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๑. สตฺถา  อิมํ  ธมฺมเทสนํ  กเถสิ.
๒. เทสนา  กิฏาคิริสฺมึ  สมุิตา.
๓. เต  ภิกฺขู  อคฺคสาวกานํ  สทฺธิวิหาริกา  โหนฺติ.
๔. ตุมฺเห  เตสํ  ภิกฺขูนํ  ปพฺพาชนียกมฺมํ  กโรถ.
๕. ตุมฺเห  เต  ภิกฺขู  โอวทถ  อนุสาสถ.

กสฺสโก  ทาตฺเตน  วีหโย  ลุนาติ.
อ.ชาวนา  ยอมเกี่ยว  ซึ่งขาว ท. 

ดวยเคียว.

กสฺสโก  ทาตฺเตน  วีหโย  ลุนาติ.
ชาวนาใชเคียวเกี่ยวขาว

๑๒
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๑. สตฺถา  อิมํ  ธมฺมเทสนํ  กเถสิ.
๒. เทสนา  กิฏาคิริสฺมึ  สมุิตา.
๓. เต  ภิกฺขู  อคฺคสาวกานํ  สทฺธิวิหาริกา  โหนฺติ.
๔. ตุมฺเห  เตสํ  ภิกฺขูนํ  ปพฺพาชนียกมฺมํ  กโรถ.
๕. ตุมฺเห  เต  ภิกฺขู  โอวทถ  อนุสาสถ.

กสฺสโก  ทาตฺเตน  วีหโย  ลุนาติ.
อ.ชาวนา  ยอมเกี่ยว  ซึ่งขาว ท. 

ดวยเคียว.

กสฺสโก  ทาตฺเตน  วีหโย  ลุนาติ.
ชาวนาใชเคียวเกี่ยวขาว

 พระศาสดา  เมื่อประทับอยู  ในพระเชตวัน  ทรงปรารภภิกษุอัสสชิและปุนัพพสุกะ  
ตรัสพระธรรมเทศนานี้ วา  “โอวเทยฺยานุสาเสยฺย”  เปนตน.
 โอวเทยฺยานุสาเสยฺยาติ  อิมํ  ธมฺมเทสนํ  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  อสฺสชิปุนพฺพสุเก  
อารพฺภ  กเถส.ิ
 สตฺถา  อ.พระศาสดา  วิหรนฺโต  เมื่อประทับอยู  เชตวเน  ในพระวิหารชื่อวาเชตวัน  อารพฺภ  

ทรงปรารภ  อสฺสชิปุนพฺพสุเก  ซึ่งภิกษุชื่อวาอัสสชิและภิกษุชื่อวาปุนัพพสุกะ ท.  กเถสิ  ตรัสแลว  
ธมฺมเทสนํ  ซึ่งพระธรรมเทศนา  อิมํ  นี้  โอวเทยฺยานุสาเสยฺยาติ  วา  โอวเทยฺยานุสาเสยฺย  ดังนี้เปนตน.

 ก็เทศนาตั้งขึ้นแลวที่กิฏาคีรี.   
 เทสนา  ปน  กิฏาคิริสฺมึ  สมุิตา.
 ปน  ก็  เทสนา  อ.เทศนา  สมุิตา  ตั้งขึ้นพรอมแลว  กิฏาคิริสฺมึ  ในชนบทชื่อวากิฏาคีรี.

 ดังไดสดับมา  ภิกษุ  ๒  รูป  นั้น  แมเปนสัทธิวิหาริกของพระอัครสาวก  ก็จริง,   
 เต  กิร  กิฺจาป  อคฺคสาวกานํ  สทฺธิวิหาริกา, 
 กิร  ไดยินวา  (เทฺว  ภิกฺขู  อ.ภิกษุ ท. สอง)  เต  เหลานั้น  สทฺธิวิหาริกา  เปนสิทธิวิหาริก 
อคฺคสาวกานํ  ของพระอัครสาวก ท.  (โหนฺติ  ยอมเปน)  กิฺจาป  แมโดยแท,

 ถึงอยางนั้น  เธอก็กลายเปนอลัชชี  เปนภิกษุชั่ว.
 อลชฺชิโน  ปน  อเหสุํ  ปาปภิกฺขู.
 ปน  ถึงอยางนั้น  (เต  เทฺว  ภิกฺขู  อ.ภิกษุ ท. สอง เหลานั้น)  อลชฺชิโน  เปนผูมีความละอาย
หามิได  ปาปภิิกฺขู  เปนภิกษุผูลามก  อเหสุํ  ไดเปนแลว.

เรื่องภิกษุอัสสชิและปุนัพพสุกะ
อสฺสชิปุนพฺพสุกวตฺถุ. 

อสฺสชิปุนพฺพสุกวตฺถุ  อ.เรื่องแหงภิกษุชื่อวาอัสสชิและภิกษุชื่อวาปุนัพพสุกะ
(มยา  อันขาพเจา  วุจฺจเต  จะกลาว).
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ภิกษุ  ๒  รูป น้ัน  เม่ืออยูท่ีกิฏาคีรี  กับภิกษุ  ๕๐๐ รูป  ซ่ึงเปนบริวารของตน 
(ลวน)  เปนผูช่ัวชา ... 

เต  ปาปเกหิ  อตฺตโน  ปริวาเรหิ  ปฺจหิ  ภิกฺขุสเตหิ  สทฺธึ  กิฏาคิริสฺมึ  วิหรนฺตา 
เทฺว  ภิกฺขู  อ.ภิกษุ ท. สอง)  เต  เหลาน้ัน  วิหรนฺตา  อยูอยู  กิฏาคิริสฺมึ  ในชนบทช่ือวากิฎาคีรี  

สทฺธึ  กับ  ภิกฺขุสเตหิ  ดวยรอยแหงภิกษุ ท.  ปฺจหิ  หา  ปริวาเรหิ  ผูเปนบริวาร  อตฺตโน  ของตน  
ปาปเกหิ  ผูลามก

 ทําอนาจารหลายอยางหลายประการ  เปนตนวา  ปลูกตนไมกระถางเองบาง  ใชให
เขาปลูกบาง
 “มาลาวจฺฉํ  โรเปนฺติป  โรปาเปนฺติปติอาทิกํ  นานปฺปการํ  อนาจารํ  กโรนฺตา

กโรนฺตา  กระทําอยู  อนาจารํ  ซ่ึงอนาจาร  นานปฺปการํ  อันมีประการตาง ๆ  -อิติอาทิกํ  
มีคําวา...  (เต  เทฺว  ภิกฺขู  อ.ภิกษุ ท.  สอง  เหลาน้ัน)  โรเปนฺติป  ยอมปลูก  บาง  (ปุคฺคลํ  ยังบุคคล)  
โรปาเปนฺติป  ยอมใหปลูก  บาง  มาลาวจฺฉํ  ซ่ึงกอแหงระเบียบ  ...ดังน้ีเปนตน

ทํากรรมแหงภิกษุผูประทุษรายตระกูล  เล้ียงชีพดวยปจจัยอันเกิดแตกรรมน้ัน   
 กุลทูสกกมฺมํ  กตฺวา  ตโต  อุปฺปนฺเนหิ  ปจฺจเยหิ  ชีวิตํ  กปฺเปนฺตา

กตฺวา  กระทําแลว  กุลทูสกกมฺมํ  ซ่ึงกรรมแหงภิกษุผูประทุษรายซ่ึงตระกูล  กปฺเปนฺตา  สําเร็จอยู 
ชีวิตํ  ซ่ึงชีวิต  ปจฺจเยหิ  ดวยปจจัย ท.  อุปฺปนฺเนหิ  อันเกิดข้ึนแลว  ตโต กมฺมโต แตกรรม)  น้ัน

     

     

    

   

     

 ไดทําอาวาสน้ัน  มิใหเปนท่ีอยู  แหงพวกภิกษุ  ผูมีศีลเปนท่ีรัก.
 ตํ  อาวาสํ  เปสลานํ  ภิกฺขูนํ  อนาวาสํ  อกํสุ.

 อกํสุ  ไดกระทําแลว  อาวาสํ  ซ่ึงอาวาส  ตํ  น้ัน  อนาวาสํ  ใหเปนท่ีมิใชประเทศเปนท่ีอาศัยอยู   
ภิกฺขูนํ  แหงภิกษุ ท.  เปสลานํ  ผูมีศีลเปนท่ีรัก

 พระศาสดา  ทรงสดับขาวน้ันแลว  ตรัสเรียกพระอัครสาวกท้ัง  ๒  พรอมดวยบริวารมา  
เพ่ือทรงประสงคทําปพพาชนียกรรม  แกพวกภิกษุพวกน้ันแลว ตรัสวา  ...
 สตฺถา  ตํ  ปวตฺตึ  สุตฺวา  เตสํ  ปพฺพาชนียกมฺมกรณตฺถาย  สปริวาเร  เทฺว  อคฺคสาวเก  
อามนฺเตตฺวา  “คจฺฉถ  สารีปุตฺตา  ฯเปฯ  มนาโปติ (วตฺวา) ...
 สตฺถา  อ.พระศาสดา  สุตฺวา  ทรงสดับแลว  ปวตฺตึ  ซ่ึงเร่ืองอันเปนไปท่ัว  ตํ  น้ัน  อามนฺเตตฺวา  
ตรัสเรียกมาแลว  อคฺคสาวเก  ซ่ึงพระอัครสาวก ท.  เทฺว  สอง  สปริวาเร  ผูเปนไปกับดวยบริวาร  
ปพฺพาชนียกมฺมกรณตฺถาย  เพ่ือประโยชนแกการกระทําซ่ึงปพพาชนียกรรม  (ภิกฺขูนํ  แกภิกษุ ท.)  
เตสํ  เหลาน้ัน  (วตฺวา  ตรัสแลว)  อิติ  วา ...
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 “สารีบุตรและโมคคัลลานะ  เธอพากันไปเถิด,  
 คจฺฉถ  สารีปุตฺตา,
 สารีปุตฺตา  ดูกอนสารีบุตรและโมคคัลลานะ ท.  (ตุมฺเห  อ.เธอ ท.)  คจฺฉถ  จงไป,

 ในภิกษุเหลาน้ัน  เหลาใด  ไมเช่ือฟงคํา  ของเธอ,
 เตสุ  เย  ตุมฺหากํ  วจนํ  น  กโรนฺติ,
 (ภิกฺขูสุ  ในภิกษุ ท.)  เตสุ  เหลาน้ัน หนา  (ภิกฺขู  อ.ภิกษุ ท.)  เย  เหลาใด  
น  กโรนฺติ  ยอมไมกระทํา  วจนํ  ซ่ึงคํา  ตุมฺหากํ  ของเธอ ท.,

 จงทําปพพาชนียกรรม  แกภิกษุเหลาน้ัน;   
 เตสํ  ปพฺพาชนียกมฺมํ  กโรถ.
 (ตุมฺเห  อ.เธอ ท.)  กโรถ  จงกระทํา  ปพฺพาชนียกมฺมํ  ซ่ึงปพพาชนียกรรม  
(ภิกฺขูนํ  แกภิกษุ ท.)   เตสํ  เหลาน้ัน,

 สวนเหลาใด  เช่ือฟงคํา,  
 เย  ปน  กโรนฺติ,
 ปน  สวนวา  (ภิกฺขู  อ.ภิกษุ ท.)  เย  เหลาใด   กโรนฺติ  ยอมกระทํา,
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 “สารีบุตรและโมคคัลลานะ  เธอพากันไปเถิด,  
 คจฺฉถ  สารีปุตฺตา,
 สารีปุตฺตา  ดูกอนสารีบุตรและโมคคัลลานะ ท.  (ตุมฺเห  อ.เธอ ท.)  คจฺฉถ  จงไป,

 ในภิกษุเหลาน้ัน  เหลาใด  ไมเช่ือฟงคํา  ของเธอ,
 เตสุ  เย  ตุมฺหากํ  วจนํ  น  กโรนฺติ,
 (ภิกฺขูสุ  ในภิกษุ ท.)  เตสุ  เหลาน้ัน หนา  (ภิกฺขู  อ.ภิกษุ ท.)  เย  เหลาใด  
น  กโรนฺติ  ยอมไมกระทํา  วจนํ  ซ่ึงคํา  ตุมฺหากํ  ของเธอ ท.,

 จงทําปพพาชนียกรรม  แกภิกษุเหลาน้ัน;   
 เตสํ  ปพฺพาชนียกมฺมํ  กโรถ
 (ตุมฺเห  อ.เธอ ท.)  กโรถ  จงกระทํา  ปพฺพาชนียกมฺมํ  ซ่ึงปพพาชนียกรรม  
(ภิกฺขูนํ  แกภิกษุ ท.)   เตสํ  เหลาน้ัน,

 สวนเหลาใด  เช่ือฟงคํา,  
 เย  ปน  กโรนฺติ,
 ปน  สวนวา  (ภิกฺขู  อ.ภิกษุ ท.)  เย  เหลาใด   กโรนฺติ  ยอมกระทํา,

 

 จงวากลาว  พร่ําสอน  ภิกษุเหลาน้ัน,  
 เต  โอวทถ  อนุสาสถ.
 (ตุมฺเห  อ.เธอ ท.)  โอวทถ  จงกลาวสอน  อนุสาสถ  จงตามสอน  
(ภิกฺขู  ซ่ึงภิกษุ ท.)  เต  เหลาน้ัน,

 ธรรมดาผูวากลาวส่ังสอน  ยอมไมเปนท่ีรัก  ของผูท่ีมิใชบัณฑิตเทาน้ัน,  
 โอวทนฺโต  หิ  อนุสาสนฺโต  อปณฺฑิตานํเยว  อปฺปโย  โหติ,
 หิ  เพราะวา  (ปุคฺคโล  อ.บุคคล)  โอวทนฺโต  ผูกลาวสอนอยู  อนุสาสนฺโต  ผูตามสอนอยู  
อปฺปโย  เปนผูไมเปนท่ีรัก  (ชนานํ  ของชน ท.)  อปณฺฑิตานํเยว  ผูมิใชบัณฑิตน่ันเทียว  
โหติ  ยอมเปน,

 แตเปนท่ีรักท่ีชอบใจ  ของบัณฑิตท้ังหลาย”  ดังน้ีแลว 
 ปณฺฑิตานํ  ปน  ปโย  โหติ  มนาโปติ  (วตฺวา) ...
 ปน  แตวา (ปุคฺคโล  อ.บุคคล  โอวทนฺโต  ผูกลาวสอนอยู  อนุสาสนฺโต  ผูตามสอนอยู  
โส  น้ัน)  ปโย  เปนผูเปนท่ีรัก  มนาโป  เปนผูยังใจใหเอิบอาบ  ปณฺฑิตานํ  ของบัณฑิต ท.  
โหติ  ยอมเปน  (อิติ)  ดังน้ี  ...
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 เม่ือยังไมเกิดเร่ือง  ช้ีโทษอันยังไมมาถึง  ดวยสามารถเปนตนวา  แมโทษจะพึงมี
แกทาน”  ดังน้ี  ช่ือวา ยอมอนุศาสน;   
 อนุปฺปนฺเน  วตฺถุสฺมึ  “อยโสป  เต  สิยาติอาทิวเสน  อนาคตํ  วชฺชํ  ทสฺเสนฺโต  
อนุสาสติ  นาม,
 วตฺถุสฺมึ  คร้ันเม่ือเร่ือง  อนุปฺปนฺเน  ไมเกิดข้ึนแลว,  (ปุคฺคโล  อ.บุคคล)   ทสฺเสนฺโต  
แสดงอยู  วชฺชํ  ซ่ึงโทษ  อนาคตํ  อันไมมาแลว  -อิติอาทิวเสน  ดวยสามารถแหงคํามีคําวา...  
อยโสป  แม  อ.โทษมิใชยศ  สิยา  พึงมี  เต  แกทาน  ...ดังน้ีเปนตน  อนุสาสติ  นาม  

ช่ือวา  ยอมตามสอน,

 กลาวตอหนา  ช่ือวา  ยอมโอวาท,      
 สมฺมุขา  วทนฺโต  โอวทติ  นาม, 
 (ปุคฺคโล  อ.บุคคล)  วทนฺโต  กลาวอยู   สมฺมุขา  ในท่ีตอหนา  โอวทติ  นาม  
ช่ือวา ยอมกลาวสอน,

 สงทูตหรือสาสนไปในท่ีลับหลัง  ช่ือวา  ยอมอนุศาสน.    
 ปรมฺมุขา  ทูตํ  วา  สาสนํ  วา  เปเสนฺโต  อนุสาสติ  นาม, 
 (ปุคฺคโล  อ.บุคคล)  เปเสนฺโต  สงไปอยู  ทูตํ  วา  ซ่ึงทูต  หรือ  สาสนํ  วา  
หรือวา  ซ่ึงขาวสาสน  ปรมฺมุขา  ในท่ีลับหลัง  อนุสาสติ  นาม  ช่ือวา  ยอมตามสอน,
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 เม่ือยังไมเกิดเร่ือง  ช้ีโทษอันยังไมมาถึง  ดวยสามารถเปนตนวา  แมโทษจะพึงมี
แกทาน”  ดังน้ี  ช่ือวา ยอมอนุศาสน;   

อนุปฺปนฺเน  วตฺถุสฺมึ  “อยโสป  เต  สิยาติอาทิวเสน  อนาคตํ  วชฺชํ  ทสฺเสนฺโต  
อนุสาสติ  นาม,

วตฺถุสฺมึ  คร้ันเม่ือเร่ือง  อนุปฺปนฺเน  ไมเกิดข้ึนแลว,  (ปุคฺคโล  อ.บุคคล)   ทสฺเสนฺโต 
แสดงอยู  วชฺชํ  ซ่ึงโทษ  อนาคตํ  อันไมมาแลว  -อิติอาทิวเสน ดวยสามารถแหงคํามีคําวา...
อยโสป  แม  อ.โทษมิใชยศ  สิยา  พึงมี  เต  แกทาน  ...ดังน้ีเปนตน อนุสาสติ  นาม
ช่ือวา  ยอมตามสอน,

กลาวตอหนา  ช่ือวา  ยอมโอวาท,
 สมฺมุขา  วทนฺโต  โอวทติ  นาม, 
 (ปุคฺคโล  อ.บุคคล)  วทนฺโต  กลาวอยู   สมฺมุขา  ในท่ีตอหนา  โอวทติ  นาม 
ช่ือวา ยอมกลาวสอน,

 สงทูตหรือสาสนไปในท่ีลับหลัง  ช่ือวา  ยอมอนุศาสน.    
 ปรมฺมุขา  ทูตํ  วา  สาสนํ  วา  เปเสนฺโต  อนุสาสติ  นาม, 
 (ปุคฺคโล  อ.บุคคล)  เปเสนฺโต  สงไปอยู  ทูตํ  วา  ซ่ึงทูต  หรือ  สาสนํ  วา 
หรือวา  ซ่ึงขาวสาสน  ปรมฺมุขา  ในท่ีลับหลัง  อนุสาสติ  นาม  ช่ือวา  ยอมตามสอน,

 แมกลาวคราวเดียว  ช่ือวา  ยอมโอวาท,     
 สกึ  วทนฺโตป  โอวทติ  นาม, 
 (ปุคฺคโล  อ.บุคคล)  วทนฺโตป  แมกลาวอยู  สกึ  คราวเดียว  โอวทติ  นาม  ช่ือวา 
ยอมกลาวสอน,

 กลาวบอย ๆ ช่ือวา ยอมอนุศาสน.     
 ปุนปฺปุนํ  วทนฺโต  อนุสาสติ  นาม, 
 (ปุคฺคโล  อ.บุคคล)  วทนฺโต  กลาวอยู  ปุนปฺปุนํ  บอย ๆ  อนุสาสติ  นาม  
ช่ือวา  ยอมตามสอน,

 อีกอยางหน่ึง  กําลังโอวาท  น่ันแล  ช่ือวา อนุศาสน  พึงกลาวส่ังสอนอยางน้ี   
ดวยประการฉะน้ี.
 โอวทนฺโตเอว  วา  อนุสาสติ  นามาติ  เอวํ  โอวเทยฺย  อนุสาเสยฺย  
(อิติ  อตฺโถ). 
 วา  อีกอยางหน่ึง  (ปุคฺคโล  อ.บุคคล)  โอวทนฺโตเอว  กลาวสอนอยูน่ันเทียว  
อนุสาสติ  นาม  ช่ือวา  ยอมตามสอน, (ปุคฺคโล  อ.บุคคล)  โอวเทยฺย  พึงกลาวสอน  
อนุสาเสยฺย  พึงตามสอน  เอวํ  อยางน้ี  อิติ  ดวยประการฉะน้ี  
(ดังน้ี)  (ในบท ท.)  เหลาน้ันหนา  (แหงบท)  วา  โอวเทยฺย  ดังน้ีเปนตน
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