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ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น 

จัมมขันธกะ 
เศรษฐีบุตรโสณโกฬิวิสะเขาเฝาพระเจาพิมพิสาร 

      [๑] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ เขตพระนคร 
 ราชคฤห. คร้ังนั้น พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช เสวยราชสมบัติเปนอิสราธิบดี ใน 
 หมูบานแปดหมื่นตําบล  ก็สมัยนั้น ในเมืองจมัปา มีเศรษฐีบุตรชื่อโสณโกฬวิิสโคตร เปน 
 สุขุมาลชาติ ที่ฝาเทาทั้งสองของเขามีขนงอกขึ้น คราวหนึ่ง พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช 
 มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ใหราษฎรในตําบลแปดหมื่นนั้นประชุมกนัแลวทรงสงทตูไปใน 
 สํานักเศรษฐีบุตรโสณโกฬิวิสะ ดุจมีพระราชกรณียกิจสักอยางหนึ่ง ดวยพระบรมราชโองการวา 
 เจาโสณะจงมา เราปรารถนาใหเจาโสณะมา จึงมารดาบิดาของเศรษฐีบุตรโสณโกฬิวิสะไดพูด 
 ตักเตือนเศรษฐีบุตรนั้นวา พอโสณะ พระเจาอยูหัวมีพระราชประสงคจะทอดพระเนตรเทาทั้งสอง 
 ของเจา ระวังหนอยพอโสณะ เจาอยาเหยียดเทาทั้งสองไปทางที่พระเจาอยูหัวประทับอยู จง 
 นั่งขัดสมาธิตรงพระพักตรของพระองค เมื่อเจานั่งแลว พระเจาอยูหัว จักทอดพระเนตรเทา 
 ทั้งสองได คร้ังนั้น ชนบริวารท้ังหลายไดนําเศรษฐีบุตรโสณโกฬิวิสะไปดวยคานหาม ลําดบัน้ัน 
 เศรษฐีบุตรโสณโกฬิวิสะไดเขาเฝาพระเจาพิมพิสาร จอมเสนามาคธราชถวายบังคมแลวน่ังขัดสมาธ ิ
 ตรงพระพักตรของทาวเธอ ทาวเธอไดทอดพระเนตรเห็นโลมชาติที่ฝาเทาทั้งสองของเขา แลว 
 ทรงอนุศาสนประชาราษฎรในตําบลแปดหม่ืนนั้น ในประโยชนปจจุบัน ทรงสงไปดวยพระบรม- 
 *ราโชวาทวา ดกูรพนาย เจาทัง้หลายอันเราสัง่สอนแลวในประโยชนปจจุบัน เจาทั้งหลาย จงไป 
 เฝาพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคของเราพระองคนั้นจักทรงสั่งสอนเจาทั้งหลาย ในประโยชน 
 ภายหนา คร้ังนั้น พวกเขาพากันไปทางภูเขาคิชฌกูฏ. 
                  พระสาคตเถระแสดงอิทธิปาฏิหาริย 
      ก็สมัยนั้น ทานพระสาคตะเปนอุปฏฐากของพระผูมีพระภาค จึงพวกเขาพากันเขาไปหา 
 ทานพระสาคตะ แลวไดกราบเรียนวา ทานขอรับ  ประชาชนชาวตําบลแปดหมื่นนี้ เขามาในที่นี้ 
 เพ่ือเฝาพระผูมีพระภาค ขอประทานโอกาสขอรับ ขอพวกขาพเจาพึงไดเฝาพระผูมีพระภาค 
 ทานพระสาคตะบอกวา ถาเชนนั้น พวกทานจงอยู ณ ที่นี้สักครูหน่ึงกอน จนกวาอาตมาจะ 
 กราบทูลพระผูมีพระภาคใหทรงทราบ ดังนี้ และเมือ่พวกเขากําลังเพงมองอยูขางหนา ทาน 
 พระสาคตะดําลงไปในแผนหินอัฒจันทรผุดขึ้นตรงพระพักตรของพระผูมีพระภาค แลวไดกราบทูล 
 คํานี้กะพระผูมพีระภาควา พระพุทธเจาขา ประชาชนชาวตําบลแปดหมื่นนี้พากันเขามา ณ ที่นี้ 
 เพ่ือเฝาพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคยอมทรงทราบกาลอันควรในบัดน้ี พระพุทธเจาขา 
 พระผูมีพระภาครับส่ังวา ดูกรสาคตะ ถากระนั้นเธอจงปูลาดอาสนะ ณ รมเงาหลังวิหาร ทาน 



 พระสาคตะทูลสนองพระพุทธดํารัสวา ทราบเกลาฯ แลว พระพุทธเจาขา แลวถือต่ังดําลงไปตรง 
 พระพักตรของพระผูมีพระภาค เมื่อประชาชนชาวตําบลแปดหมื่นนั้นกําลังเพงมองอยูตรงหนา 
 จึงผุดขึ้นลากแผนหินอัฒจันทรแลวปูลาดอาสนะในรมเงาหลงัพระวิหาร. 
                    เสด็จออกใหประชาชนเขาเฝา 
      ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากพระวิหาร แลวประทับน่ังเหนือพระพุทธอาสน 
 ที่จัดไว ณ รมเงาหลังพระวิหาร จึงประชาชนชาวตําบลแปดหมื่นนั้นเขาเฝาพระผูมีพระภาค แลว 
 ถวายบังคมน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง และพวกเขาพากันสนใจแตทานพระสาคตะเทานั้น หาได 
 สนใจตอพระผูมีพระภาค ไมทันทีนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบความปริวิตกแหงใจของพวกเขา 
 ดวยพระทัยแลว จึงตรัสเรียกทานพระสาคตะมารับส่ังวา ดูกรสาคต ถากระนั้น เธอจงแสดง 
 อิทธิปาฏิหาริย ซ่ึงเปนธรรมอันยวดยิ่งของมนุษย ใหยิ่งขึ้นไปอีก 
      ทานพระสาคตะทูลรับสนองพระพุทธาณัติวา อยางนั้น พระพุทธเจาขา แลวเหาะขึ้นสู 
 เวหาส เดินบาง ยืนบาง นั่งบาง  สําเร็จการนอนบาง บังหวนควันบาง โพลงไฟบาง 
 หายตัวบาง ในอากาศกลางหาว คร้ันแสดงอิทธิปฏิหาริยอันเปนธรรมยวดยิง่ของมนุษยหลายอยาง 
 ในอากาศกลางหาว แลวลงมาซบศีรษะลงที่พระยุคลบาทของพระผูมีพระภาค แลวไดกราบทูล 
 พระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา พระผูมพีระภาคเปนพระศาสดาของขาพระพุทธเจา ขา 
 พระพุทธเจาเปนสาวกพระพุทธเจาขา พระผูมีพระภาคเปนพระศาสดาของขาพระพุทธเจา  ขา 
 พระพุทธเจาเปนสาวก ดังนี้ จึงประชาชนตําบลแปดหมื่นนั้นพูดสรรเสริญวา ชาวเราผูเจริญ 
 อัศจรรยนัก ประหลาดแท เพียงแตพระสาวกยังมีฤทธิ์มากถึงเพียงนี้ ยังมอีานุภาพมากถึงเพียงนี ้
 พระศาสดาตองอัศจรรยแน ดังนี้ แลวพากันสนใจตอพระผูมีพระภาคเทานั้น หาสนใจตอทาน 
 พระสาคตะไม 
                  ทรงแสดงอนุปุพพิกถาและจตุราริยสัจ 
      ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาค ทรงทราบความปริวิตกแหงใจของพวกเขาดวยพระทัย แลว 
 ทรงแสดงอนุปุพพิกถา คือ ทรงประกาศ ทานกถา ศีลกถา  สัคคกถาโทษ ความตํ่าทราม 
 ความเศราหมองของกามทั้งหลาย  และอานสิงสในความออกบรรพชา เมื่อพระองคทรงทราบวา 
 พวกเขามีจิตสงบ มีจิตออน มีจิตปลอดจากนวิรณ มีจิตเบิกบาน มีจิตผองใสแลว  จึงทรง 
 ประกาศพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจาทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงดวยพระองคเอง คือ ทุกข สมุทัย 
 นิโรธ มรรค ดวงตาเห็นธรรม ปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน ไดเกดิแกพวกเขา ณ ที่นั่ง 
 นั้นเองวา สิ่งใดส่ิงหนึ่งมีความเกิดขึน้เปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับเปนธรรมดา ดจุผา 
 ที่สะอาด ปราศจากมลทินควรไดรับนํ้ายอมเปนอยางดี ฉะน้ัน พวกเขาไดเห็นธรรมแลว ได 
 บรรลุธรรมแลว ไดรูธรรมแจมแจงแลว มีธรรมอันหยั่งลงแลว ขามความสงสัยไดแลว 
 ปราศจากถอยคําแสดงความสงสัย ถึงความเปนผูแกลวกลา ไมตองเชื่อผูอื่น ในคําสอนของ 
 พระศาสดา ไดกราบทูลคํานี้ตอพระผูมีพระภาควา ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก พระพุทธเจาขา 
 ภาษิตของพระองคไพเราะนัก พระพุทธเจาขา พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปรยิาย 



 เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่ควํ่า เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีป 
 ในที่มืดดวยต้ังใจวา คนมีจักษุจักเห็นรูป ดังนี้ ขาพระพุทธเจาเหลานี้ ขอถึงพระผูมีพระภาค 
 พระธรรม และพระภิกษุสงฆวา เปนสรณะ ขอพระองคจงทรงจําพวกขาพระพุทธเจาวา เปน 
 อุบาสกผูมอบชีวิตถึงสรณะ จําเดิมแตวันนี้เปนตนไป. 
                   เศรษฐีบุตรโสณโกฬิวิสะออกบวช 
      [๒] คร้ังนั้น เศรษฐีบุตรโสณโกฬิวิสะไดมีความปริวิตก ดังนี้วา ดวยวิธอียางไรๆ 
 เราจึงจะรูทั่วถึงธรรมที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว อันบุคคลที่ยังครองเรือนอยู จะประพฤติ 
 พรหมจรรยนี้ใหบริบูรณโดยสวนเดียว ใหบริสุทธิ์โดยสวนเดียว ดุจสังขทีข่ัดแลว ทําไมไดงาย 
 ไฉนหนอ เราพึงปลงผมและหนวด ครองผากาสายะ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต คร้ัน 
 ประชาชนเหลานั้นชื่นชมยินดี ภาษิตของพระผูมีพระภาคแลว ลุกจากที่นัง่ถวายบังคมพระผูม ี
 พระภาค ทําประทักษิณหลีกไปแลว หลังจากประชาชนพวกนั้นหลีกไปแลวไมนานนัก เขาได 
 เขาเฝาพระผูมพีระภาค ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง 
      เศรษฐีบุตรโสณโกฬิวิสะนัง่เฝาอยู ณ ที่นัน้แล ไดกราบทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาควา 
 พระพุทธเจาขา ดวยวิธีอยางไรๆ ขาพระพุทธเจาจึงจะรูทั่วถึงธรรมที่พระองคทรงแสดงแลว 
 อันบุคคลที่ยังครองเรือนอยูจะประพฤติพรหมจรรยนี้ ใหบริสุทธิ์โดยสวนเดียว ดุจสังขที่ขัดแลว 
 ทําไมไดงาย ขาพระพุทธเจาปรารถนาจะปลงผมและหนวดครองผากาสายะออกจากเรือนบวชเปน 
 บรรพชิต ขอพระองคทรงพระกรุณาโปรดใหขาพระพุทธเจาบวชเถิด พระพุทธเจาขา เศรษฐีบุตร 
 โสณโกฬิวิสะไดรับบรรพชา อุปสมบทในพุทธสํานักแลว ก็แลทานพระโสณะอุปสมบทแลว 
 ไมนาน ไดพํานักอยู ณ ปาสีตวันทานปรารภความเพียรเกินขนาด เดินจงกรมจนเทาทั้ง ๒ แตก 
 สถานที่เดินจงกรมเปอนโลหิต ดุจสถานที่ฆาโค ฉะนั้น. 
      คร้ังนั้น ทานพระโสณะไปในที่สงัดหลีกเรนอยู ไดมีความปริวิตกแหงจิตเกิดขึ้นอยางนี ้
 วา บรรดาพระสาวกของพระผูมีพระภาค ที่ปรารภความเพียรอยู เรากเ็ปนรูปหนึ่ง แตไฉน 
 จิตของเราจึงยงัไมหลุดพนจากอาสวะท้ังหลาย เพราะไมถือมั่นเลา สมบัติในตระกูลของเราก็ยัง 
 มีอยู เราอาจบริโภคสมบัติและบําเพ็ญกุศล ถากระไร เราพึงสึกเปนคฤหัสถแลวบริโภคสมบัติ 
 และบําเพ็ญกุศล คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบความปริวิตกแหงจิตของทานดวยพระทัยแลว 
 จึงทรงอันตรธานที่คิชฌกูฏบรรพต มาปรากฏพระองค ณ ปาสีตวัน เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลัง 
 เหยียดแขนที่คู หรือคูแขนที่เหยียด ฉะน้ัน คราวน้ัน พระองคพรอมดวยภิกษุเปนอันมาก 
 เสด็จเทีย่วจาริกตามเสนาสนะ ไดเสด็จเขาไปทางสถานที่เดนิจงกรมของทานพระโสณะ ไดทอด 
 พระเนตรเห็นสถานที่เดินจงกรมเปอนโลหิต คร้ันแลวจึงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมารับส่ังถามวา 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย สถานที่เดนิจงกรมแหงนี้ของใครหนอ เปอนโลหิต เหมือนสถานที่ฆาโค 
      ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลวา ทานพระโสณะปรารภความเพียรเกินขนาด เดนิจงกรมจน 
 เทาทั้ง ๒ แตก สถานที่เดินจงกรมแหงนี้ของทานจึงเปอนโลหิต ดุจสถานที่ฆาโค ฉะนั้น 
 พระพุทธเจาขา. 



      ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคไดเสด็จเขาไปทางที่อยูของทานพระโสณะ คร้ันแลวประทับ 
 นั่งเหนือพุทธอาสนที่จัดไวถวาย แมทานพระโสณะก็ถวายบังคมพระผูมีพระภาค แลวน่ังเฝาอยู. 
                 ต้ังความเพียรสม่ําเสมอเทยีบเสียงพิณ 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสถามทานพระโสณะผูนั่งเฝาอยูวา ดูกรโสณะ เธอไปในที่สงัด 
 หลีกเรนอยูไดมีความปรีวิตกแหงจิตเกิดขึ้น อยางนี้วา บรรดาพระสาวกของพระผูมีพระภาคที่ 
 ปรารภความเพียรอยู เราก็เปนรูปหนึ่ง แตไฉน จิตของเราจึงยังไมหลุดพนจากอาสวะท้ังหลาย 
 เพราะไมถือมั่นเลา สมบัติในตระกูลของเราก็ยังมีอยู เราอาจบริโภคสมบัติและบําเพ็ญกุศล 
 ถากระไร เราพึงสึกเปนคฤหัสถ แลวบริโภคสมบัติและบําเพ็ญกุศล ดังนี้ มิใชหรือ? 
      ทานพระโสณะทูลรับวา อยางนั้น พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรโสณะ เธอจะสําคญัความขอนั้นเปนไฉน เมื่อคร้ังเธอยังเปนคฤหัสถ เธอ 
 ฉลาดในเสียงสายพิณ มิใชหรือ? 
      โส. อยางนั้น พระพุทธเจาขา. 
      ภ. ดูกรโสณะ เธอจะสําคญัความขอนั้นเปนไฉน คราวใดสายพิณของเธอตึงเกินไป 
 คราวน้ันพิณของเธอมเีสียงหรือใชการไดบางไหม? 
      โส. หาเปนเชนนั้นไม พระพุทธเจาขา. 
      ภ. ดูกรโสณะ เธอจะสําคญัความขอนั้นเปนไฉน คราวใดสายพิณของเธอหยอนเกิน 
 ไป คราวน้ันพิณของเธอมีเสยีงหรือใชการไดบางไหม? 
      โส. หาเปนเชนนั้นไม พระพุทธเจาขา. 
      ภ. ดูกรโสณะ เธอจะสําคญัความขอนั้นเปนไฉน คราวใดสายพิณของเธอไมตึงนัก 
 ไมหยอนนัก ต้ังอยูในคุณภาพสม่ําเสมอ คราวนั้น พิณของเธอมีเสยีงหรือใชการไดบางไหม? 
      โส. เปนอยางนั้น พระพุทธเจาขา. 
      ภ. ดูกรโสณะ เหมือนกันนั่นแล ความเพียรที่ปรารภเกินไปนัก ยอมเปนไปเพ่ือความ 
 ฟุงซาน ความเพียรที่ยอหยอนนัก ก็เปนไปเพ่ือเกียจคราน เพราะเหตุนั้นแล เธอจงต้ังความเพียร 
 แตพอเหมาะ จงทราบขอที่อินทรียทั้งหลายเสมอกัน และจงถือนิมิตในความสม่ําเสมอนั้น 
      ทานพระโสณะทูลรับสนองพระพุทธพจนวา จะปฏิบัติตามพระพุทธโอวาทอยางนั้น 
 พระพุทธเจาขา คร้ันพระผูมีพระภาคทรงส่ังสอนทานพระโสณะดวยพระโอวาทขอนี้แลว ทรง 
 อันตธานที่ปาสีตวันตอหนาทานพระโสณะ แลวมาปรากฏพระองค ณ คิชฌกูฏบรรพต เปรียบ 
 เหมือนบุรุษมีกําลัง เหยียดแขนที่คู หรือคูแขนที่เหยียด ฉะน้ัน. 
                    พระโสณะสําเร็จพระอรหัตผล 
      คร้ันกาลตอมา ทานพระโสณะไดต้ังความเพียรแตพอเหมาะ ทราบขอที่อนิทรียทั้งหลาย 
 เสมอกัน และไดถือนิมิตในความสม่ําเสมอ คร้ันแลวไดหลีกออกอยูแตผูเดยีว ไมประมาท 
 มีเพียร มีตนสงไป ไมนานเทาไรนัก ไดทําใหแจงซ่ึงคุณพิเศษอันยอดเยี่ยม เปนที่สุด 
 พรหมจรรย ที่กุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองประสงค ดวยปญญา 



 อันยิ่งดวยตนเองในปจจุบันนี้แหละ เขาถึงอยูแลว ไดรูชัดแลววา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรย 
 เราไดอยูจบแลว กิจที่ควรทําไดทําเสร็จแลว กิจอื่นอีกเพ่ือความเปนอยางนีม้ิไดมี ก็แลบรรดา 
 พระอรหันตทั้งหลาย ทานพระโสณะไดเปนพระอรหันตรูปหนึ่งแลว 
                     พรรณนาคุณของพระขีณาสพ 
      [๓] คร้ังนั้น ทานพระโสณะบรรลุพระอรหัตแลว ไดคิดวา ถากระไรเราพึงพยากรณ 
 อรหัตผลในสํานักพระผูมีพระภาค แลวจึงเขาไปเฝาพระผูมพีระภาคถวายบังคมน่ังเฝาอยู คร้ันแลว 
 ไดกราบทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาค วาดังนี้:- 
      พระพุทธเจาขา ภิกษุใด เปนพระอรหันตมีอาสวะส้ินแลว อยูจบพรหมจรรยแลว 
 มีกิจที่ควรทําไดทําเสร็จแลว ปลงภาระลงแลว มีประโยชนของตนไดถึงแลวโดยลําดับ มีกิเลส 
 เคร่ืองประกอบสัตวไวในภพหมดส้ินแลว หลุดพนแลวเพราะรูชอบ ภิกษุนั้นยอมนอมใจ ไปสู 
 เหตุ ๖ สถาน คือ 
      ๑. นอมใจไปสูบรรพชา 
      ๒. นอมใจไปสูความเงียบสงัด 
      ๓. นอมใจไปสูความไมเบียดเบียน 
      ๔. นอมใจไปสูความสิ้นอุปาทาน 
      ๕. นอมใจไปสูความสิ้นตัณหา และ 
      ๖. นอมใจไปสูความไมหลงไหล 
      พระพุทธเจาขา ก็บางทีจะมีบางทานในพระธรรมวินัยนีส้ําคัญเห็นเชนนี้วา ทานผูนี้อาศัย 
 คุณแตเพียงศรัทธาอยางเดียวเปนแน จึงนอมใจไปสูบรรพชา ดังนี้พระพุทธเจาขา ก็ขอนี้ไมพึง 
 เห็นอยางนั้นเลย ภิกษุขีณาสพผูอยูจบพรหมจรรยแลว มีกจิที่ควรทําไดทาํเสร็จแลว ไมเห็นวา 
 ตนยังมีกิจที่จําจะตองทํา หรือจะตองกลับสะสมทํากิจที่ไดทาํแลว จึงนอมใจสูบรรพชา โดยที่ตน 
 ปราศจากราคะ เพราะส้ินราคะ จึงนอมใจไปสูบรรพชา โดยที่ตนปราศจากโทสะ เพราะส้ินโทสะ 
 จึงนอมใจไปสูบรรพชา โดยที่ตนปราศจากโมหะ เพราะส้ินโมหะ 
      พระพุทธเจาขา ก็บางทีจะมีบางทานในพระธรรมวินัยนี้ สําคัญเห็นเชนนี้วา ทานผูนี ้
 ปรารถนาลาภสักการะและความสรรเสริญเปนแน จึงนอมใจไปในความเงียบสงัด ดังนี้ พระพุทธ- 
 *เจาขา ขอนีก้ไ็มพึงเห็นอยางนั้นเลย ภิกษุขณีาสพผูอยูจบพรหมจรรยแลว มีกิจที่ควรทําได 
 ทําเสร็จแลว ไมเห็นวาตนยังมีกิจที่จําจะตองทํา หรือจะตองกลับสะสมทํากิจที่ไดทําแลว จึง 
 นอมใจไปสูความเงียบสงัด โดยท่ีตนปราศจากราคะ เพราะส้ินราคะ จึงนอมใจไปสูความ 
 เงียบสงัด โดยที่ตนปราศจากโทสะ เพราะส้ินโทสะ จึงนอมใจไปสูความเงยีบสงัด โดยที่ตน 
 ปราศจากโมหะ เพราะส้ินโมหะ 
      พระพุทธเจาขา ก็บางทีจะมีบางทานในพระธรรมวินัยนี้ สําคัญเห็นเชนนี้วา ทานผูนี ้
 เชื่อถือสีลัพพตปรามาส โดยความเปนแกนสารเปนแน จึงนอมใจไปสูความไมเบียดเบียน ดังนี้ 
 พระพุทธเจาขา ขอนี้ก็ไมพึงเห็นอยางนั้นเลย ภิกษุขีณาสพผูอยูจบพรหมจรรยแลว มีกิจที่ควร 



 ทําไดทําเสร็จแลว ไมเห็นวาตนยังมีกิจที่จําจะตองทํา หรือจะตองกลับสะสมทํากิจที่ไดทําแลว 
 จึงนอมใจไปสูความไมเบียดเบียน โดยที่ตนปราศจากราคะ เพราะส้ินราคะ  จึงนอมใจไปสูความ 
 ไมเบียดเบียน โดยที่ตนปราศจากโทสะ เพราะส้ินโทสะ จึงนอมใจไปสูความไมเบียดเบียน 
 โดยที่ตนปราศจากโมหะ เพราะส้ินโมหะ 
     ... จึงนอมใจไปสูความสิ้นอปุาทาน โดยที่ตนปราศจากราคะ เพราะส้ินราคะ จึงนอมใจ 
 ไปสูความส้ินอุปาทาน โดยที่ตนปราศจากโทสะ เพราะส้ินโทสะ จึงนอมใจไปสูความสิ้นอปุาทาน 
 โดยที่ตนปราศจากโมหะ เพราะส้ินโมหะ 
     ... จึงนอมใจไปสูความสิ้นตัณหา โดยที่ตนปราศจากราคะ เพราะส้ินราคะ จึงนอมใจ 
 ไปสูความส้ินตัณหา โดยที่ตนปราศจากโทสะ เพราะส้ินโทสะ จึงนอมใจไปสูความสิ้นตัณหา 
 โดยที่ตนปราศจากโมหะ เพราะส้ินโมหะ 
     ... จึงนอมใจไปสูความไมหลงใหล โดยที่ตนปราศจากราคะ เพราะส้ินราคะ จึงนอมใจ 
 ไปสูความไมหลงใหล โดยที่ตนปราศจากโทสะ เพราะส้ินโทสะ จึงนอมใจไปสูความไมหลงใหล 
 โดยที่ตนปราศจากโมหะ เพราะส้ินโมหะ 
      พระพุทธเจาขา แมหากรูปารมณที่หยาบ ซ่ึงจะพึงทราบชัดดวยจกัษุ ผานมาสูคลองจักษุ 
 ของภิกษุผูมีจิตหลุดพนแลวโดยชอบอยางนี้ ก็ไมครอบงําจิตของภิกษุนั้นไดเลย จิตของภิกษุนั้น 
 อันอารมณไมทําใหเจือติดอยูได เปนธรรมชาติต้ังมั่นไมหวั่นไหว และภิกษุนั้นยอมพิจารณาเห็น 
 ความเกิดและความดับของจตินั้น 
      แมหากสัททารมณที่หยาบ ซ่ึงจะพึงทราบชัดดวยโสต .... 
      แมหากคันธารมณที่หยาบ ซ่ึงจะพึงทราบชัดดวยฆานะ .... 
      แมหากรสารมณที่หยาบ ซ่ึงจะพึงทราบชัดดวยชิวหา .... 
      แมหากโผฏฐัพพารมณที่หยาบ ซ่ึงจะพึงทราบชัดดวยกาย .... 
      แมหากธรรมารมณที่หยาบ ซ่ึงจะพึงทราบชัดดวยมโน ผานมาสูคลองใจของภิกษุผูม ี
 จิตหลุดพนแลวโดยชอบอยางนี้ ก็ไมครอบงําจิตของภิกษุนั้นไดเลย จิตของภิกษุนั้นอันอารมณ 
 ไมทําใหเจือติดอยูได เปนธรรมชาติต้ังมั่นไมหวั่นไหว และภิกษุนั้นยอมพิจารณาเห็นความเกิด 
 และความดับของจิตนั้น 
      พระพุทธเจาขา ภูเขาลวนแลวดวยศิลา ไมมีชอง ไมมีโพรง เปนแทงทึบอนัเดียวกัน 
 แมหากลมฝนอยางแรง พัดมาแตทิศตะวันออก ก็ยังภูเขานัน้ใหหว่ันไหวสะเทือนสะทาน 
 ไมไดเลย 
      แมหากลมฝนอยางแรง พัดมาแตทิศตะวันตก .... 
      แมหากลมฝนอยางแรง พัดมาแตทิศเหนือ .... 
      แมหากลมฝนอยางแรง พัดมาแตทิศใต ก็ยังภูเขานั้นใหหว่ันไหว สะเทือนสะทาน 
 ไมไดเลย แมฉนัใด. 
      พระพุทธเจาขา แมหากรูปารมณที่หยาบ ซ่ึงจะพึงทราบชัดดวยจกัษุ ผานมาสูคลองจักษุ 



 ของภิกษุผูมีจิตหลุดพนแลวโดยชอบอยางนี้ ก็ยอมไมครอบงําจิตของภิกษุนั้นไดเลย จิตของ 
 ภิกษุนั้นอันอารมณไมทําใหเจอืติดอยูได เปนธรรมชาติต้ังมั่นไมหวั่นไหว และภิกษุนั้นยอม 
 พิจารณาเห็นความเกิดและความดับของจิตนั้น. 
      แมหากสัททารมณที่หยาบ ซ่ึงจะพึงทราบชัดดวยโสต .... 
      แมหากคันธารมณที่หยาบ ซ่ึงจะพึงทราบดวยฆานะ .... 
      แมหากรสารมณที่หยาบ ซ่ึงจะพึงทราบดวยชิวหา .... 
      แมหากโผฏฐัพพารมณที่หยาบ ซ่ึงจะพึงทราบชัดดวยกาย .... 
      แมหากธรรมารมณที่หยาบ ซ่ึงจะพึงทราบชัดดวยมโน ผานมาสูคลองใจของภิกษุผูมีจิต 
 หลุดพนแลวโดยชอบอยางนี้ ก็ไมครอบงําจิตของภิกษุนั้นไดเลย จิตของภิกษุนั้นอันอารมณ 
 ไมทําใหเจือติดอยูได เปนธรรมชาติต้ังมั่นไมหวั่นไหว และภิกษุนั้นยอมพิจารณาเห็นความเกิด 
 และความดับของจิตนั้น ฉันนั้นเหมือนกันแล. 
                           นิคมคาถา 
      [๔] ภิกษุนอมไปสูบรรพชา ๑ ผูนอมไปสูความเงียบสงัด 
      แหงใจ ๑ ผูนอมไปสูความไมเบียดเบียน ๑ ผูนอมไปสู 
      ความส้ินอุปาทาน ๑ ผูนอมไปสูความสิ้นตัณหา ๑ ผูนอม 
      ไปสูความไมหลงไหลแหงใจ ๑ ยอมมีจิตหลุดพนโดย 
      ชอบ เพราะเห็นความเกิด และความดับแหงอายตนะ 
      ภิกษุมีจิตหลุดพนแลวโดยชอบ มีจิตสงบน้ัน ไมตองกลับ 
      สะสมทํากจิที่ไดทําแลว กจิที่จําจะตองทําก็ไมมี เปรียบ 
      เหมือนภูเขาที่ลวนแลวดวยศิลาเปนแทงทึบอันเดียวกนั 
      ยอมไมสะเทือนดวยลม ฉนัใด รูป เสียง กลิ่น รส 
      ผัสสะ และธรรมารมณ ทั้งที่นาปรารถนา และไมนา 
      ปรารถนาทั้งสิ้น ยอมทําทานผูคงที่ใหหว่ันไหวไมได ฉัน 
      นั้น จิตของทานต้ังมั่น หลุดพนแลว ทานยอมพิจารณา 
      เห็นความเกิด และความดบัของจิตน้ันดวย. 
                        ทรงอนุญาตรองเทา 
      [๕] ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาค รับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดวยวิธีอยางนี้แล 
 ภิกษุทั้งหลาย ที่พวกกุลบุตรพยากรณอรหัตกลาวแตเนื้อความ และไมนอมเขาไปหาตน ก็แตวา 
 โมฆบุรุษบางจําพวกในธรรมวินัยนี้พยากรณอรหัต ทําทีเหมือนเปนของสนกุ ภายหลังตองทุกข 
 เดือดรอน ดังนี้. ตอแตนั้นพระองครับส่ังกะทานพระโสณะวา ดูกรโสณะ เธอเปนสุขุมาลชาติ 
 เราอนุญาตรองเทาชั้นเดียวแกเธอ. 
      ทานพระโสณะกราบทูลวา ขาพระพุทธเจาละเงินประมาณ ๘๐ เลมเกวียน และละกองพล 
 กอปรดวยชาง ๗ เชือก ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตแลว จักมีผูกลาวแกพระพุทธเจาวา 



 โสณโกฬิวิสะละเงินประมาณ ๘๐ เลมเกวียน และละกองพลกอปรดวยชาง ๗ เชือก ออกจาก 
 เรือนบวชเปนบรรพชิตแลว เดี๋ยวนี้ยังของอยูในเร่ืองรองเทาชั้นเดยีว ถาพระผูมีพระภาคจักได 
 ทรงอนุญาตแกพระภิกษุสงฆ แมขาพระพุทธเจาจักใชสอย ถาจักไมทรงอนุญาตแกพระภิกษุสงฆ 
 แมขาพระพุทธเจาก็จักไมใชสอย พระพุทธเจาขา. 
      ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนัน้ ในเพราะเหตุ 
 แรกเกิดน้ัน แลวรับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตรองเทาชั้นเดียว ภิกษุ 
 ไมพึงสวมรองเทา ๒ ชั้น ไมพึงสวมรองเทา ๓ ชั้น ไมพึงสวมรองเทาหลายชั้น รูปใดสวม 
 ตองอาบัติทุกกฏ. 
                 พระพุทธบัญญัติหามสวมรองเทาสตีางๆ 
      [๖] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียสวมรองเทาสีเขยีวลวน .... สวมรองเทาสีเหลือง 
 ลวน .... สวมรองเทาสีแดงลวน .... สวมรองเทาสีบานเย็นลวน .... สวมรองเทาสีดําลวน ....  สวมรองเทา 
 สีแสดลวน .... สวมรองเทาสีชมพูลวน ชาวบานพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา เหมือนพวก 
 คฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาค 
 ทรงบัญญัติหามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงสวมรองเทาสีเขียวลวน ไมพึงสวมรองเทา 
 สีเหลืองลวน ไมพึงสวมรองเทาสีแดงลวน ไมพึงสวมรองเทาสีบานเย็นลวน ไมพึงสวมรองเทา 
 สีดําลวน ไมพึงสวมรองเทาสแีสดลวน ไมพึงสวมรองเทาสชีมพูลวน รูปใดสวม ตองอาบัติ 
 ทุกกฏ. 
               พระพุทธบัญญัติหามสวมรองเทามหูีไมสมควร 
      สมัยตอมา พระฉัพพัคคียสวมรองเทามีหูสีเขียว .... สวมรองเทามีหูสีเหลือง .... สวมรองเทา 
 มีหูสีแดง .... สวมรองเทามีหูสบีานเย็น .... สวมรองเทามีหูสดีํา .... สวมรองเทามีหูสีแสด .... สวม
รองเทา 
 มีหูสีชมพู ชาวบานพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา เหมอืนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม 
 ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค. พระผูมีพระภาค ทรงบัญญัติหามวา ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย ภิกษุไมพึงสวมรองเทามีหูสีเขียว ไมพึงสวมรองเทามีหูสีเหลือง ไมพึงสวมรองเทา 
 มีหูสีแดง ไมพึงสวมรองเทามหูีสีบานเย็น ไมพึงสวมรองเทามีหูสีดํา ไมพึงสวมรองเทามีหู 
 สีแสด ไมพึงสวมรองเทามีหูสชีมพู รูปใดสวม ตองอาบัติทุกกฏ. 
               พระพุทธบัญญัติทรงหามสวมรองเทาบางชนิด 
      สมัยตอมา พระฉัพพัคคียสวมรองเทาติดแผนหนังหุมสน .... สวมรองเทาหุมแขง .... 
 สวมรองเทาปกหลังเทา .... สวมรองเทายดันุน .... สวมรองเทามีหูลายคลายขนปกนกกระทา .... สวม 
 รองเทาที่ทําหูงอนมีสัณฐานดจุเขาแกะ .... สวมรองเทาที่ทําหูงอนมีสัณฐานดุจเขาแพะ .... สวมรองเทา 
 ที่ทําประกอบหูงอนดุจหางแมลงปอง .... สวมรองเทาทีเ่ย็บดวยปกนกยูง .... สวมรองเทาอันวิจิตร 
 คนทั้งหลายเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุทั้งหลาย 
 จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค. พระผูมีพระภาค ทรงบัญญัติหามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 



 ภิกษุไมพึงสวมรองเทาติดแผนหนังหุมสน ไมพึงสวมรองเทาหุมแขง ไมพึงสวมรองเทาปกหลังเทา 
 ไมพึงสวมรองเทายดันุน ไมพึงสวมรองเทามหูีลายคลายขนปกนกกระทา ไมพึงสวมรองเทา 
 ที่ทําหูงอนมีสัณฐานดุจเขาแกะ ไมพึงสวมรองเทาที่ทําหูงอนมีสัณฐานดุจเขาแพะ ไมพึงสวม 
 รองเทาที่ทําประกอบหูงอนดุจหางแมลงปอง ไมพึงสวมรองเทาที่เย็บดวยขนปกนกยูง ไมพึงสวม 
 รองเทาที่อันวจิิตร รูปใดสวม ตองอาบัติทุกกฏ. 
               พระพุทธบัญญัติทรงหามสวมรองเทาขลิบหนัง 
      สมัยตอมา พระฉัพพัคคียสวมรองเทาขลบิดวยหนังราชสีห .... สวมรองเทาขลิบดวย 
 หนังเสือโครง .... สวมรองเทาขลิบดวยหนังเสือเหลือง .... สวมรองเทาขลิบดวยหนังชะมด .... สวม 
 รองเทาขลิบดวยหนังนาก .... สวมรองเทาขลบิดวยหนังแมว .... สวมรองเทาขลิบดวยหนังคาง .... สวม 
 รองเทาขลิบดวยหนังนกเคา คนทั้งหลายเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา เหมือนพวกคฤหัสถ 
 ผูบริโภคกาม ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค. พระผูมีพระภาค ทรงบัญญัติ 
 หามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงสวมรองเทาขลิบดวยหนังราชสีห ไมพึงสวมรองเทาขลิบดวย 
 หนังเสือโครง ไมพึงสวมรองเทาขลิบดวยหนงัเสือเหลือง ไมพึงสวมรองเทาขลิบดวยหนังชะมด 
 ไมพึงสวมรองเทาขลิบดวยหนังนาก ไมพึงสวมรองเทาขลิบดวยหนังแมว ไมพึงสวมรองเทา 
 ขลิบดวยหนังคาง ไมพึงสวมรองเทาขลิบดวยหนังนกเคา รูปใดสวม ตองอาบัติทุกกฏ. 
                  ทรงอนุญาตรองเทาหลายช้ันที่ใชแลว 
      [๗] คร้ังนั้น เวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงอันตรวาสกแลว ทรงถือบาตรจีวร 
 เสด็จพระพุทธดําเนินเขาไปบิณฑบาตในพระนครราชคฤห มีภิกษุรูปหนึ่งเปนปจฉาสมณะ แตภิกษุ 
 รูปน้ันเดินเขยกตามพระผูมีพระภาคไปเบ้ืองพระปฤษฎางค อุบาสกคนหนึ่งสวมรองเทาหลายช้ัน 
 ไดเห็นพระผูมพีระภาคกําลังเสด็จพระพุทธดําเนินมาแตไกลเทียว คร้ันแลวจึงถอดรองเทา เขาไป 
 เฝาพระผูมีพระภาค ถวายบังคมแลวเขาไปหาภิกษุรูปน้ัน อภิวาทแลวจึงไดถามวา เพราะอะไร 
 พระผูเปนเจาจงึเดินเขยก ขอรับ? 
      ภิกษุรูปน้ันตอบวา เพราะเทาทั้งสองของอาตมาแตก จะ. 
      อุ. นิมนตพระผูเปนเจารับรองเทา ขอรับ. 
      ภิ. อยาเลย ทาน เพราะผูมพีระภาคทรงหามรองเทาหลายช้ัน. 
      พระผูมีพระภาครับส่ังวา เธอรับรองเทานั้นได ภิกษุ. 
      คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ 
 แรกเกิดน้ัน แลวรับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตรองเทาหลายช้ันที ่
 ใชแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย รองเทาหลายช้ันที่ใหม ภิกษุไมพึงสวม รูปใดสวม ตองอาบัติทุกกฏ. 
                    หามสวมรองเทาในที่บางแหง 
      [๘] ก็โดยสมัยนั้น พระผูมพีระภาคมิไดทรงฉลองพระบาทเสด็จพระดําเนินอยูในที่แจง 
 ภิกษุเถระทั้งหลายทราบวา พระศาสดามิไดทรงฉลองพระบาทเสด็จพระพุทธดําเนินอยู ดังนี้ 
 จึงเดินไมสวมรองเทา เมื่อพระศาสดาเสด็จพระพุทธดําเนินมิไดทรงฉลองพระบาท แมเมื่อภิกษุ 



 ผูเถระทั้งหลายเดินกไ็มสวมรองเทา แตพระฉัพพัคคียเดินสวมรองเทา บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย 
 ... จึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา เมื่อพระศาสดาเสด็จพระพุทธดําเนินมไิดทรงฉลองพระบาท 
 แมเมื่อภิกษุผูเถระทั้งหลายเดินก็ไมสวมรองเทา ไฉนพระฉพัพัคคียจึงไดสวมรองเทาเลา?  แลว 
 กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค. 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาเมื่อเราผูศาสดา 
 เดินมิไดสวมรองเทา แมเมื่อภิกษุผูเถระทั้งหลายเดินก็ไมสวมรองเทา แตพระฉัพพัคคียเดนิสวม 
 รองเทา จริงหรือ?  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริงพระพุทธเจาขา. 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อเราผูศาสดาเดินมไิดสวม 
 รองเทา แมเมื่อภิกษุผูเถระทั้งหลายเดินกไ็มสวมรองเทา แตไฉนโมฆบุรุษเหลานั้นจึงไดเดิน 
 สวมรองเทาเลา อันคฤหัสถชื่อเหลานี้นุงหมผาขาว ยังมีความเคารพ มีความยําเกรง มีความ 
 ประพฤติเสมอภาค ในอาจารยทั้งหลาย เพราะเหตุแหงศิลปะซ่ึงเปนเคร่ืองเลีย้งชีพอยู ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย พึงงามในธรรมวินัยนี้เปนแน ถาพวกเธอบวชในธรรมวินัยอันเรากลาวดีแลวอยางนี้ 
 จะพึงมีความเคารพ มีความยําเกรง มีความประพฤติเสมอภาค อยูในอาจารย ในภิกษุปูนอาจารย 
 ในอุปชฌายะ ในภิกษุปูนอุปชฌายะ การกระทําของเหลาโมฆบุรุษน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความ 
 เลื่อมใสของชมุชนที่ยังไมเลือ่มใส .... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถารับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย เมื่ออาจารย ภิกษุปูนอาจารย อุปชฌายะ ภิกษุปูนอุปชฌายะ เดินมไิดสวมรองเทา 
 ภิกษุไมพึงเดินสวมรองเทา รูปใดเดินสวมรองเทา ตองอาบัติทุกกฏ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ 
 ไมพึงสวมรองเทาภายในอาราม รูปใดสวม ตองอาบัติทุกกฏ. 
                      ภิกษุอาพาธเปนหนอที่เทา 
      [๙] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธเปนหนอที่เทา ภิกษุทั้งหลายพยุงภิกษุรูปน้ัน 
 ใหถายอุจจาระบาง ใหถายปสสาวะบาง พระผูมีพระภาคเสด็จเทีย่วจาริกตามเสนาสนะ ได 
 ทอดพระเนตรเห็นพวกภิกษุกําลังพยุงภิกษุรูปน้ันใหถายอุจจาระบาง ใหถายปสสาวะบาง จึง 
 เสด็จเขาไปใกลภิกษุพวกน้ัน แลวไดตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้อาพาธเปนอะไร? 
 ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ทานรูปน้ีอาพาธเปนหนอที่เทา พวกขาพระพุทธเจาตองพยุงทานรูปน้ี 
 ใหถายอุจจาระบาง ใหถายปสสาวะบาง พระพุทธเจาขา. 
                พระพุทธานุญาตใหสวมรองเทาเปนพิเศษ 
      [๑๐] ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามลูนั้น ใน 
 เพราะเหตุแรกเกิดน้ัน แลวรับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุผูมี 
 เทาชอกช้ํา หรือมีเทาแตก หรืออาพาธมีหนอที่เทา สวมรองเทาได 
      สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายมีเทามิไดลาง ขึ้นเตียงบาง ขึ้นต่ังบาง ทั้งจีวร ทั้งเสนาสนะ 
 ยอมเสยีหาย พวกภิกษุจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแก 
 ภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหสวมรองเทาในขณะที่คดิวาประเด๋ียวจกัขึน้เตียง 
 หรือขึ้นต่ัง. 



      สมัยตอมา เวลากลางคืน ภิกษุทั้งหลายเดินไปสูโรงอุโบสถก็ดี สูที่ประชุมก็ดี ยอม 
 เหยียบตอบาง หนามบาง ในที่มืด เทาทั้งสองไดรับบาดเจ็บ ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้น 
 แดพระผูมีพระภาค. 
      พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภายในอาราม เรา 
 อนุญาตใหสวมรองเทา และใชคบเพลิง ประทีป ไมเทาได. 
                  พระพุทธบัญญัติหามสวมเขยีงเทาไม 
      คร้ันตอมา ถึงเวลาปจจุสมยัแหงราตรี พระฉัพพัคคียลุกขึ้นสวมเขยีงเทาที่ทําดวยไม 
 แลวเดินอยูกลางแจง มีเสียงขฏะขฏะ ดังอึกทึก กลาวดิรัจฉานกถา มีเร่ืองตางๆ คือ พูดเร่ือง 
 พระราชา เร่ืองโจร เร่ืองมหาอํามาตย เร่ืองขุนพล เร่ืองภัย เร่ืองรบ เร่ืองขาว เร่ืองน้ํา เร่ืองผา 
 เร่ืองที่นอน เร่ืองดอกไม เร่ืองของหอม เร่ืองญาติ เร่ืองยาน เร่ืองบาน เร่ืองนิคม เร่ืองนคร 
 เร่ืองชนบท เร่ืองสตรี เร่ืองบุรุษ เร่ืองคนกลาหาญ เร่ืองตรอก เร่ืองทาน้ํา เร่ืองคนที่ลวงลับ 
 ไปแลว เร่ืองเบ็ดเตล็ด เร่ืองโลก เร่ืองทะเล เร่ืองความเจริญและความเสือ่มดวยประการนั้นๆ 
 เหยียบแมลงตายเสียบาง ยังภิกษุทั้งหลายใหเคลื่อนจากสมาธิบาง บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย .... 
 ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคีย เมื่อเวลาปจจุสมัยแหงราตรี ได 
 ลุกขึ้นสวมเขยีงเทาที่ทําดวยไมแลวเดินอยูกลางแจง มีเสียงขฏะขฏะ ดังอกึทึก กลาวดิรัจฉานกถา 
 มีเร่ืองตางๆ คือ พูดเร่ืองพระราชา เร่ืองโจร .... เร่ืองความเจริญและความเสือ่มดวยประการนั้นๆ 
 เหยียบแมลงตายเสียบาง ยังภิกษุทั้งหลายใหเคลื่อนจากสมาธิบาง แลวจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแด 
 พระผูมีพระภาค. 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาภิกษุฉัพพัคคีย 
 เมื่อปจจุสมัยแหงราตรี ไดลุกขึ้นสวมเขยีงเทาที่ทําดวยไม แลวเดินอยูกลางแจง มีเสียงขฏะขฏะ 
 ดังอึกทึก กลาวดิรัจฉานกถา มีเร่ืองตางๆ คือ พูดเร่ืองพระราชา เร่ืองโจร .... เร่ืองความเจริญ 
 และความเสื่อมดวยประการนั้นๆ เหยียบแมลงตายเสียบาง ยังภิกษุทั้งหลายใหเคลื่อนจากสมาธ ิ
 บาง จริงหรือ? 
      ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริงพระพุทธเจาขา. 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา .... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถารับส่ังกะภิกษุทั้งหลาย 
 วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เขียงเทาที่ทําดวยไม อนัภิกษุไมพึงสวม รูปใดสวม ตองอาบัติทุกกฏ. 
                 พระพุทธบัญญัติหามสวมเขยีงเทาใบตาล 
      [๑๑] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระนครราชคฤห ตามพระพุทธาภิรมย 
 แลวเสด็จพระพุทธดําเนินไปสูจาริกทางพระนครพาราณสี เสด็จพระพุทธดําเนินสูจาริกโดยลําดับ 
 ถึงพระนครพาราณสี ทราบวา พระองคประทับอยูในปาอิสิปตนะมฤคทายวนั เขตพระนคร 
 พาราณสีนั้น. 
      ก็โดยสมัยนัน้แล พระฉัพพัคคียคิดวา พระผูมีพระภาคทรงหามเขียงเทาไม จึงใหตัด 
 ตนตาลเล็กๆ แลวเอาใบตาลมาทําเขียงเทาสวม ตนตาลเล็กๆ นั้นถูกตัดแลวยอมเห่ียวแหง. 



 ชาวบานจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรจึงไดใหตัด 
 ตนตาลเล็กๆ แลวเอาใบตาลมาทําเขียงเทาสวมเลา ตนตาลเล็กๆ ถูกตัดแลวยอมเห่ียวแหง 
 พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเบียดเบียนอินทรียอยางหนึ่งซ่ึงมีชีวะ ภิกษุทั้งหลายไดยินชาว 
 บานเหลานั้น เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค. 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาภิกษุฉัพพัคคีย 
 สั่งใหตัดตนตาลเล็กๆ แลวเอาใบตาลมาทําเขียงเทาสวม ตนตาลเล็กๆ นั้นถูกตัดแลว ยอม 
 เห่ียวแหง จริงหรือ? 
      ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาจงึทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนโมฆบุรุษเหลานั้นจึง 
 ไดใหตัดตนตาลเล็กๆ แลวเอาใบตาลทําเขียงเทาสวมเลา ตนตาลเล็กๆ นั้นถูกตัดแลว ยอม 
 เห่ียวแหง ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะชาวบานมีความสําคัญในตนไมวามีชีวะ การกระทําของ 
 เหลาโมฆบุรุษน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนทีย่งัไมเลื่อมใส .... คร้ันแลวทรงทํา 
 ธรรมีกถารับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เขียงเทาสานดวยใบตาล อันภิกษุไมพึง 
 สวม รูปใดสวม ตองอาบัติทุกกฏ. 
                 พระพุทธบัญญัติหามสวมเขยีงเทาไมไผ 
      สมัยตอมา พระฉัพพัคคียคิดวา พระผูมีพระภาคทรงหามเขียงเทาสานดวยใบตาล จึง 
 ไดใหตัดไมไผเล็กๆ แลวเอาใบไผมาทําเขียงเทาสวม ไมไผเล็กๆ นั้น ถูกตัดแลว ยอมเห่ียว 
 แหง. ชาวบานจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเชือ้สายพระศากยบุตรจึงได 
 ใหตัดไมไผเล็กๆ แลวเอาใบไผมาทําเขยีงเทาสวมเลา ไมไผเลก็ๆ นั้นถูกตัดแลวยอมเห่ียวแหง 
 พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรยอมเบียดเบียนอินทรียอยางหนึ่งซ่ึงมีชีวะ. ภิกษุทั้งหลายไดยิน 
 ชาวบานเหลานั้น เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา .... คร้ันแลวรับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลาย เขียงเทาสานดวยใบไผ อันภิกษุไมพึงสวม รูปใดสวม ตองอาบัติทุกกฏ. 
                พระพุทธบัญญัติหามสวมเขยีงเทาตางชนิด 
      [๑๒] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระนครพาราณสีตามพระพุทธาภิรมย แลว 
 เสด็จพระพุทธดําเนินจาริกทางพระนครภัททิยะ เสดจ็พระพุทธดําเนินจาริกโดยลําดับถึงพระนคร 
 ภัททิยะ ทราบวา พระองคประทับอยูในปาชาติยาวันเขตพระนครภัททิยะนัน้. 
      ก็โดยสมัยนัน้แล พวกภิกษุชาวพระนครภัททิยะ ต้ังหนาพากเพียรตกแตงเขียงเทา 
 หลากหลายอยู คือ ทําเองบาง สั่งใหทําบาง ซ่ึงเขียงเทาสานดวยหญา ทําเองบาง สั่งใหทําบาง 
 ซ่ึงเขียงเทาสานดวยหญามุงกระตาย ทําเองบาง สั่งใหทําบาง ซ่ึงเขียงเทาสานดวยหญาปลอง 
 ทําเองบาง สั่งใหทําบาง ซ่ึงเขียงเทาสานดวยใบเปง ทําเองบาง สั่งใหทําบาง ซ่ึงเขียงเทาสาน 
 ดวยแฝก ทําเองบาง สั่งใหทําบาง ซ่ึงเขียงเทาถักดวยขนสัตว พวกเธอละเลยอุเทศ ปริปุจฉา 
 อธิศีล อธิจิต อธิปญญาเสีย. บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย .... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนา 



 วา ไฉนเลาพวกภิกษุชาวพระนครภัททิยะ จงึไดต้ังหนาพากเพียรตกแตงเขียงเทาหลากหลายอยู 
 คือ ไดทําเองบาง ไดสั่งใหทําบาง ซ่ึงเขียงเทาสานดวยหญา ไดทําเองบาง ไดสั่งใหทําบาง 
 ซ่ึงเขียงเทาสานดวยหญามุงกระตาย ไดทําเองบาง ไดสั่งใหทําบาง ซ่ึงเขียงเทาสานดวยหญาปลอง 
 ไดทําเองบาง ไดสั่งใหทําบาง ซ่ึงเขียงเทาสานดวยใบเปง ไดทําเองบาง ไดสัง่ใหทําบาง 
 ซ่ึงเขียงเทาสานดวยแฝก ไดทาํเองบาง ไดสั่งใหทําบาง ซ่ึงเขียงเทาถักดวยขนสัตว ภิกษุเหลานั้น 
 ไดละเลยอเุทศ ปริปุจฉา อธิศีล อธิจิต อธิปญญาเสีย แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาพวกภิกษุชาว 
 พระนครภัททิยะต้ังหนาพากเพียรตกแตงเขียงเทาหลากหลายอยู คือ ทําเองบาง สั่งใหทําบาง 
 ซ่ึงเขียงเทาสานดวยหญา ทําเองบาง สั่งใหทําบาง ซ่ึงเขียงเทาสานดวยหญามุงกระตาย ทําเอง 
 บาง สั่งใหทําบาง ซ่ึงเขียงเทาสานดวยหญาปลอง ทําเองบาง สั่งใหทําบาง ซ่ึงเขียงเทาสาน 
 ดวยใบเปง ทําเองบาง สั่งใหทําบาง ซ่ึงเขียงเทาสานดวยแฝก ทําเองบาง สั่งใหทําบาง 
 ซ่ึงเขียงเทาถักดวยขนสัตว ยอมละเลยอุเทศ ปริปุจฉา อธิศีล อธิจิต อธิปญญาเสีย จริงหรือ? 
      ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนเลาโมฆบุรุษเหลานั้น 
 จึงไดต้ังหนาพากเพียรตกแตงเขียงเทาหลากหลายอยู คือ ไดทําเองบาง ไดสัง่ใหทําบาง ซ่ึง 
 เขียงเทาสานดวยหญา ไดทําเองบาง ไดสั่งใหทําบาง ซ่ึงเขียงเทาสานดวยหญามุงกระตาย 
 ไดทําเองบาง ไดสั่งใหทําบาง ซ่ึงเขียงเทาสานดวยหญาปลอง ไดทําเองบาง ไดสั่งใหทําบาง 
 ซ่ึงเขียงเทาสานดวยใบเปง ไดทําเองบาง ไดสัง่ใหทําบาง ซ่ึงเขียงเทาสานดวยแฝก ไดทําเอง 
 บาง ไดสั่งใหทําบาง ซ่ึงเขียงเทาถักดวยขนสตัว โมฆบุรุษเหลานั้นไดละเลยอุเทศ ปริปุจฉา 
 อธิจิต อธิปญญาเสีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทําของเหลาโมฆบุรุษน่ันไมเปนไปเพ่ือความ 
 เลื่อมใสของชมุชนที่ยังไมเลือ่มใส .... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถารับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย ภิกษุไมพึงสวมเขียงเทาสานดวยหญาเขียงเทาสานดวยหญามุงกระตาย เขียงเทาสาน 
 ดวยหญาปลอง เขียงเทาสานดวยใบเปง เขยีงเทาสานดวยแฝก เขยีงเทาถักดวยขนสัตว 
 เขียงเทาประดบัดวยทองคํา เขียงเทาประดับดวยเงิน เขียงเทาประดับดวยแกวมณี เขยีงเทา 
 ประดับดวยแกวไพฑูรย เขียงเทาประดับดวยแกวผลึก เขียงเทาประดับดวยทองสัมฤทธิ์ เขยีงเทา 
 ประดับดวยกระจก เขยีงเทาทาํดวยดีบุก เขยีงเทาทําดวยสังกะสี เขยีงเทาทาํดวยทองแดง 
 รูปใดสวม ตองอาบัติทุกกฏ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง เขยีงเทาบางชนิดที่สําหรับสวมเดิน อันภิกษุไมพึงสวม 
 รูปใดสวม ตองอาบัติทุกกฏ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเขียงเทาทีต่รึงอยูกับที่ ไมใชสําหรับใชสวมเดิน ๓ ชนดิ 
 คือ เขียงเทาทีส่ําหรับเหยียบถายอุจจาระ ๑ เขียงเทาที่สําหรับเหยียบถายปสสาวะ ๑ เขียงเทาที ่
 สําหรับเหยียบในที่ชําระ ๑. 
                      พระพุทธบัญญัติหามจับโค 



      [๑๓] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระนครภัททิยะ ตามพระพุทธาภิรมย 
 แลวเสด็จพระพุทธดําเนินจาริกทางพระนครสาวัตถี เสด็จพระพุทธดําเนนิจาริกโดยลําดบัถึง 
 พระนครสาวัตถีแลว ทราบวาพระองคประทับอยูในพระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี 
 เขตพระนครสาวัตถีนั้น 
      ก็โดยสมัยนัน้แล พระฉัพพัคคียจับโคกําลังขามแมน้ําอจิรวดี ที่เขาบาง ทีหู่บาง ที่คอบาง 
 ที่หางบาง ขึ้นขี่หลังบาง มีจิตกําหนัด ถูกตององคกําเนิดบาง กดลูกโคใหจมน้ําตายบาง 
 ประชาชนทั้งหลาย พากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตร 
 จึงไดจับโคกําลังขามน้ํา ที่เขาบาง ที่หูบาง ที่คอบาง ที่หางบาง ขึ้นขี่หลังบาง มีจิตกําหนัด 
 ถูกตององคกําเนิดบาง กดลูกโคใหจมน้ําตายบาง เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ฉะนั้น. 
 ภิกษุทั้งหลายไดยินชาวบานเหลานั้น เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแด 
 พระผูมีพระภาค 
      พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติหามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงจับเขาโค 
 หูโค คอโค หางโค ไมพึงขี่หลังโค รูปใดจับและขึ้นขี่ ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง องคกําเนิดโค อันภิกษุมีจิตกําหนัด ไมพึงถูกตอง รูปใดถูกตอง 
 ตองอาบัติถุลลัจจัย ภิกษุไมพึงฆาลูกโค รูปใดฆา พึงปรับอาบัติตามธรรม. 
                           เร่ืองยาน 
      [๑๔] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียขี่ยานซ่ึงเทียมดวยโคตัวเมีย มีบุรุษเปนสารถี 
 เทียมดวยโคตัวผู มีสตรีเปนสารถีบาง. ประชาชนจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา เหมือน 
 ชายหนุมหญิงสาวไปเลนน้ําในแมน้ําคงคาและแมน้ํามหี ฉะน้ัน ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเร่ืองนั้น 
 แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติหามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ 
 ไมพึงไปดวยยาน รูปใดไปตองอาบัติทุกกฏ. 
      สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งไปพระนครสาวัตถีในโกศลชนบทเพ่ือเฝาพระผูมีพระภาค แต 
 อาพาธเสียกลางทาง และไดหลีกจากทางนั่งอยู ณ โคนไมแหงหนึ่ง ประชาชนพบภิกษุนั้นจึง 
 เรียนถามวา พระคุณเจาจะไปไหน ขอรับ? 
      ภิกษุนั้นตอบวา อาตมาจะไปพระนครสาวัตถี เพ่ือเฝาพระผูมีพระภาค จะ 
      ป. นิมนตมา ไปดวยกันเถิด ขอรับ 
      ภิ. อาตมาไมอาจ เพราะกําลังอาพาธ จะ 
      ป. นิมนตมาขึ้นยานเถิด ขอรับ 
      ภิ. ไมไดจะ เพราะพระผูมพีระภาคทรงหามยาน 
      ภิกษุนั้นรังเกียจอยูดังนั้นจงึไมยอมขึ้นยาน คร้ันไปถึงพระนครสาวัตถีแลว จึงแจง 
 เร่ืองนั้นแกภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. 
      ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนัน้ ในเพราะเหตุ 
 แรกเกิดน้ัน แลวรับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตยานแกภิกษุผูอาพาธ. 



      คร้ังนั้น ภิกษุทั้งหลายไดคดิกันวา ยานที่ทรงอนุญาตนั้นเทียมดวยโคตัวเมีย หรือเทียม 
 ดวยโคตัวผู แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตแกภิกษุทั้งหลาย 
 วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตยานที่เทียมดวยโคตัวผู และยานที่ใชมือลาก. 
      สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งไมผาสุกอยางแรง เพราะความกระเทือนแหงยาน ภิกษุทั้งหลาย 
 กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย เราอนุญาตคานหามมีต่ังนั่ง และเปลผาที่เขาผูกติดกับไมคาน. 
                พระพุทธบัญญัติหามใชที่นั่งและทีน่อนสูงใหญ 
      [๑๕] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียใชทีน่ั่งและที่นอนอนัสูงใหญ คือ เตียงมีเทา 
 เกินประมาณ เตียงมีเทาทําเปนรูปสัตวราย ผาโกเชาวขนยาว เคร่ืองลาดที่ทําดวยขนแกะวิจติร 
 ดวยลวดลาย เคร่ืองลาดที่มีสณัฐานเปนชอดอกไม เคร่ืองลาดที่ยัดนุน เคร่ืองลาดขนแกะ 
 วิจิตรดวยรูปสัตวรายมีสีหะและเสือเปนตน เคร่ืองลาดขนแกะมีขนต้ัง เคร่ืองลาดขนแกะมีขน 
 ขางเดียว เคร่ืองลาดทองและเงินแกมไหม เคร่ืองลาดไหมขลิบทองและเงิน เคร่ืองลาดขนแกะ 
 จุนางฟอน ๑๖ คน เคร่ืองลาดหลังชาง เคร่ืองลาดหลังมา เคร่ืองลาดในรถ เคร่ืองลาดที่ทําดวย 
 หนังสัตวชื่ออชินะมีขนออนนุม เคร่ืองลาดอยางดีทําดวยหนังชะมด เคร่ืองลาดมเีพดาน เคร่ือง 
 ลาดมีหมอนขาง ชาวบานเที่ยวชมวิหารไปพบเขา จึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา เหมือน 
 เหลาคฤหัสถผูบริโภคกาม. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. 
      พระผูมีพระภาคตรัสหามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงใชที่นั่งและ 
 ที่นอนอันสูงใหญ คือ เตียงมีเทาสูงเกินประมาณ เตียงมีเทาทาํเปนรูปสัตวราย ผาโกเชาวขนยาว 
 เคร่ืองลาดที่ทําดวยขนแกะวิจติรลวดลาย เคร่ืองลาดที่ทําดวยขนแกะสีขาว เคร่ืองลาดที่ม ี
 สัณฐานเปนชอดอกไม เคร่ืองลาดที่ยดันุน เคร่ืองลาดขนแกะวิจิตรดวยรูปสัตวรายมีสีหะและ 
 เสือเปนตน เคร่ืองลาดขนแกะมีขนต้ัง เคร่ืองลาดขนแกะมีขนขางเดยีว เคร่ืองลาดทองและเงิน 
 แกมไหม เคร่ืองลาดไหมขลิบทองและเงิน เคร่ืองลาดขนแกะจุนางฟอน ๑๖ คน เคร่ืองลาด 
 หลังชาง เคร่ืองลาดหลังมา เคร่ืองลาดในรถ เคร่ืองลาดที่ทําดวยหนังสัตวชื่ออชินะ มีขนออนนุม 
 เคร่ืองลาดอยางดีทําดวยหนังชะมด เคร่ืองลาดมีเพดาน เคร่ืองลาดมีหมอนขาง รูปใดใช ตอง 
 อาบัติทุกกฏ. 
                   พระพุทธบัญญัติหามใชหนังผืนใหญ 
      [๑๖] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียรูวาพระผูมีพระภาค ทรงหามที่นั่งและที่นอน 
 อันสูงใหญ จึงใชหนังผืนใหญ คือ หนังสีหะ หนังเสือโครง หนังเสือเหลือง หนังเหลานั้น 
 ตัดตามขนาดเตียงบาง ตัดตามขนาดต่ังบาง ปูลาดไวภายในเตียงบาง ปูลาดไวภายนอกเตียงบาง 
 ปูลาดไวภายในต่ังบาง ปูลาดไวภายนอกต่ังบาง ชาวบานเที่ยวชมวิหารไปพบเขา จึงเพงโทษ 
 ติเตียน โพนทะนาวา เหมือนเหลาคฤหัสถผูบริโภคกาม. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแด 
 พระผูมีพระภาค. 
      พระผูมีพระภาคตรัสหามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงใชหนังผืนใหญ 



 คือ หนังสีหะ หนังเสือโครง หนังเสือเหลือง รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ. 
                         เร่ืองภิกษุใจราย 
      [๑๗] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียรูวาพระผูมีพระภาคทรงหามหนังผืนใหญ จึงใช 
 หนังโค หนังเหลานั้นตัดตามขนาดเตียงบาง ตัดตามขนาดต่ังบาง ปูลาดไวภายในเตียงบาง 
 ปูลาดไวภายนอกเตียงบาง ปูลาดไวภายในต่ังบาง ปูลาดไวภายนอกต่ังบาง. 
      มีภิกษุใจรายรูปหนึ่ง เปนกุลุปกะของอุบาสกใจรายคนหนึ่ง คร้ันเวลาเชา ภิกษุใจราย 
 รูปน้ันนุงอันตรวาสก ถือบาตรจีวรแลวเดินเขาไปในบานของอุบาสกใจรายคนนั้น แลวน่ังบน 
 อาสนะที่เขาจัดไว จึงอุบาสกใจรายคนนั้น เขาไปหาภิกษุใจรายรูปน้ัน นมัสการแลวน่ัง ณ ที่ 
 ควรสวนขางหน่ึง ก็สมัยนั้น ลกูโคของอุบาสกใจรายคนนั้น เปนสัตวกําลังรุน รูปรางเขาที 
 นาดูนาชม งามคลายลูกเสือเหลือง จึงภิกษุใจรายรูปน้ันจองมองดูมันดวยความสนใจ ทีนั้น 
 อุบาสกใจรายไดกลาวกะภิกษุใจรายวา พระคุณเจาจองมองดมูันดวยความสนใจเพ่ือประสงคอะไร 
 ขอรับ?  ภิกษุใจรายรูปน้ัน ตอบวา อาวุโส อาตมาตองประสงคหนังของมัน ทีนั้น อุบาสก 
 ใจรายจึงฆามนัแลวไดถลกหนังถวายแกภิกษุใจรายรูปน้ัน ภิกษุใจรายรูปนั้นไดเอาผาสังฆาฏิ 
 หอหนังเดินไป คร้ังนั้น แมโค มีความรักลูก จงึเดินตามภิกษุใจรายรูปน้ันไปขางหลังๆ 
 ภิกษุทั้งหลายถามภิกษุใจรายรูปน้ันวา อาวุโส ทําไมแมโคตัวนี้จึงเดินตามทานมาขางหลังๆ ขอรับ? 
 ภิกษุใจรายรูปนั้นตอบวา อาวุโสทั้งหลาย แมผมเองก็ไมทราบวา มันเดินตามผมมาขางหลงัๆ 
 ดวยเหตุอะไร ขณะนั้นผาสังฆาฏิของภิกษุใจรายรูปน้ันเปอนเลือด ภิกษุทัง้หลาย จึงถามภิกษุ 
 ใจรายรูปน้ันวา อาวุโส ก็ผาสงัฆาฏิผืนนี้ทานหออะไรไว ขอรับ?  ภิกษุใจรายรูปน้ันไดแจงความน้ัน 
 แกภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายถามวา อาวุโสก็ทานชักชวนใหเขาฆาสัตวหรือขอรับ?  ภิกษุใจราย 
 ตอบวา อยางนั้นขอรับ บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอยตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุ 
 จึงชักชวนใหเขาฆาสัตวเลา พระผูมีพระภาคทรงติเตียนการฆาสัตว ทรงสรรเสริญการงดจากการ 
 ฆาสัตว โดยอเนกปริยายมิใชหรือ แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. 
                     พระพุทธบัญญัติหามใชหนังโค 
      [๑๘] ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น 
 ในเพราะเหตุแรกเกิดน้ัน แลวทรงสอบถามภิกษุใจรายนั้นวา ดูกรภิกษุ ขาววา เธอชักชวน 
 ใหเขาฆาสัตว จริงหรือ? 
      ภิกษุใจรายนั้นกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ ไฉนเธอจึงไดชักชวนใหเขาฆาสัตว 
 เลา ดูกรโมฆบุรุษ เราติเตียนการฆาสัตว สรรเสริญการงดเวนจากการฆาสัตวไว โดยอเนกปริยาย 
 มิใชหรือ การกระทําของเธอนัน่ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนทีย่ังไมเลื่อมใส .... คร้ันแลว 
 ทรงทําธรรมีกถารับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงชักชวนในการฆาสัตว 
 รูปใดชักชวน พึงปรับอาบัติตามธรรม. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง หนังโคอันภิกษุไมพึงใช รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ หนังอะไรๆ 





 ภิกษุไมพึงใช รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ. 
      สมัยตอมา เตียงก็ดี ต่ังก็ดี ของชาวบาน เขาหุมดวยหนัง ถักดวยหนัง ภิกษุทั้งหลาย 
 รังเกียจไมนั่งทับ แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาค ตรัสอนุญาตแก 
 ภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหนั่งทับเตียงต่ังที่เปนอยางคฤหัสถ แตไม 
 อนุญาตใหนอนทับ. 
      สมัยตอมา วิหารทั้งหลายเขาผูกรัดดวยเชอืกหนัง ภิกษุทั้งหลายรังเกียจไมนั่งพิง 
 แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหนั่งพิงเฉพาะเชือก. 
                 พระพุทธบัญญัติหามสวมรองเทาเขาบาน 
      [๑๙] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียสวมรองเทาเขาบาน คนทั้งหลาย เพงโทษ 
 ติเตียน โพนทะนาวา เหมือนเหลาคฤหัสถผูบริโภคกาม. ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผู 
 มีพระภาค. พระผูมีพระภาค ทรงบัญญัติหามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึง 
 สวมรองเทาเขาบาน รูปใดสวมเขาไป ตองอาบัติทุกกฏ. 
             พระพุทธานุญาตใหภิกษุอาพาธสวมรองเทาเขาบาน 
      สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธเวนรองเทาเสียไมอาจเขาบานได ภิกษุทั้งหลายกราบทูล 
 เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 เราอนุญาตใหภิกษุอาพาธสวมรองเทาเขาบานได. 
                       เร่ืองพระโสณกุฏิกัณณะ 
      [๒๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ทานพระมหากัจจานะอยู ณ ปปาตะบรรพตเขตกุรรฆระนคร 
 ในอวันตีชนบท ก็คราวน้ันอุบาสกชื่อโสณกฏิุกัณณะ เปนอปุฏฐากของทานพระมหากัจจานะ 
 นมัสการแลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง อุบาสกโสณกุฏิกัณณะน่ังอยู ณ ที่นัน้แล ไดกราบเรียน 
 คํานี้กะทานพระมหากัจจานะวา ทานขอรับ ดวยวิธีอยางไรๆ กระผมจึงจะรูทั่วถึงธรรมที่ 
 พระคุณเจาแสดงแลว อันบุคคลที่ยังครองเรือนอยู จะประพฤติพรหมจรรยนี้ใหบริบูรณโดย 
 สวนเดียว ใหบริสุทธิ์โดยสวนเดียว ดุจสังขทีข่ัดแลว ทําไมไดงาย กระผมปรารถนาจะปลง 
 ผมและหนวด ครองผากาสายะออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ขอพระคุณเจากรุณาโปรดให 
 กระผมบวชเถิด ขอรับ เมื่ออบุาสกโสณกุฏิกณัณะกราบเรียนเชนนี้แลว ทานมหากัจจานะได 
 กลาวคํานี้กะอบุาสกโสณกุฏิกณัณะวา โสณะ การประพฤติพรหมจรรยซ่ึงตองนอนผูเดียว 
 บริโภคอาหารหนเดียวจนตลอดชีพ ทําไดยากนักแล เอาเถอะ โสณะ คุณจงเปนคฤหัสถ 
 อยูในจังหวัดน้ีแหละ แลวประกอบตามพระพุทธศาสนา ประกอบตามพรหมจรรย ซ่ึงตองนอน 
 ผูเดียว บริโภคอาหารหนเดียว ควรแกกาลเถิด. 
      คราวน้ัน ความต้ังใจบรรพชาซ่ึงไดเกิดแกอุบาสกโสณกุฏิกัณณะน้ันสงบลงแลว 
      แมคร้ังที่สองแล อุบาสกโสณกุฏิกัณณะ .... 
      แมคร้ังที่สามแล อุบาสกโสณกุฏิกัณณะไดเขาไปหาทานพระมหากัจจานะ นมัสการ 



 แลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง อุบาสกโสณกฏิุกัณณะน่ังอยู ณ ที่นั้นแล ไดกราบเรียนคํานี้ 
 กะทานพระมหากัจจานะวา ทานขอรับ ดวยวิธีอยางไรๆ กระผมจึงจะรูทั่วถึงธรรมที่พระคุณเจา 
 แสดงแลว อันบุคคลที่ยังครองเรือนอยู จะประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณโดยสวนเดียว 
 ใหบริสุทธิ์โดยสวนเดียว ดุจสงัขที่ขัดแลว ทําไมไดงาย กระผมปรารถนาจะปลงผมและหนวด 
 ครองผากาสายะออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ขอพระคุณเจากรุณาโปรดใหกระผมบวชเถิด 
 ขอรับ 
      คร้ันนั้น ทานมหากัจจานะใหอุบาสกโสณกุฏิกัณณะบรรพชาแลว. 
      ก็สมัยนั้น อวันตีชนบทอันต้ังอยูแถบใต มีภิกษุนอยรูป ทานพระมหากัจจานะจัดหา 
 พระภิกษุสงฆแตที่นั้นๆ ใหครบองคประชุมทสวรรคไดยากลาํบาก ตอลวงไปถึง ๓ ป จึงอุปสมบท 
 ใหทานพระโสณะได. 
                 พระโสณเถระรําพึงแลวอําลาเขาเฝา 
      คร้ังนั้น ทานพระโสณะจําพรรษาแลว ไปในที่สงัดหลีกเรนอยู ไดมีความปริวิตกแหง 
 จิตเกิดขึ้นอยางนี้วา พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เราไดยนิมาอยางชดัเจนวา เปนผูเชนนี้และ 
 เชนนี้ แตเรามิไดเฝาตอพระพักตร เราควรไปเฝาพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจานั้น 
 หากพระอุปชฌายะจะพึงอนญุาตแกเรา คร้ันเวลาสายณัห ทานออกจากทีห่ลีกเรนแลว จึงเขา 
 ไปหาทานพระมหากัจจานะ ไหวแลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวกราบเรียนวา ทานขอรับ 
 กระผมไปในทีส่งัดหลีกเรนอยู ณ ตําบลน้ีไดมีความปริวิตกแหงจิตเกิดขึ้นอยางนี้วา พระผูมีพระ- 
 *ภาคพระองคนั้น เราไดยินมาอยางชัดเจนวา เปนผูเชนนี้และเชนนี้ แตเรามิไดเฝาตอพระพักตร 
 เราควรไปเฝาพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น หากพระอุปชฌายะจะพึง 
 อนุญาตแกเรา ทานขอรับ กระผมจะไปเฝาพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น 
 หากทานพระอุปชฌายะจะอนุญาตแกกระผม. 
                อาณัติกพจนของพระอุปชฌายะ ๕ ประการ 
      ทานมหากัจจานะ กลาววาดีละ ดีละ คุณโสณะ คุณจงไปเฝาพระผูมีพระภาคอรหันต 
 สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น คุณจักเห็นพระองคผูนาเลือ่มใส ผูเปนที่ต้ังแหงความเลื่อมใส 
 มีพระอินทรียสงบ มีพระทัยสงบ ทรงถึงความฝกกายและความสงบจิตอันสูงสุด ทรงทรมานแลว 
 คุมครองแลว มีอินทรียอันสํารวมแลว ผูไมทาํบาป คุณโสณะ ถาเชนนั้น คุณจงถวายบังคม 
 พระบาทยุคลของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลาตามฉันสั่งวา ทานมหากัจจานะ อุปชฌายะ 
 ของขาพระพุทธเจา ถวายบังคม พระบาทยุคลของพระผูมพีระภาคดวยเศียรเกลาพระพุทธเจาขา 
 ดังนี้ และคุณจงกราบทูลอยางนี้วา 
      ๑. พระพุทธเจาขา จังหวัดอวันตีทักขิณาบถ มีภิกษุนอยรูป ขาพระพุทธเจาไดจดัหา 
 ภิกษุสงฆแตที่นั้นๆ ใหครบองคประชุมทสวรรคไดยากลําบาก นับแตวันขาพระพุทธเจาบรรพชา 
 ลวงไป ๓ ป จึงไดอุปสมบท ถากระไรเฉพาะในอวันตีทักขณิาบถ พึงทรงอนุญาตอุปสมบทดวย 
 คณะสงฆนอยรูปกวานี้ได. 



      ๒. พระพุทธเจาขา พ้ืนดินในอวันตีทักขณิาบถ มีดินสีดํามาก ขรุขระดืน่ดาด 
 ดวยระแหงกีบโค ถากระไร เฉพาะในอวันตีทักขิณาบถ ขอพระผูมีพระภาคพึงทรงอนุญาต 
 รองเทาหลายช้ัน. 
      ๓. พระพุทธเจาขา คนทั้งหลายในอวันตีทักขิณาบถนิยมการอาบน้ํา ถือวาน้ําทําใหบริสุทธิ ์
 ถากระไร เฉพาะในอวันติทักขิณาบถ ขอพระผูมีพระภาค พึงทรงอนุญาตการอาบน้ําไดเปนนิตย. 
      ๔. พระพุทธเจาขา ในอวันตีทักขิณาบถ มีหนังเคร่ืองลาด คือ หนังแกะ หนังแพะ 
 หนังมฤค ในมัชฌิมชนบท มหีญาตีนกา หญาหางนกยูง หญาหนวดแมว หญาหางชาง แมฉันใด 
 ในอวันตีทักขิณาบถก็มีหนังเคร่ืองลาด คือ หนังแกะ หนังแพะ หนังมฤค ฉันนั้นเหมือนกันแล 
 ถากระไร เฉพาะในอวันตีทักขิณาบถ ขอพระผูมีพระภาค พึงทรงอนุญาตหนังเคร่ืองลาด คือ หนัง 
 แกะ หนังแพะ หนังมฤค. 
      ๕. พระพุทธเจาขา เดี๋ยวนีค้นทั้งหลายฝากถวายจีวรเพ่ือหมูภิกษุผูอยูนอกสีมา ดวยคําวา 
 ขาพเจาทั้งหลายขอถวายจีวรผืนนี้แกทานผูมีชื่อนี้ ดังนี้ ภิกษุผูรับฝากมาบอกวา อาวุโส คนทั้งหลาย 
 มีชื่อนี้ถวายจีวรแกทานแลว พวกภิกษุผูรับคําบอกเลา รังเกียจไมยินดีรับ ดวยคิดวา พวกเรา 
 ไมตองการของเปนนิสสัคคีย ถากระไร ขอพระผูมีพระภาคพึงตรัสชี้แจงในเร่ืองจีวร. 
                      พระโสณะเถระเขาเฝา 
      ทานพระโสณะรับสนองคําของทานพระมหากัจจานะวาปฏิบัติตามอยางนั้นขอรับ แลว 
 ลุกจากอาสนะอภิวาททานพระมหากัจจานะทําประทักษิณแลว เก็บเสนาสนะ ถือบาตรจีวรเดิน 
 ไปทางที่จะไปพระนครสาวัตถี ถึงพระนครสาวัตถี พระวิหารเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกคหบดี 
 โดยลําดับ เขาเฝาพระผูมีพระภาคถวายบังคมแลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. 
      คร้ังนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังกะทานพระอานนทวา ดูกรอานนท เธอจงจัดเสนาสนะ 
 ตอนรับภิกษุอาคันตุกะรูปน้ี จึงทานพระอานนทคิดวา พระผูมีพระภาคทรงพระบัญชาใชเราเพ่ือ 
 ภิกษุรูปใดวา ดูกรอานนท เธอจงจัดเสนาสนะตอนรับภิกษุอาคันตุกะรูปน้ี ดังนี้ พระผูมีพระภาค 
 ยอมปรารถนาจะประทับอยูในพระวิหารแหงเดียวกับภิกษุรูปน้ัน พระผูมีพระภาคปรารถนาจะ 
 ประทับอยูในพระวิหารแหงเดียวกับทานพระโสณะเปนแน ดังนี้ จึงจัดเสนาสนะตอนรับทาน 
 พระโสณะในพระวิหารอันเปนที่ประทับของพระผูมีพระภาค. 
                      ถวายเทศนในพระวิหาร 
      [๒๑] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยูในที่แจงจนดึก จึงเสด็จเขาพระวิหาร แมทาน 
 พระโสณะก็ยบัยั้งอยูในที่แจงจนดึกจึงเขาพระวิหาร คร้ันเวลาปจจุสมัยแหงราตรี พระผูมีพระภาค 
 ทรงต่ืนพระบรรทมแลวทรงอัชเฌสนาทานพระโสณะวา ดกูรภิกษุ เธอจงกลาวธรรมตามถนัด 
 ทานพระโสณะกราบทูลสนองพระพุทธบัญชาวา อยางนั้น พระพุทธเจาขา แลวไดสวดพระสูตร 
 ทั้งหลาย อันมีอยูในอัฏฐกวรรค จนหมดส้ินโดยสรภัญญะ คร้ันจบสรภัญญะของทานพระโสณะ 
 พระผูมีพระภาคทรงพระปราโมทยโปรดประทานสาธุการวา ดีละ ดีละ ภิกษุ สูตรทั้งหลายท่ีมีใน 
 อัฏฐกวรรคเธอเรียนมาดีแลว ทําไวในใจดีแลว ทรงจําไดแมนยําดี เธอเปนผูประกอบดวยวาจา 



 ไพเราะเพราะพร้ิง ไมมีโทษ ใหเขาใจรูความไดแจมชัด เธอมพีรรษาเทาไร ภิกษุ? 
      ทานพระโสณะกราบทูลวา ขาพระพุทธเจามีพรรษาเดียว พระพุทธเจาขา 
      ภ. เพราะเหตุไร เธอจึงมัวประพฤติชักชาเชนนั้นเลา ภิกษุ? 
      โส. ขาพระพุทธเจาเห็นโทษในกามท้ังหลายนานแลว แตเพราะฆราวาสคับแคบ มีกิจ 
 มาก มีกรณียมาก จึงไดประพฤติชักชาอยู พระพุทธเจาขา. 
                        ทรงเปลงพระอทุาน 
      ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคทรงทราบความขอนี้แลว จึงทรงเปลงพระอทุานนี้ในเวลาน้ัน 
 วาดังนี้:- 
      อารยชนเห็นโทษในโลก ทราบธรรมที่ปราศจาก 
      อุปธิแลว ฉะนั้น จึงไมยินดีในบาป เพราะคน 
      สะอาดยอมไมยินดีในบาป. 
             กราบทูลอาณัติกพจนของพระอุปชฌายะ ๕ ประการ 
      [๒๒] ลําดับน้ัน ทานพระโสณะคิดวา พระผูมีพระภาคกาํลังโปรดปรานเรา เวลานี ้
 ควรกราบทูลถอยคําที่พระอุปชฌายะของเราสั่งมา ดังนี้ แลวลุกจากที่นั่ง หมจีวรเฉวียงบา หมอบ 
 ลงที่พระบาทยุคลของพระผูมพีระภาคดวยเศียรเกลา แลวไดกราบทูลคํานี้ตอพระผูมีพระภาควา 
 พระพุทธเจาขา ทานพระมหากัจจานะ อุปชฌายะของขาพระพุทธเจา ขอถวายบังคมพระบาท 
 ยุคลของพระองคดวยเศียรเกลา และส่ังใหขาพระพุทธเจากราบทูลอยางนี้วา 
      ๑. พระพุทธเจาขา จังหวัดอวันตีทักขิณาบถ มีภิกษุนอยรูป ขาพระพุทธเจาไดจดัหา 
 ภิกษุสงฆแตที่นั้นๆ ใหครบองคประชุมทสวรรคไดยากลําบาก นับแตวันขาพระพุทธเจาบรรพชา 
 ลวงไป ๓ ป จึงไดอุปสมบท ถากระไร เฉพาะในอวันตีทักขณิาบถ ขอพระผูมีพระภาคพึงทรง 
 อนุญาตอุปสมบท ดวยคณะสงฆนอยรูปกวาน้ีได 
      ๒. พระพุทธเจาขา พ้ืนดินในอวันตีทักขณิาบถ มีดินสีดํามาก ขรุขระดืน่ดาดดวย 
 ระแหงกีบโค ถากระไร เฉพาะในอวันตีทักขณิาบถ ขอพระผูมีพระภาคพึงทรงอนุญาตรองเทา 
 หลายชั้น 
      ๓. พระพุทธเจาขา คนทั้งหลายในอวันตีทักขิณาบถนิยมการอาบน้ํา ถือวาน้ําทําให 
 บริสุทธิ์ ถากระไร เฉพาะในอวันตีทักขิณาบถขอพระผูมีพระภาคพึงทรงอนุญาตอาบนํ้าไดเปนนิตย 
      ๔. พระพุทธเจาขา ในอวันตีทักขิณาบถ มีหนังเคร่ืองลาด คือ หนังแกะ หนังแพะ 
 หนังมฤค ในมัชฌิมชนบท มหีญาตีนกา หญาหางนกยูง หญาหนวดแมว หญาหางชาง แมฉันใด 
 ในอวันตีทักขิณาบถก็มีหนังเคร่ืองลาด คือ หนังแกะ หนังแพะ หนังมฤค ฉันนั้นเหมือนกันแล 
 ถากระไร เฉพาะในอวันตีทักขิณาบถ ขอพระผูมีพระภาคพึงทรงอนุญาตหนังเคร่ืองลาด คอื หนัง 
 แกะ หนังแพะ หนังมฤค 
      ๕. พระพุทธเจาขา เดี๋ยวนีค้นทั้งหลายฝากถวายจีวรแกหมูภิกษุผูอยูนอกสีมา ดวยคําวา 
 ขาพเจาทั้งหลายขอถวายจีวรผืนนี้แกทานผูมีชื่อนี้ ดังนี้ ภิกษุผูรับฝากมาบอกวา อาวุโส คน 



 ทั้งหลายมีชื่อนี้ถวายจีวรแกทานแลว พวกภิกษุผูไดรับคําบอกเลา รังเกียจไมยินดีรับ ดวยคิดวา 
 พวกเราไมตองการของเปนนสิสัคคีย ถากระไร ขอพระผูมพีระภาคพึงตรัสชี้แจงในเร่ืองจีวร. 
                       พระพุทธานุญาตพิเศษ 
      [๒๓] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามลูนั้น ใน 
 เพราะเหตุแรกเกิดน้ัน แลวรับส่ังกะภิกษุทั้งหลาย วาดังนี้:- 
      ๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย จังหวัดอวันตีทักขิณาบถ มีภิกษุนอยรูป เราอนุญาตการอุปสมบท 
 ดวยคณะสงฆมีวินัยธรเปนที่ ๕ ได ทั่วปจจันตชนบท ๑- 
                 กําหนดเขตปจจันตชนบทและมัชฌิมชนบท 
      บรรดาชนบทเหลานั้น ปจจันตชนบท มีกําหนดเขต ดังนี้:- 
      ในทิศบูรพามีนิคมชื่อกชังคละ ถัดนิคมนัน้มาถึงมหาสาลนคร นอกน้ันออกไปเปน 
 ปจจันตชนบท รวมในเปนมัชฌิมชนบท ๑- 
 @๑. จังหวัดภายในเปนศูนยกลางของประเทศ 
      ในทิศอาคเนย มีแมน้ําชื่อสัลลวตี นอกแมน้ําสัลลวตีนั้นออกไป เปนปจจันตชนบท 
 รวมในเปนมัชฌิมชนบท 
      ในทิศทักษิณ มีนิคมชื่อเสตกัณณิกะ นอกนิคมนั้นออกไปเปนปจจันตชนบท รวมใน 
 เปนมัชฌิมชนบท 
      ในทิศปจฉิม มีพราหมณคามช่ือถูนะ นอกน้ันออกไป เปนปจจันตชนบท รวมใน 
 เปนมัชฌิมชนบท 
      ในทิศอุดร มีภูเขาชื่ออุสีรธชะ นอกน้ันออกไป เปนปจจันตชนบท รวมในเปน 
 มัชฌิมชนบท 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตการอุปสมบท ดวยคณะสงฆมีวินัยธรเปนที่ ๕ ได ทั่ว 
 ปจจันตชนบทเห็นปานนี้ 
      ๒. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พ้ืนดินในอวันตีทักขิณาบถ มีดินสีดํามาก ดื่นดาดดวยระแหง 
 กีบโค เราอนุญาตรองเทาหลายช้ัน ทั่วปจจันตชนบท 
      ๓. ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนทั้งหลายในอวันตีทักขิณาบถ นิยมการอาบน้าํ ถือวาน้ําทําให 
 บริสุทธิ์ เราอนุญาตการอาบน้ําไดเปนนิตยทัว่ปจจันตชนบท 
      ๔. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในอวันตีทักขิณาบถ มีหนังเคร่ืองลาด คือ หนังแกะ หนังแพะ 
 หนังมฤค ในมัชฌิมชนบท มหีญาตีนกา หญาหางนกยูง หญาหนวดแมว หญาหางชาง แมฉันใด 
 ในอวันตีทักขิณาบถ ก็มีหนังเคร่ืองลาด คือ หนังแกะ หนังแพะ หนังมฤค ฉันนั้นเหมือนกันแล 
 เราอนุญาตหนังเคร่ืองลาด คือ หนังแกะ หนังแพะ หนังมฤค ทั่วปจจันตชนบท 
      ๕. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง คนทั้งหลายในโลกนี้ฝากถวายจีวรเพ่ือหมูภิกษุผูอยูนอกสีมา 
 ดวยคําวา ขาพเจาทั้งหลายถวายจีวรผืนนี้แกภิกษุผูมีชื่อนี้ ดงันี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต 
 ใหยินดีได จีวรนั่นยังไมควรนบัราตรีตลอดเวลาที่ยังไมถึงมือ. 



                       จัมมขันธกะ ที่ ๕ จบ. 
                      ในขันธกะนี้มี ๖๓ เร่ือง 
                         ------------ 
                        หัวขอประจําขันธกะ 
      [๒๔] พระเจาแผนดินมคธ ทรงปกครองพลเมือง ๘๐,๐๐๐ ตําบล รับส่ังใหโสณเศรษฐี 
 เขาเฝา ๑ พระสาคตเถระแสดงอิทธิปาฏิหาริยอันเปนธรรมยวดยิ่งของมนุษยมากมาย ณ 
 คิชฌกูฏบรรพต ๑ โสณเศรษฐีบุตรออกบวช และปรารภความเพียรเกินขนาด เดินจงกรมจน 
 เทาแตก ๑ เปรียบเทียบความเพียรดวยสายพิณ ๑ ทรงอนุญาตรองเทาชั้นเดยีว ๑ ทรงหาม 
 รองเทาสีเขยีว ๑ รองเทาสีเหลือง ๑ รองเทาสีแดง ๑ รองเทาสีบานเย็น ๑ รองเทาสีดํา ๑ 
 รองเทาสีแสด ๑ รองเทาสีชมพู ๑ รองเทามีหูวิจิตร ๑ รองเทาหุมสน ๑ รองเทาหุมแข็ง ๑ 
 รองเทาที่ยัดดวยนุน ๑ รองเทาที่มีลายคลายขนปกนกกระทา ๑ รองเทาที่ทําหูงอนมีสัณฐาน 
 ดุจเขาแกะ ๑ รองเทาที่หูงอนมีสัณฐานดุจเขาแพะ ๑ รองเทาที่ทําประกอบหูงอนดุจหางแมลง 
 ปอง ๑ รองเทาที่เย็บดวยขนปกนกยูง ๑ รองเทาที่วิจิตร ๑ รองเทาที่ขลิบดวยหนังราชสีห ๑ 
 รองเทาที่ขลิบดวยหนังเสือโครง ๑ รองเทาทีข่ลิบดวยหนังเสือเหลือง ๑ รองเทาที่ขลิบดวยหนัง 
 ชะมด ๑ รองเทาที่ขลิบดวยหนังนาก ๑ รองเทาที่ขลิบดวยหนังแมว ๑ รองเทาที่ขลิบดวยหนัง 
 คาง ๑ รองเทาที่ขลิบดวยหนังนกเคา ๑ เทาแตก ๑ สวมรองเทาในวัด ๑ เทาเปนหนอ 
 ลางเทา ตอไม และสวมเขียงเทาเดินเสียงดังขฏะ ขฏะ ๑ เขียงเทาสานดวยใบตาล ๑ เขียงเทา 
 สานดวยใบไผ ๑ เขียงเทาสานดวยหญา ๑ เขียงเทาสานดวยหญามุงกระตาย ๑ เขียงเทาสาน 
 ดวยหญาปลอง ๑ เขียงเทาสานดวยใบเปง ๑ เขียงเทาสานดวยแฝก ๑ เขียงเทาถักดวยขนสตัว ๑ 
 เขียงเทาประดบัดวยทองคําและเงิน ๑ เขียงเทาประดับดวยแกวมณี ๑ เขียงเทาประดับดวย 
 แกวไพฑูรย ๑ เขียงเทาประดบัดวยแกวผลึก ๑ เขียงเทาทําดวยทองสัมฤทธิ ์๑ เขียงเทาประดับ 
 ดวยกระจก ๑ เขียงเทาทําดวยดีบุก ๑ เขียงเทาทําดวยสังกะสี ๑ เขียงเทาทําดวยทองแดง ๑ 
 จับโค ๑ ขี่ยานและภิกษุอาพาธ ๑ ยานเทียมดวยโคตัวผู ๑ คานหาม ๑ ที่นั่งและที่นอน ๑ 
 หนังผืนใหญ ๑ หนังโค ๑ ภิกษุใจราย ๑ เตียงต่ังของพวกคฤหัสถที่หุมหนัง ๑ สวมรองเทา 
 เขาบาน และภิกษุอาพาธ ๑ พระมหากัจจานะ ๑ พระโสณะ สวดสูตร อันมีอยูในอัฏฐกวรรค 
 โดยสรภัญญะและพระพุทธเจาผูเปนนายกไดทรงประทานพร ๕ อยางนี้ แกพระโสณะเถระ คือ 
 อนุญาตสงฆปญจวรรคทําการอุปสมบทได ๑ สวมรองเทาหลายช้ันได ๑. อาบน้ําไดเปนนติย ๑ 
 ใชหนังเคร่ืองลาดได ๑ ทายกถวายจีวร เมื่อยังไมถึงมือภิกษุ ยังไมตองนับราตรี ๑ 
                      หัวขอประจําขันธกะ จบ. 
                        -------------- 
                          เภสัชชขันธกะ 
                       ภิกษุอาพาธในฤดูสารท 
      [๒๕] โดยสมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของ 



 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้น ภิกษุทั้งหลายอันอาพาธซ่ึงเกิดชุมในฤดสูารท 
 ถูกตองแลว ยาคูที่ดื่มเขาไปกพุ็งออก แมขาวสวยที่ฉันแลวกพุ็งออก เพราะอาพาธนั้น พวกเธอ 
 จึงซูบผอม เศราหมอง มีผิวพรรณไมดี มีผิวเหลืองขึ้นๆ มีเนื้อตัวสะพร่ังดวยเอ็น พระผูมพีระภาค 
 ไดทอดพระเนตรเห็นภิกษุเหลานั้นซูบผอม เศราหมอง มีผิวพรรณไมดี มีผิวเหลืองขึ้นๆ 
 มีเนื้อตัวสะพร่ังดวยเอ็น คร้ันแลวจึงตรัสเรียกทานพระอานนทมารับส่ังถามวา ดูกรอานนท 
 ทําไมหนอ เดี๋ยวนี้ภิกษุทั้งหลายจึงซูบผอม เศราหมอง มีผิวพรรณไมดี มีผิวเหลืองขึ้นๆ 
 มีเนื้อตัวสะพร่ังดวยเอ็น 
      ทานพระอานนทกราบทูลวา พระพุทธเจาขา เดี๋ยวนี้ภิกษุทั้งหลาย อันอาพาธซ่ึงเกิดชุม 
 ในฤดูสารทถูกตองแลว ยาคูที่ดื่มเขาไปก็พุงออก แมขาวสวยที่ฉันแลวก็พุงออก เพราะอาพาธนั้น 
 พวกเธอจึงซูบผอม เศราหมองมีผิวพรรณไมดี มีผิวเหลืองขึน้ๆ มีเนื้อตัวสะพร่ังดวยเอ็น. 
                   พระพุทธานุญาตเภสัช ๕ ในกาล 
      คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคประทับในท่ีสงัดทรงหลีกเรนอยู ไดมีพระปริวิตกแหงพระทัย 
 เกิดขึ้นอยางนีว้า เดี๋ยวนี้ภิกษุทั้งหลายอันอาพาธซ่ึงเกิดชุมในฤดูสารท ถูกตองแลว ยาคูที่ดื่มเขาไป 
 ก็พุงออก แมขาวสวยที่ฉันแลวก็พุงออก เพราะอาพาธนั้น พวกเธอจึงซูบผอม เศราหมอง 
 มีผิวพรรณไมดี มีผิวพรรณเหลืองขึ้นๆ มีเนื้อตัวสะพร่ังดวยเอ็น เราจะพึงอนุญาตอะไรหนอ 
 เปนเภสัชแกภิกษุทั้งหลาย ซ่ึงเปนเภสัชอยูในตัว และเขาสมมติวาเปนเภสัช ทั้งจะพึงสําเร็จ 
 ประโยชนในอาหารกิจแกสัตวโลก และจะไมพึงปรากฏเปนอาหารหยาบ ทีนั้นพระองคไดมี 
 พระปริวิตกสืบตอไปวา เภสัช ๕ นี้แล คือ เนยใส เนยขน น้ํามัน น้ําผึ้ง น้ําออย เปนเภสัช 
 อยูในตัว และเขาสมมติวาเปนเภสัช ทั้งสําเร็จประโยชนในอาหารกิจแกสัตวโลก และไม 
 ปรากฏเปนอาหารหยาบ ผิฉะนั้น เราพึงอนุญาตเภสัช ๕ นี้แกภิกษุทั้งหลาย ใหรับประเคน 
 ในกาลแลวบริโภคในกาล คร้ันเวลาสายัณหพระองคเสด็จออกจากที่หลีกเรน ทรงทําธรรมีกถา 
 ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดน้ัน แลวรับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย เราไปในที่สงัดหลีกเรนอยู ณ ตําบลน้ี ไดมีความปริวิตกแหงจิตเกิดขึ้นอยางนี้วา เดี๋ยวนี ้
 ภิกษุทั้งหลายอันอาพาธซ่ึงเกิดชุมในฤดูสารท ถูกตองแลว ยาคูที่ดื่มเขาไปกพุ็งออก แมขาวสวย 
 ที่ฉันแลวก็พุงออก เพราะอาพาธน้ัน พวกเธอจึงซูบผอม เศราหมอง มีผิวพรรณไมดี มีผิวเหลือง 
 ขึ้นๆ มีเนื้อตัวสะพร่ังดวยเอน็ เราจะพึงอนุญาตอะไรหนอเปนเภสัชแกภิกษุทั้งหลาย ซ่ึงเปน 
 เภสัชอยูในตัวและเขาสมมติวาเปนเภสัช ทั้งจะพึงสําเร็จประโยชนในอาหารกิจแกสัตวโลก 
 และไมปรากฏเปนอาหารหยาบ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรานั้นไดมีความปริวิตกสืบตอไปวา เภสัช ๕ 
 นี้แล คือ เนยใส เนยขน น้ํามนั น้ําผึ้ง น้ําออย เปนเภสัชอยูในตัว และเขาสมมติวาเปนเภสชั 
 ทั้งสําเร็จประโยชนในอาหารกจิแกสัตวโลก และไมปรากฏเปนอาหารหยาบ ผิฉะนั้น เราพึง 
 อนุญาตเภสัช ๕ นี้แกภิกษุทั้งหลาย ใหรับประเคนในกาลแลวบริโภคในกาล ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 เราอนุญาตใหรับประเคนเภสัช ๕ นั้นในกาล แลวบริโภคในกาล. 
                   พระพุทธานุญาตเภสัช ๕ นอกกาล 



      [๒๖] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายรับประเคนเภสัช ๕ นั้นในกาล แลวบริโภค 
 ในกาล โภชนาหารของพวกเธอชนิดธรรมดา ชนิดเลว ไมยอย ไมจําตองกลาวถึงโภชนาหาร 
 ที่ดี พวกเธออนัอาพาธซ่ึงเกิดชุมในฤดูสารทนั้น และอันความเบ่ือภัตตาหารน้ีถูกตองแลว 
 เพราะเหตุ ๒ ประการนั้น ยิ่งเปนผูซูบผอม เศราหมอง มีผิวพรรณไมดี มีผิวเหลืองขึ้นๆ 
 มีเนื้อตัวสะพร่ังดวยเอ็นมากขึน้ พระผูมีพระภาคไดทอดพระเนตรเห็นภิกษุเหลานั้นซ่ึงซูบผอม 
 เศราหมอง มีผิวพรรณไมดี มีผิวเหลืองขึ้นๆ มีเนื้อตัวสะพร่ังดวยเอ็นมากขึน้ คร้ันแลวจึง 
 ตรัสเรียกทานพระอานนท มารับส่ังถามวา ดูกรอานนท ทําไมหนอ เดี๋ยวนีภิ้กษุทั้งหลายยิ่ง 
 ซูบผอม เศราหมอง มีผิวพรรณไมดี มีผิวเหลืองขึ้นๆ มีเนื้อตัวสะพร่ังดวยเอ็นมากขึ้น? 
      ทานพระอานนทกราบทูลวา พระพุทธเจาขา เดี๋ยวนี้ภิกษุทั้งหลายรับประเคนเภสัช ๕ นั้น 
 ในกาลแลวบริโภคในกาล โภชนาหารของพวกเธอชนดิธรรมดา ชนิดเลว ไมยอย ไมจําตอง 
 กลาวถึงโภชนาหารที่ดี พวกเธออันอาพาธ ซ่ึงเกิดชุมในฤดูสารทนั้น และอนัความเบ่ือภัตตาหาร 
 นี้ถูกตองแลว เพราะเหตุ ๒ ประการนั้น ยิ่งเปนผูซูบผอม เศราหมอง มีผิวพรรณไมดี 
 มีผิวเหลืองขึ้นๆ มีเนื้อตัวสะพร่ังดวยเอ็นมากขึ้น. 
      ลําดับน้ันพระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนัน้ ในเพราะเหตุ 
 แรกเกิดน้ัน แลวตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมารับส่ังวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนญุาตใหรับประเคน 
 เภสัช ๕ นั้น แลวบริโภคไดทั้งในกาลทั้งนอกกาล. 
                     พระพุทธานุญาตน้ํามันเปลว 
      [๒๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายท่ีอาพาธมีความตองการดวยน้ํามนัเปลว 
 เปนเภสัช จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลาย 
 วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตน้ํามันเปลวเปนเภสัช คือ น้ํามันเปลวหมี น้ํามันเปลวปลา 
 น้ํามันเปลวปลาฉลาม น้ํามันเปลวหมู น้ํามันเปลวลา ที่รับประเคนในกาล เจยีวในกาล 
 กรองในกาล บริโภคอยางน้ํามนั 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุรับประเคนในวิกาล เจียวในวิกาล กรองในวิกาล หากจะ 
 พึงบริโภคนํ้ามันเปลวนั้น ตองอาบัติทุกกฏ ๓ ตัว 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุรับประเคนในกาล เจียวในวิกาล กรองในวิกาล หากจะ 
 พึงบริโภคนํ้ามันเปลวนั้น ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุรับประเคนในกาล เจียวในกาล กรองในวิกาล หากจะ 
 พึงบริโภคนํ้ามันเปลวนั้น ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุรับประเคนในกาล เจียวในกาล กรองในกาล หากจะ 
 พึงบริโภคนํ้ามันเปลวนั้น ไมตองอาบัติ. 
                      พระพุทธานุญาตมูลเภสัช 
      [๒๘] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายท่ีอาพาธมีความตองการดวยรากไมเปนเภสัช 
 จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค. พระผูมีพระภาค ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา 



 ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตรากไมที่เปนเภสัช คือ ขมิ้น ขิง วานน้ํา วานเปราะ อุตพิด 
 ขา แฝก แหวหมู ก็หรือมูลเภสัช แมชนิดอื่นใดบรรดามี ที่ไมสําเร็จประโยชนแกของควรเค้ียว 
 ที่ไมสําเร็จประโยชนแกของควรบริโภคในของควรบริโภค รับประเคนมูลเภสัชเหลานั้นแลวเก็บ 
 ไวไดจนตลอดชีพ ตอมีเหตุ จึงใหบริโภคได เมื่อเหตุไมมี ภิกษุบริโภค ตองอาบัติทุกกฏ. 
                     พระพุทธานุญาตเคร่ืองบดยา 
      สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายท่ีอาพาธมีความตองการดวยรากไมที่เปนเภสัชชนิดละเอียด 
 จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตตัวหินบด ลูกหินบด. 
                     พระพุทธานุญาตกสาวเภสัช 
      [๒๙] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายท่ีอาพาธมีความตองการดวยน้ําฝาดเปนเภสัช 
 จึงกราบทูลเร่ืองแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย เราอนุญาตน้ําฝาดที่เปนเภสัช คือ น้าํฝาดสะเดาะ น้ําฝาดมูกมัน น้ําฝาดกระดอม 
 หรือขี้กา น้ําฝาดบรเพ็ด หรือพญามือเหล็ก น้ําฝาดกถินพิมาน ก็หรือกสาวเภสัช แมชนิดอืน่ใด 
 บรรดามี ที่ไมสําเร็จประโยชนแกของควรเค้ียว ในของควรเคี้ยว ที่ไมสําเร็จประโยชนแกของ 
 ควรบริโภคในของควรบริโภค รับประเคนกสาวเภสัชเหลาน้ัน แลวเก็บไวไดจนตลอดชีพ 
 ตอมีเหตุ จึงใหบริโภคได เมื่อเหตุไมมี ภิกษุบริโภค ตองอาบัติทุกกฏ. 
                      พระพุทธานุญาตปณณเภสัช 
      [๓๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายท่ีอาพาธมีความตองการดวยใบไมเภสัช จึง 
 กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย เราอนุญาตใบไมที่เปนเภสัช คือ ใบสะเดา ใบมูกมัน ใบกระดอม หรือขี้กา 
 ใบกะเพรา หรือแมงลัก ใบฝาย ก็หรือปณณเภสัช แมชนิดอืน่ใดบรรดามี ที่ไมสําเร็จประโยชน 
 แกของควรเค้ียว ในของควรเค้ียว ที่ไมสําเร็จประโยชนแกของควรบริโภคในของควรบริโภค 
 รับประเคนปณณเภสัชเหลาน้ัน แลวเก็บไวไดจนตลอดชีพ ตอมีเหตุ จึงใหบริโภคได เมื่อเหตุ 
 ไมมีภิกษุบริโภค ตองอาบัติทุกกฏ. 
                      พระพุทธานุญาตผลเภสัช 
      [๓๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายท่ีอาพาธมีความตองการดวยผลไมเปนเภสัช 
 จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผลไมที่เปนเภสัช คอื ลูกพิลังกาสา ดีปลี พริก สมอไทย สมอพิเภก 
 มะขามปอม ผลแหงโกฐ ก็หรือผลเภสัช แมชนิดอื่นใดบรรดามี ที่ไมสําเร็จประโยชนแกของ 
 ควรเค้ียวในของควรเค้ียว ที่ไมสําเร็จประโยชนแกของควรบริโภคในของควรบริโภค รับประเคน 
 ผลเภสัชเหลาน้ันแลวเก็บไวไดจนตลอดชีพ ตอมีเหตุ จึงใหบริโภคได เมื่อเหตุไมมี ภิกษุ 
 บริโภค ตองอาบัติทุกกฏ. 
                      พระพุทธานุญาตชตุเภสัช 



      [๓๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายท่ีอาพาธมีความตองการดวยยางไมเปนเภสัช 
 จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตยางไมที่เปนเภสัช คอื ยางอันไหลออกจากตนหิงคุ ยางอันเขาเค่ียว 
 จากกานและใบแหงตนหิงคุ ยางอันเขาเค่ียวจากใบแหงตนหิงคุ หรือเจือของอื่นดวย ยางอันไหล 
 ออกจากยอดไมตกะ ยางอันไหลออกจากใบแหงตนตกะ ยางอันเขาเค่ียวจากใบหรือไหลออกจาก 
 กานแหงตนตกะ กํายานก็หรือชตุเภสัชชนิดอื่นใดบรรดามีที่ไมสําเร็จประโยชนแกของควรเค้ียว 
 ในของควรเค้ียว ที่ไมสําเร็จประโยชนแกของควรบริโภคในของควรบริโภค รับประเคนชตุเภสัช 
 เหลานั้น แลวเก็บไวไดจนตลอดชีพ ตอมีเหตุ จึงใหบริโภคได เมื่อเหตุไมมี ภิกษุบริโภค 
 ตองอาบัติทุกกฏ. 
                      พระพุทธานุญาตโลณเภสัช 
      [๓๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายท่ีอาพาธมีความตองการดวยเกลือเปนเภสัช 
 จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเกลือที่เปนเภสัช คือ เกลือสมทุร เกลอืดํา เกลือสินเธาว เกลือดินโปง 
 เกลือหุง ก็หรือโลณเภสัชชนดิอื่นใดบรรดามี ที่ไมสําเร็จประโยชนแกของควรเค้ียวในของ 
 ควรเค้ียว ที่ไมสําเร็จประโยชนแกของควรบริโภคในของควรบริโภค รับประเคนโลณเภสัช 
 เหลานั้น แลวเก็บไวไดจนตลอดชีพ ตอมีเหตุ จึงใหบริโภคได เมื่อเหตุไมมี ภิกษุบริโภค 
 ตองอาบัติทุกกฏ. 
                    พระพุทธานุญาตจุณเภสัชเปนตน 
      [๓๔] โดยสมัยนั้นแล ทานพระเวลัฏฐสีสะ อุปชฌายของทานพระอานนท อาพาธ 
 เปนโรคฝดาษ หรืออีสุกอีใส ผานุงผาหมกรังอยูที่ตัว เพราะนํ้าเหลืองของโรคนั้น ภิกษุทั้งหลาย 
 เอาน้ําชุบๆ ผาเหลานั้นแลวคอยๆ ดึงออกมา พระผูมีพระภาคเสด็จพระพุทธดําเนินตามเสนาสนะ 
 ไดทอดพระเนตรเห็นภิกษุพวกนั้นกําลังเอานํ้าชุบๆ ผานั้นแลวคอยๆ ดึงออกมา คร้ันแลวเสด็จ 
 พระพุทธดําเนินเขาไปทางภิกษุเหลานั้น ไดตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรูปน้ีอาพาธ 
 โรคอะไร?  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา พระพุทธเจาขา ทานรูปน้ีอาพาธโรคฝดาษ หรืออีสุกอีใส 
 ผากรังอยูที่ตัว เพราะนํ้าเหลือง พวกขาพระพุทธเจาเอานํ้าชุบๆ ผาเหลานั้น แลวคอยๆ ดึง 
 ออกมา. 
      คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ 
 แรกเกิดน้ัน แลวรับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเภสัชชนิดผง สําหรับ 
 ภิกษุผูเปนฝกด็ี พุพองก็ดี สิวก็ดี โรคฝดาษ หรืออีสุกอีใสกด็ี มีกลิ่นตัวแรงก็ด ี
      เราอนุญาตโคมัย ดินเหนียว กากนํ้ายอม สาํหรับภิกษุไมอาพาธ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตครก สาก. 
                     พระพุทธานุญาตเคร่ืองกรอง 
      [๓๕] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายท่ีอาพาธมีความตองการดวยยาผงที่กรองแลว 



 จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตวัตถุเคร่ืองกรองยาผง 
      ภิกษุอาพาธมีความตองการดวยยาผงที่ละเอียด พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุ 
 ทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผากรองยา. 
                  พระพุทธานุญาตเน้ือดิบและเลือดสด 
      [๓๖] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธเพราะผีเขา พระอาจารย พระอุปชฌายะ 
 ชวยกันรักษาเธอ ก็ไมสามารถแกไขใหหายโรคได เธอเดินไปที่เขียงแลหมู แลวเคี้ยวกินเนือ้ดิบ 
 ดื่มกินเลือดสด อาพาธเพราะผเีขาของเธอนั้น หายดังปลิดทิ้ง ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้น 
 แดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา 
 อนุญาตเน้ือดิบ เลือดสด ในเพราะอาพาธเกิดแตผีเขา. 
                     พระพุทธานุญาตยาตาเปนตน 
      [๓๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธเปนโรคนัยนตา ภิกษุทั้งหลายจูงเธอไป 
 ใหถายอุจจาระบาง ปสสาวะบาง พระผูมีพระภาคเสด็จพระพุทธดําเนินตามเสนาสนะ ไดทอด 
 พระเนตรเห็นพวกภิกษุนั้นกําลังจูงภิกษุรูปน้ันไปใหถายอุจจาระบาง ปสสาวะบาง จึงเสด็จ 
 พระพุทธดําเนินเขาไปทางภิกษุพวกน้ันแลวไดตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรูปน้ีอาพาธเปน 
 อะไร?  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ทานรูปน้ีอาพาธเปนโรคนัยนตา พวกขาพระพุทธเจาคอยจูงทาน 
 รูปน้ีไปใหถายอุจจาระบาง ปสสาวะบาง พระพุทธเจาขา. 
      ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนัน้ ในเพราะเหตุ 
 แรกเกิดน้ัน แลวรับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตยาตา คือ ยาตาที่ 
 ปรุงดวยเคร่ืองปรุงหลายอยาง ยาตาที่ทําดวยเคร่ืองปรุงตางๆ ยาตาที่เกิดในกระแสนํ้าเปนตน 
 หรดาลกลีบทอง เขมาไฟ 
      พวกภิกษุอาพาธมีความตองการดวยเคร่ืองยาที่จะบดผสมกับยาตา จึงกราบทูลเร่ืองนั้น 
 แดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต 
 ไมจันทร กฤษณา กะลัมพัก ใบเฉียง แหวหมู 
      สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายเก็บยาตาชนิดผงไวในโอบาง ในขันบาง ผงหญาบาง ฝุนบาง 
 ปลิวลง จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตกลักยาตา 
      สมัยตอมา พระฉัพพัคคียใชกลักยาตาชนดิตางๆ คือ ชนิดที่ทําดวยทองคําบาง ชนิด 
 ที่ทําดวยเงินบาง คนทั้งหลายจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา เหมือนเหลาคฤหัสถผูบริโภคกาม. 
 ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสหามแกภิกษุทั้งหลายวา 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงใชกลักยาตาชนดิตางๆ รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตกลักยาตาที่ทําดวยกระดกู ทําดวยงา ทําดวยเขา ทําดวย 
 ไมออ ทําดวยไมไผ ทําดวยยาง ทําดวยผลไม ทําดวยโลหะ ทําดวยเปลอืกสังข 



      สมัยตอมา กลักยาตาไมมฝีาปด ผงหญาบาง ฝุนบาง ปลิวตกลง ภิกษุทั้งหลาย 
 กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย เราอนุญาตฝาปด. 
      ฝาปดยังตกได พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 เราอนุญาตใหผูกดาย แลวพันกับกลักยาตา. 
      กลักยาตาแตก พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 เราอนุญาตใหถักดวยดาย. 
      สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลาย ปายยาตาดวยนิว้มือ นัยนตาช้ํา จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแด 
 พระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาค ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต 
 ไมปายยาตา. 
      สมัยตอมา พระฉัพพัคคียใชไมปายตาชนิดตางๆ คือ ที่ทําดวยทองคําบาง ที่ทําดวย 
 เงินบาง คนทั้งหลายจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา เหมือนเหลาคฤหัสถผูบริโภคกาม. 
 ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสหามภิกษุทั้งหลายวา 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงใชไมปายยาตาชนิดตางๆ รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตไมปายยาตาท่ีทําดวยกระดูก ทําดวยงา ทําดวยเขา 
 ทําดวยเปลอืกสังข 
      สมัยตอมา ไมปายยาตาตกลงที่พ้ืนเปอน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูม ี
 พระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตภาชนะสําหรับเก็บไมปาย 
 ยาตา. 
      สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายบริหารกลักยาตาบาง ไมปายยาตาบาง ดวยมือ จึงกราบทูล 
 เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 เราอนุญาตถุงกลักยาตา. 
      หูถุงสําหรับสะพายไมมี ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูม ี
 พระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเชือกผูกเปนสายสะพาย. 
                     พระพุทธานุญาตน้ํามันเปนตน 
      [๓๘] ก็โดยสมัยนั้นแล ทานพระปลินทวัจฉะปวดศีรษะ ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูล 
 เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 เราอนุญาตน้ํามันทาศีรษะ โรคปวดศีรษะยังไมหาย ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองน้ันแดพระผูม ี
 พระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตการนัตถุ 
 น้ํามันที่นัตถุไหลออก ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัส 
 อนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตกลองสําหรับนัตถุ. 
      สมัยตอมา พระฉัพพัคคียใชกลองสําหรับนัตถุชนิดตางๆ คือ ทําดวยทองคําบาง ชนิดที่ 
 ทําดวยเงินบาง คนทั้งหลายจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา เหมือนเหลาคฤหัสถผูบริโภคกาม. 



 ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสหามภิกษุทั้งหลายวา 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงใชกลองสําหรับนัตถุชนิดตางๆ รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตกลองสําหรับนัตถุที่ทําดวยกระดูก .... ทําดวยเปลอืกสังข 
      ทานพระปลินทวัจฉะนัตถุไมเทากัน ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. 
 พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตกลองสําหรับนัตถุ 
 ประกอบดวยหลอดคู โรคปวดศีรษะยังไมหาย ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี 
 พระภาค. พระผูมีพระภาค ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหสูดควัน 
 ภิกษุทั้งหลายจุดเกลยีวผาแลวสูดควันนั้นนั่นแหละ คอแสบรอน จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูม ี
 พระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตกลอง 
 สูดควัน 
      สมัยตอมา ฉัพพัคคียใชกลองสูดควันชนิดตางๆ คือ ชนิดที่ทําดวยทองคาํบาง ชนิดที่ 
 ทําดวยเงินบาง คนทั้งหลายจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา เหมือนเหลาคฤหัสถผูบริโภคกาม. 
 ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสหามภิกษุทั้งหลายวา ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงใชกลองสูดควันชนดิตางๆ รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตกลองสูดควันที่ทําดวยกระดูก .... ทําดวยเปลือกสังข 
      สมัยตอมา กลองสูดควันไมมีฝาปด ตัวสัตวเขาไปได ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้น 
 แดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาค ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต 
 ฝาปด 
      สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายบริหารกลองสูดควันดวยมือ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูม ี
 พระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตถุงกลอง 
 สูดควัน กลองสูดควันเหลานัน้อยูรวมกันยอมกระทบกันได ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแด 
 พระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต 
 ถุงคู หูสําหรับสะพายไมมี ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาค 
 ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเชือกผูกเปนสายสะพาย. 
                 พระปลินทวัจฉเถระอาพาธเปนโรคลม 
      [๓๙] ก็โดยสมัยนั้นแล ทานพระปลินทวัจฉะอาพาธเปนโรคลม พวกแพทยปรึกษา 
 ตกลงกันอยางนี้วา ตองหุงน้ํามันถวาย ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. 
 พระผูมีพระภาค ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนญุาตน้ํามันที่หุง 
 ในน้ํามันที่หุงนั้นแล แพทยตองเจือน้ําเมาดวย ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค. 
 พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหเจือน้ําเมาลง 
 ในน้ํามันที่หุง. 
      สมัยตอมา พระฉัพพัคคียหุงน้ํามันเจือน้าํเมาลงไปเกินขนาด ดื่มน้ํามันนั้นแลวเมา 
 ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสหามภิกษุทั้งหลายวา 





 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงดื่มน้ํามันทีเ่จือน้ําเมาลงไปเกินขนาด รูปใดดืม่ พึงปรับอาบัติตามธรรม 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหดื่มน้ํามันเจือน้ําเมา ชนดิที่เขาหุงไมปรากฏสี กลิ่น 
 และรสของน้ําเมา. 
      สมัยตอมา น้ํามันที่พวกภิกษุหุงเจือน้ําเมาลงไปเกินขนาดมีมาก คร้ังนั้น ภิกษุทั้งหลาย 
 ไดมีความปริวิตกวา จะพึงปฏิบัติในน้ํามันที่เจือน้ําเมาลงไปเกินขนาด อยางไรหนอ?  แลวกราบ 
 ทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 เราอนุญาตใหต้ังเอาไวเปนยาทา 
      สมัยตอมา ทานพระปลินทวัจฉะหุงน้ํามนัไวมาก ภาชนะสําหรับบรรจุน้ํามันไมมี ภิกษุ 
 ทั้งหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตลักจั่น ๓ ชนิด คือ ลักจั่นทําดวยโลหะ ๑ ลักจั่นทําดวยไม ๑ 
 ลักจั่นดวยผลไม ๑. 
      สมัยตอมา ทานพระปลินทวัจฉะอาพาธเปนโรคลมตามอวัยวะ ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูล 
 เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 เราอนุญาตการเขากระโจม โรคลมยังไมหาย ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค. 
 พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตการรมใบไมตางๆ 
 โรคลมยังไมหาย พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตการรมใหญ โรคลมยังไมหาย พระผูมีพระภาค 
 ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตน้ําที่ตมเดือดดวยใบไมตางชนิด 
 โรคลมยังไมหาย พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนญุาต 
 อางน้ํา. 
                    อาพาธโรคลมเสียดยอกตามขอ 
      [๔๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ทานพระปลินทวัจฉะ อาพาธเปนโรคลมเสียดยอกตามขอ 
 ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหระบายโลหิตออก โรคลมเสียดยอกตามขอยังไมหาย ภิกษุทั้งหลาย 
 กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย เราอนุญาตใหระบายโลหิตออกแลวกรอกดวยเขา. 
                         อาพาธเทาแตก 
      [๔๑] ก็โดยสมัยนั้นแล เทาของทานปลินทวัจฉะแตก ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูล 
 เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 เราอนุญาตยาทาเทา โรคยังไมหาย ภิกษุนวกะทั้งหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. 
 พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหปรุงน้ํามันทาเทา. 
                         อาพาธเปนโรคฝ 
      [๔๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธเปนโรคฝ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้น 
 แดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต 



 การผาตัด ภิกษุนั้นตองการน้ําฝาด ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูม ี
 พระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตน้ําฝาด ภิกษุนั้นตองการ 
 งาที่บดแลว ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแก 
 ภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตงาท่ีบดแลว ภิกษุนั้นตองการยาพอก ภิกษุทั้งหลาย 
 กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย เราอนุญาตยาพอก ภิกษุนั้นตองการผาพันแผล ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแด 
 พระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต 
 ผาพันแผล แผลคัน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาค 
 ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหชะดวยนํ้าแปงเมล็ดพรรณผักกาด 
 แผลชื้นหรือเปนฝา ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาต 
 แกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหรมควัน เนื้องอกยื่นออกมา ภิกษุทั้งหลาย 
 กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ- 
 *ทั้งหลาย เราอนุญาตใหตัดดวยกอนเกลือ แผลไมงอก ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแด 
 พระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต 
 น้ํามันทาแผล น้ํามันไหลเยิ้ม ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาค 
 ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผาเกาสําหรับซับนํ้ามันและ 
 การรักษาบาดแผลทุกชนดิ. 
                  พระพุทธานุญาตยามหาวิกัฏ ๔ อยาง 
      [๔๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งถูกงูกัด ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแด 
 พระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหใชยามหาวิกัฏ 
 ๔ อยาง คือ คูถ มูตร เถา ดิน ตอมา ภิกษุทั้งหลายคิดสงสัยวา ยามหาวิกัฏไมตองรับประเคน 
 หรือตองรับประเคน จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแก 
 ภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุรับประเคน ในเมือ่มีกปัปยการก เมื่อ 
 กัปปยการกไมมี ใหภิกษุหยิบบริโภคเองได. 
      สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งดื่มยาพิษเขาไป ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค 
 พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแดภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหดื่มน้ําเจือคูถ 
 ตอมา ภิกษุทั้งหลายคิดสงสัยวา น้ําเจือคูถน้ัน จะไมตองรับประเคน หรือตองรับประเคน จึง 
 กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย เราอนุญาตคูถที่ภิกษุหยิบไวตอนกําลังถาย นั่นแหละเปนอันประเคนแลว ไมตอง 
 รับประเคนอีก. 
                      ภิกษุอาพาธดวยโรคตางๆ 
      [๔๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธถูกยาแฝด ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้น 
 แดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต 



 ใหดื่มน้ําที่เขาละลายจากดินรอยไถซ่ึงติดผาล. 
      สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธเปนพรรดึก ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูม ี
 พระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให 
 ดื่มน้ําดางอามสิ. 
      สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธเปนโรคผอมเหลือง ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแด 
 พระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต 
 ใหดื่มยาผลสมอดองน้ํามูตรโค. 
      สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธเปนโรคผิวหนัง ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแด 
 พระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต 
 ใหทําการลูบไลดวยของหอม. 
      สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งมีกายกอปรดวยโทษมาก ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแด 
 พระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต 
 ใหดื่มยาประจถุาย ภิกษุนั้นมีความตองการน้ําขาวใส ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูม ี
 พระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตน้ําขาวใส 
 มีความตองการดวยน้ําถ่ัวเขียวตมที่ไมขน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. 
 พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตน้ําถ่ัวเขียวตม 
 ที่ไมขน มีความตองการดวยน้ําถ่ัวเขียวตมที่ขนนิดหนอย ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแด 
 พระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต 
 น้ําถ่ัวเขียวตมที่ขนนิดหนอย มีความตองการดวยน้ําเนือ้ตม ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแด 
 พระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต 
 น้ําเน้ือตม. 
                 พระปลินทวัจฉเถระซอมแปลงเงื้อมเขา 
      [๔๕] ก็โดยสมัยนั้นแล ทานพระปลินทวัจฉะ กําลังใหคนชําระเง้ือมเขา ในเขต 
 พระนครราชคฤห ประสงคจะทําใหเปนสถานที่เรน ขณะนั้นพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช 
 เสด็จพระดําเนนิไปหาทานพระปลินทวัจฉะถึงสํานัก ทรงอภิวาทแลวประทบัเหนือพระราชอาสน 
 อันควรสวนขางหนึ่ง ไดตรัสถามทานพระปลินทวัจฉะวา ขาแตพระคุณเจา พระเถระกําลังใหเขา 
 ทําอะไรอยู? 
      ทานพระปลินทวัจฉะถวายพระพรวา อาตมภาพกําลังใหเขาชําระเง้ือมเขา ประสงคใหเปน 
 สถานที่เรน ขอถวายพระพร 
      พิ. พระคุณเจาตองการคนทําการวัดบางไหม? 
      ป. ขอถวายพระพร พระผูมีพระภาคยังไมทรงอนุญาตคนทําการวัด 
      พิ. ถาเชนนั้น โปรดทูลถามพระผูมีพระภาค แลวบอกใหขาพเจาทราบ 
      ทานพระปลินทวัจฉะรับพระราชโองการวา จะปฏิบัติอยางนั้น ขอถวายพระพร แลว 



 ชี้แจงใหพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราชใหเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถา 
 คร้ันพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช อันทานพระปลินทวัจฉะชี้แจงใหเห็นแจง ใหทรงสมาทาน 
 อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถา แลวเสด็จลุกจากพระราชอาสน ทรงอภิวาททานพระปลินทวัจฉะ 
 ทรงทําประทักษิณแลวเสด็จกลับ 
      หลังจากน้ัน ทานพระปลินทวัจฉะ สงสมณทูตไปในสํานักพระผูมีพระภาคกราบทูลวา 
 พระพุทธเจาขา พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช มีพระราชประสงคจะถวายคนทําการวัด 
 ขาพระพุทธเจาจะพึงปฏิบัติอยางไร พระพุทธเจาขา? 
                      พระพุทธานุญาตอารามิก 
      ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะ 
 เหตุแรกเกิดน้ัน แลวรับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหมีคนทําการวัด 
      พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช เสด็จพระราชดําเนินไปหาทานพระปลินทวัจฉะ 
 ถึงสํานักเปนคํารบสอง ทรงอภิวาทแลวประทับเหนือพระราชอาสนอันควรสวนขางหนึ่ง แลว 
 ตรัสถามพระปลินทวัจฉะวา ขาแตพระคุณเจา คนทําการวัด พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตหรือ? 
      ทานพระปลินทวัจฉะถวายพระพรวา ขอถวายพระพร ทรงอนุญาตแลว 
      พระเจาพิมพิสารตรัสวา ถาเชนนั้น ขาพเจาจักถวายคนทําการวัดแกพระคุณเจา 
      คร้ังนั้น พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช ทรงรับปฏิญาณถวายคนทําการวัดแกทาน 
 พระปลินทวัจฉะดังนั้นแลว ทรงลืมเสีย ตอนานมาทรงระลึกได จึงตรัสถามมหาอํามาตย 
 ผูสําเร็จราชกิจทั้งปวงผูหน่ึงวา พนาย คนทําการวัดที่เราไดรับปฏิญาณจะถวายแกพระคุณเจานั้น 
 เราไดถวายไปแลวหรือ? 
      มหาอํามาตยกราบทูลวา ขอเดชะ ยังไมไดพระราชทาน พระพุทธเจาขา. 
      พระราชาตรัสถามวา จากวันนั้นมานานกีร่าตรีแลว? 
      ทานมหาอํามาตยนับราตรีแลว กราบทูลในทันใดน้ันแลวา ขอเดชะ ๕๐๐ ราตรี 
 พระพุทธเจาขา. 
      พระราชารับส่ังวา พนาย ถาเชนนั้น จงถวายทานไป ๕๐๐ คน ทานมหาอํามาตย 
 รับพระบรมราชโองการวาเปนดังโปรดเกลา ขอเดชะ แลวไดจัดคนทําการวัดไปถวายทาน 
 พระปลินทวัจฉะ ๕๐๐ คน หมูบานของคนทาํการวัดพวกนั้นไดต้ังอยูแผนกหนึ่ง คนทั้งหลาย 
 เรียกบานตําบลนั้นวา ตําบลบานอารามิกบาง ตําบลบานปลินทวัจฉะบาง. 
                        นิรมิตมาลัยทองคํา 
      [๔๖] ก็โดยสมัยนั้นแล ทานพระปลินทวัจฉะไดเปนพระกุลุปกะ ในหมูบานตําบลน้ัน 
 คร้ันเชาวันหน่ึง ทานครองอันตรวาสกแลว ถือบาตรจีวรเขาไปบิณฑบาตยังตําบลบานปลินทวัจฉะ 
 สมัยนั้น ในตําบลบานนั้นมีมหรสพ พวกเด็กๆ ตกแตงกายประดับดอกไมเลนมหรสพอยู พอดี 
 ทานพระปลินทวัจฉะเที่ยวบิณฑบาตไปตามลําดับตรอกในตําบลบานปลินทวัจฉะ ไดเขาไปถึงเรือน 
 คนทําการวัดผูหน่ึง คร้ันแลวนั่งบนอาสนะท่ีเขาจัดถวาย 



      ขณะนั้น ธิดาของสตรีผูทาํการวัดน้ัน เห็นเด็กๆ พวกอ่ืนตกแตงกายประดับดอกไม 
 แลว รองออนวา ขอจงใหดอกไมแกดฉิัน ขอจงใหเคร่ืองตกแตงกายแกดิฉนั 
      จึงทานพระปลินทวัจฉะถามสตรีผูทําการวัดคนนั้นวา เดก็หญิงคนนี้รองออนอยากได 
 อะไร? 
      นางกราบเรียนวา ทานเจาขา เด็กหญิงคนนี้เห็นเด็กๆ พวกอ่ืนตกแตงกายประดับดอก 
 ไม จึงรองออนขอวา ขอจงใหดอกไมแกดิฉัน ขอจงใหเคร่ืองตกแตงกายแกดฉิัน ดิฉันบอกวา 
 เราเปนคนจนจะไดดอกไมมาจากไหน จะไดเคร่ืองตกแตงมาจากไหน 
      ขณะนั้น ทานพระปลินทวัจฉะหยิบขดหญาพวงหนึ่งสงใหแลวกลาววา เจาจง 
 สวมขดหญาพวงนี้ลงบนศีรษะเด็กหญิงนั้น ทันใดน้ันนางไดรับขดหญาสวมลงที่ศีรษะเด็กหญิงนั้น 
 ขดหญานั้นไดกลายเปนระเบียบดอกไมทองคํางามมาก นาดู นาชม ระเบียบดอกไมทองคาํเชนนั้น 
 แมในพระราชฐานก็ไมม ี
      คนทั้งหลายกราบทูลแดพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราชวา ขอเดชะ ระเบียบดอกไม 
 ทองคําที่เรือนของคนทําการวดัชื่อโนนงามมาก นาดู นาชม แมในพระราชฐานก็ไมมี เขาเปน 
 คนเข็ญใจจะไดมาแตไหน เปนตองไดมาดวยโจรกรรมแนนอน 
      จึงทาวเธอสั่งใหจองจําตระกูลคนทําการวดัน้ันแลว. 
      คร้ันเชาวันที่ ๒ ทานพระปลินทวัจฉะครองอันตรวาสกแลวถือบาตรจีวรเขาไปบิณฑบาต 
 ถึงตําบลบานปลินทวัจฉะ เมื่อเที่ยวบิณฑบาตไปตามลําดับตรอกในตําบลบานปลินทวัจฉะไดเดิน 
 ผานไปทางเรือนคนทําการวัดผูนั้น คร้ันแลวไดถามคนที่คุนเคยกันวา ตระกูลคนทําการวดัน้ีไป 
 ไหนเสีย? 
      คนพวกน้ันกราบเรียนวา เขาถูกรับส่ังใหจองจํา เพราะเร่ืองระเบียบดอกไมทองคํา เจาขา. 
      ทันใดน้ัน ทานพระปลินทวัจฉะไดเขาไปสูพระราชนิเวศน นั่งเหนืออาสนะที่เขาจัดถวาย 
      ขณะนั้น พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช เสด็จเขาไปหาทานพระปลินทวัจฉะ ทรง 
 อภิวาทแลวประทับเหนือพระราชอาสนอันควรสวนขางหนึ่ง 
      ทานพระปลินทวัจฉะไดทลูถามพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช ผูประทับเรียบรอย 
 แลวดังนี้วา ขอถวายพระพร ตระกูลคนทําการวัดถูกรับส่ังใหจองจําดวยเร่ืองอะไร? 
      พระเจาพิมพิสารตรัสตอบวา ขาแตพระคุณเจา เพราะท่ีเรือนของเขามีระเบียบดอกไม 
 ทองคําอยางงามมาก นาดู นาชม แมที่ในวังกย็ังไมมี เขาเปนคนจนจะไดมาแตไหน เปนตอง 
 ไดมาดวยโจรกรรมอยางแนนอน 
      ขณะนั้น ทานพระปลินทวัจฉะไดอธิษฐานปราสาทของพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช 
 วา จงเปนทอง ปราสาทนั้นไดกลายเปนทองไปทั้งหมด แลวไดถวายพระพรถามวา ขอถวาย 
 พระพร ก็นี่ทองมากมายเทานัน้มหาบพิตรไดมาแตไหน? 
      พระเจาพิมพิสารตรัสวา ขาพเจาทราบแลว นี้เปนอิทธานภุาพของพระคุณเจา ดังนี ้
 แลวรับส่ังใหปลอยตระกูลคนทําการวัดน้ันพนพระราชอาญาไป. 



                      พระพุทธานุญาตเภสัช ๕ 
      [๔๗] ประชาชนทราบขาววา ทานพระปลินทวัจฉะแสดงอิทธิปาฏิหาริย อันเปนธรรม 
 ยวดยิ่งของมนุษย ในบริษัทพรอมทั้งพระราชา ตางพากันยินดี เลื่อมใสยิ่ง นําเภสัช ๕ คือ 
 เนยใส เนยขน น้ํามัน น้ําผึ้ง น้ําออย มาถวายทานพระปลินทวัจฉะ แมตามปกติทานก็ได 
 เภสัช ๕ อยูเสมอ ทานจึงแบงเภสัชที่ไดมาถวายแกบริษัท แตบริษัทของทานเปนผูมักมาก 
 เก็บเภสัชที่ไดๆ มาไวในกระถางบาง ในหมอน้ําบาง จนเต็ม บรรจุลงในหมอกรองน้ําบาง ใน 
 ถุงยามบาง จนเต็มแลว แขวนไวที่หนาตาง เภสัชเหลานั้นก็เยิ้มซึม แมสัตวจําพวกหนูก็เกลื่อน 
 กลนไปทั่ววิหาร คนทั้งหลายเดินเทีย่วชมไปตามวิหารพบเขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนา 
 วา สมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหลานี้มีเรือนคลังในภายใน เหมือนพระเจาพิมพิสารจอมเสนา 
 มาคธราช ฉะน้ัน 
      ภิกษุทั้งหลายไดยนิคนพวกน้ัน เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาที่เปนผูมักนอย .... 
 ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุทั้งหลายจึงไดพอใจในความมักมากเชนนี้ แลว 
 กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาภิกษุทั้งหลาย 
 พอใจในความมักมากเชนนี้ จริงหรือ? 
      ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจา ทรงติเตียนวา .... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถา รับส่ังกะภิกษุ 
 ทั้งหลายวา อนึ่ง มีเภสัชอันควรลิ้มของภิกษุผูอาพาธ คือ เนยใส เนยขน น้ํามนั น้ําผึ้ง น้ําออย 
 ภิกษุรับประเคนของนั้นแลว พึงเก็บไวฉันได ๗ วันเปนอยางยิ่ง ภิกษุใหลวงกําหนดน้ันไป พึง 
 ปรับอาบัติตามธรรม. 
                ภาณวารวาดวยทรงอนุญาตเภสัช ที่ ๑ จบ. 
                         ----------- 
                      พระพุทธานุญาตงบน้ําออย 
      [๔๘] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระนครสาวัตถีตามพระพุทธาภิรมยแลว 
 เสด็จพุทธดําเนินไปทางพระนครราชคฤห ทานพระกังขาเรวตะไดแวะเขาโรงทํางบน้ําออย ใน 
 ระหวางทาง เห็นเขาผสมแปงบาง เถาบาง ลงในงบน้ําออย จึงรังเกียจวา งบน้ําออยเจืออามิส 
 เปนอกัปปยะ ไมควรจะฉันในเวลาวิกาล ดังนี้ จึงพรอมดวยบริษัทไมฉันงบนํ้าออย แมพวก 
 ภิกษุที่เชื่อฟงคําทานก็พลอยไมฉันงบนํ้าออยไปดวย ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองน้ันแดพระผูม-ี 
 *พระภาค. 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนทั้งหลายผสมแปง 
 บาง เถาบาง ลงในงบนํ้าออย เพ่ือประสงคอะไร? 
      ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา เพ่ือประสงคใหเกาะกันแนน พระพุทธเจาขา. 
      พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาคนทั้งหลายผสม 



 แปงบาง เถาบาง ลงในงบนํ้าออย เพ่ือประสงคใหเกาะกันแนน งบน้ําออยนั้นก็ยังถึงความ 
 นับวา งบน้ําออยนั่นแหละ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหฉันงบนํ้าออยตามสบาย. 
                      พระพุทธานุญาตถ่ัวเขียว 
      ทานพระกังขาเรวตะ ไดเห็นถ่ัวเขียวงอกขึน้ในกองอุจจาระ ณ ระหวางทาง แลวรังเกียจ 
 วา ถ่ัวเขียวเปนอกัปปยะ แมตมแลวก็ยังงอกได จึงพรอมดวยบริษัทไมฉันถ่ัวเขียว แมพวก 
 ภิกษุที่เชื่อฟงคําของทานก็พลอยไมฉันถ่ัวเขียวไปดวย ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูม ี
 พระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ่ัวเขียวแมทีต่ม 
 แลว ก็ยังงอกได เราอนุญาตใหฉันถ่ัวเขียวไดตามสบาย. 
                  พระพุทธานุญาตยาดองโลณโสจิรกะ 
      สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธเปนโรคลมเกิดในอทุร ทานไดดื่มยาดองโลณโสจิรกะ 
 โรคลมเกิดในอทุรของทานหายขาด ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองน้ันแดพระผูมีพระภาค. พระผูม ี
 พระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุอาพาธฉันยาดอง 
 โลณโสจิรกะไดตามสบาย แตภิกษุไมอาพาธตองเจือน้ําฉันอยางน้ําปานะ. 
                    ประชวรโรคลมเกดิในพระอุทร 
      [๔๙] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จพระพุทธดําเนินโดยลําดับเสด็จถึงพระนครราชคฤห 
 ทราบวา พระองคประทับอยูทีพ่ระเวฬุวันวิหาร อันเปนสถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต 
 เขตพระนครราชคฤหนั้น คราวน้ัน พระองคประชวรโรคลมเกิดในพระอุทร จึงทานพระอานนท 
 ดําริวา แมเมื่อกอนพระผูมีพระภาคประชวรโรคลมเกิดในพระอุทร ก็ทรงพระสําราญไดดวยยาค ู
 ปรุงดวยของ ๓ อยาง จึงของาบาง ขาวสารบาง ถ่ัวเขียวบาง ดวยตนเอง เก็บไวในภายในที่อยู 
 ตมดวยตนเองในภายในที่อยู แลวนอมเขาไปถวายพระผูมีพระภาค กราบทูลวา ขอพระผูมพีระภาค 
 โปรดดื่มยาคูปรุงดวยของ ๓ อยาง พระพุทธเจาขา. 
                          พุทธประเพณี 
      พระตถาคตทั้งหลายทรงทราบอยู ยอมตรัสถามก็มี ทรงทราบอยู ยอมไมตรัสถามก็มี 
 ทรงทราบกาลแลวตรัสถาม ทรงทราบกาลแลวไมตรัสถาม พระตถาคตทั้งหลาย ยอมตรัสถาม 
 สิ่งที่ประกอบดวยประโยชน ไมตรัสถามส่ิงที่ไมประกอบดวยประโยชน ในสิ่งที่ไมประกอบดวย 
 ประโยชน พระองคทรงกําจัดดวยขอปฏิบัติ 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทัง้หลายยอมสอบถามภิกษุทั้งหลายดวยอาการ ๒ อยาง คือ จัก 
 ทรงแสดงธรรมอยางหนึ่ง จักทรงบัญญัติสิกขาบทแกพระสาวกทั้งหลายอยางหนึ่ง 
      คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคตรัสถามทานพระอานนทวา ดูกรอานนท ยาคูนี้ไดมาแตไหน? 
      ทานพระอานนทกราบทูลเร่ืองน้ันใหทรงทราบทันที. 
                      ทรงตําหนิทานพระอานนท 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรอานนท การกระทําของเธอนั่น ไมเหมาะ 



 ไมสม ไมควร มิใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ดูกรอานนท ไฉนเธอจงึไดพอใจใน 
 ความมักมากเชนนี้เลา ดูกรอานนท อามิสที่เก็บไวในภายในที่อยู เปนอกัปปยะ แมที่หุงตมใน 
 ภายในที่อยู ก็เปนอกัปปยะ แมที่หุงตมเอง ก็เปนอกัปปยะ การกระทําของเธอนั่น ไมเปน 
 ไปเพ่ือความเลือ่มใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส .... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถา รับส่ังกะภิกษุทั้งหลาย 
 ดังตอไปนี้:- 
              พระพุทธบัญญัติหามอามิสที่เปนอนัโตวุตถะเปนตน 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงฉันอามิสที่เก็บไวในภายในที่อยู ที่หุงตมในภายในที่อยู 
 และที่หุงตมเอง รูปใดฉัน ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อามิส ถาเก็บไวในภายในที่อยู หุงตมในภายในที่อยู และหุงตมเอง 
 ถาภิกษุฉันอามิสนั้น ตองอาบัติทุกกฏ ๓ ตัว. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อามิส ถาเก็บไวในภายในที่อยู หุงตมในภายในที่อยู แตผูอื่นหุงตม 
 ถาภิกษุฉันอามิส ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อามิส ถาเก็บไวในภายในที่อยู แตหุงตมในภายนอก และหุงตมเอง 
 ถาภิกษุฉันอามิสนั้น ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อามิส ถาเก็บไวในภายนอก แตหุงตมในภายใน และหุงตมเอง 
 ถาภิกษุฉันอามิสนั้น ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อามิส ถาเก็บไวในภายในที่อยู แตหุงตมในภายนอก และผูอื่นหุงตม 
 ถาภิกษุฉันอามิสนั้น ตองอาบัติทุกกฏตัวเดียว 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อามิส ถาเก็บไวในภายนอก หุงตมในภายใน แตผูอื่นหุงตม 
 ถาภิกษุฉันอามิสนั้น ตองอาบัติทุกกฏตัวเดียว 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อามิส ถาเก็บไวในภายนอก หุงตมในภายนอก แตหุงตมเอง 
 ถาภิกษุฉันอามิสนั้น ตองอาบัติทุกกฏตัวเดียว 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อามิส ถาเก็บไวในภายนอก หุงตมในภายนอก และผูอื่นหุงตม 
 ถาภิกษุฉันอามิสนั้นแล ไมตองอาบัติ. 
                   พระพุทธานุญาตใหอุนโภชนาหาร 
      [๕๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายคิดวา พระผูมีพระภาคทรงหามภัตตาหารที่หุงตม 
 เอง จึงรังเกียจในโภชนาหารที่ตองอุน แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาค 
 ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหอุนภัตตาหารที่ตองอุน. 
               พระพุทธานุญาตอามิสที่เปนอันโตวุตถะเปนตน 
      [๕๑] ก็โดยสมัยนั้นแล พระนครราชคฤหบังเกิดทุพภิกขภัย คนทั้งหลายนําเกลอืบาง 
 น้ํามันบาง ขาวสารบาง ของควรเค้ียวบาง มายังอาราม ภิกษุทั้งหลายใหเก็บของเหลานั้นไว 
 ขางนอก สัตวตางๆ กินเสียบาง พวกโจรลักเอาไปบาง ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแด 
 พระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต 



 ใหเก็บไว ณ ภายในได 
      กัปปยการกทั้งหลายเก็บอามิสไวขางในแลว หุงตมขางนอก พวกคนกินเดนพากัน 
 หอมลอม 
      ภิกษุทั้งหลายไมพอใจฉัน แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาค 
 ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหหุงตมในภายใน. 
      ในคราวเกิดทุพภิกขภัย พวกกัปปยการกนาํสิ่งของไปเสียมากมาย ถวายภิกษุเพียง 
 เล็กนอย 
      ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุ 
 ทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหหุงตมเอง 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตอามิสที่เกบ็ไวในภายในที่อยู ที่หุงตมในภายในที่อยู และ 
 ที่หุงตมเอง. 
                         ผลไมกลางทาง 
      [๕๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุหลายรูปดวยกันจําพรรษาในกาสีชนบทแลว เดินทาง 
 ไปสูพระนครราชคฤห เมื่อเฝาพระผูมีพระภาค ในระหวางทางไมไดโภชนาหารที่เศราหมอง หรือ 
 ประณีตบริบูรณ พอแกความตองการเลย ถึงของขบเค้ียวคือผลไมมมีาก แตก็หากัปปยการกไมได 
 ตางพากันลําบาก คร้ันเดินทางไปพระนครราชคฤห ถึงพระเวฬุวันวิหารอันเปนสถานที่พระราชทาน 
 เหยื่อแกกระแต แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ถวายบังคม นั่งเฝาอยู ณ ทีค่วรสวนหนึ่ง 
                          พุทธประเพณี 
      ก็การที่พระผูมีพระภาคพุทธเจาหลาย ทรงปราศรัยกับพระอาคันตุกะทั้งหลาย นั่นเปน 
 พุทธประเพณี 
      คร้ังนั้น ผูมีพระภาคไดตรัสถามภิกษุเหลานั้นวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย รางกายของพวก 
 เธอยังพอทนไดหรือ ยังพอใหเปนไปไดหรือ เดินทางมามีความลําบากนอยหรือ และพวกเธอ 
 มาจากไหนเลา? 
      ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา ยังพอทนได พระพุทธเจาขา ยังพอใหเปนไปได พระพุทธเจาขา 
 พวกขาพระพุทธเจาจําพรรษาในกาสีชนบท แลวเดินทางมาพระนครราชคฤห เพ่ือเฝาพระผูม ี
 พระภาค ณ พระเวฬุวันนี้ ในระหวางทาง ไมไดโภชนาหารที่เศราหมองหรือประณีต บริบูรณ 
 พอแกความตองการเลย ถึงของขบเค้ียว คือผลไมมีมาก แตกห็ากัปปยการกไมได เพราะเหตุนั้น 
 พวกขาพระพุทธเจาจึงเดินทางมามีความลําบาก. 
              พระพุทธานุญาตใหรับประเคนของที่เปนอุคคหิต 
      ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนัน้ ในเพราะเหตุ 
 แรกเกิดน้ัน แลวรับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต ภิกษุเห็นของขบเค้ียว 
 คือ ผลไมในที่ใด ถึงกัปปยการกไมมี ก็ใหหยิบนําไปเอง พบกัปปยการกแลว วางไวบน 
 พ้ืนดิน ใหกัปปยการกประเคนแลวฉัน. 



      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหรับประเคนสิ่งของที่ภิกษุถูกตองแลวได. 
                    พราหมณถวายงาและนํ้าผึ้งใหม 
      [๕๓] ก็โดยสมัยนั้นแล งาใหมและนํ้าผึ้งใหมบังเกิดแกพราหมณผูหนึ่ง จึงพราหมณ 
 นั้นไดคิดตกลงวา ผิฉะนั้น เราพึงถวายงาใหมและนํ้าผึง้ใหมแกภิกษุสงฆ มีองคพระพุทธเจา 
 เปนประมุข คร้ันแลวไดไปในพุทธสํานัก คร้ันถึงแลวไดทูลปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ัน 
 ผานการทูลปราศรัยพอใหเปนที่บันเทิง เปนทีร่ะลึกถึงกันไปแลว จึงยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง 
 พราหมณยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา 
 ขอทานพระโคดมพรอมดวยภิกษุสงฆ จงทรงพระกรุณาโปรดรับภัตตาหารของขาพระพุทธเจาใน 
 วันพรุงนี้ เพ่ือเจริญบุญกุศล และปติปราโมทยแกขาพระพุทธเจาดวยเถิด. 
      พระผูมีพระภาคทรงรับนิมนตโดยดุษณภีาพ คร้ันพราหมณนั้นทราบการรับนิมนตของ 
 พระผูมีพระภาค แลวกลับไป แลวส่ังใหตกแตงของเค้ียวของฉันอันประณตีโดยผานราตรีนั้นแลว 
 ใหคนไปกราบทูลภัตกาลแดพระผูมีพระภาควา ถึงเวลาแลวทานพระโคดม ภัตตาหารเสร็จแลว. 
      ขณะนั้นเปนเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงครองอันตรวาสกแลว ถือบาตรจีวรเสด็จ 
 พระพุทธดําเนินไปสูนิเวศนของพราหมณนั้น คร้ันถึงแลว ประทับน่ังเหนือพระพุทธอาสนที่เขา 
 จัดถวาย พรอมดวยภิกษุสงฆ จึงพราหมณนั้นอังคาสภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประมขุ ดวย 
 ขาทนียโภชนียาหารอันประณีต ดวยมือของตน จนพระผูมีพระภาคเสวยเสร็จแลว ทรงนํา 
 พระหัตถออกจากบาตรหามภัตรแลวน่ังอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงชี้แจง 
 พราหมณนั้นผูนั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ใหเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถา 
 แลวลุกจากที่ประทับเสด็จกลบั คร้ันพระผูมีพระภาคเสด็จกลับแลวไมทันนาน พราหมณนั้นระลึก 
 ขึ้นไดวา เราคิดวาจักถวายงาใหมและนํ้าผึ้งใหม จึงไดนิมนตภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประมุข 
 เพ่ือถวายไทยธรรมเหลาใด ไทยธรรมเหลาน้ันเราลืมถวาย ผิฉะนั้น เราพึงใหเขาจัดงาใหมและ 
 น้ําผึ้งใหมบรรจุขวดและหมอนําไปสูอาราม ดังนี้ แลวใหเขาจัดงาใหมและนํ้าผึ้งใหมบรรจุขวด 
 และหมอนําไปสูอาราม เขาไปในพุทธสํานัก คร้ันถึงแลวไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง 
 คร้ันแลวไดทูลคํานี้แดพระผูมพีระภาควา ทานพระโคดม ขาพระพุทธเจาคิดวาจักถวายงาใหมและ 
 น้ําผึ้งใหม จึงไดนิมนตภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข เพ่ือถวายไทยธรรมเหลาใด ไทยธรรม 
 เหลานั้นขาพระพุทธเจาลมืถวาย ขอทานพระโคดมโปรดรับงาใหมและนํ้าผึ้งใหมของขาพระ- 
 *พุทธเจาเถิด. 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ ถาเชนนั้น เธอจงถวายแกภิกษุทั้งหลาย. 
      ก็คราวน้ันอัตคัดอาหาร ภิกษุทั้งหลายรับส่ิงของเล็กนอยแลวหามเสียบาง พิจารณาแลว 
 หามเสียบาง เปนอันวาพระสงฆลวนเปนผูหามภัตรทั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายรังเกียจไมรับประเคน. 
                 พระพุทธานุญาตใหฉันโภชนะไมเปนเดน 
      พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงรับประเคน 
 ฉันเถิด เราอนญุาตใหภิกษุฉันเสร็จ หามภัตแลว ฉันโภชนะอนัไมเปนเดน ซ่ึงนํามาจากสถาน 



 ที่ฉัน. 
                ตระกูลอุปฏฐากของพระอุปนันทศากยบุตร 
      [๕๔] ก็สมัยนั้นแล ตระกูลอุปฏฐากของทานพระอุปนันทศากยบุตร ไดสงของเค้ียวไป 
 เพ่ือถวายพระสงฆ สั่งวา ตองมอบใหพระคุณเจาอุปนนทถวายสงฆ แตเวลานั้นทานพระ 
 อุปนันทศากยบุตรกําลังเขาไปบิณฑบาตในบาน คร้ันชาวบานพวกน้ันไปถึงอารามแลวถามภิกษุ 
 ทั้งหลายวา พระคุณเจาอุปนนทไปไหน เจาขา? 
      ภิกษุทั้งหลายตอบวา ทานพระอุปนันทศากยบุตรนั้นเขาไปบิณฑบาตในบานแลว. 
      ชาวบานสั่งวา ทานเจาขา ของเคี้ยวนี้ตองมอบใหพระคุณเจาอุปนนทถวายภิกษุสงฆ. 
      ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย ถาเชนนั้น พวกเธอจงรับประเคนเก็บไวจนกวาอปุนนทจะมา. 
      คร้ันทานพระอุปนันทศากยบุตร เขาไปเยีย่มตระกูลทั้งหลายกอนเวลาฉนั แลวมาถึงตอ 
 กลางวัน ก็คราวน้ันเปนสมัยทพุภิกขภัย ภิกษุทั้งหลายรับส่ิงของเล็กนอยแลวหามเสียบาง พิจารณา 
 แลวหามเสียบาง เปนอันวาภิกษุสงฆลวนเปนผูหามภัตรทั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายรังเกียจไมรับประเคน. 
      พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงรับประเคน 
 ฉันเถิด เราอนญุาตใหภิกษุผูฉันเสร็จ หามภัตรแลว ฉันโภชนะอันไมเปนเดน ซ่ึงรับประเคนไว 
 ในปุเรภัตรได. 
                      พระสารีบุตรเถระอาพาธ 
      [๕๕] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระนครราชคฤห ตามพระพุทธาภิรมย 
 แลวเสด็จพระพุทธดําเนินมุงไปทางพระนครสาวัตถี เสด็จจาริกโดยลําดับ ถึงพระนครสาวัตถี 
 แลว ทราบวาพระองคประทับอยูในพระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขต 
 พระนครสาวัตถีนั้น วันตอมา ทานพระสารีบุตรอาพาธเปนไขตัวรอน ทานพระมหาโมคคัลลานะ 
 เขาไปเยี่ยมทานพระสารีบุตร ไดถามทานพระสารีบุตรวา อาวุโส สารีบุตร เมื่อกอนทานอาพาธ 
 เปนไขตัวรอน รักษาหายดวยเภสัชอะไร? 
      ทานพระสารีบุตรตอบวา รักษาหายดวยรากบัวและเงาบัว. 
      จึงทานพระมหาโมคคัลลานะไดหายตัวไปในพระวิหารเชตวันทันที มาปรากฏอยู ณ ริมฝง 
 สระโบกขรณีมันทากินี เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลังเหยียดแขนที่คู หรือคูแขนที่เหยียด ฉะน้ัน 
      ชางเชือกหนึ่งไดเห็นทานพระมหาโมคคัลลานะกําลังมาแตไกล คร้ันแลวไดกลาวคํานี ้
 กะทานพระมหาโมคคัลลานะวา นิมนตพระคุณเจามหาโมคคัลลานะมา พระคุณเจามหาโมคคัลลานะ 
 มาดีแลว พระคุณเจาตองประสงคสิ่งไร ขาพเจาจะถวายสิ่งไร เจาขา? 
      ทานพระมหาโมคคัลลานะตอบวา ฉันประสงคเงาบัวและรากบัว จะ. 
      ชางเชือกนัน้สั่งชางอีกเชือกหนึ่งทันทีวา พนาย ผิฉะนั้น เจาจงถวายเงาบัวและรากบัว 
 แกพระคุณเจา จนพอแกความตองการ. 
      จึงชางเชือกที่ถูกใชนั้นลงสูสระโบกขรณีมนัทากินี ใชงวงถอนเงาบัวและรากบัวลางน้ํา 



 ใหสะอาด มวนเปนหอเขาไปหาทานพระมหาโมคคัลลานะ ทันใดน้ัน ทานพระมหาโมคคัลลานะ 
 ไดหายตัวไปที่ริมฝงสระโบกขรณีมันทากินี มาปรากฏตัวที่พระวิหารเชตวัน เปรียบเหมือนบุรุษ 
 ผูมีกําลัง เหยยีดแขนที่คู หรือคูแขนที่เหยียด ฉะนั้น แมชางเชือกนั้นก็ไดหายไปตรงริมฝง 
 สระโบกขรณีมันทากินี มาปรากฏตัวที่พระวิหารเชตวัน ไดประเคนเงาบัวและรากบัวแกทาน 
 พระมหาโมคคัลลานะ แลวหายตัวไปที่พระวิหารเชตวันมาปรากฏตัวที่ริมฝงสระโบกขรณีมันทากิน ี
 ลําดับน้ัน ทานพระมหาโมคคัลลานะนอมเงาบัวและรากบัวเขาไปถวายทานพระสารีบุตร เมื่อ 
 ทานพระสารีบุตรฉันเงาบัวและรากบัวแลว โรคไขตัวรอนก็หายทันที เงาบัวและรากบัวยังเหลืออยู 
 มากมาย 
      ก็แลสมัยนัน้อัตคัดอาหาร ภิกษุทั้งหลายรับส่ิงของเล็กนอยแลวหามเสียบาง พิจารณา 
 แลวหามเสียบาง เปนอันวาภิกษุสงฆลวนเปนผูหามภัตทั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายรังเกียจไมรับ 
 ประเคน. 
      พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงรับประเคน 
 ฉันเถิด เราอนญุาตใหภิกษุผูฉันเสร็จ หามภัตแลว ฉันโภชนะอันไมเปนเดน ซ่ึงเกิดในปา 
 เกิดในสระบัว. 
                พระพุทธานุญาตผลไมที่ใชเพาะพันธุไมได 
      [๕๖] ก็โดยสมัยนั้นแล ในพระนครสาวัตถี มีของฉัน คือ ผลไมเกิดขึ้นมาก แต 
 กัปปยการกไมมี ภิกษุทั้งหลายรังเกียจไมฉันผลไม จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. 
 พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหฉันผลไมที่ใช 
 เพาะพันธุไมได หรือที่ปลอนเมล็ดออกแลว ยงัมิไดทํากัปปะก็ฉันได. 
                    พระพุทธบัญญัติหามทําสัตถกรรม 
      [๕๗] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระนครสาวัตถีตามพระพุทธาภิรมยแลว 
 เสด็จพระพุทธดําเนินไปทางพระนครราชคฤห เสด็จพระพุทธดําเนินผานระยะทางโดยลาํดับ 
 ถึงพระนครราชคฤห ทราบวา พระองคประทับอยูในพระเวฬุวันวิหารอันเปนสถานที่พระราชทาน 
 เหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤหนั้น คราวน้ันภิกษุรูปหนึ่งอาพาธเปนโรคริดสีดวงทวาร 
 นายแพทยชื่ออากาสโคตตะกาํลังทําการผาตัดทวารหนักดวยศัสตรา ขณะนั้น พระผูมีพระภาค 
 เสด็จพระพุทธดําเนินตามเสนาสนะ เสด็จไปถึงวิหารที่อยูของภิกษุรูปน้ัน นายแพทยอากาสโคตตะ 
 ไดเห็นพระผูมพีระภาคกําลังเสด็จมาแตไกล คร้ันแลวไดทูลคํานี้แดพระผูมพีระภาควา ขออาราธนา 
 ทานพระโคดมเสด็จมาทอดพระเนตรวัจจมรรคของภิกษุรูปนี้ เหมือนปากคางคก. 
                        ทรงประชุมภิกษุสงฆ 
      ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคทรงดําริวา โมฆบุรุษน้ีเยาะเยยเรา จึงเสด็จกลับจากที่นั้นแล 
 แลวรับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดน้ัน แลว 
 ทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในวิหารหลังโนน มีภิกษุอาพาธหรือ? 
      ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา มี พระพุทธเจาขา. 



      พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรูปน้ันอาพาธเปนอะไร? 
      ภิ. ทานรูปนั้นอาพาธเปนโรคริดสีดวงทวาร นายแพทยอากาสโคตตะทําการผาตัด 
 ทวารหนักดวยศัสตรา พระพุทธเจาขา. 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทําของโมฆบุรุษน้ัน 
 ไมเหมาะ ไมสม ไมควร มิใชกจิของสมณะ ใชไมได ไมควรทาํ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉน 
 โมฆบุรุษน้ันจึงไดใหทําสัตถกรรมในที่แคบเลา ในที่แคบมีผิวเนื้อออน แผลงอกเต็มยาก ผาตัด 
 ไมสะดวก การกระทําของโมฆบุรุษน้ันไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชมุชนที่ยังไมเลื่อมใส .... 
 คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถา รับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงใหทําสัตถกรรม 
 ในที่แคบ รูปใดใหทํา ตองอาบัติถุลลัจจัย. 
                    พระพุทธบัญญัติหามทําวัตถิกรรม 
      สมัยตอมา พระฉัพพัคคียทราบวา พระผูมีพระภาคทรงหามทําการผาตัดทวารหนักดวย 
 ศัสตรา จึงเลี่ยงใหทําการรัดหัวไส บรรดาภิกษุที่มักนอย .... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา 
 ไฉนพระฉัพพัคคียจึงไดใหทําวัตถิกรรมเลา แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค. 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุฉัพพัคคีย 
 ใหทําวัตถิกรรม จริงหรือ? 
      ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา .... คร้ันแลวทรงทําธรรมมีกถา รับส่ังหามภิกษุ 
 ทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงใหทําสัตถกรรม หรือวัตถิกรรมในที่ประมาณ ๒ นิ้ว 
 โดยรอบแหงที่แคบ รูปใดใหทํา ตองอาบัติถุลลัจจัย. 
                     อุบาสิกาสุปปยาถวายเน้ือขา 
      [๕๘] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระนครราชคฤห ตามพระพุทธาภิรมย 
 แลวเสด็จพระพุทธดําเนินไปทางพระนครพาราณสี เสด็จพระพุทธดําเนินผานระยะทางโดยลําดับ 
 ถึงพระนครพาราณสีแลว ทราบวา พระองคประทับอยู ณ อิสปิตนะมฤคทายวันเขตพระนคร 
 พาราณสีนั้น สมัยนั้น อุบาสกสุปปยะและอุบาสิกาสุปปยา ๒ คน เปนผูเลื่อมใส เปนทายก 
 กัปปยการก บํารุงพระสงฆอยูในพระนครพาราณสี วันหนึ่ง อุบาสิกาสุปปยาไปสูอาราม เที่ยว 
 เยี่ยมวิหารและบริเวณทั่วทุกแหง แลวเรียนถามภิกษุทั้งหลายวา ภิกษุรูปไรอาพาธ ภิกษุรูปไร 
 โปรดใหดิฉันนําอะไรมาถวาย เจาขา. 
      คร้ังนั้น ภิกษุรูปหนึ่งดื่มยาถายและไดบอกอุบาสิกาสุปปยาวา ดูกรนองหญิง อาตมา 
 ดื่มยาถาย อาตมาตองการน้ําเนื้อตม 
      อุบาสิกาสุปปยารับคําวา ดิฉันจักนํามาถวายเปนพิเศษ เจาขา แลวไปเรือนสั่งชายคน 
 รับใชวา เจาจงไปหาซ้ือเนื้อสัตวที่เขาขายมา 
      ชายคนรับใชรับคําอุบาสิกาสุปปยาวา ขอรับกระผม แลวเที่ยวหาซ้ือทั่วพระนครพาราณสี 
 ก็มิไดพบเน้ือสตัวที่เขาขาย จึงไดกลับไปหาอบุาสิกาสุปปยาแลวเรียนวา เนือ้สัตวที่เขาขายไมม ี



 ขอรับ เพราะวันนี้หามฆาสัตว 
      จึงอุบาสิกาสุปปยาไดมีความปริวิตกวา ภิกษุอาพาธรูปน้ันแล เมื่อไมไดฉันน้ําเนื้อตม 
 อาพาธจักมากขึ้นหรือจักถึงมรณภาพ การที่เรารับคําแลวไมจัดหาไปถวายน้ัน เปนการไมสมควร 
 แกเราเลย ดังนี ้แลวไดหยิบมีดห่ันเนื้อมาเชือดเน้ือขาสงใหหญิงคนรับใชสั่งวา แมสาวใช 
 ผิฉะนั้น แมจงตมเนื้อนี้แลวนําไปถวายภิกษุรูปที่อาพาธอยูในวิหารหลังโนน อนึ่ง ผูใดถามถึงฉัน 
 จงบอกวาปวย แลวเอาผาหมพันขา เขาหองนอนบนเตียง. 
      คร้ังนั้น อุบาสิกาสุปปยะไปเรือนแลวถามหญิงคนรับใชวา แมสุปปยาไปไหน? 
      หญิงคนรับใชตอบวา คุณนายนอนในหอง เจาขา. 
      จึงอุบาสกสุปปยะเขาไปหาอุบาสิกสุปปยาถึงในหองนอน แลวไดถามวา เธอนอนทําไม 
 อุบาสิกา. 
      ดิฉันไมสบายคะ อุบาสก. 
      เธอปวยเปนอะไร. 
      ทีนั้น อุบาสิกาสุปปยาจึงเลาเร่ืองนั้นใหอุบาสกสุปปยะทราบ 
      ขณะนั้น อุบาสกสุปปยะราเริงดีใจวา อัศจรรยนักชาวเราไมเคยมีเลยชาวเรา แมสุปปยา 
 นี้มีศรัทธาเลื่อมใสถึงแกสละเนื้อของตนเอง สิ่งไรอื่นทําไมนางจักใหไมไดเลา แลวเขาไปเฝา 
 พระผูมีพระภาค. ถวายบังคมน่ังอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง อุบาสกสุปปยะนัง่เรียบรอยแลว 
 ไดกราบทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา ขอพระผูมีพระภาคพรอมดวยพระสงฆ 
 จงทรงกรุณาโปรดรับภัตตาหารของขาพระพุทธเจาในวันพรุงนี้เพ่ือเจริญมหากุศล และปติปราโมทย 
 แกขาพระพุทธเจาดวยเถิด พระผูมีพระภาคทรงรับนิมนตโดยดุษณีภาพ คร้ันอุบาสกสุปปยะ 
 ทราบการรับนิมนตของพระผูมีพระภาคแลวลุกจากที่นั่ง ถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทําประทักษิณ 
 แลวกลับไป และส่ังใหตกแตงของเค้ียวของฉนัอันประณีตโดยผานราตรีนั้น แลวใหคนไป 
 กราบทูลภัตกาลแดพระผูมีพระภาควา ถึงเวลาแลว พระพุทธเจาขา ภัตตาหารเสร็จแลว. 
      ขณะนั้นเปนเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงครองอันตรวาสก แลวถือบาตรจีวรเสด็จไปสู 
 นิเวศนของอุบาสกสุปปยะ คร้ันถึงแลวประทับน่ังเหนือพุทธอาสนที่เขาจดัถวายพรอมดวย 
 พระสงฆ จึงอุบาสกสุปปยะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ถวายบังคมแลวไดยืนอยู ณ ที่ควรสวน 
 ขางหนึ่ง 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสถามอุบาสกสุปปยะผูยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งวา อุบาสิกา 
 สุปปยาไปไหน? 
      อุ. นางปวย พระพุทธเจาขา 
      พ. ถาเชนนั้น เชิญอุบาสิกาสุปปยามา 
      อุ. นางไมสามารถ พระพุทธเจาขา 
      พ. ถาเชนนั้น พวกเธอชวยกันพยุงพามา 
      ขณะนั้น อุบาสกสุปปยะไดพยุงอุบาสิกาสุปปยามาเฝา พรอมกันนางไดเห็นพระผูม ี



 พระภาค แผลใหญเพียงนั้นไดงอกเต็ม มีผิวพรรณเรียบสนิท เกิดโลมชาติทันที จึงอุบาสกสุปปยะ 
 และอุบาสิกาสปุปยา พากันราเริงยินดีวา อัศจรรยนักชาวเรา ไมเคยมีเลยชาวเรา พระตถาคต 
 ทรงมีฤทธิ์มาก ทรงมีพระอานุภาพมาก เพราะพอเห็นพระองคเทานั้น แผลใหญโตยังงอกขึ้น 
 เต็มทันที มีผิวพรรณเรียบสนิท เกิดโลมชาติ แลวอังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข 
 ดวยชาทนียโภชนียาหารอันประณีตดวยมือของตน จนยังพระผูมีพระภาคผูเสวยเสด็จแลว ทรงนํา 
 พระหัตถออกจากบาตรใหหามภัตรแลว นั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. 
      พระผูมีพระภาค ทรงชี้แจงใหอุบาสกสุปปยะและอุบาสิกาสุปปยา เห็นแจง สมาทาน 
 อาจหาญ ราเริงดวยธรรมีกถาแลว ทรงลุกจากที่ประทับเสดจ็กลับ. 
                      ประชุมสงฆทรงสอบถาม 
      [๕๙] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น 
 ในเพราะเหตุแรกเกิดน้ัน แลวทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรูปไหน 
 ขอเน้ือตออุบาสิกาสุปปยา. 
      เมื่อพระผูมพีระภาคตรัสเชนนี้แลว ภิกษุรูปน้ันไดทูลรับตอพระผูมีพระภาควา ขาพระ- 
 *พุทธเจา ไดขอเน้ือตออุบาสิกาสุปปยา พระพุทธเจาขา 
      พ. เขานํามาถวายแลวหรือ ภิกษุ 
      ภิ. เขานํามาถวายแลว พระพุทธเจาขา 
      พ. เธอฉันแลวหรือ ภิกษุ 
      ภิ. ฉันแลว พระพุทธเจาขา 
      พ. เธอพิจารณาหรือเปลา ภิกษุ 
      ภิ. มิไดพิจารณา พระพุทธเจาขา 
                           ทรงติเตียน 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ ไฉนเธอจึงไมไดพิจารณา แลวฉัน 
 เนื้อเลา เธอฉันเนื้อมนุษยแลว การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพ่ือความเลือ่มใสของชุมชน 
 ที่ยังไมเลื่อมใส .... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถารับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา 
                    พระพุทธบัญญัติหามฉันเนื้อมนษุย 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาคนที่มีศรัทธาเลื่อมใสมีอยู เขาสละเนื้อของเขาถวายก็ได 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงฉันเนื้อมนุษย รูปใดฉัน ตองอาบัติถุลลัจจัย อนึ่ง ภิกษุยังมิได 
 พิจารณา ไมพึงฉันเนื้อ รูปใดฉัน ตองอาบัติทุกกฏ. 
                    พระพุทธบัญญัติหามฉันเนื้อชาง 
      [๖๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ชางหลวงลมลงหลายเชือก สมัยอตัคัตอาหาร ประชาชน 
 พากันบริโภคเนื้อชาง และถวายแกพวกภิกษุผูเทีย่วบิณฑบาต ภิกษุทั้งหลายฉันเน้ือชาง 
 ประชาชนจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรจึงไดฉนั 
 เนื้อชางเลา เพราะชางเปนราชพาหนะ ถาพระเจาอยูหัวทรงทราบคงไมทรงเลื่อมใสตอพระสมณะ 



 เหลานั้นเปนแน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค. พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติ 
 หามแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงฉันเนื้อชาง รูปใดฉนั ตองอาบัติทุกกฏ. 
                     พระพุทธบัญญัติหามฉันเนื้อมา 
      สมัยตอมา มาหลวงตายมาก สมัยอัตคัดอาหาร ประชาชนพากันบริโภคเนื้อมา และ 
 ถวายแกภิกษุผูเที่ยวบิณฑบาต ภิกษุทั้งหลายฉันเนื้อมา ประชาชนจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา 
 ไฉนพระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรจึงไดฉนัเนื้อมาเลา เพราะมาเปนราชพาหนะ ถาพระเจาอยูหัว 
 ทรงทราบ คงไมเลื่อมใสตอพระสมณะเหลานั้นเปนแน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูม ี
 พระภาค. พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติหามแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงฉัน 
 เนื้อมา รูปใดฉนั ตองอาบัติทุกกฏ. 
                    พระพุทธบัญญัติหามฉันเนื้อสุนขั 
      สมัยตอมา ถึงคราวอัตคัดอาหาร ประชาชนพากันบริโภคเนื้อสุนัข และถวายแกพวก 
 ภิกษุผูเที่ยวบิณฑบาต ภิกษุทั้งหลายฉันเนือ้สุนัข ประชาชนจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา 
 ไฉนพระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรจึงไดฉนัเนื้อสุนัขเลา เพราะสุนัขเปนสัตวนาเกลียด นาชัง 
 ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติหามแกภิกษุทั้งหลาย 
 วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงฉันเนื้อสุนัข รูปใดฉัน ตองอาบัติทุกกฏ. 
                     พระพุทธบัญญัติหามฉันเนื้อง ู
      สมัยตอมา ถึงคราวอัตคัดอาหาร ประชาชนพากันบริโภคเนื้องู และถวายแกพวกภิกษุ 
 ผูเที่ยวบิณฑบาต ภิกษุทั้งหลายฉันเน้ืองู ประชาชนจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน 
 พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรจึงไดฉันเนื้องูเลา เพราะงูเปนสัตวนาเกลียดนาชัง แมพระยานาค 
 ชื่อสุปสสะก็เขาไปในพุทธสํานักถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวไดยืนอยู ณ ที่สวนขางหนึ่ง 
 ไดกราบทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา บรรดาที่ไมมีศรัทธา ไมเลื่อมใสมอียู 
 มันคงเบียดเบียนพวกภิกษุจํานวนนอยบาง ของประทานพระวโรกาส พระพุทธเจาขา ขอพระ- 
 *คุณเจาทั้งหลายโปรดกรุณาอยาฉันเนื้องู ลําดับน้ันพระผูมีพระภาคทรงชี้แจงใหพระยานาคสุปสสะ 
 เห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริงดวยธรรมีกถา คร้ันพระยานาคสุปสสะอันพระผูมีพระภาค 
 ทรงใหเห็นแจงสมาทาน อาจหาญ ราเริงดวยธรรมีกถาแลวถวายบังคมพระผูมีพระภาคทํา 
 ประทักษิณกลบัไป 
      ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนัน้ ในเพราะเหตุ 
 แรกเกิดน้ัน แลวรับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงฉันเนื้องู รูปใดฉัน 
 ตองอาบัติทุกกฏ. 
                   พระพุทธบัญญัติหามฉันเนือ้ราชสหี 
      สมัยตอมา พวกพรานฆาราชสีหแลวบริโภคเนื้อราชสีห และถวายแกพวกภิกษุผูเที่ยว 
 บิณฑบาต พวกภิกษุฉันเนื้อราชสีหแลวอยูในปา ฝูงราชสีหฆาพวกภิกษุเสีย เพราะไดกลิน่เนื้อ 
 ราชสีห ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติหามภิกษุ 



 ทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงฉันเนื้อราชสีห รูปใดฉัน ตองอาบัติทุกกฏ. 
                  พระพุทธบัญญัติหามฉันเนือ้เสือโครง 
      สมัยตอมา พวกพรานฆาเสือโครงแลวบริโภคเนื้อเสือโครงและถวายแกพวกภิกษุผูเที่ยว 
 บิณฑบาต พวกภิกษุฉันเสือโครงแลวอยูในปา เหลาเสือโครงฆาพวกภิกษุเสียเพราะไดกลิ่นเนื้อ 
 เสือโครง ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติหาม 
 ภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงฉันเน้ือเสือโครง รูปใดฉัน ตองอาบัติทุกกฏ. 
                  พระพุทธบัญญัติหามฉันเนือ้เสือเหลือง 
      สมัยตอมา พวกพรานฆาเสือเหลือง แลวบริโภคเนื้อเสือเหลืองและถวายแกพวกภิกษุ 
 ผูเที่ยวบิณฑบาต พวกภิกษุฉันเนื้อเสือเหลืองแลวอยูในปา เหลาเสือเหลืองฆาพวกภิกษุเสีย 
 เพราะไดกลิ่นเนื้อเสือเหลือง ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาค 
 ทรงบัญญัติหามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงฉันเน้ือเสอืเหลือง รูปใดฉัน 
 ตองอาบัติทุกกฏ. 
                     พระพุทธบัญญัติหามฉันเนื้อหม ี
      สมัยตอมา พวกพรานฆาหมีแลวบริโภคเนื้อหมี และถวายแกพวกภิกษุผูเที่ยวบิณฑบาต 
 พวกภิกษุฉันหมีแลวอยูในปาเหลาหมีฆาพวกภิกษุเสียเพราะไดกลิ่นเนื้อหมี ภิกษุทั้งหลายกราบทูล 
 เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติหามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ภิกษุไมพึงฉันเนื้อหมี รูปใดฉัน ตองอาบัติทุกกฏ. 
                   พระพุทธบัญญัติหามฉันเนือ้เสือดาว 
      สมัยตอมา พวกพรานฆาเสือดาวแลวบริโภคเนื้อเสือดาว และถวายแกพวกภิกษุผูเที่ยว 
 บิณฑบาต พวกภิกษุฉันเนื้อเสือดาวแลวอยูในปา เหลาเสือดาวฆาพวกภิกษุเสีย เพราะไดกลิ่น 
 เนื้อเสือดาว ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาค ทรงบัญญัติ 
 หามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงฉันเน้ือเสือดาว รูปใดฉนั ตองอาบัติทุกกฏ. 
                      สุปปยภาณวาร ที่ ๒ จบ. 
                         ----------- 
             เร่ืองพราหมณถวายยาคูและขนมปรงุดวยน้ําหวาน 
      [๖๑] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระนครพาราณสี ตามพระพุทธาภิรมณ 
 แลวเสด็จพระพุทธดําเนินมุงไปทางอันธกวินทะชนบท พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ 
 ๑,๒๕๐ รูป คราวนั้นประชาชนชาวชนบทบรรทุกเกลือบางน้าํมันบาง ขาวสารบาง ของควรเค้ียว 
 บาง เปนอันมากมาในเกวยีน เดินติดตามภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประมุขมาขางหลังๆ 
 ดวยต้ังใจวา ไดโอกาสเมื่อใดจักทําภัตตาหารถวายเม่ือนั้น อนึ่ง คนกินเดนประมาณ ๕๐๐ คน 
 ก็พลอยเดินติดตามไปดวย คร้ันพระผูมีพระภาคเสด็จพระพุทธดําเนินผานระยะทางโดยลําดับ 
 เสด็จถึงอันธกวินทชนบท. 
      ขณะนั้นพราหมณคนหนึ่ง ยังหาโอกาสไมได จึงดําริในใจวาเราเดินติดตามภิกษุสงฆ 



 มีพระพุทธเจาเปนประมุขมากวา ๒ เดือนแลว ดวยหมายใจวาไดโอกาสเมื่อใด จักทําภัตตาหาร 
 ถวายเมื่อนั้น แตก็หาโอกาสไมได อนึ่ง เราตัวคนเดียวและยังเสียประโยชนทางฆราวาสไปมาก 
 ไฉนหนอ เราพึงตรวจดูโรงอาหาร สิ่งใดไมมีในโรงอาหาร เราพึงตกแตงสิ่งนั้นถวาย แลวจึง 
 ตรวจดูโรงอาหารมิไดเห็นมีของ ๒ สิ่ง คือยาคู ๑ ขนมปรุงดวยน้ําหวาน ๑ จึงเขาไปหาทานพระ 
 อานนทถึงสํานัก คร้ันแลวไดกราบเรียนคํานี้แดทานอานนทวา ขาแตพระคุณเจาอานนท ขาพเจา 
 หาโอกาสในที่นี้ไมไดจึงไดดําริในใจวา ตนเดินติดตามภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประมขุมา 
 กวา ๒ เดือนแลว ดวยหมายใจวาไดโอกาสเมือ่ใด จักทําภัตตาหารถวายเม่ือน้ัน แตก็หาโอกาส 
 ไมได อนึ่ง ตนตัวคนเดียวและยังเสียประโยชนทางฆราวาสของตนไปมาก ไฉนหนอ ตนพึง 
 ตรวจดูโรงอาหาร สิ่งใดไมมีในโรงอาหาร พึงตกแตงสิ่งนั้นถวาย ดังนี้ ขาแตพระคุณเจาอานนท 
 ขาพเจานั้นตรวจดูโรงอาหาร มิไดเห็นมีของ ๒ สิ่ง คือ ยาคู ๑ ขนมปรุงดวยน้ําหวาน ๑ ถา 
 ขาพเจาตกแตงยาคู และขนมปรุงดวยน้ําหวานถวาย ทานพระโคดมจะพึงรับของขาพเจาไหม 
 เจาขา? 
      ทานพระอานนทกลาววา ดกูรพราหมณ ถาเชนนั้นฉันจกัทูลถามพระผูมพีระภาค ดังนี้ 
 แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคทันที. 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท ถาเชนนั้นพราหมณจงตกแตง ถวายเถิด. 
      ทานพระอานนท บอกพราหมณวา ดูกรพราหมณ ถาเชนนั้นทานตกแตงถวายไดละ. 
      จึงพราหมณนั้นตกแตงยาคูและขนมปรุงดวยน้ําหวานมากมายโดยผานราตรีนั้น แลวนอม 
 เขาไปถวายแดพระผูมีพระภาคกราบทูลวา ขอทานพระโคดมโปรดกรุณารับยาคูและขนมปรุงดวย 
 น้ําหวานของขาพระพุทธเจาดวยเถิด. 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ ถาเชนนั้นเธอจงถวายแกภิกษุทั้งหลายๆ รังเกียจ 
 ไมรับ พระผูมพีระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงรับประเคนฉันเถิด. 
      จึงพราหมณนั้นอังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข ดวยยาคูและขนมปรุงดวย 
 น้ําหวานมากมายดวยมอืของตน จนยังพระผูมีพระภาคผูเสวยเสร็จลางพระหัตถแลว ทรงนํา 
 พระหัตถออกจากบาตร ใหหามภัตรแลว จึงน่ังอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. 
                      ขาวยาคูมีคุณ ๑๐ อยาง 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้กะพราหมณนั้น ผูนั่งอยู ณ ทีค่วรสวนขางหนึ่งวา 
 ดูกรพราหมณ ขาวยาคูมีคุณ ๑๐ อยางนี้ ๑๐ อยางเปนไฉน คือผูใหขาวยาคู ชื่อวาใหอายุ ๑ 
 ใหวรรณะ ๑ ใหสุข ๑ ใหกําลัง ๑ ใหปฏิภาณ ๑ ขาวยาคูที่ดื่มแลวกําจัดความหิว ๑ บรรเทาความ 
 ระหาย ๑ ทําลมใหเดินคลอง ๑ ลางลําไส ๑ ยอยอาหารใหมที่เหลืออยู ๑ ดูกรพราหมณ ขาวยาคู 
 มีคุณ ๑๐ อยางนี้แล. 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสไวยากรณพจนนี้ คร้ันแลวพระสุคตผูพระศาสดาจึงไดตรัสคาถา 
 อนุโมทนานี้ตอไปในภายหลัง วาดังนี้:- 
                         คาถาอนุโมทนา 



      [๖๒] ทายกใดถวายขาวยาคูโดยเคารพตามกาล แกปฏิคาหก 
           ผูสํารวมแลว บริโภคโภชนาอันผูอื่นถวาย ทายกนั้น 
           ชื่อวาตามเพ่ิมใหซ่ึงสถานะ ๑๐ อยางแกปฏิคาหกน้ัน อาย ุ
           วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ ยอมเกดิแกปฏิคาหกน้ัน 
           แตนั้นยาคูยอมกําจดัความหิว ความระหาย ทําลมใหเดิน 
           คลอง ลางลําไส และยอยอาหาร ยาคูนั้นพระสุคตตรัส 
           สรรเสริญวาเปนเภสัช เพราะเหตุนั้นแล มนุษยชนที่ตอง 
           การสุขยั่งยืน ปรารถนาสุขที่เลิศ หรืออยากไดความงามอัน 
           เพริศพร้ิงในมนุษย จึงควรแทเพ่ือถวายขาวยาคู. 
             พระพุทธานุญาตขาวยาคูและขนมปรุงดวยน้ําหวาน 
      [๖๓] คร้ันพระผูมีพระภาคทรงอนุโมทนาแกพราหมณนั้นดวย ๓ คาถาน้ีแลว เสด็จลุก 
 จากที่ประทับกลับไป. 
      คร้ันแลวพระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนัน้ ในเพราะเหตุ 
 แรกเกิดน้ัน แลวรับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตขาวยาคู และขนม 
 ปรุงดวยน้ําหวาน. 
                   เร่ืองมหาอํามาตยผูเร่ิมเลื่อมใส 
      [๖๔] ประชาชนทราบขาววา พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตยาคูและขนมปรุงดวยน้ําหวาน 
 แกภิกษุทั้งหลาย จึงตกแตงยาคูที่แขนและขนมปรุงดวยนํ้าหวานถวายแตเชา ภิกษุทั้งหลายท่ีได 
 รับอังคาสดวยยาคูที่แขนและขนมปรุงดวยนํ้าหวานแตเชา ฉันภัตตาหารในโรงอาหารไมไดตามที่ 
 คาดหมาย คราวน้ัน มหาอํามาตยคนหนึ่งผูเร่ิมเลื่อมใส ไดนมินตภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปน 
 ประมุขเพ่ือฉนัในวันรุงขึ้นและไดมีความคิดวา ถากระไร เราพึงตกแตงสําหรับมังสะ ๑,๒๕๐ ที่ 
 เพ่ือภิกษุ ๑,๒๕๐ รูป นอมเขาไปถวายภิกษุรูปละ ๑ สํารับ แลวส่ังใหตกแตงขาทนียโภชนยีาหาร 
 อันประณีตและสํารับมังสะ ๑,๒๕๐ ที่ โดยผานราตรีนั้น แลวสั่งใหเจาพนักงานไปกราบทูล 
 ภัตกาลแดพระผูมีพระภาควา ถึงเวลาแลว พระพุทธเจาขา ภัตตาหารสําเร็จแลว. 
      คร้ันเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงครองอันตรวาสกแลว ถือบาตรจีวรเสด็จพระพุทธ 
 ดําเนินสูนิเวศนของมหาอํามาตยผูเร่ิมเลื่อมใสน้ันแลว ประทับน่ังเหนือพระพุทธอาสนทีเ่ขาจัด 
 ถวาย พรอมดวยพระสงฆ จึงมหาอํามาตยผูเร่ิมเลื่อมใสนั้น อังคาสภิกษุทั้งหลายอยูในโรงอาหาร 
      ภิกษุทั้งหลายพูดอยางนี้วา จงถวายแตนอยเถิดทาน จงถวายแตนอยเถิดทาน 
      ทานมหาอํามาตยกราบเรียนวา ทานเจาขา ขอทานทั้งหลายอยารับแตนอยๆ ดวยคิดวา 
 นี่เปนมหาอํามาตยที่เร่ิมเลือ่มใส กระผมตกแตงขาทนียโภชนยีาหารไวมาก กับสํารับมังสะ 
 ๑,๒๕๐ ที่ จักนอมเขาไปถวายภิกษุรูปละ ๑ สํารับ ขอทานทั้งหลายกรุณารับใหพอแกความ 
 ตองการเถิด เจาขา 
      ภิกษุทั้งหลายวา ทาน พวกอาตมภาพรับแตนอยๆ มิใชเพราะเหตุนั้นเลย แตเพราะ 



 พวกอาตมภาพไดรับอังคาสดวยยาคูที่แขน และขนมปรุงดวยน้ําหวานแตเชา ฉะนั้น พวก 
 อาตมภาพจึงขอรับแตนอยๆ 
      ทันใดน้ัน มหาอํามาตยผูเร่ิมเลื่อมใสนัน้จึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระ 
 คุณเจาทั้งหลาย อันกระผมนมินตแลวจึงไดฉันยาคูที่แขนของผูอื่นเลา กระผมไมสามารถจะถวาย 
 ใหพอแกความตองการหรือ แลวโกรธไมพอใจ เพงจะหาโทษให ไดบรรจุบาตรของภิกษุทั้งหลาย 
 เต็มพลางกลาววา ทานทั้งหลายจะฉันก็ได นําไปก็ได คร้ันแลวอังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจา 
 เปนประมุข ดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีตดวยมือของตน จนยังพระผูมีพระภาคผูเสวย 
 เสร็จแลว นําพระหัตถออกจากบาตรใหหามภัตรแลว นั่งเฝาอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง 
      พระผูมีพระภาค ทรงชี้แจงแกมหาอํามาตยผูเร่ิมเลื่อมใสนั้น ซ่ึงนั่งเฝาอยู ณ ที่ควรสวน 
 ขางหนึ่ง ใหเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถาแลว ทรงลุกจากที่ประทับ 
 เสด็จกลับ เมื่อพระผูมีพระภาคเสด็จกลับไมทันนาน มหาอํามาตยผูเร่ิมเลือ่มใสนั้นไดบังเกิด 
 ความรําคาญและความเดือดรอนวา มิใชลาภของเราหนอ ลาภของเราไมมีหนอ เราไดชั่วแลวหนอ 
 เราไมไดดีแลวหนอ เพราะเราโกรธไมพอใจ เพงจะหาโทษให ไดบรรจุบาตรของภิกษุทั้งหลาย 
 เต็มพลางกลาววา ทานทั้งหลายจะฉันก็ได นําไปก็ได อะไรหนอแล เราสรางสมมาก คือ บุญ 
 หรือบาป คร้ันแลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถวายบังคมน่ังอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง จึงกราบทูล 
 วา พระพุทธเจาขา เมื่อพระผูมีพระภาคเสด็จกลับไมทันนาน ความรําคาญและความเดือดรอน 
 ไดบังเกิดแกขาพระพุทธเจา ณ ที่นั้นวา มิใชลาภของขาพระพุทธเจาหนอ ลาภของขาพระพุทธเจา 
 ไมมีหนอ ขาพระพุทธเจาไดชัว่แลวหนอ ขาพระพุทธเจาไมไดดีแลวหนอ เพราะขาพระพุทธเจา 
 โกรธไมพอใจ เพงจะหาโทษให ไดบรรจุบาตรของภิกษุทั้งหลายเต็มพลางกลาววา ทานทั้งหลาย 
 จะฉันก็ได นําไปก็ได อะไรหนอแล ขาพระพุทธเจาสรางสมไวมาก คือ บุญหรือบาป ดังนี้ 
 อะไรกันแนที่ขาพระพุทธเจาสรางสมมาก คือ บุญหรือบาป พระพุทธเจาขา? 
      พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา อาวุโส ทานนิมนตภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข 
 เพ่ือเจริญบุญกุศลและปติปราโมทยในวันพรุงนี้ดวยทานอันเลิศใด ทานชื่อวาสรางสมบุญไวมาก 
 เพราะทานอันเลิศนั้น เมล็ดขาวสุกเมล็ดหน่ึงๆ ของทาน อันภิกษุรูปหนึ่งๆ ผูเลิศดวยคุณสมบัติ 
 อันใด รับไปแลว ทานชื่อวาสรางสมบุญไวมาก เพราะภิกษุผูเลิศดวยคุณสมบัติอันนั้น สวรรค 
 เปนอันทานปรารภไวแลว. 
      ลําดับน้ัน มหาอํามาตยผูเร่ิมเลื่อมใสนัน้ ไดทราบวาเปนลาภของตน ตนไดดีแลว 
 สวรรคอันตนปรารภไวแลว ก็ราเริง ดีใจลุกจากที่นั่งถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทําประทักษิณ 
 แลวกลับไป. 
                      ประชุมสงฆทรงสอบถาม 
      ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น 
 ในเพราะเหตุแรกเกิดน้ัน แลวทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุ- 
 *ทั้งหลายอันทายกนิมนตไวแหงอื่น ฉันยาคทูี่แขนของผูอื่นจริงหรือ? 



      ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                    พระพุทธบัญญัติหามฉันยาคูที่แขน 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจา ทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนโมฆบุรุษเหลานั้น 
 อันทายกนิมนตไวแหงอื่น จึงไดฉันยาคูที่แขนของผูอื่นเลา การกระทําของพวกโมฆบุรุษน่ัน 
 ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนทีย่ังไมเลื่อมใส .... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถารับส่ังกะภิกษุ- 
 *ทั้งหลายวา ดกูรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอันทายกนิมนตไวแหงอื่น ไมพึงฉันยาคูที่แขนของผูอืน่ 
 รูปใดฉัน พึงปรับอาบัติตามธรรม. 
                เร่ืองพราหมณเวลัฏฐกัจจานะถวายงบน้ําออย 
      [๖๕] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยูในอันธกวินทชนบทตามพระพุทธาภิรมย แลว 
 เสด็จพระพุทธดําเนินมุงไปทางพระนครราชคฤห พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๑,๒๕๐ รูป 
 คราวน้ัน พราหมณเวลัฏฐกัจจานะ เดินทางไกลแตพระนครราชคฤหไปยังอันธกวินทชนบท 
 พรอมดวยเกวยีนประมาณ ๕๐๐ เลมลวนบรรทุกหมองบน้ําออยเต็มทกุเลม พระผูมีพระภาค 
 ทอดพระเนตรเห็นเวลัฏฐกัจจานะกําลังมาแตไกล คร้ันแลว เสด็จแวะออกจากทางประทับน่ัง 
 ณ โคนไมแหงหนึ่ง. 
      จึงพราหมณเวลัฏฐกัจจานะ เดินเขาไปถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมพีระภาค แลว 
 ไดยืนอยู ณ ทีค่วรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา 
 ขาพระพุทธเจาปรารถนาจะถวายงบน้ําออย แกภิกษุรูปละ ๑ หมอ. 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรกัจจานะ ถาเชนนั้น เธอจงนาํงบน้ําออยมาแตเพียง 
 หมอเดียว. 
      พราหมณเวลัฏฐกัจจานะทูลรับสนองพระพุทธดํารัสวา เปนอยางนั้น พระพุทธเจาขา 
 แลวนํางบน้ําออยมาแตหมอเดียว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค แลวไดทูลคําน้ีแดพระผูมีพระภาควา 
 หมองบน้ําออย ขาพระพุทธเจานํามาแลว พระพุทธเจาขา ขาพระพุทธเจาจะปฏิบัติอยางไร 
 ตอไป. 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรกัจจานะ ถาเชนนั้น เธอจงถวายงบน้ําออยแกภิกษุทั้งหลาย. 
      พราหมณเวลัฏฐกัจจานะ ทูลรับสนองพระพุทธดํารัสวา เปนอยางนั้น พระพุทธเจาขา 
 แลวถวายงบน้ําออยแกภิกษุทัง้หลาย แลวไดทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาควา งบน้ําออยขาพระพุทธเจา 
 ถวายแกภิกษุทั้งหลาย พระพุทธเจาขา แตงบน้ําออยนี้ยังเหลอือยูมาก ขาพระพุทธเจาจะปฏิบัติ 
 อยางไร พระพุทธเจาขา. 
      พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกรกัจจานะ ถาอยางนั้น เธอจงถวายงบน้ําออยแกภิกษุ 
 ทั้งหลายจนพอแกความตองการ. 
      พราหมณเวลัฏฐกัจจานะ ทูลรับสนองพระพุทธดํารัสวา เปนอยางนั้น พระพุทธเจาขา 
 แลวถวายงบน้ําออยแกภิกษุทกุรูป จนพอแกความตองการ แลวไดทูลคํานีแ้ดพระผูมีพระภาควา 
 งบน้ําออยขาพระพุทธเจาถวายแกภิกษุทั้งหลาย จนพอแกความตองการแลว พระพุทธเจาขา 



 แตงบน้ําออยนี้ยังเหลืออยูมาก ขาพระพุทธเจาจะปฏิบัติอยางไร พระพุทธเจาขา. 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรกัจจานะ ถาเชนนั้น เธอจงองัคาสภิกษุทั้งหลายดวยงบ 
 น้ําออยใหอิ่มหนํา. 
      พราหมณเวลัฏฐกัจจานะทูลรับสนองพระพุทธดํารัสวา เปนอยางนั้น พระพุทธเจาขา 
 แลวอังคาสภิกษุทั้งหลายดวยงบน้ําออยใหอิ่มหนํา ภิกษุบางพวกบรรจุงบนํ้าออยเต็มบาตรบาง 
 เต็มหมอกรองน้ําบาง เต็มถุงยามบาง คร้ันพราหมณเวลัฏฐกัจจานะอังคาสภิกษุทั้งหลายดวยงบ 
 น้ําออยใหอิ่มหนําแลวไดทูลคําน้ีแดพระผูมีพระภาควา ภิกษุทั้งหลายอันขาพระพุทธเจาอังคาส 
 ดวยงบน้ําออยใหอิ่มหนําแลว พระพุทธเจาขา แตงบน้ําออยนี้ยังเหลืออยูมาก พระพุทธเจาขา 
 แตงบน้ําออยนี้ยังเหลืออยูมาก ขาพระพุทธเจาจะปฏิบัติอยางไร พระพุทธเจาขา. 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรกัจจานะ ถาเชนนั้น เธอจงใหงบน้ําออยแกพวกคนกินเดน. 
      พราหมณเวลัฏฐกัจจานะ ทูลรับสนองพระพุทธดํารัสวา เปนอยางนั้น พระพุทธเจาขา. 
 แลวจึงใหงบน้ําออยแกพวกคนกินเดน แลวไดทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาควา งบน้ําออย 
 ขาพระพุทธเจา ใหพวกคนกินเดนแลว พระพุทธเจาขา แตงบน้ําออยนี้ยังเหลอือยูมาก 
 ขาพระพุทธเจาจะปฏิบัติอยางไร พระพุทธเจาขา. 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรกัจจานะ ถาอยางนั้น เธอจงใหงบน้ําออยแกพวกคนกินเดน 
 จนพอแกความตองการ 
      พราหมณเวลัฏฐกัจจานะ ทูลรับสนองพระพุทธดํารัสวา เปนอยางนั้น พระพุทธเจาขา 
 แลวจึงใหงบน้ําออยแกพวกคนกินเดน จนพอแกความตองการ แลวไดทูลคํานี้แดพระผูมพีระภาค 
 วา งบน้ําออยขาพระพุทธเจาใหพวกคนกินเดน จนพอแกความตองการแลว พระพุทธเจาขา 
 แตงบน้ําออยนี้ยังเหลืออยูมาก ขาพระพุทธเจาจะปฏิบัติอยางไรตอไป พระพุทธเจาขา. 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรกัจจานะ ถาเชนนั้น เธอจงเลี้ยงดูพวกคนกนิเดนใหอิ่มหนํา 
 ดวยงบน้ําออย. 
      พราหมณเวลัฏฐกัจจานะ ทูลรับสนองพระพุทธดํารัสวา เปนอยางนั้น พระพุทธเจาขา 
 แลวเลี้ยงดูพวกคนกินเดนใหอิ่มหนําดวยงบน้ําออย คนกินเดนบางพวกบรรจุงบน้ําออยเต็ม 
 กระปองบาง เต็มหมอน้ําบาง หอเต็มผาขาวปูลาดบาง เต็มพกบาง คร้ันพราหมณเวลัฏฐกัจจานะ 
 เลี้ยงดูพวกคนกินเดนใหอิ่มหนําดวยงบน้ําออย แลวทูลคํานีแ้ดพระผูมีพระภาควา พวกคนกินเดน 
 อันขาพระพุทธเจาเลีย้งดดูวยงบน้ําออยใหอิ่มหนําแลว พระพุทธเจาขา แตงบน้ําออยนี้ยงัเหลือ 
 อยูมาก ขาพระพุทธเจาจะปฏิบัติอยางไรตอไป พระพุทธเจาขา. 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรกัจจานะ ทั่วโลกน้ีพรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก 
 ทั่วทุกหมูสัตว พรอมทั้งสมณพราหมณเทวดาและมนุษย เราไมเล็งเห็นบุคคลผูที่บริโภคงบน้ําออย 
 นั้นแลวจะใหยอยไดดี นอกจากตถาคตหรือสาวกของตถาคต ดูกรกัจจานะ ถาเชนนั้น เธอจง 
 ทิ้งงบนํ้าออยนัน้เสียในสถานที่อันปราศจากของเขยีวสด หรือจงเทเสยีในน้ําซ่ึงปราศจากตัวสัตว. 
      พราหมณเวลัฏฐกัจจานะ ทูลรับสนองพระพุทธดํารัสวา เปนอยางนั้น พระพุทธเจาขา 



 แลวเทงบน้ําออยนั้นลงในน้ําซ่ึงปราศจากตัวสัตว งบน้ําออยที่เทลงในน้ํานัน้ เดือดพลุง สงเสียง 
 ดังจิฏิจิฏิ พนไอพนควันทันที เปรียบเหมือนผาลที่รอนโชนตลอดวันอันบุคคลจุมลงในน้าํ 
 ยอมเดอืดพลุง สงเสียงดังจิฏิจิฏิ พนไอพนควันอยู แมฉันใด งบน้ําออยที่เทลงในน้ํานั้น 
 ยอมเดอืดพลาน สงเสียงดังจฏิิจิฏิ พนไอพนควันอยู ฉันนั้นเหมือนกัน. 
      พราหมณเวลัฏฐกัจจานะ สลดใจ บังเกิดโลมชาติชูชันทันที แลวเขาไปในพุทธสํานัก 
 ถวายบังคมพระผูมีพระภาค นั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. 
                  ทรงแสดงอนุปุพพิกถาและจตุราริยสัจ 
      เมื่อพราหมณเวลัฏฐกัจจานะน่ังอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว พระผูมีพระภาคจึงทรง 
 แสดงอนุปุพพิกถา คือ ทรงประกาศ ทานกถา ศีลกถา สัคคกถา โทษ ความตํ่าทราม ความ 
 เศราหมองของกามทั้งหลาย และอานิสงสในความออกจากกาม เมื่อพระผูมพีระภาคทรงทราบวา 
 พราหมณเวลัฏฐกัจจานะมีจิตสงบ มีจิตออน มีจิตปลอดจากนิวรณ มีจิตเบิกบาน มีจิตผองใส 
 แลว จึงทรงประกาศพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจาทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงดวยพระองคเอง คือ 
 ทุกข สมุทัย นโิรธ มรรค ดวงตาเห็นธรรมปราศจากธุลี ปราศจากมลทินไดเกิดแกพราหมณ- 
 *เวลัฏฐกัจจานะ ณ ที่นั่งนั้นแลวา สิ่งใดส่ิงหนึ่งมีความเกดิขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลมี 
 ความดับเปนธรรมดา ดุจผาสะอาดปราศจากมลทิน ควรไดรับน้ํายอมเปนอยางดีฉะน้ัน คร้ัน 
 พราหมณเวลัฏฐกัจจานะไดเห็นธรรมแลว ไดบรรลุธรรมแลว ไดรูธรรมแจมแจงแลว มีธรรม 
 อันหยั่งลงแลว ขามความสงสยัไดแลว ปราศจากถอยคําแสดงความสงสัยแลว ถึงความเปน 
 ผูแกลวกลา ไมตองเชื่อผูอื่นในคําสอนของพระศาสดาไดทลูคํานี้แดพระผูมพีระภาควา ภาษิต 
 ของพระองคแจมแจงนัก พระพุทธเจาขา ภาษิตของพระองคไพเราะนัก พระพุทธเจาขา 
 พระผูมีพระภาคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายอยางนี้ เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่ควํ่า 
 เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปในทีม่ืด ดวยต้ังใจวา คนมีจักษุจักเห็นรูป 
 ดังนี้ ขาพระพุทธเจานี้ ขอถึงพระผูมีพระภาค พระธรรม และพระสงฆวาเปนสรณะ ขอ 
 พระผูมีพระภาคโปรดทรงจําขาพระพุทธเจาวา เปนอุบาสกผูมอบชีวิตถึงสรณะ จําเดิมแตวันนี้ 
 เปนตนไป. 
                      พระพุทธานุญาตงบน้ําออย 
      [๖๖] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จพระพุทธดําเนินผานระยะทางโดยลําดับ เสด็จถึง 
 พระนครราชคฤหแลว ทราบวา พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร อันเปนสถานที่ 
 พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤหนั้น คร้ังนั้น ในพระนครราชคฤหมีงบนํ้าออย 
 มาก ภิกษุทั้งหลายรังเกยีจวา ผูไมอาพาธ จึงไมฉันงบนํ้าออย แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแด 
 พระผูมีพระภาค. 
      พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตงบน้ําออย 
 แกภิกษุผูอาพาธ และงบน้ําออยละลายนํ้าแกภิกษุผูไมอาพาธ. 
                       ทรงรับอาคารพักแรม 



      [๖๗] คร้ันพระผูมีพระภาคประทับอยูในพระนครราชคฤห ตามพระพุทธาภิรมยแลว 
 เสด็จพระพุทธดําเนินมุงไปทางตําบลบานปาฏลิ พรอมดวยพระสงฆหมูใหญจํานวน ๑,๒๕๐ รูป 
 เสด็จพระพุทธดําเนินผานระยะทางโดยลําดับถึงตําบลบานปาฏลิแลว อุบาสกอุบาสิกาชาวตําบล 
 บานปาฏลิไดทราบขาววา พระผูมีพระภาคเสด็จถึงตําบลบานปาฏลิแลว จึงพากันเขาไปเฝา ณ 
 พลับพลาท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวน่ังอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาค 
 ทรงชี้แจงใหอุบาสกอุบาสิกาชาวตําบลบานปาฏลิผูนั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งเห็นแจง สมาทาน 
 อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถา. 
      คร้ันอุบาสก อุบาสิกาชาวตําบลบานปาฏลิอันพระผูมีพระภาคชี้แจงใหเห็นแจง สมาทาน 
 อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถาแลว ไดกราบทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาควา ขอพระผูมีพระภาค 
 พรอมดวยพระสงฆ โปรดทรงรับอาคารพักแรมของพวกขาพระพุทธเจา พระพุทธเจาขา. 
 พระผูมีพระภาคทรงรับโดยดษุณีภาพ คร้ันอุบาสกอุบาสิกาชาวตําบลบานปาฏลิทราบการทรงรับ 
 ของพระผูมีพระภาคแลว จึงลุกจากที่นั่งถวายบังคมพระผูมพีระภาค ทําประทักษิณแลวพากัน 
 เดินไปทางอาคารพักแรม ปูลาดดาดเพดานทัว่อาคารพักแรมทุกแหง จัดอาสนะ ต้ังหมอน้ํา 
 ตามประทีปนํ้ามัน แลวพากันเขาไปพลับพลาท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาค ไดยืนอยู 
 ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พวกเขายืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูลคํานี้แดพระผูมี- 
 *พระภาควา พระพุทธเจาขา พวกขาพระพุทธเจาปูลาดดาดเพดานอาคารพักแรมทุกแหง จัดอาสนะ 
 ต้ังหมอน้ํา ตามประทีปนํ้ามนัไวแลว พระผูมีพระภาคยอมทรงทราบกาล อันควรในบัดน้ี 
 พระพุทธเจาขา. 
      ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคทรงครองอันตรวาสก ทรงถือบาตรจีวรแลว เสด็จไปทางอาคาร 
 พักแรมพรอมกับพระสงฆ ทรงชําระพระบาทยุคลแลวเสด็จเขาสูอาคารพักแรม ประทับน่ัง 
 พิงเสากลางผนิพระพักตรไปทางทิศตะวันออก แมพระสงฆเหลานั้นก็ลางเทาแลว เขาสูอาคารพักแรม 
 นั่งพิงฝาดานตะวันตก ผินหนาไปทางทิศตะวันออก หอมลอมพระผูมีพระภาค แมอุบาสกอุบาสิกา 
 ชาวตําบลบานปาฏลิก็ลางเทาแลวเขาสูอาคารพักแรม นั่งพิงฝาดานตะวันออก ผินหนาไปทาง 
 ตะวันตกหอมลอมพระผูมีพระภาค. 
      ขณะนั้น พระผูมีพระภาคตรัสเทศนาโปรดอุบาสก อุบาสิกา ชาวตําบลบานปาฏลิ 
 ดังตอไปนี้:- 
                     โทษแหงศีลวิบัติ ๕ ประการ 
      [๖๘] ดูกรคหบดีทั้งหลาย โทษแหงศีลวิบัติของคนทุศีลมี ๕ ประการ เหลานี้ ๕ ประการ 
 เปนไฉน ดูกรคหบดีทั้งหลาย คนทุศีล ผูมีศีลวิบัติในโลกนี้ยอมเขาถึงความเส่ือมแหงโภคทรัพย 
 ใหญหลวง เพราะเหตุแหงความประมาท นี้เปนโทษขอที่ ๑ แหงศีลวิบัติ ของคนทุศีล. 
      ดูกรคหบดีทั้งหลาย อนึ่ง โทษขออื่นยังมีอกี ชื่อเสียงอันลามกของคนทุศีล ผูมีศีล 
 วิบัติยอมเฟองฟุงไป นี้เปนโทษขอที่ ๒ แหงศีลวิบัติ ของคนทุศีล. 
      ดูกรคหบดีทั้งหลาย อนึ่ง โทษขออื่นยังมีอกี คนทุศีล ผูมีศีลวิบัติ เขาไปหาบริษัท 



 ใดๆ เชน ขัตติยบริษัท พราหมณบริษัท คหบดีบริษัท สมณบริษัทยอมเปนผูคร่ันคราม ขวยเขิน 
 เขาไปหาบริษัทนั้นๆ นี้เปนโทษขอที่ ๓ แหงศีลวิบัติของคนทุศีล. 
      ดูกรคหบดีทั้งหลาย อนึ่ง โทษขออื่นยังมีอกี คนทุศีล ผูมีศีลวิบัติ ยอมเปนผูหลง 
 ทํากาละ นี้เปนโทษขอที่ ๔ แหงศีลวิบัติของคนทุศีล. 
      ดูกรคหบดี อนึ่ง โทษขออืน่ยังมีอีก คนทศีุล ผูมีศีลวิบัติ เบ้ืองหนาแตแตกกาย 
 ตายไป ยอมเขาถึง อบาย ทุคติ วินิบาต นรก นี้เปนโทษขอที่ ๕ แหงศีลวิบัติ ของคน 
 ทุศีล. 
      ดูกรคหบดีทั้งหลาย โทษแหงศีลวิบัติของคนทุศีล มี ๕ ประการนี้แล. 
                   อานิสงสแหงศีลสมบัติ ๕ ประการ 
      [๖๙] ดูกรคหบดีทั้งหลาย อานิสงสแหงศีลสมบัติของคนมีศีลมี ๕ ประการ เหลานี้ ๕ 
 ประการเปนไฉน? ดูกรคหบดีทั้งหลาย คนมีศีล ถึงพรอมดวยศีลในโลกนี้ ยอมไดกองโภคทรัพย 
 ใหญหลวง เพราะเหตุแหงความไมประมาท นี้เปนอานิสงสขอที่ ๑ แหงศีลสมบัติ ของคนมีศีล. 
      ดูกรคหบดีทั้งหลาย อนึ่ง อานิสงสขออื่นยังมีอีก ชื่อเสียงอันดีงามของคนมีศีล 
 ถึงพรอมดวยศีล ยอมเฟองฟุงไป นี้เปนอานสิงสขอที่ ๒ แหงศีลสมบัติของคนมีศีล. 
      ดูกรคหบดีทั้งหลาย อนึ่ง อานิสงสขออื่นยังมีอีก คนมีศีลถึงพรอมดวยศีล เขาไปหา 
 บริษัทใดๆ เชน ขัตติยบริษัท พรหมณบริษัท คหบดีบริษัท สมณบริษัท ยอมเปนผูแกลวกลา 
 ไมขวยเขินเขาไปหาบริษัทน้ันๆ นี้เปนอานิสงสขอที่ ๓ แหงศีลสมบัติ ของคนมีศีล. 
      ดูกรคหบดีทั้งหลาย อนึ่ง อานิสงสขออื่นยังมีอีก คนมีศีลถึงพรอมดวยศีล ยอมไมหลง 
 ทํากาละ นี้เปนอานิสงสขอที่ ๔ แหงศีลสมบัติ ของคนมีศีล. 
      ดูกรคหบดีทั้งหลาย อนึ่ง อานิสงสขออื่นยังมีอีก คนมีศีลถึงพรอมดวยศีล เบ้ืองหนา 
 แตแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค นี้เปนอานิสงสขอที่ ๕ แหงศีลสมบัติ ของคน 
 มีศีล. 
      ดูกรคหบดีทั้งหลาย อานิสงสแหงศีลสมบัติ ของคนมีศีล มี ๕ ประการ นี้แล. 
      [๗๐] คร้ันพระผูมีพระภาคทรงชี้แจง ใหอุบาสกอุบาสิกาของตําบลบานปาฏลิเห็นแจง 
 สมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถาจนดึกดื่นแลวทรงสงกลับดวยรับส่ังวา ดูกรคหบดี- 
 *ทั้งหลาย ราตรีจวนสวางแลว บัดน้ี พวกเธอจงรูกาลที่จะกลบัเถิด อุบาสกอุบาสิกาชาวตําบล 
 บานปาฏลิ รับสนองพระพุทธดํารัสวา ทราบเกลาฯ เชนนัน้แลว พระพุทธเจาขา แลวลุกจาก 
 ที่นั่ง ถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทําประทักษิณแลวพากันกลับ คร้ันอุบาสกอุบาสิกาชาวตําบล 
 บานปาฏลิกลับไปไมทันนาน พระผูมีพระภาคไดเสด็จเขาสญุญาคารแลว. 
                   เร่ืองสุนีธะวัสสการะมหาอํามาตย 
      [๗๑] ก็โดยสมัยนั้นแล มหาอํามาตยแหงมคธรัฐ ๒ ทานชื่อ สุนีธะ ๑ วัสสการ ๑ 
 กําลังจัดการสรางพระนคร ณ ตําบลบานปาฏลิ เพ่ือปองกันชาววัชชี พระผูมพีระภาคทรงต่ืนบรรทม 
 ในเวลาปจจุสมัยแหงราตรี ไดทรงเล็งทิพจกัษุอันบริสุทธิ์ลวงวิสัยของมนษุย ทอดพระเนตรเห็น 



 เทวดาเปนอันมากกําลังยดึถือที่ดินในตําบลบานปาฏลิ คือ ในประเทศที่ใด พวกเทวดามีศักดิ์ใหญ 
 ยึดถือที่ดิน พวกเจาและราชมหาอํามาตยผูมศัีกดิ์สูงๆ ตางก็นอมจิตเพ่ือสรางนิเวศนลงในประเทศ 
 ที่นั้น ในประเทศที่ใด พวกเทวดาที่มีศักดิ์ชั้นกลางยึดถือทีด่นิ พวกเจาและราชมหาอํามาตย 
 ที่มีศักดิ์ชั้นกลางๆ ตางก็นอมจิตเพ่ือสรางนิเวศนลงในประเทศที่นั้น ในประเทศที่ใด เทวดาที่ม ี
 ศักดิ์ชั้นตํ่ายึดถือที่ดิน พวกเจาและราชมหาอาํมาตยชั้นตํ่าๆ ตางก็นอมจิตเพ่ือสรางนิเวศนลงใน 
 ประเทศที่นั้น จึงพระผูมีพระภาครับส่ังถามทานพระอานนทวา ดูกรอานนท คนพวกไหนกําลัง 
 สรางนครลงที่ตําบลบานปาฏลิ? 
      อ. มหาอํามาตยแหงมคธรัฐ ชื่อ สุนีธะ ๑ วัสสการะ ๑ กําลังสรางนครลงที่ตําบล 
 บานปาฏลิ เพ่ือปองกันชาววชัชี พระพุทธเจาขา. 
      ภ. ดูกรอานนท สุนีธะ กับ วัสสการะ ๒ มหาอํามาตยแหงมคธรัฐกําลังสรางนคร 
 ลงในตําบลบานปาฏลิ เพ่ือปองกันชาววัชชีเหมือนไดปรึกษากับพวกเทพเจาชั้นดาวดึงส ฉะนั้น 
 อานนท เมื่อเวลาปจจุสมัยแหงราตรีนี้ เราลุกขึ้น ไดเล็งทิพจักษุอันบริสุทธิ์ลวงวิสัยของมนษุย 
 เห็นพวกเทวดาเปนอันมากกาํลังยึดถือที่ดินในตําบลบานปาฏลิ คือ ในประเทศที่ใด พวกเทวดา 
 มีศักดิ์สูงๆ ยึดถือที่ดินพวกเจาและราชมหาอาํมาตยผูมีศักดิส์ูงๆ ตางก็นอมจิตเพ่ือสรางนิเวศน 
 ลงในประเทศที่นั้น ในประเทศที่ใด เทวดามศัีกดิ์ชั้นกลางๆ ยึดถือที่ดิน พวกเจาและราช- 
 *มหาอํามาตยผูมีศักดิ์ชั้นกลางๆ ตางก็นอมจิตเพ่ือสรางนิเวศนลงในประเทศที่นั้น ในประเทศที่ใด 
 เทวดาผูมีศักดิช์ั้นตํ่าๆ ยึดถือที่ดิน พวกเจาและราชมหาอํามาตยผูมีศักดิ์ชั้นตํ่าๆ ตางก็นอมจิต 
 เพ่ือสรางนิเวศนลงในประเทศที่นั้น อานนท ตลอดสถานที่อันเปนยานชุมนมุแหงอารยชน และ 
 เปนทางคาขาย พระนครนี้ จักเปนพระนครชั้นเอก เปนทําเลคาขาย ชื่อปาฏลิบุตร แลเมือง 
 ปาฏลิบุตร จักบังเกิดอันตราย ๓ ประการ คือ บังเกิดแตไฟ ๑ บังเกิดแตน้ํา ๑ บังเกิดแตภายใน 
 คือ แตกสามัคคีกัน ๑. 
      [๗๒] คร้ังนั้น ทานสุนีธะมหาอํามาตยและทานวัสสการะมหาอํามาตยแหงมคธรัฐ พา 
 กันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค คร้ันแลวไดทูลปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัย 
 พอใหเปนที่บันเทิงเปนที่ระลกึถึงกันไปแลว ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูล 
 อาราธนาพระผูมีพระภาควา ขอทานพระโคดม พรอมดวยภิกษุสงฆ จงทรงพระกรุณาโปรดรับ 
 ภัตตาหารของขาพระพุทธเจาทั้งหลาย เพ่ือเจริญกุศลและปติปราโมทยในวันน้ีดวยเถิด พระ 
 พุทธเจาขา พระผูมีพระภาคทรงรับอาราธนาโดยดุษณีภาพ คร้ันสุนีธะมหาอํามาตยและวัสสการะ 
 มหาอํามาตย ทราบพระอาการที่ทรงรับอาราธนาแลว ลุกจากที่นั่งกลับไป คร้ันตกแตงของเคี้ยว 
 ของฉันอันประณีตแลว ใหเจาหนาที่มากราบทูลภัตกาลแดพระผูมีพระภาควา ถึงเวลาแลว ทาน 
 พระโคดม ภัตตาหารเสร็จแลว. 
      คร้ังนั้นเปนเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงครองอันตรวาสก ทรงถือบาตรจีวรเสด็จพระ 
 พุทธดําเนินไปทางสถานที่อังคาส ของสองมหาอํามาตยแหงมคธรัฐ คร้ันถึงแลวประทับน่ังเหนือ 
 พระพุทธอาสนที่เขาจัดถวาย พรอมดวยภิกษุสงฆ คร้ันสองมหาอํามาตยองัคาสภิกษุสงฆมี 



 พระพุทธเจาเปนประมุข ดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีต ดวยมือของตน จนพระผูมีพระภาค 
 เสวยเสร็จแลวทรงนําพระหัตถออกจากบาตร หามภัตรแลว ไดนั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง 
 พระผูมีพระภาคทรงอนุโมทนาแกสองมหาอํามาตยนั้นดวยพระคาถาเหลานี้ วาดังนี้:- 
                         คาถาอนุโมทนา 
      [๗๓] บัณฑิตชาติอยูในประเทศใด เลีย้งดูทานผูมีศีล ผู 
        สํารวม ประพฤติพรหมจรรยในประเทศ และไดอุทิศ 
        ทักษิณาแกเหลาเทพดาผูสถิตในสถานที่นั้นเทพดาเหลานั้น 
        อันบัณฑิตชาติบูชาแลว ยอมบูชาตอบ อันบัณฑิตชาติ 
        นับถือแลวยอมนับถือตอบ ซ่ึงบัณฑิตชาตินั้น แตนั้น ยอม 
        อนุเคราะหบัณฑิตชาตินั้น ดุจมารดาอนุเคราะหบุตรผูเกิด 
        แตอก ฉะน้ัน คนที่เทพดาอนุเคราะหแลว ยอมพบเห็น 
        แตสิ่งที่เจริญทุกเมื่อ. 
      [๗๔] คร้ันพระผูมีพระภาคทรงอนุโมทนาแกสองมหาอํามาตย ดวยพระคาถา 
 เหลานี้แลว ทรงลุกจากพระพุทธอาสนเสด็จกลับ จึงสองมหาอํามาตยตามสงเสด็จพระผูมี 
 พระภาค ไปทางเบ้ืองพระปฤษฎางคดวยความประสงควา วันนี้ พระสมณโคดมจักเสด็จออกทาง 
 ประตูดานใด ประตูดานนั้นจักมีนามวา "ประตูพระโคดม" จักเสด็จขามแมน้ําคงคาโดยทาใด 
 ทานั้นจักมีนามวา "ทาพระโคดม" ตอมาประตูที่พระผูมีพระภาคเสด็จพระพุทธดําเนนิผานไปน้ัน 
 ไดปรากฏนามวา "ประตูพระโคดม." 
      คร้ังนั้น ผูมีพระภาคเสด็จพระพุทธดําเนนิไปทางแมน้ําคงคา ก็เวลานั้น แมน้ําคงคา 
 กําลังเปยม น้ําเสมอตลิ่ง พอกาดื่มกินได คนทัง้หลายใครจะไปจากฝงนี้สูฝงโนน ตางก็หาเรือ 
 ตางก็หาแพ ตางก็ผูกแพลูกบวบ พระผูมีพระภาคไดทอดพระเนตรเห็นคนเหลานั้นตางก็พากันหา 
 เรือ หาแพ ผูกแพลูกบวบ ประสงคจะขามจากฝงโนน จึงไดทรงอันตรธาน ณ ฝงนี้แหงแม 
 น้ําคงคา ไปปรากฏ ณ ฝงโนนพรอมกับภิกษุสงฆ ดุจบุรุษมีกําลังเหยียดแขนที่คู หรือคูแขนที่ 
 เหยียด ฉะน้ัน. 
      คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบความขอนี้แลว จึงทรงเปลงพระอุทานนี้ในเวลานั้น 
            ชนเหลาใดจะขามแมน้าํที่หวงลึก ชนเหลานั้นตองสราง 
            สะพานแลวสละสระนอยเสีย จึงขามสถานอันลุมเต็มดวย 
            น้ําได สวนคนที่จะขามแมน้ํานอยน้ี กผ็ูกแพขามไปได 
            แตพวกคนมีปญญา เวนแพเสียก็ขามได. 
                           ----------- 
                         ทรงแสดงจตุราริยสัจ 
      [๗๕] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จพระพุทธดําเนินเขาไปทางตําบลบานโกฏิ ทราบวา 
 พระองคประทับอยูที่ตําบลบานโกฏินั้น 



      ณ ที่นั้นแลพระผูมีพระภาครับส่ังพระภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราและพวก 
 เธอเรรอนทองเท่ียวไป ตลอดกาลนานอยางนี ้เพราะไมไดตรัสรู ไมไดแทงตลอดอริยสัจ ๔ 
 อริยสัจ ๔ อะไรบาง ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราและพวกเธอเรรอนทองเทีย่วไปตลอดกาลนานอยางนี ้
 เพราะไมไดตรัสรู ไมไดแทงตลอดทุกขอริยสจั .... ทุกขสมุทยอริยสัจ .... ทุกขนิโรธอริยสัจ .... 
 ทุกขนิโรธคามนิีปฏิปทาอริยสัจ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทุกขอริยสัจ ทุกขสมุทยอริยสัจ ทุกขนิโรธ 
 อริยสัจ ทุกขนโิรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้นั้น อันเราและพวกเธอไดตรัสรูแลว ไดแทงตลอด 
 แลว ตัดตัณหาในภพไดขาดแลว ตัณหาที่จะนําไปเกิดก็สิ้นแลว บัดน้ี ไมมีการเกิดอีกตอไป. 
                           นิคมคาถา 
      [๗๖] เพราะไมเห็นอริยสัจ ๔ ตามเปนจริง จึงตองทองเทีย่ว 
        ไปในชาตินั้นๆ ตลอดเวลานาน อริยสัจเหลานั้นนั่น เรา 
        และพวกเธอไดเห็นแลว ตัณหาที่จะนําไปเกิดเราและพวก 
        เธอไดถอนขึ้นแลว รากแหงทุกข เราและพวกเธอก็ได 
        ตัดขาดแลว บัดน้ี ไมมีการเกิดอีก. 
                         ----------- 
                  เร่ืองเจาลิจฉวีชาวพระนครเวสาลี 
      [๗๗] นางอัมพปาลีหญิงงามเมืองไดทราบขาววา พระผูมีพระภาคเสด็จมาโดยลําดับถึง 
 ตําบลบานโกฏิแลว จึงใหจัดยวดยานที่งามๆ แลวขึ้นสูยวดยานที่งามๆ มียวดยานท่ีงามๆ ออก 
 ไปจากพระนครเวสาลี เพ่ือเฝาพระผูมีพระภาค ไปดวยยวดยานตลอดพ้ืนที่ที่ยวดยานจะไปได 
 แลวลงจากยวดยานเดินดวยเทาเขาไปถึงพุทธสํานัก ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว ไดนัง่อยู 
 ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงชี้แจงใหนางเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริงดวย 
 ธรรมีกถา คร้ันนางอัมพปาลีคณิกา อันพระผูมีพระภาคทรงชี้แจงใหเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ 
 ราเริง ดวยธรรมีกถาแลว ไดกราบทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาควา ขอพระผูมพีระภาคพรอมดวย 
 พระสงฆ ทรงพระกรุณาโปรดรับภัตตาหารของหมอมฉันเพ่ือเจริญบุญกุศลและปติปราโมทยใน 
 วันพรุงนี้ พระผูมีพระภาคทรงรับอาราธนาโดยดุษณีภาพ คร้ันนางทราบพระอาการที่ทรงรับอาราธนา 
 แลว ลุกจากทีน่ั่ง ถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทําประทักษิณแลวกลับไป. 
      พวกเจาลิจฉวีชาวพระนครเวสาลี ไดทรงสดับขาววา พระผูมีพระภาคเสด็จมาโดยลําดบั 
 ถึงตําบลบานโกฏิแลว จึงพากันจัดยวดยานทีง่ามๆ เสด็จขึ้นสูยวดยานที่งามๆ มียวดยานทีง่ามๆ 
 ออกไปจากพระนครเวสาลี เพ่ือเฝาพระผูมีพระภาค เจาลิจฉวีบางพวกเขียว คือ มีพระฉวีเขียว 
 ทรงวัตถาลังการเขียว บางพวกเหลือง คือ มพีระฉวีเหลือง ทรงวัตถาลังการเหลือง บางพวกแดง 
 คือ มีพระฉวีแดง ทรงวัตถาลังการแดง บางพวกขาว คือ มีพระฉวีขาว ทรงวัตถาลังการขาว 
      ขณะนั้น นางอัมพปาลีคณกิา ทําใหงอนรถกระทบงอนรถ แอกกระทบแอก ลอกระทบ 
 ลอ เพลากระทบเพลา ของเจาลิจฉวีหนุมๆ จึงเจาลิจฉวีเหลาน้ันไดตรัสถามนางวา แมอัมพปาลี 
 เหตุไฉนเธอจึงไดทําใหงอนรถกระทบงอนรถ แอกกระทบแอก ลอกระทบลอ เพลากระทบเพลา 



 ของเจาลิจฉวีหนุมๆ ของพวกเราเลา? 
      อัม. จริงอยางนั้น พะยะคะ เพราะหมอมฉนัไดนิมนตภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข 
 เพ่ือเจริญบุญกุศลและปติปราโมทยในวันพรุงนี้. 
      ลิจ. แมอัมพปาลี เธอจงใหภัตตาหารมื้อนี้แกพวกฉัน ดวยราคาแสนกษาปณเถิด. 
      อัม. แมวาฝาพระบาท จึงพึงประทาน พระนครเวสาลีพรอมทั้งชนบทแกหมอมฉัน 
 หมอมฉันก็ถวายภัตตาหารมื้อนั้นไมได พะยะคะ. 
      จึงเจาลิจฉวีเหลานั้นไดทรงดีดพระองคุลีตรัสวา ทานทั้งหลาย พวกเราแพแมอัมพปาลี 
 แลว ทานทั้งหลาย พวกเราแพแมอัมพปาลีแลว จึงพากันเขาไปเฝาพระผูมพีระภาค. พระผูม ี
 พระภาคไดทอดพระเนตรเห็นเจาลิจฉวีเหลานั้นกําลังเสด็จมาแตไกล คร้ันแลวรับส่ังกะภิกษุ 
 ทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลาใดไมเคยเห็นเทพเจาชั้นดาวดึงสก็จงแลดูพวกเจาลจิฉวี 
 พิจารณาดู เทียบเคียงดู พวกเจาลิจฉวีกับพวกเทพเจาชั้นดาวดึงสเถิด จึงเจาลิจฉวีเหลานั้นได 
 เสด็จไปดวยยวดยาน ตลอดพ้ืนที่ที่ยวดยานจะไปได แลวเสด็จลงจากยวดยานทรงดําเนินดวย 
 พระบาท เขาไปถึงพุทธสํานัก ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว ประทับน่ังอยู ณ ที่ควรสวนขาง 
 หน่ึง พระผูมีพระภาคทรงชี้แจงใหเจาลิจฉวีเหลานั้น ทรงเห็นแจงสมาทาน อาจหาญ ราเริงดวย 
 ธรรมีกถา จึงเจาลิจฉวีเหลานัน้ อันพระผูมีพระภาคทรงชี้แจงใหเห็นแจงสมาทาน อาจหาญ ราเริง 
 ดวยธรรมีกถาแลว ไดกราบทูลอาราธนาพระผูมีพระภาควา ขอพระองคพรอมดวยภิกษุสงฆทรง 
 พระกรุณาโปรดรับภัตตาหารของพวกขาพระพุทธเจา เพ่ือเจริญบุญกุศล และปติปราโมทย ใน 
 วันพรุงนี้ดวยเถิด พระพุทธเจาขา. 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรลิจฉวีทั้งหลาย อาตมารับนิมนตฉันภัตตาหารของนาง 
 อัมพปาลีคณิกา เพ่ือเจริญบุญกุศล และปติปราโมทย ในวันพรุงนี้แลว. 
      เจาลิจฉวีเหลานั้นทรงดีดองคุลีแลวตรัสในทันใดน้ันวา ทานทั้งหลาย พวกเราแพนาง 
 อัมพปาลีคณิกาแลว ทานทั้งหลาย พวกเราแพนางอัมพปาลีคณิกาแลว และไดทรงเพลิดเพลิน 
 ยินดีตามภาษิตของพระผูมีพระภาค เสด็จลกุจากที่ประทับถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทรงทํา 
 ประทักษิณ แลวเสด็จกลับ. 
                    นางอัมพปาลี ถวายอัมพปาลีวัน 
      คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ตําบลบานโกฏิตามพระพุทธาภิรมย แลวเสดจ็พระ 
 พุทธดําเนินไปทางเมืองนาทิกา ทราบวา พระองคประทับอยูที่พระตําหนักตึก เขตเมืองนาทกิานั้น. 
      สวนนางอัมพปาลีคณิกา สั่งใหตกแตงของเคี้ยวของฉันอันประณีต ในสวนของตนโดย 
 ผานราตรีนั้น แลวใหคนไปกราบทูลภัตกาลแดพระผูมีพระภาควา ถึงเวลาแลว พระพุทธเจาขา 
 ภัตตาหารเสร็จแลว. 
      ขณะนั้นเปนเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงครองอันตรวาสกแลว ถือบาตรจีวรเสด็จ 
 พระพุทธดําเนินไปสูสถานที่อังคาสของนางอมัพปาลีคณิกา คร้ันถึงแลว ประทับน่ังเหนือพระพุทธ- 
 *อาสนที่เขาจัดถวาย พรอมดวยภิกษุสงฆ จึงนางอัมพปาลีคณิกา อังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจา 



 เปนประมุข ดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีตดวยมือของตน จนพระผูมีพระภาคเสวยเสร็จ 
 แลว ทรงนําพระหัตถออกจากบาตร หามภัตรแลว ไดนั่งเฝาอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง นางได 
 กราบทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาควา หมอมฉันขอถวายสวนอัมพปาลีวันนี้ แกภิกษุสงฆมีพระพุทธเจา 
 เปนประมุข พระพุทธเจาขา พระผูมีพระภาคทรงรับเปนสังฆารามแลว คร้ันแลวพระองคทรง 
 ชี้แจงใหนางอัมพปาลีเห็นแจงสมาทาน อาจหาญ ราเริงดวยธรรมีกถา เสร็จลุกจากพระพุทธอาสน 
 แลว เสด็จพระพุทธดําเนินไปทางปามหาวัน ทราบวา พระองคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา ปา 
 มหาวัน เขตพระนครเวสาลีนัน้. 
                เร่ืองเจาลิจฉวีชาวพระนครเวสาลี จบ. 
                        ลิจฉวีภาณวาร จบ. 
                         ----------- 
                        เร่ืองสีหะเสนาบดี 
                     ดําริเขาเฝาพระผูมีพระภาค 
      [๗๘] ก็โดยสมัยนั้นแล เจาลิจฉวีบรรดาที่มีชื่อเสยีง มีคนรูจัก นั่งประชุมพรอมกัน 
 ณ ทองพระโรง ตางพากันตรัสสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ โดยอเนก 
 ปริยาย และเวลาน้ัน สีหะเสนาบดีสาวกของนิครนถ นั่งอยูในที่ประชุมนั้นดวย จึงคิดวา 
 พระผูมีพระภาคพระองคนั้นจักเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา โดยไมตองสงสัยเลย คงเปน 
 ความจริง เจาลิจฉวีบรรดาที่มีชื่อเสียง มีคนรูจักเหลานี้จึงไดนั่งประชุมพรอมกัน ณ ทองพระโรง 
 ตางพากันตรัสสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณโดยอเนกปริยาย ถากระไร 
 เราพึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น แลวจึงไดเขาไปหานิครนถ 
 นาฏบุตรถึงสํานัก คร้ันแลวใหนิครนถนาฏบุตร นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งและไดแจงความ 
 ประสงคนี้ แกนิครนถนาฏบุตรวา ทานเจาขา ขาพเจาอยากจะไปเฝาพระสมณโคดม. 
                          อกิริยวาทกถา 
      นิครนถนาฏบุตรพูดคานวา ทานสีหะ ก็ทานเปนคนกลาวการทํา ไฉนจงึจักไปเฝา 
 พระสมณโคดมผูเปนคนกลาวการไมทําเลา เพราะพระสมณโคดมเปนผูกลาวการไมทํา ทรงแสดง 
 ธรรมเพ่ือการไมทํา และทรงแนะนําสาวกตามแนวนั้น. 
      ขณะนั้น ความตระเตรียมในอันจะไปเฝาพระผูมีพระภาคของสีหะเสนาบดีไดเลิกลมไป. 
      แมคร้ังที่สอง .... 
      แมคร้ังที่สาม เจาลิจฉวีบรรดาท่ีมีชื่อเสยีง มีคนรูจักไดนั่งประชุมพรอมกนั ณ ทอง 
 พระโรง ตางพากันตรัสสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ โดยอเนกปริยาย 
 ทานสีหะเสนาบดีก็ไดคิดเปนคร้ังที่สามวา พระผูมีพระภาคพระองคนั้น จักเปนพระอรหันต- 
 *สัมมาสัมพุทธเจา โดยไมตองสงสัยเลย คงเปนความจริง เจาลิจฉวีบรรดาที่มีชื่อเสยีง มีคน 
 รูจักเหลานี้ จึงไดมานั่งประชมุพรอมกัน ณ ทองพระโรง ตางพากันตรัสสรรเสริญพระพุทธคุณ 
 พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ โดยอเนกปริยาย ก็พวกนิครนถ เราจะบอกหรือไมบอกจักทําอะไร 



 แกเรา ผิฉะนั้น เราจะไมบอกพวกนิครนถ ไปเฝาพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
 พระองคนั้นเลยทีเดยีว จึงเวลาบาย สีหะเสนาบดีออกจากพระนครเวสาลีพรอมดวยรถ ๕๐๐ คัน 
 ไปเฝาพระผูมพีระภาคไปดวยยวดยานตลอดพ้ืนที่ที่ยวดยานจะผานไปได แลวลงจากยวดยานเดิน 
 เขาไปถึงพุทธสํานัก ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง สีหะเสนาบดี 
 นั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูลเร่ืองนี้แดพระผูมีพระภาควา 
      พระพุทธเจาขา ขาพระพุทธเจาทราบมาวา พระสมณโคดมกลาวการไมทํา ทรงแสดง 
 ธรรมเพ่ือการไมทํา และทรงแนะนําสาวกตามแนวนั้น บุคคลจําพวกที่กลาวอยางนี้วา พระ 
 สมณโคดมกลาวการไมทํา ทรงแสดงธรรมเพ่ือการไมทํา และทรงแนะนําสาวกตามแนวนั้น 
 ดังนี้นั้น ไดกลาวตามที่พระผูมีพระภาคตรัสแลว ไมกลาวตูพระผูมีพระภาคดวยคําอันไมเปนจริง 
 กลาวอางเหตุสมควรแกเหตุ และถอยคําที่สมควรพูดบางอยางที่มีเหตุผล จะไมมาถึงฐานะที่ 
 วิญูชนจะพึงติเตียนบางหรือ เพราะขาพระพุทธเจาไมประสงคจะกลาวตูพระผูมีพระภาคเลย 
 พระพุทธเจาขา. 
                        พระพุทธดํารัสตอบ 
      [๗๙] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา มีอยูจริง สีหะ เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณะ- 
 *โคดมกลาวการไมทํา แสดงธรรมเพ่ือการไมทํา และแนะนําสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ ชื่อวา 
 กลาวถูก. 
      มีอยูจริง สีหะ เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดม กลาวการทําแสดงธรรมเพ่ือ 
 การทํา และแนะนําสาวกตามแนวน้ัน ดังนี้ ชื่อวากลาวถูก. 
      มีอยูจริง สีหะ เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมกลาวความขาดสญู แสดง 
 ธรรมเพ่ือความขาดสูญ และแนะนําสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ ชื่อวากลาวถูก. 
      มีอยูจริง สีหะ เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมชางรังเกียจ แสดงธรรมเพ่ือ 
 ความรังเกียจ และแนะนําสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ ชื่อวากลาวถูก. 
      มีอยูจริง สีหะ เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมชางกําจัด แสดงธรรมเพ่ือความ 
 กําจัด และแนะนําสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ ชื่อวากลาวถูก. 
      มีอยูจริง สีหะ เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมชางเผาผลาญ แสดงธรรมเพ่ือ 
 ความเผาผลาญ และแนะนําสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ ชื่อวากลาวถูก. 
      มีอยูจริง สีหะ เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมไมผุดเกิด แสดงธรรมเพ่ือ 
 ความไมผุดเกดิ และแนะนําสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ ชื่อวากลาวถูก. 
      มีอยูจริง สีหะ เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมกลาวเปนผูเบาใจ แสดงธรรม 
 เพ่ือความเบาใจ และแนะนําสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ ชื่อวากลาวถูก. 
      ดูกรสีหะ ก็เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมกลาวการไมทํา แสดงธรรมเพ่ือการ 
 ไมทํา และแนะนําสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ ชื่อวากลาวถูกนั้นเปนอยางไร ดูกรสีหะ เพราะ 
 เรากลาวการไมทํากายทจุริต วจีทุจริต มโนทุจริต เรากลาวการไมทําสิ่งที่เปนบาปอกุศลหลายอยาง 



 นี้แล เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมกลาวการไมทํา แสดงธรรมเพ่ือการไมทํา และ 
 แนะนําสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ ชื่อวากลาวถูก. 
      ดูกรสีหะ อนึ่ง เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมกลาวการทําแสดงธรรมเพ่ือ 
 การทํา และแนะนําสาวกตามแนวน้ัน ดังนี้ ชื่อวากลาวถูกนั้น เปนอยางไร ดูกรสีหะ เพราะ 
 เพราะเรากลาวการทํากายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต เรากลาวการทําสิ่งที่เปนอกุศลหลายอยาง 
 นี้แล เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมกลาวการทํา แสดงธรรมเพ่ือการทํา และแนะนํา 
 สาวกตามแนวนั้น ดังนี้ ชื่อวากลาวถูก. 
      ดูกรสีหะ อนึ่ง เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมกลาวความขาดสญู แสดงธรรม 
 เพ่ือความขาดสูญ และแนะนาํสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ ชื่อวากลาวถูกนั้น เปนอยางไร ดูกรสีหะ 
 เพราะเรากลาวความขาดสูญแหงราคะ โทสะ โมหะ เรากลาวความขาดสูญแหงสถานะที่เปน 
 บาปอกุศลหลายอยาง นี้แล เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมกลาวความขาดสูญแสดง 
 ธรรมเพ่ือความขาดสูญ และแนะนําสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ ชื่อวากลาวถูก. 
      ดูกรสีหะ อนึ่ง เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมชางรังเกียจ แสดงธรรมเพ่ือ 
 ความรังเกียจ และแนะนําสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ ชื่อวากลาวถูกนั้น เปนอยางไร ดูกรสีหะ 
 เพราะเรารังเกยีจกายทจุริต วจีทุจริต มโนทุจริต เรารังเกียจความถึงพรอมแหงสถานะที่เปนบาป 
 อกุศลหลายอยาง นี้แล เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมชางรังเกยีจ แสดงธรรม 
 เพ่ือความรังเกยีจ และแนะนําสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ ชื่อวากลาวถูก. 
      ดูกรสีหะ อนึ่ง เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมชางกําจัด แสดงธรรมเพ่ือความ 
 กําจัด และแนะนําสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ ชื่อวากลาวถูกนั้น เปนอยางไร ดูกรสีหะ เพราะ 
 เราแสดงธรรมเพ่ือกําจัด ราคะ โทสะ โมหะ แสดงธรรมเพ่ือกําจัดสถานะที่เปนบาปอกุศล 
 หลายอยาง นี้แล เหตุที่เขากลาวหาเราวาพระสมณโคดมชางกําจัด แสดงธรรมเพ่ือความกําจัด 
 และแนะนําสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ ชื่อวากลาวถูก. 
      ดูกรสีหะ อนึ่ง เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมชางเผาผลาญ แสดงธรรม 
 เพ่ือความเผาผลาญ และแนะนาํสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ ชื่อวากลาวถูกนั้น เปนอยางไร 
 ดูกรสีหะเพราะเรากลาวธรรมที่เปนบาปอกุศล คือ กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต วาเปนธรรม 
 ควรเผาผลาญ ธรรมที่เปนบาปอกุศล ซ่ึงควรเผาผลาญ อันผูใดละไดแลว ตัดรากขาดแลว 
 ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมีในภายหลัง มีอันไมเกิดอกีตอไปเปนธรรมดา เรากลาว 
 ผูนั้นวา เปนคนชางเผาผลาญ ดูกรสีหะ ธรรมที่เปนบาปอกศุลซ่ึงควรเผาผลาญตถาคตละไดแลว 
 ตัดรากขาดแลว ทําใหเหมือนตาลยอดดวน ทาํไมใหมีในภายหลัง มีอันไมเกดิอีกตอไปเปน 
 ธรรมดา นี้แล เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมชางเผาผลาญ แสดงธรรมเพ่ือความ 
 เผาผลาญ และแนะนําสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ ชื่อวากลาวถูก. 
      ดูกรสีหะ อนึ่ง เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมไมผุดเกดิ แสดงธรรมเพ่ือ 
 ความไมผุดเกดิ และแนะนําสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ ชื่อวากลาวถูกนั้น เปนอยางไร ดูกรสีหะ 



 เพราะการนอนในครรภตอไป การเกิดในภพใหม อันผูใดละไดแลว ตัดรากขาดแลว ทําใหเปน 
 เหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมีในภายหลัง มีอันไมเกดิอีกตอไปเปนธรรมดา เรากลาวผูนัน้วา 
 เปนคนไมผุดเกิด ดูกรสีหะ การนอนในครรภตอไป การเกิดในภพใหม ตถาคตละไดแลว 
 ตัดรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมีในภายหลัง มีอันไมเกดิอีกตอไป 
 เปนธรรมดา นี้แล เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมไมผุดเกดิ แสดงธรรมเพ่ือความ 
 ไมผุดเกิด และแนะนําสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ชื่อวากลาวถูก. 
      ดูกรสีหะ อนึ่ง เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนผูเบาใจ แสดงธรรม 
 เพ่ือความเบาใจ และแนะนําสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ ชื่อวากลาวถูกนั้น เปนอยางไร ดูกรสีหะ 
 เพราะเราเบาใจ ดวยธรรมที่ใหเกิดความโลงใจอยางสูงและแสดงธรรมเพ่ือความเบาใจ และ 
 แนะนําสาวกตามแนวนั้น นี้แล เหตุที่เขากลาวหาเราวา พระสมณโคดมเปนผูเบาใจ แสดงธรรม 
 เพ่ือความเบาใจ และแนะนําสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ ชื่อวากลาวถูก. 
                        แสดงตนเปนอบุาสก 
      [๘๐] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานสีหะเสนาบดี ไดกราบทูลคํานี้แด 
 พระผูมีพระภาควา ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ภาษิตของพระองคไพเราะนัก พระพุทธเจาขา 
 พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปรยิายอยางนี้ เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่ควํ่า เปดของ 
 ที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปในที่มืดดวยต้ังใจวา คนมีจักษุจักเห็นรูป ดังนี้ 
 ขาพระพุทธเจานี้ขอถึงพระผูมีพระภาค พระธรรม และพระสงฆวาเปนสรณะ ขอพระองคโปรด 
 ทรงจําขาพระพุทธเจาวา เปนอุบาสกผูมอบชวีิตถึงสรณะ จําเดิมแตวันนี้เปนตนไป. 
      ภ. ดูกรสีหะ เธอจงทําการที่ใครครวญเสียกอนแลวทํา เพราะการใครครวญเสียกอน 
 แลวทํา เปนความดีสําหรับคนมีชื่อเสยีงเชนเธอ. 
      สี. พระพุทธเจาขา โดยพระพุทธดํารัสแมนี้ ขาพระพุทธเจายินดี พอใจยิง่กวาคาด 
 หมายไว เพราะพระองคตรัสอยางนี้กะขาพระพุทธเจาวา ดกูรสีหะ เธอจงทําการที่ใครครวญ 
 เสียกอนแลวทาํ เพราะการใครครวญเสียกอนแลวทําเปนความดีสําหรับคนมีชื่อเสยีงเชนเธอ 
 ความจริง พวกอัญญเดียรถียไดขาพระพุทธเจาเปนสาวก พึงยกธงเที่ยวประกาศทั่วพระนครเวสาลี 
 วา สีหะเสนาบดีเขาถึงความเปนสาวกของพวกเราแลว แตสวนพระองคสิ มาตรัสอยางนี้ 
 กะขาพระพุทธเจาวา ดูกรสีหะ เธอจงทําการที่ใครครวญเสียกอนแลวทํา เพราะการใครครวญ 
 เสียกอนแลวทาํ เปนความดีสาํหรับคนมีชื่อเสียงเชนเธอ ขาพระพุทธเจานี้ ขอถึงพระผูมีพระภาค 
 พระธรรมและพระสงฆวาเปนสรณะ แมคร้ังที่สอง ขอพระองคโปรดทรงจําขาพระพุทธเจาวา 
 เปนอุบาสกผูมอบชีวิตถึงสรณะ จําเดิมแตวันนี้เปนตนไป พระพุทธเจา. 
      ภ. นานนักแล สีหะ ตระกูลของเธอไดเปนสถานที่รับรองพวกนิครนถมา ดวยเหตุนั้น 
 เธอพึงสําคัญเห็นบิณฑบาตวาเปนของควรใหนิครนถเหลาน้ันผูเขาไปถึงแลว. 
      สี. โดยพระพุทธดํารัสแมนี้ ขาพระพุทธเจายินดีพอใจยิ่งกวาคาดหมายไว เพราะ 
 พระองคตรัสอยางนี้กะขาพระพุทธเจาวา นานนักแล สีหะ ตระกูลของเธอไดเปนสถานที่รับรอง 



 พวกนิครนถมา ดวยเหตุนั้น เธอพึงสําคัญบิณฑบาตวาเปนของควรใหนิครนถเหลานั้นผูเขาไปถึง 
 แลว ดังนี้ ขาพระพุทธเจาไดทราบวา พระสมณะโคดมรับส่ังอยางนี้วา ควรใหทานแกเราผูเดียว 
 ไมควรใหทานแกคนพวกอื่น ควรใหทานแกสาวกของเราเทานั้น ไมควรใหทานแกสาวกของ 
 ศาสดาอื่น เพราะทานที่ใหแกเราเทานั้น มีผลมาก ทานที่ใหแกคนพวกอื่นไมมีผลมาก ทาน 
 ที่ใหแกสาวกของเราเทานั้น มผีลมาก ทานทีใ่หแกสาวกของศาสดาอื่นไมมผีลมาก แตสวน 
 พระองคทรงชักชวนขาพระพุทธเจา ในการใหแมในพวกนิครนถ แตขาพระพุทธเจาจักรูกาลใน 
 ขอนี้เอง ขาพระพุทธเจานี้ขอถึงพระผูมีพระภาค พระธรรม และพระสงฆวาเปนสรณะ แม 
 คร้ังที่สาม ขอพระองคโปรดทรงจําขาพระพุทธเจาวา เปนอุบาสกผูมอบชวีิตถึงสรณะ จําเดิม 
 แตวันนี้เปนตนไป พระพุทธเจาขา. 
                      สีหเสนาบดีไดธรรมจักษุ 
      ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคไดทรงแสดงอนุปุพพิกถาแกสีหะเสนาบดี คือ ทรงประกาศ 
 ทานกถา ศีลกถา สัคคกถา โทษ ความตํ่าทราม ความเศราหมองของกามทัง้หลาย และ 
 อานิสงสในความออกจากกาม เมื่อพระองคทรงทราบวา สีหะเสนาบดีมีจิตคลอง มีจิตออน 
 มีจิตปลอดจากนิวรณ มีจิตเบิกบาน มีจิตผองใสแลว จึงไดทรงประกาศพระธรรมเทศนาที ่
 พระพุทธเจาทั้งหลาย ทรงยกขึ้นแสดงดวยพระองคเอง คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค 
 ดวงตาเห็นธรรมปราศจากธุลี ปราศจากมลทินไดเกดิแกสีหะเสนาบดี ณ สถานที่นั่งนั้นแลวา 
 สิ่งใดส่ิงหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเปนธรรมดา ดุจผาที่สะอาด 
 ปราศจากมลทินควรรับนํ้ายอมเปนอยางดี ฉะน้ัน. 
      คร้ันสีหะเสนาบดีเห็นธรรมแลว บรรลุธรรมแลว รูธรรมแจมแจงแลว หยั่งลงสูธรรม 
 แลว ขามความสงสัยไดแลว ปราศจากถอยคําแสดงความสงสัย ถึงความเปนผูแกลวกลา ไม 
 ตองเชื่อผูอื่น ในคําสอนของพระศาสดา ไดกราบทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาควา ขอพระผูมพีระภาค 
 พรอมกับภิกษุสงฆ จงทรงพระกรุณาโปรดรับภัตตาหารของขาพระพุทธเจา เพ่ือเจริญบุญกุศล 
 และปติปราโมทยในวันพรุงนี้ดวยเถิด พระพุทธเจาขา พระผูมีพระภาคทรงรับอาราธนาโดย 
 ดุษณีภาพ คร้ันสีหะเสนาบดีทราบอาการที่ทรงรับอาราธนาของพระผูมีพระภาคแลวไดลกุจากที่นั่ง 
 ถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทําประทักษิณกลับไป ตอมาสีหะเสนาบดีใชมหาดเล็กผูหน่ึงวา 
 พนาย เจาจงไปหาซ้ือเนื้อสดที่เขาขาย แลวส่ังใหตกแตงขาทนียโภชนียาหาร อันประณีตโดย 
 ผานราตรีนั้นแลว ใหมหาดเล็กไปกราบทูลภัตกาลแดพระผูมีพระภาควา ถึงเวลาแลวพระพุทธเจาขา 
 ภัตตาหารเสร็จแลว. 
      คร้ันเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงครองอันตรวาสก ถือบาตรจีวรเสด็จพระพุทธดําเนิน 
 ไปทางนิเวศนของสีหะเสนาบดี คร้ันถึงแลวประทับน่ังเหนือพุทธอาสนที่เขาจัดถวาย พรอมกับ 
 ภิกษุสงฆ. 
      ก็โดยสมัยนัน้แล พวกนิครนถเปนอันมาก พากันประคองแขน ครํ่าครวญไปตามถนน 
 หนทางส่ีแยก สามแยกทั่วทกุสายในพระนครเวสาลีวา วันนี้ สีหะเสนาบดีลมสัตวของเลี้ยงตัว 



 อวนๆ ทําอาหารถวายพระสมณะโคดม พระสมณะโคดมทรงทราบอยูยังเสวยเนื้อนั้นซ่ึงเขาทํา 
 เฉพาะเจาะจงตน ขณะนั้น มหาดเล็กผูหน่ึงเขาไปเฝาสีหะเสนาบดีทูลกระซิบวา ขอเดชะ 
 ฝาพระบาทพึงทราบวานิครนถมากมายเหลาน้ัน พากันประคองแขนคร่ําครวญไปตามถนนหนทาง 
 สี่แยกสามแยกทั่วทุกสายในพระนครเวสาลีวา วันนี้สีหะเสนาบดี ลมสัตวของเลี้ยงตัวอวนๆ 
 ทําอาหารถวายพระสมณโคดม พระสมณโคดมทรงทราบอยู ยังเสวยเนื้อน้ัน ซ่ึงเขาทําเฉพาะ 
 เจาะจงตน. 
      สีหะเสนาบดีตอบวา ชางเถิดเจา ทานเหลาน้ันมุงติเตียนพระพุทธเจามุงติเตียนพระธรรม 
 มุงติเตียนพระสงฆมานานแลว แตก็กลาวตูพระผูมีพระภาคพระองคนั้นดวยถอยคําอันไมมี เปลา 
 เท็จ ไมจริง ยังไมหนําใจ สวนพวกเราไมต้ังใจปลงสัตวจากชีวิต แมเพราะเหตุแหงชีวิตเลย. 
      คร้ังนั้น สีหะเสนาบดีอังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข ดวยขาทนียโภชนียาหาร 
 อันประณีตดวยมือของตน จนพระผูมีพระภาคเสวยเสร็จ ทรงนําพระหัตถออกจากบาตร 
 หามภัตรแลว นั่งเฝาอยู ณ ทีค่วรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงชี้แจงใหสีหะเสนาบดีผูนั่ง 
 เฝาอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถาแลว ทรงลุก 
 จากที่ประทับเสด็จกลับไป. 
                      เร่ืองสีหะเสนาบดี จบ. 
                         ----------- 
                  พระพุทธบัญญัติหามฉันเนือ้ที่ทําเฉพาะ 
      คร้ังนั้นพระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถาในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิด 
 นั้น แลวรับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรูอยูไมพึงฉันเนื้อที่เขาทําจําเพาะ 
 รูปใดฉัน ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต ปลา เนื้อ ที่บริสุทธิ์โดยสวนสาม คือ ไมไดเห็น 
 ไมไดยิน ไมไดรังเกียจ. 
                  พระพุทธบัญญัติหามภัตตาหารบางชนิด 
      [๘๑] ก็โดยสมัยนั้นแล พระนครเวสาลีมีภิกษาหารมาก มีขาวกลางอกงาม บิณฑบาต 
 ก็งาย ภิกษุสงฆจะยังอัตภาพใหเปนไปดวยการถือบาตรแสวงหาก็ทําไดงาย คร้ังนั้น พระผูมีพระภาค 
 ประทับหลีกเรนอยูในที่สงัด ทรงปริวิตกนี้วา ภัตตาหารที่เราอนุญาตแกภิกษุทั้งหลาย เมื่อคราว 
 อัตคัดอาหาร มีขาวกลานอย บิณฑบาตไดฝดเคือง คืออาหารที่เก็บไวภายในที่อยู ๑ อาหารที่ 
 หุงตมภายในที่อยู ๑ อาหารที่หุงตมเอง ๑ อาหารที่จับตองแลวรับประเคนใหม ๑ อาหารที่ทายก 
 นํามาจากที่นิมนตนั้น ๑ อาหารที่รับประเคนฉันในปุเรภัต ๑ อาหารที่เกิดในปาและเกดิในสระบัว ๑ 
 ภัตตาหารเหลานั้น ภิกษุทั้งหลายยังฉันอยูทกุวันนี้หรือหนอ. 
      คร้ันเวลาเยน็ พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากที่ประทับพักเรน แลวรับส่ังถามทาน 
 พระอานนทวา ดูกรอานนท ภัตตาหารที่เราอนุญาตแกภิกษุทั้งหลาย เมื่อคราวอัตคัดอาหาร 
 มีขาวกลานอย บิณฑบาตไดฝดเคือง คืออาหารที่เก็บไวภายในที่อยู ๑ อาหารที่หุงตมภายในที่อยู ๑ 



 อาหารที่หุงตมเอง ๑ อาหารที่จับตองแลวรับประเคนใหม ๑ อาหารที่ทายกนํามาจากที่นิมนตนั้น ๑ 
 อาหารที่รับประเคนฉันในปุเรภัต ๑ อาหารที่เกิดในปาและเกิดในสระบัว ๑ ภัตตาหารเหลาน้ัน 
 ภิกษุทั้งหลายยังฉันอยูทกุวันนีห้รือ? 
      ทานพระอานนททูลวา ยังฉันอยู พระพุทธเจาขา. 
      ลําดับน้ัน ผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถาในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิด 
 นั้น แลวรับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภัตตาหารที่เราอนุญาตแกภิกษุทั้งหลาย 
 เมื่อคราวอัตคัดอาหาร มีขาวกลานอย บิณฑบาตไดฝดเคือง คืออาหารที่เก็บไวภายในที่อยู ๑ 
 อาหารที่หุงตมภายในที่อยู ๑ อาหารที่หุงตมเอง ๑ อาหารที่จับตองแลวประเคนใหม ๑ อาหาร 
 ที่ทายกนํามาจากที่นิมนตนั้น ๑ อาหารที่รับประเคนฉันในปเุรภัต ๑ อาหารท่ีเกิดในปาและเกิด 
 ในสระบัว ๑ ภัตตาหารเหลานั้น เราหามจําเดมินี้เปนตนไป 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงฉันอาหารที่เก็บไวภายในที่อยู อาหารที่หุงตมภายในที่อยู 
 อาหารที่หุงตมเอง อาหารที่จับตองแลวประเคนใหม รูปใดฉัน ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนอาหารที่ทายกนํามาจากที่นิมนตนั้น อาหารที่รับประเคนฉันใน 
 ปุเรภัต อาหารท่ีเกิดในปาและเกิดในสระบัว ยังไมเปนเดน ภิกษุฉันเสร็จ หามภัตแลว 
 ไมพึงฉัน รูปใดฉัน พึงปรับอาบัติตามธรรม. 
                      พระพุทธานุญาตกับปยภูมิ 
      [๘๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ประชาชนชาวชนบทบรรทุกเกลือบาง น้ํามันบาง ขาวสารบาง 
 ของขบฉันบาง ไวในเกวียนเปนอันมาก แลวต้ังวงลอมเกวยีนอยูนอกซุมประตูพระอารามคอยทา 
 วาเมื่อใด เราทัง้หลายไดลําดับที่จะถวาย เมื่อนั้นเราจักทําภัตตาหารถวาย ฝนต้ังเคามาจะตกใหญ 
 จึงคนเหลานั้นพากันเขาไปหาทานพระอานนทกราบเรียนวา ทานพระอานนทเจาขา เกลือ น้ํามัน 
 ขาวสาร และของขบฉันเปนอนัมาก พวกขาพเจาบรรทุกไวในเกวียนต้ังอยูหนาวัดน้ี และฝน 
 ต้ังเคามาจะตกใหญ ทานพระอานนทเจาขา พวกขาพเจาพึงปฏิบัติอยางไร? จึงทานพระอานนท 
 กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท ถาเชนนั้น สงฆจง 
 สมมติวิหารที่ต้ังอยูสุดเขตวดั ใหเปนสถานที่เก็บของกัปปยะ แลวใหเก็บไวในสถานที่ที่สงฆ 
 จํานงหมาย คือวิหาร เรือนมุงแถบเดียว เรือนชั้น เรือนโลน หรือถํ้าก็ได. 
                         วิธีสมมติกัปปยภูมิ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆพึงสมมติอยางนี้ 
      ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:- 
                      กรรมวาจาสมมติกัปปยภูมิ 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงที่แลว สงฆพึง 
 สมมติวิหารมีชื่อนี้ ใหเปนกัปปยภูมิ นี้เปนญัตติ 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆสมมติวิหารมีชื่อนี้ใหเปนกัปปยภูมิ การสมมติ 
 วิหารมีชื่อนี้ใหเปนกัปปยภูมิ ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด 



 ทานผูนั้นพึงพูด 
      วิหารมีชื่อนี้ สงฆสมมติใหเปนกัปปยภูมแิลว ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจา 
 ทรงความน้ีไวดวยอยางนี้. 
      สมัยตอมา ชาวบานตมขาวตม หุงขาวสวย ตมแกง สับเนื้อ ผาฟน สงเสียงเซ็งแซ 
 เกรียวกราว ณ สถานที่กัปปยภูมิ ที่สงฆสมมติไวนั้นแล. 
      พระผูมีพระภาค ทรงต่ืนบรรทมในเวลาปจจุสมัยแหงราตรี ไดทรงสดับเสียงเซ็งแซ 
 เกรียวกราว และเสียงการองกอง คร้ันแลวรับส่ังถามทานพระอานนทวา ดูกรอานนท เสียงเซ็งแซ 
 เกรียวกราว และเสียงการองกองนั้น อะไรกันหนอ? 
      ทานพระอานนทกราบทูลวา พระพุทธเจาขา บัดน้ีชาวบานมาตมขาวตม หุงขาวสวย 
 ตมแกง สับเนื้อ ผาฟน ณ สถานที่กัปปยภูมซ่ึิงสมมติไวนั้นแล เสียงเซ็งแซเกรียวกราว 
 และเสียงการองกองนั่นคือเสยีงนั้น พระพุทธเจาขา. 
                   พระพุทธานุญาตกัปปยภูมิ ๓ ชนดิ 
      ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนัน้ ในเพราะเหตุ 
 แรกเกิดน้ัน แลวรับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงใชสถานที่กัปปยภูมิ 
 ซ่ึงสงฆสมมติ รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตสถานที่กัปปยภูมิ ๓ ชนิด คือ อุสสาวนันติกา ๑ 
 โคนิสาทิกา ๑ คหปติกา ๑ 
                   พระพุทธานุญาตกัปปยภูมิ ๔ ชนิด 
      สมัยตอมา ทานพระยโสชะอาพาธ ชาวบานนําเภสัชมาถวายทาน ภิกษุทั้งหลายใหเก็บ 
 เภสัชเหลานั้นไวขางนอก สัตวกินเสียบาง ขโมยลักไปเสียบาง ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้น 
 แดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต 
 ใหใชสถานที่กัปปยภูมิที่สงฆสมมติ. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตสถานที่กัปปยภูมิ ๔ ชนิด คือ อุสสาวนันติกา ๑ โคนิสา 
 ทิกา คหปติกา ๑ สมมติกา ๑. 
                        เร่ืองเมณฑกะคหบดี 
      [๘๓] ก็โดยสมัยนั้นแล เมณฑกะคหบดีต้ังบานเรือนอยูในพระนครภัททิยะ ทานม ี
 อิทธานุภาพเห็นปานฉะน้ี คือ ทานสระเกลา แลวใหกวาดฉางขาวนั่งอยูนอกประตู ทอธารขาว 
 เปลือกตกจากอากาศเต็มฉาง ภริยามีอิทธานภุาพเห็นปานฉะน้ี คือ นางนั่งใกลกระถางขาวสุกขนาด 
 จุน้ําหน่ึงอาฬหกใบเดียวเทาน้ัน และหมอแกงหมอหน่ึง เลี้ยงอาหารแกบุรุษที่เปนทาสและกรรมกร 
 อาหารนั้นไมหมดสิ้นตลอดเวลาที่นางยังไมลกุไปจากที่ บุตรมีอิทธานุภาพเห็นปานฉะน้ี คือ 
 เขาถือถุงจุเงินพันหนึ่ง ถุงเดียวเทานั้น แลวแจกเบ้ียหวัดกลางปแกบุรุษที่เปนทาสและกรรมกร 
 เงินนั้นไมหมดสิ้น ตลอดเวลาที่ถุงเงินยังอยูในมือของเขา สะใภมีอิทธานุภาพเห็นปานฉะนี้ คือ 
 นางนั่งใกลกระเฌอจขุาว ๔ ทะนานใบเดยีวเทานั้น แลวแจกขาวกลางปแกบุรุษที่เปนทาสและ 



 กรรมกร ขาวนั้นมิไดหมดส้ินตลอดเวลาทีน่างยังไมลุกไปจากที่ ทาสมีอิทธานุภาพเห็นปานฉะน้ี 
 คือเมื่อเขาไถนาดวยไถคันเดยีว มีรอยไถถึง ๗ รอย. 
      พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราชไดทรงสดับขาววา เมณฑกะคหบดีต้ังบานเรือน 
 อยูในพระนครภัททิยะแควนของพระองค เธอมีอิทธานุภาพเห็นปานฉะน้ี คอื เธอสระเกลาแลว 
 ใหกวาดฉางขาว นั่งอยูนอกประตู ทอธารขาวเปลือกตกจากอากาศเต็มฉาง ภริยามีอิทธานุภาพ 
 เห็นปานฉะน้ี คือ นางนั่งใกลกระถางขาวสุกขนาดจุน้ําหน่ึงอาฬหกใบเดียวเทานั้น และหมอแกง 
 หมอหน่ึง เลี้ยงอาหารแกบุรุษที่เปนทาสและกรรมกร อาหารนั้นไมหมดส้ินตลอดเวลาทีน่างยัง 
 ไมลุกไปจากที่ บุตรมีอิทธานุภาพเห็นปานฉะนี้ คือ เขาถือถุงจุเงินพันหนึ่งถุงเดียวเทานั้น 
 แลวแจกเบ้ียหวัดกลางปแกบุรุษที่เปนทาสและกรรมกร เงนินั้นไมหมดส้ิน ตลอดเวลาทีถุ่งเงิน 
 ยังอยูในมือของเขา สะใภมีอิทธานุภาพเห็นปานฉะน้ี คือ นางน่ังใกลกระเฌอจุขาว ๔ ทะนาน 
 ใบเดียวเทานั้น แลวแจกขาวกลางปแกบุรุษที่เปนทาสและกรรมกร ขาวนั้นมิไดหมดส้ินตลอด 
 เวลาที่นางยังไมลุกไปจากที่ ทาสมีอิทธานุภาพเห็นปานฉะน้ี คือ เมื่อเขาไถนาดวยไถคันเดยีว 
 มีรอยไถถึง ๗ รอย. 
      คร้ังนั้น พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช ไดตรัสเรียกมหาอํามาตยผูสําเร็จราชการ 
 มารับส่ังวา ขาววาเมณฑกะคหบดีต้ังบานเรือนอยูในพระนครภัททิยะแควนของเรา เธอม ี
 อิทธานุภาพเห็นปานฉะน้ี คือ เธอสระเกลาแลวใหกวาดฉางขาวนั่งอยูนอกประตู ทอธารขาวเปลือก 
 ตกจากอากาศเต็มฉาง ภริยามีอิทธานุภาพเห็นปานฉะน้ี คือ นางนั่งใกลกระถางขาวสุกขนาดจุน้ํา 
 หน่ึงอาฬหกใบเดียวเทาน้ัน และหมอแกงใบหนึ่ง เลี้ยงอาหารแกบุรุษที่เปนทาสและกรรมกร 
 อาหารนั้นไมหมดสิ้นตลอดเวลาที่นางยังไมลกุไปจากที่ บุตรมีอิทธานุภาพเห็นปานฉะน้ี คือ เขา 
 ถือถุงจุเงินพันหนึ่งถุงเดียวเทานั้น แลวแจกเบ้ียหวัดกลางปแกบุรุษที่เปนทาสและกรรมกร เงิน 
 นั้นไมหมดส้ินตลอดเวลาที่ถุงเงินยังอยูในมือของเขา สะใภมีอิทธานุภาพเห็นปานฉะน้ี คือ 
 นางนั่งใกลกระเฌอจขุาว ๔ ทะนานใบเดยีวเทานั้น แลวแจกขาวกลางปแกบุรุษที่เปนทาสและ 
 กรรมกร ขาวนั้นมิไดหมดส้ินตลอดเวลาทีน่างยังไมลุกไปจากที่ ทาสมีอิทธานุภาพเห็นปานฉะน้ี 
 คือ เมื่อเขาไถนาดวยไถคันเดยีว มีรอยไถถึง ๗ รอย พนาย เธอจงไปดูใหรูเห็นเหมือนอยางเรา 
 ไดเห็นดวยตนเอง. 
      ทานมหาอํามาตยรับพระบรมราชโองการของพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราชวา เปน 
 ดังพระราชประสงค พระพุทธเจาขา แลวพรอมดวยเสนา ๔ เหลา เดินทางไปยังภัททิยะนคร 
 บทจรไปโดยลําดับจนถึงเมืองภัททิยะ เขาไปหาเมณฑกะคหบดี คร้ันแลวไดกลาวคํานี้กะเมณฑกะ- 
 *คหบดีวา ทานคหบดี ความจริงขาพเจามาโดยมีพระบรมราชโองการวา พนาย ขาววาเมณฑกะ- 
 *คหบดีต้ังบานเรือนอยูในพระนครภัททิยะแควนของเรา ครอบครัวของเธอมีอิทธานุภาพเห็น 
 ปานฉะน้ี คือ เธอสระเกลาแลวใหกวาดฉางขาว นั่งอยูนอกประตู ทอธารขาวเปลือกตกจากอากาศ 
 เต็มฉาง ภริยามีอิทธานุภาพเห็นปานฉะน้ี คือ นางนั่งใกลกระถางขาวสุกขนาดจุน้ําหน่ึงอาฬ 
 หกใบเดียวเทาน้ัน และหมอแกงหมอหน่ึง เลี้ยงอาหารแกบุรุษที่เปนทาสและกรรมกร อาหารนั้น 



 ไมหมดส้ินตลอดเวลาทีน่างยงัไมลุกไปจากที ่บุตรมีอิทธานุภาพเห็นปานฉะน้ี คือ เขาถือถุงจุเงิน 
 พันหนึ่งถุงเดียวเทานั้น แลวแจกเบ้ียหวัดกลางปแกบุรุษที่เปนทาสและกรรมกร เงินนั้นไม 
 หมดส้ินตลอดเวลาที่ถุงเงินยังอยูในมือของเขา สะใภมีอิทธานุภาพเห็นปานฉะนี้ คือนางน่ังใกล 
 กระเฌอจุขาว ๔ ทะนานใบเดยีวเทานั้น แลวแจกขาวกลางปแกบุรุษที่เปนทาสและกรรมกร 
 ขาวนั้นมิไดหมดส้ินตลอดเวลาที่นางยังไมลกุไปจากที่ ทาสมีอิทธานุภาพเห็นปานฉะน้ี คือ เมื่อ 
 เขาไถนาดวยไถคันเดียว มีรอยไถถึง ๗ รอย พนาย เธอจงไปดูใหรูเห็นเหมือนอยางเรา ไดเห็น 
 ดวยตนเอง ทานคหบดี ขาพเจาขอชมอิทธานุภาพของทาน. 
      จึงเมณฑกะคหบดีสระเกลาแลว ใหกวาดฉางขาว นั่งอยูนอกประตู ทอธารขาวเปลือก 
 ตกลงมาจากอากาศเต็มฉาง 
      มหาอํามาตยสรรเสริญวา ทานคหบดี อิทธานุภาพของทาน ขาพเจาไดเห็นแลว ขอชม 
 อิทธานุภาพของภรรยาทาน 
      เมณฑกะคหบดีสั่งภรรยาในทันใดวา ถาเชนนั้น เธอจงเลีย้งอาหารแกเสนา ๔ เหลา 
      ขณะนั้น ภรรยาทานเมณฑกะคหบดีไดนั่งใกลกระถางขาวสุกขนาดจุน้ําหน่ึงอาฬหกใบ 
 เดียวเทานั้น กบัหมอแกงหมอหน่ึง แลวเลี้ยงอาหารแกเสนา ๔ เหลา อาหารน้ันมิไดหมดส้ินไป 
 ตลอดเวลาที่นางยังไมลุกไปจากที ่
      มหาอํามาตยสรรเสริญวา ทานคหบดี อิทธานุภาพของภรรยาทาน ขาพเจาไดเห็นแลว 
 ขอชมอิทธานภุาพของบุตรทาน 
      จึงเมณฑกะคหบดีสั่งบุตรวา ถาเชนนั้น พอจงแจกเบ้ียหวัดกลางปแกเสนา ๔ เหลา 
      ขณะนั้น บุตรของทานเมณฑกะคหบดีถือถุงจุเงินพันหน่ึง ถุงเดียวเทาน้ัน แลวไดแจก 
 เบ้ียหวัดกลางปแกเสนา ๔ เหลา เงินนั้นมิไดหมดส้ินไป ตลอดเวลาที่ถุงเงนิยังอยูในมอืของเขา 
      ทานมหาอํามาตยสรรเสริญวา ทานคหบดี อิทธานุภาพของบุตรทาน ขาพเจาไดเห็นแลว 
 ขอชมอิทธานภุาพของสะใภทาน 
      เมณฑกะคหบดีสั่งสะใภทันทีวา ถาเชนนั้น แมจงแจกขาวกลางปแกเสนา ๔ เหลา 
      ขณะนั้น สะใภของเมณฑกะคหบดีไดนั่งใกลกระเฌอจุขาว ๔ ทะนานใบเดียวเทาน้ัน 
 แลวไดแจกขาวกลางปแกเสนา ๔ เหลา ขาวนั้นมิไดหมดส้ินไปตลอดเวลาที่นางยังไมลุกไป 
 จากที่ 
      มหาอํามาตยสรรเสริญวา ทานคหบดี อิทธานุภาพของสะใภทาน ขาพเจาไดเห็นแลว 
 ขอชมอิทธานภุาพของทาสทาน 
      เมณ. อิทธานุภาพของทาสขาเจา ทานตองชมท่ีนา ขอรับ. 
      ม. ไมตองละทานคหบดี แมอิทธานุภาพของทาสทาน ก็เปนอันขาพเจาไดเห็นแลว 
 คร้ันเสร็จราชการนั้นแลว ทานมหาอํามาตยนั้นพรอมดวยเสนา ๔ เหลา ก็เดินทางกลับพระนคร 
 ราชคฤห เขาเฝาพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราชกราบทูลเร่ืองนั้นใหทรงทราบทุกประการ. 
      [๘๔] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระนครเวสาลีตามพระพุทธาภิรมย แลว 



 เสด็จจาริกทางพระนครภัททิยะ พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๑,๒๕๐ รูป เสด็จจาริก 
 โดยลําดับ ไดเสด็จถึงพระนครภัททิยะแลวทราบวา พระองคประทับอยู ณ ชาติยาวัน เขต 
 พระนครภัททิยะนั้น. 
                           พระพุทธคุณ 
      เมณฑกะคหบดีไดสดับขาวถนัดแนวา ทานผูเจริญ พระสมณะโคดมศากยบุตร ทรง 
 ผนวชจากศากยตระกูล เสด็จโดยลําดับถึงพระนครภัททิยะ ประทับอยู ณ ชาติยาวัน เขตพระนคร 
 ภัททิยะ ก็พระกิตติศัพทอันงามของทานพระโคดมพระองคนั้น ขจรไปแลวอยางนี้วา แมเพราะ 
 เหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้นทรงเปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ทรงบรรลุวิชชา 
 และจรณะ เสดจ็ไปดีแลวทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝก ไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดา 
 ของทวยเทพและมนุษย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม พระองคทรงทําโลกน้ี พรอมทั้ง 
 เทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคเอง แลวทรงสอน 
 หมูสัตว พรอมทั้งสมณะพราหมณ ทวยเทพและมนุษยใหรู ทรงแสดงธรรม งามในเบ้ืองตน 
 งามในทามกลาง งามในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะครบบริบูรณ 
 บริสุทธิ์ อนึ่ง การเห็นพระอรหันตทั้งหลายเห็นปานนั้น เปนความด ี
      หลังจากน้ัน เมณฑกะคหบดีใหจัดแจงยวดยานที่งามๆ แลวขึ้นสูยวดยานที่งามๆ มี 
 ยวดยานที่งามๆ หลายคันแลนออกจากพระนครภัททิยะไปเฝาพระผูมีพระภาค. 
      พวกเดียรถียเปนอันมาก ไดเห็นเมณฑกะคหบดีกําลังมาแตไกลเทียว คร้ันแลวได 
 ทักถามเมณฑกะคหบดีวา ทานคหบดี ทานจะไปที่ไหน? 
      เมณ. ขาพเจาจะไปเฝาพระสมณะโคดม เจาขา. 
      ด. คหบดี ก็ทานเปนกิริยวาท จะไปเฝาสมณะโคดมผูเปนอกิริยวาททําไม เพราะ 
 พระสมณะโคดมเปนอกิริยวาท แสดงธรรมเพ่ือความไมทํา และแนะนําสาวกตามแนวนั้น 
      ลําดับน้ัน เมณฑกะคหบดีคิดวา พระผูมีพระภาคพระองคนั้น จักเปนพระอรหันต- 
 *สัมมาสัมพุทธเจาแนแทไมตองสงสัย เพราะฉะน้ัน เดียรถียพวกน้ีจึงพากันริษยา แลวไปดวย 
 ยวดยานตลอดภูมิภาคที่ยวดยานจะไปได ลงจากยวดยานแลว เดินเขาไปในพุทธสํานัก ถวาย 
 บังคมพระผูมีพระภาค นั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. 
                       ทรงแสดงธรรมโปรด 
      พระผูมีพระภาคไดทรงแสดงอนุปุพพพิกถาแกเมณฑกะคหบดี ผูนั่งอยู ณ ที่ควรสวน 
 ขางหนึ่ง คือ ทรงประกาศทานกถา ศีลกถา สัคคกถา โทษ ความตํ่าทราม ความเศราหมอง 
 ของกามทั้งหลาย และอานิสงสในความออกจากกาม ขณะเมื่อพระองคทรงทราบวา ทาน 
 เมณฑกะคหบดีมีจิตคลอง มจีิตออน มีจิตปลอดจากนิวรณ มีจิตเบิกบาน มีจิตผองใสแลว 
 จึงทรงประกาศพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจาทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงดวยพระองคเอง คือ ทุกข 
 สมุทัย นิโรธ มรรค ดวงตาเห็นธรรมปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน ไดเกิดแกทานเมณฑกะ- 
 *คหบดี ณ สถานที่นั่งนั้นแลวา สิ่งใดส่ิงหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับ 



 เปนธรรมดา ดุจผาที่สะอาดปราศจากมลทิน ควรรับนํ้ายอมดวยดฉีะนั้น. 
                        แสดงตนเปนอบุาสก 
      คร้ันเมณฑกะคหบดีเห็นธรรมแลว บรรลุธรรมแลว รูธรรมแจมแจงแลว หยั่งลงสูธรรม 
 แลว ขามความสงสัยไดแลว ปราศจากถอยคําแสดงความสงสัยถึงความเปนผูองอาจ ไมตอง 
 เชื่อผูอื่นในคําสอนของพระศาสดา ไดกราบทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาควา ภาษิตของพระองค 
 แจมแจงนัก พระพุทธเจาขา ภาษิตของพระองคไพเราะนัก พระพุทธเจาขา พระองคทรง 
 ประกาศธรรมโดยอเนกปริยายอยางนีเ้ปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่ควํ่า เปดของที่ปดบอกทาง 
 แกคนหลงทางหรือสงประทีปในที่มืด ดวยประสงควา คนมีจกัษุจักเห็นรูปฉะน้ัน ขาพระพุทธเจา 
 นี้ขอถึงพระผูมีพระภาค พระธรรมและพระสงฆวาเปนสรณะ ขอพระองคโปรดทรงจําขาพระพุทธ- 
 *เจาวา เปนอุบาสกผูมอบชีวิตถึงสรณะ จําเดมิแตวันนี้เปนตนไป และขอพระองคพรอมกับ 
 ภิกษุสงฆ จงทรงพระกรุณาโปรดรับภัตตาหารของขาพระพุทธเจา เพ่ือเจริญบุญกุศลและปติ 
 ปราโมทยในวนัพรุงนี้ดวยเถิด พระพุทธเจาขา. พระผูมีพระภาคทรงรับอาราธนาดวยดุษณีภาพ 
 คร้ันเมณฑกะคหบดีทราบการรับอาราธนาของพระผูมีพระภาคแลว ลุกจากที่นั่ง ถวายบังคมทํา 
 ประทักษิณกลบัไป แลวส่ังใหตกแตงของเค้ียวของฉันอันประณีตโดยผานราตรีนั้น แลวให 
 เจาหนาที่ไปกราบทูลภัตกาลแดพระผูมีพระภาควา ถึงเวลาแลว พระพุทธเจาขา ภัตตาหาร 
 เสร็จแลว. 
      คร้ันเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงครองอันตรวาสก ถือบาตรจีวรเสด็จพระพุทธดําเนิน 
 เขาไปทางนิเวศนของเมณฑกะคหบดี คร้ันถึงแลวประทับน่ังเหนือพุทธอาสนที่จัดไว พรอมดวย 
 ภิกษุสงฆ 
      ขณะนั้น ภรรยา บุตร สะใภ และทาส ของเมณฑกะคหบดีไดเขาเฝาพระผูมีพระภาค 
 ถวายบังคมแลวน่ังอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงแสดงอนปุุพพิกถาแกเขาทั้งหลาย 
 คือ ทรงประกาศทานกถา ศีลกถา สัคคกถา โทษ ความตํ่าทราม ความเศราหมองของกามทัง้หลาย 
 และอานิสงสในความออกจากกาม เมื่อพระองคทรงทราบวา ชนเหลานั้นมีจิตคลอง มีจิตออน 
 มีจิตปลอดจากนิวรณ มีจิตเบิกบาน มีจิตผองใสแลว จึงทรงประกาศพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจา 
 ทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงดวยพระองคเอง คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ดวงตาเห็นธรรม 
 ปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน ไดเกดิแกเขาทั้งหลาย ณ สถานที่นั่งนั้นแลวา สิ่งใดส่ิงหนึ่งมี 
 ความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเปนธรรมดา ดุจผาที่สะอาด ปราศจากมลทิน 
 ควรรับนํ้ายอมดวยดี ฉะน้ัน. 
      คร้ันชนเหลานั้นเห็นธรรมแลว บรรลุธรรมแลว รูธรรมแจมแจงแลวหยัง่ลงสูธรรมแลว 
 ขามความสงสยัไดแลว ปราศจากถอยคําแสดงความสงสัยแลว ถึงความเปนผูองอาจ ไมตองเช่ือ 
 ผูอื่นในคําสอนของพระศาสดา ไดกราบทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาควา ภาษิตของพระองคแจมแจง 
 นัก พระพุทธเจาขา ภาษิตของพระองคไพเราะนัก พระพุทธเจาขา พระองคทรงประกาศธรรม 
 โดยอเนกปริยายอยางนี้ เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่ควํ่า เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง 



 หรือสองประทีปในที่มืดดวยประสงควา คนมีจักษุจะเห็นรูปฉะน้ัน ขาพระพุทธเจาเหลานี้ ขอถึง 
 พระผูมีพระภาค พระธรรม และพระสงฆ วาเปนสรณะ ขอพระองคโปรดทรงจําขาพระพุทธเจา 
 ทั้งหลายวา เปนอุบาสกอุบาสิกาผูมอบชีวิตถึงสรณะ จําเดิมแตวันนี้เปนตนไป. 
      คร้ันเมณฑกะคหบดีอังคาสภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประมุข ดวยขาทนียโภชนียาหาร 
 อันประณีต ดวยมือของตนจนยังพระผูมีพระภาคผูเสวยเสร็จ ทรงนําพระหัตถจากบาตรใหหาม 
 ภัตรแลวจึงนั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ไดกราบทูลปวารณาแดพระผูมีพระภาควา ตราบใดที ่
 พระองคยังประทับอยู ณ พระนครภัททิยะ ขาพระพุทธเจาขอถวายภัตตาหารเปนประจําแกภิกษุสงฆ 
 มีพระพุทธเจาเปนประมุข. 
      ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคทรงชี้แจงใหเมณฑกะคหบดีเห็นแจงสมาทาน อาจหาญ ราเริง 
 ดวยธรรมีกถา แลวทรงลุกจากที่ประทับเสด็จกลับไป. 
                     เมณฑกคหบดีอังคาสพระสงฆ 
      [๘๕] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระนครภัททิยะตามพระพุทธาภิรมย แลว 
 ไมไดทรงลาเมณฑกะคหบดี เสด็จพระพุทธดําเนินไปทางชนบทอังคุตตราปะ พรอมดวยภิกษุสงฆ 
 หมูใหญประมาณ ๑,๒๕๐ รูป เมณฑกะคหบดีไดทราบขาวแนชัดวา พระผูมีพระภาคเสด็จพระ 
 พุทธดําเนินไปทางชนบทอังคตุตราปะ พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๑,๒๕๐ รูป จึงสั่ง 
 ทาสและกรรมกรวา พนายทั้งหลาย ถากระนั้น พวกเจาจงบรรทุกเกลือบาง น้ํามันบาง ขาวสาร 
 บาง ของขบฉันบาง ลงในเกวียนใหมากๆ และคนเลีย้งโค ๑,๒๕๐ คน จงพาแมโคนม ๑,๒๕๐ ตัว 
 มาดวย เราจักเลี้ยงพระสงฆดวยน้ํานมสดอันรีดใหมที่มีน้ํายงัอุนๆ ณ สถานที่ๆ เราไดพบ 
 พระผูมีพระภาค คร้ันเมณฑกะคหบดีตามไปพบพระผูมีพระภาค ณ ระหวางทางกันดาร จึงเขาเฝา 
 พระผูมีพระภาค ถวายบังคมยืน ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูลอาราธนาวา พระพุทธเจาขา 
 ขอพระผูมีพระภาคพรอมกับภิกษุสงฆ จงทรงพระกรุณาโปรดรับภัตตาหารของขาพระพุทธเจา 
 เพ่ือเจริญบุญกุศลและปติปราโมทยในวันพรุงนี้ดวยเถิด พระผูมีพระภาคทรงรับอาราธนาโดย 
 ดุษณีภาพ คร้ันเมณฑกะคหบดี ทราบการทรงรับอาราธนาของพระผูมีพระภาคแลว ลุกจากที่นั่ง 
 ถวายบังคมทําประทักษิณกลบัไป แลวส่ังใหตกแตงของเค้ียวของฉันอันประณีต โดยผานราตรีนั้น 
 แลวใหคนไปกราบทูลภัตกาลแดพระผูมีพระภาควา ถึงเวลาแลว พระพุทธเจาขา ภัตตาหาร 
 เสร็จแลว. 
      คร้ันเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงครองอันตรวาสกแลว ถือบาตรจีวรเสด็จพระพุทธ- 
 *ดําเนินเขาสถานที่อังคาสของเมณฑกะคหบดี คร้ันแลวประทับน่ังเหนือพุทธอาสนที่เขาปูลาดถวาย 
 พรอมดวยภิกษุสงฆ จึงเมณฑกะคหบดีสั่งคนเลี้ยงโค ๑,๒๕๐ คนวา พนายทั้งหลาย ถาเชนนั้น 
 จงชวยกันจับแมโคนมคนละตัว แลวยืนใกลๆ ภิกษุรูปละคนๆ เราจักเลี้ยงพระดวยน้ํานมสด 
 อันรีดใหมที่มีน้ํายังอุนๆ คร้ันแลวไดอังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข ดวยขาทนีย- 
 *โภชนียาหารอันประณีต และดวยน้ํานมสดอันรีดใหมดวยมือของตน จนใหหามภัตรแลว ภิกษุ 
 ทั้งหลายรังเกียจ ไมยอมรับประเคนน้ํานมสด พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 



 จงรับประเคนฉันเถิด. 
      เมื่อเมณฑกะคหบดีอังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข ดวยขาทนียโภชนียาหาร 
 อันประณีต และดวยน้ํานมสดรีดใหมดวยมือของตนจนยังพระผูมีพระภาคผูเสวยเสร็จ ทรงนํา 
 พระหัตถออกจากบาตรใหหามภัตรแลว ไดนั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง เมณฑกะคหบดีนั่งอยู 
 ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาควา มีอยู พระพุทธเจาขา หนทาง 
 กันดารอัตคัดนํ้า อัตคัดอาหาร ภิกษุไมมีเสบียงจะเดินทางไป ทําไมไดงาย ขอประทานพระ 
 วโรกาส ขอพระองคโปรดทรงอนุญาตเสบียงเดินทางแกภิกษุทั้งหลายดวยเถิด พระพุทธเจาขา. 
                          เมณฑกานุญาต 
      ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคทรงชี้แจงใหเมณฑกะคหบดีเห็นแจงสมาทาน อาจหาญ ราเริง 
 ดวยธรรมีกถาแลว ทรงลุกจากที่ประทับเสดจ็กลับไป หลังจากน้ันพระองคทรงทําธรรมีกถา 
 ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดน้ัน แลวรับส่ังอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตโครส ๕ คือ นมสด นมสม เปรียง เนยขน เนยใส. 
      มีอยู ภิกษุทั้งหลาย หนทางกันดารอัตคัดนํ้า อัตคัตอาหาร ภิกษุไมมีเสบียงจะเดินทางไป 
 ทําไมไดงาย เราอนุญาตใหแสวงหาเสบียงได คือ ภิกษุตองการขาวสาร พึงแสวงหาขาวสาร 
 ตองการถ่ัวเขียว พึงแสวงหาถ่ัวเขียว ตองการถ่ัวราชมาส พึงแสวงหาถ่ัวราชมาส ตองการเกลือ 
 พึงแสวงหาเกลือ ตองการน้ําออย พึงแสวงหานํ้าออย ตองการน้ํามัน พึงแสวงหาน้ํามัน 
 ตองการเนยใส ก็พึงแสวงหาเนยใส. 
      มีอยู ภิกษุทั้งหลาย ชาวบานที่มีศรัทธาเลือ่มใส เขามอบเงินทองไวในมอืกัปปยการก 
 สั่งวา สิ่งใดควรแกพระผูเปนเจา ขอทานจงถวายสิ่งนั้นดวยกัปปยภัณฑนี้. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหยินดีของอันเปนกัปปยะจากกัปปยภัณฑนั้นได แตเรา 
 มิไดกลาววา พึงยินดี พึงแสวงหาทองและเงินโดยปริยายไรๆ เลย. 
                         เร่ืองเกณยิชฎลิ 
      [๘๖] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จพระพุทธดําเนินผานระยะทางโดยลําดับ เสด็จถึง 
 อาปณนิคมแลว เกณิยชฎลิไดสดับขาวถนัดแนวา ทานผูเจริญ พระสมณโคดม ศากยบุตร 
 ทรงผนวชจากศากยตระกูล เสด็จโดยลําดับถึงอาปณนิคมแลว ก็เพราะกิตติศัพทอันงามของทาน 
 พระโคดมพระองคนั้นขจรไปแลวอยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้นทรง 
 เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ทรงบรรลุวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก 
 เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝก ไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของทวยเทพและมนุษย เปนผูเบิกบาน 
 แลว เปนผูจําแนกธรรม พระองคทรงทําโลกน้ีพรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลกใหแจงชัด 
 ดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคเอง แลวทรงสั่งสอนหมูสัตวพรอมทั้งสมณะ พราหมณ 
 ทวยเทพและมนุษยใหรู ทรงแสดงธรรมงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ทรง 
 ประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถ ทั้งพยัญชนะครบบริบูรณบริสุทธิ์ อนึ่ง การเห็นพระอรหันต 
 ทั้งหลายเห็นปานนั้นเปนความดี. 



      หลังจากน้ัน เกณิยชฎลิไดดําริวา เราจะใหนําอะไรไปถวายพระสมณโคดมดีหนอ จึง 
 ไดดําริตอไปวา บรรดาฤษีผูเปนบุรพาจารยของพวกพราหมณ คือ ฤษีอัฏฐกะ ฤษีวามกะ 
 ฤษีวามเทวะ ฤษีเวสสามิตตะ ฤษียมตัคคิ ฤษีอังคีรสะ ฤษีภารทวาชะ ฤษีวาเสฏฐะ ฤษีกัสสปะ 
 ฤษีภคุ ซ่ึงเปนผูผูกมนตมากอนพวกพราหมณในบัดน้ี ขับตามกลาวตามซ่ึงบทมนตของเกานี้ 
 ที่ทานขับแลวบอกวา รวบรวมไวแลว กลาวไดถูกตอง บอกไดถูกตองตามที่กลาวไวบอกไว 
 เปนผูเวนฉันในราตรี งดฉันในเวลาวิกาล ฤษีเหลานั้นไดยินดีน้ําปานะเห็นปานนี้ แมพระสมณะ 
 โคดมก็เวนฉันในราตรี งดฉันในเวลาวิกาล กค็วรจะยินดีน้ําปานะเห็นปานนี้บาง แลวส่ังให 
 ตกแตงน้ําปานะเปนอันมาก ใหคนหาบไปถึงพุทธสํานัก คร้ันถึงแลวไดทูลปราศรัยพอใหเปน 
 ที่บันเทิง เปนที่ระลึกถึงกันไปแลว ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวกราบทูลอาราธนา 
 พระผูมีพระภาควา ขอทานพระโคดมโปรดทรงรับนํ้าปานะของขาพระเจา. 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา เกณิยะ ถาเชนนั้นจงถวายแกภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายรังเกยีจ 
 ไมยอมรับประเคน พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย จงรับประเคนฉันเถิด คร้ังนั้น 
 เกณิยชฎลิไดองัคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข ดวยน้ําปานะอันมากดวยมือของตนจนยัง 
 พระผูมีพระภาคผูลางพระหัตถ นําพระหัตถจากบาตรใหหามภัตรแลว ไดนั่งเฝาอยู ณ ทีค่วรสวน 
 ขางหนึ่ง. 
      พระผูมีพระภาคไดทรงชี้แจงใหเกณิยชฎิลผูนั่งเฝาอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง เห็นแจง 
 สมาทาน อาจหาญ ราเริงดวยธรรมีกถา. 
      คร้ังนั้น เกณิยชฎิลอันพระผูมีพระภาคทรงชี้แจงใหเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริง 
 ดวยธรรมีกถาแลว ไดกราบทูลอาราธนาพระผูมีพระภาควา ขอทานพระโคดมพรอมกับภิกษุสงฆ 
 จงทรงพระกรุณาโปรดรับภัตตาหารของขาพระพุทธเจา เพ่ือเจริญบุญกุศลและปติปราโมทยในวัน 
 พรุงนี้ดวยเถิด พระพุทธเจาขา. 
      พระผูมีพระภาคตรัสเตือนวา เกณิยะ ภิกษุสงฆมีมากถึง ๑,๒๕๐ รูป และทานก็เลื่อมใส 
 ยิ่งนักในหมูพราหมณ. 
      เกณิยชฎิล ไดทูลอาราธนาพระผูมีพระภาคเปนคํารบที่สองวา แมภิกษุสงฆจะมีมากถึง 
 ๑,๒๕๐ รูป และขาพระพุทธเจาไดเลือ่มใสยิ่งนักในหมูพราหมณก็จริง ถึงอยางนั้น ก็ขอทาน 
 พระโคดมพรอมกับภิกษุสงฆ จงทรงพระกรุณาโปรดรับภัตตาหารของพระพุทธเจา เพ่ือเจริญบุญ 
 กุศลและปติปราโมทยในวันพรุงนี้ดวยเถิด พระพุทธเจาขา. 
      พระผูมีพระภาคตรัสเตือนเกณิยะวา ภิกษุสงฆมีมากถึง ๑,๒๕๐ รูป และทานก็เลื่อมใส 
 ยิ่งนักในหมูพราหมณ. 
      เกณิยชฎิล ก็ไดกราบทูลอาราธนาพระผูมีพระภาคเปนคํารบสามวา แมภิกษุสงฆจะมีมาก 
 ถึง ๑,๒๕๐ รูป และขาพระพุทธเจาไดเลื่อมใสยิ่งนักในหมูพราหมณก็จริง ถึงอยางนั้น ก็ขอทาน 
 พระโคดมพรอมภิกษุสงฆ จงทรงพระกรุณาโปรดรับภัตตาหารของขาพระพุทธเจา เพ่ือเจริญบุญ 
 กุศลและปติปราโมทยในวันพรุงนี้ดวยเถิด พระพุทธเจาขา. 



      พระผูมีพระภาคทรงรับอาราธนาโดยดุษณีภาพ คร้ันเกณิยชฎิลทราบอาการ รับอาราธนา 
 ของพระผูมีพระภาคแลว ลุกจากที่นั่งกลับไป. 
                     พระพุทธานุญาตน้ําอัฏฐบาน 
      ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนัน้ ในเพราะเหตุ 
 แรกเกิดน้ัน แลวตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตน้ําปานะ ๘ ชนิด 
 คือ น้ําปานะทําดวยผลมะมวง ๑ น้ําปานะทําดวยผลหวา ๑ น้ําปานะทําดวยผลกลวยมเีมลด็ ๑ 
 น้ําปานะทําดวยผลกลวยไมมีเมล็ด ๑ น้ําปานะทําดวยผลมะทราง ๑ น้ําปานะทําดวยผลจันทนหรือ 
 องุน ๑ น้ําปานะทําดวยเงาบัว ๑ น้ําปานะทําดวยผลมะปรางหรือลิ้นจี่ ๑. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตน้ําผลไมทกุชนิด เวนน้ําตมเมล็ดขาวเปลอืก. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตน้ําใบไมทุกชนิด เวนน้ําผกัดอง. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตน้ําดอกไมทุกชนิด เวนน้ําดอกมะทราง. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตน้ําออยสด. 
      คร้ังนั้น เกณิยชฎิลสั่งใหตกแตงของเค้ียวของฉันอันประณีต ณ อาศรมของตนโดยผาน 
 ราตรีนั้น แลวใหคนกราบทูลภัตกาลแดพระผูมีพระภาควา ถึงเวลาแลว ทานพระโคดม ภัตตาหาร 
 เสร็จแลว ขณะนั้นเปนเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงครองอันตรวาสก แลวถือบาตรจีวรเสด็จ 
 พระพุทธดําเนินไปทางอาศรมของเกณิยชฎลิ คร้ันถึงแลว ประทับน่ังเหนือพระพุทธอาสนที่เขา 
 จัดถวาย พรอมกับภิกษุสงฆ จึงเกณยิชฎิลองัคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข ดวยของ 
 เคี้ยว ของฉันอนัประณีต ดวยมือของตน จนพระผูมีพระภาคเสวยเสร็จ นําพระหัตถจากบาตร 
 หามภัตรแลว ไดนั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. 
      พระผูมีพระภาค ไดทรงอนุโมทนาเกณิยชฎิลดวยคาถาเหลานี้ วาดังนี้:- 
      [๘๗] ยัญทั้งหลายมีการบูชาไฟเปนหัวหนา สาวิตติฉันท 
        เปนยอดของฉันทศาสตร พระมหาราชเจาเปนประมุขของ 
        มนุษยนิกร สมุทรสาครเปนประธานของแมน้ําทั้งหลาย 
        ดวงจันทรใหญกวาดวงดาวนักษัตรในอากาศ ดวงภาณุมาศ 
        ใหญกวาบรรดาสิ่งของทีม่ีแสงรอนทั้งหลาย ฉันใด พระ- 
        *สงฆ ยอมเปนใหญสําหรับทายกผูหวังบุญบําเพ็ญทานอยู 
        ฉันนั้น. 
      คร้ันพระผูมีพระภาคทรงอนุโมทนาเกณยิชฎิล ดวยคาถาเหลานี้แลว ทรงลุกจากที่ประทับ 
 เสด็จกลับ. 
                    เตรียมการตอนรับพระพุทธเจา 
      [๘๘] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ อาปณนิคมตามพระพุทธาภิรมย แลวเสด็จ 
 จาริกไปทางพระนครกุสินารา พรอมดวยภิกษุหมูใหญประมาณ ๑,๒๕๐ รูป. 
      พวกมัลลกษัตริยชาวพระนครกุสินารา ไดทรงทราบขาวแนถนัดวา พระผูมีพระภาค 



 กําลังเสด็จมาพระนครกุสินารา พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๑,๒๕๐ รูป มัลลกษัตริย 
 เหลานั้นไดต้ังกติกาไววา ผูใดไมตอนรับเสด็จพระผูมีพระภาค จะตองถูกปรับสินไหมเปนเงิน 
 ๕๐๐ กษาปณ สมัยนั้น โรชะมัลลกษัตริยเปนพระสหายของพระอานนท คร้ันพระผูมีพระภาค 
 เสด็จจาริกโดยลําดับ ถึงพระนครกุสินาราแลว พวกมัลลกษัตริยชาวพระนครกุสินาราไดจัดการ 
 ตอนรับเสด็จพระผูมีพระภาคแลว คร้ันโรชะมัลลกษัตริยรับเสด็จพระผูมพีระภาคแลว เขาไปหา 
 ทานพระอานนทถึงที่พัก ทรงอภิวาทแลวประทับยืน ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. 
      ทานพระอานนทไดปราศรัยกะโรชะมัลลกษัตริยผูประทับยืน ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งวา 
 ทานโรชะ การรับเสด็จพระผูมีพระภาคของทานโอฬารแท. 
      โรชะมัลลกษัตริยตรัสวา พระคุณเจาอานนท พระพุทธเจาก็ดี พระธรรมก็ดี พระสงฆ 
 ก็ดี ไมไดทําใหขาพเจาใหญโต พวกญาติตางหากไดต้ังกติกาไววา ผูใดไมตอนรับเสด็จพระผูม ี
 พระภาค จะตองถูกปรับสินไหมเปนเงิน ๕๐๐ กษาปณ ขาพเจานั้นแลไดตอนรับเสด็จพระผูม ี
 พระภาคเชนนี้ เพราะกลัวพวกญาติปรับสินไหม. 
      ทันใดทานพระอานนทแสดงความไมพอใจวา ไฉน โรชะมัลลกษัตริยจึงไดตรัสอยางนี ้
 แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ถวายบังคม นั่งเฝาอยู ณ ทีค่วรสวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูล 
 คํานี้แดพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา โรชะมัลลกษัตริยผูนี้ เปนคนมชีื่อเสียง มีคนรูจักมาก 
 และความเลือ่มใสในพระธรรมวินัยนี้ ของคนที่มีผูรูจักมากเชนนี้ มีอิทธิพลมากนัก ขอประทาน 
 พระวโรกาส ขอพระองคทรงกรุณาโปรดบันดาลใหโรชะมัลลกษัตริยเลื่อมใสในพระธรรมวินัยนี้ดวย 
 เถิด พระพุทธเจาขา. 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท การที่จะบันดาลใหโรชะมัลลกษัตริยเลื่อมใสใน 
 พระธรรมวินัยนี้นั้น ตถาคตทําไดไมยากเลย. 
      ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคทรงแผเมตตาจิตไปยังโรชะมัลลกษัตริย แลวทรงลุกจากที ่
 ประทับเสด็จเขาพระวิหาร คร้ันโรชะมัลลกษัตริย อันพระเมตตาจิตของพระผูมีพระภาคถูกตองแลว 
 ไดเที่ยวคนหาตามวิหาร ตามบริเวณทั่วทุกแหง ดุจโคแมลูกออน แลวตรัสถามภิกษุทั้งหลายวา 
 ทานเจาขา เวลาน้ี พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ประทับอยูที่ไหน 
 เพราะขาพเจาใครจะเฝาพระองค. 
      ภิกษุทั้งหลายถวายพระพรวา ทานโรชะ พระวิหารนั่นเขาปดพระทวารเสียแลว ขอทาน 
 โปรดสงบเสียง เสด็จเขาไปทางพระวิหารนั้น คอยๆ ยองเขาไปท่ีหนามุข ทรงกระแอมแลว 
 ทรงเคาะพระทวารเถิด พระผูมีพระภาคจักทรงเปดพระทวารรับทาน ถวายพระพร. 
                    โรชะมัลลกษัตริยไดธรรมจักษุ 
      ขณะนั้น โรชะมัลลกษัตริยทรงสงบเสียง เสด็จเขาไปทางพระวิหารซ่ึงปดพระทวารเสีย 
 แลวน้ัน คอยๆ ยองเขาไปที่หนามุข ทรงกระแอมแลวเคาะบานพระทวาร พระผูมีพระภาค 
 ทรงเปดพระทวารรับ จึงโรชะมัลลกษัตริยเสด็จเขาพระวิหาร ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว 
 ประทับน่ังเฝาอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคไดทรงแสดงอนุปพุพิกถาแกโรชะมัลลกษัตริย 



 คือ ทรงประกาศ ทานกถา ศีลกถา สัคคกถา โทษ ความตํ่าทราม ความเศราหมองของกาม 
 ทั้งหลาย และอานิสงสในความออกจากกาม ขณะเมือ่พระองคทรงทราบวา โรชะมัลลกษัตริย 
 มีจิตคลอง มีจิตออน มีจิตปราศจากนิวรณ มีจิตเบิกบาน มีจิตผองใสแลว จึงทรงประกาศ 
 พระธรรมเทศนา ที่พระพุทธเจาทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงดวยพระองคเอง คือทุกข สมุทยั นิโรธ 
 มรรค ดวงตาเห็นธรรมปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน ไดบังเกิดแกโรชะมัลลกษัตริย ณ สถานที่ 
 ประทับน้ันแลวา สิ่งใดส่ิงหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเปนธรรมดา 
 ดุจผาที่สะอาดปราศจากมลทินควรรับนํ้ายอมดวยดี ฉะน้ัน โรชะมัลลกษัตริยไดทรงเห็นธรรมแลว 
 ไดทรงบรรลุธรรมแลว ไดรูธรรมแจมแจง ไดหยั่งลงสูธรรมแลว ขามความสงสัยไดแลว 
 ปราศจากถอยคําแสดงความสงสัย ถึงความเปนผูองอาจไมตองเชื่อผูอื่นในคําสอนของพระศาสดา 
 ไดกราบทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาควา ขอประทานพระวโรกาส ขอพระคุณเจาทั้งหลายโปรดรับจีวร 
 บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ของขาพระพุทธเจาผูเดยีว อยารับของ 
 คนอื่น. 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรโรชะ แมอริยบุคคลผูไดเห็นธรรมแลวดวยญาณของ 
 พระเสขะ ดวยทัสสนะของพระเสขะเหมือนอยางทาน ก็คงมคีวามปรารภอยางนี้วา โอ 
 พระคุณเจาทั้งหลายคงกรุณารับจีวร บิณฑบาต เสนาสนะคิลานปจจัยเภสัชบริขารของพวกเรา 
 เทานั้น คงไมรับของผูอื่นเปนแน เพราะฉะน้ันแล ภิกษุทั้งหลายจักรับปจจัยของทานดวย 
 ของคนอื่นดวย. 
      ก็โดยสมัยนัน้แล ประชาชนทั้งหลายไดจัดต้ังลําดับภัตตาหารอันประณีตไวที่นครกุสินารา 
 คร้ันโรชะมัลลกษัตริยไมไดลําดับที่จะถวายภัตตาหารจึงไดทรงดําริวา ไฉนหนอ เราพึงตรวจดู 
 โรงอาหาร สิ่งใดไมมีในโรงอาหาร เราพึงตกแตงสิ่งนั้นถวาย คร้ันแลวทรงตรวจดูในโรงอาหาร 
 ไมทอดพระเนตรเห็นของ ๒ อยาง คือผักสด ๑ ของขบฉันที่ทําดวยแปง ๑ จึงเสด็จเขาไปหา 
 ทานพระอานนท คร้ันแลวไดทูลหารือวา ทานพระอานนทเจาขา เมื่อขาพเจาไมไดลําดับที่จะ 
 ถวายภัตตาหาร ณ สถานที่แหงนี้ ไดมีความดาํริวา ไฉนหนอ เราพึงตรวจดูโรงอาหาร สิ่งใด 
 ไมมีในโรงอาหาร เราพึงตกแตงสิ่งนั้นถวาย ทานพระอานนทเจาขา ขาพเจาน้ันเมื่อตรวจด ู
 โรงอาหาร ไมไดเห็นของ ๒ อยาง คือผักสด ๑ ของขบฉันที่ทาํดวยแปง ๑ หากขาพเจาพึง 
 ตกแตงผักสดและของขบฉันทีท่ําดวยแปงถวาย พระผูมีพระภาคจะพึงทรงรับของขาพเจาหรือไม 
 เจาขา? 
      ทานพระอานนทถวายพระพรวา ทานโรชะ ถากระนั้นอาตมาจะทูลถามพระผูมีพระภาคดู 
 แลวไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา อานนท ถาเชนนั้นจงใหเขาตกแตงเถิด. 
      ทานพระอานนทถวายพระพรวา ทานโรชะ ถากระนั้น ทานจงตกแตงถวาย. 
      โรชะมัลลกษัตริย จึงสั่งใหตกแตงผักสด และของขบเค้ียวที่ทําดวยแปงเปนอันมาก 
 โดยผานราตรีนั้นแลว นอมถวายแดพระผูมพีระภาคพลางกราบทูลวา ขอพระผูมีพระภาคจงโปรด 



 รับผักสด และของขบฉันที่ทําดวยแปง ของขาพระพุทธเจาเถิด พระพุทธเจาขา. 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรโรชะ ถาเชนนั้น จงถวายภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลาย 
 รังเกียจ ไมรับประเคน พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงรับประเคนฉันเถิด. 
 ขณะนั้น โรชะมัลลกษัตริย ทรงอังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมขุดวยผกัสด และของ 
 ขบฉันที่ทําดวยแปงมากมาย ดวยพระหัตถของพระองค จนยังพระผูมีพระภาคผูลางพระหัตถแลว 
 ทรงนําพระหัตถจากบาตร ใหหามภัตแลว ไดประทับเฝาอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาค 
 ทรงชี้แจงใหโรชะมัลลกษัตริยผูนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ทรงเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ 
 ราเริง ดวยธรรมีกถาแลว ทรงลุกจากที่ประทบัเสด็จกลับ. 
                     พระพุทธานุญาตผักและแปง 
      ภายหลังพระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถาแลว ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะ 
 เหตุแรกเกิดน้ัน แลวตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผักสดทุกชนิด 
 และของขบฉนัที่ทําดวยแปงทุกชนิด. 
                        เร่ืองวุฑฒบรรพชิต 
      [๘๙] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาค ประทับอยูในพระนครกุสินาราตามพระพุทธาภิรมย 
 แลวเสด็จพระพุทธดําเนินทางอาตุมานครพรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๑,๒๕๐ รูป สมัยนั้น 
 มีภิกษุบวชภายแกรูปหนึ่ง เคยเปนชางกลับก อาศัยอยูในอาตุมานคร เธอมีบุตรชายสองคน 
 เปนเด็กพูดจาออนหวาน มีไหวพริบดี ขยันแข็งแรง มีฝมือยอดเยี่ยมในการชางกัลบกของตน 
 ดีเทาอาจารย เธอไดทราบขาววา พระผูมีพระภาคกําลังเสด็จมาสูอาตุมานคร พรอมดวยภิกษุสงฆ 
 หมูใหญประมาณ ๑,๒๕๐ รูป คร้ันแลวไดแจงความประสงคอันนั้นแกบุตรทั้งสองนั้นวา พอ 
 ทั้งหลายขาววา พระผูมีพระภาคกําลังเสด็จสูอาตุมานคร พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ 
 ๑,๒๕๐ ไปเถิด พอทั้งสอง จงถือเคร่ืองมือตัดผม และโกนผม กับทะนานและถุง เที่ยวไปตัด 
 และโกนผม ตามบานเรือนทุกแหง แลกเกลือบาง น้ํามันบาง ขาวสารบาง ของขบฉันบาง 
 พอจักทํายาคูทีด่ื่มไดถวายพระผูมีพระภาคผูเสด็จมาถึงแลว. 
      บุตรชายท้ังสองรับคําสั่งของหลวงพอวา จะปฏิบัติเชนนั้น แลวถือเคร่ืองมือตัดผม 
 โกนผมกับทะนานและถุง เทีย่วไปตัดและโกนผมตามบานเรือนทุกแหง แลกเกลือบาง น้ํามันบาง 
 ขาวสารบาง ของขบฉันบาง ชาวบานเห็นเด็กสองคนนั้นพูดจาออนหวาน มีไหวพริบดี แมผูที ่
 ไมประสงคจะใหตัดและโกนผม ก็ใหตัดใหโกนผม ถึงใหตัดใหโกนผมแลว ก็ใหคาแรงมาก 
 เปนอันวาเด็กทั้งสองคนนั้นเก็บรวบรวมเกลือบาง น้ํามันบาง ขาวสารบาง ของขบฉันบาง 
 ไดเปนอันมาก. 
      คร้ันพระผูมีพระภาคเสด็จจาริกโดยลําดบั เสด็จถึงอาตุมานครแลว ทราบวาพระองค 
 ประทับอยูที่ภูสาคารเขตอาตุมานครนั้น จึงพระขรัวตาน้ัน สั่งใหคนตกแตงขาวยาคูเปนอนัมาก 
 โดยผานราตรีนั้นแลว นอมถวายพระผูมีพระภาคกราบทูลวา พระพุทธเจาขา ขอพระผูมพีระภาค 
 จงโปรดรับขาวยาคูของขาพระพุทธเจา. 



                          พุทธประเพณี 
      พระตถาคตทั้งหลายทรงทราบอยู ยอมตรัสถามก็มี ทรงทราบอยู ยอมไมตรัสถามก็มี 
 ทรงทราบกาลแลวตรัสถาม ทรงทราบกาลแลวไมตรัสถาม พระตถาคตทั้งหลาย ยอมตรัสถาม 
 สิ่งที่ประกอบดวยประโยชน ไมตรัสถามส่ิงที่ไมประกอบดวยประโยชน สิ่งที่ไมประกอบดวย 
 ประโยชน พระองคทรงกําจัดดวยขอปฏิบัติ พระผูมีพระภาคพุทธเจาทั้งหลาย ทรงสอบถาม 
 ภิกษุทั้งหลายดวยอาการ ๒ อยาง คือ จักทรงแสดงธรรมอยาง ๑ จักทรงบัญญัติสิกขาบท 
 แกพระสาวกทั้งหลายอยาง ๑. 
      คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคไดตรัสถามพระขรัวตาน้ันวา ดูกรภิกษุ ขาวยาคูนี้เธอไดมา 
 จากไหน พระขรัวตาจึงกราบทูลเร่ืองนั้นใหทรงทราบทุกประการ. 
               หามภิกษุผูเคยเปนชางกัลบกเก็บรักษามีดโกน 
      พระผูมีพระภาคทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั่นไมเหมาะ ไมสม 
 ไมควร ไมใชกจิของสมณะ ใชไมได ไมควรทาํ ไฉนเธอบวชแลวจึงไดชักจูงทายกในส่ิงอัน 
 ไมควรเลา การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนทีย่งัไมเลื่อมใส .... 
 คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถารับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรพชิตไมพึงชักจูงทายก 
 ในสิ่งอันไมควร รูปใดชักจูง ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุผูเคยเปนชางกัลบก ไมพึงเก็บรักษาเคร่ืองตัดโกนผม 
 ไวสําหรับตัว รูปใดเก็บรักษาไว ตองอาบัติทุกกฏ. 
                       พระพุทธานุญาตผลไม 
      [๙๐] คร้ันพระผูมีพระภาคประทับอยู ณ อาตุมานครตามพระพุทธาภิรมย แลวเสด็จ 
 พุทธดําเนินไปทางพระนครสาวัตถี เสด็จจาริกโดยลาํดับ ถึงพระนครสาวัตถีแลว ทราบวาพระองค 
 ประทับอยูที่พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถีนั้น เวลานั้น 
 ของขบฉันคือผลไมในนครสาวัตถีมีดาดดื่นมาก จึงภิกษุทั้งหลายไดมีความสงสัยวา ของขบฉันคือ 
 ผลไม พระผูมพีระภาคทรงอนุญาตไวแลวหรือมิไดทรงอนญุาต แลวไดกราบทูลเร่ืองนั้นแด 
 พระผูมีพระภาค. 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผลไมทุกชนดิ. 
                      พืชของสงฆและของบุคคล 
      [๙๑] ก็โดยสมัยนั้นแล พืชของสงฆเขาเพาะปลูกในที่ของบุคคล พืชของบุคคล 
 เขาเพาะปลูกในที่ของสงฆ ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. 
      พระผูมีพระภาคตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พืชของสงฆที่เพาะปลูกในที่ 
 ของบุคคล พึงใหสวนแบง แลวบริโภค พืชของบุคคลที่เพาะปลูกในที่ของสงฆ พึงใหสวนแบง 
 แลวบริโภค. 
                    พระพุทธานุญาตมหาประเทศ ๔ 
      [๙๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายเกิดความรังเกียจในพระบัญญัติบางส่ิงบางอยางวา 



 สิ่งใดหนอ พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตไว สิ่งไรไมไดทรงอนุญาต จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแด 
 พระผูมีพระภาค. 
                     วัตถุเปนกัปปยะและอกัปปยะ 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสประทานสําหรับอาง ๔ ขอ ดังตอไปนี้:- 
      ๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดที่เราไมไดหามไววา สิ่งนี้ไมควร หากส่ิงนั้นเขากับส่ิงที่ 
 ไมควร ขัดกับส่ิงที่ควร สิ่งนั้นไมควรแกเธอทั้งหลาย 
      ๒. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่เราไมไดหามไววา สิ่งนี้ไมควร หากส่ิงนั้นเขากบัส่ิงที่ควร 
 ขัดกับส่ิงที่ไมควร สิ่งนั้นควรแกเธอทั้งหลาย 
      ๓. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดที่เราไมไดอนญุาตไววา สิ่งนี้ควร หากส่ิงนั้นเขากับส่ิงที ่
 ไมควร ขัดกับส่ิงที่ควร สิ่งนั้นไมควรแกเธอทั้งหลาย 
      ๔. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดที่เราไมไดอนญุาตไววา สิ่งนี้ควร หากส่ิงนั้นเขากับส่ิง 
 ที่ควร ขัดกับส่ิงที่ไมควร สิ่งนั้นควรแกเธอทั้งหลาย. 
                     พระพุทธานุญาตกาลิกระคน 
      [๙๓] คร้ังนั้น ภิกษุทั้งหลายไดมีความปริวิตกวา ยามกาลิกระคนกับยาวกาลิก ควร 
 หรือไมควรหนอ สัตตาหกาลิกระคนกับยาวกาลิก ควรหรือไมควรหนอ ยาวชีวิกระคนกับยาว- 
 *กาลิกควรหรือไมควรหนอ สัตตาหกาลิกระคนกับยามกาลิก ควรหรือไมควรหนอ ยาวชีวิกระคน 
 กับยามกาลิก ควรหรือไมควรหนอ ยาวชีวิกระคนกับสัตตาหกาลิก ควรหรือไมควรหนอ แลว 
 กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค. 
      พระผูมีพระภาคตรัส วาดังนี้:- 
      ๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยามกาลิกระคนกับยาวกาลิกที่รับประเคนในวันนั้น ควรในกาล 
 ไมควรในวิกาล 
      ๒. สัตตาหกาลิกระคนกับยาวกาลิกที่รับประเคนในวันนั้น ควรในกาล ไมควรในวิกาล 
      ๓. ยาวชีวิกระคนกับยาวกาลิกที่รับประเคนในวันนั้น ควรในกาล ไมควรในวิกาล 
      ๔. สัตตาหกาลิกระคนกับยามกาลิกที่รับประเคนในวันนั้น ควรชั่วยาม ลวงยามแลว 
 ไมควร. 
      ๕. ยาวชีวิกระคนกับยามกาลิกที่รับประเคนในวันนั้น ควรชั่วยาม ลวงยามแลวไมควร. 
      ๖. ยาวชีวิกระคนกับสัตตาหกาลิกที่รับประเคนในวันนั้น ควรตลอด ๗ วัน ลวง ๗ วัน 
 แลวไมควร. 
                      เภสัชชขันธกะ ที่ ๖ จบ. 
                     ในขันธกะนี้มี ๑๐๖ เร่ือง. 
                        หัวขอประจําขันธกะ 
      [๙๔] ๑. เร่ืองอาพาธที่เกิดชมุในฤดูสารท ๒. เร่ืองฉันเภสัชนอกกาล ๓. เร่ือง 
 น้ํามันเปลวสัตวเปนยา ๔. เร่ืองรากไมที่เปนตัวยา ๕. เร่ืองรากไมทํายาผง ๖. เร่ืองน้ําฝาด 



 ๗. เร่ืองใบไม ๘. เร่ืองผลไม ๙. เร่ืองยางไม ๑๐. เร่ืองเกลือ ๑๑. เร่ืองมูลโค 
 ๑๒. เร่ืองยาผงและวัตถุเคร่ืองรอนยา ๑๓. เร่ืองเน้ือดิบเลือดสด ๑๔. เร่ืองยาตา ๑๕. เร่ือง 
 เคร่ืองยาผสมกับยาตา ๑๖. เร่ืองกลักยาตา กลักยาตาชนิดตางๆ และกลักยาตาไมมีฝาปด 
 ๑๗. เร่ืองไมปายยาตา ๑๘. เร่ืองภาชนะเก็บไมปายยาตา ถุงกลักยาตา และเชอืกผูกเปนสาย 
 สะพาย ๑๙. เร่ืองน้ํามันหุงมันทาศีรษะ ๒๐. เร่ืองการนัตถุ ๒๑. เร่ืองกลองนัตถุยา 
 ๒๒. เร่ืองสูดควัน กลองสูดควนั ฝาปดกลองสดูควัน ๒๓. เร่ืองถุงเก็บกลองสดูควัน 
 ๒๔. เร่ืองน้ํามันหุง ๒๕. เร่ืองน้ําเมาทีผ่สมในน้ํามันที่หุง ๒๖. เร่ืองน้ํามันเจือน้ําเมามาก 
 ๒๗. เร่ืองน้ํามันเจือน้ําเมามากใชเปนยาทา ๒๘. เร่ืองลักจั่น ๒๙. เร่ืองเขากระโจม ๓๐. เร่ือง 
 รมดวยใบไมตางๆ ๓๑. เร่ืองการรมใหญและเอาใบไมมาตมรม ๓๒. เร่ืองอางน้ํา ๓๓. เร่ือง 
 ระบายเลือดออก ๓๔. เร่ืองกรอกโลหิตดวยเขา ๓๕. เร่ืองยาทาเทา ๓๖. เร่ืองปรุงน้ํามัน 
 ทาเทา ๓๗. เร่ืองผาฝ ๓๘. เร่ืองชะแผลดวยน้ําฝาด ๓๙. เร่ืองงาที่บดแลว ๔๐. เร่ือง 
 ยาพอกแผล ๔๑. เร่ืองผาพันแผล ๔๒. เร่ืองชะแผลดวยน้ําแปงพรรณผักกาด ๔๓. เร่ือง 
 รมแผลดวยควนั ๔๔. เร่ืองตัดเนื้องอกดวยกอนเกลือ ๔๕. เร่ืองน้ํามันทาแผล ๔๖. เร่ือง 
 ผาปดกันน้ํามนัเยิ้ม ๔๗. เร่ืองยามหาวิกัฏ ๔๘. เร่ืองรับประเคน ๔๙. เร่ืองดื่มน้ําเจือคูถ 
 และหยิบคูถเมื่อกําลังถาย ๕๐. เร่ืองดื่มน้ําที่ละลายจากดินติดผาลไถ ๕๑. เร่ืองดื่มน้ําดาง 
 อามิส ๕๒. เร่ืองดื่มน้ําสมอดองมูตร ๕๓. เร่ืองทาของหอม ๕๔. เร่ืองดื่มยาถาย 
 ๕๕. เร่ืองน้ําขาวใส ๕๖. เร่ืองน้ําถ่ัวเขียวตมที่ไมขน ๕๗. เร่ืองน้ําถ่ัวเขียวทีข่นนิดหนอย 
 ๕๘. เร่ืองน้ําเนื้อตม ๕๙. เร่ืองชําระเง้ือมเขา และพระราชทานคนทําการวัด ๖๐. เร่ืองฉัน 
 เภสัชที่เก็บไว ๗ วัน ๖๑. เร่ืองน้ําออย ๖๒. เร่ืองถ่ัวเขียว ๖๓. เร่ืองยาดองโลณโสจิรกะ 
 ๖๔. เร่ืองอามิสที่หุงตมเอง ๖๕. เร่ืองภัตตาหารที่ตองอุน ๖๖. เร่ืองใหเก็บที่หุงตมอามิส 
 ในภายในและหุงตมเอง เมื่อคราวอัตคัตอาหารตอไปอีก ๖๗. เร่ืองรับประเคนผลไมทีเ่ปน 
 อุคคหิตได ๖๘. เร่ืองถวายงา ๖๙. เร่ืองของขบฉันที่รับประเคนไวตอนเชา ๗๐. เร่ือง 
 เปนไขตัวรอน ๗๑. เร่ืองฉันผลไมที่ปลอนเมล็ดออก ๗๒. เร่ืองริดสีดวงทวาร ๗๓. เร่ือง 
 สัตถกรรมและวัตถิกรรม ๗๔. เร่ืองอุบาสิกาสุปปยา ๗๕. เร่ืองทรงหามฉันเนื้อมนุษย 
 ๗๖. เร่ืองทรงหามฉันเนื้อชาง ๗๗. เร่ืองทรงหามฉันเนื้อมา ๗๘. เร่ืองทรงหามฉันเนื้อสนุัข 
 ๗๙. เร่ืองทรงหามฉันเนื้องู ๘๐. เร่ืองทรงหามฉันเนื้อราชสหี ๘๑. เร่ืองทรงหามฉันเนื้อ 
 เสือโครง ๘๒. เร่ืองทรงหามฉนัเนื้อเสือเหลือง ๘๓. เร่ืองทรงหามฉันเนื้อหมี ๘๔. เร่ือง 
 ทรงหามฉันเนือ้เสือดาว ๘๕. เร่ืองคอยโอกาสถวายภัตร และขาวยาคู ๘๖. เร่ืองมหาอํามาตย 
 เร่ิมเลื่อมใส เปนตนเหตุใหทรงหามภิกษุรับนิมนตไวแหงหนึ่งแลวไปฉันในที่อื่น ๘๗. เร่ือง 
 ถวายงา น้ําออย ๘๘. เร่ืองทรงรับอาคารพักแรม ๘๙. เร่ืองมหาอํามาตยสุนีธะและวัสสการะ 
 ๙๐. เร่ืองแมน้ําคงคา ๙๑. เร่ืองเสด็จตําบลบานโกฏิ ทรงแสดงอริยสัจจกถา ๙๒. เร่ือง 
 นางอัมพปาลีคณิกา ๙๓. เร่ืองเจาลิจฉวี ๙๔. เร่ืองอุทิศมังสะ ๙๕. เร่ืองพระนครเวสาลี 
 หาอาหารไดงาย ๙๖. เร่ืองทรงหามอามิสที่เปนอันโตวุตถะเปนตนใหม ๙๗. เร่ืองฝนต้ังเคา 



 ๙๘. เร่ืองพระโสชะอาพาธ ๙๙. เร่ืองเมณฑกะคหบดี ถวายปญจโครสกับเสบียงเดินทาง 
 ๑๐๐. เร่ืองเกณิยชฎิลถวายนํ้าอัฏฐบาน คือ น้ําผลมะมวง น้ําผลหวา น้ํากลวยมีเมล็ด น้ํากลวย 
 ไมมีเมลด็ น้ําผลทราง น้ําผลจนัทน น้ําเงาบัว น้ําผลมะปราง ๑๐๑. เร่ืองโรชะมัลลกษัตริยถวาย 
 ผักสดและของขบฉันที่สําเร็จดวยแปง ๑๐๒. เร่ืองภิกษุชางกัลบกในเมืองอาตุมา ๑๐๓. เร่ือง 
 ผลไมดาดด่ืนในพระนครสาวัตถี ๑๐๔. เร่ืองพืช ๑๐๕. เร่ืองเกิดสงสัยในพระบัญญัติบาง 
 สิ่งบางอยาง ๑๐๖. เร่ืองกาลิกระคน. 
                      หัวขอประจําขันธกะ จบ. 
                         ----------- 
                           กฐินขันธกะ 
                    ภิกษุปาไฐยรัฐเดินทางเขาเฝา 
      [๙๕] สมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณ- 
 *ฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษุปาไฐยรัฐจํานวน ๓๐ รูป ลวนถืออารัญญิกธุดงค 
 บิณฑปาติกธุดงค และเตจีวริกธุดงคเดินทางไปพระนครสาวัตถีเพ่ือเฝาพระผูมีพระภาค เมือ่จวน 
 ถึงวันเขาพรรษา ไมสามารถจะเดินทางใหทันวันเขาพรรษาในพระนครสาวัตถี จึงจําพรรษา ณ 
 เมืองสาเกต ในระหวางทาง ภิกษุเหลานั้นจําพรรษามีใจรัญจวนวา พระผูมีพระภาคประทับอยู 
 ใกลๆ เรา ระยะทางหางเพียง ๖ โยชน แตพวกเราก็ไมไดเฝาพระองค คร้ันลวงไตรมาส ภิกษุ 
 เหลานั้นออกพรรษาทําปวารณาเสร็จแลว เมือ่ฝนยังตกชุก พ้ืนภูมิภาคเต็มไปดวยน้ํา เปนหลมเลน 
 มีจีวรชุมชื้นดวยน้ํา ลําบากกาย เดินทางไปถึงพระนครสาวัตถี พระเชตวัน อารามของอนาถบิณ- 
 *ฑิกคหบดี เขาเฝาพระผูมีพระภาค ถวายบังคมแลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. 
      การที่พระผูมีพระภาคพุทธเจาทั้งหลาย ทรงปราศรัยกับพระอาคันตุกะทัง้หลายน่ันเปน 
 พุทธประเพณี. 
                          พุทธประเพณี 
      คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคตรัสถามภิกษุเหลานั้นวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอยังพอ 
 ทนไดหรือ พอยังอัตภาพใหเปนไปไดหรือ พวกเธอเปนผูพรอมเพรียงกัน รวมใจกัน ไมวิวาทกัน 
 จําพรรษาเปนผาสุก และไมลาํบากดวยบิณฑบาตหรือ? 
      ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา พวกขาพระพุทธเจายังพอทนได พอยังอัตภาพใหเปนไปได 
 พระพุทธเจาขา อนึ่ง ขาพระพุทธเจาทั้งหลายเปนผูพรอมเพรียงกัน รวมใจกัน ไมวิวาทกนั จํา 
 พรรษาเปนผาสุก และไมลําบากดวยบิณฑบาต พระพุทธเจาขา พวกขาพระพุทธเจาในชุมนุมนี้ 
 เปนภิกษุปาไฐยรัฐจํานวน ๓๐ รูป เดินทางมาพระนครสาวัตถี เพ่ือเฝาพระผูมีพระภาค เมื่อจวน 
 ถึงวันเขาพรรษา ไมสามารถจะเดินทางใหทันวันเขาพรรษาในพระนครสาวัตถี จึงจําพรรษา ณ เมือง 
 สาเกต ในระหวางทาง พวกขาพระพุทธเจานั้นจําพรรษามีใจรัญจวนวา พระผูมีพระภาคประทับ 
 อยูใกลๆ เรา ระยะทางหางเพียง ๖ โยชน แตพวกเราก็ไมไดเฝาพระผูมีพระภาค คร้ันลวง 
 ไตรมาส พวกขาพระพุทธเจาออกพรรษาทําปวารณาเสร็จแลว เมื่อฝนยังตกชุก พ้ืนภูมิภาคเต็ม 



 ไปดวยน้ํา เปนหลมเลน มีจีวรชุมชื้นดวยน้ํา ลําบากกาย เดินทางมา พระพุทธเจาขา. 
                     พระพุทธานุญาตใหกรานกฐิน 
      [๙๖] ลําดับน้ันพระผูมีพระภาค ทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามลูนั้น ในเพราะ 
 เหตุแรกเกิดน้ัน แลวรับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุทั้งหลาย 
 ผูจําพรรษาแลวไดกรานกฐิน พวกเธอผูไดกรานกฐินแลว จักไดอานิสงส ๕ ประการ คือ 
      ๑. เที่ยวไปไหนไมตองบอกลา 
      ๒. ไมตองถือไตรจีวรไปครบสํารับ 
      ๓. ฉันคณะโภชนได 
      ๔. ทรงอติเรกจีวรไวไดตามปรารถนา 
      ๕. จีวรอันเกิดขึ้น ณ ที่นั้นจักไดแกพวกเธอ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงส ๕ ประการนี้ จักไดแกเธอทั้งหลายผูไดกรานกฐินแลว. 
                          วิธีกรานกฐิน 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงกรานกฐินอยางนี้ คือภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศ 
 ใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:- 
                       กรรมวาจาใหผากฐิน 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ผากฐินผืนนี้เกดิแลวแกสงฆ ถาความพรอมพร่ัง 
 ของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงใหผากฐินผืนนี้แกภิกษุมีชื่อนี้ เพ่ือกรานกฐิน นี้เปนญัตติ 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ผากฐินผืนนี้เกดิแลวแกสงฆ สงฆใหผากฐิน 
 ผืนนี้แกภิกษุมีชื่อนี้เพ่ือกรานกฐิน การใหผากฐินผืนนี้แกภิกษุชื่อนี้ เพ่ือกรานกฐิน ชอบ 
 แกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด 
      ผากฐินผืนนี้ สงฆใหแลวแกภิกษุมีชื่อนี้ เพ่ือกรานกฐิน ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง 
 ขาพเจาทรงความน้ีไว ดวยอยางนี้. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนีแ้ล กฐินเปนอันกราน อยางนี้ไมเปนอันกราน. 
                        กฐินไมเปนอันกราน 
      [๙๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางไรเลา กฐินไมเปนอันกราน คือ:- 
      ๑. กฐินไมเปนอันกราน ดวยอาการเพียงขีดรอย 
      ๒. กฐินไมเปนอันกราน ดวยอาการเพียงซักผา 
      ๓. กฐินไมเปนอันกราน ดวยอาการเพียงกะผา 
      ๔. กฐินไมเปนอันกราน ดวยอาการเพียงตัดผา 
      ๕. กฐินไมเปนอันกราน ดวยอาการเพียงเนาผา 
      ๖. กฐินไมเปนอันกราน ดวยอาการเพียงเย็บดน 
      ๗. กฐินไมเปนอันกราน ดวยอาการเพียงทําลูกดุม 
      ๘. กฐินไมเปนอันกราน ดวยอาการเพียงทํารังดุม 



      ๙. กฐินไมเปนอันกราน ดวยอาการเพียงประกอบผาอนวุาต 
     ๑๐. กฐินไมเปนอันกราน ดวยอาการเพียงประกอบผาอนวุาตดานหนา 
     ๑๑. กฐินไมเปนอันกราน ดวยอาการเพียงดามผา 
     ๑๒. กฐินไมเปนอันกราน ดวยอาการเพียงยอมเปนสีหมนเทานั้น 
     ๑๓. กฐินไมเปนอันกราน ดวยผาที่ทํานมิิตไดมา 
     ๑๔. กฐินไมเปนอันกราน ดวยผาที่พูดเลียบเคียงไดมา 
     ๑๕. กฐินไมเปนอันกราน ดวยผาทีย่ืมเขามา 
     ๑๖. กฐินไมเปนอันกราน ดวยผาทีเ่ก็บไวคางคืน 
     ๑๗. กฐินไมเปนอันกราน ดวยผาทีเ่ปนนิสสัคคีย 
     ๑๘. กฐินไมเปนอันกราน ดวยผาที่มไิดทํากัปปะพินทุ 
     ๑๙. กฐินไมเปนอันกราน เวนจากผาสังฆาฏิเสีย 
     ๒๐. กฐินไมเปนอันกราน เวนจากผาอุดราสงคเสีย 
     ๒๑. กฐินไมเปนอันกราน เวนจากผาอันตรวาสกเสีย 
     ๒๒. กฐินไมเปนอันกราน เวนจากจีวรมีขนัธ ๕ หรือเกิน ๕ ซ่ึงตัดดีแลว ทําใหมีมณฑล 
 เสร็จในวันนั้น 
     ๒๓. กฐินไมเปนอันกราน เวนจากการกรานแหงบุคคล 
     ๒๔. กฐินไมเปนอันกรานโดยชอบ ถาภิกษุผูอยูนอกสีมาอนุโมทนากฐินนั้น แมอยางนี ้
 กฐินก็เชื่อวาไมเปนอันกราน. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนีแ้ล กฐินไมเปนอันกราน. 
                         กฐินเปนอันกราน 
      [๙๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางไรเลา กฐินเปนอันกราน คือ:- 
      ๑. กฐินเปนอันกราน ดวยผาใหม 
      ๒. กฐินเปนอันกราน ดวยผาเทยีมใหม 
      ๓. กฐินเปนอันกราน ดวยผาเกา 
      ๔. กฐินเปนอันกราน ดวยผาบังสุกุล 
      ๕. กฐินเปนอันกราน ดวยผาที่ตกตามราน 
      ๖. กฐินเปนอันกราน ดวยผาที่ไมไดทํานิมติไดมา 
      ๗. กฐินเปนอันกราน ดวยผาที่ไมไดพูดเลยีบเคียงไดมา 
      ๘. กฐินเปนอันกราน ดวยผาที่ไมไดยืมเขามา 
      ๙. กฐินเปนอันกราน ดวยผาที่ไมไดเก็บไวคางคืน 
     ๑๐. กฐินเปนอันกราน ดวยผาที่ไมไดเปนนิสสัคคีย 
     ๑๑. กฐินเปนอันกราน ดวยผาที่ทํากัปปะพินทุแลว 
     ๑๒. กฐินเปนอันกราน ดวยผาสังฆาฏิ 



     ๑๓. กฐินเปนอันกราน ดวยผาอุตราสงค 
     ๑๔. กฐินเปนอันกราน ดวยผาอันตรวาสก 
     ๑๕. กฐินเปนอันกราน ดวยจีวรมีขันธ ๕ หรือเกิน ๕ ซ่ึงตัดดีแลว ทําใหมมีณฑลเสร็จ 
 ในวันนั้น 
     ๑๖. กฐินเปนอันกราน เพราะการแหงบุคคล 
     ๑๗. กฐินเปนอันกราน ถาภิกษุอยูในสีมาอนุโมทนากฐินนัน้ แมอยางนี้ กฐินก็ชื่อวา 
 เปนอันกราน. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนีแ้ล กฐินเปนอันกราน. 
      [๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางไรเลา กฐินเปนอันเดาะ. 
                           มาติกา ๘ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาติกาเพ่ือเดาะกฐิน ๘ ขอนี้ คือ:- 
      ๑. กําหนดดวยหลีกไป     ๒. กําหนดดวยจีวรทําเสร็จ 
      ๓. กําหนดดวยตกลงใจ    ๔. กําหนดดวยผาเสียหาย 
      ๕. กําหนดดวยไดยินขาว   ๖. กําหนดดวยสิ้นหวัง 
      ๗. กําหนดดวยลวงเขต    ๘. กําหนดดวยเดาะพรอมกัน. 
                        อาทายสัตตกะ ที่ ๖ 
      [๑๐๐] ๑. ภิกษุไดกรานกฐินแลว ถือจีวรที่ทําเสร็จแลวหลกีไป ดวยคิดวาจักไมกลับมา 
 การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยหลีกไป. 
      ๒. ภิกษุไดกรานกฐินแลว ถือจีวรหลีกไป เธออยูนอกสีมา เกิดความคิดอยางนี้วา 
 จักใหทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จกัไมกลับมาละ เธอใหทําจีวรผนืนั้นเสร็จ การเดาะ 
 กฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยทําจีวรเสร็จ 
      ๓. ภิกษุไดกรานกฐินแลว ถือจีวรหลีกไป เธออยูนอกสีมา เกิดความคิดอยางนี้วา 
 จักไมใหจีวรผืนนี้ จักไมกลับ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยตกลงใจ 
      ๔. ภิกษุไดกรานกฐินแลว ถือจีวรหลีกไป เธออยูนอกสีมา เกิดความคิดอยางนี้วา 
 จักใหทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จกัไมกลับ แลวทาํจีวรผืนนั้น จีวรของเธอ ที่กําลงั 
 ทําอยูนั้นไดเสยีหาย การเดาะกฐินของภิกษุนั้นกําหนดดวยผาเสียหาย 
      ๕. ภิกษุไดกรานกฐินแลว ถือจีวรหลีกไปดวยคิดวาจักกลับมา เธออยูนอกสีมา 
 ใหทําจีวรผืนนั้น คร้ันทําจีวรเสร็จแลว ไดยินขาววาในอาวาสน้ันกฐินเดาะเสียแลว การเดาะกฐิน 
 ของภิกษุนั้น กําหนดดวยไดยนิขาว 
      ๖. ภิกษุไดกรานกฐินแลว ถือจีวรหลีกไป ดวยคิดวาจักกลบัมา เธออยูนอกสีมา 
 ใหทําจีวรผืนนั้น คร้ันทําจีวรเสร็จ คิดวาจักกลับมา จักกลับมา แลวลวงคราวกฐินเดาะ ณ 
 ภายนอกสีมา การเดาะกฐินของภิกษุนั้นกําหนดดวยลวงเขต 
      ๗. ภิกษุไดกรานกฐินแลว ถือจีวรหลีกไปดวยคิดวาจักกลับมา เธออยูนอกสีมา 



 ใหทําจีวรผืนนั้น คร้ันทําจีวรเสร็จ คิดวาจักกลับมา จักกลับมา แลวกลับมาทันกฐินเดาะ 
 การเดาะกฐินของภิกษุนั้น พรอมกับภิกษุทั้งหลาย. 
                      อาทายสัตตกะท่ี ๑ จบ. 
                         ----------- 
                       สมาทายสัตตกะ ที่ ๒ 
      [๑๐๑] ๑. ภิกษุไดกรานกฐินแลว นําจีวรที่ทําเสร็จแลวหลกีไป ดวยคิดวาจักไมกลับมา 
 การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยหลีกไป 
      ๒. ภิกษุไดกรานกฐินแลว นําจีวรหลีกไป เธออยูนอกสีมา เกิดความคิดอยางนี้วา 
 จักใหทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จกัไมกลับ เธอใหทําจีวรผืนนั้นเสร็จ การเดาะกฐิน 
 ของภิกษุนั้น กําหนดดวยทําจวีรเสร็จ 
      ๓. ภิกษุไดกรานกฐินแลว นําจีวรหลีกไป เธออยูนอกสีมา เกิดความคิดอยางนี้วา 
 จักไมใหทําจีวรผืนนี้ จักไมกลับ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยตกลงใจ 
      ๔. ภิกษุไดกรานกฐินแลว นําจีวรหลีกไป เธออยูนอกสีมา เกิดความคิดอยางนี้วา 
 จักใหทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จกัไมกลับ เธอใหทําจีวรผืนนั้น จีวรของเธอทีท่ํา 
 อยูนั้น ไดเสยีหรือหาย การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยผาเสยีหรือหาย 
      ๕. ภิกษุไดกรานกฐินแลว นําจีวรหลีกไป ดวยคิดวาจักกลับมา เธออยูนอกสีมา ให 
 ทําจีวรผืนนั้น คร้ันทําจีวรเสร็จแลว ไดยินขาววา ในอาวาสน้ัน กฐินเดาะเสียแลว การเดาะ 
 กฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยไดยินขาว 
      ๖. ภิกษุไดกรานกฐินแลว นําจีวรหลีกไป ดวยคิดวาจักกลบัมา เธออยูนอกสีมา ให 
 ทําจีวรผืนนั้น คร้ันทําจีวรเสร็จแลวคิดวาจักกลับมา จักกลับมา แลวลวงคราวกฐินเดาะ ณ 
 ภายนอกสีมา การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยลวงเขต 
      ๗. ภิกษุไดกรานกฐินแลว นําจีวรหลีกไป ดวยคิดวาจักกลับมา เธออยู ณ ภายนอก 
 สีมาใหทําจีวรผืนนั้น คร้ันทําจีวรเสร็จแลว คิดวาจักกลับมา จักกลับมา แลวกลับมาทันกฐินเดาะ 
 การเดาะกฐินของภิกษุนั้น พรอมกับภิกษุทั้งหลาย. 
                     สมาทายสัตตกะ ที่ ๒ จบ. 
                         ----------- 
                        อาทายฉกักะ ที่ ๓ 
      [๑๐๒] ๑. ภิกษุไดกรานกฐินแลว ถือจีวรที่ทําคางไวหลีกไป เธออยูนอกสีมา เกิด 
 ความคิดอยางนี้วา เราจักใหทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไมกลับ แลวใหทําจีวร 
 ผืนนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยทําจีวรเสร็จ 
      ๒. ภิกษุไดกรานกฐินแลว ถือจีวรที่ทําคางไวหลีกไป เธออยูนอกสีมา เกดิความคิด 
 อยางนี้วา จักไมใหทําจีวรผืนนี้ จักไมกลับมา การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยตกลงใจ 
      ๓. ภิกษุไดกรานกฐินแลว ถือจีวรที่ทําคางไวหลีกไป เธออยูนอกสีมา เกดิความคิด 



 อยางนี้วา จักใหทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไมกลับ แลวใหทําจีวรผืนนั้น จีวร 
 ของเธอทีท่ําอยูนั้นไดเสียหรือหาย การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยผาเสียหรือหาย 
      ๔. ภิกษุไดกรานกฐินแลว ถือจีวรที่ทําคางไวหลีกไปดวยคิดวา จักกลับมา เธออยูนอก 
 สีมา ใหทําจีวรผืนนั้น คร้ันทําจีวรเสร็จแลว ไดทราบขาววา ในอาวาสน้ันกฐินเดาะแลว 
 การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยไดยินขาว 
      ๕. ภิกษุไดกรานกฐินแลว ถือจีวรที่ทําคางไวหลีกไป ดวยคิดวาจักกลับมา เธออยูนอก 
 สีมา ใหทําจีวรผืนนั้น คร้ันทําจีวรเสร็จแลวคิดวาจักกลับมา จักกลับมา แลวลวงคราวกฐินเดาะ 
 ณ ภายนอกสีมา การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยลวงเขต. 
      ๖. ภิกษุไดกรานกฐินแลว ถือจีวรที่ทําคางไวหลีกไป ดวยคดิวาจักกลับมา เธออยูนอก 
 สีมา ใหทําจีวรผืนนั้น คร้ันทําจีวรเสร็จแลว คิดวาจักกลับมา จักกลับมา แลวกลับมาทัน 
 กฐินเดาะ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น พรอมกับภิกษุทั้งหลาย. 
                      อาทายฉักกะ ที่ ๓ จบ. 
                         ----------- 
                        สมาทายฉักกะ ที่ ๔ 
      [๑๐๓] ๑. ภิกษุไดกรานกฐินแลว นําจีวรที่ทําคางไวหลีกไป เธออยูนอกสีมา เกิด 
 ความคิดอยางนี้วา เราจักใหทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไมกลับ เธอใหทําจีวรผนื 
 นั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยทําจีวรเสร็จ 
      ๒. ภิกษุไดกรานกฐินแลว นําจีวรที่ทําคางไวหลีกไป เธออยูนอกสีมา เกดิความคิด 
 อยางนี้วา จักไมใหทําจีวรผืนนี้ จักไมกลับมา การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยตกลงใจ 
      ๓. ภิกษุไดกรานกฐินแลว นําจีวรที่ทําคางไวหลีกไป เธออยูนอกสีมา เกดิความคิด 
 อยางนี้วา จักใหทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไมกลับ แลวใหทําจีวรผืนนั้น จีวร 
 ของเธอทีท่ําอยูนั้น ไดเสยีหรือหาย การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยผาเสียหาย 
      ๔. ภิกษุไดกรานกฐินแลว นําจีวรที่ทําคางไวหลีกไป ดวยคิดวาจักกลับมา เธออยูนอก 
 สีมา ใหทําจีวรผืนนั้น คร้ันทําจีวรเสร็จแลว ไดยินขาววา ในอาวาสน้ันกฐินเดาะเสียแลว 
 การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยไดยินขาว 
      ๕. ภิกษุไดกรานกฐินแลว นําจีวรที่ทําคางไวหลีกไป ดวยคิดวาจักกลับมา เธออยูนอก 
 สีมา ใหทําจีวรผืนนั้น คร้ันทําจีวรเสร็จแลว คิดวาจักกลับมา จักกลับมา แลวลวงคราวกฐินเดาะ 
 ณ ภายนอกสีมา การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยลวงเขต 
      ๖. ภิกษุไดกรานกฐินแลว นําจีวรที่ทําคางไวหลีกไป ดวยคดิวาจักกลับมา เธออยูนอก 
 สีมา ใหทําจีวรผืนนั้น คร้ันทําจีวรเสร็จแลว คิดวาจักกลับมา จักกลับมา แลวกลับมาทัน 
 กฐินเดาะ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น พรอมกับภิกษุทั้งหลาย. 
                      สมาทายฉกักะ ที ่๔ จบ. 
                         ----------- 



               การเดาะกฐินกําหนดดวยทําจีวรเสร็จเปนตน 
      [๑๐๔] ภิกษุไดกรานกฐินแลว ถือจีวรหลีกไป เธออยูนอกสีมา เกิดความคิดอยางนี้วา 
 จักใหทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จกัไมกลับมา เธอใหทําจีวรผืนนั้นเสร็จ การเดาะ 
 กฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยทําจีวรเสร็จ 
      ภิกษุไดกรานกฐินแลว ถือจีวรหลีกไป เธออยูนอกสีมา เกิดความคิดอยางนี้วา จักไม 
 ใหทําจีวรผืนนี้ จักไมกลับ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยตกลงใจ 
      ภิกษุไดกรานกฐินแลว ถือจีวรหลีกไป เธออยูนอกสีมา เกิดความคิดอยางนี้วา จักให 
 ทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานีแ้หละ จักไมกลบั แลวใหทําจีวรผืนนั้น จีวรของเธอทีท่ําอยูนัน้ 
 ไดเสียหรือหาย การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยผาเสียหาย 
      [๑๐๕] ภิกษุไดกรานกฐินแลว ถือจีวรหลีกไป ดวยต้ังใจวาจักไมกลับมา เธออยูนอก 
 สีมา เกิดความคิดอยางนี้วา จกัใหทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ เธอใหทําจีวรผืนนั้น 
 เสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยทําจีวรเสร็จ 
      ภิกษุไดกรานกฐินแลว ถือจีวรหลีกไป ดวยต้ังใจวาจักไมกลับมา เธออยูนอกสีมา เกดิ 
 ความคิดอยางนี้วา จักไมใหทําจีวรผืนนี้ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยตกลงใจ 
      ภิกษุไดกรานกฐินแลว ถือจีวรหลีกไป ดวยต้ังใจวา จักไมกลับมา เธออยูนอกสีมา 
 เกิดความคิดอยางนี้วา จักใหทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานีแ้หละ แลวใหทําจีวรผืนนั้น จีวร 
 ของเธอทีท่ําอยูนั้นไดเสียหรือหาย การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยผาเสียหาย 
      [๑๐๖] ภิกษุไดกรานกฐินแลว ถือจีวรหลีกไป ดวยไมต้ังใจ คือ เธอไมไดคิดวาจัก 
 กลับมา และไมไดคิดวาจักไมกลับมา เธออยูนอกสีมา เกดิความคิดอยางนี้วา จักใหทําจีวร 
 ผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไมกลับ เธอใหทําจีวรผืนนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น 
 กําหนดดวยทําจีวรเสร็จ 
      ภิกษุไดกรานกฐินแลว ถือจีวรหลีกไปดวยไมต้ังใจ คือ เธอไมไดคดิวาจกักลับมา และ 
 ไมไดคิดวาจักไมกลับมา เธออยูนอกสีมา เกดิความคิดอยางนี้วา จักไมใหทําจีวรผืนนี้ จักไมกลับ 
 การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยตกลงใจ 
      ภิกษุไดกรานกฐินแลว ถือจีวรหลีกไปดวยไมต้ังใจ คือ เธอไมไดคดิวาจกักลับมา และ 
 ไมไดคิดวาจักไมกลับมา เธออยูนอกสีมา เกดิความคิดอยางนี้วา จักใหทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอก 
 สีมาน้ีแหละ จักไมกลับแลวใหทําจีวรผืนนั้น จีวรของเธอทีท่ําอยูนั้นไดเสยีหรือหาย การเดาะ 
 กฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยผาเสยีหาย 
      [๑๐๗] ภิกษุไดกรานกฐินแลว ถือจีวรหลีกไปดวยคิดวาจักกลับมา เธออยูนอกสีมา 
 เกิดความคิดอยางนี้วาจักใหทาํจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไมกลับ เธอใหทําจีวรผนืนั้น 
 เสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยทําจีวรเสร็จ 
      ภิกษุไดกรานกฐินแลว ถือจีวรหลีกไปดวยต้ังใจวาจักกลบัมา เธออยูนอกสีมา เกิด 
 ความคิดอยางนี้วา จักไมใหทําจีวรผืนนี้ จักไมกลับ การเดาะกฐินของภิกษุนั้นกําหนดดวย 



 ตกลงใจ 
      ภิกษุไดกรานกฐินแลว ถือจีวรหลีกไปดวยคิดวาจักกลับมา เธออยูนอกสีมา เกิดความ 
 คิดอยางนี้วา จกัใหทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไมกลับ แลวใหทําจีวรผืนนั้น จีวร 
 ของเธอทีท่ําอยูนั้นไดเสียหรือหาย การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยผาเสียหาย 
      ภิกษุไดกรานกฐินแลว ถือจีวรหลีกไปดวยคิดวาจักกลับมา เธออยูนอกสีมา ใหทําจีวร 
 ผืนนั้น คร้ันทําจีวรเสร็จแลว ไดยินขาววา ในอาวาสน้ันกฐินเดาะแลว การเดาะกฐินของภิกษุ 
 นั้น กําหนดดวยไดยินขาว 
      ภิกษุไดกรานกฐินแลว ถือจีวรหลีกไปดวยคิดวาจักกลับมา เธออยูนอกสีมา ใหทําจีวร 
 ผืนนั้น คร้ันทําจีวรเสร็จแลวคิดวาจักกลับมา จักกลับมา แลวลวงคราวกฐินเดาะ ณ ภายนอก 
 สีมา การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยลวงเขต 
      ภิกษุไดกรานกฐินแลว ถือจีวรหลีกไปดวยคิดวาจักกลับมา เธออยูนอกสีมา ใหทําจีวร 
 ผืนนั้น คร้ันทําจีวรเสร็จแลว คิดวาจักกลับมา จักกลับมา แลวกลับมาทันกฐินเดาะ การเดาะ 
 กฐินของภิกษุนั้น พรอมกับภิกษุทั้งหลาย. 
      [๑๐๘] ภิกษุไดกรานกฐินแลว ถือจีวรหลีกไป (นักปราชญพึงใหพิสดารอยางนี ้
 ดุจอาทายวาร) 
      ภิกษุไดกรานกฐินแลว ถือจีวรที่คางไวหลีกไป เธออยูนอกสีมา เกิดความคิดอยางนี้วา 
 จักใหทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จกัไมกลับ เธอใหทําจีวรผืนนั้นเสร็จ การเดาะ 
 กฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยทําจีวรเสร็จ (นักปราชญพึงใหพิสดารอยางนี้ ดุจสมาทายวาร) 
      [๑๐๙] ภิกษุไดกรานกฐินแลว นําจีวรที่ทําคางไวหลีกไป เธออยูนอกสีมา เกิดความ 
 คิดอยางนี้วา จกัใหทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไมกลับ เธอใหทาํจีวรผืนนั้นเสร็จ 
 การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยทําจีวรเสร็จ 
      ภิกษุไดกรานกฐินแลว นําจีวรที่ทําคางไวหลีกไป เธออยูนอกสีมา เกดิความคิดอยางนี ้
 วา จักไมใหทําจีวรผืนนี้ จักไมกลับ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยตกลงใจ 
      ภิกษุไดกรานกฐินแลว นําจีวรที่ทําคางไวหลีกไป เธออยูนอกสีมา เกดิความคิดอยางนี ้
 วา จักใหทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไมกลับ แลวใหทําจีวรผืนนั้น จีวรของเธอ 
 ที่ทําอยูนั้นไดเสียหรือหาย การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยผาเสยีหาย 
      [๑๑๐] ภิกษุไดกรานกฐินแลว นําจีวรที่ทําคางไวหลีกไป ดวยคิดวาจักไมกลับมา เธอ 
 อยูนอกสีมา เกดิความคิดอยางนี้วา จักใหทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ เธอใหทําจีวร 
 ผืนนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยทําจีวรเสร็จ 
      ภิกษุไดกรานกฐินแลว นําจีวรที่ทําคางไวหลีกไป ดวยคิดวาจักไมกลับมา เธออยูนอก 
 สีมา เกิดความคิดอยางนี้วา จกัไมใหทําจีวรผนืนี้แหละ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวย 
 ตกลงใจ 
      ภิกษุไดกรานกฐินแลว นําจีวรที่ทําคางไวหลีกไป ดวยคิดวาจักไมกลับมา เธออยูนอก 



 สีมา เกิดความคิดอยางนี้วา จกัใหทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ แลวใหทําจีวรผืนนั้น 
 จีวรของเธอทีท่ําอยูนั้นไดเสยีหรือหาย การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยผาเสยีหาย 
      [๑๑๑] ภิกษุไดกรานกฐินแลว นําจีวรที่ทําคางไวหลีกไปดวยไมต้ังใจ คือไมไดคิดวา 
 จักกลับมา และไมไดคดิวาจักไมกลับมา เธออยูนอกสีมา เกดิความคิดอยางนี้วา จักใหทําจีวร 
 ผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไมกลับ เธอใหทําจีวรผืนนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น 
 กําหนดดวยทําจีวรเสร็จ 
      ภิกษุไดกรานกฐินแลว นําจีวรที่ทําคางไวหลีกไปดวยไมต้ังใจ คือไมไดคดิวาจักกลับมา 
 และไมไดคดิวาจักไมกลับ เธออยูนอกสีมา เกดิความคิดอยางนี้วา จักไมใหทําจีวรผืนนี้ จักไม 
 กลับ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยตกลงใจ 
      ภิกษุไดกรานกฐินแลว นําจีวรที่ทําคางไวหลีกไป ดวยไมต้ังใจ คือไมไดคดิวาจักกลับมา 
 และไมไดคดิวาจักกลับมา เธออยูนอกสีมา เกดิความคิดอยางนี้วา จักใหทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอก 
 สีมาน้ีแหละ จักไมกลับ แลวใหทําจีวรผืนนั้น จีวรของเธอทีท่ําอยูนั้นไดเสยีหรือหาย การเดาะ 
 กฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยผาเสยีหาย 
      [๑๑๒] ภิกษุไดกรานกฐินแลว นําจีวรที่ทําคางไวหลีกไปดวยคิดวาจักกลับมา เธออยู 
 นอกสีมา เกิดความคิดอยางนี้วา จักใหทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไมกลับละ 
 เธอใหทําจีวรผนืนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยทําจีวรเสร็จ 
      ภิกษุไดกรานกฐินแลว นําจีวรที่ทําคางไวหลีกไป ดวยคิดวาจักกลับมา เธออยูนอกสีมา 
 เกิดความคิดอยางนี้วา จักไมใหทําจีวรผืนนี้ จักไมกลับ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวย 
 ตกลงใจ 
      ภิกษุไดกรานกฐินแลว นําจีวรที่ทําคางไวหลีกไป ดวยคิดวาจักกลับมา เธออยูนอกสีมา 
 เกิดความคิดอยางนี้วา จักใหทําจีวรน้ี ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไมกลับ เธอใหทําจีวรนั้น 
 จีวรของเธอทีท่ําอยูนั้นไดเสยีหรือหาย การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยผาเสยีหาย 
      ภิกษุไดกรานกฐินแลว นําจีวรที่ทําคางไวหลีกไปดวยคดิวาจักกลับมา เธออยูนอกสีมา 
 ใหทําจีวรผืนนั้น คร้ันทําจีวรเสร็จแลว ไดยินขาววา ในอาวาสน้ัน กฐินเดาะเสียแลว การ 
 เดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยไดยินขาว 
      ภิกษุไดกรานกฐินแลว นําจีวรที่ทําคางไวหลีกไป ดวยคิดวาจักกลับมา เธออยูนอกสีมา 
 ใหทําจีวรผืนนั้น คร้ันทําจีวรเสร็จแลวคิดวาจักกลับมา จักกลบัมา แลวลวงคราวกฐินเดาะ ณ 
 ภายนอกสีมา การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยลวงเขต 
      ภิกษุไดกรานกฐินแลว นําจีวรที่ทําคางไวหลีกไป ดวยคิดวาจักกลับมา เธออยูนอกสีมา 
 ใหทําจีวรผืนนั้น คร้ันทําจีวรเสร็จแลวคิดวาจักกลับมา จักกลบัมา แลวกลับมาทันกฐินเดาะ 
 การเดาะกฐินของภิกษุนั้น พรอมกับภิกษุทั้งหลาย. 
                       อาทายภาณวาร จบ. 
                      ความสิ้นหวัง ๑๒ หมวด 



      [๑๑๓] ภิกษุไดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยหวังวาจะไดจีวร เธออยูนอกสีมา เขาไป 
 ยังที่ซ่ึงมีหวังจะไดจีวรนั้น ไดไมสมหวัง ไมไดตามหวัง เธอคิดอยางนี้วา จกัใหทําจีวรผืนนี้ ณ 
 ภายนอกสีมานีแ้หละ จักไมกลบั เธอใหทําจีวรผืนนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนด 
 ดวยทําจีวรเสร็จ 
      ภิกษุไดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยหวังวาจะไดจีวร เธออยูนอกสีมา เขาไปยังที่ซ่ึง 
 มีหวังจะไดจีวรนั้น ไดไมสมหวัง ไมไดตามหวัง เธอคิดอยางนี้วา จักไมใหทําจีวรผืนนี้ จักไม 
 กลับ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยตกลงใจ 
      ภิกษุไดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยหวังวาจะไดจีวร เธออยูนอกสีมา เขาไปยังที่ซ่ึง 
 มีหวังจะไดจีวรนั้น ไดไมสมหวัง ไมไดตามหวัง เธอคิดอยางนี้วา จักใหทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอก 
 สีมาน้ีแหละ จักไมกลับ เธอใหทําจีวรผืนนั้น จีวรของเธอทีท่ําอยูนั้นไดเสยีหรือหาย การเดาะ 
 กฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยผาเสยีหาย 
      ภิกษุไดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยหวังวาจะไดจีวร เธออยูนอกสีมา เกิดความคิด 
 อยางนี้วา จักเขาไปยังที่ซ่ึงมหีวังวาจะไดจีวรนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไมกลับ แลวเขาไป 
 ยังที่ซ่ึงมีหวังวาจะไดจีวรนั้น เธอส้ินหวังวาจะไดจีวรนั้น การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวย 
 สิ้นหวัง. 
      [๑๑๔] ภิกษุไดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยหวังวาจะไดจีวร คิดวาจักไมกลับมา เธอ 
 อยูนอกสีมา เขาไปยังที่ซ่ึงมีหวังจะไดจีวรนัน้ ไดไมสมหวัง ไมไดตามหวัง เธอคิดอยางนี้วา 
 จักใหทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ เธอใหทําจีวรผนืนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น 
 กําหนดดวยการทําจีวรเสร็จ 
      ภิกษุไดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยหวังจะไดจีวร คิดวาจักไมกลับมา เธออยูนอกสีมา 
 เขาไปยังที่ซ่ึงมีหวังจะไดจีวรนั้น ไดไมสมหวัง ไมไดตามหวัง เธอคิดอยางนี้วา จักไมใหทํา 
 จีวรผืนนี้ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยตกลงใจ 
      ภิกษุไดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยหวังจะไดจีวร คิดวาจักไมกลับมา เธออยูนอกสีมา 
 เขาไปยังที่ซ่ึงมีหวังจะไดจีวรนั้น ไดไมสมหวัง ไมไดตามหวัง เธอคิดอยางนี้วา จักใหทําจีวร 
 ผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ เธอใหทําจีวรผนืนั้นเสร็จ จีวรของเธอที่ทําอยูนั้นไดเสยีหรือหาย 
 การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยผาเสียหาย 
      ภิกษุไดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยหวังจะไดจีวร คิดวาจักไมกลับมา เธออยูนอกสีมา 
 เกิดความคิดอยางนี้วา จักเขาไปยังที่ซ่ึงมีหวังจะไดจีวรนี้ ณ ภายนอกสีมานีแ้หละ แลวเขาไปยัง 
 ที่ซ่ึงมีหวังจะไดจีวรนั้น เธอสิน้หวังวาจะไดจวีรนั้น การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวย 
 สิ้นหวัง. 
      [๑๑๕] ภิกษุไดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยหวังจะไดจีวรโดยไมไดต้ังใจคือ เธอไมได 
 คิดวาจะกลับ และไมคิดวาจักไมกลับมา เธออยูนอกสีมา เขาไปยังที่ซ่ึงมีหวังจะไดจีวรนั้น 
 ไดไมสมหวัง ไมไดตามหวัง เธอคิดอยางนี้วา จักใหทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ 



 จักไมกลับ เธอใหทําจีวรผืนนั้นเสร็จการเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยทําจีวรเสร็จ. 
      ภิกษุไดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยหวังจะไดจีวร โดยไมต้ังใจ คือ เธอไมไดคิดวา 
 จะกลับมา และไมไดคิดวาจกัไมกลับมา เธออยูนอกสีมา เขาไปยังที่ซ่ึงมีหวังจะไดจีวรนั้น 
 ไดไมสมหวัง ไมไดตามหวัง เธอคิดอยางนี้วา จักไมใหทําจีวรผืนนี้ จักไมกลับ การเดาะกฐิน 
 ของภิกษุนั้น กําหนดดวยตกลงใจ. 
      ภิกษุไดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยหวังจะไดจีวร โดยไมต้ังใจ คือเธอไมไดคิดวา 
 จะกลับมา และไมไดคิดวาจกัไมกลับมา เธออยูนอกสีมา เขาไปยังที่ซ่ึงมีหวังจะไดจีวรนั้น 
 ไดไมสมหวัง ไมไดตามหวัง เธอคิดอยางนี้วา จักใหทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ 
 จักไมกลับ เธอใหทําจีวรผืนนั้นเสร็จ จีวรของเธอที่ทําอยูนัน้ไดเสยีหรือหาย การเดาะกฐินของ 
 ภิกษุนั้น กําหนดดวยผาเสยีหาย. 
      ภิกษุไดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยหวังจะไดจีวร โดยไมต้ังใจ คือ เธอไมไดคิดวา 
 จักกลับมา และไมไดคดิวาจักไมกลับมา เธออยูนอกสีมา เกดิความคิดอยางนี้วา จักเขาไปยงัที่ 
 ซ่ึงมีหวังจะไดจีวรนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไมกลับ แลวเขาไปยังที่ซ่ึงมีหวังจะไดจีวรนั้น 
 เธอสิ้นหวังวาจะไดจีวรนั้น การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยสิ้นหวัง. 
                    ความสิ้นหวัง ๑๒ หมวด จบ. 
                          ---------- 
                      ความสมหวัง ๑๒ หมวด 
      [๑๑๖] ภิกษุไดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยหวังจะไดจีวร คิดวาจักกลับมา เธออยู 
 นอกสีมา เขาไปยังที่ซ่ึงมีหวังจะไดจีวรนั้น ไดสมหวัง ไมไดผิดหวัง เธอคิดอยางนี้วา จักให 
 ทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานีแ้หละ จักไมกลบั เธอใหทําจีวรผืนนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของ 
 ภิกษุนั้น กําหนดดวยทําจีวรเสร็จ. 
      ภิกษุไดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยหวังจะไดจีวร คิดวาจักกลับมา เธออยูนอกสีมา 
 เขาไปยังที่ซ่ึงมีหวังจะไดจีวรนั้น ไดสมหวัง ไมไดผดิหวัง เธอคิดอยางนี้วา จักไมใหทําจีวรผืนนี้ 
 จักไมกลับ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยตกลงใจ. 
      ภิกษุไดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยหวังจะไดจีวร คิดวาจักกลับมา เธออยูนอกสีมา 
 เขาไปยังที่ซ่ึงมีหวังจะไดจีวรนั้น ไดสมหวัง ไมไดผดิหวัง เธอคิดอยางนี้วา จักใหทําจีวรผืนนี ้
 ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไมกลับ เธอใหทําจีวรผืนนั้นเสร็จ จีวรของเธอที่ทําอยูนั้นไดเสีย 
 หรือหาย การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยผาเสียหรือหาย. 
      ภิกษุไดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยหวังจะไดจีวร คิดวาจักกลับมา เธออยูนอกสีมา 
 เกิดความคิดอยางนี้วา จักเขาไปยังที่ซ่ึงมีหวังจะไดจีวรนี้ ณ ภายนอกสีมานีแ้หละ จักไมกลบั 
 แลวเขาไปยังทีซ่ึ่งมีหวังจะไดจีวรผืนนั้น เธอสิ้นหวังวาจะไดจีวรผืนนั้น การเดาะกฐินของภิกษุนั้น 
 กําหนดดวยสิน้หวัง. 
      [๑๑๗] ภิกษุไดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยหวังจะไดจีวร คิดวาจักกลับมา เธออยู 



 นอกสีมา ไดยนิขาววา ในอาวาสน้ันกฐินเดาะเสียแลว จึงคิดอยางนี้วา เพราะกฐินในอาวาสนั้น 
 เดาะ จักเขาไปยังที่ซ่ึงมีหวังจะไดจีวรนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ เธอเขาไปยังที่ซ่ึงมีหวังจะได 
 จีวรนั้น ไดสมหวัง ไมไดผิดหวัง เธอคิดอยางนี้วา จักใหทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ 
 จักไมกลับ เธอใหทําจีวรผืนนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยทําจีวรเสร็จ. 
      ภิกษุไดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยหวังจะไดจีวร คิดวาจะกลับมา เธออยูนอกสีมา 
 ไดยินขาววา ในอาวาสน้ันกฐินเดาะเสียแลว จึงคิดอยางนี้วา เพราะกฐินในอาวาสนั้นเดาะ 
 จักเขาไปยังทีซ่ึ่งมีหวังจะไดจีวรนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ เธอเขาไปยังทีซ่ึ่งมีหวังจะไดจีวรนั้น 
 ไดสมหวัง ไมไดผิดหวัง เธอคดิอยางนี้วา จักไมใหทําจีวรผนืนี้ จักไมกลับ การเดาะกฐิน 
 ของภิกษุนั้น กําหนดดวยตกลงใจ. 
      ภิกษุไดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยหวังจะไดจีวร คิดวาจะกลับมา เธออยูนอกสีมา 
 ไดยินขาววา ในอาวาสน้ันกฐินเดาะเสียแลว จึงคิดอยางนี้วา เพราะกฐินในอาวาสนั้นเดาะ 
 จักเขาไปยังทีซ่ึ่งมีหวังจะไดจีวรนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไมกลับ แลวเขาไปยังที่ซ่ึงมีหวัง 
 จะไดจีวรนั้น เธอส้ินหวังจะไดอยางนี้วา จักใหทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไมกลับ 
 แลวใหทําจีวรผืนนั้น จีวรของเธอที่ทําอยูนัน้ไดเสยีหรือหาย การเดาะกฐินของภิกษุนั้นกําหนด 
 ดวยผาเสยีหรือหาย. 
      ภิกษุไดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยหวังวาจะไดจีวร คิดวาจักกลับมา เธออยูนอกสีมา 
 ไดทราบขาววา ในอาวาสน้ัน กฐินเดาะเสียแลว จึงคิดอยางนีว้า เพราะกฐินในอาวาสนั้นเดาะ 
 จักเขาไปยังทีซ่ึ่งมีหวังจะไดจีวรนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไมกลับ แลวเขาไปยังที่ซ่ึงมีหวัง 
 จะไดจีวรนั้น เธอส้ินหวังจะไดจีวรผืนนั้น การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยสิ้นหวัง. 
      [๑๑๘] ภิกษุไดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยหวังวาจะไดจีวร คิดวาจักกลับมา เธออยู 
 นอกสีมา เขาไปยังที่ซ่ึงมีหวังจะไดจีวรนั้น ไดสมหวัง ไมไดผิดหวัง เธอใหทําจีวรผืนนั้น 
 คร้ันทําจีวรเสร็จแลวไดยินขาววา ในอาวาสน้ันกฐินเดาะเสีย การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนด 
 ดวยไดยินขาว. 
      ภิกษุไดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยหวังวาจะไดจีวร คิดวาจักกลับมา เธออยูนอกสีมา 
 เกิดความคิดอยางนี้วา จักเขาไปยังที่ซ่ึงมีหวังจะไดจีวรนี้ ณ ภายนอกสีมานีแ้หละ จักไมกลบั 
 แลวเขาไปยังทีซ่ึ่งมีหวังจะไดจีวรนั้น เธอสิ้นหวังจะไดจีวรนั้น การเดาะกฐินของภิกษุนั้น 
 กําหนดดวยสิน้หวัง 
      ภิกษุไดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยหวังวาจะไดจีวร คิดวาจักกลับมา เธออยูนอกสีมา 
 เขาไปยังที่ซ่ึงมีหวังจะไดจีวรนั้น ไดสมหวัง ไมไดผดิหวัง เธอใหทําจีวรนัน้ คร้ันทําจีวรเสร็จแลว 
 คิดวาจักกลับมา จักกลับมา ลวงคราวเดาะกฐินนอกสีมา การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนด 
 ดวยลวงเขต. 
      ภิกษุไดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยหวังวาจะไดจีวร คิดวาจักกลับมา เธออยูนอกสีมา 
 เขาไปยังที่ซ่ึงมีหวังจะไดจีวรนั้น ไดสมหวัง ไมไดผดิหวัง เธอใหทําจีวรนัน้ คร้ันทําจีวร 



 เสร็จแลวคิดวาจักกลับมา จักกลับมา แลวกลับมาทันกฐินเดาะ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น 
 พรอมกับภิกษุทั้งหลาย. 
                    ความสมหวัง ๑๒ หมวด จบ. 
                          ---------- 
                        กรณียะ ๑๒ หมวด 
      [๑๑๙] ภิกษุไดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยกรณียะบางอยาง เธออยูนอกสีมา มีความ 
 หวังจะไดจีวร เธอเขาไปยังทีซ่ึ่งมีหวังจะไดจีวรนั้น ไดไมสมหวัง ไมไดตามหวัง จึงคิดอยางนี้วา 
 จักใหทําจีวรนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละจักไมกลับ เธอใหทําจีวรนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุ 
 นั้น กําหนดดวยทําจีวรเสร็จ. 
      ภิกษุไดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยกรณยีะบางอยาง เธออยูนอกสีมา มคีวามหวังวา 
 จะไดจีวร เธอเขาไปยังที่ซ่ึงมหีวังวาจะไดจีวรนั้น ไดไมสมหวัง ไมไดตามหวัง จึงคิดอยางนี้วา 
 จักไมใหทําจีวรน้ี จักไมกลับ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยตกลงใจ. 
      ภิกษุไดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยกรณยีะบางอยาง เธออยูนอกสีมา มคีวามหวังวา 
 จะไดจีวร เธอเขาไปยังที่ซ่ึงมหีวังจะไดจีวรนั้น ไดไมสมหวัง ไมไดตามหวัง จึงคิดอยางนี้วา 
 จักใหทําจีวรนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไมกลับ จึงใหทําจีวรนั้น จีวรของเธอที่ทําอยูนั้นไดเสีย 
 หรือหาย การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยผาเสียหรือหาย. 
      ภิกษุไดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยกรณยีะบางอยาง เธออยูนอกสีมา มคีวามหวังวา 
 จะไดจีวร จึงคิดอยางนี้วา จักเขาไปยังที่ซ่ึงมหีวังวาจะไดจีวรนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไม 
 กลับละ จึงเขาไปยังที่ซ่ึงมีหวังจะไดจีวรนั้น เธอสิ้นหวังวาจะไดจีวรนั้น การเดาะกฐินของภิกษุ 
 นั้น กําหนดดวยสิ้นหวัง. 
      [๑๒๐] ภิกษุไดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยกรณียะบางอยาง คิดวาจักไมกลับมา 
 เธออยูนอกสีมา มีความหวังวาจะไดจีวร จึงเขาไปยังที่ซ่ึงมหีวังวาจะไดจีวรนั้น ไดไมสมหวัง 
 ไมไดตามหวัง เธอคิดอยางนี้วา จักใหทําจีวรนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ แลวใหทําจีวรน้ันเสร็จ 
 การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยทําจีวรเสร็จ 
      ภิกษุไดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยกรณยีะบางอยาง คิดวาจักไมกลับมา เธออยูนอก 
 สีมา มีความหวังวาจะไดจีวร จึงเขาไปยงัที่ซ่ึงมีหวังวาจงไดจีวรนั้น ไดไมสมหวัง ไมไดตามหวัง 
 เธอคิดอยางนีว้า จักไมใหทําจีวรน้ี การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยตกลงใจ 
      ภิกษุไดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยกรณยีะบางอยาง คิดวาจักไมกลับมา เธออยูนอก 
 สีมา มีความหวังวาจะไดจีวร จึงเขาไปยงัที่ซ่ึงมีหวังวาจะไดจีวรนั้น ไดไมสมหวัง ไมไดตามหวัง 
 เธอคิดอยางนีว้า จักใหทําจีวรนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ แลวใหทําจีวรน้ัน จีวรของเธอทีท่ํา 
 อยูนั้นไดเสียหรือหาย การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยผาเสยีหาย. 
      ภิกษุไดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยกรณยีะบางอยาง คิดวาจักไมกลับ เธออยูนอกสีมา 
 มีความหวังวาจะไดจีวร จึงคดิอยางนี้วา จักเขาไปยังที่ซ่ึงมหีวังวาจะไดจีวรนี้ ณ ภายนอกสีมา 



 นี้แหละ แลวเขาไปยังที่ซ่ึงมีหวังวาจะไดจีวรนั้น เธอสิ้นหวังวาจะไดจีวรนั้น การเดาะกฐินของ 
 ภิกษุนั้น กําหนดดวยสิ้นหวัง. 
      [๑๒๑] ภิกษุไดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยกรณียะบางอยางโดยไมต้ังใจคือ เธอไมได 
 คิดวาจักกลับมา และไมไดคิดวาจักไมกลับมา เธออยูนอกสีมา มีความหวังวาจะไดจีวร จึง 
 เขาไปยังที่ซ่ึงมีหวังวาจะไดจวีรนั้น ไดไมสมหวัง ไมไดตามหวัง เธอคิดอยางนี้วาจักใหทําจีวรนี้ 
 ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไมกลับจึงใหทําจีวรนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนด 
 ดวยทําจีวรเสร็จ 
      ภิกษุไดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยกรณยีะบางอยาง โดยไมต้ังใจ คือ เธอไมไดคดิวา 
 จักกลับมา และไมไดคดิวาจักไมกลับมา เธออยูนอกสีมา มคีวามหวังวาจะไดจีวร จึงเขาไป 
 ยังที่ซ่ึงมีหวังวาจะไดจีวรนั้น ไดไมสมหวัง ไมไดตามหวัง เธอคิดอยางนี้วาจักไมใหทําจีวรนี้ 
 จักไมกลับละ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยตกลงใจ 
      ภิกษุไดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยกรณยีะบางอยาง โดยไมต้ังใจ คือเธอไมไดคิดวา 
 จักกลับ และไมไดคิดวาจักไมกลับมา เธออยูนอกสีมา มีความหวังวาจะไดจวีร จึงเขาไปยังที่ 
 ซ่ึงมีหวังวาจะไดจีวรนั้น ไดไมสมหวัง ไมไดตามหวัง เธอคิดอยางนี้วา จักใหทําจีวรนี้ 
 ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไมกลับ แลวใหทําจีวรนั้น จีวรของเธอที่ทําอยูนัน้ไดเสยีหรือหาย 
 การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยผาเสียหาย. 
      ภิกษุไดกรานกฐินแลว หลีกไปดวยกรณยีะบางอยาง โดยไมต้ังใจ คือ เธอไมไดคดิวา 
 จักกลับมา และไมไดคดิวาจักไมกลับมา เธออยูนอกสีมา มคีวามหวังวาจะไดจีวร จึงคิดอยางนี้วา 
 จักเขาไปยังทีซ่ึ่งมีหวังวาจะไดจีวรนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไมกลับละ แลวเขาไปยังทีซ่ึ่งมี 
 หวังวาจะไดจีวรนั้น เธอสิ้นหวังที่จะไดจีวรนั้น การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยสิ้นหวัง. 
                      กรณียะ ๑๒ หมวด จบ. 
                          ---------- 
                       หวังไดสวนจีวร ๙ วิธี 
      [๑๒๒] ๑. ภิกษุไดกรานกฐินแลว ประสงคจะไปสูทิศ จึงหลีกไป แตยังหวังได 
 สวนจีวร เธอไปสูทิศแลว ภิกษุทั้งหลายถามวา อาวุโส คุณจําพรรษาท่ีไหน และสวนจีวร 
 ของคุณอยูทีไ่หน เธอตอบอยางนี้วา ผมจําพรรษาในอาวาสโนน และสวนจีวรของผมก็อยูที่ 
 อาวาสนั้น ภิกษุเหลานั้นกลาวอยางนี้วา อาวุโส คุณจงไปนําจีวรนั้นมา พวกผมจักทาํจีวรให 
 คุณ ณ ที่นี้ เธอกลับไปสูอาวาสนั้น แลวถามภิกษุทั้งหลายวา อาวุโส สวนจีวรของผมอยูที่ไหน 
 ภิกษุเหลานั้นตอบ อยางนี้วา อาวุโส นี้สวนจีวรของคุณๆ จักไปไหน เธอตอบอยางนี้วา 
 ผมจักไปสูอาวาสชื่อโนน ภิกษุทั้งหลายในอาวาสน้ันจักทําจีวรใหผม ภิกษุเหลานั้นกลาวอยางนี้วา 
 ไมควร อาวุโส คุณอยาไปเลย พวกผมจักชวยทําจีวรใหคุณ ณ ที่นี้ เธอคิดอยางนี้วา จักให 
 ทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานีแ้หละ จักไมกลบั แลวใหทําจีวรนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุ 
 นั้น กําหนดดวยทําจีวรเสร็จ 



      ๒. ภิกษุไดกรานกฐินแลว ประสงคจะไปสูทิศ จึงหลีกไป .... การเดาะกฐินของภิกษุนั้น 
 กําหนดดวยตกลงใจ 
      ๓. ภิกษุไดกรานกฐินแลว ประสงคจะไปสูทิศ จึงหลีกไป .... การเดาะกฐินของภิกษุนั้น 
 กําหนดดวยผาเสียหาย. 
      [๑๒๓] ๔. ภิกษุไดกรานกฐินแลว ประสงคจะไปสูทิศ จึงหลีกไป แตยังหวังได 
 สวนจีวร เธอนั้นไปสูทิศแลว ภิกษุทั้งหลายถามวา อาวุโส คุณจําพรรษาท่ีไหน และสวนจีวร 
 ของคุณอยูทีไ่หน เธอตอบอยางนี้วา ผมจําพรรษาในอาวาสโนน และสวนจีวรของผมก็อยูที่ 
 อาวาสนั้น ภิกษุเหลานั้นกลาวอยางนี้วา อาวุโส คุณจงไปนําจีวรนั้นมา พวกผมจักทาํจีวรใหคุณ 
 ณ ที่นี้ เธอกลับไปสูอาวาสนั้นแลว ถามภิกษุทั้งหลายวา อาวุโส สวนจีวรของผมอยูที่ไหน 
 ภิกษุเหลานั้น ตอบอยางนี้วา อาวุโส นี้สวนจีวรของคุณ เธอถือจีวรนั้นไปสูอาวาสแหงนั้น 
 ภิกษุทั้งหลายในระหวางทางถามเธอวา อาวุโส คุณจักไปไหน เธอตอบอยางนี้วา ผมจักไปสู 
 อาวาสชื่อโนน ภิกษุทั้งหลายในอาวาสน้ัน จักทําจีวรใหผม ภิกษุเหลานั้นกลาวอยางนี้วา 
 ไมควรอาวุโส อยาไปเลย พวกผมจักทาํจีวรใหคุณ ณ ที่นี้ เธอคิดอยางนี้วา จักใหทําจีวรนี้ 
 ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไมกลับ แลวใหทําจีวรนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น 
 กําหนดดวยทําจีวรเสร็จ 
      ๕. ภิกษุไดกรานกฐินแลว ประสงคจะไปสูทิศ จึงหลีกไป แตยังหวังไดสวนจีวร 
 เธอนั้นไปสูทิศแลว ภิกษุทั้งหลายถามวา อาวุโส คุณจําพรรษาท่ีไหน และสวนจีวรของคุณ 
 อยูที่ไหน เธอตอบอยางนี้วา ผมจําพรรษาในอาวาสโนน และสวนจีวรของผมก็อยูที่อาวาสน้ัน 
 ภิกษุเหลานั้นกลาวอยางนี้วา อาวุโส คุณจงไปนําจีวรนั้นมา พวกผมจักทําจวีรใหคุณ ณ ที่นี้ 
 เธอกลับไปสูอาวาสน้ันแลว ถามภิกษุทั้งหลายวา อาวุโส สวนจีวรของผมอยูที่ไหน ภิกษุเหลานั้น 
 ตอบอยางนี้วา อาวุโส นี้สวนจีวรของคุณ เธอถือจีวรนั้นไปสูอาวาสแหงนั้น ภิกษุทั้งหลาย 
 ในระหวางทางถามเธอวา อาวโุส คุณจักไปไหน เธอตอบอยางนี้วา ผมจักไปสูอาวาสชื่อโนน 
 ภิกษุทั้งหลายในอาวาสน้ันจักทําจีวรใหผม ภิกษุเหลานั้นกลาวอยางนี้วา ไมควรอาวุโส อยาไปเลย 
 พวกผมจักทําจีวรใหคุณ ณ ที่นี้ เธอคิดอยางนี้วาจักไมใหทําจีวรนี้ จักไมกลบั การเดาะกฐินของ 
 ภิกษุนั้น กําหนดดวยตกลงใจ 
      ๖. ภิกษุไดกรานกฐินแลว ประสงคจะไปสูทิศ จึงหลีกไป แตยังหวังไดสวนจีวร 
 เธอนั้นไปสูทิศแลว ภิกษุทั้งหลายถามวา อาวุโส คุณจําพรรษาท่ีไหน และสวนจีวรของคุณ 
 อยูที่ไหน เธอตอบอยางนี้วา ผมจําพรรษาในอาวาสโนน และสวนจีวรของผมก็อยูที่อาวาสน้ัน 
 ภิกษุเหลานั้นกลาวอยางนี้วา อาวุโส คุณจงไปนําจีวรนั้นมา พวกผมจักทําจวีรใหคุณ ณ ที่นี้ 
 เธอกลับไปสูอาวาสน้ันแลว ถามภิกษุทั้งหลายวา อาวุโส สวนจีวรของผมอยูที่ไหน ภิกษุเหลานั้น 
 ตอบอยางนี้วา อาวุโส นี้สวนจีวรของคุณ เธอถือจีวรนั้นไปสูอาวาสแหงนั้น ภิกษุทั้งหลาย 
 ในระหวางทางถามเธอน้ันวา อาวุโส คุณจักไปไหน เธอตอบอยางนี้วา ผมจกัไปสูอาวาสชื่อโนน 
 ภิกษุทั้งหลายในอาวาสน้ันจักทําจีวรใหผม ภิกษุเหลานั้น กลาวอยางนี้วา ไมควร อาวุโส 



 อยาไปเลย พวกผมจักทาํจีวรใหคุณ ณ ที่นี้ เธอคิดอยางนี้วา จักใหทําจีวรนี้ ณ ภายนอกสีมา 
 นี้แหละ จักไปกลับ แลวใหทําจีวรนั้น จีวรของเธอที่ทําอยูนัน้ ไดเสียหรือหาย การเดาะกฐิน 
 ของภิกษุนั้น กําหนดดวยผาเสียหาย. 
      [๑๒๔] ๗. ภิกษุไดกรานกฐินแลว ประสงคจะไปสูทิศจึงหลีกไป แตยังหวังจะไดจีวร 
 เธอนั้นไปสูทิศแลว ภิกษุทั้งหลายถามวา อาวุโส คุณจําพรรษาท่ีไหน และสวนจีวรของคุณ 
 อยูที่ไหน เธอตอบอยางนี้วา ผมจําพรรษาในอาวาสโนน และสวนจีวรของผมก็อยูที่อาวาสน้ัน 
 ภิกษุเหลานั้นกลาวอยางนี้วา อาวุโส คุณจงไปนําจีวรนั้นมา พวกผมจักทําจวีรใหคุณ ณ ที่นี้ 
 เธอกลับไปสูอาวาสน้ันแลว ถามภิกษุทั้งหลายวา อาวุโส สวนจีวรของผมอยูที่ไหน ภิกษุเหลานั้น 
 ตอบอยางนี้วา นี้สวนจีวรของคุณ เธอถือจีวรนั้นมาสูอาวาสนั้น เมื่อเธอมาถึงอาวาสนั้นแลว 
 ไดคิดอยางนี้วา จักใหทําจีวรนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไมกลับละ เธอใหทําจีวรนั้นเสร็จ 
 การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยทําจีวรเสร็จ. 
      ๘. ภิกษุไดกรานกฐินแลว ประสงคจะไปสูทิศ เธอคิดอยางนี้วา จักไมให 
 ทําจีวรผืนนี้ จักไมกลับละ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยตกลงใจ 
      ๙. ภิกษุไดกรานกฐินแลว ประสงคจะไปสูทิศจึงหลีกไป .... เธอคิดอยางนีว้า จักให 
 ทําจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานีแ้หละ จักไมกลบัละ เธอใหทําจวีรผืนนั้นเสร็จ จีวรของเธอ 
 ที่ทําอยูนั้นไดเสียหรือหาย การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยผาเสยีหาย. 
                     หวังไดสวนจีวร ๙ วิธี จบ. 
                         ----------- 
                  ผาสุวิหาร คือ อยูตามสบาย ๕ ขอ 
      [๑๒๕] ๑. ภิกษุไดกรานกฐินแลว ตองการจะอยูตามสบาย จึงถือจีวรหลีกไปดวย 
 ต้ังใจวา จักไปสูอาวาสชื่อโนน ถาในอาวาสน้ัน ความสบายจักมีแกเรา เราจักอยู ถาความ 
 สบายไมมีแกเรา เราจักไปสูอาวาสชื่อโนน ถาในอาวาสน้ัน ความสบายจักมีแกเรา เราจักอยู 
 ถาความสบายไมมีแกเรา เราจกัไปสูอาวาสชื่อโนน ถาในอาวาสน้ัน ความสบายจักมีแกเรา 
 เราจักอยู ถาความสบายไมมแีกเรา เราจักกลบั เธออยูนอกสีมา เกิดความคิดอยางนี้วา 
 จักใหทําจีวรผืนนี้ ณ ที่นี้แหละ จักไมกลับละ เธอใหทําจีวรผนืนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น 
 กําหนดดวยทําจีวรเสร็จ. 
      ๒. ภิกษุไดกรานกฐินแลว ตองการจะอยูตามสบาย จึงถือจีวรหลีกไปดวยต้ังใจวา 
 จักไปสูอาวาสชื่อโนน ถาในอาวาสน้ัน ความสบายจักมีแกเรา เราจักอยู ถาความสบายไมม ี
 แกเรา เราจักไปสูอาวาสชื่อโนน ถาในอาวาสน้ัน ความสบายจักมีแกเรา เราจักอยู ถาความ 
 สบายไมมีแกเรา เราจักไปสูอาวาสชื่อโนน ถาในอาวาสน้ัน ความสบายจักมีแกเรา เราจักอยู 
 ถาความสบายไมมีแกเรา เราจกักลับ เธออยูนอกสีมาเกดิความคิดอยางนี้วา จักไมใหทําจีวรผืนนี ้
 จักไมกลับละ การเดาะกฐินของภิกษุนั้นกําหนดดวยตกลงใจ. 
      ๓. ภิกษุไดกรานกฐินแลว ตองการจะอยูตามสบาย จึงถือจีวรหลีกไป ดวยต้ังใจวา 



 จักไปสูอาวาสชื่อโนน ถาในอาวาสน้ัน ความสบายจักมีแกเรา เราจักอยู ถาความสบาย 
 ไมมีแกเรา เราจักไปสูอาวาสชือ่โนน ถาในอาวาสน้ัน ความสบายจักมีแกเรา เราจักอยู 
 ถาความสบายไมมีแกเรา เราจกัไปสูอาวาสชื่อโนน ถาในอาวาสน้ัน ความสบายจักมีแกเรา 
 เราจักอยู ถาความสบายไมมแีกเรา เราจักกลบั เธออยูนอกสีมาเกิดความคิดอยางนี้วา จักให 
 ทําจีวรผืนนี้ ณ ที่นี้แหละ จักไมกลับละ เธอใหทําจีวรผืนนั้นเสร็จ จีวรของเธอที่ทําอยูนั้น 
 ไดเสียหรือหาย การเดาะกฐินของภิกษุนั้นกําหนดดวยผาเสียหรือหาย. 
      ๔. ภิกษุไดกรานกฐินแลว ตองการจะอยูตามสบาย จึงถือจีวรหลีกไป ดวยต้ังใจวา 
 จักไปสูอาวาสชื่อโนน ถาในอาวาสน้ัน ความสบายจักมีแกเรา เราจักอยู ถาความสบาย 
 ไมมีแกเรา เราจักไปสูอาวาสชือ่โนน ถาในอาวาสน้ัน ความสบายจักมีแกเรา เราจักอยู 
 ถาความสบายไมมีแกเรา เราจกัไปสูอาวาสชื่อโนน ในอาวาสน้ัน ความสบายจักมีแกเรา 
 เราจักอยู ถาความสบายไมมแีกเรา เราจักกลบั เธออยูนอกสีมา ใหทําจีวรผืนนั้น คร้ันทําจีวร 
 เสร็จแลว คิดวาจักกลับ จักกลบั จนลวงคราวกฐินเดาะ ณ ภายนอกสีมา การเดาะกฐินของ 
 ภิกษุนั้น กําหนดดวยลวงเขต. 
      ๕. ภิกษุไดกรานกฐินแลว ตองการจะอยูตามสบาย จึงถือจีวรหลีกไป ดวยต้ังใจวา 
 จะไปสูอาวาสชื่อโนน ถาในอาวาสน้ัน ความสบายจักมีแกเรา เราจักอยู ถาความสบาย 
 ไมมีแกเรา เราจักไปสูอาวาสชือ่โนน ถาในอาวาสน้ัน ความสบายจักมีแกเรา เราจักอยู 
 ถาความสบายไมมีแกเรา เราจกัไปสูอาวาสชื่อโนน ถาในอาวาสน้ัน ความสบายจักมีแกเรา 
 เราจักอยู ถาความสบายไมมแีกเรา เราจักกลบั เธออยูนอกสีมา ใหทําจีวรผืนนั้น คร้ันทํา 
 เสร็จแลว คิดวาจักกลับ จักกลบั กลับมาทันกฐินเดาะ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น พรอมกับ 
 ภิกษุทั้งหลาย. 
                ผาสุวิหาร คือ อยูตามสบาย ๕ ขอ จบ. 
                         ----------- 
                       ปลิโพธและสิ้นปลิโพธ 
      [๑๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กฐินมีปลิโพธ ๒ และส้ินปลิโพธ ๒ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางไรเลา กฐินมีปลิโพธ ๒ คือ อาวาสปลิโพธ ๑ จีวรปลิโพธ ๑ 
                           ปลิโพธ ๒ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อาวาสปลิโพธเปนอยางไร 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยังอยูในอาวาสน้ัน หรือหลีกไป ผูกใจอยูวา 
 จักกลับมา อยางนี้แลชื่อวาอาวาสปลิโพธ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็จีวรปลิโพธเปนอยางไร 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยังไมไดทําจีวร หรือทําคางไวก็ดี ยังไมสิ้น 
 ความหวังวาจะไดจีวรก็ดี อยางนี้แลชื่อวาจีวรปลิโพธ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย กฐินมีปลิโพธ ๒ อยางนี้แล. 



                          สิ้นปลิโพธ ๒ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางไรเลา กฐินสิ้นปลโิพธ ๒ คือ สิ้นอาวาสปลิโพธ ๑ สิ้นจีวร 
 ปลิโพธ ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สิ้นอาวาสปลิโพธอยางไร 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ หลีกไปจากอาวาสนั้น ดวยสละใจ วางใจ 
 ปลอยใจ ทอดธุระวาจักไมกลบัมา อยางนี้แล ชื่อวาสิ้นอาวาสปลิโพธ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สิ้นจีวรปลิโพธเปนอยางไร 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ทําจีวรเสร็จแลวก็ดี ทําเสียก็ดี ทําหายเสียกด็ ี
 ทําไฟไหมเสียก็ดี สิ้นความหวังวาจะไดจีวรก็ดี อยางนี้แล ชือ่วาสิ้นจีวรปลิโพธ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย กฐินสิ้นปลิโพธมี ๒ อยางนี้แล. 
                       กฐินขันธกะ ที่ ๗ จบ. 
              ในขันธกะนี้มี ๑๒ เร่ือง และเปยยาลมุข ๑๑๘. 
                          --------- 
                        หัวขอประจําขันธกะ 
      [๑๒๗] ๑. ภิกษุชาวปาไฐยรัฐ ๓๐ รูป จําพรรษาอยูในเมืองสาเกต รัญจวนใจ ออก 
 พรรษาแลวมีจีวรเปยกปอนมาเฝาพระพุทธชนิเจา ๒. ตอไปน้ีเปนเร่ืองกฐิน คือไดอานิสงส 
 กฐิน ๕ คือ ก. เที่ยวไปไหนไมตองบอกลา ข. เที่ยวไปไมตองถือไตรจีวรครบสํารับ ค. ฉัน 
 คณะโภชนได ง. เก็บอดิเรกจีวรไวไดตามปรารถนา จ. จีวรลาภอันเกิดในทีน่ั้น เปนของภิกษุ 
 ผูไดกรานกฐินแลว ๓. ญัตติทุติยกรรมวาจา ๔. อยางนี้กฐินเปนอันกราน อยางนี้ไมเปน 
 อันกราน คือ กฐินกรานดวยอาการเพียงขีดรอย ซัก กะ ตัด เนา เย็บ ดน ทําลูกดุม 
 ทํารังดุม ประกอบผาอนุวาต ประกอบผาอนวุาตดานหนา ดามผา ยอม ทํานิมิต พูดเลียบเคียง 
 ผาที่ยืมเขามา เก็บไวคางคืน เปนนิสสัคคียะ ไมไดทํากัปปะพินทุ นอกจากไตรจีวร นอกจาก 
 จีวรมีขันธ ๕ หรือเกินกวา ซ่ึงตัดดีแลวทําใหเปนจีวรมีมณฑลนอกจากบุคคลกราน กรานโดย 
 ไมชอบ ภิกษุอยูนอกสีมาอนุโมทนากฐินอยางนี้ พระพุทธเจาทรงแสดงวาไมเปนอันกราน 
 ๕. กฐินกรานดวยผาใหม ผาเทียมใหม ผาเกา ผาบังสุกุล ผาตกตามราน ผาที่ไมไดทํานิมิต 
 ผาที่ไมไดพูดเลียบเคียงไดมา ไมใชผาทีย่ืมเขามา ไมใชผาทีท่ําคางคืน ไมใชเปนผานิสสัคคียะ 
 ผาที่ทํากัปปะพินทุแลว ผาไตรจีวร ผามีขันธ ๕ หรือเกินกวา ซ่ึงตัดดีแลว ทําใหเปนจีวรมี 
 มณฑลเสร็จในวันนั้น บุคคลกราน กรานโดยชอบ ภิกษุอยูในสีมาอนุโมทนา อยางนี้ชื่อวา 
 กรานกฐิน ๖. มาติกาเพ่ือเดาะกฐิน ๘ ขอ คือ ๑. กําหนดดวยหลีกไป ๒. กําหนด 
 ดวยทําจีวรเสร็จ ๓. กําหนดดวยตกลงใจ ๔. กําหนดดวยผาเสียหาย ๕. กําหนดดวย 
 ไดยินขาว ๖. กําหนดดวยสิ้นหวัง ๗. กําหนดดวยลวงเขต ๘. กําหนดดวยเดาะ 
 พรอมกัน ๙. อาทายสัตตกะ ๗ วิธี คือ ๑. ถือจีวรที่ทําเสร็จแลวไปคิดวาจักไมกลับ การ 
 เดาะกฐินของภิกษุนั้นกําหนดดวยหลีกไป ๒. ถือจีวรไปนอกสีมา คิดวาจกัทํา ณ ที่นี้ จักไม 



 กลับละ การเดาะกฐินของภิกษุนั้นกําหนดดวยทําจีวรเสร็จ ๓. ถือจีวรไปนอกสีมา คิดวา 
 จักไมใหทํา จักไมกลับ การเดาะกฐินของภิกษุนั้นกําหนดดวยตกลงใจ ๔. ถือจีวรไปนอกสีมา 
 คิดวาจักใหทําจีวร ณ ที่นี้ จักไมกลับละ กําลังทํา จีวรเสียหาย การเดาะกฐินของภิกษุนั้น 
 กําหนดดวยผาเสียหาย ๕. ถือจีวรไป คิดวาจักกลับ ใหทําจีวรนอกสีมา คร้ันทําจีวรเสร็จแลว 
 ไดยินขาววา ในอาวาสน้ัน กฐินเดาะแลว การเดาะกฐินของภิกษุนั้นกําหนดดวยไดยินขาว 
 ๖. ถือจีวรไปคิดวาจักกลับ ใหทําจีวรนอกสีมา คร้ันทําจีวรเสร็จแลวโอเออยูนอกสีมาจนกฐินเดาะ 
 การเดาะกฐินของภิกษุนั้น กําหนดดวยลวงเขต ๗. ถือจีวรไป คิดวาจักกลับ ใหทําจีวร ณ 
 ภายนอกสีมา คร้ันทําจีวรเสร็จแลว คิดวาจักกลับ จักกลับ กลับทันกฐินเดาะ การเดาะกฐิน 
 ของภิกษุนั้นพรอมกับภิกษุทั้งหลาย ๘. สมาทายสัตตกะมี ๗ วิธี ๙. อาทายฉกักะ และ 
 สมาทายฉกักะ คือ ถือจีวรที่ทําคางไวไปอยางละ ๖ วิธี ไมมีการเดาะกําหนดดวยหลีกไป 
 ๑๐. อาทายภาณวาร กลาวถึงภิกษุถือจีวรไปนอกสีมา คิดวาจักใหทําจีวร มี ๓ มาติกา คือ 
 ๑. กําหนดดวยทําจีวรเสร็จ ๒. กําหนดดวยตกลงใจ ๓. กําหนดดวยผาเสยีหาย กลาวถึง 
 ภิกษุถือผาหลีกไป คิดวาจักไมกลับไปนอกสมีา แลวคิดวาจกัทํา มี ๓ มาติกา คือ ๑. กําหนด 
 ดวยทําจีวรเสร็จ ๒. กําหนดดวยตกลงใจ ๓. กําหนดดวยผาเสียหาย กลาวถึงภิกษุถือจีวร 
 หลีกไป ดวยไมไดต้ังใจ ภายหลังเธอคิดวาจกัไมกลับ มี ๓ นัย กลาวถึงภิกษุถือจีวรไป คิดวา 
 จักกลับ อยูนอกสีมา คิดวาจักทําจีวร จักไมกลับ ใหทําจีวรเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น 
 กําหนดดวยทําจีวรเสร็จ ดวยตกลงใจ ดวยผาเสียหาย ดวยไดยินขาว ดวยลวงเขต ดวยเดาะ 
 พรอมกับภิกษุทั้งหลาย รวมเปน ๑๕ ภิกษุนําจีวรหลีกไปและนําจีวรที่ทําคางไวหลีกไปอีก ๔ วาระ 
 ก็เหมือนกัน รวมทั้งหมด ๑๕ วิธี หลีกไปดวยสิ้นหวัง ดวยหวังวาจะได หลกีไปดวยกรณยีะ 
 บางอยาง ทั้งสามอยางนั้นนักปราชญพึงทราบโดยนัยอยางละ ๑๒ วิธี ๑๑. หวังไดสวนจีวร 
 ผาสุวิหาร คือ อยูตามสบาย ๕ ขอ ๑๒. กฐินมีปลิโพธและสิ้นปลิโพธ นักปราชญพึงแตง 
 หัวขอตามเคาความเทอญ. 
                      หัวขอประจําขันธกะ จบ. 
                        ------------- 
                           จีวรขันธกะ 
                 เร่ืองคนมีทรัพย ชาวพระนครราชคฤห 
      [๑๒๘] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวัน อันเปน 
 สถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห คร้ังนั้นพระนครเวสาลี เปนบุรีมั่งคั่ง 
 กวางขวาง มีคนมาก มีคนคับคั่ง และมีอาหารหาไดงาย มีปราสาท ๗,๗๐๗ หลัง มีเรือนยอด 
 ๗,๗๐๗ หลัง มีสวนดอกไม ๗,๗๐๗ แหง มีสระโบกขรณี ๗,๗๐๗ สระ และมีหญิงงามเมือง 
 ชื่ออัมพปาลีเปนสตรีทรงโฉมสคราญตานาเสนหา ประกอบดวยผิวพรรณเฉิดฉายยิ่ง ชํานาญ 
 ในการฟอนรํา ขับรอง และประโคมดนตรี คนทั้งหลายท่ีมีความประสงคตองการพาตัวไปรวม 
 อภิรมยดวย ราคาตัวคืนละ ๕๐ กษาปณ พระนครเวสาลีงามเพริศพร้ิงยิ่งกวาประมาณ เพราะ 



 นางอัมพปาลีหญิงงามเมืองนั้น คร้ังนั้น พวกคนมีทรัพยคณะหนึ่ง ชาวพระนครราชคฤห 
 ไดเดินทางไปพระนครเวสาลีดวยกรณียะบางอยาง และไดเห็นพระนครเวสาลีมั่งคั่งกวางขวาง 
 มีคนมาก มีคนคับคั่ง และมีอาหารหาไดงาย มีปราสาท ๗,๗๐๗ หลัง มีเรือนยอด ๗,๗๐๗ หลัง 
 มีสวนดอกไม ๗,๗๐๗ แหง มีสระโบกขรณี ๗,๗๐๗ สระ และมีนางอัมพปาลีหญิงงามเมือง 
 ผูทรงโฉมสคราญตานาเสนหา ประกอบดวยผวิพรรณเฉิดฉายยิ่ง ชํานาญในการฟอนรํา ขับรอง 
 และประโคมดนตรี คนทั้งหลายที่มีความประสงคตองการตัวไปรวมอภิรมยดวย ราคาตัวคืนละ 
 ๕๐ กษาปณ และพระนครเวสาลี งามเพริศพร้ิงยิ่งกวาประมาณ เพราะนางอมัพปาลีหญิงงามเมือง 
 นั้น คร้ันพวกเขาเสร็จกรณียะนั้นในพระนครเวสาลีแลว กลับมาพระนครราชคฤหตามเดิม 
 เขาเฝาพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช คร้ันแลวไดกราบทูลคํานี้แดทาวเธอวา ขอเดชะฯ 
 พระนครเวสาลี เปนบุรีที่มั่งคั่ง กวางขวาง มีคนมาก มีคนคับคั่ง และมีอาหารหาไดงาย 
 มีปราสาท ๗,๗๐๗ หลัง มีเรือนยอด ๗,๗๐๗ หลัง มีสวนดอกไม ๗,๗๐๗ แหง มีสระโบกขรณี 
 ๗,๗๐๗ สระ และมีนางอัมพปาลีหญิงงามเมืองผูทรงโฉมสคราญตานาเสนหา ประกอบดวย 
 ผิวพรรณเฉิดฉายยิ่ง ชํานาญในการฟอนรํา ขับรองและประโคมดนตรี คนทั้งหลายท่ีมีความ 
 ประสงคตองการพาตัวไปรวมอภิรมยดวยราคาตัวคืนละ ๕๐ กษาปณ และพระนครเวสาลีงาม 
 เพริศพร้ิงยิ่งกวาประมาณ เพราะนางอัมพปาลีหญิงงามเมืองนั้น ขอเดชะฯ แมชาวเราจะต้ัง 
 หญิงงามเมืองขึ้นบาง ก็จะเปนการดี. 
      พระราชารับส่ังวา พนาย ถาเชนนั้น พวกทานจงเสาะหากุมารีผูมีลักษณะงามเชนนัน้ 
 ที่ควรจะคัดเลอืกใหเปนหญิงงามเมือง. 
                       กําเนิดชีวกโกมารภัจจ 
      ก็สมัยนั้น ในพระนครราชคฤห มีกุมารีชื่อสาลวดีเปนสตรีทรงโฉมสคราญตานาเสนหา 
 ประกอบดวยผวิพรรณเฉิดฉายยิ่ง จึงพวกคนมีทรัพยชาวพระนครราชคฤห ไดคัดเลือกกุมารีสาลวดี 
 เปนหญิงงามเมือง คร้ันนางกุมารีสาลวดี ไดรับเลือกเปนหญิงงามเมืองแลว ไมชานานเทาไรนัก 
 ก็ไดเปนผูชํานาญในการฟอนรํา ขับรอง บรรเลงเคร่ืองดนตรี มีคนที่มีความประสงคตองการตัว 
 ไปรวมอภิรมย ราคาตัวคืนละ ๑๐๐ กษาปณ คร้ันมิชามินาน นางสาลวดีหญิงงามเมืองก็ต้ังครรภ 
 จึงนางมีความคิดเห็นวา ธรรมดาสตรีมีครรภไมเปนที่พอใจของพวกบุรุษ ถาใครๆ ทราบวาเรา 
 มีครรภ ลาภผลของเราจักเสื่อมหมด ถากระไร เราควรแจงใหเขาทราบวาเปนไข ตอมานางได 
 สั่งคนเฝาประตูไววา นายประตูจา โปรดอยาใหชายใดๆ เขามา และผูใดถามหาดิฉัน จงบอก 
 ใหเขาทราบวาเปนไขนะ 
      คนเฝาประตูนั้นรับคํานางสาลวดีหญิงงามเมืองวา จะปฏิบัติตามคําสั่งเชนนั้น หลังจากน้ัน 
 อาศัยความแกแหงครรภนั้น นางไดคลอดบุตรเปนชาย และส่ังกําชับทาสีวา แมสาวใช 
 จงวางทารกน้ีลงบนกระดงเกาๆ แลวนําออกไปทิ้งที่กองหยากเยื่อ 
      ทาสีนั้นรับคํานางวา ทําเชนนั้นได เจาคะ ดังนี้ แลววางทารกน้ันลงบนกระดงเกาๆ 
 นําออกไปทิ้งไว ณ กองหยากเยื่อ 



      ก็คร้ังนั้นเปนเวลาเชา เจาชายอภัย กําลังเสด็จเขาสูพระราชวัง ไดทอดพระเนตร 
 เห็นทารกน้ันอันฝูงกาหอมลอมอยู คร้ันแลวไดถามมหาดเล็กวา พนายนั่นอะไรฝูงการุมกันตอม 
      ม. ทารก พะยะคะ 
      อ. ยังเปนอยูหรือ พนาย 
      ม. ยังเปนอยู พะยะคะ 
      อ. พนาย ถาเชนนั้น จงนําทารกน้ันไปที่วงัของเรา ใหนางนมเล้ียงไว 
      คนเหลานั้นรับสนองพระบัญชาวา อยางนัน้ พะยะคะ แลวนําทารกน้ันไปวังเจาชายอภัย 
 มอบแกนางนมวา โปรดเลี้ยงไวดวย อาศัยคาํวา ยังเปนอยู เขาจึงขนานนามทารกน้ันวา ชีวก 
 ชีวกนั้น อันเจาชายรับส่ังใหเลี้ยงไว เขาจึงไดต้ังนามสกุลวา โกมารภัจจ ตอมาไมนานนัก 
 ชีวกโกมารภัจจก็รูเดียงสา จึงเขาเฝาเจาชายอภัย คร้ันแลวไดทูลคํานี้แดเจาชายอภัยวา ใครเปน 
 มารดาของเกลากระหมอม ใครเปนบิดาของเกลากระหมอม พะยะคะ 
      เจาชายรับส่ังวา พอชีวก แมถึงตัวเราก็ไมรูจักมารดาของเจา ก็แตวาเราเปนบิดาของเจา 
 เพราะเราไดใหเลี้ยงเจาไว. 
      จึงชีวกโกมารภัจจมีความคิดเห็นวา ราชสกุลเหลานี้แล คนที่ไมมีศิลปะ จะเขาพ่ึง 
 พระบารมี ทําไมไดงาย ถากระไร เราควรเรียนวิชาแพทยไว. 
                       เรียนศิลปะทางแพทย 
      [๑๒๙] ก็โดยสมัยนั้นแล นายแพทยทิศาปาโมกขต้ังสํานักอยู ณ เมืองตักกสิลา 
 จึงชีวกโกมารภัจจ ไมทูลลาเจาชายอภัย ลอบเดินทางไปเมอืงตักกสิลา เดนิรอนแรมไปโดยลําดับ 
 ถึงเมืองตักกสิลา แลวเขาไปหานายแพทยผูนัน้ คร้ันแลวไดกราบเรียนคํานี้แกนายแพทยวา 
 ทานอาจารย กระผมประสงคจะศึกษาศิลปะ 
      นายแพทยสั่งวา พอชีวก ถาเชนนั้น จึงศึกษาเถิด. 
      คร้ังนั้นชีวกโกมารภัจจ เรียนวิชาไดมาก เรียนไดเร็ว เขาใจดีดวย และวิชาที่เรียน 
 ไดแลวก็ไมลมื คร้ันลวงมาได ๗ ป ชีวกโกมารภัจจคิดวา ตัวเราเรียนวิชาไดมาก เรียนไดเร็ว 
 เขาใจดีดวย ทัง้วิชาที่เรียนไดก็ไมลืม และเราเรียนมาได ๗ ปแลวยังไมสําเร็จศิลปะน้ี เมื่อไร 
 จักสําเร็จสักที จึงเขาไปหานายแพทยผูนั้นแลวไดเรียนถามวา ทานอาจารย กระผมเรียนวชิาไดมาก 
 เรียนไดเร็ว เขาใจดีดวย ทั้งวชิาที่เรียนไดแลวก็ไมลืม และกระผมไดเรียนมาเปนเวลา ๗ ป 
 ก็ยังไมสําเร็จ เมื่อไรจักสําเร็จสักทีเลา ขอรับ. 
      นายแพทยตอบวา พอชีวก ถาเชนนั้นเธอจงถือเสียมเท่ียวไปรอบเมืองตักกสิลา 
 ระยะทาง ๑ โยชน ตรวจดูสิ่งใดไมใชตัวยา จงขุดส่ิงนั้นมา 
      ชีวกโกมารภัจจรับคํานายแพทยวา เปนเชนนั้นทานอาจารย ดังนั้นแลว ถือเสียมเดินไป 
 รอบเมืองตักกสิลาระยะทาง ๑ โยชน มิไดเห็นสิ่งใดที่ไมเปนตัวยาสักอยางหนึ่ง จึงเดินทางกลับ 
 เขาไปหานายแพทย และไดกราบเรียนคํานี้ตอนายแพทยวา ทานอาจารยกระผมเดนิไปรอบเมือง 
 ตักกสิลาระยะทาง ๑ โยชนแลว มิไดเห็นสิ่งทีไ่มเปนยาสกัอยางหนึ่ง 



      นายแพทยบอกวา พอชีวก เธอศึกษาสําเร็จแลว เทานี้ก็พอที่เธอจะครองชีพได แลว 
 ไดใหเสบียงเดนิทางเล็กนอยแกชีวกโกมารภัจจ 
      ลําดับน้ัน ชีวกโกมารภัจจถือเสบียงเลก็นอยนั้นแลว ไดเดนิทางมุงไปพระนครราชคฤห 
 คร้ันเดินทางไปเสบียงเพียงเลก็นอยนั้นไดหมดลงทีเ่มืองสาเกต ในระหวางทาง จึงเกิดความ 
 ปริวิตกวาหนทางเหลานี้แลกนัดารอัตคัดนํ้า อัตคัดอาหาร คนไมมีเสบียงจะเดินไป ทําไมไดงาย 
 จําเราจะตองหาเสบียง. 
                        ภาคปฏิบัติงานแพทย 
      [๑๓๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ภรรยาเศรษฐีที่เมืองสาเกต เปนโรคปวดศีรษะอยู ๗ ป 
 นายแพทยทิศาปาโมกขใหญๆ หลายคนมารักษา ก็ไมสามารถรักษาใหหาย ไดขนเงินไปเปน 
 อันมาก จึงชีวกโกมารภัจจเขาไปสูเมืองสาเกต ถามคนทั้งหลายวา พนาย ใครเจ็บไขบาง ฉันจะ 
 รักษา คนทั้งหลายพากันบอกวา ทานอาจารย ภรรยาเศรษฐีนั้นปวดศีรษะอยู ๗ ป เชิญไป 
 รักษาภรรยาเศรษฐีเถิดทานอาจารย จึงชีวกโกมารภัจจเดินทางไปบานเศรษฐีคหบดี คร้ันถึงแลว 
 ไดสั่งคนเฝาประตูวา พอนาย ทานจงไปกราบเรียนภรรยาเศรษฐีวา คุณนายขอรับ หมอมาแลว 
 เขามีความประสงคจะเยี่ยมคณุนาย 
      คนเฝาประตูรับคําชีวกโกมารภัจจวา เปนอยางนั้นขอรับ อาจารย ดังนั้น แลวเขาไปหา 
 ภรรยาเศรษฐี แลวไดกราบเรียนวา คุณนายขอรับ หมอมาแลว เขามีความประสงคจะเยี่ยม 
 คุณนาย 
      ภรรยาเศรษฐีถามวา พอนายเฝาประตูจา หมอเปนคนเชนไร 
      พ. เปนหมอหนุมๆ ขอรับ 
      ภ. ไมละ พอนายเฝาประตู หมอหนุมๆ จักทําอะไรแกฉันได นายแพทยทศิาปาโมกข 
 ใหญๆ หลายคนมารักษา ก็ไมสามารถรักษาใหหาย ไดขนเงินไปเปนอันมาก 
      จึงนายประตูนั้น เดินออกมาหาชีวกโกมารภัจจ แลวไดเรียนวา ทานอาจารย ภรรยา 
 เศรษฐีพูดอยางนี้วา ไมละ พอนายเฝาประตู หมอหนุมๆ จักทําอะไรแกฉันได นายแพทยทศิา 
 ปาโมกขใหญๆ หลายคนมารักษา ก็ไมสามารถรักษาใหหาย ไดขนเงินไปเปนอันมาก 
      ชี. พอนายเฝาประตู ทานจงไปกราบเรียนภรรยาเศรษฐีวา คุณนายขอรับ คุณหมอส่ัง 
 มาอยางนี้วา ขอคุณนายอยาเพ่ิงใหอะไรๆ ตอเมื่อหายโรคแลว คุณนายประสงคจะใหสิ่งใด จึง 
 คอยใหสิ่งนั้นเถิด 
      นายประตูรับคําชีวกโกมารภัจจวา เปนอยางนั้น ขอรับอาจารย ดังนั้นแลวเขาไปหา 
 ภรรยาเศรษฐี ไดกราบเรียนวา คุณนายขอรับ คุณหมอบอกขาวมาอยางนี้วา ขอคุณนายอยาเพ่ิง 
 ใหอะไรๆ กอน ตอเมื่อคุณนายหายโรคแลว ประสงคจะใหสิ่งใด จึงคอยใหสิ่งนั้นเถิด 
      ภรรยาเศรษฐีสั่งวา พอนายประตู ถาเชนนั้นเชิญคุณหมอมา 
      นายประตูรับคําภรรยาเศรษฐีวา อยางนั้นขอรับ แลวเขาไปหาชีวกโกมารภัจจ แลวได 
 แจงใหทราบวา ทานอาจารย ภรรยาเศรษฐีขอเชิญทานเขาไป 



                      เร่ิมรักษาภรรยาเศรษฐี 
      ลําดับน้ันชีวกโกมารภัจจเขาไปหาภรรยาเศรษฐี คร้ันแลวตรวจดูความผันแปรของภรรยา 
 เศรษฐี แลวไดกลาวคํานี้แกภรรยาเศรษฐีวา คุณนายขอรับ ผมตองการเนยใสหนึ่งซองมือ คร้ัน 
 ภรรยาเศรษฐีสั่งใหหาเนยใสหนึ่งซองมือมาใหแกชีวกแลว ชีวกโกมารภัจจจึงหุงเนยใสหนึ่งซอง 
 มือนั้น กับยาตางๆ ใหภรรยาเศรษฐีนอนหงายบนเตียง แลวใหนัตถุ ขณะนั้นเนยใสที่ใหนตัถุ 
 นั้นไดพุงออกจากปาก จึงภรรยาเศรษฐีถมเนยใสนั้นลงในกระโถน สั่งทาสีวา แมสาวใชจงเอา 
 สําลีซับเนยใสนี้ไว จึงชีวกโกมารภัจจไดคิดวา แปลกจริงพวกเรา แมบานคนนี้ชางสกปรก 
 เนยใสนี้จําเปนจะตองทิ้ง ยังใชใหทาสีเอาสําลีซับไว สวนยาของเรามีราคาแพงๆ มากกวาปลอย 
 ใหเสีย แมบานคนนี้จักใหขวัญขาวอะไรแกเราบาง 
      ขณะนั้นภรรยาเศรษฐีสังเกตรูอาการอันแปลกของชีวกโกมารภัจจ แลวไดถามคํานี้แก 
 ชีวกโกมารภัจจวา อาจารยทานแปลกใจอะไรหรือ 
      ชี. เวลานี้ผมกําลังคิดอยูวา แปลกจริงแมบานคนนี้ชางสกปรกเหลือเกิน เนยใสนี ้
 จําเปนจะตองทิ้ง ยังใชใหทาสีเอาสําลีซับไว สวนยาของเรามีราคาแพงๆ มากกวาปลอยใหเสีย 
 แมบานคนนี้จักใหขวัญขาวอะไรแกเราบาง 
      ภ. อาจารย พวกดิฉันชื่อวาเปนคนมีเหยาเรือน จําเปนจะตองรูจักสิ่งที่ควรสงวน 
 เนยใสนี้ยังดีอยูจะใชเปนยาสาํหรับทาเทาพวกทาสหรือกรรมกรก็ได ใชเปนน้ํามันเติมตะเกียงก็ได 
 อาจารยทานอยาไดคิดวิตกไปเลย คาขวัญขาวของทานจักไมลดนอย 
      คราวน้ันชีวกโกมารภัจจไดกําจัดโรคปวดศีรษะของภรรยาเศรษฐี ซ่ึงเปนมา ๗ ปใหหาย 
 โดยวิธีนัตถุยาคราวเดียวเทานัน้ คร้ันภรรยาเศรษฐีหายโรคแลว ไดใหรางวัลชีวกโกมารภัจจเปน 
 เงิน ๔,๐๐๐ กษาปณ บุตรเศรษฐีไดทราบวามารดาของเราหายโรคแลว ไดใหรางวัลเพ่ิมอีก 
 ๔,๐๐๐ กษาปณ บุตรสะใภไดทราบวา แมผัวของเราหายโรคแลว ก็ไดใหรางวัล ๔,๐๐๐ กษาปณ 
 เศรษฐีคหบดีทราบวา ภรรยาของเราหายโรคแลวไดเพ่ิมรางวัลใหอีก ๔,๐๐๐ กษาปณ และใหทาส 
 ทาสี รถมาอีกดวย จึงชีวกโกมารภัจจรับเงิน ๑๖,๐๐๐ กษาปณ กับทาส ทาสี และรถมาเดินมุง 
 ไปพระนครราชคฤห ถึงพระนครราชคฤหโดยลําดับ เขาเฝาเจาชายอภัย คร้ันแลวไดกราบทูลวา 
 เงิน ๑๖,๐๐๐ กษาปณ กับทาส ทาสี และรถมานี้เปนการกระทาํคร้ังแรกของเกลากระหมอม ขอ 
 ใตฝาพระบาทจงทรงพระกรุณาโปรดรับคาเลี้ยงดูเกลากระหมอมเถิด พระเจาขา 
      พระราชกุมารรับสั่งวา อยาเลย พอนายชีวก ทรัพยนี้จงเปนของเจาคนเดยีวเถิด และ 
 เจาจงสรางบานอยูในวังของเราเถิด 
      ชีวกโกมารภัจจทูลรับพระบัญชาเจาชายอภัยวา เปนพระกรุณายิ่งพระเจาขา แลวไดสราง 
 บานอยูในวังของเจาชายอภัย. 
            เร่ืองพระเจาพิมพิสารทรงประชวรโรคริดสีดวงงอก 
      [๑๓๑] ก็โดยสมัยนั้นแล พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราชทรงประชวรโรคริดสีดวง 
 งอก พระภูษาเปอนพระโลหิต พวกพระสนมเห็นแลวพากันเยยหยันวา บัดน้ีพระเจาอยูหัวทรง 



 มีระดู ตอมาพระโลหิตบังเกิดแกพระองคแลว ไมนานเทาไรนัก พระองคจักประสูติ พระราชา 
 ทรงเกอเพราะคําเยยหยันของพวกพระสนมน้ัน ตอมาทาวเธอไดตรัสเลาความน้ันแกเจาชายอภัยวา 
 พออภัย พอปวยเปนโรคเชนนัน้ถึงกับภูษาเปอนโลหิต พวกพระสนมเห็นแลวพากันเยยหยันวา 
 บัดน้ีพระเจาอยูหัวทรงมีระดู ตอมพระโลหิตบังเกิดแกพระองคแลว ไมนานเทาไรนัก พระองค 
 จักประสูติ เอาเถอะ พออภัย เจาชวยหาหมอชนิดที่พอจะรักษาพอไดใหทีเถิด 
      อ. ขอเดชะ นายชีวกผูนีเ้ปนหมอประจําขาพระพุทธเจา ยังหนุม ทรงคุณวุฒิ เธอจัก 
 รักษาพระองคได 
      พ. พออภัย ถาเชนนั้นเธอจงสั่งหมอชีวก เขาจักไดรักษาพอ 
      คร้ังนั้นเจาชายอภัย สั่งชีวกโกมารภัจจวา พอนายชีวก เธอจงไปรักษาพระเจาอยูหัว 
 ชีวกโกมารภัจจรับสนองพระบัญชาวาอยางนั้นพระเจาขา แลวเอาเล็บตักยาเดินไปในราชสํานัก 
 คร้ันถึงแลวเขาเฝาพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช แลวไดกราบทูลคําน้ีแดพระเจาพิมพิสาร 
 จอมเสนามาคธราชวา พระพุทธเจาขา ขาพระพุทธเจาจักตรวจโรคของพระองค แลวรักษาโรค 
 ริดสีดวงงอกของพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช หายขาดดวยทายาเพียงครั้งเดียวเทานั้น 
      คร้ันพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช ทรงหายประชวรจึงรับส่ังใหสตรี ๕๐๐ นาง 
 ตกแตงเคร่ืองประดับทั้งปวง ใหเปลื้องออกทาํเปนหอแลว ไดมีพระราชโองการแกชีวกโกมาร- 
 *ภัจจวา พอนายชีวก เคร่ืองประดับทั้งปวงของสตรี ๕๐๐ นางนี้จงเปนของเจา 
      ชี. อยาเลย พระพุทธเจาขา ขอพระองคจงทรงโปรดระลึกวาเปนหนาที่ของขาพระ- 
 *พุทธเจาเถิด 
      พ. ถาอยางนั้น เจาจงบํารุงเรากับพวกฝายใน และภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข 
      ชีวกโกมารภัจจทูลรับสนองพระบรมราชโองการวา เปนอยางนั้นพระพุทธเจาขา. 
                   เร่ืองเศรษฐีชาวพระนครราชคฤห 
      [๑๓๒] ก็โดยสมัยนั้นแล เศรษฐีชาวพระนครราชคฤหปวยเปนโรคปวดศีรษะอยู ๗ ป 
 นายแพทยทิศาปาโมกขใหญๆ หลายคนมารักษา ก็ไมสามารถรักษาใหหาย ขนเงินไปเปนอนัมาก 
 อนึ่ง เศรษฐีนั้นถูกนายแพทยบอกคืน นายแพทยบางพวกไดทํานายไวอยางนี้วา เศรษฐีคหบดี 
 จักถึงอนิจกรรมในวันที่ ๕ บางพวกทํานายไวอยางนี้วา จักถึงอนิจกรรมในวันที่ ๗ 
      คร้ังนั้นพวกคนรํ่ารวย ชาวพระนครราชคฤหไดมีความปริวิตกวา เศรษฐีคหบดีผูนี้แล 
 มีอุปการะมากแกพระเจาอยูหัวและชาวนิคม แตทานถูกนายแพทยบอกคืนเสียแลว นายแพทย 
 บางพวกทํานายไวอยางนี้วา เศรษฐีคหบดีจักถึงอนิจกรรมในวันที่ ๕ บางพวกทํานายไวอยางนี้วา 
 จักถึงอนิจกรรมในวันที่ ๗ ก็ชวีกผูนี้เปนนายแพทยหลวงที่หนุมทรงคุณวุฒิ ถาเชนนั้นพวกเรา 
 พึงทูลขอนายแพทยชีวกตอพระเจาอยูหัว เพ่ือจะใหรักษาเศรษฐีคหบดี แลวจึงพากันไปใน 
 ราชสํานัก คร้ันถึงแลวไดเขาเฝากราบบังคมทูลแดพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราชวา ขอ 
 เดชะฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลาปกกระหมอม เศรษฐีคหบดีผูนี้มีอุปการะมากแกใตฝาละออง 
 ธุลีพระบาทและชาวนิคม แตทานถูกนายแพทยบอกคืนเสียแลว นายแพทยบางพวกทํานายไว 



 อยางนี้วา เศรษฐีคหบดี จักถึงอนิจกรรมในวันที่ ๕ บางพวกทํานายไวอยางนี้วา จักถึงอนิจกรรม 
 ในวันที่ ๗ ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส ขอใตฝาละอองธุลีพระบาทจงทรงมีพระบรมราช 
 โองการสั่งนายแพทยชีวก เพ่ือไดรักษาเศรษฐีคหบดี 
      คร้ังนั้นพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช ทรงมีพระราชดํารัสสั่งชีวกโกมารภัจจวา 
 พอนายชีวก เจาจงไปรักษาเศรษฐีคหบดี 
      ชีวกโกมารภัจจทูลรับสนองพระบรมราชโองการวา อยางนั้นขอเดชะ แลวไปหาเศรษฐี 
 คหบดี สังเกตอาการที่ผิดแปลกของเศรษฐีคหบดีแลว ไดถามเศรษฐีคหบดีวา ทานคหบดี 
 ถาฉันรักษาทานหายโรค จะพึงมีรางวัลอะไรแกฉันบาง? 
      ศ. ทานอาจารย ทรัพยสมบัติทั้งปวงจงเปนของทาน และตัวขาพเจาก็ยอมเปนทาส 
 ของทาน 
      ชี. ทานคหบดี ทานอาจนอนขางเดยีวตลอด ๗ เดือนไดไหม? 
      ศ. ทานอาจารย ขาพเจาอาจนอนขางเดยีวตลอด ๗ เดือนได 
      ชี. ทานคหบดี ทานอาจนอนขางที่สองตลอด ๗ เดอืนไดไหม? 
      ศ. ทานอาจารย ขาพเจาอาจนอนขางที่สองตลอด ๗ เดือนได 
      ชี. ทานคหบดี ทานอาจนอนหงายตลอด ๗ เดือนไดไหม? 
      ศ. ทานอาจารย ขาพเจาอาจนอนหงายตลอด ๗ เดือนได 
      คร้ังนั้น ชีวกโกมารภัจจใหเศรษฐีคหบดีนอนบนเตียง มัดไวกับเตียงถลกหนังศีรษะ 
 เปดรอยประสานกระโหลกศีรษะ นําสัตวมีชีวิตออกมาสองตัว แลวแสดงแกประชาชนวา 
 ทานทั้งหลายจงดูสัตวมีชีวิต ๒ ตัวน้ี เล็กตัวหนึ่ง ใหญตัวหน่ึง พวกอาจารยที่ทํานายไวอยางนี้วา 
 เศรษฐีคหบดีจักถึงอนิจกรรมในวันที่ ๕ เพราะทานไดเห็นสัตวตัวใหญนี้ มันจักเจาะกินมนัสมอง 
 ของเศรษฐีคหบดีในวันที่ ๕ เศรษฐีคหบดีถูกมันเจาะกินสมองหมด ก็จักถึงอนิจกรรม สัตว 
 ตัวใหญนี้ ชื่อวาอันอาจารยพวกน้ันเห็นถูกตองแลว สวนพวกอาจารยที่ทํานายไวอยางนี้วา 
 เศรษฐีคหบดีจักถึงอนิจกรรมในวันที่ ๗ เพราะทานไดเห็นสัตวตัวเล็กนี้ มันจักเจาะกินมันสมอง 
 ของเศรษฐีคหบดีในวันที่ ๗ เศรษฐีคหบดีถูกมันเจาะกินมันสมองหมด ก็จกัถึงอนิจกรรม สัตว 
 ตัวเล็กนี้ ชื่อวาอันอาจารยพวกน้ันเห็นถูกตองแลว ดังนี้ แลวปดแนวประสานกระโหลกศีรษะ 
 เย็บหนังศีรษะแลวไดทายาสมานแผล 
      คร้ันลวงสัปดาหหน่ึง เศรษฐีคหบดีไดกลาวคํานี้ตอชีวกโกมารภัจจวา ทานอาจารย 
 ขาพเจาไมอาจนอนขางเดยีวตลอด ๗ เดอืนได 
      ชี. ทานคหบดี ทานรับคําฉันวา ทานอาจารย ขาพเจาอาจนอนขางเดยีวตลอด ๗ เดือน 
 ไดดังนี้ มิใชหรือ? 
      ศ. ขาพเจารับคําทานจริง ทานอาจารย แตขาพเจาจักตายแน ขาพเจาไมอาจนอน 
 ขางเดียวตลอด ๗ เดือนได 
      ชี. ทานคหบดี ถาเชนนั้น ทานจงนอนขางที่สองตลอด ๗ เดือนเถิด 



      คร้ันลวงสัปดาหหน่ึง เศรษฐีคหบดี ไดกลาวคํานี้ตอชีวกโกมารภัจจวา ทานอาจารย 
 ขาพเจาไมอาจนอนขางที่สองตลอด ๗ เดือนได 
      ชี. ทานคหบดี ทานรับคําฉันวา ทานอาจารย ขาพเจานอนขางที่สองตลอด ๗ เดือนได 
 ดังนี้มิใชหรือ? 
      ศ. ขาพเจารับคําทานจริง ทานอาจารย แตขาพเจาจักตายแน ขาพเจาไมอาจนอน 
 ขางที่สองตลอด ๗ เดือนได 
      ชี. ทานคหบดี ถาเชนนั้น ทานจงนอนหงายตลอด ๗ เดอืนเถิด 
      คร้ันลวงสัปดาหหน่ึง เศรษฐีคหบดี ไดกลาวคํานี้ตอชีวกโกมารภัจจวา ทานอาจารย 
 ขาพเจาไมอาจนอนหงายตลอด ๗ เดือนได 
      ชี. ทานคหบดี ทานรับคําฉันวา ทานอาจารย ขาพเจาอาจนอนหงายตลอด ๗ เดือนได 
 ดังนี้ มิใชหรือไม? 
      ศ. ขาพเจารับคําทานจริง ทานอาจารย แตขาพเจาจักตายแน ขาพเจาไมอาจนอนหงาย 
 ตลอด ๗ เดือนได 
      ชี. ทานคหบดี ถาฉันไมบอกทานไว ทานก็นอนเทานั้นไมได แตฉันทราบอยูกอน 
 แลววา เศรษฐีคหบดีจักหายโรคในสามสัปดาห ลุกขึ้นเถิด ทานหายปวยแลว ทานจงรู 
 จะไดรางวัลอะไรแกฉัน 
      ศ. ทานอาจารย ก็ทรัพยสมบัติทั้งปวงจงเปนของทาน ตัวขาพเจาก็ยอมเปนทาสของทาน 
      ชี. อยาเลย ทานคหบดี ทานอยาไดใหทรัพยสมบัติทั้งหมดแกฉันเลย และทานก ็
 ไมตองยอมเปนทาสของฉัน ทานจงทูลเกลาถวายทรัพยแกพระเจาอยูหัวแสนกษาปณ ใหฉัน 
 แสนกษาปณก็พอแลว 
      คร้ันเศรษฐีคหบดีหายปวย ไดทูลเกลาถวายทรัพยแดพระเจาอยูหัว แสนกษาปณ ไดให 
 แกชีวกโกมารภัจจ แสนกษาปณ. 
                เร่ืองบุตรเศรษฐีปวยโรคเนื้องอกทีล่ําไส 
      [๑๓๓] ก็โดยสมัยนั้นแล เศรษฐีบุตรชาวพระนครพาราณสีผูเลนกีฬาหกคะเมน ไดปวย 
 เปนโรคเน้ืองอกที่ลําไส ขาวยาคูที่เธอดืม่เขาไปก็ดี ขาวสวยทีเ่ธอรับประทานก็ดี ไมยอย อุจจาระ 
 และปสสาวะออกไมสะดวก เพราะโรคนั้น เธอจึงซูบผอม เศราหมอง มีผิวพรรณซูบซีด 
 เหลืองขึ้นๆ มีตัวสะพร่ังดวยเอ็น คร้ังนั้นเศรษฐีชาวพระนครพาราณสีไดมีความปริวิตกดังนี้วา 
 บุตรของเราไดเจ็บปวยเชนนัน้ ขาวยาคูที่เธอดื่มก็ดี ขาวสวยท่ีเธอรับประทานก็ดี ไมยอย 
 อุจจาระและปสสาวะออกไมสะดวก บุตรของเรานั้นจึงซูบผอม เศราหมอง มีผิวพรรณซูบซีด 
 เหลืองขึ้นๆ มีตัวสะพร่ังดวยเอ็น เพราะโรคนั้น ถากระไร เราพึงไปพระนครราชคฤหแลวทูลขอ 
 นายแพทยชีวกตอพระเจาอยูหัว เพ่ือจะไดรักษาบุตรของเรา ตอแตนั้นเศรษฐีชาวพระนครราชคฤห 
 แลว เขาเฝาพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช แลวไดกราบทูลวา ขอเดชะฯ บุตรของ 
 ขาพระพุทธเจาไดเจ็บปวยเชนนั้น ขาวยาคทูี่เธอดืม่ก็ดี ขาวสวยที่เธอรับประทานก็ดี ไมยอย 



 อุจจาระและปสสาวะออกไมสะดวก เธอจึงซูบผอม เศราหมอง มีผิวพรรณซูบซีด เหลืองขึ้นๆ 
 มีตัวสะพร่ังดวยเอ็น เพราะโรคนั้น ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส ขอใตฝาละอองธุลี- 
 *พระบาทจงมีพระบรมราชโองการสั่งนายแพทยชีวก เพ่ือจะไดรักษาบุตรของขาพระพุทธเจา 
      ลําดับน้ัน พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช ไดทรงมีพระราชดํารัสสั่งชีวกโกมารภัจจวา 
 ไปเถิด พอนายชีวก เจาจงไปพระนครพาราณสี แลวรักษาบุตรของเศรษฐีชาวกรุงพาราณสี 
      ชีวกโกมารภัจจทูลรับสนองพระบรมราชโองการวา อยางนั้นขอเดชะฯ แลวไปพระนคร 
 พาราณสี เขาไปหาเศรษฐีบุตรชาวพระนครพาราณสี สังเกตอาการที่ผิดแปลกของเศรษฐีบุตรชาว 
 พระนครพาราณสี เชิญประชาชนใหออกไปเสยี ขึงมานมัดเศรษฐีบุตรไวกับเสา ใหภรรยาอยู 
 ขางหนา ผาหนังทอง นําเนื้องอกท่ีลําไสออกแสดงแกภรรยาวา เธอจงดูความเจ็บปวยของสามีเธอ 
 ขาวยาคูที่สามีเธอดื่มกด็ี ขาวสวยท่ีสามีเธอรับประทานก็ดี ไมยอย อุจจาระและปสสาวะออก 
 ไมสะดวก เพราะโรคนี้ สามีเธอน้ีจึงซูบผอม เศราหมอง มีผิวพรรณซูบซีด เหลืองขึ้นๆ 
 มีตัวสะพร่ังดวยเอ็นดงันี้ แลวตัดเนื้องอกในลาํไสออก สอดใสลําไสกลับดังเดิม แลวเย็บ 
 หนังทองทายาสมานแผล ตอมาไมนานเทาไรนัก เศรษฐีบุตรชาวพระนครพาราณสี ไดหายโรคแลว 
      คร้ังนั้น เศรษฐีชาวพระนครพาราณสีคิดวา บุตรของเราหายโรคพนอันตรายแลว จึงให 
 รางวัลแกชีวกโกมารภัจจเปนเงิน ๑๖,๐๐๐ กษาปณ ชีวกโกมารภัจจรับเงิน ๑๖,๐๐๐ กษาปณนั้น 
 เดินทางกลับมาสูพระนครราชคฤหตามเดิม. 
            เร่ืองพระเจาจัณฑปชโชตทรงประชวรโรคผอมเหลือง 
      [๑๓๔] ก็โดยสมัยนั้นแล พระเจาปชโชตราชาในกรุงอุชเชนี ทรงประชวรโรคผอมเหลือง 
 นายแพทยที่ใหญๆ มีชื่อเสียงโดงดังหลายคน มารักษา ก็ไมอาจทําใหโรคหาย ไดขนเงินไป 
 เปนอันมาก คร้ังนั้น พระเจาปชโชตไดสงราชทูตถือพระราชสาสน ไปในพระราชสํานักพระเจา 
 พิมพิสารจอมเสนามาคธราช มีใจความวา หมอมฉันเจ็บปวยเปนอยางนั้น ขอพระราชทาน 
 พระบรมราชวโรกาส ขอพระองคโปรดสั่งหมอชีวก เขาจกัรักษาหมอมฉัน จึงพระเจาพิมพิสาร 
 จอมเสนามาคธราช ไดดํารัสส่ังชีวกโกมารภจัจวา ไปเถิด พอนายชีวก เจาจงไปเมืองอชุเชนี 
 รักษาพระเจาปชโชต 
      ชีวกโกมารภัจจทูลรับสนองพระบรมราชโองการ แลวเดินทางไปเมืองอุชเชนี เขาไปใน 
 พระราชสํานัก แลวเขาเฝาพระเจาปชโชต ไดตรวจอาการที่ผิดแปลกของพระเจาปชโชต แลวได 
 กราบทูลคํานี้แดทาวเธอวา ขอเดชะฯ ขาพระพุทธเจาจักหุงเนยใส พระองคจักเสวยเนยใสนั้น 
      พระเจาปชโชตรับส่ังหามวา อยาเลย พอนายชีวก ทานเวนเนยใสเสีย อาจรักษาเรา 
 ใหหายโรคไดดวยวิธีใด ทานจงทําวิธีนั้นเถิด เนยใสเปนของนาเกลียด นาสะอิดสะเอยีน 
 สําหรับฉัน 
      ขณะนั้น ชีวกโกมารภัจจไดมีความปริวิตกวา พระเจาอยูหัวพระองคนี้แล ทรงประชวร 
 เชนนี้ เราเวนเนยใสเสยี ไมอาจรักษาพระองคใหหายโรคได เอาละเราควรหุงเนยใสใหมีส ี
 กลิ่น รส เหมือนน้ําฝาด ดังนี้ แลวไดหุงเนยใสดวยเภสัชนานาชนิด ใหมีสี กลิ่น รส 



 เหมือนน้ําฝาด คร้ันแลวฉุกคิดไดวา เนยใสทีพ่ระเจาอยูหัวพระองคนี้เสวยแลว เมื่อยอย 
 จักทําใหเรอ พระเจาอยูหัวพระองคนี้ทรงเกร้ียวกราด จะพึงรับส่ังใหพิฆาตเราเสียกไ็ด ถากระไร 
 เราพึงทูลลาไวกอน วันตอมาจึงไปในพระราชสํานัก เขาเฝาพระเจาปชโชต แลวไดกราบทูลคํานี้ 
 แดทาวเธอวา ขอเดชะ ฯ พวกขาพระพุทธเจาชื่อวาเปนนายแพทย จักถอนรากไมมาผสมยาชั่ว 
 เวลาครูหน่ึงเชนที่ประสงคนั้น ขอประทานพระบรมราชวโรกาส ขอฝาละอองธุลีพระบาท จงทรงมี 
 พระราชโองการตรัสสั่งเจาพนักงานในโรงราชพาหนะและทีป่ระตูทั้งหลายวา หมอชีวกตองการ 
 ไปดวยพาหนะใด จงไปดวยพาหนะนั้น ปรารถนาไปทางประตูใด จงไปทางประตูนั้น ตองการ 
 ไปเวลาใด จงไปเวลานั้น ปรารถนาจะเขามาเวลาใด จงเขามาเวลานั้น จึงพระเจาปชโชตไดม ี
 พระราชดํารัสส่ังเจาพนักงานในโรงราชพาหนะและที่ประตูทั้งหลาย ตามที่หมอชีวกกราบทูลขอ 
 บรมราชานุญาตไวทุกประการ 
      ก็โดยสมัยนัน้แล พระเจาปชโชตมีชางพังชื่อภัททวดี เดนิทางไดวันละ ๕๐ โยชน 
 จึงหมอชีวกโกมารภัจจไดทูลถวายเนยใสนั้นแดพระเจาปชโชตดวยกราบทูลวา ขอใตฝาละออง 
 ธุลีพระบาทจงเสวยนํ้าฝาด คร้ันใหพระเจาปชโชตเสวยเนยใสแลวก็ไปโรงชางหนีออกจากพระนคร 
 ไปโดยชางพังภัททวดี ขณะเดียวกันนั้น เนยใสที่พระเจาปชโชตเสวยนั้นยอย ไดทําใหทรงเรอขึ้น 
 จึงพระเจาปชโชตไดรับส่ังแกพวกมหาดเล็กวา พนายทั้งหลาย เราถูกหมอชีวกชาติชั่วลวงใหดื่ม 
 เนยใส พวกเจาจงคนจับหมอชีวกมาเร็วไว 
      พวกมหาดเล็กกราบทูลวา หมอชีวกหนีออกจากพระนครไปโดยชางพังภัททวดีแลว 
 พระพุทธเจาขา 
      ก็โดยสมัยนัน้แล พระเจาปชโชตมีมหาดเล็กชื่อกากะ ซ่ึงอาศัยเกิดกับอมนุษย เดินทาง 
 ไดวันละ ๖๐ โยชน จึงพระเจาปชโชตดํารัสสั่งกากะมหาดเลก็วา พอนายกากะ เจาจงไปเชิญ 
 หมอชีวกกลับมา ดวยอางวา ทานอาจารย พระเจาอยูหัวรับส่ังใหเชิญทานกลับไป ขึ้นชื่อวา 
 หมอเหลานี้แลมีมารยามาก เจาอยารับวัตถุอะไรๆ ของเขา 
      คร้ังนั้น กากะมหาดเล็กไดเดินไปทันชีวกโกมารภัจจ ผูกําลังรับประทานอาหารมื้อเชา 
 ในระหวางทางเขตพระนครโกสัมพี จึงไดเรียนแกชีวกโกมารภัจจวา ทานอาจารย พระเจาอยูหัว 
 รับส่ังใหเชิญทานกลับไป 
      ชี. พอนายกากะ ทานจงรออยูเพียงชั่วเวลาที่เรารับประทานอาหาร เชิญทานรับประทาน 
 อาหารดวยกันเถิด 
      ก. ชางเถิดทานอาจารย พระเจาอยูหัวดํารัสสั่งขาพเจาไววา พอนายกากะ ขึ้นชื่อวา 
 หมอเหลานี้มีมารยามาก อยารับวัตถุอะไร ของเขา 
      ทันใดน้ัน ชีวกโกมารภัจจ ไดแซกยาทางเล็บ พลางเค้ียวมะขามปอม และด่ืมน้ํา 
 รับประทาน แลวไดรองเชือ้เชญิกากะมหาดเลก็วา เชิญพอนายกากะมาเค้ียวมะขามปอมและ 
 ดื่มน้ํารับประทานดวยกัน จึงกากะมหาดเล็กคิดวา หมอคนนี้แลกําลังเคีย้วมะขามปอมและด่ืมนํ้า 
 รับประทาน คงไมมีอะไรจะใหโทษ แลวเคี้ยวมะขามปอมครึ่งผล และดื่มน้าํรับประทาน 



 มะขามปอมคร่ึงผลที่เขาเคี้ยวนั้นไดระบายอุจจาระออกมาในที่นั้นเอง 
      คร้ังนั้น กากะมหาดเล็กไดเรียนถามชีวกโกมารภัจจวา ทานอาจารย ชีวิตของขาพเจา 
 จะรอดไปไดหรือ? 
      ชีวกโกมารภัจจตอบวา อยากลัวเลย พอนายกากะ ทานจักไมมีอันตราย แตพระเจา- 
 *อยูหัวทรงเกร้ียวกราด จะพึงรับส่ังใหพิฆาตเราเสียก็ได เพราะเหตุนั้น เราไมกลับละ แลวมอบ 
 ชางพังภัททวดีแกนายกากะ เดนิทางไปพระนครราชคฤห รอนแรมไปโดยลําดับ ถึงพระนคร 
 ราชคฤหแลวเฝาพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช กราบทูลเร่ืองนั้นใหทรงทราบทุกประการ 
      พระเจาพิมพิสารรับส่ังวา พอนายชีวก เจาไมกลับไปน้ันชื่อวาไดทําถูกแลว เพราะ 
 พระราชาองคนั้นเห้ียมโหด จะพึงสั่งใหสําเร็จโทษเจาเสยีก็ได 
      คร้ันพระเจาปชโชตทรงหายประชวร ทรงสงราชทูตไปที่สํานักชีวกโกมารภัจจวา เชิญหมอ 
 ชีวกมา เราจักใหพร 
      ชีวกกราบทูลตอบไปวา ไมตองไปก็ได พระพุทธเจาขา ขอใตฝาละอองธลุีพระบาท 
 จงทรงโปรดอนุสรณถึงความดีของขาพระพุทธเจา. 
                      พระราชทานผาสิไวยกะ 
      ก็โดยสมัยนัน้แล ผาสิไวยกะคูหน่ึงบังเกิดแกพระเจาปชโชต เปนผาเนื้อดเีลิศ ประเสริฐ 
 มีชื่อเดน อุดม และเปนเยีย่มกวาผาทั้งหลายเปนอันมาก ต้ังหลายคู ต้ังหลายรอยคู หลายพันคู 
 หลายแสนคู 
      คร้ันนั้น พระเจาปชโชต ทรงสงผาสิไวยกะคูนั้นไปพระราชทานแกชีวกโกมารภัจจ 
 จึงชีวกโกมารภัจจไดมีความดําริวาผาสิไวยกะคูนี้ พระเจาปชโชตสงมาพระราชทาน เปนผาเนื้อ 
 ดีเลิศ ประเสริฐ มีชื่อเดน อุดม และเปนเยีย่มกวาผาทั้งหลายเปนอันมาก ต้ังหลายคู 
 ต้ังหลายรอยคู หลายพันคู หลายแสนคู นอกจากพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
 พระองคนั้น หรือพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราชแลว ใครอื่นไมควรอยางยิ่งเพ่ือใชผาสิไวยกะ 
 คูนี้. 
                  พระผูมีพระภาคเสวยพระโอสถถาย 
      [๑๓๕] ก็โดยสมัยนั้นแล พระกายของพระผูมีพระภาคหมักหมมดวยสิ่งอนัเปนโทษ 
 จึงพระผูมีพระภาครับส่ังกะทานพระอานนทวา ดูกรอานนท กายของตถาคตหมักหมมดวยสิ่งอัน 
 เปนโทษ ตถาคตตองการจะฉันยาถาย. 
      คร้ังนั้น ทานพระอานนทเดินไปหาชีวกโกมารภัจจ คร้ันถึงแลวไดกลาวคํานี้กะชีวก- 
 *โกมารภัจจวา ทานชีวก พระกายของพระตถาคตหมักหมมดวยสิ่งอันเปนโทษ พระตถาคต 
 ตองการจะเสวยพระโอสถถาย ชีวกโกมารภัจจกลาววา พระคุณเจา ถาอยางนั้น ขอทานจงโปรด 
 ทําพระกายของพระผูมีพระภาคใหชุมชื่นสัก ๒-๓ วัน 
      คร้ังนั้น ทานพระอานนทไดทําพระกายของพระผูมีพระภาคใหชุมชื่น ๒-๓ วันแลว 
 เดินไปหาชีวกโกมารภัจจ คร้ันถึงแลวไดกลาวคํานี้กะชีวกโกมารภัจจวา 



      ทานชีวก พระกายของพระตถาคตชุมชื่นแลว บัดน้ี ทานรูกาลอันควรเถิด 
      คร้ังนั้น ชีวกโกมารภัจจไดมีความปริวิตกดังนี้วา การที่เราจะพึงทูลถวาย พระโอสถ 
 ถายที่หยาบแดพระผูมีพระภาคนั้น ไมสมควรเลย ถากระไร เราพึงอบกานอุบล ๓ กานดวยยา 
 ตางๆ แลวทูลถวายพระตถาคต คร้ันแลวไดอบกานอุบล ๓ กานดวยยาตางๆ แลวเขาเฝา 
 พระผูมีพระภาค คร้ันแลวไดทูลถวายกานอบุลกานที่หน่ึงแดพระผูมีพระภาค กราบทูลวา 
 พระพุทธเจาขา ขอพระผูมีพระภาคจงทรงสูดกานอุบลกานที่ ๑ นี้ การทรงสูดกานอุบลน้ีจกัยัง 
 พระผูมีพระภาคใหถายถึง ๑๐ คร้ัง แลวไดทูลถวายกานอุบลกานที่ ๒ แดพระผูมีพระภาคกราบทูลวา 
 พระพุทธเจาขา ขอพระผูมีพระภาคจงทรงสูดอุบลกานที่ ๒ นี้ การทรงสูดกานอุบลน้ีจักยังพระผูมี 
 พระภาคใหถายถึง ๑๐ คร้ัง แลวไดทูลถวายกานอุบลกานที่ ๓ แดพระผูมีพระภาค กราบทูลวา 
 พระพุทธเจาขา ขอพระผูมีพระภาคจงทรงสูดกานอุบลกานที่ ๓ นี้ การทรงสูดกานอุบลน้ีจกัยัง 
 พระผูมีพระภาคใหถายถึง ๑๐ คร้ัง ดวยวิธีนี้ พระผูมีพระภาคจักทรงถายถึง ๓๐ คร้ัง 
      คร้ันชีวกโกมารภัจจ ทูลถวายพระโอสถถายแดพระผูมีพระภาคเพ่ือถายครบ ๓๐ คร้ังแลว 
 ถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทําประทักษิณกลับไป ขณะเมือ่ชีวกโกมารภัจจเดินออกไปนอกซุม 
 ประตูแลวไดมีความปริวิตกดังนี้วา เราทูลถวายพระโอสถถายแดพระผูมีพระภาคเพ่ือถายครบ 
 ๓๐ คร้ัง พระกายของพระตถาคตหมักหมมดวยสิ่งอันเปนโทษ จักไมยังพระผูมีพระภาคใหถาย 
 ครบ ๓๐ คร้ัง จักใหถายเพียง ๒๙ คร้ัง แตพระผูมีพระภาคทรงถายแลวจักสรงพระกาย คร้ันสรง 
 พระกายแลว จักถายอีกคร้ังหนึ่ง อยางนี้ พระผูมีพระภาคจกัทรงถายครบ ๓๐ คร้ัง 
      คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบความปริวิตกแหงจิตของชีวกโกมารภัจจดวยพระทยัแลว 
 รับส่ังกะทานพระอานนทวา อานนท ชีวกโกมารภัจจ กําลังเดินออกนอกซุมประตูวิหารนี้ 
 ไดมีความปริวิตกดังนี้วา เราถวายพระโอสถถายแดพระผูมีพระภาคเพ่ือถายครบ ๓๐ คร้ังแลว 
 พระกายของพระตถาคตหมักหมมดวยสิ่งอันเปนโทษ จักไมยังพระผูมีพระภาคใหถายครบ ๓๐ คร้ัง 
 จักใหถายเพียง ๒๙ คร้ัง แตพระผูมีพระภาคทรงสรงพระกาย คร้ันสรงพระกายแลวจักถายอีก 
 คร้ังหนึ่ง อยางน้ี พระผูมีพระภาคจักทรงถายครบ ๓๐ คร้ัง อานนทถาอยางนั้น เธอจงจัดเตรียม 
 น้ํารอนไว 
      พระอานนททูลรับสนองพระพุทธพจนแลว จัดเตรียมน้ํารอนไวถวายตอมา ชีวกโกมารภัจจ 
 ไปในพุทธสํานัก คร้ันถึงแลวถวายบังคมพระผูมีพระภาคนั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว 
 ไดกราบทูลถามพระผูมีพระภาควา พระผูมีพระภาคทรงถายแลวหรือ พระพุทธเจาขา 
      ภ. เราถายแลว ชีวก 
      ชี. พระพุทธเจาขา ขาพระพุทธเจากําลังเดินออกไปนอกซุมประตูพระวิหารนี้ ไดมีความ 
 ปริวิตกดังนี้วา เราถวายพระโอสถถายแดพระผูมีพระภาคเพ่ือถายครบ ๓๐ คร้ังแลว พระกายของ 
 พระผูมีพระภาคหมักหมมดวยสิ่งอันเปนโทษ จักไมยังพระผูมีพระภาคใหถายครบ ๓๐ คร้ัง 
 แตพระผูมีพระภาคทรงถายแลวจักสรงพระกาย คร้ันสรงพระกายแลวจักถายอีกคร้ังหนึ่งอยางนี ้
 พระผูมีพระภาคจักทรงถายครบ ๓๐ คร้ัง พระพุทธเจาขา ขอพระผูมีพระภาคจงโปรดสรงพระกาย 



 ขอพระสุคตจงโปรดสรงพระกาย 
      คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงสรงน้ําอุน คร้ันสรงแลว ทรงถายอีกคร้ังหนึ่งอยางนี ้
 เปนอันพระผูมีพระภาคทรงถายครบ ๓๐ คร้ัง ลําดับน้ัน ชีวกโกมารภัจจไดกราบทูลคํานี้แด 
 พระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา พระผูมพีระภาคไมควรเสวยพระกระยาหารที่ปรุงดวยน้ําตมผัก 
 ตางๆ จนกวาจะมีพระกายเปนปกติ 
      ตอมาไมนานนัก พระกายของพระผูมีพระภาคไดเปนปกติแลว. 
                          กราบทูลขอพร 
      คร้ังนั้น ชีวกโกมารภัจจ ถือผาสิไวยกะคูนั้นไปในพุทธสํานัก คร้ันถึงแลวถวายบังคม 
 พระผูมีพระภาค นั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง  ชีวกโกมารภัจจนั่งเรียบรอยแลว ไดกราบทูลคํานี ้
 แดพระผูมีพระภาควา ขาพระพุทธเจาจะขอประทานพรตอพระผูมีพระภาคสักอยางหนึ่ง พระพุทธ- 
 *เจาขา 
      ภ. พระตถาคตทั้งหลายเลิกใหพรเสียแลว ชีวก 
      ชี. ขาพระพุทธเจาขอประทานพรที่สมควรและไมมีโทษ พระพุทธเจาขา 
      ภ. จงวามาเถิด ชีวก 
      ชี. พระพุทธเจาขา พระผูมีพระภาคและพระสงฆทรงถือผาบังสุกุลเปนปกติอยู ผา 
 สิไวยกะของขาพระพุทธเจาคูนี้ พระเจาปชโชตทรงสงมาพระราชทาน เปนผาเนื้อดีเลิศ ประเสริฐ 
 มีชื่อเสียงเดนอุดม และเปนเยี่ยมกวาผาทั้งหลายเปนอันมาก ต้ังหลายคู ต้ังหลายรอยคู 
 หลายพันคู หลายแสนคู ขอพระผูมีพระภาคจงทรงพระกรุณาโปรดรับผาคูสิไวยกะของขา 
 พระพุทธเจา และขอจงทรงพระพุทธานุญาตคหบดีจีวรแกพระสงฆดวยเถิด พระพุทธเจาขา. 
      พระผูมีพระภาคทรงรับผาคูสิไวยกะแลว คร้ันแลวทรงชี้แจงใหชีวกโกมารภัจจ เห็นแจง 
 สมาทาน อาจหาญ ราเริงดวยธรรมีกถา คร้ันชีวกโกมารภัจจ อันพระผูมีพระภาคทรงชี้แจง 
 ใหเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริงดวยธรรมีกถา แลวลุกจากที่นั่งถวายบังคมพระผูมีพระภาค 
 ทําประทักษิณกลับไป. 
                      พระพุทธานุญาตคหบดีจีวร 
      ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนัน้ ในเพราะเหตุ 
 แรกเกิดน้ัน แลวรับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตคหบดีจีวร รูปใด 
 ปรารถนา จงถือผาบังสุกุล รูปใดปรารถนา จงถือผาบังสุกุล รูปใดปรารถนา จงยินดีคหบดี 
 จีวร แตเราสรรเสริญการยินดี ดวยปจจัยตามมีตามได. 
      [๑๓๖] ประชาชนในพระนครราชคฤหไดทราบขาววา พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตคหบดี 
 จีวรแกภิกษุทั้งหลาย ตางพากันยินดีราเริงวา บัดน้ีแล พวกเราจักถวายทาน จักบําเพ็ญบุญ 
 เพราะพระผูมีพระภาคทรงอนุญาตคหบดีจีวรแกภิกษุทั้งหลาย เพียงวันเดยีวเทานั้น จีวรหลายพัน 
 ผืนไดเกดิขึ้นในพระนครราชคฤห ประชาชนชาวชนบทไดทราบขาววา พระผูมีพระภาคทรงอนุญาต 
 คหบดีจีวรแกภิกษุทั้งหลาย ตางพากันยินดีราเริงวา บัดน้ีแล พวกเราจักถวายทาน จักบําเพ็ญบุญ 



 เพราะพระผูมีพระภาคทรงอนุญาตคหบดีจีวรแกภิกษุทั้งหลาย เพียงวันเดยีวเทานั้น จีวรหลาย 
 พันผืนไดเกิดขึน้แมในชนบท. 
                พระพุทธานุญาตผาปาวารและผาโกเชาว 
      [๑๓๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ผาปาวารเกิดขึ้นแกสงฆ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้น 
 แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผาปาวาร 
      ผาปาวารแกมไหม เกิดขึ้นแกพระสงฆ ภิกษุทั้งหลายไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูม-ี 
 *พระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผาปาวารแกมไหม 
      ผาโกเชาวเกิดขึ้นแกพระสงฆ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค. 
 พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผาโกเชาว. 
                        ปฐมภาณวาร จบ. 
                         ----------- 
                      พระพุทธานุญาตผากัมพล 
      [๑๓๘] ก็โดยสมัยนั้นแล พระเจากาสีทรงพระกรุณาสงผากัมพล มีราคาคร่ึงกาสี 
 คือ ควรราคากึ่งกาสี มาพระราชทานแกชีวกโกมารภัจจ คร้ังนั้น ชีวกโกมารภัจจรับพระราชทาน 
 ผากัมพลราคากึ่งกาสีนั้นแลว เขาไปในพุทธสาํนัก คร้ันถึงแลวถวายบังคมพระผูมีพระภาค 
 นั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ชีวกโกมารภัจจนั่งเฝาเรียบรอยแลว ไดกราบทูลคํานี้แดพระผูมี- 
 *พระภาควาพระพุทธเจาขา ผากัมพลของขาพระพุทธเจาผนืนี้ราคาคร่ึงกาสี คือ ควรราคากึ่งกาส ี
 พระเจากาสีทรงพระกรุณาสงมาพระราชทาน ขอพระผูมีพระภาคจงทรงพระกรุณาโปรดรับผากัมพล 
 ของขาพระพุทธเจา เพ่ือประโยชนและความสุขแกขาพระพุทธเจา ตลอดกาลนานดวยเถิด 
 พระพุทธเจาขา. 
      พระผูมีพระภาคทรงรับผากัมพล คร้ันแลวทรงชี้แจงใหชีวกโกมารภัจจ เห็นแจง สมาทาน 
 อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถา คร้ันชีวกโกมารภัจจ อันพระผูมีพระภาคทรงชี้แจง ใหเห็นแจง 
 สมาทาน อาจหาญ ราเริงดวยธรรมีกถาแลวลุกจากที่นั่งถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทําประทักษิณ 
 กลับไป. 
      คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ 
 แรกเกิดน้ัน แลวรับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผากมัพล. 
                   พระพุทธานุญาตคหบดีจีวร ๖ ชนิด 
      [๑๓๙] ก็โดยสมัยนั้นแล จวีรทั้งเนื้อดีและเลวเกิดขึ้นแกสงฆ คร้ังนั้น ภิกษุทั้งหลาย 
 ไดมีความปริวิตกดังนี้วา จีวรชนิดไรหนอแล พระผูมีพระภาคทรงอนุญาต ชนิดไรไมทรงอนุญาต 
 แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 เราอนุญาตจีวร ๖ ชนิด คือจีวรทําดวยเปลอืกไม ๑ ทําดวยฝาย ๑ ทําดวยไหม ๑ ทําดวย 
 ขนสัตว ๑ ทําดวยปาน ๑ ทําดวยของเจอืกัน ๑ 
      สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายท่ียินดีคหบดีจีวรนั้นพากันรังเกียจ ไมยินดีผาบังสุกุลดวยคดิวา 



 พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตจีวรอยางเดยีวเทานั้น ไมใช ๒ อยาง จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี- 
 *พระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุผูยินดีคหบดีจีวร 
 ยินดีผาบังสุกุลได แตเราสรรเสริญความสันโดษดวยจีวรทั้งสองนั้น. 
                         เร่ืองขอสวนแบง 
      [๑๔๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุหลายรูปดวยกัน เดินทางไกลไปในโกศลชนบท 
 บางพวกแวะเขาสุสาน เพ่ือแสวงหาผาบังสุกุล บางพวกไมรอคอย บรรดาภิกษุที่แวะเขาสสุาน 
 เพ่ือแสวงหาผาบังสุกุลนั้น ตางก็ไดผาบังสุกุล พวกท่ีไมรอคอยน้ันพูดอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย 
 ขอทานจงใหสวนแบงแกพวกขาพเจาบาง ภิกษุพวกน้ันพูดอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย เราไมให 
 สวนแบงแกพวกทาน เพราะเหตุไร พวกทานจึงไมรอคอยเลา แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแด 
 พระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุทั้งหลาย ผูไม 
 ปรารถนา ไมตองใหสวนแบงแกภิกษุพวกท่ีไมรอคอย. 
      สมัยตอมา ภิกษุหลายรูปดวยกัน เดินทางไกลไปในโกศลชนบท บางพวกแวะเขาสสุาน 
 เพ่ือแสวงหาผาบังสุกุล บางพวกรอคอยอยู บรรดาพวกที่แวะเขาสุสานเพ่ือแสวงหาผาบังสุกุลนั้น 
 ตางก็ไดผาบังสุกุล พวกภิกษุที่รอคอยอยูนั้น พูดอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ขอพวกทานจงให 
 สวนแบงแกพวกขาพเจาบาง ภิกษุพวกน้ันพูดอยางนี้วา อาวโุสทั้งหลาย พวกขาพเจาจักไมให 
 สวนแบงแกพวกทาน เพราะเหตุไร พวกทานจึงไมแวะเขาไปเลา แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแด 
 พระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนญุาตใหภิกษุทั้งหลาย 
 ผูไมปรารถนา ก็ตองใหสวนแบงแกภิกษุพวกที่รอคอย. 
      สมัยตอมา ภิกษุหลายรูปดวยกัน เดินทางไกลไปในโกศลชนบท บางพวกแวะเขา 
 สุสานกอน เพ่ือแสวงหาผาบังสุกุล บางพวกแวะเขาทีหลัง บรรดาภิกษุที่แวะเขาสุสานกอน 
 เพ่ือแสวงหาผาบังสุกุลนั้น ตางก็ไดผาบังสุกุล พวกภิกษุที่แวะเขาทีหลังไมไดจึงพูดอยางนีว้า 
 อาวุโสทั้งหลาย ขอพวกทานจงใหสวนแบงแกพวกขาพเจาบาง ภิกษุเหลาน้ันตอบอยางนี้วา 
 พวกขาพเจาจักไมใหสวนแบงแกพวกทาน เพราะเหตุไร พวกทานจึงแวะเขาไปทีหลังเลา แลว 
 กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา 
 อนุญาตใหภิกษุทั้งหลายผูไมปรารถนาไมตองใหสวนแบงแกภิกษุพวกท่ีแวะเขาไปทีหลัง. 
      สมัยตอมา ภิกษุหลายรูปดวยกัน เดินทางไกลไปในโกศลชนบท ภิกษุเหลานั้นแวะเขา 
 สุสาน เพ่ือแสวงหาผาบังสุกุลพรอมกัน บางพวกไดผาบังสุกุลบางพวกไมได พวกท่ีไมไดพูด 
 อยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ขอพวกทานจงใหสวนแบงแกพวกขาพเจาบาง ภิกษุเหลานั้นตอบ 
 อยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย พวกขาพเจาจักไมใหสวนแบงแกพวกทาน ทําไมพวกทานจึงหาไมได 
 เลา แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 เราอนุญาตใหภิกษุทั้งหลายไมปรารถนาก็ตองใหสวนแบงแกภิกษุทั้งหลายท่ีแวะเขาไปพรอมกัน. 
      สมัยตอมา ภิกษุหลายรูปดวยกัน เดินทางไกลไปในโกศลชนบท ภิกษุเหลานั้น 
 นัดแนะกันแลวแวะเขาสุสาน เพ่ือแสวงหาผาบังสุกุล บางพวกไดผาบังสุกุล บางพวกไมได 



 พวกท่ีไมไดพูดอยางนี้วา อาวโุสทั้งหลาย ขอพวกทานจงใหสวนแบงแกพวกขาพเจาบาง ภิกษุ 
 เหลานั้นพูดอยางนี้วา อาวุโสทัง้หลาย พวกขาพเจาจักไมใหสวนแบงแกพวกทาน ทําไมพวกทาน 
 จึงหาไมไดเลา แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตวา 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุทั้งหลายไมปรารถนาก็ตองใหสวนแบงแกภิกษุพวกที่นัดแนะ 
 กันไวแลวแวะเขาไป. 
                     องคของเจาหนาที่ผูรับจีวร 
      [๑๔๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ประชาชนถือจีวรมาสูอาราม พวกเขาหาภิกษุเจาหนาที่รับ 
 ไมไดจึงนํากลบัไป จีวรเกิดขึ้นนอย ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองน้ันแดพระผูมีพระภาค. พระผูม-ี 
 *พระภาคตรัสอนุญาตวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหสมมติภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ 
 เปนเจาหนาที่รับจีวร คือ 
      ๑. ไมถึงความลําเอยีงเพราะความชอบพอ 
      ๒. ไมถึงความลําเอยีงเพราะความเกลียดชงั 
      ๓. ไมถึงความลําเอยีงเพราะความงมงาย 
      ๔. ไมถึงความลําเอยีงเพราะความกลัว และ 
      ๕. รูจักจีวรจํานวนที่รับไว และยังมไิดรับ 
                            วิธีสมมติ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆพึงสมมติอยางนี้. 
      สงฆพึงขอรองภิกษุกอน คร้ันแลวภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบ 
 ดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:- 
                         กรรมวาจาสมมติ 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงที่แลว สงฆพึง 
 สมมติภิกษุมีชื่อนี้ใหเปนเจาหนาที่รับจีวร นี้เปนญัตติ 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆสมมติภิกษุมีชื่อนี้ใหเปนเจาหนาที่รับจีวร 
 การสมมติภิกษุมีชื่อนี้ใหเปนเจาหนาที่รับจีวร ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง 
 ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด. 
      สงฆสมมติภิกษุมีชื่อนี้ใหเปนเจาหนาที่รับจีวรแลว ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง 
 ขาพเจาทรงความน้ีไวดวยอยางนี้. 
                     องคของเจาหนาที่ผูเก็บจีวร 
      [๑๔๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายผูเปนเจาหนาที่รับจีวร รับจีวรแลวทิ้งไวใน 
 ที่นั้นแหละ แลวหลีกไป จีวรเสียหาย ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค 
 พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหสมมติภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ 
 เปนเจาหนาที่เก็บจีวร คือ:- 
      ๑. ไมถึงความลําเอยีงเพราะความชอบพอ 



      ๒. ไมถึงความลําเอยีงเพราะความเกลียดชงั 
      ๓. ไมถึงความลําเอยีงเพราะความงมงาย 
      ๔. ไมถึงความลําเอยีงเพราะความกลัว และ 
      ๕. รูจักจีวรจํานวนที่เก็บไว และยังมิไดเก็บ 
                            วิธีสมมติ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆพึงสมมติอยางนี้. 
      สงฆพึงขอรองภิกษุกอน คร้ันแลวภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบ 
 ดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:- 
                         กรรมวาจาสมมติ 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงที่แลว สงฆพึง 
 สมมติภิกษุมีชื่อนี้ใหเปนเจาหนาที่เก็บจีวร นี้เปนญัตติ. 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆสมมติภิกษุมีชื่อนี้ใหเปนเจาหนาที่เก็บจีวร 
 การสมมติภิกษุมีชื่อนี้ใหเปนเจาหนาที่เก็บจีวร ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง 
 ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด. 
      สงฆสมมติภิกษุมีชื่อนี้ ใหเปนเจาหนาที่เกบ็จีวร ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง 
 ขาพเจาทรงความน้ีไวดวยอยางนี้. 
                      พระพุทธานุญาตเรือนคลัง 
      [๑๔๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายผูเปนเจาหนาที่เกบ็จีวร ไดเก็บจีวรไวในมณฑป 
 บาง ที่โคนไมบาง ที่ชายคาบาง ที่กลางแจงบาง จีวรถูกหนูกัดบาง ถูกปลวกกินบาง ภิกษุทั้งหลาย 
 จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 เราอนุญาตใหสมมติ วิหาร เพิง เรือนชั้น เรือนโลน หรือถํ้า ที่สงฆจําหมายใหเปนเรือนคลงั. 
                            วิธีสมมติ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงสมมติอยางนี้ คือ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศ 
 ใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:- 
                         กรรมวาจาสมมติ 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงที่แลว สงฆพึง 
 สมมติวิหารมีชื่อนี้ใหเปนเรือนคลัง นี้เปนญัตติ. 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆสมมติวิหารมีชื่อนี้ใหเปนเรือนคลงั การ 
 สมมติวิหารมีชื่อนี้ใหเปนเรือนคลัง ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแก 
 ทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด 
      สงฆสมมติวิหารมีชื่อนี้ ใหเปนเรือนคลังแลว ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจา 
 ทรงความน้ีไวดวยอยางนี้. 
                  องคของเจาหนาที่ผูรักษาเรือนคลัง 



      [๑๔๔] ก็โดยสมัยนั้นแล จวีรในเรือนคลังของสงฆ ไมมคีนเฝา ภิกษุทั้งหลายกราบทูล 
 เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให 
 สมมติภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ เปนเจาหนาที่รักษาเรือนคลัง คือ:- 
      ๑. ไมถึงความลําเอยีงเพราะความชอบพอ 
      ๒. ไมถึงความลําเอยีงเพราะความเกลียดชงั 
      ๓. ไมถึงความลําเอยีงเพราะความงมงาย 
      ๔. ไมถึงความลําเอยีงเพราะความกลัว และ 
      ๕. รูจักจีวรจํานวนที่รักษา และยังมไิดรักษา 
                            วิธีสมมติ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆพึงสมมติอยางนี้ 
      สงฆพึงขอรองภิกษุกอน คร้ันแลวภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบ 
 ดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:- 
                         กรรมวาจาสมมติ 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงที่แลว สงฆพึง 
 สมมติภิกษุมีชื่อนี้ใหเปนเจาหนาที่รักษาเรือนคลัง นี้เปนญัตติ. 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆสมมติภิกษุมีชื่อนี้ใหเปนเจาหนาที่รักษา 
 เรือนคลัง การสมมติภิกษุมีชื่อนี้ใหเปนเจาหนาที่รักษาเรือนคลัง ชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้ 
 พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด. 
      สงฆสมมติ ภิกษุมีชื่อนี้ ใหเปนเจาหนาที่รักษาเรือนคลังแลว ชอบแกสงฆ เหตุนั้น 
 จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไวดวยอยางนี้. 
              พระพุทธบัญญัติหามยายเจาหนาที่รักษาเรือนคลัง 
      [๑๔๕] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียยายเจาหนาที่รักษาเรือนคลัง ภิกษุทั้งหลาย 
 กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสหามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึง 
 ยายเจาหนาทีผู่รักษาเรือนคลัง รูปใดยาย ตองอาบัติทุกกฏ. 
                     องคของเจาหนาที่ผูแจกจีวร 
      [๑๔๖] ก็โดยสมัยนั้นแล จวีรในเรือนคลังของสงฆมีมาก ภิกษุทั้งหลายกราบทูล 
 เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหสงฆ 
 ผูอยูพรอมหนาแจก. 
      สมัยตอมา สงฆทั้งปวงกําลังแจกจีวรไดสงเสียงอื้ออึง ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้น 
 แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหสมมติภิกษุ 
 ผูประกอบดวยองค ๕ เปนเจาหนาที่แจกจีวร คือ:- 
      ๑. ไมถึงความลําเอยีงเพราะความชอบพอ 
      ๒. ไมถึงความลําเอยีงเพราะความเกลียดชงั 



      ๓. ไมถึงความลําเอยีงเพราะความงมงาย 
      ๔. ไมถึงความลําเอยีงเพราะความกลัว และ 
      ๕. รูจักจีวรจํานวนที่แจกแลว และยังมไิดแจก 
                            วิธีสมมติ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงสมมติอยางนี้ 
      สงฆพึงขอรองภิกษุกอน คร้ันแลวภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบ 
 ดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:- 
                         กรรมวาจาสมมติ 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงที่ แลวสงฆพึงสมมติ 
 ภิกษุชื่อนี้ใหเปนเจาหนาที่แจกจีวร นี้เปนญัตติ. 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆสมมติภิกษุมีชื่อนี้ใหเปนเจาหนาที่แจกจีวร 
 การสมมติภิกษุมีชื่อนี้เปนเจาหนาที่แจกจีวร ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบ 
 แกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด. 
      สงฆสมมติภิกษุชื่อนี้ใหเปนเจาหนาที่แจกจีวรแลว ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง 
 ขาพเจาทรงความน้ีไวดวยอยางนี้ 
      คร้ังนั้น ภิกษุทั้งหลายผูเปนเจาหนาที่แจกจีวร ไดมีความปริวิตกดังนี้วา ควรแจกจีวร 
 อยางไรหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสแนะวิธีแจกวา 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหคัดเลือกผากอน แลวตีราคาคิดถัวกัน นับภิกษุ ผูกผาเปนมัดๆ 
 แลวต้ังสวนจีวรไว. 
      คร้ังนั้น ภิกษุทั้งหลายผูเปนเจาหนาที่แจกจีวร ไดมีความปริวิตกวา พึงใหสวนจีวรแก 
 สามเณรอยางไรหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตวา 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหมอบสวนกึ่งหนึ่งใหแกพวกสามเณร. 
      สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งปรารถนาจะรีบเดินทางไปกับสวนของตน ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูล 
 เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหมอบ 
 สวนของตนแกภิกษุผูรีบเดินทางไป. 
      สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่ง ปรารถนาจะรีบเดินทางไปกับสวนพิเศษ ภิกษุทั้งหลายกราบ 
 ทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให 
 มอบสวนพิเศษในเมื่อใหสิ่งทดแทนสมกัน. 
      คร้ังนั้น ภิกษุเจาหนาที่แจกจีวรคิดวา พึงใหสวนจีวรอยางไรหนอ คือ พึงใหตามลําดับ 
 ภิกษุผูมา หรือพึงใหตามลําดับภิกษุผูแกพรรษา จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูม ี
 พระภาคตรัสอนุญาตวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหสมยอมสวนที่บกพรอง แลวทําการ 
 จับสลาก. 
                    พระพุทธานุญาตน้ํายอมเปนตน 



      [๑๔๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายยอมจีวรดวยโคมยับาง ดวยดินแดงบาง 
 จีวรมีสีคล้ํา ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตวา 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตนํ้ายอม ๖ อยาง คือ น้ํายอมเกดิแตรากหรือเงา ๑ น้ํายอมเกิดแต 
 ตนไม ๑ น้ํายอมเกิดแตเปลอืกไม ๑ น้ํายอมเกดิแตใบไม ๑ น้ํายอมเกิดแตดอกไม ๑ น้ํายอม 
 เกิดแตผลไม ๑. 
      สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายยอมจีวรดวยน้ํายอมทีเ่ย็น จีวรมีกลิ่นสาบ ภิกษุทั้งหลาย 
 กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต 
 หมอยอมขนาดเล็กเพ่ือตมน้ํายอม. 
      น้ํายอมลนหมอ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาค 
 ตรัสอนุญาตวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหผูกตะกรอกันลน. 
      สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายไมรูวาน้ํายอมตมสุกแลว หรือยังไมสุก จึงกราบทูลเร่ืองนั้น 
 แดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหหยดหยาด 
 น้ําลงในน้ํา หรือหลังเล็บ. 
      สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายยกหมอน้ํายอมลง ทําหมอกลิ้งไป หมอแตก ภิกษุทั้งหลาย 
 จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 เราอนุญาตกระบวยตักน้ํายอมอันเปนภาชนะมีดาม. 
      สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายไมมีภาชนะสําหรับยอม จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. 
 พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตอางสําหรับยอม หมอสําหรับยอม. 
      สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายขยําจีวรในถาดบาง ในบาตรบาง จีวรขาดปริ ภิกษุทั้งหลาย 
 จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 เราอนุญาตรางสําหรับยอม. 
      สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายตากจีวรบนพ้ืนดิน จีวรเปอนฝุน ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูล 
 เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเคร่ือง 
 รองทําดวยหญา. 
      เคร่ืองรองทําดวยหญาถูกปลวกกัด ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. 
 พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตราวจีวร สายระเดียง. 
      ภิกษุทั้งหลายตากจีวรตอนกลาง น้ํายอมหยดออกทั้งสองชาย ภิกษุทั้งหลายกราบทูล 
 เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหผูก 
 มุมจีวรไว. 
      มุมจีวรชํารุด ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค. พระผูมีพระภาคตรัส 
 อนุญาตวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตดายผูกมุมจีวร. 
      น้ํายอมหยดออกชายเดยีว ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูม ี
 พระภาคตรัสอนุญาตวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหยอมจีวรพลิกกลับไปกลับมา แตเมื่อ 



 หยาดนํ้ายังหยดไมขาดสาย อยาหลีกไป. 
      สมัยตอมา จีวรเปนผาเนื้อแข็ง ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. 
 พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหจุมลงในน้ํา. 
      สมัยตอมา จีวรเปนผากระดาง ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค. 
 พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหทุบดวยฝามือ. 
                   พระพุทธบัญญัติหามใชจีวรที่ไมตัด 
      [๑๔๘] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียใชจีวรที่ไมไดตัด ใชจีวรที่ยอมน้าํฝาด 
 มีสีเหมือนงาชาง ประชาชนจึงพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนา ภิกษุทั้งหลายกราบทูล 
 เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสหามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงใชจีวร 
 ที่มิไดตัด รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ. 
                      พระพุทธบัญชาใหแตงจีวร 
      [๑๔๙] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระนครราชคฤหตามพระพุทธาภิรมย 
 แลวเสด็จพระพุทธดําเนินไปทางทักขิณาคิรีชนบท พระองคทอดพระเนตรเห็นนาของชาวมคธ 
 ซ่ึงเขาพูนดินขึ้นเปนคันนาสี่เหลี่ยม พูนคันนายาวทั้งดานยาวและดานกวาง พูนคันนาคั่นใน 
 ระหวางๆ ดวยคันนาสั้นๆ พูนคันนาเช่ือมกันดังทาง ๔ แพรง ตามที่ซ่ึงคันนากับคันนาผานตัด 
 กันไป คร้ันแลว รับส่ังกะทานพระอานนทวา อานนทเธอเห็นนาของชาวมคธ ซ่ึงเขาพูนดิน 
 ขึ้นเปนคันนาส่ีเหลี่ยมพูนคันนายาวทั้งดานยาวและดานกวาง พูนคันนาคั่นในระหวางๆ ดวยคันนา 
 สั้นๆ พูนคันนาเชื่อมกันทาง ๔ แพรง ตามที่ซ่ึงคันนากับคันนาผานตัดกันไปหรือไม? 
      อา. เห็นตามพระพุทธดํารัส พระพุทธเจาขา. 
      ภ. เธอสามารถแตงจีวรของภิกษุทั้งหลายใหมีรูปอยางนั้นไดหรือไม? 
      อา. สามารถ พระพุทธเจาขา. 
      คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ทักขิณาคิรีชนบทตามพระพุทธาภิรมย แลวเสดจ็ 
 กลับมาพระนครราชคฤหอีก คร้ังนั้นทานพระอานนทแตงจวีรสําหรับภิกษุหลายรูป คร้ันแลว 
 เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคไดกราบทูลวา ขอพระผูมีพระภาคจงทรงทอดพระเนตรจีวรที่ขาพระ- 
 *พุทธเจาแตงแลว พระพุทธเจาขา. 
                    ตรัสสรรเสริญทานพระอานนท 
      ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนัน้ ในเพราะเหตุ 
 แรกเกิดน้ัน แลวรับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานนทเปนคนฉลาด อานนท 
 ไดซาบซ้ึงถึงเนื้อความแหงถอยคําที่เรากลาวยอไดโดยกวางขวาง อานนททําผากุสิกไ็ด ทาํผาชื่อ 
 อัฑฒกุสิก็ได ทําผาชื่อมณฑลก็ได ทําผาชื่ออัฑฒมณฑลก็ได ทําผาชื่อวิวัฏฏะก็ได ทําผาชือ่ 
 อนุวิวัฏฏะก็ได ทําผาชื่อคีเวยยกะก็ได ทําผาชือ่ชังเฆยยกะก็ได และทําผาชื่อพาหันตะก็ได 
 จีวรจักเปนผาที่ตัดแลว เศราหมองดวยศัสตรา สมควรแกสมณะ และพวกศัตรูไมตองการ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผาสังฆาฏิตัด ผาอุตราสงคตัด ผาอันตรวาสกตัด. 



                    เสด็จพระพุทธดําเนินทางไกล 
      [๑๕๐] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระนครราชคฤหตามพระพุทธาภิรมย 
 แลวเสด็จพระพุทธดําเนินไปทางพระนครเวสาลี พระองคเสด็จพระพุทธดําเนินทางไกลระหวาง 
 พระนครราชคฤห และระหวางพระนครเวสาลีตอกัน ไดทอดพระเนตรเห็นภิกษุหลายรูป หอบผา 
 พะรุงพะรัง บางก็ทูนหอผาทีพั่บดังฟูกขึ้นบนศีรษะ บางก็แบกขึ้นบา บางก็กะเดยีดไวที่สะเอว 
 เดินมาอยู คร้ันแลว ไดทรงดําริวา โมฆบุรุษเหลานี้ เวียนมาเพ่ือความมักมากในจีวรเร็วนัก 
 เราจะพึงกั้นเขต ต้ังกฎในเร่ืองผาแกภิกษุทั้งหลาย คร้ันพระผูมีพระภาคเสด็จพระพุทธดําเนินผาน 
 ระยะทางโดยลาํดับ ถึงพระนครเวสาลี ทราบวา พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ โคตมกเจดยี 
 เขตพระนครเวสาลีนั้น. 
      ก็โดยสมัยนัน้แล พระผูมีพระภาคทรงผาจีวรผืนเดียว ประทับน่ังอยูกลางแจงตอน 
 กลางคืน ขณะน้ําคางตก ในราตรีเหมันตฤดู กําลังหนาว ต้ังอยูระหวางเดือน ๓ กับเดือน ๔ 
 ตอกัน ความหนาวไมไดมีแกพระผูมีพระภาค เมื่อปฐมยามผานไปแลว ความหนาวจึงไดมีแก 
 พระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคจึงทรงหมจีวรผืนที่สอง ความหนาวไมไดมีแกพระผูมพีระภาค 
 เมื่อมัชฌมิยามผานไปแลว ความหนาวจึงไดมีแกพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคจึงทรงหมจีวร 
 ผืนที่สาม ความหนาวไมไดมแีกพระผูมีพระภาค เมื่อปจฉิมยามผานไปแลว ขณะรุงอรุณแหง 
 ราตรีอันเปนเบ้ืองตนแหงความสดชื่น ความหนาวไดมีแกพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคจึง 
 ทรงหมจีวรผืนที่สี่ ความหนาวไมไดมีแกพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคไดทรงพระดาํริวา 
 กุลบุตรในธรรมวินัยนี้ ที่เปนคนขี้หนาว กลัวตอความหนาว อาจดํารงชีวิตอยูไดดวยผาสามผืน 
 ไฉนหนอเราจะพึงกั้นเขต ต้ังกฏ ในเร่ืองผาแกภิกษุทั้งหลาย เราพึงอนุญาตผาสามผืน. 
                      พระพุทธานุญาตไตรจีวร 
      คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถาในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรก 
 เกิดน้ัน แลวรับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราเดินทางไกลในระหวางพระนคร 
 ราชคฤห และระหวางพระนครเวสาลีตอกัน ไดเห็นภิกษุหลายรูปในธรรมวินัยนี้ หอบผาพะรุงพะรัง 
 บางก็ทูนหอผาที่พับดังฟูกขึ้นบนศรีษะ บางก็แบกขึ้นบา บางก็กระเดยีดไวทีส่ะเอว เดินมาอยู 
 คร้ันแลวเราไดดําริวา โมฆบุรุษเหลานี้ เวียนมาเพ่ือความมักมากในจีวรเร็วนัก ไฉนหนอเราจะ 
 พึงกั้นเขตต้ังกฏ ในเร่ืองผาแกภิกษุทั้งหลาย 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราครองผาผืนเดียว นัง่อยูกลางแจง ณ ตําบลน้ีตอนกลางคืน ขณะ 
 น้ําคางตก ในราตรีเหมันตฤดู กําลังหนาว ต้ังอยูระหวางเดือน ๓ กับระหวางเดือน ๔ ตอกัน 
 ความหนาวมิไดมีแกเรา เมือ่ปฐมยามผานไปแลว ความหนาวจึงไดมีแกเรา เราจึงหมจีวรผืนที่ 
 สอง ความหนาวมิไดมีแกเรา เมื่อมัชฌิมยามผานไปแลว ความหนาวไดมีแกเรา เราจึง 
 หมจีวรผืนที่สาม ความหนาวมิไดมีแกเรา เมือ่ปจฉิมยามผานไปแลว ขณะรุงอรุณแหงราตรี 
 อันเปนเบ้ืองตนแหงความสดชื่น ความหนาวจึงไดมีแกเรา เราจึงหมจีวรผืนที่สี่ ความหนาว 
 มิไดมีแกเรา 



      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรานั้นไดดําริวา กุลบุตรในธรรมวินัยนี้ ที่เปนคนขี้หนาว กลัวตอ 
 ความหนาว ก็อาจดํารงชีวิตอยูไดดวยผาสามผืน ไฉนหนอ เราจะพึงกั้นเขต ต้ังกฏ ในเร่ืองผา 
 แกภิกษุทั้งหลาย เราจะพึงอนญุาตไตรจีวร 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตไตรจีวร คือ ผาสังฆาฏิ ๒ ชั้น ผาอุตราสงคชั้นเดียว 
 ผาอันตรวาสกชั้นเดียว. 
                      พระพุทธบัญญัติอดิเรกจีวร 
      [๑๕๑] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียทราบวา พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตไตรจีวร 
 จึงใชจีวรสํารับหนึ่งสําหรับเขาบาน สํารับหนึ่งสําหรับอยูในอาราม สํารับหน่ึงสําหรับลงสรงน้ํา 
 บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย .... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคียจึงไดทรง 
 อดิเรกจีวรเลา แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. 
      คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถาในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรก 
 เกิดน้ัน แลวรับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงทรงอดิเรกจีวร รูปใดทรง 
 พึงปรับอาบัติตามธรรม 
      สมัยตอมา อดิเรกจีวรบังเกิดขึ้นแกทานพระอานนท และทานประสงคจะถวายจีวรนั้น 
 แดทานพระสารีบุตร แตทานพระสารีบุตรอยูถึงเมืองสาเกต จึงทานพระอานนทไดมีความปริวิตก 
 วา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไววา ภิกษุไมพึงทรงอดิเรกจีวร ก็อดิเรกจีวรนี้บังเกิดแกเรา 
 และเราก็ใครจะถวายจีวรผืนนี้แกทานพระสารีบุตร แตทานอยูถึงเมืองสาเกต เราจะพึงปฏิบัติ 
 อยางไรหนอ แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค 
      พระผูมีพระภาคตรัสถามวา อานนท ยังอกีนานเทาไร สารีบุตรจึงจะกลบัมา? 
      ทานพระอานนทกราบทูลวา ยังอีก ๙ วัน หรือ ๑๐ วัน พระพุทธเจาขา. 
      คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ 
 แรกเกิดน้ัน แลวรับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหทรงอดิเรกจีวรไวได 
 ๑๐ วันเปนอยางยิ่ง. 
                   พระพุทธานุญาตใหวิกัปอดิเรกจีวร 
      สมัยตอมา อดิเรกจีวรบังเกิดแกภิกษุทั้งหลาย ขณะนั้น ภิกษุทั้งหลายไดมีความปริวิตกวา 
 พวกเราจะพึงปฏิบัติในอดิเรกจีวรอยางไรหนอ แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมี 
 พระภาคตรัสอนุญาตวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหวิกัปอดิเรกจีวร. 
                     พระพุทธานุญาตผาปะเปนตน 
      [๑๕๒] คร้ันพระผูมีพระภาคประทับอยูในพระนครเวสาลีตามพระพุทธาภิรมย แลวเสด็จ 
 พระพุทธดําเนินไปทางพระนครพาราณสี เสด็จพระพุทธดําเนินผานระยะทางโดยลําดับ ถึงพระนคร 
 พาราณสี ทราบวา พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ อิสิปตนะมฤคทายวัน เขตพระนครพาราณสีนั้น 
 สมัยนั้น ผาอันตรวาสกของภิกษุรูปหนึ่งขาดทะลุ และทานไดมีความปริวิตกวา พระผูมีพระภาค 
 ทรงอนุญาตผา ๓ ผืน คือ ผาสงัฆาฏิสองชั้น ผาอุตราสงคชั้นเดียว ผาอันตรวาสกชั้นเดียว 



 ก็ผาอันตรวาสกของเราน้ีขาดทะลุ ไฉนหนอ เราพึงดามผาปะ โดยรอบจักเปนสองชั้น ตรง 
 กลางจักเปนชัน้เดียว ดังนี้แลว ดามผาปะทันที พระผูมีพระภาคเสด็จพระพุทธดําเนินไปตาม 
 เสนาสนะ ไดทอดพระเนตรเห็นภิกษุนั้นกําลังดามผาปะ คร้ันแลวเสด็จเขาไปใกลภิกษุนั้น ได 
 ตรัสถามวา เธอกําลังทําอะไร ภิกษุ? 
      ภิ. กําลังปะผา พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดีละ ดีละ ภิกษุ เปนการชอบแท ภิกษุ ที่เธอดามผาปะ 
      คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงธรรมีกถาในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิด 
 นั้น แลวรับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผาสังฆาฏิ ๒ ชั้น ผาอุตราสงค 
 ชั้นเดียว ผาอันตรวาสกชั้นเดียว สําหรับผาใหมมีกับปะใหม ผาสังฆาฏิ ๔ ชั้น ผาอุตราสงค 
 ๒ ชั้น อันตรวาสก ๒ ชั้น สําหรับผาที่เก็บไวลวงฤดู พึงทําอตุสาหะในผาบังสุกุลจนพอตองการ 
 หรือทําอุตสาหะในผาที่ตกจากรานตลาด 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผาปะ การชุน รังดุม ลูกดมุ การทําใหมั่น. 
                    เร่ืองนางวิสาขา มิคารมาตา 
      [๑๕๓] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระนครพาราณสี ตามพระพุทธาภิรมย 
 แลวเสด็จพระพุทธดําเนินไปทางพระนครสาวัตถี เสด็จพระพุทธดําเนินผานระยะทางโดยลําดับ 
 ถึงพระนครสาวัตถี ทราบวาพระผูมีพระภาคประทับอยูในพระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกะ 
 คหบดี เขตพระนครสาวัตถีนั้น คร้ังนั้น นางวิสาขา มิคารมาตาเขาเฝาพระผูมีพระภาค ถวาย 
 บังคมแลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงชี้แจงใหนางผูนั่งเรียบรอยแลว เห็นแจง 
 สมาทาน อาจหาญ ราเริงดวยธรรมีกถา จึงนางผูอันพระผูมพีระภาคทรงชี้แจงใหเห็นแจง สมาทาน 
 อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถา แลวไดกราบทูลอาราธนาพระผูมีพระภาควา ขอพระผูมพีระภาค 
 พรอมดวยพระสงฆจงทรงพระกรุณาโปรดรับภัตตาหารของหมอมฉัน เพ่ือเจริญบุญกุศลและปติ 
 ปราโมทยในวนัพรุงนี้ดวยเถิด พระพุทธเจาขา พระผูมีพระภาคทรงรับอาราธนาดวยดุษณีภาพ 
 คร้ันนางทราบการรับอาราธนาของพระผูมีพระภาคแลว ลุกจากที่นั่ง ถวายบังคมพระผูมีพระภาค 
 ทําประทักษิณกลับไป คร้ันผานราตรีนั้นไป ฝนต้ังเคาขึ้นในทวีปทั้ง ๔ ตกลงมาหาใหญ 
      คร้ังนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฝนตกในเชตวัน 
 ฉันใด ตกในทวีปทั้ง ๔ ก็ฉันนั้น พวกเธอจงสรงสนานกายกันเถิด เพราะเปนคร้ังสุดทายที่ฝน 
 หาใหญต้ังเคาขึ้นในทวีปทั้ง ๔ 
      ภิกษุเหลานั้นรับสนองพระพุทธบัญชาวา เปนดังพระพุทธดํารัส พระพุทธเจาขา แลว 
 พากันเปลื้องผาสรงสนานกายอยู 
      คร้ังนั้น นางวิสาขา มิคารมาตา สั่งใหตกแตงของเค้ียวของบริโภคอันประณีต แลวส่ัง 
 ทาสีวา ไปเถิดแม เจาจงไปอารามแลวแจงภัตกาลวา ถึงเวลาแลว ภัตตาหารเสร็จแลว เจาขา 
      ทาสีนั้นรับคําวา เปนเชนนัน้เจาขา แลวไปวัด ไดเห็นภิกษุเปลื้องผาสรงสนานกาย 
 คร้ันแลวเขาใจผิดคิดวา ในอารามไมมีภิกษุ มีแตพวกอาชีวกสรงสนานอยู จึงกลับไปบานได 



 แจงความแกนางวิสาขามิคารมาตาวา คุณนาย ภิกษุไมมีในอาราม มีแตพวกอาชีวกสรงสนานอยู 
 เจาคะ 
      นางวิสาขามิคารมาตา เปนสตรีฉลาด เฉยีบแหลม มีปญญารูไดทันทีวา พระคุณเจา 
 ทั้งหลายคงเปลื้องผาพากันสรงสนานกายเปนแน นางคนนี้เขลาจึงสําคัญวา ไมมีภิกษุในอาราม 
 มีแตพวกอาชีวกสรงสนานกายอยู จึงสั่งสาวใชวา ไปเถิดแมทาสี เจาจงไปอาราม แลวแจง 
 ภัตกาลวา ถึงเวลาแลว ภัตตาหารเสร็จแลวเจาขา. 
      คร้ันเวลาตอมา ภิกษุเหลานั้น ทําตัวใหเย็น มีกายงาม ตางถือจีวรเขาไปสูที่อยูตามเดิม 
 จึงทาสีนั้นไปวัดไมเห็นภิกษุทัง้หลาย จึงเขาใจผิดคิดวา ไมมภิีกษุในอาราม อารามวางเปลา 
 จึงกลับไปบานแลวแจงความนั้นแกนางวิสาขามิคารมาตาวา ไมมีภิกษุในอาราม อารามวางเปลา 
 เจาคะ. 
      นางวิสาขา มิคารมาตา เปนสตรีฉลาด เฉยีบแหลม มีปญญารูไดทันทีวา พระคุณเจา 
 ทั้งหลาย คงทําตัวใหเย็น มีกายงาม ตางถือจีวรเขาไปสูที่อยูตามเดิมเปนแน นางคนนี้เขลา 
 จึงสําคัญวา ไมมีภิกษุในอาราม อารามวางเปลา แลวส่ังสาวใชอีกวา ไปเถิดแมทางทาสี เจาจง 
 ไปอาราม แลวแจงภัตกาลวา ถึงเวลาแลวภัตตาหารเสร็จแลว เจาขา. 
      คร้ังนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเตรียม 
 บาตรจีวร ถึงเวลาภัตตาหารแลว. 
      ภิกษุเหลานั้นทูลรับสนองพระพุทธบัญชาวา เปนอยางนัน้ พระพุทธเจาขา. 
      คร้ันเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงครองอันตรวาสก ถือบาตรจีวร เสด็จหายไปใน 
 พระเชตวัน มาปรากฏที่ซุมประตูบานนางวิสาขามิคารมาตา ดุจบุรุษมีกําลังเหยียดแขนที่คู 
 หรือคูแขนที่เหยียดฉะนั้น พระองคประทับน่ังเหนือพุทธอาสนที่เขาปูลาดถวาย พรอมดวย 
 พระสงฆ. 
      ขณะนั้น นางวิสาขามิคารมาตากลาววา ชาวเราผูเจริญ นาอัศจรรยจริงหนอ ชาวเรา 
 ผูเจริญปลาดจริงหนอ พระตถาคต ชื่อวามีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก เพราะเมื่อหวงนํ้าไหลนอง 
 ไปเพียงเขาบาง เพียงสะเอวบาง เทาหรือจีวรของภิกษุ แมรูปหนึ่ง ก็ไมไดเปยกน้ํา ดังนี้แลว 
 ราเริง เบิกบานใจ อังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมขุ ดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีต 
 ดวยมือของตน จนพระผูมีพระภาคผูเสวยเสร็จแลว ทรงนําพระหัตถออกจากบาตรหามภัตร 
 แลวน่ังอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ไดกราบทูลแดพระผูมีพระภาควา หมอมฉันทูลขอประทานพร ๘ 
 ประการตอพระผูมีพระภาค พระพุทธเจาขา. 
      ภ. ตถาคตเลิกใหพรเสียแลว วิสาขา 
      วิ. หมอมฉนัทูลขอประทานพรที่สมควรและไมมโีทษ พระพุทธเจาขา 
      ภ. จงบอกมาเถิด วิสาขา 
      วิ. พระพุทธเจาขา สําหรับพระสงฆ หมอมฉันปรารถนาจะถวายผาวัสสกิสาฎก จะ 
 ถวายภัตรเพ่ือพระอาคันตุกะ จะถวายภัตรเพ่ือพระที่เตรียมจะไป จะถวายภัตรเพ่ือพระอาพาธ จะ 



 ถวายภัตรเพ่ือพระที่พยาบาลพระอาพาธ จะถวายเภสัชสําหรับพระอาพาธ จะถวายยาคูประจํา 
 และสําหรับภิกษุณีสงฆ หมอมฉันปรารถนาจะถวายอุทกสาฎก จนตลอดชพี. 
      ภ. วิสาขา ก็เธอเห็นอํานาจประโยชนอะไร จึงขอพร ๘ ประการ ตอตถาคต. 
      วิ. พระพุทธเจาขา วันนี้หมอมฉันสั่งทาสีวา ไปเถิด แมทาสี เจาจงไปอาราม แลว 
 บอกภัตรกาลวา ภัตตาหารเสร็จแลว เจาขา และนางก็ไปวัด ไดเห็นภิกษุทั้งหลายเปลือ้งผาสรง 
 สนานกายอยู เขาใจผิดคิดวา ไมมีภิกษุในอาราม มีแตพวกอาชีวกสรงสนานกายอยู จึงกลับ 
 มาบาน แลวรายงานแกหมอมฉันวา คุณนาย ไมมีภิกษุในอาราม มีแตพวกอาชีวกสรงสนาน 
 กายอยู. 
      ๑. พระพุทธเจาขา ความเปลือยกายไมงาม นาเกลียด นาชัง หมอมฉันเห็นอํานาจ 
 ประโยชนนี้ จงึปรารถนาจะถวายผาวัสสิกสาฎกแกพระสงฆ จนตลอดชีพ. 
      ๒. อนึ่ง ขออื่นยังมีอีก พระพุทธเจาขา พระอาคันตุกะไมชํานาญหนทาง ไมรูจัก 
 ที่โคจร ยอมเทีย่วบิณฑบาตลําบาก ทานฉันอาคันตุกภัตรของหมอมฉันพอชาํนาญหนทาง รูจัก 
 ที่โคจร จักเที่ยวบิณฑบาตไดไมลําบาก หมอมฉันเห็นอํานาจประโยชนนี้ จึงปรารถนาจะถวาย 
 อาคันตุกภัตรแกพระสงฆ จนตลอดชีพ. 
      ๓. อนึ่ง ขออื่นยังมีอีก พระพุทธเจาขา พระผูเตรียมตัวจะไปมัวแสวงหาภัตตาหาร 
 เพ่ือตนอยู จักพลาดจากหมูเกวียน หรือจักถึงสถานที่ที่ตนตองการจะไปอยูเมื่อพลบคํ่า จักเดิน 
 ทางลําบาก ทานฉันคมิกภัตรของหมอมฉันแลว จักไมพลาดจากหมูเกวียน หรือจักถึงสถานที่ 
 ที่ตนตองการจะไปอยูไมพลบค่ํา จักเดินทางไมลําบาก หมอมฉันเห็นอํานาจประโยชนนี้ จึง 
 ปรารถนาจะถวายคมิกภัตรแกพระสงฆ จนตลอดชีพ. 
      ๔. อนึ่ง ขออื่นยังมีอีก พระพุทธเจาขา เมือ่พระอาพาธไมไดโภชนาหารที่เปนสัปปายะ 
 อาพาธกําเริบ หรือทานจักถึงมรณภาพ เมื่อทานฉันคิลานภัตรของหมอมฉันแลว อาพาธจักทุเลา 
 ทานจักไมถึงมรณภาพ หมอมฉันเห็นอํานาจประโยชนนี้ จึงปรารถนาจะถวายคิลานภัตรแกสงฆ 
 จนตลอดชีพ. 
      ๕. อนึ่ง ขออื่นยังมีอีก พระพุทธเจาขา พระผูพยาบาลพระอาพาธ มัวแสวงหาภัตตาหาร 
 เพ่ือตน จักนําภัตตาหารไปถวายพระอาพาธจนสาย ตนเองจักอดอาหาร ทานไดฉันคิลานปุฏฐาก- 
 *ภัตรของหมอมฉันแลว จักนําภัตตาหารไปถวายพระอาพาธตามเวลา ตนเองก็จักไมอดอาหาร 
 หมอมฉันเห็นอํานาจประโยชนนี้ จึงปรารถนาจะถวายคิลานปุฏฐากภัตรแกพระสงฆ จนตลอดชีพ. 
      ๖. อนึ่ง ขออื่นยังมีอีก พระพุทธเจาขา เมือ่พระอาพาธไมไดเภสัชทีเ่ปนสัปปายะ 
 อาพาธจักกําเริบ หรือจักถึงมรณภาพ เมื่อทานฉันคิลานเภสชัของหมอมฉนัแลว อาพาธจักทุเลา 
 ทานจักไมถึงมรณภาพ หมอมฉันเห็นอํานาจประโยชนนี้ จึงปรารถนาจะถวายคิลานเภสัชแก 
 พระสงฆ จนตลอดชีพ. 
      ๗. อนึ่ง ขออื่นยังมีอีก พระพุทธเจาขา พระองคทรงเห็นอานิสงส ๑๐ ประการ 
 ไดทรงอนุญาตยาคูไวแลว ที่เมอืงอันธกวินทะ หมอมฉันเห็นอานิสงสตามที่พระองคตรัสนั้น 



 จึงปรารถนาจะถวายยาคูประจําแกสงฆ จนตลอดชีพ. 
      ๘. พระพุทธเจาขา ภิกษุณทีั้งหลายเปลือยกายอาบน้ํารวมทากับหญิงแพศยา ณ แมน้ํา 
 อจิรวดีนี้ หญิงแพศยาเหลานั้นพากันเยยหยนัภิกษุณีวา แมเจาเอยพวกทานกําลังสาวประพฤติ 
 พรหมจรรยจะไดประโยชนอะไร ควรบริโภคกามมิใชหรือ ประพฤติพรหมจรรยตอเมื่อแกเฒา 
 อยางนี้ จักเปนอันพวกทานยึดสวนทั้งสองไวได ภิกษุณีเหลานั้นถูกพวกหญิงแพศยาเยยหยนัอยู 
 ไดเปนผูเกอ ความเปลือยกายของมาตุคามไมงาม นาเกลยีด นาชัง หมอมฉันเห็นอํานาจ 
 ประโยชนนี้ จงึปรารถนาจะถวายผาอุทกสาฎก แกภิกษุณีสงฆ จนตลอดชีพ. 
      ภ. วิสาขา ก็เธอเห็นอานิสงสอะไร จึงขอพร ๘ ประการตอตถาคต 
      วิ. พระพุทธเจาขา ภิกษุทัง้หลายในพระธรรมวินัยนี้ จําพรรษาในทิศทั้งหลายแลว 
 จักมาพระนครสาวัตถี เพ่ือเฝาพระองค แลวจักทูลถามวา ภิกษุมีชื่อนี้ถึงมรณภาพแลว ทานมีคติ 
 อยางไร มีภพหนาอยางไร พระพุทธเจาขา พระองคจักทรงพยากรณภิกษุนั้นในโสดาปตติผล 
 สกทาคามิผล อานาคามิผล หรืออรหัตผล หมอมฉันจกัเขาไปหาภิกษุพวกนั้น แลวเรียนถามวา 
 พระคุณเจารูปน้ันเคยมาพระนครสาวัตถีไหมเจาขา ถาทานเหลานั้นจักตอบแกหมอมฉันวา ภิกษุ 
 นั้นเคยมาพระนครสาวัตถี หมอมฉันจกัถึงความตกลงใจในการมาของพระคุณเจารูปน้ันวา พระ- 
 *คุณเจารูปน้ันคงใชสอยผาวัสสิกศาฎก คงฉันอาคันตุกภัตร คมิกภัตรคิลานภัตร คิลานุปฏฐากภัตร 
 คิลานเภสัช หรือยาคูประจําเปนแน เมื่อหมอมฉันระลึกถึงกุศลน้ันอยู ความปลื้มใจจักบังเกิด 
 เมื่อหมอมฉันปลื้มใจแลว ความอิ่มใจจักบังเกิด เมื่อมีใจอิ่มเอิบแลว กายจักสงบ เมื่อมีกาย 
 สงบแลว จักเสวยสุข เมื่อมีความสุข จิตจักต้ังมั่น จักเปนอันหมอมฉันไดอบรมอินทรีย 
 อบรมพละ อบรมโพชฌงคนั้น หมอมฉันเห็นอานิสงสนี้ จึงขอประทานพร ๘ ประการตอพระองค 
 พระพุทธเจาขา. 
      ภ. ดีละ ดีละ วิสาขา ดีแท วิสาขา เธอเห็นอานิสงสนี้ จึงขอพร ๘ ประการ 
 ตอตถาคต เราอนุญาตพร ๘ ประการแกเธอ. 
      คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงอนุโมทนานางวิสาขามิคารมาตา ดวยพระคาถาเหลานี้ 
 วาดังนี้:- 
                         คาถาอนุโมทนา 
      [๑๕๔] สตรีใด ใหขาวและนํ้า มีใจเบิกบานแลว สมบูรณดวยศีล 
            เปนสาวิกาของพระสุคต ครอบงําความตระหนี่แลว บริจาค 
            ทานอันเปนเหตุแหงสวรรค เปนเคร่ืองบรรเทาความโศก 
            นํามาซ่ึงความสุข สตรีนั้น อาศัยมรรคปฏิบัติ ปราศจากธุล ี
            ไมมีกิเลสเคร่ืองยั่วใจ ยอมไดกําลังและอายุเปนทิพย สตรี 
            ผูประสงคบุญนั้น เปนคนมีสุข สมบูรณดวยอนามัย ยอม 
            ปลื้มใจในสวรรคสิ้นกาลนาน. 
                  พระพุทธานุญาตผาวัสสิกสาฎกเปนตน 



      [๑๕๕] คร้ันพระผูมีพระภาคทรงอนุโมทนา นางวิสาขา มิคารมาตา ดวยพระคาถาเหลานี้ 
 แลว เสด็จลุกจากที่ประทับกลบัไป คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถาในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน 
 เพราะเหตุแรกเกิดน้ัน แลวรับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผาวัสสิกสาฎก 
 อาคันตุกภัตร คมิกภัตร คิลานภัตร คิลานุปฏฐากภัตร คิลานเภสัช ยาคูประจํา อนุญาตผาอุทกสาฎก 
 สําหรับภิกษุณีสงฆ. 
                       วิสาขาภาณวาร จบ. 
                         ----------- 
                        พระนอนหลับลืมสติ 
      [๑๕๖] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายฉันโภชนาหารอันประณีตแลวนอนหลับ ลืมสติ 
 ไมรูสึกตัว เมื่อภิกษุเหลานั้นนอนหลับ ลืมสติ ไมรูสึกตัว น้ําอสุจิเคลื่อนเพราะความฝน 
 เสนาสนะเปรอะเปอนน้ําอสจุิ คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคมีทานพระอานนทเปนปจฉาสมณะ เสด็จ 
 พระพุทธดําเนินไปตามเสนาสนะ ไดทอดพระเนตรเห็นเสนาสนะเปรอะเปอนน้ําอสุจิ คร้ันแลว 
 รับส่ังถามทานพระอานนทวา อานนท เสนาสนะน่ันเปรอะเปอนอะไร? 
      อา. พระพุทธเจาขา เดี๋ยวนี้ภิกษุทั้งหลายฉันโภชนาหารอันประณีตแลวนอนหลับ ลืม 
 สติ ไมรูสึกตัว เมื่อภิกษุเหลานัน้นอนหลับ ลืมสติ ไมรูสึกตัว น้ําอสุจิเคลื่อนเพราะความฝน 
 เสนาสนะน้ีนัน้จึงเปรอะเปอนน้ําอสุจิ พระพุทธเจาขา. 
      ภ. ขอที่กลาวมานั่นยอมเปนอยางนั้น อานนท ขอที่กลาวมานั่นยอมเปนอยางนั้น 
 อานนท ความจริง เมื่อภิกษุเหลานั้นนอนหลับ ลืมสติ ไมรูสึกตัว น้ําอสุจิจึงเคลื่อนเพราะ 
 ความฝน ภิกษุเหลาใดนอนหลบั มีสติต้ังมั่น รูสึกตัว น้ําอสุจิของภิกษุเหลานั้นไมเคลื่อน อนึง่ 
 น้ําอสุจิของภิกษุปุถุชน ผูปราศจากความกําหนัดในกาม ก็ไมเคลื่อน ขอที่น้ําอสุจิของพระอรหันต 
 จะพึงเคลื่อนนัน้ไมใชฐานะ ไมใชโอกาส. 
      คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถาในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ 
 แรกเกิดน้ัน แลวรับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย วันนี้เรามีอานนทเปนปจฉาสมณะ 
 เที่ยวเดินไปตามเสนาสนะ ไดเห็นเสนาสนะเปรอะเปอนน้ําอสุจิ จึงไดถามอานนทวา เสนาสนะ 
 นั่นเปรอะเปอนอะไร อานนทชี้แจงวา พระพุทธเจาขา เดี๋ยวนี้ภิกษุทั้งหลายฉันโภชนาหารอัน 
 ประณีตแลว นอนหลับ ลืมสติ ไมรูสึกตัว เมื่อภิกษุเหลานั้นนอนหลับลืมสติไมรูสึกตัว น้ําอสุจิ 
 เคลื่อนเพราะความฝน เสนาสนะน้ีนั้นจึงไดเปรอะเปอนน้ําอสุจิ เราไดกลาวรับรองวา ขอที่ 
 กลาวมานั่นยอมเปนอยางนั้น อานนท ขอที่กลาวมาน้ันยอมเปนอยางนั้น อานนท ความจริง 
 เมื่อภิกษุเหลานั้นนอนหลับลืมสติ ไมรูสึกตัว น้ําอสุจิจึงเคลื่อนเพราะความฝน ภิกษุเหลาใด 
 นอนหลับ มีสติต้ังมั่น รูสึกตัว น้ําอสุจิของภิกษุเหลานั้นไมเคลื่อน อนึ่ง น้ําอสุจิของภิกษุปุถุชน 
 ผูปราศจากความกําหนัดในกาม ก็ไมเคลือ่น ขอที่น้ําอสุจิของพระอรหันตจะพึงเคลื่อนนั้น ไมใช 
 ฐานะ ไมใชโอกาส. 
                   นอนหลับลืมสติ มีโทษ ๕ ประการ 



      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่นอนหลับ ลืมสติ ไมรูสึกตัว มีโทษ ๕ ประการ นี้คือ หลับ 
 เปนทุกข ๑ ต่ืนเปนทุกข ๑ เห็นความฝนอันลามก ๑ เทพดาไมรักษา ๑ อสุจิเคลื่อน ๑ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่นอนหลับ ลืมสติ ไมรูสึกตัว มีโทษ ๕ ประการนี้แล. 
                   นอนหลับคุมสติ มีคุณ ๕ ประการ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่นอนหลับ มีสติต้ังมั่น รูสึกตัวอยู มีคุณ ๕ ประการนี้ คือ 
 หลับเปนสุข ๑ ต่ืนเปนสุข ๑ ไมเห็นความฝนอันลามก ๑ เทพดารักษา ๑ อสุจิไมเคลื่อน ๑ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่นอนหลับ มีสติต้ังมั่น รูสึกตัว มีคุณ ๕ ประการ นี้แล. 
                      พระพุทธานุญาตผานิสีทนะ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผานิสีทนะ เพ่ือรักษากาย รักษาจีวร รักษาเสนาสนะ. 
                    พระพุทธานุญาตผาปจจัตถรณะ 
      สมัยตอมา ผานิสีทนะเล็กเกินไป ปองกันเสนาสนะไดไมหมด ภิกษุทั้งหลายจึงกราบ 
 ทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุตองการ 
 ผาปูนอนใหญเพียงใด เราอนญุาตใหทําผาปูนอนใหญเพียงนั้น. 
                       พระพุทธานุญาตผาปดฝ 
      [๑๕๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ทานพระเวลัฏฐสีสะพระอุปชฌายของทานพระอานนท 
 อาพาธเปนโรคฝดาดหรืออีสุกอีใส ผานุงผาหมกรังอยูที่ตัวเพราะนํ้าหนองของโรคนั้น ภิกษุ 
 ทั้งหลายเอาน้ําชุบๆ ผาเหลานั้น แลวคอยๆ ดึงออกมา ขณะนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จพระพุทธ- 
 *ดําเนินไปตามเสนาสนะทอดพระเนตรเห็นภิกษุเหลานั้นกําลังเอาน้ําชุบๆ ผานั้นแลวคอยๆ ดึง 
 ออกมา คร้ันแลว จึงเสด็จพระพุทธดําเนินเขาไปทางภิกษุเหลานั้น ไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ภิกษุรูปน้ีอาพาธเปนโรคอะไร? 
      ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา พระพุทธเจาขา ทานรูปน้ีอาพาธเปนโรคฝดาดหรืออีสุกอีใส 
 ผากรังอยูที่ตัว เพราะนํ้าหนอง พวกขาพระพุทธเจาเอาน้ําชบุๆ ผาเหลานั้นแลวคอยๆ ดึง 
 ออกไป. 
      คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ 
 แรกเกิดน้ัน แลวรับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผาปดฝแกภิกษุที่อาพาธ 
 เปนฝก็ดี เปนพุพองก็ดี เปนสิวก็ดี เปนโรคฝดาดหรืออีสุกอีใสก็ดี. 
                พระพุทธานุญาต ผาเช็ดหนา ผาเชด็ปาก 
      [๑๕๘] คร้ังนั้น นางวิสาขา มิคารมาตา ถือผาเชด็หนา ผาเช็ดปาก เขาไปในพุทธ- 
 *สํานัก ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ไดกราบทูลคํานี้แดพระผูมี 
 พระภาควา พระพุทธเจาขา ขอพระผูมีพระภาค จงทรงพระกรุณาโปรดรับผาเช็ดหนา ผาเช็ดปาก 
 ของหมอมฉัน ซ่ึงจะเปนไปเพ่ือประโยชนสขุแกหมอมฉัน ตลอดกาลนานดวยเถิด. 
      พระผูมีพระภาคทรงรับผาเช็ดหนา ผาเช็ดปาก คร้ันแลวไดทรงชี้แจง ใหนางวิสาขา 
 มิคารมาตาเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริงดวยธรรมีกถา คร้ันนางวิสาขา มิคารมาตา อัน 



 พระผูมีพระภาคทรงชี้แจงใหเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริงดวยธรรมีกถาแลว ลุกจากที่นั่ง 
 ถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทําประทักษิณกลับไป. 
      ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถาในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ 
 แรกเกิดน้ัน แลวรับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผาเช็ดหนาผาเชด็ปาก. 
                  องคของการถือวิสาสะ ๕ ประการ 
      [๑๕๙] ก็โดยสมัยนั้นแล เจาโรชะมัลลกษัตริย เปนพระสหายของทานพระอานนท 
 ไดฝากผาโขมพัสตรผืนเกาๆ ไวกับทานพระอานนท และทานพระอานนทกม็ีความตองการดวยผา 
 โขมพัสตรผืนเกาๆ ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเร่ืองน้ันแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัส 
 อนุญาตวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหถือวิสาสะแกบุคคลผูประกอบดวยองค ๕ คือ เคย 
 เห็นกันมา ๑ เคยคบกันมา ๑ เคยบอกอนุญาตกันไว ๑ เขายังมชีีวิตอยู ๑ รูวาเมื่อเราถือเอา 
 แลว เขาจักพอใจ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนญุาตใหถือวิสาสะแกบุคคลที่ประกอบดวยองค ๕ 
 เหลานี้. 
                      พระพุทธานุญาตผาบริขาร 
      [๑๖๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายมีไตรจีวรบริบูรณแตยังตองการผากรองน้ําบาง 
 ถุงบาง จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 เราอนุญาตผาบริขาร. 
                พระพุทธานุญาตผาที่ตองอธิษฐานและวิกัป 
      คร้ังนั้น ภิกษุทั้งหลายไดมคีวามปริวิตกวา พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตไตรจีวรบาง ผา 
 อาบน้ําฝนบาง ผาปูนั่งบาง ผาปูนอนบาง ผาปดฝบาง ผาเชด็หนา ผาเช็ดปากบาง ผาบริขาร 
 บาง ผาทั้งหมดนั้น ตองอธิษฐานหรือตองวิกัปหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. 
 พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผาไตรจีวร เราอนุญาตใหอธิษฐาน ไมใชให 
 วิกัป ผาวัสสิกสาฎกใหอธิษฐานตลอด ๔ เดอืนแหงฤดูฝน พนจากน้ัน ใหวิกัป ผานิสีทนะ 
 ใหอธิษฐาน ไมใชใหวิกัป ผาปจจัตถรณะ ใหอธิษฐาน ไมใชใหวิกัป ผาปดฝ ใหอธิษฐาน 
 ตลอดเวลาที่อาพาธ พนจากน้ันใหวิกัป ผาเชด็หนา ผาเช็ดปาก ใหอธิษฐาน ไมใชใหวิกัป 
 ผาบริขาร ใหอธิษฐาน ไมใชใหวิกัป. 
      คร้ังนั้น ภิกษุทั้งหลายไดมคีวามสงสัยวา ผาขนาดเล็กเพียงเทาไรหนอตองวิกัป จึงกราบ 
 ทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผาขนาดเล็ก 
 ยาว ๘ นิ้ว กวาง ๔ นิ้ว โดยน้ิวพระสุคต เราอนุญาตใหวิกัป 
      สมัยตอมา ผาอุตราสงคที่ทําดวยผาบังสุกุล ของทานพระมหากัสสปเปนของหนัก ภิกษุ 
 ทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 เราอนุญาตใหทําการเย็บดามดวยดาย. 
      มุมสังฆาฏิไมเสมอกัน ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูม ี
 พระภาคตรัสอนุญาตวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหเจียนมุมที่ไมเสมอออกเสยี. 



      ดายลุยออก ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัส 
 อนุญาตวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหติดผาอนุวาต ผาหุมขอบ. 
      สมัยตอมา แผนผาสังฆาฏิลุยออก ภิกษุทัง้หลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. 
 พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหเย็บตะเข็บดังตาหมากรุก. 
                   พระพุทธานุญาตผาที่ตัดและไมตัด 
      [๑๖๑] ก็โดยสมัยนั้นแล เมือ่สงฆกําลังทําจีวรใหภิกษุรูปหนึ่ง ผาตัดทั้งหมดไมพอ 
 ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตวา ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย เราอนุญาตผาที่ตองตัด ๒ ผืน ไมตองตัด ๑ ผืน. 
      ผาตองตัด ๒ ผืน ไมตองตัดผืนหนึ่ง ผากย็ังไมพอ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแด 
 พระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนญุาตผา ๒ ผืนไมตอง 
 ตัด ผืนหนึ่งตองตัด. 
      ผา ๒ ผืนไมตองตัด ผืนหนึ่งตองตัด ผาก็ยังไมพอ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแด 
 พระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนญุาตใหเพ่ิมผาเพลาะ 
 แตผาทุกผืนที่ไมไดตัด ภิกษุไมพึงใช รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ. 
                    พระใหผาแกโยมมารดาบิดาได 
      [๑๖๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ผาเกิดขึ้นแกภิกษุรูปหนึ่งหลายผืนและทานปรารถนาจะใหผา 
 นั้นแกโยมมารดาบิดา ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองน้ันแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัส 
 อนุญาตวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุใหดวยรูวามารดาบิดา เราจะพึงวาอะไร เราอนุญาตให 
 สละแกมารดาบิดา แตภิกษุไมพึงทําศรัทธาไทยใหตกไป รูปใดใหตกไป ตองอาบัติทุกกฏ. 
                พระพุทธบัญญัติใหครองผา ๒ ผืนเขาบาน 
      [๑๖๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเก็บผาสังฆาฏิไวในวิหารอันธวัน แลวครองผา 
 อุตราสงคกับผาอันตรวาสกเขาบานเพ่ือบิณฑบาต คนรายขโมยผาสังฆาฏินั้นไป ภิกษุนั้นจึงใช 
 ผาเกาครองจีวรครํ่าครา. 
      ภิกษุทั้งหลายพูดอยางนี้วา อาวุโส เพราะเหตุไร คุณจึงใชผาเกา ครองจีวรครํ่าคราเลา? 
      ภิกษุนั้นตอบวา อาวุโสทั้งหลาย ผมเก็บผาสังฆาฏิไวในวิหารอันธวันนี้ แลวครอง 
 อุตราสงคกับผาอันตรวาสกเขาบานเพ่ือบิณฑบาต คนรายขโมยผาสังฆาฏินั้นไป เพราะเหตุนั้น 
 ผมจึงใชผาเกา ครองจีวรครํ่าครา. 
      ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสหามวา ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย ภิกษุมีแตผาอุตราสงคกับผาอันตรวาสกไมพึงเขาบาน รูปใดเขาไป ตองอาบัติทุกกฏ. 
      สมัยตอมา ทานพระอานนท ลืมสติครองแตผาอุตราสงคกับผาอันตรวาสกเขาบานเพ่ือ 
 บิณฑบาต ภิกษุทั้งหลายไดกลาวคํานี้แกทานพระอานนทวา อาวุโสอานนท พระผูมีพระภาคทรง 
 บัญญัติหามไวแลว มิใชหรือวา ภิกษุมีแตผาอุตราสงคกับผาอันตรวาสก ไมพึงเขาบาน ดังนี้ 
 ไฉนพระคุณเจาจึงมีแตผาอุตราสงคกับผาอันตรวาสกเขาบานเลา? 



      พระอานนทตอบวา จริง ขอรับ พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติหามไวแลววา ภิกษุมีแตผา 
 อุตราสงคกับผาอันตรวาสกไมพึงเขาบาน ก็แตวา ผมเขาบานดวยลืมสติ. 
      ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค. 
                     เหตุที่เก็บผาไตรจีวรไวได 
      ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนัน้ ในเพราะเหตุ 
 แรกเกิดน้ัน แลวรับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุที่เก็บผาสังฆาฏิไวได มี ๕ อยาง 
 คือ เจ็บไข ๑ สังเกตเห็นวาฝนจะตก ๑ ไปสูฝงแมน้ํา ๑ ที่อยูคุมไดดวยดาล ๑ ไดกรานกฐิน ๑ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุที่เก็บผาสังฆาฏิไวไดมี ๕ อยางนี้แล. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุที่เกบ็ผาอุตราสงคไวไดมี ๕ อยางนี้ คือ เจ็บไข ๑ สังเกตเห็น 
 วาฝนจะตก ๑ ไปสูฝงแมน้ํา ๑ ที่อยูคุมไดดวยดาล ๑ ไดกรานกฐิน ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุ 
 ที่เก็บผาอุตราสงคไวไดมี ๕ อยางนี้แล. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุที่เกบ็ผาอันตรวาสกไวไดมี ๕ อยางนี้ คือ เจ็บไข ๑ สังเกตเห็น 
 วาฝนจะตก ๑ ไปสูฝงแมน้ํา ๑ ที่อยูคุมไดดวยดาล ๑ ไดกรานกฐิน ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุ 
 ที่เก็บผาอันตรวาสกไวไดมี ๕ อยางนี้แล. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุที่เกบ็ผาอาบนํ้าฝนไวไดมี ๕ อยางนี้ คือ เจ็บไข ๑ ไปนอก 
 สีมา ๑ ไปสูฝงแมน้ํา ๑ ที่อยูคุมไดดวยดาล ๑ ผาอาบนํ้าฝนยงัไมไดทําหรือทําคางไว ๑ ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลาย เหตุที่เก็บผาอาบนํ้าฝนไวไดมี ๕ อยางนี้แล. 
                       ถวายจีวรเปนของสงฆ 
      [๑๖๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งจําพรรษาอยูแตผูเดียว คนทั้งหลายในถ่ินนั้น 
 ไดถวายจีวรดวยเปลงวาจาวา ขาพเจาทั้งหลายถวายแกสงฆ จึงภิกษุรูปน้ันไดมีความปริวติกวา 
 พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไววา ภิกษุ ๔ รูปเปนอยางนอยชือ่วาสงฆ แตเรารูปเดียว และคน 
 เหลานี้ไดถวายจีวรดวยเปลงวาจาวา ขาพเจาทั้งหลายถวายแกสงฆ ดังนี้ ถาไฉนเราจะพึงนาํจีวร 
 ของสงฆเหลาน้ีไปพระนครสาวัตถี คร้ันแลวไดนําจีวรเหลาน้ันไปพระนครสาวัตถี กราบทูลเร่ือง 
 นั้นแดพระผูมพีระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ จีวรเหลานั้นเปนของเธอผูเดียว จน 
 ถึงเวลาเดาะกฐิน. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ในขอนี้ ภิกษุจําพรรษารูปเดียว ประชาชนในถ่ินนัน้ถวายจีวรดวย 
 เปลงวาจาวา พวกขาพเจาถวายแกสงฆ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตจีวรเหลานั้นแกเธอรูปเดียว 
 จนถึงเวลาเดาะกฐิน. 
      สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งอยูรูปเดียวตลอดฤดูกาล ประชาชนในถ่ินนั้นไดถวายจีวรเปลง 
 วาจาวา พวกขาพเจาถวายแกสงฆ จึงภิกษุรูปน้ันไดดําริดังนี้วา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไววา 
 ภิกษุ ๔ รูปเปนอยางนอยชื่อวาสงฆ แตเราอยูผูเดียว และคนเหลานี้ไดถวายจีวรดวยเปลงวาจาวา 
 พวกขาพเจาถวายแกสงฆ ถาไฉนเราจะพึงนาํจีวรของสงฆเหลานี้ไปพระนครสาวัตถี คร้ันแลวได 
 นําจีวรเหลานั้นไปพระนครสาวัตถี แจงความนั้นแกภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองน้ัน 



 แดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหสงฆผูอยู 
 พรอมหนากันแจก. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ในขอนี้ ภิกษุอยูผูเดยีวตลอดฤดูกาล ประชาชนในถ่ินนั้นไดถวาย 
 จีวรดวยเปลงวาจาวาพวกขาพเจาถวายแกสงฆ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุรูปน้ัน 
 อธิษฐานจีวรเหลานั้นวา จีวรเหลานี้ของเรา ถาเมื่อภิกษุรูปน้ันยังไมไดอธษิฐานจีวรนั้น มีภิกษุรูป 
 อื่นมา พึงใหสวนแบงเทาๆ กัน ถาเมื่อภิกษุ ๒ รูปกําลังแบงจีวรนั้น แตยังมิไดจับสลาก มีภิกษุ 
 รูปอื่นมา พึงใหสวนแบงเทาๆ กัน ถาเมื่อภิกษุ ๓ รูปกําลังแบงจีวรนั้น และจับสลากเสร็จแลว 
 มีภิกษุรูปอื่นมา พวกเธอไมปรารถนาก็ไมตองใหสวนแบง. 
      สมัยตอมา มีพระเถระ ๒ พ่ีนอง คือ ทานพระอิสิทาส ๑ ทานพระอิสิภัตตะ ๑ จําพรรษา 
 อยูในพระนครสาวัตถี ไดไปอาวาสใกลบานแหงหนึ่ง คนทั้งหลายกลาวกันวา นานๆ พระเถระ 
 ทั้งสองจะไดมา จึงไดถวายภัตตาหารพรอมทั้งจีวร 
      พวกภิกษุประจําถ่ินถามพระเถระทั้งสองวา ทานเจาขา จวีรของสงฆเหลานี้ เกิดขึ้น 
 เพราะอาศัยพระคุณเจาทั้งสอง พระคุณเจาทัง้หลายจักยินดรัีบสวนแบงไหม? 
      พระเถระทั้งสองตอบอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ผมรูทั่วถึงธรรมที่พระผูมีพระภาคทรง 
 แสดงแลว โดยประการที่จีวรเหลานั้นเปนของพวกทานเทาน้ันจนถึงเวลาเดาะกฐิน. 
      สมัยตอมา ภิกษุ ๓ รูป จําพรรษาอยูในพระนครราชคฤห ประชาชนในเมืองนั้นถวาย 
 จีวรดวยเปลงวาจาวา พวกขาพเจาถวายแกสงฆ จึงภิกษุเหลานั้นไดดําริดังนี้วา พระผูมีพระภาค 
 ทรงบัญญัติไววา ภิกษุ ๔ รูปเปนอยางนอยชือ่วาสงฆ แตเรามี ๓ รูปดวยกัน และคนเหลานีถ้วาย 
 จีวรดวยเปลงวาจาวา พวกขาพเจาถวายแกสงฆ พวกเราจะพึงปฏิบัติอยางไรหนอ สมัยนั้น พระ 
 เถระหลายรูป คือ ทานพระนีลวาสี ทานพระสาณวาสี ทานพระโคปกะ ทานพระภคุ และทานพระ 
 ผลิกสันทานะ อยู ณ วัดกุกกุฏาราม เขตนครปาตลีบุตร จึงภิกษุเหลานั้นเดินทางไปนครปาตลีบุตร 
 แลวเรียนถามพระเถระทั้งหลาย พระเถระทั้งหลายกลาวอยางนี้วา พวกเรารูทั่วถึงธรรมที่พระผูม ี
 พระภาคทรงแสดงแลว โดยประการที่จีวรเหลานั้นเปนของพวกทานนั้น จนถึงเวลาเดาะกฐิน. 
                         เร่ืองพระอุปนนท 
      [๑๖๕] ก็โดยสมัยนั้นแล ทานพระอุปนนทศากยบุตร จําพรรษาอยูในพระนครสาวัตถี 
 ไดไปอาวาสใกลบานแหงหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายในวัดนั้นปรารถนาจะแบงจีวร จึงประชุมกัน ภิกษุ 
 เหลานั้น พูดอยางนี้วา อาวุโส ภิกษุทั้งหลายจักแบงจีวรของสงฆเหลานี้แล ทานจักยินดีสวน 
 แบงไหม ขอรับ ทานพระอุปนนทตอบวา อาวุโสทั้งหลาย ผมยินดี ขอรับ แลวไดรับสวน 
 จีวรแตอาวาสน้ันไปวัดอื่น แมภิกษุทั้งหลายในวัดนั้นก็ปรารถนาจะแบงจีวร จึงประชุมกัน และ 
 พูดอยางนี้วา อาวุโส ภิกษุทั้งหลายจักแบงจีวรของสงฆเหลาน้ีแล ทานจักยนิดีสวนแบงไหม 
 ขอรับ ทานพระอุปนนทตอบวา อาวุโสทั้งหลาย ผมยินดี ขอรับ แลวไดรับสวนจีวรแตอาวาส 
 นั้นไปวัดอื่น แมภิกษุทั้งหลายในวัดนั้นก็ปรารถนาจะแบงจีวรจึงประชุมกัน และก็พูดอยางนี้วา 
 อาวุโส ภิกษุทั้งหลายจักแบงจีวรของสงฆเหลานี้แล ทานจักยนิดีสวนแบงไหม ขอรับ ทาน 



 พระอุปนนทตอบวา อาวุโสทั้งหลาย ผมยินด ีขอรับ แลวไดรับจีวรแตอาวาสแมนั้น ถือจีวร 
 หอใหญกลับมาพระนครสาวัตถีตามเดิม. 
      ภิกษุทั้งหลายชมเชยอยางนี้วา พระคุณเจาอุปนนท ทานเปนผูมีบุญมาก จีวรจึงเกิดขึ้น 
 แกทานมากมาย. 
      อุป. อาวุโสทั้งหลาย บุญของผมที่ไหน ผมจําพรรษาอยูในพระนครสาวัตถีนี้ ไดไป 
 อาวาสใกลบานแหงหนึ่ง พวกภิกษุในวัดน้ัน ปรารถนาจะแบงจีวร จึงประชุมกัน พวกเธอกลาว 
 กะผมอยางนี้วา อาวุโส ภิกษุทั้งหลายจักแบงจีวรของสงฆเหลานี้แล ทานจักยนิดีสวนแบงไหม 
 ขอรับ ผมตอบวา อาวุโสทั้งหลาย ผมยินดี ขอรับ แลวไดรับสวนจีวรแตอาวาสนั้นไปวัดอืน่ 
 แมภิกษุในวัดน้ัน ก็ปรารถนาจะแบงจีวร จึงประชุมกัน และพวกเธอก็ไดกลาวกะผมอยางนีว้า 
 อาวุโส ภิกษุทั้งหลายจักแบงจีวรของสงฆเหลานี้แล ทานจักยนิดีสวนแบงไหม ขอรับ ผมตอบวา 
 อาวุโสทั้งหลาย ผมยินดี ขอรับ แลวไดรับสวนจีวรแตอาวาสนั้น ไปวัดอื่น แมภิกษุในวัดน้ัน 
 ก็ปรารถนาจะแบงจีวร จึงประชุมกัน และกลาวกะผมอยางนีว้า อาวุโส ภิกษุทั้งหลายจักแบง 
 จีวรของสงฆเหลานี้แล ทานจักยินดีสวนแบงไหม ขอรับ ผมตอบวา อาวุโสทั้งหลาย ผมยนิดี 
 ขอรับ แลวไดรับสวนจีวรแตอาวาสแมนั้น เพราะอยางนี้ จีวรจึงเกิดขึ้นแกผมมากมาย. 
      ภิ. พระคุณเจาอุปนนท ทานจําพรรษาในวัดหน่ึง แลวยังยนิดีสวนจีวรในอีกวัด 
 หน่ึงหรือ? 
      อุป. อยางนั้น ขอรับ. 
      บรรดาภิกษุที่เปนผูมกันอย .... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ทานพระ 
 อุปนนทศากยบุตร จําพรรษาในวัดหน่ึงแลว จึงไดยินดีสวนจีวรในอีกวัดหน่ึงเลา แลวกราบทูล 
 เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบถามทานพระอุปนนทวา ดูกรอุปนนท ขาววาเธอจําพรรษาในวัด 
 หน่ึงแลว ยินดีสวนจีวรในอีกวัดหน่ึง จริงหรือ? 
      ทานพระอุปนนททูลรับวา จริงพระพุทธเจาขา. 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ เธอจําพรรษาในวัดหน่ึงแลว ไฉน 
 จึงไดยินดีสวนจีวรในอีกวัดหน่ึงเลา การกระทําของเธอนั่นไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชน 
 ที่ยังไมเลื่อมใส .... คร้ันแลว ทรงทําธรรมีกถา รับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ 
 จําพรรษาในวัดหน่ึงแลว ไมพึงยินดีสวนจีวรในวัดอื่น รูปใดยินดี ตองอาบัติทุกกฏ. 
      สมัยตอมา ทานพระอุปนนทศากยบุตร รูปเดียวจําพรรษาอยูสองวัด ดวยคิดวาโดยวิธ ี
 อยางนี้ จีวรจักเกิดขึ้นแกเรามาก คร้ังนั้น ภิกษุทั้งหลายไดมคีวามสงสัยวา พวกเราจักใหสวน 
 จีวรแกทานพระอุปนนทศากยบุตรอยางไรหนอ แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค 
      พระผูมีพระภาคตรัสแนะวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงใหสวนแกโมฆบุรุษสวนเดียว. 
      ภิกษุทั้งหลาย ก็ในขอนี้ภิกษุรูปเดียว จําพรรษาอยู ๒ วัด ดวยคิดวาโดยวธิีอยางนี้ จีวร 
 จักเกิดขึ้นแกเรามาก ถาภิกษุจําพรรษาในวัดโนนกึ่งหนึ่ง วัดโนนกึ่งหนึ่ง พึงใหสวนจีวรในวัด 



 โนนกึ่งหนึ่ง วัดโนนกึ่งหนึ่ง หรือจําพรรษาในวัดใดมากกวา พึงใหสวนจีวรในวัดน้ัน. 
                    เร่ืองพระอาพาธโรคทองรวง 
      [๑๖๖] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธเปนโรคทองรวง นอนจมกองมูตรกองคูถ 
 ของตนอยู คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคมีทานพระอานนทเปนปจฉาสมณะ เสด็จพระพุทธดําเนิน 
 ไปตามเสนาสนะ ไดเสด็จเขาไปทางที่อยูของภิกษุรูปน้ัน ไดทอดพระเนตรเห็นภิกษุรูปน้ัน นอน 
 จมกองมูตรกองคูถของตนอยู คร้ันแลวเสด็จเขาไปใกลภิกษุรูปน้ัน แลวตรัสถามวา เธออาพาธ 
 เปนโรคอะไรภิกษุ? 
      ภิ. ขาพระพุทธเจาอาพาธเปนโรคทองรวง พระพุทธเจาขา. 
      พ. เธอมีผูพยาบาลไหมเลา ภิกษุ? 
      ภิ. ไมมี พระพุทธเจา. 
      พ. เพราะเหตุไร ภิกษุทั้งหลายจึงไมพยาบาลเธอ? 
      ภิ. เพราะขาพระพุทธเจามไิดทําอุปการะแกภิกษุทั้งหลาย ฉะนั้นภิกษุทั้งหลายจึงไม 
 พยาบาลขาพระพุทธเจา พระพุทธเจาขา. 
      จึงพระผูมีพระภาครับส่ังกะทานพระอานนทวา อานนท เธอไปตักน้ํามา เราจักสรงน้ํา 
 ภิกษุรูปน้ี. 
      ทานพระอานนททูลรับสนองพระพุทธบัญชาวา เปนดังนั้น พระพุทธเจาขา ดังนี้แลว 
 ตักน้ํามาถวาย พระผูมีพระภาคทรงรดนํ้า ทานพระอานนทขัดสี พระผูมีพระภาคทรงยกศีรษะ 
 ทานพระอานนทยกเทาแลววางบนเตียง 
      คร้ังนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะ 
 เหตุแรกเกิดน้ัน แลวทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ในวิหารหลังโนน มีภิกษุอาพาธหรือ ภิกษุ 
 ทั้งหลาย? 
      ภิ. มี พระพุทธเจาขา 
      พ. ภิกษุรูปนั้นอาพาธเปนโรคอะไร ภิกษุทั้งหลาย? 
      ภิ. ทานรูปนั้น อาพาธเปนโรคทองรวง พระพุทธเจาขา. 
      พ. ภิกษุรูปนั้น มีผูพยาบาลไหมเลา ภิกษุทั้งหลาย? 
      ภิ. ไมมี พระพุทธเจา 
      พ. เพราะเหตุไร ภิกษุทั้งหลายจึงไมพยาบาลเธอ? 
      ภิ. เพราะทานรูปน้ันมิไดทาํอุปการะแกภิกษุทั้งหลาย ฉะน้ัน ภิกษุทั้งหลายจึงไมพยาบาล 
 ทานรูปน้ัน พระพุทธเจาขา. 
      พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไมมีมารดาไมมีบิดา ผูใดเลาจะพึงพยาบาลพวกเธอ 
 ถาพวกเธอจักไมพยาบาลกันเอง ใครเลาจักพยาบาล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูใดจะพึงอุปฏฐากเรา 
 ผูนั้นจึงพยาบาลภิกษุอาพาธ ถามีอุปชฌายะ อปุชฌายะพึงพยาบาลจนตลอดชีวิต หรือจนกวาจะ 
 หาย ถามีอาจารย อาจารยพึงพยาบาลจนตลอดชีวิต หรือจนกวาจะหาย ถามีสัทธิวิหาริก 



 สัทธิวิหาริกพึงพยาบาลจนตลอดชีวิต หรือจนกวาจะหาย ถามีอันเตวาสิก อันเตวาสิกพึงพยาบาล 
 จนตลอดชีวิต หรือจนกวาจะหาย ถามีภิกษุผูรวมอุปชฌายะ ภิกษุผูรวมอุปชฌายะพึงพยาบาล 
 จนตลอดชีวิต หรือจนกวาจะหาย ถามีภิกษุผูรวมอาจารย ภิกษุผูรวมอาจารยพึงพยาบาลจนตลอด 
 ชีวิต หรือจนกวาจะหาย ถาไมมีอุปชฌายะ อาจารย สัทธิวิหาริก อันเตวาสิก ภิกษุผูรวม 
 อุปชฌายะ หรือภิกษุผูรวมอาจารย สงฆตองพยาบาล ถาไมพยาบาล ตองอาบัติทุกกฏ. 
              องคของภิกษุอาพาธที่พยาบาลไดยาก ๕ อยาง 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอาพาธที่ประกอบดวยองค ๕ เปนผูพยาบาลไดยาก คือ ไมทํา 
 ความสบาย ๑ ไมรูประมาณในความสบาย ๑ ไมฉันยา ๑ ไมบอกอาการไขตามจริงแกผูพยาบาล 
 ที่มุงประโยชน คือ ไมบอกอาการไขที่กําเริบวา กําเริบ อาการไขที่ทุเลาวาทุเลา อาการไขทีท่รง 
 อยูวาทรงอยู ๑ มีนิสัยเปนคนไมอดทนตอทุกขเวทนาทีเ่กิดปรากฏในรางกาย อันกลาแข็ง รุนแรง 
 ไมเปนที่ยินดี ไมเปนที่พอใจ อันจะพลาชีวิตเสีย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอาพาธที่ประกอบ 
 ดวยองค ๕ นี้แล เปนผูพยาบาลไดยาก. 
              องคของภิกษุอาพาธที่พยาบาลไดงาย ๕ อยาง 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอาพาธที่ประกอบดวยองค ๕ เปนผูพยาบาลไดงาย คือทําความ 
 สบาย ๑ รูประมาณในความสบาย ๑ ฉันยา ๑ บอกอาการปวยไขตามจริงแกผูพยาบาลที่มุง 
 ประโยชน คือบอกอาการไขทีก่ําเริบวากําเริบอาการไขที่ทเุลาวาทุเลา อาการไขที่ทรงอยูวาทรงอยู ๑ 
 มีนิสัยเปนคนอดทนตอทุกขเวทนา อันกลาแข็ง รุนแรง ไมเปนที่ยินดี ไมเปนที่พอใจ อัน 
 จะพลาชีวิตเสีย ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอาพาธที่ประกอบดวยองค ๕ นี้แล เปนผูพยาบาล 
 ไดงาย. 
                องคของภิกษุผูไมเขาใจพยาบาล ๕ อยาง 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูพยาบาลไขที่ประกอบดวยองค ๕ ไมควรพยาบาลไข คือเปนผู 
 ไมสามารถเพ่ือประกอบ ๑ ไมรูจักของแสลงและไมแสลง คือ นําของแสลงเขาไปให กันของ 
 ไมแสลงออกเสีย ๑ พยาบาลไขเห็นแกอามิส ไมมีจิตเมตตา ๑ เปนผูเกลยีดที่จะนําอุจจาระ 
 ปสสาวะ เขฬะ หรือของที่อาเจียนออกไป ๑ เปนผูไมสามารถจะชี้แจงใหคนไขเห็นแจง 
 สมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถาในกาลทุกเมือ่ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูพยาบาลไข 
 ที่ประกอบดวยองค ๔ นี้แล ไมควรพยาบาลไข. 
                 องคของภิกษุผูเขาใจพยาบาล ๕ อยาง 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูพยาบาลไขที่ประกอบดวยองค ๕ ควรพยาบาลไข คือเปนผู 
 สามารถประกอบยา ๑ รูจักของแสลง และไมแสลง คือกันของแสลงออก นําของไมแสลง 
 เขาไปให ๑ มีจิตเมตตาพยาบาลไข ไมเห็นแกอามิส ๑ เปนผูไมเกลยีดที่จะนําอุจจาระ ปสสาวะ 
 เขฬะ หรือของที่อาเจียนออกไปเสีย ๑ เปนผูสามารถที่จะชีแ้จงใหคนไข เห็นแจง สมาทาน 
 อาจหาญ ราเริง  ดวยธรรมีกถา ในกาลทุกเมื่อ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพยาบาลไขที่ประกอบ 
 ดวยองค ๕ นี้แล ควรพยาบาลไข. 



            เร่ืองใหบาตรจีวรของผูถึงมรณะภาพแกคิลานุปฏฐาก 
      [๑๖๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุ ๒ รูปเดินทางไกลไปในโกศลชนบทไดเขาไปอยูอาวาส 
 แหงหนึ่ง บรรดาภิกษุ ๒ รูปน้ัน รูปหนึ่งอาพาธ จึงภิกษุเหลานั้นไดปรึกษาตกลงกันดังนี้วา 
 อาวุโสทั้งหลาย พระผูมีพระภาคทรงสรรเสริญการพยาบาลภิกษุอาพาธ ผิฉะนั้น พวกเราจง 
 พยาบาลภิกษุรูปน้ีเถิด แลวพากันพยาบาลภิกษุอาพาธน้ัน เธออันภิกษุเหลานั้นพยาบาลอยูไดถึง 
 มรณภาพ  จึงภิกษุเหลานั้นถือบาตรจีวรของเธอไปพระนครสาวัตถี แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแด 
 พระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆเปนเจาของบาตรจีวร แตภิกษุ 
 ผูพยาบาลไขมอีุปการะมาก เราอนุญาตใหสงฆมอบไตรจีวรและบาตร แกภิกษุผูพยาบาลไข. 
                             วิธีให 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆพึงใหไตรจีวรและบาตรอยางนี้ คือ ภิกษุผูพยาบาลไขนั้น 
 พึงเขาไปหาสงฆ แลวกลาวอยางนี้วา 
      ทานเจาขา ภิกษุมีชื่อนี้ถึงมรณภาพ นี้จีวรและบาตรของทาน 
      ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:- 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชื่อนี้ถึงมรณภาพ นี้ไตรจีวรและบาตร 
 ของเธอ ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงใหไตรจีวรและบาตรน้ี แกภิกษุผู 
 พยาบาลไข นี้เปนญัตติ 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชื่อนี้ถึงมรณภาพ นี้ไตรจีวรและบาตร 
 ของเธอ สงฆใหไตรจีวรและบาตรนี้แกภิกษุผูพยาบาลไข การใหไตรจีวรและบาตรนี้ 
 แกภิกษุผูพยาบาลไข ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้น 
 พึงพูด. 
      สงฆใหจีวรและบาตรนี้แกภิกษุผูพยาบาลไขแลว ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง 
 ขาพเจาทรงความน้ีไวดวยอยางนี้. 
                        สามเณรถึงมรณภาพ 
      สมัยตอมา สามเณรรูปหน่ึงถึงมรณภาพ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. 
 พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสามเณรถึงมรณภาพ สงฆเปนเจาของบาตรจีวร 
 แตภิกษุผูพยาบาลไขมีอุปการะมาก เราอนุญาตใหสงฆมอบจีวรและบาตรแกภิกษุผูพยาบาลไข. 
                             วิธีใช 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆพึงใหจีวรและบาตรอยางนี้ คือ 
      ภิกษุผูพยาบาลไขนั้น พึงเขาไปหาสงฆ แลวกลาวอยางนีว้า 
      ทานเจาขา สามเณรชื่อนี้ถึงมรณภาพ นี้จีวรและบาตรของเธอ 
      ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:- 
                     กรรมวาจาใหจีวรและบาตร 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สามเณรมีชื่อนี้ถึงมรณภาพ นี้จีวรและบาตร 



 ของเธอ ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงใหจีวรและบาตรนี้แกผูพยาบาลไข 
 นี้เปนญัตติ 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สามเณรมีชื่อนี้ถึงมรณภาพ นี้จีวรและบาตร 
 ของเธอ สงฆใหจีวรและบาตรนี้ แกภิกษุผูพยาบาลไข การใหจีวรและบาตรนี้ แก 
 ภิกษุผูพยาบาลไข ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้น 
 พึงพูด. 
      สงฆใหจีวรและบาตรนี้แกภิกษุผูพยาบาลไขแลว ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง 
 ขาพเจาทรงความน้ีไวดวยอยางนี้. 
                  ภิกษุและสามเณรชวยกันพยาบาลไข 
      สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่ง สามเณรรูปหน่ึง ชวยกันพยาบาลภิกษุอาพาธ เธออันภิกษุ 
 และสามเณรนั้นพยาบาลอยู ไดถึงมรณภาพ จึงภิกษุผูพยาบาลไขนั้น ไดมีความปริวิตกวา เรา 
 พึงใหสวนจีวรแกสามเณรผูพยาบาลไขอยางไรหนอ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูม-ี 
 *พระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหมอบสวนแกสามเณร 
 ผูพยาบาลไขเทาๆ กัน. 
      สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งมีของใชมาก มีบริขารมาก ไดถึงแกมรณภาพ ภิกษุทั้งหลาย 
 กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุถึง 
 มรณภาพ สงฆเปนเจาของบาตรจีวร แตภิกษุผูพยาบาลไขมีอุปการะมาก เราอนุญาตใหสงฆมอบ 
 ไตรจีวรและบาตรใหแกภิกษุผูพยาบาลไข บรรดาส่ิงของเหลานั้น สิ่งใดเปนลหุภัณฑ ลหุบริขาร 
 สิ่งนั้นเราอนุญาตใหสงฆพรอมเพรียงกันแบง บรรดาส่ิงของเหลานั้น สิ่งใดเปนครุภัณฑ 
 ครุบริขาร สิ่งนั้นเปนของสงฆผูอยูในจตุรทิศ ทั้งที่มาแลวและยังไมมา ไมควรแบง ไมควรแจก. 
               เร่ืองสมาทานติตถิยมีวัตรเปลือยกายเปนตน 
      [๑๖๘] ก็โดยสมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งเปลือยกายเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค แลวไดกราบ 
 ทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา พระผูมีพระภาคทรงพรรณนาคุณแหงความมักนอย 
 ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความเพียร 
 โดยอเนกปริยาย การเปลือยกายน้ี ยอมเปนไปเพ่ือความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา 
 ความกําจัด อาการที่นาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ขาพระ- 
 *พุทธเจาขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูมพีระภาคจงทรงพระกรุณาโปรดอนุญาตการเปลือยกาย 
 แกภิกษุทั้งหลายดวยเถิด พระพุทธเจาขา. 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจา ทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั้นไมสมควร  .... 
 ดูกรโมฆะบุรุษ ไฉนเธอจงึไดสมาทานการเปลือยกายที่พวกเดียรถียสมาทานเลา การกระทาํของ 
 เธอนั่นไมเปนไปเพ่ือความเลือ่มใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส .... คร้ันแลว ทรงทําธรรมีกถารับส่ัง 
 กะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงสมาทานการเปลือยกายที่พวกเดียรถียสมาทาน 
 รูปใดสมาทาน ตองอาบัติถุลลัจจัย. 



      สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งนุงผาคากรอง .... รูปหนึ่งนุงผาเปลือกไมกรอง .... รูปหนึ่งนุงผา 
 ผลไมกรอง .... รูปหน่ึงนุงผากัมพลทําดวยผมคน .... รูปหนึ่งนุงผากัมพลทําดวยขนสัตว .... รูปหนึ่ง 
 นุงผาทําดวยปกนกเคา .... รูปหนึ่งนุงหนังเสือ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค แลวกราบทูลคํานี้แด 
 พระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา พระผูมพีระภาคทรงพรรณนาคุณแหงความมักนอย ความ 
 สันโดษ ความขัดเกลา ความกาํจัด อาการที่นาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความเพียร โดย 
 อเนกปริยาย หนังเสือนี้ยอมเปนไปเพ่ือความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด 
 อาการที่นาเลื่อมใส ความไมสะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ขาพระพุทธเจาขอ 
 ประทานพระวโรกาส ขอพระผูมีพระภาคจงทรงพระกรุณาโปรดอนุญาตหนังเสือแกภิกษุทั้งหลาย 
 ดวยเถิด พระพุทธเจาขา. 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจา ทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั่นไมสมควร  .... 
 ดูกรโมฆบุรุษ ไฉนเธอจึงไดทรงหนังเสืออันเปนธงชัยของเดยีรถียเลา การกระทําของเธอนัน่ 
 ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนทีย่ังไมเลื่อมใส .... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถารับส่ังแกภิกษุ 
 ทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงทรงหนังเสืออันเปนธงชัยของเดยีรถีย รูปใดทรง 
 ตองอาบัติถุลลัจจัย. 
      สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งนุงผาทําดวยกานดอกรัก .... รูปหนึ่งนุงผาทําดวยเปลือกปอ เขา 
 ไปเฝาพระผูมพีระภาค แลวไดกราบทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาควา พระผูมีพระภาคทรงพรรณนา 
 คุณแหงความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นาเลื่อมใส การไมสะสม 
 การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ผาทําดวยเปลอืกปอนี้ ยอมเปนไปเพ่ือความมักนอย ความ 
 สันโดษ ความขัดเกลา ความกาํจัด อาการที่นาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความเพียร โดย 
 อเนกปริยาย ขาพระพุทธเจาขอประทานพระวโรกาสขอพระผูมีพระภาคจงทรงพระกรุณาอนุญาต 
 ผาทําดวยเปลอืกปอแกภิกษุทัง้หลายดวยเถิด พระพุทธเจาขา. 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอน่ันไมสมควร  .... 
 ดูกรโมฆบุรุษ ไฉนเธอจึงไดนุงผาทําดวยเปลอืกปอเลา การกระทําของเธอนัน่ ไมเปนไปเพ่ือ 
 ความเลื่อมใสของชุมชนทีย่ังไมเลื่อมใส .... คร้ันแลวไดทรงทําธรรมีกถารับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงนุงผาทําดวยเปลือกปอ รูปใดนุง ตองอาบัติทุกกฏ. 
                 พระฉัพพัคคียทรงจีวรสีครามลวนเปนตน 
      [๑๖๙] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียทรงจีวรสีครามลวน ทรงจีวรสีเหลืองลวน 
 ทรงจีวรสีแดงลวน ทรงจีวรสีบานเย็นลวน ทรงจีวรสีดําลวน ทรงจีวรสีแสดลวน ทรงจีวรสี 
 ชมภูลวน ทรงจีวรที่ไมตัดชาย ทรงจีวรมีชายยาว ทรงจีวรมีชายเปนลายดอกไม ทรงจีวรมีชาย 
 เปนแผน สวมเส้ือ สวมหมวก ทรงผาโพก ประชาชนพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา 
 เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเร่ืองน้ันแดพระผูมีพระภาค. 
      พระผูมีพระภาคตรัสหามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงทรงจีวรสีครามลวน ไมพึง 
 ทรงจีวรสีเหลืองลวน ไมพึงทรงจีวรสีแดงลวน ไมพึงทรงจีวรสีบานเย็นลวน ไมพึงทรงจีวรสีดํา 



 ลวน ไมพึงทรงจีวรสีแดงลวน ไมพึงทรงจีวรสีชมภูลวน ไมพึงทรงจีวรที่ไมตัดชาย ไมพึงทรง 
 จีวรมีชายยาว ไมพึงทรงจีวรมีชายเปนลายดอกไม ไมพึงทรงจีวรมีชายเปนแผน ไมพึงสวมเส้ือ 
 ไมพึงสวมหมวก ไมพึงทรงผาโพก รูปใดทรง ตองอาบัติทุกกฏ. 
                   เร่ืองจีวรยังไมเกดิแกผูจําพรรษา 
      [๑๗๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายท่ีจาํพรรษาแลว เมื่อจีวรยังไมเกิดขึ้น หลีกไป 
 เสียบาง สึกเสยีบาง ถึงมรณภาพบาง ปฏิญาณเปนสามเณรบาง ปฏิญาณเปนผูบอกลาสิกขา 
 บาง ปฏิญาณเปนผูตองอันติมวัตถุบาง ปฏิญาณเปนผูวิกลจริตบาง ปฏิญาณเปนผูมจีิตฟุงซาน 
 บาง ปฏิญาณเปนผูกระสับกระสายเพราะเวทนาบาง ปฏิญาณเปนผูถูกสงฆยกเสียฐานไมเห็น 
 อาบัติบาง ปฏิญาณเปนผูถูกสงฆยกฐานไมทาํคืนอาบัติบาง ปฏิญาณเปนผูถูกสงฆยกเสียฐานไม 
 สละคืนทิฏฐิอันลามกบาง ปฏิญาณเปนบัณเฑาะกบาง ปฏิญาณเปนคนลักเพศบาง ปฏิญาณเปน 
 ผูเขารีดเดียรถียบาง ปฏิญาณเปนสัตวดิรัจฉานบาง ปฏิญาณเปนผูฆามารดาบาง ปฏิญาณเปนผู 
 ฆาบิดาบาง ปฏิญาณเปนผูฆาพระอรหันตบาง ปฏิญาณเปนผูประทุษรายภิกษุณีบาง ปฏิญาณเปน 
 ผูทําลายสงฆบาง ปฏิญาณเปนผูทํารายพระศาสดาจนถึงหอพระโลหิตบาง ปฏิญาณเปนอุภโตพยัญ 
 ชนกบาง ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. 
      พระผูมีพระภาคตรัสแนะนํา ดังตอไปนี้ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ในขอนี้ ภิกษุที่จําพรรษาแลว เมื่อจีวรยังไมเกดิขึ้น หลีกไปเสีย 
 เมื่อผูรับแทนทีส่มควรมีอยู สงฆพึงให 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในขอนี้ ภิกษุที่จําพรรษาแลว เมื่อจีวรยังไมเกิดขึ้น สึกเสีย 
 ถึงมรณภาพ ปฏิญาณเปนสามเณร ปฏิญาณเปนผูบอกลาสิกขา ปฏิญาณเปนผูตองอันติมวัตถุ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในขอนี้ ภิกษุที่จําพรรษาแลว เมื่อจีวรยังไมเกิดขึ้น ปฏิญาณ 
 เปนผูวิกลจริต ปฏิญาณเปนผูมีจิตฟุงซาน ปฏิญาณเปนผูกระสับกระสายเพราะเวทนา ปฏิญาณ 
 เปนผูถูกสงฆยกเสียฐานไมเห็นอาบัติ ปฏิญาณเปนผูถูกสงฆยกเสียฐานไมทาํคืนอาบัติ ปฏิญาณ 
 เปนผูถูกสงฆยกเสียฐานไมสละคืนทิฏฐิอันลามก เมื่อผูรับแทนที่สมควรมีอยู สงฆพึงให 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในขอนี้ ภิกษุที่จําพรรษาแลว เมื่อจีวรยังไมเกิดขึ้น ปฏิญาณ 
 เปนบัณเฑาะก .... ปฏิญาณเปนอุภโตพยัญชนก สงฆเปนเจาของ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในขอนี้ ภิกษุที่จําพรรษาแลว เมื่อจีวรเกิดขึ้นแลว แตยังไม 
 ทันไดแบงกัน หลีกไปเสีย เมื่อผูรับแทนที่สมควรมีอยู สงฆพึงให 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในขอนี้ ภิกษุที่จําพรรษาแลว เมื่อจีวรเกิดขึ้นแลว แตยังไม 
 ทันไดแบงกัน สึกเสีย ถึงมรณภาพ ปฏิญาณเปนสามเณร ปฏิญาณเปนผูบอกลาสิกขา ปฏิญาณ 
 เปนผูตองอันติมวัตถุ สงฆเปนเจาของ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในขอนี้ ภิกษุที่จําพรรษาแลว เมื่อจีวรเกิดขึ้น แตยังไมทัน 
 ไดแบงกัน ปฏิญาณเปนผูวิกลจริต ปฏิญาณเปนผูมีจิตฟุงซาน ปฏิญาณเปนผูกระสับกระสาย 
 เพราะเวทนา ปฏิญาณเปนผูถูกสงฆยกเสียฐานไมเห็นอาบัติ ปฏิญาณเปนผูถูกสงฆยกเสียฐาน 



 ไมทําคืนอาบัติ ปฏิญาณเปนผูถูกสงฆยกเสียฐานไมสละคืนทิฏฐิอันลามก เมื่อผูรับแทนทีส่มควร 
 มีอยู สงฆพึงให 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในขอนี้ ภิกษุที่จําพรรษาแลว เมื่อจีวรเกิดขึ้นแลว แตยัง 
 ไมทันไดแบงกนั ปฏิญาณเปนบัณเฑาะก .... ปฏิญาณเปนอภุโตพยัญชนก สงฆเปนเจาของ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในขอนี้ เมื่อจีวรยงัไมเกดิขึ้นแกภิกษุทั้งหลายท่ีจาํพรรษาแลว 
 สงฆแตกกัน คนทั้งหลายในถ่ินนั้น ถวายน้ําในฝายหนึ่ง ถวายจีวรในฝายหนึ่ง ดวยเปลงวาจา 
 วา ขาพเจาถวายแกสงฆ นั่นเปนของสงฆฝายเดียว. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในขอนี้ เมื่อจีวรยงัไมเกดิขึ้นแกภิกษุทั้งหลายท่ีจาํพรรษาแลว 
 สงฆแตกกัน คนทั้งหลายในถ่ินนั้น ถวายน้ําในฝายหนึ่ง ถวายจีวรในฝายนัน้เหมือนกัน ดวย 
 เปลงวาจาวา ขาพเจาถวายแกสงฆ นั่นเปนของสงฆฝายเดยีว. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในขอนี้ เมื่อจีวรยงัไมเกดิขึ้นแกภิกษุทั้งหลายท่ีจาํพรรษาแลว 
 สงฆแตกกัน คนทั้งหลายในถ่ินนั้น ถวายน้ําในฝายหนึ่ง ถวายจีวรในฝายหนึ่ง ดวยเปลงวาจา 
 วา ขาพเจาถวายฝายหนึ่ง นั่นเปนของเฉพาะฝายหนึ่ง. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในขอนี้ เมื่อจีวรยงัไมเกดิขึ้นแกภิกษุทั้งหลายท่ีจาํพรรษา สงฆ 
 แตกกัน คนทั้งหลายในถ่ินนั้น ถวายน้ําในฝายหนึ่ง ถวายจีวรในฝายนั้นเหมือนกัน ดวยเปลง 
 วาจาวา ขาพเจาถวายแกฝายหนึ่ง นั่นเปนของเฉพาะฝายหนึ่ง. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในขอนี้ เมื่อจีวรเกดิขึ้นแลวแกภิกษุทั้งหลายท่ีจําพรรษา แต 
 ยังมิทันไดแบง สงฆแตกกัน พึงแบงสวนใหภิกษุทุกรูปเทาๆ กัน. 
                    เร่ืองพระเรวตเถระฝากจีวร 
      [๑๗๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ทานพระเรวตะฝากจีวรแกภิกษุรูปหนึ่งไปถวายทานพระ 
 สารีบุตร ดวยสั่งวา จงถวายจีวรผืนนี้แกพระเถระ จึงในระหวางทาง ภิกษุรูปน้ันไดถือเอาจวีร 
 นั้นเสีย เพราะวิสาสะตอทานพระเรวตะ 
      กาลตอมา ทานพระเรวตะมาพบทานพระสารีบุตร จึงเรียนถามวา ผมฝากจีวรมาถวาย 
 พระเถระ. พระเถระไดรับจีวรนั้นแลวหรือ ขอรับ? 
      ทานพระสารีบุตรตอบวา ผมยังไมเห็นจีวรนั้นเลย คุณ. 
      จึงทานพระเรวตะไดถามภิกษุรูปน้ันวา อาวุโส ผมฝากจีวรมาแกทานใหถวายพระเถระ 
 ไหนจีวรนั้น? 
      ภิกษุนั้นตอบวา ผมไดถือเอาจีวรนั้นเสีย เพราะวิสาสะตอทาน ขอรับ. 
      ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค. 
      พระผูมีพระภาคตรัสแนะนํา ดังตอไปนี้:- 
                         เร่ืองถือวิสาสะ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในขอนี้ ภิกษุฝากจีวรแกภิกษุไปดวยสั่งวา จงใหจีวรผืนนี้แก 
 ภิกษุมีชื่อนี้ ภิกษุผูรับฝากถือเอาเสียในระหวางทาง เพราะวิสาสะตอผูฝาก ชือ่วาถือเอาถูกตอง 



 ถือเอาเสียเพราะวิสาสะตอผูรับ ชื่อวาถือเอาไมถูกตอง. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในขอนี้ ภิกษุฝากจีวรแกภิกษุไปดวยสั่งวา จงใหจีวรผืนนี้แก 
 ภิกษุมีชื่อนี้ ภิกษุผูรับฝากถือเอาเสียในระหวางทาง เพราะวิสาสะตอผูรับ ชื่อวาถือเอาไมถูกตอง 
 ถือเอาเสียเพราะวิสาสะตอผูฝาก ชื่อวาถือเอาถูกตอง. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในขอนี้ ภิกษุฝากจีวรแกภิกษุไปดวยสั่งวา จงใหจีวรผืนนี้ 
 แกภิกษุมีชื่อนี้ ภิกษุผูรับฝากทราบขาวในระหวางทางวา ผูฝากถึงมรณภาพเสียแลว จึงอธิษฐาน 
 เปนจีวรมรดกของภิกษุผูฝาก ชื่อวาอธิษฐานถูกตองแลว ถือเอาเสยีเพราะวิสาสะตอผูรับ ชื่อวา 
 ถือเอาไมถูกตอง. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในขอนี้ ภิกษุฝากจีวรแกภิกษุไปดวยสั่งวา จงใหจีวรผืนนี้ 
 แกภิกษุมีชื่อนี้ ภิกษุผูรับฝากทราบขาวในระหวางทางวา ผูรับถึงมรณภาพเสียแลว จึงอธิษฐาน 
 เปนจีวรมรดกของผูรับ ชื่อวาอธิษฐานไมถูกตอง ถือเอาเสียเพราะวิสาสะตอผูฝาก ชือ่วาถือเอา 
 ถูกตอง 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในขอนี้ ภิกษุฝากจีวรแกภิกษุไปดวยสั่งวา จงใหจีวรผืนนี้ 
 แกภิกษุมีชื่อนี้ ภิกษุผูรับฝากทราบขาวในระหวางทางวา ทั้งสองรูปถึงมรณภาพเสียแลว จึง 
 อธิษฐานเปนมรดกของผูฝาก ชื่อวาอธิษฐานถูกตอง อธิษฐานเปนจีวรมรดกของผูรับ ชื่อวาอธิษฐาน 
 ไมถูกตอง. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในขอนี้ ภิกษุฝากจีวรแกภิกษุไปดวยสั่งวา ฉันใหจีวรผืนนี้ 
 แกภิกษุมีชื่อนี้ ภิกษุผูรับฝากถือเอาเสียในระหวางทางเพราะวิสาสะตอผูฝาก ชื่อวาถือเอาไมถูก 
 ตอง ถือเอาเสียเพราะวิสาสะตอผูรับ ชื่อวาถือเอาถูกตอง. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในขอนี้ ภิกษุฝากจีวรแกภิกษุไปดวยสั่งวา ฉันใหจีวรผืนนี้ 
 แกภิกษุมีชื่อนี้ ภิกษุผูรับฝากถือเอาเสียในระหวางทางเพราะวิสาสะตอผูรับ ชื่อวาถือเอาถูกตอง 
 ถือเอาเสียเพราะวิสาสะตอผูฝาก ชื่อวาถือเอาไมถูกตอง. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในขอนี้ ภิกษุฝากจีวรแกภิกษุไปดวยสั่งวา ฉันใหจีวรผืนนี้ 
 แกภิกษุมีชื่อนี้ ภิกษุผูฝากทราบขาวในระหวางทางวา ผูฝากถึงมรณภาพเสียแลว จึงอธิษฐานเปน 
 จีวรมรดกของผูฝาก ชื่อวาอธษิฐานไมถูกตอง ถือเอาเสียเพราะวิสาสะตอผูรับ ชื่อวาถือเอาถูกตอง. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในขอนี้ ภิกษุฝากจีวรแกภิกษุไปดวยสั่งวา ฉันใหจีวรผืนนี้ 
 แกภิกษุมีชื่อนี้ ภิกษุผูรับฝากทราบขาวในระหวางทางวา ผูรับถึงมรณภาพเสียแลว จึงอธิษฐาน 
 เปนจีวรมรดกของผูรับ ชื่อวาอธิษฐานถูกตอง ถือเอาเสียเพราะวิสาสะตอผูฝาก ชื่อวาถือเอา 
 ไมถูกตอง. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในขอนี้ ภิกษุฝากจีวรแกภิกษุไปดวยสั่งวา ฉันใหจีวรผืนนี้ 
 แกภิกษุมีชื่อนี้ ภิกษุผูรับฝากทราบขาวในระหวางทางวา ทั้งสองรูปถึงมรณภาพเสียแลว จึงอธิษฐาน 
 เปนจีวรมรดกของผูฝาก ชื่อวาอธิษฐานไมถูกตอง อธิษฐานเปนจีวรมรดกของผูรับ ชื่อวาอธิษฐาน 
 ถูกตอง. 



                      จีวรที่เกิดขึ้นมี ๘ มาติกา 
      [๑๗๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาติกาเพ่ือจีวรเกิดขึ้นนี้ มี ๘ คือ 
      ๑. ถวายแกสีมา 
      ๒. ถวายตามกติกา 
      ๓. ถวายในสถานที่จัดภิกษา 
      ๔. ถวายแกสงฆ 
      ๕. ถวายแกอุภโตสงฆ 
      ๖. ถวายแกสงฆผูจําพรรษาแลว 
      ๗. ถวายเจาะจง 
      ๘. ถวายแกบุคคล 
      ที่ชื่อวา ถวายแกสีมา คือ ภิกษุมีจํานวนเทาใดอยูภายในสมีา ภิกษุเหลานั้นพึงแบงกัน 
      ที่ชื่อวา ถวายตามกติกา คือ วัดมีหลายแหง ยอมใหมีลาภเสมอกัน เมื่อทายกถวาย 
 ในวัดหน่ึง ชื่อวาเปนอันถวายทุกวัด 
      ที่ชื่อวา ถวายในสถานที่จัดภิกษา คือถวายในสถานที่ๆ ทายกทําสักการะประจําแกสงฆ 
      ที่ชื่อวา ถวายแกสงฆ คือ สงฆอยูพรอมหนากันแบง 
      ที่ชื่อวา ถวายแกอุภโตสงฆ คือ แมมีภิกษุมาก มีภิกษุณีรูปเดียว ก็พึงใหฝายละครึ่ง 
 แมมีภิกษุณีมาก มีภิกษุรูปเดียว ก็พึงใหฝายละครึ่ง 
      ที่ชื่อวา ถวายแกสงฆผูจําพรรษาแลว คือภิกษุมีจํานวนเทาใด จําพรรษาอยูในอาวาสน้ัน 
 ภิกษุเหลานั้นพึงแบงกัน 
      ที่ชื่อวา ถวายเจาะจง คือ ถวายเฉพาะยาคู ภัตตาหารของควรเค้ียว จีวร เสนาสนะ 
 หรือเภสัช 
      ที่ชื่อวา ถวายแกบุคคล คือ ถวายดวยวาจาวา ขาพเจาถวายจีวรผืนนี้แกภิกษุมีชื่อนี้. 
                       จีวรขันธกะ ที่ ๘ จบ. 
                      ในขันธกะ มี ๙๖ เร่ือง. 
                          ---------- 
                        หัวขอประจําขันธกะ 
      [๑๗๓] ๑. เร่ืองคนมั่งมีชาวพระนครราชคฤห เห็นหญิงงามเมืองในพระนครเวสาล ี
 กลับมาพระนครราชคฤห แลวกราบทูลเร่ืองนั้นใหพระราชาทรงทราบ  ๒. เร่ืองบุตรชายของ 
 นางสาลวดี ซ่ึงภายหลังเปนโอรสของเจาชายอภัย เพราะเหตุที่ยังมีชีวิต เจาชายจึงประทานชื่อวา 
 ชีวก ๓. เร่ืองชวีกเดินทางไปเมืองตักกสิลา เรียนวิชาแพทยสําเร็จเปนหมอใหญไดรักษาโรค 
 ซ่ึงเปนอยูถึง ๗ ป หายดวยการใหนัตถุยา ๔. เร่ืองรักษาโรคริดสีดวงงอกของพระเจาพิมพิสาร 
 หายดวยการทายา ๕. เร่ืองพระราชทานตําแหนงแพทยหลวงประจําพระองค พระสนม นาง 
 กํานัล พระพุทธเจาและพระสงฆ ๖. เร่ืองรักษาเศรษฐีชาวพระนครราชคฤห ๗. เร่ืองรักษา 



 เนื้องอกในลําไส ๘. เร่ืองรักษาโรคสําคัญของพระเจาปชโชตหายดวยใหเสวยพระโอสถผสม 
 เปรียง ไดรับพระราชทานผาคูสิไวยกะเปนรางวัล ๙. เร่ืองสรงพระกายของพระผูมีพระภาค 
 ซ่ึงหมักหมมดวยสิ่งอันเปนโทษใหสดชื่น ๑๐. หมอชีวกทูลถวายพระโอสถ ๓๐ คร้ัง โดย 
 อบกานอุบล ๓ กานดวยยา ๑๑. เมื่อพระตถาคตมีพระกายเปนปกติแลว หมอชีวกทูลขอ 
 ประทานพร ๑๒. ทรงรับผาคูสิไวยกะ ๑๓. พระพุทธานุญาตจีวรที่คฤหัสถถวาย ๑๔. เร่ือง 
 จีวรบังเกิดมากในพระนครราชคฤห ๑๕. เร่ืองพระพุทธานุญาตผาปาวาร ผาไหม ผาโกเชาว 
 ๑๖. เร่ืองผากัมพลมีราคากึ่งกาสี ๑๗. เร่ืองผาชนิดดี ชนิดเลว ทรงสรรเสริญความสันโดษ 
 ๑๘. เร่ืองคอยและไมคอย และกอนและหลังและพรอมกันทาํกติกากันไว ๑๙. เร่ืองทายกนาํ 
 จีวรกลับคืนไป ๒๐. เร่ืองสมมติเรือนคลัง ๒๑. เร่ืองรักษาผาในเรือนคลัง ๒๒. เร่ือง 
 สั่งยายเจาหนาที่รักษาเรือนคลัง ๒๓. เร่ืองจีวรบังเกิดมาก ๒๔. เร่ืองแจกกันสงเสียงโกลาหล 
 ๒๕. เร่ืองจะแบงกันอยางไร ๒๖. เร่ืองจะใหแบงกันอยางไร ๒๗. เร่ืองแลกสวนของตน 
 ๒๘. เร่ืองใหสวนพิเศษ ๒๙. เร่ืองจะใหสวนจีวรอยางไร ๓๐. เร่ืองยอมจีวรดวยโคมัย 
 ๓๑. เร่ืองยอมดวยน้ําเย็นและน้ํารอน ๓๒. เร่ืองน้ํายอมลน ๓๓. เร่ืองไมรูวาน้ํายอมสุก 
 หรือไมสุก ๓๔. เร่ืองยกหมอน้าํยอมลง ๓๕. เร่ืองไมมีภาชนะยอม ๓๖. เร่ืองขยําจีวร 
 ในถาด ๓๗. เร่ืองตากจีวรบนพ้ืนดิน ๓๘. เร่ืองปลวกกัด ๓๙. เร่ืองตากจีวรตรงกลาง 
 ๔๐. เร่ืองชายจีวรชํารุด ๔๑. เร่ืองน้ํายอมหยดออกชายเดยีว ๔๒. เร่ืองจีวรแข็ง ๔๓. เร่ือง 
 จีวรกระดาง ๔๔. เร่ืองใชจีวรไมไดตัด ๔๕. เร่ืองตัดจีวรตามแบบคันนา ๔๖. เร่ือง 
 พระผูมีพระภาคทอดพระเนตรเห็นพวกภิกษุแบกหอจีวร ๔๗. เร่ืองพระศากยมุนีทรงทดลองแลว 
 ทรงอนุญาตผา ๓ ผืน ๔๘. เร่ืองพระฉัพพัคคียทรงอดิเรกจีวรสํารับอื่นเขาบาน ๔๙. เร่ือง 
 อดิเรกจีวรเกิดขึ้น ๕๐. เร่ืองอันตรวาสกขาดทะลุ ๕๑. เร่ืองฝนตกพรอมกัน ๔ ทวีป 
 ๕๒. เร่ืองนางวิสาขาขอประทานพร เพ่ือถวายผาอาบนํ้าฝน อาคันตุกภัตร คมิกภัตร คิลานภัตร 
 คิลานุปฏฐากภัตร เภสัช ยาคูประจํา และถวายอุทกสาฎกแกภิกษุณีสงฆ ๕๓. เร่ืองฉันโภชนะ 
 ประณีต ๕๔. เร่ืองผาปูนั่งเล็กเกินไป ๕๕. เร่ืองฝดาดหรืออสีุกอีใส ๕๖. เร่ืองผาเชด็หนา 
 เช็ดปาก ๕๗. เร่ืองผาเปลือกไม ๕๘. เร่ืองไตรจีวรบริบูรณ ๕๙. เร่ืองอธิษฐาน ๖๐. เร่ือง 
 จีวรขนาดเล็กเทาไรควรวิกัป ๖๑. เร่ืองผาอุตราสงคที่ทําดวยผาบังสุกุลหนัก ๖๒. เร่ือง 
 ชายสังฆาฏิไมเสมอกัน ๖๓. เร่ืองดายลุย ๖๔. เร่ืองแผนผาสังฆาฏิลุย ๖๕. เร่ืองผาไมพอ 
 ๖๖. เร่ืองผาดาม ๖๗. เร่ืองจีวรเกิดขึ้นมาก ๖๘. เร่ืองเก็บจีวรไวในวิหารอันธวัน ๖๙. เร่ือง 
 เผลอสติ ๗๐. เร่ืองภิกษุรูปเดียวจําพรรษา ๗๑. เร่ืองภิกษุอยูรูปเดียวตลอดฤดูกาล ๗๒. เร่ือง 
 พระเถระสองพ่ีนอง ๗๓. เร่ืองภิกษุ ๓ รูป จําพรรษาในพระนครราชคฤห ๗๔. เร่ือง 
 พระอุปนันทะจําพรรษาแลวไปวัดใกลบาน ไดรับสวนแบง แลวกลับมาพระนครสาวัตถีตามเดิม 
 ๗๕. เร่ืองพระอุปนันทะจําพรรษา ๒ วัด ๗๖. เร่ืองภิกษุอาพาธเปนโรคทองรวง ๗๗. เร่ือง 
 ภิกษุอาพาธ ๗๘. เร่ืองภิกษุและสามเณร ๒ รูปอาพาธ ๗๙. เร่ืองเปลือยกาย ๘๐. เร่ือง 
 นุงผาคากรอง ๘๑. เร่ืองนุงผาเปลือกไมกรอง ๘๒. เร่ืองนุงผาผลไมกรอง ๘๓. เร่ือง 



 นุงผากัมพลทําดวยผมคน ๘๔. เร่ืองนุงผากัมพลทําดวยขนสตัว ๘๕. เร่ืองนุงผากัมพลทําดวย 
 ขนปกนกเคา ๘๖. เร่ืองนุงหนังเสือ ๘๗. เร่ืองนุงผาทําดวยกานดอกรัก ๘๘. เร่ือง 
 นุงผาทําดวยเปลือกปอ ๘๙. เร่ืองทรงจีวรสีลวนๆ คือ สีคราม สีแดง สีบานเย็น สีแสด 
 สีชมภู ทรงจีวรไมตัดชาย มีชายยาว มีชายเปนลายดอกไม มชีายเปนแผน สวมเสื้อ สวมหมวก 
 ใชผาโพกศีรษะ ๙๐. เร่ืองจีวรยังไมเกิดขึ้น ภิกษุหลีกไปเสีย ๙๑. เร่ืองสงฆแตกกัน 
 ๙๒. เร่ืองถวายจีวรแกสงฆในฝายหนึ่ง ๙๓. เร่ืองทานพระเรวตะฝากจีวร ๙๔. เร่ืองถือวิสาสะ 
 ๙๕. เร่ืองอธิษฐาน ๙๖. เร่ืองมาติกาของจีวร ๘ ขอ. 
                        ------------- 
                         จัมเปยยขันธกะ 
                       เร่ืองพระกัสสปโคตร 
      [๑๗๔] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยูริมฝงสระโบกขรณีชื่อคัคครา 
 เขตจัมปานคร คร้ังนั้น บานวาสภคามต้ังอยูในกาสีชนบท พระช่ือกัสสปโคตรเปนเจาอาวาส 
 ในวาสภคามน้ันฝกใฝในการกอสราง ถึงความขวนขวายวา ทําไฉน ภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ที่ยังไมมา 
 พึงมา ที่มาแลวพึงอยูเปนผาสุก และอาวาสนี้พึงถึงความเจริญรุงเรืองไพบูลย สมัยตอมา ภิกษุ 
 หลายรูป เที่ยวจาริกในกาสีชนบท ไดไปถึงวาสภคาม พระกัสสปโคตรไดเห็นภิกษุเหลานั้นมา 
 แตไกลเทียว คร้ันแลวจึงปูอาสนะ ต้ังน้ําลางเทา ต่ังรองเทา กระเบ้ืองเชด็เทา ลุกไปรับบาตรจีวร 
 นิมนตใหฉันน้ํา ไดจัดแจงการสรงน้ํา ไดจัดแจงกระท่ังยาคู ของควรเค้ียว ภัตตาหาร จึง 
 พระอาคันตุกะเหลานั้น ไดหารือกันดังนี้วา อาวุโสทั้งหลาย พระเจาอาวาสรูปน้ีดีมาก ไดจดัแจง 
 การสรงนํ้า ไดจัดแจงกระท่ังยาคู ของควรเค้ียว ภัตตาหาร ผิฉะนั้น พวกเราจงพักอยูใน 
 วาสภคามน้ีแหละ คร้ันแลวไดพักอยูในวาสภคามน้ันนั่นเอง จึงพระกัสสปโคตรไดมีความปริวิตก 
 ความลําบากโดยฐานเปนอาคนัตุกะ ของพระอาคันตุกะเหลานี้ สงบหายแลว พระอาคันตุกะ 
 ที่ไมชํานาญในที่โคจรเหลานี้ บัดน้ีชํานาญในที่โคจรแลว อันการทําความขวนขวายในสกุลคนอื่น 
 จนตลอดชีวิต ทําไดยากมาก และการขอกไ็มเปนที่พอใจของคนทั้งหลาย ถากระไรเราพึงเลกิ 
 ทําความขวนขวายในยาคู ของควรเค้ียว ภัตตาหาร ดังนี้ แลวไดเลิกทําความขวนขวายในยาคู 
 ของควรเค้ียว ภัตตาหาร 
      จึงพระอาคันตุกะเหลานั้นไดหารือกันดังน้ีวา อาวุโสทั้งหลาย เมื่อกอนแล พระเจาอาวาส 
 รูปน้ี จัดแจงการสรงน้ํา จัดแจงกระท่ังยาคู ของควรเค้ียว ภัตตาหาร บัดน้ีเธอเลิกทําความ 
 ขวนขวายในยาคู ของควรเค้ียว ภัตตาหาร อาวุโสทั้งหลาย เดีย๋วนี้พระเจาอาวาสรูปน้ีชั่วเสียแลว 
 ผิฉะนั้นพวกเราจงยกพระเจาอาวาสน้ีเสีย ตอมาพระอาคันตุกะเหลานั้นประชุมกันแลว ไดกลาว 
 คํานี้ตอพระกัสสปโคตรวา อาวุโส เมื่อกอนแล ทานไดจัดแจงการสรงนํ้า ไดจัดแจงกระท่ังยาคู 
 ของควรเค้ียว ภัตตาหาร บัดน้ี ทานนั้นเลิกจัดแจงยาคู ของควรเค้ียว ภัตตาหารเสียแลว 
 ทานตองอาบัติแลว ทานเห็นอาบัตินั้นไหม? 
      พระกัสสปโคตรกลาววา อาวุโสทั้งหลาย ผมไมมอีาบัติที่จะพึงเห็น. 



      พระอาคันตุกะเหลานั้น จึงไดยกพระกัสสปโคตรเสียฐานไมเห็นอาบัติทันที จึงพระ- 
 *กัสสปโคตรไดมีความปริวิตกดังนี้วา เราไมรูขอนั้นวา นั่นอาบัติหรือมิใชอาบัติ เราตองอาบัติแลว 
 หรือไมตอง ถูกยกเสยีแลวหรือไมถูกยกเสีย โดยธรรมหรือไมเปนธรรม กําเริบหรือไมกําเริบ 
 ควรแกฐานะหรือไมควรแกฐานะ ถากระไร เราพึงไปจัมปานครแลวทูลถามเรื่องนั้นแดพระผูม-ี 
 *พระภาค. คร้ันแลวเก็บเสนาสนะถือบาตรจีวรเดินทางไปจมัปานคร บทจรไปโดยลําดับถึงจัมปานคร 
 เขาไปในพระพุทธสํานัก ถวายบังคมพระผูมพีระภาค แลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. 
                          พุทธประเพณี 
      ก็การที่พระผูมีพระภาคพุทธเจาทั้งหลาย ทรงปราศรัยกับพระอาคันตุกะทั้งหลาย นั่นเปน 
 พุทธประเพณี. 
      คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคไดตรัสปฏิสันถารตอพระกัสสปโคตรวา ภิกษุเธอยังพอทนได 
 หรือ ยังพอใหอัตภาพเปนไปไดหรือ เธอเดนิทางมามีความลาํบากนอยหรือ และเธอมาจากไหน? 
      พระกัสสปโคตรกราบทูลวา ขาพระพุทธเจายังพอทนอยูได ยังพอใหอัตภาพเปนไปได 
 พระพุทธเจาขา และขาพระพุทธเจาเดินทางมาไมสูลําบาก พระพุทธเจาขา วาสภคามต้ังอยูใน 
 กาสีชนบท ขาพระพุทธเจาเปนเจาอาวาสในวาสภคามน้ัน ฝกใฝในการกอสราง ถึงความขวนขวาย 
 วา ทําไฉน ภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ที่ยังไมมา พึงมา ที่มาแลวพึงอยูเปนผาสุก และอาวาสนี ้
 พึงถึงความเจริญรุงเรืองไพบูลย คร้ังนั้น ภิกษุหลายรูปเที่ยวจาริกในกาสีชนบทไดไปถึงวาสภคาม 
 ขาพระพุทธเจาไดเห็นภิกษุเหลานั้นกําลังมาแตไกลเทียว จึงปูอาสนะ ต้ังน้ําลางเทา ต่ังรองเทา 
 กระเบ้ืองเช็ดเทา ไดลุกไปรับบาตรจีวร นิมนตใหฉันน้ํา ไดจัดแจงการสรงน้ํา ไดจัดแจงกระท่ัง 
 ยาคู ของควรเคี้ยว ภัตตาหาร จึงพระอาคันตุกะเหลานั้นไดหารือกันดังนี้วา อาวุโสทั้งหลาย 
 พระเจาอาวาสรูปน้ีดีมาก ไดจดัแจงการสรงน้ํา ไดจัดแจงกระทั่งยาคูของควรเค้ียว ภัตตาหาร 
 ผิฉะนั้น พวกเราจงพักอยูในวาสภคามน้ีแหละ คร้ันแลวไดพักอยูในวาสภคามน้ันนั่นเอง 
 ขาพระพุทธเจานั้นไดมีความปริวิตกดังนี้วา ความลําบากโดยฐานะเปนอาคนัตุกะของพระอาคันตุกะ 
 เหลานี้ สงบหายแลว ทานพระอาคันตุกะที่ไมชํานาญในที่โคจรเหลานี้ บัดน้ีเปนผูชํานาญในที่ 
 โคจรแลว อันการทําความขวนขวายในสกุลคนอื่นจนตลอดชีวิต ทําไดยากมาก และการขอก็ไม 
 เปนที่พอใจของคนทั้งหลาย ถากระไร เราพึงเลิกทําความขวนขวายในยาคู ของควรเค้ียว ภัตตาหาร 
 ขาพระพุทธเจานั้นไดเลกิทําความขวนขวายในยาคูของควรเคี้ยว ภัตตาหารแลว จึงพระอาคันตุกะ 
 เหลานั้น ไดหารือกันดังนี้วา อาวุโสทั้งหลาย เมื่อกอนแลพระเจาอาวาสรูปน้ีจัดแจงการสรงน้ํา 
 จัดแจงกระท่ังยาคู ของควรเค้ียว ภัตตาหาร บัดน้ี เธอเลิกจดัแจงยาคู ของควรเค้ียว ภัตตาหาร 
 อาวุโสทั้งหลาย เดี๋ยวนี้พระเจาอาวาสรูปน้ีชั่วเสียแลว ผฉิะนัน้ พวกเราจงยกพระเจาอาวาสรูปน้ี 
 เสีย ตอมาจึงประชุมกัน ไดกลาวคํานี้กะขาพระพุทธเจาวา เมือ่กอนแล ทานไดจัดแจงการสรงน้ํา 
 ไดจัดแจงกระทั่งยาคู ของควรเค้ียว ภัตตาหาร บัดน้ี ทานนั้นเลิกจัดแจงยาคู ของควรเค้ียว 
 ภัตตาหารเสียแลว อาวุโส ทานตองอาบัติแลว ทานเห็นอาบัตินั้นไหม ขาพระพุทธเจาตอบวา 
 อาวุโสทั้งหลาย ผมไมมีอาบัติที่จะพึงเห็น พระอาคันตุกะเหลานั้นจึงยกขาพระพุทธเจาเสยีฐาน 



 ไมเห็นอาบัติทันที ขาพระพุทธเจาไดมีความปริวิตกวา เราไมรูขอนั้นวา นั่นอาบัติหรือมิใชอาบัติ 
 เราตองอาบัติแลวหรือไมตอง ถูกยกเสียแลวหรือไมถูกยกเสยี โดยธรรมหรือไมเปนธรรม 
 กําเริบหรือไมกําเริบ ควรแกฐานะหรือไมควรแกฐานะ ถากระไร เราพึงไปจัมปานคร แลวทูลถาม 
 เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค ขาพระพุทธเจามาจากวาสภคามน้ัน พระพุทธเจาขา. 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ภิกษุ นั้นไมเปนอาบัติ นั่นเปนอาบัติหามิได เธอไมตองอาบัติ 
 เธอตองอาบัติหามิได เธอไมถูกยกเสีย เธอถูกยกเสยีหามิได เธอถูกยกเสียโดยกรรมไมเปนธรรม 
 กําเริบ ไมควรแกฐานะ ไปเถิด ภิกษุ เธอจงอาศัยอยูในวาสภคามน้ันแหละ. 
      พระกัสสปโคตรทูลรับสนองพระพุทธดํารัสวา เปนอยางนั้นพระพุทธเจาขา แลวลุกจาก 
 ที่นั่ง ถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทําประทักษิณแลวกลับไปวาสภคาม. 
      คร้ังนั้น ความรําคาญ ความเดือดรอน ไดมีแกพระอาคันตุกะเหลานั้นวา มิใชลาภ 
 ของพวกเราหนอ ลาภของพวกเราไมมีหนอ พวกเราไดชั่วแลวหนอ พวกเราไมไดดีแลวหนอ 
 เพราะพวกเรายกภิกษุผูบริสุทธิ์หาอาบัติมิไดเสีย เพราะเร่ืองไมควร เพราะเหตุไมควร อาวุโส 
 ทั้งหลาย ผิฉะน้ัน พวกเราจงไปจัมปานครแลว แสดงโทษทีล่วงเกิน โดยความเปนโทษลวงเกิน 
 ในสํานักพระผูมีพระภาค. ตอมาพระอาคันตุกะเหลานั้น เกบ็งําเสนาสนะ ถือบาตร จีวรเดินไป 
 ทางจัมปานคร บทจรไปโดยลําดับ ถึงจัมปานคร เขาไปในพระพุทธสํานัก ถวายบังคมพระผูม-ี 
 *พระภาคแลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. 
                          พุทธประเพณี 
      ก็การที่พระผูมีพระภาคพุทธเจาทั้งหลาย ทรงปราศรัยกับพระอาคันตุกะทั้งหลาย นั่นเปน 
 พุทธประเพณี. 
      คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคไดตรัสปฏิสันถารแกภิกษุเหลานั้นวา ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอ 
 ยังพอทนไดหรือ ยังพอใหอัตภาพเปนไปไดหรือ พวกเธอเดินทางมามีความลําบากนอยหรือ 
 และพวกเธอมาแตไหน? 
      อา. พวกขาพระพุทธเจายังพอทนได ยังพอใหอัตภาพเปนไปได พระพุทธเจาขา และ 
 พวกขาพระพุทธเจาเดินทางมาไมสูลําบาก พระพุทธเจาขา วาสภคามต้ังอยูในกาสีชนบท พวก 
 ขาพระพุทธเจามาแตวาสภคามน้ัน พระพุทธเจาขา. 
      ภ. ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอใชไหมที่ยกภิกษุเจาอาวาสเสยี? 
      อา. ใช พระพุทธเจาขา. 
      ภ. ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอยกภิกษุเจาอาวาสเสีย เพราะเร่ืองอะไร เพราะเหตุอะไร? 
      อา. เพราะเร่ืองไมสมควร เพราะเหตุไมควร พระพุทธเจาขา. 
                      ทรงติเตียนแลวบัญญัติหาม 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ภิกษุทั้งหลาย การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเหมาะ 
 ไมสม ไมสมควร มิใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ดูกรโมฆบุรุษ ไฉนพวกเธอจึงไดยก 
 ภิกษุผูบริสุทธิ์ ไมมีอาบัติเสีย เพราะเร่ืองไมสมควร เพราะเหตุไมสมควรเลา การกระทําของ 



 พวกเธอนั่น ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส .... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถา 
 รับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่บริสุทธิ์ไมมีอาบัติ อันภิกษุไมพึงยกเสีย 
 เพราะเร่ืองไมสมควร เพราะเหตุไมสมควร รูปใดยกเสีย ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ทันใดภิกษุเหลานั้นลุกจากที่นั่ง ทําผาอุตราสงคเฉวียงบาซบเศียรลงที่พระยุคลบาทของ 
 พระผูมีพระภาค แลวกราบทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา โทษที่ลวงเกินไดลวง 
 พวกขาพระพุทธเจาผูเขลา ผูหลง ไมฉลาด เพราะพวกขาพระพุทธเจาไดยกภิกษุที่บริสุทธิ์หาอาบัติ 
 มิไดเสีย เพราะเร่ืองไมสมควร เพราะเหตุไมสมควร ขอพระผูมีพระภาคจงทรงพระกรุณารับโทษ 
 ที่ลวงเกิน เพ่ือความสํารวมตอไป พระพุทธเจาขา. 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เอาเถิด โทษที่ลวงเกินไดลวงพวกเธอผูเขลา 
 ผูหลง ไมฉลาด เพราะพวกเธอไดยกภิกษุที่บริสุทธิ์ หาอาบัติมิไดเสยี เพราะเร่ืองไมสมควร 
 เพราะเหตุไมสมควร แตเพราะพวกเธอเห็นโทษลวงเกิน โดยความเปนโทษลวงเกิน แลวทํา 
 คืนตามธรรม เรารับโทษน้ันของพวกเธอละ แทจริง ขอที่ภิกษุเห็นโทษลวงเกิน โดยความเปน 
 โทษลวงเกิน แลวทําคืนตามธรรม ถึงความสํารวมตอไป นั่นเปนความเจริญในอารยะวินัย. 
                         อุกเขปนียกรรม 
      [๑๗๕] ก็สมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายในเมอืงจัมปา ทํากรรมเห็นปานนี้ คือ ทํากรรมเปน 
 วรรคโดยไมเปนธรรม ทํากรรมพรอมเพรียง โดยไมเปนธรรม ทํากรรมเปนวรรคโดยธรรม ทํา 
 กรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม ทํากรรมพรอมเพรียงโดยเทยีมธรรม ภิกษุรูปเดียวยกภิกษุรูปเดียว 
 เสียบาง รูปเดียวยกภิกษุ ๒ รูปเสียบาง รูปเดียวยกภิกษุหลายรูปเสียบาง รูปเดียวยกสงฆเสยี 
 บาง สองรูปยกภิกษุรูปเดียวเสยีบาง สองรูปยกภิกษุสองรูปเสียบาง สองรูปยกภิกษุหลายรูป 
 เสียบาง สองรูปยกสงฆเสยีบาง หลายรูปยกภิกษุรูปเดียวเสยีบาง หลายรูปยกภิกษุสองรูปเสีย 
 บาง หลายรูปยกภิกษุหลายรูปเสียบาง หลายรูปยกสงฆเสยีบาง สงฆตอสงฆยกกันเสียบาง 
 บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย .... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุทั้งหลายในเมอืง 
 จัมปา จึงไดกระทํากรรมเห็นปานนี้เลา คือ ทาํกรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม .... สงฆตอสงฆยก 
 กันเสียบาง แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค. 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาภิกษุทั้งหลาย 
 ในเมืองจัมปาทํากรรมเห็นปานนี้ คือทํากรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม .... สงฆตอสงฆยกกันเสีย 
 บาง จริงหรือ? 
      ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียน .... คร้ันแลว ทรงทําธรรมีกถารับส่ังกะภิกษุทั้งหลาย 
 วาดังนี้:- 
                      กรรมที่ใชไดและใชไมได 
      [๑๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถากรรมเปนวรรคโดยธรรมใชไมได และไมควรทํา 
      ถากรรมพรอมเพรียงโดยไมเปนธรรม ใชไมได และไมควรทํา 



      ถากรรมเปนวรรคโดยธรรม ใชไมได และไมควรทํา 
      ถากรรมเปนวรรคโดยเทยีมธรรม ใชไมได และไมควรทาํ 
      ถากรรมพรอมเพรียงโดยเทียมธรรม ใชไมได และไมควรทํา 
      ภิกษุรูปเดียวยกภิกษุรูปเดยีวเสียบาง ใชไมได และไมควรทํา 
      ภิกษุรูปเดียวยกภิกษุสองรูปเสียบาง ใชไมได และไมควรทํา 
      ภิกษุรูปเดียวยกภิกษุหลายรูปเสียบาง ใชไมได และไมควรทํา 
      ภิกษุรูปเดียวยกสงฆเสยีบาง ใชไมได และไมควรทํา 
      ภิกษุสองรูปยกภิกษุรูปเดยีวเสียบาง ใชไมได และไมควรทํา 
      ภิกษุสองรูปยกภิกษุสองรูปเสียบาง ใชไมได และไมควรทํา 
      ภิกษุสองรูปยกภิกษุหลายรูปเสียบาง ใชไมได และไมควรทํา 
      ภิกษุสองรูปยกสงฆเสยีบาง ใชไมได และไมควรทํา 
      ภิกษุหลายรูปยกภิกษุรูปเดียวเสยีบาง ใชไมได และไมควรทํา 
      ภิกษุหลายรูปยกภิกษุสองรูปเสียบาง ใชไมได และไมควรทํา 
      ภิกษุหลายรูปยกภิกษุหลายรูปเสียบาง ใชไมได และไมควรทํา 
      ภิกษุหลายรูปยกสงฆเสยีบาง ใชไมได และไมควรทํา 
      สงฆตอสงฆยกกันเสียบาง ก็ใชไมได และไมควรทํา. 
                        กรรม ๔ ประเภท 
      [๑๗๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กรรมน้ีมี ๔ ประเภท คือกรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม ๑ 
 กรรมพรอมเพรียงโดยไมเปนธรรม ๑ กรรมเปนวรรคโดยธรรม ๑ กรรมพรอมเพรียงโดยธรรม ๑ 
                      อธิบายกรรม ๔ ประเภท 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในกรรม ๔ ประเภทนั้น กรรมที่เปนวรรคโดยไมเปนธรรมนี้ ชื่อวา 
 กําเริบ ไมควรแกฐานะ เพราะไมเปนธรรม เพราะเปนวรรค กรรมเห็นปานนี้ไมควรทํา และ 
 เราก็ไมอนุญาต. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในกรรม ๔ ประเภทนั้น กรรมที่พรอมเพรียงโดยไมเปนธรรมนี้ ชื่อ 
 วากําเริบ ไมควรแกฐานะ เพราะไมเปนธรรม กรรมเห็นปานนี้ไมควรทําและเราก็ไมอนุญาต. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในกรรม ๔ ประเภทนั้น กรรมที่เปนวรรคโดยธรรมนี้ ชื่อวากําเริบ 
 ไมควรแกฐานะ เพราะเปนวรรค กรรมเห็นปานนี้ไมควรทํา และเราก็ไมอนญุาต. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในกรรม ๔ ประเภทนั้น กรรมที่พรอมเพรียงโดยธรรมนี้ ชื่อวาไม 
 กําเริบ ควรแกฐานะ เพราะเปนธรรม เพราะพรอมเพรียง กรรมเห็นปานนี้ควรทํา และเราก็ 
 อนุญาต. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุดังกลาวนั้นแล พวกเธอพึงสําเหนียกอยางนี้แหละวา 
 พวกเราจักทํากรรมที่พรอมเพรียงโดยธรรม. 
                   พระฉัพพัคคียทํากรรมหลายอยาง 



      [๑๗๘] โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียทํากรรมเห็นปานนี้ คือ ทํากรรมเปนวรรคโดย 
 ไมเปนธรรม ทํากรรมพรอมเพรียงโดยไมเปนธรรม ทํากรรมเปนวรรคโดยธรรม ทํากรรมเปน 
 วรรคโดยเทียมธรรม ทํากรรมพรอมเพรียงโดยเทยีมธรรม ทาํกรรมบกพรองดวยญัตติแตสมบูรณ 
 ดวยอนุสาวนาบาง ทํากรรมบกพรองดวยอนสุาวนาแตสมบูรณดวยญัตติบาง ทํากรรมบกพรอง 
 ทั้งญัตติบกพรองทั้งอนุสาวนาบาง ทํากรรมเวนจากธรรมบาง ทํากรรมเวนจากวินัยบาง ทํากรรม 
 เวนจากสัตถุศาสนบาง ทํากรรมที่ถูกคานแลวและขืนทํา ไมเปนธรรม กําเริบ ไมควรแกฐานะบาง 
      บรรดาภิกษุที่เปนผูมกันอย .... เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉพัพัคคีย จึง 
 ไดทํากรรมเห็นปานนี้ คือ ทํากรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม .... ทํากรรมที่ถูกคัดคานแลวและ 
 ขืนทํา ไมเปนธรรมกําเริบ ไมควรแกฐานะบางเลา แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาภิกษุฉัพพัคคีย 
 ทํากรรมเห็นปานนี้ คือ ทํากรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม .... ทํากรรมที่ถูกคัดคานแลวและขืนทํา 
 ไมเปนธรรม กาํเริบ ไมควรแกฐานะบางจริงหรือ? 
      ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียน .... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถารับส่ังกะภิกษุทั้งหลาย 
 วาดังนี้:- 
                         กรรมที่ใชไมได 
      [๑๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถากรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม ใชไมได และไมควรทํา 
      ถากรรมพรอมเพรียงโดยไมเปนธรรม ใชไมได และไมควรทํา 
      ถากรรมเปนวรรคโดยธรรม ใชไมได และไมควรทํา 
      ถากรรมเปนวรรคโดยเทยีมธรรม ใชไมได และไมควรทาํ 
      ถากรรมพรอมเพรียงโดยเทียมธรรม ใชไมได และไมควรทํา 
      ถากรรมบกพรองดวยญัตติ สมบูรณดวยอนุสาวนา ใชไมได และไมควรทาํ 
      ถากรรมบกพรองดวยอนุสาวนาสมบูรณดวยญัตติ ใชไมได และไมควรทาํ 
      ถากรรมบกพรองทั้งญัตติ บกพรองทั้งอนุสาวนา ใชไมได และไมควรทํา 
      กรรมแมแผกจากธรรม ก็ใชไมได และไมควรทํา 
      กรรมแมแผกจากวินัย ก็ใชไมได และไมควรทํา 
      กรรมแมแผกจากสัตถุศาสน ก็ใชไมได และไมควรทํา 
      ถากรรมที่ถูกคัดคานแลวและขืนทํา ไมเปนธรรม กําเริบ ไมควรแกฐานะ ก็ใชไมได 
 และไมควรทํา. 
                        กรรม ๖ ประเภท 
      [๑๘๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กรรมน้ีมี ๖ ประเภท คือ กรรมไมเปนธรรม ๑ กรรมเปน 
 วรรค ๑ กรรมพรอมเพรียง ๑ กรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม ๑ กรรมพรอมเพรียงโดยเทยีม 
 ธรรม ๑ กรรมพรอมเพรียงโดยธรรม ๑. 



                      อธิบายกรรมไมเปนธรรม 
      [๑๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็กรรมไมเปนธรรม เปนไฉน? 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในญัตติทุติยกรรม ภิกษุทํากรรมดวยต้ังญัตติอยางเดยีว และไมสวด 
 กรรมวาจา ชื่อวากรรมไมเปนธรรม 
      ในญัตติทุติยกรรม ถาภิกษุทํากรรมดวยญัตติสองคร้ัง และไมสวดกรรมวาจา ชื่อวา 
 กรรมไมเปนธรรม 
      ในญัตติทุติยกรรม ถาภิกษุทํากรรมดวยสวดกรรมวาจาอยางเดยีว และไมต้ังญัตติ ชื่อวา 
 กรรมไมเปนธรรม 
      ในญัตติทุติยกรรม ถาภิกษุทํากรรมดวยสวดกรรมวาจาสองคร้ัง และไมต้ังญัตติ ชื่อวา 
 กรรมไมเปนธรรม 
      ในญัตติจตุตถกรรม ถาภิกษุทํากรรมดวยต้ังญัตติอยางเดยีว และไมสวดกรรมวาจา 
 ชื่อวากรรมไมเปนธรรม 
      ในญัตติจตุตถกรรม ถาภิกษุทํากรรมดวยต้ังญัตติสองคร้ัง ดวยต้ังญัตติ ๓ คร้ัง ดวย 
 ต้ังญัตติ ๔ คร้ัง และไมสวดกรรมวาจา ชื่อวากรรมไมเปนธรรม 
      ในญัตติจตุตถกรรม ถาภิกษุทํากรรมดวยสวดกรรมวาจาอยางเดียว และไมต้ังญัตติ 
 ชื่อวากรรมไมเปนธรรม 
      ในญัตติจตุตถกรรม ถาภิกษุทํากรรมดวยสวดกรรมวาจาสองคร้ัง ดวยสวดกรรมวาจา 
 ๓ คร้ัง ดวยสวดกรรมวาจา ๔ คร้ัง และไมต้ังญัตติ ชื่อวากรรมไมเปนธรรม 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวากรรมไมเปนธรรม. 
                       อธิบายกรรมเปนวรรค 
      [๑๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง กรรมเปนวรรค เปนไฉน? 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในญัตติทุติยกรรม ถาภิกษุผูเขากรรมมจีํานวนเทาใด ภิกษุเหลานั้น 
 ไมมาประชุม ไมนําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา อยูพรอมหนากันคัดคาน ชื่อวากรรมเปนวรรค 
      ในญัตติทุติยกรรม ถาภิกษุผูเขากรรมมีจํานวนเทาใด ภิกษุเหลานั้นมาประชุม แตไมนํา 
 ฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา อยูพรอมหนากันคัดคาน ชื่อวากรรมเปนวรรค 
      ในญัตติทุติยกรรม ถาภิกษุผูเขากรรมมีจํานวนเทาใด ภิกษุเหลานั้นมาประชุม นําฉันทะ 
 ของภิกษุผูควรฉันทะมา แตอยูพรอมหนากันคัดคาน ชื่อวากรรมเปนวรรค 
      ในญัตติจตุตถกรรม ภิกษุผูเขากรรมมีจํานวนเทาใด ภิกษุเหลานั้นไมมาประชุม ไมนํา 
 ฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา อยูพรอมหนากันคัดคาน ชื่อวากรรมเปนวรรค 
      ในญัตติจตุตถกรรม ถาภิกษุผูเขากรรมมีจาํนวนเทาใด ภิกษุเหลานั้นมาประชุม แตไม 
 นําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา อยูพรอมหนากันคัดคาน ชื่อวากรรมเปนวรรค 
      ในญัตติจตุตถกรรม ถาภิกษุผูเขากรรมมีจาํนวนเทาใด ภิกษุเหลานั้นมาประชุม นํา 
 ฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา แตอยูพรอมหนากันคัดคาน ชื่อวากรรมเปนวรรค 



      ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวากรรมเปนวรรค. 
                      อธิบายกรรมพรอมเพรียง 
      [๑๘๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง กรรมพรอมเพรียง เปนไฉน? 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในญัตติทุติยกรรม ถาภิกษุผูเขากรรมมจีํานวนเทาใด ภิกษุเหลานั้น 
 มาประชุม นําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา อยูพรอมหนากันไมคัดคาน ชื่อวากรรมพรอมเพรียง 
      ในญัตติจตุตถกรรม ภิกษุผูเขากรรมมีจํานวนเทาใด ภิกษุเหลานั้นมาประชุม นําฉันทะ 
 ของภิกษุผูควรฉันทะมา อยูพรอมหนากันไมคัดคาน ชื่อวากรรมพรอมเพรียง. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวากรรมพรอมเพรียง. 
                 อธิบายกรรมเปนวรรคโดยเทยีมธรรม 
      [๑๘๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง กรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม เปนไฉน? 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในญัตติทุติยกรรม ถาภิกษุสวดกรรมวาจากอน ต้ังญัตติภายหลัง 
 ภิกษุผูเขากรรมมีจํานวนเทาใด ภิกษุเหลานั้นไมมาประชุม ไมนําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา 
 อยูพรอมหนากันคัดคาน ชื่อวากรรมเปนวรรคโดยเทยีมธรรม 
      ในญัตติทุติยกรรม ถาภิกษุสวดกรรมวาจากอน ต้ังญัตติทีหลัง ภิกษุผูเขากรรมมีจํานวน 
 เทาใด ภิกษุเหลานั้นมาประชมุ แตไมนําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา อยูพรอมหนากันคัดคาน 
 ชื่อวากรรมเปนวรรคโดยเทยีมธรรม 
      ในญัตติทุติยกรรม ถาภิกษุสวดกรรมวาจากอน ต้ังญัตติทีหลัง ภิกษุผูเขากรรมมีจํานวน 
 เทาใด ภิกษุเหลานั้นมาประชมุ นําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา แตอยูพรอมหนากันคัดคาน 
 ชื่อวากรรมเปนวรรคโดยเทยีมธรรม 
      ในญัตติทุติยกรรม ถาภิกษุสวดกรรมวาจากอน ต้ังญัตติทีหลัง ภิกษุผูเขากรรมมีจํานวน 
 เทาใด ภิกษุเหลานั้นมาประชมุ นําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา แตอยูพรอมหนากันคัดคาน 
 ชื่อวากรรมเปนวรรคโดยเทยีมธรรม 
      ในญัตติจตุตถกรรม ถาภิกษุสวดกรรมวาจากอน ต้ังญัตติทีหลัง ภิกษุผูเขากรรมมีจํานวน 
 เทาใด ภิกษุเหลานั้นไมมาประชุม ไมนําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา อยูพรอมหนากันคัดคาน 
 ชื่อวากรรมเปนวรรคโดยเทยีมธรรม 
      ในญัตติจตุตถกรรม ถาภิกษุสวดกรรมวาจากอน ต้ังญัตติทีหลัง ภิกษุผูเขากรรมมีจํานวน 
 เทาใด ภิกษุเหลานั้นมาประชมุ นําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา แตอยูพรอมหนากันคัดคาน 
 ชื่อวากรรมเปนวรรคโดยเทยีมธรรม 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวากรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม. 
                อธิบายกรรมพรอมเพรียงโดยเทยีมธรรม 
      [๑๘๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง กรรมพรอมเพรียงโดยเทยีมธรรม เปนไฉน? 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในญัตติทุติยกรรม ถาภิกษุสวดกรรมวาจากอน ต้ังญัตติทีหลัง ภิกษุ 
 ผูเขากรรมมีจํานวนเทาใด ภิกษุเหลานั้นมาประชุม นําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา อยูพรอม 



 หนากันไมคัดคาน ชื่อวากรรมพรอมเพรียงโดยเทยีมธรรม 
      ในญัตติจตุตถกรรม ถาภิกษุสวดกรรมวาจากอน ต้ังญัตติทีหลัง ภิกษุผูเขากรรมมีจํานวน 
 เทาใด ภิกษุเหลานั้นมาประชมุ นําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา อยูพรอมหนากันไมคัดคาน 
 ชื่อวากรรมพรอมเพรียงโดยเทียมธรรม 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวากรรมพรอมเพรียงโดยเทยีมธรรม. 
                  อธิบายกรรมพรอมเพรียงโดยธรรม 
      [๑๘๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง กรรมพรอมเพรียงโดยธรรม เปนไฉน? 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในญัตติทุติยกรรม ถาภิกษุต้ังญัตติกอน ทํากรรมดวยสวดกรรมวาจา 
 หนเดียวทีหลัง ภิกษุผูเขากรรมมีจํานวนเทาใด ภิกษุเหลานั้นมาประชุม นําฉนัทะของภิกษุผูควร 
 ฉันทะมา อยูพรอมหนากันไมคัดคาน ชื่อวากรรมพรอมเพรียงโดยธรรม 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในญัตติจตุตถกรรม ถาภิกษุต้ังญัตติกอน ทํากรรมดวยสวดกรรมวาจา 
 สามคร้ังทีหลัง ภิกษุเขากรรมมีจํานวนเทาใด ภิกษุเหลานั้นมาประชุม นําฉันทะของภิกษุผูควร 
 ฉันทะมา อยูพรอมหนากันไมคัดคาน ชื่อวากรรมพรอมเพรียงโดยธรรม 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวากรรมพรอมเพรียงโดยธรรม. 
                         สงฆ ๕ ประเภท 
      [๑๘๗] สงฆมี ๕ คือ ภิกษุสงฆจตุรวรรค ๑. ภิกษุสงฆปญจวรรค ๑. ภิกษุสงฆ 
 ทสวรรค ๑. ภิกษุสงฆวีสติวรรค ๑. และภิกษุสงฆอดิเรกวีสติวรรค ๑. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในภิกษุสงฆเหลานั้น ภิกษุสงฆจตุรวรรคพรอมเพรียงกันโดยธรรม 
 เขากรรมไดในกรรมทุกอยาง เวนกรรม ๓ อยาง คือ อุปสมบท ปวารณา อัพภาน 
      ภิกษุสงฆปญจวรรค พรอมเพรียงกันโดยธรรม เขากรรมไดในกรรมทุกอยาง เวนกรรม 
 ๒ อยาง คือ อุปสมบทในมัชฌิมชนบท และอัพภาน 
      ภิกษุสงฆทสวรรค พรอมเพรียงกันโดยธรรม เขากรรมไดในกรรมทุกอยาง เวน 
 อัพภานกรรมอยางเดียว 
      ภิกษุสงฆวีสติวรรค พรอมเพรียงกันโดยธรรม เขากรรมไดในกรรมทุกอยาง 
      ภิกษุสงฆอดิเรกวีสติวรรค พรอมเพรียงกันโดยธรรม เขากรรมไดในกรรมทุกอยาง. 
                      กรรมที่สงฆจตุรวรรคทํา 
      [๑๘๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถากรรมที่สงฆจตุรวรรคจะทํา สงฆมีภิกษุณีเปนที่ ๔ ทํากรรม 
 กรรมน้ันใชไมได และไมควรทํา. 
      ถากรรมที่สงฆจตุรวรรคจะทํา สงฆสิกขมานาเปนที่ ๔ ....  มีสามเณรเปนที่ ๔ ....  มี 
 สามเณรีเปนที่ ๔ ....  มีภิกษุผูบอกลาสิกขาเปนที่ ๔ ....  มีภิกษุผูตองอันติมวัตถุเปนที่ ๔ .... 
 มีภิกษุถูกสงฆยกเสียฐานไมเห็นอาบัติเปนที่ ๔ ....  มีภิกษุผูถูกสงฆยกเสียฐานไมสละทิฏฐิบาป 
 เปนที่ ๔ ....  มีบัณเฑาะกเปนที่ ๔ ....  มีภิกษุลักเพศเปนที่ ๔ ....  มีภิกษุผูเขารีดเดียรถีย 
 เปนที่ ๔ ....  มีสัตวดิรัจฉานเปนที่ ๔ ....  มีภิกษุผูทํามาตุฆาตเปนที่ ๔ ....  มีภิกษุผูทําปตฆาต 



 เปนที่ ๔ ....  มีภิกษุผูทําอรหันตฆาตเปนที่ ๔ ....  มีภิกษุผูประทุษรายภิกษุณีเปนที่ ๔ ....  มีภิกษุ 
 ผูทําสังฆเภทเปนที่ ๔ ....  มีภิกษุผูทําโลหิตุปบาทเปนที่ ๔ ....  มีอุภโตพยัญชนกเปนที่ ๔ .... 
 มีภิกษุนานาสังวาสเปนที่ ๔ ....  มีภิกษุผูอยูในสีมาตางกันเปนที่ ๔ ....  มีภิกษุอยูในเวหาสดวย 
 ฤทธิ์เปนที่ ๔ ....  สงฆทํากรรมแกผูใด มผีูนัน้เปนที่ ๔ ทํากรรม กรรมน้ันใชไมได และไม 
 ควรทํา. 
                    กรรมที่สงฆจตุรวรรคทํา จบ. 
                         ----------- 
                      กรรมที่สงฆปญจวรรคทํา 
      [๑๘๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถากรรมที่สงฆปญจวรรคทํา สงฆมีภิกษุณีเปนที่ ๕ ทํากรรม 
 กรรมน้ันใชไมได และไมควรทํา 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถากรรมที่สงฆปญจวรรคทํา สงฆมีสิกขมานาเปนที่ ๕ ....  มี 
 สามเณรเปนที่ ๕ ....  มีสามเณรีเปนที่ ๕ ....  มีภิกษุบอกลาสิกขาเปนที่ ๕ ....  มีภิกษุผูตอง 
 อันติมวัตถุเปนที่ ๕ ....  มีภิกษุผูถูกสงฆยกเสียฐานไมเห็นอาบัติเปนที่ ๕ ....  มีภิกษุผูถูกสงฆ 
 ยกเสียฐานไมทําคืนอาบัติเปนที่ ๕ ....  มีภิกษุผูถูกสงฆยกเสียฐานไมสละทิฏฐิบาปเปนที่ ๕ .... 
 มีบัณเฑาะกเปนที่ ๕ ....  มีภิกษุลักเพศเปนที่ ๕ ....  มีภิกษุเขารีดเดียรถียเปนที่ ๕ ....  มีสัตว 
 ดิรัจฉานเปนที ่๕ ....  มีภิกษุผูทํามาตุฆาตเปนที่ ๕ ....  มีภิกษุผูทําปตุฆาตเปนที่ ๕ ....  มีภิกษุ 
 ผูทําอรหันตฆาตเปนที่ ๕ ....  มีภิกษุผูประทุษรายภิกษุณีเปนที่ ๕ ....  มีภิกษุผูทําสังฆเภทเปน 
 ที่ ๕ ....  มีภิกษุผูทําโลหิตตุปบาทเปนที่ ๕ ....  มีอุภโตพยัญชนกเปนที่ ๕ ....  มีภิกษุนานาสังวาส 
 เปนที่ ๕ ....  มีภิกษุอยูในสีมาตางกันเปนที่ ๕ ....  มีภิกษุผูอยูในเวหาสดวยฤทธิ์เปนที่ ๕ .... 
 สงฆทํากรรมแกผูใดมผีูนั้นเปนที่ ๕ ทํากรรม กรรมน้ันใชไมได และไมควรทํา. 
                    กรรมที่สงฆปญจวรรคทํา จบ. 
                         ----------- 
                       กรรมที่สงฆทสวรรคทํา 
      [๑๙๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถากรรมที่สงฆทสวรรคทํา สงฆมีภิกษุณีเปนที่ ๑๐ ทํากรรม 
 กรรมน้ันใชไมได และไมควรทํา. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถากรรมที่สงฆทสวรรคทํา สงฆมีสิกขมานาเปนที่ ๑๐ ....  มีสามเณร 
 เปนที่ ๑๐ มีสามเณรีเปนที่ ๑๐ ....  มีภิกษุผูบอกลาสิกขาเปนที ่๑๐ ....  มีภิกษุผูตองอันติมวัตถุ 
 เปนที่ ๑๐ ....  มีภิกษุผูถูกสงฆยกเสียฐานไมเห็นอาบัติเปนที่ ๑๐ ....  มีภิกษุผูถูกสงฆยกเสียฐาน 
 ไมทําคืนอาบัติเปนที่ ๑๐ ....  มีภิกษุผูถูกสงฆยกเสียฐานไมสละทิฏฐิบาปเปนที่ ๑๐ .... มีบัณเฑาะก 
 เปนที่ ๑๐ ....  มีภิกษุลักเพศเปนที่ ๑๐ มีภิกษุผูเขารีดเดียรถียเปนที่ ๑๐ มีสัตวดิรัจฉานเปน 
 ที่ ๑๐ ....  มีภิกษุผูทํามาตุฆาตเปนที่ ๑๐ ....  มีภิกษุผูทําปตุฆาตเปนที่ ๑๐ มีภิกษุผูทําอรหันตฆาต 
 เปนที่ ๑๐ ....  มีภิกษุผูประทุษรายภิกษุณีเปนที่ ๑๐ ....  มีภิกษุผูทําสังฆเภทเปนที่ ๑๐ ....  มีภิกษุ 
 ผูทําโลหิตุปบาทเปนที่ ๑๐ ....  มีอุภโตพยัญชนกเปนที่ ๑๐ ....  มีภิกษุนานาสังวาสเปนที่ ๑๐ .... 



 มีภิกษุอยูในสีมาตางกันเปนที่ ๑๐ ....  มีภิกษุผูอยูในเวหาสดวยฤทธิเ์ปนที่ ๑๐ ....  สงฆทํากรรม 
 แกผูใด มีผูนั้นเปนที่ ๑๐ ทํากรรม กรรมน้ันใชไมได ไมควรทาํ. 
                     กรรมที่สงฆทสวรรคทํา จบ. 
                         ----------- 
                      กรรมที่สงฆวีสติวรรคทํา 
      [๑๙๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถากรรมที่สงฆวีสติวรรคทํา สงฆมีภิกษุณีเปนที่ ๒๐ ทํากรรม 
 กรรมน้ันใชไมได และไมควรทํา. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถากรรมที่สงฆวีสติวรรคทํา สงฆมีสิกขมานาเปนที่ ๒๐ ....  มีสามเณร 
 เปนที่ ๒๐ ....  มีสามเณรีเปนที่ ๒๐ ....  มีภิกษุผูบอกลาสิกขาเปนที่ ๒๐ ....  มีภิกษุผูตอง 
 อันติมวัตถุเปนที่ ๒๐ ....  มีภิกษุผูถูกสงฆยกเสียฐานไมเห็นอาบัติเปนที่ ๒๐ ....  มีภิกษุผูถูก 
 สงฆยกเสียฐานไมทําคืนอาบัติเปนที่ ๒๐ ....  มีภิกษุผูถูกสงฆยกเสียฐานไมสละทิฏฐิบาปเปนที่ 
 ๒๐ ....  มีภิกษุลักเพศเปนที่ ๒๐ ....  มีภิกษุผูเขารีดเดยีรถียเปนที่ ๒๐ ....  มีสัตวดิรัจฉาน 
 เปนที่ ๒๐ ....  มีภิกษุผูทํามาตุฆาตเปนที่ ๒๐ ....  มีภิกษุผูทําปตุฆาตเปนที่ ๒๐ ....  มีภิกษุผู 
 ทําอรหันตฆาตเปนที่ ๒๐ ....  มีภิกษุผูประทุษรายภิกษุณีเปนที่ ๒๐ ....  มีภิกษุผูทําสังฆเภทเปน 
 ที่ ๒๐ ....  มีภิกษุผูทําโลหิตุปบาทเปนที่ ๒๐ ....  มีอุภโตพยัญชนกเปนที่ ๒๐ ....  มีภิกษุ 
 นานาสังวาสเปนที่ ๒๐ ....  มีภิกษุอยูในสีมาตางกันเปนที่ ๒๐ ....  สงฆทํากรรมแกผูใด มีผู 
 นั้นเปนที่ ๒๐ ทํากรรม กรรมน้ันใชไมได และไมควรทํา. 
                    กรรมที่สงฆวีสติวรรคทํา จบ. 
                          ---------- 
                    กรรมที่สงฆจตุวรรคเปนตนทํา 
      [๑๙๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาสงฆมีภิกษุผูอยูปริวาสเปนที่ ๔ พึงใหปริวาส พึงชัก 
 เขาหาอาบัติเดิม พึงใหมานัต มีภิกษุผูอยูปริวาสน้ันเปนที่ ๒๐ พึงอัพภาน กรรมนั้นใชไมได 
 และไมควรทํา. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาสงฆมีภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิมเปนที่ ๔ พึงใหปริวาส พึงชัก 
 เขาหาอาบัติเดิม พึงใหมานัต มีภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิมนั้นเปนที่ ๒๐ พึงอัพภาน กรรมนั้น 
 ใชไมได และไมควรทํา 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาสงฆมีภิกษุผูควรมานัตเปนที่ ๔ พึงใหปริวาส พึงชักเขาหา 
 อาบัติเดิม พึงใหมานัต มีภิกษุผูควรมานัตนั้นเปนที่ ๒๐ พึงอัพภาน กรรมน้ันใชไมได และไม 
 ควรทํา 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาสงฆมีภิกษุผูประพฤติมานัตเปนที่ ๔ พึงใหปริวาส พึงชักเขาหา 
 อาบัติเดิม พึงใหมานัต มีภิกษุผูประพฤติมานัตนั้นเปนที่ ๒๐ พึงอัพภาน กรรมนั้นใชไมได 
 และไมควรทํา 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาสงฆมีภิกษุผูควรอัพภานเปนที่ ๔ พึงใหปริวาส พึงชักเขาหา 



 อาบัติเดิม พึงใหมานัต มีภิกษุผูควรอัพภานน้ันเปนที่ ๒๐ พึงอัพภาน กรรมนั้นใชไมได และ 
 ไมควรทํา. 
                        ปฏิโกสนา ๒ อยาง 
      [๑๙๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนคัดคานในทามกลางสงฆขึ้น บางคนคัดคาน 
 ไมขึ้น 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ใครเลาคัดคานในทามกลางสงฆไมขึน้ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณี คัดคานในทามกลางสงฆไมขึน้ 
      สิกขมานา .... 
      สามเณร .... 
      สามเณรี .... 
      ภิกษุผูบอกลาสิกขา .... 
      ภิกษุผูตองอันติมวัตถุ .... 
      ภิกษุวิกลจริต .... 
      ภิกษุมีจิตฟุงซาน .... 
      ภิกษุผูกระสับกระสายเพราะเวทนา .... 
      ภิกษุผูถูกสงฆยกเสียฐานไมเห็นอาบัติ .... 
      ภิกษุผูถูกสงฆยกเสียฐานไมทําคืนอาบัติ .... 
      ภิกษุผูถูกสงฆยกเสียฐานไมสละทิฏฐิบาป .... 
      บัณเฑาะก .... 
      ภิกษุลักเพศ .... 
      ภิกษุเขารีดเดียรถีย .... 
      สัตวดิรัจฉาน .... 
      ภิกษุผูฆามารดา .... 
      ภิกษุผูฆาบิดา .... 
      ภิกษุผูฆาพระอรหันต .... 
      ภิกษุผูประทุษรายภิกษุณี .... 
      ภิกษุผูทําสังฆเภท .... 
      ภิกษุผูทําโลหิตุปบาท .... 
      อุภโตพยัญชนก .... 
      ภิกษุนานาสังวาส .... 
      ภิกษุผูอยูในสีมาตางกัน .... 
      ภิกษุผูอยูในเวหาสดวยฤทธิ์ .... 
      สงฆทํากรรมแกผูใด ผูนั้นคัดคานในทามกลางสงฆไมขึน้ 



      ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเหลานี้แล คัดคานในทามกลางสงฆไมขึ้น 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ใครเลาคัดคานในทามกลางสงฆขึ้น 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุปกตัตตะมีสังวาสเสมอกัน อยูในสีมาเดยีวกัน 
      โดยที่สุดแมภิกษุผูนั่งอยูบนอาสนะติดกันบอกใหรู คัดคานในทามกลางสงฆขึ้น. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้แล คัดคานในทามกลางสงฆขึน้. 
                        นิสสรณา ๒ อยาง 
      [๑๙๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิสสารณาการขับออกน้ีมี ๒ อยาง คือมีบุคคลที่ยังไมถึงการ 
 ขับออก ถาสงฆขับเธอออก บางคนเปนอันสงฆขับออกดีแลว บางคนเปนอันสงฆขับออกไมด ี
      ๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลชนิดไรที่ยังไมถึงการขับออก ถาสงฆขับเธอออก เปน 
 อันขับออกไมดี 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูบริสุทธิ์ ไมมีอาบัติ ถาสงฆขับเธอออก 
 เปนอันขับออกไมด ี
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้ เรากลาววายังไมถึงการขับออก ถาสงฆขับเธอออกเปนอัน 
 ขับออกไมด ี
      ๒. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลชนิดไรที่ยงัไมถึงการขับออก ถาสงฆขับเธอออก เปน 
 อันขับออกดีแลว 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนพาล ไมฉลาด มีอาบัติมาก มีมารยาท 
 ไมสมควร อยูคลุกคลีกับพวกคฤหัสถ ดวยการคลุกคลีอันไมสมควร ถาสงฆขับเธอออก 
 เปนอันขับออกดีแลว 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้ เรากลาววายังไมถึงการขับออก ถาสงฆขับเธอออก เปน 
 อันขับออกดีแลว. 
                        โอสารณา ๒ อยาง 
      [๑๙๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โอสารณาการรับเขาหมูนี้มี ๒ อยาง คือมีบุคคลที่ยังไมถึง 
 การรับเขาหมู ถาสงฆรับเธอเขาหมู บางคนเปนอันรับเขาดี บางคนเปนอันรับเขาไมด ี
      ๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลชนิดไรที่ยังไมถึงการรับเขาหมู ถาสงฆรับเธอเขาหมู 
 เปนอันรับเขาไมด ี
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัณเฑาะกยังไมถึงการรับเขาหมู ถาสงฆรับเธอเขาหมู เปนอันรับเขา 
 ไมด ี
      คนลักเพศ .... 
      คนเขารีดเดยีรถีย .... 
      สัตวดิรัจฉาน .... 
      คนผูฆามารดา .... 
      คนผูฆาบิดา .... 



      คนผูฆาพระอรหันต .... 
      คนผูประทุษรายภิกษุณี .... 
      คนผูทําสังฆเภท .... 
      คนผูทําโลหิตตุปบาท .... 
      อุภโตพยัญชนก ยังไมถึงการรับเขาหมู ถาสงฆรับเธอเขาหมู เปนอันรับเขาไมด ี
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้เรากลาววายังไมถึงการรับเขาหมู ถาสงฆรับเธอเขาหมู เปน 
 อันรับเขาไมได 
      ๒. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง บุคคลชนิดไรที่ยังไมถึงการรับเขาหมู ถาสงฆรับเธอเขาหมู 
 เปนอันรับเขาดีแลว 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนมือดวน ยังไมถึงการรับเขาหมู ถาสงฆรับเธอเขาหมู เปนอัน 
 รับเขาดีแลว 
      คนเทาดวน .... 
      คนทั้งมือและเทาดวน .... 
      คนหูขาด .... 
      คนจมูกแหวง .... 
      คนทั้งหูขาดจมูกแหวง .... 
      คนน้ิวมือนิ้วเทาขาด .... 
      คนมีงามมืองามเทาขาด .... 
      คนเอ็นขาด .... 
      คนมือเปนแผน .... 
      คนคอม .... 
      คนเต้ีย .... 
      คนคอพอก .... 
      คนมีเคร่ืองหมายติดตัว .... 
      คนมีรอยเฆีย่นดวยหวาย .... 
      คนถูกประกาศใหจับ .... 
      คนเทาปุก .... 
      คนมีโรคเร้ือรัง .... 
      คนแปลกเพ่ือน .... 
      คนตาบอดขางเดยีว .... 
      คนงอย .... 
      คนกระจอก .... 
      คนเปนโรคอัมพาต .... 



      คนมีอิริยาบถขาด .... 
      คนชราทุพพลภาพ .... 
      คนตาบอดสองขาง .... 
      คนใบ .... 
      คนหูหนวก .... 
      คนทั้งบอดและใบ .... 
      คนทั้งบอดและหนวก .... 
      คนทั้งใบและหนวก .... 
      คนทั้งบอด ใบ และหนวก ยังไมถึงการรับเขาหมู ถาสงฆรับเธอเขาหมู เปนอันรับ 
 เขาดีแลว 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้ เรากลาววายังไมถึงการรับเขาหมู ถาสงฆรับเธอเขาหมู 
 เปนอันรับเขาดีแลว. 
                    วาสภคามภาณวาร ที่ ๑ จบ. 
                          ---------- 
                    อุกเขปนียกรรมทีไ่มเปนธรรม 
      [๑๙๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูไมเห็นอาบัติ สงฆหรือภิกษุ 
 หลายรูป หรือรูปเดียว โจทกเธอวา อาวุโส ทานตองอาบัติแลว ทานเห็นอาบัตินั้นไหม? 
      เธอพูดอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ผมไมมอีาบัติที่จะเห็น สงฆยกเธอเสยีฐานไมเห็น 
 อาบัติ ชื่อวากรรมไมเปนธรรม 
      อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูไมทําคืนอาบัติ สงฆ หรือภิกษุหลายรูปหรือรูปเดียว 
 โจทกเธอวา อาวุโส ทานตองอาบัติแลว จงทําคืนอาบัตินั้นเสีย เธอพูดอยางนี้วา อาวุโส 
 ทั้งหลาย ผมไมมีอาบัติที่จะทาํคืน สงฆยกเธอเสียฐานไมทาํคืนอาบัติ ชื่อวากรรมไมเปนธรรม 
      อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูไมสละทิฏฐิลามก สงฆหรือภิกษุหลายรูป หรือรูปเดียว 
 โจทกเธอวา อาวุโส ทานมีทิฏฐิลามก จงสละทิฏฐิลามกนั้นเสีย เธอพูดอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย 
 ผมไมมีทิฏฐิลามกท่ีจะสละ สงฆยกเธอเสยีฐานไมสละทิฏฐิลามก ชื่อวากรรมไมเปนธรรม. 
      อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูไมเห็นอาบัติ และไมทําคืนอาบัติสงฆ หรือภิกษุหลายรูป 
 หรือรูปเดียว โจทกเธอวา อาวโุส ทานตองอาบัติแลว ทานเห็นอาบัตินั้นไหม? จงทําคืนอาบัติ 
 นั้นเสีย เธอพูดอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ผมไมมีอาบัติที่จะเห็น ไมมีอาบัติที่จะทําคืน 
 สงฆยกเสียฐานไมเห็นอาบัติและฐานไมทําคนื ชื่อวากรรมไมเปนธรรม. 
      อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูไมเห็นอาบัติ และไมสละทิฏฐิลามก สงฆหรือภิกษุ 
 หลายรูป หรือรูปเดียว โจทกเธอวา อาวุโส ทานตองอาบัติแลว ทานเห็นอาบัตินั้นไหม 
 ทานมีทิฏฐิลามก จงสละทิฏฐิลามกนั้นเสีย เธอพูดอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ผมไมมีอาบัติ 
 ที่จะเห็น ไมมทีิฏฐิลามกที่จะสละ สงฆยกเธอเสียฐานไมเห็นอาบัติ และฐานไมสละทิฏฐิลามก 



 ชื่อวากรรมไมเปนธรรม 
      อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูไมทําคืนอาบัติ และไมสละทิฏฐิลามก สงฆ หรือ 
 ภิกษุหลายรูป หรือรูปเดียว โจทกเธอวา อาวโุส ทานตองอาบัติแลว จงทําคืนอาบัตินั้นเสีย 
 ทานมีทิฏฐิลามก จงสละทิฏฐิลามกนั้นเสีย เธอพูดอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ผมไมมีอาบัติ 
 ที่จะทําคืน ไมมีทิฏฐิลามกที่จะสละ สงฆยกเธอเสียฐานไมทาํคืนอาบัติ และฐานไมสละทิฏฐิลามก 
 ชื่อวากรรมไมเปนธรรม 
      อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูไมเห็นอาบัติ ไมทําคืนอาบัติ ไมสละทิฏฐิลามก สงฆ 
 หรือภิกษุหลายรูป หรือรูปเดียว โจทกเธอวา อาวุโส ทานตองอาบัติแลว ทานเห็นอาบัตินั้นไหม 
 จงทําคืนอาบัตินั้นเสีย ทานมทีิฏฐิลามก จงสละทิฏฐิลามกนัน้เสีย เธอพูดอยางนี้วา อาวุโส 
 ทั้งหลาย ผมไมมีอาบัติที่จะเห็น ไมมีอาบัติที่จะทําคืน ไมมีทิฏฐิลามกที่จะสละ สงฆยกเธอ 
 เสียฐานไมเห็นอาบัติฐานไมทําคืนอาบัติ และฐานไมสละทิฏฐิลามก ชื่อวากรรมไมเปนธรรม. 
      [๑๙๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยน้ี เปนผูเห็นอาบัติ สงฆ หรือ 
 ภิกษุหลายรูป หรือรูปเดียว โจทกเธอวา อาวโุส ทานตองอาบัติแลว ทานเห็นอาบัตินั้นไหม? 
 เธอกลาวอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ผมเห็นขอรับ สงฆยกเธอเสียฐานไมเห็นอาบัติ ชื่อวากรรม 
 ไมเปนธรรม 
      อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูทําคืนอาบัติ สงฆ หรือภิกษุหลายรูป หรือรูปเดียว 
 โจทกเธอวา อาวุโส ทานตองอาบัติแลว จงทําคืนอาบัตินั้นเสีย เธอพูดอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย 
 ผมจักทําคืนขอรับ สงฆยกเธอเสียฐานไมทาํคืนอาบัติ ชื่อวากรรมไมเปนธรรม. 
      อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูสละทิฏฐิลามก สงฆ หรือภิกษุหลายรูป หรือรูปเดียว 
 โจทกเธอวา อาวุโส ทานมีทิฏฐิลามก จงสละทิฏฐิลามกนั้นเสีย เธอพูดอยางนี้วา อาวุโส 
 ทั้งหลาย ผมจกัสละ ขอรับ สงฆยกเธอเสยีฐานไมสละทิฏฐิลามก ชื่อวากรรมไมเปนธรรม. 
      อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูเห็นอาบัติ และทําคืนอาบัติ .... 
      เปนผูเห็นอาบัติ และสละทฏิฐิลามก .... 
      เปนผูทําคืนอาบัติ และสละทิฏฐิลามก .... 
      เปนผูเห็นอาบัติ ทําคืนอาบัติ และสละทิฏฐิลามก สงฆ หรือภิกษุหลายรูป หรือรูปเดียว 
 โจทกเธอวา อาวุโส ทานตองอาบัติแลว ทานเห็นอาบัตินั้นไหม? จงทําคืนอาบัตินั้น ทานมี 
 ทิฏฐิลามก จงสละทิฏฐิลามกน้ันเสีย เธอพูดอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ผมเห็น ขอรับ ผมจัก 
 ทําคืน ขอรับ ผมจักสละ ขอรับ สงฆยกเธอเสียฐานไมเห็นอาบัติ ฐานไมทําคืนอาบัติ และฐาน 
 ไมสละทิฏฐิลามก ชื่อวากรรมไมเปนธรรม. 
                     อุกเขปนียกรรมที่เปนธรรม 
      [๑๙๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูเห็นอาบัติ สงฆ หรือภิกษุหลายรูป 
 หรือรูปเดียว โจทกเธอวา อาวโุส ทานตองอาบัติแลว ทานเห็นอาบัตินั้นไหม? เธอพูดอยางนี้วา 
 อาวุโสทั้งหลาย ผมไมมีอาบัติที่จะเห็น สงฆยกเธอเสียฐานไมเห็นอาบัติ ชื่อวากรรมเปนธรรม. 



      อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูทําคืนอาบัติ สงฆ หรือภิกษุหลายรูป หรือรูปเดียว 
 โจทกเธอวา อาวุโส ทานตองอาบัติแลว จงทําคืนอาบัตินั้น เธอพูดอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย 
 ผมไมมีอาบัติที่จะทําคืน สงฆยกเธอเสยีฐานไมทําคืนอาบัติ ชื่อวากรรมเปนธรรม. 
      อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูสละทิฏฐิลามก สงฆ หรือภิกษุหลายรูป หรือรูปเดียว 
 โจทกเธอวา อาวุโส ทานมีทิฏฐิลามก จงสละทิฏฐิลามกนั้น เธอพูดอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย 
 ผมไมมีทิฏฐิลามกท่ีจะสละ สงฆยกเธอเสยีฐานไมสละทิฏฐิลามก ชื่อวากรรมเปนธรรม. 
      อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูเห็นอาบัติ ทําคืนอาบัติ .... 
      เปนผูเห็นอาบัติ และสละทฏิฐิลามก .... 
      เปนผูทําคืนอาบัติ และสละทิฏฐิลามก .... 
      เปนผูเห็นอาบัติ ทําคืนอาบัติ และสละทิฏฐิลามก สงฆ หรือ ภิกษุหลายรูป หรือ 
 รูปเดียว โจทกเธอวา อาวุโส ทานตองอาบัติแลว ทานเห็นอาบัตินั้นไหม? จงทําคืนอาบัตินั้น 
 ทานมีทิฏฐิลามก จงสละทิฏฐิลามกนั้น เธอพูดอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ผมไมมอีาบัติที่จะเห็น 
 ไมมีอาบัติที่จะทําคืน ไมมีทิฏฐิลามกที่จะสละ สงฆยกเธอเสยีฐานไมเห็นอาบัติ ฐานไมทําคืนอาบัติ 
 และฐานไมสละคืนทิฏฐิลามก ชื่อวากรรมเปนธรรม. 
                 พระอุบาลีทูลถามปพพาชนียกรรมเปนตน 
      [๑๙๙] คร้ังนั้น ทานพระอุบาลีเขาไปในพุทธสํานัก ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว 
 นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาควา กรรมที่ควรทําในที่ 
 พรอมหนา แตสงฆผูพรอมเพรียงกัน กลับทําในที่ลับหลัง การกระทํานั้นชื่อวากรรมเปนธรรม 
 เปนวินัยหรือหนอ พระพุทธเจาขา? 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา อุบาลี การกระทํานั้นชื่อวา กรรมไมเปนธรรมไมเปนวินัย 
      อุ. สงฆพรอมเพรียงกัน ทาํกรรมที่ควรสอบถาม แตทําโดยไมสอบถาม .... ทํากรรม 
 ที่ควรทําตามปฏิญาณ โดยมิไดปฏิญาณ ....  ใหอมูฬหวินัยแกภิกษุผูควรสติวินัย .... ทําตัสสปาปยสิกา 
 กรรมแกภิกษุผูควรอมูฬหวินัย .... ทําตัชชนียกรรมแกภิกษุผูควรตัสสปาปยสิกากรรม .... ทํานิยสกรรม 
 แกภิกษุผูควรตัชชนียกรรม .... ทําปพพาชนียกรรมแกภิกษุผูควรนิยสกรรม .... ทําปฏิสารนียกรรมแก 
 ภิกษุผูควรปพพาชนียกรรม .... ทําอุเขปนียกรรมแกภิกษุผูควรปฏิสารนียกรรม .... ใหปริวาสแกภิกษุ 
 ผูควรอุกเขปนยีกรรม .... ชักภิกษุผูควรปริวาสเขาหาอาบัติเดิม .... ใหมานัตแกภิกษุผูควรชักเขาหา 
 อาบัติเดิม .... อัพภานภิกษุผูควรมานัต .... ใหภิกษุผูควรอัพภาณใหอุปสมบทกุลบุตร การกระทํานั้น 
 ชื่อวากรรมเปนธรรม เปนวินัยหรือหนอ พระพุทธเจาขา? 
      ภ. อุบาลี การกระทํานั้นชื่อวา กรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย กรรมที่ควรทําในที่ 
 พรอมหนา แตสงฆผูพรอมเพรียงกันกลับทําเสียในที่ลับหลัง อยางนี้แลอุบาล ีชื่อวากรรมไม 
 เปนธรรม ไมเปนวินัย และการกระทําอยางนี ้สงฆยอมมีโทษ 
      อุบาลี สงฆผูพรอมเพรียงกันทํากรรมที่ควรสอบถาม แตทําโดยไมสอบถาม .... ทํากรรม 
 ที่ควรทําตามปฏิญาณ โดยมิไดปฏิญาณ .... ใหอมูฬหวินัยแกภิกษุผูควรสติวินัย .... ทําตัสสปาปยสิกา 



 กรรมแกภิกษุผูควรอมูฬหวินัยทําตัชชนียกรรมแกภิกษุผูควรตัสสปาปยสิกากรรม .... ทํานิยสกรรม 
 แกภิกษุผูควรตัชชนียกรรม .... ทําปพพาชนียกรรมแกภิกษุผูควรนิยสกรรม .... ทําปฏิสารณียกรรม 
 แกภิกษุผูควรปพพาชนียกรรม .... ทําอุกเขปนียกรรมแกภิกษุผูควรปฏิสารณียกรรม .... ใหปริวาส 
 แกภิกษุผูควรอุกเขปนียกรรม .... ชักภิกษุผูควรปริวาสเขาหาอาบัติเดิม .... ใหมานัตแกภิกษุผูควร 
 ชักเขาหาอาบัติเดิม .... อัพภาณภิกษุผูควรมานัต .... ใหภิกษุผูควรอัพภานใหอุปสมบทกุลบุตร อยางนี้ 
 แลอุบาลี ชื่อวากรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และการกระทําอยางนี้ สงฆยอมมีโทษ 
      [๒๐๐] อุ. กรรมที่ควรทําในที่พรอมหนา สงฆผูพรอมเพรียงกันทําในทีพ่รอมหนา 
 การกระทํานั้นชื่อวา กรรมเปนธรรมวินัยหรือหนอ พระพุทธเจาขา? 
      ภ. อุบาลี การกระทํานั้นชื่อวา กรรมเปนธรรม เปนวินัย 
      อุ. สงฆผูพรอมเพรียงกัน ทํากรรมที่ควรสอบถามแลวทําโดยการสอบถาม .... ทํากรรม 
 ที่ควรทําตามปฏิญาณ โดยการปฏิญาณ .... ใหสติวินัยแกภิกษุผูควรสติวินัย .... ใหอมูฬหวินัย .... 
 แกภิกษุผูควรอมูฬหวินัย .... ทําตัสสปาปยสิกากรรมแกภิกษุผูควรตัสสปาปยสิกากรรม .... ทําตัชชนีย- 
 *กรรมแกภิกษุผูควรตัชชนียกรรม .... ทํานิยสกรรมแกภิกษุผูควรนิยสกรรม .... ทําปพพาชนียกรรม 
 แกภิกษุผูควรปพพาชนียกรรม .... ทําปฏิสารณียกรรมแกภิกษุผูควรปฏิสารณียกรรม .... ทําอุกเขปนยี- 
 *กรรมแกภิกษุผูควรอุกเขปนยีกรรม .... ใหปริวาสแกภิกษุผูควรปริวาส .... ชักเขาหาอาบัติเดิมซ่ึงภิกษุ 
 ผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม .... ใหมานัตแกภิกษุผูควรมานัต .... อัพภานภิกษุผูควรอัพภาน .... อุปสมบท 
 กุลบุตรผูควรอุปสมบท การกระทํานั้นชื่อวา กรรมเปนธรรม เปนวินัยหรือหนอ พระพุทธเจาขา? 
      ภ. อุบาลี การกระทํานั้นชื่อวา กรรมเปนธรรม เปนวินัย กรรมที่ควรทําในที่พรอมหนา 
 สงฆผูพรอมเพรียงกันทําในที่พรอมหนา อยางนี้แล อุบาลี ชื่อวา กรรมเปนธรรม เปนวินัย 
 และการกระทําอยางนี้ สงฆยอมไมมีโทษ. 
      อุบาลี สงฆผูพรอมเพรียงกันทํากรรมที่ควรสอบถามแลวทําโดยสอบถาม .... ทํากรรม 
 ที่ควรทําตามปฏิญาณ โดยการปฏิญาณ .... ใหสติวินัยแกภิกษุผูควรสติวินัย .... ใหอมูฬวินัยแกภิกษุ 
 ผูควรอมูฬหวินัย .... ทําตัสสปาปยสิกากรรมแกภิกษุผูควรตัสสปาปยสิกากรรม .... ทําตัชชนียกรรม 
 แกภิกษุผูควรตัชชนียกรรม .... ทํานิยสกรรมแกภิกษุผูควรนิยสกรรม .... ทําปพพาชนียกรรมแก 
 ภิกษุผูควรปพพาชนียกรรม .... ทําปฏิสารณียกรรมแกภิกษุผูควรปฏิสารณียกรรม .... ทําอุกเขปนีย- 
 *กรรมแกภิกษุผูควรอุกเขปนยีกรรม .... ใหปริวาสแกภิกษุผูควรปริวาส .... ชักเขาหาอาบัติเดิมซ่ึง 
 ภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม .... ใหมานัตแกภิกษุผูควรมานัต .... อัพภานภิกษุผูควรอัพภาน .... 
 อุปสมบทกุลบุตรผูควรอุปสมบท อยางนี้แล อุบาลี ชื่อวากรรมเปนธรรม เปนวินัย และการ 
 กระทําอยางนี้ สงฆยอมไมมีโทษ. 
      [๒๐๑] อุ. สงฆผูพรอมเพรียงกัน ใหอมูฬหวินัยแกภิกษุผูควรสติวินัย .... ใหสติวินัย 
 แกภิกษุผูควรอมูฬหวินัย การกระทํานั้นชื่อวา กรรมเปนธรรมเปนวินัยหรือหนอ พระพุทธเจาขา? 
      ภ. อุบาลี การกระทํานั้นชื่อวา กรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย. 
      อุ. สงฆผูพรอมเพรียงกันทําตัสสปาปยสิกากรรมแกภิกษุผูควรอมูฬหวินัย .... ใหอมูฬห- 



 *วินัยแกภิกษุผูควรตัสสปาปยสิกากรรม .... ทําตัชชนียกรรมแกภิกษุผูควรตัสสาปาปยสิกากรรม .... 
 ทําตัสสปาปยสิกากรรมแกภิกษุควรตัชชนียกรรม .... ทํานิยสกรรมแกภิกษุผูควรตัชชนียกรรม .... 
 ทําตัชชนียกรรมแกภิกษุผูควรนิยสกรรม .... ทําปพพาชนียกรรมแกภิกษุผูควรนิยสกรรม .... ทํา 
 นิยสกรรมแกภิกษุผูควรปพพาชนียกรรม .... ทําปฏิสารณียกรรมแกภิกษุผูควรปพพาชนียกรรม .... ทํา 
 ปพพาชนียกรรมแกภิกษุผูควรปฏิสารณียกรรม .... ทําอุกเขปนียกรรมแกภิกษุผูควรปฏิสารณียกรรม 
.... 
 ทําปฏิสารณียกรรมแกภิกษุผูควรอุกเขปนียกรรม .... ใหปริวาสแกภิกษุผูควรอุกเขปนียกรรม .... ทํา 
 อุกเขปนียกรรมแกภิกษุผูควรปริวาส .... ชักภิกษุผูควรปริวาสเขาหาอาบัติเดิม .... ใหปริวาสแก 
 ภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม .... ใหมานัตแกภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม .... ชักภิกษุผูควรมานัต 
 เขาหาอาบัติเดิม .... อัพภานภิกษุผูควรมานัต .... ใหมานัตแกภิกษุผูควรอัพภาน .... ใหภิกษุผูควร 
 อัพภานใหอุปสมบทกุลบุตร .... อัพภานกุลบุตรผูควรอุปสมบท การกระทํานั้นชื่อวากรรมเปนธรรม 
 เปนวินัยหรือหนอ พระพุทธเจาขา? 
      ภ. อุบาลี การกระทํานั้นชื่อวากรรมไมเปนธรรม ไมเปนวนิัยอุบาลี สงฆผูพรอมเพรียง 
 กันใหอมูฬหวินัยแกภิกษุผูควรสติวินัย .... ใหสติวินัยแกภิกษุผูควรอมูฬหวินัย อยางนี้แล อุบาลี 
 ชื่อวากรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และการกระทําอยางนี้ สงฆยอมมโีทษ. 
      สงฆผูพรอมเพรียงกัน ทําตัสสปาปยสิกรรมแกภิกษุผูควรอมูฬหวินัย .... ใหอมูฬหวินัย 
 แกภิกษุผูควรตัสสปาปยสิกากรรม .... ทําตัชชนียกรรมแกภิกษุผูควรตัสสปาปยสิกากรรม .... ทํา 
 ตัสสปาปยสิกากรรมแกภิกษุผูควรตัชชนียกรรม ทํานิยสกรรมแกภิกษุผูควรตัชชนียกรรม .... ทํา 
 ตัชชนียกรรมแกภิกษุผูควรนิยสกรรม .... ทําปพพาชนียกรรมแกภิกษุผูควรนิยสกรรม .... ทํานิยส- 
 *กรรมแกภิกษุผูควรปพพาชนียกรรม ทําปฏิสารณียกรรมแกภิกษุผูควรปพพาชนียกรรม .... ทํา 
 ปพพาชนียกรรมแกภิกษุผูควรปฏิสารณียกรรม .... ทําอุกเขปนียกรรมแกภิกษุผูควรปฏิสารณีย- 
 *กรรม .... ทําปฏิสารณียกรรมแกภิกษุผูควรอุกเขปนยีกรรม .... ใหปริวาสแกภิกษุผูควรอุกเขปนีย 
 กรรม .... ทําอุกเขปนียกรรมแกภิกษุผูควรปริวาส .... ชักภิกษุผูควรปริวาสเขาหาอาบัติเดิม .... ให 
 ปริวาสแกภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม .... ใหมานัตแกภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม .... ชักภิกษุ 
 ผูควรมานัตเขาหาอาบัติเดิม .... อัพภานภิกษุผูควรมานัต .... ใหมานัตแกภิกษุผูควรอัพภาน .... ให 
 ภิกษุผูควรอัพภานอุปสมบทกุลบุตร .... อัพภานกุลบุตรผูควรอุปสมบท อยางนี้แล อุบาลี ชื่อวา 
 กรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และการกระทําอยางนี้ สงฆยอมมีโทษ. 
      [๒๐๒] อุ. สงฆผูพรอมเพรียงกัน ใหสติวินัยแกภิกษุผูควรสติวินัย .... ใหอมูฬหวินัย 
 แกภิกษุผูควรอมูฬหวินัย การกระทํานั้น ชื่อวากรรมเปนธรรมเปนวินัย หรือหนอ พระพุทธเจาขา? 
      ภ. อุบาลี การกระทํานั้นชื่อวากรรมเปนธรรม เปนวินัย. 
      อุ. สงฆผูพรอมเพรียงกัน ใหอมูฬหวินัยแกภิกษุผูควรอมูฬหวินัย .... ทําตัสสปาปย- 
 *สิกากรรมแกภิกษุผูควรตัสสปาปยสิกากรรม .... ทําตัชชนียกรรมแกภิกษุผูควรตัชชนียกรรม .... 
 ทํานิยสกรรมแกภิกษุผูควรนิยสกรรม .... ทําปพพาชนียกรรมแกภิกษุผูควรปพพาชนียกรรม .... ทํา 



 ปฏิสารณียกรรมแกภิกษุผูควรปฏิสารณียกรรม .... ทําอุกเขปนียกรรมแกภิกษุผูควรอุกเขปนียกรรม .... 
 ใหปริวาสแกภิกษุผูควรปริวาส .... ชักเขาหาอาบัติเดิมซ่ึงภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม .... ให 
 มานัตแกภิกษุผูควรมานัต .... อัพภานภิกษุผูควรอัพภาน .... อุปสมบทกุลบุตรผูควรอุปสมบท การ 
 กระทํานั้นชื่อวากรรมเปนธรรม เปนวินัย หรือหนอ พระพุทธเจาขา? 
      ภ. อุบาลี การกระทํานั้นชื่อวากรรมเปนธรรม เปนวินัย อบุาลี สงฆผูพรอมเพรียงกัน 
 ใหสติวินัยแกภิกษุผูควรสติวินัย .... ใหอมูฬหวินัยแกภิกษุผูควรอมูฬหวินัย อยางนี้แล อุบาลี 
 ชื่อวากรรมเปนธรรม เปนวินัย และการกระทําอยางนี้ สงฆยอมไมมีโทษ. 
      สงฆผูพรอมเพรียงกัน ใหอมูฬหวินัยแกภิกษุผูควรอมูฬหวินัย .... ทําตัสสปาปยสิกากรรม 
 แกภิกษุผูควรตัสสปาปยสิกากรรม .... ทําตัชชนียกรรมแกภิกษุผูควรตัชชนียกรรม .... ทํานิยสกรรม 
 แกภิกษุผูควรนิยสกรรม .... ทําปพพาชนียกรรมแกภิกษุผูควรปพพาชนียกรรม .... ทําปฏิสารณีย- 
 *กรรมแกภิกษุผูควรปฏิสารณียกรรม .... ทําอุกเขปนียกรรมแกภิกษุผูควรอุกเขปนียกรรม .... ให 
 ปริวาสแกภิกษุผูควรปริวาส .... ชักเขาหาอาบัติเดิมซ่ึงภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม .... ใหมานัตแก 
 ภิกษุผูควรมานัต .... อัพภานภิกษุผูควรอัพภาน .... อุปสมบทกุลบุตรผูควรอุปสมบท อยางนี้แล 
 อุบาลี ชื่อวากรรมเปนธรรม เปนวินัย และการกระทําอยางนี ้สงฆยอมไมมีโทษ. 
      [๒๐๓] คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ 
 ผูพรอมเพรียงกันใหอมูฬหวินัยแกภิกษุผูควรสติวินัย อยางนี้แล ภิกษุทั้งหลาย ชื่อวากรรมไม 
 เปนธรรม ไมเปนวินัย และการกระทําอยางนี ้สงฆยอมมีโทษ. 
      สงฆผูพรอมเพรียงกัน ทําตัสสปาปยสิกากรรมแกภิกษุผูควรสติวินัย .... ทําตัชชนียกรรม 
 แกภิกษุผูควรสติวินัย .... ทํานิยสกรรมแกภิกษุผูควรสติวินัย .... ทําปพพาชนียกรรมแกภิกษุผูควร 
 สติวินัย .... ทําปฏิสารณียกรรมแกภิกษุผูควรสติวินัย .... ทําอุกเขปนยีกรรมแกภิกษุผูควรสติวินัย .... 
 ใหปริวาสแกภิกษุผูควรสติวินัย .... ชักภิกษุผูควรสติวินัยเขาหาอาบัติเดิม .... ใหมานัตแกภิกษุผู 
 ควรสติวินัย .... อัพภานภิกษุผูควรสติวินัย .... ใหภิกษุผูควรสติวินัยใหอุปสมบทกุลบุตร อยาง 
 นี้แล ภิกษุทั้งหลาย ชื่อวากรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และการกระทําอยางนี้ สงฆยอม 
 มีโทษ. 
      สงฆผูพรอมเพรียงกัน ทําตัสสปาปยสิกากรรมแกภิกษุผูควรอมูฬหวินัย อยางนี้แล 
 ภิกษุทั้งหลาย ชื่อวากรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และการกระทําอยางนี้ สงฆยอมมโีทษ 
      สงฆผูพรอมเพรียงกัน ทําตัชชนียกรรมแกภิกษุผูควรอมูฬหวินัย .... ทํานิยสกรรมแก 
 ภิกษุผูควรอมูฬหวินัย .... ทําปพพาชนียกรรมแกภิกษุผูควรอมูฬหวินัย .... ทําปฏิสารณียกรรมแก 
 ภิกษุผูควรอมูฬหวินัย .... ทําอุกเขปนยีกรรมแกภิกษุผูควรอมูฬหวินัย .... ใหปริวาสแกภิกษุผูควร 
 อมูฬหวินัย .... ชักภิกษุผูควรอมูฬหวินัยเขาหาอาบัติเดิม .... ใหมานัตแกภิกษุผูควรอมูฬหวินัย .... 
 อัพภานภิกษุผูควรอมูฬหวินัย .... ใหภิกษุผูควรอมูฬหวินัยใหอุปสมบทกลุบุตร .... ใหสติวินัยแก 
 ภิกษุผูควรอมูฬหวินัย อยางนี้แล ภิกษุทั้งหลายช่ือวากรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และการ 
 กระทําอยางนี้ สงฆยอมมโีทษ 



      สงฆผูพรอมเพรียงกันทําตัชชนียกรรมแกภิกษุผูควรตัสสปาปยสิกากรรม .... ทํานิยสกรรม 
 แกภิกษุผูควรตัสสปาปยสิกากรรม .... ทําปพพาชนียกรรมแกภิกษุผูควรตัสสปาปยสิกากรรม .... 
 ทําปฏิสารณียกรรมแกภิกษุผูควรตัสสปาปยสิกากรรม .... ทําอุกเขปนยีกรรมแกภิกษุผูควรตัสสปา- 
 *ปยสิกากรรม .... ใหปริวาสแกภิกษุผูควรตัสสปาปยสิกากรรม .... ใหสติวินัยแกภิกษุผูควร 
 ตัสสปาปยสิกากรรม .... ใหอมูฬหวินัยแกภิกษุผูควรตัสสปาปยสิกากรรม อยางนี้แล ภิกษุทั้งหลาย 
 ชื่อวากรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และการกระทําอยางนี้ สงฆยอมมโีทษ. 
      สงฆผูพรอมเพรียงกัน ทํานิยสกรรมแกภิกษุผูควรตัชชนียกรรม .... ทําปพพาชนียกรรม 
 แกภิกษุผูควรนิยสกรรม .... ทําปฏิสารณียกรรมแกภิกษุผูควรปพพาชนียกรรม .... ทําอุกเขปนียกรรม 
 แกภิกษุผูควรปฏิสารณียกรรม .... ใหปริวาสแกภิกษุผูควรอุกเขปนียกรรม .... ชักภิกษุผูควร 
 ปริวาสเขาหาอาบัติเดิม .... ใหมานัตแกภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม .... อัพภานภิกษุผูควร 
 มานัต .... ใหภิกษุผูควรอัพภานใหอุปสมบทกุลบุตร .... ใหสติวินัยแกกุลบุตรผูควรอุปสมบท .... 
 ใหอมูฬหวินัยแกกุลบุตรผูควรอุปสมบท .... ทําตัสสปาปยสิกากรรมแกกุลบุตรผูควรอุปสมบท .... 
 ทําตัชชนียกรรมแกกุลบุตรผูควรอุปสมบท .... ทํานิยสกรรมแกกุลบุตรผูควรอุปสมบท .... ทํา 
 ปพพาชนียกรรมแกกุลบุตรผูควรอุปสมบท .... ทําปฏิสารณียกรรมแกกุลบุตรผูควรอุปสมบท .... 
 ทําอุกเขปนยีกรรมแกกุลบุตรผูควรอุปสมบท .... ใหปริวาสแกกุลบุตรผูควรอุปสมบท .... ชัก 
 กุลบุตรผูควรอุปสมบทเขาหาอาบัติเดิม .... ใหมานัตแกกุลบุตรผูควรอุปสมบท .... อัพภาน 
 กุลบุตรผูควรอุปสมบท อยางนี้แล ภิกษุทั้งหลาย ชื่อวากรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และ 
 การกระทําอยางนี้ สงฆยอมมีโทษ. 
                    อุบาลีปุจฉาภาณวาร ที่ ๒ จบ. 
                         ----------- 
                          ตัชชนียกรรม 
      [๒๐๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมกอความบาดหมาง กอการทะเลาะ 
 กอการวิวาท ทําความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆ ในเร่ืองนั้น ถาภิกษุทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกัน 
 อยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปน้ีแล กอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท 
 ทําความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆ เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอ ดังนี้ แลวไดเปน 
 วรรคโดยไมเปนธรรม ลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปน้ัน ภิกษุรูปน้ันไปจากอาวาสน้ันสูอาวาสแมอื่น 
 แมในอาวาสน้ัน ภิกษุทั้งหลายก็ไดปรึกษาตกลงกันอยางนีว้า อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปน้ีแล 
 ถูกสงฆเปนวรรคโดยไมเปนธรรมลงตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอดังนี ้
 แลวไดพรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรมลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปน้ัน ภิกษุรูปน้ันไปจากอาวาส 
 นั้นสูอาวาสแมอื่น แมในอาวาสน้ัน ภิกษุทั้งหลายก็ไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย 
 ภิกษุรูปน้ีแล ถูกสงฆพรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรมลงตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะลง 
 ตัชชนียกรรมแกเธอ ดังนี้ แลวไดเปนวรรคโดยธรรมลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปน้ัน ภิกษุรูปน้ัน 
 ไปจากอาวาสนั้นสูอาวาสแมอื่น แมในอาวาสน้ัน ภิกษุทั้งหลายก็ไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา 



 อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปน้ีแล ถูกสงฆเปนวรรคโดยธรรมลงตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะ 
 ลงตัชชนียกรรมแกเธอ ดังนี้ แลวไดเปนวรรคโดยเทียมธรรม ลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปน้ัน 
 ภิกษุรูปน้ันไปจากอาวาสนั้นสูอาวาสแมอื่น แมในอาวาสน้ัน ภิกษุทั้งหลายก็ไดปรึกษาตกลงกัน 
 อยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปน้ีแล ถูกสงฆเปนวรรคโดยเทยีมธรรมลงตัชชนียกรรม เอาละ 
 พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอ ดังนี้ แลวไดพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรมลงตัชชนียกรรม 
 แกภิกษุรูปน้ัน. 
      [๒๐๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ยอมกอความบาดหมาง กอการ 
 ทะเลาะ กอการวิวาท ทําความอื้อฉาว กออธกิรณในสงฆในเรื่องนั้น ถาภิกษุทั้งหลายไดปรึกษา 
 ตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล กอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท 
 ทําความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆ เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอ ดังนี้ แลวได 
 พรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม ลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น ภิกษุรูปน้ันไปจากอาวาสนัน้ 
 สูอาวาสแมอื่น แมในอาวาสน้ัน ภิกษุทั้งหลายก็ไดปรึกษาตกลงกัน อยางนีว้า อาวุโสทั้งหลาย 
 ภิกษุรูปน้ีแล ถูกสงฆพรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรมลงตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะลง 
 ตัชชนียกรรมแกเธอ ดังนี้ แลวไดเปนวรรคโดยธรรมลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปน้ัน ภิกษุรูปน้ัน 
 ไปจากอาวาสนั้นสูอาวาสแมอื่น แมในอาวาสน้ันภิกษุทั้งหลายก็ไดปรึกษาตกลงกัน อยางนี้วา 
 อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปน้ีแล ถูกสงฆเปนวรรคโดยธรรมลงตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะ 
 ลงตัชชนียกรรมแกเธอ ดังนี้ แลวไดเปนวรรคโดยเทียมธรรม ลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปน้ัน 
 ภิกษุรูปน้ันไปจากอาวาสนั้นสูอาวาสแมอื่น แมในอาวาสน้ัน ภิกษุทั้งหลายก็ไดปรึกษาตกลงกัน 
 อยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปน้ีแล ถูกสงฆเปนวรรคโดยเทยีมธรรมลงตัชชนียกรรม 
 เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอ ดังนี้ แลวไดพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรมลงตัชชนีย- 
 *กรรมแกภิกษุรูปน้ัน ภิกษุรูปนั้นไปจากอาวาสน้ันสูอาวาสแมอื่น แมในอาวาสน้ันภิกษุทั้งหลาย 
 ก็ไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปน้ีแล ถูกสงฆพรอมเพรียงกันโดยเทยีม- 
 *ธรรมลงตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอ ดังนี้ แลวไดเปนวรรคโดยไม 
 เปนธรรม ลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปน้ัน. 
      [๒๐๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ยอมกอความบาดหมาง กอการ 
 ทะเลาะ กอการวิวาท ทําความอื้อฉาว กออธกิรณในสงฆ ในเร่ืองนั้น ถาภิกษุทั้งหลายได 
 ปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปน้ีแลเปนผูกอความบาดหมาง กอการทะเลาะ 
 กอการวิวาท ทําความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆ เอาละ พวกเราจะลงตัชชนยีกรรมแกเธอ 
 ดังนี้ แลวไดเปนวรรคโดยธรรมลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปน้ัน ภิกษุรูปน้ันไปจากอาวาสนัน้ 
 สูอาวาสแมอื่น แมในอาวาสน้ัน ภิกษุทั้งหลายก็ไดปรึกษาตกลงกันอยางนีว้า อาวุโสทั้งหลาย 
 ภิกษุรูปน้ีแล ถูกสงฆเปนวรรคโดยธรรมลงตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแก 
 เธอ ดังนี้ แลวไดเปนวรรคโดยเทียมธรรมลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปน้ัน ภิกษุรูปน้ันไปจาก 
 อาวาสนั้นสูอาวาสแมอื่น แมในอาวาสน้ัน ภิกษุทั้งหลายก็ไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโส 



 ทั้งหลาย ภิกษุรูปน้ีแล ถูกสงฆเปนวรรคโดยเทียมธรรมลงตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะลง 
 ตัชชนียกรรมแกเธอ ดังนี้แลว ไดพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรมลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น 
 ภิกษุรูปน้ันไปจากอาวาสนั้นสูอาวาสแมอื่น แมในอาวาสน้ัน ภิกษุทั้งหลายก็ไดปรึกษาตกลงกัน 
 อยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปน้ีแล ถูกสงฆพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรมลงตัชชนียกรรม 
 เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปนั้น ดังนี้ แลวไดเปนวรรคโดยไมเปนธรรม ลง 
 ตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปน้ัน ภิกษุรูปน้ันไปจากอาวาสน้ันสูอาวาสแมอื่น แมในอาวาสน้ัน 
 ภิกษุทั้งหลายก็ไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปน้ีแล ถูกสงฆเปนวรรคโดย 
 ไมเปนธรรมลงตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอ ดังนี้ แลวไดพรอมเพรียง 
 กันโดยไมเปนธรรมลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปน้ัน. 
      [๒๐๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ยอมกอความบาดหมาง กอการ 
 ทะเลาะ กอการวิวาท ทําความอื้อฉาว กออธกิรณในสงฆ ในเร่ืองนั้น ถาภิกษุทั้งหลายได 
 ปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปน้ีแล เปนผูกอความบาดหมาง กอการทะเลาะ 
 กอการวิวาท ทําความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆ เอาละ พวกเราจะลงตัชชนยีกรรมแกเธอ 
 ดังนี้ แลวไดเปนวรรคโดยเทยีมธรรมลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปน้ัน ภิกษุรูปน้ันไปจากอาวาสน้ัน 
 สูอาวาสแมอื่น แมในอาวาสน้ัน ภิกษุทั้งหลายก็ไดปรึกษาตกลงกันอยางนีว้า อาวุโสทั้งหลาย 
 ภิกษุรูปน้ันแล ถูกสงฆเปนวรรคโดยเทยีมธรรมลงตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรม 
 แกเธอ ดังนี้ แลวไดพรอมเพรียงกันโดยเทยีมธรรมลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปน้ัน ภิกษุรูปน้ัน 
 ไปจากอาวาสนั้นสูอาวาสแมอื่น แมในอาวาสน้ัน ภิกษุทั้งหลายก็ไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา 
 อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปน้ีแลถูกสงฆพรอมเพรียงกันโดยเทยีมธรรมลงตัชชนียกรรม เอาละ 
 พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอ ดังนี้ แลวไดเปนวรรคโดยไมเปนธรรมลงตัชชนียกรรมแก 
 ภิกษุรูปน้ัน ภิกษุรูปน้ันไปจากอาวาสน้ันสูอาวาสแมอื่น แมในอาวาสน้ัน ภิกษุทั้งหลายก็ได 
 ปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปน้ีแล ถูกสงฆเปนวรรคโดยไมเปนธรรม 
 ลงตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอ ดังนี้ แลวไดพรอมเพรียงกันโดย 
 ไมเปนธรรม ลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปน้ัน ภิกษุรูปน้ันไปจากอาวาสนั้นสูอาวาสแมอื่น แมใน 
 อาวาสนั้น ภิกษุทั้งหลายก็ไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปน้ีแล ถูกสงฆ 
 พรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรมลงตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอดังนี้ 
 แลวไดเปนวรรคโดยธรรม ลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปน้ัน. 
      [๒๐๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ยอมกอความบาดหมาง กอการ 
 ทะเลาะ กอการวิวาท ทําความอื้อฉาว กออธกิรณในสงฆ ในเร่ืองนั้น ถาภิกษุทั้งหลายไดปรึกษา 
 ตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล เปนผูกอความบาดหมาง กอการทะเลาะ 
 กอการวิวาท ทําความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆ เอาละ พวกเราจะลงตัชชนยีกรรมแกเธอ 
 ดังนี้ แลวไดพรอมเพรียงกันโดยเทยีมธรรมลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปน้ัน ภิกษุรูปน้ันไปจาก 
 อาวาสนั้นสูอาวาสแมอื่น แมในอาวาสน้ัน ภิกษุทั้งหลายก็ไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโส 



 ทั้งหลาย ภิกษุรูปน้ีแล ถูกสงฆพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรมลงตัชชนียกรรม เอาละ พวกเรา 
 จะลงตัชชนียกรรมแกเธอ ดังนี้ แลวไดเปนวรรคโดยไมเปนธรรมลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปน้ัน 
 ภิกษุรูปน้ันไปจากอาวาสนั้นสูอาวาสแมอื่น แมในอาวาสน้ันภิกษุทั้งหลายก็ไดปรึกษาตกลงกัน 
 อยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปน้ีแล ถูกสงฆเปนวรรคโดยไมเปนธรรมลงตัชชนียกรรม 
 เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอ ดังนี้ แลวไดพรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม ลง 
 ตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปน้ัน ภิกษุรูปน้ันไปจากอาวาสน้ันสูอาวาสแมอื่น แมในอาวาสน้ัน 
 ภิกษุทั้งหลายก็ไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปน้ีแล ถูกสงฆพรอมเพรียงกัน 
 โดยไมเปนธรรมลงตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะลงตัชชนยีกรรมแกเธอ ดังนี้ แลวไดเปน 
 วรรคโดยธรรมลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปน้ัน ภิกษุรูปน้ันไปจากอาวาสนัน้สูอาวาสแมอืน่ แม 
 ในอาวาสน้ัน ภิกษุทั้งหลายก็ไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปน้ีแล ถูกสงฆ 
 เปนวรรคโดยธรรมลงตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอดังนี้ แลวไดเปน 
 วรรคโดยเทียมธรรมลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปน้ัน. 
               นิยสกรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรมเปนตน 
      [๒๐๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูเขลา ไมฉลาดมีอาบัติมาก 
 มีมารยาทไมสมควร อยูคลุกคลีกับคฤหัสถ ดวยการคลุกคลีอนัไมสมควร ในเร่ืองนั้น ถา 
 ภิกษุทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปน้ีแล เปนผูเขลา ไมฉลาด 
 มีอาบัติมาก มีมารยาทไมสมควร อยูคลุกคลกีับคฤหัสถ ดวยการคลุกคลีอนัไมสมควร เอาละ 
 พวกเราจะลงนิยสกรรมแกเธอ ดังนี้ แลวไดเปนวรรคโดยไมเปนธรรมลงนิยสกรรมแกภิกษุรูปน้ัน 
 ภิกษุรูปน้ันไปจากอาวาสนั้นสูอาวาสแมอื่น แมในอาวาสน้ัน ภิกษุทั้งหลายก็ไดปรึกษาตกลงกัน 
 อยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปน้ีแล ถูกสงฆเปนวรรคโดยไมเปนธรรมลงนิยสกรรม เอาละ 
 พวกเราจะลงนิยสกรรมแกเธอ ดังนี้ แลวไดพรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรมลงนิยสกรรมแกภิกษุ 
 รูปน้ัน .... เปนวรรคโดยธรรม .... เปนวรรคโดยเทยีมธรรม .... พรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม .... 
 พึงแตงจักรเหมือนหนหลัง. 
                         ปพพาชนียกรรม 
      [๒๑๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูประทุษรายตระกูล มีมารยาท 
 เลวทราม ในเร่ืองนั้น ถาภิกษุทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปน้ีแล 
 เปนผูประทุษรายตระกูล มีมารยาทเลวทราม เอาละ พวกเราจงลงปพพาชนียกรรมแกเธอ ดังนี้ 
 แลวไดเปนวรรคโดยไมเปนธรรมลงปพพาชนียกรรมแกภิกษุรูปน้ัน ภิกษุรูปน้ันไปจากอาวาสน้ัน 
 สูอาวาสแมอื่น แมในอาวาสน้ัน ภิกษุทั้งหลายก็ไดปรึกษาตกลงกันอยางนีว้า อาวุโสทั้งหลาย 
 ภิกษุรูปน้ีแล ถูกสงฆเปนวรรคโดยไมเปนธรรมลงปพพาชนียกรรม เอาละ พวกเราจะลงปพพา- 
 *ชนียกรรมแกเธอ ดังนี้ แลวไดพรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม ลงปพพาชนียกรรมแกภิกษุ 
 รูปน้ัน .... เปนวรรคโดยธรรม .... เปนวรรคโดยเทยีมธรรม .... พรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม .... 
 พึงแตงจักรเหมือนหนหลัง. 



                         ปฏิสารณียกรรม 
      [๒๑๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมดา ยอมบริภาษพวกคฤหัสถ 
 ในเร่ืองนั้น ถาภิกษุทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปน้ีแล ยอมดา 
 ยอมบริภาษพวกคฤหัสถ เอาละ พวกเราจะลงปฏิสารณียกรรมแกเธอ ดังนี้ แลวไดเปนวรรค 
 โดยไมเปนธรรม ลงปฏิสารณียกรรมแกภิกษุรูปน้ัน .... พรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม .... เปน 
 วรรคโดยธรรม .... เปนวรรคโดยเทียมธรรม .... พรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม .... พึงแตงจักร 
 เหมือนหนหลัง. 
                         อุกเขปนียกรรม 
      [๒๑๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติแลว ไมปรารถนาจะเห็น 
 อาบัติ ในเร่ืองนั้น ถาภิกษุทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล 
 ตองอาบัติแลว ไมปรารถนาจะเห็นอาบัติ เอาละ พวกเราจะลงอุกเขปนยีกรรม ฐานไมเห็น 
 อาบัติแกเธอ ดังนี้ แลวไดเปนวรรคโดยไมเปนธรรม ลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติแก 
 ภิกษุรูปน้ัน .... พรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม .... เปนวรรคโดยธรรม .... เปนวรรคโดยเทียม 
 ธรรม .... พรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม .... พึงแตงจักรเหมือนหนหลัง. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติแลว ไมปรารถนาจะทําคืนอาบัติ 
 ในเร่ืองนั้น ภิกษุทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปน้ีแล ตองอาบัติ 
 แลว ไมปรารถนาจะทําคืนอาบัติ เอาละ พวกเราจะลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติแกเธอ 
 ดังนี้ แลวไดเปนวรรคโดยไมเปนธรรม ลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติแกภิกษุรูปนั้น .... 
 พรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม .... เปนวรรคโดยธรรม .... เปนวรรคโดยเทียมธรรม .... พรอม 
 เพรียงกันโดยเทียมธรรม .... พึงแตงจักรเหมือนหนหลัง. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไมปรารถนาจะสละทิฏฐิบาป ในเร่ืองนั้น 
 ถาภิกษุทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปน้ีแล ไมปรารถนาจะสละ 
 ทิฏฐิบาป เอาละ พวกเราจะลงอุกเขปนยีกรรม ฐานไมสละทฏิฐิบาปแกเธอ ดังนี้ แลวไดเปน 
 วรรคโดยไมเปนธรรม ลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฏฐิบาปแกภิกษุรูปน้ัน .... พรอมเพรียง 
 กันโดยไมเปนธรรม .... เปนวรรคโดยธรรม .... เปนวรรคโดยเทียมธรรม .... พรอมเพรียงกันโดย 
 เทียมธรรม .... พึงแตงจักรเหมือนหนหลัง. 
                       ขอระงับตัชชนียกรรม 
      [๒๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆลงตัชชนียกรรมแลว ประพฤติ 
 โดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได บัดน้ี ขอระงับตัชชนียกรรม ในเรื่องนั้น ถาภิกษุ 
 ทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปน้ีแล ถูกสงฆลงตัชชนียกรรมแลว 
 ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิง่ ประพฤติแกตัวได บัดน้ี ขอระงับตัชชนียกรรม เอาละ พวก 
 เราจะระงับตัชชนียกรรมแกเธอ ดังนี้ แลวไดเปนวรรคโดยไมเปนธรรม ระงับตัชชนียกรรมแก 
 ภิกษุรูปน้ัน ภิกษุรูปน้ันไปจากอาวาสน้ันสูอาวาสแมอื่น แมในอาวาสน้ัน ภิกษุทั้งหลายก็ได 



 ปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย สงฆเปนวรรคโดยไมเปนธรรม ระงับตัชชนียกรรม 
 แกภิกษุรูปน้ีแลว เอาละ พวกเราจะระงับตัชชนียกรรมแกเธอ ดังนี้ แลวไดพรอมเพรียงกันโดย 
 ไมเปนธรรม ระงับตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปน้ัน .... เปนวรรคโดยธรรม .... เปนวรรคโดยเทยีม 
 ธรรม .... พรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม .... 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆลงตัชชนียกรรมแลว ประพฤติ 
 โดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได จึงขอระงับตัชชนียกรรม ในเร่ืองนั้น ถาภิกษุทั้งหลาย 
 ไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปน้ีแล ถูกสงฆลงตัชชนยีกรรมแลว 
 ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิง่ ประพฤติแกตัวได บัดน้ี ขอระงับตัชชนียกรรม เอาละ พวก 
 เราจะระงับตัชชนียกรรมแกเธอ ดังนี้ แลวไดพรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม ระงับตัชชนียกรรม 
 แกภิกษุรูปน้ัน .... เปนวรรคโดยธรรม .... เปนวรรคโดยเทยีมธรรม .... พรอมเพรียงกันโดยธรรม .... 
 เปนวรรคโดยไมเปนธรรม .... 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆลงตัชชนียกรรมแลว ประพฤติ 
 โดยธรรม หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได จึงขอระงับตัชชนียกรรม ในเร่ืองนั้น ถาภิกษุทั้งหลาย 
 ไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปน้ีแล ถูกสงฆลงตัชชนยีกรรมแลว ประพฤติ 
 โดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได บัดน้ี ขอระงับตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะระงับ 
 ตัชชนียกรรมแกเธอ ดังนี้ แลวไดเปนวรรคโดยธรรม ระงับตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปน้ัน .... เปน 
 วรรคโดยเทียมธรรม พรอมเพรียงกันโดยเทยีมธรรม .... เปนวรรคโดยไมเปนธรรม .... พรอม 
 เพรียงกันโดยไมเปนธรรม .... 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆลงตัชชนียกรรมแลว ประพฤติ 
 โดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได จึงขอระงับตัชชนียกรรม ในเร่ืองนั้น ถาภิกษุทั้งหลาย 
 ไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปน้ีแล ถูกสงฆลงตัชชนยีกรรมแลว ประพฤติ 
 โดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได บัดน้ี ขอระงับตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะระงับ 
 ตัชชนียกรรมแกเธอ ดังนี้ แลวไดเปนวรรคโดยเทยีมธรรม ระงับตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปน้ัน .... 
 จึงพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม .... เปนวรรคโดยไมเปนธรรม .... พรอมเพรียงกันโดยไม 
 เปนธรรม .... เปนวรรคโดยธรรม .... 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆลงตัชชนียกรรมแลว ประพฤติ 
 โดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได ขอระงับตัชชนียกรรม ในเร่ืองนั้น ถาภิกษุทั้งหลาย 
 ไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปน้ีแล ถูกสงฆลงตัชชนยีกรรมแลว 
 ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิง่ ประพฤติแกตัวได บัดน้ี ขอระงับตัชชนียกรรม เอาละ พวก 
 เราจะระงับตัชชนียกรรมแกเธอ ดังนี้ แลวไดพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม ระงับตัชชนียกรรม 
 แกภิกษุรูปน้ัน .... เปนวรรคโดยไมเปนธรรม .... พรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม .... เปนวรรค 
 โดยธรรม .... เปนวรรคโดยเทยีมธรรม .... 
                        ขอระงับนิยสกรรม 



      [๒๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆลงนิยสกรรมแลว ประพฤติ 
 โดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได จึงขอระงับนิยสกรรม ในเร่ืองนั้น ถาภิกษุทั้งหลาย 
 ไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปน้ีแล ถูกสงฆลงนิยสกรรมแลว ประพฤติ 
 โดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได บัดน้ี ขอระงับนิยสกรรม เอาละ พวกเราจะระงบั 
 นิยสกรรมแกเธอ ดังนี้ แลวไดเปนวรรคโดยไมเปนธรรม ระงับนิยสกรรมแกภิกษุรูปน้ัน .... 
 พรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม .... เปนวรรคโดยธรรม .... เปนวรรคโดยเทียมธรรม .... พรอม 
 เพรียงกันโดยเทียมธรรม .... พึงแตงจักรเหมือนหนหลัง. 
                      ขอระงับปพพาชนียกรรม 
      [๒๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆลงปพพาชนียกรรมแลว 
 ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิง่ ประพฤติแกตัวได จึงขอระงับปพพาชนียกรรม ในเร่ืองนั้น 
 ถาภิกษุทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปน้ีแล สงฆถูกลงปพพา- 
 *ชนียกรรมแลว ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได บัดน้ี ขอระงับปพพาชนีย 
 กรรม เอาละ พวกเราจะระงับปพพาชนียกรรมแกเธอ ดังนี้ แลวไดเปนวรรคโดยไมเปนธรรม 
 ระงับปพพาชนียกรรมแกภิกษุรูปน้ัน .... พรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม .... เปนวรรคโดยธรรม .... 
 เปนวรรคโดยเทียมธรรม .... พรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม .... พึงแตงจักรเหมือนหนหลัง. 
                      ขอระงับปฏิสารณียกรรม 
      [๒๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆลงปฏิสารณียกรรมแลว 
 ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิง่ ประพฤติแกตัวได จึงขอระงับปฏิสารณียกรรม ในเร่ืองนั้น 
 ถาภิกษุทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปน้ีแล ถูกสงฆลงปฏิสาร- 
 *ณียกรรมแลว ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิง่ ประพฤติแกตัวได บัดน้ี ขอระงับปฏิสารณียกรรม 
 เอาละ พวกเราจะระงับปฏิสารณียกรรมแกเธอ ดังนี้ แลวไดเปนวรรคโดยไมเปนธรรม ระงับ 
 ปฏิสารณียกรรมแกภิกษุรูปน้ัน .... พรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม .... เปนวรรคโดยธรรม .... 
 เปนวรรคโดยเทียมธรรม .... พรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม .... พึงแตงจักรเหมือนหนหลัง. 
                      ขอระงับอุกเขปนียกรรม 
      [๒๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆลงอุกเขปนยีกรรมฐานไมเห็น 
 อาบัติ แลวประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได จึงขอระงับอกุเขปนียกรรมฐาน 
 ไมเห็นอาบัติ ในเร่ืองนั้น ถาภิกษุทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุ 
 รูปน้ีแล ถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรมฐานไมเห็นอาบัติแลว ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง 
 ประพฤติแกตัวได บัดน้ี ขอระงับอุกเขปนยีกรรมฐานไมเห็นอาบัติ เอาละ พวกเราจะระงบั 
 อุกเขปนียกรรมฐานไมเห็นอาบัติแกเธอ ดังนี้ แลวไดเปนวรรคโดยธรรม ระงับอุกเขปนียกรรม 
 ฐานไมเห็นอาบัติแกภิกษุรูปนั้น .... พรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม .... เปนวรรคโดยธรรม .... 
 เปนวรรคโดยเทียมธรรม .... พรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม .... พึงแตงจักรเหมือนหนหลัง. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆลงอุกเขปนยีกรรมฐานไมทําคืน 



 อาบัติ แลวประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได จึงขอระงับอกุเขปนียกรรมฐาน 
 ไมทําคืนอาบัติ ในเร่ืองนั้น ถาภิกษุทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย 
 ภิกษุรูปน้ีแล ถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรมฐานไมทําคืนอาบัติ แลวประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง 
 ประพฤติแกตัวได บัดน้ี ขอระงับอุกเขปนยีกรรมฐานไมทําคืนอาบัติ เอาละ พวกเราจะระงับ 
 อุกเขปนียกรรมฐานไมทําคืนอาบัติแกเธอ ดงันี้ แลวไดเปนวรรคโดยไมเปนธรรม ระงับ 
 อุกเขปนียกรรมฐานไมทําคืนอาบัติแกภิกษุรูปน้ัน .... พรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม .... พึงแตงจักร 
 เหมือนหนหลัง. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆลงอุกเขปนยีกรรมฐานไมสละทฏิฐิ 
 บาปแลว ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได จึงขอระงับอกุเขปนียกรรมฐาน 
 ไมสละทิฏฐิบาป ในเร่ืองนั้น ถาภิกษุทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย 
 ภิกษุรูปน้ีแล ถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรมฐานไมสละทิฏฐิบาป แลวประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง 
 ประพฤติแกตัวได บัดน้ี ขอระงับอุกเขปนยีกรรมฐานไมสละทิฏฐิบาป เอาละ พวกเราจะระงับ 
 อุกเขปนียกรรมฐานไมสละทฏิฐิบาปแกเธอ ดังนี้ แลวไดเปนวรรคโดยไมเปนธรรม ระงับ 
 อุกเขปนียกรรมฐานไมสละทฏิฐิบาปแกภิกษุรูปน้ัน .... พรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม .... เปน 
 วรรคโดยธรรม .... เปนวรรคโดยเทียมธรรม .... พรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม .... พึงแตงจักร 
 เหมือนหนหลัง. 
                          ตัชชนียกรรม 
      [๒๑๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมกอความบาดหมาง กอการทะเลาะ 
 กอการวิวาท ทําความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆ ในเร่ืองนั้น ถาภิกษุทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกัน 
 อยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปน้ีแล กอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท 
 ทําความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆ เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอ ดังนี้ แลวไดเปน 
 วรรคโดยไมเปนธรรม ลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปน้ัน สงฆผูอยูในที่ประชุมนั้นกลาวคัดคานวา 
 กรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม กรรมพรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม กรรมเปนวรรคโดยเทยีม 
 ธรรม กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทยีมธรรม กรรมไมเปนอนัทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตอง 
 ทําใหม ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น พวกท่ีกลาวอยางนี้วา กรรมเปนวรรค 
 โดยไมเปนธรรม และพวกที่กลาวอยางนี้วา กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอนัทําไมชอบ กรรม 
 ตองทําใหม บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น สองพวกนี้เปนธรรมวาที. 
      [๒๑๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ยอมกอความบาดหมาง กอการ 
 ทะเลาะ กอการวิวาท ทําความอื้อฉาว กออธกิรณในสงฆ ในเร่ืองนั้น ถาภิกษุทั้งหลายได 
 ปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปน้ีแล กอความบาดหมาง กอการทะเลาะ 
 กอการวิวาท ทําความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆ เอาละ พวกเราจะลงตัชชนยีกรรมแกเธอ 
 ดังนี้ แลวไดพรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรมลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปน้ัน สงฆผูอยูในที่ประชุม 
 นั้น กลาวคัดคานวา กรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม กรรมพรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม 



 กรรมเปนวรรคโดยธรรม กรรมเปนวรรคโดยเทยีมธรรม กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทยีมธรรม 
 กรรมไมเปนอนัทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตองทําใหม ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุ 
 ในที่ประชุมนัน้ พวกท่ีกลาวอยางนี้วา กรรมพรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม และพวกที่กลาว 
 อยางนี้วา กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทาํไมชอบ กรรมตองทําใหม บรรดาภิกษุในที่ประชุม 
 นั้น สองพวกนี้เปนธรรมวาที. 
      [๒๒๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ยอมกอความบาดหมาง กอการ 
 ทะเลาะ กอการวิวาท ทําความอื้อฉาว กออธกิรณในสงฆ ในเร่ืองนั้น ถาภิกษุทั้งหลายได 
 ปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปน้ีแล กอความบาดหมาง กอการทะเลาะ 
 กอการวิวาท ทําความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆ เอาละ พวกเราจะลงตัชชนยีกรรมแกเธอ 
 ดังนี้ แลวไดเปนวรรคโดยธรรม ลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปน้ัน สงฆผูอยูในที่ประชุมนั้นกลาว 
 คัดคานวา กรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม กรรมพรอมเพรียงกันโดยธรรม กรรมเปนวรรค 
 โดยธรรม กรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม กรรมไมเปน 
 อันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตองทําใหม ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น 
 พวกท่ีกลาวอยางนี้วา กรรมเปนวรรคโดยธรรม และพวกที่กลาวอยางนี้วา กรรมไมเปนอันทํา 
 กรรมเปนอันทาํไมชอบ กรรมตองทําใหม บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น สองพวกนี้เปนธรรมวาที. 
      [๒๒๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ยอมกอความบาดหมาง กอการ 
 ทะเลาะ กอการวิวาท ทําความอื้อฉาว กออธกิรณในสงฆ ในเร่ืองนั้น ถาภิกษุทั้งหลายปรึกษา 
 ตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล กอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท 
 ทําความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆ เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแกเธอ ดังนี้ แลวได 
 เปนวรรคโดยเทียมธรรม ลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปน้ัน สงฆผูอยูในที่ประชุมนั้นกลาวคัดคานวา 
 กรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม กรรมพรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม กรรมเปนวรรคโดยธรรม 
 กรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทยีมธรรม กรรมไมเปนอันทํา 
 กรรมเปนอันทาํไมชอบ กรรมตองทําใหม ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น พวกท่ี 
 กลาวอยางนี้วา กรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม และพวกที่กลาวอยางนี้วา กรรมไมเปนอันทํา 
 กรรมเปนอันทาํไมชอบ กรรมตองทําใหม บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น สองพวกนี้เปนธรรมวาที. 
      [๒๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ยอมกอความบาดหมาง 
 กอการทะเลาะ กอการวิวาท ทําความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆ ในเร่ืองนั้น ถาภิกษุทั้งหลาย 
 ปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปน้ีแล กอความบาดหมาง กอการทะเลาะ 
 กอการวิวาท ทําความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆ เอาละ พวกเราจะลงตัชชนยีกรรมแกเธอ 
 ดังนี้ แลวไดพรอมเพรียงกันโดยเทยีมธรรม ลงตัชชนียกรรมแกภิกษุรูปน้ัน สงฆผูอยูในที่ประชุม 
 นั้นกลาวคัดคานวา กรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม กรรมพรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม 
 กรรมเปนวรรคโดยธรรม กรรมเปนวรรคโดยเทยีมธรรม กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทยีมธรรม 
 กรรมไมเปนอนัทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตองทําใหม ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุ 



 ในที่ประชุมนัน้ พวกท่ีกลาวอยางนี้วา กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม และพวกที่กลาว 
 อยางนี้วา กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทาํไมชอบ กรรมตองทําใหม บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น 
 สองพวกนี้เปนธรรมวาที. 
                           นิยสกรรม 
      [๒๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนคนเขลา ไมฉลาด มอีาบัติมาก 
 มีมรรยาทไมสมควร อยูคลุกคลีกับคฤหัสถ ดวยการคลุกคลีอนัไมสมควร ในเร่ืองนั้น ถาภิกษุ 
 ทั้งหลายปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แลเปนคนเขลา ไมฉลาด มีอาบัติ 
 มาก มีมรรยาทไมสมควร อยูคลุกคลีกับคฤหัสถ ดวยการคลุกคลีอันไมสมควร เอาละ พวกเรา 
 จะลงนิยสกรรมแกเธอ ดังนี้ แลวเปนวรรคโดยไมเปนธรรม ลงนิยสกรรมแกภิกษุรูปน้ัน .... 
 พรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม .... เปนวรรคโดยธรรม .... เปนวรรคโดยเทียมธรรม .... พรอม 
 เพรียงกันโดยเทียมธรรม .... สงฆผูนั้นอยูในที่ประชุมนั้นกลาวคัดคานวา กรรมเปนวรรคโดย 
 ไมเปนธรรม กรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม กรรมพรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม กรรมเปน 
 วรรคโดยธรรม กรรมเปนวรรคโดยเทยีมธรรม กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม กรรมไม 
 เปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตองทําใหม ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุในที่ 
 ประชุมนั้น พวกท่ีกลาวอยางนีว้า กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม และพวกที่กลาวอยางนี้วา 
 กรรมไมเปนอนัทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตองทําใหม บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น 
 สองพวกนี้เปนธรรมวาที. ๕ วาระนี้ทานยอไว. 
                         ปพพาชนียกรรม 
      [๒๒๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมประทุษรายสกุล มคีวาม 
 ประพฤติเลวทราม ในเร่ืองนั้น ถาภิกษุทั้งหลายปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย 
 ภิกษุรูปน้ีแล เปนผูประทุษรายสกุล มีความประพฤติเลวทราม เอาละ พวกเราจะลงปพพาชนีย- 
 *กรรมแกเธอ ดังนี้ แลวไดเปนวรรคโดยไมเปนธรรม ลงปพพาชนียกรรมแกภิกษุรูปน้ัน .... 
 พรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม .... เปนวรรคโดยธรรม .... เปนวรรคโดยเทียมธรรม .... พรอม 
 เพรียงกันโดยเทียมธรรม .... สงฆผูอยูในที่ประชุมนั้นกลาวคัดคานวา กรรมเปนวรรคโดยไม 
 เปนธรรม กรรมพรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม กรรมเปนวรรคโดยธรรม กรรมเปนวรรคโดย 
 เทียมธรรม กรรมไมเปนอันทาํ กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตองทําใหม ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น พวกท่ีกลาวอยางนี้วา กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม และ 
 พวกท่ีกลาวอยางนี้วา กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตองทําใหม บรรดา 
 ภิกษุในที่ประชุมนั้น สองพวกนี้เปนธรรมวาที. ๕ วาระนี้ทานยอไว. 
                         ปฏิสารณียกรรม 
      [๒๒๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมดา ยอมบริภาษพวกคฤหัสถ 
 ในเร่ืองนั้น ถาภิกษุทั้งหลายปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปน้ีแล ยอมดา 
 ยอมบริภาษพวกคฤหัสถ เอาละ พวกเราจะลงปฏิสารณียกรรมแกเธอ ดังนี้ แลวไดเปนวรรค 



 โดยไมเปนธรรม ลงปฏิสารณียกรรมแกภิกษุรูปน้ัน .... พรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม .... 
 เปนวรรคโดยธรรม .... เปนวรรคโดยเทยีมธรรม .... พรอมเพรียงกันโดยเทยีมธรรม .... สงฆผูอยู 
 ในที่ประชุมนัน้ กลาวคัดคานวา กรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม กรรมพรอมเพรียงกันโดยไม 
 เปนธรรม กรรมเปนวรรคโดยธรรม กรรมเปนวรรคโดยเทยีมธรรม กรรมพรอมเพรียงกันโดย 
 เทียมธรรม กรรมไมเปนอันทาํ กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตองทําใหม ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น พวกท่ีกลาวอยางนี้วา กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม และ 
 พวกท่ีกลาวอยางนี้วา กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตองทําใหม บรรดา 
 ภิกษุในที่ประชุมนั้น สองพวกนี้เปนธรรมวาที. ๕ วาระนี้ทานยอไว. 
                         อุกเขปนียกรรม 
      [๒๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติแลว ไมปรารถนาจะเห็น 
 อาบัติ ในเร่ืองนั้น ถาภิกษุทั้งหลายปรึกษาตกลงกันอยางนีว้า อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปน้ีแล 
 ตองอาบัติแลวไมปรารถนาจะเห็นอาบัติ เอาละพวกเราจะลงอุกเขปนยีกรรมฐานไมเห็นอาบัติ 
 แกเธอ ดังนี้ แลวไดเปนวรรคโดยไมเปนธรรม ลงอุกเขปนยีกรรมฐานไมเห็นอาบัติแกภิกษุ 
 รูปน้ัน .... พรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม .... เปนวรรคโดยธรรม .... เปนวรรคโดยเทยีมธรรม .... 
 พรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม .... สงฆผูอยูในที่ประชุมนั้นกลาวคัดคานวา กรรมเปนวรรคโดย 
 ไมเปนธรรม กรรมพรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม กรรมเปนวรรคโดยธรรม กรรมเปนวรรค 
 โดยเทยีมธรรม กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทยีมธรรม กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ 
 กรรมตองทําใหม ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น พวกท่ีกลาวอยางนี้วา กรรม 
 พรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม และพวกที่กลาวอยางนี้วา กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอนัทํา 
 ไมชอบ กรรมตองทําใหม บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น สองพวกนี้เปนธรรมวาที. ๕ วาระนี้ที่ทาน 
 ยอไว. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัย ตองอาบัติแลวไมปรารถนาจะทําคืนอาบัติ 
 ในเร่ืองนั้น ถาภิกษุทั้งหลายปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปน้ีแล ตองอาบัติ 
 แลวไมปรารถนาจะทําคืนอาบัติ เอาละ พวกเราจงลงอุกเขปนียกรรมฐานไมทําคืนแกอาบัติแกเธอ 
 ดังนี้ แลวไดเปนวรรคโดยไมเปนธรรม ลงอุกเขปนียกรรมฐานไมทําคืนอาบัติแกภิกษุรูปน้ัน .... 
 พรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม .... เปนวรรคโดยธรรม .... เปนวรรคโดยเทียมธรรม .... พรอม 
 เพรียงกันโดยเทียมธรรม .... สงฆผูอยูในที่ประชุมนั้นกลาวคัดคานวา กรรมเปนวรรคโดยไม 
 เปนธรรม กรรมพรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม กรรมเปนวรรคโดยธรรม กรรมเปนวรรคโดย 
 เทียมธรรม กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ 
 กรรมตองทําใหม ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น พวกท่ีกลาวอยางนี้วา กรรม 
 พรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม และพวกที่กลาวอยางนี้วา กรรมไมเปนอันทําไมชอบ กรรม 
 ตองทําใหม บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น สองพวกนี้เปนธรรมวาที. ๕ วาระนี้ทานยอไว. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไมปรารถนาจะสละทิฏฐิบาปในเร่ืองนั้น 



 ถาภิกษุทั้งหลายปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปน้ีแล ไมปรารถนาจะสละ 
 ทิฏฐิบาป เอาละ พวกเราจะลงอุกเขปนยีกรรมฐานไมสละทฏิฐิบาปแกเธอ ดังนี้ แลวไดเปน 
 วรรคโดยไมเปนธรรม ลงอุกเขปนียกรรมฐานไมสละทิฏฐิบาปแกภิกษุรูปน้ัน .... พรอมเพรียงกัน 
 โดยไมเปนธรรม .... เปนวรรคโดยธรรม .... เปนวรรคโดยเทยีมธรรม .... พรอมเพรียงกันโดย 
 เทียมธรรม .... สงฆผูอยูในทีป่ระชุมนั้นกลาวคัดคานวา กรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม กรรม 
 พรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม กรรมเปนวรรคโดยธรรม กรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม 
 กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทยีมธรรม กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตอง 
 ทําใหม ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น พวกท่ีกลาวอยางนี้วา กรรมพรอมเพรียง 
 กันโดยเทียมธรรม และพวกที่กลาวนี้วา กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทาํไมชอบ บรรดา 
 ภิกษุในที่ประชุมนั้น สองพวกนี้เปนธรรมวาที. ๕ วาระนี้ทานยอไว. 
                       ขอระงับตัชชนียกรรม 
      [๒๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆลงตัชชนียกรรม แลวประพฤติ 
 โดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได จึงขอระงับตัชชนียกรรมในเร่ืองนั้น ถาภิกษุทั้งหลาย 
 ปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปน้ีแล ถูกสงฆลงตัชชนียกรรม แลวประพฤติ 
 โดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได บัดน้ี ขอระงับตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะ 
 ระงับตัชชนียกรรมแกเธอ ดังนี้ แลวไดเปนวรรคโดยไมเปนธรรม ระงับตัชชนียกรรมแกภิกษุ 
 รูปน้ัน สงฆผูอยูในที่ประชุมนัน้กลาวคัดคานวา กรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม กรรมพรอม 
 เพรียงกันโดยไมเปนธรรม กรรมเปนวรรคโดยธรรม กรรมเปนวรรคโดยเทยีมธรรม กรรม 
 พรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตองการทําใหม 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น พวกท่ีกลาวอยางนี้วา กรรมเปนวรรคโดยไม 
 เปนธรรม และพวกที่กลาวอยางนี้วา กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตอง 
 ทําใหม บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น สองพวกนี้เปนธรรมวาที. 
      [๒๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆลงตัชชนียกรรม แลวประพฤติ 
 โดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได จึงขอระงับตัชชนียกรรมในเร่ืองนั้น ถาภิกษุทั้งหลาย 
 ไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปน้ีแล ถูกสงฆลงตัชชนยีกรรมแลว 
 ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิง่ ประพฤติแกตัวได บัดน้ี ขอระงับตัชชนียกรรม เอาละ 
 พวกเราจะระงับตัชชนียกรรมแกเธอ ดังนี้ แลวไดพรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม ระงับตัชช- 
 *นียกรรมแกภิกษุรูปน้ัน สงฆผูอยูในที่ประชุมนั้นกลาวคัดคานวา กรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม 
 กรรมพรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม กรรมเปนวรรคโดยธรรม กรรมเปนวรรคโดยเทยีมธรรม 
 กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทยีมธรรม กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตอง 
 ทําใหม ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น พวกท่ีกลาวอยางนี้วา กรรมพรอมเพรียง 
 กันโดยไมเปนธรรม และพวกที่กลาวอยางนี้วา กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ 
 กรรมตองทําใหม บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น สองพวกนี้เปนธรรมวาที. 



      [๒๒๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆลงตัชชนียกรรม แลวประพฤติ 
 โดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได จึงขอระงับตัชชนียกรรมในเร่ืองนั้น ถาภิกษุทั้งหลาย 
 ไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปน้ีแล ถูกสงฆลงตัชชนยีกรรม แลว 
 ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิง่ ประพฤติแกตัวได บัดน้ี ขอระงับตัชชนียกรรม เอาละ 
 พวกเราจะระงับตัชชนียกรรมแกเธอ ดังนี้ แลวไดเปนวรรคโดยธรรม ระงับตัชชนียกรรมแก 
 ภิกษุรูปน้ัน สงฆผูอยูในที่ประชุมนั้นกลาวคัดคานวา กรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม กรรม 
 พรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม กรรมเปนวรรคโดยธรรม กรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม 
 กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทยีมธรรม กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตอง 
 ทําใหม ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น พวกท่ีกลาวอยางนี้วา กรรมเปนวรรค 
 โดยไมเปนธรรม และพวกที่กลาวอยางนี้วา กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอนัทําไมชอบ 
 กรรมตองทําใหม บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้นสองพวกน้ีเปนธรรมวาที. 
      [๒๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆลงตัชชนียกรรม แลวประพฤติ 
 โดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได จึงขอระงับตัชชนียกรรมในเร่ืองนั้น ถาภิกษุทั้งหลาย 
 ไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปน้ีแล ถูกสงฆลงตัชชนยีกรรม แลว 
 ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิง่ ประพฤติแกตัวได บัดน้ี ขอระงับตัชชนียกรรม เอาละ 
 พวกเราจะระงับตัชชนียกรรมแกเธอ ดังนี้ แลวไดเปนวรรคโดยเทยีมธรรม ระงับตัชชนียกรรม 
 แกภิกษุรูปน้ัน สงฆผูอยูในที่ประชุมนั้นกลาวคัดคานวา กรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม กรรม 
 พรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม กรรมเปนวรรคโดยธรรม กรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม 
 กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทยีมธรรม กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตองทําใหม 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น พวกท่ีกลาวอยางนี้วา กรรมเปนวรรคโดยเทียมธรรม 
 และพวกที่กลาวอยางนี้วา กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทาํไมชอบ กรรมตองทําใหม 
 บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น สองพวกนี้เปนธรรมวาที. 
      [๒๓๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆลงตัชชนียกรรมแลวประพฤติ 
 โดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได จึงขอระงับตัชชนียกรรมในเร่ืองนั้น ถาภิกษุทั้งหลาย 
 ไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปน้ีแล ถูกสงฆลงตัชชนยีกรรม แลว 
 ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิง่ ประพฤติแกตัวได บัดน้ี ขอระงับตัชชนียกรรม เอาละ 
 พวกเราจะระงับตัชชนียกรรมแกเธอ ดังนี้ แลวไดพรอมเพรียงกันโดยเทยีมธรรม ระงับตัชชนีย- 
 *กรรมแกภิกษุรูปน้ัน สงฆผูอยูในที่ประชุมนัน้กลาวคัดคานวา กรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม 
 กรรมพรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม กรรมเปนวรรคโดยธรรม กรรมเปนวรรคโดยเทยีมธรรม 
 กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทยีมธรรม กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตองทําใหม 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น พวกท่ีกลาวอยางนี้วา กรรมพรอมเพรียงกันโดย 
 เทียมธรรม และพวกที่กลาวอยางนี้วา กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตอง 
 ทําใหม บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น สองพวกนี้เปนธรรมวาที. 



                        ขอระงับนิยสกรรม 
      [๒๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆลงนิยสกรรม แลวประพฤติ 
 โดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได จึงขอระงับนิยสกรรมในเร่ืองนั้น ถาภิกษุทั้งหลาย 
 ไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปน้ีแล ถูกสงฆลงนิยสกรรม แลวประพฤติ 
 โดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได บัดน้ี ขอระงับนิยสกรรม เอาละ พวกเราจะระงบั 
 นิยสกรรมแกเธอ ดังนี้ แลวไดเปนวรรคโดยไมเปนธรรม ระงับนิยสกรรมแกภิกษุรูปน้ัน .... 
 พรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม .... เปนวรรคโดยธรรม .... เปนวรรคโดยเทียมธรรม .... พรอม 
 เพรียงกันโดยเทียมธรรม .... สงฆผูอยูในที่ประชุมนั้นกลาวคัดคานวา กรรมเปนวรรคโดยไมเปน 
 ธรรม กรรมพรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม กรรมเปนวรรคโดยธรรม กรรมเปนวรรคโดย 
 เทียมธรรม กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ 
 กรรมตองทําใหม ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น พวกท่ีกลาวอยางนี้วา 
 กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทยีมธรรม และพวกที่กลาวอยางนีว้า กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปน 
 อันทําไมชอบ กรรมตองทําใหม บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น สองพวกนี้เปนธรรมวาที. ๕ 
 วาระนี้ทานยอไว. 
                      ขอระงับปพพาชนียกรรม 
      [๒๓๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆลงปพพาชนียกรรม แลว 
 ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิง่ ประพฤติแกตัวไป จึงขอระงับปพพาชนียกรรม ในเร่ืองนั้น 
 ถาภิกษุทั้งหลายวาไดปรึกษาตกลงกันอยางนีว้า อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปน้ีแล ถูกสงฆลง 
 ปพพาชนียกรรม แลวประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได บัดน้ี ขอระงับ 
 ปพพาชนียกรรม เอาละ พวกเราจะระงับปพพาชนียกรรมแกเธอ ดังนี้ แลวไดเปนวรรคโดย 
 ไมเปนธรรม ระงับปพพาชนียกรรมแกภิกษุรูปน้ัน .... พรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม เปนวรรค 
 โดยธรรม .... เปนวรรคโดยเทยีมธรรม .... พรอมเพรียงกันโดยเทยีมธรรม .... สงฆผูอยูในที่ประชุม 
 นั้นกลาวคัดคานวา กรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม กรรมพรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม 
 กรรมเปนวรรคโดยธรรม กรรมเปนวรรคโดยเทยีมธรรม กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทยีมธรรม 
 กรรมไมเปนอนัทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตองทําใหม ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุ 
 ในที่ประชุมนัน้ พวกท่ีกลาวอยางนี้วา กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม และพวกที่กลาว 
 อยางนี้วา กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทาํไมชอบ กรรมตองทําใหม บรรดาภิกษุในที่ประชุม 
 นั้น สองพวกนี้เปนธรรมวาที. ๕ วาระนี้ทานยอไว. 
                      ขอระงับปฏิสารณียกรรม 
      [๒๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆลงปฏิสารณียกรรมแลว 
 ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิง่ ประพฤติแกตัวได จึงขอระงับปฏิสารณียกรรม ในเร่ืองนั้น 
 ถาภิกษุทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปน้ีแล ถูกสงฆลงปฏิสารณีย- 
 *กรรม แลวประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได บัดน้ี ขอระงับปฏิสารณียกรรม 



 เอาละ พวกเราจะระงับปฏิสารณียกรรมแกเธอ ดังนี้ แลวไดเปนวรรคโดยไมเปนธรรม ระงับ 
 ปฏิสารณียกรรมแกภิกษุรูปน้ัน .... พรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม .... เปนวรรคโดยธรรม .... 
 เปนวรรคโดยเทียมธรรม .... พรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม .... สงฆผูอยูในที่ประชุมนั้นกลาว 
 คัดคานวา กรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม กรรมพรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม กรรมเปน 
 วรรคโดยธรรม กรรมเปนวรรคโดยเทยีมธรรม กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม กรรมไม 
 เปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตองทําใหม ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุในที่ประชุม 
 นั้น พวกท่ีกลาวอยางนี้วา กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม และพวกที่กลาวอยางนี้วา 
 กรรมไมเปนอนัทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตองทําใหม บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น 
 สองพวกนี้เปนธรรมวาที. ๕ วาระนี้ทานยอไว. 
                      ขอระงับอุกเขปนียกรรม 
      [๒๓๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆลงอุกเขปนยีกรรมฐานไมเห็น 
 อาบัติ แลวประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได จึงขอระงับอกุเขปนียกรรมฐาน 
 ไมเห็นอาบัติ ในเร่ืองนั้น ถาภิกษุทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุ 
 รูปน้ีแล ถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรมฐานไมเห็นอาบัติ แลวประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง 
 ประพฤติแกตัวได บัดน้ี ขอระงับอุกเขปนยีกรรมฐานไมเห็นอาบัติ เอาละ พวกเราจะระงบั 
 อุกเขปนียกรรมฐานไมเห็นอาบัติแกเธอ ดังนี้ แลวไดเปนวรรคโดยไมเปนธรรม ระงับอุกเขป- 
 *นียกรรมฐานไมเห็นอาบัติแกภิกษุรูปน้ัน .... พรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม .... เปนวรรคโดย 
 ธรรม .... เปนวรรคโดยเทยีมธรรม .... พรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม .... สงฆผูอยูในที่ประชุมนั้น 
 กลาวคัดคานวา กรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม กรรมพรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม กรรมเปน 
 วรรคโดยธรรม กรรมเปนวรรคโดยเทยีมธรรม กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม กรรมไมเปน 
 อันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตองทําใหม ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น 
 พวกท่ีกลาวอยางนี้วา กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทยีมธรรม และพวกที่กลาวอยางนี้วา กรรมไม 
 เปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตองทําใหม บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น สองพวกนี้ 
 เปนธรรมวาที. ๕ วาระนี้ทานยอไว. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆลงอุกเขปนยิกรรมฐานไมทําคืน 
 อาบัติ แลวประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได จึงขอระงับอกุเขปนียกรรมฐาน 
 ไมทําคืนอาบัติ ในเร่ืองนี้ ถาภิกษุทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุ 
 รูปน้ีแล ถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรมฐานไมทําคืนอาบัติ แลวประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิง่ 
 ประพฤติแกตัวได บัดน้ี ขอระงับอุกเขปนยีกรรมฐานไมทําคืนอาบัติ เอาละ พวกเราจะระงับ 
 อุกเขปนียกรรมฐานไมทําคืนอาบัติแกเธอ ดงันี้ แลวไดเปนวรรคโดยไมเปนธรรม ระงับอุกเขป- 
 *นียกรรมฐานไมทําคืนอาบัติแกภิกษุรูปน้ัน .... พรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม .... เปนวรรคโดย 
 ธรรม .... เปนวรรคโดยเทยีมธรรม .... พรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม .... สงฆผูอยูในที่ประชุมนั้น 
 กลาวคัดคานวา กรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม กรรมพรอมเพรียงกันโดยไมเปนธรรม กรรม 



 เปนวรรคโดยธรรม กรรมเปนวรรคโดยเทยีมธรรม กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม 
 กรรมไมเปนอนัทํา กรรมเปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตองทําใหม ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น พวกท่ีกลาวอยางนี้วา กรรมพรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม และพวกที่ 
 กลาวอยางนี้วา กรรมไมเปนอนัทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตองทําใหม บรรดาภิกษุในที่ 
 ประชุมนั้น สองพวกนี้เปนธรรมวาที. ๕ วาระนี้ทานยอไว. 
      [๒๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆลงอุกเขปนยีกรรมฐาน 
 ไมสละทิฏฐิบาป แลวประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได จึงขอระงับ 
 อุกเขปนียกรรมฐานไมสละทฏิฐิบาป ในเร่ืองนั้น ถาภิกษุทั้งหลายไดปรึกษาตกลงกันอยางนี้วา 
 อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปน้ีแล ถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรมฐานไมสละทิฏฐิบาป แลวประพฤติ 
 โดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได บัดน้ี ขอระงับอุกเขปนียกรรมฐานไมสละทิฏฐิบาป 
 เอาละ พวกเราจะระงับอุกเขปนียกรรมฐานไมสละทิฏฐิบาปแกเธอ ดังนี้ แลวไดเปนวรรค 
 โดยไมเปนธรรม ระงับอุกเขปนียกรรมฐานไมสละทิฏฐิบาปแกภิกษุรูปน้ัน .... พรอมเพรียงกันโดย 
 ไมเปนธรรม .... เปนวรรคโดยธรรม .... เปนวรรคโดยเทยีมธรรม .... พรอมเพรียงกันโดยเทยีม 
 ธรรม .... สงฆผูอยูในที่ประชุมนั้นกลาวคัดคานวา กรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม กรรมพรอม 
 เพรียงกันโดยไมเปนธรรม กรรมเปนวรรคโดยธรรม กรรมเปนวรรคโดยเทยีมธรรม กรรม 
 พรอมเพรียงกันโดยเทียมธรรม กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตองทําใหม 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น พวกท่ีกลาวอยางนี้วา กรรมพรอมเพรียงกันโดย 
 เทียมธรรม และพวกที่กลาวอยางนี้วา กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตอง 
 ทําใหม บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น สองพวกนี้เปนธรรมวาที. ๕ วาระนี้ทานยอไว. 
                     จัมเปยยขันธกะ ที่ ๙ จบ. 
                      ในขันธกะนี้มี ๓๘ เร่ือง. 
                          ---------- 
                        หัวขอประจําขันธกะ 
      [๒๓๗] ๑. พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระนครจัมปา ภิกษุผูอยูในวาสภคามไดทําความ 
 ขวนขวายในสิง่จําปรารถนาแกพวกพระอาคันตุกะ คร้ันทราบวาพวกทานชํานาญในสถานที่โคจรด ี
 แลวจึงเลิกทําความขวนขวายในกาลน้ัน แตตองถูกพวกพระอาคันตุกะยกเสียเพราะเหตุที่ไมทํา 
 จึงไดไปเฝาพระชินเจา ๒. ภิกษุทั้งหลายในนครจัมปาทํากรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม พรอม 
 เพรียงโดยไมเปนธรรม เปนวรรคโดยธรรม เปนวรรคโดยเทยีมธรรม พรอมเพรียงโดยเทยีมธรรม 
 ภิกษุรูปเดียวยกภิกษุรูปเดียว ภิกษุรูปเดียวยกภิกษุสองรูป หลายรูปที่เปนสงฆก็มี ภิกษุสองรูป 
 ภิกษุหลายรูปยกกันก็มี และสงฆตอสงฆยกกนัก็มี ๓. พระสัพพัญูผูประเสริฐทรงทราบแลว 
 ตรัสหามวาไมเปนธรรม ๔. กรรมใดวิบัติโดยญัตติ อนุสาวนาสมบูรณ วิบัติโดยอนุสาวนา 
 สมบูรณดวยญัตติ วิบัติทั้งสองอยาง ทํากรรมแผกจากธรรม แผกจากวินัย แผกจากสัตถุศาสน 
 กรรมที่ถูกคัดคาน กําเริบ ไมควรแกฐานะ ๕. กรรมเปนวรรคโดยไมเปนธรรม พรอมเพรียง 



 โดยไมเปนธรรม เปนวรรคโดยเทยีมธรรม พรอมเพรียงโดยเทียมธรรม พระตถาคตทรงอนุญาต 
 กรรมพรอมเพรียงโดยธรรมเทานั้น ๖. สงฆมี ๕ ประเภท คือสงฆจตุรวรรค สงฆปญจวรรค 
 สงฆทสวรรค สงฆวีสติวรรค และสงฆอติเรกวีสติวรรค ๗. ยกอุปสมบทกรรม ปวารณากรรม 
 กับอัพภานกรรม นอกน้ันสงฆจตุรวรรค ทําได ๘. ยกกรรม ๒ อยาง คือ อุปสมบทในมัชฌิม 
 ประเทศและอพัภานกรรม  นอกนั้นสงฆปญจวรรคทําไดทั้งสิ้น ๙. ยกอัพภานกรรมอยางเดียว 
 นอกน้ันสงฆทสวรรคทําได ๑๐. กรรมทุกอยาง สงฆวีสติวรรคทําไดทั้งสิ้น ๑๑. ภิกษุณีสิกขมานา 
 สามเณร สามเณรี ภิกษุผูบอกลาสิกขา ภิกษุผูตองอันติมวัตถุ ภิกษุผูถูกสงฆยกฐานไมเห็นอาบัติ 
 ฐานไมทําคืนอาบัติ ฐานไมสละทิฏฐิอันเปนบาป บัณเฑาะก คนลักเพศ ภิกษุเขารีดเดยีรถีย 
 สัตวดิรัจฉาน คนฆามารดา คนฆาบิดา คนฆาพระอรหันต คนประทุษรายภิกษุณี คนทําลายสงฆ 
 คนทํารายพระศาสดาจนถึงหอพระโลหิต อุภโตพยัญชนก ภิกษุนานาสังวาสภิกษุอยูตางสีมากัน 
 ภิกษุอยูในเวหาสดวยฤทธิ์ สงฆทํากรรมแกผูใด มีผูนั้นเปนที่ครบจํานวนสงฆ รวม ๒๔ จําพวก 
 พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงหาม เพราะพวกนั้นเปนคณะปูรกะไมได ๑๒. สงฆมีปาริวาสิกภิกษุเปน 
 ที่ ๔ ใหปริวาสชักเขาหาอาบัติเดิม ใหมานัต หรือพึงอัพภาน เปนกรรมใชไมได และไมควรทํา 
 มีมูลายปฏิกัสสนารหภิกษุเปนที่ ๔ มีมานัตตารหภิกษุเปนที่ ๔ มีมานัตตจาริกภิกษุเปนที่ ๔ 
 มีอัพภานารหภิกษุเปนที่ ๔ รวม ๔ จําพวก พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงประกาศวาทําสังฆกรรม 
 ใชไมได ๑๓. ภิกษุณีสิกขมานา สามเณร สามเณรี ภิกษุผูบอกลาสิกขา ภิกษุผูตองอันติมวัตถุ 
 วิกลจริต ภิกษุมีจิตฟุงซาน ภิกษุกระสับกระสายเพราะเวทนา ภิกษุถูกยกเพราะไมเห็นอาบัติ 
 เพราะไมทําคนือาบัติ เพราะไมสละทิฏฐิอันเปนบาป บัณเฑาะก คนลักเพศ ภิกษุเขารีดเดียรถีย 
 สัตวดิรัจฉาน คนฆามารดา คนฆาบิดา คนฆาพระอรหันต คนประทุษรายภิกษุณี ภิกษุผูทํา 
 สังฆเภท คนทําโลหิตุปบาท อุภโตพยัญชนก ภิกษุนานาสังวาส ภิกษุผูอยูตางสีมากัน ภิกษุ 
 อยูในเวหาสดวยฤทธิ์ และภิกษุที่ถูกสงฆลงกรรม รวม ๒๗ จําพวกน้ีคานไมขึ้น ๑๔. ภิกษุผูเปน 
 ปกตัตตะคานขึ้น ๑๕. ภิกษุผูบริสุทธิ์ ถาสงฆไลออก เปนอนัไลออกไมดี ๑๖. ภิกษุพาล ถาสงฆ 
 ไลออก เปนอันไลออกดี ๑๗. บัณเฑาะก คนลักเพศ ภิกษุเขารีดเดยีรถีย สัตวดิรัจฉาน 
 คนฆามารดา คนฆาบิดา คนฆาพระอรหันต คนประทุษรายภิกษุณี ภิกษุทําสังฆเภท คนทํา 
 โลหิตุปบาท อุภโตพยัญชนก รวม ๑๑ จําพวกน้ีรับเขาหมูไมควร ๑๘. คนมือดวน คนเทาดวน 
 คนทั้งมือและเทาดวนทั้งสอง คนหูขาด คนจมูกแหวง คนหูขาดและจมูกแหวงทั้งสอง คนน้ิวมือ 
 นิ้วเทาขาด คนมีงามมืองามเทาขาด คนเอ็นขาด คนมือเปนแผน คนคอม คนเต้ีย คนคอพอก 
 คนมีเคร่ืองหมายติดตัว คนมีรอยเฆีย่นดวยหวาย คนถูกหมายประกาศจับตัว คนเทาปุก 
 คนมีโรคเร้ือรัง คนแปลกเพ่ือน คนตาบอดขางเดียว คนงอย คนกระจอก คนเปนโรคอัมพาต 
 คนมีอิริยาบถขาด คนชราทพุพลภาพ คนตาบอด ๒ ขาง คนใบ คนหูหนวก คนทั้งบอดและใบ 
 คนทั้งบอดและหนวก คนทั้งใบและหนวก คนทั้งบอดใบและหนวก เหลานี้รวม ๓๒ จําพวก 
 พอดี รับคนเหลานั้นเขาหมูได พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงประกาศไวแลว ๑๙. กรรม ๗ อยาง 
 คือ การยกภิกษุผูไมเห็นอาบัติ ๑ ไมทําคืนอาบัติ ๑ ไมสละทฏิฐิอันเปนบาป ๑ ไมเห็น ไมทําคืน 



 อาบัติ ๑ ไมเห็นอาบัติ ไมสละทิฏฐิอันเปนบาป ๑ ไมทําคืนอาบัติ ไมสละทิฏฐิอันเปนบาป ๑ 
 ไมเห็น ไมทําคนื ไมสละทิฏฐิอันเปนบาป ๑ เปนกรรม ไมเปนธรรม ๒๐. กรรม ๗ อยางนั้น 
 แมที่อนุวัตรตามภิกษุผูตองอาบัติ ก็เปนกรรมไมเปนธรรม ๒๑. กรรมอีก ๗ อยาง ที่อนุวัตรตาม 
 ภิกษุผูตองอาบัติ เปนกรรมที่ชอบธรรม ๒๒. กรรมที่ควรทําตอหนากลับทําลับหลัง ๑ กรรมที่ 
 ควรทําดวยซักถาม กลับทําโดยไมซักถาม ๑ กรรมที่ควรทําตามปฏิญาณ กลับทําโดยไมปฏิญาณ ๑ 
 ใหอมูฬหวินัยแกภิกษุผูควรสติวินัย ๑ ทําตัสสปาปยสิกากรรมแกภิกษุผูควรอมูฬหวินัย ๑ 
 ลงตัชชนียกรรมแกภิกษุผูควรตัสสปาปยสิกกากรรม ๑ ลงนิยสกรรมแกภิกษุผูควรตัชชนียกรรม ๑ 
 ลงปพพาชนียกรรมแกภิกษุผูควรนิยสกรรม ๑ ลงปฏิสารณียกรรมแกภิกษุผูควรปพพาชนียกรรม ๑ 
 ลงอุกเขปนยีกรรมแกภิกษุผูควรปฏิสารณียกรรม ๑ ใหปริวาสแกภิกษุผูควรอุกเขปนยีกรรม ๑ 
 ชักภิกษุผูควรปริวาสเขาหาอาบัติเดิม ๑ ใหมานัตแกภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม ๑ อัพภานภิกษุ 
 ผูควรมานัต ๑ ใหภิกษุควรอัพภานใหอุปสมบทกุลบุตร ๑ ทํากรรมอยางอื่นแกภิกษุอื่น ๑ รวม 
 ๑๖ อยางนี้ เปนกรรมใชไมได ๒๓. ทํากรรมนั้นๆ แกภิกษุนั้นๆ รวม ๑๖ อยางนี้ เปนกรรม 
 ใชได ๒๔. ภิกษุอื่นเสียรวม ๑๖ อยางนี้ เปนกรรมใชไมได ๒๕. ทํากรรมมีมูลอยางละ ๒ 
 แกภิกษุนั้น รวม ๑๖ อยางแมเหลานั้นเปนกรรมใชได ๒๖. จักรมีมูลอยางละหนึ่ง พระชินเจา 
 ตรัสวา ใชไมได ๒๗. ภิกษุกอความบาดหมาง สงฆเปนวรรคโดยไมเปนธรรม ไดลงตัชชนีย- 
 *กรรม ๒๘. ภิกษุนั้นไปอาวาสอื่นภิกษุทั้งหลายในอาวาสน้ัน ไดพรอมเพรียงโดยไมเปนธรรม 
 ลงตัชชนียกรรมแกเธอ ๒๙. ภิกษุทั้งหลายในอาวาสอื่นเปนวรรคโดยธรรม เปนวรรคโดยเทยีม 
 ธรรมก็มี พรอมเพรียงโดยเทยีมธรรมก็มี ไดลงตัชชนียกรรมแกภิกษุนั้น ๓๐ บาท เหลานั้น คือ 
 พรอมเพรียงโดยไมเปนธรรม เปนวรรคโดยธรรม เปนวรรคโดยเทยีมธรรม และพรอมเพรียง 
 โดยเทยีมธรรม ปราชญผูมีปญญาพึงผูกใหเปนจักรทําใหมีมูลอยางละหนึ่ง ๓๑. สงฆลงนิยส- 
 *กรรมแกภิกษุผูพาล ไมฉลาด ๓๒. สงฆลงปพพาชนียกรรมแกภิกษุผูประทุษรายตระกูล ๓๓. 
 สงฆลงปฏิสารณียกรรมแกภิกษุผูดาคฤหัสถ ๓๔. พระผูมีพระภาคผูนําหมูทรงภาษิตอุกเขปนียกรรม 
 แกภิกษุผูไมเห็นอาบัติ ไมทําคืนอาบัติ และไมสละทิฏฐิอันเปนบาป ๓๕. ภิกษุผูมีปญญาพึงทํา 
 ตัชชนียกรรมใหถูกตองตามระเบียบวินัย ภิกษุประพฤติเรียบรอยอนุวัตรตามระเบียบวินัยเหลานั้น 
 แหละ ขอระงับกรรมเหลานั้น โดยนัยแหงกรรมในหนหลัง ๓๖. ในกรรมนั้นๆ แล สงฆผูอยู 
 ในที่ประชุมนัน้กลาวคัดคานวา กรรมไมเปนอันทํา กรรมเปนอันทําไมชอบ กรรมตองทําใหม 
 และเมื่อกรรมระงับ ภิกษุเหลานั้นเปนธรรมวาที พระมหามุนีทรงเห็นภิกษุพวกเขากรรม ไดรับ 
 ความลําบากโดยกรรมวิบัติ จึงทรงชี้วิธีระงับไว ดุจนายแพทยผูเชี่ยวชาญไดชี้บอกตัวยาไว 
 ฉะนั้น. 
                      หัวขอประจําขันธกะ จบ. 
                          ---------- 
                          โกสัมพีขันธกะ 
                         เร่ืองภิกษุรูปหนึ่ง 



      [๒๓๘] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจา ประทับอยู ณ โฆสิตาราม เขตพระนคร 
 โกสัมพี คร้ังนั้น ยังมีภิกษุรูปหนึ่งตองอาบัติแลว มีความเห็นในอาบัตินั้นวาเปนอาบัติ แตภิกษุ 
 เหลาอื่นมีความเห็นในอาบัตินั้นวาไมเปนอาบัติ สมัยตอมา ภิกษุรูปน้ันกลับมีความเห็นใน 
 อาบัตินั้นวาไมเปนอาบัติ แตภิกษุเหลาอื่นมีความเห็นในอาบัตินั้นวาเปนอาบัติ จึงภิกษุเหลานั้น 
 ไดถามภิกษุนั้นวา อาวุโส ทานตองอาบัติ ทานเห็นอาบัตินั้นหรือไม? ภิกษุรูปน้ันตอบวา 
 อาวุโสทั้งหลาย ผมไมมีอาบัติที่จะพึงเห็น ภายหลังภิกษุเหลานั้นหาสมัครพรรคพวกได จึงยก 
 ภิกษุรูปน้ันเสีย เพราะไมเห็นอาบัติ. 
      แทจริง ภิกษุรูปน้ันเปนผูคงแกเรียน ช่ําชองคัมภีรทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา 
 เปนบัณฑิต ฉลาด มีปญญา มีความละอาย รังเกียจ ผูใครตอสิกขา จึงภิกษุรูปน้ันเขาไปหา 
 บรรดาภิกษุที่เปนเพ่ือนเคยเห็น เคยคบกันมา แลวไดกลาวคํานี้วา อาวุโสทั้งหลาย นั่นไมเปน 
 อาบัติ นั่นเปนอาบัติหามิได ผมไมตองอาบัติ ผมตองอาบัติหามิได ผมไมตองถูกยก ผมตอง 
 ถูกยกหามิได ผมถูกยกดวยกรรมไมเปนธรรม กําเริบ ไมควรแกฐานะ ขอทานทั้งหลายจงกรุณา 
 เปนฝกฝายของผมโดยธรรม โดยวินัยดวยเถิด ภิกษุรูปน้ันไดภิกษุที่เปนเพ่ือนเคยเห็น เคยคบ 
 กันมา เปนฝกฝายแลว ไดสงทูตไปในสํานักภิกษุชาวชนบทที่เปนเพ่ือนเคยเห็น เคยคบกันมาวา 
 อาวุโสทั้งหลาย นั่นไมเปนอาบัติ นั่นเปนอาบัติหามิได ผมไมตองอาบัติ ผมตองอาบัติหามิได 
 ผมไมตองถูกยก ผมเปนผูถูกยกหามิได ผมถูกยกดวยกรรมไมเปนธรรม กําเริบ ไมควรแกฐานะ 
 ขอทานทั้งหลายจงกรุณาเปนฝกฝายของผมโดยธรรม โดยวินัยดวยเถิด ดังนี้ ไดพวกภิกษุ 
 ชาวชนบทที่เปนเพ่ือนเคยเห็น เคยคบกันมา เปนฝกฝาย. 
      คร้ังนั้น พวกภิกษุที่สนับสนุนผูถูกยกเหลานั้น ไดเขาไปหาภิกษุพวกท่ียก แลวไดกลาว 
 คํานี้แกภิกษุพวกที่ยกวา อาวุโสทั้งหลาย นั้นไมเปนอาบัติ นั่นเปนอาบัติหามิได ภิกษุนั้นไมตอง 
 อาบัติ ภิกษุนั้นตองอาบัติหามิได ภิกษุนั้นไมตองถูกยก ภิกษุนั้นเปนผูถูกยกหามิได ภิกษุนั้น 
 ถูกยก ดวยกรรมไมเปนธรรม กําเริบ ไมควรแกฐานะ. 
      เมื่อภิกษุพวกสนับสนุนผูถูกยกกลาวอยางนี้แลว ภิกษุพวกยก ไดกลาวคํานี้แกภิกษุ 
 พวกสนับสนุนผูถูกยกวา อาวุโสทั้งหลาย นั่นเปนอาบัติ นั่นไมเปนอาบัติหามิได ภิกษุนั้น 
 ตองอาบัติ ไมตองอาบัติหามิได ภิกษุนั้นตองถูกยกแลว ไมตองถูกยกหามิได ภิกษุนั้นถูกยกแลว 
 ดวยกรรมเปนธรรม ไมกําเริบ ควรแกฐานะ ขอทานทั้งหลายอยาสนับสนุน อยาตามหอมลอม 
 ภิกษุผูถูกยกนั้นเลย. 
      ภิกษุพวกสนับสนุนผูถูกยกเหลานั้น อันภิกษุพวกยกวากลาวอยูแมอยางนี้แล ก็ยัง 
 สนับสนุน ยังตามหอมลอมภิกษุผูถูกยกนั้นอยางเดมินั่นแหละ. 
                ภิกษุรูปหนึ่งเขาเฝากราบทูลใหทรงทราบ 
      [๒๓๙] คร้ันตอมา ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปในพุทธสํานัก ถวายบังคมพระผูมพีระภาคแลว 
 นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ภิกษุรูปน้ันนั่งเฝาเรียบรอยแลว ไดกราบทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาควา 
 พระพุทธเจาขา ภิกษุรูปหนึ่งในวัดโฆสิตารามน้ีตองอาบัติ ทานมีความเห็นในอาบัตินั้นวาเปนอาบัติ 



 แตภิกษุเหลาอื่นมีความเห็นในอาบัตินั้นวา ไมเปนอาบัติ คร้ันตอมา ทานกลับมีความเห็นใน 
 อาบัตินั้นวาไมเปนอาบัติ แตภิกษุเหลาอื่นมีความเห็นในอาบัตินั้นวาเปนอาบัติ จึงภิกษุเหลานั้น 
 ไดกลาวคํานี้แกทานวา อาวุโส ทานตองอาบัติ ทานตองอาบัตินั้นหรือไม ทานตอบวา อาวุโส 
 ทั้งหลาย ผมไมมีอาบัติที่จะพึงเห็น ภายหลังภิกษุเหลานั้นหาสมัครพรรคพวกไดแลว จึงยกทาน 
 เสีย เพราะไมเห็นอาบัติ แทจริง ทานรูปน้ันเปนผูคงแกเรียน ช่ําชองคัมภีร ทรงธรรม 
 ทรงวินัย ทรงมาติกา เปนบัณฑิต ฉลาด มีปญญา มีความละอาย รังเกยีจ ผูใครตอสิกขา 
 จึงเขาไปหาบรรดาภิกษุที่เปนเพ่ือนเคยเห็น เคยคบกันมา แลวไดกลาวคํานี้วา อาวุโสทั้งหลาย 
 นั่นไมเปนอาบัติ นั่นเปนอาบัติหามิได ผมไมตองอาบัติ ผมตองอาบัติหามิได ผมไมตองถูกยก 
 ผมตองถูกยกหามิได ผมถูกยกดวยกรรมไมเปนธรรม กําเริบ ไมควรแกฐานะ ขอทานทั้งหลาย 
 จงกรุณาเปนฝกฝายของผมโดยธรรม โดยวินยัดวยเถิด แลวไดพวกภิกษุที่เปนเพ่ือนเคยเห็น 
 เคยคบกันมา เปนฝกฝาย และสงทูตไปในสํานักภิกษุชาวชนบท ที่เปนเพ่ือนเคยเห็น เคยคบ 
 กันมาวา อาวุโสทั้งหลาย นั่นไมเปนอาบัติ นั่นเปนอาบัติหามิได ผมไมตองอาบัติ ผมตองอาบัติ 
 หามิได ผมไมตองถูกยก ผมตองถูกยกหามิได ผมถูกยกดวยกรรมไมเปนธรรม กําเริบ ไมควร 
 แกฐานะ ขอทานทั้งหลายจงกรุณาเปนฝกฝายของผมโดยธรรม โดยวินัยดวยเถิด แลวไดภิกษุ 
 พวกชาวชนบทที่เปนเพ่ือนเคยเห็น เคยคบกนัมา เปนฝกฝาย. 
      คร้ังนั้น ภิกษุพวกสนับสนุนผูถูกยก เขาไปหาภิกษุพวกยกแลว ไดกลาวคํานี้แกภิกษุ 
 พวกยกวา อาวุโสทั้งหลาย นั้นไมเปนอาบัติ นั่นเปนอาบัติหามิได ภิกษุรูปน้ันไมตองอาบัติ 
 ภิกษุรูปน้ันตองอาบัติหามิได ภิกษุรูปน้ันไมตองถูกยก ภิกษุรูปน้ันตองถูกยกหามิได ภิกษุรูปน้ัน 
 ถูกยกดวยกรรมไมเปนธรรม กําเริบ ไมควรแกฐานะ 
      เมื่อภิกษุพวกสนับสนุนผูถูกยกกลาวอยางนี้แลว ภิกษุพวกยกไดกลาวคาํนี้แกภิกษุพวก 
 สนับสนุนผูถูกยกวา อาวุโสทั้งหลาย นั่นเปนอาบัติ นั่นไมเปนอาบัติหามิได ภิกษุนั้นตองอาบัติ 
 ไมตองอาบัติหามิได ภิกษุนั้นตองถูกยก ไมตองถูกยกหามิได ภิกษุนั้นถูกยกดวยกรรมเปนธรรม 
 ไมกําเริบ ควรแกฐานะ ขอทานทั้งหลายอยาสนับสนุน อยาตามหอมลอมภิกษุผูถูกยกนั้นเลย. 
      เมื่อภิกษุพวกสนับสนุนผูถูกยกเหลานั้น อันภิกษุพวกยกวากลาวอยูแมอยางนี้ ก็ยัง 
 สนับสนุน ยังตามหอมลอมภิกษุผูถูกยกนั้นอยางเดมินั่นแหละ พระพุทธเจาขา. 
                        ทรงประทานโอวาท 
      คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบวา ภิกษุสงฆแตกกันแลว ภิกษุสงฆแตกกันแลว 
 จึงทรงลุกจากที่ประทับ เสด็จเขาไปทางภิกษุพวกยก คร้ันถึงแลวประทับน่ังเหนือพุทธอาสน 
 ที่เขาจัดถวาย คร้ันพระองคประทับน่ังแลว ไดตรัสประทานพระพุทโธวาทแกภิกษุพวกยกวา 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธออยาสําคัญภิกษุอันตนพึงยกเพราะเหตุอยางใดอยางหนึ่ง ดวยนกึวา 
 พวกเราเฉลียวฉลาด. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติแลวมีความเห็นในอาบัตินั้นวาไมเปน 
 อาบัติ แตภิกษุเหลาอื่นมีความเห็นในอาบัตินั้นวาเปนอาบัติ ถาพวกเธอรูจักภิกษุรูปน้ันอยางนี้วา 



 ทานผูนี้แลเปนพหูสูต .... ผูใครตอสิกขา ถาพวกเราจักยกภิกษุรูปน้ี เพราะไมเห็นอาบัติ จักทํา 
 อุโบสถรวมกับภิกษุรูปน้ีไมได จักตองทําอุโบสถแยกจากภิกษุรูปน้ี ความบาดหมาง ความทะเลาะ 
 ความแกงแยง ความวิวาท ความแตกแยกแหงสงฆ ความราวรานแหงสงฆ การกําหนดแหงสงฆ 
 การกระทําตางแหงสงฆ ซ่ึงมีขอนั้นเปนเหตุ จักมีแกสงฆ ภิกษุทั้งหลายผูเกรงแตความแตกนั้น 
 ไมพึงยกภิกษุนั้น เพราะไมเห็นอาบัติ. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติแลวมีความเห็นในอาบัตินั้นวา 
 ไมเปนอาบัติ แตภิกษุเหลาอื่นมีความเห็นในอาบัตินั้นวาเปนอาบัติ ถาพวกเธอรูจักภิกษุรูปน้ัน 
 อยางนี้วา ทานผูนี้แลเปนพหูสูต .... ผูใครตอสิกขา ถาพวกเราจักยกภิกษุรูปน้ีเพราะไมเห็นอาบัติ 
 จักปวารณารวมกับภิกษุรูปน้ีไมได จักตองปวารณาแยกจากภิกษุรูปน้ี จักทําสังฆกรรมรวมกับ 
 ภิกษุรูปน้ีไมได จักตองทําสังฆกรรมแยกภิกษุรูปน้ี จักนั่งบนอาสนะรวมกบัภิกษุรูปน้ีไมได 
 จักตองนั่งบนอาสนะแยกจากภิกษุรูปน้ี จักนั่งในสถานที่ดื่มยาคูรวมกับภิกษุรูปน้ีไมได จักตอง 
 นั่งในสถานที่ดื่มยาคูแยกจากภิกษุรูปน้ี จักนั่งในโรงภัตรรวมกับภิกษุรูปน้ีไมได จักตองนั่งใน 
 โรงภัตรแยกจากภิกษุรูปน้ี จักอยูในที่มุงที่บังอันเดียวกันรวมกับภิกษุรูปน้ีไมได จักตองอยูใน 
 ที่มุงที่บังอันเดยีวกันแยกจากภิกษุรูปน้ี จักทําอภิวาทตอนรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม ตามลําดับ 
 ผูแกพรรษารวมกับภิกษุรูปน้ีไมได จักตองทําอภิวาท ตอนรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม ตามลําดับ 
 ผูแกพรรษาแยกจากภิกษุรูปน้ี ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแกงแยง ความวิวาท 
 ความแตกแยกแหงสงฆ ความราวรานแหงสงฆ การกําหนดแหงสงฆ การกระทําตางแหงสงฆ 
 ซ่ึงมีขอนั้นเปนเหตุ จักมีแกสงฆ ภิกษุทั้งหลาย ผูเกรงแตความแตกกัน ไมพึงยกภิกษุรูปน้ัน 
 เพราะไมเห็นอาบัติ. 
      คร้ันพระผูมีพระภาคตรัสขอความนั้นแกภิกษุพวกยกแลว ทรงลุกจากทีป่ระทับเสด็จ 
 พระพุทธดําเนินเขาไปทางภิกษุพวกท่ีสนับสนุนผูถูกยก แลวประทับน่ังเหนือพุทธอาสนที่เขา 
 จัดถวาย คร้ันพระองคประทับน่ังแลว ไดตรัสประทานพระพุทโธวาทแกภิกษุพวกท่ีสนับสนุน 
 ผูถูกยกวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอตองอาบัติแลว อยาสําคัญอาบัติวาไมตองทําคืน ดวยเขาใจวา 
 พวกเราไมตองอาบัติ. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติแลว มีความเห็นในอาบัตินั้นวาไม 
 เปนอาบัติ แตภิกษุเหลาอื่นมีความเห็นในอาบัตินั้นวาเปนอาบัติ ถาเธอรูจักภิกษุเหลานั้นอยางนี้วา 
 ทานเหลานี้แลเปนพหูสูต .... ผูใครตอสิกขา คงจะไมถึงฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ ภยาคติ 
 เพราะเหตุแหงเรา หรือเพราะเหตุแหงภิกษุเหลาอื่น ถาภิกษุเหลานี้จักยกเรา เพราะไมเห็นอาบัติ 
 พวกเธอจักทําอุโบสถรวมกับเราไมได จักตองทําอุโบสถแยกจากเรา ความบาดหมาง ความทะเลาะ 
 ความแกงแยง ความวิวาท ความแตกแยกแหงสงฆ ความราวรานแหงสงฆ ความกําหนดแหงสงฆ 
 การกระทําตางแหงสงฆ ซ่ึงมีขอนั้นเปนเหตุ จักมีแกสงฆ ภิกษุผูเกรงแตความแตกกัน พึงยอม 
 แสดงอาบัตินั้นเสีย แมดวยความเชื่อผูอื่น. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติแลว มีความเห็นในอาบัตินั้นวา 



 ไมเปนอาบัติ แตภิกษุเหลาอื่นมีความเห็นในอาบัตินั้นวาเปนอาบัติ ถาเธอรูจักภิกษุเหลานั้น 
 อยางนี้วา ทานเหลานี้แลเปนพหูสูต .... ผูใครตอสิกขา คงจะไมถึงฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ 
 ภยาคติ เพราะเหตุแหงเรา หรือเพราะเหตุแหงภิกษุอื่น ถาภิกษุเหลานี้ จักยกเราเพราะไมเห็น 
 อาบัติ จักปวารณารวมกับเราไมได จักตองปวารณาแยกจากเรา จักทําสังฆกรรมรวมกับเราไมได 
 จักตองทําสังฆกรรมแยกจากเรา จักนั่งเหนืออาสนะรวมกับเราไมได จักตองนั่งเหนืออาสนะ 
 แยกจากเรา จักนั่งในสถานที่ดื่มยาคูรวมกับเราไมได จักตองนั่งในสถานที่ดื่มยาคูแยกจากเรา 
 จักนั่งในโรงภัตรรวมกับเราไมได จักตองนั่งในโรงภัตรแยกจากเรา จักอยูในที่มุงที่บังอันเดียว 
 รวมกับเราไมได จักตองอยูในที่มุงที่บังอันเดยีวแยกจากเรา จักทําอภิวาท ตอนรับ อัญชลีกรรม 
 สามีจิกรรม ตามลําดับผูแกพรรษากับเราไมได จักตองทําอภิวาท ตอนรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม 
 ตามลําดับผูแกพรรษาเวนจากเรา ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแกงแยง ความวิวาท 
 ความแตกแยกแหงสงฆ ความกําหนดแหงสงฆ การกระทําตางแหงสงฆ ซ่ึงมีขอนั้นเปนเหตุ 
 จักมีแกสงฆ ภิกษุผูเกรงแตความแตกกัน พึงยอมแสดงอาบัตินั้นเสีย แมดวยความเชื่อผูอื่น. 
      คร้ันพระผูมีพระภาคตรัสขอความนั้นแกภิกษุพวกท่ีสนับสนุนผูถูกยกแลว ทรงลุกจาก 
 ที่ประทับเสด็จกลับ. 
                    แยกกันทําอุโบสถในสีมาเปนตน 
      [๒๔๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุพวกท่ีสนับสนุนผูถูกยก ทาํอุโบสถทําสังฆกรรม 
 ภายในสีมาน้ันเอง สวนภิกษุพวกยกไปทําอุโบสถ ทําสังฆกรรมนอกสีมา กาลตอมา ภิกษุผูยก 
 รูปหน่ึง เขาไปพุทธสํานัก ถวายบังคมพระผูมพีระภาค นั่ง ณ ควรสวนขางหน่ึง คร้ันแลวได 
 กราบทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา ภิกษุพวกสนับสนุนผูถูกยกนั้น ทําอุโบสถ 
 ทําสังฆกรรม ภายในสีมาน้ันเอง สวนพวกขาพระพุทธเจา เปนภิกษุพวกยกตองไปทําอุโบสถ 
 ทําสังฆกรรมนอกสีมา พระพุทธเจาขา. 
      พระผูมีพระภาครับส่ังวา ดูกรภิกษุ ถาภิกษุพวกท่ีสนับสนุนผูถูกยกนั้น จักทําอุโบสถ 
 ทําสังฆกรรม ภายในสีมาน้ันเอง ถูกตามญัตติและอนุสาวนาที่เราบัญญัติไว กรรมของพวกเธอ 
 นั้นเปนธรรม ไมกําเริบ ควรแกฐานะ ถาพวกเธอเปนภิกษุพวกยกจักทําอุโบสถ ทําสังฆกรรม 
 ภายในสีมาน้ันเอง ถูกตามญัตติและอนุสาวนา ที่เราบัญญัติไว แมกรรมของพวกเธอน้ัน ก็เปน 
 ธรรม ไมกําเริบ ควรแกฐานะ ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร เพราะภิกษุพวกน้ันมีสังวาสตางจาก 
 พวกเธอ และพวกเธอกม็ีสังวาสตางจากภิกษุพวกน้ัน. 
                      นานาสังวาสภูมิ ๒ อยาง 
      ดูกรภิกษุ ภูมิของภิกษุนานาสังวาสนี้มี ๒ อยาง คือ ภิกษุทําตนเปนนานาสังวาสดวย 
 ตน ๑ สงฆพรอมเพรียงกันยกภิกษุนั้น เพราะไมเห็นอาบัติ เพราะไมทําคืนอาบัติ หรือเพราะ 
 ไมสละทิฏฐิบาป ๑ ดูกรภิกษุ ภูมิของภิกษุนานาสังวาส ๒ อยางนี้แล. 
                      สมานสังวาสภูมิ ๒ อยาง 
      ดูกรภิกษุ ภูมิของภิกษุสมานสังวาสนี้มี ๒ อยาง คือ ภิกษุทําตนใหเปนสมานสังวาส 



 ดวยตน ๑ สงฆพรอมเพรียงกันรับภิกษุนั้นผูถูกยก เพราะไมเห็นอาบัติ เพราะไมทําคืนอาบัติ 
 หรือเพราะไมสละทิฏฐิบาป เขาหมู ๑ ดูกรภิกษุ ภูมิของภิกษุสมานสังวาส ๒ อยางนี้แล. 
                    เร่ืองความบาดหมางกันเปนตน 
      [๒๔๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายเกิดความบาดหมาง เกิดความทะเลาะ ถึงการ 
 วิวาทกัน ยอมแสดงกายกรรม วจีกรรม อันไมสมควรตอกันและกัน ทําปรามาสกันดวยมือ 
 ในโรงภัตร ในละแวกบาน คนทั้งหลายเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเชื้อสาย 
 พระศากยบุตรทั้งหลาย จึงไดเกิดความบาดหมาง เกิดความทะเลาะ ถึงการวิวาท แสดงกายกรรม 
 วจีกรรม อันไมสมควรตอกันและกัน ทําปรามาสกันดวยมือ ในโรงภัตร ในละแวกบานเลา 
 ภิกษุทั้งหลายไดยินคนพวกน้ันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาที่เปนผูมักนอย .... ตางก็ 
 เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุทั้งหลาย จึงไดเกิดความบาดหมาง .... ทําปรามาสกัน 
 ดวยมือ ในโรงภัตร ในละแวกบานเลา แลวไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. 
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาภิกษุทั้งหลาย 
 เกิดความบาดหมาง .... ทําปรามาสกันดวยมอื ในโรงภัตร ในละแวกบาน จริงหรือ? 
      ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                      ทรงติเตียนแลวทรงหาม 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียน .... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถารับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆแตกกันแลว แตยังทํากิจอันเปนธรรม เมื่อถอยคําไมชวนใหชืน่ชม 
 ตอกันเปนไปอยู พวกเธอพึงนั่งเหนืออาสนะ โดยนึกในใจวา ดวยเหตุเพียงเทานี้ พวกเราจัก 
 ไมแสดงกายกรรม วจีกรรม อันไมสมควรตอกันและกัน จักไมทําปรามาสกนัดวยมือ ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย เมื่อสงฆแตกกันแลวแตยังทํากิจที่เปนธรรม เมื่อถอยคําอันชวนใหชื่นชมตอกันเปนไป 
 อยู พวกเธอพึงนั่งในแถวมีอาสนะอันหนึ่งคั่นในระหวาง. 
      [๒๔๒] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายเกิดความบาดหมาง เกิดความทะเลาะถึงการวิวาทกัน 
 ยอมทิ่มแทงกนัดวยหอก คือ ปาก ในทามกลางสงฆอยู ภิกษุเหลานั้นไมอาจระงับอธิกรณนั้นได 
      คร้ังนั้น มีภิกษุรูปหนึ่งเขาไปในพุทธสํานัก ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวไดยืนอยู ณ 
 ที่ควรสวนขางหนึ่ง ภิกษุรูปน้ันยืนเฝาเรียบรอยแลว ไดกราบทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาควา 
 พระพุทธเจาขา ภิกษุทั้งหลายในวัดโฆสิตารามน้ี เกิดความบาดหมาง เกิดความทะเลาะ ถึงการ 
 วิวาทกัน ยอมทิ่มแทงกันดวยหอกคือ ปาก ในทามกลางสงฆอยู ภิกษุเหลานั้นไมอาจระงับ 
 อธิกรณนั้นได ขาพระพุทธเจาขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูมีพระภาคทรงโปรดอาศัยความ 
 อนุเคราะหเสดจ็เขาไปหาภิกษุเหลานั้นดวยเถิด พระพุทธเจาขา พระผูมีพระภาคทรงรับอาราธนา 
 ดวยอาการดุษณี คร้ันแลวไดเสด็จเขาไปหาภิกษุนั้น ประทับน่ังเหนือพุทธอาสนที่เขาจัดถวาย 
 ประทับน่ังแลวไดตรัสคํานี้แกภิกษุเหลานั้นวา อยาเลย ภิกษุทั้งหลายพวกเธออยาบาดหมาง อยา 
 ทะเลาะ อยาแกงแยง อยาวิวาทกันเลย เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ภิกษุอธรรมวาที 



 รูปหน่ึงไดกราบทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาควา ขอพระผูมีพระภาคผูเปนเจาของแหงธรรม จงทรง 
 พระกรุณารอกอน ขอพระผูมพีระภาคจงทรงมีความขวนขวายนอย ประกอบสุขวิหารธรรมใน 
 ปจจุบันอยูเถิด พวกขาพระพุทธเจาจักปรากฏ ดวยความบาดหมาง ดวยความทะเลาะ ดวยความ 
 แกงแยง ดวยการวิวาทน้ัน พระพุทธเจาขา 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสคํานี้แกภิกษุเหลานั้นเปนคํารบสองวา อยาเลยภิกษุทั้งหลาย 
 พวกเธออยาบาดหมาง อยาทะเลาะ อยาแกงแยง อยาวิวาทกนัเลย 
      ภิกษุอธรรมวาทีนั้น ไดกราบทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาคเปนคํารบสองวา ขอพระผูม ี
 พระภาคผูเปนเจาของแหงธรรม จงทรงพระกรุณารอกอน ขอพระผูมีพระภาค จงทรงมีความ 
 ขวนขวายนอย ประกอบสุขวิหารธรรมในปจจุบันอยูเถิด พวกขาพระองคจักปรากฏ ดวยความ 
 บาดหมาง ดวยความทะเลาะ ดวยความแกงแยง ดวยการวิวาทน้ัน พระพุทธเจาขา. 
      [๒๔๓] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลาย วาดังนี้:- 
                         เร่ืองทีฆาวุกุมาร 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เร่ืองเคยมีมาแลว ในพระนครพาราณสี ไดมีพระเจากาสีพระนามวา 
 พรหมทัต ทรงเปนกษัตริยมั่งคั่ง มีพระราชทรัพยมาก มีพระราชสมบัติมาก มีร้ีพลมาก มี 
 พระราชพาหนะมาก มีพระราชอาณาจักรใหญ มีคลังศัสตราวุธยุทธภัณฑ และคลังธัญญาหาร 
 บริบูรณ สวนพระเจาโกศลพระนามทีฆีติ ทรงเปนกษัตริยขัดสน มีพระราชทรัพยนอย มี 
 พระราชสมบัตินอย มีร้ีพลนอย มีพระราชพาหนะนอย มีพระราชอาณาจักรเล็ก มีคลังศัสตราวุธ- 
 *ยุทธภัณฑและคลังธัญญาหารไมสูจะบริบูรณ 
      คร้ังนั้น พระเจาพรหมทัตกาสิกราช เสด็จกรีธาจาตุรงคเสนาไปโจมตีพระเจาทีฆีติ- 
 *โกศลราช พระเจาทฆีีติโกศลราชไดทรงสดบัขาววา พระเจาพรหมทัตกาสิกราชเสด็จกรีธา- 
 *จาตุรงคเสนามาโจมตีพระองค จึงทราบพระราชดําริวา พระเจาพรหมทัตกาสิกราชทรงเปนกษัตริย 
 มั่งคั่ง มีพระราชทรัพยมาก มพีระราชสมบัติมาก มีร้ีพลมาก มีพระราชพาหนะมาก มีพระราช 
 อาณาจักรใหญ มีคลังศัสตราวุธยุทธภัณฑและคลังธัญญาหารบริบูรณ สวนเราเปนกษัตริยขัดสน 
 มีพระราชทรัพยนอย มีพระราชสมบัตินอย มีร้ีพลนอย มีพระราชพาหนะนอย มีพระราช 
 อาณาจักรเล็ก มีคลังศัสตราวุธยุทธภัณฑและคลังธัญญาหารไมสูจะบริบูรณ เราไมสามารถจะตอ 
 ยุทธกับพระเจาพรหมทัตกาสิกราช แมแตเพียงศึกเดยีว ถากระไร เราพึงรีบหนีออกจากพระนคร 
 ไปเสียกอนดีกวา คร้ันแลวทรงพาพระมเหสีเสด็จหนีออกจากพระนครไปเสียกอน ฝายพระเจา 
 พรหมทัตกาสิกราชทรงยึดร้ีพลพาหนะ ชนบท คลังศัตราวุธยุทธภัณฑและคลังธัญญาหาร ของ 
 พระเจาทีฆีติโกศลราชไวไดแลวเสด็จเขาครอบครองแทน. 
      คร้ังนั้น พระเจาทฆีีติโกศลราช พรอมกับพระมเหสีไดเสด็จหนีไปทางพระนครพาราณสี 
 เสด็จบทจรโดยลําดับมรรคถึงพระนครพาราณสีแลว ขาววาทาวเธอพรอมกับมเหสี ทรงปลอม 
 แปลงพระองคมิใหใครรูจัก ทรงนุงหมเยี่ยงปริพาชก เสด็จอาศัยอยูในบานของชางหมอ ซ่ึง 
 ต้ังอยูชายแดนแหงหนึ่งเขตพระนครพาราณสีนั้น คร้ันตอมาไมนานเทาไรนัก พระมเหสีของ 



 พระเจาทีฆีติโกศลทรงต้ังพระครรภ พระนางเธอน้ันทรงแพพระครรภเห็นปานนี้คือ เมื่อยามรุงอรุณ 
 ทรงปรารถนาจะทอดพระเนตรจตุรงคเสนา ผูผูกสอดสรวมเกราะยืนอยูในสนามรบ และจะทรง 
 เสวยนํ้าลางพระแสงขรรค จึงกราบทูลคํานี้แดพระราชสามีในทันทีวา ขอเดชะ หมอมฉันมคีรรภ 
 ไดแพครรภเห็นปานนี้คือ เมื่อยามรุงอรุณ หมอมฉันปรารถนาจะดูจตุรงคเสนา ผูผูกสอดสรวม 
 เกราะยืนอยูในสนามรบ และจะดื่มน้ําลางพระแสงขรรค พระพุทธเจาขา 
      พระราชารับส่ังวา แมเทวี เราทั้งสองกําลังตกยาก จะไดจตุรงคเสนาผูผูกสอดสรวม 
 เกราะยืนอยูในสนามรบ และนํ้าลางพระแสงขรรคมาแตไหน 
      พระราชเทวีกราบทูลวา ถาหมอมฉันไมได คงตายแน พระพุทธเจาขา. 
      ก็สมัยนั้น พราหมณปุโรหิตของพระเจาพรหมทัตกาสิกราชเปนสหายของพระเจาทีฆติี- 
 *โกศลราช จึงพระเจาทีฆีติโกศลราช เสด็จเขาไปหาพราหมณปุโรหิตของพระเจาพรหมทัตกาสิกราช 
 คร้ันถึงแลวไดตรัสคํานี้แกทานพราหมณวา เกลอเอย เพ่ือนหญิงของเพ่ือนมีครรภ นางแพทอง 
 มีอาการเห็นปานนี้คือ เมื่อยามรุงอรุณ นางปรารถนาจะดูจตุรงคเสนา ผูผูกสอดสรวมเกราะยืน 
 อยูในสนามรบ และจะดืม่น้ําลางพระแสงขรรค 
      พราหมณปุโรหิตกราบทูลวา ขอเดชะ ถากระนั้น หมอมฉันจะขอเฝาพระเทวีกอน 
      ลําดับน้ัน พระมเหสีของพระเจาทีฆีติโกศลราช ไดเสด็จเขาไปหาพราหมณปุโรหิตของ 
 เจาพรหมทัตกาสิกราช พราหมณปุโรหิตของพระเจาพรหมทัตกาสิกราช ไดแลเห็นพระมเหสี 
 ของพระเจาทฆีีติโกศลราช กําลังเสด็จมาแตไกลเทยีว คร้ันแลวลุกจากที่นัง่หมผาเฉวียงบา 
 ประนมมือไปทางพระมเหสีของพระเจาทฆีีติโกศลราช แลวเปลงอุทานขึน้ ๓ คร้ังวา ทานผูเจริญ 
 พระเจาโกศลประทับอยูในพระอุทรแนแลว พระเจาโกศลประทับอยูในพระอุทรแนแลว พระเจา 
 โกศลประทับอยูในพระอุทรแนแลว เพราะฉะน้ัน พระเทวีอยาไดเสียพระทยั เมื่อยามรุงอรุณ 
 จักไดทอดพระเนตรจตุรงคเสนา ผูผูกสอดสรวมเกราะยืนอยูในสนามรบ และจักไดทรงเสวย 
 น้ําลางพระแสงขรรคเปนแน 
      จึงพราหมณปุโรหิตของพระเจาพรหมทัตกาสิกราช เขาไปในพระราชสํานัก คร้ังถึงแลว 
 ไดกราบทูลพระเจาพรหมทัตกาสิกราชวา ขอเดชะ นิมิตทั้งหลายปรากฏตามกําหนดวิธีการ คือ 
 ในเวลารุงอรุณพรุงนี้ จตุรงคเสนาจะผูกสอดสรวมเกราะยืนอยูในสนามรบ และเจาพนักงานจะ 
 เอาน้ําลางพระแสงขรรคดวย พระพุทธเจาขา 
      ลําดับน้ัน พระเจาพรหมทัตกาสิกราชจึงมีพระบรมราชโองการสั่งเจาพนักงานทั้งหลายวา 
 ดูกรพนาย พราหมณปุโรหิตส่ังการอยางใด พวกเจาจงทําอยางนั้น 
      พระมเหสีของพระเจาทีฆติีโกศลราชไดทอดพระเนตรจตุรงคเสนา ผูผูกสอดสรวมเกราะ 
 ยืนอยูในสนามรบ และไดเสวยนํ้าลางพระแสงขรรคในเวลารุงอรุณ สมความปรารถนา คร้ันตอมา 
 ทรงอาศัยความแกแหงพระครรภนั้น ไดประสูติพระราชโอรส พระชนกชนนีไดขนานพระนาม 
 พระราชโอรสนั้นวา ทีฆาวุ และตอมาไมชานานเทาไร ทีฆาวุราชกุมารก็ถึงความเปนผูรูเดียงสา 
 คร้ังนั้น พระเจาทีฆีติโกศลราชดําริวา พระเจาพรหมทัตกาสิกราชนี้ กอความพินาศใหแกพวกเรา 



 มากมาย ไดชวงชิงเอาร้ีพล พาหนะ ชนบท คลังศัสตราวุธยุทธภัณฑ และคลังธัญญาหาร 
 ของพวกเราไป ถาทาวเธอจักสบืทราบถึงพวกเรา คงส่ังใหประหารชีวิตหมดทั้งสามคน ถากระไร 
 เราพึงใหพอทีฆาวุกุมารหลบอยูนอกพระนคร คร้ันแลวไดใหทีฆาวุราชกุมารหลบอยูนอกพระนคร 
 คร้ันทีฆาวุราชกุมารหลบอยูนอกพระนคร ไมนานเทาไรนัก ก็ไดศึกษาศิลปะสําเร็จทุกสาขา. 
                   พระเจาโกศลและพระมเหสีถูกจับ 
      [๒๔๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมัยนั้น นายชางกัลบกของพระเจาทีฆีติโกศลราชได 
 สวามิภักดิ์อยูในพระเจาพรหมทัตกาสิกราช เขาไดเห็นพระเจาทีฆีติโกศลราช พรอมกับมเหสี 
 ทรงปลอมแปลงพระกายมิใหใครรูจัก ทรงนุงหมเยี่ยงปริพาชก เสด็จอาศัยอยูในบานของชางหมอ 
 ซ่ึงต้ังอยู ณ ชายแดนแหงหนึ่ง เขตพระนครพาราณสี คร้ันแลวจึงเขาไปเฝาพระเจาพรหมทัต- 
 *กาสิกราชไดกราบทูลวา ขอเดชะ พระเจาทฆีีติโกศลราชพรอมกับมเหสีทรงปลอมแปลงพระกาย 
 มิใหใครรูจัก ทรงนุงหมเยี่ยงปริพาชก เสด็จอาศัยอยูในบานของชางหมอ ซ่ึงต้ังอยู ณ ชายแดน 
 แหงหนึ่ง เขตพระนครพาราณสี พระพุทธเจาขา 
      คร้ังนั้น พระเจาพรหมทัตกาสิกราช จึงมพีระบรมราชโองการสั่งเจาพนักงานทั้งหลายวา 
 ดูกรพนาย ถากระนั้น พวกเจาจงไปจับพระเจาทีฆีติโกศลราชพรอมกับพระมเหส ี
      พวกเขาทูลรับสนองพระบรมราชโองการวา เปนดังกระแสรับส่ัง พระพุทธเจาขา 
 ดังนั้น แลวไปจับพระเจาทีฆีติโกศลราชพรอมพระมเหสีมาถวาย 
      พระเจาพรหมทัตกาสิกราช จึงพระบรมราชโองการสั่งเจาพนักงานทั้งหลายวา ดูกรพนาย 
 ถากระนั้น พวกเจาจงเอาเชอืกที่เหนียวๆ มัดพระเจาทีฆีติโกศลราชพรอมกับพระมเหสี มัด 
 ใหแนน ใหมีพระพาหาไพลหลัง กลอนพระเศียร แลวนําตระเวนไปตามถนน ตามตรอกทุกแหง 
 ดวยวัชฌเภรีมสีําเนียงอันคมคาย แลวใหออกไปทางประตูดานทักษิณ บ่ันตัวออกเปน ๔ ทอน 
 วางเรียงไวในหลุม ๔ ทิศ ทางดานทักษิณแหงพระนคร 
      พวกเขาทูลรับสนองพระบรมราชโองการวา เปนดังพระกระแสรับส่ัง พระพุทธเจาขา 
 ดังนั้นแลว ไดเอาเชือกอยางเหนียวมัดพระเจาทีฆีติโกศลราชพรอมกับมเหสี มัดใหแนนใหมี 
 พระพาหาไพลหลัง กลอนพระเศียรแลวนําตระเวนไปตามถนน ตามตรอกทั่วทุกแหงดวยวัชฌเภรี 
 มีสําเนียงคมคาย 
      คร้ังนั้น ทีฆาวุราชกุมารไดทรงดําริดังนีว้า นานมาแลวที่เราไดเยี่ยมพระชนกชนน ี
 ถากระไร เราพึงไปเฝาเยีย่มพระชนกชนนี คร้ันแลวเขาไปสูพระนครพาราณสี ไดทอดพระเนตร 
 เห็นเจาพนักงานทั้งหลาย เอาเชือกอยางเหนียวๆ มัดพระชนกชนนีจนแนน ใหมีพระพาหา 
 ไพลหลัง กลอนพระเศียรแลว นําตระเวนไปตามตรอก ดวยวัชฌเภรีมีสําเนยีงอันคมคาย 
 คร้ันแลวเสด็จพระดําเนินเขาไปใกลพระชนกชนนี. 
                พระราโชวาทของพระเจาทีฆีติโกศลราช 
      พระเจาทีฆีติโกศลราช ไดทอดพระเนตรเห็นทีฆาวุกุมารเสด็จพระดําเนนิมาแตไกลเทยีว 
 คร้ันแลวไดตรัสพระบรมราชโอวาทน้ีแกทฆีาวุกุมารวา พอทีฆาวุ เจาอยาเห็นแกยาว เจาอยา 



 เห็นแกสั้น เวรทั้งหลายยอมไมระงับเพราะเวรเลย แตยอมระงับไดเพราะไมจองเวร 
      เมื่อทาวเธอตรัสอยางนี้แลว เจาพนักงานเหลานั้นไดทูลคาํนี้แดทาวเธอวา พระเจา 
 ทีฆีติโกศลราชนี้เปนผูวิกลจริตจึงบนเพออยู ทีฆาวุของพระองคคือใคร พระองคตรัสอยางนี้ 
 กะใครวา พอทีฆาวุ เจาอยาเห็นแกยาว เจาอยาเห็นแกสั้น เวรทั้งหลายยอมไมระงับเพราะ 
 เวรเลย แตยอมระงับไดเพราะไมจองเวร 
      พระเจาทีฆีติโกศลราชตรัสวา พนาย เราไมไดเสยีจริตบนเพออยู แตผูใดรูเร่ือง ผูนั้น 
 จักเขาใจ 
      พระเจาทีฆีติโกศลราช ไดตรัสพระบรมราโชวาทนี้แกทฆีาวุราชกุมารเปนคํารบสองวา .... 
      พระเจาทีฆีติโกศลราช ไดตรัสพระบรมราโชวาทนี้แกทฆีาวุราชกุมารเปนคํารบที่สามวา 
 พอทีฆาวุ เจาอยาเห็นแกยาว เจาอยาเห็นแกสัน้ เวรทั้งหลายยอมไมระงับเพราะเวรเลย 
 แตยอมระงับไดเพราะไมจองเวร 
      เจาพนักงานเหลานั้น ไดทลูคํานี้แดพระเจาทีฆีติโกศลราชเปนคํารบสามวา เจาทีฆีติ 
 โกศลราชนี้เปนผูวิกลจริต จึงบนเพออยู ทีฆาวุของพระองคคือใคร พระองคตรัสกะใครอยาง 
 นี้วา เจาอยาเห็นแกยาว เจาอยาเห็นแกสั้น เวรทั้งหลายยอมไมระงับเพราะเวรเลย แตยอม 
 ระงับไดเพราะไมจองเวร 
      พระเจาทีฆีติโกศลราชตรัสวา พนาย เราไมไดเสยีจริตบนเพออยู แตผูใดรูเร่ือง 
 ผูนั้นจักเขาใจ 
      จึงพนักงานเหลานั้น ไดนาํพระเจาทีฆีติโกศลราชพรอมกับพระมเหสีไปตามถนน 
 ตามตรอกทั่วทุกแหง แลวใหออกไปทางประตูดานทักษิณ บ่ันพระกายเปน ๔ ทอน วางเรียง 
 ไวในหลุม ๔ ทิศ ดานทักษิณแหงพระนคร วางยามคอยระวังเหตุการณไวแลวกลับไป คร้ังนั้น 
 ทีฆาวุราชกุมาร เขาไปสูพระนครพาราณสี นําสุรามาเล้ียงพวกเจาหนาที่อยูยาม เมื่อเวลาที่คน 
 เหลานั้นเมาฟุบลง ทีฆาวุราชกุมารจึงจัดหาฟนมาวางเรียงกันไว ยกพระบรมศพของพระชนกชนน ี
 ขึ้นสูพระจิตกาธาร ถวายพระเพลิง แลวประนมพระหัตถทําประทักษิณพระจิตกาธาร ๓ รอบ 
 ขณะนั้น พระเจาพรหมทัตกาสิกราช ประทับอยูชั้นบนแหงปราสาทอันประเสริฐไดทอดพระเนตร 
 เห็นทีฆาวุราชกุมาร กําลังทรงประนมพระหัตถทําประทักษิณพระจิตกาธาร ๓ รอบ คร้ันแลว 
 ไดทรงพระดําริแนในพระทัยวา เจาคนนั้นคงเปนญาติหรือสายโลหิต ของพระเจาทีฆีติโกศลราช 
 แนนอน นากลัวจะกอความฉบิหายแกเรา ชางไมมีใครบอกเราเลย. 
      คร้ังนั้น ทีฆาวุราชกุมารเสด็จหลบเขาปาไป ทรงกันแสงรํ่าไห จนพอแกเหตุ ทรงซับ 
 น้ําพระเนตร แลวเสด็จเขาพระนครพาราณสี ไปถึงโรงชางใกลพระบรมมหาราชวัง แลวไดตรัส 
 คํานี้แกนายหัตถาจารยวา ทานอาจารย ขาพเจาปรารถนาจะศึกษาศิลปะ 
      นายหัตถาจารยตอบวา ถากระนั้น เชิญมาศึกษาเถิดพอหนุมนอย อยูมาวันหนึ่ง 
 ทีฆาวุราชกุมาร ทรงต่ืนบรรทมตอนปจจุสสมัยแหงราตรีแลวทรงขับรองและดีดพิณคลอเสียง 
 เจื้อยแจวอยูที่โรงชาง. 



      พระเจาพรหมทัตกาสิกราช ทรงต่ืนบรรทมเวลาปจจุสสมัยแหงราตรี ไดทรงสดับ 
 เสียงเพลงและเสียงพิณที่ดีดคลอเสียงอันเจ้ือยแจวดังแววมาทางโรงมงคลหัตถี จึงมีพระดํารัสถาม 
 พวกมหาดเล็กวา แนพนาย ใครต่ืนในเวลาเชามืดแหงราตรีแลว ขับรองและดีดพิณแววมาทาง 
 โรงชาง? 
      พวกมหาดเล็กกราบทูลวา ขอเดชะ ฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลาปกกระหมอม ชายหนุม 
 ศิษยของนายหัตถาจารยชื่อโนน ต่ืนในเวลาเชามืดแหงราตรีแลว ขับรองและดีดพิณคลอเสยีง 
 อันเจื้อยแจวดงัที่โรงชาง พระพุทธเจาขา. 
      พระเจาพรหมทัตกาสิกราชตรัสวา พนาย ถากระนั้น จงพาชายหนุมมาเฝา พวกเขา 
 ทูลรับสนองพระบรมราชโองการแลว พาทีฆาวุราชกุมารมาเฝา จึงพระเจาพรหมทัตกาสิกราช 
 ไดตรัสถามทีฆาวุราชกุมารวา พอนายชายหนุม เจาต่ืนในเวลาเชาแหงราตรีแลว ขับรองและ 
 ดีดพิณคลอเสยีงอันเจื้อยแจวดังทางโรงชางหรือ? 
      ทีฆาวุราชกุมารทูลรับวา เปนดังพระกระแสรับส่ัง พระพุทธเจาขา. 
      พระเจาพรหมทัตกาสิกราชตรัสวา พอนายชายหนุม ถาเชนนั้น เจาจงขบัรองและดีดพิณไป 
      ทีฆาวุราชกุมารทูลรับสนองพระบรมราชโองการวา เปนดงัพระกระแสรับส่ัง พระพุทธ- 
 *เจาขา ดังนั้น แลวประสงคจะใหทรงโปรดปราน จึงขับรองและดีดพิณดวยเสียงอันไพเราะ 
      ทีนั้น พระเจาพรหมทัตกาสิกราชตรัสวา พอนายชายหนุม เจาจงอยูรับใชเราเถิด 
      ทีฆาวุราชกุมารทูลรับสนองพระบรมราชโองการวา เปนดงัพระกระแสรับส่ัง พระพุทธ- 
 *เจาขา ดังนั้น แลวจึงประพฤติทํานองต่ืนกอนนอนทีหลัง คอยเฝาฟงพระราชดํารัสใช ประพฤติ 
 ใหถูกพระอัธยาศัย เจรจาถอยคําไพเราะ ตอพระเจาพรหมทัตกาสิกราช คร้ันตอมาไมนานนัก 
 ทาวเธอทรงแตงต้ังทีฆาวุราชกุมาร ไวในตําแหนงผูไววางพระราชหฤทัย ใกลชิดสนิทภายใน 
 อยูมาวันหนึ่ง ทาวเธอไดตรัสคํานี้แกทีฆาวุราชกุมารวา พอนายชายหนุม ถากระนั้น เจาจงเทียมรถ 
 พวกเราจักไปลาเนื้อ 
      ทีฆาวุราชกุมารทูลรับสนองพระบรมราชโองการวา เปนดงัพระราชกระแสรับส่ัง 
 พระพุทธเจาขา แลวจัดเทยีมรถไวเสร็จ ไดกราบทูลคํานี้แดพระเจาพรหมทัตกาสิกราชวา ขอเดชะ 
 รถพระท่ีนั่งเทยีมเสร็จแลว พระพุทธเจาขา บัดน้ี ขอจงทรงพระกรุณาโปรดทราบกาลอันควรเถิด 
 พระพุทธเจาขา. 
      ลําดับน้ัน พระเจาพรหมทัตกาสิกราช เสดจ็ขึ้นราชรถ ทีฆาวุราชกุมารขบัราชรถไป 
 แตขับราชรถไปโดยวิธีที่หมูเสนาไดแยกไปทางหนึ่ง ราชรถไดแยกไปทางหนึ่ง คร้ังนั้น พระเจา- 
 *พรหมทัตกาสิกราชเสด็จไปไกล แลวไดตรัสคํานี้แกทีฆาวุราชกุมารวา พอนายชายหนุม ถากระนั้น 
 เจาจงจอดรถ เราเหนื่อยออนจักนอนพัก. 
      ทีฆาวุราชกุมารทูลรับสนองพระบรมราชโองการวา เปนดงัพระราชกระแสรับส่ัง 
 พระพุทธเจาขา ดังนั้นแลวจอดราชรถนั่งขัดสมาธิอยูที่พ้ืนดนิ จึงพระเจาพรหมทัตกาสิกราช 
 ทรงพาดพระเศียรบรรทมอยูบนตักของทีฆาวุราชกุมาร เมื่อทาวเธอทรงเหน็ดเหนื่อยมา เพียง 



 ครูเดียวก็บรรทมหลับ. 
       ขณะนั้น ทีฆาวุราชกุมารคิดถึงความหลังวา พระเจาพรหมทัตกาสิกราชนี้แล ทรงกอ 
 ความฉิบหายแกพวกเรามากมาย ทาวเธอทรงชวงชิงร้ีพล ราชพาหนะชนบท คลังศัสตราวุธ 
 ยุทธภัณฑและคลังธัญญาหารของพวกเราไป และยังไดปลงพระชนมชีพพระชนกชนนีของเรา 
 เสียดวย เวลานี้เปนเวลาทีเ่ราพบคูเวร ดังนี้จึงชักพระแสงขรรคออกจากฝก แตเจาชายไดทรง 
 ยั้งพระทัยไวไดในทันทีวา พระชนกไดทรงสั่งเราไวเมื่อใกลสวรรคตวา พอทีฆาวุ เจาอยาเห็น 
 แกยาว เจาอยาเห็นแกสั้น เวรทั้งหลายยอมไมระงับเพราะเวรเลย แตยอมระงับไดเพราะไม 
 จองเวร การที่เราจะละเมิดพระดํารัสสั่งของพระชนกน้ัน ไมสมควรแกเราเลย ดังนี้ แลวสอด 
 พระขรรคเขาไวในฝก 
      ทีฆาวุราชกุมาร ไดทรงคิดถึงความหลังเปนคํารบสองวา .... 
      ทีฆาวุราชกุมาร ไดทรงคิดถึงความหลังเปนคํารบสามวา พระเจาพรหมทัตกาสิกราชนี้แล 
 ทรงกอความฉบิหายแกพวกเรามากมาย ทาวเธอทรงชวงชิงร้ีพลราชพาหนะ ชนบท คลังศัสตราวุธ 
 ยุทธภัณฑและคลังธัญญาหารของพวกเราไป และยังไดปลงพระชนมชีพพระชนกชนนีของเรา 
 เสียดวย เวลานี้เปนเวลาทีเ่ราพบคูเวร ดังนี้ จึงชักพระแสงขรรคออกจากฝก แตก็ทรงยั้ง 
 พระทัยไวไดทนัที เปนคํารบสามวา พระชนกไดตรัสสั่งไวเมือ่ใกลสวรรคตวา พอทีฆาวุ เจาอยา 
 เห็นแกยาว เจาอยาเห็นแกสั้น เวรทั้งหลายยอมไมระงับเพราะเวรเลย แตยอมระงับไดเพราะ 
 ไมจองเวร การที่เราจะละเมดิพระดํารัสสั่งของพระชนกนั้น ไมสมควรแกเราเลย ดังนี้ แลว 
 ทรงสอดพระแสงขรรคเขาไวในฝกตามเดมิ. 
      ขณะนั้น พระเจาพรหมทัตกาสิกราช ทรงกลัว หว่ันหวาด สะดุงพระทัยรีบเสด็จลุกขึ้น 
 ทีฆาวุราชกุมารไดกราบทูลคํานี้แดพระเจาพรหมทัตกาสิกราชในทันทีวา ขอเดชะ เพราะอะไรหรือ 
 พระองคจึงทรงกลัว หว่ันหวาด สะดุงพระทัยรีบเสด็จลุกขึ้นพระพุทธเจาขา 
      พระเจาพรหมทัตกาสิกราชตรัสตอบวา พอนายชายหนุม ฉันฝนวาทีฆาวุราชกุมาร 
 โอรสของพระเจาทีฆีติโกศลราชฟาดฟนฉันดวยพระแสงขรรค ณ ที่นี้ เพราะเหตุนั้น ฉันจึงกลัว 
 หว่ันหวาด ตกใจรีบลุกขึ้น 
      ทันใดน้ัน ทีฆาวุราชกุมารจับพระเศียรของพระเจาพรหมทัตกาสิกราชดวยพระหัตถซาย 
 ชักพระแสงขรรคดวยพระหัตถขวา แลวไดกลาวคําขูแกพระเจาพรหมทัตกาสิกราชวา ขอเดชะ 
 ขาพระพุทธเจา คือ ทีฆาวุราชกุมาร โอรสของพระเจาทีฆีติโกศลราชคนน้ัน พระองคทรงกอความ 
 ฉิบหายแกพวกขาพระพุทธเจามากมาย คือ ทรงชวงชิงร้ีพล ราชพาหนะ ชนบท คลังศัสตราวุธ 
 ยุทธภัณฑ และคลังธัญญาหาร ของขาพระพุทธเจาไป มิหนําซํ้ายังปลงพระชนมชีพพระชนกชนน ี
 ของขาพระพุทธเจาเสียดวย เวลานี้เปนเวลาที่ขาพระพุทธเจาพบคูเวรละ 
      จึงพระเจาพรหมทัตกาสิกราช ซบพระเศียรลงแทบยุคลบาทของทีฆาวุราชกุมาร แลวได 
 ตรัสคําวิงวอนแกเจาชายวา พอทีฆาวุ พอจงใหชีวิตแกฉัน พอทีฆาวุ พอจงใหชีวิตแกฉัน 
 ดวยเถิด 



      เจาชายกราบทูลวา ขาพระพุทธเจาหรือจะเอื้อมอาจทูลเกลาถวายชีวิตแกพระองค พระองค 
 ตางหากควรพระราชทานชีวติแกพระพุทธเจา 
      พระเจาพรหมทัตกาสิกราชตรัสวา พอทีฆาวุ ถาเชนนั้นพอจงใหชีวิตแกฉัน และฉัน 
 ก็ใหชีวิตแกพอ. 
      คร้ังนั้น พระเจาพรหมทัตกาสิกราช และทีฆาวุราชกุมาร ตางไดใหชีวิตแกกันและกัน 
 ไดจับพระหัตถกัน และไดทําการสบถ เพ่ือไมทํารายกัน จึงพระเจาพรหมทัตกาสิกราชไดตรัส 
 คํานี้แกทีฆาวุราชกุมารวา พอทีฆาวุ ถากระนั้นพอจงเทียมรถไปกันเถอะ. 
      ทีฆาวุราชกุมารทูลรับสนองพระบรมราชโองการวา เปนดงัพระกระแสรับส่ัง พระพุทธ- 
 *เจาขา ดังนั้น แลวเทียมรถ ไดกราบทูลพระเจาพรหมทัตกาสิกราชวา รถพระท่ีนั่งเทยีมเสร็จแลว 
 พระพุทธเจาขา บัดน้ี ขอพระองคโปรดทรงทราบกาลอันควรเถิด พระพุทธเจาขา. 
      จึงพระเจาพรหมทัตกาสิกราชเสด็จขึ้นรถทรงแลว ทีฆาวุราชกุมารขับรถไป ไดขับรถไป 
 โดยวิธีไมนานนักก็มาพบกองทหาร คร้ันพระเจาพรหมทัตกาสิกราช เสด็จเขาสูพระนครพาราณสี 
 แลว ทรงพระกรุณาโปรดใหเรียกประชุมหมูอํามาตยราชบริษัท ไดตรัสถามความเห็นขอนีว้า 
 พอนายทั้งหลาย ถาพวกทานพบทีฆาวุราชกุมารโอรสของพระเจาทีฆีติโกศลราช จะพึงทําอะไร 
 แกเขา. 
      อํามาตยบางพวกกราบทูลอยางนี้วา ขอเดชะ พวกขาพระพุทธเจา จะพึงตัดมือ จะพึง 
 ตัดเทา จะพึงตัดทั้งมือและเทา จะพึงตัดหู จะพึงตัดจมูก จะพึงตัดทั้งหูและจมูก จะพึงตัดศีรษะ 
 พระพุทธเจาขา. 
      พระเจาพรหมทัตกาสิกราชตรัสวา พอนายทั้งหลาย ชายหนุมผูนี้แล คือ ทีฆาวุราชกุมาร 
 โอรสของพระเจาทีฆีติโกศลราชคนนั้น ชายหนุมผูนี้ใครๆ จะทําอะไรไมได เพราะชายหนุมผูนี ้
 ไดใหชีวิตแกเรา และเราก็ไดใหชีวิตแกชายหนุมผูนี้ คร้ันแลวไดตรัสถามความขอนี้แกทีฆาวุ- 
 *ราชกุมารวา พอทีฆาวุ พระชนกของเธอไดตรัสคําใดไว เมื่อใกลจะสวรรคตวา พอทีฆาวุ เจาอยา 
 เห็นแกยาว เจาอยาเห็นแกสั้น เวรทั้งหลายยอมไมระงับได เพราะไมจองเวร ดังนี้ พระชนก 
 ของเธอไดตรัสคํานั้น หมายความวาอยางไร? 
      ทีฆาวุราชกุมารกราบทูลวา ขอเดชะ พระชนกของขาพระพุทธเจาไดตรัสพระบรมราโชวาท 
 อันใดแลไวเมือ่ใกลจะสวรรคตวา เจาอยาเห็นแกยาว ดังนี้หมายความวา เจาอยาไดจองเวรให 
 ยืดเยือ้ เพราะฉะน้ัน พระชนกของขาพระพุทธเจา จึงไดตรัสพระบรมราโชวาทวันนี้แลไวเมื่อ 
 ใกลจะสวรรคตวา เจาอยาเห็นแกยาว พระชนกของขาพระพุทธเจา ไดตรัสพระบรมราโชวาท 
 อันใดแลไวเมือ่ใกลจะสวรรคตวา เจาอยาเห็นแกสั้น ดังนี้ หมายความวา เจาอยาแตกราวจาก 
 มิตรเร็วนัก เพราะฉะน้ัน พระชนกของขาพระพุทธเจา จึงไดตรัสพระบรมราโชวาทอันนี้แลไว 
 เมื่อใกลจะสวรรคตวา เจาอยาเห็นแกสั้น พระชนกของขาพระพุทธเจาไดตรัสพระบรมราโชวาท 
 อันใดแลไว เมือ่ใกลจะสวรรคตวา พอทีฆาวุ เวรทั้งหลายยอมไมระงับเพราะเวรเลย แตยอม 
 ระงับไดเพราะไมจองเวร ดังนี ้หมายความวา พระชนกชนนีของขาพระพุทธเจา ถูกพระองค 



 ปลงพระชนชีพเสีย ถาขาพระพุทธเจา จะพึงปลงพระชนชีพของพระองคเสียบาง คนเหลาใด 
 ใครความเจริญแกพระองค คนเหลานั้นจะพึงปลงชีวิตขาพระพุทธเจา คนเหลาใดใครความเจริญ 
 แกขาพระพุทธเจา คนเหลานัน้จะพึงปลงชีวติคนเหลานั้น เมื่อเปนเชนนี้ เวรนั้นไมพึงระงับ 
 เพราะเวร แตมาบัดน้ี พระองคทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานชีวิตแกขาพระพุทธเจา และ 
 ขาพระพุทธเจาก็ไดทูลถวายพระชนมชีพแกพระองค เปนอันวาเวรนั้นระงับแลวเพราะไมจองเวร 
 พระชนกของขาพระพุทธเจา จึงไดตรัสพระบรมราโชวาทอันนี้แลไวเมื่อใกลจะสวรรคตวา พอ 
 ทีฆาวุ เวรทั้งหลายยอมไมระงบัเพราะเวรเลย แตยอมระงับไดเพราะไมจองเวร พระพุทธเจาขา. 
      ลําดับน้ัน พระเจาพรหมทัตกาสิกราชตรัสวา ทานผูเจริญทั้งหลาย นาอัศจรรยนัก ไม 
 เคยมีเลย ทีฆาวุราชกุมารนี้เปนบัณฑิต จึงไดเขาใจความแหงภาษิต อันพระชนกตรัสแลวโดยยอ 
 ไดโดยพิสดาร แลวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานคืนร้ีพล ราชพาหนะ ชนบท คลังศัสตราวุธ- 
 *ยุทธภัณฑและคลังธัญญาหารอันเปนพระราชสมบัติของพระชนก และไดพระราชทานพระราชธิดา 
 อภิเษกสมรสดวย 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขันติ โสรัจจะ เห็นปานนี้ ไดมีแลวแกพระราชาเหลานั้น ผูถือ 
 อาชญา ผูถือศัสตราวุธ ก็การท่ีพวกเธอบวชในธรรมวินัย อันเรากลาวดีแลวอยางนี้ จะพึงอดทน 
 และสงบเสง่ียมนั้น ก็จะพึงงามในธรรมวินัยนี้แน. 
      [๒๔๕] พระผูมีพระภาค ไดตรัสพระโอวาทแกภิกษุเหลานั้นเปนคํารบสามวา อยาเลย 
 ภิกษุทั้งหลาย อยาบาดหมางกนั อยาทะเลาะกนั อยาแกงแยงกัน อยาวิวาทกนัเลย อธรรมวาที 
 ภิกษุรูปน้ัน ไดกราบทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาคเปนคํารบสาม พระพุทธเจาขา ขอพระผูมพีระภาค 
 ผูเปนเจาของแหงธรรมไดโปรดทรงยับยั้งเถิด ขอพระผูมีพระภาค ไดโปรดทรงมีความขวนขวาย 
 นอย ประกอบสุขวิหารธรรมในปจจุบันอยูเถิด พวกขาพระพุทธเจาจักปรากฏดวยความบาดหมาง 
 ความทะเลาะ ความแกงแยง การวิวาทน้ัน จึงพระผูมีพระภาคทรงดําริวา โมฆบุรุษเหลานี้หัวดื้อ 
 นักแล เราจะใหโมฆบุรุษเหลานี้เขาใจกัน ทําไมไดงายเลย ดงันี้ แลวเสด็จลกุจากพระพุทธอาสน 
 กลับไป. 
                      ทีฆาวุภาณวาร ที่ ๑ จบ. 
                          ---------- 
      [๒๔๖] คร้ันเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงครองอันตรวาสกแลว ทรงถือบาตรจีวร 
 เสด็จเขาพระนครโกสัมพีเพ่ือบิณฑบาต เสด็จเที่ยวบิณฑบาตในพระนครโกสัมพีแลว คร้ัน 
 เวลาบาย เสด็จกลับจากบิณฑบาต ทรงเก็บเสนาสนะถือบาตรจีวร ประทับยืนทามกลางพระสงฆ 
 ไดตรัสพระคาถาเหลานี้ วาดังนี้:- 
                          เวรุปสมคาถา 
      [๒๔๗] ภิกษุมีเสียงดังเปนเสียงเดียวกัน จะไดสําคัญตัววา 
        เปนพาล ไมมีเลยสักรูปเดยีว ยิ่งเมือ่สงฆแตกกัน ก็ไมได 
        สําคัญเหตุอื่น ภิกษุทั้งหลายลืมสติ สําคัญตัววาเปนบัณฑิต 



        ชางพูด เจาคารม พูดไปตามที่ตนปรารถนา จะยื่นปากพูด 
        ไมรูสึกวาความทะเลาะเปนเหตุชักพาไป 
            ก็คนเหลาใดจองเวรไววา คนโนนดาเรา ตีเรา ชนะเรา 
        ไดลักสิ่งของของเราไป เวรของคนเหลานั้นยอมไมสงบ 
        สวนคนเหลาใดไมจองเวรไววา คนโนนดาเรา ตีเรา ชนะเรา 
        ไดลักสิ่งของของเราไป เวรของคนเหลานั้นยอมสงบ 
            แตไหนแตไรมา เวรทั้งหลายในโลกนีย้อมไมระงับ 
        เพราะเวรเลย แตยอมระงับ เพราะไมจองเวร ธรรมน้ี 
        เปนของเกา 
            ก็คนเหลาอื่นไมรูสึกวา พวกเรากําลังยบัเยิน ณ ทาม 
        กลางสงฆนี้ สวนคนเหลาใดในทามกลางสงฆนั้น รูสึก 
        เพราะความรูสึกของคนเหลานั้น ความหมายม่ันยอมระงับ 
            คนเหลาใดบ่ันกระดูก ผลาญชีวิต ลักทรัพย คือ โค 
        และมา คนเหลานั้นถึงชวงชิงแวนแควนกัน ก็ยังคบหา 
        สมาคมกันได เหตุไฉนพวกเธอจึงคบหาสมาคมกันไมไดเลา 
            ถาบุคคลพึงไดสหายมปีญญา เที่ยวไปดวยกัน เปน- 
        *นักปราชญคอยชวยเหลือกัน เขาครอบงําอันตรายท้ังปวง 
        เสียได พึงพอใจ มีสติเที่ยวไปกับสหายน้ัน ถาไมได 
        สหายมีปญญา เที่ยวไปดวยกัน เปนนักปราชญคอยชวย 
        เหลือกัน พึงเที่ยวไปคนเดียว ดุจพระราชาทรงสละแวน- 
        *แควน คือราชอาณาจักร และดุจชางมาตังคะ ละฝูงเทีย่วไป 
        ในปา ฉะนั้น การเที่ยวไปคนเดียวดกีวา เพราะคุณเคร่ือง 
        เปนสหายไมมีในคนพาล พึงเที่ยวไปคนเดียว และไมพึง 
        ทําบาป ดุจชางมาตังคะ มีความขวนขวายนอย เที่ยวไป 
        ในปาแตลําพัง ฉะนั้น. 
                      เสด็จพาลกโลณการกคาม 
      [๒๔๘] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคกําลังประทับอยูทามกลางสงฆตรัสพระคาถาเหลานี้ 
 แลวเสด็จพระพุทธดําเนินไปทางบานพาลกโลณการกคาม กส็มัยนั้นทานพระภคุพักอยูที่บาน 
 พาลกโลณการกคาม ไดแลเห็นพระผูมีพระภาคกําลังเสด็จพระพุทธดําเนนิมาแตไกลเทยีว คร้ัน 
 แลวไดจัดที่ประทับ ต้ังน้ําลางพระบาท ต่ังรองพระบาท กระเบ้ืองเช็ดพระบาท ไปรับเสด็จ 
 รับบาตรจีวร พระผูมีพระภาคประทับนั่งเหนือพุทธอาสนที่จัดไว คร้ันแลวใหลางพระบาทยุคล 
 ฝายทานพระภคุถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวน่ังเฝาอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาค 
 ไดตรัสคํานี้แกทานพระภคุผูนั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งวา ดูกรภิกษุ เธอยังพอทนไดหรือ 



 ยังพอใหอัตภาพเปนไปไดหรือ เธอไมลําบากดวยอาหารบิณฑบาตหรือ? 
      ทานพระภคุกราบทูลวา ขาพระพุทธเจา ยังพอทนได ยังพอใหอัตภาพเปนไปได และ 
 ขาพระพุทธเจาก็ไมลําบากดวยอาหารบิณฑบาต พระพุทธเจาขา. 
      จึงพระผูมีพระภาค ทรงชี้แจงใหทานพระภคุเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวย 
 ธรรมีกถา แลวเสด็จลุกจากที่ประทับ เสด็จพุทธดําเนินไปทางปราจีนวังสทายวัน 
      ก็สมัยนั้น ทานพระอนุรุทธะ ทานพระนันทิยะ และทานพระกิมพิละ พักอยูที่ปราจีน 
 วังสทายวัน คนเฝาสวนไดแลเห็นพระผูมีพระภาคมาแตไกลเทียว คร้ันแลวไดทูลคํานี้แดพระผูม ี
 พระภาควา ขาแตพระสมณะ พระองคอยาเสด็จเขามาสูสวนนี้ เพราะในสวนนี้มีกุลบุตรอยู ๓ 
 ทาน ตางกําลังมุงประโยชนของตนอยู พระองคอยาไดทําความไมสําราญแกพวกน้ันเลย 
      ทานพระอนุรุทธะไดยินเสียงคนเฝาสวน กําลังโตตอบอยูกับพระผูมีพระภาค จึงไดบอก 
 คนเฝาสวนวา นายทายบาล ทานอยาหามพระผูมีพระภาคเลย พระองคเปนศาสดาของพวกเรา 
 เสด็จมาถึงแลวโดยลําดับ คร้ันแลวเขาไปหาทานพระนันทิยะ และทานพระกิมพิละ ไดแจงความ 
 ขอนี้แกทานทัง้สองวา จงรีบออกไปเถิด พวกทาน จงรีบออกไปเถิด พวกทาน พระผูมีพระภาค 
 ผูเปนศาสดาของพวกเราเสดจ็มาถึงแลว โดยลําดับ จึงทานพระอนุรุทธะ ทานพระนันทิยะ และ 
 ทานพระกิมพิละ พากันลุกไปรับเสด็จพระผูมีพระภาค รูปหนึ่งรับบาตรจีวรของพระผูมพีระภาค 
 รูปหน่ึงปูอาสนะ รูปหนึ่งต้ังน้ําลางพระบาท ต่ังรองพระบาท กระเบ้ืองเชด็พระบาท พระผูม ี
 พระภาคประทับน่ังเหนือพระพุทธอาสนที่จดัไว คร้ันแลวใหลางพระบาทยุคล ทานเหลาน้ันก็ 
 ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่งเฝาอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ทานพระอนุรุทธะน่ังเรียบรอย 
 แลว พระผูมีพระภาคตรัสถามวา อนุรุทธะพวกเธอยังพอทนไดหรือ ยังพอใหอัตภาพเปนไป 
 ไดหรือ ไมลําบากดวยอาหารบิณฑบาตหรือ? 
      พวกทานพระอนุรุทธะกราบทูลวา พวกขาพระพุทธเจา ยงัพอทนได ยังพอใหอัตภาพ 
 เปนไปได และพวกขาพระพุทธเจา ไมลําบากดวยอาหารบิณฑบาตพระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรพวกอนุรุทธะ ก็พวกเธอยังพรอมเพรียงกัน ยังปรองดองกัน ไมวิวาทกัน 
 เปนดุจน้ํานมสดกับนํ้า มองดูกนัดวยดวงตาอนัเปนที่รักอยูหรือ? 
      อ. ขาพระพุทธเจาเหลานั้นยังพรอมเพรียงกัน ยังปรองดองกัน ไมวิวาทกนั เปนดุจ 
 น้ํานมสดกับนํ้า มองดูกันดวยดวงตาอันเปนที่รักอยู โดยสวนเดียว พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรพวกอนุรุทธะ พวกเธอพรอมเพรยีงกัน ปรองดองกัน ไมวิวาทกนั เปนดุจ 
 น้ํานมสดกับนํ้า มองดูกันดวยดวงตาอันเปนที่รักอยู ดวยวธิอียางไรเลา? 
                          สามัคคีธรรม 
      อ. พระพุทธเจาขา ในขอนีข้าพระพุทธเจามีความคิดอยางนี้วา เปนลาภของเราหนอ 
 เราไดดีแลว ที่เราไดอยูรวมกับเพ่ือนสพรหมจารีเห็นปานนี้ ขาพระพุทธเจานั้น ไดเขาไปต้ัง 
 เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรมไวในทานเหลานี้ ทั้งในทีแ่จงและที่ลับ 
 ขาพระพุทธเจานั้นมีความคิดอยางนี้วา ไฉนหนอ เราพึงวางจิตของตนใหเปนไปตามอํานาจจิต 



 ของทานเหลาน้ีเทานั้น ดังนี้ แลววางจิตของตนใหเปนไปตามอํานาจจิตของทานเหลานี้แหละ 
 กายของพวกขาพระพุทธเจาตางกันก็จริงแล แตจิตเปนเหมือนดวงเดยีวกนั พระพุทธเจาขา 
      ฝายทานพระนันทิยะและทานกิมพิละ ตางไดกราบทูลคําน้ีแดพระผูมีพระภาควา 
 พระพุทธเจาขา แมขาพระพุทธเจาก็มีความคิดอยางนี้วา เปนลาภของเราหนอ เราไดดีแลวหนอ 
 ที่เราไดอยูรวมกับเพ่ือนสพรหมจารีเห็นปานนี้ ขาพระพุทธเจานั้นไดเขาไปต้ังเมตตากายกรรม 
 เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม ไวในทานเหลานี้ ทั้งในที่แจงและที่ลับ ขาพระพุทธเจานั้นมี 
 ความคิดอยางนี้วาไฉนหนอ เราพึงวางจิตของตนใหเปนไปตามอํานาจจิตของทานเหลานีเ้ทานั้น 
 ดังนี้ แลววางจิตของตนใหเปนไปตามอํานาจจิตของทานเหลานี้แหละ กายของพวกขาพระพุทธเจา 
 ตางกันก็จริงแล แตจิตเปนเหมือนดวงเดียวกนั พระพุทธเจาขา พวกขาพระพุทธเจาเปนผูพรอม 
 เพรียงกัน ยังปรองดองกัน ไมวิวาทกัน เปนดจุน้ํานมสดกับนํ้า มองดูกันดวยดวงตาอันเปนที่ 
 รักอยู ดวยวิธีอยางนี้แล พระพุทธเจาขา 
      พ. ดูกรพวกอนุรุทธะ ก็พวกเธอเปนผูไมประมาท มีความเพียรเผากิเลส มีตนสงไป 
 อยูหรือ? 
      อ. พวกขาพระพุทธเจาเปนผูไมประมาท มีความเพียรเผากิเลส มีตนสงไปอยูโดย 
 สวนเดียว พระพุทธเจาขา 
      พ. ดูกรพวกอนุรุทธะ พวกเธอเปนผูไมประมาท มีความเพียรเผากเิลส มีตนสงไปอยู 
 ดวยวิธีอยางไรเลา? 
      อ. พระพุทธเจา ในขอนี้ บรรดาพวกขาพระพุทธเจา รูปใดบิณฑบาตกลับจากบานกอน 
 รูปน้ันก็ปูอาสนะ ต้ังน้ําลางเทา ต่ังรองเทา กระเบ้ืองเชด็เทาไว ลางสํารับกับขาวแลวต้ังไว 
 ต้ังน้ําฉันน้ําใชไว รูปใดบิณฑบาตกลับจากบานทีหลัง ถามีอาหารที่ฉันแลวเหลืออยู ถาตองการ 
 ก็ฉัน ถาไมตองการ ก็เททิ้งในที่ปราศจากของเขียวสด หรือลางเสียในน้ําทีไ่มมีตัวสัตว รูปน้ัน 
 ร้ืออาสนะเก็บนํ้าลางเทา ต่ังรองเทา กระเบ้ืองเช็ดเทา ลางสํารับกับขาวแลวเก็บไว เก็บนํ้าฉนั 
 น้ําใช กวาดโรงฉัน รูปใดเห็นหมอน้ําฉัน หมอน้ําใช หรือหมอน้ําในวัจจกุฎีวางเปลา รูปน้ัน 
 ก็ตักน้ําต้ังไว ถารูปน้ันไมสามารถ พวกขาพระพุทธเจากก็วักมือเรียกเพ่ือนมา แลวชวยกันตักยก 
 เขาไปต้ังไว แตพวกขาพระพุทธเจามไิดบนวา เพราะขอนั้นเปนเหตุเลย และพวกขาพระพุทธเจา 
 นั่งประชุมกันดวยธรรมมีกถาตลอดคืนยันรุงทุกๆ ๕ วัน พวกขาพระพุทธเจาเปนผูไมประมาท 
 มีความเพียรเผากิเลส มีตนสงไปอยู ดวยวธิีอยางนี้แล พระพุทธเจาขา 
      ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคไดทรงชี้แจง ใหทานพระอนุรุทธะ ทานพระนันทิยะ และ 
 ทานพระกิมพิละ เห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถา แลวทรงลุกจากที่ประทบั 
 เสด็จพระพุทธดําเนินไปทางตําบลบานปาริไลยกะ เสด็จจาริกโดยลําดับ ถึงตําบลบานปาริไลยกะ 
 ทราบวาพระองคประทับอยูทีโ่คนไมรังใหญ ในไพรสณฑรักขิตวัน เขตตําบลบานปาริไลยกะน้ัน. 
                      เร่ืองชางใหญปาริไลยกะ 
      [๒๔๙] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จไปในที่สงัดทรงหลีกเรนอยู ไดมีความปริวิตก 



 แหงพระทัยเกิดขึ้นอยางนี้วา เมื่อกอนเราวุนดวยภิกษุชาวเมืองโกสัมพี ที่กอความบาดหมาง 
 กอการทะเลาะ กอการวิวาท ทําความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆเหลานั้น อยูไมสําราญเลย 
 เดี๋ยวนี้ เราวางเวนจากภิกษุชาวเมืองโกสมัพี ที่กอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการววิาท 
 ทําความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆเหลานั้น อยูคนเดยีว ไมมเีพ่ือน เปนสุขสําราญดี 
      แมชางใหญเชือกหนึ่งก็ยุงอยูดวยชางพลาย ชางพัง ลูกชางใหญ ลูกชางเลก็ ไดกิน 
 แตหญายอดดวน สวนกิ่งไมที่พระยาชางนัน้หักลงมากองไว ชางเหลานั้นก็กินหมด ไดดืม่แต 
 น้ําขุนๆ เมื่อพระยาชางนั้นลงและขึ้นจากทา ชางพังก็เดินเสยีดสีกายไป ตอมาพระยาชางนัน้ 
 ไดมีความปริวิตกดังนี้วา เรายุงอยูดวยชางพลาย ชางพัง ลูกชางใหญ ลูกชางเล็ก ไดกินแต 
 หญายอดดวน สวนกิ่งไมที่เราหักลงมากองไวชางเหลานั้นก็กนิหมด ไดดื่มแตน้ําขุนๆ เมื่อเรา 
 ลงและขึ้นจากทา ชางพังก็เดนิเสียดสกีายไป ไฉนหนอ เราพึงหลีกออกจากโขลงอยูแตผูเดียว 
 คร้ันแลวไดหลีกออกจากโขลงเดินไปทางบานปาริไลยกะไพรสณฑรักขิตวันควงไมรังใหญ เขาไป 
 หาพระผูมีพระภาค แลวใชงวงตักน้ําฉันน้ําใชเขาไปต้ังไวเพ่ือพระผูมีพระภาค และปราบสถานที่ 
 ใหปราศจากของเขียวสด คร้ันกาลตอมา พระยาชางนั้นไดคาํนึงวา เมื่อกอนเรายุงดวยชางพลาย 
 ชางพัง ลูกชางใหญ ลูกชางเลก็ อยูไมผาสุกเลย ไดกินแตหญายอดดวน สวนกิ่งไมที่เราหัก 
 ลงมากองไว ชางเหลานั้นก็กินหมด ไดดื่มแตน้ําขุนๆ เมื่อเราลงและขึ้นจากทา ชางพังก็เดนิ 
 เสียดสีกายไป เดี๋ยวนี้ เราวางเวนจากชางพลาย ชางพัง ลูกชางใหญ ลูกชางเลก็ อยูแตผูเดยีว 
 ไมมีเพ่ือน เปนสุขสําราญดี. 
      คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบความเงียบสงัดของพระองค และทรงทราบความ 
 ปริวิตกแหงจิตของพระยาชางนั้นดวยพระทัย จึงทรงเปลงอทุานนี้ขึ้นในเวลาน้ัน วาดังนี้:- 
      จิตของพระยาชางผูมีงางามดุจงอนรถน้ันเสมอดวยจิตของ 
      ทานผูประเสริฐ เพราะเปนผูเดยีวยินดีในปาเหมือนกัน. 
      [๒๕๐] คร้ันพระผูมีพระภาค ประทับอยูที่ตําบลบานปาริไลยกะ ตามพระพุทธาภิรมย 
 แลวเสด็จพระพุทธดําเนินไปทางพระนครสาวัตถี เสด็จจาริกโดยลาํดับ ถึงพระนครสาวัตถีแลว 
 ทราบวาพระองคประทับอยูทีพ่ระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถีนั้น. 
               อุบาสกอุบาสิกรชาวพระนครโกสัมพีไมอภิวาท 
      [๒๕๑] คร้ังนั้น อุบาสกอุบาสิกาชาวพระนครโกสัมพีไดหารือกันดังนี้วา พระคุณเจา 
 เหลาภิกษุชาวพระนครโกสัมพีนี้ ทําความพินาศใหญโตใหพวกเรา พระผูมีพระภาคถูกทานเหลานี้ 
 รบกวนจึงเสด็จหลีกไปเสีย เอาละ พวกเราไมตองอภิวาท ไมตองลุกรับ ไมตองทําอัญชลีกรรม 
 สามีจิกรรม ไมตองทําสักการะ ไมตองเคารพ ไมตองนับถือ ไมตองบูชาซ่ึงพระคุณเจาเหลาภิกษุ 
 ชาวพระนครโกสัมพี แมเขามาบิณฑบาต ก็ไมตองถวายบิณฑบาต ทานเหลานี้ถูกพวกเราไม 
 สักการะ ไมเคารพ ไมนับถือ ไมบูชา เปนผูไมมีสักการะอยางนี้ จักหลีกไปเสยี หรือจัก 
 สึกเสีย หรือจักใหพระผูมีพระภาคทรงโปรด คร้ันแลวไมอภิวาท ไมลุกรับ ไมทําอัญชลีกรรม 
 สามีจิกรรม ไมสักการะ ไมเคารพ ไมนับถือ ไมบูชา ซ่ึงพวกภิกษุชาวพระนครโกสัมพี 



 แมเขามาบิณฑบาตก็ไมถวายบิณฑบาต. 
      คร้ังนั้น พวกภิกษุชาวพระนครโกสัมพี ถูกอุบาสกอุบาสิกาชาวพระนครโกสัมพี 
 ไมสักการะ ไมเคารพ ไมนับถือ ไมบูชา เปนผูไมมีสักการะ จงึพูดกันอยางนีว้า อาวุโส 
 ทั้งหลาย มิฉะน้ัน พวกเราพึงไปพระนครสาวัตถี แลวระงับอธิกรณนี้ในสํานักพระผูมีพระภาค 
 คร้ันแลว เก็บงําเสนาสนะ ถือบาตรจีวรพากันเดินทางไปพระนครสาวัตถี. 
                  พระสารีบุตรเขาเฝาทูลถามขอปฏิบัติ 
      [๒๕๒] ทานพระสารีบุตรไดสดับขาววา ภิกษุชาวพระนครโกสัมพี ผูกอความบาดหมาง 
 กอการทะเลาะ กอการวิวาท ทําความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆ เหลานั้น พากันมาสูพระนคร 
 สาวัตถี จึงเขาไปในพระพุทธสํานัก ถวายบังคมพระผูมีพระภาค นั่งเฝาอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง 
 ทานพระสารีบุตรนั่งเรียบรอยแลว ไดทูลถามขอปฏิบัตินี้แดพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา 
 ไดขาวมาวา ภิกษุชาวพระนครโกสัมพีที่กอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท ทาํความ 
 อื้อฉาว กออธกิรณในสงฆเหลานั้น พากันมาพระนครสาวัตถี ขาพระพุทธเจาจะปฏิบัติในภิกษุ 
 เหลานั้นอยางไร พระพุทธเจาขา? 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา สารีบุตร ถาเชนนั้น เธอจงดํารงอยูตามธรรม 
      สา. ขาพระพุทธเจาจะพึงทราบธรรมหรือธรรมอยางไร พระพุทธเจาขา? 
                  วัตถุสําหรับอธรรมวาที ๑๘ ประการ 
      พ. สารีบุตร เธอพึงทราบอธรรมวาทีภิกษุ ดวยวัตถุ ๑๘ ประการ คือภิกษุในธรรม 
 วินัยนี้:- 
      ๑. แสดงส่ิงที่ไมเปนธรรม วาเปนธรรม 
      ๒. แสดงส่ิงที่เปนธรรม วาไมเปนธรรม 
      ๓. แสดงส่ิงที่ไมเปนวินยั วาเปนวินัย 
      ๔. แสดงส่ิงที่เปนวินัย วาไมเปนวินัย 
      ๕. แสดงส่ิงที่พระตถาคตมิไดทรงภาษิตไว มิไดตรัสไววาพระตถาคตทรงภาษิตไว 
 ตรัสไว 
      ๖. แสดงส่ิงที่พระตถาคตทรงภาษิตไว ตรัสไววาพระตถาคตมิไดทรงภาษิตไว ตรัสไว 
      ๗. แสดงมรรยาทอันพระตถาคตมิไดทรงประพฤติมา วาพระตถาคตทรงประพฤติมา 
      ๘. แสดงมรรยาทอันพระตถาคตทรงประพฤติมาแลว วาพระตถาคตมิไดทรงประพฤติมา 
      ๙. แสดงส่ิงที่พระตถาคตมิไดทรงบัญญัติไว วาอันพระตถาคตทรงบัญญัติไว 
     ๑๐. แสดงส่ิงที่พระตถาคตทรงบัญญัติไว วาพระตถาคตมิไดทรงบัญญัติไว 
     ๑๑. แสดงส่ิงที่มิใชอาบัติ วาเปนอาบัติ 
     ๑๒. แสดงอาบัติ วาเปนสิ่งมิใชอาบัติ 
     ๑๓. แสดงอาบัติเบา วาเปนอาบัติหนัก 
     ๑๔. แสดงอาบัติหนัก วาเปนอาบัติเบา 



     ๑๕. แสดงอาบัติมีสวนเหลือ วาเปนอาบัติหาสวนเหลือมิได 
     ๑๖. แสดงอาบัติหาสวนเหลือมิได วาเปนอาบัติมีสวนเหลือ 
     ๑๗. แสดงอาบัติชั่วหยาบ วาเปนอาบัติไมชัว่หยาบ 
     ๑๘. แสดงอาบัติไมชั่วหยาบ วาเปนอาบัติชั่วหยาบ 
      สารีบุตร เธอพึงทราบอธรรมวาทีภิกษุ ดวยวัตถุ ๑๘ ประการนี้แล. 
                  วัตถุสําหรับธรรมวาที ๑๘ ประการ 
      สารีบุตร และพึงทราบธรรมวาทีภิกษุ ดวยวัตถุ ๑๘ ประการ คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
      ๑. แสดงส่ิงที่ไมเปนธรรม วาไมเปนธรรม 
      ๒. แสดงส่ิงที่เปนธรรม วาเปนธรรม 
      ๓. แสดงส่ิงที่ไมเปนวินยั วาไมเปนวินัย 
      ๔. แสดงส่ิงที่เปนวินัย วาเปนวินัย 
      ๕. แสดงส่ิงที่พระตถาคตมิไดทรงภาษิตไว มิไดตรัสไว วาพระตถาคตมิไดทรงภาษิตไว 
 มิไดตรัสไว 
      ๖. แสดงส่ิงที่พระตถาคตทรงภาษิตไว ตรัสไววาพระตถาคตทรงภาษิตไว ตรัสไว 
      ๗. แสดงมรรยาทอันพระตถาคตมิไดทรงประพฤติมา วาพระตถาคตมิไดทรงประพฤติมา 
      ๘. แสดงมรรยาทอันพระตถาคตทรงประพฤติมา วาพระตถาคตทรงประพฤติมา 
      ๙. แสดงส่ิงที่พระตถาคตมิไดทรงบัญญัติไว วาพระตถาคตมิไดทรงบัญญัติไว 
     ๑๐. แสดงส่ิงที่พระตถาคตทรงบัญญัติไว วาพระตถาคตทรงบัญญัติไว 
     ๑๑. แสดงส่ิงมิใชอาบัติ วาเปนสิ่งมิใชอาบัติ 
     ๑๒. แสดงอาบัติ วาเปนอาบัติ 
     ๑๓. แสดงอาบัติเบา วาเปนอาบัติเบา 
     ๑๔. แสดงอาบัติหนัก วาเปนอาบัติหนัก 
     ๑๕. แสดงอาบัติมีสวนเหลือ วาเปนอาบัติมีสวนเหลือ 
     ๑๖. แสดงอาบัติหาสวนเหลือมิได วาเปนอาบัติหาสวนเหลือมิได 
     ๑๗. แสดงอาบัติชั่วหยาบ วาเปนอาบัติชั่วหยาบ 
     ๑๘. แสดงอาบัติไมชั่วหยาบ วาเปนอาบัติไมชั่วหยาบ 
      สารีบุตร เธอพึงทราบธรรมวาทีภิกษุ ดวยวัตถุ ๑๘ ประการนี้แล. 
                พระเถรานุเถระเขาเฝาทูลถามขอปฏิบัติ 
      [๒๕๓] ทานพระมหาโมคคัลลานะไดสดบัขาว .... 
      ทานพระมหากัสสปะไดสดับขาว .... 
      ทานพระมหากัจจนะไดสดับขาว .... 
      ทานพระมหาโกฏฐิตะไดสดับขาว .... 
      ทานพระมหากัปปนะไดสดับขาว .... 



      ทานพระมหาจุนทะไดสดบัขาว .... 
      ทานพระอนุรุทธะไดสดับขาว .... 
      ทานพระเรวตะไดสดับขาว .... 
      ทานพระอุบาลีไดสดับขาว .... 
      ทานพระอานนทไดสดับขาว .... 
      ทานพระราหุลไดสดับขาววา ภิกษุชาวเมืองโกสัมพีที่กอความบาดหมาง กอการทะเลาะ 
 กอการวิวาท ทําความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆ เหลานั้น พากันมาสูพระนครสาวัตถี จึงเขาไป 
 ในพุทธสํานัก ถวายบังคมพระผูมีพระภาค แลวน่ังเฝาอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ทานพระราหุล 
 นั่งเรียบรอยแลว ไดทูลถามขอปฏิบัติแดพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจา ไดขาวมาวา ภิกษุ 
 ชาวเมืองโกสมัพีที่กอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท ทําความอื้อฉาว กออธิกรณ 
 ในสงฆ เหลานั้น พากันมาสูพระนครสาวัตถี ขาพระพุทธเจาจะปฏิบัติในภิกษุเหลานั้นอยางไร 
 พระพุทธเจาขา? 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ราหุล ถาเชนนั้น เธอจงดํารงอยูตามธรรม 
      รา. ขาพระพุทธเจาจะพึงทราบธรรมหรืออธรรมอยางไร พระพุทธเจาขา? 
      พ. ราหุล เธอพึงทราบ อธรรมวาทีภิกษุ ดวยวัตถุ ๑๘ ประการ .... 
      ราหุล เธอพึงทราบอธรรมวาทีภิกษุ ดวยวัตถุ ๑๘ ประการนี้แล. 
      ราหุล และพึงทราบธรรมวาทีภิกษุ ดวยวัตถุ ๑๘ ประการ .... 
      ราหุล เธอพึงทราบธรรมวาทีภิกษุ ดวยวัตถุ ๑๘ ประการนี้แล. 
             พระมหาปชาบดีโคตมีเถรีเขาเฝาทูลถามขอปฏิบัติ 
      [๒๕๔] พระเถรีมหาปชาบดีโคตมี ไดสดับขาววา ภิกษุชาวเมืองโกสมัพีที่กอความ 
 บาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท ทําความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆ เหลานั้น พากัน 
 มาสูพระนครสาวัตถี จึงเขาไปในพุทธสํานัก ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว ไดยืนเฝาอยู ณ 
 ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระเถรีมหาปชาบดีโคตมียืนเฝาเรียบรอยแลว ทูลถามขอปฏิบัตินี้แดพระผูมี 
 พระภาควา พระพุทธเจาขา ไดขาวมาวา ภิกษุชาวเมืองโกสมัพี ที่กอความบาดหมางกอการทะเลาะ 
 กอการวิวาท ทําความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆ เหลานั้น พากันมาสูพระนครสาวัตถี หมอมฉัน 
 จะปฏิบัติในภิกษุเหลานั้นอยางไร พระพุทธเจาขา? 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา โคตมี ถาเชนนั้น เธอจงฟงธรรมในภิกษุสองฝาย คร้ันฟงธรรม 
 ในสองฝายแลว ภิกษุเหลาใดในสองฝายนั้นเปนธรรมวาที เธอจงพอใจความเห็น ความถูกใจ 
 ความชอบใจ และความเชื่อถือ ของภิกษุฝายธรรมวาทีนั้น อนึ่ง วัตรอยางหน่ึงอยางใดอัน 
 ภิกษุณีสงฆพึงหวังแตภิกษุสงฆ วัตรนั้นทั้งหมด อันเธอพึงหวังแตธรรมวาทีภิกษุฝายเดยีว. 
                อนาถบิณฑิกคหบดีเขาเฝาทูลถามขอปฏิบัติ 
      [๒๕๕] อนาถบิณฑิกคหบดีไดสดับขาววา ภิกษุชาวเมืองโกสัมพีที่กอความบาดหมาง 
 กอการทะเลาะ กอการวิวาท ทําความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆ เหลานั้น พากันมาสูพระนคร 



 สาวัตถี จึงเขาไปในพุทธสํานัก คร้ันแลวถวายบังคมพระผูมีพระภาค นั่งเฝาอยู ณ ที่ควรสวน 
 ขางหนึ่ง อนาถบิณฑิกคหบดีนั่งเฝาเรียบรอยแลว ไดทูลถามขอปฏิบัตินี้แดพระผูมีพระภาควา 
 พระพุทธเจาขา ไดยินขาวมาวา ภิกษุชาวเมืองโกสัมพีที่กอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการ 
 วิวาท ทําความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆ เหลานั้น พากันมาสูพระนครสาวัตถี ขาพระพุทธเจา 
 จะปฏิบัติในภิกษุเหลานั้นอยางไร พระพุทธเจาขา? 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา คหบดี ถากระนั้น ทานจงถวายทานในภิกษุสองฝาย คร้ัน 
 ถวายทานในภิกษุสองฝายแลว จงฟงธรรมในสองฝาย คร้ันฟงธรรมในสองฝายแลว ภิกษุเหลาใด 
 ในสองฝายนั้น เปนธรรมวาที ทานจงพอใจในความเห็น ความถูกใจ ความชอบใจ และ 
 ความเชื่อถือ ของภิกษุฝายธรรมวาทีนั้น. 
              นางวิสาขามิคารมาตาเขาเฝาทูลถามขอปฏิบัติ 
      [๒๕๖] นางวิสาขามิคารมาตาไดสดับขาววา ภิกษุชาวเมืองโกสัมพีที่กอความบาดหมาง 
 กอการทะเลาะ กอการวิวาท ทําความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆ เหลานั้น พากันมาสูพระนคร 
 สาวัตถี จึงเขาไปในพุทธสํานัก คร้ันแลวถวายบังคมพระผูมีพระภาค นั่งเฝาอยู ณ ที่ควรสวน 
 ขางหนึ่ง นางวิสาขามิคารมาตาน่ังเฝาเรียบรอยแลว ไดทูลถามขอปฏิบัตินี้แดพระผูมีพระภาควา 
 พระพุทธเจาขา ไดขาวมาวา ภิกษุชาวเมืองโกสัมพี ที่กอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการ 
 วิวาท ทําความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆ เหลานั้น พากันมาสูพระนครสาวัตถี หมอมฉันจะ 
 ปฏิบัติในภิกษุเหลานั้นอยางไร พระพุทธเจาขา? 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา วิสาขา ถากระน้ัน เธอจงถวายทานในภิกษุสองฝาย คร้ัน 
 ถวายทานในสองฝายแลว จงฟงธรรมในสองฝาย คร้ันฟงธรรมในสองฝายแลว ภิกษุเหลาใดใน 
 สองฝายนั้นเปนธรรมวาที เธอจงพอใจในความเห็น ความถูกใจ ความชอบและความเชื่อถือ 
 ของภิกษุฝายธรรมวาทีนั้น. 
      [๒๕๗] คร้ังนั้น พวกชาวเมืองโกสัมพี ไดไปถึงพระนครสาวัตถีโดยลําดบั จึงทาน 
 พระสารีบุตรเขาไปในพุทธสาํนัก คร้ันแลวถวายบังคมพระผูมีพระภาค นั่งเฝาอยู ณ ที่ควรสวน 
 ขางหนึ่ง แลวไดทูลถามขอปฏิบัตินี้แดพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา ไดขาวมาวา ภิกษุ 
 ชาวเมืองโกสมัพีที่กอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท ทําความอื้อฉาว กออธิกรณ 
 ในสงฆ เหลานั้นพากันมาถึงพระนครสาวัตถีแลวโดยลาํดับ ขาพระพุทธเจา จะพึงจัดเสนาสนะ 
 สําหรับภิกษุเหลานั้นอยางไร พระพุทธเจาขา? 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา สารีบุตร ถากระนั้น เธอพึงใหเสนาสนะท่ีวาง 
      สา. ก็ถาเสนาสนะวางไมมี จะพึงปฏิบัติอยางไร พระพุทธเจาขา? 
      พ. สารีบุตร ถากระนั้น พึงทําเสนาสนะใหวางแลวให แตเราไมไดกลาววา พึงหาม 
 เสนาสนะแกภิกษุผูแกพรรษา โดยปริยายอะไรๆ หามิไดเลย รูปใดหาม ตองอาบัติทุกกฏ. 
      สา. ในอามิสเลา จะพึงปฏิบัติอยางไร พระพุทธเจาขา? 
      พ. สารีบุตร พึงแบงอามิสใหภิกษุทั้งหมดเทาๆ กัน. 



                       รับภิกษุผูถูกยกเขาหมู 
      [๒๕๘] คร้ังนั้น ภิกษุผูถูกยกรูปน้ัน พิจารณาถึงธรรมและวินัยอยู ไดสาํนึกขอนี้วา 
 นั่นเปนอาบัติ นั่นไมเปนอาบัติหามิได เราเปนผูตองอาบัติแลว ไมเปนผูตองอาบัติหามิได 
 เราเปนผูถูกยกแลว ไมเปนผูถูกยกหามิได เราเปนผูถูกยกแลวดวยกรรมเปนธรรม ไมกําเริบ 
 ควรแกฐานะ คร้ันแลวเขาไปหาภิกษุพวกท่ีสนับสนุนภิกษุผูถูกยก แลวไดกลาวคํานี้แกภิกษุ 
 พวกน้ันวา อาวุโสทั้งหลาย นัน่เปนอาบัติ นั่นไมเปนอาบัติหามิได ผมเปนผูตองอาบัติแลว 
 ไมเปนผูตองอาบัติหามิได ผมเปนผูถูกยกแลว ไมเปนผูถูกยกหามิได ผมถูกยกดวยกรรมเปนธรรม 
 ไมกําเริบ ควรแกฐานะ มาเถิดทานทั้งหลาย ขอไดกรุณารับผมเขาหมูดวยเถิด ขอรับ. 
      ลําดับน้ัน ภิกษุพวกท่ีสนับสนุนภิกษุผูถูกยกเหลานั้น พาภิกษุผูถูกยกรูปน้ัน เขาไปใน 
 พุทธสํานัก คร้ันถึงแลว ถวายบังคมพระผูมีพระภาคนั่งเฝาอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวได 
 กราบทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา ภิกษุผูถูกยกรูปน้ี กลาวอยางนี้วา อาวุโส 
 ทั้งหลาย นั่นเปนอาบัติ นั่นไมเปนอาบัติหามิได ผมเปนผูตองอาบัติแลว ไมเปนผูตองอาบัติ 
 หามิได ผมเปนผูถูกยกแลว ไมเปนผูถูกยกหามิได ผมเปนผูถูกยกแลวดวยกรรมเปนธรรม 
 ไมกําเริบ ควรแกฐานะ มาเถิด ทานทั้งหลาย ขอไดกรุณารับผมเขาหมูดวยเถิด ขอรับ ดังนี้ 
 พวกขาพระพุทธเจาจะพึงปฏิบัติอยางไร พระพุทธเจาขา? 
      พระผูมีพระภาครับส่ังวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย นั่นเปนอาบัติ นั่นไมเปนอาบัติหามิได 
 ภิกษุนั่นตองอาบัติแลว ภิกษุนั่นไมตองอาบัติหามิได ภิกษุนั่นถูกยกแลว ภิกษุนั่นไมถูกยก 
 หามิได ภิกษุนั่นถูกยกแลวดวยกรรมเปนธรรม ไมกําเริบ ควรแกฐานะ เพราะภิกษุนั้นตองอาบัติ 
 ถูกยกแลว และเห็นอาบัติ ฉะนั้น พวกเธอจงรับภิกษุนั้นเขาหมู 
      จึงภิกษุพวกที่สนับสนุนภิกษุผูถูกยกเหลาน้ัน รับภิกษุผูถูกยกรูปน้ันเขาหมูแลว เขาไป 
 หาภิกษุพวกยกถึงที่อยู ไดกลาวคํานี้แกภิกษุพวกยกวา อาวุโสทั้งหลาย ความบาดหมาง ความ 
 ทะเลาะ ความแกงแยง การวิวาทแหงสงฆ ความแตกแหงสงฆ ความราวรานแหงสงฆ 
 การถือตางกันแหงสงฆ การทําตางกันแหงสงฆ ไดมีแลวเพราะเรื่องใด ภิกษุนั่นนั้น ตองอาบัติ 
 แลว ถูกยกแลวเห็นอาบัติ และสงฆรับเขาหมูแลว เอาละ พวกเราจะทําสังฆสามัคคี เพ่ือระงับ 
 เร่ืองนั้น. 
      จึงภิกษุพวกยกเหลานั้น เขาไปในพุทธสาํนัก คร้ันแลวถวายบังคมพระผูมีพระภาค 
 นั่งเฝาอยู ณ ทีค่วรสวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา 
 ภิกษุพวกท่ีสนับสนุนภิกษุผูถูกยกเหลานั้น กลาวอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ความบาดหมาง 
 ความทะเลาะ ความแกงแยง การวิวาทแหงสงฆ ความแตกแหงสงฆ ความราวรานแหงสงฆ 
 การถือตางกันแหงสงฆ การทําตางกันแหงสงฆ ไดมีแลว เพราะเร่ืองใด ภิกษุนั่นนั้นตองอาบัติ 
 แลว ถูกยกแลว เห็นอาบัติแลว และสงฆรับเขาหมูแลว เอาละ พวกเราจะทําสงัฆสามัคคี 
 เพ่ือระงับเร่ืองนั้น ดังนี้ พวกขาพระพุทธเจาจะพึงปฏิบัติอยางไรหนอ พระพุทธเจาขา? 
                   พระพุทธานุญาตใหทําสังฆสามัคคี 



      พระผูมีพระภาครับส่ังวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะภิกษุนั้นตองอาบัติแลวถูกยกแลว 
 เห็นอาบัติแลว และสงฆเขารับหมูแลว ถาเชนนั้น สงฆจงทําสังฆสามัคคี เพ่ือระงับเร่ืองนั้น. 
                         วิธีทําสังฆสามคัคี 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสังฆสามัคคีพึงทําอยางนี้ คือภิกษุทั้งหลาย ทั้งที่อาพาธ ทั้งที่ 
 ไมอาพาธ พึงประชุมพรอมกนัทุกๆ รูป รูปไหนจะใหฉันทะไมได คร้ันประชุมกันแลว ภิกษุ 
 ผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบ ดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:- 
                      กรรมวาจาทําสังฆสามัคคี 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแกงแยง 
 ความวิวาทแหงสงฆ ความแตกแหงสงฆ ความราวรานแหงสงฆ การถือตางกันแหงสงฆ 
 การทําตางกันแหงสงฆ ไดมีแลวเพราะเร่ืองใด ภิกษุนั่นนั้นตองอาบัติแลว ถูกยกแลว 
 เห็นอาบัติแลว และสงฆเรียกเขาหมูแลว ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงทํา 
 สังฆสามัคคีเพ่ือระงับเร่ืองนั้น นี่เปนญัตติ 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแกงแยง 
 ความวิวาทแหงสงฆ ความแตกแหงสงฆ ความราวรานแหงสงฆ การถือตางกันแหงสงฆ 
 การทําตางกันแหงสงฆ ไดมีแลวเพราะเร่ืองใด ภิกษุนั่นนั้นตองอาบัติแลว ถูกยกแลว 
 เห็นอาบัติแลว และสงฆเรียกเขาหมูแลว สงฆทําสังฆสามัคคีเพ่ือระงับเร่ืองนั้น การทํา 
 สังฆสามัคคีเพ่ือระงับเร่ืองนั้น ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด 
 ทานผูนั้นพึงพูด 
      สงฆทําสังฆสามัคคีเพ่ือระงับเร่ืองนั้นแลว ความแตกแหงสงฆ ถูกกําจัดแลว ความ 
 ราวรานแหงสงฆถูกกําจัดแลว การถือตางกันแหงสงฆถูกกําจัดแลว การทําตางกันแหงสงฆ 
 ถูกกําจัดแลว ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ี ไวดวยอยางนี้. 
      สงฆพึงทําอุโบสถ พึงสวดปาติโมกข ในขณะน้ันเทียว. 
                       สังฆสามัคคี ๒ อยาง 
      [๒๕๙] คร้ังนั้น ทานพระอุบาลี เขาไปในพุทธสํานัก คร้ันแลวถวายบังคมพระผูม-ี 
 *พระภาค นั่งเฝาอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูลคํานี้แดพระผูมพีระภาควา พระพุทธ- 
 *เจาขา ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแกงแยง ความวิวาทแหงสงฆ ความแตกแหงสงฆ 
 ความราวรานแหงสงฆ การถือตางกันแหงสงฆ การทําตางกันแหงสงฆ ยอมมีเพราะเร่ืองใด 
 สงฆยังไมทันวินิจฉัยเร่ืองนัน้ ยังไมทันสาวเขาไปถึงมูลเหตุจากมูลเหตุ แลวทําสังฆสามคัคี 
 สังฆสามัคคีนั้น เปนธรรมหรือหนอ พระพุทธเจาขา? 
      พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา อุบาลี ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแกงแยง 
 ความวิวาทแหงสงฆ ความแตกแหงสงฆ ความราวรานแหงสงฆ การถือตางกันแหงสงฆ 
 การทําตางกันแหงสงฆ ยอมมีเพราะเร่ืองใด สงฆยังไมทันวินิจฉัยเร่ืองนัน้ ยังไมทันสาวเขาไป 
 ถึงมูลเหตุจากมูลเหตุ แลวทําสังฆสามัคคีนัน้ ไมเปนธรรม. 



      อุ. พระพุทธเจาขา ก็ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแกงแยง ความวิวาท 
 แหงสงฆ ความแตกแหงสงฆ ความราวรานแหงสงฆ การถือตางกันแหงสงฆ การทําตางกัน 
 แหงสงฆ ยอมมีเพราะเร่ืองใด สงฆวินิจฉัยเร่ืองนั้นสาวเขาไปถึงมูลเหตุ จากมูลเหตุ แลวทํา 
 สังฆสามัคคี สังฆสามัคคีนั้น เปนธรรมหรือหนอ พระพุทธเจาขา? 
      พ. อุบาลี ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแกงแยง ความวิวาทแหงสงฆ 
 ความแตกแหงสงฆ ความราวรานแหงสงฆ การถือตางกันแหงสงฆ การทําตางกันแหงสงฆ 
 ยอมมีเพราะเร่ืองใด สงฆวินิจฉัยเร่ืองนั้น สาวเขาไปถึงมูลเหตุ จากมูลเหตุ แลวทําสังฆสามัคคี 
 สังฆสามัคคีนั้นเปนธรรม. 
      อ. สังฆสามัคคีมีเทาไร พระพุทธเจา? 
      พ. อุบาลี สังฆสามัคคีมี ๒ อยาง คือ สังฆสามัคคีเสียอรรถ แตไดพยัญชนะ ๑ 
 สังฆสามัคคีไดทั้งอรรถไดทั้งพยัญชนะ ๑ 
      ๑. อุบาลี สังฆสามัคคีเสียอรรถ แตไดพยัญชนะเปนไฉนเลา? 
      ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแกงแยง ความวิวาทแหงสงฆ ความแตกแหงสงฆ 
 ความราวรานแหงสงฆ การถือตางกันแหงสงฆ การทําตางกันแหงสงฆ ยอมมีเพราะเร่ืองใด 
 สงฆยังไมทันวินิจฉัยเร่ืองนัน้ ยังไมทันสาวเขาไปถึงมูลเหตุจากมูลเหตุ แลวทําสังฆสามคัคี 
 นี้เรียกวาสังฆสามัคคีเสียอรรถ แตไดพยัญชนะ. 
      ๒. อุบาลี สังฆสามัคคี ไดทัง้อรรถไดทั้งพยัญชนะเปนไฉนเลา? 
      ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแกงแยง ความวิวาทแหงสงฆ ความแตกแหงสงฆ 
 ความราวรานแหงสงฆ การถือตางกันแหงสงฆ การทําตางกันแหงสงฆ ยอมมีเพราะเร่ืองใด 
 สงฆวินิจฉัยเร่ืองนั้น สาวเขาไปถึงมูลเหตุ จากมูลเหตุ แลวทําสังฆสามัคคี นี้เรียกวา 
 สังฆสามัคคีที่ไดทั้งอรรถ ไดทั้งพยัญชนะ อุบาลี สังฆสามัคคี ๒ อยางนี้แล. 
      ลําดับน้ัน ทานพระอุบาลีลุกจากอาสน หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ประนมมือไปทาง 
 พระผูมีพระภาค แลวกราบทูลพระผูมีพระภาคดวยคาถา วาดังนี้:- 
                           อุบาลีคาถา 
      [๒๖๐] อุ. เมื่อกิจของสงฆ การปรึกษาวินัย การตีความ 
        วินัย และการวินิจฉัยความแหงวินัยเกิดขึ้นแลว ภิกษุใน 
        ธรรมวินัยนี้ เปนคนชนิดไร จึงมีอุปการะมาก เปนคน 
        ชนิดไร จึงควรยกยอง ในพระธรรมวินัยนี้ 
        พ. เบ้ืองตน ภิกษุไมถูกตําหนิโดยศีล หมั่นตรวจตรา 
        มารยาท และสํารวมอินทรียเรียบรอย ศัตรูติเตียนไมได 
        โดยธรรม เพราะเธอไมมคีวามผิดทีฝ่ายศัตรูจะพึงกลาวถึง 
        เธอผูเชนนั้น ต้ังอยูในศีลวิสุทธิ เปนผูแกลวกลา พูด 
        จาฉาดฉาน เขาที่ประชุมไมสะดุง ไมประหมา กลาว 



        ถอยคํามีเหตุ ไมใหเสียความ ถึงถูกถามปญหาในที่ประชุม 
        ก็เชนนั้นเหมือนกัน ยอมไมนิ่งอั้น ไมเกอ เธอเปนผู 
        เชี่ยวชาญ กลาวถอยคําถูกกาล เหมาะแกการพยากรณ 
        ยอมยังหมูวิญูชนใหพอใจ มีความเคารพในภิกษุทั้งหลาย 
        ที่แกพรรษากวา เปนผูแกลวกลาในอาจริยวาทของตน 
        สามารถเพ่ือจะวิจารณ ชํานาญในถอยคําที่จะพึงกลาว ฉลาด 
        จับขอพิรุธของฝายศัตรู เปนเหตุใหฝายศัตรูถึงความถูก 
        ปราบ และมหาชนก็ยินยอม อนึ่ง ภิกษุนี้ยอมไมลบลาง 
        ลัทธิเปนที่เชื่อถือ คืออาจริยวาทของตน แกปญหาได 
        ไมติดขัด สามารถในหนาที่ทูต และยอมรับทํากิจของสงฆ 
        ดุจรับบิณฑบาตของที่เขานํามาบูชาฉะนั้น ถูกคณะภิกษุสง 
        ไปใหทําหนาที่เจรจา ก็ไมทะนงตัววา ตนทําได เพราะ 
        การทําหนาที่เจรจานั้น ภิกษุตองอาบัติเพราะวัตถุมีประมาณ 
        เทาใด และการออกจากอาบัติยอมมีดวยวิธีใด วิภังค 
        ทั้งสองน้ันมาแลวดวยดแีกภิกษุนั้น ภิกษุนั้นเปนผูฉลาด 
        ในวิธีการออกจากอาบัติ อนึ่ง ภิกษุทํากรรมมีกอความ 
        บาดหมางเปนตนเหลาใด ยอมถึงการขับออก และถูกขับ 
        ออก ดวยเรื่องเชนใด เธอฉลาดในวิภังค ยอมเขาใจ 
        วิธีการรับเขาหมู แมนั้น ที่ควรทําแกภิกษุผูประพฤติวัตร 
        นั้นเสร็จแลว มีความเคารพในพระผูเจริญกวา คือที่เปน 
        ผูใหญ ปานกลาง และผูใหม เปนบัณฑิต ประพฤติ 
        ประโยชนแกมหาชนในโลกน้ี ภิกษุผูเชนนั้นนั่น จึงควร 
        ยกยองในธรรมวินัยนี้แล. 
                     โกสัมพิขันธกะ ที่ ๑๐ จบ. 
                         ----------- 
                        หัวขอประจําขันธกะ 
      [๒๖๑] เร่ืองสมเด็จพระชินวรประทับในพระนครโกสัมพี ภิกษุวิวาทกันเพราะไมเห็น 
 อาบัติ และยกกันเพราะเหตุเล็กนอย เร่ืองทรงแนะนําใหภิกษุแสดงอาบัติ เร่ืองภิกษุผูสนับสนุน 
 ฝายถูกยกทําอโุบสถภายในสีมานั้นเอง เร่ืองบานพาลกโลณการกคาม เร่ืองเสด็จพระพุทธดําเนินสู 
 ปราจีนวังสทายวัน เร่ืองเสด็จพระพุทธดําเนนิสูปาปาริไลยกะ เร่ืองเสด็จพระพุทธดําเนินสูพระนคร 
 สาวัตถี เร่ืองพระสารีบุตร พระมหาโมคคัลลานะ พระโกลิตะ พระมหากัสสปะ พระมหากัจจานะ 
 พระมหาโกฏฐิตะ  พระมหากัปปนะ พระมหาจุนทะ พระอนุรุทธะ พระเรวตะ พระอุบาลี 
 พระอานนท พระราหุล พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี อนาถบิณฑิกคหบดี และนางวิสาขามิคารมาตา 



 เขาเฝาทูลถามขอปฏิบัติ เร่ืองเสนาสนะวาง เร่ืองจัดเสนาสนะใหวาง เร่ืองแบงอามิสใหเทาๆ กัน 
 เร่ืองทําสังฆสามัคคีภิกษุรูปไรจะใหฉันทะไมได เร่ืองพระอุบาลีเขาเฝาทูลถามสังฆสามัคคีในศาสนา 

ของพระชินเจา เร่ืองไมถูกตําหนิโดยศีล. 
มหาวรรค ภาค ๒ จบ. 

----------- 
 


