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                                   พระวินัยปฎก 
                                       เลมท่ี  ๕ 
                               มหาวรรค  ภาคที่ ๒ 
 
  ขอนอมนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนัน้ 

                                             จัมมขันธกะ 
            เศรษฐีบุตรโสณโกฬิวิสะเขาเฝาพระเจาพิมพิสาร  
           [๑]  โดยสมัยนั้น    พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  ภูเขาคิชฌกูฏ 
เขตพระนครราชคฤห   ครั้งน้ัน  พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราซ    เสวย 
ราชสมบัติเปนอิสราธิบดี  ในหมูบานแปดหม่ืนตําบล  ก็สมัยนั้น ในเมืองจัมป  
มีเศรษฐีบุตรชื่อโสณโกฬวิิสโคตร   เปนสุขุมาลชาติ   ที่ฝาเทาท้ังสองของเขามี 
ขนงอกข้ึน  คราวหนึ่ง  พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช  มีพระบรมราชโอง- 
การโปรดเกลา   ใหราษฏรในตําบลแปดหม่ืนนั้นประชุมกันแลว  ทรงสงทูตไป 
ในสํานักเศรษฐีบุตรโสณโกฬิวิสะ    ดจุมีพระราชกรณียกิจสักอยางหนึ่ง   ดวย 
พระบรมราชโองการวา   เจาโสณะจงมา   เราปรารถนาใหเจาโสณะมา   มารดา 
บิดาของเศรษฐีบุตรโสณโกฬิวิสะจึงไดพูดตักเตือนเศรษฐีบุตรนั้นวา  พอโสณะ 
พระเจาอยูหัวมีพระราชประสงคจะทอดพระเนตรเทาทั้งสองของเจา  ระวังหนอย 
พอโสณะ เจาอยาเหยียดเทาท้ังสองไปทางที่พระเจาอยูหัวประทับอยู   จงนั่งขัด 
สมาธิตรงพระพักตรของพระองค    เม่ือเจาน่ังแลว    พระเจาอยูหัว    จักทอด 
พระเนตรเทาท้ังสองได.  
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           ครั้งน้ัน       ชนบรวิารท้ังหลายไดนําเศรษฐีบุตรโสณโกฬิวิสะไปดวย  
คานหาม  ลําดับนั้น   เศรษฐีบุตรโสณโกฬิวิสะไดเขาเฝาพระเจาพิมพิสาร  จอม 
เสนามาคธราช  ถวายบังคมแลวน่ังขัดสมาธิตรงพระพักตรของทาวเธอ  ๆ  ไดทอด 
พระเนตรเห็นโลมชาติทีฝ่าเทาท้ังสองของเขา    แลวทรงอนุศาสนประชาราษฎร 
ในตําบลแปดหม่ืนนั้นในประโยชนปจจุบัน   ทรงสงไปดวยพระบรมราโชวาทวา 
ดูกอนพนาย   เจาท้ังหลายอันเราส่ังสอนแลวในประโยชนปจจุบัน   เจาท้ังหลาย 
จงไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ๆ    ของเราพระองคนั้นจักทรงสั่งสอนเจาท้ังหลาย 
ในประโยชนภายหนา  ครั้งน้ันพวกเขาพากันไปทางภูเขาคิชฌกูฏ. 
 
                        พระสาคตเถระแสดงอิทธิปาฏิหาริย 
           ก็สมยันั้น  ทานพระสาคตะเปนอุปฏฐากของพระผูมีพระภาคเจา  พวก 
เขาจึงพากันเขาไปหาทานพระสาคตะ      แลวไดกราบเรียนวา      ทานขอรับ 
ประชาชนชาวตําบลแปดหมื่นนี้     เขามาในท่ีนี้     เพ่ือเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ขอประทานโอกาสขอรับ  ขอพวกขาพเจาพึงไดเฝาพระผูมีพระภาคเจา  ทาน 
พระสาคตะบอกวา   ถาเชนนั้น   พวกทานจงอยู     ณ  ที่นี้สกัครูหน่ึงกอน  จนกวา 
อาตมาจะกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาใหทรงทราบ   ดังน้ี  และเมื่อพวกเขากําลัง 
เพงมองอยูขางหนา      ทานพระสาคตะดําลงไปในแผนหินอัฒจันทรผุดข้ึนตรง 
พระพักตรของพระผูมีพระภาคเจา    แลวไดกราบทูลคําน้ีกะพระผูมีพระภาคเจา 
วา   พระพุทธเจาขา    ประชาชนชาวตําบลแปหม่ืนนี้พากันเขามา   ณ  ที่นี้เพ่ือ 
เฝาพระผูมีพระภาคเจา  ๆ   ยอมทรงทราบกาลอันควรในบัดนี้    พระพุทธเจาขา 
พระผูมีพระภาคเจารับสั่งวา   ดูกอนสาคตะะ    ถากระน้ันเธอจงปูลาดอาสนะ  ณ 
รมเงาหลังวิหาร   ทานพระสาคตะทูลสนองพระพุทธดํารัสวา  ทราบเกลา ฯ แลว 
พระพุทธเจาขา   แลวถือต่ังดําลงไปตรงพระพักตรของพระผูมีพระภาคเจา  เมื่อ  
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ประชาชนชาวตําบลแปดหมื่นนั้นกําลังเพงมองอยูตรงหนา     จึงผุดจากแผนหิน 
อัฒจันทรแลวปูลาดอาสนะในรมเงาหลังพระวิหาร.  
 
                            เสด็จออกใหประชาชนเขาเฝา 
           ลําดับนั้น  พระผูมพีระภาคเจาเสด็จออกจากพระวิหาร  แลวประทับนั่ง 
เหนือพระพุทธอาสนที่จัดไว  ณ  รมเงาหลังพระวิหาร  ประชาชนชาวตําบลแปด 
หม่ืนนั้นจึงเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา   ถวายบังคมแลวน่ัง   ณ   ที่ควรสวนขาง 
หน่ึง  และพวกเขาพากันสนใจแตทานพระสาคตะเทาน้ัน  หาไดสนใจตอพระผู 
มีพระภาคเจาไม  ทันทีนั้น   พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบความปริวิตกแหงใจ 
ของพวกเขาดวยพระทัยแลว    จึงตรัสเรียกทานพระสาคตะมารับสั่งวา    ดกูอน 
สาคตะ   ถากระน้ัน    เธอจงแสดงอิทธิปาฏิหารย    ซึ่งเปนธรรมอันยวดย่ิงของ 
มนุษยใหยิ่งข้ึนไปอีก. 
           ทานพระสาคตะทูลรับสนองพระพุทธาณัติวา  อยางนั้น พระพุทธเจาขา 
แลวเหาะข้ึนสูเวหาส   เดินบาง  ยืนบาง   นั่งบาง   สําเร็จการนอนบาง   บังหวน 
ควันบาง   โพลงไฟบาง    หายตัวบาง    ในอากาศกลางหาว    ครั้นแสดงอิทธิ 
ปฏิหารย      อันเปนธรรมยวดยิ่งของมนุษยหลายอยาง     ในอากาศกลางหาว 
แลวลงมาซบศีรษะลงที่พระยุคลบาทของพระผูมีพระภาคเจา      แลวไดกราบ 
ทูลพระผูมีพระภาคเจาวา   พระพุทธเจาขา   พระผูมีพระภาคเจาเปนพระศาสดา  
ของขาพระพุทธเจา ๆ  เปนสาวก  พระพุทธเจาขา  พระผูมีพระภาคเจาเปนพระ- 
ศาสดาของขาพระพุทธเจา ๆ   เปนสาวกดังน้ี. 
           ประชาชนตําบลแปดหม่ืนนั้นจึงพูดสรรเสริญวา     ชาวเราผูเจริญ 
อัศจรรยนัก    ประหลาดแท    เพียงแตพระสาวกยังมีฤทธิ์มากถงึเพียงนี้     ยงัมี  
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อานุภาพมากถึงเพียงนี้   พระศาสดาตองอัศจรรยแน  ดังนี้   แลวพากัน สนใจตอ 
พระผูมีพระภาคเจาเทาน้ัน  หาสนใจตอทานพระสาคตะไม.  
 
                     ทรงแสดงอนุปุพพิกถาและจตุราริยสัจ 
           ลําดับนั่น    พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบความปริวิตกแหงใจของพวก 
เขาดวยพระทัย    แลวทรงแสดงอนุปุพพิกถา   คือ   ทรงประกาศ    ทานกถา 
ศีลกถา     สคัคกถา     ซึง่โทษแหงกามอันตํ่าทรามอันเศราหมอง      และ 
อานิสงสในการออกบรรพชา     เมื่อพระองคทรงทราบวา     พวกเขามีจิตสงบ 
มีจิตออน  มีจิตปลอดจากนิวรณ    มจิีตเบิกบาน    มีจิตผองใสแลว    จึงทรง 
ประกาศพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจาท้ังหลายทรงยกข้ึนแสดงดวยพระองคเอง 
คือ  ทุกข   สมุทัย   นิโรธ   มรรค  ดวงคาเห็นธรรม   ปราศจากธุลี  ปราศจาก 
มลทิน  ไดเกิดแกพวกเขา   ณ  ที่นั่งน้ันเองวา    สิ่งใดส่ิงหน่ึงมีความเกิดข้ึนเปน 
ธรรมดา  สิ่งน้ันทั้งหมดมีความคับเปนธรรมดา  ดุจผาท่ีสะอาด  ปราศจากมลทิน 
ควรไดรับน้ํายอมเปนอยางดี   ฉะน้ันพวกเขาไดเห็นธรรมแลว  ไดบรรลุธรรม 
แลว    ไดรูธรรมแจมแจงแลว   มีธรรมอันหยั่งลงแลว    ขามความสงสัยไดแลว 
ปราศจากถอยคําแสดงความสงสัย   ถงึความเปนผูแกลวกลา  ไมตองเชื่อผูอ่ืนใน 
คําสอนของพระศาสดา   ไดกราบทูลคํานี้ ตอพระผูมีพระภาคเจาวา   ภาษิตของ 
พระองคแจมแจงนัก พระพุทธเจาขา  ภาษิตของพระองคไพเราะนัก  พระพุทธ 
เจาขา   พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย   เปรียบเหมือนบุคคลหงาย 
ของท่ีควํ่า   เปดของท่ีปด   บอกทางแกคนหลงทาง   หรือสองประทีปในที่มืด 
ดวยต้ังใจวา  คนมีจักษุจักเห็นรูป  ดังนี้   ขาพระพุทธเจาเหลาน้ีขอถึงพระผูมี- 
ตระภาคเจา   พระธรรม   และพระภิกษุสงฆวา   เปนสรณะ  ขอพระองคจงทรง  
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จําพวกขาพระพุทธเจาวา   เปนอุบาสกผูมอบชีวิตถึงสรณะ   จําเติมแตวันนี้เปน 
ตนไป  
 
                        เศรษฐีบุตรโสณ - โกฬิวิสะออกบวช 
           [๒]  ครั้งน้ัน      เศรษฐีบุตรโสณโกฬิวิสะไดมีความปริวิตก    ดังน้ี วา 
ดวยวิธีอยางไร  ๆ       เราจึงจะรูทั่วถึงธรรมท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว 
อันบุคคลท่ียังครองเรือนอยู   จะประพฤติพรหมจรรยนี้ใหสมบูรณโดยสวนเดียว 
ใหบริสุทธิ์โดยสวนเดียว   ดุจสังขที่ขัดแลว   ทําไมไดงาย   ไฉนหนอ    เราพึง 
ปลงผมและหนวด   ครองผากาสายะ   ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต   ครั้น 
ประชาชนเหลาน้ันชื่นชมยินดี   ภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแลว  ลุกจากท่ีนั่ง 
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา   ทําประทักษิณหลีกไปแลว   หลังจากประชาชน 
พวกน้ันหลีกไปแลวไมนานนัก   เขาไดเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา    ถวายบังคม 
พระผูมีพระภาคเจาแลวน่ัง   ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง . 
           เศรษฐีบุตรโสณโกฬิวิสะน่ังเฝาอยู   ณ  ที่นัน้แล     ไดกราบทูลคําน้ีแต 
พระผูมีพระภาคเจาวา   พระพุทธเจาขา   ดวยวิธีอยางไร ๆ   ขาพระพุทธเจาจึง 
จะรูทั่วถึงธรรมที่พระองคทรงแสดงแลว     อันบคุคลท่ียังครองเรือนอยูจะประ- 
พฤติพรหมจรรยนี้   ใหบริบูรณโดยสวนเดียว  ใหบริสุทธิ์  โดยสวนเดียว  ดุจสังข 
ที่ขัดแลว   ทาํไมไดงาย   ขาพระพุทธเจาปรารถนาจะปลงผมและหนวดครองผา 
กาสายะออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต      ขอพระองคทรงพระกรุณาโปรดให 
ขาพระพุทธเจาบวชเถิด     พระพุทธเจาขา      เศรษฐีบุตรโสณโกฬิวิสะไดรับ 
บรรพชา    อุปสมบทในพุทธสํานักแลว   ก็แลทานพระโสณะอุปสมบทแลวไม 
นาน  ไดพํานักอยู   ณ ปาสีตวัน  ทานปรารภความเพียรเกินขนาด  เดินจงกรม 
จนเทาท้ัง  ๒  แตก   สถานที่เดินจงกรมเปอนโลหิต  ดุจสถานท่ีฆาโค   ฉะน้ัน  
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           ครั้งน้ัน     ทานพระโสณะไปในท่ีสงัดหลีกเรนอยู    ไดมีความปริวิตก 
แหงจิตเกิดข้ึนอยางนี้วา   บรรดาพระสาวกของพระผูมีพระภาคเจา     ที่ปรารภ 
ความเพียรอยู  เราก็เปนรปูหน่ึง  แตไฉน  จิตของเราจึงยังไมหลุดพนจากอาสวะ 
ทั้งหลาย   เพราะไมถือม่ันเลา  สมบัติในตระกูลของเราก็ยังมีอยู   เราอาจบริโภค 
สมบัติและบําเพ็ญกุศล  ถากระไร   เราพึงสึกเปนคฤหัสถแลว  บริโภคสมบัติและ 
บําเพ็ญกุศล    ครั้งน้ัน   พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบความปริวิตกแหงจิตของ 
ทานดวยพระทัยแลว   จึงทรงอันตรธานท่ีคิชฌกูฏบรรพต   มาปรากฏพระองค 
ณ  ปาสีตวัน   เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลัง   เหยียดแขนท่ีคู  หรือคูแขนท่ีเหยีอด 
ฉะน้ัน   คราวนั้น    พระองคพรอมดวยภิกษุเปนอันมาก    เสด็จเที่ยวจาริกตาม 
เสนาสนะ    ไดเสด็จเขาไปทางสถานท่ีเดินจงกรมของทานพระโสณะ    ไดทอด 
พระเนตรเห็นสถานที่เดินจงกรมเปอนโลหิต  ครัน้แลวจึงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย 
มารับสั่งถามวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    สถานที่เดินจงกรมแหงน้ีของใครหนอ 
เปอนโลหิต  เหมือนสถานที่ฆาโค. 
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา    ทานพระโสณะปรารภความเพียรเกินขนาด 
เดินจงกรมจนเทาท้ัง  ๒  แตก     ถามที่เดินจงกรมแหงน้ีของทานจึงเปอนโลหิต 
ดุจสถานท่ีฆาโค  ฉะนั้น    พระพุทธเจาขา. 
           ลําดับนั้น      พระผูมีพระภาคเจาไดเสด็จเขาไปทางที่อยูของทานพระ 
โสณะ   ครั้นแลวประทับนั่งเหนือพุทธอาสนที่จัดไวถวาย   แมทานพระโสณะก็ 
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา   แลวน่ังเฝาอยู. 
 
                    ต้ังความเพียรสม่ําเสมอเทียบเสียงพิณ 
           พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสถามทานพระโสณะผูนั่งเฝาอยูวา    ดกูอน 
โสณะ   เธอไปในท่ีสงัดหลีกเรนอยู   ไดมีความปริวิตกแหงจิตเกิดข้ึนอยางน้ีวา  
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บรรดาพระสาวกของพระผูมีพระภาคเจาท่ีปรารภความเพียรอยู     เราก็เปนรูป 
หน่ึง  แตไฉน  จิตของเราจึงยังไมหลุดพนจากอาสวะทั้งหลาย   เพราะไมถือม่ัน 
เลา    สมบัติในตระกูลของเราก็ยังมีอยู    เราอาจบริโภคสมบัติและบําเพ็ญกุศล 
ถากระไร    เราพึงสึกเปนคฤหัสถแลวบริโภคสมบัติและบําเพ็ญกุศล  ดังนี้   มิใช 
หรือ ?  
           ทานพระโสณะทูลรับวา  อยางน้ัน     พระพุทธเจาขา. 
           ภ.  ดกูอนโสณะ   เธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน   เมื่อครั้งเธอยัง 
เปนคฤหัสถ   เธอฉลาดในเสียงสายพิณ   มใิชหรือ ? 
           โส.  อยางนั้น    พระพุทธเจาขา. 
           ภ.  ดกูอนโสณะ  เธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  คราวใดสายพิณ 
ของเธอตึงเกินไป   คราวนั้นพิณของเธอมีเสียงหรือใชการไดบางไหม    ? 
           โส.  หาเปนเชนนั้นไม  พระพุทธเจาขา. 
           ภ.    ดูกอนโสณะ    เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน    คราวใดสาย 
พิณของเธอหยอนเกินไป   คราวนั้นพิณของเธอมีเสียงหรือใชการไดบางไหม ? 
           โส.  หาเปนเชนนั้นไม  พระพุทธเจาขา. 
           ภ     ดูกอนโสณะ  เธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  คราวใดสายพิณ 
ของเธอไมตึงนัก  ไมหยอนนัก  ต้ังอยูในคุณภาพสม่ําเสมอ  คราวนั้น   พิณของ 
เธอมีเสียงหรือใชการไดบางไหม ? 
           โส.  เปนอยางนั้น   พระพุทธเจาขา. 
           ภ.   ดกูอนโสณะ   เหมือนกันนั่นแล   ความเพียรที่ปรารภเกินไปนัก 
ยอมเปนไปเพ่ือความฟุงซาน    ความเพียรที่ยอหยอนนัก    ก็เปนไปเพ่ือเกียจ- 
ครานเพราะเหตุนั้นแล  เธอจงต้ังความเพียรแตพอเหมาะจงทราบขอท่ีอินทรีย 
ทั้งหลายเสมอกัน   และจงถือนิมิตในความสมํ่าเสมอน้ัน.  
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           ทานพระโสณะทูลรับสนองพระพุทธพจนวา   จะปฏิบัติตามพระพุทธ- 
โอวาทอยางน้ัน  พระพุทธเจาขา  ครั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงสั่งสอนทานพระ- 
โสณะดวยพระโอวาทขอนี้แลว ทรงอันตรธานท่ีปาสีตวันตอหนาทานพระโสณะ. 
แลวมาปรากฏพระองค  ณ  คิชฌกฏูบรรพต  เปรยีบเหมือนบุรุษมีกําลัง  เหยียด 
แขนท่ีคูหรือคูแขนท่ีเหยียด   ฉะน้ัน.  
 
                             พระโสณะสําเร็จพระอรหัตผล 
           ครั้นกาลตอมา   ทานพระโสณะไดต้ังความเพียรแตพอเหมาะ   ทราบ 
ขอท่ีอินทรียทั้งหลายเสมอกัน   และไดถือนิมิตในความสมํ่าเสมอ   ครั้นแลวได 
หลีกออกอยูแตผูเดียว   ไมประมาท    มีเพียร    มีตนสงไป   ไมนานเทาไรนัก 
ไดทําใหแจงซึ่งคุณพิเศษอันยอดเยี่ยม  เปนที่สุดพรหมจรรย  ทีกุ่ลบุตรทั้งหลาย 
ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองประสงค   ดวยปญญาอันยิ่งดวยตน 
เอง  ในปจจุบันนี้แหละ  เขาถึงอยูแลว  ไดรูชัดแลววา  ชาติสิ้นแลว   พรหมจรรย 
เราไดอยูจบแลว    กิจท่ีควรทําไดทําเสร็จแลว   กจิอ่ืนอีกเพ่ือความเปนอยางนี้มิ 
ไดมี   ก็แลบรรดาพระอรหันตทั้งหลาย    ทานพระโสณะไดเปนพระอรหันตรูป 
หน่ึงแลว. 
 
                            พรรณนาคุณของพระขีณาสพ 
           [๓]  ครั้งน้ัน   ทานพระโสณะบรรลุพระอรหัตแลว   ไดคิดวา   ถา 
กระไรเราพึงพยากรณอรหัตผลในสํานักพระผูมีพระภาคเจา     แลวจึงเขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคเจาถวายบังคมน่ังเฝาอยู    ครั้นแลวไดกราบทูลคําน้ีแดพระผูมี- 
พระภาคเจา   วาดังน้ี:-  
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           พระพุทธเจาขา    ภิกษุใด   เปนพระอรหันตมีอาสวะส้ินแลว    อยูจบ 
พรหมจรรยแลว   มีกิจท่ีควรทําไดทําเสร็จแลว   ปลงภาระลงแลว    มีประโยชน 
ของคนไดถึงแลวโดยลําดับ     มีกิเลสเครื่องประกอบสัตวไวในภพหมดส้ินแลว 
หลุดพนแลวเพราะรูชอบ   ภิกษุนั้นยอมนอมใจ  ไปสูเหตุ  ๖  สถาน  คือ:-  
           ๑.  นอมใจไปสูบรรพชา. 
           ๒. นอมใจไปสูความเงียบสงัด. 
           ๓.  นอมใจไปสูความไมเบียดเบียน. 
           ๔.  นอมใจไปสูความสิ้นอุปาทาน. 
           ๕.  นอมใจไปสูความสิ้นตัณหา   และ. 
           ๖.   นอมใจไปสูความไมหลงใหล. 
           พระพุทธเจาขา  ก็บางทีจะมีบางทานในพระธรรมวินัยนี้สําคัญเห็นเชน 
นี้วา     ทานผูนี้อาศัยคุณแตเพียงศรัทธาอยางเดียวเปนแน     จึงนอมใจไปสู 
บรรพชา   ดงัน้ีพระพุทธเจาขา   ก็ขอน้ีไมพึงเห็นอยางนั้นเลย   ภิกษุขีณาสพผู 
อยูจบพรหมจรรยแลว    มีกิจท่ีควรทําไดทําเสร็จแลว   ไมเห็นวาตนยังมีกิจท่ีจํา 
จะตองทํา   หรือจะตองกลับสะสมทํากิจท่ีไดทําแลว   จึงนอมใจสูบรรพชา  โดย 
ที่ตนปราศจากราคะ   เพราะสิ้นราคะ,   จึงนอมใจไปสูบรรพชา   โดยท่ีตนปราศ 
จากโทสะ   เพราะสิ้นโทสะ,   จึงนอมใจไปสูบรรพชา  โดยทีต่นปราศจากโมหะ 
เพราะสิ้นโมหะ. 
           พระพุทธเจาขา   ก็บางทีจะมีบางทานในพระธรรมวินัย    สําคัญเห็น 
เชนนี้วา   ทานผูนี้ปรารถนาลาภสักการะและความสรรเสริญเปนแน   จึงนอมใจ 
ไปในความเงียบสงัด   ดงัน้ี  พระพุทธเจาขา   ขอน้ีก็ไมพึงเห็นอยางนั้นเลย   ภิกษุ- 
ขีณาสพผูอยูจบพรหมจรรยแลว   มีกจิท่ีควรทําไดทําเสร็จแลว  ไมเห็นวาตนยัง 
มีกิจท่ีจําจะตองทํา   หรือจะตองกลับสะสมทํากิจที่ไดทําแลว   จึงนอมใจไปสูความ 
เงียบสงัด      โดยที่ตนปราศจากราคะ     เพราะสิ้นราคะ,    จึงนอมใจไปสูความ 
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เงียบสงัด  โดยที่ตนปราศจากโทสะ     เพราะสิ้นโทสะ,     จึงนอมใจไปสูความ 
เงียบสงัด   โดยท่ีตนปราศจากโมหะ   เพราะสิ้นโมหะ.  
           พระพุทธเจาขา   ก็บางทีจะมีบางทานในพระธรรมวินัย     สําคัญเห็น 
เชนนี้ วา  ทานผูนี้เชื่อถือสีลัพพตปรามาส  โดยความเปนแกนสารเปนแน   จึง 
นอมใจไปสูความไมเบียดเบียน  ดังน้ี  พระพุทธเจาขา   ขอน้ีก็ไมพึงเห็นอยาง 
นั้นเลย    ภิกษุขีณาสพผูอยูจบพรหมจรรยแลว     มกีิจทําควรทําไดทําเสร็จแลว 
ไมเห็นวาตนยังมีกิจท่ีจําจะตองทํา   หรือจะตองกลับสะสมทํากิจท่ีไดทําแลว   จึง 
นอมใจไปสูความไมเบียดเบียน  โดยที่ตนปราศจากราคะ  เพราะสนราคะ,  จึง 
นอมใจไปสูความไมเบียดเบียน     โดยท่ีตนปราศจากโทสะ     เพราะสิ้นโทสะ, 
จึงนอมใจไปสูความไมเบียดเบียน  โดยท่ีตนปราศจากโมหะ  เพราะสิ้นโมหะ. 
           ...จึงนอมใจไปสูความส้ินอุปาทาน   โดยที่ตนปราศจากราคะ   เพราะ 
สิ้นราคะ,   จึงนอมใจไปสูความส้ินอุปาทาน   โดยท่ีตนปราศจากโทสะ   เพราะ 
สิ้นโทสะ,   จึงนอมใจไปสูความส้ินอุปาทาน   โดยท่ีตนปราศจากโมหะ   เพราะ 
สิ้นโมหะ. 
           ...จึงนอมใจไปสูควานส้ินตัณหา   โดยที่ตนปราศจากราคะ   เพราะ 
สิ้นราคะ,    จึงนอมใจไปสูความส้ินตัณหา   โดยทีต่นปราศจากโทสะ  เพราะสิ้น 
โทสะ  จึงนอมใจไปสูความสิ้นตัณหา  โดยที่ตนปราศจากโมหะ   เพราะสิ้นโมหะ, 
           ...จึงนอมใจไปสูความไมหลงใหล   โดยทีต่นปราศจากราคะ   เพราะ 
สิ้นราคะ,   จึงนอมใจไปสูความไมหลงใหล   โดยท่ีตนปราศจากโทสะ  เพราะสิ้น 
โทสะ,   จึงนอมใจไปสูความไมหลงใหล   โดยที่ตนปราศจากโมหะ   เพราะสิ้น 
โมหะ. 
           พระพุทธเจาขา     แมหากรูปารมณที่หยาบซ่ึงจะพึงทราบชัดดวยจักษุ 
ผานมาสูคลองจักษุ  ของภิกษุผูมีจิตหลุดพนแลวโดยชอบอยางนี้   ก็ไมครอบงํา 
จิตของภิกษุนั้นไดเลย    จิตของภิกษุนั้นอันอารมณไมทําใหเจือติดอยูได   เปน  
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ธรรมชาติต้ังม่ันไมหว่ันไหว   และภิกษุนั้นยอมพิจารณาเห็นความเกิดและความ 
ดับของจิตน้ัน.  
           แมหากสัททารมณที่หยาบ  ซึ่งจะพึงทราบชัดดวยโสต . . . 
           แมหากคันธารมณที่หยาบ  ซึ่งจะพึงทราบชัดดวยฆานะ . . . 
           แมหากรสารมณที่หยาบ  ซึ่งจะพึงทราบชัดดวยชิวหา. . . 
           แมหากโผฏฐัพพารมณที่หยาบ  ซึ่งจะพึงทราบชัดดวยกาย . . . 
           แมหากธรรมารมณที่หยาบ  ซึ่งจะพึงทราบชัดดวยมโน  ผานมาสูคลอง 
ใจของภิกษุผูมีจิตหลุดพนแลวโดยชอบอยางนี้   กไ็มครอบงําจิตของภิกษุนั้นได 
เลย   จิตของภิกษุนั้นอันอารมณไมทําใหเจือติดอยูได   เปนธรรมชาติดังม่ันไม 
หว่ันไหวและภิกษุนั้นยอมพิจารณาเห็นความเกิดและความคับของจิตน้ัน. 
           พระพุทธเจาขา   ภูเขาลวนแลวดวยศิลา   ไมมีชอง   ไมมีโพรง   เปน 
แตงทึบอันเดียวกัน   แมหากฝนเจือลมอยางแรง   พัดมาแตทิศตะวันออก   ก็ยัง 
ภูเขานั้นใหหว่ันไหวสะเทือนสะทานไมไดเลย. 
           แมหากฝนเจือลมอยางแรง   พัดมาแตทิศตะวันตก . . . 
           แมหากฝนเจือลมอยางแรง   พัดมาแตทิศเหนือ . . . 
           แมหากฝนเจือลมอยางแรง   พัดมาแตทิศใต  ก็ยังภูเขานั้นใหหว่ันไหว 
สะเทือนสะทานไมไดเลย   แมฉันใด. 
           พระพุทธเจาขา     แมหากรูปารมณที่หยาบซ่ึงจะพึงทราบชัดดวยจักษุ 
ผานมาสูคลองจักษุ    ของภิกษุผูมีจิตหลุดพน แลวโดยชอบอยางน้ี    ก็ยอมไม 
ครอบงําจิตของภิกษุนั้นไดเลย   จิตของภิกษุนั้นอันอารมณไมทําใหเจือติดอยูได 
เปนธรรมชาติต้ังม่ันไมหวั่นไหว    และภิกษุนั้นยอมพิจารณาเห็นความเกิดและ 
ความดับของจิตน้ัน. 
           แมหากสัททารมณที่หยาบ  ซึ่งจะพึงทราบชัดดวยโสต. . . 
           แมหากคันธารมณที่หยาบ   ซึ่งจะพึงทราบชัดดวยฆานะ . . .  
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           แมหากรสารมณที่หยาบ   ซึ่งจะพึงทราบชัดดวยชิวหา . . . 
           แมหากโผฏฐัพพารมณที่หยาบ   ซึ่งจะพึงทราบชัดดวยกาย . . . 
           แมหากธรรมารมณที่หยาบ  ซึ่งจะพึงทราบชัดดวยมโน  ผานมาสูคลอง 
ใจของภิกษุผูมีจิตหลุดพนักแลวโดยชอบอยางนี้    กไ็มครอบงําจิตของภิกษุนั้นได 
เลย   จิตของภิกษุนั้นอันอารมณไมทําใหเจือติดอยูได   เปนธรรมชาติต้ังม่ันไม 
หว่ันไหว  และภิกษุนั้นยอมพิจารณาเห็นความเกิดและความดับของจิตน้ัน   ฉัน 
นั้นเหมือนกันแล.  
 

                                            นิคมคาถา 
                                   [๔]  ภิกษุผูนอมไปสูบรรพชา  ๑   ผู 
                       นอมไปสูความเงียบสงัดแหงใจ  ๑  ผูนอมไป 
                       สูความไมเบียดเบียน ๑  ผูนอมไปสูความสิ้น 
                       อุปาทาน    ผูนอมไปสูความสิ้นตัณหา  ๑  ผู 
                       นอมไปสูความไมหลงใหลแหงใจ    ยอมม ี
                       จิตหลุดพนโดยชอบ    เพราะเห็นความเกิด 
                       และความดับแหงอายตนะ ภิกษุมจีิตหลุดพน 
                       แลวโดยชอบ    มีจิตสงบนั้น     ไมตองกลับ 
                       สะสมทํากจิท่ีไดทําแลว   กิจท่ีจําจะตองทําก็ 
                       ไมม ี เปรียบเหมือนภูเขาท่ีลวนแลวดวยศิลา 
                       เปนแทงทึบ   อันเดียวกัน   ยอมไมสะเทือน 
                       ดวยลม  ฉนัใด  รูป  เสยีง  กลิ่น  รส   ผัสสะ 
                       และธรรมารมณ   ทั้งท่ีนาปรารถนา  และไม 
                       นาปรารถนาท้ังส้ิน    ยอมทําทานผูคงท่ีให 
                       หว่ันไหวไมได  ฉันนั้น    จิตของทานต้ังมั่น 



                       หลุดพนแลว     ทานยอมพิจารณาเห็นคาวาม 
                       เกิด  และความดับของจิตน้ันดวย.  
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                                     ทรงอนุญาตรองเทา  
           [๕]  ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจา   รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา  ดวย 
วิธีอยางนี้แล   ภิกษุทั้งหลาย   ที่พวกกลุบุตรพยากรณอรหัตกลาวแตเนื้อความ 
และไมนอมเขาไปหาตน    ก็แตวาโมฆบุรุษบางจําพวกในธรรมวินัยนี้พยากรณ 
อรหัต   ทําทีเหมือนเปนของสนุก   ภายหลังตองทุกขเดือดรอน  ดังนี้   ตอแต 
นั้นพระองครับสั่งกะทานพระโสณะวา   ดูกอนโสณะ  เธอเปนสุขุมาลชาติ   เรา 
อนุญาตตรองเทาชั้นเดียวแกเธอ. 
           ทานพระโสณะกราบทูลวา    ขาพระพุทธเจาละเงินประมาณ  ๘๐  เลม 
เกวียน  และละกองพลกอปรดวยชาง  ๗  เชือก  ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต 
แลว     จักมีผูกลาวแกพระพุทธเจาวา     โสณโกฬวิิสะละเงินประมาณ  ๘๐  เลม 
เกวียน   และละกองพลกอปรดวยชาง  ๗  เชือก  ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต 
แลว  เดี๋ยวน้ียังของอยูในเรื่องรองเทาชั้นเดียว  ถาพระผูมีพระภาคเจาจักไดทรง 
อนุญาตแกพระภิกษุสงฆ    แมขาพระพุทธเจาจักใชสอย    ถาจักไมทรงอนุญาต 
แกพระภิกษุสงฆ   แมขาพระพุทธเจาก็จักไมใชสอย   พระพุทธเจาขา. 
           ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถา    ในเพราะเหตุเปน 
เคามูลนั้น   ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น  แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย    เราอนุญาตรองเทาชั้นเดียว   ภิกษุไมพึงสวมรองเทา  ๒  ชั้น  ไมพึง 
สวมรองเทา  ๓  ชั้น  ไมพึงสวมรองเทาหลายชั้น   รูปใดสวม  ตอองอาบัติทุกกฏ 
 
                     พระพุทธบญัญัติหามสวมรองเทาสีตาง ๆ 
           [๖]  กโ็ดยสมัยนั้นแล   พระฉัพพัคคียสวมรองเทาสีเขียวลวน. . สวม 
รองเทาสีเหลืองลวน . .  . สวมรองเทาสีแดงลวน . . . สวมรองเทาสีบานเย็นลวน 
. .  สวมรองเทาสีดําลวน. . . สวมรองเทาสีแสดลวน . . .สวมรองเทาสีชมพูลวน  
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ชาวบานพากันเพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา   เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม 
ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้น  แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ   ทรงบัญญัติหามวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุไมพึงสวมรองเทาสีเขียวลวน    ไมพึงสวมรองเทาสี 
เหลืองลวน    ไมพึงสวมรองเทาสีแดงลวน    ไมพึงสวมรองเทาสีบานเย็นลวน 
ไมพึงสวนรองเทาสีดําลวน    ไมพึงสวมรองเทาสีแสดลวน    ไมพึงสวมรองเทา 
สีชมพูลวน  รูปใดสวน   ตองอาบัติทุกกฏ.  
 
               พระพุทธบัญญัติหามสวมรองเทามีหูไมสมควร 
           สมัยตอมา  พระฉัพพัคดียสวมรองเทามีหูสีเขียว . . . สวมรองเทามีหูสี 
เหลือง . .  . สวมรองเทามีหูสีแดง . . .  สวมรองเทามีหูสีบานเย็น . . . สวมรองเทา 
มีหูสีดํา . . . สวมรองเทามีหูสีแสด . . .สวมรองเทามีหูสีชมพู      ชาวบานพากัน 
เพงโทษ  ติเตียน โพนทะนาวา เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม  ภิกษุทั้งหลาย 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ทรงบัญญัติหามวา    ดกูอนภิกษุ  
ทั้งหลาย  ภิกษุไมพึงสวมรองเทามีหูสีเขียว  ไมพึงสวมรองเทามีหูสีเหลือง  ไม 
พึงสวมรองเทามีหูสีแดง   ไมพึงสวมรองเทามีหูสีบานเย็น   ไมพึงสวมรองเทามี 
หูสีดํา  ไมพึงสวมรองเทามีหูสีแสด   ไมพึงสวมรองเทามีหูสีชมพู    รูปใดสวม 
ตองอาบัติทุกกฏ.  
 
               พระพุทธบัญญัติทรงหามสวมรองเทาบางชนิด 
           สมัยตอมา  พระฉัพพัคคียสวมรองเทาติดแผนหนังหุมสน. . . สวมรอง 
เทาหุมแขง . . .สวมรองเทาปกหลังเทา . . . สวมรองเทายัดนุน. . . สวมรองเทามี 
หูลายคลายขนปกนกกระทํา. . .สวมรองเทาท่ีทําหูงอนมีสัณฐานดุจเขาเกาะ. . .  
สวมรองเทาที่ทําหูงอนมีสัณฐานดุจเขาแพะ . . . สวมรองเทาที่ทําประกอบหูงอน  



พระวนิัยปฎก มหาวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 15 

ดุจหางแมลงปอง . . . สวมรองเทาท่ีเย็บดวยขนปกนกยูง . . . สวมรองเทาอัน 
วิจิตร   คนทัง้หลายเพงโทษ   ติเตียน   โพนทะนาวา   เหมือนพวกคฤหัสถผู  
บริโภคกาม     ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ทรง 
บัญญัติหามวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุไมพึงสวมรองเทาติดแผนหนังหุนสน 
ไมพึงสวนรองเทาหุมแขงไมพึงสวมรองเทาปกหลังเทา ไมพึงสวมรองเทายัดนุน 
ไมพึงสวมรองเทามีหูลายคลายขนปกนกกระทํา   ไมพึงสวมรองเทาท่ีทําหูงอนมี 
สัณฐานดุจเขาแกะ   ไมพึงสวมรองเทาท่ีทําหูงอนมีสัณฐานดุจเขาแพะ    ไมพึง 
สวมรองเทาที่ทําประกอบหูงอนดุจหางแมลงปอง    ไมพึงสวมรองเทาท่ีเย็บดวย 
ขนปกนกยูง  ไมพึงสวมรองเทาอันวิจิตร  รูปใดสวม    ตองอาบัติทุกกฏ. 
 
             พระพุทธบัญญัติทรงหามสวนรองเทาขลิบหนัง 
           สมัยตอมา     พระฉัพพัคคียสวมรองเทาขลิบดวยหนังราชสีห. . .สวม 
รองเทาขลิบดวยหนังเสือโครง . . . สวมรองเทาขลิบดวยหนังเสือเหลือง . . . สวม 
รองเทาขลิบดวยหนังชะมด . . . สวมรองเทาขลิบดวยหนังนาก. . . สวมรองเทา 
ขลิบดวยหนังแมว . . . สวมรองเทาขลิบดวยหนังคาง . . . สวมรองเทาขลิบดวย 
หนังนกเคา  คนทั้งหลายเพงโทษ  ติเตียน โพนทะนาวา   เหมือนพวกคฤหัสถผู 
บริโภคกาม    ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ทรง 
บัญญัติหามวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลายภิกษุไมพึงสวมรองเทาขลิบดวยหนังราชสีห 
ไมพึงสวมรองเทาขลิบดวยหนังเสือโครง     ไมพึงสวมรองเทาขลิบดวยหนังเสือ 
เหลือง  ไมพึงสวมรองเทาขลิบดวยหนังชะมด   ไมพึงสวมรองเทาขลิบดวยหนัง 
นาก   ไมพึงสวมรองเทาขลิบดวยหนังแมว  ไมพึงสวมรองเทาขลิบดวยหนังคาง 
ไมพึงสวมรองเทาขลิบดวยหนังนกเคา   รูปใดสวม   ตองอาบัติทุกกฏ.  
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                     ทรงอนุญาตรองเทาหลายชั้นที่ใชแลว 
           [๗]   ครั้งน้ัน     เวลาเชา      พระผูมีพระภาคเจาทรงอันตรวาสกแลว 
ทรงถือบาตรจีวร เสด็จพระพุทธดําเนินเขาไปบิณฑบาตในพระนครราชคฤห มี 
ภิกษุรูปหน่ึงเปนปจฉาสมณะ    แตภิกษุรูปนั้นเดินเขยกตามพระผูมีพระภาคเจา 
ไปเบื้องพระปฤษฎางค    อุบายสกคนหน่ึงสวมรองเทาหลายชั้น    ไดเห็นพระผูมี 
พระภาคเจากําลังเสด็จพระพุทธดําเนินมาแตไกลเทียว   ครั้นแลวจึงถอดรองเทา 
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา  ถวายบังคมแลวเขาไปหาภิกษุรูปนั้น   อภิวาทแลว 
จึงไดถามวา   เพราะอะไร   พระผูเปนเจาจึงเดินเขยก   ขอรับ. 
           ภิกษุรปูนั้นตอบวา   เพราะเทาทั้งสองของอาตมาแตก 
           อ.  นมินตพระผูเปนเจารับรองเทา   ขอรับ.  
           ภิ.   อยาเลย   ทาน   พระผูมีพระภาคเจาทรงหามรองเทาหลายชั้น. 
           พระผูมีพระภาคเจารับสั่งวา   เธอรับรองเทาน้ันได   ภิกษุ. 
           ครั้งน้ัน    พระผูมพีระภาคเจาทรงทําธรรมมีกถา    ในเพราะเหตุเปน 
เคามูลนั้น    ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น  แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   เราอนุญาตรองเทาหลายชั้นที่ใชแลว   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   รองเทา 
หลายชั้นที่ใหม   ภิกษุไมพึงสวม  รูปใดสวม   ตองอาบัติทุกกฏ. 
 
                             หามสวมรองเทาในท่ีบางแหง 
           [๘]   ก็โดยสมัยนัน้แล      พระผูมีพระภาคเจามิไดทรงฉลองพระบาท 
เสด็จพระพุทธดําเนินอยูในที่แจง  ภิกษุผูเถระทั้งหลายทราบวา  พระศาสดามิได 
ทรงฉลองพระบาทเสด็จพระพุทธดําเนินอยู  ดังนี้    จึงเดินไมสวมรองเทา   เมื่อ 
พระศาสดาเสด็จพระพุทธดําเนินมิไดทรงฉลองพระบาทแมเม่ือภิกษุผูเถระ  
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ทั้งหลายเดินก็ไมสวมรองเทา  แตพระฉัพพัคคียเดินสวมรองเทา  บรรดาภกิษุที่ 
เปนผูมักนอย. . . เพงโทษ  ติเตียน   โพนทะนาวา    เมื่อพระศาสดาเสด็จพระ- 
พุทธดําเนินมิไดทรงฉลองพระบาท แมเม่ือภิกษุผูเถระทั้งหลายเดินก็ไมสวมรอง 
เทา     ไฉนพระฉัพพัคคียจึงไดเดินสวมรองเทาเลา     แลวกราบทูลเรื่องนั้นแด 
พระผูมีพระภาคเจา.  
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ขาววาเมื่อเราผูศาสดาเดินมิไดสวมรองเทา   แมเมื่อภิกษุผูเถระทั้งหลายเดินก็ไม 
สวมรองเทา  แตพระฉัพพัคคียเดินสวมรองเทา   จริงหรือ ? 
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   จรงิ   พระพุทธเจาขา. 
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียน    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เมื่อเรา 
ผูศาสดาเดินมิไดสวมรองเทา      แมเม่ือภิกษุผูเถระทั้งหลายเดินก็ไมสวมรองเทา 
แตไฉนโมฆบุรุษเหลาน้ันจึงไดเดินสวมรองเทาเลา   อันคฤหัสถชื่อเหลาน้ีนุงหม 
ผาขาวยังมีความเคารพ   มีความยําเกรง   มีความประพฤติเสมอภาค   ในอาจารย 
ทั้งหลาย    เพราะเหตุแหงศิลปะซึ่งเปนเครื่องเลี้ยงชีพอยู     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
พึงงามในธรรมวินัยนี้เปนแน     ถาพวกเธอบวชในธรรมวินัยอันเรากลาวดีแลว 
อยางนี้    จะพึงมีดวามเคารพ   มีความยําเกรง  มีความประพฤติเสมอภาค   อยูใน   
อาจารย   ในภิกษุปูนอาจารย  ในอุปชฌายะ ในภิกษุปูนอุปชฌายะ  การกระทํา 
ของเหลาโมฆบุรุษน้ัน  ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส. . . 
ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เม่ือ 
อาจารย   ภิกษุปูนอาจารย   อุปชฌายะ  ภิกษุปูนอุปชฌายะ   เดนิมิไดสวมรอง 
เทา   ภิกษุไมพึงเดินสวมรองเทา    รปูใดเดินสวมรองเทา    ตองอาบัติทุกกฏ. 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุไมพึงสวมรองเทาภายในอาราม    รปูใดสวม    ตอง 
อาบัติทุกกฏ. 
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                            ภิกษุอาพาธเปนหนอท่ีเทา  
           [๙]  กโ็ดยสมัยนั้นแล     ภิกษุรปูหน่ึงอาพาธเปนหนอที่เทา     ภิกษุ  
ทั้งหลายพยุงภิกษุรูปนั้นใหถายอุจจาระบาง  ใหถายปสสาวะบาง  พระผูมีพระภาค 
เจาเสด็จเที่ยวจาริกตานเสนาสนะ  ไดทอดพระเนตรเห็นพวกภิกษุกําลังพยุงภิกษุ 
รูปนั้นใหถายอุจจาระบาง  ใหถายปสสาวะบาง   จึงเสด็จเขาไปใกลภิกษุพวกน้ัน 
แลวไดตรัสถามวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุรปูนี้อาพาธเปนอะไร   ภิกษุ 
ทั้งหลายกราบทูลวา  ทานรูปนี้อาพาธเปนหนอที่เทา   พวกขาพระพุทธเจาตอง 
พยุงทานรูปน้ีใหถายอุจจาระบาง   ใหถายปสสาวะบาง   พระพุทธเจาขา. 
 
                   พระพุทธานุญาตใหสวมรองเทาเปนพิเศษ 
           [ ๑๐]  ลําดับนั้น  พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถา  ในเพราะเหตุ 
เคามูลนั้น     ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น    แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา    ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหภิกษุผูมีเทาชอกช้ํา   หรือมีเทาแตก   หรืออาพาธ 
มีหนอที่เทา   สวมรองเทาได. 
           สมัยตอมา  ภิกษุทั้งหลายมีเทามิไดลาง  ข้ึนเตียงบางข้ึนต่ังบาง  ทั้งจีวร 
ทั้งเสนาสนะ ยอมเสียหาย   พวกภิกษุจึงกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ 
ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตใหสวมรอง 
เทาในขณะท่ีคิดวาประเดี่ยวจักข้ึนเตียง  หรือข้ึนต่ัง. 
           สมัยตอมา  เวลากลางคืน  ภิกษุทั้งหลายเดินไปสูโรงอุโบสถก็ด ี  สูที่  
ประชุมก็ดี   ยอมเหยียบตอบบาง  หนามบาง  ในที่มืด   เทาท้ังสองไดรับบาดเจ็บ 
ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.  
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           พระผูมีพระภาคเจาตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา      ดูกอนภิกษุทั้ง  
หลาย   ภายในอาราม   เราอนุญาตใหสวมรองเทา     และใชคบเพลิง    ประทีป 
ไมเทาได.  
 
                       พระพุทธบัญญัติหามสวมเขียงเทาไม 
           ครั้นตอมา   ถึงเวลาปจจุสมัยแหงราตรี      พระฉัพพัคคียลุกข้ึนสวม 
เขียงเทาท่ีทําดวยไม   แลวเดินอยูกลางแจง   มีเสียงขฏะขฏะ   ดังอึกทึก    กลาว 
ดิรัจฉานกถามีเรื่องตาง ๆ  คือ  พูดเรื่องพระราชา  เรือ่งโจร   เรื่องมหาอํามาตย 
เรื่องขุนพล   เรื่องภัย   เรือ่งรบ     เรื่องขาว   เรื่องน้ํา    เรื่องผา     เรื่องที่นอน 
เรื่องดอกไม   เรื่องของหอม    เรื่องญาติ     เรื่องยาน     เรื่องบาน     เรื่องนิคม 
เรื่องนคร   เรื่องชนบท   เรื่องสตรี   เรือ่งบุรุษ   เรื่องคนกลาหาญ   เรื่องตรอก 
เรื่องทานํ้า   เรื่องคนท่ีลวงลับไปแลว   เรื่องเปดเตล็ด     เรื่องโลก     เรื่องทะเล 
เรื่องความเจริญและความเสื่อมดวยประการนั้น  ๆ  เหยียบแมลงตายเสียบาง   ยัง 
ภิกษุทั้งหลายใหเคลื่อนจากสมาธิบาง    บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย. . ตางก็เพง 
โทษติเตียน  โพนทะนาวา  ไฉนพระฉัพพัคคีย  เมื่อเวลาปจจุสมัยแหงราตรี 
ไดลุกข้ึนสวมเขียงเทาท่ีทําดวยไมแลวเดินอยูกลางแจง  มีเสียงขฏะขฎะ ดังอึกทึก 
กลาวดิรัจฉานกถา  มีเรื่องตาง ๆ  คือพูดเรื่องพระราชา   เรื่องโจร. . .  เรื่องความ 
เจริญและความเสื่อมดวยประการนั้น  ๆ  เหยียบแมลงตายเสียบาง  ยังภิกษุทั้งหลาย 
ใหเคลื่อนจากสมาธิ    แลวจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. 
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ขาววาภิกษุฉัพพัคคีย   เมื่อปจจุสมัยแหงราตรี  ไดลุกข้ึนสวมเขียงเทาท่ีทําดวย 
ไม   แลว เดนิอยูกลางแจง  มีเสียงขฏะขฏะ  ดังอึกทึก   กลาวดริัจฉานกถามีเรื่อง  
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ตาง ๆ คือพูดเรื่องพระราชา  เรื่องโจร. . .  เรื่องความเจริญและความเสื่อมดวย 
ประการนั้น  ๆ  เหยียบแมลงตายเสียบาง      ยังภิกษุทั้งหลายใหเคลื่อนจากสมาธิ 
บาง   จริงหรือ ?  
           ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา. 
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา . . . ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถา 
รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เขียงเทาท่ีทําดวยไม    อันภิกษุ 
ไมพึงสวม  รูปใดสวม  ตองอาบัติทุกกฏ. 
 
                  พระพุทธบัญญัติหามสวมเขียงเทาใบตาล 
           [๑๑]  ครั้งน้ัน  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู    ณ  พระนครราชคฤห 
ตามพระพุทธาภิรมย  แลวเสด็จพระพุทธดําเนินไปสูจาริกทางพระนครพาราณสี 
เสด็จพระพุทธดําเนินสูจาริกโดยลําดับ  ถึงพระนครพาราณสี   ทราบวา   พระ- 
องคประทับอยูในปาอิสิปตนะมฤคทายวัน  เขตพระนครพาราณสีนั้น. 
           ก็โดยสมัยนั้นแล   พระฉัพพัคคียคิดวา     พระผูมีพระภาคเจาทรงหาม 
เขียงเทาไม   จึงใหตัดตนตาลเล็ก  ๆ  แลวเอาใบตาลมาทําเขียงเทาสวม   ตนตาล 
เล็ก ๆ นั้นถกูตัดแลวยอมเหี่ยวแหง  ชาวบานจึงเพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา 
ไฉน    พระสมณะเชื้อสายศากยบุตร  จึงไดใหตัดตนตาลเล็ก ๆ    แลวเอาใบตาล 
มาทําเขียงเทาสวมเลา  ตนตาลเล็ก  ๆ  ถูกตัดแลว ยอมเหี่ยวแหง   พระสมณะเชื้อ 
สายศากยบุตรเบียดเบียนอินทรียอยางหน่ึงซึ่งมีชีวะ        ภิกษุทั้งหลายไดยิน 
ชาวบานเหลาน้ัน   เพงโทษ   ติเตียน   โพนทะนาอยู     จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด 
พระผูมีพระภาคเจา.  
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           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ขาววาภิกษุฉัพพัคคียสั่งใหตัดตนตาลเล็ก  ๆ   แลวเอาใบตาลมาทําเขียงเทาสวม 
ตนตาลเล็ก ๆ นั้นถูกตัดแลว   ยอมเหี่ยวแหง   จริงหรือ ?   
           ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา.  
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาจึงทรงติเตียนวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลายไฉน 
โมฆบุรุษเหลาน้ันจึงไดใหตัดตนตาลเล็ก ๆ    แลวเอาใบตาลทําเขียงเทาสวมเลา 
ตนตาลเล็ก ๆ  นั้นถูกตัดแลว     ยอมเหี่ยวแหง   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     เพราะ 
ชาวบานมีความสําคัญในตนไมวามีชีวะ   การกระทําของเหลาโมฆบุรุษน้ัน   ไม 
เปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส. . .ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถา 
รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เขียงเทาสานดวยใบตาล   อัน 
ภิกษุไมพึงสวม  รูปใดสวม  ตองอาบัติทุกกฏ. 
 
                    พระพุทธบัญญัติหามสวมเขียงเทาไมไผ 
           สมัยตอมา     พระฉัพพัคคียคิดวา    พระผูมีพระภาคเจาทรงหามเขียง 
เทาสานดวยใบตาล     จึงไดใหตัดตนไมไผเล็ก ๆ  แลว เอาใบไผมาทําเขียงเทา 
สวม    ไมไผเล็ก  ๆ  นั้น    ถูกตัดแลว    ยอมเหี่ยวแหง    ชาวบานจึงเพงโทษ 
ติเตียน  โพนทะนาวา   ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรจึงไดใหจัดไมไผ 
เล็ก  ๆ แลวเอาใบไผมาทําเขียงเทาสวมเลา     ไมไผเล็ก  ๆ   นัน้ถูกตัดแลวยอม 
เห่ียวแหง      พระสมถะเชื้อสายศากยบุตรยอมเบียดเบียนอินทรียอยางหน่ึงซึ่งมี 
ชีวะ   ภิกษุทัง้หลายไดยินชาวบานเหลาน้ัน    เพงโทษ    ติเตียน    โพนทะนา 
อยู   จึงกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา.  
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           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา. . .ครั้น แลวรับ สั่งกะ 
ภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลายเขียงเทาสานดวยใบไผ   อันภิกษุไมพึง 
สวม  รูปใดสวน  ตองอาบัติทุกกฏ.  
 
               พระพุทธบัญญัติหามสวมเขยีงเทาตางชนิด 
           [๑๒]  ครั้งน้ัน    พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในพระนครพาราณสี 
ตามพระพุทธาภิรมย   แลวเสด็จพระพุทธดําเนินจาริกทางนครภัททิยะ     เสด็จ 
พระพุทธดําเนินจาริกโดยลําดับถึงพระนครภัททิยะ  ทราบวา  พระองคประทับ 
อยูในปาชาติยาวัน เขตพระนครภัททิยะน้ัน. 
           ก็โดยสมัยนั้นแล   พวกภิกษุชาวพระนครภัททิยะ    ต้ังหนาพากเพียร 
ตกแตงเขียงเทาหลากหลายอยู    คือ   ทําเองบาง   สั่งใหทําบาง   ซึ่งเขียงเทาสาน 
ดวยหญาทําเองบาง   สั่งใหทําบาง   ซึง่เขียงเทาสานดวยหญามุงกระตาย   ทาํเอง 
บาง   สั่งใหทําบาง   ซึ่งเขียงเทาสานดวยหญาปลอง   ทําเองบาง    สั่งใหทาํบาง 
ซึ่งเขียงเทาสานดวยใบเปง   ทําเองบาง   สั่งใหทําบาง   ซึ่งเขียงเทาสานดวยแฝก 
ทําเองบาง    สั่งใหทําบาง    ซึ่งเขียงเทาถักดวยขนสัตว     พวกเธอละเลยอุเทศ 
ปริปุจฉา  อธิศีล  อธิจิต  อธิปญญาเสีย   บรรดาภกิษุที่เปนผูมักนอย. . .ตาง 
ก็เพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา  ไฉนเลาพวกภิกษุชาวพระนครภัททิยะ  จึง 
ไดทั้งหนาพากเพียรตกแตงเขียงเทาหลากหลายอยู  คือ  ไดทําเองบาง   ไดสั่งให 
ทําบาง   ซึ่งเขียงเทาสานดวยหญา    ไดทําเองบาง    ไดสั่งใหทําบาง    ซึ่งเขียง 
เทาสานดวยหญามุงกระตาย   ไดทําเองบาง   ไดสั่งใหทําบาง    ซึ่งเขียงเทาสาน 
ดวยหญาปลอง    ไดทําเองบาง    ไดสงใหทําบาง     ซึ่งเขียงเทาสานดวยใบเปง 
ไดเองบาง   ไดสั่งใหทําบาง  ซึ่งเขียงเทาสานดวยแฝก   ไดทําเองบาง   ไดสั่ง  
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ใหทําบาง  ซึ่งเขียงเทาถักดวยขนสัตว    ภิกษุเหลาน้ันไดละเลยอุเทศ   ปริปจุฉา 
อธิศีล  อธิจิต   อธิปญญาเสีย   แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.  
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ขาววาพวกภิกษุชาวพระนครภัททิยะต้ังหนาพากเพียรตกแตงเขียงเทาหลากหลาย 
อยู  คือ  ทําเองบาง   สั่งใหทําบาง   ซึง่เขียงเทาสานดวยหญา    ทําเองบาง   สั่ง 
ใหทําบาง   ซึ่งเขียงเทาสานดวยหญามุงกระตาย   ทําเองบาง   สั่งใหทําบาง   ซึ่ง 
เขียงเทาสานดวยหญาปลอง    ทําเองบาง    สั่งใหทําบาง    ซึ่งเขียงเทาสานดวย 
ใบเปง   ทําเองบาง   สั่งใหทําบาง     ซึ่งเขียงเทาสานดวยแฝก    ทําเองบาง   สั่ง 
ใหทําบาง   ซึ่งเขียงเทาถักดวยขนสัตว    ยอมละเลยอุเทศ    ปริปุจฉา    อธิศีล 
อธิจิต  อธิปญญา  จริงหรือ  ? 
           ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา. 
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ไฉน 
เลาโมฆบุรุษเหลาน้ัน    จึงไดต้ังหนาพากเพียรตกแตงเขียงเทาหลากหลายอยู  คือ 
ไดทําเองบาง   ไดสั่งใหทําบาง   ซึ่งเขียงเทาสานดวยหญา    ไดทําเองบาง  ได 
สั่งใหทําบาง   ซึ่งเขียงเทาสานดวยหญามุงกระตาย   ไดทําเองบาง    ไดสั่งใหทํา 
บาง   ซึ่งเขียงเทาสานดวยหญาปลอง   ไดทําเองบาง   ไดสั่งใหทําบาง   ซึ่งเขียง 
เทาสานดวยใบเปง   ไดทาํเองบาง    ไดสั่งใหทําบาง     ซึ่งเขียงเทาสานดวยแฝก 
ไดทําเองบาง   ไดสั่งใหทําบาง  ซึ่งเขียงเทาถักดวยขนสัตว   โมฆบุรุษเหลานั้น 
ไดละเลยอุเทศ  ปริปุจฉา  อธิศีล  อธิจิต  อธิปญญาเสีย  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
การกระทําของเหลาโมฆบุรุษน้ันไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม 
เลื่อมใส . . . ครั้น แลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา      ดูกอนภิกษุ  
ทั้งหลาย   ภิกษุไมพึงสวมเขียงเทาสานดวยหญา   เขียงเทาสานดวยหญามุงกระ-  
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ตาย   เขียงเทาสานดวยหญาปลอง   เขียงเทาสานดวยใบเปง    เขียงเทาสานดวย 
แฝก   เขียงเทาถักดวยขนสัตว    เขียงเทาประดับดวยทองคํา    เขียงเทาประดับ 
ดวยเงิน   เขียงเทาประดับดวยแกวมณี   เขียงเทาประดับดวยแกวไพฑูรย  เขียง 
เทาประดับดวยแกวผลึก    เขียงเทาประกอบดวยทองสัมฤทธิ์     เขียงเทาประดับ 
ดวยกระจก  เขียงเทาทําดวยดีบุก   เขียงเทาทําดวยสังกะสี   เขียงเทาทําดวยทอง 
แดง   รูปใดสวม   ตองอาบัติทุกกฎ.  
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง   เขียงเทาบางชนิดที่สําหรับสวมเดิน   อัน 
ภิกษุไมพึงสวม  รูปใดสวม  ตองอาบัติทุกกฏ. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตเขียงเทาท่ีตรึงอยูกับที่  ไมใชสําหรบั 
ใชสวมเดิน ๓  ชนิด   คือ   เขียงเทาท่ีสําหรับเหยียบถายอุจจาระ ๑  เขียงเทาที่ 
สําหรับเหยียบถายปสสาวะ  ๑  เขียงเทาท่ีสําหรับเหยียบในท่ีชาํระ ๑. 
 
                            พระพทุธบัญญัติหามจับโค 
           [๑๓]   ครั้งน้ัน     พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ในพระนครภัททิยะ 
ตามพระพุทธาภิรมย  แลวเสด็จพระพุทธดําเนินจาริกทางพระนครสาวัตถี  เสด็จ 
พระพุทธดําเนินจาริกโดยลําดับถึงพระนครสาวัตถีแลว    ทราบวาพระองคประ- 
ทับอยูในพระเชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถีนั้น. 
           ก็โดยสมัยนั้นแล    พระฉัพพัคคียจับโคกําลังขามแมน้ําอจิรวดี    ที่เขา 
บาง   ที่หูบาง   ที่คอบาง   ที่หางบาง   ข้ึนข่ีหลังบาง   มีจิตกําหนัด  ถูกตององค 
กําเนิดบาง    กดลูกโคใหจมนํ้าตายบาง    ประชาชนท้ังหลาย    พากันเพงโทษ 
ติเตียน   โพนทะนาวา    ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรจึงไดจับโคกําลัง 
ขามนํ้า  ที่เขาบาง  ที่หูบาง   ที่คอบาง   ที่หางบาง   ข้ึนข่ีหลังบาง   มีจิตกําหนัด  
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ถูกตององคกําเนิดบาง  กดลูกโคใหจมนํ้าตายบาง  เหมือนพวกคฤหัสถผูบรโิภค 
กาม   ฉะนั้น  ภิกษุทั้งหลายไดยินชาวบานเหลาน้ัน  เพงโทษ  ติเตียน  โพน- 
ทะนาอยู   จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.                                   
           พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติหามภิกษุทั้งหลายวา     ดกูอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   ภิกษุไมพึงจับเขาโค   หูโค   คอโค   หางโค  ไมพึงข่ีหลังโค   รูปใด 
จับแลข้ึนข่ี   ตองอาบัติทุกกฏ. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง  องคกําเนิดโค  อันภิกษุมีจิตกําหนัด  ไม 
พึงถูกตอง   รูปใดถูกตอง    ตองอาบัติถุลลัจจัย   ภิกษุไมพึงฆาลูกโค   รูปใดฆา 
พึงปรับอาบัติตามธรรม.  
 
                                            เรื่องยาน  
           [๑๔]   กโ็ดยสมัยนั้นแล     พระฉัพพัคคียี์ข่ียานซ่ึงเทียมดวยโคตัวเมีย 
มีบุรุษเปนสารถีบาง    เทยีมดวยโคตัวผู   มีสตรีเปนสารถีบาง    ประชาชนจึง 
เพงโทษ   ติเตียน   โพนทะนาวา   เหมือนชายหนุมหญิงสาวไปเลนน้ําในแมนา 
คงคาและแมน้ํามหี   ฉะนั้น     ภิกษุทั้งหลาย    กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระ 
ภาคเจา ๆ  ทรงบัญญัติหามภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุไมพึง- 
ไปดวยยาน  รูปใดไปตองอาบัติทุกกฏ. 
           สมัยตอมา     ภิกษุรูปหน่ึงไปพระนครสาวัตถีในโกศลชนบทเพ่ือเฝา 
พระผูมีพระภาคเจา      แตอาพาธเสียกลางทาง     และไดหลีกจากทางนั่งอยู   ณ 
โคนไมแหงหนึ่งประชาชนพบภิกษุนั้น  จึงเรียนถามวา     พระคุณเจาจะไปไหน 
ขอรับ ?  
           ภิกษุนั้นตอบวา อาตมาจะไปพระนครสาวัตถุ   เพ่ือเฝาพระผูมีพระภาค 
เจา.  
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           ป.  นมินตมา  ไปดวยกันเถิด  ขอรับ. 
           ภิ.   อาตมาไมอาจ   เพราะกําลังอาพาธ. 
           ป.  นมินตมาข้ึนยานเถิด  ขอรับ.  
           ภิ.  ไมได   เพราะพระผูมีพระภาคเจาทรงหามยาน. 
           ภิกษุนั้นรังเกียจอยู ดังน้ันจึงไมยอมข้ึนยาน  ครั้นไปถงึพระนครสาวัตถี 
แลวจึงแจงเรื่องนั้น แกภิกษุทั้งหลาย ๆ  กราบทูลเรือ่งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. 
           ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถา    ในเพราะเหตุเปน 
เคามูลนั้น     ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น     แลวรับสัง่กะภิกษุทั้งหลายวา    ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตยานแกภิกษุผูอาพาธ. 
           ครั้งน้ัน  ภิกษุทั้งหลายไดคิดกันวา  ยานท่ีทรงอนุญาตน้ันเทียมดวยโค 
ตัวเมีย   หรือเทียมดวยโคตัวผู  แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ 
ทรงอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตยานท่ีเทียม 
ดวยโคตัวผูและยานท่ีใชมือลาก. 
           สมัยตอมา   ภิกษุรูปหน่ึงไมผาสุกอยางแรง  เพราะความกระเทือนแหง 
ยาน   ภิกษุทัง้หลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ   ทรงอนุญาตเก 
ภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตยานหามมีต่ังนั่ง  และเปลผา 
ที่เขาผูกติดกับไมคาน. 
 
           พระพุทธบัญญัติหามใชที่นั่งและท่ีนอนสูงใหญ 
           [๑๕]  ก็โดยสมัยนัน้แล   พระฉัพพัคคียใชที่นั่งและท่ีนอนอันสูงใหญ 
คือ   เตียงมีเทาเกินประมาณ    เตียงมีเทาทําเปนรูปสัตวราย    ผาโกเชาวขนยาว 
เครื่องลาดท่ีทําดวยขนแกะวิจิตรดวยลวดลาย      เครื่องลาดท่ีมีสัณฐานเปนชอ  
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ดอกไม  เครื่องลาดท่ียัดนุน    เครื่องลาดขนแกะวิจิตรดวยรูปสัตวรายมีสีหะและ 
เสือเปนตน         เครื่องลาดขนแกะมีขนต้ัง       เครื่องลาดขนแกะมีขนขางเดียว 
เครื่องลาดทองและเงินแกมไหม   เครื่องลาดไหมขลิบทองและเงิน   เครื่องลาด 
ขนแกะจุนางฟอน  ๑๖  คน   เครื่องลาดหลังชาง   เครื่องลาดหลังมา    เครื่องลาด 
ในรถ    เครือ่งลาดท่ีทําดวยหนังสัตวชื่ออชินะมีขนออนนุม   เครื่องลาดอยางดี 
ทําดวยหนังชะมด    เครือ่งลาดมีเพดาน   เครื่องลาดมีหมอนขาง  ชาวบานเท่ียวชม  
วิหารไปพบเขา   จึงเพงโทษ   ติเตียน   โพนทะนาวา   เหมือนเหลาคฤหัสถผู 
บริโภคกาม   ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.  
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสหามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุไมพึงใชที่นั่งและท่ีนอนอันสูงใหญ   คือ   เขียงมีเทาสงเกินประมาณ  เตียง 
มีเทาทําเปนรูปสัตวราย    ผาโกเชาวขนยาว    เครื่องลาดท่ีทําดวยขนแกะวิจิตร 
ลวดลายเครื่องลาดท่ีทําดวยขนแกะสีขาว    เครื่องลาดท่ีมีสัณฐานเปนชอดอกไม 
เครื่องลาดท่ียัดนุน     เครื่องลาดขนแกะวิจิตรดวยรูปสัตวรายมีสีหะและเสือเปน 
ตน   เครื่องลาดขนแกะมีขนต้ัง  เครื่องลาดขนแกะมีขนขางเดียว  เครื่องลาดทอง 
และเงินแกมไหม    เครื่องลาดไหมขลิบทองและเงิน     เครื่องลาดขนแกะจุนาง- 
ฟอน ๑๖  คน   เครื่องลาดหลังชาง   เครื่องลาดหลังมา  เครื่องลาดในรถ  เครื่อง- 
ลาดที่ทําดวยหนังสัตวชื่ออชินะมีขนออนนุม เครื่องลาดอยางดีทําดวยหนังชะมด 
เครื่องลาดมีเพดาน  เครื่องลาดมีหมอนขาง  รูปใดใช  ตองอาบัติทุกกฏ. 
 
                      พระพุทธบญัญัติหามใชหนังผืนใหญ 
           [๑๖]   กโ็ดยสมัยนั้นแล  พระฉัพพัคคียรูวาพระผูมีพระภาคเจา   ทรง 
หามท่ีนั่งและท่ีนอนอันสูงใหญ   จึงใชหนังผืนใหญ   คือ  หนังสีหะ  หนังเสือโครง 
หนังเสือเหลือง      หนังเหลาน้ันตัดตามขนาดเตียงบาง     ตัดตามขนาดต่ังบาง  



พระวนิัยปฎก มหาวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 28 

ปูลาดไวภายในเตียงบาง     ปูลาดไวภายนอกเตียงบาง      ปลูาดไวภายในต่ังบาง 
ปูลาดไวภายนอกต่ังบาง   ชาวบานเที่ยวชมวิหารไปพบเขา  จึงเพงโทษ  ติเตียน 
โพนทะนาวา   เหมือนคฤหัสถผูบริโภคกาม   ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด 
พระผูมีพระภาคเจา.  
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสหามภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ 
ไมพึงใชหนังผืนใหญ  คือ  หนังสีหะ  หนังเสือโครง  หนังเสือเหลือง   รูปใด 
ใชตองอาบัติทุกกฏ. 
 
                                         เรื่องภิกษใุจราย 
           [๑๗]   กโ็ดยสมัยนั้นแล     พระฉัพพัคคียรูวาพระผูมีพระภาคเจาทรง 
หามหนังผืนใหญ   จึงใชหนังโค  หนังเหลาน้ันตัดตามขนาดเตียงบาง   ตัดตาม 
ขนาดต่ังบาง   ปูลาดไวภายในเตียงบาง ปูลาดไวภายนอกเตียงบาง  ปูลาดไวภาย 
ในต่ังบาง   ปูลาดไวภายนอกต่ังบาง. 
           มีภิกษุใจรายรูปหน่ึง  เปนกุลปุกะของอุบาสกใจรายคนหนึ่ง  ครั้นเวลา 
เชาภิกษุใจรายรูปนั้นนุงอันตรวาสก     ถือบาตรจีวรแลวเดินเขาไปในบานของ 
อุบาสกใจรายคนนั้น      แลวน่ังบนอาสนะท่ีเขาจัดไว      อุบาสกใจรายคนน้ัน 
จึงเขาไปหาภิกษุใจรายรูปนั้น  นมัสการแลวน่ัง   ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง   ก็สมัย 
นั้นลูกโคของอุบาสกใจรายคนน้ัน   เปนสัตวกําลังรุน   รูปรางเขาที   นาดูนาชม 
งามคลายลูกเสือเหลือง  ภิกษุใจรายรูปนั้น  จึงจองมองดูมันดวยความสนใจ  ทีนั้น 
อุบาสกใจรายไดกลาวคําน้ีกะภิกษุใจรายวา   พระคุณเจาจองมองดูมัน  ดวยความ 
สนใจเพื่อประสงคอะไรขอรับ   ภิกษุใจรายรูปนั้น   ตอบวา   อาวุโส   อาตมา 
ตองประสงคหนังของมัน   ทีนั้น   อุบาสกใจรายจึงฆามันแลวไดถลกหนงัถวาย  
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แกภิกษุใจรายรูปนั้น   ๆ  ไดเอาผาสังฆาฏิหอหนังเดินไป   ครั้งน้ัน    แมโค    ม ี
ความรักลูก   จึงเดินตามภิกษุใจรายรูปนั้นไปขางหลัง ๆ ภิกษุทั้งหลายถามภิกษุ 
ใจรายรูปนั้นวา   อาวุโส   ทําไมแมโคตัวนี้จึงเดินตามทานมาขางหลัง ๆ  ขอรับ  
ภิกษุใจรายรูปนั้น     ตอบวา   อาวุโสท้ังหลาย   แมผมเองก็ไมทราบวา   มนัเดิน 
ตานผมมาขางหลัง ๆ ดวยเหตุอะไร    ขณะนั้น  ผาสังฆาฏิของภิกษุใจรายรูปนั้น 
เปอนเลือด    ภิกษุทั้งหลาย   จึงถามภิกษุใจรายรูปนั้นวา   อาวุโส    ก็ผาสังฆาฏิ 
ผืนนี้  ทานหออะไรไว  ขอรับ  ภิกษุใจรายรูปนั้นไดแจงความน้ันแกภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุทั้งหลายถามวา   อาวุโสก็ทานชักชวนใหเขาฆาสัตวหรือขอรับ  ภิกษุใจราย 
ตอบวา   อยางนั้นขอรับ   บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอยตางก็เพงโทษ    ติเตียน 
โพนทะนาวา   ไฉนภิกษุจึงชักชวนใหเขาฆาสัตวเลา   พระผูมพีระภาคเจาทรง 
ติเตียนการฆาสัตว   ทรงสรรเสริญการงดจากการฆาสัตว   โดยอเนกปริยายมิใช 
หรือ   แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. 
 
                         พระพุทธบัญญัติหามใชหนังโค 
           [๑๘]  ลําดับนั้น   พระผูมีพระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ   ใน 
เพราะเหตุเปนเคามูลนั้น   ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น   แลวทรงสอบถามภิกษุใจ 
รายนั้นวา   ดูกอนภิกษุ   ขาววา   เธอชักชวนใหเขาฆาสัตว   จริงหรือ    ? 
           ภิกษุใจรายนั้นกราบทูลวา   จรงิ   พระพุทธเจาขา. 
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนโมฆบุรุษ    ไฉนเธอ 
จึงไดชักชวนใหเขาฆาสัตวเลา  ดูกอนโมฆบุรุษ  เราติเตียนการฆาสัตว  สรรเสริญ 
การงดเวนจากการฆาสัตวไว   โดยอเนกปริยายมิใชหรือ  การกระทําของเธอน่ัน 
ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส. . .    ครัน้แลว ทรงทาํ  
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ธรรมีกถา  รบัสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุไมพึงชักชวน 
ในการฆาสัตว  รูปใด  ชักชวน  พึงปรบัอาบัติตามธรรม  
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง   หนังโคอันภิกษุไมพึงใช   รูปใดใช   ตอง 
อาบัติทุกกฏ   หน่ึงอะไร  ๆ  ภิกษุไมพึงใช  รูปใดใช  ตองอาบัติทุกกฏ. 
           สมัยตอมา   เตียงก็ดี   ต่ังก็ดี   ของชาวบาน   เขาหุมดวยหนัง  ถักดวย 
หนัง  ภิกษุทั้งหลายรังเกียจไมนั่งทับ   แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค- 
เจา ๆ   ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตให 
นั่งทับเตียงต่ังท่ีเปนอยางของคฤหัสถ  แคไมอนุญาตให  นอนทับ.  
           สมัยตอมา  วิหารท้ังหลายเขาผูกรัดดวยเชือกหนัง  ภิกษุทั้งหลายรังเกียจ 
ไมนั่งพิง   แลวกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาคเจา  ๆ  ตรสัอนุญาตแกภิกษุ 
ทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตใหนั่งพิงเฉพาะเชือก. 
 
                  พระพุทธบัญญัติหามสวมรองเทาเขาบาน 
           [๑๙]  ก็โดยสมัยนัน้แล     พระฉัพพัคคียสวมรองเทาเขาบาน    คน 
ทั้งหลายเพงโทษ   ติเตียน   โพนทะนาวา    เหมือนเหลาคฤหัสถผูบริโภคกาม 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ   ทรงบัญญัติหามภิกษุ 
ทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุไมพ่ึงสวมรองเทาเขาบาน   รูปใดสวม 
เขาไป  ตองอาบัติทุกกฏ. 
 
         พระพุทธานุญาตใหภิกษุอาพาธสวมรองเทาเขาบาน 
           สมัยตอมา  ภิกษุรูปหน่ึงอาพาธเวนรองเทาเสียไมอาจเขาบานได  ภิกษุ 
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น  แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลาย 
วา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหภิกษุอาพาธสวมรองเทาเขาบานได.  
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                                เรื่องพระโสณกุฏิกัณณะ  
           [ ๒๐]  กโ็ดยสมัยนั้นแล   ทานพระมหากัจจานะอยู   ณ  ปปาตะบรรพต 
เขตกุรรฆระนครในอวันตีชนบท   กค็ราวนั้นอุบาสกชื่อโสณกุฏิกัณณะ    เปน 
อุปฏฐากของทานพระมหากัจจานะ  ไดเขาไปหาทานพระมหากัจจานะ  นมัสการ 
แลวน่ัง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง   อุบาสกโสณกุฏกิัณณะน่ังอยู    ณ  ที่นั่นแล   ได 
กราบเรียนคําน้ีกะทานพระมหากัจจานะวา    ทานขอรับ    ดวยวิธีอยางไร ๆ 
กระผมจึงจะรูทั่วถึงธรรมท่ีพระคุณเจาแสดงแลว    อันบุคคลท่ียังครองเรือนอยู 
จะประพฤติพรหมจรรยนี้ใหบริบูรณโดยสวนเดียว      ใหบริสทุธิ์ โดยสวนเดียว 
ดุจสังขที่ขัดแลว   ทําไมไดงาย   กระผมปรารถนาจะปลงผมและหนวด  ครองผา 
กาสายะออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต    ขอพระคุณเจากรุณาโปรดใหกระผม 
บวชเถิด   ขอรับ   เมื่ออุบาสกโสณกุฏิกัณณะกราบเรียนเชนนี้แลว    ทานมหา 
กัจจานะไดกลาวคํานี้กะอุบาสกโสณกุฏิกัณณะวา  โสณะ การประพฤติพรหมจรรย 
ซึ่งตองนอนผูเดียว   บรโิภคอาหารหนเดียวจนตลอดชีพ   ทําไดยากนักแล   เอา 
เถอะ    โสณะ    จงเปนคฤหัสถอยูในจังหวัดนี้แหละ     แลวประกอบตามพระ 
พุทธศาสนา    ประกอบตามพรหมจรรย  ซึ่งตองนอนผูเดียว  บริโภคอาหารหน 
เดียว   ควรแกกาลเถิด. 
           คราวนั้น    ความต้ังใจบรรพชาซ่ึงไดเกิดแกอุบาสกโสณกุฏิกัณณะน้ัน 
สงบลงแลว . 
           แมครั้งท่ีสองแล   อุบาสกโสณกุฏิกัณณะ . . . 
           แมครั้งท่ีสามแล     อุบาสกโสณกุฏิกัณณะไดเขาไปหาทานพระมหา- 
กัจจานะนมัสการแลวน่ัง    ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง  อุบาสกโสณกุฏิกัณณะน่ังอยู   ณ 
ที่นั้นแล    ไดกราบเรียนคําน้ีกะทานพระมหากัจจานะวา   ทานขอรับ  ดวยวิธี  
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อยางไร ๆ    กระผมจึงจะรูตัวถึงธรรมท่ีพระคุณเจาแสดงแลว      อันบุคคลท่ียัง 
ครองเรือนอยูจะประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณโดยสวนเดียว   ใหบริสุทธิ์โดย 
สวนเดียวดุจสังขที่ขัดแลว  ทําไมไดงาย  กระผมปรารถนาจะปลงผมและหนวด 
ครองผากาสายะออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต   ขอพระคุณเจากรุณาโปรดให 
กระผมบวชเถิด  ขอรับ.  
           ครั้งน้ัน  ทานพระมหากัจจานะใหอุบาสกโสณกุฏิกัถณะบรรพชาแลว. 
           ก็สมยันั้น  อวันตีชนบทอันทั้งอยูแถบใต   มีภิกษุนอยรูป   ทานพระ 
มหากัจจานะจัดหาพระภิกษุสงฆแตที่นั้น ๆ  ใหครบองคประชุมทสวรรคไดยาก 
ลําบากทอลวงไปถึง  ๓  ป  จึงอุปสมบทใหทานพระโสณะได. 
 
                      พระโสณเถระรําพึงแลวอําลาเขาเฝา 
           ครั้งน้ัน    ทานพระโสณะจําพรรษาแลว   ไปในที่สงัดหลีกเรนอยู   ได 
มีความปริวิตกแหงจิตเกิดข้ึนอยางนี้วา  พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  เราได 
ยินมาอยางชัดเจนวา   เปนผูเชนนี้และเชนนี้    แตเรามิไดเฝาตอพระพักตร   เรา 
ควรไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น.     หากพระ 
อุปชฌายะจะพึงอนุญาตแกเรา   ครั้นเวลาสายัณห   ทานออกจากท่ีหลีกเรนแลว 
จึงเขาไปหาทานพระมหากัจจานะ    ไหวแลวน่ัง    ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง    แลว 
กราบเรียนวาทานขอรับ    กระผมไปในท่ีสงัดหลีกเรนอยู    ณ  ตําบลน้ีไดมีความ 
ปริวิตกแหงจิตเกิดข้ึนอยางนี้วา   พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น   เราไดยินมา 
อยางชัดเจนวา   เปนผูเชนนี้และเชนนี้    แตเรามิไดเฝาตอพระพักตร    เราควร 
ไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    หากพระ- 
อุปชฌายะจะพึงอนุญาตแกเรา  ทานขอรับ  กระผมจะไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น      หากทานพระอุปชฌายะจะอนุญาตแก     
กระผม.  
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                 อาณัติกพจนของพระอุปชฌายะ  ๕  ประการ  
           ทานพระมหากัจจานะ   กลาววาดีละ   ดีละ   โสณะ    จงไปเฝาพระผูมี 
พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น      จักเห็นพระองคผูนาเลื่อมใส 
ผูเปนที่ต้ังแหงความเลื่อมใส   มีพระอินทรียสงบ   มีพระทัยสงบ   ทรงถึงความ 
ฝกกายและความสงบจิตอันสูงสุด  ทรงทรมานแลว  คุมครองแลว  มีอินทรยีอัน 
สํารวมแลว    ผูไมทําบาป    โสณะ    ถาเชนนั้น      จงถวายบังคมพระยุคลบาท 
ของพระผูมีพระภาคเจาดวยเศียรเกลาตามที่เราสั่งวา      ทานพระมหากัจจานะ 
อุปชฌายะของขาพระพุทธเจา    ถวายบังคม    พระยุคลบาทของพระผูมีพระ 
ภาคเจาดวยเศียรเกลา   พระพุทธเจาขา   ดังน้ี    และจงกราบทูลอยางนี้วา :- 
           ๑.  พระพุทธเจาขา  อวันตีทักขิณาบถ  มีภิกษุนอยรูป   ขาพระพุทธ- 
เจาไดจัดหาภิกษุสงฆแตที่นั้น  ๆ    ใหครบองคประชุมทสวรรคไดยากลําบาก 
นับแตวันขาพระพุทธเจาบรรพชาลวงไป  ๓  ป  จึงไดอุปสมบท  ถากระไรเฉพาะ 
ในอวันตีทักขิณาบถ    ขอพระผูมีพระภาคเจา     พึงทรงอนุญาตอุปสมบทดวย 
คณะสงฆนอยรูปกวาน้ีได. 
           ๒.  พระพุทธเจาขา     พ้ืนดินในอวันตีทักชิณาบถ      มดีินสีคํามาก 
ขรุขระ   ดื่นดาษดวยระแหงกีบโค  ถากระไร  เฉพาะในอวันตีทักขิณาบถ  ขอ 
พระผูมีพระภาคเจาพึงทรงอนุญาตตรองเทาหลายชั้น. 
           ๓.  พระพุทธเจาขา  คนทั้งหลายในอวันตีทักขิณาบถนิยมการอาบนํ้า  
ถือวานาทําใหบริสุทธิ์     ถากระไร    เฉพาะในอวันตีทักขิณาบถ      ขอพระผูมี 
พระภาคเจาพึงทรงอนุญาตการอาบนํ้าไดเปนนิตย.  
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           ๔.  พระพุทธเจาขา  ในอวันตีทักขิณาบถ  มีหนังเครื่องลาด  คือ  หนัง 
แกะ  หนังแพะ   หนังมฤค   ในมชัฌิมชนบท   มีหญาตีนกา   หญาหางนกยูง 
หญาหนวดแมว   หญาหางชาง   แมฉันใด   ในอวันตีทักขิณาบถก็มีหนังเครื่อง 
ลาด   คือ  หนังแกะ   หนังแพะ   หนังมฤค   ฉันนั้น  เหมือนกนัแล    ถากระไร 
เฉพาะในอวันตีทักขิณาบถ   ขอพระผูมีพระภาคเจาพึงทรงอนุญาตหนังเครื่องลาด 
คือ  หนังแกะ  หนังแพะ  หนังมฤค.  
           พระพุทธเจา     เด๋ียวน้ีคนทั้งหลายฝากถวายจีวรเพื่อหมูภิกษุผูอยู 
นอกสีมา  ดวยคําวา  ขาพเจาท้ังหลายขอถวายจีวรผืนนี้ แกทานผูมีชื่อน้ี     ดังน้ี 
ภิกษุผูรับฝากมาบอกวา   อาวุโส  คนทั้งหลายมีชื่อน้ี   ถวายจีวรแกทานแลว   พวก 
ภิกษุผูรับคําบอกเลา   รังเกียจไมยินดีรับ    ดวยคิดวา    พวกเราตองการของ 
เปนนิสสัคคีย   ถากระไร   ขอพระผูมีพระภาคเจาพึงตรัสชี้แจงในเรื่องจีวร. 
 
                                    พระโสณเถระเขาเฝา 
           ทานพระโสณะรับคําของทานพระมหากัจจานะแลวลุกจากอาสนะ  อภิ- 
วาททานพระมหากัจจานะทําประทักษิณแลวเก็บเสนาสนะ  ถอืบาตรจีวรเดินไป 
ทางที่จะไปพระนครสาวัตถี    ถึงพระนครสาวัตถี   พระวิหารเชตวันอารามของ 
อนาถบิณฑิกคหบดี    โดยลําดับ     เขาเฝาพระผูมีพระภาคเจาถวายบังคมแลว 
นั่ง    ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง. 
           ครั้งน้ัน     พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะทานพระอานนทวา     ดูกอน 
อานนท    เธอจงจัดเสนาสนะตอนรับภิกษุอาคันตุกะรูปนี้    ทานพระอานนทจึง 
คิดวา  พระผูมีพระภาคเจาทรงพระบัญชาใชเราเพ่ือภิกษุรูปใดวา   ดูกอนอานนท 
เธอจงจัดเสนาสนะตอนรับภิกษุอาคันตุกะรูปนี้ดังน้ี      พระผูมีพระภาคเจายอม 
ปรารถนาจะประทับอยูในพระวิหารแหงเดียวกับภิกษุรูปนั้น   พระผูมีพระภาคเจา  
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ปรารถนาจะประทับอยูในพระวิหารแหงเดียวกับทานพระโสณะเปนแน  ดังนี้  จึง 
จัดเสนาสนะตอนรับทานพระโสณะ     ในพระวิหารอันเปนที่ประทับของพระผูมี 
พระภาคเจา.  
 

                                     ถวายเทศนในพระวหิาร 
           [๒๑]   ครั้งน้ัน   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในที่แจงจนดึกจึงเสด็จ 
เขาพระวิหาร   แมทานพระโสณะก็ยับยั้งอยูในที่แจงจนดึกจึงเขาพระวิหาร  ครั้น 
เวลาปจจุสมัยแหงราตรี      พระผูมีพระภาคเจาทรงต่ืนพระบรรทมแลวทรง 
อัชเฌสนาทานพระโสณะวา  ดูกอนภิกษุ  เธอจงกลาวธรรมตามถนัด   ทานพระ 
โสณะกราบทูลสนองพระพุทธบัญชาวา   อยางนั้น    พระพุทธเจาขา    แลวได 
สวดพระสูตรท้ังหลาย  อันมอียูในอัฏฐกวรรค  จนหมดส้ินโดยสรภัญญะ   ครั้น 
จบสรภัญญะของทานพระโสณะ     พระผูมีพระภาคเจาทรงพระปราโมทยโปรด 
ประทานสาธุการวา  ดีละ  ดีละ ภิกษุ  สูตรทั้งหลายท่ีมีในอัฏฐกวรรคเธอเรียน 
มาดีแลว   ทาํไวในใจดีแลว    ทรงจําไดแมนยําดี    เธอเปนผูประกอบดวยวาจา 
ไพเราะเพราะพริ้ง   ไมมโีทษ   ใหเขาใจรูความไดแจมชัด   เธอมีพรรษาต่ําไร 
ภิกษุ  ? 
           ทานพระโสณะกราบทูลวา  ขาพระพุทธเจามีพรรษาเดียว   พระพุทธ 
เจาขา. 
           ภ.  เพราะเหตุไร  เธอจึงมัวประพฤติชักชาเชนนั้นเลา  ภิกษุ ? 
           โส.   ขาพระพุทธเจาเห็นโทษในกามท้ังหลายนานแลว      แตเพราะ 
ฆาราวาสคับแคบ   มีกิจมาก   มีกรณียมาก   จึงไดพระพฤติชักชาอยู   พระพุทธ 
เจาขา.  
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                           ทรงเปลงพระอุทาน  
           ลําดับนั้น   พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบความขอน้ีแลว   จึงทรงเปลง 
พระอุทานน้ี ในเวลาน้ัน  วาดังน้ี:- 
                            อารยชนเห็นโทษในโลก  ทราบธรรมที ่
                  ปราศจากอุปธิแลว  ฉะนัน้  จึงไมยินดีในบาป 
                  เพราะคนสะอาดยอมไมยินดีในบาป. 
 
               กราบทูลอาณัติกพจนของพระอุปชฌายะ  ๕  ประการ 
           [๒๒]  ลําดับนั้น    ทานพระโสณะคิดวา    พระผูมีพระภาคเจากําลัง 
โปรดปรานเรา    เวลาน้ีควรกราบทูลถอยคําท่ีพระอุปชฌายะของเราสั่งมา  ดังนี้  
แลวลุกจากท่ีนั่ง       หมจีวรเฉวียงบา       หมอบลงท่ีพระบาทยุคลของพระผูมี 
พระภาคเจาดวยเศียรเกลา  แลวไดกราบทูลคําน้ีตอพระผูมีพระภาคเจาวา  พระ- 
พุทธเจาขา  ทานพระมหากัจจานะอุปชฌายะของขาพระพุทธเจา   ขอถวายบังคม 
พระยุคลบาทของพระองคดวยเศียรเกลา       และสั่งใหขาพระพุทธเจากราบทูล 
อยางนี้วา:- 
           ๑.  พระพุทธเจาขา  อวันตีทุกขิณาบถ  มีภิกษุนอยรูป  ขาพระพุทธ- 
เจาไดจัดหาภิกษุสงฆแตนั้น  ๆ   ใหครบองคประชุมทสวรรคไดยากลําบากนับ 
แตวันที่ขาพระพุทธเจาบรรพชาลวงไป  ๓  ป  จึงไดอุปสมบท  ถากระไร เฉพาะ 
ในอวันตีทักขิณาบถ ขอพระผูมีพระภาคเจาพึงทรงอนุญาตอุปสมบท  ดวยคณะ 
สงฆนอยรูปกวาน้ีได. 
           ๒.  พระพุทธเจาขา    พ้ืนดินในอวันตีทักขิณาบถ    มีดนิสีดํามาก 
ขรุขระ  ดื่มดาษดวยระแหงกีบโค  ถากระไร  เฉพาะในอวันตีทักิขิณาบถ   ขอ 
พระผูมีพระภาคเจาพึงทรงอนุญาตครองเทาหลายชั้น.  
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           ๓.   พระพุทธเจาขา   คนทั้งหลา ในอวันตีทักขิณาบถนิยมการอาบนํ้า  
ถือวาน้ําทําใหบริสุทธิ์    ถากระไร    เฉพาะในอวันตีทักขิณาบถขอพระผูมีพระ- 
ภาคเจาพึงทรงอนุญาตอาบน้ําไดเปนนิตย. 
           ๔.  พระพุทธเจาขา     ในอวันตีทักขิณาบถ    มีหนังเครื่องลาด   คือ 
หนังแกะ  หนังแพะ หน่ึงมฤค   ในมัชฌิมชนบท   มีหญาตีนกา  หญาหางนกยูง 
หญาหนวดแมว   หญาหางชาง    แมฉันใด  ในอวันตีทักขิณาบถก็มี  หนังเคร่ือง 
ลาด   คือ   หนังแกะ   หนังแพะ   หนังมฤค   ฉันนั้นเหมือนกันแล   ถากระไร 
เฉพาะในอวันตีทักขิณาบถ      ขอพระผูมีพระภาคเจาพึงทรงอนุญาตหนังเครื่อง 
ลาด  คือ  หนังแกะ     หนังแพะ   หนังมฤค. 
           ๕    พระพุทธเจาขา   เดี๋ยวน้ีคนทั้งหลายฝากถวายจีวรแกหมูภิกษุผูอยู 
นอกสีมา   ดวยคําวา   ขาพเจาท้ังหลายขอถวายจีวรผืนนี้แกทานผูมีชื่อน้ี    ดังน้ี 
ภิกษุผูรับฝากมาบอกวา    อาวุโส    คนท้ังหลายมีชื่อน้ีถวายจีวรแกทานแลว  พวก 
ภิกษุผูไดรับคําบอกเลา     รังเกียจไมยินดีรับคําบอกเลา    รังเกยีจไมยินดีบอก 
เลา   รังเกียจไมยินดีรับ    ดวยคิดวา   พวกเราไมตองการของเปนนิสสัคคีย   ถา 
กระไร   ขอพระผูมีพระภาคเจาพึงตรัสชี้แจงในเรื่องจีวร. 
 

                                  ทรงพุทธานญุาตพิเศษ 
           [๒๓]   พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถา   ในเพราะเหตุเปนเคามูล 
นั้น  ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น   แลวรบัสั่งกะภิกษุทั้งหลาย   วาดังน้ี. 
           ๑.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     อวันตีทักขิณาบถ     มีภิกษุนอยรูปเรา 
อนุญาตการอุปสมบทดวยคณะสงฆมีวินัยธรเปนที่   ๕ ได ทั่วปจจันต๑  ชนบท. 
 
  ๑. จังหวัดภายในเปนศูนยกลางของประเทศ.  
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               กําหนดเขตปจจันตชนบทและมัชณิมชนบท  
           บรรดาชนบทเหลาน้ัน  ปจจัยนทชนบท  มีกาํหนดเขต  ดังนี้ :- 
           ในทศิบูรพามีนิคมชื่อกชังคละ  ถัดนิคมน้ันมาถึงมหาสาลนคร  นอก 
นั้นออกไปเปนปจจันตชนบท  รวมในเปนมัชฌิม๑ ชนบท. 
           ในทศิอาคเนย     มีแมน้ําชื่อสัลลวตี      นอกแมนาสัลลวตีนั้นออกไป 
เปนปจจันตชนบท  รวมในเปนมัชฌมิชนบท. 
           ในทศิทักษิณ  มนีิคมชื่อเสตกัณณิกะ  นอกนิคมน้ันออกไปเปนปจจันต 
ชนบท  รวมในเปนมัชฌมิชนบท. 
           ในทศิปจฉิม  มีพราหมณคามช่ือถูนะ  นอกน้ันออกไป   เปนปจจันต 
ชนบท  รวมในเปนมัชฌมิชนบท. 
           ในทศิอุคร  มีภูเขาชื่ออุสีรธชะ  นอกน้ันออกไป   เปนปจจันตชนบท 
รวมในเปนมัชฌิมชนบท. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตการอุปสมบท  ดวยคณะสงฆมีวินัยธร 
เปนที่  ๕ ได  ทั่วปจจันตชนบทเห็นปานน้ี. 
           ๒.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   พ้ืนดินในอวันตีทักขิณาบถ   มดีินสีดํามาก 
ดื่นดาษดวยระแหงกีบโค   เราอนุญาตรองเทาหลายชั้น   ทั่วปจจันตชนบท. 
           ๓.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  คนทัง้หลายในอวันตีทักขิณาบถ   นิยมการ 
อาบนํ้าถือวาน้ําทําใหบริสุทธิ์     เราอนุญาตการอาบน้ําไดเปนนิตยทั่วปจจันต- 
ชนบท.                                                                            
           ๔.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ในอวันตีทักขิณาบถ  มีหนังเครื่องลาด คือ 
หนังแกะ  หนังแพะ  หนังมฤค  ในมชัฌิมชนบท  มีหญาตีนกา  หญาหางนกยูง 
หญาหนวดแมว   หญาหางชาง  แมฉันใด  ในอวันตีทักขิณาบถ   ก็มีหนังเครื่อง 
 
  ๑.   จังหวัดภายในเปนศูนยกลางของประเทศ.  
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ลาด  คือ  หนังแกะ  หนังแพะ   หนังมฤค  ฉันนั้นเหมือนกันแล   เราอนุญาต   
หนังเครื่องลาด  คือ  หนังแกะ  หนังแพะ  หนังมฤค  ทั่วปจจันตชนบท. 
           ๕.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง  คนทั้งหลายในโลกนี้ฝากถวายจีวรเพ่ือ 
หมูภิกษุอยูนอกสีมา   ดวยคําวา    ขาพเจาท้ังหลายถวายจีวรผืนนี้แกภิกษุผูมีชื่อ 
นี้   ดังน้ี   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาต ใหยินดีได   จีวรนัน่ยังไมควรนับ 
ราตรีตลอดเวลาท่ี ยังไมถึงมือ. 
                                   จัมมขัมธกะ ที่    ๕ จบ 
                                    ในขันธกะน้ีมี   ๖๓  เรื่อง 
 
                                         หัวขอประจาํขันธกะ 
           [๒๔]   พระเจาแผนดินมคธ    ทรงปกครองพลเมือง  ๘๐,๐๐๐   ตําบล 
รับสั่งใหโสณเศรษฐีเขาเฝา   ๑  พระสาคตเถระแสดงอิทธิปาฏิหาริยอันเปนธรรม 
ยวดย่ิงของมนุษยมากมาย     ณ  คิชฌกฎูบรรพต   ๑ โสณเศรษฐีบุตรออกบวช  และ 
ปรารภความเพียรเกินขนาด   เดินจงกรมจนเทาแตก  ๑  เปรียบเทียบความเพียร 
ดวยสายพิณ  ๑  ทรงอนุญาตรองเทาชั้นเดียว  ๑  ทรงหามรองเทาสีเขียว  ๑  รอง 
เทาสีเหลือง  ๑  รองเทาสีแดง ๑รองเทาสีบานเย็น  ๑  รองเทาสีดํา   ๑  รองเทาสีแสด  ๑ 
รองเทาสีชมพู  ๑  รองเทามีหูวิจิตร ๑  รองเทาหุมสน  ๑  รองเทาหุมแขง ๑  รอง 
เทาท่ียัดดวยนุน  ๑  รองเทาท่ีมีลายคลายขนปกนกกระทา  ๑  รองเทาท่ีทําหูงอนมี 
สัณฐานดุจเขาแกะ  ๑ รองเทาท่ีหูงอนมีสัณฐานดุจเขาแพะ  ๑  รองเทาท่ีทําประกอบ 
หูงอนดุจหางแมลงปอง  ๑  รองเทาท่ีเย็บดวยขนปกนกยูง  ๑ รองเทาท่ีวิจิตร  ๑ รอง 
เทาท่ีขลิบดวยหนังราชสีห  ๑   รองเทาท่ีขลิบดวยหนังเสือโครง  ๑  รองเทาที่ขลิบ 
ดวยหนังเสือเหลือง  ๑  รองเทาท่ีขลิบดวยหนังชะมด   ๑  รองเทาท่ีขลิบดวยหนังนาก  
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๑ รองเทาท่ีขลิบดวยหนังแมว  ๑  รองเทาท่ีขลิบดวยหนังคาง ๑  รองเทาท่ีขลิบ  
ดวยหนังนกเคา  ๑  เทาแตก  ๑  สวมรองเทาในวัด   ๑   เทาเปนหนอ   ลางเทา   ตอ 
ไมและสวมเขียงเทาเดินเสียงดังขฏะ  ขฏะ   ๑  เขียงเทาสานดวยใบตาล  ๑  เขียง 
เทาสานดวยใบไผ  ๑  เขียงเทาสานดวยหญา  ๑   เชียงเทาสานดวยหญามุงกระตาย 
๑  เขียงเทาสานดวยหญาปลอง  ๑   เขียงเทาสานดวยใบเปง  ๑   เขียงเทาสานดวย 
แฝก  ๑  เขียงเทาถักดวยขนสัตว  ๑  เขียงเทาประดับดวยทองคําและเงิน  ๑   เขียง 
เทาประดับดวยแกวมณี ๑ เขียงเทาประดับดวยแกวไพฑูรย ๑   เขียงเทาประดับ 
ดวยแกวผลึก  ๑   เขียงเทาทําดวยทองสัมฤทธิ์ ๑  เขียงเทาประดับดวยกระจก ๑ 
เขียงเทาทําดวยดีบุก ๑   เขียงเทาทําดวยสังกะสี ๑   เขียงเทาทําดวยทองแดง   ๑ 
จับโค  ๑  ข่ียานและภิกษุอาพาธ  ๑  ยานเทียมดวยโคตัวผู ๑  คานหาม ๑  ที่นั่ง 
และที่นอน ๑ หนังผืนใหญ  ๑ หนังโค  ๑ ภิกษุ ใจราย  ๑  เตียงต่ังของพวกคฤหัสถ 
ที่หุมหนัง   ๑    สวมรองเทาเขาบาน     และภิกษุอาพาธ   ๑   พระมหากัจจานะ  ๑ 
พระโสณะ    สวดสูตรอันมีอยูในอัฏฐกวรรค     โดยสรภัญญะและพระพุทธเจา 
ผูเปนนายกไดทรงประทานพร  ๕  อยางนี้   แกพระโสณะเถระ  คือ  อนญุาตสงฆ 
ปญจวรรคทําการอุปสมบทได  ๑   สวมรองเทาหลายชั้นได ๑.   อาบนํ้าไดเปน 
นิคย  ๑  ใชหนังเครื่องลาดได  ๑  ทายกถวายจีวร  เมื่อยังไมถึงมือภิกษุ  ยังไมตอง 
นับราตรี ๑. 
 
                                หัวขอประจําขันธกะ  จบ   
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                                 อรรถกถาจัมมขนัธกะ  
                                เรื่องพระโสณโกลิวิสเถระ 
           บทวา   อิสฺสราธิปจฺจ  ไดแก   ประกอบดวยอิสรภาพและความเปน 
ใหญยิ่ง. 
           บทวา   รชฺช   ไดแก    ความเปนพระราชา   หรือกิจท่ีพระราชาจะพึง 
ทรงทํา. 
           วินิจฉัยในขอวา โสโณ  นาม  โกลิวิโส   นี ้  พึงทราบดังนี้. 
           คําวา   โลณะ  เปนชื่อของเศรษฐีบุตรนั้น    คําวา โกลิวิสะ   เปนโคตร. 
           สองบทวา   ปาทตเลสุ  โลมานิ      มีความวา    ที่ฝาเทาท้ังสองของ 
เศรษฐีบุตรนั้นแดง    มีขนอันละเอียดมีสีคลายดอกอัญชัน    งดงามดังนายชาง 
ไดตกแตงแลว. 
           ไดยินวา  ในกาลกอน  โสณเศรษฐีบุตรนั้น  ไดเปนหัวหนาของบุรุษ 
แปดหม่ืนคน   พรอมดวยบุรุษเหลาน้ัน   ชวยกันสรางบรรณศาลาในสถานท่ีอยู  
ของพระปจเจกพุทธเจา       แลววางผาปาวารขนสัตวอยางงามของคนทําใหเปน 
ผาเช็ดเทา   ในสถานเปนที่เหยียบดวยเทาของพระปจเจกพุทธเจา.    และทกุ ๆ 
คนไดอุปฏฐากพระปจเจกพุทธเจาตลอดไตรมาส        นี้เปนความประกอบ 
บุพกรรมของโสณเศรษฐีบุตรนั้นกับบุรุษแปดหม่ืนคนเทาน้ัน. 
           บทวา  คามิกสหสฺสานิ  ไดแก   กุลบุตรแปดหม่ืน    ซึ่งอยูในบาน 
เหลาน้ัน. 
           สองบทวา เกนจิเทว  กรณีเยน  มีความวา  คลายกับมีราชกิจอะไร ๆ 
ที่ควรทํา.      แตราชกิจเล็กนอยท่ีควรทําของทาวเธอก็หามีไมนอกจากเพ่ือตอง 
การทอดพระเนตรตัวเขา.  
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           ไดยินวา พระราชาเม่ือจะใหกุลบุตรทั้งแปดหม่ืนนั้น ประชุมกัน ไดให  
ประชุมกันแลวดวยทรงเห็นอุบายวา      ดวยอุบายอยางนี้       โสณะจะไมระแวง 
จักมา. 
           สองบทวา  ทิฏธมฺมิเก  อตฺเถ   มีความวา    พระเจาพิมพิสารทรง 
อนุศาสนประโยชนซึ่งเกื้อกูลในโลกน้ี   โดยนัยมอีาทิอยางนี้วา  การงานท้ังหลาย 
มีกสิกรรมและพาณิชยกรรมเปนตน    ควรทําตามธรรม    มารดาบิดาควรเลี้ยง 
ตามธรรม                                                               
           สามบทวา  โส  โน  ภควา  มีความวา   พระผูมีพระภาคเจาของเรา 
ทั้งหลายน้ัน    จักทรงพร่ําสอนทานท้ังหลายในประโยชนซึ่งเปนไปในสัมปราย 
ภพ. 
           สองบทวา  ภควนฺต  ปฏิเวเทมิ  มีความวา   เราจะทูลพระผูมีพระ 
ภาคเจาใหทรงทราบ. 
           สองบทวา  ปาฏิกาย  นิมมฺุชชฺิตฺวา  มีความวา   ดําลงในศิลาคลาย 
อัฒจันทรในภายใตแหงบันได. 
           หลายบทวา  ยสฺสทานิ  ภนฺเต   ภควา  กาล  มฌฺติ   มีความวา 
ขอพระผูมีพระภาคเจาทรงทราบอยูซึ่งกาลแหงประโยชน     เพ่ือทําความเกื้อกูล 
ไรเลาแกชนชาวบานเหลาน้ัน. 
           บทวา   วิหารปฺปจฺฉายาย   ไดแก   ในรมเงาท่ีทายวิหาร. 
           บทวา   สมนฺนาหรนฺติ  ไดแก  ทําในใจบอย ๆ   ดวยอํานาจความ 
เลื่อมใส. 
           สองบทวา   ภิยฺโยโส   มตฺตาย   มีความวา   ทานจงแสดงอิทธิปาฏิ- 
หาริยวิเศษกวาอีก   โดยประมาณย่ิงเถิด.  
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           บทวา  อนฺตรธายติ  ไดแก  เปนรูปที่มองไมเห็น.  
           สองบทวา   โลหิเตน  ผุฏโฐ  ไดแก   เปนที่จงกรมซ่ึงเปอนเลือด. 
           บทวา  ควาฆาตน  มีความวา  เปนเชนกับสถานที่ฆาโคท้ังหลาย. 
           บทวา  กุสโล  ไดแก  ผูฉลาดในการดีดพิณ. 
           สองบทวา   วีณาย     ตนฺติสฺสเร   ไดแก   เสียงแหงสายพิณ. 
           บทวา   อจฺจายิกา   ไดแก   เปนสายท่ีขึงตึงนัก   คือกวดเขม็งนัก 
           บทวา  สรวตี  ไดแก  สมบรูณดวยเสียง. 
           บทวา   กมมฺฺุา   ไดแก   ควรแกการงาน. 
           บทวา   อติสิถิลา  ไดแก   เปนสายท่ีหยอนนัก. 
           สามบทวา  สเม   คุเณ  ปตฏฐิตา  ไดแก   ขึงกะใหเสียงเปนกลาง ๆ. 
           สองบทวา  วิริยสมถ   อธิฏาฐาหิ มีความวา  ทานจงอธิษฐานสมถะ 
อันสัมปยุตดวยความเพียร,     อธิษฐานวา    จงประกอบดวยความสงบเนื่องดวย 
ความเพียร. 
           สามบทวา  อินฺทฺรยิานฺจ   สมต  ปฏิวิชฺฌ   มีความวา  จงทราบ 
ขอท่ีอินทรียทั้งหลายมีสัทธาเปนตน  ตองเปนของเสมอ ๆ กัน  คือเทา ๆ กัน 
คือจงเขาใจขอท่ีอินทรียทั้งหลายท่ีคนประกอบอยู     บรรดาอินทรียเหลาน้ัน 
สัทธาและปญญา    และปญญากับสทัธา    ความเพียรกับสมาธิ    และสมาธิกับ 
ความเพียร  ตองพอดี ๆ กัน. 
           ขอวา   ตตฺถ   จ  นมิิตฺต  คณฺหาหิ    มีความวา    เมื่อความสมํ่า 
เสมอกันนั้นมีอยู,    นิมิตเปนราวกะเงาในกระจกพึงเกิดข้ึน     ทานจงถือเอา 
นิมิตน้ัน  คือ   สมถนิมิต   วิปสสนานิมิต  มรรคนิมิต  ผลนิมิต  ความวา  จง 
ใหนิมิตน้ันเกิด.  
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           สองบทวา อฺ  พฺยากเรยฺย  มีความวา เราพึงใหพระผูมีพระภาคเจา   
ทรงทราบวา  เราเปนอรหันต. 
           บทวา  ฉฏฐานานิ   ไดแกเหตุ  ๖ ประการ. 
           สองบทวา   อธมิตฺุโจ  โหติ    มีความวา    เปนผูตรัสรู   คือทําให 
ประจักษแลวดํารงอยู. 
           บททัง้ปวงวา  เนกฺขมมฺาธิมุตฺโต    เปนตน    พระโสณโกลิวิสะกลาว 
ดวยอํานาจพระอรหัต.   จริงอยู   พระอรหัต   เรียกวาเนกขัมมะ  เพราะออกจาก 
กิเลสทั้งปวง    เรียกวาวิเวก   เพราะสงัดจากกิเลสเหลาน้ันเอง,   เรียกวาความไม 
เบียดเบียน   เพราะไมมีความเบียดเบียน,   เรียกวาความส้ินตัณหา   เพราะเกิด 
ข้ึนในที่สุดแหงความส้ินตัณหา,   เรียกวาความส้ินอุปาทาน   เพราะเกิดในท่ีสุด 
แหงความส้ินอุปาทาน,   เรียกวาความไมหลงงมงาย   เพราะไมมีความหลงงมงาย. 
           สองบทวา  เกวล  สทฺธามตฺตก    มีความวา    ทานผูมีอายุนี้อาศัย 
คุณมาตรวาศรัทธาลวน ๆ    ปราศจากปฏิเวธ    คือไมเจือปนระคนดวยปญญา 
เครื่องตรัสรู. 
           บทวา   ปฏิจย   ไดแก   เจริญดวยทําซ้ําซาก. 
           บทวา    วีตราคตตา ไดแก  เปนผูตรัสรูพระอรหัตกลาวคือ  เนกขัมมะ 
แลวดํารงอยู  เพราะราคะเปนกิเลสไปปราศแลวดวยตรัสรูมรรคนั่นเอง  อธิบาย 
วา  อยูดวยธรรมสําหรับอยูคือผลสมาบัติ   คือเปนผูมีใจนอมไปในผลสมบัตินั้น 
แมในบทที่เหลือ  ก็มีนยันี้เหมือนกัน. 
           บทวา    ลาภสกฺการสิโลก    ไดแก    ความไดปจจัยสี    ๑    ความท่ี 
ปจจัยสี่เหลานั้นและเขาทําดีตอ  ๑   ความกลาวเยินยอ  ๑. 
           บทวา  นิกามยมาโน  ไดแก   ตองการ  คือปรารถนา.  
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           บทวา    ปวิเวกาธมิุตฺโต     มีความวา     พยากรณอรหัตอยางนี้วา  
ขาพเจานอมไปในวิเวก. 
           บทวา   สีลพฺพตปรามาส   ไดแก  สักวาความถือท่ีถืออิงศีลและพรต. 
           บทวา  สารโต   ปจฺจาคจฺฉนฺโต   ไดแก   ทราบอยูโดยความเปน 
แกนสาร. 
           บทวา  อพฺยาปชฺฌาธิมุตฺโต  มีความวา  พยากรณอรหัตซ่ึงหาความ 
เบียดเบียนมิได.   เนื้อความในวาระทั้งปวง   พึงทราบโดยนัยนี้. 
           บทวา   ภุสา   ไดแก   มีกําลัง. 
           หลายบทวา   เนวสฺสา   จิตฺต   ปริยาทิยนฺติ    มีความวา   อารมณ 
เหลาน้ัน  ไมสามารถจะยืดจิตของพระขีณาสพนั้นต้ังอยูได. 
           บทวา  อมิสฺสีกต  มีความวา   จิตของทานอันอารมณทําไหเจือดวย 
กิเลสไมได.     อธิบายวา     อารมณทั้งหลายอมทําจิตใหเปนธรรมชาติเจือกับ 
กิเลสทั้งหลาย   เพราะไมมีกิเลสเหลาน้ัน    จิตของทานจึงชื่อวาอันอารมณทําให 
เจือดวยกิเลสไมได. 
           บทวา    ิต  ไดแก  ต้ังมัน. 
           บทวา  อเนฺชปฺปตฺต    ไดแก   ถึงความไมหว่ันไหว. 
           บทวา  วยฺจสฺสานุปสฺสติ  ไดแก   เห็นทั้งควานเกิด  ทั้งความดับ 
แหงจิตน้ัน. 
           สองบทวา  เนกฺขมฺม   อธิมุตฺตสฺส  ไดแก  ตรัสรูพระอรหัตท้ังอยู. 
พระอรหัตน่ันเอง   พระโสณโกลิวิสเถระ  กลาวแลวแมดวยบทท่ีเหลือท้ังหลาย. 
           บทวา  อุปาทานกฺขยสฺส  เปนฉัฏฐีวิภัตติใชในอรรถแหงทุคติยาวิภัตติ. 
           สองบทวา   อสมโฺมหฺจ   เจตโส   ไดแก   และความไมหลงงมงาย 
แหงจิต.   ภิกษุนั้นนอมไปแลวดวย.  
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           สองบทวา   ทิสฺวา   อายตนุปฺปาท  ไดแก  เห็นความเกิดและความ  
ดับแหงอายตนะทั้งหลาย. 
           หลายบทวา  สมฺมา  จิตฺต  วมิุจจฺติ   มีความวา   จิตยอมหลุดพน 
ดวยอํานาจผลสมาบัติ   เพราะขอปฏิบัติเครื่องเห็นแจงน้ี    โดยชอบคือตามเหตุ 
ตามนัย  ไดแก   นอมไปในนิพพานเปนอารมณ. 
           บทวา  สนฺตจิตฺตสฺส  ไดแก  มีจิตเยือกเย็น. 
           บทวา  ตาทิโน  คือจัดวาผูคงที่   เพราะไมหว่ันไหว  ดวยความยินดี 
ยินราย  ในอิฏฐารมณและอนิฏฐารมณ. 
           สองบทวา  อฺ  พฺยากโรนฺติ  ไดแก  พยากรณอรหัต. 
           สองบทวา  อตฺโถ  จ   วุตฺโต    มีความวา   ตนอันผูอ่ืนจะทราบวา 
เปนอรหันต   ดวยเนื้อความใด   เนื้อความน้ัน   อันกุลบุตรทั้งหลายกลาวแลว. 
สวนเนื้อความแหงสูตร   พึงถือเอาจากวรรณนาแหงสุตตันตะเถิด. 
           สองบทวา   อตฺตา  จ  อนุปนีโต    มีความวา  ทั้งไมนอมตนเขาไป 
ดวยอํานาจพยัญชนะอยางนี้วา   ขาพเจาเปนอรหันต. 
           หลายบทวา  อถ  จ  ปนิเธกจฺเจ  โมฆปุริสา  มีความวา  ฝายบุรุษ 
เปลาเหลาอ่ืน ทําท่ีเหมือนสนุก  พยากรณอรหัตผลซ่ึงไมมีเลย  ทําใหมีดวยเหตุ 
สักวาถอยคํา. 
 
                                        วาดวยรองเทา 
           บทวา  เอกปลาสิก    ไดแก  ชั้นเดียว. 
           วินิจฉัยในคําวา  อสีติสกฏวาเห  นี ้  พึงทราบดังนี้:-   
           สองเลมเกวียน  พึงทราบวาเปนหน่ึงวาหะ. 
           วินิจฉัยในคําวา  สตฺตหตฺถิกฺจ  อนีก  นี ้ พึงทราบดังนี้:-   
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           ปริมาณน้ีคือ  ชางพัง  ๖  เชือก  กับชางพลาย  ๑  เชือก  เปนอนีกะหน่ึง  
๗ อนีกะเชนนี้   ชื่อวา  สตัตหัตถิกอนีกะ. 
           บทวา  ทิคุณา   ไดแก  ๒  ชั้น. 
           บทวา    ติคุณา  ไดแก   ๓  ชั้น   รองเทามีชั้นต้ังแต  ๔   ชัน้ข้ึนไป 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   รองเทาหลายชั้น. 
           บทวา  สพฺพนีลกา  ไดแก   เขียวลวนทีเดียว.   แมในสีทาง ๆ  ม ี
เหลืองลวนเปนตน     กม็ีนัยเหมือนกัน.    ก็บรรดารองเทาสีเหลาน้ัน   รองเทา 
เขียวคราม   มีสีคลายสีดอกผักตบ   รองเทาเหลืองมีสีคลายดอกกรรณิการ  รอง- 
เทาแดง   มีสีคลายดอกชบา    รองเทาแดงสําลาน    คือแดงออน    มีสีคลายฝาง 
รองเทาดํา   มีสีคลายสีลูกประคําดีควาย   รองเทาแดงเขม   มีสีคลายหลังตะขาบ 
รองเทาแดงกลาย  ๆ  มีสเีจือกัน คลายสีใบไมเหลือง,   แตในกุรนุทีแกวามีสีคลาย 
ดอกบัวหลวง.   บรรดารองเทาเหลาน้ี   ภิกษุไดชนดิใดชนิดหน่ึงแลว  เอาผาเช็ค 
น้ํายาทําลายสีเสียแลวสวม     ควรอยู.     แมทําลายสีเสียเพียงเล็กนอย      ก็ควร 
เหมือนกัน. 
           บทวา นีลวทฺธิกา  ไดแก  รองเทาท่ีมีหูเทานั้นเขียว.   แมในสีทั้งปวง 
มีสีเหลืองเปนตน      มีนยัเหมือนกัน.     แมรองเทาท่ีมีหูเขียวเปนตน เหลาน้ัน 
ก็พึงทําลายสีเสียแลวจึงคอยสวม. 
           บทวา  ขลฺลกพทฺธา   ไดแก   รองเทาท่ีทําติดแผนหนังที่พ้ืนข้ึนมา 
เพ่ือปดสน.     รองเทาของชาวโยนกเรียกวา     รองเทาหุมเปนกระบอกไดแก 
รองเทาท่ีปดเทาท้ังหมดจนถึงแขง. 
           บทวา    ปาลิคุณฺ ิมา  ไดแก  รองเทาท่ีหุมหลังเทา  ปดแคเพียงบน 
หลังเทาน้ัน  ไมปดแขง. 
           บทวา  ตูลปุณฺณิกา ไดแก  รองเทาท่ีทํายัดดวยปุยนุน.  
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           บทวา ติตฺติรปตฺติกา ไดแกรองเทาท่ีมีหูงดงาม เชนกับปกนกกระทา.  
           บทวา  เมณฑฺวิสาณวทฺธิกา   ไดแก   รองเทาท่ีทําประกอบหูมี 
สัณฐานคลายเขาแกะ  ที่ปลายเชิงงอน   แมในรองเทาท่ีมีหูดังเขาแพะเปนตน   ก ็
นัยนี้แล. 
           บทวา  วิจฺฉิกาฬิกา  ไดแก  รองเทาท่ีทําประกอบหูมีสัณฐานดังหาง 
แมลงปอง   ที่ปลายเชิงงอนน้ันเอง. 
           บทวา  โมรป ฺชปริสิพฺพิตา   ไดแก  รองเทาท่ีเย็บที่ฟนก็ดี  ที่ห ู
ก็ดี  ดวยขนปกนกยูงตางดาย. 
           บทวา   จิตฺรา  ไดแก   รองเทาท่ีงดงามตาง ๆ.   แมในรองเทาเหลาน้ัน 
ภิกษุไดชนิดใดชนิดหน่ึงแลว  ถาเปนของท่ีอาจเอาส่ิงท่ีไมควรเหลาน้ัน เปนตน 
วา   หนังหุมสนออกเสียได     พึงเอาออกเสียแลวใชเถิด.    แตเมื่อส่ิงท่ีไมควร 
มีหนังหุมสนเปนตนนั้น   ยังมีอยู   เปนทุกกฏแกภิกษุผูใช.   รองเทาท่ีทําประกอบ 
หนังราชสีหที่ริมโดยรอบเหมือนติดอนุวาตในจีวร    ชื่อวา    รองเทาขลิบดวย 
หนังราชสีห. 
           บทวา  อุลูกจมฺมปริกฺขตา   ไดแก รองเทาท่ีขลิบดวยหนังนกเคาแมว 
ถึงในรองเทาเหลาน้ี   ชนิคใดชนิดหน่ึง  พึงเอาหนังน้ันออกแลวสวมเถิด. 
           บทวา  โอมุกกฺ   ไดแก   สวมแลวถอดออก. 
           บทวา   นวา   ไดแก   ยังมิไดใช. 
           บทวา  อภิชีวนิกสสฺ   มีความวา   คฤหัสถทัง้หลาย    ยอมเปนอยู 
เฉพาะ  คือสําเร็จการเลี้ยงชีวิต   ดวยศิลปะใด   มีความเคารพในอาจารยเพราะ 
เหตุแหงศิลปะนั้น. 
           ในคําวา  อิธ  โข  ต  ภิกฺขเว  นี.้    บทวา  ต      เปนเพียงนิบาตความ 
วา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย. . . พึงงามในธรรมวินัยนีแ้ล.  
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           สองบทวา  ย  ตุมฺเห ไดแก   เย    ตุมฺเห  อีกอยางหนึ่ง   มีคําอธิบาย   
วา  ยทิ   ตุมฺเห  จริงอยู   นิบาต  คือ   ย   ใชในอรรถแหง   ยทิ  ศัพท. 
           วินิจฉัยในคําวา  อาจริเยสุ   เปนอาทิ  เฉพาะอาจารย  ๔  พวกน้ี   คือ 
บรรพชาจารย  อุปสัมปทาจารย   นิสสยาจารย   อุทเทสาจารย   จัดเปนอาจารย 
แทในบทวา  อาจริเยสุ   นี้.   ภิกษุมีพรรษา  ๖    พอเปนอาจารยของภิกษุผู 
ไมมีพรรษาได.   ดวยวา   ภิกษุผูไมมีพรรษานั้นจักอาศัยเธออยูในกาลที่ตนมี 
พรรษา  ๔,  ดวยประการอยางนี้    แมภิกษุเหลาน้ี   จัดวาผูพอเปนอาจารยไดแท 
คือ  ภิกษุผูมีพรรษา  ๗  พอเปนอาจารยของภิกษุพรรษาเดียวได,  ผูมีพรรษา 
๘  พอเปนอาจารยผูมีพรรษา  ๒  ได,    ผูมีพรรษา  ๙  พอเปนอาจารยของผู 
มีพรรษา ๓ ได ผูมีพรรษา  ๑๐  พอเปนอาจารยของผูมีพรรษา  ๔  ไดผายภิกษุ 
ผูเปนเพ่ือนเห็น  เพ่ือนคบของอุปชฌายก็ดี,   ภิกษุเหลาใดเหลาหน่ึง  ซึ่งเปนผู 
ใหญกวา  ๑๐   พรรษาก็ดี  ภิกษุเหลาน้ันทั้งหมด  ชื่อวาผูปูนอุปชฌาย.   เมือ่ภิกษุ 
ทั้งหลายมีประมาณเทาน้ี     ไมสวมรองเทากาวเดินอยู    ยอมเปนอาบัติแกภิกษุ 
ผูสวมรองเทากาวเดิน.   ที่ชื่อวาอาพาธเปนหนอที่เทาไดแกเนื้อคลายเดือย  เปน 
ของยื่นออกจากพ้ืนเทา. 
 
                                        วาดวยเขียงเทา 
           บทวา  ติณปาทุกา  ไดแก  เขียงเทาท่ีทําดวยหญาชนิดใดชนิดหน่ึง. 
           บทวา   หินฺตาลปาทุกา  ไดแก   เขียงเทาท่ีทําดวยใบเปง   เขียงเทา 
ที่ทําแลว   แมดวยใบเตาราง   ไมควรเหมือนกัน. 
           บทวา  กมลปาทุกา  ไดแก   เขียงเทาท่ีทําดวยหญาท่ีชื่อวา    กมล- 
วรรณ    พระอาจารยบางพวกกลาววา   เขียงเทาท่ีทําดวยแฝก   ดังน้ีก็มี. 
           บทวา  กมฺพลปาทุกา  ไดแก  เขียงเทาท่ีทําดวยขนเจียม.  
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           บทวา  อสงฺกมนียาโย  ไดแก   เขียงเทาท่ีต้ังไวเปนอันดีบนพ้ืนไม  
คลอน  เคลื่อนท่ีไมได. 
 
                                           วาดวยยาน 
           สองบทวา  องฺคชาต ฉุปนฺติ  ไดแก   ถูกองคชาตดวยองคชาตน่ัน 
เอง. 
           สองบทวา  โอคาเหตฺวา มาเรนติฺ  ไดแก   ยดึไวแนนใหตายภายใน 
น้ํา. 
           บทวา  อิตฺถียุตฺเตน  ไดแก   เทียมดวยโคตัวเมีย. 
           บทวา  ปุริสนฺตเรน  ไดแก  มีบุรษุเปนสารถี. 
           บทวา  ปุริสยุตฺเตน  ไดแก   เทียมดวยโคผู. 
           บทวา  อิตฺถนฺตเรน  ไดแก  มีสตรีเปนสารถี. 
           บทวา   คงฺคามหิยาย   ไดแก   การกีฬาในแมน้ําคงคาและแมนามหี. 
           วินิจฉัยในขอวา  ปุริสยุตฺต   หตฺถวฏฏก    นี้    พึงทราบดังนี้:- 
           ยานท่ีเทียมดวยโคผู   จะมีสตรีเปนสารถี  หรือมีบุรุษเปนสารถีก็ตาม, 
ควร.  สวนยานท่ีลากไปดวยมือ  สตรีลาก  หรือบุรุษลากก็ตาม,   ควรเหมือน 
กัน. 
           บทวา  ยานุคฺฆาเตน   มีความวา    กายท้ังปวง    ของภิกษุนั้นยอม 
สั่นคลอน  เพราะความเหว่ียงไปแหงยาน  ความไมสําราญ  ยอมเสียดแทงเพราะ 
ปจจัยนั้น. 
           บทวา  สิวิก   ไดแก  คานหามมีต่ังนั่ง. 
           บทวา  ปาฏงฺกึ  ไดแก  เปลผาท่ีเขาผูกติดกับไมคาน.  
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                      วาดวยอุจจาสยนะและมหาสยนะ  
           วินิจฉัยในขอวา  อุจฺจาสยนมหาสยนานิ  นี้  พึงทราบดังนี้:- 
           ที่นอนสูงนั้น    ไดแก   เตียงที่เกินประมาณ;    ที่นอนใหญนั้นไดแก 
เครื่องลาดเปนอกัปปยะ. 
           ในอาสันทิเปนตน     อาสันทิ   นั้น   ไดแก   ที่นั่งอันเกินประมาณ 
บัลลังก   นั้น  ไดแก  ที่นั่งท่ีเขาทํารูปสัตวรายติดไวที่เทา. 
           โคณกะ  นั้น ไดแก   ผาโกเชาว   ผืนใหญมีขนยาว.  ไดยนิวาขนผา 
แหงโกเชาวนั้น   ยาวเกินสี่นิ้ว. 
           จิตตกะ   นั้น    ไดแก   เครื่องลาดท่ีทําดวยขนแกะซึ่งวิจิตรดวยรูป 
สัตวราย 
           ปฏิกา   นั้น   ไดแก   เครื่องลาดขาว   ทําดวยขนแกะ. 
           ปฏลกิา   นั้น   ไดแก   เครื่องลาดทําดวยขนแกะ   มลีายดอกไมแนน 
เนื่องกัน  เรียกกันวา   ผาชาวโยนก   ผาคนทมิฬ. 
           ตูลิกา  นั้น   ไดแก  ฟูกที่ยัดนุนตามปกตินั่นเอง. 
           วิกติกา   นั้น   ไดแก    เครื่องลาดทําดวยขนแกะวิจิตรดวยรูปราชสีห 
และเสือโครงเปนตน . 
           อุทฺธโลมี  นั้น  ไดแก   เครื่องลาดทําดวยขนแกะ   มีขนข้ึนขางเดียว 
ปาฐะวา  อุทฺธโลมี  ก็ม.ี 
           เอกันตโลมี    นั้น  ไดแก    เครือ่งลาดทําดวยขนแกะ    มีขนข้ึนทั้ง 
สองขาง 
           กฏิสสะ   นั้น  ไดแก   เครื่องปูนอนท่ีทอดวยดายทองแกมไหมขลิบ 
ดวยทอง.  
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           โกเสยยะ  นั้น  ไดแก    ผาปูที่นอนท่ีทอดวยเสนไหมขลิบดวยทอง:  
แตเปนไหมลวนใชได. 
           กุตตกะ  นั้น ไดแก  เครื่องปูนอนท่ีทําดวยขนแกะ   ใหญพอนางฟอน 
๑๖  คนยืนราํได. 
           หัตถัตถระ   และ   อัสสัตถระ   ไดแก   เครือ่งลาดบนหลังชางและ 
หลังมาน้ันเอง.   และในรถัตถระ  ก็มนีัยเหมือนกัน. 
           อชินปเวณิ  นั้น  ไดแก   เครื่องลาดท่ีทําเปนชั้น    ซึ่งเย็บซอนกัน 
ดวยหนังเสือ   โดยขนาดเทาตัวเตียง. 
           กทลมีิคปวรปจจัตถรณะ   นัน้  ไดแก   เครื่องปูนอนอยางดีที่สุด. 
ไดยินวา   ชนทั้งหลายทาบหนังชะมดบนผาขาวแลวเย็บติดกัน    ทําเปนเครื่อง 
ลาดนั้น. 
           สอุตตรัจฉทัง   นัน้   ไดแก    ที่นอนท่ีมีเพดาน    ขางบนพรอม 
อธิบายวา    ที่นอนท่ีพรอมดวยเพดานแดงซ่ึงติดไวขางบน.     ถึงมีเพดานขาว 
เมื่อมีเครื่องลาดท่ีเปนอกัปปยะอยูขางใต   ยอมไมควร   แตเมื่อไมมี   ควรอยู. 
           อุภโตโลหิตกุปธานะ   นั้น   ไดแก    ที่นอนมีหมอนแดงสองขาง 
แหงเตียง  คือ  หมอนศีรษะหนึ่ง  หมอนหนุนเทาหน่ึง  ที่นอนชนิดนี้ไมควร. 
แตวา หมอนใดลูกเดียวเทาน้ัน   ที่หนาสองขางจะแดงก็ตาม  มีสีดังดอกบัวหลวง 
ก็ตาม  วิจิตรก็ตาม  ถาประกอบดวยประมาณ   หมอนนั้น     ยอมควร.    สวน 
หมอนใหญทรงหาม. 
           ทีปจฉาปะ  ไดแก  ลูกเสือเหลือง. 
           บทวา  โอคุมฺผิยนฺติ    มีความวา   ขนทั้งหลายใชเชือกหนังรอยผูกที่ 
พรึงรองฝาเปนตน.  
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           บทวา   อภินิสีทิต   มีความวา   (เราอนุญาต)   เพ่ือภิกษุนั่งทับ  คือ  
พิงได. 
           วินิจฉัยในขอวา  คิลาเนน  ภิกขฺุนา  สอุปาหเนน  นี ้  พึงทราบ 
ดังน้ี:-  
           ภิกษุใดจัดวาผูอาพาธไมสวมรองเทา   ไมสามารถจะเขาบานได. 
 
                               เรื่องพระโสณกุฏิกัณณะ 
           บทวา  กุรรฆเร  ไดแก   ในเมืองมีชื่ออยางนั้น,   โคจรตามของพระ- 
มหากัจจายนะน้ัน    พระธรรมสังคาหกาจารย  กลาวดวยบทวา  กุรรฆเร  นัน้. 
           สองบทวา  ปปาเต   ปพฺพเต  ไดแก   ที่ภูเขาปปาต.   สถานเปนที่ 
อยูของทาน  พระธรรมสังคาหกาจารยกลาวดวยสองบทวา  ปปาเต   ปพฺพเต 
นั้น. 
           คําวา  โสณะ   เปนชื่อของอุบาสกน้ัน.   ก็และอุบาสกน้ันทรงเครื่อง 
ประดับหูมีราคาโกฏิหน่ึง   เพราะฉะนั้น   จึงเรียกกันวา  กุฏิกัณณะ  ความวา 
โกฏิกัณณะ. 
           บทวา   เอกเสยฺย    ไดแก     การนอนของบุคคลผูเดียว      ความวา 
พรหมจรรย  ประกอบดวยการเปนที่ประกอบความเพียรเนือง ๆ. 
           บทวา   ปาสาทิก  ไดแก   ใหเกิดความเลื่อมใส. 
           บทวา  ปสาทนีย   นี้   เปนคํากลาวซ้ําเนื้อความของบทวา   ปาสาทิก 
นั้นแล. 
           บทวา อุตฺตมทมถสมถ  ไดแก  ความฝกและความสงบคือปญญาและ 
สมาธิอันอุดม,   ความวา  ความสงบกายและสงบจิตดังน้ี ก็ได.  
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           บทวา  ทนฺต   มีความวา  ชื่อวาผูทรมานแลว  เพราะกิเลสเครื่องดิ้นรน  
ซึ่งเปนชาศึกทั้งปวงเปนของเด็ดขาดไปแลว,    อธิบายวา   ผูสิ้นกิเลสแลว. 
           บทวา  คุตฺต   ไดแก    ผูคุมครองแลวดวยความปองปก     คือความ 
ระวัง. 
           บทวา  ยตินฺทฺริย   ไดแก  ทรงชนะอินทรียแลว. 
           บทวา  นาค  ไดแก   ผูเวนจากบาป,    ความวา   ผูปราศจากกิเลส. 
           หลายบทวา  ตุณฺณ   เม  วสฺสาน  อจฺจเยน   มคีวามวา   ตอลวงไป 
สามเดือนจําเติมแตวันบรรพชาของขาพเจา. 
           สองบทวา  อุปสมฺปท  อลตฺถ   ความวา   ขาพเจาจึงไดอุปสมบท. 
           บทวา  กณหฺุตฺตรา  ไดแก    มีดนิดําย่ิงนัก,   ความวา  มีดินดําเปน 
กอนนูนข้ึน. 
           บทวา   โคกณฺฏกหตา   คือ  เปนภาคพ้ืนที่ถูกทําใหเสียดวยระแหง 
กีบโคซึ่งต้ังข้ึนจากพ้ืนที่ถูกกีบโคเหยียบ.     ไดยินวา    รองเทาชั้นเดียวไมอาจ 
กันระแหงกีบโคเหลาน้ันได,    พ้ืนแผนดินเปนของแข็งขรุขระดวยประการดังน้ี. 
           ติณชาติมีอยู   ๔   อยางเหลาน้ี   คือ  เอรคุ คือหญาตีนกา  ๑ โมรคุ  คือหญา 
หางนกยูง   ๑  มัชชารุ   คือหญาหนวดแมว  ๑    ชนัตุ   คือหญาหางชาง  ๑  ชนทั้ง 
หลายยอมทําเสื่อลําแพนและเส่ือออนดวยหญาเหลานี้. 
           บรรดาติณชาติ  ๔  ชนิดนั้น หญาเอรคุนั้น   ไดแกหญาทราย;   หญาทราย 
นั้นเปนของหยาบ;    หญาโมรคุมียอดสีแดงละเอียดออน  มีสัมผัสสบาย;  เสื่อท่ี 
ทําดวยหญาโมรคุนั้น     เมื่อนอนแลวพอลุกข้ึนเปนของฟูข้ึนอีกได.  ชนทัง้หลาย 
ยอมทําแมซึ่งผาสาฎกดวยหญามัชชารุ;   หญาชันตุมีสีคลายแกวมณี.  
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          สองบทวา  เสนาสน  ปฺาเปสิ   มีความวา  พระอานนทผูมีอายุ 
ไดปูฟูกหรือเสื่อลําแพน.    ก็แลครั้นปแูลวจึงบอกแกพระโสณะวา   ผูมีอายุ  พระ 
ศาสดามีพระประสงคจะอยูในที่มุงท่ีบังอันเดียวกับทาน,    เสนาสนะสําหรับทาน 
เราจัดไวแลว    ในพระคันธกุฏีนั่นเอง. 
           หลายบทวา  ปฏิกาตุ  ต   ภิกฺข ุ   ธมฺโม  ภาสิตุ.   มีความวาธรรมจง 
รับหนาที่ตอญาณ  กลาวคือปฏิญาณ  เพ่ือสวด. 
           บทวา  อฏกวคฺคิกานิ๑      มีความวา     พระโสณะผูมีอายุไดสวด 
พระสูตร  ๑๖  สูตรมีกามสูตรเปนตน  ที่วาเปนอัฏฐกวัคคิกะ๒  เหลาน้ัน. 
           บทวา  วิสฺสฏาย   คือ มี  อักขระอันสละสลวย. 
           บทวา   อเนลคลาย    มีความวา    ความเปนวาจาประกอบดวยโทษ 
ยอมไมมี. 
           สองบาทคาถาวา   อริโ ย   น   รมตี  ปาเป,   ปาเป   น   รมติ   สุจิ๓  
มีความวา    พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    คนสะอาดยอมไมยินดีในบาป    เพ่ือ 
แสดงเนื้อความวิเศษวา   จริงอยู   บุคคลใด   ประกอบดวยคุณธรรมเครื่องเปน 
ผูสะอาดทางกายวาจาและใจ,  บุคคลน้ัน   ยอมไมยินดีในบาป;     เพราะฉะน้ัน 
เฉพาะพระอริยเจา   ชื่อวาไมยินดีในบาป, 
           หลายบทวา   อย    ขฺวสฺส   กาโล   ความวา    เวลาน้ีแลพึงเปนกาล. 
           บทวา   ปริทสฺสิ   ไดแก   สั่งมาแลว. 
           ในคําน้ีวา   อย    ขฺวสฺส    กาโล. . . . ปริทสฺสิ     มีคําอธิบายดังน้ีวา 
อุปชฌายของเรา   ใหเรารับทราบคําสั่งอันใดมาวา   เธอพึงทูลเรื่องนี้ดวย  เรื่อง 
นี้ดวย,    เวลาน้ี    พึงเปนกาลแหงคําสั่งน้ัน,     เอาเถิด   เราจะทูลคําส่ังน้ันเดี๋ยวน้ี.  
 
  ๑. อฏกวคฺคิกานีติ :    อฏกวคฺคภูตานิ  กามสุตฺตาทีนิ  โสฬสสุตฺตานีติ  สารตฺถทีปนี.            
๒.  เปนวรรคท่ี   ๔   แหงสตตนิบาต  ขททกนิกาย  ๓๙๓. ๓ มหาวคฺค.  ทุติย. ๓๔.  
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           บทวา  วินยธรปจฺเมน  คือมีอาจารยผูสวดประกาศเปนท่ี   ๕.  
           วินิจฉัยในขอวา  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  สพฺพปจฺจนฺติเมสุ   ชน- 
ปเทสุ  คณงฺคณุปาหน  นี ้ พึงทราบดังนี้:- 
           รองเทาท่ีทําดวยหนังชนิดใดชนิดหน่ึง   เวนหนังมนุษยเสีย  ยอมควร 
แมในถุงรองเทา   ฝกมีดและฝกกุญแจ   ก็นัยนี้แล. 
 
                                            วาดวยหนงั 
           ก็แลวินิจฉัยในคําวา  จมมฺานิ   อตฺถรณานิ   นี้  พึงทราบดังนี้:- 
           ภิกษุจะปูหนังแกะและหนังแพะอยางใดอยางหน่ึงแลวนอนหรือน่ัง 
ก็ควร. 
           วินิจฉัยในหนังมฤค  พึงทราบดังนี้:- 
           หนังแหงมฤคชาติ   คือเนื้อทราย   เนื้อสมัน   เนื้อฟาน  กวาง  เนื้อถึก 
ละมั่งเหลาน้ี เทาน้ันควร.   สวนหนังแหงสัตวเหลาอ่ืนไมควร. 
           ลิง  คาง   นางเห็น    ชะมด     และสัตวรายเหลาใดเหลาหน่ึงบรรดามี, 
หนังของสัตวเหลาน้ันไมควร. 
           ในสตัวเหลาน้ัน    ทีช่ื่อวาสัตวราย   ไดแก   ราชสีห   เสือโครง    เสือ  
เหลือง  หมี   เสือดาว.   แตจะไมควรเฉพาะสัตวเหลาน้ี  พวกเดียวเทาน้ัน    หามิ 
ได;    อันหนังของสัตวเหลาใด    พระผูมีพระภาคเจาตรัสวาไมควร    เวนสัตว 
เหลาน้ันเสีย   สัตวทั้งหลายที่เหลือ   ชัน้ที่สุด   แมโค  กระบือ   กระตาย   แมว 
เปนตน    รวมทั้งหมด   พึงทราบวา   สัตวรายเหมือนกันในอรรถน้ี.   จริงอยู 
หนังของสัตวทุก ๆ ชนิดไมควร.  
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           ขอวา  น  ต  ตาว  คณนูปค,    ยาว น  หตฺถ  คจฺฉติ  มีความวา  
จีวรซึ่งชนทั้งหลายนํามาแลว แตยังมิไดถวายก็ดี.  จีวรที่เขาฝากไปให  แตยังมิได 
บอกวา   จีวรเกิดข้ึนแกทานแลว    ดังน้ีก็ดี    เพียงใด;    จีวรนี้ยังไมตองนับ 
วัน,   คือไมควรเพ่ืออธิษฐาน,   อธิบายวา   ยังไมเขาถึงความถือเอาที่ควรอธิษ- 
ฐานเพียงนั้น.    แตจีวรที่เขานํามาถวายแลว ก็ด,ี     จีวรที่เขาฝากไปใหและบอก 
แลว ก็ด,ี    จีวรที่ภิกษุไดฟงวา   เกิดแลว    ก็ดี   ในกาลใด;     จําเติมแตกาลน้ัน 
ไป  ภิกษุยอมไดบริหาร ๑๐ วันเทาน้ัน  ฉะนั้นแล. 
                                    อรรกถาจัมมขันธกะ  จบ  
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                                     เภสัชชขันธกะ  
                               ภิกษอุาพาธในฤดูสารท 
           [๒๕]  โดยสมัยนัน้     พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู   ณ   พระ- 
เชตวัน    อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี   ครั้งน้ัน   ภิกษุ 
ทั้งหลายอันอาพาธซ่ึงเกิดชุมในฤดูสารทถูกตองแลว      ยาคูทีด่ื่มเขาไปก็พุงออก 
แมขาวสวยที่  ฉันแลวกพุ็งออก   เพราะอาพาธน้ัน    พวกเธอจึงซูบผอม    เศรา 
หมอง  มีผิวพรรณไมดี  มีผิวเหลืองข้ึน ๆ มีเนื้อตัวสะพรั่งดวยเอ็น    พระผูมี 
พระภาคเจาไดทอดพระเนตรเห็นภิกษุเหลาน้ันซูบผอมเศราหมอง   มีผิวพรรณ 
ไมดี     มีผิวเหลืองข้ึน ๆ มีเนื้อตัวสะพรั่งดวยเอ็น    ครั้นแลวจึงตรัสเรียกทาน 
พระอานนทมารับสั่งถามวา  ดูกอนอานนท  ทําไมหนอ  เดี๋ยวน้ีภิกษุทั้งหลายจึง 
ซูบผอม    เศราหมอง    มผิีวพรรณไมดี    มีผิวเหลอืงข้ึน ๆ  มีเนื้อตัวสะพรั่ง 
ดวยเอ็น. 
           ทานพระอานนทกราบทูลวา    พระพุทธเจาขา    เด๋ียวน้ีภิกษุทั้งหลาย 
อันอาพาธซ่ึงเกิดชุมในฤดูสารทถูกตองแลว   ยาคูที่ดื่มเขาไปก็พุงออก   แมขาว 
สวยที่ฉันแลวก็พุงออก  เพราะอาพาธน้ัน  พวกเธอจึงซูบผอม     เศราหมองมี 
ผิวพรรณไมดี  มีผิวเหลืองข้ึน ๆ มีเนื้อตัวสะพรั่งดวยเอ็น. 
 
                       พระพุทธานุญาตเภสัช  ๕   ในกาล 
           ครั้งน้ัน  พระผูมีพระภาคเจาประทับในที่สงัดทรงหลีกเรนอยูไดมีพระ 
ปริวิตกแหงพระทัยเกิดข้ึนอยางนี้วา    เดี๋ยวน้ีภิกษุทั้งหลายอันอาพาธซ่ึงเกิดชุม 
ในฤดูสารท   ถูกตองแลว    ยาคูที่ดื่มเขาไปก็พุงออก   แมขาวสวยท่ีฉันแลวก็พุง  
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ออก  เพราะอาพาธน้ัน    พวกเธอจึงซูบผอม   เศราหมอง  มีผิวพรรณไมดี    มี  
ผิวเหลืองข้ึน ๆ มีเนื้อตัวสะพรั่งดวยเอ็น     เราจะพึงอนุญาตอะไรหนอ    เปน 
เภสัชแกภิกษุทั้งหลาย   ซึ่งเปนเภสัชอยูในตัว    และเขาสมมติวาเปนเภสัช    ทั้ง 
จะพึงสําเร็จประโยชนในอาหารกิจแกสัตวโลก    และจะไมพึงปรากฏเปนอาหาร 
หยาบ  ทีนั้นพระองคไดมีพระปริวิตกสืบตอไปวา    เภสัช  ๕  นี้แล คือ เนยใส 
เนยขน    น้ํามัน   น้ําผ้ึง   น้ําออยเปนเภสัชอยูในตัว   และเขาสมมติวาเปนเภสัช 
ทั้งสําเร็จประโยชนในอาหารกิจแกสัตวโลก       และไมปรากฏเปนอาหารหยาบ 
ผิฉะน้ัน   เราพึงอนุญาตเภสัช  ๕   นีแ้กภิกษุทั้งหลาย  ใหรับประเคนในกาลแลว 
บริโภคในกาล     ครั้นเวลาสายัณหพระองคเสด็จออกจากท่ีหลีกเรน       ทรงทํา 
ธรรมีกถา   ในเหตุเพราะเปนเคามูลนั้น   ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น     แลวรบัสั่ง 
กะภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราไปในท่ีสงัดหลีกเรนอยู     ณ ตําบลน้ี  
ไดมีความปริวิตกแหงจิตเกิดข้ึนอยางน้ีวา   เดี๋ยวน้ีภิกษุทั้งหลายอันอาพาธซึ่งเกิด 
ชุมในฤดูสารทถูกตองแลว    ยาคูที่ดืม่เขาไปก็พุงออก     แมขาวสวยท่ีฉันแลวก็ 
พุงออก   เพราะอาพาธน้ัน   พวกเธอจึงซูบผอม   เศราหมอง    มีผิวพรรณไมดี 
มีผิวเหลืองข้ึน ๆ    มีเนื้อตัวสะพรั่งดวยเอ็น   เราจะพึงอนุญาตอะไรหนอ   เปน 
เภสัชแกภิกษุทั้งหลาย   ซึ่งเปนเภสัชอยูในตัวและเขาสมมติวาเปนเภสัช     ทั้งจะ 
พึงสําเร็จประโยชนในอาหารกิจแกสัตวโลก      และไมปรากฏเปนอาหารหยาบ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เราน้ันไดมีความปริวิตกสืบตอไปวา     เภสัช  ๕   นีแ้ล 
เนยใส   เนยขน    น้ํามัน   น้ําผ้ึง   น้ําออย  เปนเภสัชอยูในตัว   และเขาสมมติวา 
เปนเภสัชทั้งสําเร็จประโยชนในอาหารกิจแกสัตวโลก  และไมปรากฏเปน อาหาร 
หยาบ   ผิฉะน้ัน    เราพึงอนุญาตเภสัช   ๕   นี้แกภิกษุทั้งหลาย   ใหรับประเคน 
ในกาลแลวบริโภคในกาล     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      เราอนุญาตใหรับประเคน 
เภสัช  ๕  นัน้ในกาล   แลวบริโภคในกาล.  
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                     พระพุทธานุญาติเภสัช  ๕  นอกกาล  
           [๒๖]   ก็โดยสมัยนั้นแล   ภิกษุทั้งหลายรับประเคนเภสัช  ๕  นั้น  ในกาล 
แลวบริโภคในกาล   โภชนาหารของพวกเธอชนิดธรรมดา   ชนดิเลว   ไมยอย 
ไมจําตองกลาวถึงโภชนาหารท่ีดี    พวกเธออันอาพาธซ่ึงเกิดชุมในฤดูสารทน้ัน 
และอันความเบ้ือภัตตาหารนี้ถูกตองแลว   เพราะเหตุ  ๒  ประการน้ัน    ยิ่งเปนผู 
ซูบผอมเศราหมอง   มีผิวพรรณไมดี   มีผิวเหลืองข้ึน ๆ  มีเนื้อตัวสะพรั่งดวย 
เอ็นมากข้ึน   พระผูมีพระภาคเจาไดทอดพระเนตรเห็นภิกษุเหลาน้ันซึ่งซูบผอม 
เศราหมอง  มีผิวพรรณไมดี  มีผิวพรรณเหลืองข้ึน ๆ   มีเนื้อตัวสะพรั่งดวยเอ็น 
มากข้ึน   ครัน้แลว จึงตรัสเรียกทานพระอานนท   มารับสั่งถามวา  ดูกอนอานนท 
ทําไมหนอ  เดี๋ยวน้ีพระภิกษุ ทั้งหลายย่ิงซูบผอม   เศราหมอง   มีผิวพรรณไมดี 
มีผิวเหลืองข้ึน ๆ   มีเนื้อตัวสะพรั่งดวยเอ็นมากข้ึน. 
           ทานพระอานนทกราบทูลวา    พระพุทธเจาขา    เด๋ียวน้ีภิกษุทั้งหลาย 
รับประเคนเภสัช  ๕  นั้นในกาลแลวบริโภคในกาล  โภชนาหารของพวกเธอชนิด 
ธรรมดา    ชนิดเลว  ไมยอย   ไมจําตองกลาวถึงโภชนาหารท่ีดี    พวกเธออัน 
อาพาธซ่ึงเกิดในฤดูสารทน้ัน    และอันความเบ่ือภัตตาหารน้ีถูกตองแลว  เพราะ 
เหตุ  ๒  ประการน้ัน   ยิง่เปนผูซูบผอม   เศราหมอง   มีผิวพรรณไมดี   มีผิว- 
เหลืองข้ึน ๆ   มีเนื้อตัวสะพรั่งดวยเอ็นมากข้ึน. 
           ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถา   ในเพราะเหตุเปนเคา 
มูลนั้น  ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น  แลวตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมารับ สั่งวา  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหรับประเคนเภสัช  ๕  นั้น    แลวบริโภคไดทั้งใหกาล 
ทั้งนอกกาล.  
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                             พระพุทธานุญาตนํ้ามันเปลว  
           [๒๗]   ก็โดยสมัยนั้นแล     ภิกษุทั้งหลายท่ีอาพาธมีความตองการดวย 
น้ํามันเปลว    เปนเภสัช    จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ    ตรสั 
อนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตนํ้ามันเปลวเปน 
เภสัช   คือ   น้ํามันเปลวหมี   น้ํามันเปลวปลา   น้าํมันเปลวปลาฉลาม   น้ํามัน 
เปลวหมู   นามันเปลวลา    ที่รับประเคนในกาล    เจียวในกาล    กรองในกาล 
บริโภคอยางน้ํามัน. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ถาภิกษุรับประเคนในวิกาล      เจียวในวิกาล 
กรองในวิกาล   หากจะพึงบริโภคน้ํามันเปลวนั้น   ตองอาบัติทุกกฏ  ๓  ตัว. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ถาภิกษุรับปะเคนในกาล   เจียวในวิกาล  กรอง 
ในวิกาล  หากจะพึงบริโภคน้ํามันเปลวนั้น  ตองอาบัติทุกกฏ  ๒  ตัว. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ถาภิกษุรับประเคนในกาล   เจียวในกาล    กรอง 
ในวิกาล  หากจะพึงบริโภคน้ํามันเปลวนั้น  ตองอาบัติทุกกฏ   ๑ ตัว. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ถาภิกษุรบัประเคนในกาล  เจียวในกาล  กรองใน 
กาล  หากจะพึงบริโภคน้ํามันเปลวนั้น  ไมตองอาบัติ. 
 
                             พระพุทธานุญาตมูลเภสัช 
           [๒๘]   ก็โดยสมัยนั้นแล     ภิกษุทั้งหลายท่ีอาพาธมีความตองการดวย 
รากไมเปนเภสัช   จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ   ตรัสอนุญาต 
แกภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตรากไมที่เปนเภสัช     คือ 
ขมิ้น   ขิง   วานนํ้า   วานเปราะ   อุตพิด   ขา   แฝก   แหวหมู   กห็รือมูลเภสัช 
แมชนิดอ่ืนใดบรรดามีที่ไมสําเร็จประโยชนแกของควรเค้ียวในของควรเค้ียว  ที่  
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ไมสําเร็จประโยชนแกของควรบริโภคในของควรบริโภค    รับประเคนมูลเภสัช 
เหลาน้ันแลวเก็บไวไดจนตลอดชีพ   ตอมีเหตุ   จึงใหบริโภคได    เมื่อเหตุไมมี 
ภิกษุบริโภค  ตองอาบัติทุกกฏ. 
 
                          พระพุทธานุญาตเครื่องบดยา 
           สมัยตอมา     ภิกษุทั้งหลายท่ีอาพาธมีความตองการดวยรากไมที่เปน 
เภสัชชนิดละเอียด   จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ   ตรัสอนุญาต 
แกภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตตัวหินบด  ลูกหินบด. 
 
                          พระพุทธานุญาตกสาวเภสัช 
           [๒๙]   กโ็ดยสมัยนั้นแล     ภิกษุทั้งหลายท่ีอาพาธมีความตองการดวย 
น้ําฝาดเปนเภสัช   จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ    ตรัสอนุญาต 
แกภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตน้ําฝาดท่ีเปนเภสัช    คือ 
น้ําฝาดสะเดา น้ําฝาดมูกมัน น้ําฝาดกระดอมหรือข้ีกา  น้ําฝาดบรเพ็ดหรือพญา 
มือเหล็ก   น้าํฝาดกถินพิมาน   ก็หรือกสาวเภสัชแมชนิดอ่ืนใดบรรดามี    ทีไ่ม 
สําเร็จประโยชนแกของควรเค้ียวในของควรเคี้ยว       ที่ไมสาํเร็จประโยชนแก 
ของควรบริโภคในของควรบริโภค   รับประเคนกสาวเภสัชเหลาน้ัน    แลวเก็บ 
ไวไดจนตลอดชีพ   ตอมีเหตุ   จึงใหบริโภคได    เมื่อเหตุไมมี    ภิกษุบริโภค 
ตองอาบัติทุกกฏ. 
 
                                 พระพุทธานุญาตปณณเภสัช 
           [ ๓๐]  กโ็ดยสมัยนั้นแล     ภิกษุทั้งหลายท่ีอาพาธมีความตองการดวย 
ใบไมเปนเภสัช  จึงกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา  ๆ  ตรัสอนุญาตแก 
ภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใบไมที่เปนเภสัช  คือ  ใบ  
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สะเดา   ใบมูกมัน  ใบกระคอมหรือข้ีกา  ใบกะเพรา  หรือแมงลัก ใบผาย  ก็หรือ  
ปณณเภสัชแมชนิดอ่ืนใดบรรดามี       ที่ไมสําเร็จประโยชนแกของควรเค้ียว 
ในของควรเค้ียว      ที่ไมสําเร็จประโยชนแกของควรบริโภคในของควรบริโภค 
รับประเคนปณณเภสัชเหลาน้ัน    แลวเก็บไวไดจนตลอดชีพ   ตอมีเหตุ    จึงให 
บริโภคได   เมื่อเหตุไมมี  ภิกษุบริโภค  ตองอาบัติทุกกฏ. 
 
                                     พระพุทธานุญาตผลเภสัช 
           [๓๑]   กโ็ดยสมัยนั่นแล      ภิกษุทั้งหลายที่อาพาธมีความตองการดวย 
ผลไมเปนเภสัช   จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสอนุญาตแก 
ภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตผลไมที่เปนเภสัช   คือ   ลูก 
พิลังกาสา  ดีปรี  พริก  สมอไทย  สมอพิเภก  มะขามปอม   ผลแหงโกฐ  ก ็
หรือผลเภสัชแมชนิดอ่ืนใดบรรดามี    ที่ไมสําเร็จประโยชนแกของควรเค้ียวใน 
ของควรเค้ียว   ที่ไมสําเรจ็ประโยชนแกของควรบริโภคในของควรบริโภค   รับ 
ประเคนผลเภสัชเหลาน้ันแลว    เก็บไวไดจนตลอดชีพ   ตอมีเหตุ   จึงใหบริโภคได 
เมื่อเหตุไมมี  ภิกษุบริโภค   ตองอาบัติทุกกฏ. 
 
                                  พระพุทธานุญาตชตุเภสัช  
           [๓๒]  กโ็ดยสมัยนั้นแล     ภิกษุทั้งหลายท่ีอาพาธมีความตองการดวย 
ยางไมเปนเภสัช   จึงกราบทูลเรื่องนั้นแตพระผูมีพระภาคเจา ๆ    ตรัสอนุญาตแก 
ภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตยางไมที่เปนเภสัช   คือ  ยาง 
อันไหลออกจากตนหิงคุ    ยางอันเขาเค่ียวจากกานและใบแหงตนหิงคุ  ยางอันเขา 
เค่ียวจากใบแหงตนหิงคุ      หรือเจือของอ่ืนดวยยางอันไหลออกจากยอดไมตกะ  
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ยางอันไหลออกจากใบแหงตนตกะ  ยางอันเขาเดี่ยวจากใบหรือไหลออกจากกาน  
แหงตนตกะ   กํายานก็หรอืชตุเภสัชชนิดอ่ืนในบรรดามีที่ไมสําเร็จประโยชนแก 
ของควรเค้ียวในของควรเคี้ยว    ที่ไมสําเร็จประโยชนแกของควรบริโภคในของ 
ควรบริโภค   รับประเคนชตุเภสัชเหลาน้ัน   แลวเกบ็ไวไดจนตลอดชีพ   ตอมี 
เหตุ   จึงใหบริโภคได   เมื่อเหตุไมมี   ภิกษุบริโภค   ตองอาบัติทุกกฏ. 
 
                             พระพุทธานุญาตโลณเภสัช 
           [๓๓]   ก็โดยสมัยนั้นแล.     ภิกษุทั้งหลายท่ีอาพาธมีความตองการดวย 
เกลือเปนเภสัช    จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสอนุญาตแก 
ภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตเกลือที่เปนเภสัช  คือ  เกลือ 
สมุทร  เกลือดํา  เกลือสินเธาว   เกลือดินโปง   เกลือหุง   ก็หรอืโลณเภสัชชนิด 
อ่ืนใดบรรดามี    ที่ไมสําเร็จประโยชนแกของควรเค้ียวในของควรเคี้ยว     ทีไ่ม 
สําเร็จประโยชนแกของควรบริโภคในของควรบริโภค     รับ ประเคนโลณเภสัช 
เหลาน้ัน  แลวเก็บไวไดจนตลอดชีพ  ตอมีเหตุ  จึงใหบริโภคได  เมื่อเหตุไมมี 
ภิกษุบริโภค  ตองอาบัติทุกกฏ. 
 
                         พระพุทธานุญาตโลณเภสัช 
           [ ๓๔]  กโ็ดยสมัยนั้นแล  ทานพระเวลัฏฐสีสะ   อุปชฌายของทานพระ 
อานนท  อาพาธเปนโรคฝดาษหรืออีสุกอีใส   ผานุงผาหมกรังอยูที่ตัว    เพราะ 
น้ําเหลืองของโรคน้ัน  ภิกษุทั้งหลายเอาน้ําชุบ ๆ  ผาเหลาน้ันแลวคอย  ๆ  ดงึออก 
มา  พระผูมีพระภาคเจาเสด็จพระพุทธดําเนินตามเสนาสนะ.   ไดทอดพระเนตร 
เห็นภิกษุพวกนั้น  กําลังเอานํ้าชุบ  ๆ   ผาน้ันแลวคอย  ๆ  ดึงออกมา   ครั้นแลวเสด็จ 
พระพุทธดําเนินเขาไปทางภิกษุเหลาน้ัน   ไดตรัสถามวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  
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ภิกษุรูปนี้อาพาธดวยโรคอะไร     ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา     พระพุทธเจาขา  
ทานรูปนี้อาพาธดวยโรคฝดาษ  หรืออีสุกอีใส  ผากรังอยูที่ตัว  เพราะน้ําเหลือง 
พวกขาพระพุทธเจาเอานํ้าชุบ ๆ   ผาเหลาน้ัน   แลวคอย ๆ   ดึงออกมา. 
           ครั้งน้ัน     พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถา     ในเพราะเหตุเปน 
เคามูลนั้น  ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น  แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  เราอนุญาตเภสัชชนิดผง  สาํหรับภิกษุผูเปนผีก็ดี  พุพองก็ดี   สิวกด็ี 
โรคฝดาษ  หรือ  อีสุกอีใสก็ดี   มีกลิ่นตัวแรงก็ดี. 
           เราอนุญาตโคมัย  ดินเหนียว  กากนํ้ายอม  สําหรับภิกษุไมอาพาธ. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาต  ครก  สาก. 
 
                              พระพทุธานุญาตเคร่ืองกรอง 
           [๓๕]   ก็โดยสมัยนั้นแล     ภิกษุทั้งหลายท่ีอาพาธมีความตองการดวย 
ยาผงที่กรองแลว   จึงกราบทูลเรื่องนั้น  แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสอนุญาตแก 
ภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตวัตถุเครื่องกรองยาผง. 
           ภิกษุอาพาธมีความตองการดวยยาผงท่ีละเอียด      พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตผากรองยา. 
 
                        พระพุทธานุญาตเนื้อดิบและเลือดสด 
           [๓๖]   กโ็ดยสมัยนั้นแล  ภิกษุรูปหน่ึงอาพาธเพราะผีเขา  พระอาจารย 
พระอุปชฌายะชวยกันรักษาเธอ   ก็ไมสามารถแกไขใหหายโรคได   เธอเดินไป 
ที่เขียงแลหมู   แลวเค้ียวกินเนื้อดิบ   ดืม่กินเลือดสด  อาพาธเพราะผีเขาของเธอ 
นั้นหายดังปลิดทิ้ง   ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัส 
อนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตเนื้อดิบ  เลือดสด 
ในเพราะอาพาธเกิดแตผีเขา.  



พระวนิัยปฎก มหาวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 66 

                        พระพุทธานุญาตยาตาเปนตน  
           [๓๗]  กโ็ดยสมัยนั้นแล   ภิกษุรูปหน่ึงอาพาธเปนโรคนัยนตา   ภิกษุ 
ทั้งหลายจูงเธอไปใหถายอุจจาระบาง    ปสสาวะบาง    พระผูมพีระภาคเจาเสด็จ 
พระพุทธดําเนินตามเสนาสนะ  ไดทอดพระเนตรเห็นพวกภิกษุนั้นกําลังจูงภิกษุ 
รูปนั้นไปใหถายอุจจาระบาง   ปสสาวะบาง   จึงเสด็จพระพุทธดําเนินเขาไปทาง 
ภิกษุพวกน้ัน    แลวไดตรสัถามวา  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุรปูนี้อาพาธเปน 
อะไร  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  ทานรูปนี้อาพาธเปนโรคนัยนตา  พวกขาพระ 
พุทธเจาคอยจูงทานรูปนี้ไปใหถายอุจจาระบาง   ปสสาวะบาง   พระพุทธเจาขา. 
           ลําดับนั้น   พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถา    ในเพราะเหตุเปน 
เคามูลนั้น  ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น  แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   เราอนุญาตยาตา  คือ  ยาตาท่ีปรุงดวยเครื่องปรุงหลายอยาง   ยาตาที่ทํา 
ดวยเครื่องปรุงตาง ๆ ยาตาที่เกิดในกระแสนํ้าเปนตน   หรดาลกลีบทอง  เขมาไฟ.  
           พวกภิกษุอาพาธมีความตองการดวยเครื่องยาท่ีจะบดผสมกับยาตา   จึง 
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา    ด ู
กอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตไมจันทน  กฤษณา  กะลัมพัก ใบเฉียง  แหวหมู.  
           สมัยตอมา   ภิกษุทั้งหลายเก็บยาตาชนิดผงไวในโอบาง  ในขันบาง  ผง 
หญาบาง   ฝุนบาง  ปลิวลง  จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัส 
อนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตกลักยาตา  
           สมัยตอมา  พระฉัพพัคคียใชกลักยาตาชนิดตาง  ๆ   คือ  ชนิดที่ทําดวย 
ทองคําบาง  ชนิดที่ทําดวยเงินบาง  คนทั้งหลายจึงเพงโทษ  ติเตียน โพนทะนาวา 
เหมือนเหลาคฤหัสถผูบรโิภคกาม  ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี 
พระภาคเจา ๆ ตรัสหามแกภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุไมพึง 
ใชกลกัยาตาชนิดตาง  ๆ  รูปใดใช  ตองอาบัติทุกกฏ.  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตกลักยาตาท่ีทําดวยกระดูก    ทําดวยงา  
ทําดวยเขา   ทําดวยไมออ   ทําดวยไมไผ   ทําดวยไม   ทําดวยยาง  ทําดวยผลไม 
ทําดวยโลหะ   ทําดวยเปลือกสังข. 
           สมัยตอมา   กลักยาตาไมมีฝาปด  ผงหญาบาง    ฝุนบาง    ปลิวตกลง 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ    ตรสัอนุญาตแกภิกษุ 
ทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตฝาปด. 
           ฝาปดยังตกได       พระผูมีพระภาคเจาตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหผูกดาย   แลวพันกับกลักยาตา. 
           กลักยาตาแตก   พระผูมีพระภาคเจาตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา   ดู 
กอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหถักหุมดวยดาย. 
           สมัยตอมา    ภิกษุท้ังหลาย    ปายยาตาดวยนิ้วมือ    นัยนตาช้ํา     จึง 
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา  ๆ   ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา   ด ู
กอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตไมปายยาตา. 
           สมัยตอมา   พระฉัพพัคคียใชไมปายตาชนิดตาง  ๆ  คือ ที่ทําดวยทองคํา 
บาง   ที่ทําดวยเงินบาง   คนทั้งหลายจึงเพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา  เหมือน 
เหลาคฤหัสถผูบริโภคกาม       ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระ 
ภาคเจา ๆ  ตรัสหามภิกษุทั้งหลายวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุไมพึงใชไม 
ปายยาตาชนิดตาง  ๆ  รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตไมปายยาตาที่ทําดวยกระดูก   ทําดวย 
งา   ทําดวยเขา . . . ทําดวยเปลือกสังข. 
           สมัยตอมา  ไมปายยาตาทกลงที่พ้ืนเปอน   ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ง 
นั้นแดพระผูมีพระภาคเจา  ๆ  ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา     ดูกอนภิกษุทั้ง 
หลาย   เราอนุญาตภาชนะสําหรับเก็บไมปายยาตา.  
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           สมัยตอมา   ภิกษุทั้งหลายบริหารกลักยาตาบาง  ไมปายยาตาบาง  ดวย  
มือ  จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลาย 
วา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตถุงกลักยาตา. 
           หูถุงสําหรับสะพายไมมี       ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี 
พระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาต 
เชือกผูกเปนสายสะพาย. 
 
                            พระพทุธานุญาตน้ํามันเปนตน 
           [๓๘]  กโ็ดยสมัยนั้นแล  ทานพระปลินทวัจฉะปวดศีรษะ   ภิกษุทั้ง- 
หลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลาย 
วาดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตน้ํามันทาศีรษะ  โรคปวดศรีษะยังไมหาย  ภิกษุ 
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลาย 
วา    ดกูอนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตการนัดถุ    น้ํามันที่นัดถุไหลออก    ภิกษุ 
ทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ   ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้ง- 
หลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตกลองสําหรับนัดถุ. 
           สมัยตอมา  พระฉัพพัคคียใชกลองสําหรับนัดถุชนิดตาง ๆ คือ  ชนดิ 
ที่ทําดวยทองคําบาง  ชนิดที่ทําดวยเงินบาง   คนท้ังหลายจึงเพงโทษ    ติเตียน 
โพนทะนาวา   เหมือนเหลาคฤหัสถผูบริโภคกาม    ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่อง 
นั้นแดพระผูมีพระภาคเจา  ๆ   ตรัสหามภิกษุทั้งหลายวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุไมพึงใชกลองสําหรับนัดถุชนิดตาง ๆ รูปใดใช  ตองอาบัติทุกกฏ. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตกลองสําหรับ นัดถุที่ทําดวยกระดูก. . . 
ทําดวยเปลือกสังข.  
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           ทานพระปลินทวัจฉะนัดถุไมเทากัน       ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่อง 
นั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา     ดูกอนภิกษุทั้ง 
หลายเราอนุญาตกลองสําหรับนัดถุประกอบดวยหลอดคู     โรคปวดศีรษะยังไม 
หาย   ภิกษุทัง้หลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ   ตรัสอนุญาต 
แกภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหสูดควัน  ภิกษุทั้งหลาย 
จุดเกลียวผาแลวสูดควันนั้นนั่นแหละ    คอแสบรอน    จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด 
พระผูมีพระภาคเจา  ๆ  ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เรา 
อนุญาตกลองสูควัน . 
           สมัยตอมา  พระฉัพพัคคียใชกลองสูดควันชนิดตาง ๆ  คือ   ชนิดทีท่ํา 
ดวยทองคําบาง     ชนิดทีท่ําดวยเงินบาง     คนทั้งหลายจึงเพงโทษ     ติเตียน 
โพนทะนาวา   เหมือนเหลาคฤหัสถผูบริโภคกาม    ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่อง 
นั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสหามภิกษุทั้งหลายวา     ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุไมพึงใชกลองสูดควันชนิดตาง ๆ รูปใดใช  ตองอาบัติทุกกฏ. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เราอนุญาตกลองสูดควันที่ทําดวยกระดูก. . .ทํา 
ดวยเปลือกสังข. 
           สมัยตอมา  กลองสูดควันไมมีฝาปด  ตัวสัตวเขาไปได  ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา  ๆ  ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตฝาปด. 
           สมัยตอมา    ภิกษุทั้งหลายบริหารกลองสูดควันดวยมือ    จึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย    เราอนุญาตถุงกลองสูดควัน      กลองสูดควันเหลาน้ันอยูรวมกันยอม 
กระทบกันได  ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแตพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัส  
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อนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตถุงคู    หูสําหรับ   
สะพายไมมี    ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัส 
อนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตเชือกผูกเปนสาย 
สะพาย. 
 
                        พระปลินทวัจฉะเถระอาพาธเปนโรคลม 
           [๓๙]  ก็โดยสมัยนัน้แล   ทานพระปลินทวัจฉะอาพาธเปนโรคลม   พวก 
แพทยปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา   ตองหุงนํ้ามันถวาย  ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา  ๆ  ตรสัอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   เราอนุญาตน้ํามันที่หุง  ในน้ํามันที่หุงน้ันแล    แพทยตองเจือนํ้าเมา 
ดวย   ภิกษุทัง้หลายาจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา  ๆ  ตรัสอนุญาต 
แกภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตใหเจือนํ้าเมาลงในนํ้ามัน 
ที่หุง. 
           สมัยตอมา  พระฉัพพัคคียหุงน้ํามันเจือนํ้าเมาลงไปเกินขนาด  ดื่มน้ํามัน 
นั้นแลวเมา    ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา  ๆ  ตรัส 
หามภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุไมพึงดื่มน้ํามันที่เจือน้ําเมาลง 
ไปเกินขนาด  รูปใดด่ืม  พึงปรับอาบัติตามธรรม. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหดื่มน้ํามันซึ่งเจือนํ้าเมา   ชนิดที่เขา 
หุงไมปรากฏสี   กลิ่น   และรสของนํ้าเมา. 
           สมัยตอมา   น้ํามันที่พวกภิกษุหุงเจือนํ้าเมาลงไปเกินขนาดมีมาก  ครั้ง 
นั้น ภิกษุทั้งหลายไดมีความปริวิตกวา     จะพึงปฏิบัติในน้ํามันท่ีเจือนํ้าเมาลงไป 
เกินขนาดอยางไรหนอ      แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัส  
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อนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหต้ังเอาไวเปน  
ยาทา. 
           สมัยตอมา    ทานพระปลินทวัจฉะหุงนํ้ามันไวมาก     ภาชนะสําหรับ 
บรรจุน้ํามันไมมี      ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ 
ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตลักจ่ัน  ๓  ชนิด 
คือ  ลกัจ่ันทาํดวยโลหะ  ๑  ลกัจ่ันทําดวยไม  ๑  ลกัจ่ันทําดวยผลไม  ๑. 
           สมัยตอมา  ทานพระปลินทวัจฉะอาพาธเปนโรคลมตามอวัยวะ  ภิกษุ 
ทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้น  แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ    ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้ง 
หลายวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตการเขากระโจม    โรคลมยังไมหาย 
ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสอนุญาตแกภิกษุ 
ทั้งหลายวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตการรมใบไมตาง ๆ โรคลมยังไม 
หาย  พระผูมีพระภาคเจา   ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตการรมใหญ   โรคลมยังไมหาย   พระผูมีพระภาคเจาตรัสอนุญาตแก 
ภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตนํ้าท่ีตมเดือดดวยใบไมตาง 
ชนิด    โรคลมยังไมหาย     พระผูมีพระภาคเจา    ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลาย 
วา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตอางน้ํา. 
 
                          อาพาธโรคลมเสียดยอกตามขอ 
           [๔๐]   กโ็ดยสมัยนั้นแล   ทานพระปลินทวัจฉะ  อาพาธ   เปนโรคลม 
เสียดยอกตามขอ   ภิกษุทัง้หลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัส 
อนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตใหระบายโลหิต 
ออก     โรคลมเสียดยอกตามขอยังไมหาย      ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด  
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พระผูมีพระภาคเจา ๆ   ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา     ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  
เราอนุญาตเพ่ือใหดูดโลหิตออกดวยเขา. 
 
                             อาพาธเทาแตก 
           [๔๑]   กโ็ดยสมัยนั้นแล    เทาของทานพระปลินทวัจฉะแตก     ภิกษุ 
ทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ    ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้ง 
หลายวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตยาทาเทา    โรคยังไมหาย   ภิกษุ 
ทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ   ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้ง 
หลายวา   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหปรุงน้ํามันทาเทา. 
 
                             อาพาธเปนโรคฝ 
           [๔๒]  กโ็ดยสมัยนั้นแล   ภิกษุรูปหน่ึงอาพาธเปนโรคฝ  ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ   ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตการผาตัด.    ภิกษุนั้นตองการน้ําฝาด    ภิกษุ 
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา  ๆ  ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลาย 
วา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตนํ้าฝาด.   ภิกษุนั้นตองการงาที่บดแลว 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา  ๆ    ตรสัอนุญาตแกภิกษุ 
ทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตงาที่บดแลว.   ภิกษุนั้นตองการยาพอก 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ    ตรสัอนุญาตภิกษุทั้ง 
หลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตยาพอก.   ภิกษุนั้นตองการผาพันแผล 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ    ตรสัอนุญาตแกภิกษุ 
ทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตผาพันแผล.    แผลคัน   ภิกษุทั้งหลาย  
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กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา  ๆ    ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหชะดวยนํ้าแปงเมล็ดพันธุผักกาด.  แผลชิ้น 
หรือเปนฝา     ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ    ตรสั 
อนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     เราอนุญาตใหรมควัน. 
เนื่องอกยื่นออกมา  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา  ๆ ตรัส 
อนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     เราอนุญาตใหตัดดวยกอน 
เกลือ.    แผลไมงอก   ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ 
ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตน้ํามันทาแผล. 
น้ํามันไหลเยิ้ม    ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัส 
อนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตผาเกาสําหรับซับ 
น้ํามันและการรักษาบาดแผลทุกชนิด. 
 
                   พระพุทธานุญาตยามหาวิกัฏ   ๔  อยาง 
           [๔๓]  กโ็ดยสมัยนั้นแล  ภิกษุรูปหน่ึงถูกงูกัด  ภิกษุทั้งหลายกราบทูล 
เรื่องนั้น   แดพระผูมีพระภาคเจา  ๆ  ตรัสอนุญาตวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เรา 
อนุญาตใหใชยามหาวิกัฏอยาง  คือ  คูถ  มูตร  เถา  ดิน ตอมาภิกษุทั้งหลาย 
ติดสงสัยวา  ยามหาวิกัฏไมตองรับประเคน  หรือตองรับประเคน   จึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา  ๆ  ตรสัอนุญาต แกภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  เราอนุญาตใหภิกษุรับประเคน ในเมื่อมีกัปปยการก   เม่ือกัปปยการก 
ไมมี  ใหภิกษุหยิบบริโภคเองได. 
           สมัยตอมา  ภิกษุรูปหน่ึงดื่มยาพิษเขาไป   ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ง 
นั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา    ดูกอนภิกษุทั้ง  
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หลาย  เราอนุญาต ใหคืนน้ําเจือคูถ  ตอมา  ภิกษุทั้งหลายคิดสงสัยวา   น้ําเจือคูถ  
นั้นจะไมตองรับประเคน  หรือตองรบัประเคน  จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี 
พระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาต 
คูถท่ีภิกษุหยิบไวตอนกําลังถาย      นัน่แหละเปนอันประเคนแลว    ไมตองรับ 
ประเคนอีก. 
 
                                  ภิกษุอาพาธดวยโรคตาง ๆ 
           [ ๔๔]   ก็โดยสมัยนั่นแล  ภิกษุรูปหน่ึงอาพาธถูกยาแฝด  ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหดื่มน้ําท่ีเขาละลายจากดินรอยไถซึ่งติดผาล. 
           สมัยตอมา   ภิกษุรูปหน่ึงอาพาธเปนพรรดึก    ภิกษุทั้งหลายกราบทูล 
เรื่องนั้น  แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   เราอนุญาตใหดื่มน้ําดางอามิส. 
           สมัยตอมา    ภิกษุรูปหน่ึงอาพาธเปนโรคผอมเหลือง    ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา  ๆ     ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหดื่มยาผลสมอดองน้ํามูตรโค. 
           สมัยตอมา ภิกษุรูปหน่ึงอาพาธเปนโรคผิวหนังภิกษุทั้งหลายกราบทูล 
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา  ๆ     ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา     ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตใหทําการลูบไลดวยของหอม. 
           สมัยตอมา  ภิกษุรูปหน่ึงมีกายกอปรดวยโทษมาก  ภิกษุทั้งหลายกราบ 
ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ   ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหดื่มยาประจุถาย    ภิกษุนั้นมีดวามตองการนํ้าขาวใส  
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ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้น  แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ    ตรสัอนุญาตแกภิกษุ  
ทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตน้ําขาวใส  มีความตองการดวยน้ํา 
ถั่วเขียวตมที่ไมขน     ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่อ  นั้นแดพระผูมีพระภาคเจา  ๆ 
ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตน้ําถั่วเขียวตม 
ที่ไมขน    มคีวามตองการดวยนํ้าถั่วเขียวตมที่ขนนิดหนอย   ภิกษุทั้งหลายกราบ 
ทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา  ๆ   ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา    ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตน้ําถั่วเขียวตมที่ขนนิดหนอย   มีความตองการดวยนํ้า 
เนื้อตม   ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ   ตรัสอนุญาต 
แกภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตน้ําเน้ือตม.  
 
                  พระปลินทวัจฉะเถระซอมแปลงเงื้อมเขา 
           [๔๕]   ก็โดยสมัยนั้นแล     ทานพระปลินทวัจฉะ     กําลงัใหคนชําระ 
เง้ือมเขา   ในเขตพระนครราชคฤห   ประสงคจะทําใหเปนสถานที่เรน   ขณะนั้น 
พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราชเสด็จพระราชดําเนินไปหาทานพระปลินท-  
วัจฉะถึงสํานัก  ทรงอภิวาทแลวประทับเหนือพระราชอาสนอันควรสวนขางหน่ึง 
ไดตรัสถามทานพระปลินทวัจฉะวา   ขาแตพระคุณเจา  พระเถระกําลังใหเขาทํา 
อะไรอยู   
           ทานพระปลินทวัจฉะถวายพระพรวา  อาตมภาพกําลังใหเขาชําระเง้ือม 
เขาประสงคใหเปนสถานที่เรน  ขอถวายพระพร. 
           พิ.   พระคุณเจาตองการคนทําการวัดบางไหม ? 
           ป.   ขอถวายพระพร    พระผูมีพระภาคเจายังไมทรงอนุญาตคนทําการ 
วัด.  
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           พิ.    ถาเชนนั้น โปรดทูลถามพระผูมีพระภาคเจา  แลวบอกใหขาพเจา  
ทราบ. 
           ทานพระปลินทวัจฉะรับพระราชโองการวา    จะปฏิบติัอยางนั้น    ขอ 
ถวายพระพร      แลวชี้แจงใหพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราชใหเห็นแจง 
สมาทานอาจหาญ  ราเริง  ดวยธรรมีกถา  ครั้นพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธ- 
ราช    อันทานพระปลินทวัจฉะชี้แจงใหเห็นแจง    ใหทรงสมาทาน    อาจหาญ 
ราเริง  ดวยธรรมีกถาแลว  เสด็จลุกจากพระราชอาสนทรงอภิวาททานพระปลินท- 
วัจฉะ  ทรงทําประทักษิณแลวเสด็จกลับ. 
           หลังจากนั้น   ทานพระปลินทวัจฉะ    สงสมณฑูตไปในสํานักพระผู  
พระภาคเจา  กราบทูลวา  พระพุทธเจาขา   พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช 
มีพระราชประสงคจะถวายคนทําการวัด      ขาพระพุทธเจาจะพึงปฏิบัติอยางไร 
พระพุทธเจาขา   
 
                                พระพุทธานุญาตอารามิก 
           ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถา    ในเหตุเพราะเปน 
เคามูลนั้นในเหตุแรกเกิดนั้น    แลวรบัสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตใหมีตนทําการวัด . 
           พระเจาพิมพิสาร  จอมเสนามาคธราช   เสด็จพระราชดําเนินไปหาทาน 
พระปลินทวัจฉะถึงสํานักเปนคํารบสอง   ทรงอภิวาทแลวประทับเหนือพระราช 
อาสนอันควรสวนขางหน่ึง   แลวตรสัถามพระปลินทวัจฉะวา  ขาแตพระคุณเจา 
คนการวัด   พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตแลวหรือ ? 
           ทานพระปลินทวัจขฉะถวายพระพรวา    ขอถวายพระพร  ทรงอนุญาต 
แลว.  
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           พระเจาพิมพิสารตรัสวา   ถาเชนนั้น   ขาพเจาจักถวายคนทําการวัคแก  
พระคุณเจา. 
           ครั้งน้ัน   พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช    ทรงรับปฏิญาณถวาย 
คนทําการวัดแกทานพระปลินทวัจฉะดังน้ันแลว    ทรงลืมเสีย    ตอนานมาทรง 
ระลึกไดจึงตรัสถามหาอํามาตยผูสําเร็จราชกิจท้ังปวงผูหน่ึงวา   พนาย    คนทํา 
การวัดที่เราไดรับปฏิญาณจะถวายแกพระคุณเจาน้ัน   เราไดถวายไปแลวหรือ ? 
           มหาอํามาตยกราบทูลวา  ขอเดชะ   ยังไมไดพระราชทาน  พระพุทธ  
เจาขา. 
           พระราชาตรัสถามวา   จากวันนั้นมานานกี่ราตรีแลว. 
           ทานมหาอํามาตยนับราตรีแลวกราบทูลในทันใดนั้นแลวา      ขอเดชะ 
๕๐๐   ราตรี   พระพุทธเจาขา. 
           พระราชารับสั่งวา พนาย  ถาเชนนั้น   จงถวายทานไป  ๕๐๐  คน  ทาน 
มหาอํามาตยรับพระบรมราชโองการวาเปนดังโปรดเกลา   ขอเดชะ   แลวไดจัด 
คนทําการวัดไปถวายทานพระปลินทวัจฉะ  ๕๐๐ คน  หมูบานของคนทําการวัด 
พวกน้ันไดต้ังอยูแผนกหน่ึง     คนทั้งหลายเรียกบานตําบลน้ันวา     ตําบลบาน 
อารามิกบาง  ตําบลบานปลินทวัจฉะบาง. 
 
                                       นิรมิตมาลัยทองคํา 
           [๘๖]  ก็โดยสมัยนัน้แล  ทานพระปลินทวัจฉะไดเปนพระกุลุปกะ ใน 
หมูบานตําบลน้ัน  ครั้นเชาวันหน่ึง  ทานครองอันตรวาสกแลว   ถือบาตรจีวร 
เขาไปบิณฑบาตยังตําบลบานปลินทวัจฉะ  สมัยนั้น ในตําบลบานน้ันมีมหรสพ 
พวกเด็ก ๆ ตกแตงกายประดับดอกไมลนมหรสพอยู พอดี ทานพระปลินทวัจฉะ  
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เที่ยวบิณฑบาตไปทามลําดับในตําบลบานปลินทวัจฉะ      ไดเขาไปถึงเรือนคน  
ทําการวัคผูหนึ่ง   ครั้นแลวน่ังบนอาสนะท่ีเขาจัดถวาย. 
           ขณะนั้น   ธิดาของสตรีผูทําการวัดนั้น  เห็นเด็ก  ๆ  พวกอ่ืนตกแตงกาย 
ประดับดอกไมแลว   รองออนวา   ขอจงใหดอกไมแกดิฉัน    ขอจงใหเครื่องตก 
แตงกายแกดิฉัน. 
           ทานเพระปลินทวัจฉะจึงถามสตรีผูทําการวัดคนน้ันวา    เด็กหญิงคนน้ี 
รองออนอยากไดอะไร ? 
           นางกราบเรียนวา    ทานเจาขา    เด็กหญิงคนน้ีเห็นเด็ก ๆ   พวกอ่ืนตก 
แตงกายประดับดอกไม   จึงรองออนขอวา   ขอจงใหดอกไมแกดิฉัน    ขอจงไห 
เครื่องตกแตงกายแกดิฉัน   ดิฉันบอกวา  เราเปนคนจนจะไดดอกไมมาจากไหน 
จะไดเครื่องตกแตงมาจากไหน ? 
           ขณะนั้น  ทานพระปลินทวัจฉะหยิบขดหญาพวกหน่ึงสงไหแลวกลาววา 
เจาจงสวมขดหญาพวงน้ีลงบนศีรษะเด็กหญิงน้ัน     ทันใดนั้นนางไดรับขดหญา 
สวมลงที่ศีรษะเด็กหญิงนั้น   ขดหญาน้ัน ไดกลายเปนระเบียบดอกไมทองคํางาม 
มากนาดู  นาชม  ระเบียบดอกไมทองคําเชนนั้น    แมในพระราชฐานก็ไมมี. 
           คนทั้งหลายกราบทูลแดพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราชวา  ขอเดชะ 
ระเบียบดอกไมทองคําท่ีเรือนของคนทําการวัดชื่อโนนงามมาก    นาดู    นาชม 
แมในพระราชฐานก็ไมมี  เขาเปนคนเข็ญใจจะไดมาแคไหน  เปนตองไดมาดวย 
โจรกรรมแนนอน. 
           จึงทาวเธอสั่งใหจองจําตระกูลคนทําการวัดน้ันแลว. 
           ครั้นเชาวันที่  ๒   ทานพระปลินทวัจฉะครองอันตรวาสกแลวถือบาตร 
จีวรเขาไปบิณฑบาตถึงตําบลบานปลินทวัจฉะ  เมื่อเท่ียวบิณฑบาตไปตามลําดับ  
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ตรอกในตําบลบานปลินทวัจฉะไดเดินผานไปทางเรือนคนทําการวัดผูนั้น  ครั้น  
แลวไดถามคนท่ีคุนเคยกันวา   ตระกลูคนทําการวัดไปไหนเสีย ? 
           คนพวกน้ันกราบเรียนวา   เขาถูกรับสั่งใหจองจํา   เพราะเรื่องระเบียบ 
ดอกไมทองคํา  เจาขา. 
           ทันใดน้ัน  ทานพระปลินทวัจฉะได เขาไปสูพระราชนิเวศน  นั่งเหนือ 
อาสนะท่ีเขาจัดถวาย. 
           ขณะนั้น     พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช    เสด็จเขาไปหาทาน 
พระปลินทวัจฉะ    ทรงอภิวาทแลวประทับเหนือพระราชอาสนอันควรสวนขาง 
หน่ึง.  
           ทานพระปลินทวัจฉะไดทูลถามพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช ผู 
ประทับเรียบรอยแลวดังน้ีวา   ขอถวายพระพร  ตระกูลคนทําการวัดถูกรับสั่งให 
จองจําดวยเรื่องอะไร ? 
           พระเจาพิมพิสารตรัสตอบวา   ขาแตพระคุณเจา   เพราะที่เรือนของเขา 
มีระเบียบดอกไมทองคําอยางงามมาก   นาชม   แมที่ในวังก็ยังไมมี   เขาเปนคน 
จนจะไดมาแตไหน   เปนตองไดมาดวยโจรกรรมอยางแนนอน. 
           ขณะนั้น  ทานพระปลินทวัจฉะไดอธิษฐานปราสาทของพระเจา 
พิมพิสารจอมเสนามาคราชวา    จงเปนทอง    ปราสาทน้ันไดกลายเปนทองไป 
ทั้งหมด   แลวไดถวายพระพรถามวา   ขอถวายพระพร   ก็นี่ทองมากมายเทานั้น 
มหาบพิตรไดมาแคไหน. 
           พระเจาพิมพิสารตรัสวา    ขาพเจาทราบแลว     นี้เปนอิทธานุภาพของ 
พระคุณเจา  ดังนี้  แลวรบัสั่งใหปลอยตระกูลคนทําการวัดนั้นพนพระราชอาญา 
ไป.  



พระวนิัยปฎก มหาวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 80 

                              พระพทุธานุญาตเภสัช  ๕  
           [๔๗]  ประชาชนทราบขาววา  ทานพระปลินทวัจฉะแสดงอิทธิ 
ปาฏิหาริยอันเปนธรรมยวดย่ิงของมนุษย  ในบริษัทพรอมท้ังพระราชา  ตางพา 
กันยินดีเลื่อมใสยิ่ง   นําเภสัช  ๕  คือ   เนยใส   เนยขน   นามัน   น้ําผ้ึง  น้ําออย 
มาถวายทานพระปลินทวัจฉะ   แมตามปกติทานก็ไดเภสัช  ๕  อยูเสมอ   ทานจึง 
แบงเภสัชที่ไดมาถวายแกบริษัท   แตบริษัทของทานเปนผูมักมาก    เก็บเภสัชที่  
ได ๆ มาไวในกระถางบาง  ในหมอน้ําบาง  จนเต็ม  บรรจุลงในหมอกรองน้ํา 
บาง   ในถุงยามบาง   จนเต็มแลว    แขวนไวที่หนาตาง   เภสัช เหลาน้ันก็เยิ้มซึม 
แมสัตวจําพวกหนูก็เกลื่อนกลนไปท่ัววิหาร      คนท้ังหลายเดินเที่ยวชมไปตาม 
วิหารพบเขา   ตางก็เพงโทษ   ติเตียน   โพนทะนาวา   สมณะเชื้อสายศากยบุตร 
เหลาน้ันมีเรือนคลังในภายใน      เหมือนพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช 
ฉะน้ัน. 
           ภิกษุทั้งหลายไดยินคนพวกนั้น    เพงโทษ    ติเตียน    โพนทะนาอยู 
บรรดาที่เปนผูมักนอย. . .ตางก็เพงโทษ  ติเตียน โพนทะนาวา  ไฉนภิกษุทั้งหลาย 
จึงไดพอใจในความมักมากเชนนี้   แลว กราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาคเจา. 
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ขาววาภิกษุทั้งหลาย   พอใจในความมักมากเชนนี้   จริงหรืออ. 
           ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา   จริง  พระพุทธเจาขา. 
           พระผูมีพระภาคพุทธเจา    ทรงติเตียนวา . . .   ครั้นแลวทรงทําธรร-  
มีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา   อน่ึง   มีเภสัชอันควรลิ้มของภิกษุผูอาพาธ คือ 
เนยใส  เนยขน   น้ํามัน   น้ําผ้ึง   น้ําออย   ภิกษุรับประเคนของน้ัน แลว   พึง  
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เก็บไวฉัน ได   ๗  วันเปนอยางยิ่ง  ภิกษุใหลวงกําหนดน้ันไป  พึงปรับอาบัติตาม  
ธรรม. 
                           ภาณวารวาดวยทรงอนุญาตเภสัช  ที่  ๑  จบ 
 
                             พระพุทธานุญาตงบนํ้าออย 
           [๔๘]  ครั้งน้ัน  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในพระนครสาวัตถีตาม 
พระพุทธาภิรยแลวเสด็จพุทธดําเนินไปทางพระนครราชคฤหทานพระกังขา 
เรวตะไดแวะเขาโรงทํางบน้ําออย  ในระหวางทาง เห็นเขาผสมแปงบาง  เถาบาง 
ลงในงบนํ้าออย   จึงรังเกียจวา   งบนํ้าออยเจืออามิส   เปนอกัปปยะ   ไมควรจะ 
ฉันในเวลาวิกาล    ดังน้ี    จึงพรอมดวยบริษัทไมฉันงบนํ้าออย    แมพวกภิกษุที่ 
เชื่อฟงคําทานก็พลอยไมฉันงบนํ้าออยไปดวย     ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้น 
แดพระผูมีพระภาคเจา. 
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
คนทั้งหลายผสมแปงบาง   เถาบาง   ลงในงบนํ้าออย   เพ่ือประสงคอะไร ?  
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  เพ่ือประสงคใหเกาะกันแนน   พระพุทธเจา  
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา      ดูกอนภิกษุทั้ง 
หลาย   ถาคนท้ังหลายผสมแปงบาง   เถาบาง   ลงในงบนํ้าออย  เพ่ือประสงคให 
เกาะกันแนนงบน้ําออยน้ันก็ยังถึงความนับวา  งบน้ําออยน้ันแหละ. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหฉันงบนํ้าออยตามสบาย. 
 
                              พระพทุธานุญาตถ่ัวเขียว 
           ทานพระกังขาเรวตะ ไดเห็นถั่วเขียวงอกข้ึนในกองอุจจาระ   ณ ระหวาง 
ทาง   แลวรังเกียจวา   ถั่วเขียวเปนอกัปปยะ    แมตมแลวก็ยังงอกได   จึงพรอม  
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ดวยบริษัทไมฉันถั่วเขียว     แมพวกภิกษุที่เชื่อฟงคําของทานก็พลอยไมฉันถั่ว-  
เขียวไปดวย    ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้น  แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัส 
อนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ถั่วเขียวแมที่ตมแลว    ถายัง 
งอกได  เราอนุญาตใหฉันถั่วเขียวไดตามสบาย. 
                       พระพุทธอนุญาตยาดองโลมโสจิรกะ 
           สมัยตอมา  ภิกษุรูปหน่ึงอาพาธเปนโรคลมเกิดในอุทร   ทานไดดื่มยา 
คองโลณโสจิรกะ  โรคลมเกิดในอุทรของทานหายขาด   ภิกษุทั้งหลายกราบทูล 
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย    เราอนุญาตใหภิกษุอาพาธฉันยาคองโลณโสจิรกะไดตามสบาย    แต 
ภิกษุไมอาพาธตองเจือนํ้าฉันอยางน้ําปานะ. 
                            ประชวรโรคลมเกิดในพระอุทร 
           [๔๙]  ครั้งน้ัน       พระผูมีพระภาคเจาเสด็จพระพุทธดําเนินโดยลําดับ 
เสด็จถึงพระนครราชคฤห  ทราบวา  พระองคประทับอยูที่พระเวฬุวันวิหาร อัน 
เปนสถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต   เขตพระนครราชคฤหนั้น    คราวนั้น 
พระองคประชวรโรคลนเกิดในพระอุทร    ทานพระอานนทจึงดําริวา    แมเมื่อ 
กอนพระผูมีพระภาคเจาประชวรโรคลมเกิดในพระอุทร      ก็ทรงพระสําราญได 
ดวยยาคูปรุงดวยของ  ๓  อยางจึงของาบาง   ขาวสารบาง   ถั่วเขียวบาง   ดวยตน 
เอง  เก็บไวในภายในท่ีอยู  ตมดวยในเองในภายในท่ีอยู  แลวนอมเขาไปถวาย 
พระผูมีพระภาคเจากราบทูลวา  ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดดื่มยาคูปรุงดวยของ 
๓     อยาง   พระพุทธเจาขา.  
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                                           พุทธประเพณี  
           พระตถาคตท้ังหลายทรงทราบอยู   ยอมตรัสถามก็มี  ทรงทราบอยู  ยอม 
ไมตรัสถามก็มี    ทรงทราบกาลแลวตรัสถาม      ทรงทราบกาลแลวไมตรัสถาม 
พระตถาคตท้ังหลาย   ยอมตรัสถามส่ิงท่ีประกอบดวยประโยชน   ไมตรัสถามสิ่ง 
ที่ไมประกอบดวยประโยชน   ในสิ่งท่ีไมประกอบดวยประโยชน   พระองคทรง 
กําจัดดวยขอปฏิบัติ. 
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาท้ังหลายยอมสอบถามภิกษุทั้งหลายดวย 
อาการ ๒ อยาง  คือ  จักทรงแสดงธรรมอยางหน่ึง     จักทรงบัญญัติสิกขาบทแก 
พระสาวกท้ังหลายอยางหน่ึง.  
           ครั้งน้ัน     พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามทานพระอานนทวา     ดูกอน 
อานนท  ยาคูนี้ไดมาแคไหน ?  
           ทานพระอานนทกราบทูลเรื่องนั้นใหทรงทราบทันที. 
                               ทรงตําหนิทานพระอานนท 
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนอานนท    การกระทํา 
ของเธอน่ัน    ไมเหมาะ  ไมสม  ไมควร  มิใชกิจของสมณะ  ใชไมได  ไมควร 
ทํา    ดูกอนอานนท     ไฉนเธอจึงไดพอใจในความมักมากเชนนี้เลา    ดูกอน 
อานนท  อามิสที่เก็บไวในภายในท่ีอยู    เปนอกัปปยะ   แมที่หงุตมในภายในท่ี 
อยู   ก็เปนอกัปปยะแมที่หุงตมเอง   กเ็ปนอกัปปยะ.   การกระทําของเธอนั่น ไม 
เปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส.  .  . ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถา 
รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายดังตอไปนี้:-  
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         พระพุทธบัญญัติหามอามิสท่ีเปนอันโตวุตถะเปนตน  
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุไมพึงฉันอามิสท่ีเก็บไวในภายในท่ีอยู  ทีหุ่ง 
ตมในภายในท่ีอยู   และที่หุงตมเอง  รูปใดฉัน  ตองอาบัติทุกกฏ. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อามิส   ถาเก็บไวในภายในท่ีอยู    หุงตมในภาย 
ในที่อยู   และหุงตมเอง  ถาภิกษุฉันอามิสนั้น ตองอาบัติทุกกฏ  ๓ ตัว. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อามิส   ถาเก็บไวในภายในท่ีอยู    หุงตมในภาย 
ในที่อยูแตผูอ่ืนหุงตม   ถาภิกษุฉันอามิสนั้น  ตองอาบัติทุกกฏ  ๒  ตัว. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อามิส   ถาเก็บไวในภายในท่ีอยู    แตหุงตมใน 
กายนอกและหุงตมเอง   ถาภิกษุฉันอามิสนั้น   ตองอาบัติทุกกฏ  ๒  ตัว. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อามิส   ถาเก็บไวในภายนอก    แตหุงตมในภาย 
ใน   และหุงตมเอง  ถาภิกษุฉันอามิสน้ัน    ตออาบัติทุกกฏ ๒ ตัว. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อามิส   ถาเก็บไวในภายในท่ีอยู    แตหุงตนใน 
กายนอก  และผูอ่ืนหุงตม   ถาภิกษุฉันอามิสนั้น  ตองอาบัติทุกกฏตัวเดียว. 
           ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   อามิส   ถาเก็บไวในภายนอก หุงคมในภายใน  แค 
ผูอ่ืนหุงตม   ถาภิกษุฉันอามิสนั้น   ตองอาบัติทุกกฏตัวเดียว  
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อามิส  ถาเก็บไวในภายนอก  หุงตมในภายนอก 
แตหุงตมเอง  ถาภิกษุฉันอามิสนั้น  ตองอาบัติทุกกฏตัวเดียว. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อามิส   ถาเกบ็ไวในภายนอก  หุงตมในภายนอก 
และผูอ่ืนหุงตม   ถาภิกษุฉัน  อามิสนั้นและ  ไมตองอาบัติ. 
 
                       พระพุทธานุญาตใหอุนโภชนาหาร 
           [๕๐]   กโ็ดยสมัยนั้นแล     ภิกษุทั้งหลายคิดวา    พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงหามภัตตาหารท่ีหุงตมเอง  จึงรังเกียจในโภชนาหารที่ตองอุน  แลวกราบทูล  



พระวนิัยปฎก มหาวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 85 

เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุ    
ทั้งหลาย  เราอนุญาตใหอุนภัตตาหารท่ีตองอุน. 
 
            พระพุทธานุญาตอามิสท่ีเปนอันโตวุตถะเปนตน 
           [๕๑]  ก็โดยสมัยนัน้แล   พระนครราชคฤหบังเกิดทุพภิกขภัย   คน 
ทั้งหลายนําเกลือบาง   น้าํมันบาง   ขาวสารบาง  ของควรเค้ียวบาง  มายังอาราม 
ภิกษุทั้งหลายใหเก็บของเหลาน้ันไวขางนอก   สัตวตาง ๆ กินเสียบาง  พวกโจร 
ลักเอาไปบาง      ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น  แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัส 
อนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหเก็บไว   ณ ภาย 
ในได. 
           กัปปยการกท้ังหลายเก็บอามิสไวขางในแลว   หุงตมขางนอก   พวกคน 
กินเดนพากันหอมลอม. 
           ภิกษุทั้งหลายไมพอใจฉัน      แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี 
พระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาต 
ใหหุงตมในภายใน. 
           ในคราวเกิดทุพภิกขภัย  พวกกปัปยการกนําส่ิงของไปเสียมากมายถวาย 
ภิกษุเพียงเล็กนอย. 
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสอนุญาต 
แกภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหหุงตมเอง. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตอามิสที่เก็บไวในภายในท่ีอยู  ที่หุงตม 
ในภายในท่ีอยู   และท่ีหุงตมเอง.  
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                                     ผลไมกลางทาง  
           [๕๒]   ก็โดยสมัยนั้นแล       ภิกษุหลายรูปดวยกันจําพรรษาในกาสี 
ชนบทแลว   เดินทางไปสูพระนครราชคฤห     เพ่ือเฝาพระผูมีพระภาคเจา   ใน 
ระหวางทางไมไดโภชนาหารที่เศราหมอง   หรือประณีตบริบูรณ   พอแกความ 
ตองการเลย   ถึงของขบเค้ียวคือผลไมมาก   แตก็หากัปปยการกไมได   ตางพา 
กันลําบาก  ครั้น เดินทางไปพระนครราชคฤห  ถึงพระเวฬุวันวิหารอันเปนสถาน 
ที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต    แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา    ถวายบังคม 
นั่งเฝาอยู    ณ  ที่ควรสวนหนึ่ง. 
 
                                           พุทธประเพณี 
           ก็การที่พระผูมีพระภาคพุทธเจาท้ังหลาย    ทรงปราศรัยกับพระอาคัน- 
ตุกะท้ังหลาย  นั่นเปนพุทธประเพณี.                                                  
           ครั้งน้ัน  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสถามภิกษุเหลาน้ันวา  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลายรางกายของพวกเธอยังพอทนไดหรือ  ยังพอใหเปนไปไดหรือ  เดินทาง 
มามีความลําบากนอยหรือ   และพวกเธอมาจากไหนเลา ? 
           ภิกษุเหลาน้ันกราบทูลวา   ยังพอทนไดพระพุทธเจาขา  ยังพอใหเปนไป 
ไดพระพุทธเจาขา  พวกขาพระพุทธเจาจําพรรษาในกาสีชนบทแลวเดินทางมา 
พระนครราชคฤห  เพ่ือเฝาพระผูมีพระภาคเจา   ณ  พระเวฬุวันนี้  ในระหวางทาง 
ไมไดโภชนาหารที่เศราหมองหรือประณีต   บริบรูณ  พอแกความตองการเลย 
ถึงของขบเค้ียว   คือผลไมมีมาก   แตก็หากัปปยการกไมได  เพระเหตุนั้น  พวก 
ขาพระพุทธเจาจึงเดินทางมามีความลําบาก.                                                     
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           พระพุทธานุญาตใหรบัประเคนของที่เปนอุคคหิต  
           ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถา    ในเพราะเหตุเปน 
เคามูลนั้น   ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น  แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  เราอนุญาต   ภิกษุเห็นของขบเค้ียว  คือ  ผลไมในที่ใด  ถึงกัปปยการก 
ไมมี  ก็ใหหยิบนําไปเอง  พบกัปปยการกแลว  วางไวบนพ้ืนดิน ใหกัปปยการก 
ประเคนแลวฉัน. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เราอนุญาตใหรับประเคนส่ิงของที่ภิกษุถูกตอง 
แลวได. 
 
                          พราหมณถวายงาและน้ําผ้ึงใหม 
           [๕๓]   ก็โดยสมัยนั้นแล     งานใหมและน้ําผ้ึงใหมบังเกิดแกพราหมณ 
ผูหน่ึง   พราหมณจึงไดติดตกลงวา   ผิฉะน้ัน   เราพึงถวายงาใหมและน้ําผ้ึงใหม 
แกภิกษุสงฆ     มีองคพระพุทธเจาเปนประมุข     ครั้นแลวไดไปในพุทธสํานัก 
ครั้นถึงแลวไดทูลปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา   ครั้นผานการทูลประศรัยพอ 
ใหเปนที่บันเทิง  เปนที่ระลึกถึงกันไปแลว    จึงยืนอยู  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง 
พราหมณยืนอยู     ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึงแลว    ไดทูลคําน้ีแดพระผูมีพระภาคเจา 
วา  พระพุทธเจาขา  ขอทานพระโคดมพรอมดวยภิกษุสงฆ   จงทรงพระกรุณา 
โปรดรับภัตตาหารของขาพระพุทธเจาในวันพรุงนี้     เพ่ือเจริญบุญกุศล    และ 
ปติปราโมทยแกขาพระพุทธเจาดวยเถิด. 
           พระผูมีพระภาคเจาทรงรับนิมนตโดยดุษณีภาพ     ครั้นพราหมณนั้น 
ทราบการรับนิมนตของพระผูมีพระภาคเจา     แลวกลับไป    แลวส่ังใหตกแตง 
ของเค้ียวของฉันอันประณีตโดยผานราตรีนั้นแลว     ใหคนไปกราบทูลภัตกาล 
แดพระผูมีพระภาคเจาวาถึงเวลาแลว ทานพระโคดม   ภัตตาหารเสร็จแลว.  
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           ขณะนั้นเปนเวลาเชา     พระผูมีพระภาคเจาทรงครองอันตรวาสกแลว  
ถือบาตรจีวรเสด็จพระพุทธดําเนินไปสูนิเวศนของพราหมณนั้น     ครั้นถึงแลว 
ประทับนั่งเหนือพระพุทธอาสนที่เขาจัดถวาย   พรอมดวยภิกษุสงฆ  พราหมณนั้น 
จึงอังคาสภิกษุสงฆ    มีพระพุทธเจาเปนประมุข    ดวยขาทนียโภชนียาหารอัน 
ประณีต  ดวยมือของตน   ยังพระผูมีพระภาคเจาผูเสวยจนเสร็จแลว    ทรงนํา 
พระหัตถออกจากบาตรใหหามภัตรแลวน่ังอยู   ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง   พระผูมี 
พระภาคเจาทรงชี้แจงพราหมณนั้นผูนั่งอยู    ณ ทีค่วรสวนขางหนึ่ง   ใหเห็นแจง 
สมาทาน  อาจหาญ  ราเริง  ดวยธรรมีกถาแลวลุกจากท่ีประทับเสด็จกลับ   ครั้น 
พระผูมีพระภาคเจาเสด็จกลับแลวไมทันนานพราหมณนั้นระลึกข้ึนไดวา  เราคิด 
วาจักถวายงาใหมและน้ําผ้ึงใหม     จึงไดนิมนตภิกษุสงฆ     มีพระพุทธเจาเปน 
ประมุข   เพ่ือถวายไทยธรรมเหลาใด   ไทยธรรมเหลาน้ันเราลืมถวาย   ผิฉะน้ัน 
เราพึงใหเขาจัดงาใหมและนํ้าผ้ึงใหมบรรจุขวดและหมอนําไปสู อาราม      ดังน้ี 
แลวใหเขาจัดงาใหมและนํ้าผ้ึงใหมบรรจุขวดและหมอนําไปสูอาราม   เขาไปใน 
พุทธสํานัก  ครั้นถึงแลวไดยืนอยู    ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง   ครัน้แลวไดทูลคํานี้ 
แดพระผูมีพระภาคเจาวา  ทานพระโคดม   ขาพระพุทธเจาคิดวาจักถวายงาใหม 
และน้ําผ้ึงใหม  จึงไดนิมนตภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข   เพ่ือถวายไทย 
ธรรมเหลาใด   ไทยธรรมเหลาน้ันขาพระพุทธเจาลืมถวาย    ขอทานพระโคตม 
โปรดรับงาใหมและน้ําผ้ึงใหมของขาพระพุทธเจาเถิด. 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนพราหมณ  ถาเชนนั้น    เธอจงถวาย 
แกภิกษุทั้งหลาย. 
           ก็คราวน้ันอัตคัดอาหาร   ภิกษุทั้งหลายรับสิ่งของเล็กนอยแลวหามเสีย 
บาง  พิจารณาแลวหามเสียบาง    เปนอันวาพระสงฆลวนเปนผูหามภัตรทั้งน้ัน  
ภิกษุทั้งหลายรังเกียจ  ไมรับประเคน.  
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                        พระพุทธานาญาตใหฉันโภชนะไมเปนเดน 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา       ดูกอนภิกษุ ทั้ง 
หลาย  พวกเธอจงรับประเคนฉันเถิด    เราอนุญาตใหภิกษุฉันเสร็จ    หามภัตร 
แลว   ฉันโภชนะอันไมเปนเดน  ซึ่งนํามาจากสถานท่ีฉัน. 
 
                ตระกูลอุปฏฐากของพระอปุนันทศากยบุตร 
           [๕๔]   ก็สมัยนั้นแล   ตระกูลอุปฏฐากของทานพระอุปนันทศากยบุตร 
ไดสงของเค้ียวไปเพ่ือถวายพระสงฆ  สั่งวา   ตองมอบใหพระคุณเจาอุปนนท 
ถวายสงฆแตเวลาน้ันทานพระอุปนันทศากยบุตร  กาํลังเขาไปบิณฑบาตในบาน 
ครั้นชาวบานพวกน้ันไปถึงอารามแลวถามภิกษุทั้งหลายวา   พระคุณเจาอุปนนท 
ไปไหน   เจาขา  ? 
           ภิกษุทั้งหลายตอบวา   ทานพระอุปนันทศากยบุตรนั้นเขาไปบิณฑบาต 
ในบานแลว. 
           ชาวบานส่ังวาทานเจาขา  ของเค้ียวน้ีตองมอบใหพระคุณเจาอุปนนท 
ถวายภิกษุสงฆ. 
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  ถาเชนนั้น    พวกเธอจงรับประเคนเก็บไวจนกวาอุปนนทจะมา  
           ครั้นทานพระอุปนันทศากยบุตร   เขาไปเยี่ยมตระกูลทัง้หลายกอนเวลา 
ฉันแลวมาถึงตอกลางวัน   ก็คราวน้ันเปนสมัยทุพภิกขภัย    ภิกษุทั้งหลายรับสิ่ง 
ของเล็กนอยแลวหามเสียบาง    พิจารณาแลวหามเสียบาง     เปนอันวาภิกษุสงฆ 
ลวนเปนผูหามภัตรทั้งน้ัน   ภิกษุทั้งหลายรังเกียจไมรับประเคน,   



พระวนิัยปฎก มหาวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 90 

           พระผูมีพระภาคเจาตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา      ดูกอนภิกษุทั้ง  
หลาย   พวกเธอจงรับประเคนฉันเถิด    เราอนุญาตใหภิกษุผูฉันเสร็จหามภัตร 
แลว   ฉันโภชนะอันไมเปนเดน  ซึ่งรบัประเคนไวในปุเรภัตรได 
. 
                               พระสารีบุตรเถระอาพาธ  
           [๕๕]  ครั้นนั้น      พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในพระนครราชคฤห 
ตามพระพุทธาภิรมย   แลวเสด็จพระพุทธดําเนินมุงไปทางพระนครสาวัตถี  เสด็จ 
จาริกโดยลําดับ    ถึงพระนครสาวัตถีแลว  ทราบวาพระองคประทับอยูในพระ- 
วิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี  เขตพระนครสาวัตถีนั้น  วันตอมา 
ทานพระวารีบุตรอาพาธเปนไขตัวรอน    ทานพระมหาโมคคัลลานะเขาไปเยี่ยม 
ทานพระสารีบุตร   ไดถามทานพระสารีบุตรวา   อาวุโส  สารีบุตร  เมื่อกอนทาน 
อาพาธเปนไขตัวรอน   รกัษาหายดวยเภสัชอะไร. 
           ทานพระสารีบุตรตอบวา   รกัษาหายดวยรากกบัวและเงาบัว. 
           ทานพระมหาโมคคัลลานะจึงไดหายตัวไปในพระวิหารเชตวันทันที มา 
ปรากฏอยู      ณ ริมฝงสระโบกขรณีมันทากินี     เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลังเหยียด 
แขนท่ีดู   หรอืดูแขนท่ีเหยียด   ฉะน้ัน. 
           ชางเชือกหน่ึงไดเห็นทานพระมหาโมคคัลลานะกําลังมาแตไกล    ครั้น 
แลวไดกลาวคํานี้กะทานพระมหาโมคคัลลานะวา    นิมนตพระคุณเจามหาโมค- 
คัลลานะมา   พระคุณเจามหาโมคคัลลานะมาดีแลว   พระคุณเจาตองประสงคสิ่งไร 
ขาพเจาจะถวายส่ิงน้ัน   เจาขา. 
           ทานพระมหาโมคคัลลานะตอบวา   ฉันประสงคเงาบัวและรากบัว.  
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           ชางเชือกนั้นสั่งชางอีกเชือกหน่ึงทันทีวา  พนาย  ผิฉะนั้น   เจาจงถวาย  
เงาบัวและรากบัวแกพระคุณเจา   จนพอแกความตองการ. 
           ชางเชือกที่ถูกใชนัน้ลงสูสระโบกขรณีมันทากินี    จึงใชงวงถอนเงาบัว 
และรากบัวลางน้ําใหสะอาด       มวนเปนเหอเขาไปหาทานพระมหาโมคคัลลานะ 
ทันใดนั้นทานพระมหาโมคคัลลานะไดหายตัวไปท่ีริมฝงสระโบกชรณีมันทากินี 
มาปรากฏตัวทีพระวิหารเชตวัน   เปรยีบเหมือนบุรุษผูมีกําลัง     เหยียดแขนท่ีคู 
หรือคูแขนท่ีเหยียด     ฉะน้ัน  แมชางเชือกนั้นก็ไดหายไปตรงริมฝงสระโบกขรณี 
มันทากินี     มาปรากฏตัวท่ีพระวิหารเชตวัน     ไดประเคนเงาบัวและรากบัวแก 
ทานพระมหาโมคคัลลานะ     แลวหายตัวไปจากพระวิหารเชตวัน  มาปรากฏตัวท่ี  
ริมฝงสระโบกขรณีมันทากินี     ลําดับนั้น  ทานพระมหาโมคคัลลานะนอมเงาบัว 
และรากบัวเขาไปถวายทานพระสารีบุตร       เมื่อทานพระสารีบุตรฉันเงาบัวและ 
รากบัวแลว   โรคไขตัวรอนก็หายทันที   เงาบัวและรากบัวยังเหลืออยูมากมาย  
           ก็แลสมัยนั้นอัตคัดอาหาร      ภิกษุทั้งหลายรับสิ่งของเล็กนอยแลวหาม 
เสียบาง   พิจารณาแลวหามเสียบาง    เปนอันวาภิกษุสงฆลวนเปนผูหามภัตรท้ัง 
นั้น   ภิกษุทั้งหลายรังเกียจไมรับประเคน. 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    
พวกเธอจงรับประเคนฉันเถิด     เราอนุญาตใหภิกษุผูฉันเสร็จ     หามภัตรแลว 
ฉันโภชนะอันไมเปนเดน  ซึ่งเกิดในปา  เกิดในสระบัว. 
 
              พระพทุธานุญาตผลไมที่ใชเพราะพันธุไมได 
           [๕๖]   กโ็ดยสมัยนั้นแล   ในพระนครสาวัตถีมีของฉัน  คือ  ผลไมเกิด 
ข้ึนมาก   แตกัปปยการกไมมี    ภิกษุทัง้หลายรังเกียจไมฉันผลไม    จึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุ  
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ทั้งหลาย   เราอนุญาตใหฉันผลไมที่ใชเพาะพันธุไมได   หรือท่ีปลอนเมล็ดออก  
แลว   ยังมิไดทํากัปปะก็ฉันได. 
 
                        พระพุทธบัญญัติหามทําสัตถกรรม 
           [๕๗]  ครั้งน้ัน      พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในพระนครสาวัตถ ี
ตามพระพุทธาภิรมยแลว   เสด็จพระพุทธดําเนินไปทางพระนครราชคฤห  เสด็จ 
พระพุทธดําเนินผานระยะทางโดยลําดับ  ถึงพระนครราชคฤห  ทราบวา  พระ 
องคประทับอยูในพระเวฬุวันวิหารอันเปนสถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต 
เขตพระนครราชคฤหนั้น    คราวนั้น ภิกษุรูปหน่ึงอาพาธเปนโรคริดสีดวงทวาร 
นายแพทยชื่ออากาสโคตตะกําลังทําการผาตัดทวารหนักดวยศัสตรา      ขณะนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาเสด็จพระพุทธดําเนินตามเสนาสนะ     เสด็จไปถึงวิหารท่ีอยู 
ของภิกษุรูปนั้น      นายแพทยอากาสโคตตะไดเห็นพระผูมีพระภาคเจากําลังเสด็จ 
มาแตไกล     ครั้นแลวไดทูลคําน้ีแดพระผูมีพระภาคเจาวา     ขออาราธนาทาน 
พระโคดมเสด็จมาทอดพระเนตรวัจจมรรคของภิกษุรูปนี้    เหมือนปากคางคก. 
 
                                  ทรงประชุนภิกษุทั้งหลาย 
           ลําดับนั้น     พระผูมีพระภาคเจาทรงดําริวา     โมฆบุรุษนี้เยาะเยยเรา 
จึงเสด็จกลับจากท่ีนั้นแล     แลวรับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ     ในเพราะเหตุเปน 
เคามูลนั้น  ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น  แลวทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   ในวิหารหลังโนน    มีภิกษุอาพาธหรือ ? 
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   ม ี  พระพุทธเจาขา. 
           พ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุรูปนั้นอาพาธเปนอะไร ?  
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           ภิ.  ทานรูปนั้นอาพาธเปนโรคริดสีดวงทวาร  นายแพทยอากาสโคตตะ  
ทําการผาตัดทวารหนักดวยศัสตรา   พระพุทธเจา. 
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     การ 
กระทําของโมฆบุรุษน้ัน  ไมเหมาะ ไมสม  ไมควร  มิใชกิจของสมณะ  ใชไมได 
ไมควรทํา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉนโมฆบุรุษนั้นจึงไดใหทําสัตถกรรมในท่ี 
แคบเลา  ในที่แคบมีผิวเนื้อออน  แผลงอกเต็มยาก  ผาตัดไมสะดวก การกระทํา 
ของโมฆบุรุษนั้นไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส . . . 
ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถา  รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุ 
ไมพึงทําสัตถกรรมในทีแ่คบ  รูปใดใหทํา  ตองอาบัติถุลลัจจัย. 
 
                           พระพุทธบัญญัติหามทําวัตถิกรรม 
           สมัยตอมา  พระฉัพพัคคียทราบวา   พระผูมีพระภาคเจาทรงหามทําการ 
ผาตัดทวารหนักดวยศัสตรา  จึงเลี่ยงใหทําการรัดหัวไส  บรรดาภิกษุที่มักนอย 
. . .  ตางก็เพงโทษ    ติเตียน    โพนทะนาวา    ไฉนพระฉัพพัคคียจึงไดใหทํา 
วัตถิกรรมเลาแลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. 
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ขาววาภิกษุฉัพพัคคียใหทําวัตถิกรรม  จริงหรือ ? 
           ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา. 
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา. . .   ครั้นแลวทรงทําธรรมี- 
กถา  รับสั่งหามภิกษุทั้งหลายวา   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุไมพึงใหทําสัตถกรรม 
หรือวัตถิกรรมในท่ีประมาณ  ๒  นิ้ว   โดยรอบแหงท่ีแคบ   รปูใดใหทํา   ตอง 
อาบัติถุลลัจจัย.  
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                             อุบาสิกาสุปปยาถวายเนื้อขา  
           [๕๘]   ครั้งน้ัน    พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในพระนครราชคฤห 
ตามพระพุทธาภิรมย  แลวเสด็จพระพุทธดําเนินไปทางพระนครพาราณสี  เสด็จ 
พระพุทธดําเนินผานระยะทางโดยลําดับถึงพระนครพาราณสีแลว      ทราบวา 
พระองคประทับอยู    ณ   อิสิปตนะมฤคทายวันเขตพระนครพาราณสีนั้น  สมัยนั้น 
อุบาสกสุปปยะและอุบาสิกาสุปปยา  ๒ คน เปนผูเลื่อมใส  เปนทายก  กัปปยการก 
บํารุงพระสงฆอยูในพระนครพาราณสี    วันหน่ึง    อุบาสิกาสุปปยาไปสูอาราม 
เที่ยวเยี่ยมวิหารและบริเวณท่ัวทุกแหง    แลวเรียนถามภิกษุทั้งหลายวา    ภิกษุ 
รูปไรอาพาธ  ภิกษุรูปไรโปรดใหดิฉันนําอะไรมาถวาย  เจาขา.   
           ครั้งน้ัน    ภิกษุรูปหนึ่งด่ืมยาถายและไดบอกอุบาสิกาสุปปยาวา   ดูกอน 
นองหญิง  อาตมาดื่มยาถาย  อาตมาตองการนํ้าเนื้อตม. 
           อุบาสิกาสุปปยารับคําวา   ดิฉันจักนํามาถวายเปนพิเศษ   เจาขา    แลว 
ไปเรือนส่ังชายคนรับใชวา   เจาจงไปหาซ้ือเน้ือสัตวที่เขาขายมา. 
           ชายคนรับใชรับคําอุบาสิกาสุปปยาวา   ขอรับกระผม  แลวเท่ียวหาซื้อ 
ทั่วพระนครพาราณสีก็มิไดพบเนื้อสัตวที่เขาขาย  จึงไดกลับไปหาอุบาสิกาสุปปยา 
แลวเรียนวา   เนื้อสัตวที่เขาขายไมมี   ขอรับ    เพราะวันนี้หามฆาสัตว. 
           อุบาสิกาสุปปยาจึงไดมีความปริวิตกวา   ภิกษุอาพาธรูปนั้นแล    เมือ่ 
ไมไดฉันน้ําเน้ือตม   อาพาธจักมากข้ึนหรือจักถึงมรณภาพ   การท่ีเรารับคําแลว 
ไมจัดหาไปถวายนั้น    เปนการไมสมควรแกเราเลย   ดังน้ี    แลวไดหยิบมีดห่ัน 
เนื้อมาเชือดเน้ือขา   สงใหหญิงคนรับใชสั่งวา   แมสาวใช   ผิฉะน้ัน   แมจงตม 
เนื้อน้ีแลวนําไปถวายภิกษุรูปที่อาพาธอยูในวิหารหลังโนน  อนึ่ง   ผูใดถามถึงฉัน 
จงบอกวาปวย   แลวเอาผาหมพันขา   เขาหองนอนบนเตียง.  
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           ครั้งน้ัน  อุบาสกสุปปยะไปเรือนแลวถามหาหญิงคนรับใชวา  แมสุปปยา  
ไปไหน ? 
           หญิงคนรับใชตอบวา  คุณนายนอนในหอง   เจาขา. 
           จึงอุบาสกสุปปยะเขาไปหาอุบาสิกาสุปปยาถึงในหองนอน      แลวได 
ถามวา  เธอนอนทําไม  อุบาสิกา   
           ดิฉันไมสบายคะ  อุบาสก. 
           เธอปวยเปนอะไร  ? 
           ทีนั้น   อุบายสิกาสุปปยาจึงเลาเรื่องนั้นใหอุบาสกสุปปยะทราบ. 
           ขณะนั้น   อุบาสกสุปปยะราเริงดีใจวา   อัศจรรยนัก   ชาวเราไมเคยมี 
เลย   ชาวเรา  แมสุปปยานี้มีศรัทธาเลื่อมใสถึงแกสละเน้ือของตนเอง   สิ่งไรอ่ืน 
ทําไมนางจักใหไมไดเลา   แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา   ถวายบังคมน่ังอยู 
ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง    อุบายสกสุปปยะน่ังเรียบรอยแลว    ไดกราบทูลคําน้ี แด 
พระผูมีพระภาคเจาวา  พระพุทธเ จาขา  ขอพระผูมีพระภาคเจาพรอมดวยพระ- 
สงฆ  จงทรงพระกรุณาโปรดรับภัตตาหารของขาพระพุทธะจาในวันพรุงนี้  เพ่ือ 
เจริญมหากุศล  และปติปราโมทย  แกขาพระพุทธเจาดวยเถิด  พระผูมีพระภาค 
เจาทรงรับนิมนตโดยดุษณีภาพ  ครั้นอุบาสกสุปปยะทราบการรับนิมนตของพระ 
ผูมีพระภาคเจาแลวลุกจากท่ีนั่ง  ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา  ทําประทักษิณ 
แลวกลับไป      และสั่งใหตกแตงของเค้ียวของฉันอันประณีตโดยผานราตรีนั้น 
แลวใหคนไปกราบทูลภัตกาลแดพระผูมีพระภาคเจาวา  ถึงเวลาแลว   พระพุทธ 
เจาขาภัตตาหารเสร็จแลว. 
           ขณะนั้นเปนเวลาเชา  พระผูมพีระภาคเจาทรงครองอันตรวาสก   แลว 
ถือบาตรจีวรเสด็จไปสูนิเวศนของอุบาสกสุปปยะ   ครั้นถึงแลวประทับนั่งเหนือ 
พุทธอาสนที่เขาจัดถวายพรอมดวยพระสงฆ   อุบาสกสุปปยะจึงเขาไปเฝาพระผูมี 
พระภาคเจา   ถวายบังคมแลวไดยืนอยู    ณ   ที่ควรสวนขางหน่ึง.  
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           พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสถานอุบาสกสุปปยะผูยืนอยู  ณ    ที่ควรสวน  
ขางหน่ึงวา   อุบาสิกาสุปปยาไปไหน  ? 
           อุ.  นางปวย  พระพุทธเจาขา. 
           พ.  ถาเชนนั้น  เชญิอุบาสิกาสุปปยามา. 
           อุ.   นางไมสามารถ   พระพุทธเจาขา. 
           พ.  ถาเชนนั้น  พวกเธอชวยกันพยุงพามา. 
           ขณะนั้น  อุบาสกสุปปยะไดพยุงอุบาสิกาสุปปยามาเฝา   พรอมกับนางได 
เห็นพระผูมีพระภาคเจา   แผลใหญเพียงนั้นไดงอกเต็ม  มีผิวพรรณเรียบสนิท 
เกิดโลมชาติทันที   อุบายสกสุปปยะและอุบาสิกาสุปปยา    จึงพากันราเริงยินดีวา 
อัศจรรยนักชาวเรา   ไมเคยมีเลยชาวเรา   พระตถาคตทรงมีพระฤทธิ์มาก  ทรง 
มีพระอานุภาพมาก   เพราะพอเห็นพระองคเทาน้ัน   แผลใหญโตยังงอกข้ึนเต็ม 
ทันที  มีผิวพรรณเรียบสนิท  เกิดโลมชาติ  แลวอังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจา 
เปนประมุข    ดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีตดวยมือของตน   จนยังพระผูมี 
พระภาคเจาผูเสวยเสร็จแลว  ทรงนําพระหัตถออกจากบาตรใหหามภัตรแลว  นั่ง 
อยู   ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง. 
           พระผูมีพระภาคเจา      ทรงชี้แจงใหอุบาสกสุปปยะแลอุบาสิกาสุปปยา 
เห็นแจง  สมาทาน    อาจหาญ   ราเริงดวยธรรมีกถาแลว   ทรงลกุจากท่ีประทับ 
เสด็จกลับ. 
 
                                ประชุมสงฆทรงสอบถาม 
           [๕๙]    ครั้งน้ัน      พระผูมีพระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆใน 
เพราะเหตุเปนเคามูลนั้น     ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น       แลวทรงสอบถามภิกษุ 
ทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุรูปไหนขอเน้ือตออุบาสิกาสุปปยา.  
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           เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสเชนนี้แลว  ภิกษุรูปนั้นไดทูลรับตอพระผูมี  
พระภาคเจา   ขาพระพุทธเจา   ไดขอเน้ือตออุบายสิกาสุปปยา   พระพุทธเจาขา. 
           พ.   เขานํามาถวายแลว หรือ   ภิกษุ ? 
           ภิ.   เธอฉันเมาถวายแลว   พระพุทธเจาขา. 
           พ.  เธอฉันแลวหรือ  ภิกษุ ? 
           ภิ.  ฉันแลว  พระพุทธเจาขา. 
           พ.  เธอพิจารณาหรือเปลา   ภิกษุ ? 
           ภิ.   มไิดพิจารณา   พระพุทธเจาขา. 
 
                                             ทรงติเตียน 
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนโมฆบุรุษ    ไฉนเธอ 
จึงไมไดพิจารณา  แลวฉันเนื้อเลา  เธอฉันเนื้อมนุษยแลว  การกระทําของเธอ 
นั้น  ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส . . .   ครั้นแลวทรง 
ทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา:- 
 
                      พระพุทธบญัญัติหามฉันเน้ือมนุษย 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บรรดาคนท่ีมีศรัทธาเลื่อมใสมีอยู   เขาสละเน้ือ 
ของเขาถวายก็ได   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุไมพึงฉันเนื้อมนุษย   รูปใดฉัน 
ตองอาบัติถุลลัจจัย    อน่ึง    ภิกษุยังมิไดพิจารณา   ไมพึงฉันเนื้อ   รูปใดฉัน 
ตองอาบัติทุกกฏ. 
 
                           พระพุทธบัญญัติหามฉันเน้ือชาง 
           [ ๖๐]   ก็โดยสมัยนั้นแล   ชางหลวงลมลงหลายเชือก  สมัยอัตคัตอาหาร 
ประชาชนพากันบริโภคเนื้อชาง   และถวายแกพวกภิกษุผูเที่ยวบิณฑบาต ภิกษุ  
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ทั้งหลายฉันเน้ือชาง  ประชาชนจึงเพงโทษ   ติเตียน  โพนทะนาวา  ไฉนพระ-   
สมณะเชื้อสายศากยบุตรจึงไดฉันเนื้อชางเลา    เพราะชางเปนราชพาหนะ    ถา 
พระเจาอยูหัวทรงทราบ   คงไมทรงเลื่อมใสตอพระสมณะเหลาน้ันเปนแน  ภิกษุ 
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา  ๆ     ทรงบัญญัติหามภิกษุ 
ทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุไมพึงฉันเนื้อชาง  รูปใดฉัน   ตองอาบัติ 
ทุกกฏ. 
 
                          พระพุทธบัญญัติหามฉันเน้ือมา 
           สมัยตอมา  มาหลวงตายมาก  สมัยนั้นอัตคัดอาหาร  ประชาชนพากันบริโภค 
เนื้อมา   และถวายแกภิกษุผูเที่ยวบิณฑบาต  ภิกษุทั้งหลายฉันเนื้อมา   ประชาชน 
จึงเพงโทษ    ติเตียน   โพนทะนาวา    ไฉนพระสมณะเชื้อสายศากยบุตรจึงได 
ฉันเน้ือมาเลา   เพราะมาเปนราชพาหนะ   ถาพระเจาอยูหัวทรงทราบ  คงไมทรง 
เลื่อมใสตอพระสมณะเหลาน้ันเปนแน     ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด 
พระผูมีพระภาคเจา ๆ   ทรงบัญญัติหามภิกษุทั้งหลายวา   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุไมพึงฉันเนื้อมา  รูปใดฉัน  ตองอาบัติทุกกฏ. 
 
                         พระพุทธบัญญัติหามฉันเน้ือสุนัข 
           สมัยตอมา    ถึงคราวอัตคัดอาหาร    ประชาชนพากันบริโภคเนื้อสุนัข 
และถวายแกพวกภิกษุผูเที่ยวบิณฑบาต  ภิกษุทั้งหลายฉันเนื้อสุนัข    ประชาชน 
จึงเพงโทษ   ติเตียน    โพนทะนาวา   ไฉนพระสมณะเชื้อสายศากยบุตรจึงได 
ฉันเน้ือสุนัขเลา   เพราะสุนัขเปนสัตวนาเกลียด  นาชัง  ภิกษุทั้งหลายกราบทูล 
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ    ทรงบัญญัติหามภิกษุทั้งหลายวา    ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุไมพึงฉันเนื้อสุนัข  รูปใดฉัน    ตองอาบัติ ทุกกฏ.  
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                             พระพุทะบัญญัติหามฉันเน้ืองู  
           สมัยตอมา   ถึงคราวอัตคัดอาหาร   ประชาชนพากันบริโภคเนื้องู  และ 
ถวายแกพวกภิกษุผูเที่ยวบิณฑบาต   ภิกษุทั้งหลายฉันเนื้องู    ประชาชนจึงเพง 
โทษ   ติเตียน   โพนทะนาวา   ไฉนพระสมณะเชื้อสายศากยบุตรจึงไดฉันเนื้องู 
เลา     เพราะงูเปนสัตวนาเกลียดนาชัง      แมพระยานาคชื่อสุปสสะก็เขาไปใน 
พุทธสํานัก  ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวไดยืนอยู    ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง 
ไดกราบทูลคําน้ีแดพระผูมีพระภาคเจาวา   พระพุทธเจาขา    บรรดานาคท่ีไมมี 
ศรัทธา   ไมเลื่อมใสมีอยู   มันคงเบียดเบียนพวกภิกษุจํานวนนอยบาง  ขอประ- 
ทานพระวโรกาส   พระพทุธเจาขา   ขอพระคุณเจาทั้งหลายโปรดกรุณาอยูฉัน 
เนื้องู        ลําดับนั้นพระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจงใหพระยานาคสุปสสะเห็นแจง 
สมาทาน   อาจหาญ    ราเริงดวยธรรมีกถา   ครั้นพระยานาคสุปสสะอันพระผูมี 
พระภาคเจาทรงใหเห็นแจงสมาทาน   อาจหาญ   ราเริงดวยธรรมีกถาแลวถวาย 
บังคมพระผูมีพระภาคเจาทําประทักษิณกลับไป. 
           ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถา    ในเพราะเหตุเปน 
เคามูลนั้น  ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น  แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   ภิกษุไมพึงฉันเนื้องู  รูปใดฉัน  ตองอาบัติทุกกฏ. 
 
                       พระพุทธบัญญัติหามฉันเน้ือราชสีห 
           สมัยตอมา   พวกพรานฆาราชสีหแลวบริโภคเนื้อราชสีห  และถวายแก 
พวกภิกษุผูเที่ยวบิณฑบาต   พวกภิกษุฉันเน้ือราสีหแลวอยูในปา   ฝูงราชสีหฆา 
พวกภิกษุเสีย    เพราะไดกลิ่นเนื้อราชสีห     ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด 
พระผูมีพระภาคเจา ๆ   ทรงบัญญัติหามภิกษุทั้งหลายวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุไมพึงฉันเนื้อราชสีห   รูปใดฉัน  ตองอาบัติทุกกฏ.  
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                      พระพุทธบญัญัติหามฉันเน้ือเสือโครง  
           สมัยตอมา    พวกพรานฆาเสือโครงแลวบรโิภคเนื้อเสือโครงและถวาย 
แกพวกภิกษุผูเที่ยวบิณฑบาต  พวกภิกษุฉันเน้ือเสือโครงแลวอยูในปา  เหลาเสือ 
โครงฆาพวกภิกษุเสียเพราะไดกลิ่นเนื้อเสือโครง  ภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลเรื่องนั้น 
แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ทรงบัญญัติหามภิกษุทั้งหลายวา   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุไมพึงฉันเนื้อเสือโครง   รูปใดฉัน  ตองอาบัติทุกกฏ. 
 
                     พระพุทธบญัญัติหามฉันเน้ือเสือเหลือง 
           สมัยตอมา   พวกพรานฆาเสือเหลือง    แลวบริโภคเนื้อเสือเหลืองและ 
ถวายแกพวกภิกษุผูเที่ยวบิณฑบาต    พวกภิกษุฉันเนื้อเสือเหลืองแลวอยูในปา 
เหลาเสือเหลืองฆาพวกภิกษุเสีย    เพราะไดกลิ่นเนื้อเสือเหลือง    ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ทรงบญัญัติหามภิกษุทั้งหลายวา   ดู  
กอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุไมพึงฉัน เนื้อเสือเหลือง  รูปใดฉัน  ตองอาบัติทุกกฏ. 
 
                           พระพุทธบัญญัติหามฉันเน้ือหม ี
           สมัยตอมา    พวกพรานฆาหมีแลวบริโภคเนื้อหมี     และถวายแกพวก 
ภิกษุผูเที่ยวบิณฑบาต  พวกภิกษุฉันเน้ือหมีแลวอยูในปา  เหลาหมีฆาพวกภิกษุ 
เสียเพราะไดกลิ่นเนื้อหมี  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจาๆ 
ทรงบัญญัติหามภิกษุทั้งหลายวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุไมพึงฉันเนื้อหมี 
รูปใดฉัน  ตองอาบัติทุกกฏ. 
 
                       พระพุทธบัญญัติหามฉันเน้ือเสือดาว 
           สมัยตอมา   พวกพรานฆาเสือดาวแลวบริโภคเนื้อเสือดาว    และถวาย 
แกพวกภิกษุผูเที่ยวบิณฑบาต   พวกภิกษุฉันเน้ือเสือดาวแลวอยูในปา    เหลา  
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เสือดาวฆาพวกภิกษุเสีย     เพราะไดกลนเนื้อเสือดาว     ภิกษุทัง้หลายกราบทูล  
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ทรงบัญญัติหามภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  ภิกษุไมพึงฉันเน้ือเสือดาว  รูปใดฉัน  ตองอาบัติทุกกฏ. 
                                    สปุปยภาณวาร  ที ่ ๒  จบ 
 
          เรื่องพราหมณถวายยาคูและขนมปรุงดวยนํ้าหวาน  
           [๖๑]  ครั้งน้ัน      พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในพระนครพาราณสี 
ตามพระพุทธาภิรมยแลวเสด็จพระพุทธดําเนินมุงไปทางอันธกวินทะชนบท 
พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ   ๑,๒๕๐  รปู   คราวนั้นประชาชนชาวชน- 
บทบรรทุกเกลือบาง  น้ํามันบาง   ขาวสารบาง   ของควรเค้ียวบาง   เปนอันมาก 
มาในเกวียน    เดินติดตามภิกษุสงฆ    มีพระพุทธเจาเปนประมุขมาขางหลัง ๆ 
ดวยต้ังใจวา   ไดโอกาสเม่ือใดจักทําภัตตาหารถวายเม่ือนั้น      อน่ึง    คนกนิเดน 
ประมาณ  ๕๐๐  คนก็พลอยเดินติดตามไปดวย      ครั้นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จ 
พระพุทธดําเนินผานระยะทางโดยลําดับเสด็จถึงอันธกวินทชนบท. 
           ขณะนั้นพราหมณคนหน่ึง  ยังหาโอกาสไมได   จึงดําริในใจวาเราเดิน 
ติดตามภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขมากวา  ๒  เตือนแลว   ดวยหมายใจวา 
ไดโอกาสเม่ือใด   จักทําภัตตาหารถวายเม่ือนั้น   แตก็หาโอกาสไมได  อนึ่ง  เรา 
ตัวคนเดียวและยังเสียประโยชนทางฆราวาสไปมาก   ไฉนหนอ    เราพึงตรวจดู 
โรงอาหารส่ิงใดไมมีในโรงอาหาร    เราพึงตกแตงสิ่งน้ันถวาย     แลวจึงตรวจดู 
โรงอาหารมิไดเห็นมีของ  ๒  สิ่ง   คือยาคู  ๑  ขนมปรุงดวยนํ้าหวาน  ๑  จึงเขาไป 
หาทานพระอานนทถึงสํานัก    ครั้นแลวไดกราบเรียนคําน้ีแดทานพระอานนทวา 
ขาแตพระคุณเจาอานนท   ขาพเจาหาโอกาสในท่ีนี้ไมไดจึงไดดําริในใจวา   ตน  
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เดินติดตามภิกษุสงฆ  มีพระพุทธเจาเปนประมุขมากวา  ๒  เตือนแลว  ดวยหมาย  
ใจวาไดโอกาสเมื่อใดจักทําภัตตาหารถวายเมื่อน้ัน    แตก็หาโอกาสไมได    อน่ึง 
ตนตัวคนเดียวและยังเสียประโยชนทางฆราวาสของตนไปมาก  ไฉนหนอตนพึง 
ตรวจดูโรงอาหาร   สิ่งใดไมมีในโรงอาหาร   พึงตกแตงส่ิงน้ันถวาย   ดังน้ี     ขา 
แดพระคุณเจาอานนทขาพเจาน้ันตรวจดูโรงอาหาร    มิไดเห็นมีของ ๒ สิ่ง  คือ 
ยาคู  ๑  ขนมปรุงดวยนํ้าหวาน  ๑  ถาขาพเจาตกแตงยาคู      และขนมปรุงดวยนํ้า 
หวานถวาย   ทานพระโคดมจะพึงรับของขาพเจาไหม   เจาขา  ?. 
           ทานพระอานนทกลาววา   ดูกอนพราหมณ   ถาเชนนั้นฉันจักทูลถาม 
พระผูมีพระภาคเจา   ดังน้ี   แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจาทันที. 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนอานนท   ถาเชนนั้นพราหมณจงตก 
แตง   ถวายเถิด. 
           ทานพระอานนท   บอกพราหมณวา  ดูกอนพราหมณ  ถาเชนนั้นทาน 
ตกแตงถวายไดละ. 
           พราหมณนั้น จึงตกแตงยาคูและขนมปรุงดวยนํ้าหวานมากมายโดยผาน 
ราตรีนั้น   แลวนอมเขาไปถวายแดพระผูมีพระภาคเจากราบทูลวา   ขอทานพระ 
โคดมโปรดกรุณรับยาคูและขนมปรุงดวยนํ้าหวานของขาพระพุทธเจาดวยเถิด. 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนพราหมณ    ถาเชนนั้นเธอจงถวาย 
แกภิกษุทั้งหลาย  ๆ  รังเกียจไมรับ   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้ง 
หลาย   พวกเธอจงรับประเคนฉันเถิด. 
           พราหมณนั้นจึงอังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข    ดวยยาคู 
และขนมปรุงดวยนํ้าหวานมากมายดวยมือของตน     จนยังพระผูมีพระภาคเจาผู 
เสวยเสร็จลางพระหัตถแลว    ทรงนําพระหัตถออกจากบาตร     ใหหามภัตรแลว 
จึงนั่งอยู    ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง.  
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                                     ขาวยาคูมีคุณ  ๑๐  อยาง  
           พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้กะพราหมณนั้น  ผูนั่งอยู  ณ 
ที่ควรสวนขางหน่ึงวา   ดูกอนพราหมณ    ขาวยาคูมีคุณ  ๑๐  อยางนี้  ๑๐   อยาง 
เปนไฉน  คือ  ผูใหขาวยาคู.     ชื่อวาใหอายุ  ๑ ใหวรรณะ  ๑  ใหสุข  ๑  ใหกําลัง 
๑  ใหปฏิภาณ  ๑  ขาวยาคูที่ดื่มแลวกําจัดความหิว  ๑  บรรเทาความระหาย  ๑  ทํา 
ลมใหเดินคลอง  ๑  ลางลําไส  ๑  ยอยอาหารใหมที่เหลืออยู  ๑   ดูกอนพราหมณ 
ขาวยาคูมีคุณ ๑. อยางนี้แล. 
           พระผูมีพระภาคเจาครั้น  ไดตรัสไวยากรณภาษิตน้ีแลว    จึงไดตรัสอนุ- 
โมทนาคาถาดังตอไปนี้:-                                             
                     
                                        คาถาอนุโมทนา 
                                   [๖๒]   ทายกใดถวายขาวยาคูโดย 
                      เคารพตามกาล   แกปฏคิาหก   ผูสํารวมแลว 
                      บริโภคโภชนะอันผูอื่นถวาย  ทายกน้ันชื่อวา 
                      ตามเพ่ิมใหซึ่งสถานะ   ๑๐   อยางแกปฏิคาหก 
                      นั้น  อายุ  วรรณะ  สุขะ  พละ  และปฏิภาณ 
                      ยอมเกิดแกปฏิคาหกนั้น   แตนั้นยาคูยอมกํา- 
                      จัดความหวิ  ความระหาย  ทําลมใหเดินคลอง 
                      ลางลําไส และยอยอาหาร  ยาคูนั้นพระสุคต- 
                      ตรัสสรรเจริญวาเปนเภสัช      เพราะเหตุนั้น 
                      แล  มนุษยชนท่ีตองการสุขยั่งยืนปรารถนา 
                      สขุท่ีเลิศ  หรือยากไดความงามอันเพริศพริ้ง 
                      ในมนุษย    จึงควรแทเพ่ือถวายขาวยาคู.  
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         พระพุทธานุญาตขาวยาคูและขนมปรุงดวยนํ้าหวาน  
           [๖๓]  ครั้นพระผูมีพระภาคเจาทรงอนุโมทนาแกพราหมณนั้นดวย  ๓ 
คาถาน้ีแลว   เสด็จลุกจากท่ีประทับกลบัไป. 
           ครั้นแลวพระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูล 
นั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตขาวยาคู   และขนมปรุงดวยน้ําหวาน. 
 
                             เรื่องมหาอํามาตยผูเลื่อมใส         
           [๖๔]  ประชาชนทราบขาววา     พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตยาคู 
และขนมปรุงดวยนํ้าหวานแกภิกษุทั้งหลาย     จึงตกแตงยาคูที่แขนและขนมปรุง 
ดวยนํ้าหวานถวายแตเชา     ภิกษุทั้งหลายท่ีไดรับอังคาสดวยยาคูที่แขนและขนม 
ปรุงดวยนํ้าหวานแตเชา  ฉันภัตตาหารในโรงอาหารไมไดตามท่ีคาดหมาย  คราว 
นั้น  มหาอํามาตยคนหน่ึงผูเริ่มเลื่อมใส  ไดนิมนตภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปน 
ประมุขเพ่ือฉันในวันรุงข้ึนและไดมีความคิดวา   ถากระไร   เราพึงตกแตงสํารับ 
มังสะ  ๑,๒๕๐   ที่  เพ่ือภิกษุ  ๑,๒๕๐   รูป   นอมเขาไปถวายภิกษุรูปละ  ๑ สํารับ 
แลวส่ังใหตกแตงขาทนียโภชนียาหารอันประณีตและสํารับมังสะ ๑,๒๕0  ที่   โดย 
ผานราตรีนั้น   แลวส่ัง ใหเจาพนักงานไปกราบทูลภัตกาลแดพระผูมีพระภาคเจา 
วาถึงเวลาแลว   พระพุทธเจาขา   ภัตตาหารสําเร็จแลว. 
           ครั้นเวลาเชา   พระผูมีพระภาคเจาทรงครองอันตรวาสกแลว   ทรงถือ 
บาตรจีวรเสด็จพระพุทธดําเนินสูนิเวศนของมหาอํามาตยผูเริ่มเลื่อมใสน้ัน   แลว 
ประทับนั่งเหนือพระพุทธอาสนที่เขาจัดถวาย  พรอมดวยพระสงฆ  มหาอํามาตย 
ผูเริ่มเลื่อมใสน้ัน  จึงอังคาสภิกษุทั้งหลายอยูในโรงอาหาร.  
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           ภิกษุทั้งหลายพูดอยางนี้วา   จงถวายแตนอยเถิดทาน   จงถวายแตนอย  
เถิดทาน. 
           ทานมหาอํามาตยกราบเรียนวา    ทานเจาขา    ขอทานท้ังหลายอยารับ 
แตนอย  ๆ  ดวยคิดวา นี้เปนมหาอํามาตยที่เริ่มเลื่อมใส  กระผมตกแตงท่ีขาทนีย 
โภชนียาหารไวมาก  กับสํารับมังสะ ๑,๒๕0  ที่   จักนอมเขาไปถวายภิกษุรูปละ 
๑  สํารับขอทานท้ังหลายกรุณารับใหพอแกความตองการเถิด   เจาขา. 
           ภิกษุทั้งหลายวา  ทาน  พวกอาตมภาพรับแตนอย  ๆ  มิใชเพราะเหตุ  
นั้นเลย     แตเพราะพวกอาตมภาพไดรับอังคาสดวยยาคูที่แขน     และขนมปรุง 
ดวยนํ้าหวานแตเชา   ฉะน้ัน    พวกอาตมภาพจึงขอรับแตนอย ๆ. 
           ทันใดน้ัน  มหาอํามาตยผูเริ่มเลื่อมใสนั้นจึงเพงโทษ  ติเตียน โพนทะนา 
วา    ไฉนพระคุณเจาทั้งหลาย    อันกระผมนิมนตแลวจึงไดฉันยาคูที่แขนของ 
ผูอ่ืนเลา   กระผมไมสามารถจะถวายใหพอแกความตองการหรือ    แลวโกรธไม 
พอใจ   เพงจะหาโทษให    ไดบรรจุบาตรของภิกษุทั้งหลายเต็มพลางกลาววา 
ทานท้ังหลายจะฉันก็ได  นําไปก็ได ครั้นแลว อังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปน 
ประมุข  ดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีตดวยมือของตน   จนยังพระผูมีพระ- 
ภาคเจาผูเสวยเสร็จแลวนําพระหัตถออกจากบาตรใหหามบัตรแลว      นั่งเฝาอยู 
ณ   ที่ควรสวนขางหน่ึง. 
           พระผูมีพระภาคเจา   ทรงชี้แจงแกมหาอํามาตยผูเริ่มเลื่อมใสน้ัน  ซึ่งน่ัง 
เฝาอยู    ณ ทีค่วรสวนขางหนึ่ง   ใหเห็นแจง   สมาทาน   อาจหาญ   ราเริง  ดวย 
ธรรมีกถาแลว     ทรงลุกจากที่ประทับเสด็จกลับ    เมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จ 
กลับไมทันนาน   มหาอํามาตยผูเริ่มเลื่อมใสน้ันไดบังเกิดความรําคาญและความ 
เดือดรอนวา   มิใชลาภของเราหนอ   ลาภของเราไมมีหนอ   เราไดชั่ว แลวหนอ  
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เราไมไดดีแลวหนอ     เพราะเราโกรธไมพอใจ    เพงจะหาโทษให    ไดบรรจุ   
บาตรของภิกษุทั้งหลายเต็มพลางกลาววา   ทานท้ังหลายจะฉันก็ได    นําไปก็ได 
อะไรหนอแล   เราสรางสมมาก  คือ  บุญหรือบาป    ครั้นแลวเขาไปเฝาพระผูมี 
พระภาคเจาถวายบงคมน่ังอยู    ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง   จึงกราบทูลวา พระพุทธ- 
เจาขา     เมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จกลับไมทัน นาน     ความรําคาญและความ 
เดือนรอนไดบังเกิดแกขาพระพุทธเจา    ณ ที่นั้น วา  มิใชลาภของขาพระพุทธเจา 
หนอ  ลาภของขาพระพุทธเจาไมมีหนอ   ขาพระพุทธเจาไดชั่วแลวหนอ  ขาพระ- 
พุทธเจาไมไดดีแลวหนอ   เพราะขาพระพุทธเจาโกรธไมพอใจ   เพงจะหาโทษ 
ให ไดบรรจุบาตรของภิกษุทั้งหลายเต็มพลางกลาววา   ทานท้ังหลายจะฉันก็ได 
นําไปก็ได    อะไรหนอแล    ขาพระพุทธเจาสรางสมไวมาก คือ  บุญหรือบาป 
ดังน้ี     อะไรกันแนที่ขาพระพุทธเจาสรางสมมาก  คือ  บญุหรอืบาป   พระพุทธ 
เจาขา. 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา  อาวุโส   ทานนิมนตภิกษุสงฆมีพระ- 
พุทธเจาเปนประมุข   เพ่ือเจริญบุญกุศลและปติปราโมทยในวันพรุงน้ีดวยทานอัน 
เลิศใค   ทานชื่อวาสรางสมบุญไวมากเพราะทานอันเลิศนั้น   เมล็ดขาวสุกเมล็ด 
หน่ึง  ๆ  ของทาน  อันภิกษุรูปหน่ึง  ๆ   ผูเลิศดวยคุณสมบัติอันใด    รับไปแลว 
ทานชื่อวาสรางสมบุญไวมาก   เพราะภิกษุผูเลิศดวยคุณสมบัติอันนั้น    สวรรค 
เปนอันทานปรารภไวแลว. 
           ลําดับนั้น    มหาอํามาตยผูเริ่มเลื่อมใสนั้น   ไดทราบวาเปนลาภของตน 
ไดดีแลว   บญุมากอันคนสรางสมแลว     สวรรคอันตนปรารภไวแลว   ก็ราเริง 
ดีใจลุกจากท่ีนั่งถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา   ทาํประทักษิณกลับไป.  
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                       ประชุมสงฆทรงสอบถาม  
           ลําดับนั้น  พระผูมพีระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ   ในเพราะเหตุ 
เปนเคามูลนั้น      ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น    แลวทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ขาววา   ภิกษุทั้งหลายอันทายกนิมนตไวแหงอ่ืน   ฉันยาคู 
ที่แขนของผูอ่ืนจริงหรือ ? 
           ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา. 
 
                   พระพุทธบัญญัติหามฉันยาคูที่แขน 
           พระผูมีพระภาคพุทธเจา   ทรงติเตียนวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ไฉน 
โมฆบุรุษเหลาน้ัน   อันทายกนิมนตไวแหงอ่ืน   จึงไดฉัน ยาคท่ีแขนของผูอ่ืนเลา 
การกระทําของพวกโมฆบุรุษน้ัน     ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนที่ยัง 
ไมเลื่อมใส. . . ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา     ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  ภิกษุอันทายกนิมนตไวแหงอ่ืน  ไมพึงฉันยาคูที่แขนของผูอ่ืนรูปใด 
ฉัน  พึงปรับอาบัติตามธรรม. 
 
                    เรื่องพราหนณเวลัฏฐกัจจานะถวายงลบนาออย 
           [๖๕]  ครั้งน้ัน     พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในอันธกวินทชนบท 
ตามพระพุทธาภิรมย      แลวเสด็จพระพุทธดําเนินมุงไปทางพระนครราชคฤห 
พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ  ๑,๒๕๐  รปู   คราวนั้น  พราหมณเวลัฏฐ- 
กัจจานะ  เดินทางไกลแตพระนครราชคฤหไปยังอันธกวินทชนบท  พรอมดวย 
เกวียนประมาณ  ๕๐๐    เลมลวนบรรทุกหมองบนํ้าออยเต็มทุกเลม     พระผูมี 
พระภาคเจาไดทอดพระเนตรเห็นเวลัฏฐกัจจานะกําลังมาแตไกล    ครั้นแลว 
เสด็จแวะออกจากทางประทับนั่ง    ณ โคนไมแหงหนึ่ง.  



พระวนิัยปฎก มหาวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 108 

           พราหมณเวลัฏฐกัจจานะ     จึงเดินเขาไปถึงที่ประทับ     ถวายบังคม  
พระผูมีพระภาคเจา   แลวไดยืนอยู   ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง  ครั้นแลวไดทูลคําน้ี 
แดพระผูมีพระภาคเจาวา    พระพุทธเจาขา     ขาพระพุทธเจาปรารถนาจะถวาย 
งบนํ้าออย  แกภิกษุรูป   ๑   หมอ. 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนกัจจานะ    ถาเชนนั้น    เธอจงนํา 
งบนาออยมาแตเพียงหมอเดียว. 
           พราหมณเวลัฏฐกัจจานะทูลรับสนองพระพุทธดํารัสวา   เปนอยางนั้น 
พระพุทธเจาขา แลวนํางบน้ําออยมาแตหมอเดียว   เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
แลวไดทูลคําน้ีแดพระผูมีพระภาคเจาวา    หมองบน้ําออย    ขาพระพุทธเจานํา 
มาแลว   พระพุทธเจาขา   ขาพระพุทธเจาจะปฏิบัติอยางไร   ตอไป ? 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนกัจจานะ   ถาเชนนั้น    เธอจงถวาย 
งบนํ้าออยแกภิกษุทั้งหลาย. 
           พราหมณเวลัฏฐกัจจานะ   ทูลรับสนองพระพุทธดํารัสวา  เปนอยางนั้น 
พระพุทธเจาขา   แลวถวายงบนํ้าออยแกภิกษุทั้งหลาย    แลวไดกราบทูลคําน้ีแด 
พระผูมีพระภาคเจาวา   งบนํ้าออยขาพระพุทธเจาถวายแกภิกษุทั้งหลาย    พระ- 
พุทธเจาขา    แตงบนํ้าออยนี้ยังเหลืออยูมาก    ขาพระพุทธเจาจะปฏิบัติอยางไร 
พระพุทธเจาขา. 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนกัจจานะ  ถาอยางนั้น   เธอจงถวาย 
งบนํ้าออยแกภิกษุทั้งหลายจนพอแกความตองการ. 
           พราหมณเวลัฏฐกัจจานะ   ทูลรับสนองพระพุทธดํารัสวาเปนอยางนั้น 
พระพุทธเจาขา     แลว ถวายงบน้ําออยแกภิกษุทุกรูป    จนพอแกความตองการ 
แลวไดทูลคําน้ี แดพระผูมีพระภาคเจาวา  งบน้ําออยขาพระพุทธเจาถวายแกภิกษุ  
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ทั้งหลายจนพอแกความตองการแลว   พระพุทธเจาขา    แตงบนํ้าออยน้ียังเหลือ  
อยูมาก  ขาพระพุทธเจาจะปฏิบัติอยางไร  พระพุทธเจาขา   
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนกัจจานะ.  ถาเชนนั้น    เธอจงอังคาส 
ภิกษุทั้งหลายดวยงบนํ้าออยใหอ่ิมหนํา. 
           พราหมณเวลัฏฐกัจจานะทูลรับสนองพระพุทธดํารัสวา   เปนอยางนั้น 
พระพุทธเจาขา   แลวอังคาสภิกษุทั้งหลายดวยงบนํ้าออยใหอ่ิมหนํา    ภิกษุบาง 
พวกบรรจุงบนํ้าออยเต็มบาตรบาง   เต็มหมอกรองน้ําบาง  เต็มถุงยามบาง  ครั้น 
พราหมณเวลัฎฐกัจจานะอังคาสภิกษุทั้งหลายดวยงบน้ําออยใหอ่ิมหนําแลวไดทูล 
คําน้ีแดพระผูมีพระภาคเจาวา     ภิกษุทั้งหลายอันขาพระพุทธเจาอังคาสดวยงบ 
น้ําออยใหอ่ิมหนําแลวพระพุทธเจาขา   แตงบนํ้าออยน้ียังเหลืออยูมาก   ขาพระ- 
พุทธเจาจะปฏิบัติอยางไร  พระพุทธเจาขา  ? 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนกัจจานะ  ถาเชนนั้น   เธอจงใหงบ 
น้ําออยแกพวกคนกินเดน. 
           พราหมณเวลัฎฐกจัจานะ  ทูลรบัสนองพระพุทธดํารัสวา   เปนอยางนั้น 
พระพุทธเจาขา      แลวจึงใหงบนํ้าออยแกพวกคนกินเดน    แลวไดทูลคําน้ีแด 
พระผูมีพระภาคเจาวา  งบน้ําออยขาพระพุทธเจาใหพวกคนกินเดนแลว  พระ- 
พุทธเจาขา    แตงบนํ้าออยนี้ยังเหลืออยูมาก    ขาพระพุทธเจาจะปฏิบัติอยางไร 
พระพุทธเจาขา ? 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดกูอนกัจจานะ    ถาอยางนั้น  เธอจงให 
งบนํ้าออยแกพวกคนกินเดน  จนพอแกความตองการ. 
           พราหมณเวลัฏฐกัจจานะ  ทูลรบัสนองพระพุทธดํารัสวา  เปนอยางนั้น 
พระพุทธเจาขา    แลว จึงใหงบนํ้าออยแกพวกคนกินเดน    จนพอแกความตอง  
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การแลวไดทูลคําน้ีแดพระผูมีพระภาคเจาวา   งบนํ้าออยขาพระพุทธเจาใหพวก    
คนกินเดนจนพอแกความตองการแลว  พระพุทธเจาขา  แตงบน้ําออยน้ียังเหลือ 
อยูมาก  ขาพระพุทธเจาจะปฏิบัติอยางไรตอไป  พระพุทธเจาขา ? 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนกัจจานะ   ถาเชนนั้น    เธอจงเลี้ยงดู 
พวกคนกินเดนใหอ่ิมหนํา  ดวยงบนํ้าออย. 
           พราหมณเวลัฏฐกัจจานะ   ทูลรับสนองพระพุทธดํารัสวา    เปนอยาง 
นั้นพระพุทธเจาขา   แลวเลี้ยงดูพวกคนกินเดนใหอ่ิมหนําดวยงบนํ้าออย    คน 
กินเดนบางพวกบรรจุงบนํ้าออยเต็มกระปองบาง     เต็มหมอน้ําบาง     หอเต็ม 
ผาขาวปูลาดบาง  เต็มพกบาง   ครั้นพราหมณเวลัฎฐกัจจานะเลี้ยงดูพวกคนกิน 
เดนไหอ่ิมหนําดวยงบนํ้าออย   แลวทูลคําน้ีแดพระผูมีพระภาคเจาวา    พวกคน 
กินเดนอันขาพระพุทธเจาเลี้ยงดูดวยงบน้ําออยใหอ่ิมหนําแลว    พระพุทธเจาขา 
แตงบนํ้าออยนี้ยังเหลืออยูมาก   ขาพระพุทธเจาจะปฏิบัติอยางไรตอไป    พระ 
พุทธเจาขา ?                                                                                        
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนกัจจานะ  ทั่วโลกน้ีพรอมท้ังเทวโลก 
มารโลกพรหมโลก   ทั่วทุกหมูสัตว   พรอมท้ังสมณพราหมณเทวดาและมนุษย 
เราไมเล็งเห็นบุคคลผูที่บริโภคงบนํ้าออยนั้นแลวจะใหยอยไดดี  นอกจากตถาคต  
หรือสาวกของตถาคต  ดูกอนกัจจานะ  ถาเชนนั้น  เธอจงทิ้งงบนํ้าออยน้ันเสีย 
ในสถานท่ีอันปราศจากของเขียงสด   หรือจงเทเสียในน้ําซ่ึงปราศจากตัวสัตว. 
           พราหมณเวลัฏฐกัจจานะ  ทูลรบัสนองพระพุทธดํารัสวา  เปนอยางนั้น 
พระพุทธเจาขา   แลวเทงบนํ้าออยน้ันลงในน้ําซึ่งปราศจากตัวสัตว   งบน้ําออย 
ที่เทลงในนํ้าน้ัน     เดือดพลุง   สงเสียงดังจิฏิจิฏิ   พนไอพนควันทันที   เปรยีบ 
เหมือนผาลที่รอนโชนตลอดวันอันบุคคลจุมลงในน้ํา   ยอมเดือดพลุง   สงเสียง  
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ดังจิฏิจิฏิ   พนไอพนควันอยู    แมฉันใด   งบนํ้าออยที่เทลงในนํ้านั้น    ยอม  
เดือดพลาน  สงเสียงดังจิฏิจิฏิ  พนไอพนควันอยู   ฉันนั้นเหมือนกัน. 
           พราหมณเวลัฏฐกัจจานะ   สลดใจ   บังเกิดโลมชาติชชูนทันที   แลว 
เขาไปในพุทธสํานัก    ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา    นั่งอยู   ณ ที่ควรสวน 
ขางหน่ึง. 
 
                         ทรงแสดงอนุปุพพิกถาและจตุราริยสัจ 
           เมื่อพราหมณเวลัฏฐกัจจานะนั่งอยู   ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึงแลว   พระ- 
ผูมีพระภาคเจาจึงทรงแสดงอนุปุพพิกถา  คือ  ทรงประกาศ   ทานกถา   สลีกถา 
สัคคกถา    ซึ่งโทษแหงกามอันตํ่าทรามอันเศราหมอง     และอานิสงสในความ 
ออกจากกาม      เมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวาพราหมณเวลัฏฐกัจจา- 
นะมีจิตสงบ    มีจิตออน   มีจิตปลอดจากนิวรณ    มีจิตเบิกบาน    มีจิตผอง- 
ใสแลว  จึงทรงประกาศพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจาท้ังหลายทรงยกข้ึนแสดง 
ดวยพระองคเอง  คือ  ทุกข  สมุทัย  นโิรธ  มรรค  ดวงตาเห็นธรรมปราศจาก 
ธุลี    ปราศจากมลทินไดเกิดแกพราหมณเวลัฏฐกัจจานะ   ณ  ที่นั่งน้ันแลวา   สิ่ง 
ใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา    สิ่งน้ันทั้งมวลมีความดับเปนธรรมดา 
ดุจผาสะอาดปราศจากมลทิน   ควรไดรับน้ํายอมเปนอยางดีฉะน้ัน   ครั้นพราหมณ 
เวลัฏฐกัจจานะไดเห็นธรรมแลว   ไดบรรลุธรรมแลว    ไดรูธรรมแจมแจงแลว 
มีธรรมอันหยังลงแลว     ขามความสงสัยไดแลว     ปราศจากถอยคําแสดงความ 
สงสัยแลว   ถึงความเปนผูแกลวกลา    ไมตองเชื่อผูอ่ืน  ในคําสอนของพระศาสดา 
ไดทูลคําน้ีแดพระผูมีพระภาคเจาวา  ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก  พระพุทธ- 
เจาขา   ภาษิตของพระองคไพเราะนัก    พระพุทธเจาขา    พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายอยางนี้   เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่ควํ่า  
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เปดของท่ีปด  บอกทางแกคนหลงทาง  หรือสองประทีปในที่มืด   ดวยต้ังใจ  
วา    คนมีจักษุจักเห็นรูป  ดังนี้   ขาพระพุทธเจาน้ี     ขอถึงพระผูมีพระภาคเจา 
พระธรรมและพระสงฆวาเปนสรณะ    ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดทรงจําขา 
พระพุทธเจาวา  เปนอุบาสกผูมอบชีวิตถึงสรณะ  จําเติมแตวันนี้เปนตนไป. 
 
                            พระพทุธานุญาตงบนํ้าออย 
           [๖๖]  ครั้งน้ัน    พระผูมีพระภาคเจาเสด็จพระพุทธดําเนินผานระยะ 
ทางโดยลําดับ   เสด็จถึงพระนครราชคฤหแลว   ทราบวา   พระผูมีพระภาคเจา 
ประทับอยู    ณ พระเวฬุวันวิหาร    อันเปนสถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต 
เขตพระนครราชคฤหนั้น   ครั้งน้ัน   ในพระนครราชคฤหมีงบนํ้าออยมาก  ภิกษุ 
ทั้งหลายรังเกียจวา   ผูไมอาพาธ  จึงไมฉันงบนํ้าออย   แลวกราบทูลเรื่องนั้น 
แดพระผูมีพระภาคเจา. 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตงบน้ําออยแกภิกษุผูอาพาธ    และงบนํ้าออยละลายนํ้าแกภิกษุผูไม 
อาพาธ. 
 
                                    ทรงรับอาคารพังแรม 
           [๖๗]  ครั้นเมื่อพระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในพระนครราชคฤห 
ทามพระพุทธาภิรมยแลว  เสด็จพระพุทธดําเนินมุงไปทางตําบลบานปาฏลิพรอม 
ดวยภิกษุสงฆหมูใหญจําหวน   ๑,๒๕๐   รูป   เสด็จพระพุทธดําเนินผานระยะทาง 
โดยลําดับถึงตําบลบานปาฏลิแลว   อุบาสกอุบาสิกาชาวตําบลบานปาฏลิไดทราบ 
ขาววา    พระผูมีพระภาคเจาเสด็จถึงตําบลบานปาฏลิแลว     จึงพากันเขาไปเฝา 
ณ   พลับพลาที่ประทับ   ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวน่ังอยู   ณ  ทีค่วรสวน  
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ขางหน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจงใหอุบาสกอุบาสิกาชาวตําบลบานปาฏลิผู  
นั่งอยู   ณ  ทีค่วรสวนขางหนึ่งเห็นแจง  สมาทาน  อาจหาญ  ราเรงิ  ดวยธรรมีกถา. 
           ครั้นอุบาสก  อุบาสิกาชาวตําบลบานปาฏลอัินพระผูมีพระภาคเจาชี้แจง 
ใหเห็นแจง   สมาทาน   อาจหาญ   ราเริง  ดวยธรรมีกถาแลว   ไดกราบทูลคําน้ี 
แดพระผูมีพระภาคเจาวา    ขอพระผูมีพระภาคเจาพรอมดวยภิกษุสงฆ    โปรด 
ทรงรับอาคารพักแรมของพวกขาพระพุทธเจา   พระพุทธเจาขา   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาทรงรับโดยดุษณีภาพ     ครั้นอุบาสกอุบาสิกาชาวตําบลบานปาฏลิทราบ 
การทรงรับของพระผูมีพระภาคเจาแลว   จึงลุกจากท่ีนั่งถวายบังคมพระผูมีพระ- 
ภาคเจา   ทําประทักษิณแลวพากันเดินไปทางอาคารพักแรม    ปูลาดดาดเพดาน 
ทั่วอาคารพักแรมทุกแหง  จัดอาสนะ   ต้ังหมอนํ้า  ตามแระทีปน้ํามัน  แลว 
พากันเขาไปยังพลับพลาท่ีประทับ   ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา ไดยืนอยู  ณ 
ที่ควรสวนขางหน่ึง   พวกเขายืนอยู  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึงแลว   ไดกราบทูลคํา 
นี้แดพระผูมีพระภาคเจาวา    พระพุทธเจาขา    พวกขาพระพุทธเจาปูลาดดาด 
เพดานอาคารพักแรมทุกแหง  จัดอาสนะ  ต้ังหมอนํ้า  ตามประทีปน้ํามันไวแลว 
พระผูมีพระภาคเจายอมทรงทราบกาล  อันควรในบัดนี้   พระพุทธเจาขา. 
           ลําดับนั้น     พระผูมีพระภาคเจาทรงครองอันตรวาสก    ทรงถือบาตร 
จีวรแลว  เสด็จไปทางอาคารพักแรมพรอมกับภิกษุสงฆ  ทรงชําระพระบาทยุดล 
แลวเสด็จเขาสูอาคารพักแรม     ประทบันั่งพิงเสากลางผินพระพักตรไปทางทิศ 
ตะวันออก   แมภิกษุสงฆเลาก็ลางเทาแลว     เขาสูอาคารพักแรม   นั่งพิงฝาดาน 
ตะวันตก    ผินหนาไปทางทิศตะวันออก    หอมลอมพระผูมีพระภาคเจา    แม 
อุบาสกอุบาสิกาชาวตําบลบานปาฏลกิ็ลางเทาแลวเขาสูอาคารพักแรม    นัง่พิงฝา 
ดานตะวันออก  ผินหนาไปทางตะวันตก  หอมลอมพระผูมีพระภาคเจา.  
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           ขณะนั้น     พระผูมีพระภาคเจาตรัสเทศนาโปรดอุบาสก  อุบาสิกา  ชาว 
ตําบลบานปาฏลิ   ดังตอไปนี้:- 
 
                      โทษแหงศีลวิบัติ  ๕  ประการ 
           [๖๘]  ดูกอนคหบดีทั้งหลาย     โทษแหงศีลวิบัติของคนทุศีลมี ๕ 
ประการเหลาน้ี  ๕ ประการเปนไฉน  ?  ดูกอนคหบดีทั้งหลาย  คนทุศีล  ผูมีศีล 
วิบัติในโลกนี้    ยอมเขาถึงความเส่ือมแหงโภคทรัพยใหญหลวง  เพราะเหตุแหง 
ความประมาท  นี้เปนโทษขอท่ี   ๑  แหงศีลวิบัติ     ของตนทุศีล. 
           ดูกอนคหบดีทั้งหลาย    อน่ึง   โทษขออ่ืนยังมีอีก    ชื่อเสียงอันลามก 
ของตนทุศีล    ผูมีศีลวิบัติยอมเฟองพุงไป    นี้เปนโทษขอท่ี   ๒ แหงศีลวิบัติ 
ของคนทุศีล. 
           ดูกอนคหบดีทั้งหลาย  อน่ึง โทษขออ่ืนยังมีอีก  คนทุศลี  ผูมีศีลวิบติั 
เขาไปหาบริษัทใด ๆ  เชน   ขัตติยบริษัท    พราหมณบริษัท    คหดีบริษัท 
สมณบริษัท  ยอมเปนผูครั่นคราม   ขวยเขินเขาไปหาบริษัทนั้น ๆ   นี้เปนโทษ 
ขอท่ี   ๓ แหงศีลวิบัติ  ของคนทุศีล. 
           ดูกอนคหบดีทั้งหลาย  อน่ึง  โทษขออ่ืนยังมีอีก คนทุศีล  ผูมีศีลวิบติั 
ยอมเปนผูหลงทํากาละ  นี้เปนโทษขอท่ี ๔  แหงศีลวิบัติ   ของคนทุศีล. 
           ดูกอนคหบดีทั้งหลาย  อน่ึง  โทษขออ่ืนยังมีอีก  คนทุศลี  ผูมีศีลวิบติั 
เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก   ยอมเขาถึง  อบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  นี้เปน 
โทษขอท่ี   ๕   แหงศีลวิบัติ    ของคนทุศีล. 
           ดูกอนคหบดีทั้งหลาย   โทษแหงศีลวิบัติของคนทุศีล   มี  ๕ ประการ 
นี้แล.  
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                   อานิสงสแหงศีลสมบัติ  ๕  ประการ  
           [๖๙]  ดูกอนคหบดีทั้งหลาย   อานิสงสแหงศีลสมบัติของคนมีศีลมี  ๕ 
ประการเหลาน้ัน   ๕  ประการเปนไฉน  ? ดูกอนคหบดีทั้งหลาย   คนมีศีล   ถึง 
พรอมดวยศีลในโลก   ยอมไดกองโภคทรัพยใหญหลวง  เพราะเหตุแหงความ 
ไมประมาท   นี้เปนอานิสงสขอท่ี  ๑  แหงศีลสมบัติ   ของคนมีศีล.  
           ดูกอนคหบดีทั้งหลาย   อน่ึง  อานิสงสขออ่ืนยังมีอีก   ชือ่เสียงอันดีงาม 
ของคนมีศีล   ถึงพรอมดวยศีล   ยอมเฟองฟุงไป    นี้เปนอานิสงสขอท่ี   ๒  แหง 
ศีลสมบัติ   ของคนมีศีล. 
           ดูกอนคหบดีทั้งหลาย  อน่ึง  อานิสงสขออ่ืนยังมีอีก  คนมีศีลถึงพรอม 
ดวยศีล  เขาไปหาบริษัทใด  ๆ  เชน  ขัตติยบริษัท  พราหมณบริษัท   คหบดี- 
บริษัท  สมณบริษัท   ยอมเปนผูแกลวกลา   ไมขวยเขินเขาไปหาบริษัทนั้น ๆ 
นี้เปนอานิสงสขอท่ี  ๓  แหงศีลสมบัติ   ของคนมีศีล. 
           ดูกอนคหบดีทั้งหลาย  อน่ึง  อานิสงสขออ่ืนยังมีอีก  คนมีศีลถึงพรอม 
ดวยศีล   ยอมไมหลงทํากาละ   นี้เปนอานิสงสขอท่ี  ๔  แหงศีลสมบัติ     ของคน 
มีศีล. 
           ดูกอนคหบดีทั้งหลาย  อน่ึง  อานิสงสขออ่ืนยังมีอีก   คนมีศีลถึงพรอม 
ดวยศีล   เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก    ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค   นี้เปน 
อานิสงสขอที่   ๕   แหงศีลสมบัติ    ของคนมีศีล. 
           ดูกอนคหบดีทั้งหลาย   อานิสงสแหงศีลสมบัติ    ของคนมีศีล    ม ี ๕ 
ประการ   นีแ้ล. 
           [๗๐]   ครั้นพระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจง    ใหอุบาสกอุบาสิกาของ 
ตําบลบานปาฏลิเห็นแจง  สมาทาน  อาจหาญ  ราเรงิ  ดวยธรรมีกถาจนดึกดื่นแลว  
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ทรงสงกลับดวยรับสั่งวา    ดูกอนคหบดีทั้งหลาย    ราตรีจวนสวางแลว    บัดนี้   
พวกเธอจงรูกาลท่ีจะกลับเถิด   อุบาสกอุบาสิกาชาวตําบลบานปาฏลิ   รับสนอง 
พระพุทธดํารัสวา  พระพุทธเจาขา   แลวลุกจากท่ีนั่ง   ถวายบังคมพระผูมีพระ 
ภาคเจา   ทําประทักษิณแลวพากันกลบั     ครั้นอุบาสกอุบาสิกาชาวตําบลบาน 
ปาฏลิกลับไปไมทันนาน   พระผูมีพระภาคเจาไดเสด็จเขาสุญญาคารแลว. 
 
                   เรื่องสุนีธะวัสสการะมหาอํามาตย 
           [๗๑]   กโ็ดยสมัยนั้นแล  มหาอํามาตยแหงมคธรัฐ   ๒ ทานชื่อ  สุนธีะ ๑ 
วัสสการะ  ๑  กําลังจัดการสรางพระนคร  ณ  ตําบลบานปาฏลิ   เพ่ือปองกันชาว 
วัชชี    พระผูมีพระภาคเจาทรงต่ืนบรรทมในเวลาปจจุสมัยแหงราตรี    ไดทรง 
เล็งทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงวิสัยของมนุษย    ทอดพระเนตรเห็นเทวดาเปนอัน 
มากกําลังยึดถือท่ีดินในตําบลบานปาฏล ิ  คือ   ในประเทศท่ีใด     พวกเทวดามี 
ศักดิ์ใหญยึดถือท่ีดิน   พวกเจาและราชมหาอํามาตยผูมีศักดิ์สูง  ๆ ตางก็นอมจิต 
เพ่ือสรางนิเวศนลงในประเทศท่ีนั้น   ในประเทศท่ีใด   พวกเทวดาท่ีมีศักด์ิชั้น  
กลางยึดถือท่ีดิน  พวกเจาและราชมหาอํามาตยที่มีศักดิ์ชั้นกลาง ๆ ตางก็นอมจิต 
เพ่ือสรางนิเวศนลงในประเทศท่ีนั้น  ในประเทศท่ีใด   เทวดาที่มีศักดิ์ชั้นตํ่ายึด 
ถือท่ีดิน    พวกเจาและราชมหาอํามาตยชั้นตํ่า   ๆ  ตางก็นอมจิตเพ่ือสรางนิเวศน 
ลงในประเทศท่ีนั้น   พระผูมีพระภาคเจาจึงรับสั่งถามทานพระอานนทวา  ดูกอน 
อานนท    พวกไหนกําลังสรางนครลงท่ีตําบลบานปาฏลิ. 
           อ.   มหาอํามาตยแหงมคธรัฐ   ชื่อ   สุนีธะ  ๑  วัสสการะ  ๑  กําลังสราง 
นครลงที่ตําบลบานปาฏลิ   เพ่ือปองกันชาววัชชี  พระพุทธเจาขา.  
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           ภ.  ดกูอนอานนท  สุนีธะ  กับ  วัสสการะ ๒  มหาอํามาตยแหงมคธ  
รัฐกําลังสรางนครลงในตําบลบานปาฏล ิ  เพ่ือปองกันชาววัชชีเหมือนไดปรึกษา 
กับพวกเทพเจาชั้นดาวดึงส   ฉะน้ัน   อานนท     เมื่อเวลาปจจุสมัยแหงราตรีนี้  
เราลุกข้ึน ไดเล็งทิพจักขุอันบริสุทธิ์ลวงวิสัยของมนุษย   เห็นพวกเทวดาเปนอัน 
มากกําลังยึดถือท่ีดินในตําบลบานปาฏล ิ  คือ  ในประเทศท่ีใด    พวกเทวดามี 
ศักดิ์สูง  ๆ  ยดึถือท่ีดินพวกเจาและราชมหาอํามาตยผูมีศักดิ์สูง ๆ   ตางก็นอมจิต 
เพ่ือสรางนิเวศนลงในประเทศท่ีนั้น  ในประเทศท่ีใด  เทวดามีศักดิ์ชั้นกลาง ๆ 
ยึดถือท่ีดิน   พวกเจาและราชมหาอํามาตยผูมีศักดิ์ชั้นกลาง ๆ  ตางก็นอมจิตเพ่ือ 
สรางนิเวศนลงในประเทศท่ีนั้น   ในประเทศที่ใด  เทวดาผูมีศักดิ์ชั้นตํ่า ๆ ยึดถือ  
ที่ดิน    พวกเจาและราชมหาอํามาตยผูมีศักดิ์ชั้นตํ่า  ๆ    ตางก็นอมจิตเพ่ือสราง 
นิเวศนลงในประเทศท่ีนั้น   อานนท   ตลอดสถานท่ีอันเปนยานชุมนุมแหง 
อารยชน   และเปนทางคาขาย   พระนครน้ี   จักเปนพระนครชั้นเอก   เปนทําเล 
คาขาย   ชื่อปาฏลิบุตร   และเมืองปาฏลิบุตรจักบงัเกิดอันตราย  ๓  ประการ   คือ 
บังเกิดแตไฟ  ๑   บังเกิดแตน้ํา  ๑   บังเกิดแตภายใน   คือ  แตกสามัคคีกัน  ๑. 
           [๗๒]   ครั้งน้ัน   ทานสุนีธะมหาอํามาตยและทานวัสสการะมหาอํามาตย 
แหงมคธรัฐ    พากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา    ครั้นแลวไดทูลปราศรัยกบั 
พระผูมีพระภาคเจา   ครั้นผานการปราศรัยพอใหเปนที่บันเทิง   เปนที่ระลึกถึง 
กันไปแลว      ไดยืนอยู  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง     แลวไดกราบทูลอาราธนา 
พระผูมีพระภาคเจาวา   ขอทานพระโคดม  พรอมดวยภิกษุสงฆ    จงทรงพระ- 
กรุณาโปรดรับภัตตาหารของขาพระพุทธเจาท้ังหลาย      เพ่ือเจริญกุศลและปติ 
ปราโมทยในวันนี้ดวยเถิดพระพุทธเจาขา   พระผูมีพระภาคเจาทรงรับอาราธนา 
โดยดุษณีภาพ    ครั้นสุนธีะมหาอํามาตยและวัสสการะมหาอํามาตย    ทราบพระ-  
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อาการท่ีทรงรับอาราธนาแลว   ลุกจากท่ีนั่งกลับไป    ครั้นตกแตงของเค้ียวของ  
ฉันอันประณีตแลว     ใหเจาหนาท่ีไปกราบทูลภัตกาลแดพระผูมีพระภาคเจาวา 
ถึงเวลาแลว   ทานพระโคดม     ภัตตาหารเสร็จแลว. 
           ครั้งน้ันเปนเวลาเชา   พระผูมีพระภาคเจาทรงครองอันตรวาสก    ทรง 
ถือบาตรจีวรเสด็จพระพุทธดําเนินไปทางสถานท่ีอังคาส    ของสองมหาอํามาตย 
แหงมคธรัฐครั้นถึงแลวประทับนั่งเหนือพระพุทธอาสนที่เขาจัดถวาย     พรอม 
ดวยภิกษุสงฆ    ครั้งสองมหาอํามาตยอังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข 
ดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีต   ดวยมือของตน   จนยังพระผูมีพระภาคเจา 
ผูเสวยเสร็จแลวทรงนําพระหัตถออกจากบาตร  ใหหามภัตรแลว   ไดนั่งอยู   ณ 
ที่ควรสวนขางหน่ึง    พระผูมีjพระภาคเจาทรงอนุโมทนาแกสองหาอํามาตยนั้น 
ดวยพระคาถาเหลาน้ัน  วาดังน้ี:- 
 
                                    คาถาอนุโมทนา 
                                 [๗๓]  บณัฑิตชาติอยูในประเทศใด 
                     เลี้ยงดูทานผูมีศีล   ผูสํารวม  ประพฤติพรหม- 
                     จรรยในประเทศนั้น   และไดอุทิศทักษิณาแก 
                     เหลาเทพดาผูสถิตในสถานท่ีนั้นเทพดาเหลา 
                     นั้นอันบัณฑิตชาติบูชาแลว    ยอมบชูาตอบ 
                     อันบัณฑิตชาตินับถือแลวยอมนับถือตอบ 
                     ซึ่งบัณฑิตชาตินั้น  แตนั้น  ยอมอนุเคราะห 
                     บัณฑิตชาตินั้น   ดุจมารดาอนุเคราะหบุตรผู 
                     เกิดแตอก   ฉะนั้น  คนท่ีเทพดาอนุเคราะห 
                     แลว  ยอมพบเห็นแตสิ่งท่ีเจริญทุกเมื่อ. 
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           [๗๔]   ครั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุโมทนาแกสองมหาอํามาตย  
ดวยพระคาถาเหลาน้ีแลว     ทรงลกุจากพระพุทธอาสนเสด็จกลับ     สองมหา- 
อํามาตยจึงตามสงเสด็จพระผูมีพระภาคเจา  ไปทางเบ้ืองพระปฤษฎางคดวยความ 
ประสงควา  วันนี้    พระสมณโคดมจักเสด็จออกทางประตูดานใด    ประตูดาน 
นั้นจักมีนามวา    ประตูพระโคดม   จักเสด็จขามแมน้ําคงคาโดยทาใด   ทานั้น 
จักมีนามวา    ทาพระโคดม    ตอมาประตูที่พระผูมีพระภาคเจาเสด็จพระพุทธ 
ดําเนินผานไปน้ัน  ไดปรากฏนามวา  ประตูพระโคดม  
           ครั้งน้ัน     พระผูมีพระภาคเจาเสด็จพระพุทธดําเนินไปทางแมน้ําคงคา 
ก็เวลาน้ัน   แมน้ําคงคากําลังเปยม   น้ําเสมอตลิ่ง   พอกาดื่มกินได   คนทั้งหลาย 
ใครจะไปจากฝงน้ีสูฝงโนน     ตางก็หาเรือ    ตางก็หาแพ    ตางก็ผูกแพลูกบวบ 
พระผูมีพระภาคเจาไดทอดพระเนตรเห็นคนเหลานั้นตางก็พากันหาเรือ  หาแพ 
ผูกแพลูกบวบ    ประสงคจะขามจากฝงนี้ไปสูฝงโนน     จึงไดทรงอันตรธาน ณ 
ฝงน้ีแหงแมน้ําคงคา  ไปปรากฏ   ณ ฝงโนนพรอมกับภิกษุสงฆ   ดุจบุรุษมีกําลัง 
เหยียดแขนท่ีคู  หรือคูแขนท่ีเหยียด   ฉะน้ัน. 
           ครั้งน้ัน    พระผูมพีระภาคเจาทรงทราบความขอน้ีแลว    จึงทรงเปลง 
พระอุทานน้ีในเวลาน้ัน  วาดังน้ี:- 
                            ชนเหลาใดจะขามแมน้ําท่ีหวงลกึ 
                 ชนเทลาน้ันตองสรางสะพานแลวสละสระ 
                 นอยเสีย   จึงขามสถานอันลุมเต็มดวยนํ้าได 
                 สวนคนท่ีจะขามแมน้ํานอยนี้    ก็ผูกแพขาม 
                 ไปได  แตพวกคนมีปญญา  เวนแพเสียก็ขาม 
                 ได.  



พระวนิัยปฎก มหาวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 120 

                             ทรงแสดงจตุราริยสัจ   
           [๗๕]  ครั้งน้ัน   พระผูมีพระภาคเจาเสด็จพระพุทธดําเนินเขาไปทาง 
ตําบลบานโกฏิ   ทราบวาพระองคประทับอยูที่ตําบลบานโกฏนิั้น. 
           ณ   ทีน่ั้นแลพระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะพระภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  เราและพวกเธอเรรอนทองเท่ียวไป   ตลอดกาลนานอยางนี้   เพราะไม 
ไดตรัสรู  ไมไดแทงตลอดอริยสัจ  ๔  อริยสัจ  ๔  อะไรบาง ?  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เราและพวกเธอเรรอนทองเที่ยวไปตลอดกาลนานอยางนี้      เพราะไมไดตรัสรู 
ไมไดแทงตลอดทุกขอริยสัจ. . . ทุกขสมุทยอริยสัจ. . . ทุกขนิโรธอริยสัจ. . . ทุกข- 
นิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ทุกขอริยสัจ    ทุกขมุทย- 
อริยสัจ   ทกุขนิโรธอริยสัจ   ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจน้ีนั้น    อันเราและ 
พวกเธอไดตรัสรูแลว   ไดแทงตลอดแลว   ตัดตัณหาในภพไดขาดแลว   ตัณหา 
ที่จะนําไปเกิดก็สิ้นแลว   บัดนี้    ไมมกีารเกิดอีกตอไป. 
 
                                       นิคมคาถา 
                             [๗๖]   เพราะไมเห็นอริยสัจ   ๔  ตาม 
                  เปนจริง    จึงตองทองเท่ียวไปในชาตินั้น  ๆ 
                  ตลอดเวลานาน  อริยสัจเหลาน้ันนั่น   เราและ 
                  พวกเธอไดเห็นแลว     ตัณหาที่จะนําไปเกิด 
                  เราและพวกเธอไดถอนขึ้นแลว       รากแหง 
                  ทุกข   เราและพวกเธอไดตัดขาดแลว บัดน้ี 
                  ไมมีการเกิดอีก.  
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                       เรื่องเจาลิจฉวีชาวพระนครเวสาลี  
           [๗๗]   นางอัมพปาลีหญิงงามเมืองไดทราบขาววา    พระผูมีพระภาค- 
เจาเสด็จมาโดยลําดับถึงตําบลบานโกฏิแลว    จึงใหจัดยวดยานท่ีงาม ๆ  แลวข้ึน 
สูยวดยานท่ีงาม  ๆ   มียวดยานท่ีงาม  ๆ   ออกไปจากพระนครเวสาลี     เพ่ือเฝา 
พระผูมีพระภาคเจา    ไปดวยยวดยานตลอดพื้นที่ที่ยวดยานจะไปได     แลวลง 
จากยวดยานเดินดวยเทาเขาไปถึงพุทธสํานัก      ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา 
แลว    ไดนั่งอยู   ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง    พระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจงใหนาง 
เห็นแจง   สมาทาน   อาจหาญ   ราเรงิดวยธรรมีกถา    ครั้นนางอัมพปาลีคณิกา 
อันพระผูมีพระภาค   เจาทรงชี้แจงใหเห็นแจงสมาทาน  อาจหาญ   ราเริง   ดวย 
ธรรมีกถาแลว  ไดกราบทลูคําน้ีแดพระผูมีพระภาคเจาวา   ขอพระผูมีพระภาค 
เจาพรอมดวยภิกษุสงฆ     ทรงพระกรณุาโปรดรับภัตตาหารของหมอมฉันเพ่ือ 
เจริญบุญกุศลและปติปราโมทยในวันพรุงน้ี  พระผูมีพระภาคเจาทรงรับอาราธนา 
โดยดุษณีภาพ    ครั้นนางทราบพระอาการท่ีทรงรับอาราธนาแลว     ลุกจากท่ีนั่ง 
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา   ทําประทักษิณกลับไป. 
           พวกเจาลิจฉวีชาวพระนครเวสาลี   ไดทรงสดับขาววา    พระผูมีพระ- 
ภาคเจาเสด็จมาโดยลําดับ   ถึงตําบลบานโกฏิแลว   จึงพากันจัดยวดยานที่งาม ๆ 
เสด็จข้ึนสูยวดยานที่งาม ๆ   ออกไปจากพระนครเวสาลี     เพ่ือเฝาพระผูมีพระ 
ภาคเจา     เจาลิจฉวีบางพวกเขียว  คือ  มีพระฉวีเขียว     ทรงวัตถาลังการเขียว 
บางพวกเหลือง  คือ  มีพระฉวีเหลือง    ทรงวัตถาลังการเหลือง    บางพวกแดง 
คือ  มี  พระฉวีแดง  ทรงวัตถาลังการแดง  บางพวกขาว   คือ   มีพระฉวีขาว  ทรง 
วัตถาลังการขาว.  
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           ขณะนั้น  นางอัมพปาลีคณิกา    ทําใหงอนรถกระทบงอนรถ     แอก  
กระทบแอก   ลอกระทบลอ   เพลากระทบเพลา   ของเจาลิจฉวีหนุม ๆ  เจาลิจ- 
ฉวีเหลาน้ันจึงไดตรัสถามนางวา   แมอัมพปาลี   เหตุไฉนเธอจึงไดทําใหงอนรถ 
กระทบงอนรถ   แอกกระแทกแอก   ลอกระแทกลอ     เพลากระทบเพลา   ของ 
เจาลิจฉวีหนุม ๆ ของพวกเราเลา. 
           อัม.  จริงอยางนั้น   พะยะคะ    เพราะหมอมฉันไดนิมนตภิกษุสงฆมี 
พระพุทธเจาเปนประมุข   เพ่ือเจริญบุญกุศลและปติปราโมทยในวันพรุงน้ี. 
           ลจ.   แมอัมพปาลี  เธอจงใหภัตตาหารม้ือนี้แกพวกฉัน  ดวยราคาแสน 
กษาปณเถิด. 
           อัม.   แมวาฝาพระบาท     จะพึงประทาน     พระนครเวสาลีพรอมท้ัง 
ชนบทแกหมอมฉัน ๆ  ก็ถวายภัตตาหารม้ือน้ันไมได  พะยะคะ. 
           เจาลิจฉวีเหลาน้ัน จึงไดทรงดีดพระองคุลีตรัสวา  ทานท้ังหลาย   พวก 
เราแพแมอัมพปาลีแลว   ทานท้ังหลาย   พวกเราแพแมอัมพปาลีแลว    จึงพากัน 
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ๆ     ไดทอดพระเนตรเห็นเจาลิจฉวีเหลาน้ันกําลัง 
เสด็จมาแตไกลครั้นแลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุ 
เหลาใดไมเคยเห็นเทพเจาชั้นดาวดึงส      ก็จงแลดูพวกเจาลิจฉวี      พิจารณาดู 
เทียบเตียงดู   พวกเจาลิจฉวีกับพวกเทพเจาชั้นคาวดึงสเถิด    เจาลิจฉวีเหลานั้น 
จึงไดเสด็จไป  ดวยยวดยาน    ตลอดพ้ืนที่ที่ยวดยานจะไปได     แลวเสด็จลงจาก 
ยวดยานทรงดําเนินดวยพระบาท     เขาไปถึงพุทธสํานัก    ถวายบังคมพระผูมี- 
พระภาคเจาแลว     ประทับนั่งอยู  ณ  ทีควรสวนขางหน่ึง    พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงชี้แจงใหเจาลิจฉวีเหลาน้ัน    ทรงเห็นแจงสมาทาน  อาจหาญ    ราเริงดวย 
ธรรมีกถา    เจาลิจฉวีเหลาน้ัน     อันพระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจงใหเห็นแจง 
สมาทาน    อาจหาญ    ราเริงดวยธรรมีกถาแลว     จึงไดกราบทูลอาราธนาพระ-  
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ผูมีพระภาคเจาวา    ขอพระองคพรอันดวยภิกษุสงฆทรงพระกรุณาโปรดรับภัต-  
ตาหารของพวกขาพระพุทธเจา   เพ่ือเจริญบุญกุศล   และปติปราโมทย   ในวัน 
พรุงน้ีดวยเถิดพระพุทธเจาขา. 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดกูอนลิจฉวีทั้งหลาย    อาตมารับนิมนต 
ฉันภัตตาหารของนางอัมพปาลีคณิกา    เพ่ือเจริญบุญกุศล    และปติปราโมทย 
ในวันพรุงน้ีแลว. 
           เจาลิจฉวีเหลาน้ันทรงดีดองคุลีแลวตรัสในทันใดนั้นวา   ทานท้ังหลาย 
พวกเราแพนางอัมพปาลีคณิกาแลว    ทานท้ังหลาย    พวกเราแพนางอัมพปาลี- 
คณิกาแลว      และไดทรงเพลิดเพลินยินดีตามภาษิตของพระผูมีพระ ๆ  ภาคเจา 
เสด็จลุกจากที่ประทับถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา   ทรงทําประทักษิณ   แลว 
เสด็จกลับ. 
 
                         นางอัมพปาลี  ถวายอัมพปาลีวัน 
           ครั้นนั้น      พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู   ณ  ตําบลบานโกฏิตาม 
พระพุทธาภิรมยแลว      เสด็จพระพุทธดําเนินไปทางเมืองนาทิกา      ทราบวา 
พระองคประทับอยูที่พระตําหนักตึก   เขตเมืองนาทิกาน้ัน.  
           สวนนางอัมพปาลีคณิกา  สั่งใหตกแตงของเค้ียวของฉันอันประณีต ใน 
สวนของตนโดยผานราตรีนั้น     แลวใหคนไปกราบทูลภัตกาลแดพระผูมีพระ 
ภาคเจาวาถึงเวลาแลว    พระพุทธเจาขา   ภัตตาหารเสร็จแลว. 
           ขณะนั้นเปนเวลาเขา      พระผูมีพระภาคเจาทรงครองอันตรวาสกแลว 
ถือบาตรจีวรเสด็จพระพุทธดําเนินไปสูสถานที่อังคาสของนางอัมพปาลีคณิกา 
ครั้งถึงแลวประทับนั่งเหนือพระพุทธอาสนที่เขาจัดถวาย    พรอมดวยภิกษุสงฆ 
นางอัมพปาลีคณิกา    จึงอังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข  ดวยขาทนีย 
โภชนียาหารอันประณีตดวยมือของตน          ยังพระผูมีพระภาคเจาผูเสวยเสร็จ  
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แลว จนทรงนําพระหัตถออกจากบาตร  ใหหามภัตรแลว ไดนัง่เฝาอยู    ณ ที่ควร  
สวนขางหน่ึง  นางไดกราบทูลคําน้ีแดพระผูมีพระภาคเจาวา   หมอมฉันขอถวาย 
สวนอัมพปาลีวันนี้     แกภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประนุข    พระพุทธเจาขา 
พระผูมีพระภาคเจาทรงรับเปนสังฆารามแลว     ครัน้  แลวพระองคทรงชี้แจงให 
นางอัมพปาลีเห็นแจง   สมาทาน   อาจหาญ   ราเริงดวยธรรมีกถา   เสด็จลุกจาก 
พระพุทธอาสนแลว  เสด็จพระพุทธดําเนินไป ทางปามหาวัน   ทราบวา  พระองค 
ประทับอยู  ณ  กฏูาคารศาลา  ปามหาวันเขตพระนครเวสาลีนั้น. 
                           เรื่องเจาลิจฉวีชาวพระนครเวสาลี    จบ 
                                             ลิจฉวีภาณวาร  จบ 
 
                                        เรื่องสีหะเสนาบดี 
                      ทรงดําริเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
           [๗๘]   ก็โดยสมัยนั่นแล   เจาลิจฉวีบรรดาที่มีชื่อเสียง   มคีนรูจัก  นั่ง 
ประชุมพรอมกัน  ณ  ทองพระโรงตางพากันตรัสสรรเสริญพระพุทธคุณ  พระธรรม 
คุณ  พระสังฆคุณ โดยอเนกปริยาย  และเวลานั้น  สีหะเสนาบดีสาวกของนิครนถ 
นั่งอยูในที่ประชุมนั้นดวย    จึงคิดวา    พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นจักเปน 
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   โดยไมตองสงสัยเลย  คงเปนความจริง  เจาลิจฉวี 
บรรดาที่มีชือ่เสียง   มีคนรูจักเหลาน้ีจึงไดนั่งประชุมพรอมกัน ณ  ทองพระโรง 
ตางพากันตรัสสรรเสริญพระพุทธคุณ   พระธรรมคุณ    พระสังฆคุณโดยอเนก 
ปริยาย      ถากระไรเราพึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  
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พระองคนั้น  แลวจึงไดเขาไปหานิครนถนาฏบุตรถึงสํานัก  ครัน้แลวไหวนิครนถ  
นาฏบุตร    นั่ง  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึงและไดแจงความประสงคนี้    แกนิครนถ 
นาฏบุตรวา   ทานเจาขา   ขาพเจาอยากจะไปเฝาพระสมณโคดม. 
 
                                     อกิริยวาทกถา 
           นิครนถนาฏบุตรพูดคานวา  ทานสีหะ  ก็ทานเปนคนกลาวการทํา ไฉน 
จึงจักไปเฝาพระสมณโคดมผูเปนคนกลาวการไมทําเลา    เพราะพระสมณโคดม 
เปนผูกลาวการไมทํา  ทรงแสดงธรรมเพ่ือการไมทํา   และทรงแนะนําสาวกตาน 
แนวนั้น. 
           ขณะนั้น   ความตระเตรียมในอันจะไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาของสีหะ 
เสนาบดีไดเลิกลมไป. 
           แมครั้งท่ี  ๒. 
           แมครั้งท่ี ๓     เจาลิจฉวีบรรดาที่มีชื่อเสียง     มีคนรูจักไดนั่งประชุม 
พรอมกัน  ณ ทองพระโรง   ตางพากันตรัสสรรเสริญพระพุทธคุณ  พระธรรมคุณ 
พระสังฆคุณ   โดยอเนกปริยาย     ทานสีหะเสนาบดีก็ไดคิดเปนครั้งท่ี  ๓ วา 
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น   จักเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   โดยไม 
ตองสงสัยเลยคงเปนความจริง    เจาลจิฉวีบรรดาที่มีชื่อเสียง    มีคนรูจักเหลาน้ี 
จึงไดมานั่งประชุมพรอมกัน   ณ  ทองพระโรง  ตางพากันตรัสสรรเสริญพระพุทธ- 
คุณ  พระธรรมคุณ   พระสังฆคุณ   โดยอเนกปริยาย   ก็พวกนิครนถ  เราจะ 
บอกหรือไมบอกจักทําอะไรแกเรา  ผิฉะนั้น  เราจะไมบอกพวกนิครนถ  ไปเฝา 
พระผูมีพระภาคเจาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นเลยทีเดียว  จึงเวลาบาย 
สีหะเสนาบดีออกจากพระนครเวสาลีพรอมดวยรถ ๕๐๐  คัน    ไปเฝาพระผูมี- 
พระภาคเจา    ไปดวยยวดยานตลอดพ้ืนที่ที่ยวดยานจะผานไปได    แลวลงจาก  
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ยวดยานเดินเขาไปถึงพุทธสํานัก  ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว  นั่งอยู  ณ  
ที่ควรสวนขางหน่ึง   สีหะเสนาบดีนั่งอยู   ณ   ที่ควรสวนขางหน่ึงแลว    ไดกราบ 
ทูลคําน้ีแดพระผูมีพระภาคเจาวา. 
           พระพุทธเจาขา   ขาพระพุทธเจาทราบมาวา  พระสมณโคดมกลาวการ 
ไมทํา  ทรงแสดงธรรมเพ่ือการไมทํา  และทรงแนะนําสาวกตามแนวนั้น   บุคคล 
จําพวกที่กลาวอยางนี้วา   พระสมณโคดมกลาวการไมทํา   ทรงแสดงธรรมเพ่ือ 
การไมทําและทรงแนะนําสาวกตามแนวนั้น     ดังน้ีนั้น    ไดกลาวตามท่ีพระผูมี 
พระภาคเจาตรัสแลว ไมกลาวตูพระผูมีพระภาคเจาดวยคําอันไมเปนจริง  กลาว 
อางเหตุสมควรแกเหตุ   เพราะถอยคําที่สมควรพูดบางอยางที่มีเหตุผล   จะไมมา 
ถึงฐานะที่วิญูชนจะพึงติเตียนบางหรือ     เพราะขาพระพุทธเจาไมประสงคจะ 
กลาวตูพระผูมีพระภาคเจาเลย   พระพทุธเจาขา. 
 
                                 พระพุทธดํารัสตอบ 
           [๗๙]  พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา   มีอยูจริง   สีหะ   เหตุที่เขา 
กลาวหาเราวา   พระสมณโคดมกลาวการไมทํา   แสดงธรรมเพ่ือการไมทํา  และ 
แนะนําสาวกตามแนวนั้น     ดังน้ี   ชือ่วากลาวถูก. 
           มีอยูจริง   สีหะ   เหตุที่เขากลาวหาเราวา   พระสมณโคดม   กลาวการ 
ทําแสดงธรรมเพ่ือการทํา   และแนะนําสาวกตามแนวน้ัน   ดังน้ี   ชื่อวากลาวถูก. 
           มีอยูจริง   สีหะ   เหตุที่เรากลาวหาเราวา   พระสมณโคดมกลาวความ 
ชาดสูญ   แสดงธรรมเพ่ือความขาดสูญ    และแนะนําสาวกตามแนวนั้น      ดังน้ี  
ชื่อวากลาวถูก. 
           มีอยูจริง   สีหะ   เหตุที่เขากลาวหาเราวา    พระสมณโคดมชางรังเกียจ 
แสดงธรรมเพื่อความรังเกียจ  และแนะนําสาวกตามแนวนั้น  ดงัน้ี  ชื่อวากลาวถูก.  
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           มีจริงอยู    สีหะ    เหตุที่เขตกลาวหาเราวา    พระสมณโคเมชางกําจัด   
แสดงธรรมเพื่อความกําจัด  และแนะนําสาวกตามแนวนั้น  ดังนี้   ชื่อวากลาวถูก. 
           มีจริงอยู   สีหะ   เหตุที่เขากลาวหาเราวา  พระสมณโคตมชางเผาผลาญ 
แสดงธรรมเพื่อความเผาผลาญ   และแนะนําสาวกตามแนวนั้น    ดังน้ี     ชื่อวา 
กลาวถูก. 
           มีจริงอยู     สีหะ    เหตุที่เขากลาหาเราวา     พระสมณโคดมไมผุดเกิด 
แสดงธรรมเพื่อความไมผุดเกิด   และแนะนําสาวกตามแนวนั้น     ดังน้ี      ชื่อวา 
กลาวถูก. 
           มีอยูจริง   สีหะ   เหตุที่เขากลาวหาเราวา   พระสมณโคดม   กลาวเปน 
ผูเบาใจ     แสดงธรรมเพ่ือความเบาใจ     และแนะนําสาวกตามแนวนั้น     ดังน้ี 
ชื่อวากลาวถูก. 
           ดูกอนสีหะ   ก็เหตุที่เขากลาวหาเราวา   พระสมณโคดมกลาวการไมทํา 
แสดงธรรมเพื่อการไมทํา   และแนะนําสาวกตามแนวนั้น   ดังน้ี   ชื่อวากลาวถูก 
นั้นเปนอยางไร    ดูกอนสีหะ   เพราะเรากลาวการไมทํากายทุจริต     วจีทุจริต  
มโนทุจริต   เรากลาวการไมทําสิ่งท่ีเปนบาปอกุศลหลายอยาง   นี้แล   เหตุที่เขา 
กลาวหาเราวาพระสมณโคดมกลาวการไมทํา   แสดงธรรมเพ่ือการไมทํา   และ 
แนะนําสาวกตามแนวนั้น   ดังน้ี   ชือ่วากลาวถูก. 
           ดูกอนสีหะ  อนึ่ง   เหตุที่กลาวหาเราวา   พระสมณโคดมกลาวการทํา 
แสดงธรรมเพื่อการทํา  และแนะนําสาวกตามแนวน้ัน   ดังน้ี    ชื่อวากลาวถูกนั้น 
เปนอยางไร   ดูกอนสีหะ   เพราะเรากลาวการทํากายสุจริต  วจีสุจริต  มโนสุจริต 
เรากลาวการทําส่ิงท่ีเปนกุศลหลายอยาง      นี้แล   เหตุที่เขากลาวหาเราวา    พระ 
สมณโคดมกลาวการทํา   แสดงธรรมเพื่อการทํา   และแนะนําสาวกตามแนวนั้น 
ดังน้ีชื่อวากลาวถูก.                           
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           ดูกอนสีหะ  อนึ่ง  เหตุที่กลาวหาเราวา   พระสมณโคดมกลาวความขาด 
สูญ   แสดพรธรรมเพื่อความขาดสูญ   และแนะนําสาวกตามแนวน้ัน    ดังน้ี   ชื่อวา 
กลาวถูกนั้น   เปนอยางไร   ดูกอนสีหะ   เพราะเรากลาวความขาดสูญแหงราคะ 
โทสะ โมหะ  เรากลาวความขาดสูญแหงสถานะท่ีเปนบาปอกุศลหลายอยาง  นี้แล 
เหตุที่เขากลาวหาเราวา     พระสมณโคดมกลาวความขาดสูญ     แสดพรธรรมเพ่ือ 
ความขาดสูญ   และแนะนําสาวกตามแนวนั้น   ดังน้ี    ชื่อวากลาวถูก. 
           ดูกอนสีหะ  อนึ่ง   เหตุที่เขากลาวหาเราวา    พระสมณโคดมชางรังเกียจ 
แสดงธรรมเพื่อความรังเกียจ   และแนะนําสาวกตามแนวน้ัน  ดังน้ี   ชื่อวากลาว 
ถูกน้ัน     เปนอยางไร     ดูกอนสีหะ     เพราะเรารังเกียจกายทุจริต     วจีทุจริต 
มโนทุจริต   เรารังเกียจความถึงพรอมแกสถานะที่เปนบาปอกุศลหลายอยาง   นี ้
แล   เหตุที่เขากลาวหาเราวา  พระสมณโคดมชางรังเกียจ  แสดงธรรมเพื่อความ 
รังเกียจ   และแนะนําสาวกตามแนวนั้น   ดังน้ี    ชือ่วากลาวถูก. 
           ดูกอนสีหะ   อน่ึง   เหตุที่เขากลาวหาเราวา   พระสมณโคดมชางกําจัด 
แสดงธรรมเพื่อความกําจัด    และแนะนําสาวกตามแนวนั้น   ดังนี้     ชื่อวากลาว 
ถูกน้ัน   เปนอยางไร  ดูกอนสีหะ  เพราะเราแสดงธรรมเพื่อกําจัด  ราคะ  โทสะ 
โมหะ   แสดงธรรมเพ่ือกําจัด สถานะท่ีเปนบาปอกุศลหลายอยาง   นี้แล   เหตุที่ 
เขากลาวหาเราวา     พระสมณโคดมชางกําจัด    แสดงธรรมเพ่ือความกําจัดและ 
แนะนําสาวกตามแนวนั้น   ดังน้ี    ชือ่วากลาวถูก. 
           ดูกอนสีหะ   อน่ึง   เหตุที่เขากลาวหาเราวา   พระสมณโคดมชางเผา- 
ผลาญ   แสดงธรรมเพ่ือความเผาผลาญ  ดังนี้    ชือ่วากลาวถูกนั้น   เปนอยางไร 
ดูกอนสีหะ   เพราะเรากลาวธรรมท่ีเปนบาปอกุศล  คือ  กายทุจริต  วจีทุจริต 
มโนทุจริต  วาเปนธรรมควรเผาผลาญ  ธรรมท่ีเปนบาปอกุศลซึ่งควรเผาผลาญ  
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อันผูใดละไดแลว  ตัดรากขาดแลว   ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน   ทําไมให  
มีในภายหลัง    มีอันไมเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา   เรากลาวผูนั้นวา   เปนคน 
ชางเผาผลาญ  ตถาคตละไดแลว   ตัดรากขาดแลว   ทําใหเหมือนตาลยอดดวน 
ทําไมใหมีในภายหลัง  มีอันไมเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา   นีแ้ล  เหตุที่เขากลาว 
หาเราวา   พระสมณโคดมชางเผาผลาญ   แสดงธรรมเพ่ือความเผาผลาญ   และ 
แนะนําสาวกตามแนวนั้น   ดังน้ี    ชือ่วากลาวถูก. 
           ดูกอนสีหะ  อนึ่ง   เหตุที่เขากลาวหาเราวา  พระสมณโคดมไมผุดเกิด 
แสดงธรรมเพื่อความไมผุดเกิด   และแนะนําสาวกตามแนวนั้น   ดังน้ี    ชือ่วา 
กลาวถูกนั้น  เปนอยางไร   ดูกอนสีหะ   เพราะการนอนในครรภตอไป   การ 
เกิดในภพใหม   อันผูใดละไดแลว   ตัดรากขาดแลว  ทําใหเปนเหมือนตาลยอด 
ดวน  ทําไมใหมีในภายหลัง  มีอันไมเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา  เรากลาวผูนั้น 
วา  เปนคนไมผุดเกิด   ดกูอนสีหะ   การนอนในครรภตอไป   การเกิดในภพ 
ใหม   ตถาคตละไดแลว   ตัดรากขาดแลว   ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน  ทํา 
ไมใหมีในภายหลัง    มีอันไมเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา  นี้แล    เหตุที่เขากลาว 
หาเราวา    พระสมณโคดมไมผุดเกิด    แสดงธรรมเพ่ือความไมผุดเกิด     และ 
แนะนําสาวกตามแนวนั้น   ดังน้ี   ชือ่วากลาวถูก. 
           ดูกอนสีหะ  อนึ่ง  เหตุที่เขากลาวหาเราวา   พระสมณโคดมเปนผูเบา  
ใจ   แสดงธรรมเพ่ือความเบาใจ   และแนะนําสาวกตามแนวนั้น   ดังน้ี    ชือ่วา  
กลาวถูกนั้น   เปนอยางไร   ดูกอนสีหะ   เพราะเราเบาใจ   ดวยธรรมท่ีใหเกดิ 
ความโลงใจอยางสูงและเพ่ือความเบาใจ    และแนะนําสาวกตามแนวนอน    นี้แล 
เหตุที่เขากลาวหาเราวา  พระสมณโคดมเปนผูเบาใจ  แสดงธรรมเพ่ือความเบาใจ 
และแนะนําสาวกตามแนวนั้น   ดังน้ี   ชื่อวากลาวถูก.  



พระวนิัยปฎก มหาวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 130 

                                แสดงตนเปนอุบาสก   
           [๘๐]   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว  ทานสีหะเสนาบดี  ได 
กราบทูลคําน้ีแดพระผูมีพระภาคเจาวา   ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก   ภาษิต 
ของพระองคไพเราะนัก  พระพุทธเจาขา   พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนก 
ปริยายอยางนี้   เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่ควํ่า   เปดของท่ีปด   บอกทาง.  
แกคนหลงทาง  หรือสองประทีปในที่มืดดวยท้ังใจวา  คนมีจักษุจักเห็นรูป  ดังนี้  
ขาพระพุทธเจาน้ีขอถึงพระผูมีพระภาคเจา    พระธรรม     และพระสงฆวาเปน 
สรณะ    ขอพระองคโปรดทรงจําขาพระพุทธเจาวา    เปนอุบาสกผูมอบชีวิตถึง 
สรณะ  จําเดิมแตวันนี้เปนตนไป. 
           ภ.   ดกูอนสีหะ   เธอจงทําการที่ใครครวญเสียกอนแลวทํา  เพราะการ 
ใครครวญเสียกอนแลวทํา   เปนความดีสําหรับคนมีชื่อเสียงเชนเธอ  
           สี    พระพุทธเจาขา    โดยพระพุทธดํารัสแมนี้    ขาพระพุทธเจายินดี 
พอใจยีงกวาคาดหมายไว เพราะพระองคตรัสอยางน้ีกะขาพระพุทธเจาวา ดูกอน 
สีหะ    เธอจงทําการท่ีใครครวญเสียกอนแลวทํา    เพราะการใครครวญเสียกอน 
แลวทํา   เปนความดีสําหรับคนมีชื่อเสียงเชนเธอ  ความจริง  พวกอัญญเดียรถีย 
ไดขาพระพุทธเจาเปนสาวก   พึงยกธงเที่ยวประกาศท่ัวพระนครเวสาลีวา    สีหะ 
เสนาบดีเขาถึงความเปนสาวกของพวกเราแลว  แตสวนพระองคสิ  มาตรัสอยางนี้ 
กะขาพระพุทธเจาวา    ดกูอนสีหะ     เธอจงทําการที่ใครครวญเสียกอนแลวทํา 
เพราะการใครครวญเสียกอนแลวทํา     เปนความดีสําหรับคนมีชื่อเสียงเชนเธอ 
ขาพระพุทธเจาน้ี    ขอถึงพระผูมีพระภาคเจา     พระธรรมและพระสงฆวาเปน 
สรณะ   แมครั้งท่ี   ๒   ขอพระองคโปรดทรงจําขาพระพุทธเจาวา    เปนอุบาสก 
ผูมอบชีวิตถึงสรณะ   จําเติมแตวันนี้เปนตนไป  พระพุทธเจาขา   
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           ภ.   นานนักแล     สีหะ      ตระกูลของเธอไดเปนสถานที่รับรองพวก  
นิครนถมา  ดวยเหตุนั้น    เธอพึงสําคัญเห็นบิณฑบาตวาเปนของควรใหนิครนถ 
เหลาน้ันผูเขาไปถึงแลว. 
           สี.   โดยพระพุทธดํารัสแมนี้      ขาพระพุทธเจายินดี     พอใจยิ่งกวา 
คาดหมายไว   เพราะพระองคตรัสอยางนี้กะขาพระพุทธเจาวา  นานนักแล  สีหะ 
ตระกูลของเธอไดเปนสถานที่รับรองพวกนิครนถมา  ดวยเหตุนั้น  เธอพึงสําคัญ 
บิณฑบาตวาเปนของควรใหนิครนถเหลาน้ันผูเขาไปถึงแลว   ดังน้ี    ขาพระ- 
พุทธเจาไดทราบวา   พระสมณโคดมรับสั่งอยางนี้วา   ควรใหทานแกเราผูเดียว 
ไมควรใหทานแกคนพวกอ่ืน   ควรใหทานแกสาวกของเราเทานั้น     ไมควรให 
ทานแกสาวกของศาสดาอ่ืน    เพราะทานที่ใหแกเราเทานั้น    มีผลมาก    ทานท่ี 
ใหแกคนพวกอ่ืนไมมีผลมาก   ทานท่ีใหแกสาวกของเราเทาน้ัน  มีผลมาก  ทาน 
ที่ใหแกสาวกของศาสดาอ่ืนไมมีผลมาก      แตสวนพระองคทรงชักชวนขาพระ-  
พุทธเจา   ในการใหแมในพวกนิครนถ   แตขาพระพุทธเจาจักรูกาลในขอน้ีเอง 
ขาพระพุทธเจาน้ีขอถึงพระผูมีพระภาคเจา     พระธรรม     และพระสงฆวาเปน 
สรณะ   แมครั้งท่ี   ๓   ขอพระองคโปรดทรงจําขาพระพุทธเจาวา   เปนอุบาสก 
ผูมอบชีวิตถึงสรณะ   จําเติมแตวันนี้เปนตนไป   พระพุทธเจาขา. 
 
                           สีหะเสนาบดี  ไดธรรมจักษ ุ
           ลําดับนั้น  พระผูมพีระภาคเจาไดทรงแสดงอนุปุพพิกถาแกสีหะเสนาบดี 
คือ   ทรงประกาศทานกถา    สลีกถา   สัคคกถา    ซึ่งโทษแหงกามอันตํ่าทราม 
อันเศราหมอง    และอานิสงสในความออกจากกาม    เมื่อพระองคทรงทราบวา 
สีหะเสนาบดีมีจิตคลอง  มีจิตออน  มีจิตปลอดจากนิวรณ  มีจิตเบิกบาน  มีจิต  
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ผองใสแลว    จึงไดทรงประกาศพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจาทั้งหลาย    ทรง  
ยกข้ึนแสดงดวยพระองคเอง   คือ  ทุกข   สมุทัย   นิโรธ   มรรค   ดวงตาเห็น 
ธรรมปราศจากธุลี     ปราศจากมลทินไดเกิดแกสีหะเสนาบดี   ณ  สถานที่นัง่ 
นั้นแลวา     สิ่งใดส่ิงหน่ึงมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา      สิ่งน้ันทั้งมวลมีความ 
ดับเปนธรรมดา     ดุจผาที่สะอาดปราศจากมลทินควรรับน้ํายอมเปนอยางดี 
ฉะน้ัน. 
           ครั้นสีหะเสนาบดีเห็นธรรมแลว     บรรลธุรรมแลว    รูธรรมแจมแจง 
แลว    หยั่งลงสูธรรมแลว   ขามความสงสัยไดแลว   ปราศจากถอยคําแสดงความ 
สงสัย   ถึงความเปนผูแกลวกลา    ไมตองเชื่อผูอ่ืน     ในคําสอนของพระศาสดา 
ไดกราบทูลคําน้ีแดพระผูมีพระภาคเจาวา  ขอพระผูมีพระภาคเจาพรอมกับภิกษุ 
สงฆ   จงทรงพระกรุณาโปรดรับภัตตาหารของขาพระพุทธเจา    เพ่ือเจริญบุญ 
กุศลและปติปราโมทยในวันพรุงน้ีดวยเถิด   พระพุทธเจาขา   พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงรับอาราธนาโดยดุษณีภาพ  ครั้นสีหะเสนาบดีทราบอาการท่ีทรงรับอาราธนา 
ของพระผูมีพระภาคเจาแลวไดลุกจากท่ีนั่ง  ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา   ทํา 
ประทักษิณกลับไป  ตอมาสีหะเสนาบดีใชมหาดเล็กผูหน่ึงวา  พนาย   เจาจงไป 
หาซื้อเนื้อสดที่เขาขาย   แลวส่ังใหตกแตงขาทนียโภชนียาหาร    อันประณีตโดย 
ผานราตรีนั้นแลว     ใหมหาดเล็กไปกราบทูลภัตกาลแดพระผูมีพระภาคเจาวา 
ถึงเวลาแลว พระพุทธเจาขา   ภัตตาหารเสร็จแลว. 
           ครั้น เวลาเชา   พระผูมีพระภาคเจาทรงครองอันตรสาวก  ถือบาตราจีวร 
เสด็จพระพุทธดําเนินไปทางนิเวศนของสีหะเสนาบดี     ครั้นถงึแลวประทับนั่ง 
เหนือพุทธอาสนที่เขาจัดถวาย   พรอมกับ ภิกษุสงฆ.  
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           ก็โดยสมัยนั้นแล  พวกนิครนถเปนอันมาก  พากันประคองแขน  คร่ํา-  
ครวญไปตามถนน  หนทางสี่แยก   สามแยกท่ัวทุกสายในพระนครเวสาลีวา วันนี้  
สีหะเสนาบดีลมสัตวของเลี้ยงตัวอวน ๆ  ทําอาหารถวายพระสมณโคตม    พระ- 
สมณโคดมทรงทราบอยูยังเสวยเนื้อน้ันซึ่งเขาทําเฉพาะเจาะจงตน  ขณะนั้น 
มหาดเล็กผูหนึ่งเขาไปเฝาสีหะเสนาบดีทูลกระซิบวา   ขอเดชะ   ฝาพระบาทพึง 
ทราบวานิครนถมากมายเหลาน้ัน     พากันประคองแขนคร่ําครวญไปตามถนน 
หนทางสี่แยกสามแยก   ทั่วทุกสายในพระนครเวสาลีวา  วันนี้สีหะเสนาบดี   ลม 
สัตวของเลี้ยงตัวอวน ๆ   ทําอาหารถวายพระสนณโคดม   พระสมณโคดมทรง 
ทราบอยู   ยงัเสวยเน้ือน้ันซึ่งเขาทําเฉพาะเจาะจงตน. 
           สีหะเสนาบดีตอบวา  ชางเถิดเจา   ทานเหลาน้ันมุงติเตียนพระพุทธเจา 
มุงติเตียนพระธรรม   มุงติเตียนพระสงฆมานานแลว   แตก็กลาวตูพระผูมีพระ 
ภาคเจาพระองคนั้นดวยถอยคําอันไมมี    เปลา    เท็จ   ไมจริง    ยังไมหนําใจ 
สวนพวกเราไมต้ังใจปลงสัตวจากชีวิต   แมเพราะเหตุแหงชีวิตเลย. 
           ครั้งน้ัน   สีหะเสนาบดีอังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข  ดวย 
ขาทนียโภชนียาหารอัน ประณีตดวยมือของตน      ยังพระผูมีพระภาคเจาผูเสวย 
เสร็จ จนทรงนําพระหัตถออกจากบาตรใหหามภัตแลว  นั่งเฝาอยู    ณ ที่ควรสวน 
ขางหน่ึง    พระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจงใหสีหะเสนาบดีผูนั่งเฝาอยู    ณ ที่ควร 
สวนขางหน่ึงเห็นแจง   สมาทาน  อาจหาญ   ราเริง   ดวยธรรมีกถาแลว    ทรง 
ลุกจากท่ีประทับเสด็จกลับไป. 
 
                                         เรื่องสีหะเสนาบดี  จบ  
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                  หระพุทธบญัญัติหามฉันเน้ือที่ทําเฉพาะ  
           ครั้งน้ัน   พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถาในเพราะเหตุเปนเคามูล 
นั้น      ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น      แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา    ดกูอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   ภิกษุรูอยูไมพึงฉันเนื้อท่ีเขาทําจําเพาะ   รูปใดฉัน   ตองอาบัติทุกกฎ. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาต  ปลา  เนือ้   ที่บริสุทธิโ์ดยสวนสาม 
คือไมไดเห็น  ไมไดยิน  ไมไดรังเกียจ. 
 
                  พระพุทธบัญญัติหามภัตตาหารบางชนิด 
           [๘๑]   กโ็ดยสมัยนั้นแล   พระนครเวสาลีมีภิกษาหารมาก    มีขาวกลา 
งอกงาม   บิณฑบาตก็หางาย   ภิกษุสงฆจะยังอัตภาพใหเปนไปดวยการถือบาตร 
แสวงหาก็ทําไดงาย   ครั้งน้ัน    พระผูมีพระภาคเจาประทับหลีกเรนอยูในที่สงัด 
ทรงพระปริวิตกอยางนี้วา   ภัตตาหารท่ีเราอนุญาตแกภิกษุทั้งหลาย     เมื่อคราว 
อัตคัดอาหารมีขาวกลานอย  บิณฑบาตไดฝดเคือง   คืออาหารท่ีเก็บไวภายในท่ี 
อยู  ๑ อาหารท่ีหุงตมภายในท่ีอยู  ๑  อาหารท่ีหุงตมเอง  ๑   อาหารท่ีจับตองแลวรับ 
ประเคนใหม  ๑   อาหารท่ีทายกนํามาจากท่ีนิมนตนั้น  ๑  อาหารท่ีรับประเคนฉัน 
ในปุเรภัต  ๑  อาหารท่ีเกิดในปาและเกิดในสระบัว ๑   ภัตตาหารเหลาน้ัน  ภิกษุ 
ทั้งหลายยังฉันอยูทุกวันนี้หรือหนอ ? 
           ครั้นเวลาเย็น  พระผูมีพระภาคเจาเสด็จออกจากท่ีประทับพักเรน   แลว 
รับสั่งถามพระอานนทวา     ดูกอนอานนท    ภัตตาหารท่ีเราอนุญาตแกภิกษุทั้ง 
หลาย  เมื่อคราวอัตคัดอาหาร  มีขาวกลานอย   บิณฑบาตไดฝดเคือง   คืออาหาร 
ทีเก็บไวภายในที่อยู  ๑  อาหารที่หุงตมภายในท่ีอยู  ๑  อาหารท่ีหุงตมเอง  ๑  อาหาร 
ที่จับตองแลวรับประเคนใหม   ๑  อาหารท่ีทายกนํามาจากท่ีนิมนตนั้น  ๑  อาหาร  
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ที่รับประเคนฉันในปุเรภัต   ๑  อาหรที่เกิดในปาและเกิดในสระบัว  ๑  ภัตตาหาร  
เหลาน้ัน  ภิกษุทั้งหลายยังฉันอยูทุกวันนี้หรือ ? 
           ทานพระอานนทกราบทูลวา  ยังฉัน อยูพระพุทธเจาขา. 
           ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถาในเพราะเหตุเปนเคา- 
มูลนั้น   ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น   แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลายภัตตาหารท่ีเราอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายเมื่อคราวอัตคัดอาหาร       มีขาว 
กลานอยบิณฑบาตไดฝดเคือง   คืออาการท่ีเก็บไวภายในท่ีอยู   ๑  อาหารท่ีหุงตม   
ภายในท่ีอยู    ๑   อาหารท่ีหุงตมเอง  ๑   อาหารท่ีจับตองแลวรับประเคนใหม  ๑ 
อาหารท่ีทายกนํามาจากท่ีนิมนตนั้น  ๑     อาหารท่ีรับประเคนฉันในปุเรภัต  ๑ 
อาหารท่ีเกิดในปาและเกิดในสระบัว   ๑  ภัตตาหารเหลาน้ัน     เราหามจําเดิมแต 
วันนี้เปนตนไป. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุไมพึงฉันอาหารที่เก็บไวภายในที่อยู  อาหาร 
ที่หุงตมภายในท่ีอยู   อาหารท่ีหุงตมเอง     อาหารท่ีจับตองแลวรับประเคนใหม 
รูปใดฉัน    ตองอาบัติทุกกฏ. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สวนอาหารท่ีทายกนํามาจากท่ีนิมนตนั้น   อาหาร 
ที่รับประเคนฉันในปุเรภัต     อาหารท่ีเกิดในปาและเกิดในสระบัว     ยังไมเปน 
เคน  ภิกษุฉันเสร็จ    หามภัตแลว   ไมพึงฉัน  รูปใดฉัน     พึงปรับอาบัติตาม 
ธรรม. 
 
                              พระพทุธานุญาตกัปปยภูมิ 
           [๘๒]  กโ็ดยสมัยนั้นแล   ประชาชนชาวชนบทบรรทุกเกลือบาง น้ํามัน 
บาง   ขาวสารบาง   ของขบฉันบาง    ไวในเกวียนเปนอันมาก    แลวต้ังวงลอม  
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เกวียนอยูนอกซุมประตูพระอารามคอยทาวาเมื่อใด      เราทั้งหลายไดลําดับที่จะ  
ถวาย   เมื่อน้ันเราจักทําภัตตาหารถวาย  ฝนต้ังเคามาจะตกใหญ   จึงคนเหลาน้ัน 
พากันเขาไปหาทานพระอานนทกราบเรียนวา    ทานพระอานนทเจาขา   เกลือ 
น้ํามัน   ขาวสาร   และของขบฉันเปนอันมาก   พวกขาพเจาบรรทุกไวในเกวียน 
ต้ังอยูที่หนาวัดนี้    และฝนต้ังเคามาจะตกใหญ   ทานพระอานนทเจาขา  พวก 
ขาพเจาจะพึงปฏิบัติอยางไร      จึงทานพระอานนทกราบทูลเรือ่งนั้น แดพระผูมี 
พระภาคเจา ๆ  ตรัสวา  ดกูอนอานนท  ถาเชนนั้น    สงฆจงสมมติวิหารท่ีต้ังอยู 
สุดเขตวัด    ใหเปนสถานที่เก็บของกัปปยะแลวใหเก็บไวในสถานท่ีที่สงฆจํานง 
หมาย   คือวิหาร   เรือนมุงแถบเดียว   เรือนชั้น   เรอืนโลน   หรอืถาก็ได. 
 
                           วิธีสมมติกัปปยภูมิ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แลสงฆพึงสมมติอยางนี้. 
           ภิกษุผูฉลาด  ผูสามารถ  พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรม- 
วาจา   วาดังน้ี:- 
 
                      กรรมวาจาสมมติกัปปยภูม ิ
           ทานเจาขา    ขอสงฆจงฟงขาพเจา    ถาความพรอมพรั่งของ 
สงฆถึงท่ีแลว  สงฆพึงสมมติวิหารมชีื่อนี้  ใหเปนกัปปยภูมิ   นี้เปน 
ญัตติ. 
           ทานเจาขา    ขอสงฆจงฟงขาพเจา    สงฆสมมติวิหารมีชื่อนี ้
ใหเปนกัปปยภูมิ   การสมมติวิหารมชีื่อนี้ใหเปนกปัปยภูมิ   ชอบแก 
ทานผูใด  ทานผูนั้น  พึงเปนผูนิ่ง  ไมชอบแกทานผูใด  ทานผูนั้นพึง 
พูด.  
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           วิหารมีชื่อนี้   สงฆสมมติใหเปนกัปปยภูมิแลว   ชอบแกสงฆ  
เหตุนั้น จงน่ิง  ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางน้ี. 
           สมัยตอมา   ชาวบานตมขาวตม   หุงขาวสวย   ตมแกง     สับเนื้อ   ผา 
ฟน   สงเสียงเซ็งแซเกรียวกราว    ณ  สถานที่กัปปยภูมิ   ที่สงฆสมมติไวนั้นแล. 
           พระผูมีพระภาคเจา       ทรงตื่นบรรทมในเวลาปจจุสมัยแหงราตรีได 
ทรงสดับเสียงเซ็งแซเกรียวกราว  และเสียงการองกอง   ครั้นแลวรับสั่งถามทาน 
พระอานนทวา  ดูกอนอานนท   เสียงเซ็งแชเกรียวกราว  และเสียงการองกองนั้น 
อะไรกันหนอ. 
           ทานพระอานนทกราบทูลวา     พระพุทธเจาขา     บัดนี้ชาวบานมาตม 
ขาวตม หุงขาวสวย  ตมแกง  สับเนื้อ  ผาฟน    ณ  สถานที่กัปปยภูมิ  ซึ่งสงฆสมมติ 
ไวนั้นแล   เสียงเซ็งแซเกรียวกราว   และเสียงการองนั่นคือเสียงน้ัน   พระพทุธ- 
เจาขา.      
                                                                                                                
                    พระพุทธานุญาตกัปปภูมิ  ๓  ชนิด 
           ลําดับนั้น  พระผูมพีระภาคเจาทรงทําธรรมมีกถา   ในเพราะเหตุเปน 
ขาวตม   ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น   แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   ภิกษุไมพึงใชสถานที่กัปปยภูมิซึ่งสงฆสมมติ   รูปใดใช    ตองอาบัติ 
ทุกกฏ. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตสถานท่ีกัปปยภูมิ    ๓  ชนิด  คือ อุสสาว- 
นันติกา  ๑  โคนิสาทิกา  ๑  คหปติกา ๑. 
 
                 พระพุทธานุญาติกัปปยภูมิ  ๔  ชนิด 
           สมัยตอมา     ทานพระยโสชะอาพาธ     ชาวบานนําเภสัชมาถวายทาน 
ภิกษุทั้งหลายใหเก็บเภสัชเหลาน้ันไวขางนอก     สัตวกินเสียบาง     ขโมยลักไป  
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เสียบาง     ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องน้ัน      แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัส  
อนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เราอนุญาตใหใชสถานที่ 
กัปปยภูมิที่สงฆสมมติ. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตสถานท่ีกัปปยภูมิ   ๔  ชนิดคือ  อุสสาว- 
นันติกา ๑ โคนิสาทิกา ๑ คหปติกา  ๑ สมมติกา ๑. 
 
                           เรื่องเมณฑกะคหบดี 
           [๘๓]   ก็โดยสมัยนั้นแล   เมณฑกะคหบดีต้ังบานเรือนอยูในพระนคร 
ภัททิยะ   ทานมีอิทธานุภาพเห็นปานฉะน้ี  คือ  ทานสระเกลา   แลวใหกวาดฉาง 
ขาวนุงอยูนอกประตู   ทอธารขาวเปลือกตกจากอากาศเต็มฉาง   ภริยามีอิทธานุ- 
ภาพเห็นปานฉะน้ี   คือ  นางนั่งใกลกระถางขาวสุกขนาดจุน้ําหน่ึงอาฬหกใบเดียว 
เทาน้ัน     และหมอแกงหมอหนึ่ง     เลี้ยงอาหารแกบุรุษท่ีเปนทาสและกรรมกร 
อาหารน้ันไมหมดสิ้นตลอดเวลาที่นางยังไมลุกไปจากท่ี   บุตรมีอิทธานุภาพเห็น 
ปานฉะนี้   คือ  เขาถือถุงจุเงินพันหน่ึง  ถุงเดียวเทาน้ัน  แลวแจกเบี้ยหวัดกลางป 
แกบุรุษท่ีเปนทาสและกรรมกร   เงินนั้นไมหมดสิ้น   ตลอดเวลาท่ีถุงเงินยังอยู 
ในมือของเขา    สะใภมีอิทธานุภาพเห็นปานฉะนี้   คือ  นางนั่งใกลกระเฌอจุขาว 
๔  ทะนานใบเดียวเทาน้ัน     แลวแจกขาวกลางปแกบุรุษท่ีเปนทาสและกรรมกร 
ขาวน้ันมิไดหมดสิ้นตลอดเวลาที่นางยังไมลุกไปจากที่     ทาสมีอิทธานุภาพเห็น 
ปานฉะนี้   คือเมือเขาไถนาดวยไถคันเดียว   มีรอยไถถึง ๗ รอย. 
           พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราชไดทรงสดับขาววา เมณฑกะคหบดี 
ต้ังบานเรือนอยูในพระนครภัททิยะแควนของพระองค     เธอมีอิทธานุภาพเห็น 
ปานฉะนี้    คือ   เธอสระเกลาแลวใหกวาดฉางขาว    นั่งอยูนอกประตู     ทอธาร  
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ขาวเปลือกตกจากอากาศเต็มฉาง    ภรยิามีอิทธานุภาพเห็นปานฉะน้ี คือ  นางนั่ง  
ไกลกระถางขาวสุกขนาดจุน้ําหนึ่งอาฬหกใบเดียวเทาน้ัน        และหมอแกงหมอ 
หน่ึง   เลี้ยงอาหารแกบุรุษท่ีเปนทาสและกรรมกร    อาหารน้ันไมหมดสิ้นตลอด 
เวลาท่ีนางยังไมลุกไปจากท่ี   บุตรมีอิทธานุภาพเห็นปานะนี้  คือ  เขาถือถุงจุเงิน 
พันเหน่ึงถุงเดียวเทาน้ันแลวแจกเบี้ยหวัดกลางปแกบุรุษท่ีเปนทาสและกรรมกร 
เงินนั้นไมหมดสิ้น     ตลอดเวลาที่ถุงเงินยังอยูในมือของเขา     สะใภมีอิทธานุ- 
ภาพเห็นปานฉะน้ี   คือ  นางนั่งใกลกระเฌอจุขาว   ๔ ทะนานใบเดียวเทาน้ัน  แลว 
แจกขาวกลางปแกบุรุษท่ีเปนทาสและกรรมกร   ขาวนั้นมิไดหมดสิ้นตลอดเวลา 
ที่นางยังไมลุกไปจากท่ี   ทาสมีอิทธานุภาพเห็นปานฉะน้ี  คือ  เมื่อเขาไถนาดวย 
ไถคันเดียว   มีรอยไถถึง ๗ รอย. 
           ครั้งน้ัน   พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช     ไดตรัสเรียกมหา- 
อํามาตยผูสําเร็จราชการมารับสั่งวา      ขาววาเมณฑกะคหบดีต้ังบานเรือนอยูใน 
พระนครภัททิยะแควนของเรา     เธอมีอิทธานุภาพเห็นปานฉะนี้  คือ  เธอสระ 
เกลาแลวใหกวาดฉางขาวน่ังอยูนอกประตู   ตอธารขาวเปลือกตกจากอากาศเต็ม 
ฉาง   ภริยามีอิทธานุภาพเห็นปานฉะนี้    คือ   นางนั่งใกลกระถางขาวสุกขนาดจุ 
น้ําหนึ่งอาฬหกใบเดียวเทาน้ัน     และหมอแกงใบหนึ่ง     เลีย้งอาหารแกบุรุษท่ี 
เปนทาสและกรรมกร     อาหารน้ันไมหมดสิ้นตลอดเวลาที่นางยังไมลุกไปจากท่ี  
บุตรมีอิทธานุภาพเห็นปานฉะน้ี   คือ  เขาถือถุงจุเงินพันหน่ึงถุงเดียวเทาน้ัน   แลว 
แจกเบ้ียหวัดกลางปแกบุรุษท่ีเปนทาสและกรรมกรเงินนั้นไมหมดสิ้นตลอดเวลา 
ที่ถุงเงินยังอยูในมือของเขา    สะใภมอิีทธานุภาพเห็นปานฉะนี้  คือ  นางนั่งใกล 
กระเฌอจุขาว  ๔   ทะนานใบเดียวเทานั้น      แลวแจกขาวกลางปแกบุรุษท่ีเปน 
ทาสและกรรมกร  ขาวน้ันมิไดหมดสิ้นตลอดเวลาท่ีนางยังไมลูกไปจากท่ี  ทาส  
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มีอิทธานุภาพเห็นปานฉะนี้   คือ เมื่อเขาไถนาดวยไถคันเดียว  มีรอยไถถึง  ๗ รอย  
พนาย   เธอจงไปดูใหรูเห็นเหมือนอยางเราไดเห็นดวยตนเอง. 
           ทานมหาอํามาตยรับพระบรมราชโองการของพระเจาพิมพิสารจอม- 
เสนามาคธราชวา   เปนดังพระราชประสงค   พระพุทธเจาขา    แลวพรอมดวย 
เสนา  ๔  เหลา  เดินทางไปยังภัททิยนคร   บทจรไปโดยลําดับจนถึงเมืองภัททิยะ 
เขาไปหาเมณฑกะคหบดี     ครั้นแลวไดกลาวคําน้ีกะเมณฑกะคหบดีวา     ทาน 
คหบดี  ความจริงขาพเจามาโดยมีพระบรมราชโองการวา  พนาย  ขาววาเมณฑกะ 
คหบดีต้ังบานเรือนอยูในพระนครภัททิยะแควนของเรา     ครอบครัวของเธอมี 
อิทธานุภาพเห็นปานฉะนี้   คือ   เธอสระเกลาแลวใหกวาดฉางขาว    นั่งอยูนอก 
ประตู    ทอธารขาวเปลือกตกจากอากาศเต็มฉาง    ภริยามีอิทธานุภาพเห็นปาน 
ฉะน้ี    คือ  นางน่ังใกลกระถางขาวสุกขนาดจุน้ําหน่ึงอาฬหกใบเดียวเทาน้ัน  และ 
หมอแกงหมอหนึ่ง   เลี้ยงอาหารแกบุรุษท่ีเปนทาสและกรรมกร    อาหารน้ันไม 
หมดสิ้นตลอดเวลาที่นางยังไมลุกไปจากที่  บุตรมอิีทธานุภาพเห็นปานฉะนี้  คือ 
เขาถือถุงจุเงินพันหน่ึงถุงเดียวเทาน้ัน     แลวแจกเบี้ยหวัดกลางปแกบุรุษท่ีเปน 
ทาสและกรรมกร      เงินนั้นไมหมดสิ้นตลอดเวลาท่ีถึงเงินยังอยูในมือของเขา 
สะใภมีอิทธานุภาพเห็นปานฉะน้ี    คือ  นางนั่งใกลกระเฌอจุขาว  ๘  ทะนานใบ 
เดียวเทาน้ัน   และแจกขาวกลางปแกบุรุษท่ีเปนทาสและกรรมกร   ขาวน้ันมิได 
หมดสิ้นตลอดเวลาที่นางยังไมลุกไปจากที่  ทาสมีอิทธานุภาพเห็นปานฉะนี้  คือ 
เมื่อเขาไถนาดวยไถคันเดียว   มรีอยไถถึง ๗ รอย   พนาย  เธอจงไปดูใหรูเห็น 
เหมือนอยางเรา   ไดเห็นดวยตนเอง   ทานคหบดี    ขาพเจาขอชมอิทธานุภาพ 
ของทาน.  
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           เมณฑกะคหบดีจึงสระเกลาแลว    ใหกวาดฉางขาว    นั่งอยูนอกประตู  
ทอธารขาวเปลือกตกลงมาจากอากาศเต็มฉาง. 
           มหาอํามาตยสรรเสริญวา   ทานคหบดี  อิทธานุภาพของทาน   ขาพเจา 
ไดเห็นแลว   ขอชมอิทธานุภาพของภรรยาทาน. 
           เมณฑกะคหบดีสั่งภรรยาในทันใดวา   ถาเชนนั้น   เธอจงเลี้ยงอาหาร 
แกเสนา  ๔ เหลา. 
           ขณะนั้น      ภรรยาทานเมณฑกะคหบดีไดนั่งใกลกระถางขาวสุกขนาดจุ 
น้ําหนึ่งอาฬหกใบเดียวเทาน้ัน   กับหมอแกงหมอหนึ่ง  แลวเลี้ยงอาหารแกเสนา 
๔  เหลา   อาหารน้ันมิไดหมดสิ้นไปตลอดเวลาที่นางยังไมลุกไปจากท่ี. 
           มหาอํามาตยสรรเสริญวา    ทานคหบดี     อิทธานุภาพของภรรยาทาน 
ขาพเจาไดเห็นแลว   ขอชมอิทธานุภาพของบุตรทาน. 
           เมณฑกะคหบดีจึงส่ังบุตรวา    ถาเชนนั้น     พอจงแจกเบ้ียหวัดกลางป 
แกเสนา  ๔  เหลา. 
           ขณะนั้น   บุตรของทานเมณฑกะคหบดีถือถุงจุเงินพันหน่ึง   ถุงเดียว 
เทาน้ัน    แลวไดแจกเบ้ียหวัดกลางปแกเสนา  ๔  เหลา    เงินนั้นมิไดหมดสิ้นไป 
ตลอดเวลาท่ีถุงเงินยังอยูในมือของเขา. 
           ทานมหาอํามาตยสรรเสริญวา  ทานคหบดี  อิทธานุภาพของบุตรทาน 
ขาพเจาไดเห็นแลว   ขอชมอิทธานุภาพของสะใภทาน. 
           เมณฑกะคหบดีสั่งสะใภทันทีวา   ถาเชนนั้น   แมจงแจกขาวกลางปแก 
เสนา  ๔  เหลา. 
           ขณะนั้น    สะใภของเมณฑกะคหบดีไดนั่งใกลกระเฌอจุขาว  ๔  ทะนาน 
ใบเดียวเทาน้ัน    แลวไดแจกขาวกลางปแกเสนา  ๔   เหลา   ขาวนั้นมิไดหมดสิ้น 
ไปตลอดเวลาท่ีนางยังไมลุกไปจากท่ี.  
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           มหาอํามาตยสรรเสริญวา    ทานคหบดี     อิทธานุภาพของสะใภทาน  
ขาพเจาไดเห็นแลว   ขอชมอิทธานุภาพของทาสทาน. 
           เมณ.   อิทธานุภาพของทาสขาพเจา   ทานตองชมท่ีนา   ขอรับ. 
           ม.  ไมตองละทานคหบดี    แมอิทธานุภาพของทาสทาน    ก็เปนอัน 
ขาพเจาไดเห็นแลว     ครัน้เสร็จราชการน้ันแลว    ทานมหาอํามาตยนั้นพรอม 
ดวยเสนา  ๔  เหลา   ก็เดินทางกลับพระนครราชคฤห    เขาเฝาพระเจาพิมิมสาร 
จอมเสนามาคธราช   กราบทูลเรื่องนั้นใหทรงทราบทุกประการ. 
           [๘๘]  ครั้งน้ัน   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในพระนครเวสาลีตาม 
พระพุทธาภิรมย   แลวเสด็จจาริกทางพระนครภัททิยะ  พรอมดวยภิกษุสงฆหมู 
ใหญ  ประมาณ  ๑,๒๕๐  รูป  เสด็จจาริกโดยลําดับ  ไดเสด็จถึงพระนครภัททิยะ 
แลว   ทราบวา  พระองคประทับอยู   ณ ชาติยาวัน  เขตพระนครภัททิยะน้ัน. 
 
                                          พระพุทธคุณ 
           เมณฑกะคหบดีไดสดับขาวถนัดแนวา  ทานผูเจริญ  พระสมณะโคดม 
ศากยบุตร    ทรงผนวชจากศากยตระกูล    เสด็จโดยลําดับถึงพระนครภัททิยะ 
ประทับอยู   ณ ชาติยาวัน    เขตพระนครภัททิยะ    ก็พระกิตติศัพทอันงามของ 
ทานพระโคดมพระองคนั้น  ขจรไปแลวอยางนี้วา  แมเพราะเหตุนนี้  ๆ   พระผูมี- 
พระภาคเจาพระองคนั้น  ทรงเปนพระอรหันต   ตรัสรูเองโดยชอบ  ทรงบรรล ุ
วิชชาและจรณะ    เสด็จไปดีแลว    ทรงรูแจงโลก    เปนสารถฝีกบุรุษท่ีควรฝก 
ไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา   เปนศาสดาของทวยเทพและมนุษย  เปนผูเบิกบานแลว   เปน 
ผูจําแนกธรรม  พระองคทรงทําโลกนี้   พรอมท้ังเทวโลก  มารโลก  พรหมโลก 
ใหแจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคเอง   แลวทรงสอนหมูสัตว   พรอม  
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ทั้งสมณะพราหมณ  ทวยเทพและมนุษยใหรู   ทรงแสดงธรรม  งามในเบื้องตน  
งามในทามกลาง    งามในท่ีสุด    ทรงประกาศพรหมจรรยพรอมท้ังอรรถทั้ง 
พยัญชนะครบบริบูรณบรสิุทธิ์    อน่ึง การเห็นพระอรหันตทั้งหลายเห็นปานน้ัน 
เปนความดี. 
           หลังจากนั้น  เมณฑกะคหบดีใหจัดแจงยวดยานท่ีงาม ๆ แลวข้ึนสูยวด 
ยานท่ีงาม ๆ   มียวดยานท่ีงาม ๆ   หลายคันแลนออกจากพระนครภัททิยะไปเฝา 
พระผูมีพระภาคเจา. 
           พวกเดียรถียเปนอันมาก   ไดเห็นเมณฑกะคหบดีกําลังมาแตไกลเทียว 
ครั้นแลวไดทักถามเมณฑกะคหบดีวา  ทานคหบดี  ทานจะไปท่ีไหน ? 
           เมณ.   ขาพเจาจะไปเฝาพระสมณโคดม   เจาขา. 
           ค.  คหบดี  ก็ทานเปนกิริยวาท   จะไปเฝาสมณโคดมผูเปนอกิริยวาท 
ทําไม   เพราะพระสมณโคดมเปนอกิริยวาท   แสดงธรรมเพ่ือความไมทํา   และ 
แนะนําสาวกตามแนวนั้น. 
           ลําดับนั้น    เมณฑกะคหบดีคิดวา    พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น 
จักเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาแนแทไมตองสงสัย  เพราะฉะนั้น  เดียรถีย 
พวกน้ีจึงพากันริษยา  แลวไปดวยยวดยานตลอดภูมิภาคที่ยวดยานจะไปได  ลง 
จากยวดยานแลว   เดินเขาไปในพุทธสํานัก  ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา  นั่ง 
อยู   ณ ที่ควรสวนชางหน่ึง. 
 
                                   ทรงแสดงธรรมโปรด 
           พระผูมีพระภาคเจาไดทรงแสดงอนุปุพพิกถาแกเมณฑกะคหบดี   ผูนั่ง 
อยู  ณ  ที่ควรสวนขางหนึ่ง   คือ  ทรงประกาศทานกถา   สีลกถา   สัคคกถา  



พระวนิัยปฎก มหาวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 144 

ซึ่งโทษแหงกามอันตํ่าทรามอันเศราหมอง    และอานิสงสในความออกจากกาม  
ขณะเม่ือพระองคทรงทราบวา     ทานเมณฑกะคหบดีมีจิตคลอง     มีจิตออน 
มีจิตปลอดจากนิวรณ    มีจิตเบิกบาน    มีจิตผองใสแลว     จึงทรงประกาศ 
พระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจาท้ังหลายทรงยกข้ึนแสดงดวยพระองคเอง  คือ 
ทุกข  สมุทัย  นิโรธ  มรรค  ดวงตาเห็นธรรมปราศจากธุลี   ปราศจากมลทิน 
ไดเกิดแกทานเมณฑกะคหบดี   ณ สถานที่นั่งน้ันแลวา   สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิด 
ข้ึนเปนธรรมดา   สิ่งน้ันทั้งมวลมีความดับเปนธรรมคา  ดุจผาที่สะอาดปราศจาก 
มลทิน  ควรรับน้ํายอมดวยดีฉะนั้น. 
 
                                     แสงตนเปนอุบาสก 
           ครั้นเมณฑกะคหบดีเห็นธรรมแลว   บรรลุธรรมแลว  รูธรรมแจมแจง 
แลว    หยังลงสูธรรมแลว   ขามความสงสัยไดแลว   ปราศจากถอยคําแสดงความ 
สงสัยถึงความเปนผูองอาจ  ไมตองเชื่อผูอ่ืนในคําสอนของพระศาสดา ไดกราบ 
ทูลคําน้ีแดพระผูมีพระภาคเจาวา    ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก    พระพทุธ- 
เจาขา  ภาษิตของพระองคไพเราะนัก   พระพุทธเจาขา    พระองคทรงประกาศ 
ธรรมโดยอเนกปริยายอยางนี้   เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่ควํ่า   เปดของท่ี  
ปด  บอกทางแกคนหลงทาง   หรือสองประทีปในที่มืด   ดวยประสงควา  คน 
มีจักษุจักเห็นรูปฉะนั้น  ขาพระพุทธเจาน้ีขอถึงพระผูมีพระภาคเจา  พระธรรม 
และพระสงฆวาเปนสรณะ     ขอพระองคโปรดทรงจําขาพระพุทธเจาวา    เปน 
อุบายสกผูมอบชีวิตถึงสรณะ  จําเดิมแตวันนี้เปนตนไป   และขอพระองคพรอม 
กับภิกษุสงฆ   จงทรงพระกรุณาโปรดรับภัตตาหารของขาพระพุทธเจา   เพ่ือเจริญ 
บุญกุศลและปติปราโมทยในวัน พรุงน้ีดวยเถิด   พระพุทธเจาขา    พระผูมพีระ-  
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ภาคเจาทรงรับอาราธนาดวยดุษณีภาพ     ครั้นเมณฑกะคหบดีทราบการรับ  
อาราธนาของพระผูมีพระภาคเจาแลว   ลุกจากท่ีนั่ง    ถวายบังคมทําประทักษิณ 
กลับไปแลวสั่งใหตกแตงของเค้ียวของฉันอันประณีตโดยผานราตรีนั้น   แลวให 
เจาหนาท่ีไปกราบทูลภัตกาลแดพระผูมีพระภาคเจาวา   ถึงเวลาแลว   พระพุทธ 
เจาขา     ภัตาหารเสร็จแลว. 
           ครั้นเวลาเชา  พระผูมีพระ ๆ  ภาคเจาทรงครองอันตรวาสก   ถือบาตรจีวร 
เสด็จพระพุทธดําเนินเขาไปทางนิเวศนของเมณฑกะคหบดี  ครั้นถึงแลวประทับ 
นั่งเหนือพุทธอาสนที่จัดไว  พรอมดวยภิกษุสงฆ. 
           ขณะนั้น   ภรรยา   บุตร   สะใภ   และทาส   ของเมณฑกะคหบดีได 
เชาเฝาพระผูมีพระภาคเจา  ถวายบังคมแลวน่ังอยู   ณ   ที่ควรสวนขางหน่ึง  พระ 
ผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอนุปุพพิกถาแกเขาทั้งหลาย   คือ  ทรงประกาศทานกถา 
สีลกถา    สัคคกถา    ซึ่งโทษแหงกามอันตํ่าทรามอันเศราหมอง    และอานิสงส 
ในความออกจากกาม   เมื่อพระองคทรงทราบวา  ชนเหลาน้ันมีจิตคลอง  มีจิต 
ออน   มีจิตปลอดจากนิวรณ   มีจิตเบิกบาน   มีจิตผองใสแลว   จึงทรงประกาศ 
พระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจาท้ังหลายทรงยกข้ึนแสดงดวยพระองคเอง     คือ 
ทุกข   สมุทัย   นิโรธ  มรรค  ดวงตาเห็นธรรมปราศจากธุลี  ปราศจากมลทิน 
ไดเกิดแกเขาท้ังหลาย    ณ  สถานที่นัง่น้ันแลวา   สิ่งใดส่ิงหน่ึงมีความเกิดข้ึนเปน 
ธรรมดา  สิ่งน้ันทั้งมวลมีความดับเปนธรรมดา  ดุจผาท่ีสะอาดปราศจากมลทิน 
ควรรับน้ํายอมดวยดีฉะนั้น. 
           ครั้นชนเหลาน้ันเห็นธรรมแลว    บรรลุธรรมแลว     รูธรรมแจมแจง 
แลว    หยั่งลงสูธรรมแลว    ขามความสงสัยไดแลว   ปราศจากถอยคําแสดงความ 
สงสัยแลว     ถึงความเปนผูองอาจ     ไมตองเชื่อผูอ่ืนในคําสอนของพระศาสดา  
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ไดกราบทูลคําน้ี แดพระผูมีพระภาคเจาวา     ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก  
พระพุทธเจาขา   ภาษิตของพระองคไพเราะนัก  พระพุทธเจาขา  พระองคทรง 
ประกาศธรรมโดยอเนกปริยายอยางนี้    เปรียบเหมือนบุคคลหงายของควํ่า   เปด 
ของท่ีปด  บอกทางแกคนหลงทาง   หรือสองประทีปในที่มืด   ดวยประสงควา 
คนมีจักษุจักเห็นรูปฉะนั้น    ขาพระพุทธเจาเหลาน้ี     ขอถึงพระผูมีพระภาคเจา 
พระธรรม   และพระสงฆวาเปนสรณะ  ขอพระองคโปรดทรงจําขาพระพุทธเจา 
ทั้งหลายวา  เปนอุบาสกอุบาสิกาผูมอบชีวิตถึงสรณะ   จําเดิมแตวันนี้เปนตนไป. 
           ครั้นเมณฑกะคหบดีอังคาสภิกษุสงฆ  มีพระพุทธเจาเปนประมุข  ดวย 
ขาทนียโภชนียาหารอันประณีต   ดวยมือของตนจนยังพระผูมีพระภาคเจาผูเสวย 
เสร็จทรงนําพระหัตถจากบาตรใหหามภัตแลวจึงนั่งอยู   ณ  ทีค่วรสวนขางหนึ่ง 
ไดกราบทูลปวารณาแดพระผูมีพระภาคเจาวา   ตราบใดท่ีพระองคยังประทับอยู 
ณ   พระนครภัททิยะ   ขาพระพุทธเจาขอถวายภัตตาหารเปนประจําแกภิกษุสงฆ 
มีพระพุทธเจาเปนประมุข. 
           ลําดับนั้น       พระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจงใหเมณฑกะคหบดีเห็นแจง 
สมาทาน   อาจหาญ    ราเริง    ดวยธรรมีกถา    แลวทรงลุกจากท่ีประทับเสด็จ 
กลับไป. 
 
                          เมณฑกะคหบดีอังคาสพระสงฆ 
           [๘๕]  ครั้งน้ัน  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในพระนครภัททิยะตาม 
พระพุทธาภิรมยแลว  ไมไดทรงลาเมณฑกะคหบดี  เสด็จพระพุทธดําเนินไปทาง 
ชนบทอังคุตตราปะ  พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ  ๑,๒๕๐  รูป เมณฑกะ 
คหบดีไดทราบขาวแนชัดวา     พระผูมีพระภาคเจาเสด็จพระพุทธดําเนินไปทาง  
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ชนบทอังคุตตราปะ  พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ   ๑,๒๕๐ รูป จึงสั่งทาส  
และกรรมกรวา  พนายท้ังหลาย  ถากระน้ัน  พวกเจาจงบรรทุกเกลือบาง  น้ํามัน 
บาง    ขาวสารบาง    ของขบฉันบาง    ลงในเกวียนใหมาก ๆ    และคนเลี้ยงโค 
๑,๒๕๐   คน    จงพาแมโคนม  ๑,๒๕๐   ตัว    มาดวย    เราจักเลี้ยงพระสงฆดวย 
น้ํานมสดอันรีดใหมที่มีน้าํนมยังอุน  ๆ  ณ   สถานที่ ๆ     เราไดพบพระผูมี 
พระภาคเจา  ครั้นเมณฑกะคหบดีตามไปพบพระผูมีพระภาคเจา  ณ  ระหวางทาง 
กันดาร   จึงเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา   ถวายบังคมยืน   ณ  ทีค่วรสวนขางหนึ่ง 
แลวไดกราบทูลอาราธนาวา   พระพุทธเจาขา   ขอพระผูมีพระภาคเจาพรอมกับ 
ภิกษุสงฆ   จงทรงพระกรุณาโปรดรับภัตตาหารของขาพระพุทธเจา   เพ่ือเจริญ 
บุญกุศลและปติปราโมทยในวันพรุงน้ีดวยเถิด     พระผูมีพระภาคเจาทรงรับ 
อาราธนาโดยดุษณีภาพ   ครั้นเมณฑกะคหบดี   ทราบการทรงรับอาราธนาของ 
พระผูมีพระภาคเจาแลว      ลุกจากท่ีนั่งถวายบังคมทําประทักษิณกลับไปแลวส่ัง 
ใหตกแตงของเค้ียวของฉันอันประณีต  โดยผานราตรีนั้น   แลวใหคนไปกราบ 
ทูลภัตกาลแดพระผูมีพระภาคเจาวา   ถึงเวลาแลว    พระพุทธเจาขา    ภัตตาหาร 
เสร็จแลว. 
           ครั้นเวลาเชา  พระผูมีพระภาคเจาทรงครองอันตรวาสกแลว  ถือบาตร 
จีวรเสด็จพระพุทธดําเนินเขาสถานท่ีอังคาสของเมณฑกะคหบดี     ครั้นแลว 
ประทับนั่งเหนือพระพุทธอาสนที่เขาปูลาดถวาย พรอมดวยภิกษุสงฆ เมณฑกะ  
คหบดีจึงสั่งคนเลี้ยงโค ๑,๒๕๐   คนวา    พนายท้ังหลาย    ถาเชนนั้นจงชวยกัน 
จับแมโคนมคนละตัวแลวยืนใกล ๆ    ภิกษุรูปละคน ๆ    เราจักเลี้ยงพระดวย 
น้ํานมสดอันรีดใหมที่มีน้าํยังอุน ๆ   ครั้นแลวไดอังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจา 
เปนประมุข  ดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีต    และดวยนํ้านมสดอันรีดใหม  
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ดวยมือของตน  จนใหหามภัตแลว    ภิกษุทั้งหลายรังเกียจ   ไมยอมรับประเคน  
น้ํานมสด พระผูมีพระภาคเจาตรัสอนุญาตวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   จงรับประเคน 
ฉันเถิด. 
           เมื่อเมณฑกะคหบดีอังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขดวย 
ขาทนียโภชนียาหารอันประณีต     และดวยนํ้านมสดรีดใหมดวยมือของตนจนยัง 
พระผูมีพระภาคเจาผูเสวยเสร็จ     ทรงนําพระหัตถออกจากบาตรใหหามภัตแลว 
ไดนั่งอยู   ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง   เมณฑกะคหบดีนั่งอยู   ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง 
แลวไดกราบทูลคําน้ี แดพระผูมีพระภาคเจาวา   มีอยู   พระพุทธเจาขา   หนทาง 
กันดารอัตคัดน้ํา  อัตคัดอาหาร    ภิกษุไมมีเสบียงจะเดินทางไป   ทําไมไดงาย 
ขอประทานพระวโรกาสขอพระองคโปรดทรงอนุญาตเสบียงเดินทางแกภิกษุทั้ง- 
หลายดวยเถิด  พระพุทธเจาขา  
 
                                        เมณฑกานุญาต 
           ลําดับนั้น       พระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจงใหเมณฑกะคหบดีเห็นแจง 
สมาทาน   อาจหาญ    ราเริง    ดวยธรรมีกถาแลว   ทรงลุกจากท่ีประทับเสด็จ 
กลับไป  หลงัจากนั้นพระองคทรงธรรมีกถา  ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น   ใน 
เพราะเหตุแรกเกิดนั้น      แลวรับสั่งอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา      ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  เราอนุญาตโครส  ๕  คือ  นมสด  นมสม   เปรียง  เนยขน   เนยใส  
           มีอยู    ภิกษุทั้งหลาย  หนทางกันดารอัตคัดนํ้า   อัตคัดอาหาร   ภิกษุ  
ไมมีเสบียงจะเดินทางไป     ทําไมไดงาย     เราอนุญาตใหแสวงหาเสบียงไดคือ 
ภิกษุตองการขาวสาร  พึงแสวงหาขาวสาร  ตองการถ่ัวเขียว  พึงแสวงหาถั่วเขียว 
ตองการถ่ัวราชมาส   พึงแสวงหาถั่วราชมาส   ตองการเกลือ   พึงแสวงหาเกลือ  
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ตองการนํ้าออย   พึงแสวงหาน้ําออย   ตองการนํ้ามัน   พึงแสวงหาน้ํามัน    ตอง  
การเนยใส   ก็พึงแสวงหาเนยใส. 
           มีอยู   ภิกษุทั้งหลาย  ชาวบานท่ีมีศรัทธาเลื่อมใส  เขามอบเงินทองไว 
ในมือกัปปยการกส่ังวา   สิ่งใดควรแกพระผูเปนเจา   ขอทานจงถวายส่ิงน้ันดวย 
กัปปยภัณฑนี้. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตใหยินดีของอันเปนกัปปยะจากกัปปย- 
ภันฑนั้นไว   แตเรามิไดกลาววา   พึงยินดี   พึงแสวงหาทองและเงินโดยปริยาย 
ไร ๆ   เลย. 
 
                                      เรื่องเกณิยชฏลิ 
           [๘๖]  ครั้งน้ัน    พระผูมีพระภาคเจาเสด็จพระพุทธดําเนินผานระยะ 
ทางโดยลําลับ   เสด็จถึงอาปณนิคมแลว  เกณิยชฎลิไดสดับขาวถนัดแนวา  ทาน 
ผูเจริญ  พระสมณโคดมศากยบุตร  ทรงผนวชจากศากยตระกูล เสด็จโดยลําดับ 
ถึงอาปณนิคมแลว        กพ็ระกิตติศัพทอันงามของทานพระโคตมพระองคนั้น 
ขจรไปแลว อยางนี้วา    แมเพราะเหตุนี้ ๆ   พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นทรง 
เปนพระอรหันต   ตรัสรูเองโดยชอบ  ทรงบรรลุวิชชาและจรณะ  เสด็จไปดีแลว 
ทรงรูแจงโลก   เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝก   ไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา   เปนศาสดาของ 
ทวยเทพและมนุษย    เปนผูเบิกบานแลว   เปนผูจําแนกธรรม   พระองคทรงทํา 
โลกนี้พรอมทั้งเทวโลก   มารโลก   พรหมโลกใหแจงชัด   ดวยพระปญญาอันยิ่ง 
ของพระองคเอง  แลวทรงสั่งสอนหมูสัตวพรอมท้ังสมณะ  พราหมณ  ทวยเทพ 
และมนุษยใหรู  ทรงแสดงธรรมงามในเบ้ืองตน   งามในทามกลาง  งามในท่ีสุด 
ทรงประกาศพรหมจรรยพรอมท้ังอรรถทั้งพยัญชนะครบบริบูรณบริสุทธิ์   อน่ึง 
การเห็นพระอรหันตทั้งหลายเห็นปานน้ัน เปนความดี.  
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           หลังจากนั้น   เกณิยชฎิลไดดํารวิา  เราจะใหนําอะไรไปถวายพระสมณ-  
โคดมดีหนอ  จึงไดดําริตอไปวา บรรดาฤษีผูเปนบุรพาจารยของพวกพราหมณ 
คือ  ฤษีอัฎฐกะ  ฤษีวามกะ  ฤษีวามเทวะ  ฤษีเวสสามิตตะ  ฤษียมตัคคิ   ฤษี 
อังคีรสะ  ฤษีภารทวาชะ  ฤษีวาเสฏฐะ  ฤษีกัสสปะ  ฤษีภคุ  ซึง่เปนผูผูกมนต 
บอกมนตมากอนพวกพราหมณในบัดน้ี   ขับตามกลาวตามซ่ึงบทมนตของเกาน้ี  
ที่ทานขับแลวบอกแลว  รวบรวมไวแลว   กลาวไดถูกตอง  บอกไดถูกตองตามท่ี 
กลาวไวบอกไว  เปนผูเวนฉันในราตรี  งดฉันในเวลาวิกาล  ฤษีเหลาน้ันไดยินดี 
น้ําปานะเห็นปานน้ี    แมพระสมณโคดมก็เวนฉันในราตรี  งดฉันในเวลาวิกาล 
ก็ควรจะยินดีน้ําปานะเห็นปานน้ีบาง  แลวส่ังใหตกแตงนํ้าปานะเปนอันมาก  ให 
คนหาบไปถึงพุทธสํานัก ครั้นถึงแลวไดกราบทูลปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา 
ครั้นผานการกราบทูลปราศรัยพอใหเปนที่บันเทิง     เปนที่ระลึกถึงกันไปแลว 
ไดยืนอยู   ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง   แลวกราบทูลอาราธนาพระผูมีพระภาคเจาวา 
ขอทานพระโคดมโปรดทรงรับน้ําปานะของ  ขาพระพุทธเจา. 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เกณิยะ ถาเชนนั้นจงถวายแกภิกษุทั้งลาย 
ภิกษุทั้งหลายรังเกียจ   ไมยอมรับประเคน   พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    จงขอรับประเคนฉันเถิด     ครั้งน้ันเกณิยชฎิลไดอังคาส 
ภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุช     ดวยนํ้าปานะเปนอันมากดวยมือของตน 
ยังพระผูมีพระภาคเจาผูลางพระหัตถ    จนนําพระหัตถจากบาตรใหหามภัตแลว 
ไดนั่งเฝาอยู    ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง. 
           พระผูมีพระภาคเจาไดทรงชี้แจงใหเกณิยชฎิลผูนั่งเฝาอยู    ณ   ที่ควร 
สวนขางหน่ึง   เห็นแจง   สมาทาน   อาจหาญ   ราเริงดวยธรรมีกถา.  
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           ครั้งน้ัน   เกณิยชฎิลอันพระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจงใหเห็นแจง  สมา-  
ทาน    อาจหาญ    ราเริง    ดวยธรรมีกถาแลว     ไดกราบทูลอาราธนาพระผูมี 
พระภาคเจาวา   ขอทานพระโคดมพรอมกับภิกษุสงฆ   ทรงพระกรุณาโปรดจง 
รับภัตตาหารของขาพระพุทธเจาเพ่ือเจริญบุญกุศลและปติปราโมทยในวันพรุงน้ี 
ดวยเถิด   พระพุทธเจาขา. 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสเตือนวา   เกณิยะ  ภิกษุสงฆมีมากถึง ๑,๒๕๐  รูป 
และทานก็เลื่อมใสยิ่งนักในหมูพราหมณ. 
           เกณิยชฎิล   ไดทูลอาราธนาพระผูมีพระภาคเจาเปนคํารบสองวา   แม 
ภิกษุสงฆจะมีมากถึง ๑,๒๕๐  รูป     และขาพระพุทธเจาไดเลื่อมใสยิ่งนักในหมู 
พราหมณก็จริง    ถึงอยางนั้น    ก็ขอทานพระโคดมพรอมกับภิกษุสงฆ    ทรง 
พระกรุณาโปรดจงรับภัตตาหารของขาพระพุทธเจา   เพ่ือเจริญบุญกุศลและปติ- 
ปราโมทยในวันพรุงน้ีดวยเถิด  พระพทุธเจาขา.                               
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสเตือนเกณิยะวา ภิกษุสงฆมีมากถึง ๑,๒๕๐   รูป 
และทานก็เลื่อมใสยิ่งนักในหมูพราหมณ.                               
           เกณิยชฎิล  ก็ไดกราบทูลอาราธนาพระผูมีพระภาคเจาเปนคํารบ  ๓  วา 
แมภิกษุสงฆจะมีมากถึง ๑,๒๕๐  รูป และ.ขาพระพุทธเจาไดเลื่อมใสยิ่งนักในหมู 
พราหมณก็จริง    ถึงอยางนั้น    ก็ขอทานพระโคดมพรอมกับภิกษุสงฆ   ทรง 
พระกรุณาโปรดจงรับภัตตาหารของขาพระพุทธเจา  เพ่ือเจริญบุญกุศลและปติ 
ปราโมทยในวันพรุงน้ีดวยเถิด  พระพทุธเจาขา. 
           พระผูมีพระภาคเจาทรงรับอาราธนาโดยดุษณีภาพ     ครัน้ เกณิยชฎิล 
ทราบอาการรับอาราธนาของพระผูมีพระภาคเจาแลว   ลุกจากท่ีนั่งกลับไป.  
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                             พระพุทธานุญาติน้ําอัฏฐบาน   
           ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถา    ในเพราะเหตุเปน 
เคามูลนั้น   ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น  แลวตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตนํ้าปานะ ๘    ชนิดคือ  น้าํปานะทําดวยผลมะมวง  ๑  น้ํา 
ปานะทําดวยผลหวา  ๑  น้ําปานะทําดวยผลกลวยมีเมล็ด  ๑   น้ําปานะทําดวยผล 
กลวยไมมีเมล็ด  ๑  น้ําปานะทําดวยผลมะซาง  ๑   น้ําปานะทําดวยผลจันทนหรือ 
องุน  ๑  น้ําปานะทําดวยเงาบัว  ๑  น้ําปานะทําดวยผลมะปรางหรือลิ้นจ่ี ๑. 
           กอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตนํ้าผลไมทุกชนิด    เวนน้ําตมเมล็ด 
ขาวเปลือก. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตนํ้าใบไมทุกชนิด  เวนน้ําผักดอง. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      เราอนุญาตน้ําดอกไมทุกชนิด     เวนน้ําดอก 
มะซาง. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตน้ําออยสด. 
           ครั้งน้ัน  เกณิยชฎิลสั่งใหตกแตงของเค้ียวของฉันอันประณีต  ณ  อาศรม 
ของตนโดยผานราตรีนั้น   แลวใหคนไปกราบทูลภัตกาลแดพระผูมีพระภาคเจา 
วาถึงเวลาแลว  ทานพระโคดมภัตตาหารเสร็จแลว  ขณะนั้นเปนเวลาเชา  พระ 
ผูมีพระภาคเจาทรงครองอันตรวาสก     แลวถือบาตรจีวรเสด็จพระพุทธดําเนิน 
ไปทางอาศรมของเกณิยชฎิล   ครั้นถึงแลว   ประทบันั่งเหนือพระพุทธอาสนที่ 
เขาจัดถวาย  พรอมกับภิกษุสงฆ    เกณิยชฎิลจึงอังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจา 
เปนประมุข    ดวยของเค้ียวของฉันอันประณีต    ดวยมือของตน    ยังพระผูมี 
พระภาคเจาผูเสวยเสร็จ   จนนําพระหัตถจากบาตร   ใหหามภัตแลว   ไดนั่งอยู 
ณ   ที่ควรสวนขางหน่ึง.  
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            พระผูมีพระภาคเจา   ไดทรงอนุโมทนาเกณิยชฎิลดวยคาถาเหลาน้ี   วา   
ดังน้ี:- 
                              [๘๗]  ยัญท้ังหลายมีการบูชาไฟเปน 
                  หัวหนา   สาวิตติฉันทเปนยอดของฉันท- 
                  ศาสตร   พระมหาราชเจาเปนประมุขของ- 
                  มนุษยนิกร    สมุทรสาครเปนประธานของ 
                  แมน้ําท้ังหลาย   ดวงจันทรใหญกวาดวงดาว 
                  นักษัตรในอากาศ    ดวงภาณุมาศใหญกวา 
                  บรรดาสิ่งของท่ีมีแสงรอนทั้งหลาย    ฉันใด 
                  พระสงฆ    ยอมเปนใหญสําหรับทายกผูหวัง 
                  บุญบําเพ็ญทานอยูฉันนั้น . 
           ครั้นพระผูมีพระภาคเจาทรงอนุโมทนาเกณิยชฎิล     ดวยคาถาเหลานั้น 
แลว  ทรงลุกจากที่ประทับเสด็จกลับ. 
 
                        เตรียมการตอนรับพระพุทธเจา 
           [๘๘]  ครั้งน้ัน      พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู    ณ  อาปณนิคมคาม 
พระพุทธาภิรมย     แลวเสด็จจาริกไปทางพระนครกุสินารา     พรอมดวยภิกษุ 
หมูใหญประมาณ ๑,๒๕๐  รูป. 
           พวกมัลลกษัตริยชาวพระนครกุสินารา     ไดทรงทราบขาวแนถนัดวา 
พระผูมีพระภาคเจากําลังเสด็จมาพระนครกุสินารา  พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ 
ประมาณ ๑,๒๕๐   รูป  มัลลกษัตริยเหลาน้ันไดต้ังกติกาไววา    ผูใดไมตอนรับ 
เสด็จพระผูมีพระภาคเจา   จะตองถูกปรับสินไหมเปนเงิน ๕๐๐ กษาปณ   สมัย  
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นั้น  โรชะมัลลกษัตริยเปนพระสหายของพระอานนท   ครั้นพระผูมีพระภาคเจา  
เสด็จจาริกโดยลําดับ   ถงึพระนครกุสินาราแลว   พวกมัลลกษัตริยชาวพระนคร 
กุสินาราไดจัดการตอนรับเสด็จพระผูมีพระภาคเจาแลว    ครั้นโรชะมัลลกษัตริย 
รับเสด็จพระผูมีพระภาคเจาแลว  เขาไปหาทานพระอานนทถึงที่พักทรงอภิวาท 
แลวประทับยืน   ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง.                           
           ทานพระอานนทไดปราศรัยกะโรชะมัลลกษัตริยผูประทับยืน   ณ ทีค่วร 
สวนขางหน่ึงวา   ทานโรชะ  การรับเสด็จพระผูมีพระภาคเจาของทานโอฬารแท. 
           โรชะมัลลกษัตริยตรัสวา   พระคุณเจาอานนท  พระพุทธเจาก็ดี  พระ 
ธรรมก็ด ี พระสงฆก็ดี    ไมไดทําใหขาพเจาใหญโต    พวกญาติตางหากไดต้ัง 
กติกาไววา   ผูไมตอนรับเสด็จพระผูมีพระภาคเจา    จะตองถูกปรับสินไหม 
เปนเงิน  ๕๐๐  กษาปณ  ขาพเจาน้ันแลไดตอนรับเสด็จพระผูมีพระภาคเจาเชน 
นี้เพราะกลัวพวกญาติปรับสินไหม. 
           ทันใดทานพระอานนทแสดงความไมพอใจวา  ไฉน โรชะมัลลกษัตริย 
จึงไดตรัสอยางนี้    แลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา  ถวายบังคม   นั่งเฝาอยู  ณ 
ที่ควรสวนขางหน่ึง  แลวไดกราบทูลคําน้ี แดพระผูมีพระภาคะเจาวา   พระพุทธ- 
เจาขา   โรชะมัลลกษัตรยิผูนี้     เปนคนมีชื่อเสียง    มีคนรูจักมาก    และความ 
เลื่อมใสในพระธรรมวินัยนี้     ของคนท่ีมีผูรูจักมากเชนนี้      มอิีทธิพลมากนัก 
ขอประทานพระวโรกาสขอพระองคทรงกรุณาโปรดบันดาลใหโรชะมลัลกษัตริย 
เลื่อมใสในพระธรรมวินัยนี้ดวยเถิด  พระพุทธเจาขา. 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนอานนท   การท่ีจะบันดาลใหโรชะ- 
มัลลกษัตริยเลื่อมใสในพระธรรมวินัยนี้นั้น  ตถาคตทําไดไมยากเลย.  
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           ลําดับนั้น   พระผูมีพระภาคเจาทรงแผเมตตาจิตไปยังโรชะมัลลกษัตริย  
แลวทรงลุกจากท่ีประทับเสด็จเขาพระวิหาร  ครั้นโรชะมัลลกษัตริย    อันพระ- 
เมตตาจิตของพระผูมีพระภาคเจาถูกตองแลว    ไดเที่ยวคนหาตามวิหาร    ตาม 
บริเวณท่ัวทุกแหงดุจโคแนลูกออน   แลวตรัสถามภิกษุทั้งหลายวา    ทานเจาขา 
เวลาน้ี    พระผูมีพระภาคเจาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ประทับ อยู 
ที่ไหน   เพราะขาพเจาใครจะเฝาพระองค  
           ภิกษุทั้งหลายถวายพระพรวา   ทานโรชะ    พระวิหารน่ันเขาปดพระ- 
ทวารเสียแลว    ขอทานโปรดสงบเสียง    เสด็จเขาไปทางพระวิหารน้ัน   ตอย ๆ 
ยองเขาไปท่ีหนามุข     ทรงกระแอมแลวทรงเคาะพระทวารเถิด    พระผูมพีระ- 
ภาคเจาจักทรงเปดพระทวารรับทาน   ถวายพระพร.                                  
 
                             โรชะมลัลกษัตริยไดธรรมจักษ ุ
           ขณะนั้น   โรชะมัลลกษัตริยทรงสงบเสียง    เสด็จเขาไปทางพระวิหาร 
ซึ่งปดพระทวารเสียแลวน้ัน     คอย ๆ  ยองเขาไปที่หนามุข    ทรงกระแอมแลว 
เคาะบานพระทวาร    พระผูมีพระภาคเจาทรงเปดพระทวารรับ    จึงโรชะมลัล- 
กษัตริยเสด็จเขาพระวิหาร      ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวประทับนั่งเฝา 
อยู  ณ  ที่ควรสวนหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาไดทรงแสดงอนุปุพพิกถาแกโรชะ- 
มัลลกษัตริย   คือ   ทรงประกาศทานกถา    สลีกถา    สัคคกถา    ซึ่งโทษแหง 
กามอันตํ่าทรามอันเศราหมอง    และอานิสงสในความออกจากกาม    ขณะเม่ือ 
พระองคทรงทราบวาโรชะมัลลกษัตรยิมีจิตคลอง    มีจิตออน    มีจิตปราศจาก 
นิวรณ  มีจิตเบิกบาน   มีจิตผองใสแลว   จึงทรงประกาศพระธรรมเทศนา  ที ่
พระพุทธเจาทั้งหลายยกข้ึนแสดงดวยพระองคเอง คือทุกข สมุทัย  นโิรธ  มรรค  
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ดวงตาเห็นธรรม  ปราศจากธุลี  ปราศจากมลทิน  ไดบังเกิดแกโรชะมัลลกษัตริย  
ณ   สถานที่ประทับนั้นแลวา   สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา    สิ่งน้ัน 
ทั้งมวลมีความดับเปนธรรมดา      ดุจผาที่สะอาดปราศจากมลทินควรรับน้ํายอม 
ดวยดี    ฉะน้ัน    โรชะมัลลกษัตริยไดทรงเห็นธรรมแลว     ไดรูธรรมแจมแจง 
ไดหยั่งลงสูธรรมแลว  ขามความสงสัยไดแลว   ปราศจากถอยคําแสดงความสงสัย 
ถึงความเปนผูองอาจ  ไมตองเชื่อผูอ่ืนในคําสอนของพระศาสดา  ไดกราบทูลคํา 
น้ําแดพระผูมีพระภาคเจาวาขอประทานพระวโรกาส    ขอพระคุณเจาท้ังหลาย 
โปรดรับจีวร   บิณฑบาต    เสนาสนะ    และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร     ของขา 
พระพุทธเจาผูเดียว  อยารับของตนอ่ืน. 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนโรชะ   แมอริยบุคคลผูไดเห็นธรรม 
แลวดวยญาณของพระเสขะ   ดวยทัสสนะของพระเสขะเหมือนอยางทาน   ก็คงมี 
ความปรารถนาอยางนี้วา   โอ   พระคุเนเจาท้ังหลายคงกรุณารับจีวร    บิณฑบาต 
เสนาสนะ   คิลานปจจัยเภสัชบริขารของพวกเราเทาน้ัน   คงไมรับของผูอ่ืนเปน 
แน   เพราะฉะนั้นแล   ภิกษุทั้งหลายจักรับปจจัยของทานดวย   ของตนอ่ืนดวย. 
           ก็โดยสมัยนั้นแล   ประชาชนทัง้หลายไดจัดต้ังลําดับภัตตาหารอันประ- 
ณีตไวที่นครกุสินารา    ครั้นโรชะมัลลกษัตริยไมไดลําดับที่จะถวายภัตตาหารจึง 
ไดทรงดําริวา   ไฉนหนอ    เราพึงตรวจดูโรงอาหาร    สิ่งใดไมมีในโรงอาหาร 
เราพึงตกแตงส่ิงน้ันถวาย    ครั้นแลวทรงตรวจดูในโรงอาหาร  ไมทอดพระเนตร 
เห็นของ ๒  อยาง    คือผักสด  ๑   ของขบฉันที่ทําดวยแปง ๑  จึงเสด็จเขาไปหา 
ทานพระอานนท  ครั้นแลวไดทูลหารือวา  ทานพระอานนทเจาขา   เมื่อขาพเจา 
ไมไดลําดับที่จะถวายภัตตาหาร    ณ สถานที่แหงน้ี   ไดมีความดําริวา  ไฉนหนอ 
เราะพึงตรวจดูโรงอาหาร     สิ่งใดไมมใีนโรงอาหาร     เราพึงตกแตงส่ิงน้ันถวาย  
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ทานพระอานนทเจาขา    ขาพเจาน้ันเมื่อตรวจดูโรงอาหาร    ไมไดเห็นของ ๒  
อยาง    คือ ผักสด  ๑   ของขบฉันที่ทําดวยแปง  ๑  หากขาพเจาพึงตกแตงผักสด 
และของขบฉันที่ทําดวยแปงถวาย   พระผูมีพระภาคเจาจะพึงทรงรับของขาพเจา 
หรือไม   เจาขา. 
           ทานพระอานนทถวายพระพรวา  ทานโรชะ    ถากระน้ันอาตมาจะทูล 
ถามพระผูมีพระภาคเจาดู   แลวไดกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   อานนท   ถาเชนนั้นจงใหเขาตกแตงเถิด. 
           ทานพระอานนทถวายพระพรวา  ทานโรชะ ถากระน้ัน   ทานจงตกแตง 
ถวาย. 
           โรชะมัลลกษัตริย  จึงสั่งใหตกแตงผักสดและของขบเค้ียวท่ีทําดวยแปง 
เปนอันมาก     โดยผานราตรีนั้นแลว     นอมถวายแดพระผูมีพระภาคเจาพลาง 
กราบทูลวาขอพระผูมีพระภาคเจาจงโปรดรับผักสด      และของขบฉันที่ทําดวย 
แปง   ของขาพระพุทธเจาเถิด   พระพทุธเจาขา. 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดกูอนโรชะ   ถาเชนนั้น    จงถวายภิกษุ 
ทั้งหลาย    ภิกษุทั้งหลายรังเกียจ    ไมรับประเคน    พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  พวกเธอจงรับประเคนฉันเถิด  ขณะนั้น โรชะมัลลกษัตริย 
ทรงอังคาสภิกษุสงฆ   มพีระพุทธเจาเปนประมุขดวยผักสด   และของขบฉันที่ 
ทําดวยแปงมากมาย    ดวยพระหัตถของพระองค   ยังพระผูมีพระภาคเจาผูลาง 
พระหัตถแลว   จนทรงนาํพระหัตถจากบาตร    ใหหามภัตแลว   ไดประทับเฝา 
อยู    ณ   ที่ควรสวนขางหน่ึง    พระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจงใหโรชะมลัลกษัตริย 
ผูนั่ง   ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง    ทรงเห็นแจงสมาทาน   อาจหาญ   ราเริง   ดวย 
ธรรมีกถาแลว   ทรงลุกจากท่ีประทับเสด็จกลับ.  
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                              พระพทุธนุญาติผักและแปง  
           ภายหลังพระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถาแลว  ในเพราะเหตุเปน 
เคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น  แลวตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตผักสดทุกชนิด  และของขบท่ีทําดวยแปง 
ทุกชนิด. 
 
                                    เรือ่งวุฑฒบรรพชิต 
           [๘๙]  ครั้งน้ัน  พระผูมีพระภาคเจา  ประทับอยูในพระนครกุสินารา 
ตามพระพุทธาภิรมย   แลวเสด็จพระพุทธดําเนินสูอาตุมานครพรอมดวยภิกษุ 
สงฆหมูใหญ  ประมาณ  ๑,๒๕๐  รูป  สมัยนั้นมีภิกษุบวชภายแกรูปหน่ึง  เคย 
เปนชางกัลบก  อาศัยอยูในอาตุมานคร  เธอมีบุตรชายสองคน  เปนเด็กพูดจา 
ออนหวาน  มีไหวพริบดี  ขยัน  แข็งแรง  มีฝมือยอดเยี่ยมในการชางกัลบก 
ของตนดีเทาอาจารย  เธอไดทราบขาววา  พระผูมีพระภาคเจากําลังเสด็จมาสู 
อาตุมานคร  พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ  ๑,๒๕๐  รปู  ครั้นแลวไดแจง 
ความประสงคอันนั้นแกบุตรทั้งสองน้ันวา   พอทั้งหลาย  ขาววา  พระผูมีพระ- 
ภาคเจากําลังเสด็จสูอาตุมานคร     พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ  ๑,๒๕๐  
ไปเถิด   พอทั้งสอง   จงถือเครื่องมือตัดผมและโกนผมกับทะนานและถุง  เที่ยว 
ไปตัดและโกนผม   ตามบานเรือนทุกแหง   แลกเกลือบาง     น้ํามันบาง  ขาวสาร 
บาง    ของขบฉันบาง    พอจักทํายาคูที่ดื่มไดถวายพระผูมีพระภาคเจาผูเสด็จมา 
ถึงแลว.  
           บุตรชายท้ังสองรับคําส่ังของหลวงพอวา   จะปฏิบัติเชนนั้น   แลวถอื 
เครื่องมือตัดผมโกนผมกับทะนานและถุง  เที่ยวไปตัดและโกนผมตามบานเรือน  
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ทุกแหง   แลกเกลือบาง   น้ํามันบาง   ขาวสารบาง    ของขบฉันบาง    ชาวบาน  
เห็นเด็กสองคนนั้น  พูดจาออนหวาน   มีไหวพริบดี   แมผูที่ไมประสงคจะให 
ตัดและโกนผม   กใ็หตัดใหโกนผม   ถึงใหตัดใหโกนผมแลว   ก็ใหคาแรงมาก 
เปนอันวาเด็กทั้งสองคนน้ัน   เก็บรวบรวมเกลือบาง   น้ํามันบาง   ขาวสารบาง 
ของขบฉันบาง  ไดเปนอันมาก. 
           ครั้นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จจาริกโดยลําดับ   เสด็จถึงอาตุมานครแลว 
ทราบวา   พระองคประทับอยูที่ภูสาคารเขตอาตุมานครน้ัน       พระขรัวคาน้ัน 
จึงสั่งใหคนตกแตงขาวยาคูเปนอันมากโดยผานราตรีนั้นแลว  นอมถวายพระผูมี- 
พระภาคเจา   กราบทูลวา    พระพุทธเจาขา    ขอพระผูมีพระภาคเจาจงโปรดรับ 
ขาวยาคูของขาพระพุทธเจา. 
 
                                  พุทธประเพณี 
           พระตถาคตท้ังหลายทรงทราบอยู   ยอมตรัสถามก็มี  ทรงทราบอยูยอม 
ไมตรัสถามก็มี    ทรงทราบกาลแลวตรัสถาม     ทรงทราบกาลแลวไมตรัสถาม 
พระตถาคตท้ังหลายยอมตรัสถามส่ิงท่ีประกอบดวยประโยชน   ไมตรัสถามสิ่งท่ี 
ไมประกอบดวยประโยชนในสิ่งท่ีไมประกอบดวยประโยชน  พระองคทรงกําจัด 
ดวยขอปฏิบัติ    พระผูมีพระภาคเจาทั้งหลาย    ทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายดวย 
อาการ  ๒  อยาง   คือ    จักทรงแสดงธรรมอยาง  ๑    จักทรงบัญญัติสิกขาบทแก 
พระสาวกท้ังหลายอยาง  ๑. 
           ครั้นนั้น     พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสถามพระขรัวตานั้นวา    ดกูอน 
ภิกษุ  ขาวยาคูนี้เธอไดมาจากไหน  พระขรัวตาจึงกราบทูลเรื่องนั้นใหทรงทราบ 
ทุกประการ.  
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             หามภิกษุผูเคยเปนชางกัลบกเก็บรักษามีดโกน  
           พระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนวา    ดกูอนโมฆบุรุษ    การกระทําของ 
เธอนั้นไมเหมะ   ไมสม   ไมควร   ไมใชกิจของสมณะ   ใชไมได   ไมควรทํา 
ไฉนเธอบวชแลวจึงไดชักจูงทายกในสงอันไมควรเลา      การกระทําของเธอนั้น 
ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส  . . .   ครั้นแลว ทรงทํา 
ธรรมีกถา     รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      บรรพชิตไมพึง 
ชักจูงทายกในส่ิงอันไมควร  รูปใดชกัจูง  ตองอาบัติทุกกฏ. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อน่ึง  ภิกษุผูเคยเปนชางกัลบก  ไมพึงเก็บรักษา 
เครื่องตัดโกนผมไวสําหรับตัว  รูปใดเก็บรักษาไว  ตองอาบัติทุกกฏ. 
 
                                 พระพุทธานุญาตผลไม 
           [ ๙๐]   ครั้นพระผูมีพระภาคเจาประทับอยู    ณ  อาตุมานครตามพระ- 
พุทธาภิรมย      แลวเสด็จพุทธดําเนินไปทางพระนครสาวัตถี    เสด็จจาริกโดย 
ลําดับ    ถึงพระนครสาวัตถีแลว ทราบวาพระองคประทับอยูที่พระเชตวัน  อาราม 
ของอนาถบิณฑิกคหบดี     เขตพระนครสาวัตถีนั้น     เวลาน้ัน     ของขบฉันคือ 
ผลไมในนครสาวัตถีมีดาษดื่นมาก  ภิกษุทั้งหลายจึงไดมีความสงสัยวา  ของขบ 
ฉันคือผลไม    พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตไวแลวหรือมีไดทรงอนุญาต  แลว 
ไดกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา     ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     เราอนุญาตผลไม 
ทุกชนิด.  
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                             พืชของสงฆและของบุคคล  
           [ ๙๑]   กโ็ดยสมัยนั้นแล     พืชของสงฆเขาเพาะปลูกในที่ของบุคคล 
พืชของบุคคลเขาเพาะปลูกในที่ของสงฆ    ภิกษุทัง้หลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด 
พระผูมีพระภาคเจา. 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   พืช 
ของสงฆที่เพาะปลูกในที่ของบุคคล    พึงใหสวนแบง    แลวบริโภค    พืชของ 
บุคคลท่ีเพาะปลูกในที่ของสงฆ   พึงใหสวนแบง   แลวบริโภค. 
 
                           พระพุทธานุญาตมหาประเทศ  ๔ 
           [๙๒]   กโ็ดยสมัยนั้นแล  ภิกษุทั้งหลายเกิดความรังเกียจในพระบัญญัติ 
บางสิ่งบางอยางวา    สิ่งใดหนอ    พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตไว    สิ่งใดไม 
ไดทรงอนุญาต  จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระมีพระภาคเจา. 
 
                            วัตถุเปนกัปปยะและอกัปปยะ 
           พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสประทานสําหรับอาง   ๘  ขอ   ดังตอไปนี้.  
           ๑.   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  สิ่งใดที่เราไมไดหามไววา  สิ่งนี้ไมควร  หาก 
สิ่งน้ันเขากับส่ิงท่ีไมควร   ขัดกับสิ่งที่ควร   สิ่งน้ัน ไมควรแกเธอทั้งหลาย. 
           ๒.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     สิ่งใดท่ีเราไมไดหามไววา    สิ่งน้ีไมควร 
หากส่ิงน้ันเขากับสิ่งท่ีควร   ขัดกับสิ่งที่ไมควร   สิง่น้ันควรแกเธอทั้งหลาย. 
           ๓.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    สิ่งใดท่ีเราไมไดอนุญาตไววา    สิ่งน้ีควร 
หากส่ิงน้ันเขากับสิ่งท่ีไมควร   ขัดกับสิ่งท่ีควร   สิง่น้ันไมควรแกเธอทั้งหลาย. 
           ๔.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     สิ่งใดท่ีเราไมไดอนุญาตไววา    สิ่งน้ีควร 
หากส่ิงน้ันเขากับสิ่งท่ีควร  ขัดกับสิ่งที่ไมควร   สิง่น้ันควรแกเธอทั้งหลาย.  
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                            พระพทุธานุญาตกาลิกระคน  
           [๙๓]  ครั้งน้ัน   ภิกษุทั้งหลายไดมีความปริวิตกวา   ยามกาลิกระคน 
กับยาวกาลิก  ควรหรือไมควรหนอ  สตัตาหกาลิกระคนกับยาวกาลิก  ควรหรือ 
ไมควรหนอ  ยาวชีวิกระคนกับยาวกาลิก  ควรหรือไมควรหนอ  สัตตาหกาลิก- 
ระคนกับยามกาลิก   ควรหรือไมควรหนอ   ยาวชวิีกระคนกับยามกาลิก   ควร 
หรือไมควรหนอ   ยาวชวิีกระคนกับสัตตาหกาลิก  ควรหรือไมควรหนอ   แลว 
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดังนี้. 
           ๑.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ยามกาลิกระคนกับยาวกาลิกที่รับประเคนใน 
วันนั้น    ควรในกาล   ไมควรในวิกาล. 
           ๒.  สตัตาหกาลิกระคนกับยาวกาลิกที่รับประเคนในวันนั้น    ควรใน 
กาล   ไมควรในวิกาล. 
           ๓.  ยาวชีวิกระคนกับยาวกาลิกที่รับประเคนในวันนั้น     ควรในกาล 
ไมควรในวิกาล. 
           ๔.  สตัตาหกาลิกระคนกับยามกาลิกที่รับประเคนในวันนั้น    ควรชัว่ 
ยาม   ลวงยามแลวไมควร. 
           ๕.  ยาวชีวิกระคนกับยามกาลิกที่รับประเคนในวันนั้น    ควรชั่วยาม 
ลวงยามแลวไมควร. 
           ๖.  ยาวชีวิกระคนกับสัตตาหกาลิกที่รับประเคนในวันนั้น   ควรตลอด 
๗ วัน   ลวง  ๗  วันแลวไมควร. 
 
                                    เภสัชชขันธกะท่ี   ๖  จบ 
                                ในขันธกะน้ีมี  ๑๐๖  เรื่อง  



พระวนิัยปฎก มหาวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 163 

                                 หัวขอประจําขันธกะ  
           [๙๓]  ๑.  เรื่องอาพาธท่ีเกิดชุมในฤดูสารท  ๒.  เรื่องฉันเภสัชนอก 
กาล   ๓.   เรือ่งน้ํามันเปลวสัตวเปนยา   ๔.  เรื่องรากไมที่เปนตัวยา   ๕.  เรื่อง 
รากไมทํายาผง   ๖.   เรื่องน้ําฝาด   ๗.   เรื่องใบไม   ๘.  เรื่องผลไม   ๙.  เรื่อง 
ยางไม    ๑๐.   เรื่องเกลือ    ๑๑.   เรื่องมูลโค    ๑๒.   เรื่องยาผงและวัตถเุครื่อง 
รอนยา    ๑๓.   เรื่องเน้ือดิบเลือดสด    ๑๔.   เรื่องยาตา    ๑๕.   เรื่องเครื่องยา 
ผสมกับยาตา    ๑๖.   เรื่องกลักยาตาชนิดตาง  ๆ  และกลักยาตาไมมีฝาปด    ๑๗. 
เรื่องไมปายยาตา   ๑๘.   เรื่องภาชนะเก็บไมปายยาตา   ถุงกลกัยาตา   และเชือก 
ผูกเปนสายสะพาย      ๑๙.   เรื่องน้ํามันหุงทาศีรษะ         ๒๐.   เรื่องการนัตถุ 
๒๑.   เรื่องกลองนัตถุยา    ๒๒.   เรื่องสูดควัน   กลองสูดควัน   ฝาปดกลองสูด 
ควัน   ๒๓.   เรื่องถุงเก็บกลองสูดควัน    ๒๔.   เรือ่งน้ํามันหุง    ๒๕.   เรื่องนํ้า 
เมาที่ผสมในนํ้ามันที่หุง    ๒๖.   เรื่องน้ํามันเจือนํ้าเมามาก    ๒๗.   เรื่องน้ํามัน 
เจือนํ้าเมามากใชเปนยาทา     ๒๘.   เรือ่งลักจ่ัน     ๒๙.   เรื่องเขากระโจม 
๓๐.   เรื่องรมดวยใบไมตาง ๆ      ๓๑.   เรื่องการรมใหญและเอาใบไมมาตมรม 
๓๒.   เรื่องอางน้ํา  ๓๓.   เรื่องระบายเลือดออก  ๓๔.   เรื่องกอกโลหิตดวยเขา 
๓๕.   เรื่องยาทาเทา   ๓๖.   เรื่องปรุงนํ้ามันทาเทา  ๓๗.   เรื่องผาฝ  ๓๘.   เรื่อง 
ชะแผลดวยนํ้าฝาด    ๓๙.   เรื่องงาท่ีบดแลว   ๔๐.   เรื่องยาพอกแผล  ๔๑.   เรื่อง 
ผาพันแผล   ๔๒.   เรื่องชะแผลดวยนํ้าแปงพันธุผักกาด      ๔๓.    เรื่องรมแผล 
ดวยควัน     ๔๔.   เรื่องตัดเน้ืองอกดวยกอนเกลือ    ๔๕.    เรื่องน้ํามันทาแผล 
๔๖.   เรื่องผาปดกันน้ํามันเยิ้ม   ๔๗.   เรื่องยามหาวิกัฏ   ๔๘.   เรื่องรับประเคน 
๔๙.   เรื่องดื่มน้ําเจือคูถและหยิบคูถเมื่อกําลังถาย    ๕๐.   เรื่องดื่มน้ําท่ีละลายจาก 
ดินติดผาลไถ      ๕๑.   เรื่องดื่มน้ําดางอามิส     ๕๒.   เรื่องดื่มน้ําสมอดองมูตร  
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๕๓.   เรื่องทาของหอม  ๕๔.   เรื่องดื่มยาถาย  ๕๕.   เรื่องน้ําขาวใส   ๕๖.   เรื่อง  
น้ําถั่วเขียวตมที่ไมขน    ๕๗.   เรื่องน้ําถั่วเขียวท่ีขนนิดหนอย   ๕๘.   เรื่องน้ําตม 
เนื้อ     ๕๙.   เรื่องชําระเง้ือมเขา   และพระราชทานคนทําการวัด     ๖๐.   เรื่อง 
ฉันเภสัชที่เก็บไว  ๗  วัน    ๖๑.   เรื่องนาออย   ๖๒.   เรื่องถั่วเขียว   ๖๓.   เรือ่ง 
ยาดองโลณโสจิรกะ   ๖๔.   เรื่องอามิสที่หุงตมเอง   ๖๕.   เรื่องภัตตาหารท่ีตอง 
อุน   ๖๖.   เรือ่งใหเก็บที่หุงตมอามิสในภายในและหุงตมเอง    เม่ือคราวอัตคัด 
อาหารตอไปอีก    ๖๗.   เรื่องรับประเคนผลไมที่เปนอุคคหิตได    ๖๘.   เรือ่ง 
ถวายงา     ๖๙.   เรื่องของขบฉันที่รับประเคนไวตอนเชา     ๗๐.   เรื่องเปนไข 
ตัวรอน    ๗๑.   เรื่องฉัน ผลไมที่ปลอนเมล็ดออก     ๗๒.  เรื่องริดสีดวงทวาร 
๗๓.   เรื่องสคัถกรรมและวัตถิกรรม   ๗๔.   เรื่องอุบาสิกาสุปปยา   ๗๕.   เรื่อง 
ทรงหามฉันเน้ือมนุษย    ๗๖.   เรื่องทรงหามฉันเนื้อชาง   ๗๗.   เรื่องทรงหาม 
ฉันเน้ือมา     ๗๘.   เรื่องทรงหามฉันเนื้อสุนัข     ๗๙.   เรื่องทรงหามฉันเนื้องู 
๘๐.   เรื่องทรงหามฉันเนื้อราชสีห      ๘๑.   เรื่องทรงหามฉันเนื้อเสือโครง 
๘๒.  เรื่องทรงหามฉันเนื้อเสือเหลือง   ๘๓.  เรื่องทรงหามฉันเนื้อหมี    ๘๔.  เรื่อง 
ทรงหามฉันเน้ือเสือดาว      ๘๕.    เรื่องคอยโอกาสถวายภัตร     และขาวยาคู 
๘๖.   เรื่องมหาอํามาตยเริ่มเลื่อมใส    เปนตน เหตุใหทรงหามภิกษุรับนิมนตไว 
แหงหน่ึงแลวไปฉันในที่อ่ืน   ๘๗.   เรื่องถวายงา   น้ําออย     ๘๘.    เรื่องทรงรับ 
อาคารพักแรม   ๘๙.   เรื่องมหาอํามาตยสุนีธะและวัสสการะ   ๙๐.   เรื่องแมน้ํา 
คงคา     ๙๑.   เรื่องเสด็จตําบลบานโกฏิ   ทรงแสดงอริยสัจจกถา     ๙๒.   เรือ่ง 
นางอัมพปาลีคณิกา   ๙๓.   เรื่องเจาลิจฉวี   ๙๔.   เรื่องอุทิสมังสะ   ๙๕.   เรื่อง 
พระนครเวสาลีหาอาหารไดงาย       ๙๖.   เรื่องทรงหามอามิสที่เปนอันโตวุตถะ 
เปนตนใหม    ๙๗.   เรื่องฝนท้ังเคา   ๙๘.   เรื่องพระยโสชะอาพาธ  ๙๙.   เรื่อง  
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เมณฑกะคหบดี   ถวายปญจโครสกับเสบียงเดินทาง   ๑๐๐.   เรื่องเกณิยชฏิลถวาย  
น้ําอัฏฐบาน   คือ  น้ําผลมะมวง  น้ําผลหวา    น้ํากลวยมีเมล็ด   น้ํากลวยไมมี 
เมล็ด    น้ําผลมะชาง   น้าํผลจันทน   น้ําเงาบัว     น้ําผลมะปราง   ๑๐๑.   เรือ่ง 
โรชะมัลลกษัตริยถวายผักสดและของขบฉันที่สําเร็จดวยแปง  ๑๐๒.    เรื่องภิกษุ 
ชางกัลบกในเมืองอาตุมา      ๑๐๓   เรือ่งผลไมดาษด่ืนในพระนครสาวัตถี 
๑๐๔.   เรื่องพืช    ๑๐๕.    เรื่องเกิดสงสัยในพระบัญญัติบางสิ่งบางอยาง  ๑๐๖.  เรื่อง 
กาลิกระคน. 
                                 หัวขอประจําขันธกะ  จบ 
 
                               อรรถกถาเภสัชชขันธกะ 
                                           วาดวยเภสัช 
           วินิจฉัยในเภสัชชขันธกะ   พึงทราบดังนี้:- 
           สองบทวา   สารทิเกน   อาพาเธน  ไดแก   อาพาธมีดีเปนสมุฏฐาน 
เกิดข้ึนในสารทกาล๑     จริงอยู   ในกาลน้ัน  ภิกษุทั้งหลายยอมเปยกดวยนํ้าฝนบาง 
ยอมเหยียบย่ําโคลนบาง  แดดยอมกลาในระหวาง ๆ บาง  เพราะเหตุนั้น   ดีของ 
ภิกษุเหลาน้ันยอมเปนของซึมเขาไปในลําใส. 
           สองบทวา  อาหารตฺถฺจ  ผเรยฺย   มีความวา  วัตถุพึงยังประโยชน 
ดวยอาหารใหสําเร็จ. 
 
๑  กลาวตามฤดู  ๖  ในตําราแพทย   ไท,  สารทฤต    ไดแก  เดือนสิบเอ็ดกับเดือนสิบสอง   และวา 
 เปนไขเพื่อลม.  
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           บทวา  นจฺฉาเทนฺติ   มีความวา  ยอมไมยอมไป,  คือไมสามารถจะ  
ระงับโรคลมได   
           บทวา  สิเนสิกานิ  ไดแก   โภชนะที่สนิท. 
           บทวา  ภตฺตจฺฉาทเกน  คือ   ความไมยอมแหงอาหาร. 
           ในคําวา  กาเล   ปฏิคฺคหิต  เปนตน   มีความวา  รับประเคน  เจียว 
กรอง   ในเมื่อเวลาเที่ยงยังไมลวงเลยไป. 
           สองบทวา    เตลปริโภเคน   ปริภฺุชิตุ  มคีวามวา    เพ่ือบริโภค 
อยางบริโภคนํ้ามัน  ซึ่งเปนสัตตาหกาลิก. 
           บทวา   วจตฺถ  ไดแก   วานที่เหลือ. 
           สองบทวา  นิสท   นิสทโปต  ไดแก   ตัวหินบดและลุกหินบด. 
           ชื่อวา   ปคควะ     นั้น   เปนชาติไมเถา   (ไดแกบอระเพ็ด). 
           บทวา   นตฺตมาล   ไดแก   กระถินพิมาน. 
           วินิจฉัยในบทวา    อจฺฉวส    เปนอาทิ    พึงทราบโดยนัยที่กลาวใน 
อรรถกถาแหงนิสสัคคิยกัณฑ๑    นั่นแล.  
           แมวินิจฉัยในมูลเภสัชเเปนตน       ก็ไดกลาวแลวในขุททกวรรณน๒ 

เหมือนกัน   เพราะเหตุนั้น   คําใด ๆ    ที่ไมไดกลาวแลวในกอน   ขาพเจาจัก 
พรรณนาเฉพาะคําน้ัน ๆ  ในที่นี.้   หงิคุ     หิงคุชตุ   และหิงคุสิปาฏิกา   กคื็อ 
ชาตแหงหิงคุนั่งเอง.  ตกะ  ตกปตติ   และตกปณณิยะ   ก็คือชาติครั่งน่ันเอง. 
           เกลือสมุทรน้ัน   ไดแก   เกลือที่เกิดตามฝงทะเลเหมือนทราย. 
           ชื่อวา  กาฬโลณะ  นั้น  ไดแก   เกลือตามปกติ. 
           เกลือสินเธาวนั้น   ไดแก   เกลอืมีสีชาว   เกดิตามภูเขา. 
 
  ๑.  สมนฺต.  ทุติย.   ๒๕๕.    ๒.  สมนฺต.  ทุติย.   ๔๑๓.  
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           ชื่อวา   อุพภิทะ  นัน้  ไดแก   เกลือท่ีเปนหนอข้ึนจากแผนดิน.  
           ชื่อวา   พิละ  นั้น  ไดแก  เกลือที่เขาหุงกับเครื่องปรุงทุกอยาง   เกลือ 
นั้นแดง. 
           บทวา  ฉกน  ไดแก  โคมัย. 
           สองบทวา   กาโย   วา   ทุคฺคนฺโธ   มีความวา   กลิ่นตัวของภิกษุ 
บางรูป   เหมือนกลิ่นตัวแหงสัตวมีมาเปนตน     จุรณแหงไมซึกและดอกดําเปน 
ตน    หรือจุรณแหงเครื่องหอมทุก ๆ   อยาง   ควรแกภิกษุแมนั้น   
           บทวา  รชนนิปกฺก   ไดแก  กากเครื่องยอม.   ภิกษุจะตําแมซึ่งจุรณ 
ตามปกติแลวแชน้ําอาบ    ก็ควร.     แมจุรณตามปกตินั้น     ยอมถึงความนับวา 
กากเครื่องยอมเหมือนกัน. 
           อมนุษยเค้ียวกินเน้ือดิบและดื่มเลือดสด   เพราะเหตุนั้น   ภิกษุจึงชื่อวา 
ไมไดเค้ียวกินเนื้อดิบและดื่มเลือดสดน้ัน.   อมนุษย    ครั้นเค้ียวกินและดื่มแลว 
ไดออกไป   เพราะเหตุนั้น   พระธรรมสังคาหกาจารย   จึงกลาววา   อาพาธเกิด 
แตอมนุษยนั้นของเธอยอมระงับ. 
           คําวา  อฺชน  นี้     เปนคํากลาวครอบยาตาท้ังหมด. 
           บทวา  กาฬฺชน     ไดแก   ชาติแหงยาตาชนิดหน่ึง  หรอืยาตาท่ีหุงดวย 
เครื่องปรุงทุกอยาง. 
           บทวา  รสฺชน  ไดแก  ยาตาท่ีทําดวยเครื่องปรุงตาง ๆ. 
           บทวา   โสตฺชน  ไดแก   ยาตาท่ีเกิดในกระแสนํ้าเปนตน. 
           หรดาล  กลีบทอง  ชื่อเครุกะ. 
           ชื่อวา   กปลละ   นัน้    ไดแก   เขมาท่ีเอามาจากเปลวประทีป.  
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           ชื่อวา   จันทนะ ไดแก  จันทนชนิดใดชนิดหน่ึง มีจันทนแดงเปนตน.  
เครื่องยาทาท้ังหลายมีกฤษณาเปนตน  ปรากฏแลว.   เครื่องยาแมเหลาอ่ืนมีอุบล 
เขียวเปนตน   ยอมควรเหมือนกัน. 
           บทวา  อฺชนุปปสเนหิ   ไดแก   เครื่องยาท้ังหลายท่ีจะพึงบดผสม 
กับยาตา.   แคเครื่องบดยาตาไร ๆ   จะไมควรหามิได. 
           บทวา   อฏ ิมย    มีความวา    ภาชนะยาตาท่ีแลวดวยกระดูกที่เหลือ 
เวนกระดูกมนุษย.  
           บทวา   ทนฺตมย   ไดแก   ภาชนะยาตาที่แลวดวยงา  ทุกอยางมีงาชาง 
เปนตน. 
           ข้ึนชือ่วา  ภาชนะที่ไมควร  ยอมไมมีในภาชนะที่ทําดวยเขาเลย. ภาชนะ 
ยาคาที่แลวดวยไมออ เปนตน     เปนของควรโดยสวนเดียวแท. 
           บทวา   สลาโกธานิย   มีความวา   ชนทั้งหลายยอมเก็บไมดามยาตา 
ในที่เก็บอัน ใค  เราอนุญาตท่ีเก็บอันนั้น   เปนกลกัก็ตาม  เปนถุงก็ตาม. 
           บทวา   อสวทฺธก   นั้น  ไดแก   หูสําหรับสะพายแหงถุงยาตา. 
           สองบทวา   ยมก   นตฺถุกรณึ   ไดแก   กลองยานัตถอันเดียวเปน 
หลอดคู   มรีเูทากัน. 
           ขอวา  อนุชานามิ  ภิกฺเว  เตลปาก   มีความวา   การหุงนามัน 
ทุกชนิด เปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาต ใหใสเครื่องยาอยางใดอยางหนึ่ง 
ลงไดแท. 
           บทวา    อติปกฺขิตฺตมชฺชานิ    มีความวา    มีน้ําเมาอันตนใสเกิน 
เปรียบไป,    อธิบายวา   ปรุงใสน้ําเมามากไป. 
           ลมในอวัยวะใหญนอย  ชื่ออังควาตะ.  
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           บทวา   สมฺภารเสท  ไดแก  การเขากระโจมดวยใบไมที่จะพึงหักได  
ตาง  ๆ อยาง. 
           บทวา    มหาเสท    มีความวา    เราอนุญาตใหนึ่งรางกายดวยบรรจุ 
ถานไฟใหเต็มหลุม     ประมาณเทาตัวคนแลว      กลบดวยฝุนและทรายเปนตน 
ลาดใบไมที่แกลมไดตาง ๆ ชนิด    บนหลุมนั้น    แลวนอนพลิกไปพลิกมาบน 
ใบไมนั้น   ดวยตัวอันทานํ้ามันแลว. 
           บทวา  ภงฺโคทก  ไดแก   น้ําท่ีตมเดือดดวยใบไมตาง ๆ   ที่จะพึง 
หักได.   พึงรดตัวดวยใบไมเหลาน้ันและนํ้า   เขากระโจม. 
           บทวา   อุทโกฏก   ไดแก   ซุมน้ํา.   ความวา   เราอนุญาตใหใช 
อางหรือรางที่เต็มดวยนํ้าอุนแลวลงในอางหรือรางนั้น    ทําการน่ึงใหเหงือออก. 
           สองบทวา  ปพฺพวาโต   โหติ   มีความวา  ลมยอมออกตามขอ ๆ. 
           สองบทวา   โลหติ   โมเจตุ   มีความวา   เราอนุญาตใหภิกษุปลอย 
โลหิตดวยมีด. 
           สองบทวา    มชชฺ    อภิสงฺขรตุิ    มีความวา    เทาท่ีผาแลว    จะหาย 
เปนปกติไดดวยนํ้าเมาใด   เราอนุญาตใหภิกษุใสยาตาง ๆ   ลงในกะลามะพราว 
เปนตนปรุงน้ําเมาน้ัน   คือ   ใหหุงยาเปนท สบายแกเทาท้ังสอง. 
           สองบทวา  ติลกกเฺกน   อตฺโถ   มีความวา  คือการดวยงาท้ังหลาย 
ที่บดแลว. 
           บทวา  กพฬิก  มีความวา   เราอนุญาตใหภิกษุพอกแปงที่ปากแผล.๑ 

           บทวา  สาสปกุฑฺเฑน    มีความวา    เราอนุญาตใหภิกษุชะลางดวย 
แปงเมล็ดผักกาด. 
 
  ๑.     กพฬิกาติ.  อปนาหเภสชฺชนฺติ   วิมติวิโนทนี.   ยาสําหรับพอก.  
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           บทวา  วุฑฺฒุมส  ไดแก   เนื้อท่ีงอกข้ึนดังเดือย. 
           บทวา   วิกาสิก  ไดแก   ผาเกาสําหรับกันน้ํามัน. 
           สองบทวา  สพฺพ  วณปฏิกมฺม  มีความวา     ข้ึนชื่อวาการรักษาแผล 
ทุกอยางบรรดามี   เราอนุญาตทท้ังหมด. 
           สองบทวา   สาม   คเหตฺวา  มคีวามวา  ยามหาวิกัตินี้   อันภิกษุผูถูก 
งูกัคอยางเดียวเทาน้ัน   พึงถือเอาฉันเอง   หามิได   เมื่อพิษอันสัตวกัดแลว  แม 
อยางอ่ืน   ภิกษุก็พึงถือเอาฉันเองได    แตในเหตุเหลาอ่ืน   รับประเคนแลวเทา 
นั้นจึงควร. 
           ขอวา   น    ปฏิคฺคาหาเปตพฺโพ    มีความวา    ถาคูถถึงภาคพ้ืนแลว 
ตองรับประเคน     แตจะถือเอาเองซึ่งคูถที่ยังไมถึงภาคพ้ืนควรอยู.    โรคที่เกิด 
ข้ึนแตน้ําซ่ึงสตรีใหเพ่ือทําใหอยูในอํานาจ     ชื่อวาอาพาธเกิดแตยาอันหญิง  
แมเรือนให. 
           บทวา   สิตาโลลึ    มีความวา  เราอนุญาตใหภิกษุเอาดินที่ติดผาลของ 
ผูไถนาดวยไถ   ละลายน้ําด่ืม. 
           บทวา   ทุฏคหณิโก  มีความวา   ผูมีไฟธาตุเผาอาหารเสีย  อธิบาย 
วา   อุจจาระออกยาก. 
           บทวา   อามิสขาร   มีความวา    เราอนุญาตใหภิกษุเผาขาวสุกที่ตาก 
แหงใหไหม   แลวด่ืมน้ําตางที่ไหลออกจากเถาน้ัน. 
           บทวา  มุตฺตหริฏก  ไดแก   สมอไทยท่ีดองดวยมูตรโค. 
           บทวา  อภิสนฺนกาโย  ไดแก   มกีายเปนโทษมาก. 
           บทวา  อจฺฉากฺชกิ  ไดแก   น้าํขาวใส. 
           บทวา   อกฏยูส  ไดแก   น้ําถั่วเขียวตม   ที่ไมขน.  
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           บทวา    กฏากฏ  ไดแก   น้ําถั่วเขียวตมนั่นเอง   แตขนหนอย. 
           บทวา  ปฏิจฺฉาทนเยน  ไดแก  รสแหงเน้ือ. 
 
                                วาดวยอันโตวุตถะเปนตน 
           ขอวา  สเจ  ภกิฺขเว  ปกฺกาป  มคฺคา ชายนฺติ   มีความวาถั่วเขียว 
ที่ตมแลว   ถาแนเปนข้ึนไดไซร    ถั่วเขียวเหลาน้ัน    ภิกษุพึงฉันไดตามสบาย 
ดวยวา   ถั่วเขียวเหลาน้ัน   จักเปนกัปปยะแท   เพราะเปนของตมแลว. 
           บทวา   อนโตวุตฺถ  ไดแก  คางอยูในอกัปปยกุฏี. 
           วินิจฉัยในคําวา  สาม  ปกฺก  นี้  พึงทราบดังนี้:- 
           ภิกษุจะหุงตมอามิสอยางใดอยางหนึ่งเองไมควร  เฉพาะอามิสที่สุกแลว 
จะอุนควรอยู. 
           แมชนทั้งหลายใสใบผักชีก็ดี   ขิงก็ดี    เกลือก็ดี    ลงในขาวตมที่รอน 
สําหรับภิกษุนั้น    ภิกษุจะคนแมซึ่งขาวตมนั้น    ยอมไมควร   แตจะคนดวยคิด 
จะใหขาวตมเย็น   ควรอยู    แมไดขาวสุกที่เปนทองเล็นแลวจะปดไว    ยอมไม 
ควร.  แตถาชนทั้งหลายปดแลวถวายมา   จะปดไว   ควรอยู   หรือจะปดไวดวย 
คิดวา   ขาวสุกจงอยาเย็น   ควรอยู. 
           อน่ึง   ในนมสดและมี   (นมเปรี้ยวอยางขน )   เปนตน   ที่เขาตมเดือด 
แลวครั้งหนึ่ง     ภิกษุจะกอไฟ      ควรอยู     เพราะการทําใหสุกอีก    พระผูมี 
พระภาคเจาทรงอนุญาต. 
           สองบทวา  อุกฺกปณฺฑกาป    ขาทนฺติ   มีความวา  แมว  หนู  เหี้ย 
และพังพอน   ยอมกินเสีย. 
           บทวา  ทมกา  นั้น    ไดแก  คนกินเดน. 
           สองบทวา  ตโต  นีหฏ  ไดแก  โภชนะที่ทายกนําอกจากที่ซื่งภิกษุ 
รับนิมนตฉัน  
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           สองบทวา  วนฏ  โปกฺขรฏ   มีความวา    เกิดในปา    และใน  
กอปทุม.  
           บทวา   อพีช  ไดแก   ผลไมที่ยงัออม   มีเมล็ดจะไมงอกหนอได. 
           บทวา   นิพฺพฏพีช    ไดแก    ผลมะมวงและขนุนเปนตน     ที่จะหึง 
ปลอนเมล็ดออกแลวฉัน. 
 
                              วาดวยสัตถกรรมเปนตน 
           สองบทวา   ทุโรปโย   วโณ   มีความวา   แผลยอมงอกยาก.  คือวา 
หายเปนปกติไดโดยยาก. 
           สองบทวา  ทุปฺปริหาร  สติถ  มีความวา  ในท่ีเคย  ระวังมีดยาก. 
           สองบทวา    สตฺถกมฺม  วา  วตฺถิกมฺม  วา  มีความวา  ในโอกาส 
ตามท่ีกําหนดแลวไมควรทําการตัด  หรือการผา  หรือการเจาะ  หรือการรีด 
ดวยของมีดมอยางใดอยางหน่ึง   เปนมีดก็ตาม   เข็มก็ตาม   หนามก็ตาม  หอก 
ก็ตาม  สะเก็ดหินก็ตาม  เล็บก็ตาม     เพราะกรรมมีการตัดเปนตนนั้นทั้งหมด 
ยอมเปนสัตถกรรมแท. 
           อน่ึง   ไมควรทําแมซึ่งการบีบหัวไสดวยของอยางไดอยางหน่ึงจะเปน 
หนังก็ตาม  ผาก็ตาม  เพราะวา  การบีบนั้นทั้งหมด  เปนวัตถกิรรมเหมือนกัน 
           ก็ในพระบาลีนี้  คําวา  สองนิ้วโดยรอบแหงท่ีแคบ  นี้ตรัสหมายเอา 
เฉพาะสัตถกรรม.  สวนวัตถิกรรมทรงหามแตในที่แคบเทานั้น.  แตจะหยอด 
น้ําดางก็ดี  จะรัดดวยเชือกชนิดใดชนิดหน่ึงก็ดีที่หัวไสนั้น  ควรอยู.  ถาหัวไส 
นั้นขาดออกดวยนํ้าดางหรือเชือกนั้น  เปนอันขาดดวยดี. 
           ถึงโรคอัณฑะโตก็ไมควรทําสัตถกรรม      เพราะเหตุนั้น     ไมควรทํา 
สัตถกรรมดวยคิดวา   เราจะผาอัณฑะควักเอาเม็ดออกทําใหหายโต.    แตในการ 
ยางดวยไฟและทายา   ไมมีการหาม.  
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           ในทวารหนัก   กรวยใบไมและเกลียวชุดที่ทายาแลวก็ดี    หลอดไมไผ  
ก็ดี  ซึ่งสําหรับหยอดนํ้าดาง   และกรอกนํ้ามัน   ยอมควร.  
 
                               วาดวยเน้ือท่ีควรและไมควร 
           บทวา   ปวตฺตมส   ไดแก   เนื้อของสัตวที่ตายแลวน้ันเอง. 
           บทวา  มาฆาโต   มีความวา  วันนั้น    ใคร ๆ ไมไดเพ่ือจะปลงสัตว 
นอยหน่ึงจากชีวิต. 
           มีดสําหรับเชือดเนื้อเรียกวา  โปตถยิกะ. 
           บทวา  กมิฺปมาย  พึงตัดวา  กิมปฺ  อิมาย. 
           คําวา   น  ภควา  อสฺุสหติ  มีความวา  ขาแตพระผูมีพระภาคเจานาง 
ไมสามารถจะมาได. 
           บทวา  ยตฺร  ห ิ นาม   มีความวา  ชื่อเพราะเหตุไร ? 
           บทวา   ปฏิเวกข ิ   ไดแก   วมิสิ   แปลวา    เธอพิจารณาแลวหรือมี 
คําอธิบายวา  เธอสอบถามแลวหรือ  ? 
           บทวา   อปฺปฏิเวกฺขิตฺวา    ไดแก   อปฺปฏิปุจฺฉิตฺวา    แปลวาไม 
สอบถามแลว.  ก็ถา  ภิกษุรูอยูวา  นี้เปนเนื้อชนิดนั้น  กิจท่ีจะสอบถาม    ยอม 
ไมมี   แตเมือ่ไมรู  ตองถามกอนจึงฉัน. 
           วินิจฉัยในคําวา  สุนมส  นี้  พึงทราบดังน้ี:- 
           สุนัขปายอมเปนเหมือนสุนัขบาน.  เนื้อสุนัขปาน้ันควร.๑ 

           ฝายสุนัขใด   เกิดดวยแมสุนัขบานกับพอสุนัขปาผสมกัน  หรือดวยแม 
สุนัขปากับพอสุนัขบานผสมกัน     เนื้อของสุนัขนั้น   ไมควร.     เพราะสุนัข 
 
นั้นชองเสพท้ังสองฝาย. 
 ๑.  นําจะไมควร.  
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           บทวา   อหมิส   มคีวามวา    เน้ือแหงทีฆชาติซึ่งไมมีเทาชนิดใดชนิด   
หน่ึง   ไมควร.   เนื้อราชสีห เปนตนเปนของชัดแลวท้ังน้ัน.                             
           ก็บรรดาอกัปปยมังสะเหลาน้ัน  เนื้อมนุษย  อันพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงหาม   ก็เพราะมนุษยมีชาติเหมือนตน   เนื้อชางและมา    ที่ทรงหามก็เพราะ 
เปนราชพาหนะ  เนื้อสุนัขและเนื้องูที่ทรงหาม  ก็เพราะเปนของสกปรก  เนือ้ 
๕  อยางมีเนื้อราชสีหเปนตน  ที่ทรงหาม  ก็เพ่ือตองการความไมมีอันตรายแก 
คน  ฉะนั้นแล. 
           เนื้อก็ดี   กระดูกกด็ี   เลือดก็ดี   หนังก็ดี   ขนก็ดี   แหงสัตว ๑๐   ชนดิ 
มีมนุษยเปนตนแหลาน้ี   ไมควรท้ังหมด   ดวยประการฉะน้ี. 
           เมื่อภิกษุรูก็ตาม   ไมรูก็ตาม   ฉันอยางใดอยางหน่ึง  คงเปนอาบัติแท 
รูเมื่อใด  พึงแสดงเม่ือนั้น.  ไมถามกอน  รับดวยต้ังใจวา  เราจักฉัน  ตอง 
ทุกกฏ   แมเพราะรับ.   รบัดวยต้ังใจวา   จักถามกอนจึงฉัน   ไมเปนอาบัติ. 
           อน่ึง  เปนอาบัติเฉพาะแกภิกษุผูรูแลวฉันเนื้อท่ีเปนอุททิสสมังสะ  เธอ 
รูในภายหลัง  ไมควรปรบัอาบัติ. 
 
                             วาดวยทรงอนุญาตยาคูเปนตน 
           บทวา   เอกโก   มีความวา   เราไมมีเพ่ือนเปนท่ีสอง. 
           ขอวา  ปหูต   ยาคฺุจ   มธุโคฬิกฺจ  ปฏยิาทาเปฺวา  มีความวา 
ไดยินวา  พราหมณนั้นใหตกแตงยาคุเปนตน   ใชทรัพยหมดไปแสนหน่ึง 
           ในทีสุ่ดแหงอนุโมทนาคาถา  พึงทําการเชื่อมบทวา  ปตฺถยต  อิจฺฉต 
ดวยคําวา   อลเมว   ทาตุ  นี้   แปลวา     ควรแทที่จะใหแกปฏิคาหกท้ังหลาย 
ผูอยากได. 
           ก็ถา   ปาฐะวา  ปตฺตยตา  อิจฺฉตา  มีอยูไซร    ปาฐะนั้นแลพึงถือ 
เอา.  
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           บทวา   โภชฺชยาคุ   ไดแก   ยาคูที่ยังการหามใหเกิด.  
           บทวา  ยทคฺเคน  มคีวามวา  ทํายาคูใดใหเปนตน. 
           หลายบทวา  สคฺคา  เต  อารทฺธา   มีความวา    บุญเปนเหตุใหเกิด 
ในสวรรค   ทานไดสรางสมแลว. 
           สองบทวา  ยถาธมฺโม  กาเรตพฺโพ   มีความวา  ภิกษุนั้นพึงใหทํา 
ตาธรรม   ดวยปรัมปรโภชนสิกขาบท   เพราะวา   การหาม  (โภชนะ)   ยอมมี 
เพราะยาคูที่ควรฉัน. 
           สองบทวา  นาหนฺต   กจฺจาน  มีความวา   ไดยินวา   เทวดาทั้งหลาย 
เติมโอชะอันละเอียดลงในน้ําออยงบท่ีเหลือน้ัน    น้ําออยงบท่ีเหลือน้ัน     ยอม 
ไมถึงความยอยไปได  สําหรับชนเหลาอ่ืน;    เพราะเหตุนั้น   พระผูมีพระภาคเจา 
จึงตรัสอยางน้ัน. 
           บทวา  คิลานสฺส  คุฬ  มีความวา   เราอนุญาตนํ้าออยงบภายหลังภัต  
แกภิกษุผูอาพาธดวยพยาธิเห็นปานน้ัน. 
           บทวา สพฺพสนฺถรึ   มีความวา  อาวสถาคาร   (เรือนเปนที่พักแรม) 
จะเปนสถานอันปูลาดทั่วถึงดวยประการใด  ไดปูลาดแลวดวยประการนั้น. 
           บทวา   สุนีธวสฺสการา  ไดแก   พราหมณ ๒  คน  คือ  สุนธีะ ๑ 
วัสสการะ  ๑   เปนมหาอํามาตยของพระเจาแผนดินมคธ.๑ 

           สองบทวา  วชฺชนี  ปฏิพาหาย    มีความวา    เพ่ือตองการตัดทาง 
เจริญแหงราชสกุลแควนวัชชีเสีย. 
           บทวา   วตฺถูนิ  ไดแก   ที่ปลูกเรือน. 
   ๑.  ดูความพสิดารในมหาปรินิพพานสูตร  ที. มหา.   ๑๐/๘๕.  



พระวนิัยปฎก มหาวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 176 

           หลายบทวา  จิตฺตานิ   นมนฺติ   นิเวสนานิ  มาเปตุ  มีความวา   ได 
ยินวา   เทวดาเหลาน้ัน  สิงในสรีระของชนท้ังหลาย    ผูรูทานายชัยภูมิ    แลว 
นอมจิตไปอยางน้ัน. 
           ถามวา   เพราะเหตุไร ? 
           แกวา   เพราะเทวดาท้ังหลายน้ัน   จักกระทําสักการะตามสมควรแกเรา 
ทั้งหลาย. 
           บทวา  ตาวตึเสหิ  มีความวา  ไดยินวา  เสียงที่วา   บัณฑิตทั้งหลาย 
ชาวดาวดึงส       หมายเอาทาวสักกเทวราชและพระวิสสุกรรมเฟองฟุงไปโนโลก 
เพราะเหตุนั้น   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ตาวตึเสหิ. อธิบายวา สุนีธอมาตย 
และวัสสการอมาตยนั้นราวกับไดหารือเทพเจาชาวดาวดึงสแลว จึงไดสราง. 
           บทวา  ยาวตา  อรยิาน   อายตน   มีความวา    ชื่อวาสถานเปนที่  
ประชุมแหงมนุษยผูเปนอริยะท้ังหลาย   มีอยูเทาใด. 
           บทวา  ยาวตา  วณิชฺชปโถ   มีความวา   ชื่อวา  สถานเปนที่ซื้อและ 
ขาย   ดวยอํานาจแหงกองสินคาที่นํามาแลวนั่นเทียว   ของพอคาท้ังหลาย    มีอยู 
เทาใด. 
           สองบทวา  อิท  อคฺคนคร  มคีวามวา  เมืองปาฏลีบุตร  ซึ่งเปนแดน 
แหงพระอริยะ   เปนสถานแหงการคาขาย   ของมนุษยเหลาน้ัน   นี้จักเปนเมือง 
ยอด. 
           บทวา  ปุฏเภทน  ไดแก   เปนสถานที่แกหอสินคา.   มีคําอธิบายวา 
จักเปนสถานทีแกมัดสินคาท้ังหลาย. 
           วินิจฉัยบทวา  อคฺคิโต  วา  เปนตน   พึงทราบดังนี้:-  
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   วา  ศัพท   ใชในสมุจจัยถะ  จริงอยู  บรรดาสวนเหลาน้ัน  อันตราย  
จักมีแกสวนหนึ่ง    จากไฟ,   แกสวนหนึ่ง   จากนํ้า,    แกสวนหนึ่ง    จากภายใน 
คือ   ความแตกแยกแหงกันและกัน. 
           บทวา  อุฬุมฺป  ไดแก  ชลพาหนะท่ีเขาทําตอกลิ่นสลัก  เพ่ือประโยชน 
แกการขามฟาก. 
           บทวา   กุลฺล   ไดแก   ชลพาหนะที่เขาทําผูกมัดดวยเถาวัลยเปนตน. 
           คําวา  อณฺณว  นี้   เปนชื่อของอุทกสถาน  ทัง้ลึกทั้งกวาง  ราวโยชน 
หน่ึง   โดยกาํหนดอยางตํ่าท่ีสุดแหงกําหนดท้ังปวง. 
           แมน้ํา  พระผูมีพระภาคเจาทรงประสงคในบทวา  สร  นี้.  มีคําอธิบาย 
วา   ชนเหลาใดจะขามสระ   คือ  ตัณหา  ทั้งลึกทั้งกวาง  ชนเหลาน้ัน  ทําสะพาน 
กลาวคือ   อริยมรรค   สละ   คือ   ไมแตะตองเลยซ่ึงสระนอยทั้งหลาย    จึงขาม 
สถานอันลุมเต็มดวยนํ้าได,  ก็ชนน้ี   แมปรารถนาจะขามนํ้า  มีประมาณนอยน้ี 
ยอมผูกแพแล,    สวนพระพุทธเจา    และพระพุทธสาวกท้ังหลาย    เปนชนผูมี 
ปญญา   เวน แพเสียทีเดียว   ก็ขามได. 
           บทวา  อนนุโพธา  มีความวา   เพราะไมตรัสรู. 
           บทวา   สนฺธาวิต   มีความวา   แลนไปแลว    ดวยอํานาจท่ีออกจาก 
ภพไปสูภพ. 
           บทวา   สสริต    มคีวามวา    ทองเท่ียวไปแลว    ดวยอํานาจการไป 
บอย ๆ. 
           สองบทวา  มมเฺจว  ตุมฺหากฺจ   คือเราดวย   ทานท้ังหลายดวย. 
อีกอยางหนึ่ง  พึงเห็นความในคําวา  สนฺธาวิต  สสริต   นี ้ อยางนี้วา  ความ 
แลนไป   ความทองเที่ยวไป   ไดมีแลวแกเราดวย   แกทานท้ังหลายดวย.  
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           บทวา  สสิต  ไดแก  ทองเที่ยว.  
           สองบทวา  ภวเนตฺตี  สมูหตา  มีความวา  เชือกคือตัณหาเปนเหตุ 
ไป   คือแลนจากภพ  (ไปสูภพ)  อันเราท้ังหลายกําจัด   คือตัด  ไดแกทําใหเปน 
ไปไมไดดวยดีแลว. 
 
                                            เรื่องเจาลจิฉวี  
           คําวา   เชียว  นี ้  เปนคํารวบรัดเอาสวนท้ังปวงเขาไว. 
           บทวา นีลวณฺณา  เปนตน  ทานกลาวเพ่ือแสดงวิภาคแหงคําวา  เขียว 
นั้นแล.   ในบรรดาสีเหลาน้ัน   สีเขียวเปนสีปกติของเจาลิจฉวี  เหลาน้ัน  หามิได 
คําวา  เขียว  นั้น     ทานกลาวดวยอํานาจแหงขอท่ีเครื่องไลทาเขียว    เปนของ 
งดงาม. 
           บทวา  ปฏิวฏเฏสิ  ไดแก  ปหาเรสิ   แปลวา  โดน. 
           สองบทวา  สาหาร  ทชฺเชยฺยาถ   มีความวา   พึงประทานกรุงเวสาลี 
กับทั้งชนบท. 
           สองบทวา  องฺคุลี   โปเถสุ  มีความวา  ไดทรงสั่นพระองคุลี. 
           บทวา  อมฺพกาย  ไดแก   อิตฺถิกาย   แปลวา  อันหญิง. 
           บทวา   โอโลเกถ  คือ  จงเห็น. 
           บทวา  อปโลเกถ   คือ   จงดูบอย ๆ. 
           บทวา   อุปสหรถ   ไดแก   จงเทียบเคียง   อธิบายวา  จงเทียบลิจฉวี 
บริษัทนี้    ดวยบริษัทแหงเทพเจาชั้นดาวดึงส   ดวยจิตของทานท้ังหลาย   คือวา 
จงดูทําใหสมกันแกเทพเจาชั้นดาวดึงส. 
 
                           วาดวยอุททิสสมังสะ 
           ขอวา    ธมมฺสฺส  จ  อนุธมฺม   พฺยากโรนฺติ   มีความวา   ชนเหลา 
นั้น   ยอมกลาวเหตุสมควรแกเหตุที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวแลหรือ ?  
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           สองบทวา   สหธมฺมิโก   วาทานุวาโท   มีความวา  ก็วาทะของพระองค  
เปนเหตุซึ่งชนเหลาอ่ืนกลาวแลว    บางอยาง   คือ    แมมีประมาณนอย   ไมมา 
ถึงเหตุที่วิญูชนจะพึงติเตียนหรือ ?    มีคําอธิบายวา    วาทะเปนประธานของ 
พระองค   ที่เปนเหตุนาติเตียนไมมี   แมโดยเหตุทั้งปวงหรือ   ? 
           บทวา  อนพฺภกขฺาตุกามา  มีความวา  ขาพเจา  ไมมีประสงคจะ 
กลาวขม 
           บทวา   อนุวิจฺจการ    มีคําอธิบายวา    ทานจงทําการที่พึงรูตาม   คือ 
คิด   พิจารณาแลว จึงทํา. 
           บทวา   าตมนุสฺสาน  ไดแก   (มนุษย)   ผูมีชื่อเสียงในโลก. 
           สองบทวา   สาธุ   โหติ   มีความวา จะเปนความดี. 
           สองบทวา  ปฏาก  ปรหิเรยฺยุ    มีความวา    อัญญเดียรถียทั้งหลาย 
พึงยกธงแผนผา   เที่ยวเปารองในเมือง. 
          ถามวา   เพราะเหตุไร  ? 
           ตอบวา     เพราะพวกเขาคิดวา     ความเปนใหญจักมีแกพวกเราดวย 
อุบายอยางนี้. 
           บทวา    โอปานภูต    มีความวา   (สกลุของทาน)   แตงไวแลว   คือ 
เตรียมไวแลวเปนดุจบอน้ํา. 
           บทวา  กุล  ไดแก  นิเวศน. 
           สองบทวา  ทาตพฺพ    มฺเยฺยาสิ  มีความวา  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงทักเตือนวา   ทานอยาตัดไทยธรรมของนิครนถเหลาน้ันเสียเลย   แตทานพึง 
สําคัญซ่ึงไทยธรรม   อันตนควรใหแกนิครนถเหลาน้ัน   ผูมาถึงเขาแลว. 
           บทวา  โอกาโร   ไดแก   ความกระทําตํ่า  คือ   ความเปนของทราม.  
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           บทวา  สามุกกฺสิกา  ไดแก   (ธรรมเทศนา)  ที่พระองคเองทรงยก  
ข้ึน   อธิบายวา  ไมทั่วไปแกพระสาวกเหลาอ่ืน. 
           บทวา   อุทฺทิสฺสกต  ไดแก   มงัสะท่ีเขาทําเฉพาะตน. 
           บทวา  ปฏิจฺจกมฺม   มีความวา   มังสะท่ีเขาเจาะจงตนกระทําอีกอยาง 
หน่ึง   คําวา   ปฏิจจกรรม  นี ้  เปนชื่อของนิมิตกรรม.   แมมังสะ   ทานเรียกวา 
ปฏิจจกรรม  นี้    เปนชื่อของนิมิตกรรม.   แมมังสะ   ทานเรียกวา   ปฏิจจกรรม 
ก็เพราะเหตุวา   ในมังสะนี้มีปฏิจจกรรมนั้น.   จริงอยู    ผูใดบรโิภคมังสะเห็น 
ปานน้ัน.    ผูนั้น   ยอมเปนผูรับผลแหงกรรมนั้น    อธิบายวา  กรรม   คือ  การ 
ฆาสัตวยอมมีแมแกผูนั้น     เหมือนมีแกผูฆาเอง. 
           บทวา  น  ชีรนฺติ   มีความวา   ทานผูมีอายุเหลาน้ัน  เมื่อกลาวตูอยู 
ชื่อยอมไมสรางไป    อธบิายวา    ยอมไมมีถึงที่สุดแหงการกลาวตู.    กถาแสดง 
มังสะมีความบริสุทธิ์โดยสวนสาม     ไดกลาวไวแลวในอรรถกถาแหงสังฆเภท 
สิกขาบท๑ 

 
                                          วาดวยกัปปยภูม ิ
           บทวา  ปจฺจนฺติม   นี้   สักวาตรัส   แตวา  ถึงวิหารใกลก็ควรจะสมมติ 
ได  เพราะพระบาลีที่ตรัสไววา   ย  สงฺโฆ  อากงฺขติ   แปลวา   สงฆหวังจะ 
สมมติที่ใด   แมจะไมสวดกรรมวาจา   สมมติดวยอปโลกนแทน   ก็ควรเหมือน 
กัน. 
           บทวา  สกฏปริวตฺตก  มีความวา  พักอยู   ประหน่ึงทําใหหอมลอม 
ดวยเกวียนทั้งหลาย.    
 
  ๑.  สมนฺต.  ทุติย.  ๑๑๕.  
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           บทวา  กาโกรวสททฺ  ไดแก    เสียงรองกองแหงกาทั้งหลายซึ่งประชุม  
กัน   แตเชามืดทีเดียว   เพ่ือตองการจะกินเหยื่อท่ีเขาทิ้งแลว ในที่นั้น   ๆ.    พระ- 
เถระชื่อยโสชะ   เปนบุรษุเลิศแหงบรรพชิตหารอย   ในเวลาจบกปลสูตร. 
           วินิจฉัยในบทวา  อุสฺสาวนนฺติก   เปนตน  พึงทราบดังนี้:- 
           กัปปยภูมิ   ชื่ออุสสาวนันติกา  พึงทํากอนอยางนี้   ที่อยูใด  เขาทําเสียบ 
บนเสาหรือในเชิงฝา  ศิลาที่รองเสาภายใตที่อยูนั้น  มีคติอยางพ้ืนดินเหมือนกัน. 
           ก็แล    เมื่อจะใหทั้งเสาแรก     หรือเชิงฝาแรก     ภิกษุหลายรูปพึงลอม 
กันเขา   เปลงวาจาวา   กปฺปยกุฏิ  กโรม   แปลวา    เราทํากัปปยกุฏิ   เมื่อชน 
ทั้งหลายชวยกันยกข้ึนใหต้ังลง   พึงจับเองหรือยกเองก็ได   ใหต้ังเสาหรือเชิงฝา. 
           สวนในกุรุนทีและมหาปจจรี   ทานแกวา   ภิกษุทั้งหลาย   พึงใหต้ังลง 
กลาววา  กัปปยกุฏิ  กัปปยกุฏิ. 
           ในอันธกอรรถกถา    แกวา    พึงกลาววา    สงฺฆสฺส   กปฺปยกุฏึ  
อธิฏาม ิ   แปลวา    ขาพเจา    อธิษฐานกัปปยกุฏิเพ่ือสงฆ.    แตถึงแมจะไม 
กลาวคํานั้น   ยอมไมมีโทษในเพราะคําท่ีกลาวแลว  ตามนัยที่กลาวไวในอรรถ- 
กถาทั้งหลายเทานั้น.   แตในอธิการวาดวยการทํากัปปยภูมิ   ชื่ออนุสสาวนันติกาน้ี 
มีลักษณะท่ีทั่วไปดังน้ี   ขณะที่เสาต้ังลง   และขณะท่ีจบคํา   เปนเวลาพรอมกัน 
ใชได.   แตถา    เมื่อคํายังไมทันจบ    เสาต้ังลงกอน    หรือเม่ือเสาน้ันยังไมทัน 
ต้ังลง   คําจบเสียกอน.   กปัปยกุฏิ   ไมเปนอันไดทํา.   เพราะเหตุนั้นแล   ใน 
มหาปจจรี     ทานจึงแกวา     ภิกษุมากองคดวยกัน    พึงลอมกันเขาแลวกลาว. 
ดวยวา    ความจบคําและความต้ังลงแหงเสาของภิกษุรูปหน่ึง    ในภิกษุเหลาน้ี  
จักมีพรอมกันไดเปนแน   ก็แล   ในกฎุีทั้งหลายท่ีมีฝากอดวยอิฐ      ศิลาหรอืดิน 
ขางใตถุนจะกอก็ตามไมกอก็ตาม     ภิกษุทั้งหลายปรารถนาจะใหต้ังฝาข้ึนต้ังแต  
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อิฐหรือศิลา  หรือกอนดินอันใด   พึงถือเอาอิฐหรือศิลา   หรือกอนดินอันนั้น  
กอนอันอ่ืนทั้งหมด  ทํากัปปยกุฏิตามนัยที่กลาวแลวน่ันแล   แตอิฐเปนตน  ที ่
กอข้ึนบนพ้ืนภายใตแหงอิฐกอนแรกเปนตนแหงฝา   ไมควร.   สวนเสายอมข้ึน 
ขางบน   เพราะเหตุนั้น   เสาจึงควร. 
           ในอันธกอรรถกถาแกวา  จริงอยู  เมื่อใชเสา  พึงอธิษฐานเสา ๔  ตนที่ 
๔ มุม  เมื่อใชฝาท่ีกออิฐเปนตน   พึงอธิษฐานอิฐ   ๒๓   แผนที่  ๔ มุม.    แตถึง 
กัปปยกุฏิที่ไมทําอยางนั้น  ก็ไมมีโทษ  เพราะวาคําท่ีกลาวไวในอรรถกถาทั้งหลาย 
เทาน้ัน  ยอมเปนประมาณ. 
           กัปปยกุฏิ   ชื่อ   โคนิสาทิกา   มี  ๒  อยาง  คือ  อารามโคนิสาทิกา  ๑ 
วิหารโคนิสาทิกา ๑.  ใน  ๒  อยางนั้น   ในวัดโค  อารามก็ไมไดลอม   เสนาสนะ 
ทั้งหลายก็ไมลอม  วัดนี ้  ชื่ออารามโคสาทิกา,    ในวัดใด  เสนาสนะลอมท้ังหมด 
หรือลอมบางสวน  อารามไมไดลอม   วัดนี้ชื่อวิหารโคนิสาทิกา.    ขอท่ีอาราม 
ไมไดลอมน่ันแล   เปนประมาณในโคนิสาทิกาท้ัง  ๒  อยาง   ดวยประการฉะน้ี. 
แตในกุรุนที่และมหาปจจรีแกวา    อารามท่ีลอมก่ึงหนึ่งก็ดี    ลอมมากกวากึ่งก็ดี 
จัดเปนอารามที่ลอมได.  ในอารามท่ีลอมกึ่งหนึ่งเปนตนนี้   ควรจะไดกัปปยกุฏิ. 
           บทวา   คหปติ  มีความวา ชนทั้งหลายทําอาวาสแลวกลาววา  ขาพเจา 
ถวายกัปปยกุฏิ   ขอทานจงใชสอยเถิด  กัปปยกุฏนิี้    ชื่อ   คฤหบดี.  แมเขากลาว 
วา   ขาพเจาถวายเพ่ือทํากัปปยกุฏ ิ  ดงัน้ี   ยอมควรเหมือนกัน.    สวนในอันธก 
อรรถกถาแกวา    ของที่รบัจากมือของสหธรรมิกที่เหลือเวนภิกษุเสีย    และของ 
เทวดาและมนุษยทั้งปวง     ของเปนสันนิธิและของที่คางภายใน     เปนของ ๆ 
สหธรรมิกที่เหลือ  และของเทวดามนุษยเหลาน้ัน  ยอมควรแกภิกษุ   เพราะเหตุ 
นั้น    เรือนแหงสหธรรมิกเหลาน้ัน    หรือกัปปยกฏุิที่สหธรรมิกเหลาน้ัน ถวาย  
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จึงเรียกวา   คฤหบดี.   มใิชแตเทาน้ัน  ทานยังกลาวอีกวา  เวนวัดของภิกษุสงฆ   
เสีย    ที่อยูของพวกนางภิกษุณี    หรือของพวกอารามิกบุรุษ    หรือของพวก 
เดียรถีย  หรอืของเหลาเทวดา  หรือของพวกนาค   หรือแมวิมานแหงพวกพรหม 
ยอมเปนกัปปยกุฏิได  คําน้ันทานกลาวชอบ   เพราะวา    เรือนเปนของสงฆเอง 
ก็ดี  เปนของภิกษุก็ดี   เปนกุฏิของคฤหบดี  ไมได.  
           กัปปยกุฏิ  ที่ภิกษุสวดประกาศทําดวยกรรมวาจา  ชื่อสัมมตกาฉะน้ันแล. 
           อามิสใดคางอยูในกัปปยภูมิ  ๔ เหลาน้ี   อามิสนั้นทั้งหมด   ไมนับวา 
อันโตวุตถะ    เพราะวา    กัปปยกุฏ ิ   พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตเพ่ือปลด 
เปลื้องอันโตวุตถะและอันโตปกกะ  ของภิกษุและภิกษุณีทั้งหลาย  สวนอามิสใด 
เปนของสงฆก็ดี   เปนของบุคคลก็ดี    เปนของภิกษุหรือภิกษุณีก็ดี   ซึ่งเก็บคาง 
ไวในเรือน  ซึ่งพอจะเปนอาบัติเพราะสหไสยได   ในอกัปปยภูมิ   คางอยูแมราตรี  
เดียว    อามิสนั้นเปนอันโตวุตถะ    และอามิสที่ใหสุกในเรือนน้ัน    ยอมจัดเปน 
อันโตปกกะ   อามิสนั้นไมควร.   แตของท่ีเปนสัตตาหกาลิกและยาวชีวิกควรอยู  
           วินิจฉัยในอันโตวุตถะและอันโตปกกะนั้น    พึงทราบดังนี้:- 
           สามเณรนําอามิสมีขาวสารเปนตน        ของภิกษุมาเก็บไวในกัปปยกุฏ ิ
รุงข้ึน   หุงถวาย   อามิสนั้น    ไมเปนอันโตวุตถะ. 
           สามเณรเอาของส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีเนยใสเปนตน      ที่เก็บไวในอกัปปยกุฎิ 
ใสลงในอามิส    มีขาวสุกเปนตนนั้นถวาย    อามิสนั้นจัดเปนมุขสันนิธิ.     แตใน 
มหาปจจรีแกวา    อามิสนั้นเปนอันโตวุตถะ.    ความกระทําตางกันในมุขสันนิธิ 
และอันโตวุตถะนั้น    ก็เพียงแตชื่อเทาน้ัน. 
           ภิกษุเอาเนยใสท่ีเก็บไวในอกัปปยกุฏิและผักที่เปนยาวชีวิกทอดเขาดวย 
กันแลวฉัน  ผักนั้นเปนของปราศจากอามิส  ควรฉันไดเจ็ดวัน.    ถาภิกษุฉันปน 
กับอามิส    ผักนั้นเปนอันโตวุตถะดวย  เปนสามปกกะดวย.   ความระคนกันแหง 
กาลิกทุกอยาง   พึงทราบโดยอุบายน้ี.  



พระวนิัยปฎก มหาวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 184 

           ถามวา   ก็กัปปยกฏุิเหลาน้ี    เม่ือไรจะละวัตถุเลา  ?  
           ตอบวา  ควรทราบอุสสาวนันติกากอน   กปัปยกุฏิใดท่ีเขาทําเสียบบน 
เสา   หรือในเชิงฝา   กัปปยกุฏินั้น   จะละวัตถุ    ตอเมื่อเสาและเชิงฝาทั้งปวงถูก 
รื้อเสียแลว.  แตชนทั้งหลายเปลี่ยนเสาหรือเชิงฝาเสีย   เสาหรือเชิงฝาใด   ยังคงอยู 
กัปปยกุฏิยอมต้ังอยูบนเสาหรือเชิงฝาน้ัน   แตยอมละวัตถุ  ตอเม่ือเสาหรือเชิงฝา 
ถูกเปลี่ยนแลวท้ังหมด.   กัปปยกุฏิที่กอดวยอิฐเปนตน    ยอมละวัตถุ   ในเวลาท่ี 
วัตถุตาง ๆ    เปนตนวาอิฐหรือศิลาหรือกอนดิน    ที่วางไวเพ่ือรองฝาบนท่ีซึ่ง 
กอข้ึน  เปนของพินาศไปแลว.  สวนกัปปยกุฏิที่อธิษฐานดวยอิฐเปนตนเหลาใด 
เมื่ออิฐเปนตน เหลาน้ัน     แมถกูรื้อเสียแลว     แตอิฐเปนตนอ่ืนจากอิฐเดิมน้ัน 
ยังคงที่อยู   กัปปยกุฏ ิ  ยงัไมละวัตถุกอน.  กัปปยกฏุิชื่อโคนิสาทิกา  ยอมละวัตถุ 
ตอเมื่อเขาทําการลอมดวยกําแพงเปนตน  ภิกษุควรไดกัปปยกุฏใินอารามน้ันอีก. 
แตถา   เครื่องลอมมีกําแพงเปนตนเปนของพังไปท่ีนั้น ๆ   แมอีก   โคทั้งหลาย 
ยอมเขาไปทางที่พังน้ัน  ๆ   กฏุินั้น   ยอมกลับเปนกัปปยกุฏิอีก.   สวนกัปปยกุฏ ิ
๒ ชนิดนอกนี้     จะละวัตถุ    ตอเมื่อเครื่องมุงท้ังปวงผุพังหมดไปเหลือแตเพียง 
กลอน.     ถาบนกลอนท้ังหลาย     ยังมีเครื่องมุงเปนผืนติดกันเปนแถบ      แม 
หยอมเดียว   ยังรักษาอยู. 
           ถามวา  ก็ในวัดใด   ไมมีกัปปยภูมิทั้ง  ๔  เหลาน้ี    ในวัดนั้นจะพึงทํา 
อยางไร  ? 
           ตอบวา   ภิกษุพึงใหแกอนุปสัมบัน   ทําใหเปนของเธอแลวฉัน. 
           ในขอน้ัน  มีเรื่องสาธก  ดังนี้:- 
           ไดยินวา  พระกรวิกติสสเถระผูหัวหนาแหงพระวินัยธร   ไดไปสูสํานัก 
ของพระมหาสิวัตเถระ.   ทานเห็นหมอเนยใสดวยแสงประทีปจึงถามวา  นั่นอะไร 
ขอรับ ?  
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           พระเถระตอบวา   ผูมีอายุ    หมอเนยใส   เรานํามาจากบานเพ่ือตองการ  
ฉันเนยใส   ในวันที่มีอาหารนอย.  
           ลําดับนั่น     พระติสสเถระจึงบอกกับทานวา   ไมควร   ขอรับ. 
           ในวันรุงข้ึน     พระเถระจึงใหเก็บไวที่หนามุข.       รุงข้ึนอีกวันหน่ึง 
พระติสสเถระมาเห็นหมอเนยใสน้ัน  จึงถามอยางนั้นแล  แลวบอกวาการเก็บไว 
ในที่ซึ่งควรเปนอาบัติเพราะสหไสย  ไมสมควร  ขอรับ 
           รุงข้ึน  พระเถระใหยกออกไปเกิบไวของนอก.  พวกโจรลักหมอเนยใส 
นั้นไป.  ทานจึงพูดกะพระติสสเถระผูมาในวันรุงข้ึนวา  ผูมีอายุ  เมื่อทานบอก 
วา  ไมควร  หมอนั้นเก็บไวขางนอก  ถูกพวกโจรลักไปแลว. 
           ลําดับนั้น  พระติสสเถระ  จึงแนะทานวา  หมอเนยใสน้ันพึงเปนของ 
อันทานควรใหแกอนุปสัมบันมิใชหรอื  ขอรับ ?  เพราะวาครั้นใหแกอนุปสัมบัน 
แลว  จะทําใหเปนของฉัน  ก็ยอมควร. 
 
                             วาดวยปญจโครสและเสบียงทาง 
           เรื่องเมณฑกเศรษฐี  ชัดเจนแลว. 
           ก็แตวา  ในเรื่องเมณฑกเศรษฐีนี้  คําวา  อนชุานามิ  ภิกขฺเว  ปฺจ 
โครเส  มีความวา  ภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหภิกษุฉันโครส  ๕  เหลาน้ี 
ดวยการบริโภคแผนกหน่ึงบาง. 
           วินิจฉัยในคําวา  ปาเถยฺย  ปริเยสิตุ  นี้  พ่ึงทราบดังตอไปนี้:- 
           ถาชนบางพวกทราบแลวถวายเองทีเดียว   อยางนั้นนั่น  เปนการดี   ถา 
เขาไมถวาย    พึงแสวงหาจากสํานักญาติและคนปวารณาหรือดวยภิกขาจารวัตร, 
เมื่อไมไดดวยอาการอยางน้ัน      พึงขอจากสํานักแหงคนท่ีไมใชผูปวารณาก็ได.  
ในทางที่จะตองไปเพียงวันเดียว    พึงแสวงหาเสบียงเพ่ือประโยชนแกอาหาร  
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วันเดียว.   ในทางไกล    ตนจะขามกันดารไปไดดวยเสบียงเทาใด    พึงแสวงหา  
เทาน้ัน. 
 
                                     วาดวยนํ้าอัฏฐบาน 
           สองบทวา  กาเชหิ   คาหาเปตฺวา  มีความวา  ใชคนใหขนหมอน้ํา 
ผลพุทรา  ซึง่ปรุงดีแลว   พันหมอ  ดวยหาบหารอย. 
           คําวา  เอตสฺมึ   นิทาเน  เอตสฺมึ  ปกรเณ   ธมมฺึ   กถ   กตฺวา 
มีความวา   พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถา โดยนัยเปนตนวา  ภิกษุทั้งหลาย 
ดีละ    เมื่อเธอไมดื่มน้ําปานะ    ชื่อวาไมยังวาทะใหเกิดข้ึนวา    พวกสาวกของ 
พระสมณโคดม  เปนผูมักมากดวยปจจัย,    และชือ่วา   ไดทําความเคารพในเรา, 
และชื่อวา    ทานท้ังหลายไดยังคาวาม เคารพอันดีใหเกิดแกเรา    เราเลื่อมใสเปน 
อยางดี   ดวยเหตุนี้   ของทานท้ังหลาย    ดวยประการอยางนี้    แลวตรัสคําเปน 
ตนวา   ภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาต   น้ําปานะ ๘ อยาง. 
           บรรดาน้ําปานะ  ๘  อยางนั้น  อัมพปานะนั้น   ไดแกน้ําปานะท่ีทําดวย 
น้ําผลมะมวงดิบหรือสุก.    ในมะมวงดิบและมะมวงสุก  ๒  อยางน้ัน    เมื่อจะทํา 
ดวยมะมวงดิบ   พึงทุบมะมวงออนแชน้ํา   ผ่ึงแดดใหสุกดวยแสงอาทิตย    แลว 
กรอง  ปรุงดวยนํ้าผ้ึง  นํ้าตาลกรวดและการบูรเปนตน    ที่รับประเคนในวันนั้น. 
อัมพปานะท่ีภิกษุทําอยางน้ี  ยอมควรในปุเรภัตเทานั้น.  สวนอัมพปานะท่ีพวก 
อนุปสัมบันทํา   ซึ่งภิกษุไดมารับประเคนในปุเรภัต    ยอมควร   แมดวยบรโิภค 
เจืออามิสในปุเรภัต,       ที่รับประเคนในปจฉาภัต      ยอมควร     โดยบริโภค 
ปราศจากอามิส   จนถึงเวลาอรุณข้ึน.  ในน้ําปานะทุกชนิดก็นัยนี้. 
           อน่ึง  ในน้ําปานะเหลาน้ัน  ชมัพุปานะ  นั้น  ไดแก  น้ําปานะท่ีทํา 
ดวยผลหวา.  



พระวนิัยปฎก มหาวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 187 

           โจจปานะ   นั้น   ไดแก   นาปานะท่ีทําดวยผลกลัวมีเมลด็.  
           โมจปานะ   นั้น    ไดแก   นาปานะท่ีทําดวยผลกลัวไมมีเมล็ด. 
           มธุกปานะ  นั้น   ไดแก   น้ําปานะท่ีทําดวยรสชาติแหงผลมะซาง. 
และ  มธุกปานะ นั้น   เจือนําจึงควร  ลวน ๆ ไมสมควร 
           มุททิกปาระ  นั้น ไดแก  น้ําปานะที่เขาค้ันผลจันทนในน้ําทําเหมือน 
อัมพปานะ. 
           สาลุกปานะ   นั้น ไดแก     น้ําปานะท่ีเขาค้ันเงาอุบลแดงและอุบล 
เขียวเปนตนทํา. 
           ผารุสกปานะ   นั้น   ไดแก   น้ําปานะท่ีทําดวยผลมะปราง    อยาง 
อัมพปานะ.   อัฏฐบานเหลาน้ี     เย็นก็ดี     สุกดวยแสงอาทิตยก็ดี     ยอมควร. 
สุกดายไฟไมควร. 
 
                                       วาดวยรส   ๔   อยาง 
           ธัญญผลรส    นั้น    ไดแก   รสแหงขาว ๗ ชนิด ๑ 

           ฑากรส  นั้น   ไดแก   รสแหงผักที่สุก.     จรงิอยู     รสแหงผักที่เปน 
ยาวกาลิก   ยอมควรในปุเรภัตเทาน้ัน.    รสแหงผักที่เปนยาวชีวิกที่สุกพรอมกับ 
เนยใสเปนตน  ที่รับประเคนเก็บไว   ควรฉันไดเจ็ดวัน.    แตถารสแหงผักนั้น 
สุกดวยนํ้าลวน  ควรฉันไดจนตลอดชีวิต.   ภิกษุจะตมผักที่เปนยาวชีวิกนั้นใหสุก 
พรอมกับนมสดเปนตนเองไมควร.   แมที่ชนเหลาอ่ืนใหสุกแลว   ยอมนับวารส 
ผักเหมือนกัน.   สวนในกุรุนที   แกวา   รสแมแหงผักซึ่งเปนยาวกาลิก     ทีค้ั่น 
ในน้ําเย็นทําก็ดี   สุกดวยแสงอาทิตยก็ดี   ยอมควร. 
 
๑.๑.  สาลิ  (ศาลิ)  ขาสาลี  Rice   ๒. วีหิ  (วรีฺหิ)  ขาวเปลือก  Rice.  Pabby  ๓.  กุทรูส 

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



ขาวยวะ Corn  barleys.   ๗.   กงฺคุ  (กงฺคุ)  ขาวฟาง   Panic  seed.  
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           วินิจฉัยในขอวา   เปตฺวา  มธกุปุปฺผรส  นี้   พึงทราบดังนี้:-  
           รสดอกมะซางจะสุกดวยไฟ    หรือสุกดวยแสงอาทิตยก็ตามยอมไมควร 
ในปจฉาภัต    ชนทั้งหลายถือเอารสดอกไมอันใดซึ่งสุกแลว    ทําใหเปนน้ําเมา 
รสแหงดอกไมนั้น   ยอมไมควรแตตน   แมในปุเรภัต.    สวนดอกมะซาง   จะ 
สดหรือแหง   หรือค่ัวแลว    หรือคลุกนํ้าออยแลวก็ตามที     เขายังไมทําใหเปน 
น้ําเมา   จําเดิมแตดอกชนิดใด   ดอกชนิดนั้นทั้งหมด   ยอมควรในปุเรภัต   รส 
ออยท่ีไมมีกาก   ควรในปจฉาภัต.   รส  ๔  อยางเหลาน้ัน   อันพระผูมีพระภาคเจา 
เมื่อทรงอนุญาตน้ําปานะ   ไดทรงอนุญาตไวดวยประการฉะนั้นแล. 
 
                                      วาดวยผักและแปง 
           เรื่องแหงมัลละชื่อโรชะ   ชัดเจนแลวท้ังน้ัน. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน สองบทวา  สพฺพฺจ  ฑาก  ไดแก   ผักชนิดใด 
ชนิดหน่ึง   ซึ่งทอดดวยเนยใสเปนตนก็ดี   ไมไดทอดก็ดี. 
           บทวา   ปฏขาทนยี   ไดแก   ของควรเค้ียวที่แลวดวยแปง.  ไดยิน 
วา   เจาโรชะใหตกแตงของท้ังสองอยางนี้   สิ้นทรพัยไปแสนหน่ึง. 
           สองบทวา  สงฺคร  อกสุ  มีความวา  ไดทําขอบังคับ. 
           หลายบทวา  อุฬาร  โข  เต  อทิ   มีความวา    การตอนรับพระผูมี 
พระภาคเจาของทานน้ี    เปนกิจดีแล. 
           หลายบทวา  นาห  ภนฺเต  อานนฺท    พหุกโต    มีความวาเจาโรชะ 
นั้น   แสดงวา   เราจะไดมาท่ีนี่ดวยความเลื่อมใสและความนับถือมาก    ซึ่งเปน 
ไปในพระพุทธเจาเปนตน หามิได. 
 
                          เรื่องภิกษุเคยเปนชางโกนผม 
           บทวา  มฺชุกา  ไดแก   เปนผูมีถอยคําไพเราะ.  
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           บทวา   ปฏภาเฌยฺยกา   มีความวา   เปนผูถึงพรอมดวยไหวพริบใน  
ศิลปะของตน. 
           บทวา  ทกขฺา   เปนผูฉลาดหรือเปนผูไมเกียจคราน. 
           บทวา  ปริโยทาตสิปฺปา  ไดแก   ผูมีศิลปะหาโทษมิได. 
           บทวา   นาฬิยาวาปเกน   ไดแก   ทะนานและถึง.    มีคําอธิบายวา 
ชนทั้งหลายยอมกรอก  คือ  ยอมใสขาวสารท่ีไดแลว  ๆ  ในภาชนะใด    ภาชนะ 
นั้น   ชื่อ   อาวาปกะ   แปลวา   ถุง. 
           วินิจฉัยในคําวา   น  ภิกขฺเว  นหาปตปุพฺเพน    ขุรภณฺฑ   นี้พึง 
ทราบดังนี้:- 
           ภิกษุผูเคยเปนชางโกนผม  ไมควรเก็บรักษามีดโกนไวเลย   แตจะปลง 
ผมดวยมีดโกนเปนของผูอ่ืน  ควรอยู.    ถาจะถือเอาคาจางปลงไมควร.   ภิกษุใด 
ไมเคยเปนชางโกนผม   แมภิกษุนั้นจะรักษามีดโกนไว    ยอมควร;   ถึงแมจะถือ 
เอามีดโกนเลมนั้นหรือเลมอ่ืนปลงผม   ก็ควร. 
           สองบทวา   ภาค  ทตฺวา  มีความวา   พึงใหสวนท่ี   ๑๐.    ไดยินวา 
การใหสวนท่ี ๑๐    นี้  เปนธรรมเนียมเกา   ในชมพูทวีป   เพราะเหตุ นั้น  พึง 
แบงเปน ๑๐  สวนแลว   ใหแกพวกเจาของท่ีดินสวนหนึ่ง. 
                                            มหาปเทส   ๔ 
           เพ่ือประโยชนที่ภิกษุทั้งหลายจะไดถือไวเปนแบบ  พระผูมีพระภาคเจา 
จึงตรัสมหาปเทส   (คือ หลักสําหรับอางใหญ)  ๔  ขอเหลาน้ัน   วา  ย   ภกิขฺเว 
มยา  อิท  น  กปฺปติ   เปนตน. 
           พระธรรมสังคาหกเถระทั้งหลาย      เมื่อถือเอาสูตรสอบสวนดูในมหา- 
ปเทสน้ัน  ไดเห็นความขอน้ีวา. 
           ดวยพระบาลีวา  เปตฺวา   ธฺผลรส   นี้  ธัญญชาติ    ๗  ชนิด 
เปนอันหามแลววา   ไมควรในปจฉาภัต.    มหาผล  ๙  อยาง   คือ  ผลตาล   ผล  
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มะพราว   ผลขนุน   ผลสาเก    น้ําเตา    ฟกเขียว    แตงไท   แตงโม   ฟกทอง  
เปนอันทรงหาม    และอปรัณณชาติทุกชนิด    มีคติอยางธัญญชาติเหมือนกัน. 
มหาผลและอปรัณณชาตินั้น  ไมไดทรงหามไวก็จริง  ถึงกระนั้น   ยอมเขากับ 
สิ่งท่ีเปนอกัปปยะ;   เพราะเหตุนั้น   จึงไมควรในปจฉาภัต. 
           น้ําปานะ ๘  อยาง   ทรงอนุญาตไว   น้ําปานะแหงผลไมเล็กมี   หวาย 
มะชาม  มะง่ัว  มะขวิด  สะครอ   และเล็บเหยี่ยว   เปนตน    มีคติอยางอฏัฐบาน 
แท  น้ําปานะแหงผลไมเหลาน้ัน    ไมไดทรงอนุญาตไวก็จริง.  ถึงกระน้ัน   ยอม 
เขากับสิ่งท่ีเปนกัปปยะ;   เพราะฉะนั้น   จึงควร. 
           ในกุรนุทีแกวา   จริงอยู     เวนรสแหงเมล็ดขาวกับทั้งส่ิงที่อนุโลมเสีย 
แลว   ข้ึนชื่อวานํ้าผลไมอ่ืน  ที่ไมควร    ยอมไมมี    น้ําผลไมทุกชนิดเปนยาม 
กาลิกแท. 
           จีวรพระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตไว  ๖  ชนิด.    จีวรอ่ืนอีก ๖ ชนิดที่  
อนุโลมจีวรเหลาน้ัน  คือ  ผาทุกุละ   ผาแควนปตตุนนะ   ผาเมืองจีน   ผาเมือง 
แขก   ผาสําเร็จดวยฤทธิ์  ผาเทวดาให  พระธรรมสงัคาหกเถระทั้งหลายอนุญาต 
แลว. 
           บรรดาผาเหลาน้ัน  ผาปตตุนนะน้ัน  ไดแก   ผาท่ีเกิดดวยไหมใน 
ปตตุนประเทศ.  ผา ๒ ชนิด  เรียกตามชื่อของประเทศน่ันเอง.    ผา ๓ ชนดิ 
นั้น  อนุโลมผาไหม  ผาทุกุละ  อนโุลมผาปาน  นอกจากน้ี  ๒ ชนิด  อนุโลม 
ผาฝายหรือผาทุกอยาง. 
           บาตรพระผูมีพระภาคเจาทรงหาม  ๑๑  อยาง    อนุญาต  ๒  อยาง   คือ 
บาตรเหล็ก บาตรดิน.   ภาชนะ  ๓  อยาง  คือ  ภาชนะเหล็ก  ภาชนะดิน  ภาชนะ 
ทองแดง   อนุโลมแกบาตรน้ันแล.  
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           กระติกนํ้า   พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตไว   ๓  อยาง  คือ  กระติก    
โลหะ   กระติกไม    กระติกผลไม.   ภาชนะน้ํา ๓ อยาง    คือ  คนโทน้ํา  ขันทอง 
หาว   หมอตักน้ํา   อนุโลมกระติกน้ํา  ๓  อยางนั้นแล.   แตในกรุุนทีแกวา  สังข 
สําหรับใสน้ําฉัน   และขันน้ํา    อนุโลมแกกระติกเหลาน้ัน. 
           ประคดเอวทรงอนุญาตไว  ๒  ชนิด  คือ  ประคดทอเปนแผน   ประคด 
ไสสุกร   ประคดเอวท่ีทําดวยผืนผา   และดวยเชือกอนุโลมประคด   ๒  ชนิดนั้น 
           รมทรงอนุญาตไว  ๓  ชนิด   คือ  รมขาว   รมรําแพน    รมใบไม,    รม 
ใบไมใบเดียว     อนุโลมตามรม  ๓  ชนิดนั้นเอง;    แมของอ่ืน ๆ ที่เขากับสิ่งท่ี  
ควรและไมควร      ผูปฏิบติัพึงพิจารณาดูบาลีและอรรถกถาแลวทราบตามนัยนี้  
เถิด. 
 
                                   วาดวยกาลิกระคนกัน 
           คําวา  ตทหุปฏิคฺคหิต   ถาเล  กปฺปติ  เปนตน  พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสหมายเอารสท่ีเจือกันทุกอยาง.      ก็ถานํ้าปานะเปนของที่รับประเคนปนกับ 
มะพราวทั้งผล    ยังไมไดปอกเปลือก    เอามะพราวออกเสียแลว    น้ําปานะน้ัน 
ควรแมในเวลาวิกาล. 
           พวกทายกถวายขาวปายาสเย็น   วางกอนสัปปไวขางบน    เนยใสใครไม 
ปนกับขาวปายาส   จะเอาเนยใสน้ันออกไวฉัน  ๗  วันก็ควร. 
           แมในสัตตาหกาลิกที่เหลือ    มนี้ําผ้ึงและนํ้าตาลที่เปนแทงเปนตน ก็นัย 
นี้แล. 
           พวกทายกถวายบิณฑบาต   ประดับดวยกระวานและลูกจันทนเปนตน 
บาง  กระวานและลูกาจันทนเปนตนน้ัน  พึงยกออกลางไวฉันไดตลอดชีวิต  ใน 
ขิงท่ีเขาใสในยาคูถวายเปนตนก็ดี.    ในชะเอมท่ีเขาใสแมในนํ้าเปนอาทิ แลว 
ถวายเปนตน ก็ดี   มีนัยเหมือนกันแล.  
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           กาลิกใด ๆ  เปนของมีรสระคนปนกันไมไดอยางนั้น   กาลิกนั้น ๆ แม  
รับประเคนรวมกัน;   ลางหรือปอกเสียจนบริสุทธิ์แลวฉัน    ดวยอํานาจแหงกาล 
ของกาลิกนั้น  ๆ   ยอมควร.    แตถากาลิกใดเปนของมีรสแทรกกันได   ปนกัน 
ได  กาลิกนัน้  ยอมไมควร. 
           จริงอยู     ยาวกาลิกยอมชักกาลิกทั้ง  ๓   มยีามกาลิกเปนตน      ซึ่งมีรส 
เจือกับตน   เขาสูสภาพของตน    ถึงยามกาลิก    กช็ักกาลิก     แม  ๒  มีสัตตาห 
กาลิกเปนตน   เขาสูสภาพของตน    สตัตาหกาลิกเลา    ยอมชกัยาวชีวิกที่ระคน 
เขากับตน   เขาสูสภาพของตนเหมือนกัน   เพราะฉะนั้น    พึงทราบสันนิษฐาน 
วา  ยาวชีวิกที่รับประเคนในวันนั้นก็ดี   รับประเคนในวันกอน ๆ ก็ดี   ปนกบั 
สัตตาหกาลิกนั้น  ซึ่งรับประเคนในวันนั้น   ควรเพียง  ๗  วัน    ปนกับสัตตาห 
กาลิกที่รับประเคนไว  ๒  วัน    ควรเพียง  ๖  วัน    ปนกับสัตตาหกาลิกที่รับประ- 
เคนไว  ๓  วัน   ควรเพียง  ๕  วัน  ปนกับสัตตาหกาลิกที่รับประเคนไว  ๗  วัน 
ควรในวันนั้นเทาน้ัน      ก็เพราะเหตุนั้นแล      พระผูมีพระภาคเจาจึงไมตรัสวา 
ภิกษุทั้งหลาย  ยาวชีวิกทีร่ับประเคนในวันนั้น ปนกับสัตตาหกาลิก  ควร ๗ วัน 
ตรัสวา   ยาวชีวิกที่รับประเคนแลว    คือปนกับสัตตาหกาลิก  ควร ๗ วัน  ก ็
เมื่อกาลิก  ๓  นี้กาวลวงกาล  ยาม  และ  ๗  วัน   พึงทราบอาบัติดวยอํานาจวิกาล 
โภชนสิกขาบท  สันนิธิสกิขาบท  และเภสัชชสิกขาบท. 
           ก็แล   ในกาลิก  ๔  นี้    กาลิก  ๒  คือ    ยาวกาลิก  ๑  ยามกาลิก  ๑ นี ้ 
เทาน้ัน   เปนอันโตวุตถะดวย   เปนสนันิธิการกะดวย:   แคสัตตาหกาลิกและยาว 
ชีวิก   แมจะเก็บไวในอกัปบียกุฏิ   ก็ควร.   ทั้งไมใหเกิดสันนิธิดวย    ดังน้ีแล. 
คําท่ีเหลือในท่ีทั้งปวง  ต้ืนทั้งนั้น  ฉะนี้แล. 
 
                                   อรรถกถาเภสัชชขันธกะ  จบ  
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                                               กฐินขันธกะ   
                           ภิกษุปาไฐยรัฐเดินทางเขาเฝา 
           [๙๕]  สมัยนั้น  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู   ณ พระเขตวันอาราม 
ของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี   ครั้งน้ัน    ภิกษุปาไฐยรัฐจํานวน 
๓๐  รูป  ลวนถืออารัญญกิธุดงค  บิณปาติกธุดงค   และเตจีวริกธุดงค   เดิน 
ทางไปพระนครสาวัตถุเพ่ือเฝาพระผูมีพระภาคเจา    เมื่อจวนถึงวันเขาพูดพรรษา 
ไมสามารถจะเดินทางใหทันวันเขาพรรษาในพระนครสาวัตถี    จึงจําพรรษา  ณ 
เมืองสาเกต   ในระหวางทาง   ภิกษุเหลาน้ันจําพรรษามีใจรัญจวนวา   พระผูมี- 
พระภาคเจาประทับอยูใกล ๆ เรา    ระยะทางหางเพียง  ๖ โยชน    แตพวกเราก็ 
ไมไดเฝาพระองค     ครัน้ลวงไตรมาส      ภิกษุเหลาน้ันออกพรรษาทําปวารณา 
เสร็จแลว   เม่ือฝนยังตกชุก   พ้ืนภูมภิาคเต็มไปดวยนํ้า    เปนหลมเลน    มจีีวร 
ชุมชื้นดวยนํ้า   ลําบากกาย   เดินทางไปถึงพระนครสาวัตถี  พระเชตวัน  อาราม 
ของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา   ถวายบังคมแลวน่ัง   ณ ที่ 
ควรสวนขางหนึ่ง. 
           การท่ีพระผูมีพระภาคเจาท้ังหลาย     ทรงปราศัยกับพระอาคันทุกะท้ัง 
หลายนั่นเปนพุทธประเพณี. 
 
                                        พุทธประเพณี  
           ครั้งน้ัน    พระผูมพีระภาคเจาตรัสถามภิกษุเหลาน้ันวา    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   พวกเธอยังพอทนไดหรือ   พอยังอัตภาพใหเปนไปไดหรือ  พวกเธอ 
เปนผูพรอมเพรียงกัน    รวมใจกัน   ไมวิวาทกัน   จําพรรษาเปนผาสุก   และไม 
ลําบากดวยบิณฑบาตหรือ ?  



พระวนิัยปฎก มหาวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 194 

           ภิกษุเหลาน้ันกราบทูลวา    พวกขาพระพุทธเจายังพอทนได    พวกยัง 
อัตภาพใหเปนไปได    พระพุทธเจาขา    อน่ึง   ขาพระพุทธเจาทั้งหลายเปนผู  
พรอมเพรียงกัน   รวมใจกัน  ไมวิวาทกัน  จําพรรษาเปนผาสุก  และไมลําบาก 
ดวยบิณฑบาต   พระพุทธเจาขา    พวกขาพระพุทธเจาในชุมนุมนี้เปนภิกษุ 
ปาไฐยรัฐจํานวน  ๓๐  รปู    เดินทางมาพระนครสาวัตถุ    เพ่ือเฝาพระผูมีพระ- 
ภาคเจา   เมื่อจวนถึงวันเขาพรรษา   ไมสามารถจะเดินทางใหทันวันเขาพรรษา 
ในพระนครสาวัตถุ    จึงจําพรรษา   ณ  เมืองสาเกต    ในระหวางทาง    พวกขา 
พระพุทธเจานั้นจําพรรษามีใจรัญจวนวา   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูใกล ๆ 
เรา     ระยะทางหางเพียง  ๖ โยชน     แตพวกเราก็ไมไดเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ครั้นลวงไตรมาส    พวกขาพระพุทธเจาออกพรรษาทําปวารณาเสร็จแลว     เมื่อ 
ฝนยังตกชุก   พ้ืนภูมิภาคเต็มไปดวยนํ้า    เปนหลมเลน    มีจีวรชุมชื้นดวยนํ้า 
ลําบากกาย   เดินทางมา   พระพุทธเจาขา. 
 
                          พระพุทธานุญาตใตกรานกฐิน 
           [๙๖]  ลําดับนั้น   พระผูมีพระภาคเจา   ทรงทําธรรมีกถา   ในเพราะ 
เหตุเปนเคามลน้ัน    ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น    แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหภิกษุทั้งหลาย  ผูจําพรรษาแลวไดกรานกฐิน 
พวกเธอผูไดกรานกฐินแลว  จักไดอานิสงส  ๕  ประการ  คือ:-  
           ๑.  เที่ยวไปไหนไมตองบอกลา.                          
           ๒.  ไมตองถือไตรจีวรไปครบสํารับ. 
           ๓.   ฉันคณะโภชนได. 
           ๔.  ทรงอดิเรกจีวรไวไดตามปรารถนา. 
           ๕.  จีวรอันเกิดข้ึน  ณ ที่นั้นจักไดแกพวกเธอ.  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อานิสงส  ๕  ประการน้ี     จักไดแกเธอทั้งหลาย   
ผูไดกรานกฐินแลว. 
 
                                            วิธีกรานกฐิน 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็แล  สงฆพึงกรานกฐินอยางนี้   คือ  ภิกษุผูฉลาด 
ผูสามารถ   พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา   วาดังน้ี:- 
 
                                 กรรมวาจาใหผากฐิน  
           ทานเจาขา    ขอสงฆจงฟงขาเจา   ผากฐินผืนนั้นเกิดแลวแก 
สงฆ  ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว  สงฆพึงใหผากฐินผืนนี้ 
แกภิกษุมชีื่อนี้  เพ่ือกรานกฐิน  นี้เปนญัตติ. 
           ทานเจาขา   ขอสงจงพึงขาพเจา   ผากฐินผืนนี้เกิดแลวแก 
สงฆ  สงฆใหผากฐินผืนนี้แกภิกษุมชีือ่นี้   เพ่ือกรานกฐิน   การให 
ผากฐินผืนนี้แกภิกษุมชีื่อนี้  เพ่ือกรานกฐิน  ชอบแกทานผูใด  ทาน 
ผูนั้นพึงเปนนิ่ง  ไมชอบแกทานผูใด  ทานผูนั้นพึงพูด. 
           ผากฐินผืนนี้    สงฆใหแลวแกภิกษุมีชื่อนี ้   เพ่ือกรานกฐิน 
ชอบแกสงฆ  เหตุนั่นจึงน่ิง   ขาพเจาทรงความนี้ไว  ดวยอยางน้ี. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อยางนี้แล   กฐินเปนอันกราน   อยางนี้ไมเปน 
อันกราน. 
 
                                   กฐนิไมเปนอันกราน 
           [๙๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อยางไรเลา  กฐินไมเปนอันกราน  คือ:- 
              ๑.  กฐินไมเปนอันกราน   ดวยอาการเพียงขีดรอย. 
              ๒. กฐินไมเปนอันกราน   ดวยอาการเพียงซักผา.  
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           ๓.  กฐินไมเปนอันกราน   ดวยอาการเพียงกะผา.  
           ๔.  กฐินไมเปนอันกราน   ดวยอาการเพียงตัดผา. 
           ๕.  กฐินไมเปนอันกราน   ดวยอาการเพียงเนาผา. 
           ๖.  กฐินไมเปนอันกราน   ดวยอาการเพียงเย็บตน. 
           ๗.  กฐินไมเปนอันกราน   ดวยอาการเพียงทําลูกดุม. 
           ๘.  กฐินไมเปนอันกราน   ดวยอาการเพียงทํารังคุม. 
           ๙.  กฐินไมเปนอันกราน  ดวยอาการเพียงประกอบผาอนุวาต. 
         ๑๐.  กฐินไมเปนอันกราน  ดวยอาการเพียงประกอบผาอนุวาตดาน 
หนา. 
         ๑๑.  กฐินไมเปนอันกราน   ดวยอาการเพียงดามผา. 
         ๑๒.  กฐินไมเปนอันกราน   ดวยอาการเพียงยอมเปนสีหมนเทาน้ัน. 
         ๑๓.  กฐินไมเปนอันกราน  ดวยผาท่ีทานิมิตไดมา. 
         ๑๔.  กฐินไมเปนอันกราน   ดวยผาท่ีพูดเลียบเคียงไดมา. 
         ๑๕.  กฐินไมเปนอันกราน   ดวยผาท่ียืมเขามา. 
         ๑๖.  กฐินไมเปนอันกราน  ดวยผาท่ีเก็บไวคางคืน. 
         ๑๗.  กฐินไมเปนอันกราน  ดวยผาท่ีเปนนิสสัคคีย. 
         ๑๘.  กฐินไมเปนอัน กราน  ดวยผาท่ีมิไดทํากัปปะพินทุ. 
         ๑๙.  กฐินไมเปนอันกราน   เวนจากผาสังฆาฏิเสีย. 
         ๒๐.  กฐินไมเปนอันกราน   เวนจากผาอุตราสงคเสีย. 
         ๒๑.  กรินไมเปนอันกราน   เวนจากผาอันตรวาสกเสีย. 
         ๒๒.  กฐินไมเปนอันกราน  เวนจากจีวรมีขันธ  ๕ หรือเกิน ๕ ซึ่ง 
ตัดดีแลว   ทาํใหมีมณฑลเสร็จในวันนั้น .  
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           ๒๓.   กฐินไมเปนอันกราน   เวนจากการกรานแหงบุคคล.  
           ๒๘.   กฐินไมเปนอันกรานโดยชอบ   ถาภิกษุผูอยูนอกสีมาอนุโมทนา 
กฐินนั้น    แมอยางนี้    กฐินก็ชื่อวาไมเปนอันกราน. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อยางนี้แล   กฐินไมเปนอันกราน. 
 
                           กฐินเปนอันกราน 
           [๙๘]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อยางไรเลา   กฐินเปนอันกราน   คือ:- 
              ๑.   กฐินเปนอันกราน   ดวยผาใหม. 
              ๒.   กฐินเปนอันกราน  ดวยผาเทียมใหม. 
              ๓.   กฐินเปนอันกราน   ดวยผาเกา. 
              ๔.   กฐินเปนอันกราน   ดวยผาบังสุกุส.  
              ๕.   กฐินเปนอันกราน  ดวยผาท่ีตกตามราน. 
              ๖.   กฐินเปนอันกราน   ดวยผาท่ีไมไดทํานิมิตไดมา. 
              ๗.   กฐินเปนอันกราน   ดวยผาท่ีไมไดพูดเลียบเคียงไดมา. 
              ๘.   กฐินเปนอันกราน   ดวยผาท่ีไมไดยืมเขามา. 
              ๙.   กฐินเปนอันกราน   ดวยผาท่ีไมไดเก็บไวคางคืน. 
             ๑๐.  กฐินเปนอันกราน  ดวยผาท่ีไมไดเปนนิสสัคคีย. 
             ๑๑.  กฐินเปนอันกราน  ดวยผาท่ีทํากัปปะพินทุแลว. 
             ๑๒.  กฐินเปนอันกราน  ดวยผาสังฆาฏิ. 
             ๑๓.  กฐินเปนอันกราน  ดวยผาอุตราสงค. 
             ๑๔.  กฐินเปนอันกราน  ดวยผาอันตรวาสก. 
             ๑๕.  กฐินเปนอันกราน   ดวยจีวรมีขันธ  ๕ หรือเกิน  ๕  ซึ่งตัดดีแลว 
ทําใหมีมณฑลเสร็จในวัน.  
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           ๑๖.  กฐินเปนอันกราน   เพราะการแหงบุคคล.  
           ๑๗.  กฐินเปนอันกรานโดยชอบ     ถาภิกษุอยูในสีมาอนุโมทนากฐิน 
นั้น  แมอยางนี้   กฐินก็ชื่อวาเปนอันกราน. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อยางนี้แล  กฐินเปนอันกราน. 
           [๙๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อยางไรเลา   กฐินเปนอันเดาะ ? 
 
                                               มาติกา ๘ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  มาติกาเพ่ือเดาะกฐิน ๘ ขอน้ี  คือ 
           ๑.  กําหนดดวยหลีกไป.            ๒.  กําหนดดวยจีวรทําเสร็จ. 
           ๓.  กาํหนดดวยตกลงใจ.           ๔.   กําหนดดวยผาเสียหาย. 
           ๕. กําหนดดวยไดยินขาว.         ๖.   กําหนดดวยส้ินหวัง.  
           ๗.  กาํหนดดวยลวงเขต.            ๘.   กําหนดดวยเคาะพรอมกัน. 
 
                                    อาทายสัตตกะท่ี  ๑ 
           [๑๐๐]   ๑. ภิกษุไดกรานกฐินแลว      ถือจีวรที่ทําเสร็จแลวหลีกไป 
ดวยคิดวาจักไมกลับมา  การเดาะกฐินของภิกษุนั้น  กําหนดดวยหลีกไป  
           ๒. ภิกษุไดกรานกฐินแลว    ถือจีวรหลีกไป  เธออยูนอกสีมา   เกิด 
ความคิดอยางนี้วา    จักใหทําจีวรผืนน้ี   ณ ภายนอกสีมาน้ีแหละ   จักไมกลับมา 
ละ   เธอใหทําจีวรผืนนั้นเสร็จ   การเดาะกฐินของภิกษุนั้น   กาํหนดดวยทําจีวร  
เสร็จ. 
           ๓.  ภิกษุไดกรานกฐินแลว    ถือจีวรหลีกไป   เธออยูนอกสีมา    เกิด 
ความคิดอยางนี้วา   จักไมใหทําจีวรผืนนี้    จักไมกลับ    การเดาะกฐินของภิกษุ  
นั้น  กําหนดดวยตกลงใจ.  
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           ๔. ภิกษุไดกรานกฐินแลว    ถือจีวรหลีกไป    เธออยูนอกสีมา   เกิด  
ความคิดอยางนี้วา     จักใหทําจีวรผืนน้ี   ณ ภายนอกสีมาน้ีแหละ    จักไมกลับ 
แลวใหทําจีวรผืนนั้น    จีวรของเธอ   ที่กําลังทําอยูนั้นไดเสียหรือหาย   การเดาะ 
กฐินของภิกษุนั้น  กําหนดดวยผาเสียหาย. 
           ๕.  ภิกษุไดกรานกฐินแลว   ถอืจีวรหลีกไปดวยคิดวาจักกลับมา   เธอ 
อยูนอกสีมา   ใหทําจีวรผืนนั้น    ครั้นทําจีวรเสร็จแลว    ไดยินขาววาในอาวาส 
นั้น   กฐินเดาะเสียแลว   การเคาะกฐินของภิกษุนั้น  กําหนดดวยไดยินขาว. 
           ๖.  ภิกษุไดกรานกฐินแลว     ถือจีวรหลีกไป     ดวยคิดวาจักกลับมา 
เธออยูนอกสีมา   ใหทําจีวรผืนนั้น     ครั้นทําจีวรเสร็จ    คิดวาจักกลับมา   จัก 
กลับมา    แลวลวงคราวกฐินเดาะ  ณ  ภายนอกสีมา  การเดาะกฐินของภิกษุนั้น 
กําหนดดวยลวงเขต. 
           ๗.   ภิกษุไดกรานกฐินแลว  ถือจีวรหลีกไปดวยคิดวาจักกลับมา  เธอ 
อยูนอกสีมา   ทําใหจีวรผืนนั้น    ครั้นทําจีวรเสร็จ   คิดวาจักกลับมา  จักกลบัมา 
แลวกลับมาทันกฐินเดาะ   การเดาะกฐินของภิกษุนั้น   พรอมกับภิกษุทั้งหลาย  
                                              อาทายสัตตกะที่  ๑  จบ 
 
                                  สมาทายสัตตะ   ที่  ๒ 
           [๑๐๑]  ๑.  ภิกษุไดกรานกฐินแลว      นําจีวรที่ทําเสร็จแลว หลีกไป 
ดวยคิดวาจักไมกลับมา   การเดาะกฐินของภิกษุนั้น     กําหนดดวยหลีกไป  
           ๒.  ภิกษุไดกรานกฐินแลว    นําจีวรหลีกไป    เธออยูนอกสีมา    เกิด 
ความคิดอยางนี้วา   จักใหทําจีวรผืนน้ี    ณ ภายนอกสีมาน้ีแหละ  จักไมกลบั  เธอ 
ใหทําจีวรผืนน้ันเสร็จ   การเดาะกฐินของภิกษุนั้น    กําหนดดวยทําจีวรเสร็จ   
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           ๓.   ภิกษุไดกรานกฐินแลว  นาํจีวรหลีกไป  เธออยูนอกสีมา  เกิดความ  
คิดอยางนี้วา    จักไมใหทําจีวรผืนนี้    จักไมกลับ    การเดาะกฐินของภิกษุนั้น 
กําหนดดวยตกลงใจ. 
           ๔.  ภิกษุไดกรานกฐินแลว  นาํจีวรหลีกไป  เธออยูนอกสีมา  เกิดความ 
คิดอยางนี้วา  จักใหทําจีวรผืนนี้   ณ ภายนอกสีมานี้แหละ  จักไมกลับ   เธอให 
ทําจีวรผืนนั้น    จีวรของเธอท่ีทําอยูนั้น  ไดเสียหรอืหาย  การเดาะกฐินของภิกษุ 
นั้นกําหนดดวยผาเสียหาย. 
           ๕.  ภิกษุไดกรายนกฐินแลว   นาํจีวรหลีกไป     ดวยคิดวาจักกลับมา 
เธออยูนอกสีมา   ใหทําจีวรผืนนั้น   ครั้นทําจีวรเสร็จแลว   ไดยนิขาววา   ใน 
อาวาสน้ันกฐินเดาะเสียแลว   การเดาะกฐินของภิกษุนั้น  กําหนดดวยไดยินขาว. 
           ๖.   ภิกษุไดกรานกฐินแลว  นาํจีวรหลีกไป  ดวยคิดวาจักกลับมา  เธอ 
อยูนอกสีมา  ใหทําจีวรผืนนั้น   ครั้นทําจีวรเสร็จแลวคิดวาจักกลับมา    จักกลับ 
มาลวงเขต. 
           ๗. ภิกษุไดกรานกฐินแลว  นาํจีวรหลีกไป  ดวยคิดวาจักกลับมา  เธอ 
อยู   ณ  ภายนอกสีมา  ใหทําจีวรผืนน้ัน   ครั้นทําจีวรเสร็จแลว   คิดวาจักกลับมา 
จักกลับมา  แลวกลับมาทนักฐินเดาะ  การเดาะกฐินของภิกษุนั้น   พรอมกบัภิกษุ 
ทั้งหลาย. 
                                สมาทายสัตตกะ  ที่  ๒  จบ 
 
 
                                   อาทายฉักกะ  ที่  ๓ 
           [๑๐๒]  ๑.  ภิกษุไดกรานกฐินแลว    ถือจีวรที่คางไวหลีกไป   เธออยู 
นอกสีมา  เกิดความคิดอยางนี้วา   เราจักใหทําจีวรผืนนี้   ณ ภายนอกสีมาน้ีแหละ  
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จักไมกลับ   แลวใหทําจีวรผืนนั้นเสร็จ   การเดาะกฐินของภิกษุนั้น  กําหนดดวย  
ทําจีวรเสร็จ. 
           ๒.  ภิกษุไดกรานกฐินแลว   ถอืจีวรที่ทําคางไวหลีกไป  เธออยูนอกสีมา 
เกิดความคิดอยางนี้วา   จักไมใหทําจีวรผืนนี้   จักไมกลับมา   การเดาะกฐินของ 
ภิกษุนั้น    กาํหนดดวยตกลงใจ. 
           ๓.   ภิกษุไดกรานกฐินแลว  ถอืจีวรที่ทําคางไวหลีกไป  เธออยูนอกสีมา 
เกิดความคิดอยางนี้วา   จักใหทําจีวรผืนนี้    ณ ภายนอกสีมาน้ีแหละ   จักไมกลับ 
แลวใหทําจีวรผืนนั้น  จีวรของเธอท่ีทําอยูนั้นไดเสียหาย  การเดาะกฐินของภิกษุ 
นั้น   กําหนดดวยผาเสียหาย. 
           ๔.  ภิกษุไดกรานกฐินแลว  ถอืจีวรที่ทําคางไวหลีกไปดวยคิดวาจักกลับ 
มา  เธออยูนอกสีมา   ใหทําจีวรผืนนั้น   ครั้นทําจีวรเสร็จแลว   ไดทราบขาววา 
ในอาวาสน้ันกฐินเดาะแลว   การเดาะกฐินของภิกษุนั้น   กําหนดดวยไดยินขาว. 
           ๕.   ภิกษุไดกรานกฐินแลว   ถือจีวรที่ทําคางไวหลีกไป   ดวยคิดวาจัก 
กลับมา   เธออยูนอกสีมา    ใหทําจีวรผืนนั้น  ครั้นทําจีวรเสร็จแลวคิดวาจักกลับ 
มา  จักกลับมา  แลวลวงคราวกฐินเดาะ   ณ  ภายนอกสีมา  การเดาะกฐินของภิกษุ 
นั้น  กําหนดดวยลวงเขต. 
           ๖.   ภิกษุไดกรานกฐินแลว   ถอืจีวรที่ทําคางไวหลีกไป   ดวยคิดวาจัก 
กลับมา   เธออยูนอกสีมา   ไหทําจีวรผืนนั้น   ครั้นทําจีวรเสร็จแลว    คิดวาจัก 
กลับมา  จักกลับมา  แลวกลับมาทันกฐินเดาะ  การเดาะกฐินของภิกษุนั้น  พรอม 
กับภิกษุทั้งหลาย. 
 
                                      อาทายฉักกะ ที่  ๓ จบ  
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                                   สมาทายฉักกะ  ที่   ๔ 
           [๑๐๓]  ๑.  ภิกษุไดกรานกฐินแลว   นําจีวรที่ทําคางไวหลีกไป  เธอ  
อยูนอกสีมา   เกิดความคิดอยางนี้วา   เราจักใหทําจีวรผืนนี้   ณ ภายนอกสีมานี้  
แหละจักไมกลับ   เธอใหทําจีวรผืนน้ันเสร็จ  การเดาะกฐินของภิกษุนั้น  กําหนด 
ดวยทําจีวรเสร็จ. 
           ๒.  ภิกษุไดกรานกฐินแลว    นําจีวรที่ทําคางไวหลีกไป    เธออยูนอก 
สีมา   เกิดความคิดอยางนี้วา  จักไมใหทําจีวรผืนนี้   จักไมกลับมา   การเดาะกฐิน 
ของภิกษุนั้น  กําหนดดวยตกลงใจ. 
           ๓.  ภิกษุไดกรานกฐินแลว    นําจีวรที่ทําคางไวหลีกไป    เธออยูนอก 
สีมา   เกิดความคิดอยางนี้วา   จักใหทําจีวรผืนนี้   ณ  ภายนอกสีมานี้แหละ    จัก 
ไมกลับ   แลวใหทําจีวรผืนนั้น   จีวรของเธอท่ีทําอยูนั้น   ไดเสียหรือหาย   การ 
เดาะกฐินของภิกษุนั้น  กําหนดดวยผาเสียหาย. 
           ๔.  ภิกษุไดกรานกฐินแลว  นาํจีวรที่ทําคางไวหลีกไป  ดวยคิดวาจัก 
กลับมา   เธออยูนอกสีมา   ใหทําจีวรผืนนั้น  ครั้นทาํจีวรเสร็จแลว ไดยินขาววา 
ในอาวาสน้ันกฐินเดาะเสียแลว     การเดาะกฐินของภิกษุนั้น     กําหนดดวยได 
ยินขาว. 
           ๕.   ภิกษุไดกรานกฐินแลว   นําจีวรที่ทําคางไวหลีกไป   ดวยคิดวาจัก 
กลับมา   เธออยูนอกสีมา  ใหทําจีวรผืนนั้น  ครั้นทาํจีวรเสร็จแลว  คิดวาจักกลับ 
มาจักกลับมา  แลวลวงคราวกฐินเดาะ   ณ ภายนอกสีมา   การเดาะกฐินของภิกษุ 
นั้นกําหนดดวยลวงเขต. 
           ๖.   ภิกษุไดกรานกฐินแลว   นาํจีวรที่ทําคางไวหลีกไป   ดวยคิดวาจัก 
กลับมา  เธออยูนอกสีมา ใหทําจีวรผืนน้ัน   ครั้นทําจีวรเสร็จแลวคิดวาจักกลับมา  
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จักกลับมา  แลวกลับมาทนักฐินเดาะ   การเดาะกฐินของภิกษุนั้น  พรอมกับภิกษุ  
ทั้งหลาย. 
                                สมาทายฉักกะ  ที่  ๔  จบ 
 
               การเดาะกฐินกําหนดดวยทําจีวรเสร็จเปนตน 
           [๑๐๔]   ภิกษุไดกรานกฐินแลว     ถือจีวรหลีกไป     เธออยูนอกสีมา 
เกิดความคิดอยางนี้วา   จักใหทําจีวรผืนนี้   ณ ภายนอกสีมาน้ีแหละ   จักไมกลับ 
มา  เธอใหทําจีวรผืนนั้นเสร็จ  การเดาะกฐินของภิกษุนั้น     กําหนดดวยทําจีวร 
เสร็จ. 
           ภิกษุไดกรานกฐินแลว   ถือจีวรหลีกไป    เธออยูนอกลีมา    เกิดความ 
คิดอยางนี้วา    จักไมใหทําจีวรผืนนี้    จักไมกลับ    การเดาะกฐินของภิกษุนั้น 
กําหนดดวยตกลงใจ. 
           ภิกษุไดกรานกฐินแลว   ถือจีวรหลีกไป   เธออยูนอกลีมา   เกิดความ 
คิดอยางนี้วา   จักใหทําจีวรผืนนี้      ณ  ภายนอกสีมาน้ีแหละ  จักไมกลับ   แลวไห 
ทําจีวรผืนนั้น  จีวรของเธอทีทําอยูนั้นไดเสียหรือหาย  การเดาะกฐินของภิกษุนั้น 
กําหนดดวยผาเสียหาย. 
           [๑๐๕]   ภิกษุไดกรานกินแลว     ถือจีวรหลกีไป    ดวยท้ังใจวาจักไม 
กลับมา  เธออยูนอกสีมา    เกิดความติดอยางนี้วา    จักไหทําจีวรผืนนี้  ณ ภาย 
นอกสีมาน้ีแหละ  เธอใหทําจีวรผืนนั้นเสร็จ   การเดาะกฐินของภิกษุนั้น    กําหนด 
ดวยทําจีวรเสร็จ. 
           ภิกษุไดกรานกฐินแลว     ถือจีวรหลีกไป     ดวยต้ังใจวาจักไมกลับมา 
เธออยูนอกสีมา   เกิดความติดอยางนี้วา    จักไมใหทําจีวรผ่ืนนี้      การเดาะกฐิน 
ของภิกษุนั้น   กําหนดดวยตกลงใจ.  
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           ภิกษุไดกรานกฐินแลว  ถือจีวรหลีกไป   ดวยต้ังใจวา   จักไมกลับมา  
เธออยูนอกสีมา   เกิดความคิดอยางนี้วา  จักใหจีวรผืนนี้   ณ ภายนอกสีมาน้ีแหละ 
แลวใหทําจีวรผืนนั้น  จีวรของเธอท่ีทําอยูนั้นไดเสียหรือหาย  การเดาะกฐินของ 
ภิกษุนั้น   กําหนดดวยผาเสียหาย. 
           [๑๐๖]  ภิกษุไดกรานกฐินแลว   ถือจีวรหลีกไป   ดวยไมต้ังใจ   คือ 
เธอไมไดคิดวาจักกลับมา   และไมไดคิดวาจักไมกลับมา   เธออยูนอกสีมา  เกิด 
ความคิดอยางนี้วา    จักใหทําจีวรผืนน้ี   ณ  ภายนอกสีมาน แหละ    จักไมกลับ 
เธอใหทําจีวรผืนนั้นเสร็จ  การเดาะกฐินของภิกษุนั้น   กําหนดดวยทําจีวรเสร็จ. 
           ภิกษุไดกรานกฐินแลว    ถือจีวรหลีกไปดวยไมต้ังใจ   คือ   เธอไมได 
คิดวาจักกลับมา   และไมไดคิดวาจักไมกลับมา   เธออยูนอกสีมา   เกิดความคิด 
อยางนี้วาจักไมใหทําจีวรผืนนี้  จักไมกลับ  การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนด 
ดวยตกลงใจ. 
           ภิกษุไดกรานกฐินแลว    ถือจีวรหลีกไปดวยไมต้ังใจ   คือ   เธอไมได 
คิดวาจักกลับมา   และไมไดคิดวาจักไมกลับมา   เธออยูนอกสีมา   เกิดความคิด 
อยางนี้วา   จักใหทําจีวรผืนนี้   ณ ภายนอกสีมาน้ีแหละ   จักไมกลับแลวใหทําจีวร 
ผืนนั้นจีวรของเธอท่ีทําอยูนั้นไดหรือเสียหาย  การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนด 
ดวยผาเสียหาย. 
           [๑๐๗]  ภิกษุไดกรานกฐินแลว     ถือจีวรหลีกไปดวยคิดวาจักกลับมา 
เธออยูนอกสีมาเกิดความคิดอยางนี้วาจักใหทําจีวรผืนนี้    ณ ภายนอกสีมาน้ีแหละ 
จักไมกลับ   เธอใหทําจีวรผืนนั้นเสร็จ   การเดาะกฐินของภิกษุนั้น    กําหนดดวย 
ทําจีวรเสร็จ.  



พระวนิัยปฎก มหาวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 205 

           ภิกษุไดกรานกฐินแลว   ถือจีวรหลีกไปดวยต้ังใจวาจักกลับมา  เธออยู  
นอกสีมา   เกิดความคิดอยางนี้วา   จักไมใหทําจีวรผืนนี้   จักไมกลับ   การเดาะ 
กฐินของภิกษุนั้น    กําหนดดวยตกลงใจ. 
           ภิกษุไดกรานกฐินแลว    ถือจีวรหลีกไปดวยคิดวาจักกลับมา    เธออยู 
นอกสีมา     เกิดความคิดอยางนี้วา    จักใหทําจีวรผืนนี้   ณ ภายนอกสีมาน้ีแหละ 
จักไมกลับ   แลวใหทําจีวรผืนนั้น   จีวรของเธอท่ีทําอยูนั้นไดเสียหรือหาย  การ 
เดาะกฐินของภิกษุนั้น  กําหนดดวยผาเสียหาย. 
           ภิกษุไดกรานกฐินแลว   ถือจีวรหลีกไปดวยคิดวาจักกลับมา    เธออยู 
นอกสีนา   ใหทําจีวรผืนน้ัน   ครั้นทําจีวรเสร็จแลว  ไดยินขาววา  ในอาวาสน้ัน 
กฐินเดาะแลว   การเดาะกฐินของภิกษุนั้น   กําหนดดวยไดยินขาว. 
           ภิกษุไดกรานกฐินแลว     ถือจีวรหลีกไปดวยคิดวาจักกลับมา    เธออยู 
นอกสีมา   ใหทําจีวรผืนน้ัน    ครั้นทาํจีวรเสร็จแลวคิดวาจักกลับมา   จักกลับมา 
แลวลวงคราวกฐินเดาะ   ณ ภายนอกสีมา  การเดาะกฐินของภิกษุนั้น  กําหนดดวย 
ลวงเขต. 
           ภิกษุไดกรานกฐินแลว    ถือจีวรหลีกไปดวยคิดวาจักกลับมา    เธออยู 
นอกสีมา  ใหทําจีวรผืนน้ัน  ครั้นทําจีวรเสร็จแลว   คิดจักกลบัมา   จักกลบัมา 
แลวกลับมาทันกฐินเดาะ  การเดาะกฐินของภิกษุนั้น    พรอมกบัภิกษุทั้งหลาย. 
           [๑๐๘]  ภิกษุไดกรานกฐินแลว   ถือจีวรหลีกไป.   (นักปราชญพึงให 
พิสดารอยางนี้   ดุจอาทายวาร) 
           ภิกษุไดกรานกฐินแลว   ถือจีวรที่ทําคางไวหลีกไป เธออยูนอกสีมาเกิด 
ความคิดอยางนี้วา  จักไหทําจีวรผืนนี้   ณ  ภายนอกสีมาน้ีแหละ  จักไมกลบั  เธอ 
ใหทําจีวรผืนน้ันเสร็จ     การเดาะกฐินของภิกษุนั้น    กําหนดดวยทําจีวรเสร็จ 
(นักปราชญพึงใหพิสดารอยางน้ี   ดุจสมาทายวาร)   
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           [๑๐๙]   ภิกษุไดกรานกฐินแลว   นําจีวรทีค่างไวหลีกไป   เธออยูนอก  
สีมา   เกิดความคิดอยางนี้วา    จักใหทาํจีวรผืนนี้   ณ ภายนอกสีมาน้ีแหละ   จัก 
ไมกลับ   เธอใหทําจีวรผืนนั้นเสร็จ   การเดาะกฐินของภิกษุนั้น   กําหนดดวย 
ทําจีวรเสร็จ. 
           ภิกษุไดกรานกฐินแลว    นําจีวรที่ทําคางไวหลีกไป    เธออยูนอกสีมา 
เกิดความคิดอยางนี้วา    จักไมใหทําจีวรผืนนี้    จักไมกลับ   การเดาะกฐินของ 
ภิกษุนั้น  กําหนดดวยตกลงใจ. 
           ภิกษุไดกรานกฐินแลว     นําจีวรที่ทําคางไวหลีกไป    เธออยูนอกสีมา 
เกิดความคิดอยางนี้วา   จักใหทําจีวรผืนนี้   ณ ภายนอกสีมาน้ีแหละ   จักไมกลับ 
แลวใหทําจีวรผืนนั้น    จีวรของเธอท่ีทําอยูนั้นไดเสียหรือหาย     การเดาะกฐิน 
ของภิกษุนั้น    กําหนดดวยผาเสียหาย. 
           [๑๐๐]  ภิกษุไดกรานกฐินแลว    นําจีวรที่ทําคางไวหลีกไป   ดวยคิด  
วาจักไมกลับมา  เธออยูนอกสีมา   เกิดความคิดอยางนี้วา   จักใหทําจีวรผืนน้ี   ณ 
ภายนอกสีมานี้แหละ     เธอใหทําจีวรผืนนั้นเสร็จ    การเดาะกฐินของภิกษุนั้น 
กําหนดดวยทําจีวรเสร็จ. 
           ภิกษุไดกรานกฐินแลว    นําจีวรที่ทําคางไวหลีกไป    ดวยคิดวาจักไม 
กลับมา   เธออยูนอกสีมา   เกิดความคิดอยางนี้วา    จักไมใหทําจีวรผืนนี้ แหละ 
การเดาะกฐินของภิกษุนั้น   กําหนดดวยตกลงใจ. 
           ภิกษุไดกรานกฐินแลว   นําจีวรที่ทําคางไวหลีกไป    ดวยคิดวาจักไม 
กลับมา   เธออยูนอกสีมา   เกิดความคิดอยางนี้วา    จักใหทําจีวรผืนนี้  ณ ภาย  
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นอกสีมาน้ีแหละแลวใหทําจีวรผืนนั้น       จีวรของเธอท่ีทําอยูนั้นไดเสียหรือหาย  
การเดาะกฐินของภิกษุนั้น   กําหนดดวยผาเสียหาย. 
           [๑๑๑]  ภิกษุไดกรานกฐินแลว  นําจีวรที่ทําคางไวหลีกไปดวยไมทั้งใจ 
คือไมไดคิดวาจักกลับมา   และไมไดคิดวาจักไมกลับมา   เธออยูนอกสีมา  เกิด 
ความคิดอยางนี้วา    จักใหทําจีวรผืนน้ี   ณ  ภายนอกสีมาน้ีแหละ     จักไมกลับ 
เธอใหทําจีวรผืนนั้นเสร็จ  การเดาะกฐินของภิกษุนั้น  กําหนดดวยทําจีวรเสร็จ. 
           ภิกษุไดกรานกฐินแลว    นําจีวรที่ทําคางไวหลีกไปดวยไมต้ังใจ    คือ 
ไมไดคิดวาจักกลับมา   และไมไดคิดวาจักไมกลับ   เธออยูนอกสีมา   เกิดความ 
คิดอยางนี้วา    จักไมใหทําจีวรผืนนี้     จักไมกลับ    การเดาะกฐินของภิกษุนั้น 
กําหนดดวยตกลงใจ. 
           ภิกษุไดกรานกฐินแลว   นําจีวรที่ทําคางไวหลีกไป  ดวยไมต้ังใจ  คือ 
ไมไดคิดวาจักกลับมา  และไมไดคิดวาจักไมกลับมา  เธออยูนอกสีมา  เกิดความ 
คิดอยางนี้วา   จักใหทําจีวรผืนนี้   ณ ภายนอกสีมานี้แหละ   จักไมกลับ   แลวให   
ทําจีวรผืนนั้น   จีวรของเธอท่ีทําอยูนั้นไดเสียหรือหาย   การเดาะกฐินของภิกษุ 
นั้น  กําหนดดวยผาเสียหาย. 
           [๑๑๒]  ภิกษุไดกรานกฐินแลว    นําจีวรที่ทําคางไวหลีกไปดวยคิดวา 
จักกลับมา    เธออยูนอกสีมา    เกิดความคิดอยางนี้วา    จักใหทําจีวรผืนนี้   ณ 
ภายนอกสีมานี้แหละ   จักไมกลับละ   เธอใหทําจีวรผืนนั้นเสร็จ   การเดาะกฐิน 
ของภิกษุนั้นกําหนดดวยทําจีวรเสร็จ.  
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           ภิกษุไดกรานกฐินแลว   นําจีวรที่คางไวหลีกไป   ดวยคิดวาจักกลับมา  
เธออยูนอกสีมา    เกิดความคิดอยางนี้วา    จักไมใหทําจีวรผืนนี้     จักไมกลบั 
การเคาะกฐินของภิกษุนั้น  กําหนดดวยตกลงใจ. 
           ภิกษุไดกรานกฐินแลว   นําจีวรที่ทําคางไวหลีกไป   ดวยคิดวาจักกลับ 
มา   เธออยูนอกสีมา   เกิดความคิดอยางนี้วา   จักใหทําจีวรนี้   ณ  ภายนอกสีมา 
นี้แหละ  จักไมกลับ   เธอใหทําจีวรนั้น   จีวรของเธอท่ีทําอยูนั้นไดเสียหรือหาย 
การเดาะกฐินของภิกษุนั้น   กําหนดดวยผาเสียหาย. 
           ภิกษุไดกรานกฐินแลว   นําจีวรที่ทําคางไวหลีกไปดวยคิดวาจักกลับมา 
เธออยูนอกสีมา ใหทําจีวรผืนนั้น  ครัน้ทําจีวรเสร็จแลว ไดยินขาววา ในอาวาส 
นั้นกฐินเดาะเสียแลว   การเดาะกฐินของภิกษุนั้น   กําหนดดวยไดยินขาว. 
           ภิกษุไดกรานกฐินแลว  นําจีวรที่ทําคางไวหลีกไป   ดวยคิดวาจักกลับ 
มา   เธออยูนอกสีมา   ใหทําจีวรผืนนั้น    ครั้นทําจีวรเสร็จแลวคิดวาจักกลับมา 
จักกลับมา  แลวลวงคราวกฐินเดาะ   ณ ภายนอกสีมา   การเดาะกฐินของภิกษุนั้น 
กําหนดดวยลวงเขต 
           ภิกษุไดกรานกฐินแลว  นําจีวรที่ทําคางไวหลีกไป   ดวยคิดวาจักกลับ 
มา  เธออยูนอกสีมา ใหทําจีวรผืนนั้น  ครั้นทําจีวรเสร็จแลวคิดวาจักกลับมา จัก 
กลับมา  แลวกลับมาทันกฐินเดาะ  การเดาะกฐินของภิกษุนั้น   พรอมกับภิกษุ 
ทั้งหลาย. 
 
                                        อาทายภาณวาร  จบ  
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                                     ความสิ้นหวัง ๑๒ หมวด 
           [๑๑๓]   ภิกษุไดกรานกฐินแลว   หลีกไปดวยหวังวาจะไดจีวร    เธออยู  
นอกสีมา    เขาไปย่ิงที่ซึ่งมีหวังจะไดจีวรนั้น    ไดไมสมหวัง    ไมไดตามหวัง 
เธอคิดอยางนี้วา   จักใหทําจีวรผืนนี้   ณ ภายนอกสีมาน้ีแหละ   จักไมกลับ  เธอ 
ใหทําจีวรผืนน้ันเสร็จ  การเดาะกฐินของภิกษุนั้น  กําหนดดวยทําจีวรเสร็จ. 
           ภิกษุไดกรานกฐินแลว   หลีกไปดวยหวังวาจะไดจีวร  เธออยูนอกสีมา 
เขาไปยังท่ีซึ่งมีหวังจะไดจีวรนั้น   ไดไมสมหวัง   ไมไดตามหวัง    เธอคิดอยาง 
นี้วา  จักไมใหทําจีวรผืนน้ี    จักไมกลับ   การเดาะกฐินของภิกษุนั้น   กําหนด 
ดวยตกลงใจ. 
           ภิกษุไดกรานกฐินแลว  หลีกไปดวยหวังวาจะไดจีวร   เรออยูนอกสีมา 
เขาไปยังท่ีซึ่งมีหวังจะไดจีวรนั้น   ไดไมสิ้นหวัง   ไมไดตามหวัง   เธอคิดอยาง 
นี้วา  จักใหทําจีวรผืนนี้    ณ  ภายนอกสีมานี้แหละ  จักไมกลับ  เธอใหทําจีวรผืน 
นั้น  จีวรของเธอท่ีทําอยูนั้นไดเสียหรือหาย  การเดาะกฐินของภิกษุนั้น  กําหนด 
ดวยผาเสียหาย. 
           ภิกษุไดกรานกฐินแลว   หลีกไปดวยหวังวาจะไดจีวร  เธออยูนอกสีมา 
เกิดความคิดอยางนี้วา    จักเขาไปยังที่ซึ่งมีหวังวาจะไดจีวรนี้  ณ ภายนอกสีมาน  
แหละ  จักไมกลับ  แลวเขาไปยังที่ซึ่งมีหวังวาจะไดจีวรนั้น  เธอส้ินหวังวาจะได 
จีวรนั้น  การเดาะกฐินของภิกษุนั้น    กําหนดดวยส้ินหวัง. 
           [๑๑๔]  ภิกษุไดกรานกฐินแลว   หลกีไปดวยหวังวาจะไดจีวร  คิดวา 
จักไมกลับมา  เธออยูนอกสีมา  เขาไปยังท่ีซึ่งมีหวังจะไดจีวรนั้น   ไดไมสมหวัง 
ไมไดตามหวัง   เธอคิดอยางนี้วา    จักใหทําจีวรผืนนี้   ณ ภายนอกสีมาน้ีแหละ 
เธอใหทําจีวรผืนนี้ในเสร็จ  การเดาะกฐินขอองภิกษุนั้น   กําหนดดวยการทําจีวร 
เสร็จ.  
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           ภิกษุไดกรานกฐินแลว  หลีกไปดวยหวังจะไดจีวร    คิดวาจักไมกลับ  
มา  เธออยูนอกสีมา  เขาไปยังท่ีซึ่งมีหวังจะไดจีวรนั้น    ไดไมสมหวัง   ไมได 
ตามหวัง  เธอคิดอยางนี้วา  จักไมใหทําจีวรผืนนี้    การเดาะกฐินของภิกษุนั้น 
กําหนดดวยตกลงใจ. 
           ภิกษุไดกรานกฐินแลว    หลีกไปดวยหวังจะไดจีวร    คิดวาจักไมกลับ 
มา  เธออยูนอกสีมา  เขาไปยังท่ีซึ่งมีหวังจะไดจีวรนั้น  ไดไมสมหวัง   ไมได 
ตามหวัง  เธอติดอยางนี้วา  จักใหทําจีวรผืนนี้    ณ ภายนอกสีมานี้แหละ    เธอ 
ใหทําจีวรผืนน้ีในเสร็จ   จีวรของเธอท่ีทําอยูนั้นไดเสียหรือหาย    การเดาะกฐิน 
ของภิกษุนั้น  กําหนดดวยผาเสียหาย. 
           ภิกษุไดกรานกฐินแลว   หลีกไปดวยหวังจะไดจีวร    คิดวาจักไมกลับ 
มา   เธออยูนอกสีมา   เกิดความคิดอยางนี้วา    จักเขาไปยังท่ีซึ่งมีหวังจะไดจีวร 
นี้  ณ   ภายนอกสีมาน้ีแหละ  แลวเขาไปยังท่ีซึ่งมีหวังจะไดจีวรนั้น   เธอสิ้นหวัง 
วาจะไดจีวรนั้น  การเดาะกฐินของภิกษุนั้น  กําหนดดวยส้ินหวัง. 
           [๑๑๕]  ภิกษุไดกรานกฐินแลว    หลีกไปดวยหวังจะไดจีวรโดยไมได 
ต้ังใจ คือ  เธอไมไดคิดวาจะกลับ   และไมคิดวาจักไมกลับมา   เธออยูนอกสีมา 
เขาไปยังท่ีซึ่งมีหวังจะไดจีวรนั้น  ไดไมสมหวัง  ไมไดตามหวัง   เธอคิดอยาง 
นี้วา  จักใหทําจีวรผืนนี้    ภายนอกสีนานี้แหละ  จักไมกลับ    เธอใหทําจีวร 
ผืนนั้นเสร็จ   การเคาะกฐินของภิกษุนั้น  กําหนดดวยทําจีวรเสร็จ. 
           ภิกษุไดกรานกฐินแลว   หลีกไปดวยหวังจะไดจีวร   โดยไมต้ังใจ  คือ 
เธอไมไดคิดวาจะกลับมา   และไมไดคิดวาจักไมกลับมา   เธออยูนอกสีมา   เขา 
ไปยังทีซึ่งมีหวังจะไดจีวรนั้น  ไดไมสมหวัง  ไมไดตามหวัง  เธอคิดอยางนี้วา 
จักไมใหทําจีวรผืนนี้    จักไมกลับ    การเดาะกฐินของภิกษุนั้น   กําหนดดวย 
ตกลงใจ.  
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           ภิกษุไดกรานกฐินแลว   หลีกไปดวยหวังจะไดจีวร   โดยไมต้ังใจ   คือ  
เธอไมไดคิดวาจะกลับมา   และไมไดคิดวาจักไมกลับมา   เธออยูนอกสีมา   เขา 
ไปยังท่ีซึ่งมีหวังจะไดจีวรนั้น  ไดไมสมหวัง  ไมไดตามหวัง   เธอคิดอยางน้ีวา 
จักใหทําจีวรผืนนี้   ณ  ภายนอกสีมานี้แหละ  จักไมกลับ    เธอใหทําจีวรผืนน้ัน 
เสร็จ  จีวรของเธอท่ีทําอยูนั้นไดเสียหรือหาย   การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนด 
ดวยผาเสียหาย. 
           ภิกษุไดกรานกฐินแลว   หลีกไปดวยหวังจะไดจีวร   โดยไมต้ังใจ   คือ 
เธอไมไดคิดวาจักกลับมา   และไมไดคิดวาจักไมกลับมา   เธออยูนอกสีมา  เกิด 
ความคิดอยางนี้วา   จักเขาไปยังที่ซึ่งมีหวังจะไดจีวรนี้   ณ  ภายนอกสีมาน้ีแหละ 
จักไมกลับ   แลวเขาไปยังท่ีซึ่งมีหวังจะไดจีวรนั้น    เธอสิ้นหวังวาจะไดจีวรนั้น 
การเดาะกฐินของภิกษุนั้น  กําหนดดวยส้ินหวัง. 
                                  ความส้ินหวัง  ๑๒  หมวด  จบ 
 
                                 ความสมหวัง   ๑๒ หนวด 
           [๑๑๖]   ภิกษุไดกรานกฐินแลว     หลีกไปดวยหวังจะไดจีวร    คิดวา 
จักกลับมา     เธออยูนอกสีมา    เขาไปยังท่ีซึ่งมีหวังจะไดจีวรนั้น    ไดสมหวัง 
ไมไดผิดหวัง     เธอคิดอยางนี้วา    จักใหทําจีวรผืนนี้   ณ ภายนอกสีมาน้ีแหละ 
จักไมกลับ     เธอใหทําจีวรผืนนั้นเสร็จ    การเดาะกฐินของภิกษุนั้น    กําหนด 
ดวยทําจีวรเสร็จ. 
           ภิกษุไดกรานกฐินแลว   หลีกไปดวยหวังจะไดจีวร   คิดวาจักกลับมา 
เธออยูนอกสีมา   เขาไปยังที่ซึ่งมีหวังจะไดจีวรนั้น   ไดสมหวัง   ไมไดผิดหวัง 
เธอติดอยางน้ีวา  จักไมใหทําจีวรผืนน้ี   จักไมกลบั  การเดาะกฐินของภิกษุนั้น 
กําหนดดวยตกลงใจ.  
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           ภิกษุไดกรานกรินแลว   หลีกไปดวยหวังจะไดจีวร   คิดวาจักกลับมา  
เธออยูนอกสีมา   เขาไปยังที่ซึ่งมีหวังจะไดจีวรนั้น    ไดสมหวัง   ไมไดผิดหวัง 
เธอคิดอยางนี้วา   จักใหทําจีวรผืนนี้   ณ ภายนอกสีมาน้ีแหละ   จักไมกลับ    เธอ 
ใหทําจีวรผืนน้ันเสร็จ    จีวรของเธอท่ีทําอยูนั้นไดเสียหรือหาย    การเดาะกฐิน 
ของภิกษุนั้น    กําหนดดวยผาเสียหาย. 
           ภิกษุไดกรานกฐินแลว     หลีกไปดวยหวังจะไดจีวร    คิดวาจักกลับมา 
เธออยูนอกสีมา    เกิดความติดอยางนี้วา    จักเขาไปยังท่ีซึ่งมีหวังจะไดจีวรนี้   ณ 
ภายนอกสีมานี้แหละ     จักไมกลับ     แลวเขาไปย่ิงท่ีซึ่งมีหวังจะไดจีวรผืนนั้น 
เธอสิ้นหวังวาจะไดจีวรผืนนั้น การเดาะกฐินของภิกษุนั้น   กําหนดดวยส้ินหวัง. 
           [๑๑๗]  ภิกษุไดกรานกฐินแลว     หลกีไปดวยหวังจะไดจีวร    คิดวา 
จักกลับมา   เธออยูนอกสีมา   ไดยินขาววา   ในอาวาสน้ันกฐินเดาะเสียแลว   จึง 
คิดอยางนี้วา    เพราะกฐินในอาวาสน้ันเดาะ    จักเขาไปยังท่ีซึ่งมีหวังจะไดจีวร 
นี้   ณ ภายนอกสีมาน้ีแหละ    เธอเขาไมยังที่ซึ่งมีหวังจะไดจีวรนั้น   ไดสมหวัง 
ไมไดผิดหวัง    เธอคิดอยางนี้วา    จักใหทําจีวรผืนนี้   ณ ภายนอกสีมาน้ีแหละ 
จักไมกลับ     เธอใหทําจีวรผืนนั้นเสร็จ    การเดาะกฐินของภิกษุนั้น    กําหนด 
ดวยทําจีวรเสร็จ. 
           ภิกษุไดกรานกฐินแลว    หลีกไปดวยหวังจะไดจีวร   คิดวาจะกลับมา 
เธออยูนอกสีมา  ไดยินขาววา  ในอาวาสน้ันกฐินเดาะเสียแลว   จึงคิดอยางนี้วา 
เพราะกฐินในอาวาสน้ันเคาะ     จักเขาไปยังท่ีซึ่งมีหวังจะไดจีวรนี้   ณ ภายนอก 
สีมาน้ีแหละ  เธอเขาไปยังที่ซึ่งมีหวังจะไดจีวรนั้น   ไดสมหวัง   ไมไดผิดหวัง 
เธอคิดอยางนี้วา  จักไมใหทําจีวรผืนน้ี   จักไมกลบั  การเดาะกฐินของภิกษุนั้น 
กําหนดดวยตกลงใจ.  
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           ภิกษุไดกรานกฐินแลว    หลีกไปดวยหวังจะไดจีวร    คิดวาจะกลับมา  
เธออยูนอกสีมา   ไดยินขาววา    ในอาวาสันนกฐินเดาะเสียแลว    จึงคิดอยางน้ี 
วา    เพราะกฐินในอาวาสน้ันเดาะ    จักเขาไปยังท่ีซึ่งมีหวังจะไดจีวรนี้  ณ ภาย 
นอกสีมาน้ีแหละ   จักไมกลับ   แลวเขาไปยังท่ีซึ่งมีหวังจะไดจีวรนั้น   เธอสิ้น 
หวังจะไดอยางนี้วา    จักใหทําจีวรผืนน้ี   ณ ภายนอกสีมาน้ีแหละ    จักไมกลับ 
แลวใหทําจีวรผืนนั้น      จีวรของเธอที่ทําอยูนั้น   ไดเสียหรือหาย    การเดาะกฐิน 
ของภิกษุนั้น  กําหนดดวยผาเสียหาย. 
           ภิกษุไดกรานกฐินแลว   หลีกไปดวยหวังวาจะไดจีวร  คิดวาจักกลับมา 
เธออยูนอกสีมา   ไดทราบขาววา   ในอาวาสน้ัน ๆ กฐินเดาะเสียแลว  จึงคิดอยางนี้ 
วา    เพราะกฐินในอาวาสน้ันเดาะ    จักเขาไปยังท่ีซึ่งมีหวังจะไดจีวรนี้   ณ ภาย 
นอกสีมาน้ีแหละ  จักไมกลับ  แลวเขาไปยังท่ีซึ่งมีหวังจะไดจีวรนั้น  เธอส้ินหวัง 
จะไดจีวรผืนน้ัน  การเดาะกฐินของภิกษุนั้น     กําหนดดวยส้ินหวัง. 
           [๑๑๘]  ภิกษุไดกรานกฐินแลว   หลกีไปดวยหวังวาจะไดจีวร  คิดวา 
จักกลับมา    เธออยูนอกสีมา    เขาไปยังท่ีซึ่งมีหวังจะไดจีวรนั้น     ไดสมหวัง 
ไมไดผิดหวัง    เธอใหทําจีวรผืนนั้น     ครั้นทําจีวรเสร็จแลว    ไดยินขาววา 
ในอาวาสน้ันกฐินเดาะเสียแลว    การเดาะกฐินของภิกษุนั้น   กําหนดดวยไดยิน 
ขาว. 
           ภิกษุไดกรานกฐินแลว   หลีกไปดวยหวังวาจะไดจีวร คิดวาจักกลับมา 
เธออยูนอกสีมา  เกิดความคิดอยางนี้วา   จักเขาไปยังท่ีซึ่งมีหวังจะไดจีวรนี้ ณ 
ภายนอกสีมานี้แหละ   จักไมกลับ   แลวเขาไปยังที่ซึ่งมีหวังจะไดจีวรนั้น   เธอ 
สิ้นหวังจะไดจีวรนั้น  การเดาะกฐินของภิกษุนั้น    กําหนดดวยส้ินหวัง.  
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           ภิกษุไดกรานกฐินแลว    หลีกไปดวยหวังวาจะไดจีวร   คิดวาจักกลับ  
มา   เธออยูนอกสีมา   เขาไปยังที่ซึ่งมีหวังจะไดจีวรนั้น   ไดสมหวัง ไมไดผิด 
หวัง   เธอใหทําจีวรนั้น    ครั้นทําจีวรเสร็จแลว    คิดวาจักกลับมา    จักกลับมา  
ลวงคราวเดาะกฐินนอกสีมา   การเดาะกฐินของภิกษุนั้น   กําหนดดวยลวงเขต. 
           ภิกษุไดกรานกฐินแลว  หลีกไปดวยหวังวาจะไดจีวร  คิดวาจักกลับมา 
เธออยูนอกสีมา   เขาไปยังที่ซึ่งมีหวังจะไดจีวรนั้น    ไดสมหวัง   ไมไดผิดหวัง 
เธอใหทําจีวรนั้น    ครั้นทําจีวรเสร็จแลวคิดวา.    จักกลับมา    จักกลับมา    แลว 
กลับมาทันกฐินเดาะ  การเดาะกฐินของภิกษุนั้น  พรอมกับภิกษุทั้งหลาย. 
                                  ความสมหวัง  ๑๒  หมวด  จบ 
 
                                      กรณียะ   ๑๒ หมวด 
           [๑๑๙]   ภิกษุไดกรานกฐินแลว     หลีกไปดวยกรณียะบางอยาง    เธอ 
อยูนอกสีมา   มีความหวังจะไดจีวร   เธอเขาไปยังที่ซึ่งมีหวังจะไดจีวรนั้น   ได 
ไมสมหวัง  ไมไดตามหวัง   จึงคิดอยางนี้วา    จักใหทําจีวรนี้    ณ ภายนอกสีมา 
นี้แหละ  จักไมกลับ  เธอใหทําจีวรนั้นเสร็จ   การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนด 
ดวยทําจีวรเสร็จ. 
           ภิกษุไดกรานกฐินแลว   หลีกไปดวยกรณียะบางอยาง  เธออยูนอกสีมา 
มีความหวังวาจะไดจีวร   เธอเขาไปยังที่ซึ่งมีหวังวาจะไดจีวรนั้น  ไดไมสมหวัง 
ไมไดคามหวัง  จึงคิดอยางนี้วา   จักไมใหทําจีวรนี้    จักไมกลับ   การเดาะกฐิน 
ของภิกษุนั้น  กําหนดดวยตกลงใจ. 
           ภิกษุไดกรานกฐินแลว  หลีกไปดวยกรณียะบางอยาง  เธออยูนอกสีมา 
มีความหวังวาจะไดจีวร    เธอเขาไปยังที่ซึ่งมีหวังจะไดจีวรนั้น    ไดไมสมหวัง 
ไมไดตามหวัง   จึงคิดอยางนี้วา   จักใหทําจีวรนี้   ณ ภายนอกสีมาน แหละ   จัก  
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ไมกลับ    จึงใหทําจีวรนั้น    จีวรของเธอท่ีทําอยูนั้น ไดเสียหรือหาย   การเดาะ  
กฐินของภิกษุนั้น  กําหนดดวยผาเสียหาย. 
           ภิกษุไดกรานกฐินแลว   หลีกไปดวยกรณียะบางอยาง  เธออยูนอกสีมา 
มีความหวังวาจะไดจีวร   จึงคิดอยางนี้วา   จักเขาไปยังที่ซึ่งมีหวังวาจะไดจีวรนี้ 
ณ ภายนอกสีมาน้ีแหละ    จักไมกลับละ     จึงเขาไปยังที่ซึ่งมีหวังจะไดจีวรนั้น 
เธอสิ้นหวังวา  จะไดจีวรนั้น   การเดาะกฐินของภิกษุนั้น    กําหนดดวยส้ินหวัง. 
           [๑๒๐]   ภิกษุไดกรานกฐินแลว   หลีกไปดวยกรณียะบางอยาง   คิดวา 
จักไมกลับมา    เธออยูนอกสีมา    มคีวามหวังวาจะไดจีวร    จึงเขาไปยังที่ซึ่งมี 
หวังวาจะไดจีวรนั้น  ไดไมสมหวัง  ไมไดตามหวัง   เธอคิดอยางนี้วา   จักให 
ทําจีวรนี้   ณ ภายนอกสีมาน้ีแหละ    แลวใหทําจีวรนั้นเสร็จ    การเดาะกฐินของ 
ภิกษุนั้น    กาํหนดดวยทําจีวรเสร็จ. 
           ภิกษุไดกรานกฐินแลว     หลีกไปดวยกรณียะบางอยาง     คิดวาจักไม 
กลับมา    เธออยูนอกสีมา    มีความหวังวาจะไดจีวร    จึงเขาไปยังที่ซึ่งมีหวังวา 
จะไดจีวรนั้น   ไดไมสนหวัง   ไมไดตามหวัง   เธอติดอยางนี้วา   จักไมใหทํา 
จีวรนี้   การเดาะกฐินของภิกษุนั้น    กาํหนดดวยตกลงใจ. 
           ภิกษุไดกรานกฐินแลว     หลีกไปดวยกรณียะบางอยาง    คิดวาจักไม 
กลับมา   เธออยูนอกสีมา   มีความหวังวาจะไดจีวร   จึงเขาไปยังที่ซึ่งมีหวังวา 
จะไดจีวรนั้น   ไดไมสมหวัง  ไมไดตามหวัง   เธอคิดอยางนี้วา   จักใหทําจีวร 
นี้    ณ ภายนอกสีมาน้ีแหละ    แลวใหทําจีวรนั้น    จีวรของเธอที่ทําอยูนั้นไดเสีย 
หรือหาย  การเดาะกฐินของภิกษุนั้น  กําหนดดวยผาเสียหาย. 
           ภิกษุไดกรานกฐินแลว  หลีกไปดวยกรณียะบางอยาง  คิดวาจักไมกลับ 
เธออยูนอกสีมา   มีความหวังวาจะไดจีวร    จึงติดอยางนี้วา    จักเขาไปยังทีซึ่ง  
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มีหวังวาจะไดจีวรนี้    ณ ภายนอกสีมานี้แหละ    แลวเขาไปยังที่ซึ่งมีหวังวาจะได  
จีวรนั้น    เธอสิ้นหวังวาจะไดจีวรนั้น  การเดาะกฐินของภิกษุนั้น   กําหนดดวย 
สิ้นหวัง. 
           [๑๒๑]   ภิกษุไดกรานกฐินแลว    หลีกไปดวยกรณียะบางอยาง   โดย 
ไมต้ังใจ  คือ   เธอไมไดคิดวาจักกลับมา    และไมไดคิดวาจักไมกลับมา    เธอ 
อยูนอกสีมา    มีความหวังวาจะไดจีวร    จึงเขาไปยังท่ีซึ่งมีหวังวาจะไดจีวรนั้น  
ไดไมสมหวัง  ไมไดตามหวัง   เธอติดอยางนี้วา   จักใหทําจีวรนี้   ณ ภายนอก 
สีมาน้ีแหละ    จักไมกลับ    จึงใหทําจีวรนั้นเสร็จ    การเดาะกฐินของภิกษุนั้น 
กําหนด  ดวยทําจีวรเสร็จ. 
           ภิกษุไดกรานกฐินแลว     หลีกไปดวยกรณียะบางอยาง    โดยไมดังใจ 
คือ   เธอไมไดคิดวาจักกลับมา   และไมไดคิดวาจักไมกลับมา   เธออยูนอกสีมา 
มีความหวังวาจะไดจีวร   จึงเขาไปยังที่ซึ่งมีหวังวาจะไดจีวรนั้น   ไดไมสมหวัง 
ไมไดตามหวัง   เธอคิดอยางนี้วา   จักไมใหทําจีวรนี้    จักไมกลับละ    การเดาะ 
กฐินของภิกษุนั้น  กําหนดดวยตกลงใจ. 
           ภิกษุไดกรานกฐินแลว     หลีกไปดวยกรณียะบางอยาง    โดยไมต้ังใจ 
คือ   เธอไมไดคิดวาจักกลับมา    และไมไดคิดวาจักไมกลับมา   เธออยูนอกสีมา 
มีความหวังวาจะไดจีวร  จึงเขาไปยังที่ซึ่งมีหวังวาจะไดจีวรนั้น    ไดไมสมหวัง 
ไมไดตามหวัง   เธอคิดอยางนี้วา   จักใหทําจีวรนี้   ณ ภายนอกสีมาน้ีแหละ   จัก 
ไมกลับ   แลวใหทําจีวรนั้น    จีวรของเธอท่ีทําอยูนั้นไดเสียหรือหาย   การเดาะ 
กฐินของภิกษุนั้น   กําหนดดวยผาเสียหาย. 
           ภิกษุไดกรานกฐินแลว     หลีกไปดวยกรณียะบางอยาง    โดยไมจงใจ 
คือ   เธอไมไดคิดวาจักกลับมา  และไมไดคิดวาจักไมกลับมา   เธออยูนอกสีมา  
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มีความหวังวาจะไดจีวร   จึงคิดอยางนี้วา   จักเขาไปยังที่ซึ่งมีหวังวาจะไดจีวรนี้   
ณ ภายนอกสีมาน้ีแหละ    จักไมกลับละ     แลวเขาไปยังท่ีซึ่งมีหวังวาจะไดจีวร 
นั้น   เธอสิ้นหวังท่ีจะไดจีวรนั้น   การเดาะกฐินของภิกษุนั้น   กําหนดดวยส้ิน 
หวัง. 
                                   กรณียะ  ๑๒  หมวด  จบ     
 
                                  หวังไดสวนจีวร  ๙  วิธ ี
           [๑๒๒]  ๑. ภิกษุไดกรานกฐินแลว   ประสงคจะไปสูทิศ   จึงหลีกไป 
แตยังหวังไดสวนจีวร    เธอไปสูทิศแลว    ภิกษุทัง้หลายถามวา    อาวุโส    จํา 
พรรษาที่ไหน  และสวนจีวรของทานอยูที่ไหน  เธอตอบอยางน้ีวา ผมจําพรรษา 
ในอาวาสโนน    และสวนจีวรของผมก็อยูที่อาวาสน้ัน  ภิกษุเหลาน้ันกลาวอยางนี้ 
วา  อาวุโส   ทานจงนําจีวรนั้นมา  พวกผมจักทําจีวรให  ณ ที่นี้    เธอกลับไป 
สูอาวาสน้ันแลวถามภิกษุทั้งหลายวา   อาวุโส   สวนจีวรของผมอยูที่ไหน   ภิกษุ 
เหลาน้ันตอบอยางนี้วา   อาวุโส   มีสวนจีวรของทาน ๆ จักไปไหน  เธอตอบ 
อยางนี้วา    ผมจักไปสูอาวาสชื่อโนน     ภิกษุทั้งหลายในอาวาสน้ัน  จักทําจีวรให 
ผม    ภิกษุเหลาน้ันกลาวอยางนี้วา    ไมควร    อาวุโส   อยาไปเลย   พวกผม 
จักชวยทําจีวรให  ณ   ที่นี ้  เธอคิดอยางนี้วา    จักใหทําจีวรผืนน้ี    ณ ภายนอก 
สีมาน้ีแหละ   จักไมกลับ    แลวใหทําจีวรนั้นเสร็จ   การเดาะกฐินของภิกษุนั้น 
กําหนดดวยทําจีวรเสร็จ. 
           ๒.  ภิกษุไดกรานกฐินแลว      ประสงคจะไปสูทิศ       จึงหลีกไป . . . 
การเดาะกฐินของภิกษุนั้น    กําหนดดวยตกลงใจ.  
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           ๓.   ภิกษุไดกรานกฐินแลว       ประสงคจะไปสูทิศ      จึงหลีกไป. . .  
การเดาะกฐินของภิกษุนั้น   กําหนดดวยผาเสียหาย. 
           [๑๒๓]  ๔.  ภิกษุไดกรานกฐินแลว  ประสงคจะไปสูทิศ   จึงหลีกไป 
แตยังหวังไดสวนจีวร     เธอน้ันไปสูทิศแลว     ภิกษุทั้งหลายถามวา     อาวุโส 
จําพรรษาที่ไหน    และสวนจีวรของทานอยูที่ไหน    เธอตอบอยางนี้วา   ผมจํา 
พรรษาในอาวาสโนน   และสวนจีวรของผมก็อยูที่อาวาสน้ัน  ภิกษุเหลาน้ัน กลาว 
อยางนี้วา อาวุโส   ทานจงไปนําจีวรนั้นมา  พวกผมจักทําจีวรให   ณ ที่นี้    เธอ 
กลับไปสูอาวาสน้ันแลว    ถามภิกษุทั้งหลายวา    อาวุโส    สวนจีวรของผมอยูที่ 
ไหน  ภิกษุเหลาน้ันตอบอยางนี้วา   อาวุโส  ในสวนจีวรของทาน  เธอถือจีวรนั้น 
ไปสูอาวาสแหงน้ัน   ภิกษุทั้งหลายในระหวางทางถามเธอวา  อาวุโส  จักไปไหน 
เธอตอบอยางนี้วา   ผมจักไปสูอาวาสช่ือโนน   ภิกษุทั้งหลายในอาวาสน้ัน  จักทํา 
จีวรใหผม   ภิกษุเหลาน้ันกลาวอยางนี้วา  ไมควร  อาวุโส  อยาไปเลย   พวกผม 
จักทําจีวรให  ณ ที่นี ้ เธอคิดอยางนี้วา   จักใหทําจีวรนี้   ณ ภายนอกสีมาน้ีแหละ 
จักไมกลับ   แลวใหทําจีวรนั้นเสร็จ   การเดาะกฐินของภิกษุนั้น  กําหนดดวยทํา 
จีวรเสร็จ. 
           ๕.   ภิกษุไดกรานกฐินแลว   ประสงคจะไปสูทิศ    จึงหลีกไป    แตยิ่ง 
หวังไดสวนจีวร       เธอนั้นไปสูทิศแลว       ภิกษุทั้งหลายถามวา       อาวุโส 
จําพรรษาที่ไหน    และสวนจีวรของทานอยูที่ไหน    เธอตอบอยางนี้วา     ผม 
จําพรรษาในอาวาสโนน    และสวนจีวรของผมก็อยูที่อาวาสน้ัน   ภิกษุเหลาน้ัน 
กลาวอยางนี้วา    อาวุโส     จงไปนําจีวรนั้นมา     พวกผมจักทําจีวรให   ณ  ที ่
นี้    เธอกลับไปสูอาวาสน้ันแลว   ถามภิกษุทั้งหลายวา  อาวุโส  สวนจีวรของผม 
อยูที่ไหน   ภิกษุเหลาน้ันตอบอยางนี้วา   อาวุโส    นี้สวนจีวรของทาน   เธอถือ  
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จีวรนั้นไปสูอาวาสแหงนั้น     ภิกษุทั้งหลายในระหวางทางถามเธอวา     อาวุโส  
จักไปไหน    เธอตอบอยางนี้วา    ผมจักไปสูอาวาสช่ือโนน    ภิกษุทั้งหลายใน 
อาวาสน้ันจักทําจีวรใหผม ภิกษุเหลาน้ันกลาวอยางนี้วา ไมควร อาวุโส อยาไป 
เลย  พวกผมจักทําจีวรให  ณ  ที่นี้  เธอคิดอยางนี้  วาจักไมใหทําจีวรนี้    จักไม 
กลับ  การเดาะกฐินของภิกษุนั้น  กําหนดดวยตกลงใจ. 
           ๖.   ภิกษุไดกรานกฐินแลว     ประสงคจะไปสูทิศ    จึงหลีกไป     แต 
ยังหวังไดสวนจีวร     เธอนั้นไปสูทิศแลว     ภิกษุทัง้หลายถามวา      อาวุโส 
จําพรรษาที่ไหน     และสวนจีวรของทานอยูที่ไหน    เธอตอบอยางนี้วา    ผม 
จําพรรษาในอาวาสโนน    และสวนจีวรของผมก็อยูที่อาวาสน้ัน   ภิกษุเหลาน้ัน 
กลาวอยางนี้วา     อาวุโส     จงไปนําจีวรนั้นมา     พวกผมจักทําจีวรให   ณ 
ที่นี้    เธอกลบัไปสูอาวาสนั้นแลวถามภิกษุทั้งหลายวา    อาวุโส    สวนจีวรของ 
ผมอยูที่ไหน   ภิกษุเหลาน้ันตอบอยางนี้วา   อาวุโส   นี้สวนจีวรของทาน   เธอ 
ถือจีวรนั้นไปสูอาวาสแหงน้ัน  ภิกษุทั้งหลายในระหวางทางถามเธอน้ัน วาอาวุโส 
จักไปไหน     เธอตอบอยางนี้วา      ผมจักไปสูอาวาสชื่อโนน      ภิกษุทั้งหลาย 
ในอาวาสน้ันจักทําจีวรใหผม   ภิกษุเหลาน้ันกลาวอยางนี้วา    ไมควร   อาวุโส 
อยาไปเลย  พวกผมจักทําจีวรให ณ ที่นี้   เธอคิดอยางนี้วา  จักใหทําจีวรนี้   ณ 
ภายนอกสีมานี้แหละ   จักไมกลับ   แลวใหทําจีวรนั้น   จีวรของเธอท่ีทําอยูนั้น 
ไดเสียหรือหาย   การเดาะกฐินของภิกษุนั้นกําหนดดวยผาเสียหาย. 
           [๑๒๔]   ๗.   ภิกษุไดกรานกฐินแลว     ประสงคจะไปสูทิศจึงหลีกไป 
แตยังหวังจะไดจีวร      เธอนั้นไปสูทิศแลว      ภิกษุทั้งหลายถามวา      อาวุโส 
จําพรรษาที่ไหน     และสวนจีวรของทานอยูที่ไหน     เธอตอบอยางนี้วา    ผม 
จําพรรษาในอาวาสโนน    และสวนจีวรของผมก็อยูที่อาวาสน้ัน    ภิกษุเหลาน้ัน  
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กลาวอยางนี้วา    อาวุโส    จงไปนําจีวรนั้นมา    พวกผมจักทําจีวรให  ณ  ที่  
นี้   เธอกลับไปสูอาวาสน้ันแลว    ถามภิกษุทั้งหลายวา   อาวุโส   สวนจีวรของ 
ผมอยูที่ไหน  ภิกษุเหลาน้ันตอบอยางน้ีวา  นี้สวนจีวรของทาน  เธอถือจีวรนั้น 
มาสูอาวาสน้ัน   เมื่อเธอมาถึงอาวาสน้ันแลว   ไดคิดอยางนี้วา   จักใหทําจีวรนี้ 
ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไมกลับละ  เธอใหทําจีวรนั้นเสร็จ  การเดาะกฐินของ 
ภิกษุนั้น  กําหนดดวยทําจีวรเสร็จ. 
           ๘.  ภิกษุไดกรานกฐินแลว   ประสงคจะไปสูทิศจึงหลีกไป. . . .เธอคิด 
อยางนี้วา    จักไมใหทําจีวรผืนนี้     จักไมกลับละ    การเดาะกฐินของภิกษุนั้น 
กําหนดดวยตกลงใจ. 
           ๙.   ภิกษุไดกรานกฐินแลว    ประสงคจะไปสูทิศจึงหลีกไป . . . เธอคิด 
อยางนี้วา  จักใหทําจีวรผืนนี้   ณ  ภายนอกสีมาน้ีแหละ   จักไมกลับละ   เธอให 
ทําจีวรผืนนั้นเสร็จ   จีวรของเธอท่ีทําอยูนั้นไดเสียหรือหาย   การเดาะกฐินของ 
ภิกษุนั้น  กําหนดดวยผาเสียหาย. 
                                     หวังไดสวนจีวร  ๙  วิธี  จบ 
 
                        ผาสุวิหาร  คือ  อยูตามสบาย  ๕  ขอ 
           [๑๒๕]   ๑.   ภิกษุใดกรานกฐินแลว    ตองการจะอยูตามสบาย   จึงถือ 
จีวรหลีกไปดวยต้ังใจวา   จักไปสูอาวาสชื่อโนน    ถาในอาวาสน้ัน   ความสบาย 
จักมีแกเรา   เราจักอยู    ถาความสบายไมมีแกเรา  เราจักไปสูอาวาสชื่อโนน    ถา 
ในอาวาลน้ัน   ความสบายจักมีแกเรา  เราจักอยู  ถาความสบายไมมีแกเรา   เรา 
จักไปสูอาวาสชื่อโนน   ถาในอาวาสน้ัน   ความสบายจักมีแกเรา   เราจักอยู   ถา 
ความสบายไมมีแกเรา   เราจักกลับ   เธออยูนอกสีมาเกิดความคิดอยางนี้วา   จัก  
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ใหทําจีวรผืนน้ี  ณ ที่นี้แหละ    จักไมกลับละ  เธอใหทําจีวรผืนน้ันเสร็จ   การ  
เดาะกฐินขางภิกษุนั้น   กาํหนดดวยทําจีวรเสร็จ. 
           ๒.    ภิกษุไดกรานกฐินแลว   ตองการจะอยูตามสบาย   จึงถือจีวรหลีก 
ไปดวยต้ังใจวา   จักไปสูอาวาสชื่อโนน   ถาในอาวาสน้ัน  ความสบายจักมีแกเรา 
เราจักอยู   ถาความสบายไมมีแกเรา  เราจักไปสูอาวาสชื่อโนน    ถาในอาวาสน้ัน 
ความสบายจักมีแกเรา   เราจักอยู    ถาความสบายไมมีแกเรา   เราจักไปสูอาวาส 
ชื่อโนน    ถาในอาวาสน้ัน   ความสบายจักมีแกเรา   เราจักอยู   ถาความสบายไม 
มีแกเรา    เราจักกลับ    เธออยูนอกสีมาเกิดความคิดอยางนี้วา   จักไมใหทําจีวร 
ผืนนี้   จักไมกลับละ  การเดาะกฐินของภิกษุนั้นกําหนดดวยตกลงใจ. 
           ๓   ภิกษุไดกรานกฐินแลว    ตองการจะอยูตามสบาย   จึงถือจีวรหลีก 
ไป   ดวยต้ังใจวา   จักไปสูอาวาลช่ือโนน    ถาในอาวาสน้ัน  ความสบายจักมีแก 
เรา  เราจักอยู  ถาความสบายไมมีแกเรา  เราจักไปสูอาวาสชื่อโนน    ถาในอาวาส 
นั้น    ความสบายจักมีแกเรา   เราจักอยู    ถาความสบายไมมีแกเรา    เราจักไปสู 
อาวาสชื่อโนน    ถาในอาวาสน้ัน   ความสบายจักมีแกเรา    เราจักอยู    ถาความ 
สบายไมมีแกเรา   เราจักกลับ   เธออยูนอกสีมาเกิดความติดอยาน้ีวา   จักใหทํา 
จีวรผืนนี้   ณ ที่นี้ แหละ  จักไมกลับละ  เธอใหทําจีวรผืนนั้นเสร็จ  จีวรของเธอ 
ที่ทําอยูนั้น  ไดเสียหรือหาย    การเดาะกฐินของภิกษุนั้นกําหนดดวยผาเสียหาย 
           ๔.   ภิกษุไดกรานกฐินแลว   ตองการจะอยูตามสบาย   จึงถือจีวรหลีก 
ไป   ดวยดังใจวา   จักไปสูอาวาสชื่อโนน    ถาในอาวาสน้ัน    ความสบายจักมีแก 
เรา   เราจักอยู     ถาความสบายไมมีแกเรา     เราจักไปสูอาวาสช่ือโนน      ถาใน 
อาวาสน้ัน    ความสบายจักมีแกเรา   เราจักอยู    ถาความสบายไมมีแกเรา  เราจัก  
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ไปสูอาวาสชื่อโนน     ถาในอาวาสน้ัน    ความสบายจักมีแกเรา    เราจักอยู    ถา  
ความสบายไมมีแกเรา   เราจักกลับ   เธออยูนอกสีมา   ใหทําจีวรผืนนั้น   ครั้น 
ทําจีวรเสร็จแลว   คิดวาจักกลับ   จักกลับ   จนลวงคราวกฐินเดาะ   ณ  ภายนอก 
สีมา  การเดาะกฐินของภิกษุนั้น    กําหนดดวยลวงเขต. 
           ๕.   ภิกษุไดกรานกฐินแลว   ตองการจะอยูตามสบาย    จึงถือจีวรหลีก 
ไป  ดวยต้ังใจวา  จะไปสูอาวาสชื่อโนน   ถาในอาวาสน้ัน  ความสบายจักมีแกเรา 
เราจักอยู   ถาความสบายไมมีแกเรา   เราจักไปสูอาวาสชื่อโนน   ถาในอาวาสน้ัน 
ความสบายจักมีแกเรา   เราจักอยู    ถาความสบายไมมีแกเรา    เราจักไปสูอาวาส 
ชื่อโนน    ถาในอาวาสน้ัน  ความสบายจักมีแกเรา   เราจักอยู   ถาความสบายไม 
มีแกเรา    เราจักกลับ    เธออยูนอกสีมา    ใหทําจีวรผืนนั้น   ครั้นทําเสร็จแลว 
คิดวาจักกลับ     จักกลับ     กลับมาทนักฐินเดาะ     การเคาะกฐินของภิกษุนั้น 
พรอมกับภิกษุทั้งหลาย. 
                           ผาสุวิหาร  คือ  อยูตามสบาย  ๕  ขอ  จบ 
 
                                 ปลิโพธและสนปลิโพธ 
           [๑๒๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     กฐินมีปลโิพธ  ๒ และส้ินปลิโพธ  ๒. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อยางไรเลา   กฐินมีปลิโพธ  ๒  คือ   อาวาส. 
ปลิโพธ   ๑   จีวรปลิโพธ ๑ 
 
                                             ปลิโพธ ๒ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็อาวาสปลิโพธเปนอยางไร ? 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ยังอยูในอาวาสน้ัน   หรือ 
หลีกไปผูกใจอยูวาจักกลับมา   อยางนี้แลชื่อวาอาวาสปลิโพธ.  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็จีวรปลโิพธเปนอยางไร ?  
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ยังไมไดทําจีวร   หรือทํา 
คางไวก็ดี   ยงัไมสิ้นความหวังวาจะไดจีวรก็ดี   อยางนี้แลชื่อวาจีวรปลิโพธ. 
           กอนภิกษุทั้งหลาย  กฐินมีปลโิพธ  ๒  อยางนี้แล. 
 
                                สิ้นปลิโพธ  ๒ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อยางไรเลา    กฐินสิ้นปลิโพธ  ๒  คือส้ินอาวาส 
ปลิโพธ ๑ สิน้จีวรปลิโพธ. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็สิ้นอาวาสปลิโพธอยางไร ? 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  หลีกไปจากอาวาสน้ัน  ดวย 
สละใจ   วางใจ   ปลอยใจ    ทอดธุระวาจักไมกลับมา    อยางนี้แล    ชื่อวาส้ิน 
อาวาสปลิโพธ. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  กส็ิ้นจีวรปลิโพธเปนอยางไร ? 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ทําจีวรเสร็จแลวก็ดี   ทาํ 
เสียก็ดี   ทําหายเสียก็ดี   ทําไฟไหมเสียก็ดี   สิ้นความหวังวาจะไดจีวรก็ดี   อยาง 
นี้แล  ชื่อวาส้ินจีวรปลิโพธ. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  กฐินสิ้นปลิโพธมี  ๒  อยางนี้แล. 
                               กฐินขันธกะ  ที่  ๗  จบ                                       
                 ในขันธกะน้ีมี  ๑๒   เรื่อง   และเปยยาลมุข   ๑๑๘ 
 
                                 หัวขอประจําขันธกะ 
           [๑๒๗]   ๑.   ภิกษุชาวปาไฐยรัฐ  ๓๐  รูป  จําพรรษาอยูในเมืองสาเกต 
รัญจวนใจ  ออกพรรษาแลวมีจีวรเปยกปอนมาเฝาพระพุทธชินเจา  ๒.  ตอไปนี้  
เปนเรื่องกฐิน      คือไดอานิสงสกฐิน  ๕ คือ:-  



พระวนิัยปฎก มหาวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 224 

           ก    เที่ยวไปไหนไมตองบอกลา   ข.  เที่ยวไปไมตองถือไตรจีวรครบ  
สํารับ   ค.  ฉันคณโภชนได     ง.  เก็บอดิเรกจีวรไวไดตามปรารถนา  จ. จีวรลาภ 
อันเกิดในทีนั้น    เปนของภิกษุผูไดกรานกฐินแลว. 
๓  ญัตติทุติยกรรมวาจา  ๔.  อยางนี้กฐินเปนอันกราน  อยางนี้ไมเปนอันกราน 
คือ   กฐินกรานดวยอาการ   เพียงขีดรอย ชัก  กะ  ตัด  เนา  เย็บ  ดน   ทําลูกดุม 
ทํารังคุม  ประกอบผาอนุวาต  ประกอบผาอนุวาตดานหนา   ดามผา   ยอม  ทํา 
นิมิต   พูดเลยีบเคียงผาท่ียืมเขามา   เกบ็ไวคางคืน   เปนนิสสัคคิยะ   ไมไดทาํ 
กัปปะพินทุ   นอกจากไตรจีวร  นอกจากจีวรมีขันธ  ๕  หรือเกนิกวา   ซึ่งตัดดี 
แลวทําใหเปนจีวรมีมณฑลนอกจากบุคคลกราน    กรานโดยไมชอบ    ภิกษุอยู 
นอกสีมาอนุโมทนากฐินอยางนี้      พระพุทธเจาทรงแสดงวาไมเปนอันกราน 
๕.  กฐินกรานดวยผาใหม    ผาเทียมใหม   ผาเกา   ผาบังสุกุล  ผาตกตามราน 
ผาท่ีไมไดทานิมิต   ผาท่ีไมไดพูดเลียบเคียงไดมา   ไมใชผาท่ียืมเขามา   ไมใช 
ผาท่ีทําคางคืน   ไมใชเปนผานิสสัคคิยะ   ผาท่ีทํากัปปะพินทุแลว   ผาไตรจีวร 
ผามีขันธ  ๕  หรือเกินกวา   ซึ่งตัดดีแลวทําใหเปนจีวรมีมณฑลเสร็จในวันนั้น 
บุคคลกราน   กรานโดยชอบ   ภิกษุอยูในสีมาอนุโมทนา   อยางนี้ชื่อวากราน  
กฐิน   ๖. มาติกาเพ่ือเดาะกฐิน  ๘   ขอ   คือ:- 
           ๑.   กาํหนดดวยหลีกไป   ๒. กาํหนดดวยทําจีวรเสร็จ  ๓. กําหนดดวย 
ตกลงใจ  ๔. กําหนดดวยผาเสียหาย   ๕. กําหนดดวยไดยินขาว   ๖. กําหนดดวย 
สิ้นหวัง   ๗.   กําหนดดวยลวงเขต   ๘.  กําหนดดวยเดาะพรอมกัน. 
๗. อาทายสัตตกะ  ๗  วิธี คือ:- 
           ๑. ถือจีวรที่ทําเสร็จแลวไปคิดวาจักไมกลับ      การเดาะกฐินของภิกษุ 
นั้นกําหนดดวยหลีกไป    ๒. ถือจีวรไปนอกสีมา    คิดวาจักทํา  ณ ที่นี้    จักไม 
กลับละ  การเดาะกฐินของภิกษุนั้นกําหนดดวยทําจีวรเสร็จ   ๓. ถือจีวรไปนอก 
สีมา    คิดวาจักไมใหทํา   จักไมกลับ  การเดาะกฐินของภิกษุนั้นกําหนดดวยตก-  
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ลงใจ ๔.   ถอืจีวรไปนอกสีมา  คิดวาจักใหทําจีวร   ณ ที่นี้  จักไมกลับละ  กําลัง  
ทํา  จีวรเสียหาย  การเดาะกฐินของภิกษุนั้น   กําหนดวยผาเสียหาย   ๕. ถือจีวร 
ไป   คิดวาจักกลับ    ใหทําจีวรนอกสีมา    ครั้นทําจีวรเสร็จแลว    ไดยินขาววา 
ในอาวาสน้ัน    กฐินเดาะแลว   การเดาะกฐินของภิกษุนั้นกําหนดดวยไดยินขาว 
๖.  ถือจีวรไปคิดวาจักกลับ   ไหทําจีวรนอกสีมา   ครั้นทําจีวรเสร็จแลวอยู นอก 
สีมาจนกฐินเดาะ  การเดาะกฐินของภิกษุนั้นกําหนดดวยลวงเขท  ๗.  ถือจีวรไป 
คิดวาจักกลับ    ใหทําจีวร ณ ภายนอกสีมาครั้นทําจีวรเสร็จแลว   คิดวาจักกลับ 
จักกลับ  กลบัทันกฐินเดาะ    การเดาะกฐินของภิกษุนั้นพรอมกับภิกษุทั้งหลาย. 
๘.  สมาทายสัตตกะมี  ๗  วิธี     ๙. อาทายฉักกะและสมาทายฉักกะ คือ ถือจีวรที่ทํา 
คางไวไปอยางละ  ๖ วิธี ในมีการเดาะ  กําหนดดวยหลีกไป  ๑๐. อาทายภาณวาร 
กลาวถึงภิกษุถือจีวรไปนอกสีมาคิดวาจักใหทําจีวร มี  ๓ มาติกา คือ:-  
           ๑.  กําหนดดวยทําจีวรเสร็จ    ๒. กําหนดดวยตกลงใจ   ๓. กําหนดดวย 
ผาเสียหาย  กลาวถึงภิกษุถือผาหลีกไป   คิดวาจักไมกลับไปนอกสีมาแลวคิดวาจัก 
ทํามี ๓ มาติกา คือ:- 
           ๑.  กําหนดดวยทําจีวรเสร็จ  ๒. กําหนดดวยตกลงใจ   ๓. กําหนดดวย 
ผาเสียหาย  กลาวถึงภิกษุถือจีวรหลีกไป  ดวยไมไดต้ังใจภายหลังเธอคิดวาจักไม  
กลับ  มี  ๓  นัย   กลาวถงึภิกษุถือจีวรไป  คิดวาจักกลับ  อยูนอกสีมา  คิดวาจัก 
ทําจีวร  จักไมกลับ   ใหทาํจีวรเสร็จ  การเดาะกฐินของภิกษุนั้นกําหนดดวยท้ัง 
จีวรเสร็จ   ดวยตกลงใจ   ดวยผาเสียหาย   ดวยไดยนิขาว   ดวยลวงเขท     ดวย 
เดาะพรอมกับภิกษุทั้งหลาย   รวมเปน  ๑๕  ภิกษุนาํจีวรหลีกไปและนําจีวรทีทํา 
คางไวหลีกไปอีก   ๔ วาระก็เหมือนกัน    รวมทั้งหมด  ๑๕  วิธี  หลกีไปดวยส้ิน 
หวัง ดวยหวังวาจะได  หลีกไปดวยกรณียะบางอยาง  ทั้งสามอยางนั้น   นักปราชญ. 
พึงทราบโดยนัยอยางละ ๑๒  วิธี.  
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๑๑.  หวังไดสวนจีวร  ผาสุวิหาร  คือ  อยูตามสบาย  ๕  ขอ   ๑๒. กฐินมีปลโิพธ  
และสิ้นปลิโพธ  นักปราชญพึงแตงหัวขอคามเคาความเทอญ. 
                                     หัวขอประจําขันกะ   จบ 
 
                              อรรถกฐินขันธกะ 
                               เรื่องภิกษุชาวเมืองปาเฐยยะ 
           วินิจฉัยในกฐินขันธกะ  พึงทราบดังนี้:- 
           บทวา    ปาเยฺยกา    มีความวา    เปนชาวจังหวัดปาเฐยยะ.    มีคํา 
อธิบายวา      ทางคานทิศตะวันตก     ในแควนโกศล    มีจังหวัดชื่อปาเฐยยะ, 
ภิกษุเหลาน้ัน   มีปกติอยูในจังหวัดนั้น.  คําวา  ปาเยฺยกา  นั้น  เปนชื่อของ 
พวกพระภัททวัคคิยเถระ    ซึ่งเปนพ่ีนองรวมพระบิดาของพระเจาโกศล     ใน 
พระเถระ  ๓๐  รูปนั้น  รปูที่เปนใหญกวาทุก ๆ  รปู  เปนพระอนาคามี   รปูที่ 
ดอยกวาทุก  ๆ  รูปเปนพระโสดาบัน;    ที่เปนพระอรหันต   หรอืปุถุชน  แม 
องคเดียวก็ไมมี. 
           บทวา  อารฺถา   มีความวา   มีปกติอยูปา   ดวยอํานาจสมาทาน 
ธุดงค,  ไมใชสักวาอยูปา.   ถึงในขอท่ีภิกษุเหลาน้ันเปนผูถือบิณฑบาตเปนตน 
ก็มีนัยเหมือนกัน. 
           อันที่จริง   คําวา   มีปกติอยูปา  นี้   ทานกลาวดวยอํานาจธุดงคที่เปน 
ประธาน  แตภิกษุเหลาน้ี   สมาทานธุดงคทั้ง  ๑๓ ทีเดียว.  



พระวนิัยปฎก มหาวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 227 

           บทวา  อุทถสงฺคเห  มีความวา   เมื่อภูมิภาคถูกน้ําทวม  คือ  ขังแช  
แลว,  อธิบายวา  ทั้งที่เอนทั้งที่ลุม  เปนที่มีน้ําเปนอันเดียวกัน. 
           บทวา   อุทกจิกฺขลลฺ    มีดวามวา   ในที่ซึ่งเธอท้ังหลายเหยียบแลว 
เหยียบแลว   น้ําโคลนยอมกระฉูดข้ึนถึงตะโพก,   ทางลิ้นเชนนี้. 
           บทวา  โอกปุณฺเณหิ  มีความวา  ชุมโชกดวยน้ํา. 
           ไดยินวา   จีวรของพวกเธอ   มีเนื้อแนน,   น้ําซ่ึงตกท่ีจีวรเหลาน้ัน  จึง 
ไมไหลไปเพราะเปนผาเนื้อแนน,    ยอมติดคางอยูเหมือนหอผูกไว ;    เพราะ 
ฉะน้ันเทาน้ีจึงกลาววา  มีจีวรชุมโชกดวยนํ้า.  ปาฐะวา  โอฆปุณฺเณหิ  ก็ม.ี 
           วินิจฉัยในคําวา  อวิวทมานา  วสฺส  วสิมฺหา  นี้  พึงทราบดังนี้:-    
           ภิกษุเหลาน้ัน   อยูไมผาสุก   เพราะไมมีความสําราญดวยเสนาสนะใน 
ฐานท่ีตนเปนอาคันตุกะ   และเพราะเปนผูกระวนกระวายในใจ    ดวยไมไดเฝา 
พระผูมีพระภาคเจา  เพราะฉะนั้น    พวกเธอจึงไมทูลวา    พวกขาพระองคไม 
วิวาทกัน  จําพรรษาเปนผาสุก. 
           ขอวา  ธมมฺึ    กถ  กตฺวา   มีความวา  พระผูมีพระภาคเจาตรัสสอน 
อนมตัคคิยกถาแกภิกษุเหลาน้ัน.  เธอทั้งหมดเทียว  ไดบรรลุพระอรหันในเวลา 
จบกถา   แลวไดเหาะไปในอากาศ   จากท่ีซึ่งตนน่ังทีเดียว.  พระธรรมสังคาหกา 
จารยทั้งหลายหมายเอาอนมตัคคิยกถาน้ันกลาววา   ธมมฺึ   กถ  กตฺวา ภายหลัง 
พระผูมีพระภาคเจาทรงดําริวา  ถาการกรานกฐิน  จักไดเปนการท่ีเราไดบัญญัติ 
แลวไซร   ภิกษุเหลาน้ัน    จะเก็บจีวรไวผืนหน่ึงแลว     มากับอันตรวาสกและ 
อุตราสงคจะไมตองลําบากอยางนั้น;   ก็ธรรมดาการกรานกฐินนี้  อันพระพุทธเจา 
ทุก ๆ พระองค   ทรงบัญญัติแลว    ดงัน้ี.     มีพระประสงคจะทรงอนุญาตการ 
กรานกฐิน   จึงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมา,    ก็แล   ครั้นตรัสเรียกมาแลว   จึงตรัส 
คําวา  อนุชานามิ  ภกิฺขเว  เปนอาทิ.  
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                                      วาดวยอานิสงส   ๕ 
           วินิจฉัยในคําน้ัน  พึงทราบดังน้ี:-  
           ในคําวา  อตฺถตก ินาน  โว  นี้   โว   อักษร  สักวานิบาต,   ความ 
วา  ผูกรานกฐินแลว.  จรงิอยู   เมื่อเปนอยางนั้น  คําวา โส เนส   ภวิสฺสติ 
ขางหนา   จึงจะสมกัน. 
           อีกอยางหนึ่ง  บทวา  โว  นี ้   เปนฉัฏฐีวิภัตตินั่นเอง.   สวนในคําวา 
โส  เนส  นี้  มีความวา   จีวรที่เกิดข้ึนนั้น  จักเปนของภิกษุทั้งหลาย  ผูกราน- 
กฐินแลวเที่ยว. 
           บรรดาอานิสงส  ๕  นั้น  ขอวา   อนามนฺตจาโร  มีความวา  กฐิน 
อันสงฆยังไมรื้อ๑เพียงใด,   การเท่ียวไปไมบอกลา   จักควรเพียงนั้น;   คือจักไม 
เปนอาบัติเพราะจาริตตสิกขาบท. 
           ขอวา  อสมาทานจาโร  ไดแก  เที่ยวไปไมตองเอาไตรจีวรไปดวย. 
ความวา  การอยูปราศจากจีวร  จักควร. 
           ขอวา  คณโภชน  มคีวามวา  แมการฉันคณโภชน จักควร.  ขอวา 
ยาวทตฺถจีวร   มีความวา    ตองการดวยจีวรเทาใด.    จีวรเทาน้ัน      ไมตอง 
อธิษฐาน  ไมตองวิกัป  จักควร. 
           ขอวา  โย  จ  ตตฺถ  จีวรูปฺปาโท   มีความวา  จะเปนจีวรของภิกษุ 
สามเณรผูมรณภาพในสีมาท่ีไดกรานกฐินแลวน้ัน    หรือจีวรที่ทายกถวายเฉพาะ 
สงฆ  หรือจีวรที่จายมาดวยคากัลปนาของสงฆ  ซึ่งเกิดข้ึนในสีมาน้ัน  ก็ตามที, 
จีวรใดเปนของสงฆเกิดข้ึนดวยอาการอยางใดอยางหนึ่ง,    จีวรนั้น   จักเปนของ 
พวกเธอ. 
 
 ๑.  อุพฺภต   แปลตามพากยเขมรวา  เดาะ.  
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                                     วาดวยผูไดกรานกฐิน 
           วินิจฉัยในคําวา  เอวฺจ  ปน  ภิกฺขเว  ก ิน   อตฺถริตพฺพ   นี ้ 
พึงทราบดังนี้:-  
           ในมหาปจจรีแกวา  ถามวา ใครไดกรานกฐิน  ใครไมได ? 
           ตอบวา    วาดวยอํานาจแหงจํานวนกอน.     ภิกษุ   ๕   รูปเปนอยางตํ่า 
ยอมไดกราน,    อยางสูงแมแสนก็ได.  หยอน  ๕  รปู  ไมได. 
           วาดวยอํานาจภิกษุผูจําพรรษา.     ภิกษุผูจําพรรษาในปุริมพรรษา 
ปวารณาในวันปฐมปวารณาแลว  ยอมได,   ภิกษุผูมีพรรษาขาด  หรือจําพรรษา 
ในปจฉิมพรรษา  ยอมไมได;  แมภิกษุที่จําพรรษาในวัดอ่ืนก็ไมได.   และภิกษุ 
ทั้งปวงผูจําพรรษาหลัง  เปนคณปูรกะของภิกษุผูจําพรรษาตนก็ได,   แตพวกเธอ 
ไมไดอานิสงส      อานิสงสยอมสําเร็จแกพวกภิกษุนอกน้ีเทาน้ัน.     ถาภิกษุผู 
จําพรรษาตน    ม ี ๔ รูปหรือ  ๓  รูปหรือ  ๒  รูปหรือรูปเดียว,   พึงนิมนตภิกษุผู 
จําพรรษาหลังมาเพ่ิมใหครบคณะแลว   กรานกฐินเถิด.   ถาภิกษุผูจําพรรษาตน 
มี  ๔  รูป,   มีสามเณรอายุครบอยูรูปหน่ึง,    หากสามเณรน้ันอุปสมบทในพรรษา 
หลัง,   เธอเปนคณปูรกะได  ทั้งไดอานิสงสดวย 
           แมในขอวา  มีภิกษุ  ๓  สามเณร  ๒,  มีภิกษุ  ๒,  สามเณร  ๓,  มีภิกษุ 
รูปเดียว   สามเณร  ๔  นี ้   ก็มีนัยอยางนี้แล.   ถาภิกษุผูจําพรรษาตน    ไมเขาใจ 
ในการกรานกฐิน.   พึงหาพระเถระผูกลาวคัมภีรขันธกะ   ซึ่งเขาใจในการกราน 
กฐิน   นิมนตมา;    ทานสอนใหสวดกรรมวาจา    ใหกรานกฐิน   แลวรับทาน 
แลวจักไป.   สวนอานิสงสยอมสําเร็จแกภิกษุนอกน้ีเทาน้ัน.  
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                                      วาดวยผูถวายกฐิน  
           กฐินใครถวาย  จึงใชได ? 
           บุคคลผูใดผูหน่ึง  จะเปนเทวดาหรือมนุษยหรือสหธรรมิกทั้ง  ๕๑   คนใดคนหน่ึง
ถวายก็ใชได. 
           ธรรมเนียมของผูถวายกฐิน  มีอยู;    ถาเขาไมรูธรรมเนียมนั้น. 
           จึงถามวา   กฐินควรถวายอยางไร   เจาขา    ภิกษุพึงบอกเขาอยางนี้วา 
ควรถวายผาพอทําไตรจีวรผืนใดผืนหน่ึงได  ในเวลากลางวัน  วา   พวกขาพเจา 
ถวายผากฐินจีวร,   ควรถวายเข็มเทาน้ีเลมดายเทาน้ี    น้ํายอมเทาน้ี   เพ่ือทําจีวร 
นั้นและถวายยาคูและภัตแกพวกภิกษุเทาน้ีรูป     ผูชวยทํา.    ฝายภิกษุผูจะกราน 
กฐินพึงกรานกฐินซึ่งเกิดข้ึนโดยธรรมโดยชอบ.    เมื่อจะกราน  ตองรูจักธรรม 
เนียม. 
           จริงอยู     แมผาที่เปอนนํ้าขาว     โดยสืบเนื่องมาแตเรื่องชางหูกทีเดียว 
ก็ใชไมได,   แมผาเกาก็ใชไมได     เพราะฉะนั้น    ไดผาสําหรับกรานกฐินแลว 
ตองซักใหสะอาด     ตระเตรียมเครื่องมือสําหรับทําจีวร      มีเข็มเปนตนไวแลว 
พรอมดวยภิกษุทั้งหลาย     ชวยกันเย็บยอมจีวรที่เย็บเสร็จ     ใหกัปปพินทุแลว 
กรานกฐินในวันนั้นทีเดียว.  ถากฐินนั้นยังไมทันไดกราน,  ผูอ่ืนนําผากฐินมา; 
และถวายผาอานิสงสกฐินอ่ืน ๆ เปนอันมาก,  ผูใดถวายอานิสงสมาก,  พึงกราน 
ดวยผากฐินของผูนั้นเถิด.   แตตองชี้แจงใหทายกอีกฝายหน่ึงยินยอม. 
 
                                       วาดวยผูควรกราน 
           ก็กฐินใครควรกราน ? 
           สงฆใหจีวรกฐินแกภิกษุใด   ภิกษุนั้น ควรกราน. 
           ก็สงฆควรใหใครเลา ? 
 
๑  สหธรรมิก   ๕   คือ  ภิกษ ุ ภิกษณุี  สิกขมานา  สามาเณร  สามเณรี.   
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           ภิกษุใดมีจีวรเกา, ควรใหแกภิกษุนั้น.  ถาภิกษุมีจีวรเกาหลายรูปพึง   
ใหแกผูเฒา.     ในหมูผูเฒาเลา     ภิกษุใดเปนมหาบุรุษสามารถทําจีวรเสร็จทัน 
กรานในวันนั้น,     ควรใหแกภิกษุนั้น   ถาผูเฒาไมสามารถ ;     ภิกษุผูออนกวา 
สามารถ;      พึงใหแกเธอ.       แตสงฆควรทําความสงเคราะหแกพระมหาเถระ, 
เพราะฉะนั้น     สงฆพึงเรียนทานวา   ขอทานจงรับเถิด,   พวกขาพเจาจักชวยทํา 
ถวาย.  ในไตรจีวรผืนใดคร่ําครา,   ควรใหเพ่ือประโยชนแกผืนนั้น.  ตามปกติ 
พระมหาเถระครองจีวรสองชั้น      พึงใหเพ่ือพอทําไดสองชั้น.    ถาแมทานครอง 
จีวรชั้นเดียวแตเนื้อแนน,   แตผากฐินเนื้อบาง ;   พึงใหใหพอสองชั้นทีเดียว  เพ่ือ 
จะไดเหมาะสมทรง.       ถึงแมทานพูดอยูวา      เมือ่ไมไดเราก็จะครองชั้นเดียว 
ก็ควรใหสองชั้น,  แตถาภิกษุใดเปนผูมีปกติโลภ.  ไมควรใหแกภิกษุนั้น.   
           ทานผูรับนั้นเลา  กไ็มควรรับดวยคิดวา   เรากรานกฐินแลว   ภายหลงั 
จักเลาะออกทําเปนจีวรสองผืน 
 
                                         วาดวยกฐินวัตร 
           ก็แล  เพ่ือจะแสดงวิธีที่จะพึงใหแกภิกษุที่สงฆจะให   พระผูมีพระภาค- 
เจา   ทรงปรารภวา   ภิกษุทั้งหลาย   ก็แล   กฐินอันภิกษุพึงกรานอยางนี้    ดังน้ี  
แลว   จึงตรัสกรรมวาจาสําหรับใหกอน  มีคําวา   สุณาตุ   เม  ภนฺเต  เปนตน.  
ก็เม่ือกฐินอันสงฆใหอยางนี้แลว   หากผากฐินนั้นเปนของมีบริกรรมเสรจ็สรรพ 
แลว    อยางนั้นนั่นเปนการดี:     หากมีบริกรรมยังไมสําเร็จ    แมภิกษุรูปหน่ึง 
จะไมชวยทําดวยถือตัววา   เราเปนเถระ   หรือวา   เราเปนพหุสสุตะ    ดังนี้ไม 
ได;    การชักเย็บและยอม    ภิกษุทั้งหมดตองประชุมชวยกันใหสําเร็จ    กข็อน้ี 
ชื่อกฐินวัตรที่พระพุทธเจาทรงสรรเสริญ.  
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           จริงอยู   พระผูมีพระภาคเจา     ทรงพระนามวาปทุมุตตระก็ไดทรงทํา  
กฐินวัตรมาแลว  ในอดตีกาล.  ไดยนิวา  พระอัครสาวกของพระองคชื่อสุชาต 
เถระ    ไดรบักฐิน.    พระศาสดาไดทรงนั่งทํากฐินวัตรนั้น    พรอมดวยภิกษุ 
หกลานแปดแสนรูป. 
 
                                                วิธีกราน 
           อันภิกษุผูกราน    พึงถือเอาผากฐินที่ทําเสร็จสรรพแลวกรานกฐินตาม 
วิธีทานกลาวไวในคัมภีรบริวาร๑   มีคําเปนตนวา   ถาประสงคจะกรานกฐินดวย 
สังฆาฏิ   พึงถอนสังฆาฏิเกา    อธิษฐานสังฆาฏิใหม    พึงลั่นวาจาวา    ขาพเจา 
กรานกฐิน  ดวยสังฆาฏินี้   ก็แล  ครัน้กรานแลว   พึงใหภิกษุทั้งหลยอนุโมทนา 
ตามวิธีที่ทานกลาวไวในคัมภีรบริวาร๒   มีคําเปนอาทิอยางนี้แลวา  ภิกษุผูกราน 
กฐินนั้น     พึงเขาไปหาสงฆกระทําผาอุตราสงคเฉวียงบาขางหน่ึง    ประณมมือ 
กลาวอยางนี้วา  อตฺถต  ภนฺเต    สงฺฆสสฺ   ก ิน   ธมฺมิโก  ถ ินตฺถาโร 
อนุโมทถ     ทานเจาขา    กฐินของสงฆกรานแลว     การกรานกฐินเปนธรรม 
ขอทานท้ังหลายอนุโมทนาเถิด,    ภิกษุผูอนุโมทนาเหลาน้ี     พึงทําผูอุตราสงค 
เฉวียงบาขางหน่ึง   ประณมมือกลาวอยางนี้วา     ผูมีอายุกฐินของสงฆกรานแลว 
การกรานกฐินเปนธรรม   เราอนุโมทนา;    ฝายพวกภิกษุนอกน้ี   พึงอนุโมทนา 
กฐินเปนภิกษุทุก ๆ รูปกรานแลว   ดวยประการอยางนี้. 
           แทจริง  ในคัมภีรบริวาร๓   ทานกลาววา   กฐินเปนอันบุคคลสองฝาย 
คือ   ผูกรานหน่ึง   ผูอนุโมทนาหน่ึง   กรานแลว.    ทั้งไดกลาวไวอีกวา    สงฆ 
หาไดกรานกฐินไม   คณะหาไดกรานกฐินไม   บุคคลกรานกฐิน;    แตพระสงฆ 
อนุโมทนา  เพราะคณะอนุโมทนา  เพราะบุคคลกราน  กฐินไดชื่อวา   สงฆได 
 
  ๑.  ปริวาร.   ๔๓๕.   ๒.  ปริวาร.  ๔๓๖   ๓.  นัย -ปริวาร.  ๔๓๘.                                 
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กราน   คณะไดกราน   บคุคลไดกราน    ก็เม่ือกฐินกรานแลวอยางนั้น    ถาแล 
พวกทายกถวายอานิสงสที่นํามาพรอมกับกฐินจีวรวา    ภิกษุรปูใดไดรับผากฐิน 
ของพวกขาพเจา  พวกขาพเจาถวายแกภิกษุรูปนั้น   ดังน้ี  ภิกษุสงฆไมเปนใหญ. 
ถาเขาไมทันไดสั่งเสียไว   ถวายแลวก็ไป   ภิกษุสงฆเปนใหญ;    เพราะเหตุนั้น 
ถาแมจีวรที่เหลือท้ังหลาย   ของภิกษุผูกรานเปนของชํารุด   สงฆพึงอปโลกนให 
ผาเพ่ือประโยชนแกจีวร    แมเหลาน้ัน.     สวนกรรมวาจาคงใชไดครั้งเดียวเทา 
นั้น.     ผาอานิสงสกฐินที่ยังเหลือ      พึงแจกกันโดยลําดับแหงผาจํานําพรรษา. 
เพราะไมมีลําดับ   พึงแจกต้ังแตเถรอาสนลงมา.   คุรุภัณฑไมควรแจก.    แตถา 
ในสีมาเดียวมีหลายวิหาร     ตองใหภิกษุทั้งปวงประชุมกรานกฐินในที่เดียวกัน; 
จะกรานกันเปนแผนก ๆ ไมควร. 
 
                                อนัตถตาการและอัตถตาการ 
           ก็บัดน้ี    เพ่ือจะแสดงวิธีที่กฐินจะเปนอันกราน    และไมเปนอันกราน 
โดยพิสดาร   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา   ภิกษุทัง้หลาย    ก็แลกฐินเปนอัน 
กรานแลวดวยอยางนี้    ไมเปนอันกรานแลวดวยอยางนี้        เมือ่จะทรงแสดง 
อกรณียกิจ   มหาภูมิกะ    และอนัตถตลักขณะกอน    จึงทรงแสดงอาการ   ๒๔ 
มีคําวา  อุลฺลขิิตตมฺตเตน   เปนตน ,   ตอจากนั้นไป    เมื่อจะทรงแสดงอัตถต- 
ลักขณะ  จึงทรงแสดงอาการ ๑๗  มีคําวา  อหเตน  อตฺถต  เปนอาทิ.  จริง 
อยู   แมในคัมภีรบริวาร  ทานก็ไดกลาวลักษณะอยางนี้เหมือนกันวา   กฐินไม 
เปนอันกรานดวยอาการ  ๒๔  กฐินเปนอันกรานดวยอาการ  ๑๗. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อลฺุลิขิตมติเตน  ไดแก   ดวยสักวากะ 
ประมาณดานยาวและคานกวาง.   จรงิอยู   เมื่อจะกะประมาณ    ยอมใชเล็บเปน 
ตนกรีด  แสดงท่ีกําหนดตัดอันนั้น    หรือท่ีหนาผากเปนตน เพ่ือจําประเทศนั้นๆ  
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เพราะเหตุนั้น     การกะประมาณน้ันพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา    สกัวายกข้ึน  
จด. 
           บทวา  โธวนมตฺเตน  คือ  ดวยสักวาชักผากฐิน. 
           บทวา  จีวรวจารณมตฺเตน   คือ   ดวยสักวากะอยางนี้วา    จงเปน 
จีวร  ๕  ขัณฑ    หรือวา    จงเปนจีวร  ๗  ขัณฑ  หรือวา  จงเปนจีวร  ๙  ขัณฑ 
หรือวา  จงเปนจีวร ๑๑ ขันฑ. 
           บทวา  เฉทนมตฺเตน  คือ  ดวยสักวาตัดผาตามท่ีกะไวแลว. 
           บทวา  พนฺธนมตฺเตน  คือ  ดวยสักวาเนาดวยดายเนา. 
           บทวา  โอวฏฏิยกรณมตฺเตน   คือ  ดวยสักวาเย็บตามยาวคามแนว 
ดายที่เนา. 
           บทวา  กณฺฑูสกรณมตฺเตน  คือ ดวยสักวาติดหวงผา. 
           บทวา  ทฬฺหีกมฺมกรณมตฺเตน คือ ดวยสักวาเย็บผาดามสองผืนติด 
ปะกันเขา. 
           อีกอยางหนึ่ง   มีความวา  ดวยสักวาเย็บผากฐิน  ทําใหเปนผาตามทอง 
แหงผาดามผืนแรกที่เชื่อมติดไวแลว    ดังน้ีบาง. 
           ในมหาปจจรี    กลาววา    ดวยติดผารองจีวรปกติ.    สวนในกุรุนท ี
กลาววา   ดวยสักวาเชื่อมผาคามตองเขา    เพ่ือทําจีวรที่เย็บไวชั้นเดียวตามปกติ 
ใหเปนสองชั้น. 
           บทวา  อนุวาตกรณมตฺเตน  คือ  ดวยสักวาติดอนุวาตดานยาว. 
           บทวา  ปริภณฑฺกรณมตฺเตน  คือ  ดวยสักวาติดอนุวาตดานกวาง. 
           บทวา  โอวฏเฏยฺยกรณมตฺเตน  คือ  ดวยสักวาเพ่ิมผาคามเขา.  
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           อีกอยางหนึ่ง    ดวยสักวาถือเอาผาจากจีวรกฐิน    ติดเขาท่ีผาจีวรกฐิน  
ผืนอ่ืน. 
           บทวา  กมฺพลมทฺทนมตฺเตน  คือ   ดวยจีวรท่ีใสลงในน้ํายอมเพียง 
ครั้งเดียว   มสีีดังงาชาง   หรือมีสีดังใบไมเหลีอง.    แตถาแมยอมครั้งเดียวหรือ 
สองครั้ง  ก็ไดสี  ใชได. 
           บทวา  นมิิตฺตกเตน  คือ  ดวยผาท่ีภิกษุทํานิมิตอยางนี้วา    เราจัก 
กรานกฐินดวยผาน้ี.   จรงิอยู   ในคัมภีรบริวารทานกลาวไวเพียงเทาน้ี    แตใน 
อรรถกถาทั้งหลายกลาววา   ดวยผาท่ีภิกษุทานิมิตไดมาอยางนี้วา   ผาน้ีดี    อาจ 
กรานกฐินดวยผานํ้าได. 
           บทวา  ปริกถากเตน  คือ  ดวยผาท่ีภิกษุใหเกิดข้ึนดวยพูดเลียบเคียง 
อยางนี้วา   การถวายผากฐิน  สม ควรอยู   ทายกเจาของกฐินยอมไดบุญมาก  ข้ึน 
ชื่อวา   ผากฐิน   เปนของบริสุทธิ์จริง ๆ  จึงจะสมควร    แมมารดาของตน   ก็ 
ไมควรออกปากขอ   ตองเปนดังผาท่ีลอยมาจากอากาศน่ันแล   จึงจะเหมาะ. 
           บทวา  กุกฺกุกเตน  คือ  ดวยผาท่ียืมมา. 
           ในบทวา  สนฺนิธิกเตน  นี้   สนันิธิมี  ๒  อยาง    คือกรณสันนิธิ  ๑ 
นิจยสันนิธิ  ๑ ในสันนิธิ  ๒  อยางนั้น  การเก็บไวทํา ไมทําเสียใหเสร็จในวัน นั้น 
ทีเดียว  ชื่อกรณสันนิธิ.  สงฆไดผากฐินในวันนี้    แตถวายในวันรุงข้ึน   นีช้ื่อ 
นิจยสันนิธิ. 
           บทวา  นิสฺสคฺคิเยน  คือ  ดวยผาท่ีขามราตรี.    แมในคัมภีรบริวาร 
ทานก็กลาววา   ผาท่ีภิกษุกําลังทําอยู   อรุณข้ึนมาชื่อผานิสสัคคีย  
           บทวา  อกปฺปกเตน  คือ  ดวยผาท่ีไมไดทํากัปปพินทุ.  
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           ในขอวา   อฺตฺร  สงฺฆาฏิยา  เปนตน    มคีวามวา  กฐินที่กราน  
ดวยผาลาดเปนตน    ซึ่งเปนผาอ่ืน   นอกจากผาสังฆาฏิ    ผาอุตราสงค   และผา 
อันตรวาสก  ไมเปนอันกราน. 
           ขอวา  อฺตฺร  ปฺจเกน  วา  อติเรกปฺจเกน  วา   มีความวา 
กฐินที่กรานดวยผาท่ีทําเปน  ๕  ขัณฑ  หรือเกินกวา  ๕  ขัณฑ   แสดงมหามณฑล 
และอัฑฒมณฑลเทาน้ัน  จึงใชได.  ดวยวา  เมื่อทําอยางนั้น จีวรเปนอันทําได 
มณฑล  เวนจีวรนั้นเสีย   กฐินที่กรานดวยผาอ่ืนที่ไมไดตัด    หรือดวยผาที่มี 
ขัณฑ   ๒   มีขัณฑ  ๓  มีขัณฑ  ๔  ใชไมได. 
           ขอวา  อฺตฺร  ปุคฺคลสฺส  อตฺถารา  มีความวา  กฐิน  ไมเปน 
อันกราน   ดวยการกรานของสงฆ   หรือของคณะอ่ืน   เพราะเวนการกรานของ 
บุคคลเสีย. 
           ขอวา   นิสมีฎโ    อนุโมทติ    มีความวา    ภิกษุผูอยูภายนอก 
อุปจารสีมาอนุโมทนา. 
           บทวา  อหเตน  คือ  ดวยผาท่ียังไมไดใช. 
           บทวา  อหตกปฺเปน   คือ  ดวยผาเทียมใหม    คือท่ีซักแลว    ครั้ง 
เดียวหรือ  ๒   ครั้ง. 
           บทวา  ปโลติกาย   คือ  ดวยผาเกา. 
           บทวา  ปสุกูเลน  คือ  ดวยผาบังสุกุลท่ีเกิดในเขต   ๒๓     ในกุรุนท ี
และมหาปจจรี   แกวา   ไดแก   ดวยจีวรที่ภิกษุผูถือบังสุกุลทําดวยผาท่ีคนเที่ยว 
ขอไดมา. 
           บทวา   อาปณเกน  มีความวา    ทายกเก็บผาเกาท่ีตกตามประตูราน 
ตลาด    ถวายเพ่ือประโยชนแกกฐิน   กฐินที่กรานแลวแมดวยผาน้ันยอมใชได  
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           บทที่เหลือพึงทราบโดยความแผกจากท่ีกลาวแลว.   แตในท่ีนี้ ใน   
อรรถกถามากหลาย   ไดกลาวคําเปนตนวา    ธรรมเทาไรยอมเกิดพรอมกับการ 
กรานกฐิน  คําน้ันทั้งหมด   พระธรรมสังคาหกาจารยทั้งหลาย   ไดยกข้ึนสูบาลี 
ในคัมภีรบริวารไวแลวแล;    เพราะฉะนั้น      พึงทราบตามนัยที่มาแลวในคัมภีร 
บริวารน้ันเถิด.   เพราะวาขอความไร ๆ แหงการกรานกฐินจะเสียหายไป เพราะ 
ไมกลาวคํานั้นไวในท่ีนี้ก็หามิได. 
 
                                         วาดวยการรือ้กฐิน๑ 

           พระผูมีพระภาคเจา   ครั้นทรงแสดงการกรานกฐินอยางน้ีแลว    บัดนี้ 
จะทรงแสดงการรื้อ  จึงตรัสคําวา   กถฺจ  ภิกขฺเว  อุพฺภต  โหติ   ก ิน 
เปนตน    แปลวา   ภิกษุทั้งหลาย   กก็ฐินจะเปนอันรื้ออยางไร  ? 
           วินิจฉัยในคําน้ัน   พึงทราบดังนี้:- 
           มาติกา  นั้น  ไดแก  หัวขอ   อธิบายวา   แมบท.   จริงอยู   หัวขอ ๘ 
นั้น  ยังการรือ้กฐินใหเกิด. 
           ใน  มาติกา  เหลาน้ัน  ทีช่ื่อวา    ปกกมนันติกา    เพราะมีความ 
หลีกไปเปนทีสุด.  ถึงมาติกาท่ีเหลือ   ก็พึงทราบอยางนี้. 
           บทวา  น  ปจฺเจสฺส    มีความวา  เราจักไมมาอีก. 
           ก็ในการร้ือกฐินมีการหลีกไปเปนที่สุดนี้   จีวรปลิโพธขาดกอน  อาวาส 
ปลิโพธขาดทีหลัง   จริงอยู    เมื่อภิกษุหลีกไปเสียอยางนั้น    จีวรปลิโพธยอม 
ขาดในภายในสีนาทีเดียว,  อาวาสปลิโพธิ   ขาดในเม่ือลวงสีมาไป. 
           อันที่จริง   ถึงในคัมภีรบริวาร  ทานก็กลาววา:- 
 
 ๑.  กฐินุทฺธาร  การเดาะกฐิน  ก็วา.  
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                                   การรื้อกฐิน   มกีารทลีกไปเปนที่สุด   
                       พระสุคตเจาผูเปนเผาพระอาทิตยตรัสไวแลว,  
                       เมื่อภิกษุหลีกไปดวยคิดวา   เราจักทิ้งอาวาส 
                       นี้เสียละ  ดังน้ี จีวรปลิโพธขาดกอน  อาวาส 
                       ปลิโพธขาดท่ีหลัง. 
           สองบทวา  จีวร อาทาย  มีความวา  ถือเอาจีวรที่ยังไมทํา (หลีกไป) 
           บทวา  พหิสมีาคตสฺส   มีความวา  ไปสูวัดอ่ืนที่ใกลเคียง. 
           สองบทวา   เอว  โหติ   มีความวา   ความรําพึงอยางนั้นยอมมีเพราะ 
ไดเห็นเสนาสนะท่ีผาสุก  หรือสหายสมบัติในวัดนั้น. 
           สวนการรื้อกฐินมีความเสร็จเปนที่สุดนี้  อาวาสปลิโพธขาดกอน จริงอยู 
อาวาสปลิโพธนั้น   ยอมขาด   ในเมื่อสักวาเกิดความคิดในจิตข้ึนวา   เราจักไม 
กลับมาละ  เทาน้ัน.  อันที่จริง  ถึงในคัมภีรบริวารทานก็กลาววา:- 
                                   การรื้อกฐินมีความเสร็จเปนที่สุด 
                       พระสุคตเจาผูเปนเผาพระอาทิตยตรัสไวแลว, 
                       เมื่อภิกษุหลีกไปดวยคิดวา   เราจักทิ้งอาวาส 
                       นิเสียละ    ดังน้ี     อาวาสปลิโพธขาดกอน 
                       จีวรปลิโพธขาด กอเมือ่จีวรเสร็จแลว. 
แมในการแจกมาติกาท่ีเหลือ  พึงทราบเนื้อความโดยนัยนี้   แตในมาติกาท่ีเหลือ 
มีแปลกกันดงัน้ี:- 
           ในการรื้อกฐินมีความตกลงใจเปนที่สุด   ปลิโพธทั้งสองยอมขาดพรอม 
กัน  ในเมื่อมาตรวาความคิดเกิดข้ึนวา   เราจักไมใหทําจีวรนี้ละ   เราจักไมกลับ 
มาละ  ดังนี้ทีเดียว.   แทจริง   (ในคัมภีรบริวาร)   ทานก็กลาวไววา:-   
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                                   การรื้อกฐินมีความตกลงใจเปนที่สุด  
                       พระสุคตเจาผูเปนเผาพระอาทิตยตรัสไวแลว, 
                       เมื่อภิกษุหลีกไปดวย  คิดวา  เราจักท้ิงอาวาส 
                       นี้เสียละ   ดังน้ี   ปลิโพธท้ังสองขาดไมกอน 
                       ไมหลังกัน. 
           ความขาดปลิโพธในการรื้อกฐินทั้งปวง  พึงทราบโดยนัยอยางนี้:-  
           ก็แล     ความขาดปลิโพธนั้น     บัณฑิตอาจทราบไดตามนัยที่กลาวนี้ 
และตามท่ีมีมาในคัมภีรบริวาร,    เพราะฉะนั้น     ขาพเจาจึงไมกลาวโดยพิสดาร 
สวนความสังเขปในกฐินุทธาร ๕  ม ี นาสนนฺติกา  เปนตนนี้   ดังน้ี:- 
           ในการรื้อกฐินที่มีความเสียเปนที่สุด   อาวาสปลิโพธขาดกอน เมื่อจีวร 
เสีย  จีวรปลโิพธจึงขาด. 
           ที่มีการฟงเปนที่สุด   จีวรปลิโพธขาดกอน   อาวาสปลิโพธขาดพรอม 
กับการฟงของภิกษุนั้น. 
           ที่มีความส้ินหวังเปนที่สุด   อาวาสปลิโพธขาดกอน,   จีวรปลิโพธขาด 
ตอเมื่อส้ินความหวังจะไดจีวรแลว. 
           ก็การรื้อกฐินมีความสิ้นหวังเปนที่สุดนี้    มหีลายประเภท   มีการแสดง 
คลุกคละกันไปกับการรื้อนอกจากนี้  โดยนัยเปนตนวา   ภิกษุยอมไดในที่ซึ่งไม 
ไดหวัง,   ไมไดในที่ซึ่งหวัง,   เธอมีความรําพึงอยางนี้วา   เราจักทําจีวรนี้ในท่ี 
นี้ละ,   จักไมกลับละ   ดังน้ี,   เพราะฉะนั้น   พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงแยกตรัส 
ใหพิสดารขางหนา,    ไมตรัสไวในลําดับนี้.    แตไดตรัสการรื้อกฐินมีความกาว 
ลวงสีมาเปนท่ีสุด  เปนลําดับแหงการรื้อกฐินมีการฟงเปนที่สุดในลําดับนี้. 
           ในการรื้อกฐินที่มีความกาวลวงสีมาเปนที่สุดนั้น  จีวรปลิโพธขาดกอน, 
อาวาสปลิโพธยอมขาดตอภิกษุนั้นอยูนอกสีมา.  
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           ในการรื้อกฐิน  ทีม่ีการรื้อพรอมกัน  ปลิโพธ  ๒  ขาดไมกอนไมหลังกัน.  
           พระผูมีพระภาคเจา    ครั้นทรงแสดงกฐินุทธาร ๗ ในอาทายวารอยาง 
นี้แลว,   จึงทรงแสดงกฐินุทธาร ๗ เหลาน้ันแลอีกแหงจีวรที่ภิกษุทําคางไว  ใน 
สมาทายวารบาง    ตามท่ีเหมาะในอาทายสมาทายวารบาง. 
           เบื้องหนาแตนั้น     พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงกฐินุทธารท้ังหลาย ซึ่ง 
สมดวยนัยเปนตนวา  อนธิฏ ิเตน  ซึ่งพาดพิงถึงวิธีนี้วา  เราจักไมกลับ   ดัง 
นี้เทาน้ัน,   ไมพาดถึงวิธีนี้วา  เราจักกลับภายในสีมา    เราจักไมกลับ   ดังน้ี เลย. 
           เบื้องหนาแตนั้น     ครั้นทรงแสดงกฐินุทธารท่ีมีความส้ินหวังเปนที่สุด 
หลายครั้ง  โดยนัยอันคลุกคละกับกฐินุทธารนอกน้ี    ดวยนัยเปนตนวา   จวีรา- 
ลาย   ปกฺกมติฺ   แลวทรงแดสงกฐินุทธารท้ังหลายที่สมควรใน   มาติกา   ม ี
นิฏานนฺติกา   เปนอาทิ   เนื่องดวยภิกษุผูไปสูทิศ    และเน่ืองดวยภิกษุผูมี 
ความอยูสําราญอีก. 
           ครั้นทรงแสดงกฐินุทธารโดยประเภทอยางนี้แลว,   บัดนี้  จะทรงแสดง 
ปลิโพธซึ่งเปนปฏิปกษแกปลิโพธทั้งหลาย  ที่ตรัสไววา:- 
           ปลิโพธท้ังหลาย   ยอมขาดดวยกฐินุทธารนั้น ๆ  ดังน้ี  จึงตรัส 
คําวา ภิกษุทั้งหลาย  ปลิโพธแหงกฐินมีองค  ๒  เหลาน้ี  ดังน้ี เปนอาทิ. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  จตฺเตน  มีความวา  อาวาสน้ันเปนสถาน 
อันภิกษุสละแลว    ดวยความสละอันใด    ชื่อ   ความสละอันน้ัน     ดวยความ 
สละนั้น. 
           แมในความวางและความปลอยก็นัยนี้แล   คําท่ีเหลือทุก ๆ สถาน  ต้ืน 
ทั้งน้ันฉะน้ีและ. 
 
                                   อรรถกถากฐินขันธกะ  จบ  
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                                              จีวรขันธกะ 
                    เรื่องคนมีทรพัย   ชาวพระนครราชคฤห   
           [๑๒๘]  โดยสมัยนั้น     พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ  พระ 
เวฬุวัน     อันเปนสถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต    เขตพระนครราชคฤห 
ครั้งน้ัน   พระนครเวสาลี   เปนบุรีมั่งค่ัง   กวางขวาง   มีคนมาก   มีคนคับค่ัง 
และมีอาหารหาไดงาย   มปีราสาท ๗,๗๐๗   หลัง  มีเรือนยอด ๗,๗๐๗ หลงั  ม ี
สวนดอกไม ๗,๗๐๗  แหง   มีสระโบกขรณี  ๗,๗๐๗ สระ   และมีหญิงงามเมือง 
ชื่ออัมพปาลีเปนสตรีทรงโฉมสคราญตานาเสนหา     ประกอบดวยผิวพรรณ 
เฉิดฉายยิ่ง   ชํานาญในการฟอนรํา   ขับรอง   และประโคมดนตรี   คนทั้งหลาย 
ที่มีความประสงคตองการพาตัวไปรวมอภิรมยดวย  ราคาตัวคืนละ  ๕๐ กษาปณ 
พระนครเวสาลีงามเพริศพริ้งยิ่งกลาวประมาณ   เพราะนางอัมพปาลีหญิงงามเมือง 
นั้น   ครั้งน้ัน  พวกคนมีทรัพยคณะหน่ึง เปนชาวพระนครราชคฤห  ไดเดินทาง 
ไปพระนครเวสาลีดวยกรณียะบางอยาง   และไดเห็นพระนครเวสาลีมั่งค่ัง  กวาง 
ขวาง   มีคนมาก   มีคนคับค่ัง   และมอีาหารหาไดงาย  มีปราสาท ๗,๗๐๗ หลัง 
มีเรือนยอด  ๗,๗๐๗  หลงั  มีสวนดอกไม ๗,๗๐๗ แหง  มีสระโบกขรณี ๗,๗๐๗  
สระ   และมนีางอัมพปาลีหญิงงามเมืองผูทรงโฉมสคราญตานาเสนหา  ประกอบ 
ดวยผิวพรรณเฉิดฉายยิ่ง  ชํานาญในการฟอนรํา  ขับรอง   และประโคมดนตรี 
คนทั้งหลายที่มีความประสงคตองการตัวไปรวมอภิรมยดวย   ราคาตัวคืนละ ๕๐ 
กษาปณ   และพระนครเวสาลี   งามเพริศพริ้งยิ่งกวาประมาณ   เพราะนางอัมพ- 
ปาลีหญิงงามเมืองนั้น  ครั้นพวกเขาเสร็จกรณียะน้ันในพระนครเวสาลีแลว กลับ 
มาพระนครราชคฤหตามเดิม   เขาเฝาพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช  ครั้น   
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แลวไดกราบทูลคําน้ีแดทาวเธอวา   ขอเดชะฯ   พระนครเวสาลี  เปนบุรีทีม่ั่งค่ัง   
กวางขวาง   มีคนมาก   มคีนคับค่ัง   และมีอาหารหาไดงาย   มปีราสาท ๗,๗๐๗ 
หลัง  มีเรือนยอด ๗,๗๐๗ หลัง  มีสวนดอกไม ๗,๗๐๗ แหง  มีสระโบกขรณี 
๗,๗๐๗  สระ     และมีนางอัมพปาลีหญิงงามเมืองผูทรงโฉมสคราญตานาเสนหา 
ประกอบดวยผิวพรรณเฉิดฉาย    ชํานาญในการฟอนรํา    ขับรองและประโคม 
ดนตรี  คนทัง้หลายประสงคตองการพาตัวไปรวมอภิรมยดวยราคาตัวคืนละ   ๕๐ 
กษาปณ  และพระนครเวสาลีงามเพริศพริ้งยิ่งกวาประมาณ   เพราะนางอัมพปาลี 
หญิงงามเมืองนั้น    ขอเดชะฯ   แมชาวเราจะต้ังหญิงงามเมืองข้ึนบาง   ก็จะเปน 
การดี 
           พระราชารับสั่ง    พนาย    ถาเชนนั้น    พวกทานจงเสาะหากุมารีผูมี 
ลักษณะงามเชนนั้น  ที่ควรจะคัดเลือกใหเปนหญิงงามเมือง. 
 
                                 กําเนิดชีวกโกมารภัจจ 
           ก็สมยันั้น  ในพระนครราชคฤห    มีกุมารชีือ่สาลวดีเปนสตรีทรงโฉม 
สดราญตานาเสนหา    ประกอบดวยผิวพรรณเฉิดฉายยิ่ง    พวกคนมีทรัพยชาว 
พระนครราชคฤห  จึงไดคัดเลือกกุมารีสาลวดีเปนหญิงงามเมือง  ครั้นนางกุมารี 
สาลวดีไดรับเลือกเปนหญิงงามเมืองแลว   ไมชานานเทาไรนักก็ไดเปนผูชํานาญ 
ในการฟอนรํา  ขับรองบรรเลงเครื่องดนตรี   มีคนที่มีความประสงคตองการ 
ตัวไปรวมอภิรมย   ราคาตัวคืนละ ๑๐๐  กษาปณ  ครั้นมิชามินาน  นางสาลวดี 
หญิงงามเมืองก็ต้ังครรภ  นางจึงมีความคิดเห็นวา   ธรรมดาสตรีมีครรภไมเปน 
ที่พอใจของพวกบุรุษ   ถาใคร ๆ ทราบวาเรามีครรภ    ลาภผลของเราจักเส่ือม 
หมด ถากระไร เราควรแจงใหเขาทราบวาเปนไข   ตอมานางไดสั่งคนเฝาประตู 
ไววา   ดูกอนนายประตู   โปรดอยาใหชายใด ๆ เขามา   และผูใดถามหาดิฉัน 
จงบอกใหเขาทราบวาเปนไขนะ.  
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           คนเฝาประตูนั้นรับคํานางสาลวดีหญิงงามเมืองวา    จะปฏิบัติตามคําส่ัง  
เชนนั้น  หลงัจากนั้น  อาศัยความแกแหงครรภนั้น     นางไดคลอดบุตรเปนชาย 
และสั่งกําชับทาสีวา   แมสาวใช   จงวางทารกน้ีลงบนกระดงเกา ๆ   แลวนําออก 
ไปท้ิงกองหยากเยื่อ. 
           ทาสีนั้นรับคํานางวา  ทําเชนน้ันได  เจาคะ   ดังน้ี   แลววางทารกน้ัน 
ลงบนกระดงเกา ๆ นําออกไปท้ิงไว   ณ กองหยากเย่ือ. 
           ก็ครั้งน้ันเปนเวลาเชา    เจาขายอภัย    กําลังเสด็จเขาสูพระราชวัง   ได 
ทอดพระเนตรเห็นทารกนั้นอันฝูงกาหอมลอมอยู    ครั้นแลวไดถามมหาดเล็กวา 
พนาย  นั้นอะไร  ฝูงการุมกันตอม  ?   
           ม.  ทารก  พะยะคะ  
           อ.  ยังเปนอยูหรือ  พนาย ?   
           ม.  ยังเปนอยู   พะยะคะ 
           อ.  พนาย ถาเชนนั้น  จงนําทารกน้ัน  ไปท่ีวังของเรา ใหนางนมเลี้ยงไว. 
           คนเหลาน้ันรับสนองพระบัญชาวา  อยางนั้น   พะยะคะ   แลวนําทารก 
นั้นไปวังเจาชายอภัย   มอบแกนางนมวา  โปรดเลี้ยงไวดวย  อาศัยคําวา  ยังเปน 
อยู  เขาจึงขนานนามทารกน้ันวา  ชีวก  ชีวกนั้น  อันเจาชายรับสั่งใหเลี้ยงไว  เขา 
จึงไดต้ังนามสกุลวา   โกมารภัจจ   ตอมาไมนานนัก   ชีวกโกมารภัจจก็รูเตียงสา 
จึงเขาเฝาเจาชายอภัย   ครั้นแลวไดทูลคําน้ีแดเจาชายอภัยวา   ใครเปนมารดาของ 
เกลากระหมอม   ใครเปนบิดาของเกลากระหมอม   พะยะคะ. 
           เจาชายรับสั่งวา  พอชีวก  แมถึงตัวเราก็ไมรูจักมารดาของเจา   ก็แตวา 
เราเปนบิดาของเจา   เพราะเราไดใหเลี้ยงเจาไว.  
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           ชีวกโกมารภัจจจึงมีความคิดเห็นวา    ราชสกุลเหลาน้ันแล    คนท่ีไมมี  
ศิลปะจะเขาฟงพระบารมี   ทําไมไดงาย   ถากระไร   เราควรเรียนวิชาแพทยไว. 
 
                                  เรียนศิลปะทางแพทย  
           [๑๒๙]  ก็โดยสมัยนั้นแล     นายแพทยทิศาปาโมกขต้ังสํานักอยู  ณ 
เมืองตักกสิลา    ชีวกโกมารภัจจ     จึงไมทูลลาเจาชายอภัย     ลอบเดินทางไป 
เมืองตักกสิลาเดินรอนแรมไปโดยลําดับถึงเมืองตักกสิลา   แลวเขาไปหานายแพทย 
ผูนั้น   ครั้นแลวไดกราบเรียนคําน้ีแกนายแพทยวา  ทานอาจารย   กระผมประ- 
สงคจะศึกษาศิลปะ. 
           นายแพทยสั่งวา   พอชีวก   ถาเชนนั้น  จงศึกษาเถิด. 
           ครั้งน้ัน  ชีวกโกมารภัจจ   เรียนวิชาไดมาก  เรียนไดเร็ว   เขาใจดีดวย 
และวิชาที่เรียนไดแลวก็ไมลืม  ครั้นลวงมาได  ๗  ป   ชีวกโกมารภัจจคิดวา ตัว 
เราเรียนวิชาไดมาก   เรียนไดเร็ว  เขาใจดีดวย   ทัง้วิชาที่เรียนไดก็ไมลืม   แล ะ 
เราเรียนมาได ๗ ป   แลวยังไมสําเร็จศิลปะนี้   เมื่อไรจักสําเร็จเสียที   จึงเขาไป 
หานายแพทยผูนั้นแลวไดเรียนถามวา   ทานอาจารย    กระผมเรียนวิชาไดมาก 
เรียนไดเร็ว  เขาใจดีดวย  ทั้งวิชาที่เรียนไดแลวก็ไมลืม   และกระผมไดเรียนมา 
เปนเวลา ๗  ปก็ยังไมสําเร็จ   เมื่อไรจักสําเร็จสักทีเลา   ขอรับ. 
           นายแพทยตอบวา  พอชีวก ถาเชนนั้น  เธอจงถือเสียมเท่ียวไปรอบเมือง 
ตักกสิลา   ระยะทาง  ๑  โยชน   ตรวจดูสิ่งใดไมใชตัวยา   จงขุดสิ่งนั้นมา. 
           ชีวกโกมารภัจจรับคํานายแพทยวา   เปนเชนนั้นทานอาจารย    ดังน้ัน 
แลวถือเสียมเดินไปรอบเมืองตักกสิลาระยะทาง ๑  โยชน     มไิดเห็นสิ่งใดท่ีไม 
เปนตัวยาสักอยางหน่ึง   จึงเดินทางกลับเขาไปหานายแพทย   และไดกราบเรียน 
คําน้ีตอนายแพทยวา   ทานอาจารยกระผมเดินไปรอบเมืองตักกสิลาระยะทาง  ๑ 
โยชนแลว   มิไดเห็นสิ่งที่ไมเปนยาสักอยางหนึ่ง.  
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           นายแพทยบอกวา   พอชีวก    เธอศึกษาสําเร็จแลว     เทาน้ีก็พอท่ีเธอ  
จะครองชีพได   แลวไดใหเสบียงเดินทางเล็กนอยแกชีวกโกมารภัจจ. 
           ลําดับนั้น  ชีวกโกมารภัจจถือเสบียงเล็กนอยน้ันแลว    ไดเดินทางมุงไป 
พระนครราชคฤห      ครัน้เดินทางไปเสบียงเพียงเล็กนอยน้ันไดหมดลงที่เมือง 
สาเกตในระหวางทาง   จึงเกิดความปริวิตกวาหนทางเหลาน้ีแลกันดารอัตคัดน้ํา 
อัตคัดอาหาร   คนไมมีเสบียงจะเดินไป   ทําไมไดงาย   จําเราจะตองหาเสบียง. 
 
                                   ภาคปฏิบัติงานแพทย 
           [๑๓๐]   ก็โดยสมัยนั้นแล   ภรรยาเศรษฐีที่เมืองสาเกต   เปนโรคปวด 
ศีรษะอยู  ๗  ป  นายแพทยทิศาปาโมกขใหญ  ๆ  หลายคนมารักษา  ก็ไมสามารถ 
รักษาใหหาย   ไดขนเงินไปเปนอันมาก    ชีวกโกมารภัจจจึงเขาไปสูเมืองสาเกต 
ถามคนท้ังหลายวา  พนาย  ใครเจ็บไขบาง   ฉันจะรักษา    คนทั้งหลายพากัน 
บอกวา  ทานอาจารย ภรรยาเศรษฐีนั้นปวดศีรษะอยู  ๗ ป  เชิญไปรักษาภรรยา 
เศรษฐีเถิดทานอาจารย   ชีวกโกมารภัจจจึงเดินทางไปบานเศรษฐีคหบดี   ครั้น 
ถึงแลวไดสั่งคนเฝาประตูวา   พอนาย   ทานจงไปกราบเรียนภรรยาเศรษฐีวา 
นายขอรับ   หมอมาแลว    เขามีความประสงคจะเย่ียมนาย. 
           คนเฝาประตูรับคําชีวกโกมารภัจจวา   เปนอยางนั้นขอรับ    อาจารย 
ดังน้ันแลวเขาไปหาภรรยาเศรษฐี     แลวไดกราบเรียนวา    นายขอรับ    หมอ 
มาแลว   เขามีความประสงคจะเยี่ยมนาย. 
           ภรรยาเศรษฐีถามวา  พอนายเฝาประตู   หมอเปนคนเชนไร  ? 
           พ.  เปนหมอหนุม  ๆ  ขอรับ. 
           ภ. ไมละ  พอนายเฝาประตู  หมอหนุม  ๆ  จักทําอะไรแกฉันได  นาย 
แพทยทิศาปาโมกขใหญ ๆ  หลายคนมารักษา   ก็ไมสามารถรักษาใหหาย    ได 
ขนเงินไปเปนอันมาก.  
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           นายประตูนั้น  จึงเดินออกมาหาชีวกโกมารภัจจ   แลวไดเรียนวา  ทาน  
อาจารย  ภรรยาเศรษฐีพูดอยางนี้วา  ไมละ  พอนายเฝาประตู  หมอหนุม ๆ จัก 
ทําอะไรแกฉันได   นายแพทยทิศาปาโมกขใหญ  ๆ  หลายคนมารักษา    กไ็ม 
สามารถรักษาใหหาย  ไดขนเงินไปเปนอันมาก. 
           ช.ี   พอนายเฝาประตู    ทานจงไปกราบเรียนภรรยาเศรษฐีวา    นาย 
ขอรับ    หมอส่ังมาอยางนี้วา  ขอนายอยาเพ่ิงใหอะไร  ๆ   ตอเมื่อหายโรคแลว 
นายประสงคจะใหสิ่งใด   จึงคอยใหสิ่งน้ันเถิด  
           นายประตูรับคําชีวกโกมารภัจจวา   เปนอยางนั้น   ขอรับอาจารย  ดังนั้น 
แลวเขาไปหาภรรยาเศรษฐี  ไดกราบเรียนวา    นายขอรับ    หมอบอกขาวมา 
อยางนี้วา    ขอนายอยาเพ่ิงใหอะไร ๆ   กอน   ตอเมื่อนายหายโรคแลวประสงค 
จะใหสิ่งใด   จึงคอยใหสิ่งน้ันเถิด.  
           ภรรยาเศรษฐีสั่งวา   พอนายประตู   ถาเชนนั้นเชิญหมอมา. 
           นายประตูรับคําภรรยาเศรษฐีวา   อยางนั้นขอรับ     แลวเขาไปหาชีวก 
โกมารภัจจ   แลวไดแจงใหทราบวา   ทานอาจารย    ภรรยาเศรษฐีขอเชิญทาน 
เขาไป.  
 
                                 เริ่มรักษาภรรยาเศรษฐ ี
           ลําดับนั้นชีวกโกมารภัจจเขาไปหาภรรยาเศรษฐี   ครั้นแลวตรวจดูความ 
ผันแปรของภรรยาเศรษฐี     แลวไดกลาวคํานี้แกภรรยาเศรษฐีวา     นายขอรับ 
ผมตองการเนยใสหนึ่งซองมือ     ครัน้ภรรยาเศรษฐีสั่งใหหาเนยใสหนึ่งซองมือ 
มาใหชีวกแลว     ชีวกโกมารภัจจจึงหุงเนยใสหน่ึงซองมือน้ัน  กับยาตาง ๆ ให 
ภรรยาเศรษฐีนอนหงายบนเตียง    แลวใหนัตถุ     ขณะนั้นเนยใสที่ใหนัตถุนั้น 
ไดพุงออกจากปาก  ภรรยาเศรษฐีจึงถมเนยใสนั้นลงในกระโถน   สั่งทาสีวา  แม  
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สาวใชจงเอาสําลีซับเนยใสนี้ไว   ชีวกโกมารภัจจจึงไดคิดวา   แปลกจริงพวกเรา 
แมบานคนน้ีชางสกปรก   เนยใสนี้จําเปนจะตองท้ัง   ยังใชใหทาสีเอาสําลีซับไว  
สวนยาของเรามีราคาแพง ๆ  มากกวาปลอยใหเสีย   แมบานคนน้ีจักใหขวัญขาว 
อะไรแกเราบาง. 
           ขณะนั้นภรรยาเศรษฐีสังเกตรูอาการอันแปลของชีวกโกมารภัจจ  แลว 
ไดถามคําน้ีแกชีวกโกมารภัจจวา   อาจารยทานแปลกใจอะไรหรือ ? 
           ช.ี   เวลาน้ีเรากําลังคิดอยูวา   แปลกจริงแมบานคนน้ีชางสกปรกเหลือ 
เกิน   เนยใสนี้จําเปนจะตองทิ้ง    ยิ่งใชใหทาสีเอาสําลีซับไว    สวนยาของเรามี 
ราคาแพง ๆ มากกวาปลอยใหเสีย   แมบานคนน้ีจักใหขวัญขาวอะไรแกเราบาง  
           ภ.   อาจารย   พวกดิฉันชื่อวาเปนคนมีเหยาเรือน   จําเปนจะตองรูจัก 
สิ่งท่ีควรสงวน   เนยใสนี้ยังดีอยูจะใชเปนยาสําหรับทาเทาพวกทาสหรือกรรมกร 
ก็ได  ใชเปนน้ํามันเติมตะเกียงก็ได   อาจารยทานอยาไดคิดวิตกไปเลย  คาขวัญ  
ขาวของทานจักไมลดนอย. 
           คราวนั้น  ชีวกโกมารภัจจไดกําจัดโรคปวดศีรษะของภรรยาเศรษฐี  ซึ่ง  
เปนมา ๗ ปใหหาย  โดยวิธีนัตถุ  ยาคราวเดียวเทาน้ัน    ครั้นภรรยาเศรษฐีหาย 
โรคแลว   ไดใหรางวัลชีวกโกมารภัจจเปนเงิน ๔,๐๐๐  กษาปณ    บุตรเศรษฐี 
ไดทรามวามารดาของเราหายโรคแลว     ไดใหรางวัลเพ่ิมอีก ๔,๐๐๐  กษาปณ 
บุตรสะใภไดทราบวาแมผัวของเราหายโรคแลว  กไ็ดใหรางวัล ๔,๐๐๐ กษาปณ 
เศรษฐีคหบดีทราบวาภรรยาของเราหายโรคแลวไดเพ่ิมรางวัลใหอีก  ๔,๐๐๐ 
กษาปณ และให ทาส ทาสี รถมาดวย  ชีวกโกมารภัจจจึงรับ เงิน ๑๖๐๐๐ กษาปณ 
กับทาส ทาสี   และรถมาเดินทางมุงไปพระนครราชคฤห  ถึงพระนครราชคฤห 
โดยลําดับ   เขาเฝาเจาชายอภัย    ครั้นแลวไดกราบทูลวาเงิน ๑๖,๐๐๐   กษาปณ  
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กับทาส  ทาสี   และรถมาน้ีเปนการกระทําครั้งแรกของเกลากระหมอม    ขอให  
ฝาพระบาทจงทรงพระกรุณาโปรดรับดาเลี้ยงดูเกลากระหมอมเถิด   พระเจาขา. 
           พระราชกุมารรับสัง่วา   อยูเลย    พอชีวก    ทรัพยนี้จงเปนของเจา 
คนเดียวเถิด   และเจาจงสรางบานอยูในวังของเราเถิด. 
           ชีวกโกมารภัจจทูลรับพระบัญชาเจาชายอภัยวา  เปนพระกรุณายิ่งพระ 
เจาขา  แลวไดสรางบานอยูในวังของเจาชายอภัย. 
 
          เรื่องพระเจาพิมพิสารทรงประชวรโรคริดสีดวงงอก  
           [๑๓๑]   ก็โดยสมัยนั้นแล   พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราชทรง 
ประชวรโรคริดสีดวงงอก  พระภูษาเบ้ือนพระโลหิต  พวกพระสนมเห็นแลวพา 
กันเยยหยันวา  บัดนี้พระเจาอยูหัวทรงมีระดู  ตอมพระโลหิตบังเกิดแกพระองค 
แลว  ไมนานเทาไรนัก  พระองคจักประสูติ   พระราชาทรงเกอเพราะคําเยยหยัน 
ของพวกพระสนมน้ัน  ตอมาทาวเธอไดตรัสเลาความน้ันแกเจาชายอภัยวา  พอ 
อภัย   พอปวยเปนโรคเชนนั้นถึงกับภูษาเปอนโลหิต    พวกพระสนมเห็นแลว 
พากันเยยหยันวา  บัดนี้พระเจาอยูหัวทรงมีระดู   ยอมพระโลหิตบังเกิดแกพระ- 
องคแลว   ไมนานเทาไรนัก   พระองคจักประสูติ  เอาเถอะ  พออภัย  เจาชวยหา 
หมอชนิดที่พอจะรักษาพอไดใหทีเถิด. 
           อ.  ขอเดชะ    นายชีวกผูนี้เปนหมอประจําขาพระพุทธเจา    ยังหนุม 
ทรงคุณวุฒิ   เธอจักรักษาพระองคได. 
           พ.  พออภัย  ถาเชนนั้นพอจงสั่งหมอชีวก  เขาจักไดรักษาพอ. 
           ครั้งน้ันเจาชายอภัย    สั่งชีวกโกมารภัจจวา    พอชีวก    เจาจงไป 
รักษาพระเจาอยูหัว     ชวีกโกมารภัจจรับสนองพระบัญชาวาอยางนั้นพระเจาขา 
แลวเอาเล็บตักยาเดินไปในราชสํานัก    ครั้นถึงแลวเขาเฝาพระเจาพิมพิสารจอม  
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เสนามาคธราช    แลวไดกราบทูลคําน้ีแดพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราชวา   
พระพุทธเจาขา      ขาพระพุทธเจาจักตรวจโรคของพระองค      แลวรักษาโรค 
ริดสีควงงอกของพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช     หายขาดดวยทายาเพียง 
ครั้งเดียวเทานั้น. 
           ครั้นพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช     ทรงหายประชวรจึงรับสั่ง 
ใหสตรี  ๕๐๐  นาง    ตกแตงเครื่องประดับทั้งปวง   ใหเปลื้องออกทําเปนหอแลว 
ไดมีพระราชโองการแกชีวกโกมารภัจจวา    พอชีวก     เครื่องประดับทั้งปวง 
ของสตรี  ๕๐๐  นางนี้จงเปนของเจา. 
           ช.ี   อยาเลย     พระพุทธเจาขา      ขอพระองคทรงโปรดระลึกวาเปน 
หนาที่ของขาพระพุทธเจาเถิด. 
           พ.   ถาอยางนั้น   เจาจงบํารุงเรากับพวกฝายใน   และภิกษุสงฆมีพระ- 
พุทธเจาเปนประมุข. 
           ชีวกโกมารภัจจทูลรับสนองพระบรมราชโองการวา    เปนอยางนั้น 
พระพุทธเจาขา. 
 
                        เรื่องเศรษฐีชาวพระนครราชคฤห 
           [๑๓๒]   กโ็ดยสมัยนั้นแล   เศรษฐีชาวพระนครราชคฤหปวยเปนโรค 
ปวดศีรษะอยู  ๗ ป  นายแพทยทิศาปาโมกขใหญ ๆ  หลายคน  มารักษา  ก็ไม 
สามารถรักษาใหหาย    ขนเงินไปเปนอันมาก  อนึ่ง   เศรษฐีนั้นถูกนายแพทย 
บอกคืน   นายแพทยบางพวกไดทํานายไวอยางนี้วา     เศรษฐีคหบดีจักถึงอนิจ- 
กรรมในวันที่  ๕ บางพวกทํานายไวอยางนี้วา   จักถึงอนิจกรรมในวันที่  ๗.      
           ครั้งน้ันพวกคนร่ํารวยชาวพระนครราชคฤหไดมีความปริวิตกวา 
เศรษฐีคหบดีผูนี้แล   มีอุปการมากแกพระเจาอยูหัวและชาวนิคม    แตทานถูก  
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นายแพทยบอกคืนเสียแลว     นายแพทยบางพวกทํานายไวอยางนี้วา     เศรษฐี  
คหบดีจักถึงอนิจกรรมในวันที่  ๕  บางพวกทํานายไวอยางนี้วา  จักถึงอนิจกรรม 
ในวันท  ๗   ก็ชีวกผูนี้เปนนายแพทยหลวงท่ีหนุมทรงคุณวุฒิ    ถาเชนนั้นพวก 
เราพึงทูลขอนายแพทยชีวกตอพระเจาอยูหัว  เพ่ือจะใหรักษาเศรษฐีคหบดี แลว 
จึงพากันไปในราชสํานัก     ครั้นถึงแลวไดเขาเฝากราบบังคมทูลแดพระเจาพิม- 
พิสารจอมเสนามาคธราชวา  ขอเดชะฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลาปกกระหมอม 
เศรษฐีคหบดีผูนี้มีอุปการะมากแกใตฝาละอองธุลีพระบาทและชาวนิคม แตทาน 
ถูกนายแพทยบอกคืนเสียแลว   นายแพทยบางพวกทํานายไวอยางนี้วา   เศรษฐี 
คหบดี   จักถงึอนิจกรรมในวันที่  ๕  บางพวกทํานายไวอยางนี้วา   จักถึงอนจิ- 
กรรมในวันที่  ๗  ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส    ขอใตฝาละอองธุล ี
พระบาทจงทรงมีพระบรมราชโองการส่ังนายแพทยชวีก     เพ่ือไดรักษาเศรษฐี 
คหบดี. 
           ครั้งน้ันพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช     ทรงมีพระราชดํารัสสั่ง 
ชีวกโกมารภัจจวา   พอชวีก  เจาจงไปรักษาเศรษฐีคหบดี. 
           ชีวกโกมารภัจจทูลรับสนองพระบรมราชโองการวา   อยางนั้นขอเดชะ 
แลวไปหาเศรษฐีคหบดี    สังเกตอาการท่ีผิดแปลกของเศรษฐีคหบดีแลว    ได 
ถามเศรษฐีคหบดีวา   ทานคหบดี    ถาฉันรักษาทานหายโรค    จะพึงมีรางวัล 
อะไรแกฉันบาง. 
           ศ.  ทานอาจารย  ทรัพยสมบัติทั้งปวงจงเปนของทาน  และตัวขาพเจา 
ก็ยอมเปนทาสของทาน. 
           ช.ี   ทานคฤหบดี   ทานอาจนอนขางเดียวตลอด  ๗  เดือนไดไหม ? 
           ศ.   ทานอาจารย   ขาพเจาอาจนอนขางเดียวตลอด ๗ เดอืนได.   
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           ช.ี  ทานคหบดี   ทานอาจะนอนขางที่สองตลอด   ๗  เดือนไดไหม ? 
           ศ.  ทานอาจารย   ขาพเจาอาจนอนขางที่สองตลอด ๗  เดือนได.  
           ช.ี  ทานคหบดี  ทานอาจนอนหงายตลอด ๗ เดือนไดไหม ? 
           ศ.   ทานอาจารย   ขาพเจา อาจนอนหงายตลอด ๗ เดือนได. 
           ครั้งน้ัน   ชีวกโกมารภัจจใหเศรษฐีคหบดีนอนบนเตียง  มัดไวกับเตียง 
ถลกหนังศีรษะ   เปดรอยประสานกระโหลกศีรษะ   นําสัตวมีชีวิตออกมาสองตัว 
แลวแสดงแกประชาชนวา   ทานท้ังหลายจงดูสัตวมีชีวิท  ๒  ตัวนี้    เล็กตัวหนึ่ง 
ใหญตัวหนึ่ง   พวกอาจารยที่ทํานายไวอยางนี้วา   เศรษฐีคหบดีจักถึงอนิจกรรม 
ในวันที่  ๕  เพราะทานไดเห็นสัตวตัวใหญนี้   มันจักเจาะกินมันสมองของเศรษฐี 
คหบดีในวันที่   ๕  เศรษฐีคหบดีถูกมันเจาะกินมันสมองหมด   ก็จักถึงอนิจกรรม 
สัตวตัวใหญนี้   ชื่อวาอันอาจารยพวกน้ันเห็นถูกตองแลว    สวนพวกอาจารยที่  
ทํานายไวอยางนี้วา  เศรษฐีคหบดีจักถึงอนิจกรรมในวันที่   ๗  เพราะทานไดเห็น 
สัตวตัวเล็กนี้       มันจักเจาะกินมันสมองของเศรษฐีคหบดีในวันที่   ๗  เศรษฐี 
คหบดีถูกมันเจาะกินมันสมองหมด   กจั็กถึงอนิจกรรม    สัตวตัวเล็กนี้     ชื่อวา 
อันอาจารยพวกนั้นเห็นถูกตองแลว   ดังน้ี   แลวปดแนวประสานกระโหลกศีรษะ 
เย็บหนังศีรษะแลวไดทายาสมานแผล. 
           ครั้นลวงสัปดาหหนึ่ง   เศรษฐีคหบดีไดกลาวคํานี้ตอชีวกโกมารภัจจวา 
ทานอาจารย   ขาพเจาไมอาจนอนขางเดียวตลอด   ๗ เดือนได  
           ช.ี  ทานคหบดี  ทานรับคําฉันวา  ทานอาจารย  ขาพเจาอาจนอนขาง 
เดียวตลอด   ๗ เดือนไดดังน้ี  มิใชหรอื ? 
           ศ.   ขาพเจารับคําทานจริง    ทานอาจารย     แตขาพเจาจักตายแน 
ขาพเจาไมอาจนอนขางเดียวตลอด  ๗ เดือนได.  



พระวนิัยปฎก มหาวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 252 

           ช.ี  ทานคหบดี  ถาเชนนั้น ทานจงนอนขางที่สองตลอด  ๗ เดือนเถิด.  
           ครั้นลวงสัปดาหหนึ่ง  เศรษฐีคหบดี  ไดกลาวาคําน้ีตอชีวกโกมารภัจจวา 
ทานอาจารย   ขาพเจาไมอาจนอนขางท่ีสองตลอด  ๗  เดือนได. 
           ช.ี  ทานคหบดี  ทานรับคําฉันวา  ทานอาจารย  ขาพเจาอาจนอนขาง 
ที่สองตลอด  ๗  เดือนได  ดังนี้  มิใชหรือ ? 
           ศ.   ขาพเจารับคําทานจริง     ทานอาจารย      แตขาพเจาจักตายแน 
ขาพเจาไมอาจนอนขางที่สองตลอด  ๗  เดือนได. 
           ช.ี  ทานคหบดี  ถาเชนนั้น   ทานจงนอนหงายตลอด ๗ เดือนเถิด. 
           ครั้นลวงสัปดาหหนึ่ง   เศรษฐีคหบดี   ไดกลาวคําน้ีตอชีวกโกมารภัจจ 
วาทานอาจารย   ขาพเจาไมอาจนอนหงายตลอด ๗ เดอืนได. 
           ช.ี   ทานคหบดี   ทานรับคําฉันวา  ทานอาจารย  ขาพเจาอาจนอนหงาย 
ตลอด ๗ เดอืนได  ดังนี้   มิใชหรือ ?   
           ศ.    ขาพเจารับคําทานจริง      ทานอาจารย      แตขาพเจาจักตายแน 
ขาพเจาไมอาจนอนหงายตลอด ๗ เดอืนได. 
           ช.ี  ทานคหบดี    ถาฉันไมบอกทานไว    ทานก็นอนถึงเทานั้นไมได 
แตฉันทราบอยูกอนแลว    เศรษฐีคหบดีจักหายโรคในสามสัปดาห    ลุกข้ึนเถิด 
ทานหายปวยแลว   ทานจงรู    จะใหรางวัลอะไรแกฉัน ? 
           ศ.   ทานอาจารย   ก็ทรัพยสมบติัทั้งปวงจงเปนของทาน   ตัวขาพเจาก็ 
ยอมเปนทาสของทาน. 
           ช.ี  อยาเลย   ทานคหบดี    ทานอยาไดใหทรัพยสมบัติทั้งหมดแกฉัน 
เลย      และทานก็ไมตองยอมเปนทาสของฉัน     ทานจงทูลเกลาถวายทรัพยแก 
พระเจาอยูหัวแสนกษาปณ   ใหฉันแสนกษาปณก็พอแลว.  
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           ครั้นเศรษฐีคหบดีหายปวย      ไดทูลเกลาถวายทรัพยแดพระเจาอยูหัว  
แสนกษาปณ.   ไดใหแกชวีกโกมารภัจจ   แสนกษาปณ. 
 
               เรื่องบุตรเศรษฐปีวยเปนโรคเนื้องอกท่ีลําไส 
           [๑๓๓]  กโ็ดยสมยันั้นแล  เศรษฐีบุตรชาวพระนครพาราณสีผูเลนกีฬา 
หกคะเมน  ไดปวยเปนโรคเนื้องอกท่ีลําไส   ขาวยาคูที่เธอดื่มเขาไปก็ดี  ขาวสวย 
ที่เธอรับประทานก็ดี    ไมยอย   อุจจาระและปสสาวะออกไมสะดวก    เพราะโรค 
นั้นเธอจึงซูบผอม  เศราหมอง    มีผิวพรรณซูบซีด   เหลืองข้ึน ๆ มีตัวสะพรั่ง 
ดวยเอ็น   ครัง้น้ันเศรษฐีชาวพระนครพาราณสีไดมีความปริวิตกดังน้ีวาบุตรของ 
เราไดเจ็บปวยเชนนั้น   ขาวยาคูที่เธอด่ืมก็ดี     ขาวสวยท่ีเธอรับประทานก็ดี   ไม 
ยอย  อุจจาระและปสสาวะออกไมสะดวก  บุตรของเรานั้นจึงซูบผอม  เศราหมอง 
มีผิวพรรณซูบซีดเหลืองข้ึน  ๆ  มีตัวสะพรั่งดวยเอ็นเพราะโรคนั้น  ถากระไร เรา 
พึงไปพระนครราชคฤหแลวทูลขอนายแพทยชีวกตอพระเจาอยูหัว     เพ่ือจะได 
รักษาบุตรของเรา     ตอแตนั้นเศรษฐีชาวพระนครพาราณสีไปพระนครราชฤห 
แลวเขาเฝาพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช   แลวไดกราบทูลวา   ขอเดชะ. 
บุตรของขาพระพุทธเจาไดเจ็บปวยเชนนั้น     ขาวยาคูที่เธอดื่มก็ดี    ขาวสวยท่ี 
เธอรับประทานก็ดี  ไมยอย  อุจจาระและปสสาวะออกไมสะดวก  เธอจึงซูบผอม 
เศราหมอง  มีผิวพรรณซูบซีดเหลืองข้ึน ๆ มีตัวสะพรั่งดวยเอ็น  เพราะโรคนั้น 
ขอพระราชทานพระราชวโรกาส     ขอใตฝาละอองธุลีพระบาทจงมีพระราชโอง 
การส่ังนายแพทยชีวก  เพ่ือจะไดรักษาบุตรของขาพระพุทธเจา. 
           ลําดับนั้น     พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช    ไดทรงมีพระราช 
ดํารัสสั่งชีวกโกมารภัจจวา    ไปเถิด    พอชีวก    เจาจงไปพระนครพาราณสี 
แลวรักษาบุตรของเศรษฐีชาวกรุงพาราณสี.  
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           ชีวกโกมารภัจจทูลรับสนองพระราชโองการวา      อยางน้ันขอเดชะ ฯ  
แลวไปพระนครพาราณสี   เขาไปหาเศรษฐีบุตรชาวพระนครพาราณสี   สงัเกต   
อาการท่ีผิดแปลกของเศรษฐีบุตรชาวพระนครพาราณสี   เชญิประชาชนใหออก 
ไปเสีย    ขึงมานมัดเศรษฐีบุตรไวกับเสา    ใหภรรยาอยูขางหนา     ผาหนังตอง 
นําเนื้องอกท่ีลําไสออกแสดงแกภรรยาวา       เธอจงดูความเจ็บปวยของสามีเธอ 
ขาวยาคูที่สามีเธอดื่มก็ดี   ขาวสวยท่ีสามีเธอรับประทานก็ดี    ไมยอย   อุจจาระ 
และปสสาวะออกไมสะดวก    เพราะโรคน้ี    สามีเธอนี้จึงซูบผอม    เศราหมอง 
มีผิวพรรณซูบซีดเหลืองข้ึน ๆ มีตัวสะพรั่งดวยเอ็นดังนี้    แลวตัดเน้ืองอกใน 
ลําไสออก   สอดใสลําไสกลับดังเดิม   แลวเย็บหนังทองทายาสมานแผล    ตอมา 
ไมนานเทาไรนัก   เศรษฐีบุตรชาวพระนครพาราณสี  ไดหายโรคแลว. 
           ครั้งน้ัน    เศรษฐีชาวพระนครพาราณสีคิดวา  บุตรของเราหายโรคพน 
อันตรายแลว   จึงใหรางวัลแกชีวกโกมารภัจจเปนเงิน ๑๖,๐๐๐ กษาปณ    ชวีก 
โกมารภัจจรับเงิน   ๑๖,๐๐๐  กษาปณนั้นเดินทางกลับมาสูพระนครราชคฤหตาม 
เดิม. 
 
         เรื่องพระเจาจัณฑปชโชตทรงประชวรโรคผอมเหลือง 
           [๑๓๔]  ก็โดยสมัยนั้นแล     พระเจาจัณฑปชโชตราชาในกรุงอุชเชนี 
ทรงประชวรโรคผอมเหลือง   นายแพทยที่ใหญ ๆ มีชื่อเสียงโดงดังหลายคน มา 
รักษาก็ไมอาจทําใหโรคหาย  ไดขนเงินไปเปนอันมาก  ครั้งน้ัน พระเจาจัณฑปช- 
โชตไดสงราชทูตถือพระราชสาสน  ไปในพระราชสํานักพระเจาพิมพิสาร  จอม 
เสนามาคธราชมีใจความวา   หมอมฉันเจ็บปวยเปนอยางนั้น       ขอพระราชทาน 
พระราชวโรกาสขอพระองคโปรดสั่งหมอชีวก   เขาจักรักษาหมอมฉัน   พระ- 
เจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช     จึงไดดํารัสสั่งชีวกโกมารภัจจวา      ไปเถดิ 
พอชีวก  เจาจงไปเมืองอุชเชนีรักษาพระเจาจัณฑปชโชต.  
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           ชีวกโกมารภัจจทูลรับสนองพระราชโองการ      แลวเดินทางไปเมือง   
อุชเชนี  เขาไปในพระราชสํานัก  แลวเขาเฝาพระเจาจัณฑปชโชต  ไดตรวจอาการ 
ที่ผิดแปลกของพระเจาจัณฑปชโชต   แลวไดกราบทูลคําน้ีแดทาวเธอวา   ขอ 
เดชะ ฯ   ขาพระพุทธเจาจักหุงเนยใส   พระองคจักเสวยเนยใสน้ัน. 
           พระเจาจัณฑปชโชตรับสั่งหามวา  อยาเลย  นายชีวก  ทานเวนเนยใสเสีย 
อาจรักษาเราใหหายโรคไดดวยวิธีใด  ทานจงทําวิธีนั้นเถิด    เนยใสเปนของนา 
เกลียด  นาสะอิดสะเอียนสําหรับฉัน. 
           ขณะนั้น    ชีวกโกมารภัจจไดมีความปริวิตกวา  พระเจาอยูหัวพระองค 
นี้แลทรงประชวรเชนนี้    เราเวนเนยใสเสีย  ไมอาจรักษาพระองคใหหายโรคได 
เอาละเราควรหุงเนยใสใหมีสี   กลิ่น   รส    เหมือนนํ้าฝาด    ดงัน้ี     แลวไดหุง 
เนยใสดวยเภสัชนานาชนิด  ใหมีส ี กลิ่น   รส   เหมือนนํ้าฝาด   ครั้นแลวฉุก 
คิดไดวา    เนยใสที่พระเจาอยูหัวพระองคนี้เสวยแลว    เมื่อยอย    จักทําใหเรอ 
พระเจาอยูหัวพระองคนี้ทรงเกรี้ยวกราด   จะพึงรับสั่งใหพิฆาตเราเสียก็ได  ถา 
กระไรเราพึงทูลลาไวกอน   วันตอมาจึงไปในพระราชสํานัก    เขาเฝาพระเจา 
จัณฑปชโชต  แลวไดกราบทูลคําน้ีแดทาวเธอวา  ขอเดชะฯ พวกขาพระพุทธเจา 
ชื่อวาเปนนายแพทย   จักถอนรากไมมาผสมยาชั่วเวลาครูหน่ึงเชนที่ประสงคนั้น 
ขอประทานพระราชวโรกาส    ขอฝาละอองธุลีพระบาท    จงทรงมีพระราชโอง 
การตรัสสั่งเจาพนักงานในโรงราชพาหนะและที่ประตูทั้งหลายวา   หมอชีวก 
ตองการไปดวยพาหนะใด     จงไปดวยพาหนะนั้น      ปรารถนาไปทางประตู 
ใด   จงไปทางประตูนั้น      ตองการไปเวลาใดจงไปเวลานั้น   ปรารถนาจะเขามา 
เวลาใด  จงเขามาเวลานั้น   พระเจาจัณฑปชโชตจึงไดมีพระราชดํารัสสั่งเจาพนัก 
งานในโรงราชพาหนะและที่ประตูทั้งหลาย     ตามท่ีหมอชีวกกราบทูลขอพระ 
ราชานุญาตไวทุกประการ.  
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           ก็โดยสมัยนั้นแล  พระเจาจัณฑปชโชตมชีางพังชื่อภัททวดี  เดินทางได  
วันละ  ๕๐  โยชน   หมอชีวกโกมารภัจจจึงไดทูลถวายเนยใสนั้นแดพระเจาจัณฑ- 
ปชโชตดวยกราบทูลวา    ขอใตฝาละอองธุลีพระบาทจงเสวยนํ้าฝาด     ครัน้ให 
พระเจาจัณฑปชโชตเสวยเนยใสแลวก็ไปโรงชางหนีออกจากพระนครไปโดย 
ชางพังภัทวดี.   ขณะเดียวกันนั้น  เนยใสท่ีพระเจาจัณฑปชโชตเสวยนั้นยอย   ได 
ทําใหทรงเรอข้ึน พระเจาจัณฑปชโชตจึงไดรับสั่งแกพวกมหาดเล็กวา พนายทั้ง 
หลาย     เราถูกหมอชีวกชาติชั่วลวงใหดื่มเนยใส   พวกเจาจงคนจับหมอชีวกมา 
เร็วไว. 
           พวกมหาดเล็กกราบทูลวา     หมอชีวกหนีออกจากพระนครไปโดยชาง 
พังภัททวดีแลว   พระพุทธเจาขา. 
           ก็โดยสมัยนั้นแล  พระเจาจัณฑปชโชตมีมหาดเล็กชื่อกากะ  ซึ่งอาศัยเกิด 
กับอมนุษย  เดินทางไดวันละ  ๖๐ โยชน  พระเจาปชโชตจึงดํารัสสั่งกากะมหาด 
เล็กวา  พอนายกากะ   เจาจงไปเชิญหมอชีวกกลับมา   ดวยอางวา   ทานอาจารย 
พระเจาอยูหัวรับสงใหเชิญทานกลับไป       ข้ึนชื่อวาหมอเหลานี้แลมีมารยามาก 
เจาอยารับวัตถุอะไร ๆ ของเขา. 
           ครั้งน้ัน      กากะมหาดเล็กไดเดินไปทันชีวกโกมารภัจจ      ผูกําลังรบั 
ประทานอาหารม้ือเชาในระหวางทางเขตพระนครโกสัมพี      จึงไดเรียนแกชีวก 
โกมารภัจจวาทานอาจารย   พระเจาอยูหัวรับสั่งใหเชิญทานกลับไป. 
           ช.ี   นายกากะ      ทานจงรออยูเพียงชั่วเวลาท่ีเรารับประทานอาหาร 
เชิญทานรับประทานอาหารดวยกันเถิด. 
           ก.   ชางเถิด   ทานอาจารย   พระเจาอยูหัวดํารัสสั่งขาพเจาไววา   นาย 
กากะ   ข้ึนชือ่วาหมอเหลาน้ีมีมารยามาก   อยารับวัตถุอะไร ๆ   ของเขา.  
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           ทันใดน้ัน    ชีวกโกมารภัจจ    ไดแซกยาทางเล็บ    พลางเค้ียวมะขาม  
ปอมและดื่มน้ํารับประทาน     แลวไดรองเธอเชิญกากะมหาดเล็กวา     เชญินาย 
กากะมาเค้ียวมะขามปอมและดื่มน้ํารับประทานดวยกัน   กากะมหาดเล็กจึงคิดวา 
หมอคนน้ีแลกําลังเค้ียวมะขามปอมและดื่มน้ํารับประทาน      คงไมมีอะไรจะให 
โทษ   แลวเค้ียวมะขามปอมครึ่งผล    และดื่มน้ํารับประทาน   มะขามปอมครึ่ง 
ผลที่เขาเค้ียวนั้นไดระบายอุจจาระออกมาในที่นั่งเอง. 
           ครั้งน้ัน   กากะมหาดเล็กไดเรียนถามชีวกโกมารภัจจวา    ทานอาจารย 
ชีวิตของขาพเจาจะรอดไปไดหรือ ?   
           ชีวกโกมารภัจจตอบวา    อยากลัวเลย    พอนายกากะ     ทานจักไมมี 
อันตราย    แตพระเจาอยูหัวทรงเกรี้ยวกราด    จะพึงรับสั่งใหพิฆาตเราเสียก็ได 
เพราะเหตุนั้นเราไมกลับละ   แลวมอบชางพังภัททวดีแกนายกากะ   เดินทางไป 
พระนครราชคฤหรอนแรมไปโดยลําดับ    ถึงพระนครราชคฤหแลวเขาเฝาพร ะ 
เจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช       กราบทูล       เรื่องราวนั้นใหทรงทราบทุก 
ประการ. 
           พระเจาพิมพิสารรับสั่งวา    พอชีวก    เจาไมกลับไปน้ันชือ่วาไดทํา 
ถูกแลว   เพราะพระราชาองคนั้นเห้ียมโหด   จะพึงสั่งใหสําเร็จโทษเจาเสียก็ได. 
           ครั้นพระเจาจัณฑปชโชตทรงหายประชวร    ทรงสงราชทูตไปท่ีสํานัก 
ชีวกโกมารภัจจวา   เชิญหมอชีวกมา   เราจักใหพร. 
           ชีวกกราบทูลตอบไปวา  ไมตองไปก็ได   พระพุทธเจาขา    ขอใตฝา 
ละอองธุลีพระบาทจงทรงโปรดอนุสรณถึงความดีของขาพระพุทธเจา.  
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                                  พระราชทานผาสิไวยกะ  
           ก็โดยสมัยนั่นแล   ผาสิไวยกะคูหน่ึงบังเกิดแกพระเจาจัณฑปชโชต  เปน 
ผาเนื้อดีเลิศ   ประเสริฐ   มีชื่อเดน   อุดม   และเปนเยี่ยมกวาผาท้ังหลายเปนอัน 
มากต้ังหลายคู   ทั้งหลายรอยคู   หลายพันคู   หลายแสนคู  
           ครั้งน้ัน    พระเจาจัณฑปชโชต  ทรงสงผาสิไวยกะคูนั้น ไปพระราชทาน 
แกชีวกโกมารภัจจ   ชีวกโกมารภัจจจึงไดมีความดําริวาผาสิไวยกะนี้   พระเจา 
จัณฑปชโชตสงมาพระราชทาน  เปนผาเนื้อดีเลิศ  ประเสริฐ  มชีื่อเดน  อุดม 
และเปนเยี่ยมกวาผาทั้งหลายเปนอันมาก  ดังหลายคู  ต้ังหลายรอยคู  หลายพันคู 
หลายแสนคู   นอกจากพระผูมีพระภาคเจาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น 
หรือพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราชแลว     ใครอ่ืนไมควรอยางยิ่งเพ่ือใชผา 
สิไวยกะคูนี้. 
 
                 พระผูมีพระภาคเจาเสวยพระโสถถาย 
           [ ๓๕]   ก็โดยสมัยนั้นแล   พระกายของพระผูมีพระภาคเจาหมักหมม 
ดวยส่ิงอันเปนโทษ  พระผูมีพระภาคเจาจึงรับสั่งกะทานพระอานนทวา   ดูกอน 
อานนท   กายของตถาคตหมักหมมดวยส่ิงอันเปนโทษ     ตถาคตตองการจะฉัน 
ยาถาย. 
           ครั้งน้ัน    ทานพระอานนทเดินไปหาชีวกโกมารภัจจ    ครั้น  ถึงแลวได 
กลาวคํานี้กะชีวกโกมารภัจจวา    ทานชีวก    พระกายของพระตถาคตหมักหมม 
ดวยส่ิงอันเปนโทษ   พระตถาคตตองการจะเสวยพระโอสถถาย  ชีวกโกมารภัจจ 
กลาววาพระคุณเจา   ถาอยางนั้น      ขอทานจงโปรดทําพระกายของพระผูมีพระ 
ภาคเจาใหชุมชื่นสัก  ๒ - ๓ วัน.  
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           ครั้งน้ัน    ทานพระอานนทไดทําพระกายของพระผูมีพระภาคเจาให  
ชุมชื่น ๒ - ๓ วันแลว   เดินไปหาชีวกโกมารภัจจ    ครั้นถึงแลวไดกลาวคําน้ีกะ 
ชีวกโกมารภัจจวา. 
           ทานชีวก  พระกายของพระตถาคตชุมชื่นแลว   บัดนี้   ทานรูกาลอัน 
ควรเถิด. 
           ครั้งน้ัน    ชีวกโกมารภัจจไดมีความปริวิตกดังน้ีวา   การท่ีเราจะพึงทูล 
ถวายพระโอสถถายที่หยาบแดพระผูมีพระภาคเจานั้น   ไมสมควรเลย   ถากระไร 
เราพึงอบกานอุบล  ๓  กานดวยยาตาง ๆ แลวทูลถวายพระตถาคต    ครั้นแลวได 
อบกานอุบล  ๓   กานดวยยาตาง ๆ  แลวเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา  ครั้นแลวได 
ทูลถวายกานอุบลกานท่ีหน่ึงแดพระผูมีพระภาคเจา   กราบทูลวา พระพุทธเจาขา 
ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงสูดกานอุบลกานที่   ๑  นี้  การทรงสูดกานอุบลนี้จัก 
ยังพระผูมีพระภาคเจาใหถายถึง  ๑๐  ครั้ง  แลวไดทูลถวายกานอุบลกานท่ี  ๒ แด 
พระผูมีพระภาคเจา  กราบทูลวา  พระพุทธเจาขา   ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรง 
สูดกานอุบลกานที่  ๒  นี ้    การทรงสดูกานอุบลนี้จักยังพระผูมีพระภาคเจาให 
ถายถึง  ๑๐  ครั้ง     แลวไดทูลถวายกานอุบลกานท่ี  ๓    แดพระผูมีพระภาคเจา 
กราบทูลวาพระพุทธเจาขา    ขอพระผูมีพระภาคเจาจนทรงสูดกานอุบลกานท่ี ๓ 
นี้   การทรงสูดกานอุบลนี้จักยังพระผูมีพระภาคเจาใหถายถึง  ๑๐   ครั้ง   ดวย 
วิธีนี้   พระผูมีพระภาคเจาจักทรงถายถึง ๓๐  ครั้ง. 
           ครั้นชีวกโกมารภัจจ     ทูลถวายพระโอสถถายแดพระผูมีพระภาคเจา 
เพ่ือถายครบ   ๓๐  ครั้งแลว     ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา    ทําประทักษิณ 
กลับไป  ขณะเม่ือชีวกโกมารภัจจเดินออกไปนอกซุมประตู   แลวไดมีความปริวิตก 
ดังน้ีวา   เราทูลถวายพระโอสถถายแดพระผูมีพระภาคเจาเพ่ือถายครบ ๓๐  ครั้ง  
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พระกายของพระตถาคตหมักหมมดวยส่ิงอันเปนโทษ   จักไมยงัพระผูมีพระภาค  
เจาใหถายครบ  ๓๐  ครั้ง  จักใหถายเพียง ๒๙  ครั้ง   แตพระผูมีพระภาคเจาทรง 
ถายแลวจักสรงพระกาย    ครั้นสรงพระกายแลว     จักถายอีกดรั้งหนึ่ง   อยางนี้  
พระผูมีพระภาคเจาจักทรงถายครบ ๓๐  ครั้ง. 
           ครั้งน้ัน    พระผูมพีระภาคเจาทรงทราบความปริวิตกแหงจิตของชีวก 
โกมารภัจจดวยพระทัยแลว   รับสั่งกะทานพระอานนทวา  อานนท  ชีวกโกมาร- 
ภัจจ    กําลังเดินออกไปนอกซุมประตูวิหารน้ี    ไดมีความปริวิตกดังน้ีวา   เรา 
ถวายพระโอสถถายแดพระผูมีพระภาคเจาเพ่ือถายครบ ๓๐  ครัง้แลว    พระกาย 
ของพระตถาคตหมักหมมดวยส่ิงอันเปนโทษ     จักไมยังพระผูมีพระภาคเจาให 
ถายครบ  ๓๐  ครั้ง   จักใหถายเพียง   ๒๙ ครั้ง     แตพระผูมีพระภาคเจาทรงถาย 
แลวจักทรงสรงพระกาย   ครั้นสรงพระกายแลวจักถายอีกดรั้งหนึ่ง  อยางนี้  พระ- 
ผูมีพระภาคเจาจักทรงถายครบ  ๓๐  ครั้ง  อานนท  ถาอยางนั้น     เธอจงจัดเตรียม 
น้ํารอนไว. 
           พระอานนททูลรับสนองพระพุทธพจนแลว  จัดเตรียมน้ํารอนไวถวาย 
ตอมา    ชีวกโกมารภัจจไปในพุทธสํานัก    ครั้นถงึแลวถวายบังคมพระผูมีพระ 
ภาคเจาน่ังอยู     ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง    ครั้นแลวไดกราบทูลถามพระผูมีพระภาค 
เจาวา   พระผูมีพระภาคเจาทรงถายแลวหรือ   พระพุทธเจาขา. 
           ภ.   เราถายแลว   ชวีก. 
           ช.ี  พระพุทธเจาขา     ขาพระพุทธเจากําลังเดินออกไปนอกซุมประตู 
พระวิหารน้ี  ไดมีความปริวิตกดังน้ีวา   เราถวายพระโอสถถายแดพระผูมีพระ- 
ภาคเจาเพ่ือถายครบ  ๓๐ ครั้งแลว     พระกายของพระผูมีพระภาคเจาหมักหมม 
ดวยส่ิงอันเปนโทษ  จักไมยังพระผูมีพระภาคเจาใหถายครบ ๓๐ ครั้ง จักใหถาย  
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เพียง  ๒๙  ครั้ง   แตพระผูมีพระภาคเจาทรงถายแลวจักสรงพระกาย    ครั้นสรง  
พระกายแลวจักถายอีกดรั้งหนึ่งอยางนี้    พระผูมีพระภาคเจาจักทรงถายครบ  ๓๐ 
ครั้ง   พระพทุธเจาขา    ขอพระผูมีพระภาคเจาจงโปรดสรงพระกาย    ขอพระ- 
สุดจงโปรดสรงพระกาย. 
           ครั้งน้ัน    พระผูมพีระภาคเจาทรงสรงน้ําอุน   ครั้นสรงแลว    ทรงถาย 
อีกดรั้งหนึ่งอยางน้ี   เปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงถายครบ   ๓๐ ครั้ง    ลาํดับ 
นั้น   ชีวกโกมารภัจจไดกราบทูลคําน้ีแดพระผูมีพระภาคเจาวา  พระพุทธเจาขา 
พระผูมีพระภาคเจาไมควรเสวยพระกระยาหารท่ีปรุงดวยนํ้าตมผักตาง ๆ จนกวา 
จะมีพระกายเปนปกติ. 
           ตอมาไมนานนัก   พระกายของพระผูมีพระภาคเจาไดเปนปกติแลว.  
 
                              กราบทูลขอพร 
           ครั้งน้ัน    ชีวกโกมารภัจจ  ถือผาสิไวยกะคูนั้นไปในพุทธสํานัก   ครัน้ 
ถึงแลว    ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา    นั่งอยู    ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง ชีวก- 
โกมารภัจจนั่งเรียบรอยแลว  ไดกราบทูลคําน้ีแดพระผูมีพระภาคเจาวา ขาพระ- 
พุทธเจาจะขอประทานพรตอพระผูมีพระภาคเจาสักอยางหนึ่ง   พระพุทธเจาขา  
           ภ.   พระตถาคตทั้งหลายเลิกใหพรเสียแลว   ชีวก.  
           ช.ี  ขาพระพุทธเจาขอประทานพรท่ีสมควรและไมมีโทษ    พระพุทธ 
เจาขา. 
           ภ.   จงวามาเถิด   ชีวก. 
           ช.ี   พระพุทธเจาขา พระผูมีพระภาคเจาและพระสงฆทรงถือผาบังสุกุล 
เปนปกติอยู  ผาสิไวยกะของขาพระเจาคูนี้   พระเจาจัณฑปชโชตทรงสงมาพระ 
ราชทาน  เปนผาเนื้อดีเลิศ ประเสริฐ  มีชื่อเสียงเดนอุดม  และเปนเยี่ยมกวาผาท้ัง  
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หลายเปนอันมาก   ต้ังหลายคู   ต้ังหลายรอยคู   หลายพันคู    หลายแสนคู   ขอ   
พระผูมีพระภาคเจาจงทรงพระกรุณาโปรดรับผาคูสิไวยกะของขาพระพุทธเจา 
และขอจงทรงพระพุทธานุญาตคหบดีจีวรแกพระสงฆดวยเถิด   พระพุทธเจาขา. 
           พระผูมีพระภาคเจาทรงรับผาคูสิไวยกะแลว       ครั้นแลว ทรงชี้แจงให 
ชีวกโกมารภัจจ   เห็นแจง    สมาทาน   อาจหาญ      ราเริงดวยธรรมีกถา   ครั้น 
ชีวกโกมารภัจจอันพระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจงใหเห็นแจง  สมาทาน  อาจหาญ 
ราเริงดวยธรรมีกถา   แลวลุกจากท่ีนั่งถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา    ทําประ- 
ทักษิณกลับไป. 
 
                           พระพุทธานุญาติคหบดีจีวร 
           ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถา    ในเพราะเหตุเปน 
เคามูลนั้น  ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น  แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย    เราอนุญาตคหบดีจีวร    รปูใดปรารถนา   จงถือผาบังสุกุล   รูปใด 
ปรารถนา   จงยินดีคหบดีจีวร   แตเราสรรเสริญการยินดี   ดวยปจจัยตามมีดาม 
ได. 
           [๑๓๖]  ประชาชนในพระนครราชคฤหไดทราบขาววา      พระผูมี 
พระภาคเจาทรงอนุญาตคหบดีจีวรแกภิกษุทั้งหลาย    ตางพากันยินดีราเริงวา 
บัดนี้แล   พวกเราจักถวายทาน   จักบําเพ็ญบุญ   เพราะพระผูมีพระภาคเจาทรง 
อนุญาตคหบดีจีวรแกภิกษุทั้งหลาย   เพียงวันเดียวเทาน้ัน   จีวรหลายพันผืนได 
เกิดข้ึนในพระนครราชคฤห   ประชาชนชาวชนบทไดทราบขาววา  พระผูมีพระ- 
ภาคเจาทรงอนุญาตคหบดีจีวรแกภิกษุทั้งหลาย   ตางพากันยินดีราเริงวา   บัดนี้  
แล   พวกเราจักถวายทาน  จักบําเพ็ญบุญเพราะพระผูพระภาคเจาทรงอนุญาต  
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คหบดีจีวรแกภิกษุทั้งหลาย  เพียงวันเดียวเทาน้ัน      จีวรหลายพันผืนไดเกิดข้ึน  
แมในชนบท. 
 
                   พระพุทธานุญาตปาวารและผาโกเชาว 
           [๑๓๗]   ก็โดยสมัยนั้นแล    ผาปาวารเกิดข้ึนแกสงฆ    ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแคพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสอนุญาตวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตผาปาวาร. 
           ผาปาวารแกมไหม     เกิดข้ึนแกพระสงฆ     ภิกษุทั้งหลายไดกราบทูล 
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสอนุญาตวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลายเรา 
อนุญาตผาปาวารแกมไหม. 
           ผาโกเชาวเกิดข้ึนแกพระสงฆ  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้น  แดพระ 
ผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตผาโกเชาว  
                                           ปฐมภาณวาร  จบ 
 
                              พระพทุธนุญาตผากัมพล 
           [๑๓๘]   กโ็ดยสมัยนั้นแล     พระเจากาสีทรงพระกรุณาสงผากัมพล 
มีราคาครึ่งกาสี  คือ  ควรราคากึ่งกาสี   มาพระราชทานแกชีวกโกมารภัจจ  ครั้ง  
นั้น     ชีวกโกมารภัจจรับพระราชทานผากัมพลราคากึ่งกาสีนั้นแลว     เขาไปใน 
พุทธสํานัก     ครั้นถึงแลวถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาน่ังอยู   ณ   ที่ควรสวน 
ขางหน่ึง  ชีวกโกมารภัจจนั่งเฝาเรียบรอยแลว   ไดกราบทูลคําน้ีแดพระผูมีพระ- 
ภาคเจาวา  พระพุทธเจาขา  ผากัมพลของขาพระพุทธเจาผืนนี้ราคาครึ่งกาสี  คือ 
ควรราคากึ่งกาสี  พระเจากาสีทรงพระกรุณาสงมาพระราชทาน  ขอพระผูมีพระ-  
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ภาคเจาจงทรงพระกรุณาโปรดรับผากัมพลของขาพระพุทธเจา    เพ่ือประโยชน  
และความสุขแกขาพระพุทธเจา  ตลอดกาลนานดวยเถิด   พระพุทธเจาขา. 
           พระผูมีพระภาคเจาทรงรับผากัมพล  ครั้นแลวทรงชี้แจงใหชีวกโกมาร 
ภัจจเห็นแจง  สมาทาน   อาจหาญ   ราเริง   ดวยธรรมีกถา    ครั้นชีวกโกมาร 
ภัจจ  อันพระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจง   ใหเห็นแจงสมาทาน   อาจหาญ   ราเริง 
ดวยธรรมีกถาแลว   ลุกจากท่ีนั่งถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา   ทําประทักษิณ 
กลับไป. 
           ครั้งน้ัน     พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมมีกถา    ในเพราะเหตุเปน 
เคามูลนั้น   ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น  แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตผา 
กมพล. 
 
                       พระพุทธานุณาตคหบดีจีวร  ๖  ชนดิ 
           [๑๓๙]   ก็โดยสมัยนั้นแล    จีวรทั้งเนื้อดีและเลวเกิดข้ึนแกสงฆ   ครั้ง 
นั้นภิกษุทั้งหลายไวมีความปริวิตกดังน้ีวา     จีวรชนิดไรหนอแล      พระผูมี 
พระภาคเจาทรงอนุญาต     ชนิดไรไมทรงอนุญาต     แลวกราบทูลเรื่องนั้นแด 
พระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตจีวร ๖ 
ชนิด  คือจีวรทําดวยเปลือกไม  ๑  ทําดวยฝาย ๑ ทําดวยไหม ๑ ทําดวยขนสัตว 
๑ ทําดวยปาน ๑ ทําดวยของเจือกัน ๑. 
           สมัยตอมา     ภิกษุทั้งหลายท่ียินดีคหบดีจีวรนั้นพากันรังเกียจ     ไม 
ยินดีผาบังสุกุลดวยคิดวา   พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตจีวรอยางเดียวเทาน้ัน  
ไมใช ๒  อยาง    จึงกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา  ๆ   ตรัสอนุญาตวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เราอนุญาตใหภิกษุผูยินดีคหบดีจีวร   ยนิดีผาบังสุกุลได 
แตเราสรรเสริญความสันโดษดวยจีวรทั้งสองนั้น.  
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                                    เรือ่งขอสวนแบง  
           [๑๔๐]  กโ็ดยสมัยนั้นแล   ภิกษุหลายรูปดวยกัน   เดินทางไกลไปใน 
โกศลชนบท    บางพวกแวะเขาสุสาน   เพ่ือแสวงหาผาบังสุกุล    บางพวกไมรอ 
คอย   บรรดาภิกษุที่แวะเขาสุสานเพ่ือแสวงหาผาบังสุกุลน้ัน     ตางก็ไดผาบังสุกุล 
พวกท่ีไมรอคอยน้ันพูดอยางนี้วา    อาวุโสท้ังหลาย    ขอทานจงใหสวนแบงแก 
พวกขาพเจาบาง  ภิกษุพวกน้ันพูดอยางนี้วา  อาวุโสท้ังหลาย  เราไมใหสวนแบง 
แกทาน     เพราะเหตุไรพวกทานจึงไมรอคอยเลา     แลวกราบทูลเรื่องนั้นแด 
พระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหภิกษุทั้งหลาย 
ผูไมปรารถนา   ไมตองใหสวนแบงแกภิกษุพวกท่ีไมรอคอย. 
           สมัยตอมา     ภิกษุหลายรูปดวยกัน     เดินทางไกลไปในโกศลชนบท 
บางพวกแวะเขาสุสานเพ่ือแสวงหาผาบังสุกุล   บางพวกรอคอยอยู    บรรดาพวก 
ที่แวะเขาสุสานเพ่ือแสวงหาผาบังสุกุลนั้น  ตางก็ไดผาบังสุกุล   พวกภิกษุที่รอคอย 
อยูนั้น   พูดอยางนี้วา  อาวุโสท้ังหลายขอพวกทานจงใหสวนแบงแกพวกขาพเจา 
บาง    ภิกษุพวกน้ัน พูดอยางนี้วา    อาวุโสท้ังหลาย    พวกขาพเจาจักไมใหสวน 
แบงแกพวกทาน  เพราะเหตุไรพวกทานจึงไมแวะเขาไปเลา   แลวกราบทูลเรื่อง 
นั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสอนุญาตวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให 
ภิกษุทั้งหลายผูไมปรารถนา   ก็ตองใหสวนแบงแกภิกษุพวกท่ีรอคอย. 
           สมัยตอมา     ภิกษุหลายรูปดวยกัน      เดนิทางไกลไปในโกศลชนบท 
บางพวกแวะเขาสุสานกอน     เพ่ือแสวงหาผาบังสุกุล      บางพวกแวะเขาทีหลัง 
ภิกษุที่แวะเขาสุสานกอนเพ่ือแสวงหาผาบังสุกุลน้ัน    ตางก็ไดผาบังสุกุล     พวก 
ภิกษุที่แวะเขาทีหลังไมไดจึงพูดอยางนี้วา    อาวุโสทั้งหลาย    ขอพวกทานจงให 
สวนแบงแกพวกขาพเจาบาง   ภิกษุเหลาน้ันตอบอยางนี้วา  พวกขาพเจาจักไมให  
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สวนแบงแกพวกทาน   เพราะเหตุไรพวกทานจึงแวะเขาไปทีหลังเลา  แลวกราบ  
ทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เรา 
อนุญาตใหภิกษุทั้งหลายผูไมปรารถนาไมตองใหสวนแบงแกภิกษุพวกท่ีแวะเขา 
ไปทีหลัง. 
           สมัยตอมา ภิกษุหลายรูปดวยกนั  เดินทางไกลไปในโกศลชนบท ภิกษุ  
เหลาน้ัน แวะเขาสุสาน   เพ่ือแสวงหาผาบังสุกุลพรอมกัน   บางพวกไดผาบังสุกุล 
บางพวกไมได   พวกท่ีไมไดพูดอยางนี้วา   อาวุโสท้ังหลาย  ขอพวกทานจงให 
สวนแบงแกพวกขาพเจาบาง      ภิกษุเหลาน้ัน ตอบอยางนี้วา     อาวุโสท้ังหลาย 
พวกขาพเจาจักไมใหสวนแบงแกพวกทาน  ทําไมพวกทานจึงหาไมไดเลา  แลว 
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสอนุญาตวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตใหภิกษุทั้งหลายไมปรารถนาก็ตองใหสวนแบงแกภิกษุทั้งหลายที่แวะ 
เขาไปพรอมกัน. 
           สมัยตอมา ภิกษุหลายรูปดวยกนั  เดินทางไกลไปในโกศลชนบท  ภิกษุ 
เหลาน้ันนัดแนะกันแลวแวะเขาสุสาน    เพ่ือแสวงหาผาบังสุกุล   บางพวกไดผา 
บังสุกุล  บางพวกไมได   พวกท่ีไมไดพูดอยางนี้วา   อาวุโสท้ังหลาย  ขอพวก. 
ทานจงใหสวนแบงแกพวกขาพเจาบาง    ภิกษุเหลาน้ัน  พูดอยางนี้วา   อาวุโสท้ัง 
หลายพวกขาพเจาจักไมใหสวนแบงแกพวกทาน   ทําไมพวกทานจึงหาไมไดเลา 
แลว กราบทลูเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสอนุญาตวา   ดูกอนภิกษุทั้ง 
หลาย   เราอนุญาตใหภิกษุทั้งหลายไมปรารถนากต็องใหสวนแบงแกภิกษุพวกท่ี 
นัดแนะกันไวแลว แวะเขาไป. 
 
                            องคของเจาหนาท่ีผูรับจีวร 
           [๑๔๑]   ก็โดยสมัยนั้นแล   ประชาชนถือจีวรมาสูอาราม    พวกเขาหา 
ภิกษุ   เจาหนาท่ีรับไมไดจึงนํากลับไป  จีวรเกิดข้ึนนอย  ภิกษุทั้งหลายกราบทูล  
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เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เรา  
อนุญาตไหสมมติภิกษุผูประกอบดวยองค ๕  เปนเจาหนาท่ีรับจีวร  คือ:- 
           ๑.  ไมถึงความลาเอียงเพราะความชอบพอ.                          
           ๒.  ไมถึงความลําเอียงเพราะความเกลียดชัง. 
           ๓.  ไมถึงความลําเอียงเพราะความงมงาย. 
           ๔.   ไมถึงความลําเอียงเพราะความกลัว   และ 
           ๕.    รูจักจีวรจํานวนท่ีรับไว   และยังมิไดรับ. 
 
                              วิธีสมมติ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แลสงฆพึงสมมติอยางนี้. 
           สงฆพึงขอรองภิกษุกอน    ครั้นแลวภิกษุผูฉลาด     ผูสามารถ     พึง 
ประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา  วาดังน้ี:- 
 
                                  กรรมวาจาสมมติ 
           ทานเจาขา   ขอสงฆจงฟงขาพเจา   ถาความพรอมพรั่งของ 
สงฆถึงท่ีแลว   สงฆพึงสมมติภิกษมุีชือ่นี้ใหเปนเจาหนาท่ีรับจีวร  นี ้ 
เปนญัตติ. 
           ทานเจา  ขอสงฆจงฟงขาพเจา  สงฆสมมติภิกษุมีชื่อนีใ้ห 
เปนเจาหนาท่ีรับจีวร  การสมมติภิกษมุีชื่อนี้   ใหเปนเจาหนาท่ีรับจีวร 
ชอบแกทานผูใด  ทานผูนั้น  ฟงเปนผูนั่ง   ไมชอบแกทานผูใด  ทาน 
ผูนั้นพึงพูด. 
           สงฆสมมติภิกษมุชีื่อนี้ใหเปนเจาหนาท่ีรับจีวรแลว   ชอบแก 
สงฆ  เหตุนัน้จึงน่ิง  ขาพเจาทรงความน้ีไวดวยอยางน้ี.  
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                           องคของเจาหนาท่ีผูเก็บจีวร  
           [๑๘๒]   กโ็ดยสมัยนั้นแล    ภิกษุทั้งหลายผูเปนเจาหนาท่ีรับจีวร   รับ 
จีวรแลวทิ้งไวในที่นั้นแหละ  แลวหลกีไป   จีวรเสียหาย   ภิกษุทั้งหลายกราบทูล 
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสอนุญาตวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เรา 
อนุญาตใหสมมติภิกษุผูประกอบดวยองค  ๕  เปนเจาหนาท่ีเก็บจีวร  คือ:-  
           ๑.   ไมถึงความลําเอียงเพราะความชอบพอ.                            
           ๒.  ไมถึงความลําเอียงเพราะความเกลียดชัง. 
           ๓.  ไมถึงความลําเอียงเพราะความงมงาย. 
           ๔.  ไมถึงความลําเอียงเพราะความกลัว   และ. 
           ๕.  รูจักจีวรจํานวนท่ีเก็บไว   และยังมิไดเก็บ. 
 
                                            วิธีสมมติ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แลสงฆพึงสมมติอยางนี้. 
           สงฆพึงขอรองภิกษุกอน  ครัน้แลวภิกษุผูฉลาด  ผูสามารถ พึงประกาศ 
ใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา  วาดังน้ี:- 
 
                                     กรรวาจาสมมติ 
           ทานเจาขา    ขอสงฆจงพึงขาพเจา   ถาความพรอมพรัง่ของ 
สงฆถึงท่ีแลว   สงฆพึงสมมติภิกษมุีชือ่นี้ใหเปนเจา น้ําท่ีเก็บจีวร  นี ้
เปนญัตติ. 
           ทานเจาขา  ขอสงฆจงฟงขาพเจา   สงฆสมมติภิกษุมีชื่อนี้ 
ใหเปนเจาหนาท่ีเก็บจีวร  การสมมติภิกษุมีชื่อนีใ้หเปนเจาหนาท่ีเก็บ 
จีวรชอบแกทานผูใด    ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง   ไมชอบแกทานผูใด 
ทานผูนั้นพึงพูด.  
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           สงฆสมมติภิกษมุชีื่อนี้   ใหเปนเจาหนาท่ีเก็บจีวร   ชอบแก  
สงฆ   เหตุนั้นจึงน่ิง  ขาพเจาทรงความน้ีไวดวยอยางน้ี. 
 
                     พระพุทธอนุญาตเรือนคลัง 
           [๑๔๓]  กโ็ดยสมยันั้นแล  ภิกษุทั้งหลายผูเปนเจาหนาท่ีเก็บจีวร   ได 
เก็บจีวรไวในมณฑปบาง  ที่โคนไมบาง   ที่ชายคาบาง   ที่กลางแจงบาง   จีวร 
ถูกหนูกัดบาง   ถูกปลวกกินบาง    ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี  
พระภาคเจา  ๆ  ตรัสอนุญาตวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เราอนุญาตใหสมมติ 
วิหาร  เพิง  เรือนชั้น  เรือนโลน   หรือถา  ที่สงฆจําหมายใหเปนเรือนคลัง. 
 
                                       วิธีสมมติ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็แล  สงฆพึงสมมติอยางนี้  คือ ภิกษุผูฉลาด  ผู 
สามารถ   พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา   วาดังน้ี:- 
 
                            กรรมวาจาสมมติ 
           ทานเจาขา    ขอสงฆจงพึงขาพเจา    ถาความพรอมพรั่งของ 
สงฆถึงท่ีแลว    สงฆพึงสมมติวิหารมีชื่อนี้ใหเปนเรือนคลัง    นี้เปน 
ญัตติ. 
           ทานเจาขา   ขอสงฆจงพึงขาพเจา    สงฆสมมติวิหารมชีื่อนี้ 
ใหเปนเรือนคลัง    การสมมติวิหารมชีื่อนี้ใหเปนเรือนคลัง   ชอบแก 
ทานผูใด    ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง  ไมชอบแกทานผูใด  ทานผูนั้นพึง 
พูด. 
           สงฆสมมติวิหารมีชื่อนี้  ใหเปนเรือนคลังแลว   ชอบแกสงฆ 
เหตุนั้นจึงน่ิง  ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางน้ี.  
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                       องคของเจาหนาท่ีผูรักษาเรือนคลัง  
           [๑๔๔] กโ็ดยสมยันั้นแล     จีวรในเรือนคลังของสงฆ    ไมมีตนเฝา  
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตวา  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตใหสมมติภิกษุผูประกอบดวยองค  ๕  เปนเจาหนาท่ี  
รักษาเรือนคลัง  คือ:- 
           ๑.  ไมถึงความลําเอียงเพราะความชอบพอ. 
           ๒.  ไมถึงความลําเอียงเพราะความเกลียดชัง. 
           ๓.  ไมถึงความลําเอียงเพราะความงมงาย. 
           ๔. ไมถึงความลําเอียงเพราะความกลัว   และ 
           ๕.   รูจักจีวรจํานวนท่ีรักษา   และยังมิไดรักษา. 
 
                                             วิธีสมมติ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็แลสงฆพึงสมมติอยางนี้. 
           สงฆพึงขอรองภิกษุกอน   ครัน้แลวภิกษุผูฉลาด   ผูสามารถ พึงประกาศ 
ใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา  วาดังน้ี:- 
 
                                  กรรมวาจาสมมติ 
           ทานเจาขา   ขอสงฆจงฟงขาพเจา    ถาความพรอมพรั่งของ 
สงฆถึงท่ีแลว    สงฆพึงสมมติภิกษมุชีื่อนี้    ใหเปนเจาหนาท่ีรักษา 
เรือนคลัง   นี้เปนญัตติ. 
           ทานเจาขา  ขอสงฆจงฟงขาพเจา  สงฆสมมติภิกษุมีชื่อนี้ให 
เปนเจาหนาท่ีรักษาเรือนคลัง  การสมมติภิกษุมีชื่อนี้  ใหเปนเจาหนา 
ที่รักษาเรือนคลัง    ชอบแกทานผูใด  ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง   ไมชอบ 
แกทานผูใด  ทานผูนั้นพึงพูด.  
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           สงฆสมมติ    ภิกษุมีชื่อนี ้   ใหเปนเจาหนาท่ีรักษาเรือนคลัง  
แลวชอบแกสงฆ  เหตุนัน้จึงน่ิง  ขาพเจาทรงความน้ีไวดวยอยางน้ี. 
 
          พระพทุธบัญญัติหามยายเจาหนาท่ีรักษาเรือนคลัง 
           [๑๔๕]   กโ็ดยสมัยนั้นแล     พระฉัพพัคคียยายเจาหนาที่รักษาเรือน 
คลัง      ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ     ตรัสหามวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ภิกษุไมพึงยายเจาหนาท่ีผูรักษาเรือนคลัง     รูปใดยาย 
ตองอาบัติทุกกฏ. 
 
                           องคของเจาหนาท่ีผูแจกจีวร 
           [๑๔๖]  กโ็ดยสมัยนั้นแล  จีวรในเรือนคลังของสงฆมีมาก    ภิกษุทั้ง 
หลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสอนุญาตวา     ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   เราอนุญาตใหสงฆผูอยูพรอมหนาแจก.                       
           สมัยตอมา   สงฆทั้งปวงกําลังแจกจีวรไดสงเสียงอ้ืออึง    ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้น  แดพระผูมีพระภาคเจา  ๆ  ตรสัอนุญาต วา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตใหสมมติภิกษุผูปรกอบดวยองค  ๕  เปนเจาหนาท่ีแจกจีวร คือ:- 
           ๑.   ไมถึงความลําเอียงเพราะความชอบพอ.                               
           ๒.  ไมถึงความลําเอียงเพราะความเกลียดชัง. 
           ๓.   ไมถึงความลําเอียงเพราะความงมงาย  
           ๔.   ไมถึงความลําเอียงเพราะความกลัว   และ. 
           ๕.   รูจักจีวรจํานวนท่ีแจกแลว   และยังมิไดแจก.  
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                                               วิธีสมมติ  
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็แล   สงฆพึงสมมติอยางนี้. 
           สงฆพึงขอรองภิกษุกอน   ครัน้แลวภิกษุผูฉลาด   ผูสามารถ   พึงประ- 
กาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา   วาดังน้ี:- 
 
                                   กรรมวาจาสมมติ 
           ทานเจาขา    ขอสงฆจงฟงขาพเจา     ถาความพรอมพรั่งของ 
สงฆถึงท่ีแลว       สงฆพึงสมมติภิกษมุีชื่อนี้ใหเปนเจาหนาท่ีแจกจีวร 
นี้เปนญัตติ. 
           ทานเจาขา  ขอสงฆจงฟงขาพเจา  สงฆสมมติภิกษุมีชื่อนี้ให 
เปนเจาหนาท่ีแจกาจีวร     การสมมติภิกษุมีชื่อนีใ้หเปนเจาหนาท่ีแจก 
จีวร  ชอบแกทานผูใด  ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง  ไมชอบแกทานผูใด 
ทานผูนั้น พึงพูด. 
           สงฆสมมติภิกษมุชีื่อนี้ใหเปนเจาหนาท่ีแจกจีวรแลว    ชอบ 
แกสงฆ  เหตุนั้นจึงน่ิง  ขาพเจาทรงความนิไวดวยอยางน้ี. 
           ครั้งน้ัน  ภิกษุทั้งหลายผูเปน เจาหนาท่ีแจกจีวร ไดมีความปริวิตกดังนี้  
วาควรแจกจีวรอยางไรหนอ   จึงกราบทูลเรื่องนั้นแคพระผูมีพระภาคเจา  ๆ  ตรัส 
แนะวิธีแจกวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตใหคัดเลือกผากอน    แลวดี 
ราคาคิดถัวกัน   นับภิกษุ   ผูกผาเปนมัด ๆ  แลวต้ังสวนจีวรไว.  
           ครั้งน้ัน    ภิกษุทั้งหลายผูเปนเจาหนาท่ีแจกจีวร   ไดมคีวามปริวิตกวา 
พึงใหสวนจีวรแกสามเณรอยางไรหนอ      จึงกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระ 
ภาคเจา ๆ   ตรัสอนุญาตวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตใหมอบสวนกึ่ง 
หน่ึงใหแกพวกสามเณร.  
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           สมัยตอมา   ภิกษุรูปหน่ึงปรารถนาจะรีบเดินทางไปกับสวนของตน  
ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา  ๆ  ตรสัอนุญาตวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหมอบสวนของคนแกภิกษุผูรีบเดินทางไป. 
           สมัยตอมา    ภิกษุรูปหน่ึง    ปรารถนาจะรีบเดินทางไปกับสวนพิเศษ 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสอนุญาตวา  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหมอบสวนพิเศษในเม่ือใหสิ่งของทดแทนสมกัน. 
           ครั้งน้ัน   ภิกษุเจาหนาท่ีแจกจีวรคิดวา    พึงใหสวนจีวรอยางไรหนอ 
คือพึงใหตามลําดับภิกษุผูมา  หรือพึงใหตามลําดับภิกษุผูแกพรรษา  จึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เรา 
อนุญาตใหสมยอมสวนท่ีบกพรอง  แลวทําการจับสลาก. 
 
                       พระพุทธนุญาตนํ้ายอมเปนตน 
           [๑๔๗]   ก็โดยสมัยนั้นแล   ภิกษุทั้งหลายยอมจีวรดวยโคมัยบาง  ดวย 
ดินแดงบาง  จีวรมีสีคล้ํา  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ 
ตรัสอนุญาตวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตนํ้ายอม  ๖  อยาง คือ น้ํายอม 
เกิดแตรากหรือเงา  ๑   น้าํยอมเกิดแตตนไม  ๑  น้าํยอมเกิดแตเปลือกไม  ๑  น้ํา 
ยอมเกิดแตใบไม  ๑  น้ํายอมเกิดแตดอกไม  ๑  น้ํายอมเกิดแตผลไม ๑. 
           สมัยตอมา    ภิกษุทั้งหลายยอมจีวรดวยนํ้ายอมท่ีเย็น   จีวรมีกลิ่นสาบ 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา  ๆ  ตรสัอนุญาตวา ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตหมอยอมขนาดเล็กเพ่ือตมน้ํายอม. 
           น้ํายอมลนหมอ   ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ 
ตรัสอนุญาตวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหผูกตะกรอกันลน.  
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           สมัยตอมา   ภิกษุทั้งหลายไมรูวาน้ํายอมตมสุกแลว   หรอืยังไมสุก  จึง  
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสอนุญาตวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตใหหยดหยาดนํ้าลงในนํ้า  หรือหลังเล็บ. 
           สมัยตอมา  ภิกษุทั้งหลายยกหมอนํ้ายอมลง  ทําหมอกลิ้งไป   หมอแตก 
ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา  ๆ   ตรสัอนุญาตวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตกระบวยตักน้ํายอมอันเปนภาชนะมีดาม. 
           สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายไมมีภาชนะสําหรับยอม   จึงกราบทูลเรื่องนั้น 
แดพระผูมีพระภาคเจา   ๆ  ตรัสอนุญาตวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาต 
อางสําหรับยอม  หมอสําหรับยอม. 
           สมัยตอมา  ภิกษุทั้งหลายขยําจีวรในถาดบาง ในบาตรบาง  จีวรฉีกขาด 
ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ    ตรสัอนุญาตวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตรางสําหรับยอม. 
           สมัยตอมา    ภิกษุทั้งหลายตากจีวรบนพ้ืนดิน   จีวรเปอนฝุน   ภิกษุ 
ทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสอนุญาตวา    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตเครื่องรองทําดวยหญา. 
           เครื่องรองทําดวยหญาถูกปลวกกัด    ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้น 
แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสอนุญาตวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาต  
ราวจีวร   สายระเดียง. 
           ภิกษุทั้งหลายตากจีวรตอนกลาง   น้ํายอมหยดออกท้ังสองชาย    ภิกษุ 
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตวา   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   เราอนุญาตใหผูกมุมจีวรไว.  
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           มุมจีวรชํารุด   ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น  แคพระผูมีพระภาคเจา ๆ  
ตรัสอนุญาตวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตดายผูกมุมจีวร. 
           น้ํายอมหยดออกชายเดียว   ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี- 
พระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตใหยอมจีวร 
พลิกกลับไปกลับมา   แตเมื่อหยาดนํ้ายังหยดไมขาดสาย   อยาหลีกไป. 
           สมัยตอมา     จีวรเปนผาเน้ือแข็ง    ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด 
พระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสอนุญาตวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหจุม 
ลงในน้ํา 
           สมัยตอมา    จีวรเปนผากระคาง    ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด 
พระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหทุบ 
ดวยฝามือ. 
 
                      พระพุทธบญัญัติหามใชจีวรที่ไมตัด 
           [๑๔๘]    ก็โดยสมัยนั้นแล  พระฉัพพัคคียใชจีวรที่ไมไดตัด   ใชจีวร 
ที่ยอมนํ้าฝาด   มีสีเหมือนงาชาง ประชาชนจึงพากันเพงโทษติเตียน โพนทะนา 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสหามวา    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลายภิกษุไมพึงใชจีวรที่มิไดตัด  รูปใดใช  ตองอาบัติทุกกฏ. 
 
                              พระพทุธบัญชาใหแตงจีวร 
           [๑๔๙]  ครั้งน้ัน  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในพระนครราชคฤห 
ตามพระพุทธาภิรมย   แลวเสด็จพระพุทธดําเนินไปทางทักขิณาติรีชนบท พระ- 
องคทอดพระเนตรเห็นนาของชาวมคธ     ซึ่งเขาพูนดินข้ึนเปนตนนาสีเหลี่ยม 
พูนคันนายาวท้ังดานยาวและดานกวาง    พูนคันนาค่ันในระหวาง ๆ  ดวยคันนา  
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สั้น ๆ  พูนคันนาเชื่อมกันดังทาง ๔   แพรง   ตามท่ีซึ่งคันนากับคันนาผานตัดกัน  
ไป   ครั้นแลว   รับสั่งกะทานพระอานนทวา    อานนทเธอเห็นนาของชาวมคธ  
ซึ่งเขาพูนดินข้ึนเปนคันนาสี่เหลี่ยม  พูนคันนายาวท้ังดานยาวและดานกวาง พูน 
คันนาค่ันในระหวาง ๆ  ดวยคันนาส้ัน ๆ  พูนคันนาเชื่อมกันดังทาง  ๔   แพรง 
ตามท่ีซึ่งคันนากับคันนาผานตัดกันไปหรือไม  ? 
           อา.  เห็นตามพระพุทธดํารัส  พระพุทธเจาขา. 
           ภ.   เธอสามารถแตงจีวรของภิกษุทั้งหลายใหมีรูปอยางนั้นไดหรือไม ? 
           อา.   สามารถ   พระพุทธเจาขา. 
           ครั้งน้ัน   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ ทักขิณาคิรีชนบทตามพระ- 
พุทธาภิรมย  แลวเสด็จกลับมาพระนครราชคฤหอีก    ครั้งน้ันทานพระอานนท 
แตงจีวรสําหรับภิกษุหลายรูป   ครั้นแลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาไดกราบทูล 
วา     ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงทอดพระเนตรจีวรที่ขาพระพุทธเจาแตงแลว 
พระพุทธเจาขา. 
 
                           ตรัสสรรเสริญทานพระอานนท 
           ลําดับนั้น      พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถา    ในเพราะเหตุเปน 
เคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น  แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  อานนทเปนคนฉลาด อานนทเปนคนเจาปญญา   อานนทไดซาบซ้ึง 
ถึงเนื้อความแหงถอยคําที่เรากลาวยอไดโดยกวางขวาง   อานนททําผาชื่อกุสิก็ได 
ทําผาชื่ออัฑฒกุสิก็ได  ทาํผาชื่อมณฑลก็ได  ทําผาชื่ออัทฒมณฑลก็ได  ทําผาชื่อ 
วิวัฏฏะก็ได  ทําผาชื่ออนุวิวัฏฏะก็ได   ทําผาชื่อดีเวยยกะก็ได   ทําผาชื่อชังเฆย- 
ยกะก็ได   และทําผาชื่อพาหันตะก็ไดจีวรจักเปนผาท่ีตัดแลว     เศราหมองดวย 
ศัสตรา    สมควรแกสมณะและพวกศัตรูไมตองการ.  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตผาสังฆาฏิตัด   ผาอุตราสงคตัด   ผา  
อันตรวาสกตัด. 
 
                    เสด็จพระพุทธดําเนินทางไกล 
           [๑๕0]  ครั้งน้ัน  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระนครราชคฤห 
ตามพระพุทธาภิรมย  แลวเสด็จพระพุทธดําเนินไปทางพระนครเวสาลี  พระองค 
เสด็จพระพุทธดําเนินทางไกลระหวางพระนครราชคฤห    และระหวางพระนคร 
เวสาลีตอกัน   ไดทอดพระเนตรเห็นภิกษุหลายรูป   หอบผาพะรุงพะรัง   บางก็ 
ทูนหอผา ที่พับดังฟูกข้ึนบนศีรษะ    บางก็แบกข้ึนบา    บางก็กะเดียดไวที่สะเอว 
เดินมาอยู  ครั้นแลว   ไดทรงดําริวา  โมฆบุรุษเหลาน้ี  เวียนเมาเพ่ือความมักมาก 
ในจีวรเร็วนัก   เราจะพึงกั้นเขต  ต้ังกฎในเรื่องผาแกภิกษุทั้งหลาย  ครั้น พระผูมี 
พระภาคเจาเสด็จพระพุทธดําเนินผานระยะทางโดยลําดับ      ถงึพระนครเวสาลี 
ทราบวา พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู   ณ โคตมกเจดีย  เขตพระนครเวสาลีนั้น  
           ก็โดยสมัยนั้นแล   พระผูมีพระภาคเจาทรงผาจีวรผืนเดียว   ประทับนั่ง 
อยูกลางแจงตอนกลางคืน    ขณะน้ําคางตก     ในราตรีเหมันตฤดู    กําลังหนาว 
ต้ังอยูระหวางเดือน  ๓  กบัเดือน ๔ ตอกัน      ความหนาวไมไดมีแกพระผูมี 
พระภาคเจา    เม่ือปฐมยามผานไปแลว     ความหนาวจึงไดมีแกพระผูมี 
พระภาคเจา ๆ จึงหมจีวรผืนที่สอง  ความหนาวไมไดมีแกพระผูมีพระภาคเจา 
เมื่อมัชฌิมยามผานไปแลว   ความหนาวจึงไดมีแกพระผูมีพระภาคเจา ๆ  จึงทรง 
หมจีวรผืนที่สาม   ความหนาวไมไดมีแกพระผูมีพระภาคเจา   เมื่อปจฉิมยามผาน 
ไปแลว     ขณะรุงอรุณแหงราตรีอันเปนเบื้องตนแหงความสดชื่น   ความหนาว 
ไดมีแกพระผูมีพระภาคเจา ๆ  จึงทรงหมจีวรผืนที่สี่     ความหนาวไมไดมีแก  
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พระผูมีพระภาคเจา ๆ ไดทรงพระดําริวา    กุลบุตรในธรรมวินัยนี้    ที่เปนคน  
ข้ีหนาว  กลวัตอความหนาว   อาจดํารงชีวิตอยูไดดวยผาสามผืน  ไฉนหนอเรา 
เราจะพึงกั้นเขต   ต้ังกฎ   ในเรื่องผาแกภิกษุทั้งหลาย   เราพึงอนุญาตผาสามผืน. 
 
                                พระพุทธนุญาตไตรจีวร 
           ครั้งน้ัน   พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถาในเพราะเหตุเปนเคามูล 
นั้น    ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น     แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้ง 
หลายวา   เราเดินทางไกลในระหวางพระนครราชคฤห  และระหวางพระนครเว- 
สาลีตอกัน    ไดเห็นภิกษุหลายรูปในธรรมวินัยนี้     หอบผาพะรุงพรัง    บางก็  
ทูนหอผาท่ีพับดังฟูกข้ึนบนศีรษะบางก็แบกข้ึนบา      บางก็กระเดียดไวที่สะเอว 
เดินมาอยู     ครั้นแลวเราไดดําริวาโมฆบุรุษเหลานี้    เวียนมาเพ่ือความมักมาก 
ในจีวรเร็วนัก  ไฉนหนอเราจะพึงกั้นเขต   ต้ังกฎ     ในเรื่องผาแกภิกษุทั้งหลาย. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราครองผาผืนเดียว    นั่งอยูกลางแจง ณ ตําบล 
นี้ตอนกลางคืน    ขณะน้ําคางตก    ในราตรีเหมันตฤดู    กําลังหนาว    ต้ังอยู 
ระหวางเดือน  ๓   กับระหวางเดือน  ๔   ตอกัน   ความหนาวมิไดมีแกเรา   เมื่อ 
ปฐมยามผานไปแลวความหนาวจึงไดมีแกเรา    เราจึงหมจีวรผืนที่สอง    ความ 
หนาวมิไดมีแกเรา   เมื่อมัชฌิมยามผานไปแลว   ความหนาวไดมีแกเรา   เราจึง 
หมจีวรผืนที่สาม   ความหนาวมิไดมีแกเรา   เมื่อปจฉิมยามผานไปแลว    ขณะ 
รุงอรุณแหงราตรีอันเปนเบ้ืองตน แหความสดชื่น       ความหนาวจึงไดมีแกเรา 
เราจึงหมจีวรผืนที่สี่   ความหนาวมิไดมีแกเรา.  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เรานั้นไดดําริวา  กุลบุตรในธรรมวินัยนี้   ที่เปน  
คนข้ีหนาว  กลัวตอความหนาว  ก็อาจดํารงชีวิตอยูไดดวยผาสามผืน ไฉนหนอ 
เราจะพึงกั้นเขต  ต้ังกฎ   ในเรื่องผาแกภิกษุทั้งหลาย  เราจะพึงอนุญาตไตรจีวร. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตไตรจีวร    คือ   ผาสังฆาฏิ   ๒   ชัน้ 
ผาอุตราสงคชั้นเดียว   ผาอันตรวาสกช้ันเดียว. 
 
                               พระพุทธบัญญัติอดิเรกจีวร 
           [๑๕๑]   ก็โดยสมัยนั้นแล  พระฉัพพัคคียทราบวา พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงอนุญาตไตรจีวร   จึงใชจีวรสํารับหน่ึงสําหรับเขาบาน    สํารับหน่ึงสําหรับ 
อยูในอาราม     สํารับหน่ึงสําหรับลงสรงน้ํา     บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย. . .  
ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคียจึงไดทรงอดิเรกจีวรเลา 
แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. 
           ครั้งน้ัน   พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถาในเพราะเหตุเปนเคามูล 
นั้น     ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น      แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา     ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  ภิกษุไมพ่ึงทรงอดิเรกจีวร  รูปใดทรง   พึงปรับอาบัติตามธรรม. 
           สมัยตอมา  อดิเรกจีวรบังเกิดข้ึนแกทานเพระอานนท  และทานประสงค 
จะถวายจีวรนั้นแคทานพระสารีบุตร        แตทานพระสารีบุตรอยูถึงเมืองสาเกต 
ทานพระอานนทจึงไดมีความปริวิตกวา    พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติไววา 
ภิกษุไมพึงทรงอดิเรกจีวร    ก็อดิเรกจีวรนี้บังเกิดแกเรา    และเราก็ใครจะถวาย 
จีวรผืนนี้แกทานพระสารีบุตร   แตทานอยูถึงเมืองสาเกต    เราพึงปฏิบัติอยางไร 
หนอ   แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. 
           พระผูมีพระภาคตรัสถามวา   อานนทยังอีกนานเทาไร   สารีบุตรจึง 
จะกลับมา.  
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           ทานพระอานนทกราบทูลวา  ยังอีก ๙ วัน หรือ ๑๐ วัน พระพุทธเจาขา.  
           ครั้งน้ัน พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูล 
นั้น  ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น  แลวรบัสั่งกะภิกษุทั้งหละหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตใหทรงอดิเรกจีวรไวได  ๑๐ วันเปนอยางยิ่ง. 
 
                        พระพุทธานุญาตใหวิกัปอดิเรกจีวร 
           สมัยตอมา  อดิเรกจีวรบังเกิดแกภิกษุทั้งหลาย   ขณะนั้น  ภิกษุทั้งหลาย 
ไดมีความปริวิตกวา  พวกเราจะพึงปฏิบัติในอดิเรกจีวรอยางไรหนอ  แลวกราบ 
ทูลเรื่องนั้นแคพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เรา 
อนุญาตใหวิกัปอดิเรกจีวร. 
 
                          พระพุทธานุญาตผาปะเปนตน 
           [๑๕๒]  ครั้นพระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในพระนครเวสาลีตาม 
พระพุทธาภิมย    แลวเสด็จพระพุทธดําเนินไปทางพระนครพาราณสี     เสด็จ 
พระพุทธดําเนินผานระยะทางโดยลําดับ  ถึงพระนครพาราณสี   ทราบวา พระ- 
ผูมีพระภาคเจาประทับอยู   ณ  อิสิปตนะมฤคทายวันเขตพระนครพาราณสีนั้น 
สมัยนั้น  ผาอันตรวาสกของภิกษุรูปหน่ึงขาดทะลุ  และทานไดมีความปริวิตกวา 
พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตผา ๓ ผืน   คือ  ผาสังฆาฏิสองชั้น  ผาอุตราสงค 
ชั้นเดียว   ผาอันตรวาสกช้ันเดียว   กผ็าอันตรวาสกของเรานี้ขาดทะลุ  ไฉนหนอ 
เราพึงดามผาปะ    โดยรอบจักเปนสองชั้นตรงกลางจักเปนชั้นเดียว     ดังน้ีแลว 
คามผาปะทันที  พระผูมพีระภาคเจาเสด็จพระพุทธดําเนินไปตามเสนาสนะ  ได 
ทอดพระเนตรเห็นภิกษุนั้นกําลังดามผาปะ     ครั้นแลวเสด็จเขาไปใกลภิกษุนั้น 
ไดตรัสถามวา   เธอกําลังทําอะไร   ภิกษุ.  



พระวนิัยปฎก มหาวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 281 

           ภิ.   กาํลังปะผา   พระพุทธเจาขา.  
           ภ.  ดลีะ  ดลีะ  ภิกษุ  เปนการชอบแท  ภิกษุ  ที่เธอดามผาปะ. 
           ครั้งน้ัน   พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถาในเพราะเหตุเปนเคามูล 
นั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น  แลวรบัสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตผาสังฆาฏิ  ๒ ชั้น    ผาอุตราสงคชั้นเดียว     ผาอันตรวาสกชั้นเดียว 
สําหรับผาใหมมีกัปปะใหม  ผาสังฆาฏิ  ๔  ชั้น  ผาอุตราสงค  ๒  ชั้น   อันตรวาสก 
๒ ชั้น   สําหรับผาท่ีเก็บไวลวงฤดู    พึงทําอุตสาหะในผาบังสุกุลจนพอตองการ 
หรือทําอุตสาหะในผาท่ีตกจากรานตลาด. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตผาปะ  การชุน  รังดุม  ลูกดุม  การ 
ทําใหมั่น . 
 
                           เรื่องนางวิสาขา  มิคารมาตา 
           [๑๕๓]  ครั้งน้ัน  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในพระนครพาราณสี 
ตามพระพุทธาภิรมย   แลวเสด็จพระพุทธดําเนินไปทางพระนครสาวัตถี   เสด็จ 
พระพุทธดําเนินผานระยะทางโดยลําดับ  ถึงพระนครสาวัตถี   ทราบวาพระผูมี- 
พระภาคเจาประทับอยูในพระเชตวัน    อารามของอนาถบิณฑิกะคหบดี    เขต 
พระนครสาวัตถีนั้น ครั้งน้ัน   นางวิสาขา มิคารมาตา เขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ถวายบังคมแลวน่ัง   ณ  ทีค่วรสวนขางหนึ่ง     พระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจงให 
นางผูนั่งเรียบรอยแลว    เห็นแจง    สมาทาน    อาจหาญ   ราเรงิดวยธรรมีกถา 
นางผูอันพระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจงใหเห็นแจง   สมาทาน   อาจหาญ   ราเริง 
ดวยธรรมีกถาแลว   จึงไดกราบทูลอาราธนาพระผูมีพระภาคเจาวา  ขอพระผูมี- 
พระภาคเจา พรอมดวยพระสงฆจงทรงพระกรุณาโปรดรับภัตตาหารของหมอม-  
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ฉันเพ่ือเจริญบุญกุศลและปติปราโมทยในวันพรุงน้ีดวยเถิด      พระพุทธเจาขา  
พระผูมีพระภาคเจาทรงรับอาราธนาดวยดุษณีภาพ     ครั้นนางทราบการรับ 
อาราธนาของพระผูมีพระภาคเจาแลว  ลุกจากท่ีนั่ง  ถวายบังคมพระผูมีพระภาค  
เจาทําประทักษิณกลับไป  ครั้นผานราตรีนั้นไป  ฝนต้ังเคาข้ึนในทวีปทั้ง  ๔  ตก 
ลงมาหาใหญ. 
           ครั้งน้ัน     พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  ฝนตกในเขตวันฉันใด   ตกในทวีปทั้ง  ๔  ก็ฉันนั้น   พวกเธอจงสรง 
สนานกายกันเถิด  เพราะเปนครั้งสุดทายที่ฝนหาใหญต้ังเคาข้ึนในทวีปทั้ง  ๔. 
           ภิกษุเหลาน้ันรับสนองพระพุทธบัญชาวา     เปนดังพระพุทธดํารัส 
พระพุทธเจาขา   แลวพากันเปลื้องผาสรงสนานกายอยู. 
           ครั้งน้ัน     นางวิสาขา   มิคารมาตา    สั่งใหตกแตงของเค้ียวของบริโภค 
อันประณีต   แลวส่ังทาสีวา   ไปเถิดแม   เจาจงไปอารามแลวแจงภัตกาลวา  ถึง 
เวลาแลว    ภัตตาหารเสร็จแลว   เจาขา. 
           ทาสีนั้นรับคําวา  เปนเชนนั้น  เจาขา  แลวไปวัด ไดเห็นภิกษุเปลื้องผา 
สรงสนานกาย   ครั้นแลวเขาใจผิดคิดวา   ในอารามไมมีภิกษุ   มีแตพวกอาชีวก 
สรงสนานอยู   จึงกลับไปบานไดแจงความแกนางวิสาขา    มคิารมาตาวา    นาย 
ภิกษุไมมีในอาราม   มีแตพวกอาชีวกสรงสนานอยู   เจาคะ. 
           นางวิสาขา  มิคารมาตา  เปนสตรีฉลาด  เฉียบแหลม  มปีญญารูไดทนั 
ทีวา    พระคุณเจาท้ังหลายคงเปลื้องผาพากันสรงสนานกายเปนแน    นางคนน้ี 
เขลา  จึงสําคัญวา  ไมมีภิกษุในอาราม   มีแตพวกอาชีวกสรงสนานกายอยู  จึง 
สั่งสาวใชวาไปเถิดแมทาสี    เจาจงไปอาราม    แลวแจงภัตกาลวา    ถึงเวลาแลว 
ภัตตาหารเสร็จแลวเจาขา.  
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           ครั้นเวลาตอมา  ภิกษุเหลาน้ัน    ทําตัวใหเย็น  มีกายงาม   ตางถือจีวร  
เขาไปสูที่อยูตามเดิม   ทาสีนั้นจึงไปวัดไมเห็นภิกษุทั้งหลาย   จึงเขาใจผิดคิดวา 
ไมมีภิกษุในอาราม    อารามวางเปลา    จึงกลับไปบานแลวแจงความน้ันแกนาง 
วิสาขา   มิคารมาตาวา   ไมมีภิกษุในอาราม   อารามวางเปลา   เจาคะ. 
           นางวิสาขา   มิคารมาตา   เปนสตรีฉลาด    เฉียบแหลม   มีปญญารูได 
ทันทีวาพระคุณเจาท้ังหลาย   คงทําตัวใหเย็น   มกีายงาม   ตางถือจีวรเขาไปสูที่ 
อยูตามเดิมเปนแน   นางคนน้ีเขลาจึงสําคัญวา   ไมมีภิกษุในอาราม   อารามวาง 
เปลา   แลวส่ังสาวใชอีกวา    ไปเถิดแมทาสี    เจาจงไปอาราม   แลวแจงภัตกาล 
วา   ถึงเวลาแลว    ภัตตาหารเสร็จแลว   เจาขา. 
           ครั้งน้ัน    พระผูมพีระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   พวกเธอจงเตรียมบาตรจีวร   ถึงเวลาภัตตาหารแลว. 
           ภิกษุเหลาน้ันทูลรบัสนองพระพุทธบัญชาวา    เปนอยางนั้น     พระ 
พุทธเจาขา.                                                                                        
           ครั้นเวลาเชา   พระผูมีพระภาคเจาทรงครองอันตรวาสก  ถือบาตรจีวร 
เสด็จหายไปในพระเชตวัน    มาปรากฏท่ีซุมประตูบานนางวิสาขา    มิคารมาตา 
ดุจบุรุษมีกําลังเหยียดแขนที่คู  หรือคูแขนท่ีเหยียดฉะน้ัน    พระองคประทับนั่ง 
เหนือพุทธอาสนที่เขาปูลาดถวาย  พรอมดวยพระสงฆ. 
           ขณะนั้น  นางวิสาขา  มิคารมาตา  กลาววา  ชาวเราผูเจริญ นาอัศจรรย 
จริงหนอ    ชาวเราผูเจริญประหลาดจริงหนอ   พระตถาคต    ชื่อวามีฤทธิ์มาก 
มีอานุภาพมากเพราะเมื่อหวงน้ําไหลนองไปเพียงเขาบาง   เพียงสะเอวบา    เทา 
หรือจีวรของภิกษุแมรูปหน่ึง    ก็ไมไดเบียกน้ํา   ดังน้ีแลว    ราเริง    เบิกบานใจ 
อังคาสภิกษุสงฆแมพระพุทธเจาเปนประมุข   ดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีต  
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ดวยมือของตน  ยังพระผูมีพระภาคเจาผูเสวยเสร็จแลว   จนทรงนําพระหัตถออก  
จากบาตรใหหามภัตรแลวน่ังอยู    ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง   ไดกราบทูลแดพระผูมี 
พระภาคเจาวา   หมอมฉันทูลขอประทานพร  ๘  ประการตอพระผูมีพระภาคเจา 
พระพุทธเจาขา. 
           ภ.   ตถาคตเลิกไหพรเสียแลว   วิสาขา. 
           วิ.  หมอมฉันทูลขอประทานพรท่ีสมควรและไมมีโทษ     พระพุทธ- 
เจาขา. 
           ภ. จงบอกมาเถิด   วิสาขา. 
           วิ.  พระพุทธเจาขา   สําหรับพระสงฆ   หมอมฉันปรารถนาจะถวายผา 
วัสสิกสาฎก   จะถวายภัตเพ่ือพระอาคันตุกะ    จะถวายภัตเพ่ือพระท่ีเตรียมจะไป 
จะถวายภัตเพ่ือพระอาพาธ     จะถวายภัตเพ่ือพระที่พยาบาลพระอาพาธ    จะ 
ถวายเภสัชสําหรับพระอาพาธ     จะถวายยาคูประจํา      และสาํหรับภิกษุณีสงฆ 
หมอมฉัน ปรารถนาจะถวายอุทกสากฎ   จนตลอดชีพ. 
           ภ.   วิสาขา    ก็เธอเห็นอํานาจประโยชนอะไร    จึงขอพร ๘ ประการ 
ตอตถาคต. 
           วิ.   พระพุทธเจาขา   วันนี้หมอมฉันสั่งทาสีวา   ไปเถิด   แมทาสี   เจา 
จงไปอาราม   แลวบอกภัตกาลวา   ภัตตาหารเสร็จแลว   เจาขา   และนางก็ไปวัด 
ไดเห็นภิกษุทั้งหลายเปลื้องผาสรงสนานกายอยู    เขาใจผิดคิดวา    ไมมีภิกษุใน 
อาราม    มีแตพวกอาชีวกสรงสนานกายอยู     จึงกลับมาบาน    แลวรายงานแก 
หมอมฉันวา  นายไมมีภิกษุในอาราม   มีแตพวกอาชีวกสรงสนานกายอยู. 
           ๑.   พระพุทธเจาขา     ความเปลือยกายไมงาม     นาเกลยีด     นาชัง 
หมอมฉันเห็นอํานาจประโยชนนี ้  จึงปรารถนาจะถวายผาวัสสิกสาฎกแกพระสงฆ 
จนตลอดชีพ.  
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           ๒.  อน่ึง  ขออ่ืนยังมีอีก    พระพุทธเจาขา   พระอาคันตุกะไมชํานาญ  
หนทาง  ไมรูจักที่โคจร   ยอมเที่ยวบิณฑบาตลําบาก   ทานฉันอาคันตุกภัตของ 
หมอมฉันพอชํานาญหนทาง      รูจักที่โคจร      จักเท่ียวบิณฑบาตไดไมลําบาก 
หมอมฉันเห็นอํานาจประโยชนนี ้   จึงปรารถนาจะถวายอาคันตุกภัตแกพระสงฆ 
จนตลอดชีพ.  
           ๓.   อนึ่ง    ขออ่ืนยังมีอีก   พระพุทธเจาขา    พระผูเตรียมตัวจะไปมัว 
แสวงหาภัตตาหารเพ่ือตนอยู    จักพลาดจากหมูเกวียน   หรือจักถึงสถานท่ีที่คน 
ตองการจะไปอยูเมือพลบคํ่า  จักเดินทางลําบาก   ทานฉันคมิกภัตของหมอมฉัน 
แลว     จักไมพลาดจากหมูเกวียน     หรือจักถึงสถานท่ีที่ตนตองการจะไปอยูไม 
พลบคํ่า   จักเดินทางไมลําบาก   หมอมฉันเห็นอํานาจประโยชนนี้   จึงปรารถนา 
จะถวายคมิกภัตแกพระสงฆ   จนตลอดชีพ. 
           ๔.   อนึ่ง    ขออ่ืนยังมีอีก     พระพุทธเจาขา     เมื่อพระอาพาธไมได 
โภชนาหารที่เปนสัปปายะ  อาพาธกําเริบ   หรือทานจักถึงมรณภาพ   เมื่อทาน 
ฉันคิลานภัตของหมอมฉัน   อาพาธจักทุเลา  ทานจักไมถึงมรณภาพ  หมอมฉัน 
เห็นอํานาจประโยชนนี ้  จึงปรารถนาจะถวายคิลานภัตแกสงฆ   จนตลอดชพี. 
           ๕.  อน่ึง  ขออ่ืนยังมีอีก  พระพทุธเจาขา  พระผูพยาบาลพระอาพาธ 
มัวแสวงหาภัตตาหารเพ่ือตน    จักนําภัตตาหารไปถวายพระอาพาธจนสาย  ตนเอง 
จักอดอาหาร   ทานไดฉันคิลานุปฏฐากภัตของหมอมฉันแลว   จักนําภัตตาหาร 
ไปถวายพระอาพาธตามเวลา    ตนเองก็จักไมอดอาหาร    หมอมฉันเห็นอํานาจ 
ประโยชนนีจึ้งปรารถนาจะถวายคิลานุปฏฐากภัตแกพระสงฆ  จนตลอดชพี. 
           ๖.   อนึ่ง   ขออ่ืนยังมีอีก   พระพุทธเจาขา  เม่ือพระอาพาธไมไดเภสัช 
ที่เปนสัปปายะ  อาพาธจักกําเริบ  หรอืจักถึงมรณภาพ  เมื่อทานฉันคิลานเภสัช  
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ของหมอมฉันแลว  อาพาธจักทุเลา  ทานจักไมมรณภาพ  หมอมฉันเห็นอํานาจ  
ประโยชนนี ้   จึงปรารถนาจะถวายคิลานเภสัชแกพระสงฆ   จนตลอดชีพ. 
           ๗.  อนึ่ง  ขออ่ืนยังมีอีก  พระพทุธเจาขา   พระองคทรงเห็นอานิสงส 
๑๐ ประการ   ไดทรงอนุญาตยาคูไวแลว    ที่เมืองอันธกวินทะ   หมอมฉันเห็น 
อานิสงสตามที่พระองคตรัสนั้น     จึงปรารถนาจะถวายยาคูประจําแกสงฆ   จน 
ตลอดชีพ. 
           ๘.  พระพุทธเจาขา  ภิกษุณีทั้งหลายเปลือยกายอาบนํ้ารวมทากับหญิง 
แพศยา  ณ  แมน้ําอจิรวดีนี้    หญิงแพศยาเหลาน้ันพากันเยยหยันภิกษุณีวา  แมเจา 
พวกทานกําลังสาวประพฤติพรหมจรรยจะไดประโยชนอะไร      ควรบรโิภค 
กามมิใชหรอื    พระพฤติพรหมจรรยตอเมื่อแกเฒา    อยางนี้    จักเปนอันพวก 
ทานยึดสวนทั้งสองไวได   ภิกษุณีเหลาน้ันถูกพวกหญิงแพศยาเยยหยันอยู   ได 
เปนผูเกอ   ความเปลือยกายของมตุคามไมงาม  นาเกลียค   นาชงั   หมอมฉัน 
เห็นอํานาจประโยชนนี้จึงปรารถนาจะถวายผาอุทกสาฎก    แกภิกษุณีสงฆ    จน 
ตลอดชีพ. 
           ภ.  วิสาขา  ก็เธอเห็นอานิสงฆอะไร   จึงขอพร ๘ ประการตอตถาคต 
           วิ.  พระพุทธเจาขา   ภิกษุทั้งหลายในพระธรรมวินัยนี้    จําพรรษาใน 
ทิศทั้งหลายแลว    จักมาพระนครสาวัตถี    เพ่ือเฝาพระองค    แลวจักทูลถามวา 
ภิกษุมีชื่อน้ีถงึมรณภาพแลว  ทานมีดติอยางไร มีภพหนาอยางไร พระพุทธเจา 
ขา พระองคจักทรงพยากรณภิกษุนั้นในโสดาปตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล 
หรืออรหัตผล  หมอมฉันจักเขาไปหาภิกษุพวกน้ัน  แลวเรียนถามวา   พระคุณ 
เจารูปนั้นเคยมาพระนครสาวัตถีไหมเจาขา    ถาทานเหลาน้ันจักตอบแกหมอ-  



พระวนิัยปฎก มหาวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 287 

ฉันวา  ภิกษุนั้นเคยมาพระนครสาวัตถี   หมอมฉันจักถึงความตกลงใจในการมา  
ของพระคุณเจารูปนั้นวา    พระคุณเจารูปนั้นคงใชสอยผาวัสสิกสาฎก    คงฉัน 
อาคันตุกภัต  คมิกภัต   คิลานภัต   คิลานุปฏฐากภัต   คิลานเภสัช   หรือยาคู 
ประจําเปนแน   เมื่อหมอมฉันระลึกถงึกุศลนั้นอยู   ความปลื้มใจจักบังเกิด  เมื่อ 
หมอมฉันปลื้มใจแลว   ความอ่ิมใจจักบังเกิด   เม่ือมีใจอ่ิมเอิบแลว   กายจักสงบ 
เมื่อมีกายสงบแลว   จักเสวยสุข  เมื่อมีความสุข   จิตจักต้ังม่ัน   จักเปนอันหมอม 
ฉันไดอบรมอินทรีย  อบรมพละ  อบรมโพชฌงคนั้น  หมอมฉันเห็นอานิสงสนี้ 
จึงขอประทานพร    ประการตอพระองค  พระพุทธเจาขา. 
           ภ.   ดลีะ   ดีละ   วิสาขา   ดีแท   วิสาขา    เธอเห็นอานิสงสนี้     จึงขอ 
พร ๘ ประการตอตถาคต   เราอนุญาตพร  ๘  ประการแกเธอ. 
           ครั้งน้ัน      พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุโมทนานางวิสาชา    มิคารมาตา 
ดวยพระคาถาเหลาน้ี    วาดังน้ี:- 
 
                                       คาถาอนุโมทนา 
                                   [๑๕๔]  สตรีใด ไหขาวและน้ํา มีใจ  
                       เบิกบานแลว   สมบูรณดวยศีล   เปนสาวิกา 
                       ของพระสคุต  ครอบงําความตระหนี่แลว 
                       บริจาคทานอันเปนเหตุแหงสวรรค     เปน 
                       เครื่องบรรเทาความโศก    นํามาซึ่งความสะ 
                       สตรีนั้น   อาศัยมรรคปฏิบัติ   ปราศจากธุลี 
                       ไมมีกิเลศเครื่องย่ัวใจ   ยอมไดกําลังและอาย  
                       เปนทิพย   สตรีผูประสงคบุญนั้น  เปนคนมี  
                       สุข    สมบรูณดวยอนามัย   ยอมปลืม้ใจใน                                   
                       สวรรคสิ้นกาลนาน.  
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                   พระพุทธนุญาตผาวัสสิกสาฏกเปนตน  
           [๑๕๕]  ครั้นพระผูมีพระภาคเจาทรงอนุโมทนา       นางวิสาขา 
มิคารมาตา  ดวยพระคาถาเหลาน้ีแลว    เสด็จลุกจากท่ีประทับกลับไป   ครั้นแลว 
ทรงทําธรรมีกถา   ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น    ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น  แลว 
รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตผาวัสสิกสาฏก  อาคัน-  
ตุกภัต    คมิกภัต     คิลานภัต    คิลานุปฏฐากภัต     คิลานเภสัช     ยาคูประจํา 
อนุญาตผาอุทกสาฎก   สาํหรับภิกษุณีสงฆ. 
                                          วิสาขาภาณวาร  จบ 
 
                               พระนอนหลับลมืสติ 
           [๑๕๖]  กโ็ดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายฉันโภชนาหารอันประณีตแลว 
นอนหลับ  ลมืสติ  ไมรูสกึตัว  เมื่อภิกษุเหลาน้ันนอนหลับ  ลืมสติ  ไมรูสึกตัว 
น้ําอสุจิเคลื่อนเพราะความฝน  เสนาสนะเปรอะเปอนนํ้าอสุจิ  ครั้งน้ัน  พระผูมี 
พระภาคเจามีทานพระอานนทเปนปจฉาสมณะ     เสด็จพระพุทธดําเนินไปตาม 
เสนาสนะ   ไดทอดพระเนตรเห็นเสนาสนะเปรอะเปอนนํ้าอสุจิ   ครั้น แลวรบัสั่ง 
ถามพระอานนทวาอานนท   เสนาสนะน่ันเปรอะเปอนอะไร ? 
           อา.  พระพุทธเจาขา    เด่ียวน้ีภิกษุทั้งหลายฉันโภชนาหารอันประณีต 
แลวนอนหลับ    ลืมสติ  ไมรูสึกตัว  เมื่อภิกษุเหลานั้นนอนหลับ  ลืมสติ  ไมรู 
สึกตัว  น้ําอสุจิเคลื่อนเพราะความฝนเสนาสนะน้ีนั้นจึงเปรอะเปอนนํ้าอสุจิพระ- 
พุทธเจาขา.  



พระวนิัยปฎก มหาวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 289 

           ภ.  ขอท่ีกลาวมาน่ันยอมเปนอยางนั้น   อานนท  ขอที่กลาวมานั่นยอม   
เปนอยางนั้น    อานนท  ความจริง    เมื่อภิกษุเหลานั้นนอนหลับ  ลืมสติ   ไม 
รูสึกตัว  น้ําอสุจิจึงเคลื่อนเพราะความฝน  ภิกษุเหลาใดนอนหลับ  มีสติต้ังมั่น  
รูสึกตัว  น้ําอสุจิของภิกษุเหลาน้ันไมเคลื่อน  อนึ่ง  น้ําอสุจิของภิกษุปุถุชน  ผู 
ปราศจากความกําหนัดในกาม  ก็ไมเคลื่อน  ขอท่ีน้ําอสุจิของพระอรหันตจะพึง 
เคลื่อนน้ันไมใชฐานะ  ไมใชโอกาส. 
           ครั้งน้ัน   พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถาในเพราะเหตุเปนเคามูล 
นั้น    ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น    แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้ง 
หลาย    วันนี้เรามีอานนทเปนปจฉาสมณะเท่ียวเดินไปตามเสนาสนะ    ไดเห็น 
เสนาสนะเปรอะเปอนนํ้าอสุจิ    จึงไดถามอานนทวา    เสนาสนะน่ันเปรอะเปอน 
อะไร   อานนทชี้แจงวา  พระพุทธเจาขา  เดี๋ยวน้ีภิกษุทั้งหลายฉันโภชนาหารอัน 
ประณีตแลว  นอนหลับลมืสติ  ไมรูสกึตัว  เมื่อภิกษุเหลาน้ันนอนหลับลืมสติ  
ไมรูสึกตัว    น้ําอสุจิเคลื่อนเพราะความฝน    เสนาสนะนํ้านั้นจึงไดเปรอะเปอน 
น้ําอสุจิ     เราไดกลาวรับรองวาขอท่ีกลาวมานั่นยอมเปนอยางนั้น     อานนท 
ขอท่ีกลาวมาน่ันยอมเปนอยางนั้น    อานนท   ความจริง    เม่ือภิกษุเหลาน้ัน 
นอนหลับลมืสติ    ไมรูสึกตัว    น้ําอสุจิเคลื่อนเพราะความฝน    ภิกษุเหลาใด 
นอนหลับ   มีสติทั้งม่ัน  รูสึกตัว  น้ําอสุจิของภิกษุเหลาน้ันไมเคลื่อน  อนึ่ง 
น้ําอสุจิของภิกษุปุถุชนผูปราศจากความกําหนัดในกาม    ก็ไมเคลื่อน   ขอท่ี 
นาอสุจิของพระอรหันตจะพึงเคลื่อนนั้น  ไมใชฐานะ  ไมใชโอกาส.  
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                       นอนหลบัลืมสติมีโทษ  ๕  ประการ              
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุที่นอนหลับ   ลืมสติ  ไมรูสึกตัว  มีโทษ 
๕ ประการนี้  คือ  หลับเปนทุกข  ๑  ต่ืนเปนทุกข   ๑   เห็นความฝนอันลามก  ๑ 
เทพดาไมรักษา  ๑  อสุจิเคลื่อน ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุที่นอนหลับ   ลืม 
สติ  ไมรูสึกตัว  มีโทษ    ๕  ประการน้ีแล. 
 
                         นอนหลบัคุมสติมีคุณ  ๕  ประการ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุที่นอนหลับ  มีสติดังม่ัน  รูสกึตัวอยู  มีคุณ 
๕ ประการนี้   คือ   หลับเปนสุข   ๑   ต่ืนเปนสุข   ๑  ไมเห็นความฝนอันลามก 
๑  เทพดารักษา  ๑  อสุจิไมเคลื่อน  ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ภิกษุที่นอนหลับ 
มีสติตังม่ัน   รูสึกตัว  มีคุณ   ๕  ประการน้ีแล 
 
                              พระพทุธานุญาตผานิสีทนะ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตผานิสีทนะ  เพ่ือรักษากาย  รักษาจีวร 
รักษาเสนาสนะ. 
 
                           พระพุทธานุญาตผาปจจัตถรณะ 
           สมัยตอมา  ผานิสีทนะเล็กเกินไป  ปองกันเสนาสนะไดไมหมด  ภิกษุ 
ทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสอนุญาตวา    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุตองการผาปูนอนใหญเพียงใด   เราอนุญาตใหทําผาปูนอน 
ใหญเพียงนั้น. 
 
                                พระพุทธานุญาตผาปดฝ 
           [๑๕๗]  กโ็ดยสมัยนั้นแล  ทานพระเวลัฏฐสีสะพระอุปชฌายของทาน 
พระอานนท  อาพาธเปนโรคฝดาดหรืออีสุกสีใส  ผานุงผาหมกรังอยูที่ตัวเพราะ 



น้ําหนองของโรคนั้น  ภิกษุทั้งหลายเอาน้ําชุบ  ๆ  ผาเหลาน้ัน     แลวคอย ๆ  ดึง  
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ออกมา   ขณะนั้น     พระผูมีพระภาคเจาเสด็จพระพุทธดําเนินไปตามเสนาสนะ  
ทอดพระเนตรเห็นภิกษุเหลาน้ันกําลังเอานํ้าชุบ  ๆ  ผาน้ันแลวตอย ๆ ดึงออกมา 
ครั้นแลว   จึงเสด็จพระพุทธดําเนินเขาไปทางภิกษุเหลาน้ัน  ไดตรัสวา  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุรูปนีอ้าพาธเปนโรคอะไร ? 
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  พระพุทธเจาขา    ทานรูปนี้อาพาธเปนโรค 
ฝดาดหรืออีสุกอีใส   ผากรังอยูที่ตัว   เพราะน้ําหนอง    พวกขาพระพุทธเจาเอา 
น้ําชุบ ๆ ผาเหลาน้ันแลวคอย ๆ ดึงออกไป. 
           ครั้งน้ัน     พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถา     ในเพราะเหตุเปน 
เคามูลนั้น   ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น     แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา    ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตผาปดฝแกภิกษุที่อาพาธ   เปนฝก็ดี    เปนพุพองก็ดี 
เปนสิวก็ดี  เปนโรคฝดาด  หรือ  อีสกุอีใสก็ดี. 
 
                พระพุทธานุญาต ผาเช็ดหนา  ผาเช็ดปาก 
           [๑๕๘]   ครั้งน้ัน  นางวิสาขา  มิคารมาตา  ถือผาเช็ดหนา   ผาเช็คปาก 
เขาไปในพุทธสํานัก   ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวน่ัง  ณ  ที่ควรสวนขาง 
หน่ึง  ไดกราบทูลคําน้ีแดพระผูมีพระภาคเจาวา   พระพุทธเจาเขา   ขอพระผูมี 
พระภาคเจาจงทรงพระกรุณาโปรดรบัผาเช็ดหนา  ผาเช็ดปากของหมอมฉัน ซึ่ง 
จะเปนไปเพ่ือประโยชนสุขแกหมอนฉัน   ตลอดกาลนานดวยเถิด. 
           พระผูมีพระภาคเจาทรงรับผาเช็คหนา   ผาเช็ดปาก   ครัน้แลวไดทรง 
ชี้แจง   ใหนางวิสาขา   มคิารมาตา   เห็นแจง   สมาทาน   อาจหาญ   ราเริงดวย 
ธรรมีกถา   ครั้นนางวิสาขา   มิคารมาตา    อันพระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจงให 
สมาทาน   อาจหาญ   ราเริงดวยธรรมีกถาแลว    ลกุจากท่ีนั่งถวายบังคมพระผูมี  
พระภาคเจา   ทําประทักษิณกลับไป.  
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           ลําดับนั้น  พระผูมพีระภาคเจาทรงทําธรรมีกถาในเพราะเหตุเปนเคามูล  
นั้น   ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น   แลวรบัสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา    ดูกอนภิกษุทั้ง 
หลาย  เราอนุญาตผาเช็คหนา   ผาเช็คปาก. 
                       องคของการถือวิสาสะ  ๕  ประการ 
           [๑๕๙]   ก็โดยสมัยนั้นแล   เจาโรชะมัลลกษัตริย   เปนพระสหายของ 
ทานพระอานนท  ไดฝากผาโขมพัสตรผืนเกา ๆ ไวกับทานพระอานนท   และ 
ทานพระอานนทก็มีความตองการดวยผาโขมพัสตรผืนเกา ๆ    ภิกษุทั้งหลายจึง 
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสอนุญาตใหถือวิสาสะแกบุคคลผู 
ประกอบดวยองค  ๕  คือ  เคยเห็นกันมา  ๑   เคยคบกันมา  ๑   เคยบอกอนุญาต  
กันไว  ๑  เขายังมีชีวิตอยู  ๑  รูวาเมื่อเราถือเอาแลว  เขาจักพอใจ  ๑  ดกูอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  เราอนุญาตใหถือวิสาสะแกบุคคลท่ีประกอบดวยองค  ๕  เหลาน้ี. 
                               พระพุทธานุญาตผาบริขาร 
           [๑๖๐]   ก็โดยสมัยนั้นแล   ภิกษุทั้งหลายมีไตรจีวรบริบูรณแตยังตอง 
การผากรองนํ้าบาง  ถุงบาง  จึงกราบทูลเรื่องนั้น   แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัส 
อนุญาตวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตผาบริขาร. 
                 พระพุทธานุญาตผาท่ีตองอธิฐานและวิกปั 
           ครั้งน้ัน  ภิกษุทั้งหลายไดมีความปริวิตกวา    พระผูมีพระภาคเจาทรง 
อนุญาตไตรจีวรบาง  ผาอาบนํ้าฝนบาง  ผาปูนงบาง   ผาปูนอนบาง    ผาปดฝ 
บาง  ผาเช็ดหนาบาง  ผาเช็ดปากบาง   ผาบริขารบาง  ผาท้ังหมดน้ัน   ตองอธิษ- 
ฐานหรือวิกัปหนอ  จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสอนุญาต 
วา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ผาไตรจีวร  เราอนุญาตใหอธิษฐาน   ไมใชใหวิกปั 
ผาวัสสิกสาฎกใหอธิษฐานตลอด ๔   เดือนแหงฤดูฝน    พนจากน้ัน    ใหวิกัป  
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ผานิสีทนะ  ใหอธิษฐาน  ไมใชใหวิกปั  ผาปจจัตถรณะ  ใหอธิษฐาน  ไมใช 
ใหวิกัป    ผาปดฝ   ใหอธิษฐานตลอดเวลาท่ีอาพาธ   พนจากน้ันใหวิกัป   ผา 
เช็คหนา  ผาเช็ดปาก  ใหอธิษฐาน  ไมใชใหวิกัป  ผาบริขาร ใหอธิษฐาน ไม  
ใชใหวิกัป. 
           ครั้งน้ัน  ภิกษุทั้งหลายไดมีความสงสัยวา  ผาขนาดเล็กเพียงเทาไรหนอ 
ตองวิกัป  จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา  ๆ  ตรัสอนุญาตวา  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  ผาขนาดเล็กยาว  ๘ นิว้   กวาง  ๔  นิ้ว  โดยนิ้วพระสุคต  เราอนุญาต  
ใหวิกัป. 
           สมัยตอมา   ผาอุตราสงคที่ทําดวยผาบังสุกุล    ของทานพระมหากัสสป 
เปนของหนัก      ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัส 
อนุญาตวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหทําการเย็บดวยดาย. 
           มุมสังฆาฏิไมเสมอกัน      ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี 
พระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหเจียนมุมที่ 
ไมเสมอออกเสีย. 
           ดายลุยออก    ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ 
ตรัสอนุญาตวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหติดผาอนุวาต  ผาหุมขอบ. 
           สมัยตอมา   แผนผาสังฆาฏิลุยออก   ภิกษุทัง้หลายกราบทูลเรื่องนั้น แด 
พระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหเย็บ 
ตะเข็บดังตาหมากรุก. 
 
                        พระพุทธานุาญาตผาท่ีตัดและไมตัด 
           [๑๖๑]   ก็โดยสมัยนั้นแล    เมื่อสงฆกําลังทําจีวรใหภิกษุรูปหน่ึง   ผา 
ตัดทั้งหมดไมพอ  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัส  
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อนุญาตวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตผาท่ีตองตัด  ๒  ผืน   ไมตองตัด  
๑  ผืน. 
           ผาตองตัด  ๒   ผืน  ไมตองผืนหน่ึง   ผาก็ยังไมพอ    ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสอนุญาตวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตผา  ๒  ผืนไมตองตัด  ผืนหนึ่งตองตัด. 
           ผา ๒ ผืนไมตองตัด   ผืนหน่ึงตองตัด  ผาก็ยังไมพอ    ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาต  ใหเพ่ิมผาเพลาะ  แตผาทุกผืนที่ไมไดตัด  ภิกษุไมพึงใช   รูปใดใช 
ตองอาบัติทุกกฏ.  
 
                           พระใหผาแกโยมมารดาบิดาได 
           [๑๖๒]   กโ็ดยสมัยนั้นแล  ผาเกิดข้ึนแกภิกษุรูปหน่ึงหลายผืนและทาน 
ปรารถนาจะใหผาน้ันแกโยมมารดาบิดา    ภิกษุทั้งหลายกราบทูล  เรื่องนั้นแด 
พระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสอนุญาตวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เมื่อภิกษุใหดวย 
รูวามารดาบิดา   เราจะพึงวาอะไร   เราอนุญาตใหสละแกมารดาบิดา    แตภิกษุ 
ไมพึงทําศรัทธาไทยใหตกไป  รูปใดทําใหตกไป  ตองอาบัติทุกกฏ. 
 
                 พระพุทธบัญญัติใหครองผา   ๒  ผืนเขาบาน 
           [๑๖๓]  กโ็ดยสมัยนั้นแล  ภิกษุรูปหน่ึงเก็บสังฆาฏิไวในวิหารอันธวัน 
แลวครองผาอุตราสงคกับผาอันตรวาสกเขาบานบิณฑบาตคนรายขโมยผาสังฆาฎิ 
นั้นไป  ภิกษนุั้นจึงใชผาเกา  ครองจีวรคร่ําครา. 
           ภิกษุทั้งหลายพูดอยางนี้วา   อาวุโส   เพราะเหตุไร   จึงใชผาเกาครอง 
จีวรคร่ําคราเลา.  
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           ภิกษุนั้นตอบวา   อาวุโสท้ังหลาย  ผมเก็บผาสังฆาฏิไวในวิหารอันธวัน  
นี้แลวครองอุตราสงคกับผาอันตรวาสกเขาบานเพ่ือบิณฑบาต    คนรายขโมย 
ผาสังฆาฏินั้นไป   เพราะเหตุนั้น    ผมจึงใชผาเกา  ครองจีวรคร่ําครา. 
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา  ๆ    ตรัสหามวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุมีแตผาอุตราสงคกับผาอันตรวาสกไมพึงเขาบาน 
รูปใดเขาไป  ตองอาบัติทุกกฏ. 
           สมัยตอมา  ทานพระอานนท  ลืมสติครองแตผาอุคราสงฆกับผาอันตร- 
วาสกเขาบานเพ่ือบิณฑบาต   ภิกษุทั้งหลายไดกลาวคําน้ีแกทานพระอานนทวา 
อาวุโสพระอานนท    พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติหามไวแลว    มใิชหรอืวา 
ภิกษุมีแตผาอุตราสงคกับผาอันตรวาสก   ไมพึงเขาบาน  ดังนี้  ไฉนพระคุณเจา 
จึงมีแตผาอุตราสงคกับผาอันตรวาสกเขาบานเลา. 
           พระอานนทตอบวาจริง  ขอรับ  พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติหาม 
ไวแลววา   ภิกษุมีแตผาอุตราสงคกับผาอันตรวาสกไมพึงเขาบาน   ก็แตวา   ผม 
เขาบานดวยลืมสติ. 
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา  
 
                        เหตุที่เก็บผาไตรจีวรไวได 
           ลําดับนั้น   พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถา    ในเพราะเหตุเปน 
เคามูลนั้น   ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น  แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   เหตุที่เก็บผาสังฆาฏิไวได   มี   ๕  อยางนี้    คือ   เจ็บไข  ๑ สังเกตเห็น 
วาฝนจะตก  ๑ ไปสูฝงแมน้ํา  ๑  ที่อยูคุมไดดวยดาล  ๑  ไดกรานกฐิน  ๑ ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลายเหตุที่เก็บผาสังฆาฏิไวไดมี  ๕  อยางนี้แล.  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      เหตุที่เก็บผํ้าอุตราสงคไวไดมี  ๕   อยางนี้    คือ  
เจ็บไข  ๑  สังเกตเห็นวาฝนจะตก  ๑  ไปสูฝงแมน้ํา ๑ ที่อยูคุมไดดวยดาล ๑ ได 
กรานกฐิน  ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เหตุที่เก็บผาอุตราสงคไวไดมี  ๕ อยางนี้แล. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เหตุที่เก็บผาอันตรวาสกไวไดมี  ๕ อยางนี้  คือ 
เจ็บไข  ๑  สังเกตเห็นวาฝนจะตก   ๑   ไปสูฝงแมน้ํา   ๑  ที่อยูคุมไดดวยดาล  ๑  ได 
กรานกฐิน  ๑   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เหตุที่เก็บผาอันตรวาสกไวไดมี  ๕   อยางนี้ 
แล. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เหตุที่เก็บผาอาบน้ําฝนไวไดมี ๕  อยางนี้    ดอื 
เจ็บไข  ๑   ไปนอกสีมา  ๑  ไปสูฝงแมน้ํา  ๑  ที่อยูคุมไดดวยดาล  ๑   ผาอาบน้ําฝน 
ยังไมไดทําหรือทําคางไว   ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เหตุที่เก็บผาอาบน้ําฝนไวได 
มี ๕  อยางนี้แล. 
 
                            ถวายจีวรเปนขอสงฆ 
           [๑๖๔]   ก็โดยสมัยนั้นแส   ภิกษุรูปหน่ึงจะพรรษาอยูแตผูเดียว     คน 
ทั้งหลายในถิ่นนั้นไดถวายจีวรดวยเปลงวาจาวา     ขาพเจาท้ังหลายถวายแกสงฆ 
ภิกษุรูปนั้นจึงไดมีความปริวิตกวา  พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติไววาภิกษุ  ๔ 
รูปเปนอยางนอยชื่อวาสงฆ     แตเรารปูเดียว     และคนเหลาน้ีไดถวายจีวรดวย 
เปลงวาจาวา   ขาพเจาทั้งหลายถวายแกสงฆ  ดังนี้    ถาไฉนเราจะพึงนําจีวรของ 
สงฆเหลาน้ีไปพระนครสาวัตถี   กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัส 
วา   ดูกอนภิกษุ   จีวรเหลาน้ันเปนของเธอผูเดียว   จนถึงเวลาเดาะกฐิน. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ในขอน้ี   ภิกษุจําพรรษารูปเดียว    ประชาชน 
ในถิ่นนั้นถวายจีวรดวยเปลงวาจาวา   พวกขาพเจาถวายแกสงฆ     ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   เราอนุญาตจีวรเหลาน้ันแกเธอรูปเดียว   จนถึงเวลาเดาะกฐิน.  
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           สมัยตอมา  ภิกษุรูปหน่ึงอยูรูปเดียวตลอดฤดูกาล   ประชาชนในถิน่นั้น  
ไดถวายจีวรเปลงวาจาวา   พวกขาพเจาถวายแกสงฆ   ภิกษุรูปนัน้จึงไดดําริดังน้ี 
วา  พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติไววา   ภิกษุ  ๔   รูปเปนอยางนอยชื่อวาสงฆ 
แตเราอยูผูเดียว      และคนเหลาน้ันไดถวายจีวรดวยเปลงวาจาวา     พวกขาพเจา 
ถวายแกสงฆ   ถาไฉนเราจะพึงนําจีวรของสงฆเหลาน้ีไปพระนครสาวัตถี   ครั้น 
แลวไดนําจีวรเหลาน้ันไปพระนครสาวัตถี    แจงความน้ันแกภิกษุทั้งหลาย ๆ 
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสอนุญาตวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตไหสงฆผูอยูพรอมหนากันแจก. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   กใ็นขอน้ี    ภิกษุอยูผูเดียวตลอดฤดูกาล   ประชา - 
ชนในถิ่นนั้นไดถวายจีวรดวยเปลงวาจาวาพวกขาพเจาถวายแกสงฆ  ดูกอนภิกษุ  
ทั้งหลาย  เราอนุญาตใหภิกษุรูปนั้นอธิษฐานจีวรเหลาน้ันวา  จีวรเหลาน้ีของเรา 
ถาเมื่อภิกษุรูปนั้นยังไมไดอธิษฐานจีวรนั้น   มีภิกษุรูปอ่ืนมา    พึงใหสวนแบง 
เทา  ๆ  กัน   ถาเมื่อภิกษุ   ๒  รูปกําลังแบงจีวรนั้น   แตยังมิไดจับสลาก    มภิีกษุ  
รูปอ่ืนมา  พึงใหสวนแบงเทา ๆ  กัน  ถาเม่ือภิกษุ  ๓  รูปกําลังแบงจีวรนั้น และ 
จับสลากเสร็จแลวมีภิกษุรูปอ่ืนมา   พวกเธอไมปรารถนาก็ไมตองใหสวนแบง. 
           สมัยตอมา  มีพระเถระ   ๒ พ่ีนอง คือ  ทานพระอิสิทาส  ๑  ทานพระ 
อิสิภัตตะ ๑  จําพรรษาอยูในพระนครสาวัตถี      ไดไปอาวาสไกลบานแหงหนึ่ง- 
คนทั้งหลายกลาวกันวา  นาน ๆ พระเถระทั้งสองชะไดมา   จึงไดถวายภัตตาหาร 
พรอมท้ังจีวร. 
           พวกภิกษุประจําถิ่นถามพระเถระทั้งสองวา   ทานเจาขา   จีวรของสงฆ 
เหลาน้ัน    เกิดข้ึนเพราะอาศัยพระคุณเจาท้ังสอง    พระคุณเจาท้ังสองจักยินดีรับ 
สวนแบงไหม.  
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           พระเถระทั้งสองตอบอยางน้ีวา    อาวุโสท้ังหลาย    ผมรูทั่วถึงธรรมท่ี  
พระผูมีพระภาคเจาแสดงแลว   โดยประการท่ีจีวรเหลาน้ันเปนของพวกทานเทา 
นั้น   จนถึงเวลาเดาะกฐิน. 
           สมัยตอมา   ภิกษุ  ๓   รูป    จําพรรษาอยูในพระนครราชคฤห    ประ- 
ชาชนในเมืองนั้นถวายจีวรดวยเปลงวาจาวา     พวกขาพเจาถวายแกสงฆ    ภิกษุ 
เหลาน้ันจึงไดดําริดังน้ีวา  พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติไววาภิกษุ   รูปเปน 
อยางนอยชื่อวาสงฆ   แตเรามี  ๓ รูปดวยกัน   และคนเหลาน้ีถวายจีวรดวยเปลง 
วาจาวา   พวกขาพเจาถวายแกสงฆ   พวกเราจะพึงปฏิบัติอยางไรหนอ   สมัยน้ัน 
พระเถระหลายรูป  คือ  ทานพระนีลวาสี   ทานพระสาณวาสี    ทานพระโคปกะ 
ทานพระภคุ  และทานพระผลิกสันทานะ  อยู   ณ วัดกุกกุฏาราม  เขตนครปาตลี- 
บุตร     ภิกษุเหลาน้ันจึงเดินทางไปนครปาตลีบุตร      แลวเรียนถามพระเถระ 
ทั้งหลาย ๆ   กลาวอยางนี้วา  พวกเรารูทั่วถึงธรรมท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดง 
แลว  โดยประการท่ีจีวรเหลาน้ันเปนของพวกทานเทาน้ัน  จนถึงเวลาเดาะกฐิน. 
 
                            เรื่องพระอุปนันท  
           [๑๖๕]  กโ็ดยสมัยนั้นแล  ทานพระอุปนันศากยบุตร  จําพรรษาอยู 
ในพระนครสาวัตถี    ไดไปอาวาสใกลบานแหงหนึ่ง    ภิกษุทั้งหลายในวัดนั้น 
ปรารถนาจะแบงจีวร    จึงประชุมกัน    ภิกษุเหลาน้ัน    พูดอยางนี้วา   อาวุโส 
ภิกษุทั้งหลายจักแบงจีวรของสงฆเหลาน้ีแล   ทานจักยินดีสวนแบงไหม   ขอรับ 
ทานพระอุปนันท  ตอบวา  อาวุโสท้ังหลาย   ผมยินดี  ขอรับ   แลวไดรับสวน 
จีวรแตอาวาสนั้นไปวัดอ่ืน      แมภิกษุทั้งหลายในวัดนั้นก็ปรารถนาจะแบงจีวร 
จึงประชุมกัน   และพูดอยางนี้วา    อาวุโส    ภิกษุทั้งหลายจักแบงจีวรของสงฆ  
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เหลาน้ีแล    ทานจักยินดีสวนแบงไหม   ขอรับ    ทานพระอุปนันทตอบวา  
อาวุโสท้ังหลาย   ผมยินดี    ขอรับ    แลวไดรับสวนจีวรแตอาวาสนั้นไปวัดอ่ืน 
แมภิกษุทั้งหลายในวัดนั้นก็ปรารถนาจะแบงจีวรจึงประชุมกัน     แลก็พูดอยางนี้ 
วา  อาวุโส   ภิกษุทั้งหลายจักแบงจีวรของสงฆเหลาน้ันแล   ทานจักยินดีสวนแบง 
ไหม   ขอรับ   ทานพระอุปนันทตอบวา    อาวุโสทั้งหลาย   ผมยินดี   ขอรับ 
แลวไดรับจีวรแตอาวาสแมนั้น ถือจีวรหอใหญกลับมาพระนครสาวัตถีตามเดิม. 
           ภิกษุทั้งหลายชมเชยอยางนี้วา   พระคุณเจาอุปนันท   ทานเปนผูมีบุญ 
มากจีวรจึงเกิดข้ึนแกทานมากมาย. 
           อุป.  อาวุโสท้ังหลาย บุญของผมท่ีไหน  ผมจําพรรษาอยูในพระนคร 
สาวัตถีนี้    ไดไปอาวาสใกลบานแหงหนึ่ง    พวกภิกษุในวัดนั้น  ปรารถนาจะ 
แบงจีวร    จึงประชุมกัน   พวกเธอกลาวกะผม อยางนี้วา   อาวุโส   ภิกษุทั้งหลาย 
จักแบงจีวรของสงฆเหลานี้แล   ทานจักยินดีสวนแบงไหม   ขอรับ      ผมตอบวา 
อาวุโสท้ังหลาย    ผมยินดี    ขอรับ    แลวไดรับสวนจีวรแตอาวาสนั้นไปวัดอ่ืน 
แมภิกษุในวัดนั้น   ก็ปรารถนาจะแบงจีวร    จึงประชุมกันและพวกเธอก็ได 
กลาวกะผมอยางนี้วา   อาวุโส   ภิกษุทั้งหลายจักแบงจีวรของสงฆเหลาน้ีแล  ทาน 
จักยินดีสวนแบงไหม   ขอรับ   ผมตอบวา   อาวุโสท้ังหลาย   ผมยินดี    ขอรับ 
แลวไดรับสวนจีวรแตอาวาสนั้น    ไปวัดอ่ืน   แมภิกษุในวัดนั้น    ก็ปรารถนาจะ 
แบงจีวร   จึงประชุมกันและกลาวกะผมอยางนี้วา  อาวุโส  ภิกษุทั้งหลายจักแบง 
จีวรของสงฆเหลาน้ีแล   ทานจักยินดีสวนแบงไหม   ขอรับ   ผมตอบวา  อาวุโส 
ทั้งหลาย    ผมยินดี    ขอรับ    แลวไดรับเอาสวนจีวรแตอาวาสแมนั้น     เพราะ 
อยางนี้    จีวรจึงเกิดข้ึนแกผมมากมาย.  
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           ภิ.   พระคุณเจาอุปนันท   ทานจําพรรษาในวัคหน่ึง   แลวยังยินดีสวน  
จีวรในอีกวัดหน่ึงหรือ ? 
           อุป.  อยางนั้น  ขอรับ. 
           บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย . . ตางก็เพงโทษ   ติเตียน   โพนทะนาวา  
ไฉน  ทานพระอุปนันทศากยบุตร  จําพรรษาในวัดหน่ึงแลว    จึงไดยินดีสวน 
จีวรในอีกวัคหนึ่งเลา   แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. 
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามทานพระอุปนันทวา    ดูกอนอุปนนท 
ขาววาเธอจําพรรษาในวัดหน่ึงแลว    ยนิดีสวนจีวรในอีกวัดหน่ึง  จริงหรือ ? 
           ทานพระอุปนันททูลรับวา จรงิพระพุทธเจาขา. 
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา      ดกูอนโมฆบุรษุ      เธอจํา 
พรรษาในวัดหน่ึงแลว   ไฉนจึงไดยินดีสวนจีวรในอีกวัดหน่ึงเลา      การกระทํา 
ของเธอน้ันไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส...ครั้นแลว 
ทรงทําธรรมีกถา รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุจําพรรษา 
ในวัดหน่ึงแลวไมพึงยินดีสวนจีวรในวัดอ่ืน   รูปใดยินดี ตองอาบัติทุกกฎ. 
           สมัยตอมา   ทานพระอุปนันทศากยบุตร    รูปเดียวจําพรรษาอยูสองวัด 
ดวยคิดวาโดยวิธีอยางนี้   จีวรจักเกิดข้ึนแกเรามาก   ครั้งน้ัน   ภิกษุทั้งหลายไดมี 
ความสงสัยวา  พวกเราจักใหสวนจีวรแกทานพระอุปนันทศากยบุตรอยางไรหนอ 
แลวกราบทูลเรี่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสแนะวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    พวกเธอจงให   
สวนแบงแกโมฆบุรุษสวนเดียว. 
           ภิกษุทั้งหลาย   กใ็นขอน้ีภิกษุรูปเดียว   จําพรรษาอยู  ๒ วัค    ดวยคิด 
วา   โดยวิธีอยางนี้     จีวรจักเกิดข้ึนแกเรามาก    ถาภิกษุจําพรรษาโนวัดโนนกึ่ง  
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หน่ึง  วัดโนน กึ่งหน่ึง  พึงใหสวนจีวรในวัดโนนกึง่หนึ่ง  วัดโนนกึ่งหนึ่ง  หรือ  
จําพรรษาในวัดใดมากกวา  พึงใหสวนจีวรในวัดนั้น. 
 
                             เรื่องพระอาพาธโรคทองรวง 
           [๑๖๖]   ก็โดยสมัยนั้นแล   ภิกษุรูปหน่ึงอาพาธเปนโรคทองรวง  นอน 
จมกองมูตรกองคูถของตนอยู   ครั้งน้ัน   พระผูมีพระภาคเจามีทานอานนทเปน 
ปจฉาสมณะ    เสด็จพระพุทธดําเนินไปตามเสนาสนะ    ไดเสด็จเขาไปทางท่ีอยู 
ของภิกษุรูปนั้น    ไดทอดพระเนตรเห็นภิกษุรูปนั้น     นอนจมกองมูตรกองคูถ 
ของตนอยูครั้นแลวเสด็จเขาไปใกลภิกษุรูปนั้น     แลวตรัสถามวา  เธออาพาธ 
เปนโรคอะไรภิกษุ ? 
           ภิ.   ขาพระพุทธเจาอาพาธเปนโรคทองรวง   พระพุทธเจาขา. 
           พ.   เธอมีผูพยาบาลไหมเลา   ภิกษุ ? 
           ภิ.   ไมมี   พระพุทธเจาขา. 
           พ.   เพราะเหตุไร   ภิกษุทั้งหลายจึงไมพยาบาลเธอ ? 
           ภิ.   เพราะขาพระพุทธเจามิไดทําอุปการะแกภิกษุทั้งหลาย  ฉะนั้นภิกษุ 
ทั้งหลายจึงไมพยาบาลขาพระพุทธเจา   พระพุทธเจาขา  
           พระผูมีพระภาคเจาจึงรับสั่งกะทานพระอานนทวา   อานนท  เธอไปตัก 
น้ํามาเราจักสรงน้ําภิกษุรูปนี้. 
           ทานพระอานนททูลรับสนองพระพุทธบัญชาวา    เปนดังน้ัน    พระ- 
พุทธเจาขาดังน้ีแลว   ตักน้ํามาถวาย   พระผูมีพระภาคเจาทรงรดนํ้า    ทานพระ 
อานนทขัดสี   พระผูมีพระภาคเจาทรงยกศีรษะ   ทานพระอานนทยกเทาแลว วาง 
บนเตียง.  
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           ครั้งน้ัน   พระผูมีพระภาคเจารับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ   ในเพราะเหตุ  
เปนเคามูลนั้น    ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น     แลวทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา 
ในวิหารหลังโนน    มีภิกษุอาพาธหรือ ภิกษุทั้งหลาย ? 
           ภิ.  มี    พระพุทธเจาขา. 
           พ.  ภิกษุรูปนั้นอาพาธเปนโรคอะไร    ภิกษุทั้งหลาย ? 
           ภิ.  ทานรูปนั้น    อาพาธเปนโรคทองรวง  พระพุทธเจาขา. 
           พ.  ภิกษุรูปนั้น    มีผูพยาบาลไหมเลา  ภิกษุทั้งหลาย ? 
           ภิ.  ไมมี  พระพุทธเจาขา. 
           พ.   เพราะเหตุไร   ภิกษุทั้งหลายจึงไมพยาบาลเธอ ?   
           ภิ.  เพราะทานรูปน้ันมิไดทําอุปการะแกภิกษุทั้งหลาย   ฉะน้ัน   ภิกษุ  
ทั้งหลายจึงไมพยาบาลทานรูปนั้น    พระพุทธเจาขา. 
           พ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   พวกเธอไมมีมารดาไมมีบิดา   ผูใดเลาจะพึง 
พยาบาลพวกเธอ   ถาพวกเธอจักไมพยาบาลกันเอง   ใครเลาจักพยาบาล  ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย    ผูใดจะพึงอุปฏฐากเรา    ผูนั้นพึงพยาบาลภิกษุอาพาธ   ถามี 
อุปชฌายะๆ   พึงพยาบาลจนตลอดชีวิต    หรือจนกวาจะหาย    ถามีอาจารย ๆ 
พึงพยาบาลจนตลอดชีวิต  หรือจนกวาจะหาย   ถามีสัทธิวิหาริก ๆ  พึงพยาบาล 
จนตลอดชีวิต  หรือจนกวาจะหาย  ถามีอันเตวาสิก ๆ  พึงพยาบาลจนตลอดชีวิต 
หรือจนกวาจะหาย  ถามีภิกษุผูรวมอุปชฌายะ ภิกษุผูรวมอุปชฌายะพึงพยาบาล 
จนตลอดชีวิต  หรือจนกวาจะหาย  ถามีภิกษุผูรวมอาจารย  ภิกษุผูรวมอาจารย 
พึงพยาบาลจนตลอดชีวิต    หรือจนกวาจะหาย    ถาไมมีอุปชฌายะ    อาจารย 
สัทธิวิหาริก  อันเตวาสิก  ภิกษุผูรวมอุปชฌายะ  หรือภิกษุผูรวมอาจารย  สงฆ 
ตองพยาบาล   ถาไมพยาบาลตองอาบัติทุกกฏ.  
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              องคของภิกษุอาพาธท่ีพยาบาลไดยาก  ๕  อยาง  
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุอาพาธท่ีประกอบดวยองค ๕ เปนผูพยาบาล 
ไดยาก คือ ไมทําความสบาย  ๑ ไมรูประมาณในความสบาย  ๑  ไมฉันยา  ๑ ไม 
บอกอาการไขตามจริงแกผูพยาบาลที่มุงประโยชน คือ ไมบอกอาการไขที่กําเริบ 
วากําเริบ   อาการไขที่ทุเลาวาทุเลา    อาการไขที่ทรงอยูวาทรงอยู  ๑ มีนิสัยเปน 
คนไมอดทนตอทุกขเวทนาที่เกิดปรากฏในรางกาย   อันกลาแข็ง   รุนแรง   ไม 
เปนทียินดี  ไมเปนที่พอใจ   อันจะพราชีวิตเสีย  ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุ 
อาพาธท่ีประกอบดวยองค  ๕ นี้แล   เปนผูพยาบาลไดยาก. 
 
              องคขอภิกษุอาพาธท่ีพยาบาลไดงาย  ๕  อยาง 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุอาพาธท่ีประกอบดวยองค ๕ เปนผูพยาบาล 
ไดงาย    คือทําความสบาย  ๑  รูประมาณในความสบาย ๑ ฉันยา  ๑  บอกอาการ 
ปวยไขตามจริงแกผูพยาบาลที่มุงประโยชน    คือบอกอาการไขที่กําเริบวากําเริบ 
อาการไขที่ทุเลาวาทุเลา  อาการไขที่ทรงอยูวาทรงอยู  ๑  มีนิสยัเปนคนอดทนตอ 
ทุกขเวทนา   อันกลาแข็ง   รุนแรง  ไมเปนที่ยินดี  ไมเปนที่พอใจ   อันจะพรา 
ชีวิตเสีย  ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุอาพาธท่ีประกอบดวยองค  ๕  นี้แล  เปน 
ผูพยาบาลไดงาย. 
 
                 องคของภิกษผูุไมเขาใจพยาบาล  ๕  อยาง 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุผูพยาบาลไขที่ประกอบดวยองค ๕ ไมควร 
พยาบาลไข    คือเปนผูไมสามารถเพ่ือประกอบยา  ๑  ไมรูจักของแสลงและไม 
แสลง    คือนําของแสลงเขาไปให    กันของไมแสลงออกเสีย  ๑  พยาบาลไขเห็น 
แกอามิสไมมีจิตเมตตา  ๑  เปนผูเกลียดที่จะนําอุจจาระ  ปสสาวะ   เขฬะ   หรือ  
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ของท่ีอาเจียนออกไป  ๑  เปนผูไมสามารถจะชี้แจงไหคนไขเห็นแจง     สมาทาน  
อาจหาญ   ราเริง   ดวยธรรมีกถาในกาลทุกเม่ือ  ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุผู 
พยาบาลไขที่ประกอบดวยองค ๕ นี้แล   ไมควรพยาบาลไข. 
 
                    องคของภิกษุผูเขาใจพยาบาล  ๕   อยาง 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       ภิกษุผูพยาบาลไขที่ประกอบองค  ๕  ควร 
พยาบาลไข   คือเปนผูสามารถประกอบยา   ๑  รูจักของแสลง   และไมแสลง   คือ 
กันของแสลงออก   นําของไมแสลงเขาไปไห  ๑   มีจิตเมตตาพยาบาลไข   ไมเห็น 
แกอามิส  ๑  เปนผูไมเกลียดที่จะนําอุจจาระ  ปสสาวะ  เขฬะ   หรือของที่อาเจียน 
ออกไปเสีย  ๑  เปนผูสามารถที่จะชี้แจงใหคนไข   เห็นแจง   สมาทาน   อาจหาญ 
ราเริง   ดวยธรรมีกถา   ในกาลทุกเม่ือ  ๑   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุพยาบาลไข 
ที่ประกอบดวยองค ๕ นี้แล   ควรพยาบาลไข. 
 
        เรื่องใหบาตรจีวรของผูถึงมรณะภาพแกคิลานุปฏฐาก 
           [๑๖๗]   ก็โดยสมัยนั้นแล  ภิกษุ  ๒  รูปเดินทางไกลไปในโกศลชนบท 
ไดเขาไปอยูในอาวาสแหงหนึ่ง   บรรดาภิกษุ  ๒  รูปนั้น   รูปหนึ่งอาพาธ   ภิกษุ 
เหลาน้ันจึงไดปรึกษาตกลงกันดังน้ีวา   อาวุโสท้ังหลาย   พระผูมีพระภาคเจาทรง 
สรรเสริญการพยาบาลภิกษุอาพาธ   ผิฉะน้ัน   พวกเราจงพยาบาลภิกษุรูปนี้เถิด 
แลวพากันพยาบาลภิกษุอาพาธน้ัน   เธออันภิกษุเหลาน้ันพยาบาลอยูไดถึงมรณะ- 
ภาพ   ภิกษุเหลาน้ันจึงถือบาตรจีวรของเธอไปพระนครสาวัตถี  แลวกราบทูล 
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     เมื่อภิกษุถงึ 
มรณะภาพ     สงฆเปนเจาของบาตรจีวร      แตภิกษุผูพยาบาลไขมีอุปการะมาก 
เราอนุญาตใหสงฆมอบไตรจีวรและบาตร   แกภิกษุผูพยาบาลไข.  
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                                                 วิธีให  
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็แลสงฆพึงใหไตรจีวรและบาตรอยางน้ี คือ ภิกษุ 
ผูพยาบาลไขนั้น   พึงเขาไปหาสงฆ   แลวกลาวอยางนี้วา:- 
           ทานเจาขา   ภิกษุมีชื่อน้ีถึงมรณภาพ   นี้จีวรและบาตรของทาน. 
           ภิกษุผูฉลาด     ผูสามารถ   พึงประกาศ ใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรม 
วาจา   วาดังน้ี :- 
           ทานเจาขา    ขอสงฆจงฟงขาพเจา   ภิกษมุีซึ่งน้ีถึงมรณภาพ 
นี้ไตรจีวร  และบาตร  ของเธอ   ถาความพรอมพรัง่ของสงฆถึงท่ีแลว 
สงฆพึงใหไตรจีวรและบาตรน้ี   แกภกิษุพยาบาลไข  นี้เปนญัตติ. 
           ทานเจาขา   ขอสงฆจงพึงขาพเจา    ภิกษมุชีื่อนี้มรณภาพ 
นี้ไตรจีวรและบาตรของเธอ      สงฆใหไตรจีวรและบาตรน้ันแกภิกษ ุ
พยาบาลไข  การใหไตรจีวรและบาตรนี้   แกภิกษุผูพยาบาลไข ชอบ 
แกทานผูใด      ทานผูพึงเปนผูนิ่ง      ไมชอบแกทานผูใด    ทาน 
ผูนั้นพึงพูด.  
           สงฆใหจีวรและบาตรน้ันแกภิกษุผูพยาบาลไขแลว     ชอบแก 
สงฆ    เขตุนัน้จึงน่ิง   ขาเจาทรงความนี้ไว  ดวยอยางน้ี. 
 
                                    สามเณรถึงมรณภาพ 
           สมัยตอมา  สามเณรรูปหน่ึงถงึมรณภาพ   ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ง 
นั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      เมื่อสามเณรถึง 
มรณภาพ      สงฆเปนเจาของบาตรจีวร   แกภิกษุผูพยาบาลไขมีอุปการะมาก   เรา 
อนุญาตใหสงฆมอบจีวรและบาตรใหก็ภิกษุผูพยาบาลไข.  
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                                   วิธใีห 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แลสงฆพึงใหจีวรและบาตรอยางนี้     คือภิกษุผู 
พยาบาลไขนั้น   พึงเขาไปหาสงฆ   แลวกลาวอยางนี้วา    ทานเจาขา    สามเณร 
มีชื่อน้ีถึงมรณภาพ   นี้จีวรและบาตรของเธอ    ภิกษุผูฉลาด   ผูสามารถ    พ่ึง 
ประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา  วาดังน้ี:-  
 
                          กรรมวาจาใหจีวรและบาตร 
           ทานเจา  ขอสงฆจงพึงขาพเจาสามเณรมีชือ่นิถึงมรณภาพ 
นี้จีวรและบาตรของเธอ  ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว  สงฆ 
พึงใหจีวรและบาตรน้ีแกภิกษุผูพยาบาลไข  นี้เปนญัตติ 
           ทานเจาขา  ขอสงฆจงฟงขาพเจา  สามเณรมีชื่อนี้ถึงมรณภาพ 
นี้จีวรและบาตรของเธอ  สงฆใหจีวรและบาตรน้ี   แกภิกษุผูพยาบาล 
ไข  การใหจวีรและบาตรนี้แกภิกษุผูพยาบาลไข    ชอบแกทานผูใด 
ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง  ไมชอบแกทานผูใด  ทานผูนั้นพึงพูด. 
           สงฆใหจีวรและบาตรน้ี แกภิกษผูุพยาบาลไขแลว    ชอบแก  
สงฆ  เหตุนัน้จึงน่ิง  ขาพเจาทรงความน้ีไวดวยอยางน้ี  
 
                     ภิกษุและสามเณรชวยกนัพยาบาลไข 
           สมัยตอมา ภิกษุรูปหน่ึง สามเณรรูปหน่ึง ชวยกันพยาบาลภิกษุอาพาธ 
เธออันภิกษุและสามเณรน้ันพยาบาลอยู   ไดถึงมรณภาพ   ภิกษุผูพยาบาลไขนั้น 
จึงไดมีความปริวิตกวา   เราพึงใหสวนจีวรแกสามเณรผูพยาบาลไขอยางไรหนอ 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสอนุญาตวา  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตใหมอบสวนแกสามเณรผูพยาบาลไขเทา ๆ กัน.  



พระวนิัยปฎก มหาวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 307 

           สมัยตอมา  ภิกษุรูปหน่ึงมีของใชมาก   มบีริขารมาก   ไดถึงมรณภาพ  
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ   ตรสัวา    ดกูอนภิกษุ 
ทั้งหลายเม่ือภิกษุถึงมรณภาพ   สงฆเปนเจาของบาตรจีวร    แตภิกษุผูพยาบาล 
ไขมีอุปการะมากเราอนุญาใหสงฆมอบไตรจีวรและบาตรใหแกภิกษุผูพยาบาล 
ไข  บรรดาสิง่ของเหลาน้ัน  สิ่งใดเปนลหุภัณฑ  ลหุบริขาร  สิ่งนั้นเราอนุญาต 
ใหสงฆพรอมเพรียงกันแบง   บรรดาสิ่งของเหลานั้น   สิ่งใดเปนครุภัณฑ    คร ุ
บริขาร   สิ่งนั้นเปนของสงฆผูอยูในจตุรทิศ   ทั้งที่มาแลวและยังไมมา   ไมควร 
แบง   ไมควรแจก. 
 
               เรื่องสมาทานติตถิยวัตรมีเปลือยกายเปนตน 
           [๑๖๘]   ก็โดยสมัยนั่นแล     ภิกษุรูปหน่ึงเปลือยกายเขาไปเฝาพระผูมี 
พระภาคเจา    แลวไดกราบทูลคําน้ีแดพระผูมีพระภาคเจาวา     พระพุทธเจาขา 
พระผูมีพระภาคเจาทรงพรรณนาคุณแหงความมักนอย   ความสันโดษ   ความ 
ขัดเกลา  ความกําจัดอาการที่นาเลื่อมใส  การไมสะสม  การปรารภความเพียร 
โดยอเนกปรยิาย  การเปลอืยกายน้ี  ยอมเปน ไปเพ่ือความมักนอย  ความสันโดษ 
ความขัดเกลา   ความกําจัดอาการท่ีนาเลื่อมใส   การไมสะสม   การปรารภความ 
เพียร  โดยอเนกปริยาย   ขาพระพุทธเจาขอประทานพระวโรกาส   ขอพระผูมี 
พระภาคเจาจงทรงพระกรุณาโปรดอนุญาตการเปลือยกายแกภิกษุทั้งหลายดวย 
เถิด   พระพุทธเจาขา. 
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา     ดกูอนโมฆบุรษุ     การ 
กระทําของเธอนั้นไมสมควร. . .    ดกูอนโมฆบุรุษ   ไฉนเธอจึงไดสมาทานการ 
เปลือยกายท่ีพวกเดียรถียสมาทานเลา    การกระทําของเธอน้ันไมเปนไปเพ่ือ 
ความเลื่อมใส    ของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส. . . ครัน้แลวทรงทําธรรมีกถารบัสั่ง  
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กะภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุไมพึงสมาทานการเปลือยกายท่ี  
พวกเดียรถียสมาทาน   รปูใดสมาทานตองอาบัติถุลลัจจัย. 
           สมัยตอมา   ภิกษุรูปหน่ึงนุงผาคากรอง . . .   รูปหน่ึงนุงผาเปลือกไม 
กรอง . . .  รปูหน่ึงนุงผาผลไมกรอง . . . รูปหน่ึงนุงผากัมพลทําดวยผมคน. . .รูป 
หน่ึงนุงผากัมพลทําดวยขนสัตว. . . รปูหน่ึงนุงผาทําดวยปกนกเคา . . .รูปหนึ่งนุง 
หนังเสือ   เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา    แลวไดกราบทูลคําน้ีแดพระผูมีพระ- 
ภาคเจาวา    พระพุทธเจาขา   พระผูมีพระภาคเจาทรงพรรณนาคุณแหงความมัก 
นอย   ความสันโดษ   ความขัดเกลา   ความกําจัด   อาการท่ีนาเลื่อมใส   การไม 
สะสม   การปรารภความเพียรโดยอเนกปริยาย   หนังเสือน้ียอมเปนไปเพ่ือความ 
มักนอย   ความสันโดษ   ความขัคเกลา   ความกําจัดอาการท่ีนาเลื่อมใส   ความ 
ไมสะสม    การปรารภความเพียร    โดยอเนกปริยาย    ขาพระพุทธเจาขอประ- 
ทานพระวโรกาส  ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงพระกรุณาโปรดอนุญาตหนังเสือ- 
แกภิกษุทั้งหลายดวยเถิดพระพุทธเจาขา 
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา   ดูกอนโมฆบุรุษ   การกระทํา 
ของเธอน่ันไมสมควร. . . ดูกอนโมฆบุรุษ     ไฉนเธอจึงไดทรงหนังเสืออันเปน 
ธงชัยของเดียรถียเลา      การกระทําของเธอน่ันไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของ 
ชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส . . .    ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุไมพึงทรงหนังเสืออันเปนธงชัยของเดียรถีย    รปูใด 
ทรง ตองอาบัติถุลลัจจัย. 
           สมัยตอมา  ภิกษุรูปหน่ึงนุงผาทําดวยกานดอกรัก. . . รปูหน่ึงนุงผาทํา 
ดวยเปลือกปอ   เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา    แลวไดกราบทูลคําน้ีแดพระผูมี 
พระภาคเจาวา  พระผูมีพระภาคเจาทรงพรรณนาคุณแหงความมักนอย    ความ  
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สันโดษ   ความขัดเกลา   ความกําจัด   อาการท่ีนาเลื่อมใส   การไมสะสม    การ  
ปรารภความเพียร  โดยอเนกปริยาย   ผาทําดวยเปลือกปอน้ี    ยอมเปนไปเพ่ือ 
ความมักนอย   ความสันโดษ   ความขัดเกลา   ความกําจัด   อาการท่ีนาเลื่อมไส 
การไมสะสม   การปรารภความเพียรโดยอเนกปรยิาย    ขาพระพุทธเจาขอประ- 
ทานพระวโรกาส     ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงพระกรุณาโปรดอนุญาตผาทํา 
ดวยเปลือกปอแกภิกษุทั้งหลายดวยเถิด   พระพุทธเจาขา. 
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา  ดูกอนโมฆบุรุษ    การกระทํา 
ของเธอน่ันไมสมควร. . . ดูกอนโมฆบุรุษ     ไฉนเธอจึงไดนุงผาทําดวยเปลือก 
ปอเลา   การกระทําของเธอนั่น      ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม 
เลื่อมใส. . .ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา     ดูกอนภิกษุทั้ง 
หลาย   ภิกษุไมพึงนุงผาทําดวยเปลือกปอ รูปใดนุง   ตองอาบัติทุกกฏ. 
 
                 พระฉัพพัคคียทรงจีวรสีครามลวนเปนตน 
           [๑๖๙]  กโ็ดยสมัยนั้นแล   พระฉัพพัคคียทรงจีวรสีครามลวน    ทรง 
จีวรสีเหลืองลวน   ทรงจีวรสีแดงลวน   ทรงจีวรสีบานเย็นลวน    ทรงจีวรสีดํา 
ลวน  ทรงจีวรสีแสดลวน   ทรงจีวรสีชมพูลวน   ทรงจีวรที่ไมตัดชาย   ทรงจีวร 
มีชายยาว   ทรงจีวรมีชายเปนลายดอกไม   ทรงจีวรมีชายเปนแผน     สวมเสื้อ 
สวมหมวก    ทรงผาโพก    ประชาชนพากันเพงโทษ   ติเตียน   โพนทะนาวา 
เหมือนพวกคฤหัสถผูบรโิภคกาม       ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้น แดพระผูมี 
พระภาคเจา. 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสหามวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุไมพึงทรง 
จีวรสีความลวน     ไมพึงทรงจีวรสีเหลืองลวน     ไมพึงทรงจีวรสีบานเย็นลวน  
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ไมพึงทรงจีวรสีดําลวน   ไมพึงทรงจีวรสีแสดลวน    ไมพึงทรงจีวรสีชมพูลวน  
ไมพึงทรงจีวรท่ีไมตัดชาย  ไมพึงทรงจีวรมีชายยาว    ไมพึงทรงจีวรมีชายเปน 
ลายดอกไม  ไมพึงทรงจีวรมีชายเปนแผน    ไมพึงสวมเสื้อ    ไมพึงสวมหมวก 
ไมพึงทรงผาโพก  รูปใดทรง   ตองอาบัติทุกกฏ. 
 
                         เรื่องจีวรยังไมเกิดแกผูจําพรรษ 
           [๑๗๐]   ก็โดยสมัยนั้นแล   ภิกษุทั้งหลายท่ีจําพรรษาแลว    เมื่อจีวรยิ่ง 
ไมเกิดข้ึน  หลีกไปเสียบาง  สึกเสียบาง  ถึงมรณภาพบาง   ปฏิญาณเปนสามเณร 
บาง  ปฏิญาณเปนผูบอกลาสิกขาบาง   ปฏิญาณเปนผูตองอันเติมวัตถุบาง   ปฏ-ิ 
ญาณเปนผูวิกลจริตบาง  ปฏิญาณเปนผูมีจิตฟุงสรางบาง   ปฏญิาณเปนผูกระ- 
สับกระสายเพราะเวทนาบาง   ปฏิญาณเปนผูถูกสงฆยกเสียฐานไมเห็นอาบัติบาง 
ปฏิญาณเปนผูถูกสงฆยกเสียฐานไมทําคืนอาบัติบาง     ปฏิญาณเปนผูถูกสงฆยก 
เสียฐานไมสละคืนทิฏฐิอันลามกบาง  ปฏิญาณเปนบัณเฑาะกบาง  ปฏิญาณเปนคน 
ลักเพศบาง    ปฏิญาณเปนผูเขารีดเดียรถียบาง    ปฏิญาณเปนสัตวดิรัจฉานบาง 
ปฏิญาณเปนผูฆามารดาบาง     ปฏิญาณเปนผูฆาบิดาบาง      ปฏิญาณเปนผูฆา 
พระอรหันตบาง  ปฏิญาณเปนผูประทุษรายภิกษุณีบาง    ปฏญิาณเปนผูทําลาย 
สงฆบาง  ปฏิญาณเปนผูทํารายพระศาสนาจนถึงหอพระโลหิตบาง  ปฏิญาณเปน 
อุภโตพยัญชนกบาง   ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา  
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสแนะนํา  ดังตอไปนี้:- 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   กใ็นขอน้ี   ภิกษุที่จําพรรษาแลว   เมื่อจีวรยังไม 
เกิดข้ึนหลีกไปเสีย   เมื่อผูรับแทนท่ีสมควรมีอยู   สงฆพึงให.  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อน่ึง   ในขอน้ี   ภิกษุที่จําพรรษาแลว   เมื่อจีวร  
ยังไมเกิดข้ึน  สึกเสีย   ถึงมรณภาพ   ปฏิญาณเปนสามเณร   ปฏญิาณเปนผูบอก 
ลาสิกขา  ปฏญิาณเปนผูตองอันเติมวัตถุ   สงฆเปนเจาของ. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง  ในขอนี้    ภิกษุ ที่จําพรรษาแลว   เมื่อจีวร 
ยังไมเกิดข้ึน  ปฏิญาณเปนผูวิกลจริต   ปฏิญาณเปนผูมีจิตฟุงสราง   ปฏญิาณ 
เปนผูกระสับกระสายเพราะเวทนา       ปฏิญาณเปนผูถูกสงฆยกเสียฐานไมเห็น 
อาบัติ   ปฏญิาณเปนผูถูกสงฆยกเสียฐานไมทําคืนอาบัติ   ปฏฌิาณเปนผูถูกสงฆ 
ยกเสียฐานไมสละคืนทิฏฐิอันลามก  เมื่อผูรับแทนท่ีสมควรมีอยู   สงฆพึงให  
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อน่ึง  ในขอน้ี   ภิกษุที่จําพรรษาแลว   เมื่อจีวร 
ยังไมเกิดข้ึน  ปฏิญาณเปนบัณเฑาะก. . . ปฏิญาณเปนอุภโตพยัญชนก  สงฆเปน 
เจาของ. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อน่ึง   ในขอน้ี   ภิกษุที่จําพรรษาแลว    เมื่อจีวร 
เกิดข้ึนแลว    แตยังไมทันไดแบงกัน   หลกีไปเสีย    เมื่อผูรับแทนท่ีสมควรมีอยู 
สงฆพึงให. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อน่ึง   ในขอน้ี   ภิกษุที่จําพรรษาแลว    เมื่อจีวร 
เกิดข้ึนแลว    แตยังไมทันไดแบงกัน    สึกเสีย    ถงึมรณภาพ     ปฏิญาณเปน 
สามเณร  ปฏญิาณเปนผูบอกลาสิกขา  ปฏิญาณเปนผูตองอันเติมวัตถุ   สงฆเปน 
เจาของ. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อน่ึง   ในขอน้ี    ภิกษุที่จําพรรษาแลว   เมื่อจีวร 
เกิดข้ึนแตยังไมทันไดแบงกัน  ปฏญิาณเปนผูวิกลจริต  ปฏญิาณเปนผูมีจิตฟุง 
สราง  ปฏิญาณเปนผูกระสับกระสายเพราะเวทนา  ปฏิญาณเปนผูถูกสงฆยกเสีย- 
ฐานไมเห็นอาบัติ    ปฏิญาณเปนผูถูกสงฆยกเสียฐานไมทําคืนอาบัติ    ปฏญิาณ 
เปนผูถูกสงฆยกเสียฐานไมสละคืนทิฏฐิอันลามก     เมื่อผูรับแทนท่ีสมควรมีอยู 
สงฆพึงให.  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง   ในขอตน   ภิกษุที่จําพรรษาแลว    เม่ือจีวร  
เกิดข้ึนแลว  แตยังไมทันไดแบงกัน  ปฏิญาณเปนบัณเฑาะก  . . . ปฏิญาณเปน 
อุภโตพยัญชนก  สงฆเปนเจาของ. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อน่ึง   ในขอน้ี   เมื่อจีวรยังไมเกิดข้ึนแกภิกษุทั้ง 
หลายที่จําพรรษาแลว   สงฆแตกกัน     คนทั้งหลายในถิ่นนั้น    ถวายนํ้าในฝาย 
หน่ึง   ถวายจีวรในฝายหน่ึง   ดวยเปลงวาจาวา   ขาพเจาถวายแกสงฆ   นั่นเปน 
ของสงฆฝายเดียว. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อน่ึง   ในขอน้ี    เม่ือจีวรยังไมเกิดข้ึนแกภิกษุทั้ง 
หลายที่จําพรรษาแลว   สงฆแตกกัน    คนทังหลายในถิ่นนั้น    ถวายนํ้าในฝาย 
หน่ึง   ถวายจีวรในฝายนั้นเหมือนกัน    ดวยเปลงวาจาวา   ขาพเจาถวายแกสงฆ 
นั่นเปนของสงฆฝายเดียว. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง ในขอน้ี       เมื่อจีวรยังไมเกิดข้ึนแกภิกษุทั้ง 
หลายที่จําพรรษาแลว   สงฆแตกกัน     ทานท้ังหลายในถิ่นนั้น    ถวายนํ้าในฝาย 
หน่ึง   ถวายจีวรในฝายหน่ึง   ดวยเปลงวาจาวา  ขาพเจาถวายฝายหนึ่ง  นั่นเปน 
ของเฉพาะฝายหน่ึง. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อน่ึง   ในขอน้ี    เม่ือจีวรยังไมเกิดข้ึนแกภิกษุทั้ง 
หลายที่จําพรรษา   สงฆแตกกัน      ในท้ังหลายในถิ่นนั้น   ถวายนํ้าในฝายหน่ึง 
ถวายจีวรในฝายนั้นเหมือนกัน     ดวยเปลงวาจาวา       ขาพเจาถวายแกฝายหน่ึง 
นั่นเปนของเฉพาะฝายหน่ึง. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อน่ึง    ในขอน้ี    เม่ือจีวรเกิดข้ึนแลวแกภิกษุทั้ง 
หลายที่จําพรรษา   แตยังมิทันไดแบง  สงฆแตกกัน  พึงแบงสวนใหภิกษุทุกรูป 
เทา ๆ กัน.  
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                           เรื่องพระเรวตเถระฝากจีวร  
           [๑๗๑]   ก็โดยสมัยนั้นแล   ทานพระเรวตะฝากจีวรแกภิกษุรูปหน่ึงไป 
ถวายทานพระสารีบุตร   ดวยส่ังวา   จงถวายจีวรผืนนี้แกพระเถระ   ในระหวาง 
ทางภิกษุรูปนั้นจึงไดถือเอาจีวรนั้นเสีย   เพราะวิสาสะตอทานพระเรวตะ. 
           กาลตอมา      ทานพระเรวตะมาพบทานพระสารีบุตร    จึงเรียนถามวา 
ผมฝากจีวรมาถวายพระเถระ ๆ ไดรับจีวรนั้นแลวหรือ   ขอรับ  ? 
           ทานพระสารีบุตรตอบวา  ผมยังไมเห็นจีวรนั้นเลย. 
           ทานพระเรวตะจึงไดถามภิกษุรูปนั้นวา   อาวุโส  ผมฝากจีวรมาแกทาน 
ใหถวายพระเถระ  ไหนจีวรนั้น ?       
           ภิกษุนั้นตอบวา  ผมไดถือเอาจีวรนั้นเสีย  เพราะวิสาสะตอทาน  ขอรับ. 
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา. 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสแนะนํา   ดังตอไปนี้:- 
 
                                 เรื่องถือวิสาสะ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อน่ึง   ในขอน้ี    ภิกษุฝากจีวรแกภิกษุไปดวยสง 
วา  จงใหจีวรผืนนี้แกภิกษุมีชื่อน้ี   ภิกษุผูรับฝากถือเอาเสียในระหวางทางเพราะ 
วิสาสะตอผูฝาก   ชื่อวาถอืเอาถูกตอง   ถือเอาเสียเพราะวิสาสะตอผูรับ  ชื่อวาถือ 
เอาไมถูกตอง. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อน่ึง  ในขอน้ี   ภิกษุฝากจีวรแกภิกษุไปดวยส่ัง 
วา     จงใหจีวรผืนนี้แกภิกษุมีชื่อน้ี      ภิกษุผูรับฝากถือเอาเสียในระหวางทาง 
เพราะวิสาสะตอผูรับ    ชือ่วาถือเอาไมถูกตอง    ถอืเอาเสียเพราะวิสาสะตอผูฝาก 
ชื่อวาถือเอาถูกตอง.   



พระวนิัยปฎก มหาวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 314 

           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง  ในขอนี้  ภิกษุฝากจีวรแกภิกษุไปดวยส่ังวา  
จงใหจีวรผืนนี้แกภิกษุมีชื่อน้ี  ภิกษุผูรบัฝากทราบขาวในระหวางทางวา   ผูฝาก 
ถึงมรณภาพเสียแลว   จึงอธิษฐานเปนจีวรมรดกของภิกษุผูฝาก  ชื่อวาอธิษฐาน 
ถูกตองแลว   ถือเอาเสียเพราะวิสาสะตอผูรับ    ชื่อวาถือเอาไมถูกตอง. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง   ในชื่อน้ี   ภิกษุฝากจีวรแกภิกษุไปดวยส่ังวา 
จงใหัจีวรผืนนี้แกภิกษุมีชื่อน้ี    ภิกษุผูรับฝากทราบขาวในระหวางทางวา    ผูรับ 
ถึงมรณภาพเสียแลว   จึงอธิษฐานเปนจีวรมรดกของผูรับ  ชือ่วาอธิษฐานไมถูก 
ตอง   ถือเอาเสียเพราะวิสาสะตอผูฝาก   ชื่อวาถือเอาถูกตอง. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อน่ึง   ในขอน้ี    ภิกษุฝากจีวรแกภิกษุไปดวยสั่ง 
วา     จงใหจีวรผืนนี้แกภิกษุมีชื่อน้ี     ภิกษุผูรับฝากทราบขาวในระหวางทางวา 
ทั้งสองรูปถึงมรณภาพเสียแลว  จึงอธิษฐานเปนมรดกของผูฝาก  ชื่อวาอธิษฐาน 
ถูกตอง  อธษิฐานเปนจีวรมรดกของผูรับ  ชื่อวาอธิษฐานไมถูกตอง. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง  ในขอนี้   ภิกษุฝากจีวรแกภิกษุไปดวยส่ังวา 
ฉันใหจีวร  ผืนนี้แกภิกษุมีชื่อน้ี       ภิกษุผูรับฝากถือเอาเสียในระหวางทาง 
เพราะวิสาสะตอผูฝาก    ชื่อวาถือเอาไมถูกตอง    ถือเอาเสียเพราะวิสาสะตอผูรับ 
ชื่อวาถือเอาถูกตอง. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง  ในขอนี้    ภิกษุฝากจีวรแกภิกษุไปดวยส่ังวา 
ฉันใหจีวรผืนนี้แกภิกษุมีชื่อน้ี   ภิกษุผูรับฝากถือเอาเสียในระหวางทาง  เพราะ 
วิสาสะตอผูรับ   ชื่อวาถือเอาถูกตอง   ถือเอาเสียเพราะวิสาสะตอผูฝาก  ชื่อวาถือ 
เอาไมถูกตอง. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง  ในขอนี้   ภิกษุฝากจีวรแกภิกษุไปดวยส่ังวา 
ฉันใหจีวรผืนนี้แกภิกษุมีชื่อน้ี   ภิกษุผูรับฝากทราบขาวในระหวางทางวา  ผูฝาก 
ถึงมรณภาพเสียแลว   จึงอธิษฐานเปนจีวรมรดกของผูฝาก  ชือ่วาอธิษฐานไมถูก 
ตอง   ถือเอาเสียเพราะวิสาสะตอผูรับ   ชื่อวาถือเอาถูกตอง.  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง    ในขอน้ี    ภิกษุฝากจีวรแกภิกษุไปดวยสั่งวา  
ฉันใหจีวรผืนนี้แกภิกษุมีชื่อน้ี    ภิกษุผูรับฝากทราบขาวในระหวางทางวา   ผูรับ 
ถึงมรณภาพเสียแลว  จึงอธิษฐานเปนจีวรมรดกของผูรับ  ชื่อวาอธิษฐานถูกตอง 
ถือเอาเสียเพราะวิสาสะตอผูฝาก   ชื่อวาถือเอาไมถูกตอง. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง  ในขอนี้   ภิกษุฝากจีวรแกภิกษุไปดวยส่ังวา 
ฉันใหจีวรผืนนี้แกภิกษุมีชื่อน้ี    ภิกษุผูรับฝากทราบขาวในระหวางทางวา   ทั้ง 
สองรูปถึงมรณภาพเสียแลว จึงอธิฐานเปนจีวรมรดกของผูฝากชื่อวาอธิษฐาน 
ไมถูกตอง  อธิษฐานเปนจีวรมรดกของผูรับ  ชื่อวาอธิษฐานถูกตอง. 
 
                               จีวรทีเ่กิดขึ้นมี  ๘  มาติกา 
           [๑๗๒]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  มาติกาเพ่ือจีวรเกิดข้ึนนี้  มี ๘ ศลี:- 
           ๑.   ถวายแกสีมา. 
           ๒.  ถวายตามกติกา. 
           ๓.   ถวายในสถานท่ีจัดภิกษา. 
           ๔.   ถวายแกสงฆ. 
           ๕.   ถวายแกอุภโตสงฆ 
           ๖.   ถวายแกสงฆผูจําพรรษาแลว. 
           ๗.   ถวายเจาะจง. 
           ๘.   ถวายแกบุคคล. 
           ที่ชื่อวา   ถวายแกสีมา  คือ  ภิกษุมีจํานวนเทาใดอยูภายในสีมา   ภิกษุ 
เหลาน้ันพึงแบงกัน. 
           ที่ชื่อวา    ถวายตามติกา  คือ   วัดมีหลายแหง    ยอมใหมีลาภเสมอกัน 
เมื่อทายกถวายในวัดหน่ึง   ชื่อวาเปนอันถวายทุกวัด.  
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           ที่ชื่อวา    ถวายในสถานท่ีจัดภิกษา    คือถวายในสถานท่ี ๆ  ทายกทํา  
ลักการะประจําแกสงฆ. 
           ที่ชื่อวา   ถวายแกสงฆ  คือ  สงฆอยูพรอมหนากันแบง. 
           ที่ชื่อวา   ถวายแกอุภโตสงฆ  คือ  แมมีภิกษุมากมีภิกษุณีรูปเดียว     ก ็
พึงใหฝายละครึ่ง   แมมีภิกษุณีมาก   มภิีกษุรูปเดียว   ก็พึงใหฝายละครึ่ง. 
           ที่ชื่อวา   ถวายแกสงฆผูจําพรรษาแลว    คือภิกษุมีจํานวนเทาใด   จํา- 
พรรษาอยูในอาวาสน้ัน  ภิกษุเหลาน้ันพึงแบงกัน. 
           ที่ชื่อวา   ถวายเจาะจง  คือ  ถวายเฉพาะยาคู     ภัตาหารของควรเค้ียว 
จีวร   เสนาสนะ   หรือเภสัช. 
           ที่ชื่อวา  ถวายแกบุคคล   คือ  ถวายดวยวาจาวา   ขาพเจาถวายจีวรผืนนี้ 
แกภิกษุมีชื่อน้ี. 
                                    จีวรขันธกะท่ี  ๘  จบ 
                                    ในขัมธกะ  มี  ๙๖   เรื่อง 
 
                                    หวัขอประจําขนัธกะ 
           [๑๗๓]    ๑.   เรื่องคนม่ังมีชาวพระนครราชคฤห  เห็นหญิงงามเมืองใน 
พระนครเวสาถี    กลับมาพระนครราชคฤห    แลวกราบทูลเรื่องนั้นใหพระราชา 
ทรงทราบ   ๒.  เรื่องบุตรชายของนางสาลวาดี    ซึ่งภายหลังเปนโอรสของเจาชาย 
อภัยเพราะเหตุที่ยังมีชีวิต   เจาชายจึงประทานชื่อวาชีวก   ๓. เรื่องชีวกเดินทาง 
ไปเมืองตักกสิลา   เรียนวิชาแพทยสําเร็จเปนหมอใหญไดรักษาโรค    ซึ่งเปนอยู 
ถึง ๗ ป หายดวยการใหนัตถุยา  ๔.  เรือ่งรักษาโรคริดสีดวงงอกของพระเจาพิมพิ-  
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สารหายดวยการทายา  ๕. เรื่องพระราชทานตําแหนงแพทยหลวงประจําพระองค 
พระสนม  นางกํานัล  พระพุทธเจาและพระสงฆ   ๖. เรื่องรักษาเศรษฐีชาวพระนคร 
ราชคฤห  ๗. เรื่องรักษาเน้ืองอกในลําไส   ๘.  เรื่องรักษาโรคสําคัญของพระเจา 
จัณฑปชโชตหายดวยใหเสวยพระโอสถผสมเปรียงไดรับพระราชทานผาคูสิไวย-  
กะเปนรางวัล   ๙.  เรื่องสรงพระกายของพระผูมีพระภาคเจา  ซึ่งหมักหมมดวยส่ิง 
อันเปนโทษใหสดชื่น   ๑๐ .  หมอชีวกทูลถวายพระโอสถ   ๓๐. ครั้ง  โดยอบกาน 
อุบล   ๓ กานดวยยา  ๑๐. เมื่อพระตถาคตมีพระกายเปนปกติแลว    หมอชวีกทูล 
ขอประทานพร   ๑๒. ทรงรับผาคูสิไวยกะ   ๑๓.   พระพุทธานุญาตจีวรที่คฤหัสถ 
ถวาย   ๑๔. เรื่องจีวรบังเกิดมากในพระนครราชคฤห  ๑๕. เรื่องพระพุทธานุญาต 
ผาปาวาร  ผาไหม    ผาโกเชาว   ๑๖. เรือ่งผากัมพลมีราคากึ่งกาสี   ๑๗. เรื่องผา 
ชนิดดี  ชนิดเลว   ทรงสรรเสริญความสันโดษ    ๑๘. เรื่องคอยและไมคอย  และ 
กอนและหลังและพรอมกันทํากติกากันไว    ๑๙. เรื่องทายกนําจีวรกลับคืนไป  ๒๐.  
เรื่องสมมติเรือนคลัง  ๒๑.  เรื่องรักษาผาในเรือนคลัง  ๒๒. เรื่องส่ังยายเจาหนา 
ที่รักษาเรือนคลัง  ๒๓. เรือ่งจีวรบังเกิดมาก   ๒๔. เรื่องแจกกันสงเสียงโกลาหล 
๒๕.  เรื่องจะแบงกันอยางไร  ๒๖.  เรือ่งจะใหแบงกันอยางไร   ๒๗. เรื่องแลกสวน 
ของตน   ๒๘. เรื่องใหสวนพิเศษ  ๒๙. เรื่องจะใหสวนจีวรอยางไร ๓๐. เรื่องยอม 
จีวรดวยโคมัย    ๓๑.  เรื่องยอมดวยนํ้าเย็นและน้ํารอน    ๓๒. เรื่องน้ํายอมลน   ๓๓. 
เรื่องไมรูวาน้ํายอมสุกหรือไมสุก   ๓๔. เรื่องยกหมอนํ้ายอมลง    ๓๕. เรื่องไมมี 
ภาชนะยอม  ๓๖. เรื่องขยําจีวรในถาด  ๓๗. เรื่องตากจีวรบนพ้ืนดิน ๓๘. เรือ่ง 
ปลวกกัด  ๓๙. เรื่องตากจีวรตรงกลาง  ๔๐. ชายจีวรชํารุด  ๔๑.  เรื่องน้ํายอมหยด 
ออกชายเดียว  ๔๒.  เรื่องจีวรแข็ง   ๔๓. เรืองจีวรกระดาง   ๔๔.  เรื่องใชจีวรไมไดตัด 
๔๕. เรื่องตัดจีวรตามแบบคันนา   ๔๖. เรื่องพระผูมีพระภาคเจาทอดพระเนตร  
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เห็นพวกภิกษุแบกหอจีวร  ๔๗.  เรื่องพระศากยมุนีทรงทูตลองอนุญาตผา ๓ ผืน  
๔๘. เรื่องพระฉัพพัคคียทรงอดิเรกจีวรสํารับอ่ืนเขาบาน   ๔๙. เรื่องอดิเรกจีวร 
เกิดข้ึน  ๕๐. เรื่องอันตรวาสกขาดทะลุ    ๕๑. เรื่องฝนตกพรอมกัน    ทวีป  ๕๒. 
เรื่องนางวิสาขาขอประทานพร   เพ่ือถวายผาอาบนํ้าฝน   อาคันทุกภัต   คมิกภัต 
คิลานภัต  คิลานุปฏฐากภัต  เภสัช  ยาคูประจํา  และถวายอุทกสาฎกแกภิกษุณีสงฆ 
๕๓.  เรื่องฉันโภชนะประณีต   ๕๔.  เรื่องผาปูนั่งเล็กเกินไป  ๕๕.  เรื่องฝดาษหรือ 
อีสุกอีใส  ๕๖. เรื่องผาเช็ดหนา  เช็ดปาก  ๕๗. เรื่องผาเปลือกไม  ๕๘. เรื่องไตร 
จีวรบริบูรณ  ๕๙. เรื่องอธิษฐาน   ๖๐. เรื่องจีวรขนาดเล็กเทาไรควรวิกัป  ๖๑. 
เรื่องผาอุตราสงคที่ทําดวยผาบังสุกุลหนัก  ๖๒.  เรื่องชายสังฆาฏิไมเสมอกัน ๖๓. 
เรื่องดายลุย   ๖๔. เรื่องแผนผาสังฆาฏิลุย  ๖๕. เรือ่งผาไมพอ   ๖๖. เรื่องผาดาม 
๖๗. เรื่องจีวรเกิดข้ึนมาก ๖๘. เรื่องเก็บจีวรไวในวิหารอันธวัน   ๖๙. เรื่องเผลอ 
สติ     ๗๐.  ภิกษุรูปเดียวจําพรรษา    ๗๑.  เรื่องภิกษุอยูรูปเดียวตลอดฤดูกาล 
๗๒. เรื่องพระเถระสองพ่ีนอง   ๗๓.  เรื่องภิกษุ ๓  รูป   จําพรรษาในพระนคร 
ราชคฤห  ๗๔.  เรื่องพระอุปนันทะจําพรรษาแลวไปวัดใกลบาน  ไดรับสวนแบง 
แลวกลับมาพระนครสาวัตถีตามเดิม     ๗๕. เรื่องพระอุปนันทะจําพรรษา ๒ วัด 
๗๖.  เรื่องภิกษุอาพาธเปนโรคทองรวง  ๗๗. เรื่องภิกษุอาพาธ  ๗๘. เรื่องภิกษุ 
และ6สามเณร  ๒  รูป  อาพาธ   ๗๙. เรือ่งเปลือยกาย   ๘๐. เรื่องนุงผาคากรอง 
๘๑.  เรื่องนุงผาเปลือกไมกรอง   ๘๒.  เรื่องนุงผาผลไมกรอง   ๘๓. เรื่องนุงผา 
กัมพลทําดวยผมคน    ๘๔. เรื่องนุงผากัมพลทําดวยขนสัตว    ๘๕. เรื่องนุงผา 
กัมพลทําดวยขนปกนกเคา  ๘๖. เรื่องนุงหนังเสือ   ๘๗   เรื่องนุงผาทําดวยกาน 
ดอกรัก   ๘๘.  เรื่องนุงผาทําดวยเปลือกปอ   ๘๙. เรื่องทรงจีวรสีลวน ๆ คือ ลีคราม 
สีแดง   สีบานเย็น   สีสด   สชีมพู   ทรงจีวรไมตัดชาย    มีชายยาว    มีชายเปน  
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ลายดอกไม  มีชายเปนแผน  สวมเส้ือ   สวมหมวก   ใชผาโพกศีรษะ  ๙๐. เรือ่ง  
จีวรยังไมเกิดข้ึน   ภิกษุหลีกไปเสีย  ๙๑. เรื่องสงฆแตกกัน  ๙๒. เรื่องถวายจีวร 
แกสงฆในฝายหน่ึง   ๙๓.   เรื่องทานพระเรวตะฝากจีวร    ๙๔.   เรื่องถือวิสาสะ 
๙๕.  เรื่องอธิษฐาน   ๙๖. เรื่องมาติกาของจีวร  ๘  ขอ. 
 
                               อรรถกถาจีวรขันธกะ 
                                      เรื่องหมอชีวก 
           วินิจฉัยในจีวรขันธกะ  พึงทราบดังนี้:- 
           บทวา   ปทกฺขา   ไดแก   เฉียบแหลม  คือ ฉลาด. 
           บทวา   อภิสฏา  ไดแก  ไปหา. 
           ถามวา   ชนเหลาไรไปหา ? 
           ตอบวา   พวกมนุษยผูมีความตองการ. 
           ก็พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  อตฺถิกาน  อตฺถิกาน  มนุสสฺาน  ดังนี้ 
เพราะทรงใชฉัฏฐีวิภัตติ   ในอรรถแหงตติยาวิภัตติ. 
           หลายบทวา  ปฺาสาย  จ  รตฺตึ  คจฺฉติ   มคีวามวา  นางอัมพปาลี 
คณิกาถือเอาทรัพย ๕๐  กหาปณะแลวไปคืนหน่ึง ๆ. 
           บทวา  เนคโม  ไดแก  หมูกุฎมพี. 
           ขอวา  สาลวติ  กมุารึ คณิก วุฏาเปสิ  มีความวา  ทวยนาครให 
ทรัพยสองแสน  พระราชาพระราชทานสามแสน  และแดงกําหนดอารามอุทยาน 
และพาหนะเปนตนตน อยางอ่ืนแลว   ใหนางสาลวดีรับรอง   อธิบายวา    ทรงตั้งไว 
ในตําแหนงนางนครโสภิณี.  
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           หลายบทวา   ปฏิสเตน  จ  รตฺติ  คจฺฉติ   มีความวา   ไปอยูรวมกัน  
คืนละ  ๑๐๐ กหาปณะ. 
           สองบทวา   คิลาน   ปฏิเวเทยฺย    มีความวา    เราพึงใหทราบความ 
ที่เราเปนคนเจ็บ. 
           บทวา   กตฺตรสุปฺเป   ไดแก   กระดังเกา. 
           บทวา   ทิสาปาโมกฺโข  มีความวา    เปนคนที่มีชื่อเสียง   คือเปน 
ใหญ  มีคนรูจักทั่วทุกทิศ. 
           เพราะเหตุไร ?  ชีวกจึงถามวา  ขาแตสมมติเทพ   ใครเปนมารดาของ 
หยอมฉัน ? 
           ไดยินวา   เด็กหลวงเหลาอ่ืน   ซึ่งเลนอยูดวยกัน    เมื่อเกดิทะเลาะกัน 
ข้ึน   ยอมกลาวกะชีวกนั้นวา   เจาลูกไมมีแม  ไมมีพอ. 
           เหมือนอยางวา      ในงานมหรสพเปนตน       ญาติทั้งหลายมีน้ําและปา 
เปนตน    ยอมสงของขวัญบางสิ่งบางอยาง   ไปใหแกเด็กเหลาอ่ืนฉันใด   ใครจะ 
สงของขวัญไร ๆ ไปใหแกชีวกนั้น  ฉันนั้น หามิได เพราะเหตุนั้น เขาคํานึงถึง 
เหตุทั้งปวงน้ันแลว   เพ่ือทราบวา  เราเปนผูไมมีแมแนหรือหนอ ?  จึงทูลถามวา 
ขาแตสมมติเทพ   ใครเปนมารดา   ใครเปนบิดาของหมอมฉัน ? 
           สองบทวา   ยนฺนนูาห  สิปฺป   มีความวา   ชีวกคิดวา   อยากระน้ัน 
เลย   เราพึงศึกษาศิลปะทางแพทยเถิด. 
           ไดยินวา     เขาไดมีความรําพึงอยางน้ีวา      หัตถิศิลปะและอัศวศิลปะ 
เปนตนเหลานี้แล    เนื่องดวยเบียดเบียนผูอ่ืน.    ศลิปะทางแพทยมีเมตตาเปน 
สวนเบื้องตน     เนื่องดวยประโยชนเกื้อกูลแกสัตวทั้งหลาย   เพราะฉะนั้น     เขา 
จึงหมายเอาเฉพาะศิลปะทางแพทย  คิดวา  อยางกระนั้นเลย เราพึงศึกษาศิลปะเถิด.  
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           อีกอยางหนึ่ง   นับแตกัลปนี้ไปแสนกัลป     ชีวกนี้ไดเห็นแพทยผูเปน  
อุปฏฐากของพระผูมีพระภาคเจา   ทรงพระนามวาปทุมุตตระ  ซึ่งมีคุณแผไปใน 
ภายในบริษัททั้งส่ีวา  หมอนี้เปนพุทธอุปฏฐาก  จึงคิดวา  ทําอยางไรหนอ  เรา 
จะพึงถึงฐานันดรเชนนี้บาง ?     แลวถวายทานแกภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปน   
ประมุขตลอด   ๗  วัน     ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว     ไดกระทําความ 
ปรารถนาวา   ขาแตพระผูมีพระภาคเจา    ในอนาคตกาล    ขาพระองคพึงเปน 
พุทธอุปฏฐากบาง  เหมือนอยางหมอคนโนน เปนอุปฏฐากของพระองคเถิด. 
           ชีวกน้ัน     ผูแมอันความปรารถนาเดิมนั้นเตือนใจอยู     จึงหมายเอา 
เฉพาะศิลปะทางแพทย   คิดวา   อยากระน้ันเลย   เราพึงศึกษาศิลปะเถิด. 
           ก็ในสมัยนั้น พวกพอคาชาวเมืองตักกสิลา  ไดไปเพ่ือเฝาอภัยราชกุมาร 
ชีวกถามพอคาเหลาน้ันวา  พวกทานมาจากไหน ?   
           เขาไดตอบวา   มาจากเมืองตักกสิลา. 
           จึงถามวา   ในเมืองนั้นมีอาจารยผูสอนศิลปะทางแพทยไหม ? 
           ไดฟงวา   เออ   กุมาร   แพทยผูเปนทิศาปาโมกข      อาศัยอยูในเมือง  
ตักกสิลา. 
           จึงสั่งวา   ถากระน้ัน    เวลาท่ีทานจะไป   ทานพึงบอกเราดวย. 
           พอคาเหลาน้ัน  ไดกระทําตามสั่ง.   เขาไมทูลลาพระบิดา  ไดไปเมือง 
ตักกสิลากับพอคาเหลาน้ัน.   ดวยเหตุนั้น     พระธรรมสังคาหกาจารยจึงกลาว 
ไมทูลลาอภัยราชกุมาร  เปนอาทิ. 
           หลายบทวา  อิจฺฉามห  อาจริย  สิปฺป   สิกขฺตุิ  มีความวา   ไดยิน 
วา   แพทยนัน้เห็นเขาเขาไปหาอยู. 
           จึงถามวา  พอ   เปนใครกัน ?    
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           เขาตอบวา    ผมเปนนัดดาของพระเจาพิมพิสารมหารราช    เปนบุตร  
ของอภัยราชกุมาร  
           แพทยถามวา   ก็เหตุไรเลา   พอจึงมาที่นี่ ? 
           ลําดับนั้น   เขาจึงตอบวา    เพ่ือศึกษาศิลปะในสํานักของทาน.     แลว 
กลาววา   ทานอาจารย   ผมอยากศึกษาศิลปะ. 
           ขอวา  พหฺุจ  คณหฺาติ  มีความวา  ศิษยเหลาอ่ืนมีขัตติราชกุมาร 
เปนตน   ใหทรัพยแกอาจารยแลว  ไมกระทําการงานไร ๆ ศึกษาแตศิลปะเทา 
นั้นฉันใด,    ชีวกนั้นหาไดกระทําฉันน้ันไม.   สวนเขาไมไหทรัพยไร ๆ เปน 
อยางธัมมันตวาสิก   กระทําการงานของอุปชฌาย  ในเวลาหนึ่ง   ศึกษาในเวลา 
หน่ึงเทาน้ัน    แมเมื่อเปนอยางนั้น  กุลบุตรผูสมบูรณดวยอภินิหาร   เพราะตน 
เปนผูมีปญญา  ยอมเรียนไดมาก  เรียนไดเร็ว  ยอมจําทรงไวดี   ทั้งศิลปะที่  
ขาเรียนแลว    ยอมไมหลงลืม. 
           วินิจฉัยยินดีวา  สตฺต  จ  เม  วสฺสานิ   อธิยนฺตสฺส  นยิมสฺส 
สิปฺปสฺส  อนโฺต  ปฺายติ  นี้   พึงทราบดังนี้:- 
           ไดยินวา   เพียง ๗  ป     ชีวกนี้เรียนแพทยศิลปะจบเทาที่อาจารยรูทั้ง 
หมด  ซึ่งศิษยเหลาอื่นเรียนถึง  ๑๖  ป. 
           ฝายทาวสักกเทวราชไดมีพระรําพึงอยางนี้วา    ชีวกนี้จักเปนอุปฏฐาก 
มีความคุนเคยอยางยอดของพระพุทธเจา  เอาเถิด  เราจะใหเขาศึกษาการประ- 
กอบยา.   จึงเขาสิงในสรีระของอาจารย   ใหชีวกนัน้ศึกษาการประกอบยา  โดย 
วิธีที่แพทยสามารถรักษาโรคไมมีสวนเหลือยกเวนวิบากของกรรมเสีย    ใหหาย 
ดวยการประกอบยาขนานเดียวเทาน้ัน.  
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           สวนเขาสําคัญวา   เราเรียนในสํานักอาจารย     เพราะฉะนั้น   พอทาว  
สุกกะปลอยดวยทรงดําริวา   บัดนี้ชีวกสามารถเพ่ือเยียวยาได  เขาจึงติดอยางนั้น 
แลวถามอาจารย. 
           สวนอาจารยทราบดีวา   ชีวกน้ีไมไดเรียนศิลปะดวยอานุภาพของเรา 
เรียนดวยอานุภาพของเทวดา   จึงกลาวคําเปนตนวา   เตนหิ ภเณ. 
           สามบทวา  สมนฺตา  โยชน  อาหิณฺฑนฺโต   มีความวา  ออกทาง 
ประตูดานหน่ึง  ๆ  วันละประตู   เที่ยวไปตลอด   ๔  วัน. 
           สามบทวา  ปริตฺต  ปาเถยฺย  อทาสิ  มีความวา  ไดใหเสบียงมีประ- 
มาณนอย. 
           เพราะเหตุไร ? 
           ไดยินวา   แพทยาจารยนั้น    ไดมีความวิตกอยางนี้วา  ชวีกนี้เปนบุตร  
ของมหาสกุล     พอไปถงึเทาน้ัน     จักไดสักการะใหญ     จากสํานักบิดาและปู 
เหตุนั้น    เขาจักไมรูคุณของเราหรือของศิลปะ แตเขาสิ้นเสบียงในกลางทางแลว 
จักตองใชศิลป    แลวจักรูคุณของเราและของศิลปะแนแท   เพราะเหตุนั้น   จึง 
ใหเสบียงแตนอย. 
           บทวา  ปสเทน  คือ  ฟายมือหนึ่ง. 
           บทวา  ปจุนา  คือ   ปุยฝาย. 
           บทวา  ยตฺร หิ  นาม  คือชื่อใด ? 
           บทวา  กมิฺปมาย  ตัคบทเปน  กิมฺป  เม  อย. 
           สามบทวา  สพฺพาลงการ  ตุยฺห   โหตุ  มีความวา   ไดยินวาพระ 
ราชาทรงดําริวา   หากวา   หมอชีวกจักถือเอาเครื่องประดับทั้งปวงน้ีไซร    เรา 
จักต้ังเขาในตําแหนงพอประมาณ   หากวา   เขาจักไมรับเอาไซร    เราจักต้ังเขา 
ใหเปนคนสนิทภายในวัง  ดังนี้  จึงตรัสอยางนั้น.  
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           อภัยราชกุมารก็ดี  พวกนางระบําท้ังหลายก็ดี  บังเกิดความคิดวา ไฉน  
หนอ  ชีวกจะไมพึงถือเอา  ?  ถึงเขาก็เหมือนจะทราบความคิดของชนเหลานั้น 
จึงกราบทูลวา   ขาแตสมมติเทพ   นี้เปนเครื่องประดับของอัยยิกาหมอนฉัน  อัน 
เครื่องประดับนี้  ไมสมควรท่ีหมอมฉันจะรับไว ดังน้ีแลว   กราบทูลวา อล  เทว 
เปนอาทิ. 
           พระราชาทรงเลื่อมใส    พระราชทานเรือนอันพรอมสรรพดวยเครื่อง 
ประดับทั้งปวง  สวนอัมพวัน  บานมีสวยแสนหน่ึงประจําป   และสักการะใหญ 
แลวตรัสดําเปนตนวา  เตนหิ  ภเณ. 
           หลายบทวา  อธิการ  เม   เทโว  สรตุ   มีความวา   ขอจงทรงระลึก 
ถึงอุปการะแหงกิจการท่ีหมอมฉันไดทําไว. 
           สองบทวา  สีสจฺฉวึ   อุปฺปาเฏตฺวา  ไดแก  ถลกหนังศีรษะ. 
           สองบทวา  สิพฺพินึ   วินาเมตฺวา   ไดแก    เปดรอยประสาน. 
           ถามวา   เพราะเหตุไร   หมอชวีกจึงกลาววา  คฤหบดี  ทานอาจหรือ ? 
           ตอบวา   หมอชีวกทราบวา    ไดยินวา    สมองศีรษะยอมไมอยูที่ได 
เพราะการผลัดเปลี่ยนอิรยิาบถ,     แตเมื่อเศรษฐีนั้นนอนน่ิง     ไมกระเทือน ๓ 
สัปดาหะ   สองศีรษะจักอยูที่ได   ดังน้ี   แลวคิดวา   อยากระน้ันเลย    เศรษฐี 
พึงปฏิญญาขางละ ๗ เดือน ๆ  แตพึงนอนเพียงขางละ ๗  วัน ๆ  จึงกลาวอยาง 
นั้น. 
           ดวยเหตุนั้นแล    หมอชีวกจึงกลาวขางหนาวา    ก็แตวา    ทานอันเรารู 
แลว   โดยทนัทีทีเดียว. 
           หลายบทวา  นาห  อาจริย  สกฺโกมิ  มีความวา  ไดยินวา  ความ 
เรารอนใหญ   บังเกิดข้ึนในสรีระของเศรษฐีนั้น,    เพราะเหตุนั้น   เขาจึงกลาว 
อยางนั้น .  
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           สองบทวา  ตีหิ  สตฺตาเหน    คือ ๓ ขาง ๆ ละสัปดาหะหนึ่ง.  
           สองบทวา  ชน  อุสฺสาเรตฺวา  คือ  ใหไลคนออกไปเสีย. 
 
                                เรื่องพระเจาจัณฑปชโชต 
           สามบทวา  เชคุจฺฉ  เม  สปฺป   มคีวามวา   ไดยินวา   พระราชานี้ 
มีกําเนิดแหงแมลงปอง,    เนยไสเปนยาและเปนของปฏิกูลของแสลงปองทั้งหลาย 
เพราะกําจัดพิษแมลงปองเสีย;    เพราะฉะนั้น    ทาวเธอจึงรับส่ังอยางนั้น. 
           สองบทวา  อุทฺเทก  ทสฺสุติ  คือ  จักใหอาเจียน. 
           สองบทวา ปฺาสโยชนิกา โหติ  มีความวา  ชางพังชื่อภัททวติกา 
เปนพาหนะสามารถเดินทางได ๕๐ โยชน. 
           แตพระราชานั้นจะมีแตชางพังอยางเดียวเทานั้นหามิได,    ถึงชางพลาย 
ชื่อวานาฬาคิรี  ยอมเดินทางได  ๑๐๐ โยชน.  มา ๒ ตัว คือเวลุกัณณะตัวหนึ่ง 
มุญชเกสะตัวหนึ่ง   ยอมเดินทางได ๑๒๐ โยชน.   ทาสชื่อกากะ   ยอมเดินทาง 
ได  ๖๐ โยชน. 
           ไดยินวา   เมื่อพระพุทธเจายังไมบังเกิดข้ึน   วันหน่ึงเมื่อกุลบุตร    ผู 
หน่ึงนั่งเพ่ือจะบริโภค   พระปจเจกพุทธเจายืนอยูที่ประตูแลวไดไปเสีย.    บุรุษ 
คนหน่ึง     บอกแกกุลบุตรนั้นวา     พระปจเจกพระพุทธเจามาแลวไปเสียแลว. 
กุลบุตรนั้นไดฟงจึงบอกวา  ทานจงไป,   จงนําบาตรมาโดยเร็ว   ดังน้ี   ใหนาํ 
บาตรมาแลว   ใหภัตท่ีเตรียมไวสําหรับตนท้ังหมดสงไป. 
           บุรุษนอกนี้  นําบาตรน้ันสงไปถึงมือของพระปจเจกพุทธเจาแลวได 
กระทําความปรารถนาวา   ขาแตทานผูเจริญ    ดวยประกอบความขวนขวายทาง 
กาย     ที่ขาพเจากระทําแกทานน้ี     ขาพเจาเกิดในที่ไร ๆ  ขอจงเปนผูพรอมมูล  
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ดวยพาหนะเถิด.   บุรุษน้ันเกิดเปนพระราชา   ทรงพระนามวาจัณฑปชโชตนี้๑ 

ในบัดนี้,   ความสมบูรณดวยพาหนะน้ี    มีดวยความปรารถนานั้น.  
           สามบทวา  นเขน  เภสชฺช  โอลมฺุเปตฺวา  คือ  แทรกยาลงดวยเล็บ, 
อธิบายวา   ใส. 
           สองบทวา   สปฺป   ปาเยตฺวา   คือ   ใหดื่มเนยใสดวย    บอกวิธีจัด 
อาหารแกนางบําเรอทั้งหลายดวย. 
           บทวา   นิจฺฉาเรสิ   ไดแก   ถายแลว. 
           ผาอวมงคลซ่ึงเขาทิ้งเสียที่ปาชาในอุตตรกุรุทวีป  ชื่อผาสิเวยยกะ. ไดยิน 
วา   มนุษยทัง้หลายในทวีปนั้น   เอาผานั้นนั่นแลหอหุมคนตายแลวท้ังเสีย.  นก 
หัสดีลิงคทั้งหลาย   กําหนดหอคนทายน้ันวา   ชิ้นเน้ือ  แลวเฉ่ียวนําไปวางที่ยอด 
เขาหิมพานต    เปลื้องผาออกแลวกิน.   ครั้งน้ันพวกพรานไพรพบผาเขาแลวนํา 
มาถวายพระราชา.     ผาสิเวยยกะเปนของท่ีพระเจาจัณฑปชโชตทรงไดแลวดวย 
ประการอยางนี้. 
           อาจารยบางเหลากลาววา     หญิงผูฉลาดในแควนสีวี    ฟนดายดวยขน 
สัตว  ๓  เสน,   ผาสิเวยยกะนั้น     เปนผาท่ีทอดวยดายน้ัน ดังน้ี 
                    วาดวยทรงอนุญาตผาปาวารเปนตน 
           บทวา   สิเนเหถ   มีความวา    ก็พระกายของพระผูมีพระภาคเจาเศรา 
หมองหรือไมเศราหมอง.   เพราะวา   เทวดาทั้งหลาย    ยอมแทรกทิพยโอชาใน 
อาหารของพระผูมีพระภาคเจาทุกเม่ือ,   ก็แตวา    น้าํยางยอมยังโทษทั้งหลายให 
ชุมแชอยูในพระสรีระทั้งส้ิน.   ยอมกระทําเสนเอ็นทั้งหลายใหเพลีย;    ดวยเหตุ 
นั้น  หมอชีวกนี้  จึงกลาวอยางนั้น. 
 ๑.   ดุเร่ืองในสามาวตีวตฺถุ  อปฺปมาทวคฺค  ธมฺมปทฏกถา.          
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           สองบทวา   ตีณิ   อุปฺปลหตฺถานิ   มีความวา   อุบลกําหนึ่ง   เพ่ือ 
บําบัดโทษอยางหยาบ   กําหนึ่งเพ่ือบําบัดโทษอยางปานกลาง  กําหน่ึงเพ่ือบําบัด  
โทษอยางละเอียด. 
           หลายบทวา น จิรสฺเสว  ปกตตฺโต   อโหสิ   มีความวา  ก็เมือพระ 
กายเปนปกติแลวอยางนั้น   ชาวเมืองทั้งหลายไดตระเตรียมทานไว.   หมอชีวกมา 
แลว ไดกราบทูลความขอน้ีกะพระผูมีพระภาคเจาวา    ขาแตพระผูมีพระภาคเจา 
วันนี้    พวกชาวเมืองประสงคจะถวายทานแดพระองค     ขอพระองคเสด็จเขาสู 
ละแวกบาน   เพ่ือบิณฑบาตเถิด.   พระมหาโมคคัลลานเถระคิดวา   วันนี้    พระ 
ผูมีพระภาคเจาสมควรไดปฐมบิณฑบาตจากท่ีไหนหนอและ ?  ลําดับนั้น ทานติด 
วา   โสณเศรษฐีบุตร   จําเดิมแตทํานามะ    ยอมบรโิภคขาวสุกแหงขาวสาลีหอม 
ซึ่งทํานุบํารุงดวยรดนํ้านมสด   ไมสาธารณดวยชนเหลาอ่ืน  เราจักนําบิณฑบาต 
จากโสณเศรษฐีบุตรนั้น  มาเพ่ือพระผูมีพระภาคเจา  ทานไปดวยฤทธิ์ แสดงตน 
บนพ้ืนปราสาทของโสณเศรษฐีบุตรนั้น. 
           เขาไดรับบาตรของพระเถระแลว   ถวายบิณฑบาตอยางประณีต.   และ 
ไดเห็นอาการจะไปของพระเถระ  จึงกลาววา  นิมนตฉันเถิด  ขอรับ.   พระเถระ 
บอกเน้ือความนั้น.   เขากลาววา  นิมนตฉันเถิด  ขอรับ,   กระผมจักถวายสวน 
อ่ืนแดพระผูมีพระภาคเจา    ใหพระเถระฉันแลว    ไดอบบาตรดวยของหอมแลว 
ถวายบิณฑบาต.  พระเถระไดนําบาตรนั้นมาถวายพระผูมีพระภาคเจา.   ถึงพระ 
เจาพิมพิสารก็ทรงดําริวา  วันนี้พระผูมีพระภาคจักเสวยอะไร ?  จึงเสด็จมาวิหาร 
พอเสด็จเขาไป   ก็ทรงไดกลิ่นบิณฑบาต  ไดเปนผูมีพรูประโยคสงคจะเสวย.   ก ็
เทวดาทั้งหลาย    แทรกโอชาในบิณฑบาตของพระผูมีพระภาคเจาท่ียังอยูในภา.- 
ชนะ  ๒  ครัง้เทาน้ัน  คือ   บิณฑบาตท่ีนางสุชาดาถวาย ๑ ที่นายจุนกัมมารบุตร 
ไวถวาย  ในคราวปรินิพพาน  ๑,   ในบิณฑบาตอ่ืน ๆ  ไดแทรกท่ีละคํา.   
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           เพราะฉะนั้น  พระผูมีพระภาคเจาไดทรงทราบความอยากของพระราชา  
จึงรับสั่งใหถวายบิณฑบาตหนอยหน่ึง    ซึ่งเทวดายังมิไดแทรกโอชาลง    แก 
พระราชา.    ทาวเธอเสวยแลวทูลถามวา    โภชนะนํามาจากอุตตกุรุทวีปหรือ 
พระเจาขา ร   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   มหาบพิตร   ไมไดนํามาจากอุตตร- 
กุรุทวีป,     โดยท่ีแทนี่เปนโภชนะของคฤหบดีบุตร     ชาวแควนของพระองค 
นั่นเอง    ดังนี้แลว    ทรงบอกสมบัติของโสณะ.    พระราชาทรงฟงเนื้อความ 
นั้นแลว    มพีระประสงคจะทอดพระเนตรโสณะ     ไดทรงกระทําความมาของ 
โสณะพรอมดวยกุลบุตรแปดหม่ืนคน     ตามนัยที่กลาแลวในจัมมขันธกะ. 
กุลบุตรเหลาน้ันฟงพระธรรมเทศนาของพระผูมีพระภาคเจาแลว      เปนพระ- 
โสดาบัน.   ฝายโสณะบวชแลวท้ังอยูในพระอรหัต.   ฝายพระผูมีพระภาคเจารับ 
สั่งใหถวายบิณฑบาตแกพระราชาก็เพ่ือประโยชนนี้แล. 
           เมื่อพระผูมีพระภาคเจา    ทรงทําภัตกิจเสร็จแลวอยางนั้น,   ลําดับนั้น  
แล   หมอชีวกโกมารภัจจ   ถือคูผาสิเวยยกะนั้นแลว ฯลฯ ไดกราบทูลเนื้อความ 
นั้น. 
           วินิจฉัยในคําวา  อติกฺกนฺตวรา  นี้  พึงทราบตามนัยที่กลาวแลวใน 
มหาขันธกะน้ันและ. 
           ขอวา  ภควา  ภนฺเต  ปสุกูลิโก  ภิกฺขุสงฺโฆ   จ   มีความวา  จริง 
อยู   ในระหวางนี้  คือ ต้ังแตพระผูมีพระภาคเจาถึงความเปนพระพุทธเจา   จน 
ถึงเรื่องนี้เกิดข้ึน  เปนเวลา ๒๐ ป,    ภิกษุใด ๆ  ไมยินดีคฤหบดีจีวร,   ภิกษุทั้ง 
ปวงไดเปนผูถือผาบังสุกุลเทานั้น:    ดวยเหตุนั้น     หมอชีวกนี ้    จึงกราบทูล 
อยางนั้น.  
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           บทวา   คหปติจีวร  ไดแก  จีวรอันคหบดีทั้งหลายถวาย.  
           สองบทวา     ธมมฺิยา    กถาย  คือ    ถอยคําอันประกอบพรอมดวย 
อานิสงสแหงการถวายผา 
           บทวา   อิตริตเรนนาป   คือ  มคีานอยก็ตาม   มีคามากก็ตาม,   ความวา 
อยางใดอยางหนึ่ง.   ผาหมที่ทําดวยฝายชนิดที่มีขน   ชื่อผาปาวาร. 
           ในคําวา  อนุชานม ิ  ภิกฺขเว    โกชว  นี ้  มีความวา   ผาโกเชาว 
คือ  ผาลาด   ตามปกติเทานี้   จึงควร,  ผาโกเชาวผืนใหญ  ไมควร.  ผาโกเชาว 
นั้น    ทําดวยขนสัตวคลายผาปาวาร. 
 
                       วาดวยทรงอนุญาตจีวร ๖ ชนิด 
           พระเจากาสีนั้น   คือพระราชาแหงชนชาวกาสี,    ทาวเธอเปนนองรวม 
พระบิดาเดียวกับพระเจาปเสนทิ. 
           วินิจฉัยในบทวา  อฑฺฒกาสิย  นี้   พึงทราบดังนี้:- 
           หน่ึงพันเรียกวากาสีหน่ึง    ผากัมพลมีราคาพันหน่ึง   ชือ่มีคากาสีหนึ่ง, 
แตผากัมพลผืนนี้   มรีาคา  ๕๐,   เพราะฉะนั้น   ทานจึงกลาววา   มีคากึ่งกาสี, 
ดวยเหตุนี้แล   พระอุบาลีเถระจึงกลาววา   ควรแกราคากึ่งกาสี. 
           บทวา   อุจฺจาวจานิ  คือ  ดีและไมดี.   ผาท่ีทําเจือกันดวยดายหาชนิด 
มีดายเปลือกไมเปนตน   ชื่อผาภังคะ  บางอาจารยกลาววา  ผาที่ทําดวยปอเทาน้ัน 
ดังน้ีบาง. 
           ขอวา  เอกเยว  ภควตา  จีวร  อนฺุาต  น  เทฺว   มีความวา 
ไดยินวา   ภิกษุเหลาน้ัน     กําหนดเนื้อความแหงบทอันหน่ึงวา    ดวยจีวรตามมี 
ตามได   อยางนี้วา   ดวยจีวรเปนของคหบดีหรือดวยผาบังสุกุล.  
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           บทวา   นาคเมสุ   มีความวา   ภิกษุเหลาน้ัน ไมรออยู   จนกวาพวก  
เธอจะมาจากปาชา,   คือหลีกไปเสียกอน. 
           สามบทวา  นากามา  ภาค  ทาตุ  มีความวา   ไมปรารถนาจะใหก็ 
อยาให,    แตถาปรารถนาจะใหไซร,   ควรให. 
           บทวา   อาคเมสุ    คือ    รออยูในท่ีใกล.    ดวยเหตุนั้น    พระผูมี-  
พระภาคเจาจึงตรัสวา   ภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหภิกษุผูไมอยากให  ตองให 
สวนแบงแกภิกษุทั้งหลายผูคอย.   ก็ถาวา   มนุษยทั้งหลายถวายวา   ทานผูมีอายุ 
ทั้งหลาย   ผูมาท่ีนี่เทาน้ัน   จงถือเอา,   หรือกระทําเครื่องหมายไววา   ทานผูมี 
อายุทั้งหลาย  ผูมาถึงแลว   จงถือเอา   ดังน้ีแลวไปเสีย,    จีวรยอมถึงแกภิกษุแม 
ทุกรูป   ผูมาถึงแลว.   ถาเขาทิ้งไวแลวไปเสีย,  ภิกษุผูถือเอาเทานั้นเปนเจาของ. 
           สองบทวา  สทิสา  โอกฺกมึส ุ  มีความวา   เขาไปทุกรูป,   หรือเขา 
ไปโดยทิศเดียวกัน. 
           หลายบทวา  เต   กติก  กตฺวา  มคีวามวา  ภิกษุเหลาน้ัน    ทํากติกา 
กันไวแตภายนอกวา   เราจักแบงผาบังสุกุลท่ีไดแลวถือเอาทั่วกิน 
 
                         วาดวยเจาหนาท่ีรับจีวรเปนตน 
           วินิจฉัยในขอวา  โย  น  ฉนฺทาคตึ   คจฺฉติ  เปนอาทิ   พึงทราบ 
ดังน้ี. 
           ในภิกษุผูเปนเจาหนาท่ีรับจีวร      ภิกษุผูรับของปยชนทั้งหลายมีญาติ 
เปนตนของตน   แมมาทหีลัง   กอนกวา,   หรือรับแสดงความพอใจในทายกบาง 
คน. หรือนอมมาเพ่ือคน  ดวยความเปนผูมีโลภเปนปกติ,  ชื่อวาถึงความลําเอียง 
เพราะความชอบพอ.    ภิกษุใดรับของทายกแมมากอนกวา     ทีหลังดวยอํานาจ 
ความโกรธ,    หรือรับทําอาการดูหม่ินในคนจน.     หรือทําลาภันตรายแกสงฆ  
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อยางนี้วา   ทีเ่ก็บในเรือนของทานไมมีหรือ,    ทานจงถือเอาของ ๆ ทานไปเถิด. 
ภิกษุนี้ชื่อวาถึงความลําเอียงเพราะความเกลียดชัง.    ฝายภิกษุใดหลงลืมสติ   ไม  
รูตัว ภิกษุนี้  ชื่อถึงความลําเอียงเพราะงมงาย ภิกษุผูรับของอิสรชนทั้งหลาย  แม 
มาทีหลัง  กอนกวา  เพราะความกลัว,  หรือหวาดหว่ันอยูวา  ตําแหนงผูรับ จีวรนี้  
หนักนัก,   ชือ่ถึงความลําเอียงเพราะกลัว.    ภิกษุผูรูอยูวา    จีวรนี้ดวย   นี้ดวย 
เรารับแลว.  และสวนน้ี  เราไมไดรับ  ชื่อรูจักจีวรที่รับแลว และไมไดรับ เพราะ 
เหตุนั้น   ภิกษุใด   ไมลําเอียงดวยอํานาจแหงฉันทาคติเปนตน,      รับตามลําดับ 
ผูมา   ไมทําใหแปลกกันในคนท่ีเปนญาติ   และมิใชญาติ   คนมั่งมีและคนจน, 
เปนผูประกอบดวยศีลาจารปฏิบัติ   มสีติ   มีปญญา  เปนพหูสูต    สามารถเพ่ือ 
กระทําอนุโมทนาดวยบทและพยัญชนะอันเรียบรอย   ดวยวาจาอันสละสลวย  ยัง 
ความเลื่อมใสใหเกิดแกทายกท้ังหลาย;   ภิกษุเห็นปานน้ีสงฆควรสมมติ. 
           ก็วินิจฉัยในขอวา  เอวฺจ   ปน   ภิกขฺเว   สมฺมนฺนิตพฺโพ   นี ้
พึงทราบดังนี้:- 
           สมควรแทที่จะสมมติในทามกลางสงฆทั้งปวง     ภายในวัดก็ได    ใน 
ขัณฑสีมาก็ได   ดวยกรรมวาจาตามท่ีตรัสนั้นก็ได    ดวยอปโลกนก็ได    กอั็น 
ภิกษุซึ่งสงฆสมมติแลว อยางนั้น    ไมพึงอยูในกุฎีที่อยูหลังสุดทายหรือในที่ทํา 
ความเพียร.  ก็แตวา  ชนทั้งหลายผูมาแลว   จะพบไดงาย   ในทีใ่ด   พึงวางพูด 
ไวขางตัว   นุงหมเรียบรอยน่ังในท่ีแหงกุฎีอยูใกลเชนนั้น. 
           สองบทวา  ตตฺเถว  อุชฺฌิตฺวา  มีความวา    ภิกษุเจาหนาที่รับจีวร 
กลาววา   การรับเทาน้ัน    เปนธุระของพวกขาพเจา    แลวท้ังไวในที่ซึ่งตนรับ 
นั้นเองแลวไปเสีย.  
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           บทวา  จีวรปฏิคฺคาหก     ไดแก    ภิกษุผูรับจีวรซึ่งคหบดีทั้งหลาย  
ถวายแกสงฆ. 
           บทวา  จีวรนิทาหก  ไดแก   ภิกษุผูเปนเจาหนาท่ีเก็บจีวร. 
           ในคําวา  โย   น   ฉนฺทาคตึ  เปนอาทิ  ในอธิการวาดวยสมมติ 
เจาหนาท่ีเก็บจีวรนี้   และในอธิการท้ังปวงนอกจากนี้    พึงทราบวินิจฉัยตามนัย 
ที่กลาวนั้นนั่นแล.   ถึงวินิจฉัยในการสมมติ   ก็พึงทราบโดยทานองดังกลาวแลว 
เหมือนกัน. 
           วินิจฉัยในคําวา  วหาร  วา  เปนอาทิ  พึงทราบดังนี้:- 
           ที่อยูอันใดพลุกพลานดวยชนทั้งหลาย   มีคนวัดและสามเณร   เปนตน 
ในทามกลางวัด   เปนกุฎทีี่อยูก็ตาม   เปนเพิงก็ตาม     อยูในสถานเปนที่ประชุม 
ของชนท้ังปวง  ที่อยูอันนั้น   ไมพึงสมมติ.   อน่ึงเสนาสนะปลายแดน   ก็ไมควร 
สมมติ.  อันการท่ีภิกษุทั้งหลายไปสูขัณฑสีมานั่งในขัณฑสีมา  สมมติภัณฑาคาร 
นี้   ยอมไมควร  ตองสมมติในทามกลางวัดเทาน้ัน. 
           วินิจฉัยในขอวา  คุตฺตคุตฺตฺจ   ชาเนยฺย  นี ้  พึงทราบดังนี้:- 
           โทษไร ๆ ในสัมภาระท้ังหลายมีหลังคาเปนตน   แหงเรอืนคลังใดไมมี 
กอน  เรือนหลังน้ัน    ชื่อวาคุมได   ฝายเรือนคลังใด   มีหญาสําหรับมุง    หรือ 
กระเบ้ืองสําหรับมุง  พังไป ที่แหงใดแหงหนึ่ง   หรือมีชองในท่ีบางแหง  มีฝา 
เปนตน   ที่มฝีนรั่วได   หรือมีทางเขาแหงสัตวทั้งหลายมีหนูเปนตน  หรือปลวก 
ข้ึนได   เรือนคลังน้ันทั้งหมดชื่อวาคุมไมได   พึงตรวจดูเรือนคลังน้ันแลวซอม-  
แชม.  ในฤดูหนาวพึงปดประตูและหนาตางใหดี   เพราะวาจีวรยอมตกหนาว ๑ 

เพราะความหนาว.   ในฤดูรอน   ประตูและหนาตาง    ควรเปดเพ่ือใหลมเขาใน 
ระหวาง ๆ.  ดวยวา   เมื่อทําอยางนั้น    ชื่อวารูจักเรือนคลังท่ีคุมไดและคุมไมได. 
 
 ๑.  สีท่ีละลายออกหรือจางไปในเวลาซักหรือถูกแดดเปนตน  สีตก  เรียกวา  ตกหนาว.  
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           ก็เจาหนาท่ีทั้ง  ๓  นี ้ มีเจาหนาท่ีรับจีวรเปนตน  ตองรูจักวัตรของ  
ตน. 
           บรรดาเจาหนาท่ีทั้ง  ๓  นั้น  ผาทุกชนิดที่ชนท้ังหลายถวายวา  กาลจีวร 
ก็ดี วา  อกาลจีวร ก็ดี วา  อัจเจกจีวร  ก็ดี  วา  วัสสิกสาฏิกา  ก็ด ี วา  ผานิสีทนะ 
ก็ดี วา  ผาปูลาด ก็ดี วา  ผาเช็ดหนา  ก็ดี  อันเจาหนาท่ีรับจีวรไมควรรับปน 
รวมเปนกองเดียวกัน;  พึงรับจัดไวเปนแผนก ๆ  แลวบอกอยางนั้นแล  มอบ 
แกเจาหนาท่ีเก็บจีวร  เจาหนาท่ีเก็บจีวรเลา  เมื่อจะมอบแกเจาหนาท่ีผูรักษา 
เรือนคลัง  พึงบอกมอบหมายวา  นี่กาลจีวร ฯลฯ  นี่ผาเช็ดหนา.  ฝายเจาหนาท่ี 
ผูรักษาเรือนคลัง  ทําเครื่องหมายเก็บไวเปนแผนก ๆ อยางนั้นเหมือนกัน. 
ภายหลังเมื่อสงฆสั่งวา  จงนํากาลจีวรมา  พึงถวายเฉพาะกาลจีวร ; ฯลฯ  เมื่อ 
สงฆสั่งวา  จงนําผาเช็ดหนามา  พึงถวายเฉพาะผาเช็ดหนาเทาน้ัน.  เจาหนาที่ 
รับจีวร  พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตแลว  เจาหนาท่ีเก็บจีวร  ทรงอนุญาต 
แลว  เจาหนาท่ีผูรักษาเรือนคลัง  ก็ทรงอนุญาตแลว  เพ่ือความเปนผูมักมาก 
หามิได  เพ่ือความไมสันโดษหามิได  โดยที่แท  ทรงอนุญาตแลว  เพ่ือ 
อนุเคราะหสงฆ  ดวยประการฉะน้ี. 
           ก็ถาวา  ภิกษุทั้งหลาย  จะพึงถือเอาจีวรที่ทายกนํามาแลว ๆ  แบงกัน 
ไซร  เธอท้ังหลาย  จะไมทราบจีวรที่ทายกนํามาแลว  ไมพึงทราบจีวรที่ทายก 
ยังมิไดนํามา  ไมพึงทราบจีวรที่ตนไหแลว  ไมพึงทราบจีวรที่ตนยังไมไดให 
ไมพึงทราบจีวรที่ภิกษุไดแลว  ไมพึงทราบจีวรที่ภิกษุยังไมได;  จะพึงถวาย 
จีวรที่ทายกนํามาแลว ๆ  ในเถรอาสน  หรือจะพึงตัดเปนทอนนอยทอนใหญถือ 
เอา;  เมื่อเปนเชนนี้  การใชสอยจีวรไมเหมาะ  ยอมมีได;  ทั้งไมเปนอันได 
ทําความสงเคราะหทั่วถึงกัน.  ก็แตวา  ภิกษุทั้งหลายเก็บจีวรไวในเรือนคลัง  



พระวนิัยปฎก มหาวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 334 

แลว  ในคราวมีจีวรมาก  จักใหจีวรแกภิกษุรูปละไตรบาง   รูปละ  ๒  ผืน ๆ บาง  
รูปละผืน  ๆ บาง    เธอท้ังหลายจักทราบจีวรที่ภิกษุไดแลวและยังไมได    ครั้น 
ทราบความท่ีจีวรซึ่งภิกษุยังไมได  จักสําคัญเพ่ือทําความสงเคราะหกันฉะนี้. 
 
                            วาดวยบุคคลท่ีไมควรไหยาย 
           วินิจฉัยในขอวา  น  ภิกขฺเว  ภณฺฑาคาริโก   วุฏาเปตพฺโพ   นี ้ 
พึงทราบดังนี้:- 
           พึงรูจักภิกษุที่ไมควรใหยายแมอ่ืนอีก   จริงอยู   ไมควรใหยายภิกษุ  ๔ 
พวก  คือ  ภิกษุผูแกกวา  ๑  ภิกษุเจาหนาท่ีรักษาเรือนคลัง ๑  ภิกษุผูอาพาธ ๑ 
ภิกษุไดเสนาสนะจากสงฆ  ๑  ในภิกษุ   พวกน้ัน   ภิกษุผูแกกวา    อันภิกษุผู 
ออนกวา    ไมพึงใหยาย     เพราะทานเปนผูแกกวาตน,    ภิกษุเจาหนาท่ีรักษา 
เรือนคลัง  ไมพึงใหยาย   เพราะเรือนคลังอันสงฆสมมติมอบไห   ภิกษุผูอาพาธ 
ไมพึงใหยาย  เพราะคาที่เธอเปนผูอาพาธ,   แตวา  สงฆมอบท่ีอยูอันสําราญกระทํา 
ใหเปนสถานที่ไมตองใหยาย  แกภิกษุผูเปนพหูสูต  มีอุปการะมาก   ดวยอุทเทส 
และปริปุจฉาเปนตน     ผูชวยภาระ   เพราะฉะนั้น  ภิกษุผูเปนพหูสู นั้น  ไม 
พึงใหยาย     เพราะคาท่ีเธอเปนผูมีอุปการะ    และเพราะคาท่ีเสนาสนะเปนของ 
อันเธอไดจากสงฆ   ฉะนี้แล.                                                      
 
                              วาดวยเจาหนาท่ีแจกจีวร 
           สองบทวา  อุสฺสนฺน  โหติ   มคีวามวา  จีวรมีมากตองจัดกองไวคือ 
เรือนคลังไมจุพอ. 
           บทวา  สมฺมขุีภูเตน   คือ   ยืนอยูภายในอุปจารสีมา. 
           บทวา   ภาเชตุ   มคีวามวา  เพ่ือใหประกาศเวลา   แจกกันตามลําดับ.  
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           สองบทวา  โกลาหล  อกาสิ   คือ ไดทําเสียงดังอยางนี้วา   ทานจง  
ใหแกอาจารยของเรา   ทานจงใหแกอุปชฌายของเรา. 
           วินิจฉัยในองคของเจาหนาท่ีแจกจีวร  พึงทราบดังนี้:- 
           เมื่อใหจีวรที่มีราคามาก   แมยังไมถึง  (ลําดับ) แกภิกษุทั้งหลายผูชอบ 
พอกัน   ชื่อถงึความลําเอียงเพราะความชอบพอ.   ไมใหจีวรมีราคามาก   แมถึง 
แกภิกษุผูแกกวาเหลาอ่ืน     แตกลับเอาจีวรมีราคานอยใหชื่อถงึความลําเอียง 
เพราะความเกลียดชัง.   ภิกษุผูงมงายดวยความเขลา   ไมรูจักธรรมเนียมการให 
จีวร   ชื่อถึงความลําเอียงเพราะงมงาย     เพราะกลัวแมแตภิกษุออนผูมีปากกลา 
จึงใหจีวรมีราคามากท่ียังไมทันถึง  (ลาํดับ)   ชื่อถึงความลําเอียงเพราะกลัว. 
ภิกษุใดไมถึงความลําเอียงอยางนั้น  คือ  เปนผูเที่ยงตรง   เปนผูพอดี    วางเปน 
กลางตอภิกษุทั้งปวง   ภิกษุเห็นปานน้ีสงฆควรสมมติ. 
           บทวา   ภาชิตาภาชิต   มีความวา    ภิกษุผูทราบอยูวา   ผาแจกไป 
แลว เทาน้ี   ยังมิไดแจกเทาน้ี    พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ทราบผาท่ีแจกแลว 
และยังมิไดแจก. 
           บทวา   อุจฺจินิตฺวา   มีความวา    คัดเลือกผาทั้งหลายอยางนี้ วานี่เนื้อ 
หยาบ  นี่เนื้อละเอียด  นี่เน้ือแนน   นี่เนื้อบาง   นี่ใชแลว   นี่ยังไมไดใช   นีย่าว 
เทาน้ี    นี่กวางเทาน้ี.               
           บทวา  ตุลยิตฺวา  มคีวามวา  ทําการกําหนดราคาอยางนี้วา   ผืนนี้ดี 
ราคาเทาน้ี   ผืนนี้ราคาเทาน้ี. 
           สองบทวา  วณฺณาวณฺณ   กตฺวา   มีความวา   ถาเฉพาะผืนหนึ่ง ๆ 
ซึ่งมีราคาผืนละ ๑๐ กหาปณะ ๆ  พอทั่วกัน  อยางนั้น นั่นเปนการดี;   ถาไมพอ 
ผืนใด   ดรีาคา ๙ หรือ  ๘  กหาปณะ    ผืนนั้นควบกับผืนอ่ืน    ซึ่งมีราคา  ๑  
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กหาปณะ    และมีราคา  ๒  กหาปณะจัดสวนเทา ๆ   กัน โดยอุบายน้ีแล.  
           ขอวา  ภิกฺข ู คเณตฺวา วคฺค พนฺธิตฺวา  มีความวา  หากวาเมื่อแจก 
ทีละรูป ๆ  วันไมพอ  เราอนุญาตใหนับภิกษุพวกละ ๑๐ รูป ๆ  จัดสวนจีวรเปน 
หมวด  ๆ  หมวดละ  ๑๐ สวน ๆ  ทําเปนมัดอันเดียวกันต้ังเปนสวนจีวรอันหน่ึง 
เมื่อสวนจีวรไดจัดต้ังไวอยางนี้แลวพึงใหจับสลาก    แมภิกษุเหลาน้ัน    ก็พึงจับ 
สลากแจกกันอีก. 
           วินิจฉัยในขอวา  สามเณราน  อุฑฺฒปฏิวึส  นี้   พึงทราบดังนี้:- 
           สามเณรเหลาใด    เปนอิสระแกตน    ไมทาํการงานท่ีควรทําของภิกษุ 
สงฆ  ขวนขวายในอุทเทสและปริปุจฉา   ทําวัตรปฏิบัติแกอาจารยและอุปชฌาย 
เทาน้ัน    ไมทําแกภิกษุเหลาอ่ืน   เฉพาะสามเณรเหลาน้ัน     พึงใหกึ่งสวน    ฝาย 
สามเณรเหลาใด   ทํากิจท่ีควรทําของภิกษุสงฆเทานั้น      ทั้งปุเรภัตและปจฉาภัต  
พึงใหสวนเทากัน   แกสามเณรเหลานั้น.     แตคําน้ีกลาวเฉพาะดวยอกาลจีวร 
ซึ่งเกิดข้ึนหลังสมัย   ไดเก็บไวในเรือนคลัง   สวนกาลจีวรตองใหเทา ๆ  กนัแท. 
           ผาจํานําพรรษา   ซึ่งเกิดในที่นั้น    ภิกษุและสามเณรพึงทําผาติกรรม 
แกสงฆมีผูกไมกวาดเปนตน    แลวถอืเอา.    จริงอยู    การทําหัตถกรรมมีผูก 
ไมกวาดเปนตน  เปนวัตรของภิกษุสามเณรท้ังปวง ในการถือเอาผาจํานําพรรษา 
นี้  ทั้งใน  (อกาล)  จีวรที่เก็บไวในเรือนคลัง  (ตามปกติ).  ถาวา   สามเณรท้ัง 
หลาย  มากระทําการรองข้ึนวา   ทานผูเจริญ   พวกผมตมขาวตม    พวกผมหุง 
ขาวสวย  พวกผมปงของควรเค้ียว    พวกผมถางหญา    พวกผมหาไมสีฟนมา 
พวกผมทําสะเก็ดน้ํายอมใหควรถวาย    ก็อะไรเลา    ที่ชื่อวาพวกผมไมไดทํา 
พึงใหสวนเทากันแกสามเณรเหลาน้ันเทียว.     การใหสวนเทากัน      เมื่อพวก  
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สามเณรทําการรองข้ึน      พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายเอาสามเณรผูกระทําผิด  
และสามเณรผูมีความกระทําไมปรากฏ.   แตในกุรุนทีแกวา   หากวา    สามเณร 
ทั้งหลายวิงวอนวา   ทานผูเจริญ   พวกผมไมทํางานของสงฆ    เพราะเหตุอะไร 
พวกผมจักทํา  พึงใหสวนเทากัน. 
           บทวา   อุตฺตริตุกาโม    มีความวา    ผูประสงคจะขามแมน้ําหรือทาง 
กันดาร  คือ  ผูไดพวกแลวประสงคจะหลีกไปสูทิศ. 
           คําวา  สก ภาค  ทาตุ  นี้  พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายเอาเนื้อความ 
นี้วา  เมื่อขนจีวรออกจากเรือนคลังจัดกองไวแลว   ตีระฆังแลว   ภิกษุสงฆประ- 
ชุมกันแลว.  ภิกษุผูไดพวกแลวประสงคจะไป    อยาตองพลัดพรากจากพวก. 
เพราะฉะนั้น  เมื่อจีวรยังมิไดขนออกก็ดี  ระฆังยังมิไดก็ดี   สงฆยังมิไดประชุม 
กันก็ดี  ไมควรให.   แตเม่ือจีวรขนออกแลว  ตีระฆังแลว   ภิกษุสงฆประชุมกัน 
แลว   ภิกษุผูเปนเจาหนาที่แจกจีวร    พึงคะเนดูวา    สวนของภิกษุนี้พึงมีเทานี้ 
แลวใหจีวรตามความคาดคะเน;   เพราะวาไมอาจใหเทา ๆ กัน   เหมือนชั่งดวย 
ตราชั่งได   เพราะฉะน้ัน   จะหยอนไปหรือเกินไปก็ตามที   จีวรที่ใหแลว   โดย 
คาดคะเนโดยนัยอยางนี้    เปนอันใหดวยดีแท;     หยอนไปก็ไมตองแถมใหอีก 
เกินไปก็ไมตองเอาคืนฉะน้ีแล. 
           ขอวา  อติเรกภาเคน     มีความวา  ภิกษุมี  ๑๐  รูป  ทั้งผูก็มี  ๑๐ ผืน 
เหมือนกัน  ในผาเหลาน้ัน   ผืนหน่ึงตีราคา  ๑๒   กหาปณะ    ผืนที่เหลือตีราคา  
ผืนละ ๑๐   กหาปณะ;   เมื่อไดจับสลากในผาท้ังปวงดวยอํานาจ  ตีราคาผืนละ  ๑๐ 
กหาปณะเทากัน  สลากในผามีราคา  ๑๒  กหาปณะ  ใหตกแกภิกษุใด  ภิกษุนั้น  
เปนผูประสงคจะไปท้ังสวนท่ีเกินนั้น    ดวยกลาววา    จีวรของเรายอมพอเพียง 
ดวยสวนเทานี้   ภิกษุทั้งหลายกลาววา  ผูมีอายุ   สวนท่ีเกิน   ตองเปนของสงฆ;  
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พระผูมีพระภาคเจาทรงสดับคํานั้น    จึงตรัสวา    ภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาต  
เพ่ือใหสวนที่เกิน   ในเมื่อเธอใหสิ่งของสําหรับทดแทนแลว   ดังน้ี    เพ่ือแสดง 
เนื้อความน้ันวา  ชื่อวานอยยอมไมมีในของสงฆและของคณะ  ภิกษุพึงทําความ 
สํารวมในของสงฆและของคณะท้ังปวง   ถึงภิกษุผูจะถือเอาก็พึงรังเกียจ. 
           ในบทวา อนุกฺเขเป  ทินฺเน   นัน้   มีความวา  ข้ึนชื่อวาส่ิงของสําหรับ 
ทดแทน  ไดแกกัปปยภัณฑอยางใดอยางหน่ึง   ซึ่งจะพึงทดแทน  คือพึงใชแทน 
ให  ในสวนของภิกษุนั้น     ที่เกินไปเทาใด    เมื่อกัปปยภัณฑอยางใดอยางหนึ่ง 
ซึ่งมีราคาเทานั้น    อันเธอใหแลว. 
           ความบกพรองในคําวา  วิกลเก  โตเสตฺวา  นี้  ม ี ๒  คือ:-   บกพรอง 
จีวร  ๑  บกพรองบุคคล  ๑.                                                
           ที่ชื่อวาความบกพรองจีวร  พึงทราบดังนี้:- 
           ผาถึงภิกษุรูปละ  ๕  ผืน ๆ ทั่วกัน,   ทั้งยังมีผาเหลือ.   แตไมพอรูปละ 
ผืน ๆ,    พึงตัดให ;   ก็แล   เมื่อจะตัด   พึงทําใหเปนทอนใหพอแกจีวร  ม ี
อัฑฒมณฑลเปนตน    หรอืบริขารอ่ืนมีถุงใสรองเทาเปนตน;   โดยกําหนดอยาง 
ตํ่าท่ีสุด  สมควรตัดทอนใหกวางเพียง   ๔ นิ้ว   ยาวพอแกอนุวาต.   แตไมพึงทํา 
เปนทอนจนใชไมได  เพราะฉะน้ันขอท่ีจีวรไมเพียงพอ  ชื่อวาความบกพรอง 
จีวร  ในคําวา  วิกลเก  โตเสตฺวา  นี้   ดวยประการฉะน้ี. 
           อน่ึง   เมื่อตัดจีวรใหแลว   จีวรนั้นเปนของแถมใหภิกษุทั้งหลายพอใจ  
ลําดับนั้นพึงทําการจับสลาก;  ในอันธกอรรถกถาแกวา  ถึงหากวา   ในสวนของ 
ภิกษุรูปหน่ึง  ผาจะไมพอผืน ๑ หรือ  ๒  ผืน,    พึงแถมสมณบรขิารอยางอ่ืนใน 
สวนน้ัน   ภิกษุใดพอใจดวยสวนน้ัน    พึงใหสวนน้ันแกภิกษุนั้นแลว  พึงทําการ 
จับฉลากในภายหลัง;   แมนี้ก็ชื่อวา   ความบกพรองจีวร.  
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           ที่ชื่อวา  ความบกพรองบุคคล  พึงทราบดังน้ี:-  
           เมื่อนับภิกษุจัดเปนหมวด ๆ ละ  ๑๐ รูป  หมวดหน่ึงไมครบ  มีภิกษอุยู 
๘ รูปหรือ  ๙  รูป   พึงใหแกภิกษุเหลานั้น  ๘  สวน   หรือ  ๙  สวนวา   ทานท้ัง 
หลาย   จงนับสวนเหลานี้แบงแจกกันเกิด.   ขอท่ีบุคคลไมเพียงพอน้ี    ชื่อความ 
บกพรองบุคคล   ตัวประการฉะนี้.   กเ็มื่อใหเปนแผนกแลว   จีวรนั้นยอมเปน 
ของท่ีใหภิกษุทั้งหลายพอใจได,    ครั้นใหพอใจไดอยางนั้นแลว   พึงทําการจับ 
สลาก. 
           อีกอยางหนึ่ง   ขอวา   วิกลเก โตเสตฺวา มีความวา  สวนจีวรใดบก 
พรอง,   พึงเอาบริขารอ่ืนแถมสวนจีวรนั้นใหเทากันแลวพึงทําการจับสลาก 
 
                                       วาดวยนํ้ายอม 
           บทวา  ฉกเณน  ไดแก  โคมัย. 
           บทวา  ปณฺฑมุตฺติกาย  ไดแก  ดินแดง. 
           วินิจฉัยในน้ํายอมเกิดแตหัวเปนอาทิ   พึงทราบดังนี้;- 
           เวนขมิ้นเสีย   น้ํายอมเกิดแตหัว   ควรทุกอยาง.   เวนฝางกับแกแลเสีย 
น้ํายอมเกิดแตลําตน     ควรทุกอยาง.      ตนไมมีหนามชนิดหน่ึง   ชื่อแกแล, 
น้ํายอมเกิดแตลําตน      แหงแกแลน้ัน    เปนของมีสีคลายหรดาล    เวนโลดกับ 
มะพูดเสีย  น้ํายอมเกิดแตเปลือก  ควรทุกอยาง.   เวนใบมะเกลือกับใบครามเสีย 
น้ํายอมเกิดแตใบไม   ควรทุกอยาง.    แตผาท่ีคฤหัสถใชแลว    สมควรยอมดวย 
ใบมะเกลือครั้งหนึ่ง.    เวนดอกทองกวาวกับดอกดําเสีย     น้ํายอมเกิดแตดอก 
ควรทุกอยาง.   สวนในน้าํยอมเกิดแตผล   ผลอะไร ๆ  จะไมควรหามิได. 
           น้ํายอมท่ีไมไดตม   เรียกวานํ้าเย็น.  
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           ตะกรอสําหรับกันลนนั้น ไดแก   เครื่องสําหรับกันกลม ๆ.   ความวา  
เราอนุญาตใหใสเครื่องกันนั้นต้ังไวกลางหมอนํ้ายอมแลว  จึงใสน้ํายอม.  ดวยวา 
เมื่อทําอยางนั้นแลว   น้ํายอมยอมไมละ 
           สองบทวา  อุทเก  วา  นขปฏ ิกาย  วา  มคีวามวา  ก็ถาวา  น้ํา 
ยอมเปนของสุกแลว,   หยาตนํ้าท่ีใสในถาดน้ํา   ยอมไมซานไปเร็ว.   แมหยดลง 
บนหลังเล็บ  ยอมคางอยู   ไมซานออก. 
           บทวา  รชนรุุงฺก  ไดแก    กระบวยตักน้ํายอม. 
           บทวา  ทณฺฑกถาลิก  ไดแก  กระบวยนั่นเอง  พรอมท้ังดาม. 
           บทวา   รชนโกลมพฺ  ไดแก  หมอสําหรับยอม. 
           บทวา  มทฺทนฺติ  ไดแก   ขยํากดลง. 
           หลายบทวา  น  จ  อจฺฉนฺเน  ถเว  ปกฺกมฺตุ  มีความวา  หยาด 
น้ํายอมยังไหลไมขาดเพียงใด,  ภิกษุไมควรไปในท่ีอ่ืนเพียงนั้น. 
           บทวา    ปตฺถินฺน    คือจีวรเปนของกระดาง    เพราะยอมเกินไป, 
อธิบายวา  น้ํายอมจับเกินไป. 
           สองบทวา   อุทเก  โอสาเทตุ   มีความวา   เพ่ือแชไวในน้ํา.   ก็แล 
เมื่อนํ้ายอมออกแลวพึงเทนํ้าน้ัน  ทิ้งแลวพึงบีบจีวร  
           บทวา  ทนฺตกสาวานิ  ความวา ภิกษุฉัพพัคคีย   ยอมจีวรครั้งเดียว 
หรือสองครั้งใชจีวรมีสีดังสีงาชาง. 
 
                                      วาดวยจีวรตัด  
           บทวา  อจฺจิพทฺธ  คือ  มีกระทงนาเน่ืองกันเปนสี่เหลี่ยม. 
           บทวา  ปาลิพฺทธ  คือ  พูนคันนายาวท้ังดานยาวและดานกวาง. 
           บทวา มริยาทพทฺธ   คือ  พูนคันนาค่ันในระหวางๆ ดวยคันนาส้ันๆ.  
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           บทวา  สิงฺฆาฏกพทฺธ    คือ  พูนคันนาเชื่อมกันดังทาง  ๔  แพรง  
ตามท่ีซึ่งคันนากับคันนาผานตัดกันไป,  อธิบายวา  มีสัณฐานดังทาง  ๔  แพรง 
           สองบทวา   อุสฺสหสิ   ตฺว   อานนฺท   มีความวา  อานนท  เธอ 
อาจหรือ ? 
           บทวา  สวิทฺหิตุ  ไดแก   เพ่ือทํา. 
           สองบทวา   อุสฺสหามิ   ภควา    มีความวา   ทานอานนทแสดงวา 
ขาพระองค  อาจตามนัยที่พระองคประทาน. 
           บทวา  ยตฺร  ห ิ นาม  คือ โย  นาม  
           วินิจฉัยในคําวา  กุสิมฺป  นาม  เปนอาทิ   พึงทราบดังน้ี:- 
           คําวา   กุส ิ  นี้    เปนชื่อแหงผายาว     มีอนุวาตดานยาวและดานกวาง 
เปนตนตน. 
           คําวา  อฑฺฒกุสิ  เปนชื่อแหงผาส้ันในระหวาง ๆ. 
           มณฑล  นั้น   ไดแก   กระทงใหญ   ในขัณฑอันหน่ึง ๆ แหงจีวรมี 
๕  ขัณฑ. 
           อัฑฒมณฑล  นั้น    ไดแก  กระทงเล็ก. 
           วิวัฏฏะ   นั้น   ไดแก   ขัณฑตรงกลางที่เย็บมณฑลกับอัฑฒมณฑล 
ติดกัน. 
           อนุวิวฏัฏะ  นั้น  ไดแก  ๒  ขัณฑที่สองขางแหงวิวัฎฏะน้ัน. 
           คีเวยยกะ   นั้น   ไดแก   ผาตามอ่ืนที่เย็บดวยดาย  เพ่ือทําไหทนทาน 
ในที่ ๆ พันคอ. 
           ชังเฆยยกะ  นั้น  ไดแก   ผาท่ีเย็บอยางนั้นเหมือนกัน    ในท่ี ๆ ปก 
แขง.  



พระวนิัยปฎก มหาวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 342 

           อาจารยบางพวกกลาววา  คําวา   คีเวยยกะ   และ  ชังเฆยยกะ  นั้น  
เปนชื่อแหงผาท่ีต้ังอยูในที่แหงคอและในท่ีแหงแขง. 
           พาหนัตะ  นั้น  ไดแก  ขัณฑอันหน่ึง ๆ นอกอนุวิวัฏฏะ 
           คําวา  กุสิมฺป   นาม   เปนอาทินี้   พระอาจารยทั้งหลายวิจารณแลว 
ดวยจีวรมี  ๕  ขัณฑ   ดวยประการฉะน้ีแล.       
           อีกประการหน่ึง  คําวา  อนุวิวัฏฏะ  นี ้  เปนชื่อแหง  ๒  ขัณฑ  โดย 
ขางอันหน่ึง    แหงวิวัฏฏะ    เปนชื่อแหง  ๓   ขัณฑบาง  ๔  ขัณฑบางโดยขางอัน 
หน่ึงแหงวิวัฏฏะ. 
           คําวา  พาหันตะ  นี้   เปนชื่อแหงชายท้ังสอง   (แหงจีวร)  ที ่ ภิกษุ 
หมจีวรไดขนาดพอดี  มวนพาดไวบนแขน  มีดานหนาอยูนอก. 
           จริงอยู   นัยนี้แล   ทานกลาวในมหาอรรถกถา. 
 
                                       วาดวยไตรจีวร 
           สองบทวา  จีวเรหิ   อุพฺภณฺฑกิเต   มีความวา   ผูอันจีวรทั้งหลาย 
ทําใหเปนผูมีสิ่งของอันทนตองยกข้ึนแลว   คือ   ทาํใหเปนเหมือนชนทั้งหลายผู 
ขนของ,   อธิบายวา   ผูอันจีวรทั้งหลายใหมาถึงความเปนผูมีสิ่งของอันตนตอง 
ขน. 
           จีวร  ๒-๓  ผืน ทีภิ่กษุซอนกันเขาแลว  พับโดยทวงทีอยางฟูกเรียกวา 
ฟูก  ในบทวา  จีวรภิสึ  นี.้ 
           ไดยินวา    ภิกษุเหลาน้ันทําในใจวา    พระผูมีพระภาคเจา    จักเสด็จ 
กลับจากทักขิณาคิรีชนบทเร็ว   เมื่อจะไปในชนบทน้ัน    จึงไดเก็บจีวรที่ไดใน 
เรื่องหมอชีวกไวแลวจึงไป.  
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           ก็บัดน้ีพวกเธอสําคัญวา    พระผูมีพระภาคเจา    จักเสด็จมาพรอมดวย  
จีวร   จึงถือเอา   (จีวร)   หลีกไป. 
           บทวา  อนฺตรฏกาสุ  มีความวา  (ความหนาว)  ไดต้ังอยูในระหวาง 
เดือน  ๓   เดอืน ๔. 
           หลายบทวา  น  ภควนฺต  สีต   อโหสิ  มีความวา   ความหนาวไม 
ไดมีแลว แกพระผูมีพระภาคเจา. 
           บทวา   สีตาลุกา   ไดแก    กลุบุตรผูมีความหนาวเปนปกติ    คือผู 
ลําบากดวยความหนาว   โดยปกติเทียว. 
           หลายบทวา   เอตทโหสิ   เยป   โข   เต   กุลปุตฺตา   มีความวา 
พระผูมีพระภาคเจาไมไดประทับนั่งในกลางแจง   จะไมทรงทราบเน้ือความน้ีหา 
มิได    แตไดทรงทําอยางน้ัน   เพ่ือใหมหาชนยินยอม. 
           สองบทวา  ทฺวิคุณ  สงฺฆาฏ ิ ไดแก   สังฆาฏิ  ๒ ชั้น. 
           บทวา   เอกจฺจิย   ไดแก   ชั้นเดียว. 
           เพ่ือตัดโอกาสแหงถอยคําท่ีวา  พระผูมีพระภาคเจา  ทรงยังพระอัตภาพ 
ใหเปนไป  ดวยจีวร  ๔  ผืน ดวยพระองคเอง,    แตทรงอนุญาตไตรจีวรแกเราทั้ง 
หลาย  ดังนี้  จึงทรงอนุญาตสังฆาฏิ   ๒  ชั้น,     ทรงอนุญาตจีวรนอกน้ีชั้นเดียว, 
จริงอยู  เมื่อเปนเชนนี้  จีวรของภิกษุเหลาน้ันจักเปน  ๔  ผืน ดวยประการฉะน้ันแล 
           สองบทวา   อคฺคฬ  อจฺฉุเปยฺย   มีความวา   เราพึงดามทอนผาเกา 
ในที่ซึ่งทะลุ. 
           บทวา  อหตกปฺปาน  ไดแก  ชกัแลวครั้งเดียว. 
           บทวา  อุตุทฺตาน  ไดแก   เก็บไวโดยฤดู   คือโดยกาลนาน,   มีคํา 
อธิบายวา   ผาเกาท่ีมีสีตกแลว. 
           บทวา   ปาปณิเก   ไดแก   จีวรที่เกา   ที่ตกจากรานตลาด.  
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           สองบทวา  อุสฺสาโห   กรณีโย   ไดแก   พึงทําการแสวงหา.   แต  
เขตกําหนดไมมี,   จะแสวงหามาแมต้ังรอยผืนก็ควร.   จีวรนี้ทั้งหมด   พระผูมี 
พระภาคเจาตรัสสําหรับภิกษุผูยินดี. 
           วินิจฉัยในขอวา  อคฺคฬ  ตุนฺน  นี ้ พึงทราบดังนี้:- 
           ทอนผาท่ีภิกษุยกข้ึนทาบใหติดกัน    ชื่อผาปะ,   การเย็บเชื่อมดวยดาย 
ชื่อการชุน. 
           หวงเปนที่รอยกลดัไว  ชื่อรังคุม.  ลูกสําหรบักลัด   เรียกลูกดุม. 
           ทัฬหีกัมมะ   นั้น    ไดแก   ทอนผาท่ีประทับลง   ไมรื้อ   (ผาเกา) 
ทําใหเปนชั้นรอง. 
           เรื่องนางวิสาชา  มีเนื้อความต้ืน.   เรื่องอ่ืนจากเรื่องนางวิสาขาน้ัน  ได 
วินิจฉัยแลวในหนหลังแล. 
           บทวา   โสวคฺคิก  ไดแก   ทําใหเปนเหตุแหงสวรรค.    ดวยเหตุนั้น 
แล   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา   เปนไปเพ่ือเกิดในสวรรค. 
           ทานใด   ยอมกําจัดความโศกเสีย    เหตุนั้น    ทานน้ัน     ชื่อโสกนุท 
บรรเทาความโศกเสีย. 
           บทวา  อนามยา  คือ   ผูไมมีโรค. 
           สองบทวา  สคฺคมฺหิ  กายมหฺิ   ไดแก   ผูเกดิในสวรรค 
 
                                  วาดวยถือวิสาสะเปนตน 
           สามบทวา ปุถุชฺชนา  ถาเมสุ   วตีราคา  ไดแก   ปุถชุนผูไดฌาน. 
           บทวา  สนฺทิฏโ    ไดแก   เพ่ือนที่สักวาเคยเห็นกัน. 
           บทวา  สมฺภตฺโต  ไดแก   เพ่ือนผูรวมสมโภค  คือเพ่ือนสนิท.  
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           บทวา   อาลปโต   ไดแก    ผูอันเพ่ือนส่ังไวอยางนี้วา   ทานตองการ  
สิ่งใดซ่ึงเปนของเรา.   ทานพึงถือเอาสิ่งน้ันเถิด.  
           วิสาสะยอมข้ึนดวยองค ๓  เหลาน้ี  คือ  ยังเปนอยู  ๑ เมื่อของนั้นอันตน 
ถือเอาแลว   เจาของเปนผูพอใจ ๑  กับองคอันใดอันหน่ึงใน  ๓  องคเหลาน้ัน. 
           บทวา  ปสุกูลิกโต  คือ  ผาอุตราสงคที่ทําดวยผาบังสุกุล  
           สองบทวา  ครุโก   โหติ   คือ  เปนของหนัก   เพราะทาบผาปะในท่ี  
ซึ่งชํารุดแลว ๆ. 
           สองบทวา   สุตฺตลูข   กาตุ    มีความวา   เพ่ือทําการเย็บตรึงดวยดาย 
เทาน้ัน. 
           บทวา   วิกณฺโณ  คือ   เมื่อชักดายเยีบ   มุมสังฆาฏิขางหนึ่งเปนของ 
ยาวไป. 
           สองบทวา  วิกณณฺ  อุทฺธริตุ   คือ  เพ่ือเจียนมุมที่ยาวเสีย. 
           บทวา  โอถิริยนฺติ  คือ ลุยออกจากมุมที่ตัด. 
           สองบทวา  อนุวาต  ปริภณฺฑ  ไดแก   อนุวาตและผาหุมขอบ. 
           สองบทวา  ปตฺตา   ลชฺชนฺติ  คือ  ดายทั้งหลายที่เย็บในหนาผาใหญ 
ยอมหลุดออก  คือ  ผาลุยออกจากผาผืนเกาน้ัน . 
           สองบทวา   อฏปทก   กาตุ   คือ    เพ่ือเย็บหนาผาดวยตะเข็บอยาง 
รอยในกระดานหมากรุก. 
           สองบทวา   อนฺวาธกป  อาโรเจตุ   คือ  เพ่ือเพ่ิมผาดาม.   แตผาดาม 
นี้    พึงเพิ่มในเม่ือผาไมพออ,   ถาผาพอ   ไมควรเพ่ิมผาดาม   พึงตัดเทาน้ัน.  
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                         วาดวยทําสัทธาไทยใหตกเปนตน  
           วินิจฉัยในคําวา  น  ภิกขฺเว  สทฺธาเทยฺย   นี้   พึงทราบดังนี้:- 
           เมื่อใหแกญาติที่เหลือท้ังหลาย     ซึ่งยังสัทธาไทยใหตกไปแท,    สวน 
มารดาบิดาแมต้ังอยูในความเปนพระราชา   ถาปรารถนา   พึงให. 
           บทวา   คิลาโน   ไดแก   ผูไมสามารถจะถือเอาไปได    เพราะเปน 
ผูอาพาธ. 
           บทวา  วสฺสิกสงฺเกต  ไดแก  ๔  เดือนในฤดูฝน. 
           บทวา  นทีปาร  ไดแก   ภัตเปนของอันภิกษุพึงฉันที่ฝงแมน้ํา. 
           บทวา  อคฺคฬคุตฺติวิหาโร    มีความวา    ก็กฎุีที่อยูมีลิ่มเปนเครื่อง 
คุมครองเทานั้น  เปนประมาณในความเปนผูอาพาธ  ความกําหนด  หมายความ 
วา   เปนเดือนมีในฤาดูฝน   ความไปสูฝงแมน้ํา    และความมีกฐินอันกรานแลว 
เหลาน้ันทั้งหมดทีเดียว.   จริงอยู    ภิกษุเก็บไวในกุฎีที่อยูที่คุมครองเทาน้ัน    จึง 
ควรไปในภายนอก   เก็บไวในกุฎีที่อยูที่ไมไดคุมครองไมควรไป.    แตกุฎทีี่อยู 
ของภิกษุผูอยูปา.   ยอมไมเปนกุฎีที่อยูคุมครองดวยดี   อันภิกษุผูอยูปาน้ัน   พึง 
เก็บไว ในหมอสําหรับเก็บของแลวซอมไวในที่อันมิดชิดดี    มีโพรงศิลา    และ 
โพรงไมเปนตนแลวจึงไป. 
 
                            วาดวยผาท่ีเกิดขั้นในจีวรกาล 
           ขอวา   ตุยฺเหว  ภิกขฺุ  ตาหิ  จีวรานิ   มีความวา    จีวรเหลาน้ันแม 
ที่เธอถือนําไปแลวในที่อ่ืน  ยอมเปนของเธอเทานั้น,   ใคร ๆ  อ่ืนไมเปนใหญ 
แหงจีวรเหลาน้ัน. 
           ก็แล   ครั้นตรัสอยางนั้นแลว   จึงตรัสคําวา  อิธ   ปน  เปนอาทิ   เพ่ือ 
แสดงวา   แมในอนาคต    ภิกษุทั้งหลายจักเปนผูไมมีความรังเกียจถือเอา.  
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           ขอวา  ตสฺเสว   ตานิ  จีวราน ิ ยาว  ก ินสฺส  อุพภาราย  มคีวาม   
วา   หากวา   ไดภิกษุครบคณะ   กฐินเปนอันกรานแลว    จีวรเหลาน้ัน    เปน 
ของเธอตลอด  ๕  เดือน;    ถาไมไดกรานกฐิน   ตลอดจีวรมาสเดือนเดียวเทาน้ัน. 
จีวรใด ๆ อันพวกทายกถวายวา   ขาพเจาถวายแกสงฆ  ก็ดี   ถวายวา   ขาพเจา 
ถวายเฉพาะสงฆ    ก็ดี    ถวายวา    ขาพเจาถวายแกสงฆผูจําพรรษาแลว      ก็ด ี
ถวายวา    ขาพเจาถวายผาจํานําพรรษา  ก็ด ี ถึงแมวา   จีวรมรดกย่ิงมิไดแจก 
ภิกษุทั้งหลายเขาไปสูวัดนั้น ๆ   จีวรทั้งปวงนั้น  ยอมเปนของภิกษุผูกรานกฐินนั้น 
เทาน้ัน      ภิกษุนั้น    ถือเอาผาจํานําพรรษาแมใด   จากทุนทรัพยไวยาวัจกร 
ต้ังไวประกอบดอกเบี้ย   เพ่ือประโยชนแกผาจํานําพรรษา     หรือจากกัลปนา 
สงฆอันเกิดในวัดนั้น   ผาจํานําพรรษาน้ันทั้งหมดเปนอันเธอถือเอาดวยดีแท.  
           จริงอยู ในคําวา  ตสฺเสว  ตานิ  จิวรานิ  ยาว  ก ินสฺส  อพฺุการาย 
นี้    มลีักษณะดังน้ี:- 
           ผาท่ีเกิดข้ึนแกสงฆดวยอาการใด ๆ  ก็ตาม         ยอมถึงแกภิกษุผูกราน 
กฐินแลวตลอด   แกภิกษุไมไดกรานกฐิน  ตลอดจีวรมาสเดือนหนึ่ง. 
สวนผาน้ีใดท่ีทายกบอกถวายวา  ขาพเจาถวายแกสงฆผูจําพรรษาในวัดนี้  หรือ 
วา    ขาพเจาถวายผาจํานําพรรษา      ผาน้ันยอมถึงแมแกภิกษุผูมิไดกรานกฐิน 
ตลอด ๕ เดือน.   ผาจํานําพรรษาที่เกิดข้ึน    นอกจากผาท่ีกลาวแลวน้ัน    ภิกษุ 
พึงถามดูวา   นี่เปนผาจํานําพรรษาสําหรับพรรษาที่ลวงไปแลวหรือ ?   หรือวา 
สําหรับพรรษาที่ยังไมมา   เหตุไรจึงตองถาม ?  เพราะผาน้ันเกิดข้ึนหลังสมัย  
 
                             วาดวยผาท่ีเกิดขึ้นในฤดูกาล 
           บทวา  อุตุกาล  ไดแก  กาลอ่ืนจากฤดูฝน. 
           วินิจฉัยในคําวา  ตานิ  จีวราน ิ อาทาย  สาวตฺถึ   คนฺตฺวา  นี้  พึง 
ทราบดังนี้:-  
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           จีวรเหลาน้ัน   ยอมเปนของสงฆในที่ ๆ  เธอไปถึงแลว ๆ เทาน้ัน  ผา  
สักวาอันภิกษุทั้งหลายเห็นแลวเทาน้ัน  เปนประมาณในการถือเอาจีวรนี้:  เพราะ 
เหตุนั้น    หากภิกษุบางพวกเดินสวนทางนา  ถามวา  ไปไหนคุณ    ไดฟงเนื้อ 
ความน้ันแลวกลาววา     เราทั้งหลายไมเปนสงฆหรือคุณ ?   แลวแบงกันถือเอา 
ในที่นั้นทีเดียว  เปนอันถอืเอาดวยดี.   แมถาวา   ภิกษุนั้นและออกจากทาง  เขา 
สูวัดหรืออาสนศาลาบางแหงก็ดี     เมือ่เท่ียวบิณฑบาต    เขาสูเฉพาะเรือนหลัง 
หน่ึงก็ดี   ก็แล   ภิกษุทั้งหลายในท่ีนั้น   เห็นเธอแลวถามเนื้อความน้ันแลวแบง 
กันถือเอา  เปนอันถือเอาดวยดีเหมือนกัน. 
           วินิจฉัยในขอวา  อธิฏาตุ  นี ้  พึงทราบดังนี้:-  
           อันภิกษุผูจะอธิษฐาน  พึงรูจักวัตร   ความพิสดารวา    ภิกษุนั้นพึงที่ 
ระฆังประกาศเวลาแลว    คอยหนอยหน่ึง   ถาภิกษุทั้งหลายมาตามสัญญาระฆัง 
หรือตามกําหนดเวลา  พึงแบงกับภิกษุเหลาน้ัน;   ถาไมมา   พึงอธิษฐานวา  จีวร 
เหลาน้ี  ถึงแกเรา   เมื่ออธิษฐานแลวอยางนั้น   จีวรทั้งปวงเปนของเธอเทาน้ัน. 
สวนลําดับไมคงอยู.    ถายกข้ึนที่ละผืน ๆ  ถือเอาอยางนี้วา    นีส้วนท่ี  ๑  ถงึ 
แกเรา   นี่สวนที่  ๒,  อันจีวรทีเธอถือเอาแลว   เปนอันถือเอาแลวดวยดี;   แต 
ลําดับคงต้ังอยู.    จีวรเปนอันภิกษุผูแมใหถึงถือเอาอยูอยางนั้น    อธิษฐานแลว 
เหมือนกัน  แตถาภิกษุดีระฆังหรือไมดีก็ตาม    ประกาศเวลาหรือไมประกาศก็ 
ตาม  ถือเอาดวยทําในใจวา  ที่นี่มีแตเราเทานั้น   จีวรเหลาน้ียอมเปนของเฉพาะ 
เรา  จีวรเหลาน้ัน  เปนอันถือเอาไมชอบ.   หากเธอถือเอาดวยทําในใจวา   ที่นี่  
ไมมีใคร ๆ อ่ืน  จีวรเหลาน้ียอมถึงแกเรา   เปนอันถือเอาดวยดี. 
           สองบทวา   ปาติเต  กุเส  มีความวา   เมื่อสลากในสวนอันหน่ึงสักวา 
ใหจับแลว   แมถามีภิกษุต้ังพันรูป   จีวรชื่อวาอันภิกษุทั้งปวงถือเอาแลว แท.  
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           ขอวา  นากามา  ภาโค  ทาตพฺโพ  มีความวา  ก็ถาวา  ภิกษุทั้งหลาย  
เปนผูประสงคจะใหตามชอบใจของตนไซร    จงใหเถิด.    แมในอนุภาคก็มีนัย 
อยางนี้เหมือนกัน. 
           บทวา  สจีวราน ิ มคีวามวา  ชนทั้งหลายพูดกันวา   เราทัง้หลายจัก 
ถวาย   แมซึง่กาลจีวรแกสงฆ   จากสวนอันจะพึงถวายแกพระเถระนี้เทียว   เมื่อ 
กาลจีวรนั้น  อันเราท้ังหลายจัดไวแผนกหนึ่ง  จะชาเกินไป   ดังนี้แลว  ไดทําภัต 
ทั้งหลายพรอมท้ังจีวรโดยทันทีทีเดียว. 
           หลายบทวา  เถเร  อาคมฺม  อุปฺปนฺนานิ  มีความวา    จีวรเหลาน้ี 
พลันเกิดข้ึนเพราะความเล่ือมใสในทานท้ังหลาย. 
           ขอวา  สงฺฆสฺส  เทมาติ  จีวราน ิ เทนฺติ  มีความวา   ชนทัง้หลาย 
ถวายลาชาจนตลอดจีวรกาลท้ังส้ินทีเดียว.    สวนใน ๒  เรื่องกอน    พระธรรม 
สังคาหกาจารยกลาววา   อทสุ   เพราะชนท้ังหลายมีการถวายอันกําหนดแลว  
           สองบทวา   สมฺพหุลา  เถรา    ไดแก    พระเถระผูเปนหัวหนาแหง 
พระวินัยธรท้ังหลาย.   กแ็ล   เรื่องนี้กับเรื่องพระเถระสองพ่ีนองกอนเกิดข้ึนเม่ือ 
พระผูมีพระภาคเจาปรินิพานแลว  สวนพระเถระเหลานี้เปนผูเคยเห็นพระตถาคต 
เพราะเหตุนั้น    ในเรื่องกอน ๆ พระธรรมสังคาหกาจารยทั้งหลายไดกลาวแลว 
ตามนัยที่พระตถาคตทรงบัญญัติไวนั้นแล. 
           สองบทวา  คมากาวาส  อคมาสิ    มีความวา    พระอุปนันทศากย-  
บุตรนั้น   กําหนดแลวเทียว    ซึ่งกาลเปนที่แบงจีวรวา    แมไฉนภิกษุทั้งหลาย 
เมื่อแบงจีวรกัน   พึงทําความสงเคราะหแกเราบาง  ?   ดังน้ี   จึงไดไป.  
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           บทวา  สาทิยิสฺสสิ   คือ  จักถือเอาหรือ ?  จริงอยู   ในเรื่องน้ีสวน  
ยอมไมถึงแกพระอุปนันทศากยบุตรนั้น   แมโดยแท    ถึงกระน้ันภิกษุเหลานั้น 
ไดกลาววา   ทานจักรับหรือ ?   ดังน้ี      ก็ดวยทําในใจวา    พระเถระนี้    เปน 
ชาวกรุง   เปนธรรมกถึก   มีปากกลา. 
           ก็วินิจฉัยในขอวา โย สาทิเยยฺย,   อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺส นี ้ พึงทราบ 
ดังน้ี.                                                               
           เปนลหุกาบัติก็จริงอยู   ถึงกระน้ัน    จีวรทีถ่ือเอาแลว   ก็ควรคืนใหใน 
ที่ซึ่งคนถือเอา;     แมหากวา    จีวรเหลาน้ันเปนของเสียหายไปก็ดี    เกาไปก็ดี 
ยอมเปนสินใชแกภิกษุนัน้แท.  ครั้นเม่ือภิกษุเหลานั้นกลาววา   ทานจงให  เมื่อ 
เธอไมให   พึงใหปรับตามราคาของในเมื่อทอดธุระ. 
           บทวา  เอกาธิปฺปาย   มีความวา   ทานท้ังหลาย    จงใหสวนเปนที่ 
ประสงคอันเดียว  คือ  สวนแหงบุคคลผูเดียวเทาน้ัน.   บัดนี ้ พระผูมีพระภาคเจา 
จะทรงวางแบบ   จึงตรัสคําวา    อิธ   ปน   เปนอาทิ    เพ่ือแสดงอาการสําหรับ 
ภิกษุจะพึงใหสวนเฉพาะบุคคลผูเดียวนั้น. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน    หลายบทวา  สเจ   อมุตฺร  อุปฑฒฺ  อมุตฺร 
อุปฑฺฒ    มีความวา  หากวา  ภิกษุนั้น     อยูในวัดตําบลละวันหน่ึงบาง  ๗ วัน 
บาง  บุคคลผูเดียว  ยอมไดสวนใด  ในวัดตําบลหน่ึง  ๆ  พึงใหวัดละกึ่งสวน ๆ. 
จากสวนน้ัน  ๆ. สวนเปนที่ประสงคอันเดียว    ชื่อเปนอันภิกษุทั้งหลายใหแลว 
ดวยประการฉะน้ี. 
           ขอวา  ยตฺถ  วา  ปน  พหุตร  มคีวามวา  ถาภิกษุอยูในวัดหน่ึงรับ 
แตอรุณเทาน้ัน  โดยวาระ  ๗  วันในวัดนอกนี้   ดวยประการอยางนี้เธอชื่อวาอยู 
มากกวาในวัดกอน;    เพราะฉะนั้น    พึงใหสวนจากวัดที่อยูมากกวาน้ันแกเธอ:  
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สวนเปนที่ประสงคอันเดียว  เปนอันภิกษุทั้งหลายใหแลว  ดวยประการอยางนี้  
บาง.   ก็การใหสวนเปนที่ประสงคอันเดียวน้ี  พระผูมีพระภาคเจาตรัสดวยหลาย 
วัดมีสีมาเดียวกัน   แตตางลาภ   ตางอุปจาระกัน.   สวนในวัดที่ตางสีมากัน  การ 
ถือเสนาสนะยอมระงับ.   เพราะเหตุนั้น     สิ้นแหงจีวรในวัดนั้น    ยอมไมถึง 
(แกเธอ).   แตสิ่งของท่ีเหลือท้ังหมด  มีอามิสและเภสัชเปนตน  ยอมถึงแก 
ภิกษุผูอยูภายในสีมา  ในวัดที่มีสีมาเดียวกัน  และวัดที่มีสีมาตาง ๆ  กันทั้งปวง. 
 
                                     วาดวยคิลานุปฏฐาก 
           สองบทวา   มฺจเก  นิปาเตสุ    มีความวา    ครั้นลางแลวอยางนั้น 
นุงผากาสาวะผืนอ่ืนใหแลว    จึงใหนอนบนเตียน;     ก็แลพอใหนอนแลว  พระ- 
อานนทผูมีอายุ      ไดซักผากาสาวะที่เปอนมูตรและกรีสแลวไดทําการชําระลาง 
ที่พ้ืน. 
           ขอวา  โย  ภิกขฺเว   ม  อุปฏเหยฺย    โส   คิลาน อุปฏเหยฺย  ม ี
ความวา   ภิกษุใด   พึงอุปฏฐากเราดวยทําตามโอวาทานุศาสนี,   ภิกษุนั้น   พึง 
อุปฏฐากภิกษุผูอาพาธเถิด. 
           ในขอน้ี   มีเนื้อความดังน้ีวา   ภิกษุผูทําตามโอวาทของเรา    พึงอุปฏ- 
ฐากภิกษุผูอาพาธ  และในขอน้ี  ไมควรถือเอาเนื้อความอยางนี้วา   การอุปฏฐาก 
พระผูมีพระภาคเจา   กับอุปฏฐากภิกษุผูอาพาธเปนเชนเดียวกัน. 
           ขอวา  สงฺเฆน  อุปฏาเปตพฺโพ   มีความวา  ภิกษุเหลาน้ีอุปช- 
ฌายเปนตน    ของภิกษุใด   ไมมีในวัดนั้น     ภิกษุใดเปนอาคันตุกะเที่ยวไปรูป 
เดียว, ภิกษุนั้น  เปนภาระของภิกษุสงฆ  เพราะเหตุนั้น  เธออันสงฆพึงอุปฏฐาก 
ถาไมอุปฏฐาก   เปนอาบัติแกสงฆทั้งส้ิน. 
           ก็แล  ในภิกษุทั้งหลายผูต้ังวาระพยาบาล   ภิกษุใด  ไมพยาบาลในวาระ 
ของตน   เปนอาบัติแกภิกษุนั้นเทาน้ัน.   แมพระสังฆเถระก็ไมพนจากวาระ.  
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           ถาสงฆทั้งส้ินไวภาระแกภิกษุรูปหน่ึง   หรือภิกษุผูบริบูรณดวยวัตรรูป  
หน่ึง   รับรองวา   ขาพเจาจักพยาบาลเอง   แลวปฏบิัติอยู   สงฆพนจากอาบัติ. 
           ในขอวา  อภิกฺกนตฺ  วา  อภิกฺกมติ   เปนอาทิ    พึงเห็นใจความ 
อยางนี้วา:- 
           ภิกษุผูอาพาธไมชี้แจงอาพาธอันกําเริบอยูตามจริงวา    เมื่อขาพเจา 
บริโภคยาชื่อน้ี   อาพาธกําเริบ    เมื่อขาพเจาบริโภคยาชื่อน้ี    อาพาธคอยทุเลา 
เมื่อขาพเจาบริโภคยาชื่อน้ี   อาพาธทรงอยู. 
           บทวา   นาล   มีความวาผูไมเหมาะ คือไมสมควรเพ่ือพยาบาล. 
           สองบทวา   เภสชฺช   สวิธาตุ    มีความวา    เปนผูไมสามารถเพ่ือ 
ประกอบยา. 
           บทวา  อามิสนฺตโร     มีวิเคราะหวา     อามิสเปนเหตุของภิกษุนั้น 
เพราะฉะนั้น  ภิกษุนั้นชื่อผูมีอามิสเปนเหตุ.  เหตุทานเรียกวา  อนฺตร  ความวา 
ภิกษุผูมีอามิสเปนเหตุ   ปรารถนายาคู   ภัต   บาตร   และจีวร  จึงพยาบาล. 
           บทวา   กาลกเต   คือ   เพราะทํากาลกิริยา. 
           วินิจฉัยในขอวา  คิลานุปฏาถาน  ทาตุ  นี ้ พึงทราบดังนี้:- 
           บาตรและจีวร      ของภิกษุผูทํากาลกิริยานั้น       อันสงฆใหแกภิกษุผู 
พยาบาล  ดวยกรรมวาจาท่ีตรัสเปนลําดับไปก็ดี   อปโลกนใหกด็ี   ยอมเปนอัน 
ใหเหมือนกัน,  ควรท้ังสองอยาง. 
           ในขอวา   ย  ตตฺถ  ลหุภณฺฑ    ย  ตตฺถ   ครภุณฺฑ   ขาพเจาจัก 
พรรณนาความกระทําตางกันแหงลหุภัณฑและครุภัณฑขางหนา.  
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                        วินิจฉัยในลาภของภิกษุผูพยาบาลไข    
 
           สวนในลาภของภิกษุผูพยาบาลไข   มีวินิจฉัยต้ังแตตน    ดังตอไปนี้:- 
           หากภิกษุสงฆทั้งสิ้นพยาบาล      ภิกษุไขทํากาลกิริยา,      เปนเจาของ 
ทั้งหมด. 
           หากวา   บางพวกทําเวร.  บางพวกไมทําเวรเลย,  ภิกษุไขทํากาลกิริยา, 
ในกาลกิริยาอยางนั้นของภิกษุนั้น   อาจารยบางพวกกลาววาภิกษุแมทั้งปวง  พึง 
ทําในวาระที่ถึงคน,   เพราะฉะนั้นภิกษุแมทั้งปวงเปนเจาของ 
           บางพวกกลาววา   ภิกษุไขนั้น   อันภิกษุเหลาใดพยาบาล    ภิกษุเหลา 
นั้นเทาน้ัน  ยอมได,  ภิกษุนอกจากน้ัน  ไมได. 
           ถาวา    เมื่อสามเณรแมทํากาลกิริยา    จีวรของเธอมีอยู.     พึงใหแกผู 
พยาบาลไข,   ถาจีวรไมมี,   สิ่งใดมี   พึงใหสิ่งน้ัน.   เมื่อบริขารอ่ืนมีอยู   พึงทาํ 
ใหเปนสวนแหงจีวรให. 
           ทั้งภิกษุและสามเณร   ถาวาพยาบาลเทากัน,   พึงใหสวนเทากัน 
           หากวา   สามเณรเทาน้ันพยาบาล,  กิจสักวาชวยจัดแจงเทาน้ันเปนของ 
ภิกษุ  พึงใหสวนใหญแกสามเณร. 
           ถาวา   สามเณรตมยาคูดวยนํ้าที่ภิกษุนํามา    ทํากิจสักวาใหรับประเคน 
เทาน้ัน,  ภิกษุพยาบาล,  พึงใหสวนใหญแกภิกษุ. 
           ภิกษุหลายรูป เปนผูพรอมเพรียงชวยกันพยาบาลท้ังหมด,  พึงใหสวน 
เทากัน แกเธอทั่วกัน. 
           ก็ในภิกษุเหลาน้ี    รูปใดพยาบาลโดยพิเศษ,   พึงใหสวนพิเศษแกภิกษุ 
นั้น. 
           อน่ึง   ผูใดหุงตมยาคูและภัตให   หรือจัดแจงอาบนํ้า   โดยเน่ืองดวยผู 
พยาบาลไข   วันหน่ึง,  แมผูนั้น    ก็จัดวา  ผูพยาบาลไขเหมือนกัน.  
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           ภิกษุใดไมเขาใกล   สงแตยาและขาวสารเปนตนบาง,    ภิกษุนี้ไมจัดวา  
ผูพยาบาลไข. 
           ฝายภิกษุใด  แสวงหาใหอนุปสัมบันถือมา,  ภิกษุนี้จัดเปนผูพยาบาลไข 
แท,   พึงใหสวนแมแกภิกษุนั้น. 
           รูปหนึ่งพยาบาลดวยเพงวัตรเปนใหญ,   รูปหนึ่งพยาบาลดวยหวังลาภ  
ในเวลาท่ีภิกษุไขมรณภาพ   เธอทั้งสองจํานง,    พึงใหแกเธอท้ังสองรูป  
           รูปหนึ่งพยาบาลแลว  ไปในทีไ่หน ๆ  เสีย  ดวยธุระของภิกษุไข   หรือ 
ดวยธุระของตน  คิดวา   เราจักมาพยาบาลอีก   แมภิกษุนี้ก็ควรให. 
           รูปหนึ่งพยาบาลอยูนานแลว   ทอดธุระไปเสียวา  บัดนี้  เราไมสามารถ 
แมถาวา  ภิกษุไขมรณภาพในวันนั้นเอง   ไมพึงใหสวนแหงผูพยาบาล.  
           ข้ึนชือ่วา  ผูพยาบาลไข   เปนคฤหัสถ   หรือเปนบรรพชติ   หรือโดย 
ที่สุด  แมเปนมาตุคามก็ตามที    ทุกคนยอมไดสวน.   หากวาของภิกษุนั้น    ม ี
แตสักวาบาตรและจีวรเทาน้ัน,   ของอ่ืนไมมี.   บาตรและจีวรทั้งหมด  พึงใหแก 
ผูพยาบาลไขเทาน้ัน,   แมหากวา   จะตีราคาต้ังพัน. 
           แคผูพยาบาลเหลาน้ัน       ยอมไมไดบริขารแมมากอยางอ่ืน      บริขาร 
อยางอ่ืน   ยอมเปนของสงฆเทานั้น.   สิ่งจองที่เหลือมากและมีราคามาก    ไตร 
จีวรมีราคานอย,     บริขารคือไตรจีวรพึงถือเอาจากส่ิงของที่เหลือน้ันให.    ก็ 
บาตรไตรจีวรนั้นทั้งหมดอันผูพยาบาลไข  ยอมไดจากของสงฆเทียว 
           ก็ถาวา  ภิกษุไขนั้น  ยังเปนอยูทีเดียว   ไดปลงบริขารของตนทั้งหมด 
ใหแกใคร ๆ เสีย,  หรือวาใคร ๆ ไดถือวิสาสะเอาเสีย,    ของนั้นเธอใหแลวแก 
ผูใด,   และอันผูใดถือเอาแลว,   ยอมเปนของผูนั้น เทาน้ัน,   ผูพยาบาลไขยอมได 
ดวยความชอบใจของผูนั้นเทาน้ัน.  
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           ฝายบริขารท้ังหลายที่ภิกษุไขไมไดใหแกบุคคลเหลาอ่ืน    เก็บไวในท่ี   
ไกล  ยอมเปนของสงฆในท่ีนั้น ๆ เทาน้ัน. 
           ถาเปนของ   ๒   เจาของมิไดแบงกัน,   เมื่อฝายหน่ึงทํากาลกิริยา   อีก 
ฝายหน่ึงยอมเปนเจาของ,   ในของแมมากเจาของ   ก็นัยนี้แล. 
           เมื่อเจาของมรณภาพ   ทั้งหมด   ยอมเปนของสงฆ. 
           ถึงหากวา   ภิกษุผูเปนเจาของเหลาน้ัน ไมแบงกัน ใหแกนิสิตท้ังหลาย 
มีสัทธิวิหาริกเปนตน,   ไมเปนอันใหเลย,    ตอสละใหแลวจึงเปนอันใหดวยดี,  
เมื่อภิกษุผูเปนเจาของเหลานั้น     แมมรณภาพแลวยอมเปนของนิสิตท้ังหลาย   ม ี
สัทธิวิหาริกเปนตน  เทาน้ัน,  ไมเปนของสงฆ. 
 
                                       วาดวยจีวรที่ไมควร 
           วินิจฉัยในจีวรคากรองเปนอาทิ.  พึงทราบดังนี้:- 
           บทวา  อกฺถนาล  ไดแก  จีวรทีท่ําดวยกานรัก. 
           ผาท่ีทําดวยปอ   เรยีกวาผาเปลือกไม.   ผาท่ีเหลือ   ไดกลาวไวแลวใน 
อรรถกถาแหงปฐมปาราชิก.๑ 

           ในผาเหลาน้ัน    เฉพาะผาเปลือกไม   ปรับทุกกฏ   ในผาท่ีเหลือปรับ 
ถุลลัจจัย. 
           สวนผาเปลือกรัก      ผากาบกลวยและผาเปลือกละหุง      มีคติอยางผา 
เปลือกไมเหมือนกัน. 
           จีวรมีสีเขียวลวนเปนตน   พึงสํารอกสีเสีย    ยอมใหมแลวจึงใช    ถา 
เปนของท่ีไมอาจสํารอกสีได,      พึงใหกระทําเปนผาปูลาดหรือพึงแทรกไวใน 
ทามกลางจีวรสองขัน. 
 
  ๑.  สมนฺต.  ปฐม.  ๒๗๙.   



พระวนิัยปฎก มหาวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 356 

           ความเปนตาง ๆ กนัแหงสีของจีวรเหลาน้ัน    มีนัยดังกลาวแลวใน  
รองเทาน่ันแล. 
           ผาท้ังหลายที่มีชายไมไดตัดและมีชายยาว   พึงตัดชายเสียแลว    จึงใช. 
           ภิกษุไดเสื้อแลวเลาะออกยอมใช   ยอมควร.    แมในผาโพกก็นัยนี้แล. 
           สวนหมวกเปนของท่ีทําดวยเปลือกไม   จะทําหมวกน้ัน    ใหเปนของ 
สําหรับเช็ดเทาก็ควร. 
 
                               วาดวยผูควรรับจีวรเปนตน 
           สองบทวา  ปฏิรูเป   คาหเก  มคีวามวา   ถาภิกษุบางรูปรับเอาดวย 
กลาววา   เรารับแทนภิกษุนั้น    พึงให.   ดวยประการอยางนี้แล    บรรดาบุคคล 
๒๓ คน  เหลาน้ัน  ไมได  ๑๖  คน ได  ๗  คน  ฉะน้ีแล. 
           สองบทวา  สงฺโฆ   ภิชฺชติ   มคีวามวา   ภิกษุทั้งหลายแตกกันเปน 
๒  ฝาย  เหมือนภิกษุชาวเมืองโกสัมพี. 
           สองบทวา  เอกสฺมึ   ปกฺเข   มคีวามวา  ชนทั้งหลายถวายนํ้าทักขิโณทก 
และวัตถุมีของหอมเปนตนในฝายหน่ึง.    ถวายจีวรในฝายหน่ึง. 
           บทวา  สงฺฆสฺเสเวต  มีความวา  จีวรนั้น    ยอมเปนของสงฆทั้งส้ิน 
คือ  ของทั้งสองฝาย,   ทั้งสองฝายพึงตีระฆังแลวแบงดวยกัน. 
           บทวา  ปกฺขสฺเสเวต   มีความวา  เมื่อชนทั้งหลายถวายอยางนั้น น้ํา- 
อันเขาถวายแลวแกฝายใด,   น้ําน่ันแลยอมเปนของฝายน้ัน      จีวรอันถวายแลว 
แกฝายใด   จีวรยอมเปนของฝายนั้นเทาน้ัน. 
           ในมหาอรรถกถาแกวา  ก็ในทีใ่ด  น้ําทักขิโณทกเปนประมาณ   ในที ่
นั้น     ฝายหน่ึงยอมไดจีวร    เพราะคนไดน้ําทักขิโณทก      ฝายหนึ่งก็ยอมได  
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เพราะคาท่ีจีวรนั้นแลตนไดแลว,     เพราะฉะนั้น     สองฝายพึงเปนผูพรอมกัน  
แจกกันตามลําดับผูแก. 
           ไดยินวา  นี่เปนลักษณะในสมุทรอ่ืน๑  (คือชมพูทวีป) 
           สวนในขอวา  ตสฺมึเยว   ปกฺเข  นี ้  มีความวา   ฝายนอกน้ีไมเปน 
ใหญเลยทีเดียว. 
           เรื่องสงจีวรไปชัดเจนแลวแล. 
 
                        มาติกา  ๘  แหงความเกิดขั้นแหงจีวร 
           บัดนี้    พระผูมีพระภาคเจาตรัสคําเปนตนวา     อฏ ิมา     ภิกฺขเว 
มาติกา   เพ่ือแสดงเขตเปนที่ไดจีวรที่ตรัสแลว   จําเติมแตตน. 
           คําวา  สีมาย  เทติ  เปนอาทิ   ตรัสโดยนัยปคุคลาธิษฐาน. 
           ก็บรรดามาติกาเหลาน้ี     การถวายแกสีมา   เปนมาติกาท่ี  ๑.  การถวาย 
ตามกติกา   เปนมาติกาท่ี  ๒,   การถวายในท่ีซึ่งตกแตงภิกษา    เปนมาติกาท่ี  ๓, 
การถวายแกสงฆ   เปนมาติกาท่ี  ๔, การถวายแกสงฆ  ๒  ฝาย   เปนมาติกาที่ ๕, 
การถวายแกสงฆผูจําพรรษา   เปนมาติกาท่ี  ๖,  การถวายจําเพาะ    เปนมาติกาท่ี 
๗, การถวายแกบุคคลเปนมาติกาท่ี ๘. 
           วินิจฉัยในมาทิกาเหลาน้ัน  พึงทราบดังนี้:- 
           เมื่อทายกถวายพาดพิงถึงสีมาอยางนี้วา    ขาพเจาถวายแกสีมา  ชื่อถวาย 
แกสีมา.   ในมาติกาท้ังปวงก็นัยนี้แล. 
 
                                           ถวายแกสีมา 
           ก็ในมาติกาท่ี ๑ นี้วา   ถวายแกสีมา   ในมาติกานิทเทสตนที่วา   ทายก 
ถวายแกสีมา,     ภิกษุมีจํานวนเทาใดอยูภายในสีมา     ภิกษุเหลาน้ันพึงแจกกัน 
ดังน้ี   พึงทราบสีมา ๑๕ ชนิดกอน คือ:- 
 



  ๑.  ปรสมุทฺเทติ  ชมฺพูทีเปติ  สารตฺถ    จ  วิมติ  จ.  
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           ขัณฑสีมา   อุปจารสีมา   สมานสังวาสสีมา   อวิปปวาสสีมา  ลาภสีมา  
คามสีมา นิคมสีมา นครสีมา  อัพภันตรสีมา  อุทกกุเขปสีมา  ชนปทสีมา รัฐสีมา 
รัชสีมา  ทีปสีมา  จักกวาฬสีมา. 
           บรรดาสีมาเหลาน้ัน  ขัณฑสีมา ไดกลาวแลวในสีมากถา.  อุปจารสีมา 
เปนแดนท่ีกําหนดดวยเครื่องลอมแหงวัดที่ลอม    ดวยท่ีควรแกการลอมแหงวัด 
ที่ไมไดลอม. 
           อีกอยางหนึ่ง  จากสถานท่ีภิกษุประชุมกันเปนนิตย    หรือจากโรงฉัน 
อันต้ังอยูริมเขตวัด  หรือจากอาวาสท่ีอยูประจํา   ภายใน ๒ ชัว่เลฑฑุบาต  ของ 
บุรุษผูมีแรงปานกลางเขามา     พึงทราบวาเปนอุปจารสีมา.     ก็อุปจารสีมานั้น 
เมื่ออาวาสขยายกวางออกไป    ยอมขยายออก      เมื่ออาวาสรนแคบเขา     ยอม 
แคบเขา. 
           แตในมหาปจจรีแกวา   อุปจารสีมานั้น   เมือ่ภิกษุเพ่ิมข้ึน    ยอมกวาง 
ออก   เนื่องดวยลาภ,   ถาภิกษุทั้งหลายน่ังเต็ม  ๑๐๐ โยชนติดเน่ืองเปนหมูเดียว 
กับพวกภิกษุผูประชุมในวัด.    แมที่ต้ัง    ๑๐๐   โยชน    ยอมเปนอุปจารสีมาดวย, 
ลาภยอมถึงแกภิกษุทั่วกัน.     แมสมานสังวาลสีมาและอวิปปวาสสีมาท้ัง  ๒  มีนัย 
ดังกลาวแลวน่ัน  และ. 
           ชนชือ่วา  ลาภสีมา  พระสัมมาสัมพุทธเจาหาไดทรงอนุญาตไม,  พระ 
ธรรมสังคาหกเถระทั้งหลายก็ไมไดต้ังไว,    ก็แตวาพระราชาและมหาอมาตยของ 
พระราชาใหสรางวัดแลว    กําหนดพ้ืนที่โดยรอบคาวุตหน่ึงบาง    กึ่งโยชนบาง 
โยชนหน่ึงบาง   ปกเสาจารึกชื่อวา    นี้เปนลาภสีมาสําหรับวัดของเรา    แลวปก 
แดนไววา   สิ่งใดเกิดข้ึนภายในเขตน้ี,   สิ่งน้ันทั้งหมด    เราถวายแกวัดของเรา 
นี้ชื่อวา   ลาภสีมา.   ถึงคามสีมา   นิคมสีมา    นครสีมา    อัพภันตรสีมา    และ 
อุทกุกเขปสีมา   ก็ไดกลาวแลวเหมือนกัน.  
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           ชนปทสีมา  นั้น    ชนบทเปนอันมาก    มีภายในแควนกาสีและโกศล  
เปนตน,   ในชนบทเหลาน้ัน  แดนกําหนดแหงชนบทอันหน่ึง ๆ ชื่อชนปทสีมา. 
           แดนกําหนดแหงแควนกาสีและโกศลเปนตน    ชื่อรชัสีมา.๑ 

           สถานเปนที่เปนไปแหงอาณาของพระเจาแผนดินองคหนึ่ง ๆ   อยางนี้ 
คือ  พหิโภค  โจลโภค  เกรฏโภค  ชื่อรัช สีมา. 
           เกาะใหญ   และเกาะเล็ก   ซึ่งกาํหนดดวยสมุทรเปนที่สุด   ชื่อทีปสมีา  
           แดนท่ีกําหนดดวยภูเขาจักรวาลเทาน้ัน     ชื่อจักกวาฬสีมา. 
           ในสมีาเหลาน้ัน     ที่กลาวแลวดวยประการอยางนี้      เม่ือทายกเห็นสงฆ 
ประชุมกันในขัณฑสีมา    ดวยกรรมบางอยาง   จึงกลาววา    ขาพเจาถวายแกสงฆ 
ในสีมาน้ีเทานั้น    ดังน้ี.   ภิกษุมีจํานวนเทาใดอยูภายในขัณฑสีมา   ภิกษุเหลา 
นั้น    พึงแบงกัน.   เพราะวาจีวรนั้นยอมถึงแกภิกษุเหลาน้ันเทาน้ัน,    ไมถึงแก 
ภิกษุเหลาอ่ืน   แมผูต้ังอยูที่สีมันตริก   หรือท่ีอุปจารสีมา.   แคยอมถึงแกภิกษุผู 
ต้ังอยูบนตนไมหรือบนภูเขา   ซึ่งข้ึนอยูในขัณฑสีมา    หรือผูอยูทามกลางแผนี้ 
ดินภายใตขัณฑสีมา  เปนแท. 
           อน่ึง   จีวรที่ทายกถวายวา  ถวายแกสงฆในอุปจารสีมานี้   ยอมถึงแมแก 
ภิกษุทั้งหลายผูต้ังอยูในขัณฑสีมาและสีมันตริก. 
           สวนจีวรที่ทายกถวายวา   ถวายแกสมานสังวาสสีมา  ยอมไมถึงแกภิกษุ 
ทั้งหลายผูต้ังอยูในขัณฑสีมาและสีมันตริก. 
           จีวรที่ทายกถวายในอวิปปวาสสมีา   และลาภสีมา    ยอมถึงแกภิกษุทั่ง 
หลายผูอยูรวมในสีมาเหลาน้ัน. 
 
  ๑. สทฺธมฺมปฺปชโชติกา  ปฐม  ๑๖  วา  รฏนฺติ  ชนปเทกเทส ฯ  ชนปโทติ  กาสีโกสลาทิชนปโท ? 

  ถือเอาความวา  รัฐ  เลก็กวาชนบท  ชนบทคือประเทศ.  แตตามท่ีแกในที่นี้  กลับตรงกนั
ขาม จึง 
  ขอฝากนักศึกษาไวดวย.  
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           สวนจีวรที่ทายกถวายในคามสีมาเปนตน    ยอมถึงแมแกภิกษุผูต้ังอยูใน  
พัทธสีมา  ภายในแหงสีมาเหลาน้ัน. 
           จีวรที่ถวายในอัพภันตรสีมา   และอุทกุกเขปสีมา   ยอมถึงแกภิกษุผูอยู 
ภายในสีมาเหลาน้ันเทานั้น. 
           ในชนปทสีมา รัฐสีมา รัชสีมา  ทีปสีมา  และจักกวาฬสีมา  มีวินิจฉัย 
เชนดังกลาวแลวในคามสีมาเปนตนน่ันแล. 
           ก็ถาวาทายกอยูในชมพูทวีป     กลาววา   ขาพเจาถวายสงฆในตามพ- 
ปณณิทวีป ภิกษุแมรูปหน่ึง  ไปจากตามพปณณิทวีป  ยอมไดเพ่ือรับแทนภิกษุ 
ทั้งปวง.  แมหากวา  ภิกษุผูชอบพอกันรูปหน่ึงในชมพูทวีปนั้นเอง  จะรับสวน 
แทนภิกษุทั้งหลายที่ชอบพอกันไซร,     ไมพึงหามเธอ.    ในการถวายของทายก 
ผูถวายของพาดพิงถึงสีมา  พึงทราบวินิจฉัยอยางนี้กอน. 
           ฝายทายกใด   ไมเขาใจที่จะพูดวา   ในสีมาโนน   รูแตเพียงคําวา   สีมา 
อยางเดียวเทาน้ัน   มาวัดกลาววา   ถวายแกสีมา   หรือวา   ถวายสงฆผูต้ังอยูใน 
สีมา  ดังนี้. 
           พึงถามทายกน้ันวา   ข้ึนชื่อวาสีมา   มีหลายอยาง,   ทานพูดหมายเอา 
สีมาอยางไหน ? 
           ถาเขากลาววา  ขาพเจาไมรูจักวา  สีมาชนิดโนน  ๆ สงฆผูต้ังอยูในสีมา 
จงแบงกันถือเอาเถิด   ดงัน้ี. 
           สงฆในสีมาไหน  จะพึงแบงกัน ? 
           ไดยินวา   พระมหาสิวัตเถระกลาววา    สงฆในอวิปปวาสสีมาพึงแบง 
กัน.  
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           ลําดับนั้น     ภิกษุทั้งหลายกลาวกะทานวา      ธรรมดาอวิปปวาสสีมา  
ประมาณต้ัง   ๓ โยชน   เม่ือเปนเชนนี้    ภิกษุผูดังอยูใน  ๓ โยชนจักรับลาภได. 
ผูต้ังอยูใน ๓ โยชน   จักพึงบําเพ็ญอาคันตุกวัตรเขาสูอาราม,   ผูเตรียมจะไปจัก 
เดินทาง ๓ โยชน  จึงจักบอกมอบเสนาสนะ,   สําหรับผูปฏิบัตินิสัย ๆ จักระงับ 
ตอเมื่อลวง ๓ โยชนไป,    ผูอยูปริวาส    จักพึงกาวลวง ๓ โยชนแลว  รับอรุณ. 
ภิกษุณีต้ังอยูในระยะ ๓ โยชน    จักพึงบอกเลาการท่ีจะเขาสูอาราม     กิจน้ีทั้ง 
หมดสมควรทําดวยอํานาจแดนกําหนดแหงอุปจารสีมาเทาน้ัน,     เพราะเหตุนั้น 
สงฆต้ังอยูในอุปจารสีมาเทาน้ันพึงแบงกัน. 
 
                                    ถวายตามกติกา 
           บทวา   กติกาย   ไดแก   กติกา   มลีาภเสมอกัน.   ดวยเหตุนั้นแล 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   อาวาสมากหลายมีลาภเสมอกัน  
           ในหลายอาวาสมีลาภเสมอกันน้ัน    พึงดังกติกาอยางนี้:- 
           ภิกษุทั้งหลายประชุมกันในวิหารหนึ่ง      ระบุชื่อวัดที่ตนมีประสงคจะ 
สงเคราะห   ปรารถนาจะทําใหเปนแดนมีลาภเสมอกัน    กลาวเหตุอยางใดอยาง 
หน่ึงวา   วัดโนน    เปนวัดเกา   หรือวา   วัดโนน    เปนที่พระพุทธเจาเคยอยู 
หรือวา  วัคโนน    มลีาภนอย   แลวประกาศ  ๓  ครั้งวา   การท่ีทําวัดนั้นกับวัด 
แมนี้   ใหเปนแดนมีลาภอันเดียวกัน  พอใจสงฆ  ดังนี้. 
           ดวยเหตุเพียงเทานี้    ภิกษุแมนั่งแลวในวัดนั้น    เธอยอมเปนเหมือน 
นั่งแลวในวัดนี้,   อันสงฆแมในวัดนั้น    พึงทําอยางนั้นเหมือนกัน.   ดวยเหตุ 
เพียงเทาน้ี     ภิกษุแมนั่งแลวในวัดนี้,     เธอยอมเปนเหมือนผูนั่งแลวในวัดนั้น. 
เมื่อแบงลาภกันอยูในวัดหน่ึง,   อันภิกษุผูต้ังอยูในอีกวัดหน่ึง  สมควรไดรบัสวน 
แบงดวย.     วัดแมมาก     ก็พึงกระทําใหเปนที่มีลาภอันเดียวกันกับวัดอันหน่ึง 
โดยอุบาอยางนั้น.  
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                                     ถวายในท่ีซึ่งตกแตงภิกษา  
           บทวา  ภิกขาปฺตฺติยา  ไดแก  ในสถานเปนที่ตกแตงทานบริจาค 
ของตน.  ดวยเหตุนั้นแล   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา    ทานบริจาคท่ีประจํา 
อันตนทําแกสงฆในวัดใด. 
           พึงทราบเน้ือความแหงคําน้ัน  ดังนี้:- 
           ภัตทานของสงฆ  ซึ่งเปนของทายกผูถวายจีวรนี้    เปนไปในวัดใดก็ดี, 
ทายกทําภิกษุทั้งหลายในวัดใด  ใหเปนภาระของตน   นิมนตใหฉันในเรือนทุก 
เมื่อก็ดี,   ในวัดใดเขาสรางที่อยูไวก็ดี,     ในวัดใดเขาถวายสลากภัตเปนตนเปน 
นิตยก็ดี,  แตวัดแมทั้งสิ้นอันทายกใดสราง,  ในวัดนั้น   ของทายกน้ัน  ไมมคํีา 
ที่จะพึงกลาวเลย.   ภัตบรจิาคเหลาน้ี    จัดเปนภัตบริจาคประจํา,  เพราะเหตุนั้น 
ถาเขากลาววาภัตบริจาคประจําของขาพเจากระทําอยูในวัดใด,   ขาพเจาถวายใน 
วัดนั้น  หรือวา  ทานจงใหในวัดนั้น  แมหากวา  มีภัตบริจาคประจําในท่ีหลาย 
แหง,   จีวรนั้นเปนอันเขาถวายท่ัวทุกแหงทีเดียว.                           
           ก็ถาวา    ในวัดหน่ึงมีภิกษุมากกวา,   ภิกษุเหลาน้ัน   พึงบอกวา ในวัด 
ที่มีภัตบริจาคเปนประจําของพวกทาน  วัดหน่ึงมีภิกษุมาก  วัดหน่ึงมีภิกษุนอย. 
ถาหากเขากลาววา   ทานท้ังหลายจงถือเอาตามจํานวนภิกษุเถิด   สมควรแบงถือ 
เอาตามน้ัน. 
           ก็ในคําวา   ทานท้ังหลายจงถือเอาตามจํานวนภิกษุเถิด   นี้  ผาและเภสัช 
เปนตน แมนอย   ยอมแบงกันไดโดยงาย,  แตถาวาเตียงหรือต่ังมีตัวเดียวเทาน้ัน, 
พึงถามเขาแลว     พึงใหสําหรับวัดหรือเสนาสนะแมในวัดหน่ึงที่เขาสั่ง     ถาเขา 
กลาววา  ภิกษุโนนจงถือเอา   ดังน้ีควรอยู.  
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           หากวาเขากลาววา    ทานจงใหสําหรับวัดที่มีภัตบริจาคเปนประจําของ  
ขาพเจา   ดังน้ีแลว   ไมทนัไดสั่งการไปเสีย,   แมสงฆจะสงการก็ควร. 
           ก็แล   สงฆพึงสั่งการอยางนี้:- 
           พึงสั่งวา  ทานจงใหในสถานเปนที่อยูของพระสังฆเถระ.   ถาในท่ีนัน้. 
มีเสนาสนะบริบูรณ     ในท่ีใดเสนาสนะไมเพียงพอ,    พึงใหในที่นั้น.    ถาวา 
ภิกษุรูปหน่ึงกลาววา   ในท่ีอยูของขาพเจา   ไมมีของใชสําหรับเสนาสนะพึงให 
ในที่นั้น. 
 
                                     ถวายแกสงฆ  
           ขอวา   สงฺฆสฺส  เทติ  มีความวา  ทายกเขาไปยังวัดกลาววา  ขาพเจา 
ถวายจีวรเหลาน้ันแกสงฆ. 
           ขอวา สมฺมขุีภูเตน  มีความวา  สงฆผูทั้งอยูในอุปจารสีมา พึงตีระฆัง 
ใหประกาศเวลาแลวแจกกัน.  ภิกษุผูจะรับสวนแทนภิกษุผูต้ังอยูในสีมาแตมาไม 
ทัน   ไมควรหาม.   วัดใหญ,   เมื่อถวายผาต้ังแตเถรอาสนลงมา,  พระมหาเถระ 
ผูเฉ่ือยชายอมมาภายหลัง,    อยาพึงกลาวกะทานวา   ทานผูเจริญ   ขาพเจาถวาย 
ถึงภิกษุมีพรรษา  ๒๐   ลาํดับของทาน   เลยไปเสียแลว,   พึงเวนลําดับไวถวาย 
แกพระมหาเถระเหลาน้ัน    เสร็จแลวจึงถวายตามลําดับภายหลัง.   ภิกษุทั้งหลาย 
ไดฟงขาววา  ไดยินวา   ทีวั่ดโนน     จีวรเกิดข้ึนมาก   จึงพากันมาจากวัดซึ่งต้ัง 
อยูในระยะโยชนหน่ึงบาง,     พึงใหจําเดิมแตที่ซึ่งเธอท้ังหลายมาทันแลว  ๆ เขา 
ลําดับ.     เฉพาะที่เธอมาไมทันเขาอุปจารสีมาแลว     เมื่ออันเตวาสิกเปนตนจะ 
รับแทน   ก็ควรใหแท.   อันเตวาสิกเปนตน    กลาววา   ทานจงใหแกภิกษุผูต้ัง 
อยูภายนอกอุปจารสีมาดังน้ี  ไมพึงให. 
           ก็ถาวา  ภิกษุทั้งหลายผูอยูที่ประตูวัดของตน  หรืออยูภายในวัด  ของทนที 
เดียว   เปนผูเนื่องเปนอันเดียวกับภิกษุทั้งหลายผูเขาอุปจารสีมาไซร,  สีมาชื่อวา  
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ขยายออกดวยอํานาจบริษัท,     เพราะฉะนั้น      ควรให.    แมเม่ือใหจีวรแก  
สังฆนวกะแลว,   ก็ควรถวายแกพระเถระทั้งหลายผูมาภายหลังเหมือนกัน. 
           อน่ึง  เมื่อสวนท่ีสองไดยกข้ึนสูเถรอาสนแลว   สวนท่ีหน่ึง  ยอมไมถึง 
แกภิกษุทั้งหลายทีมาแลว,   พึงใหตามลําดับพรรษา   ต้ังแตสวนที่สองไป.   ถา 
ในวัดหน่ึง  มีภิกษุ  ๑๐   รูป   ทายกถวายผา  ๑๐   ผืนวา  ขาพเจาถวายแกสงฆ;  ผา 
เหลาน้ัน    พึงแจกกันรูปละผืน.    ถาภิกษุเหลาน้ัน    ถือเอาไปท้ังหมดทีเดียว 
ดวยคิดวา   ผาเหลาน้ัน   ถึงแกพวกเรา   ดังน้ีไซร,   เปนอันใหถึง  (แกตน)  ไม 
ดี;    ทั้งเปนอันถือเอาไมดี;   ผาเหลานั้น   ยอมเปนของสงฆในท่ีซึ่งเธอไปถึง 
เขาแลวน่ันแล. 
           อน่ึง   จะชักออกผืนหน่ึง   ถวายแกสังฆเถระวา  ผืนนี้ถึงแกทาน   ดัง 
นี้แลว   ถือเอาผาท่ีเหลือออดวยคิดวา   ผาเหลาน้ี   ถึงแกพวกเรา   ดังน้ี    ควรอยู. 
ทายกนําผามาผืนเดียว    ถวายวา    ขาพเจาถวายแกสงฆ    ภิกษุทั้งหลายไมแบง 
กัน   ถือเอาดวยคิดวา   ผาน้ีถึงแกพวกเรา;   ผาน้ันเปนอันเธอท้ังหลายใหถึงแก 
ตน  ไมชอบ  ทั้งเปนอันถือเอาไมชอบ.  ควรเอามีดหรือขม้ินเปนตน    ทําให 
เปนรอย   ใหสวนหนึ่งแกพระสังฆเถระวา   ตอนน้ีถึงแกทาน   แลวถือเอาสวน 
ที่เหลือวา  ตอนน้ีถึงแกพวกเรา.  จะทําการกําหนดปนกัน  ดวยลายดอกไม  หรือ 
ผลไม    หรอืเครือวัลยแหงผานั้นเอง     ไมควร.     ถาชักเสนดายออกเสนหน่ึง 
ถวายแกพระเถระวา   ตอนน้ี    ถึงแกทาน  แลวถอืเอาวา  สวนท่ีเหลือออถึงแกพวก 
เรา  ควรอยู.  ผาท่ีภิกษุตัดเปนทอนนอยทอนใหญแบงกัน  ควรแท. 
           เมื่อจีวรทั้งหลายเกิดข้ึนแกสงฆในวัค    ซึง่มีภิกษุรูปเดียว     หากภิกษุ 
นั้น   ถือเอาวา    จีวรทั้งหมดยอมถึงแกเรา   ตามนัยดังกลาวแลวในหนหลังน่ัน  
เอง,    เปนอันเธอถือเอาชอบ,    สวนลําดับไมดังอยู.   หากเธอยกข้ึนทีละผืน ๆ  
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ถือเอาวา  ผานี้ถึงแกเรา.   ลําดับยอมต้ังอยู.   บรรดาลําดับที่ไมต้ังอยู  และต้ังอยู  
ทั้งสองนี้   เมื่อลําดับไมต้ังอยูครั้นจีวรอ่ืนเกิดข้ึนอีก   ถาภิกษุรูปหน่ึงมา,  เธอ 
ทั้งสองพึงตัดตรงกลางถือเอา.   เม่ือลาํดับต้ังอยู  ครั้นจีวรอ่ืนเกิดข้ึนอีก  ถาภิกษุ 
ออนกวามา,   ลําดับยอมถึงภายหลัง,   ถาภิกษุผูแกกวามา,   ลาํดับยอมถึงกอน. 
ถาไมมีภิกษุอ่ืน,   พึงใหถึงแกในถือเอาอีก. 
           แตจีวรท่ีเขาถวายพาดพิงถึงสงฆ     ดวยอาการอยางใดอยางหน่ึงวา 
ขาพเจาถวายแกสงฆ   ก็ด ี   วา     ขาพเจาถวายแกภิกษุสงฆ   ก็ด ี    ไมควรแก 
ภิกษุผูถือผาบังสุกุล,     เพราะเหตุที่เธอกลาวคําวา    ขาพเจางดคหบดีจีวรเสีย, 
สมาทานองคของผูถือผาบังสุกลุเปนวัตร       แตไมควรแกภิกษุผูถือผาบังสุกุล 
เพราะเหตุที่จีวรนั้น     เปนอกัปปยะหามิได,     แมภิกษุสงฆอปโลกนใหแลวก ็
ไมควรรับ.     ก็และภิกษุใหจีวรใดซึ่งเปนของตน,    จีวรนั้นชื่อของท่ีภิกษุให 
ควรอยู     แตวาจีวรนั้นไมเปนผาบังสุกุล.     แมเน้ือเปนเชนนั้น,    ธุดงคยอม 
ไมเสีย. 
           อน่ึง   เมื่อทายกถวายวา   ขาพเจาถวายแกภิกษุทั้งหลาย,  ขาพเจาถวาย 
แกพระเถระทั้งหลาย  ดังนี้   ยอมควรแมแกภิกษุผูถือผาบังสุกุล.   แมจีวรที่ทายก 
ถวายวา   ขาพเจาถวายผานี้   แกสงฆ   ทานผูมีอายุทั้งหลาย  จงทําถุงใสรองเทา 
ถึงบาตร   ผารัดเขาและสายสะพายเปนตนดวยผานี้  ดังนี้    ยอมควร.  ผาท่ีทายก 
ถวายเพื่อประโยชนแกถุงบาตรเปนตน   มีมาก,    เปนของเพียงพอแมเพ่ือประ 
โยชนแกจีวรจะกระทําจีวรจากผาน้ันหม    ก็ควร.    ก็หากวาสงฆตัดผาท่ีเหลือ 
จากแจกกันแลว    แจกใหเพ่ือประโยชนแกถุงรองเทาเปนตน,   จะถือเอาจากผา 
นั้นไมควร.   แตผาน้ันพวกเจาของจัดการเองนั้นแลควรอยู     นอกน้ันไมควร.  
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           แมเม่ือทายกกลาววา      ขาพเจาถวายเพ่ือประโยชนแกผาผูกกระบอก  
กรองเปนตน    แกสงฆผูถือผาบังสุกุล   ดังน้ี    สมควรถือเอา.   ข้ึนชื่อวาบริขาร 
แมภิกษุผูถือผาบังสุกุล   ก็พึงปรารถนา   ในผาท่ีเขาถวายเพ่ือใหเปนผาผูกกระ- 
บอกกรองเปนตนเหลาน้ัน  ผาใดเปนของเหลือเพ่ือ    จะนอมผาน้ันเขาในจีวร 
บาง   ก็ควร.   ทายกถวายดวยแกสงฆ   ดวยน้ัน    แมภิกษุผูถือผาบังสุกุล   กค็วร 
รับ. 
           วินิจฉัยในผาท่ีทายกเขาไปสูวัดแลวถวายวา    ขาพเจาถวายจีวรเหลานี้ 
แกสงฆ    เทาน้ีกอน.    กถ็าวา    ทายกเห็นภิกษุทั้งหลายผูเดินทางไปภายนอก 
อุปจารสีมาแลว   บอกแกพระสังฆเถระ   หรือพระสังฆนวกะวา    ขาพเจาถวาย 
สงฆ   แมถาบริษัทต้ังแผไปโยชนหน่ึง   เนื่องเปนอัน เดียวกัน   ยอมถึงแกภิกษุ 
ทั่วกัน;   ฝายภิกษุเหลาใดไมทันบริษัทเพียง  ๑๐  ศอก  ไมถึงแกภิกษุเหลาน้ัน . 
 
                                  ถวายแกสงฆสองฝาย 
           วินิจฉัยในมาติกาวา  ถวายแกสงฆ  ๒  ฝาย  นี ้ พึงทราบดังนี้:- 
           เมื่อเขากลาววา   ถวายแกสงฆ ๒ ฝาย  ก็ดี  ถวายแกสงฆโดยสวน   ๒ 
ก็ดี  ถวายแกสงฆ ๒ พวก  ก็ด ี กลาววา  ถวายแกภิกษุสงฆดวย  แกภิกษุณีสงฆ 
ดวย  ก็ด ี ผานั้นเปนอันเขาถวายแกสงฆ  ๒  ฝายแท. 
           ขอวา  อุปฑฺฒ ทาตพฺพ  มีความวา  พึงทําเปนสองสวนเทา ๆ  กัน 
ใหสวนหนึ่ง.  เมื่อเขากลาววา  ถวายแกสงฆ  ๒  ฝายดวยแกทานดวย   ถามีภิกษุ 
๑๐  รูป  ภิกษุณี  ๑๐  รูป  พึงทําใหเปน   ๒๑   สวน;  ใหแกบุคคลสวนหนึ่ง   ให 
แกสงฆ  ๑๐   สวน   ใหแกภิกษุณีสงฆ  ๑๐  สวน;   สวนเฉพาะบุคคลอันภิกษุใด 
ไดแลว    ภิกษุนั้น     ยอมไดเพ่ือถือเอาตามลําดับพรรษาของตนจากสงฆอีก. 
เพราะเหตุไร ?   เพราะเหตุที่เธออันเขารวมเขาดวยศัพทวา    อุภโตสงฆ.    แม  
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ในผาท่ีเขาบอกถวายวา   ถวายแกสงฆ ๒ ฝายดวย  แกเจดียดวย  ก็มีนัยเหมือน  
กัน.  แตในคําถวายน้ี  ไมมีสวนท่ีจะถึงแกเจดียจากสงฆ  มีแตสวนท่ีเทากับสวน 
ที่ถึงแกบุคคลผูหน่ึงเทาน้ัน. 
           อน่ึง    เมื่อเขากลาววา    ถวายแกสงฆ  ๒  ฝายดวย     แกทานดวย 
แกเจดียดวย  พึงทําใหเปน  ๒๒  สวน  ใหภิกษุ ๑๐  สวน ใหแกภิกษุณี ๑๐ สวน. 
ใหแกบุคคลสวนหนึ่ง  ใหแกเจดียสวนหนึ่ง;   ในบุคคลและเจดียนั้น     บุคคล 
ยอมไดเพ่ือถือเอาอีกตามลําดับพรรษาของตน  จากสงฆดวย,  สําหรับเจดียพึงได 
สวนเดียวเทาน้ัน. 
           อน่ึง    เมื่อเขากลาววา     ถวายแกภิกษุสงฆดวย    แกภิกษุณีทั้งหลาย 
ดวย   อยาแบงกลางให   พึงนับภิกษุและภิกษุณีแลวให. 
           อน่ึง  เมื่อเขากลาววา   ถวายแกภิกษุสงฆดวย   แกภิกษุณีทั้งหลายดวย 
แกทานดวย   บุคคลไมไดสวนอีกแผนกหนึ่ง;    ยอมไดเฉพาะสวนเดียว    จาก 
ลําดับที่ถึงเทาน้ัน    เพราะเหตุไร ?   เพราะเหตุที่บุคคลอันเขารวมเขาดวยศัพท 
วาภิกษุสงฆ   แมเมื่อเขากลาววา   ถวายแกภิกษุสงฆดวย   แกภิกษุทั้งหลายดวย 
แกทานดวย  แกเจดียดวย  เจดียไดสวนเทาบุคคลผูหน่ึง  บุคคลไมไดสวนอีก 
แผนกหนึ่ง   เพราะฉะนั้น    พึง ใหแกเจดียสวนหนึ่ง   ที่เหลือพึงนับภิกษุและ 
ภิกษุณีแจกกัน.   แมเม่ือเขากลาววา   ถวายแกภิกษุดวย   แกภิกษุณีดวย   อยา 
แบงกลางให   พึงแบงตามจํานวนบุคคลเทาน้ัน    เมื่อเขากลาวอยางนี้วา   ถวาย 
แกภิกษุดวย   แกภิกษุณีดวย   แกทานดวย   ดังน้ีกด็ี,    กลาวอยางนี้วา   ถวาย 
แกภิกษุดวย   แกภิกษุณีดวย   แกเจดียดวย   ดังน้ีกด็ี,   กลาวอยางนี้วา   ถวาย 
แกภิกษุดวย   แกภิกษุณีดวย   แกทานดวย   แกเจดียดวย   ดังน้ีก็ดี,     เจดียได 
สวนเดียว   บุคคลไมมีสวนอีกแผนกหน่ึง   พึงนับภิกษุและภิกษุณีทั้งหลายเทา 
นั้น  แจกกัน.  เหมือนอยางวา  ขาพเจายก  ภิกษุสงฆไหเปนตน   อธิบายความ  
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ฉันใด  บัณฑิตพึงยกภิกษุณีสงฆไหเปนตนบาง   อธิบายความ   ฉันนั้น.   เม่ือ  
เขากลาววา   ถวายแกภิกษุสงฆดวย   แกทานดวย,   บุคคลไมไดสวนอีกแผนก 
หน่ึง   พึงถือเอาตามลําดับพรรษาเทานั้น. 
           อน่ึง   เมื่อเขากลาววา   ถวายแกภิกษุสงฆดวย     แกเจดียดวย,   เจดีย 
ไดสวนอีกแผนกหน่ึง,   แมเม่ือเขากลาววา  ถวายแกภิกษุสงฆดวย  แกทานดวย 
แกเจดียดวย,   เจดียเทาน้ัน     ไดสวนอีกแผนกหน่ึง    บุคคลไมได.   แกเมื่อเขา 
กลาววา   ถวายแกภิกษุทั้งหลายดวย   แกทานดวย    บุคคลไมไดสวนอีกแผนก 
หน่ึง.   แตเมือ่เขากลาววา   ถวายแกภิกษุทั้งหลายดวย  แกเจดียดวย   เจดียยอม 
ไดสวนอีกแผนกหน่ึง   แมเมื่อเขากลาววา   ถวายแกภิกษุทั้งหลายดวย   แกทาน 
ดวย   แกเจดียดวย   เจดียเทาน้ัน    ยอมไดสวนอีกแผนกหน่ึง    บุคคลไมได. 
พึงยกภิกษุณีสงฆใหเปนตนบาง  ประกอบเนื้อความอยางนี้เหมือนกัน  
           ถามวา   เฉพาะในกาลกอน     ทายกท้ังหลายถวายทานแกสงฆสองฝาย 
มีพระพุทธเจาเปนประมุข   พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งตรงกลาง    ภิกษุนั่ง 
ขางขวา  ภิกษุณีนั่งขางซาย  พระผูมีพระภาคเจาทรงเปนพระสังฆเถระแหงสงฆ 
๒  ฝาย  ครั้งน้ัน  พระผูมพีระภาคเจาทรงบริโภคปจจัยที่พระองคไดดวยพระ- 
องคเองบาง  รับสั่งใหแกภิกษุทั้งหลายบาง.  สวนในบัดนี้   คนผูฉลาดท่ังหลาย 
ต้ังพระปฏิมาหรือพระเจดียที่บรรจุพระธาตุ   แลวถวายทานแกสงฆ  ๒  ฝาย   มี  
พระพุทธเจาเปนประมุข     ต้ังบาตรบนเชิงขางหนาแหงพระปฏิมาหรือพระเจดีย 
แลวถวายทักษิโณทกกลาววา   ขอถวายแดพระพุทธเจา   ดังน้ีแลว   ใสของควร 
เค้ียว  ของควรบริโภคอันใดเปนที่หน่ึงใบบาตรน้ัน     หรือนํามายังวัด    ถวาย 
บิณฑบาตและวัตถุมีระเบียบและของหอมเปนตน   กลาววา  นี้ถวายพระเจดีย, 
จะพึงปฏิบัติอยางไร  ในของควรเค้ียวและของควรบริโภคนั้น ?  
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           ตอบวา วัตถุมีระเบียบและของหอมเปนตน   ควรยกวางไวที่พระเจดีย  
กอน   ผาพึงใชทําธงแผนผา    น้ํามันพึงใชตามประทีป    สวนบิณฑบาตและ 
เภสัชมีน้ําผ้ึงและน้ําออยเปนตน  พึงใหแกบรรพชติหรือคฤหัสถซึ่งเปนเจาหนาท่ี 
ผูรักษาพระเจดียเปนประจํา  เมื่อไมมีเจาหนาท่ีผูรักษาเปนประจํา    สนควรจะ 
ต้ังไวดังภัตท่ีตนเองนํามากระทําวัตรแลวฉัน.     ในเวลากระชั้น     ฉันเสียแลว 
จึงทําวัตรตอภายหลัง   กค็วรเหมือนกัน .    ก็เมื่อเขากลาว     ขอทานท้ังหลายจง 
นําส่ิงน้ีไปทําการบูชาพระเจดีย ดังน้ี.   บรรดาวัตถุมีระเบียบและของหอมเปนตน  
อยางใดอยางหนึ่ง   แมในที่ไกล   ก็ควรนําไปบูชา   แมเม่ือเขากลาววา    ขอจง 
นําไปเพ่ือภิกษุสงฆ   ควรนําไป.   ก็หากวาเมื่อภิกษุกลาววา  เราจักเท่ียวบิณฑ- 
บาต  ที่อาสนศาลามีภิกษุ    เธอทั้งหลายจักนําไป    เขากลาววา    ทานผูเจริฐ 
ขาพเจาถวายทานน้ันแล    สมควรฉัน.    ก็ถาวา    เม่ือภิกษุกําลังนําไปต้ังใจวา 
จักถวายภิกษุสงฆ   เวลาจวนเสียในระหวางทางเทียว    สมควรใหถึงแกตนแลว 
ฉันเถิด. 
 
                                   ถวายแกสงฆผูจําพรรษา 
           ขอวา   ถวายแกสงฆผูจําพรรษา   มีความวา   ทายกเขาไปยังวิหารแลว 
ถวายวา   ขาพเจาถวายจีวรเหลาน้ี   แกสงฆผูจําพรรษา. 
           ขอวา  ยาวติกา  ภิกขฺู   ตสฺม ึ  อาวาเส   วสฺส   วุตฺถา    มีความวา 
ภิกษุมีจํานวนเทาไร  จําพรรษาแรก  ไมทําใหขาดพรรษา  ภิกษุเหลาน้ัน  พึง 
แจกกัน;   จีวรนั้นไมถึงแกภิกษุเหลาอ่ืน.    เมื่อผูรับแทนมี    พึงใหแมแกภิกษุ 
ผูหลีกไปสูทิศจนกวาจะรื้อกฐิน.    พระอาจารยทั้งหลายผูเขาใจลักษณะกลาววา 
แตเมื่อไมไดกรานกฐิน  ก็แลจีวรที่เขาบอกถวายอยางนั้น  ในภายในเหมันตฤดู 
ยอมถึงแมแกภิกษุทั้งหลาย   ผูจําพรรษาหลัง.   สวนในอรรถกถาทั้งหลาย   หา  
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ไดสอดสองขอน้ีไวไม.  ก็ถาวา  ทายกต้ังอยูภายนอกอุปจารสีมากลาววา  ขาพเจา  
ถวายแกสงฆผูจําพรรษา,   จีวรนั้น    ยอมถึงแกภิกษุทั้งปวงผูมาถึงเขา.   ถาเขา 
กลาววา     ถวายแกสงฆผูจําพรรษาในวัดโนน.     ยอมถึงแกภิกษุทั้งหลายผูจํา 
พรรษาในวัดนั้นเทาน้ัน   จนกวาจะรื้อกฐิน.  ก็ถาวาเขากลาวอยางนั้น   จําเดิม 
แตวันตนแหงคิมหฤดูไป    ยอมถึงแกภิกษุทั่งปวงผูพรอมหนากันในวัดนั้น. 
เพราะเหตุไร ?   เพราะจีวรนั้นเกิดข้ึนภายหลังสมัย.   เมื่อเขากลาววา   ถวายแก 
ภิกษุทั้งหลายผูจําพรรษา  ดังนี้  ในภายในพรรษาทีเดียว    ภิกษุผูขาดพรรษา 
ยอมไมได    เฉพาะภิกษุผูจําพรรษาตลอดจึงได.    สวนในจีวรมาส     เมื่อเขา 
กลาววา    ถวายแกภิกษุทั้งหลายผูจําพรรษา.    ยอมถึงแกภิกษุทั้งหลาย    ผูจํา 
พรรษาในปจฉิมพรรษาเทานั้น      ไมถึงแกภิกษุทั้งหลายผูจําพรรษาในปุริม- 
พรรษาและผูขาดพรรษา. จําเดิมแตจีวรมาสไปจนถึงวันสุดทายแหงเหมันตฤดู 
เมื่อเขากลาววา  ถวายผาจํานําพรรษา,   กฐินจะไดกรานหรือไมไดกรานก็ตามท่ี 
ผาน้ันยอมถึงแกภิกษุทั้งหลายผูจําพรรษาที่ลวงไปแลวเทาน้ัน. 
           อน่ึง  เมื่อเขากลาวจําเดิมแตวันตนแหงคิมหฤดูไป.  พึงยกมาติกาข้ึนวา 
สําหรับกาลจําพรรษาที่เปนอดีต   ลวงไปแลว  ๕ เดือน    กาลจําพรรษาที่เปน 
อนาคต   ตอลวงไป  ๔  เดือน  จึงจักมี  ทานใหแกสงฆผูจําพรรษาไหน.   ถาเขา 
กลาววา     ถวายแกภิกษุทั้งหลายผูจําพรรษาที่ลวงไปแลว    ยอมถึงแกภิกษุทั้ง 
หลายผูอยูจําตลอดภายในพรรษานั้น เทาน้ัน.    ภิกษุผูชอบกัน     ยอมไดเพ่ือรับ 
แทนภิกษุผูหลีกไปสูทิศ.   ถาเขากลาววา   ถวายแกภิกษุผูจําพรรษาในพรรษาที่ 
จะมาขางหนา   พึงเก็บผานั้นไว   ถือเอาในวันเขาพรรษา  หากวาท่ีอยูคุมครอง 
ไมได  ทั้งมีโจรภัย;    เมื่อภิกษุกลาววา  ไมอาจเก็บไว  หรือไมอาจถือเท่ียวไป 
เขาบอกวา   ถวายแกภิกษุทั้งหลายผูอยูพรอมแลว   พึงแจกกันถือเอา.   หากวา 
เขากลาววา  ทานผูเจริญ   ขาพเจาไมไดถวายผาใด  แกภิกษุทั้งหลายผูจําพรรษา  
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ในพรรษาที่  ๓  แตพรรษานี้ไป  ขาพเจาถวายผาน้ัน   ยอมถึงแกภิกษุทั้งหลาย  
ผูจําพรรษาภายในพรรษานั้น.    ถาภิกษุเหลาน้ันหลีกไปสูทิศเสียแลว    ภิกษุอ่ืน 
ผูคุนเคยกัน  จะรับแทน;  พึงให.    ถาเหลืออยูรูปเดียวเทาน้ัน    นอกจากน้ัน 
มรณภาพหมด    ยอมถึงแกภิกษุรูปเดียวน่ันแลท้ังหมด.   ถาวา    แมรูปเดียวก็ 
ไมมี   ยอมเปนของสงฆ;    ผาน้ันภิกษุผูพรอมหนากัน  พึงแจกกัน 
 
                                            ถวายจําเพาะ 
           ขอวา   ถวายจําเพาะ   มีความวา   เขาเจาจง   คือกําหนดหมายถวาย. 
           ในบทวา   ยาคุยา  เปนอาทิ   มีเนื้อความดังน้ี.  
           เขาเจาะจงถวายในขาวตม    หรือขาวสวย    หรือของควรเค้ียวหรือจีวร 
หรือเสนาสนะ  หรือเภสัช. 
           ในบทเหลาน้ัน  มีโยชนาดังน้ี:- 
           ทายกนิมนตภิกษุดวยขาวตมประจําวันนี้  หรอืประจําวันพรุง  แลวถวาย  
ขาวตมแกพวกเธอผูเขาสูเรือนแลว   ครั้นถวายเสร็จแลว   เมื่อภิกษุทั้งหลายฉัน 
ขาวตมแลวจึงถวายวา  ขาพเจาถวายจีวรเหลาน้ี    แกพระผูเปนเจาท้ังหลายผูฉัน 
ขาวตมของขาพเจา.  จีวรนั้น  ยอมถึงแกภิกษุผูไดรับนิมนต  ไดฉันขาวตมแลว 
เทาน้ัน สวนขาวตมอันภิกษุเหลาใดผูผานไปทางประตูเรือน  หรือผูเขาไปสูเรือน 
ดวยภิกขาจารวัตรจึงได    หรือขาวตมที่ชนทั้งหลายนําบาตรของภิกษุเหลาใดมา 
จากอาสนศาลาแลวนําไปถวาย,     หรือขาวตมอันพระเถระท้ังหลายสงไป    เพ่ือ 
ภิกษุเหลาใด  ยอมไมถึงแกภิกษุเหลานั้น.   แตถาวาภิกษุแมเหลาอ่ืน   กับภิกษุที่ 
ไดรับนิมนตมากันมาก  นั่งเต็มทั้งภายในเรือนและนอกเรือน    หากทายกกลาว 
อยางนี้วา  พระผูเปนเจาทั้งหลาย  จะเปนผูไดรับนิมนต   หรอืไมไดรับนิมนต 
ก็ตาม   ขาวตมขาพเจาไดถวายแลว   แกพระผูเปนเจาเหลาใด   ผาเหลาน้ี     จง  
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เปนของพระผูเปนเจาท้ังปวงเหลาน้ัน   ดังน้ี  ยอมถึงท่ัวกัน.  ฝายภิกษุเหลาใด  
ไดขาวตม จากมือพระเถระ   ยอมไมถงึแกภิกษุเหลาน้ัน.   ถาเขากลาววา   พระ- 
ผูเปนเจาเหลาใดฉันขาวตมของขาพเจา    ผาเหลาน้ี    จงเปนของพระผูเปนเจา 
เหลาน้ันจนท่ัวกัน  ดังนี้  ยอมถึงท่ัวกัน.   แมในขาวสวยและของควรเค้ียว  ก็ 
นัยนั้น แล. 
           บทวา   จีวเร  วา  มีความวา  ถาทายกผูเคยถวายจีวรแกภิกษุทั้งหลาย 
ซึ่งตนนิมนตใหจําพรรษาแมในกาลกอน ใหภิกษุฉันแลวกลาววา  ในกาลกอน 
ขาพเจาไดถวายจีวรแกพระผูเปนเจาเหลาใด   จีวรนี้ก็ดี   เนยใส   น้ําผ้ึงและนํ้า 
ออยเปนตนก็ดี   จงเปนของพระผูเปนเจาเหลาน้ันแล   ทุกอยางยอมถึงแกภิกษุ 
เหลาน้ัน  เทาน้ัน. 
           บทวา เสนาสเน  วา  มีความวา   เมื่อเขากลาววา   พระผูเปนเจาใด 
อยูในที่อยูหรือในบริเวณท่ีขาพเจาสราง  ผาน้ีจงเปนของพระผูเปนเจาน้ัน   ยอม 
เปนของภิกษุนั้นเทาน้ัน. 
           บทวา  เภสชฺเช   วา   มีความวา   เมื่อเขากลาววา  พวกขาพเจาถวาย 
เภสัชมีเนยใสเปนตน     แกพระเถระทั้งหลายทุกเวลา   เภสัชเหลาน้ัน   อันพระ 
เถระเหลาใดไดแลว;   ผาน้ีจงเปนของพระเถระเหลาน้ันเทาน้ัน    ดังน้ี,   ยอมเปน 
ของพระเถระเหลาน้ันเทาน้ัน. 
 
                                         ถวายแกบุคคล 
           ขอวา   ถวายแกบุคคล   มีความวา   เขาถวายลับหลังอยางนี้วาขาพเจา 
ถวายจีวรนี้แกทานผูมีชื่ออยางนี้   หรอืวางไวแทบบาทมูลถวายตอหนาอยางนี้วา 
ทานผูเจริญ   ขาพเจาถวายจีวรนี้    แกทานดังน้ีก็ดี.   ก็ถาวาเขากลาวอยางนี้วา 
ขาพเจาถวายจีวรนี้แกทานดวย     แกอันเตวาสิกทั้งหลายของทานดวย     ดังน้ี. 
ยอมถึงแกพระเถระและเหลาอันเตวาสิก.   ภิกษุมาเพ่ือเรียนอุทเทส  และผูเรียน  
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แลวจะไปมีอยู,    ยอมถงึแมแกเธอ.    เมื่อเขากลาววา    ขาพเจาถวายแกภิกษุทั้ง  
หลายผูเที่ยวอยูเปนนิตยกับทาน   ยอมถึงแกอุทเทสันเตวาสิกทั้งปวง    ผูกระทํา 
วัตรเรียนอุทเทสและปริปุจฉาเปนตนเที่ยวไปอยู.    นี้เปนวินิจฉัยในบทนี้วา 
ถวายแกบุคคล.  คําที่เหลือในบททั้งปวง  ต้ืนทั้งนั้น    ฉะน้ีแล. 
 
                                     อรรถกถาจีวรขันธกะ  จบ  
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                                    จมัเปยยขันธกะ  
                                เรื่องพระกัสสปโคตร 
           [๑๗๔]  โดยสมัยนั้น      พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยูริมฝงสระ 
โบกขรณีชื่อคัคครา    เขตจัมปานคร    ครั้งน้ัน      บานวาสภคามต้ังอยูในกาสี 
ชนบท พระชื่อกัสสปโคตรเปนเจาอาวาส   ในวาสภคามน้ันฝกใฝในการกอสราง 
ถึงความขวนขวายวา  ทําไฉน ภิกษุผูมีศีลเปนที่รกั  ที่ยังไมมา  พึงมา  ที่มาแลว 
พึงอยูเปนผาสุก    และอาวาสน้ีพึงถึงความเจริญรุงเรืองไพบูลย      สมัยตอมา 
ภิกษุหลายรูป  เที่ยวจาริกในกาสีชนบท   ไดไปถงึวาสภคาม   พระกัสสปโคตร 
ไดเห็นภิกษุเหลาน้ันมาแตไกลเทียว   ครั้นแลวจึงปูอาสนะ   ดังนํ้าลางเทา    ต่ัง 
รองเทา   กระเบื้องเช็คเทา    ลุกไปรับบาตรจีวร   นิมนตใหฉันนํ้า   ไดจัดแจง 
การสรงน้ํา   ไดจัดแจงกระทั่งยาคู   ของควรเค้ียว   ภัตตาหาร   พระอาคันตุกะ 
เหลาน้ัน    จงไดหารือกันดังน้ีวา    อาวุโสท้ังหลาย    พระเจาอาวาสรูปนี้ดีมาก 
ไดจัดแจการสรงน้ํา  ไดจัดแจงกระท่ังยาคู   ของควรเคี้ยว  ภัตตาหาร  ผิฉะนั้น 
พวกเราจงพักอยูในวาสภคามน้ีแหละ  ครั้นแลวไดพักอยูในวาสภคามน้ันนั่นเอง 
พระกัสสปโคตรจึงไดมีความปริวิตกวา      ความลําบากโดยฐานเปนอาคันตุกะ 
ของพระอาคันตุกะเหลาน้ี  สงบหายแลว   พระอาคันตุกะท่ีไมชํานาญในท่ีโคจร 
เหลาน้ี     บดันี้ชํานาญในท่ีโคจรแลว     อันการทําความขวนขวายในสกุลคนอื่น 
จนตลอดชีวิต   ทําไดยากมาก   และการขอก็ไมเปนท่ีพอใจของคนท้ังหลาย   ถา 
กระไรเราพึงเลิกทําความขวนขวายในยาคู    ของควรเค้ียว   ภัตตาหาร  ดังนี้แลว 
ไดเลิกทําความขวนขวายในยาคู    ของควรเค้ียว   ภัตตาหาร.  
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           พระอาคันตุกะเหลาน้ันจึงไดหารือกันดังน้ีวา    อาวุโสท้ังหลาย    เมื่อ  
กอนแล   พระเจาอาวาสรูปนี้   จัดแจงการสรงน้ํา   จัดแจงกระทั่งยาคู   ของควร 
เค้ียว      ภัตตาหาร      บดันี้เธอเลิกทําความขวนขวายในยาคู      ของควรเค้ียว 
ภัตตาหาร    อาวุโสท้ังหลาย    เดี๋ยวน้ีพระเจาอาวาสรูปนี้ชั่วเสียแลว     ผิฉะน้ัน 
พวกเราจงยกพระเจาอาวาสนี้เสีย    ตอมาพระอาคันตุกะเหลาน้ันประชุมกันแลว 
ไดกลาวคํานี้ตอพระกัสสปโคตรวา   อาวุโส    เมื่อกอนแล    ทานไดจัดแจงการ 
สรงน้ํา  ไดจัดแจงกระท่ังยาคู   ของควรเคี้ยว  ภัตตาหาร  บัดนี้   ทานน้ันเลิกจัด 
แจงยาคู    ของควรเค้ียว    ภัตตาหารเสียแลว    ทานตองอาบัติแลว     ทานเห็น 
อาบัตินั้นไหม   
           พระกสัสปโคตรกลาววา  อาวุโสท้ังหลาย  ผมไมมีอาบัติที่จะพึงเห็น  
           พระอาคันตุกะเหลาน้ัน   จึงไดยกพระกัสสปโคตรเสียฐานไมเห็นอาบัติ 
ทันที  พระกสัสปโคตรจึงไดมีความปริวิตกดังน้ีวา  เราไมรูขอน้ันวา  นั่นอาบัติ 
หรือมิใชอาบัติ   เราตองอาบัติแลวหรือไมตอง   ถูกยกเสียแลวหรือไมถูกยกเสีย 
โดยธรรมหรอืไมเปนธรรม    กําเริบหรือไมกําเริบ    ควรแกฐานะหรือไมควร 
แกฐานะ   ถากระไรเราพึงไปจัมปานครแลวทูลถามเรื่องน้ันแดพระผูมีพระ- 
ภาคเจา   ครั้นแลวเก็บเสนาสนะถือบาตรจีวรเดินทางไปจัมปานคร    บทจรไป 
โดยลําดับถึงจัมปานครเขาไปในพระพุทธสํานัก  ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา 
แลวน่ัง   ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง. 
 
                                          พุทธประเพณี 
           ก็การที่พระผูมีพระภาคพุทธเจาท้ังหลาย     ทรงปราศรัยกับพระอา- 
คันตุกะท้ังหลาย    นั่นเปนพุทธประเพณี.  
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           ครั้งน้ัน     พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสปฏิสันถารตอพระกัสสปโคตรวา  
ภิกษุเธอยังพอทนไดหรือ    ยังพอใหอัตภาพเปนไปไดหรือ    เธอเดินทางมามี 
ความลําบากนอยหรือ   และเธอมาจากไหน ? 
           พระกสัสปโคตรกราบทูลวา  ขาพระพุทธเจายังพอทนอยูได  ยังพอให 
อัตภาพเปนไปได   พระพุทธเจาขา    และขาพระพุทธเจาเดินทางมาไมสูลําบาก 
พระพุทธเจาขา   วาสภคามต้ังอยูในกาสีชนบท    ขาพระพุทธเจาเปนเจาอาวาส 
ในวาสภคามน้ัน   ฝกใฝในการกอสราง   ถึงความขวนขวายวา  ทําไฉน  ภิกษุ 
ผูมีศีลเปนที่รัก  ที่ยังไมมา   พึงมา   ทีม่าแลวพึงอยูเปนผาสุก   และอาวาสน้ีพึง 
ถึงความเจริญรุงเรืองไพบูลย 
           ครั้งน้ัน     ภิกษุหลายรูปเที่ยวจาริกในกาสีชนบทไดไปถึงวาสภคาม 
ขาพระพุทธเจาไดเห็นภิกษุเหลาน้ันกําลังมาแตไกลเทียว      จึงปูอาสนะต้ังน้ําลาง 
เทา   ต่ังรองเทา   กระเบื้องเช็ดเทา    ไดลุกไปรับบาตรจีวร    นมินตใหฉันน้ํา 
ไดจัดแจงการสรงนํ้า  ไดจัดแจงกระทั่งยาคู   ของควรเค้ียว  ภัตตาหาร  พระอา- 
คันตุกะเหลานั้นจึงไดหารือกันดังน้ีวา  อาวุโสท้ังหลาย  พระเจาอาวาสรูปนี้ดีมาก 
ไดจัดแจงการสรงนํ้า   ไดจัดแจงกระทั่งยาคูของควรเคี้ยว   ภัตตาหาร   ผิฉะน้ัน 
พวกเราจงพักอยูในวาสภคามน้ีแหละ.  ครั้นแลวไดพักอยูในวาสภคามน้ันนั่นเอง 
ขาพระพุทธเจาน้ันไดมีความปริวิตกดังน้ีวา  ความลําบากโดยฐานะเปนอาคันตุกะ 
ของพระอาคันตุกะเหลาน้ี   สงบหายแลว   ทานพระอาคันคุกะที่ไมชํานาญในท่ี 
โคจรเหลาน้ี   บัดนี้เปนผูชํานาญในท่ีโคจรแลว    อันการทําความขวนขวายใน 
สกุลคนอ่ืนจนตลอดชีวิต     ทําไดยากมาก    และการขอก็ไมเปนที่พอใจของคน 
ทั่งหาย ถากระไร เราพึงเลิกทําความขวนขวายในยาคู   ของควรเค้ียว ภัตตาหาร 
ขาพระพุทธเจาน้ันไดเลิกทําความขวนขวายในยาคูของควรเค้ียว   ภัตตาหารแลว.  
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           พระอาคันตุกะเหลาน้ัน    จึงไดหารือกันดังนี้วา   อาวุโสท้ังหลาย   เมือ่  
กอนแลพระเจาอาวาสรูปน้ีจัดแจงการสรงน้ํา   จัดแจงกระท่ังยาคู  ของควรเค้ียว 
ภัตตาหาร   บัดนี้   เธอเลิกจัดแจงยาคู     ของควรเค้ียว   ภัตตาหาร   อาวุโสท้ัง 
หลาย    เดี๋ยวน้ีพระเจาอาวาสรูปนี้ชั่วเสียแลว    ผิฉะน้ัน     พวกเราจงยกพระเจา 
อาวาสรูปนี้เสีย    ตอมาจึงประชุมกัน     ไดกลาวคําน้ีกะขาพระพุทธเจาวา    เมื่อ 
กอนแล     ทานไดจัดแจงการสรงน้ํา     ไดจัดแจงกระทั่งยาคู    ของควรเค้ียว 
ภัตตาหาร   บัดนี้   ทานน้ันเลิกจัดแจงยาคู     องควรเค้ียว    ภัตตาหารเสียแลว 
อาวุโส    ทานตองอาบัติแลว    ทานเห็นอาบัตินั้น ไหม   ขาพระพุทธเจาตอบวา 
อาวุโสท้ังหลาย  ผมไมมอีาบัติที่จะพึงเห็น  พระอาคันตุกะเหลาน้ัน จึงยกขาพระ- 
พุทธเจาเสียฐานไมเห็นอาบัติทันที   ขาพระพุทธเจาไดมีความปริวิตกวา  เราไม 
รูขอน้ันวา   นั่นอาบัติ   หรือมิใชอาบัติ   เราตองอาบัติแลวหรือไมตอง   ถูกยก 
เสียแลวหรือไมถูกยก      โดยธรรมหรอืไมเปนธรรม      กําเริบหรือไมกําเริบ 
ควรแกฐานะหรือไมควรแกฐานะ   ถากระไร  เราพึงไปจัมปานคร   แลวทูลถาม 
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา  ขาพระพุทธเจามาจากวาสภคามน้ัน  พระพุทธ- 
เจาขา.                                                                                                                 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ภิกษุ   นั้นไมเปนอาบัติ  นั่นเปนอาบัติหา 
มิได   เธอไมตองอาบัติ   เธอตองอาบัติหามิได   เธอไมถูกยกเสีย  เธอถูกยกเสีย 
หามิได   เธอถูกยกเสียโดยกรรมไมเปนธรรม  กําเริบ  ไมควรแกฐานะ   ไปเกิด 
ภิกษุ  เธอจงอาศัยอยูในวาสภคามน้ันแหละ. 
           พระกสัสปโคตรทูลรับสนองพระพุทธดํารัสวา  เปนอยางนั้นพระพุทธ- 
เจาขา   แลวลุกจากท่ีนั่ง    ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา   ทําประทักษิณแลว 
กลับไปวาสภคาม.  
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           ครั้งน้ัน  ความรําคาญ   ความเดือนรอน   ไดมีแกพระอาคันตุกะเหลา  
นั้น วา   มใิชลาภของพวกเราหนอ    ลาภของพวกเราไมมีหนอ    พวกเราไดชั่ว 
แลวหนอ    พวกเราไมไดดีแลวหนอ    เพราะพวกเรายกภิกษุผูบริสุทธิ์หาอาบัติ 
มิไดเสีย   เพราะเรื่องไมควร   เพราะเหตุไมควร    อาวุโสท้ังหลาย    ผิฉะน้ัน 
พวกเราจงไปจัมปานครแลวแสดงโทษท่ีลวงเกิน      โดยความเปนโทษลวงเกิน 
ในสํานักพระผูมีพระภาคเจา    ตอมาพระอาคันตุกะเหลาน้ัน    เก็บงําเสนาสนะ 
ถือบาตรจีวรเดินไปทางจัมปานครบทจรไปโดยลําดับ   ถึงจัมปานคร   เขาไปใน 
พระพุทธสํานักถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา แลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง. 
 
                                          พุทธประเพณี 
           ก็การที่พระผูมีพระภาคพุทธเจาท้ังหลาย      ทรงปราศรยักับพระอา- 
คันตุกะท้ังหลาย  นั่นเปนพุทธประเพณี. 
           ครั้งน้ัน     พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสปฏิสันถารแกภิกษุเหลาน้ันวา 
ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอยังพอทนไดหรือ  ยังพอใหอัตภาพเปนไปไดหรือ   พวก 
เธอเดินทางมามีความลําบากนอยหรือ   และพวกเธอมาแตไหน ? 
           อา.  พวกขาพระพุทธเจายังพอทนไดยังพอใหอัตภาพเปนไปได พระ 
พุทธเจาขา     และพวกขาพระพุทธเจาเดินทางมาไมสูลําบาก     พระพุทธเจาขา 
วาสภคามต้ังอยูในกาสีชนบท     พวกขาพระพุทธเจามาแตวาสภคามนั้น     พระ 
พุทธเจาขา. 
           ภ.   ภิกษุทั้งหลาย   พวกเธอใชไหมท่ียกภิกษุเจาอาวาสเสีย  ? 
           อา.   ใช   พระพุทธเจาขา. 
           ภ.   ภิกษุทั้งหลาย    พวกเธอยกภิกษุเจาอาวาสเสีย    เพราะเรื่องอะไร 
เพราะเหตุอะไร  ? 
           อา.   เพราะเรื่องไมสมควร   เพราะเหตุไมควร   พระพุทธเจาขา.  
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                               ทรงติเตียนแลวบัญญัติหาม   
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา  ภิกษุทั้งหลาย   การกระทําของ 
พวกเธอนั่น    ไมเหมาะ  ไมสม  ไมสมควร  มิใชกจิของสมณะ   ใชไมได ไม 
ควรทํา  ดูกอนโมฆบุรุษ  ไฉนพวกเธอจึงไดยกภิกษุผูบริสุทธิ์ ไมมีอาบัติเสีย 
เพราะเรื่องไมสมควร     เพราะเหตุไมสมควรเลา     การกระทําของพวกเธอน่ัน 
ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส . . .   ครัน้ แลวทรงทํา 
ธรรมีกถา รบัสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุที่บริสุทธิ์ไมมี 
อาบัติ   อันภิกษุไมพึงยกเสีย   เพราะเรื่องไมสมควร   เพราะเหตุไรสมควร  รูป 
ใดยกเสีย   ตองอาบัติทุกกฏ. 
           ทันใดภิกษุเหลานั้นลุกจากท่ีนั่ง   ทําผาอุตราสงคเฉวียงบาซบเศียรลงที่ 
พระยุคลบาทของพระผูมีพระภาคเจา    แลวกราบทูลคําน้ี แดพระผูมีพระภาคเจา 
วา   พระพุทธเจาขา    โทษที่ลวงเกินไดลวงพวกขาพระพุทธเจาผูเขลา     ผูหลง 
ไมฉลาด   เพราะพวกขาพระพุทธเจาไดยกโทษภิกษุที่บริสุทธิ์ หาอาบัติมิไดเสีย 
เพราะเรื่องไมสมควร  เพราะเหตุไมสมควร   ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงพระ- 
กรุณารับโทษท่ีลวงเกินของขาพระพุทธเจาเหลานั้น  โดยความเปนโทษลวงเกิน 
เพ่ือความสํารวมตอไป   พระพุทธเจาขา. 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เอาเถิด   โทษที่ลวง 
เกินไดลวงพวกเธอผูเขลา  ผูหลง  ไมฉลาด   เพราะพวกเธอไดยกภิกษุที่บริสุทธิ์  
หาอาบัติมิไดเสีย   เพราะเรื่องไมสมควร   เพราะเหตุไมสมควร   แตเพราะพวก 
เธอเห็นโทษลวงเกิน   โดยความเปนโทษลวงเกิน    แลวทําคืนตามธรรม   เรา 
รับโทษนั้นของพวกเธอละ    แทจริง    ขอท่ีภิกษุเห็นโทษลวงเกิน    โดยความ 
เปนโทษลวงเกิน   แลวทําคืนตามธรรม   ถึงความสํารวมตอไป   นั่นเปนความ 
เจริญในอารยะวินัย.  
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                                        อุกเขปนียกรรม  
           [๑๗๕]   ก็สมัยนัน้แล ภิกษุทัง้หลายในเมืองจัมปา ทํากรรมเห็นปานน้ี 
คือ ทํากรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม  ทํากรรมพรอมเพรียงโดยไมเปนธรรม 
ทํากรรมเปนวรรคโดยธรรม     ทํากรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม     ทํากรรม 
พรอมเพรียงโดยเทียมธรรม      ภิกษุรปูเดียวยกภิกษุรูปเดียวเสียบาง    รูป 
เดียวยกภิกษุ  ๒  รูปเสียบาง   รูปเดียวยกภิกษุหลายรูปเสียบาง   รูปเดียวยกสงฆ 
เสียบาง    ๒  รูปยกภิกษุรปูเดียวเสียบาง    ๒  รูปยกภิกษุ   ๒ รูปเสียบาง   ๒ 
รูปยกภิกษุหลายรูปเสียบาง    ๒   รูปยกสงฆเสียบาง     หลายรปูยกภิกษุรูปเดียว 
เสียบาง     หลายรูปยกภิกษุ ๒ รูปเสียบาง      หลายรูปยกภิกษุหลายรูปเสียบาง 
หลายรูปยกสงฆเสียบาง     สงฆตอสงฆยกกันเสียบาง    บรรดาภิกษุที่เปนผูมัก 
นอย. . .ตางก็เพงโทษติเตียน   โพนทะนาวา  ไฉนภิกษุทั้งหลายในเมืองจัมปา 
จึงไดกระทํากรรมเห็นปานน้ีเลา   คือ   ทํากรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม . . . 
สงฆตอสงฆยกกันเสียบาง   แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. 
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ขาววาภิกษุทั้งหลายในเมืองจัมปาทํากรรมเห็นปานน้ี  คือทํากรรมเปนวรรคโดย 
ไมเปนธรรม  สงฆตอสงฆยกกันเสียบาง  จริงหรือ ?   
           ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา. 
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียน. . .   ครัน้แลว ทรงธรรมีกถารับสั่ง 
ก็ภิกษุทั้งหลาย  วาดังน้ี:- 
 
                              กรรมที่ใชไดและใชไมได 
           [๑๗๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ถากรรมเปนวรรคโดยธรรมใชไมได 
และไมควรทํา.  
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           ถากรรมพรอมเพรียงโดยไมเปนธรรม   ใชไมได   และไมควรทํา.  
           ถากรรมเปนวรรคโดยธรรม   ใชไมได   และไมควรทํา. 
           ถากรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม   ใชไมได   และไมควรทํา. 
           ถากรรมพรอมเพรียงโดยเทียมธรรม   ใชไมได  และไมควรทํา. 
           ภิกษุรปูเดียวยกภิกษุรูปเดียวเสียบาง   ใชไมได   และไมควรทํา. 
           ภิกษุรปูเดียวยกภิกษุ ๒ รูปเสียบาง   ใชไมได   และไมควรทํา. 
           ภิกษุรปูเดียวยกภิกษุหลายรูปเสียบาง   ใชไมได   และไมควรทํา. 
           ภิกษุรปูเดียวยกสงฆเสียบาง   ใชไมได   และไมควรทํา. 
           ภิกษุ ๒ รูปกภิกษุรูปเดียวเสียบาง   ใชไมได   และไมควรทํา. . 
           ภิกษุ ๒ รูปยกภิกษุ  ๒ รูปเสียบาง   ใชไมได   และไมควรทํา. 
           ภิกษุ ๒ รูปยกภิกษุหลายรูปเสียบาง   ใชไมได   และไมควรทํา. 
           ภิกษุ ๒ รูปยกสงฆเสียบาง   ใชไมได   และไมควรทํา. 
           ภิกษุหลายรูปยกภิกษุรูปเดียวเสียบาง   ใชไมได  และไมควรทํา. 
           ภิกษุหลายรูปยกภิกษุ ๒ รูปเสียบาง   ใชไมได   และไมควรทํา. 
           ภิกษุหลายรูปยกภิกษุหลายรูปเสียบาง   ใชไมได  และไมควรทํา. 
           ภิกษุหลายรูปยกสงฆเสียบาง   ใชไมได   และไมควรทํา. 
           สงฆตอสงฆยกกันเสียบาง   ก็ใชไมได   และไมควรทํา. 
 
                                     กรรม ๔ ประเภท 
           [๑๗๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  กรรมนี้มี   ๔  ประเภท    คือกรรมเปน 
วรรคโดยไมเปนธรรม  ๑   กรรมพรอมเพรียงโดยไมเปนธรรม  ๑   กรรมเปน 
วรรคโดยธรรม  ๑  กรรมพรอมเพรียงโดยธรรม ๑.  
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                                อธบิายกรรม  ๔  ประเภท 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ในกรรม ๔ ประเภทน้ัน    กรรมที่เปนวรรคโดย  
ไมเปนธรรมนี้   ชื่อวากําเริบ   ไมควรแกฐานะ    เพราะไมเปนธรรม    เพราะ 
เปนวรรค   กรรมเห็นปานน้ี   ไมควรทํา   และเรากไ็มอนุญาต. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ในกรรม ๔ ประเภทน้ัน   กรรมที่พรอมเพรียง 
โดยไมเปนธรรมนี้  ชื่อวากําเริบ  ไมควรแกฐานะ   เพราะไมเปนธรรม   กรรม 
เห็นปานน้ี    ไมควรทํา   และเราก็ไมอนุญาต. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ในกรรม   ๔  ประเภทนั้น    กรรมที่เปนวรรคโดย 
ธรรมนี้ ชื่อวากําเริบ  ไมควรแกฐานะ  เพราะเปนวรรค   กรรมเห็นปานน้ี   ไม 
ควรทํา   และเราก็ไมอนุญาต. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ในกรรม  ๔  ประเภทน้ัน    กรรมที่พรอมเพรียง 
โดยธรรมน้ี   ชื่อวาไมกําเริบ   ควรแกฐานะ    เพราะเปนธรรม    เพราะพรอม 
เพรียง   กรรมเห็นปานน้ีควรทํา   และเรากอนุญาต. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เพราะเหตุดังกลาวนั้นแล   พวกเธอพึงสําเหนียก 
อยางนี้แหละวา   พวกเราจักทํากรรมท่ีพรอมเพรียงโดยธรรม. 
 
                       พระฉัพพัคคียทํากรรมหลายอยาง 
           [๑๗๘]  โดยสมัยนั้นแล    พระฉัพพัคคียทํากรรมเห็นปานน้ี  คือ ทํา 
กรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม    ทํากรรมพรอมเพรียงโดยไมเปนธรรม   ทํา 
กรรมเปนวรรคโดยธรรม  ทํากรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม    ทํากรรมพรอม 
เพรียงโดยเทียมธรรม      ทํากรรมบกพรองดวยญัตติแตสมบูรณดวยอนุสาวนา 
บาง ทํากรรมบกพรองดวยอนุสาวนาแตสมบูรณดวยญัตติบาง ทํากรรมบกพรอง  



พระวนิัยปฎก มหาวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 383 

ทั้งญัตติบกพรองทั้งอนุสาวนาบาง    ทาํกรรมเวนจากกรรมบาง    ทํากรรมเวน  
จากวินัยบาง   ทํากรรมเวนจากสัตถุศาสนบาง     ทาํกรรมท่ีถูกดานแลวและขืน 
ทํา   ไมเปนธรรม   กําเริบ  ไมควรแกฐานะบาง. 
           บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย. . .ตางก็เพงโทษ  ติเตียน    โพนทะนาวา 
ไฉนพระฉัพพัคคีย    จึงไดทํากรรมเห็นปานน้ี  คือ  ทํากรรมเปนวรรคโดยไม 
เปนธรรม. . . ทํากรรมท่ีถกูคัดคานแลวและขืนทํา  ไมเปนธรรม กําเริบ  ไมควร 
แกฐานะบางเลา   แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. 
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ขาววาภิกษุฉัพพัคคียทํากรรมเห็นปานน้ี  คือ  ทํากรรมเปนวรรคโดยไมเปน 
ธรรม. . .ทํากรรมท่ีถูกคัดคานแลวและขืนทํา    ไมเปนธรรม   กําเริบ   ไมควร 
แกฐานะบางจริงหรือ ? 
           ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา. 
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียน. . .ครั้นแล ทรงทําธรรมีกถารับสั่ง 
กะภิกษุทั้งหลายวาดังน้ี:- 
 
                                        กรรมทีใ่ชไมได 
           [๑๗๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ถากรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม 
ใชไมได   และไมควรทํา.                
           ถากรรมพรอมเพรียงโดยไมเปนธรรม  ใชไมได  และไมควรทํา. 
           ถากรรมเปนวรรคโดยธรรม  ใชไมได  และไมควรทํา. 
           ถากรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม   ใชไมได   และไมควรทํา. 
           ถากรรมพรอมเพรียงโดยเทียมธรรม   ใชไมได  และไมควรทํา.  
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           ถากรรมบกพรองดวยญัตติ   สนบูรณดวยอนุสาวนา   ใชไมได   และ  
ไมควรทํา. 
           ถากรรมบกพรองดวยอนุสาวนา   สมบูรณดวยญัตติ  ใชไมได  และไม 
ควรทํา. 
           ถากรรมบกพรองทั้งญัตติ  บกพรองทั้งอนุสาวนา  ใชไมได   และไม 
ควรทํา. 
           กรรมแมแผกจากธรรม   ก็ใชไมได   และไมควรทํา. 
           กรรมแมแผกจากวินัย   ก็ใชไมได   และไมควรทํา. 
           กรรมแมแผกจากสัตถุศาสน   ก็ใชไมได   และไมควรทํา. 
           ถากรรมท่ีถูกคัดคานแลว และขืนทํา   ไมเปนธรรม    กําเริบ    ไมควร 
แกฐานะ   กใ็ชไมได   และไมควรทํา. 
 
                                       กรรม   ๖   ประเภท 
           [๑๘๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  กรรมนี้ม ี ๖ ประเภทคือ   กรรมไมเปน 
ธรรม ๑  กรรมเปนวรรค ๑  กรรมพรอมเพรียง  ๑  กรรมเปนวรรคโดยเทยีม 
ธรรม  ๑  กรรมพรอมเพรียงโดยเทียมธรรม  ๑  กรรมพรอมเพรียงโดยธรรม ๑. 
 
                               อธิบายกรรมไมเปนธรรม 
           [๑๘๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ถูกรรมไมเปนธรรม  เปนไฉน ? 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ในญัตติทุติยกรรม  ภิกษุทํากรรมดวยต้ังญัตติอยาง 
เดียว   และไมสวดกรรมวาจา  ชื่อวากรรมไมเปนธรรม. 
           ในญตัติทุติยกรรม   ถาภิกษุทํากรรมดวยญตัติ  ๒  ครั้ง    และไมสวด 
กรรมวาจา   ชื่อวากรรมไมเปนธรรม.  
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           ในญตัติทุติยกรรม  ถาภิกษุทํากรรมดวยสวดกรรมวาจาอยางเดียว  และ  
ไมต้ังญัตติ  ชื่อวากรรมไมเปนธรรม. 
           ในญตัติทุติยกรรม  ถาภิกษุทํากรรมดวยสวดกรรมวาจา  ๒  ครั้ง  และ 
ไมต้ังญัตติ   ชื่อวากรรมไมเปนธรรม. 
           ในญตัติจตุตถกรรม   ถาภิกษุทํากรรมดวยต้ังญัตติอยางเดียว   และไม 
สวดกรรมวาจา  ชื่อวากรรมไมเปนธรรม. 
           ในญตัติจตุตถกรรม   ถาภิกษุทํากรรมดวยต้ังญัตติ  ๒  ครั้ง    ดวยต้ัง 
ญัตติ  ๓  ครัง้    ดวยต้ังญัตติ  ๔  ครั้ง   และไมสวดกรรมวาจา    ชื่อวากรรมไม 
เปนธรรม. 
           ในญตัติจตุตถกรรม      ถาภิกษุทํากรรมดวยสวดกรรมวาจาอยางเดียว 
และไมต้ังญัตติ     ชื่อวากรรมไมเปนธรรม. 
           ในญตัติจตุตถกรรม  ถาภิกษุทํากรรมดวยสวดกรรมวาจา ๒ ครั้ง ดวย 
สวดกรรมวาจา  ๓  ครั้ง   ดวยสวดกรรมวาจา    ครัง้  และไมต้ังญัตติ    ชื่อวา 
กรรมไมเปนธรรม. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้เรียกวากรรมไมเปนธรรม. 
 
                                  อธบิายกรรมเปนวรรค 
           [๑๘๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง กรรมเปนวรรค   เปนไฉน ? 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ในญัตติทุติยกรรม   ถาภิกษุผูเขากรรมมีจํานวน 
เทาใด  ภิกษุเหลาน้ันไมมาประชุม   ไมนําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา   อยู 
พรอมหนากันคัดคาน  ซึ่งวากรรมเปนวรรค.  
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           ในญตัติทุติยกรรม  ถาภิกษุผูเขากรรมมีจํานวนเทาใด   ภิกษุเหลาน้ัน  
มาประชุม   แตไมนําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา   อยูพรอมหนาหนาคัดคาน 
ชื่อวากรรมเปนวรรค. 
           ในญตัติทุติยกรรม   ถาภิกษุผูเขากรรมมีจํานวนเทาใด   ภิกษุเหลาน้ัน 
มาประชุม  นําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา   แตอยูพรอมหนากันคัดคาน ชื่อ 
วากรรมเปนวรรค. 
           ในญตัติจตุตถกรรม  ภิกษุเขากรรมมีจํานวนเทาใด   ภิกษุเหลาน้ัน ไม 
มาประชุม     ไมนําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา     อยูพรอมหนากันคัดคาน 
ชื่อวากรรมเปนวรรค  
           ในญตัติจตุตถกรรมถาภิกษุผูเขากรรมมีจํานวนเทาใด  ภิกษุเหลาน้ัน 
มาประชุม   แตไมนําฉันทะของภิกษุที่ควรฉันทะมา    อยูพรอมหนากันคัดคาน 
ชื่อวากรรมเปนวรรค. 
           ในญตัติจตุตถกรรม  ถาภิกษุผูเขากรรมมีจํานวนเทาใด  ภิกษุเหลาน้ัน 
มาประชุม     นําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา     แตอยูพรอมหนากันคัดคาน 
ชื่อวากรรมเปนวรรค. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้เรียกวากรรมเปนวรรค. 
 
                                อธบิายกรรมพรอมเพรียง 
           [๑๘๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อน่ึง กรรมพรอมเพรียง  เปนไฉน ? 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ในญัตติทุติยกรรม   ถาภิกษุผูเขากรรมมีจํานวน 
เทาใด   ภิกษุเหลาน้ัน มาประชุม  นําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา   อยูพรอม 
หนากันไมคัดคาน  ชื่อวากรรมพรอมเพรียง.  
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           ในญตัติจตุตถกรรม    ภิกษุผูเขากรรมมีจํานวนเทาใด   ภิกษุเหลาน้ัน  
มาประชุม  นําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา อยูพรอมหนากันไมคัดคาน ชื่อวา 
กรรมพรอมเพรียง. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้เรียกวากรรมพรอมเพรียง. 
 
                      อธบิายกรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม 
           [๑๘๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  อนึ่งกรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม 
เปนไฉน ? 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ในญัตติทุติยกรรม   ถาภิกษุสวดกรรมวาจากอน 
ต้ังญัตติภายหลัง   ภิกษุผูเขากรรมมีจํานวนเทาใด    ภิกษุเหลาน้ันไมมาประชุม 
ไมนําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา   อยูพรอมหนากันคัดคาน  ชื่อวากรรมเปน 
วรรคโดยเทียมธรรม. 
           ในญตัติทุติยกรรม  ถาภิกษุสวดกรรมวาจากอน ต้ังญัตติภายหลัง ภิกษุ 
ผูเขากรรมมีจํานวนเทาใด   ภิกษุเหลาน้ันมาประชุม   แตไมนําฉันทะของภิกษุ 
ผูควรฉันทะมา  อยูพรอมหนากัน คัดคาน  ชื่อวากรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม. 
           ในญตัติทุติยกรรมถาภิกษุสวดกรรมวาจากอน ต้ังญัตติภายหลัง ภิกษุ 
ผูเขากรรมมีจํานวนเทาใด   ภิกษุเหลาน้ันมาประชุม    นําฉันทะของภิกษุผูควร 
ฉันทะมา  แตอยูพรอมหนากันคัดคาน  ชื่อวากรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม 
           ในญตัติทุติยกรรม  ถาภิกษุสวดกรรมวาจากอน ต้ังญัตติภายหลัง ภิกษุ 
ผูเขากรรมมีจํานวนเทาใด ภิกษุเหลาน้ันไมมาประชุม ไมนําฉันทะของภิกษุผูควร 
ฉันทะมา   แตอยูพรอมหนากันคัดคาน   ชื่อวากรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม. 
           ในญตัติจตุตถกรรม    ถาภิกษุสวดกรรมวาจากอน    ต้ังญัตติภายหลัง 
ภิกษุผูเขากรรมมีจํานวนเทาใด   ภิกษุเหลาน้ันไมมาประชุม    ไมนําฉันทะของ  
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ภิกษุผูควรฉันทะมา  อยูพรอมหนากันคัดคาน   ชือ่วากรรมเปนวรรคโดยเทียม  
ธรรม. 
           ในญตัติจตุตถกรรม ถาภิกษุสวดกรรมวาจากอน ต้ังญัตติภายหลัง ภิกษุ 
ผูเขากรรมมีจํานวนเทาใด   ภิกษุเหลาน้ันมาประชุม   นําฉันทะของภิกษุผูควร 
ฉันทะมา  แตอยูพรอมหนากันคัดคาน  ชื่อวากรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้เรียกวากรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม. 
 
                   อธิบายกรรนพรอมเพรียงโดยเทียมธรรม 
           [๑๘๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อน่ึง   กรรมพรอมเพรียงโดยเทียมธรรม 
เปนไฉน ? 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ในญัตติทุติยกรรม   ถาภิกษุสวดกรรมวาจากอน 
ต้ังญัตติภายหลัง  ภิกษุผูเขากรรมมีจํานวนเทาใด  ภิกษุเหลาน้ัน  มาประชมุ   นํา 
ฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา  อยูพรอมหนากันไมคัดคาน  ชื่อวากรรมพรอม 
เพรียงโดยเทียมธรรม. 
           ในญตัติจตุตถกรรม  ถาภิกษุสวดกรรมวาจากอน ต้ังญัตติภายหลัง ภิกษุ 
ผูเขากรรมมีจํานวนเทาใด  ภิกษุเหลาน้ันมาประชุม    นําฉันทะของภิกษุผูควร 
ฉันทะมา  อยูพรอมหนากันไมคัดคาน  ชื่อวากรรมพรอมเพรียงโดยธรรม.  
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้เรียกวา   กรรมพรอมเพรียงโดยเทียมธรรม  
 
                       อธิบายกรรมพรอมเพรียงโดยธรรม 
           [๑๘๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง   กรรมพรอมเพรียงโดยธรรมเปน 
ไฉน ?  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ในญัตติทุติยกรรม    ถาภิกษุต้ังญัตติกอน   ทํา 
กรรมดวยสวดกรรมวาจาหนเดียวภายหลัง ภิกษุผูเขากรรมมีจํานวนเทาใด ภิกษุ 
เหลาน้ันมาประชุม  นําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา  อยูพรอมหนากันไม 
คัดคาน  ชื่อวากรรมพรอมเพรียงโดยธรรม. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ในญัตติจตุตถกรรม   ถาภิกษุต้ังญัตติกอน   ทํา 
กรรมดวยสวดกรรมวาจา ๓ ครั้งภายหลัง   ภิกษุเขากรรมมีจํานวนเทาใด  ภิกษุ 
เหลาน้ันมาประชุม    นําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา     อยูพรอมหนากันไม 
คัดคาน  ชื่อวากรรมพรอมเพรียงโดยธรรม. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้เรียกวากรรมพรอมเพรียงโดยธรรม. 
 
                                     สงฆ  ๕  ประเภท 
           [๑๘๗]  สงฆมี ๕  คือ   ภิกษุสงฆจตุวรรค  ๑.  ภิกษุสงฆปญจวรรค 
๑ ภิกษุสงฆทสวรรค ๑.  ภิกษุสงฆวีสติวรรค  ๑ . และภิกษุสงฆอติเรกวีสติวรรค ๑. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ในภิกษุสงฆเหลาน้ัน   ภิกษุสงฆจตุวรรคพรอม 
เพรียงกันโดยธรรม    เขากรรมไดในกรรมทุกอยาง     เวนกรรม   ๓  อยาง คือ 
อุปสมบท  ปวารณา  อัพภาน. 
           ภิกษุสงฆปญจวรรค พรอมเพรียงกันโดยธรรม  เขากรรมไดในกรรม 
ทุกอยาง  เวน กรรม  ๒  อยาง  คือ  อุปสมบทในมัชฌิมชนบท  และอัพภาน. 
           ภิกษุสงฆทสวรรค  พรอมเพรียงกันโดยธรรม   เขากรรมไดในกรรม 
ทุกอยาง  เวนอัพภานกรรมอยางเดียว. 
           ภิกษุสงฆวีสติวรรค  พรอมเพรียงกันโดยธรรม  เขากรรมไดในกรรม 
ทุกอยาง.  
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           ภิกษุสงฆอดิเรกวีสติวรรค    พรอมเพรียงกันโดยธรรม   เขากรรมได 
ในกรรมทุกอยาง.  
 
                                 กรรมที่สงฆจตุวรรคทํา 
           [๑๘๘]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ถากรรมท่ีสงฆจตุวรรคจะทํา    สงฆ 
มีภิกษุณีเปนท่ี  ๔  ทํากรรม   กรรมนัน้ใชไมได  และไมควรทํา. 
           ถากรรมท่ีสงฆจตุวรรคจะทํา   สงฆมีสิกขมานาเปนที่ ๔. . .มีสามเณร 
เปนที่ ๔. . . มีสามเณรีเปนที่  ๔. . . มภิีกษุผูบอกลาสิกขาเปนที่ ๔. . . มีภิกษุ 
ผูตองอันติมวัตถุเปนที่ ๔ . . . มีภิกษุถกูสงฆยกเสียฐานไมเห็นอาบัติเปนที่ ๔. . . 
มีภิกษุผูถูกสงฆยกเสียฐานไมทําคืนอาบัติเปนที่ ๔. . . มีภิกษุผูถูกสงฆยกเสีย 
ฐานไมสละทิฏฐิบาปเปนที่ ๔. . . มบีัณเฑาะกเปนที่ ๔. . . มีภิกษุลักเพศเปน 
ที่  ๔ . . .  มภิีกษุผูเขารีดเดียรถียเปนที ่ ๔ . . . มีสัตวดิรัจฉานเปนที่ ๔. . .  ม ี
ภิกษุผูทํามาตุฆาตเปนที่  ๔. . .  มีภิกษุผูทําปตุฆาตเปนที่  ๔. . .   มีภิกษุผูทํา 
อรหันตฆาตเปนที่  ๔  . . .  มีภิกษุผูประทุษรายภิกษุณีเปนที่ ๔. . .  มีภิกษุผูทํา 
สังฆเภทเปนที่  ๔ . . .มีภิกษุผูทําโลหิตุปบาทเปนท่ี  ๔. . .  มีอุภโตพยัญชนกเปนที่ 
๔ . . . มีภิกษุนานาสังวาสเปนที่ ๔. . .  มีภิกษุผูอยูในสีมาตางกันเปนที่  ๔ . . . 
มีภิกษุอยูในเวหาสดวยฤทธิ์เปนที่ ๔ . . .  สงฆทํากรรมแกผูใด  มีผูนั้นเปนที่. 
ทํากรรม  กรรมนั้นใชไมได  และไมควรทํา. 
                                   กรรมที่สงฆจตุวรรคทํา  จบ 
 
                             กรรมที่สงฆปญจวรรคทํา 
           [๘๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ถากรรมท่ีสงฆปญจวรรคทํา    สงฆมี 
ภิกษุณีเปนที่   ๕  ทํากรรม    กรรมนัน้ใชไมได  และไมควรทํา.  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ถากรรมที่สงฆปญจวรรคทํา สงฆมีสิกขมานาเปน  
ที่ ๕ . . . มีสามเณรเปนที่ ๕. . . มีสามเณรีเปนที่  ๕. . .  มีภิกษุผูบอกลาสิกขา 
เปนที่ ๕. . .มีภิกษุผูตองอันติมวัตถุเปนที่ ๕. . .มภิีกษุผูถูกสงฆยกเสียฐานไม 
เห็นอาบัติเปนที่ ๕. . . มภิีกษุผูถูกสงฆยกเสียฐานไมทําคืนอาบัติเปนที่ ๕ . . . 
มีภิกษุผูถูกสงฆยกเสียฐานไมสละทิฏฐิบาปเปนที่ ๕ . . .มีบัณเฑาะกเปนที ๕. . . 
มีภิกษุลักเพศเปนที่ ๕. . .  มีภิกษุผูเขารีดเดียรถียเปนที่ ๕. . . มสีัตวดิรัจฉาน 
เปนที่ ๕. . . มีภิกษุผูทํามาตุฆาตเปนที ๕ . . . . มีภิกษุผูทําปตุฆาตเปนที่  ๕ . . . 
มีภิกษุผูทําอรหันตฆาเปนที่ ๕. . . มภิีกษุผูประทุษรายภิกษุณีเปนที่ ๕. . . มี 
ภิกษุผูทําสังฆเภทเปนที่ ๕. . . มีภิกษุผูทําโลหิตุปบาทเปนที่ ๕ . . .  มีอุภโต 
พยัญชนกเปนที่ ๕. . . มภิีกษุนานาสังวาสเปนที่ ๕. . . มีภิกษุอยูในสีมาตางกัน 
เปนที่ ๕. . . มีภิกษุผูอยูในเวหาสดวยฤทธ์ิเปนที่  ๕. . .  สงฆทํากรรมแกผูใด 
มีผูนั้นเปนที่  ๕ ทํากรรม  กรรมนั้นใชไมได  และไมควรทํา. 
                                 กรรมที่สงฆปญจวรรคทํา  จบ 
                             กรรมที่สงฆทสวรรคทํา 
           [๑๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ถากรรมท่ีสงฆทสวรรคทํา     สงฆมี 
ภิกษุณีเปนที่ ๑๐ ทํากรรม   กรรมนั้นใชไมได   และไมควรทํา. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ถากรรมที่สงฆทสวรรคทํา  สงฆมีสิกขมานาเปน 
ที่  ๑๐.. ..มีสามเณรเปนที  ๑๐. .   มีสามเณรีเปนที่ ๑๐ . . .  มีภิกษุผูบอกลาสิกขา 
เปนที่ ๑๐ . . .   มีภิกษุผูตองอันติมวัตถุเปนที่ ๑๐ . . .   มีภิกษุผูถูกสงฆยกเสีย 
ฐานไมเห็นอาบัติเปนที่ ๑๐. . .     มีภิกษุผูถูกสงฆยกเสียฐานไมทําคืนอาบัติเปน 
ที่  ๑๐. . . มีภิกษุผูถกสงฆยกเสียฐานไมสละทิฎฐิบาปเปนที่ ๑. . . . มีบัณเฑาะก 
เปนที่  ๑๐. . .   มีภิกษุลักเพศเปนที่  ๑๐   มีภิกษุผูเขารีดเดียรถียเปนที่ ๑๐.. . .มี  
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สัตวดิรัจฉานเปนที่  ๑๐. . .    มีภิกษุผูทํามาตุฆาตเปนที่  ๑๐. . .    มีภิกษุผูทํา  
ปตุฆาตเปนที่  ๑๐. . .  มภิีกษุผูทําอรหันตฆาตเปนที่  ๑๐. . .   มีภิกษุผูประทุษราย 
ภิกษุณีเปนที่  ๑๐ . . . มีภิกษุผูทําสังฆเภทเปนที่ ๑๐ . . . มีภิกษุผูทําโลหิตุปบาท 
เปนที่ ๑๐ . . . มีอุภโตพยญัชนกเปนที ่ ๑๐. . . มีภิกษุนานาสังวาสเปนที่  ๑๐. . . 
มีภิกษุอยูในสีมาตางกันเปนที่  ๑๐ . ..   มีภิกษุผูอยูในเวหาสดวยฤทธ์ิเปนที่  ๑๐ 
. . . สงฆทํากรรมแกผูใด  มีผูนั้น เปนที่  ๑๐ ทํากรรม กรรมนั้นใชไมได  และ 
ไมควรทํา. 
                                กรรมที่สงฆทสวรรคทํา  จบ 
 
                                 กรรมที่สงฆวีสติวรรคทํา 
           [๑๙๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ถากรรมท่ีสงฆวีสติวรรคทํา    สงฆมี 
ภิกษุณี  เปนที่  ๒๐  ทํากรรม  กรรมนัน้ใชไมได  และไมควรทํา. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ถากรรมที่สงฆวีสติวรรคทํา  สงฆมีสิกขมานาเปน 
ที่ ๒๐. .  .  มสีามเณรเปนท่ี  ๒๐ . . .   มีสามเณรีเปนที่  ๒๐ . . .    มีภิกษุผูบอก 
ลาสิกขาเปนท่ี ๒๐. . .   มภิีกษุผูตองอันติมวัตถุเปนที่  ๒๐. . .  มีภิกษุผูถูกสงฆ 
ยกเสียฐานไมเห็นยาบัติเปนที่  ๑๐ . . .  มีภิกษุผูถูกสงฆยกเสียฐานไมทําคืนอาบัติ 
เปนที่ ๒๐. . .     มีภิกษุผูถูกสงฆยกเสียฐานไมสละทิฏฐิบาปเปนที่  ๒๐...    ม ี
บัณเฑาะกเปนที่ ๒๐. . .  มีภิกษุลักเพศเปนที่  ๒๐. . .   มีภิกษุผูเขารีดเดียรถีย 
เปนที่ ๒๐. . .  มีสัตวดิรัจฉานเปนที่  ๒๐. . .    มีภิกษุผูทํามาตุฆาตเปนที่  ๒๐. . . 
มีภิกษุผูทําปตุฆาตเปนที่ ๒๐ . . .     มภิีกษุผูทําอรหันตฆาตเปนที่  ๒๐. . .  มี 
ภิกษุผูประทุษรายภิกษุณีเปนที่ ๒๐. . .  มีภิกษุผูทําสังฆเภทเปนที่  ๒๐ . . .  มี 
ภิกษุผูทําโลหิตุปบาทเปนที่  ๒๐. . .   มีอุภโตพยัญชนกเปนที ่ ๒๐. . .   มภิีกษุ  
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นานาสังวาสเปนที่ ๒๐. . .   มีภิกษุอยูในสีมาตางกันเปนที่ ๒๐. . .[๑]  สงฆทํา 
กรรมแกผูใด   ผูนั้นเปนที่  ๒๐ ทํากรรม   กรรมนั้นใชไมได   และไมควรทํา. 
                                กรรมที่สงฆวิสติวรรคทํา  จบ 
 
                            กรรมทีส่งฆจตุวรรคเปนตนทํา 
           [๑๙๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ถาสงฆมีภิกษุผูอยูปริวาสเปนที่  ๔  พึง  
ใหปริวาส   พึงชักเขาหาอาบัติเดิม   พึงใหมานัต    มีภิกษุผูอยูปริวาสน้ันเปนที่ 
๒๐ พึงอัพภาน  กรรมนัน้ใชไมได  และไมควรทํา. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ถาสงฆมีภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิมเปนที่ ๔ 
พึงใหปริวาส   พึงชักเขาหาอาบัติเดิม  พึงใหมานัต  มีภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติ 
เดิมนั้นเปนท่ี  ๒๐  พึงอัพภาน  กรรมนั้นใชไมได  และไมควรทํา. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ถาสงฆมีภิกษุผูควรมานัตเปนที่  ๔ พึงใหปริวาส 
พึงชักเขาหาอาบัติเดิม     พึงใหมานัต     มีภิกษุผูควรมานัตน้ันเปนที่ ๒๐ พึง 
อัพภาน   กรรมนั้นใชไมได   และไมควรทํา. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ถาสงฆมีภิกษุผูประพฤติมานัตเปนที่๔   พึงให 
ปริวาส  พึงชกัเขาหาอาบัติเดิม  พึงใหมานัต   มีภิกษุผูประพฤติมานัตเปนที่ ๒๐ 
พึงอัพภาน  กรรมนั้นใชไมได   และไมควรทํา. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ถาสงฆมีภิกษุผูควรอัพภานเปนที่    ๔  พึงใหปริวาส 
พึงชักเขาหาอาบัติเดิม    พึงใหมานัต     มีภิกษุผูควรอัพภานนั้นเปนที่ ๒๐ พึง 
อัพภาน  กรรมนั้นใชไมได  และไมควรทํา. 
 
  ๑.  โบราณ,พมา เพิ่มมีภกิษผูุอยูในเวหาสดวยฤทธ์ิเปนท่ี  ๒๐.  
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                                    ปฏิโกสนา ๒  อยาง 
           [๑๙๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนคัดคานในทามกลางสงฆข้ึน  
บางคนคัดคานไมข้ึน. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ใครเลาคานในทามกลางสงฆไมข้ึน. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุณี   คัดคานในทามกลางสงฆไมข้ึน. 
           สิกขมานา. . . 
           สามเณร. . . 
           สามเณรี. . . 
           ภิกษุผูบอกลาสิกขา . . . 
           ภิกษุผูตองอันติมวัตถุ. . . 
           ภิกษุวิกลจริต. . . 
           ภิกษุมีจิตฟุงซาน. . . 
           ภิกษุผูกระสับกระสายเพราะเวทนา . . . 
           ภิกษุผูถูกสงฆยกเสียฐานไมเห็นอาบัติ . .  .    
           ภิกษุผูถูกสงฆยกเสียฐานไมทําคืนอาบัติ . . . 
           ภิกษุผูถูกสงฆยกเสียฐานไมสละทิฏฐิบาป. . . 
           บัณเฑาะก. . .  
           ภิกษุลักเพศ . . .  
           ภิกษุเขารีดเดียรถีย. . . 
           สัตวดิรัจฉาน. . .  
           ภิกษุผูฆามารดา. . .  
           ภิกษุผูฆาบิดา. . .  
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           ภิกษุผูฆาพระอรหันต. . . 
           ภิกษุผูประทุษรายภิกษุณี. . . 
           ภิกษุผูทําสังฆเภท. . . 
           ภิกษุผูทําโลหิตุปบาท. . . 
           อุภโตพยัญชนก. . . 
           ภิกษุนานาสังวาส. . . 
           ภิกษุผูอยูในสีมาตางกัน. . . 
           ภิกษุผูอยูในเวหาสดวยฤทธิ์ . . . 
           สงฆทํากรรมแกผูใด  ผูนั้นคัดคานในทามกลางสงฆไมข้ึน. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคลเหลาน้ีแล  คัดคานในทามกลางสงฆไมข้ึน. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ใครเลาคัดคานในทามกลางสงฆข้ึน. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุปกตัตตะมีลังวาสเสมอกัน  อยูในสีมาเดียวกัน. 
           โดยทีสุ่ดแมภิกษุผูนั่งอยูบนอาสนะติดกันบอกใหรู  คัดคานในทาม 
กลางสงฆข้ึน. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคลน้ีแล  คัดดานในทามกลางสงฆข้ึน. 
 
                                      นิสสรณา  ๒  อยาง 
           [๑๙๔]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    นิสสรณาการขับออกน้ีมี  ๒  อยาง  คือ 
มีบุคคลท่ียังไมถึงการขับออก  ถาสงฆขับเธอออก   บางคนเปนอันสงฆขับออก  
ดีแลว   บางคนเปนอันสงฆขับออกไมดี. 
           ๑.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ก็บุคคลชนิดไรท่ียังไมถึงการขับออก    ถา 
สงฆขับเธอออก  เปนอันขับออกไมดี.     
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้   เปนผูบริสุทธิ์    ไมมีอาบัติ 
ถาสงฆขับเธอออก  เปนอันขับออกไมดี.  
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคลน้ี  เรากลาววายังไมถึงการขับออก  ถาสงฆ 
ขับเธอออกเปนอันขับออกไมดี. 
           ๒.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ก็บุคคลชนิดไรท่ียังไมถึงการขับออก    ถา 
สงฆขับเธอออก   เปนอันขับออกดีแลว. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้    เปนพาล   ไมฉลาด   ม ี
อาบัติมาก   มีมารยาทไมสมควร   อยูคลุกคลีกับพวกคฤหัสถ   ดวยการคลุกคลี 
อันไมสมควร  ถาสงฆขับเธอออก  เปนอันขับออกดีแลว. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บุคคลน้ี    เรากลาววายังไมถึงการขับออก    ถา 
สงฆขับเธอออก  เปนอันขับออกดีแลว. 
 
                                      โอสารณา  ๒  อยาง 
           [๑๙๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      โอสารณาการรับเขาหมูนี้มี ๒ อยาง 
คือมีบุคคลท่ียังไมถึงการรับเขาหมู  ถาสงฆรับเธอเขาหมู  บางคนเปนอันรับเขาดี 
บางคนเปนอันรับเขาไมดี. 
           ๑.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ก็บุคคลชนิดไรท่ียังไมถึงการรับเขาหมู   ถา 
สงฆรับเธอเขาหมู   เปนอันรับเขาไมดี. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บัณเฑาะกยิ่งไมถึงการรับเขาหมู   ถาสงฆรับเธอ 
เขาหมูเปนอันรับ เขาไมดี. 
           คนลกัเพศ. . .  
           คนเขารีดเดียรถีย . . . 
           สัตวดิรัจฉาน. . .  
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           คนผูฆามารดา. . .  
           คนผูฆาบิดา. . . 
           คนผูฆาพระอรหันต. . . 
           คนผูประทุษรายภิกษุณี 
           คนผูทําสังฆเภท. . . 
           คนผูทําโลหิตุปบาท. . . 
           อุภโตพยัญชนก  ยงัไมถึงการรับเขาหมู   ถาสงฆรับเธอเขาหมู    เปน 
อันรับเขาไมดี. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บุคคลน้ีเรากลาววายังไมถึงการรับเขาหมู     ถา 
สงฆรับเธอเขาหมู   เปนอันรับเขาไมดี. 
           ๒.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   อน่ึง  บุคคลชนิดไรท่ียังไมถึงการรับเขาหมู 
ถาสงฆรับเธอเขาหมู   เปนอันรับเขาดีแลว. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  คนมือดวน   ยังไมถึงการรับเขาหมู   ถาสงฆรับ 
เธอเขาหมู   เปนอันรับเขาดีแลว. 
           คนเทาดวน. . . 
           คนทั้งมือและเทาดวน . . . 
           คนหูขาด . . . 
           คนจมูกแหวง . . . 
           คนทั้งหูขาดจมูกแหวง . . . 
           คนนิ้วมือน้ิวเทาขาด. . . 
           คนมีงามมืองามเทาขาด. . . 
           คนเอ็นขาด  
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           คนมือเปนแผน. . . 
           คนคอม. . . 
           คนเต้ีย. . . 
           คนคอพอก... 
           คนมีเครื่องหมายติดตัว . . . 
           คนมีรอยเฆ่ียนดวยหวาย. . . 
           คนถกูประกาศใหจับ. .  . 
           คนเทาปุก. . . 
           คนมีโรคเรื้อรัง. . . 
           คนแปลกเพ่ือน. . . 
           คนตาบอดขางเดียว. . . 
           คนงอย. . . 
           คนกระจอก. . . 
           คนเปนโรคอัมพาต... 
           คนมีอิริยาบถขาด. . . 
           คนชราทุพพลภาพ . . . 
           คนตาบอดสองขาง. .. 
           คนใบ . . . 
           คนหูหนวก. . . 
           คนทั้งบอดและใบ. . . 
           คนทั้งบอดและหนวก. . . 
           คนทั้งใบและหนวก. . .  
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           คนทั้งบอด ใบ และหนวกยังไมถึงการรับเขาหมู  ถาสงฆรบเธอเขาหมู 
เปนอันรับ เขาดีแลว.  
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บุคคลน้ี   เรากลาววายังไมถึงการรับเขาหมู   ถา 
สงฆรับเธอเขาหมู   เปนอันรับเขาดีแลว . 
                                   วาสภคามภาณวาร ที่  ๑  จบ 
 
                           อุกเขปนียกรรมที่ไมเปนธรรม 
           [๑๙๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้     เปนผูไมเห็น 
อาบัติ   สงฆหรือภิกษุหลายรูป   หรือรูปเดียว   โจทเธอวา  อาวุโส  ทานตอง 
อาบัติแลว   ทานเห็นอาบัตินั้นไหม ? 
           เธอพูดอยางนี้วา  อาวุโสท้ังหลายผมไมมีอาบัติที่จะเห็น สงฆยกเธอเสีย 
ฐานไมเห็นอาบัติ   ชื่อวากรรมไมเปนธรรม. 
           อน่ึง  ภิกษุในธรรมวินัยนี้   เปนผูไมทําคืนอาบัติ   สงฆ   หรือภิกษุ 
หลายรูป   หรือรูปเดียว    โจทเธอวา    อาวุโส    ทานตองอาบัติแลว   จงทําคืน 
อาบัตินั้นเสียเธอพูดอยางน้ีวา  อาวุโสท้ังหลาย  ผมไมมีอาบัติที่จะทําคืน   สงฆ 
ยกเธอเสียฐานไมทําคืนอาบัติ   ชื่อวากรรมไมเปนธรรม. 
           อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้   เปนผูไมสละทิฏฐิลามก  สงฆหรือภิกษุ 
หลายรูป  หรือรูปเดียว  โจทเธอวา  อาวุโส  ทานมีทิฏฐิลามก  จงสละทิฏฐิลามก 
นั้นเสีย   เธอพูดอยางนี้วา   อาวุโสท้ังหลาย  ผมไมมีทิฏฐิลามกที่จะสละ  สงฆยก 
เธอเสียฐานไมสละทิฏฐิลามก  ชื่อวากรรมไมเปนธรรม. 
           อน่ึง  ภิกษุในธรรมวินัยนี้    เปนผูไมเห็นอาบัติ    และไมทําคืนอาบัติ 
สงฆหรือภิกษุหลายรูป   หรือรูปเดียว   โจทเธอวา   อาวุโส  ทานตองอาบัติแลว  
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ทานเห็นอาบัตินั้นไหม จงทําคืนอาบัตินั้น  เสียเธอพูดอยางนี้วา อาวุโสท้ังหลาย  
ผมไมมีอาบัติที่จะเห็น  ไมมีอาบัติที่จะทําคืน   สงฆยกเธอเสียฐานไมเห็นอาบัติ 
และฐานไมทําคืน   ชื่อวากรรมไมเปนธรรม. 
           อน่ึง   ภิกษุในธรรมวินัยนี้   เปนผูไมเห็นอาบัติ  และไมสละทิฏฐิลามก 
สงฆหรือภิกษุหลายรูป  หรือรูปเดียว  โจทเธอวา  อาวุโส  ทานตองอาบัติแลว 
ทานเห็นอาบัตินั้นไหม ทานมีทิฏฐิลามก จงละทิฏฐิลามกนั้นเสีย  เธอพูดอยางนี้  
วา  อาวุโสท้ังหลาย  ผมไมมีอาบัติที่จะเห็น ไมมีทิฏฐิลามกที่จะสละ  สงฆยกเธอ 
เสียฐานไมเห็นอาบัติ   และฐานไมสละทิฏฐิลามก   ชื่อวากรรมไมเปนธรรม. 
           อน่ึง   ภิกษุในธรรมวินัยนี้   เปนผูไมทําคืนอาบัติ   และไมสละทิฏฐิ- 
ลามก   สงฆ   หรือภิกษุหลายรูป   หรอืรูปเดียว   โจทเธอวา  อาวุโส   ทานตอง 
อาบัติแลว   จงทําคืนอาบัตินั้นเสีย   ทานมีทิฏฐิลามก   จงสละทิฏฐิลามกนั้นเสีย 
เธอพูดอยางน้ีวา   อาวุโสท้ังหลาย   ผมไมมีอาบัติที่จะทําคืน   ไมมีทิฏฐิลามกที่ 
จะสละ   สงฆยกเธอเสียฐานไมทําคืนอาบัติ    และฐานไมสละทิฏฐิลามก   ชื่อวา 
กรรมไมเปนธรรม. 
           อน่ึง  ภิกษุในธรรมวินัยนี้   เปนผูไมเห็นอาบัติ   ไมทําคืนอาบัติ   ไม 
สละทิฏฐิลามก  สงฆ  หรือภิกษุหลายรูป   หรือรปูเดียว   โจทเธอวา   อาวุโส 
ทาน ตองอาบัติแลวทานเห็นอาบัตินั้นไหม  จงทําคืนอาบัตินั้น เสีย  ทานมีทฏิฐิ- 
ลามก จงสละทิฏฐิลามกนั้นเสีย  เธอพูดอยางนี้วา  อาวุโสท้ังหลาย ผมไมมีอาบัติ 
ที่จะเห็น ไมมีอาบัติที่จะทําคืน  ไมมีทิฏฐิลามกที่จะสละ  สงฆยกเธอเสียฐานไม 
เห็นอาบัติ  ฐานไมทําคืนอาบัติ   และฐานไมสละทิฏฐิลามก   ชื่อวากรรมไมเปน 
ธรรม.  
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           [๑๙๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง  ภิกษุในธรรมวินัยนี้   เปนผูเห็น  
อาบัติ   สงฆ  หรือภิกษุหลายรูป  หรือรูปเดียว  โจทเธอวา อาวุโส  ทานตอง 
อาบัติแลว   ทานเห็นอาบัตินั้นไหม   เธอกลาวอยางนี้วา   อาวุโสท้ังหลาย   ผม 
เห็นขอรับ  สงฆยกเธอเสียฐานไมเห็นอาบัติ   ชื่อวากรรมไมเปนธรรม. 
           อน่ึง  ภิกษุในธรรมวินัยนี้    เปนผูทําคืนอาบัติ   สงฆ  หรือภิกษุหลาย 
รูป   หรือรูปเดียว   โจทเธอวา   อาวุโส    ทานตองอาบัติแลว    จงทําคืนอาบัติ 
นั้นเสีย   เธอพูดอยางนี้วา   อาวุโสท้ังหลาย    ผมจักทําคืนขอรับ    สงฆยกเธอ 
เสียฐานไมทําคืนอาบัติ   ชื่อวากรรมไมเปนธรรม. 
           อน่ึง  ภิกษุในธรรมวินัยนี้   เปนผูสละทิฏฐิลามก   สงฆ   หรือภิกษุ 
หลายรูป   หรือรูปเดียว   โจทเธอวา   อาวุโส   ทานมีทิฏฐิลามก   จงสละทิฏฐิ 
ลามกนั้นเสีย   เธอพูดอยางนี้วา   อาวุโสท้ังหลาย   ผมจักสละ   ขอรับ   สงฆยก 
เธอเสียฐานไมสละทิฏฐิลามก   ชื่อวากรรมไมเปนธรรม. 
           อน่ึง  ภิกษุในธรรมวินัยนี้   เปนผูเห็นอาบัติ   และทําคืนอาบัติ . . . 
           เปนผูเห็นอาบัติ   และสละทิฏฐิลามก . . . 
           เปนผูทําคืนอาบัติ   และสละทิฏฐิลามก . . . 
           เปนผูเห็นอาบัติ   ทําคืนอาบัติ    และสละทิฏฐิลามก  สงฆ  หรือภิกษุ 
หลายรูป   หรือรูปเดียว   โจทเธอวา   อาวุโส    ทานตองอาบัติแลว    ทานเห็น 
อาบัตินั้นไหม  จงทําคืนอาบัตินั้น  ทานมีทิฏฐิลามก   จงสละทิฏฐิลามกนั้นเสีย 
เธอพูดอยางน้ีวา   อาวุโสท้ังหลาย   ผมเห็นขอรับ   ผมจักทําคืนขอรับ   ผมจัก 
สละขอรับ  สงฆยกเธอเสียฐานไมเห็นอาบัติ   ฐานไมทําคืนอาบัติ   และฐานไม 
สละทิฏฐิลามก  ชื่อวากรรมไมเปนธรรม.  
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                              อุกเขปนียกรรมที่เปนธรรม  
           [๑๙๘]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้   เปนผูเห็นอาบัติ 
สงฆ   หรือภิกษุหลายรูป   หรือรูปเดียว   โจทเธอวา    อาวุโส   ทานตองอาบัติ 
แลว  ทานเห็นอาบัตินั้น ไหม  เธอพูดอยางนี้วา  อาวุโสท้ังหลาย  ผมไมมีอาบัติ 
ที่จะเห็น   สงฆยกเธอเสียฐานไมเห็นอาบัติ   ชื่อวากรรมเปนธรรม. 
           อน่ึง  ภิกษุในธรรมวินัยนี้    เปนผูทําคืนอาบัติ   สงฆ  หรือภิกษุหลาย 
รูป   หรือรูปเดียว   โจทเธอวา   อาวุโส    ทานตองอาบัติแลว    จงทําคืนอาบัติ 
นั้น     เธอพูดอยางนี้วา   อาวุโสท้ังหลาย  ผมไมมอีาบัติที่จะทําคืน  สงฆยกเธอ 
เสียฐานไมทําคืนอาบัติ   ชื่อวากรรมเปนธรรม. 
           อน่ึง  ภิกษุในธรรมวินัยนี้    เปนผูสละทิฏฐิลามก   สงฆ    หรือภิกษุ 
หลายรูป   หรือรูปเดียว   โจทเธอวา   อาวุโส   ทานมีทิฏฐิลามก    จงสละทิฏฐิ 
ลามกนั้น    เธอพูดอยางนี้วา   อาวุโสท้ังหลาย   ผมไมมีทิฏฐิลามกที่จะสละ  สงฆ 
ยกเธอเสียฐานไมสละทิฏฐิลามก  ชื่อวากรรมเปนธรรม. 
           อน่ึง  ภิกษุในธรรมวินัยนี้   เปนผูเห็นอาบัติ   ทําคืนอาบัติ . . . 
           เปนผูเห็นอาบัติ   และสละทิฏฐิลามก . . . 
           เปนผูทําคืนอาบัติ    และสละทิฏฐิลามก. . . 
           เปนผูเห็นอาบัติ  ทําคืนอาบัติ   และสละทิฏฐิลามก  สงฆ  หรือ ภิกษุ 
หลายรูป  หรือรูปเดียว  โจทเธอวา   อาวุโส    ทานตองอาบัติแลว    ทานเห็น 
อาบัตินั้นไหม  จงทําคืนอาบัตินั้น   ทานมีทิฏฐิลามก  จงสละทิฏฐิลามกนั้น  เธอ 
พูดอยางนี้วา   อาวุโสท้ังหลาย   ผมไมมีอาบัติที่จะเห็น   ไมมีอาบัติที่จะทําคืน 
ไมมีทิฏฐิลามกที่จะสละ    สงฆยกเธอเสียฐานไมเห็นอาบัติ     ฐานไมคืนอาบัติ 
และฐานไมสละคืนทิฏฐิลามก  ชื่อวากรรมเปนธรรม.  
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                 พระอุบาลีทูลถามปพพาชนียกรรมเปนตน  
           [๑๙๙]  ครั้งน้ัน    ทานพระอุบาลีเขาไปในพุทธสํานัก     ถวายบังคม 
พระผูมีพระภาคเจาแลว   นั่ง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง   ครั้นแลวไดกราบทูลคํา 
นี้แดพระผูมีพระภาคเจาวา    กรรมท่ีควรทําในท่ีพรอมหนา    แตสงฆผูพรอม 
เพรียงกันกลับทําในท่ีลับหลัง   การกระทํานั้น ชื่อวากรรมเปนธรรม   เปนวินัย 
หรือหนอ  พระพุทธเจาขา ? 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  อุบาลี  การกระทํานั้นชื่อวา  กรรมไมเปน 
ธรรมไมเปนวินัย. 
           อุ.  สงฆพรอมเพรียงกัน  ทํากรรมท่ีควรสอบถาม  แตทําโดยไมสอบ 
ถาม. . .  ทํากรรมท่ีควรทําตามปฏิญาณ  โดยมิไดปฏิญาณ. . .   ใหอมูฬหวินัย 
แกภิกษุผูควรสติวินัย. . .   ทําตัสสปาปยสิกากรรมแกภิกษุผูควรอมูฬหวินัย. . . 
ทําตัชชนียกรรมแกภิกษุผูควรตัสสปาปยกากรรม . . .   ทํานิยสกรรมแกภิกษุผู 
ควรตัชชนียกรรม. . .    ทําปพพาชนียกรรมแกภิกษุผูควรนิยสกรรม. . .    ทํา 
ปฏิสารณียกรรมแกภิกษุผูควรปพพาชนียกรรม . . . ทําอุกเขปนียกรรมแกภิกษุผู 
ควรปฏิสารณียกรรม. . .  ใหปริวาสแกภิกษุผูควรอุกเขปนียกรรม. . .  ชกัภิกษุ 
ผูควรปริวาสเขาหาอาบัติเดิม. . .  ใหมานัตแกภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม. . . 
อัพภานภิกษุผูควรมานัต . . .  ใหภิกษุผูควรอัพภาน ใหอุปสมบทกุลบุตร  การ 
กระทําน้ัน  ชื่อวากรรมเปนธรรม   เปนวินัยหรือหนอ  พระพุทธเจาขา   
           ภ.  อุบาลี   การกระทํานั้นชื่อวา    กรรมไมเปนธรรม    ไมเปนวินัย 
กรรมท่ีควรทําในท่ีพรอมหนา  แตสงฆผูพรอมเพรียงกันกลบัทําเสียในที่ลับหลัง 
อยางนี้แลอุบาลี   ชื่อวากรรมไมเปนธรรม   ไมเปนวินัย  และการกระทําอยางนี้  
สงฆยอมมีโทษ.  
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           อุบาลี  สงฆผูพรอมเพรียงกัน  ทํากรรมท่ีควรสอบถาม  แตทําโดยไม  
สอบถาม. . .ทํากรรมท่ีควรทําตามปฏิญาณ   โดยมิไดปฏิญาณ . . .  ใหอมูฬห- 
วินัยแกภิกษุผูควรสติวินัย . . .  ทําตัสสปาปยสิกากรรมแกภิกษุผูควรอมูฬหวินัย 
ทําตัชชนียกรรมแกภิกษุผูควรตัสสปาปยสิกากรรม . . .   ทํานิยสกรรมแกภิกษุ 
ผูควรตัชชนียกรรม. . .   ทําปพพาชนียกรรมแกภิกษุผูควรนิยสกรรม. . .   ทํา 
ปฏิสารณียกรรมแกภิกษุผูควรปพพาชนียกรรม. . .  ทําอุกเขปนียกรรมแกภิกษุ 
ผูควรปฏิสารณียกรรม. . .  ใหปริวาสแกภิกษุผูควรอุกเขปนียกรรม. . .   ชกั 
ภิกษุผูควรปริวาสเขาหาอาบัติเดิม. . .    ใหมานัตแกภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติ 
เดิม . . . อัพภานภิกษุผูควรมานัต . . . ใหภิกษุผูควรอัพภานใหอุปสมบทกุลบุตร 
อยางนี้แลอุบาลี   ชื่อวากรรมไมเปนธรรม   ไมเปนวินัย  และการกระทําอยางนี้ 
สงฆยอมมีโทษ. 
           [๒๐๐]  อุ.  กรรมท่ีควรทําในท่ีพรอมหนา     สงฆผูพรอมเพรียงกัน 
ทําในท่ีพรอมหนา    การกระทํานั้นชื่อวา    กรรมเปนธรรมเปนวินัยหรือหนอ 
พระพุทธเจาขา ? 
           ภ.  อุบาลี  การกระทําน้ันชื่อวา  กรรมเปนธรรม  เปนวินัย. 
           อุ.   สงฆผูพรอมเพรียงกัน       ทํากรรมท่ีควรสอบถามแลวทําโดยการ 
สอบถาม  . . .  ทํากรรมท่ีควรทําตามปฏิญาณ  โดยการปฏิญาณ . . .  ใหสติวินัย 
แกภิกษุผูควรสติวินัย. . .   ใหอมูฬหวินัย   แกภิกษุผูควรอมูฬหวินัย. . .   ทํา 
ตัสสปาปยสิกากรรมแกภิกษุผูควรตัสสปาปยสิกากรรม . . .     ทําตัชชนียกรรมแก 
ภิกษุผูควรตัชชนียกรรม . . .  ทํานิยสกรรมแกภิกษุผูควรนิยสกรรม . . .    ทํา 
ปพพาชนียกรรมแกภิกษุผูควรปพพาชนียกรรม. . .  ทําปฏิสารณียกรรมแกภิกษุ 
ผูควรปฏิสารณียกรรม . . . ทําอุกเขปนียกรรมแกภิกษุผูควรอุกเขปนียกรรม . . .  
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ใหปริวาสแกภิกษุผูควรปริวาส. . .  ชักเขาหาอาบัติเดิมซึ่งภิกษุผูควรชักเขาหา  
อาบัติเดิม. . .  ใหมานัตแกภิกษุผูควรมานัต . . .  อัพภานภิกษุผูควรอัพภาน. . . 
อุปสมบทกุลบุตรผูควรอุปสมบท  การกระทําน้ันชื่อวา  กรรมเปนธรรม  เปนวินัย 
หรือหนอ  พระพุทธเจาขา  ? 
           ภ.  อุบาลี  การกระทําน้ันชื่อวา  กรรมเปนธรรม   เปนวินัย   กรรม 
ที่ควรทําในท่ีพรอมหนา   สงฆผูพรอมเพรียงกันทําในท่ีพรอมหนา   อยางนี้แล 
อุบาลี   ชื่อวากรรมเปนธรรม   เปนวินัย   และการกระทําอยางนี้   สงฆยอมไม 
มีโทษ. 
           อุบาลี    สงฆผูพรอมเพรียงกันทํากรรมท่ีควรสอบถามแลวทําโดยสอบ 
ถาม. . . ทํากรรมท่ีควรทําตามปฏิญาณ   โดยการปฏิญาณ. . .   ใหสติวินัยแก 
ภิกษุผูควรสติวินัย. . . ใหอมูฬหวินัยแกภิกษุผูควรอมูฬหวินัย . . .ทําตัสสปาปย- 
สิกากรรมแกภิกษุผูควรตัสสปาปยสิกากรรม. . .   ทําตัชชนียกรรมแกภิกษุผูควร 
ตัชชนียกรรม . . . ทํานิยสกรรมแกภิกษุผูควรนิยสกรรม. . . ทาํปพพาชนียกรรม 
แกภิกษุผูควรปพพาชนียกรรม . . . ทําปฏิสารณียกรรมแกภิกษุผูควรปฏิสารณีย  
กรรม . . .   ทําอุกเขปนียกรรมแกภิกษุผูควรอุกเขปนียกรรม . . .   ใหปริวาสแก 
ภิกษุผูควรปริวาส . . .   ชกัเขาหาอาบัติเดิมซึ่งภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม. . .  
ใหมานัตแกภิกษุผูควรมานัต. . .    อัพภานภิกษุผูควรอัพภาน. . .    อุปสมบท 
กุลบุตรผูควรอุปสมบท  อยางนี้แล   อุบาลี   ชื่อวากรรมเปนธรรม   เปนวินัย 
และการกระทําอยางนี้  สงฆยอมไมมีโทษ. 
           [๒๐๑]  อุ.  สงฆผูพรอมเพรียงกัน     ใหอมูฬิหวินัยแกภิกษุผูควรสติ 
วินัย . . .   ใหสติวินัยแกภิกษุผูครองอมูฬหวินัย   การกระทําน้ัน ชื่อวา   กรรม 
เปนธรรม  เปนวินัยหรือหนอ  พระพุทธเจาขา ?  
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           ภ.  อุบายลี  ถารกระทําน้ันชื่อวา  กรรมไมเปนธรรม  ไมเปนวินัย.  
           อุ.  สงฆผูพรอมเพรียงกันทําตัสสปาปยสิกากรรมแกภิกษุผูควรอมูฬห- 
วินัย . . . ใหอมูฬหวินัยแกภิกษุผูควรตัสสปาปยสิกาธรรม . . .  ทําตัชชนียกรรม 
แกภิกษุผูควรตัสสปาปยสิกากรรม. . .     ทําตัสสปาปยสิกากรรมแกภิกษุควร 
ตัชชนียกรรม. . . ทํานิยสกรรมแกภิกษุผูควรตัชชนียกรรม. . . ทําตัชชนียกรรม 
แกภิกษุผูควรนิยสกรรม. . .  ทําปพพาชนียกรรมแกภิกษุผูควรนิยสกรรม  . . . 
ทํานิยสกรรมแกภิกษุผูควรปพพาชนียกรรม . . .ทาํปฏิสารณียกรรมแกภิกษุผู 
ควรปพพาชนียกรรม. . . ทําปพพาชนียกรรมแกภิกษุผูควรปฏิสารณียกรรม . . . 
ทําอุกเขปนียกรรมแกภิกษุผูปฎิสารณียกรรม. . .   ทําปฎิสารณียกรรมแกภิกษุผู 
ควรอุกเขปนียกรรม . . . ใหปริวาสแกภิกษุผูควรอุกเขปนียกรรม . . . ทําอุกเขป- 
นียกรรมแกภิกษุผูควรปริวาส. . .    ชกัภิกษุผูควรปริวาสเขาหาอาบัติ . . .   ให 
ปริวาสแกภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม  . . . ใหมานัตแกภิกษุผูควรชักเขาหา 
อาบัติเดิม . . .    ชักภิกษุผูควรมานัตเขาหาอาบัติเดิม . . .    อัพภานภิกษุผูควร 
มานัต . . .   ใหมานัตแกภิกษุผูควรอัพภาน. . .  ใหภิกษุผูควรอัพภานใหอุปสม- 
บทกุลบุตร. . .  อัพภานกุลบุตรผูควรอุปสมบท  การกระทํานั้นชื่อวากรรมเปน 
ธรรม  เปนวินัยหรือหนอ  พระพุทธเจาขา ? 
           ภ.  อุบาลี  การกระทําน้ันชื่อวากรรมไมเปนธรรม  ไมเปนวินัย  อุบาลี 
สงฆผูพรอมเพรียงกันใหอมูฬหวินัยแกภิกษุผูควรสติวินัย . . . ใหสติวินัยแกภิกษุ 
ผูควรอมูฬหวินัย  อยางนี้แล   อุบาลี   ชื่อวากรรมไมเปนธรรม   ไมเปนวินัย 
และการกระทําอยางนี้    สงฆยอมมีโทษ. 
           สงฆผูพรอมเพรียงกัน  ทําตัสสปาปยสิกากรรมแกภิกษุ   ผูควรอมฬูห 
วินัย. . .ใหอมูฬหวินัยแกภิกษุผูควรตัสสปาปยสิกากรรม . . . ทาํตัชชนียกรรมแก  
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ภิกษุผูควรตัสสปาปยสิกากรรม. .  . ทาํตัสสปาปยสิกากรรมแกภิกษุผูควรตัชชนีย  
กรรม. . . ทํานิยสกรรมแกภิกษุผูควรตัชชนียกรรม . . . ทําตัชชนียกรรมแกภิกษุ 
ผูควรนิยสกรรม. . .  ทําปพพาชนียกรรมแกภิกษุผูควรนิยสกรรม. . .  ทํานิยส- 
กรรมแกภิกษุผูควรปพพาชนียกรรม. . . ทําปฏิสารณียกรรมแกภิกษุผูควรปพพา 
ชนียกรรม. . .   ทําปพพาชนียกรรมแกภิกษุผูควรปฏิสารณียกรรม. . .  ทําอุก- 
เขปนียกรรมแกภิกษุผูควรปฏิสารณียกรรม . . .   ทําปฏิสารณียกรรมแกภิกษุผู 
ควรอุกเขปนียกรรม . . .  ใหปริวาสแกภิกษุผูควรอุกเขปนียกรรม. . .   ทําอุก-  
เขปนียกรรมแกภิกษุผูควรปริวาส . . .   ชักภิกษุผูควรปริวาสเขาหาอาบัติ . . . 
ใหปริวาสแกภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม . . .     ใหมานัตแกภิกษุผูควรชัก 
เขาหาอาบัติเดิม . . .   ชักภิกษุผูควรมานัตเขาหาอาบัติเดิม . . .    อัพภานภิกษุผู 
ควรมานัต . . .   ใหมานัตแกภิกษุผูควรอัพภาน. . .   ใหภิกษุผูควรอัพภานอุป- 
สมบทกุลบุตร. . .  อัพภานกุลบุตรผูควรอุปสมบท  อยางนี้แลอุบาลีชื่อวากรรม 
ไมเปนธรรม  ไมเปนวินัย   และการกระทําอยางนี้  สงฆยอมมีโทษ. 
           [๒๐๒]  อุ.  สงฆผูพรอมเพรียงกัน   ใหสติวินัยแกภิกษุผูควรสติวินัย 
  . . .  ใหอมูฬหวินัยแกภิกษุผูควรอมูฬหวินัย   การกระทําน้ัน   ชื่อวากรรมเปน 
ธรรม  เปนวินัย  หรือหนอ  พระพุทธเจาขา ?  
           ภ.  อุบาลี   การกระทํานั้น ชื่อวากรรมเปนธรรม  เปนวินัย. 
           อุ   สงฆผูพรอมเพรียงกัน ใหอมูฬหวินัยแกภิกษุผูควรอมูฬหวินัย . . . 
ทําตัสสปาปยสิกากรรมแกภิกษุผูควรตัสสปาปยสิกากรรม . . .   ทําตัชชนียกรรม 
แกภิกษุผูควรตัชชนียกรรม . . .    ทํานิยสกรรมแกภิกษุผูควรนิยสกรรม . . . 
ทําปพพาชนียกรรมแกภิกษุผูควรปพพาชนียกรรม. . .   ทําปฏสิารณียกรรมแก 
ภิกษุผูควรปฎิสารณียกรรม. . . ทําอุกเขปนียกรรมแกภิกษุผูควรอุกเขปนียกรรม 
  . . .  ใหปริวาสแกภิกษุผูควรปริวาส . . .    ชักเขาหาอาบัติเดิมซ่ึงภิกษุผูควรชัก  
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เขาหาอาบัติเดิม. . .    ใหมานัตแกภิกษุผูควรมานัต. . .    อัพภานภิกษุผูควร  
อัพภาน. . .    อุปสมบทกลุบุตรผูควรอุปสมบท      การกระทํานั้นชื่อวากรรม 
เปนธรรม  เปนวินัย  หรอืหนอ  พระพุทธเจาขา ? 
           ภ.  อุบาลี   การกระทํานั้น ชื่อวากรรมเปนธรรม    เปนวินัย    อุบาล ี
สงฆผูพรอมเพรียงกัน  ใหสติวินัยแกภิกษุผูควรสติวินัย . . .   ใหอมูฬหวินัยแก 
ภิกษุผูควรอมูฬหวินัย  อยางนี้แล   อุบาลี   ชื่อวากรรมเปนธรรม   เปนวินัย 
และการกระทําอยางนี้   สงฆยอมไมมีโทษ. 
           สงฆผูพรอมเพรียงกัน      ใหอมูฬหวินัยแกภิกษุผูควรอมูฬหวินัย . . . 
ทําตัสสปาปยสิกากรรมแกภิกษุผูควรตัสสปาปยสิกากรรม . . .  ทําตัชชนียกรรม 
แกภิกษุผูควรตัชชนียกรรม . . .   ทํานิยสกรรมแกภิกษุผูควรนิยสกรรม . . .   ทํา 
ปพพาชนียกรรมแกภิกษุผูควรปพพาชนียกรรม . . .   ทําปฏิสารณียกรรมแก 
ภิกษุผูควรปฏิสารณียกรรม . . .  ทําอุกเขปนียกรรมแกภิกษุผูควรอุกเขปนีย 
กรรม . . .  ใหปริวาสแกภิกษุผูควรปริวาส . . .   ชกัเขาหาอาบัติเดิมซึ่งภิกษุผู 
ควรชักเขาหาอาบัติเดิม. . .   ใหมานัตแกภิกษุผูควรมานัต . . .   อัพภานภิกษุผู 
ควรอัพภาน. . .    อุปสมบทกุลบุตรผูควรอุปสมบท    อยางนี้แลอุบาลี  ชื่อวา 
กรรมเปนธรรม   เปนวินัย   และการกระทําอยางนี้     สงฆยอมไมมีโทษ. 
           [๒๐๓]   ครั้งน่ันแล    พระผูมีพระภาคเจารับ สั่งกะภิกษุทั้งหลายวา  ดู 
กอนภิกษุทั้งหลาย    สงฆผูพรอมเพรียงกัน ใหอมูฬหวินัยแกภิกษุผูควรสติวินัย 
อยางนี้แลภิกษุทั้งหลาย     ชื่อวากรรมไมเปนธรรม     ไมเปนวินัย     และการ 
กระทําอยางนี้   สงฆยอมมโทษ.  
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           สงฆผูพรอมเพรียงกัน ทําตัสสปาปยสิกากรรมแกภิกษุผูควรสติวินัย . . .  
ทําตัชชนียกรรมแกภิกษุผูควรสติวินัย . .  ทานิยสกรรมแกภิกษุผูควรสติวินัย . . . 
ทําปพพาชนียกรรมแกภิกษุผูควรสติวินัย. . .  ทําปฏิสารณียกรรมแกภิกษุผูควร 
สติวินัย. . .   ทําอุกเขปนียกรรมแกภิกษุผูควรสติวินัย . . .   ใหปริวาสแกภิกษุผู 
ควรสติวินัย. . . ชักภิกษุผูควรสติวินัยเขาหาอาบัติเดิม . . . ใหมานัตแกภิกษุผูควร 
สติวินัย . . .  อัพภานภิกษุผูควรสติวินัย . . .  ใหภิกษุผูควรสติวินัยใหอุปสมบท 
กุลบุตร  อยางนี้แล    ภิกษุทั้งหลาย    ชื่อวากรรมไมเปนธรรม    ไมเปนวินัย 
และการกระทําอยางนี้    สงฆยอมมีโทษ. 
           สงฆผูพรอมเพรียงกัน    ทําตัสสปาปยสิกากรรมแกภิกษุผูควรอมูฬห- 
วินัยอยางนี้แล   ภิกษุทั้งหลาย   ชื่อวากรรมไมเปนธรรม  ไมเปนวินัย  และการ 
กระทําอยางนี้   สงฆยอมมีโทษ. 
           สงฆผูพรอมเพรียงกัน   ทําตัชชนียกรรมแกภิกษุผูควรอมูฬหวินัย . . . 
ทํานิยสกรรมแกภิกษุผูควรอมูฬหวินัย. . .    ทําปพพาชนียกรรมแกภิกษุผูควร 
อมูฬหวินัย . . .  ทําปฏิสารณียกรรมแกภิกษุผูควรอมูฬหวินัย. . .  ทําอุกเขปนีย- 
กรรมแกภิกษุผูควรอมูฬหวินัย. . .  ใหปริวาสแกภิกษุผูควรอมูฬหวินัย. . . 
ชักภิกษุผูควรอมูฬหวินัยเขาหาอาบัติเดิม . . . ใหมานัตแกภิกษุผูควรอมูฬหวินัย 
. . .  อัพภานภิกษุผูควรอมูฬหวินัย . . .   ใหภิกษุผูควรอมูฬหวินัยใหอุปสมบท- 
กุลบุตร. . .  ใหัสติวินัยแกภิกษุผูควรอมูฬหวินัย  อยางนี้แล  ภิกษุทั้งหลายชื่อ 
วากรรมไมเปนธรรม   ไมเปนวินัย   และการกระทําอยางนี้    สงฆยอมมีโทษ. 
           สงฆผูพรอมเพรียงกัน      ทําตัชชนียกรรมแกภิกษุผูควรตัสสปาปย- 
สิกากรรม . . .  ทํานิยสกรรมแกภิกษุผูควรตัสสปาปยสิกากรรม . . .   ทําปพพา- 
ชนียกรรมแกภิกษุผูควรตัสสปาปยสิกากรรม . . . ทําปฏิสารณียกรรมแกภิกษุผู  
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ควรตัสสปาปยสิกากรรม . . .  ทําอุกเขปนียกรรมแกภิกษุผูควรตัสสปาปยสิกา  
กรรม. . . ใหปริวาสแกภิกษุผูควรตัสสปาปยสิกากรรม. . .  ใหสติวินัยแกภิกษุ 
ผูควรตัสสปาปยสิกากรรม. . . ใหอมูฬหวินัยแกภิกษุผูควรจตัสสปาปยสิกากรรม 
อยางนี้แล  ภิกษุทั้งหลาย  ชื่อวากรรมไมเปนธรรม  ไมเปนวินัย  และการกระ 
ทําอยางนี้  สงฆยอมมีโทษ.                      
           สงฆผูพรอมเพรียงกัน    ทํานิยสกรรมแกภิกษุผูควรตัชชนียกรรม . . . 
ทําปพพาชนียกรรมแกภิกษุผูควรนิยสกรรม . . . ทําปฏิสารณียกรรมแกภิกษุผูควร 
ปพพาชนียกรรม. . .  ทําอุกเขปนียกรรมแกภิกษุควรปฏิสารณียกรรม. . .  ให 
ปริวาสแกภิกษุผูควรอุกเขปนียกรรม . . .    ชักภิกษุผูควรปริวาสเขาหาอาบัติเดิม 
. . . ใหมานัตแกภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม. . . อัพภานภิกษุผูควรมานัต. . . 
ใหภิกษุผูควรอัพภานใหอุปสมบทกุลบุตร. . .   ใหสติวินัยแกกุลบุตรผูควรอุป- 
สมบท. . . ใหอมูฬหวินัยแกกุลบุตรผูควรอุปสมบท. . . ทําตัสสปาปยสิกากรรม 
แกกุลบุตรผูควรอุปสมบท. . .   ทําตัชชนียกรรมแกกุลบุตรผูควรอุปสมบท. . . 
ทํานิยสกรรมแกกุลบุตรผูควรอุปสมบท. . . ทําปพพาชนียกรรมแกกุลบุตรผูควร 
อุปสมบท. . .  ทําปฏิสารณียกรรมแกกุลบุตรผูควรอุปสมบท . . .  ทําอุกเขปนีย- 
กรรมแกกลุบุตรผูควรอุปสมบท. . .    ใหปริวาสแกกุลบุตรผูควรอุปสมบท. . . 
ชักกุลบุตรผูควรอุปสมบทเขาหาอาบัติเติม. . .    ใหมานัตแกกุลบุตรผูควรอุป- 
สมบท. . .  อัพภานกุลบุตรผูควรอุปสมบท   อยางนี้แล   ภิกษุทั้งหลาย  ชื่อวา 
กรรมไมเปนธรรม  ไมเปนวินัย  และการกระทําอยางนี้  สงฆยอมมีโทษ  
 
                               อุบาลีปุจฉาภาณวาร  ที ่ ๒  จบ  
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                                         ตัชชนียกรรม  
           [๒๐๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ยอมกอความ 
บาดหมาง กอการทะเลาะ  กอการวิวาท  ทําความอ้ือฉาว   กออธิกรณในสงฆ 
ในเรื่องนั้นถาภิกษุทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา  อาวุโสทั้งหลาย  ภิกษุ 
รูปนี้แล   กอความบาดหมาง  กอการทะเลาะ   กอการวิวาท   ทาํความอ้ือฉาว 
กออธิกรณในสงฆ  เอาละ  พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอ  ดังน้ี   แลวไดเปน 
วรรคโดยไมเปนธรรมลงตัชชนียกรรมแกภิกษุนั้น   ภิกษุรูปนัน้ ไปจากอาวาสน้ัน 
สูอาวาสแมอ่ืน   แมในอาวาสน้ัน      ภิกษุทั้งหลายก็ไปปรึกษาตกลงกัน อยางนี้ วา 
อาวุโสท้ังหลาย   ภิกษุรปูนี้แล   ถกูสงฆเปนวรรคโดยไมเปนธรรมลงตัชชนีย- 
กรรม   เอาละ   พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอดังน้ี    แลวไดพรอมเพรียงกัน 
โดยไมเปนธรรมลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น    ภิกษุรูปนั้น ไปจากอาวาสน้ัน 
สูอาวาสแมอ่ืน    แมในอาวาสน้ันภิกษุทั้งหลายก็ไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา 
อาวุโสท้ังหลาย    ภิกษุรปูนี้แล    ถูกสงฆพรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรมลง 
ตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอ  ดังนี้  แลวไดเปนวรรค 
โดยธรรมลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น   ภิกษุรปูนั้นไปจากอาวาสน้ันสูอาวาส 
แมอ่ืน  แมนอาวาสนั้น   ภิกษุทั้งหลายก็ไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา  อาวุโส 
ทั้งหลาย   ภิกษุรูปนี้แล   ถูกสงฆเปนวรรค   โดยธรรมลงตัชชนียกรรม   เอาละ 
พวกเราจะลงตัชชนีกรรมแกเธอ    ดงัน้ี     แลวไดเปนวรรคโดยเทียมธรรมลง 
ตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น   ภิกษุรปูนั้นไปจากอาวาสน้ันสูอาวาสแมอ่ืน   แม 
ในอาวาสน้ัน     ภิกษุทั้งหลายก็ไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา    อาวุโสท้ังหลาย 
ภิกษุรูปนี้แล   ถูกสงฆเปนวรรคโดยเทียมธรรมลงตัชชนียกรรม  เอาละ  พวก 
เราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอ   ดังน้ี    แลวไดพรอมเพรียงกัน โดยเทียมธรรมลง 
ตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น.                                                             
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           [๒๐๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อน่ึง   ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ยอมกอ  
ความบาดหมาง  กอการทะเลาะ   กอการวิวาท   ทาํความอ้ือฉาว   กออธิกรณ 
ในสงฆ  ในเรื่องนั้น   ถาภิกษุทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา   อาวุโสท้ัง 
หลาย  ภิกษุรูปนี้แล   กอความบาดหมาง  กอการทะเลาะ   กอการวิวาท   ทาํ 
ความอ้ือฉาว    กออธิกรณในสงฆ   เอาละ   พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอ 
ดังน้ี  แลวไดพรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม  ลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น 
ภิกษุรูปนั้นไปจากอาวาสน้ันสูอาวาสแมอ่ืน   แมในอาวาสน้ัน   ภิกษุทั้งหลายก็ 
ไดปรึกษาตกลงกัน อยางนี้วา   อาวุโสท้ังหลาย   ภิกษุรูปนี้แล   ถูกสงฆพรอม 
เพรียงกันโดยไมเปนธรรมลงตัชชนียกรรม  เอาละ  พวกเราจะลงตัชชนียกรรม 
แกเธอ  ดังนี้   แลวไดเปนวรรคโดยธรรมลงตัชชนยีกรรมแกภิกษุรูปนั้น   ภิกษุ 
รูปนั้นไปจากอาวาสน้ันสูอาวาสแมอ่ืน       แมในอาวาสน้ันภิกษุทั้งหลายก็ได 
ปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา  อาวุโสท้ังหลาย  ภิกษุรูปนี้แล  ถกูสงฆเปนวรรคโดย 
ธรรมลงตัชชนียกรรม   เอาละ   พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอ   ดังน้ี   แลว 
ไดเปนวรรคโดยเทียมธรรม   ลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น    ภิกษุรูปนั้นไป 
จากอาวาสน้ันสูอาวาสแมอ่ืน   แมในอาวาสน้ัน     ภิกษุทั้งหลาย   ก็ไดปรึกษาตก 
ลงกันอยางนี้วา    อาวุโสทั้งหลาย    ภิกษุรูปนี้แล    ถูกสงฆเปนวรรคโดยเทียม 
ธรรมลงตัชชนียกรรม   เอาละ   พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอ   ดังน้ี   แลว 
ไดพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรมลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น     ภิกษุรูปนั้น 
ไปจากอาวาสน้ันสูอาวาสแมอ่ืน  แมในอาวาสน้ันภิกษุทั้งหลายก็ไดปรึกษาตกลง 
กันอยางนี้วา     อาวุโสท้ังหลายภิกษุรูปนี้แลถูกสงฆพรอมเพรียงกันโดยเทียม 
ธรรมลงตัชชนียกรรม   เอาละ   พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอ   ดังน้ี   แลว 
ไดเปนวรรคโดยไมเปนธรรม  ลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น.  
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           [๒๐๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อน่ึง   ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ยอมกอ  
ความบาดหมาง  กอการทะเลาะ   กอการวิวาท   ทาํความอ้ือฉาว    กออธิกรณ 
ในสงฆ  ในเรื่องนั้น    ถาภิกษุทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา  อาวุโสท้ัง 
หลาย   ภิกษุรูปนี้แล   เปนผูกอความบาดหมาง  กอการทะเลาะ    กอการวิวาท 
ทําความอ้ือฉาว   กออธิกรณในสงฆ  เอาละ  พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอ 
ดังน้ี    แลวไดเปนวรรคโดยธรรมลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น   ภิกษุรูปนั้น 
ไปจากอาวาสน้ันสูอาวาสแมอ่ืน   แมในอาวาสน้ัน   ภิกษุทั้งหลายก็ไดปรึกษา 
ตกลงกันอยางนี้วา   อาวุโสท้ังหลาย    ภิกษุรูปนี้แลถูกสงฆเปนวรรคโดยธรรม 
ลงตัชชนียกรรม   เอาละ   พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอ  ดังน้ี   แลวไดเปน 
วรรคโดยเทียมธรรมลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น    ภิกษุรูปนั้นไปจากอาวาส 
นั้นสูอาวาสแมอ่ืน   แมในอาวาสน้ัน   ภิกษุทั้งหลายก็ไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้ 
วา  อาวุโสท้ังหลาย  ภิกษุรูปนี้แล  ถกูสงฆเปนวรรคโดยเทียมธรรมลงตัชชนีย- 
กรรม   เอาละ   พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอ   ดังน้ี    แลวไดพรอมเพรียง 
กันโดยเทียมธรรมลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น ภิกษุรูปนั้นไปจากอาวาสน้ันสู 
อาวาสแมอ่ืน แมในอาวาสน้ัน ภิกษุทั้งหลายก็ไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโส 
ทั้งหลาย  ภิกษุรูปนี้แล  ถกูสงฆพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรมลงตัชชนียกรรม 
เอาละ   พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น   ดังน้ี    แลวไดเปนวรรคโดย 
ไมเปนธรรม   ลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น   ภิกษุรูปนั้นไปจากอาวาสน้ันสู 
อาวาสแมอ่ืน     แมในอาวาสน้ัน    ภิกษุทั้งหลายก็ไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้ วา 
อาวุโสท้ังหลาย    ภิกษุรปูนี้แล    ถูกสงฆเปนวรรคโดยไมเปนธรรมลงตัชชนีย- 
กรรม   เอาละ   พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอ   ดังน้ี   แลวไดพรอมเพรียง 
กันโดยไมเปนธรรมลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น .  
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           [๒๐๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อน่ึง   ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ยอมกอ  
ความบาดหมาง กอการทะเลาะ  กอการวิวาท  ทําความอ้ือฉาว  กออธิกรณใน 
สงฆ  ในเรื่องนั้น   ถาภิกษุทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา  อาวุโสท้ังหลาย 
ภิกษุรูปนี้แล  เปนผูกอความบาดหมาง  กอการทะเลาะ  กอการวิวาท  ทําความ 
อ้ือฉาว   กออธิกรณในสงฆ   เอาละ   พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอ   ดังน้ี 
แลวไดเปนวรรคโดยเทียมธรรมลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น  ภิกษุนั้น ไปจาก 
อาวาสน้ัน  สูอาวาสแมอ้ืน   แมในอาวาสน้ัน    ภิกษุทั้งหลายก็ไดปรึกษาตกลงกัน 
อยางนี้วา   อาวุโสท้ังหลาย    ภิกษุรูปนี้แล    ถูกสงฆเปนวรรคโดยเทียมธรรม 
ลงตัชนียกรรม    เอาละ    พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอ    ดงัน้ี    แลวได 
พรอมเพรียงกัน โดยเทียมธรรมลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น    ภิกษุรูปนั้นไป 
จากอาวาสน้ัน สูอาวาสแมอ่ืน     แมในอาวาสน้ันภิกษุทั้งหลายก็ไดปรึกษาตกลง 
กันอยางนี้วา  อาวุโสท้ังหลาย  ภิกษุรูปนี้แล   ถกูสงฆพรอมเพรียงกันโดยเทียม 
ธรรมลงตัชชนียกรรม   เอาละ   พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอ   ดังน้ี    แลว 
ไดเปนธรรมลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น    ภิกษุรูปนั้น ไปจากอาวาสน้ันสู 
อาวาสแมอ่ืน    แมในอาวาสน้ัน    ภิกษุทั้งหลายก็ไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา 
อาวุโสท้ังหลาย   ภิกษุรปูนี้แล   ถกูสงฆเปนวรรคโดยไมเปนธรรมลงตัชชนีย-  
กรรม   เอาละ   พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอ   ดังน้ี     แลวไดพรอมเพรียง 
กันโดยไมเปนธรรม  ลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น  ภิกษุรูปนัน้ไปจากอาวาส 
นั้นสูอาวาสแมอ่ืน   แมในอาวาสน้ันภิกษุทั้งหลายก็ไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา 
อาวุโสท้ังหลาย    ภิกษุรปูนี้แล     ถกูสงฆพรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรมลง 
ตัชชนียกรรม  เอาละ  พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอดังน้ี  แลวไดเปนวรรค 
โดยธรรม  ลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น.  
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           [๒๐๘]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   อน่ึง   ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ยอมกอ  
ความบาดหมาง  กอการทะเลาะ   กอการวิวาท   ทาํความอ้ือฉาว  กออธิกรณใน 
สงฆ   ในเรื่องน้ัน     ถาภิกษุทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา    อาวุโสทั้ง 
หลาย   ภิกษุรูปนี้แล   เปนผูกอความบาดหมาง   กอการทะเลาะ    กอการวิวาท 
ทําความอ้ือฉาว  กออธิกรณในสงฆ   เอาละ   พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอ 
ดังน้ี     แลวไดพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรมลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น 
ภิกษุรูปนั้น  ไปจากอาวาสน้ันสูอาวาสแมอ่ืน    แมในอาวาสน้ัน    ภิกษุทั้งหลายก็  
ไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา  อาวุโสท้ังหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถกูสงฆพรอมเพรียง 
กันโดยเทียมธรรมลงตัชชนียกรรม   เอาละ    พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอ 
ดังน้ี   แลวไดเปนวรรคโดยไมเปนธรรมลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น ภิกษุรูป 
นั้น ไปจากอาวาสน้ันสูอาวาสแมอ่ืน     แมในอาวาสน้ันภิกษุทั้งหลายก็ไดปรึกษา 
ตกลงกันอยางนี้วา    อาวุโสท้ังหลาย   ภิกษุรูปนี้แล    ถูกสงฆเปนวรรคโดยไม 
เปนธรรมลงตัชชนียกรรม    เอาละ    พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอ    ดงัน้ี  
แลวไดพรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรมลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น     ภิกษุ 
รูปนั้น ไปจากอาวาสน้ัน สูอาวาสแมอ่ืน     แมในอาวาสน้ัน     ภิกษุทั้งหลายก็ได 
ปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา  อาวุโสท้ังหลาย  ภิกษุรูปนี้แล  ถกูสงฆพรอมเพรียง 
กันโดยไมเปนธรรมลงตัชชนียกรรม   เอาละ  พวกเราจงลงตัชชนียกรรมแกเธอ 
ดังน้ี    แลวไดเปนวรรคโดยธรรมลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น   ภิกษุรูปนั้น 
ไปจากอาวาสน้ัน  สูอาวาสแมอ่ืน   แมในอาวาสน้ัน    ภิกษุทั้งหลายก็ไดปรึกษาตก 
ลงกันอยางนี้วา   อาวุโสทั้งหลาย   ภิกษุรูปนี้แล   ถกูสงฆเปนวรรคโดยธรรมลง 
ตัชชนียกรรม   เอาละ   พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอดังน้ี แลวไดเปนวรรค 
โดยเทียมธรรมลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น.  
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               นิยสกรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรมเปนตน  
           [๒๐๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เปนผูเขลา  ไม 
ฉลาด มีอาบัติมาก  มีมารยาทไมสมควร อยูคลุกคลีกับคฤหัสถ  ดวยการคลกุคลี 
อันไมสมควร     ในเรื่องนั้น     ถาภิกษุทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา 
อาวุโสท้ังหลาย   ภิกษุรปูนี้แล   เปนผูเขลา  ไมฉลาด   มีอาบติัมาก   มีมารยาท 
ไมสมควร อยูคลุกคลีกับคฤหัสถ   ดวยการคลุกคลอัีนไมสมควร  เอาละ  พวก 
เราจะลงนิยสกรรมแกเธอดังน้ี   แลวไดเปนวรรคโดยไมเปนธรรมลงนิยสกรรม 
แกภิกษุรูปนั้น     ภิกษุรูปนั้น ไปจากอาวาสน้ันสูอาวาสแมอ่ืน    แมในอาวาสน้ัน 
ภิกษุทั้งหลาย ก็ไดปรึกษาตกลงกัน อยางนี้วา อาวุโสท้ังหลาย  ภิกษุรูปนี้แล   ถูก 
สงฆเปนวรรคโดยไมเปนธรรมลงนิยสกรรม   เอาละ    พวกเราจะลงนิยสกรรม 
แกเธอ   ดังน้ี  แลวไดพรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรมลงนิยสกรรมแกภิกษุรูป 
นั้น. . .   เปนวรรคโดยธรรม. . .   เปนวรรคโดยเทียมธรรม. . .  พรอมเพรียง 
กันโดยเทียมธรรม . . . พึงแตงจักรเหมือนหนหลัง. 
 
                                      ปพพาชนียกรรม 
           [๒๑๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูประทุษราย 
ตระกูลมีมารยาทเลวทรามในเรื่องน้ัน      ถาภิกษุทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกัน 
อยางนี้วาอาวุโสท้ังหลาย   ภิกษุรูปนี้แล   เปนผูประทุษรายตระกูล   มีมารยาท 
เลวทราม   เอาละพวกเราจะลงปพพาชนียกรรมแกเธอ  ดังนี้  แลวไดเปนวรรค 
โดยไมเปนธรรมลงปพพาชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น ภิกษุรูปนั้นไปจากอาวาสน้ัน 
สูอาวาสแมอ่ืน   แมในอาวาสน้ัน    ภิกษุทั้งหลายก็ไดปรึกษาตกลงกัน อยางนี้วา 
อาวุโสท้ังหลาย  ภิกษุรูปนี้แล   ถกูสงฆเปนวรรคโดยไมเปนธรรมลงปพพาชนีย-  
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กรรม   เอาละ  พวกเราจะลงปพพาชนียกรรมแกเธอ  ดังนี้  แลวไดพรอมเพรียง  
กันโดยไมเปนธรรมลงปพพาชนียกรรมแกภิกษุรปูนั้น. . . เปนวรรคโดยธรรม 
           เปนวรรคโดยเทียมธรรม . . .  พรอมเพรียงกัน โดยเทียมธรรม. . .  พึงแตง 
จักรเหมือนหนหลัง. 
 
                                       ปฏิสารณียกรรม 
           [๒๑๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้     ยอมดา  ยอม 
บริภาษพวกคฤหัสถ  ในเรื่องนั้น  ถาภิกษุทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา 
อาวุโสท้ังหลาย  ภิกษุรูปนี้แล  ยอมดา  ยอมบริภาษพวกคฤหัสถ เอาละ  พวก 
เราจะลงปฏิสารณียกรรมแกเธอ  ดังน้ี   แลวไดเปนวรรคโดยไมเปนธรรม  ลง 
ปฏิสารณียกรรมแกภิกษุรูปนั้น. . .  พรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม. . .  เปน 
วรรคโดยธรรม . . .   เปนวรรคโดยเทียมธรรม . . .   พรอมเพรียงกัน โดยเทียม 
ธรรม.  .   พึงแตงจักรเหมือนหนหลัง. 
 
                                        อุกเขปนียกรรม 
            [๒๑๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ตองอาบัติและ 
ไมปรารถนาจะเห็นอาบัติ  ในเรื่องนั้น    ถาภิกษุทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกัน อยาง 
นี้วาอาวุโสท้ังหลาย   ภิกษุรูปนี้แล   ตองอาบัติแลว   ไมปรารถนาจะเห็นอาบัติ 
เอาละ   พวกเราจะลงอุกเขปนียกรรม   ฐานไมเห็นอาบัติแกเธอ   ดังน้ี   แลวได 
เปนวรรคโดยไมเปนธรรม  ลงอุกเขปนียถรรม  ฐานไมเห็นอาบัติแกภิกษุรูปนั้น  
. . .  พรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม . . .  เปนวรรคโดยธรรม. . .   เปนวรรค 
โดยเทียมธรรม . . .    พรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม. . .    พึงแตงจักรเหมือน  
หนหลัง.  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อน่ึง  ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ตองอาบัติแลว    ไม  
ปรารถนาจะทําคืนอาบัติ  ในเรื่องนั้น    ถาภิกษุทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกันอยาง 
นี้วา   อาวุโสท้ังหลาย   ภิกษุรูปนี้แล   ตองอาบัติแลว    ไมปรารถนาจะทําคืน 
อาบัติ   เอาละ   พวกเราจะลงอุกเขปนียกรรม  ฐานไมทําคืนอาบัติแกเธอ   ดังน้ี 
แลวไดเปนวรรคโดยไมเปนธรรม      ลงอุกเขปนียกรรมฐานไมทําคืนอาบัติแก 
ภิกษุรูปนั้น. . .     พรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม. . .  เปนวรรคโดยธรรม. . . 
เปนวรรคโดยเทียมธรรม. . .  พรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม. . .  พึงแตงจักร 
เหมือนหนหลัง. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ไมปรารถนาจะสละ 
ทิฏฐิบาปในเรื่องนั้น     ถาภิกษุทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา   อาวุโสท้ัง 
หลาย   ภิกษุรูปนี้แล   ไมปรารถนาจะสละทิฏฐิบาป   เอาละ   พวกเราจะลงอุก- 
เขปนียกรรมฐานไมสละทิฏฐิบาปแกเธอดังนี้ แลวไดเปนวรรคโดยไมเปนธรรม 
ลงอุกเขปนียกรรมฐานไมสละทิฏฐิบาปแกภิกษุรูปนั้น. . . พรอมเพรียงกันโดยไม 
เปนธรรม. . .เปนวรรคโดยธรรม. . .เปนวรรคโดยเทียมธรรม . . . พรอมเพรียง 
กันโดยเทียมธรรม. . . พึงแตงจักรเหมือนหนหลัง. 
 
                            ขอระงับตัชชนียกรรม 
           [๒๐๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้       ถูกสงฆลง 
ตัชชนียกรรมแลว ประพฤติโดยชอบ  หายเยอหยิ่ง  ประพฤติแกตัวได  บัดน้ี  
ขอระงับตัชชนียกรรม  ในเรื่องนั้น    ถาภิกษุทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้ 
วา  อาวุโสท้ังหลาย   ภิกษุรูปนี้แล  ถกูสงฆลงตัชชนียกรรมแลว   ประพฤติโดย 
ชอบ  หายเยอหยิ่ง   ประพฤติแกตัวได  บัดนี ้  ขอระงับตัชชนียกรรม   เอาละ  
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พวกเราจะระงับตัชชนียกรรมแกเธอ ดังน้ี แลวไดเปนวรรคโดยเปนธรรมระงับ  
ตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น     ภิกษุรปูนั้นไปจากอาวาสน้ันสูอาวาสแมอ่ืน   แม 
ในอาวาสน้ัน     ภิกษุทั้งหลายก็ไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา     อาวุโสท้ังหลาย 
สงฆเปนวรรคโดยไมเปนธรรมระงับตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนี้แลว     เอาละ 
พวกเราจะระงับตัชชนียกรรมแกเธอดังน้ี   แลวไดพรอมเพรียงกันโดยเปนธรรม 
ระงับตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น. . .  เปนวรรคโดยธรรม . . .     เปนวรรคโดย 
เทียมธรรมะ. . .  พรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม. . . 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง  ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ถูกสงฆลงตัชชนีย- 
กรรมแลว   ประพฤติโดยชอบ   หายเยอหยิ่ง   ประพฤติแกตัวได    จึงขอระงับ 
ตัชชนียกรรมในเรื่องนั้น  ถาภิกษุทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา  อาวุโส 
ทั้งหลาย   ภิกษุรูปนี้แล   ถูกสงฆลงตัชชนียกรรมแลว   ประพฤติโดยชอบ  หาย 
เยอหยิ่ง  ประพฤติแกตัวได   บัดนี ้  ขอระงับตัชชนียกรรม  เอาละ   พวกเราจะ 
ระงับตัชชนียกรรมแกเธอดังน้ี   แลวไดพรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม  ระงับ 
ตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น  . . .  เปนวรรคโดยธรรมะ. . .    เปนวรรคโดยเทียม  
ธรรม. . .  พรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม . . .  เปนวรรคโดยไมเปนธรรม. . . 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง   ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ถูกสงฆลงตัชชนีย- 
กรรมแลว   ประพฤติโดยชอบ   หายเยอหยิ่ง    ประพฤติแกตัวได  จึงขอระงับ 
ตัชชนียกรรมในเรื่องนั้น  ถาภิกษุทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกัน อยางนี้วา  อาวุโส 
ทั้งหลาย  ภิกษุรูปนี้แล  ถกูสงฆลงตัชชนียกรรมแลว   ประพฤติโดยชอบ  หาย 
เยอหยิ่ง  พระพฤติแกตัวได  บัดนี้    ขอระงับตัชชนียกรรม   เอาละ  พวกเราจะ 
ระงับตัชชนียกรรมแกเธอดังน้ี  แลวไดเปนวรรคโดยธรรมระงับตัชชนียกรรม 
แกภิกษุรูปนั้น. . .   เปนวรรคโดยเทียมธรรม . . .  พรอมเพรียงถันโดยเทียมธรรม 
. . .   เปนวรรคโดยไมเปนธรรม. . .  พรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม . . . 
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ถูกสงฆลงตัชชนียกรรม  
แลว  ประพฤติโดยชอบ   หายเยอหยิ่ง   ประพฤติแกตัวได  จึงขอระงับตัชชนีย- 
กรรมในเรื่องน้ัน   ถาภิกษุทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกัน อยางนี้วา  อาวุโสท้ังหลาย 
ภิกษุรูปนี้แล   ถูกสงฆลงตัชชนียกรรมแลว    ประพฤติโดยชอบ   หายเยอหยิ่ง 
ประพฤติแกตัวได   บัดนี ้   ขอระงับตัชชนียกรรม    เอาละ   พวกเราจะระงับ 
ตัชชนียกรรมแกเธอดังน้ี  แลวไดเปนวรรคโดยเทียมธรรม  ระงับตัชชนียกรรม 
แกภิกษุรูปนั้น. . . จึงพรอมเพรียงกัน โดยเทียมธรรม. . . เปนวรรคโดยไมเปน 
ธรรม. . .  พรอมเพรียงกัน โดยไมเปนธรรม. . .   เปนวรรคโดยธรรม . . . 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง  ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ถูกสงฆลงตัชชนีย- 
กรรมแลวประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได ขอระงับตัชชนีย- 
กรรม ในเรื่องน้ัน    ถาภิกษุทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา  อาวุโสท้ังหลาย 
ภิกษุรูปนี้แล  ถูกสงฆลงตัชชนียกรรมแลว พระพฤติโดยชอบ  หายเยอหยิ่ง  ประ-  
พฤติแกตัวได   บัดนี้  ขอระงับนียกรรม   เอาละ   พวกเราจะงับตัชชนีย- 
กรรมแกเธอ  ดังน้ี แลวไดพรอมเพรียงกนโดยเทียมธรรม   ระงับตัชชนียกรรม 
แกภิกษุรูปนั้น . . .    เปนวรรคโดยไมเปนธรรม. . .    พรอมเพรยีงกันโดยไม 
เปนธรรม. . .   เปนวรรคโดยธรรม . . .  เปนวรรคโดยเทียมธรรม. . .  
 
                               ขอระงับนิยสกรรม 
           [๒๑๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ถกูสงฆลงนิยส- 
กรรมแลว  ประพฤติโดยชอบ  หายเยอหยิ่ง   ประพฤติแกตัวได จึงขอระงับนิยส 
กรรม ในเรื่องน้ัน ถาภิกษุทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสท้ังหลาย 
ภิกษุรูปนี้แล   ถูกสงฆลงนิยสกรรมแลว   ประพฤติโดยชอบ  หายเยอหยิ่ง ประ- 
พฤติแกตัวได  บัดนี ้ขอระงับนิยสกรรม   เอาละ พวกเราจะระงับนิยสกรรมแกเธอ  
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ดังน้ี     แลวไดเปนวรรคโดยไมเปนธรรม    ระงับนิสยกรรมแกภิกษุรูปนั้น . . .  
พรอมเพรียงกัน โดยไมเปนธรรม . . .  เปนวรรคโดยธรรม. . .   เปนวรรคโดย 
เทียมธรรม. . . พรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม. . . พึงแตงจักรเหมือนหนหลัง. 
 
                               ขอระงับปพพาชนียกรรม 
           [๒๑๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้     ถูกสงฆลง 
ปพพาชนียกรรม  แลวประพฤติโดยชอบ  หายเยอหยิ่ง  ประพฤติแกตัวได  จึง 
ขอระงับปพพาชนียกรรม ในเรื่องนั้น    ถาภิกษุทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกันอยาง 
นี้วา  อาวุโสท้ังหลาย  ภิกษุรูปนี้แล  ถกูสงฆลงปพพาชนียกรรมแลว  พระพฤติ 
โดยชอบ   หายเยอหยิ่ง   ประพฤติแกตัวได   บัดนี ้  ขอระงับปพพาชนียกรรม 
เอาละ   พวกเราจะระงับปพพาชนียกรรมแกเธอ   ดังน้ี   แลวไดเปนวรรคโดย 
ไมเปนธรรม  ระงับปพพาชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น. . .  พรอมเพรียงกันโดยไม 
เปนธรรม. . .  เปนวรรคโดยธรรม. . .  เปนวรรคโดยเทียมธรรม . . .  พรอม 
เพรียงกันโดยเทียมธรรม . . .   พึงแตงจักรเหมือนหนหลัง  
 
                                ขอระงับปฏิสารณียกรรม 
           [๒๑๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถกูสงฆลงปฏิสาร- 
ณียกรรมแลว    ประพฤติโดยชอบ   หายเยอหยิ่ง    ประพฤติแกตัวได   จึงขอ 
ระงับปฏิสารณียกรรม   ในเรื่องนั้น    ถาภิกษุทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้ 
วา   อาวุโสท้ังหลาย   ภิกษุรูปนี้แล   ถกูสงฆลงปฏิสารณียกรรมแลว   ประพฤติ 
โดยชอบ   หายเยอหยิ่ง   ประพฤติแกตัวได   บัดนี ้  ขอระงับปฏิสารณียกรรม 
เอาละ  พวกเราจะระงับปฏิสารณียกรรมแกเธอ   ดงัน้ี    แลวไดเปนวรรคโดยไม 
เปนธรรม    ระงับปฏิสารณียกรรมแกภิกษุรูปนั้น  . . .    พรอมเพรียงกันโดยไม  
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เปนธรรม . . .   เปนวรรคโดยธรรม . . .      เปนวรรคโดยเทียมธรรม  . . .    พรอม  
เพรียงกัน โดยเทียมธรรม. . .  พึงแตงจักรเหมือนหนหลัง. 
 
                                  ขอระงับอุกเขปนียกรรม 
           [๒๑๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้      ถูกสงฆลง 
อุกเขปนียกรรม   ฐานไมเห็นอาบัติแลว     ประพฤติโดยชอบ    หายเยอหยิ่ง 
ประพฤติแกตัวได  จึงขอระงับอุกเขปนียกรรม  ฐานไมเห็นอาบัติ   ในเรื่องน้ัน 
ถาภิกษุทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา    อาวุโสท้ังหลาย    ภิกษุรูปนี้แล 
ถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรม  ฐานไมเห็นอาบัติแลว   ประพฤติโดยชอบ   หายเยอ 
หยิ่ง ประพฤติแกตัวได  บัดนี้   ขอระงับอุกเขปนียกรรมฐานไมเห็นอาบัติ   เอา 
ละ  พวกเราจะระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติแกเธอ ดังน้ี แลวไดเปน 
วรรคโดยธรรมระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติแกภิกษุรูปนั้น. . .  พรอม 
เพรียงกันโดยไมเปนธรรม . . .   เปนวรรคโดยธรรม. . .   เปนวรรคโดยเทียม 
ธรรม. . .   พรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม . . .   พึงแตงจักรเหมือนหนหลัง. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง  ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ถูกสงฆลงอุกเขปนีย- 
กรรม  ฐานไมทําคืนอาบัติ   แลวประพฤติโดยชอบ   หายเยอหยิ่ง   ประพฤติแก 
ตัวได   จึงขอระงับอุกเขปนียกรรมฐานไมทําคืนอาบัติ    ในเรื่องนั้น   ถาภิกษุ 
ทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา  อาวุโสท้ังหลาย  ภิกษุรูปนี้แล   ถูกสงฆ 
ลงอุกเขปนียกรรม   ฐานไมทําคืนอาบัติแลว    ประพฤติโดยชอบ   หายเยอหยิ่ง 
ประพฤติแกตัวได บัดนี้   ขอระงับอุกเชปนียกรรม  ฐานไมทําคืนอาบัติ   เอาละ 
พวกเราจะระงับอุกเขปนียกรรม  ฐานไมทําคืนอาบัติแกเธอ  ดังนี้    แลวไดเปน 
วรรคโดยไมเปนธรรม     ระงับอุกเขปนียกรรมฐานไมทําคืนอาบัติแกภิกษุรูป  
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นั้น. . .   พรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม. . .   เปนวรรคโดยธรรม. . .  เปน  
วรรคโดยเทียมธรรม. . .   พรอมเพรียงกัน โดยเทียมธรรม. . .   พึงแตงจักร 
เหมือนหนหลัง. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อน่ึง ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ถูกสงฆลงอุกเขปนีย- 
กรรม ฐานไมสละทิฏฐิบาปแลว  ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง   ประพฤติแก 
ตัวได  จึงขอระงับ อุกเขปนียกรรมฐานไมสละทิฏฐิบาป   ในเรื่องนั้น   ถาภิกษุ 
ทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา   อาวุโสท้ังหลาย   ภิกษุรูปนี้แล   ถูกสงฆ 
ลงอุกเขปนียกรรม  ฐานไมสละทิฏฐิบาปแลว   ประพฤติโดยชอบ  หายเยอหยิ่ง 
ประพฤติแกตัวได บัดนี้  ขอระรับอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฏฐิบาป  เอาละ 
พวกเราจะระงับอุกเขปนียกรรม    ฐานไมสละทิฏฐิบาปแกเธอ   ดังน้ี    แลว 
ไดเปนวรรคโดยไมเปนธรรม  ระงับอุกเขปนียกรรมฐานไมสละทิฏฐิแกภิกษุรูป 
นั้น . . .   พรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม . . .   เปนวรรคโดยธรรม . . .    เปน 
วรรคโดยเทียมธรรม . . .     พรอมเพรยีงกันโดยเทียมธรรม. . .     พึงแตงจักร 
เหมือนหนหลัง. 
 
                            ตัชชนียกรรม 
           [๒๑๘]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ยอมกอความ 
บาดหมาง กอการทะเลาะ  กอการวิวาท  ทําความอ้ือฉาว  กออธิกรณในสงฆ 
ในเรื่องนั้น   ถาภิกษุทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา  อาวุโสท้ังหลาย ภิกษุ 
รูปนี้แล   กอความบาดหมาง  กอการทะเลาะ   กอการวิวาท   ทาํความอ้ือฉาว 
กออธิกรณในสงฆ   เอาละ   พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอ   ดังน้ี    แลวได 
เปนวรรคโดยไมเปนธรรม    ลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น       สงฆผูอยูในที่ 
ประชุมนั้นกลาวดัดคานวา กรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม กรรมพรอมเพรียง  
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กันโดยไมเปนธรรม   กรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม       กรรมพรอมเพรียงกัน  
โดยเทียมธรรม    กรรมไมเปนอันทํา    กรรมเปนอันทําไมชอบ     กรรมตอง 
ทําใหม  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น     พวกท่ีกลาวอยาง 
นี้วา   กรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม   และพวกท่ีกลาวอยางนี้วา   กรรมไม 
เปนอันทํา    กรรมเปนอันทําไมชอบ    กรรมตองทําใหม    บรรดาภิกษุในที่ 
ประชุมนั้น  สองพวกน้ีเปนธรรมวาที. 
           [๒๑๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อน่ึง   ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ยอมกอ 
ความบาดหมาง  กอการทะเลาะ   กอการวิวาท   ทาํความอ้ือฉาว   กออธิกรณ 
ในสงฆ    ในเรื่องนั้น    ถาภิกษุทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกันอยาน้ีวา    อาวุโส 
ทั้งหลาย  ภิกษุรูปนี้แล   กอความบาดหมาง  กอการทะเลาะ   กอการวิวาท   ทํา 
ความอ้ือฉาว   กออธิกรณในสงฆ   เอาละ    พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอ 
ดังน้ี      แลวไดพรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรมลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น 
สงฆผูอยูในท่ีประชุมนั้น    กลาวคัดคานวา    กรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม 
กรรมพรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม  กรรมเปนวรรคโดยธรรม   กรรมเปน 
วรรคโดยเทียมธรรม   กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม   กรรมไมเปนอัน 
ทํา  กรรมเปนอันทําไมชอบ  กรรมตองทําใหม   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บรรดา 
ภิกษุในที่ประชุมนั้น  พวกท่ีกลาวอยางนี้วา   กรรมพรอมเพรียงกันโดยไมเปน 
ธรรม  และพวกที่กลาวอยางนี้วา  กรรมไมเปนอันทํา  กรรมเปนอันทําไมชอบ 
กรรมตองทําใหม  บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น   สองพวกนี้เปนธรรมวาที. 
           [๒๒๐]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   อน่ึง   ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ยอมกอ 
ความบาดหมาง  กอการทะเลาะ  กอการวิวาท  ทําความอ้ือฉาว  กออธิกรณใน 
สงฆ  ในเรื่องนั้น  ถาภิกษุทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา  อาวุโสท้ังหลาย   



พระวนิัยปฎก มหาวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 425 

ภิกษุรูปนี้แล   กอความบาดหมาง  กอการทะเลาะ   กอการวิวาท   ทําความอ้ือ-  
ฉาว  กออธิกรณในสงฆ   เอาละ   พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอ   ดังน้ี  
แลวไดเปนวรรคโดยธรรม    ลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น     สงฆผูอยูในที่ 
ประชุมนั้น  กลาวคัดคานวา    กรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม    กรรมพรอม. 
เพรียงกัน โดยไมเปนธรรม    กรรมเปนวรรคโดยธรรม    กรรมเปนวรรคโดย 
เทียมธรรม  กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม  กรรมไมเปนอันทํา  กรรม 
เปนอันทําไมชอบ   กรรมตองทําใหม   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บรรดาภิกษุในที่ 
ประชุมนั้น   พวกท่ีกลาวอยางนี้วา  กรรมเปนวรรคโดยธรรม  และพวกท่ีกลาว 
อยางนี้วา    กรรมไมเปนอันทํา    กรรมเปนอันทําไมชอบ    กรรมตองทําใหม 
บรรดาภิกษุในที่ประชุมนัน้  สองพวกน้ีเปนธรรมวาที. 
           [๒๒๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อน่ึง   ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ยอมกอ 
ความบาดหมาง  กอการทะเลาะ   กอการวิวาท   ทาํความอ้ือฉาว    กออธิกรณ 
ในสงฆในเรื่องนั้น   ถาภิกษุทั้งหลายปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา  อาวุโสท้ังหลาย 
ภิกษุรูปนี้แล   กอความบาดหมาง   กอการทะเลาะ   กอการวิวาท   ทําความอ้ือ- 
ฉาว    กออธิกรณในสงฆ    เอาละ    พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอ   ดังน้ี  
แลวไดเปนวรรคโดยเทียมธรรม  ลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น สงฆผูอยูในที่ 
ประชุมนั้นกลาวคัดคานวา  กรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม  กรรมพรอมเพรียง 
กันโดยไมเปนธรรม  กรรมเปนวรรคโดยธรรม  กรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม 
กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม   กรรมไมเปนอันทํา   กรรมเปนอันทําไม 
ชอบ กรรมตองทําใหม ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น   พวก 
ที่กลาวอยางนี้วา    กรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม    และพวกท่ีกลาวอยางนี้วา 
กรรมไมเปนอันทํา   กรรมเปนอันทําไมชอบ   กรรตองทําใหม    บรรดาภิกษุ 
ในที่ประชุมนั้น    สองพวกน้ีเปนธรรมวาที.  
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           [๒๒๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อน่ึง   ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ยอมกอ  
ความบาดหมาง กอการทะเลาะ  กอถารวิวาท  ทาํความอ้ือฉาว  กออธิกรณใน 
ในเรื่องนั้น   ถาภิกษุทั้งหลายปรึกษาตกลงกัน อยางนี้วา  อาวุโสทั้งหลาย  ภิกษุ 
รูปนี้แล   กอความบาดหมาง   กอการทะเลาะ   กอการวิวาท   ทาํความอ้ือฉาว 
กออธิกรณในสงฆ  เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอ ดงัน้ี  แลวไดพรอม 
เพรียงกันโดยเทียมธรรม  ลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น  สงฆผูอยูในที่ประชุม 
นั้นกลาวคัดคานวา   กรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม    กรรมพรอมเพรียงกัน 
โดยไมเปนธรรม    กรรมเปนวรรคโดยธรรม    กรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม 
กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม  กรรมไมเปนอันทํา   กรรมเปนอันทําไม 
ชอบ    กรรมตองทําใหม    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บรรดาภิกษุในทีประชุมนั้น 
พวกท่ีกลาวอยางนี้วา   กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม   และพวกท่ีกลาว 
อยางนี้วา    กรรมไมเปนอันทํา    กรรมเปนอันทําไมชอบ    กรรมตองทําใหม 
บรรดาภิกษุในที่ประชุมนัน้  สองพวกน้ีเปนธรรมวาที. 
 
                                           นิยสกรรม 
           [๒๒๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้    เปนคนเขลา 
ไมฉลาด  มีอาบัติมาก   มีมรรยาทไมสมควร  อยูคลุกคลีกับคฤหัสถ  ดวยการ 
คลุกคลีอันไมสมควร   ในเรื่องนั้น   ถาภิกษุทั้งหลายปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา 
อาวุโสท้ังหลาย   ภิกษุรปูนี้แลเปนคนเขลา   ไมฉลาด   มีอาบัติมาก   มีมรรยาท 
ไมสมควรอยูคลุกคลีกับคฤหัสถ  ดวยการคลุกคลอัีนไมสมควร  เอาละ  พวกเรา 
จะลงนิยสกรรมแกเธอ  ดงัน้ีแลว  เปนวรรคโดยไมเปนธรรม   ลงนิยสกรรมแก 
ภิกษุรูปนั้น. . .  พรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม . . .  เปนวรรคโดยธรรม. . .  
เปนวรรคโดยเทยีมธรรม. . .  พรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม. . .  สงฆผูอยูใน  
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ที่ประชุมนั้นกลาวคัดคานวา     กรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม     กรรม  
พรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม   กรรมเปนวรรคโดยธรรม   กรรมเปนวรรค 
โดยเทียมธรรม    กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม     กรรมไมเปนอันทํา 
กรรมเปนอันทําไมชอบ  กรรมตองทําใหมดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุใน 
ที่ประชุมนั้น     พวกท่ีกลาวอยางนี้วา     กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม 
และพวกท่ีกลาวอยางนี้วา  กรรมไมเปนอันทํา  กรรมเปนอันทําไมชอบ  กรรม 
ตองทําใหม  บรรดาภิกษุในที่ประชุมนัน้  สองพวกน้ีเปนธรรมวาที ฯ ๕ วาระนี้ 
ทานยอไว. 
 
                                      ปพพาชนียกรรม 
           [๒๒๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมประทุษราย 
สกุล  มีความประพฤติเลวทราม  ในเรื่องนั้น  ถาภิกษุทั้งหลายปรึกษาตกลงกัน 
อยางนี้วาอาวุโสท้ังหลาย  ภิกษุรูปนี้แล  เปนผูประทุษรายสกุล  มีความประพฤติ 
เลวทราม  เอาละ  พวกเราจะลงปพพาชนียกรรมแกเธอ  ดังนี้  แลวไดเปนวรรค 
โดยไมเปนธรรม   ลงปพพาชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น . . .   พรอมเพรียงกัน โดย 
ไมเปนธรรม . . .   เปนวรรคโดยธรรม. . .    เปนวรรคโดยเทียมธรรม. . . 
พรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม. . . สงฆผูอยูในที่ประชุมนั้นกลาวคัดคานวา 
กรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม  กรรมพรอมเพรียงกัน โดยไมเปนธรรม  กรรม 
เปนวรรคโดยธรรม  กรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม  กรรมพรอมเพรียงกัน โดย 
เทียมธรรม   กรรมไมเปนอันทํา   กรรมเปนอันทําไมชอบ   กรรมตองทําใหม 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น  พวกท่ีกลาวอยางนี้วา  กรรม 
พรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม   และพวกที่กลาวอยางนี้วา   กรรมไมเปนอันทํา  
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กรรมเปนอันทําไมชอบ   กรรมตองทําใหม  บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น    สอง   
พวกน้ีเปนธรรมวาที ฯ ๕ วาระนี้ทานยอไว. 
 
                                    ปฏิสารณียกรรม 
           [๒๒๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ยอมดา   ยอม 
บริภาษพวกคฤหัสถ    ในเรื่องนั้น     ถาภิกษุทั้งหลายปรึกษาตกลงกันอยางนี้ วา 
อาวุโสท้ังหลาย  ภิกษุรูปนี้แล   ยอมดา  ยอมบริภาษพวกคฤหัสถ  เอาละ พวก 
เราจะลงปฏิสารณียกรรมแกเธอ   ดังน้ี    แลวไดเปนวรรคโดยไมเปนธรรม.    ลง 
ปฎิสารณียกรรมแกภิกษุรูปนั้น. . .    พรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม . . . 
เปนวรรคโดยธรรม . . .    เปนวรรคโดยเทียมธรรม . . .    พรอมเพรียงกันโดย 
เทียมธรรม. . .  สงฆผูอยูในที่ประชุมนัน้  กลาวดัดคานวากรรมเปนวรรคโดย 
ไมเปนธรรม  กรรมพรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม  กรรมเปนวรรคโดยธรรม 
กรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม   กรรมพรอมเพรียงกัน โดยเทียมธรรม    กรรม 
ไมเปนอันทํา  กรรมเปนอันทําไมชอบ  กรรมตองทําใหม  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
บรรดาภิกษุในที่ประชุมนัน้    พวกท่ีกลาวอยางนี้วา   กรรมพรอมเพรียงกันโดย 
เทียมธรรม   และพวกท่ีกลาวอยางนี้วา    กรรมไมเปนอันทํา    กรรมเปนอันทํา 
ไมชอบ  กรรมตองทําใหม   บรรดาภกิษุในที่ประชุมนั้น  สองพวกน้ีเปนธรรม 
วาที ฯ ๕ วาระนี้ทานยอไว. 
 
                                      อกุเขปนียกรรม 
           [๒อ๖]   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ตองอาบัติแลว 
ไมปรารถนาจะเห็นอาบัติ ในเรื่องนั้นถาภิกษุทั้งหลายปรึกษาตกลงกัน อยางนี้วา 
อาวุโสท้ังหลาย   ภิกษุรปูนี้แล   ตองอาบัติแลวไมปรารถนาจะเห็นอาบัติ   เอาละ  
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พวกเราจะลงอุกเขปนียกรรม    ฐานไมเห็นอาบัติแกเธอ   ดังน้ี    แลวไดเปน  
วรรคโดยไมเปนธรรม ลงอุกเขปนียกรรม  ฐานไมเห็นอาบัติแกภิกษุรูปนั้น. . . 
พรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม. . .   เปนวรรคโดยธรรม. . .  เปนวรรคโดย 
เทียมธรรม. . .   พรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม. . .    สงฆผูอยูในที่ประชุมนั้น 
กลาวคัดคานวา   กรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม    กรรมพรอมเพรียงกัน โดย 
ไมเปนธรรม  กรรมเปนวรรคโดยธรรม  กรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม  กรรม 
พรอมเพรียงกัน โดยเทียมธรรม   กรรมไมเปนอันทํา   กรรมเปนอันทําไมชอบ  
กรรมตองทําใหม   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บรรดาภกิษุในที่ประชุมนั้น   พวกท่ี 
กลาวอยางนี้วา   กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม    และพวกท่ีกลาวอยางนี้ 
วา  กรรมไมเปนอันทํา   กรรมเปนอันทําไมชอบ  กรรมตองทําใหม   บรรดา 
ภิกษุในที่ประชุมนั้น  สองพวกนี้เปนธรรมวาที ฯ ๕ วาระนี้ทานยอไว. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัย   ตองอาบัติแลวไม 
ปรารถนาจะทําคืนอาบัติ  ในเรื่องนั้น ถาภิกษุทั้งหลายปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา 
อาวุโสท้ังหลาย ภิกษุรูปนี้แล  ตองอาบัติแลวไมปรารถนาจะทําคืนอาบัติ. . .   เอาละ 
พวกเราจะลงอุกเขปนียกรรม  ฐานไมทําคืนอาบัติแกเรา ดังน้ี  แลวไดเปนวรรค 
โดยไมเปนธรรม   ลงอุกเขปนียกรรม   ฐานไมทําคืนอาบัติแกภิกษุรูปนั้น  . . . 
พรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม... เปนวรรคโดยธรรม. . . เปนวรรคโดยเทียม 
ธรรม. . .พรอมเพรียงกัน โดยเทียมธรรม . . .   สงฆผูอยูในที่ประชุมนั้นกลาว 
คัดคานวา  กรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม  กรรมพรอมเพรียงกันโดยไมเปน 
ธรรม    กรรมเปนวรรคโดยธรรม    กรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม    กรรม 
พรอมเพรียงกัน โดยเทียมธรรม   กรรมไมเปนอันทํา   กรรมเปนอันทําไมชอบ  
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กรรมตองทําใหม   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บรรดาภกิษุในที่ประชุมนั้น   พวกท่ี  
กลาวอยางนี้วา  กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม  และพวกที่กลาวอยางนี้วา 
กรรมไมเปนอัน ทํากรรมเปนอันทําไมชอบ  กรรมตองทําใหม  บรรดาภิกษุใน 
ที่ประชุมนั้น    สองพวกน้ีเปนธรรมวาที ฯ ๕ วาระนี้ทานยอไว. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง  ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ไมปรารถนาจะสละ 
ทิฏฐิบาปในเรื่องนั้น  ถาภิกษุทั้งหลายปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสท้ังหลาย 
ภิกษุรูปนี้แล ไมปรารถนาจะสละทิฏฐิบาป  เอาละ พวกเราจะลงอุกเขปนียกรรม 
ฐานไมสละทิฏฐิบาปแกเธอ   ดังน้ี   แลวไดเปนวรรคโดยไมเปนธรรม   ลงอุก- 
เขปนียกรรม  ฐานไมสละทิฏฐิบาปแกภิกษุรูปนั้น. . . พรอมเพรยีงกันโดยไมเปน 
ธรรม... เปนวรรคโดยธรรม ... เปนวรรคโดยเทียมธรรม... พรอมเพียงกัน 
โดยเทียมธรรม...  สงฆผูอยูในที่ประชุมนั้นกลาวดัดคานวา   กรรมเปนวรรค 
โดยไมเปนธรรม  กรรมพรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม  กรรมเปนวรรคโดย 
ธรรม   กรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม   กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม 
กรรมไมเปนอันทํา  กรรมเปนอันทําไมชอบ   กรรมตองทําใหม   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น  พวกท่ีกลาวอยางนี้วา  กรรมพรอมเพรียง 
กันโดยเทียมธรรม    และพวกท่ีกลาวอยางนี้วา  กรรมไมเปนอันทํา  กรรมเปน 
อันทําไมชอบ  กรรมตองทําใหม  บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น  สองพวกน้ีเปน 
ธรรมวาที ฯ ๕  วาระนี้ทานยอไว. 
 
                                  ขอระงับตัชชนียกรรม 
           [๒๒๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้     ถูกสงฆลง 
ตัชชนียกรรมแลวประพฤติโดยชอบ   หายเยอหยิ่ง   ประพฤติแกวตัวได  จึงขอ  
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ระงับตัชชนียกรรมในเรือ่งนั้น     ถาภิกษุทั้งหลายปรึกษาตกลงกัน อยางนี้วา  
อาวุโสท้ังหลาย  ภิกษุรูปนี้แล  ถูกสงฆลงตัชชนียกรรม  แลวประพฤติโดยชอบ 
หายเยอหยิ่ง  ประพฤติแ กตัวได  บัดนี้    ขอระงับตัชชนียกรรม  เอาละ  พวก 
เราจะระงับตัชชนียกรรมแกเธอ  ดังนี้ แลวไดเปนวรรคโดยไมเปนธรรม  ระงับ 
ตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น    สงฆผูอยูในที่ประชุมนั้น กลาวดัดคานวา   กรรม 
เปนวรรคโดยไมเปนกรรม   กรรมพรอมเพรียงกัน โดยไมเปนธรรม กรรมเปน 
วรรคโดยธรรม    กรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม    กรรมพรอมเพรียงกันโดย 
เทียมธรรม  กรรมไมเปนอันทํา   กรรมเปนอันทําไมชอบ   กรรมตองทําใหม 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น        พวกท่ีกลาวอยางนี้วา 
กรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม   และพวกที่กลาวอยางนี้วากรรมไมเปนอันทํา 
กรรมเปนอันทําไมชอบ  กรรมตองทําใหม  บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น  สอง 
พวกน้ีเปนธรรมวาที. 
           [๒๒๘]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้     ถูกสงฆลง 
ตัชชนียกรรมแลวประพฤติโดยชอบ    หายเยอหยิ่ง   ประพฤติแกตัวได   จึงขอ 
ระงับตัชชนียกรรมในเรือ่งนั้น     ถาภิกษุทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้ วา 
อาวุโสท้ังหลาย  ภิกษุรูปนี้แล  ถูกสงฆลงตัชชนียกรรมแลว  ประพฤติโดยชอบ 
หายเยอหยิ่ง  ประพฤติแกตัวได  บัดนี้  ขอระงับตัชชนียกรรม   เอาละ   พวก 
เราจะระงับตัชชนียกรรมแกเธอ  ดังนี้   แลวไดพรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม 
ระงับตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น     สงฆผูอยูในท่ีประชุมนั้นกลาวคัดคานวา 
กรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม กรรมพรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม กรรม 
เปนวรรคโดยธรรม    กรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม    กรรมพรอมเพรียงกัน 
โดยเทียมธรรม   กรรมไมเปนอันทํา   กรรมเปนอันทําไมชอบ    กรรมตองทํา  
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ใหม  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น    พวกที่กลาวอยางนี้ วา  
กรรมพรอมเพรียงกัน โดยไมเปนธรรม    และพวกที่กลาวอยางนี้วา    กรรมไม 
เปนอันทํา   กรรมไมเปนอันทําไมชอบ   กรรมตองทําใหม   บรรดาภิกษุในที่ 
ประชุมนั้น   สองพวกน้ีเปนธรรมวาที. 
           [๒๒๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้     ถูกสงฆลง- 
ตัชชนียกรรมแลวประพฤติโดยชอบ   หายเยอหยิ่ง   ประพฤติแกตัวได   จึงขอ 
ระงับ  ตัชชนียกรรม  ในเรื่องนั้น    ถาภิกษุทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา 
อาวุโสท้ังหลาย ภิกษุรูปนี้แล  ถูกสงฆลงตัชชนียกรรม  แลวประพฤติโดยชอบ 
หายเยอหยิ่ง  ประพฤติแกตัวได  บัดนี้   ขอระงับตัชชนียกรรม  เอาละ  พวก 
เราจะระงับตัชชนียกรรมแกเธอ    ดังน้ี     แลวไดเปนวรรคโดยธรรม    ระงับ 
ตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น     สงฆผูอยูในที่ประชุมนั้นกลาวคัดคานวา    กรรม 
เปนวรรคโดยไมเปนธรรม  กรรมพรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม  กรรมเปน 
เปนวรรคโดยธรรม  กรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม  กรรมพรอมเพรียงกันโดย 
เทียมธรรม  กรรมไมเปนอันทํา  กรรมเปนอันทําไมชอบ   กรรมตองทําใหม 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น   พวกท่ีกลาวอยางนี้วากรรม 
เปนวรรคโดยไมเปนธรรม     และพวกท่ีกลาวอยางนี้วา     กรรมไมเปนอันทํา 
กรรมเปนอันทําไมชอบ    กรรมตองทําใหม   บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้นสอง 
พวกน้ีเปนธรรมวาที. 
           [๒๓๐]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ถูกสงฆลง- 
ตัชชนียกรรมแลวประพฤติโดยชอบ   หายเยอหยิ่ง   ประพฤติแกตัวได   จึงขอ 
ระงับตัชชนียกรรม  ในเรื่องนั้น   ถาภิกษุทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา 
อาวุโสท้ังหลาย  ภิกษุรูปนี้แล  ถูกสงฆลงตัชชนียกรรม  แลวประพฤติโดยชอบ  



พระวนิัยปฎก มหาวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 433 

หายเยอหยิ่ง  พระพฤติแกตัวได   บัดนี ้   ขอระงับตัชชนียกรรม   เอาละ   พวก  
เราจะระงับตัชชนียกรรมแกเธอ  ดังนี้    แลวไดเปนวรรคโดยเทียมธรรม  ระงับ 
ตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น     สงฆผูอยูในที่ประชุมนั้นกลาวคัดคานวา   กรรม 
เปนวรรคโดยไมเปนธรรม  กรรมพรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม  กรรมเปน 
วรรคโดยธรรม    กรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม    กรรมพรอมเพรียงกันโดย 
เทียมธรรม    กรรมไมเปนอันทํา   กรรมเปนอันทําไมชอบ   กรรมตองทําใหม 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น  พวกท่ีกลาวอยางนี้วา  กรรม  
เปนวรรคโดยเทียมธรรม  และพวกท่ีกลาวอยางนี้วา  กรรมไมเปนอันทํา  กรรม 
เปนอันทําไมชอบ  กรรมตองทําใหม  บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น  สองพวกน้ี 
เปนธรรมวาที.      
           [๒๓๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ถูกสงฆลง-  
ตัชชนียกรรมแลวประพฤติโดยชอบ   หายเยอหยิ่ง   ประพฤติแกตัวได   จึงขอ 
ระงับตัชชนียกรรม  ในเรื่องนั้น    ถาภิกษุทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา 
อาวุโสท้ังหลาย  ภิกษุรูปนี้แล  ถูกสงฆลงตัชชนียกรรม  แลวประพฤติโดยชอบ 
หายเยอหยิ่ง  ประพฤติแกตัวได  บัดนี้   ขอระงับตัชชนียกรรม   เอาละ   พวก 
เราจะระงับตัชชนียกรรมแกเธอ   ดังน้ี     แลวไดพรอมเพรียงถันโดยเทียมธรรม 
ระงับตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น    สงฆผูอยูในท่ีประชุมนั้นกลาวคัดคานวา 
กรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม  กรรมพรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม กรรม 
เปนวรรคโดยธรรม    กรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม    กรรมพรอมเพรียงกัน  
โดยเทียมธรรม   กรรมไมเปนอันทํา   กรรมเปนอันทําไมชอบ   กรรมตอองทํา 
ใหม   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น  พวกท่ีกลาวอยางนี้ 
กรรมพรอมเพรียงกัน โดยเทียมธรรม   และพวกท่ีกลาวอยางนี้วา กรรมไมเปน  
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อันทํา   กรรมเปนอันทําไมชอบ   กรรมตองทําใหม   บรรดาภกิษุในที่ประชุม  
นั้น  สองพวกน้ีเปนธรรมวาที  
 
                                     ขอระงับนิยสกรรม 
           [๒๓๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ถูกสงฆลง-  
นิยสกรรม  ในเรื่องนั้น    ถาภิกษุทั้งหลายไดปรึกษาตกลงอยางน้ีวา   อาวุโสท้ัง 
หลาย  ภิกษุรูปนี้แล  ถกูสงฆลงนิยสกรรม  แลวประพฤติโดยชอบ  หายเยอหยิ่ง 
ประพฤติแกตัวได   บัดนี ้   ขอระงับนิยสกรรม    เอาละ   พวกเราจะระงับ 
นิยสกรรมแกเธอ   ดังน้ี     แลวไดเปนวรรคโดยไมเปนธรรม   ระงับนิยสกรรม 
แกภิกษุรูปนั้น. . .  พรอมเพรียงกัน โดยไมเปนธรรม. . .   เปนวรรคโดยธรรม 
. . .   เปนวรรคโดยเทียมธรรม . . .   พรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม . . . สงฆ 
ผูอยูในที่ประชุมนั้นกลาวคัดคานวา   กรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม   กรรม 
พรอมเพรียงกัน โดยไมเปนธรรม   กรรมเปนวรรคโดยธรรม   กรรมเปนวรรค 
โดยเทียมธรรม กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม กรรมไมเปนอันทํา กรรม 
เปนอันทําไมชอบ  กรรมตองทําใหม   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บรรดาภิกษุในที่ 
ประชุมนั้น    พวกท่ีกลาวอยางนี้วา   กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม  และ 
พวกท่ีกลาวอยางนี้วา  กรรมไมเปนอันทํา  กรรมเปนอัน ทําไมชอบ  กรรมตอง 
กําใหม บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น   สองพวกน้ีเปนเปนธรรมวาที ฯ ๕ วาระนี้ 
ทานยอไว. 
 
                               ขอระงับปพพชนียกรรม 
           [๒๓๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ถกูสงฆลงปพ- 
พาชนียกรรม   แลวประพฤติโดยชอบ   หายเยอหยิ่ง   ประพฤติแกตัวไป  จึงขอ  
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ระงับปพพาชนียกรรม  ในเรื่องนั้น    ถาภิกษุทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้ 
วา  อาวุโสท้ังหลาย  ภิกษุรูปนี้แล  ถกูสงฆลงปพพาชนียกรรม   แลวประพฤติ 
โดยชอบ   หายเยอหยิ่ง   ประพฤติแกตัวได   บัดนี ้  ขอระงับปพพาชนียกรรม  
เอาละ   พวกเราจะระงับปพพาชนียกรรมแกเธอ   ดังน้ี    แลวไดเปนวรรคโดย  
ไมเปนธรรม   ระงับปพพาชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น . . .   พรอมเพรียงกันโดย 
ไมเปนธรรม   เปนวรรคโดยธรรม. . . เปนวรรคโดยเทียมธรรม . . .   พรอม 
เพรียงกันโดยเทียมธรรม. . .   สงฆผูอยูในที่ประชมุนั้น กลาวคัดคานวา   กรรม 
เปนวรรคโดยไมเปนธรรม  กรรมพรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม  กรรมเปน  
วรรคโดยธรรม  กรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทียม 
ธรรม  กรรมไมเปนอันทํา  กรรมเปนอันทําไมชอบ  กรรมตองทําใหม  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น  พวกท่ีกลาวอยางนี้วา  กรรมพรอม 
เพรียงกันโดยเทียมธรรม  และพวกท่ีกลาวอยางนี้วา  กรรมไมเปนอันทํา  กรรม 
เปนอันทําไมชอบ  กรรมตองทําใหม  บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น  สองพวกน้ี 
เปนธรรมวาที ฯ ๕ วาระนี้ทานยอไว. 
 
                          ขอระงับปฏิสารณียกรรม 
           [๒๓๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ถูกสงฆลงปฏ-ิ 
สารณียกรรมแลว   ประพฤติโดยชอบ     หายเยอหยิ่ง  ประพฤติแกตัวได  จึงขอ 
ระงับปฎิสารณียกรรม  ในเรื่องนั้น    ถาภิกษุทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกัน อยางนี้ 
วา  อาวุโสท้ังหลาย  ภิกษุรูปนี้แล   ถูกสงฆลงปฎิสารณียกรรม  แลวประพฤติ 
โดยชอบ   หายเยอหยิ่ง   ประพฤติแกตัวได   บัดนี ้   ขอระงับปฎิสารณียกรรม 
เอาละ   พวกเราจะระงับปฏิสารณียกรรมแกเธอ   ดังน้ี    แลวไดเปนวรรคโดย 
ไมเปนธรรม    ระงับปฏสิารณียกรรมแกภิกษุรูปนั้น. . .     พรอมเพรียงกันโดย   
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ไมเปนธรรม. . .    เปนวรรคโดยธรรม. . .    เปนวรรคโดยเทียมธรรม . . .  
พรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม. . .     สงฆผูอยูในท่ีประชุมนั้น กลาวคัดคานวา 
กรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม  กรรมพรอมเพรียงกัน โดยไมเปนธรรม กรรม 
เปนวรรคโดยธรรม  กรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม  กรรมพรอมเพรียงกัน โดย 
เทียมธรรม  กรรมไมเปนอันทํา  กรรมไมเปนอันทําไมชอบ  กรรมตองทําใหม 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น  พวกท่ีกลาวอยางนี้วา  กรรม 
พรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม  และพวกที่กลาวอยางนี้วา   กรรมไมเปนอัน ทํา 
กรรมเปนอันทําไมชอบ     กรรมตองทําใหม     บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น 
สองพวกน้ีเปนธรรมวาที ฯ ๕ วาระนี้ทานยอไว. 
 
                                ขอระงับอุกเขปนยีกรรม 
           [๒๓๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ถูกสงฆลงอุก- 
เขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ  แลวประพฤติโดยชอบ  หายเยอหยิ่ง ประพฤติ 
แกตัวได  จึงขอระงับอุกเขปนียกรรม  ฐานไมเห็นอาบัติ   ในเรือ่งนั้น  ถาภิกษุ 
ทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา   อาวุโสท้ังหลาย   ภิกษุรูปนี้แล   ถูกสงฆ 
ลงอุกเขปนียกรรม   ฐานไมเห็นอาบัติ    แลวประพฤติโดยชอบ   หายเยอหยิ่ง 
ประพฤติแกตัวได  บัดนี้  ขอระงับอุกเขปนียกรรม  ฐานไมเห็นอาบัติ   เอาละ 
พวกเราจะระงับอุกเขปนียกรรม   ฐานไมเห็นอาบัติแกเธอ   ดังน้ี    แลวไดเปน 
วรรคโดยไมเปนธรรม  ระงับ อุกเขปนียกรรม  ฐานไมเห็นอาบัติแกภิกษุรูปนั้น 
 . . .  พรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม. . .  เปนวรรคโดยธรรม...  เปนวรรค 
โดยเทียมธรรม...  พรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม...  สงฆผูอยูในที่ประชุม 
นั้น  กลาวีคัดคานวา   กรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม    กรรมพรอมเพรียงกัน 
โดยไมเปนธรรม   กรรมเปนวรรคโดยธรรม   กรรมเปนวรรคโดยเทยีมธรรม  
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กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม   กรรมไมเปนอันทํา   กรรมเปนอันทําไม  
ชอบ    กรรมตองทําใหม    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น 
พวกท่ีกลาวอยางนี้วา   กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม   และพวกท่ีกลาว 
อยางนี้วา    กรรมไมเปนอันทํา    กรรมเปนอันทําไมชอบ    กรรมตองทําใหม 
บรรดาภิกษุในที่ประชุมนัน้     สองพวกนี้เปนธรรมวาที ฯ ๕ วาระนี้ทานยอไว. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ถูกสงฆลงอุกเขปนีย- 
กรรม  ฐานไมทําคืนอาบัติ   แลวประพฤติโดยชอบ  หายเยอหยิ่ง ประพฤติแก 
ตัวได  จึงขอระงับอุกเขปนียกรรม   ฐานไมทําคืนอาบัติ    ในเรื่องนี้   ถาภิกษุ 
ทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา  อาวุโสท้ังหลาย   ภิกษุรูปนี้แล   ถูกสงฆ 
ลงอุกเขปนียกรรม   ฐานไมทําคืนอาบัติ   แลวพระพฤติโดยชอบ   หายเยอหยิ่ง 
ประพฤติแกตัวได   บัดนี ้ ขอระงับอุกเขปนียกรรม   ฐานไมทําคืนอาบัติ   เอาละ 
พวกเราจะระงับอุกเขปนียกรรม  ฐานไมทําคืนอาบัติแกเธอ   ดังน้ี    แลวไดเปน 
วรรคโดยไมเปนธรรม ระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติแกภิกษุรูปนั้น 
      พรอมเพรียงกัน โดยไมเปนธรรม . . . เปนวรรคโดยธรรม . . .  พรอมเพรียง 
กันโดยเทียมธรรม. . . สงฆผูอยูในที่ประชุมนั้นกลาวคัดคานวา กรรมเปนวรรค 
โดยไมเปนธรรม   การพรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม   กรรมเปนวรรคโดย 
ธรรม    กรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม    การพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม 
กรรมไมเปนอันทํา  กรรมเปนอันทําไมชอบ   กรรมตองทําใหม   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น พวกท่ีกลาวอยางนี้วา กรรมพรอมเพรียง 
กันโดยเทียมธรรม   และพวกที่กลาวอยางนี้วา   กรรมไมเปนอันทํา  กรรมเปน 
อันทําไมชอบ    กรรมตองทําใหม    บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น    สองพวกน้ี  
เปนธรรมวาที ฯ ๕ วาระนี้ทานยอไว.  
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           [๒๓๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ถูกสงฆลงอุก-  
เขปนียกรรม ฐานไมสละทิฏฐิบาป  แลวประพฤติโดยชอบ  หายเยอหยิ่ง   ประ- 
พฤติแกตัวได  จึงขอระงับอุกเขปนียกรรม  ฐานไมสละทิฏฐิบาปในเรื่องนั้น ถา 
ภิกษุทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถกูสงฆ 
ลงอุกเขปนียกรรม   ฐานไมสละทิฏฐิบาป  แลวประพฤติโดยชอบ   หายเยอหยิ่ง 
ประพฤติแกตัวไดบัดนี้    ขอระงับอุกเขปนียกรรม  ฐานไมสละทิฏฐิบาป  เอาละ 
พวกเราจะระงับอุกเขปนียกรรม  ฐานไมสละทิฏฐิบาปแกเธอ  ดังนี้  แลวไดเปน 
วรรคโดยไมเปนธรรม  ระงับอุกเขปนียกรรม  ฐานไมสละทิฏฐิบาปแกภิกษุรูป 
นั้น. . .  พรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม . . .   เปนวรรคโดยธรรม . . .   เปน 
วรรคโดยเทียมธรรม .. .   พรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม...   สงฆผูอยูในที่ 
ประชุมนั้นกลาวคัดคานวา  กรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม กรรมพรอมเพรียง 
กันโดยไมเปนธรรม  กรรมเปนวรรคโดยธรรม  กรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม 
กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม  กรรมไมเปนอันทํา   กรรมเปนอันทําไม 
ชอบ    กรรมตองทําใหม    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น 
พวกท่ีกลาวอยางนี้วา   กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม    และพวกท่ีกลาว 
อยางนี้วา    กรรมไมเปนอันทํา    กรรมเปนอันทําไมชอบ    กรรมตองทําใหม 
บรรดาภิกษุในที่ประชุมนัน้  สองพวกน้ี เปนธรรมวาทีฯ ๕ วาระแมนี้ทานยอไว. 
 
                                     จัมเบปยยขันธกะ  ที่  ๙  จบ 
                                       ในขันธกะน้ีมี  ๓๖  เรื่อง  
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                                   หัวขอประจําขนัธกะ  
           [๒๓๗]   ๑.  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระนครจัมปา  ภิกษุ 
ผูอยูในวาสภคามไดทําความขวนขวายในสิ่งจําปรารถนาแกพวกพระอาคันตุกะ 
ครั้นทราบวาพวกทานชํานาญในสถานท่ีโคจรดีแลว จึงเลิกทําความขวนขวายใน 
กาลน้ัน แตตองถูกพวกพระอาคันตุกะยกเสียเพราะเหตุที่ไมทํา  จึงไดไปเฝาพระ 
ชินเจา        ๒.  ภิกษุทั้งหลายในนครจัมปาทํากรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม 
พรอมเพรียงโดยไมเปนธรรม  เปนวรรคโดยธรรม   เปนวรรคโดยเทียมธรรม 
พรอมเพรียงโดยเทียมธรรม    ภิกษุรปูเดียวยกภิกษุรูปเดียว    ภิกษุรูปเดียวยก 
ภิกษุ ๒ รูป   หลายรูปที่เปนสงฆก็มี  ภิกษุ  ๒  รูป  ภิกษุหลายรูปยกกันก็ม ี
และสงฆตอสงฆยกกันก็มี       ๓.   พระสัพพัญูผูประเสริฐทรงทราบแลว 
ตรัสหามวาไมเปนธรรม       ๔.  กรรมใดวิบัติโดยญัตติ     อนุสาวนาสมบูรณ 
วิบัติโดยอนุสาวนาสมบูรณดวยญัตติ  วิบัติทั้งสองอยาง  ทํากรรมแผกจากธรรม 
แผกจากวินัย   แผกจากสัตถุศาสน    กรรมท่ีถูกคัดคานกําเริบ   ไมควรแกฐานะ 
๕.  กรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม พรอมเพรียงโดยไมเปนธรรม  เปนวรรค 
โดยเทียมธรรม   พรอมเพรียงโดยเทียมธรรม   พระตถาคตทรงอนุญาตกรรม 
พรอมเพรียงโดยธรรมเทาน้ัน       ๖.   สงฆมี  ๕  ประเภท  คือสงฆจตุวรรค 
สงฆปญจวรรค    สงฆทสวรรค    สงฆวีสติวรรค    และสงฆอดิเรกวีสติวรรค 
๗.   ยกอุปสมบทกรรม    ปวารณากรรม    กับอัพภานกรรม    นอกน้ัน สงฆ 
จตุวรรคทําได       ๘.  ยกกรรม  ๒  อยาง คือ อุปสมบทในมัชฌิมประเทศและ 
อัพภานกรรม   นอกน้ันสงฆปญจวรรคทําไดทั่งสิ้น       ๙.  ยกอัพภานกรรม 
อยางเดียวนอกนั้นสงฆทสวรรคทําได        ๑๐.   กรรมทุกอยาง สงฆวีสติวรรค 
ทําไดทั้งส้ิน     ๑๑.  ภิกษณีุ  สิกขมานา สามเณร สามเณรี ภิกษุผูบอกลาสิกขา 
ภิกษุผูตองอันติมวัตถุ  ภิกษุผูถูกสงฆยกฐานไมเห็นอาบัติ   ฐานไมทําคืนอาบัติ 
ฐานไมสละทิฏฐิอันเปนบาป    บัณเฑาะก    คนลักเพศ    ภิกษุเขารีดเดียรถีย  
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สัตวดิรัจฉาน คนฆามารดา คนฆาบิดา คนฆาพระอรหันต คนประทุษรายภิกษุณี  
คนทําลายสงฆ     คนทํารายพระศาสดาจนถึงหองพระโลหิต     อุภโตพยัญชนก 
ภิกษุนานาสังวาส  ภิกษุอยูตางสีมากัน ภิกษุอยูในเวหาสดวยฤทธิ์  สงฆทํากรรม 
แกผูใด  มีผูนั้นเปนที่ครบจํานวนสงฆ   รวม  ๒๔ จําพวก   พระสัมมาสัมพุทธ 
เจาทรงหาม เพราะพวกนั้น เปนคณะปูรกะไมได       ๑๒.  สงฆมีปาริวาสิกภิกษุ 
เปนที่  ใหปริวาสชักเขาหาอาบัติเติม ใหมานัต   หรือพึงอัพภาน  เปนกรรมใช 
ไมได  และไมควรทํา    มมีูลายปฏิกัสสนารหภิกษุเปนที่ ๔ มีมานัตตารหภิกษุ 
เปนที่  ๔  ม ีมานัตจาริกภิกษุเปนที่  ๔  มีอัพภานารหภิกษุเปนที่ ๔ รวม ๕ จํา- 
พวก   พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงประกาศวาทําสังฆกรรมใชไมได   ๑๓. ภิกษุณี 
สิกขมานา   สามแร    สามเณรี   ภิกษุผูบอกลาสิกขา    ภิกษุผูตองอันติมวัตถ ุ
วิกลจริต ภิกษุมีจิตฟุงซาน ภิกษุกระสับกระสายเพราะเวทนา  ภิกษุถูกยกเพราะ 
ไมเห็นอาบัติ  เพราะไมทําคืนอาบัติ  เพราะไมสละทิฏฐิอัน  เปนบาป   บัณเฑาะก 
คนลักเพศ  ภิกษุเขารีดเดียรถีย  สัตวดิรัจฉาน  คนฆามารดา  คนฆาบิดา  คน 
ฆาพระอรหันต  คนประทุษรายภิกษุณี  ภิกษุผูทําสังฆเภท  คนทําโลหตุปบาท 
อุภโตพยัญชนก  ภิกษุนานาสังวาสะ   ภิกษุผูอยูตางสีมากัน   ภิกษุอยูในเวหาสดวย 
ฤทธิ์   และภิกษุที่ถูกสงฆลงกรรม รวม ๒๗ จําพวกน้ีคานไมข้ึน      ๑๔. ภิกษุ 
ผูเปนปกตัตตะคานข้ึน      ๑๕.  ภิกษุผูบริสุทธิ์ถาสงฆไลออก   เปนอันไลออก 
ไมดี      ๑๖.  ภิกษุพาล  ถาสงฆไลออก  เปนอัน ไลออกดี      ๑๗.  บัฬเฑาะก 
คนลักเพศ  ภิกษุเขารีดเดียระถีย  สัตวดิรัจฉาน  คนฆามารดา  คนฆาบิดา คนฆา 
พระอรหันต คนประทุษรายภิกษุณี ภิกษุทําสังฆเภท  คนทําโลหิตุปบาท อุภโต- 
พยัญชนกรวม  ๑๑  จําพวกน้ีรับเขาหมูไมควร     ๑๘.  คนมือดวน  คนเทาดวน 
คนทั้งมือและเทาดวนท้ังสอง   คนหูขาด   คนจมูกแหวง   คนทั้งหูขาดและจมูก 
แหวงท้ังสอง   คนนิ้วมือน้ิวเทาขาด    คนมีงามมือ    งามเทาขาด    คนเอ็นขาด  
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คนมือเปนแผน  คนคอม  คนเต้ีย  คนคอพอก  คนมีเครื่องหมายตดตัว  คนมี  
รอยเฆ่ียนดวยหวาย   คนถูกหมายประกาศจับตัว    คนเทาปุก   คนมีโรคเรือ้รัง 
คนแปลกเพ่ือน  คนตาบอดขางเดียว  คนงอย  คนกระจอก  คนเปนโรคอัมพา  
คนมีอิริยาบถขาด  คนชราทุพพลภาพ  คนตาบอด ๒ ขาง คนใบ  คนหูหนวก 
คนทั้งบอดและใบ  คนทัง้บอดและหนวก  คนทั้งใบและหนวก   คนทั้งบอดใบ 
และหนวก  เหลาน้ี รวม  ๒๓  จําพวกพอดี  รับคนเหลาน้ัน เขาหมูได  พระสัมมา 
สัมพุทธเจาทรงประกาศไวแลว       ๑๙.   กรรม  ๗  อยาง   คือการยกภิกษุผูไม 
เห็นอาบัติ  ไมทําคืนอาบัติ ๑   ไมสละทิฏฐิอันเปนบาป ๑   ไมเห็นไมทําคืน 
อาบัติ ๑ ไมเห็นอาบัติ  ไมสละทิฏฐิอันเปนบาป ๑ ไมทําคืนอาบัติ  ไมสละทิฎฐิ 
อันเปนบาป ๑  ไมเห็น   ไมทําคืน  ไมสละทิฏฐิอันเปนบาป ๑ เปนกรรม  ไม 
เปนธรรม       ๒๐.  กรรม  ๗  อยางนั้น    แมที่อนวัุตรตามภิกษุผูตองอาบัติ 
ก็เปนกรรมไมเปนธรรม     ๒๑.   กรรมอีก  ๗  อยาง ที่อนุวัตรตามภิกษุผูตอง 
อาบัติ  เปนกรรมท่ีชอบธรรม     ๒๒.  กรรมที่ควรทําตอหนากลับทําลับหลงั ๑ 
กรรมท่ีควรทําดวยซักถาม  กลับทําโดยไมซักถาม ๑  กรรมท่ีควรทําตามปฏิญาณ 
กลับทําโดยไมปฏิญาณ  ๑  ใหอมูฬหวินัยแกภิกษุผูควรสติวินัย  ๑ ทําตัสสปาปย- 
สิกากรรมแก ภิกษุผูควรอมูฬหวินัย ๑ ลงตัชชนียกรรมแกภิกษุผควรตัสสปาปย- 
สิกากรรม  ๑  ลงนิยสกรรมแกภิกษุผูควรตัชชนียกรรม  ๑ ลงปพพาชนียกรรม 
แกภิกษุผูควรนิยสกรรม ๑  ลงปฎิสารณียกรรมแกภิกษุผูควรปพพาชนียกรรม ๑ 
ลงอุกเขปนียกรรมแกภิกษุผูควรปฏิสารณียกรรม  ๑     ใหปริวาสแกภิกษุผูควร 
อุกเขปนียกรรม  ๑   ชักภิกษุผูควรปริวาสเขาหาอาบัติเดิม ๑   ใหมานัตแกภิกษุ 
ผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม ๑  อัพภานภิกษุผูควรมานัต  ๑  ใหภิกษุผูควรอัพภาน 
ใหอุปสมบทกุลบุตร ๑  ทาํกรรมอยางอ่ืนแกภิกษุอ่ืน ๑ รวม ๑๖ อยางนี้  เปน 
กรรมใชไมได      ๒๓.  ทํากรรมนั้น  ๆ แกภิกษุนั้น  ๆ  รวม  ๑๖  อยางนี้  เปน  
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กรรมใชได    ๒๔.  ภิกษุอ่ืนยกภิกษุอ่ืนเสียรวม  ๑๖  อยางนี้เปนกรรมใชไมได  
๒๕. ทํากรรมมีมูลอยางละ  ๒  แกภิกษุนั้น    รวม  ๑๖  อยางแมเหลาน้ันเปน 
กรรมใชได      ๒๖.  จักรมีมูลอยางละหน่ึง    พระชินเจาตรัสวา    ใชไมได 
๒๗.   ภิกษุกอความบาดหมางสงฆเปนวรรคโดยไมเปนธรรม    ไดลงตัชชนีย- 
กรรม   ๒๘.  ภิกษุนั้นไปอารามอ่ืนภิกษุทั้งหลายในอาวาสน้ันไดพรอมเพรียง 
โดยไมเปนธรรม    ลงตัชชนียกรรมแกเธอ         ๒๙.   ภิกษุทั้งหลายในอาวาส 
อ่ืนเปนวรรคโดยธรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรมกม็ี       พรอมเพรียงโดยเทียม 
ธรรมก็ม ีไมลงตัชชนียกรรมแกภิกษุนั้น     ๓๐.  บทเหลาน้ัน  คือ พรอมเพรียง 
โดยไมเปนธรรม   เปนวรรคโดยธรรม   เปนวรรคโดยเทียมธรรม    และพรอม 
เพรียงโดยเทียมธรรม      ปราชญผูมีปญญาพึงผูกใหเปนจักรทําใหมีมลูอยางละ 
หน่ึง    ๓๑.   สงฆลงนิยสกรรมแกภิกษุผูพาล  ไมฉลาด      ๓๒.   สงฆลง 
ปพพาชนียกรรมแกภิกษุผูประทุษรายตระกูล      ๓๓.  สงฆลงปฏิสารณียกรรม 
แกภิกษุผูดาคฤหัสถ      ๓๔..  พระผูมีพระภาคเจาผูนําหมูทรงภาษิตอุกเขปนีย- 
กรรมแกภิกษุผูไมเห็นอาบัติ    ไมทําคืนอาบัติ     และไมสละทิฏฐิอันเปนบาป 
๓๕. ภิกษุมีปญญาพึงทําตัชชนียกรรมใหถูกตองตามระเบียบวินัย ภิกษุประพฤติ 
เรียบรอยอนุวัตรตามระเบียบวินัยเหลาน้ันแหละ  ขอระงับกรรมเหลาน้ันโดยนัย 
แหงกรรมในหนหลัง      ๓๖.   ในกรรมน้ัน ๆ แล   สงฆผูอยูในที่ประชุมนัน้   
กลาวคัดคานวา    กรรมไมเปนอันทํา   กรรมเปนอันทําไมชอบ   กรรมตองทํา 
ใหม    และเมื่อกรรมระงับ    ภิกษุเหลาน้ันเปนธรรมวาที   พระมหามุนีทรงเห็น 
ภิกษุพวกเขากรรมไดรับความลําบากโดยกรรมวิบัติ   จึงทรงชีวิ้ธีระงับไว   ดุจ 
นายแพทยผูเชี่ยวชาญไดชี้บอกตัวยาไว   ฉะน้ัน. 
                                    หวัขอประจําขันธกะ  จบ  
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                                อรรถกถาจัมเปยยขันธกะ  
                                วินิจฉัยในจัมเปยยขันธกะ 
           วินิจฉัยในจัมเปยยขันธกะ  พึงทราบดังนี้:- 
           หลายบทวา  คคฺคราย  โปกฺขรณิยา  ตีเร  คือท่ีฝงแหงสระโบกรณี 
ซึ่งหญิงมีชื่อวาคัคคราสราง. 
           บทวา  ตนฺติพทฺโธ  มีความวา   ชื่อผูเน่ืองเฉพาะในความขวนขวาย 
เพราะขอท่ีความขวนขวายเปนกิจอันเธอพึงทําในอาวาสน้ัน. 
           วินิจฉัยในขอวา   อุสฺสุกฺกมฺป  อกาสิ  ยาคุยา เปนอาทิ พึงทราบ  
ดังน้ี:- 
           สมควรทําความขวนขวายแตในที่ซึ่งชนทั้งหลายส่ังไววา       เมื่อภิกษุ 
อาคันตุกะมา  ทานพึงบอก,  ไมสมควรทําในท่ีซึ่งเขาไมไดสั่งไว. 
           ขอวา   คจฺฉ   ตว    ภิกฺข ุ   มีความวา    พระศาสดาไดทรงเห็นวา 
เสนาสนะในอาวาสน้ันนั่นแลของภิกษุนั้น    เปนที่สบาย,   ดวยเหตุนั้นแล   จึง 
ตรัสวา   เธอจงสําเร็จการอยูในวาสภคามน้ันแล. 
           ความกระทําตางแหงคําวา  อธมฺเมน   วคฺคกมฺม   ถโรนฺติ  เปน 
อาทิ   จักมาในบาลีขางหนาเปนแท. 
           ขอวา  อฺตราป   ธมฺมา  กมมฺ   กโรนฺติ   มีความวา   ภิกษุ 
ฉัพพัคคีย  ทาํกรรม   เวนจากธรรมบาง;  อีกอยางหน่ึง  ปาฐะน้ีเองเปนบาล;ี 
กรรมท่ีทําดวยวัตถุเปนจริง   จัดเปนกรรมที่ทําตามธรรม;    ความวา     ภิกษุ 
ฉัพพัคคีย   ไมทําอยางนั้น.  
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           แมในขอวา   อฺตฺราป   วินยา   กมฺม    อฌฺตฺราป  สตฺถุ-  
สาสนา กมฺม   ก็นัยนี้แล.   ก็ในวินัยและสัตถุศาสนานี้  การโจทและการประกาศ 
ชื่อวินัย.  ญัตติสัมปทาและอนุสาวนสัมปทา   ชื่อสัตถุศาสนา,   ความวา   ภิกษุ 
ฉัพพัคคียทํากรรมเวนจากการโจท    การประกาศญัตติสัมปทา    และอนุสาวน 
สัมปทาเหลานั้น.              
           บทวา   ปฏิกฺกฏกต   ไดแก   กรรมที่ถกูคัดคานและอันเธอขืนทํา. 
กรรมใด  อันภิกษุขืนทําในเม่ือภิกษุเหลาอ่ืนคัดคานอยู,  กรรมนั้นจัดเปน  กรรม 
ที่ถูกคัดคานและอันภิกษุขืนทํา;   ความวา  ภิกษุฉัพพัคคียทํากรรมเชนนั้นบาง. 
                                   กรรมหก 
           ก็ในคําวา   ฉยิมาน ิ   ภิกขฺเว   กมฺมานิ   อธมมฺกมมฺ  เปนอาทิ 
คําวา   ธรรม   เปนชื่อแหงบาลี.   เพราะเหตุนั้น    กรรมใดสงฆไมทําโดยบาลี 
ตามท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไว.   กรรมนั้น   พึงทราบวา    กรรมไมเปนธรรม. 
ความสังเขปในฉกัมมาธิการน้ี   เทาน้ี.   สวนความพิสดารมาแลวในบาลีนั่นแล. 
           ก็ความพิสดารน้ันแล   มาแลวดวยอํานาจแหงญัตติทุติยกรรมและญตัติ 
จตุตถกรรมเทาน้ัน.  อันในญัตติกรรมไมมีความลดหยอนหรือความทําโดย 
ประการอยางอ่ืน    เหมือนในญัตติทุติยกรรมและญัตติจตุตถกรรม,     สวนอป- 
โลกนกรรมอันภิกษุยอมทําเพียงสวดประกาศ;    เพราะฉะนั้นญัตติกรรมและ 
อปโลกนกรรมนั้น       พระผูมีพระภาคเจาจึงไมทรงแสดงไวในบาลี.     ขาพเจา 
จักพรรณนาวินิจฉัยแหงกรรมเหลาน้ันแมทั้งหมดขางหนา. 
           บัดนี้    พระผูมีพระภาคเจาตรัสคําวา  ปฺจ  สงฺฆา  เปนอาทิ  เพ่ือ 
แสดงประเภทแหงสงฆทั้งหลาย   ผูจะพึงทํากรรมท่ีพรอมเพรียงโดยธรรม   ซึ่ง 
เปนที่หก.  
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           บทวา  กมฺมปฺปตฺโต  คือ   ผูเขากรรม  ไดแกผูประกอบในกรรมคือ   
ผูควรกรรม    ความวา  ไมควรเพ่ือทํากรรมใด ๆ หามิได. 
           คําวา  จตุวคฺคกรณฺเจ  ภิกขฺเว  กมมฺ  ภิกฺขนุีจตุตฺโถ   เปน 
อาทิ  พระผูมีพระภาคเจาตรัส  เพ่ือแสดงวิบัติแหงกรรมโดยบริษัท. 
           ในคําน้ัน     บุคคลผูมีสังวาสตางกันเพราะกรรม    พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงถือเอา   ดวยอุกขิตตกศัพท.   บุคคลผูมีสังวาสตางกันเพราะลัทธิ  ทรงถือ 
เอาดวยนานาสังวาสกศัพท. 
           สองบทวา  นานาสีมาย     ิตจตุตฺโถ   มีความวา  เปนจตุวรรคกับ 
ภิกษุผูต้ังอยูในหัตถบาสท่ีสีมันตริกหรอืภายนอกสีมา. 
           คําวา  ปาริวาสิกจตุตฺโถ  เปนอาทิ  พระผูมีพระภาคเจาตรัส  เพ่ือ 
แสดงวิบัติโดยบริษัทแหงปริวาสกรรมเปนตนเทานั้น.    ขาพเจาจักพรรณนา 
วินิจฉัยแหงกรรม  เหลาน้ัน    ขางหนา. 
           เพ่ือแสดงขอท่ีกรรมถูกคัดคานแลวและขืนทํา     เปนกรรมกําเริบและ 
ไมกําเริบ   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสคําวา  เอกจฺจสฺส   ภิกฺขเว  สงฺฆสฺส 
มชฺเฌ  ปฏกิฺโกสนา  รหูติ  เปนตน. 
           บทวา  ปกตตฺตสฺส  ไดแก   ผูมศีีลไมวิบัติ  คือ  ผูไมตองปาราชิก. 
           บทวา   อนนฺตริกสสฺ   ไดแก   ผูนั่งเปนลําดับแหงตน.   เพ่ือแสดง 
ขอท่ีกรรมท้ังหลายเปนของกําเริบและไมกําเริบ   โดยวัตถุพระผูมีพระภาคเจาจึง 
ตรัสคําวา  เทฺว   มา   ภิกขฺเว   นิสฺสารณา   เปนตน .   บรรดาคําเหลาน้ัน 
คําวา  อปฺปตฺโต  นิสฺสารณ,  ตฺเจ  สงฺโฆ   นิสฺสาเรติ,  สุนิสฺสาริโต 
นี้    พระผูมพีระภาคเจาตรัสหมายเอาปพพาชนียกรรม.   จริงอยู    สงฆยอมขับ  
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ใหออกจากวัด  ดวยปพพาชนียกรรม,  เพราะฉะนั้น  ปพพาชนียกรรมนั้น  ทาน  
จึงเรียกวา   นิสสารณา.   ก็เพราะเหตุที่ไมเปนผูประทุษรายสกุล.    บุคคลน้ัน  
จึงไมถึงปพพาชนียกรรมนั้น.   ดวยลักษณะแผนกหนึ่ง.   แตวา   เพราะเหตุที่ 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา    สงฆหวังอยูพึงลงปพพาชนียกรรมแกบุคคลน้ัน 
ดังน้ี  บุคคลน้ัน  จึงจัดวา  เปนผูอันสงฆขับออกดวยดีแลว. 
 
                                           นิสสารณา 
           ขอวา   ตฺเจ   สงฺโฆ   นิสฺสาเรติ   มีความวา   หากสงฆขับออก 
ดวยอํานาจแหงตัชชนียกรรมเปนตนไซร    บุคคลนั้น   ชื่อวา   ถูกขับออกดวย 
ดี    เพราะเหตุที่ในวินัยวาดวยตัชชนียกรรมเปนตนนั้น    พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงอนุญาตนิสสารณาดวยองคแมอันหน่ึงอยางน้ีวา   ภิกษุทัง้หลาย   สงฆจํานง 
อยูพึงลงตัชชนียกรรมแกภิกษุ  ๓  พวก   คือ   เปนผูทําความบาดหมาง  เปนผู 
ทําการทะเลาะ   เปนผูทําการวิวาท   เปนผูทําการอ้ือฉาว   เปนผูกออธิกรณใน 
สงฆ พวกหน่ึง,  เปนพาล  ไมฉลาด  มีอาบัติมาก  มีมรรยาทไมสมควร  พวก 
หน่ึง,  อยูคลุกคลีดวยคฤหัสถดวยการคลุกคลีอัน ไมสมควร  พวกหน่ึง. 
 
                                               โอสารณา 
           กิรยิาที่เรียกเขาหมู   ชื่อโอสารณา. 
           ในเรือ่งโอสารณาน้ัน    ขอวา   ตฺเจ   สงฺโฆ   โอสาเรติ  ไดแก 
เรียกเขาหมู   ดวยอํานาจอุปสมบทกรรม. 
           บทวา  โทสาริโต  มีความวา  บุคคลน้ัน  สงฆใหอุปสมบทแลวแม 
ต้ังพันครั้ง  ก็คงเปนอนุปสัมบันนั่นเอง.   ฝายอาจารยและอุปชฌายยอมมีโทษ  
การกสงฆที่เหลือก็เหมือนกัน,   ใคร ๆ  ไมพนจากอาบัติ.    อภัพพบุคคล   ๑๑  
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จําพวกเหลานี้     สงฆเรียกเขาหมูใชไมไดเลย    ดวยประการฉะน้ี.   สวนบุคคล  
๓๒  จําพวก   มีตนมือดวนเปนตน    เรียกเขาหมูโดยชอบ,  สงฆใหอุปสมบท 
แลว    ยอมเปนอุปสัมบันแท,    บุคคลเหลาน้ัน     ใคร ๆ  จะวากลาวอะไร ๆ 
ไมได.    แตอาจารยกับอุปชฌายและการกสงฆยอมไมมีโทษ     ใคร ๆ ไมพน 
จากอาบัติ. 
           เพ่ือแสดงกรรมไมเปนธรรมดวยอํานาจวัตถุไมเปนจริง และกรรมเปน 
ธรรมดวยอํานาจวัตถุเปนจริง  พระผูมีพระภาคเจาตรัสคําวา อธิ  ปน  ภิกขฺเว 
ภิกฺขุสฺส   น   โหติ อาปตฺติ ทฏพฺพา  เปนตน. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ปฏินิสฺสชฺเชตา  คือ  ทฏิฐิลามกอันจะ 
พึงสละเสีย.  กรรมเปนธรรมและไมเปนธรรม   ดวยอํานาจวัตถุนั้นแล   พระผู- 
มีพระภาคเจาทรงจําแนกไว   ในอุบาลีปญหาก็มี. ในอุบาลีปญหานั้น    มีนยั ๒ 
คือ  นัยมีมูลอันเดียว ๑  นัยมีมูลสอง ๑  นัยมีมูลอันเดียวชัดเจนแลว.  ในนยั 
มีมูลสอง   สติวินัยกับอมูฬหวินัย   ทานทํา   ใหเปนคําถามอันเดียวกัน ฉันใด, 
แมอมูฬหวินัยเปนตน กับตัสสปาปยสิกาเปนตน   ก็พึงทําใหเปนคําถามอันเดียว 
กันฉันนั้น.  สวนในขอสุดทาย  คําวา  อุปสมฺปทรห  อุปสมฺปาเทติ  ยอม 
เปนบทอันเดียวกันแท.  ขางหนา   พระผูมีพระภาคเจาทรงประกอบบทท่ีเหลือ 
ทั้งหลายกับบทอันหน่ึง ๆ ทําสติวินัยแมแหงภิกษุใหเปนตน. 
           เพ่ือแสดงวิบัติในกรรม ๗ อยาง    มีตัชชนียกรรมเปนตน    พรอมท้ัง 
กิริยาที่ระงับ   จัดเปนหมวด   ดวยอํานาจบทเหลานั้น   คือ   อธมฺเมน  วคฺค 
อธมฺเมน  สมคฺค   ธมฺเมน  วคฺค  ธมมฺปฏิรูปเกน   วคฺค    ธมมฺปฏิรูปเกน 
สมคฺค  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  อิธ ปน ภิกฺขเว   ภกิฺข ุ ภณฺฑการโก 
เปนอาทิ.  
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           บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  อนปาทาโน  ไดแก  ผูเวนจากมรรยาท,  
อาการเปนเครื่องกําหนด   เรียกวามรรยาท.    ความวา   ผูเวนจากความกําหนด 
อาบัติ.   เบ้ืองหนาแตนั้น     พระผูมีพระภาคเจาตรัสบาลีนั้นเอง   เทียบเตียงกับ 
บทวา  อกต  กมฺม  เปนตน  เพ่ือแสดงประเภท   แหงกรรมที่ถกูคัดคานแลว 
และขืนทํา.   ในบาลีนั้น  ใคร ๆ  ไมสามารถจะทราบคําใด ๆ   โดยทานองแหง 
บาลีหามิได,   เพราะเหตุนั้น   ขาพเจาจึงไมพรรณนาใหพิสดาร   ฉะน้ันแล. 
                                อรรถกถาจัมเปยยขันธกะ  จบ  
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                                        โกสัมพิขันธกะ  
                                      เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง 
           [๒๓๘]  โดยสมัยนั้น     พระผูมีพระภาคพุทธเจา     ประทับอยู  ณ 
โฆสิตาราม  เขตพระนครโกสัมพี  ครัง้น้ัน  ยังมีภิกษุรูปหน่ึงตองอาบัติแลว   ม ี
ความเห็นในอาบัตินั้นวาเปนอาบัติ   แตภิกษุเหลาอ่ืนมีความเห็นในอาบัตินั้นวา 
ไมเปนอาบัติ    สมัยตอมา    ภิกษุรูปนัน้กลับมีความเห็นในอาบัตินั้นวาไมเปน 
อาบัติ    แตภิกษุเหลาอ่ืนมีความเห็นในอาบัตินั้นวาเปนอาบัติ   ภิกษุเหลาน้ันจึง 
ไดถามภิกษุนั้นวา  อาวุโส  ทานตองอาบัติ   ทานเห็นอาบัตินั้นหรือไม  ภิกษุ 
รูปนั้น ตอบวา  อาวุโสท้ังหลาย   ผมไมมีอาบัติที่จะพึงเห็น   ภายหลังภิกษุเหลา 
นั้นหาสมัครพรรคพวกได   จึงยกภิกษุรูปนั้นเสียเพราะไมเห็นอาบัติ. 
           แทจริง  ภิกษุรูปนัน้เปนผูคงแกเรียน ช่ําชองคัมภีรทรงธรรม  ทรงวินยั 
ทรงมาติกา  เปนบัณฑิต  ฉลาด  มีปญญา  มีความละอาย  รังเกียจ  ผูใครตอ 
สิกขา    ภิกษุรูปนั้นจึงเขาไปหาบรรดาภิกษุที่เปนเพ่ือนเคยเห็น    เคยคบกันมา 
แลวไดกลาวคํานี้ วา   อาวุโสท้ังหลาย  นั่นไมเปนอาบัติ   นั่นเปนอาบัติหามิได 
ผมไมตองถูกยก  ผมตองถูกยกหามิได  ผมถูกยกดวยกรรมไมเปนธรรม  กาํเริบ 
ไมควรแกฐานะ  ขอทานท้ังหลายจงกรุณาเปนฝกฝายของผมโดยธรรม  โดยวินัย 
ดวยเถิด  ภิกษุรูปนั้น ไดภิกษุที่เปนเพ่ือนเคยเห็นเคยคบกันมา  เปนฝกฝายแลว 
ไดสงทูตไปในสํานักภิกษุชาวชนบทที่เปนเพ่ือนเคยเห็นเคยคบกัน มาวา  อาวุโส 
ทั้งหลาย นั่นไมเปนอาบัติ นั่นเปนอาบัติหามิได ผมไมตองอาบัติ ผมตอองอาบัติ 
หามิได   ผมไมตองถูกยก   ผมเปนผูถูกยกหามิได   ผมถูกยกดวยกรรมไมเปน 
ธรรม   กําเริบ    ไมควรแกฐานะ    ขอทานท้ังหลายจงกรุณาเปนฝกฝายของผม  
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โดยธรรม  โดยวินัยดวยเถิด  ดังน้ี   ไดพวกภิกษุชาวชนบทที่เปนเพ่ือนเคยเห็น  
เคยคบกันมา  เปนฝกฝาย. 
           ครั้งน้ัน    พวกภิกษุที่สนับสนุนผูถูกยกเหลาน้ัน  ไดเขาไปหาภิกษุพวก 
ที่ยกแลวไดกลาวคํานี้แกภิกษุพวกท่ียกวา   อาวุโสทั้งหลาย    นัน้ไมเปนอาบัติ 
นั่นเปนอาบัติหามิได   ภิกษุนั้นไมตองอาบัติ   ภิกษุนั้นตองอาบัติหามิได  ภิกษุ 
นั้นไมตองถูกยก  ภิกษุนั้นเปนผูถูกยกหามิได   ภิกษุนั้นถูกยกดวยกรรมไมเปน 
ธรรม   กําเริบ   ไมควรแกฐานะ. 
           เมื่อภิกษุพวกสนับสนุนผูถูกยกกลาวอยางนี้แลว    ภิกษุพวกยก    ได 
กลาวคํานี้แกภิกษุพวกสนับสนุนผูถูกยกวา  อาวุโสท้ังหลาย  นัน่เปนอาบัติ  นั่น 
ไมเปนอาบัติหามิได   ภิกษุนั้นตองอาบัติ   ไมตองอาบัติหามิได   ภิกษุนั้นตอง 
ถูกยกแลว    ไมตองถูกยกหามิได    ภิกษุนั้น    ถูกยกแลวดวยกรรมเปนธรรม 
ไมกําเริบ    ควรแกฐานะ    ขอทานท้ังหลายอยาสนับสนุน    อยาตามหอมลอม 
ภิกษุผูถูกยกน้ันเลย. 
           ภิกษุพวกสนับสนุนผูถูกยกเหลาน้ัน  อันภิกษุพวกยกวากลาวอยูแม 
อยางนี้แล   ก็ยังสนับสนุน   ยังตามหอมลอมภิกษุผูถูกยกน้ันอยางเดิมนั่น แหละ. 
 
                ภกิษุรูปหนึ่งเขาเฝากราบทูลใหทรงทราบ 
           [๒๓๙]  ครั้นตอมา    ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปในพุทธสํานัก    ถวายบังคม 
พระผูมีพระภาคเจาแลวน่ัง   ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง   ภิกษุรูปนั้นนั่งเฝาเรียบรอย 
แลว  ไดกราบทูลคําน้ี แดพระผูมีพระภาคเจาวา   พระพุทธเจาขา   ภิกษุรูปหนึ่ง 
ในวัดโฆสิตารามน้ีตองอาบัติ    ทานมคีวามเห็นในอาบัตินั้นวาเปนอาบัติ    แต 
ภิกษุเหลาอ่ืนมีความเห็นในอาบัตินั้นวา  ไมเปนอาบัติ   ครั้นตอมา  ทานกลับมี  
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ความเห็นในอาบัตินั้นวา ไมเปนอาบัติ แตภิกษุเหลาอ่ืนมีความเห็นในอาบัตินั้น  
วาเปนอาบัติ   ภิกษุเหลาน้ันจึงไดกลาวคําน้ีแกทานวา  อาวุโส  ทานตองอาบัติ 
ทานเห็นอาบัตินั้นหรือไม  ทานตอบวา  อาวุโสท้ังหลาย  ผมไมมีอาบัติที่จะพึง 
เห็น  ภายหลังภิกษุเหลาน้ันหาสมัครพรรคพวกไดแลว   จึงยกทานเสีย   เพราะ 
ไมเห็นอาบัติ   แทจริง  ทานรูปนั้น เปนผูคงแกเรียน  ช่ําชองคัมภีร  ทรงธรรม 
ทรงวินัย  ทรงมาติกา  เปนบัณฑิต   ฉลาดมีปญญา   มีความละอาย   รังเกียจ 
ผูใครตอสิกขา  จึงเขาไปหาบรรดาภิกษุที่เปนเพ่ือนเคยเห็น  เคยคบกันมา  แลว 
ไดกลาวคํานี้วา  อาวุโสท้ังหลาย  นั้นไมเปนอาบัติ   นั่นเปนอาบัติหามิได  ผม 
ไมตองอาบัติ    ผมตองอาบัติหามิได    ผมไมตองถูกยก    ผมตองถูกยกหามิได 
ผมถูกยกดวยกรรมไมเปนธรรม   กําเริบ   ไมควรแกฐานะ   ขอทานท้ังหลายจง 
กรุณาเปนฝกฝายของผมโดยธรรม   โดยวินัยดวยเถิด    แลวไดพวกภิกษุที่เปน 
เพ่ือนเคยเห็น  เคยคบกันมาเปนฝกฝาย  และสงทูตไปในสํานักภิกษุชาวชนบท 
ที่เปนเพ่ือนเคยเห็น  เคยคบกันมาวา  อาวุโสท้ังหลาย  นั่นไมเปนอาบัติ   นัน่ 
เปนอาบัติหามิได   ผมไมตองอาบัติ    ผมตองอาบัติหามิได    ผมไมตองถูกยก 
ผมตองถูกยกหามิได  ผมถูกยกดวยกรรมไมเปนธรรม  กําเรบิ  ไมควรแกฐานะ 
ขอทานท้ังหลายจงกรุณาเปนฝกฝายของผมโดยธรรม  โดยวินัยดวยเถิด  แลวได 
ภิกษุพวกชาวชนบทที่เปนเพ่ือนเคยเห็น  เคยคบกันมา  เปนฝกฝาย. 
           ครั้งน้ัน   ภิกษุพวกสนับสนุนผูถูกยก   เขาไปหาภิกษุพวกยกแลว   ได 
กลาวคํานี้แกภิกษุพวกยกวา  อาวุโสท้ังหลาย   นั้นไมเปนอาบัติ   นั่นเปนอาบัติ 
หามิได  ภิกษุรูปนั้น ไมตองอาบัติ   ภิกษุนั้นตองอาบัติหามิได   ภิกษุรูปนัน้ไม 
ตองถูกยก    ภิกษุรูปนั้นตองถูกยกหามิได    ภิกษุรปูนั้นถูกยกดวยกรรมไมเปน 
ธรรม   กําเริบ  ไมควรแกฐานะ.  
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           เมื่อภิกษุพวกสนับสนุนผูถูกยกกลาวอยางนี้แลว   ภิกษุพวกยกไดกลาว  
คําน้ี แกภิกษุพวกสนับสนุนผูถูกยกวา  อาวุโสท้ังหลาย   นั่นเปนอาบัติ   นัน่ไม 
เปนอาบัติหามิได  ภิกษุนัน้  ตองอาบัติ  ไมตองอาบัติหามิได ภิกษุนั้นตองถูกยก 
ไมตองถูกยกหามิได   ภิกษุนั้นถูกยกดวยกรรมเปนธรรม   ไมกาํเริบ   ควรแก 
ฐานะ   ขอทานท้ังหลายอยาสนับสนุน  อยาตามหอมลอมภิกษุผูถูกยกน้ันเลย. 
           เมื่อภิกษุพวกสนับสนุนผูถูกยกเหลาน้ัน        อันภิกษุพวกยกวากลาวอยู 
แมอยางนี้   ก็ยังสนับสนุน   ยังตามหอมลอมภิกษุผูถูกยกน้ันอยางเดิมนั่นแหละ 
พระพุทธเจาขา. 
 
                                ทรงประทานพระโอวาท 
           ครั้งน้ัน    พระผูมพีระภาคเจาทรงทราบวา ภิกษุสงฆแตกกันแลว  ภิกษุ 
สงฆแตกกันแลว  จึงทรงลุกจากท่ีประทับ  เสด็จเขาไปทางภิกษุพวกยก  ครั้นถึง 
แลวประทับนั่งเหนือพุทธอาสนที่เขาจัดถวาย ครั้นพระองคประทับนั่งแลวไดตรัส 
ประทานพระพุทโธวาทแกภิกษุพวกยกวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  พวกเธออยาสํา- 
คัญภิกษุอันตนพึงยกเพราะเหตุอยางใดอยางหน่ึง ดวยนึกวา  พวกเราเฉลียวฉลาด. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ตองอาบัติแลวมีความเห็น 
ในอาบัตินั้น วาไมเปนอาบัติ แกภิกษุเหลาอ่ืนมีความเห็นในอาบัตินั้นวาเปนอาบัติ 
ถาพวกเธอรูจักภิกษุรูปนั้นอยางนี้วา  ทานผูนี้แลเปนพหุสูต. . .  ผูใครตอสิกขา 
ถาพวกเราจักยกภิกษุรูปนี้   เพราะไมเห็นอาบัติ   จักทําอุโบสถรวมกับภิกษุรูปนี้  
ไมได   จักตองทําอุโบสถแยกจากภิกษุรูปนี้    ความบาดหมาง   ความทะเลาะ 
ความแกงแยง  ความวิวาท  ความแตกแยกแหงสงฆ  ความราวรานแหงสงฆ  การ 
กําหนดแหงสงฆการกระทําตางแหงสงฆ     ซึ่งมีขอน้ันเปนเหตุ      จักมีแกสงฆ 
ภิกษุทั้งหลายผูเกรงแคความแตกน้ัน    ไมพึงยกภิกษุนั้น    เพราะไมเห็นอาบัติ   
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ตองอาบัติแลวมี  
ความเห็นในอาบัตินั้นวาไมเปนอาบัติ   แตภิกษุเหลาอ่ืนมีความเห็นในอาบัตินั้น 
วาเปนอาบัติ   ถาพวกเธอรูจักภิกษุรูปนั้น  อยางนี้วา   ทานผูนี้แลเปนพหูสูต . . . 
ผูใครตอสิกขา    ถาพวกเราจักยกภิกษุรูปนี้   เพราะไมเห็นอาบัติ. 
           จักปวารณารวมกับภิกษุรูปนี้ไมได  จักตองปวารณาแยกจากภิกษุรูปนี้. 
           จักทําสังฆกรรมรวมกับภิกษุรูปนไมได    จักตองทําสังฆกรรมแยกจาก 
ภิกษุรูปนี้. 
           จักนั่งบนอาสนะรวมกับภิกษุรูปนี้ไมได   จักตองนั่งบนอาสนะแยกจาก 
ภิกษุรูปนี้. 
           จักนั่งในสถานท่ีดื่มยาคูรวมกับภิกษุรูปนี้ไมได    จักตองนั่งในสถานท่ี 
ดื่มยาคูแยกจากภิกษุรูปนี้. 
           จักนั่งในโรงภัตรวมกับภิกษุรูปนี้ไมได    จักตองนั่งในโรงภัตแยกจาก 
ภิกษุรูปนี้. 
           จักอยูในที่มุงท่ีบังอันเดียวกัน รวมกับภิกษุรูปนี้ไมได  จักตองอยูในท่ีมุง 
ที่บังอันเดียวกันแยกจากภิกษุรูปนี้. 
           จักทําอภิวาท ตอนรับ  อัญชลีกรรม  สามีจิกรรมตามลําดับ ผูแกพรรษา 
รวมกับ ภิกษุรูปนี้ไมได  จักตองทําอภิวาท  ตอนรับอัญชลีกรรม   สามีจิกรรม 
ตามลําดับผูแกพรรษา    แยกจากภิกษุรูปนี้. 
           ความบาดหมาง  ความทะเลาะ    ความแกงแยง    ความวิวาท   ความ 
แตกแยกแหงสงฆ   ความราวรานะแหงสงฆ    การกําหนดแหงสงฆ    การกระทํา 
ตางแหงสงฆ   ซึ่งมีขอน้ัน  เปนเหตุ   จักมีแกสงฆ  ภิกษุทั้งหลายผูเกรงแตความ 
แตกกัน ไมพึงยกภิกษุรูปนั้น    เพราะไมเห็นอาบัติ. 
           ครั้นพระผูมีพระภาคเจาตรัสขอความน้ัน แกภิกษุพวกยกแลว    ทรงลุก 
จากท่ีประทับเสด็จพระพุทธเนินเขาไปทางภิกษุพวกท่ีสนับสนุนผูถูกยก  แลว  
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ประทับนั่งเหนือพุทธอาสนที่เขาจัดถวาย  ครั้นพระองคประทับนั่งแลว   ไดตรัส  
ประทานพระพุทโธวาทแกภิกษุพวกท่ีสนับสนุนผูถูกยกวา   ดูกอนภิกษุทั่งหลาย 
พวกเธอตองอาบัติแลว     อยาสําคัญอาบัติวาไมตองทําคืน  ดวยเขาใจวา   พวก 
เราไมตองอาบัติ   พวกเราไมตองอาบัติ. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ตองอาบัติแลว   มีความ 
เห็นในอาบัตินั้นวาไมเปนอาบัติ      แตภิกษุเหลาอ่ืนมีความเห็นในอาบัตินั้นวา 
เปนอาบัติ   ถาเธอรูจักภิกษุเหลาน้ันอยางนี้วาทานเหลาน้ี แลเปนพหูสูต . . .    ผู 
ใครตอสิกขา  คงจะไมถึงฉันทาคติ  โทสาคติ  โมหาติ   ภยาคติ   เพราะเหตุ 
แหงเรา   หรอืเพราะเหตุแหงภิกษุเหลาอ่ืน   ถาภิกษุเหลาน้ันจักยกเรา    เพราะไม 
เห็นอาบัติ  พวกเธอจักทําอุโบสถรวมกับเราไมได  จักตองทําอุโบสถแยกจากเรา 
ความบาดหมาง  ความทะเลาะ   ความแกงแยง  ความวิวาท  ความแตกแยกแหง 
สงฆ ความราวรานแหงสงฆ  ความกําหนดแหงสงฆ  การกระทําตางแหงสงฆ ซึ่ง 
มีขอน้ัน เปนเหตุ  จักมีแกสงฆ  ภิกษุผูเกรงแตความแตกกัน  พึงยอมแสดงอาบัติ 
นั้นเสีย   แมดวยความเชื่อผูอ่ืน. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง  ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ตองอาบัติแลว   ม ี
ความเห็นในอาบัตินั้นวา ไมเปนอาบัติ  แตภิกษุเหลาอ่ืนมีความเห็นในอาบัตินั้น  
วา  เปนอาบัติ   ถาเธอรูจักภิกษุเหลานั้น อยางนี้วา ทานเหลานั้นแลเปนพหุสูต. . .  
ผูใครตอสิกขาคงจะไมถึงฉันทาคติ  โทสาคติ  โมหาคติ  ภยาคติ  เพราะเหตุแหง  
เรา  หรือเพราะเหตุแหงภิกษุอ่ืน   ถาภิกษุเหลาน้ีจักยกเรา   เพราะไมเห็นอาบัติ. 
           จักปวารณารวมกับ เราไมได   จักตองปวารณาแยกจากเรา. 
           จักทําสังฆกรรมรวมกับเราไมได  จักตองทําสังฆกรรมแยกจากเรา. 
           จักนั่งเหนืออาสนะรวมกับเราไมได จักตองนั่งเหนืออาสนะแยกจากเรา. 
           จักนั่งในสถานท่ีดื่มยาคูรวมกับเราไมได   จักตองนั่งในสถานที่ดื่มยาดู 
แยกจากเรา.  
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           จักนั่งในโรงภัตรวมกับเราไมได   จักตองนั่งในโรงภัตแยกจากเรา.   
           จักอยูในที่มุงท่ีบังอันเดียวรวมกับเราไมได   จักตองอยูในที่มุงท่ีบังอัน 
เดียวแยกจากเรา. 
           จักทําอภิวาท  ตอนรับอัญชลีกรรม  สามีจิกรรม  ตามลําดับผูแกพรรษา 
กับเราไมได  จักตองทําอภิวาท  ตอนรับ  อัญชลีกรรม  สามีจิกรรม  ตามลําดับ 
ผูแกพรรษาเวนจากเรา. 
           ความบาดหมาง  ความทะเลาะ  ความแกงแยง  ความวิวาท  ความแตก 
แยกแหงสงฆ   ความกําหนดแหงสงฆ  การกระทําตางแหงสงฆ  ซึ่งมี ขอน้ันเปน 
เหตุจักมีแกสงฆ   ภิกษุผูเกรงแคความแตกกัน    พึงยอมแสดงอาบัตินั้น เสีย  แม 
ดวยความเชื่อผูอ่ืน. 
           ครั้นพระผูมีพระภาคเจาตรัสขอความน้ันแกภิกษุพวกสนับสนุนผูถูก 
ยกแลว   ทรงลุกจากท่ีประทับเสด็จกลับ. 
 
                       แยกกันทําอุโบสถในสีมาเปนตน 
           [๒๔๐]  ก็โดยสมัยนั้นแล  ภิกษุพวกท่ีสนับสนุนผูถูกยก    ทําอุโบสถ 
ทําสังฆกรรม  ภายในสีมาน้ันเอง  สวนภิกษุพวกยกไปทําอุโบสถ ทําสังฆกรรม 
นอกสีมา  กาลตอมา  ภิกษุผูยกรูปหน่ึง  เขาไปในพุทธสํานัก  ถวายบังคมพระ 
ผูมีพระภาคเจาน่ัง  ณ ที่ควรสวน ขางหน่ึง   ครั้น แลวไดกราบทูลคําน้ีแตพระผูมี 
พระภาคเจาวาพระพุทธเจาขา  ภิกษุพวกสนับสนุนผูถูกยกน่ัน  ทําอุโบสถ  ทํา 
สังฆกรรม  ภายในสีมาน่ังเอง  สวนพวกขาพระพุทธเจา  เปนภิกษุพวกยกตอง 
ไปทําอุโบสถ  ทําสังฆกรรมนอกสีมา  พระพุทธเจาขา. 
           พระผูมีพระภาคเจารับสั่งวา     กอนภิกษุ    ถาภิกษุพวกท่ีสนับสนุนผู 
ถูกยกน้ัน  จักทําอุโบสถ  ทําสังฆกรรม   ภายในสีมาน้ันเอง  ถกูตามญัตติและ 
อนุสาวนา  ที่เราบัญญัติไว   กรรมของพวกเธอน่ัน  เปนธรรม  ไมกําเริบ  ควร 
แกฐานะ    ถาพวกเธอเปนภิกษุพวกยกจักทําอุโบสถ   ทําสังฆกรรมภายในสีมา  
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นั่งเอง   ถกูตามญัตติ    และอนุสาวนา  ที่เราบัญญติัไว   แมกรรมของพวกเธอ  
นั้น ก็เปนธรรม ไมกําเริบ  ควรแกฐานะ  ขอน้ันเปนเพราะเหตุไร  เพราะภิกษุ 
พวกน้ันมีสังวาสตางจากพวกเธอ    และพวกเธอก็มีสังวาสตางจากภิกษุพวกนั้น. 
 
                           นานาสังวาสภูมิ  ๒  อยาง 
           ดูกอนภิกษุ   ภูมขิองภิกษุนานาสังวาสน้ีมี ๒ อยาง   คือ  ภิกษุทําตน 
เปนนานาสังวาสดวยตน  ๑  สงฆพรอมเพรียงกันยกภิกษุนั้น  เพราะไมเห็นอาบัติ 
เพราะไมทําคืนอาบัติ   หรือเพราะไมสละทิฏฐิบาป ๑. 
           ดูกอนภิกษุ  ภูมิของภิกษุนานาสังวาส ๒ อยางนี้แล. 
 
                       สมานสังวาสภูมิ  ๒  อยาง 
           ดูกอนภิกษุ   ภูมขิองภิกษุสมานสังวาสน้ีมี   ๒   อยาง  คือ ภิกษุทําตน 
เปนสมานสังวาสดวยตน  ๑  สงฆพรอมเพรียงกันรับภิกษุนั้น ผูถูกยกเพราะไม 
เห็นอาบัติ    เพราะไมทําคืนอาบัติ    หรือเพราะไมสละทิฏฐิบาป   เขาหมู ๑. 
           ดูกอนภิกษุ  ภูมิของภิกษุสมานสังวาส ๒ อยางนี้แล. 
 
                   เรื่องความบาดหมางกันเปนตน 
           [๒๔๑]   ก็โดยสมัยนั่นแล  ภิกษุทั้งหลายเกิดความบาดหมางเกิดความ 
ทะเลาะ  ถึงการวิวาทกัน  ยอมแสดงกายกรรม  วจีกรรม  อันไมสมควรตอกัน 
และกัน   ทําปรามาสกันดวยมือ  ในโรงภัต   ในละแวกบาน   คนทั้งหลายเพง 
โทษ  ติเตียน  โพนทนาวา  ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรทั้งหลาย จึง 
ไดเกิดความหมาง   เกิดความทะเลาะ   ถึงการวิวาท   แสดงกายกรรม  วจี- 
กรรม    อันไมสมควรตอกันและกัน  ทําปรามาสกันดวยมือ   ในโรงภัต   ใน 
ละแวกบานเลา  ภิกษุทั้งหลายไดยินคนพวกนั้นเพงโทษ  ติเตียน  โพนทนาอยู 
บรรดาที่เปนผูมักนอย. . . ตางเพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา  ไฉน  ภิกษุ 



ทั้งหลาย   จึงไดเกิดความบาดหมาง. . .   ทําปรามาสกันดวยมือ   ในโรงภัต 
ในละแวกบานเลา   แลวไดกราบทูลเรือ่งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.  
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                                 ทรงสอบถาม  
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ขาววาภิกษุทั้งหลาย   เกิดความบาดหมาง. . .   ทําปรามาสกันดวยมือ   ในโรง- 
ภัต   ในละแวกบาน  จริงหรือ ? 
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา. 
 
                        ทรงติเตียนแลวทรงหาม 
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียน. . .    ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถา 
รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เมือ่สงฆแตกกันแลว   แตยังทํา 
กิจอันไมเปนธรรม   เมือ่ถอยคําไมชวนใหชื่นชมตอกันเปนไปอยู   พวกเธอพึง 
นั่งเหนืออาสนะ   โดยนึกในใจวา   ดวยเหตุเพียงเทาน้ี    พวกเราจักไมแสดงกาย 
กรรม    วจีกรรม    อันไมสมควรตอกันและกัน    จักไมทําปรามาสกันดวยมือ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เมื่อสงฆแตกกันแลว  แตยังทํากิจท่ีเปนธรรม   เมื่อถอยคํา 
อันชวนใหชืน่ชมตอกันเปนไปอยู   พวกเธอพึงนั่งในแถวมีอาสนะอันหน่ึงค่ันใน 
ระหวาง. 
           [๒๔๒]  สมัยตอมา     ภิกษุทัง้หลายเกิดความบาดหมาง    เกิดความ 
ทะเลาะถึงการวิวาทกัน    ยอมท่ิมแทงกันดวยหอกคือปาก   ในทามกลางสงฆอยู 
ภิกษุเหลาน้ัน   ไมอาจระงับอธิกรณนั้นได. 
           ครั้งน้ัน  มีภิกษุรูปหนึ่งเขาไปในพุทธสํานัก  ถวายบังคมพระผูมีพระ 
ภาคเจาแลวไดยืนอยู  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง    ภิกษุรูปนั้น  ยืนเฝาเรียบรอยแลว 
ไดกราบทูล   คําน้ีแดพระผูมีพระภาคเจาวา   พระพุทธเจาขา   ภิกษุทั้งหลายใน 
วัดโฆสิตารามนี้   เกิดความบาดหมาง  เกิดความทะเลาะ   ถึงการวิวาทกัน  ยอม  
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ทิ่มแทงกันดวยหอกคือปาก   ในทามกลางสงฆอยู   ภิกษุเหลาน้ัน ไมอาจระงับ  
อธิกรณนั้นได  ขาพระพุทธเจาขอประทานพระวโรกาส  ขอพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงโปรดอาศัยความอนุเคราะหเสด็จเขาไปหาภิกษุเหลาน้ัน ดวยเถิด  พระพุทธ- 
เจาขา   พระผูมีพระภาคเจาทรงรับอาราธนาดวยอาการดุษณี   ครั้นแลวไดเสด็จ 
เขาไปหาภิกษุนั้น   ประทับนั่งเหนือพุทธอาสนที่เขาจัดถวาย  ประทับนั่งแลวได 
ตรัสคําน้ีแกภิกษุเหลาน้ันวา   อยาเลย   ภิกษุทั้งหลาย   พวกเธออยาบาดหมาง 
อยาทะเลาะ  อยาแกงแยง  อยาวิวาทกันเลย   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้  
แลว    ภิกษุอธรรมวาทีรูปหน่ึงไดกราบทูลคําน้ี แดพระผูมีพระภาคเจาวา    ขอ 
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนเจาของแหงธรรม  จงทรงพระกรุณารอกอน   ขอพระ  
ผูมีพระภาคเจาจงทรงมีความขวนขวายนอย  ประกอบสุขวิหารธรรมในปจจุบัน 
อยูเถิด  พวกขาพระพุทธเจาจักปรากฏ  ดวยความบาดหมาง ดวยความทะเลาะ 
ดวยความแกงแยง   ดวยการวิวาทน้ัน     พระพุทธเจาขา. 
           พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสคําน้ี แกภิกษุเหลาน้ันเปนคํารบสองวา  อยา 
เลยภิกษุทั้งหลาย   พวกเธออยาบาดหมาง อยาทะเลาะ  อยาแกงแยง  อยาวิวาท 
กันเลย. 
           ภิกษุอธรรมวาที่นั้น  ไดกราบทูลคําน้ีแดพระผูมีพระภาคเจาเปนคํารบ 
สองวา  ขอพระผูมีพระภาคเจาผูเปนเจาของแหงธรรม  จงทรงพระกรุณารอกอน 
พระผูมีพระภาคเจาจงทรงมีความขวนขวายนอย     ประกอบสุขวิหารธรรมใน 
ปจจุบันอยูเถิด  พวกขาพระองคจักปรากฏ  ดวยความบาดหมาง ดวยความทะเลาะ 
ดวยความแกงแยง   ดวยการวิวาทน้ัน   พระพุทธเจาขา. 
           [๒๔๓]  ครั้งน้ัน   พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลาย   วาดัง 
นี้ :-  
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                                         เรื่องทีฆาวุกมุาร 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เรื่องเคยมีมาแลว   ในพระนครพาราณสี   ไดมี  
พระเจากาสีพระนามวาพรหมทัต    ทรงเปนกษัตริยมั่งค่ัง    มีพระราชทรพัยมาก 
มีพระราชสมบัติมาก  มีรี้พลมาก   มพีระราชพาหนะมาก   มพีระราชอาณาจักร 
ใหญ   มีคลังศัสตราวุธยุทธภัณฑ   และคลังธัญญาหารสมบูรณ   สวนพระเจา  
โกศลพระนามทีฆีติ  ทรงเปนกษัตริยขัดสน  มีพระราชทรัพยนอย  มีพระราช. 
สมบัตินอย   มีรี้พลนอย   มีพระราชพาหนะนอย   มพีระราชอาณาจักรเล็ก   ม ี
คลังศัสตราวุธยุทธภัณฑและคลังธัญญาหารไมสูจะบริบูรณ. 
           ครั้งน้ัน  พระเจาพรหมทัตกาสิกราช  เสด็จกรีธาจาตุรงคเสนาไปโจมตี 
พระเจาทีฆีติโกศลราช    พระเจาทีฆีติโกศลราชไดทรงสดับขาววา   พระเจา 
พรหมทัตกาสิาราช  เสด็จกรีธาจาคุรงคเสนามาโจมตีพระองค  จึงทรงพระราช- 
ดําริวา   พระเจาพรหมทัตกาสิกราชทรงเปนกษัตริยมั่งค่ัง  มีพระราชทรัพยมาก 
มีพระราชสมบัติมาก  มีรี้พลมาก   มพีระราชพาหนะมาก   มพีระราชอาณาจักร 
ใหญ     มีคลงัศัสตราวุธยุทธภัณฑและคลังธัญญาหารบริบูรณ    สวนเราเปน 
กษัตริยขัดสน   มีพระราชทรัพยนอย   มีพระราชสมบัตินอย   มรีี้พลนอย   ม ี
พระราชพาหนะนอย   มพีระราชอาณาจักรเล็ก   มคีลังศัสคราวุธยุทธภัณฑแ ะ 
คลังธัญญาหารไมสูจะบริบูรณ    เราไมสามารถจะตอยุทธกับพระเจาพรหมทัต-. 
กาสิกราช    แมแตเพียงศึกเดียว   ถากะไร    เราพึงรีบหนีออกจากพระนครไป 
เสียกอนดีกวา     ครั้นแลวไดทรงพาพระมเหสีเสด็จหนีออกจากพระนครไปเสีย 
กอน    ฝายพระเจาพรหมทัตกาสิกราช    ทรงยึดรูพลพาหนะ   ชนบท    คลัง 
ศัสตราวุธยุทธภัณฑและคลังธัญญาหาร     ของพระเจาทีฆีติโกศลราชไวไดแลว 
เสด็จเขาครอบครองแทน.  
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           ครั้งน้ัน   พระเจาทีฆีติโกศลราช    พรอมกบัพระมเหสีไดเสด็จหนีไป  
ทางพระนครพาราณสี     เสด็จบทจรโดยลําดับบรรดาถึงพระนครพาราณสีแลว 
ขาววาทาวเธอพรอมกับมเหสี   ทรงปลอมแปลงพระองคมิใหใครรูจัก   ทรงนุง 
หมเยี่ยงปริพาชกเสด็จอาศัยอยูในบานของชางหมอ   ซึ่งต้ังอยูชายแดนแหงหน่ึง 
เขตพระนครพาราณสีนั้น     ครั้นตอมาไมนานเทาไรนัก   พระมเหสีของพระเจา 
ทีฆีติโกศลทรงตั้งพระครรภ    พระนางเธอนั้นทรงแพพระครรภเห็นปานน้ีคือ 
เมื่อยามรุงอรุณ   ทรงปรารถนาจะทอดพระเนตรจตุรงคเสนา   ผูผูกสอดสรวม 
เกราะยืนอยูในสนามรบและจะทรงเสวยนํ้าลางพระแสงขรรค   จึงไดกราบทูลคํา 
นี้แดพระราชสามีในทันทีวา  ขอเดชะ  หมอมฉันมีครรภ  ไดเกิดแพครรภเห็น 
ปานน้ีคือ  เมื่อยามรุงอรุณ  หมอมฉันปรารถนาจะดูจตุรงคเสนา ผูผูกสอดสรวม 
เกราะยืนอยูในสนามรบ   และจะดื่มน้ําลางพระแสงขรรค   พระพุทธเจาขา. 
           พระราชารับสั่งวา   แมเทวี   เราทั้งสองกําลังตกยาก  จะไดจตุรงคเสนา 
ผูผูกสอดสรวมเกราะยืนอยูในสนามรบ  และนํ้าลางพระขรรคมาแตไหน. 
           พระราชเทวีกราบทูลวา  ถาหมอมฉันไมได  คงตายแน  พระพุทธเจา 
ขา.                                                         
           ก็สมยันั้น   พราหมณปุโรหิตของพระเจาพรหมทัตกาสิกราชเปนสหาย 
ของพระเจาทีฆีติโกศลราช     พระเจาทีฆีติโกศลราชจึงเสด็จเขาไปหาพราหมณ 
ปุโรหิตของพระเจาพรหมทัตกาสิกราช  ครั้นถึงแลวไดตรัสดําน้ีแกทานพราหมณ 
วา   เกลอเอย   เพ่ือนหญิงของเพ่ือนมีครรภ  นางแพทองมีอาการเห็นปานน้ีคือ 
เมื่อยามรุงอรุณ  นางปรารถนาจะดูจตุรงคเสนา   ผูผูกสอดสรวมเกราะยืนอยูใน 
สนามรบ   และจะดื่มน้ําลางพระแสงขรรค. 
           พราหมณปุโรหิตกราบทูลวา   ขอเดชะ   ถากระน้ัน   หมอมฉันจะขอ 
เฝาพระเทวีกอน.  
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           ลําดับนั้น     พระมเหสีของพระเจาทีฆีติโกศลราช    ไดเสด็จเขาไปหา  
พราหมณปุโรหิตของพระเจาพรหมทัตกาสิกราช   พราหมณปุโรหิตของพระเจา 
พรหมทัตกาสิกราช  ไดแลเห็นพระมเหสีของพระเจาทีฆีติโกศลราช  กําลังเสด็จ 
มาแตไกลเทียว    ครั้นแลวลุกจากท่ีนั่งหมผาเฉวียงบา   ประนมมือไปทางพระ 
มเหสีของพระเจาทีฆีติโกศลราช   แลวเปลงอุทานข้ึน ๓ ครั้งวา    ทานผูเจริญ   
พระเจาโกศลประทับอยูในพระอุทรแนแลว  พระเจาโกศลประทับอยูในพระอุทร 
แนแลว    พระเจาโกศลประทับอยูในพระอุทรแนแลว    เพราะฉะนั้น    พระเทวี 
อยาไดเสียพระทัย  เมื่อยามรุงอรุณ  จักไดทอดพระเนตรจตุรงคเสนา  ผูผูกสอด 
สรวมเกราะยืนอยูในสนามรบ   และจักไดทรงเสวยน้ําลางพระแสงขรรคเปนแน 
           พราหมณปุโรหิตของพระเจาพรหมทัตกาสิกราช  จึงเขาไปในพระราช- 
สํานัก  ครั้นถึงแลวไดกราบทูลพระเจาพรหมทัตกาสิกราชวา   ขอเดชะ  นิมิตท้ัง 
หลายปรากฏตามกําหนดวิธีการ    คือในเวลารุงอรุณพรุงน้ี     จตุรงคเสนาจะผูก 
สอดสรวมเกราะยืนอยูในสนามรบ   และเจาพนักงานจะเอาน้ําลางพระแสงขรรค 
ดวย   พระพุทธเจาขา. 
           ลําดับนั้น   พระเจาพรหมทัตกาสิกราชจึงมีพระบรมราชโองการส่ังเจา 
พนักงานท้ังหลายวา   ดกูอนพนาย    พราหมณปุโรหิตส่ังการอยางใด  พวกเจา 
จงทําอยางนั้น 
           พระมเหสีของพระเจาทีฆีติโกศลราชไดทอดพระเนตรจตุรงคเสนา   ผู 
ผูกสอดสรวมเกราะยืนอยูในสนามรบ   และไดเสวยนํ้าลางพระแสงขรรคในเวลา 
รุงอรุณ    สมความปรารถนา    ครั้นตอมาทรงอาศัยความแกแหงพระครรภนั้น 
ไดประสูติพระราชโอรส     พระชนกชนนีไดขนานพระนามพระราชโอรสนั้นวา 
ทีฆาวุ และตอมาไมชานานเทาไร ทีฆาวุราชกุมารก็ถึงความเปนผูรูเดียงสา ครั้ง  
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นั้น   พระเจาทีฆีติโกศลราชดําริวา    พระเจาพรหมทัตกาสิกราชน้ี    กอความ  
พินาศใหแกพวกเรามากมาย   ไดชวงชิงเอารี้พล   พาหนะ   ชนบท  คลังศัส- 
ตราวุธยุทธภัณฑ   และคลังธัญญาหาร    ของพวกเราไป  ถาทาวเธอจักสืบทราบ 
ถึงพวกเรา คงส่ังใหประหารชีวิตหมดท้ังสามคน  ถากระไร  เราพึงใหพอทีฆาวุ- 
กุมารหลบอยูนอกพระนคร     ครั้นแลวไดใหทีฆาวุราชกุมารหลบอยูนอก 
พระนคร   ครั้นทีฆาวุราชกุมารหลบอยูนอกพระนคร   ไมนานเทาไรนัก  ก็ได 
ศึกษาศิลปะสําเร็จทุกสาขา. 
 
                        พระเจาโกศลและพระมเหสีถูกจับ 
           [๒๔๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ก็สมัยนั้น   นายชางกัลบกของพระเจา 
ทีฆีติโกศลราชไดสวามิภักดิ์อยูในพระเจาพรหมทักาสิกราช เขาไดเห็นพระเจา 
ทีฆีติโกศลราช   พรอมมเหสีทรงปลอมแปลงพระกายมิใหใครรูจัก   ทรงนุง 
หมเยี่ยงปริพาชก  เสด็จอาศัยอยูในบานของชางหมอ  ซึ่งต้ังอยู  ณ ชายแดนแหง 
หน่ึงเขตพระนครพาราณสี   ครั้นแลวจึงเขาไปเฝาพระเจาพรหมทัตกาสิกราชได 
กราบทูลวา    ขอเดชะ    พระเจาทีฆีติโกศลราชพรอมกับมเหสีทรงปลอมแปลง 
พระกายมิใหใครรูจัก   ทรงนุงหมเยี่ยงปริพาชก   เสด็จอาศัยอยูในบานของชาง 
หมอ  ซึ่งทั้งอยู  ณ  ชายแดนแหงหนึ่ง  เขตพระนครพาราณสี  พระพุทธเจาขา. 
           ครั้งน้ัน  พระเจาพรหมทัตกาสิกราช   จึงมีพระบรมราชโองการส่ังเจา 
พนักงานท้ังหลายวา  ดูกอนพนาย   ถากระน้ัน   พวกเจาจงไปจับพระเจาทีฆีติ 
โกศลราชพรอมกับพระเมเหสี. 
           พวกเขาทูลรับ สนองพระบรมราชโองการวา  เปนดังกระแสรับสั่ง  พระ 
พุทธเจาขา     ดังนั้น     แลวไปจับพระเจาทีฆีติโกศลราชพรอมกับพระมเหสีมา 
ถวาย.   
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           พระเจาพรหมทัตกาสิกราช    จึงมีพระบรมราชโองการส่ังเจาพนักงาน  
ทั้งหลายวา  ดูกอนพนาย  ถากระน้ัน    พวกเจาจงเอาเชือกที่เหนียว ๆ มัดพระ 
เจาทีฆีติโกศลราชพรอมกับ พระมเหสี     มัดใหแนน    ใหมีพระพาหาไพลหลัง 
กลอนพระเกสา  แลวนําตระเวนไปตามถนน  ตามตรอกทุกแหง ดวยวัชฌเภรีมี 
สําเนียงอันคมคาย    แลวใหออกไปทางประตูคานทักษิณ     บัน่ตัวออกเปน  ๔ 
ทอนวางเรียงไวในหลุม   ๔  ทิศ  ทางดานทักษิณแหงพระนคร. 
           พวกเขาทูลรับสนองพระบรมราชโองการวา   เปนดังพระกระแสรับสั่ง 
พระพุทธเจาขา   ดังน้ันแลว    ไดเอาเชือกอยางเหนียวมัดพระเจาทีฆีติโกศลราช 
พรอมกับมเหสี    มัดใหแนนใหมีพระพาหาไพลหลัง    กลอนพระเกสาแลวนํา 
ตระเวนไปตามถนน  ตามตรอกท่ัวทุกแหงดวยวัชฌเภรีมีสําเนียงอันคมคาย. 
           ครั้งน้ัน    ทีฆาวุราชกุมารไดทรงดําริดังน้ี วา    นานมาแลวท่ีเราไดเยี่ยม 
พระชนกชนนี   ถากระไร   เราพึงไปเฝาเย่ียมพระชนกชนนี   ครั้นแลวเขาไปสู 
พระนครพาราณสี   ไดทอดพระเนตรเห็นเจาพนักงานทั้งหลายเอาเชือกอยาง 
เหนียว ๆ มัดพระชนกชนนีจนแนน  ใหมีพระพาหาไพลหลัง  กลอนพระเกสา 
แลว   นําตระเวนไปตามถนนตามตรอก  ดวยวัชฌเภรีมีสําเนียงอันคมคาย  ครั้น 
แลวเสด็จพระดําเนินเขาไปใกลพระชนกชนน ี
 
               พระราโชวาทของพระเจาทีฆีติโกศลราช 
           พระเจาทีฆีติโกศลราช ไดทอดพระเนตรเห็นทีฆาวุราชกุมารเสด็จพระ- 
ดําเนินมาแตไกลเทียว   ครั้นแลวไดตรัสพระบรมราโชวาทนี้แกทีฆาวุราชกุมาร 
วา  พอทีฆาวุ เจาอยาเห็นแกยาว  เจาอยาเห็นแกสั้น   เวรท้ังหลายยอม 
ไมระงับไดเพราะไมจองเวรเลย   แตยอมระงับไดเพราะไมจองเวร.  
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           เมื่อทาวเธอตรัสอยางนี้แลว      เจาพนักงานเหลาน้ัน ไดทูลคําน้ีแดทาว 
เธอวา    พระเจาทีฆีติโกศลราชนี้เปนผูวิกลจริตจึงบนเพออยู   ทีฆ่าวุของพระ  
องคคือใคร   พระองคตรัสอยางนี้กะใครวา   พอทีฆาวุ  เจาอยาเห็นแกยาว   เจา 
อยาเห็นแกสั้น  เวรท้ังหลายยอมไมระงับเพราะเวรเลย  แตยอมระงับไดเพราะไม 
จองเวร 
           พระเจาทีฆีติโกศลราช ตรัสวา  พนาย  เราไมไดเสียจริตบนเพออยู  แต 
ผูใดรูเรื่อง   ผูนั้นจักเขาใจ. 
           พระเจาทีฆีติโกศลราช  ไดตรสัพระบรมราโชวาทนี้แกทีฆาวุราชกุมาร  
เปนคํารบสองวา . . . 
           พระเจาทีฆีติโกศราช    ไดตรสัพระบรมราโชวาทนี้แกทีฆาวุราชกุมาร 
เปนคํารบสามวา   พอทีฆาวุ    เจาอยาเห็นแกยาว    เจาอยาเห็นแกสั้น    เวรท้ัง 
หลายยอมไมระงับเพราะเวรเลย   แตยอมระงับ ไดเพราะไมจองเวร  
           เจาพนักงานเหลานั้น ไดทูลคําน้ีแคพระเจาทีฆีติโกศลราชเปนคํารบ ๓ 
วา   เจาทีฆีทิโกศลนี้เปนผูวิกลจริต   จึงบนเพออยู   ทีฆาวุของพระองคคือใคร 
พระองคตรัสกะใครอยางนี้วา   เจาอยาเห็นแกยาว    เจาอยาเห็นแกสั้น     เวรท้ัง 
หลายยอมไมระงับเพราะเวรเลย   แตยอมระงับไดเพราะไมจองเวร. 
           พระเจาทีฆีติโกศลราชตรัสวา    พนาย     เราไมไดเสียจริตบนเพออยู 
แตผูใดรูเรื่อง   ผูนั้นจักเขาใจ. 
           พนักงานเหลาน้ัน    จึงไดนําพระเจาทีฆีติโกศลราชพรอมกับพระมเหสี 
ไปตามถนน  ตามตรอกท่ัวทุกแหง   แลวใหออกไปทางประตูดานทักษิณ  บั่น 
พระกายเปน ๔  ทอน    วางเรียงไวในหลุม ๔ ทิศ    ดานทักษิณแหงพระนคร 
วางยามคอยระวังเหตุการณไวแลวกลับไป    ครั้งน้ัน  ทีฆาวุราชกุมาร    เขาไปสู  
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พระนครพาราณสี  นําสุรามาเลี้ยงพวกเจาหนาท่ีอยูยาม  เมื่อเวลาที่คนเหลานั้นเมา  
ฟุบลง  ทีฆาวุราชกุมารจึงจัดหาฟนมาวางเรียงกันไว  ยกพระบรมศพของพระ- 
ชนกชนนีข้ึนสูพระจิตกาธาร  ถวายพระเพลิง  แลวประนมพระหัตถทําประ- 
ทักษิณพระจิตกาธาร  ๓ รอบขณะน้ัน  พระเจาพรหมทัตกาสิกราช  ประทับ 
อยูชั้นบนแหงปราสาทอันประเสริฐไดทอดพระเนตรเห็นทีฆาวุราชกุมาร  กําลัง 
ทรงประนมพระหัตถูทําประทักษิณพระจิตการธาร  ๓  รอง  ครั้นแลวไดทรงพระ- 
ดําริแนในพระทัยวา  เจาคนนั้นคงเปนญาติหรือสายโลหิต  ของพระเจาทีฆิติ- 
โกศลราชแนนอน  นากลวัจะกอความฉิบหายแกเรา  ชางไมมีใครบอกเราเลย. 
           ครั้งน้ัน   ทีฆาวุราชกุมารเสด็จหลบเขาปาไป   ทรงกันแสงร่ําไห   จน 
พอแกเหตุ   ทรงซับน้ําพระเนตร   แลวเสด็จเขาพระนครพาราณสี   ไปถึงโรง 
ชางใกลพระบรมมหาราชวัง  แลวไดตรัสคําน้ีแกนายหัตถาจารยวา  ทานอาจารย 
ขาพเจาปรารถนาจะศึกษาศิลปะ.                                                         
           นายหัคถาจารยตอบวา    ถากระน้ัน     เชญิมาศึกษาเถิดพอหนุมนอย 
อยูมาวันหน่ึง    ทีฆาวุราชกุมาร     ทรงต่ืนบรรทมตอนปจจุสมัยแหงราตรีแลว 
ทรงขับรอง   และดีดพิณคลอเสียงเจ้ือยแจวอยูที่โรงชาง. 
           พระเจาพรหมทัตกาสิกราช      ทรงตื่นบรรทมเวลาปจจุสมัยแหงราตรี 
ไดทรงสดับเสียงเพลงและเสียงพิณท่ีดีดคลอเสียงอัน เจ้ือยแจวดังแววมาทางโรง 
มงคลหัตถี   จึงมีพระดํารัสถามพวกมหาดเล็กวา  แนะพนาย ใครต่ืนในเวลาเชา 
มืดแหงราตรีแลว   ขับรองและดีดพิณแววมาทางโรงชาง. 
           พวกมหาดเล็กกราบทูลวา    ขอเดชะ    ฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลา 
ปกกระหมอม  ชายหนุมศิษยของนายหัตถาจารยชื่อโนน    ต่ืนในเวลาเขามืดแหง 
ราตรีแลว  ขับรองและดีดพิณคลอเสียงอันเจ้ือยแจวดังท่ีโรงชาง พระพุทธเจาขา  
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           พระเจาพรหมทัตกาสิกราชตรัส วา  พนาย  ถากระน้ัน    จงพาชายหนุม  
มาเฝา  พวกเขาทูลรับ สนองพระบรมราชโองการแลว  พาทีฆาวุราชกุมารมาเฝา 
พระเจาพรหมทัตกาสิกราชจึงไดตรัสถามทีฆาวุราชกุมารวา  พอชายหนุม   เจา 
ต่ืนในเวลาเชาแหงราตรีแลว      ขับรองและดีดพิณคลอเสียงอันเจ้ือยแจวดังทาง 
โรงชางหรือ ? 
           ทีฆาวุราชกุมารทูลรับวา  เปนดังพระกระแสรับสั่ง  พระพุทธเจาขา  
           พระเจาพรหมทัตกาสิกราชตรัสวา   พอชายหนุม   ถากระน้ัน   เจาจง 
ขับรองและดีดพิณไป. 
           ทีฆาวุราชกุมารทูลรับสนองพระบรมราชโองการวา เปนดังพระกระแส 
รับสั่ง  พระพุทธเจาขา   ดังน้ัน  แลวประสงคจะใหทรงโปรดปราน  จึงขับรอง 
และดีดพิณดวยเสียงไพเราะ. 
           ทีนั้น   พระเจาพรหมทัตกาสิกราชตรัสวา  พอชายหนุม   เจาจงอยูรับ 
ใชเราเถิด. 
           ทีฆาวุราชกุมารทูลรับสนองพระบรมราชโองการวา  เปนดังพระกระแส 
รับสั่ง   พระพุทธเจาขา    ดังนั้น     แลวจึงประพฤติทํานองต่ืนกอนนอนทีหลัง 
คอยเฝาฟงพระราชดํารัสใช   ประพฤติใหถูกพระอัธยาศัย   เจรจาถอยคําไพเราะ 
ตอพระเจาพรหมทัตกาสิกราช    ครั้นตอมาไมนานนักทาวเธอทรงแตงต้ังทีฆาวุ 
ราชกุมาร  ไวในตําแหนงผูไววางพระราชหฤทัย    ใกลชิดสนทิภายใน    อยูมา 
วันหน่ึง   ทาวเธอไดตรัสคําน้ีแกทีฆาวุราชกุมารวา   พอชายหนุม   ถากระน้ัน  
เจาจงเทียมรถ   พวกเราจักไปลาเนื้อ. 
           ทีฆาวุราชกุมารทูลรับสนองพระบรมราชโองการวา     เปนดังพระราช 
กระแสรับสัง่   พระพุทธเจาขา    แลวจัดเทียมรถไวเสร็จ    ไดกราบทูลคําน้ีแด  
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พระเจาพรหมทัตกาสิกราชวา     ขอเดชะ    รถพระที่นั่งเทียมเสร็จแลว     พระ-  
พุทธเจาขา  บัดนี้   ขอจงทรงพระกรุณาโปรดทราบกาลอันควรเถิด  พระพุทธ- 
เจาขา. 
           ลําดับนั้น    พระเจาพรหมทัตกาสิกราช    เสด็จข้ึนราชรถ    ทีฆาวุ- 
ราชกุมารขับราชรถไป    แตขับราชรถไปโดยวิธีที่หมูเสนาไดแยกไปทางหนึ่ง 
ราชรถไดแยกไปทางหนึ่ง    ครั้งน้ัน    พระเจาพรหมทัตกาสิกราชเสด็จไปไกล 
แลวไดตรัสคําน้ีแกทีฆาวุราชกุมารวา   พอชายหนุม   ถากระน้ัน    เจาจงจอดรถ 
เราเหน่ือยออนจักนอนพัก. 
           ทีฆาวุราชกุมารทูลรับสนองพระบรมราชโองการวา     เปนดังพระราช 
กระแสรับสัง่    พระพุทธเจาขา    ดังนั้นแลวจอคราชรถน่ังขัดสมาธิอยูที่พ้ืนดิน 
พระเจาพรหมทัตกาสิกราช      จึงทรงพาดพระเศียรบรรทมอยูบนตักของทีฆาวุ 
ราชกุมาร   เม่ือทาวเธอทรงเหน็ดเหน่ือยมา   เพียงครูเดียวก็บรรทมหลับ. 
           ขณะนั้น  ทีฆาวุราชกุมารคิดถึงความหลังวา   พระเจาพรหมทัตกาสิก- 
ราชน้ีแล     ทรงกอความฉิบหายแกพวกเรามากมาย     ทาวเธอทรงชวงชิงรี้พล 
ราชพาหนะ  ชนบท   คลังศัสตราวุธยุทธภัณฑและคลังธัญญาหารของพวกเราไป 
และยังไดปลงพระชนมชีพพระชนกชนนีของเราเสียดวย    เวลาน้ีเปนเวลาที่เรา 
พบคูเวร  ดังนี้จึงชักพระแสงขรรคออกจากฝก แตเจาชายไดทรงยั้งพระทัยไวได 
ในทันทีวา   พระชนกไดทรงสั่งเราไวเมื่อใกลสวรรคตวา   พอทีฆาวุ    เจาอยา 
เห็นแกยาว  เจาอยาเห็นแกสั้น  เวรท้ังหลายยอมไมระงับเพราะเวรเลย   แตยอม 
ระงับไดเพราะไมจองเวร  การท่ีเราจะละเมิดพระดํารัสสั่งของพระชนกนั้น  ไม 
สมควรแกเราเลย   ดังน้ี    แลวสอดพระแสงขรรคเขาไวในฝก. 
           ทีฆาวุราชกุมาร   ไดทรงคิดถึงความหลังเปนคํารบสองวา. . .   
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           ทีฆาวุราชกุมาร    ไดทรงคิดถึงความหลังเปนคํารบสามวา     พระเจา  
พรหมทัตกาสิกราชนี้แล   ทรงกอความฉิบหายแกพวกเรามากมาย  ทาวเธอทรง 
ชวงชิงรี้พลราชพาหนะ  ชนบท  คลังศัสตราวุธยุทธภัณฑและคลังธัญญาหารของ 
พวกเราไป และยังไดปลงพระชนมชีพพระชนกชนนีของเราเสียดวย เวลาน้ีเปน 
เวลาท่ีเราพบคูเวรดังน้ี   จึงชักพระแสงขรรคออกจากฝก   แตกท็รงยั้งพระทัยไว 
ไดทันที  เปนคํ้ารบสามวา  พระชนกไดตรัสสั่งไวเมื่อใกลสวรรคตวา พอทีฆาวุ 
เจาอยาเห็นแกยาวเจาอยาเห็นแกสั้น   เวรท้ังหลายยอมไมระงับเพราะเวรเลย  แต 
ยอมระงับ ไดเพราะไมจองเวร    การที่เราจะละเมิดพระดํารัสสั่งของพระชนกนั้น 
ไมสมควรแกเราเลยดังน้ี   แลวทรงสอดพระแสงขรรคเขาไวในฝกตามเติม  
           ขณะนั้น    พระเจาพรหมทัตกาสิกราช   ทรงกลัว  หว่ันหวาด   สะดุง 
พระทัยรีบเสด็จลุกข้ึน    ทีฆาวุราชกุมารไดกราบทูลคําน้ีแดพระเจาพรหมทัต- 
กาสิกราชในทันทีวาขอเดชะ  เพราะอะไรหรือพระองคจึงทรงกลัว  หว่ันหวาด 
สะดุงพระทัย  รีบเสด็จลุกข้ึน  พระพุทธเจาขา. 
           พระเจาพรหมทัตกาสิกราชตรัสตอบวา    พอชายหนุม    ฉันฝนวา 
ทีฆาวุราชกุมาร  โอรสของพระเจาทีฆีติโกศลราชฟาดฟนฉันดวยพระแสงขรรค 
ณ ที่นี้   เพราะเหตุนั้น  ฉันจึงกลัว   หว่ันหวาด  ตกใจรีบลุกข้ึน  
           ทันใดน้ัน  ทีฆาวุราชกุมารจับพระเศียรของพระเจาพรหมทัตกาสิกราช 
ดวยพระหัตถซาย     ชักพระแสงขรรคดวยพระหัตถขวา   แลวไดกลาวคําขูแก 
พระเจาพรหมทัตกาสิกราชวา    ขอเดชะ   ขาพระพุทธเจา    คือ   ทีฆาวุราช- 
กุมาร   โอรสของพระเจาทีฆีติโกศลราชคนนั้น    พระองคทรงกอความฉิบหาย- 
แกพวกขาพระพุทธเจามากมาย   คือ    ทรงชวงชิงรี้พล   ราชพาหนะ   ชนบท 
คลังศัสตราวุธยุทธภัณฑ   และคลังธัญญาหาร   ของขาพระพุทธเจาไป   มิหนํา  
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ซ้ํายังปลงพระชนกชีพพระชนกชนนีของขาพระพุทธเจาเสียดวย  เวลาน้ีเปนเวลา 
ที่ขาพระพุทธเจาพบคูเวรละ. 
           พระเจาพรหมทัตกาสิกราชจึงซบพระเศียรลงแทบยุคลบาทของทีฆาวุ- 
ราชกุมาร   แลวไดตรัสคําวิงวอนแกเจาชายวา   พอทีฆาวุ   พอจงใหชีวิต  แกฉัน 
พอทีฆาวุ  พอจงใหชีวิตแกฉันดวยเถิด. 
           เจาชายกราบทูลวา   ขาพระพุทธเจาหรือจะเอ้ือมอาจทูลเกลาถวายชีวิต  
แกพระองค   พระองคตางหากควรพระราชทานชีวิตแกขาพระพุทธเจา. 
           พระเจาพรหมทัตกาสิกราชตรัสวา    พอทฆีาวุ    ถาเชนนั้น  พอจงให 
ชีวิตแกฉัน    และฉันก็ใหชีวิตแกพอ. 
           ครั้งน้ัน    พระเจาพรหมทัตกาสิกราช  และทีฆาวุราชกุมาร  ตางไดให 
ชีวิตแกกันและกัน   ไดจับพระหัตถกัน   และไดทําการสบถ   เพ่ือไมทํารายกัน 
พระเจาพรหมทัตกาสิกราชจึงไดตรัสดําน้ีแกทีฆาวุราชกุมารวา   พอทีฆาวุ   ถา 
กระนั้นพอจงเทียมรถไปกันเถอะ. 
           ทีฆาวุราชกุมารทูลรับสนองพระบรมราชโอองการวา  เปนดังพระกระแส 
รับสั่ง   พระพุทธเจาขา  ดังนั้น   แลวเทียมรถ    ไดกราบทูลพระเจาพรหม. 
ทัตกาสิกราชวา  รถพระทีน่ั่งเทียมเสร็จแลว   พระพุทธเจา  บัดนี้   ขอพระ 
องคโปรดทรงทราบกาลอันควรเถิด  พระพุทธเจาขา. 
           พระเจาพรหมทัตกาสิกราชจึงเสด็จในรถทรงแลว   ทีฆาวุราชกุมารขับ 
รถไป ไดขับรถไปโดยวิธไีมนานนักก็มาพบกองทหาร  ครั้นพระเจาพรหมทัต- 
กาสิกราชเสด็จเขาสูพระนครพาราณสีแลว  ทรงพระกรุณาโปรดใหเรียกประชุม 
หมูอํามาตยราชบริพาร  ไดตรัสถามความเห็นขอน้ีวา  พอนายท้ังหลาย  ถาพวก 
ทานพบทีฆาวุราชกุมารโอรสของพระเจาทีฆีติโกศลราช  จะพึงทําอะไรแกเขา.  
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           อํามาตยบางพวกกราบทูลอยางนี้วา    ขอเดชะ    พวกขาพระพุทธเจา  
จะพึงตัดมือ   จะพึงตัดเทา   จะพ่ึงตัดทั้งมือและเทา   จะพึงตัดหู   จะพึงตัดจมูก 
จะพึงตัดทั่งหูและจมูก  จะพึงตัดศีรษะพระพุทธเจาขา. 
           พระเจาพรหมทัตกาสิกราชตรัสวา   พอนายท้ังหลาย   ชายหนุมผูนี้แล 
คือ ทีฆาวุราชกุมารโอรสของพระเจาทีฆีติโกศลราชคนนั้น  ชายหนุมผูนี้ใคร ๆ 
จะทําอะไรไมได    เพราะชายหนุมผูนี้ไดใหชีวิตแกเรา    และเราก็ไดใหชีวิตแก 
ชายหนุมผูนี้   ครั้นแลวไดตรัสถามความขอนี้แกทีฆาวุราชกุมารวา   พอทีฆาวุ 
พระชนกของเธอไดตรัสคําใดไว   เม่ือใกลจะสวรรคตวา   พอทีฆาวุ    เจาอยา 
เห็นแกยาว   เจาอยาเห็นแกสั้น   เวรท้ังหลายยอมไมระงับเพราะเวรเลย  แตเวร 
ทั้งหลายยอมระงับได   เพราะไมจองเวร   ดังน้ี    พระชนกของเธอไดตรัสดํานั้น 
หมายความวาอยางไร ? 
           ทีฆาวุราชกุมารกราบทูลวา  ขอเดชะ  พระชนกของขาพระพุทธเจาได 
ตรัสพระบรมราโชวาทอันใดแลไวเมื่อใกลจะสวรรคตวา  เจาอยาเห็นแกยาว ดัง 
นี้หมายความวา   เจาอยาไดจองเวรใหยืดเยื้อ   เพราะฉะนั้น     พระชนกของขา 
พระพุทธเจา  จึงไดตรัสพระบรมราโชวาทอันนี้แลไวเมื่อใกลจะสวรรคตวา  เจา 
อยาเห็นแกยาว  พระชนกของขาพระพุทธะเจา   ไดตรัสพระบรมราโชวาทอันใด 
แลไวเมื่อใกลจะสวรรคตวา   เจาอยาเห็นแกสั้น   ดังน้ี    หมายความวา   เจาอยา 
แตกราวจากมิตรเร็วนัก  เพราะฉะน้ัน   พระชนกของขาพระพุทธเจา  จึงไดตรัส 
พระบรมราโชวาทอันนี้แลไวเมื่อใกลจะสวรรคตวา  เจาอยาเห็นแกสั้น   พระชนก 
ของขาพระพุทธเจาไดตรัสพระบรมราโชวาทอันใดแลไว     เมื่อใกลจะสวรรคต 
วา  พอทีฆาวุ   เวรท้ังหลาย  ยอมไมระงับเพราะเวรเลย  แตยอมระงับไดเพราะ 
ไมจองเวร  ดังนี้  หมายความวาพระชนกชนนีของขาพระพุทธเจา  ถูกพระองค  
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ปลงพระชนมชีพเสีย   ถาขาพระพุทธเจา   จะพึงปลงพระชนมชีพของพระองค  
เสียบาง   คนเหลาใดใครความเจริญแกพระองค   คนเหลาน้ันจะพึงปลงชีวิตขา 
พระพุทธเจา   คนเหลาใดใครความเจริญแกขาพระพุทธเจา   คนเหลาน้ันจะพึง 
ปลงชีวิตคนเหลาน้ัน   เมือ่เปนเชนนี้    เวรน้ัน  ไมพึงระงับเพราะเวร   แตมาบัด 
นี้   พระองคทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานชีวิตแกขาพระพุทธเจา    และขา 
พระพุทธเจาก็ไดทูลถวายพระชนมชีพแกพระองค   เปนอันวาเวรนั้นระงับแลว 
เพราะไมจองเวร พระชนกของขาพระพุทธเจา  จึงไดตรัสพระบรมราโชวาทอัน 
นี้แลไวเมื่อใกลจะสวรรคตวา   พอทีฆาวุ   เวรท้ังหลายยอมไมงับเพราะเวรเลย 
แตยอมระงับไดเพราะไมจองเวร  พระพุทธเจา. 
           ลําดับนั้น     พระเจาพรหมทัตกาสิกราชตรัสวา    ทานผูเจริญท้ังหลาย 
นาอัศจรรยนัก   ไมเคยมีเลย   ทีฆาวุราชกุมารน้ีเปนบัณฑิต   จึงไดเขาใจความ 
แหงภาษิต   อันพระชนกตรัสแลวโดยอไดโดยพิสดาร แลวทรงพระกรุณาโปรด 
พระราชทานคืนรี้พล  ราชพาหนะ   ชนบท   คลังศัสตราวุธยุทธภัณฑและคลัง 
ธัญญาหารอัน เปนพระราชสมบัติของพระชนก และไดพระราชทานพระราชธิดา 
อภิเษกสมรสดวย. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ขันติ  โสรัจจะ   เห็นปานน้ี   ไดมีแลวแกพระ 
ราชาเหลาน้ัน  ผูถืออาชญา  ผูถือศัสตราวุธ  ก็การท่ีพวกเธอบวชในธรรมวินัย 
อันเรากลาวดีแลวอยางนี้    จะพึงอดทนและสงบเสง่ียมนั้น    ก็จะพึงงามในธรรม 
วินัยนี้แน. 
           [๒๔๕]  พระผูมีพระภาคเจา  ไดตรัสพระโอวาทแกภิกษุเหลาน้ันเปน 
คํารบสามวา    อยาเลย    ภิกษุทั้งหลาย    อยาบาดหมางกัน    อยาแกงแยงกัน 
อยาวิวาทกันเลย     อธรรมวาทีภิกษุรูปนั้น      ไดกราบทูลคําน้ีแดพระผูมีพระ-  



พระวนิัยปฎก มหาวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 472 

ภาคเจาเปนคํารบสามวา  พระพุทธเจาขา  ขอพระผูมีพระภาคเจาผูเปนเจาของ  
แหงธรรมไดโปรดทรงยบัยั้งเถิด      ขอพระผูมีพระภาคเจาไดโปรดทรงมคีวาม 
ขวนขวายนอย  ประกอบสุขวิหารธรรมในปจจุบันอยูเถิด  พวกขาพระพุทธเจา 
จักปรากฏดวยความบาดหมาง    ความทะเลาะ    ความแกงแยง    การวิวาทน้ัน 
พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงพระดําริวา   โมฆบรุุษเหลาน้ีหัวด้ือนักแล   เราจะให 
โมฆบุรุษเหลานี้เขาใจกัน  ทําไมไดงายเลย  ดังนี้    แลวเสด็จลกุจากพระพุทธ- 
อาสนะกลับไป. 
                             ทีฆาวุภาณวาร  ที่  ๑ จบ 
 
           [๒๔๖]   ครั้นเวลาเชา   พระผูมีพระภาคเจาทรงครองอันตรวาสกแลว 
ทรงถือบาตรจีวรเสด็จเขาพระนครโกสัมพีเพ่ือบิณฑบาต  เสด็จเที่ยวบิณฑบาต 
ที่พระนครโกสัมพีแลว  ครั้นเวลาบาย  เสด็จกลับจากบิณฑบาต  ทรงเก็บเสนา  
สนะถือบาตรจีวร  ประทับยืนทามกลางพระสงฆ   ไดตรัสพระคาถาเหลาน้ี  วา 
ดังน้ี:- 
 
                                   เวรปุสมคาถา 
                             [๒๔๗]  ภิกษุมีเสียงดังเปนเสียงเดียว 
                 กนั   จะไดสําคัญตัววา   เปนพาล   ไมมีเลย 
                 สกัรูปเดียว    ยิ่งเมื่อสงฆแตกกัน    ก็ไมได 
                 สาํคัญเหตุอื่น  ภิกษุทั้งหลายลืมติ   สําคัญ 
                 ตัววาเปนบัณฑิต  ชางพูด  เจาคาราม  พูดไป 
                 ตามท่ีตนปรารถนาจะย่ืนปากพูด     ไมรูสึก 
                 วาความทะเลาะเปนเหตุชักพาไป.  
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                       ก็คนเหลาใดจองเวรไววา   คนโนน  
           ดาเรา  ตีเรา   ชนะเรา ไดลักสิ่งของของเรา 
           ไป  เวรของคนเหลาน้ันยอมไมสงบ สวนคน 
           เหลาใดไมจองเวรไววา ตนโนน ดาเรา ตีเรา 
           ชนะเรา   ไดลักสิ่งของของเราไป    เวรของ 
           คนเหลาน้ันยอมสงบ. 
                       แตไหนแตไรมา  เวรท้ังหลายในโลก 
           นี้ยอมไมระงับเพราะเวรเลย    แตยอมระงับ 
           เพราะไมจองเวร  ธรรมนี้เปนของเกา. 
                       ก็คนเหลาอื่นไมรูสึกวา    พวกเรา 
           กําลังยับเยิน  ณ  ทามกลางสงฆนี้   สวนคน 
           เหลาใด  ในทามกลางสงฆนั้น      รูสึกเพราะ 
           ความรูสึกของคนเหลาน้ัน  ความหมายมั่น 
           ยอมระงับ. 
                       คนเหลาใดบั่นกระดูก   ผลาญชีวิต 
           ลักทรพัย   คือ   โคและมา   คนเหลาน้ันถึง 
           ชวงชงิแวนแควนกัน   ก็ยังคบทาสมาคมกัน 
           เหตุไฉนพวกเธอจึงคบหาสมาคมกันไมได 
           เลา. 
                       ถาบุคคลพึงไดสหายมีปญญา   เท่ียว 
           ไปดวยกัน เปนนักปราชญคอยชวยเหลือกัน 
           เขาครอบงําอันตรายท้ังปวงเสียได พึงพอใจ 
           มีสติเท่ียวไปกับสหายนั้น    ถาไมไดสหายมี  
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                ปญญา เท่ียวไปดวยกัน  เปนนักปราชญคอย  
                ชวยเหลือกัน   พึงเท่ียวไปคนเดียว  ดุจพระ 
                ราชาทรงสละแวนแควนคือราชอาณาจักร 
                และดุจชางมาตังคะ    ละฝูงเท่ียวไปในปา 
                ฉะน้ัน   การเที่ยวไปคนเดียวดีกวา  เพราะคุณ 
                เครื่องเปนสหายไมมีในคนพาล  พึงเท่ียวไป 
                คนเดียว  และไมพึงทําบาป  ดุจชางมาตังคะ 
                มคีวามขวนขวายนอย เท่ียวไปในปาแตลําพัง 
                ฉะน้ัน. 
 
                           เสด็จพาลกโลณการกคาม 
           [๒๔๘]  ครั้งน้ัน    พระผูมีพระภาคเจากําลังประทับอยูทามกลางสงฆ 
ตรัสพระคาถาเหลาน้ี   แลวเสด็จพระพุทธดําเนินไปทางพาลกโลณการกคาม   ก ็
สมัยนั้นทานพระภคุพักอยูที่บานพาลกโลณการกคาม    ไดแลเห็นพระผูมี 
พระภาคเจากําลังเสด็จพระพุทธดําเนินมาแคไกลเทียว  ครั้นแลวไดจัดที่ประทับ 
ต้ังนํ้าลางพระบาท  ต่ังรองพระบาท  กระเบ้ืองเช็ดพระบาท ไปรับเสด็จรับบาตร 
จีวร   พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งเหนือพุทธอาสนะที่จัดไว   ครั้นแลวใหลาง 
พระยุคลบาท  ฝายทานพระภคุถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวน่ังเฝาอยู   ณ 
ที่ควรสวนขางหน่ึง      พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสคําน้ีแกทานพระภคุผูนั่งอยู 
ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึงวา  ดูกอนภิกษุ   เธอยังพอทนไดหรือ   ยงัพอใหอัตภาพ 
เปนไปไดหรือ  เธอไมลาํบากดวยอาหารบิณฑบาตหรือ ?  
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           ทานพระภคุกราบทูลวา    ขาพระพุทธเจา    ยังพอทนได    ยังพอให  
อัตภาพเปนไปได       และพระพุทธเจาก็ไมลําบากดวยอาหารบิณฑบาต  
พระพุทธเจาขา. 
           พระผูมีพระภาคเจา    จึงทรงชี้แจงใหทานพระภคุเห็นแจง    สมาทาน 
อาจหาญ  ราเริง  ดวยธรรมมีกถา  แลวเสด็จลุกจากที่ประทับ  เสด็จพุทธดําเนิน 
ไปทางปาจีนวังสทายวัน  
           ก็สมยันั้น   ทานพระอนุรุทธะ ทานพระนันทิยะ  และทานพระกิมพิละ 
พักอยูที่ปราจีนว่ิงสทายวัน   คนเฝาสวนไดแลเห็นพระผูมีพระภาคเจากําลังเสด็จ 
มาแตไกลเทียว   ครั้นแลวไดกราบทูลคําน้ีแดพระผูมีพระภาคเจาวา    ขาแตพระ 
สมณะ  พระองคอยาเสด็จเขามาสูสวนนี้    เพราะในสวนน้ีมีกุลบุตรอยู  ๓ ทาน 
ตางกําลังมุงประโยชนของตนอยู    พระองคอยาไดทําความไมสําราญแกพวกน้ัน 
เลย. 
           ทานพระอนุรุทธะไดยินเสียงคนเฝาสวน    กําลังโตตอบอยูกับพระผูมี- 
พระภาคเจา    จึงไดบอกคนเฝาสวนวา    นายทายบาล    ทานอยาหามพระผูมี- 
พระภาคเจาเลย     พระองคเปนศาสดาของพวกเรา     เสด็จมาถึงแลวโดยลําดับ 
ครั้นแลวเขาไปหาทานพระนันทิยะ    และทานพระกิมพิละ    ไดแจงความขอน้ี 
แกทานท้ังสองวา   จงรีบออกไปเถิด   พวกทาน   จงรีบออกไปเถิด   พวกทาน 
พระผูมีพระภาคเจาผูศาสดาของพวกเราเสด็จมาถึงแลว    โดยลาํดับ   ทานพระ 
อนุรุทธะ  ทานพระนันทิยะ และทานพระกิมพิละ จึงพากันลุกไปรับเสด็จพระผูมี 
พระภาคเจา    รูปหน่ึงรับบาตรจีวรของพระผูมีพระภาคเจา    รปูหน่ึงปูอาสนะ 
รูปหน่ึงต้ังน้ําลางพระบาทต่ังรอง  พระบาท กระเบื้องเช็คพระบาท พระผูมีพระ 
ภาคเจาประทับ นั่งเหนือพระพุทธอาสนที่จัดไว     ครั้นแลวใหลางพระยุคลบาท  
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ทานเหลาน้ันก็ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว   นั่งเฝาอยู  ณ ที่ควรสวนขาง  
หน่ึง    ทานพระอนุรุทธะนั่งเรียบรอยแลว    พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา 
อนุรุทธะพวกเธอยังพอทนไดหรือ   ยงัพอใหอัตภาพเปนไปไดหรือ  ไมลําบาก 
ดวยอาหารบิณฑบาตหรือ ?              
           พวกทานพระอนุรุทธะกราบทูลวา  พวกขาพระพุทธเจา   ยังพอทนได 
ยังพอใหอัตภาพเปนไปได     และพวกขาพระพุทธเจา     ไมลาํบากดวยอาหาร 
บิณฑบาต   พระพุทธเจาขา. 
           ภ.   ดกูอนพวกอนุรุทธะ   ก็พวกเธอยังพรอมเพรียงกัน    ยังปรองดอง 
กัน  ไมวิวาทกัน  เปนดุจนํ้านมสดกับน้ํา   มองดูกนัดวยดวงตาอันเปนที่รักอยู 
หรือ  ? 
           อ.  ขาพระพุทธเจาเหลาน้ันยังพรอมเพรียงกัน  ยังปรองดองกัน   ไม 
วิวาทกัน เปนดุจน้ํานมสดกับน้ํา  มองดูกันดวยดวงตาอันเปนท่ีรักอยู  โดยสวน 
เดียว   พระพทุธเจาขา. 
           ภ.  ดกูอนพวกอนุรุทธะ  พวกเธอพรอมเพรียงกัน ปรองดองกัน ไม 
วิวาทกัน เปนดุจน้ํานมสดกับนา   มองดูกันดวยดวงตาอันเปนท่ีรักอยู    ดวย 
วิธีอยางไรเลา ? 
 
                            สมัคคีธรรม 
           อ.  พระพุทธเจาขา  ในขอน้ีขาพระพุทธเจามีความติดอยางนี้วา เปน 
ลาภของเราหนอ    เราไดดีแลวหนอ    ที่เราไดอยูรวมกับเพ่ือนสพรหมจารีเห็น 
ปานน้ี    ขาพระพุทธเจานั้น    ไดเขาไปต้ังเมตตากายกรรม     เมตตาวจีกรรม 
เมตตามโนกรรมไวในทานเหลาน้ี   ทัง้ในท่ีแจงและที่ลับ   ขาพระพุทธเจาน้ันมี 
ความติดอยางนี้วา    ไฉนหนอ    เราพึงวางจิตของตนใหเปนไปตามอํานาจจิต   



พระวนิัยปฎก มหาวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 477 

ของทานเหลาน้ีเทาน้ัน   ดังน้ีแลววางจิตของตนใหเปนไปตามอํานาจจิตของทาน  
เหลาน้ีแหละ    กายของพวกขาพระพุทธเจาตางกัน ก็จริงแล   แตจิตเปนเหมือน 
ดวงเดียวกัน   พระพุทธเจา. 
           ฝายทานพระนันทิยะและทานพระกิมพิละ   ตางไดกราบทูลคําน้ีแด 
พระผูมีพระภาคเจาวา  พระพุทธเจาขา  แมขาพระพุทธเจาก็มีความติดอยางนี้วา 
เปนลาภของเราหนอ  เราไดดีแลวหนอ ที่เราไดคืออยูรวมกับเพ่ือนสพรหมจารีเห็น 
ปานน้ี  ขาพระพุทธเจาน้ัน ไดเขาไปต้ังเมตตากายกรรม  เมตตาวจีกรรม  เมตตา- 
มโนกรรมไวในทานเหลาน้ัน   ทั้งในที่แจงและท่ีลับ   ขาพระพุทธเจาน้ันมีความ 
คิดอยางนี้วา  ไฉนหนอ   เราพึงวางจิตของตนใหเปนไปตามอํานาจจิตของทาน 
เหลาน้ีเทาน้ัน   ดังน้ี  แลววางจิตของตนใหเปนไปตามอํานาจจิตของทานเหลานั้น 
แหละ  กายของพวกขาพระพุทธเจาตางกันก็จริงแล  แตจิตเปนเหมือนดวงเดียว 
กัน    พระพทุธเจาขา  พวกขาพระพุทธเจาเปนผูพรอมเพรียงกัน   ยังปรองดอง 
กัน  ไมวิวาทกัน    เปนดุจนํ้านมสดกับน้ํา   มองดูกนัดวยดวงตาอัน เปนที่รักอยู 
ดวยวิธีอยางนี้แล   พระพทุธเจาขา. 
           พ.  ดกูอนพวกอนุรุทธะ   ก็พวกเธอเปนผูไมประมาท   มีความเพียร 
เผากิเลส   มตีนสงไปอยูหรือ ? 
           อ.   พวกขาพระพุทธเจาเปนผูไมประมาท   มีความเพียรเผากิเลส    ม ี
ตนสงไปอยูโดยสวนเดียว  พระพุทธเจาขา. 
           พ.  ดกูอนพวกอนุรุทธะ พวกเธอเปนผูไมประมาท  มคีวามเพียรเผา 
กิเลส   มีตนสงไปอยู   ดวยวิธีอยางไรเลา ร 
           อ   พระพุทธเจาขา   ในขอน้ี    บรรดาพวกขาพระพุทธเจา    รูปใด 
บิณฑบาตลับจากบานกอน    รูปนั้นก็ปูอาสนะต้ังนํ้าลางเทา     ต่ังรองเทา  
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กระเบ้ืองเช็ดเทาไว    ลางสํารับกับขาวแลวต้ังไว    ต้ังนํ้าฉันน้ําใชไว    รูปใด  
บิณฑบาตกลับจากบานทีหลัง   ถามีอาหารท่ีฉันแลวเหลืออยู    ถาตองการก็ฉัน 
ถาไมตองการ   ก็เทท้ิงในท่ีปราศจากของเขียวสด    หรือลางเสียในน้ําท่ีไมมีตัว 
สัตว  รูปนั้นรื้ออาสนะ  เก็บน้ําลางเทา  ต่ังรองเทา  กรเบื้องเช็ดเทา   ลางสํารับ 
กับขาวแลวเก็บไวเก็บน้ําฉัน  น้ําใช  กวาดโรงฉัน  รูปใดเห็นหมอน้ําฉัน   หมอ 
น้ําใช    หรือหมอนํ้าในวัจจกุฎีวางเปลา    รูปนั้นก็ตักน้ําต้ังไว     ถารูปนั้นไม 
สามารถ   พวกขาพระพุทธเจาก็กวักมือเรียกเพื่อนมา   แลวชวยกันตักยกเขาไป 
ต้ังไว   แตพวกขาพระพุทธเจามิไดบนวา   เพราะขอน้ัน เปนเหตุเลย   และพวก 
ขาพระพุทธเจา  นั่งประชุมกัน ดวยธรรมมีกถาตลอดคืนยังรุงทุก ๆ ๕ วัน  พวก 
ขาพระพุทธเจาเปนผูไมประมาท  มีตนสงไปอยู   ดวยวิธีอยางนี้แล  พระพุทธ- 
เจา. 
           ลําดับนั้น     พระผูมีพระภาคเจาไดทรงชี้แจง     ใหทานพระอนุรุทธะ 
ทานพระนันทิยะ  และทานพระกิมพิละ  เห็นแจง   สมาทาน  อาจหาญ  ราเริง 
ดวยธรรมีกถา    แลวทรงลุกจากท่ีประทับ    เสด็จพระพุทธดําเนินไปทางตําบล 
บานปาริไลยกะ   เสด็จจาริกโดยลําดับ   ถึงตําบลบานปาริไลยกะ   ทราบวาพระ- 
องคประทับอยูที่โคนไมรังใหญ     ในไพรสณฑรักขิตวัน    เขตตําบลบาน 
ปาริไลยกะนั้น. 
 
                            เรื่องชางใหญปาริไลยกะ 
           [๒๔๙]  ครั้งน้ัน    พระผูมีพระภาคเจาเสด็จไปในท่ีสงัดทรงหลีกเรน 
อยู  ไดมีความปริวิตกแหงพระทัยเกิดข้ึนอยางนี้วา    เมื่อกอนเราวุนดวยภิกษุ 
ชาวเมืองโกสัมพีที่กอความบาดหมาง  กอการทะเลาะ   กอการวิวาท   ทําความ 
อ้ือฉาว   กออธิกรณในสงฆเหลาน้ัน   อยูไมสําราญเลย  เดี๋ยวน้ี  เราวางเวนจาก  
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ภิกษุชาวเมืองโกสัมพีที่กอความบาดหมาง   กอการทะเลาะ   กอการวิวาท   ทํา  
ความอ้ือฉาว   กออธิกรณในสงฆเหลานั้น   อยูคนเดียว   ไมมีเพ่ือน   เปนสุข 
สําราญดี. 
           แมชางใหญเชือกหน่ึงก็ยุงอยูดวยชางพลาย      ชางพัง      ลูกชางใหญ 
ลูกชางเล็ก  ไดกินแตหญายอดดวน   สวนกิ่งไมที่พระยาชางนั้นหักลงมากยังไว 
ชางเหลาน้ันก็กนิหมด     ไดดื่มแตน้ําขุน ๆ เมื่อพระยาชางนั้นลงและข้ึนจากทา 
ชางพังก็เดินเสียดสีกายไป   ตอมาพระยาชางนั้นไดมีความปริวิตกดังนี้วา  เรายุง 
อยูดวยชางพลาย  ชางพัง   ลูกชางใหญ   ลกูชางเล็ก   ไดกินแตหญายอดดวน 
สวนกิ่งไมที่เราหักลงมากองไว  ชางเหลาน้ันก็กินหมด ไดดื่มแตนาขุน ๆ  เมือ่เรา 
ลงและข้ึนจากทา   ชางพังก็เดินเสียดสีกายไป   ไฉนหนอ   เราพึงหลีกออกจาก 
โขลงอยูแตผูเดียว   ครั้นแลว    ไดหลีกออกจากโขลงเดินไปทางบานปาริไลยกะ 
ไพรสณฑรักชิตวันควงไมรังใหญ   เขาไปหาพระผูมีพระภาคเจา  แลวใชงวงตัก 
น้ําฉันน้ําใชเขาไปต้ังไวเพ่ือพระผูมีพระภาคเจา   และปราบสถานที่ใหปราศจาก 
ของเขียวสด   ครั้นกาลตอมาพระยาชางนั้นไดคํานึงวา    เม่ือกอนเรายุงดวยชาง 
พลาย  ชางพัง  ลูกชางใหญ  ลูกชางเล็ก  อยูไมผาสุกเลย ไดกินแตหญายอดดวน 
สวนกิ่งไมที่เราหักลงมากองไว   ชางเหลาน้ันก็กินหมด  ไดดื่มแตน้ําขุน ๆ เมื่อ 
เราลงและข้ึนจากทา    ชางพังก็เดินเสียดสีกายไป    เดี๋ยวน้ี     เราวางเวนจากชาง 
พลาย   ชางพัง   ลกูชางใหญ   ลกูชางเล็ก   อยูแตผูเดียว   ไมมีเพ่ือน   เปนสขุ 
สําราญดี. 
           ครั้งน้ัน    พระผูมพีระภาคเจาทรงทราบความเงียบสงัดของพระองค 
และทรงทราบความปริวิตกแหงจิตของพระยาชางนั้นดวยพระทัย    จึงทรงเปลง 
อุทานน้ีข้ึนในเวลานั้น    วาดังน้ี:-  
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           จิตของพระยาชางผูมีงางามดจงอนรถนั้นเสมอดวยจิตของ 
ทานผูประเสริฐ   เพราะเปนผูเดียวยินดีในปาเทมือนกัน.  
           [๒๕๐]  ครั้นพระผูมีพระภาคเจาประทับอยูทีตําบลบานปาริไลยกะ 
ตามพระพุทธาภิรมย   แลวเสด็จพระพุทธดําเนินไปทางพระนครสาวัตถี   เสด็จ 
จาริกโดยลําดับถึงพระนครสาวัตถีแลว  ทราบวาพระองคประทับอยูที่พระเขตวัน 
อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี  เขตพระนครสาวัตถีนั้น. 
 
            อบุาสกอุบาสิกาชาวพระนครโกสัมพีไมอภวิาท 
           [๒๕๑]  ครั้งน้ัน  อุบายสกอุบายสิกาชาวพระนครโกสมัพีไดหารือกันดัง 
นี้วา พระคุณเจาเหลาภิกษุชาวพระนครโกสัมพีนี้  ทาํความพินาศใหญโตแกพวก 
เรา  พระผูมีพระภาคเจาถูกทานเหลาน้ีรบกวน  จึงเสด็จหลีกไปเสีย เอาละ  พวก 
เราไมตองอภิวาท    ไมตองลุกรับ  ไมตองทําอัญชลีกรรม    สามีจิกรรม  ไม 
ตองทําสักการะ  ไมตองเคารพ   ไมตองนับถือ  ไมตองบูชาซึ่งพระคุณเจาเหลา 
ภิกษุชาวพระนครโกสัมพี  แมเขามาบิณฑบาต  ก็ไมตองถวายบิณฑบาต ทาน 
เหลาน้ี ถูกพวกเราไมสักการะ  ไมเคารพ  ไมนับถอื  ไมบูชา  เปนผูไมมีสักการะ 
อยางนี้   จักหลีกไปเสีย   หรือจักสึก   หรือจักใหพระผูมีพระภาคเจาทรงโปรด 
ครั้นแลวไมอภิวาท   ไมลุกรับ   ไมทําอัญชลีกรรม   สามีจิกรรม   ไมสักการะ 
ไมเคารพ   ไมนับถือ  ไมบูชา   ซึ่งพวกภิกษุชาวพระนครโกสัมพี    แมเขามา 
บิณฑบาตก็ไมถวายบิณฑบาต. 
           ครั้งน้ัน   พวกภิกษุชาวพระนครโกสัมพี  ถูกอุบาสกอุบาสิกาชาวพระ- 
นครโกสัมพี  ไมสักการะ  ไมเคารพ  ไมนับถือ  ไมบูชา   เปนผูไมมีสักการะ 
จึงพูดกันอยางนี้วา   อาวุโสท้ังหลาย   มิฉะน้ัน    พวกเราพึงไปพระนครสาวัตถี 
แลวระงับอธิกรณนี้ในสํานักพระผูมีพระภาคเจา    ครั้นแลว    เก็บงําเสนาสนะ 
ถือบาตรจีวร  พากันเดินทางไปพระนครสาวัตถี.  
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                      พระสารบีตุรเขาเฝาทูลถามขอปฏิบติั  
           [๒๕๒]  ทานพระสารีบุตรไดสดับขาววา   ภิกษุชาวพระนครโกสัมพี 
ผูกอความบาดหมาง  กอการทะเลาะ  กอการวิวาท  ทําความอ้ือฉาว กออธิกรณ 
ในสงฆ    เหลาน้ัน    พากนัมาสูพระนครสาวัตถี    จึงเขาไปในพระพุทธสํานัก   
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา   นั่งเฝาอยู  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง  ทานพระสารี- 
บุตรนั่งเรียบรอยแลว  ไดทูลถามขอปฏิบัตินี้แดพระผูมีพระภาคเจาวา พระพุทธ 
เจาขา   ไดขาวมาวา   ภิกษุชาวพระนครโกสัมพีที่กอความบาดหมาง  กอการ 
ทะเลา  กอการวิวาท  ทําความอ้ือฉาว  กออธิกรณในสงฆเหลานั้น   พากันมาสู 
พระนครสาวัตถี  ขาพระพุทธเจาจะปฏิบัติในภิกษุเหลาน้ันอยางไร  พระพุทธ- 
เจาขา ? 
           พระผูมีพระภาคเจา  ตรัสวา   สารีบุตร   ถาเชนนั้น    เธอจงดํารงอยูตาม 
ธรรม. 
           สา.  ขาพระพุทธเจาจะพึงทราบธรรมอยางไร  พระพุทธเขา ? 
 
                 วตัถุสําหรับอธรรมวาที  ๑๘  ประการ 
           พ.  สารีบุตร   เธอพึงทราบอธรรมวาทีภิกษุ   ดวยวัตถ ุ๑๘  ประการ 
คือภิกษุในธรรมวินัยนี้:- 
           ๑.   แสดงสิ่งท่ีไมเปนธรรม   วาเปนธรรมะ 
           ๒.  แสดงส่ิงท่ีเปนธรรม  วาไมเปนธรรม. 
           ๓.  แสดงสิ่งท่ีไมเปนวินัย  วาเปนวินัย. 
           ๔.   แสดงสิ่งท่ีเปนวินัย  วาไมเปนวินัย. 
           ๕.  แสดงส่ิงท่ีพระตถาคตมิไดทรงภาษิตไว     มิไดตรัส ไว    วา 
พระตถาคตทรงภาษิตไว   ตรัสไว.  
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           ๖.  แสดงสิ่งท่ีพระตถาคตทรงภาษิตไว  ตรัสไว  วาพระตถาคตมิได  
ทรงภาษิตไว  ตรัสไว. 
           ๗.  แสดงมรรยาทอันพระตถาคต มิไดทรงประพฤติมา  วาพระตถาคต 
ทรงประพฤติมา. 
           ๘.  แสดงมรรยาทอันพระตถาคตทรงประพฤติมาแลว วาพระตถาคต 
มิไดทรงประพฤติมา. 
           ๙.  แสดงส่ิงท่ีพระตถาคตมิไดทรงบัญญัติไว   วาอันพระตถาคตทรง 
บัญญัติไว. 
           ๑๐.  แสดงส่ิงท่ีพระตถาคตทรงบัญญัติไว    วาพระตถาคตมิไดทรง 
บัญญัติไว. 
           ๑๑.  แสดงส่ิงท่ีมิใชอาบัติ   วาเปนอาบัติ. 
           ๑๒.  แสดงส่ิงท่ีเปนอาบัติ   วาเปนสิ่งมิใชอาบัติ. 
           ๑๓.  แสดงอาบัติเบา  วาเปนอาบัติหนัก. 
           ๑๔.   แสดงอาบัติหนัก   วาเปนอาบัติเบา. 
           ๑๕.  แสดงอาบัติมีสวนเหลือ  วาเปนอาบัติหาสวนเหลือมิได. 
           ๑๖.  แสดงอาบัติหาสวนเหลือมิได  วาเปนอาบัติมีสวนเหลือ. 
           ๑๗.  แสดงอาบัติชั่วหยาบ  วาเปนอาบัติไมชั่วหยาบ. 
           ๑๘.  แสดงอาบัติไมชั่วหยาบ  วาเปนอาบัติชั่วหยาบ 
           สารีบุตร   เธอพึงทราบอธรรมวาทีภิกษุ   ดวยวัตถี  ๑๘ ประการน้ี แล. 
 
                        วัตถุสําหรบัธรรมวาที  ๑๘  ประการ 
           สารีบุตร   และพึงทราบธรรมวาทีภิกษุ   ดวยวัตถุ   ๑๘ ประการ  คือ 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้:-  
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           ๑.   แสดงสิ่งท่ีไมเปนธรรม  วาไมเปนธรรม.  
           ๒.  แสดงส่ิงท่ีเปนธรรม  วาเปนธรรม.                        
           ๓.   แสดงสิ่งท่ีไมเปนวินัย  วาไมเปนวินัย. 
           ๔.  แสดงส่ิงท่ีเปนวินัย  วาเปนวินัย. 
           ๕.  แสดงส่ิงท่ีพระตถาคตมิไดทรงภาษิตไว     มิไดตรัส ไว    วา 
พระตถาคตไดทรงภาษิตไว  มิไดตรัสไว. 
           ๖.  แสดงสิ่งท่ีพระตถาคตทรงภาษิตไว   ตรัสไว  วาพระตถาคตทรง 
ภาษิตไว   ตรัสไว. 
           ๗.  แสดงมรรยาทอันพระตถาคตมิไดทรงประพฤติมา  วาพระตถาคต 
มิไดทรงประพฤติมา. 
           ๘.  แสดงมรรยาทอันพระตถาคตทรงประพฤติมา  วาพระตถาคตทรง 
ประพฤติมา. 
           ๙.  แสดงส่ิงท่ีพระตถาคตมิไดทรงบัญญัติไว   วาพระตถาคตมิไดทรง 
บัญญัติไว. 
           ๑๐.  แสดงส่ิงท่ีพระตถาคตทรงบัญญัติไว   วาพระตถาคตทรงบัญญัติ 
ไว. 
           ๑๑.   แสดงส่ิงมิใชอาบัติ   วาเปนสิ่งมิใชอาบัติ. 
           ๑๒.   แสดงส่ิงท่ีเปนอาบัติ   วาเปนอาบัติ. 
           ๑๓.   แสดงอาบัติเบา   วาเปนอาบัติเบา. 
           ๑๔.  แสดงอาบัติหนัก  วาเปนอาบัติหนัก. 
           ๑๕.  แสดงอาบัติมีสวนเหลือ  วาเปนอาบัติมีสวนเหลือ. 
           ๑๖.  แสดงอาบัติหาสวนเหลือมิได   วาเปนอาบัติหาสวนเหลือมิได.  
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           ๑๗.   แสดงอาบัติชั่วหยาบ   วาเปนอาบัติชั่วหยาบ.  
           ๑๘.  แสดงอาบัติไมชั่วหยาบ  วาเปนอาบัติไมชั่วหยาบ. 
           สารีบุตร  เธอพึงทราบธรรมวาทีภิกษุ  ดวยวัตถุ  ๑๘ ประการน้ีแล. 
 
                    พระเถรานุเถระเขาเฝาทูลถามขอปฏบิัติ 
           [๒๕๓]  ทานพระมหาโมคคัลลานะไดสดับขาว... 
           ทานพระมหากสัสปะไดสดับขาว...  
           ทานพระมหากัจจานะไดสดับขาว... 
           ทานพระมหาโกฏฐิตะไดสดับขาว... 
           ทานพระมหากัปปนะไดสดับขาว... 
           ทานพระมหาจุนทะไดสดับขาว... 
           ทานพระอนุรุทธะไดสดับขาว... 
           ทานพระเรวตะไดสดับขาว... 
           ทานพระอุบาลีไดสดับขาว... 
           ทานพระอานนทไดสดับขาว... 
           ทานพระราหุลไดสดับขาววา ภิกษุชาวเมืองโกสัมพีที่กอความบาดหมาง 
กอการทะเลาะ   กอการวิวาท   ทําความอ้ือฉาว   กออธิกรณในสงฆ   เหลาน้ัน 
พากันมาสูพระนครสาวัตถี    จึงเขาไปในพุทธสํานัก    ถวายบังคมพระผูมีพระ- 
ภาคเจาแลวน่ังเฝาอยู   ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง     ทานพระราหุลนั่งเรียบรอยแลว 
ไดทูลถามขอปฏิบัตินี้แดพระผูมีพระภาคเจาวา    พระพุทธเจาขา   ไดขาวมาวา 
ภิกษุชาวเมืองโกสัมพีที่กอความบาดหมาง  กอการทะเลาะ   กอการวิวาท  ทํา 
ความอ้ือฉาว    กออธิกรณในสงฆ    เหลาน้ัน    พากันมาสูพระนครสาวัตถ ี
ขาพระพุทธเจาจะปฏิบัติในภิกษุเหลานั้นอยางไรพระพุทธเจาขา ?    
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           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ราหุล  ถาเชนนั้น   เธอจงดํารงอยูตามธรรม.  
           ราหุล  ขาพระพุทธเจาจะพึงทราบธรรมหรอือธรรมอยางไร พระพุทธ. 
เจาขา  ? 
           พ.  ราหุล  เธอพึงทราบ อธรรมวาท่ีภิกษุดวยวัตถุ ๑๘ ประการ... 
           ราหุล  เธอพึงทราบอธรรมวาทีภิกษุดวยวัตถุ  ๑๘ ประการน้ีแล. 
           ราหุล  และพึงทราบธรรมวาทีภิกษุดวยวัตถุ  ๑๘ ประการ... 
           ราหุล  เธอพึงทราบธรรมวาทีภิกษุดวยวัตถุ  ๑๘ ประการน้ีแล. 
           พระมหาปชาบดีโคตมีเถรีเขาเฝาทูลถามขาปฏิบัติ 
           [๒๕๔]  พระเถรมีหาปชาบดีโคตมี    ไดสดับขาววา   ภิกษุชาวเมือง 
โกสัมพีที่กอความบาดหมาง   กอการทะเลาะ   กอการวิวาท   ทาํความอ้ือฉาว 
กออธิกรณในสงฆ เหลานั้น  พากันมาสูพระนครสาวัตถี  จึงเขาไปในพุทธสํานัก 
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา  แลวไดยืนเฝาอยู  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง  พระ- 
เถรีมหาปชาบดีโคตมียืนเฝาเรียบรอยแลว    ทลูถามขอปฏิบัตินี้แดพระผูมีพระ- 
ภาคเจาวา  พระพุทธเจาขา   ไดขาวมาวา   ภิกษุชาวเมืองโกสัมพี   ทีก่อความ 
บาดหมาง  กอการทะเลาะ  กอการวิวาท  ทําความอ้ือฉาว  กออธิกรณในสงฆ 
เหลาน้ัน  พากันมาสูพระนครสาวัตถี หมอมฉันจะปฏิบัติในภิกษุเหลาน้ันอยางไร 
พระพุทธเจา ?  
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา โคตมี  ถาเชนนัน้    เธอจงพึงธรรมภิกษุ 
สองฝาย   ครั้นฟงธรรมในสองฝายแลว    ภิกษุเหลาใดในสองฝายนั้นเปนธรรม 
วาที  เธอจงพอใจความเห็น   ความถกูใจ    ความชอบใจ    และความเชื่อถือ 
ของภิกษุฝายธรรมวาทีนั้น    อน่ึง  วัตรอยางหน่ึงอยางใดอันภิกษุณีสงฆพึงหวัง 
แตภิกษุสงฆ  วัตรทั้งน้ันหมดอันเธอพึงหวังแตธรรมวาทีภิกษุฝายเดียว.  
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                    อนาถบิณฑิกคหบดีเขาทูลถามขอปฏิบัติ  
           [๒๕๕]  อนาถบิณฑิกคหบดีไดสดับขาววา    ภิกษุชาวเมืองโกสัมพีที่ 
กอความบาดหมาง กอการทะเลาะ  กอการวิวาท  ทําความอ้ือฉาว  กออธิกรณ 
ในสงฆ  เหลาน้ัน    พากันมาสูพระนครสาวัตถี   จึงเขาไปในพุทธสํานัก   ครั้น 
แลวถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา   นั่งเฝาอยู   ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง   อนาถ- 
บิณฑิกคหบดีนั่งเฝาเรียบรอยแลว  ไดทูลถามขอปฏิบัตินี้แดพระผูมีพระภาคเจา 
วา  พระพุทธเจาขา  ไดยินขาวมาวา  ภิกษุชาวเมืองโกสัมพีที่กอความบาดหมาง 
กอการทะเลาะ  กอการวิวาท   ทําความอ้ือฉาว  กออธิกรณในสงฆ   เหลาน้ัน 
พากันมาสูพระนครสาวัตถี     ขาพระพุทธเจาจะปฏิบัติในภิกษุเหลาน้ันอยางไร 
พระพุทธเจาขา  ? 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  คหบดี   ถากระน้ัน   ทานจงถวายทานใน 
ภิกษุสองฝาย  ครั้นถวายทานภิกษุในสองฝายแลว  จงพึงธรรมในสองฝายครั้น 
ฟงธรรมในสองฝายแลว   ภิกษุเหลาใดในสองฝายนั้น   เปนธรรมวาที   ทานจง 
พอใจในความเห็น   ความถูกใจ   ความชอบใจ   เละความเธอถือ   ของภิกษุ 
ฝายธรรมวาทีนั้น. 
 
             นางวิสาขามิคารมาตาเขาเฝาทูลถามขอปฏิบัติ 
           [๒๕๖]  นางวิสาขามิคารมาตาไดสดับขาววา  ภิกษุชาวเมืองโกสัมพีที 
กอความบาดหมาง กอการทะเลาะ  กอการวิวาท  ทําความอ้ือฉาว  กออธิกรณ 
ในสงฆ  เหลาน้ัน  พากันมาสูพระนครสาวัตถี  จึงเขาไปในพุทธสํานัก   ครัน้ 
แลวถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา    นั่งเฝาอยู     ที่ควรสวนขางหน่ึง   นาง- 
วิสาขามิคารมาตานั่งเฝาเรียบรอยแลว      ไดทูลถามขอปฏิบัตินี้แดพระผูมีพระ  
ภาคเจาวา   พระพุทธเจาขา   ไดขาวมาวา   ภิกษุชาวเมืองโกสัมพี    ที่กอความ  
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บาดหมาง กอการทะเลาะ  กอการวิวาท  ทําความอ้ือฉาว  กออธิกรณในสงฆ  
เหลาน้ัน    พากันมาสูพระนครสาวัตถี    หมอมฉันจะปฏิบัติในภิกษุเหลานั้น 
อยางไร  พระพุทธเจาขา. 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   วิสาขา   ถากระน้ัน    เธอจงถวายทานใน 
ภิกษุสองฝาย  ครั้นถวายทานในสองฝายแลว   จงฟงธรรมในสองฝาย  ครั้นฟง 
ธรรมในสองฝายแลว   ภิกษุเหลาใดในสองฝายนั้นเปนธรรมวาที  เธอจงพอใจ 
ในความเห็น ความถูกใจ ความชอบใจ  และความเธอถือ  ของภิกษุฝายธรรม. 
วาทีนั้น. 
           [๒๕๗]  ครั้งน้ัน     พวกภิกษุชาวเมืองโกสัมพี     ไดไปถึงพระนคร 
สาวัตถี   โดยลําดับ    ทานพระสารีบุตรจึงเขาไปในพุทธสํานัก   ครั้นแลวถวาย 
บังคมพระผูมีพระภาคเจาน่ังเฝาอยู   ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง     แลวไดทูลถามขอ 
ปฏิบัตินี้แดพระผูมีพระภาคเจาวา  พระพุทธเจาขา  ไดขาวมาวา  ภิกษุชาวเมือง 
โกสัมพี   ที่กอความบาดหมาง  กอการทะเลาะ  กอการวิวาท  ทําความอ้ือฉาว 
กออธิกรณในสงฆ    เหลาน้ัน     พากนัมาถึงพระนครสาวัตถีแลวโดยลําดับ 
ขาพระพุทธเจา    จะพึงจัดเสนาสนะสําหรับภิกษุเหลาน้ันอยางไร    พระพทุธ- 
เจาขา ? 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  สารีบุตร  ถากระน้ัน    เธอพึงใหเสนาสนะ 
ที่วาง. 
           สา.  ก็ถาเสนาสนะวางไมมี   จะพึงปฏิบัติอยางไร   พระพุทธเจาขา  ? 
           พ.   สารีบุตร   ถากระน้ัน    พึงทําเสนาสนะใหวางแลวให  แตเราไมได 
กลาววา   พึงหามเสนาสนะแกภิกษุผูแกพรรษา  โดยปริยายอะไร ๆ หามิไดเลย 
รูปใดหาม  ตองอาบัติทุกกฏ.  
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           สา.  ในอามิสเลา  จะพึงปฏิบัติอยางไร  พระพุทธเจาขา.  
พ. สารีบุตร  พึงแบงอามิสใหภิกษุทั้งหมดเทา ๆ กนั. 
 
                               รับภกิษุผูถูกยกเขาหมู 
           [๒๕๘]  ครั้งน้ัน   ภิกษุผูถูกยกรูปนั้น   พิจารณาถึงธรรมและวินัยอยู 
ไดสํานึกขอนี้วา  นั้นเปนอาบัติ  นั่นไมเปนอาบัติหามิได   เราเปนผูตองอาบัติ 
แลว  ไมเปนผูตองอาบัติหามิได   เราเปนผูถูกยกแลว ดวยกรรมเปนธรรม   ไม 
กําเริบ  ควรแกฐานะ  ครั้นแลวเขาไปหาภิกษุพวกท่ีสนับสนุนภิกษุผูถูกยก  แลว 
ไดกลาวคํานี้แกภิกษุพวกน้ันวา   อาวุโสท้ังหลาย   นั่นเปนอาบัติ    นั่นไมเปน 
อาบัติหามิได  ผมเปนผูตองอาบัติ  ไมเปนผูตองอาบัติหามิได   ผมเปนผูถูกยก 
แลว  ไมเปนผูถูกยกหามิได   ผมถูกยกดวยกรรมเปนธรรม   ไมกําเริบ   ควร 
แกฐานะ  มาเถิดทานท้ังหลาย   ขอไดกรุณารับผมเขาหมูดวยเถิด    ขอรับ. 
           ลําดับนั้น   ภิกษุพวกท่ีสนับสนุนภิกษุผูถูกยกเหลาน้ัน   พาภิกษุถูกยก 
รูปนั้น   เขาไปในพุทธสํานัก   ครั้นถึงแลว    ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาน่ัง 
เฝาอยู   ณ ทีค่วรสวนขางหนึ่ง      แลวไดกราบทูลคําน้ีแดพระผูมีพระภาคเจาวา 
พระพุทธเจาขา   ภิกษุผูถกูยกรูปนี้   กลาวอยางนี้วา  อาวุโสท้ังหลาย   นั่นเปน 
อาบัติ   นั้นไมเปนอาบัติหามิได   ผมเปนผูตองอาบัติแลว   ไมเปนผูตองอาบัติ 
หามิได   ผมเปนผูถูกยกแลว    ไมเปนผูถูกยกหามิได    ผมเปนผูถูกยกแลวดวย 
กรรมเปนธรรม  ไมกําเรบิ  ควรแกฐานะ  มาเถิด  ทานท้ังหลาย  ขอไดกรณุา 
รับผมเขาหมูดวยเถิด   ขอรับ   ดังน้ี    พวกขาพระพุทธเจาจะพึงปฏิบัติอยางไร 
พระพุทธเจาขา ? 
           พระผูมีพระภาคเจารับสั่งวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นั่นเปนอาบัติ  นั่น 
ไมเปนอาบัติหามิได    ภิกษุนั่นตองอาบัติแลว     ภิกษุนั้นไมตองอาบัติหามิได  
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ภิกษุนั่นถูกยกแลว  ภิกษุนั้นไมถูกยกหามิได  ภิกษุนั่นถูกยกแลวดวยกรรมเปน   
ธรรม   ไมกาํเริบ   ควรแกฐานะ    เพราะภิกษุนั้นตองอาบัติ   ถูกยกแลว    และ 
เห็นอาบัติ   ฉะน้ัน   พวกเธอจงรับภิกษุนั้นเขาหมู. 
           ภิกษุพวกท่ีสนับสนุนภิกษุผูถูกยกเหลาน้ัน    จึงรับภิกษุผูถูกยกรูปนัน้ 
เขาหมูแลว      เขาไปหาภิกษุพวกยกถงึท่ีอยู       ไดกลาวคํานี้แกภิกษุพวกยกวา 
อาวุโสท้ังหลาย   ความบาดหมาง  ความทะเลาะ   ความแกงแยง  การวิวาทแหง 
สงฆ    ความแตกแหงสงฆ     ความราวรานแหงสงฆ     การถือตางกันแหงสงฆ 
การทําตางกันแหงสงฆ   ไดมีแลวเพราะเรื่องใด   ภิกษุนั้นนั้น     ตองอาบัติแลว 
ถูกยกแลว เห็นอาบัติ  และสงฆรับเขาหมูแลว   เอาละ  พวกเราจะทําสังฆสามัคคี 
เพ่ือระงับเรื่องนั้น. 
           ภิกษุพวกยกเหลาน้ัน     จึงเขาไปในพุทธสํานัก    ครั้นแลวถวายบังคม 
พระผูมีพระภาคเจาน่ังเฝาอยู    ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง   แลวไดกราบทูลคําน้ีแดพระ 
ผูมีพระภาคเจาวา  พระพุทธเจาขา   ภิกษุพวกท่ีสนับสนุนภิกษุผูถูกยกเหลาน้ัน 
กลาวอยางนี้   อาวุโสท้ังหลาย  ความบาดหมาง  ความทะเลาะ   ความแกงแยง 
การวิวาทแหงสงฆ   ความแตกแหงสงฆ  ความรานรานแหงสงฆ  การถือตางกัน 
แหงสงฆ    การทําตางกันแหงสงฆ   ไดมีแลว     เพราะเรื่องใด    ภิกษุนั้นนัน้ 
ตองอาบัติแลว    ถูกยกแลว     เห็นอาบัติแลว    และสงฆรับเขาหมูแลว    เอาละ 
พวกเราจะทําสังฆสามัคดี    เพ่ือระงับเรื่องนั้น     ดังน้ี    พวกขาพระพุทธเจาจะ 
พึงปฏิบัติอยางไรหนอ  พระพุทธเจาขา ? 
 
                      พระพพุทธานุญาตไหทําสังฆสามัคคี 
           พระผูมีพระภาคเจารับสั่งวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เพราะภิกษุนั้นตอง 
อาบัติแลว    ถูกยกแลว    เห็นอาบัติแลว    และสงฆรับเขาหมูแลว     ถาเชนนั้น 
สงฆจงทําสังฆสามัคคี    เพ่ือระงับ เรื่องนั้น.   



พระวนิัยปฎก มหาวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 490 

                        วิธีทําสังฆสามัคคี  
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แลสังฆสามัคคีพึงทําอยางนี้    คือภิกษุทั้งหลาย 
ทั้งท่ีอาพาธ  ทั้งท่ีไมอาพาธ  พึงประชมุพรอมกันทุก ๆ รูป  รูปไหนจะใหฉันทะ 
ไมได  ครั้นประชุมกันแลว   ภิกษุผูฉลาด  ผูสามารถ  พ่ึงประกาศใหสงฆทราบ 
ดวยญัตติทุติยกรรมวาจา  วาดังน้ี:-            
 
                            กรรมวาจาทําสังฆสามัคคี 
           ทานเจาขา    ขอสงฆจงฟงขาพเจา  ความบาดหมาง   ความ 
ทะเลาะ   ความแกงแยง   ความวิวาทแหงสงฆ     ความแตกแหงสงฆ   
ความราวรานแหงสงฆ    การถือตางกันแหงสงฆ    การทําตางกันแหง 
สงฆไดมีแลวเพราะเรื่องใด  ภิกษุนั่นนั้นตองอาบัติแลว   ลูกยกแลว 
เห็นอาบัติแลว    และสงฆเรียกเขาหมูแลว     ถาความพรอมพรั่งของ 
สงฆถึงท่ีแลว  สงฆพึงทําสังฆสามัคคีเพ่ือระงับเรื่องน้ัน  นี่เปนญัตติ. 
           ทานเจาขา    ขอสงฆจงฟงขาพเจา   ความบาดหมาง  ความ-  
ทะเลาะ   ความแกงแยง   ความวิวาทแหงสงฆ   ความแตกแหงสงฆ 
ความราวรานแหงสงฆ    การถือตางกันแหงสงฆ   การทําตางกันแหง 
สงฆ ไดมีแลวเพราะเรื่องใด  ภิกษุนั่นนั้นตองอาบัติแลว  ถูกยกแลว 
เห็นอาบัติแลว   และสงฆเรียกเขาหมูแลว    สงฆทําสังฆสามัคคีเพ่ือ 
ระงับเรื่องน้ัน      การทําสังฆสามัคคีเพ่ือระงับเรื่องนั้น      ชอบแกทาน 
ผูใด  ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง  ไมชอบแกทานผูใด  ทานผูนั้นพึงพูด. 
           สงฆทําสังฆสามัคคีเพ่ือระงับเรื่องน้ันแลว     ความแตกแตง 
สงฆถูกกําจัดแลว  การถือตางกันแหงสงฆ  ลูกกําจัดแลว  การทําตาง  
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กันแหงสงฆกําจัดแลว   ชอบแกสงฆ   เหตุนั้นจึงนิ่ง  ขาพเจาทรง   
ความนี้ไวดวยอยางน้ี. 
           สงฆพึงทําอุโบสถ  พึงสวดปาติโมกข  ในขณะน้ันเทียว. 
 
                               สังฆสามัคคี    ๒ อยาง 
           [๒๕๙]  ครั้งน้ัน   ทานพระอุบาลี   เขาไปในพุทธสํานัก  ครั้นแลว 
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา   นั่งเฝาอยู    ณ ทีค่วรสวนขางหนึ่ง  แลวไดกราบ 
ทูลคําน้ีแดพระผูมีพระภาคเจาวา    พระพุทธเจาขา     ความบาดหมาง   ความ 
ทะเลาะ    ความแกงแยง    ความวิวาทแหงสงฆ    ความแตกแหงสงฆ    ความ 
ราวรานแหงสงฆ    การถอืตางกันแหงสงฆ     การทําตางกันแหงสงฆ    ยอมมี 
เพราะเรื่องใด     สงฆยังไมทัน วินิจฉัยเรื่องนั้น    ยังไมทันสาวเขาไปถึงมูลเหตุ 
จากมูลเหตู  แลวทําสังฆสามัคดี  สังฆสามัคดีนั้น   เปนธรรมหรือหนอ  พระ 
พุทธเจาขา ? 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา  อุบาลี ความบาดหมาง  ความทะเลาะ 
ความแกงแยง   ความวิวาทแหงสงฆ   ความแตกแหงสงฆ    ความราวรานแหง  
สงฆ    การถอืตางกันแหงสงฆ    การทําตางกันแหงสงฆ    ยอมมีเพราะเรื่องใด 
สงฆยังไมทัน วินิจฉัยเรื่องนั้น    ยังไมทันสาวเขาไปถึงมูลเหตุ   จากมูลเหตุ  แลว 
ทําสังฆสามัคดี  สังฆสามัคคีนั้น  ไมเปนธรรม. 
           อุ.   พระพุทธเจาขา   ก็ความบาดหมาง  ความทะเลาะ   ความแกงแยง 
ความวิวาทแหงสงฆ   ความแตกแหงสงฆ   ความราวรานแหงสงฆ   การถอืตาง 
กันแหงสงฆ  การทําตางกันแหงสงฆ   ยอมมีเพราะเรื่องใด    สงฆวินิจฉัยเรื่อง 
นั้นสาวเขาไปถึงมูลเหตุ    จากมูลเหตุ    แลวทําสังฆสามัคคี    สังฆสามัคคีนั้น 
เปนธรรมหรอืหนอ  พระพุทธเจาขา ?  
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           พ.   อุบาลี  ความบาดหมาง   ความทะเลาะ    ความแกงแยง    ความ  
วิวาทแหงสงฆ  ความแตกแหงสงฆ  ความราวรานแหงสงฆ   การถือตางกันแหง 
สงฆ  การทําตางกันแหงสงฆ   ยอมมีเพราะเรื่องใด   สงฆวินิจฉัยเรื่องนั้น  สาว 
เขาไปถึงมูลเหตุ   จากมูลเหตุ   แลวทําสังฆสามัคคี   สังฆสามัคคีนั้นเปนธรรม. 
           อ.  สงัฆสามัคคีมีเทาไร  พระพุทธเจาขา 
           พ.   อุบาลี   สังฆสามัคคีมี  ๒  อยาง   คือ   สังฆสามัคคีเสียอรรถแตได 
พยัญชนะ ๑ สังฆสามัคคีไดทั้งอรรถไดทั้งพยัญชนะ ๑. 
           ๑.  อุบาลี  สังฆสามัคคีเสียอรรถ  แตไดพยัญชนะเปนไฉนเลา ? 
           ความบาดหมาง  ความทะเลาะ   ความแกงแยง    ความวิวาทแหงสงฆ 
ความแตกแหงสงฆ   ความราวรานแหงสงฆ    การถือตางกันแหงสงฆ    การทํา 
ตางกันแหงสงฆ   ยอมมีเพราะเรื่องใด   สงฆยังไมทันวินิจฉัยเรื่องนั้น    ยงัไม 
ทันสาวเขาไปถึงมูลเหตุ  จากมูลเหตุ   แลวทําสังฆสามัคคี  นี้เรียกวาสังฆสามัคคี 
เสียอรรถแตไดพยัญชนะ. 
           ๒.  อุบาลี  สังฆสามัคคี  ไดทั้งอรรถไดทั้งพยัญชนะเปนไฉนเลา ? 
           ความบาดหมาง  ความทะเลาะ   ความแกงแยง    ความวิวาทแหงสงฆ 
ความแตกแหงสงฆ    ความราวรานแหงสงฆ   การถือตางกันแหงสงฆ   การทํา 
ตางกันแหงสงฆ    ยอมมีเพราะเรื่องใด    สงฆวินิจฉัยเรื่องนั้น      สาวเขาไปถึง 
มูลเหตุจากมูลเหตุ   แลวทําสังฆสามัคคี   นี้เรียกวา   สังฆสามัคคีที่ไดทั้งอรรถ 
ไดทั้งพยัญชนะ   อุบาลี  สังฆสามัคคี  ๒  อยางนี้แล. 
           ลําดับนั้น    ทานพระอุบาลีลุกจากอาสน     หมผาอุตราสงคเฉวียงบา 
ประนมมือไปทางพระผูมีพระภาคเจา        แลวกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาดวย 
คาถา  วาดังนี้:-  
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                                  อบุาลีคาคา 
                       [๒๖๐]  อุ.   เมื่อกิจของสงฆ      การ  
           ปรึกษาวินัย   การตีความวินัย และการวนิิจฉัย 
           ความแตงวินัยเกิดขึ้นแลว ภกิษใุนธรรมวินัย 
           นี้  เปนคนชนิดไร  จึงมีอุปการะมาก   เปน 
           คนชนิดไร    จึงควรยกยอง   ในพระธรรม- 
           วินัยนี้.     
                       พ.  เบื้องตน   ภิกษุไมถูกตําหนิโดย 
           ศีล     หมั่นตรวจมรรยาท    และสํารวม 
           อันทรียเรียบรอย   ศัตรูเตียนไมไดโดยธรรม 
           เพราะเธอไมมีความผิดท่ีฝายศัตรูจะพึงลาว 
           ถึงเธอ ผูเชนนั้น    ต้ังอยูในศีลวิสุทธิ์   เปนผู 
           แกลวกลา  พูดจาฉาดฉาน  เขาท่ีประชุมไม 
           สะดุง  ไมประหมา   กลาวลอคํามีเหตุ  ไม 
           ไหเสียความ   ถึงถูกถามปญหาในท่ีประชุม 
           ก็เชนน้ันเหมือนกนั  ยอมไมนิง่อั้น    ไมเกอ 
           เธอเปนผูเชี่ยวชาญ      กลาวถอยคําถูกกาล 
           เหมาะแกการพยากรณ    ยอมยังหมูวิญูชน 
           ใหพอใจ  มีความเคารพในภิกษุทั้งหลาย  ที่ 
           แกพรรษากวา  เปนผูแกลวกลาในอาจริย- 
           วาทของตน  สามารถเพ่ือจะวิจารณ  ชํานาญ 
           ในถอยคําท่ีจะพึงกลาว  ฉลาดจับขอพิรุธของ 
           ฝายศัตรู  เปนเหตุใหฝายศัตรูถึงความถูก  
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           ปราบ  และมหาชนก็ยินยอม   อนึ่ง  ภิกษุนี้  
           ยอมไมลบลางลัทธิเปนที่เชื่อถือ   คืออาจรยิ- 
           วาทของตน  แกปญหาไดไมคิดขัด  สามารถ 
           ในหนาท่ีทูต และยอมรับทํากจิของสงฆ  ดุจ 
           รับบณิฑบาตของท่ีเขานํามาบชูาฉะนั้น    ถูก 
           คณะภิกษุสงไปใหทําหนาท่ีเจรจา  ก็ไมทะนง 
           ตัววา   ตนทําได  เพราะการทําหนาท่ีเจรจา 
           นั้น     ภิกษุตองอาบัติเพราะวัตถุมีประมาณ 
           เทาใด   และการออกจากอาบัติยอมมีดวยวิธี  
           ใด วภิังคทั้งสองน้ันมาแลวดวยแกภิกษุนัน้ 
           ภิกษนุั้นเปนผูฉลาดในวิธีการออกจากอาบติั 
           อนึ่งภิกษุทํากรรมมีกอความบาดหมางเปน 
           ตนเหลาใด  ยอมถึงการขับออก  และถูกขับ 
           ออก    ดวยเรื่องเชนใด   เธอฉลาดในวิภังค  
           ยอมเขาใจ  วิธีการรับเขาหมู  แมนั้น    ที่ควร 
           ทําแกภิกษุประพฤติวัตรน้ันเสร็จแลว  ม ี
           ความเคารพในพระผูเจริญกวา  คือที่เปนผู- 
           ใหญ   ปานกลาง   และผูใหม  เปนบัณฑิต 
           ประพฤติประโยชนแกมหาชนในโลกน้ี  ภกิษ ุ
           ผูเชนนั้นนั่น  จึงควรยกยองในธรรมวินัยน้ีแล. 
 
                        โกสัมพิขันธกะท่ี  ๑๐  จบ  
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                                  หัวขอประจําขนัธกะ  
           [๒๖๑]  เรื่องสมเด็จพระชินวรประทับในพระนครโกสัมพีภิกษุวิวาท 
กันเพราะไมเห็นอาบัติ  และยกกันเพราะเหตุเล็กนอย.        เรื่องทรงแนะนําให 
ภิกษุแสดงอาบัติ.   เรื่องภิกษุผูสนับสนุนฝายถูกยกทําอุโบสถภายในสีมาน้ันเอง. 
เรื่องบานพาลกโลณการกคาม.    เรื่องเสด็จพระพุทธดําเนินสูปาจีนวังสทายวัน. 
เรื่องเสด็จพระพุทธดําเนินสูปาปาริไลยกะ.        เรื่องเสด็จพระพุทธดําเนินสู 
พระนครสาวัตถี.        เรือ่งพระสารีบุตร   พระมหาโมคคัลลานะ   พระโกลติะ 
พระมหากัสสปะ    พระมหากัจจานะ     พระมหาโกฏฐิตะ     พระมหากัปปนะ 
พระมหาจุนทะ พระอนุรุทธะ พระเรวตะ  พระอุบาลี  พระอานนท  พระราหุล 
พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี     อนาถบิณฑิกคหบดี    และนางวิสาขามิคารมาตา 
เขาเฝาทูลถามขอปฏิบัติ.       เรื่องเสนาสนะวาง.        เรื่องจัดเสนาสนะใหวา. 
เรื่องแบงอามิสใหเทา ๆ กัน.       เรื่องทําสังฆสามัคคี.       ภิกษุรูปไรจะให 
ฉันทะไมได.        เรื่องพระอุบาลีเขาเฝาทูลถามสังฆสามัคคีในศาสนาของพระ 
ชินเจา.        เรื่องไมถูกตําหนิโดยศีล. 
                                        มหาวรรคภาคที่  ๒  จบ 
 
                               อรรถกถาโกสัมพิขันธกะ 
                               วินิจฉัยในโถสัมพิขันธกะ 
           วินิจฉัยในโกสัมพิขันธกะ  พึงทราบดังนี้:- 
           ในคําวา   ต   ภิกขฺุ  อาปตฺติยา อทสฺสเน  อุกขฺิปสุ  นี ้  มีอันปุพพิกถา 
ดังตอไปนี้:-  
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           ไดยินวา  ภิกษุ ๒ รูป คือ  พระวินัยธร ๑  พระสุตตันติกะ  ๑  อยูใน  
อาวาสเดียวกัน.  ในภิกษุ  ๒  รูปนั้น     วันหน่ึง  พระสุตตันติกภิกษุเขาไปยังเว็จ- 
กุฏิ     คางนํ้าชําระที่เหลือไวในภาชนะแลวออกไป.   พระวินัยธรเขาไปทีหลัง 
เห็นน้ําน้ัน    ออกไปแลวจึงถามภิกษุนั้นวา:-  
           ผูมีอายุ  ทานเหลือนํ้าน้ีไวหรือ ?  
           ขอรับ  ผูมีอายุ 
           ทานไมรูวาเปนอาบัติในเพราะเหลือนํ้าไวนี้หรือ ? 
           ขอรับ  ผมไมรู. 
           ผูมีอายุ  มีอาบัติเพราะเหตุนี้. 
           ถามี,   ผมจักแสดง. 
           ผูมีอายุ   แตถาทานไมแกลง   ทําดวยไมมีสติ.   ก็ไมมอีาบัติ. 
           พระสุตตันติกะน้ัน      ไดเปนผูมีความเห็นอาบัตินั้นวาไมเปนอาบัติ. 
ฝายพระวินัยธร   ไดบอกแกเหลานิสิตของตนวา    พระสุตตันติกะน้ี    แมตอง 
อาบัติอยู   กย็ังไมรู.   นิสติเหลาน้ัน   พบพวกนิสิตของพระสุตตันติกะน้ันเขา 
จึงกลาววา    อุปชฌายของพวกทาน    แมตองอาบัติแลว    ก็ไมรูวาเปนอาบัติ. 
นิสิตเหลาน้ันจึงมาบอกแกอุปชฌาย.  เธอจึงกลาวอยางนี้วา  วินัยธรน้ี  แตกอน 
พูดวา  ไมเปนอาบัติ  มาบัดนี้พูดวา  เปนอาบัติ   เธอพูดปด.   นิสิตเหลาน้ัน 
จึงไปกอการทะเลาะกะกันและกันอยางนี้วา   อุปชฌายของพวกทานพูดปด.  ลําดับ 
นั้น    พระวนิัยธรไดโอกาส   จึงไดลงอุกเขปนียกรรม   เพราะไมเห็นอาบัติแก 
เธอ.   ดวยเหตุนั้น     พระธรรมสังคาหกาจารยพึงกลาววา   ไดยกวัตรภิกษุนั้น 
เพราะไมเห็นอาบัติ. 
           วินิจฉัยในคําวา  ภินฺโน  ภิกขฺสุงฺโฆ  ภินฺโน ภิกฺขุสงฺโฆ  นี้พึง 
ทราบดังนี้:-  
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           ภิกษุสงฆยังไมแตกกันกอน,   เชนอยางวา   เมื่อฝนตก   ชนทั้งหลาย  
ยอมกลาววา   บัดนี้ขาวกลาสําเร็จแลว,    จริงอยู    ขาวกลาน้ันจักสําเร็จเปนแน 
ขอน้ีฉันใด;   ดวยเหตุนี้   ตอไป   ภิกษุสงฆจักแตกกันแนแท   ขอน้ีก็ฉันนั้น. 
จริงอยู    ภิกษุสงฆนั้นแลจักแตกกันดวยอํานาจความทะเลาะ,   จักแตกกันดวย 
อํานาจสังฆเภทหามิได;     เพระเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  แตกกัน 
แลว.   สวนคําท่ีตรัสซ้ําในขอน้ี  พึงทราบดวยอํานาจเน้ือความท่ีปรากฏ. 
           ขอวา  เอตมตฺถ  ภาสิตฺวา  อฏายาสนา  ปกฺกามิ  มีคําถามวา 
เพราะเหตุไร  พระผูมีพระภาคเจาครั้นตรัสอยางนั้นแลว   จึงเสด็จหลีกไปเสีย  
           ตอบวา   กถ็าวา    พระผูมีพระภาคเจาจะพึงตรัสกะเหลาภิกษุผูยกวัตร 
วา  ภิกษุนั้น   อันทานทั้งหลายยกวัตรแลว   โดยมใิชเหตุ    หรอืจะพึงตรัสกะ 
เหลาภิกษุผูประพฤติตามภิกษุผูถูกยกวัตรวา    ทานทั้งหลายตองอาบัติ     ภิกษุ 
เหลาน้ัน  จะพึงกลาววา  พระผูมีพระภาคเจาเปนฝกฝายแหงภิกษุเหลาน้ี,  พระ- 
ผูมีพระภาคเจาเปนฝกฝายแหงภิกษุเหลาน้ี,    และผูกอาฆาต;      เพราะเหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาจะทรงต้ังเพียงแบบแผนเทาน้ัน   จึงทรงภาษิตเนื้อความน้ัน 
แลว   เสด็จลุกจากอาสนะหลีกไปเสีย. 
           ในขอวา  อตฺตนา  ว  อตฺตาน  นี้   มีความวา  ภิกษุใด  นัง่ในฝาย 
แหงเหลาอธรรมวาที     ผูมีกรรมอันสงฆพึงทําแกภิกษุผูควรยกวัตร     ถามวา 
พวกทานกลาวอยางไร     ไดฟงลัทธิของพวกเธอและของอีกฝายหนึ่ง    ยังจิต 
ใหเกิดข้ึนวา  ภิกษุเหลาน้ี   เปนอธรรมวาที,  ภิกษุนอกจากน้ี   เปนธรรมวาที; 
ภิกษุนี้คงนั่งในทามกลางแหงพวกภิกษุอธรรมวาทีนั้น    ยอมเปนนานาสังวาสก 
ของพวกเธอ;   ยอมยังกรรมใหกําเริบ,   ชื่อวายังกรรมของอีกฝายหนึ่งใหกําเริบ 
ดวย   เพราะขอท่ีเธอไมมาเขาหัตถบาส.   ภิกษุยอมทําคนใหเปนนานาสังวาสก 
ดวยตนเอง   ดวยประการอยางนี้.  
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           แมในขอวา   สมานสวาสก   นี ้   มีความวา   ภิกษุใด  นั่งในฝาย  
อธรรมวาทีทราบวา    พวกน้ีเปนอธรรมวาที     พวกนอกจากนี้เปนธรรมวาที 
แลวเขาไปในทามกลางของพวกน้ัน,  นั่งแลวในฝายใดฝายหน่ึง  ถืออยูวา  พวก 
นี้เปนธรรนวาที.  ภิกษุนีพึ้งทราบวา   ทําตนใหเปนสมานสังวาสกดวยตนเอง. 
           ในคําวา   กายกมมฺ  วจึกมมฺ   นี้    มีความวา   ภิกษุเหลาน้ัน  เมื่อ 
ประหารกันดวยกาย   พึงทราบวา   ยังกายกรรมใหเปนไป    เมือ่กลาวคําหยาบ 
พึงทราบวา  ยังวจีกรรมใหเปนไป. 
           สองบทวา  หตฺปรามส  กโรนฺติ   มีความวา  ภิกษุเหลาน้ันกระทํา 
การตีกันและกันดวยมือ  ดวยอํานาจความโกรธ. 
           บทวา  อธมฺมิยมาเน  ไดแก  ผูทําอยูซึ่งกิจทั้งหลาย  อันไมสมควร 
แกธรรม. 
           สองบทวา  อสมฺโมทิกาย  วตฺตมานาย  คือ   เมื่อถอยคําอันชวน 
ใหบันเทิง  ไมเปนไปอยู.  อีกอยางหนึ่ง  ปาฐะน้ีเองเปนบาลี.  ความวา  เมื่อ 
ถอยคําเปนเครื่องบันเทิงพรอม  ไมเปนไปอยู. 
           วินิจฉัยในขอวา เอตฺตาวตา  น  อฺมฺ   นี้  พึงทราบดังนี้:- 
           พึงทําใหเปน  ๒ แถว   นั่งเวนอุปจารไว.   สวนในฝายผูกระทํากรรม 
สมควรแกธรรม  เมื่อถอยคําอันชวนใหบันเทิงเปนไปอยู  พึงน่ังในแถวมีอาสนะ 
ค่ันในระหวาง  คือ  พึงนั่งเวนอาสนะอันหน่ึง ๆ ไวในระหวาง. 
           ในบทวา  มา ภณฑฺน  เปนตน   พึงถือเอาปาฐะท่ีเหลือวา  อกตฺถ 
เห็นเนื้อความอยางนี้วา  ทานทั้งหลายอยาไดทําความบาดหมางกัน. 
           บทวา    อธมฺมวาท ี  ไดแก    ภิกษุรูปใดรูปหน่ึง    ในพวกภิกษุผู 
ประพฤติตามภิกษุผูถูกยกวัตร.    อันภิกษุนี้     เปนผูใครประโยชนแดพระผูมี-  
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พระภาคเจา.  ไดยินวา  ความประสงคของภิกษุนี้   ดังน้ีวา  ภิกษุเหลาน้ี   ถูก  
ความโกรธครอบงํา  ยอมไมเธอฟงคําของพระศาสดา,   พระผูมีพระภาคเจาอยา 
ตองทรงลําบากตักเตือนภิกษุเหลาน้ันเลย     เพราะฉะนั้น    เธอจึงทูลอยางนั้น. 
ฝายพระผูมีพระภาคเจาทรงนําเรื่องในอดีตมาตรัสดวยทรงเอ็นดูแกภิกษุเหลาน้ัน 
พวกเธอจักไดความรูสึกแลวงดเวนในภายหลังบาง. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   อนตฺถโต  ตัดบทวา  อนตฺโถ   อโต. 
มีคําอธิบายวา   ความเสื่อมเสียจักมีแกเราจากบุรุษนั้น. 
           อีกอยางหนึ่ง  บทวา  อนตฺถโต  ไดแก  อนตฺถโท  แปลวา  บุรุษ 
นั้นจักเปนผูใหความฉิบหาย.   คําท่ีเหลือชัดเจนแลว . 
           ก็วินิจฉัยในคาถาวา   ปุถุสทฺโท   เปนอาทิ  พึงทราบดังน้ี:- 
           ชนชือ่วาผูมีเสียงดัง   เพราะเขามีเสียงมากคือใหญ    ชนผูเปนเชนเดียว 
กัน    ชื่อวาชนผูสมกัน.   มีคําอธิบายวา   จริงอยู   ชนผูทําความบาดหมางกันนี้ 
ทั้งหมด   เปนผูมีเสียงดังเพราะเปลงเสียงรอบดานและเปนเชนกัน. 
           บาทคาถาวา  น พาโล โกจิ  มฺถ   มีความวา  ในชนนกิายน้ัน 
ใคร ๆ แมคนหน่ึง  (ไม)  สํานึกในเลยวา  เราเปนพาล,   ทุก ๆ คนเปนผูมี 
ความสําคัญวา  เราเปนบัณฑิตทั้งน้ัน. 
           บาทคาถาวา  นาฺ  ภิยฺโย   อมฺรุ   มีความวา  ใคร ๆ  แม 
ผูหน่ึง   ไมสํานึกตนเลยวา   เราเปนพาล,   และยิ่งกวานั้น    เม่ือสงฆแตกกันอยู 
ไมสํานึกถึงเหตุอันหน่ึงแมคนอ่ืน คือ  เหตุอันนี้วา  สงฆแตกกันเพราะเราเปน 
เหตุ. 
           บทวา  ปรมิุฏา  ไดแก  ผูหลงลืมสติ.  
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           บาทคาถาวา  วาจาโคจรภาณิโน  คือ  ทําอาเทศ  ร  อักษรใหเปน  
รัสสะ,   ความวา  ผูมีวาจาเปนโคจร  หาใชผูมีสติปฏฐานเปนตน   เปนโคจรไม. 
           บทวา  ภาณิโน  ไดแก   ผูมักกลาวถอยคํา. 
           บาทคาถาวา  ยาวจฺฉนฺติ  มขุายาม  มีความวา  ภิกษุเหลาน้ัน  ตน 
ปรารถนาจะตอปากกันเพียงใด,   ยอมเปนผูมักกลาวยืดไปเพียงนั้น,  แมรูปหน่ึง 
ก็ไมทําความสยิ้วหนาดวยความเคารพตอสงฆ. 
           สองบทวา  เยน   นีตา  มีความวา   อันความทะเลาะใดนําไปสูความ 
เปนผูไมมีละอายนี้. 
           สองบทวา น  ต  วิทู  มีความวา  ภิกษุเหลาน้ัน  ไมรูซึ่งความทะเลาะ 
นั้นวา  ความทะเลาะน้ี  มีโทษอยางนี้. 
           บาทคาถาวา  เย   จ  ต  อุปนยฺหนฺติ   มีความวา   ชนเหลาใดเขาไป 
ผูกอาการท่ีวา  ผูนี้ไดดาเรา,  เปนตนนั้นไว. 
           บทวา  สนนฺตโน  คือ  เปนของเกา. 
           บทวา  ปเร  มีความวา  เวนพวกบัณฑิตเสีย  ชนเหลาอ่ืนจากบัณฑิต  
นั้น  คือ  ผูกอความบาดหมางกัน  ชือ่วาชนเหลาอ่ืน. ชนเหลาอ่ืนนั้น     เมือ่ทํา 
การทะเลาะอยูทามกลางสงฆนี้       ยอมไมรูเสียเลยทีเดียววาเราทั้งหลายยุบยับ 
คือปนป   ฉิบหาย   ไปสูที่ใกลความตายเนือง ๆ  คือ   สม่ําเสมอ. 
           บาทคาถาวา  เย  จ     ตตฺถ  วิชานนฺติ   มีความวา   ฝายชนเหลา 
ใดเปนบัณฑิตในทามกลางสงฆนั้น    ทราบชัดวา    เราทั้งหลายไปสูที่ใกลแหง 
ความตาย.  
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           บาทคาถาวา  ตโต  สมฺนนฺติ   เมธคา   มีความวา จริงอยู   ชน  
เหลาน้ัน   เมือ่ทราบอยางนั้น   ยังโยนโิสมนสิการใหเกิดข้ึน    ยอมปฏิบัติเพ่ือ 
ความเขาไปสงบแหงความหมายมั่น   คือความทะเลาะเสีย. 
           คาถาวา    อฏ ิจฺฉิทา   นี ้     พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายเอาเจา- 
พรหมทัต  และทีฆาวุกุมาร.  ความวา ความพรอมเพรียง  แมแหงชนเหลานั้น  
ยังมีได,    เหตุไร   ความพรอมเพรียงของทานท้ังหลายจะมีไมไดเลา ? กระดูก 
ของมารดาบิดาอันพวกทานเหลาใด   ก็หาไดถูกดัดเสียไมเลย,   ชีวิตก็หาไดถูก 
ผลาญเสียไม,  โค  มาและทรัพยทั้งหลายก็หาไดถูกลักไม. 
           คาถาวา  สเจ    ลเภถ   เปนอาทิ  พระผูมีพระภาคเจาตรัส   เพ่ือแสดง 
คุณแหงสหายผูเปนบัณฑิตและโทษแหงสหายผูเปนพาล. 
           บาทคาถาวา  อภิภุยฺย  สพฺพานิ  ปริสฺสยานิ  มีความวา  พึงย่ํายี 
อันตรายท่ีปรากฏ  และอันตรายท่ีซอนเรนเสีย  มใีจชื่นชมกับดวยสหายน้ัน    ม ี
สติเที่ยวไป. 
           หลายบทวา    ราชาว    รฏ   วชิิต    มีความวา     พระราชาทรง 
พระนามวา    มหาชนก   และพระมหาราชาทรงพระนามวา    อรินทมะทรงละ 
แวนแควน คือ ดินแดงเปนที่ยินดีของพระองคเสีย  เที่ยวไปตามลําพัง  ฉันใด, 
พึงเที่ยวไป  ฉันนั้น. 
           สองบทวา  มาตงฺครฺเว   นาโค   มีความวา   เหมือนชางใหญ 
ละโขลง   เที่ยวไปในปา. 
           สัตวมีงวงเรียกชาง. 
           คําวา  นาค  นี้  เปนชื่อแหงผูเปนใหญ.  มคํีาอธิบายวา  เหมือนอยางวา 
ชางใหญผูเลี้ยงมารดา เที่ยวไปในปาแตลําพังท้ังไมไดทําบาปทั้งหลาย ฉันใด;  
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อน่ึง    ชางปาริเลยยกะ    เที่ยวไปในปาตามลําพัง,    ทั้งไมไดทําบาปท้ังหลาย  
ฉันใด:    บุคคลพึงเที่ยวไปตามลําพัง   ทั้งไมพึงทําบาปท้ังหลายก็ฉันนั้น. 
           หลายบทวา   ปาริเลยฺยเก  วิหรติ   รกฺขิตวนสณฺเฑ   มีความวา 
พระผูมีพระภาคเจาทรงเขาไปอาศัยบานชื่อปาริเลยยกะ.     เสด็จอยูในรักขิต  
ไพรสณฑ. 
           บทวา  หตฺถินาโค  ไดแก  ชางใหญ. 
           บทวา  หตฺถิกลเภหิ  ไดแก  ลกูชาง. 
           บทวา  ทตฺถิจฺฉาเปหิ  ไดแก   ลกูชางออน  ซึ่งยังด่ืมนม. 
           บทวา  ฉินฺนคฺคานิ   มีความวา   เค้ียวกินหญา   มียอดซ่ึงชางเหลา 
นั้นไปขางหนา ๆ ตะพวนเสีย  คือ คลายตอซ่ึงเหลือจากที่เค้ียวกินแลว. 
           ขอวา  โอภคฺโคภคฺค  มีความวา  อันชางใหญนั้นหักใหตกลงจากท่ี 
สูงแลว. 
           สองบทวา  อสฺส  สาขาภงค  ความวา    ชางเหลาน้ันยอมเค้ียวกิน 
กิ่งไมที่พึงหัก  ซึ่งเปนของชางใหญนั่น. 
           บทวา  อาวิลานิ  มคีวามวา   ชางใหญนั้น   ยอมด่ืมน้ําเจือตม   ซึ่ง 
ชางเหลาน้ัน    เมื่อลงดื่มกอนลุยเสียแลว. 
           บทวา  โอคาหา  คือจากทา. 
           สองบทวา นาคสฺส  นาเคน  คือ  แหงสัตวใหญ  คือ ชาง ดวยผูเปน 
ใหญ  คือ  พระพุทธเจา. 
           บทวา  อีสาทนฺตสฺส   คือ  ผูมีงาเชนกับงอนรถ. 
           บาทคาถาวา  ยเทโก  รมตี  วเน  มีความวา   สัตวใหญ  คือ  ชาง 
แมนี้    เปนผูเดียว    คือเงียบสงัด     รืน่รมยในปา    เหมือนผูประเสริฐ   คือ  
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พระพุทธเจา.  เพราะฉะนั้น    จิตของสัตวใหญนั้น     ชื่อวา  เสมอดวย   ทานผู  
ประเสริฐ    คือเปนเชนเดียวกัน   ดวยความยินดีในความเปนผูเดียว. 
           พึงทราบความในคําวา    ยถารนฺต   วหิริตฺวา    นี้วา    พระผูมี 
พระภาคเจาเสด็จอยูบานปาริเลยยกะนั้น   ตลอดไตรมาส.   คําท่ีพูดกัน  ไดแพร 
หลายไปในที่ทั้งปวงวา    ไดยินวา    พระผูมีพระภาคเจา     อันภิกษุชาวเมือง 
โกสัมพีเบียดเบียนดวยเหตุเทาน้ี   จึงเสด็จเขาปาอยูตลอดไตรมาส. 
           หลายบทวา  อถ  โข  โกสมฺพิกา  อุปาสกา  มคีวามวา  ครั้งน้ัน 
แล   พวกอุบายสกชาวเมืองโกสัมพี   ไดพึงถอยคําที่เจรจากันนี้. 
           ขาพเจาจักพรรณนาเภทกรวัตถุ  ๑๘  มีคําวา  อธมมฺ   ธมฺโม   เปนตน 
ในสังฆเภทขันธกะ. 
           บทวา   อาทาย   ไดแก   ฝงแหงลัทธิ. 
           บทวา  วิวิตฺต  ไดแก   วาง. 
           หลายบทวา   ต   อกฺุขิตฺตก   ภิกขฺุ   โอสาเรตฺวา    มีความวา 
พาภิกษุผูถูกยกวัตรนั้น  ไปนอกสีมา   ใหแสดงอาบัติแลว   เรยีกเขาหมูดวยกรรม 
วาจา. 
           สองบทวา   ตาวเทว  อุโปสโถ   มีความวา   พึงทําสามัคคีอุโบสถ 
ตามนัยที่กลาวแลวในอุโปสถขันธกะในวันนั้นทีเดียว. 
           หลายบทวา  อมูลา  มูล   คนฺตฺวา   มีความวา   ไมออกจากมูลไป 
หามูล  อธิบายวา  ไมวินิจฉัยวัตถุนั้น. 
           ขอวา อย  วุจฺจติ  อปุาลี  สงฺฆสามัคฺคี   อตฺถาเปตา  พฺยฺชนุ- 
เปตา   มีความวา   สังฆสามัคคีนี้    ปราศจากอรรถ   แตอาศัยเพียงพยัญชนะวา 
สังฆสามัคคดี  นี.้  



พระวนิัยปฎก มหาวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 504 

                                       อรรถแหงคาถา  
           สองบทวา  สงฺฆสฺส  กิจฺเจสุ   มีความวา  เมื่อกิจทีจะพึงกระทํา เกิด 
ข้ึนแกสงฆ.                          
           บทวา  มนฺตนาสุ  ไดแก  เมื่อการปรึกษาวินัย. 
           สองบทวา   อตฺเถสุ ชาเตสุ    ไดแก  เมื่อเนื้อความแหงวินัยเกิดข้ึน. 
           บทวา  วินิจฺฉเยสุ   ไดแก  ครั้นวินิจฉัยอรรถเหลาน้ันแล. 
           บทวา  มหตฺถิโก  ไดแก  ผูมีอุปการะมาก. 
           บทวา  ปคฺคหารโห  ไดแก สมควรเพ่ือยกยอง. 
           บาทคาถาวา   อนานุวชฺโช     ปเมน   สีลโต   มีความวา    ใน 
ชั้นตน ทีเดียว  ใคร ๆ ก็ติเตียนไมไดโดยศีลกอน. 
           บทวา   อเวกฺขิตาจาโร  คือ  ผูมอีาจาระอันคนพิจารณาแลว   ไดแก 
ผูมีอาจาระอันตนคอยตรวจตราแลว   โดยนัยเปนตนวา   มีปกติ   ทําความรูสึก 
ตัว    ในเมื่อมองดู    ในเมื่อเหลียวแล. 
           สวนในอรรถกถาทั้งหลายแกวา   ผูมีอาจาระไมปกปด  คือผูระวังตัวดี. 
           บทวา   วิสยฺห  ไดแก   องอาจ. 
           สองบทวา  อนุยฺยุตฺต  ภณ  คือ  เมื่อพูด   ไมนอกเหตุอันควรคือ 
ไมเขากัน. 
           พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวา  จริงอยู   บคุคลน้ัน  ยอมพูดไมนอก 
เหตุอันควร,    คือไมพูดปราศจากเหตุดวยความริษยา    หรือดวยอํานาจความ 
ลําเอียง   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ไมยังประโยชนใหเสีย.  ฝายบุคคลผูพูดดวย 
ความริษยา      หรือดวยอํานาจความลําเอียง      ชื่อวายอมยังประโยชนใหเสีย  
บุคคลน้ันไปในบริษัทยอมประหมาและสะทกสะทาน,  บุคคลใด  ไมเปนผูเชน 
นี้,  บุคคลน้ีสมควรเพ่ือยกยอง.  
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           คาถาวา  ตเถว  ปฺห  พึงทราบใหชัดอีกสกัหนอย,  เนื้อความแหง  
คาถาน้ัน    บคุคลผูพูดไมนอกเหตุอันสมควร   ยอมไมยังประโยชนใหเสียฉันใด 
เขาเปนผูถูกถามปญหา  ในทามกลางบริษัท  ยอมไมเปนผูเกอ  ก็ฉันนั้นนั่นแล. 
           จริงอยู   ผูใด  ไมรูอรรถ   ผูนั้น  ยอมน่ิงอัน,   ผูใด  ไมอาจเพ่ือตอบ 
ผูนั้น  ยอมเปนผูเกอ.  ฝายผูใด  รูอรรถดวย  อาจเพ่ือตอบดวย   ผูนั้น    ยอม 
ไมนิ่งอัน  ไมเปนผูเกอ. 
           บทวา  กาลาคต  มคีวามวา  เหมาะในกาลท่ีสมควรกลาว. 
           บทวา  พฺยากรณารห  ความวา  ชื่อวาเปนพยากรณที่สมควร เพราะ 
เขากับใจความแหงปญหา. 
           บทวา   วโจ  ไดแก   เมื่อพูด   อธิบายวา    เม่ือกลาวถอยคําเห็นปาน 
นั้น. 
           บทวา  รฺเชติ  ไดแก   ยอมใหพอใจ. 
           บทวา  วิฺูปริส  ความวา   ยังบริษัทแหงวิญูชนทั้งหลาย. 
           สองบทวา  อาเจรกมฺห ิ จ   สเก  มีความวา  เปนผูแกลวกลา   ใน 
วาทะแหงอาจารยของตน. 
           สองบทวา  อล  ปเมตุ   มีความวา   เปนผูสามารถเพ่ือพิจารณา คือ 
เพ่ือชั่งดูเหตุนั้น ๆ ดวยปญญา. 
           สองบทวา  ปคุโณ   มีความวา   ผูไดทําความส่ังสมไว คือ ไดความ 
ชองเสพจนคุน. 
           บทวา   กเถตเว  ไดแก   ในคําท่ีจะพึงกลาว. 
           บทวา  วิรทฺธโกวิโท  ไดแก  ผูฉลาด  คือรูทัน    ในเหตุอันพิรุธ.  
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           คาถาวา  ปจฺจตฺถิกา  เยน  วชนติฺ  นี้   พระผูมีพระภาคตรัส  เพ่ือ  
แสดงคําท่ีจะพึงกลาว  ซึ่งเปนที่ชํานาญ.  จริงอยู  ในคาถามี้   มีเนื้อความดังนี้:- 
           ดวยถอยคําเชนใด   อันตนกลาวแลว  ขาศึกทั้งหลาย  ยอมถึงความถูก 
ปราบ,    และมหาชนยอมถึงความยินยอม,    อธิบายวา    ถึงความตกลงตามคํา 
ประกาศ. 
           จริงอยูบุคคลน้ี    เมื่อกลาว   ชือ่วายอมไมลบลางลัทธิเปนที่เชื่อถือของ 
ตน  คือวาทะแหงอาจารยตน. 
           อธิกรณเกิดข้ึน    เพราะเรื่องใด,    เมื่อแกปญหา    สมควรแกเรื่องนั้น 
คือไมทําความขัดขวาง   แกเรื่องนั้น    ชื่อวาเปนผูชํานาญในคําที่จะพึงกลาวเชน 
นั้น. 
           สองบทวา  ทูเตยฺยกมฺเมสุ   อล  มีความวา ชื่อวาผูสามารถในกรรม 
เนื่องดวยทูตของสงฆเพราะเปนผูประกอบดวยองคแหงทูต ๘ ประการ    ชือ่ 
วาผูยอมรับ   เพราะอรรถวา   รับดวยดี  คือ โดยงาย. 
           มีคําอธิบายดังน้ีวา  ภิกษุทั้งหลาอยูอมรับดวยดี   ซึ่งสักการะอันเขาพึง 
นํามาคํานับคือบิณฑาหารอันชื่อวา  ขอคํานับ  ชื่อฉันใด.  บุคคลน้ี   ยอมเปน 
ผูยอมรับในกิจทั้งหลายของสงฆ  ดวยนํ้าใจอันมีปติและโสมนัสเปนแท   ขอน้ีก็ 
ฉันนั้น,    ความวา  เปนผูรับชวยกิจน้ัน    ในบรรดากิจของสงฆ. 
           สองบทวา   กร   วโจ   มีความวา   เมื่อทําหนาท่ีเจรจา. 
           สองบทวา  น  เตน  มฺติ   มีความวา    ยอมไมประพฤติถือตัว. 
และเยอหยิ่งวา   เราทํา.   เราชวยภาระสงฆ   เพราะการทําหนาที่เจรจาอันนั้น. 
           บทวา  อาปชฺชติ   ยาวตเกสุ    มีความวา    เมื่อจะตองอาบัติยอม 
ตองในวัตถุมีประมาณเทาใด.   
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           สามบทวา  โหติ  ยถา  จ  วฏุ ิติ๑  มีความวา  และความออก  
อาบัตินั้น  ยอมมีดวยประการใด. 
           สองบทวา  เอเต  วิภงฺคา  มีความวา  ยอมตองในวัตถุเหลาใดและ 
ความออกยอมมีดวยประการใด,  วิภังคทั้งสองเหลาน้ีของภิกษุนั้น  ซึ่งสองเน้ือ 
ความเหลาน้ี  มาดีแลว  คือมาถูกตองแลว. 
           บาทคาถาวา  อปตฺติวุฏานปทสิส  โกวิโท   คือ  ผูฉลาดในเหตุ 
แหงการออกอาบัติ. 
           สองบทวา  ยานิ  จาจร  มีความ  อนึ่ง  เมื่อประพฤติซึ่งกรรมมี 
ความกอความบาดหมางเปนตน  เหลาใด  จึงถึงความถูกขับออกดวยอํานาจ 
ตัชชนียกรรมเปนอาทิ 
           บาทคาถาวา  โอสารณ  ต  วุสิตสฺส  ชนฺตุโน  มีความวา  เม่ือ 
บุคคลอยูจบพรตนั้นแลว,  การเรียกเขาหมูอันใด  สงฆพึงทําให,  ยอมรูการ 
เรียกเขาหมูแมนั้น. 
           คําท่ีเหลือในบททั้งปวง  ต้ืนทั้งนั้น  ฉะนี้แล. 
                                อรรถกถาโกสัมพิขันธกะ  จบ. 
           อรรถกถามหาวรรค  ในอรรถกถา  ชื่อสมันตปาสาทิกา 
                                จบบริบูรณดวยประการฉะน้ี 
           อน่ึง  วรรณนาน้ี  ไมมีอุปทวะ  จบบริบูรณแลวฉันใด  ขอปวงชน 
จงถึงความสงบ  หาอุปทวะมิได  ฉันนั้นแล. 
 
๑. อิ. วุฏาต ิ


