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๑๒. ทกฺขิณาวิภงฺคสุตฺต 
[๓๗๖] เอวมฺเม สุตํ:- เอกํ สมยํ ภควา สกฺเกสุ วิหรติ กปิลวตฺถุสฺมึ นิโคฺรธาราเม. อถ โข 

มหาปชาปตี  โคตมี นวํ  ทุสฺสยุคํ  อาทาย เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ, อุปสงฺกมิ ตฺ วา ภควนฺตํ          1

อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทิ, เอกมนฺตํ นิสินฺนา โข มหาปชาปตี โคตมี ภควนฺตํ เอตทโวจ “อิทํ เม 
ภนฺเต นวํ ทุสฺสยุคํ ภควนฺตํ อุทฺทิสฺส สามํ กนฺตํ สามํ วายิตํ, ตํ เม ภนฺเต ภควา ปฏิคฺคณฺหาตุ      
อนุกมฺปํ อุปาทายา”ติ.  

เอวํ วุตฺเต ภควา มหาปชาปตึ โคตมึ เอตทโวจ “สํเฆ โคตมิ เทหิ, สํเฆ เต ทินฺเน        
อหญฺเจว ปูชิโต ภวิสฺสามิ สํโฆ จา”ติ. ทุติยมฺปิ โข มหาปชาปตี โคตมี ภควนฺตํ เอตทโวจ “อิทํ เม 
ภนฺเต นวํ ทุสฺสยุคํ ภควนฺตํ อุทฺทิสฺส สามํ กนฺตํ สามํ วายิตํ, ตํ เม ภนฺเต ภควา ปฏิคฺคณฺหาตุ     
อนุกมฺปํ อุปาทายา”ติ. ทุติยมฺปิ โข ภควา มหาปชาปตึ โคตมึ เอตทโวจ “สํเฆ โคตมิ เทหิ, สํเฆ เต 
ทินฺเน อหญฺเจว ปูชิโต ภวิสฺสามิ สํโฆ จา”ติ. ตติยมฺปิ โข มหาปชาปตี โคตมี ภควนฺตํ เอตทโวจ 
“อิทํ เม ภนฺเต นวํ ทุสฺสยุคํ ภควนฺตํ อุทฺทิสฺส สามํ กนฺตํ สามํ วายิตํ, ตํ เม ภนฺเต ภควา              
ปฏิคฺคณฺหาตุ อนุกมฺปํ อุปาทายา”ติ. ตติยมฺปิ โข ภควา มหาปชาปตึ โคตมึ เอตทโวจ “สํเฆ      
โคตมิ เทหิ, สํเฆ เต ทินฺเน อหญฺเจว ปูชิโต ภวิสฺสามิ สํโฆ จา”ติ. 

[๓๗๗] เอวํ วุตฺเต อายสฺมา อานนฺโท ภควนฺตํ เอตทโวจ “ปฏิคฺคณฺหาตุ ภนฺเต ภควา 
มหาปชาปติยา โคตมิยา นวํ ทุสฺสยุคํ, พหุการา  ภนฺเต มหาปชาปตี โคตมี ภควโต มาตุจฺฉา      2

อาปาทิกา โปสิกา ขีรสฺส ทายิกา, ภควนฺตํ ชเนตฺติยา กาลกตาย ถญฺญํ ปาเยสิ, ภควาปิ ภนฺเต 
พหุกาโร  มหาปชาปติยา โคตมิยา, ภควนฺตํ ภนฺเต อาคมฺม มหาปชาปตี โคตมี พุทฺธํ สรณํ คตา, 3

ธมฺมํ สรณํ คตา, สงฺฆํ สรณํ คตา. ภควนฺตํ ภนฺเต อาคมฺม มหาปชาปตี โคตมี ปาณาติปาตา     
ปฏิวิรตา, อทินฺนาทานา ปฏิวิรตา, กาเมสุมิจฺฉาจารา ปฏิวิรตา, มุสาวาทา ปฏิวิรตา, สุราเมรย
มชฺชปมาทฏฺฐานา ปฏิวิรตา. ภควนฺตํ ภนฺเต อาคมฺม มหาปชาปตี โคตมี พุทฺเธ อเวจฺจปฺปสาเทน 
สมนฺนาคตา, ธมฺเม อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคตา, สงฺเฆ อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคตา,            
อริยกนฺเตหิ สีเลหิ สมนฺนาคตา. ภควนฺตํ ภนฺเต อาคมฺม มหาปชาปตี โคตมี ทุกฺเข นิกฺกงฺขา,      
ทุกฺขสมุทเย นิกฺกงฺขา, ทุกฺขนิโรเธ นิกฺกงฺขา, ทุกฺขนิโรธคามินิยา ปฏิปทาย นิกฺกงฺขา. ภควาปิ      
ภนฺเต พหุกาโร มหาปชาปติยา โคตมิยา”ติ. 

[๓๗๘] เอวเมตํ อานนฺท, เอวเมตํ อานนฺท,๕๓๔ ยํ หานนฺท ปุคฺคโล ปุคฺคลํ อาคมฺม พุทฺธํ 4

สรณํ คโต โหติ, ธมฺมํ สรณํ คโต โหติ, สงฺฆํ สรณํ คโต โหติ. อิมสฺสานนฺท ปุคฺคลสฺส อิมินา         

 ฉ. มหาปชาปตี;  มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์  เล่ม ๑๔ มจร.1

 ฉ. พหูปการา2

 ฉ. พหูปกาโร3

-  ฉ. เอวเมตํ อานนฺท 4
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ปุคฺคเลน น สุปฏิการํ วทามิ, ยทิทํ อภิวาทนํ ปจฺจุฏฺฐานํ อญฺชลิกมฺมํ สามีจิกมฺมํ จีวรปิณฺฑปาต5

เสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารานุปฺปทาเนน.๕๓๕ 
ยํ หานนฺท ปุคฺคโล ปุคฺคลํ อาคมฺม ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต โหติ, อทินฺนาทานา ปฏิวิรโต 

โหติ, กาเมสุมิจฺฉาจารา ปฏิวิรโต โหติ, มุสาวาทา ปฏิวิรโต โหติ, สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา     
ปฏิวิรโต โหติ. อิมสฺสานนฺท ปุคฺคลสฺส อิมินา ปุคฺคเลน น สุปฏิการํ วทามิ, ยทิทํ อภิวาทนํ        
ปจฺจุฏฺฐานํ  อญฺชลิกมฺมํ  สามีจิกมฺมํ   จีวรปิณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารานุปฺป
ทาเนน. 

ยํ หานนฺท ปุคฺคโล ปุคฺคลํ อาคมฺม พุทฺเธ อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคโต โหติ, ธมฺเม       
อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคโต โหติ, สงฺเฆ อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคโต โหติ, อริยกนฺเตหิ สีเลหิ 
สมนฺนาคโต โหติ. อิมสฺสานนฺท ปุคฺคลสฺส อิมินา ปุคฺคเลน น สุปฏิการํ วทามิ, ยทิทํ อภิวาทนํ    
ปจฺจุฏฺฐานํ อญฺชลิกมฺมํ สามีจิกมฺมํ   จีวรปิณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารานุปฺป
ทาเนน. 

ยํ หานนฺท ปุคฺคโล ปุคฺคลํ อาคมฺม ทุกฺเข นิกฺกงฺโข โหติ, ทุกฺขสมุทเย นิกฺกงฺโข โหติ,      
ทุกฺขนิโรเธ นิกฺกงฺโข โหติ, ทุกฺขนิโรธคามินิยา ปฏิปทาย นิกฺกงฺโข โหติ. อิมสฺสานนฺท ปุคฺคลสฺส     
อิมินา ปุคฺคเลน น สุปฏิการํ วทามิ, ยทิทํ อภิวาทนํ ปจฺจุฏฺฐานํ อญฺชลิกมฺมํ สามีจิกมฺมํ จีวร   
ปิณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารานุปฺปทาเนน. 

[๓๗๙] จุทฺทส โข ปนิมานนฺท ปาฏิปุคฺคลิกา ทกฺขิณา. กตมา จุทฺทส ? ตถาคเต           
อรหนฺเต สมฺมาสมฺพุทฺเธ ทานํ เทติ, อยํ ปฐมา ปาฏิปุคฺคลิกา ทกฺขิณา. ปจฺเจกสมฺพุทฺเธ  ทานํ 6

เทติ, อยํ ทุติยา ปาฏิปุคฺคลิกา ทกฺขิณา. ตถาคตสาวเก อรหนฺเต ทานํ เทติ, อยํ ตติยา              
ปาฏิปุคฺคลิกา ทกฺขิณา. อรหตฺตผลสจฺฉิกิริยาย ปฏิปนฺเน ทานํ เทติ, อยํ จตุตฺถี ปาฏิปุคฺคลิกา    
ทกฺขิณา. อนาคามิสฺส ทานํ เทติ, อยํ ปญฺจมี ปาฏิปุคฺคลิกา ทกฺขิณา. อนาคามิผลสจฺฉิกิริยาย 
ปฏิปนฺเน ทานํ เทติ, อยํ ฉฏฺฐี ปาฏิปุคฺคลิกา ทกฺขิณา. สกทาคามิสฺส ทานํ เทติ, อยํ สตฺตมี        
ปาฏิปุคฺคลิกา ทกฺขิณา. สกทาคามิผลสจฺฉิกิริยาย ปฏิปนฺเน ทานํ เทติ, อยํ อฏฺฐมี ปาฏิปุคฺคลิกา 
ทกฺขิณา. โสตาปนฺเน ทานํ เทติ, อยํ นวมี ปาฏิปุคฺคลิกา ทกฺขิณา. โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย       
ปฏิปนฺเน ทานํ เทติ, อยํ ทสมี ปาฏิปุคฺคลิกา ทกฺขิณา. พาหิรเก กาเมสุ วีตราเค ทานํ เทติ, อยํ    
เอกาทสมี ปาฏิปุคฺคลิกา ทกฺขิณา. ปุถุชฺชนสีลวนฺเต ทานํ เทติ, อยํ ทฺวาทสมี ปาฏิปุคฺคลิกา      
ทกฺขิณา. ปุถุชฺชนทุสฺสีเล ทานํ เทติ, อยํ เตรสมี ปาฏิปุคฺคลิกา ทกฺขิณา. ติรจฺฉานคเต ท านํ เทติ, 
อยํ จุทฺทสมี ปาฏิปุคฺคลิกา ทกฺขิณาติ. 

ตตฺรานนฺท ติรจฺฉานคเต ทานํ ทตฺวา สตคุณา ทกฺขิณา ปาฏิกงฺขิตพฺพา. ปุถุชฺชนทุสฺสีเล 
ทานํ ทตฺวา สหสฺสคุณา ทกฺขิณา ปาฏิกงฺขิตพฺพา. ปุถุชฺชนสีลวนฺเต ทานํ ทตฺวา สตสหสฺสคุณา 
ทกฺขิณา ปาฏิกงฺขิตพฺพา. พาหิรเก กาเมสุ วีตราเค ทานํ ทตฺวา โกฏิสตสหสฺสคุณา ทกฺขิณา      

-  ฉ. อภิวาทน ปจฺจุฏฺฐาน อญฺชลิกมฺม สามีจิกมฺม จีวรปิณฺฑปาต เสนาสน คิลานปฺปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารานุปฺปทาเนน 5
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ปาฏิกงฺขิตพฺพา. โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย ปฏิปนฺเน ทานํ ทตฺวา อสงฺเขยฺยา อปฺปเมยฺยา ทกฺขิณ
า ปาฏิกงฺขิตพฺพา. โก ปน วาโท โสตาปนฺเน ? โก ปน วาโท สกทาคามิผลสจฺฉิกิริยาย ปฏิปนฺเน ? 
โก ปน วาโท สกทาคามิสฺส ? โก ปน วาโท อนาคามิผลสจฺฉิกิริยาย ปฏิปนฺเน ? โก ปน วาโท       
อนาคามิสฺส ? โก ปน วาโท อรหตฺตผลสจฺฉิกิริยาย ปฏิปนฺเน ? โก ปน วาโท อรหนฺเต ? โก ปน 
วาโท ปจฺเจกสมฺพุทฺเธ ? โก ปน วาโท ตถาคเต อรหนฺเต สมฺมาสมฺพุทฺเธ ? 

[๓๘๐] สตฺต โข ปนิมานนฺท สํฆคตา ทกฺขิณา. กตมา สตฺต ? พุทฺธปฺปมุเข อุภโตสํเฆ 
ทานํ เทติ, อยํ ปฐมา สํฆคตา ทกฺขิณา. ตถาคเต ปรินิพฺพุเต อุภโตสํเฆ ทานํ เทติ, อยํ ทุติยา 
สํฆคตา ทกฺขิณา. ภิกฺขุสํเฆ ทานํ เทติ, อยํ ตติยา สงฺฆคตา ทกฺขิณา. ภิกฺขุนิสํเฆ ทานํ เทติ, อยํ 
จตุตฺถี สํฆคตา ทกฺขิณา. เอตฺตเก เม ภิกฺขู จ ภิกฺขุนิโย จ สํฆโต อุทฺทิสฺสถาติ ทานํ เทติ, อยํ        
ปญฺจมี สํฆคตา ทกฺขิณา. เอตฺตเก เม ภิกฺขู สํฆโต อุทฺทิสฺสถาติ ทานํ เทติ, อยํ ฉฏฺฐี สํฆคตา      
ทกฺขิณา. เอตฺตเก เม ภิกฺขุนิโย สํฆโต อุทฺทิสฺสถาติ ทานํ เทติ, อยํ สตฺตมี สํฆคตา ทกฺขิณา. 

ภวิสฺสนฺติ โข ปนานนฺท อนาคตมทฺธานํ โคตฺรภุโน กาสาวกณฺฐา ทุสฺสีลา ปาปธมฺมา. 
เตสุ ทุสฺสีเลสุ สํฆํ อุทฺทิสฺส ทานํ ทสฺสนฺติ, ตทาปาหํ อานนฺท สํฆคตํ ทกฺขิณํ อสงฺเขยฺยํ อปฺปเมยฺยํ 
วทามิ, น เตฺววาหํ อานนฺท เกนจิ ปริยาเยน สํฆคตาย ทกฺขิณาย ปาฏิปุคฺคลิกํ ทานํ มหปฺผลตรํ      
วทามิ. 

[๓๘๑] จตสฺโส โข ปนิมาานนฺท ทกฺขิณาวิสุทฺธิโย. กตมา จตสฺโส ? อตฺถานนฺท ทกฺขิณา 
ทายกโต วิสุชฺฌติ โน ปฏิคฺคาหกโต, อตฺถานนฺท ทกฺขิณา ปฏิคฺคาหกโต วิสุชฺฌติ โน ทายกโต, 
อตฺถานนฺท ทกฺขิณา เนว ทายกโต วิสุชฺฌติ โน ปฏิคฺคาหกโต, อตฺถานนฺท ทกฺขิณา ทายกโต เจว 
วิสุชฺฌติ ปฏิคฺคาหกโต จ. 

กถญฺจานนฺท ทกฺขิณา ทายกโต วิสุชฺฌติ โน ปฏิคฺคาหกโต ? อิธานนฺท ทายโก โหติ       
สีลวา กลฺยาณธมฺโม, ปฏิคฺคาหกา โหนฺติ ทุสฺสีลา ปาปธมฺมา. เอวํ โข อานนฺท ทกฺขิณา ทายกโต 
วิสุชฺฌติ โน ปฏิคฺคาหกโต. 

กถญฺจานนฺท ทกฺขิณา ปฏิคฺคาหกโต วิสุชฺฌติ โน ทายกโต ? อิธานนฺท ทายโก โหติ     
ทุสฺสีโล ปาปธมฺโม, ปฏิคฺคาหกา โหนฺติ สีลวนฺโต กลฺยาณธมฺมา. เอวํ โข อานนฺท ทกฺขิณา         
ปฏิคฺคาหกโต วิสุชฺฌติ โน ทายกโต. 

กถญฺจานนฺท ทกฺขิณา เนว ทายกโต วิสุชฺฌติ โน ปฏิคฺคาหกโต ? อิธานนฺท ทายโก จ 
โหติ ทุสฺสีโล ปาปธมฺโม, ปฏิคฺคาหกา จ โหนฺติ ทุสฺสีลา ปาปธมฺมา. เอวํ โข อานนฺท ทกฺขิณา เนว 
ทายกโต วิสุชฺฌติ โน ปฏิคฺคาหกโต.  

กถญฺจานนฺท ทกฺขิณา ทายกโต เจว วิสุชฺฌติ ปฏิคฺคาหกโต จ ? อิธานนฺท ทายโก จ 
โหติ สีลวา กลฺยาณธมฺโม, ปฏิคฺคาหกา จ โหนฺติ สีลวนฺโต กลฺยาณธมฺมา. เอวํ โข อานนฺท           
ทกฺขิณา ทายกโต เจว วิสุชฺฌติ ปฏิคฺคาหกโต จ. อิมา โข อานนฺท จตสฺโส ทกฺขิณา วิสุทฺธิโยติ. 

อิทมโวจ ภควา. อิทํ วตฺวาน สุคโต อถาปรํ เอตทโวจ สตฺถา:  
[๓๘๒]    “โย สีลวา ทุสฺสีเลสุ ททาติ ทาน ํ
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   ธมฺเมน ลทฺธํ  สุปสนฺนจิตฺโต 7

   อภิสทฺทหํ กมฺมผลํ อุฬารํ 
   สา ทกฺขิณา ทายกโต วิสุชฺฌติ. 
   โย ทุสฺสีโล สีลวนฺเตสุ ททาติ ทาน ํ
                       อธมฺเมน ลทฺธํ อปฺปสนฺนจิตฺโต 
                       อนภิสทฺทหํ กมฺมผลํ อุฬารํ 
   สา ทกฺขิณา ปฏิคฺคาหกโต วิสุชฺฌติ. 
                           โย ทุสฺสีโล ทุสฺสีเลสุ ททาติ ทานํ 
                 อธมฺเมน ลทฺธํ อปฺปสนฺนจิตฺโต 
   อนภิสทฺทหํ กมฺมผลํ อุฬารํ 
   น ตํ ทานํ วิปุลพฺผลนฺติ พฺรูมิ.๕๓๘ 8

   โย สีลวา สีลวนฺเตสุ ททาติ ทานํ 
   ธมฺเมน ลทฺธํ สุปสนฺนจิตฺโต 
   อภิสทฺทหํ กมฺมผลํ อุฬารํ 
                       ตํ เว ทานํ วิปุลพฺผลนฺติ พฺรูมิ. 
   โย วีตราโค วีตราเคสุ ททาติ ทานํ 
                       ธมฺเมน ลทฺธํ สุปสนฺนจิตฺโต 
   อภิสทฺทหํ กมฺมผลํ อุฬารํ 
   ตํ เว ทานํ อามิสทานานมคฺคนฺ”ติ. 9

ทกฺขิณาวิภงฺคสุตฺตํ นิฏฺฐิตํ ทฺวาทสมํ. 
วิภงฺควคฺโค นิฏฺฐิโต จตุตฺโถ. 
_______________________ 

๑๒. ทักขิณาวิภังคสูตร 
ว่าด้วยการจำแนกทักษิณาทาน 

[๓๗๖] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ 
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ นิโครธาราม เขตกรุงกบิลพัสดุ์ แคว้นสักกะ สมัยนั้นแล  พระนาง 

มหาปชาบดีโคตมี ทรงถือผ้าใหม่คู่หนึ่ง เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้ว ประทับนั่ง ณ ที่
สมควร ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ผ้าใหม่คู่นี้ หม่อมฉันกรอด้ายเอง ทอเอง ตั้งใจอุทิศ
ถวายพระผู้มีพระภาค ขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์ รับผ้าใหม่คู่นั้นของหม่อมฉันเถิด” 

 สี.อิ. ลทฺธา7

-  สี.อิ. สา ทกฺขิณา เนวุภโต วิสุชฺฌติ8

-  สี. ตํเวทนํ วิปุลนฺติ พฺรูม ิ9
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เมื่อพระนางมหาปชาบดีโคตมี กราบทูลอย่างนี้แล้ว  พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า “โคตมี ขอพระนางจง
ถวายสงฆ์เถิด เมื่อพระนางถวายสงฆ์แล้ว จักเป็นอันบูชาอาตมภาพและสงฆ์”  

แม้ครั้งที่ ๒ พระนางมหาปชาบดีโคตมี ก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ผ้าใหม่คู่นี้ 
หม่อมฉันกรอด้ายเอง ทอเอง ตั้งใจอุทิศถวายพระผู้มีพระภาค ขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์ รับ
ผ้าใหม่คู่นี้ของหม่อมฉันเถิด”  

แม้ครั้งที่ ๒ พระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสกับพระนางมหาปชาบดีโคตมีว่า “โคตมี ขอพระนางจงถวายสงฆ์เถิด 
เมื่อพระนางถวายสงฆ์แล้ว จักเป็นอันบูชาอาตมภาพและสงฆ์”  

แม้ครั้งที่ ๓ พระนางมหาปชาบดีโคตมี ก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ผ้าใหม่คู่นี้ 
หม่อมฉันกรอด้ายเอง ทอเอง ตั้งใจอุทิศถวายพระผู้มีพระภาค ขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์ รับ
ผ้าใหม่คู่นี้ ของหม่อมฉันเถิด”  

แม้ครั้งที่ ๓ พระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสกับพระนางมหาปชาบดีโคตมีว่า “โคตมี ขอพระนางจงถวายสงฆ์เถิด 
เมื่อพระนางถวายสงฆ์แล้ว จักเป็นอันบูชาอาตมภาพและสงฆ์”  

[๓๗๗]  เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว  ท่านพระอานนท์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า  
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาค โปรดรับผ้าใหม่ทั้งคู่ของพระนางมหาปชาบดีโคตมีเถิด  พระ

นางมหาปชาบดีโคตมี ทรงมีอุปการะมาก เป็นพระมาตุจฉาของพระผู้มีพระภาค ทรงทะนุถนอมเลี้ยงดูให้พระผู้มี
พระภาคเสวยน้ำนม ในเมื่อพระชนนีสวรรคตแล้ว แม้พระผู้มีพระภาคก็ทรงมีอุปการะมากแก่พระนางมหาปชาบดี
โคตมี พระนางมหาปชาบดีโคตมี ทรงอาศัยพระผู้มีพระภาคแล้ว จึงได้ถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็น
สรณะ ทรงเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ ทรงเป็นผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์ ทรงเป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติ
ผิดในกาม ทรงเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จ ทรงเป็นผู้เว้นขาดจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุ
แห่งความประมาท  ทรงอาศัยพระผู้มี พระภาคแล้ว จึงทรงมีความเลื่อมใสแน่วแน่ในพระพุทธเจ้า มีความ10

เลื่อมใสแน่วแน่ในพระธรรม มีความเลื่อมใสแน่วแน่ในพระสงฆ์ มีศีลที่พระอริยะยินดี ทรงอาศัยพระผู้มีพระภาค
แล้ว จึงเป็นผู้หมดความสงสัยในทุกข์ หมดความสงสัยในทุกขสมุทัย หมดความสงสัยในทุกขนิโรธ หมดความ
สงสัยในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ แม้พระผู้มีพระภาคก็ทรงมีพระอุปการะมากแก่พระนางมหาปชาบดีโคตมี” 
[๓๗๘]  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “ข้อนี้เป็นอย่างนั้น อานนท์ ข้อนี้เป็นอย่างนั้น อานนท์ 
เพราะว่า บุคคลอาศัยบุคคลใดแล้ว เป็นผู้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ ถึงพระธรรมเป็นสรณะ ถึงพระสงฆ์

เป็นสรณะ เราไม่กล่าวการกระทำนี้ คือ การกราบไหว้ การลุกรับ การทำอัญชลี การทำสามีจิกรรม ด้วยการบริจาค
จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร ว่าเป็นการทำตอบแทนกันของบุคคลนี้กับบุคคลนี้  

บุคคลอาศัยบุคคลใดแล้ว เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ เป็นผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์ เป็นผู้เว้นขาด
จากการประพฤติผิดในกาม เป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จ เป็นผู้เว้นขาดจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัย
อันเป็นเหตุแห่งความประมาท เราไม่กล่าวการกระทำนี้ คือ การกราบไหว้ การลุกรับ การทำอัญชลี การทำสามีจิ
กรรม ด้วยการบริจาคจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร ว่าเป็นการทำตอบแทนกันของ
บุคคลนี้กับบุคคลนี้ 

บุคคลอาศัยบุคคลใดแล้ว เป็นผู้มีความเลื่อมใสแน่วแน่ในพระพุทธเจ้า มีความเลื่อมใสแน่วแน่ในพระ
ธรรม มีความเลื่อมใสแน่วแน่ในพระสงฆ์ มีศีลที่พระอริยะยินดี เราไม่กล่าวการกระทำนี้ คือ การกราบไหว้ การลุก

 ดูเชิงอรรถที่ ๒ ข้อ ๒๕๓ หน้า ๓๐๓ ในเล่มนี้10
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รับ การทำอัญชลี การทำสามีจิกรรม ด้วยการบริจาคจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร ว่า
เป็นการทำตอบแทนกันของบุคคลนี้กับบุคคลนี้  

บุคคลอาศัยบุคคลใดแล้ว เป็นผู้หมดความสงสัยในทุกข์ หมดความสงสัยในทุกขสมุทัย หมดความสงสัย
ในทุกขนิโรธ หมดความสงสัยในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาได้ เราไม่กล่าวการกระทำนี้ คือ การกราบไหว้ การลุกรับ 
การทำอัญชลี การทำสามีจิกรรม ด้วยการบริจาคจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร ว่า
เป็นการทำตอบแทนกันของบุคคลนี้กับบุคคลนี้  

การถวายทานเจาะจงบุคคล ๑๔ ประการ 
[๓๗๙]  อานนท์ ก็ทักษิณาเป็นปาฏิปุคคลิก (การถวายทานเจาะจงบุคคล) นี้มี ๑๔ ประการ 
ทักษิณาเป็นปาฏิปุคคลิก ๑๔ ประการ อะไรบ้าง คือ 

๑. บุคคลย่อมถวายทานในพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า นี้เป็นทักษิณาปาฏิปุคคลิก
ประการที่ ๑  

๒. บุคคลย่อมถวายทานในพระปัจเจกพุทธะ นี้เป็นทักษิณาปาฏิปุคคลิก ประการที่ ๒  
๓. บุคคลย่อมถวายทานในพระสาวกของตถาคตผู้เป็นพระอรหันต์ นี้เป็นทักษิณาปาฏิ        

ปุคคลิกประการที่ ๓  
๔. บุคคลย่อมถวายทานในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตตผล นี้เป็นทักษิณาปาฏิ         

ปุคคลิกประการที่ ๔  
๕. บุคคลย่อมถวายทานในพระอนาคามี นี้เป็นทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการที่ ๕  
๖. บุคคลย่อมถวายทานในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผล นี้เป็นทักษิณาปาฏิ        

ปุคคลิกประการที่ ๖  
๗. บุคคลย่อมถวายทานในพระสกทาคามี นี้เป็นทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการที่ ๗  
๘. บุคคลย่อมถวายทานในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผล นี้เป็นทักษิณาปาฏิ       

ปุคคลิกประการที่ ๘  
๙. บุคคลย่อมถวายทานในพระโสดาบัน นี้เป็นทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการที่ ๙  
๑๐. บุคคลย่อมถวายทานในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผล นี้เป็นทักษิณาปาฏิ       

ปุคคลิกประการที่ ๑๐  
๑๑. บุคคลย่อมถวายทานในบุคคลภายนอกศาสนาผู้ปราศจากความกำหนัดในกามทั้งหลาย

แล้ว นี้เป็นทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการที่ ๑๑  
๑๒. บุคคลย่อมให้ทานในปุถุชนผู้มีศีล  นี้เป็นทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการที่ ๑๒  11

๑๓. บุคคลย่อมให้ทานในปุถุชนผู้ทุศีล นี้เป็นทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการที่ ๑๓  
๑๔. บุคคลย่อมให้ทานในสัตว์ดิรัจฉาน นี้เป็นทักษิณาปาฏิปุคคลิกประการที่ ๑๔ 

 ปุถุชนผู้มีศีล ในที่นี้หมายถึง ปุถุชนผู้มีศีล โดยชื่อว่าเป็นผู้มีศีลเป็นพ้ืน ไม่โอ้อวด ไม่มีมารยา ไม่เบียดเบียนผู้อื่น เลี้ยงชีวิตด้วย11

กสิกรรมหรือพาณิชยกรรมโดยธรรม โดยชอบธรรม (ม.อุ.อ. (บาลี) ๓/๓๗๙/๒๒๙)
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อานนท์ ในทักษิณาปาฏิปุคคลิก ๑๔ ประการนั้น บุคคลให้ทานในสัตว์ดิรัจฉานแล้ว พึงหวังทักษิณาอันมี
อานิสงส์ ๑๐๐ อัตภาพ  ให้ทานในปุถุชนผู้ทุศี ลแล้วพึงหวังทักษิณา อันมีอานิสงส์ ๑,๐๐๐ อัตภาพ  ให้ทานใน12

ปุถุชนผู้มีศีลแล้วพึงหวังทักษิณาอันมีอานิสงส์ ๑๐๐,๐๐๐ อัตภาพ ถวายทานในบุคคลภายนอกศาสนาผู้
ปราศจากความกำหนัดในกามทั้งหลายแล้ว พึงหวังทักษิณาอันมีอานิสงส์แสนโกฏิอัตภาพ ให้ทานในท่านผู้ปฏิบัติ
เพ่ือทำให้แจ้งโสดาปัตติผลแล้วพึงหวังทักษิณาอันมีอานิสงส์นับไม่ได้ ประมาณไม่ได้ ไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงการ
ถวายทานในพระโสดาบัน ไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงการถวายทานในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผล ไม่
จำเป็นต้องกล่าวถึงการถวายทานในพระสกทาคามี ไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงการถวายทานในท่านผู้ปฏิบัติเพ่ือทำให้
แจ้งอนาคามิผล ไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงการถวายทานในพระอนาคามี ไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงการถวายทานในท่าน
ผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตตผล ไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงการถวายทานในพระสาวกของตถาคตผู้เป็นพระอรหันต์ 
ไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงการถวายทานในพระปัจเจกสัมพุทธะ ไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงการถวายทานในพระตถาคตอร
หันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเลย 

การถวายทานในสงฆ์ ๗ ประการ 
[๓๘๐] อานนท์ ก็ทักษิณาที่ถวายในสงฆ์ ๗ ประการนี้  
ทักษิณาท่ีถวายในสงฆ์ ๗ ประการ อะไรบ้าง คือ  

๑. บุคคลย่อมถวายทานในสงฆ์ ๒ ฝ่ายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข นี้เป็นทักษิณาที่ถวายใน
สงฆ์ประการที่ ๑  

๒. เมื่อพระตถาคตปรินิพพานแล้วบุคคลย่อมถวายทานในสงฆ์ ๒ ฝ่าย นี้เป็นทักษิณาที่
ถวายในสงฆ์ประการที่ ๒  

๓. บุคคลย่อมถวายทานในภิกษุสงฆ์ นี้เป็นทักษิณาที่ถวายในสงฆ์ประการที่ ๓  
๔. บุคคลย่อมถวายทานในภิกษุณีสงฆ์ นี้เป็นทักษิณาที่ถวายในสงฆ์ประการที่ ๔  
๕. บุคคลเผดียงสงฆ์ว่า “ขอท่านจงให้ภิกษุและภิกษุณีจำนวนเท่านี้แก่ข้าพเจ้าเจาะจงจาก

สงฆ์” แล้วถวายทาน นี้เป็นทักษิณาที่ถวายในสงฆ์ประการที่ ๕  
๖. บุคคลเผดียงสงฆ์ว่า “ขอท่านจงให้ภิกษุจำนวนเท่านี้แก่ข้าพเจ้าเจาะจงจากสงฆ์” แล้ว

ถวายทาน นี้เป็นทักษิณาที่ถวายในสงฆ์ประการที่ ๖  
๗. บุคคลเผดียงสงฆ์ว่า “ขอท่านจงให้ภิกษุณีจำนวนเท่านี้แก่ข้าพเจ้าเจาะจงจากสงฆ์” แล้ว

ถวายทาน นี้เป็นทักษิณาที่ถวายในสงฆ์ประการที่ ๗ 
อานนท์ ก็ในอนาคตกาล จักมีแต่เหล่าโคตรภูภิกษุ มีผ้ากาสาวะพันคอ เป็นผู้ทุศีล มีธรรมเลวทราม ชนทั้ง

หลายจักถวายทานเจาะจงพระสงฆ์ได้ในภิกษุผู้ทุศีลเหล่านั้น แม้ในเวลานั้น เราก็ยังกล่าวทักษิณาที่ถวายในสงฆ์
ว่า มีอานิสงส์นับไม่ได้ ประมาณไม่ได้ แต่ว่าเราไม่กล่าวปาฏิปุคคลิกทานว่า มีผลมากกว่าทักษิณาที่ถวายในสงฆ์
โดยปริยายไร ๆ เลย 

[๓๘๑]  อานนท์ ความบริสุทธ์ิแห่งทักษิณา (ของทำบุญ) ๔ ประการนี้  
ความบริสุทธิ์แห่งทักษิณา ๔ ประการ อะไรบ้าง คือ  

 คำว่า มีอานิสงส์ ๑๐๐ เท่า แปลมาจากคำว่า สตคุณา(สต + คุณ) หมายถึงมีผลวิบาก (ของทักษิณานั้น) ๑๐๐ ในอรรถกถา12

และฎีกาขยายความว่า สตานิสํสา สตวฑฺฒิตา หมายถึงมีผลวิบาก(ของสิ่งที่ให้นั้น) เป็น ๑๐๐ หรือมีอานิสงส์เพ่ิมขึ้นเป็น ๑๐๐ 
ตามคุณสมบัติของผู้รับ เช่น เมื่อให้ทานแก่สัตว์ดิรัจฉานทักษิณา(สิ่งที่ให้)นั้นจะให้อายุ ๑๐๐ วรรณะ ๑๐๐ สุข ๑๐๐ พละ ๑๐๐ 
ปฏิภาณ ๑๐๐ (และ)จะให้อายุวรรณะ สุข พละ และปฏิภาณเป็น ๑๐๐ อัตภาพอย่างต่อเนื่องตราบเท่าที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่
ในภพภูมิต่าง ๆ (ม.อุ.อ. (บาลี) ๓/๓๗๙/๒๒๙, ม.อุ.ฏีกา (บาลี) ๓๗๙/๔๘๗)
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๑. ทักษิณาที่บริสุทธ์ิฝ่ายทายก(ผู้ให้) แต่ไม่บริสุทธ์ิฝ่ายปฏิคาหก(ผู้รับ)  
๒. ทักษิณาที่บริสุทธ์ิฝ่ายปฏิคาหก แต่ไม่บริสุทธ์ิฝ่ายทายก  
๓. ทักษิณาที่ไม่บริสุทธ์ิ ทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิคาหก 
๔. ทักษิณาที่บริสุทธ์ิ ทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิคาหก 

ทักษิณาท่ีบริสุทธิ์ฝ่ายทายก แต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหก เป็นอย่างไร  
คือ ทายกในโลกนี้เป็นผู้มีศีล มีกัลยาณธรรม ปฏิคาหกเป็นผู้ทุศีล มีธรรมเลวทราม ทักษิณาที่บริสุทธ์ิฝ่าย

ทายก แต่ไม่บริสุทธ์ิฝ่ายปฏิคาหก เป็นอย่างนี้ 
ทักษิณาท่ีบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหก แต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายก เป็นอย่างไร 
คือ ทายกในโลกนี้เป็นผู้ทุศีล มีธรรมเลวทราม ปฏิคาหกเป็นผู้มีศีล มีกัลยาณธรรม  
ทักษิณาที่บริสุทธ์ิฝ่ายปฏิคาหก แต่ไม่บริสุทธ์ิฝ่ายทายก เป็นอย่างนี้ 
ทักษิณาท่ีไม่บริสุทธิ์ท้ังฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิคาหก เป็นอย่างไร 
คือ ทายกในโลกนี้ เป็นผู้ทุศีล มีธรรมเลวทราม และปฏิคาหกก็เป็นผู้ทุศีล มีธรรมเลวทราม  
ทักษิณาที่ไม่บริสุทธ์ิทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิคาหก เป็นอย่างนี้ 
ทักษิณาท่ีบริสุทธิ์ท้ังฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิคาหก เป็นอย่างไร 
คือ ทายกในโลกนี้ เป็นผู้มีศีล มีกัลยาณธรรม และปฏิคาหกก็เป็นผู้มีศีล มีกัลยาณธรรม  
ทักษิณาที่บริสุทธ์ิทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิคาหก เป็นอย่างนี้  
อานนท์ ความบริสุทธ์ิแห่งทักษิณา ๔ ประการนี้”  13

พระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นตรัสเวยยากรณภาษิตนี้แล้ว จึงได้ตรัสคาถาประพันธ์อื่นอีกต่อไปว่า 
[๓๘๒]    “ผู้ใดมีศีล ได้ของมาโดยธรรม มีจิตเลื่อมใสดี  

เชื่อกรรมและผลแห่งกรรมอันโอฬาร ให้ทานในชนผู้ทุศีล  
ทักษิณาของผู้นั้นชื่อว่าบริสุทธ์ิฝ่ายทายก 

ผู้ใดทุศีล ได้ของมาโดยไม่เป็นธรรม มีจิตไม่เลื่อมใส  
ไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมอันโอฬาร ให้ทานในชนผู้มีศีล  
ทักษิณาของผู้นั้นชื่อว่าบริสุทธ์ิฝ่ายปฏิคาหก 

ผู้ใดทุศีล ได้ของมาโดยไม่เป็นธรรม มีจิตไม่เลื่อมใส  
ไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมอันโอฬาร ให้ทานในชนผู้ทุศีล  
เราไม่กล่าวทานของผู้นั้นว่ามีผลไพบูลย์ 

ผู้ใดมีศีล ได้ของมาโดยธรรม มีจิตเลื่อมใสดี  
เชื่อกรรมและผลของกรรมอันโอฬาร ให้ทานในชนผู้มีศีล  
เรากล่าวทานของผู้นั้นว่ามีผลไพบูลย์ 

ผู้ใดปราศจากราคะแล้ว ได้ของมาโดยธรรม  
มีจิตเลื่อมใสดี เชื่อกรรมและผลของกรรมอันโอฬาร  
จึงให้ทานในท่านผู้ปราศจากราคะ  
เรากล่าว ทานของผู้นั้นนั่นแลว่า  
เลิศกว่าอามิสทานทั้งหลาย” ดังนี้แล 

ทักขิณาวิภังคสูตรท่ี ๑๒ จบ

 ดูเทียบ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๗๘/๑๓๖-๑๓๗13


