ขาวเหนียวกับแดนพุทธอุบตั ภิ มู ิ
โดยอาตม ศิโรศิริ
ขาวเหนียวมาในพระไตรปฎกหลายแหง เชน
พระไตรปฎกเลมที่ ๒๙ สุตตันตปฎกที่ ๒๑ ขุททกนิกาย มหานิทเทส
[๑๖] คําวา ไรนา ที่ดิน เงิน มีความวา ไรนา คือ ไรขาวสาลี ไรขา วจาว ไรถั่วเขียว ไรถว่ั ราชมาส
ไรขาวเหนียว ไรขาวละมาน ไรงา....
พระไตรปฎกเลมที่ ๓๐ สุตตันตปฎกที่ ๒๒ ขุททกนิกาย จูฬนิทเทส
...ธัญชาติ. ขาวสาลี ขาวจาว ขาวเหนียว ขาวฟาง ลูกเดือย หญากับแก ชือ่ วาของทีก่ นิ กอน.
เครื่องแกงชื่อวาของที่กินทีหลัง...
อรรถกถาวินยั ปฎก มหาวิภังค ทุติยภาค
...ขนมกุมมาส ที่เขาทําจากจําพวก ขาวเหนียว ชื่อวา ขนมสด......ขนมแหงที่เขาทําจากจําพวก
ขาวสาลี ขาวจาว และขาวเหนียว ชื่อวาสัตตุ....
จากหลักฐานเหลานี้ แสดงวาหลาย ๆ เมืองในชมพูทวีปในสมัยพุทธกาล มีนาขาวเหนียว มีการ
บริโภคขาวเหนียว และทําขนมตางๆ หลายชนิดจากขาวเหนียว
วินยั ปฎกเลมที่ ๒ มหาวิภังค ทุติยภาค
[๓๙๗] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ โฆสิตาราม เขตพระนครโกสัมพี. ครัง้
นัน้ มหาอํามาตยอุปฏฐากของทานพระฉันนะสรางวิหารถวายทานพระฉันนะ แตทานพระฉันนะสั่งให
มุงใหโบกฉาบวิหารที่ทําสําเร็จแลวบอยครั้ง. วิหารหนักเกินไป ไดทะลายลงมา. จึงทานพระฉันนะมัว
สาละวนเก็บรวบรวมหญาและไม ไดทํานาขาวเหนียวของพราหมณคนหนึ่งใหเสียหาย. พราหมณน้ันจึง
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระคุณเจาทั้งหลายจึงไดทํานาขาวเหนียวของขาพเจาใหเสียหาย?
ภิกษุทั้งหลายไดยินพราหมณนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาผูท ม่ี กั นอย ... ตางก็เพงโทษติ
เตียนโพนทะนาวา ไฉน ทานพระฉันนะจึงไดใหมุงใหโบกฉาบวิหารที่สําเร็จแลวบอยครั้งเลา? วิหาร
หนักเกินไป ไดทะลายลงมา. แลวกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา......
พระบัญญัติ : อนึง่ ภิกษุผูใหทําซึ่งวิหารใหญ จะวางเช็ดหนาเพียงไรแตกรอบแหงประตู จะบริกรรม
ชองหนาตาง พึงยืนในที่ปราศจากของสดเขียว อํานวยใหพอกได ๒-๓ ชั้น ถาเธออํานวย
ยิ่งกวานั้น แมยืนในที่ปราศจากของสดเขียว ก็เปนปาจิตตีย.

วินยั ปฎกเลมที่ ๓ ภิกขุนีวิภังค
[๑๗๘] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิก
คหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครัง้ นัน้ พราหมณคนหนึง่ มีนาขาวเหนียวอยูใกลที่พํานักของภิกษุณี ภิกษุณี
ทั้งหลายเทอุจจาระบาง ปสสาวะบาง หยากเยื่อบาง ของเปนเดนบาง ทิ้งลงในนา จึงพราหมณนน้ั เพง
โทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดทํานาขาวเหนียวของขาพเจาใหเสียหาย
เลา ภิกษุณีทั้งหลายไดยินพราหมณนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาที่เปนผูมักนอย ตางก็
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดเทอุจจาระบาง ปสสาวะบางหยากเยื่อบาง ของ
เปนเดนบาง ลงในของเขียวสดเลา ....กราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา......
พระบัญญัติ : อนึง่ ภิกษุณีใด เท หรือใหเท ซึง่ อุจจาระก็ดี ปสสาวะก็ดี หยากเยื่อก็ดี ของเปนเดนก็ดี
ลงในของเขียวสด เปนปาจิตตีย.
จากหลักฐานดังกลาวแสดงวา เมืองโกสัมพี และเมืองสาวัตถี ทํานาขาวเหนียว
พระวินยั ปฎก เลมที่ ๒
สักกัจจวรรค สิกขาบทที่ ๙
[๘๓๙] สาวัตถีนิทาน(เหตุเกิดทีเ่ มืองสาวัตถี). ครัง้ นัน้ พระฉัพพัคคียท ําคําขาวใหญ ...
พระบัญญัติ : ภิกษุพงึ ทําความศึกษาวา เราจักไมทําคําขาวใหใหญนกั .
สิกขาบทวิภังค : อันภิกษุผฉู นั อาหารไมพงึ ทําคําขาวใหใหญเกินไป ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ
ทําคําขาวใหใหญ ตองอาบัตทิ กุ กฏ.
สักกัจจวรรค สิกขาบทที่ ๑๐
[๘๔๐] สาวัตถีนิทาน. ครัง้ นัน้ พระฉัพพัคคียฉันขาวทําคําขาวยาว ...
พระบัญญัติ : ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักทําคําขาวใหกลมกลอม.
สิกขาบทวิภังค : อันภิกษุผูฉนั อาหารพึงทําคําขาวใหกลมกลอม ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ
ทําคําขาวยาว ตองอาบัตทิ กุ กฏ.
กพฬวรรค สิกขาบทที่ ๔
[๘๔๔] สาวัตถีนิทาน. ครัง้ นัน้ พระฉัพพัคคียฉันอาหารโยนคําขาว ...
พระบัญญัติ : ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมฉนั เดาะคําขาว.
สิกขาบทวิภังค :อันภิกษุผฉู นั อาหารไมพงึ ฉันเดาะคําขาว ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ
ฉันเดาะคําขาว ตองอาบัตทิ กุ กฏ.

กพฬวรรค สิกขาบทที่ ๕
[๘๔๕] สาวัตถีนิทาน. ครัง้ นัน้ พระฉัพพัคคียฉันอาหารกัดคําขาว ...
พระบัญญัติ : ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมฉนั กัดคําขาว.
สิกขาบทวิภังค : อันภิกษุผฉู นั อาหารไมพงึ ฉันกัดคําขาว ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ
ฉันอาหารกัดคําขาว ตองอาบัตทิ กุ กฏ.
วินยั ปฎกเลมที่ ๘
[๒๑๐] ถามวา พระผูม พี ระภาคผูท รงรูเ ห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น
ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ ฉันเดาะคําขาว ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียฉันเดาะคําขาว. (สิกขาบทอื่น ๆ ก็มีถามตอบลักษณะเดียวกัน)
คําวา “คําขาว” ในสิกขาบทเหลานี้ ตองเปนขาวเหนียวเทานัน้ จึงจะสามารถปน เปนกอน แลวนํามา
โยน เดาะเลนได จึงเห็นวาเปนขาวเหนียวแนนอน อนึ่งสิกขาบทเหลานี้ มีเหตุเกิด ที่เมืองสาวัตถี บัญญัติ
ขึ้นที่เมืองสาวัตถี แสดงวาเมืองสาวัตถีบริโภคขาวเหนียว และจากหลักฐานที่อางถึงกอนหนานี้ เมือง
สาวัตถีทํานาขาวเหนียว จะเห็นไดวาขอมูลทั้งหมดตรงกัน จึงสรุปไดวา เมืองสาวัตถีทํานาขาวเหนียว
ชาวเมืองสาวัตถี บริโภคขาวเหนียว
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