราะ ตอพระเจาพรหมทัตกาสิกราช คร้ันตอมาไมนานนัก   
ทาวเธอทรงแตงต้ังทีฆาวุราชกุมาร ไวในตําแหนงผูไววางพระราชหฤทัย ใกลชิดสนทิภายใน   
อยูมาวันหนึ่ง ทาวเธอไดตรัสคํานี้แกทีฆาวุราชกุมารวา พอนายชายหนุม ถากระนั้น เจาจงเทียมรถ   
พวกเราจักไปลาเนื้อ   
        ทีฆาวุราชกุมารทูลรับสนองพระบรมราชโองการวา เปนดังพระราชกระแสรับส่ัง   
พระพุทธเจาขา แลวจัดเทียมรถไวเสร็จ ไดกราบทูลคํานี้แดพระเจาพรหมทัตกาสิกราชวา ขอเดชะ   
รถพระท่ีนั่งเทียมเสร็จแลว พระพุทธเจาขา บัดนี้ ขอจงทรงพระกรุณาโปรดทราบกาลอันควรเถิด   
พระพุทธเจาขา.   
        ลําดับนั้น พระเจาพรหมทัตกาสิกราช เสด็จข้ึนราชรถ ทีฆาวุราชกุมารขับราชรถไป   
แตขับราชรถไปโดยวิธีท่ีหมูเสนาไดแยกไปทางหนึ่ง ราชรถไดแยกไปทางหนึ่ง คร้ังน้ัน พระเจา-   
พรหมทัตกาสิกราชเสด็จไปไกล แลวไดตรัสคํานี้แกทีฆาวุราชกุมารวา พอนายชายหนุม ถากระนั้น   
เจาจงจอดรถ เราเหนื่อยออนจักนอนพัก.   
        ทีฆาวุราชกุมารทูลรับสนองพระบรมราชโองการวา เปนดังพระราชกระแสรับส่ัง   
พระพุทธเจาขา ดังนั้นแลวจอดราชรถนั่งขัดสมาธิอยูท่ีพื้นดิน จึงพระเจาพรหมทัตกาสิกราช   
ทรงพาดพระเศียรบรรทมอยูบนตักของทีฆาวุราชกุมาร เม่ือทาวเธอทรงเหน็ดเหน่ือยมา เพียง   
ครูเดียวก็บรรทมหลับ.   
        ขณะน้ัน ทีฆาวุราชกุมารคิดถึงความหลังวา พระเจาพรหมทัตกาสิกราชนี้แล ทรงกอ   
ความฉิบหายแกพวกเรามากมาย ทาวเธอทรงชวงชิงร้ีพล ราชพาหนะชนบท คลังศัสตราวุธ    
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ยุทธภัณฑและคลังธัญญาหารของพวกเราไป และยังไดปลงพระชนมชีพพระชนกชนนีของเรา   
เสียดวย เวลานี้เปนเวลาท่ีเราพบคูเวร ดังนีจ้ึงชักพระแสงขรรคออกจากฝก แตเจาชายไดทรง   
ยั้งพระทัยไวไดในทันทีวา พระชนกไดทรงส่ังเราไวเม่ือใกลสวรรคตวา พอทีฆาวุ เจาอยาเห็น   
แกยาว เจาอยาเห็นแกส้ัน เวรทั้งหลายยอมไมระงับเพราะเวรเลย แตยอมระงับไดเพราะไม   
จองเวร การท่ีเราจะละเมิดพระดํารัสส่ังของพระชนกนั้น ไมสมควรแกเราเลย ดังนี้ แลวสอด   
พระขรรคเขาไวในฝก   
        ทีฆาวุราชกุมาร ไดทรงคิดถึงความหลังเปนคํารบสองวา ....   
        ทีฆาวุราชกุมาร ไดทรงคิดถึงความหลังเปนคํารบสามวา พระเจาพรหมทัตกาสิกราชนี้แล   
ทรงกอความฉิบหายแกพวกเรามากมาย ทาวเธอทรงชวงชิงร้ีพลราชพาหนะ ชนบท คลังศัสตราวุธ   
ยุทธภัณฑและคลังธัญญาหารของพวกเราไป และยังไดปลงพระชนมชีพพระชนกชนนีของเรา   
เสียดวย เวลานี้เปนเวลาท่ีเราพบคูเวร ดังนี ้จึงชักพระแสงขรรคออกจากฝก แตก็ทรงยั้ง   
พระทัยไวไดทันที เปนคํารบสามวา พระชนกไดตรัสส่ังไวเม่ือใกลสวรรคตวา พอทีฆาวุ เจาอยา   
เห็นแกยาว เจาอยาเห็นแกส้ัน เวรทั้งหลายยอมไมระงับเพราะเวรเลย แตยอมระงับไดเพราะ   
ไมจองเวร การท่ีเราจะละเมิดพระดํารัสส่ังของพระชนกนั้น ไมสมควรแกเราเลย ดังนี ้แลว   
ทรงสอดพระแสงขรรคเขาไวในฝกตามเดิม.   
        ขณะน้ัน พระเจาพรหมทัตกาสิกราช ทรงกลัว หวั่นหวาด สะดุงพระทัยรีบเสด็จลุกข้ึน   
ทีฆาวุราชกุมารไดกราบทูลคํานี้แดพระเจาพรหมทัตกาสิกราชในทันทีวา ขอเดชะ เพราะอะไรหรือ   
พระองคจึงทรงกลัว หวั่นหวาด สะดุงพระทัยรีบเสด็จลุกข้ึนพระพุทธเจาขา   
        พระเจาพรหมทัตกาสิกราชตรัสตอบวา พอนายชายหนุม ฉันฝนวาทีฆาวุราชกุมาร   
โอรสของพระเจาทีฆีติโกศลราชฟาดฟนฉันดวยพระแสงขรรค ณ ท่ีนี้ เพราะเหตุนั้น ฉันจึงกลัว   
หวั่นหวาด ตกใจรีบลุกข้ึน   
        ทันใดนัน้ ทีฆาวุราชกมุารจับพระเศียรของพระเจาพรหมทัตกาสิกราชดวยพระหัตถซาย   
ชักพระแสงขรรคดวยพระหตัถขวา แลวไดกลาวคําขูแกพระเจาพรหมทัตกาสิกราชวา ขอเดชะ   
ขาพระพุทธเจา คือ ทีฆาวุราชกุมาร โอรสของพระเจาทีฆีติโกศลราชคนน้ัน พระองคทรงกอความ    
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ฉิบหายแกพวกขาพระพุทธเจามากมาย คือ ทรงชวงชิงร้ีพล ราชพาหนะ ชนบท คลังศัสตราวุธ   
ยุทธภัณฑ และคลังธัญญาหาร ของขาพระพุทธเจาไป มิหนําซํ้ายังปลงพระชนมชีพพระชนกชนนี   
ของขาพระพทุธเจาเสียดวย เวลานี้เปนเวลาท่ีขาพระพุทธเจาพบคูเวรละ   
        จึงพระเจาพรหมทัตกาสิกราช ซบพระเศียรลงแทบยุคลบาทของทีฆาวุราชกุมาร แลวได   
ตรัสคําวิงวอนแกเจาชายวา พอทีฆาวุ พอจงใหชีวติแกฉัน พอทีฆาวุ พอจงใหชีวิตแกฉัน   
ดวยเถิด   
        เจาชายกราบทูลวา ขาพระพุทธเจาหรือจะเอ้ือมอาจทูลเกลาถวายชีวิตแกพระองค พระองค   
ตางหากควรพระราชทานชีวติแกพระพุทธเจา   
        พระเจาพรหมทัตกาสิกราชตรัสวา พอทีฆาวุ ถาเชนนั้นพอจงใหชีวิตแกฉัน และฉัน   
ก็ใหชีวิตแกพอ.   
        คร้ังนั้น พระเจาพรหมทัตกาสิกราช และทีฆาวุราชกุมาร ตางไดใหชีวิตแกกนัและกัน   
ไดจับพระหัตถกัน และไดทําการสบถ เพื่อไมทํารายกัน จึงพระเจาพรหมทัตกาสิกราชไดตรัส   
คํานี้แกทีฆาวุราชกุมารวา พอทีฆาวุ ถากระนั้นพอจงเทียมรถไปกันเถอะ.   
        ทีฆาวุราชกุมารทูลรับสนองพระบรมราชโองการวา เปนดังพระกระแสรับส่ัง พระพุทธ-   
เจาขา ดังน้ัน แลวเทียมรถ ไดกราบทูลพระเจาพรหมทัตกาสิกราชวา รถพระท่ีนั่งเทียมเสร็จแลว   
พระพุทธเจาขา บัดนี้ ขอพระองคโปรดทรงทราบกาลอันควรเถิด พระพุทธเจาขา.   
        จึงพระเจาพรหมทัตกาสิกราชเสด็จข้ึนรถทรงแลว ทีฆาวุราชกุมารขับรถไป ไดขับรถไป   
โดยวิธีไมนานนักก็มาพบกองทหาร คร้ันพระเจาพรหมทัตกาสิกราช เสด็จเขาสูพระนครพาราณสี   
แลว ทรงพระกรุณาโปรดใหเรียกประชุมหมูอํามาตยราชบริษัท ไดตรัสถามความเห็นขอนี้วา   
พอนายท้ังหลาย ถาพวกทานพบทีฆาวุราชกุมารโอรสของพระเจาทีฆีติโกศลราช จะพึงทําอะไร   
แกเขา.   
        อํามาตยบางพวกกราบทูลอยางนี้วา ขอเดชะ พวกขาพระพุทธเจา จะพึงตัดมือ จะพึง   
ตัดเทา จะพึงตัดท้ังมือและเทา จะพึงตัดหู จะพึงตัดจมูก จะพึงตัดท้ังหูและจมูก จะพึงตัดศีรษะ   
พระพุทธเจาขา.    
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        พระเจาพรหมทัตกาสิกราชตรัสวา พอนายท้ังหลาย ชายหนุมผูนีแ้ล คือ ทีฆาวุราชกุมาร   
โอรสของพระเจาทีฆีติโกศลราชคนน้ัน ชายหนุมผูนีใ้ครๆ จะทําอะไรไมได เพราะชายหนุมผูนี้   
ไดใหชีวิตแกเรา และเราก็ไดใหชีวิตแกชายหนุมผูนี้ คร้ันแลวไดตรัสถามความขอนี้แกทีฆาว-ุ   
ราชกุมารวา พอทีฆาวุ พระชนกของเธอไดตรัสคําใดไว เม่ือใกลจะสวรรคตวา พอทีฆาวุ เจาอยา   
เห็นแกยาว เจาอยาเห็นแกส้ัน เวรทั้งหลายยอมไมระงับได เพราะไมจองเวร ดังนี้ พระชนก   
ของเธอไดตรัสคํานั้น หมายความวาอยางไร?   
        ทีฆาวุราชกุมารกราบทูลวา ขอเดชะ พระชนกของขาพระพุทธเจาไดตรัสพระบรมราโชวาท   
อันใดแลไวเม่ือใกลจะสวรรคตวา เจาอยาเห็นแกยาว ดังนี้หมายความวา เจาอยาไดจองเวรให   
ยืดเยื้อ เพราะฉะน้ัน พระชนกของขาพระพุทธเจา จึงไดตรัสพระบรมราโชวาทวันนีแ้ลไวเม่ือ   
ใกลจะสวรรคตวา เจาอยาเหน็แกยาว พระชนกของขาพระพุทธเจา ไดตรัสพระบรมราโชวาท   
อันใดแลไวเม่ือใกลจะสวรรคตวา เจาอยาเห็นแกส้ัน ดังนี้ หมายความวา เจาอยาแตกราวจาก   
มิตรเร็วนัก เพราะฉะน้ัน พระชนกของขาพระพุทธเจา จงึไดตรัสพระบรมราโชวาทอันนี้แลไว   
เม่ือใกลจะสวรรคตวา เจาอยาเห็นแกส้ัน พระชนกของขาพระพุทธเจาไดตรัสพระบรมราโชวาท   
อันใดแลไว เม่ือใกลจะสวรรคตวา พอทีฆาวุ เวรทั้งหลายยอมไมระงับเพราะเวรเลย แตยอม   
ระงับไดเพราะไมจองเวร ดังนี้ หมายความวา พระชนกชนนีของขาพระพุทธเจา ถูกพระองค   
ปลงพระชนชีพเสีย ถาขาพระพุทธเจา จะพึงปลงพระชนชีพของพระองคเสียบาง คนเหลาใด   
ใครความเจริญแกพระองค คนเหลานั้นจะพึงปลงชีวิตขาพระพุทธเจา คนเหลาใดใครความเจริญ   
แกขาพระพุทธเจา คนเหลานั้นจะพึงปลงชีวิตคนเหลานัน้ เม่ือเปนเชนนี้ เวรนัน้ไมพงึระงับ   
เพราะเวร แตมาบัดนี้ พระองคทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานชีวิตแกขาพระพุทธเจา และ   
ขาพระพุทธเจาก็ไดทูลถวายพระชนมชีพแกพระองค เปนอันวาเวรนัน้ระงับแลวเพราะไมจองเวร   
พระชนกของขาพระพุทธเจา จึงไดตรัสพระบรมราโชวาทอันนี้แลไวเม่ือใกลจะสวรรคตวา พอ   
ทีฆาวุ เวรทั้งหลายยอมไมระงับเพราะเวรเลย แตยอมระงับไดเพราะไมจองเวร พระพุทธเจาขา.   
        ลําดับนั้น พระเจาพรหมทัตกาสิกราชตรัสวา ทานผูเจริญท้ังหลาย นาอัศจรรยนัก ไม   
เคยมีเลย ทีฆาวุราชกุมารนี้เปนบัณฑิต จึงไดเขาใจความแหงภาษิต อันพระชนกตรัสแลวโดยยอ   
ไดโดยพิสดาร แลวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานคืนร้ีพล ราชพาหนะ ชนบท คลังศัสตราวุธ-   
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ยุทธภัณฑและคลังธัญญาหารอันเปนพระราชสมบัติของพระชนก และไดพระราชทานพระราชธิดา   
อภิเษกสมรสดวย   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ขันติ โสรัจจะ เหน็ปานนี้ ไดมีแลวแกพระราชาเหลานั้น ผูถือ   
อาชญา ผูถือศัสตราวุธ ก็การท่ีพวกเธอบวชในธรรมวินยั อันเรากลาวดแีลวอยางนี้ จะพึงอดทน   
และสงบเสง่ียมนั้น ก็จะพึงงามในธรรมวินยันี้แน.   
        [๒๔๕] พระผูมีพระภาค ไดตรัสพระโอวาทแกภิกษุเหลานั้นเปนคํารบสามวา อยาเลย   
ภิกษุท้ังหลาย อยาบาดหมางกัน อยาทะเลาะกัน อยาแกงแยงกนั อยาวิวาทกันเลย อธรรมวาที   
ภิกษุรูปนั้น ไดกราบทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาคเปนคํารบสาม พระพุทธเจาขา ขอพระผูมีพระภาค   
ผูเปนเจาของแหงธรรมไดโปรดทรงยับยั้งเถิด ขอพระผูมีพระภาค ไดโปรดทรงมีความขวนขวาย   
นอย ประกอบสุขวิหารธรรมในปจจุบันอยูเถิด พวกขาพระพุทธเจาจกัปรากฏดวยความบาดหมาง   
ความทะเลาะ ความแกงแยง การวิวาทนั้น จึงพระผูมีพระภาคทรงดําริวา โมฆบุรุษเหลานี้หัวดื้อ   
นักแล เราจะใหโมฆบุรุษเหลานี้เขาใจกนั ทําไมไดงายเลย ดังนี้ แลวเสด็จลุกจากพระพุทธอาสน   
กลับไป.   
                                ทีฆาวุภาณวาร ท่ี ๑ จบ.   
                                ______________   
        [๒๔๖] คร้ันเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงครองอันตรวาสกแลว ทรงถือบาตรจีวร   
เสด็จเขาพระนครโกสัมพีเพื่อบิณฑบาต เสดจ็เท่ียวบิณฑบาตในพระนครโกสัมพีแลว คร้ัน   
เวลาบาย เสดจ็กลับจากบิณฑบาต ทรงเก็บเสนาสนะถือบาตรจีวร ประทับยืนทามกลางพระสงฆ   
ไดตรัสพระคาถาเหลานี้ วาดงันี้:-   
                                เวรุปสมคาถา   
        [๒๔๗] ภิกษุมีเสียงดังเปนเสียงเดยีวกนั จะไดสําคัญตัววา   
        เปนพาล ไมมีเลยสักรูปเดียว ยิ่งเม่ือสงฆแตกกนั ก็ไมได   
        สําคัญเหตุอ่ืน ภิกษุท้ังหลายลืมสติ สําคัญตัววาเปนบัณฑิต   
        ชางพูด เจาคารม พูดไปตามท่ีตนปรารถนา จะยืน่ปากพูด   
        ไมรูสึกวาความทะเลาะเปนเหตุชักพาไป    
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                ก็คนเหลาใดจองเวรไววา คนโนนดาเรา ตีเรา ชนะเรา   
        ไดลักส่ิงของของเราไป เวรของคนเหลานั้นยอมไมสงบ   
        สวนคนเหลาใดไมจองเวรไววา คนโนนดาเรา ตีเรา ชนะเรา   
        ไดลักส่ิงของของเราไป เวรของคนเหลานั้นยอมสงบ   
                แตไหนแตไรมา เวรท้ังหลายในโลกนี้ยอมไมระงับ   
        เพราะเวรเลย แตยอมระงับ เพราะไมจองเวร ธรรมนี้   
        เปนของเกา   
                ก็คนเหลาอ่ืนไมรูสึกวา พวกเรากําลังยับเยนิ ณ ทาม   
        กลางสงฆนี้ สวนคนเหลาใดในทามกลางสงฆนั้น รูสึก   
        เพราะความรูสึกของคนเหลานั้น ความหมายม่ันยอมระงับ   
                คนเหลาใดบ่ันกระดูก ผลาญชีวติ ลักทรัพย คือ โค   
        และมา คนเหลานั้นถึงชวงชิงแวนแควนกัน กย็ังคบหา   
        สมาคมกันได เหตุไฉนพวกเธอจึงคบหาสมาคมกันไมไดเลา   
                ถาบุคคลพึงไดสหายมีปญญา เท่ียวไปดวยกนั เปน-   
        นักปราชญคอยชวยเหลือกัน เขาครอบงําอันตรายท้ังปวง   
        เสียได พงึพอใจ มีสติเท่ียวไปกับสหายน้ัน ถาไมได   
        สหายมีปญญา เท่ียวไปดวยกัน เปนนกัปราชญคอยชวย   
        เหลือกัน พึงเท่ียวไปคนเดียว ดุจพระราชาทรงสละแวน-   
        แควน คือราชอาณาจักร และดุจชางมาตังคะ ละฝูงเท่ียวไป   
        ในปา ฉะนั้น การเท่ียวไปคนเดียวดกีวา เพราะคุณเคร่ือง   
        เปนสหายไมมีในคนพาล พึงเท่ียวไปคนเดียว และไมพึง   
        ทําบาป ดุจชางมาตังคะ มีความขวนขวายนอย เท่ียวไป   
        ในปาแตลําพัง ฉะนั้น.   
                                เสด็จพาลกโลณการกคาม   
        [๒๔๘] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคกําลังประทับอยูทามกลางสงฆตรัสพระคาถาเหลานี้   
แลวเสด็จพระพุทธดําเนินไปทางบานพาลกโลณการกคาม ก็สมัยนั้นทานพระภคุพกัอยูท่ีบาน    
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พาลกโลณการกคาม ไดแลเหน็พระผูมีพระภาคกําลังเสดจ็พระพุทธดําเนินมาแตไกลเทียว คร้ัน   
แลวไดจัดท่ีประทับ ตั้งน้ําลางพระบาท ตั่งรองพระบาท กระเบ้ืองเช็ดพระบาท ไปรับเสด็จ   
รับบาตรจีวร พระผูมีพระภาคประทับนั่งเหนือพุทธอาสนท่ีจัดไว คร้ันแลวใหลางพระบาทยุคล   
ฝายทานพระภคุถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่งเฝาอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาค   
ไดตรัสคํานี้แกทานพระภคผูุนั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งวา ดกูรภกิษุ เธอยังพอทนไดหรือ   
ยังพอใหอัตภาพเปนไปไดหรือ เธอไมลําบากดวยอาหารบิณฑบาตหรือ?   
        ทานพระภคุกราบทูลวา ขาพระพุทธเจา ยังพอทนได ยังพอใหอัตภาพเปนไปได และ   
ขาพระพุทธเจาก็ไมลําบากดวยอาหารบิณฑบาต พระพทุธเจาขา.   
        จึงพระผูมีพระภาค ทรงช้ีแจงใหทานพระภคุเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวย   
ธรรมีกถา แลวเสด็จลุกจากท่ีประทับ เสดจ็พุทธดําเนนิไปทางปราจีนวงัสทายวัน   
        ก็สมัยนัน้ ทานพระอนรุุทธะ ทานพระนันทิยะ และทานพระกิมพลิะ พักอยูท่ีปราจีน   
วังสทายวนั คนเฝาสวนไดแลเห็นพระผูมีพระภาคมาแตไกลเทียว คร้ันแลวไดทูลคํานี้แดพระผูมี   
พระภาควา ขาแตพระสมณะ พระองคอยาเสด็จเขามาสูสวนนี้ เพราะในสวนนี้มีกุลบุตรอยู ๓   
ทาน ตางกําลังมุงประโยชนของตนอยู พระองคอยาไดทําความไมสําราญแกพวกนัน้เลย   
        ทานพระอนุรุทธะไดยนิเสียงคนเฝาสวน กําลังโตตอบอยูกับพระผูมีพระภาค จึงไดบอก   
คนเฝาสวนวา นายทายบาล ทานอยาหามพระผูมีพระภาคเลย พระองคเปนศาสดาของพวกเรา   
เสด็จมาถึงแลวโดยลําดับ คร้ันแลวเขาไปหาทานพระนนัทิยะ และทานพระกิมพิละ ไดแจงความ   
ขอนี้แกทานทัง้สองวา จงรีบออกไปเถิด พวกทาน จงรีบออกไปเถิด พวกทาน พระผูมีพระภาค   
ผูเปนศาสดาของพวกเราเสดจ็มาถึงแลว โดยลําดับ จึงทานพระอนุรุทธะ ทานพระนันทิยะ และ   
ทานพระกิมพลิะ พากันลุกไปรับเสด็จพระผูมีพระภาค รูปหนึ่งรับบาตรจีวรของพระผูมีพระภาค   
รูปหนึ่งปูอาสนะ รูปหนึ่งต้ังน้ําลางพระบาท ตั่งรองพระบาท กระเบ้ืองเช็ดพระบาท พระผูมี   
พระภาคประทับนั่งเหนือพระพุทธอาสนท่ีจัดไว คร้ันแลวใหลางพระบาทยุคล ทานเหลานั้นก็   
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่งเฝาอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ทานพระอนุรุทธะนั่งเรียบรอย   
แลว พระผูมีพระภาคตรัสถามวา อนุรุทธะพวกเธอยังพอทนไดหรือ ยังพอใหอัตภาพเปนไป   
ไดหรือ ไมลําบากดวยอาหารบิณฑบาตหรือ?    
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        พวกทานพระอนุรุทธะกราบทูลวา พวกขาพระพุทธเจา ยังพอทนได ยังพอใหอัตภาพ   
เปนไปได และพวกขาพระพุทธเจา ไมลําบากดวยอาหารบิณฑบาตพระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรพวกอนุรุทธะ กพ็วกเธอยังพรอมเพรียงกนั ยงัปรองดองกัน ไมวิวาทกัน   
เปนดุจน้ํานมสดกับน้ํา มองดูกันดวยดวงตาอันเปนท่ีรักอยูหรือ?   
        อ. ขาพระพุทธเจาเหลานั้นยังพรอมเพรียงกัน ยังปรองดองกัน ไมวิวาทกัน เปนดุจ   
น้ํานมสดกับน้าํ มองดูกันดวยดวงตาอันเปนท่ีรักอยู โดยสวนเดยีว พระพุทธเจาขา   
        ภ. ดูกรพวกอนุรุทธะ พวกเธอพรอมเพรียงกัน ปรองดองกัน ไมววิาทกัน เปนดจุ   
น้ํานมสดกับน้าํ มองดูกันดวยดวงตาอันเปนท่ีรักอยู ดวยวิธีอยางไรเลา?   
                                สามัคคีธรรม   
        อ. พระพุทธเจาขา ในขอนี้ขาพระพุทธเจามีความคิดอยางนีว้า เปนลาภของเราหนอ   
เราไดดีแลว ท่ีเราไดอยูรวมกบัเพื่อนสพรหมจารีเห็นปานนี้ ขาพระพุทธเจานั้น ไดเขาไปต้ัง   
เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรมไวในทานเหลานี้ ท้ังในท่ีแจงและท่ีลับ   
ขาพระพุทธเจานั้นมีความคิดอยางนีว้า ไฉนหนอ เราพึงวางจิตของตนใหเปนไปตามอํานาจจิต   
ของทานเหลานี้เทานั้น ดังนี้ แลววางจิตของตนใหเปนไปตามอํานาจจิตของทานเหลานี้แหละ   
กายของพวกขาพระพุทธเจาตางกันกจ็ริงแล แตจิตเปนเหมือนดวงเดียวกัน พระพุทธเจาขา   
        ฝายทานพระนันทิยะและทานกิมพิละ ตางไดกราบทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาควา   
พระพุทธเจาขา แมขาพระพทุธเจาก็มีความคิดอยางนีว้า เปนลาภของเราหนอ เราไดดแีลวหนอ   
ท่ีเราไดอยูรวมกับเพื่อนสพรหมจารีเห็นปานนี้ ขาพระพทุธเจานั้นไดเขาไปต้ังเมตตากายกรรม   
เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม ไวในทานเหลานี้ ท้ังในท่ีแจงและท่ีลับ ขาพระพุทธเจานั้นมี   
ความคิดอยางนี้วาไฉนหนอ เราพึงวางจิตของตนใหเปนไปตามอํานาจจติของทานเหลานี้เทานั้น   
ดังนี้ แลววางจติของตนใหเปนไปตามอํานาจจิตของทานเหลานี้แหละ กายของพวกขาพระพุทธเจา   
ตางกันกจ็ริงแล แตจิตเปนเหมือนดวงเดียวกัน พระพุทธเจาขา พวกขาพระพุทธเจาเปนผูพรอม   
เพรียงกนั ยังปรองดองกัน ไมวิวาทกัน เปนดุจน้ํานมสดกับน้ํา มองดูกนัดวยดวงตาอันเปนท่ี   
รักอยู ดวยวิธีอยางนี้แล พระพุทธเจาขา    
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        พ. ดูกรพวกอนุรุทธะ กพ็วกเธอเปนผูไมประมาท มีความเพยีรเผากิเลส มีตนสงไป   
อยูหรือ?   
        อ. พวกขาพระพุทธเจาเปนผูไมประมาท มีความเพยีรเผากิเลส มีตนสงไปอยูโดย   
สวนเดยีว พระพุทธเจาขา   
        พ. ดูกรพวกอนุรุทธะ พวกเธอเปนผูไมประมาท มีความเพยีรเผากิเลส มีตนสงไปอยู   
ดวยวิธีอยางไรเลา?   
        อ. พระพุทธเจา ในขอนี ้บรรดาพวกขาพระพุทธเจา รูปใดบิณฑบาตกลับจากบานกอน   
รูปนั้นก็ปูอาสนะ ตั้งน้ําลางเทา ตั่งรองเทา กระเบ้ืองเช็ดเทาไว ลางสํารับกับขาวแลวต้ังไว   
ตั้งน้ําฉันน้ําใชไว รูปใดบิณฑบาตกลับจากบานทีหลัง ถามีอาหารที่ฉันแลวเหลืออยู ถาตองการ   
ก็ฉัน ถาไมตองการ ก็เทท้ิงในท่ีปราศจากของเขียวสด หรือลางเสียในน้าํท่ีไมมีตัวสัตว รูปนั้น   
ร้ืออาสนะเก็บน้ําลางเทา ตั่งรองเทา กระเบ้ืองเช็ดเทา ลางสํารับกับขาวแลวเก็บไว เก็บน้ําฉัน   
น้ําใช กวาดโรงฉัน รูปใดเหน็หมอน้ําฉัน หมอน้ําใช หรือหมอน้ําในวจัจกุฎีวางเปลา รูปนั้น   
ก็ตักน้ําต้ังไว ถารูปนั้นไมสามารถ พวกขาพระพุทธเจากก็วักมือเรียกเพื่อนมา แลวชวยกันตักยก   
เขาไปต้ังไว แตพวกขาพระพุทธเจามิไดบนวา เพราะขอนั้นเปนเหตุเลย และพวกขาพระพุทธเจา   
นั่งประชุมกันดวยธรรมมีกถาตลอดคืนยันรุงทุกๆ ๕ วัน พวกขาพระพทุธเจาเปนผูไมประมาท   
มีความเพยีรเผากิเลส มีตนสงไปอยู ดวยวธีิอยางนี้แล พระพุทธเจาขา   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคไดทรงช้ีแจง ใหทานพระอนุรุทธะ ทานพระนันทิยะ และ   
ทานพระกิมพลิะ เห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถา แลวทรงลุกจากท่ีประทับ   
เสด็จพระพุทธดําเนินไปทางตําบลบานปาริไลยกะ เสด็จจาริกโดยลําดับ ถึงตําบลบานปาริไลยกะ   
ทราบวาพระองคประทับอยูท่ีโคนไมรังใหญ ในไพรสณฑรักขิตวัน เขตตําบลบานปาริไลยกะนั้น.   
                                เร่ืองชางใหญปาริไลยกะ   
        [๒๔๙] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคเสดจ็ไปในท่ีสงัดทรงหลีกเรนอยู ไดมีความปริวติก   
แหงพระทัยเกดิข้ึนอยางนีว้า เม่ือกอนเราวุนดวยภกิษุชาวเมืองโกสัมพ ีท่ีกอความบาดหมาง   
กอการทะเลาะ กอการววิาท ทําความอ้ือฉาว กออธิกรณในสงฆเหลานัน้ อยูไมสําราญเลย   
เดี๋ยวนี้ เราวางเวนจากภกิษุชาวเมืองโกสัมพ ีท่ีกอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท   
ทําความอ้ือฉาว กออธิกรณในสงฆเหลานัน้ อยูคนเดียว ไมมีเพื่อน เปนสุขสําราญดี    
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        แมชางใหญเชือกหนึ่งก็ยุงอยูดวยชางพลาย ชางพัง ลูกชางใหญ ลูกชางเล็ก ไดกนิ   
แตหญายอดดวน สวนกิ่งไมท่ีพระยาชางนัน้หักลงมากองไว ชางเหลานั้นก็กนิหมด ไดดื่มแต   
น้ําขุนๆ เม่ือพระยาชางนัน้ลงและข้ึนจากทา ชางพังก็เดนิเสียดสีกายไป ตอมาพระยาชางนั้น   
ไดมีความปริวติกดังนีว้า เรายุงอยูดวยชางพลาย ชางพัง ลูกชางใหญ ลูกชางเล็ก ไดกนิแต   
หญายอดดวน สวนกิ่งไมท่ีเราหักลงมากองไวชางเหลานัน้ก็กินหมด ไดดื่มแตน้ําขุนๆ เม่ือเรา   
ลงและข้ึนจากทา ชางพังก็เดนิเสียดสีกายไป ไฉนหนอ เราพึงหลีกออกจากโขลงอยูแตผูเดียว   
คร้ันแลวไดหลีกออกจากโขลงเดินไปทางบานปาริไลยกะไพรสณฑรักขิตวันควงไมรังใหญ เขาไป   
หาพระผูมีพระภาค แลวใชงวงตักน้ําฉันน้าํใชเขาไปต้ังไวเพื่อพระผูมีพระภาค และปราบสถานท่ี   
ใหปราศจากของเขียวสด คร้ันกาลตอมา พระยาชางน้ันไดคํานึงวา เม่ือกอนเรายุงดวยชางพลาย   
ชางพัง ลูกชางใหญ ลูกชางเล็ก อยูไมผาสุกเลย ไดกนิแตหญายอดดวน สวนกิ่งไมท่ีเราหัก   
ลงมากองไว ชางเหลานั้นกก็นิหมด ไดดื่มแตน้ําขุนๆ เม่ือเราลงและข้ึนจากทา ชางพังก็เดนิ   
เสียดสีกายไป เดี๋ยวนี้ เราวางเวนจากชางพลาย ชางพัง ลูกชางใหญ ลูกชางเล็ก อยูแตผูเดียว   
ไมมีเพื่อน เปนสุขสําราญดี.   
        คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบความเงียบสงัดของพระองค และทรงทราบความ   
ปริวิตกแหงจติของพระยาชางน้ันดวยพระทัย จึงทรงเปลงอุทานนี้ข้ึนในเวลาน้ัน วาดงันี้:-   
        จิตของพระยาชางผูมีงางามดุจงอนรถนั้นเสมอดวยจติของ   
        ทานผูประเสริฐ เพราะเปนผูเดียวยนิดใีนปาเหมือนกนั.   
        [๒๕๐] คร้ันพระผูมีพระภาค ประทับอยูท่ีตําบลบานปาริไลยกะ ตามพระพุทธาภิรมย   
แลวเสด็จพระพุทธดําเนินไปทางพระนครสาวัตถี เสด็จจาริกโดยลําดบั ถึงพระนครสาวัตถีแลว   
ทราบวาพระองคประทับอยูท่ีพระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถีนั้น.   
                อุบาสกอุบาสิกรชาวพระนครโกสัมพีไมอภิวาท   
        [๒๕๑] คร้ังนั้น อุบาสกอุบาสิกาชาวพระนครโกสัมพีไดหารือกันดังนี้วา พระคุณเจา   
เหลาภิกษุชาวพระนครโกสัมพีนี้ ทําความพินาศใหญโตใหพวกเรา พระผูมีพระภาคถูกทานเหลานี้   
รบกวนจึงเสดจ็หลีกไปเสีย เอาละ พวกเราไมตองอภิวาท ไมตองลุกรับ ไมตองทําอัญชลีกรรม   
สามีจิกรรม ไมตองทําสักการะ ไมตองเคารพ ไมตองนับถือ ไมตองบูชาซ่ึงพระคุณเจาเหลาภิกษุ    
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ชาวพระนครโกสัมพี แมเขามาบิณฑบาต ก็ไมตองถวายบิณฑบาต ทานเหลานี้ถูกพวกเราไม   
สักการะ ไมเคารพ ไมนับถือ ไมบูชา เปนผูไมมีสักการะอยางนี้ จกัหลีกไปเสีย หรือจกั   
สึกเสีย หรือจกัใหพระผูมีพระภาคทรงโปรด คร้ันแลวไมอภิวาท ไมลุกรับ ไมทําอัญชลีกรรม   
สามีจิกรรม ไมสักการะ ไมเคารพ ไมนับถือ ไมบูชา ซ่ึงพวกภิกษุชาวพระนครโกสัมพี   
แมเขามาบิณฑบาตก็ไมถวายบิณฑบาต.   
        คร้ังนั้น พวกภิกษุชาวพระนครโกสัมพี ถูกอุบาสกอุบาสิกาชาวพระนครโกสัมพี   
ไมสักการะ ไมเคารพ ไมนบัถือ ไมบูชา เปนผูไมมีสักการะ จึงพูดกันอยางนี้วา อาวโุส   
ท้ังหลาย มิฉะนั้น พวกเราพงึไปพระนครสาวัตถี แลวระงับอธิกรณนีใ้นสํานักพระผูมีพระภาค   
คร้ันแลว เก็บงําเสนาสนะ ถือบาตรจีวรพากันเดนิทางไปพระนครสาวตัถี.   
                        พระสารีบุตรเขาเฝาทูลถามขอปฏิบัติ   
        [๒๕๒] ทานพระสารีบุตรไดสดับขาววา ภิกษุชาวพระนครโกสัมพี ผูกอความบาดหมาง   
กอการทะเลาะ กอการววิาท ทําความอ้ือฉาว กออธิกรณในสงฆ เหลานัน้ พากันมาสูพระนคร   
สาวัตถี จึงเขาไปในพระพุทธสํานัก ถวายบังคมพระผูมีพระภาค นั่งเฝาอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง   
ทานพระสารีบุตรนั่งเรียบรอยแลว ไดทูลถามขอปฏิบัตินี้แดพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา   
ไดขาวมาวา ภกิษุชาวพระนครโกสัมพีท่ีกอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการววิาท ทําความ   
อ้ือฉาว กออธิกรณในสงฆเหลานั้น พากันมาพระนครสาวัตถี ขาพระพทุธเจาจะปฏิบัติในภกิษุ   
เหลานั้นอยางไร พระพุทธเจาขา?   
        พระผูมีพระภาคตรัสวา สารีบุตร ถาเชนนั้น เธอจงดาํรงอยูตามธรรม   
        สา. ขาพระพุทธเจาจะพึงทราบธรรมหรือธรรมอยางไร พระพุทธเจาขา?   
                        วัตถุสําหรับอธรรมวาที ๑๘ ประการ   
        พ. สารีบุตร เธอพึงทราบอธรรมวาทีภิกษุ ดวยวัตถุ ๑๘ ประการ คือภิกษใุนธรรม   
วินัยนี้:-   
        ๑. แสดงส่ิงท่ีไมเปนธรรม วาเปนธรรม   
        ๒. แสดงส่ิงท่ีเปนธรรม วาไมเปนธรรม   
        ๓. แสดงส่ิงท่ีไมเปนวนิัย วาเปนวินยั    
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        ๔. แสดงส่ิงท่ีเปนวินยั วาไมเปนวินยั   
        ๕. แสดงส่ิงท่ีพระตถาคตมิไดทรงภาษิตไว มิไดตรัสไววาพระตถาคตทรงภาษิตไว   
ตรัสไว   
        ๖. แสดงส่ิงท่ีพระตถาคตทรงภาษิตไว ตรัสไววาพระตถาคตมิไดทรงภาษิตไว ตรัสไว   
        ๗. แสดงมรรยาทอันพระตถาคตมิไดทรงประพฤติมา วาพระตถาคตทรงประพฤติมา   
        ๘. แสดงมรรยาทอันพระตถาคตทรงประพฤติมาแลว วาพระตถาคตมิไดทรงประพฤติมา   
        ๙. แสดงส่ิงท่ีพระตถาคตมิไดทรงบัญญัติไว วาอันพระตถาคตทรงบัญญัติไว   
        ๑๐. แสดงส่ิงท่ีพระตถาคตทรงบัญญัติไว วาพระตถาคตมิไดทรงบัญญัติไว   
        ๑๑. แสดงส่ิงท่ีมิใชอาบัติ วาเปนอาบัต ิ  
        ๑๒. แสดงอาบัติ วาเปนส่ิงมิใชอาบัติ   
        ๑๓. แสดงอาบัติเบา วาเปนอาบัติหนกั   
        ๑๔. แสดงอาบัติหนัก วาเปนอาบัติเบา   
        ๑๕. แสดงอาบัติมีสวนเหลือ วาเปนอาบัติหาสวนเหลือมิได   
        ๑๖. แสดงอาบัติหาสวนเหลือมิได วาเปนอาบัติมีสวนเหลือ   
        ๑๗. แสดงอาบัติช่ัวหยาบ วาเปนอาบัติไมช่ัวหยาบ   
        ๑๘. แสดงอาบัติไมช่ัวหยาบ วาเปนอาบัติช่ัวหยาบ   
        สารีบุตร เธอพึงทราบอธรรมวาทีภิกษ ุดวยวัตถุ ๑๘ ประการนี้แล.   
                        วัตถุสําหรับธรรมวาที ๑๘ ประการ   
        สารีบุตร และพึงทราบธรรมวาทีภิกษุ ดวยวัตถุ ๑๘ ประการ คือ ภกิษุในธรรมวินัยนี้   
        ๑. แสดงส่ิงท่ีไมเปนธรรม วาไมเปนธรรม   
        ๒. แสดงส่ิงท่ีเปนธรรม วาเปนธรรม   
        ๓. แสดงส่ิงท่ีไมเปนวนิัย วาไมเปนวนิัย   
        ๔. แสดงส่ิงท่ีเปนวินยั วาเปนวินยั   
        ๕. แสดงส่ิงท่ีพระตถาคตมิไดทรงภาษิตไว มิไดตรัสไว วาพระตถาคตมิไดทรงภาษิตไว   
มิไดตรัสไว   
        ๖. แสดงส่ิงท่ีพระตถาคตทรงภาษิตไว ตรัสไววาพระตถาคตทรงภาษิตไว ตรัสไว    
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        ๗. แสดงมรรยาทอันพระตถาคตมิไดทรงประพฤติมา วาพระตถาคตมิไดทรงประพฤติมา   
        ๘. แสดงมรรยาทอันพระตถาคตทรงประพฤติมา วาพระตถาคตทรงประพฤติมา   
        ๙. แสดงส่ิงท่ีพระตถาคตมิไดทรงบัญญัติไว วาพระตถาคตมิไดทรงบัญญัติไว   
        ๑๐. แสดงส่ิงท่ีพระตถาคตทรงบัญญัติไว วาพระตถาคตทรงบัญญัติไว   
        ๑๑. แสดงส่ิงมิใชอาบัติ วาเปนส่ิงมิใชอาบัติ   
        ๑๒. แสดงอาบัติ วาเปนอาบัติ   
        ๑๓. แสดงอาบัติเบา วาเปนอาบัติเบา   
        ๑๔. แสดงอาบัติหนัก วาเปนอาบัติหนกั   
        ๑๕. แสดงอาบัติมีสวนเหลือ วาเปนอาบัติมีสวนเหลือ   
        ๑๖. แสดงอาบัติหาสวนเหลือมิได วาเปนอาบัติหาสวนเหลือมิได   
        ๑๗. แสดงอาบัติช่ัวหยาบ วาเปนอาบัติช่ัวหยาบ   
        ๑๘. แสดงอาบัติไมช่ัวหยาบ วาเปนอาบัติไมช่ัวหยาบ   
        สารีบุตร เธอพึงทราบธรรมวาทีภิกษุ ดวยวัตถุ ๑๘ ประการนี้แล.   
                        พระเถรานุเถระเขาเฝาทูลถามขอปฏิบัติ   
        [๒๕๓] ทานพระมหาโมคคัลลานะไดสดับขาว ....   
        ทานพระมหากัสสปะไดสดับขาว ....   
        ทานพระมหากัจจนะไดสดับขาว ....   
        ทานพระมหาโกฏฐิตะไดสดับขาว ....   
        ทานพระมหากัปปนะไดสดับขาว ....   
        ทานพระมหาจุนทะไดสดับขาว ....   
        ทานพระอนุรุทธะไดสดับขาว ....   
        ทานพระเรวตะไดสดับขาว ....   
        ทานพระอุบาลีไดสดับขาว ....   
        ทานพระอานนทไดสดบัขาว ....   
        ทานพระราหุลไดสดับขาววา ภิกษุชาวเมืองโกสัมพท่ีีกอความบาดหมาง กอการทะเลาะ   
กอการววิาท ทําความอ้ือฉาว กออธิกรณในสงฆ เหลานัน้ พากันมาสูพระนครสาวตัถี จึงเขาไป    
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ในพุทธสํานัก ถวายบังคมพระผูมีพระภาค แลวนั่งเฝาอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ทานพระราหุล   
นั่งเรียบรอยแลว ไดทูลถามขอปฏิบัติแดพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจา ไดขาวมาวา ภิกษุ   
ชาวเมืองโกสัมพีท่ีกอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท ทําความอ้ือฉาว กออธิกรณ   
ในสงฆ เหลานั้น พากนัมาสูพระนครสาวตัถี ขาพระพุทธเจาจะปฏิบัตใินภกิษุเหลานัน้อยางไร   
พระพุทธเจาขา?   
        พระผูมีพระภาคตรัสวา ราหุล ถาเชนนัน้ เธอจงดํารงอยูตามธรรม   
        รา. ขาพระพุทธเจาจะพึงทราบธรรมหรืออธรรมอยางไร พระพุทธเจาขา?   
        พ. ราหุล เธอพึงทราบ อธรรมวาทีภิกษ ุดวยวัตถุ ๑๘ ประการ ....   
        ราหุล เธอพึงทราบอธรรมวาทีภิกษุ ดวยวัตถุ ๑๘ ประการนี้แล.   
        ราหุล และพึงทราบธรรมวาทีภกิษุ ดวยวัตถุ ๑๘ ประการ ....   
        ราหุล เธอพึงทราบธรรมวาทีภกิษุ ดวยวัตถุ ๑๘ ประการน้ีแล.   
                พระมหาปชาบดีโคตมีเถรีเขาเฝาทูลถามขอปฏิบัติ   
        [๒๕๔] พระเถรีมหาปชาบดีโคตมี ไดสดับขาววา ภิกษุชาวเมืองโกสัมพีท่ีกอความ   
บาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท ทําความอ้ือฉาว กออธิกรณในสงฆ เหลานั้น พากัน   
มาสูพระนครสาวัตถี จึงเขาไปในพุทธสํานัก ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว ไดยนืเฝาอยู ณ   
ท่ีควรสวนขางหน่ึง พระเถรีมหาปชาบดีโคตมียืนเฝาเรียบรอยแลว ทูลถามขอปฏิบัตินี้แดพระผูมี   
พระภาควา พระพุทธเจาขา ไดขาวมาวา ภกิษุชาวเมืองโกสัมพี ท่ีกอความบาดหมางกอการทะเลาะ   
กอการววิาท ทําความอ้ือฉาว กออธิกรณในสงฆ เหลานัน้ พากันมาสูพระนครสาวตัถี หมอมฉัน   
จะปฏิบัติในภกิษุเหลานั้นอยางไร พระพุทธเจาขา?   
        พระผูมีพระภาคตรัสวา โคตมี ถาเชนนั้น เธอจงฟงธรรมในภิกษสุองฝาย คร้ันฟงธรรม   
ในสองฝายแลว ภกิษุเหลาใดในสองฝายนัน้เปนธรรมวาที เธอจงพอใจความเหน็ ความถูกใจ   
ความชอบใจ และความเช่ือถือ ของภิกษุฝายธรรมวาทีนัน้ อน่ึง วัตรอยางหนึ่งอยางใดอัน   
ภิกษณุีสงฆพึงหวังแตภกิษุสงฆ วัตรนั้นท้ังหมด อันเธอพงึหวังแตธรรมวาทีภกิษุฝายเดียว.   
                        อนาถบิณฑิกคหบดีเขาเฝาทูลถามขอปฏิบัติ   
        [๒๕๕] อนาถบิณฑิกคหบดีไดสดับขาววา ภิกษุชาวเมืองโกสัมพีท่ีกอความบาดหมาง   
กอการทะเลาะ กอการววิาท ทําความอ้ือฉาว กออธิกรณในสงฆ เหลานัน้ พากันมาสูพระนคร    
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สาวัตถี จึงเขาไปในพุทธสํานัก คร้ันแลวถวายบังคมพระผูมีพระภาค นัง่เฝาอยู ณ ท่ีควรสวน   
ขางหนึ่ง อนาถบิณฑิกคหบดีนั่งเฝาเรียบรอยแลว ไดทูลถามขอปฏิบัตินี้แดพระผูมีพระภาควา   
พระพุทธเจาขา ไดยนิขาวมาวา ภกิษุชาวเมืองโกสัมพีท่ีกอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการ   
วิวาท ทําความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆ เหลานั้น พากันมาสูพระนครสาวัตถี ขาพระพุทธเจา   
จะปฏิบัติในภกิษุเหลานั้นอยางไร พระพุทธเจาขา?   
        พระผูมีพระภาคตรัสวา คหบดี ถากระนั้น ทานจงถวายทานในภกิษุสองฝาย คร้ัน   
ถวายทานในภกิษุสองฝายแลว จงฟงธรรมในสองฝาย คร้ันฟงธรรมในสองฝายแลว ภิกษเุหลาใด   
ในสองฝายนัน้ เปนธรรมวาที ทานจงพอใจในความเห็น ความถูกใจ ความชอบใจ และ   
ความเช่ือถือ ของภิกษุฝายธรรมวาทีนั้น.   
                นางวิสาขามิคารมาตาเขาเฝาทูลถามขอปฏิบัติ   
        [๒๕๖] นางวิสาขามิคารมาตาไดสดบัขาววา ภิกษชุาวเมืองโกสัมพีท่ีกอความบาดหมาง   
กอการทะเลาะ กอการววิาท ทําความอ้ือฉาว กออธิกรณในสงฆ เหลานัน้ พากันมาสูพระนคร   
สาวัตถี จึงเขาไปในพุทธสํานัก คร้ันแลวถวายบังคมพระผูมีพระภาค นัง่เฝาอยู ณ ท่ีควรสวน   
ขางหนึ่ง นางวสิาขามิคารมาตานั่งเฝาเรียบรอยแลว ไดทูลถามขอปฏิบัตินี้แดพระผูมีพระภาควา   
พระพุทธเจาขา ไดขาวมาวา ภิกษุชาวเมืองโกสัมพี ท่ีกอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการ   
วิวาท ทําความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆ เหลานั้น พากันมาสูพระนครสาวัตถี หมอมฉันจะ   
ปฏิบัติในภกิษเุหลานั้นอยางไร พระพุทธเจาขา?   
        พระผูมีพระภาคตรัสวา วิสาขา ถากระนั้น เธอจงถวายทานในภกิษสุองฝาย คร้ัน   
ถวายทานในสองฝายแลว จงฟงธรรมในสองฝาย คร้ันฟงธรรมในสองฝายแลว ภิกษเุหลาใดใน   
สองฝายนั้นเปนธรรมวาที เธอจงพอใจในความเหน็ ความถูกใจ ความชอบและความเชื่อถือ   
ของภิกษุฝายธรรมวาทีนั้น.   
        [๒๕๗] คร้ังนั้น พวกชาวเมืองโกสัมพี ไดไปถึงพระนครสาวัตถีโดยลําดับ จึงทาน   
พระสารีบุตรเขาไปในพุทธสํานัก คร้ันแลวถวายบังคมพระผูมีพระภาค นั่งเฝาอยู ณ ท่ีควรสวน   
ขางหนึ่ง แลวไดทูลถามขอปฏิบัตินี้แดพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา ไดขาวมาวา ภิกษุ   
ชาวเมืองโกสัมพีท่ีกอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท ทําความอ้ือฉาว กออธิกรณ    
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ในสงฆ เหลานั้นพากนัมาถึงพระนครสาวตัถีแลวโดยลําดับ ขาพระพุทธเจา จะพึงจัดเสนาสนะ   
สําหรับภิกษเุหลานั้นอยางไร พระพุทธเจาขา?   
        พระผูมีพระภาคตรัสวา สารีบุตร ถากระนั้น เธอพึงใหเสนาสนะท่ีวาง   
        สา. ก็ถาเสนาสนะวางไมมี จะพึงปฏิบัติอยางไร พระพุทธเจาขา?   
        พ. สารีบุตร ถากระนั้น พึงทําเสนาสนะใหวางแลวให แตเราไมไดกลาววา พึงหาม   
เสนาสนะแกภกิษุผูแกพรรษา โดยปริยายอะไรๆ หามิไดเลย รูปใดหาม ตองอาบัติทุกกฏ.   
        สา. ในอามิสเลา จะพึงปฏิบัติอยางไร พระพุทธเจาขา?   
        พ. สารีบุตร พึงแบงอามิสใหภกิษุท้ังหมดเทาๆ กัน.   
                                รับภิกษผูุถูกยกเขาหมู   
        [๒๕๘] คร้ังนั้น ภิกษุผูถูกยกรูปนัน้ พิจารณาถึงธรรมและวินยัอยู ไดสํานึกขอนีว้า   
นั่นเปนอาบัติ นั่นไมเปนอาบัติหามิได เราเปนผูตองอาบัติแลว ไมเปนผูตองอาบัติหามิได   
เราเปนผูถูกยกแลว ไมเปนผูถูกยกหามิได เราเปนผูถูกยกแลวดวยกรรมเปนธรรม ไมกําเริบ   
ควรแกฐานะ คร้ันแลวเขาไปหาภิกษุพวกท่ีสนับสนุนภกิษุผูถูกยก แลวไดกลาวคํานีแ้กภกิษุ   
พวกนั้นวา อาวุโสท้ังหลาย นั่นเปนอาบัติ นั่นไมเปนอาบัติหามิได ผมเปนผูตองอาบัติแลว   
ไมเปนผูตองอาบัติหามิได ผมเปนผูถูกยกแลว ไมเปนผูถูกยกหามิได ผมถูกยกดวยกรรมเปนธรรม   
ไมกําเริบ ควรแกฐานะ มาเถิดทานท้ังหลาย ขอไดกรุณารับผมเขาหมูดวยเถิด ขอรับ.   
        ลําดับนั้น ภิกษพุวกท่ีสนับสนุนภกิษผูุถูกยกเหลานัน้ พาภกิษุผูถูกยกรูปนั้น เขาไปใน   
พุทธสํานัก คร้ันถึงแลว ถวายบังคมพระผูมีพระภาคนั่งเฝาอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง แลวได   
กราบทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาควา พระพทุธเจาขา ภิกษุผูถูกยกรูปนี้ กลาวอยางนีว้า อาวุโส   
ท้ังหลาย นั่นเปนอาบัติ นั่นไมเปนอาบัตหิามิได ผมเปนผูตองอาบัติแลว ไมเปนผูตองอาบัติ   
หามิได ผมเปนผูถูกยกแลว ไมเปนผูถูกยกหามิได ผมเปนผูถูกยกแลวดวยกรรมเปนธรรม   
ไมกําเริบ ควรแกฐานะ มาเถิด ทานท้ังหลาย ขอไดกรุณารับผมเขาหมูดวยเถิด ขอรับ ดังนี้   
พวกขาพระพทุธเจาจะพึงปฏิบัติอยางไร พระพุทธเจาขา?   
        พระผูมีพระภาครับส่ังวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย นั่นเปนอาบัติ นั่นไมเปนอาบัติหามิได   
ภิกษนุั่นตองอาบัติแลว ภกิษนุั่นไมตองอาบัติหามิได ภิกษุนั่นถูกยกแลว ภกิษุนัน่ไมถูกยก    
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หามิได ภิกษุนัน่ถูกยกแลวดวยกรรมเปนธรรม ไมกําเริบ ควรแกฐานะ เพราะภกิษนุั้นตองอาบัติ   
ถูกยกแลว และเหน็อาบัติ ฉะนั้น พวกเธอจงรับภิกษุนั้นเขาหมู   
        จึงภิกษุพวกท่ีสนับสนนุภิกษุผูถูกยกเหลานั้น รับภกิษุผูถูกยกรูปนัน้เขาหมูแลว เขาไป   
หาภิกษุพวกยกถึงท่ีอยู ไดกลาวคํานี้แกภิกษุพวกยกวา อาวุโสท้ังหลาย ความบาดหมาง ความ   
ทะเลาะ ความแกงแยง การววิาทแหงสงฆ ความแตกแหงสงฆ ความราวรานแหงสงฆ   
การถือตางกันแหงสงฆ การทําตางกันแหงสงฆ ไดมีแลวเพราะเร่ืองใด ภิกษนุั่นนัน้ ตองอาบัติ   
แลว ถูกยกแลวเหน็อาบัติ และสงฆรับเขาหมูแลว เอาละ พวกเราจะทําสังฆสามัคคี เพ่ือระงับ   
เร่ืองนั้น.   
        จึงภิกษุพวกยกเหลานั้น เขาไปในพุทธสํานัก คร้ันแลวถวายบังคมพระผูมีพระภาค   
นั่งเฝาอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา   
ภิกษพุวกท่ีสนบัสนุนภิกษุผูถูกยกเหลานั้น กลาวอยางนี้วา อาวุโสท้ังหลาย ความบาดหมาง   
ความทะเลาะ ความแกงแยง การวิวาทแหงสงฆ ความแตกแหงสงฆ ความราวรานแหงสงฆ   
การถือตางกันแหงสงฆ การทําตางกันแหงสงฆ ไดมีแลว เพราะเร่ืองใด ภิกษนุั่นนัน้ตองอาบัติ   
แลว ถูกยกแลว เหน็อาบัติแลว และสงฆรับเขาหมูแลว เอาละ พวกเราจะทําสังฆสามัคคี   
เพื่อระงับเร่ืองนั้น ดังนี้ พวกขาพระพุทธเจาจะพึงปฏิบัตอิยางไรหนอ พระพุทธเจาขา?   
                        พระพุทธานญุาตใหทําสังฆสามัคคี   
        พระผูมีพระภาครับส่ังวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะภิกษุนั้นตองอาบัติแลวถูกยกแลว   
เห็นอาบัตแิลว และสงฆเขารับหมูแลว ถาเชนนั้น สงฆจงทําสังฆสามัคคี เพื่อระงับเร่ืองนั้น.   
                                วิธีทําสังฆสามัคคี   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลสังฆสามัคคีพึงทําอยางนี้ คือภิกษุท้ังหลาย ท้ังท่ีอาพาธ ท้ังท่ี   
ไมอาพาธ พึงประชุมพรอมกันทุกๆ รูป รูปไหนจะใหฉันทะไมได คร้ันประชุมกันแลว ภิกษุ   
ผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบ ดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี:้-   
                                กรรมวาจาทําสังฆสามัคคี   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแกงแยง   
ความววิาทแหงสงฆ ความแตกแหงสงฆ ความราวรานแหงสงฆ การถือตางกันแหงสงฆ   
การทําตางกันแหงสงฆ ไดมีแลวเพราะเร่ืองใด ภกิษนุั่นนัน้ตองอาบัติแลว ถูกยกแลว    
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เห็นอาบัตแิลว และสงฆเรียกเขาหมูแลว ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงทํา   
สังฆสามัคคีเพื่อระงับเร่ืองนัน้ นี่เปนญัตติ   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแกงแยง   
ความววิาทแหงสงฆ ความแตกแหงสงฆ ความราวรานแหงสงฆ การถือตางกันแหงสงฆ   
การทําตางกันแหงสงฆ ไดมีแลวเพราะเร่ืองใด ภกิษนุั่นนัน้ตองอาบัติแลว ถูกยกแลว   
เห็นอาบัตแิลว และสงฆเรียกเขาหมูแลว สงฆทําสังฆสามัคคีเพื่อระงับเร่ืองนั้น การทํา   
สังฆสามัคคีเพื่อระงับเร่ืองนัน้ ชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด   
ทานผูนั้นพึงพูด   
        สงฆทําสังฆสามัคคีเพื่อระงับเร่ืองนั้นแลว ความแตกแหงสงฆ ถูกกําจัดแลว ความ   
ราวรานแหงสงฆถูกกําจัดแลว การถือตางกนัแหงสงฆถูกกําจัดแลว การทําตางกันแหงสงฆ   
ถูกกําจัดแลว ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ ไวดวยอยางนี้.   
        สงฆพึงทําอุโบสถ พึงสวดปาติโมกข ในขณะน้ันเทียว.   
                                สังฆสามัคคี ๒ อยาง   
        [๒๕๙] คร้ังนั้น ทานพระอุบาลี เขาไปในพุทธสํานัก คร้ันแลวถวายบังคมพระผูมี-   
พระภาค นั่งเฝาอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาควา พระพุทธ-   
เจาขา ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแกงแยง ความวิวาทแหงสงฆ ความแตกแหงสงฆ   
ความราวรานแหงสงฆ การถือตางกันแหงสงฆ การทําตางกันแหงสงฆ ยอมมีเพราะเร่ืองใด   
สงฆยังไมทันวินิจฉัยเร่ืองนัน้ ยังไมทันสาวเขาไปถึงมูลเหตุจากมูลเหตุ แลวทําสังฆสามัคคี   
สังฆสามัคคีนั้น เปนธรรมหรือหนอ พระพุทธเจาขา?   
        พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา อุบาลี ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแกงแยง   
ความววิาทแหงสงฆ ความแตกแหงสงฆ ความราวรานแหงสงฆ การถือตางกันแหงสงฆ   
การทําตางกันแหงสงฆ ยอมมีเพราะเร่ืองใด สงฆยังไมทันวินจิฉัยเร่ืองนั้น ยังไมทันสาวเขาไป   
ถึงมูลเหตุจากมูลเหตุ แลวทําสังฆสามัคคีนั้น ไมเปนธรรม.   
        อุ. พระพทุธเจาขา ก็ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแกงแยง ความววิาท   
แหงสงฆ ความแตกแหงสงฆ ความราวรานแหงสงฆ การถือตางกันแหงสงฆ การทําตางกัน   
แหงสงฆ ยอมมีเพราะเร่ืองใด สงฆวินิจฉัยเร่ืองนั้นสาวเขาไปถึงมูลเหตุ จากมูลเหตุ แลวทํา   
สังฆสามัคคี สังฆสามัคคีนั้น เปนธรรมหรือหนอ พระพุทธเจาขา?    



พระวนิัยปฎก เลม ๕ มหาวรรคภาค ๒ - หนาท่ี 276 
        พ. อุบาลี ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแกงแยง ความววิาทแหงสงฆ   
ความแตกแหงสงฆ ความราวรานแหงสงฆ การถือตางกันแหงสงฆ การทําตางกันแหงสงฆ   
ยอมมีเพราะเร่ืองใด สงฆวินจิฉัยเร่ืองนั้น สาวเขาไปถึงมูลเหตุ จากมูลเหตุ แลวทําสังฆสามัคคี   
สังฆสามัคคีนั้นเปนธรรม.   
        อ. สังฆสามัคคีมีเทาไร พระพุทธเจา?   
        พ. อุบาลี สังฆสามัคคีมี ๒ อยาง คือ สังฆสามัคคีเสียอรรถ แตไดพยัญชนะ ๑   
สังฆสามัคคีไดท้ังอรรถไดท้ังพยัญชนะ ๑   
        ๑. อุบาลี สังฆสามัคคีเสียอรรถ แตไดพยัญชนะเปนไฉนเลา?   
        ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแกงแยง ความวิวาทแหงสงฆ ความแตกแหงสงฆ   
ความราวรานแหงสงฆ การถือตางกันแหงสงฆ การทําตางกันแหงสงฆ ยอมมีเพราะเร่ืองใด   
สงฆยังไมทันวินิจฉัยเร่ืองนัน้ ยังไมทันสาวเขาไปถึงมูลเหตุจากมูลเหตุ แลวทําสังฆสามัคคี   
นี้เรียกวาสังฆสามัคคีเสียอรรถ แตไดพยัญชนะ.   
        ๒. อุบาลี สังฆสามัคคี ไดท้ังอรรถไดท้ังพยัญชนะเปนไฉนเลา?   
        ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแกงแยง ความวิวาทแหงสงฆ ความแตกแหงสงฆ   
ความราวรานแหงสงฆ การถือตางกันแหงสงฆ การทําตางกันแหงสงฆ ยอมมีเพราะเร่ืองใด   
สงฆวินิจฉัยเร่ืองนั้น สาวเขาไปถึงมูลเหตุ จากมูลเหตุ แลวทําสังฆสามัคคี นี้เรียกวา   
สังฆสามัคคีท่ีไดท้ังอรรถ ไดท้ังพยัญชนะ อุบาลี สังฆสามัคคี ๒ อยางนี้แล.   
        ลําดับนั้น ทานพระอุบาลีลุกจากอาสน หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ประนมมือไปทาง   
พระผูมีพระภาค แลวกราบทลูพระผูมีพระภาคดวยคาถา วาดังนี:้-   
                                        อุบาลีคาถา   
        [๒๖๐] อุ. เม่ือกิจของสงฆ การปรึกษาวินัย การตีความ   
        วินยั และการวินจิฉัยความแหงวินัยเกดิข้ึนแลว ภิกษใุน   
        ธรรมวินัยนี้ เปนคนชนดิไร จึงมีอุปการะมาก เปนคน   
        ชนิดไร จงึควรยกยอง ในพระธรรมวนิัยนี้   
        พ. เบ้ืองตน ภิกษุไมถูกตําหนิโดยศีล หม่ันตรวจตรา   
        มารยาท และสํารวมอินทรียเรียบรอย ศัตรูติเตียนไมได   
        โดยธรรม เพราะเธอไมมีความผิดท่ีฝายศัตรูจะพึงกลาวถึง    
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        เธอผูเชนนั้น ตั้งอยูในศีลวิสุทธิ เปนผูแกลวกลา พูด   
        จาฉาดฉาน เขาท่ีประชุมไมสะดุง ไมประหมา กลาว   
        ถอยคํามีเหตุ ไมใหเสียความ ถึงถูกถามปญหาในท่ีประชุม   
        ก็เชนนัน้เหมือนกนั ยอมไมนิ่งอ้ัน ไมเกอ เธอเปนผู   
        เช่ียวชาญ กลาวถอยคําถูกกาล เหมาะแกการพยากรณ   
        ยอมยังหมูวิญูชนใหพอใจ มีความเคารพในภิกษท้ัุงหลาย   
        ท่ีแกพรรษากวา เปนผูแกลวกลาในอาจริยวาทของตน   
        สามารถเพื่อจะวิจารณ ชํานาญในถอยคําท่ีจะพึงกลาว ฉลาด   
        จับขอพิรุธของฝายศัตรู เปนเหตุใหฝายศัตรูถึงความถูก   
        ปราบ และมหาชนก็ยนิยอม อนึ่ง ภกิษุนี้ยอมไมลบลาง   
        ลัทธิเปนท่ีเช่ือถือ คืออาจริยวาทของตน แกปญหาได   
        ไมติดขัด สามารถในหนาท่ีทูต และยอมรับทํากิจของสงฆ   
        ดุจรับบิณฑบาตของท่ีเขานํามาบูชาฉะนั้น ถูกคณะภกิษุสง   
        ไปใหทําหนาท่ีเจรจา กไ็มทะนงตัววา ตนทําได เพราะ   
        การทําหนาท่ีเจรจานัน้ ภิกษุตองอาบัติเพราะวัตถุมีประมาณ   
        เทาใด และการออกจากอาบัติยอมมีดวยวิธีใด วภิังค   
        ท้ังสองนั้นมาแลวดวยดแีกภกิษนุั้น ภกิษุนั้นเปนผูฉลาด   
        ในวิธีการออกจากอาบัติ อนึ่ง ภิกษุทํากรรมมีกอความ   
        บาดหมางเปนตนเหลาใด ยอมถึงการขับออก และถูกขับ   
        ออก ดวยเร่ืองเชนใด เธอฉลาดในวภิังค ยอมเขาใจ   
        วิธีการรับเขาหมู แมนัน้ ท่ีควรทําแกภิกษุผูประพฤติวัตร   
        นั้นเสร็จแลว มีความเคารพในพระผูเจริญกวา คือท่ีเปน   
        ผูใหญ ปานกลาง และผูใหม เปนบัณฑิต ประพฤติ   
        ประโยชนแกมหาชนในโลกนี้ ภกิษผูุเชนนั้นนัน่ จงึควร   
        ยกยองในธรรมวินัยนีแ้ล.   
                        โกสัมพิขันธกะ ท่ี ๑๐ จบ.   
                                _________________    
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                                หัวขอประจําขันธกะ   
        [๒๖๑] เร่ืองสมเด็จพระชินวรประทับในพระนครโกสัมพี ภิกษุววิาทกันเพราะไมเห็น   
อาบัติ และยกกันเพราะเหตุเล็กนอย เร่ืองทรงแนะนําใหภกิษุแสดงอาบัติ เร่ืองภิกษุผูสนับสนุน   
ฝายถูกยกทําอุโบสถภายในสีมานั้นเอง เร่ืองบานพาลกโลณการกคาม เร่ืองเสด็จพระพุทธดําเนินสู   
ปราจีนวังสทายวัน เร่ืองเสดจ็พระพุทธดําเนินสูปาปาริไลยกะ เร่ืองเสด็จพระพุทธดาํเนินสูพระนคร   
สาวัตถี เร่ืองพระสารีบุตร พระมหาโมคคัลลานะ พระโกลิตะ พระมหากัสสปะ พระมหากัจจานะ   
พระมหาโกฏฐิตะ  พระมหากัปปนะ พระมหาจุนทะ พระอนุรุทธะ พระเรวตะ พระอุบาลี   
พระอานนท พระราหุล พระมหาปชาบดโีคตมีเถรี อนาถบิณฑิกคหบดี และนางวิสาขามิคารมาตา   
เขาเฝาทูลถามขอปฏิบัติ เร่ืองเสนาสนะวาง เร่ืองจัดเสนาสนะใหวาง เร่ืองแบงอามิสใหเทาๆ กัน   
เร่ืองทําสังฆสามัคคีภิกษุรูปไรจะใหฉันทะไมได เร่ืองพระอุบาลีเขาเฝาทูลถามสังฆสามัคคีในศาสนา   
ของพระชินเจา เร่ืองไมถูกตําหนิโดยศีล.   
                                มหาวรรค ภาค ๒ จบ.   
                                _________________   


