
                                        คํานํา 
        บุพพสกิขาวรรณนา  เปนหนังสือแสดงอธิบายพระวินัยที่ทาน 
พระอมราภิรักขิต  (อมโร  เกิด)  เปนผูรจนาข้ึน  ทายหนังสือบอกไววา 
เสร็จท้ังหมดในปวอก  พุทธศักราช  ๒๔๐๓  นับเปนปรัชกาลท่ี ๑๐ 
ในรัชกาลท่ี ๔ 
        ในเบื้องตนของบุพพสิกขาวรรณา  ทานผูรจนาไดกลาวปรารภ 
ถึงบุพพสิกขาที่ทานไดแตงไวแลวโดยยอ  เพ่ือใหกุลบุตรผูเปนคนใหม 
ในศาสนา  ศึกษาตามในกาลเปนเบ้ืองตน  จึงจะทําการวรรณนาบุพพ- 
สิกขานั้น โดยพิสดารสักหนอย  เพ่ือผูใครจะรูจะศึกษา  ตามคํา 
ปรารภนี้  แสดงวา ทานผูรจนาไดแตงเรื่องที่ทานใหชื่อวาบุพพสิกขา 
ไวกอนแลวโดยยอ  สําหรับ ' คนใหม '   จะไดศึกษาในเบ้ืองตน  ตรง 
กับชื่อเรื่องวา ' บุพพสิกขา ' ที่แปลวา   ' ศึกษาในเบ้ืองตน' 
        เรื่องบุพพสิกขาที่เปนตนเดิมของหนังสือบุพพสิกขาวรรณนา 
เจาหนาท่ีไดพบในตูหนังสือ  บนตําหนักลาง  ซึ่งเปนตําหนักเดิมของ 
สมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  เรยีกชื่อเต็มวา 
สัตตปพพปุพพสิกขา  เรียกสั้นในคําเริ่มตนวา  บุพพสิกขา  กลาวถึงเรื่อง 
ที่กุลบุตรพึงศึกษากอน  ๗  ขอ คือ  ขอตนวาดวยคุณพระรัตนตรัย 
ขอท่ี ๒ วาดวยชื่ออาบัติเปนตน  ขอ ๓  วาดวยสิกขาบทท่ีใกลจะตองเปน 
 ืทางปฏิบัติมาก   ขอ ๔ วาดวยกาลิก  ขอ ๕  วาดวยพินทุอธิษฐาน 
วิกัปปและปจจุทธรณ   ขอ ๖  วาดวยขาดอธิษฐานเปนตน  ขอ ๗ 
 
                                           ข 
วาดวยแสดงอาบัติเปนตน  ในตอนทายแตงเปนฉันทบาลี  ๑ คาถา 
บอกวา  ' อมระ '  เปนผูแตง   คําน้ีตรงกับนามฉายาของทานผูรจนา 
บุพพสิกขาวรรณนา   จึงสันนิษฐานไดวา  ทานอมระผูแตงบุพพสิกขา 
นั้น  คือทานผูรจนาบุพพสิกขาวรรณนาน้ันเอง   เพราะหนังสือบุพพ- 



สิกขาที่คนพบ  ไมไดบอกชื่อผูแตงไวในที่อ่ืนนอกจากในคาถาทายเรื่อง 
นั้น  และไมไดบอกปที่พิมพ  คําบาลีใชอักษรอริยกะท้ังหมด  อักษร 
อริยกะนี้  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว   ทรงคิดข้ึนต้ังแตสมัย 
ที่ยังทรงผนวชอยู  และทรงตั้งโรงพิมพข้ึนดวย  ในวัดบวรนิเวศวิหาร 
ตรงที่สรางตําหนักเพชรในปจจุบัน  ใชอักษรไทยพิมพภาษาไทย  สวน 
ภาษาบาลีใชอักษรอริยกะที่ทรงคิดข้ึน  ในเวลาน้ันนิยมใชเขียนดวย 
อักษรของ  เวลาน้ียังไดพบหนังสือท่ีพิมพในครั้งนั้นเก็บอยูในตูเปน 
บางเรื่อง  เชนหนังสือปาติโมกขบาลี  ใชพิมพดวยอักษรอริยกะตลอด 
และหนังสือบุพพสิกขานี้   ก็นาคิดวาจะพิมพในสมัยที่ใกลเคียงกันนั้น 
เพราะอักษรอริยกะใชกันอยูในวงแคบและชั่วระยะกาลหน่ึงเทานั้น 
        ตอมา  ทานผูรจนาบุพพสิกขา  ๗  ขอ   จึงไดรจนาวรรณนา 
แหงบุพพสิกขา  ๗  ขอน้ันโดยพิสดาร  ดังที่เรียกวา   " บุพพสกิขา-ภ 
วรรณนา "  นี้   บุพพสิกขาวรรณนาใชเปนหลักในการศึกษาปฏิบัติ 
พระวินัยในสมัยกอนมานาน  เปนที่นิยมนับถือของพระสงฆ  ผูเปน 
นักศึกษาปฏิบัติทั่วไป   และบุพพสิกขาวรรณนาน้ีกลาวไดวา  เปนตน 
เดิมของหนังสือวินัยมุข   ที่สมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระยาวชิร- 
 
                                              ค 
ญาณวโรรส   ไดทรงรจนาข้ึน   ดังที่ทรงไวในคํานําของวินัยมุขวา 
" ในการรจนาหนังสือน้ี  ขาพเจาไดอาศัยบุพพสิกขาวรรณนาเปนอยาง 
มาก  เพราะทานผูรจนาไดเลือกจากปกรณทั้งหลาย  มารวบรวมไวใน 
เรื่องเดียว  ทั้งความมุงหมายของขาพเจา  ก็เพ่ือจะแตงแกบุพพสิกขา- 
วรรณนา   เหมือนเปนฎีกาของหนังสือน้ัน  บุรณะขอท่ีบกพรอง  แลแก 
ขอท่ีผิด  ใหสําเร็จประโยชน  จึงตองใชหนังสือน้ันเปนเครื่องมือ  จะ 
ถือวาเก็บขอความในบุพพสิกขาวรรณนาน้ัน  มาเรียงเขารูปใหมก็ได 
ขาพเจาขอแสดงความระลึกถึงอุปการ   ของทานพระอมราภิรักขิต 



(อมร  เกิด)   เจาวัดบรมนิวาส  ผูรจนาหนังสือน้ัน "    แมหนังสือ 
นวโกวาทของสมเด็จพระมหาสมณเจาพระองคนั้น   ก็ดูมีเคาความ 
ประสงคคลายหนังสือบุพพสิกขา   เพระเปนหนังสือยอขอท่ีควรศึกษา 
กอน  สําหรบัคนใหมเชนเดียวกัน  แตมีตางกัน  เชนนวโกวาท  ยอความ 
ในสิกขาบทมาในพระปาติโมกขครบถวนเปนตน 
        สรูปความวา  ทานพระอมรารักขิต  (อมโร  เกดิ)  ไดรจนา 
หนังสือบุพพสิกขา   หรอืสัตตปพพปุพพสิกขาข้ึนสําหรับนวกะแลว 
รจนาบุพพสิกขวรรณนา  สําเร็จต้ังแตในรัชกาลท่ี ๔  ตอมา  สมเด็จ 
พระมหาสมณเจา   กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  ทรงรจนาหนังสือ 
นวโกวาทและวินัยมุข  ซึ่งใชหนังสือของทานพระอมราภิรักขิตน้ันเปน 
คูมือ   และไดใชเปนหลกัสูตรแหงการศึกษานักธรรมในคณะสงฆใน 
ปจจุบัน 
 
                                              ฆ 
        หนังสือบุพพสิกขาวรรณนา  ปรากฏวา  เดิมเปนหนังสือจารใน 
คัมภีรใบลาน  ตอมาจึงไดมีการคัดลอกพิมพเปนเลมสมุดข้ึน  และได 
พิมพตอมาอีกหลายครั้ง  ฉบับพิมพในสมัยตาง ๆ กัน  เทาท่ีไดพบใน 
เวลาทําคํานํานี้  มีเปนลําดับดังตอไปนี้ 
        พ. ศ. ๒๔๓๘ (ร. ศ. ๑๑๔) สมเด็จพระราชปตุลาบรมพงศาภิมุข 
กรมพระยาภาณุพันธุวงศวรเดช  ขระดํารงพระยศเปนพระเจานองยา- 
เธอ  เจาฟาภาณุรังษีสวางวงศ   กรมพระภาณุพันธุวงศวรเดช  โปรด 
ใหพิมพ ๑,๐๐๐  เลม  ถวายไวในมหากุฏราชวิทยาลัย  เปนการทรง 
บําเพ็ญพระกุศล  ในสมยัตรงกับวันประสูติครบ  ๓๖  ปบริบรูณในวันที่ 
๑๑  มกราคม  ศกนั้น   มีแจงในอารัมภกถาตอนหนึ่งวา  " ในครัง้น้ี 
กรมหมื่นวชริญาณวโรรส  จึงไดทรงแนะนําใหสรางหนังสือ  ' บุพพ- 
สิกขาวรรณนา '  นี้  ที่พระอมราภิรักขิต ( เกิด )  วัดบรมนิวาสไดแตง 



ข้ึนไว  เปนหนังสือแสดงขอวินัยปฏิบัติโดยพิสดาร  เปนของท่ีนิยม 
นับถือของพระสงหทั้งปวง  จึงเปนหนังสือสําคัญท่ีตองการผูศึกษา 
แตกอนเปนหนังสือจารในคัมภีรใบลาน   มักจารวิปลาสคลาดเคลื่อน 
และผูศึกษาจะหาไดดวยยาก   เมื่อไดลงพิมพใหเปนเลมสมุดใหแพร 
หลายมากข้ึนแลว  ก็จะเปนประโยชนแกพระภิกษุสามเณรซ่ึงจะศึกษา 
ทั่วไป. 
        ในการที่พิมพ  " บพุพสิกขาวรรณนา "  ฉบบันี้  พระเจานอง 
ยาเธอ  กรมหม่ืนวชิรญาณวโรรส  ทรงมอบพระธุระให  หมอมเจา 
 
                                              ง 
พระสถาพรพิริยพรต  วัดราชบพิธ   ชําระสอบทานกับตนฉบับโดย 
ละเอียดแลว  หนังสือบุพพสิกขาวรรณนาฉบับพิมพ  ซึ่งไดทรงสรางข้ึน 
ในครั้งน้ี  พิเศากวาหนังสือบุพพสิกขาวรรณนาที่จารในใบลานท้ังส้ิน 
สมควรท่ีผูศึกษาจะใชเปนหนังสือสําหรับศึกษาทั่วไป 
         การพิมพครั้งน้ันโปรดใหพิมพที่โรงพิมพวัชรินทร  ซึ่งหมอมเจา 
วัชรินททรงเปนผูจัดการ 
        พ.ศ. ๒๔๔๐  (ร. ศ. ๑๑๖)    สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจา 
ขณะทรงดํารงพระยศเปนสมเด็จพระนางเจาสวางวัฒนา  พระบรมราช 
เทวีโปรดใหพิมพ  ๒,๐๐๐  เลม  ที่โรงพิมพบํารงนุกูลกิจ   หลวงดํารง 
ธรรมสารเปนผูจัดการพิมพ  ปรากฏในอารัมภกถาวา  " ทรงพระราช 
อุทิศสวนพระราชกุศล   ถวายฉลองพระเดชพระคุณ  แดพระบาท 
สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  พระบรมชนกนาถ   ผูทรงเปนพระราช 
ธุระชักนําสงฆมณฑลในดํารงวินัยปฏิบัติ  ประดิษฐานพระพุทธศาสนา 
ใหวัฒนาถาวรสืบมา "  สมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระยาวชิรญาณ- 
วโรรสขณะดํารงพระยศเปนพระเจานองยาเธอ   กรมหม่ืนวชิรญาณ- 
วโรรส  ทรงชําระตรวจสอบตนฉบับ 



        พ. ศ. ๒๔๔๓  ( ร. ศ. ๑๑๙)   โรงพิมพบํารุงนุกูลกิจ   สี่กั๊ก 
เสาชิงชา  ถนนบํารุงเมือง  พิมพจําหนาย  บอกท่ีหนาปกวา   พิมพ 
ครั้งท่ีสอง ๒,๐๐๐ ฉบับ  
        พ.ศ. ๒๔๔๘ ( ร. ศ.  ๑๒๔ )  พิมพที่โรงพิมพศิริเจริญ  ตําบล 
 
                                                จ 
สะพานหัน  เพ่ือจําหนาย  ไมบอกจํานวนพิมพ 
        พ. ศ.  ๒๔๔๙  ( ร. ศ. ๑๒๕ ) พิมพที่โรงพิมพศิริเจริญ  ตําบล 
สะพานหัน   เพ่ือจําหนาย   มีธุดงควัตรสิบสามประการดวย  ไมบอก 
จํานวนพิมพ 
        พ. ศ. ๒๔๕๐ (ร. ศ. ๑๒๖)   โรงพิมพบํารุงนุกูลกิจ   พิมพ 
จําหนาย  บอกท่ีหนาปกวาพิมพครั้งที่สี่  ๕,๐๐๐  ฉบับ 
        พ. ศ. ๒๔๕๓  (ร. ศ. ๑๒๙)  หลวงโสภณเพ็ชรรัตน  บริจาค 
ทรัพยสรางข้ึน ๔๐๐ ฉบบั  เพ่ือแจกในการทํากุศล ๑๐๐ วันใหมารดา 
มีแจงในคํานําฉบับพิมพที่โรงพิมพบํารุงนุกูลกิจ   สรางข้ึนจากฉบับที่ 
พิมพแลวหรือจะพิมพข้ึนใหมไมไดบอกไว 
        พ. ศ. ๒๔๕๖  (ร. ศ. ๑๓๒)  โรงพิมพบํารุงนุกูลกิจ   พิมพ 
จําหนาย  บอกท่ีหนาปกวาพิมพครั้งท่ีหา  ๕,๐๐๐ ฉบับ 
        พ.ศ. ๒๕๐๘  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลปจจุบัน   ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหพิมพพระราชทานใน 
งานพระศพ  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ   สมเด็จพระสังฆราช  (อยู 
าโณทโย)   วัดสระเกษราชวรมหาวิหาร  ณ  พระเมรุหนาพลับพลา 
 ิอิศริยาภรณ  วัดเทพศิรินทราวาส   วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๐๘ 
ปรากฏในบานแผนกตอนหนึ่งวา    " ไดทรงเผดียงพระสาสนโสภณ 
เจาอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร   ใหเลือกสรรหนังสือท่ีจะพิมพข้ึน  เปน 
วิทยาทานเพ่ือระลึกถึงงานน้ี  พรสาสนโสภณถวายชื่อหนังสือข้ึนมา 



 
                                           ฉ 
บางเรื่อง  ไดทรงเลือกใหพิมพหนังสือบุพพสิกขาวรรณนา  วินิจฉัย 
พระวินัยบัญญัติ   เพ่ือหวังประโยนชนในทางศึกษาเทียบเคียง  เพราะ 
หนังสือเรื่องนี้แมจะเคยพิมพกันมาแลวหลายครั้ง  ก็ยังควรจะใชไดอีก 
และเวลานี้ก็เหลืออยูนอยเลมแลว   ทรงอุทิศพระราชกุศลแดสมเด็จ 
พระสังฆราชพระองคนั้น "   ในครั้งน้ี  พิมพที่โรงพิมพพระจันทร  ทรง 
พระกรุณาโปรดเกลา ฯ   ใหพิมพพระราชทานในงานพระศพ ๓,๐๐๐ 
เลม      มหามกุฏราชวิทยาลัยขอใหโรงพิมพพระจันทรพิมพเพ่ิมอีก 
๑,๐๐๐ จบ  พระธรรมโสภณ  (กิจจฺจกาโร)  พระจุลนายก  (อุคคเสโน) 
วัดบวรนิเวศวิหาร   และพระธรรมไตรโลกาจารย  (นิรนฺตโร)  วัด 
เทพศิรินทราวาส   เปนผูตรวจฉบับพิมพ  และไดตรวจชําระในหมวด 
มาตรากถาโดยตลอดดวย   ในที่บางแหง  ทานผูตรวจไดทําเชิงหนาไว 
เพ่ือใหสะดวกแกผูศึกษา 
        มหามกฏุราชวิทยาลยัรับหนังสือท่ีใหพิมพเพ่ิมยังไมไดเขาเลมมา 
เก็บไวต้ังแตคราวนั้น  บัดนี้พิจารณาเห็นวาสมควรจะพิมพ  สัตตปพพ- 
ปุพพสิกขา   หรือ  เรียกสัน้วา  บุพพสิกขา  ที่ทานพระอมราภิรักขิต 
(อมโร  เกิด)  ไดรจนาไวกอน  ซึ่งไดพบในตูหนังสือดังกลาวขางตน 
เพ่ิมไวขางหนาบุพพสิกขาวรรณนารวมเปนเลมเดียวกัน   จึงไดดําเนิน 
การพิมพรวมเขาดังท่ีปรากฏอยูนี้   การพิมพไดพยายามรักษาสํานวน 
โวหารและอักษร  สกด  การันต  ของทานไวใหเหมือนฉบับเดิม  จะ 
มีตางอยูก็อักษรท่ีเปนภาษาบาลี   จําเปนตองใชดังท่ีใชอยูในปจจุบัน 
 
                                                 ช 
เพราะตัวอักษรอริยกะไมมี 
        หนังสือบุพพสิกขาวรรณนา    พรอมดวยบุพพสิกขา   ซึ่งเปน 



ตนเดิม   เปนหนังสือท่ีมีประโยชนเกือ้กูลแกการศึกษาปฏิบัติพระวินัย 
อันถือวาเปนรากแกวพระพุทธศาสนาเปนอันมาก  แมในบัดนี้  ไดมี 
หนังสือวินัยมุข   พรอมกบันวโกวาทเปนหลักสูตรแหงการศึกษาที่ใช 
ทั่วไปแลว  แตถาหากไดมีบุพพสิกขากับบุพพสิกขาวรรณนา  สําหรับ 
ศึกษาประกอบเขาอีก  กจ็ะไดความรูเทียบเคียงกวางขวางยิ่งข้ึน  ทั้ง 
ยังใชเกื้อกูลแกการปฏิบติัพระวินัยไดอีกสวนหนึ่งดวย 
        มหามกฏุราชวิทยาลยั  ขอแสดงความระลึกถึงคุณูปการของทาน 
พระอมราภิรักขิต   (อมโร  เกิด)  ผูรจนาบุพพสิกขา  และบุพพสิกขา- 
วรรณนา   ซึง่ไดอํานวยประโยชนในการศึกษาปฏิบัติพระวินัยเปนอัน 
มาก   ต้ังแตสมัยกอนมีหนังสือนวโกวาทและวินัยมุข  ตลอดมาถึงทุก 
วันนี้. 
 
                                                กองอํานวยการมหามกุฏราชวิทยาลัย 
                                                           ๒๑ มกราคม  ๒๕๑๐  
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                                  บุพพสิกขาวรรณนา 
 
                              นมตฺถุ รตนตฺตยสฺส 
                รตนตฺตย  นมิตฺวา                        นวานมนุสิกฺขิตุ 
                อาทิมฺหิ   สยฺามภาสาย                สเขเปเนว  ภาสิตา 
                ยา  จ  ปุพฺพสิกฺขา  ตสฺสาว         โถก  วิตฺถารวณฺณน 
                กรสิฺส  าตุกามานั                         ปณาเมน  สุภ  ภเว 
        ขาพเจานอบนอมมนัสการ  ซึ่งพระรัตนตรัย  คือพระพุทธ 
พระธรรม  พระสงฆแลว  บุพพสิกขาอันใดที่ขาพเจาภาษิต  คือวา 
แตงไวแลว  เพ่ือใหกุลบุตรทั้งหลายผูเปนคนใหมในศาสนา  ศึกษา 
ตามในกาลเปนเบื้องตน  ดวยเปนสยามภาษา  โดยสังเขปยอนัก 
        ขาพเจาจะกระทําการวรรณนา  แหงซ่ึงบุพพสิกขานั้น  โดย 
พิสดารสักนอยหน่ึง  เพ่ือกุลบุตรทั้งหลายผูใครจะรูจะศึกษา  ใน 
สิกขาบทบัญญัติปฏิบัติตามจะไดรู    ดวยขาพเจานอบนอมรัตนตรัย 
ขอความงามความสวัสดีจงมีแกขาพเจาเถิด 
        คําวาบุพพสิกาน้ันประสงคเปนชื่อคัมภีร  เปนของอันกุลบุตร 
จะพึงศึกษาแตเรากอน  จ่ึงไดชื่อวาบุพพสิกขา เพราะฉะนั้นจ่ึงได 
กลาววา  ผูจะอุปสมบท และอุปสมบทแลว  พึงศกึษาขอทั้ง ๗ นี ้
กอน  ก็ขอท้ัง ๗ นั้นคือ  รตนัตตยบัพพะ  ขอวาดวยรัตนตรัย ๑ 
อาปตตินามาทิบัพพะ  ขอวาดวยชื่อแหงอาบัติเปนตน ๑  ปฏิปตติ  
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มุขสิกขาบัพพะ  ขอวาดวยสิกขาบท   เปนปากเปนทางแหงความ 
ปฏิบัติโดยมาก ๑ กาลิกบพัพะ ขอวาดวยกาลิก ๑  พินทวาธิฏฐานา 
ทิบัพพะ  ขอวาดวยพิธีมีพินทุและอธิฏฐานเปนตน ๑    วิชหนาทิ 
บัพพะ   ขอวาดวยขาดอธิฏฐานเปนตน ๑  อาปตติเทสนาทิบัพพะ 
ขอวาดวยแสดงอาบัติเปนตน ๑ เปน ๗ ขอดังน้ี 
        จะวาดวยรตนัตตยบัพพะขอตนกอน   คําวา  รตนตฺตย นั้น 
แปลวาหมวดสามแหงรัตนะ  พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ  สามวัตถุ 
นี้ชื่อวารัตนะ  เพราะวาเปนของประเสริฐกวาสวิญญาณกรัตนะและ 
อวิญญาณกรัตนะ ซึ่งมีในไตรภพ   อน่ึงเพราะเปนของทําความยินดี 
ใหบังเกิดแกโลกทั้งสาม 
        จะกลาวดวยพระพุทธรัตนะกอน  ถามวา  เรียกกันวาพุทธะ ๆ 
นั้น อะไรเปนพุทธะ ?  แกวา  พุทธะนั้นวาโดยปรมัตถโวหาร   วิสุทธ 
ขันธสันดาน  คือ กองรูป กองเวทนา  กองสัญญา  กองสังขาร  กอง 
วิญญาณ  ซึ่งเปนของมีตอมาแตภพกอน  เปนของบริสุทธิ์จากปาป 
ธรรมอุปกิเลส  คือไมมีอกุศลเจตสิก  เปนแตอพยากตเจตสิกซึ่งบังเกิด 
แตกุศลเจตสิก  นั่นแลเปนพระพุทธเจา  วาโดยโลกยโวหาร  สัตว 
พิเศษผูหน่ึง  ใชพรหมใชมารใชเทพดาใชอมนุษย  เปนมนุษยชาติ 
แตเปนมนุษยอัศจรรย   มีปญญาฉลาดลวงสมณเทพดามารพรหม 
และทําสัตวใหบริสุทธิ์จากปาปธรรมอุปกิเลสได  และสอนสัตวอ่ืนให 
ไดความบริสุทธิ์ไดดวย  นั่นแลเปนพระพุทธเจา 
        ถามวา  พุทธะ ๆ นั้น  แปลวาอะไร ?  แกวา  แปลวาผูรูเทา 
สังขารทั้งปวงดวยตนเอง  และใหผูอ่ืนรูเทาสังขารดวย  เปนผูบาน  
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แลวเต็มที่  ปถุุชนเชนเราชื่อวาเปนคนเขลาไมรูเทาสังขาร  จ่ึงตอง 
โศกเศราเมื่อเวลาสังขารนั้นวิบัติ 
        ถามวา อะไรเปนสังขาร ?  แกวา  สิ่งทั้งปวงท่ีเปนของภายใน 
และภายนอก  ประกอบดวยวิญญาณและหาวิญญาณมิได  ที่มีข้ึนเปน 
ข้ึนดวยเหตุภายในมีกรรมเปนตน  หรอืดวยเหตุภายนอกมีฤดูเปนตน 
นี้แลชื่อวาสังขาร  รูเทาสังขารนั้นอยางไร  รูความเปนเองของสังขาร 
รูเหตุที่ใหเกิดสังขาร  รูที่ดับสังขาร รูหนทางดําเนินไปยังที่ดับสังขาร 
นี่แลชื่อวารูเทาสังขาร  ทานรูความเปนเองของสังขารอยางไร  พระ 
องครูวาสรรพสังขารท้ังปวงไมเที่ยงแทยอมแปรปรวนไปตาง ๆ ม ี
แลวหาไม  เกิดแลวดับไป  สรรพธรรมท้ังปวงใชตัวใชตนดวยไมอยู 
ในอํานาจบังคับของผูใด  เพราะไมเที่ยงเพราะใชตนน้ันเปนแตกอง 
ทุกข  นี่แลเปนความจริงเปนความเปนเองของสังขาร  พระองค 
กําหนดรูดังน้ีดวยปริญญาภิสมัย  อยางนี้แลชื่อวารูความเปนเองแหง 
สังขาร  รูเหตุที่ใหเกิดสังขารอยางไร  พระองครูวาตัณหาคือความ 
ดิ้นรนดวยอยากไดนี้เอง  เปนผูสรางสังขารภายใน  เพราะตัณหามี 
แลวใหสัตวกระทํากรรมท่ีเปนกุศลและอกุศล  ทีจ่ะตกแตงสังขารเปน 
กองทุกข  แลวทานมละตัณหานั้นเสียไดดวยปหานาภิสมัย  อยางนี้แล 
ชื่อวารูเหตุที่ใหเกิดสังขาร ฯ รูที่ดับแหงสังขารน้ันอยางไร  พระองค 
รูวาพระนิพพานเปนที่ดับตัณหาที่ใหเกิดทุกข     แลวกระทําพระ 
 ินิพพานใหแจงประจักษข้ึนในพระหฤทัยดวยสัจฉิกิริยาภิสมัย อยางนี้ 
แลชื่อวาทานรูที่ดับแหงสังขาร ฯ   พระองครูหนทางดําเนินไปยังท่ี 
ดับสังขารนั้นอยางไร ฯ   พระองครูวามรรค  ประดับดวยองคแปด  
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มีสัมมาทิฐิเปนตนที่เกิดข้ึนแลว กําหนดรูความทุกข มละตัณหา เห็น 
พระนิพพาน  นี้แลเปนหนทางใหถึงซึ่งความดับทุกข   และพระองค 
ทํามรรคนั้น   ใหมีใหเปนใหเกิดข้ึนในพระหฤทัยดวยภาวนาภิสมัย 
อยางนี้แลชื่อวาทานรูหนทางดําเนินไปยังท่ีดับสังขาร   พระองครู 
ความรู ๔ อยางนี้พรอมกันแลวจ่ึงไดความบริสุทธิ์จนไมยินดี  ถือวา 
เรารูเราเห็น   แมสังขารคือรางกายของพระองคจะวิบัติเปนประการ 
ใด ๆ ก็ไมเศราไมโศกเสียใจเหมือนปุถุชน  อยางนี้แลชื่อวาพระองค 
รูเทาสังขารท้ังปวง 
        ถามวา บุคคลท่ีทานเรียกวาพุทธะนั้นมีที่พวก ? แกวา  ม ี
อยู ๔ พวก  คือ พหุสุตพวก ๑  ทานเรยีกวาสุตพุทธะ  เพราะเปน 
ผูรูเทาซ่ึงความดีชั่วเปนตน  ดวยการสดับและเลาเรียนปริยัติธรรม 
อริยสาวกอีกพวก ๑  ทานเรียกวาสาวกพุทธะ  เพราะไดฟงคําสอน 
แหงพระพุทธเจา  แลวแลรูเทาสังขารตามเสด็จพระพุทธเจา  พระ 
สยัมภูผูเปนพระรูเองสอนผูอ่ืนไมได  ดังคนใบฝนเห็นจําพวก ๑ ทาน 
เรียกวาปจจเจกพุทธะ เพราะรูเทาสังขารแตลําพังตัวเอง  พระผูรูเอง 
แลวแลสอนผูอ่ืนใหรูตามไดจําพวก ๑  ทานเรียกวาสัพพัญูพุทธะ 
เพราะเปนผูรูเทาสังขารและธรรมท้ังปวง     ที่วาดวยพุทธะในท่ีนี้ 
ประสงคเอาสัพพัญ ูพุทธะอยางเดียว 
        ถามวา  พระพุทธเจาของเรานี้  พระองคเกิดข้ึนในที่ไหน ? 
แกวา พระองคเกิดข้ึนในมนุษยพวกอริยกะในมัชฌิมประเทศ มัชฌิม 
ประเทศน้ัน  แปลวาประเทศทามกลาง  เพราะวาเปนทามกลาง 
ที่เกิดแหงพระพุทธเจา   และพระปจเจกพุทธเจา    อัครสาวก  
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พุทธอุปฏฐาก และพุทธบิดา พุทธมารดา  และจักรพรรดิราช  และ 
ติตถกรบัพพชิตผูมีทิฐิวาทตาง ๆ     ดงัทามกลางแหงสนามเปนที่มา 
ประชุมแหงชนทั้งปวงฉะน้ัน   มชัฌมิประเทศน้ันอยูในทิศตะวันตก 
แตประเทศสยามน้ีไป  ประเทศสยาม ประเทศรามัญ  ประเทศพมา 
ประเทศลาว เปนตน   เหลาน้ีชื่อวาปจจันตประเทศ  มนุษยเกิดใน 
ประเทศเหลาน้ีชื่อวามิลักขกมนุษย  มนุษยเกิดในมัชฌิมประเทศชื่อ 
วาอริยกะ  แตเดี๋ยวน้ีเขาเรียกประเทศนั้นวาอินเดีย 
        ถามวา  พระพุทธเจาเกิดในมัชฌมิประเทศ  เปนชาวเมืองไหน 
เปนชาติอะไร  เปนโครแซอะไร  พระนามเดิมชื่อไร  เปนบุตรผูใด 
พระองคมีบุตรภรรยาหรอืหาไม  เมื่อใดพระองคจ่ึงเปนพระพุทธเจา ? 
แกวา  พระองคเปนชาวเมืองกบิลพัสดุในแขวงสักกะ   พระองคเปน 
ชาติกษัตริยพวกสักกะ  เปนโคตมโคตร  พระนามเดิมชื่อวาสิทธัตถะ 
พระบิดาทรงพระนามวา  สุทโธทนะ  อยู ณ เมืองกบิลพัสดุ  พระ 
มารดาทรงพระนามวา สิริมหามายา  พระโอรสของพระองคทรง 
พระนามวา  ราหุล  พระเทวีของพระองคทรงพระนามวา  พิมพายโส- 
ธรา  เมื่อพระชนมายุของพระองคได ๒๙ พรรษา พระองคจ่ึงละ 
ฆราวาสสมบัติออกบรรพชา   บําเพ็ญเพียรแสวงหาโมกขธรรมอัน 
บริสุทธิ์อยูถงึ ๖ ป  จ่ึงไดตรัสรูพระอนุตรสัมมสัมโพธิญาณ  ตอนั้น 
ไปพระองคทรงบําเพ็ญพุทธกิจสั่งสอนเวเนยยนิกรตลอด ๔๕ พรรษา 
จ่ึงเสด็จดับขันธปรินิพพาน  ณ   เมืองกุสินารา 
         ถามวา  บิดามารดาบุตรภรรยาและสุขสมบัติเปนของรัก  เหตุ 
ไฉนพระองคจ่ึงมละท้ิงเสียได ?  แกวา  พระองคมละทิ้งเสียไดดวย  
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เหตุดังนี้  คือพระองคเห็นชราความแก พยาธิความเจ็บไข  มรณะ 
ความตายเปนกองทุกขใหญ  ดังหน่ึงไฟเผาสัตวอ่ืนและตัวทานอยู แต 
ผูอ่ืนนั้นเห็นคนแกคนไขเจ็บคนตายแลวเกลียดชัง    ไมรูวาของสาม 
อยางนี้เปนของสําหรับตัว  พระองคเห็นวาของสามอยางนี้เปนของ 
สําหรับสัตวอ่ืนและสําหรับตัวทาน   จะเกลียดเหมือนอยางคนอ่ืนเขา 
เกลียดก็ไมชอบ  จะรักก็ไมนารัก จะเฉยเสียวาชางเถิดก็ไมชอบกล 
พระองคเห็นแลววา ชรา พยาธิ มรณะ นี้เปนภัยใหญหลวงนากลัว 
แตจะหนีทางไหนก็ไมพนดวยเปนของสําหรับอยูกับรูปกาย พระองค 
จึงทรงอนุมานวา  ธรรมทีไ่มมีความแก ความเจ็บ ความตาย  เปนที่ 
หลีกหนีความแก   ความเจ็บ   ความตาย คงจะมีเปนแน  เหมือนกับมีไฟ 
เปนของรอนแลวก็มีน้ําเปนของเย็นแก   มีมืดแลวกม็ีแสงสวางแก 
แลวพระองคคนหาวา  ความแก  ความไขเจ็บ  ความตาย  มีมาแตไหน 
เห็นวามาแตชาติคือความเกิด  คนตอไปวาชาติมาแตไหน  ก็ไมเห็น 
ชัดดวยปญญาเหมือนกับเห็นของสามอยางมาแตชาติ  พระองคจ่ึง 
รอนพระหฤทัยวาจะอยูในสุขสมบัตินี้   จะหาธรรมท่ีเปนที่หลีกหน ี
ความทุกขเหลาน้ีไมไดเปนแน  ดวยเกลื่อนกลนอยูดวยบุตรภรรยา 
ทรัพยสมบัติ  ที่จะพาใหลุมหลงและถมทุกขทวีข้ึน  สิริสมบัตินีเ้ปนที่ 
คับแคบนัก   แลวทรงเห็นวาบรรพชาทรงเพศเปนบรรพชิตอยูแต 
ผูเดียวน้ัน  ไมเกลื่อนกลนดวยเหตุที่จะใหเกิดความยินดียินราย 
พระองคจ่ึงมละสุขสมบัติออกทรงเพศเปนบรรพชติ  แสวงหาธรรมท่ี 
สิ้นทุกขทั้งปวง เพราะฉะน้ันทานจ่ึงกลาววาพระพุทธเจาพระองคเกิด 
เปนสองครั้ง  คือเกิดดวยรูปกายครั้งหนึ่ง  เกิดดวยนามกายอันบริสุทธิ์ 
ครั้งหนึ่ง     คือต้ังแตลงสูพระครรภพระมารดาแลวอยูในครรภ ๑๐  
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เดือนแลว   ประสูติจากพระครรภ ณ ปาลุมพินีวัน  ที่ระหวางเมือง 
เทวทหะกับเมืองกบิลพัสดุ   มีพระกายพรอมดวยทวัตติงสมหาปุริส 
ลักขณะ  ควรจะเปนภาชนะรองพุทธคุณ  ทรงพระนามวา  สิทธัตถะ 
อยูเปนกุมาร ๑๖ ป      พระบิดาใหเสวยสุขสมบัติอยูปราสาทท้ัง ๓ 
สมควรแกฤดูทั้ง ๓ ได ๑๓ ปแลวมละฆราวาสสมบัติออกทรงเพศ 
เปนบรรพชติ   บําเพ็ญความเพียรแสวงหากิงกุศล ๖ ป  เสด็จนั่ง 
ณ โคนไมชือ่อัสสัตถะ ที่เรียกกันวาตนโพธิ์ ณ รมิฝงแมน้ําเนรัญชรา 
จนสําเร็จวิชาสองเบื้องตน   และวิปสสนาญาณเพียงโคครภูญาณตอ 
กับโสดาปตติมรรค  ในกาลเทาน้ี  ชื่อวาเกิดแลวดวยรูปกายยังเรียกวา 
พระพุทธเจาไมได  ต้ังแตโสดาปตติมรรคโสดาปตติผล  จนถึงอรหัต 
มรรคเกิดข้ึน   ชื่อวาเกิดอยูดวยนามกาย   ต้ังแตอรหัตผลความรู 
เทาสังขารเกิดข้ึนแลวไป  ชื่อวาพระองคเกิดแลวดวยนามกาย   แต 
ยังไมชื่อวาผูบานเต็มที่แลวดวยยังไมไดบําเพ็ญพุทธกิจ  ต้ังแต 
พระองคทรงแสดงธัมจักกัปปวัตนสูตร    แกปญจวัคคียภิกขุ ณ ปา 
 ิอิสิปตนมฤคทายวัน  พระอัญญาโกณฑัญญัตเถระไดโสดาปตติผล 
รูเทาสังขารโดยเอกเทศ  ตามเสด็จพระองคแลวไป  จนพระองค 
ดับขันธดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ณ ระหวางไมรังทั้งคู  ในสวน 
สาลวันแหงมลลกษัตริย  ชื่อวาบานแลวเต็มที่ เพราะบําเพ็ญพุทธกิจ 
เสร็จแลว 
        ถามวา  อะไรรูปกาย  อะไรนามกาย ?  แกวา มหาภูตรูป ๔ 
อุปาทายรูป ๒๔ ชื่อวารปูกาย  เวทนา  สัญญา  สงัขาร  วิญญาณ 
๔ กองนี้  ชื่อวานามกาย ๆ ไมเกิดพรอมกันกับรูปกายหรือ เกิดพรอม 
กัน  แตวานามกายท่ีใหเปนพระพุทธเจา คือ อรหัตมรรค  อรหตัผล  
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ซึ่งเปนพวกสังขารท่ีฆานามกายอันรายมีโลภ เปนตน   ซึ่งนับ 
เนื่องในสังขารขันธดวยกันนั้น  ยังไมเกิด จ่ึงยังไมเปนพระพุทธเจา 
ตออรหัตมรรค อรหัตผลเกิดแลว   จ่ึงเปนพระพุทธเจา เพราะเหตุนั้น 
จ่ึงวาพระพุทธเจาเกิดสองครั้ง 
             ถามวา พระองคแสวงหากุศลธรรมนั้นอยางไร ? แกวาพระองค 
แสวงหาดวยอุบายตาง ๆ จนถึงกลั้นลมหายใจอดอาหาร  ก็ไมไดธรรม 
วิเศษสิ่งใด   ภายหลังพระองคจ่ึงทรงนึกไดถึงอานาปานสติฌานท่ี 
พระองคไดเมื่อยังทรงพระเยาวอยูครั้งหน่ึง  วาเปนของอัศจรรยชอบ 
กลนักหนา  เห็นจะเปนทางแหงความตรัสรูได  พระองคจ่ึงกลับเสวย 
อาหาร  แลวเสร็จไปทรงนั่ง ณ โคนไมอัสสัตถะ  เจริญอานาปานสติ 
คือต้ังสติเฉพาะลมหายใจออกเขาอยางเดียว   ไมสงจิตไปอ่ืน  รํางับ 
กามฉันทะความใครความพอใจ  พยาบาทความปองราย  ถีนมทิธะ 
ความงวงเหงาหาวนอน อุทธัจจะ กุกกุจจะ  ความฟุงซานรําคาญใจ 
วิจิกิจฉาความเคลือบแคลงเหลาน้ี  ที่เปนนิวรณเครื่องหามสมาธิ 
เครื่องหมองใจ  เปนของทําปญญาใหเสียไป  แลวจ่ึงไดปฐมฌาน 
เปนฌานประกอบดวยองค ๕ คือ  วิตก วิจาร  ปติ  สุข  เอกัคตา 
แรงกลากวาเจตสิกธรรมอ่ืน   แลวพระองคพยายามยิ่ง ๆ ข้ึนไปโดย 
ลําดับ  รํางับวิตกวิจารเปนของหยาบเสีย  เหลืออยูแตปติ สุข  เอกัค- 
ตา  เปนทุติยฌาน  แลวรํางับปติเปนของหยาบเสีย  เหลืออยูแตสุข 
เอกัคตา  เปนตติยฌาน  แลวละสุขเปนของหยาบเสีย   เหลืออยู 
แตเอกัคตากับอุเอกขาที่กลาเปน จตุตถฌาน  แลวพระองคทําฌาน 
ทั้ง ๔ นั้น   ใหชํานาญคลองแคลวดวยการนึกและการเขา  เปนตน 
ครั้นจิตใสบริสุทธิ์ละเอียดดีแลวดวยอํานาจจตุตถฌาน   พระองค 
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จ่ึงนอมจิตไปเพ่ือบุพเพนิวาสานุสสติญาณ  คือปญญาท่ีตามระลึก 
ซึ่งขันธที่ตนและสัตวอ่ืนอยูแลวในภพกอนชาติกอนก็ระลึกได  ซึ่ง 
ชาติหลังต้ังแตชาติหน่ึงจนถึงอเนกสังวัฏฏวิวัฏฏกลัป  ความสงสัยวา 
ภพกอนชาติกอนจะมีหรือหาไมนั้นก็สิ้น  เห็นชัดวาภพกอนชาติกอน 
มีแนแท  แตถาวาเห็นวาสังสารวัฏมีเบื้องตนแมบุคคลระลึกตามไปก็ 
ไมรู  อันนี้เปนวิชชาที่ตน  พระองคไดในปฐมยาม  ครั้งมัชฌิยาม 
พระองคจ่ึงนอมจิตไปเพ่ือจุตูปปาตญาณ  คือปญญาที่รูที่เปนจุติ 
ปฏิสนธิแหงสัตว   พระองคก็ไดเห็นสัตวทั้งหลายที่ประพฤติทุจริต 
ทั้งสาม       กอปรดวยมิจฉาทิฐิ   จุติแลวไปบังเกิดในอบายภูมิดวย 
สัมมาทิฐิ  ครั้นจุติแลวไปบังเกิดในสุคติภูมิ  ดวยกุศลกรรมนัน้ 
พระองคเห็นชัดดวยทิพยจักษุญาณดังนี้   ความสงสัยวาส่ิงไรเปนของ 
แตงใหสัตวไดดีไดชั่ว  และความสงสัยวาชาติมาแตไหนก็สิ้น   ดวย 
เห็นชัดวากรรมคือบุญบาปเปนของแตงสัตวใหดีใหชั่ว  ชาติมาแต 
กรรมภพ  อันนี้เปนวิชชาที่สอง  พระองคไดในยามกลาง  ครั้นวิชชา 
ทั้งสองชําระทางปญญาใหบริสุทธิ์แลว  พระองคนอมจิตไปเพ่ือ 
อาสวักขยญาณ   ปญญารูซึ่งธรรมเปนเครื่องสิ้น  อาสวะ ไดแกมรรค 
ผลและนิพพาน  คือพระองคปรารภชรา  พยาธิ  มรณะ  ซึ่งเปนทุกข 
ประหน่ึงวาไฟเผาสัตวที่ไดเห็นแลวแตเดิมนั้นกอน   จ่ึงคนหาปจจัย 
แหงความทุกขนั้น  ก็ไดเห็นชรา  พยาธิ  มรณะน้ันมาแตชาติ ๆ มา 
แตกรรมภพคือกุศลอกุศล   ภพมาแตอุปาทานความถือมั่น  ๔ อยาง 
คือ กาม ทิฐิ  สีลพัต  อัตตวาท  อุปาทาน  ๔  อยางมาแตตัณหา คือ 
ความด้ินรนดวยความอยาก  ตัณหามาแตเวทนา  คือ ความเสวยรส  
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อารมณ   เปนสุขเปนทุกขและมัธยัสถ  เวทนามาแตผัสสะความ 
กระทบถูกตอง  คือทวารมีจักษุประสาทเปนตน  และวิญญาณมีจักษุ 
วิญญาณเปนตน และอารมณมีรูป  เปนตน  ถึงพรอมกันเขาเรียกวา 
ผัสสะ ๆ มาแตอายตนะ ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อายตนะ ๖ 
มาแตนามรูป  สิ่งที่นอมไปนึกอารมณไดเปนนาม  สิ่งที่ฉิบหายวิบัติ 
ดวยเย็นนักรอนนักเปนตน  เปนรูป  นามรูปมาแตวิญญาณคือปฏิสนธ ิ
จิต  วิญญาณมาแตสังขารของแตงสัตวใหดี  ใหชั่ว  คือกุศลและอกุศล 
สังขารมาแตอวิชชาคือความไมรูแจงวาน่ีทุกข  นี่เหตุใหเกิดทุกข  นี ่
ที่ดับทุกข  นีห่นทางใหถึงที่ดับทุกข  แลวพระองคเห็นวาอวิชชากับ 
ตัณหาสองน้ี  เปนรากเงาเคามูลแหงสังสารวัฏ  แลวจ่ึงเจริญวิปสสนา 
ใหยิ่งข้ึนไป   เพื่อมละอวิชชาตัณหานั้น  เจริญวิปสสนาอยางไร 
พระองคจับ  อวิชชา  สังขาร  วิญญาณ  นามรูป อายตนะ  ผัสสะ 
เวทนา  ตัณหา อุปาทาน  ภพ  ชาติ  เหลาน้ีละสิ่ง ๆ ข้ึนพิจารณา 
นึกพินิจฉัยวา  ใชสัตวใชบุคคลใชตัวใชเขาใชเรา  เปนสภาพ 
อันหน่ึง ๆ อาศัยซึ่งกันแลกันเกิดข้ึนแลวดับไป ๆ แลวเกิดข้ึน  เมื่อ 
อวิชชามีอยูก็เปนปจจัยใหเกิดมีสังขาร   สังขารมีอยูก็เปนปจจัยใหเกิด 
วิญญาณ  วิญญาณมีอยูก็เปนปจจัยใหเกิดนามรูป ๆ มีอยูก็เปนปจจัย 
ใหเกิดอายตนะ ๆ มีอยูกเ็ปนปจจัยใหเกิดผัสสะ ๆ มีอยูก็เปนปจจัยให 
เกิดเวทนา ๆ มีอยูก็เปนปจจัยใหเกิดภพ ๆ มีอยูก็เปนปจจัยใหเกิดชาติ ๆ 
มีอยูก็เปนปจจัยใหเกิดความทุกข  คือ ชรา  มรณะ  โสกปริเทวะ  ทุกข 
โทมนัส  อุปายาส  เปนประหน่ึงวาเพลิงเผาอยูใหรอนทุกภพ  ทกุชาติ 
นี้แลธรรมอาศัยซึ่งกันแลกันเกิดข้ึนดังนี้ หมุนเวียนไปในสังสารวัฏ  
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จะวาส่ิงไรเปนเบื้องตน เปนทามกลาง  เปนเบื้องปลายนั้นไมได ได 
จริงอยูแตกองทุกขเทาน้ัน   เกิดข้ึนดับไปหนุนเวียนอยูในสังสารวัฏ 
จะวาสัตวและบุคคลเสวยทุกขนั้นไมได  เพราะเปนสภาพอันหน่ึง ๆ 
อาศัยกันแลกันเกิดข้ึนเทาน้ัน    แลวพระองคเห็นวาน่ีแลเปนความ 
ทุกข ๆ นี้จะพึงกําหนดรูแทได   แลวพระองคไดกําหนดรูดวย 
ปริญญาภิสมยัดังนี้  แลวพระองครูวาอวิชชา  ตัณหา  สองนี้แลเปน 
มูลรากแหงสังสารวัฏ   เปนเหตุใหเกิดกองทุกขดังวามา   อวิชชา 
ตัณหา  จะพึงมละไดแท  พระองคมละเสียไดดวยปหานาภิสมัย 
พระองคเห็นวาดับอวิชชา  ตัณหา  สองนี้ไดแลว  สังขาร  วิญญาณ 
นามรูป เปนตน  ที่เปนผลก็ดับสิ้น ธรรมท่ีดับทุกขนี้  จะพึงเห็นได 
ชัดเปนแท   พระองคเห็นธรรมท่ีดับทกุขชัดไดดวยสัจฉิกิริยาภิสมัย 
พระองคเห็นวาปญญาความเห็นอยางนี้  เปนทางใหถึงท่ีดับทุกข 
ปญญาน้ีเปนของจะพึงใหมีใหเจริญข้ึนไดเปนแท แลวพระองคไดทํา 
ใหมีใหเจริญข้ึนดวยภาวนาภิสมัย  ความกําหนดรูทุกข  มละอวิชชา 
ตัณหา  เห็นนิพพานชัด  ความเปนข้ึนแหงมรรคจิตอยางนี้เกิดข้ึน 
ในขณะจิตอันเดียว  ชื่อวาเปนมรรคเกิดข้ึน มรรคนี้เกิดข้ึนในกาลใด 
กาลน้ันอาสวะเครื่องดองในสันดานทั้งสาม  คือ  กามาสวะ  ภวาสวะ 
เปนตัวตัณหากับอวิชชาสวะก็สิ้นสูญ   แลวผลเกิดข้ึนรํางับซ้ําอีกครั้ง 
หน่ึง  มรรคผลน้ีแลชื่อวาอาสวักขยญาณ    ปญญารูความส้ินอาสวะ 
เครื่องดองในสันดาน  อาสวักขยญานนี้  ชื่อวาวิชชาที่สาม  พระองค 
ไดในเวลาจวนรุง  วันวิศาขบูรณมี  ดังกลาวมานี้แลชื่อวา  พระองค 
แสวงหาธรรมเปนที่สิ้นความทุกข  
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        ถามวาเหตุอันใดบันดาลใหพระองคเห็น  ชรา พยาธิ  มรณะ 
เปนทุกขประหน่ึงวาเพลิงเผาตนเองและสัตวอ่ืน  ใหรอนพระหฤทัย 
มละสุขสมบัติเสีย  ออกแสวงหาธรรมท่ีสิ้นทุกขดังนี้  ชนอ่ืนทําไมเลา 
จึงไมเห็นอยางพระองคนั้น ?   แกวา  พระองคเคยย่ํายีแยกขยาย 
กระจายสังขารเห็นความจริงสามประการ  คือ อนิจจตา  ความเปนขอ 
ไมเที่ยง  ทุกขตา  ความเปนทุกข  อนตัตตา  ความเปนของใชตัวตน 
ดวยปญญาและกุศลอ่ืนมทีานศีลเปนตน   ซึ่งพระองคไดบําเพ็ญมา 
ในภพกอนมามากนาน  จ่ึงเปนอุปนิสัยบันดาลใหพระองคเห็นดังน้ี 
แลว  แสวงหาธรรมท่ีสิ้นทุกข  สวนชนอ่ืนไมไดปฏิบัติเหมือนอยาง 
พระองค   จึงเห็นวัตถุแหงความทุกขวาเปนวัตถุแหงความสุขแลว 
และหลงอยูในวัตถุนั้น 
         ถามวา  ในบุพพสิกขาวา  พระพุทธเจาตรัสรูสัมมาสัมโพธิญาณ 
ดวยมละนิวรณ  ๕  ต้ังจิตในสติปฏฐาน ๔  เจริญโพชฌงค ๗ จ่ึง 
เปนพระพุทธเจา  ในที่นี้วาตรัสรูไดดวยวิชชา ๓ จ่ึงเปนพระพุทธเจา 
ทําไมจ่ึงไมเหมือนกัน ?  แกวา  เปนแตเทศนามุขเทาน้ัน  โดยอรรถ 
คําท้ังสองน้ันลงกันเหมือนกัน  จะกลาวใหฟง  นิวรณ ๕ คือ กามฉันทะ 
ความใครความพอใจในกามคุณ ๑    พยาบาท  ความปองราย ๑ 
ถีนมิทธะ  ความงวงเหงาหาวนอน ๑   อุทธัจจะ กุกกุจจะ  ความ 
ฟุงซานรําคาญใจ ๑    วิจิกิจฉา   ความเคลือบแคลง ๑  รวม ๕ นี้ 
เรียกวานิวรณ  เพราะเปนของกั้นกุศลธรรม  มีสมาธิเปนตนมิใหเกิด 
ข้ึนได  เปนของทําใจใหเศราหมอง   เปนของทําปญญาใหเสียกําลัง 
ไป  พระองคมละนิวรณ  ๕ นี้ดวยวิขัมภนปหาน  คือขมไวดวยอานา  
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ปานสติฌานกอนแลว  เมือ่มรรคเกิดข้ึนฆา  อวิชชา  ตัณหา  ซึ่งเปน 
สีสะแหงกิเลส  เปนมูลรากแหงสังสารวัฏ  ตายขาดแลว  นิวรณ ๕ 
ซึ่งเปนกิเลส  นับเน่ืองใน  อวิชชา  ตัณหา  นั้นก็ตายขาดดวยสมุจ 
เฉทปหาน   ดวยเหตุนี้จ่ึงวา  มละนิวรณ ๕ ฯ   สติปฏฐาน ๔ คือ 
กายานุปสสนา   ความตามเห็นซึ่งกายโดยความสิ้นความเส่ือม ๑ 
เวทยานุปสสนา  ความตามเห็นซึ่งเวทนาโดยความส้ินความเส่ือม ๑ 
จิตตานุปสสนา      ความตามเห็นซึ่งจิตโดยความส้ินความเส่ือม ๑ 
ธัมมานุปสสนา     ความตามเห็นซึ่งธรรมโดยความสิ้นความเส่ือม ๑ 
สี่นี้ชื่อวา   สติปฏฐาน ๆ  แปลวาธรรมชาติเขาไปต้ังอยูในอารมณ 
คือสติ  หรือวาสติเขาไปต้ังอยูในอารมณ  สติ  แปลวาความระลึก 
สตินี้เปนเจตสิกตัวเดียวไมเปนสอง  เหตุใดจ่ึงวาสติปฏฐาน  ๔ 
เหลา  ซึ่งกลาววาสติปฏฐาน ๔ นั้น   ดวยสามารถอารมณเปนที่เขา 
ไปต้ังอยูแหงสติ  อารมณแหงสตินั้น ๔ คือ กาย ๑  เวทนา ๑ 
จิต ๑  ธรรม ๑  สติปรารภเอาเอกเทศแหงกายมีลมหายเปนตน 
หรือปรารภสกลกายมี  ผม ขน เล็บ ฟน  เปนตนเปนอารมณ  แล 
เห็นความสิ้นความเส่ือมเกิดดับแหงกาย  หรือเห็นวากายเปนของปฏิกูล 
หรือเห็นวาเปนสักวาธาตุก็ดี  หรือสักวาเปนแตกายก็ดี  ดังนี้นั้นชื่อวา 
กายานุปสสนาสติปฏฐาน   สติปรารภเอาเวทนา ๓ คือ สุข  ทกุข 
อุเบกขา  อันใดอันหน่ึงเปนอารมณ  แลเห็นความส้ินคามเสื่อมเกิดดับ 
แหงเวทนา  หรือเห็นวาสักวาเวทนาเทาน้ันก็ดี   ดังนี้ชื่อวาเวทนา- 
นุปสสนาสติปฏฐาน    สติปรารภเอาจิตกอบดวยราคะความกําหนัด 
หรือจิตปราศจากราคะเปนตน  อันใดอันหน่ึงเปนอารมณ   แลเห็น 
ความส้ินความเสื่อมเกิดดับแหงจิต     หรือเห็นวาสักวาจิตเทาน้ันก็ดี  
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ดังน้ีนั้นชื่อวา  จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน   สติปรารภเอาธรรมคือ 
อุปาทายรูป   หรือสัญญา  หรือสังขารขันธ  ที่พนจากกายเวทนาจิต 
อันใดอันหน่ึงเปนอารมณ   แลเห็นความสิ้นความเส่ือมเกิดดับแหง 
ธรรม  หรือเห็นวาเปนสักวาธรรมเทาน้ันก็ดี  ดังน้ีนั้นชื่อวาธัมมานุ- 
ปสสนาสติปฏฐาน  ก็ในองคแหงปฏิจจสมุบบาท  ๑๒ มีอวิชชาเปนตน 
มีชรามรณะเปนที่สุดนั้น อวิชชา  สังขาร อายตนะ  ผัสสะ  ตัณหา 
อุปาทาน  ภพ  อุปาทายรูปในรูป   และสัญญา   เจตนา  เอกัคตา 
ชีวิตินทรียในนาม   หรือในอุปปตติภพและชาติ   ชื่อวาเปนธรรม 
วิญญาณชื่อวาเปนจิต  เวทนาชื่อวาเปนเวทนา มหาภูตรูปในรูปหรือ 
ในอุปปตติภพและชาติ  ชื่อวาเปนกาย  เพราะเหตุนั้น  พระผูมพีระภาค 
เมื่อพระองคจับองคแหงปฏิจจสมุบบาท  มีอวิชชาเปนตนละสิ่ง  ข้ึน 
พิจารณานึกพินิจฉัยดังกลาวมาแลวในกอน   ชื่อวาพระองคต้ังจิต 
เฉพาะดวยดีในสติปฏฐาน ๔ ฯ  โพชฌงค  แปลวาองควาเหตุแหง 
ความตรัสรูเทาสังขาร   โพชฌงค  ๗ นั้น  คือ  สติความระลึกไดแก 
สติปฏฐานน้ันเอง  ธัมมวิจยะ  ความเลือกความคนซ่ึงธรรมวา  นี่กุศล 
นี่อกุศลเปนตน  ก็ไดแกปญญาท่ีปรารภองคปฏิจจสมุบบาท  มีอวิชชา 
เปนตน  และอารมณแหงสติปฏฐาน  มีกายเปนตนเปนอารมณ  แล 
เห็นความสิ้นความเส่ือมแหงอารมณนั้นเอง  วิริยะ  ความเปนคนกลา 
ไดแกเพียรพยายามมละอกุศลมีนิวรณ ๕ เปนตน  และทํากุศลมีสติ- 
ปญญาเปนตนใหเกิดข้ึนนั้นเอง  ปสสัทธิ ความรํางับกายรํางับจิตไดแก 
ความไมกระวนกระวายจิต  เจตสิก  ในขณะกุศลธรรมมีสติปญญาและ 
สมาธิเปนตนเกิดข้ึนนั้นเอง  สมาธิ   ความต้ังจิตในอารมณอันเดียวได  
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แกเอกัคคตา  อัปปนาฌานท้ัง ๔ นั้นเอง อุเบกขา ความเพงโดยอุปบัติ 
ไดแกความไมขวนขวายในท่ีจะต้ังจิตใหเปนสมาธิอีก  เปนแตเพงจิต 
ที่ถึงซ่ึงความรํางับอยูแลวเทาน้ันเอง   ธรรม  ๗  นีแ้ลชื่อวาโพชฌงค 
เพราะเหตุนั้นพระผูมีพระภาคดําเนินในวิชชา ๓ แลวถึงความตรัสรู 
รูเทาสังขาร  ก็ชื่อวาพระองคเจริญโพชฌงค ๗ ดวยคําวาเจริญโพชฌงค 
ทั้ง ๗ นั้น  เปนคํากลาวโดยนิรวเศษ  กําหนดตามโพชฌงคนิยม  แต 
ถาวาในขณะอรหัตมรรคอรหัตผลบังเกิดข้ึนแกพระผูมีพระภาคนั้น 
พระองคถึงความตรัสรูรูเทาสังขารน้ัน  กช็ื่อวาพระองคเจริญโพชฌงค 
มีแต ๖ เพราะปติสัมโพชฌงค   พระองคมละเสียแลวดวยตติยฌาน 
อน่ึงกิจในพรหมจรรยโดยสังเขปมีอยู ๒ คือ  ปหานะและภาวนา 
คําวาพระผูมีพระภาคมละนิวรณ ๕ นั้น   เปนคําแสดงปหานกิจวา 
ใชแตมละนิวรณ ๕ อยางเดียวหาไม  มละอาสวะ ๓ ดวย  วิขัมภน 
ปหานขมไวดวยวิชชา ๒ เบื้องตน  และดวยสมุจเฉทปหาน  มละ 
ขาดทีเดียวดวยวิชชาที่ ๓  ดวยคําวาพระผูมีพระภาคเจริญโพชฌงค ๗ 
นั้น เปนคําแสดงภาวนากิจ  วาใชแตเจริญโพชฌงค ๗ อยางเดียวหา 
มิได  ทําวิชชา  ๓  ใหเจริญดวย ฯ  คําวาพระผูมีพระภาคต้ังจิตในสติ- 
ปฏฐานท้ัง ๔ นั้น  เปนคําแสดงปฏิปทา  ขอปฏิบัติซึ่งใหเกิด 
ปหานะและภาวนา   พระผูมีพระภาคแสดงสติปฏฐาน ๔ ไมยิ่งไม 
หยอนน้ัน  ตามจริตของบุคคล  ก็แลบุคคลวาโดยจริตสังเขปมีอยู ๒ 
จําพวก คือตัณหาจริต ๑  ทิฐิจริต  ๑  ตัณหาจริตมีอีกเปนสอง  คือ 
หยาบละเอียด  ทิฐิจริตก็มีสองบ  คือหยาบละเอียด  กายานถปสสนาสติ 
ปฏฐาน  เปนสบายแกคนเปนตัณหาจริตหยาบ  เวทยานุปสสนาสติ 
ปฏฐาน  เปนสบายแกคนเปนตัณหาจริตละเอียด   จิตตานุปสสนาสติ  
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ปฏฐาน  เปนสบายแกคนเปนทิฐิจริตหยาบ   ธัมมานุปสสนาสติ 
ปฏฐาน  เปนสบายแกคนเปนทิฐิจริตละเอียด ก็แลมละนิวรณ ๕ ต้ัง 
จิตในสติปฏฐาน ๔  และเจริญโพชฌงค ๗ สามน้ีละสิ่ง ๆ ในกาล 
เปนบูรพภาค  ยอมมียอมเปนในขณะจิตตาง ๆ กันบาง  แตในกาล 
เมื่อมรรคบังเกิดข้ึน  ยอมมียอมเปนในขณะจิตอันเดียวกัน  ดวยคําวา 
พระผูมีพระภาคมละนิวรณ ๕   ต้ังจิตในสติปฏฐาน ๔   เจริญ 
โพชฌงค ๗ แลวแลตรัสรูสัมมาสัมโพธิดังน้ีนั้น แสดงวาพระผูมีพระ- 
ภาคเม่ือยังเปนโพธิสัตวอยูนั้น กอบดวยทิฐิจริตละเอียด  และต้ังจิต 
ในธัมมานุปสสนาสติปฏฐานโดยมาก  ในกาลเปนบูรพภาค  เพราะ 
กุศลธรรมและอกุศลธรรม ๒  นีโ้ดยสังเขป  ชื่อวาธรรมเปนอารมณ 
แหงธัมมนุปสสนาสติปฏฐาน    ก็อกุศลธรรมยกนิวรณ ๕ ข้ึนเปน 
ตัวอยาง  ฝายกุศลธรรมยกโพขฌงค ๗ ข้ึนเปนตัวอยาง  อน่ึงบุคคล 
มีปญญามาก มักกอบดวยทิฐิจริตละเอียด ดวยในวิชชาที่ ๓ กลาววา 
พระผูมีพระภาค   กระทาํองคแหงปฏิจจสมุบาทมีอวิชชาเปนตน 
ใหเปนอารมณแหงวิปสสนาญาณนั้น   แสดงวาพระผูมีพระภาคเมื่อ 
ยังเปนโพธิสัตวอยูนั้น  กอปรดวยโลกิยปญญามาก  เปนผูมีทฐิิจริต 
ละเอียด  และต้ังจิตในธัมมานุปสสนาสติปฏฐานโดยมาก  ในกาล 
เปนบูรพภาค   เพราะองคปฏิจจสมุบบาทมีอวิชชเปนตนชื่อวา 
ธรรมซึ่งเปนอารมณแหงธัมมานุปสสนาสติปฏฐานมีอยูไดมาก  ซึ่ง 
กลาวมาท้ังน้ี  เพ่ือจะใหรูวาคําท่ีกลาววาพระผูมีพระภาคมละนิวรณ ๕  
ต้ังจิตในสติปฏฐาน ๔   เจริญโพชฌงค ๗  จ่ึงเปนพระพุทธเจา 
กับคําวาพระพุทธเจาดําเนินในวิชชาทั้ง ๓   จ่ึงเปนพระพุทธเจา 
สองนี้ลงกันเหมือนกันไมผิดดังนี้  ใหนักปราชญพึงรูวา  ซึ่งพรรณนา 
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ความบังเกิดแหงพระพุทธรัตนะมาดังนี้  เพ่ือจะใหรูอธิบายคําใน 
บุพพสิกขาที่กลาวไวโดยยอดังน้ีวา  " พระผูมีพระภาคน้ัน พระองค 
บังเกิดข้ึนแลวในมนุษยอริยกะทั้งหลายในมัชฌิมประเทศ  โดยชาติ 
พระองคเปนกษัตริย  โดยโคตรพระองคเปนโคตมโคตร   เปนบตุร 
สักยกษัตริย   ออกจากสักยตระกูลบวชแลว  พระองคแสวงหากิงกุศล 
สันติวรบท  สวนธรรมรํางับทุกขอันบวรประเสริฐไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวา 
พระองคไดมละนิวรณ ๕ อันเปนเคร่ืองเศราหมองแหงจิตเปนของทํา 
ปญญาใหเสียกําลัง  พระองคมีจิตต้ังลงเฉพาะในสติปฏฐานท้ัง ๔ 
ยังโพชฌงค ๗ แลว ใหเปนใหเจริญข้ึนโดยความถองแทแลว  ตรัสรู 
สัมมาสัมโพธิ  ปญญาธรรมเปนเครื่องตรัสรูเองชอบ  ประเสรฐิไมมี 
สิ่งไรย่ิงกวา  ณ โคนโพธิอั์สสัตถพฤกษริมฝงแมน้ําเนรัญชรา " 
ดังน้ีแล 
             ถามวา  พระพุทธเจามีคุณอยางไร ?   แกวา  คุณพระพุทธเจา 
มากนักพนที่จะพรรณนาได  ใหญหลวงดังพ้ืนฟาอากาศ  คนเชนเรา 
จะพรรณนาคุณพระพุทธเจาน้ัน  ดังนกนอยบินในอากาศ  ไมอาจ 
พรรณนาใหสิ้นสุดได  แมโบราณภาษิตทานก็ไดกลาวไววา  " แม 
พระพุทธเจาดวยกัน    ไมกลาวเรื่องอ่ืนเลย   พรรณาแตคุณพระ 
พุทธเจาดวยกันอยางเดียว สิ้นกัลปหนึ่ง  กัลปหนึง่น้ัน  จะพึงสิ้นไป 
เปลาในระหวาง  คุณของพระตถาคตเจา  ในระหวางกาลนานเทาน้ัน 
ไมพึงสิ้นเลย "   ดวยเหตุดังน้ีแล  จ่ึงวาคุณพระพุทธเจาใหญหลวง 
มากนักพนที่จะพรรณนา  แตตัดใหสั้นลงก็มีอยู ๓ คือ ปญญาอยาง ๑ 
ความบริสุทธ์ิอยาง ๑ พระกรุณาอยาง ๑ เทาน้ีแลเปนประธานแหง  



สัตตปพพบุพพสิกขา และ บุพพสิกขาวรรณนา - หนาท่ี 18 

คุณท้ังปวง ๆ ประชุมลงในคุณท้ัง ๓ นี้สิ้น  ก็แลปญญาน้ัน  ไดแก 
ความรูเทาสังขารดังกลาวมาแลว คือ มรรคญาณ  ซึ่งเปนที่ต้ังแหง 
สัพพัญุตญาณ  กับญาณอันเศษมีจตุเวสารัชชญาณ  ทสพลญาณ 
อนาวรณญาณ เปนตน  ที่เกิดแตมรรคญาณใหสําเร็จคุณแกสัตวโลก 
คือรูวาสิ่งน้ีเปนประโยชน  สิ่งนี้ไมเปนประโยชนแกสัตว  สิ่งที่ไม 
เปนประโยชน  ประกอบอุบายใหสัตวมละเสีย  สิง่ท่ีเปนประโยชน 
ประกอบอุบายใหสัตวทําใหเจริญข้ึนดวยอนุศาสนี  นี่แลชื่อวาปญญา 
ความบริสุทธ์ินั้นไดแกมละกิเลสเครื่องหมองจิตขาดกับทั้งวสานา แม 
โลกธรรม ๘ มาถึงเฉพาะหนา  ไมยินดีไมยินราย  พระหฤทัยใส 
บริสุทธ  นี่แลชื่อวาความบริสุทธิ์ กรณุานั้นไดแกความเอ็นดูปรานี 
สัตว  เห็นสัตวรอนอยูดวยเพลิงกิเลส  วายอยูในทะเลใหญ 
คือสังสารวัฏ  จะใหสัตวดับเพลิงพนจากสังสารวัฏท่ีมีแกพระองคเมื่อ 
ยังเปนโพธิสัตวอยูและเม่ือตรัสรูแลว  นี้แลชื่อวา  กรุณา  ถาแล 
พระพุทธเจามีแตพระปญญาอยางเดียว  ความบริสุทธิ์และกรุณาไมมี 
พระองคก็จะไมสอนสัตวโลก ๆ เชนเราก็จะไมรูกุศลอกุศลทางสุคติ 
ทุคติ  และศีลสมาธิปญญา  ซึ่งเปนทางพระนิพพาน  หรือมีแต 
ปญญากับพระกรุณา   หากจะสอนสัตวบางก็จะนอมไปตามใจรักตาม 
ใจชัง  และตามความเห็น  เทศนาคําสอนก็จะไม  บริสุทธ  เพราะไมมี 
ความบริสุทธ์ิชวยปญญาและกรุณา  อน่ึง ถามีแตความบริสุทธิ์กับ 
พระกรุณา   พระปญญาไมมีเลาไซร   ก็จะไมอาจสั่งสอนสัตวได 
อน่ึงไมมีพระกรุณา   มีแตพระปญญากับความบริสุทธิ์  พระองคก็ 
จะไมคิดสั่งสอนสัตว  จะเสวยแตเอกีภาวสุขอยูแตผูเดียว  หรือ  



สัตตปพพบุพพสิกขา และ บุพพสิกขาวรรณนา - หนาท่ี 19 

ดับขันธปรินิพพานเสียโดยเร็วพลัน  สตัวเชนเราก็จะไมรูจักกุศลากุศล 
ทางสุคติทุคติ  และศีลสมาธิปญญาทางพระนิพพาน  พระกรณุาคุณ 
ของพระองค  เมื่อยังเปนโพธิสัตวอยูนั้นดังนี้  พระองคเปนโพธิสัตว 
อยู มีอุปนิสัยควรแกอรหัตผลสาวกบารมีญาณแลว  ไดประสบ 
พระพุทธเจาทั้งหลาย  มพีระทีปงกรเปนตน  แมหวังจะพนทุกขแต 
ผูเดียว   รับเทศนาแตสํานักพระทีปงกรน้ัน   ก็จะสําเร็จอรหัตตผล 
สาวกบารมีญาณ  พนสังสารทุกขแตตนผูเดียวได  หากพระองคเห็น 
สัตวทั้งหลายรอนอยูดวยเพลิงทุกขมีชาติเปนตน  เพลิงกิเลสมีราคะ 
เปนตน    และวายอยูในทะเลใหญคือสังสารวัฏ  พระองคมีความ 
ปรานีจะดับเพลิงทุกขเพลิงกิเลสแหงสัตวอ่ืนดวย  จะชวยยกจากทะเล 
ใหญคือสังสารวัฏ  จ่ึงมละอรหัตผล  ที่ตนจะพึงไดในสํานักพระพุทธ- 
เจาน้ันเสีย   นอมจิตไปเพ่ือเปนพระพุทธเจา   แลวบําเพ็ญบารมี 
พุทธการกธรรม  คือ ทาน  ศลี  เนกขัมมะ  ปญญา  วิริยะ  ขันติ 
สัจจะ  อธิฏฐาน  เมตตา  อุเบกขา  ตองเสวยทุกขในสังสารวัฏเปน 
อเนกทุกขในอเนกชาติ   อันนี้ชื่อวากรุณาคุณ ๆ เปนเหตุใหสําเร็จ 
ปญญาคุณบริสุทธิคุณแกพระองคตรัสรูแลวไปนั้น  เกื้อกูลแกสัตวอ่ืน 
ฝายเดียว  และประกาศใหสัตวอ่ืนรูคุณรัตนตรัย  เพราะเหตุนั้นจึงวา 
คุณ ๓ ประการน้ีเปนประธานแหงคุณทั้งปวง  คุณอ่ืนประชุมลงใน 
คุณท้ัง ๓ นี้สิ้น 
            อน่ึง  พระพุทธเจาเกิดข้ึนในโลกเปนคุณแกโลก  ดวยพระองค 
พรอมดวยสัมปทา ๓ คือ เหตุสัมปทา  ผลสัมปทา  สัตตุปการ-  
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สัมปทา   เหตุสัมปทาท่ีตนมีเทาไร   ม ี๒ คือ มหากรุณาสมาโยค 
โพธิสัมภารสัมภรณะ   มหากรุณาสมาโยคอยางไร   ความท่ี 
พระองคประกอบดวยกรุณาปรานีสัตวอันใหญหลวง  ซึ่งมีมา 
แตบาทมูลแหงพระพุทธเจาทรงพระนามท่ีปงกรน้ัน  มายั่งยืนใน 
สันดานไมคืนคลายทุกภพมาจนถึงปจจุบันชาตินี้   นี่แลชื่อวามหา 
กรุณาสมาโยค  โพธิสัมภารสัมภรณะนั้นอยางไร  ความที่พระองค 
เพ่ิมพูนโพธิสัมภารบารมีพุทธการกธรรม  คือ  ทาน  ศลี  เนกขัมมะ 
ปญญา  วิริยะ  ขันติ  สัจจะ  อธิฏฐาน  เมตตา  อุเบกขา  ที่สัตวอ่ืน 
ยากจะทําไดสิ้นกาลนาน  นับดวยโกฏแิหงกัลปเปนอันมากน้ัน  นี่แล 
ชื่อวาโพธิสัมภารสัมภรณะ  ๒  สัมปทาน้ีเปนคุณอันถึงพรอมแหง 
พระองค   เปนเหตุเบื้องตน  ใหสําเร็จผลสัมปทาและสัตตุปการ- 
สัมปทาเบื้องปลาย  จ่ึงชื่อวาเหตุสัมปทา   ผลสัมปทามีเทาไร 
มี ๔ คือ ญาณสัมปทา  ปหานสัมปทา   อานุภาวสัมปทา  รูปกาย- 
สัมปทา  ญาณสัมปทาน้ันอยางไร   มรรคญาณพระปญญาความรู 
เทาสังขารในมรรคท้ัง ๔ ซึ่งเปนที่ต้ังแหงสัพพัญุตญาณ  และ 
ญาณอ่ืนมีทสพลญาน  และอนาวรณญาณ  จตุเวสารัชชญาณ 
เปนตน  ซึ่งใหสําเร็จตามความสามารถในเญยยธรรมท้ังปวงโดย 
สะดวก  และประกอบอุบายเทศนาสอนสัตวไมขัดขวางครั่นคราม 
พระญาณเหลาน้ีชื่อวาญาณสัมปทา   ปหานสัมปทานั้นอยางไร 
ความท่ีพระองคมละกิเลสกับทั้งวาสนาขาดไดโดยสวนอันเดียว ไม 
ใหเกิดข้ึนไดอีกเปนธรรมดา  นี่แลชื่อวาปหานสัมปทา   อานุภาว- 
สัมปทาน้ันอยางไร  ความที่พระองคเปนอธิบดีเปนใหญ  ในที ่
จะใหความประสงคสําเร็จความปรารถนา  คือ  พระองคเปน  
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อิสระในจิตจะแสดงฤทธ์ิประการใดไดตามประสงคทุกประการ  ดังนี ้
ชื่อวาอานุภาวสัมปทา  รปูกายสัมปทาอยางไร    ความท่ีพระองค 
บริบูรณดวยพระกายอันประดับดวยทวัตติงสมหาปุริสลักขณะ  และ 
อสีตยานุพยัญชนะอันควรเปนนยนาภิเษกโสรจสรงจักษุแหงสัตวโลก 
ทั้งปวง  อันนี้ชื่อวา  รูปกายสัมปทา  ๔  สัมปทาน้ีเปนคุณถึงพรอม 
แหงพระองคสําเร็จมาแตเหตุสัมปทา  จึงชื่อวาผลสัมปทา  สตัตุปการ- 
สัมปทาน้ันมีเทาไร  มี ๒ คือ  อาสยะและประโยค  อาสยะนั้นอยางไร 
ความท่ีพระองคมีพระหฤทัยเยือกเย็นดวยพระกรุณา  หวังประโยชน 
ใหสัตวทั้งหลายอยูเปนนิจ  แมสัตวที่ทําผิดดังเทวทัตเปนตน  พระองค 
ก็ทรงพระกรณุา  นี่อยาง ๑ อน่ึง ความท่ีพระองคเห็นสัตวอ่ืนมีปญ- 
ญินทรียยังไมแกรอบ  พระองคทรงคอยทาการอยูกวาอินทรียแหง 
สัตวจะแกควรแกตรัสรู  ๑   สองนี้ชื่ออาสยะ  ประโยคนั้นอยางไร 
ความท่ีพระองคมีพระหฤทัยบริสุทธิไ์มเพงตออามิสมีลาภสักการเปน 
ตน   ทรงแสดงธรรมดวยยานตรัยมุข  คือ  ศีล  สมาธิ  ปญญา อันเปน 
ทางพระนิพพาน  ทรงเปดเผยจําแนกซ่ึงธรรมนั้น ๆ กระทําใหต้ืนข้ึน 
ใหสัตวอ่ืนที่มีอุปนิสัยตรัสรูตามบรรลุโลกุตรผลนําตนตนจากทุกข 
ทั้งปวงได อันนี้ชื่อวาประโยค  อาสยะ  และประโยคทั้งสองน้ีเปนคุณ 
ถึงพรอมแหงพระองคพรอมดวยสัมปทา  ๓  ดังกลาวมานี้แล อน่ึง อรหัต 
ชื่อวาสัตตุปการสัมปทา  นี่แลพระพุทธเจาเกิดข้ึนในโลกเปนคุณแก 
โลก   ดวยพระองคพรอมดวยสัมปทา ๓ ดังกลาวมานี้แล อน่ึง อรหัต 
ตาทิคุณแหงพระพุทธเจาผูบังเกิดข้ึนแลวในโลกเปนคุณใหญเลาลือ 
อยูในโลก  ปรากฏแกเทพดามนุษยมากกวาคุณท้ังปวง   เพราะ 
เหตุนั้นในบุพพสิกขาจ่ึงไดวา " ก็แลเกียรติศัพทอันงามแหงพระผูมี  
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พระภาคนั้น  ไปในเบื้องบนยิ่งฟุงไปดังน้ีวา  อิติปโส  ภควา อรห ฯลฯ 
ภควาติ " ดังน้ี 
        บัดนี้จะแปลอธิบายในบทวา อรห  เปนตน  ทานประกอบบท 
ไวเปนอนุสสรณนัยอยางสําหรับตามระลึก  ซึ่งคุณแหงพระพุทธเจา 
ดังน้ีวา  โส  ภควา  อิติป  อรห  ฯลฯ  โส  ภควา  อิติป  ภควา 
แปลวา  โส  ภควา  พระผูมีพระภาคน้ัน อรห  ชื่อ อรห  อิติป  แม 
เพราะเหตุดังนี้  แปลอยางนี้ไปทุกบท  จนถึงบทวา  โส  ภควา  อติิป 
ภควา อธิบายวา  โส ภควา พระผูมีพระภาคนั้น  อรห  ชื่อวา  อรห   
เพราะเปนผูไกลจากกิเลสอยาง ๑  เพราะเปนผูควรอยาง ๑ แทจริง 
พระผูมีพระภาคน้ัน  ต้ังอยูแลวในที่ไกลดวยดียิ่งนักจากกิเลสทั้งปวง 
เพราะเหตุนั้นจ่ึงชื่อ  อรห  กิเลส ๆ นัน้ แปลวาเครื่องหมองใจ  ไดแก 
ความโลภ  ความโกรธ  ความหลง  และมายาสาไถยเปนตน  ที่เกิดข้ึน 
แลว   ทํานํ้าจิตใหเศราหมองขุนมัวเปนอกุศลจิต  ซึ่งวาพระองค 
ไกลกิเลสนัน้  ใชวากิเลสจะกลัวพระองคหนีไปอยูแหงใดแหงหนึ่ง 
หรือพระองคหนีกิเลสมาน้ันก็หาไม    เพราะกิเลสเปนอรูปธรรม 
ไมมีรูปไมมีตัว  ซึ่งวาพระองคไกลกิเลสนั้น  คือไมมีกิเลสเครื่อง 
หมองใจในสันดาน   เพราะสรรพกิเลสนั้น   คือไมมีกิเลสเครื่อง 
เสียแลวดวยมรรคญาณนั้น ๆ  ก็วาสนานั้นแปลวา  ปกติอันกิเลส 
อบรมอยู    ไดแกอาการแหงกายวาจาของพระขีณาสพ   ผูไมมีกิเลส 
เหมือนอาการของคนมีกิเลส   วาสนานี้พระสัพพัญูพุทธเจาจําพวก 
เดียว   มละไดขาดพรอมกับกิเลสดวยอรหัตตมรรค    พระปจเจก 
พุทธเจาและพระอรหันตซึ่งเปนสาวกมละวาสนาไมได   มละไดแต  
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กิเลสอยางเดียว เพราะเหตุนั้น พระสาริบุตรผูอัครสาวก  ในภพกอน 
 ทานเคยเกิดในกําเนิดวานร  วาสนาอาการแหงวานรติดมา  แมเปน 
พระอรหันตแลว  เมื่อเวลาดําเนินถึงท่ีหลุมบอ   ทานก็โดดโลดดัง 
วานร  อนึ่ง  พระปลินทวัจฉัตเถระ   เม่ือทานเปนปุถุชนอยูมักกลาววา 
วสลิ ๆ เปนคําหยาบ  โดยนิยมในมคธภาษา  แมทานเปนพระอรหันต 
ขีณาสพแลว  ทานก็ยังกลาวอยูวาวสลิ ๆ เพราะวาสนาพระอรหันต 
สาวกมละไมได   เพราะเหตุนั้น  ความมละกิเลสแหงพระพุทธเจา 
ไมสาธารณท่ัวไป  กับพระปจเจกพุทธะ   พระองคมีพระหฤทัย 
อันบริสุทธิ์ใสสะอาดไมหวาดหว่ันไหวในโลกธรรมทั้ง ๘  ลาภและ 
ใชลาภ  ยศและใชยศ  นนิทา  ปสังสา  สุข  ทุกข  มาถึงเฉพาะพระองค ๆ 
ไมอนุโรธพิโรธยินดียินราย  ยอมเพิกเฉยประกอบดวยฉฬังคุเบกขา 
แมรูป เสียง กลิ่น รส  โผฏฐัพพะ  ธรรมารมณดีรายใด ๆ มากระทบ 
จักษุ  โสต  ฆาน  ชิวหา กาย  มโนทวาร  พระองคไมโสมนัสโทมนัส 
ยอมเพงโดยอุปบัติดวยญาณุเบกขา  อนึ่ง พระองคมีพระหฤทัยดัง 
แผนดิน   แมพระกายขางหนึ่งทาดวยจุรณาจันทนสุคนธชาติของหอม 
พระกายขางหนึ่งทาดวยทุคนธชาตินั้น     มีพระหฤทัยอันเสมอ 
ดังน้ี   เพราะพระองคไกลกิเลส  อน่ึงพระผูมีพระภาคน้ัน  ชื่อวา 
อรห เพราะเปนผูควร  แทจริงพระผูมีพระภาคนั้น  พระองคควรจะ 
บัญญัติซึ่งสิกขาบทจากกิเลสแลว  ไมกระทําการบัญญัติซึ้งสิกขาบท  และ 
แสดงธรรมตามอํานาจกิเลส  พระองคทําสิ่งท่ีเปนธรรมและวินัยเปน  
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เบื้องหนาแลว  ทรงบัญญติัซึ่งสิกขาบทและแสดงธรรม  อน่ึงพระองค 
ควรในลาภยศและความสรรเสริญความสุข   เพราะพระองคไมมีความ 
ยินดี  อนึ่งพระองคควรจะรับปจจัยทั้ง ๔  มีจีวรเปนตนและบูชาพิเศษ 
อันเพพดามนุษยทั้งหลายกระทํา    เพราะพระองคเปนยอดทักขิเณยย- 
บุคคล  กระทําผลแหงทานการบูชา  ใหไพบูลพิเศษยิ่ง  เพราะเหตุ 
พระองคเปนผูควรสักการบูชาพิเศษนั้น   เมื่อพระองคเกิดข้ึนแลว 
ในโลก     เทพดามนุษยทั้งหลายผูมีปญญาจ่ึงไดบูชาพระองคดวย 
ปจจัย ๔   และเครื่องสักการบูชาพิเศษตาง ๆ จนพระองคดับขันธ- 
ปรินิพพานแลว     โลกกย็ังไดทําการบูชาพระองคจนถึงทุกวันนี้ 
เพราะเหตุนี้จ่ึงวาพระองคเปนผูควร 
        ในบุพพสิกขาแปลบท   อรห  วาผูควรกอนนั้น     ตามศัพพรูป 
แลวแปลวาผูไกลกิเลสไวเบื้องหลัง  ในที่นี้แปลวาผูไกลจากกิเลส  พระผู 
ตามนัยในบาลี  เพ่ือจะแสดงวาผูควรน้ันเพราะไกลจากกิเลส   พระผู 
มีพระภาคทรงพระนามวา  สมฺทาสมพฺุทฺโธ นั้น  เพราะพระองคเปนผู 
ตรัสรู  คือรูเทาซ่ึงธรรมทั้งปวงเองชอบ  อธิบายท้ังปวงใหนักปราชญ 
พึงรูดังบทวา  พุทฺโธ  ดังกลาวแลวในกอน  แปลกแตที่นี้มีบทวา  สมฺมาส ิ
กับวาธรรมทั้งปวง  แทนสังขารทั้งปวงเทาน้ัน  สมฺมา  แปลวาชอบ 
แสดงวาความตรัสรูของพระองคชอบแทไมวิปริต  และบรรเทากิเลสา- 
สวเสียได  คําวา ส  แปลวาเองน้ัน  แสดงวาพระองคตรัสรูเองแต 
ลําพัง  ไมมีผูใดในไตรภพเปนครูสอน  ก็ธรรมท้ังปวงท่ีพระองคตรัสรู 
นั้นคือ  อายตนะ  วิญญาณกาย  ผัสสะ  เวทนา  สญัญา  เจตนา  ตัณหา 
กาย  วิตก  วิจาร  สิ่งละหก ๆ    ขันธ ๕      กสิณ  ๑๐    อนุสติ  ๑๐  
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สัญญา ๑๐  อาการมีผมขนเปนตน  อายตนะ  ๑๒ ภพ ๙ 
ฌาน ๔  อัปปมัญญา  ๔  อรูปสมาบัติ ๔  องคปฏิจจามุปาบาท  มี 
อวิชชาเปนตน  มชีรามรณะเปนที่สุด  โดยอนุโลมปฏิโลม  เหลาน้ัน 
ชื่อวาธรรมทั้งปวง   แทนสังขารท้ังปวง  พระองครูเทาธรรมทั้งปวง 
นี้  คือรูวาเปนอภิญเญยยธรรม  จะพึงรูดวยปญญาอันยิ่ง   จะพึงรูยิ่ง 
อยางไร   สวนธรรมท่ีเปนปริญเญยยะ   จะพึงกําหนดรู  คือทุกขก็ 
กําหนดรูวาเปนทุกข  สวนธรรมที่เปนปหาตัพพะ  จะพึงมละได  คือ 
สมุทัย  ก็มละได  สวนธรรมท่ีเปนสัจฉิกาตัพพะ  จะพึงกระทําใหแจง 
ประจักษ  คือนิโรธ   กก็ระทําใหแจงประจักษได  สวนธรรมท่ีเปน 
ภาเวตัพพะ  จะพึงใหมีใหเจริญข้ึน  คือ มรรค  กใ็หมีใหเจริญข้ึนได 
อยางนี้แลชื่อวารูยิ่ง  จะประกอบในอายตนะอันเดียวคือจักษุ พอเปน 
นิทัสสนะตัวอยาง  จักษุนี้เปนของจะพึงกําหนดรูวาเปนทุกข  เพราะ 
ไมเที่ยง  เพราะใชตนจ่ึงเปนทุกข  ตัณหานี้เปนของจะพึงมละได  ความ 
ไมเปนไปแหงทุกขและสมุทัยนั้นชื่อวานิโรธ ๆ นี ้ เปนของจะพึงกระทํา 
ใหแจงประจักษได  ความรูทุกขสมุทัยนิโรธน้ันชื่อวามรรค ๆ นีจ้ะพึง 
ใหมีใหเจริญข้ึนได  พระผูมีพระภาครูอยางนี้แลชื่อวารูชอบ  ไมมีผูใด 
สอนพระองค ๆ รูเอง  เพราะเหตุนั้นจ่ึงทรงพระนามวา  สมฺมาสมฺพุทฺโธ 
ผูรูเทาซ่ึงธรรมท้ังปวงเองชอบ  ใหนกัปราชญพึงประกอบในอายตนะ 
นอกน้ันและธรรมอันเศษดังนี้ทุก ๆ  บทเถิด   ก็แลบทวา  อรห นั้น 
สําเร็จดวยปหานะการมละกิเลส  บทวา  สมมฺาสมพฺุทฺโธ  นั้นสาํเร็จดวย 
ภาวนาความทําปญญาใหเจริญข้ึน  
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        พระผูมพีระภาคทรงพระนามวา  วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน   นัน้ 
เพราะพระองคถึงพรอมแลวบริบูรณแลวดวยวิชชาและจรณะ   วิชชา 
๓ อยางหน่ึง  วิชชา ๘  อยางหน่ึง  วิชชา ๓ นั้น  คือ  บุพเพนิวาสา- 
นุสสติญาณ    ปญญาตามระลึกซึ่งขันธที่ตนและสัตวอ่ืนอยูแลวใน 
ภพกอน ๑        จุตูปปาตญาณ   ปญญารูเห็นจุติปฏิสนธิแหงสัตว  ๑ 
อาสวักขยญาณ  ปญญาความรูในธรรมเปนเครื่องสิ้นอาสวะ ๑  สามน้ี 
ชื่อวาวิชชา    เพราะเปนความรูแจงแทงตลอดลวงรู    วิชชา  ๓  นี้ 
ไดกลาวพิสดารแลวในเบ้ืองหลัง      วิชชา ๘  นั้นคือ  วิปสสนาญาณ 
ปญญาเห็นกายน้ีดังชักไสหญาปลอง ๑   อิทธิวิธิ   สวนฤทธิ์สําเร็จดวย 
อธิฏฐาน    คือคนเดียวอธิฏฐานใหเปนคนมาก ๆ อธิฏฐานใหเปน 
คนเดียวเปนตน ๑      ทิพพโสตธาตถ   โสตทิพยไดยินเสียงมนุษยและ 
เสียงทิพยในท่ีใกลหรือท่ีไกล  ๑     เจโตปริยญาณ    รูกําหนดจิต 
แหงผูอ่ืนวา      เปนจิตประกอบดวยราคะและปราศจากราคะเปนตน  ๑ 
กับวิชชา ๓  ดังกลาวแลวน้ัน   จ่ึงเปน ๘       ๘ นี้ชือ่วาวิชชา    เพราะ 
เปนความรูวิเศษรูตาง ๆ      รูแจวแทงตลอด     วิชชา   ๘   นี้มทีี่มานอย 
วิชชา  ๓  นัน้มีที่มามาก   จรณะมี  ๑๕  คือ   ศีลสงัวร  ศีล  คือความ 
สํารวมกายวาจา ๑   อินทริยสังวร   ความสํารวมในอินทรียทั้ง ๖  ม ี
จักขุนทรียเปนตน       มิใหอภิชฌาโทมนัสปาปธรรมเกิดข้ึนได  ๑ 
โภชนมัตตัญุตา   ความเปนผูรูประมาณในโภชนะ  ๑    ชาคริยา- 
นุโยค       ความประกอบตามซ่ึงความเพียรเปนของแหงคนผูต่ืนอยู ๑ 
กัปสัปปุริสธรรม ๗  คือ  ศรัทธา  ความเชื่อตอของท่ีควรเชื่อ   หิริ  
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ความละอายเพราะทุจริตปาปธรรม      โอตตัปปะ      ความสะดุงแต 
ทุจจริตปาปธรรม   พาหุสัจจะ   ความเปนพหุสุต   วิริยะ  ความเพียร 
สติ  ความระลึก  ปญญา   ความรูทั่วถึง   กับฌาน  ๔ คือ ปฐมฌาน 
ทุติยฌาน   ตติยฌาน   จตุตถฌาน   ธรรมมีประเภท  ๑๕ นี้  ชื่อวา 
จรณะ      เพราะเปนธรรมสําหรับบุคคลจะสัญจรดําเนินไปสูทิศที่ 
ไมเคยไปคือ   พระนิพพาน   วิชชา ๓ และ ๘ ก็ดี  และจรณะ  ๑๕ นี้ 
ยอมมีพรอมบริบูรณไมบกพรองในพระผูมีพระภาค      เพราะเหตุนั้น 
จ่ึงทรงพระนามวา       วิชชฺาจรณสมฺปนฺโน    ผูถึงพรอมแลวดวยวิชชา 
และจรณะ   วิชชาสัมปทา   ความถึงพรอมดวยวิชชา   แหงพระผูมี 
พระภาคนั้นยอมกระทํา   สัพพัญุตา  ความเปนผูรูซึ่งสรรพเญยยธรรม 
ทั้งปวงไมขัดของใหบริบูรณดํารงอยู   จรณะสัมปทา  ความที่พระองค 
ถึงพรอมดวยจรณะยอมกระทํามหาการุณิกตา    ความที่พระองคมีกรุณา 
อันใหญหลวง    ใหบริบูรณดํารงอยู   พระองคนั้นยอมรูซึ่งส่ิงที่เปน 
ประโยชนและใชประโยชนแหงสรรพสัตวดวยสัพพัญุตา   และเวน 
เสียซึ่งสิ่งท่ีไมเปนประโยชน    ประกอบสัตวในส่ิงท่ีเปนประโยชนดวย 
มหากรุณิกตาความกรุณาอันใหญหลวง      ทั้งน้ีเพราะพระองคถึง 
พรอมแลวดวยวิชชาและจรณะ  เพราะเหตุนั้น   สาวกของพระองค 
จ่ึงเปน  สุปฏิปนฺโน   ผูปฏบิัติแลวดี  ไมเปน  ทุปฺปฏิปนฺโน  ผูปฏิบัติ 
แลวชั่วดังสาวกแหงครูผูวิบัติจากวิชชา   และจรณะ   เปนอัตตันตัปปะ 
ผูทําตนใหเรารอนเปลาเปนตน 
         พระผูมีพระภาคทรงพระนามวา  สุคโต   นัน้  เพราะพระองค 
ไปแลวสูที่อันดีคือพระนิพพานอันเปนอมฤตสถาน    อน่ึง  พระองค  
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ทรงพระนามวา  สุคโต  เพราะพระองคไปแลวชอบ  แทจริง กิเลสใดท่ี 
พระองคมละแลวดวยโสดาปตติมรรค  พระองคไมคืนมาสูกิเลสน้ันอีก 
กิเลสใด ๆ ทีพ่ระองคมละแลวดวย  สกิทาคามิมรรค  และอนาคามิมรรค 
หรืออรหัตมรรค  ก็ดี  พระองคไมกลับคืนมาสูกิเลสนั้น ๆ อีก  เพราะ 
เหตุนั้น  พระองคจ่ึงทรงพระนามวา  สุคโต  ผูไปแลวชอบ   อน่ึง 
สุคโต  แปลวาเปนผูไปแลวดี  แทจริง  พระผูมีพระภาคไปเสียแลว 
จากธรรมเหลาใด  ธรรมเหลาน้ันไมคืนมาสูพระองคไดอีก     เมื่อ 
พระองคถึงแลวซ่ึงท่ีอันใด   ที่อันนั้นไมกําเริบ  ธรรมท่ีพระองคไป 
จากเสียนั้น  คือกิเลสที่พระองคมละแลวดวยมรรคน้ัน ๆ กิเลสนั้นไม 
กลับคืนมาบังเกิดในพระหฤทัยไดอีก  ที่อันพระองคถึงแลวน้ัน  คือ 
พระนิพพาน ๆ เปนอกุปปธรรมไมกําเริบกลับคืนเปนสราคาทิธรรมที ่
กอปรดวย  ราคะและกลับคืนเปนชาติธรรมชราธรรม  เปนตน  พระองค 
ไปเสียจากกิเลส   ถึงแลวซ่ึงพระนิพพาน  ดวยเหตุนั้นจึงทรงพระนาม 
วา   สุคโต  ผูไปแลวดี 
        พระผูมพีระภาคทรงพระนามวา  โลกวิทู  นั้น   เพราะพระองค 
เปนผูรูแจงซ่ึงโลกดวยประการท้ังปวง    แทจริงพระผูมีพระภาคนั้น 
รูแจงแทงตลอดแลวซ่ึงขันธาทิโลก   โดยสภาพความเปนของตนแหง 
โลก  คือทุกข  และรูโดยสมุทัยเหตุเปนแดนเกิดแหงโลก  คือ ตัณหา 
และรูโดยนิโรธ   ธรรมเปนที่ดับแหงโลกและสมุทยั  คือ  พระนิพพาน 
และรูโดยนิโรธุบาย   ธรรมเปนอุบายในความดับโลกคือมรรค 
พระองครูดวยประการทั้งปวงดังน้ี  เพราะเหตุนั้นพระองคจ่ึงไดตรัส 
แกโรหิตัสสเทวบุตรวา    " ในที่สุดโลกใด สัตวยอมไมเกิด  ไมแก  
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ไมตาย  ยอมไมเคลื่อน  ไมเขาถึง   เราตถาคตยอมไมกลาวซึ่งท่ีสุด 
โลกนั้นวา  เปนที่อันบุคคลจะพึงรูพึงเห็นพึงถึงได  ดวยการไปโดย 
ปกติมีไปดวยเทาเปนตน   ก็แลเราตถาคตยอมไมกลาววายังไมถึงซ่ึง 
ที่สุดแหงโลก   และกระทําซึ่งท่ีสุดแหงทุกขได  ก็แตวาเราตถาคต 
ยอมบัญญัติซึ่งโลก  และโลกสมุทัยเหตุเปนแดนเกิดแหงโลก  และ 
โลกนโิรธที่เปนดับโลก  และโลกนโิรธคามินีปฏิปทา  ทางดําเนินไป 
ถึงท่ีดับโลก ๔ นี้   ในกเฬวรสรรีกายยาวประมาณวาหน่ึง  ประกอบ 
ดวยสัญญาและในนี้แล   ใชจะบัญญัติในท่ีอ่ืนก็หาไม "  พระผูมีพระ 
ภาครูโลกดวยประการทั้งปวงดังน้ี   เพราะเหตุนั้นจ่ึงทรงพระนามวา 
โลกวิทู  ผูรูแจงซ่ึงโลก  นยัอันนี้ไดในสังสารโลก  อนึ่งแมถึงสัตวโลก 
พระผูมีพระภาคก็ยอมรูแจง  รูแจงอยางไร   พระองคกร็ูแจงดังน้ีวา 
สัตวโลกคือ  เทพดามนุษยจําพวกนี้มีอาสยะ  ธรรมเปนที่มานอนอยู 
แหงจิตดังน้ีคือ  บางพวกเปนสัสสตาสยะ  บางพวกเปนอุจเฉทาสยะ 
บางพวกเปนอนุโลมิกขันตยาสยะ    ยางพวกเปนยถาภูตญาณาสยะ 
และรูวาสัตวโลกจําพวกนี้มีอนุสัตคือกิเลสนอนอยูในสันดานดังนี้  คือ 
เปนราคานุสัยเปนตน  และรูวาสัตวจําพวกนี้กอบดวยสุจริตและทุจริต 
หรือรูจริตท้ัง ๖ แหงสัตวก็ดี  และรูวาสัตวผูมีอธิมุตติ  คือ อัธยาศัย 
ตํ่าชาและประณีต ดังน้ีก็ดี  และรูวาสตัวผูมีอินทรียคือศรัทธาเปนตน 
อันคมกลา  ผูนี้มีอินทรียอันออนทราม  ผูมีอาการอันดีคือเปน 
วิวัฏฏาศัย   ผูนี้มีอาหารอันชั่ว   คือเปนวัฏฏาศัย    ผูนี้จะพึงใหรูได 
ดวยงาย    เพราะมีศรัทธาและปญญา  ผูนี้จะพึงใหรูไดดวยยาก 
เพราะไมมีศรัทธาและปญญา   ผูนี้เปนภัพพสัตวควรจะตรัสรู  เพราะ 
ปราศจากอาวรณธรรมเครื่องกั้น  คือกรรรมและกเิลสและวิบาก  ผูนี้  
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เปนอภัพพสัตว   เพราะประกอบดวยอาวรณธรรมมีกรรมเปนตน 
พระองครูแจงซ่ึงสัตวโลกดังน้ีแล   จ่ึงทรงพระนามวา  โลกวิทู  ผูรูแจง 
ซึ่งโลก 
        อน่ึง  โลกโดยประเภทมี ๓ คือ สังขารโลก  ไดแกนามรูป 
เปนตน ๑  สตัวโลก  ไดแกเทพดามนุษยเปนตน ๑  โอกาสโลก 
คือแผนดินอากาศเปนตน ๑  พระผูมีพระภาคยอมรูโลกทั้ง ๓ นีว้า 
เปนปลุชชนธรรม  มีความหลุดทลายหักพังไมยั่งยืนเปนธรรมดา 
เพราะเหตุนั้นพระองคจ่ึงทรงพระนามวา  โลกวิทู  ผูรูแจงซ่ึงโลก 
        พระผูมพีระภาคทรงพระนามวา  อนุตฺตโร  นั้น  เพราะไมมีผูใด 
ในไตรภพยิ่งกวาพระองคดวยคุณ   แทจริง  พระผูมีพระภาคนั้น 
ครอบงําเสียซึ่งโลกท้ังปวง  ดวยคุณ  คือ  ศีล   สมาธิ  ปญญา  วิมุตติ 
วิมุตติญาณทัสสนะ   และพระองคไมมีผูเสมอ  พระองคยอมเสมอ 
ดวยพระพุทธเจาท่ีไมมีผูใดเสมอ  พระองคไมมีผูเปรียบ   ไมม ี
บุคคลผูเปรียบดวยคุณมีศีลเปนตน   เพราะเหตุนั้น  พระองคจ่ึงทรง 
พระนามวา  อนุตฺตโร  เปนผูไมมีใครย่ิงกวา  ใหบัณฑิตพึงสาธกดวย 
อัคคัปปสาทสูตรเปนตน 
        พระนามวา  ปุริสทมฺมสารถิ นั้น  แปลวาพระองคเปนผูทรมาน 
ซึ่งบุรุษท่ีควรทรมาน  แทจริง  พระผูมีพระภาคนั้นยอมทรมาน  ซึ่ง 
เทพดามนุษยและอมนุษย    ซึ่งเปนบุรุษควรทรมานน้ัน  ดวยวินัย 
อุบายอันวิจิตรตาง ๆ    คือสัตวจําพวกใดชอบคําละเอียดไพเราะ 
พระองคก็ทรงทรมานดวยคําละเอียด    คือ    แสดงสุจริต  ๓  มีกาย 
สุจริตเปนตน  และแสดงผลแหงสุจริต   ชื่อวาเปนคําละเอียดไพเราะ 
พระองคก็ทรงทรมานดวยคําละเอียด  คือ  แสดงสุจริต  ๓  มีกาย 
สุจริตเปนตน  และแสดงผลแหงสุจริต  ชื่อวาเปนคําละเอียด  ใหสัตว  
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นั้นยินดีประพฤติ  สัตวจําพวกใดชอบคําหยาบ  พระองคก็ทรงทรมาน 
ดวยคําหยาบ    คือประกาศทุจริต  ๓  และผลแหงทุจริตน้ัน  ให 
สัตวเกลียดกลัวมละเสีย    สัตวจําพวกใดชอบท้ังคําละเอียดคําหยาบ 
พระองคก็ทรงทรมานดวยคําท้ังละเอียดทั้งหยาบ  คือทรงแสดงซ่ึง 
พยสอันรายคือทุจริต    ต้ังอยูในกุศลสุจริต    สัตวจําพวกใดไม 
รับวินัยอุบายวิธีทรมานอันวิจิตรพระองคดังน้ี   สัตวจําพวกนั้น 
ชื่อวา   อปุรสิทมฺโม  ใชบุรุษควรทรมาน บุรุษไมควรทรมาน  พระองค 
ไมทรงทรมาน  บุรุษจําพวกนั้นชื่อวาอันพระผูมีพระภาคฆาเสียแลว 
ดวยไมทรงทรมานส่ังสอน   บรุุษนั้นชื่อวา  ตายจากกุศลธรรมและ 
ความสุขในโลกท้ังสอง    พระผูมีพระภาคฉลาดในการทรมานสัตวโลก 
ดังนายหัตถาจารยอัสสาจารยควาญชางควาญมาผูฉลาดทรมานซึ่ง 
คชสารและอัสดร    ซึ่งเปนสัตวควรทรมานใหมละพยสอันรายดังน้ี 
พระองคจ่ึงทรงพระนามวา   ปุริสทมฺมสารถิ   ผูทรมานซ่ึงบุรุษควร 
ทรมาน 
        อน่ึง  อนุตฺตโร   ปุรสิทมฺมสารถิ    สองนี้เปนพระนามเดียวกัน 
แปลวาพระผูมีพระภาคเปนผูทรมานซึ่งบุรุษท่ีควรทรมาน   ไมมีใคร 
ยิ่งกวา   แทจริง   เหมืนออยางคชสารและอัสดร   นายหัตถาจารย 
อัสสจารย  ความผูฉลาดทรมานคลองแคลวแลวดวยดี   นายควาญ 
ประสงคจะใหแลนไปในทิศใด   ก็แลนไปไดยังทิศนั้นอยางเดียวใน 
วารหนึ่ง   สวนบุรุษที่พระผูมีพระภาคทรงทรมานแลวน้ัน  แมนั่งอยู 
ดวยบัลลังกอันเดียวก็ยอมแลนไปไดสูทิศทั้ง ๘  คือ  สมาบัติ  ๘  



สัตตปพพบุพพสิกขา และ บุพพสิกขาวรรณนา - หนาท่ี 32 

เพราะเหตุนั้นพระองคจ่ึงทรงพระนามวา  อนุตฺตโร  ปุริสทมฺมสารถิ 
อน่ึงพระองคทรงทรมานเทพดามนุษยซึ่งเปนบุรุษควรทรมาน  ดวย 
อนุสาสนีปาฏิหาริย    เปนกระบวนทรมานไมขมเหงดวยอาชญา 
ใหสัตวเสวยทุกขเวทนา  ดังควาญชางควาญมาและคนท่ีเปนอิสสรา- 
ธิบดี  ทรมานซ่ึงคชสารและอัสดรและชนอยูในอํานาจแหงตน  ดวย 
ดําดาและอาชญา  คือจองจําและประหารดวยเครื่องประหารตาง ๆ 
แมพระองคทรงทรมานสัตวบางพวก  ดวยอิทธปิาฏิหารยและอาเทสนา 
ปาฏิหาริยบาง   ก็เปนกระบวนปราบปรามใหสิ้นพยสอันดุรายมานะดื้อ 
กระดางเสียกอน   แลวกท็รงทรมานดวยอนุศาสนีปาฏิหาริย   คือ 
ประทานเทศนาคําสอนใหสัตวปฏิบัติตาม     มละพยสอันรายคือ 
ทุจริตสังกิเลสธรรม     ดวยมรรคภาวนานั้น ๆ สัตวนั้นไมกลับคืน 
ประกอบดวยทุจริตสังกิเลสธรรมซ่ึงเปนพยสอันรายอีกเลย   ดงั 
คชสารและอัสดร   นายควาญทรมานแลวแลกลับคืนมีพยสอันรายอีก 
บางในกาลบางคราว    เพราะเหตุนั้นพระองคจ่ึงทรงพระนามวา 
อนุตฺตโร  ปุริสทมฺทสารถิ    ผูทรมานซึ่งบุรุษท่ีควรทรมานไมมีใคร 
ยิ่งกวา 
        พระนามวา  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน   แปลวาพระองคเปนศาสดา 
ผูสอนของเทพดามนุษยทั้งหลาย     แทจริง  พระผูมีพระภาคยอม 
สอนดวยประโยชน  ๓   คือทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนในทิฏฐธรรม 
ปจจุบัน  และสัมปรายิกัตถประโยชนในภพหนา    และปรมัตถ- 
ประโยชน   เปนประโยชนอยางยิ่ง  คือพระนิพพาน   ตามควรแก 
อัธยาศัยแหงเวไนยสัตว   พระองคสอนดวยทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน  
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นั้น   ดังพระองคสอนทีฆชาณถโกฬยิบุตร   และอุชยพราหมณดวย 
สัมปทา ๔   คือ  อุฏฐานสัมปทา   ความหม่ันประกอบกิจการงาน 
ซึ่งเปนหนาท่ีอันตนจะตองทํา   และแสวงหาทรัพยโดยอุบายท่ีชอบ 
อารักขสัมปทา   ความฉลาดรักษากิจการงานท่ีตนประกอบ  และ 
ทรัพยที่แสวงหาไดมาดวยความหมั่นน้ันมิใหเสียหาย  สมชีวิตา  ความ 
เลี้ยงชีพใชทรัพยพอควรแกกําลังทรัพยที่มีมากและนอย   และกัล- 
ยาณมิตตตา   ความเปนผูเสพกับยาณมิตรดังนี้ก็ดี   และทรงชี้ใหรูจัก 
อบายมุข  ประตูที่จะใหเสื่อมทรัพย  ๔ อยาง  คือ  ประกอบการเสพ 
สุรา  ๑    เที่ยวเลนกลางคืน ๑   เพลินในการเลนเกินประมาณ ๑ 
ประกอบการเลนพนัน ๑ คบคนชั่วเปนมิตร ๑  เกยีจครานประกอบ 
กิจการงาน ๑  ใหสิงคาลมานพคฤหบดีบุตรรูจัก  เพ่ือมละเวนเสีย 
ดังน้ี   ชื่อวาสอนดวยทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน  และพระองคสอนดวย 
สัมปรายิกัตถประโยชนนั้น    ดังสอนทีฆชาณุโกฬิยยบุตรเปนตนนั้น 
ดวยสัมปทา ๔  คือ ศรัทธา  ศีล  จาคะ  ปญญา  อน่ึง  พระองคทรง 
แสดง  มัตเตยยตา  ปฏิบติัเกื้อกูลแกสมณะผูปฏิบัติกายวาจาใจรํางับ 
จากบาป  พราหมัญญตา  ปฏิบัติเกื้อกูลแกทานผูมละบาปในไตรทวาร 
ซึ่งไดนามตามอริยโวหารวาพราหมณ  อปจายนะ  ความประพฤติตน 
ออนนอมแกบุคคลควรออนนอม   และแสดงญาติสังคหะ  ความ 
สงเคราะหญาติ  ปุตตทารสังคหะ  ความสงเคราะหบุตรภริยา  และ 
บุญญกิรยิาวัตถุ  ๓  คือ ทานการใหปน ๑ ศีล  ความสํารวมกายวาจา  
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เรียบรอยปราศจากโทษ ๑  ภาวนา  ความทํากุศลใหเกิดมีในจิต  ๑ 
ทุจริตปหาน  การมละความประพฤติชัว่  สุจริตสมาทาน  การถือความ 
ประพฤติดีเปนตน  โดยนัยวิจิตรพลิกแพลงยักยายตาง ๆ ซึ่งมีมาใน 
สุตตันตประเทศน้ัน ๆ ดังน้ี   ชื่อวาสอนดวยสัมปาริกัตถประโยชน 
พระองคทรงแสดงไตรสิกขา  คือ ศีล สมาธิ  ปญญาและแสดงปฏิปทา 
ตาง ๆ ซึ่งเปนอุปการะแกไตรสิกขา  ซึ่งเปนทางที่สัตวจะดําเนินถึง 
พระนิพพาน  เปนที่เกษมส้ินทุกข  โดยอเนกนัยวิจิตรตาง ๆ ซึ่งมี 
มาในคัมภีรปริยัติธรรมดังนี้นั้น ชื่อวาทรงสอนดวยปรมัตถประโยชน 
เพราะพระองคสอนสัตวดวยประโยชน ๓  ดังน้ี   จ่ึงมีพระนามวา 
สตฺถา  เทวมนุสฺสาน   ก็แลพระองคทรงสอนดวยทิฏฐธัมมิกัตถประ- 
โยชน    และสัมปรายิกัตถประโยชนนั้นไมมหัศจรรยยิ่งนัก  ดวย 
ครูอ่ืนบางเหลาอาจแสดงไดแมโดยเอกเทศ อน่ึง พระผูมีพระภาคดังอาจารย 
ผูสอนอักขรสมัย  ฝายเวไนยสัตว  ซึ่งยังไมเคยสดับพุทธภาษิต  ไมรูจัก 
ประโยชน ๒ ก็ดี   และประเภทกุศลและอกุศล  และประเภทแหง 
สังขารมีขันธเปนตน   ประกอบดวยวิปลาสสําคัญวา   สังขารเปน 
ของเท่ียงเปนสุขเปนตัวตนสัตวบุคคลและเปนของงาม  ดังกุมารนอย 
ที่ยังไมไดศึกษาในอักขรสมัย  แมเหน็อักษรก็สําคัญวาลวกลายวิจิตร 
ครั้นเวไนยสัตวไดสดับพุทธภาษิตเฉพาะพระพักตร     หรืออาศัย 
อุคคหปริปุจฉา   และสดับเทศนาแตพหุสุตบุคคลแสดงสืบ ๆ มา 
แลวอานออกและรูประเภทแหงธรรมเปนกุศลและอกุศล  และรู 
ประเภทแหงสังขารมีนามรูปเปนตน    แลวแยกยายกองสังขาร  
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เปนนามรูปหรือขันธ ๕  ข้ันพิจารณาดวยสัมมสนญาณ  เห็นสามัญญ 
ลักษณะในสังขารวาไมเที่ยงเปนทุกขใชตน  หรือเห็นวาเปนของ 
ปฏิกูลไมงาม  มละวิปลาส ๓-๔  ไดดวยตทังคปหานขณะหน่ึงก็ดี 
หรือดวยสมุจเฉทปหาน  มละขาดทีเดียวก็ดี  ดังกุมารนอยไดศึกษา 
ในอักขรสมัย  ในสํานักอาจารยแลว  ไดเห็นอักษรอานออกรูความ 
มละวิปลาสซึ่งเห็นวาเปนลวดลายนั้นได   พระผูมีพระภาคแมถึง 
พระองคดับขันธปรินิพพานแลวลวงไป    คําสอนซ่ึงเปนอนุศาสนี 
ปาฏิหาริยยังประดิษฐานอยู  เปนคุณแกเทพดามนุษยในภายหลัง 
ก็ไดชื่อวาเปนศาสดาผูสอนของเทพดาและมนุษยในภายหลังดวย 
เพราะเหตุนั้นพระผูมีพระภาคจ่ึงทรงพระนามวา  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน 
คําวา  เทวมนุสฺสาน  นั้นเปนคํากลาวดวยสามารถกําหนดสัตวอัน 
อุกฤษฏ  และกําหนดสัตวที่เปนภัพพบุคคล  ควรตรัสรูจตุราริยมัค- 
คาริยผล  ถึงกระน้ันพระผูมีพระภาค   ก็ไดชื่อวาเปนศาสดาผูสอน 
ของอมนุษยและดิรัจฉานบางเหลาดวย   เพราะพระองคประทาน 
อนุศาสนีคําสนอแกอมนุษยและดิรัจฉานเหลาน้ัน  ดังอาฬวกยักษ 
และอปฬาลนาคราชเปนตน   ซึ่งไดรบัอนุศาสนีของพระองค 
ไดประสาทหยั่งลงในรัตนตรัย  มละพยสอันรายคือทุจริตเสียได 
        พระนาม วา  พุทฺโธ  นั้น   แปลวาเปนผูตรัสรูคือรูเทาเยยธรรม 
ทั้งปวง  อนึ่งแปลวาเปนผูบานแลวถึงท่ี  ดวยตรัสรูสัจจะของจริง ๔ 
โดยลําพังพระองคเองและใหสัตวอ่ืนตรัสรูตามดวย  อธิบายท้ังปวง 
ใหปราชญพึงรูดังนัยหนหลังน้ันเถิด  ในที่นี้แปลกแตคําวาเนนธรรม 
แทนสังขารเทาน้ัน  
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             พระนามวา ภควา นั้น  แปลวาผูมีภาค  ก็ภาคน้ันไดแกกุศล- 
ธรรมมีทานศีลเปนตน   ซึ่งเปนธรรมอันถึงซ่ึงสวนอันอุดมอยาง 
อุกฤษฏ   และเปนกุศลยังโลกิยสุขโลกุตรสุขใหบังเกิดข้ึน  ภาคนั้น 
ยอมมีแกพระองค  เพราะเหตุนั้นพระองคจ่ึงทรงพระนามวา  ภควา 
อน่ึง ภควา แปลวาเปนผูแจกออก  ก็แลพระผูมีพระภาคนั้นยอมแจก 
ออกซ่ึงสรรพธรรมทั้งปวง    โดยประเภทวาเปนกุศลและอกศุล 
และอพยากฤตธรรมใชกุศลและอกุศลเปนตนแลว  ก็แจกกระจายขยาย 
ธรรมเหลาน้ันเปนจิตเจตสิก  แลวก็จัดแจกเปนภูมิ ๔ เปนตน  เพ่ือ 
ใหกุลบุตรรูแจงชัดในธรรมมีกุศลเปนตนนั้น   แลวยักยายธรรม 
เหลาน้ันเปนขันธ  อายตนะ  ธาตุ  อินทรีย  อริยสัจ  ปฏิจจสมุปบาท 
เปนตน  เพ่ือเปนอารมณแหงวิปสสนาปญญา   และแจกสามัญญ- 
ลักษณะเครื่องหมายเปนสามัญซ่ึงมีทั่วไปในธรรมเหลาน้ัน  คือ 
อนิจจตา  ความที่ธรรมเหลาน้ันเปนของไมเที่ยง   ทุกขตา  ความ 
ที่ธรรมเหลาน้ันเปนทุกข  อนัตตา  ความที่ธรรมเหลาน้ันเปนของ 
ใชตน  ๓  นี้เปนลักษณะเครื่องหมายแหงวิปสสนาปญญา   และ 
ประสงคจะชี้วาในธรรมท้ังปวงเหลานั้นไดจริงอยู ๔  จ่ึงทรงแจกสัจจะ 
๔ นั้นวาธรรมีขันธเปนตนนั้นเปนทุกข   ดวยอรรถคือบีบค้ันสัตว 
อยาง ๑     ดวยอรรถคือเปนธรรมอันปจจัยทั้งหลายมีตัณหาเปนตน 
ประชุมพรอมกันเขาทําใหเปนข้ึนอยาง ๑  ดวยอรรถคือยังสัตวให 
เรารอนพรอมอยาง ๑    ดวยอรรถคือเปนของแปรปรวนไมยั่งยืน 
อยาง ๑  จ่ึงเปนทุกข   ตัณหาเปนสมุทัย  เหตุเปนแดนเกิดแหงทุกข  
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นั้น  ดวยอรรถคือประมวลมาดวยสามารถยังทุกขใหเกิดอยาง ๑ 
ดวยอรรถคือเปนเหตุมอบใหซึ่งทุกขเปนผลของตนอยาง ๑  ดวย 
อรรถคือประกอบสัตวไวดวยทุกขอยาง ๑   ดวยอรรถคือหามกันไว 
ไมใหสัตวไดมรรคผลอยาง ๑ จ่ึงเปนสมุทัย  พระนิพพานเปนนิโรธที ่
ดับทุกข  ดวยอรรถคือสลัดเสียซึ่งอุปธิธรรมเปนที่เขาต้ังอยูแหงทุกข 
ทั้งปวงอยาง ๑       ดวยอรรถคือสงัดจากสังขารทั้งปวงอยาง ๑ 
ดวยอรรถคือเปนธรรมอันปจจัยสิ่งใดส่ิงหนึ่ง  ไมไดประชุมพรอมกัน 
กระทําใหเปนข้ึนอยาง ๑       ดวยอรรถคือเปนของไมตายเพราะเปน 
ของเท่ียงอยาง ๑   จ่ึงชื่อวานิโรธ  สัมมาปฏิปทาชื่อวามรรควาทาง 
ดวยอรรถคือนําสัตวออกจากวัฏฏทุกขอยาง ๑    ดวยอรรถคือเปน 
เหตุยังสัตวใหถึงซ่ึงนิพพานอยาง ๑   ดวยอรรถคือเห็นซึ่งนิพพาน 
เปนธรรมอันสุขุมลวงสวนอยาง ๑       ดวยอรรถคือเปนอธิบดี 
แหงสัมปยุตธรรมในการเห็นซึ่งนิพพานอยาง ๑    จ่ึงชื่อวามรรค 
พระผูมีพระภาคทรงจําแนกซึ่งธรรมท้ังหลายโดยนัยดังน้ีเปนตน 
เพราะเหตุนั้นจ่ึงทรงพระนามวา  ภควา  คําวา ภควา  นี้เปนพระนาม 
แหงพระผูมีพระภาค   สําหรับกลาวดวยสามารถความเคารพในพระ 
ผูมีพระภาค  ผูเปนศาสดาอันวิเศษและอุดมกวาสัตวทั้งหลาย 
        พระนามต้ังแต  อรห  จนถึง  ภควา  เหลาน้ี    พระพุทธมารดา 
พระพุทธบิดา  หรือพระญาติทั้งปวง   หรือเทพดาผูวิเศษผูใดผูหน่ึง 
ก็ดี  จะไดถวายแกพระองคนั้นหาไม  พระนามเหลาน้ีเปนเนมิตตก 
นาม  มาแตนิมิต        คือคุณเกิดข้ึนพรอมกันกับดวยความบังเกิด 
ดวยนามกายในอริยชาติ    และทรงแสดงธัมจักกัปปวัตตนสูตรแหง  
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พระองค  พระนามเหลาน้ี  บางพระนามเหมือนดวยชื่อพระขีณาสพ 
ซึ่งเปนสาวกก็มี  แตเนื้อความแปลกกัน  ใหนักปราชญพึงรูโดยเน้ือ 
ความซ่ึงกลาวมาแลวเถิด  คุณซ่ึงไดในพระนามเหลาน้ีวาโดยยอเปน 
๒ คือ อัตหิตสัมปตติ   ความถึงพรอมบริบูรณดวยธรรมเกื้อกูลแก 
ตน ๑  ปรหิตปฏิปตติ  ความปฏิบัติเกื้อกูลแกสัตวอ่ืน ๑   บทวา 
อรห ฯลฯ  อนุตฺตโร  เหลาน้ี  ประกาศปรหิตปฏิปตติคุณ   เพราะ 
บทเหลาน้ันแสดงญาณและปหานะซ่ึงเปนผลสัมปทา บทวา อนุตฺตโร 
เพราะบทเหลาน้ันแสดงสัตตุปการสัมปทา  ดวยบทวา  พุทฺโธ  ภควา 
นี้  ประกาศคุณท้ัง ๒ คือ  อัตหิตสมบัติและปรหิตปฏิบัติ   เพราะ 
บททั้งสองนั้นแสดง  โพธิสัมภารสัมภรณะ   และญาณซึ่งเปนเหตุ 
สัมปทา  และผลสัมปทา  และแสดงสัตตุปการสัมปทา  เมื่อเปน 
เชนนี้บททั้งหลายเหลาน้ันไดชื่อวาประกาศมหากรุณาสมาโยค  และ 
อานุภาวสมบัติ  รูปกายสมบัติ  โดยสามารถ  อนึง่  บทวา อรห แสดง 
ปหานะการมละกิเลส  บทวา  สมฺมาสมฺพุทฺโธ   แสดงภาวนาความ 
ทํากุศลใหมีใหเปนข้ึนดวยเหตุนั้น พระนามทั้ง ๒ นี้  จ่ึงเปนพระนาม 
ใหญ  พระองคไดตรัสดวยพระนามนี้   มีในสุตตันประเทศน้ัน ๆ 
โดยมาก  อนึง่ บทเหลาน้ีเปนเหตุตอ ๆ กันดังน้ี  เพราะพระองค 
เปนผูไกลจากกิเลสเปนผูตรัสรูเองชอบ  จ่ึงเปนผูถึงพรอมแลวดวย 
วิชชาและจรณะ   เพราะพระองคถึงพรอมแลวดวยวิชชาและจรณะ 
จ่ึงเปนผูไปแลวดีได  เพราะเปนผูไปแลวดี  จ่ึงเปนผูรูแจงซ่ึงโลกได 
เพราะเปนผูรูแจงซ่ึงโลก   จ่ึงเปนผูทรมานซึ่งบุรุษควรทรมานไมมี 
ใครย่ิงกวา   เพราะเปนผูทรมานซึ่งบุรุษควรทรมานไมมีใครย่ิงกวา  
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จ่ึงชื่อวาเปนผูสอนของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย  เพราะเปนผูสอน 
ของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย   จ่ึงเปนผูบานแลวถึงท่ี   เพราะเปน 
ผูบานแลวถึงท่ี    จ่ึงชื่อวาเปนศาสดาผูวิเศษแลวดวยคุณ  อุดมยิ่ง 
กวาสัตว  ควรความเคารพของโลก 
           ถาจะเจริญพุทธานุสสติ  ระลึกถึงคุณแหงพระพุทธเจา   ใหถึง 
ระลึกดังน้ีวา  โส  ภควา  อิติป  อรห   พระผูมีพระภาคน้ันทรงพระนาม 
วา   อรห  แมเพราะเหตุนี้ไปทุกบท ๆ จนถึง  โส ภควา  อิติป  ภควา 
พระผูมีพระภาคน้ันทรงพระนามวา  ภควา  แมเพราะเหตุนี้  คําวา 
แมเพราะเหตุนี้นั้น  เล็งเอาคําแปลและอธิบายซ่ึงกลาวมาแลวกอนน้ัน 
ใหถือเอาอรรถคือเนื้อความข้ึนรําพึง  ใหเห็นคุณพระพุทธเจาตาม 
เนื้อความท่ีกลาวมาแลว    อยาถือเอาพยัญชนะข้ึนบนบริกรรม 
ทําอยางนี้จะไมเห็นคุณพระพุทธเจา  จะระลึกทุก ๆ บทก็ได  หรือ 
บทใดบทหน่ึงตามสนัดก็ได. 
 
                                      จบพุทธรัตน  กถา  
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                                ธรรมรัตน  กถา 
 
        จักรพรรณนาธรรมรัตนะ ฯ ถามวา ธรรม ๆ นั้น  อะไรเปนธรรม 
สิ่งท่ีดีก็กลาววาธรรม  สิง่ท่ีชั่วก็กลาววาธรรม  สิ่งท่ีไมดีไมชั่วก็กลาว 
วาธรรม  ดังบาลี  กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา อพฺยากตา  ธมฺมา 
ดังน้ี อะไรเปนธรรมในธรรมรัตนะนี้ ?  แกวา  ความดีจริงเปนธรรม 
ในธรรมรัตนะน้ี  ความดีแตไมจริงไมเปนธรรม  ความเห็นวาผลแหง 
บุญและบาปไมมี  อิธโลกก็ไมมีดังน้ี เปนตน  ชื่อวาความไมดีไมจริง 
ความเห็นวาอาทิตยเปนของสองโลกใหสวาง  ดิน น้ํา  ลม  ไฟ  เปนที่ 
อาศัยของสัตว  แลวแลกราบไหวบูชาของเหลาน้ัน  อยางนี้  ชื่อวา 
ความจริงแตไมดี   ปฏิบัติของบุคคลบางพวกดังน้ี   เมื่อเวลาราคะ 
โทสะเกิดข้ึนในจิต  เห็นวาราคะ  โทสะเปนของไมดี  แลวหันหนาสู 
ดวยอุบายดังน้ี  วาพระเปนเจาผูสรางโลกอยูในที่ทัง้ปวง  รูเห็นอยูใน 
กาลท้ังปวง  ทานเห็นเราลุอํานาจราคะ  โทสะไมขมเสีย  ทานจะจด 
บาญชีลงชื่อเราไวแลวแลปรับโทษในภายหลัง  ใชอุบายดังน้ีแลวแล 
ขมราคะ  โทสะเสียดังนี้ ชื่อความดีแตไมจริง  เพราะหันหนาสูขม 
ราคะ  โทสะซ่ึงเปนกิเลสเปนความดี  แตพระเปนเจาเชนนั้นไมมีจริง 
ความไมโลภ  ไมโกรธ  ไมหลง  ที่บุคคลทําใหมีใหเปนข้ึนดวยอุบายท่ี 
จริงท่ีแท   ใชความเปนเองท่ีไมมีโลภ ไมมีโกรธ ไมมีหลง  เพราะ 
ไมมีสังสารเปนที่ต้ังก็ดี  ชื่อวาความดีจริง  
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        ถามวา  ความไมโลภ  ไมโกรธ ไมหลง  ที่บุคคลทําใหมีใหเปน 
ข้ึนดวยอุบายที่จริงท่ีแท   ชื่อวาความดีจริงน้ันอยางไร ?   แกวา 
เหมือนอยางบุคคลคิดเห็นวารางกายที่มีวิญญาณครองและรูสุขรูทุกข 
ชื่อวาสัตวนี้  จะเปนมนุษยก็ตาม  ดิรัจฉานก็ตาม   ยอมเกลียดทุกข 
รักสุขทั่วทุกตัวตน  เมื่อกําหนดเห็นฉะนั้นแลว   และไมเบียดเบียน 
สัตวอ่ืนใหไดความทุกขดวยกายและวาจาของตน   คิดความสุขใหแก 
สัตวอ่ืน   ขมความโลภ  ความโกรธเสียดวยอุบายดังน้ี  ดวยเห็นวาการ 
ประพฤติเชนนี้เปนความดีจะใหไดสุขขางหนา  ชื่อวาความดีจริง  อนึ่ง 
รําพึงถึงความตายไดความสลดใน  กด็ี  หรือรําพึงวากองกายน้ีเต็มดวย 
เครื่องโสโครก  มี  ผม  ขน  ฟน  เปนตน  มีปฏิกลูสัญญาบังเกิดข้ึน 
รํางับเสียซึ่งความกําหนัด  ความโกรธ  ความหลงได ก็ดี     หรอืเห็น 
ละเอียดลงไปวา  สรรพสิ่งท้ังปวง  ไมเที่ยง เปนทุกข  ใชตนดวยเหตุนี้ ๆ 
แลวไมมีความโลภ  ความโกรธ  ความหลง  ดวยเห็นวาปฏิบัติอยางนี้ 
จะใหตนไดสุขภายหนาและพนทุกขทั้งปวงดังน้ี ก็ดี  นี่แลชื่อวาความ 
ไมโลภ  ไมโกรธ  ไมหลง  มีข้ึนเปนข้ึนดวยอุบายท่ีแทที่จริง  ชื่อวา 
ความดีจริง  เมื่อกลาวดังนี้  ทานคือจาคเจตนา ก็ดี  ศลีคือทุจริตวิรัติ 
ภาวนาคือความท่ียังกุศลใหมีใหเปนข้ึน   ซึ่งเปนความดีจริงดังนี้  ก็ด ี
หรือระเบียบถอยคําท่ีประกาศความดีจริงน้ัน ก็ดี  ชื่อวาธรรม 
        ถามวา  ธรรม  แปลวาอะไร ?   แกวา ธรรม  แปลวาของทรงไว 
ซึ่งสัตวที่ทรงไวซึ่งตน  อยางหน่ึงวาของอันบุคคลพึงทรงไว  ความ 
ไมโลภ  ไมโกรธ  ไมหลง  ที่บังเกิดข้ึนดวยอุบายท่ีจริงท่ีแทดังกลาวมา 
แลวน้ัน   บุคคลผูใดทําใหมีใหเปนข้ึนในตน   ผูนัน้ชื่อวาธรรมจารี 
ผูทรงไวซึ่งธรรม ๆ  นั้นและยอมจะทรงผูนั้นไว  คือไมใหตกไปในท่ี  
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กอบดวยความทุกขมีนรก  เปนตน   เพราะเหตุนั้นพระพุทธเจาจ่ึงได 
ทรงภาษิตไววา 
                        " ธมฺโม  หเว  รกฺขติ  ธมฺมจาร ึ
                        ธมฺโม  สุจณิฺโณ   สขุมาวหาติ 
                        เอสานิสโส   ธมฺเม  สจุิณฺเณ 
                        น  ทุคฺคตึ  คจฺฉติ   ธมมฺจารี. 
        (ความวา)  ธรรมน้ันเทียวใชอ่ืนยอมรักษาไว  คือวาทรงไวซึ่ง 
บุคคลผูประพฤติซึ่งธรรม ๆ อันบุคคลประพฤติดแีลวยอมนํามาซึ่งสุข 
อันนี้เปนอานิสงสในธรรมอันบุคคลประพฤติแลวดี  คือผูประพฤติซึ่ง 
ธรรมยอมไมไปยังทุคติ "     ซึ่งแปลวาของอันบุคคลจะพึงทรงไวนั้น 
ไดในปริยัติธรรมอันประกาศซ่ึงความดีจริงน้ัน  เพราะปริยัติธรรม 
เปนระเบียบบท  บุคคลจะพึงเลาทองทําทรงไว  อนึ่ง  ปริยัติธรรมจะ 
แปลวาทรงไวซึ่งผูทรงไวซึ่งตนดวยก็ได  เพราะวาปริยัติธรรมผูใด 
ทรงทานไวดวยหวังจะปฏิบัติตาม   ทานยอมจะทรงผูนั้นไวดวย  ให 
ความเจริญดวยพาหุสัจจะแลว    และพนจากท่ีกอบดวยทุกขมีอบาย 
เปนตนได  ความไมโลภ  ไมโกรธ  ไมหลง  ซึ่งเปนความดีจริงน้ัน ที ่
ยั่งยืนก็มี  ที่ไมยั่งยืนก็มี  ที่ไมยั่งยืนนั้น คือเกิดข้ึนแลวดับไป  มีความ 
โลภ  ความโกรธ  ความหลง  เกิดข้ึนไดอีก  ไดแกโลกิยกุศลธรรมซ่ึง 
เปนไปในภูมิสาม  คือ  กามาวจร  รูปาวจร  อรูปาวจร  ที่ยั่งยืนนั้น 
คือเกิดข้ึนแลวแมดับไป  ความโลภ  ความโกรธ  ความหลง  ไมกลับ 
เกิดอีกไดเลย  ไดแกโลกุตรธรรม  อันจะกลาวในภายหนาโนน ฯ 
        อน่ึง  ธรรมจัดโดยยอเปน ๓  คือ ปริยัติสัทธรรม ๑   ปฏิบตัติ 
สัทธรรม ๑    ปฏิเวธสัทธรรม ๑    ระเบียบถอยคําอันกอบดวยกิริยา  
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และการกประกาศซ่ึงปฏิปตติสัทธรรม   และปฏิเวธสัทธรรม  ชื่อวา 
ปริยัติสัทธรรม ๆ นั้น  จัดโดยบุคคลผูกลาวเปน ๔ คือ เปนพุทธภาสิต 
สาวกภาสิต  อิสิภาสิต  เทวตาภาสิต  ธรรมท่ีพระพุทธเจาทรงภาษิต 
แสดงไวชื่อวาพุทธภาสิต  ไดแกวินัยสุตตันตอภิธัมมัตถะ  ธรรมอัน 
สาวกนับเนื่องในบริษัท ๔ ภาษิตแสดงไวมีอนังคณสูตร  สัมมาทิฐิสูตร 
เปนตน  ชื่อวา  สาวกภาสิต  ธรรมอันฤษีปริพาขกภายนอกซ่ึงรูภูมิแหง 
ธรรม   ภาษิตแสดงไวดังปริพาชกวรรค  เปนตน  ชือ่วา  อิสิภาสิต 
ธรรมที่เทวดามารพรหมภาษิตแสดงไว  ชื่อวา เทวตาภาสิต  ไดแก 
ระเบียบแหงคําในเทวตาสังยุต  เปนตน  ที่เปนคําอันเทวดาเทวบุตร 
และมารพรหมกลาว  ปริยัติสัทธรรม  ซึ่งจัดโดยภาสิต ๔ นั้น  มีองค 
อวยวะเปนที่กําหนด ๙ คือ  สุตตะ ๑  เคยยะ ๑  เวยยากรณะ ๑ คาถา ๑ 
อุทาน ๑ อิติวุตตกะ ๑   ชาตกะ ๑  อัพภูตธรรม ๑  เวทัลละ ๑ 
ระเบียบคําท่ีแสดงเนื้อความไดเรื่องหน่ึง ควรจะชักมาสาธกไดแตบาลี 
ประเทศน้ัน ๆ ดังน้ี ชื่อวา สุตตะ เหมือนคําท่ีเปนอุเทศวาร  ดังนี้วา 
" ปฺจิมานิ  ภิกฺขเว  พลานิ  กตมาน ิ ป ฺจ  สทฺธาพล  วิริยพล 
สติพล  สมาธิพล  ปฺาพล "  ดังน้ีชือ่วาเปนสุตตะ  หรือคําวา 
" อิธ  ภิกฺขเว  อริยสาวโก  สทฺโธ  โหติ  สทฺทหติ  ตถาคตสฺส  โพธึ 
อิติป โส  ภควา  อรห ฯ เป ฯ ภควาติ " ดังน้ีเปนตน  กช็ื่อวาสุตตะ 
ระเบียบคําท่ีแสดงเนื้อความไดเรื่องหน่ึงดังน้ี   แมในวินัยหรือใน 
อภิธรรมก็ดี  ชื่อวาเปนสุตตะในท่ีนี้  ก็ระเบียบคําที่เปนจุณณิยบทบาง  
คาถาบาง  ปนกันอยู   ดังสคาถาวรรคในคัมภียสังยุต   ชื่อวาเคยยะ 
ระเบียบคําท่ีเปนจุณณิยบทลวนไมมีคาถาปน   ดังธัมจักกัปปวัตตน 
สูตรเปนตน  ชื่อวาเวยยากรณะ   ระเบียบคําท่ีทานประพันธผูกเปน  
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คาถาลวน  ไมมีจุณณิยบทปน  ดังกามสูตร  คุหัฏฐกสูตรเปนตน  ชื่อวา 
คาถา  ระเบียบคําท่ีพระผูมีพระภาค  อาศัยโสมนัสสญาณเปลงออก 
ชื่อวาอุทาน  ดังคําวา 
                        " ยทา  หเว  ปาตุภวนฺติ  ธมมฺา 
                        อาตาปโน  ฌายโต  พฺราหฺมณสฺส 
                        อถสฺส  กงฺขา  วปยนฺติ  สพฺพา 
                         ยโต  ปชานาติ  สเหตุธมฺม "  เปนตน 
        อุทานน้ีเปนคาถาก็มี  เปนจุณณิยบทก็มี  ระเบียบคําท่ีพระ 
พุทธเจาตรัสเปนอุเทศวารข้ึนกอนแลว    แสดงอุเทศวารน้ันแลว 
จ่ึงกลาวนิคมนในภายหลังอีก   ชื่อวาอิติวุตตกะเหมือนคําวา " อิมา 
ฉ ธาตุโยติ  ภิกฺขเว  มยา  ธมฺโม  เทสิโต  อนิคฺคหิโต  อสงฺกิลิฏโ 
อนุปวชฺโช  อบฺปฏิกุฏโว  สมเณหิ  พฺราหฺมเณห ิ วิ ฺูหีติ 
 ิอิติโข  ปเนต  วุตฺต  กิฺเจต  ปฏิจฺจ  วตฺุต  ฉยิมา  ภิกฺขเว  ธาตุโย 
ปฐวีธาตุ  ฯเปฯ  วิฺ ูหีติ  อิติ  ยนฺต  วุตฺต  อิทเมต  ปฏิจฺจ 
วุตฺต."  ระเบยีบคําท่ีพระพุทธเจาตรัสแสดงบูรพาจารีตท่ีกอบดวยคําวา 
" ภูตปุพฺพ ภิกฺขเว "  ดังน้ีชื่อวาชาตกะดังทีฆาวุชาดกและมฆเทวชาดก 
เปนตน  ระเบียบคํากอบดวยอัจฉริยัพภูตธรรม ดงัคําวา " จตฺตาโรเม 
ภิกฺขเว  อจฺฉริยา  อพฺภูตธมฺมา  อานนฺเท "  เปนตน  ชื่อวาอัพภูต 
ธรรม  ระเบียบคําท่ีผูถามไดความรูแจงและความยินดี  ถามตอ ๆ ข้ึนไป 
ชื่อวาเวทัลละ ดังจุลเวทัลลสูตร  มหาเวทัลลสูตร  สัมมาทิฐิสูตร  สกัก 
ปญหสูตรเปนตน  อนึ่งเคยยะและเวยยากรณะเปนตน  ทานก็เรียกวา 
สุตตะ ๙  นี้ชือ่วาเปนองคแหงปริยัติสัทธรรม  ปริยติัสัทธรรมน้ี  เมื่อ  
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พระสังคีติกาจริยเจายังไมไดทําสังคายนา   และจะทําสังคายนาน้ัน 
ทานเรียกวาธรรมวินัย ๆ  ชื่อดังน้ี  ระเบียบคําท่ีประกาศขอปฏิบัติใน 
กายวาจา  ที่พระพุทธเจาแตงต้ังไวเปนพุทธอาชญาเปนอาณาเทศนา 
ชื่อวาวินัย  ระเบียบคําท่ีประกาศขอปฏิบัติ   ที่เปนไปในกายวาจาใจ 
ที่พระพุทธเจามิไดแตงต้ังเปนอาชญา     เปนแตแสดงดวยโวหาร 
เทศนาบาง  ปรมัตถเทศนาบาง  ชื่อวาธรรม  อนึ่งเมื่อเวลาทําสังคาย- 
นาน้ัน  สวนวินัยทานเรียกวาอุภโตวินัย  แปลวาวินัยโดยสวนสอง 
คือภิกขุวินัย  ภิกขุนีวินัย  สวนธรรมทานเรียกวาปญจนิกาย  แปลวา 
นิกาย ๕ คือ  ทีฆนิกาย  มชัฌิมนิกาย  สังยุตนิกาย  อังคุตรนิกาย  ขุททก 
นิกาย     อน่ึงปริยัติสัทธรรมนี้ต้ังแตทําสังคายนาแลวมาทานเรียกวา 
เตปฏก  พุทฺธวจน   เปนโวหารปรากฏอยูในคัมภีรอรรถกถา  เตปฏก 
พุทฺธวจน  แปลวา  คําแหงพระพุทธเจา คือหมวดแหงปฎก ๓  ทาน 
จัดเอาอุภโตวินัยเปนวินัยปฎก  จัดนิกาย ๕ เปน ๒ ปฎก  สวนระเบียบ 
คําซ่ึงประกาศธรรมท่ีสุขุมละเอียดบาง  ที่ไมสุขุมละเอียดบาง  ที่พระ 
ผูมีพระภาคทรงแสดงเปนเคยยะบาง  เปนเวยยากรณะบาง  เปนคาถา 
บาง  เปนอุทานบาง  เปนอิติวุตตกะบาง  เปนชาตกะบาง  เปนอัพ- 
ภูตธรรมบาง  เปนเวทัลละบาง  และพระสังคีติกาจริยเจาทานจัดไว 
เปนระเบียบคํา  มีนิทานบาง   ไมมีนิทานบาง  ประดับดวยองคคือสุตตะ 
มากบางนอยบาง  ดังน้ีชื่อวาสุตตันตปฎก  ทานจัดระเบียบคําท่ีประกาศ 
ธรรมสุขุมละเอียด  ไมมีนิทานและประดับดวยองค ๒ คือ สุตตะและ 
เวยยากรณะ  ดังนี้ชื่อวาอภิธรรมปฎก   เพราะเหตุนั้น  พระอรรถกถา 
จริยเจา  ทานจะชี้ปริยัติสัทธรรม  ทานจึงกลาววา " ปฏกตฺตยสงฺคหิต 
สพฺพ  พุทฺธวจน  ปริยตฺติสทฺธมฺโม  นาม  ( แปลวา )  คําแหงพระ  
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พุทธเจาท่ีทานสงเคราะหดวยหมวด ๓ แหงปฎกชื่อวาปริยัติสัทธรรม" 
ดวยคําวา  พุทฺธวจน  แปลวา  คําแหงพระพุทธเจานั้น  ใหนักปราชญ 
พึงรูเถิดวา  คําท่ีสาวกและฤษีและเทวดาภาษิตแลว  และพระพุทธเจา 
ทรงอนุโมทนาตอบดังน้ี  ก็ชื่อวาพุทธวจนะ  นับวาเปนปริยัติสัทธรรม 
        อน่ึงปรยิัติสัทธรรมน้ี ทานกลาววา  " จัดโดยขันธเปนหมวด ๆ 
มีอยู ๘๔,๐๐๐  ขันธ "   จ่ึงไดเรียกกันวา ๘๔,๐๐๐  พระธรรมขันธ 
ทุกวันนี้จะไดมีผูใดนับตรวจดู  รูวายิง่หรือหยอนขาดหรือเหลือก็หาไม 
ปริยัติสัทธรรมน้ี  แตเดิมทานทรงไวดวยปากเรียกวามุขปาฐะ   เมื่อ 
ประดิษฐานอยูในพระอริยะเจา  ผูมีสันดานอันบริสุทธิ์  พระปริยัติ 
สัทธรรมก็เปนของบริสุทธ์ิใสสะอาด  ปราศจากสัทธรรมปฏริูปคําเปน 
ธรรมปลอม   ดังทองในทองพระคลังหลวงซึ่งบริสุทธิ์ปราศจากของ 
ปลอม  ครั้นนานมาพระพุทธศาสนกาลลวงแลว ๔๐๐ ป พระเถรเจา 
ทั้งหลายในลังกาทวีป  เปนกุลบุตรมปีญญานอย  ไมอาจจะทรงไว 
ดวยปาก  จึงจารึกเปนอักษรไวในใบลาน  ครั้นนานกุลบุตรมีปญญา 
นอยลง  ทานจ่ึงแตงคัมภีรอรรถกถา  แกเนื้อความในพระบาลี  แตง 
คัมภีรฎีกาแกอรรถกถา  พระปริยัติสัทธรรมน้ี  เมื่อประดิษฐานอยูใน 
ปุถุชนผูมีสนัดานไมบริสุทธิ์ดังพระอริยเจา  ก็เปนประหน่ึงวาเงินทอง 
อยูในมือราษฎร  บุคคลบางจําพวกเปนกัลยาณปุถชุน  มีสันดานอัน 
ซื่อตรงเคารพในปริยัติสัทธรรมมาก  บางจําพวกมีสันดานไมชื่อตรง 
เคารพในปริยัติสัทธรรมนอย  เพราะเหตุนั้นสัทธรรมปฏิรูปของปลอม 
สัทธรรม  บคุคลบางจําพวกแตงข้ึนแลวและอางวาเปนพุทธวจนะก็มี 
ดังกุลัมพสูตร   ราโรวาทสูตร  ติขิณทริยสูตรเปนตน  ปรากฏชือ่อยูใน 
อรรถกถา  สตูรเชนนั้นคนท่ีเปนนักปราชญแตงข้ึนไว   อางวาเปน  
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พุทธภาษิตบาง  สาวกภาษิตบาง  มีอยูมาก  ดังอคารวาตารสูตร  วิชานสูตร 
และคัมภีรอ่ืน  ๆ  เมื่อเปนเชนนี้  กลุบุตรผูปรีชา  เมื่อเห็นคัมภีรและ 
ปาฐะท่ีทานอางวาเปนพุทธภาษิตและสาวกภาษิตใด ๆ ก็ดี  ถามีความ 
สนเทหแลวไซร  ก็พึงปฏิบัติตามมหาประเทศ ๔  ที่พระผูมีพระภาคทรง 
แสดงไวเปนเครื่องตัดสินธรรมวินัย  แลวตรวจพยัญชนะและอรรถ 
ถาวิบัติแลวอยาพึงเชื่อ  ถาไมวิบัติแลวไซรก็ควรเชื่อ  อนึ่งพยัญชนะ 
สมบูรณ  แตอรรถวิบัติเลาก็ไมควรเชื่อ  ระเบียบคําอันใดชี้อรรถ 
คือขอปฏิบัติไมเปนไปเพ่ือวินัย   นําเสียซึ่งอกุศลสังกิเลสมีราคะเปน 
ตน  ไมรํางับความโลภ  ความโกรธ  ความหลง ลงได  และไมเปนไป 
เพ่ืออภิญญาความรูยิ่ง รูของจริง ๔ คืออริยสัจ  ระเบียบคําเชนน้ีชื่อ 
วาวิบัติโดยอรรถไมควรเชื่อ  ระเบียบคําอันใดแสดงอรรถ  คือขอ 
ปฏิบัติเปนไปเพ่ือวินัย  นําเสียไดซึ่ง  ราคะ  โทสะ  โมหะ  อันเปน 
อกุศลสังกิเลส  และเปนไปเพ่ืออภิญญาความรูยิ่งรูสัจจะของจริง ๔ 
ระเบียบคําเชนนี้  ชื่อวาสมบูรณดวยอรรถสมบัติ  เปนของควรเชื่อ 
อน่ึงพึงตัดสินปริยัติสัทธรรมดวยโอวาท  ที่พระผูมีพระภาคทรงแสดง 
แกนางมหาปชาบดี  ซึ่งจักกลาวในปฏิบัติสัทธรรมน้ันดวยเถิด 
        ปรยิัติสัทธรรมนี้    แปลวาสัทธรรมคือระเบียบคําอันบุคคล 
พึงถึงรอบ  คือเลาเรียนศึกษาใหรูอรรถาธิบายในสํานักอาจารย  อนึ่ง 
ปริยัติสัทธรรมน้ี  เปนของอาศัยเหตุภายใน  คืออุตสาหะกับปญญา 
สองประการ  อาศัยเหตุภายนอก  คือกาลสมบัติจึงเปนไปสมบูรณ 
บริสุทธิ์ ฯ 
 
                              ปริยัติสัทธรรมกถา  จบ   
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        ถามวา  สิ่งไรเปนปฏิปตติสัทธรรม ?    แกวา  ไตรสิกขา  คือ ศีล 
สมาธิ  ปญญา  ๓  สิกขานี้  ชื่อวาปฏิบัตติสัทธรรม ฯ   ศลีคือความ 
สํารวมกายวาจาตามสิกขาบทบัญญัติ  ไดแกปาติโมกขสังวรศีล 
ซึ่งเปนเชฏฐกศีลสําเร็จดวยอริยาสมมติ  และวิรัติความเวนจากวจี 
ทุจริต ๔  กายทุจริต ๓  มจิฉาชีพ ๑ ซึ่งเรียกวาอาชีวมัฏฐกศีล ๆ ม ี
อาชีวะเปนที่ ๘  อันเปนอาทิพรหมจริยกาสิกขา  สําเร็จดวยสมาทาน 
เจตนาก็ดี  ชือ่วาศีลสิกขา  สมาธิความต้ังใจอยูในอารมณอันเดียว คือ 
กุสเลกัคตา  ความที่แหงจิตมีอารมณอันเดียว  เปนกุศลอันเกิดข้ึนดวย 
สมถกรรมฐาน  มีกสิณปริกรรมและอสุภปริกรรมเปนตน  ที่เรียกวา 
อัปปนาสมาธิ  เพราะเปนสมาธิแอบแนบแนนในอารมณ  หรือเรียก 
วาอัปปนาฌาน      เพราะเปนของแอบแนบแนนเพงอารมณมีกสิณ 
เปนตนอยูก็ดี  และอุปจารสมาธิ   ซึ่งเปนสมาธิยังไมถึงอัปปนาก็ดี 
ชื่อวาสมาธิสิก  ปญญาความรูเทาสังขาร  คือนามรปูและปญจขันธ 
เปนตน  วาเปนของไมเที่ยง  เปนทุกข ใชตน  ไดแกวิปสสนาปญญา 
ต้ังแตสัมมสนญาณจนถึงอนุโลมญาณ   ซึ่งเกิดข้ึนดวยวิปสสนากรรม- 
ฐานน้ัน  ชื่อวาปญญาสิกขา  ศีล  สมาธิ  ปญญา  ๓ นี้  ชื่อวาสิกขา 
เพราะเปนกิจการในศาสนาอันบุคคลผูประสงคความสิ้นทุกข  จะพึง 
ศึกษาสําเหนียกกระทําปฏิบัติตาม  สิกขาศัพทนี้  จะแปลวาความศึกษา 
ก็ได  จะแปลวาธรรมชาติอันบุคคลพึงศึกษาก็ได  แตในที่นี้ตองแปลวา 
ธรรมชาติอันบุคคลพึงศึกษา  เพราะ ศีล  สมาธิ  ปญญา  เปนธรรมชาติ 
อันบุคคลพึงศึกษา   ดวยกลาวไตรสิกขาวาเปนปฏิปตติสัทธรรมน้ี 
ขอปฏิบัติอันเศษซ่ึงเปนอุปการะแกไตรสิกขา  คือวัตรประเวณีอัน 
พระพุทธเจาแตงต้ังไวในวินัยขันธ  มบีรรพชาขันธและอุโปสถขันธ  
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เปนตนก็ดี    และขอปฏิบัติที่พระพุทธเจาทรงแสดงไวในพระสูตร 
มีอปณณกปฏิปทา ๓  คือ  อินทรียสังวร  โภชนมัตตัญุตา  ชาคริยานุ- 
โยค  และอริยวังสปฏิปทาเปนตนก็ดี  ขอปฏิบัติเหลาน้ีก็เปนอันกลาววา 
ปฏิปตติสัทธรรมดวย  เพราะเหตุนั้นพระอรรถกถาจารย  เมื่อทานจะ 
ชี้ปฏิปตติสัทธรรมทานจึงกลาว " เตรส  ธุตงคคุณา  จุทฺทส  ขนฺธก- 
วตฺตานิ  ทฺวาสีติ  มหาวตฺตานิ  สีลสมาธิวิปสฺสนาติ  ปฏิปตฺติสทฺธมฺโม 
นาม ( แปลวา )  ธุดงคคุณท้ังหลาย  ๑๓  วัตรทั้งหลายอันมาในวัต 
ขันธ ๑๔ มหาวัตรทั้งหลาย ๘๒ ศลีสมาธิวิปสสนาดังน้ี  เหลาน้ีชื่อวา 
ปฏิปตติสัทธรรม "  ธุดงคคุณ  ๑๓  นัน้ คือ ปงสุกุลิกังคะ  เตจีวริกังคะ 
ปณฑปาติกังคะ  สปทานจาริกังคะ  เอกาสนิกังคะ  รุกขมูลิกังคะ 
อัพโภกาสิกังคะ  ยถาสันถติกังคุ  เนสัชชิกังคะ  ธุดงค  ๑๓  นี้  เกิดแต 
อริยวังสปฏิปา  ขันธกวัตร ๑๔ นั้น  คือ  อาคันตุกวัตร  อาวาสิกวัตร 
คมิกวัตร  อนุโมทนวัตร  ภัตตัคควัตร  ปณฑปาตจาริกวัตร  อารัญญิก- 
วัตร  เสนาสนวัตร  ชันตาคารวัตร  วัจจกุฏิวัตร  อุปชฌายวัตร  สัทธิง- 
วิหาริกวัตร  อาจริยวัตร  อันเตวาสิกวัตร  มหาวัตร ๘๒  นั้น  คือวัตร 
ที่พระพุทธเจาบัญญัติแกภิกษุปาริวาสิก   ต้ังแตหามไมใหยังกุลบุตร 
ใหอุปสมบทจนถึงหามวา  ภิกษุผูปกกตัตจงกรมอยู ณ แผนดิน  อยา 
จงกรม  ณ  ที่จงกรมเปนท่ีสุดนับได  ๖๖  กับวัตรที่พระพุทธเจาหามวา 
อยาอยูในอาวาสมุงอันเดียวกันกับดวยภิกษุผูปาริวาสิกแกกวา   และ 
ดวยภิกษุผูมูลายปฏิกัสสนารหะ ผูมานัตตารหะ  ผูมานัตตจารี  ผูอัพภา- 
นารหะ  นับได ๕ ประสมกับเกาได ๗๑ กับวัตรท่ีพระพุทธเจาบัญญัติ 
แกภิกษุ อันสงฆกระทําอุกเขปนิยกรรม  หามไมใหยินดีสามีจิกรรม  
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มีการไหวเปนตนแหงภิกษุผูปกตัตตะ  นับเปน ๑  กับวัตรมีอันหามไม 
ใหโจทภิกษุปกตัตตะดวยศีลวิบัติเปนตน ๑๐  รวมเปน ๑๑  จึงเปน 
มหาวัตร ๘๒  มหาวัตร  ๘๒ นี ้ เปนของจะพึงประพฤติในกาลบางครั้ง 
บางคาบ  ไมตองประพฤติในกาลท้ังปวง  เพราะเหตุนั้น  จึงไมนับเขา 
ในขันธกวัตร ๑๔ ศีลสมาธินั้นดังกลาวแลว  แตปญญาในที่นี้เรียกวา 
วิปสสนา  เพราะวาทานประสงคใหเห็นวา   ไตรสิกขาซึ่งจัดเปน 
ปฏิปตติสัทธรรมน้ีเปนโลกิยธรรม  ไมเปนโลกุตรธรรม  ปฏิปตติ- 
สัทธรรมนี้   เมื่อประดิษฐานอยูในพระอริยเจาผูมีสันดานอันบริสุทธิ์ 
และกัลยาณปุถุชนผูมีสนัดานอันซื่อตรงกอบดวยปญญา   และอาศัย 
กาลสมบัติก็สมบูรณบรสิุทธิ์  ปราศจากโทษคือสัทธรรมปฏริปู  ดังทอง 
เมื่อประดิษฐานอยูในมือแหงคนท่ีซื่อตรงฉลาดดูรูของแทและเทียม 
หรืออาศัยกาลสมบัติดวยก็สมบูรณบรสิุทธิ์ปราศจากโทษคือชาติรูป 
ปฏิรูปของทําเทียม  ปฏิปตติสัทธรรมน้ี   เมื่ออาศัยกาลวิบัติก็ไม 
สมบูรณ  และอาศัยปุถุชนผูมีสันดานไมซื่อตรงกอบดวยอคารวะมาก 
มุงตอโลกามิส   ก็เปนของไมสมบูรณบริสุทธิ์ปราศจากโทษ  คือ 
ปฏิปตติสัทธรรมปฏริูปก็เกิดข้ึน  ดังภิกษุวัชชีบุตรบัญญัติวัตถุ ๑๐ 
ประการในกาลกอนน้ัน  เพราะเหตุนั้น  ปฏิปตติสัทธรรมเมื่อนําสืบ ๆ 
กันมา  สิ้นกาลนานจนถึงกาลบัดนี้  เปนไฉนจะไมเสื่อมทราม 
ปฏิรูปก็เกิดข้ึนตาง ๆ ดังถือวาเดินจงกรมอาบัติตกหมด  นาน ๆ อยู 
บริวาสมานัตเสียคราวหนึ่ง  ชําระตัวใหบริสุทธิ์  และปฏิบัติอยางอ่ืน ๆ 
ในทางศีลก็มีอยูมาก    และถือวาบริกรรมวา  " อสวิสุโลปุสพุภ " 
ชื่อวาเจริญพุทธคุณก็มี และอัญเชิญพระปติ ๕  และต้ังในไวที่ตรงอก  
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เปนตน  แลวบริกรรมวา  อรห ๆ ไมรูอธิบายวาอะไร  แลวเห็นสี 
ตาง ๆ สําคัญวาพระมาโปรด  แลวถือวาสําเร็จในภูมิสมาธิเทาน้ี  และ 
ปฏิบัติในสมาธิและปญญา  ที่ผิดอยางอ่ืน ๆ ที่หยาบและละเอียดกวา 
กลาวนี้ก็มีอยูมาก  เมื่อเปนเชนนี้ผูแสวงหาปฏิปตติสัทธรรมท่ีจริงท่ีแท 
พึงทําตนใหเปนคนชื่อตรง  แสวงหาในปริยัติสัทธรรมท่ีจริงท่ีแทเถิด 
ก็คงจะรูจะเห็น 
        อน่ึง  ถามีความเคลือบแคลงสงสัยในขอปฏิบัติ    และปริยัติ 
บางแหงแลว  ก็พึงตัดสินดวยโอวาทท่ีพระผูมีพระภาคสอนนางปชา 
ปดีโคตมีดังนี้วา   " ดกูอนนางโคตมี  ทานถารูธรรมท้ังหลายใดวา 
ธรรมทั้งหลายเหลาน้ี  เปนไปเพ่ือสราคะ  ความกําหนัดยอมใจ 
ไมเปนไปเพ่ือวิราคะ  ความคลายกําหนัดฟอกใจ  และเปนไปเพ่ือ 
สังโยค  ความประกอบไวพรอมดวยทุกข  ไมเปนไปเพ่ือวิสังโยค 
ความประกอบปราศจากทุกข  และเปนไปเพ่ืออาจยะ  ความส่ังสม 
กระทําข้ึนซึ่งวัฏฏะ  ไมเปนไปเพ่ืออปจยะ   ความไมสั่งสมกระทํา 
ข้ึนซึ่งวัฏฏะ  และเปนไปเพ่ืออหิจฉตา  ความเปนผูมีความอยาก 
อันใหญหลวง  ไมเปนไปเพ่ืออสันตุฏฐิ   ความไมสันโดษยินดีดวยวัตถุ 
อันมีของตน   ไมเปนไปเพ่ือสันโดษยินดีดวยวัตถุอันมีของตนและ 
เปนไปเพ่ือสังคณิกา  ความเปนคนนับพรอมเกี่ยวของในหมู  ไมเปน 
ไปเพ่ือปวิเวก  ความสงัดจากหมู   และเปนไปเพ่ือโกสัชชะความ 
เกียจคราน  ไมเปนไปเพ่ือวิริยารัมภะ  ความปรารภซึ่งความเพียร 
และเปนไปเพ่ือทุพภรตา  ความเปนคนอันผูอ่ืนเลี้ยงยาก  ไมเปน 
ไปเพ่ือสุภรตา  ความเปนคนอันผูอ่ืนเลี้ยงดวยงาย  เมื่อทานถารู  
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ดังน้ีแลวไซร   ดูกอนนางโคตมี   ทานพึงทรงไวโดยสวนอันเดียว 
เถิดวา    ' นั่นใชธรรม  นั่นใชวินัย  นั่นใชสัตถุศาสนะคําสอนแหง 
พระศาสดา '  ดูกอนนางโคตมี  ทานถารูธรรมทั้งหลายใดวา  ธรรม 
ทั้งหลายเหลาน้ี  เปนไปเพ่ือคลายความกําหนัดฟอกใจ  ไมเปนไป 
เพ่ือความกําหนัดยอมใจ  และเปนไปเพ่ือความประกอบปราศจากทุกข 
ไมเปนไปเพ่ือประกอบไวดวยทุกข  และเปนไปเพ่ือความไมสั่งสม 
กระทําข้ึนซึ่งวัฏฏะ  ไมเปนไปเพ่ือความส่ังสมกระทําข้ึนซึ่งวัฏฏะ 
และเปนไปเพ่ือความเปนผูมีความอยากอันนอย  ไมเปนไปเพ่ือความ 
เปนผูมีความอยากอันใหญหลวง  และเปนไปเพ่ือความสันโดษยินดี 
ดวยวัตถุอันมีของตน  ไมเปนไปเพ่ือไมสันโดษ  เปนไปเพ่ือปวิเวก 
ความสงัดจากหมู  ไมเปนไปเพ่ือความเปนคนอันผูเลี้ยงดวยงาย 
ไมเปนไปเพ่ือความเปนคนอันผูอ่ืนเลี้ยงดวยยาก   ดูกอนนางโคตมี 
ทานพึงทรงไวเถิดโดยสวนอันเดียววา " นั่นธรรม  นั่นวินัย  นัน่สัตถุ 
ศาสนะคําสอนแหงพระศาสดา "     สุคโตวาทน้ี  เปนแบบสําหรับ 
ตัดสินสัทธรรมท่ีจริงท่ีแทและสัทธรรมปฏิรูป  กแ็ลปฏิปตติสัทธรรม 
นี้ แปลวาสัทธรรมคือความไตไปดําเนินไป  ดวยวาไตรสิกขาเปนทาง 
แหงพระนิพพาน    เม่ือกลุบุตรศึกษาปฏิบัติตาม    ก็ชื่อวาไตไป 
ดําเนินไปตามทางพระนิพพาน   ก็แลปฏิปตติสัทธรรมน้ีเปนของ 
อาศัยเหตุภายใน  คือศรทัธากับปญญา ๒ ประการ  เกิดข้ึนสมบูรณ 
บริสุทธิ์ดํารงอยู ฯ  
                                ปฏิปตติสัทธรรมกถา จบ  
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        ถามวา  อธิคมสัทธรรมน้ันอยางไร ?    แกวา  มรรค ๔ ผล ๔ 
นิพพาน ๑ ชื่อวา  อธิคมสัทธรรม  มรรค แปลวาหนทาง  ธรรม ๘ 
ประการ คือ สมฺมาทิฏ ิ  ความเห็นชอบ คือเห็นสัจจะ ๔   สมมฺา- 
สงฺกปฺโป  ความดําริชอบ คือ ความดําริกอบดวยเนกขัม  อพยาบาท 
อวิหิงสา  สมฺมาวาจา  วาจาชอบคือความเวนจากวจีทจุริต ๔ สมฺมา- 
กมฺมนฺโต  การงานชอบคือความเวนจากกายทุจริต ๓  สมมฺาอาชีโว 
ความเปนอยูชอบ คือ ความมละมิจฉาชีพเลี้ยงชีวิตดวยความเพียร 
เปนเครื่องเปนอยูชอบ  สมฺมาวายาโม ความพยายามชอบ คือสัมมัป- 
ปธาน ๔ สมมฺาสติ ความระลึกชอบ  คือสติปฏฐาน ๔ สมฺมาสมาธิ 
ความต้ังใจไวขอบ คือฌาน ๔ เจตสิกธรรม ๘ นี ้ ชื่อวาองคแหงมรรค 
เพราะเปนทางแหงพระนิพพาน  โดยโวหารบัญญติัแหงพระพุทธเจา 
เพราะเหตุนั้น พระพุทธเจาจ่ึงกลาววา  มรรคเปนของพระอริยเจา 
ประกอบดวยองค ๘  ผลนั้นแปลวาความเผล็ดออก  คือความแก 
ความสุกมาแตมรรค  ไดแกความรํางับแหงประโยคในการออกจาก 
กิเลสแหงสัมมาทิฐิเปนตนนั้น  ชื่อวาผล ซึ่งวามรรค ๔ ผล ๔ นั้น คือ 
โสดาปตติมรรค  โสดาปตติผล  สกิทาคามิมรรค   สกิทาคามิผล 
อนาคามิมรรค  ปนาคามิผล  อรหัตมัค   อรหัตผล   ซึ่งมรรคผล 
เปนสิ่งละสี่ ๆ นี ้ ตามนิยมที่มละกิเลสนั้น ๆ ได  และคุณท่ีสําเร็จมา 
แตการมละกิเลส  จะกลาวดวยกิเลสที่มรรคน้ัน ๆ จะพึงมละไดกอน 
สังโยชนมี ๑๐ คือ สกฺกายทิฏ ิ  ความเห็นผิดอาศัยขันธชื่อวาสักกายะ 
เปนไป  คือความเห็นซึ่งรูป  โดยความเปนตัวเปนตนเปนเรา ๆ เปน 
รูป   ดังประทีปน้ํามันตามอยู  เห็นวาเปลวเปนแสง ๆ เปนเปลว  
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และเห็นวาตนมีรูปดังตนไมมีเงา  และเห็นวารูปในตนดังกลิ่นในดอก 
ไม  และเห็นวาตนในรูปดังแกวมณีในผอบ  เห็นเวทนา สัญญา  สังขาร 
วิญญาณ  วาเปนตนเปนเรา  เราเปนผูเสวย  ผูหมาย  ผูต้ังใจ  ผูรูวิเศษ 
ความเสวย  ความหมาย  ความต้ังใจ  ความรูวิเศษเปนเรา  ดังนี้ 
เปนตน ๑   วจิิกิจฺฉา  ความเคลือบแคลงในพระพุทธ  พระธรรม 
พระสงฆ  และในกาลทั้ง ๓  สีลพฺพตปรามาส  ความลูบคลํา คือ 
ถือวาบริสุทธิ์ดวยศีลวัตรภายนอกศาสนา   คือปกติธรรมเนียม 
ดังโคเปนตน ๑  กามราโค  ความกําหนัดความยอมใจในกามคุณ 
มีสิ่งท่ีตาเห็นเปนตน ๑  พฺยาปาโท  ความปองรายโทสะวิการ คิดความ 
พินาศแหงสัตวอ่ืน ๑  รูปราโค   ความกําหนัดยินดีในรูป  คือ 
รูปาวจรฌาน  และรูปารจรภพ ๑  อรูปราโค  ความกําหนัดยินดี 
ในอรูปธรรมคืออรูปาวจรฌาน  และอรูปาวจรภพ ๑  มาโน คววาม 
สําคัญวาเปนเรา ๆ ประเสริฐ  เราเหมือนเขา  เราตํ่ากวาเขาเปนตน ๑ 
อุทฺธจฺจ ความฟุงซานไมสงบใจ ๑   อวิชฺชา  ความไมรูแจงสัจจะ 
ของจริงส่ี ๑  กิเลส  ๑๐  นี้ชื่อวาสังโยชน  เพราะเปนของประกอบ 
เปนของสืบซ่ึงขันธดวยขันธ  และสบืซึ่งกรรมดวยผล  อนึ่งเพราะเปน 
ของประกอบสัตวไวดวยทุกข   จ่ึงไดชื่อวาสังโยชน  สักกายทิฐิ 
วิจิกิจฉา   สสีัพพัตตปรามาส   กามราคะ  พยาบาท ๕  นีช้ื่อวา 
โอรัมภาคิยสังโยชน   แปลวา  สังโยชนเปนสวนขางลางคือกามภพ 
เพราะเปนของทําสัตวใหเกิดในกามภพซ่ึงเปนสวนเบื้องตํ่า  สังโยชน 
เบื้องปลาย ๕  คือ  รูปราคะ อรูปราคะ  มานะ  อุทธัจจะ  อวิชชา 
นี้ชื่อวา  อุทธัมภาคิยสังโยชน  แปลวา  สังโยชนเปนสวนเบื้องบน 
เพราะวาเปนกิเลสอันละเอียดมีแกสัตวที่บังเกิดในรูปภพ  และอรูป-  
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ภพ และกระทําสัตวใหบังเกิดในรูปภพและอรูปภพ  สังโยชน ๓ คือ 
สักกายทิฐิ  วิจิกิจฉา  สีสัพพัตตปรามาส  โสดาปตติมรรคฆาตายมละ 
ไดขาด  กับมละกามราคพยาบาทท่ีเปนอบายคามีเปนกิเลสกลา  ยัง 
สัตวใหเกิดในอบายได  กามราคพยาบาท ๒  นี้เปนสวนหยาบ  สกิทา 
คามิมรรคฆาตายมละไดขาด  เพราะสกิทาคามิมรรคทําราคะ  โทสะ 
โมหะ  ใหบางเบา  จ่ึงมละกิเลสเชนนั้นได   กามราคพยาบาท  ๒ 
สังโยชน  ซึ่งเปนกิเลสอันละเอียดเหลืออยูนั้น  อนาคามิมรรคฆาตาย 
มละไดทีเดียว  อุทธัมภาคิยสังโยชน  เบื้องปลาย ๕ นั้น  อรหตัมรรค 
ฆาตายมละไดขาดไมเหลือเลยทีเดียว  นี้แลชื่อวามรรคมีเปน ๔ โดย 
นิยมแหงกิเลสปหานการมละกิเลสนั้นดังนี้แล  ใหนักปราชญพึงรูเถิด 
สวนผลเลาซ่ึงวาเปน ๔ นัน้ก็ตามนิยมแหงมรรค  เพราะวาโสดาปตติ- 
มรรคเกิดข้ึนสําเร็จกิจของตน  คือฆาสังโยชน ๓  ขาดแลวดับไป 
โสดาปตติผลจ่ึงมี  เปนคุณคือความรํางับแหงความขวนขวายในที่จะ 
ฆาสังโยชนอันนั้นอีก  กเ็กิดข้ึนในลําดับแหงโสดาปตติมรรคน้ัน แม 
สกิทาคามิผล  อนาคามิผล  อรหัตตผล  เหลาน้ีเลาก็เหมือนกัน  เพราะ 
วาเปนคุณความรํางับแหงประโยคในที่จะออกจากกิเลสฆากิเลสนั้น ๆ 
เกิดข้ึนในลําดับแหงมรรคนั้น ๆ นี้แลผลซ่ึงวาเปน ๔  โดยนยิมแหง 
ปโยคปสสัทธิ ความรํางับแหงประโยคน้ันดังน้ี 
            อน่ึง  มรรคเปนตนเหตุ คือเปนโลกุตรกุศล  ผลเปนความแก 
ความสุกแหงมรรค  คือเปนโลกุตรวิยาก  ผลมาแตมรรค ๆ  มาแต 
โคตรภู ๆ มาแตอนุโลม ๆ มาแตอุปจาร ๆ  มาแตสงัขารุเบกาขาญาณ 
คือตัววิปสสนาปญญา  ทีม่ีกําลังกลากวาวิปสสนาญาณท้ัง ๗  มีสัม- 
มสนญาณเปนตน   มรรคกับผลบังเกิดในวิถีอันเดียวกัน  จิคซึ่งจะ  
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เปนกุศลก็ดี  อกุศลก็ดี  เปนในขณะแหงชวนะ  คือความแลนไปแหง 
จิต  ชวนจิตแลนไป  คือเกิดข้ึนต้ังอยูดับไป  เพียงเจ็ดครั้งเปนอยางยิ่ง 
พระโยคาพจรเห็นสังขารไมเที่ยงเปนทุกขใชตน   ดวยปญญาอันแก 
กลา  จนเพิกเฉยในสังขารท้ังปวง  ความเห็นดังน้ันชื่อวาสังขารุเบก- 
ขาญาณ ๆ เมื่อมีกําลังกลาแลว  ในขณะมรรคจะเกิดข้ึนนั้น  จิตอัน 
สัมปยุตดวยสังขารุเบกขาญาณลงสูภวังคแลว  มโนทวาราวัชชนจิตซ่ึง 
เปนกิริยาเกิดข้ึนแลว  ชวนจิตเปนไป ๗ ครั้ง  ชวนจิตท่ีตนชื่อวา 
บริกรรม  ชวนจิตท่ี ๒  ชือ่วาอุปจาร  ชวนจิตท่ี ๓  ชื่อวาอนุโลม 
ชวนจิตท่ี ๔  ชื่อวาโคตรภู  ชวนจิตท่ี ๕ เปนวาระแหงมรรค  ชวน- 
จิตท่ี ๖-๗ ชือ่วาผล  ปญญาที่มีในจิตลักษณะท้ัง ๓  คือบริกรรมอุป- 
จารอนุโลมนั้น  รวมกันเขาเรียกวาอนุโลมญาณ  เพราะเปนของ 
อนุโลมแกวิปสสนาญาณท้ัง ๘  มีสมัมสนญาณเปนตนในเบ้ืองตํ่า 
และเปนของอนุโลมแกโพธิปกขิยธรรม  ๓๗ ในเบื้องบน  ปญญาใน 
ขณะจิตรชื่อวาโคตรภูนั้น      เรียกวาโคตรภูญาณ   เพราะเปนปญญา 
ครอบงําเสียซึ่งโคตร  คือภูมิแหงปุถุชนจะหย่ังเขาสูอริยภูมิ  ปญญาใน 
ขณะมรรคจิตน้ัน  ชื่อวามรรคญาณ    เพราะกระทํากิจ ๔  ประการ 
คือ  ปริญญากําหนดรูทุกข ๑  ปหานะมละกิเลส ๑    สัจฉิริริยาเห็น 
พระนิพพาน ๑  ภาวนาใหมรรคเกิดข้ึน ๑  ปญญาในขณะผลจิตน้ัน 
ชื่อวาผลญาณ      เพราะเปนความรํางับแหงประโยคในท่ีจะมละกิเลส 
ก็อนุโลมญาณ ๓ นั้นเปนโลกิยกุศล  โลกิยปญญา  กระทําสังขารเปน 
อารมณ   โดยความไมเที่ยงเปนทุกขใชตน   และเปนญาณท่ีสุดแหง 
วุฏฐานคามินีวิปสสนาซึ่งมีสังขารเปนอารมณ  วาโดยนิรวเศษ  โคตร- 
ภูญาณ  เปนที่สุดแหงวุฏฐานคามินีวิปสสนา  แตถาวาเปนโลกิยปญญา  
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ปลอยสังขารยึดพระนิพพานเปนอารมณ  และเปนญาณต้ังอยูในท่ีเปน 
อาวัชชนแหงมรรค   โลกิยปญญาอันเห็นพระนิพพาน   ก็มีอยูแต 
โคตรภูญาณนี้สิ่งเดียว  แตถาวามละกิเลสไมได  มรรคญาณเปน 
โลกุตรกุศล โลกุตรปญญา  กระทําพระนิพพานเปนอารมณฆากิเลสได 
จ่ึงจัดเปนโลกุตรกุศล  โลกุตรปญญา   ผลญาณก็เปนโลกุตรปญญา 
กระทําพระนิพพานเปนอารมณ   แตถาวาไมตองฆากิเลส   เปนแต 
อานิสงส   คือความรํางับแหงความขวนขวายในท่ีจะฆากิเลสเทาน้ัน 
จ่ึงจัดเปนโลกุตรวิบาก  เปนผลสุกมาแตมรรค 
        อน่ึง  ผลจิตในมรรควิถีนี้เปน ๓ ก็มี      เพราะอนุโลมจิตเปน 
แต ๒ ไมเปน ๓ ดังวาระกอน  โคตรภูจิตเปนที่ ๓ มรรคจิตเปนที่ ๔ 
ผลจิตรจ่ึงเปน ๓ ดังน้ี   กแ็ลผลจิตน้ันลงสูภวังคแลว  มโนทวาราวชั- 
ชนจิตรเกิดข้ึนแลว  ตอไปมรรคปจจเวกขณญาณ  คือปญญาท่ีพิจารณา 
มรรคก็เกิดข้ึน  แลนไป ๗ ครั้งเหมืนกัน  แมถึงผลปจจเวกขญาณ 
ปญญาพิจารณาผลและปหีนกิเลสปจจเวกขณญาณ   ปญญาพิจารณา 
กิเลสที่มรรคมละแลวก็ดี  และนิพพานปจจเวกขณญาณ  ปญญา 
พิจารณากิเลสที่เหลืออยูก็ดี  เหลาน้ีกเ็กิดข้ึนตามลําดับโดยนิยมดัง 
กลาวแลวในมรรคปจจเวกขณญาณน้ัน      ปจจเวกขณญาณท้ัง ๕ นี้ 
ยอมเกิดมีแกพระอริยเจาเบื้องตํ่า ๓ คือ พระโสดาบัน  พระสกทิาคามิ 
พระอนาคามิ  แกพระอรหันตนั้นมีแต ๔  เพราะอวสิฏฐกิเลสปจจ- 
เวกขณญาณไมมี  ซึ่งกลาวมานี้ไมนิยมวามรรควาผลใด  เปนแตกลาว 
โดยสามัญ  เพ่ือจะใหรูลําดับวารแหงมรรคจิตและผลจิตเทาน้ัน  ก็ 
แลมรรคท้ัง ๔  ละสิ่ง ๆ เกิดในจิตตวารอันเดียวทุกมรรค  มรรคไมเกิด  
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หลายครั้งเหมือนดังผล   สวนผลท้ัง ๔  นั้นละส่ิง ๆ ในมรรควิถีอัน 
หน่ึง ๆ เกิด ๒-๓ ครั้งบาง  ดังกลาวมาแลว  แตในผลมาบัติวิถี 
คือความท่ีพระอริยเจาน้ัน ๆ จะเขาสูผลสมาบัติตามผลนิยมแหงตน ๆ 
ผลจิตน้ันเกิด ๓ ครั้งบาง ๔ ครั้งบาง  เพราะมรรคจิตน้ันไมมีในวิถี 
แหงผลสมาบัติ ดวยวากิจท่ีจะฆากิเลสท่ีมรรคนั้น ๆ ฆาแลวอีก ไมม ี
แกพระอริยเจาผูไดแลวซ่ึงผลน้ัน  อนึง่พระอริยเจาผูไดซึ่งโสดา- 
ปตติผลแลวชื่อวาพระโสดาบัน ๆ นั้น  บางองคนั่งอยูในอาสนะที่ได 
ผลนั้นเอง  เจริญวิปสสนาตอ ๆ ข้ึนไป   ไดสกิทาคามิมรรค   อรหัตผล 
โดยลําดับกม็ี  บางองคลุกจากอาสนะน้ันแลว  ไปในสมัยอ่ืนเจริญ 
วิปสสนาตอ ๆ ข้ึนไป  แลวแลไดถึงซ่ึงมรรคและผลน้ัน ๆ โดยลําดับ 
ก็มี  ก็แลโสดาปตติมรรค โสดาปตติผล  แปลวามรรควาผลแหงพระผู 
แรกถึงซ่ึงธรรม  ชื่อวาโสตะ  คือ มรรค  โสต ศัพทนี้ แปลวากระแสนํ้า 
แตในที่นี้โสตศัพทเปนชื่อแหงมรรค   เพราะวามรรคเปนดุจหน่ึงวา 
กระแสน้ําอันหน่ึงที่จะชักพาใหสัตวถึงพระนิพพาน   เพราะเหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคจ่ึงตรัสวา  " นิพฺพานนินฺนา  ภิกขฺเว  สมฺมาทิฏ ิ 
นิพฺพานโปณา  นิพฺพานปพฺภารา  (ความวา)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
สัมมาทิฐิ  ความเห็นชอบซ่ึงเปนประธานแหงองคมรรค    ยอมเปน 
ธรรมอันลุมไปสูพระนิพพาน  เปนธรรมอันนอมไปสูพระนิพพาน  เปน 
ธรรมอันเง้ือมไปสูพระนิพพาน  ดังกระแสแหงแมน้ําอันลุมไปนอมไป 
เง้ือมไปสูพระมหาสมุทรทะเลใหญฉะนั้น "   พระอริยเจาผูถึงมรรคผล 
ที่ตน  ชื่อวาเปนคนแรกลงกระแสแหงพระนิพพาน  คือมรรค  เพราะ- 
ฉะน้ันจ่ึงไดแปลดังน้ี  สกิทาคามิมรรค   สกิทาคามิผล   แปลวามรรค  
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วาผลแหงพระผูมาคราวเดียว เพราะวาพระอริยเจาผูถึงซ่ึงผลท่ีสองนี้ 
ยอมจะมาเกิดในกามภพน้ีอีกครั้งเดียว  แลวจักกระทําซ่ึงท่ีสุดแหงทุกข 
คือถึงพระอรหัตแลวแลดับขันธดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ  อนาคามิ- 
มรรค  อนาคามิผล  แปลวามรรควาผลแหงพระผูไมมา   เพราะวา 
พระอริยเจาผูไดซึ่งผลท่ีสามน้ียอมจะไปบังเกิด  ณ  พรหมโลก  ชื่อวา 
สุทธาวาส   แลวแลปรินพิพานในพรหมโลกนั้น  มีอันไมกลับจาก 
พรหมโลกน้ันมาเกิดในกามภพน้ีอีกเปนธรรมดา อรหัตมรรค  แปลวา 
มรรคเปนที่มาแหงความเปนพระอรหันต   อรหัตผล  แปลวา ผล 
คือความเปนอรหันต  พระอริยเจาผูไดผลที่สี่นี้  ชื่อวาพระอรหันต 
เปนผูไกลกิเลสดับขันธแลวไมมีภพใหม  ก็แลมรรคนั้นเปนผูฆากิเลส 
ดังพระมหากษัตริยกระทําศึกดวยพระมหากษัตริยซึ่งเปนศัตรูในราช- 
ธานีอ่ืน   จับกษัตริยซึ่งเปนศัตรูพิฆาตฆาเสีย  ผลเปนอานิสงสแหง 
มรรคท่ีพระอริยเจาจะพึงเสวย  ดังราชสมบัติอันมหากษัตริยนั้น 
พิฆาตฆาซ่ึงกษัตริยผูเปนศัตรูแลว  ไดเสวยสุขสําราญฉะนั้น 
        ถามวา  มรรค  มละกเิลสอันใด  กเิลสนั้นเปนอดีตหรืออนาคต 
หรือปจจุบัน ?  แกวา กิเลสที่เปนอดีตก็ดับลวงไปแลว  กิเลสท่ีเปน 
อนาคตเลาก็ยังไมบังเกิด ทั้ง ๒ นี้ไมเปนวิสัยที่มรรคจะมละ  กิเลสที่ 
เปนปจจุบันเลาก็ไมมีในขณะแหงมรรค  เพราะวากิเลสนั้นไมมีเสีย 
แลวแตในขณะแหงโลกิยวิปสสนาปญญาเบื้องตน  ถาจะวากิเลสมีใน 
ขณะแหงมรรคแลวไซร  มรรคภาวนาก็จะเปนสาสวะ  กอปรดวย 
อาสวะคือกิเลส  อน่ึงไมฉะน้ัน  กุศลอกุศลทั้งสองซ่ึงเปนขาศึกกัน 
ก็จะเปนอันเกิดพรอมกันในขณะจิตอันเดียวกันได  ขอซึ่งวามรรค  
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มละกิเลสนั้น  ประสงคเอากิเลสซึ่งควรบังเกิดในขันธทั้ง ๕ มีรูปเปน 
ตน  ซึ่งเปนภูมิแหงวิปสสนา  ที่ชื่อวาภูมิลัทธุปปนนกิเลส ๆ มีภูมิ คือ 
ขันธ ๕  อันไดแลวบังเกิดข้ึน  ดังรสแหงปฐวีธาตุและอาโปธาตุอัน 
ซาบอยูในรากไม  ลําตน  กิ่งใบ  ดอกผลท้ังปวงฉะน้ัน  มรรคเมื่อเกิด 
ข้ึนในขันธสันดานแหงทานผูใดแลว  ขันธสันดานแหงผูนั้นไดตอง 
สัมผัสแหงมรรคท่ีเกิดข้ึนนั้น  ขันธสันดานแหงผูนั้น  ชื่อวาเปนขันธ- 
สันดานอันตายดวยตายแหงกิเลสแลวไมสืบพืชผล คือกุศลากุศลตอไป 
ดังตนไมมีดอกและผลอันเปนพิษ  บุรุษผูหน่ึงตอกตอยดวยหนาม 
กระเบน  อันกําซาบดวยยาพิษในทิศทั้ง ๔  ตนไมนัน้เมื่อตองสัมผัส 
แหงยาพิษแลวก็ตาย  ดวยรสแหงปฐวีธาตุ  อาโปธาตุซึ่งซึมซาบน้ัน 
แหงหายไปดวยสัมผัสยาพิษน้ันแลว  เปนตนไมไมเผล็ดดอกออกผล 
ไดตอไปฉะนั้น. 
                                มรรควิภาวนา   จบ 
        ถามวา  นิพพาน แปลวาอะไร ?  แกวา  นิพพาน แปลวาธรรม 
เปนที่ดับแหงกิเลสัคคิ  เพลิง  คือกิเลส  และทุกขัคคิ  เพลิง  คือทุกข 
ราคะ  ความกําหนัด  โทสะ  ความประทุษราย  โมหะ  ความหลง  ๓ นี ้
ชื่อวา กิเลสัคคิ  เพราะเกิดข้ึนกับจิต  ทําจิตใหเศราหมองขุนมัวดวย 
และใหจิตเรารอนกระสับกระสายดวย  จ่ึงชื่อวา กิเลสัคคิ  ชาติ  ความ 
เกิด ชรา  ความแก  มรณะ  ความตาย  โศก  ความแหงใจ  ปริเทวะ 
ความสะอ้ืนอาลัย  ทุกข  ความเจ็บกาย  โทมนัส  ความเสียใจ  ความ 
เจ็บใจ  อุปายาส  ความคับแคบใจ  เหลาน้ีชื่อวา  ทกุขัคคิ  เพราะเปน 
เหตุแหงความทุกขและเปนตัวทุกขเหลือทน   เผาสัตวอยูใหเรารอน  
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ดังกองเพลิง  จ่ึงชื่อวา  ทุกขัคคิ  กิเลสัคคิ  และทุกขัคคิ  เหลาน้ี  เมื่อถึง 
พระนิพพาน  อาศัยพระนิพพานแลวดับไป  และไมมีในพระนิพพาน 
เพราะเหตุนั้น  นิพพานจ้ึงแปลวา   ธรรมเปนที่ดับแหงเพลิง  คือกิเลส 
และเพลิงคือทุกข  ดวยกลาววา  เพลิงทุกขคือชาติ  และชรา  มรณะ 
ดับ  ไมมีในพระนิพพานน้ัน  ใหนักปราชญพึงรูเถดิวาขันธทั้งหา  คือ 
รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  ไมมีในพระนิพพาน  ดวยเหตุวา 
ชาติความบังเกิดนั้น  คือความมีข้ึนเปนข้ึนแหงปญจขันธ  ชื่อวาชาติ 
ความแกเกาสุกรอบแหงปญจขันธ  ชือ่วาชรา  เมื่อกลาววาชาติและ 
ชราดับ  ก็ไดชื่อวากลาววาปญจขันธดับ  ไมมีในพระนิพพาน  ดวย 
พระนิพพานเปนวิสังขาร  ปราศจากสังขาร  คือนามรูปและปญจขันธื 
เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคจ่ึงตรัสวา " เอต  สนฺต  เอต  ปณีต 
ยทิท  สพฺพสงฺขารสมโถ  สพฺพุปธิปฏินิสฺสคฺโค  ตณฺหกฺขโย  นิโรโธ 
นิพฺพาน " แปลวา  เอต  สนฺต  ธรรมชาตินั้นเปนของรํางับเปนของ 
ละเอียด  เอต  ปณีต  ธรรมชาตินั้นเปนของประณีตอุดม  ยทิท  คือวา 
สพฺพสงฺขารสมโถ  ธรรมเปนที่รํางับแหงสังขารทั้งปวง  สพฺพุปธิปฏิ- 
นิสฺสคฺโค  ธรรมเปนที่สลดัคืนซึ่งอุปธิทั้งปวง  ตณฺหกฺขโย  ธรรม 
เปนที่สิ้นไปแหงตัณหา  นิโรโธ  ธรรมเปนที่เงียบหาย  นิพฺพาน 
ธรรมเปนที่ดับ "  คําเหลาน้ีเปนชื่อแหงพระนิพพานทั้งสิ้น  ดวยคําวา 
สพฺพสงฺขารสมโถ  สพฺพุปธิปฏินิสฺสคฺโค  นี้  แสดงวาสรรพสิ่งทั้งปวง 
ซึ่งเปนเหตุภายใน  คือกุศลากุศลและกเิลส  ก็ด ี และผลภายใน คือ รูป 
เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  อันเปนวิบากขันธ ก็ดี  และเหตุภาย 
นอกมีฤดูเปนตน  ก็ดี  และผลภายนอกมีตนแผนดินฟาอากาศอาทิตย 
จันทรเปนตนก็ดี  ไมมีในพระนิพพาน  ดวยวาความเพียรชื่อวาสังขาร  
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กุศลากุศลกช็ื่อวาสังขาร  สิ่งทั้งปวงที่เกิดดวยเหตุภายใน  คือกุศลากุศล 
ดังปญจขันธ ก็ดี  และสิ่งท่ีเกิดดวยเหตุภายนอกมีฤดู เปนตน  ดังตนไม 
และแผนดินเปนตน  ก็ดี  ก็ชื่อวาสังขาร ๆ ทั้งปวงเหลาน้ีไมมีในพระ 
นิพพาน ๆ จ่ึงชื่อวา  สพฺพสงฺขารสมโถ  เปนที่รํางับแหงสังขารท้ังปวง 
และกิเลสก็ชือ่วาอุปธิ   กศุลากุศล  ก็ชือ่วาอุปธิ  ปญจขันธ  ก็ชือ่วา 
อุปธิ  กิเลสกามและวัตถุกาม  ก็ชื่อวาอุปธิ ๆ  ทั้งปวงเหลาน้ีไมมีใน 
พระนิพพาน  พระนิพพานจ่ึงชื่อวา  สพฺพุปธิปฏินิสฺสคฺโค เปนท่ี 
สลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวง  อนึ่ง  ดวยคําทั้งสองน้ันแสดงวาพระนิพพาน 
ไมมีสีเขียวเหลือง  เปนตน   และสัณฐานยาวส้ันใด ๆ  และไมมีที่ 
ประดิษฐาน  ณ  ทิศใด  ณ  ตําบลใด  ไมมีธรรมสิง่ใดเปนอารมณ  แต 
เปนอารมณแหงอริยมรรคปญญา  เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจ่ึง 
ไดเปลงอุทานวาจาวา " อตฺถิ  ภิกฺขเว  ตทายตน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
อายตนะนั้นมีอยู  ยตฺถ ในอายตนะไรเลา  เนว  ปมวี  ดินก็หาไมเลย 
น อาโป  น้ําก็หาไม  น เตโช  ไฟก็หาไม  น  วาโย  ลมก็หาไม 
น อากาสานฺจายตน  อากาสานัญจายตนะก็หาไม   น  วิฺาน ฺ- 
จายตน  วิญญานัญจายตนะก็หาไม  น  อากิฺจ ฺายตน  อากิญ 
จัญญายตนะก็หาไม  น เนวสฺานาส ฺายตน  เนวสัญญานาสัญญา 
ยตนะก็หาไม  นาย  โลโก  โลกนี้ก็หาไม  น ปโร  โลโก  โลกหนา 
ก็หาไม  น  อุโภ  จนฺทิมสุริยา  จันทรและอาทิตยทั้ง ๒ ก็หาไม  ตทปห 
ภิกฺขเว  เนว  อาคตึ  วทามิ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราผูตถาคตยอมไม 
กลาวเลยซ่ึงอายตนะ  แมนั้นวา  มีกิริยาอันมาดังมาจากบานโนนถึง 
บานน้ี  น คตึ  เรายอมไมกลาววามีกิริยาอันไป  ดงัไปจากบานนี้ถึง 
บานอ่ืน  น  ิตึ  เรายอมไมกลาววามีกิริยาอันหยุดอยู  น จุตึ  เรายอม  
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ไมกลาววามีความเคลื่อน  น อุปปตฺตึ  เรายอมไมกลาววามีความบัง- 
เกิดข้ึน  อปฺปติฏ  อายตนะน้ัน  เปนธรรมไมต้ังอยู ณ ที่ใด  หรือ 
ไมมีที่ต้ังวาอยูในทิศใดตําบลใด  อปฺปวตฺต  เปนของไมมีปวัตติความ 
เปนไป   อนารมฺมณ เปนของไมมีธรรมชาติสิ่งใดเปนอารมณ  เอเส- 
วนฺโร  ทุกขฺสฺส  นั่นแลเปนที่สุดแหงทุกข "  พระสูตรนี้แสดงลักษณะ 
แหงพระนิพพาน  ดวยคําวา  ดิน  น้ํา  ลม  ไฟ  ก็หาไม  แสดงวา ไมมีใน 
พระนิพพาน ๆ  เปนอรูปธรรม ดวยคําวา  อากาสานัญจายตนะเปนตน   
ก็หาไมนั้น  แสดงวา  นามธรรม  คือ เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ 
แมละเอียดสุขุมประหน่ึงวาจะไมมี  ดังเนวสัญญานาสัญญายตนะ  ไมมี 
ในพระนิพพาน  พระนิพพานเปนอนามธรรม  ใชอารัมมณิกนาม - 
ธรรม  ตัวนามกอปรดวยอารมณเปนเครื่องยึด  ก็แลในประเภทแหง 
ธรรมแสดงนามรูปบางแหง  ทานจัดพระนิพพานเขาในประเภทแหง 
นามธรรมน้ัน  ประสงควาพระนิพพานเปนอารมณแหงอริยมรรค- 
ปญญา  ควรพระอริยเจาจะนอมเขามาดวยจิตอันสัมปยุตดวยมรรคและ 
ผลไดเทาน้ัน    ใชจะแสดงวาพระนิพพานเปนอารัมมณิกนามธรรม 
คือ  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  สิ่งใดส่ิงหน่ึงก็หาไม  และจะ 
แสดงวา  เวทนา สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  สิ่งใดส่ิงหน่ึงมีในพระ 
นิพพานก็หาไม  ดวยคําวาโลกนี้ก็หาไมเปนตนนั้น  แสดงวา  พระง 
นิพพานไมมีที่ประดิษฐานต้ังอยูในทิศใดตําบลใด  และไมประดิษฐาน 
ดํารงอยูในทิศใดตําบลใด  ดวยคําน้ีแล  หามความเห็นผิดแหงพาลชน 
ทุกวันนี้วา      พระนิพพานาเปนเมืองแกวอันวิเศษเกษมไพศาลสําราญ 
นิราศภัย  และหามความถือวาพระนิพพานเปนดังรูปฟก  หรือดังรูป 
พรหม  ไมมจิีตสัญญานอนนิ่งอยูในกาลท้ังปวง  
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        ถามวา  ถาอยางกลาวมาน้ี  ความสูญเปลาไมเปนไมมีแหง 
สรรพสิ่งท้ังปวงหรือเปนพระนิพพาน ?  แกวา หาไม  ถาจะวาความ 
สูญเชนนั้นเปนพระนิพพานแลวไซร  พระนิพพานก็ชื่อวาไมมี  คําที่ 
พระพุทธเจาตรัสวา  อายตนะ คือ พระนิพพานน้ันมีอยู  คําน้ันก็ผิด 
พระนิพพานเปนของมีแท  จ่ึงเปนทุกขนิโรธอริยสัจ  ของจริงของ 
พระอริยเจาสวนหนึ่ง  เปนอสาธารณธรรมไมทั่วไปแกปุถุชน ๆ 
ไมอาจเห็นได  เพราะไมมีดวงตา  คือ อริยมรรคญาณ  พระอริยเจา 
ทานกระทําใหแจงเห็นประจักษดวยอริยมรรคญาณ   ดังบุคคลผูใด 
เจโตปริยญาณ  รูจิตตวารแหงผูอ่ืนฉะนั้น  และปถุชุนไมเห็นธรรม 
สิ่งใด  จะกลาววาธรรมสิ่งน้ันไมมีไมได 
        อน่ึง  ถาจะวาพระนิพพานไมมีแลวไซร  สัมมาปฏิปทา  คือ 
อริยมรรคประดับดวยองค ๘  มีสัมมาทิฐิเปนตน  ซึ่งสงเคราะหดวย 
ไตรสิกขานั้นก็เปนหมัน  ไมออกผลคือใหถึงพระนิพพานได  อน่ึง 
ถาจะวาอริยมรรคไมเปนหมัน  เพราะใหถึงความไมมีแหงปญจขันธ 
ที่เปนที่ต้ังแหงความทุกขในเบื้องหนาเลาไซร  ก็ไมชอบ  เพราะวา 
ความถึงพระนิพพานในความไมเปนไมมีแหงปญจขันธ  ซึ่งเปนอดีต 
อนาคตไมมี   อนึ่ง จะประสงควาความไมเปนไมมีแหงปญจขันธที่ 
เปนปจจุบันเปนพระนิพพานเลาไซรก็ไมชอบ  เพราะขณะแหงอริย- 
มรรคปญญาเกิดข้ึนเห็นพระนิพพานน้ัน    ปญจขันธก็ยังมีปรากฏ 
เฉพาะหนาอยูไมสูญไป  อน่ึง  ความถึงสอุปาทิเสสนิพพานเลา  ก็มี 
ก็เปนในขณะมรรค  อาศัยซึ่งปญจขันธซึ่งเปนปจจุบันเกิดข้ึน  อนึ่ง 
จะประสงควา  ความไมมีไมเปนแหงกิเลสเปนปจจุบันและเปน  
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พระนิพพานเลาไซร  อริยมรรคก็จะเปนของไมมีประโยชน  เพราะวา 
กอนแตอริยมรรคบังเกิด  กิเลสก็ไมมไีมเปนไปอยูแลว  ดวยอํานาจ 
โลกิยวิปสสนาปญญา   อน่ึง ถาวาประสงคความไมมีกิเลสเปนพระ 
นิพพานแลวไซร  นอนหลับสนิทก็จะเปนพระนิพพานได  เพราะ 
กิเลสไมมีในเวลาหลับสนิทนั้น  อนึ่ง  ถาประสงค  ราคักขัย  ความ 
สิ้นราคะ  โทสักขัย  ความสิ้นโทสะ  โมหักขัย  ความสิ้นโมหะ  ตาม 
ชมพูขาทกสูตรเปนตน  วาเปนพระนิพพานแลวไซรโทษก็มีมาก  คือ 
พระนิพพานก็จะเปนอิตตรกาล   มีกาลเวลานิดหน่ึงครูหน่ึงแตเพียง 
สิ้นกิเลสไปเทาน้ัน   อยางหน่ึงก็จะตกลงในลักษณะแหงสังขตธรรม 
อยางหน่ึงก็จะเปนของไดดวยงาย  ไมพึงถึงสัมมาวายามะก็จะพึงถึงได 
ก็แลเมื่อตกลงในลักษณะแหงสังขตธรรม  เพราะเน่ืองเขาในสังขต 
ธรรม  ก็จะเปนของรอนดวยเพลิงกิเลสเพลิงทุกข  เพราะเปนของรอน 
พระนิพพานก็จะเปนทุกข 
        อน่ึง  ราคาทิขัย  ความสิ้นราคะเปนตน  เปนพระนิพพานแลว 
ไซร  พระนพิพานก็จะมีมาก  ความสิ้นราคะ  โทสะ  โมหะ   กจ็ะเปน 
พระนิพพานอันหน่ึง ๆ  อีกอยางหนึ่ง พระนิพพานก็จะเปนของหยาบ 
แมคนพาลก็จะพึงรูไดดวยงาย   อยางหน่ึงพระนิพพานก็จะไมเปน 
อารมณแหงโคตรภูญาณและมรรคได  อนึ่ง จะประสงควาต้ังแตความ 
สิ้นกิเลสอันใดไป  กิเลสอันนั้นไมเปนตอไปไดอีก  ความสิ้นกิเลส 
เชนนั้นเปนพระนิพพานเลาไซรก็ไมชอบ  เพราะความส้ินกิเลสเชน 
นั้นไมมีไมเปน   ถาหากวามีเปนก็ไมพนโทษดังกลาวมาได  อนึ่ง  
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พระอริยมรรคก็จะเปนพระนิพพานไป  เพราะวามรรคและผลพระมีผู 
พระภาคกลาวดวยชื่อวา   ราคกฺขโย  โทสกฺขโย  โมหกฺชโย  เหมอืน 
ชื่อพระนิพพานก็มีอยู  ราคกฺขโย   โทสกฺขโย  โมหกฺขโย  ถาเปนชื่อ 
แหงมรรค  ตองแปลวา  ธรรมเปนเหตุสิ้นไปแหงราคะ  โทสะ  โมหะ 
เพราะการฆากิเลสเปนกิจแหงมรรค  ถาเปนชื่อแหงผล  ตองแปลวา 
ความส้ินไปแหงราคะ  โทสะ  โมหะ  เพราะอรหัตผลเกิดในที่สุดแหง 
ความส้ินกิเลส  ถาเปนชื่อแหงพระนิพพาน  ตองแปลวา  ธรรมเปน 
ที่สิ้นแหงราคะ  โทสะ  โมหะ  เพราะวากิเลสมาถึงพระนิพพาน  ซึ่งเปน 
อารมณแหงมรรคแลวแลสิ้นไป  ต้ังแตอริยมรรคเปนเครื่องสิ้นไป 
แหงกิเลสเกิดข้ึน  กิเลสไมเปนตอไปไดอีก  สวนพระนิพพานยอมเปน 
อุปนิสัยแกอริยมรรคนั้น  คือวาเปนอารมณเปนปจจัยมีกําลังแกอริย- 
มรรคนั้น  โดยปริยาย  พระนิพพานน้ัน  พระผูมีพระภาคจ่ึงตรัสวา  ราคกฺ- 
ขโย  โทสกขฺโย  โมหกขฺโย  ธรรมเปนที่สิ้นไปแหงราคา  โทสะ  โมหะ 
กลาวดังน้ี  ดวยผลุปจารโวหาร  คือกลาวเหตุดวยผล  ในที่นี้ประสงค 
พระนิพพานเปนเหตุ  มรรคเปนผล  เพ่ือจะชี้อธิบายบทวา  ราคกฺขโย 
โทสกฺขโย  โมหกขฺโย  นี้เทาน้ัน  ถาจะกลาวโดยเหตุผลตามอริยสัจจ- 
กถา  มรรคเปนเหตุ  พระนิพพานเปนผล  อนึ่ง ความวางเปลาและ 
ความไมมีไมเปนแหงปญจขันธเปนตน  และความสักวาส้ินไปแหง 
กิเลสเปนพระนิพพานเลาไซร  ที่ไหนพระผูมีพระภาคเจาจะตรัสวา 
พระนิพพานเปนของลึก  และตรัสวาเปนอสังขตธรรมเลา  พระผูมี 
พระภาคตรัสวา  พระนิพพานเปนของลึกดังน้ี  " คมฺภีโร  จาย  ธมฺโม 
ธรรมคือพระนิพพานเปนของลึก  ททฺุทโส  อันบุคคลเห็นดวยยาก  
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ทุรานุโพโธ  อันบุคคลตรัสรูตามดวยยาก      สนฺโต  เปนของรํางับ 
ปณีโต  เปนของประณีต   อตกฺกาวจโร   ไมเปนที่ลงเที่ยวไปแหง 
ความวิตก  คือวาปุถุชนจะตรึกนึกคาดคะเนเอาเองไมได  นิปุโณ 
เปนของละเอียด  ปณฺฑิตเวทนิโย  เปนของอันบัณฑิต  คือพระอริย- 
เจาจะพึงรูแจง  ปุถชุนไมรูแจง "   ก็แลพระผูมีพระภาคทรงแสดงวา 
เปนอสังขตธรรมนั้นโดยนัยหลายอยาง    อธิบายโดยสังเขปดังนี้วา 
ธรรมทั้งปวงกลาวโดยยอมีประเภท ๒ คือสังขตธรรมและอสังขตธรรม 
สังขตธรรม  แปลวา  ธรรมอันปจจัย  คือฤดูและกุศลากุศล  เปนตน 
ตกแตงใหมีใหเปนข้ึน  ไดแกสังขารทั้งปวงดังรูปกายในภายนอกก็ดี 
และอรัมมณิกนามธรรมอันเปนกุศล  จนถึงมรรคถึงผลก็ดี  ชือ่วา 
สังขตธรรม  เพราะประกอบดวยสังขตลักษณะ  ๓ ดังน้ี   คือความเกิด 
ข้ึนยอมปรากฏอยางหนึ่ง  ความดับไปยอมปรากฏอยางหนึ่ง  เพราะประกอบ 
ดวยสังขตลักษณะ ๓  ดงัน้ี  จ่ึงชื่อวาสังขตธรรม  อสังขตะ  แปลวา 
ธรรมอันปจจัยสิ่งใดส่ิงหน่ึง  ไมไดตกแตงใหมีข้ึนใหเปนข้ึน  ไดแกพระ 
 ินิพพานส่ิงเดียว   เพราะพระนิพพานประกอบดวยอสังขตลักษณะ ๓ 
ดังน้ี  คือความเกิดข้ึนก็ไมปรากฏอยางหนึ่ง  ความดับไปก็ไมปรากฏ 
อยางหน่ึง  ความต้ังอยูแลวแปรไปเปนอยางอ่ืนก็ไมปรากฏอยางหนึ่ง 
เพระพระนิพพานประกอบดวยอสังขตลักษณะ ๓ ดังน้ี  จ่ึงชือ่วา 
อสังขตธรรม  ความสูญเปลาความไมมีแหงปญจขันธ  และความสักวา 
สิ้นไปแหวกิเลสนั้น  จะเปนของลึกของเห็นยากสักกี่มากนอย  จะเปน 
อสังขตธรรมอยางไรได  เพราะเหตุนั้นปราชญพึงรูเถิดวา   พระ-  
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นิพพานเปนธรรมธาตุอันหน่ึงมีอยูแท  ใชความสูญเปลา  ใชความไมมี 
แหงสังขาร  ใชความสักวาไมมีแหงกิเลสเปนพระนิพพาน 
        ถามวา  พระนิพพานมีอยู  เหตุใดพระผูมีพระภาคจ่ึงไมแสดง 
โดยสรูปชี้องคพระนิพพานใหชัดเหมือนอยางมรรคและผลเลา ?  แกวา 
แสดงอยางนั้นไมได   เพราะพระนิพพานเปนของสุขุมละเอียดนัก 
ก็แลความท่ีพระนิพพานเปนของสุขุมละเอียดนั้นยอมปรากฏอยูดวย 
พาใหพระผูมีพระภาคมีขวนขวายนอยในการท่ีจะแสดงธรรม  ในเวลา 
เมื่อพระองคแรกไดตรัสรู  อยางหน่ึงปรากฏ  เพราะพระนิพพานเปน 
ของอันพระอริยเจาจะพึงเห็นดวยดวงตา  คืออริยมรรคปญญา  เพราะ 
เหตุนั้นพระนิพพานจ่ึงเปนอสาธารณไมทั่วไปแกปุถุชน  อนึง่ พระ- 
นิพพานเปนอัปปภวะ  ไมมีแดนเกิด  คือไมมีเง่ือนตนวามีข้ึนครั้ง 
พระพุทธเจาองคโนนกอนน้ันไมมี  อนึ่ง  จะวาพระนิพพานเปนปภวะ 
มีธรรมเปนแดนเกิด  เพราะพระอริยมรรคใหเกิดข้ึนเลาไซรก็ไมชอบ 
 ดวยพระนิพพานน้ันเปนของอันพระอริยเจาจะพึงถึงพึงไดดวยอริย- 
มรรคตางหาก  มิใชเปนธรรมอันพระอริยมรรคใหมีใหเปนใหเกิดข้ึน 
เพราะเหตุนั้น  พระนิพพานจ่ึงเปนอัปปภวะไมมีแดนเกิด  เพราะพระ- 
นิพพานไมมีแดนเกิดจ่ึงเปนอชรามรณะ    ไมมีความแก  ความตาย 
เพราะไมมีธรรมเปนแดนเกิดและไมมีความแกความตาย  พระนิพพาน 
จ่ึงเปนธรรมอันเที่ยง  เพราะเหตุดังกลาวมานี้แล  พระนิพพานจ่ึงเปน 
ของมีแทโดยปรมัตถ   เพราะเปนธรรมอันบุคคลจะพึงไดดวยญาณ 
วิเศษซึ่งสําเร็จดวยความเพียรอันไมหยอน  อนึ่ง  เพราะคําแหงพระ- 
พุทธเจาผูเปนสัพพัญูตรัสดังน้ีวา " อตฺถิ ภิกฺขเว  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  
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มีอยูโดยแท  อชาต  คือธรรมชาติ  ชื่อวาอชาตะ  เพราะเปนของใช 
ธรรมอันเกิดข้ึน  ดวยประชุมพรอมแหงและปจจัย  อภูต คือ 
ธรรมชาติชื่ออภูตะ  เพราะใชธรรมเวนจากเหตุเปนข้ึนเอง  อกต  คือ 
ธรรมชาติชื่ออกตะ  เพราะเปนของอันเหตถส่ิงใดไมไดกระทํา  อสงฺขต 
คือธรรมชาติชื่อวาอสังขตะ   เพราะเปนของอันเหตุและปจจัยส่ิงใด 
ไมไดแตงข้ึน "  ดวยพุทธวจนะดังน้ี  ปราชญพึงรูเถิดวา  พระนิพพาน 
เปนของมีแท  ดวยคําวาพระนิพพาน  เปนของอันบุคคลพึงไดดวย 
ญาณวิเศษนั้น   แสดงวาพระนิพพานเปนปจจักขสิทธิ  สําเร็จโดย 
ประจักษแจงแกพระอริยเจาจําพวกเดียว  ดวยอางสัพพัญฺวจนะนั้น 
แสดงวาพระนิพพานเปนอนุมานสิทธิ   สําเร็จแกปุถุชนโดยอนุมาน 
คาดคะเนวามีตามพุทธวจนะ  โลกิยปญญาซ่ึงจะเห็นพระนิพพาน  ก็ม ี
อยูแตโคตรภูญาณอันเกิดในชวนวารเบ้ืองตนแหงมรรคชวนวาร  ซึ่ง 
ไมคืนมาเปนโลกิยปญญาอีก  นอกน้ันโลกุตรปญญา  คือมรรคญาณ 
ผลญาณอยางเดียวเห็นพระนิพพาน. 
 
                        นิพพานวิภาวนา  อธิคมสัทธรรมกถา  จบ  
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                                ธรรมคุณกถา 
 
        ถามวา  พระธรรมมคุีณอยางไร ?   แกวา  คุณแหงพระธรรม 
มีมากนัก  พนวิสัยปุถุชนจะพรรณานาได  ตัดสั้น  ความท่ีเปนของดีจริง 
ดังกลาวมาแลวน่ันแล  เปนคุณใหญในพระธรรม  อน่ึง กลาวคุณตาม 
ประเภทแหงธรรมท้ังสามปริยัติสัทธรรมมีคุณอยางยิ่ง  คือประกาศ 
สองสวางแกสัตว     ใหสตัวรูจักปฏิปตติสัทธรรม   สวนปฏิปตติ 
สัทธรรมมีคุณอยางยิ่ง  คือใหสัตวดําเนินถึงอธิคมสัทธรรม   สวน 
อธิคมสัทธรรมมีคุณอยางยิ่ง  คือฆากิเลสนั้น ๆ  ใหสัตวใหความสุข 
ถึงความส้ินทุกข  อนึ่งสวากขาตตาทิคุณ  เปนคุณแหงพระธรรม 
ควรเปนอนุสสติฐาน  ที่ต้ังแหงความระลึก  เพราะเหตุนั้น  บัดนี้จะแปล 
และอธิบายในบทท้ัง ๖  มี  สฺวากฺขาโต   ภควตา  ธมฺโม  เปนตน 
ตามลําดับในบุพพสิกขา  คําในพระอรรถกถาวาไวดังนี้วา    " แม 
ปริยัติสัทธรรมยอมถึงความสงเคราะหในบทวา  สฺวากฺขาโต  ภควตา 
ธมฺโม  ดวย       โลกุตรธรรมอยางเดียว   ยอมถึงความสงเคราะห 
ในบททั้ง ๕  นอกน้ันต้ังแต  สนฺทิฏ ิโก   จนถึง  ปจฺจตฺต  เวทิตพฺโพ 
วิฺ ูหิ  นี ้ ประกาศคุณแหงปริยัติสัทธรรม  และอธิคมสัทธรรม 
สองประการเทาน้ัน  ไมประสงคปฏิปตติสัทธรรมดวย   แมถึงกระน้ัน 
อรรถกถาประสงคนั้นวา  ธมฺโม  อันวาปริยัติสัทธรรม  สฺวากขฺาโต 
ภควตา  อันพระผูมีพระภาคกลาวแลวดี  เพราะเปนของไพเราะ  งาม  
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ในเบื้องตนและทามกลางและที่สุด  อยางหน่ึง   เพราะเปนของประกาศ 
ซึ่งพรหมจรรย  มีอรรถ  มีพยัญชนะเต็มรอบสิ้นเชิงหมดจดริบสิ้นเชิง 
จึงชื่อวาอันพระผูมีพระภาคกลาวแลวดี  แทจริง  พระปริยัติสัทธรรม 
แมเปนคาถา ๔ บาท  ก็ชื่อวาเพราะในเบ้ืองตนดวยบาทที่แรก  ชื่อวา 
เพราะในทามกลางดวยบาทท่ี ๒-๓  ชือ่วาเพราะในท่ีสุดดวยบาทท่ี ๔ 
ดวยวาในบาทแหงคาถาท้ัง ๔ นั้น    บาทใดบาทหนึ่งจะไดแสดง 
เนื้อความอันวิปริต  และแสดงเน้ือความไมเปนประโยชนหาไม  อนึ่ง 
ปริยัตสัทธรรมชื่อวาไพเราะในเบ้ืองตน  ดวยแสดงศีลเปนคุณเบื้องตน 
แหงพรหมจรรย  ชื่อวาไพเราะในทามกลาง    ดวยแสดงสมาธิเปน 
คุณทามกลางแหงพรหมจรรย  อนึ่งแมปฏิปตติสัทธรรม  กช็ือ่วา 
งามดีในเบื้องตนดวยศีล  เหตุศีลเปนของหามกิเลสอยางกลาง  คือ 
ปริยุฏฐานกิเลสลุกข้ึนต้ังอยูรอบจิต   ชื่อวางามดีในท่ีสุดดวยปญญา 
เหตุปญญาเปนของหามกิเลสอยางละเอียด  คืออนุสัยกิเลสดุจหน่ึง 
ตามนินอยูในสันดาน   อนึ่ง ปริยัติสัทธรรม  ชื่อวาเพราะในเบ้ืองตน 
ดวยการฟง  ดวยวาในขณะเมื่อฟงโดยเคาระ  ยอมไดความสังเวชและ 
ความเลื่อมใสในท่ีควรจะสังเวชและเลื่อมใส  แลวขมเสียไดซึ่งนิวรณ 
ทั้ง ๕  ชื่อวาเพราะในทามกลางดวยปฏิบัติ  เหตุบุคคลผูปฏิบัติ  เม่ือ 
ปฏิบัติไดความสังเวช  ไดความเลื่อมใส  ยอมขมกิเลสนั้น ๆ  ไดเห็นคุณ 
แหงธรรม   ชื่อวาเพราะในท่ีสุดดวยผลแหงปฏิบัติ  คือนํามาซึ่งความ 
เปนคนชื่วาตาทิ   คือไมโสมนัส โทมนัสในอารมณนั้น ๆ เปนคุณ  
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อยางยิ่ง  พระธรรมชื่อวาอันพระผูมีพระภาคกลาวแลวดี  เพราะเปน 
ของไพเราะในเบ้ืองตนและทามกลางและที่สุดนั้นดังน้ี 
        อน่ึง  ขอซ่ึงวาปริยัติสัทธรรม    ชื่อวาอันพระผูมีพระภาคกลาว 
แลวดี  เพราะเปนของประกาศซ่ึงพรหมจรรย   มอีรรถมีพยัญชนะ 
เต็มรอบสิ้นเชิง   หมดจดรอบส้ินเชิงน้ัน   อธิบายวา  ศาสนะ  คําสอน 
อยางหน่ึง   มรรคอยางหน่ึง   ชื่อวาพรหมจรรยในท่ีนี้   ศาสน- 
พรหมจรรย  มรรคพรหมจรรยอันใดนั้น  ที่พระผูมพีระภาคทรงแสดง 
โดยนัยตาง ๆ  พรหมจรรยสองนั้น  ชื่อวา  สาตฺถ  มีอรรถ  เพราะถึง 
พรอมดวยเนื้อความ  อันบุคคลผูปฏิบัติจะพึงรูพึงเห็นพึงไดดวยปญญา 
ชื่อวา  สพฺย ฺชน  มีพยญัชนะ  เพราะถึงพรอมดวยพยัญชนะ  คือ 
อักขระและบทประพันธ   ซึ่งเปนบทบาลีประกาศเนื้อความน้ัน  ก ็
แลพรหมจรรยชื่อวา  เกวลปริปุณฺณ  เต็มรอบสิ้นเชิงน้ัน  เพราะ 
ไมมีสิ่งท่ีจะพึงเติมเขาอีก  ดังสติปฏฐาน ๔ เปนตน    ก็คงเปน ๔ 
ไมมีนักปราชญจําพวกใดจะกลาวโทษวาบกพรองแลวและเพ่ิมใหเปน 
๕  ข้ึนได  กแ็ลพรหมจรรย  ชื่อวา  ปริสุทฺธ  เปนของหมดจดรอบ 
สิ้นเชิงน้ัน  ดวยเปนของไมมีโทษที่จะพึงตัดออกเสีย  ดังอริยมรรค 
ประดับดวยองค ๘ ก็คง ๘ อยูอยางนั้น  ในองคมรรคท้ัง ๘ นัน้  องค 
มรรคอันใดอันหน่ึง  ซึ่งนักปราชญจะคัดคานวาเกินแลวแลเอาออก 
เสีย  ใหคงเปนแต ๗ หรือ ๖  ก็ดี  หรือนักปราชญจะอางวาองคมรรค 
อันนี้มีโทษดังน้ี ๆ ไมควรเปนองคอวัยวะแหงมรรค  แลวแลเปลีย่น 
เอาธรรมอ่ืนเปนองคอวัยวะแทนก็ดี   ดังน้ีไมได   เพราะเหตุนั้น 
พรหมจรรยจ่ึงชื่อวาเต็มรอบสิ้นเชิง  หมดจดรอบส้ินเชิง  ขอซ่ึงวา  
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ปริยัติสัทธรรม    ชื่อวาอันพระผูมีพระภาคกลาวแลวดี   เพราะ 
ประกาศซ่ึงพรหมจรรย   มีอรรถมีพยญัชนะเต็มรอบสิ้นเชิง หมดจด 
รอบสิ้นเชิงดังกลาวมาน้ี    อน่ึง  ปริยัติสัทธรรมน้ัน  ชื่อวาอันพระผูมี 
พระภาคกลาวแลวดี    เพราะไมมีอรรถวิปลาสดังธรรมแหงเดียรถีย 
แทจริง   อรรถแหงธรรมของเดียรถียซึ่งเปนครูอ่ืนยอมถึงซ่ึงวิปลาส 
คือธรรมที่เดียรถียกลาววาเปนอันตรายิกธรรม   ของทําอันตรายแก 
สุคติเปนตน  จะไดทําอันตรายดังเดียรถียกลาวนั้นหาไม  และธรรม 
ที่เดียรถียกลาววาเปนนิยยานิกธรรม    ดังอัตตกิลมถานุโยคปฏิปทา 
ปฏิบัติทรมานตนใหลําบากยางกายใหกิเลสแหง  นี้แล  นําสัตวออกจาก 
สังสารทุกขได  ขอน้ันจะเปนนิยยานิกะ  นําสัตวออกจากสังสารทุกข 
ไดจริงน้ันหามิได   เพราะเหตุนั้น  ธรรมแหงเดียรถียจ่ึงชื่อวา 
ทฺรากฺขาโต   อันเดียรถียกลาวแลวชั่ว  กลาวแลวไมดี  อรรถแหงธรรม 
ที่พระผูมีพระภาคทรงแสดง  จะไดถึงความวิปลาสหามิได  คือส่ิงท่ี 
พระผูมีพระภาคตรัสวา  เปนอันตรายิกธรรมของทําอันตรายแก 
สวรรคเปนตน  ดังอันตรายิกธรรม ๕  มีกัมมันตรายิกะเปนประธาน 
ยอมเปนของทําอันตรายแดสวรรคและมรรคผลแท  ก็แลส่ิงท่ีพระผูมี 
พระภาคตรัสวาเปนนิยยานิกธรรม  นําสัตวออกจากสังสารทุกข  ดัง 
อัฏฐังคิกมรรค  ก็ยอมนําสัตวออกจากสังสารทุกขไดแท  เพราะเหตุนั้น 
ธรรมแหงพระผูมีพระภาคจ่ึงชื่อวา  สฺวากฺขาโต  อันพระผูมีพระภาค 
กลาวแลวดี 
        อน่ึง  โลกุตรธรรม  ก็ชื่อวา  สฺวากฺขาโต   ภควตา   อันพระผู 
มีพระภาคกลาวแลวดี   เพราะปฏิปทาขอปฏิบัติก็สมควรแกพระ  
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นิพพาน  พระนิพพานก็สมควรแกขอปฏิบัติ  ดวยวาพระนิพพาน 
ซึ่งเปนสถานะพึงถึงดวยขอปฏิบัติเลา  ก็เปนของบริสุทธิ์ไมมีกิเลส 
คือ  ราคะ  โทสะ  โมหะ  ปฏิปทาซ่ึงเปนหนทางดําเนินสูพระนิพพาน 
คือ ไตรสิกขาเลา  สวน  ศีล  ก็หามกิเลส  คือ  ราคะ  โทสะ  โมหะ  ที ่
หยาบ  ซึ่งเปน  วิติกกมะ  ความลวงสิกขาบทบัญญัติทางกายทางวาจา 
สวนสมาธิเลา  ก็หามกิเลส  คือ ราคะ  โทสะ  โมหะ  อยางกลาง  ซึ่ง 
ชื่อวา ปริยุฏฐาน  ลุกข้ึนต้ังอยูรอบจิต   สวนปญญาเลา  ก็หามกิเลส 
คือ  ราคะ  โทสะ  โมหะ  อยางละเอียด  ซึ่งชื่อวา  อนุสัย  ดูประหนึ่งวา 
ตามนอนอยูในสันดาน  นี้แลขอปฏิบัติกับพระนิพพาน  สมควรกลม 
เกลียวไหลลงในท่ีอันเดียวไมขัดขืนแปลกกันดังน้ี   ดังนํ้าในแมน้ํา 
ชื่อวาคงคาไหลลงมาในท่ีอันเดียวกับดวยนํ้าในแมน้ํายมุมานที  เสมอ 
โดยสีและรสเปนอันเดียวกันฉะน้ัน  เพราะเหตุนี้ธรรมจ่ึงชื่อวา  อัน 
พระผูมีพระภาคกลาวแลวดี  บทวา  ธมฺโม  เปนประธานแหงบททั้ง 
ปวง ต้ังแต  สนฺทิฏ ิโก ไป สนฺทิฏ ิโก  แปลวา เปนธรรมอันบคุคล 
จะพึงเห็นเอง   อธิยายวา   โลกุตรธรรม ๙ นั้น   อันพระอริยเจา 
จําพวกใด ๆ ไดแลวถึงแลว พระอริยเจาจําพวกนั้น ๆ จะพึงเห็นเอง 
ดวยปจจเวกขณญาณ  ไมตองเชื่อผูอ่ืนบอก  มละเสียซึ่งความเปน 
ของจะพึงถึงดวยความเชื่อผูอ่ืน   เพราะเหตุนั้น  อธิคมสัทธรรมท้ัง 
ปวงจ่ึงชื่อวา สนฺทิฏ ิโก  เปนของอันบุคคลจะพึงเห็นเอง  อกาลิโก 
แปลวา  ธรรมเปนของไมมีกาลไมมีเวลา  อธิบายวา  พระธรรม คือ 
อริยมรรค  เกิดข้ึนแลวในสันดานผูใด  จะหยุดอยูสิ้นกาล ๕, ๗ วัน 
หรือวัน ๑  กึง่วัน  แลวจ่ึงใหผลหาไม   ยอมใหผลในลําดับแหงตน 
เปนไปน่ันเทียว  คือวา  ชวนวารแหงจิตท่ีสัมปยุตดวยมรรคดับแลว  
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ชวนวารแหงจิตซ่ึงสัมปยุตดวยผลก็เกิดข้ึนในลําดับ  ไมมีชวนวาร 
แหงจิตอ่ืนค่ันในระหวาง  เพราะเหตุนั้น  มรรคธรรมจ่ึงชื่อวา  อกา- 
ลิโก  เปนของไมมีกาลไมมีเวลา  เอหปิสฺสิโก  แปลวา  พระธรรม 
เปนของควร  เอหิปสสวิธี  คือจะรองเรียกผูอ่ืนวาทานจงมาดูได 
อธิบายวา  อธิคมสัทธรรมท้ังปวงเปนของมีแท  และเปนของบริสุทธิ์ 
ใสสะอาดแท  จ่ึงควรจะรองเรียกใหทานอ่ืนมาดูได เหมืนอยางบุคคล 
มีกํามือเปลา  ไมอาจรองเรียกผูอ่ืนวาเงินทองของเรามีอยูทานจงมาดู 
เถิดดังน้ีได   เพราะในกํามือไมมีสิ่งใด  หรือในกํามือมีของอยู  แต 
เปนมูตรหรือคูถ  ก็ไมอาจรองเรียกวาทานจงมาดูได  เพ่ือจะใหจิต 
ผูอ่ืนรื่นเริงดวยประกาศของเจริญใจ  ที่แทมูตรและคูถน้ัน  เปนของ 
จําจะตองปกปดเสียดวยหญาและใบไม  เพราะเปนของไมบริสุทธิ์ 
สะอาด  สวนโลกุตรธรรม ๙  นี ้ เปนของมีแทโดยสภาพความเปน 
ของตน  และเปนของบริสุทธิ์ในสะอาด  ดังจันทรมณฑลอันไพบูลย 
ในอากาศปราศจากเมฆวลาหก  อนึ่ง  บริสุทธิ์ดังแกวมณีโดยชาติอัน 
บุคคลวางไวในผากัมพล   เพราะเหตุนั้น  อธิคมสัทธรรมท้ังปวงจ่ึง 
ชื่อวา  เอหิปสฺสิโก  ควรจะรองเรียกวาทานจงมาดูได  โอปนยิโก 
แปลวา  พระธรรมเปนของอันบุคคลจะพึงนอมเขามาได  อธิบายวา 
ธรรมนี้  ควรพระอริยเจาจะนอมเขามาใสในของตน ๆ ได  ดวยอํานาจ 
แหงภาวนา  คือเรงเฉพาะรีบเพียร  ดังรีบดับผาและเศียรอันเพลิง 
ไหมอยู  แลวแลทํามรรคผลใหมีข้ึนเกิดข้ึน  เพราะเหตุนั้น  ธรรม 
จ่ึงชื่อวา  โอปนยิโก  อันบุคคลจะพึงนอมเขามาได  อธิบายดังน้ีไดใน 
สังขตโลกุตรธรรม  คือ มรรคผล   สวนอสังขตโลกุตรธรรม  คือ 
พระนิพพาน  ควรพระอรยิเจาจะนอมเขามาดวยจิตของตนได  คือวา  
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พระอริยเจาจะพึงทําใหแจงประจักษ   เหน่ียวเอาเปนอารมณดวย 
อริยมรรคจิต  เพราะเหตุนั้น  แมพระนิพพานก็ชื่อวา  โอปนยิโก  อัน 
บุคคลจะพึงนอมเขามาไดเหมือนกัน   ปจฺจตฺต  เวทิตพฺโพ  วิฺ ฺหิ 
แปลวา  พระธรรมเปนของอันวิญูผูรูวิเศษทั้งหลาย  จะพึงรูแจง 
เฉพาะตัว  อธิบายวา อธิคมสัทธรรม  ทั้งปวงน้ี   อันนักปราชญ 
คือ  พระอริยเจาท่ีเปน  อุคฆติตัญู  วิปจจิตัญู  หรือเนยโย    ๓ 
จําพวกนี้จะพึงเห็นแจงในตน ๆ วา  มรรคอันเราใหมีใหเปนแลว 
ผลเราถึงทับไดแลว  นิพพานเปนที่ดับทุกข  เรากระทําใหแจงแลวดังน้ี 
จริงอยู  มรรคท่ีอุปชฌายะใหมีใหเปนข้ึนแลว  จะพลอยมละกิเลสของ 
สัทธิงวิหาริกผูศิษยดวยก็หาไม  สัทธิงวิหาริกจะพลอยอยูผาสุกสําราญ 
ดวยผลสมาบัติแหงอุปชฌายะนั้นดวยก็หาไม  และจะพลอยกระทําให 
แจงซ่ึงพระนิพพานท่ีอุปชฌายะนั้นกระทําใหแจงแลวดวยก็หาไม 
เพราะเหตุนั้น   โลกุตรธรรมนั้นจ่ึงเปนของอันผูอ่ืนไมพึงพลอยเห็น 
ดวยได  ดังอาภรณเครื่องประดับเกลาแหงผูอ่ืน   เปนของเฉพาะ 
วิญูบุคคลผูได  จะพึงเห็นพึงเสวยในจิตของตนอยางเดียว  ดวยวา 
โลกุตรธรรมไมเปนวิสัยแหงคนพาล  ดวยเหตุดังน้ีแล  โลกุตรธรรม 
จ่ึงเปน  ปจฺจตฺต  เวทิตพฺโพ  วิฺูห ิ อันผูรูวิเศษทั้งหลายจะพึงรูแจง 
เฉพาะตัว 
        อน่ึง  ธรรมชื่อวา  สวฺากฺขาโต  อันพระผูมีพระภาคกลาวแลวดี 
เพราะเปนของอันบุคคลจะพึงเห็นเอง  ชื่อวา  สนทฺิฏ ิโก  เปนของ 
อันบุคคลจะพึงเห็นเอง    เพราะเปนของไมมีกาลไมมีเวลา  ชื่อวา 
อกาลิโก   ไมมีกาลไมมีเวลา    เพราะเปนของจะรองเรียกผูอ่ืนใหมา  
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ดูได  ก็แลธรรมอันใดชื่อวา  เอหิปสฺสิโก  เปนของควรจะรองเรียก 
ผูอ่ืนใหมาดูได    ธรรมอันนั้นก็ยอมเปน  โอปนยิโก  อันบุคคลจะพึง 
นอมเขามาใสใจได  และจะพึงนอมเขามาดวยใจได  เพราะเปนของ 
อันผูรูวิเศษทั้งหลายจะพึงรูแจงเฉพาะตัว  กลาวดังน้ีแสดงวาบทหลัง 
เปนเหตุแหงบทหนาตอ ๆ กัน    ก็แลคุณแหงพระธรรมซ่ึงพรรณนา 
เนื้อความต้ังแตบท  สนฺทฏิ ิโก  มานี้  ลวนเปนคุณแหง  โลกุตรธรรม 
อันเปนของสูง  เปนวิสัยแหงพระอริยเจาจําพวกเดียว  ไมเปนวิสัย 
แหงปุถุชน  ครั้นแสดงแกปุถุชน ผูปรารถนาจะเห็นคุณแหงพระธรรมตามบท 
บาลีนี้  ก็พึงยกเอาคุณแหงปฏิปตติสัทธรรมสวนท่ีเปนโลกิยะ  ซึ่งเปน 
วิสัยแหงตนเขาเทียบในบทวา  สนฺทิฏ ิโก  เปนตนแลว  และรําพึง 
เถิดก็จะเห็น  เมื่อเห็นคุณแหงปฏิปตติสัทธรรมวาเปน  สนฺทิฏ ิโก 
แลว  ก็จะอนุมานรูตามใน  โลกุตรธรรม  วาเปน  สนฺทิฏ ิโก  ไดบาง 
โดยปริยาย  เหมือนเห็นปุถุชนเจริญกายคตาสติ  รําพึงวากายนี้เต็ม 
ดวยวัตถุไมสะอาดเครื่องโสโครกตาง ๆ   คือ ผม ขน  เล็บ  ฟน 
เปนตน  จนถึงมูตรเปนที่สุด  สวนท้ัง ๓๑ นี้แตละสวน ๆ ลวนเปน 
เครื่องโสโครก  แลวแลไดสมาธิความหยุดใจอยางตํ่าเปนขณิกะ  หรือ 
อุปจาระ  ในสวนใดสวนหนึ่งก็ดี  หรอืปญญาท่ีเห็นโทษแหงกายวาไมดี 
ไมงามก็ดี  สวนสมาธิก็เปนธรรมอันใสสะอาด  เพราะขมกามฉันทะ 
ซึ่งเปนราคะ ความกําหนัดยินดีในกายตนและกายผูอ่ืน    สมาธิอันใส 
สะอาดเกิดข้ึนในจิตเห็นประจักษแกตนเอง  สวนปญญาเลาก็กําจัดมืด 
คือโมหะที่เห็นวากายงาม   เปน  อศภุานุปสสนา  อันใสสะอาดเกิดข้ึน  



สัตตปพพบุพพสิกขา และ บุพพสิกขาวรรณนา - หนาท่ี 78 

กับจิต  เห็นประจักษแกตน   สมาธิและปญญาน้ีแลชื่อวาเปน  โลกิย 
ปฏิปตติสัทธรรม ๆ นีก้็เปน  สนฺทิฏ ิโก   อันบุคคลผูปฏิบัติจะพึง 
เห็นเอง  อยางนี้ประจักษอยู  เมื่อเห็นวา  โลกยิปฏปิตติสัทธรรม  เปน 
สนฺทิฏ ิโก  ดังน้ีแลว  กค็งจะเห็นวาเปน  อกาลิโก  ไมมีกาลไมมีเวลา 
วา  ปฏิบัติชอบถูกดีแลววันนี้  พรุงน้ีสมาธิปญญาจ่ึงจะเกิดดังนี้  เมื่อ 
เห็นวาเปน  อกาลิโก  แลวก็คงจะเห็นวาเปน  เอหิปสฺสิโก  ควรจะ 
รองเรียกวาทานจงมาดูได   เพราะสมาธิปญญาเปนของมีอยูแทและ 
เปนของบริสุทธิ์  เมื่อเห็นวาเปน  เอหิปสฺสิโก  แลว  ก็คงจะเห็นวา 
เปน   โอปนยิโก  อันบุคคลจะพึงนอมเขามาไดในใจ   เพราะสมาธิ 
และปญญาเปนของเกิดข้ึนในใจตน  เมื่อเห็นวาเปน  โอปนยิโก  แลว 
ก็คงจะเห็นวาเปน  ปจฺจตฺต  เวทิตพฺโพ  วิ ฺ ูหิ  ทานผูรูวิเศษทั้งหลาย 
จะรูแจงเฉพาะตัว  เพราะสมาธิและปญญาเปนของเกิดข้ึนเห็นประจักษ 
แกตนเอง  ผูอ่ืนไมพลอยเห็นไดดวยดังนี้  อนึ่ง  บคุคลถาดําเนินใน 
วิปสสนาปญญาแลวไซร  ยอมจะเห็นคุณแหงปฏิปตติสัทธรรม  โดย 
บทบาลีวา  สวากฺขาโต  ภควตา  ธมฺโม  สนฺทิฏ ิโก  ไปโดยงาย  แต 
ถาวาวิปสสนาปญญาเปนของสุขุมละเอียด  ขันธอายตนะ  เปนตน  ซึ่ง 
เปนอารมณแหงวิปสสนาปญญา  นั้น  ยากท่ีบุคคลจะพึงรู   เพราะ- 
เหตุนั้น  จ่ึงไดยก  กายคตาสติภาวนา  ข้ึนกลาวอางพอเปนปฏิปตติมุข. 
 
                                ธรรมรตนวรรณนา  จบ 
  



สัตตปพพบุพพสิกขา และ บุพพสิกขาวรรณนา - หนาท่ี 79 

                                สังฆรตนะกถา 
 
        แตนี้จะพรรณนาสังฆรตนะ  ถามวา  อะไรเปนสงฆ ๆ จะมี 
สักกี่อยาง  สังฆะน้ันแปลวาอะไร ?  แกวา  หมูบุคคลผูฟงคําสอนแหง 
พระพุทธเจา   แลวแลตรสัรูตามเสร็จพระพุทธเจา  ชื่อวาสงฆในท่ีนี้ 
ที่เรียกวาสงฆนั้นมี  ๒  อยาง  คือ  สมมติสงฆ  อริยสงฆ  ภิกษุต้ังแต 
๔  รูปข้ึนไป  นั่งในภายในสีมาไมละหัตถบาสกัน   มีอํานาจใหสําเร็จ 
สังฆกรรมนั้น ๆ มีอุโบสถเปนตน  ไมชื่อวาสมมติสงฆ  แปลวาสงฆ 
โดยสมมติ   หมูสาวกแหงพระผูมีพระภาคซ่ึงเปนอริยสาวก  ชือ่วา 
อริยสงฆ  แปลวาหมูแหงอริยเจา  หรอืหมูเปนพระอริยเจา 
จะกลาวดวยสาวกแหงพระผูมีพระภาคกอน   สาวก  แปลวา  คนผูฟง 
คําสอนแหงพระผูมีพระภาค   ก็แลคนผูฟงคําสอนซ่ึงชื่อวาสาวกน้ัน 
มี ๒  คือปุถชุนสาวก  อรยิสาวก  บุคคลจําพวกใดไดฟงโอวาทแต 
เฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาค   หรือฟงแตสํานักสาวสกของพระผูมี 
พระภาคก็ดี  ไมไดความตรัสรูมรรคผลธรรมวิเศษสิ่งใด  ไดแตศรัทธา 
ความเชื่อในพระรัตนตรัยดํารงอยูในสรณคมน     บุคคลจําพวกน้ัน 
ชื่อวาปุถุชนสาวก  สาวกเปนปุถุชน  บุคคลจําพวกใดไดสดับธรรมา- 
นุศาสน   ทีพ่ระผูมีพระภาคทรงแสดงเองก็ดี  หรือสาวกแหงพระผูมี 
พระภาคผูใดผูหน่ึงในพุทธกาล   หรือภายหลังแตพุทธกาลแสดงก็ดี 
และผูนั้นยอมไดโลกุตราภิสมัยมรรคผลในขณะเมื่อฟงก็ดี  หรือปฏิบัติ 
ตามคําสอนแลวแลไดในภายหลังก็ดี   เหลาน้ีชื่อวาอริยสาวก 
แปลวา  สาวกผูไปจากขาศึก คือกิเลสก็ดี  เหลาน้ีชือ่วาอริยสาวก 
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ประสงคแตอริยสาวกจําพวกเดียว   กแ็ลอริยสาวกน้ันจัดเปนคู 
ได ๔ คู คือ โสตาปตติมัคคัฏฐะ  โสตาปตติผลัฏฐะคู  ๑  สกทิาคามิ- 
มัคคัฏฐะ  สกิทาคามิผลัฏฐะคู ๑  อนาคามิมัคคัฏฐะ  อนาคามิผลัฏฐะ 
คู ๑ อรหัตมัคคัฏฐะ  อรหัตผลัฏฐะคู  ๑  เรียงเปนตัวบุคคลเปน ๘ 
ก็แลชื่อพระอริยเจามี  คือ  ชื่อวาโสดาบัน  สกิทาคามี  อนาคามี  อรหันต 
๔ ชื่อน้ี  อาศยัทานผูต้ังอยูแลวในผล  กลาวโดยคุณ  คือ  มละกิเลส 
นั้น ๆ ดวยมรรคนั้น ๆ แลวแลต้ังอยูในผล  พระโสดาบันมละสังโยชน 
๓  ได  คือ สกักายทิฐิ  วิจิกิจฉา  ลีลัพพตปรามาส   ดังกลาวแลว 
ในโสดาปตติมรรค  กับมละกามราคะพยาบาทสวนท่ีหยาบ  ซึ่งจะให 
เกิดเครื่องไมใหตกไปในอบาย    เปนคนเที่ยงเปนคนมีอันจะตรัสรู 
อรหัตผลเปนที่ไปในเบื้องหนา  เปนพระอริยเจาแรกถึงพระนิพพาน 
ขณะเม่ือทานถึงโสดาปตติมรรค   ชือ่วาโสตาปตติมัคคัฏฐะ  แปลวา 
ทานผูต้ังอยูในโสดาปตติมรรค  ขณะเมื่อทานถึงโสดาปตติผล ชื่อวา 
โสตาปตติผลัฏฐะ  แปลวาทานผูต้ังอยูในโสดาปตติผล  อนึ่ง ชื่อวา 
โสดาบัน  แปลวาทานผูแรกถึงกระแสแหงพระนิพพานคือมรรค 
พระโสดาบันมี ๓ จําพวก คือ เอกพีช ี มีพืช  คือภพอันเดียว  เพราะ 
จะตองเกิดในมนุษยโลกหรือเทวโลกอีกครั้งเดียวแลว  กระทําใหแจง 
อรหัตผลส้ินภพหนาจําพวก ๑  ชื่อโกลังโกละคือเกิดอีก ๒ ภพ  หรือ 
๓ ภพ  กระทําใหแจงพระอรหัตผล  จําพวก ๑  ชือ่สัตตักขัตตุงปรมะ 
คือยังทองเที่ยวอยูในมนุษยโลกและเทวโลกอีก  ๗ ครั้ง ๗ ชาติ 
เปนอยางยิ่งไมถึงชาติที่ ๘ คงจะทําใหแจงอรหัตผลดวยขันธ- 
ปรินิพพานในภพที่ ๗ เปนแทจําพวก ๑   เปน ๓  จําพวกนี้  
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พระสกิทาคามีทานยอมทําราคะ  โทสะ  โมหะซ่ึงเปนอกุศลมูล  ให 
นอยใหบางไปดังตนหญาเกิดในรม  ทานมาเกิดในกามภพน้ีอีกคราว 
เดียว  แลวกระทําใหแจงชึ่งอรหัตผลอันเปนที่สุดแหงทุกข  ดับขันธ- 
ปรินิพพาน   ก็แลขณะเม่ือทานถึงสกิทาคามิมรรค  ทานชื่อวา 
สกิทาคามิมัคคัฏฐะ  แปลวาทานผูต้ังอยูในสกิทาคามิมรรค  ขณะเมื่อ 
ทานถึงสกิทาคามิผลแลว   ทานชื่อวาสกิทาคามิผลัฏฐะ  แปลวา 
ทานผูต้ังอยูในสกิทาคามิผล  หรืออนึ่งชื่อวาสกิทาคามี   แปลวาทาน 
ผูมายังกามภพนี้อีกคราวเดียว  พระอนาคามีทานยอมมละสังโยชน ๒ 
คือ  กามราคะ  พยาบาทได  ดับขันธแลวทานยอมไปบังเกิดในสุทธา- 
วาส   พรหมโลกทั้ง ๕  แหงใดแหงหนึ่ง  แลวดับขันธปรินิพพาน 
ในสุทธาวาสน้ัน  มีอันไมกลับจากพรหมโลกน้ันเปนธรรมดา  ก็แล 
ขณะเม่ือทานถึงอนาคามิมรรค   ทานชื่อวาอนาคามิมัคคัฏฐะ  แปลวา 
ทานผูต้ังอยูในอนาคามิมรรค  ขณะเมื่อทานถึงอนาคามิผล   ทานชื่อ 
วาอนาคามิผลัฏฐะ   แปลวาทานผูต้ังอยูในอนาคามิผล   หรืออนึง่ 
ทานชื่อวาอนาคามี  แปลวาทานผูไมมายังกามภพน้ีอีก  พระอนาคามี 
นั้นมี ๕ จําพวกชื่อวา  อันตราปรินิพพายี  ผูดับในระหวางคือวาเกิด 
ข้ึนในสุทธาวาสพรหมโลกแลว  และยังไมทันถึงทามกลางอายุ  ทาน 
ยอมยังอรหัตมรรคใหบังเกิดข้ึน   เพ่ือมละสังโยชนเบ้ืองบนได 
จําพวก ๑ ชื่อวาอุปหัจจปรินิพพายี  ทานผูเขาจดแลวและดับ  คือ 
วาทานเกินทามกลางอายุข้ึนไปจวนกาลอายุจะส้ิน  ยังอรหัตมรรค 
ใหบังเกิดข้ึน  เพ่ือมละสังโยชนเบ้ืองบน ๕ ได  จําพวก  ๑  ชื่อวา 
อสังขารปรินิพพายี  ผูดับดวยอสังขาร  คือวาทานยังอรหัตมรรค 
ใหบังเกิดข้ึน  เพ่ือมละสังโยชน ๕  เบือ้งบนดวยไมยาก  ไมตอง  
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ประกอบความเพียรยิ่งใหญ  จําพวก ๑  ชื่อวาสสังขารปรินิพพายี 
ผูดับดวยสสังขาร    คือวาทานยังอรหัตมรรคใหบังเกิดข้ึนดวยยาก 
ตองประกอบประโยคยิ่งใหญ  จําพวก ๑ ชื่อวา อุทธังโสโต  อกนิฏฐ- 
คามี  ผูมีกระแสในเบื้องบน  ไปสูภพชือ่วา  อกนิฏฐะ  คือ  จุติจาก 
อวิหพรหมโลกแลว  ไปยงัอตับปพรหมโลกแลว  จุติจากอตัปป- 
พรหมโลกแลว  ไปยังสุทัสสพรหมโลก  จุติจากสุทัสสพรหมโลก 
แลวไปยังอกนิฏฐพรหมโลก  ยังอรหัตมรรคใหเกิดข้ึน  มละสังโยชน 
เบื้องบนในพรหมโลกนัน้จําพวก ๑ เปน ๕ จําพวกดังน้ี  พระอรหันต 
ยอมมละสังโยชนเบ้ืองบน  ๕  ได  คือ  รูปราคะ  อรูปราคะ  มานะ 
อุทธัจจะ  อวิชชา  ซึ่งเปนกิเลสละเอียด  สิ้นภพในเบ้ืองหนาดับขันธ 
แลวปรินิพพาน  ก็แลขณะเม่ือทานถึงอรหัตมรรค  ทานชื่อวาอรหัต- 
มัคคัฎฐะ  แปลวาทานผูต้ังอยูในอรหัตมรรค   ขณะเม่ือทานถึงอรหัต- 
ผล  ทานชื่อวาอรหัตผลัฏฐะ  แปลวาทานผูต้ังอยูในอรหัตผล  หรือ 
อน่ึงชื่อวาอรหันต  แปลวาทานผูควรผูไกลกิเลส  พระอรหันตนั้น  โดย 
คุณนามท่ีปรากฏอยูมี ๔ จําพวก  คือ  สุกฺขวิปสฺสโก  ทานผูมีวิปสสนา 
อันแหง  เพราะไมมียาง  คือสมถภาวนา  ไดเจริญวิปสสนาอยางเดียว 
บรรลุพระอรหัต  ไมประกอบดวยฤทธิวิเศษสิ่งใด  จําพวก ๑ ชื่อวา 
เตวิชฺโช  ทานผูประกอบดวยวิชชา ๓  จําพวก ๑ ชือ่วา ฉฬภิ ฺโ 
ทานผูประกอบดวยอภิญญา ๖ จําพวก ๑   ชื่อวา ปฏิสมฺภิทปฺปตฺโต 
ทานผูถึงปฏิสัมภิทาท้ัง ๔ จําพวก ๑ เปน ๔  จําพวกดังน้ี  ประเภท ๔ 
นี้ยอมไดในพระอริยเจาเบื้องตํ่าดวยโดยปริยาย  หมูแหงพระอริยเจา 
ซึ่งเปนสาวกแหงพระผูมีพระภาคกลาวมาน้ีแล   ชือ่วาอริยสงฆ 
ในที่นี้  จ่ึงไดสมากับบาลีวา  ภควโต  สาวกสโฆ  สงฺโฆ  นั้น แปลวาหมู 
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วาเบียดกัน  คือวาพระอริยเจาเหลาน้ัน  แมอยูไกลกนัคนละประเทศ 
คนละพิภพตางกันโดยชาติและเพศ  ก็ชื่อวาเปนหมูอันหน่ึง  ชื่อวา 
เบียดกันดวยคุณคือศีลและทิฐิความเห็นเสมอกัน  เหมือนอยางคําวา 
มิคสงฺโฆ  แปลวาหมูเนื้อ  สกุณสงฺโฆ  แปลวาหมูนก  โดยโวหาร 
โลกที่กลาวกันอยูอยางนี้  อาศัยชาติและอวัยวะสัณฐานรางกายท่ี 
คลายกันเหมือนกัน  เปนหมวด ๆ  หมู ๆ  สัญจรอยูบนแผนดินก็ดี 
บนอากาศก็ดี  โวหารโลกกลาวกันวาหมูเนื้อหมูนก  เพราะสัตวเหลา 
นั้นเหมือนกันคลายกันอยูใกลกัน  ก็แลพระอริยเจาอยูตางสถานกันก็ดี 
แตคุณคือศีลและทิฐินั้น  เหมือนกัน  ใกลกัน เบียดกัน  เพราะเหตุนั้น 
โดยอริยโวหารจ่ึงไดกลาว  สงฺโฆ  วาหมู  วาเบียดกันโดยคุณ 
        ถามวา  พระสงฆมีคุณอยางไร ?  แกวา  คุณแหงพระสงฆมีมาก 
แตตัดลงใหสั้น   คุณท่ีเปนประธานแหงคุณท้ังปวงก็อยางเดียวคือ 
สุปฏิบัติ  ความปฏิบัติดี 
        ลําดับนี้จะแปลและอธิบายในบาลีวา  สุปฏิปนฺโน  เปนตน เพ่ือ 
จะใหสาธุชนรูคุณแหงพระสงฆอันเปนอนุสสติฏฐาน    ภควโต 
สาวกสงฺโฆ พระสงฆเปนสาวกแหงพระผูมีพระภาค  หรือแปลวาหมู 
สาวกแหงพระผูมีพระภาค   สุปฏิปนฺโน  เปนคนปฏิบัติแลวดี  คือวา 
เปนผูดําเนินไปสู  สัมมาปฏิปทา  อนวัิตติปฏิปทา  อนุโลมปฏปิทา 
อัปปจจนิกปฏิปทา  และธัมมานุธัมมปฏิปทา ฯ   มรรคประดับดวย 
องค  ๘  ที่สงเคราะหดวยขันธ ๓  คือ ศีล สมาธิ ปญญา  นี้แลชือ่วา 
สัมมาปฏิปทา   เพราะเปนความปฏิบัติชอบแทไมวิปลาส  ชื่อวา 
อนิวัตติปฏิปทา   ขอปฏิบติัไมกลับ   เพราะผูใดดําเนินถึงแลว  



สัตตปพพบุพพสิกขา และ บุพพสิกขาวรรณนา - หนาท่ี 84 

ผูนั้นก็เปนพระอริยเจา  ไมกลับมาเปนปุถุชนอีก  ชื่อวา  อนุโลม 
ปฏิปทา   ขอปฏิบัติเปนอนุโลมแกพระนิพพาน   ชือ่วา อัปปจจ- 
นิกปฏิปทา  ขอปฏิบัติไมเปนขาศึกแกพระนิพพาน  และคนผูปฏิบัติ 
ชื่อวา  ธัมมานุธัมมปฏิปทา  ขอปฏิบัติเปนธรรมตามแกธรรม  คือ 
วาสมควรแกพระนิพพาน  พระสงฆเปนผูดําเนินตาม  สัมมาปฏปิทา 
อันประกอบดวยคุณดังกลาวมานี้แล   จ่ึงชื่อวา  สุปฏิปนฺโน  เปนผู 
ปฏิบัติแลวดี  ภควโต  สาวกสงฺโฆ  พระสงฆผูสาวกแหงพระผูมี 
พระภาค  อุชุปฏิปนฺโน  เปนผูดําเนินไปสูขอปฏิบัติอันตรง  สัมมา- 
ปฏิปทา  ดังกลาวแลวน้ันแล  ชื่อวา อุชุปฏิปทา  เปนขอปฏิบัติอันตรง  
ไมคด  ไมโกง  ไมงอ  เปนทางตรงตอพระนิพพาน  พระสงฆเดินตาม 
สัมมาปฏิปทาน้ัน  จ่ึงชื่อวา  อุชุปฏิปนฺโน เปนผูดําเนินไปสูขอปฏิบัติ 
อันตรง  ภควโต  สาวกสงฺโฆ  พระสงฆสาวกแหงพระผูมีพระภาค 
ายปฏิปนฺโน  เปนผูดําเนินไปสูขอปฏิบัติเปนเครื่องรู  สัมมาปฏิปทา   
ขอปฏิบัติชอบนั้นแล  ชื่อวา  ญายปฏปิทา  เพราะเปนขอปฏิบัติ 
สําหรับรูแจงแทงตลอดซึ่งพระนิพพาน   เปนของพระอริยเจา 
พระสงฆดําเนินตามขอปฏิบัตินั้น   จ่ึงชื่อวา ายปฏิปนฺโน  เปนผู 
ดําเนินไปแลวสูขอปฏิบัติเครื่องรู  ภควโต  สาวกสงฺโฆ  พระสงฆ 
สาวกแหงพระผูมีพระภาค  สามีจิปฏปินฺโน   เปนผูดําเนินไปสูขอ 
ปฏิบัติอันชอบแท  สัมมปฏิปทา  ขอปฏิบัติชอบนัน้แล   ชื่อวา 
สามีจิปฏิปทา  เพราะเปนขอปฏิบัติอันชอบแท  สมควรแกพระนิพพาน 
พระสงฆผูดําเนินตามขอปฏิบัตินั้น   จ่ึงชื่อวา  สามีจิปฏิปนฺโน 
เปนผูดําเนินไปสูขอปฏิบัติอันชอบแท    ก็แลพระอริยเจาจําพวกใด 
ต้ังอยูในมรรค  พระอริยเจาจําพวกนั้น   ใหบัณฑิตพึงรูวาเปน  
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สุปฏิปนฺโน   ผูปฏิบัติดี  เพราะเปนผูถึงพรอมอยูดวยมาปฏิปทา 
คือมรรค   พระอริยเจาท้ังหลายใดที่ต้ังอยูในผลพระอริยเจาท้ังหลาย 
นั้น   ใหบัณฑิตพึงรูวาเปน  สุปฏิปนฺโน  ผูปฏิปติด ี  อาศัยขอปฏิบัติ 
ที่เปนอดีตลวงไปแลว  เพราะธรรมท่ีทานจะพึงถึงพึงไดดวยสัมมา- 
ปฏิปทาน้ัน  ทานก็ถึงแลวไดแลว 
        อนึ่ง พระสงฆชื่อวา  สุปฏิปนฺโน  เปนผูปฏิบติัดี  เพราะเปนผู 
ปฏิบัติตามโอวาทท่ีพระผูมีพระภาคพร่ําสอนในธรรมวินัยอันพระองค 
กลาวแลวดี  อน่ึงชื่อวา   สุปฏิปนฺโน  เพราะเปนผูดําเนินไปยัง 
อปณณกปฏิปทา  ดําเนินโดยขอปฏิบัติอันไมผิด  ชื่อวา  อุชุปฏิปนฺโน 
เปนผูปฏิบัติตรง   เพราะเปนผูไมเขาไปใกลซึ่งสวนอันลามก  ๒ 
คือ  กามสุขัลลิกานุโยค  และอัตตกิลมถานุโยค  ซึ่งเปนขอปฏิบัติอันผิด 
ทานดําเนินตามมัชฌิมาปฏิปทา  ขอปฏิบัติเปนทามกลาง  อนึ่งชื่อวา 
อุชุปฏิปนฺโน   เพราะเปนผูปฏิบัติเพ่ือจะมละเสียซึ่งโทษคือความ 
โกงกาย  โกงวาจา  โกงใจ  พระสงฆชื่อวา  ายปฏิปนฺโน  เปนผู 
ปฏิบัติเพ่ือธรรมอันบุคคลพึงรู  เพราะเปนผูปฏิบัติเพ่ือประโยชนแก 
พระนิพพาน  เปนธรรมอันบุคคลพึงรู  ชื่อวา สามีจปิฏิปนฺโน  เปนผู 
ปฏิบัติชอบแท   เพราะวาบุคคลท้ังหลายปฏิบัติอยางไร   จ่ึงเปนผู 
ควรสามีจิกรรมมีอภิวาทไหวเปนตน   ทานปฏิบัติอยางนั้น 
        อน่ึง  พระสงฆชื่อวา  สุปฏิปนฺโน  เปนผูปฏิบติัดีนั้น  คือทาน 
กระทําศีลประการหน่ึงวารั้วและกําแพงขาศึกคือทุจริตสังกิเลส  ซึ่ง 
เปนอกุศลอันหยาบ  อันเกิดในกายทวาร  วจีทวาร  และทานทําสมาธิ 
เปนดุจแผนศิลาอันใหญปดไวซึ่งขาศึกในภายใน   คือปริยุฏฐาน- 
สังกิเลส  อันเปนอกุศลเกิดข้ึนครอบงํานํ้าจิต   ทานทําปญญาเปน      
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ดวงประทีปสองใหสวางในกองสังขารท้ังปวงโดยสวน ๆ มีขันธเปน 
ตน    เห็นประจักษแจงวาไมเที่ยงเปนทุกขใชตนดวยเหตุนี้ ๆ แลว 
และกระทําปญญาเปนดุจศสัตราอันคมกลา  พิฆาตฆาอนุสัยสังกิเลส 
ซึ่งเปนสวนอันละเอียด  อยางตํ่าเปนพระโสดาบันบุคคล  สิ้นสักกาย- 
ทิฐิ   ดวยเหน็ชัดวา  ปญจขันธใชตัวใชตน  สิ้นวิจิกิจฉา  ความ 
เคลือบแคลงในกาลท้ัง ๓ ในรัตนะทั้ง ๒ ดวยเห็นคุณแหงพระพุทธเจา 
ชัด   และโลกุตรธรรมกบ็ังเกิดปรากฏในสันดาน  จนทานก็เปน 
พระอริยสงฆ  ซึ่งเปนสัมมาปฏิปทา   ขอปฏิบัติชอบ  ไมบริสทุธิ์ดวย 
ศีลวัตร  ซึ่งเปนขอปฏิบัติอยางอ่ืน   พระสงฆชื่อวา  อุชุปฏิปนฺโน 
เปนผูปฏิบัติตรงนั้น   คือทานปฏิบัติตรงพรอมท้ังกาย  ทั้งวาจา 
ทั้งใจ  เพราะมละไดซึ่งความโกง  ดวยกาย  ดวยวาจา  ดวยใจ  ชื่อวา 
ายปฏิปนฺโน   เปนผูปฏิบัติเพ่ือจะออก  คือทานไมปฏิบัติเพ่ือลาภ 
และยศ  ความสรรเสริญในปจจุบัน  และสวรรคสุคติภพที่เสวยสุขนั้น ๆ 
ในเบื้องหนา   ทานปฏิบติัเพ่ือจะออกจากภพท้ังปวง  จากทุกขทั้งปวง 
ฝายเดียว  พระสงฆชื่อวา  สามีจิปฏิปนฺโน  ทานเปนผูปฏิบัติชอบแท 
คือวาทานปฏิบัติดัดกายวาจาใจดวยไตรสิกขา  ศีล  สมาธิ  ปญญา   ซึ่ง 
เปนสัมมาปฏิปทา  ความปฏิบัติชอบแทควรแทแกโลกุตรธรรม  ยทิท 
อะไรน้ี  จตฺตาริ  ปุริสยุคานิ  คูแหงบุรุษท้ังหลาย ๔ อฏ  ปุรสิปุคฺ- 
 ึคลา   บุคคลผูบุรุษทั้งหลาย ๘  คือวาจัดเปนคู ๔ คู  เรียงเปนตัว 
บุคคล ๘  เอส  ภควโต  สาวกสงฺโฆ  นัน่แลชื่อวาพระสงฆผูเปน 
สาวกแหงพระผูมีพระภาค  อาหุเนยฺโย  ทานเปนผูควรซ่ึงอาหุนะของ 
คํานับ  อาหุนะน้ันแปลวา  ของอันบุคคลจะพึงนํามาแมแตที่ไกลแลว  
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และถวายในบุคคลท้ังหลายผูมีศีล  คือปจจัยทั้ง ๔ นั้นเองใชอ่ืน 
พระสงฆเปนผูควรจะรับซึ่งอาหุนะของคํานับนั้น   เพราะทานกระทํา 
กานคํานับแหงทายกน้ันใหมีผลอันใหญยิ่งไดดวยคุณแหงตน  เพราะ- 
เหตุนั้น   ทานจ่ึงชื่อวา อาหุเนยฺโย  ผูควรซ่ึงของคํานับ  ปาหุเนยฺโย 
ทานเปนผูควรซึ่งปาหุนะของตอนรับ    ก็แลอาคันตุกทานอันบุคคล 
แตงไวพรอมดวยเครื่องสักการ  เพ่ือประโยชนจะตอนรับญาติและมิตร 
นารักเจริญใจซึ่งมาแตทิศใหญและทศินอย  ชื่อวาปาหุนะของตอนรับ 
อาอันตุกทานของตอนรับ       แมอันนั้นควรจะยกจะเวนเสียซึ่งญาติ 
และมิตรและคนมาแขกเหลาน้ัน   แลวแลถวายแกพระสงฆอยางเดียว 
พระสงฆจําพวกเดียวควรจะรับซึ่งของตอนรับนั้น  เพราะคนผูมา  แขก 
อ่ืน  ซึ่งจะเสมอเหมือนดวยพระสงฆนั้นไมมี  ดวยวาพระสงฆเปนคน 
มา  แขก  ยอมปรากฏมีในกาลเปนพุทธันดรหนึ่ง  ไมมีในกาลทั้งปวง 
และทานยอมประกอบดวยธรรมอันกระทําซึ่งความเปนผูนารักนาเจริญ 
ใจ  มีศีลคุณเปนตนอันไมเกลื่นกลนขาดลง  เพราะดังน้ี  ของตอนรับ 
นั่นจ่ึงควรจะถวายแกพระสงฆนั้นอยางเดียว   พระสงฆจําพวกเดียว 
ควรจะรับซึ่งของตอนรับนั้น     เพราะเหตุดังน้ี  พระสงฆจ่ึงชื่อวา 
ปาหุเนยฺโย  เปนผูควรซ่ึงของตอนรับ  ทกฺขิเณยฺโย  ทานเปนผูควร 
ซึ่งทักขิณานั้น   อน่ึง  ทานยอมเกื้อกูลแกทักขิณาทานน้ัน  คือวาทาน 
ยอมชําระทักขิณาทานของทายกใหบริสุทธิ์ได  ดวยกระทําทักขิณา- 
ทานน้ันใหมีผลอันใหญยิง่   เพราะเหตุดังน้ี  จ่ึงชื่อวา  ทกฺขิเณยฺโย 
เปนผูควรซ่ึงทักขิณา   อฺชลิกรณีโย  ทานเปนผูควรซ่ึงอัญชลกิรรม  
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กระพุมมือท่ีโลกทั้งปวงต้ังลงซึ่งหัตถทั้งสองเหนือเศียรกระทํา  เพราะ 
แมอยางตํ่า  สัตวโลกแลดูพระสงฆดวยจักษุประกอบดวยเมตตาเทาน้ัน 
จักษุนั้นยอมจะปราศจากโทษมีตอเปนตน  ในอเนกชาติ  อนตฺุตร 
ปฺุกฺเขตฺต  โลกสฺส  พระสงฆเปนนาเปนไรที่งอกบุญท่ีหวานพืช 
คือกุศลแหงสัตวโลกท้ังปวง    ไมมีเขตอ่ืนยิ่งกวาหรือเสมอเหมือน 
เหมือนอยางวา  ที่งอกที่หวานพืชขาวสาลีหรือขาวเหนียวแหงกษัตริย 
หรืออมาตย   โลกยอมเรียกวานาขาวสาลี  นาขาวเหนียวแหงกษัตริย 
และอมาตย  ฉันใดก็ดี  พระสงฆเปนท่ีงอกท่ีเจริญบุญแหงโลกทั้งปวง 
จ่ึงชื่อวานาบุญแหงโลก   ไมมิใครย่ิงกวาฉันนั้น   เพราะบุญกุศลซึ่ง 
เปนไปเพ่ือประโยชนและสุขมีประการตาง ๆ แหงสัตวโลก  ยอมงอก 
งามเจริญก็เพราะอาศัยพระสงฆ  ซึ่งวาพระสงฆเปนนาบุญแหงโลก 
ดังนาอันบริสุทธิ์ปราศจากโทษ   คือหญาและแลงกรวดทราย  ซึ่งเปน 
ของประทุษรายแกขาวกลา  ก็แลคุณแหงพระสงฆซึ่งไดในบทบาลี 
เหลาน้ี  วาโดยยอตัดสั้นก็  ๒  เทาน้ัน  คือ  อัตตหิตะ  คุณเกื้อกูลแก 
ตนเองอยาง  ๑  ปรหิตะ  คุณเกื้อกูลแกผูอ่ืนอยาง ๑ คุณเกื้อกูลแก 
แกตนเองไดในบทวา   สปุฏิปนฺโน    อุชุปฏิปนฺโน   ายปฏิปนฺโน 
สามีจิปฏิปนฺโน  ดังนี้  คุณเกื้อกูลแกผูอ่ืนนั้นไดในบทอันเศษ  ต้ังตน 
แต  อาหุเนยฺโย  ไป   ก็แลผูรําพึงถึงคุณแหงพระธรรม  พระสงฆ  จะ 
รําพึงตามบททุก ๆ บทกไ็ด  หรือจะรําพึงต้ังแตบทใดบทหน่ึงบทเดียว 
สองบทก็ได  แตในรูอรรถาธิบายใหชัด  อยาถือเอาแตพยัญชนะมา 
บนดวยวาจา  ทําดังน้ีไมสําเร็จประโยชนอันใด. 
                                สังฆรตน กถา  จบ  
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                                วินยกถา 
 
                อิโต   ปร  ทุติยาทิ                ปพฺพาน   วณฺณนาคตา 
                วินโย  ยตฺถ  นาฺโ         สิกฺขิตพฺพว   สาธุก 
        ลําดับนี้  ความพรรณนาบัพพะที่ ๒ เปนตน  มาถึงเขา  ใน 
วรรณนาไรเลา  เปนแตวินัยอยางเดียวใชธรรมอ่ืน  กุลบุตรผูหวัง 
ความศึกษาพึงศึกษาใหดีเถิด 
        จักกลาวในอาปตตินามาทิบัพพะ   ขอวาดวยชื่อแหงอาบัติ 
เปนตน  อาบัติทั้งปวงท่ีภิกษุตองแลวจะยกชื่อข้ึนปฏิญญา   วาโดย 
หมวดมีอยู  ๗  คือ  ปาราชิก  ๑  สังฆาทิเสส ๑  ถลุลัจจัย ๑  ปาจิตติย ๑ 
ปาฏิเทสนีย ๑ ทุกกฏ ๑ ทุพภาษิต ๑  โดยลําดับแหงโทษหนักเบา 
ดังน้ี   อาบัติ ๆ นั้นแปลวา ความตอง  ความถึงซ่ึงวิติกกมโทษ 
คือการลวงสิกขาบท  อนึ่ง  แปลวา  ธรรมชาติอันภิกษุพึงตองพึงถึง 
ดวยประพฤติอนาจารเปนการนอกบัญญัติ 
        ปาราชกิ  ศัพทนี ้ ถาเล็งตัวบุคคลเปนปธานบท  แปลวา  ผูถึง 
ซึ่งความแพ   ถาเล็งอาบัติเปนปธานบท  แปลวา  อาบัติยังบุคคล 
ใหแพ  ดวยวาอาบัตินี้อันภิกษุใดตองแลว  ภิกษุนัน้ชื่อวาเปนคนแพ 
เปนคนจุติเคลื่อนคลาดพลาดจากพระสัทธรรม 
        สังฆาทิเสส  แปลวา  กองอาบัติมีสงฆอันภิกษุพึงปรารถนา  ใน 
กาลเปนเบื้องตน  และกาลอันเศษ  วาดวยอาบัติกองนี้  อันภิกษุ  
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ใดตองขาแลว  ภิกษุนั้นตองอาศัยสงฆ  ในกาลเบื้องตน  คือใหปริวาส 
และกาลอันเศษ  คือ มูลายปฏิกัสสนะ   และใหมานัตเปนทามกลาง 
และอัพภานกรรมเปนกาลเศษสุด  จ่ึงออกจากอาบัตินั้นได 
        ถุลลัจจัย  แปลวา  โทษอวน  โทษหยาบ  ดวยวาบรรดาอาบัติ 
ที่ภิกษุตองแลว  และแสดงในสํานักแหงภิกษุอ่ืน  แมองคเดียวก็หลุด 
พนไปได     อาบัตินี้แลอวน หยาบกวาอาบัติซึ่งเปนเทสนาคามินี 
นอกน้ัน 
             ปาจิตติย  แปลวา  อาบัติยังกุศลธรรมใหตกไป  ดวยวาภิกษุ 
ใดแกลงตองอาบัติกองนี้แลว  ภิกษุนัน้ชื่อวาตกจากกุศลธรรม  ผิด 
ตออริยมรรค   ถึงซ่ึงโมหฐานท่ีเคลิ้มหลงแหงจิต 
        ปาฏิเทสนีย  แปลวา  อาบัติอันภิกษุพึงกลับแสดงอยางอ่ืน  ดวย 
วาอาบัตินี้   ภิกษุตองแลวไมแสดงอยางอาบัติอ่ืน  ตองกลับใชบาลี 
แสดงดังน้ีวา " คารยฺห  อาวุโส  ธมมฺ  อาปชฺชึ  อสปฺปาย  ปาฏิเทสนีย 
ต  ปฏิเทเสม ิ"  ดังน้ี 
        ทุกกฏ  แปลวา  ทําชัว่  ดวยวาภิกษุใดตองอาบัตินี้  ภิกษุนั้น 
ชื่อวาทําชั่ว ทําไมดี  ทําผิดตออริยมรรค  ดังบุคคลทําบาปในท่ีแจง 
หรือท่ีลับ  โลกยอมติเตียนวาเปนคนทําชั่ว  ทําไมดี  ทําผิด 
         ทุพภาษิต  แปลวา  กลาวชั่ว  ดวยวาคําอันใดเปนคําชั่ว  คําพลาด 
คําหมนหมอง  คําอันนักปราชญติเตียน  ภิกษุกลาวคําน้ันจ่ึงตองอาบัตินี้ 
        อน่ึง  ปาราชิกาบัติ  เปนอเตกิจฉา  เยียวยาไมไดดวยอุบาย 
อันใดอันหน่ึง  แมจะถือเพศฆราวาสแลวกลับมาขออุปสมบทอีก ก็ไม  
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ได   อาบัตินอกน้ัน ๖ เปนสเตกิจจฉาพอเยียวยาได  คือวาตอง 
แลวทําตนใหบริสุทธิ์ดวยวุฏฐานวิธีและเทสนาวิธีได  อนึ่ง  ปาราชิก 
สังฆาทิเสส ๒  นี้ชื่อวา  ครุกาบัติ  เปนอาบัติหนัก  ปาราชิกเปนอาบัติ 
หนักโดยโทษเปนมูลัจเฉท  สังฆาทิเสสเปนอาบัติหนักโดยโทษดวย 
โดยวิธีที่จะออกจากอาบัตินั้นดวย  อาบัตินอกน้ัน ๕ กอง ชื่อวา ลหุ- 
กาบัติ  เปนอาบัติเบาโดยวิธีที่จะออก  อนึ่ง  สังฆาทิเสสาบัติ  ชื่อวา 
เปนวุฏฐานคามินี  ถึงวุฏฐานวิธี  คืออาศัยสงฆรับปริวาสและมานัต 
ประพฤติกิจ    จ่ึงออกพนเปนคนบริสุทธิ์ได  อาบัตินอกน้ัน ๕ กอง 
ชื่อวา  เทสนาคามินี  ถึงเทสนาวิธี  คืออาศัยสงฆรับปริวาสและมานัต 
ประพฤติกิจ  จ่ึงออกพนเปนคนบริสุทธิ์ได  อาบัตินอกน้ัน ๕ กอง 
ชื่อวา  เทสนาคามินี  ถึงเทสนาวิธี  คือแสดงเสียในสํานักแหงภิกษุแม 
องคเดียวก็บริสุทธิ์ได  อน่ึง แมปาราชิกาบัติ  กช็ือ่วาเทสนาคามินีดวย 
ดวยวาผูใดตองแลวผูนั้นปฏิญญาตนตามจริงตอหนาแหงภิกษุอ่ืนแลว 
มละเพศแหงภิกษุเสีย  ถึงเพศฆราวาส  ก็พนโทษนั้นได  อาบัตินั้นไม 
เปนสัคคาวรณหามสวรรคแกผูนั้น  อนึ่ง  ปาราชิก  สังฆาทิเสส ๒ นี ้
ชื่อทุกฏุลลาบัติ  เปนอาบัติชั่วหยาบโดยโทษ  อาบัติ  ๕  กองนอกน้ัน 
ชื่อวาอทุฏุลลาบัติ  เปนอาบัติชั่วหยาบโดยโทษ   อน่ึง ปาราชิก ชื่อวา 
อนวเสสาบัติ  เปนอาบัติไมมีเศษ   ภิกษุตองแลวก็เคลื่อนจากพรหม- 
จรรยไปฝายเดียว  อาบัติ ๖ กองนอกน้ัน  ชื่อวา สาวเสสาบัติ  เปน 
อาบัติยังมีเศษอยู   อนึ่งอาบัติปาราชิก   สังฆาทิเสส ๒  นี้เปนศีลวิบัติ 
เปนโทษใหญ  ภิกษุตองแลว  ชื่อวาถึงความวิบัติแหงศีล  ในอาบัติ 
๕ กองนั้น  อาบัติใดที่ภิกษุตองเขาแลว  ทั้งเปนโทษดวย   ทั้งอาจาร- 
มารยาทสมณะเสียไปดวย  ดังนี้ชื่อวาอาจารวิบัติ   ในอาบัติ  ๕  กอง 
นั้นแล  อาบติัใดท่ีภิกษุตองทิฐิ  ความเห็นวิปริตเปนอันตคาหิกทิฏฐิ  
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ดังน้ีชื่อวาทิฐิวิบัติ  ดังปาจิตติยาบัติแหงภิกษุผูกลาวตูพระผูมีพระภาค 
ในอริฏฐสิกขาบทเปนตัวอยาง  ในอาบัติ  ๕  กองน้ันแล  อาบัติกองใด 
ภิกษุตองเขาแลว  อาชีวะความเลี้ยงชีพเสียไป   ดงัอาบัติเพราะ 
กุลทูสกกรรม  อาบัตินั้นชื่อวาอาชีววิบัติ   อนึ่ง  อาบติปาราชิก 
สังฆาทิเสสท่ีภิกษุตองเพราะอาศัยอาชีวะ  ก็ชื่อวาอาชีววิบัติดวย 
เพราะเหตุนั้น  ในคัมภีรปริวาร  ทานยกสิกขาบท ๖  ข้ึนต้ังไวเพ่ือจะให 
เห็นอาชีววิบัติดังน้ีวา    ภิกษุอวดอุตตริมนุสสธรรมซ่ึงไมมีในตน 
เพราะเหตุแหงอาชีวะ  ตองปาราชิก   ภิกษุถึงสัญจริตชักสื่อเพราะเหตุ 
แหงอาชีวะ  ตองสังฆาทิเสส  ภิกษุอวดุตตริมนุสสธรรมซ่ึงไมมีในตน 
เพราะเหตุแหงอาชีวะ  ตองปาราชิก  ภิกษุถึงสัญจริตชักสื่อเพราะเหตุ 
แหงอาชีวะ  ผูฟงรูความในขณะนั้น  ภิกษุนั้นตองถุลลัจจัย  ภิกษุไม 
เปนไข  ขอแกงและขาวสุกกะคนใชญาติฉัน  เพราะเหตุแหงอาชีวะ 
ตองทุกกฏ  ดังน้ี  ดวยทานยกสิกขาบท ๖ ข้ันกลาวไวนี้แล  พึงรูเถิด 
วาในสิกขาบทซึ่งเปนสีลวิบัติ  อาจารวิบัติ  ทิฐิวิบัตินั้น  ขอใดที่ภิกษุ 
ตองดวยอาศัยอาชีวะเปนเหตุ  ขอน้ันก็เปนอาชีววิบัติดวย 
        อน่ึง  ปาจิตติยนั้น  มี ๒ คือ  นิสสัคคิยปาจิตติย  สุทธิกปาจิตติย 
นิสสัคคิปาจิตยน้ัน   แปลวา  ปาจิตติยมีการสละเปนวินัยกรรมไดแก 
ปาจิตติยาบัติ   ในนิสสัคคิยุทเทสแหงภิกขุปาติโมกข ๓๐ แหงภิกษุณี 
ปาติโมกขที่เปนอสาธารณ  ๑๒  สิกขาบท  ดวยวา ปาจิตติยาบัติเหลาน้ี  
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ภิกษุตองเพราะอาศัยภัณฑะขาวของท่ีเสียไปโดยพุทธบัญญัติ  ภิกษุ 
นั้นตองเอาภัณฑะน้ันมาเสียสละในทามกลางสงฆหรือคณะ  หรือใน 
สํานักแหงภิกษุรูปเดียว  เปนวินัยกรรมเสียกอนจ่ึงแสดงอาบัตินั้นตก 
เพราะเหตุนั้น   ปาจิตติยาบัติเหลาน้ี    จ่ึงชื่อวานิสสัคคิยปาจิตติย 
สุทธิกปาจิตติยนั้น  แปลวา  ปาจิตติยลวน  ไมมีวินัยกรรมอันใดอันหน่ึง 
เปนบุรพกิจแหงเทสนาวิธี  ไดแกปาจิตติยาบัติ   ในปาจิตติยุทเทส 
ในภิกขุปาติโมกข  ๙๒ สิกขาบท  ในภิกขุนีปาติโมกขที่เปนอสาธารณะ 
๙๖  สิกขาบท  เหลาน้ีแลชื่อสุทธิกปาจิตติย   อนึ่ง  สุทธิกปาจิตติยมีอีก 
เปน ๒ คือ  ปกติปาจิตติย ๆ  โดยปกติ ๑  เภทกาทิปาจิตติย ๆ มีอัน 
ตอยภัณฑะเสียกอนเปนตนแลวจ่ึงแสดงตก ๑ 
                                อาปตตินามกถา  จบ 
        จักกลาวดวยกําหนดสิกขาบทแหงอาบัตินั้น ๆ  สิกขาบทแหง 
ปาราชิกาบัติสวนภิกษุ ๔    สวนนางภิกษุณีที่เปนอสาธารณไมทั่ว 
มาแกภิกษุดวย ๔ รวมเปน ๘  สวนสาธารณะทั่วมาแกภิกษุดวยอีก ๔ 
ผสมหมดดวยกันเปน ๑๒       สิกขาบทเหลาน้ีข้ึนสูปาติโมกขุทเทส 
สิกขาบทแหงสังฆาทิเสสาบัติ  สวนภิกษุ ๑๓    สวนนางภิกษุณีที่เปน 
อสาธารณะ  ๑๐  รวมกันเปน ๒๓   สวนท่ีเปนสาธารณะอีก ๗ หมด 
ดวยกันเปน  ๓๐ สิกขาบทเหลาน้ีข้ันสูปาติโมกขุทเทส  ที่บัญญัติแหง 
ถุลลัจจยาบัติมากไมมีกําหนด  ไมข้ึนสูปาติโมกขุทเทส  เหตุซึ่งไมมี 
กําหนดน้ันจะมีแจงขางหนา   สิกขาบทแหงนิสสัคคิยปาจิตติยาบัติ 
สวนภิกษุ ๓๐ สวนนางภิกษุณีที่เปนอสาธารณะ  ๑๒  รวมกันเปน ๔๒ 
ถาผสมสาธารณะ ๑๘ สิกขาบทเขาดวย  หมดดวยกันเปน ๖๐  สิกขาบท  
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เหลาน้ีข้ึนสูปาติโมกขุทเทส   สิกขาบทแหงสุทธิกปาจิตยาบัติ  สวน 
ภิกษุ ๙๒  สวนนางภิกษุณีที่เปนอสาธารณะ  ๙๖ รวมกันเปน  ๑๘๘ 
ถาผสมสาธารณะ ๗๐  สกิขาบทดวย  รวมกันเปน ๒๕๘  สิกขาบทเหลาน้ี 
ข้ึนสูปาติโมกขุทเทส  สิกขาบทแหงปาฏิเทสนียาบัติสวนภิกษุ ๔ สวน 
นางภิกษุณี ๘  รวมกันเปน ๑๒  ข้ึนสูปาติโมกขุทเทส  ที่บัญญัติแหง 
ทุกกฏาบัติมีมากไมมีกําหนด  ดวยวาทุกกฏาบัติวาโดยอาคตัฏฐานที่มา 
โดยยอมี ๒ สถาน  มาในบาลีพระพุทธเจาทรงบัญญัติอยาง ๑  เรียก 
ชื่อวาบาลีทุกกฏ  มาในอัฏฐกถาพนจากบาลี   พระสังคีติกาจารยผูรู 
พุทธาธิบายต้ังไวอยาง ๑  เรียกชื่อวาบาลีมุตตกทุกกฏ  เนื้อความ 
พิสดารจักมีแจงขางหนา   เพราะเหตุนั้น  สิกขาบทแหงทุกกฏาบัติจ่ึง 
ข้ึนสูปาติโมกขุทเทสแตสขิยสิกขาบทอยางเดียว    นอกน้ันไมข้ึนสู 
อุทเทส    สกิขาบทแหงทุพภาสิตาบัติ   ที่มีนิทานเบ้ืองตนใหพระผูมี 
พระภาคทรงบัญญัตินั้นไมมี   ดวยวาทุพภาสิตาบัตินี้มาในวิภังคแหง 
โอมสวาทสิกขาบทแหงเดียว    เพราะเหตุนั้น  ในเบื้องหนา  เมื่อ 
วินิจฉัยโอมสวาทสิกขาบทแลว   ทพุภาสิตาบัติก็จักรูดวย   จักเปนอัน 
วินิจฉัยดวย   อน่ึง  อุทเทสสําหรับที่จะยกสิกขาบทข้ึนสวดทุก ๆ กึ่ง- 
เดือนในวันอุโบสถ  ที่ชื่อวาปาติโมกขุทเทสน้ัน  โดยชื่อท่ีมีอยูใน 
พระคัมภีรปาติโมกข  มีอยู ๙ อุทเทส  คือ  นิทานุทเทส ๑  ปาราช-ิ 
กุทเทส ๑  สงัฆาทิเสสุทเทส ๑  อนิยตุทเทส ๑   นสิสัคคิยุทเทส ๑ 
ปาจิตติยุทเทส ๑  ปาฏิเทสนียุทเทส ๑  เสขิยุทเทส ๑  สมถุทเทส ๑ 
        ในนิทานุสเทสเปนเบ้ืองตนนี้ไมเปนอุทเทสสําหรับชื่อสิกขา- 
บท  เปนแตคําประกาศญัตติแหงอุโบสถกรรม  และประกาศคําท่ีเปน  
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นิทานเบ้ืองตนแหงอุทเทสอ่ืนเทาน้ัน  สุณาตุ  เม  ฯ เป ฯ  ปาติโมกฺข 
อุทฺทิเสยฺย  คําน้ีชื่อวาญัตติ  ความวา  ขาแตพระสงฆผูเจริญ  พระสงฆ 
จงสดับแตขา  อุโบสถวันนี้เปนที่ ๑๔ ที่ ๑๕ ถาหากวาอุโปสถกรรม 
มีกาลอันถึง  มีกาลอันควร  คือวาพรอมดวยองค ๔ แลวไซร  พระสงฆ 
พึงทําซ่ึงอุโบสถ  พึงสวดข้ึนปาติโมกข  องค ๔ นั้น  คือ  วันที่ 
สิบสี่  ที่สิบหา  สามัคคี  ๓  วันนี้วันใดวันหน่ึง  เปนองคอัน ๑ ภิกษุ 
ต้ังแต ๔ ข้ันไป  ไมตองอุกเขปนียกรรม  เปนปกตัตต  ต้ังอยูในสีมา 
อันเดียวกัน  ไมมละหัตถบาสกัน  เปนองคอัน ๑  ภิกษุเหลาน้ันไมตอง 
สภาคาบัติมีวัตถุเสมอกัน   มีฉันโภชนะในเวลาบายดวยกันเปนตน 
ไมมีในภายในหัตถบาสสงฆ  เปนองคอัน ๑  อุโบสถพรอมดวยองค ๔ 
นี้  จ่ึงควรจะกลาววา  ปตฺตกลฺล  ได   ถาไมพรอมเปนแต ๓ หรอื ๒ 
ไมควรกลาว  ถาผูสวดน้ันออนกวาภิกษุสงฆอยูสักองค  ๑  ก็ด ี ใหวา 
ภนฺเต  ถาแกกวาหมดใหวาอาวุโส  อน่ึงถาเปนวันที่ ๑๕  ใหวา ปณฺ- 
ณรโส คงตามบาลีเดิม  ถาเปนวันที  ๑๔  ใหวา  จาตุทฺทโส  กึ  สงฺฆสฺส 
ฯ เป ฯ ผาสุ  โหติ  คําเหลาน้ีชื่อวานิทาน  เปนคําถามคําสอนผูจะฟง 
ปาติโมกข  ความวาอะไร  บุพพกรณ  บุพพกิจ  กรรมจะตองทํากอนแหง 
สงฆ  ทําแลวหรือ  คือวากวาดโรงอุโบสถ ๑  ถาเปนเวลากลางคืนตาม 
ประทีป ๑  ปอูาสนะ ๑   ต้ังนํ้าใชน้ําฉันไว ๑   สี่นีช้ือ่วาบุพพกรณ 
เพราะจะตองทํากอนแตประชุมสงฆ  นําฉันทะแหงภิกษุผูควรฉันทะ 
มา ๑  นําปาริสุทธิแหงผูควรปาริสุทธิมา ๑  บอกฤดู  ๑  นับภิกษุ ๑ 
ใหโอวาทแกนางภิกษุณี ๑  หาน้ีชื่อวาบุพพกิจ  เพราะจะตองทํากอน 
แตสวดข้ึนซึ่งปาติโมกข  บุพพกรณ  บุพพกิจ ๙  เหลาน้ีแหงสงฆทํา   
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แลวหรือ  ต้ังแตบาลีวา  ปาริสุทฺธึ  ไป  เปนคําสอน  ความวา  ดูกอน 
ทานท้ังหลายผูมีอายุ  ทานทั้งหลายจงบอกความที่แหงตนเปนผูบริสุทธิ์ 
ไปเถิด  ขาพเจาจักแสดงขึ้นซึ่งพระปาติโมกข  เราทั้งหลายหมดดวย 
กันจงฟง  จงกระทําไวในใจใหดีซึ่งพระปาติโมกขเถิด 
        แตนี้ไป  อยางไรจะเปนอันบอกความที่แหงตนเปนผูบริสุทธิ์  จะ 
ประกาศอยางนั้น  ยสฺส  สิยา  ฯ เป ฯ  เวทิสฺสาม ิ  ความวา  ถาอาบัติ 
แหงภิกษุใดมี   ภิกษุนั้นพึงทําใหแจงเสีย  บอกเสียในทามกลางสงฆ 
หรือแมแกภิกษุองคหน่ึงที่นั่งอยูใกลวา   ขาพเจาตองอาบัติชื่อนั้น ๆ 
ขาพเจาลลุกจากท่ีนี้แลวจักทําคืนซึ่งอาบัตินั้น    ถาเคลือบแคลงอยูให 
บอกดังน้ีวา  ขาพเจาเคลือบแคลง  ในกาลน้ันขาพเจาจะทําคืนซึ่งอาบัติ 
นั้น  ครั้นเมือ่อาบัติไมมีก็พึงนิ่งอยู   อาการท่ีบอกอาบัติและนิ่งอยาง 
นี้แล  ชื่อวาบอกความท่ีแหงตนเปนผูบริสุทธิ์  ขาพเจาจักรูแจงซ่ึง 
ทานท้ังหลายวาเปนผูบริสุทธิ์  ดวยความที่นิ่งอยูเปนสําคัญ  และคําวา 
ยถา  โย  ฯเปฯ  โหติ  นี้เปนคําบอกใหรูจักอนุสาวนาและเขตแหงอาบัติ 
ความวา  เหมือนอยางภิกษุองคเดียวภิกษุองคหน่ึงถามเฉพาะตัว  และ 
กลาวแกไขฉันใด  คําอันเราใหไดยินอยูเนือง ๆ  ในภิกษุบริษัทเชนนี ้
จนถึงครั้นที่ ๓  วา  ตติยมฺป  ปุจฺฉามิ  กจฺจิตฺถ  ปรสิุทฺธา  นี้ทุกอุทเทส 
ไปฉันนั้น  ถาภิกษุองคใด  เมื่อเราสวดใหไดยินอยู  จนถึงครั้งท่ี ๓ 
วา  ตติยมฺป  ปุจฺฉามิ  กจจฺิตฺถ  ปริสุทฺธา  ดังนี้  เธอระลึกไดอยู  ถาไม 
กระทําใหแจงไมบอกซ่ึงอาบัติที่มีอยูเสีย  สัมปชานมุสาวาท  ความ 
กลาวเท็จแหงผูรู  ยอมมีแกภิกษุนั้น  คือวาภิกษุนั้นตองอาบัติทุกกฏ  
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เพราะปดอาบัติแหงตนไว  ปรับเปนมุสาวาท  ดูกอนทานผูมีอายุ 
ทั้งหลาย  ก็แลสัมปชานมสุาวาททุกกฏน้ี  พระผูมีพระภาคไดกลาวแลว 
วาเปนธรรมทําซ่ึงอันตรายแกฌานและมรรคผล  เพราะเหตุนั้น  ภิกษุ 
ระลึกไดอยู  อาบัติมีอยูพึงกระทําใหแจงเสีย  ดวยวากระทําใหแจงเสีย 
แลว  ยอมเปนความผาสุกสําราญแกภิกษุนั้น 
                                   นิทานุทเทส  จบ 
        ในปาราชิกุทเทส   สวนภิกษุมีสิกขาบท  ๔  สวนภิกษุณีมี  ๘ 
สิกขาบท  ในสังฆาทิเสสุทเทส  สวนภิกษุมีสิกขาบท  ๑๓  สวนภิกษุณี 
มี  ๑๗  ในอนิยตุสเทสมีสิขาบท  ๒   อนิยตุทเทสน้ี  ในภิกขุน ี
ปาติโมกขไมมี   ในนิสสัคคิยุทเทส  สวนภิกษุ  ๓๐  สกิขาบท  สวน 
ภิกษุณีก็ ๓๐  ในปาจิตติยุทเทส  สวนภิกษุมีสิกขาบท ๙๒  สวนภิกษุณี 
๑๖๖  ในปาฏิเทสนียุทเทส  สวนภิกษุมีสิกขาบท  ๔ สวนภิกษุณี ๘ 
ในเสขิยุทเทส  สวนภิกษุและภิกษุณีมีสิกขาบท ๗๕ เหมือนกัน  ในสม- 
ถุทเทสไมมีสิกขาบท  มีแตธรรม ๗ ประการ  คือสัมมุขาวินัยเปนตน 
ชื่อวาสมถะ  เพราะเปนของสําหรับรํางับอธิกรณ ๔  มีวิวาทาธิกรณ 
เปนตนเทาน้ัน   กลาวปาติโมกขุทเทส  สวนภิกษุ  ๙  อุทเทส  สวน 
ภิกษุณี ๘  อุทเทสน้ัน   กลาวตามชื่อซ่ึงมีอยูในคัมภีรพระปาติโมกข 
ถาจะกลาวโดยพุทธบัญญัติไซรมีอยู  ๕  คือ  นิทานุทเทสเปนท่ี ๑ 
ปาราชิกุทเทสเปนที่ ๒  สังฆาทิเสสุทเทสเปนที่ ๓  อนิยตุทเทสเปน 
ที่ ๔ ต้ังแตนิสสัคคิยุทเทสไปจนสมถุทเทสเปนที่ ๕  ชื่อวิตถารุทเทส 
เปนที่ ๕ ดังน้ี  ทรงบัญญติัเปน ๕ นี้   เพ่ือจะใหรูจักพระปาติโมกข  
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โดยยอและพิศดารในเวลาเม่ือมีอันตราย  ความนี้จักรูแจงในอุโบสถ- 
กถาขางหนาโนน. 
                                        วาดวยอุทเทส  จบ 
        อน่ึง  ในบุพพสิกขา  กลาวสจิตตกะ  และวัชชะไว  ในกถานี้นั้น 
จะยกไวกอน  จะไวกลาวในสมุฏฐานกถาเบ้ืองหนาโนน. 
                                  สิกขาปทปริจเฉทกถา  จบ 
        จะกลาวในวิธีมีสมุฏฐานเปนตน   สมุฏฐาน ๆ แปลวา  ทีเ่กิด 
แหงอาบัติในสิกขาบทน้ัน ๆ   ก็แลสมุฏฐานแหงอาบัติในสิกขาบท 
ทั้งปวงน้ันมี ๖  คือกายเปนที่ ๑  วาจาเปนที่ ๒  กายวาจาเปนที่ ๓ 
กายจิตเปนที่ ๔    วาจาจิตเปนที่ ๕  กายวาจาจิตเปนที่ ๖ เปน ๖ 
ดวยกัน   กายอยางเดียวหรือวาจาอยางเดียว  เปนสมุฏฐานอัน ๑  
ดังน้ีชื่อวา  เอกังคิกะ  วาสมุฏฐานมีองคอันเดียว  กายกับวาจา  หรือ 
กายกับจิต   หรือวาจากับจิตก็ดี  เปนสมุฏฐานอัน ๑  ดังนี้ชื่อวา 
ทวังคิกะ  วาสมุฏฐานมีองค ๒   ทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตเปนสมุฏฐาน 
อัน ๑ ดังน้ีชือ่วา  ติวังคิกะ  วาสมุฏฐานมีองค ๓  ๓  ขางตน  คือ 
กาย ๑  วาจา ๑  กายวาจา ๑  นี้ชื่อ อจิตตกสมุฏฐาน  ๓  เหลาน้ี 
อันใดอันหน่ึง  สิกขาบทน้ันเปนอจิตตกะดวย  สวน ๓ ขางปลาย 
คือ  กายจิต ๑  วาจาจิต ๑  กายวาจาจิต ๑  นีช้ื่อ สจิตตกสมุฏฐาน 
มีจิตเจือดวย  อาบัติในสิกบทใด  ตองดวยสมุฏฐานเหลาน้ีอันใดอัน 
หน่ึง  ไมมีสมุฏฐานขางตนเจือดวยเลย  สิกขาบทน้ัน  เปนสจิตตกะมีจิต 
เจือดวย  อาบัติทั้งปวงภิกษุตองดวยสมุฏฐาน ๑  บาง ๒ บาง ๓ บาง  
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๔ บาง ตองดวยสมุฏฐาน ๕  ไมมี  อาบัติในสิกขาบทใด  ภิกษุ 
ตองดวยสมุฏฐานท่ี ๔ อยางเดียว  ดังในปฐมปาราชิก  ตองดวยสมุฏ- 
ฐาน  ที่ ๕  อยางเดียว  ดังในธัมมเทสนาสิกขาบท  ตองดวยสมุฏฐานท่ี ๖ 
อยางเดียว  ดังในสังฆเภทสิกขาบท  ๓  นีช้ื่อวา เอกสมุฏฐานสิกขาบท 
วา  มีสมุฏฐานอันเดียว  อาบัติในสิกขาบทใด  ภิกษุตองดวยสมุฏฐาน 
ที่ ๑  หรือ ที่ ๔  ดังในเอฬกโลมสิกขาบทก็ดี  ตองดวยสมุฏฐาน ที่ ๓ 
หรือ ที่ ๕    ดังในปทโสธัมมสิกขาบทก็ดี  ตองดวยสมุฏฐาน ที่ ๓ 
หรือ ที่ ๖  ดงัในปฐมกฐินสิกขาบทก็ดี ๕ สิกขาบทน้ีชื่อ  ทวิสมุฏฐาน 
มีสมุฏฐาน ๒  อาบัติในสิกขาบทใด  ภิกษุตองดวยสมฏุฐานขางตน 
คือท่ี ๑  หรือ ที่ ๒  หรือ ที่ ๓  ดังในภูตาโรจนสิกขาบทก็ดี  ตองดวย 
สมุฏฐาน ๓ ขางปลายคือที่ ๔ หรือท่ี ๕ หรือท่ี ๖ ดังในอทินนาทาน- 
สิกขาบทก็ดี  ๒  สิกขาบทน้ีชื่อ  ติสมฏุฐาน  สิกขาบทมีสมุฏฐาน ๓ 
อาบัติในสิกขาบทใด  ภิกษุตองดวยสมุฏฐานท่ี ๑ หรือ ที่ ๓ หรือท่ี ๔ 
หรือ ที่ ๕  หรือ ที่ ๖  ดังในอนนุญญาตสิกขาบทก็ดี   ๒  สิกขาบทน้ี 
ชื่อ จตุสมุฏฐาน  สิกขาบทมีสมุฏฐาน ๔ อาบัติในสิกขาบทใด ตองดวย 
สมุฏฐาน ๖  คือ ที่ ๑ หรือ ที่ ๒  หรือ ที่ ๓ หรือ ที่ ๔ หรือ ที่ ๕ 
หรือ ท่ี ๖   ดงัในสัญญจริตตสิกขาบท ๆ นีช้ื่อ ฉสมุฏฐาน  สิกขาบท 
มีสมุฏฐาน ๖ 
        อาบัติทั้งปวงวาโดยสมุฏฐานมี  ๑๓   อาบัติ ๑๓  นั้นไดชือ่ 
ทั้ง ๑๓  โดยสมุฏฐานตามสิกขาบทท่ีเปนปฐมปญญัติดังน้ีวา  ปฐม-  
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ปาราชิกสมุฏฐาน  อทินนาทานสมุฏฐาน  สัญจริตตสมุฏฐาน  สมน-ุ 
ภาสนสมุฏฐาน  ปฐมกฐินสมุฏฐาน   เอฬกโลมสมุฏฐาน  ปทโสธัมม- 
สมุฏฐาน  อัทธานสมุฏฐาน   เถยยสัตถสมุฏฐาน  ธัมมเทสนาสมุฏ- 
ฐาน  ภูตาโรจนสมุฏฐาน  โจรีวุฏฐาปนสมุฏฐาส  อนนุญญาตสมุฏ- 
ฐานเปน  ๑๓  ดังนี้  อาบัติในสิกขาบทใด  เกิดแตกายกับจิต  สิกขาบท 
นั้นชื่อวา ปฐมปาราชิกสมุฏฐาน  อาบัติในสิกขาบทใด  เกิดแตสจิตตก- 
สมุฏฐาน  ๓  ขางปลาย  สิกขาบทน้ันชื่อวา  อทินนาทานสมุฏฐาน 
อาบัติในสิกขาบทใดเกิดแตสมุฎฐานท้ัง ๖  สิกขาบทน้ันชื่อสัญจริตต- 
สมุฏฐาน   อาบัติในสิกขาบทใด  เกิดแตสมุฏฐาน ที่ ๖  อยางเดียว 
สิกขาบทน้ันชื่อวา  สมนภุาสนสมุฏฐาน  อาบัติในสิกขาบทใด  เกิดแต 
สมุฏฐาน ที่ ๑  และที่ ๖  สิกขาบทน้ันชื่อ  ปฐมกฐินสมุฏฐาน  อาบัติ 
ในสิกขาบทใด เกิดแตสมุฏฐาน ที่ ๑  และ ที ่๔    สิกขาบทน้ันชื่อ 
เอฬกโลมสมุฏฐาน  อาบัติในสิกขาบทใด  เกิดแตสมุฏฐาน ที่ ๒ และ 
ที่ ๕ สิกขาบทน้ัน  ชื่อปทโสธัมมสมุฏฐาน  อาบัติในสิกขาบทใด  เกิด 
แตสมุฏฐาน ที่ ๑ และ ที ่๓ และ ที ่๔ และ ที่ ๔    สิกขาบทน้ันชื่อ 
เอฬกโลมสมุฏฐาน  อาบัติในสิกขาบทใดเกิดแตสมุฏฐาน ที่ ๔ และที่ ๖ 
สิกขาบทน้ันชื่อ เถยยสัตถสมุฏฐาน  อาบัติในสิกขาบทใดเกิดแตสมุฏ 
ฐาน ที่ ๕ อยางเดียว  สิกขาบทน้ันชื่อ  ธัมมเทสนาสมุฏฐาน  อาบัติใน 
สิกขาบทใด  เกิดแตอจิตตกสมุฏฐาน  ๓  ขางตน    สิกขาบทน้ันชื่อ 
ภูตาโรจนสมุฏฐาน  อาบัติในสิกขาบทใด  เกิดแตสมุฏฐานท่ี ๕ และที่ ๖ 
สิกขาบทน้ันชื่อ  โจรีวุฏฐาปนสมุฏฐาน  วามีสมุฏฐานดังโจรีวุฏฐาปน 
สิกขาบทแหงนางบภิกษุณี  อาบัติในสิกขาบทใด  เกิดแตสมุฏฐาน  ที่ ๒ 
และ  ที ่๓ และ ที่ ๕ และ ที่ ๖  สิกขาบทน้ันชื่อ  อนนุญญาตสมุฏฐาน  
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วามีสมุฏฐาน  ดังอนนุญญาตสิกขาบทแหงนางภิกษุณี  ครบ ๑๓ 
สิกขาบทดังน้ี  ก็แลดวยคําวา  วิธีมีสมุฏฐานเปนตนนั้น  สงเคราะห 
เอากิริยา  สัญญา  จิต  วัชชะ  กรรม  ติกกะ  อาณัติดวย 
        ก็แลอาบัติในสิกขาบททั้งปวงวาโดยกิริยามี ๕ คือเปนกิริยา ๑ 
อกิริยา ๑ กิรยิากิริยา ๑ สยิา  กิริยา สิยา  อกิริยา ๑ สิยา กิริยา  สยิา  กิริยา- 
กิริยา ๑ เปน ๕  ดังนี้  อาบัติในสิกขาบทใด  ยอมเปนแกภิกษุผูทํา 
ซึ่งความลวงดวยกายหรือวาจา   ดังในปฐวีขณนสิกขาบทเปนตน 
สิกขาบทน้ัน  ชื่อวาเปนกิริยา  คือเกิดแตการทํา  อาบัติในสิกขาบทใด 
ยอมมีแกภิกษุผูไมทําซ่ึงกรรมอันตนจะพึงทําดวยกายและวาจา  ดังใน 
ปฐมกฐินสิกขาบท  ไมทําวิกัปและอธิษฐาน  ไวอติเรกจีวรใหเกิน 
๑๐  วันดังนี้  สิกขาบทน้ันชื่อวา  เปนอกิริยา  คือเกิดแตความไมทํา 
อาบัติในสิกขาบทใด  ยอมเปนแกภิกษุทําดวยและไมทําดวย  ดังใน 
จีวรปฏิคคหณสิกขาบท   ทําซ่ึงการรับผาจีวรแตมือแหงนางภิกษุณี 
ที่ใชญาติ  ไมทําซ่ึงการแลกเปลี่ยนกอนจ่ึงเปนอาบัติ  สิกขาบทดังนี้ 
นั้น  ชื่อวาเปนกิริยากิริยา  คือเกิดแตการทําและไมทําดวย  อาบัติใน 
สิกขาบทใด  ยอมเปนแกภิกษุผูบางทีทําบางทีไมทํา  ดังในรูปยปฏิคค- 
หณสิกขาบท  บางทีตองดวยทําซึ่งการรับรูปยะ  บางทีตองดวยความ 
ไมทําซ่ึงความหามรูปยะท่ีเขาให  สิกขาบทดังนี้นั้น  ชื่อวาเปนสิยกิริยา 
สิยาอกิริยา  คือบางทีเกิดแตการทํา  บางทีเกิดแตการไมทํา  อาบัติใน 
สิกขาบทใด  ยอมเปนแกภิกษุผูบางทีทํา  บางทีทําดวยไมทําดวย  ดังใน 
กุฏิการสิกขาบท  บางทีเปนอาบัติดวยใหสงฆแสดงท่ีแลวทํากุฏิใหลวง 
ประมาณ  บางทีเปนอาบัติดวยไมใหสงฆแสดงท่ีกอน  และทาํใหลวง  
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เกินประมาณ  สิกขาบทดังน้ี  ชื่อเปนสิยา  กิริยา สยิา  กิริยากิรยิา  คือ 
บางทีเกิดแกการทํา  บางทีเกิดแตการทําและไมทําดวย 
        อน่ึง  สกิขาบทท้ังปวงวาโดยสัญญามี ๒  คือสัญญาวิโมกข ๑ 
โนสัญญาวิโมกข ๑  ในสกิขาบทใด  พนจากอาบัติได  ดวยสําคัญจะไม 
ลวงบัญญัติ  ดังนํ้ามีตัวสัตวสําคัญวาไมมีแลวบริโภคไมเปนอาบัติ 
สิกขาบทดังน้ีนั้น เปนสัญญาวิโมกข  ในสิกขาบทใด  ไมพนจากอาบัติ 
ไดดวยความสําคัญ  ดังบายแลวสําคัญวายังไมบาย  ฉันของท่ีเปน 
ยาวกาลิกทั้งปวงเปนอาบัติ  สิกขาบทดังนี้นั้น  เปนโนสัญญาวิโมกข 
        อน่ึงสิกขาบทท้ังปวงวาโดยจิตมี ๒ คือ  เปนสจิตตกะ  และอจิตตกะ 
อาบัติในสิกขาบทใดเกิดดวยสจิตตกสมุฏฐาน ๓ ขางปลาย  คือ  กาย- 
จิต และวาจาจิต และกายวาจาจิตอยางเดียว  ไมเจือดวยอจิตตกสมุฏฐาน 
อันใดอันหน่ึงเลย    สิกขาบทดังน้ีนั้นชื่อวา   เปนสจิตตกะ อาบัติ 
ในสิกขาบทใด  เกิดดวยอจิตตกสมุฏฐาน ๓  ขางตน  คือกายและวาจา 
และกายวาจาอยางเดียวก็ดี  หรือแตอันใดอันหน่ึงเปนสมุฏฐานอันหน่ึง 
และมีสจิตตกสมุฏฐานอันใดอันหน่ึงเจืออยูดวยก็ดี  สิกขาบทดังนี้นั้น 
ชื่อวาเปนอจิตตกะ  สิกขาบทใดเปนสัญญาวิโมกข  สิกขาบทน้ันเปน 
สจิตตกะ  สิกขาบทใดเปนโนสัญญาวิโมกข  สิกขาบทน้ัน  เปนอจิตตกะ 
        อน่ึง  สกิขาบทท้ังปวงวาโดยวัชชะ  คือ  โทษ  มี ๒  คือเปน 
โลกวัชชะ ๑  ปณณัตติวัชชะ ๑  อาบัติในสิกขาบทใดแมเปนอจิตตกะ 
ดังสุราปานสิกขาบทเปนตน  จิตในขณะตองในสวนขางสจิตตกะ  คือ 
มีจิตรูนั้นเปนอกุศลจิต  ดังสุราปานสิกขาบทเปนสจิตตกะ  ภิกษุแม 
ไมรูวาเปนสุราและใหลวงลําคอ  ก็เปนอาบัติ   แตในสวนจิตท่ีรูวา  
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เปนสุราและใหลวงลําคอเขาไปเปนอาบัตินั้น  เปนอกุศลจิตฝาย 
โลภมูล  สิกขาบทน้ีนั้นชื่อวา  เปนโลกวัชชะ  วามีโทษ อันนักปราชญ 
พึงเวนพึงติเตียนโดยโลก  ซึ่งวามีจิตรูนั้น  ประสงคเอารูวัตถุที่จะลวง 
ดังรูปวาสุราเปนตนและดื่มกินดวยโลภจิต  ไมประสงคเอาจิตรูบัญญัติ 
คือรูวาไมควร  ถารูวาไมควรและฝาอาชญาพระพุทธเจาลวงสิกขาบท 
ดวยจิตอันใด   จิตอันนั้น เปนปฏิฆจิตฝายโทสมูล    เพราะเหตุนั้น 
จ่ึงเปนอจิตตกโลกวัชชะ    ก็แลจิตท่ีรูวัตถุแหงอาบัติในสิกขาบทใด 
แมเปนกุศลก็มี   สิกขาบทน้ันชื่อวา  เปนปณณัติวัชชะ  วามีโทษ  อัน 
นักปราชณพึงเวนโดยพุทธบัญญัติ 
        อน่ึง   สิกขาบทท้ังปวง  วาโดยกรรมม ี๑  คือเปนกายกรรมก็ม ี
เปนวจีกรรมก็มี   เปนทั้งกายกรรมวจีกรรมก็ม ี อาบัติในสิกขาบทใด 
ภิกษุจะพึงตองในกายทวารอยางเดียว  ตองอาบัติเกิดแตสมุฏฐานท่ี ๑ 
หรือท่ี ๔  สกิขาบทเชนน้ีชื่อวาเปนกายกรรม  อาบัติในสิกขาบทใด 
ภิกษุจะพึงตองในวจีทวารอยางเดียว    ดังอาบัติเกิดแตสมุฏฐานท่ี ๒ 
และที่ ๕  สกิขาบทเชนน้ีชื่อวาเปนวจีกรรม  อาบัติในสิกขาบทใด 
ภิกษุจะพึงตองในวจีทวารทั้ง ๒  คือกายและวาจา  สิกขาบทน้ันจะตอง 
กายกรรมวจีกรรา  วาเปนกายกรรมดวยวจีกรรมดวย 
        อน่ึง  ติกกะมี ๒ คือ  กุสสติกกะ  หมวด ๑  กําหนดดวยกุศลจิต 
อยาง ๑ เวทนาติกกะ  หมวด ๓  แหงเวทนาอยาง ๑  ภิกษุเมื่อจะตอง 
อาบัติ  มีจิตเปนกุศลอยูตองก็มี  มีจิตเปนอกุศลอยูตองก็มี  มีจิตเปน 
อัพยากฤต  คือไมเปนกุศลและอกุศล  ดังนอนหลับอยูตองก็มี  อนึ่งเสวย  
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ทุกขเวทนาอยูตองอาบัติก็มี  เสวยสุขเวทนาอยูตองอาบัติก็มี  เสวย 
อุเบกขาเวทนามัธยัตอยูตองอาบัติก็มี     เมื่อเปนเชนนี้สิกขาบทใด 
กลาววา  เอกจิตฺต  มีจิตอันเดียว ใหพึงรูวาไดแกอกุศลจิต  และใน 
สิกขาบทใด  ถากลาววา ทฺวิจิตฺต  วามีจิต ๒ ใหพึงรูวาไดแกจิตท่ีเปน 
กุศลและอัพยากฤต  ในสกิขาบทใดท่ีกลาววา  ติจิตฺต  วามีจิต ๓  ใหพึง 
รูวาไดแกจิตที่เปนกุศลและอกุศลและอัพพยากฤต   ในสกิขาบทใดท่ี 
กลาววา  เอกเวทนา  วาเวทนาอันเดียวใหพึงรูวาไดแกทุกขเวทนา 
ถากลาววา  ทฺวิเวทน  วามีเวทนา ๒  ใหพึงรูวาไดแกสุขเวทนาและ 
อุเบกขาเวทนา  ถากลาววา  ติเวทน  วามีเวทนา ๓  ใหพึงรูวาไดแก 
สุข ทุกข  อุเบกขา  อนึ่ง สิกขาบทท้ังปวงเปนสาณัตติกะก็มี อนาณัตติกะ 
ก็มี  อาบัติในสิกขาบทใด   ภิกษุทําเองก็ตอง  ใชใหผูอ่ืนทําก็ตอง 
สิกขาบทน้ัน  ชื่อ  สาณัตติกะ  วาประกอบดวยบังคับ  อาบัติในสิกขา- 
เปนอนาณัตติกะ  วาไมมีบังคับ  ก็แลสมุฏฐานวิธีเปนตนดังกลาวมานี้ 
แลจะประกอบในสิกขาบท  ซึ่งจะกลาวขางหนานั้นไวเปนของสําหรับ 
จะตัดสินอาบัติในสิกขาบทนั้น ๆ  และใหเกิดความฉลาดแยบคายสังเกต 
กําหนดอาบัติในสิกขาบทนั้น ๆ. 
                                สมุฏฐานาทิกถา  จบ 
        จักกลาวอาการท่ีจะตองอาบัติ   ก็แลภิกษุจะตองอาบัตินั้นดวย 
อาการ ๖  อยาง  คือ  อลชชฺิตา  ตองดวยความเปนอลัชชีไมมีละลาย ๑ 
อาณตา  ตองดวยไมรู ๑  กุกฺกุจฺจปกตตา  ตองดวยความเปนคน 
อันความรําคาญสงสัยครอบงําอยูแลว ๑  อกปฺปเย   กปฺปยสฺ ิตา  
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ตองดวยความเปนคนสําคัญวาควรในของที่ไมควร ๑  กปฺปเย  อกปฺ- 
ปยสฺ ิตา  ตองดวยความสําคัญวาไมควรในของที่ควร ๑    สติสมฺ- 
โมสา  ตองดวยความหลงลืมแหงสติ ๑ เปน ๖ ดังน้ี   ภิกษุรูอยูวา 
ไมควรยํ่ายีขืนทําการลวงสิกขยาบทบัญญัติ  อยางนี้  ชื่อวาตองดวยความ 
เปนอลัชชีไมมีละอาย  ลกัษณะแหงภิกษุเปนอลัชชีนั้นดังนี้  คือแกลง 
ตองอาบัติและบังอาบัติไวดวย  ถึงอคติทั้ง ๔ มีฉันทาคติเปนตนดวย 
บุคคลเชนนี้แล  ชื่อวาอลัชชีผูไมมีละอาย  ภิกษุเปนคนเขลามีปญญา 
นอย  ไมรูวาสิ่งน้ีควรทํา  สิ่งนี้ไมควรทํา  และไปทําส่ิงท่ีไมควรทํา 
สิ่งท่ีควรทํา ๆ ใหผิดไปเสีย  ดังเก็บดอกไม  ควรจะใชอนุปสัมบันดวย 
กัปปยโวหารและไมใช  ไปเก็บเองมาบูชาพระเจดีย  ดวยเขาใจวาเปน 
กุศล  ดังน้ี  ชื่อวาตองดวยความไมรู  ภิกษุเกิดความสงสัยข้ึนวา สิ่งน้ีก็ดี 
ทําอยางนี้ก็ดี  จะควรหรือไมควรดังน้ี  ครั้นจะถามวินัยธรใหตัดสิน  ก็เห็น 
วา  ถาวินัยธรตัดสินวาควร  ก็จะตองทํา  ถาทานตัดสินวาไมควร  ก็จะ 
พึงทําไมได   เปนการลําบาก  เห็นเอาเองวาควร  ฝาพุทธอาชญาลวง 
สิกขาบท  อยางนี้  สิ่งที่สงสัยนั้น  ถาเปนของไมควร  ก็เปนอาบัติตาม 
วัตถุนั้น ๆ  ถาเปนของควร  ก็คงเปนอาบัติทุกกฏ  เพราะโทษท่ีสงสัย 
แลวแลทํา  ดงัน้ี  ชื่อวาตองดวยความสงสัยครอบงํา   เมื่อเนื้อหมีเปน 
ยาวกาลิกก็ดี  ฉันน้ําปานะท่ีไมควร  สําคัญวานํ้าปานะที่ควรก็ดี  ดังนี ้
ก็คงตองอาบัติตามวัตถุนั้น ๆ  อยางนี้  ชื่อวาตองดวยสําคัญวาควร  
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ในของที่ไมควร เหมือนอยาวกัปปยมังสะ  คือมังสะแหงสุกรและมังสะ 
แหงเน้ือ  ภิกษุสําคัญวาเน้ือหมี  เนื้อเสือเหลือง  ที่เปนอกัปปยมังสะ 
กัปปยโภชนะ  สําคัญวาเปนอกัปปยโภชนะ  แลวแลฉันก็ดี  ยงัเชาอยู 
คงเปนอาบัติทุกกฏตามสัญญา  อยางนี้  ชื่อวาตองดวยสําคัญวาไมควร 
ในของที่ควร  ภิกษุนอนในท่ีมุงบังอันเดียวกันกับอนุปสัมบัน  ครบ ๓ 
ราตรีแลว  ครั้นราตรีที่ ๔  ลืมไป  นอนตอไปอีกก็ดี   และลืมไป 
อยูปราศจากไตรจีวรก็ดี  และไวเภสัช ๕ มีเนยใสเปนตน  ที่รับประเคน 
แลวใหเกิน ๗ วันก็ดี  ดังน้ี  ก็คงเปนอาบัติตามวัตถุนั้น ๆ อยางนี้ ชื่อวา 
ตองดวยหลงลืมสติ  เปนอาการ ๖  ดังกลาวมาฉะน้ี  ภิกษุจะตองอาบัติ 
ก็ตองดวยอาการ  ๖  ดังนีแ้ล  จะตองดวยอาการอันอ่ืนนอกน้ีก็หาไม. 
        ทุติย  อาปตฺตินามาทิปพฺพ  จบขอท่ี ๒  ชื่ออาปตตินามาทิบัพพะ 
        ลําดับนี้จะกลาวในขอท่ี ๓ ชื่อปฏปิตติมุขบัพพะ  วาดวยสิกขาบท 
ที่เปนปากเปนทางแหงความปฏิบัติอยูโดยมาก  กแ็ลในบุพพสิกขา 
ในบัพพะอันนี้   ต้ังแตสิกขาบทแหงปาราชิกาบบัติ  จนถึงสิกขาบทแหง 
ทุกกฏาบัติ  ไดแยกไวเปน ๒ แผนก  เปนสจิตตกสิกขาบทแผนก ๑ 
เปนอจิตตกสิกขาบทแผนก ๑  เพ่ือจะใหรูงาย  ดวยบุพพสิกขานั้น 
เปนคํายอนัก    ก็แลบุพพสิกขาวรรณนาน้ีจเไมกลาวตามลําดับใน 
บุพพสิกขานั้น    จะกลาวตามลําดับสิกขาบทท่ีมาในปาติโมกขุทเทส 
ยกไวแตบัญญัติแหงถุลลจัจยาบัติ  และบัญญัติแหงทุกกฏาบัติ  ที่ไมได  
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มาในปาติโมกขุทเทส  ในสวนสิกขาบทที่มาในปาติโมกขุทเทสน้ัน 
ที่เปนทางแหงความปฏิบัติ  ที่ยกข้ึนกลาวในบุพพสิกขาก็ดี   ที่ไมได 
ยกข้ึนกลาวในบุพพสิกขาก็ดี   จะกลาวโดยพิสดารสักหนอยหน่ึง 
ตามควร  และจะกลาวตามบาลีและตามอรรถกถาชือ่  กังขาวิตรณี  จะ 
กลาวองคและวิธีมีสมุฏฐานเปนตนดวย   และจะกลาวสิกขาบทที่ไม 
เปนปากเปนทางความปฏิบัติดวย   แตจะกลาวโดยยอพอใหรูความ 
ตามบทมาติกา  จะไมประกอบองคและวิธีมีสมุฏญฐานเปนตนดวย เมื่อ 
เปนเชนนี้ก็จะไดสมกับคําท่ีกลาว  ปฏบิัติมุขบัพพะ  ก็แตขอบัญญัติ 
ซึ่งไมมาในปาติโมกข   จักกลาวโดยยอบาง  โดยพิสดารตามคัมภีร 
สมันตปาสาทิกา  บาง  ตามคัมภีรอ่ืนบาง. 
        จักวรรณนาในปาราชิกสิกขาบทน้ันกอน  ก็แลปาราชิกสิกขาบท 
แหงภิกษุมี ๔ คือ  เมถุน ๑  อทินนาทาน  ๑  มนุสสวิคคหะ ๑ 
อุตตริมนุสสธรรม ๑. 
        ก็แลเมถุนสิกขาบทท่ี ๑  นั้น ความวา   ภิกษุรูปใดเปนผูถึงพรอม 
แลวซ่ึงอธิสีลสิกขา   และสิกขาบทเปนที่เลี้ยงชีพอยูดวยกันแหงภิกษุ 
ทั้งหลาย  และเธอไมกลาวคืนซึ่งสิกขา  ไมกระทําใหแจงซ่ึงความเปน 
 ึคนทุรพลนอยกําลังเสียกอน  ถาเธอเสพเมถุนโดยที่สุดแมในติรัจฉาน 
ตัวเมีย  เธอนั้นยอมเปนปาราชิกไมมีสังวาสดวยภิกษุอ่ืน  ภิกษุนั้น 
คือกุลบุตรผูไดอริยาสมมติ  อันเนื่องมาแตพระพุทธเจา   เปนสมมติ 
สําหรับครองปาติโมกขสังวรศีลเปนของใหญ  คือสงฆพรอมเพรียงกัน 
อุปสมบทบวชให   ดวยญตัติจตุตถกรรมวาจาไมกําเริบ  คือพรอมดวย 
วัตถุสมบัติ  ญัตติสมบัติ  อนุสาวนสมบัติ  สีมาสมบัติ  ปริสสมบัติ  และ  
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ควรแกเหตุเปนที่ต้ัง  ดังนี้แล  ชื่อวาภิกษุ  ภิกษุแปลวาผูขอ  คือวาจะ 
ไดก็ตาม ไมไดก็ตาม  ขอตามอยางพระอริยเจา  คือวาเวลาเชานุงหม 
เปนปริมณฑล  อุมบาตรยืนเฉพาะเรือนตระกูลเปนสําคัญ  ไมรองขอ 
ดวยวาจา  ที่วารูปใดนั้น  คือวาจะสูงตํ่าดําขาวใด ๆ ก็ดี  จะประกอบ 
การงานอยูอยางไร  และจะมีชาติ  มีชื่อ มีโคตร  มปีกติ  มีวิหารธรรมม ี
โคจร  อยางไรก็ดี  และจะเปนเถระผูแกหรือภิกษุใหม  หรือภิกษุปาน 
กลางก็ดีไมวา  ถาแลเสพเมถุนเปนปาราชิกทุกรูป   ซึ่งวาไมกลาวคืน 
ซึ่งสิกขา  และไมทําใหแจงซ่ึงความเปนคนทุรพลน้ัน  คือวาไมลาสิกขา 
พรอมดวยจิต  และเขต  และกาล  และประโยค  และบุคคล  และพรอม 
ดวยวิชานนะ  คือความรู  และพรอมดวยจิตน้ัน  คือคิดจะเคลื่อนจาก 
ความเปนอุปสัมบันภิกษุ  แลวกลาวคําลาสิกขา  ไมกลาวเลน  กลาว 
พลั้ง  จ่ึงเปนอันลาสิกขาอยางหนึ่ง  กแ็ลเขตน้ัน  มีมากถึง ๒๒ บท 
จะกลาวแตที่ควรจะใช  กลาววา  สิกฺข  ปจฺจกฺขาม ิ ขาพเจากลาวคืน 
ซึ่งสิกขาก็ดี  วินย  ปจฺจกขฺามิ   ขาพเจากลาวคืนซึ่งวินัยดังน้ีก็ดี  และ 
กลาววา  คิหติี  ม  ธาเรหิ  ทานจงทรงไวซึ่งขาพะจาวาเปนอุบาสกก็ดี  กลาว 
อุปาสโกติ ม  ธาเรหิ  ทานจงทรงไวซึ่งขาพเจาวาเปนคฤหัสถก็ด ี กลาว 
ตามบทดังนี้แล   และไมกลาวตามบทอ่ืนดังน้ีวา  รุกฺข  ปจฺจกขฺามิ  เปน 
ตน  อยางนี้ชื่อวาลาสิกขาพรอมดวยเขต   พรอมดวยกาลนั้น  คือกลาว 
คําลาดวยวัตตมานกาลวา  ปจฺจกฺขามิ  ขาพเจากลาวคืน  ธาเรห ิ ทาน 
จงทรงไวก็ดี   และกลาวดวยคําไมอาศัยกาลดังน้ีวา  อล เม สิกขฺาย 
อยาเลยดวยสิกขาแกขา  ดังนี้  เปนตนก็ดี  และไมกลาวดวยคําเปนอดีต- 
กาลวา  ปจฺจกฺขาสึ  ขากลาวคืนแลว  ธาเรสิ  ทานทรงไวแลวก็ดี  และ 
ไมกลาวดวยอนาคตกาลวา  ปจฺจกฺขิสสฺ  ขาจักกลาวคืน  ธาเรสฺสสิ  
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ทานจักทรงไวก็ดี   และไมกลาวดวยคําเปนปริกัปวา  ปจฺจกฺเขยฺย 
ขาพึงกลาวคืนก็ดี  ดังนี้แล ชื่อวาลาสิกขาพรอมดวยกาล  ก็แลพรอม 
ดวยประโยคนั้น  คือประโยคแหงวาจาที่เปลงออกวา  ขาพเจากลาว 
คืนซึ่งสิกขาเปนตน  กลาวดวยภาษาใด ๆ ไมวา  แตไมลาดวยกาย- 
ประโยคมีเขียนหนังสือลาเปนตน  ดังนี้แล  ชื่อวาลาสิกขาพรอมดวย 
ประโยค  พรอมดวยบุคคลน้ัน  คือผูลาสิกขา  ไมเปนบา  ไมเปน 
คนมีจิตฟุงซาน  ไมเปนคนเจ็บอันทุกขเวทนาหนักครอบงํา  เปนคน 
ปกติดีอยู  ผูฟงคําลาเลาก็เปนชาติมนุษย  ไมเปนคนเจ็บอันทุกขเวทนา 
หนักครอบงํา   และเปนคนอยูเฉพาะหนา  ไมตองบอกดวยทูตและ 
หนังสือ ดังนี้แล  ชื่อวาพรอมดวยบุคคล  พรอมดวยความรูนั้น  คือผูลา 
สิกขานิยมตอผูใด  ผูนั้นไดยินและรูความในขณะนั้น  ไมนึกไปนาน 
แลวจ่ึงรู  ดังนี้ก็ดี  ถาไมมีนิยมบุคคลและลาสิกขาเฉพาะหนาคนมาก 
ดวยกัน  ในคนเหลาน้ัน  คนใดคนหน่ึง  รูความในขณะนั้นก็ดี  ดังนี ้
จ่ึงชื่อวาพรอมดวยความรู  ภิกษุลาสิกขาพรอมดวยจิตเปนตนดังกลาว 
มาน้ีแล  จ่ึงเปนอันลา  ถาไมพรอมไมเปนอันลาสิกขา  ก็แลเสพเมถุน 
นั้น  คือใหนมิิตของตน  แมพนแมหอดวยวัตถุอันหน่ึงอันใดก็ตาม  เขา 
ไปในวัจจมรรคทวารหนัก  ปสสาวมรรคทวารเบา  มุขมรรคชองปาก 
อันใดอันหน่ึงแหงผูอ่ืน  ที่ยังไมตายหรือตายแลว  และทวารน้ันระยอง 
จะลาดดวยวัตถุอันใดอันหน่ึงก็ตาม  ไมรองไมลาดก็ตาม  เปนทวาร 
อันสัตวยังไมกัดเสียโดยมาก  ใหลวงท่ีชุมอันลมปกติไมถูกตองชั่ว 
เมล็ดงาหน่ึง  ดวยจิตยินดีก็ดี  หรือผูอ่ืนขมขืนในนิมิตตน  และยินดี 
ดวยในกาลท้ัง ๔ คือแรกเขาไปแหงนิมิต  และเขาไปแลว และหยุดอยู  
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และดําเนินออกแหงนิมิต คราวไรความหนึ่งก็ดี  หรือองคกําเนิดแหง 
คนยาว  ใหเขาไปในทวารหนักตนเองก็ดี  หรือหลงัออนกมลงอมเอา 
องคกําเนิดแหงตนดวยความยินดีก็ดี   อาการท้ังปวงเหลาน้ี  ชื่อวา 
เสพเมถุนเปนปาราชิก   ไมมีสังวาส   คือไมรวมสังฆกรรมนอยใหญ 
กับภิกษุอ่ืนไดตอไป. 
        ก็แลหญิงมนุษย  หญิงอมนุษย  ติรัจฉานตัวเมีย  มีทวาร ๓ คือ 
ทวารหนัก  ทวารเบา  ชองปาก  พวกละสาม ๆ  เปน ๙  อุภโตพยัญ- 
ชนก  คนมีทั้งเพศหญิงเพศชายท้ัง ๒ อยาง  ที่เปนมนุษยเปนติรัจฉาน 
มีทวาร ๒ คือ  ทวารหนักและชองปาก พวกละสอง ๆ เปน ๖ บณัเฑาะก 
เปนมนุษยเปนอมนุษยติรัจฉาน  มีทวารละสอง ๆ เปน ๖ รวมเปน ๑๒ 
ผสมหมดดวยกนั  เปนทวารมรรค ๓๐  ใหเกิดอาบัติปาราชิก   ก็แล 
กําหนดสัตวติรัจฉานนั้นดังน้ี  สัตวไมมีเทา  ไดแกทีฑชาติ  มงูีเหลือม 
งูเรือน  เปนตน  และชาติสัตวน้ํา  มี ปลา  และเตา  และกบ  เปนตน 
ที่มีทวารมรรคทั้ง ๓  อันใดอันหน่ึง  พอใหองคกําเนิดเขาไปไดชั่ว 
เมล็ดงาหน่ึง  เหลานี้เปนวัตถุแหงปาราชิก  ตํ่าลงไปกวาน้ัน  เปนวัตถุ 
แหงทุกกฏ  สัตว ๒ เทา ไดแก ไก กา และนกพิราบเปนตน  และสัตว 
๔ เทา  ไดแกแมว และกระรอก  พังพอน และจะกวดเปนตน  เหลาน้ี 
เปนอยางเล็ก  ใหพึงรูวาเปนวัตถุแหงปาราชิกและทุกกฏดังกลาวแลว 
ในกอน  และภิกษุใหตอมหรือปมท่ีงอกข้ึนในองคกําเนิดแหงตน  ม ี
กายประสาทยังไมตาย  ยังรูสัมผัสอยู  ใหเขาไปในทวารมรรค  ๓๐  ดัง 
กลาวแลว  แหงใดแหงหนึ่ง  แมทวารน้ัน  มีหนังและเนื้อเปนตนเลิกไป  
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หมดแลว  สกัวาสัณฐานแหงนิมิตยังปรากฏดังน้ี  ครั้นจิตคิดวา 
จะเสพมีอยู  ก็เปนปาราชิก  ภิกษุใหขนหรือตอมหรือปมอันเกิดในองค 
กําเนิดตน  มีกายประสาทอันฉิบหายแลวไมรูสัมผัส  ใหเขาไปในทวาร 
มรรคดังกลาวแลวน้ัน  เปนทุกกฏ  ถาทวารมรรคน้ันเลิกไปหมดแลว 
แมแตมาตรวาสัณฐานแหวนิมิตก็ไมเหลือ  ภิกษุพยายามในท่ีเชนนั้น 
สังเขปวาเปนแผล เปนถลุลัจจัย  ชองตา  ชองจมูก ชองหู  และฝกแหง 
หัวไสคือนิมิต  และแผลท่ีกระทําดวยศัสตรา  ในกายแหงมนุษยเหลาน้ี  
ก็ดี  และฝกแหงหัวไส  และคลองจมูกแหงสัตวติรัจฉาน มีชางมา 
เปนตนก็ดี  และนิมิตแหงคนตาย  ต้ังแตสัตวกัดเสียกึ่งหนึ่งแลวไป 
ยังไมข้ึนพองก็ดี  และลิน้หรือฟนที่ออกมานอกริมฝปากก็ดี  เหลาน้ี 
เปนเขตเปนวัตถุแหงอาบัติถุลลัจจัย  ชองตา  ชองหู  และแผลใน 
กายสัตวติรัจฉานก็ดี    และนิมิตท่ีเล็กแหงสัตวติรัจฉานมีงูและปลา 
เปนตน  ที่ไมพอประมาณองคกําเนิดดําเนินเขาไปไดก็ดี  และสรี- 
ราวัยวะอันเศษมีรักแรเปนตน  แหงมนุษยและติรัจฉานก็ดี  และนิมิต 
ในซากศพที่ข้ึนพองแลวก็ดี  และชิ้นเนื้อท่ีตกลงแลวนอกนิมิตก็ดี 
เหลาน้ีเปนเขตเปนวัตถุแหงอาบัติทุกกฏ   ภิกษุสอดองคชาตเขาใน 
ปากซากศพที่อาอยู   ไมใหกระทบเบ้ืองตํ่าและขางทั้ง ๔  นั้น  เปน 
ทุกกฏ  กลาวมานี้เปนประเภทแหงอาบัติ 
        แลไมเปนอาบัติในสิกขาบทน้ี  ภิกษุไมรูไมยินดี   เปนบามีจิต 
อันฟุงซานเวทนาครอบงํา   ภิกษุเปนอาทิกัมมิกะผูตนบัญญัติเหลาน้ี 
ไมเปนอาบัติ  และภิกษุนอนหลับอยู  ผูอ่ืนมาลอบทําเมถุนในนิมิตตน 
ไมรูตัว  ชื่อวาไมรู  ไมเปนอาบัติ  ภิกษุใดแมรู  แตไมยินดีเลย  ชื่อ  
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วาไมยินดี  ไมเปนอาบัติ   ภิกษุเปนบาดีเดือดคลั่งไคลเหลือเยียวยา 
และภิกษุเขาทําจิตใหฟุงซาน  ชื่อวาเปนคนมีจิตอันฟุงซาน ๒ จําพวก 
นี้  ที่ไมรูสมฤดี  เห็นเพลิงกับทอง  คูถกับแกนจันทน  เสมอกนั ดังน้ี 
เปนประมาณในที่จะไมเปนอาบัติ   ภิกษุใดไมรูสิ่งไรเลย    เพราะ 
กระสับกระสายอยูดวยทุกขเวทนากลา  ดังนี้  ชื่อวาอันทุกขเวทนา 
ครอบงําไมเปนอาบัติ   ภิกษุใด  เปนเดิมเหตุที่จะใหพระผูมีพระภาค 
บัญญัติสิกขาบทน้ัน  ดังพระสุทินนแรกเสพเมถุนกอนกวาภิกษุอ่ืนดังนี้ 
ชื่อวา อาทิกัมมิกะผูตนบัญญัติ  ไมเปนอาบัติ  กลาวมานี้  ชื่อวากลาว 
ดวยอนาบัติ 
        อน่ึง  สกิขาบทน้ี  เปนอนาณัตติกะ   เพราะไมตองปาราชิก 
ดวยบังคับผูอ่ืนใหเสพเมถุน   ก็แตวาบังคับหรือภิกษุดวยกันใหเสพ- 
เมถุน  ถึงไมเปนปาราชิกก็จริง ก็คงไมพนทุกกฏาบัติ  เพราะอกัปปย- 
สมาทาน  มีองค ๒ คือ  เสวนจิตฺต  จิตคิดจะเสพเมถุน ๑ มคฺเคน 
มคฺคปฏิปาทน  ยังองคกําเนิดใหเขาไปในทวารมรรค   ถูกตอง 
ณ ที่ใดที่หน่ึง  เปนองคอยาง ๑ พรอมดวยองค ๒  ดังนี้  จ่ึงเปน 
ปาราชิกาบัติ  ไมพรอมไมเปน  สิกขาบทน้ีมีสมุฏฐาน ๑ ชื่อวาปฐม 
ปาราชิกสมุฏฐาน  คือเกิดแตกายกับจิตเปนสมุฏฐาน ๑ อน่ึง เปน 
กิริยา  เปนสญัญาวิโมกข  เปนสจิตตกะ   โลกวัชชะ  กายกรรม  เปน 
อกุศลจิต  เปนทฺวิเวทน  มีเวทนา  ๒  คือ  สุขกับอุเบกขา 
                               ปม  ปาราชิก  จบ 
        ในอทินนาทานสิกขาบทที่ ๒  ความวา  ภิกษุใด ลักเองหรอืใช 
ใหผูอ่ืนลัก  ซึ่งทรัพยขาวของที่มีชีวิตและไมมีชีวิต  มีราคาแตบาทหน่ึง  
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ข้ึนไป  ดวยบาทในมคธประเทศ ที่ต้ังอยู ณ บาน หรือในปา หรือต้ัง 
อยูในน้ํา  ในบก ในอากาศ  ในท่ีใด ๆ ก็ดี  อันมีเจาของหวงแหนอยู 
ดวยเถยยจิต  โดยอาการแหงการลักตาง ๆ  คือฟองรอง เบียดบัง หลอก 
ลวง สับเปลี่ยน ฉอชิง ขมเหง  ขวาวท้ิง ใด ๆ ก็ดี  ภิกษุนั้นเปนปาราชิก 
        ซึ่งวาบาทหน่ึงน้ัน  ในบาลีวา ๕  สาวกเปนบาท ๑ ในเมือง 
ราชคฤห  โดยบาลีวา " เตน  โข  ปน  สมเยน  ราชคเห  ป ฺจมาสโก 
ปาโท  โหติ "  ในอรรถกถาวา ๒๐ มาสก เปนกหาปณะ ๑  ในเมือง 
ราชคฤหในครั้งน้ัน   เพราะเหตุนั้น ๕ มาสกจ่ึงเปนบาท ๑  โดย 
ลักษณะน้ัน พึงรูเถิดวา  สวนท่ี ๔ แหงกหาปณะเปนบาท ๑ ใน 
ชนบททั้งปวง ก็แตสวนท่ี ๔  แหงกหาปณะน้ัน  พึงรูดวยสามารถ 
แหงโบราณนีลกหาปณะ  ใชกหาปณะอ่ืน  มีรุทรทามกหาปณะ เปนตน 
ดวยวาแมพระพุทธเจาท้ังหลาย  ในอดตีและอนาคต  ทานก็บัญญัติ 
ทุติยปาราชิกดวยบาทสวนท่ี ๔ แหงนลีกหาปณะนั้นสิ้น  โดยปาฐะวา 
" ป ฺจมาสโก  ปาโทติ  ตทา  ราชคเห  วีสติมาสโก  กหาปโณ  โหติ, 
ตสฺมา  ปฺจมาสโก  ปาโท ; เอเตน  ลกฺขเณน  สพฺพชนปเทสุ 
กหาปณสฺส  จตุตฺโถ  ภาโค  ปาโทติ  เวทิตพฺโพ.  โส จ โข โปราณสฺส 
นีลกหาปณสฺส  วเสน, น  อิตเรส  รุทฺรทามกาทีน ;  เตน  ห ิ ปาเทน 
อตีตา  พุทฺธาป  ปาราชิก  ปฺาเปสุ  อนาคตาป  ปฺเปสฺสนฺติ." 
ก็แลการวินิจฉัยบาทมคธลงเปนเงินในสยามประเทศน้ี  ตามอรรถ- 
กถาและฎีกา  จะกลาวในเบื้องหนาในท่ีสุดแหงวินิจฉัยทั้งปวง. 
        ก็แลอวหาร  อาการท่ีจะลักนั้น  พึงรูโดยบาลี ๖  บท  ดังนีก้อน 
คือ  อาทิยนะ  หรณะ  อวหรณะ  อิรยิาปถวิโกปนะ  ฐานาจาวนะ  
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สังเกตวีตินามนะ  อธิบายในบทท้ัง ๖ นั้น ตามอรรถกถาดังน้ี  อาทิยนะ 
นั้น วาถือเอา   ไดแกภิกษุโจทฟองรองเอาสวน  ไรนา  ที่ดินของผูอ่ืน 
วาเปนของตน  ตองทุกกฏ  ไมตองปาจิตตีย  ดวยมุสาวาท  เพราะเปน 
บุพพประโยคแหงอทินนาทาน  ครั้งเจาของสงสัยวาเราจะไดหรือไม 
ได  ภิกษุนั้นตองถุจลัจจัย  ครั้นเจาของปลงธุระวาจักไมเปนของเรา 
แลว  ภิกษุกป็ลงธุระจักไมใหแลว  จ่ึงเปนปาราชิก  ถาภิกษุยังคิดจะ 
ใหอยู  เปนแตแสดงอนุภาพใหกลัวก็ดี  หรือเจาของยังไมปลงธุระ 
ก็ยังรักษาอยูกอน  ตอเม่ือใดปลงธุระลงทั้ง ๒ ขาง  ภิกษุก็จักไมให 
เจาของก็วาไมไดแลว  จ่ึงเปนปาราชิก   หรณะน้ัน  วาเอาไป  ไดแก 
ภิกษุชวยนําของแหงผูอ่ืนไปดวยศีรษะ เปนตน  ครั้นมีเถยยจิตคิดจะ 
ลัก  จับตองลูบคลําของอยูบนศีรษะนั้น  ตองทุกกฏ ทําของนั้นใหไหว 
ไปมาอยูบนศรีษะ  ตองถุลลัจจัย  ปลงของนั้นลงมาบา  ตองปาราชิก 
กําหนดศรีษะนั้น  ขางหนาเพียงหลุมคอ   ขางหลังเพียงทายผมตก 
ขางท้ัง ๒  เพียงหมวกหู  ภิกษุเลื่อนของลงมาจากศีรษะ  ไมใหพนศรีษะ 
เลย  พอพนเขตศรีษะที่กําหนดไว  ก็เปนปาราชิก  ถายกข้ึนพอพน 
ศรีษะเสนผมหนึ่ง  ก็เปนปาราชิก  ของแบกบนบาและกระเดียด 
ดวยเอว  หิ้วดวยมือ  ก็ใหวินิจฉัยเหมือนของอยูบนศรีษะนั้นเถิด 
อวหรณะนั้น  วาเอาลง  ไดแกภิกษุรับของฝากเขาไว  ครั้นเจาของเขา 
มาทวง  ภิกษุแกลงกลาวเพ้ียนคําวา  ขาไมไดรับไว   กลาวดังน้ีดวย 
เถยยจิต  ตองทุกกฎ  ทําใหเจาของเกิดความสงสัย  ตองถุลลัจจัย  ครั้น 
เจาของปลงธุระ  ภิกษุกป็ลงธุระ ทั้ง ๒ ขาง  ดังกลาวแลวในอาทิยนะ 
นั้น  ภิกษุนัน้ก็เปนปาราชิก    อิริยาปถวิโกปนะนัน้วา  ยังอิริยาบถ 
ใหกําเริบ  ไดแกภิกษุมีเถยยจิตคิดจะลัก   พาของกับทั้วคนผูนําของไป  
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ดวย  และไลคนผูนําของไปนั้น  ใหยกเทาท่ีแรกกาวไปตามประสงค 
แหงตน  ตองถุลลัจจัย    ไลใหยกเทาท่ี ๒ กาวไปอีก  ตองปาราชิก 
ฐานาจาวนะน้ัน วาใหเคลื่อนจากท่ี  ไดแกภิกษุคิดจะลักของท่ีต้ังอยูบน 
บก ในน้ํา ในท่ีแหงใดแหงหนึ่ง  และจับตองลูกคลําของนั้น  เปนทุกกฏ 
ทําของน้ันใหไหวไปมาอยูในที่  เปนถุลลัจจัย  ทําของนั้นใหเคลื่อน 
จากฐาน  เปนปาราชิก  กแ็ลกําหนดฐานท่ีต้ังน้ันดังน้ี  ถาของน้ัน 
เปนหมอ  ต้ังอยูในน้ําในโคลนมีฐาน ๖ คือปากขางบนแหงหนึ่ง  กน 
หมอที่ถูกพ้ืนแหงหน่ึง  ขางทั้งส่ี ๆ แหงเปน ๖  แหงดวยกัน  รัง้มา 
ขางหนา  ใหสวนหมอท่ีถูกพ้ืนขางโนน  พนสวนหมอที่ถูกพ้ืนขางน้ี 
เสนผมหนึ่งก็ดี  หรือเสือกไปขางหนา ใหสวนหมอขางนี้  พนสวนหมอ 
ที่ถูกพ้ืนขางโนน  เสนผมหน่ึงก็ดี  หรือชักไปขางซายใหสวนหมอท่ีถูก 
พ้ืนขางขวา พนสวนหมอท่ีถูกพ้ืนขางซายไป  เสนผมหนึ่งก็ดี  หรือชัก 
มาขางขวา  ใหสวนหมอที่ถูกพ้ืนขางซาย  พนสวนหมอท่ีถูกพ้ืนขางขวา 
เสนผมหนึ่งก็ดี  หรือยกขึ้นใหกนหมอพนพ้ืน  สักหมอท่ีถูกพ้ืนขางขวา 
เสนปมหน่ึงก็ดี  หรือยกขึ้นใหกันหมอพนพ้ืน  สักเสนผมหนึ่ง  หรือ 
กดหมอใหจมลงไป  ใหปากหมอพนสวนทีกนหมอถูกพ้ืนบงไป  เสนปม 
หน่ึงก็ดี  ดังนี้  ชื่อวาใหเคลื่นจากฐาน  เปนปาราชิก  ใหพึงรูจักฐาน 
ที่ต้ังแหงของท้ังปวงดังนี้  ของต้ังอยูในท่ีทั้งปวงบางสิ่งมีฐาน  ๑ บาง 
สิ่งมีฐาน ๒  บางสิ่งมีฐาน ๓  บางสิ่งมีฐาน  ๔  บางสิ่งมีฐาน ๕  ถา 
เปนเงินอยูในหมอ   ภิกษุเอาภาชนะตักเอา  หรือเอามือกําเอาก็ดี 
เงินที่อยูในภาชนะและในมือน้ัน  ขาดไมติดกับเงินท่ีอยูในหมอแลว 
ถึงยังไมยกข้ึนก็เปนปาราชิ    สังเกตวีตินามนะนั้น  วาลวงสังเกต 
ไดแกดานขนอนที่พระเจาแผนดินต้ังไว  ในระหวางเขาขาด  และทานํ้า 
ประตูบาน  อันใดอันหน่ึงวา  ผูใดเขามาในที่นี้  ใหเรียกเอาคาดานขนอน  
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ภิกษุไปถึงดานขนอนเชนนั้น  คิดจะไมใหคาดานขนอน  มีเถยยจิต 
จับตองลูบคลําภัณฑะท่ีตนเอาไป  ควรคาดานขนอนบาทหน่ึงน้ัน 
ตองทุกกฏ  ยกเทาท่ีแรกขามดานขนอนไป  เปนถุลลัจจัย  ยกเทาท่ี ๒ 
ขามไปอีก  เปนปาราชิก  อน่ึง ภิกษุเขาไปในท่ีเปนบริเวณเปนตน 
ไดเห็นภัณฑะแหงผูอ่ืนที่นารัก  และกําหนดประตูหองหรือหนามุข 
เปนตน  แหงหนึ่งแหงใดไวเปนที่สังเกต   แลวคิดวา  ในระหวางน้ี 
ถาเจาของเขาเห็น  เราจะทําเปนหยิบข้ึนชมเลน  แลวจะคืนใหเขาผูเปน 
เจาของ  ถาเจาของไมเปน  เราจะลักเอา  กําหนดดังน้ีแลว  พาของนั้น 
เดินไป  ยกเทาท่ีแรกกาวขามประตูหองเปนตน  ที่สังเกตุไว  ตอง 
ถุลลัจจัย  ยกเทาท่ี ๒  กาวไปอีก  ตองปาราชิก  ดังกลาวมานี้  กช็ื่อวา 
ลวงสังเกต  อนึ่ง อวหาร  การลัก  พระอรรถกถาจารยต้ังไววา มีอยู 
๒๕  จัดเปนหมวด ๆ ๕  หมวดดังน้ี  นานาภัณฑปญจกะหมวด ๑ 
เอกภัณฑปญจกะหมวด ๑  สาหัตถิกปญจกะหมวด ๑  ปุพพปโยค- 
ปญจกะหมวด ๑  เถยยาวหารปญจกะหมวด ๑. 
        ก็แลนานาภัณฑปญจกะนั้นวา  หมวดแหงการลัก ๕  มีของตาง ๆ 
เปนที่กําหนด คือ อาทิยนะ  โจท  เอาของมีวิญญาณและไมมีวิญญาาณ 
ของเขา ๑ หรณะ  ชวยนําเอาของท่ีมีวิญญาณและไมมีวิญญาณของเขา 
ไป ๑  อวหรณะ  บิดเพ้ียนเอาของมีวิญญาณและไมมีวิญญาณที่เขาผาก 
ไว ๑ อิริยาปถวิโกปนะ  ทําอิริยาบถแหงคนผูนําของไปใหกําเริบ ๑ 
ฐานาจาวนะ  ทําของมีวิญญาณและไมมีวิญญาณใหเคลื่อนจากฐาน ๑ 
อวหาร ๕  หมวดน้ี  ชื่อวานานาภัณฑปญจกะ  เพราะกําหนดดวยของ 
ตาง ๆ คือของมีวิญญาณและไมมีวิญญาณ  วินิจฉัยพิสดารใหพึงรู 
ดังกลาวมาแลวในบททั้ง ๖  ขางตนนั้นเถิด.  
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        ก็แลเอกภัณฑปญจกะน้ันวา  หมวด ๕  แหงการลัก  มีของส่ิง 
เดียวเปนที่กําหนด  คืออาทิยนะ  โจท  เอาของมีวิญญาณ  คือทาสและ 
สัตวของเลี้ยงของเขา ๑ หรณะ  ชวยนําเอาทาสและสัตวของเลี้ยงของ 
เขาไป ๑ อวหรณะ  บิดเพ้ียนเอาทาสและสัตวของเลี้ยงของเขาให 
กําเริบ ๑ ฐานาจาวนะ  ทําทาสและสัตวของเลี้ยงของเขาใหเคลื่อนจาก 
ฐาน ๑   ๕ นีช้ื่อเอกภัณฑปญจกะ  กําหนดดวยของมีวิญญาณสิ่งเดียว 
วินิจฉัยโดยพิสดารดังกลาวแลวในกอน. 
        ก็แลสาหัตถิกปญจกะน้ันวา  หมวดแหงการลัก ๕  มลีักดวยมือ 
ตนเปนเบื้องตน  คือ  สาหัตถิกะ  อาณัตติกะ  นิสสัคคิยะ  อัตถสาธกะ 
ธุรนิกเขปะ  เปน ๕   สาหัตถิกะน้ันวา การลักเกิดดวยมือตนเอง คือ 
ภิกษุลักของที่ต้ังอยูบนบกในน้ําและท่ีใดที่หน่ึง  เปนของผูอ่ืน  ดวยมือ 
ตนเอง  อาณัตติกะน้ันวา  การลักเกิดดวยบัง  คือภิกษุบังคับใหภิกษุ 
อ่ืนลักวา  ทานจงลักของสิ่งนี้  ผูบังคับตองทุกกฎ  ในขณะบังคับ  ผูจะลัก 
สําคัญวาของส่ิงน้ันก็ดี  สาํคัญวาของส่ิงอ่ืนก็ดี  และลักไดของตาม 
บังคับ  ดังนี้เปนปราชิกทัง้ ๒  ทั้งผูลักผูบังคับ  ถาผูลักสําคัญวาของ 
นั้นก็ดี  สําคัญวาของอ่ืนก็ดี   และลักไดของอ่ืนจากของที่กําหนดน้ัน 
ดังน้ี  ผูบังคับไมเปนปาราชิก  เปนแตผูลักผูบังคับ  ถาผูลักสําคัญวาของ 
พุทธรักขิตวา   ทานจงบอกธัมมรักขิต  ใหบอกแกสังฆรักขิต  ใหลัก 
ของชื่อน้ี  ดังนี้  ตองทุกกฏในขณะบังคับ  พุทธรักขิตไปบอกธัมมรักขิต 
ก็ตองทุกกฏ  ธัมมรักขิตไปบอกสังฆรักขิต ๆ รับจะลัก  อาจารย 
ผูบังคับเดิมตองถุลลัจจัย   สังฆรักขิตลักของน้ันไดตามบังคับดังน้ี  
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ตองปาราชิกดวยกันทั้ง  ๔ รูป   ถาพุทธรักขิตขามธัมมรักขิตเสีย  ไป 
บอกสังฆรักขิต ๆ  ก็ลักไดตามกําหนด  ดังนี้ อาจารยผูบังคับเดิมไมเปน 
ปาราชิก     เปนแตพุทธรักขิตผูบังคับรองและสังฆรักขิตผูลักเทาน้ัน 
ภิกษุบังคับผูอ่ืนใหลัก   แลวมีความวิปปฏิสาระรอนใจ   หามเสียใหไดยิน 
ผูรับบังคับจะลักนั้นไมฟงขืนลัก  ดังนี้  ผูบังไมเปนปาราชิก  เปน 
แตผูลัก  นีช้ือ่วาอาณัตติกะ  ก็แลนิสสัคคิยะน้ันวา  ลักดวยการซัดขวาง 
ของไป  คือภิกษุกําหนดท่ีไวมีประตูหองเปนตนวา  ภายในหองนี้ถา 
เจาของเห็น  เราจะทําเปนชมเลน  ถาเจาของไมเห็น  เราจะลักเอา 
ครั้นเจาของไมเห็น  ขวางขามประตูหองออกมา  ถาของน้ันจะพน 
ประตูหองไดเปนแท  พอของนั้นหลุดพนจากมือ  ก็เปนปาราชิก  อนึ่ง 
ภิกษุไปถึงดานขนอน  เอาของท่ีจะตองเสียดาดานขนอน  โยนขาม 
ขนอนไป  ถาของน้ันจะพึงตกในภายนอกไดเปนแท  พอหลุดจากมือ 
ก็เปนปาราชิก  ดังนี้ชื่อนิสสัคคิยะ  ก็แลอัตถสาธกะนั้นวา  ยังอัตถะให 
สําเร็จกอนแตการลัก  ไดแกภิกษุบังคับภิกษุวา  ทานอาจลักของสิ่งน้ี 
ของผูโนนไดเมื่อใด  ทานจงลักเม่ือนั้นเถิดดังน้ี  ถาผูรับบังคับนั้นคง 
ไมมีอันตรายในหวางจะลักไดเปนแน  ผูบังคับเปนปาราชิกในขณะ 
บังคับ  ผูลักเปนปาราชิกในเวลาที่ลัก  อน่ึง  ภิกษุเอารองเทาเปนตน อัน 
จักดื่มน้ํามันครบราคาบาทหนึ่งได  ทิ้งลงในหมอน้ํามันของผูอ่ืน  พอ 
รองเทาหลุดจากมือก็เปนปาราชิก  อยางกลาวมานี้ชื่อวา  อัตถสาธกะ 
ธุรนิกเขปะน้ันวา  สําเร็จเปนการลักดวยปลงธุระ   ดังภิกษุโจทเอาที่ 
สวนเปนตน  และของผูอ่ืนฝากไว  เจาของเขามาทวงไมใหก็ดี  และ 
ของยืมเขามาหรือของเปนภัณฑไทย  คือของใด ๆ  ที่ภิกษุทําของเขา 
เสียหายจะตองใชคืนใหแกเจาของ  ครั้นเจาของเขามาทวงไมให  
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ดังน้ีเปนปาราชิก   เพราะปลงธุระดวยกันทั้งสองขางดังไดกลาวแลว 
อยางนี้  ชื่อวาธุรนิกเขปะ  ๕  หมวดน้ี  ชื่อวาสาหัตถิกปญจกะ. 
        ก็แลปุพพปโยคปญจกะน้ันวา  หมวดแหงการลัก  ๕   มีประโยค 
กอนเปนเบื้องตน  คือปุพพปโยค  สหปโยค  สังวิธาวหาร  สังเกตกรรม 
นินิตตกรรม  เปน  ๕  ปุพพปโยคนั้นวา  การลักมีประโยคกอน ไดแก 
อาณัตติกะ  บังคับใหผูอ่ืนลักของ ๆ เขาดังกลาวแลวในอาณัตติกะ  ชื่อ 
วาปุพพปโยค  เพราะความบังคับนั้น  เปนประโยคกอนแตประโยคแหง 
ผูอ่ืนรับบังคับจะถือเอาของ  สหปโยคนั้นวาเปนอวหาร  การลักพรอม 
ดวยประโยคที่ถือเอาของ  ไดแกภิกษุทําของในนํ้าในบกเปนตน  ให 
เคลื่อนจากฐาน  และปกหลักเปนตนใหเกินที่ไรนาของเขาไปดวยมือ 
ตน  เปนปาราชิก  นีช้ื่อสหปโยค  เพราะสําเร็จเปนการลัก  พรอมดวย 
ประโยคที่ทําของเขาใหเคลื่อนจากฐาน  สังวิธาวหารน้ันวา เปนอันลัก 
ดวยกันทั้งหมด  ดวยชกัชวนกันไปลกั  คือภิกษุมากดวยกันชักชวนกัน 
จะไปลักสิ่งใดแลว  แมแตองคหน่ึงลักของส่ิงนั้นได  ก็เปนปาราชิก 
ดวยกันทั้งส้ิน   สังเกตกรรมนั้นวา ทาํสังเกต  คือภิกษุบังคับภิกษุดวย 
กําหนดกาล  มีเวลาเชาเปนตนวา  ทานจงลักของสิ่งนั้นได  ก็เปนปาราชิก 
ผูรับบังคับไปลักไดในเวลาเชาตามกําหนด  ดังน้ี  เปนปาราชิกทั้งผูใช 
ผูลัก  ถาผูรับบังคับไปลักในเวลาอื่น  มีเวลาเย็นเปนตน   ผิดสังเกต 
ผูใชไมเปนปาราชิก   เปนแตผูลักผูเดียว   อยางนี้ชือ่วาสังเกตกรรม 
เพราะเปนอวหารแกผูใชตามท่ีทําสังเกต   ก็แลนิมติตกรรมน้ันวา 
ทํานิมิต  มีขยิบตาเปนตน  ไดแกภิกษุบังคับวา  ทานจงลักในขณะเรา 
ขยิบตาหรือพยักหนาดังนี้  ผูลัก  ก็ลกัในขณะขยิบตาและพยักหนาแหง  
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ผูบังคับนั้น  เชนนี้เปนปาราชิกทั้งผูลักผูบังคับ  ถาผูลัก  ไปลักเสียกอน 
หรือลักทีหลงัขยิบตาพยักหนาน้ัน   ผูบังคังไมเปนปาราชิก  เปนแต 
ผูลักผูเดียว  เชนนี้ชื่อวานิมิตตกรรม  เพราะเปนอวหารแกผูทํานิมิตดวย 
ผูลัก ๆ ถกูตามกําหนด  ๕  หมวดดังกลาวนี้ชื่อวาปุพพปโยคปญจกะ. 
        กแ็ลเถยยาวหารปญจกะน้ันวา  หมวดแหงการลัก ๕  มีเถยยาว- 
หารเปนตน  คือ  เถยยาวหาร  ปสัยหาวหาร  ปริกปัปาวหาร  ปฏิจ- 
ฉันนาวหาร  กุสาวหาร เปน ๕   เถยยาวหารน้ันวา  ลักดวยความเปน 
ขโมย  ดังภิกษุตัดที่ตอมีฝาเรือนเปนตน  ยองเบาไมใหเจาของเห็น 
ถือเอาก็ดี  หลอกลวงเขาดวยชั่งเกียจทะนานโกง  และเงินทองแดง 
ตะกั่วเปนตน  ดังนี้ยอมเปนปาราชิก  ชื่อวาเถยยาวหาร  ก็แลปสัย- 
หาวหารนั้นวา  ขมเหงลักเขา  ไดแกภิกษุขมเหงกดข่ีแยงชิงปลนเอา 
ของผูอ่ืน  ดังโจรปลนบานเปนตน   และถือเอาสวยอากรเกินกวาสวน 
ที่ถึงแกตน   ดังราชอมาตยเรียกเอาสวยอาการเกินพิกัดก็ดี   ดังน้ีเปน 
ปาราชิก   นีช้ื่อวา  ปสัยหาวหาร  ปริกัปปาวหารนั้นวา  เปนอันลักตาม 
กําหนด  ปรกิัปปาวหารนี้มี ๒ คือกําหนดของอยาง ๑  กําหนดโอกาส 
อยาง ๑  กําหนดของนั้นดังน้ี  ภิกษุตองการจะลักผาสาฎก  ลอกเขาไป 
ในหองเวลากลางคืนกําหนดวา  ถาเปนผาเราจะเอา  ถาเปนดายเรา 
ไมเอา  แลวยกกระสอบข้ึน  ถาแลในกระสอบน้ันเปนผูสาฎกไซร 
เปนปาราชิกในขณะยกข้ึน   ถาเปนดายไซร  ยังไมเปนปาราชิก  ครั้น 
เอาออกมาขางนอกแกกระสอบออกดู  รูวาเปนดายแลวกลับเอาเขาไป 
วางไวอีก  ยงัรักษาอยูกอน  แมรูวาเปนดายแลว  คิดวาเราไดสิ่งใด 
สิ่งน้ันจําจะตองเอาแลวพาเดินไป   ใหวินัยธรพึงปรับอาบัติดวย  
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บทวาร  คือยกเทาท่ี ๑ ที่ ๒  ถาวางลงท่ีพ้ืนแลวกลบัถือเอาอีก  พอ 
ยกข้ึนก็เปนปาราชิก  ถาเจาของเขารองวาโจร ๆ  แลวไลตามไป  ภิกษุ 
ทิ้งของเสียแลวหนีไป  กย็ังรักษาอยูกอน  ถาเจาของเขาเปนเขาถือเอา 
ของเขาไป  ก็ยังรักษาอยู  ถาคนอ่ืนเอาของเขาไปไซร  เปนภัณฑไทย 
ครั้นเจาของกลับแลว  ภิกษุมาเห็นเขาเอง  จ่ึงถือเอาดวยปงสุกุลสัญญา 
และดวยคิดวาของน้ันเราถือเอากอนแลว  คราวนี้กเ็ปนของ ๆ เรา 
แมดังนี้  ก็เปนภัณฑไทย  กําหนดวาเปนผาเราจะเอา  ดังกลาวมานี้ 
แล ชื่อวาภัณฑปริกัปปะ  กําหนดของ  ก็แลโอกาสปริกัปปะ  กาํหนด 
โอกาสนั้น  คือกําหนดประตูหองและหนามุขเปนตน ดังกลาวแลว 
ในสังเกตวีติมานนะน้ัน  กําหนดส่ิงของหรือโอกาส ๒  ดังนี้แลวและ 
ลัก  นี้แลชื่อวาปริกัปปาหาร  ก็แลปฏิจฉันนาวหารน้ัน  ปกปดไวแลว 
และลัก  ใหพึงรูดังน้ี  ภิกษุไดเห็นของผูอ่ืนมีแหวนเปนตน  เขาถอด 
วางไวในสวนเปนตน  ถอืเอาฝุนหรือใบไมปดไว  ดวยคิดวาภายหลัง 
เราจะถือเอาเทาน้ียังไมเปนอันยกข้ึน  เพราะเหตุนั้น  ยังไมเปนอวหาร 
กอน  ครั้นกาลใดเจาของมาคนหาไมเห็น  และเขามีอาลัยอยูวา  พรุงน้ี 
เราจึงจะรู  แลวกลับไปบาน  ที่นั้นภิกษุมายกของน้ันข้ึน  พอยกข้ึนก็ 
เปนอวหาร  ถาภิกษุนั้นถือเอาดวยสกสัญญา  สําคัญวาของนั้นเปน 
ของ ๆ เราแตครั้งเราปดไวแลว  ถือเอาดวยปงสุกุลสัญญา  สําคัญวา 
เจาของเขาไปแลว  เขาทิ้งของน้ีเสียแลว  อยางนี้เปนภัณฑไทย  แม 
ในวันที่ ๒ เจาของเขามาคนหาไมเห็น  เขาทอดธุระเสียแลวกลับไป 
ภิกษุมาถือเอาก็เปนภัณฑไทย  ภายหลงัเจาของเขารูเขามาทวง  ภิกษุ 
ไมให เจาของปลงธุระก็เปนอวหารแกภิกษุ  เพราะวาของน้ันเจาของ 
หาไมเห็นดวยประโยคแหงภิกษุ  ก็แลภิกษุไมปดของเชนนั้น  ของ  
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วางอยูตามท่ี  มีเถยยจิตเอาเทาเหยียบไวใหจมลงไปในโคลนหรอืใน 
ทราย  พอของจมลงไปพนฐานเดิมก็เปนอวหาร  ดังกลาวมานี้ชื่อวา 
ปฏิจฉันนาวหาร  ก็แลกสุาวหารน้ันวา การลักดวยเปลี่ยนสลาก ใหพึง 
รูโดยนัยนี ้ ภิกษุใด  เห็นสลากเขาทําดวยตอกหรือใบลาน  เขาเขียนชื่อ 
ภิกษุไวดวย  แลวทอดไวในผาเปนสวน ๆ แจกกันอยู  เธอปรารถนา 
จะยักสวนของผูอ่ืน  ที่มีราคานอยหรือมาก  หรือมีราคาเทากัน  ซึ่ง 
วางอยูใกลสวนของตน   เธอยกสลากของตนข้ันดวยปรารถนาจะวาง 
ในสวนแหงผูอ่ืน   ก็ยังรกัษาอยูกอน   วางสลากของตนลงในสวน 
ผูอ่ืนเลา  ก็ยังรักษาอยูกอน  ตอเม่ือใดยกสลากผูอ่ืนข้ึนจากสวนผูอ่ืน 
พอยกข้ึน  ก็เปนอวหาร  ถาหากวาภิกษุยกสลากสวนแหงผูอ่ืนกอน 
ดวยปรารถนาจะวางลงในสวนของตนเลาไซร  เมื่อยกข้ึนยังรักษาอยู 
เมื่อวางลงก็ยังรักษาอยู  ครั้นยกสลากของตนข้ึนจากสวนของตน  เม่ือ 
ยกข้ึนยังรักษาอยู  ครั้นยกข้ึนแลว  วางสลากของตนลงในสวนแหงผูอ่ืน 
พอพนมือ  ก็เปนอวหาร  อาการท่ีลักอยางนี้แล  ชื่อวา  กุสาวหาร 
๕ หมวดน้ีชื่อวา  เถยยาวหารปญจกะ  ใน ๕ ปญจกะ  เปนอาการลัก 
ละ ๕ ๆ  จ่ึงเปนอวหาร ๒๕  โดยพสิดารตามอรรถกถา  ก็แลนานา 
ภัณฑปญจกะกับเอกภัณฑปญจกะไมแปลกกันนัก  ถายกเอกภัณฑ- 
ปญจกะเสีย  คงอวหาร ๒๐  อนึ่ง  สหปโยคกับสาหัตถิกะ  ปุพพปโยค 
กับอาณัตติกะ   ก็ไมแปลกันนัก   ถาผสมเปนอันเดียวกันเสีย  คง 
อวหาร ๑๘   อน่ึง อาทิยนะและอวหรณะกับธุรนิกเขปะก็ไมแปลก 
กันนัก   ถายกธุรนิกเขปะเสีย  ไดอวหาร ๑๗  ถาคงธุรนิกเขปะไว 
ยกอาทิยะกับอวหรณะเสีย  ไดอวหาร ๑๖  อน่ึง  ภิกษุคิดจะไปลัก 
ทรัพยของผูอ่ืน  ในปุพพประโยคทั้งปวง  ต้ังแตเดินไปเปนตน  เปน  
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อาบัติทุกกฏทุก ๆ ประโยค  จับตองลูบคลํา ก็เปนทุกกฏ  ทําทรัพยที่เปน 
วัตถุแหงปาราชิกใหไหว  เปนถุลลัจจัย  ครั้นลักเอาทรัพยมาสกหน่ึง 
หรือหยอนกวามาสก  เปนทุกกฎ  ถาทรัพยเกินมาสกข้ึนไป  ตํ่ากวา 
๕  มาสกลงมา  เปนถุลลจัจัย  ถาทรัพยนั้น  ๕  มาสก  หรือเกินกวา ๕ 
มาสกข้ึนไป  เปนปาราชิก อน่ึง อทินนาทานสิกขาบทนี้ละเอียดสุขุมนัก 
พระอรรถกถาจารยวินิจฉัยไวโดยนัยวิจิตตาง ๆ ในคัมภีรสมันตปาสา- 
ทิกา  ซึ่งกลาวมานี้โดยยอ แลวทานสอนไววาเปนสิกขาบทละเอียดสุขุม 
ยากท่ีจะตัดสินได  เพราะเหตุนั้น เมื่อมีผูมาโจทภิกษุดวยอทินนาทาน 
แมวินัยธรสอบสวนโดยอวหารประเภท  เห็นวาเปนอวหารแลว ก ็
อยาเพอตัดสินโดยพลัน  พึงสอบสวนท่ี ๕  สถาน  คือ  วัตถุ  กาล 
ประเทศ  อัคฆะ  บริโภค  ดังน้ีกอน  วัตถุคือของท่ีภิกษุลักมา  ให 
สอบสวนดูวา  วัตถุนั้นมีเจาของหรือไมมี  ถาวามีเจาของ  ในเวลา 
เมื่อลักมานั้น    เจาของมีอาลัยหรือทอดอาลัยแลว  ถาเจาของยังมี 
อาลัยอยู  ใหปรับตามราคาของ   ถาเจาของทอดอาลัยแลว  อยาพึง 
ปรับอาบัติปาราชิกเธอเลย  ครั้นเจาของทวงเอา  ก็พึงคืนให  อันนี้ 
เปนความชอบยิ่ง  นี่แลชือ่วาสอบสวนวัตถุ  ก็กาลน้ัน คือคราวท่ีลัก 
ของน้ันมา ดวยวา ของน้ันบางคราวมีราคาเสมอ  บางคราวมีราคามาก 
ก็แลประเทศนั้น  คือท่ี ๆ ลักของน้ันมา  ของลักมาในประเทศใด  ให 
ปรับตามราคาในประเทศน้ัน  อัคฆะนั้น คือราคาของท่ีลักมา  นี่แลท่ี 
๕ สถาน  ใหพึงสอบสวนดู   ก็แลจะไมเปนปาราชิกาบัติในสิกขาบทน้ี 
คือสําคัญวาเปนของ ๆ ตัว  ถือเอาอยาง ๑ และวิสาสะคุนเคยกันอยาง ๑  
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ยืมมาใชอยาง ๑ ของน้ันเปนของยักษ  เปรต และเปนของสัตวติรัจฉาน 
ไมเปนของมนุษยอยาง ๑   ถือเอาดวยปงสุกุลสัญญา  สําคัญวาไมมี 
เจาของอยาง ๑  และภิกษุเปนบาเปนตน  ไมเปนอาบัติ  สิกขาบทน้ี 
เปนสาณัตติกะ  เพราะใชผูอ่ืนใหลัก  ก็เปนอาบัติ  มีองค ๕ คือ 
ปรปริคฺคหิต  เปนของผูอ่ืนเปนชาติมนุษยหวงแหนอยู ๑   ปรปริคฺ- 
คหิตสฺ ิตา  คือสําคัญรูวาเปนของผูอ่ืนหวงอยู ๑   ครุปริกฺขาโร 
ของน้ันราคาบาทหนึ่งหรือราคากวาบาทหน่ึงข้ึนไป  ๑  เถยฺยจิตฺต 
จิตเปนขโมย ๑      อวหรณ  ลักไดดวยอวหารอยางใดอยางหน่ึงดัง 
กลาวแลว ๑   พรอมดวยองค ๕ นี้  จ่ึงเปนปาราชิก  อนึ่ง สิกขาบทน้ี 
มีสมุฏฐาน ๓ ชื่อ อทินนาทานสมุฏฐาน  คืออาบัติเกิดแตกายจิต ๑ 
แตวาจาจิต ๑ แตกายวาจาจิต ๑  เปนกิริยา  สัญญาวิโมกข  สจิตตกะ 
เปนโลกวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  อกุศลจิต  มีเวทยา ๓. 
                                ทุติย  ปาราชิก  จบ 
        มนุสสวิคคหะสิกขาบทที่ ๓  ความวา  ภิกษุใด  แกลงพรากกาย 
มนุษยต้ังแตปฐมวิญญาณต้ังลง  เกิดกลรูปในครรภมารดาเสียจาก 
ชีวิต    คือฆาใหตาย  แมแตประกอบยารอน  และเหยียบนวดเปนตน 
หรือต้ังเครื่องศัสตราวุธตาง ๆ  อันจักสังหารชีวิตมนุษยไว  หรือ 
สรรเสริญความตาย  ทานจะตองการอันใดดวยความเปนอยูชั่วชา 
ลามกไมเสมอเพ่ือน  ตายเสียดีกวา  ตายแลวก็จะไดสุคติ   หรือบอก 
อุบายใหตาย  คือบังคับวา  ทานจงเชือดคอเสีย  จงกินยาพิษเสียเปนตน 
เธอประสงคจะใหตายและทําดังน้ี  มนุษยนั้นตายในขณะน้ัน หรือนาน 
ไปจ่ึงตายดวยเหตุนั้นก็ดี  แมเธอนั้น  ก็เปนปาราชิก  มนุษยเปนวัตถุ  
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แหงปาราชิก  อมนุษย  ยกัษ  เปรต  เปนวัตถุแหงถุจลัจจัย  ดิรจัฉาน 
เปนวัตถุแหงปาจิตตีย. 
        ก็แลประโยคแหงปาณาติบาต  มี ๖  คือ สาหัตถิกปโยค  นสิสัค- 
คิยปโยค  อาณัตติกปโยค  ถาวรปโยค  วิชชามยปโยค  อิทธิมยปโยค 
ดังน้ี   สาหัตถิกปโยคนั้นวา  ประโยคความเพียรในท่ีจะฆาสัตวอัน 
บังเกิดดวยมือและเทาเปนตน  หรือดวยของเน่ืองดวยกายมีหอกดาบ 
เปนตน    นสิสัคคิยปโยคนั้นวา  ประโยคคือการซัดขวางไป  ไดแก 
ภิกษุใครจะใหผูอยูที่ไกลตาย   และยิงพุงซัดขวางไปซ่ึงศัสตราวุธ 
มีธนูหนาไมและหอกยนตกอนศิลาเปนตน  ดวยกายหรือดวยวัตถุอัน 
เนื่องดวยกาย  ในสาหัตถิกะและนิสสัคคิยะ  ทั้ง ๒ ประโยคน้ี  จัด 
เปน ๒ ๆ คือ  เฉพาะและไมเฉพาะ  เฉพาะนั้น  ไมเปนกรรมพันธุ  คือ 
และประหารเองก็ดี  หรือซัดขวางไปก็ดี ถูกผูนั้นตาย  ก็เปนกรรมพันธุ 
เครื่องผูกคือกรรมตามวัตถุนั้น  ถาถูกผูอ่ืนตาย  ไมเปนกรรมพันธุ  คือ 
วา เฉพาะมนุษยผูใด  ถูกมนุษยผูนั้นตาย  จ่ึงเปนปาราชิก  ถาถกูมนุษย 
ผูอ่ืนหรืออมนุษยและติรัจฉาน  ไมเปนอาบัติอันใด  ถาเฉพาะอมนุษย 
และติรัจฉาน ๆ ตายเปนถุจลัจจัย  และปาจิตติยตามวัตถุ  ถาถูกมนุษย 
และติรัจฉานอ่ืนตายไมเปนอาบัติอันใด   ไมเฉพาะนั้น  คือภิกษุไม 
เฉพาะดวยคิดวาใคร ๆ  กจ็งตายเถิด  แลวประหารหรือซัดขวางไป  ถา 
ถูกพระอรหนัตหรือมารดาบิดาตนตาย  เปนอนันตริยกรรมดวย เปน 
ปาราชิกดวย  ถาถูกอมนษุยหรือยักษเปรตสัตวติรัจฉานตาย เปนอาบัติ 
ตามวัตถุนั้น ๆ  ในประโยคท่ีเฉพาะและไมเฉพาะ ๒ นี้   ผูตอง  
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ประหารน้ัน  ตายในขณะน้ันหรือตายทีหลัง  ตายดวยโรคอันนั้นก็ดี  เปน 
กรรมพันธุ  แกผูประหารในขณะประหารน้ัน  ก็แลอาณัตติกปโยคนั้น 
วา ประโยคเกิดแตบังคับ คือภิกษุบังคับผูอ่ืนวา  ทานจงฆาผูนี้ ๆ ดังน้ี 
ในประโยคน้ี  ใหพึงรูจักนิยม ๖ อยาง  คือนิยมวัตถุ ๑ นิยมกาล ๑ 
นิยมโอกาส ๑  นิยมอาวุธ ๑   นิยมอิริยาบถ  ๑  นิยมกิริยาวิเศษ ๑ 
นิยมวัตถุนั้น  คือกําหนดบุคคลท่ีจะพึงฆา    คือนิยมผูใดและบังคับ 
ใหฆา  ผูรับบังคับฆาผูนั้นตาย  เปนอาบัติทั้งผูบังคับและผูฆา  ถาผูฆา 
ไปฆาผูอ่ืน  ดวยสําคัญวาผูนั้นก็ดี  ผูบงัคับพนโทษ  นิยมกาลน้ัน  คือ 
กําหนดเวลาเชาเปนตน  ผูฆาไปฆาเสียในเวลาอ่ืน  มีเวลาเย็นเปนตน 
ดังน้ีผิดสังเกต      นิยมโอกาสน้ัน  คือกําหนดท่ีใหฆาคนอยูที่บาน 
ที่รานเปนตน  ผูฆาไปฆาในท่ีอ่ืน  มีเรือนและนอกบานเปนตน  ก็ผิด 
สังเกต  นิยมอาวุธนั้น  คือกําหนดใหฆาดวยหอกดาบ  ผูฆาไปฆาดวย 
อาวุธอ่ืน ๆ  ก็ผิดสังเกต  นิยมอิริยาบถนั้น  คือกําหนดใหฆาดวยแทง 
หรือฟน  ผูฆา  ไปฆาดวยกิริยาอ่ืน   คือตีหรือเชือด  ก็ผิดสังเกต  ที่วา 
ผิดสังเกตนั้น  ผูบังคับไมเปนอาบัติ  เปนแตผูฆา  ถาถูกตามสังเกต 
เปนอาบัติดวยกันทั้ง ๒  อน่ึง ถาผูรับบังคับนั้น  ไปฆาไมได  กลับมา 
บอกผูบังคับ ๆ กลับบังคับอีกวา  ทานอาจฆาไดเมื่อใด  ก็จะฆาเม่ือน้ัน 
เถิดดังน้ี  แมนานสักรอยป  ผูฆาคงจะฆาไดเปนแน  ผูบังคับเปนอาบัติ 
ในขณะบังคับ  ผูฆาเปนอาบัติในขณะฆา    ก็แลถาวรปโยคน้ันวา 
ประโยคถาวรต้ังม่ัน  คือภิกษุจักฆาผูอ่ืนดวยเครื่องฆาอันถาวร  ไดแก 
ขุดบอ ขุดหลุม และพนักยนต กระดานหก  และตั้งเครื่องศัสตราวุธ  
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มีดาบเปนตนไว  และละลายยาพิษในบึงในบอเหลาน้ี  เพ่ือจะใหผูอ่ืน 
มาตกตาย  ถูกตาย  ติดตายก็ดี  และนําเอารูป  เสียง  กลิ่น รส  โผฏฐัพพะ 
ธรรมารมณ  ที่นารักและนากลัว  เพ่ือจะใหผูอ่ืนเหือดแหงหรือสะดุง 
ตกใจตาย  หรือดักแรว  ฟาทับเหวได  เหลาน้ีชื่อวา  ถาวรปโยค  อนึ่ง 
ภิกษุเขียนหนังสือพรรณนาความตายวา  ผูใดตายอยางนี้ ๆ จักไดลาภยศ 
ไดไปสวรรคดังน้ี  ก็นับเขาในถาวรปโยค   ในถาวรปโยคน้ี  ภิกษุ 
เฉพาะผูใด  ถาผูนั้นตายก็เปนอาบัติตามวัตถุนั้น  ถาผูอ่ืนตาย ไมเปน 
อาบัติ  ถาภิกษุไมเฉพาะ  คือคิดวาผูใด ๆ ก็จงตายเถิดดังน้ี  ก็เปน 
กรรมพันธุตามวัตถุที่ตาย  คือพระอรหันตและมารดาบิดาแหงภิกษุนั้น 
ตาย  ก็เปนอนันตริยกรรมดวย เปนปาราชิกดวย  ถามนุษยอ่ืนและยักษ 
เปรต  ติรัจฉานตาย  ก็เปนปาราชิก  ถลุลัจจัย  ปาจิตตีย  ตามวัตถุนั้น 
เครื่องที่เปนถาวรปโยคนี้  ดังแรวและหนังสือเปนตัวอยาง  แรวและ 
หนังสือ  ภิกษุใหเปลาหรือขายเขาเสีย ผูที่ไดไปจัดแจงใหม  ก็เปนโทษ 
ดวยกันทั้ง ๒ ถาภิกษุรอนใจวาสัตวตายมาก  เอามาแตไหนก็เอาไปไว 
ที่เดิมจ่ึงพนโทษ  ถาชื้อเขามา  คืนใหเจาของเดิมกลับ  เอามูลคามาเสีย 
จ่ึงพนโทษ  ถาแรวภิกษุทําเอง  หนังสือภิกษุเขียนเอง  เอาเผาไฟเสีย 
ใหหมดจ่ึงจะพนโทษ  ถาซ้ือเขามา  คืนใหเจาของเดิมกลับ  เอมูลคามาเสีย 
ประหารผูอ่ืนตาย  เจาของเดิมก็ไมพนโทษ  ถาหนังสือไฟไหมไมหมด 
ผูใดเอามาเรียงเขาอานไดความแลว  ตายดวยหนังสือน้ัน  เจาของเดิมก็ 
ไมพนโทษ  ก็แลวิชชามยปโยคน้ันวา  ประโยคอันแลวดวยวิชชา  คือ 
ภิกษุรายมนตอาคมตาง ๆ  และใชคุณภูตผีใด ๆ  ก็ดี  ทําใหผูอ่ืนจุกเสียด 
อยางใดอยางหนึ่งตาย  ดังนี้ชื่อวาวิชชามยปโยค  เฉพาะผูใด  ผูนั้นตาย 
ไมผิดสังเกต  ถาผูอ่ืนตาย  ผิดสังเกต ถาไมเฉพาะ  เปนอาบัติตามวัตถุ  
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ที่ตายน้ัน  กแ็ลอิทธิปยปโยคนั้นวา  ประโยคอันสําเร็จดวยอิทธิ 
อันบังเกิดแตกรรม  ดังฤทธิ์นาค  ฤทธิค์รุฑ  ฤทธิ์ยกัษ  ฤทธิ์เทวดา 
ฤทธิ์พระราชา  หากวาภิกษุมีตาเปนอาวุธ  โกรธถลึงตาแลดูผูใด  ดวย 
หมายจะใหตาย  ถาผูนั้นตาย  เปนอาบัติดวยอิทธิมยปโยค   อน่ึง 
ภิกษุขุดบอเปนตน  เพ่ือจะใหสัตวตกตาย  ในประโยคท่ีขุดนั้นไมเปน 
ปาจิตตีย   เปนทุกกฏทุก ๆ ประโยค๑   เพราะเปนปุพพประโยคแหง 
ปาณาติบาต  ถาขุดไมเฉพาะสัตวใด ๆ มาตกลง  ก็คงเปนทุกกฏ๑ ถา 
ยักษเปรตมีกายเปนติรัจฉานและอมนุษย  หรือติรจัฉานมีกายเปน 
มนุษย  หรือสัตวติรัจฉานก็ดี  ตกลง  เกิดทุกขเวทนา  ก็เปนทุกกฏ  ถา 
มนุษยตกลง  เกิดทุกขเวทนา  ก็เปนถุลลัจจัย  ถายักษเปนตน  ตกลงตาย 
ก็เปนถุลลัจจัย  ถามนุษยตาย  เปนปาราชิก  อน่ึง  ภิกษุไมแกลงจะให 
ตาย  ดังสาก ๒ อันพิงกันอยู  ภิกษุไมรูวาเขาจะตายดวยเหตุนี้  ดังภิกษุ 
ใหบิณฑบาตอันเจือดวยยาพิษแกภิกษุอ่ืนฉัน  ภิกษุผูฉันนั้นตาย  ไม 
เปนอาบัติ  ภิกษุไมมีความประสงคจะใหตาย  ดังใหยาแกผูอ่ืนกินตาย 
ไมเปนอาบัติ  ภิกษุบาเปนตนไมเปนอาบัติ  สิกขาบทน้ี เปนสาณัตติกะ 
ตองเพราะบังคับ  มีองค ๕ คือสัตวเปนชาติมนุษย ๑ รูอยูวาสัตวมี 
ชีวิต ๑  จิตประสงคจะฆา ๑  พยายามดวยประโยคทั้ง ๖ อันใดอันหน่ึง ๑ 
สัตวนั้นตายดวยพยายามนั้น ๑  พรอมดวยองค ๕  นี ้ จ่ึงเปนปาราชิก 
สิกขาบทน้ี  เปนอทินนาทานสมุฏฐาน  เปนกิริยา  สญัญาวิโมกข  สจิต- 
ตกะ  โลกวัชชะ  เปน  กายกรรม  วจีกรรม  อกุศลจิต  เปนทุกขเวทนา. 
                                        ตติย  ปาราชิก  จบ         
 
        ๑.  ในวินยัมุขเลม ๑ หนา ๓๐  แสดงทางสันนิษฐาน  ตามวิภังควินจิฉัยวา  ถามี 
สิกขาบทอ่ืนจะปรับอาบัติไดสูงกวานัน้  ใหยกเอาสิกขาบทนั้นมาปรับ.  
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        อุตตริมนุสสธรรมะสิกขาบทท่ี ๔  ความวา  ภิกษุใดไมตรัสรูเลย 
เปนคนมุงลาภมุงความสรรเสริญ  อวดอุตตริมนุสสธรรม  ซึ่งเปนเครื่อง 
รูเครื่องเห็นแหงพระอริยเจา  อันสามารถ  นอมเขามาในตนดวยความ 
เท็จวา  เรารูเราเห็นอุตตริมนุสสธรรมอยางนี้ ๆ  ดวยกายหรือวาจา 
หรือท้ังกาย  วาจา   แกผูอ่ืนเปนชาติมนุษย   เขารูความในขณะน้ัน 
ภายหลังจะมีผูซักไซก็ตาม  เขาจะไมซักไซก็ตาม  เธอตองปาราชิก 
เสียแลวแตในขณะอวดน้ัน  แมเธอประสงคความบริสุทธิ์  คือเปน 
คฤหัสถเปนตน  และจะกลับปฏญิญาวา  ขาไมรูไมเห็นดอก  แกลง 
พูดวารูเห็น  ขาพูดเท็จพูดปดดังนี้  ก็ไมพนโทษ  เวนไวแตสําคัญวาตน 
ไดอุตตริมนุสสธรรมนั้นแลว  กลาวตามความสําคัญ  ไมเปนอาบัติ 
อุตตริมนุสสธรรมน้ันวา  เปนธรรมแหงมนุษยอันยิ่ง คือมหัคคตธรรม 
และโลกุตตรธรรม  รูปาพจรฌาน  ๔  คือ  ปฐมฌาน  ทุติยฌาน 
ตติยฌาน  จตุตถฌาน  อรูปาพจรฌาน ๔  คือ อากาสานัญจายตนะ 
วิญญาณัญจายตนะ  อากิญจัญญายตนะ  เนวสัญญานาสัญญายตนะ 
และวิชชา ๖ คือ  มโนมยทิธิญาณ  อิทธิคือนิรมิตกายอ่ืนออกจากกายตน 
อิทธิวิธิญาณ  ความรูแผลงอิทธิฤทธิ์ตาง ๆ  ทิพพโสตญาณ  ความรู 
ใหหูทิพยเกิดข้ึน  เจโตปริยญาณ  ญาณที่กําหนดรูจิตผูอ่ืน  ปุพเพ- 
นิวาสญาณ  ญาณระลึกชาติ  จุตูปปาตญาณ  ญาณรูจุติปฏิสนธิ  เหลาน้ี 
เปนมหัคคตธรรม  โสดาปตติมรรค  โสดาปตติผล  สกทาคามิมรรค 
สกทาคามิผล  อนาคามิมรรค  อนาคามิผล  อรหัตมรรค  อรหัตผล 
พระนิพพาน  เหลาน้ี  เปนโลกุตตรธรรม  วิโมกข ๓  สมาธิ ๓ คือ 
สุญญตวิโมกข   สญุญตสมาธิ   อนิมิตตวิโมกข  อนิมิตตสมาธิ 
อัปปณิหิตวิโมกข  อัปปณิหิตสมาธิ  มัคคภาวนา  ๓๗ คือสติปฏฐาน ๔  
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สัมมัปปธาน ๔  อิทธิบาท ๔  อินทรยี ๕  พละ ๕  โพชฌงค ๗ 
มรรคประดับดวยองค ๘ ก็ดี  ปหานะ ๓ คือ มละราคะ  โทสะ  โมหะ 
วินีวรณตา ๓ คือ จิตเปดจากราคะ  โทสะ  โมหะ  และวิชชาที่ ๓ 
คือ  อาสวักขยญาณ   เหลาน้ีนับเขาในมรรค   สมาบัติ ๓  คือ 
สุญญตสมาบัติ  อนิมิตตสมาบัติ   อัปปณิหิตสมาบัติ   เหลาน้ีเปนชื่อ 
แหงผล   มหคัคตธรรมและโลกุตตรธรรมเหลาน้ีแล  ชื่อวา อุตตริ- 
อุตตริมนุสสธรรมน้ีไมมใีนตน  ภิกษุกลาววาเราถึงปฐมฌานเปนตน 
ก็ดี  เราไดอิทธิวิธิญาณเปนตนก็ดี  และกลาววาไดโสดาปตติมรรค 
โสดาปตติผลเปนตนก็ดี  เราไดมรรคไดผล  เราเปนพระโสดาบัน 
เปนตนก็ดี  เราเปนพระอริยเจา  เรามละราคะแลวเปนตนก็ดี  กลาว 
อวดดังนี้ดวยกายหรือวาจา  เมื่อจักกลาวก็รูวา  เราจักปด  เมื่อกลาวอยู 
ก็รูวาเราพูดปด  กลาวอวดแกผูใด  ผูนั้นเปนมนุษย  เปนบรรพชิต 
ก็ตาม  เปนคฤหัสถก็ตาม  เปนสตรีก็ตาม  เปนบุรุษก็ตาม  แตเขา 
รูความในขณะนั้นวา เธอไดฌานไดมรรคไดผลเปนตน  เขาจะเชื่อวา 
จริงก็ตาม  ไมเชื่อก็ตาม  ภิกษุนั้นเปนปาราชิก  ถาผูฟงเขาไมรูความ 
ภิกษุนั้นตองถุลลัจจัย  ถาอาศัยตน  แตอางผูอ่ืนกลาววา  ผูใด  อยูใน 
วิหารของทาน  ผูนั้นไดปฐมฌานเปนตน  ผูฟงรูความในขณะน้ัน 
ภิกษุนั้นตองถุลลัจจัย  ผูฟงไมรูความ  ตองทุกกฏ  ก็แลจะไมเปนอาบัติ 
ในสิกขาบทน้ี  คือบอกดวยสําคัญวาไดวาถึง  และไมประสงคในท่ี 
จะอวด   และภิกษุบาเปนตน    ไมเปนอาบัติ  สิกขาบทน้ีเปน 
อนาณัตติกะ  มีองค ๕ คือ อุตตริมนุสสธรรมไมมใีนตน ๑  อวดดวย 
มุงลาภมุงความสรรเสริญ ๑  ไมอางผูอ่ืน ๑  บอกแกผูใด  ผูนั้นเปน  
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ชาติมนุษย ๑    เขารูความในขณะนั้น ๑  พรอมดวยองค ๕ นี้จ่ึงเปน 
อาบัติปาราชิก  สมฏุฐานวิธีเปนตน  เหมือนอทินนาทานสิกขาบท. 
                                        จตุตฺถ  ปาราชิก จบ 
        ประมวลปาราชิกหมดดวยกัน ๒๔ คือ มาในอุทเทสสวนภิกษุ ๔ 
สวนนางภิกษุณีที่เปนอสาธารณะ ๔ เปน ๘ กับอภัพพปาราชิก ๑๑ 
คือบัณเฑาะก ๑   เถยยสงัวาส   คนลักเพศลักสังวาส ๑   ติตถิย- 
ปกกันตกะ   ผูเปนภิกษุอยูไปเขาลัทธิเดียรถียเสีย ๑   ติรัจฉาน ๑ 
ผูฆามารดา ๑   ผูฆาบิดา ๑   ผูฆาพระอรหันต ๑  ผูประทุษราย 
นางภิกษุณี ๑   ผูทําสังฆเภท ๑   ผูทําโลหิตในกายพระพุทธเจา 
ใหเกิดข้ึน ๑   คนมีเพศท้ังเพศหญิงเพศชาย ๑  รวมกันเปน ๑๙ 
กับนางภิกษุณีอยากเปนคฤหัสถ  นุงผายอมฝาดโดยอาหารดังคฤหัสถ 
อีก ๑ เปน ๒๐  กับอนุโลมปาราชิก ๔  คือ ภิกษุมนีิมิตยาว  ใสนิมิต 
ในทวารหนักของตนเอง ๑  ภิกษุหลังออนกมลงอมนิมิตของตนเอง ๑ 
ภิกษุรวมปาราชิกทั้งหมดเปน ๒๔ ดงัน้ี. 
                ปาราชิกวณฺณนา  นิฏ ิตา  จบปาราชิกแตเทาน้ี 
        จักพรรณนาในสังฆาทิเสสสิกขาบทแหงภิกษุมี ๑๓  สญัเจตนิกะ 
สิกขาบทท่ี ๑  ความวา  ภิกษุมีความกําหนัดแกลงพยายามในนิมิตตน 
อยางใดอยางหนึ่ง  ใหสุกกะ คือ อสุจิเคลื่อนจากฐานท่ีต้ัง  ตองอาบัติ- 
สังฆาทิเสส  เวนไวแตเคลื่อนในความฝน  สุกกะมี  ๑๐ อยาง  มีสี 
เหลืองแดง ขาว เปนตน  อธิบายจะใหอสุจิเคลื่อนมี ๑๐  มีปรารถนา  
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จะใหหายโรค เปนตน  ภิกษุมีความประสงคจะใหอสุจิทั้ง  ๑๐ อยาง 
อยางใดอยางหนึ่งเคลื่อน ดวยอธิบายจะใหหายโรค  และจะใหมีความ 
สุขเปนตน  อยางใดอยางหนึ่ง ก็ดี  และพยายามในนิมิตตนดวยมือ 
ตนเอง  หรือใหผูอ่ืนพยายามในนิมิตตน  ก็ดี  และใสนิมิตเขาในชอง 
ดาลเปนตน  ก็ดี  หรือนอนคว่ํากดลงกับพ้ืนและผา  หรือแอนสะเอว 
ในอากาศ กด็ี    โดยท่ีสดุใสนิมิตตนในหวางขา  ดวยคิดจะใหอสุจิ 
เคลื่อนในความฝน ก็ดี และอสุจิอันใดอันหน่ึงนั้น เคลื่อนออกจากฐาน 
ไมสูมาก  พอแมลงวันตัวนอยด่ืมกินได  แมถึงยังไมลงคลองปสสาวะ 
ก็เปนสังฆาทิเสส  ในอรรถกถาทั้งหลายทานกลาวไวดังนี้วา  อสุจิ 
เคลื่อนจากฐานแลว   จะออกมาขางนอกก็ตาม  จะไมออกมา 
อสุจิลงคลองปสสาวะแลว  จะออกมาขางนอกก็ตาม   จะไมออกมา 
ขางนอกก็ตาม  คงเปนสังฆาทิเสส  ถาแกลงจะใหเคลื่อนและพยายาม 
ดังกลาวแลว  อสุจิไมเคลื่อน  ตองถุลลัจจัย  ก็แลจะไมเปนอาบัตินั้น 
ภิกษุไมพยายาม  และไมมีอธิบายในท่ีจะใหเคลื่อนและพยายาม 
ปกติ  อสุจิเคลื่อน ก็ด ี  ภิกษุบาเปนตน  ไมเปนอาบัติ  สิกขาบทน้ี  เปน 
อนาณัตติกะ  เพราะบังคับใหผูอ่ืนพยายามในนิมิตของเขาเอง  ไมเปน 
สังฆาทิเสส  มีองค ๓ คือ  เจตนาจะใหเคลื่อน ๑ พยายาม ๑  อสุจิ 
เคลื่อน ๑  พรอมดวยองค ๓ นี ้ จ่ึงเปนสังฆาทิเสส   สมุฏฐานวิธี 
เปนตน  เหมือนปฐมปาราชิก. 
                                                ปฐม  จบ 
        กายสังสัคคะสิกขาบทที่ ๒  ความวา  ภิกษุใดท่ีจิตกําหนัดในการ 
เคลาคลึงกายมาตุคาม  คือจับมือหรือจับชองผม  หรือจับตองลูบคลํา  
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อวัยวะอันใดอันหน่ึงแหงมนุษยผูหญิง  ตองสังฆาทิเสส  หญิงมนุษยที่ 
เปนอยู  แมเกิดในวันนั้น  ก็เปนวัตถุแหงสังฆาทิเสส  บัณเฑาะก หญิง 
ยักษ  หญิงเปรต  เปนวัตถุแหงถุลลัจจัย  ติรัจฉานตัวเมียตัวผูและมนุษย 
ชาย เปนวัตถุแหงทุกกฏ ชองน้ัน คือ ผมลวน ก็ดี  และเจือดวยวัตถุอ่ืน 
มีดายและดอกไมเปนตน ก็ดี  เขาจะรัดไว ก็ดี  ไมรัด ก็ด ี ชื่อวาชอง 
แมขนก็สงเคราะหเขาในชอง  เพราะเหตุนั้น  หญงิ  ภิกษุก็รูวาเปนหญิง 
และจับตองลูบคลําดวยกายสังสัคคราคะ  แมโดยที่สุดขนตอขนถูกกัน 
คือหญิงมาถูก  ภิกษุมีความกําหนัดพยายามรับสัมผัส  ก็เปนสังฆาทิเสส 
ถาหญิง  ภิกษุเคลือบแคลงอยูวาหญิงหรือมิใช  หรือสําคัญวาเปน 
บัณเฑาะก เปนบุรุษ เปนติรัจฉาน ก็ดี  แลวเคลาคลึงหรือถูกกายดวย 
วัตถุเนื่องดวยกายตน  หรอืถูกวัตถุเนื่องดวยการหญิง มีผานุงผาหม 
เปนตนดวยกายตน  หรอืจับตองหญิงอมนุษยและบัณเฑาะกดวยกาย- 
สังสัคคราคะ  เหลาน้ีเปนถุลลัจจัยทั้งส้ิน  ภิกษุถูกตองของเน่ืองดวย 
กายหญิง  ดวยวัตถุเนื่องดวยกายตน  หรือหญิงโยนของมา  ภิกษุโยน 
ของรับ หรือถูกตองบัณเฑาะก  ดวยของเนื่องดวยกายตน  เปนตน  หรือ 
บัณเฑาะก  ภิกษุสงสัยอยู  หรือสําคัญวาเปนหญิงเปนบุรุษ เปนตน 
หรือบุรุษ  ภิกษุสําคัญวาเปนหญิง  เปนบัณเฑาะก  เปนติรัจฉาน  หรือ 
สงสัยอยู ก็ดี   และมีความกําหนัดถูกกายตอกายแหงบัณเฑาะกเปนตน 
นั้นก็ดี  ถูกของท่ีเนื่องดวยกาย  ก็ด ี โยนของรับกัน ก็ดี  ดังน้ีเปนทุกกฏ 
ทั้งส้ิน  ก็แลจะเปนอาบัติมากนอยใหนับตามวัตถุและประโยคที่จับตอง 
ภิกษุยึดไวมือหนึ่ง ๆ ถูกตองในท่ีนั้น ๆ วันหน่ึงยังคํ่าก็ดี หรือไมจับไว 
ลูกแตศีรษะตลอดเทาไมใหพนตัวเลย   หรือรวบนิว้ท้ังหาเขาแหง 
เดียวกัน ก็ดี  เหลาน้ีเปนอาบัติตัวเดียว  ตัววัตถุตางและประโยคท่ีจับตอง 
ภิกษุยึดไวมือหนึ่ง ๆ ถูกตองในท่ีนั้น ๆ  วันหน่ึงยังคํ่า  ก็ดี  หรอืไมจับไว 
ลูบแตศีรษะตลอดเทาไมใหพนตัวเลย  หรือรวบนิ้วท้ังหาเขาแหง 



เดียวกัน ก็ดี  เหลาน้ีเปนอาบัติตัวเดียว  ถาวัตถุตาง ๆ กันรวบเขา ๕  
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นิ้วเปนอาบัติ ๕ ตัว  หญงิมาถูกตองภิกษุ ๆ มีความกําหนัด  แตไม 
พยายามดวยกาย  ถึงรูสัมผัสอยู  หรือปรารถนาจะใหพนและผลัก 
ไสไป  หรือถูกตองดวยไมแกลง ก็ดี  ดวยไมมีสติ  ก็ดี    ไมรูตัว  ก็ด ี
ดวยไมกําหนัดยินดีก็ดี  ภิกษุเปนตน  เหลาน้ีไมเปนอาบัติ  สิกขาบท 
นี้เปนอนาณัตติกะ  ไมตองเพราะบังคับ  มีองค ๕  คือ หญิงมนุษย ๑ 
สําคัญวาเปนหญิง ๑  กําหนัดดวยกายสังสัคคราคะ ๑  พยายามตาม 
ความกําหนัด ๑ จับมือเปนตน ๑   พรอมดวยองค ๕ นี้  จ่ึงเปนสังฆา- 
ทิเสส  สมุฏฐานวิธี เปนตน  เหมือนปฐมปาราชิก. 
                                        ทุติย  จบ 
        ในทฏุุลลวาจะ สิกขาบทท่ี ๓ ความวา ภิกษุมีจิตกําหนัดยินดี 
และเจรจากับหญิง  ดวยคําอันชั่วหยาบ  ประกอบดวยเมถุน ดงัชายหนุม 
พูดเกี้ยวหญิงสาว  หญิงรูความในขณะนั้น  ตองสังฆาทิเสส  หญิง 
มนุษยที่รูหยาบและไมหยาบ  เปนวัตถุแหงสังฆาทิเสส  แตวัตถุแหง 
ถุลลัจจัยและทุกกฏ  เหมือนในสิกขาบทกอน  คําท่ีอาศัยทวารหนักทวาร 
เบา  และอาศัยเมถุนในตัวหญิง  เหลาน้ีชื่อวาคําชั่วหยาบ  เปนเขต 
แหงสังฆาทิเสส  ในกายหญิงต้ังแตรากขวัญลงไป  ต้ังแตเขาข้ึนมา เปน 
เขตแหงถุลลจัจัย  อวัยวะนอกนั้นเปนเขตแหงทุกกฎ  อาการท่ีจะกลาว 
ทุฏุลลวาจามี ๙ คือ สรรเสริญและติเตียนทวารหนักทวารเบาแหงหญิ 
ขอเมถุนออนวอนวา  เมื่อใดเราจักไดเมถุนธรรมแกทาน  ถามวาทาน 
ใหเมถุนธรรมแกชูแกผัวอยางไร  ถามวาไดยินวาทานใหเมถุนธรรม 
แกชูแกผัวอยางนี้หรือ  หญิงถาม  ภิกษุบอกวา  ทานจงใหเมถุนอยางนี้ 
ชูจ่ึงจะรัก   ภิกษุดาวา  อีมีหงอน  อีมีทวารหนักทวารเบาอันเนื่องกัน  
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อีมีทั้งนิตหญิงนิมิตชาย  อาการแหงคํา ๙ นี้ คําใดคําหนึ่ง  ภิกษุรูอยู 
วาเปนหญิง  มีความกําหนัดกลาวดวยกายวิการอยางไรอยางหน่ึง หรือ 
กลาวดวยวาจา ก็ดี  หญิงรูความในขณะนั้น  ตองสังฆาทิเสส  ถาหญิง 
ไมรูความในขณะนั้น  ตองถุลลัจจัย  หญิง ภิกษุสังสัยอยู  ก็ด ี สําคัญวา 
เปนบัณเฑาะก  เปนบุรุษ  เปนติรัจฉาน ก็ดี  หรือบัณเฑาะก รูวาเปน 
บัณเฑาะก  ก็ดี  และกลาวทุฏุลลวาจาดังน้ัน  ตองถุลลัจจัย  บณัเฑาะก 
ภิกษุสงสัยอยู  หรือสําคัญวาเปนบุรุษ เปนติรัจฉาน เปนหญิง ก็ดี และ 
บุรุษหรือติรัจฉาน  ภิกษุสําคัญถูก ก็ด ีผิด ก็ดี  และกลาวทุฏุลลวาจา 
ดังน้ันตองทุกกฏ  เฉพาะอวัยวะหญิง แตรากขวัญลงไป  แตเขาข้ึนมา 
กลาวก็ดี  และเฉพาะทวารหนักทวารเบาในบัณเฑาะก  กลาว กด็ี ตอง 
ถุลลัจจัย  เฉพาะอวัยวะหญิง  แตรากขวัญข้ึนไป  แตเขาลงมา  กลาว ก็ด ี
เฉพาะอวัยวะทั้งปวงแหงบัณเฑาะกเปนตน กลาว ก็ดี   เฉพาะของ 
เนื่องดวยกาย  กลาว ก็ดี  ตองทุกกฏ  ก็แลจะเปนอาบัติมากนอย  ใหนับ 
ตามวัตถุและคําท่ีกลาว  ภิกษุทําอรรถเปนเบื้องหนา ก็ดี  ทําธรรมเปน 
เบื้องหนา ก็ดี  ทําคําสอนเปนเบื้องหนา ก็ดี   กลาวดวยไมมีกําหนัด 
และภิกษุบาเปนตน ก็ดี เหลาน้ีไมเปนอาบัติ  เปนอนาณัตติกะ  ไมเปน 
อาบัติเพราะบังคับ  มีองค ๕ คือ  หญงิมนุษย ๑  รูอยูวาเปนหญิง ๑ 
กําหนัดยินดีในที่จะกลาวคําชั่วหยาบ ๑  กลาวตามความกําหนัดนั้น ๑ 
หญิงรูความในขณะนั้น ๑  พรอมดวยองค ๕ นี้  จ่ึงเปนอาบัติ  ไม 
พรอม  ไมเปน  สมฏุฐานวิธีเปนตน  เหมือนอทินนาทานสิกขาบท 
แปลกแตมีเวทนา ๒. 
                                        ตติย  จบ  
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        ในอัตตกามปาริจริยะ  สิกขาบทท่ี ๔  ความวา  ภิกษุใดมีความ 
กําหนัด  และกลาวสรรเสริญความบําเรอดวยกามแกตน  ในท่ีใกลหญิง 
ดวยคําประกอบดวยเมถุนวา  ดูกอนนองหญิง  ถานางในบําเรอผูมีศีล 
มีธรรมอันงาม  ประพฤติราวกะพรฟมเชนดังเรา  ดวยเมถุนธรรม 
ความบําเรออันนั้น  เปนยอดแหงความบําเรอทั้งปวง  ดังนี้  ถาหญิงรู 
ความในขณะนั้น  เปนสังฆาทิเสส  วินิจฉัยนอกนั้น  เหมือนสิกขาบท 
กอน   แปลกแตสิกขาบทน้ี  วาดวยความสรรเสริญความบําเรอดวย 
เมถุนอยางเดียวเทาน้ัน. 
                                        จตุตฺต  จบ 
        ในสญัจริตตะสิกขาบทที่ครบ ๕  มีความวา  ภิกษุถึงซ่ึงสัญจริตตะ 
คือเที่ยวชักสื่อบอกความประสงคแหงชายแกหญิง  หรือบอกความ 
ประสงคแหงหญิงแกชาย   เพราะใหเปนเมียเปนผัวกัน  โดยท่ีสุด 
บอกแกหญิงแพศยา  จะพึงมีสังวาสในขณะหน่ึงเทาน้ันก็ดี  เปนสังฆา- 
ทิเสส  หญิงชายเปนชาติมนุษย  ใชยกัษใชเปรต  เปนคฤหัสถกด็ี  เปน 
นักบวชก็ดี  เขายังไมไดเปนผัวเปนเมียกัน  หรือเปนผัวเปนเมียกัน 
แตอยากันขาดเสียแลว  โดยท่ีสุดเปนมารดาบิดาของภิกษุก็ดี  เหลาน้ี 
เปนวัตถุแหงสัญจริตตะ   องคแหวงอาการนําสัญจริตตะ  มี ๓ คือ 
ปฏิคฺคณฺหาติ  หญิงหรือชาย  หรือมารดาแหงหญิงหรือชาย  วานภิกษุ 
ใหบอกแกหญิงหรือชาย  หรือใหบอกแกมารดาบิดาแหงหญิงหรือชาย 
คนใด  ภิกษุรักคําเขาเปนองคอยาง ๑  วีมสติ  เขาวานใหบอกแกผูใด 
ภิกษุบอกแกผูนั้นวา  ทานจงเปนเมียเปนผัวเปนชูกันก็ดี  เปนองค 
อยาง ๑ ปจฺจาหรติ  ผูใดวานไป  ภิกษุกลับมาบอกแกผูนั้น เปนองค  
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อยาง ๑  และเขาจะเปนเมียเปนผัวเปนชูกันก็ตามไมเปนก็ตาม  อันนั้น 
ใชเหตุ  เม่ือพรอมดวยองค ๓  ก็เปนสังฆาทิเสส  ถาไดแตองค ๒ คือ 
รับและบอก หรือบอกแลวกลับมาบอกอยางใดอยางหน่ึง  เปนถุลลัจจัย 
ถาเปนแตองค ๑ คือรับหรือบอกหรือกลับมาบอกอยางใดอยางหนึ่ง 
เปนทุกกฏ  ถาบุรุษวานภิกษุใหบอกแกหญิงอันมารดารักษาอยู  ภิกษุ 
ไปบอกแกหญิงอันบิดารักษา  ดังนี้ผิดสังเกต  ไมเปนสังฆาทิเสส 
ภิกษุนําสัญจริตตะแกบัณเฑาะก  เปนถุลลัจจัย  ภิกษุนําขาวสงฆ  ขาว 
เจดีย  ขาวภิกษุไขก็ดี  ภิกษุบาเปนตน  ไมเปนอาบัติ  สิกขาบทน้ีเปน 
สาณัตติกะ  เพราะภิกษุรับคําเขาแลวแลใชผูอ่ืนใหไปบอกแกหญิง 
หรือชาย  หรอืบอกแลวแลใชผูอ่ืนใหกลับมาบอกแกผูวานก็ดี คงเปน 
อาบัติ  มีองค ๕  คือ นําสัญจริตตะในผูใด  ผูนั้นเปนชาติมนุษย ๑ 
เขาไมเปนผัวไมเปนเมียกันอยูกอน  หรือเปนผัวเปนเมียกันอยูกอน 
แตวาหยากันขาดแลว ๑ รบัคําเขา ๑  บอกตามเขาสั่ง ๑ กลับมา 
บอกแกผูวาน ๑ พรอมดวยองค ๕  นี้  จ่ึงเปนสังฆาทิเสส  มีสมุฏฐาน ๖ 
คือ ภิกษุ ไมรูบัญญัติ  หรอืไมรูวาเขาหยากันขาดแลว  และรับคําส่ัง 
เขาดวยกายวิการ  เปนตนวา  พยักหนาและบอกดวยกายวิการ  กลับมา 
บอกดวยกายวิการ  อยางนี้อาบัติเกิดแตกายอยางเดียว  ภิกษุนั่งอยู 
ชายมาสั่งไววา  หญิงชื่อน้ีจักมา  ทานจงรูจิตเขา  ภิกษุรับคําวา  เออ 
ดีแลว  ครั้นหญิงมาภิกษุก็บอก  ครั้นชายกลับมาอีกภิกษุก็บอก  ดังนี ้
เกิดแตวาจาอยางเดียว  เพราะภิกษุไมไดทําส่ิงใดดวยกาย  อนึง่ ภิกษุ 
รับคําของชายดวยวาจาแลว  ไปเรือนของหญิงดวยกิจอ่ืน  หรอืวาไป 
ในที่อ่ืน  ไปพบหญิงน้ันเขา  และบอกแกหญิงน้ันดวยวจีเภทแลว 
ก็ไปดวยเหตุอื่นอีก  กลับมาพบชายนั้นเขาแลว  ก็บอกแกชายน้ัน ดังน้ี  
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ก็ชื่อวาเกิดแตวาจาอยางเดียว  ภิกษุไมรูบัญญัติ  แมเปนพระขีณาสพ 
บิดาใชไป  และเธอไปบอกแกมารดาซึ่งหยากันขาดแลววา  ทานจง 
กลับมาอุปฏฐากบิดาเถิด  แลวก็กลับมาบอกแกบิดาดังน้ี  อาบัติเกิด 
แตกายวาจา  ๓ นี้  ชื่อวาอจิตตกสมุฏฐาน  ภิกษุรูบญัญัติหรือรูวาเขา 
หยากันขาดแลว  และนําสัญจริตตะโดยนัยทั้ง ๓ อยางนั้น  ๓ สมุฏ- 
ฐานน้ีชื่อวา  สจิตตกสมุฏฐาน  ดวยจิตท่ีรูบัญญัติและรูวาหยากันขาด 
แลว  ชื่อวามีสมุฏฐาน  ๖  นั้นดังน้ี  และเปนกิริยา  โนสัญญาวิโมกข 
อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ เปนกายกรรม  วจีกรรม มีจิต ๓ มีเวทนา ๓. 
                                        ปฺจม จบ 
        ในกุฎกีารระสิกขาบทที่ ๖  ความวา ภิกษุทําเองหรือใชใหผูอ่ืนทํา 
ซึ่งกุฎีอันฉาบดวยปูนและดินเหนียว  ขางในหลังคาหรือนอนหลังคา 
หรือท้ังขางในขางนอก  ดวยเครื่องอุปกรณ มี มีด  และขวานเปนตน 
ที่ขอเขามาเอง  และเปนกุฎีไมมีผูใดเปนเจาของ  เฉพาะเปนที่อยู 
ตนเอง  พึงทําใหไดประมาณ คือโดยยาว ๑๒ คืบ  โดยกวาง ๗ คืบ 
ดวยคืบพระสุคต  อยาวัดขางนอก วัดสวนขาวในผนัง เธอนั้นพึงชําระ 
ที่ใหดีแลว ไปเชิญภิกษุมาแตสงฆ  ใหมาดูที่วา  จะเปนที่ประกอบดวย 
ความปรารภ  คือเปนที่อยูของมดดํามดแดงเปนตน  หรือไมเปนที่ 
ประกอบดวยความปรารภ  หรือจะเปนที่พอเวียนเกวียนเวียนบันได 
โดยรอบได  หรือไมเวียนได  ภิกษุมาแตสงฆเห็นวา  เปนที่ไมมีความ 
ปรารภ  พอเวียนเกวียนและบันไดไดโดยรอบแลวไซร  ใหภิกษุผูเจา 
ของพาภิกษุทั้งหลายมาแตสงฆ  เพ่ือใหแสดงท่ีใหวา เปนที่ไมมีความ 
ปรารภ  พอเวียนเกวียนเวียนบันไดได  ถาเธอผูเปนเจาของน้ัน ไมพา  
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ภิกษุมาใหแสดงท่ี หรือทําใหเกินประมาณ  อยางใดอยางหน่ึง  ใน 
ประโยคที่ทําท้ังปวงเปนทุกกฏ  ยังอีก ๒ กอน ปนูจะแลว  ในกอน 
ที่แรกเปนถลุลัจจัย  ในกอนท่ี ๒ เสร็จการ  เปนสังฆาทิเสส  ทําในท่ี 
ประกอบดวยรังเกียจ  และเวียนเกวียนบันไดไมได ตองทุกกฏ 
        ๑๒ คืบ พระสุคตเปน ๘ ศอก กบันิ้ว ๒ กระเบียด  ชางไมทุก 
วันนี้   ๗ คืบ  พระสุคตเปน ๔ ศอกคืบ ๔ นิ้ว ๓ กระเบียด กับ ๒ 
อนุกระเบียด  ชางไมทุกวันนี้. 
                                                ฉฏฐ  จบ 
        ในมหัลลกะสิกขาบทท่ี ๗ ความวา  ภิกษุทําเองหรือใหผูอ่ืนทํา 
ซึ่งวิหารใหญไมมีประมาณ  มีผูอ่ืนเปนเจาของ  เฉพาะตนเอง  พึงพา 
ภิกษุทั้งหลายมาเพ่ือแสดงที่ให  ถาไมพาภิกษุมาใหแสดงท่ีใหไซร 
เธอทําสําเร็จแลว  เปนสังฆาทิเสส  ความนอกน้ันเหมือนสิกขาบท 
กอน แปลกแตไมมีประมาณเทาน้ัน. 
                                                  สตฺตม  จบ 
        ในอมลูกะสิกขาบทท่ี ๘  ความวา  ภิกษุใด  โกรธแคนภิกษุดวย 
กัน และแกลวโจทดวยปาราชิกทั้ง ๔ อันใดอันหน่ึง  ไมมีมูล เพราะหา 
เหตุ  จะใหเธอนั้นฉิบหายจากพรหมจรรย  ภายหลงัจะมีผูซักไซเธอ 
ก็ตาม  ไมซักไซก็ตาม  อธิกรณนั้นไมมีมูลแนแลว  ถึงเธอจะปฏิญญา 
วา  เราพูดเท็จ  ก็คงเปนสังฆาทิเสสในขณะโจทน้ันแลว  ปาราชกิ 
ไมมีมูลนั้น  คือไมไดเห็นดวยตาโดยปกติหรือตาทิพย  และไมไดยิน 
ดวยหูโดยปกติหรือหูทิพย  และไมไดรังเกียจดวยใจวา  เธอตองอาบัติ  
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ปาราชิกทั้ง ๔ อันใดอันหน่ึง  ดวยตนไดเห็นอาการ  หรือไดยนิสําเนียง 
และไดกลิ่นอยางใดอยางหนึ่ง   ที่ควรจะรังเกียจ  อยางนี้แล  ชื่อวา 
ไมมีมูล  วาโดยสังเขป  โจทมี ๔ อยาง คือ  โจทดวยชี้วัตถุ ๑  ชี ้
อาบัติ ๑   หามสังวาส ๑  หามสามีจิกรรม ๑ เปน ๔ โจทวาทาน 
เสพเมถุนเปนตน  เชนนีช้ื่อวา ชี้วัตถุ  โจทวาทานตองอาบัติ  เพราะ 
เมถุนธรรมเปนตน   ชื่อวา  ชี้อาบัติ   โจทวาจะทําอุโบสถปวารณา 
สังฆกรรมกบัทานไมได  เชนนี้ชื่อวา หามสังวาส ดวยหามสังวาสเทาน้ัน 
ยังไมถึงศีรษะ คือเปนอาบัติกอน  ตอเม่ือใดกลาววา ทานไมเปนสมณะ 
เปนตน  มาตอเขาในปลายคํากอน จึงถึงศีรษะคือเปนอาบัติ  ไมทํา 
อภิวาทและการลุกไปรับ  และอัญชลกีรรม และสามีจิกรรม  มกีารพัด 
เปนตน  อยางนี้  ชื่อวาหามสามีจิกรรม  อันนี้ใหพึงรูในเวลาท่ีภิกษุ 
ทําการไหวเปนตนโดยลาํดับ  แลวไมทําแกภิกษุองคหน่ึง  ขามไปทํา 
แกภิกษุอันเศษ  เทาน้ี  ชือ่วาเปนอันโทจ  ก็แตอาบัติยังไมถึงศีรษะกอน 
ตอเมื่อใด  ผูที่เธอไมไหวนั้น  ถามวาเหตุไร  ทานจ่ึงไมทําการไหว 
เปนตนแกเรา  แลวเธอกลาวคําวา  ทานไมเปนสมณะเปนตนตอวาจา 
เขาดวย  จ่ึงถึงศีรษะคือเปนอาบัติ  ก็แลภิกษุโจทบุคคลผูใดท่ีได 
อุปสมบทแลว  จะเปนคนบริสุทธิ์ก็ตาม  ไมบริสุทธิ์ก็ตาม  โจทดวย 
ปาราชิกอันใด  รูอยูวาบุคคลผูนั้น  ไมตองปาราชิกอันนั้น  และมี 
อธิบายจะใหเธอเคลื่อนจากพรหมจรรย   ไมใหเธอทําโอกาสดวย 
คําวา " กโรตุ เม อายสฺมา  โอกาส, อหนฺต  วตฺตุกาโม  ทานผูมีอายุ 
จงทําโอกาสแกขา ๆ อยากจะวาทาน "  ดังน้ีกอน และโจท  ถาบุคคล 
ผูนั้นรูความในขณะนั้นวา  เขาโจทเราดังนี้  เปนสังฆาทิเสสดวย  เปน 
ทุกกฏดวย ทกุ ๆ คําโจท  ครั้นผูโจทใหเธอทําโอกาสแกตนกอนแลว  
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จึงโจท  เปนสังฆาทิเสสอยางเดียว     แมภิกษุโจทตอหนาดวยกาย 
คือแมมือก็อยางเดียวกัน  ก็แลภิกษุโจทในที่ลับหลงั  อาบัติไมถึงศีรษะ 
บังคับภิกษุอ่ืนที่ยืนอยูในที่ใกลตนใหโจท  ผูรับบงัคับไปโจทบุคคล 
ผูนั้นตามคําผูใช  เปนอาบัติแกผูใช  โดยนัยดังกลาวแลว  แมผูรบัไป 
โจทวา  เราเห็นเราไดยินดวย  เปนอาบัติดังกอนดวยกันทั้ง ๒   ก็แล 
ภิกษุใหเขาทําโอกาสกอน  และกลาวดวยอธิบายจะดา  เปนปาจิตตีย 
ดวย  เปนทุกกฏดวย  โดยนัยดังกลาวแลว  ครั้นใหทําโอกาสเสียกอน 
แลวจ่ึงวา  เปนแตปาจิตตียอยางเดียว  ภิกษุทํากรรมท้ัง ๗ ประการ 
ในที่ลับหลัง  ดวยกัมมาธิบายเปนทุกกฏ  ภิกษุกลาววา  ทานตองอาบัติ 
ชื่อน้ี  ทานจงแสดงอาบัตินั้นเสีย   ดังนี้  ดวยวุฏฐานาธิบายและยก 
อุโบสถหรือปวารณาแกภิกษุอ่ืนก็ดี  ไมตองขอโอกาส  แตใหรูจักเขต 
ที่จะยก  แมภิกษุผูซักความ  ครั้นเมื่อวัตถุเขาโจทข้ึน  และกลาววากรรม 
ของทานอันนั้นมีอยู  ดวยอธิบายในท่ีจะซักไซไมตองขอโอกาสกอน 
ถาเธอเฉพาะนิยมกลาววา ผูโนนดวย ๆ ไมเปนสมณะ  ไมเปนอุบาสก 
ดังน้ี  ลงจากธรรมาสนแลว  พึงแสดงอาบัติเสียแลวจึงไป  ก็แลภิกษุ 
เห็นวาเปนคนไมบริสุทธิ์ในบุคคลบริสุทธิ์ก็ดี  เห็นวาเปนคนไมบริสุทธิ์ 
ในบุคคลไมบริสุทธิ์ก็ดี  แลวจึงโจท  และภิกษุบาเปนตน  ไมเปน 
อาบัติ  เปนสาณัตติกะ  มีองค ๕  โจทเองหรือใหผูอ่ืนโจทซ่ึงผูใด 
ผูนั้นถึงซ่ึงนับวา  เปนอุปสัมบัน ๑  สําคัญวาผูนั้นเปนผูบริสุทธิ์ ๑ 
โจทดวยปาราชิกใด  ปาราชิกนั้น  ไมมีมูลดวยความเห็นเปนตน ๑ 
โจทเองหรือใหผูอ่ืนโจท  ในที่ตอหนา  ดวยอธิบายจะใหเคลื่อนจาก  
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พรหมจรรย ๑ ผูตองโจทในขณะน้ัน ๑ พรอมดวยองค ๕ นี้  จึงเปน 
อาบัติสังฆาทิเสส  สมุฏฐานวิธีเปนตน  เหมือนอทินนาทานสิกขาบท 
แปลกแตในสิกขาบทน้ี  เปนทุกขเวทนาอยางเดียว. 
                                                อฏม  จบ 
        ในอัญญภาคิยะสิกขาบทที่ ๙  ความวา ภิกษุใด   โกรธแคนภิกษุ 
อ่ืน  หมายจะใหเธอเคลื่อนจากพรหมจรรย   แกลงถือเอาเลศมีชาติ 
เปนตน  มาโจทภิกษุนั้น  ดวยปาราชิกไมมีมูล คือผูที่เปนชาติกษัตริย 
เปนตน เสพเมถุนหรือตองปาราชิกอันใด ๆ  และถอืชาตินั้นเปนเลศมา 
ใสในภิกษุ  ที่เปนชาติกษัตริยเหมือนกันวา  ทานเปนกษัตริยเสพเมถุน 
และเปนปาราชิก  ดวยเหตุนี้ ๆ  เราเห็น  เราไดยิน  เรารังเกียจ  ดังนี้ 
ตองสังฆาทิเสสในขณะโจท  แมปฏิญญาตนในภายหลังก็ไมพนโทษ. 
                                                นวม  จบ 
        ในสังฆเภทะสิกขาบทที่ ๑๐  ความวา  ภิกษุใดพยายาม  คือวา 
แสวงหาพวกพอง  เพ่ือจะทําลายสงฆซึ่งพรอมเพรียงกันอยูในสีมา 
อันเดียวกัน  หรือยกเอาเหตุที่จะทําลายสงฆ  คือเภทกรวัตถุ  ๑๘ 
ข้ึนแสดง  ภิกษุอ่ืนไดเห็นไดยิน  ก็พึงหามปรามวา  ทานอยาทําอยางนี้ 
จงพรอมเพรียงดวยสงฆเถิด  ดวยวาสงฆพรอมเพรียงไมแกงแยง  ม ี
อุทเทสอันเดียวกันแลว  กย็อมอยูสบาย  ถาเธอไมฟงคําหาม  ตองทุกกฏ 
ถาภิกษุไดเห็น ไดยิน  ไมหาม ก็ตองทุกกฏ  ภิกษุอ่ืนหามเธอ ๆ ไมฟง 
คําหามแลว  พึงหามอีก ๓ ครั้ง  ถาเธอสละไซรก็เปนการดี  ถาเธอไม  
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สละไซรตองทุกกฏ    แลวสงฆพึงสวดสมนุภาสนะเธอน้ันดวยญัตติ 
จตุตถกรรมวาจา  ครั้นสงหสวดสมนุภาสนะจบญัตติลงแลว  เธอน้ัน 
ตองทุกกฏ   เมื่อจบอนุสาวนะที่ ๑ ที่ ๒ ลง  เธอน้ันตองถุลลัจจัย  ครั้น 
จบอนุสาวนะที่ ๓ ลง  ตองสังฆาทิเสส. 
                                                ทสม  จบ 
        ในเภทนานุวัตตกะสิกขาบทท่ี ๑๑ ความวา  ภิกษุทั้งหลายต้ังแต 
๓ รูปลงมา  เปนพวกพองประพฤติตามภิกษุผูจะทําลายสงฆนั้น  ชวย 
วากลาวทัดทานภิกษุอ่ืนวา  ทานทั้งหลายอยาไดวากลาวสิ่งใดแกภิกษุ 
นั้นเลย  ภิกษุนั้นเธอเปนผูกลาวธรรม กลาววินัย  เธอยอมถือเอา 
ฉันทรุจิของเราทั้งหลายข้ึนกลาว  เธอยอมรวมรูกบัเรา  ไดปรกึษา 
ดวยเรา  กรรมนั้น  ยอมชอบยอมควรแกเราทั้งหลายดังน้ี  ใหภิกษุ 
ทั้งหลายอ่ืน  ผูไดเห็นไดยินพึงหามปรามเธอจนถึง ๓ ครั้ง  ถาหาม 
เธอทั้งหลายไมฟง  ใหภิกษุทั้งหลายนั้น  พึงสวดสมนุภาสนะเธอ 
ทั้งหลาย  ดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา  เพ่ือจะใหสละคืนกรรมน้ันเสีย 
ถาเธอท้ังหลายสละกรรมน้ันเสียก็เปนการดี ถาเธอไมสละเสีย  นิ่งจน 
จบอนุสาวนะที่ ๓  ลง  เธอท้ังหลายน้ัน  ตองสังฆาทิเสส  ความนอก 
นั้นเหมือนสิกขาบทกอน    
                                        เอกาทสม  จบ 
        ในทุพพะจะสิกขาบบทที่ ๑๒  ความวา ภิกษุเปนคนด้ือวายากสอน 
ยกา  ครั้นภิกษุทั้งหลายวากลาวสั่งสอนดวยสิกขาบทบัญญัติ  ทําตน 
ไมใหผูอ่ืนวากลาวได  คือ กลาววา  ทานท้ังหลายอยาไดวาสิ่งไร  เปน0  
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คําดีคําชั่วแกเราเลย  แมเราก็จักไมวาสิ่งไร  เปนคําดีคําชั่วกะทาน 
ทั้งหลาย ๆ จงงดการวากลาวเราเสียเถิด  ดังนี้  ใหภิกษุทั้งหลายพึงหาม 
ปรามเธอเสีย  อยาใหเปนคนด้ือ  ครั้นภิกษุทั้งหลายวาเธอ ๆ ยังดื้อ 
อยูเชนนั้น   ใหภิกษุทั้งหลายพึงฉุดคราเธอไป  ณ  ทามกลางสงฆ 
สวดสมนุภาสนะ ๓ ครั้ง  เพ่ือจะใหสละกรรมนั้นเสีย  ถาเธอสละเสีย 
ก็เปนการดี  ถาไมสละเสีย  จบอนุสาวนะที่ ๓ ลง  ตองสังฆาทิเสส. 
                                        ทฺวาทสม  จบ 
        ในกลุทสูกะสิกขาบทที่ ๑๓ ความวา  ภิกษุอาศัยบานและนิคม 
ใดอยู  และประทุษรายตระกูล  คือใหดอกไม ผลไม เปนตน แกตระกูล 
ใหเขาเสื่อมผลแหงทานที่ใหแกตนดังนี้  ชื่อวากุลทูสกะ  ผูประทุษราย 
ตระกูล  และเธอเปนคนมีสมาจารอันชั่ว  คือปลูกกอไม  เพ่ือสงเคราะห 
ตระกูลเปนตน    สมาจารอันชั่ว  และตระกูลที่เธอประทุษรายนั้น 
ยอมปรากฏแกตา  แกหูผูอ่ืน   ใหภิกษุทั้งหลายผูไดเห็นไดยิน  พึงทํา 
ปพพาชนียกรรม  ขับเธอเสียจากบานและนิคมน้ัน   ดวยญัตติจตุตถ- 
กรรมวาจา  ครั้นเธอตองปพพาชนียกรรมแลว  กลบักลาวติเตียนสงฆ 
ผูทําปพพาชนียกรรมนั้นวา  ทําดวยฉันทาคติ  โทสาคติ  โมหาคติ 
ภยาคติ  ดังน้ี  ใหภิกษุทั้งหลายอ่ืน  ผูไดเห็น ผูไดยิน พึงหามปรามเธอ 
อยาใหติเตียนการกสงฆดังน้ัน   ถาหามปรามเธอไมฟง  ใหภิกษุ 
ทั้งหลายน้ัน  พึงฉุดคราตัวเธอไป ณ ทามกลางสงฆ  สวดสมนุภาสนะ 
๓ ครั้ง  เพ่ือจะใหสละคําติเตียนนั้นเสีย  ถาเธอไมสละเสีย  จบอนุสาวนะ 
ที่ ๓ ลง  ตองสังฆาทิเสส. 
                                        เตรสม จบ  
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        ต้ังแตสัญเจตนิกะสิกขาบทจนถึงอัญญภาคิยะสิกขาบท ๙ นี ้
ชื่อปฐมาปตติกา  เพราะจะพึงตองในขณะที่ลวงเปนที่แรก  นอกน้ัน ๔ 
สิกขาบท  ชือ่  ยาวตติยกา  เพราะจะพึงตองในขณะเมื่อจบอนุสาวนะ 
ที่ ๓ ทั้ง ๑๓  สิกขาบทน้ี  ขอใดขอหนึ่ง  ภิกษุตองแลวรูอยูและปดไว 
สิ้นวันเทาใด  ตองอยูปริวาสส้ินวันเทานั้น ครั้นอยูปริวาสเสร็จแลว 
ตองประพฤติมานัตอีก ๖ ราตี  ครั้นประพฤติมานัตแลว  พึงขอ 
อัพภานในสงฆ  มีภิกษุ ๒๐ องคเปนคณะสงฆ  ใหอัพภานแลวจ่ึงพน 
อาบัตินั้นได  เพราะเหตุนั้น  ภิกษุตองแลวอยาพึงปดไวดวยความ 
ละอาย  พึงบอกเสียแกภิกษุที่เปนสภาคกันในวันนั้น  อยางใหทันอรุณ 
ข้ึนมาได  เมื่อบอกเสียไดในวันนั้น   จะตองประพฤติมานัตแต ๖  
ราตรี  แลวขออัพภานกรรมแกสงฆพนโทษไดงาย ตองแลวใหบอกแม 
ดวยภาษาไทย  ดังนี้วา  ขาพเจาตองอาบัติสังฆาทิเสสชื่อน้ี  ขาพเจา 
บอกอาบัตินั้นแกทาน  ลกัษณะท่ีจะปดอาบัตินั้น  ดังนี้  อาบัติ 
ภิกษุตองแลว  รูอยูวาเปนอาบัติดวย  ตนเปนปกตัตตะ สงฆไมได 
ยกวัต  และรูอยูวาเปนปกตัตตะดวย  ไมมีอันตราย ๑๐  อยาง 
อันไดอันหน่ึง  และรูอยูวาไมอันตรายดวย  พอจะไปบอกภิกษถท่ีเปน 
สภาคกันไดอยู  และรูอยูวาพอจะไปไดอยูดวย ปรารถนาจะปด และ 
ปดไวดวย  ดงัน้ี  จ่ึงเปนอันปด  ถาเห็นอุปชฌายอาจารย ละอาย 
ไมบอก ใหอรุณใหมข้ึนมา ก็เปนอันปดไวแท ที่ละอายอปชฌาย- 
อาจารยนั้นไมเปนประมาณ  ภิกษุที่เปนสภาคกันโดยขอปฏิบัติ 
รูแลวและจะไมเยาะเยยติเตียนลอเลียนนี้แลว เปนประมาณ  ควรบอก. 
                สงฺฆาทิเสสณฺณนา นิฏ ิตา จบสังฆาทิเสส  
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        จักพรรณนาในอนิยตะสิกขาบท ๆ ม ี๒ อลังกมัมนิยะสิกขาบท 
ที่ ๑  ความวา  ภิกษุใดแตผูเดียวน่ังอยู  หรือนอนในอาสนะท่ีปดบัง 
เปนที่ลับตา  กับดวยหญิงแมเกิดในวันนั้น  แมถึงหลานคน  ที่นัง่หรือ 
นอนอยู  อุบาสิกาท่ีมีถอยคําควรเชื่อ  คือเปนอริยสาวิกา  ไดเห็นภิกษุ 
นั้น  และโจทดวยปาราชิก   เพราะเสพเมถุน  หรอืดวยสังฆาทิเสส 
เพราะกายสังสัคคะ  หรือดวยปาจิตตีย  เพราะนั่งในท่ีลับกับดวยหญิง 
ขอใดขอหนึ่ง  ภิกษุนั้นเธอปฏิญญาเสพเมถุน  ใหวินัยธรปรับอาบัติตาม 
ปฏิญญาในขอน้ัน  คือปฏญิญาวาเสพเมถุน  ใหปรบัปาราชิก  ปฏิญญา 
วาจับตองหญิง  ใหปรับดวยสังฆาทิเสส  ปฏิญญาวาน่ังหรือนอนอยู 
ในที่ลับกับดวยหญิงท่ีนั่งและนอนอยู  ก็ใหปรับปาจิตตีย  ถาปฏญิญา 
วาตนยืน หรือหญิงยืนอยูไมไดทําอะไรกัน  อยาใหวินัยธรปรับอาบัติ 
 ิสิ่งใดเธอเลย  ดวยความเห็นนั้น  บางทีก็เปนอยางเห็น  บางทีก็เปน 
อยางอ่ืน  ไมแนนอน ภิกษุประสงคจะไปหามาตุคามดวยความกําหนัด 
ในที่ลับ  เปนทุกกฏทุก ๆ ประโยค  ครั้นไปถึงท่ี  นั่งหรือนอนลงแลว 
หญิงจึงน่ังหรือนอนลง  หรือหญิงน่ังหรือนอนอยูแลว ภิกษุจึงนั่งหรือ 
นอนลง  หรอืน่ังและนอนพรอมกันทั้งสองก็ดี  จึงเปนปาจิตตีย  ถา 
ภิกษุนั้นจับตองหญิงหรือเสพเมถุน   ใหวินัยธรพึงปรับอาบัติเธอตาม 
วัตถุนั้น ๆ แมถึงผูชายนั่งอยูริมประตูหองท่ีบานปดอยู   ภิกษุนัง่อยู 
ในหองกับหญิง  ชายนั้นก็คุมอาบัติไมได   ผูชายตาดีนั่งอยูในโอกาส 
๑๒  ศอกพอแลเห็นกันได  เปนคนมีจิตฟุงซาน  แมนั่งหลับอยูก็คุม 
อาบัติได   คนตาบอดแมอยูใกล  ก็คุมอาบัติไมได   ถึงคนตาดีแมนอน 
หลับอยู  ก็คุมอาบัติไมได  ก็แตหญิงแมสักรอยหน่ึง ก็คุมอาบัติไมได  
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มีชายผูรูความ  ตาไมบอดนอนอยู  แตไมหลับก็ดี  หรือชายเชนนั้นอยู 
ในอุปจารก็ดี  หรือภิกษุ  หรือหญิงยืนอยูไมนั่งก็ดี  ภิกษุไมเพงใน 
ที่ลับก็ดี  สงใจไปในท่ีอ่ืนก็ดี  เหลาไมเปนอาบัติปาจิตตีย  เพราะ 
นั่งในท่ีลับกับหญิง   ภิกษุเปนบาเปนตน  ไมเปนอาบัติทั้งสามอยาง 
เปนอนาณัตติกะ  องค ในสิกขาบทน้ี  ใหพึงรูตามอาบัติที่ภิกษุ 
ปฏิญญา  สมฏุฐานวิธีเปนตน  เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท. 
                                                ปม  จบ 
        ในนาลงักัมมนิยะสิกขาบทท่ี ๒  ความวา  อาสนะที่นั่งไมปดบัง 
ดวยส่ิงอันใด  เปนที่แจงดังกลางวัด  กลางบาน  ไมควรจะเสพเมถุน 
ควรแตจะพูดทุฏุลลวาจากะมาตุคามไดเทาน้ัน  ภิกษุใด  แตผูเดียว 
ไมมีชายอ่ืนผูรูความอยูดวย   และนั่งนอนกับดวยหญิงท่ีรูคําหยาบและ 
ไมหยาบแตผูเดียว  ไมมีหญิงอ่ืนที่รูความอยูดวย  ในอาสนะเชนนั้น 
เปนที่ลับหูอยางเดียว  อุบาสิกาเปนอริยสาวิกา  มีถอยคําควรจะพึงเชื่อ 
ได ๆ เห็นภิกษุนั้น  และโจทดวยสังฆาทิเสส  เพราะกลาวทุฏุลลวาจา 
หรืออุบาสิกาผูมีถอยคําควรเชื่อน้ัน  โจทดวยขอใด  ใหวินัยธรพึงปรับ 
อาบัติเธอนั้นดวยขอน้ัน  ถาเธอปฏิญญาตนวายืน  ไมไดนั่ง  ไมได 
นอน  อยาใหวินัยธรพึงปรับอาบัติเธอกอน  วินิจฉัยนอกนั้นเหมือน 
สิกขาบทกอน  แปลกแตในสิกขาบทน้ี  แมหญิง แมชาย  ผูใดผูหน่ึง 
เปนคนรูความ  ไมบอก ไมหนวก  ยืนหรือน่ังในโอกาสภายใน ๑๒ ศอก 
แมมีจิตฟุงซาน  นอนหลบัอยู  ก็คุมอาบัติ  เพราะโทษน่ังในท่ีลับได  
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แตคนหูหนวกแมตาดี  หรือคนตาบอดแมไมหนวก  เหลาน้ี  คุมอาบัติ 
ไมได  ก็แลสมุฏฐานวิธีเปนตน  เหมือนอทินนาทานสิกขาบท. 
                                        ทุติย  จบ 
        ทั้ง ๒ สิกขาบทน้ี  ชื่อวาอนิยตะ  แปลวา  ไมเที่ยง  ดวยวาเปน 
ปาราชิกบาง  สังฆาทิเสสบาง  ปาจิตตียบาง  โดยบญัญัตินั้น ๆ  ตาม 
ปฏิญญาแหงภิกษุ       อน่ึง ๒ สิกขาบทนี้  ดูเหมือนพระองคทรง 
บัญญัติไวใหเปนตัวอยางแกวินัยธร  ผูจะตัดสินความ  ผูโจทกและ 
จําเลยในสิกขาบทท้ังปวง  ใหตัดสินตามอยางอนิยตะสิกขาบททั้ง ๒ นี้. 
                        อนิยตวณฺณนา  นิฏ ิตา  จบอนิยตะ 
        จักพรรณนาในถุจลัจจยาบัติ ขอหน่ึง  ภิกษุอยาพึงสละครุภัณฆ 
ขอหนึ่ง  อยางพึงแจกครุภัณฑ  ที่เปนของสงฆ  ถาสละหรือแจก  ก็ตอง 
ถุจลัจจัย  ดวยพุทธบัญญติัหามไววา " ป ฺจิมานิ  ภิกฺขเว  อวิสสฺชฺช- 
นิยานิ ฯ เป ฯ  อเวภงฺคิยานิ  น  วิภชติพฺพานิ  สเฆน  วา คเณน  วรา 
ปุคฺคเลน  วา  วิภตฺตานิป  อวิภตฺตานิ  โหนฺติ ; โย วิภเชยฺย  อาปตฺติ 
ถุลฺลจฺจยสฺส."  ดังนี้  ครุภัณฑนั้นมี ๕ หมวดดังน้ี อาราโม  สวน 
ดอกไมผลไม  อารามวตฺถุ  ที่ดินพ้ืนสวน ๒ นี้ หมวดที่ ๑ วิหาโร 
กุฏีเรือนชั้นเปนตน  วิหารวตฺถุ  ที่ดินพ้ืนแหงวิหาร ๒ นี ้เปนหมวด 
ที่ ๒ มฺโจ เตียง ป ต่ัง  ภิสี ฟูก  พิมฺโพหน  หมอน ๔ นี ้เปน 
หมวดท่ี ๓  โลหกุมฺภี  หมอทําดวยโลหะ  โลหภาณก  คะนนทําดวย 
โลหะ  โลหวารโก  กะปุก  ขวด ทําดวยโลหะโตจุของกวา ๕ ทะนาน 
มคธข้ึนไป  โลหกฏาห  กระถาง กะทะ  ทําดวยโลหะ  แมเล็กจุน้ําซอง 
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มือหนึ่ง   โลหะนั้น  เปนชื่อแหงทองเหลือง  ทองขาว ทองแดง  ทอง 
สัมฤทธิ์  วาสี  มีดใหญ  ที่ตัดฟนของใหญ  ที่พนจากตัดไมสีฟนและ 
ปอกออยข้ึนไปได  ผรสุ ขวาน เครื่องทําไม  เหล็กหมาด  บิดหลา  เครื่อง 
เจาะไซ  ๙  สิ่งน้ี  เปนหมวดท่ี ๔   วลฺลี  เถาวับย  ยาวแตกึ่งแขนข้ึนไป 
เวฬุ  ไมไผ  ยาวแต ๘ นิ้วข้ึนไป   มุชฺ หญามุงกระตาย   ปพฺพช 
หญาปลอง   ติณ หญาตาง ๆ  ที่สําหรับมุงบังไดแตกํามือ ๑  ข้ึนไป 
มตฺติกา  ดินปกติและดินสีตาง ๆ  เปนเครื่องทา  ทารุภณฺฑ เครื่องใช 
ทําดวยไมตาง ๆ ยาวแต ๘ นิ้วข้ึนไป  มตฺติกาภณฺฑ  เครื่องใชทํา 
ดวยดินตาง ๆ เหลาน้ี สิ่งใดสิ่งหนึ่ง  ทายกถวายแกสงฆก็ดี  เกดิในที่ 
สงฆก็ดี  ชื่อวา เปนของสงฆ  เปนครุภัณฑ  เปนอวิสสัชชนิยะ  เปน 
อเวภังคิยะ  อันสงฆและคณะและบุคคลจะพึงสละและแจกไมได  ถึง 
สละและแจกไป  ก็ไมเปนอันสละและแจก  คงเปนของสงฆอยูอยาง 
เดิม  ภิกษุใดสละหรือแจกของเหลาน้ี  ดวยถือวาตัวเปนใหญ  ตอง 
ถุลลัจจัย  ถาเสียสละหรือแจกดวยเถยยจิต  ใหวินัยธรพึงปรับอาบัติ 
ตามราคาของน้ัน  ครุภัณฑเหลาน้ี  ดวยถือวาตัวเปนใหญ  ตอง 
เปนอุปการแกสงฆ   เอาสิ่งท่ีเปนของถาวรแลกเปลี่ยนสิ่งท่ีเปนของ 
ถาวรดวยกันก็ดี  เอาส่ิงนอกน้ันที่เปนอกัปปยะหรือเปนกัปปยะ  แมม ี
ราคามาก  แลกเปลี่ยนของนอกน้ันดวยกัน  ดวยการแลกเปลี่ยนเปน 
กัปปยะก็ดี  ก็ควร   หรือจะสละครุภัณฑเหลาน้ัน  ที่เปนของเลวแลว 
แลกเปลี่ยนบิณฑบาต  เปนตน   เอามาบริโภคเพ่ือจะรักษาเสนาสนะ 
เปนตน  ที่เปนของดี  ในเวลาขาวแพง  เปนตน  ก็ควร  ในครุภัณฑ  
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เหลาน้ี  ของส่ิงใดส่ิงหน่ึง  มีไมไผ  เปนตน  ภิกษุจะถือเอาเพ่ือ 
ประโยชนตน  พึงทําผาติกรรมการตอบแทนใหเสมอกันหรือยิ่งกวาจึง 
ถือเอา  หมอ  บาตร  ถาลกะ  ขันทองหาว  กานํ้าที่ไมจะนํ้าได ๕ 
ทะนานมคธก็ดี  ไมบายยาตา  กลองยานัตถุ  ไมไคหู  เข็มเย็บผา 
เข็มเย็บใบไม  มีดพับเลก็  เหล็กแหลมเล็ก ๆ  กุญแจ  ดาล  เปนตน 
เครื่องโลหะก็ดี  เครื่องไมก็ดี  ที่ทําคางอยู  เหลานี้เปนของแจกได 
เถาวัลยและไมไผ  เปนตน    เมื่อทําการสงฆและการเจดียเสร็จแลว 
เหลืออยูจะนอมเขาไปในการบุคคลก็ควร  ซึ่งวามานี้สังเขป   ถา 
ประสงคจะรูวิตถาร  พึงดูในจุตตถสมันตปาสาทิกานั้นเถิด 
        ขอหนึ่ง  อยางใหเขาทําสัตถกรรมในท่ีแคบ  ขอหนึ่ง  อยาใหเขา 
ทําสัตถกรรมหรือวัตถิกรรมในโอกาสที่เพียง ๒  นิ้ว   แตที่ใกลแหง 
ที่แคบ คือ ทวารหนัก  ถาใหเขาทํา  ตองถุลลัจจัย  ดวยทรงหามไววา 
" น  ภิกฺขเว  สมฺพาเธ สตฺถกมฺม  ฯ เป ฯ  สมฺพาธสฺส  สมนฺตา 
ทุวงฺคุเล  สตฺถกมฺม  วา  วตฺถิกมฺม  วา  การาเปตพฺพ ; โย  การา- 
เปยฺย  อาปตฺติ  ถุลฺลจฺจยสฺส. " ดังน้ี  ตัดหรือผา หรือแทง  หรือขีด 
ดวยศัสตรา  หรือเข็ม  หรอืหนาม  หรอืกะเทาะศิลา  หรือเล็บกด็ี  อันใด 
อันหน่ึง  ในโอกาสที่กําหนดแลวน้ัน  อยางนี้ชื่อวาทํา  ดวยวาการ 
ทั้งปวงน้ัน  ชื่อวาสัตถกรรมส้ิน  แมบีบหัวไสดวยหนัง  หรือผาอันใด 
อันหน่ึง  ก็อยาพึงทํา  ดวยวาการท้ังปวงน้ัน  ก็ชื่อวาวัตถิกรรม  ก็แล 
คําวา ในโอกาสท่ีเพียง ๒ นิ้ว   แตที่ใกลแหงที่แคบน้ัน  หามแต 
สัตถกรรมอยางเดียว  ไมหามวัตถิกรรมดวย  วัตถิกรรมหามแตใน 
ที่แคบอยางเดียว   ก็แตวา  ภิกษุจะหยอดนํ้าแสบนํ้าดางในหัวไสนั้น  



สัตตปพพบุพพสิกขา และ บุพพสิกขาวรรณนา - หนาท่ี 151 

หรือจะเอาเชือกอันใดอันหน่ึงผูกรัดหัวไส  ก็ควรอยู  ถาหากวาหัวไส 
นั้นขาดออก  ดวยนํ้าแสบหรือเชือก  ชือ่วาขาดดวยดี  ไมมีโทษ  จะ 
ทําสัตถกรรม  คือผาเจาะในอัณฑะท่ีบวมดังน้ันไมควร  เพราะเหตุนั้น 
จะผาอัณฑะ  ควักเอาพืชออกเสีย  ดวยคิดจะทําใหหายโรค  เชนนี้ 
อยาพึงทํา  ก็แตจะรมจะยางดวยเพลิงและทายา  เหลาน้ี ไมหาม ในทวาร 
หนักจะเอากรวยใบไมเอาเกลียวชุด  หรือกระบอกไมไผ  ที่ทายาสอดเขา 
เอานํ้าดางน้ําแสบหยอดลงในกรวย  หรือเอาน้ํามันสอดในกระบอก 
ไมไผนั้น  ใหไหลเขาไปในทวารหนัก  ดังนี้  ควรอยู  ๔ ถลุลัจจัยนี้ 
เปนสจิตตกะ. 
        ขอหนึ่ง  ภิกษุอยาพึงฉันเนื้อมนุษย  ถาฉันเปนถุลลัจจัย ดวย 
ทรงหามไววา " น ภิกขฺเว  มนุสฺสมส  ปริภฺุชิตพฺพ " ดังน้ี ใชแต 
เนื้ออยางเดียว  แมกระดูก  เลือด  หนัง  และขน  ก็ไมควร  สิกขาบทน้ี 
เปนอจิตตกะ  อนึ่ง ถลุลัจจยาบัติมีมาก  ไมไดข้ึนปาติโมกขอุทเทส  วา 
โดยอาคตัฏฐานท่ีมา  มี ๓ สถาน  คือ มาในขันธกะแหง ๑  เรียกชื่อวา 
ขันธกถุลลัจจัย  มาในวินีตวัตถุถุลลจัจัย  มาในวิภังคแหงปาราชิก  และสังฆา- 
ทิเสสแหง ๑  เรียกชื่อวา วิภังคถุลลัจจัย  เพราะเหตุนั้น  บัญญัติแหง 
 ุถุลลัจจยาบัติจ่ึงไมมีกําหนด. 
        ขันธกถลุลัจจัยนั้น  ดังน้ี  ภิกษุอยาพึงถือนัคคิยะ  ติดถิยสมาทาน 
คือขอปฏิบัติแหงเดียรถียอยางหน่ึง  เปลือยกายไมนุงหม  ถาภิกษุใด 
ปฏิบัติดังน้ี  ตองถุลลัจจัย  ภิกษุอยาทรงไว  คือวานุงหมผาคากรอง 
อยาทรงผาท่ีเขากรองถักดวยเปลือกไม  อยาทรงผาท่ีเขาทําดวย  
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ผลไมกรอง  อยาทรงผากัมพลทําดวยผมคน  อยาทรงผากัมพลทําดวย 
ขนทางสัตว  อยาทรงผาทําดวยปกนกเคา  อยาทรงหนังเสือ  อยาทรง 
ผาทําดวยปอ  ผาเหลาน้ี  เปนธงแหงเดียรถีย  ภิกษุใดทรงผาเหลาน้ี 
ตองถุลลัจจัย. 
        ขอหนึ่ง ภิกษุอยาพึงถูกตององคชาตนิมิตแหงติรัจฉานตัวเมีย 
ดวยจิตกําหนัด  ถาถูกตองเปนถุลลัจจัย ขอหนึ่ง  วันอุโบสถหรือวัน 
ปวารณา  ภิกษุเจาอาวาสต้ังแต ๔ หรือ ๕ ข้ึนไป  รูอยูวา ภิกษุเจาอาวาส 
ดวยกัน  หรอืภิกษุเปนอาคันตุกะอ่ืน  อยูในสีมาอันเดียวกันมีอยู  แต 
ยังไมมาสูโรงอุโบสถ   โรงปวารณาเขาหัตถบาส  แกลงจะใหเธอเหลา 
นั้นฉิบหายจากอุโบสถจากปวารณา  และดวนทําอุโบสถหรือปวารณา 
เสียกอน  ตองถุลลัจจัย  ถลุลัจจัยเหลาน้ี  ก็ด ี ถุลลจัจัย  ๕  ขอกอน ก็ด ี
เปนขันธกถุลลัจจัย. 
        วินีตวัตถุถลุลัจจัยนั้น  ดังน้ี  ภิกษุองคหน่ึง  ปรารถนาจะใหอสุจิ 
เคลื่อนเดินทางไป  อสุจิไมเคลื่อน  แลวเกิดความสงสัย  กราบทลูถาม 
พระผูมีพระภาคเจา ๆ  ทรงตัดสินวา  ตองถุลลัจจัย  เรื่องหน่ึง ภิกษุ 
เคลาคลึงกายหญิงท่ีตายแลว  แลวเกิดความสงสัย  จ่ึงกราบทูลถาม 
พระผูมีพระภาคเจา ๆ ทรงตัดสินวา ตองถุลลัจจัย ๆ  อยางนี้  ชื่อวา 
วินิตวัตถุถุลลัจจัย. 
        ก็แลวิภังคถุลลัจจัยนั้นมีหลายอยาง คือเปนอนุสาวนถุลลัจจัย 
บาง  วิมติถุลลัจจัย บาง  ยถาสัญญาถุลลัจจัย บาง   ยถาเขตตถุลลัจจัย 
บาง ยถาวัตถุถุลลัจจัย บาง  ยถาปโยคถุลลัจจัย  บาง  ยถาวัชชถลุลัจจัย 
บาง  อนุสาวนถุลลัจจัยนั้น  ดังอาบัติถุลลัจจัย  เพราะสงฆทําสมนุภา- 
สนกรรม ๑๑ อยาง อันใดอันหน่ึง แกภิกษุและภิกษุณี  เพื่อจะใหมละ  
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กรรมน้ัน ๆ เสีย  และเธอไมมละเสีย  จบอนุสาวนะที่ ๑ ที่ ๒ ลง  ตอง 
ถุลลัจจัย ๆ อยางนี้  ชื่อวาอนุสาวนถุลลัจจัย ๆ นี ้ เมื่อจบอนุสาวนะที่ ๓ 
ตองครุกาบัติแลว  ถุลลัจจัยนั้นรํางับไปเองไมตองแสดง  หญิง ภิกษุ 
สงสัยอยูวาหญิงหรือมิใช  และกําหนัดยินดีถูกตองกายหญิงน้ันดวย 
กายตน  ตองถุลลัจจัย ๆ ดงัน้ี  ชื่อวาวิมติถุลลัจจัย  เพราะตองดวยความ 
สงสัย  หญิง  ภิกษุสําคัญวาเปนบัณเฑาะก  กําหนัดยินดี  ถูกตองกาย 
หญิงน้ันดวยกายตน  ตองถุลลัจจัย ๆ ดงัน้ี  ชื่อวา ยถาสัญญาถุลลัจจัย 
เพราะเปนอาบัติตามสัญญาความสําคัญ  ภิกษุมีความกําหนัด  สรรเสริญ 
หรือติเตียนอวัยวะหญิง  เบื่องบนแตรากขวัญลงไป  เบื้องตํ่าแตเขา 
ข้ึนมา  ยกทวารหนักทวารเบาเสีย  ตองถุลลัจจัย ๆ ดังน้ี ชื่อวายถา- 
เขตตถุลลัจจัย  เพราะเปนอาบัติตามเขต  ภิกษุจับตองกายบัณเฑาะก 
ดวยกายตน  ดวยความกําหนัด  ตองถุลลัจจัย ๆ ดังน้ี  ชื่อวายถาวัตถุ 
ถุลลัจจัย  เพราะเปนอาบัติตามวัตถุ  ภิกษุมีเถยยจิตจะพาทาสเขาหนี 
ชวน ก็ด ีไล ก็ดี  ใหทาสนั้นยกเทาที่แรกกาวไป  ตองถุลลัจจัย 
เพราะเปนอาบัติตามโทษ  เพราะอาบัติถุลลัจจัยตาง ๆ อยางนี้  จึงไมมี 
กําหนด  ดังปาราชิกและสังฆาทิเสสเปนตน. 
                        ถุลฺลจฺจยวณฺณนา  นิฏ ิตา  จบถุลลจัจัย 
 
        จักพรรณนาในนิสสัคคิยสิกขาบท ๆ มี ๓๐ สกิขาบท  ประดับ 
ดวยวรรค ๓ วรรค ๆ ที่ตน  ชื่อวาจีวรวรรค  มีสิกขาบท ๑๐ สิกขาบท  
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ที่ตน  ชื่อปฐมกฐิน  ความวา  จีวรภิกษุทําสําเร็จแลว  กฐินเดาะแลวฃ 
คือวา  อานิสงสกฐินทั้ง ๕ รํางับแลว  ดวยปลิโพธ ๒ ขาดแลว ใหภิกษุ 
พึงเก็บอดิเรกจีวร  คือผาท่ียังไมไดวิกัปอธิษฐานไวเพียง ๑๐  วัน 
เปนอยางยิ่ง  เมื่อภิกษุไวอติเรกจีวรนั้นใหเกิน ๑๐ วันไป  จนถึงอรุณ 
ที่ ๑๑ ข้ึนมา  ผานั้นเปนนิสสัคคีย เปนอาบัติปาจีตตียดวย  โขม  ผาทอ 
ดวยดายเปลือกไม  กปฺปาสิก  ผาทอดวยดายผาย  โกเสยฺย  ผาทอดวย 
ไหม  กมฺพล  ผาทอดวยขนสัตวอันเศษ ยกแตขนมนุษย  ขนหางสัตว 
เสีย สาณ  ผาทอดวยเปลือกสาณะ ภงฺค  ผาที่เจือดวยดาย ๕ อยาง 
มีดายเปลือกไมเปนตน  ผา ๖  อยางนี้ก็ดี  และผาทุกกุละ  และผา 
ปคคุณณะ  และผาโสมารปฏะ  และผาจินปฏะ  ผาอิทธิชะและผาเทวดา 
ให  เหลาน้ีเปนอนุโลมตามผา  ๖  อยางกอน  ชื่อวา จีวร  ที่ยังไมได 
อธิษฐาน  และวิกัป  ชื่อวา อติเรกจีวร  นับแตวันไดผาน้ันมาเก็บไว 
จนถึงอรุณท่ี ๑๑ ข้ึนมา  ไมอธิษฐานวิกัปเสีย  สละเสียในระหวางนั้น 
เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย  ผาเปนนิสสัคคิยปาจิตตียแลว  ไมเสียสละแก 
สงฆ  หรือคณะ  หรือบุคคลกอน  เอามาบริโภคคือนุงหม  เปนทุกกฏ 
วิธีอธิบายฐานและวิกัป  และเสียสละผาเปนนิสสัคคียนั้น  จักกลาวขาง 
หนา  ผาลวง ๑๐ วันไปแลว  ภิกษุรูอยูวาลวง ๑๐ วันก็ดี  สงสัยอยูก็ดี 
สําคัญวายังไมลวงก็ดี  ก็คงเปนนิสสัคคิยปาจิตตีย  ผาไมไดอธิษฐาน 
และวิกัป  ยังไมไดสละใหแกผูอ่ืน  และยังไมฉิบหายดวยเหตุใดเหตุ- 
หน่ึง ก็ดี  สําคัญวาอธิษฐานแลวเปนตน  ลวง ๑๐ วันไป  ก็คงเปน 
นิสสัคียปาจิตตีย  ผายังไมลวง ๑๐ วัน  สําคัญวาลวงแลวก็ดี  สงสัย 
อยูก็ดี  เปนทกุกฏดวยบรโิภค  ภิกษุอธิษฐานเสีย  วิกัปเสีย  สละให 
ผูอ่ืนเสียในภายใน ๑๐ วันก็ดี  ผาหายเสีย  ฉิบหายเสีย  ไฟไหมเสีย โจร 
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ชิงเอาไปเสีย  เพ่ือนถือเอาเสียดวยวิสาสะ  ในภายใน ๑๐ วันกด็ี ภิกษุ 
บาเปนตน ก็ดี  เหลาน้ีไมเปนอาบัติ  สิกขาบทน้ี  เปนอนาณัตติกะ 
มีองค ๕ ผาประกอบดวยชาติและประมาณเปนของ ๆ ตน ๑ ผาน้ัน 
ถึงซ่ึงกาลนับวันได  คือวาถึงมือตนแลวเปนตน ๑  ปลิโพธทั้ง ๒ 
ขาดแลว ๑ ผาน้ันเปนอติเรกจีวร ๑ ลวง ๑๐ วันไป ๑ พรอมดวย 
องค ๕  จ่ึงเปนนิสสัคคิยปาจิตตีย  เปนปฐมกฐินสมุฏฐาน  คืออาบัติ 
เกิดแตกายวาจา ๑  แตกายวาจาจิต ๑  เปนอกิริยา  โนสัญญาวิโมกข 
อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  มีจิต ๓ มีเวทนา ๓. 
                                                ปม  จบ 
        ในสิกขาบทท่ี ๒ ชื่อทุติยกฐิน  บางทีทานเรียกวาอุทโทสิตะ 
สิกขาบทบาง  ความวา จีวรแหงภิกษุสําเร็จแลว  กฐินเดาะแลว ถา 
ภิกษุอยูปราศจากไตรจีวรท้ัง ๓  ผืน หรือผืนใดผืนหน่ึง  แมแตราตรี ๑ 
ผาน้ันเปนนิสสัคคีย  ตองปาจิตตีย  เวนไวแตภิกษุไขไดอวิปปวาส- 
สมมติ  ผาสังฆาฏิ  ผาอุตตราสงค  ผาอันตรวาสก ๓ ผืนนี้  ภิกษุ 
อธิษฐานตามชื่อแลว  ก็เรียกวาไตรจีวร ตองรักษา ถาไมรักษาทิ้ง 
ไวใหอรุณข้ึนมา  ชื่อวาอยูปราศจากผาน้ัน ก็แลท่ีที่จะรักษาจีวรนั้น 
มี ๑๕ คือ  บาน เรือน คลัง หอรบ โรงกลม  ปราสาท  ปราสาทโนน 
เรือ หมูเกวียน  ไร ลานขาว  สวน  วิหาร โคนไม  ที่แจง  ที่เหลาน้ี 
ถาเจาของคนเดียวลอมดวยรั้วหรือกําแพง  ภิกษุไวจีวรในท่ีเหลาน้ี ก ็
ใหอยูในที่ลอมน้ัน  ถาวาท่ีเหลาน้ัน  ไมไดลอม  เกบ็ผาไวในที่ใดก็ให 
อยูในที่นั้น  อยามละหัตถบาสที่นั้น  ถาท่ีเหลาน้ันเจาของตาง ๆ กัน 
เปนที่ลอม เก็บผาไวในท่ีใด  ใหอยูในท่ีนั้น  หรืออยูในที่เปนที่ประชุม  
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และริมประตูเปนที่เขาออก  อยามละหัตถบาสท่ีนั้น  ถาท่ีเหลาน้ันเขา 
ไมไดลอม เก็บผาไวแหงใด  ใหอยูที่แหงน้ัน  อยามละหัตถบาสท่ีแหง 
นั้น ถาภิกษุไมอยูในที่ดังกลาวมา  ผาผืนที่อยูปราศน้ัน เปนนิสสัคคีย 
พรอมกับดวยอรุณใหมข้ึนมา  ตองเสียสละผาน้ัน  แกสงฆ  หรอืคณะ 
หรือบุคคล  จ่ึงจะนุงหมได  วิธีเสียสละเปนตน จักกลาว ณ เบื้องหนา 
เพราะเหตุนั้น  ตอไป  ณ  เบื้องหนา  ใหพึงรูเถิดวา  ของเปนนิสสัคคีย 
แลวตองเสียสละกอน  จึงแสดงอาบัติตก  ตอไปจักไมกลาวอีก  ผาไตร 
จีวรภิกษุอยูปราศแลว  รูอยูวาอยูปราศแลวก็ดี  สงสัยอยูก็ดี  สําคัญวา 
ไมไดอยูปราศก็ดี  ก็คงเปนนิสสัคคิยปาจิตตีย  ไตรจีวรภิกษุยังไมได 
ปจจุทธรณ  ยังไมไดเสียสละ  ยังไมหายเปนตน  ภิกษุสําคัญวา ปจจุท- 
ธรณแลวเปนตนก็ดี  สงสัยอยูก็ดี  รูอยูวายังไมไดปจจุทธรณเปนตนก็ดี 
และอยูปราศจากผาน้ัน ก็คงเปนนิสสัคคีย  ผาไตรจีวรภิกษุไมไดอยู 
ปราศ  สําคัญวาอยูปราศก็ดี  สงสัยอยูก็ดี  เอาบริโภคตองทุกกฏ  ปจจุท- 
ธรณเสียก็ดี  เสียสละเสีย  เปนตนก็ดี  ในภายในอรุณ  และภิกษุเปนไข 
สงฆสมมติใหอยูปราศไตรจีวรก็ดี  ภิกษุบาเปนตนก็ดี  ไมเปนอาบัติ 
เปนอนาณัตติกะ  มีองค ๔ คือผาภิกษุอธิษฐานเปนไตรจีวรแลว ๑ 
ไมมีอานิสงสกฐิน ๑  ไมไดอวิปปวาสสมมติ  ๑  อยูปราศจากผานั้น 
ราตรีหน่ึงจนอรุณใหมข้ึนมา ๑  พรอมดวยองค ๔ นี้  จ่ึงเปนนิสสัค- 
คิยปาจิตตีย  สมุฏฐานวิธีเปนตน  เหมือนปฐมกฐินสิกขาบทกอน 
แปลกแตสิกขาบทกอนไมไดอธิษฐาน  ไมไดวิกปั  ชื่อวาเปนอกิริยา 
ก็แลในสิกขาบทน้ี  ไมปจจุทธรณเสียในภายในอรุณ  ชื่อวาเปนอกิริยา. 
                                                ทุติย  จบ  
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        ในสิกขาบทท่ี ๓ ชื่อตติยกฐิน  ความวาจีวรแหงภิกษุสําเร็จแลว 
กฐินเดาะแลว  ผาอกาลจีวร  คือผาท่ีเกิดนอกจีวรกาล  และผาที่ทายก 
เฉพาะใหเปนอกาลจีวร  ถวายในจีวรกาลก็ดี  ผาเชนนี้  ถาเกิดข้ึนแก 
ภิกษุ  ใหภิกษุผูจํานงพึงรับแลว  และรบีทําเสียแตใน ๑๐ วัน  ถา 
ผาน้ันไมพอจะเปนสังฆาฏิ  หรืออุตตราสงค  หรืออันตรวาสก  ผืนใด 
ผืนหน่ึงไซร  ถาความหมายจะไดแตญาติและมิตรเปนตนมีอยู  ก็ให 
ภิกษุพึงเก็บผาเดิมนั้นไวเปนอติเรกจีวรเพียงเดือน ๑ เพ่ือจะผสมกับ 
ผาท่ีหมายไดนั้น  ถาเก็บไวใหเกินเดือน ๑ ไมอธิษฐานวิกัปเสีย  แม 
ถึงความหมายจะไดผาอ่ืนมีอยู  ผาเดิมคงเปนนิสสัคคีย  ตองปาจิตตีย. 
                                                ตติย  จบ 
        ในสิกขาบทท่ี ๔  ชือ่ปุราณจีวร  ความวา  ภิกษุใดใชนางภิกษุณี 
ที่ไดอุปสมบทแลวในสงฆ ๒ ฝาย  คือ  ภิกษุณีสงฆ  ภิกษุสงฆ  และ 
นางภิกษุณีนั้นไมเปนญาติ  ใหซัก  หรือใหยอม หรือใหทุบ  ฟอก  ซึ่งผา 
เกา  คือผาท่ีนุงหมแลวแมครั้งหนึ่ง  ผานั้นเปนนิสสัคคีย  ตองปาจิตตีย. 
                                                จตุตฺถ  จบ 
        ในสิกขาบทท่ี ๕ ชื่อจีวรปฏิคคหณะ  ความวา  ภิกษุใดรับผา 
แมกวางยาวควรวิกัป  แตมือนางภิกษุณีผูอุปสมบทในสงฆ ๒ ฝาย 
ใชญาติ  ผานัน้เปนนิสสัคคีย  ตองปาจิตตีย  เวนไวแตแลกเปลี่ยนกัน 
แมดวยของเล็กนอย ไมเปนอาบัติ. 
                                                ป ฺจม  จบ  
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        ในสิกขาบทท่ี ๖ ชื่ออัญญาตกวิญญัตติ  ความวา  ภิกษุใด  ขอเอง 
หรือใชผูอ่ืนใหขอ  ซึ่งผาแมควรวิกัปเปนปจฉิมประมาณ  กะคฤหัสถ 
ผูใชญาติ ในประโยคท่ีของอยู เปนทุกกฏ  ไดมา เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย 
เวนไวแตสมัย  คือคราวภิกษุมีผาเขาชิงเอาเสียหมด  หรือมีผาอันหาย 
เสียหมด  ขอได  ไมเปนอาบัติ  ผูที่ติดแฝดกันฝายขางมารดาหรือบิดา 
ข้ึนไป  จนถึงปูทวด ตาทวด  ซึ่งเปนบุรพบุรุษ  ชื่อวาญาติ  ในคนใชญาติ 
เปนติกกปาจิตตีย  คือเขาใชญาติ  รูวาใชญาติก็ดี  สงสัยอยูก็ดี  สําคัญ 
วาเปนญาติก็ดี  ใหพึงรูโดยนัยดังกลาวแลวเถิด  จะไมกลาวพิสดารอีก 
จะกลาวแตคําวาติกกปาจิตตียเทาน้ัน  เขาเปนญาติ  ภิกษุสําคัญวาใช 
ญาติก็ดี  ภิกษุสงสัยอยูก็ดี  และขอผาดังวาน้ัน เปนทุกกฏ ขอในสมัยก็ดี 
ขอแตญาติหรือคนปวารณาก็ดี  ขอเพ่ือผูอ่ืนก็ดี  แลกเปลี่ยนดวย 
ทรัพยของตนท่ีเปนกัปปยะก็ดี  ภิกษุบาเปนตนก็ดี  เหลาน้ีไมเปน 
อาบัติ  ผาของภิกษุอันพระราชา  หรือนักเลง  หรือโจรผูใดผูหน่ึงแยง 
ชิงเอาไปเสีย  ชื่อวาเปนคนมีผาเขาชิงเอาไปเสีย  ผาของภิกษุไฟ 
ไหมเสียก็ดี  ลอยน้ําไปก็ดี  หนูหรือปลวกกัดเสียกด็ี  เกาขาดเสียดวย 
นุงหมก็ดี  เชนนี้ชื่อวาเปนคนมีผาหาย  ชื่อวาเปนสมัย  พระองคทรง 
อนุญาตใหขอผากะคฤหัสถในอาวาสน้ันมานุงหม  ดวยคิดจะกลับคืนให 
ก็ควร  ถาไมไดผาเชนนั้น  ก็พึงปดบังกายดวยหญาหรือใบไมแลว 
จึงมา อยาเปลือยกายมา  ถาเปลือยกายมาเปนทุกกฏ  คฤหัสถผูมีศรัทธา 
กลาววา  ขาพเจาปวารณาดวยปจจัยทั้ง ๔ มีจีวรเปนตน ผูเปนเจา ตอง  
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การส่ิงใด  ใหบอกใหขอ  ขาพเจาจักถวายสิ่งน้ัน  เชนนี้  ชื่อวาคน 
ปวารณา  เขาปวารณาเปนสงฆ  ผูประมาณจึงควร  เขาปวารณาเปน 
บุคคลเฉพาะตัว  ดวยปจจัยสิ่งใด  ใหขอแตปจจัยสิ่งนั้น  ทายกเขา 
ปวารณาดวยปจจัยทั้ง ๔ แลว  เขากําหนดเองแลว  ถวายผาตามกาล 
ถวายขาวตม  ขาวสวย  เปนตนทุกวัน ๆ ตองการดวยปจจัยสิ่งใด เขา 
ถวายปจจัยสิ่งน้ัน เชนนี้  กิจท่ีจะขอน้ันไมมี  ก็แลทายกผูใดปวารณา 
แลวและไมให  เพราะเปนคนเขลาหรือลืมไป  ทายกเชนนี้ใหพึงขอ 
ก็แลชื่อวาขอเพ่ือคนอ่ืนนั้น   คือขอแตญาติและคนปวารณาของตน 
เพ่ือภิกษุอ่ืนก็ดี  หรือเขาเปนญาติ  เปนคนปวารณาแหงภิกษุใด  ขอ 
เพ่ือภิกษุนั้นก็ดี  ไมเปนอาบัติ  เปนอนาณัตติกะ  เพราะวานใหภิกษุ 
ขอแตญาติ  และคนปวารณาของเธอใหแกตน  ไมเปนอาบัติ  มีองค ๔ 
คือผากวางยาวควรวิกัปได ๑ ไมมีสมยั ๑ ขอกะคนใชญาติ ๑ ไดมา ๑ 
พรอมดวยองค ๔ นี้  จึงเปนนิสสัคคีย  เปนสัญจรติตสมุฏฐาน  เปน 
กิริยา  โนสัญญาวิโมกข  อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม 
มีจิต ๓ มีเวทนา ๓ 
                                                ฉฏ  จบ 
        ในสิกขาบทท่ี ๗  ชือ่ตทุตตริ  ความวา ภิกษุมีผาอันเขาชิงเอาเสีย 
หรือผาหาย  ดังกลาวแลวในสิกขาบทกอน  ถาคฤหัสถผูใชญาติ  นําผา 
มามากปวารณาใหภิกษุ ๆ นั้น  ถาผาหายทั้ง ๓ ผืน  พึงยินดีแต ๒ ผืน 
คือผานุงผาหม  ถาหาย ๒ ผืน  พึงยินดแีตผืนเดียว  ถาหายผืนเดียว 
อยายินดีเลย  ถาภิกษุยินดีใหเกินกําหนดไปไซร  ในประโยคท่ีขออยู 
เปนทุกกฏ  ไดผามาเปนนิสสัคคิยปาจิตตีย  ในคนผูใชญาติ  เปนติกก-  
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ปาจิตตีย  ผูเปนญาติภิกษุสําคัญวาใชญาติก็ดี  สงสัยอยูก็ดี  ขอแลว 
ยินดีใหเกินกําหนด  เปนทุกกฎ  ภิกษุกลาววาเราจักทําจีวรแต ๒ ผืน 
เหลือน้ัน จักเอามาคืนใหแลวเอาไปมากอนก็ดี  และเจาของกลาว 
เหลือน้ัน จงเปนของทานก็ดี  ถือเอาผาท่ีทายกเขาไมไดใหเพราะเปน 
คนมีผาอันเขาชิง  หรือผาหายก็ดี  ขอแตญาติแตคนปวารณาก็ดี 
แลกเปลี่ยนเอาดวยทรัพยของตน  ที่เปนกัปปยะก็ดี  ภิกษุบาเปนตนก็ดี 
เหลาน้ี  ไมเปนอาบัติ  เปนอนาณัตติกะ  มีองค ๔ คือ ยินดีใหเกิน 
กําหนด ๑  ไมมีเหตุ  เปนตนวาผาเขาชิงเอาไปเสียหมด ๑ ขอกะคน 
ผูใชญาติ ๑  ไดมาเปนของตน ๑  พรอมดวยองค ๔ นี้  จ่ึงเปน 
นิสสัคคีย  สมุฏฐานวิธีเปนตน  เหมือนสิกขาบทกอน. 
                                        สตฺตม จบ 
        ในสิกขาบทท่ี ๘ ชื่อปฐมอุปกขฏะ  ความวา  คฤหัสถผูใชญาติ 
เขาเฉพาะภิกษุ  กําหนดต้ังมูลคาจีวร  มีเงินและทองเปนตนลงไววา 
เราจักเอามูลคาจีวรเทาน้ี  ซื้อผาถวายแกภิกษุชื่อน้ี  ภิกษุนั้น  ทายก 
เขาไมไดปวารณากอน  รูขาวเอง  หมายจะใครไดผาที่ดี  และเขาไป 
วากะทายกวา  ดีแลว  ทานจงเอามูลคาจีวรนั้น  ซื้อผาใหยาว ใหกวาง 
ใหแนน  ใหละเอียด  ใหเราเถิด  ดังนีแ้ลว  ทกยกเพ่ิมมูลคา  ซื้อผาท่ีดี 
ตามคําภิกษุ  ผาที่ไดมาน้ัน เปนนิสสัคคีย  ตองปาจิตตีย. 
                                        อฏม  จบ 
        ในสิกขาบทท่ี ๙  ชื่อทุติยอุปกขฏะ  อธิบายความเหมือนปฐม- 
อุปกขฏสิกขาบทกอน  แปลกแตในสกิขาบทกอนนั้นเจาของคนเดียว  
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ภิกษุทําการเบียดเบียนแกคน ๆ เดียว  ในสิกขาบทน้ีเจาของมาก ภิกษุ 
ไปวาใหเขาทุนกัน  ชื่อวาทําการเบียดเบียนแกคนมาก. 
                                        นวม  จบ 
        ในราชะสิกขาบทท่ี ๑๐  ความวา พระเจาแผนดิน  หรือขุนนาง 
หรือพราหมณ  หรือคฤหบดี  เขาเฉพาะภิกษุ  แลวใชทูตใหเอามูลคา 
จีวรไปซื้อผาถวายแกภิกษุ  ถาทูตน้ันไมซื้อผา  เอามูลคาจีวรนั้น 
ไปถวายแกภิกษุวา  มูลคาจีวรนี้  เฉพาะผูเปนเจา  ขาพเจานํามา  ขอผู 
เปนเจาจงรับมูลคาจีวรนี้  ดังน้ี  ภิกษุนั้น พึงวากะทูตผูนั้นวา เรารับ 
มูลคาจีวรไมได  เรารับไดแตจีวรที่เปนเจามีหรือไม   ดังน้ีไซร 
ภิกษุผูมีความตองการดวยจีวรอยู  ก็พึงแสดงคนรักษาวัดหรืออุบาสก 
เปนไวยาวัจกร   ดวยคําวา  ผูนั้นเปนไวยาวัจกรแหงภิกษุทั้งหลาย 
อยาวา ๆ ทานจงใหแกคนน้ัน  ผูนั้นเขาจักเก็บไว  ผูนั้นเขาจักแลก 
ผูนั้นเขาจักซื้อจีวร  วาดังนี้  ไมควร  ถาทูตน้ัน  เขามอบมูลคาจีวร 
กะไวยาวัจกรท่ีภิกษุแสดงน้ัน ผูนั้นเปนไวยาวัจกรแหงภิกษุทั้งหลาย 
อยาวา ๆ ทานจงใหแกคนน้ัน  ผูนั้นเขาจักเก็บไว  ผูนั้นเขาจักแลก 
ผูนั้นเขาใชผูอ่ืนใหมาแจงความวา  ผูเปนเจาแสดงไวยาวัจกรคนใด 
ไวยาวัจกรคนนั้น  ขาพเจาส่ังไวใหรูเสร็จแลว  ผูเปนเจาจงเขาไป 
เถิด  เขาจักถวายจีวรแกผูเปนเจาในกาลอันควร  ดังน้ีไซร  ภิกษุผูมี 
ความตองการดวยจีวน  พึงเขาไปหาไวยาวัจกร  พึงทวง ๒ ครั้ง 
๓ ครั้ง ดวยคําวา  เราตองการดวยผา  แตอยากลาววา  ทานจงให 
ผาแกเรา  เอาผามาใหเรา  แลกผามาใหเรา  ซื้อผามาใหเรา  กลาว 
ดังน้ีไมควร  ถาภิกษุโจททวง ๒ ครั้ง  ๓ ครั้ง  ไดผาสําเร็จมาก็เปน  
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การดี  ถาไมไดผาสําเร็จมาไซร  เธอน้ันพึงเขาไปเฉพาะตอจีวร  ยิน 
นิ่งอยูเพียง ๔ ครั้ง ๕ ครัง้ ๖ ครั้ง  เปนอยางยิ่ง  อยาน่ังในอาสนะ 
อยารับอามิส  อยาแสดงธรรมแกเขา  ถาเขาถามวา ผูเปนเจามาดวย 
เหตุอะไร  พึงกลาววา  ทานจงรูเถิด  ถาเธอน่ังในอาสนะ  หรือรับ 
อามิส  หรือแสดงธรรมไซร  ชื่อวาหักการยืน  ทําเหตุที่มาใหฉิบหาย 
เสีย  ถาเธอเฉพาะยืนนิ่งอยูเพียง  ๖  หนเปนอยางยิ่ง  ไดจีวรสําเร็จ 
มาก็เปนการดี  ถาไมสําเร็จมาไซร  ตอไปเธอพยายามยืนใหยิ่งกวา 
๖ หน   ในประโยคท่ีพยายามอยูเปนทุกกฎ  ไดจีวรสําเร็จมา  ผาน้ัน 
เปนนิสสัคคีย  ตองปาจิตตีย  ถาไมไดผาสําเร็จมาดวยการยืนเพียง 
๖ หน  เปนอยางยิ่งแลวไซร  มลูคาจีวรเขานํามาแตผูใด  ภิกษุพึงไป 
หาผูนั้นเอง  หรือพึงสงทูตไปใหบอก  ทานเฉพาะภิกษุใด  สงมูลคา 
จีวรมา  ของน้ันไมสําเร็จประโยชนสกันอยหน่ึงแกภิกษุนั้น  ทานจง 
ทวงเอาของ ๆ ทานเสียเถิด  อยาใหของ ๆ ทานฉิบหายเสียเลย  อันนี้ 
เปนความชอบยิ่งในกรรมอันนั้น  ถาภิกษุไมไปเองหรือไมสงทูตไป 
บอกเจาของเดิม  ตองวัตตเภททุกกฏ  ก็แลกัปปยการกท่ีภิกษุแสดงดังน้ี 
พระองคทรงอนุญาตใหทวงได ๓ หน  ยืนได  ๖ หน  โดยกําหนด 
อยางอุกฤษฏ  เพราะเหตุนั้น  เปนอนุญาตยืน ๒ ครั้ง   แทนทวง 
ครั้ง ๑ ดวยเหตุนี้  ถาภิกษุทวงอยางเดียวไมยืน  ทวงได ๖ หน 
ถายืนอยางเดียวไมทวง  ยืนได  ๑๒ หน  ถาทําท้ัง ๒ อยาง ทวง 
ที ๑ ลดยืน ๒ หน  ภิกษุใดในวันเดียวไปบอย ๆ ทวงครบ ๖ หน 
หรือไปคราวเดียวทวงครบ ๖ ครั้ง ก็ด ี   อน่ึง ในวันเดียวไปบอย ๆ 
ยืนครบ ๑๒ หน  หรือไปคราวเดียวยืนในที่นั้น ๆ ๑๒ แหง  ภิกษุ 
นั้นชื่อวา  หกัทวงหักยืนเสียหมด  ที่ไปทวงไปยืนในวันตาง ๆ ไมตอง  
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วา  กัปปยการที่ทายกแสดงเอง  ภิกษุไมไดแสดงน้ัน  ภิกษุจะทวง 
สักรอยครั้งก็ควร  กัปปยการกใด  ที่ภิกษุและทายกไมไดแสดงเลย  คือ 
กัปปยการกรบัอาสาเอาเอง  ตอหนาภิกษุก็ดี  ตอหนาทายกก็ดี  และ 
กัปปยการกที่รับมูลคาไวลับหลังก็ดี  ทั้ง ๒ จําพวกน้ี  ภิกษุจะทวงไมได 
เลย  ในทวงและยืนเกินกําหนด  เปนติกกปาจิตตีย   ทวงและยืนยังไม 
ครบกําหนด  สําคัญวาเกินก็ดี  สงสัยอยูก็ดี  และพยายามไดผามา  เปน 
ทุกกฏ  ภิกษุทวงตามกําหนดและยืนตามกําหนดก็ดี  ไมไดทวงกัป- 
ปยการกน้ัน  ซื้อมาถวายเองก็ดี  เจาของเดิมทวงมาถวายเองก็ดี  ภิกษุ 
บาเปนตนก็ดี  เหลาน้ี  ไมเปนอาบัติ  เปนอนาณัตติกะ  มีองค ๔ คือ 
กัปปยการกภิกษุแสดงเอง ๑  ทูตบอกกัปปยการกใหรูแลว  บอกภิกษุ 
ใหรูดวย ๑ พยายาม คือ ทวงและยืนใหเกินกําหนด  ๑  ไดมาดวย 
พยายามนั้น ๑  พรอมดวยองค ๔ นี้  จ่ึงเปนนิสสัคคีย  สมุฏฐานวิธี 
เปนตน  เหมือนดวยอัญญาตกวิญญัตติสิกขาบท. 
                ทสม  จบ    ปโม  วคฺโค  จบวรรคท่ี ๑ 
        ในโกสิยวรรคที่ ๒ ประดับดวยสิกจาบท ๑๐  โกสิยะสิกขาบท 
ที่ ๑  ความวา ภิกษุใด  หลอเองหรือใหเขาหลอ  ซึ่งสันถัตเจือดวย 
ไหม  แมสักเสน ๑  ปลิวมาตามลมตกลงในเวลาหลอ  สันถัตน้ันเปน 
นิสสัคคีย  ตองปาจิตตีย  สันถัตน้ัน  คือ เครื่องลาดอยางหน่ึง  ที่เขา 
เอาขนเจียม  หรือเสนไหมลาดซอนกันข้ึนในพ้ืนที่เสมอแลว  เอา 
น้ําขาวเปนตนเทลงกระทํา  ชื่อวาหลอ  ไมไดทอ   เรียกวาสันถตั. 
                                        ปม  จบ  
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        ในสุทธกาฬกะสิกขาบทที่ ๒  ความวา  ภิกษุใดหลอเองหรือให 
เขาหลอซ่ึงสันถัต  ดวยขนเจียมที่ลําลวน  ไมมีสีอ่ืนเจือดวย  สันถัต 
นั้นเปนนิสสัคคีย  ตองปาจิตตีย. 
                                        ทุติย  จบ 
        ในเทวภาคะสิกขาบทที่ ๓ ความวา ภิกษุจะหลอเองหรือใหเขา 
หลอซ่ึงสันถัตใหม  พึงถอืเอาขนเจียมดําลวน ๒ ชัว่  ขนเจียมขาว 
ชั่ง ๑ เปนที่ ๓    ขนเจียมเหลืองชั่ง ๑ เปนที่ ๔ ผสมกันหลอเขา 
ถาภิกษุไมชั่ง  เอาขนเจียมเปน ๔ สวน  ดังนี้  และใหเขาหลอสันถัต 
ข้ึนใหม  สันถัตน้ัน  เปนนิสสัคคีย  ตองปาจิตตีย  ก็แลสันถัตท่ีเปน 
นิสสัคคียทั้ง ๓  อยางนี้  แมภิกษุเสียสละแลว  ไดกลับคืนมา  จะปริโภค 
ก็ไมควร. 
                                                    ตติย  จบ 
          ในฉัพพัสสะสิกขาบทที่ ๔  ความวา  ภิกษุหลอเองหรือใหเขา 
หลอซ่ึงสันถัตใหมข้ึนแลว  พึงทรงไว  คือบริโภคใหได ๖ ปกอน  ถา 
ยังไมครบ ๖ ป  ภิกษุสละเสียก็ดี  ไมสละเสียก็ดี  ซึง่สันถัตน้ัน  และ 
หลอเอง  หรือใหเขาหลอก็ดี  ซึ่งสันถตัใหมอ่ืนข้ึนอีก  ในภายใน ๖ ป 
สันถัตใหมนั้น เปนนิสสัคคีย  ตองปาจิตตีย  เวนไวแตภิกษุเปนไข 
ไดสันถัตสมมติ  ไมเปนอาบัติ. 
                                            จตุตฺถ  จบ 
        ในนิสทีนสันถตะสิกขาบทท่ี ๕  ความวา ภิกษุหลอเอง  หรือให 
เขาหลอซ่ึงสันถัต  สําหรบัรองน่ังที่มีชาย  พึงตัดเอาสันถัตเกาใหกลม  
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หรือเปน ๔ เหลี่ยมดวยคืบพระสุคตหน่ึง  มาผสมเขาดวยในประเทศ 
อันหน่ึงแหงสันถัตใหม  หรือสางออกผสมเขา   เพ่ือจะทําสันถัตใหม 
ใหเสียสี  ถาภิกษุไมทําเชนนั้นและหลอเอง  หรือใหเขาหลอซ่ึงสันถัต 
สําหรับรองน่ังใหมข้ึน  สันถัตน้ัน  เปนนิสสัคคีย  ตองปาจิตตีย. 
                                        ป ฺจม  จบ 
        ในเอฬกโลมะสิกขาบทท่ี ๖  ความวา ภิกษุเดินทางไป  ขนเจียม 
เกิดข้ึนแตสงฆหรือคณะเปนตน    เมื่อจํานงอยูก็พึงรับขนเจียมนั้น 
รับแลว   เมื่อคนผูชวยนําไปไมมี  พึงนําไปดวยมือตนเองไกลเพียง 
๓ ประโยชน  เปนอยางยิ่ง  ถาเธอนําไปไกลยิ่งกวา ๓ โยชนไซร  แมคน 
ผูชวยนําไปไมมี  ขนเจียมนั้น  ก็คงเปนนิสสัคคีย  ตองปาจิตตีย. 
                                        ฉฏ  จบ 
        ในเอฬกโลมโธวาปนะสิกขาบทท่ี ๗ ความวา  ภิกษุใดใชนาง 
ภิกษุณีที่อุปสมบทแลวในสงฆ ๒ ฝายผูใชญาติ  ใชซัก  หรือใหยอม 
หรือใหสาง  ซึ่งขนเจียม  ขนเจียมนั้น เปนนิสสัคคีย  ตองปาจิตตีย. 
                                        สตฺตม  จบ 
        ในรูปยะสิกขาบทท่ี ๘  ความวา  ภิกษุใดรับเอง  หรือใหเขารับ 
ซึ่งรูปยะ  คือเงินและทองท่ีเขาให  หรือตกอยูแหงใดแหงหนึ่ง ไมมี 
เจาของหวงก็ดี  ถือเอาเพ่ือประโยชนตนเอง  หรือยินดีรูปยะท่ี 
เขาเก็บไวใหก็ดี  รูปยะน้ัน  เปนนิสสคัคีย  ตองปาจิตตีย  ทองรูป- 
พรรณก็ดี  ทองแทงก็ดี  เงินกอนก็ดี  เงินรูปพรรณก็ดี  กหาปณะก็ดี  
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มาสกทองแดง  มาสทองเหลือง  มาสกทําดวยไม  มาสกทําดวยครั่ง 
ก็ดี  และวัตถุอันใด  ใชซือ้หา  แลกเปลี่ยน  ไดแทนเงิน  ในประเทศใด 
ในกาลใด  ดงัเหรียญทองแดง  ใชแทนเงินในสยามประเทศน้ี  ก็ชื่อวา 
เงินในประเทศนั้น  ในกาลน้ัน ทองและเงินเหลานี้เรียกวารูปยะ  เปน 
นิสสัคคิยวัตถุ  แกวมุกดา  แกวมณี  แกวไพฑูรย  สังขที่เขาขัดแลว 
ศิลาที่เปนเคร่ืองประดับ  แกวประพาฬ  แกวทับทิม  โมรา  ขาวเปลือก 
๗ ประการ ทาสชาย  ทาสหญิง ไรนา  ที่ดิน  สวนดอกไม ผลไมเปนตน 
เหลาน้ีเปนทุกกฏวัตถุ  ภิกษุถือเอาเพ่ือตนเปนทุกกฏ  ดาย  ปาน  ผา 
ฝาย  อปรัณณชาติ  คือถั่วงาตาง ๆ  เภสัช  มีเนยใส  เนยกอน  เปนตน 
เหลาน้ี  เปนกัปปยวัตถุ  ภิกษุถือเอาไมเปนอาบัติ  ในนิสสัคคิยวัตถุ 
ภิกษุรับเอง  หรือใหผูอ่ืนรับเพ่ือตน  หรือเขาเก็บไวใหตอหนาวา ของ 
นี้เปนของผูเปนเจา  หรือของนั้นอยูที่ลับหลัง  เปนแตเจาของสละให 
ดวยกายและวาจา  หรือดวยกายวิการใหรูวา  เงินทองของขาพเจามีอยู 
ณ  ที่โนน  เงินทองนี้  จงเปนของทานเถิด  ดังน้ี  ภิกษุไมหามเสียดวย 
วาจา  ก็ชื่อวายินดีรูปยะท่ีเขาเก็บไวให  เปนนิสสคัคิยปาจิตตีย  นับตาม 
วัตถุนั้น  รูปยะเปนนิสสัคคียเชนนี้แลว  พึงเสียสละในทามกลางสงฆ 
อยางเดียว  ดวยคําวา " อห  ภนฺเต รูปย  ปฏิคฺคเหสึ ; อิท  เม  ภนฺเต 
นิสฺสคฺคิย,  อิมาห  สงฺฆสสฺ  นิสฺสชฺชามิ "  ดังนี้  ถามีคฤหัสถผูหน่ึง 
มาในท่ีเสียสละน้ัน  ใหสงฆพึงวากะเขาวา  ทานจงรูของน้ี  ถาเขา 
ถามวา  ดวยของนี้จะใหเอาอะไรมา  ภิกษุอยาพึงบังคับวา  ใหเอาส่ิงน้ี ๆ 
มา พึงบอกแตของท่ีควรวา  เนยใสน้ํามันเปนตน  เปนของควรแกภิกษุ 
ถาหากวาคฤหัสถนั้น  เขาหาของที่ควรมาดวยรูปยะน้ัน  ภิกษุทั้งปวง 
พึงแจกกันบริโภค  เวนแตภิกษุผูรับรูปยะผูเดียว   ไมควรบริโภค  
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วัตถุสิ่งใดท่ีเกิดแตรูปยะน้ัน  แมผูอ่ืนไดมาถวายก็ดี  โดยท่ีสุดแมแต 
เงาตนไมที่บังเกิดแตรูปยะนั้นก็ดี   ภิกษุผูรับรูปยะน้ัน  ไมควรบริโภค 
เลย  กถ็าคฤหัสถผูนั้น  เขาไมอยากจะเอารูปยะไปซ้ือส่ิงของมาเลา 
ไซร  ใหสงฆพึงวานเขาวา  ทานจงทิ้งของส่ิงนี้เสีย  ถาเขาทิ้งเสีย ณ ที ่
ใดที่หน่ึง  หรือเขาถือเอาไปเสียก็ดี  อยาพึงหามเขาเลย  ถาคฤหัสถ 
นั้นเขาไมทิ้งไซร  สงฆพึงสมมติภิกษุที่พรอมดวยองค ๕ ใหเปนผูทิ้ง 
รูปยะ  ภิกษุผูไดสมมตินั้น  อยาทํานิมิตหมายท่ีตก  พึงเกลียดด่ังคูถแลว 
ขวางรูปยะน้ันไป   ถาเธอน้ันทํานิมิตหมายท่ีตกไซร  ตองทุกกฏ  ใน 
รูปยะ  เปนติกกปาจิตตีย  ใชรูปยะสําคัญวารูปยะ  หรือสงสัยและรับ 
หรือรับนิสสคัคิยวัตถุ  เพ่ือผูอ่ืน มีสงฆแบะเจดียเปนตน  หรือรับทุกกฏ 
วัตถุ  เพ่ือตนและเพ่ือคนอ่ืนก็ดี  เหลาน้ีเปนทุกกฏ  เขาถวายรูปยะ  หรือ 
เขาเก็บไวใหในที่ตอหนา หรือลับหลังวา  ของนี้จงเปนของ ๆ ทาน 
ถาภิกษุยินดีดวยจิตอยากจะถือเอาอยู  และหามเสียดวยกาย  หรือวาจา 
วาของน้ีไมควร  หรือไมหามดวยกายวาจา  มีจิตอันบริสุทธิ์อยู  ไมยินด ี
ดวยคิดวาของน้ีไมควรแกเตาก็ดี  อยางนี้  ก็ควร  ไมมีโทษ  ภิกษุถือเอง 
หรือใหเขาถือเอาซึ่งรูปยะ  ที่ตกอยูในภายในอาราม  หรือภายในท่ีอยู 
แหงตน ดวยคิดวา  ของผูใด  ผูนั้นจักมาเอาไป ดังนี้  โดยนัยในรตน 
สิกขาบทก็ดี  ภิกษุบาเปนตนก็ดี  เหลาน้ี ไมเปนอาบัติ  เปนสาณัตติกะ 
มีองค ๓ ของนั้นเปนทองและเงินที่เปนนิสสัคคิยวัตถุ ๑  เฉพาะเปน 
ของตัว ๑  รบัเองหรือใหเขารับ   หรือเขาเก็บไวใหยินดีเอา  อยางใด 
อยางหน่ึง  เปน ๑ พรอมดวยองค ๓ นี้  จ่ึงเปนนิสสัคคีย  สมฏฐาน- 
วิธีเปนตน  เหมืนอดวยสัญจริตตสิกขาบท  แปลกแตสิกขาบทน้ีเปน  
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สิยากิริยา  เพราะตองดวยการรับ  และเปนสิยาอกิริยา  เพราะตองดวย 
ไมทําซ่ึงการหามซ่ึงรูปยะท่ีเขาเก็บไวให. 
                                        อฏม  จบ 
        ในรูปยสัโพยหาระสิกขาบทท่ี ๙  ความวา  ภิกษุใด  ซื้อขายแลก 
เปลี่ยนดวยรปูยะมีประการตาง ๆ ของน้ัน  เปนนิสสัคคีย  ตองปาจิตตีย 
พระองคทรงหามการรับนิสสัคคิยวัตถุ  และทุกกฏวัตถุ  ดวยสิกขาบท 
กอน  พระองคทรงหามการแลกเปลี่ยนนิสสัคคิยวัตถุซื้อ  และทุกกฏวัตถ ุ
ดวยสิกขาบทนี้  เพราะเหตุนั้น  ภิกษุเอาทุกกฏวัตถุซื้อ  แลกเปลี่ยน 
ทุกกฏวัตถุ  และกัปปยวัตถุก็ดี  เอากปัปยวัตถุแลกเปลี่ยนทุกกฏวัตถ ุ
ก็ดี  อยางนี้เปนทุกกฏ  กแ็ลภิกษุเอานิสสัคคิยวัตถุ  ซื้อหาแลกเปลี่ยน 
นิสสัคคิยวัตถุ  หรือทุกกฏวัตถุ  หรือกัปปยวัตถุกด็ี  หรือเอาทุกกฏวัตถ ุ
และกัปปยวัตถุ  แลกเปลยีนนิสสัคคิยวัตถุก็ดี  เหลาน้ีเปนนิสสัคคิย- 
ปาจิตตีย  ของที่ไดมาเปนนิสสัคคีย  พึงเสียสละในทามกลางสงฆอยาง 
เดียว  และพึงปฏิบัติในของที่เสียสละแลว  ดังในสิกขาบทกอน  ภิกษุ 
บาเปนตน  ไมเปนอาบัติ  เปนอนาณัตติกะ  มีองค ๒  ของที่แลกเปลี่ยน 
มาก็ดี  ทรัพยของตนท่ีจเอาไปแลกเปล่ียนก็ดี  ขางใดขางหน่ึง  เปน 
รูปยะ  เปนนสิสัคคิยวัตถุ  ๑  สําเร็จในการซ้ือขายแลกเปลี่ยนกนั ๑ 
พรอมดวยองค ๒ นี้  จึงเปนนิสสัคคีย  สมฏุฐานวิธีเปนตน  เหมือน 
ดวยสิกขาบทกอน  แปลกแตสิกขาบทนี้เปนกิริยา  เกิดแตทําซ่ึงการ 
แลกเปลี่ยน.  
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        ในกยวิกกยะสิกขาบทที่ ๑๐  ความวา  ภิกษุใดซ้ือขายแลกเปลี่ยน 
กัปปยวัตถุ  ดวยกัปปยวัตถุ  มีประการตาง ๆ  มีจีวรเปนตนกับคฤหัสถ 
ของน้ันเปนนิสสัคคีย  ตองปาจิตตีย  ภิกษุกลาวกับคฤหัสถวา  ทานให 
ของน้ีดวยของนี้ก็ดี  ทานเอาของน้ีไปใหของน้ีแกเรา  เอาของน้ีแลก 
กับของน้ีก็ดี  เอาของสิ่งน้ีไป  จงทําของส่ิงนี้  ใหแกเราก็ดี  ดังนี้เปนตน 
ตองทุกกฏ  ถือเอากัปปยภัณฑแหงผูอ่ืนมา  ชื่อวาซ้ือ ใหกัปปยภัณฑ 
ของตนไป  ชื่อวาขาย  เพราะเหตุนั้น  ภิกษุใหกัปปยภัณฑของตนไป 
แลวถือเอากัปปยภัณฑอันใดของคฤหัสถ   พนจากสหธัมมิกทั้ง ๕ 
แมเปนมารดาดวยวาจา  เปนคําแลกเปลี่ยนกัน  กัปปยภัณฑนั้นเปน 
นิสสัคคีย  พึงเสียสละวัตถุเปนนิสสัคคียนั้น  แกสงฆหรือแกคณะ 
หรือแกบุคคล  ภิกษุใหของกินหรือวัตถุสิ่งไรแกคฤหัสถ  กลาววา 
ทานจงกินสิ่งน้ี  หรือถือเอาส่ิงน้ีแลว  เอาของน้ีมาใหเรา  หรือทําส่ิงน้ี 
ใหเรา  แลวใชใหเอานํ้ายอมเปนตนมาก็ดี  หรือใหทําบริขารมีธัมมกรก 
เปนตน  และใหทํานวกรรม  มชีําระพ้ืนดายหญา เปนตน    เชนนี้ 
ถาของจะพึงเสียสละมี  กพึ็งเสียสละกอน  ถาของไมมี  ก็พึงแสดงอาบัติ 
ปาจิตตียอยางเดียว  ภิกษุถามราคาวา  ของนี้ราคาเทาไรก็ดี  ปรารถนา 
จะถือเอาภัณฑะแตมือผูใดเวนผูนั้นเสีย   ใหผูอ่ืนโดยท่ีสุดแมเปนลูก 
ของเจาของภัณฑะน้ัน  วานใหเปนกัปปยการแลกเปลี่ยนแทน  วา 
ทานจงเอาของน้ีแลกของนี้มาใหเรา  ดังนี้ก็ดี  และกลาวใหพนกยวิก- 
กยะ  ดังภิกษุเดินทางไป  มีแตขาวสาร  จะตองการขาวสุก  วากะเจาของ 
ขาวสุกวา  ขาวสารของเรามีอยู  เราหาตองการไม  เราตองการดวย 
ขาวสุก  วาดังน้ี   และเจาของขาวสุกเอาขาวสารไป  ใหขาวสุกแกภิกษุ 
ก็ดี ภิกษุบาเปนตนก็ดี  เหลาน้ีไมเปนอาบัติ  เปนอนาณัตติกะ  มีองค  
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๓ คือ  ของ ๆ คนที่จะเอาไปแลกก็ดี  ของ ๆ ผูอ่ืนที่ตนจะแลกมาก็ดี 
ทั้ง ๒ นี้  เปนกัปปยภัณฑของควร ๑  เจาของภัณฑะนั้น  เปนคฤหัสถ 
ใชสหธัมมิก ๑  แลกเปลี่ยนดวยอาการดังวาแลว ๑  พรอมดวยองค ๓ 
นี้  จ่ึงเปนนิสสัคคีย  วินิจฉัยนอกนั้นมีนัยดังกลาวแลวในรูปยสิกจาบท. 
                        ทสม  จบ   ทุติโย  วคฺโค  จบวรรคท่ี ๒ 
        ในปตติวรรคที่ ๓  ประดับดวยสิกขาบท  ๑๐  ปตตสิกขาบทที่ ๑ 
ความวา  บาตรเปนอดิเรก  คือยังไมไดอธิษฐาน  ยังไมไดวิกัป  ภิกษุ 
พึงเก็บไวเพียง ๑๐ วันเปนอยางยิ่ง  เมื่อภิกษุนั้นเก็บบาตรน้ันไวให 
เกิน ๑๐ วันไป  ไมอธิษฐานและวิกัปเสีย  อรุณท่ี ๑๑  ข้ึนมา  บาตร 
นั้นเปนนิสสัคคีย  ตองปาจิตตีย  บาตรมี ๒ อยาง คือ  บาตรดิน  บาตร 
เหล็ก  กอปรดวยประมาณเปนสมณสารูปแลว  จ่ึงควรอธิษฐานและ 
วิกัป  ประมาณบาตรและอธิษฐานวิกัป  จักกลาวขางหนาและวินิจฉัย 
นอกน้ัน  เหมือนปฐมกฐินสิกขาบท. 
                                                ปม  จบ 
        ในโอนปญจพันธนะสิกขาบทท่ี ๒  ความวา  บาตรแตกราวยาว 
๒ นิ้ว  ชื่อวามีที่ผูกแหง ๑  ภิกษุใด  มบีาตรมีที่ผูกยังไมครบ ๕ แหง 
และขอบาตรใหมอ่ืน  แตคนใชญาติใชปวารณา  บาตรน้ันที่ไดมาเปน 
นิสสัคคีย  ตองปาจิตตีย  ภิกษุนั้น พึงเอาบาตรน้ันเสียสละในทามกลาง 
สงฆอยางเดียว  สงฆทั้งปวงพึงถือเอาบาตรของตน ๆ  ไปสูทีป่ระชุม 
แลวสมมติภิกษุผูพรอมดวยองค ๕  ข้ึนเปนผูเปลี่ยนบาตร  ภิกษุผูได 
สมมตินั้น  พึงเอาบาตรท่ีเสียสละนั้น  ถวายแกพระมหาเถระ  เอาบาตร  
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ของพระมหาเถระ  ถวายแกพระอนุเถระ  เปลี่ยนดงัน้ีตามลําดับลงไป 
จนถึงภิกษุผูเปนสังฆนวกะนั้ง ณ ที่สุดอาสนะแลว  เอาบาตรของภิกษุ 
ผูเปนสังฆนวกะนั้น ใหแกภิกษุผูสละบาตรน้ันแลว  กําชับวา  นี่แล 
บาตรของทาน ๆ จงบริโภคกวาจะแตกเถิด  อยาสละท้ิงเสีย  อยาให 
ผูอ่ืนเสีย  ปฏบิัติอยางนี้แล   เปนความชอบย่ิงในบาตรน้ัน. 
                                                ทุติย  จบ 
        ในเภสัชชะสิกขาบทท่ี ๓  ความวา  เภสัช ๕ อยาง  คือ  สปฺป 
เนยใส  นวนีต  เนยขน  เตล  น้ํามันหมูเปนตน  ๑ มธุ น้ําผ้ึง  ผาณิต 
น้ําออย เปนยา ภิกษุเปนไขก็ดี  ไมเปนไขก็ดี  จะพึงบริโภคไดในกาล 
ทั้งปวง  เภสัชทั้ง ๕ นี้  ภิกษุรับประเคนแลว  พึงสัง่สมเก็บไวฉัน 
เพียง ๗ วัน  เปนอยางยิ่ง  เมื่อภิกษุไวเภสัชนั้นใหเกิน ๗ วัน  อรุณท่ี ๘ 
ข้ึนมา  เปนนิสสัคคีย  ตองปาจิตตีย  นับตามเภสัชนั้น  ถาเก็บไวใน 
ภาชนะอันเดียวเนื่องกัน  ก็เปนอาบัติตัวเดียว  ถาไมเนื่องกันก็เปน 
อาบัติตามวัตถุนั้น  ในขอน้ีจะกลาวพิสดาร ณ เบื้องหนา  ยาทั้ง ๕ 
อยางนี้  เปนนิสสัคคียเสียสละแลว  ไดกลับคืนมา  จะบริโภคในกาย 
มีทาแผลเปนตน  หรือกลนืกินไมควร  พึงนอมเขาไปในประทีปและ 
ผสมเขมาทาในที่ ๆ มือและกายจะไมพึงถูกตอง  ภิกษุอ่ืนใชเจาของ 
จะบริโภค ทากายควรอยู  จะกลืนกินไมควร  ยาทั้ง ๕ อยางนี้  สิ่งใด 
ภิกษุเสียสละใหอนุสัมบันขาดแลวในภายใน ๗ วัน  ไดกลับคืนมาอีก 
จะกลืนกินก็ควร  ยาทั้ง ๕ อยางนี้  ภิกษุรับประเคนดวยคิดจะกลืนกิน 
แลวไวใหเกิน ๗ วันไป  จ่ึงเปนนิสสัคคีย  ถาไมคิดจะกลืนกิน จะเอาไว  



สัตตปพพบุพพสิกขา และ บุพพสิกขาวรรณนา - หนาท่ี 172 

ทาแผลเปนตน  ถึงลวง ๗ วันไป  ก็ไมเปนนิสสัคคีย  วินิจฉัยนอกนั้น 
ทั้งองคและสมุฏฐาน  ใหพึงรูดังกลาวแลวในปฐมกฐินสิกขาบท. 
                                        ตติย จบ 
        ในวัสสกิสาฏิกะสิกขาบทท่ี ๔ ความวา  แตแรมคํ่า ๑ เดือน ๗ 
จนถึงเพ็ญเดือน ๘  สองปกษนี้  ชื่อวา เปนเดือนหนึ่งปลายฤดูรอน 
เปนเขตท่ีจะแสวงหาวัสสิกสาฏิกจีวร  คือผาอาบนํ้าฝน  ใหภิกษุพึง 
แสวงหา  คือเตือนสติในทายกท่ีเคยใหมาแตกอนวา  เดี๋ยวน้ีเปนกาล 
แหงผาวัสสิกสาฏิกาแลว  ต้ังแตข้ึนคํ่า ๑ เดือน ๘   จนถึงวันเพ็ญ 
เปนกึ่งเดือนแหงปลายฤดูรอน  เปนเขตท่ีจะทําผาอาบนํ้าฝน  ที่แสวง 
หาไดมาแลวนั้น  และเปนเขตท่ีจะนุงหมดวย  แตยังไมเปนเขตท่ีจะ 
อธิษฐานกอน  แตแรมคํ่า ๑ เดือน ๘  ไปจนสิ้นฤดูฝน  จึงเปนเขต 
ที่จะอธิษฐาน  ก็แลยังไมถึงปลายฤดูรอนเดือนหนึ่ง  ภิกษุดวนแสวงหา 
ผาอาบนํ้าฝนเสียกอนไดมา  ผานั้นเปนนิสสัคคีย  ตองปาจิตตีย. 
                                         จตุตฺถ  จบ 
        ในจีวราจฉินทนะสิกขาบทท่ี ๕ ความวา  ภิกษุใด  ใหเองซ่ึงจีวร 
ควรวิกัปเปนปจฉิมประมาณ แกภิกษุอ่ืนเองแลว  ดวยหวังจะใหเธอ 
ทําการขวนขวายอุปฏฐากเปนตนแกตน    และภายหลังเห็นเธอน้ัน 
ไมทําการขวนขวายแกตนแลว  กลับชิงเอาเองดวยสําคัญวา  เปนของ 
ของตน  เปนิสสัคคิยปาจิตตีย  นับตามวัตถุ  ใชใหผูอ่ืนชิงเอาเปน 
ทุกกฏดวยบังคับ  ผูอ่ืนชิงเอามาได  เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย  นบัตามคํา 
บังคับนั้น ๆ ในอุปสัมบันเปนติกกปาจิตตีย  ในอนปุสัมบัน  ผูจะใหนั้น  
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สําคัญวาอุปสัมบันก็ดี  สงสัยอยูก็ดี  หรือรูวาเปนอนุปสัมบันก็ดี  แลว 
ใหผาและบริขารอ่ืนแลวชิงเอาก็ดี  หรอืใหบริขารอ่ืนแกอุปสัมบัน 
แลวชิงเอาก็ดี  อยางนี้เปนทุกกฏ  ผูทีไ่ดไปยินดี  หรือโกรธแลว คืนให 
เองก็ดี  หรือถือเอาดวยวิสาสะในผูที่ไดไปก็ดี  ภิกษุบาเปนตนก็ดี 
เหลาน้ี  ไมเปนอาบัติ  สละใหขาดแลว กลับชิงคืนเอามา  ใหวินัยธร 
ปรับตามราคาของ  เปนสาณัตติกะ  มีองค ๕ คือผากวางยาวควรวิกัป 
เปนอยางตํ่า ๑ ผาน้ันภิกษุใหเอง ๑ สําคัญอยูวาเปนของ ๆ ตัว ๑ 
ผูที่ไดไปเปนอุปสัมบันภิกษุ ๑ ชิงเอาเอง หรือใหผูอ่ืนชิงเอาดวย 
ความโกรธ  ๑  พรอมดวยองค ๕ นี้  จ่ึงเปนนิสสัคคีย  สมุฏฐานวิธี 
เปนตน  เหมือนอทินนาทานสิกขาบท  ยกไวแตเวทนาในสิกขาบทนี้ 
เปนทุกขเวทนาอยางเดียว. 
                                          ป ฺจม  จบ 
        ในสุตตวิญญัตติสิกขาบทท่ี ๖  ความวา ภิกษุใด ขอดายทั้ง ๖ อยาง 
สิ่งใดส่ิงหน่ึงมาเอง  แตคนใชญาติใชปวารณา  ใหชางหูกผูใชญาติ 
ใชปวารณาทอจีวร  ในประโยคท่ีชางหูกจัดอยูนั้น  ใหเกิดอาบัติทุกกฏ 
ครั้นทอแลว  กวางยาวไดปจฉิมประมาณควรวิกัป  ผาน้ันเปนนิสสัคคีย 
ตองปาจิตตีย. 
                                           ฉฏ  จบ 
        ในมหาเปสการะสิกขาบทท่ี ๗ ความวา คฤหัสถผูใชญาติ  ให 
ชางหูกทอจีวรเฉพาะถวายภิกษุใด    ภิกษุนั้น  เขาไมไดปวารณากอน 
และเธอเขาไปหาชางหูกกําหนดวา ผาน้ีเขาเฉพาะเราใหทานทอ  ทาน 
จงทอใหยาว  ใหกวาง  ใหแนน  ทอใหดี  ขึงใหดี  กรีดใหด ี หวีใหดี  
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ถาไฉนเราจะเพ่ิมสิ่งใดส่ิงหนึ่งใหทาน   เธอวาดังนี้แลว  เพ่ิมสิง่ใด 
สิ่งหนึ่งใหแกชางหูก  โดยท่ีสุดแมบิณฑบาตของกิน  ถาชางหูกนั้น 
เพ่ิมดายข้ึน  ทอใหกวางยาวตามคําภิกษุ  ในประโยคชางหูกจัดอยูนั้น 
เปนทุกกฏ  ทอแลวไดผามา  ผานั้นเปนนิสสัคคีย  ตองปาจิตตีย. 
                                        สตฺตม  จบ 
        ในอัจเจกจีวระสิกขาบทที่ ๘ ความวา  อัจเจกจีวร คือผารีบผาดวน 
ไดแกคนผูจะไปการสงคราม หรือคนผูจะไปอยูนาน  และคนไขหนัก 
และหญิงมีครรภ   และคนมีศรัทธาหรือความเลื่อมใสเกิดข้ึนใหม 
ถวายเปนผาจํานําพรรษาแกสงฆ  ในวันข้ึน ๕ คํ่า  เดือน ๑๑  ผา 
เชนนี้  ภิกษุไดสวนมาแตสงฆแลว  พึงจําหมายไว  เพ่ือพรรษา 
ขาดจะไดคืนใหแกสงฆ  ถาพรรษาไมขาด  เก็บไวจนส้ินจีวรกาล 
ไมวิกัปอธิษฐานก็ได  ถาเก็บไวใหเกินจีวรกาลไป  ผานั้นเปนนิสสัคคีย 
ตองปาจิตตีย  จีวรกาลน้ัน  ต้ังแตวันแรมคํ่า ๑ เดือน ๑๑ ไปถึงเพ็ญ 
เดือน ๑๒ เปนเดือนหนึ่ง  ถาไดกรานกฐินไปถึงเพ็ญเดือน ๔ เปน 
๕ เดือน  ชื่อวาจีวรกาล. 
                                        อฏม  จบ 
        ในสาสังกะสิกขาบทที่ ๙ ความวา  เมื่อพรอมดวยองค ๔ แลว 
พระองคทรงอนุญาต  ใหภิกษุฝากไตรจีวรไวในบาน  ก็แลองค ๔ นั้น 
คือภิกษุเขาปุริมพรรษาแลว  ไดปวารณาในวันมหาปวารณาเปนองค 
ที่ ๑  ต้ังแตแรมคํ่า ๑ เดือน ๑๑ จนถึงเพ็ญเดือน ๑๒  ชื่อกัตติกมาส 
เดือน ๑  นี้เปนองคที่ ๒  อารัญญิกเสนาสนะควรประมาณ  คือวัด  
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แตเขตบานมา  จนถึงเขตวัด ไกล ๕๐๐ ชั่วธนู  คือคิดเปน ๒๕ เสน 
เปนอยางตํ่าเปนองคที่ ๓ เสนาสนะปานั้น   ประกอบดวยความรังเกียจ 
คือในอารามหรืออุปจารแหงอาราม  มีโอกาสที่อยู  ที่กิน  ที่ยืน  ที่นั่ง 
ที่นอน  แหงโจรเห็นปรากฏอยู  และเปนเสนาสนะประกอบดวยภัย คือ 
ในอารามหรืออุปจารแหงอาราม  โจรเขามาฆามาปลนมาทุบตีมนุษย 
เห็นปรากฏอยู   เสนาสนะประกอบดวยความรังเกียจและภัย  ดงัน้ี 
เปนองคที่ ๔ เมื่อพรอมดวยองค ๔ ดังน้ีแลว  ภิกษุฝากไตรจีวรไว 
ในบานโคจรคามโดยรอบอาราม  บานใดบานหน่ึงไวไดเดือน ๑ ผา 
นั้นไมเปนนิสสัคคีย  ถามีเหตุภิกษุออกจากอารัญญิกเสนาสนะน้ัน 
ไปอ่ืน  พึงอยูแรม  ผานั้น  ไดเพียง ๖ คืน  เปนอยางยิ่ง  ถาเธออยู 
ปราศจากผานั้น  ยิ่งกวา ๖ คืนข้ึนไป  ไมกลับมายงัอารัญญิกเสนาสนะ 
หรือบานท่ีไวผาน้ัน  ในภายใน ๖ ราตรี  อรุณท่ี ๗ ข้ึนมา  ผาที่อยู 
ในบานน้ัน  เปนนิสสัคคีย  ตองปาจิตตีย  เวนไวแตภิกษุเปนไข  ได 
สมมติอยูปราศจากไตรจีวร. 
                                             นวม  จบ 
        ในปรณิตะสิกขาบทที่ ๑๐  ความวา  ภิกษุรูอยูวา  ลาภคือปจจัย 
ทั้ง ๔ โดยทีสุ่ดแมกอนจุรณและไมสีฟน  และดายชิงเชิงทายก  แมเปน 
สหธัมมิกท้ัง ๕ หรือคฤหัสถ  แมเปนมารดาบิกา  เขานอมไปแลวแกสงฆ 
ดวยวาจาวา  เราจักถวาย  เธอรูอยูดั่งน้ี  และนอมมาเพ่ือตน  ในประ- 
โยคที่กลาวนอมมาน้ันเปนทุกกฏ   ลาภนั้นไดมาถึงมือ  เปนนิสสัคคีย 
ตองปาจิตตีย  ถาลาภน้ันทายกถวายแกสงฆแลวไซร  ภิกษุถือเอา 
ไมควร  พึงคืนใหแกสงฆ  ลาภเขานอมไปแลวแกสงฆ  ภิกษุสงสัยอยู  
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นอมมาเพ่ือตนก็ดี  ลาภเขานอมไปแกสงฆหมูหน่ึงและนอมไปแกสงฆ 
หมูอ่ืน  หรือแกเจดียก็ดี  ดังน้ีตองทุกกฏ  ลาภเขานอมไปแกเจดีย 
องคหน่ึงแลว  ภิกษุนอมไปแกเจดียอ่ืน  หรือนอมไปแกสงฆแกคณะ 
แกบุคคลก็ดี  หรือลาภเขานอมไปแกบุคคลแลว  โดยท่ีสุดแมแกสุนัข 
ตัวหนึ่งแลว  ภิกษุนอมมาแกบุคคล  แมแกสุนัขตัวอ่ืน  หรือนอมไป 
แกสงฆแกคณะ  แกเจดียก็ดี  หรือลาภเขายังไมไดนอมไป  ภิกษุสําคัญ 
วานอมไปแลวก็ดี  สงสัยอยูก็ดี  และนอมมาเพ่ือตนเพ่ือผูอ่ืน  เหลาน้ี 
ตองทุกกฏ  ลาภเขานอมไปแลว  ภิกษุสําคัญวายังไมไดนอมไป  และ 
นอมมาเพ่ือตน  เพ่ือผูอ่ืนก็ดี  ทายกถามวา  ขาพเจาจะใหในที่ไหนดี 
ภิกษุกลาววา  ไทยธรรมของทานจะพึงไดเปนเครื่องบริโภค  เปน 
เครื่องบริขาร  และต้ังอยูไดนานในท่ีใดก็ดี  หรือจิตของทานเลื่อมใส 
ในที่ใดก็ดี  ทานจงใหในท่ีนั้นเถิด  กลาวดั่งน้ีก็ดี  ภิกษุบาเปนตนก็ดี 
เหลาน้ี  ไมเปนอาบัติ  เปนอนาณัตติกะ  มีองค ๓ คือ  ลาภทายกนอม 
ไปแลวในสงฆ ๑  รูแลวนอมมาเพ่ือตน ๑  ไดมา ๑   พรอมดวย 
องค ๓  นี้  จ่ึงเปนนิสสัคคีย   สมฏุฐานวิธีเปนตน  เหมือนอทินนาทาน 
สิกขาบท. 
                    ทสม  จบ  ตติโย  วคฺโค จบวรรคท่ี ๓ 
                นสิฺสคฺคิยวณฺณนา  นิฏ ิตา  จบนิสสัคคีย 
        จักพรรณนาในสิกขาบท  แหงสุทธิกปาจิตตยาบัติ ๆ นี้ม ี
สิกขาบท ๙๒ มีวรรค ๙ วรรค ๆ ที่ตนชื่อ  มุสาวาทวรรค  ประดับดวย 
สิกขาบท ๑๐  มุสาวาทะสิกขาบทเปนที่ ๑  ความวา  ภิกษุกอนแตพูด 
และขณะเม่ือพูดอยู  รูวาเปนความเท็จ  และพูดปดดวยกาย  ดังเขา  
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ถามวา เห็นหรือหาไม  และสั่นศีรษะวาไมเห็นก็ดี  พูดดวยวาจาก็ดี 
เปนอาบัติปาจิตตีย  ภิกษุกลาวปด  เพ่ือจะอวดอุตตริมนุสสธรรม  ตอง 
ปาราชิก  กลาวปดเพ่ือจะโจทภิกษุอ่ืนดวยอาบัติปาราชิกไมมีมูล  ตอง 
สังฆาทิเสส  กลาวปดเพ่ือจะโจทภิกษุอ่ืนดวยอาบัติสังฆาทิเสสไมมี 
มูล  ตองปาจิตตีย  กลาวปดเพ่ือจะโจทภิกษุอ่ืนดวยอาจารวิบัติ  ตอง 
ทุกกฏ  กลาวปดเพ่ือจะอวดอุตตริมนุสสธรรมโดยปริยาย  ผูฟงรูความ 
ตองถุลลัจจัย  ผูฟงไมรูความ  ตองทุกกฏ  ภิกษุกลาวปด  เห็นวาไมเห็น 
ไดยินวาไมไดยิน  รูดวยจมูก  ลิ้น กาย วาไมรู  ทราบดวยในวาไมทราบ 
ก็ดี  ไมเห็นวาเห็น  ไมไดยินวาไดยิน  ไมรูดวยทวารทั้ง ๓ วารู 
ไมทราบดวยใจวาทราบก็ดี  ดังนี้ตองปาจิตตียดวยสิกขาบทน้ี  ไมทัน 
ไตรตรองกลาวเร็วไปก็ดี  จะกลาวคําอยางหน่ึงและไปกลาวคําอยาง 
หน่ึงไปก็ดี  คลาดจากจริงไป  หรือภิกษุบาเปนตน  เหลาน้ีไมเปน 
อาบัติ  เปนอนาณัตติกะ  มีองค ๒  คิดจะกลาวใหคลาดจากจริงเปน 
เบื้องหนา ๑  ทําประโยคกายหรือวาจา  ใหผูฟงรูความท่ีตนหมายจะ 
กลาว  ดวยจิตจะพูดใหคลาดจากจริง ๑  พรอมดวยองค ๒ นี้  จ่ึงเปน 
ปาจิตตีย  สมุฏฐานวิธีเปนตน  เหมืนออทินนาทานสิกขาบท. 
                                          ปม  จบ 
        ในโอมสวาทะสิกขาบทที่ ๒ ความวา  ภิกษุกลาวเสียดแทงดาวา 
ภิกษุอ่ืน ผูตองปาราชิกหรือไมตองก็ตาม  ดวยสําคัญวาเปนภิกษุอยู 
กลาวดวยกายและวาจา  ไมอางผูอ่ืนดวยอักโกสวัตถุ  ๑๐ อยาง ๆ ใด 
อยางหน่ึง  จริงก็ตามไมจริงก็ตาม  เปนปาจิตตีย  อักโกสวัตถนุั้น 
คือชาติที่เลวและอุกฤษฏ  ชาติจัณฑาล  ชาติชางไม  ชาติชางถาก  
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ชาติชางสาน  ชาติพรานเน้ือ  ชาติชางรถ  ชาติคนเทดอกไม  เปน 
ชาติตํ่า  ชาติกษัตริย  ชาติพราหมณ  เปนชาติอุกฤษฏ ๑  นาม 
คือ ชื่อท่ีเลวและอุกฤษฏ  ชื่ออวกัณณวะเปนตน และชื่อท่ีเขาเยยหยัน 
ในประเทศน้ัน ๆ  เปนชื่อเลว  ชื่อประกอบดวยพุทธะ  ธรรมะ  สังฆะ 
ที่เขานับถือในประเทศน้ัน ๆ ดังชื่อพุทธรักขิตะ  ธัมมรักขิตะ  สังฆ- 
รักขิตะ  เปนชื่ออุกฤษฏ ๑  โคตร  คือแซที่เลว  และอุกฤษฏ  โคตร 
ที่เขาเยยหยันในประเทศน้ัน ๆ ดังโกสิยโคตร  ภารทวาชโคตร  เปน 
โคตรเลว  โคตรท่ีเขานับถือในประเทศน้ัน ๆ  ดังโคตมโคตร 
โมคคัลลานโคตร  กัจจายนโคตร  วาเสฏฐโคตร  เปนโคตรอุกฤษฏ ๑ 
กรรม  คือการงานท่ีเลวและอุกฤษฏ  การท่ีเขาเยยหยันในประเทศ 
นั้น ๆ  ดังการงานคนชางถาก  คนเทดอกไม  เปนการเลว  การงาน 
ที่เขานับถือในประเทศน้ัน ๆ  ดังการทํานาคาขายเลี้ยงโค  เปนการ 
อุกฤษฏ ๑  ศลิปะ  คือศิลปศาสตรที่เลวและอุกฤษฏ  ความรูที่เขา 
เยยหยันในประเทศน้ัน ๆ    ดังชางไมรวก  ชางหมอ  ชางหูก ชางหนัง 
ชางกัลบก  เปนศิลปเลว  ความรูที่เขานับถือในประเทศน้ัน ๆ ดัง 
วิชาคะเน  วิชานับ  วิชาเลย(๑)  เปนศิลปอุกฤษฏ ๑ อาพาธคือโรค 
ตาง ๆ ทั้งปวงเปนของเลวสส้ิน  ก็แตโรคชื่อมธุเมหะ  มีน้ําปสสาวะ 
หวาน  มีทุกขเวทนานอย  เปนโรคอุกฤษฏ  ๑  ลิงคะ  คือสีสัณฐาน 
กายท่ีเลว  และอุกฤษฏ  กายสูงนัก  ตํ่านัก  ดํานัก  ขาวนัก  เปนลิงคะ 
เลว  กายไมสูงนัก  ไมตํ่านัก  ไมดํานัก  ไมขาวนัก  เปนลิงคะอุกฤษฏ ๑ 
กิเลส คือ ความโลภ  ดรุาย โงเขลา  กิเลสทั้งปวงเปนของเลวสิ้น 
อาบัติ คือสวนที่จะพึงถึง พึงตอง มีปาราชิกาบัติเปนตน  อาบัติทั้งปวง 
 
(๑) เลขในท่ีนี้  หมายเอาการเขียนหนังสือ  ในอรรถกถาสามนตวา เลขาติ  อกฺขรเลขา.  
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เปนของเลวท้ังส้ิน   ก็แตวาโสดาบัติและสมาบัติ ๘   เปนอาบัติ 
อุกฤษฏ  ๑  อักโกสะ  คือคําดาท่ีเลวและอุกฤษฏ  ดาวาอายอูฐ  อาย 
แพะ  อายวัว  สุคติของเอวไมมี  ทุคติเองจะตองจํานง  และคําดา 
ประกอบดวย ย ภ  อักษร(๑)  และปุริสนิมิตน้ี  เปนคําดา 
เลว  ดาวา เจานักปราชญ  เจาฉลาด  เจาปญญา  เจาพหุสุต  เจาธรรม- 
กถึก  ทุคติทานไมมี ๆ แตสุคติอยางเดียว  นี้เปนคําดาอุกฤษฏ ๑ เปน 
อักโกสวัตถุ ๑๐  ดังนี้  ภิกษุหมายจะใหภิกษุดวยกัน  ไดความอดสู 
และดาภิกษุนั้น  ที่มชีาติและโคตรเปนตน  ที่เลวและอุกฤษฏอยางใด 
อยางหน่ึง  ดวยอักโกสวัตถุอันเลวและอุกฤษฏ  จริงก็ตาม  ไมจริง 
ก็ตาม  ไมเปรียบเปรยดาตรงตัววา  เจากษัตริย  เจาพราหมณ  เปนตน 
ดังน้ี  เปนปาจิตตียทุก ๆ คํา  ถาดาเปรียบเปรยวา คนบางจําพวกใน 
โลกนี้เปนจัณฑาล  เปนพรานก็มีอยู  เปนตน  ดังนี้ก็ดี  และกลาว 
เสียดแทงดาวาอนุปสัมบันโดยตรงก็ดี  และดาวาเปรียญเปรยไมตรงก็ดี 
ทั้งปวงน้ี เปนอาบัติทุกกฏทุก ๆ คํา  ภิกษุไมหมายจะดาใหไดความ 
อัปยศ  หวังจะเยยหยอกเลน และหยอกอุปสัมบันและอนุปสัมบัน 
โดยตรง หรอืเปรียญเปรยดวยอักโกสวัตถุ มาในบาลีและไมไดมาใน 
บาลีวา  เจากษัตริย  เจาพราหมณ เจาเดียรฉาน  เจานักปราชญ  เจาไทย 
เจาลาว  เจาโจร  เจาขโมย  เปนตนดังน้ี  ตองอาบัติทุพภาสิตทุก ๆ คํา 
ภิกษุไมหวังจะดา จะเยาหยอก  ทําอัตถุ ทําธรรมะ  ทําคําสอน เปน 
เบื้องหนา  กลาววาชาตินี้ทานเปนจัณฑาลแลวอยาทําบาปเลยดังน้ี 
หรือภิกษุบาเปนตน  เหลาน้ีไมเปนอาบัติเปนอนาณัตติกะ  มีองค ๔ 
 
(๑)  ในฎีกาสาราตถวา ย อักษร และ ภ อักษร  เม่ือรวมกนัเขาเปนคํากลาวถึงอสัทธรรม 
          เพราะพภธาตุ ลงในความวาเมถุน.  
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ดาผูใด  ผูนั้นเปนอุปสัมบัน ๑  ดาดวยชาติเปนตน  ไมอางผูอ่ืน ๑ 
ผูตอง  รูวาเขาดาเรา ๑ ไมทําอรรถะ  ธรรมะ  คําสอน  เปนเบื้อง 
หนา ๑ พรอมดวยองค ๔ นี้   จ่ึงเปนปาจิตตีย  สมุฏฐานวิธีเปนตน 
เหมือนอทินนาทานสิกขาบท  แตในสิกขาบทน้ีเปนทุกขเวทนาอยาง 
เดียว. 
                                           ทุติย  จบ 
        ในเปสุญญะสิกขาบทท่ี ๓ ความวา  ภิกษุสอเสียด คือไดยินภิกษุ 
ผูหน่ึง  ดาวาภิกษุดวยกันดวยอักโกสวัตถุมีชาติ เปนตน  และมีความ 
ปรารถนา  ๒  ประการ  คือจะใหผูถูกดาน้ันรักใครตัว  หรือจะใหเธอ 
ทั้ง ๒ แตกกัน  และกลาวคําสอเสียด  คือปากบอน  เก็บเอาคําภิกษุผู 
ดาวาราย  บอกแกภิกษุผูตองดาน้ัน เปนปาจิตตียทุก ๆ คําสอ  ถาบอก 
คําแหงภิกษุผูกลาวเสียดสีดาวาเปรียบเปรย  ไมตรงแกภิกษุผูตองดา 
หรือนําเอาคําดาแหงอนุปสัมบัน  บอกแกอุปสัมบัน  ก็ด ี แกอนุปสัมบัน 
ก็ดี  หรือนําเอาคําดาแหงอุปสัมบัน  บอกแกอนุปสัมบัน ก็ดี  อยางนี้ 
เปนทุกกฏ  ในสิกขาบทน้ี  แมภิกษุณีกต้ั็งอยูในที่เปนอนุปสัมบัน  ภิกษ ุ
ไมหวังจะใหผูตองดารักตัว  หรือไมปรารถนาจะใหเธอทั้ง ๒ แตกกัน 
และกลาวติเตียนคนชั่วอยางเดียว  และภิกษุบาเปนตน  เหลาน้ีไมเปน 
อาบัติ  เปนอนาณัตติกะ  มีองค ๓  ไดยินภิกษุดาวาดวยอักโกสวัตถุ 
มีชาติเปนตน  ไมอางผูอ่ืนแลว  นําเอาไปบอกแกภิกษุผูถูกดา ๑ หวัง 
จะใหผูถูกดารักใครตัว  หรือใหเธอทั้ง ๒ แตกกันอยางใดอยางหนึ่ง 
เปนองค ๑ ผูถูกดาน้ันรูความ ๑ พรอมดวยองค ๓ นี้  จ่ึงเปนปาจิตตีย 
สมุฏฐานวิธีเปนตน  เหมือนดวยอทินนาทานสิกขาบท. 
                                        ตติย  จบ  
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        ในปทโสธัมมะสิกขาบทที่ ๔  ความวา  ภิกษุใด สอนใหอนุป- 
สัมบันเรียนธรรมโดยบทเปนปาจิตตีย  บท  คือบาทแหงคาถาอันหน่ึง 
ดัง  อเสวนา  จ  พาลาน ๑   อนุบทคือบาทท่ี ๒ ดัง ปณฺฑิตานฺจ 
เสวนา ๑   อันวักขระ  คืออักษรตัวหน่ึง ๆ ดังตัว รู ตัว ป ๑ อนุพยัญ- 
ชนะ  คือพยัญชนะหลังเหมือนกับพยัญชนะกอน  ดัง  อนิจฺจ  อนิจฺจา ๑ 
๔ นี้ชื่อวาโดยบท  คือเปนสวนใหเกิดอาบัติ  และเปนที่กําหนดอาบัติ 
ใหพึงรูตางกันดังนี้  อักษรตัวหนึ่ง ๆ ดังตัว รู ตัว ป ชื่อวา อันวักขระ 
ประชุมอักษรและอนุพยัญชนะเขาเปนเนื้อความอัน ๑ ดัง รูป อนิจฺจ 
ชื่อวาบท ๆ ที่แรกชื่อวาบท  บทที ่๒ ดัง เวทนา  อนิจฺจา  ชื่อวา  อนุบท 
ภิกษุเมื่อสอนธรรมที่ผูกเปนคาถาวา  อเสวนา  จ  พาลาน  ข้ึนกอนแลว 
สามเณรก็วาตาม  ภิกษุวาพรอมกับสามเณรอีกที ๑ วา อเสวนา  จ 
พาลาน  ข้ึนพรอมกัน  จบพรอมกัน  อยางนี้  เปนปาจิตตียนับดวยบท 
ภิกษุสอนธรรมทีละ ๒ บาทคาถา ดังนี้ วา อเสวนา จ พาลาน ปณฺ- 
ฑิตานฺจ  เสวนา แลว  กลับวาอีกกับสามเณร ๆ วาบาทที่ตนไมทัน 
ไปทันบาทท่ี ๒ วา  ปณฺฑติานฺจ  เสวนา  เขาพรอมกับภิกษุ  ชือ่วา 
ต้ังข้ึนตางกัน  จบลงพรอมกัน   อยางนี้  เปนปาจิตตีย  นับดวยอนุบท 
ภิกษุสอนสามเณรใหวา รูป  อนิจฺจ  สามเณรกลาวแตตัว  รู  ข้ึนพรอม 
กับภิกษุ ๆ กลาวไปจนจบ  อยางนี้  เปนปาจิตตีย นับดวยอันวักขระ 
นัยนี้ยอมไดแมในบาลีที่ผูกเปนคาถาดวย    ภิกษุสอนสามเณรใหวา 
รูป  อนิจฺจ  เวทนา   อนิจจฺา แลว  ภิกษุวาไดแต  รปู  อนิจฺจ  สามเณร 
ปญญาเร็วปากเร็ววาไดจนถึง  เวทนา  อนิจฺจา  ซึ่งเปนอนุบทพรอมลง 
กับคําวา อนิจฺจ แหงภิกษุ อยางนี้เปนปาจิตตีย  นบัดวยอนุบท  ธรรมน้ัน  
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คือบาลี เปนพุทธภาษิต พระพุทธเจากลาวเอง อยางหน่ึง สาวกภาษิต  
บาลีที่สาวกเน่ืองในบริษัท ๔ กลาว ดงั อนังคณสูตร สัมมาทิฏฐิสูตร 
เปนตน อยางหน่ึง อิสิภาษิต บาลีอันฤษีปริพพาชกภายนอกกลาว 
ดังปริพพาชกวรรคทั้งส้ิน และโสฬสปุจฉาเปนตน อยางหน่ึง เทวตา 
ภาษิต บาลีที่เทวดากลาว ดังเทวตาสังยุต เทวปุตตสังยุตเปนตน อยาง 
หน่ึง ภาษิตทั้ง ๔ นี้ กอปรดวยอรรถะและธรรมะ อาศัยพระนิพพาน 
แสดงพระนิพพาน ในอนุปสัมบัน เปนติกกปาจิตตีย เปนอุปสัมบัน 
ภิกษุสําคัญวาเปนอนุปสัมบันหรือสงสัยอยู สอนธรรม เปนทุกกฏ 
เรียนบาลีสาธยายบาลีดวยกันกับอนุปสัมบัน และเรียนบาลีในสํานัก 
แหงอนุปสัมบัน กลาวพรอมกันก็ดี ทองสวดคัมภีรที่คลองอยูโดยมาก 
ดวยกัน หรือสามเณรคลาด ภิกษุบอกวาจงวาอยางนี้ แลววาข้ึนพรอม 
กัน และภิกษุบาเปนตน เหลาน้ีไมเปนอาบัติ เปนอนาณัตติกะ มี 
องค ๓ เปนอนุปสัมบัน ๑ สอนธรรมมีลักษณะดังกลาวแลวโดยบท ๑ 
ใหจบลงในท่ีอันเดียวกัน ๑  พรอมดวยองค ๓ นี้ จึงเปนปาจิตตีย 
เปนปทโสธัมมสมุฏฐาน เปนกิริยา โนสัญญาวิโมกข อจิตตกะ 
ปณณัตติวัชชะ เปนวจีกรรม มีจิต ๓ เวทนา ๓ 
                                               จตุตฺถ จบ 
         ในสหเสยยะสิกขาบทที่ ๕ ความวา  ภิกษุใด สําเร็จการนอน 
คือเหยียดกายในเสนาสนะท่ีมุงหมดบังหมด หรือมุงมากบังมาก ม ี
อุปจารอันเดียวกัน ในขณะเดียวพรอมกัน หรือกอนและหลังดวย 
อนุปสัมบัน ยกแตภิกษุเสีย โดยที่สุดแมเปนติรัจฉาน มีทวารเปน 
วัตถุแหงปาราชิกได ยิ่งกวา ๓ คืน เปนปาจิตตีย นับแตคืนที่ ๔ ไป  
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เสนาสนะ แมบังดวยเครื่องบังมีกําแพงเปนตนไมจดหลังคา สูงเพียง 
ศอกคืบรอบไป ใหพึงรูวาเสนาสนะบังหมด เพราะเหตุนั้น เสนาสนะ 
กอปรดวยลกัษณะดังนี้ แมเปนปราสาท ๗ ชั้น หรือเปนเรือนส่ีมุข 
มีหองไดรอยหนึ่ง ก็ตาม  ถามีอุปจารคือประตูใชสอยอันเดียวกัน ก็  
ชื่อวาที่เปนท่ีนอนอันเดียวกัน ภิกษุใดนอนกับอนุปสัมบันคนเดียวน้ัน 
หรือคนอ่ืนก็ตาม ในเสนาสนะเดียวกัน หรือในที่อ่ืนเหมือนเชนน้ัน 
ก็ตาม สิ้น ๓ คืนแลว ในวันที่ ๔ เมื่ออาทิตยอัสดงคตไปแลว 
อนุปสัมบันนอนอยูกอน และจะปดประตูหองหรือไมปดก็ตาม แลว 
นอนลง หรือเธอนอนอยูกอนแลว อนุปสัมบันนอนลง เธอไมลุกข้ึน 
เสียก็ดี คงตองปาจิตตีย นับดวยประโยคที่ลุกข้ึนนอนลงแหงตน และ 
อนุปสัมบันทั้ง ๒ ขาง และนับดวยตัวอนุปสัมบันที่นอนอยูนั้น ใน 
อนุปสัมบันเปนติกกปาจิตตีย เปนอุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาเปน 
อนุปสัมบัน หรือสงสัยอยูและนอนลง ตองทุกกฏ เสนาสนะมุงครึ่ง 
บังครึ่ง มุงหมดบังนอย มุงมากบังนอย บังหมดมุงนอย บังมาก 
มุงนอย เหลาน้ีเปนวัตถุแหงทุกกฏ เสนาสนะมุงหมดไมไดบังเลย 
หรือไมไดมุงเลยบังหมด หรือไมไดมุงโดยมากไมไดบังโดยมาก 
เหลาน้ี เปนวัตถุแหงอนาบัติ นอนหยอนกวา ๒ คืน ๓ คืน หรอืในคืน 
ที่ ๓ ออกเสียกอนอรุณแลว จึงอยูไปอีก และในคืนที่ ๓ อนุปสัมบันนั่ง 
ภิกษุนอน หรือภิกษุนั่ง อนุปสัมบันนอน หรือน่ังดวยกันทั้ง ๒ ก็ตาม 
แลวอยูตอไปอีก และภิกษุบา เปนตน เหลาน้ีไมเปนอาบัติ เปน 
อนาณัตติกะ มีองค ๓ เสนาสนะเปนวัตถุแหงปาจิตตีย ๑  นอนกับ 
อนุปสัมบันในเสนาสนะนั้น ๑  อาทิตยอัสดงคตลับไปในวันที่สี่ ๑ 
พรอมดวยองค ๓ นี้ จึงเปนปาจิตตีย เปนเอฬกโลมสมุฏฐาน  
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อาบัติเกิดแตกาย แตกายจิต เปนกิริยา โนสัญญาวิโมกข อจิตตกะ 
ปณณัตติวัชชะ เปนกายกรรม มีจิต ๓ เวทนา ๓.  
                                        ป ฺจม จบ 
         ในทุติยสหเสยยะ สิกขาบทท่ี ๖ ความวา ภิกษุใด เมื่ออาทิตย 
อังดงคตแลว สําเร็จการนอนในเสนาสนะดังกลาวแลว ในสิกขาบท 
กอน ดวยมาตุคามหญิงมนุษย แมเกิดในวันนั้น เปนปาจิตตีย วินิจฉัย 
ทั้งปวงเหมือนในสิกขาบทกอน แปลกแตเพียงกําหนดราตรี ใน 
สิกขาบทกอนเปนอาบัติในคืนที่ ๔  ในสิกขาบทน้ีเปนอาบัติแมแต 
ในคืนที่แรก หญิงยักษ หญิงเปรต รูปปรากฏ และบัณเฑาะก ติรัจฉาน 
ตัวเมีย เปนวัตถุแหงเมถุนได เปนวัตถุแหงทุกกฏในสิกขาบทน้ี 
นอนดวยจนถึงคืนที่ ๔ ใหเกิดปาจิตตียดวยสิกขาบทกอน. 
                                        ฉฏ จบ 
         ในธัมมเทสนาสิกขาบทที่ ๗ ความวา  ภิกษุใดแสดงธรรมมี 
ลักษณะดังกลาวแลว ในปทโสธัมมสิกขาบทน้ัน แกมาตุคามหญิง 
มนุษย ที่รูคําชั่วดีและหยาบไมหยาบ ใหยิ่งกวา ๖ คําข้ึนไป เปน 
ปาจิตตีย นับดวยตัวมาตุคาม แสดงดวยบทและอักขระ นับดวยบท 
และอักขระ เวนไวแตมีมนุษยชายรูความมีลักษณะดังกลาวแลวใน 
อนิยตะที่ ๒ นั้นอยูดวย ไมเปนอาบัติ บาทแหงคาถาอันหน่ึงเปน 
คําหนึ่ง ใหพึงรูประมาณคําในคําท้ังปวง ดังน้ีแล ในมาตุคามเปน 
ติกกปาจิตตีย ใชหญิง ภิกษุสําคัญวาหญิง หรือสงสัยอยู หรือแสดง 
ธรรมแกหญงิยักษ หญิงเปรต และบณัเฑาะก และติรัจฉานตัวเมีย 
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มีกายดังมนุษย เหลาน้ี เปนทุกกฏ ภิกษุแสดงธรรมเพียง ๖ คํา หรือ 
หยอนกวา ๖ คํา หรือบุรษุมีลักษณะดังกลาวแลวอยูดวย หรือภิกษุ 
ลุกข้ึนเอง แลวกลับนั่งลงแสดงไปอีก หรือหญิงลุกข้ึนนั่งลงอีก ภิกษุ  
แสดงตอไป หรือแสดงแกหญิงคนอ่ืนตอไป หรือภิกษุถามปญหา 
หรือหญิงถามปญหา ภิกษุแกปญหาก็ดี หรือภิกษุแสดงธรรมเพื่อ 
คนอ่ืนอยู หญิงมานั่งฟงอยูดวย และภิกษุบาเปนตน เหลาน้ี ไม 
เปนอาบัติ เปนอนาณัตติกะ มีองค ๕ แสดงธรรมมีลักษณะดังกลาว 
แลวยิ่งกวา ๖ คํา ๑  มาตุคาม มีลักษณะดังกลาวแลว ๑ ไมเปลี่ยน 
อิริยาบถ ๑ ไมมีชายผูรูความอยูดวย ๑ ใชกาลวิสัชชนาปญหา ๑ พรอม 
ดวยองค ๕ นี้ จึงเปนปาจิตตีย สมุฏฐานวิธีเปนตน เหมือนปทโสธัมม- 
สิกขาบท แปลกแตสิกขาบทน้ี เปนกิรยิากิริยะ เกิดแตทํา คือ แสดง 
เกิน ๖ คํา และเกิดแตไมทํา คือ ไมเปลี่ยนอิริยาบถดวย. 
                                             สตฺตม จบ 
         ในภูตาโรจนะสิกขาบทที่ ๘ ความวา  ภิกษุใด บอกอุตตริ- 
มนุสสธรรม  มีฌานเปนตน ซึ่งมีอยูในตนจริง แกอนุปสัมบัน ใชภิกษุ 
และภิกษุณี เปนปาจิตตีย เพราะอุตตริมนุสสธรรมมีอยูจริง. 
                                            อฏม จบ 
         ในทุฏ ุลลาโรจนะสิกขาบทท่ี ๙ ความวา  ภิกษุใด บอกอาบัติ 
ชั่วหยาบแหงภิกษุ แกอนุปสัมบันทั้งวัตถุดังน้ีวา ภิกษุนี้แกลงใหอสุจิ 
เคลื่อน ตองสังฆาทิเสสาบัติ ดังน้ีเปนตน ตองปาจิตตีย เวนไวแต 
ภิกษุสมมติ คือสงฆกําหนดท่ีสุดอาบัติอยางเดียว หรือท่ีสุดตระกูล 
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อยางเดียว หรือกําหนดท่ีสุดอาบัติและตระกูลดวย หรือไมกําหนด 
ทั้ง ๒ อยาง  แลวอปโลกนกัน ๓ หน  ทํากติกานัดหมายใหบอก 
เพ่ือจะใหภิกษุที่ตองอาบัติเนือง ๆ สํารวมระวังตอไป  สมมติดงัน้ี  
มีอยูแลว  บอกตามสมมติไมเปนอาบัติ ในบาลีวา ปาราชิก ๔ 
สังฆาทิเสส ๑๓ ชื่อวาอาบัติชั่วหยาบ ก็แตในอรรถกถาวา ในบาลีนี้ 
กลาวปาราชิก เพ่ือจะแสดงทุฏุลลศัพท ก็แตในสิกขาบทน้ี ประสงค 
เอาสังฆาทิเสส ชื่อวา ทฏุ ุลลาบัติ ในอาบัติชั่วหยาบเปนติกกปาจิตตีย 
ใชอาบัติชั่วหยาบ ภิกษุสําคัญวาอาบัติชั่วหยาบ หรอืสงสัยอยูและบอก 
หรือบอกอาบัติขันธทั้ง ๕ มีถุลลัจจัยเปนตน ซึ่งเปนอทุฏ ุลลาบัติ 
หรือบอกอัชฌาจารชั่วหยาบ  คือการลวงสิกขาบทท้ัง ๕ เบื้องตน 
และอัชฌาจารไมชั่วหยาบ คือการลวงสิกขาบทท้ัง๕ เบื้องปลาย 
แหงอนุปสัมบัน  ก็ด ี เหลาน้ี เปนทุกกฏ  บอกแตวัตถุอยางเดียววา 
เธอนี้ทําอสุจิใหเคลื่อน เธอนี้เคลาคลึงมาตุคามเปนตน หรือแตอาบัติ 
อยางเดียววา เธอนี้ตองอาบัติสังฆาทิเสส ตองถุลลจัจัย เปนตน 
ดังน้ีก็ดี หรือภิกษุสมมติ สงฆกําหนดใหบอกไวเพียงใด และไมเกิน 
กําหนดบอกไปตามกําหนดก็ดี และภิกษุบาเปนตน เหลาน้ี ไมเปน 
อาบัติ เปนอนาณัตติกะ มีองค ๓ สังฆาทิเสสแหงภิกษุทั้งวัตถุดวย ๑ 
บอกแกอนุปสัมบัน ๑ ไมมีภิกษุสมมติ ๑  พรอมดวยองค ๓ นี้ 
จึงเปนปาจิตตีย สมุฏฐานวิธีเปนตน เหมือนดวยอทินนาทานสิกขาบท 
แปลกแตในสิกขาบทน้ี เปนทุกขเวทนาอยางเดียว. 
                                               นวม จบ 
         ในปฐวีขณนะสิกขาบทที่ ๑๐ ความวา  ภิกษุใด ขุดแผนดินเอง 
หรือใชใหผูอ่ืนขุด เปนปาจิตตีย แผนดินมี ๒ อยาง คือ ชาตปฐวี 
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และอชาตปฐวี ชาตปฐวีมี ๓  คือดินลวน ๑ เจือของอ่ืน ๑ 
กองดิน ๑ ดินรวนลวน ดนิเหนียวลวน โดยปกติ ชื่อวาแผนดินลวน  
ในแผนดินใดมีดินรวน หรือดินเหนียวมาก ๒ สวน หินกรวดกระเบื้อง 
และทราย เหลาน้ีสิ่งใดส่ิงหน่ึง นอยเพียงสวนท่ี ๓ แผนดินนี้ ชือ่วา 
ดินเจือของอ่ืน กองดินรวน หรือดินเหนียว อันฝนตกทับแลวเกิน 
๔ เดือนไป ชื่อวาแผนดินเปนกอง โดยลักษณะดังกลาวนี้ แมกองดิน 
เจือของอ่ืน และฝุนผงอันละเอียดที่ต้ังอยูบนหลังหิน ฝนตกถกูชุม 
อยูคราวหน่ึงลวง ๔ เดือนไป โอกาสที่น้ําฝนชุมนั้น นับวาแผนดิน 
เปนกอง แผนดินทั้ง ๓ อยางนั้น อันไฟยังไมไหมดวยเปนเตาไฟ 
และที่ระบมบาตรเปนตน ชื่อวาชาตปฐวี ก็แลแผนดินที่ไฟไหมแลว 
หรือดินเจือดวยหินเปนตน มากย่ิงกวาสวนท่ี ๓ แหงดินรวนหรือดิน 
เหนียวน้ัน หรือกองดินที่ฝนตกทับหยอนกวา ๔ เดือน ชื่อวาอชาต- 
ปฐวี แผนดินมีหินและกรวดและกระเบื้องทรายลวนไมตองวา ดิน 
ซึ่งเรียกวาชาตปฐวีนั้น เปนอกัปปยปฐวี ภิกษุใด ขุดเอง คือทําอกัป- 
ปยปฐวีนั้น ใหกําเริบ ดวยการขุดและตอย และขีด และเผา เปนตน 
เปนปาจิตตียแกเธอนั้น นับดวยประโยค ภิกษุใด ใหผูอ่ืนขุด คือให 
ทําใหกําเริบโดยนัยเชนวามาแลว คือบังคับกําหนดท่ีใหขุดวา ทาน 
จงขุด จงตอยประเทศนี้ แผนดินนี้ ดังน้ีเปนตน  เปนทุกกฏดวย 
บังคับ ๆ คราวเดียว ผูรับบังคับแมขุดไปสิ้นวันหน่ึง เปนปาจิตตีย 
แกผูบังคับตัวเดียวเทาน้ัน ถาผูบังคับ ๆ บอย ๆ ไซร เปนปาจิตตีย 
ทุก ๆ คําบังคับ เปนแผนดิน ภิกษุสงสัยอยูก็ดี ใชแผนดิน สําคัญวา 
แผนดิน หรือสงสัยอยูก็ดี ทําใหกําเริบ เปนทุกกฏ  ภิกษุไมนิยม 
โอกาสวาท่ีนี้ ๆ และบังคับวาทานจงขุดสระโปกขรณี จงขุดหลุม ขุด 
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มัน เปนตน ดังน้ีก็ดี ดินโคลน หรือดินกีบโคท่ีแหงที่แตกกะเทาะข้ึน 
ขางลางไมติดกับแผนดิน และตลิ่งแมน้ําพังตกลงในน้ํา แมเปนของ 
ใหญก็ดี และกอนดินเหนียวขาดดวยไถเปนตน ทั้งปวงน้ี ชื่อวา  
อชาตปฐวี ทําอชาตปฐวีทั้งปวงน้ันใหกําเริบก็ดี และกลาววา ทาน 
จงรูหลุมเสาน้ี ทานจงใหดินนี้ ทานจงเอาดินมา เราตองการดวยดิน 
จงทําดินใหเปนกัปปยะ ดังน้ีก็ดี และไมแกลงใหแผนดินแตก 
ดวยการกลิ้งตนไมเปนตน และเอาศีรษะแมเทาขีดดินดวยไมมีสติ 
และไมรูวาเปนชาตปฐวี หรือไมรูวาตัวขุดดิน ขีดดิน อยูก็ดี และ 
ภิกษุบาเปนตน เหลาน้ี ไมเปนอาบัติ เปนอนาณัตติกะ มีองค ๓ 
ดินเปนชาตปฐวี ๑ รูอยูวาเปนแผนดิน ๑ ขุดเองหรือใหผูอ่ืน 
ขุด อันใดอันหน่ึง นี้เปน ๑ พรอมดวยองค ๓ นี้ จึงเปนปาจิตตีย 
สมุฏฐานวิธีเปนตน เหมือนดวยอทินนาทานสิกขาบท แปลกแต 
สิกขาบทน้ี เปนปณณัตติวัชชะ มีจิต ๓ เวทนา ๓. 
                         ทสม จบ  ปโม วคฺโค จบวรรคท่ี ๑ 
         ในภูตคามวรรคท่ี ๒ ประดับดวยสิกขาบท ๑๐ สิกขาบทท่ี 
ตน ชื่อภูตคามะสิกขาบท ความวา ภิกษุทําภูตคาม คือตนไม ตนหญา 
เถาวัลยใหตกไป คือใหกําเริบ เปนปาจิตตีย ตนไม ตนหญา เถาวัลย 
ซึ่งเกิดอยูในบกและน้ํา ที่ตนไมและกําแพงแหงใดแหงหนึ่ง โดย 
ที่สุดแมติณชาติ คือหญาอันสุขุมละเอียดยิ่งนัก ดังของเกิดที่กําแพง 
และหิน และเสวาลชาติ สาหรายจอกแหนเล็ก ดังเมล็ดพรรณผักกาด 
ยังสดเขียวอยู ต้ังอยูในที่แหงตน ชื่อวาภูตคามส้ิน ภิกษุรูอยูทําให 
กําเริบ คือถอนข้ึนจากท่ี ยกข้ึนจากนํ้า และตัดตอยฟนแทงเผาเอง 
หรือใหผูอ่ืนทําใหกําเริบ โดยนัยดังกลาวแลวในปฐวีขณนสิกขาบท 
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ตองอาบัติปาจิตตีย ตนไมตนหญาเถาวัลยทั้งปวงน้ัน เขาพรากออก 
จากภูตคามแลว คือถอนตัดมาจากที่แลว จะเปนของมีราก และลําตน  
และขอและยอด และเมล็ด สิ่งใดส่ิงหน่ึง เปนพืชก็ตาม ชื่อวาพีชคาม ๆ 
เหลาน้ัน เขาเอามาไวในภาชนะ หรือเขาทําเปนกองไว หรือเขาปลูก 
ไวในพ้ืนอีก แตกแตรากอยางเดียว ยังไมแตกหนอ หรือแตกแตหนอ 
อยางเดียวยังไมแตกราก ถาแมเกลียวใบประมาณสักคืบหน่ึงแตกออก 
รากยังไมแตกออก หรือรากแตกออกแลว หนอยังไมเขียวตราบใด 
ก็ชื่อวาพีชคามอยูตราบน้ัน เมื่อใหพีชคามเหลาน้ันกําเริบ เปนทุกกฏ 
สงสัย อยูในภูตคามและพีชคามก็ดี ใชภูตคามใชพีชคาม สําคัญวา 
ภูตคามพีชคาม หรือสงสัยอยู และใหกําเริบ เปนทุกกฏ เปนภูตคาม 
และพีชคาม ภิกษุสาํคัญวามิใชแลวใหกําเริบ และภิกษุบาเปนตน 
ไมเปนอาบัติ ไมแกลง ดังกลิ้งหินและตนไมเปนตน หรือลากกิง่ไม 
และเอาไมเทาจดพ้ืนเดินไป หญาเปนตนขาดไป ไมเปนอาบัติ 
เพราะไมแกลงจะใหขาด ไมมีสติ ดังสงจิตไปอ่ืนพูดอยูกับผูหน่ึง 
เอาศีรษะแมเทา หรือมือตัดเด็ดหญา หรือเถาวัลยอยู ไมเปนอาบัติ 
ดวยไมมีสติ ไมรู ดังไมรูวา พีชคามหรือภูตคามอยูขางใน และไมรูวา 
ตนทําใหขาดอยู เปนแตเอาเหล็กไช หรือจอบ หรือเสียม แทงเขาไป 
ในรูลอมฟาง เพ่ือจะเก็บ หรือไฟไหมมือทิ้งไฟลง ถาหญาเปนตนใน 
ที่นั้นขาดไปหรือไหมไป ไมเปนอาบัติ และไมนิยมวาไมตนนี้ตนนั้น 
เปนแตกลาววา ทานจงตัดตนไม ตัดเถาวัลย ก็ด ีและกลาววา ทานจง 
รูดอกไมนี้ ผลไมนี้ ทานจงใหดอกไมนี้ ผลไมนี้ ทานจงเอากดอกไม 
ผลไมนี้มา เราตองการดวยดอกไมนี้ ผลไมนี้ ทานจงทําดอกไมนี้ 
ผลไมนี้ใหเปนกัปปยะ กลาวดังน้ีก็ดี ไมเปนอาบัติ ในสิกขาบทน้ี  



สัตตปพพบุพพสิกขา และ บุพพสิกขาวรรณนา - หนาท่ี 190 

ในบาลี ภูตคาม ทานเรียกวาพีชะ ไมเรียกพีชคาม ในอรรถกถาสอน 
ใหถือเอาเนื้อความวา ภูตคามท่ีเกิดแตพืชมีรากเปนตน เรียกวาพีชะ 
เหมือนคําวา สาลีน โอทโน แปลตามศัพทที่มีอยูวา ขาวสุกแหงขาว 
สาลี แตสอนใหถือเอาความวา สาลิตณฺฑุลาน โอทโน วาขาวสุก  
แหงขาวสารแหงขาวสาลี ชื่อวา สาลีน โอทโน วาขาวสุกแหงขาว 
สาลี และอาศัยคําในพระสูตรวา พีชคาม ภูตคาม สมารมฺภา ปฏิวิร- 
โต แปลวา ภิกษุยอมเปนคนเวนจากความปรารภ คือทําพีชคาม 
ภูตคามใหกําเริบ แลวกลาววา พืชมีรากเปนตน เกิดอยูในที่ ชื่อวา 
ภูตคาม พรากใหพนจากภูตคามแลว ชื่อวาพีชคาม เปนวัตถุแหง 
ทกุกฏ พีชคามน้ัน เมื่อจะบริโภค พึงใหอนุปสัมบันทํากัปปยะเสียอีก 
เพ่ือจะใหพนจากพีชคาม ก็แลอาการซ่ึงจะทํากัปปยะน้ัน จักกลาว 
ในเบื้องหนา สิกขาบทน้ีเปนสาณัตติกะ มีองค ๓ เปนภูตคาม ๑ 
รูอยูวาเปนภูตคาม ๑ ใหกําเริบเอง หรือใชใหผูอ่ืนทําใหกําเริบ ๑ 
พรอมดวยองค ๓ นี้ จึงเปนปาจิตตีย สมุฏฐานวิธีเปนตน เหมือน 
ดวยปฐวีขณสิกขาบท. 
                                           ปม จบ 
         ในสิกขาบทท่ี ๒ ชื่อ อัญญวาทกะ ความวา ภิกษุใด ตองอาบัติ 
เปนสาวเศษ เมื่อสงฆซักไซในทามกลางสงฆ ไมปรารถนาจะแจง 
ความน้ัน พูดจากลบเกลื่อนซัดไปวา ใครตอง ๆ อยางไร ตองที่ไหน 
เปนตนก็ดี หรือน่ิงเสีย ทําใหสงฆลําบากกด็ี ตองทุกกฏ ครั้งสงฆยก 
อัญญวาทกกรรมแลว เพราะพูดกลบเกลื่อน หรือยกวิเหสกกรรมแลว 
เพราะเธอน่ิงเสีย ทําใหสงฆลําบาก ดวยญัตติทุติยกรรมวาจาแลว  
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สงฆซักไซอีก กลาวคํากลบเกลื่อนเสีย หรือน่ิงเสีย เปนปาจิตตีย 
ทําท้ัง ๒ อยาง เปนปาจิตตีย ๒ ตัว. 
                                              ทุติย จบ  
         ในสิกขาบทท่ี ๓ ชือ่อุชฌาปนกะ ความวา ภิกษุชวนภิกษุอ่ืน 
ใหดูถูกซ่ึงภิกษุอันสงฆสมมติ ใหเปนผูทําการสงฆ มีปูอาสนะและแจก  
ลาภ เปนตน หรอืติเตียนภิกษุเชนนั้น ในสํานักภิกษุดวยกันวา เธอ 
ทําดวยฉันทาคติเปนตนดังน้ี  ดวยปรารถนาอวรรณโทษแกเธอนั้น 
และเธอน้ันไมไดทําดวยอคติ ๔ มีฉันทาคติเปนตน เธอผูติเตียน ตอง 
ปาจิตตีย ทําท้ัง ๒ อยาง ตองปาจิตตีย ๒ ตัว ในสมมติกรรม ซึง่สงฆ 
ทําแกภิกษุผูทําการสงฆนั้นเปนธรรม เปนติกกปาจิตตีย ในการไม 
เปนธรรมเปนติกกทุกกฏ ติเตียนในสํานักอนุปสัมบัน หรือติเตียน 
กลาวโทษอนุปสัมบันที่สงฆไมไดสมมติ ในสํานักผูใดผูหน่ึง ก็ดี หรือ 
ติเตียนอนุปสัมบันที่สงฆสมมติก็ตาม  ไมไดสมมติก็ตาม ทําการสงฆ 
โดยธรรมน้ัน ในสํานักแหงผูใดผูหน่ึงก็ดี เหลาน้ีเปนทุกกฏอยางเดียว 
ชวนภิกษุใหดูหม่ินหรือติเตียนผูทําการสงฆอยูดวยอคติ ๔ มีฉันทาคติ 
เปนตน ไมชอบธรรมโดยปกติ และภิกษุบาเปนตน เหลาน้ีไมเปน 
อาบัติ เปนอนาณัตติกะ มีองค ๖ ผูทําการสงฆ ไดสมมติดวยกรรม 
เปนธรรม ๑ ผูทําการน้ันเปนอนุปสัมบัน ๑ ไมมีความถึงอคติ ๑ 
ใครอวรรณโทษแกผูนั้น ๑ พูดในสํานักผูใด ผูนั้นเปนอุปสัมบัน 
ชวนใหดูหม่ินหรือติเตียน ๑ พรอมดวยองค ๖ นี้ จึงเปนปาจิตตีย 
สมุฏฐานวิธีเปนตน เหมือนดวยอทินนาทานสิกขาบท แปลกแตสิกขา 
บทนี้ เปนทุกขเวทนาอยางเดียว. 
                                           ตติย จบ  
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         ในสิกขาบทท่ี ๔ ชือ่ปฐมเสนาสนะ ความวา ภิกษุใด แตงต้ัง 
ปูลาดเอง หรือใชใหผูอ่ืนแตงต้ังปูลาด ซึ่งเตียงหรือต่ัง หรือฟูกหนัง 
ฟูกผา หรือเกาอ้ี ในอัชโฌกาส คือท่ีแจง ในฤดูฝน ๔ เดือน และมณ- 
ฑปท่ีฝนรั่วไดและโคนไม เปนที่อยูเนืองนิตยแหงกาและนกตะกรุม  
เปนตน เมื่อจะหลีกไป ไมรื้อเก็บเอง  หรือไมวานผูอ่ืนใหรื้อ เก็บของ 
นั้นไวที่สมควร หรือไมสัง่เสียมอบหมายแกภิกษุและสามเณรและคน 
รักษาวัดและอุบาสกซ่ึงเปนลัชชี สําคัญประหนึ่งวาธุระของตัวเหลาน้ี 
ผูใดผูหน่ึงกอนและไป ลวงเลฑฑุบาตที่ตกกอนดินแหงมัชฌิมบุรุษ 
ขวางแตเสนาสนะนั้นไป ดวยเทาทีแรก เปนทุกกฏ ดวยเทาท่ี ๒ 
เปนปาจิตตีย พระองคทรงอนุญาตใหต้ังและปูเตียงต่ังเปนตน ใน 
ฤดูหนาว ๔ เดือน ฤดูรอน ๔ เดือน  ๘ เดือนน้ีสังเกตวาใชกาลฝน 
หรือในมณฑปและโคนไม ซึ่งกาและนกตะกรุมไมถายเว็จลง  ในท่ี 
เหลาน้ี ไมรื้อเก็บกอนและไป ไมมีโทษ ภิกษุต้ังไวปูไวเพ่ือผูอ่ืน ๆ 
นั้น ยังไมมานั่งในท่ีนั้น หรือยังไมกลาววาทานจงไปเถิด ตราบใด ยัง 
เปนภาระแกผูลาดอยูตราบน้ัน อุปสัมบันนั่งในเตียงต่ังเปนตน ที่ตน 
ต้ังเอง หรือเขาลาดไวแลวโดยปกติอันใด ของท้ังปวงน้ันเปนภาระ 
แกผูนั่งแท ภิกษุยืนอยู ณ โรงฉันบังคับวา ทานจงไปต้ังไวลาดไว 
ในที่อยูกลางวันชื่อโนนแลวจงไปเถิด แลวเธอผูบังคับออกจากโรง 
ฉันนั้นไปเสียในที่อ่ืน พระวินัยธรพึงปรับอาบัติเธอดวยยกเทา ใน 
เสนาสนะเปนของสงฆ เปนติกกปาจิตตีย ในของบุคคลเปนติกกทุกกฏ 
เครื่องลาดรักษาสีพ้ืน เครื่องลาดบนเตียง เครื่องลาดพ้ืน เสื่อลําแพน 
เสื่อออน ทานหลัง ผาเช็ดเทา ต่ังกระดาน หรือเคร่ืองไม เครื่องดิน 
โดยที่สุดแมเครื่องรองทําดวยใบไม เหลาน้ี ภิกษุต้ังไวในอัชโฌกาส 
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มีลักษณะดังวาแลวไปเสีย เปนทุกกฏ ก็แลภิกษุผูอยูปา เมื่อท่ีฝนไมตก 
ทับไดไมมี และจะเอาของทั้งปวงแขวนตนไมไว หรือสัตวมีปลวก 
เปนตน จะไมกัดไดอยางใด แมจะทําไวอยางนั้น แลวจึงไป ก็ควร  
ภิกษุผูถืออัพโภกาสิกธุดงคอยูที่แจง ก็พึงทํากุฏีดวยจีวรรักษาเตียงต่ัง 
ไว ในเสนาสนะของตน และของบุคคลผูคุนเคยกันไมเปนอาบัติ 
เก็บเองหรือวานผูอ่ืนใหเก็บ หรือบอกกลาวไวแลวจึงไป ก็ดี เอาออก 
ตาก หรือไปดวยคิดจะกลับมาเก็บ หรือมีผูมากางกั้นเสนาสนะน้ันไว 
คือภิกษุผูแกมาไลใหลุก อมนุษยมาน่ัง คนเปนอิสระมาถือเอา 
สัตวรายมีราชสีหเปนตน มายืนอยูที่นั้น  เหลาน้ี สิง่ใดส่ิงหน่ึงมีแลวไม 
เก็บก็ดี หรือไปเสียเพราะกลัวอันตรายแกชีวิตและพรหมจรรยเปนตน 
ก็ดี และภิกษุบาเปนตน เหลาน้ีไมเปนอาบัติ เปนสาณัตติกะ มีองค ๖ 
เตียงต่ังเปนตน เปนของสงฆ ๑ ลาดเองหรือใชผูอ่ืนใหลาดในที่มี 
ลักษณะดังกลาวแลว ๑ ไมมีสิ่งใดกาลกั้นอยู ๑ ไมมีอันตราย ๑ 
ไมเหลียวแลในที่จกลับมาเก็บ ๑ ลวงเลฑฑุบาตไป ๑ พรอมดวย 
องค ๖ นี้ จึงเปนปาจิตตีย สมุฏฐานวิธีเปนตน เหมือนดวยปฐมกฐิน 
สิกขาบท แปลกแตสิกขาบทน้ี เปนกิรยิากิริยะ. 
                                                 จตุตฺถ จบ 
         ในสิกขาบทท่ี ๕ ชื่อทุติยเสนาสนะ ความวา  ภิกษุใด ถือเอา 
เครื่องปูนอน ๑๐ อยาง  คือ ฟูก ๑ เครือ่งลาดรักษาสีพ้ืน ๑ เครื่อง 
ลาดบนเตียงต่ังเปนตน ๑ เครื่องลาดพ้ืน ๑ เสื่อใบตาลเปนตน ๑ 
หนังอันใดอันหน่ึง ๑ ผานิสีทนะมีชาย ๑ ปจจัตถรณะ คือผาปาวาร 
และผาโกเชาว ๑ เครื่องลาดแลวดวยหญา ๑ เครื่องลาดแลวดวย 
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ใบไม ๑  ๑๐ นี้เปนของสงฆ แมแตสิ่งหน่ึง ถือเอาโดยลําดับพรรษา 
ตนมา ปูลาดเอง หรือใหผูอ่ืนปูลาดในวิหาร คือหองบังรอบหมด 
ซึ่งเปนของสงฆ จะหลีกไปสูทิศ และตั้งไวอยางไร ปลวกจะไมกัด 
เปนตนได  ไมรื้อเก็บเองหรือไมใหผูอ่ืนรื้อเก็บ ต้ังไวอยางนั้น หรือ  
ไมบอกกลาวมอบหมายผูใดผูหน่ึง ดังกลาวแลวในสิกขาบทกอน ลวง 
ที่ลอมอารามออกไป อารามไมไดลอม ลวงอุปจารอารามออกไป ใน 
เทาท่ีแรกเปนทุกกฏ ในเทาท่ี ๒ เปนปาจิตตีย ก็แลในที่ใด ความ 
รังเกียจดวยปลวกไมมี แมจะไมบอกกลาวมอบหมายผูใดผูหนึ่ง แลว 
แลไปจากท่ีนั้น ควรอยู ก็แตบอกกลาวมอบหมายเสียนั้นเปนวัตร 
ในวิหารเปนของสงฆ เปนติกกปาจิตตียในของบุคคล เปนติกกทุกกฏ 
ปูลาดเองหรือใหผูอ่ืนปูลาดที่นอน ในอุปจารแหงวิหาร คือท่ีใกลภาย 
นอก หรือในโรงฉัน หรือในมณฑปท่ีบังและไมไดบัง หรือในรกุขมูล 
ที่เปนที่ประชุมชนมาก อนึ่ง ต้ังเองและใชใหผูอ่ืนต้ัง ซึ่งเตียงต่ังใน 
วิหารและอุปจารแหงวิหารดังวาแลว ไมทําการเก็บเสียเอง เปนตน 
แลวแลไป เปนทุกกฏอยางเดียว ในวิหารเปนของตน หรือเปนของ 
บุคคลผูคุนเคย ไมเปนอาบัติ ทําการเก็บเสียเอง เปนตน และมีผูมา 
กางกั้นดังกลาวแลวในสิกขาบทกอน ทิ้งเสียไปก็ดี คิดวาจะมาเก็บใน 
วันนี้แลว ไปยังแมน้ําหรือละแวกบาน คิดวาจะไปตอไป หยุดอยู 
ณ ที่นั้น บอกกลาวมอบหมาย ก็ดี หรือนํ้าทวมและโจรเปนตนกางกั้น 
อยู กลับมาไมได ก็ดี หรอืกลัวอันตรายแกชีวิตและพรหมจรรย ก็ด ี
และภิกษุบาเปนตน เหลาน้ีไมเปนอาบัติ เปนสาณัตติกะ มีองค ๗ 
ที่นอน มีลักษณะดังกลาวแลว ๑ ที่นอนน้ันเปนของสงฆ ๑ ลาดเอง 
หรือใหผูอ่ืนลาดในวิหารมีลักษณะดังกลาวแลว ๑ ไมมีผูกางกั้น ๑ 
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ไมมีอันตราย ๑ หลีกไปยงัทิศไมคิดจะกลับ ๑ ลวงอุปจารสีมา ๑ 
พรอมดวยองค ๗ นี้ จึงเปนปาจิตตีย สมุฏฐานวิธีเปนตน เชนดังกลาว 
แลวในสิกขาบทเปนลําดับมาแล. 
                                            ป ฺจม จบ  
         ในสิกขาบทท่ี ๖ ชือ่ อนูปขัชชะ ความวา  ภิกษุใด รูอยูวาภิกษุ 
ผูเขาไปกอน เปนคนไมควรจะใหลุก คือ เปนภิกษุแกพรรษาและเปน 
ภิกษุไข และภิกษุที่สงฆกําหนดคุณวิเศษ คือเปนผูรักษาเรือนคลัง เปน 
ธรรมกถึก เปนวินัยธร เปนอาจารย ผูบอกคณะ อยางใดอยางหนึ่ง 
แลวสมมติวิหารใหอยูเปนนิตย  ๓ จําพวกนี้ อยูในวิหารเปนของสงฆ 
ชื่อวาเปนคนไมควรจะใหลุก เธอรูอยูดงัน้ี และปรารถนาจะใหคับแคบ 
ใจหลีกไปเองแลว เอาท่ีนอนปูลาดเองหรือใหผูอ่ืนปูลาด ในอุปจาร 
เตียงต่ัง หรือในอุปจารแหงท่ีเขาออก เปนทุกกฏ ครั้งน่ังหรือนอนลง 
ในที่นอนน้ัน เปนปาจิตตีย ทําท้ัง ๒ อยาง เปนปาจิตตีย ๒ ตัว ทําบอย ๆ 
เปนปาจิตตียนับดวยประโยค  ในวิหารใหญโดยรอบเตียงต่ังศอกคืบ 
ในวิหารเล็กพอต้ังเตียงต่ังได ณ ที่ใด แตที่นั้นศอกคืบ ชื่อวาอุปจาร 
เตียงต่ัง แตหินเปนที่ลางเทามาเตียงต่ัง ชื่อวาอุปจารท่ีเขา แต 
เตียงต่ังมาที่ถายปสสาวะ ชื่อวาอุปจารท่ีออก ในวิหารเปนของสงฆ 
เปนติกกปาจิตตีย ในของบุคคลเปนติกกทุกกฏ ลาดเองหรือใหผูอ่ืน 
ลาดซึ่งท่ีนอนหรือท่ีนั่ง และนอนในภายนอกอุปจารดังวาแลว หรือ 
ในโรงฉันเปนตน หรือในอุปจารแหงกุฎีวิหาร เหลาน้ี เปนแตทุกกฏ 
ปูลาดนั่งนอนในเสนาสนะเปนของตน หรือเปนของคนคุนเคย ก็ด ี
ภิกษุไข หรือภิกษุหนาวรอนเบียดเบียนแลวเขาไป ก็ดี หรืออันตรายมี  



สัตตปพพบุพพสิกขา และ บุพพสิกขาวรรณนา - หนาท่ี 196 

และภิกษุบาเปนตน เหลาน้ีไมเปนอาบัติ เปนอนาณัตติกะ มีองค ๔ 
วิหารท่ีอยูเปนของสงฆ ๑ รูอยูวาผูอยูกอนไมควรจะใหลุก ๑ ปรารถนา 
จะใหภิกษุนั้นคับแคบ ๑ นั่งหรือนอนในอุปจาร ๑ พรอมดวยองค ๔ 
นี้ จึงเปนปาจิตตีย สมุฏฐานวิธีเปนตน เหมือนดวยปฐมปาราชิก  
แปลกแตสิกขาบทน้ี เปนทุกขเวทนาอยางเดียว. 
                                             ฉฏ จบ 
         ในสิกขาบทท่ี ๗ ชือ่ นิกกัฑฒนะ ความวา  ภิกษุใด โกรธภิกษุ 
แลวฉุดคราเอง หรือใชผูอ่ืนใหฉุดคราออกจากวิหาร คือกุฎีซึ่งเปน 
ของสงฆ ใหลวงประตูออกไป เปนปาจิตตีย ปราสาทหลายชั้น หรือ 
เรือนส่ีมุขมีซุมมาก ในเสนาสนะเชนนี้ ฉุดคราดวยประโยคอันเดียว 
ไมหยุดในระหาง เปนปาจิตตียตัวเดียว ฉุดคราดวยประโยคตาง ๆ 
หยุดในระหวาง เปนปาจิตตียนับดวยประตู แมไมถูกตองดวยมือ 
ไลใหออกดวยวาจา ก็อยางนั้นและบังคับใหผูอ่ืนคราออก พอบังคับ 
เปนทุกกฏ บงัคับคราวเดียว เขาฉุดคราใหลวงประตูไปแมมาก เปน 
ปาจิตตียแกผูบังคับตัวเดียว ถาใชกําหนดวา จงฉุดคราใหพนประตู 
เทาน้ี หรือจงคราใหถึงประตูใหญดังน้ี เปนปาจิตตียนับดวยประตู 
ในวิหารเปนของสงฆ เปนติกกปาจิตตีย ในของบุคคลเปนติกกทุกกฏ 
และฉุดคราภิกษุหรือบริขารแหงภิกษุ ออกจากอุปจารวิหารมีโรงฉัน 
เปนตน และฉุดคราอนุปสัมบัน หรือบริขารแหงอนุปสัมบัน ออกจาก 
วิหาร หรืออุปจารแหงวิหาร เหลาน้ี เปนแตทุกกฏนับตามบริขาร 
ฉุดคราออกจากวิหารของตน หรือของคนผูคุนเคย และฉุดคราผูมัก 
ทะเลาะ หรือบริขารของผูมักทะเลาะ แมออกจากอารามสงฆทั้งสิ้น ก็ด ี
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หรือฉุดคราอลัชช ีและภิกษุบา และสัทธิวิหาริกอันเตวาสิกผูไมปฏิบัติ 
ชอบ หรือฉุดคราบริขารของคนเหลาน้ัน ออกจากท่ีอยู แหงตน ก็ด ี
และภิกษุบา เปนตน เหลาน้ี ไมเปนอาบัติ เปนสาณัตติกะ มีองค ๓ 
วิหารเปนของสงฆ ๑ เปนอุปสัมบันพนโทษมีความเปนคนมักทะเลาะ  
เปนตน ๑ ฉุดคราเองหรือใหผูอ่ืนฉุดคราอุปสัมบันนั้น ดวยความ 
โกรธ ๑ พรอมดวยองค ๓ นี้ จึงเปนปาจิตตีย สมุฏฐานวิธี เปนตน 
เหมือนดวยอทินนาทานสิกขาบท แปลกแตสิกขาบทนี้ เปนทุกข- 
เวทนา. 
                                                สตฺตม จบ 
         ในสิกขาบทท่ี ๘ ชือ่ เวหาสกุฎี ความวา  ในวิหารเปนของสงฆ 
เวหาสกุฎี คือกุฎี ๒ ชั้น หรือ ๓ ชั้น พ้ืนบนไมไดเลียบ ชั้นลางเปน 
ที่บริโภค สูงพอศีรษะมัชฌิมบุรุษไมกระทบรอด ข่ือ พ้ืนบน ภิกษุใด 
นั่งหรือนอนบนเตียงหรือต่ังท่ีมีเทาอันจด คือรอยเขาในแมแครไมได 
กรึงสลัก ซึ่งเขาต้ังไวในเบ้ืองบน ข่ือ รอด ชั้นบน  เปนปาจิตตีย 
นับดวยประโยค โดยนัยอันกลาวแลวในอนูปขัชชสิกขาบท 
                                               อฏม จบ 
         ในสิกขาบทท่ี ๙ ชื่อ มหัลลกวิหาร ความวา  ภิกษุจะทําเอง หรือ 
ใหผูอ่ืนทํา หรือซอมแปลง ซึ่งวิหารคือกุฎี ทาบวกท้ังขางนอกขางใน 
เบื้องบนเบ้ืองตํ่าดวยปูนและดิน ซึ่งเปนวิหารใหญคือมีเจาของ พึง 
ทาบวก หรือใหผูอ่ืนทาบวกซํ้าบอย ๆ ในที่ ๒ ศอกคืบ  โดยรอบเช็ด 
หนาประตู เพ่ือจะใหที่ผูกประตูกับทั้งบานแนนไมคลอน ดวยท่ีนั้น 
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เปนที่กระทบบานประตูในเวลาเปดและปด และพึงทาเองหรือใหผูอ่ืน 
ทาซํ้า ซึ่งโอกาสแหงหนาตางกวางเทาบานโดยรอบ เพ่ือจะทํา 
บริกรรมหนาตางใหมีสีตาง ๆ พึงมุงหลังคา ดวยปูน หรือกระเบื้อง หรือ 
ศิลา หรือหญา หรือใบไม สิ่งใดส่ิงหน่ึง มุงเอง ๒ ชั้น ๆ ที่ ๓ พึงใช  
ใหผูอ่ืนมุง ถามุงใหเกิน ๓ ชั้นไปไซร เปนปาจิตตีย พึงยืนในที่ 
ปราศจากของเขียว คือใหพนนาไรที่เขาเพาะหวานถั่วเปนตน ถายืน 
ในที่มีของเขียวเชนนั้น ทาํการทาและมุง ตองทุกกฏ กําหนดท่ียนืดังนี้ 
คนนั่งอยูบนอกไก หรือยอดแหงเรือนยอด แลลงมาตามชายคาเห็น 
คนขางลางยืนอยูในสวนพ้ืนอันใด และคนอยูในสวนพ้ืนขางลางอันใด 
แลดูข้ึนไปเห็นคนน่ังขางบนเชนนั้น พึงยืนในสวนพ้ืนเชนนี้ทําการมุง. 
                                                  นวม จบ 
         ในสิกขาบทท่ี ๑๐ ชื่อสัปปาณกะ ความวา  ภิกษุรูอยูวาน้ํามี 
ตัวสัตว เอารดหญารดดินเอง หรือใหผูอ่ืนเอารด เปนปาจิตตีย เท 
ไมใหขาดสาย น้ําหมอเดียว เปนปาจิตตียตัวเดียว รดใหขาด 
สายนํ้า เปนปาจิตตียนับดวยประโยค ทําคลองใหตรงไป น้ําไหล 
แมสิ้นวัน ๑ เปนอาบัติตัวเดียวเทาน้ัน กั้นทํานบนํานํ้าไปท่ีอ่ืน 
เปนอาบัตินับดวยประโยค ทิ้งหญาและใบไมเปนตนแมมากในน้ํา 
นอย สัตวจะตายตัวท้ิงหญาและใบไม น้ําแหงไปน้ัน ทิ้งดวยประโยค 
อันเดียว เปนอาบัติตัวเดียว ทิ้งทีละสิ่งเปนอาบัติ นับดวยประโยค 
ใชใหรด เปนทุกกฏดวยบังคับ ผูรับบังคับนั้นรดแมมาก เปนปาจิตตีย 
ตัวเดียวแกผูบังคับ ในน้ําไมมีตัวสัตว สําคัญวามีตัวสัตว หรือสงสัย 
อยูในน้ําท่ีมีตัวสัตว และไมมีตัวสัตว เปนทุกกฏ รดดวยสําคัญวาไมมี 
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ตัวสัตว ดวยไมแกลง หรอืไมมีสติและไมรู และภิกษุบาเปนตน 
เหลาน้ี เปนอนาบัติ เปนสาณัตติกะ มีองค ๔ น้ํามีตัวสัตว ๒ รูอยูวา 
สัตวจะตายดวยการรดเท ๑ น้ําคงจะแหงไป ๑ รดหญาเปนตน  
ดวยกิจอันหนึ่ง เวนจากวธกเจตนา ๑ พรอมดวยองค ๔ นี้ จึงเปน 
ปาจิตตีย สมุฏฐานวิธีเปนตน เหมือนดวยอทินนาทานสิกขาบท ก็แต 
สิกขาบทน้ี เปนปณณัติวัชชะ มีจิต ๓ มีเวทนา ๓. 
                          ทสม จบ  ทุติโย วคฺโค จบวรรคท่ี ๒ 
         ในโอวาทวรรคที่ ๓ ประดับดวยสิกขาบท ๑๐ โอวาทะสิกขาบท 
เปนที่แรก ความวา ภิกษุใด อันสงฆไมไดสมมติใหเปนผูสอน และ 
กลาวสอนนางภิกษุณี ดวยครุธรรม ๘ เปนปาจิตตีย ภิกษุพรอม 
ดวยองค ๘ ดังน้ี เปนผูสํารวมดวยปาติโมกขสังวร ๑ เปนพหุสุต ๑ 
ปาติโมกขทั้ง ๒ มาดวยดี ๑ เสียงเพราะสละสลวย ๑ เปนที่รักของ 
นางภิกษุณี ๑ มีกําลังพอจะสอนนางภิกษุณีได ๑ ไมเคยลวงครุ- 
ธรรมกับนางผูเฉพาะพระผูมีพระภาค บวชนุงผากาสายะแตครั้งเปน 
คฤหัสถ ๑ มพีรรษายี่สิบ หรือเกินยี่สิบ ๑ พรอมดวยองค ๘ นี้ 
ควรสมมติเปนผูสอนนางภิกษุณี ครุธรรม ๘ ดังน้ี ภิกษุณีแมมี 
พรรษารอยหน่ึง พึงทําอภิวาทเปนตน แกภิกษุแมอุปสมบทในวัน 
นั้น ๑ อยาพึงอยูพรรษาในอาวาสไมมีภิกษุ ๑ พึงหวังการถาม 
อุโบสถและการเขาไปเพ่ือโอวาท แตภิกษุสงฆทุกกึ่งเดือน ๑ อยู 
พรรษาแลวพึงปวารณาในสงฆ ๒ ฝาย ๑ ตองครุธรรม คือสังฆา- 
ทิเสสแลว พึงประพฤติปกขมานัตในสงฆ ๒ ฝาย ๑ พึงแสวงหา 
อุปสมบทแกนางสิกขมานาผูศึกษาในธรรม ๖ สิน้ ๒ ปแลว ในสงฆ 
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๒ ฝาย ๑ อยาพึงดาปริภาษภิกษุโดยปริยายอันหน่ึง ๑ ปดคลอง 
คํานางภิกษุณีไมใหสอนภิกษุ เปดใหภิกษุสอนนางภิกษุณีแตวันตน 
ไป ๑  ๘ นีล้ะสิ่ง ๆ นางภิกษุณีพึงเคารพนับถือ อยาพึงลวงจน 
ตราบเทาส้ินชีพ.  
                                            ปม จบ 
         ในอัตถังคตะสิกขาบทที่ ๒ ความวา  ภิกษุแมสงฆสมมติใหเปน 
ผูสอนแลว เมื่ออาทิตยอัสดงคตไปแลว และสอนนางภิกษุณีดวย 
ครุธรรม หรอืดวยธรรมอ่ืน เปนปาจิตตีย. 
                                             ทุติย จบ 
         ในอุปสสยะสิกขาบทที่ ๓ ความวา  ภิกษุเขาไปยังท่ีอยู 
นางภิกษุณี กลาวสอนนางภิกษุณีดวยครุธรรม เปนปาจิตตีย เวนไว 
แตสมัย คือ นางภิกษุณีเปนไขมาไมได. 
                                                ตติย จบ 
         ในอามิสะสิกขาบทท่ี ๔ ความวา  ภิกษุใด กลาวติเตียนวา 
ภิกษุทั้งหลายกลาวสอนนางภิกษุณี เพราะอามิส มีปจจัย ๔ เปนตน 
ดังน้ี เปนปาจิตตีย. 
                                                 จตุตฺก จบ 
         ในจีวรทานะสิกชาบทที่ ๕ ความวา ภิกษุใด ใหจีวรแมควรวิกัป 
เปนอยางตํ่า แกนางภิกษุณีผูใชญาติ เปนปาจิตตีย เวนไวแตแลก 
เปลี่ยนกัน แมดวยของเล็กนอย ไมเปนอาบัติ. 
                                                   ป ฺจม จบ  
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         ในจีวรสิพพนะสิกขาบทที่ ๖ ความวา  ภิกษุใดเย็บผาแหง 
นางภิกษุณีผูใชญาติเอง หรือใชใหผูอ่ืนเย็บให เปนปาจิตตีย. 
                                            ฉฏ จบ 
         ในสังวิธานะสิกขาบทที่ ๗ ความวา  ภิกษุใด ชักชวนนัดหมาย 
เวลา และทางเดินกับนางภิกษุณีแลว เดินทางอันเดียวกัน โดยทีสุ่ด  
แมสิ้นระหวางบานอันหนึ่ง เปนปาจิตตีย เวนไวแตสมัย คือ 
ทางจะตองไปดวยหมูเกวียน เปนทางกอปรดวยรังเกียจ คือโอกาส 
โจรต้ังอยู เปนตน ปรากฏอยู และเปนทางประกอบดวยภัยกลา คือ 
โจรฆามนุษยเห็นปรากฏอยู มีสมัยดังน้ี ไมเปนอาบัติ. 
                                             สตฺตม จบ 
         ในนาวาภิรูหนะสิกขาบทที่ ๘ ความวา  ภิกษุใด ชักชวน 
นัดหมายกับนางภิกษุณี ข้ึนเรือลําเดียวกันไปเหนือน้ํา หรือไปตามนํ้า 
เปนปาจิตตีย เวนไวแตขามแตฝงน้ีไปฝงโนนโดยขวาง. 
                                              อฏม จบ 
         ในปรปิาจนะสิกขาบทที่ ๙ ความวา ภิกษุใด รูอยู และฉันบิณฑ- 
บาต ที่นางภิกษุณีชักชวนทายกใหจัดถวาย เปนปาจิตตีย เวนไวแต 
คฤหัสถผูทายกเขาเริ่มจะถวายกอน หรือเขาเปนญาติและคนปวารณา 
แหงภิกษุ ไมเปนอาบติั. 
                                                 นวม จบ  
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         ในรโหนิสัชชะ สิกขาบทท่ี ๑๐ ความวา  ภิกษุใด แตผูเดียว 
ไมมีชายรูความอยูดวย และสําเร็จการนั่งนอน ในที่ลับตากับดวย 
นางภิกษุณีผูเดียว ไมมีนางอ่ืนอยูดวย เปนปาจิตตีย. 
                                         ทสม จบ  
         ในสิกขาบทท่ี ๑๐ นี้ ภิกษุณีอุปสมบทในอุภโตสงฆ เปน 
ปาจิตติยวัตถุ อุปสมบทในเอกโตสงฆ เปนทุกกฏวัตถุ. 
                             ตติโย วคฺโค จบวรรคท่ี ๓ 
         ในโภชนวรรคท่ี ๔ ประดับดวยสิกขาบท ๑๐ สิกขาบทท่ีตน 
ชื่ออาวสถะ ความวา กอนขาวในโรงทาน คือโภชนะ ๕ อยางคือ 
ขาวสุก ๑ ขนมกุมมาส ๑ ขาวสัตตุ ๑ ปลา ๑ เนื้อ ๑ เหลาน้ี 
สิ่งใดส่ิงหน่ึง มนุษยผูปรารถนาบุญ ตระกูลเดียวกันหรือตางตระกูล 
รวมกันเขาเปนทุนเดียว ต้ังไวพอกินอ่ิม ในศาลาหรือมณฑปหรือ 
โคนไมหรือท่ีแจง แหงเดียวกัน หรือในท่ีตาง ๆ กัน หรือยายที่ 
วันนี้ต้ังในท่ีแหงหน่ึง พรุงน้ีต้ังในท่ีแหงหนึ่ง ดังน้ี ไมเฉพาะผูรับวา 
ใหคนเหลาน้ี ใหแกคนเพียงนี้ หรือไมเฉพาะของกิน ใหทั่วไป 
ในโภชนะ ดงัน้ี ภิกษุไมเปนไข คืออาจไปไดแมกึ่งโยชน พึงรับฉัน 
ไดในที่แหงเดียวในวันเดียวเทาน้ัน แตวันที่ ๒ ไปแลว ถารับของ 
คนเหลาน้ันในที่นั้น หรือในท่ีอ่ืนอีกดวยหวังจะฉัน เปนทุกกฏ 
กลืนกิน เปนปาจิตตีย ทุกทีกลืน ๆ ไมเปนไข เปนติกกปาจิตตีย เปน 
ไขสําคัญวาไมเปนไข หรือสงสัยอยู เปนทุกกฏ เปนไขรูวาเปนไขก็ดี 
และเธอไดฉันแตคราวเดียว หรือเมื่อจะไปฉันในกลางทางวันหน่ึง 
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ฉันในที่ถึงแลววันหน่ึง แมเม่ือจะกลับฉันในกลางทางวันหน่ึง มา 
ถึงแลว ฉันในท่ีมาถึงแลววันหน่ึง ก็ดี และคิดจะไปฉันแลวออกไป 
กลับเสียดวยอันตรายอันหนึ่งแลว รูวาเปนทางเกษม เมื่อจะไป ฉัน 
อีกวันหน่ึง ก็ดี หรือเจาของเขานิมนตมาถวาย หรือฉันของท่ีเขา 
เฉพาะภิกษุต้ังไว และฉันของท่ีเขาต้ังไวไมพอประโยชน หรือฉัน 
ของอ่ืนพนโภชนะ ๕ และภิกษุบาเปนตน เหลาน้ี ไมเปนอาบัติ เปน  
อนาณัตติกะ มีองค ๓ เปนกอนขาวในโรงทาน ๑ ไมเปนไข ๑ 
เฝาฉันอยู ๑ พรอมดวยองค ๓ นี้ จึงเปนปาจิตตีย สมุฏฐานวิธี 
เปนตน เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท. 
                                            ปม จบ 
         ในสิกขาบทท่ี ๒ ชื่อคณโภชนะ ความวา  เปนปาจิตตีย เพราะ 
ฉันคณโภชนะ ภิกษุแต ๔ รูปข้ึนไป ชื่อคณะ ถาทายกเขามาหาภิกษุ 
๔ รูป แหงเดียวกันหรือตาง ๆ กัน นิมนต ดวยโภชนะ ๕ อยาง สิ่งใด 
สิ่งหนึ่ง คือผูนิมนตถือเอาโภชนะทั้ง ๕ สิ่งใดส่ิงหน่ึง ข้ึนนิมนตดวย 
โวหารเปนอกัปปยะ เปนตนวา นิมนตฉันขาวสุก ฉันเน้ือ ฉันปลา 
ทานจงรับขาวสุก เนื้อ ปลา ของขาพเจา ดังน้ี เปนภาษามคธ หรือ 
ภาษาอ่ืนก็ดี เธอเหลาน้ัน ถาเขานิมนตแหงเดียวกันหรือตาง ๆ กนั 
ดังน้ีแลว และเธอไปแหงเดียวคราวพรอมกัน หรือไปแตที่ 
ตาง ๆ กัน คนละคราว แตรับแหงเดียวคราวเดียวกัน ภายหลังฉัน 
แหงเดียวกัน หรือฉันในที่ตาง ๆ กัน ก็ตาม ดังน้ี ชื่อวาเปนคณโภชนะ 
เปนหมูกันฉัน ดวยวาเอารับในที่แหงเดียวกันเปนประมาณ ถาแม 
ภิกษุถือเอาชื่อแหงขาวสุก เนื้อปลา ขอเขาวา ทานจงใหขาวสุก เนื้อ  
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ปลา แตที่เดียวกัน หรือตาง ๆ กัน และไปคราวเดียวกันหรือตาง ๆ กัน 
แตรับแตที่แหงเดียวกัน แมดังนี้ ก็คงชื่อวาเปนคณโภชนะ คณโภชนะ 
ซึ่งไดแตที่นิมนตหรือวิญญัติทั้ง ๒ นั้น ในขณะรับพรอมกันดังน้ัน เปน 
ทุกกฏ กลืนกิน เปนปาจิตตีย ทุกทีกลนื เวนไวแตมีสมัย ๗ ประการ 
ดังน้ี คือ คิลานสมัย คราวภิกษุเปนไข คือแมเทาแตกเที่ยวบิณฑบาต  
ไมได จีวรทานสมัย คราวใหจีวร คือแตวันมหาปวารณาแลวไป 
กฐินไมไดกราน ปลายฤดูฝนเดือนหน่ึง กฐินไดกรานแลว ๕ เดือน 
จีวรการสมัย คราวภิกษุทําจีวร ตัด เย็บอยู อัทธานคมนสมัย คราวเดิน 
ทางไกลเพียงกึ่งโยชน เมื่อจะไปก็พึงฉันได ไปอยูตามทาง ก็พึงฉัน 
ได มาถึงแลว ก็พึงฉันได นาวาภิรูหนสมัย คราวข้ึนไปในเรือ เมื่อ 
จักข้ึนไป ก็พึงฉันได ข้ึนไปแลว ก็พึงฉันได ลงจากเรือ ก็พึงฉันได 
มหาสมัย คราวใหญ คือในที่ใดในกาลใด ภิกษุแต ๒ รูป ๓ รูปพอเท่ียว 
บิณฑบาตเลี้ยงชีพได ครั้งมาอีกรูป ๑ เปนที่ ๔ ไมพอกับเลี้ยงชีพได 
สมณภัตตสมัย คราวภัตแหงสมณะ คือนักบวชจําพวกใดจําพวกหนึ่ง 
ทําภัตนิมนตภิกษุดวยขาวสุก สมัยทั้ง ๗ เหลาน้ี สิ่งใดส่ิงหน่ึงมี ฉัน 
คณโภชนะได ไมเปนอาบัติ ในคณโภชนะ เปนติกกปาจิตตีย ใช 
คณโภชนะสําคัญวา คณโภชนะ หรือสงสัยอยู เปนทุกกฏ ใช 
คณโภชนะ สําคัญวาใชคณโภชนะ หรือแต ๒ รูป ๓ รูปรับ แหง 
เดียวกันฉัน หรือมากเที่ยวบิณฑบาตแลวมารวมฉันแหงเดียวกัน 
หน่ึง ในนิจภัตและสลากภัตเปนตน และในของฉันอ่ืนเวนจาก 
โภชนะ ๕ และภิกษุบาเปนตน เหลาน้ีเปนอนาบัติ เปนอนาณัตติกะ 
มีองค ๓ เปนคณโภชนะ ๑ ไมมีสมัย ๑ กลืนกิน ๑ พรอมดวย 
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องค ๓ นี้ จึงเปนปาจิตตีย สมุฏฐานวิธีเปนตน เหมือนเอฬกโลมะ 
สิกขาบท ดังกลาวแลวในปฐมสหเสยยะสิกขาบท. 
                                             ทุติย จบ  
         ในสิกขาบทท่ี ๓ ชือ่ปรัมปรโภชนะ ความวา ภิกษุอันทายก 
นิมนตดวยโภชนะ ๕ โดยนัยดังกลาวแลวในคณโภชนะ ไมวิกัปเสีย 
และฉันโภชนะที่ทายกนิมนตทีหลังกอนกวาโภชนะแหงทายกนิมนต 
กอน ชื่อปรมัปรโภชนะ ในขณะรบั เปนทุกกฏ กลืนกิน เปนปาจิตตีย 
ทุกคํากลืน ๆ เวนไวแตมีสมัย ๓ คือ คิลานสมัย ๑ จีวรทานสมัย ๑ 
จีวรการสมัย ๑ ดังกลาวแลวในคณโภชนะ สมัยเหลาน้ีอันใดอันหน่ึง 
มี ไมเปนอาบัติ ในปรัมปรโภชนะ เปนติกกปาจิตตีย ใชปรับปร- 
โภชนะหรือสงสัยอยู เปนทุกกฏ รูวาใชปรัมปรโภชนะ ไมเปนอาบัติ 
วิกัปโภชนะที่ทายกนิมนตกอน แกสหธรรมิกทั้ง ๕ ผูใดผูหน่ึงกอนในที่ 
ตอหนาดังน้ีวา  "มยฺห ภตฺตปจฺจาส ตุยฺห ทมมฺิ" หรือวา "มยฺห 
ภตฺตปจฺจาส ตุยฺห วิกปฺเปมิ" ดังน้ีก็ดี หรือวิกัปในที่ลับหลังดังน้ีวา 
"มยฺห ภตฺตปจฺจาส อิตฺถนฺนามสฺส ทมฺมิ" หรือวา "มยฺห 
ภตฺตปจฺจาส อิตฺถนฺนามสฺส วิกปฺเปมิ" ดังน้ี อยางใดอยางหน่ึง 
แลว ฉันโภชนะซ่ึงไดในตระกูลที่นิมนตทีหลังกอนได ไมเปนอาบัติ 
ฉันโภชนะซึ่งไดกอนและหลังปนกันอยู หรือทําโภชนะ ซึ่งเชานิมนต 
๒ แหง ๓ แหงเขาแหงเดียวกันฉัน หรือฉันโดยลําดับนิมนต และ 
บานท้ังส้ินหรือหมูมนุษยทั้งส้ิน เขานิมนตฉันในบานน้ัน ในหมูมนุษย 
เหลาน้ัน แหงใดแหงหนึ่งกอน หรือทายกเขานิมนต ภิกษุกลาววา 
เราจะรับภิกษาดังน้ี ไมเปนอาบัติ ในนิจภัต และสลากภัตเปนตน หรือ 
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ในของฉันอ่ืนยกโภชนะ ๕ เสีย หรือภิกษุบาเปนตน เหลาน้ีไมเปน 
อาบัติ เปนอนาณัตติกะ มีองค ๓ เปนโภชนะของผูอ่ืน ๑ ไมมีสมัย ๑ 
กลืนกิน ๑ พรอมดวยองค  ๓ นี้ จึงเปนปาจิตตีย สมุฏฐานวิธีเปนตน 
เหมือนปฐมกฐินะสิกขาบท แปลกแตสิกขาบทน้ีเปนกิริยากิริยะ. 
                                                ตติย จบ  
         ในสิกขาบทท่ี ๔ ชือ่กาณมาตา ความวา ตระกูลเขานําขนมซ่ึง 
เขาตกแตงไว เพ่ือจะสงลูกสาวไปสูตระกูลผัว หรอืเขานําขาวสัตตุ 
ซึ่งเขาตกแตงไว เพ่ือจะเปนเสบียงเดินทาง มาปวารณาตามประสงค 
แกภิกษุผูเขาไปบิณฑบาต ภิกษุพึงรับแตเพียงเต็ม ๒ บาตร ๓ 
บาตร เสมอแตเพียงเหลี่ยมปากขางลาง ถาเธอรับบาตรท่ี ๓ ใหพูน 
เปนจอมข้ึนไป เปนปาจิตตีย นับดวยขนมและขาวสัตตุ ซึ่งต้ังอยูบน 
เหลี่ยมปากบาตรขางลาง และภิกษุองคใด รับแลว ๒ บาตร เธอองค 
นั้น ออกมาเห็นภิกษุขางนอก พึงบอกวา ในที่นั้นเรารับ ๒ บาตรแลว 
ทานพึงรับแตบาตร ๑ แมภิกษุนั้น เห็นภิกษุอ่ืนอีก ก็พึงบอกวา เธอ 
ผูมากอนรับเต็ม ๒ บาตรแลว เรารับบาตร ๑ แลว ทานอยารับเลย 
ภิกษุใด รับกอนบาตร ๑ แลว แมภิกษุนั้น ก็พึงบอกตอ ๆ กันอยางนั้น 
และภิกษุใด รับเอง  ๓ บาตร เธอนั้น เห็นภิกษุอ่ืนแลว ก็พึงหามเสีย 
เมื่อไมหาม เปนทุกกฏ แมเธอผูไดยินหามแลว ขืนรับ คงเปนทุกกฏ 
แลวเธอน้ัน พึงไปยังโรงฉันหรือวิหาร หรือท่ีเคยกลับมาประทับแหงใด 
แหงหน่ึง ซึ่งใกลแตที่ไดของมานั้นแลว ต้ังไวเพ่ือตนบาตร ๑ ที่เหลือ 
อยูถวายแกภิกษุสงฆ ก็แลจะใหตามมิตรสหายน้ันไมได เธอใดรับ  
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มาบาตร ๑ เธอนั้น สักสิง่หนึ่งไมปรารถนา ก็อยาใหเลย พึงทําตาม 
ชอบใจเถิด. 
                                             จตุตฺถ จบ 
         ในสิกขาบทท่ี ๕ ชื่อปฐมปวารณา ความวา ภิกษุใด ฉันโภชนะ ๕ 
สิ่งใดส่ิงหน่ึงคางอยู และหามโภชนะ ๕ สิ่งใดส่ิงหน่ึง ซึ่งเขาอยูใน  
หัตถบาสแลวและนอมเขามาให ลุกจากท่ีแลว เธอกลับฉันของเค้ียว 
ของฉัน ซึ่งเปนอนติริตตะ คือ ไมไดทําวินัยกรรม และไมเปนเดน 
ภิกษุไขอีก ในกาลในวันนั้น เปนปาจิตตียทุกทีกลืน ปวารณามีองค ๕ 
อสน ป ฺายติ กินอยู ๑ โภชน ป ฺาติ ของท่ีฉันและของที่หาม 
เปนโภชนะ ๕ สิ่งใดส่ิงหน่ึง ๑ หตฺถปาเส  ิโต ผูใหอยูในหัตถบาส ๑  
อภิหรติ เขานอมของเขามา ๑ ปฏิกฺเขโม ป ฺายติ หามเสีย ๑ 
พรอมดวยองค ๕ นี้ จึงเปนอันหาม ชื่อวาปวารณา. 
         โภชนะ ๕ คือ ขาวสุกเกิดแตธัญญชาติ ๗ ขนมกุมมาส ขาวสัตตุ 
ปลา เนื้อ ธัญญชาติ ๗ คือ สาลิ ขาวไมมีแกลบ วหิิ ขาวเปลือก 
ยโว ขาวแดงก็วา ขาวเหนียวก็วา โคธโูม ขาวละมาน กงฺกุ ขาวฟาง 
วรโก ลูกเดือย กุทฺรูสโก หญากับแก เขาถือเอาขาวสารแหงธัญญ- 
ชาติ ๗ นี้ หุงเปนขาวสวยก็ตาม ตมเปนขาวตมก็ตาม ถาในเวลา 
ฉันอยู รอนก็ตามเย็นก็ตาม รอยที่ควักและตักปรากฏอยู ขาวน้ัน 
ชื่อวา  โอทโน คือเปนขาวสุก ใหเกิดปวารณา ก็แลขาวปายาส หรือ 
ขาวตมเจือดวยของเหลว พอยกลงจากเตายังรอนอยู อาจกลอกด่ืมได 
แมรอยในโอกาสท่ีควักไมปรากฏ ไมใหเกิดปวารณา ก็ถาไอรอน 
สิ้นแลว แคนเขา แสดงรอยไดไซร ใหเกิดปวารณาไดอีก ความที่เหลว 
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กอนรักษาไมได ถาแมเขาปนใบไมผลไม และหนอไมลงมาก แทรก 
ขาวสารแมสักกําหน่ึง ถาแลเวลาฉันรอยปรากฏไซร ยอมใหเกิด 
ปวารณา ในที่นิมนตไมมีขาวตม เขาคิดจะถวายขาวตม และเขาเอาน้ํา 
และน้ําสม น้ํานม เปนตน ปนในขาวสุก เขามาถวายวา จงรับขาวตม  
แมถึงวาเปนของเหลว ก็ยอมใหเกิดปวารณาไดแท ถาแมเขาเท 
ขาวสุกในน้ําซ่ึงเดือดรอนตมมาถวายไซร ของน้ันสงเคราะหวาเปน 
ของตม ถาเขาเอาชิ้นเนื้อ ชินปลา สักเทาเมล็ดพันธุผักกาด เติมลงใน 
ขาวตม ยอมใหเกิดปวารณา ขาวสุกเขาหุงดวยลูกขุยไผเปนตน หรือ 
ดวยเงามันและผล สิ่งใดสิ่งหนึ่งอ่ืน พนจากขาวสารแหงธัญญชาติ ๗ นี ้
ไมใหเกิดปวารณา ขนมกุมมาสนั้น เขาทําดวยขาว ๗ ประการ ให 
เกิดปวารณา ขนมกุมมาสและขาวตม เขาทําดวยของอื่นมีถั่วเขียว 
เปนตน ไมใหเกิดปวารณา ขาวสัตตุนั้น เขาค่ัวธัญญชาติ ๗ อันใด 
อันหน่ึงทําข้ึน โดยที่สุดแมจุรณและรําท่ีเขาตําขาวสารแหงขาวเปลือก 
ซึ่งเขาค่ัวสุกเกรียมทําข้ึนนั้น คงสงเคราะหวาขาวสัตตุ ก็แลรําหรือ 
ขาวสาร หรอืขาวตอก แหงขาวเปลือกท่ีเขาค่ัวสุกพอดีหรือสุกแดด หรือ 
ขาวสุกและขาวสัตตุเปนตน ที่เขาทําดวยขาวสารและขาวตอกนั้น 
ไมใหเปนปวารณา ในเนื้อและปลาเลา ถาเมื่อภิกษุฉันขาวตมอยู 
เขาถวายชิ้นเน้ือหรือชิ้นปลา ในภาชนะอันเดียวหรือตาง ๆ ไซร ถาเธอ 
นั้นไมไดฉันเน้ือปลาอยู และหามของอ่ืนสิ่งใดส่ิงหน่ึง ซึ่งพอใหเกิด 
ปวารณาเลา ไมชื่อวาหาม แตชิ้นเน้ือปลาน้ัน ชิ้นหน่ึงเธอเค้ียวกิน 
อยูแลว ชิ้นหน่ึงอยูในมือ หรืออยูในบาตร ถาเธอหามเนื้อปลาอ่ืนไซร 
ชื่อวาหามท้ังสองชิ้น เธอเค้ียวกินแลว ในปากแมสักเทาเมล็ดพันธุ 
ผักกาดไมเหลืออยู ถาหามเนื้อปลาอ่ืนไซร ไมชื่อวาหาม ก็แลภิกษุ 
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ใด ฉันของฉันเปนกัปปยะหรือเปนอกัปปยะอ่ืนอยู หามอกัปปยมังสะ 
และอกัปปยโภชนะ ซึ่งเกิดแตกุลทูสกเวชชกรรม และเกิดแตอวด 
อุตตริมนุสสธรรม และยินดีรูปยะเปนตน เธอนั้นไมชื่อวาหาม ขาว 
แมเมล็ดหน่ึง เธอไดกลืนกินแลว โภชนะในบาตรและปากและมือ  
แหงใดแหงหน่ึง ถาเธอน้ันยังอาลัยอยู และหามซ่ึงโภชนะอ่ืน 
มีลักษณะดังกลาวแลวไซร ชื่อวาหาม ถาเธอไมอาลัย คือส่ิงใดซ่ึงยัง 
เหลืออยูในบาตรเปนตน สิ่งน้ันเธอไมอยากจะกลืนกิน หรืออยากจะให 
ผูอ่ืนเสีย หรืออยากจะไปฉันในที่อ่ืน เธอนั้นแมหาม ก็ไมเปนอันหาม 
         จะวาดวยหัตถบาส ถาภิกษุนั่งอยู กําหนดแตสวนสุดขางหลัง 
ถายืนอยู กําหนดแตที่สุดสนไป ถานอนอยู นอนโดยซึกขางใด 
กําหนดแตที่สุดหลังซีกขางนั้นไป ถึงสวนสุดอวัยวะที่ใกลแหงผูให 
ซึ่งน่ังหรือยืนหรือนอนอยู เวนแตมือที่เขาเหยียดออกมาจะให ๆ ได 
๒ ศอกคืบ ชือ่วาหัตถบาส เขายืนในหัตถบาสแลวนอมเขามา หาม 
เสีย จึงเปนปวารณา พนหัตถบาสน้ันออกไป ไมเปนปวารณา. 
         จะวาดวยนอมของเขามา ถาแมภิกษุนั่งเปนลําดับกัน ไมนอม 
บาตรซ่ึงอยูในมือหรืออยูในเชิงเลย เปนแตบอกใหวา ทานจงถือเอา 
ขาวสุก ดังน้ีไซร ภิกษุหามเสีย ไมเปนปวารณา แมในของซึ่งเขา 
ยกกระเชาขาวสุกเขามาวางไวในพ้ืนขาวหนา แลวบอกใหดังน้ัน 
ก็เหมือนกัน ครั้นเขายกข้ึนหรือนอมเขามาหนอยหนึ่งแลววา ทานจง 
รับ เมื่อหามเสีย จึงเปนปวารณา ผูหน่ึงถือกระเชาขาวสุกอังคาสอยู 
ผูหน่ึงวาจะชวยยกเปนแตจับเทาน้ัน ผูอังคาสน้ันเอง ยกกระเชาขาว 
นั้นไว เพราะเหตุนั้น ของน้ันชื่อวา เปนอันเขานอมเขามาแท เมื่อหาม  
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เขาผูถือเอาดวยจะไดแตกระเชาน้ัน เปนปวารณา ถาแลผูอังคาสเปน 
แตถูกกระเชาเทาน้ัน ก็แตผูนอกน้ันยกกระเชาน้ันไว เมื่อหามเขา 
ผูถือเอาหวังจะใหแตกระเชาน้ัน ไมเปนปวารณา ครั้นเขาตักดวย 
ทรพียกข้ึน หามเขาเสีย จึงเปนปวารณา แมครั้นคนทั้ง ๒ เขายก 
เสมอกันอยู เมื่อหามเสีย เปนอันหามแท ครั้นเขาใหภิกษุซึ่งเปน  
ลําดับอยู ภิกษุนอกน้ันชวยปดบาตรเสีย ชื่อวาหามของซึ่งเขานอม 
เขามาแกผูอ่ืน เพราะเหตุนั้น ไมเปนปวารณา. 
         จะวาดวยหามในของที่เขานอมมาดวยวาจา หามไมข้ึน ของเขา 
นอมเขามาดวยกาย ครั้นหามกายวิการมีกระดิกนิว้ เปนตน หรือ 
หามดวยวจีวิการเปนตนวา พอแลวอยาใหเลย ดังน้ี จึงเปนปวารณา 
ผูหน่ึงนอมแกงมีเนื้ออยูดวยเขามาวาจงรับแกง ภิกษุผูไดยินหามเขา 
ผูนั้นเสีย ไมเปนปวารณา ครั้นเขากลาววา ทานจงรับแกงเน้ือ หามเสีย 
จึงเปนปวารณา ถาเขากลาววา จงรับของน้ี หามเสียก็คงเปนปวารณา 
แมเขาทําเนื้อใหตางออกไปกลาววา จงรับแกงเน้ือ ถาชิ้นเนื้อสักเทา 
เมล็ดพันธุผักกาดมีอยูไซร เมื่อหามของนั้นเสีย ยอมเปนปวารณา 
ถาไมมีไซร ควรอยู ขาว แกง ปลา เนื้อ เจือดวยขนุน และหนอไม 
เปนตน แลวถือเอามาวา ทานจงรับแกงขนุนแกงหนอไม แมดังนี้ 
ถึงจะหามไมชื่อวาหาม เพราะกลาวดวยชื่อของซ่ึงไมควรใหเกิด 
ปวารณา ครั้งเขากลาววาจงรับแกงปลาแกงเนื้อ หรือวาจงรับของน้ี 
จึงใหเกิดปวารณา ในอิริยาบถ ๔ ยืนเดินนั่งนอนนี้ ภิกษุหามใน 
อิริยาบถใด อยาใหอิริยาบถนั้นกําเริบพึงฉันเถิด ของฉันซึ่งยังไมได 
ทําวินัยกรรมโดยอาการ ๗ และไมเปนเดนภิกษุไข ชื่อวาอนติริตตะ 
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ของไมเหลือเกิน ฉันไมได ของซ่ึงทําวินัยกรรมแลว และเปนเดน 
ภิกษุไข ชื่อวาอติริตตะ ของเหลือเกิน ฉันได 
         อาการแหงวินัยกรรม ๗ ดังน้ี กปฺปยกต โหติ ของซ่ึงจะทํา 
วินัยกรรมเปนผลหรือเงาและราก เปนตน ทํากัปปยะเสียดวย  
สมณกัปปะ ๕ และของนอกน้ันไมเปนอกัปปยมังสะและอกัปปยโภนะ 
ปฏิคฺคหิตกต โหติ ของน้ันภิกษุรับประเคนเสียกอนจึงทําวินัยกรรม 
อุจฺจาริตกต โหติ ภิกษุผูหาม เขามาเพ่ือจะยังภิกษุอ่ืนใหทํากัปปยะ 
ไดยกข้ึนหรือนอมเขาไปหนอยหน่ึงทํากัปปยะ หตฺถปาเส  ิเตน กต 
โหติ ภิกษุผูทํากัปปยะอยูในหัตถบาสแหงภิกษุผูมาเพ่ือจะใหทํากัป- 
ปยะแลวจึงทํา ภุตฺตาวินา กต โหติ ภิกษุผูจะทําวินัยกรรมใหไดฉัน 
โภชนะ ซึ่งใหเกิดปวารณา โดยที่สุดแมขาวสุกเมล็ด ๑ หรือเน้ือชิ้น ๑ 
แตบาตรภิกษุซึ่งน่ังอยูใกลแลวทําให ภุตฺตาวินา ปวาริเตน อาสนา 
อวุฏ ิเตน กต โหติ ภิกษุผูทําวินัยกรรม ถาฉันแลวหามขาวแลว 
ยังไมลุกจากอาสนะทําให อลเมต สพฺพนฺติ วุตฺต โหติ ภิกษุผูจะทํา 
ใหเปลงวาจาวา อลเมต สพฺพ แปลวาของทั้งปวงพอควร ครั้น 
ของน้ัน ทําใหเปนกัปปยะแลว ดวยอาการแหงวินัยกรรม ๗ ดงัน้ี เมื่อ 
ภิกษุฉันอยู ถาเขาเอาอามิสอ่ืนมาเติมลงไซร เธอนั้นจะทํากัปปยะ 
ของน้ันอีกไมได ดวยทานกลาวไววา ของส่ิงใด ไมไดทํากัปปยะ 
พึงทําของนั้น เธอองคใดไมไดทํา เธอองคนั้นพึงทํา เพราะเหตุนั้น 
ของซ่ึงทําอยูในภาชนะ จะเปนอันทํากับดวยของท่ีทําแลวกอน จะทํา 
กัปปยะของน้ันไมควร ก็แลภิกษุนั้น หรือภิกษุอ่ืนจะทําในภาชนะอ่ืน 
ควรอยู ทําแลวดังน้ี จะปนกับของท่ีทํากอน  ฉันก็ควร ก็แล จะควรแก 
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ภิกษุนั้นผูเดียวหามิได แมถึงภิกษุอ่ืนซึ่งหามขาวแลว เวนไวแตภิกษุ 
ผูทําวินัยกรรมให จะฉันก็ควร ก็แตจะไมปนกับของท่ีไมไดทํากัปปยะ 
อยางใด พึงทําปากและมือใหหมดเสียอยางนั้นแลวฉันเถิด 
         ก็แลของที่เปนเดนภิกษุไขนั้น ใชจะเปนแตของที่ภิกษุไขฉัน  
เหลืออยางเดียวหามิได ถึงของส่ิงใดส่ิงหนึ่ง เขาเฉพาะภิกษุไขนํามา 
ไววา เธออยากวันนี้หรือเม่ือใด จะไดฉันเมื่อน้ันของท้ังปวงน้ันก็ 
ชื่อวาเดนภิกษุไข 
         ภิกษุหามขาวแลวโดยนัยดังกลาวมา ใหอิริยาบถกําเริบแลว 
รับอามิสสิ่งใดส่ิงหนึ่ง ซึ่งเปนอนติริตตะ เพ่ือจะกลืนกิน เปนทกุกฏ 
เพราะรับ กลนืกิน เปนปาจิตตียทุกทีกลืน ในอามิสเปนอนติริตตะ 
เปนติกกปาจิตตีย รับยามกาลิกเปนตน เพ่ืออาหาร กลืนกินปราศจาก 
อามิสเพ่ืออาหาร หรืออามิสเปนอติริตตะ สําคัญวาเปนอนติริตตะและ 
สงสัยอยู เหลาน้ีเปนทุกกฏ รับอามิสเปนอนติริตตะ ดวยคิดวาจะให 
ภิกษุอ่ืนทํากัปปยะใหแลวฉัน และรับเพ่ือผูอ่ืน และฉันยามกาลิก 
สัตตาหกาลิก ยาวชีวิกปราศจากอามิส โดยความบริโภคซึ่งพระองค 
ทรงอนุญาต และภิกษุบาเปนตน เหลาน้ีไมเปนอาบัติ เปน 
อนาณัตติกะ มีองค ๓ เปนผูหามขาวลุกจากอาสนะแลว ๑ อามิส 
ไมไดทํากัปปยะเปนอนติริตตะอยู  ๑ กลืนกินในกาล ๑ พรอมดวย 
องค ๓ นี้ จึงเปนปาจิตตีย สมุฏฐานวิธีเปนตน เหมือนดวยปฐมกฐินะ 
สิกขาบท แปลกแตสิกขาบทน้ีเปนกิริยากิริยะ. 
                                             ป ฺจม จบ   
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         ในสิกขาบทท่ี ๖ ชือ่ ทุติยปวารณา ความวา ภิกษุใดรูอยูวา 
ภิกษุอ่ืนหามขาวแลว ดังสิกขาบทกอน และเอาอามิสของฉันซึ่งเปน 
อนติริตตะ ไมไดทํากัปปยะ มาขมขืนและออนวอนใหเธอฉัน ดวย 
หวังจะขมขืนยกโทษโจททวง เมื่อนอมเขาไป หรือเมื่อเธอน้ันรับจะฉัน 
เปนทุกกฏ แกภิกษุผูนอมเขาไป เธอนั้นฉันอยู ก็เปนทุกกฏ แกผูนอม  
เขาไปทุกทีกลืนแหงผูนั้น เธอนั้นฉันแลว ผูนอมเขาไปตองปาจิตตีย 
เธอหามขาวแลวรูอยูวาเธอหามขาวแลว เปนปาจิตตีย สงสัยอยู เปน 
ทุกกฏ เมื่อนอมยามกาลิกเขาไป เพ่ือจะใหเปนอาหารก็ดี ครั้น 
เธอรับและกลืนกินซึ่งยามกาลิกเปนตนนั้น ก็ดี เธอไมไดหามขาว 
สําคัญวาหามและสงสัยอยูก็ดี เปนทุกกฏ ใหทําเปนอติริตตะแลวให 
หรือใหดวยคําวา ทานจงใหเขาทําเปนอติริตตะแลวจึงฉัน หรือเอา 
ไปใหผูอ่ืน ก็ดี และใหยามกาลิก เปนตนวา เมื่อมีเหตุแลวจึงฉันเถิด 
และภิกษุบาเปนตน เหลาน้ี ไมเปนอาบัติ เปนอนาณัตติกะ มีองค ๕ 
เธอหามขาวแลว  ๑ รูอยูวาเธอหามขาวแลว ๑ เพงเล็งในการ 
ยกโทษ ๑ เอาของที่เปนอนติริตตะนอมเขาไปให ๑ เธอนั้นฉันแลว ๑ 
พรอมดวยองค ๕ นี้ จึงเปนปาจิตตีย สมุฏฐานวิธีเปนตน 
เหมือนอทินนาทานสิกขาบท แตสิกขาบทนี้เปนทุกขเวทนา. 
                                            ฉฏ จบ 
         ในสิกขาบทท่ี ๗ ชือ่วิกาลโภชนะ ความวา ในเวลาวิกาล 
คือต้ังแตเวลาเท่ียงแลวไปจนอรุณใหมข้ึนมา ของเค้ียวซ่ึงเปนอามิส 
สิ่งใดส่ิงหน่ึง ต้ังแตรากไมผลไมไป หรือของฉันโภชนะ ๕ เหลาน้ัน 
ภิกษุรับเพ่ือกลืนกิน เปนทุกกฏเพราะรับ กลืนกิน ตองปาจิตตีย  
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ทุกทีกลืน ในเวลาวิกาล เปนติกกปาจิตตีย รับยามกาลิกเปนตน 
เพ่ืออาหาร หรือกลืนกินเพ่ืออาหาร ในวิกาล หรือกาลคือเชาชั่วเท่ียง 
สําคัญวาวิกาลและสงสัยอยู เหลาน้ี เปนทุกกฏ ในกาลรูอยูวาเปนกาล 
ไมเปนอาบัติ เมื่อเหตุมี ฉันยามกาลิกเปนตนในวิกาลได และภิกษุบา 
เปนตน เหลาน้ี ไมเปนอาบัติ แมภิกษุเปนคนมักอวกมักเรอ อาหาร  
ออกมาถึงลําคอแลวกลับเขาไป ก็ไมเปนอาบัติ โดยอนุญาตมาใน 
ขันธกะ เปนอนาณัตติกะ มีองค ๓ คือเปนเวลาวิกาล ๑ ของฉันเปน 
ยาวกาลิก ๑ กลืนกิน ๑ พรอมดวยองค ๓ นี ้จึงเปนปาจิตตีย 
สมุฏฐานวิธีเปนตน เหมือนเอฬกโลมะสิกขาบท ดังกลาวแลวใน 
ปฐมสหเสยยะ. 
                                       สตฺตม จบ 
         ในสิกขาบทท่ี ๘ ชือ่สันนิธิการกะ ความวา ของเค้ียวของฉัน 
ซึ่งเปนยาวกาลิก สิ่งใดส่ิงหน่ึง ภิกษุรับประเคนวันนี้แรมคืนไวพรุงน้ี 
ชื่อวาเปนสันนิธิ รับของสันนิธินั้นเพ่ือจะฉัน ตองทุกกฏเพราะรับ 
กลืนกิน ตองปาจิตตียทุกทีกลืน ถาแมบาตรลางไมหมด ครั้นสีดวย 
นิ้วมือรอยปรากฏอยู หรอืยางขาวสุกเขาไปอยูในระหวางแหงบาตร 
ซึ่งเปนปม ยางขาวนั้นครั้นเอาบาตรตากในท่ีรอน หรือรับขาวตมอัน 
รอน มันไหลออกมา ภิกษุฉันแมในบาตรเชนนั้นในวันรุงเชา เปน 
ปาจิตตีย ก็ของใด ภิกษุเสียสละแกสามเณรขาดไมเหลียวแลแลว 
สามเณรเก็บไว เธอไดมาฉัน ของน้ันควรอยู ในอามิสเปนสันนิธิ 
เปนติกปาจิตตีย รับยามกาลิกและสัตตาหกาลิก ยาวชีวิกซึ่งเปน 
สันนิธิ เพ่ืออาหาร หรือกลืนกินเพ่ืออาหาร หรือในอามิสที่ไมไดเปน  
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สันนิธิ สําคัญวาเปนสันนิธิหรือสงสัยอยู เหลาน้ี เปนทุกกฏ รูวาไม 
เปนสันนิธิ เปนอนาบัติ เก็บยาวกาลิก ยามกาลิก สตัตหกาลิกไว 
ไมใหลวงกาลของตน ๆ ฉันตามกาล อน่ึง แมเม่ือเหตุมีและฉัน  
ยาวชีวิกก็ดี และภิกษุบาเปนตน เหลาน้ีไมเปนอาบัติ เปนอนาณัตติกะ 
มีองค ๓ อามิสเปนยาวกาลิก ๑ อามิสนั้น รับประเคนแรมคืนไวเปน 
สันนิธิ ๑ กลนืกิน ๑ พรอมดวยองค  ๓ นี้ จึงเปนปาจิตตีย สมุฏฐาน 
วิธีเปนตน เหมือนเอฬกโลมะสิกขาบท ดังกลาวแลวในปฐมสหเสยยะ. 
                                        อฏม จบ 
         ในสิกขาบทท่ี ๙ ชื่อปณีตโภชนะ ความวา ขาวสุกซึ่งเกิดแต 
ธัญญชาติ ๗ ระคนดวยของประณีต ๙ คือ เนยใส เนยกอน น้ํามัน 
น้ําผ้ึง น้ําออย ปลา เนื้อ นมสด นมสม สิ่งใดส่ิงหน่ึง ชื่อวาปณีต- 
โภชนะ ภิกษุใดไมเปนไข ขอปณีตโภชนะกะผูใชญาติคนปวารณา 
ดวยคําเปนตนวา ทานจงใหขาวสุกทั้งเนยใสดวย หรือวา ทานจงให 
ขาวสุกทั้งปลาดวย ดังน้ี เปนอาบัติทุกกฏ เพราะวิญญติักอน ไดมา 
รับจะฉันเปนทุกกฏเพราะรับ กลืนกนิ เปนปาจิตตียทุกทีกลืน  ขอมา 
ฉันทั้ง ๙ สิ่ง เปนปาจิตตีย ๙ ตัว ภิกษุใดไมเปนไข ขอเนยใส เนยกอน 
น้ํามัน น้ําผ้ึง น้ําออย ลวน ไมเจือดวยขาวสุก เพ่ือเภสัช พึงปรับอาบัติ 
เธอดวยมหานามะสิกขาบท ขอปลาเปนตน ๔ อยาง ลวนไมเจือ พึง 
ปรับเธอดวยสูโทนวิญญติัในเสขิยะ ขอโภชนะระคนดวยสัปป 
เปนตน พึงปรับเธอดวยสิกขาบทน้ี ขอขาวสุกทั้งปลาดวย เขาให 
ขาวสุกกับเนื้อ ผิดสังเกต ไมเปนอาบัติดวยสิกขาบทนี้ ไมเปนไข 
เปนติกกปาจิตตีย เปนไขสําคัญวาไมเปนไข หรือสงสัยอยู เปนทุกกฏ  
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รูวาเปนไข เปนอนาบัติ ขอในคราวเม่ือเปนไข หายไขแลวฉัน หรือ 
ฉันของเหลือภิกษุไข หรือขอแตญาติและคนปวารณา หรือขอเพ่ือ 
ผูอ่ืน หรือแลกเอาดวยทรัพยของตน และภิกษุบาเปนตน เหลาน้ี 
ไมเปนอาบัติ เปนอนาณัตติกะ มีองค ๔ เปนปณีตโภชนะ ๑ ไม  
เปนไข ๑ ไดมาดวยวิญญัติ ๑ กลืนกิน ๑ พรอมดวยองค ๔ นี้ จึง 
เปนปาจิตตีย เปนอัทธานสมุฏฐาน อาบัติเกิดแตกาย แตกายวาจา 
แตกายจิต แตกายวาจาจิต เปนกิริยา โนสัญญาวิโมกข อจิตตกะ 
ปณณัตติวัชชะ เปนกายกรรม วจีกรรม มีจิต ๓ มเีวทนา ๓. 
                                      นวม จบ 
         ในสิกขาบทท่ี ๑๐ ชื่อทันตโปณะ ความวา  ของจะพึงกลืนกิน 
ทั้งปวง อนุปสัมบันไมไดอยูในหัตถบาส ใหดวยกาย หรือของ 
เนื่องดวยกาย หรือโยนใหแกภิกษุซึ่งรับดวยกาย หรือของเน่ืองดวย 
กาย ของน้ันชื่อวาเขาไมไดประเคนให ภิกษุใดถือเอาเองซึ่งของ 
ที่ไมไดรับประเคนเชนนั้น แมเปนของปนละเอียดดังธุลี เพ่ือจะ 
กลืนกิน เปนทุกกฏ เพราะรับ กลืนกนิใหลวงลําคอเขาไปโดยชองปาก 
หรือชองจมูก เปนปาจิตตีย เวนไวแตน้ําและไมสีฟน น้ําด่ืมกินได 
ตามสบาย ไมสีฟนเปนของไมลวงลําคอ ถาลวงลําคอเขาไปพึงไมรู 
ก็คงเปนปาจิตตีย ในของท่ีไมไดรับประเคนเปนติกกปาจิตตีย ในของ 
ที่รับประเคนแลวสําคัญวายังไมไดรับ หรือสงสัยอยู เปนทุกกฏ รูวา 
รับประเคนแลว เปนอนาบัติ ในน้ําและไมสีฟนก็ดี หรือยามหาวิกัติ ๔ 
คือ มูตร คูถ เถา ดิน เมื่อเหตุคืองูกัดมีข้ึน กัปปยการกไมมี ถือเอา 
มาฉันเอง และภิกษุบาเปนตน เหลาน้ีเปนอนาบัติ กัปปยการกแม 
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ใชยาก หรือไมอาจทําได ก็ต้ังอยูในฝกฝายวาไมมี เมื่อเปนเชนน้ี 
ครั้นเถาไมมี ภิกษุจะเผาไมแหง หรือไมแหงไมมี แมจะตัดไมสดแต 
ตนไมมาทําเปนเถาก็ควร แมจะขุดแผนดิน เพ่ือจะตองการดินก็ควร  
ก็แลยามหาวิกัติทั้ง ๔ นี้ ชื่อกาโลทิสสะ เฉพาะกาลงูกัด ในขณะงูกัด 
อยางเดียว จะถือเอาเองก็ควร ในกาลอื่นพึงรับประเคนฉัน เปน 
อนาณัตติกะ มีองค ๔ ของไมไดรับประเคน ๑ ของน้ันใชของ 
พระพุทธเจาทรงอนุญาต ๑ ของน้ันไมเปนของอัพโพหาริกดังควันไฟ 
เปนตน ๑ กลืนเขาไปในลําคอ ๑ พรอมดวยองค ๔ นี้ จึงเปน 
ปาจิตตีย สมุฏฐานวิธีเปนตน เหมือนเอฬกโลมะสกิขาบท ดังกลาว 
แลวในปฐมสหเสยยะ. 
                    ทสม จบ  จตุตฺโถ วคฺโค จบวรรคท่ี ๔ 
         ในอเจลกวรรคที่ ๕ ประดับดวยสิกขาบท ๑๐ อเจลกะ 
สิกขาบทท่ี ๑ ความวา ภิกษุใหของเค้ียวของฉันซึ่งเปนอามิส สิ่งใด 
สิ่งหนึ่ง ดวยมือของตนแกเดียรถีย คือ อเจลกะคนเปลือย และ 
ปริพพาชก และนางปริพพาชิกา ซึ่งเปนคนถือเพศบวชนอก 
พุทธศาสนา ใชสหธรรมิกทั้ง ๕ เหลาน้ี ผูใดผูหน่ึง เปนปาจิตตีย 
นับดวยประโยคที่ให. 
                                        ปม จบ 
         ในอุยโยชนะสิกขาบทท่ี ๒ ความวา  ภิกษุชวนภิกษุดวยกันไป 
บิณฑบาตยังบานและนิคมแลว จะใหเขาใหอามิสแกเธอนั้นก็ตาม 
ไมใหใหก็ตาม เธอเองอยากจะซิกซ้ีเลน หรือจะน่ังในที่ลับกับมาตุคาม 
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หรือจะประพฤติอนาจาร อยางใดอยางหน่ึง และขับไลภิกษุนั้นเสีย 
ตองทุกกฏ เธอนั้นลวงอุปจารแลวดวยเทาขางหน่ึง ผูไลตองทุกกฏ 
เธอลวงดวยเทาท่ี ๒ ผูไลตองปาจิตตีย ในโอกาสท่ีแจงประมาณ 
ทัสสนูปจารเพียง ๑๒ ศอก สวนูปจารก็เหมือนกัน ถาผาหรือประตู  
หรือกําแพงเปนตนกั้นอยู ความลวงที่กั้นดวยของเหลาน้ันแล ชือ่วา 
ลวงอุปจาร ในอุปสัมบัน เปนติกกปาจิตตีย ในอนุปสัมบัน เปนติกก- 
ทุกกฏ กลาวกลิศาสนะแกอุปสัมบันและอนุปสัมบันทั้งสองวา ทาน 
ทั้งหลายมาดูเถิด คนนี้ยืนเหมือนตอ นั่งเหมือนสุนัข เหลียวแลเหมือน 
วานร ดังน้ี ตองทุกกฏ ไลใหไปดวยเหตุอันสมควร เปนตนวา ๒ รูป 
อยูแหงเดียวกัน จะไมพอเลี้ยงชีพ และเห็นของดีมีราคา และเห็น 
หญิงจะเกิดโลภและความกระสัน หรือใหเอาของไปใหคนไขเปนตน 
หรือไมประสงคจะประพฤติอนาจาร มีกิจเกิดข้ึนสงกลับไป และภิกษุ 
บาเปนตน เหลาน้ี ไมเปนอาบัติ เปนสาณัตติกะ ตองเพราะบังคับ 
คือไลไป มีองค ๓ ใครจะประพฤติอนาจาร ๑ ไลอุปสัมบันเพ่ือ 
ประโยชนนัน้ ๑ ผูตองไลลวงอุปจาร ๑ พรอมดวยองค ๓ นี้ จึง 
เปนปาจิตตีย สมุฏฐานวิธีเปนตน เหมือนอทินนาทานสิกขาบท. 
                                     ทุติย จบ 
         ในสโภชนะสิกขาบทที่ ๓ ความวา  ในตระกูลใดผัวเมีย ใชพระ 
อนาคามี ผูหนายจากความกําหนัดแลว เขาอยูในเรือนเปนที่นอน 
เขายังไมออก ถาเรือนใหญ ภิกษุลวงหัตถบาส เช็ดหนาประตูเรือน 
เขาไป ถาเรือนเล็ก ลวงทามกลางเรือนเขาไป นั่งในท่ีใกลแหงที่ 
นอน ไมมีภิกษุอ่ืนเปนสองดวย ตองปาจิตตีย. 
                                        ตติย จบ 
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         ในปฐมรโหนิสัชชะสิกขาบทท่ี ๔ ความวา  ภิกษุใด นั่งนอนใน 
อาสนะซ่ึงบังดวยเครื่องบังลับตา กับดวยมาตุคามแมเกิดในวันนั้น 
ปาจิตตีย. 
                                       จตุตฺถ จบ  
         ในทุติยรโหนิสัชชะสิกขาบทท่ี ๕ ความวา  ภิกษุใด นั่งนอนใน 
ที่แจงลับหู กับดวยหญิงผูรูความก็ผูเดียว ตองปาจิตตีย. 
                                        ป ฺจม จบ 
         สมุฏฐานวิธีเปนตนแหงสิกขาบททั้ง ๒ นี้ เหมือนดวยปฐม- 
ปาราชิก เนื้อความนอกน้ัน พึงรูโดยนยัที่ไดกลาวไวแลวในอนิยตะ 
ทั้ง ๒. 
         ในจาริตตะสิกขาบทที่ ๖ ความวา ภิกษุใด อันทายกเขานิมนต 
ดวยโภชนะทั้ง ๕ สิ่งใดส่ิงหน่ึงอันใดแลว เธอฉันโภชนะที่เขานิมนต 
นั้นแลว หรอืยังไมไดฉันก็ตาม ไมลาภิกษุที่มีอยู และไปสูตระกูล 
อ่ืนจากตระกูลแหงผูนิมนตนั้น ในเชาชั่วเท่ียง เมื่อลงอุปจารเรือน 
แหงตระกูลอ่ืนนั้น ตองทุกกฏ กาวลวงธรณีประตูเรือนดวยเทาท่ีแรก 
ตองทุกกฏอีก กาวลาวงดวยเทาท่ี ๒ ตองปาจิตตีย เวนไวแตมีจีวรทาน- 
สมัย คราวใหจีวร และจีวรการสมัย คราวทําจีวร ดังกลาวแลวในคณะ 
โภชนะ ภิกษุใดอยูในทัสสนูปจารในภายในอุปจารสีมา พอจะบอก 
ไดดวยคําเปนปกติ ภิกษุนั้นชื่อวามีอยู พนกวาน้ันชื่อวาไมมี ในภิกษุ 
เขานิมนตแลว เปนติกกปาจิตตีย เขาไมไดนิมนตสําคัญวาเขานิมนต 
หรือสงสัยอยู เปนทุกกฏ รูวาเขาไมไดนิมนต เปนอนาบัติ สมัยทั้ง ๒  
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มี หรือลาภิกษุที่มีอยูวา เราจะไปเรือนคนน้ันแลวไป และภิกษุไมมี 
ไมลาแลวไป หรือหนทางไปโดยเรือนและอุปจารเรือนแหงผูอ่ืน 
เดินไปตามทางนั้น หรือไปสูอารามอยูในภายในบาน ไปท่ีอยูนาง 
ภิกษุณี ไปท่ีอยูเดียรถีย ไปโรงฉัน ไปเรือนท่ีเขานิมนตหรือเรือน  
ผูใหสลากภัต เปนตน และไปเพราะอันตราย และภิกษุบาเปนตน  
เหลาน้ี ไมเปนอาบัติ เปนอนาณัตติกะ มีองค ๕ ยินดีเขานิมนตดวย 
โภชนะ ๕ อันใดอันหน่ึง ๑ ไมลาไมบอกภิกษุที่มีอยู ๑ ไปเรือน 
อินจากเรือนผูนิมนต ๑ ยังไมลวงเวลาเท่ียวไป ๑ ไมมีสมัยหรือ 
อันตราย ๑ พรอมดวยองค ๕ นี้ จึงเปนปาจิตตีย สมุฏฐานวิธี 
เปนตน เหมือนปฐมกฐินะสิกขาบท แปลกแตสิกขาบทน้ีเปนกิริยา- 
กิริยะ. 
                                         ฉฏ จบ 
         ในมหานามะสิกขาบทที่  ๗ ความวา  ทายกปวารณาดวยปจจัย 
คือยา มีเนยใสเปนตน เพียง ๔ เดือน หรือปวารณาซ้ํา ปวารณาเปน 
นิตยก็ตาม ภิกษุไมเปนไข อยาพึงหามเสียเลย พึงยินดีรับเถิด ถาเขา 
ปวารณากําหนดราตรีและกําหนดยาไวเพียงใด พึงขอเขาตามกําหนด 
ถาเธอขอเขาใหเกินกําหนดราตรี และยาซึ่งเขากําหนดไวนั้น และกิจ 
ซึ่งจะตองการดวยยาไมมี ขอยามา ก็ดี หรือขอยาอ่ืนจากยาท่ีจะพึง 
ตองการ ก็ดี ตองปาจิตตีย ในขอย่ิงกวากําหนด เปนติกกปาจิตตีย 
ไมยิ่งกวากําหนด หรือสงสัยอยู เปนทุกกฏ รูวายังไมยิ่งกวากําหนด 
เปนอนาบัติ เมื่อความตองการมี บอกเขาตามจริงแลว ขอใหเกิน 
กําหนดยา กาํหนดราตรีไป หรือขอแตญาติและคนผูปวารณา  
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ดวยปวารณาเปนบุคคล และปวารณาไมมีที่สุด หรอืขอเพ่ือผูอ่ืน หรือ 
แลกเอาดวยทรัพยของตน และภิกษุบาเปนตน เหลาน้ี เปนอนาบัติ 
เปนอนาณัตติกะ มีองค ๔ เขาปวารณาแกสงฆ ๑ ขอยาใหเกินกวา 
นั้น ๑ ไมเปนไข ๑ ลวงกําหนดแลว ๑ พรอมดวยองค ๔ นี้ จึง  
เปนปาจิตตีย สมุฏฐานวิธีเปนตน เหมือนดวยสัญจริตตะสิกขาบท.  
                                    สตฺตม จบ 
         ในอุยยตุตะสิกขาบทที่ ๘ ความวา ภิกษุใดไป ดูจตุรังคินีเสนา 
กระบวนทัพ ซึ่งยกออกมาจากบานเมือง ตองทุกกฏทุก ๆ กาว ยืนใน 
ทัสสนูปจารแลเห็น ตองปาจิตตีย เวนไวแตเหตุที่สมควรมี คือญาติ 
อยูในหมูเสนาเปนไข ไปเยี่ยมญาติ ไมเปนอาบัติ ชางมีคนสําหรับ ๑๒ 
คน มามีคนสําหรับ ๓ คน รถมีคนสําหรับ ๔ คน คนเดินเทา ๔ คน 
มือถืออาวุธ ชื่อวาจตุรังคินีเสนา ยืนในที่ใดแลเห็น ที่นั้นชื่อวา 
ทัสสนูปจาร มละทัสสนูปจารแลวแลดูบอย ๆ เปนปาจิตตียตาม 
ประโยค ในเสนายกกระบวนทัพ เปนติกกปาจิตตีย ไปดูเสนาแต 
ไมครบองค ๔ แตสิ่งใดส่ิงหน่ึง เปนทุกกฏโดยนยัดังกลาวแลว ใช 
กระบวนเสนายกทัพ สําคัญวากระบวนเสนายกทัพ หรือสงสัยอยู เปน 
ทุกกฏ รูวาใชกระบวนเสนายักทัพ เปนอนาบัติ ยืนอยูในอารามแล 
เห็น หรือเห็นเขายกมายังท่ีอยูของตน หรือเดินทวนทางไปพบเขา 
หรือมีเหตุ และมีอันตราย และภิกษุบา เปนตน เหลาน้ีเปนอนาบัติ 
เปนอนาณัตติกะ มีองค ๔ กระบวนจตุรังคินีเสนายกทัพออก ๑ ไป 
เพ่ือจะดู ๑ เห็นในที่อ่ืนพนโอกาสซึ่งพระพุทธเจาทรงอนุญาต ๑ 
ไมมีเหตุที่สมควรหรืออันตราย ๑ พรอมดวยองค ๔ นี้ จึงเปน  
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ปาจิตตีย สมุฏฐานวิธีเปนตน เหมือนเอฬกโลมะสกิขาบท แปลก 
แตสิกขาบทน้ีเปนโลกวัชชะ เปน อกสุลจิต มีเวทนา ๓. 
                                     อฏม จบ  
         ในเสนาวาสะสิกขาบทที่ ๙ ความวา  เหตุอันใดอันหน่ึง ที่จะพึง  
ไปยังกองทัพ ถามีข้ึนแกภิกษุ ใหภิกษุนั้น พึงอยูในกองทัพเพียง 
๒ คืน ๓ คืน ถาภิกษุอยูในกองทัพใหเกิน ๓ ราตรข้ึีนไป ในวันที่ ๔ 
อาทิตยอัสดงคตแลว เธอจะยืนหรือน่ัง หรือนอนอยูในกองทัพก็ตาม 
หรือจะเหาะอยูในอากาศก็ตาม คงเปนปาจิตตีย. 
                                         นวม จบ 
         ในอุยโยธิกะ สิกขาบทท่ี ๑๐ ความวา  ภิกษุถาไปอยูในกองทัพ 
๒ คืน ๓ คืน ดวยเหตุที่สมควร และไปเท่ียวดูยังที่เขารบกัน หรือ 
ที่ตรวจพล หรือท่ีจัดพล หรือไปดูกองชาง กองมา กองรถ กองเดินเทา 
เปนอาบัติทุกกฏ ทกุ ๆ กาว ยืนในทัสสนูปจารแลเห็น เปนปาจิตตีย 
ชางต้ังแต ๓ ข้ึนไป ชื่อวาหัตถานีก กองชาง มาต้ังแต ๓ ข้ึนไป ชื่อวา 
อัสสานีก กองมา รถต้ังแต ๓ ข้ึนไป ชื่อวารถานีก กองรถ ทั้ง ๓ นี ้
มีคนสําหรับดังกลาวแลวทุก ๆ กอง คนเดินเทาแต ๔ ข้ึนไป มีอาวุธ 
สําหรับมือ ชือ่วา ปตตานีก กองเดินเทา. 
               ทสม จบ  ป ฺจโม วคฺโค จบวรรคท่ี ๕  
         ในสุราปานวรรคท่ี ๖ ประดับดวยสิกขาบท ๑๐ สุราปานะ 
สิกขาบทเปนตน ความวา น้ําเมาเขาทําดวยเชื้อมีแปง เปนตน ชื่อ 
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วาสุรา น้ําดองเขาทําดวยดอกไม เปนตน ชื่อวาเมรัย ทั้งสองส่ิงน้ัน 
ต้ังแตพืชไป ภิกษุดื่มกินแมดวยปลายหญาคา เปนปาจิตตีย ทุก ๆ 
ประโยค ในนํ้าเมา เปนติกกปาจิตตีย ใชน้ําเมา สําคัญวานํ้าเมา 
หรือสงสัยอยู เปนทุกกฏ รูวาใชน้ําเมา เปนอนาบัติ ดื่มกินซึ่งยา ชื่อ   
โลณโสจิรกะ และยาสุรัตตะ ซึ่งใชของเมา แตมีสีและกลิ่นและรสดัง 
น้ําเมา หรือแกงและเนื้อ และน้ํามัน และมะขามปอม และน้ําออยงบ 
เขาเจือนํ้าเมาลงหนอยหน่ึงเพ่ือจะหามคาว และอบกลิ่นเพ่ือจะใหแรง 
ดี กลิ่นสรีสไมปรากฏ หรอืด่ืมยาอริฏฐะที่เขาทําดวยรสมะขามปอม 
เปนตน ไมเมาแตเหมือนน้ําเมา ก็ดี และภิกษุบา เปนตน เหลาน้ี 
ไมอาบัติ เปนอนาณัตติกะ มีองค ๒ เปนน้ําเมา ๑ ดื่มกิน ๑ 
พรอมดวยองค ๒ นี้ จึงเปนปาจิตตีย สมุฏฐานวิธี เปนตน เหมือน 
เอฬกโลมะสิกขาบท แปลกแตสิกขาบทนี้เปนโลกวัชชะ เปนอกุสลจิต 
มีเวทนา ๓. 
                                              ปม จบ 
         ในอังคุลิปโตทกะสิกขาบทท่ี ๒ ความวา  ภิกษุประสงคจะซิกซี้ 
และจ้ีกระทบถูกตองอุปสัมบัน ในกายแหงใดแหงหน่ึง มีรักแร เปนตน 
ดวยน้ิวมือ หรืออวัยวะอันใดอันหน่ึงแหงตน เปนปาจิตตีย ในอุปสัม- 
บัน เปนติกกปาจิตตีย ในอนุปสัมบัน เปนติกกทุกกฏ ในที่นี้แม 
นางภิกษุณี ชื่อวาเปนอนุปสัมบันแหงภิกษุ ๆ ชื่อวาเปนอนุปสัมบัน 
แหงนางภิกษุณี ในจ้ีดวยของที่เนื่องดวยกาย หรือโยนไปใหถกู 
ขางเดียวหรือท้ังสองขาง เปนทุกกฏส้ิน ไมประสงคจะซิกซี้และถูก 
ตองเขา หรือมีกิจถูกตองเขา และภิกษุบา เปนตน เหลาน้ีเปนอนาบัติ 
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เปนอนาณัตติกะ มีองค ๒ อธิบายจะเลนสนุก ๑ ตองกายอุปสัมบัน 
ดวยกายตน ๑ พรอมดวยองค ๒ นี้ จึงเปนปาจิตตีย สมุฏฐานวิธี 
เปนตน เหมือนปฐมปาราชิก. 
                                         ทุติย จบ  
         ในหัสสธัมมะสิกขาบทที่ ๓ ความวา  ภิกษุประสงคจะเลนน้ํา 
ในน้ําท่ีลึกทวมขอเทา ลงไปเพื่อจะเลน เปนทุกกฏทุก ๆ วาระเทา 
ดําลงผุดข้ึน เปนปาจิตตียทุกประโยค ดําลงวายไปในภายในนํ้า เปน 
ปาจิตตียทุกวาระมือวาระเทา วายไปบนน้ําดวยอวัยวะอันใด เปน 
ปาจิตตียทุก ๆ ประโยคแหงอวัยวะอันนั้น ในกายเลนสนุกในน้ําทวม 
ขอเทา เปนติกกปาจิตตีย ในใชการเลนสนุกในน้ํา สําคัญวาเลน 
หรือสงสัยอยู เปนทุกกฏ ลงเลนในน้ําต้ืนใตขอเทาลงไป และเลน 
ดวยเรือ หรือกระทบน้ําเลนดวยมือ ดวยเทา ดวยไม ดวยกระเบ้ือง 
หรือเลนน้ําอยูในภาชนะและนํ้าสม เปนตน  และเลนน้ําโคลนและวัก 
เลน ก็ดี เปนทุกกฏ ก็แลจะเขียนอักษรสองเน้ือความควรอยู ไม 
ประสงคจะเลนลงอาบนํ้าโดยปกติ หรือลงดํานํ้าเปนตนดวยกิจ หรือ 
วายขามฟาก หรือมีอันตราย และภิกษุบา เปนตน เหลาน้ีเปนอนาบัติ 
เปนอนาณัตติกะ มีองค ๒ น้ําลึกทวมขอเทา ๑ ลงเลนประสงคจะ 
สนุก ๑ พรอมดวยองค ๒ นี้ จึงเปนปาจิตตีย สมุฏฐานวิธี เปนตน 
เหมือนปฐมปาราชิก. 
                                            ตติย จบ 
         ในอนาทริยะสิกขาบทที่ ๔ ความวา  ภิกษุอันอุปสัมบันภิกษุ 
ดวยกัน ตักเตือน วากลาว สั่งสอน ชกัชวน หามปราม ดวยสิกขาบทท่ี 
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พระพุทธเจาเจาบัญญัติ ไมเอ้ือเฟอตอบุคคลน้ันหรือตอธรรม เปน 
ปาจิตตีย คิดวา ผูนี้เปนคนอันผูอ่ืนเขายกโทษเยยหยันติเตียนอยู คํา 
ของผูนี้เราจักไมทําตาม และทําความไมเอ้ือเฟอ ดังน้ี ชื่อวาไม 
เอ้ือเฟอตอบุคคล คิดวา ยังไรหนอ ธรรมขอน้ีจะพึงฉิบหายไป ก็ดี  
หรือไมอยากจะศึกษาธรรมน้ัน ก็ดี และทําความไมเอ้ือเฟอ ดังน้ี 
ชื่อวา ไมเอ้ือเฟอตอธรรม ในอุปสัมบนั เปนติกกปาจิตตีย ในอนุป- 
สัมบัน เปนติกกทุกกฏ อุปสัมบันหรืออนุปสัมบัน ตักเตือนวากลาว 
ดวยธรรมอันอ่ืนใชสิกขาบทบัญญัติ เปนตนวา สิ่งน้ีไมเปนไมเพ่ือ 
สัลเลขะ คือขดกิเลส ดังน้ี ไมเอ้ือเฟอ เปนทุกกฏ ก็แลภิกษุใดเรียน 
อุคคหะ ซึ่งมาตามประเพณี และกลาวตอบวา อุคคหะ และ ปรปิุจฉา 
ความเลาเรียนบาลีและอรรถกถาแหงอาจารยของขาพเจาอยางน้ี ก็ด ี
และภิกษุบา เปนตน เหลาน้ีเปนอนาบัติ เปนอนาณัตติกะ มีองค ๒ 
อุปสัมบันตักเตือนวากลาวบัญญัติ ๑  ทําความไมเอ้ือเฟอ ๑ 
พรอมดวยองค ๒ นี้ จึงเปนปาจิตตีย สมุฏฐานวิธี เปนตน เหมือน 
อทินนาทานสิกขาบท แปลกแตสิกขาบทน้ี เปนทุกขเวทนา. 
                                      จตุตฺถ จบ 
         ในภิงสาปนะสิกขาบทที่ ๕ ความวา  ภิกษุหลอนภิกษุอ่ืนดวยกัน 
คือนํารูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพารมณ สิ่งใดส่ิงหน่ึงเขาไป หรือ 
กลาวคําที่นากลัว เปนตนวา ทีนี้โจรราย เสือราย ดังน้ี เพ่ือจะใหกลัว 
เธอนั้นจะกลัวก็ตาม ไมกลัวก็ตาม ผูหลอนตองปาจิตตีย ใน 
อุปสัมบัน เปนติกปาจิตตีย ในอนุปสมับัน เปนติกกทุกกฏ ไมหมาย 
จะหลอกใหกลัว และนําเอารูปเปนตนเขาไป หรือบอกที่กันดารดวย  
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โจรเปนตน และภิกษุบาเปนตน เหลาน้ีเปนอนาบัติ เปนอนาณัตติกะ 
มีองค ๒ ผูที่จะพึงหลอนน้ัน เปนอุปสัมบัน ๑ พยายามดวยหวังจะให 
อุปสัมบันนั้นกลัวในวิสยัที่เธอจะเห็นและไดยิน ๑ พรอมดวยองค ๒ นี้ 
จึงเปนปาจิตตีย สมุฏฐานวิธีเปนตน เหมือนดวยสิกขาบทในลําดับมา.  
                                         ป ฺจม จบ 
         ในโชติสมาทหนะสิกขาบทท่ี ๖ ความวา  ภิกษุใด ไมเปนไข 
เธอประสงคจะผิงไฟ ติดไฟเองต้ังแตจัดแจงไมสีไฟไป เปลวไฟ 
ยังไมลุกข้ึนตราบใด ในประโยคท้ังปวงเปนทุกกฏอยูตราบน้ัน 
เปลวไฟลุกข้ึน เปนปาจิตตีย ใชใหผูอ่ืนติดไฟ เปนทุกกฏเพราะบังคับ 
บังคับคราวเดียว แมเขาติดไฟลุกข้ึนมาก ตองปาจิตตียตัวเดียว 
เทาน้ัน เวนไวแตเหตุอันควร คือตามประทีปหรือติดไฟระบมบาตร 
เปนตน ไมเปนอาบัติ ภิกษุใดเปนไขเวนไฟเสียไมสบาย ชื่อวา 
เปนไข แตหนาวตามฤดู จะชื่อวาเปนไขนั้นหาไม ในภิกษุไมเปนไข 
เปนติกกปาจิตตีย เปนไขสําคัญวาไมเปนไข หรือสงสัยอยู เปนทุกกฏ 
ดุนไฟตกแลวดับ ไปยกข้ึนตามท่ี เปนทุกกฏ ถาดุนไฟนั้นดับ กอให 
โพลงข้ึน เปนปาจิตตีย รูวาเปนไข เปนอนาบัติ ผิงไฟที่ผูอ่ืนกอ 
ไฟถานใชไฟลุก และติดไฟเพราะเหตุอันสมควร หรือมีอันตราย 
และภิกษุบาเปนตน เหลาน้ีเปนอนาบัติ เปนสาณัตติกะ มีองค ๔ 
ไมเปนไข ๑ ไมมีเหตุที่พระพุทธเจาทรงอนุญาต ๑ ใครจะผิง ๑ 
ติดเองหรือใหผูอ่ืนติดใหโพลงข้ึน ๑ พรอมดวยองค ๔ นี้ จึงเปน 
ปาจิตตีย สมุฏฐานวิธีเปนตน พึงรูโดยนัยดังกลาวแลวในสัญจรติตะ 
สิกขาบท. 
                                        ฉฏ จบ  
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         ในนหานะสิกขาบทที่ ๗ ความวา  ภิกษุใด อยูในมัชฌิมประเทศ 
แตวันอาบน้ํากอนมา คิดเปนกึ่งเดือนยังไมเต็ม เธอคิดจะอาบนํ้า 
ตกแตงจุรณหรือดินอยู แตนั้นมาในประโยคทั้งปวง เปนทุกกฏ  
อาบนํ้าเสร็จแลว เปนปาจิตตีย เวนไวแตมีสมัย เหลาน้ีอันใดอันหน่ึง 
ไมเปนอาบัติ คือปลายฤดรูอนเดือนครึ่ง ชื่อวาอุณหสมัย คราวรอน 
ตนฤดูฝนเดือนหนึ่ง ชื่อวาปริฬาหสมัย คราวกระวนกระวาย เปนไข 
เวนอาบน้ําไมสบาย ชื่อวาคิลานสมัย  ทําการโดยท่ีสุดแมกวาด 
บริเวณ ชื่อวากัมมสมัย คราวทําการ จักเดินทางเพียงกึ่งโยชน หรือ 
เดินไปอยู หรือเดินมาถึงแลว ชื่อวาอัทธานคมนสัย คราวเดินทาง 
ไกล ลมพัดธุลีถูกตัว และฝน ๒ เมล็ด หรือ ๓ เมลด็ตกถูกตัว ชือ่วา 
วาตวุฏฐิสมัย คราวฝนลม สิกขาบทน้ีเปนประเทศบัญญัติ เฉพาะใน 
มัชฌิมประเทศ อยูในปจจันตประเทศ อาบไดเปนนิตย ไมเปนอาบัติ. 
                                        สตฺตม จบ 
         ในทุพพัณณกรณะสิกขาบทท่ี ๘ ความวา  ภิกษุไดผาควร 
นุงหมมาใหม ยังไมไดทํากัปปพินทุ ยอมเสร็จแลวพึงทํากัปปพินทุ 
ในที่แหงใดแหงหนึ่ง แลวจึงบริโภคนุงหม จุดลงเปนวงกลมเทา 
มณฑลตานกยูงหรือหลังเลือด ดวยของสามอยาง คือ ของสีเขียว และ 
ตม และของสีดํา เหลาน้ี สิ่งใดส่ิงหน่ึง ชื่อวาทํากัปปพินทุ ภิกษุใด 
ไมทํากัปปพินทุแลวบริโภคนุงหมไซร เปนปาจิตตีย ในผาไมไดทํา 
กัปปพินทุ เปนติกกปาจิตตีย ในผาทํากัปปพินทุแลว สําคัญวา 
ไมไดทํา หรือสงสัยอยู บริโภค เปนทุกกฏ ทํากัปปพินทุแลวรูอยูวา 
ทําแลว บริโภค ไมเปนอาบัติ ทําแลวกัปปพินทุหายไปเสีย หรือ  
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โอกาสที่ทํากัปปพินทุคร่ําคราเสีย และผาท่ีไมไดทํากัปปพินทุ 
เย็บติดกันเขากับผาท่ีทํากัปปพินทุแลว หรือผาปะ ผาอนุวาต ผาดาม 
เย็บเขากับผาที่ทํากัปปพินทุแลว ภายหลังบริโภคผาเหลาน้ีก็ดี  
ภิกษุบาเปนตน เหลาน้ีไมเปนอาบัติ เปนอนาณัตติกะ มีองค ๓ 
ผาดังวาแลว ไมไดทํากัปปะ ๑ ใชผูมจีีวรอันหายเปนตน ๑ นุงหรือ 
หมผาน้ัน ๑ พรอมดวยองค ๓ นี้ จึงเปนปาจิตตีย สุมฏฐานวิธีเปนตน 
เหมือนเอฬกโลมะสิกขาบท แปลกแตสิกขาบทน้ี เปนกิริยากิรยิะ. 
                                     อฏม จบ 
         ในวิกปัปนะสิกขาบทที่ ๙ ความวา  ภิกษุวิกัปผาไวแก 
สหธรรมิก ๕ คือ ภิกษุ ภิกษุณี นางสิกขมานา สามเณร นางสามเณรี 
ผูใดผูหน่ึงแลว บรโิภคนุงหมผายังไมไดถอนวิกัปนั้น เปนปาจิตตีย 
วิธีวิกัปผาจะกลาวขางหนา ในผาไมไดถอนวิกัป เปนติกกปาจิตตีย 
อธิฏฐานหรือเสียสละผาที่ไมถอนวิกัปนั้น เปนทุกกฏ ถอนวิกปัแลว 
สําคัญวายังไมไดถอนหรือสงสัยอยู เปนทุกกฏ รูวาถอนวิกัปแลว 
เปนอนาบัติ ผูรับวิกัปถอนให หรือบรโิภคโดยความคุนเคยแหง 
ผูซึ่งตนวิกัปไว และภิกษุบาเปนตน เหลาน้ีเปนอนาบัติ เปน 
อนาณัตติกะ มีองค ๓ ไมปจจุทธรณผาซ่ึงตนวิกัปไว ๑ ผาน้ัน 
กวางยาวพอวิกัป ๑ บรโิภคนุงหม ๑ พรอมดวยองค ๓ นี้ 
จึงเปนปาจิตตีย สมุฏฐานวิธีเปนตน เหมือนดวยปฐมกฐินะสิกขาบท 
แปลกแตสิกขาบทน้ี เปนกิริยากิริยะ. 
                                        นวม จบ   
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         ในอปนิธานะสิกขาบทที่ ๑๐ ความวา  บาตรควรอธิฏฐาน 
ผาจีวรกวางยาวพอวิกัปข้ึนไป ผานิสีทนะมีชาย กลองเข็มมีเข็มก็ตาม 
หรือไมมีเข็มก็ตาม รัดประคดเอวเปนแผนหรือเปนดังไสหมูก็ตาม  
บริขาร ๕ สิง่น้ี เปนของภิกษุอ่ืน ภิกษุใด โดยที่สดุ แมจะหัวเราะเลน 
นําไปซอนเสียเอง เปนปาจิตตีย ใชใหผูอ่ืนเอาไปซอนเสีย เปนทุกกฏ 
เพราะบังคับ ครั้นผูอ่ืนนั้นเอาไปซอนเสีย เธอผูบังคับนั้น ตอง 
ปาจิตตีย ในอุปสัมบัน เปนติกกปาจิตตีย ในอนุปสัมบัน เปนติกก- 
ทุกกฏ ซอนเองหรือใหผูอ่ืนซอนซ่ึงบริขารอ่ืน เปนของอุปสัมบัน 
หรืออนุปสัมบัน ก็ตาม ยกแตวัตถุ มีบาตรเปนตน ที่วามาแลวน้ันเสีย 
เปนทุกกฏ บริขารผูอ่ืนวางไวไมดีชวยเก็บให หรือเก็บไปไวดวย 
คิดวาจะสั่งสอนเจาของแลวจึงจะให และภิกษุบาเปนตน เหลาน้ี 
เปนอนาบัติ เปนสาณัตติกะ มีองค ๒ ซอนบาตรเปนตน เปนของ 
อุปสัมบัน ๑ ใครจะใหเจาของลําบากหรือจะหัวเราะเลน ๑ พรอม 
ดวยองค ๒ นี้ จึงเปนปาจิตตีย สมุฏฐานวิธี เปนตน เหมือน 
อทินนาทานสิกขาบท. 
                ทสม จบ  ฉฏโ  วคฺโค จบวรรคท่ี ๖ 
         ในสัปปณกวรรคท่ี ๗ ประดับดวยสิกขาบท ๑๐ สัญจิจจปาณะ 
สิกขาบทเปนที่ ๑ ความวา  ภิกษุใด แกลงฆาสัตวติรัจฉานที่เปนอยู 
แมเล็กเทาไขเลือด ไขเหาหรือใหญก็ด ีใหตาย เปนปาจิตตียอยางเดียว 
ก็แตในสัตวใหญ เปนอกสุลกรรมใหญ เพราะประโยคใหญ ในสัตว 
มีชีวิตสงสัยอยู หรือใชสตัวมีชีวิต สําคัญวาสัตวมีชีวิต หรือสงสัยอยู 
เปนทุกกฏ รูวาใชสัตว เปนอนาบัติ ไมแกลง ไมมีสติ ไมรู ไมประสงค  



สัตตปพพบุพพสิกขา และ บุพพสิกขาวรรณนา - หนาท่ี 230 

จะใหตาย และภิกษุบา เปนตน เหลาน้ีไมเปนอาบัติ วินิจฉัยนอกนั้น 
มีนัยดังกลาวแลว ในมนุสสวิคคหปาราชิก. 
                                           ปม จบ 
         ในสัปปาณกะสิกขาบทที่ ๒ ความวา  ภิกษุใด รูอยูวาน้ํามี 
ตัวสัตว ๆ จะตายดวยบริโภคน้ําน้ัน และเธอบริโภคน้ําน้ัน คือด่ืมกิน  
และอาบลางภาชนะรดเทใด ๆ เปนปาจิตตีย ทุก ๆ ประโยค วินิจฉัย 
นอกน้ันในสิกขาบทน้ี พึงรูโดยนัยดังกลาวแลวในสิญจนะสิกขาบท 
นั้นเถิด. 
                                          ทุติย จบ 
         ในอุกโกฏนะสิกขาบทท่ี ๓ ความวา  อธิกรณ ๔ คือวิวาท 
ทุมเถียงแกงแยงดวยธรรมวินัย ชื่อวาวิวาทาธิกรณ โจทดวยศีลวิบัติ 
อาจารวิบัติ ทิฏฐิวิบัติ อาชีววิบัติ อันใดอันหน่ึง ชื่อวาวาทาธิกรณ 
อาบติัทั้ง ๗ กอง อันใดอันหน่ึง ซึ่งภิกษุตองเขาแลว ชื่อวาอาปตตา- 
ธิกรณ อปโลกนกรรม ญตัติกรรม ญัตติทุติยกรรม ญัตติจตุตถกรรม 
ทั้ง  ๔ นี ้สิ่งใดส่ิงหน่ึง เกิดข้ึนแกสงฆ ๆ จะพึงทํา ชื่อวากิจจาธิกรณ 
อธิกรณ ๔ นี ้อันใดอันหน่ึงเกิดข้ึน สงฆรํางับแลวดวยสมถะ ๗ สิ่งใด 
สิ่งหนึ่งโดยธรรม ภิกษุใด รูอยูวาสงฆรํางับแลว และไปสูสํานักภิกษุ 
นั้น ๆ กลาววา กรรมซ่ึงราํงับอธิกรณนั้น สงฆทําไมดี ตองทําใหม  
เปนตน ดังน้ีแลว เลิกถอนเสียเพ่ือจะทําใหม เปนปาจิตตีย ในกรรม 
เปนธรรมสงสัยอยู ก็ดี ในกรรมไมเปนธรรมสําคัญวาเปนธรรม หรือ 
สงสัยอยูก็ด ีเปนทุกกฏ สาํคัญวาไมเปนธรรมในกรรมนั้น ๆ และรู  
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อยูวา สงฆทํากรรมไมเปนธรรมหรือเปนวรรค หรอืทําแกคนไมควร 
แกกรรม และภิกษุบา เปนตน เหลาน้ีไมเปนอาบัติ เปนอนาณัตติกะ 
มีองค ๓ อธิกรณสงฆรํางับแลวตามธรรม ๑ รูอยู ๑ เลิกเสีย ๑ 
พรอมดวยองค ๓ นี้ จึงเปนปาจิตตีย สมุฏฐานวิธี เปนตน เหมือน 
อทินนาทานสิกขาบท แปลกแตสิกขาบทน้ีเปนทุกขเวทนา.  
                                    ติตย จบ 
         ในทุฏุลลปฏิจฉานะสิกขาบทท่ี ๔ ความวา  ภิกษุใด รูอยูวา 
ภิกษุอ่ืนตองทุฏุลลาบัติ คือ สังฆาทิเสส และชวยปดอาบัติแหงภิกษุ 
นั้นไว ดวยอุบายอันใดอันหน่ึง ตองปาจิตตีย ถาปลงธุระเสียวาจะ 
ไมบอก และภายหลังกลับบอก ชื่อวาตองปาจิตตีย แลวกลับบอก 
ถาปลงธุระเสียดังนี้แลว บอกผูอ่ืนเพ่ือจะใหปด แมผูอ่ืนก็บอกเพ่ือ 
จะใหปด โดยอุบายดังน้ี แมสมณะรอยหน่ึง เมื่อเง่ือนยังไมขาด 
ตราบใด ก็คงตองอยูตราบน้ัน อยางไรเง่ือนจึงจะขาด ถาผูตองบอก 
แกผูหน่ึง แมผูหน่ึงนั้นก็บอกแกผูอ่ืน ผูอ่ืนนั้น ผูใดบอก เธอกลบั 
มาบอกแกผูนั้น คือบุคคลท่ี ๓ บอกแกคนที่ ๒ ดังน้ีแลว เง่ือน 
จึงจะขาด ในทุฏุลลาบัติ สงสัยอยูหรือสําคัญวาใชทุฏุลลาบัติ เปน 
ทุกกฏ ในอันใชทุฏุลลาบัติ เปนติกกทุกกฏ ชวยปดอัชฌาจาร 
ชั่วหยาบและไมชั่วหยาบแหงอนุปสัมบัน เปนทุกกฏอยางเดียว คิดวา 
การทะเลาะวิวาทจักมีแกสงฆ หรือคิดวา ผูนี้รายกาจหยาบชา  จักทํา 
อันตรายแกชีวิตและพรหมจรรย ดังน้ีแลว ไมบอกนิ่งไว ก็ดี ยัง 
ไมเห็นภิกษุที่สมควรยังไมบอก หรือไมปรารถนาจะปดและน่ิงอยู 
ไมบอก ดวยคิดวาเธอจะปรากฏดวยกรรมของตนเอง และภิกษุบา  



สัตตปพพบุพพสิกขา และ บุพพสิกขาวรรณนา - หนาท่ี 232 

เปนตน เหลาน้ีเปนอนาบัติ เปนอนาณัตติกะ มีองค ๒ รูอยูวา 
อุปสัมบัน ตองทุฏุลลาบัติ ๑ ปลงธรุะเสียวา เราจักไมบอกแกผูอ่ืน 
ดวยหวังจะชวยปดไว ๑ พรอมดวยองค ๒ นี้ จึงเปนปาจิตตีย เปน 
สมนุภาสนสมุฏฐาน อาบัติเกิดแตกาย วาจา จิต เปนกิริยา สัญญา-  
วิโมกข สจิตตกะ  โลกวัชชะ เปนกายกรรม วจีกรรม เปนอกุสลจิต 
ทุกขเวทนา. 
                                       จตุตฺถ จบ 
         ในโอนวิสติวัสสะสิกขาบทท่ี ๕ ความวา ภิกษุใด รูอยู และเปน 
อุปชฌาย ใหบุคคลมีป ๒๐ ต้ังแตถือปฏิสนธิมายังหยอนอยูยังไมเต็ม 
อุปสมบทเปนภิกษุ เปนปาจิตตีย ภิกษุนอกน้ันผูเปนคณะปรกท้ังหมด 
ตองทุกกฏ สวนบุคคลน้ัน แมอุปชฌายจะรูหรือไมรูก็ตาม ใหอุปสมบท 
เขา คงไมเปนอุปสัมบัน ถาแลผูนั้นลวง  ๑๐ พรรษาไป เปนอุปชฌาย 
ใหกุลบุตรอ่ืนอุปสมบท ถายกอุปชฌายนั้นเสีย คณะปรกครบไซร 
ผูอุปสมบทใหม ชื่อวาเปนอุปสัมบัน อุปสมบทแลวดวยดี แมผูที่ไม 
เปนอุปสัมบันนั้นยังไมรูตัวตราบใด ยังไมเปนอันตรายแกสวรรคและ 
นิพพานแกผูนั้นตราบน้ัน รูแลวพึงอุปสมบทเสียใหม. 
                                        ป ฺจม จบ 
         ในเถยยสัตถะสิกขาบทท่ี ๖ ความวา  โจรทําโจรกรรมแลว 
หรือยังไมไดทําก็ดี บุคคลหลอกลวงพระเจาแผนดิน หรือคนออม 
ดานขนอน พวกใดพวกหนึ่ง เปนพวกเดินทาง ชื่อวาเถยยสัตถะ 
พวกโจร ภิกษุใด รูอยูวาเปนพวกโจรดังน้ัน และชกัชวนกําหนดกาล  
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ดวยกันทั้งสองขางวา เราจงไปวันนี้หรือพรุงน้ี ตองทุกกฏเพราะชัก 
ชวนกอนแลว ทําไมใหผิดสังเกตกาลท่ีกําหนดไว เดินทางไปดวยกัน 
ถึงผิดสังเกตทาง ผิดสังเกตดงก็ตาม ถาเดินไปทางบานยังไมลงอุปจาร 
บานอ่ืน ที่ใกลกันชั่วไกเทีย่วไปถึง ยังไมเปนอาบัติกอน เมื่อลวง  
อุปจารบานอ่ืน ในเทาท่ีแรก เปนทุกกฏ ในเทาท่ี ๒ เปนปาจิตตีย 
เดินทางปาไมมีบานลวงกึ่งโยชนก็เหมือนกัน เปนอาบัติมามากนอยนับ 
ดวยลงสูอุปจารบานอ่ืน และลวงกึ่งโยชน มนุษยไมไดชักชวน ภิกษุ 
ชักชวนเองขางเดียว หรือเปนหมูโจร ภิกษุสงสัยอยู หรือใชหมูโจร 
ภิกษุสําคัญวาหมูโจร และสงสัยอยูก็ดี เหลาน้ี เปนทุกกฏ ภิกษุสําคัญ 
วาใชหมูโจรก็ดี ไมไดชักชวนเปนแตเดินไปดวยกัน หรือมนุษยชัก 
ชวนขางเดียว ภิกษุไมไดชักชวน และไปผิดสังเกตกาล หรือชกัชวน 
กันไปเพราะอันตราย และภิกษุบาเปนตน เหลาน้ีเปนอนาบัติ เปน 
อนาณัตติกะ มีองค ๔ เปนพวกโจร ๑ รูอยู ๑ ชักชวนกัน 
ทั้งสองขาง ๑ ไปลวงอุปจารบานอ่ืน หรือลวงกึ่งโยชนไมผิดสังเกต ๑ 
พรอมดวยองค ๔ นี้ จึงเปนปาจิตตีย เปนเถยยสัตตถสมุฏฐาน อาบัติ 
เกิดแตกายจิต แตกายวาจาจิต เปนกิริยา สัญญาวิโมกข สจิตตกะ 
ปณณัตติวัชชะ เปนกายกรรม วจีกรรม มีจิต ๓ มเีวทนา  ๓. 
                                           ฉฏ จบ 
         ในสังวิธานะสิกขาบทที่ ๗ ความวา  ภิกษุใด ชักชวนหญงิผูรู 
ความ และหญิงก็ชักชวนดวยกันทั้ง ๒ ขาง เดินไปทางเดียวกัน ไม 
ผิดสังเกตกาล เปนอาบัติทุกกฏและปาจิตตีย ดังกลาวแลวในสิกขาบท 
กอน ในมาตุคาม เปนติกกปาจิตตีย ในนางยักษ และนางเปรต และ  
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บัณเฑาะก และสัตวติรัจฉานตัวเมียมีกายดังมนุษย เปนทุกกฏ ภิกษุ 
ชักชวนขางเดียว หญิงไมไดชักชวน หรือใชหญิงสําคัญวาหญิง หรือ 
สงสัยอยู เปนทุกกฏ รูวาใชหญิง เปนอนาบัติ ในอนาบัตินอกน้ัน 
เหมือนสิกขาบทกอน ยกแตอันตรายอยางเดียว เปนอนาณัตติกะ  
มีองค ๓ ชักชวนดวยกันทั้งสองขางแลว เดินทางไป ๑ ไมผิด 
สังเกต ๑ ลวงอุปจารบานอ่ืนหรือลวงกึ่งโยชน ๑ พรอมดวยองค ๓ นี้ 
จึงเปนปาจิตตีย เปนอัทธานสมุฏฐาน อาบัติเกิดแตกาย แตกายวาจา 
แตกายจิต แตกายวาจาจิต เปนกิริยา โนสัญญาวิโมกข อจิตตกะ 
ปณณัตติวัชชะ เปนกายกรรม วจีกรรม มีจิต ๓ มเีวทนา ๓. 
                                            สตฺตม จบ 
         ในอรฏิฐะสิกขาบทที่ ๘ ความวา  ภิกษุใด มีทิฏฐิความเห็นผิดวา 
สัมผัสหญิงไมมีโทษ เหมือนสัมผัสเคร่ืองลาดอันออน ไมเห็นโทษใน 
การลวงเมถุนดังน้ี กลาวตูพระพุทธเจาวา อาณาวิติกกมันตราย 
การลวงสิกขาบทบัญญัติดังยินดีสัมผัสสตรีนี้ พระผูมีพระภาค 
ตรัสวา เปนอันตรายแกสวรรคนิพพานน้ัน เราเห็นวาไมเปนอันตราย 
แกคนผูยินดีสัมผัสสตรี เธอกลาวดังน้ี ใหภิกษุทั้งหลายอ่ืนซึ่งไดเห็น 
ไดยิน พึงแสดงโทษกามคุณ หามปรามเธอเสีย ๒ ครั้ง ๓ ครั้ง เมื่อ 
เธอไมสละทิฏฐินั้นเสีย ตองทุกกฏ แมผูที่ไดยินไมหามปราม ก็ตอง 
ทุกกฏ แมเธอไมสละแลว พึงพาตัวไปทามกลางสงฆหามปรามอีก 
ครั้นเธอไมสละ ตองทุกกฏอีก เมื่อเธอไมสละดังน้ี สงฆพึงสวดสมนุ- 
ภาสนะเธอ ๓ ครั้ง ดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา เพ่ือจะใหสละทิฏฐินั้น  
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เมื่อเธอไมสละเสีย ตองทุกกฏ ในขณะจบญัตติที่ ๑ และในขณะจบ 
อนุสาวนะที่ ๑ ที่ ๒ เมื่อจบอนุสาวนะท่ี ๓ ตองปาจิตตีย. 
                                           อฏม จบ 
         ในอุกขิตตสัมโภคะสิกขาบทท่ี ๙ ความวา  ภิกษุใดตองอุก-  
เขปนียกรรม เพราะไมเห็นอาบัติ หรือไมแสดงอาบัติเสีย หรือไม 
สละทิฏฐิ ๓ นี้ จําพวกใดจําพวกหน่ึง สงฆยังไมรํางับกรรมน้ันใหแลว 
ภิกษุใดรูอยู ดังน้ี และทําอามิสสัมโภค คือใหอามิสหรือรับอามิสกับ 
เธอนั้น หรือทําธรรมสัมโภค คือสอนธรรม เรียนธรรมกับเธอน้ัน ก็ด ี
ทําสังฆกรรม เปนตนวาอุโบสถและปวารณาดวย และนอนในท่ีมุงบัง 
อันเดียวกัน แมมีอุปจารตางกับเธอน้ัน ตองปาจิตตียทุก ๆ ประโยค. 
                                              นวม จบ 
         ในกัณฏกะสิกขาบทท่ี ๑๐ ความวา  แมสามเณรมีทิฏฐิผิดกลาว 
ตูพระพุทธเจา ดังในอริฏฐะสิกขาบทกอน ภิกษุทั้งหลายผูไดเห็น 
ผูไดยิน พึงแสดงโทษกามคุณ หามเสีย ๒ ครั้ง ๓ ครั้ง ถาเธอสละ 
ทิฏฐินั้นเสียเปนการดี ถาเธอไมสละไซร พึงทํานาสนะเธอเสียดวย 
คําวา อชฺชตคฺเค อาวุโส ฯ เป ฯ จร ปเร วินสฺส ดูกอนสามเณรผูมี 
อายุ ต้ังแตวันนี้ไป ทานอยาอางพระผูมีพระภาคน้ันวา เปนศาสดา 
ของทานเลย สามเณรท้ังหลายอ่ืนยอมไดนอนรวมกับภิกษุ ๒ คืน 
๓ คืน แมอันใด แมความนอนรวมกันนั้นยอมไมมีแกทาน ไปเสีย 
เถิด เจาคนชั่ว จงฉิบหายเถิด ดังน้ี ภิกษุใดรูอยูวา สามเณรอันสงฆ 
ใหฉิบหายดังน้ีแลว และเกลี้ยกลอม คือใหบริขารหรือสอนธรรม ก็ด ี 
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ใหอุปฏฐากตน ยินดีรับจุรณและไมสีฟนเปนตน หรือทําสัมโภค 
ทั้ง ๒ และรวมสหเสยยกับสามเณรน้ัน ดังกลาวแลวในสิกขาบทกอน 
ตองปาจิตตียทุก ๆ ประโยค. 
                ทสม จบ  สตฺตโม วคฺโค จบวรรคท่ี ๗ 
         ในสหธัมมกวรรคที่ ๘ ประดับดวยสิกขาบท ๑๒ สหธัมมิกะ 
สิกขาบทท่ี ๑ ความวา ภิกษุใด ประพฤติอนาจารอยู ภิกษุทั้งหลาย 
อ่ืนหามปรามวากลาวดวยสิกขาบทบัญญัติ กลัวจะเปนอาบัติเพราะ 
ไมเอ้ือเฟอ เธอแกลงกลาวเปนเลศไปวา เรายังไมไดถามภิกษุอ่ืน 
ซึ่งเปนวินัยธรผูฉลาดตราบใด เราจักยังไมศึกษาในสิกขาบทน้ันกอน 
ดังน้ี ตองปาจิตตียทุก ๆ คํา วิสัยผูจะศึกษาจําตองรูใหทั่วถึง ตอง 
ไตถามเน้ือความแหงปาฐะนั้น ๆ ตองคิดเปรียบเทียบ อันนี้แลเปน 
ความชอบย่ิงในธรรมน้ัน ในอุปสัมบันเปนติกกปาจิตตีย ในอนุป- 
สัมบันเปนติกกทุกกฏ อุปสัมบันหรืออนุปสัมบันนั้น ตักเตือนวากลาว 
ดวยขอใชบัญญัติ เปนพระสูตรหรืออภิธรรม ดวยคําเปนตนวา ทํา 
อยางนี้ไมเปนไปเพ่ือสัลเลขะ เพ่ือกําจัดกิเลส และเธอกลาวผัดเพ้ียน 
ดังกอนน้ัน เปนแตทุกกฏ ครั้นเธอกลาววา ขาจักรู ขาจักศึกษา 
ดังน้ีก็ดี และภิกษุบาเปนตน เปนอนาบัติ เปนอนาณัตติกะ มี 
องค ๒ อุปสัมบันวากลาวดวยบัญญัติ ๑ กลาวผัดเพ้ียนไปดังนั้น 
ดวยหวังจะไมศึกษา ๑ พรอมดวยองค ๒ นี้ จึงเปนปาจิตตีย 
สมุกฐานวิธีเปนตน เหมือนดวยอทินนาทานสิกขาบท ก็แตสิกขาบทน้ี 
เปนทุกขเวทนา. 
                                            ปม จบ  
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         ในวิเลขนะสิกขาบทที่ ๒ ความวา ภิกษุใด เมื่อภิกษุอ่ืน 
ทอง สวด บอก เรียน ศึกษาปาติโมกขอยู และกลาวติเตียนสิกขาบทวา 
จะตองการอะไร ดวยเลาเรียนสิกขาบทนอยและนอยโดยลําดับเหลาน้ี 
ใครเลา เรียนสิกขาบทเหลาน้ี ก็จะเปนไปเพ่ือความรังเกียจเดือดรอน  
รําคาญใจเทานั้นเอง เพราะติเตียนสิกขาบท ดังน้ี ตองปาจิตตีย ใน 
การติเตียนแกอุปสัมบัน เปนติกกปาจิตตีย ในการติเตียนสิกขาบท 
แกอนุปสัมบัน เปนติกกทุกฏ ในการติเตียนธรรมอ่ืนคือพระสูตร 
และพระอภิธรรมแกอุปสัมบัน หรืออนุปสัมบันทั้ง  ๒ เปนทุกกฏ 
ไมประสงคจะติเตียน กลาววา ทานจงเรียนพระสูตรหรืออภิธรรม 
และคาถาเสียกอนเถิด ภายกลังจึงคอยเรียนวินัย ดงัน้ี และภิกษุบา 
เปนตน เปนอนาบัติ เปนอนาณัตติกะ มีองค ๒ ใครจะติเตียน ๑ 
ติเตียนสิกขาบทในสํานักอุปสัมบัน ๑ พรอมดวยองค ๒ นี้ จึงเปน 
ปาจิตตีย สมุฏฐานวิธีเปนตน เหมือนดวยอทินนาทานสิกขาบท 
ก็แตสิกขาบทนี้ เปนทุกขเวทนา. 
                                         ทุติย จบ 
         ในโมหนะสิกขาบทที่  ๓ ความวา  ภิกษุใดประพฤติอนาจาร 
อยูกอนแลว ครั้นปาติโมกข สงฆสวดทุกกึ่งเดือน วันอุโบสถ 
มา ๒ ครั้ง  ๓ ครั้งแลว ไดยิน รูอยู หวังจะใหภิกษุอ่ืนสําคัญวาตนตอง 
อาบัติดวยไมรู แกลงกลาววา ขาพึงรูเดี๋ยวน้ีเองวา สิกขาบทน้ีมาใน 
ปาติโมกข เนื่องในปาติโมกข มายังอุทเทสทุกกึ่งเดือน ดังน้ี ถาภิกษุ 
ทั้งหลายอ่ืนเลา กร็ูอยูดวยวา เธอนี้เคยยังน่ังฟงปาติโมกขสงฆสวด 
มา ๒ ครั้ง  ๓ ครั้งแลว  ดังน้ี เธอนั้นตองทุกกฏเพราะแกลงทําหลง  
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อาบัติใดเธอตองเพราะประพฤติอนาจารกอน เธอจักพนอาบัตินั้นดวย 
แกลงทําไมรูก็หาไม ใหพระวินัยพึงปรับตามโทษซึ่งเปนเทสนา- 
คามินีและวุฏฐานคามินีเถิด และสงฆพึงซ้ําทําโมหาโรปนกรรมแก 
เธอนั้น ดวยญัตติทุติยกรรมวาจายิ่งข้ึนไปดวย ครั้นกรรมน้ันสงฆ  
ทําเปนธรรมเสร็จแลว เธอแกลงทําหลงอีก ตองปาจิตตีย. 
                                        ติตย จบ 
         ในปหาระสิกขาบทท่ี ๔ ความวา  ภิกษุใด โกรธแคนแลว 
ใหประหารแกภิกษุอ่ืนดวยกายหรือของเนื่องดวยกาย หรือซัดขวาง 
ไป เปนปาจิตตีย แมภิกษุตองประหารน้ันตาย ก็คงเปนปาจิตตีย 
เพราะปรารถนาจะประหารอยางเดียว ในอุปสัมบัน เปนติกก- 
ปาจิตตีย ในอนุปสัมบัน เปนติกกทุกกฏ มีอธิบายจะทําใหเสียรูป 
เชือดตัดหูเปนตนแหงอุปสัมบัน หรืออนุปสัมบัน เปนทุกกฏ ผูใด 
ผูหน่ึงมาเบียดเบียนจะทุบตี ดวยประสงคจะใหตนพนอันตราย จึงให 
ประหารก็ดี และภิกษุบาเปนตน เปนอนาบัติ เปนอนาณัตติกะ 
มีองค ๓ โกรธแคน ๑ ไมมีอธิบายจะใหพนอันตราย ๑ ใหประหาร 
อุปสัมบัน ๑ พรอมดวยองค ๓ นี้ จึงเปนปาจิตตีย สมุฏฐานวิธีเปนตน 
เหมือนดวยปฐมปาราชิก ก็แตสิกขาบทน้ี เปนทุกขเวทนา. 
                                         จตุตถ จบ 
         ในตลสัตติกะสิกขาบทที่ ๕ ความวา  ภิกษุใด เงือดเง้ือกายหรือ 
ของเน่ืองดวยกาย แมใบอุบลแกภิกษุอ่ืนดวยความโกรธแคน ตอง 
ปาจิตตีย ถาเธอเงือดเงื้อข้ึนแลวพลั้งไปประหารลงไซร ตองทุกกฏ  
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เพราะไมประสงคจะประหาร ดวยประหารน้ัน อวัยวะใดมีมือเปนตน 
แตกหักไป เปนทุกกฏอยางเดียว วินิจฉัยทั้งปวงนอกน้ี พึงรูโดยนัย 
ดังสิกขาบทอันกลาวแลวในกอนเถิด.  
                                     ป ฺจม จบ 
         ในสิกขาบทท้ัง ๒ นี้ แมสัตวติรัจฉาน ก็ชื่อวาอนุปสัมบัน. 
         ในอมลูกะสิกขาบทท่ี ๖ ความวา  ภิกษุใด โจทเองหรือใหผูอ่ืน 
โจทซ่ึงภิกษุ ดวยอาบัติสังฆาทิเสส ๑๓ ขอ ขอใดขอหนึ่ง ที่ไมมีมูล 
คือไมไดเห็น ไมไดยิน ไมไดรังเกียจ วาเธอน้ันตอง ถาเธอผูตองโจท 
นั้นรูตัววา เจาโจทเรา ดังนี้ในขณะนั้นไซร เปนปาจิตตียแกผูโจท 
ในอุปสัมบัน เปนติกกปาจิตตีย โจทดวยอาจารวิบัติ หรือทิฏฐิวิบัติ 
ไมมีมูล เปนทุกกฏ ในอนุปสัมบัน เปนติกกทุกกฏ สําคัญวาเธอตอง 
แลว โจทตามสําคัญ และภิกษุบาเปนตน เปนอนาบัติ เปนสาณัตติกะ 
มีองค ๔ ผูตองโจทเปนอุปสัมบัน ๑ อาบัติสังฆาทิเสสไมมีมูล ๑ 
โจทเองหรือใหผูอ่ืนโจท ๑ ผูตองโจทรูตัวในขณะน้ัน ๑ พรอมดวย 
องค ๔ นี้ จึงเปนปาจิตตีย สมุฏฐานวิธีเปนตน เหมือนดวย 
อทินนาทานสิกขาบท ก็แตสิกขาบทน้ี เปนทุกขเวทนา. 
                                           ฉฏ จบ 
         ในสัญจิจจะสิกขาบทที่ ๗ ความวา  ภิกษุใด แกลงทําความรําคาญ 
ใหเกิดข้ึนแกภิกษุอ่ืนดวยกลาววา ทานชะรอยอายุยังไมครบ ๒๐ 
บวชไมเปนอุปสัมบัน ชะรอยทานฉันอามิสในเวลาวิกาล ชะรอยทาน 
ดื่มน้ําเมา นั่งในที่ลับกับมาตุคาม ไมมีเหตุแกลงกลาวเลนใหเธอน้ัน  
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รอนใจ ดังน้ี ตองปาจิตตียทุก ๆ คําในอุปสัมบัน เปนติกกปาจิตตีย 
ในอนุปสัมบัน เปนติกกทุกกฏ ไมปรารถนาจะใหเธออื่นรําคาญใจ 
กลาวอยางนั้น ดวยแสวงหาประโยชนแกเธอนั้นอยางเดียว และภิกษุ 
บาเปนตน เปนอนาบัติ เปนอนาณัตติกะ มีองค ๓ ผูอ่ืนเปนอุป- 
สัมบัน ๑ หวังความไมผาสุกแกเธอนั้น ๑ ทําความรําคาญใหเกิดข้ึน  
ดังวาน้ัน ๑ พรอมดวยองค ๓ นี้ จึงเปนปาจิตตีย สมุฏฐานวิธี 
เปนตน เหมือนดวยสิกขาบทในลําดับมา. 
                                      สตฺตม จบ 
         ในอุปสสุติสิกขาบทที่ ๘ ความวา  ภิกษุใด เมื่อภิกษุอ่ืน 
ทะเลาะวิวาทกันอยูแลว ปรารถนาจะแอบฟงวา เธอเหลาน้ันจะพูด 
อยางไร เราจักฟง และหวังจะโจททวงดวย และเดินไป เปนทุกกฏ 
ทุก ๆ กาว แมอยูขางหลัง เดินรีบข้ึนไปใหเร็ว หรอือยูขางหนาแกลง 
ทําชาลงมา ก็เหมือนกัน ยืนในที่ใดไดยินเสียง หยุดยืนฟงในท่ีนั้น 
เปนปาจิตตีย มาท่ีอยูภิกษุเหลาน้ัน ไดยินเธอปรึกษากันอยู หรือเธอ 
เดินปรึกษากันมาที่ใกลที่อยูตน ไดยินก็พึงกระแอมไอ หรือบอกวา 
เราอยูนี่ ใหเธอรู แมไมทําดังน้ี นิ่งฟงอยู คงเปนปาจิตตีย ใน 
อุปสัมบัน เปนติกกปาจิตตีย ในอนุปสัมบัน เปนติกกทุกกฏ ไป 
แอบฟงดวยคิดวา เราไดยินเธอเหลานั้น เราจักเวน จักงด จักรํางับ 
จักเปลื้องตัวเสีย ดังน้ี ก็ดี และภิกษุบา เปนตน เปนอนาบัติ เปน 
อนาณัตติกะ มีองค ๓ ผูอ่ืนเปนอุปสัมบัน ๑ อธิบายจะโจท ๑ แอบ 
ฟงไดยิน ๑ พรอมดวยองค ๓ นี้ จึงเปนปาจิตตีย เปนเถยยสัตถ- 
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สมุฏฐาน เปนสิยา กิริยา  สิยา อกิริยา  เปนสัญญาวิโมกข สจิตตกะ 
โลกวัชชะ เปนกายกรรม วจีกรรม เปนอกุสลจิต ทุกขเวทนา. 
                                       อฏม จบ 
         ในกัมมปฏิพาหนะสิกขาบทท่ี ๙ ความวา  สังฆกรรม ๔ มี  
อปโลกนกรรม เปนตน สงฆจักทําโดยชอบธรรม ภิกษุใดอยูในภาย 
ในสีมา จักไมมาสูสังฆกรรมน้ัน ดวยกิจอันใดอันหน่ึง ใหแตฉันทะ 
เพ่ือกรรมนั้นมาแกภิกษุอ่ืน ครั้นกรรมนั้นสงฆทําแลว โดยธรรม 
โดยวินัย ภายหลังกลับติเตียนการกสงฆ เปนปาจิตตีย ทุก ๆ คํา. 
                                         นวม จบ 
         ในฉันทังอทัตวาคมนะสิกขาบทที่ ๑๐ ความวา สงฆประชุมกัน 
ในสีมา จะรํางับอธิกรณ ภิกษุผูโจทก ผูจําเลยแจงความของตน ๆ ข้ึน 
สงฆสมมติภิกษุผูซักถามข้ึนแลว แตยังไมไดซักไซความ หรือสงฆ 
กระทําสังฆกรรมท้ัง ๔ สิ่งใดส่ิงหน่ึง ต้ังญัตติหรือสวดอนุสาวนะคาง 
อยู ภิกษุใดอยูในหัตถบาสสงฆ ปรารถนาจะใหกรรมนั้นกําเริบ ไมให 
ฉันทะกอนแกลงลุกไปเสีย ยังไมมละหัตถบาสสงฆบริษัท เปนทุกกฏ 
ครั้นมละหัตถบาสแลว เปนปาจิตตีย สงสัยอยูในกรรมเปนธรรม 
หรือกรรมไมเปนธรรม สําคัญวาเปนธรรม และสงสัยอยู ก็ดี เหลาน้ี 
เปนทุกกฏ รูอยูวาไมเปนธรรม เปนอนาบัติ รูวา ความทะเลาะวิวาท 
จักมีแกสงฆ หรือสงฆจักกระทํากรรมไมเปนธรรม เปนวรรค จัก 
กระทําแกคนไมควรกรรม ดังน้ี ก็ดี หรือเปนไข หรือลุกไปดวยกิจ 
แหงภิกษุไข หรือกลั้นอุจจาระ ปสสาวะ หรือไมปรารถนาจะใหกรรม  
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กําเริบ หรือลกุไปดวยคิดจะกลับมา ก็ดี และภิกษุบา เปนตน เหลาน้ี 
ไมเปนอาบัติ เปนอนาณัตติกะ มีองค ๖ ตัดสินความหรือสังฆกรรม 
คางอยู ๑ กรรมนั้นเปนธรรม ๑ รูอยูวาเปนธรรม ๑ อยูในสีมา 
ดวยสงฆ ๑ ตนมีสังวาสเสมอดวยสงฆ ๑ ประสงคจะใหกรรมกําเริบ 
แลวลุกไป มละหัตถบาสสงฆเสีย ๑ พรอมดวยองค ๖ นี้ จึงเปน  
ปาจิตตีย เปนสมนุภาสนสมุฏฐาน อาบัติเกิดแตกาย วาจา จิต เปน 
กิริยา กิริยะ สัญญาวิโมกข สจิตตกะ โลกวัชชะ เปนกายกรรม 
วจีกรรม เปนอกุสลจิต ทุกขเวทนา. 
                                         ทสม จบ 
         ในทัพพะสิกขาบทท่ี ๑๑ ความวา  ภิกษุใด ยอมดวยสงฆซึ่ง 
ประชุมในสมีา ใหผาจีวรซึ่งควรวิกัปเปนอยางเล็กข้ึนไป แกภิกษุที่ 
สงฆสมมติเปนภัตตุทเทสกะเปนตนโดยธรรม เธอทําการสงฆโดย 
ชอบอยู แลวภายหลังกลับติเตียนวา ภิกษุทั้งหลายนอมลาภสงฆให 
แกภิกษุ ตามชอบใจ ตามมิตรตามสหาย ดังน้ี ตองปาจิตตีย ทุก ๆ คํา. 
                                      เอกาทสม จบ 
         ในปรณิามนะสิกขาบทที่ ๑๒ ความวา  ภิกษุใด รูอยูวา ลาภ 
ทายกนอมไปแลวแกสงฆ ดวยวาจาวาจักถวายสงฆ และนอมมาให 
เขาใหแกบุคคล คือภิกษุอ่ืน เปนปาจิตตีย วินิจฉัยทั้งปวงนอกน้ี 
เหมือนปริณตะสิกขาบทในนิสสัคคีย แปลกแตในปริณตะสิกขาบท  
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เปนนิสสัคคียปาจิตตีย เพราะนอมมาเพ่ือตน ในสิกขาบทน้ีเปนแต 
สุทธปาจิตตีย เพราะนอมไปเพื่อภิกษุอ่ืนเทาน้ี. 
             ทวาทสม จบ  อฏโม วคฺโค จบวรรคท่ี ๘ 
         ในราชวรรคท่ี ๙ ประดับดวยสิกขาบท ๑๐ อันเตปุระสิกขาบท 
ที่ ๑ ความวา  พระเจาแผนดินที่เปนชาติกษัตริย ไดมูรธาภิเษกเปน 
พระเจาแผนดินแลว ทั้งพระมเหสีดวย อยูในหองที่บรรทมทั้ง ๒ องค  
องคใดองคหนึ่ง ยังไมเสด็จออก และภิกษุใด ไมใหทูลใหทรงทราบ 
กอน บวงธรณีพระทวารหองพระบรรทมเขาไป เทาท่ีแรก เปนทุกกฏ 
เทาท่ี ๒ เปนปาจิตตีย. 
                                             ปม จบ 
         ในรัตนะสิกขาบทท่ี ๒ ความวา  ภิกษุใด ถอืเอาเองหรือใหผูอ่ืน 
ถือเอาซ่ึงรัตนะ มีแกวมุกดา เปนตน หรือของสมมติวาเปนรัตนะ คือ 
ของใชสอยสิ่งใดส่ิงหน่ึงแหงมนุษย ซึ่งเขาลืมตกอยูในแผนดินที่อ่ืน 
พนจากภายในอาราม และภายในท่ีพักอาศัยอยู เปนปาจิตตีย ถอืเอา 
เอง หรือใหผูอ่ืนถือเอาซึ่งทองและเงินเพ่ือตัว เปนนิสัคคียปาจิตตีย 
เพ่ือสงฆและคณะ และบุคคล และเจดีย และนวกรรม เปนทุกกฏ ใน 
แกวมุกดา เปนตน นอกน้ัน เพ่ือตนหรือผูอ่ืนทั้งปวง เปนทุกกฏส้ิน 
กัปปยวัตถุ หรือ อกัปปวัตถุ โดยที่สดุแมเปนของมารดาเก็บไวดังคน 
รักษาเรือนคลัง เปนปาจิตตีย๑ กระทําของเชนนั้นใหเปนของ ๆ ตัว๒ 

แลวจึงเก็บไว ควรอยู ก็แตคฤหัสถกลาววาทานจงชวยเก็บของน้ีไว 
พึงหามเสียวาไมควร ถาเขาโกรธทิ้งไวแลวไปเสีย ชื่อวาเปนกังวลอยู 
 
๑  ตามอรรถกถา สงเคราะหการรับของฝากของคฤหัสถ เก็บไวในสิกขาบทนี้ดวย. 
๒  ตามอรรถกถาวา ของมารดาบิดาท่ีเปนกัปปยะ.  



สัตตปพพบุพพสิกขา และ บุพพสิกขาวรรณนา - หนาท่ี 244 

พึงเก็บไวเถิด ชางไมหรือขาราชการทําการในวัดอยู เขาฝากเคร่ือง 
มือหรือท่ีนอนใหชวยเก็บไวใหดวย อยาพึงทําดวยเห็นแกหนาแกกลัว 
จะแสดงท่ีเก็บไวให ควรอยู แมในภายในอารามหรือภายในท่ีพัก 
อาศัยอยู ในที่เชนไรเขาจักรังเกียจวา ชะรอยภิกษุและสามเณรจักถือ 
เอาของตกอยู ในที่เชนนัน้พึงถือเอาเอง หรือใหผูอ่ืนเอาแลวนับ  
หมายเก็บไว และพึงบอกวาของผูใดหาย ผูนั้นจงมาเอาเถิด ถา 
ผูใดมา พึงถามผูนั้นวา ของอยางไรของทานหายไป ถาเขากลาวถูก 
ตามหมายไซร ก็พึงให ถาเขากลาวไมถูกไซร พึงวากะเขาวาทานจง 
หาเอาเถิด ถาภิกษุจะไปจากอาวาสน้ัน พึงฝากไวในมือภิกษุผูสมควร 
เมื่อภิกษุเชนน้ันไมมี พึงฝากไวในมือคฤหบดีผูสมควรแลวจึงไป 
ก็แลภิกษุใด ไมไปจากอาวาส และไมเห็นเจาของ เธอนั้นพึงเอาของ 
นั้นใหเขาทําเสนาสนะ หรือเจดีย หรือสระโบกขรณี ซึ่งเปนของถาวร 
ถาลวงกาลนานไป เจาของมาไซร พึงแสดงของถาวรน้ันวา ใหอนุ- 
โมทนาเอาเถิด ถาเขาไมอนุโมทนา เขาทวงจะเอาไซร พึงยังผูอ่ืน 
ใหถือเอาเปนของ ๆ ตนแลวใชของเขา ของเขาตกในภายในอาราม  
หรือท่ีพักอาศัย ซึ่งเปนที่พระพุทธเจาทรงอนุญาต ไมถือเอาเก็บไว 
ดวยไมเอ้ือเฟอ เปนทุกกฏ ของเขาตกในท่ี ๆ พระพุทธเจาทรงอนุญาต 
ถือเอาเก็บไว และของใดซ่ึงเปนอามาสควรถูกตองได ถือเอาของ 
นั้นดวยคุนเคย หรือทําเปนของยืม หรือถือเอาดวยบังสุกุลสัญญา 
และภิกษุบาเปนตน เหลาน้ีไมเปนอาบัติ เปนสาณัตติกะ มีองค ๔ 
ใชเหตุที่พระพุทธเจาทรงอนุญาต ๑ เปนของ ๆ ผูอ่ืน ๑ ไมมีแหง 
ความถือเอาดวยวิสาสะและบังสุกุลสัญญา ๑ ถือเอาเองหรือใหผูอ่ืน  
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ถือเอาของนั้น ๑ พรอมดวยองค ๔ นี้ จึงเปนปาจิตตีย สมุฏฐานวิธี 
เปนตน เหมือนดวยสัญจริตตะสิกขาบท. 
                                             ทุติย จบ 
         ในวิกาลคามปเวสนะสิกขาบทท่ี ๓ ความวา  ภิกษุใด ไมบอก  
กลาวลาภิกษุอ่ืนที่มีอยู ดังกลาวแลวในจาริตตะสิกขาบท เขาไปบาน 
ในเวลาวิกาล คือต้ังแตลวงเท่ียงแลวจนอรุณใหม ถาบานลอม 
ลวงที่ลอมเขาไป ถาบานไมไดลอมลวงอุปจารบาน ในเทาท่ีแรก เปน 
ทุกกฏ ในเทาท่ี ๒ เปนปาจิตตีย เวนไวแตกิจดวน คือเพ่ือภิกษุ 
ดวยกันงูกัด ถาแมมากดวยกันจะเขาไปบานดวยการส่ิงหนึ่งไซร ทั้ง 
หมดพึงบอกลากันและกัน การในบานยังไมสําเร็จ จะไปบานอ่ืนกิจซ่ึง 
จะลาอีกไมมี ถาแลเม่ือรํางับอุตสาหะน้ันแลวเดินไปวิหารอยู อยาก 
จะไปบานอ่ืนในระหวางทางไซร ตองบอกลาเปนแท ฉันในเรือน 
ตระกูลหรือในโรงฉันแลว อยากจะไปเที่ยวบิณฑบาตนํ้ามันหรือสัปป 
ถาภิกษุขางซาย ขางขวามีอยูไซร พึงบอกลา เมื่อไมมีพึงคิดวาไมมี 
แลวไปเถิด ครั้นลงถนนแลว แมเห็นภิกษุ กิจซ่ึงจะลาไมมี ก็แล 
หนทางใดไปกลางบาน เมื่อเดินไปตามทางนั้น ถาจิตคิดวาจะเท่ียว 
บิณฑบาตนํ้ามันเปนตนเกิดข้ึนไซร เห็นภิกษุขางซาย ขางขวา พึง 
บอกลา เมื่อไมแวะออกจากทางเดินไป กิจซ่ึงจะบอกลาไมมี คําบอก 
ลาดังน้ีวา  "วิกาเล คามปฺปเวสน อาปุจฺฉามิ" บอกเปนภาษาไทยวา 
เราบอกการเขาไปในบานในเวลาวิกาล ในวิกาลเปนติกกปาจิตตีย 
ในกาลสําคัญวาวิกาลหรือเคลือบแคลงอยู เปนทุกกฏ รูอยูวาเปน 
กาลเชา เปนอนาบัติ มีการดวนหรือบอกลาภิกษุที่มีอยู หรือภิกษุไมมี  
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ไมบอกลาเขาไป หรือไปอารามในระหวางบาน และที่อยูนางภิกษุณี 
ที่อยูเดียรถีย โรงฉัน แหงใดแหงหนึ่งก็ดี หรือเดินไปตามทางซึ่งไป 
ตามละแวกบาน หรือมีอันตราย และภิกษุบาเปนตน เหลาน้ี ไมเปน 
อาบัติ เปนอนาณัตติกะ มีองค ๓ ไมบอกลาภิกษุที่มีอยู ๑ ไมมีเหตุ  
ซึ่งพระพุทธเจาทรงอนุญาต ๑ เขาไปบานในวิกาล ๑ พรอมดวย 
องค ๓ นี้ จึงเปนปาจิตตีย สมุฏฐานวิธีเปนตน เหมือนปฐมกฐินะ 
สิกขาบท แปลกแตสิกขาบทน้ี เปนกิรยิากิริยะ เทาน้ัน. 
                                        ตติย จบ 
         ในสูจิฆระสิกขาบทที่ ๔ ความวา  ภิกษุใด ทําเองหรือใหผูอ่ืน 
ทําซ่ึงกลองเข็มแลวดวยกระดูก หรืองา หรือเขา ในประโยคท่ีทําอยู 
เปนทุกกฏ ทาํแลวไดมา เปนเภทนกปาจิตตีย ตองตอยกลองเข็มนั้น 
เสียแลว จึงแสดงอาบัตินั้นตก เปนจตุกกปาจิตตีย คือตนทําคางอยู 
ตนเองทําใหแลวลง หรือใหผูอ่ืนทําใหแลวลง หรอืผูอ่ืนทําคางอยู 
ตนเองมาทําใหแลวลง หรือใหผูอ่ืนทําตอไปใหแลวลง ทั้ง ๔ อยางนี้ 
สิ่งใดส่ิงหน่ึง แลวไดมา เปนปาจิตตีย ทําเองหรือใหผูอ่ืนทําเพ่ือ 
คนอ่ืนก็ดี และคนอ่ืนทําไดมาบริโภคก็ดี เปนทุกกฏ ทําลูกดุมและธนู 
ไมสีไฟ และลูกถวิน และกระบอกยาตา และไมดามยาตา และธรรม- 
กรก เหลาน้ีสิ่งใดส่ิงหน่ึง แลวดวยกระดูก เปนตนก็ดี และภิกษุบา 
เปนตน เปนอนาบัติ เปนสาณัตติกะ มีองค ๓ เปนกลองเข็ม  ๑ 
แลวดวยกระดูกเปนตน ๑ ทําเองหรือใหผูอ่ืนทําเพ่ือตนไดมา ๑ 
พรอมดวยองค ๓ นี้ จึงเปนปาจิตตีย สมุฏฐานวิธีเปนตน เหมือน 
ดวยสัญจริตตะสิกขาบท. 
                                        จตุตฺถ จบ  
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         ในเฉทนกะสิกขาบทที่ ๕ ความวา  ภิกษุเมื่อจะทําเองหรือให 
ผูอ่ืนทําซึ่งเตียงหรือต่ัง พึงทําใหเทาสูง ๘ นิ้วดวยน้ิวพระสุคต เวน 
ไวแตแมแครขางลาง เมื่อทําเทาใหสูงกวาประมาณน้ัน เปนเฉทนก- 
ปาจิตตีย ตองตัดเทาใหพอประมาณกอนจึงแสดงอาบัติตก ต่ังนั้นรี  
ไมยาวนักดังเตียง ไมสี่เหลี่ยมดังอาสันทิ ใหเขาทําใหพอประมาณ 
หรือเกินประมาณ ไดมาตัดเสียใหพอประมาณ และฝงลงไปในพ้ืนให 
เหลืออยูพอประมาณ หรือทําเปนเพดานผูกเปนรางรานบริโภคก็ดี 
และภิกษุบาเปนตน เหลาน้ีเปนอนาบัติ มีองค ๒ เตียงหรือต่ังลวง 
ประมาณ ๑ ทําเองหรือใหผูอ่ืนทําเพ่ือตนแลวไดมา ๑ พรอมดวย 
องค  ๒ นี้ จึงเปนปาจิตตีย วินิจฉัยนอกนี้ เหมือนดวยสูจิฆระสิกขาบท. 
                                      ป ฺจม จบ 
         ในตูโลนัทธะสิกขาบทที่ ๖ ความวา  ภิกษุใด ทําเองหรือให 
ผูอ่ืนทําซึ่งเตียงหรือต่ังหุมนุมขางใน เปนอุททาลนกปาจิตตีย ตอง 
เลิกนุนออกเสียกอนจึงแสดงอาบัติตก ในอาโยคและประคด สายโยค 
บาตร และถงุบาตร ผากรองน้ํา หมอน เหลาน้ียัดนุนไมมีโทษ เตียง 
ต่ัง คนอ่ืนทําหุมนุน ไดมาเลิกเสียบริโภค ก็ดี และภิกษุบาเปนตน 
เปนอนาบัติ เปนอนาณัตติกะ มีองค ๒ เตียงต่ังหุมนุน ๑ ทําเอง 
หรือใหผูอ่ืนทําเพื่อตนแลวไดมา ๑ พรอมดวยองค ๒ นี้ จึงเปน 
ปาจิตตีย วินิจฉัยนอกนี้ พึงรูโดยดังกลาวแลวกอนน้ันเถิด. 
                                       ฉฏ จบ 
         ในนิสทีนะสิกขาบทที่ ๗ ความวา  ภิกษุจะทําเองหรือใหผูอ่ืน 
ทําซ่ึงนิสีทนะ ผาสําหรับรองน่ัง พึงทําใหกอปรดวยประมาณ ๆ นั้น 
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โดยยาว ๒ คืบ โดยกวางคืบครึ่ง ชายอีกคืบหน่ึง ดวยคืบพระสุคต 
เมื่อทําใหกวางยาวเกินนั้น ตองเฉทนกปาจิตตีย ตัดเสียใหพอประมาณ 
กอน จึงแสดงอาบัติตก นิสีทนะน้ัน เปนผารองน่ังอยางหนึ่งมีชาย  
ดวยชายที่ลาดลงดังสันถัดแลวผาเขาไป ๒ แหงในท่ีสุดขางหน่ึงสักคืบ 
พระสุคต ทําใหเปน ๓ ชาย ทําใหพอประมาณหรือหยอนกวาประมาณ 
และคนอ่ืนทําเกินประมาณไดมา ตัดเสียใหพอประมาณแลวบริโภค 
จะเอาทําเพดานเปนตน สิ่งใดส่ิงหน่ึงก็ดี และภิกษุบาเปนตน เหลาน้ี 
เปนอนาบัติ มีองค ๒ ผานิสีทนะน้ันลวงประมาณ ๑ ทําเองหรือให 
ผูอ่ืนทําแลวไดมา ๑ พรอมดวยองค ๒ นี้ จึงเปนปาจิตตีย วินิจฉัย 
นอกน้ัน พึงรูโดยนยัดังกลาวแลว. 
                                      สตฺตม จบ 
         ในกัณฑุปฏิจฉาทิสิกขาบทท่ี ๘ ความวา  ภิกษุทําเองหรือให 
ผูอ่ืนทําซึ่งผาปดฝ พึงทําใหกอปรดวยประมาณ ๆ นั้น โดยยาว ๔ คืบ 
กวาง ๒ คืบ ดวยคืบพระสุคต ทําใหกวางยาวกวานั้น ตองเฉทนก- 
ปาจิตตีย ตัดเสียใหพอประมาณกอนจึงแสดงอาบัติตก ผาปดฝนี้ 
พระองคทรงอนุญาตแกภิกษุซึ่งเปนหิต เปนฝ แผลเปอย ใตสะดือ 
ลงไป เหนือเขาข้ึนมา เพ่ือจะปดแผลเหลาน้ัน. 
                                        อฏม จบ 
         ในวัสสิกสาฏิกะสิกขาบทท่ี ๙ ความวา  ภิกษุทําเองหรือใหผูอ่ืน 
ทําซ่ึงวัสสิกสาฏิกา ผาอาบนํ้าฝน พึงทําใหกอปรดวยประมาณ ๆ นั้น 
โดยยาว ๖ คืบ กวาง ๒ คืบครึ่ง ดวยคืบพระสุคต ทําใหกวางยาว  
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กวาน้ัน ตองเฉทนกปาจิตตีย ตัดเสียใหพอประมาณกอน จึงแสดง 
อาบัติตก. 
                                            นวม จบ 
         ในนันทะสิกขาบทท่ี ๑๐ ความวา  ภิกษุใด ทาํเองหรือใหผูอ่ืน  
ทําซ่ึงจีวรใหญ ประมาณเทาจีวรพระสุคต หรือเกินกวาน้ัน ตอง 
เฉทนกปาจิตตีย ตัดเสียใหตํ่ากวาประมาณจีวรพระสุคต จึงแสดง 
อาบัติตก ประมาณแหงจีวรพระสุคตน้ัน ดานยาว ๙ คืบ ดานกวาง 
๖ คืบ ดวยคืบพระสุคต วินิจฉัยนอกนั้นทั้งปวง ใน ๓ สิกขาบทน้ี 
ใหพึงรูโดยนัยดังกลาวแลวในนิสีทนะสิกขาบทน้ันเถิด. 
                ทสม จบ  นวโม วคฺโค จบวรรคท่ี ๙ 
         จะกลาวประมาณ ตามคัมภีรสุคตวิทัตถิวิธานปกรณ คืบพระ 
สุคตนั้น ๑๖ นิ้ว กับ ๒ อนุกระเบียดแหงชางไมทุกวันนี้  ๐ 
                                                                                 ๐ 
                                                                                 ๑ 
                                                                                 ๔      เทาน้ี 
                                                                                 ๐ 
                                                                                 ๒ 
เปนสุคตวิทัตถิหน่ึงแล เทาเตียงต่ังยาว ๑๐ นิ้ว กับ ๓ กระเบียด 
ชางไมทุกวันนี้ ผานิสีทนะยาวศอก ๘ นิ้ว กับกระเบียดหน่ึง กวาง 
ศอกหน่ึงกับ ๓ อนุกระเบียด ชายคืบ ๔ นิ้ว กับ ๒ อนุกระเบียด 
แหงชางไมทุกวันนี้ ผาปดฝยาว ๒ ศอกคืบ ๔ นิ้ว กับ ๒ กระเบียด 
กวางศอก ๘ นิ้ว กับกระเบียดหน่ึง แหงชางไมทุกวันนี้ ผาอาบ 
น้ําฝนยาว ๔ ศอก ๓ กระเบียด กวางศอกคืบ ๔ นิ้ว กับกระเบียดหน่ึง 
กับอนุกระเบียดหน่ึง แหงชางไมทุกวันนี้ ผาสุคตะจีวรยาว ๖ ศอก  
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กับนิ้ว ๑ กับ ๒ อนุกระเบียด กวาง ๔ ศอก กับ ๓ กระเบียด แหง 
ชางไมทุกวันนี้ กระเบียด ๑ แบงเปน ๔ สวน สวนหน่ึง ชื่อวา 
อนุกระเบียด. 
  สุทฺธิกปาจตฺิติยวณฺณนา นิฏ ิตา จบสุทธิกปาจิตตีย 
         จักพรรณนาในสิกขาบทแหงปาฏิเทสนียาบัติ ๆ มีสิกขาบท ๔  
ในสิกขาบทท่ี ๑ ความวา  นางภิกษุณีอุปสมบทในสงฆ ๒ ฝายผูใช 
ญาติ อยูในละแวกบานมีตรอกเปนตน ถวายของเค้ียวของฉันซ่ึงเปน 
อามิสดวยมือตน ภิกษุใด อยูในบานหรือในที่อ่ืนก็ตาม รับแตมือ 
นางภิกษุณีนั้น ดวยมือตนเพ่ือจะฉันเปนอาหาร เปนทุกกฏ เพราะ 
รับ กลืนกิน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะทุกทีกลืน. 
         ในสิกขาบทท่ี ๒ ความวา  ภิกษุทั้งหลายมากดวยกัน ทายก 
นิมนตดวยโภชนะ ๕ สิ่งใดส่ิงหน่ึง ฉันอยูในตระกูล ในตระกูลนั้น 
ถามีนางภิกษุณีมาเตือนทายก ใหเติมแกงเติมขาวสุก แกภิกษุตามมิตร 
ตามสหาย ภิกษุทั้งหลายพึงขับนางภิกษุณีนั้นใหไปเสีย กวาจะฉันแลว 
ถาแมภิกษุแตองคหน่ึงไมขับเสียไซร ครั้นเธอท้ังหลายรับอามิสเพ่ือ 
จะกลืนกิน เปนทุกกฏเพราะรับ กลืนกิน ตองปาฏิเทสนียะทุกทีกลืน. 
         ในสิกขาบทท่ี ๓ ความวา ตระกูลใด เปนโสดาบัน สงฆให 
เสกขสมมติดวยญัตติทุติยกรรมวาจาแลว ภิกษุใด เขายังไมไดนิมนต 
กอน แตลงสูอุปจารเรือน และไมเปนไข ลงสูอุปจารเรือน รับอามิส 
ในเสกขะตระกูลนั้น เปนทุกกฏเพราะรับกอน รับแลวฉันในที่อันใด 
อันหน่ึง ตองปาฏิเทสนียะทุกทีกลืน.  
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         ในสิกขาบทท่ี ๔ ความวา  อารัญญิกเสนาสนะ คือวัดปาอันใด 
กอปรไปดวยความรังเกียจและภัย ดังกลาวแลวในสาสังกะสิกขาบท 
ภิกษุใด อยูในเสนาสนะเชนนั้น ของเค้ียวของฉันอันใดซึ่งสตรี บุรุษ 
คฤหัสถ และนักบวช ผูใดผูหน่ึง ยังไมไดเขามาอารามหรืออุปจาร-  
อาราม บอกใหรูแจงวา ตระกูลชื่อนี้จักนําของมาถวายดังน้ีกอน เธอ 
ไมเปนไข รับของนั้นในอาราม หรืออุปจารอาราม เพ่ือจะกลืนกิน 
เปนทุกกฏเพราะรับ กลืนกิน ตองปาฏิเทสนียะทุกทีกลืน. 
         อาบัติปาฏิเทสนียะใน ๔ สิกขาบทน้ี คําแสดงในเบ้ืองตน 
วาดังน้ี  "คารยฺห อาวุโส     ธมมฺ อาปชฺชึ อสปฺปาย ปาฏิเทสนีย, 
                             ภนฺเต 
ต ปฏิเทเสมิ."  ถาหลายองควา  ปาฏิเทเสม แทน ปาฏิเทเสมิ 
เปนคําไทยวา ขาพเจาไดตองซึ่งธรรมอันพระพุทธเจาพึงติเตียน ไม 
เปนที่สบาย ชื่อวาปาฏิเทสนียะ จะพึงกลับแสดงหรือจะพึงแสดง 
เฉพาะ ขาพเจาแสดงธรรมน้ัน คําถามและคํารับตอไป เหมือนคํา 
แสดงอาบัติอ่ืน ๆ. 
        ปาฏิเทสนียวณฺณนา นิฏ ิตา จบปาฏิเทสนียะ 
         จักพรรณนาในสิกขาบทแหงทุกกฏาบัติตอไป จักแสดงใน 
เสขิยทุกกฏาบัติกอน เสขิยะน้ี มี ๔ แผนก คือเปนสารูป ๑  โภชน- 
ปฏิสังยุต ๑ ธัมเทสนาปฏิสังยุต ๑ ปกิณณกะ ๑ 
         สารูปเสขิยะ มีสิกขาบท ๒๖ ในสิกขาบทท่ี ๑ ความวา  ความ 
ศึกษาใหภิกษุพึงทําวา เราจักนุงใหเปนปริมณฑลดังนี้ นุงเบ้ืองบน 
ปดมณฑลสะดือ เบื้องตํ่าปดมณฑลเขา แตกระดูกแขงลงไป ใหผานุง  



สัตตปพพบุพพสิกขา และ บุพพสิกขาวรรณนา - หนาท่ี 252 

หยอนลงไปสัก ๘ นิ้ว นุงอยางนี้ ชื่อวานุงเปนปริมณฑล เมื่อไมนุง 
ดังน้ี นุงใหเลื้อยลงไปขางหนาหรือขางหลัง ดวยความไมเอ้ือเฟอ เปน 
ทุกกฏ ในเสขิยะน้ีในสิกขาบทท้ังปวง เปนทุกกฏอยางเดียว ประเภท 
แหงอาบัติอ่ืนไมมี ไมแกลง ไมมีสติ ไมรู เปนไข และเพราะอันตราย  
ทั้งหลาย และภิกษุบาเปนตน เหลาน้ี ไมเปนอาบัติ ไมแกลงวาจะนุง 
ไมใหเปนปริมณฑลดังนี้ และคิดวาจะนุงใหเปนปริมณฑลโดยแท 
และพลั้งไป นุงไมเปนปริมณฑล ดังน้ี ชื่อวาไมแกลง ไมเปนอาบัติ 
แมสงใจไปอ่ืนนุงไมเปนปริมณฑล ดงัน้ี ชื่อวาไมมีสติ เปนอนาบัติ 
ยังไมรูเพ่ือจะนุงใหเปนปริมณฑล ดงัน้ี ชื่อวาไมรู เปนอนาบัติ ก็แต 
วานิวาสนวัตรธรรมเนียมในการนุงผา ภิกษุจําตองเรียนศึกษาใหรู 
เมื่อไมศึกษาชื่อวา ไมเอ้ือเฟอ คงไมพนอนาทริยทุกกฏ ภิกษุใดแขง 
ยาวหรือเนื้อปลีแขงใหญ ภิกษุนั้นจะนุงใหเลื้อยไปเกิน ๘ นิ้ว เพ่ือ 
ใหเปนสารูป พระอรรถกถาจารยทานวา ควรอยู ภิกษุใดมีแผลใน 
แขงหรือในเทา ดังน้ี ชื่อวาเปนไข เธอน้ันจะนุงใหเขินข้ึนมา หรือ 
เลื้อยลงไป ควรอยู สัตวรายหรือโจรไล ชื่อวาอันตราย ในอันตราย 
เชนนี้ เปนอนาบัติ เหตุแหงอนาบัติมีไมแกลงเปนตนดังกลาวมาน้ี 
ใหพึงรูในเสขิยะสิกขาบททั้งปวง ซึ่งจะกลาวไปขางหนา เพราะเหตุนั้น 
ในสิกขาบทใดมีแปลก จึงจะกลาวในสิกขาบทน้ัน ไมมีแปลกจักไม 
กลาว ในเสขิยะท้ังปวง เปนอนาณัตติกะสิ้น ในสิกขาบทท่ี ๑ นี้ 
มีองค ๓ ไมเอ้ือเฟอ ๑ ไมมีเหตุแหงอนาบัติ ๑ นุงไมเปน 
ปริมณฑล ๑ พรอมดวยองค ๓ นี้ จึงเปนทุกกฏ ในเสขิยะทั้งปวง 
มีองค ๓ เหมือนในสิกขาบทน้ีสิ้น คือ ไมเอ้ือเฟอ ๑ ไมมีเหตุแหง 
อนาบัติ ๑ กระทําใหผิดจากความท่ีกลาวในสิกขาบทนั้น ๆ ๑ เพราะ 
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เหตุนั้น ตอไปจักไมกลาวประเภทแหงองคอีก สมุฏฐานวิธีเปนตน 
เมื่อจบเสขิยะแลวจึงจะแสดง ในมาติกาแหงเสขิยะท้ังปวง ไมมีชื่อ 
อาบัติในทายสิกขาบท ดังสิกขาบทแหงอาบัติอ่ืน มีแตคําวา  สิกฺขา 
กรณียา วาความศึกษาสําเหนียก ภิกษุพึงทําดังน้ีทุกสิกขาบท ซึ่งรูวา 
เปนอาบัติทุกกฏนั้น ดวยบาลีซึ่งเปนบทภาชนียวา ไมเอ้ือเฟอขืนทํา  
ตองทุกกฏ เพราะเหตุนั้น ตอไปแมไมออกชื่ออาบัติ ก็ใหรูวาเปน 
อาบัติ ดวยไมเอ้ือเฟอในที่จะทําตาม. 
         ในสิกขาบทท่ี ๒ ความวา ใหภิกษุพึงทําความศึกษาวา เรา 
จักหมผาใหเปนปริมณฑล คือ ทํามุมผาท้ัง ๒ ใหเสมอกันแลวจึงหม 
ดังน้ี สิกขาบททั้ง ๒ นี้กลาวไมแปลกกัน เพราะเหตุนั้น พึงนุงและ 
หมใหเปนปริมณฑล ทั้งในวัด ทั้งในละแวกบาน. 
         ในสิกขาบทท่ี  ๓ วา พึงทําความศึกษาวา เราจักปดกายดวยดี 
คือกลัดลูกดมุแลวปดคอดวยท่ีสุดอนุวาต ทํามุมทั้ง ๒ ใหเสมอกัน 
มวนเขามา ปดจนตลอดขอมือแลวจึงเดินไปในละแวกบาน เมื่อไม 
ทําเชนนั้น เปดเขาหรืออกเดินไป เปนทุกกฏ. 
         ในสิกขาบทท่ี ๔ วา พึงทําความศึกษาวา เราจักปดกายดวยดี 
นงในละแวกบาน คือน่ังเปดศีรษะแตหลุมคอข้ึนไป เปดมือแตขอมือ 
ออกไป เปดเทาต้ังแตเนื้อปลีแขงออกไป ปดอวัยวะอันเศษนอกน้ัน 
ดังน้ีชื่อวาปดดวยดี เขาไปเพ่ือจะอยูในละแวกบาน แมนั่งเปดกาย 
ในกลางคืนหรือในกลางวัน ไมเปนอาบัติ วาสูปคตสฺส คําน้ี ใน 
อรรถกถาวา เขาไปเพ่ือจะอยู แตไมกําหนดวาอยูแรมราตรี หรอือยู 
ดวยการงาน แตในที่อ่ืน วาสูปคโต นี้ ไดความวา เขาอยูแรมราตรี  
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เพราะเหตุนั้น ตอไปขางหนา ในคําวา เขาไปอยูในละแวกบาน 
ใหพึงรูดังกลาวแลวน้ีเถิด. 
         ในสิกขาบทท่ี ๕ วา พึงทําความศึกษาวา เราจักสํารวมระวัง 
ดวยดี คือไมเลนมือเลนเทาเดินไปในละแวกบาน. 
         ในสิกขาบทท่ี ๖ วา พึงทําความศึกษาวา เราจักสํารวมระวัง 
ดวยดี ไมเลนมือเลนเทานั่งในละแวกบาน.  
         ในสิกขาบทท่ี  ๗ วา พึงทําความศึกษาวา เราจักทอดตาลง 
เบื้องตํ่า คือแลดูขางหนาไกลเพียงชั่วแอก เดินไปในละแวกบาน 
ก็แล จะหยุดยืนในที่แหงหน่ึงแลว แลดูอันตราย มีชาง มา เปนตน 
ควรอยู. 
         ในสิกขาบทท่ี ๘ วา พึงทําความศึกษาวา เราจักทอดตาลง 
เบื้องตํ่าไกลเพียงชั่วแอก นั่งในละแวกบาน. 
         ในสิกขาบทท่ี ๙ วา พึงทําความศึกษาวา เราจักไมเลิกผาหม 
ข้ึนขางเดียวหรือสองขาง เดินไปในละแวกบาน แมเมื่อรับบาตร 
ก็อยาพึงเลิกข้ึน พึงนําบาตรออกโดยกลีบจีวร. 
         ในสิกขาบทท่ี ๑๐ วา พึงทําความศึกษาวา เราจักไมเลิกผา 
หมข้ึนขางเดียวหรือสองขาง นั่งในละแวกบาน ในเวลาน่ังอยูแมจะนํา 
ธัมกรกออก ก็อยาพึงเลิกผาข้ึนนําออกมา เขาอยูในบาน แมเลิก 
ข้ึนไมเปนอาบัติ. 
         ในสิกขาบทท่ี ๑๑ วา พึงทําความศึกษาวา เราจักไมหัวเราะ 
ดัง เดินไปในละแวกบาน ภิกษุไขไมมี.  
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         ในสิกขาบทท่ี ๑๒ วา พึงทําความศึกษาวา เราจักไมหัวเราะ 
ดัง นั่งในละแวกบาน เมื่อเหตุควรจะหัวเราะมี ทําแตเพียงความ 
ยิ้มแยม ไมเปนอาบัติ. 
         ในสิกขาบทท่ี ๑๓ วา พึงทําความศึกษาวา เราจักมีเสียงเบา 
ไมพูดเสียงสูงเสียงดัง เดินไปในละแวกบาน.  
         ในสิกขาบทท่ี ๑๔ วา พึงทําความศึกษา เราจักมีเสียงเบา 
ไมพูดเสียงสูงเสียงดัง นั่งในละแวกบาน ก็แล กําหนดเสียงเขาดังน้ี 
ในเรือนยาว ๑๒ ศอก ถาพระสังฆเถระน่ังอยูตนเรือน พระเถระ 
ที่ ๒ นั่งอยูกลางเรือน พระเถระที่ ๓ นัง่อยูในที่สุดเรือน ดังน้ี พระ- 
สังฆเถระพูดจาปรึกษาความส่ิงใดกับพระเถระที่ ๒ ๆ ไดยินเสียงดวย 
กําหนดถอยคําเนื้อความไดดวย พระเถระที่ ๓ ไดยินแตเสียงอยาง 
เดียว กําหนดถอยคําเนื้อความไมได เทาน้ีชื่อวาเสียงเบา ถาคํา 
ของพระสังฆเถระดัง จนพระเถระที่ ๓ กําหนดถอยคําเนื้อความได 
ชื่อวาเสียงดัง ซึ่งในอรรถกถากําหนดเสียงเขาเสียงดังดังน้ี ไดใน 
คนที่มีเสียงเปนปกติไมเล็กไมใหญ กแ็ตบางคนเสียงใหญ บางคน 
เสียงเล็ก กําหนดเอาเสียงโดยปกติเปนประมาณเถิด. 
         ในสิกขาบทท่ี ๑๕ วา พึงทําความศึกษาวา เราจักไมเดิน 
โยกาย โคลงกาย ซายขวา หนาหลัง ไปในละแวกบาน. 
         ในสิกขาบทท่ี ๑๖ วา พึงทําความศึกษาวา เราจักไมนั่งโยก 
กาย โคลงกาย ซายขวา หนาหลัง ในละแวกบาน. 
         ในสิกขาบทท่ี  ๑๗ วา พึงทําความศึกษาวา เราจักไมไกวแขน 
โยนแขน เดินไปในละแวกบาน.  
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         ในสิกขาบทท่ี ๑๘ วา พึงทําความศึกษาวา เราจักไมนั่งไกว 
แขน โยนแขน ในละแวกบาน. 
         ในสิกขาบทท่ี ๑๙ วา พึงทําความศึกษาวา เราจักไมโคลง 
ศีรษะ กลอกหนา เดินไปในละแวกบาน.  
         ในสิกขาบทท่ี ๒๐ วา พึงทําความศึกษาวา เราจักไมโคลง 
ศีรษะ กลอกหนา นั่งในละแวกบาน ภิกษุพึงต้ังกายต้ังแขนและศีรษะ 
ใหตรง อยาใหโยก อยาใหโคลง นั่งและเดินในละแวกบาน ใน ๓ 
สิกขาบทวาดวยน่ังนั้น ภิกษุเขาอยูในบานแมโคลงกาย เปนตน ไม 
เปนอาบัติ. 
         ในสิกขาบทท่ี ๒๑ วา พึงทําความศึกษาวา เราจักไมทําความ 
คํ้ากาย คือเอามือเทาในสะเอวขางเดียวหรือสองขาง เดินไปใน 
ละแวกบาน. 
         ในสิกขาบทท่ี ๒๒ วา พึงทําความศึกษาวา เราจักไมทําความ 
คํ้ากาย คือเทาสะเอวขางเดียวหรือสองขาง นั่งในละแวกบาน เขา 
อยูในบาน แมเทาสะเอว ไมเปนอาบัติ. 
         ในสิกขาบทท่ี ๒๓ วา พึงทําความศึกษาวา เราจักไมคลุมทั้ง 
ศีรษะ เดินไปในละแวกบาน. 
         ในสิกขาบทท่ี ๒๔ วา พึงทําความศึกษาวา เราจักไมคลุมทั้ง 
ศีรษะ นั่งในละแวกบาน เขาอยูในบาน แมคลุมศีรษะ ไมเปนอาบัติ. 
         ในสิกขาบทท่ี ๒๕ วา พึงทําความศึกษาวา เราจักไมเดิน 
กระโหยงเทาในละแวกบาน ยกสนข้ึนถูกพ้ืนแตปลายเทา หรือยก 
แตปลายเทาข้ึน ถูกพ้ืนดวยสนอยางเดียว ชื่อวากระโหยงเทา.  
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         ในสิกขาบทท่ี ๒๖ วา พึงทําความศึกษาวา เราจักไมรัดเขา 
ดวยมือ หรือรัดดวยผา นั่งในละแวก เขาอยูในบาน แมนั่งรัดเขา 
ไมเปนอาบัติ. 
         ทั้ง ๒๖ สิกขาบทน้ี ภิกษุใดอาศัยความไมเอ้ือเฟอแกลงลวง  
ตองทุกกฏ ไมแกลง ไมมีสติ ไมรู และมีอันตราย และภิกษุบา เปนตน 
เปนอนาบัติทุกสิกขาบท แตเปนไขนั้น เปนอนาบัติ แตใน ๒๕ 
สิกขาบท ยกเดินหัวเราะเสีย ก็แล อนตฺรฆร นี้ ถาจะแปลตาม 
พยัญชนะ แปลวา ที่มีเรือนในระหวาง แปลตามอรรถวา ละแวกบาน 
เพ่ือจะใหพนจากศัพทวา คาโม ดวยในวิภังคแหงปาฏิเทสนียะ ทาน 
กลาวไวไมเหมือนกับคามศัพท ดังน้ีวา อนฺตรฆร นาม รถิกา พยูห 
สิงฺฆาตก ฆร แปลวา ตรอกรถเดินได ตรอกไมทะลุทาง ๔ แจง 
หรือ ๓ แจง และเรือน ชือ่วา อนฺตรฆร. 
                   สารูปา จบขอวาดวยมารยาทอันสมควร 
         ในโภชนปฏิสังยุต มีสิกขาบท ๓๐ ในสิกขาบทท่ี ๑ ความวา 
พึงทําความศึกษาวา เราจักรับบิณฑบาต จะทําใหดีต้ังสติ คือจักไม 
ทําดังจะเอาไปท้ิงเทเสียดวยโกรธ. 
         ในสิกขาบทท่ี  ๒ วา  พึงทําความศึกษาวา เราจักมีความหมาย 
ผูกอยูในบาตร คือจักไมเมินดูในที่นั้น ๆ รับบิณฑบาต. 
         ในสิกขาบทท่ี ๓ วา พึงทําความศึกษาวา เราจักรับบิณฑบาต 
มีแกงถั่วพอเสมอ แกงถั่วเขียว ถั่วราชมาษ หรือแกงถั่วพู เปนตน 
พอมือหยิบได ประมาณเทาสวนท่ี ๔ แหงขาวสุก มีในบิณฑบาตใด  
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บิณฑบาตน้ัน ชื่อวามีแกงถั่ว พอเสมอ เมื่อรับแกงถั่วใหยิ่งไปกวาน้ัน 
เปนทุกกฏ รบัแกงกับแลวดวยเนื้อปลาและใบไมพนจากแกงถั่วให 
มากก็ดี หรือรับแกงถั่วแตญาติ และคนปวารณา หรือรับเพ่ือผูอ่ืน 
หรือแลกเอาดวยทรัพยของตนแมมาก ไมเปนอาบัติ.  
         ในสิกขาบทท่ี ๔ วา พึงทําความศึกษาวา เราจักรับบิณฑบาต 
ซึ่งเปนยาวกาลิก สิ่งใดส่ิงหน่ึง พอเต็มเสมอขอบปากบาตร ไมใหลน 
เกินเหลี่ยมขอบปากขางในแหงบาตรที่ควรอธิฏฐาน ก็แลในบาตรท่ี 
เล็กหรือใหญไมควรอธิฏฐาน ยาวกาลิกแมจะพูนลนข้ึนมาก็ดี และ 
ในบาตรควรอธิฏฐาน และไมควรอธิฏฐานก็ตาม ยามกาลิก สตัตาห- 
กาลิก ยาวชีวก แมจะพูนลนข้ึนมาก็ตาม ควรอยู ของใดรับ ๒ บาตร 
แลวถายลงบาตร ๑ แลวสงมาวัดก็ดี หรือขนมทอนออยผลไมเปนตน 
อันใด  เขาวางลงพูนอยูแมสั่นเขาจะพรองลงไป หรือเขาเอาพวง 
กระวานเปนตน วางขางบนถวายให หรือของใดเขารองใบไมและ 
ถวย วางบนบาตร ก็ดี ของเหลาน้ัน จะชื่อวาพูนลนเปนจอมก็หาไม 
เพราะเหตุนั้นรับของทั้งปวงน้ัน ควรอยู แมภิกษุไข ไมพนอาบัติ 
รับพูนบาตรไมควรในที่ทั้งปวง ก็แตรับแลวก็เปนอันรับดวยดี จะ 
ฉัน ควรอยู. 
         ในสิกขาบทท่ี ๕ วา พึงทําความศึกษาวา เราจักทําใหดี ต้ังสติ 
ฉันบิณฑบาต จักไมฉันพลางเลนพลาง. 
         ในสิกขาบทท่ี ๖ วา พึงทําความศึกษาวา เราจักมีความหมาย 
อยูในบาตร จักไมแลดูในที่นั้น ๆ ฉันบิณฑบาต.  
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         ในสิกขาบทท่ี ๗ วา พึงทําความศึกษาวา เราจักฉันบิณฑบาต 
กวาดใหเสมอโดยลําดับ ไมทําขาวใหเปนขุมลงไปในท่ีนั้น ๆ จักให 
ขาวแกผูอ่ืน หรือจักแบงขาวลงในภาชนะอื่น กดใหเปนขุมลงไปใน 
ที่นั้น ๆ ก็ดี ในกับแกงหยิบไมเปนลําดับลงไป ก็ดี ไมเปนอาบัติ. 
         ในสิกขาบทท่ี ๘ วา พึงทําความศึกษาวา เราจักฉันบิณฑบาต  
มีแกงถั่วเทาสวนท่ี ๔ แหงขาวสุกดังกลาวแลวกอน ในแกงเน้ือ แกง 
ปลา หรือแกงถั่ว ของญาติ ของคนปวารณา หรือแลกมาดวยทรพัย 
ของตน แมฉันมาก ไมเปนอาบัติ. 
         ในสิกขาบทท่ี ๙ วา พึงทําความศึกษาวา เราจักฉันบิณฑบาต 
ไมกดเจาะลงไปแตจอมแตทามกลางแหงเดียว ภิกษุไขไมมีในท่ีนี้ 
ขาวนอย กวาดกอง เขาแหงเดียวกัน กดลงไปตรงกลางฉัน ไมเปน 
อาบัติ. 
         ในสิกขาบทท่ี ๑๐ วา พึงทําความศึกษาวา เราจักไมเอาขาวสุก 
กลบแกงหรอืกับดวยอาศัยความประสงคจะใหไดมาก แมภิกษุไขไม 
พนอาบัติ ในมาฆาตสมัย คราวหามไมใหฆาสัตว ทายกผูเจาของเขา 
กลบใหเอง หรือไมอาศัยความประสงคจะไดมาก กลบเสียเอง ก็ดี 
ไมเปนอาบัติ. 
         ในสิกขาบทท่ี ๑๑ วา พึงทําความศึกษาวา เราไมเปนไขจัก 
ไมขอแกง หรือขาวสุกเพ่ือตนเองฉัน ขอแตญาติและคนปวารณา 
หรือขอเพ่ือผูอ่ืน หรือแลกเอาดวยทรัพยของตน ไมเปนอาบัติ. 
         ในสิกขาบทท่ี ๑๒ วา พึงทําความศึกษาวา เราจักไมหมายจะ 
ยกโทษแลวแลดูบาตรแหงภิกษุอ่ืน แมภิกษุไขไมพนอาบัติ แลดูดวย  
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คิดจะให หรือจะใหผูอ่ืนให หรือแลดูดวยไมคิดจะยกโทษ ไมเปน 
อาบัติ. 
         ในสิกขาบทท่ี ๑๓ วา พึงทําความศึกษาวา เราจักไมทําคําขาว 
ใหโตนัก คําขางเทาฟองนกยูง ชื่อวาโตนัก ตํ่ากวานั้น ชื่อวาไมโต 
นัก ในของเค้ียวท้ังปวง เปนตนวา รากไม หรือผลาผลและแกง 
แมคําโต ไมเปนอาบัติ.  
         ในสิกขาบทท่ี ๑๔ วา พึงทําความศึกษาวา เราจักทําคําขาว 
ใหเปนปริมณฑล คือไมใหยาว ในของเค้ียวทั้งปวง และผลาผล 
และแกงถั่ว เปนอนาบัติ. 
         ในสิกขาบทท่ี ๑๕ วา พึงทําความศึกษาวา เมื่อคําขาวยังไมมา 
ถึงปาก เราจักไมอาปากไวกอน. 
         ในสิกขาบทท่ี ๑๖ วา พึงทําความศึกษาวา เราจักไมสอดมือ 
ทั้งหมดเขาในปาก ในฎีกาวา หัตถศัพทในที่นี้ ใหพึงเห็นในนิ้วมือ 
โดยเอกเทศแหงมือ ดังในคําวา หตฺถมุทฺธา เพราะเหตุนั้น จะสอด 
แมนิ้วหนึ่งหรือเอกเทศแหงนิ้วน้ัน เขาในปากไมควร. 
          ในสิกขาบทท่ี ๑๗ วา พึงทําความศึกษาวา เรามีปากท้ังคําขาว 
จักไมพูด ดวยคําขาวเทาใด คําพูดจักไมบริบูรณ เมือ่คําขาวเทานั้น 
มีอยูและพูดเปนอาบัติ ก็แลภิกษุใดแสดงธรรมอยู อมสมอเปนตน 
อยูในปากแสดงไปพลาง ดวยสมอเทาใด ถอยคําบริบูรณอยู สมอแต 
เพียงเทาน้ันมีอยูในปาก ควรอยู. 
         ในสิกขาบทท่ี ๑๘ วา พึงทําความศึกษาวา  เราจักไมโยน 
คําขาวเขาปากฉัน ในของเค้ียวและผลาผล เปนอนาบัติ.  
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         ในสิกขาบทท่ี ๑๙ วา พึงทําความศึกษาวา เราจักไมกัดคําขาว 
ฉัน แมในแกงและของเค้ียว และผลาผล เปนอนาบัติ. 
         ในสิกขาบทท่ี ๒๐ วา พึงทําความศึกษาวา เราฉันจักไมทํา 
คําขาวใหตุยในกระพุงแกมดังวานร ในผลาผล เปนอนาบัติ. 
         ในสิกขาบทท่ี  ๒๑ วา พึงทําความศึกษาวา เราฉันจักไมสลัดมือ  
เก็บกากเก็บผง ทิ้ง สลัดมือ ไมเปนอาบัติ. 
         ในสิกขาบทท่ี ๒๒ วา พึงทําความศึกษาวา เราฉันจักไมทําเมล็ด 
ขาวใหตกเรี่ยราย เก็บกากและผงทิ้ง เมล็ดขาวตกดวย ไมเปนอาบัติ. 
         ในสิกขาบทท่ี ๒๓ วา พึงทําความศึกษาวา เราฉันจักไม 
แลบลิ้นออก. 
         ในสิกขาบทท่ี ๒๔ วา พึงทําความศึกษาวา เราฉันจักไมทํา 
เสียงดัง จะปุ จะปุ คือดัง จับ จับ. 
         ในสิกขาบทท่ี ๒๕ วา พึงทําความศึกษาวา เราฉันจักไมทําเสียง 
ดัง สุรุ สุร ุคือดัง ซูด ซูด. 
         ในสิกขาบทท่ี ๒๖ วา พึงทําความศึกษาวา เราฉันจักไมเลียมือ 
เมื่อฉันอยู จะเลียแมแตนิ้วมือก็ไมควร ก็แลจะหยิบขาวตม น้ําออย 
ขาวปายาสเปนตน ที่แคนดวยน้ิวมือ แลวสอดน้ิวมือเขาไปในปากฉัน 
ควรอยู. 
         ในสิกขาบทท่ี ๒๗ วา พึงทําความศึกษาวา  เราฉันจักไมขอด 
บาตรแมดวยน้ิวมืออันเดียว ขอดกวาดขาวที่เหลืออยูนอยเขาแหง 
เดียวกันฉัน ไมเปนอาบัติ.  
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         ในสิกขาบทท่ี ๒๘ วา พึงทําความศึกษาวา เราฉันจักไมเลีย 
ริมฝปาก แมแตขางเดียวดวยลิ้น ก็แลจะเมมริมฝปากใหอามิสท่ีติดอยู 
เขาไปในปาก ควรอยู.  
         ในสิกขาบทท่ี ๒๙ วา พึงทําความศึกษาวา เราจักไมจับถือ 
ภาชนะน้ําฉัน ดวยมือเปอนอามิส ขอน้ีหามดวยมือเปอนอามิสปฏิกูล 
เพราะเหตุนั้น แมสังขและขันและถวยนํ้า แมเปนของสงฆ หรือของ 
คฤหัสถ หรอืของตัวเอง ก็ดี อยาพึงจับถือเลย  เมื่อจับถือ เปนทุกกฏ 
ถาแลเอกเทศแหงมือแหงหนึ่ง ซึ่งอามิสไมเปอนมีอยูไซร จะจับดวย 
เอกเทศแหงมือน้ัน ควรอยู คิดวาจะลางหรือจะใหเขาลางแลวและ 
จับตอง ไมเปนอาบัติ. 
         ในสิกขาบทท่ี  ๓๐ วา พึงทําความศึกษาวา เราจักไมเทน้ํา 
ลางบาตรท้ังเมล็ดขาวลงในละแวกบาน เก็บเมล็ดขาวข้ึนจากน้ํากอง 
ไวแหงหนึ่ง เทแตน้ํา หรือขยี้เมล็ดขาวใหละเอียดไปในน้ําเทเสีย หรือ 
เทในกระโถนแลวเอาไปเทเสีย หรือเอาไปเทเสียขางนอก เหลาน้ี 
ไมเปนอาบัติ 
         ใน ๓๐ สิกขาบทน้ี ภิกษุใดอาศัยความไมเอ้ือเฟอแกลงลวง 
ตองทุกกฏ ไมแกลง ไมมีสติ มีอันตราย  ภิกษุบาเปนตน ไม 
เปนอาบัติทุกสิกขาบท ก็แตเปนไขนั้นเปนอนาบัติอยูใน ๒๖ สิกขาบท 
ยกรับพูนบาตร และฉันเจาะขาวสุกลงไป และเอาขาวสุกกลบแกงกับ 
และแลดูบาตรผูอ่ืนเพ่ือจะยกโทษ ๔ เสีย. 
          โภชนปฏิสยุตฺตา จบสิกขาบทกอปรดวยของฉัน 
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         ในธัมมเทสนาปฏิสังยุต มีสิกขาบท ๑๖ ในสิกขาบทท่ีตนวา 
พึงทําความศึกษาวา เราจักไมแสดงธรรมแกผูไมเปนไข มีรม สิ่งใด 
สิ่งหนึ่งอยูในมือ เขาวางรมไวในอวัยวะแหงสรีระ แหงใดแหงหน่ึง 
เขายังไมปลอยจากมือ ยังชื่อวามีรมอยูในมือ จะแสดงธรรมแกเขานั้น 
ไมควร ถาแลผูอ่ืนเขากั้นให หรือรมปกไวขาง ๆ พอวารมพนมือแลว  
ชื่อวาเปนคนไมมีรมในมือ จะแสดงธรรมแกเขานั้น ควรอยู กําหนด 
ธรรมใหพึงรูโดยนัยดังกลาวแลว ในปทโสธัมมะสิกขาบทน้ันเถิด. 
         ในสิกขาบทท่ี ๒ วา พึงทําความศึกษาวา เราจักไมแสดงธรรม 
แกผูไมเปนไข มีทัณฑะไมทอนยาวประมาณ ๔ ศอก แหงมัชฌิม- 
บุรุษอยูในมือ ก็แลความวา เปนผูมีทัณฑะอยูในมือน้ี ใหพึงรูโดยนัย 
ดังกลาวแลว ในคนมีรมในมือน้ันเถิด. 
         ในสิกขาบทท่ี ๓ วา พึงทําความศึกษาวา เราจักไมแสดงธรรม 
แกผูไมเปนไขมีศัสตรา คือ เครื่องแทงฟนมีคมขางเดียวหรือสองขาง 
อยูในมือ โดยลักษณะดังกลาวแลวในสิกขาบทกอน บุคคลแมผูก 
สอดดาบยืนอยู ไมนับวาตนมีศัสตราในมือ. 
         ในสิกขาบทท่ี ๔ วา พึงทําความศึกษาวา เราจักไมแสดงธรรม 
แกผูไมเปนไขมีอาวุธอยูในมือ ธนูวิเศษทั้งปวงท้ังลูกดวยชื่อวา อาวุธ 
เพราะเหตุนั้น ผูถือธนูทั้งลูกดวย หรือถือธนูเปลา หรือถือแตลกูธนู 
ก็ดี หรือถือธนูมีสาย หรือไมมีสายก็ดี นั่งอยูก็ตาม ยืนอยูก็ตาม จะ 
แสดงธรรมแกผูนั้น ไมควร ถาแลผูนั้นแมเอาธนูสวมลงในคอ ยัง 
ไมจับธนูเขากอน จะแสดงธรรมให ควรอยู เครื่องประหารมีคม  
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ชื่อวา ศัสตรา ไมมีคมชื่อวา อาวุธ เพราะเหตุนั้น แมกระสุนและปน 
ก็ชื่อวา อาวุธ. 
         ในสิกขาบทท่ี ๕ วา พึงทําความศึกษาวา เราจักไมแสดงธรรม 
แกผูไมเปนไข ข้ึนสูเขียงเทาสําหรับเดินอยู  แมไมไดเอาหลักสอด 
ในงามน้ิวเทา เปนแตเหยียบไวหรือสวมอยูก็ดี ก็ชือ่วาข้ึนเขียงเทาอยู.  
         ในสิกขาบทท่ี ๖ วา พึงทําความศึกษาวา เราจักไมแสดงธรรม 
แกผูไมเปนไข ข้ึนรองเทาอยู ดังกลาวแลวในเขียงเทา แมถอด 
สายผูกสนออกเสียยืนอยู ก็ชื่อวาข้ึนรองเทาอยู จะแสดงแกผูนั้น 
ไมควร รองเทาทําดวยไมและหญาเปนตน เรียกวาเขียงเทา ทําดวย 
หนัง เรียกวารองเทา. 
         ในสิกขาบทท่ี ๗ วา พึงทําความศึกษาวา เราจักไมแสดงธรรม 
แกผูไมเปนไข ไปอยูในยาน วอ รถ เกวียน คานหาม แคร เกาอ้ี 
ชื่อวายาน ถาแมสองคน เอามือจับประสานกันพาไปก็ดี หรือใหนั่ง 
ในเปลผาสะพายบาไปก็ดี หรือน่ังอยูในยานท่ีเขาไมไดเทียม และ 
นั่งอยูในแมมาตรวาจักเกวียนที่เขารื้อลงวางไวก็ดี ก็ชื่อวาไปอยู 
ในยานส้ิน ถาแลแมทั้งสองน่ังในยานเดียวกัน จะแสดงแกกนัควรอยู 
แมนั่งอยูตางยานกัน ผูนั่งในยานสูงจะแสดงแกผูนั่งในยานตํ่า ควร 
อยู แมในยานประมาณเสมอกัน ก็ควร ผูนั่งในยานหนา จะแสดงแก 
ผูนั่งในยานหลัง ก็ควร ผูนั่งในยานหลังแมสูง จะแสดงแกผูนั่งในยาน 
หนา ไมควร. 
         ในสิกขาบทท่ี ๘ วา พึงทําความศึกษาวา เราจักไมแสดงธรรม 
แกผูไมเปนไขนอนอยู ภิกษุจะยืนหรือน่ังในเตียงต่ังหรือพ้ืนดินแมสูง 
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จะแสดงธรรมแกคนซึ่งนอนอยู โดยทีสุ่ดแมในลําแพนหรือพ้ืนปกติ 
ไมควร และนอนอยู จะแสดงแกคนนอนดวยกัน นอนในที่สูงหรือ 
ที่เสมอกันจึงควร ก็แลนอนอยูจะแสดงธรรมแกผูยืนหรือน่ังหรือนอน 
ก็ดี หรือน่ังอยู จะแสดงแกผูยืนหรือน่ังดวยกันก็ดี และยืนจะแสดง  
แกผูยืนดวยกันก็ดี เหลาน้ีควร. 
         ในสิกขาบทท่ี ๙ วา พึงทําความศึกษาวา เราจักไมแสดงธรรม 
แกผูไมเปนไข นั่งรัดเขาดวยมือหรือผา อันใดอันหน่ึง. 
         ในสิกขาบทท่ี ๑๐ วา พึงทําความศึกษาวา เราจักไมแสดง 
ธรรมแกผูไมเปนไข มีศีรษะอันโพกพันดวยผาหรือเมาลี เปนตน 
จนมิด ปลายผมไมปรากฏ ใหเขาเปดใหเห็นปลายผมแลวจึงแสดง 
ไมเปนอาบัติ. 
         ในสิกขาบทท่ี ๑๑ วา พึงทําความศึกษาวา เราจักไมแสดง 
ธรรมแกผูไมเปนไข มีศีรษะอันคลุมอยูทั้งหมด ใหเขาเปดศีรษะเสีย 
แลว จึงแสดง ไมเปนอาบัติ. 
         ในสิกขาบทท่ี ๑๒ วา พึงทําความศึกษาวา เราจักไมนั่งในพ้ืน 
แผนดิน แสดงธรรมแกผูไมเปนไข นั่งอยูในอาสนะเครื่องลาด แม 
เปนผาและหญาเปนอยางตํ่า. 
         ในสิกขาบทท่ี ๑๓ วา พึงทําความศึกษาวา เราจักไมนั่งใน 
อาสนะตํ่า แสดงธรรมแกผูไมเปนไข นั่งอยูในอาสนะสูง โดยที่สุด 
แมแตแผนดินสูงก็ดี. 
         ในสิกขาบทท่ี ๑๔ วา พึงทําความศึกษาวา เรายืนอยูจักไม 
แสดงธรรมแกผูไมเปนไข นั่งอยู ในทีน่ี้พระอรรถกถาจารยกลาววา  
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ถาแมภิกษุหนุมไปยังที่อุปฏฐากพระเถระ ยืนอยู พระมหาเถระน่ังอยู 
ในอาสนะ ถามปญหาไซร ภิกษุหนุมอยาพึงแสดงเลย ก็แลจะวากับ 
พระเถระใหลุกข้ึนถามไมได ดวยความเคารพ เพราะเหตุนั้น จะคิด 
วาเราจะแสดงแกภิกษุซึ่งยืนอยูขาง ๆ ดังน้ี แลวแสดง ทานวา 
ควรอยู.  
         ในสิกขาบทท่ี ๑๕ วา พึงทําความศึกษาวา เราไปขางหลัง 
จักไมแสดงธรรมแมผูไมเปนไข ไปอยูขางหนา ในที่นี้พระอรรถ- 
กถาจารยกลาววา ถาผูไปขางหนาถามปญหาไซร อยาพึงแสดง 
ทานวาพึงคิดวา เราจะแสดงแกผูไปขางหลังดังน้ีแลว พึงแสดงเถิด 
จะสาธยายธรรมท่ีเรียนมาดวยกัน หรือจะแสดงแกผูไปเสมอหนากัน 
ควรอยู. 
         ในสิกขาบทท่ี ๑๖ วา พึงทําความศึกษาวา เราเดินไป 
อยูนอกทาง จักไมแสดงธรรมแกผูไมเปนไข เดินไปตามทาง ถาแม 
ในหนทางเกวียน ภิกษุ ๒ องคเดินเสมอหนากันไปตามทางจักร 
คนละขาง หรือนอกทางดวยกัน จะแสดง ควรอยู. 
         ใน ๑๖ สิกขาบทน้ี ภิกษุใด อาศัยความไมเอ้ือเฟอแกลงลวง 
ตองทุกกฏ ไมแกลง ไมมีสติ ไมรู ผูฟงเปนไข มีอันตราย ภิกษุบา 
เปนตน ไมเปนอาบัติทุกสิกขาบท. 
   ธมมฺเทสนาปฏิสยุตฺตา จบขอกอปรดวยแสดงธรรม 
         ในปกณิณกะมีสิกขาบท ๓ ในสิกขาบทท่ี ๑ วา พึงทําความ 
ศึกษาวา เราไมเปนไข จักไมยืนถายอุจจาระ ปสสาวะ  ถาแลภิกษุ  
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ไปหาท่ีกําบังอยู อุจจาระหรือปสสาวะลนไหลออกมาเสียกอน ชื่อวา 
ไมแกลงทํา ไมเปนอาบัติ. 
         ในสิกขาบทท่ี ๒ วา พึงทําความศึกษาวา เราไมเปนไข จักไม 
ถายอุจจาระ ปสสาวะ หรือบวนนํ้าลายน้ํามูกลง ในท่ีมีของเขียว คือ  
ตนไมตนหญาที่ยังสดอยู แมรากแหงตนไมยังเปนอยูเลื้อยไปในดิน 
เห็นปรากฏอยู หรือกิ่งไมเลื้อยงอกติดดินไปก็ดี ทั้งปวงนับเปนของ 
เขียวส้ิน ก็แลจะข้ึนนั่งบนตนไมถายอุจจาระปสสาวะลงในท่ีไมมีของ 
เขียว ควรอยู ถาเที่ยวหาที่ปราศจากของเขียวอยู อุจจาระปสสาวะลน 
ไหลออกมาเสียกอนไซร ชื่อวาต้ังอยูในท่ีเปนคนไข ไมมีโทษ ถาแม 
หาที่ปราศจากของเขียวไมได เอาเสวียนหญาหรือใบไมรองแลวถาย 
ลง แมอุจจาระปสสาวะไหลไปทับของเขียวตอภายหลัง ควรโดยแท. 
         ในสิกขาบทท่ี ๓ วา พึงทําความศึกษาวา เราไมเปนไขจักไมถาย 
อุจจาระ ปสสาวะ บวนนํ้าลายนํ้ามูกลงในนํ้า น้ําน้ันประสงคเอาน้ําท่ี 
บริโภคใชสอยได น้ําในวัจจกุฎีเปนตนที่บริโภคไมได ไมเปนอาบัติ 
ฝนตกหวงนํ้าทวมไปส้ิน หาที่ดอนท่ีไมมีน้ําไมได จะถายลงในน้ํา 
ก็ควร ถายลงบนท่ีบก อุจจาระปสสาวะไหลทับน้ําลงไป ไมเปน 
อาบัติ. 
         ใน ๓ สิกขาบทน้ี ภิกษุใดอาศัยความไมเอ้ือเฟอแกลงลวง ตอง 
ทุกกฏ ไมแกลง ไมมีสติ ไมรู เปนไข และมีอันตราย ภิกษุบาเปนตน 
ไมเปนอาบัติทุกสิกขาบท. 
                         ปกิณฺณกา จบขอเรี่ยรายปนกัน  
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         หัวเราะเสียงดัง พูดเสียงดัง สิกขาบทละ ๒ เปน ๔ พูดทั้งคํา 
ขาว ๑ เปน ๕ นั่งในพ้ืนดิน และนั่งในอาสนะตํ่า และยืนและไปขาง 
หลัง และเดินนอกทาง เหลาน้ี แสดงธรรม ๕ สกิขาบท เปน ๑๐ 
สิกขาบทดวยกัน เปนสมนุภาสนสมุฏฐาน คืออาบัติเกิดแตกายวาจา  
จิต เปนกิริยา สญัญาวิโมกข สจิตตกะ โลกวัชชะ เปนกายกรรม 
วจีกรรม เปนอกุศลจิต ทุกขเวทนา ทุก ๆ สิกขาบท สูโปทน- 
วิญญัติ ขอแกงและขาวสุก เปนเถยยสตัถสมุฏฐาน อาบัติเกิดแตกาย 
จิต แตกายวาจาจิต เปนกิริยา สัญญาวิโมกข สจิตตกะ โลกวัชชะ 
เปนกายกรรมวจีกรรม เปนอกุศลจิต ทุกขเวทนา แสดงธรรมแก 
คนมีรมในมือ คนมีทัณฑะในมือ คนมีศัสตราในมือ คนมีอาวุธ 
ในมือ คนสวมเขียงเทา คนสวมรองเทา คนไปในยาน คนนอนอยู 
คนนั่งรัดเขา คนพันศีรษะ คนคลุมศีรษะ ๑๑ สิกขาบทน้ี เปน 
ธัมมเทสนาสมุฏฐาน อาบัติเกิดแตวาจาจิต เปนกิริยากิริยะ สัญญ- 
วิโมกข สจิตตกะ โลกวัชชะ เปนวจีกรรม เปนอกศุลจิต ทุกขเวทนา 
ทุก ๆ สิกขาบท เหลือน้ัน ๕๓ สิกขาบท มีสมุฏฐานวิธี เปนตน 
ดังปฐมปาราชิก อน่ึงในเสขิยะน้ี ในตนอุทเทสและทายอุทเทสใน 
ปาติโมกข หามีสังขยากําหนดวา อิเม โข ป ฺจ สตฺตติ เสขิยา 
ธมฺมา ดังน้ี ไม วาแต อิเม โข เสขิยา ธมฺมา  ดังน้ี เทาน้ัน ซึ่ง 
ไมกําหนดน้ัน แสดงความวา ขอซ่ึงภิกษุจะพึงศึกษาใชแตเทานั้น 
แมวัตรที่พระพุทธเจาบัญญัติไวในวัตตขันธ ก็ชื่อวาเสขิยะ เพราะเปน 
วัตรอันภิกษุจะพึงศึกษาดวยแท อน่ึง ซึ่งไมกําหนดน้ันเพ่ือจะแสดง 
จาริตตนัยดวย. 
                  เสขิยวณฺณนา นิฏา จบเสขิยะ  
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         จักวรรณนาในบัญญัติแหงทุกกฏาบัติซึ่งมาในขันธกะ เปนตน 
ตามลําดับบุพพสิกขาและเติมเขาบาง ในพระบัญญัติที่มีในพุพพสิกขา 
จักกลาววาขอหนึ่ง ในพระบัญญัติที่เติมเขา จักกลาววาขอหนึ่งอีก ให 
เปนที่สังเกต และจักเชิญพระพุทธบัญญัติซึ่งมาในขันธกะน้ัน ๆ และ  
มาในวินีตะวัตถุ เปนตน มาเรียบเรียงกลาวใหเปนกถา ๆ 
         จักกลาวในจีวรปฏิสังยุตตกถากอน 
         ขอหนึ่ง ภิกษุอยานุงผาดังคฤหัสถ ดวยพุทธบญัญัติหามไววา 
น ภิกฺขเว คิหินิวตฺถ นิวาเสตพฺพ หตฺถิโสณฺฑิก มจฺฉวาลก จตุกฺ- 
กณฺณ ตาลวณฺฏก สตวลฺลิก, โย นิวาเสยฺย, อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส. 
วา ภิกษุอยาพึงนุงผาดังคฤหัสถ ถานุงดังคฤหัสถ ตองทุกกฏ. นุงดัง 
คฤหัสถนั้นดังน้ี นุงหอยลงไปแตสะดือสัณฐานดังงวงชาง ดังนุง 
แหงหญิงในโจรประเทศ ก็ดี นุงใหที่สุดชายขางหน่ึงและท่ีวงขางหน่ึง 
หอยลงไปดังหางปลา ก็ดี และนุงส่ีมุม คือ แสดงมุมขางบนสอง 
ขางลางสอง ก็ดี และนุงใหผาหอยลงไปโดยอาการดังข้ัวตาล และนุง 
พันทับผาท่ียาวใหหลายชั้นเปนเกลียวเปนกลีบ หรอืนุงฟาเปนเกลียว 
กลีบโดยลําดับกันขางซายขวา มีเกลียวกลีบประมาณรอยหน่ึง ดังน้ี 
ชื่อวานุงดังคฤหัสถ ไมควร ถาแลต้ังแตเขาข้ึนมาปรากฏเปนเกลียว 
อยูหน่ึงหรือสอง ควรอยู 
         ขอหนึ่ง ทรงหามไววา น ภิกฺขเว สเวลฺลิย นิวาเสตพฺพ. วา 
อยาพึงนุงกระโจมอก ถานุงตองทุกกฏ นุงกระโจมอกข้ึนมาถึงรักแร 
ดังคนปล้ําและคนทํางาน นุงดังน้ี แมเปนไขหรือเดินทางไมควร 
คนทั้งหลายเดินทางไป เขายกมุมผาข้ึนขางเดียว หรือสองขาง เหน็บ  
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บนผานุงขางบน หรือนุงผาผืนหน่ึงขางในอยางนั้น แลวนุงทับอีกผืน 
หน่ึงขางนอก อันใด ก็ด ีทั้งปวงไมควรแกภิกษุ ก็แลเปนไข ในผาจะ 
แสดงใหเปนเกลียวขางใน แลวนุงอีกผืนหน่ึงขางบนไดอยู ไมเปนไข 
เมื่อจะนุงสองผืน พึงซอนใหเปนชั้นกันแลวจึงนุงเถิด การนุงซ่ึงหาม  
ในที่นี้ ก็ดี ในเสขิยะ ก็ดี ทั้งปวงน้ัน พึงเวนเสีย พึงปดมณฑล ๓ 
นุงใหเปนปริมณฑลอยาใหวิการ เมื่อเธอน้ันทําใหวิการอยางใด 
อยางหน่ึง ไมพนทุกกฏ          
         ขอหนึ่ง อยาพึงหมดังคฤหัสถ ดวยทรงหามไววา น ภิกฺขเว 
คิหิปารุต ปารุปตพฺพ. วาอยาพึงหมดังคฤหัสถ ถาหม ตองทุกกฏ 
หมปดกายแตขางบน ขางลางเปลือยไวดังนิครนถ ก็ดี และหมเอาผา 
วางบนจะงอยบาสองขาง เปดอกไวดังปริพพาชกบางจําพวก ก็ดี และ 
หมเอาท่ีสุดผานุงขางหน่ึงปดหลัง เอามุมทั้งสองวางบนจะงอยบา 
สองขาง ดังมนุษยมีผาผืนเดียวก็ดี และหมเอาผาพันคอหอยชาย 
ทั้งสองลงขางทอง หรือตวัดไปขางหลังดังนักเลงสุราเปนตน ก็ด ีและ 
หมคลุมหมด แสดงแตแววตาหญิงชาววัง เปนตน และหมผายาว 
เอาชายผาขางหน่ึงคลุมตัวหมดดังคฤหบดีผูใหญ และคลี่ผาสาฎกออก 
แลวสอดเขาในรักแร คลมุตัวดวยชายผาน้ันขางหน่ึง ดังชาวนาจะ 
เขาหางนา ก็ดี และหมเอาผาสอดเขาในระหวางรักแรทั้งสอง ตวัดข้ึน 
บนจะงอยบาดังพราหมณ ก็ดี และหมเปดแขนซายที่ผาหมเฉียงบา 
ขางหน่ึงคลุมอยูเสียแลว ยกจีวรข้ึนวางบนจะงอยบา ดังภิกษุผูจัดแถว 
ใหนั่งตามลําดับ หมดังน้ีหรือหมอยางอ่ืน พนจากลักษณะแหงปริ- 
มณฑลทั้งปวงน้ัน ชื่อวาหมดังคฤหัสถสิ้น ภิกษุอยาพึงหมดังนี้ พึง  
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เวนโทษแหงการหมทั้งปวงอยางนั้น ก็ดี อยางอ่ืนเชนนั้นก็ดีเสียแลว 
พึงหมใหเปนปริมณฑลอยาใหวิการ เมื่อไมหมเชนนั้นและทําใหวิการ 
อยางใดอยางหนึ่ง ในอารามหรือในละแวกบาน ดวยความไมเอ้ือเฟอ 
เปนทุกกฏ 
         ขอหนึ่ง ภิกษุอยาทรงผาสีตาง ๆ มีสีเขียวเปนตน ดวยบัญญัติ  
หามไววา น ภิกฺขเว  สพฺพนีกานิ จีวรานิ,  น สพฺพปตกานิ, 
น สพฺพโลหิตกานิ,  นิ สพฺพม ฺเชฏกานิ,  น สพฺพกณฺหานิ, 
น สพฺพมหารงฺครตฺตานิ,  น สพฺพมหานามรตฺตานิ,  น อจฺฉินฺนท- 
สานิ,  น ทีฑทสานิ,  น ปุปฺผทสานิ,  น ผลทสานิ,  น ผณพสานิ, 
จีวรานิ ธาเรตพฺพานิ,  น ก ฺจุก,  น ตีริฏ,  น เวฏน ธาเรตพฺพ. 
ความวา อยาทรงผาสีเขียวหมดดังดอกผักตบ สีเหลืองหมดดังดอก 
กรรณิกาใหญ ผาสีแดงดังดอกชบา ผาสีแดงสําลานดังฝาง ผาสีดํา 
ดังสีประคําดีควาย ผาสีแดงเขมดังสีหลังจะขาบ ผาสีแดงเจือกันดังสี 
ใบไมแก ในอรรถกถา ชือ่กุรุนที วาสีดังดอกบัว และผามีชายไมตัด 
ผามีชายยาว ผามีชายดังดอกไม ผามีชายดังผลไม ผามีชายเปนแผน 
และเส้ือและหมวกและผาโพก เธอองคใดทรงผาเหลาน้ี ตองทุกกฏ 
ผาเขียวเปนตน พึงฟอกเอาน้ํายอมออกเสีย แลวยอมใหมนุงหมเถิด 
ถาไมอาจฟอกออกไดไซร พึงทําเปนผาปูนอน หรือแทรกในชั้นกลาง 
แหงจีวรสองชั้น ผามีชายไมไดตัดและมีชายยาว พึงตัดชายเสียนุงหม 
เถิด เสื้อกางเกงไดมา ผาเสียแลวยอมบริโภคก็ควร แมในผาโพก 
ก็เหมือนกัน ก็แลหมวกทีท่ําดวยเปลือกไม ควรทําเปนผาเช็ดเทาไดอยู 
         ขอหนึ่งอีก แมผาเปลือกปอไมควร ดวยทรงหามไววา 
น ภิกฺขเว โปฏโม นิวาเสตพฺโพ ความวา นุงผาเปลือกปอเปน 
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ทุกกฏ ก็แลผาทําดวยเปลือกรัก เปลือกกลวย เปลอืกตะไครน้ํา 
เปนตน ก็มีคติดังผาเปลือกปอแท 
         ขอหนึ่งอีก ทรงหามไววา น ภิกฺขเว พาหิรโลมิ อุณฺณ ิ
ธาเรตพฺพา วา อยาหมผาปาวารทําดวยขนเจียม ทําใหขนออกขาง  
นอก ถาหมดังน้ัน ตองทุกกฏ หมผาใหขนเขาขางใน ควรอยู 
         ขอหนึ่ง อยาน่ังรัดเขาดวยผาสังฆาฏิ ถาน่ังรัดดังน้ัน ตองทุกกฏ 
ดวยทรงหามไววา น ภิกฺขเว สงฺฆาฏิปลฺลตฺถิกาย นิสีทิตพฺพ รัด 
เขาดวยอาโยค๑ ควรอยู ดวยเปนของพระองคทางอนุญาต 
         ขอหนึ่งอีก ทรงหามไววา น ภิกฺขเว จาตุมฺมาส นิสีทเนน 
วิปฺปวสิตพฺพ วา อยาพึงอยูปราศจากผารองน่ังมีชาย ๓ ชาย ชือ่ 
นิสีทนะ นานถึง ๔ เดือน ถาอยูปราศจากดังน้ัน ตองทุกกฏ 
         ขอหนึ่ง อยาพึงมีแตผานุงผาหมสองผืนเทานั้น ไมครบไตร- 
จีวรเขาไปบาน ถาเขาไปดังน้ัน ตองทุกกฏ ดวยทรงหามไววา 
น ภิกฺขเว สนฺตรุตฺตเรน คาโม ปวิสิตพฺโพ. ปจจัยคือเหตุเพ่ือจะเก็บ 
ผาสังฆาฏิและผานุงผาหมผืนใดผืนหน่ึงไว ไมตองเอาไปดวย มี ๕ 
คิลาโน วา โหติ เปนไขอยูหรือ วสฺสิกสงฺเกต วา หรือสังเกตวา 
เปนกาลฝน คือ ฤดูฝน ๔ เดือน นทีปารคต วา หรือไปยังฝงโนนแหง 
แมน้ํา คือจะพึงฉันจังหันริมฝงแมน้ํา อคฺคฬคุตฺติวิหาโร วา หรอื 
วิหารกุฎีรักษาลงลิ่มสลักอยู อตฺถต ก ิน วา หรือกฐินไดกราน 
แลว ลงลิ่มสลักรักษากุฎอียางเดียวเปนประมาณ ในความเปนไข  
และสังเกตวากาลฝน และไปยังฝงแมน้ําและไดกรานกฐินแลว ๔ นี ้
ดวยเมื่อกุฎีวิหารรักษาแลวจะออกไปในภายนอกวัด ควรอยู เมื่อ 
 
๑.  ผาสําหรับรัดเขา ผาพันเขา.  
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ไมรักษาไมควร ก็แลภิกษุอยูปา วิหารกุฎีซึ่งรักษาดวยลิ่มสลักไมมี 
เธอนั้น พึงเอาผาไวในหมอสําหรับเก็บของ ซอนไวในที่กําบังเปนตน 
วา ซอกหินและโพรงไมแลวจึงไป ปจจัย คือเหตุเพ่ือจะเก็บผา 
อาบนํ้าฝนไวแลวและไปก็มี ๕ ที่ ๑ ที ่๓ ที ่๔ เหมือนกอน  
ที่ ๒ วา นิสฺสีมคโต วา ไปยังภายนอกอุปจารสีมาหรือ ที่ ๕ วา 
วสฺสิกสาฏิกา อกตา วา โหติ วิปฺปกตา วา ผาอาบน้ําฝนยังไมได 
ทําหรือ ๆ ทาํคางอยู. 
                             จีวรปฏิสยุตฺตกถา จบ 
                                      จักกลาวในยานาทิกถา 
         ขอหนึ่ง ไมเปนไข อยาไปดวยยาน มีชาง มา เกวียน เปนตน 
ถาไป ตองทุกกฏ ดวยทรงหามไววา น ภิกฺขเว ยาเนน ยายิตพฺพ 
ดังน้ี และเปนไขจะไปดวยยาน ควรอยู ยานน้ันเทียมดวยบุรุษ คือ 
โคผู หญิงเปนสารถีหรือบุรุษเปนสารถี ควรอยู ก็แลยานผลักลาก 
ดวยมือหญิง หรือบุรุษผลักลากก็ตาม ควรอยู คานหามกระดาน และ 
เปลผาผูกในไมก็ควร ดวยทางอนุญาตไววา อนชุานามิ ภิกฺขเว 
คิลานสฺส ยาน  อน ุฯ เป ฯ ปุริสยุตฺต หตฺถวฏฏก  อนุ ฯ เป ฯ 
สิวิก ปาฏงฺกึ ดังน้ี 
         ขอหนึ่ง ไมเปนไขอยาสวมรองเทาเขาบาน ถาสวมเขาไป 
ตองทุกกฏ ดวยทรงหามไววา น ภิกฺขเว สอุปาหเนน คาดม 
ปวิสิตพฺโพ. ดังน้ี เปนไขสวมรองเทาเขาบาน ควรอยู ดวยทรง  
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อนุญาตไววา อนุชานามิ ภิกฺขเว คิลาเนน ภิกฺขุนา สอุปาหเนน 
คาม คนฺตุ. ดงัน้ี 
         ขอหนึ่ง อยาสวมรองเทา ๒ ชั้น ๓ ชั้น ถาสวม ตองทุกกฏ 
รองเทาชั้นเดียว และรองเทา ๔ ชั้นเปนของเกา ควรในประเทศทั้งปวง 
ดวยทรงอนุญาตและหามไววา อนุชานามิ ภิกฺขเว เอกปลาสิก อุปา-  
หน,  น ทิคุณา น ติคุณา อุปาหนา ธาเรตพฺพา. อนุ ฯ เป ฯ โอมกฺุก 
คณงฺคณุปาหน.  น นวา คณงฺคณุปาหนา ธาเรตพฺพา. ดังน้ี รองเทา 
๔ ชั้น เปนของใหมยังไมไดใช ควรแตในปจจันตประเทศอยางเดียว 
ในมัชฌิมประเทศไมควร ดวยบัญญัตินี้เปนประเทศบัญญัติ ก็แล 
พระบัญญัติซึ่งเปนประเทศบัญญัติ เฉพาะอนุญาตในปจจันตประเทศ 
อยางเดียวมีอยู ๔ โดยทางอนุญาตไววา อนุชานามิ ภิกขฺเว 
สพฺพปจฺจนฺติเมสุ ชนปเทสุ วินยธรป ฺจเมน คเณน อุปสม-ฺ 
ปท ฯ เป ฯ คณงฺคณุปาหน ฯ เป ฯ ธุวนฺหาน ฯ เป ฯ จมมฺานิ อตฺถ- 
รณานิ เอฬกจมฺม อชจมมฺ มิคจมฺม ความวา เราตถาคตอนุญาต 
ยอมคณะสงฆมีพระวินัยธร คือ อนุสาวนกาจารยเปนที่ ๕ ใหอุปสม- 
บทกุลบุตรอยางหน่ึง อนุญาตรองเทา ๔ ชั้น อยางหน่ึง อนุญาตอาบนํ้า 
เปนนิตยอยางหน่ึง อนุญาตหนังเจียม หนังแพะ หนังเนื้อ เปนเครื่อง 
ลาดอยางหน่ึง ๔ อยางนี้ในปจจนตชนบททั้งปวง ในมัชฌิมประเทศไม 
ควร ในมัชฌมิประเทศ คณะสงฆทั้งวินัยธรดวย ต้ังแต ๑๐ ข้ึนไป ให 
อุปสมบทกุลบุตรจึงควร ดวยทรงบัญญัติไววา น ภิกฺขเว อูนทสวคฺ- 
เคน คเณน อุปสมฺปาเทตพฺพ.  อนุชานามิ ภิกขฺเว ทสวคฺเคน วา 
อติเรกทสวคฺเคน วา คเณน อุปสมฺปาเทตุ. ความวา คณะสงฆ มี  
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วรรค ๑๐ หยอนอยู อยาใหอุปสมบทกุลบุตร ถาใหอุปสมบท ตองทุกกฏ 
เราผูตถาคตยอมใหสงฆมีวรรค ๑๐ หรอืเกินกวา ๑๐ อุปสมบทกุล- 
บุตรในมัชฌมิประเทศ รองเทา ๔ ชั้น เปนของใหม ไมควร ดังกลาว 
แลวกอน ในมัชฌิมประเทศไมมีสมัย กึ่งเดือน จึงอาบน้ําไดทีหนึ่ง 
ดังกลาวแลวในนหานะสิกขาบท หนังสิ่งใดส่ิงหน่ึงในมัชฌิมประเทศ  
ไมควรเลย ดวยทรงหามไววา น กิ ฺจิ จมฺม ธาเรตพฺพ วา อยาพึง 
ทรงหนังอันใดอันหน่ึง ถาทรง ตองทุกกฏ หนังเจียมคือหนังชุมพา 
และหนังแพะส่ิงใดส่ิงหน่ึง จะปูนอนหรือปูนั่งในปจจันตประเทศ ควร 
อยู ในหนังเน้ือตามอรรถกถากําหนดไววา เอณิมิโค ทราย วาตมิโค  
ฉมัน ปสทมิโค ฟาน  กุรงุคมิโค กวาง  มิคมาตุโก เนื้อถึก  โรหติ- 
มิโค ละมั่ง หนังแหงเนื้อเหลาน้ีอยางเดียว ควรในปจจันตประเทศ 
สัตวอ่ืน คือ มกโฏ วานร  กาฬสีโห คาง  สรโภ นางเห็น  กทฺทลมิิโค  
ชมด  พาฬมิโค พาฬมฤคเนื้อราย หนังแหงสัตวเหลาน้ีไมควร 
ในประเทศท้ังปวง  สีหพยคฺฆอจฺฉตรจฺฉา ราชสีห เสือโครง หมี 
เสือดาว ชื่อวาพาฬมฤค ใชแตจําพวกนั้นอยางเดียว ก็แลหนังแหง 
สัตวจําพวกใด ซึ่งกลาวไววาควร ยกสัตวจําพวกนั้นเสีย สัตวเหลือน้ัน 
โดยที่สุด แมโค กระบือ กระตาย แมว เปนตนทั้งปวง ชื่อพาฬมฤค 
เนื้อราย ในที่นี้ หนังแหงสัตวทั้งปวงเหลาน้ันไมควรเลย ซึ่งวาไม 
ควรน้ัน อาศัยที่หวงไวบริโภคนั่งนอนเปนของบุคคล ถาเปนเครื่อง 
สําหรับบริโภคในเสนาสนะของสงฆควรส้ิน ตามคําในอรรถกถาวา 
สีหจมฺมาทีน หิ ปริหรเณเยว ปฏิกฺเขโป,  เสนาสนปริโภเค 
ปน อกปฺปย นาม นตฺถิ ดงัน้ี ก็แลหนังท้ังปวงเปนคิหิวิกัฏของ 
คฤหัสถ หรอืเปนแตเครื่องผูกพัน จะน่ังอิงน่ังทับควรอยู จะนอนทับ  
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ไมควร ดวยทรงอนุญาตไววา อนุชานามิ ภิกขฺเว คิหิวิกฏ 
อภินิสีทิตุ นเตฺวว อภินิปชฺชิตุ.  อนชุานามิ ภิกขฺเว พนฺธนมตฺต 
อภินิสีทิตุ. ดงัน้ี ก็แลในรองเทา ยกแตหนังมนุษยเสีย จะทําดวย 
หนังสิ่งใดส่ิงหนึ่ง ควรส้ิน แมในถุงรองเทา และฝกมีด ฝกกุญแจ  
ก็เหมือนกัน 
         ขอหนึ่ง อยาสวมรองเทาสีตาง ๆ มีสีเขียว เปนตน ดวยทรง 
หามไววา น ภิกฺขเว สพฺพนีลกา อุปหนา ฯ เป ฯ น สพฺพมหา- 
นามรตฺตา อุปาหนา ธาเคตพฺพา. วา อยาสวมรองเทาเขียวท้ังปวง 
ดังสีดอกผักตบ และเหลืองทั้งปวงดังสีดอกกรรณิกาใหญ และแดง 
ทั้งปวงดังสีดอกชบา และแดงสําลานดังสีฝาง และดําท้ังปวงดังสี 
ประคําดีควาย และแดงเขมทั้งปวงดังสีหลังจะขาบ และรองเทาสีแดง 
เจือกันดังสีใบไมแก ในอรรถกถากุรุนทีวา ดังสีดอกบัว ถาภิกษุใด 
ทรงรองเทา ดังน้ี ตองทุกกฏ ในรองเทาเหลาน้ัน สิ่งใดส่ิงหน่ึง 
ไดมาแลว เช็ดน้ํายาเสียดวยผาข้ีริ้ว ทําลายสีเสียแลวสวม ก็ควร แม 
ทําลายสีเสียสักหนอยหน่ึง ก็ควร 
         ขอหนึ่งอีก แมรองเทามีหูสีเขียว เหลือง แดงสําลาน และสีดํา 
สีแดงเขม สีแดงเจือกัน ก็ไมควร  ดวยทรงหามไววา น ภิกฺขเว 
นีลกวทฺธีกา อุปาหนา ฯ เป ฯ น สพฺพมหานามรตฺตวทฺธิกา 
อุปหนา ธาเรตพฺพา. ดังน้ี แมรองเทาท่ีมีสายรัด มีสเีขียวเปนตน 
เหลาน้ัน ก็พึงทําบายสีเสียกอนแลวจึงสวม 
         ขอหนึ่ง อยาสวมรองเทาปกสนเทา ปกหลังเทา เปนตน ดวย 
ทรงหามไววา น ภิกฺขเว ขลฺลกพทฺธา,  น ปูฏพทฺธา,  น ปาลิคุณฺ-  
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 ิมา,  น ตฺลปุณฺณิกา, น ติตฺติรปตฺติกา,  น เมณฺฑวิสาณวทฺธิกา, 
น อชวิสาณวทฺธิกา,  น วิจฺฉิกาฬิกา,  น โมรป ฺชปรสิิพฺพิตา, 
น จิตฺรา อุปาหนา ธาเรตพฺพา. วา อยาทรงรองเทาที่ผูกหนังแต 
พ้ืนข้ึนมาปดสน และรองเทาปดเทาท้ังหมดจนถึงแขง ดังรองเทาชาว  
โยนก และรองเทาปดเทาเพียงมาตรวาหลังเทาขางบนไมปดแขง 
และรองเทายัดดวยนุน และรองเทาประกอบสายหูสัณฐานดังเขาแกะ 
ในที่ที่เปนชอ และรองเทาประกอบดวยสายหูสัณฐานดังเขาแพะใน 
ที่ที่เปนชอ และรองเทาประกอบดวยสายหูสัณฐานดังหางแมลงปอง 
ในที่ที่เปนชอน้ัน และรองเทาขลิบเย็บดวยแววนกยูงในพ้ืน หรือ 
ในหูดังเย็บดวยดาย และรองเทาอันวิจิตรโดยสัณฐานตาง ๆ ถาแล 
ภิกษุใดทรงรองเทาเหลาน้ีไซร ตองทุกกฏ ในรองเทาเหลาน้ี สิ่งใด 
สิ่งหนึ่งไดมาอาจนําเอาหนังปกสนเปนตนออกเสียไดไซร ก็พึงนําเอา 
ออกเสียใชเถิด ก็แลหนังปกสนเปนตนนั้นยังมีอยู เมื่อใชเปนทุกกฏ 
         ขอหนึ่งอีก แมรองเทาประกอบดวยหนังราชสีห เปนตน ใน 
ที่สุดโดยรอบดังประกอบอนุวาตในจีวรก็ไมควร ดวยทรงหามไววา 
น ภิกฺขเว สหีจมฺมปรกิฺขฏา,  น พยคฺฆจมฺม ฯ เป น น ทีปจมมฺ 
ฯ เป ฯ น อชนิจมฺม ฯ เป ฯ น อุทฺทจมมฺ ฯ เป ฯ น มชฺชาริจมมฺ 
ฯ เป ฯ น กาฬกจมฺม ฯ เป ฯ น อลุูกจมฺมปริกขฺฏา อุปาหนา 
ธาเรตพฺพา. ดงัน้ี วาอยาทรงรองเทาขลิบดวยหนังราชสีห และขลิบ 
ดวยหนังเสือโครง ขลิบดวยหนังเสือเหลือง ขลิบดวยหนังเสือดาว 
ขลิบดวยหนังนาก ขลิบดวยหนังแมว ขลิบดวยหนังกระแต ขลิบ 
ดวยหนังนกเคา ถาภิกษุใดทรงรองเทาเหลาน้ีไซร ตองทุกกฏ แม  
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ในรองเทาเหลาน้ัน สิ่งใดส่ิงหน่ึงไดมา พึงนําเอาหนังเหลาน้ันออก 
เสียแลวใชเถดิ. 
         ขอหนึ่ง อยาสวมเขียงเทาไม รองเทาหญาเปนตน ดวยทรง 
หามไววา น ภิกฺขเว กาจิ สกมนียา ปาทุกา ธาเรตพฺพา. อนุ  
ฯ เป ฯ ติสฺโส ปาทุกาโย ธุวฏานิยาโย อสกมนียาโย วจฺจปาทุก 
ปสฺสาวปาทุก อาจมนปาทุก วาภิกษุอยาพึงทรงเขียงเทา สิ่งใดส่ิง 
หน่ึง คือเขียงเทาไม และเขียงทําดวนใบตาล ทําดวยใบไผ ทําดวย 
หญา และทําดวยหญามุงกระตาย หญาปลอง และทําดวยเตารั้ง ทํา 
ดวยแฝก และทําดวยขนเจียม เขียงเทาทําดวยทอง และเงิน แกวมณี 
แกวไพฑูรย แกวผลึก สังกะสี ดีบุก ทองแดง เหลานี้ ก็ดี และ 
เขียงเทาอันใดอันหน่ึงที่จะพากาวเดินไปได ถาภิกษุใด ทรงเขียงเทา 
เชนนั้น ตองทุกกฏ และพระองคทรงอนุญาตเขียงเทา ๓ อยาง ที่ 
ต้ังอยูเปนนิตยไมพากาวเดินไปได คือ เขียงรองเทาเปนที่ถายเว็จ 
เขียงรองเทาเปนที่ถายปสสาวะ เขียงรองเทาเปนที่ชําระดวยนํ้า ได 
ความวา รองเทาหนังอยางเดียวจึงควรใช 
         ขอหนึ่งอีก ภิกษุผูเปนอาจารย หรือเปนอาจารยมัตร และ 
อุปชฌาย หรอืภิกษุผูเปนอุปชฌายมัตร ไมไดสวมรองเทาเดินอยู 
ภิกษุหนุมสวมรองเทาเดินไป ตองทุกกฏ ดวยทรงหามไววา 
น ภิกฺขเว อาจริเยสุ อาจรยิมตฺเตสุ อุปชฺฌาเยสุ อุปชฺฌายมตฺเตสุ 
อนุปาหเนสุ จงฺกมนฺเตสุ สอปุาหเนน จงฺกมิตพฺพ. ดังน้ี 
บัพพชาจารยผูใหสรณคมนบวชเปนสามเณร ๑ อุปสัมปทาจารยผู 
สวดกรรมวาจาใหอุปสมบทเปนภิกษุ  ๑ นิสสยาจารยผูใหนิสัย ๑  
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อุทเทสาจารยผูใหอุทเทส คือ บาลี และอรรถกถา ๑  ๔ นี้ ชื่อวา 
อาจารยในที่นี้ ภิกษุ ๖ พรรษา ชื่อวาอาจารยมัตร ผูพอเปนอาจารย 
ได แหงภิกษุผูยังไมมีพรรษา ดวยวา ผูยังไมมีพรรณานั้นจักขอนิสัย  
กะเธอน้ันอยู ในกาลเมื่อตน ๕ พรรษา ก็ไดอยู ผู ๗ พรรษา ชื่อวา 
อาจารยมัตรแหงผูพรรษาเดียว  ผู ๘ พรรษาชื่อวาอาจารยมัตรแหง 
ผู ๒ พรรษา ผู ๙ พรรษา ชื่อวาอาจารยมัตรแหงผู ๓ พรรษา ผู 
๑๐ พรรษา ชื่อวาอาจารยมัตรแหงผู ๔ พรรษา ภิกษุผูเพ่ือนเห็น 
เพ่ือนกินแหงอุปชฌาย หรือวาภิกษุผูใดผูหน่ึง ซึ่งแกกวาดวยพรรษา 
๑๐ ภิกษุทั้งปวงแมนั้น ชื่อวาอุปชฌายมัตร ผูพอเปนอุปชฌายได 
ภิกษุเพียงนี้แล ไมไดสวมรองเทาเดินอยู ครั้นสวมรองเทาเดินไป 
เปนอาบัติทุกกฏ. 
                                      ยานาทิกถา จบ 
                                    จักกลาวในมัณฑนาทิกถา 
         ขอหนึ่ง ภิกษุอยาทา และผัด และยอมหนา และยอมตัวดวย 
เครื่องทา เครื่องยอม ดวยบัญญัติหามไววา น ภิกฺขเว มุข อาลิมฺเป- 
ตพฺพ,  น มุข อุมมฺทฺทิตพฺพ,  น มขุ จณฺุเณตพฺพ,  น มโนสิลาย 
มุข ล ฺเฉตพฺพ,  น องฺคราโค,  น มขุราโค,  น องฺคมุขราโค กา- 
ตพฺโพ วา ภิกษุอยาทาหนาดวยเครื่องทาท่ีกระทําใหเปนคนมีผิวใส 
อยาผัดหนาดวยเครื่องผัดตาง ๆ อยาปดเช็ดหนาดวยจุรณ สําหรับผัด 
หนา อยาเจิมหนาดวยมโนสิลา และหรดาลเปนตน อยายอมตัว อยา 
ยอมหนา อยายอมท้ังตัวและหนา ถาเธอใดทําอยางน้ี ตองทุกกฏ   
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ดวยทรงอนุญาตไววา อนุชานามิ ภิกขฺเว อาพาธปฺปจฺยา มุข 
อาลิมฺปตุ. ดังน้ี เพราะอาพาธจะทาหนา ควรอยู 
         ขอหนึ่ง ภิกษุอยาทรงเครื่องประดับ มีตุมหูเปนตน ดวยทรง 
บัญญัติไววา น ภิกฺขเว วลฺลิก ธาเรตพฺพ,  น ปามงฺค,  น กณฺ- 
สุตฺต,  น กฏสิุตฺต,  น โอวฏฏก,  น กายุร,  น หตฺถาภรณ,  น องฺคุลิ-  
มุทฺทิก ธาเรตพฺพ วา อยาทรงตุมหูเครื่องประดับหู โดยที่สุดแมเปน 
ใบตาล และดายสังวาล และเครื่องประดับเอว สิ่งใดส่ิงหนึ่ง โดย 
ที่สุดแมเปนดายก็ดี และกําไล และสายสรอย และเครื่องประดับมือ 
และแหวนน้ิวมือ เธอใดทรงเครื่องประดับเหลาน้ี ตองทุกกฏ เครื่อง 
ประดับสิ่งใดส่ิงหน่ึงไมควรเลย 
         ขอหนึ่ง อยาใหเขาถอนผมหงอก ถาใหเขาถอน ตองทุกกฏ 
ดวยทรงบัญญัติหามไววา น ภิกฺขเว ปลิต คาหาเปตพฺพ ดังน้ี ขน 
อันใดงอกข้ึนที่ค้ิว หรือหนาผาก หรือท่ีหนวดเข้ียว เปนของนาเกลียด 
ขนเชนนั้นจะหงอกก็ตาม ไมหงอกก็ตาม แมจะใหเขาถอนเสีย ควรอยู 
         ขอหนึ่ง อยาใหเขาตัดผมดวยตะไกร ถาใหเขาตัด ตองทุกกฏ 
ดวยทรงหามไววา น ภิกฺขเว กตฺตริกาย เกสา เฉทาเปตพฺพา. ดังนี้ 
เปนแผลในศีรษะจะใหเขาตัดผมดวยตะไกรเพ่ือจะทายา ควรอยู ดวย 
ทรงอนุญาตไววา อนุชานามิ ภิกขฺเว อาพาธปฺปจฺจยา กตฺตริกาย 
เกเส เฉทาเปตุ. ดังน้ี 
         ขอหนึ่ง อยาใหเขาตัดหนวดดวยตะไกร ถาใหเขาตัด ตอง 
ทุกกฏ ดวยทรงหามไววา น ภิกฺขเว มสสฺุ กปฺปาเปตพฺพ ดังน้ี  
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         ขอหนึ่งอีก อยาหวีผมดวยแปรง อยาหวีดวยส่ิงใดส่ิงหนึ่ง มี 
หวีงาเปนตน อยาเอามือทําเปนหวี หวีผมดวยน้ิวมือ อยาหวีดวย 
น้ํามันเจือดวยข้ีผ้ึง อยาหวีดวยนํ้ามันเจือดวยนํ้า ถาหวีดังน้ี ตอง 
ทุกกฏ ดวยทรงหามไววา น ภิกฺขเว โกจฺเแน,  น ผณฺเกน,  น หตฺถ-  
ผณเกน,  น สิตฺถเตลเกน,  น อุทกเตลเกน,  เกสา โอสเณฺหตพฺพา. 
ดังน้ี หวีเพ่ือจะแตงตัว ตองทุกกฏในที่ทั้งปวง ก็และผมปลายชันข้ึน 
ขางบน พึงชุบมือใหชุมแลวลูบศีรษะเพ่ือจะใหตกตามกันเถิด แม 
ศีรษะรอนและเจือดวยผลคลี จะลูบดวยมือชุม ควรอยู 
         ขอหนึ่ง ไมเปนไข อยาสองดูเงาหนาในกระจก และภาชนะ 
แหงน้ํา ถาสองดู ตองทุกกฏ ดวยทรงหามไววา น ภิกฺขเว อาทา- 
เส วา อุทกปตฺเต วา มุจนิมิตฺต โอโลเกตพฺพ. ดังน้ี นิมิตแหงหนา 
ปรากฏในวัตถุอันใด แมเปนแผนสัมฤทธิ์เปนตน วัตถุทั้งปวงน้ัน 
นับวาอาทาสะ แวนสิ้น แมน้ําสมปอุมเปนตน ก็ดี ก็นับวาภาชนะน้ําส้ิน 
เพราะเหตุนั้น เมื่อแลดูเงาหนาในท่ีใดท่ีหน่ึง ตองทุกกฏ เปนแผลใน 
หนา จะแลดูเงาหนาในกระจกเปนตน เพ่ือจะรูวาแผลเรามีผิวหรือยัง 
ควรอยู ดวยทรงอนุญาตไววา อนุชานามิ ภิกขฺเว อาพาธปฺปจฺยา 
ฯ เป ฯ โอโลเกตุ. ดังน้ี ในอรรถกถาวา จะแลดูเพ่ือจะดูอายุสังขารวา 
เราแกแลวหรือยัง ควรอยู 
         ขอหนึ่ง อยาเพงดูนิมิตหญิง ดวยทรงหามไวในวินีตวัตถุวา 
น จ ภิกขฺเว สารตฺเตน มาตุคามสฺส องฺคชาต อุปนิชฺฌายิตพฺพ. วา 
ภิกษุอยาพึงกําหนัดเพงองคกําเนิดแตมาตุคาม ถาเธอใดเพงดู ตอง 
ทุกกฏ ถาแมหญิงนุงผารอยชั้น ยืนขางหนาเพงดูวา นิมิตอยู 
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ในโอกาสชือ่น้ี เปนทุกกฏแท ที่เพงดูนิมิตแหงหญาเด็กชาวบานยัง 
ไมไดนุงผาไมตองกลาว อน่ึง แมนิมิตแหงติรัจฉานตัวเมีย ก็เหมือน 
กันอยางนั้น ไมเหลียวดูขางโนนขางนี้ เพงดูดวยประโยคอันเดียว 
แมสิ้นวันหน่ึง เปนทุกกฏตัวเดียว เหลียวดูขางโนนขางนี้แลวเพง  
ดูบอย ๆ เปนทุกกฏ ทกุ ๆ ประโยค อยาพึงปรับอาบัติดวยหลับตา 
แลวลืมข้ึนดู เพงดูแลวกลับคืน คิดต้ังอยูในสังวรอีกโดยพลัน ไมเปน 
อาบัติ มละสังวรเสียกลับเพงดูอีก คงเปนทุกกฏแท 
         ขอหนึ่ง เมื่ออาบนํ้า อยาสีกายในตนไม ในเสา ในฝา ถาสีกาย 
ในที่เหลาน้ี ตองทุกกฏ ดวยทรงหามไววา น ภกิฺขเว นหายมาเนน 
รุกฺเข กาโย,  น ถมฺเภ,  น กุฑฺเฑ กาดย อุคฺฆเสตพฺโพ. ดังน้ี 
         ขอหนึ่งอีก อยาอาบในท่ีชื่ออัฏฐานะ และอยาอาบดวยไมชื่อ 
คันธัพพหัตถกะ และอยาอาบดวยกุรุวินทกสุตติ ถาอาบในอัฏฐานะ 
และอาบดวยของเหลาน้ี ตองทุกกฏ ดวยทรงหามไววา น ภิกฺขเว 
นหายมาเนน อฏาเน, คนฺธพฺพหตฺถเกน,  กุรุวินฺทกสุตฺติยา นหา- 
ยิตพฺพ. ดังน้ี ชาวมัชฌิมประเทศท้ังหลาย เขาถากตนไมใหเหมือนกับ 
กระดานแลว จําหลักใหเปนแถวรี แถวขวาง โดยอาการดังตากระดาน 
หมากรุกแลว ฝงไวที่ทาอาบนํ้า เอาจุรณจุเขาในไมกระดานน้ันแลว 
สีกายในไมกระดานน้ัน ไมกระดานเชนนั้น ชื่อวาอัฏฐานะ รูปมือ 
ทําดวยไมต้ังไวที่ทาอาบน้ํา ชื่อวาคันธัพพหัตถกะ ไดยินวามนุษย 
ทั้งหลายเขาถือเอาจุรณดวยไมเชนนั้นแลวขัดสีตัว เกลียวดาย เขา 
ผสมจุรณกรวดศิลาเขากับครั่ง ทําเปนกอนเขาในทามกลาง เรียกวา 
กุรุนวินทกสตุติ เขาถือกุรุวินทกสุตตินั้นในที่สุดสองขางเขาแลวขัดสีตัว  



สัตตปพพบุพพสิกขา และ บุพพสิกขาวรรณนา - หนาท่ี 283 

         ขอหนึ่ง อยาเอาหลังตอหลัง ตัวตอตัว เขาสีกัน ถาภิกษุ 
๒ องค สีกันเชนนั้น ตองทุกกฏ ดวยทรงหามไววา น ภิกฺขเว 
วิคฺคยฺหปริกมฺม การาเปตพฺพ. ดังน้ี 
         ขอหนึ่ง ทรงหามไววา ภิกฺขเว มลฺลเกน นหายิตพฺพ วา  
ภิกษุอยาพึงอาบดวยไมชื่อมัชชกะ ถาเธอใดอาบดวยไมมัลลกะ ตอง 
ทุกกฏ ไมเขาจักเปนฟนมังกร ทําสัณฐานดังรากมัน ชื่อวามัลลกะ ไม 
มัลลกะนี้ แมแกภิกษุไขก็ไมควร ไมมัลลกะเขาไมไดตัวเปนฟนมังกร 
ควรแกภิกษุไข ภิกษุไมเปนไขไมควร ดวยทรงอนุญาตไววา อนุชา- 
นามิ ภิกขฺเว คิลานสฺส อกตมลฺลก ดังน้ี ทอนกระเบ้ืองและทอน 
ศิลา ควรแกภิกษุทั้งหลาย เกลียวผาและฝามือเปนของควร ดวยทรง 
อนุญาตไววา อนุชานามิ ภิกฺขเว อุกฺกาสิก ปุถุปาณิก ดังน้ี อุกฺกาสิก 
แปลวา เกลียวผา เพราะเหตุนั้น ภิกษุผูใดผูหน่ึงอาบนํ้าอยู จะเอา 
เกลียวผาอาบถูหลัง ควรอยู ปุถุปาณิก แปลวา หัตถปริกรรม 
เพราะเหตุนั้น ภิกษุทั้งปวงจะทําปฏฐิปริกรรม คือสีหลังกันดวยมือ 
ควรอยู ก็แลนหานวัตร นําเนียมอาบนํ้าดังน้ี ไปถึงทาอาบน้ําแลว 
อยาเอาผาจีวรท้ิงไวที่แหงใดแหงหน่ึงแลวดวนลงไป พึงแลดูทิศ 
ทั้งปวง รูวาเปนที่สงัดแลว พึงกําหนดตอและพุมและเถาวัลยเปนตน 
แลวยืนกมลงเปลื้องจีวรออกผ่ึงไว แกประคดเอวออกวางไวบนหลัง 
จีวร ถาผาอาบไมมีไซร พึงนั่งยองลงท่ีใกลน้ํา เปลือ้งผาสบงออก 
ถาท่ีผ่ึงมีไซร พึงผ่ึงตากไวที่แดด ถาท่ีผ่ึงไมมีไซร พึงจีบวางไว 
เมื่อลงคอยลงไปเพียงสะดือ อยาทําใหเปนคลื่น เปนเสียง พึงกลับ 
หนามาขางทิศที่ตนมาแลวดําลง เมื่อเปนเชนนี้ผาจีวรนั้นเปนอัน 
รักษาดวย แมเม่ือผุดข้ึนอยาทําเสียง คอย ๆ ผุดข้ึน อาบเสร็จแลว 
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พึงนั่งยองริมน้ํา วงผานุงเขา ลุกข้ึนนุงใหเปนปริมณฑลดวยดีแลว 
ผูกประคดเอว คลุมจีวร ยนือยู ถาแลอาบมีผาอาบไซร ข้ึนมาแลว 
พึงใหแถวน้ําตกจกตัวแลวจึงนุงหม  
         ขอหนึ่งอีก อยาเปลือยกาย ไมมีผานุงผาหม ไหวผูเปลือยกาย 
ดวยกัน อยาเปลือยกายไหวผูอ่ืน อยาเปลือยกายใหผูเปลือยกายดวย 
กันไหวตน อยาเปลือยกายใหเขาไหว อยาเปลือยกายทําปริกรรม 
แกผูเปลือยกายดวยกัน อยาเปลือยกายใหขาวของแกผูเปลือยกายดวย 
กัน อยาเปลือยกายรับของ อยาเปลือยกายเค้ียวกิน อยาเปลือยกายฉัน 
อยาเปลือยกายลิ้มเลีย อยาเปลือยกายด่ืมน้ํา ถาเปลือยกายในที่ดังน้ี 
ตองทุกกฏ ดวยทรงหามไววา น ภิกฺขเว นคฺเคน นคฺโค อภิวาเท- 
ตพฺโพ ฯ เป ฯ น นคฺเคน ปาตพฺพ. ดังนี้ ทรงอนุญาตเครื่องปดกายไว 
๓ ดังน้ี ชนฺตาฆรปฏิจฺฉาทิ เครื่องปดกายคือเรือนไฟ อุทกปฏิจฺฉาทิ 
เครื่องปดกายคือนํ้า วตฺถปฏิจฺฉาทิ เครื่องปดกายคือผา ก็แลเครื่อง 
ปดกายคือเรือนไฟ และเครื่องปดกายคือนํ้า ควรเม่ือทําปริกรรม 
มีสีหลังเปนตนอยางเดียว เครื่องปดกายคือผา ควรในกรรมท้ังปวง 
        ขอหนึ่งอีก อยาพึงใชกระเบ้ืองสีเทาเขาทําเปนหนามเปนปมข้ึน 
ดังฝกบัวเพ่ือจะสีเทา ถาใชกระเบ้ืองสีเทาเชนนั้น ตองทุกกฏ ดวย 
ทรงหามไววา น ภิกฺขเว กตก ปริภุ ฺชติพฺพ ดังน้ี กระเบ้ืองสีเทา 
นั้นจะกลมก็ตาม สี่เหลี่ยมเปนตนก็ตาม พระองคทรงหาม เพราะเปน 
พาหุลลานุโยค จะรับก็ไมควร จะบริโภคก็ไมควร เครื่องสีเทา 
๓ อยาง คือ กรวดศิลา ๑ อิฐกระเบื้อง ๑ หินฟองน้ําในทะเล ๑ 
๓ นี้เปนของควร ดวยทรงอนุญาตไววา อนุชานามิ ภิกขฺเว ติสโฺส 
ปาทฆสนิโย สกฺขร กถล สมุทฺทเผณก. ดังน้ี  
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         ขอหนึ่งอีก ทรงหามไววา น ภิกฺขเว เจลปฏิกา อกฺกมิตพฺพา. 
วา อยาพึงเหยียบแผนผา ถาเหยียบ ตองทุกกฏ ขอน้ีพระองคทรง 
ปรารภโพธิราชกุมาร สรางโกกนุทะปราสาทข้ึนใหม ปูลาดปราสาท 
ดวยผาขาว จนตราบเทาถึงลูกบันไดท่ีแรกแลว ใชคนใหไปเชิญ 
พระองคใหเสด็จมาเสวยบนปราสาท ครั้นพระองคเสด็จมา โพธิราช-  
กุมารเชิญใหทรงเหยียบ พระองคไมทรงเหยียบ เบือนพระพักตร 
ดูพระอานนนท พระอานนทสั่งใหเลิกเสีย จึงเลิกไปปูเปนอาสนะบน 
ปราสาท พระองคเสวยแลวเสด็จกลับ จึงทรงบัญญัติหามดังน้ี ใน 
อรรถกถาวา โพธิราชกุมารเส่ียงทายไววา ถาเราจักไดบุตร พระองค 
คงจะเหยียบ ถาจักไมได พระองคจักไมเหยียบ พระองคเห็นวา 
จักไมได ครั้นเหยียบลงราชกุมารจะเห็นวิปลาสไป จึงไมทรงเหยียบ 
นี่เปนเหตุที่ไมทรงเหยียบ ในภายหนาภิกษุทั้งหลายไมรู เหยียบผา 
เชนนั้นลง คฤหัสถทั้งหลายจะดูถูกได เพราะเหตุนั้น พระองคจึง 
ทรงบัญญัติหามขอน้ีไว ก็แลหญิงมีครรภแก หรือคลอดบุตรใหม 
เชื้อเชิญใหเหยียบและเหยียบลงก็ดี จะเหยียบผาท่ีเขาปูไวสําหรับ 
ลางเทาแลว จะไดเหยียบก็ดี เหลาน้ีควรอยู ดวยทรงอนุญาตไววา 
อนุชานามิ ภกิฺขเว คิหีน มงฺคลตฺถาย ยาจิยมาเนน ฯ เป ฯ อน ุฯ เป ฯ 
โธตปาทก อกฺกมิตุ. ดังน้ี 
         ขอหนึ่ง ไมเปนไข อยากั้นรมนอกอุปจารวัด ดวยทรงหามไว 
วา น ภิกฺขเว ฉตฺต ธาเรตพฺพ.   ดังน้ี วาอยาพึงกั้นรม ถากั้น ตอง 
ทุกกฏ ตัวรอนกระวนกระวาย หรือมัวตา หรืออาพาธอันอ่ืน อันใด 
อันหน่ึง เวนรมเสียเกิดข้ึน ชื่อวาเปนไข ภิกษุไขนั้นจะกั้นรม 
ในบาน ในปา ควรอยู ดวยทรงอนุญาตไววา อนุชานานิ ภิกฺขเว  
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คิลานสฺส ฉตฺต. ดังน้ี ถาแลฝนตกจะรักษาจีวร หรือกลัวสัตวราย 
และโจร แมจะรักษาตัว กั้นรม ควรอยู ก็แลรมใบไม สิ่งเดียวควร 
ในที่ทั้งปวง ไมเปนไข กั้นไดแตในวัด หรืออุปจารแหงวัด ดวยทรง 
อนุญาตไววา อนุชานามิ ภิกฺขเว อคิลาเนนป ภิกฺขุนา อาราเม 
อารามูปจาเร ฉตฺต ธาเรตุ. 
         ขอหนึ่ง อยาใหเขาเขียนรูปภาพ ถาใหเขาเขียน ตองทุกกฏ 
ดวยทรงหามไววา น ภิกฺขเว ปฏิภาณจิตฺต การาเปตพฺพ อิตฺถีรูปก 
ปุริสรูปก. ดงัน้ี ใชแตรูปหญิงรูปชายอยางเดียว แมรูปติรัจฉาน 
โดยที่สุดแมรูปไสเดือน ภิกษุจะทําเองหรือบังคับวาทานจงทํา ดังน้ี 
ไมควร แมจะกลาววา อุบาสกทานจงทํา คนรักษาประตูดังน้ี ก็ไมได 
ก็แลจะใหคนอ่ืนเขียนเรื่องชาดกและเรื่องอสทิสทานเปนตน หรือ 
เรื่องซึ่งเปนที่ต้ังแหงความเลื่อมใส และประกอบดวยความเบื่อหนาย 
ไดอยู แมจะเขียนตนไมเครือวัลยเปนตน ไดอยู ดวยทรงอนุญาตไว 
วา อนุชานามิ ภิกขฺเว มาลากมฺม ลตากมฺม มงฺกรทนฺต ป ฺจปฏิก. 
ดังน้ี. 
                              มณฺฑนาทิกถา จบ 
                             จักกลาวในปตตปฏิสังยุตตกถา 
         ขอหนึ่ง อยาเอาบาตรหอยแขวนในท่ีแหงใดแหงหนึ่ง ถาเอา 
หอยแขวน ตองทุกกฏ ดวยทรงหามไววา น ภิกฺขเว ปตฺโต ลคฺเค- 
ตพฺโพ. ดังน้ี แมจะผูกในราวจีวร ต้ังไวก็ไมควร  
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         ขอหนึ่งวา อยาเอาบาตรวางบนเตียง ขอหนึ่งวา อยาเอาบาตร 
วางบนต่ัง ขอหนึ่งวา อยาเอาบาตรวางบนตัก ขอหน่ึงวา อยาเอา 
บาตรวางบนรม ขอหนึ่งวา อยาเอาบาตรวางบนพรึง ขอหนึ่งวา  
ตองทุกกฏ ดวยทรงหามไววา น ภิกฺขเว ม ฺเจ ปเ องฺเก ฉตฺเต 
มิฒนฺเต ปริภณฺฑนฺเต ปตฺโต นิกฺขิปตพฺโพ. ดังน้ี เตียงต่ังเขาทํา 
เพ่ือจะต้ังของหรือเพ่ือจะน่ังนอนก็ตาม เมื่อเอาบาตรต้ังบนเตียงต่ัง 
อันใดอันหน่ึง คงเปนทุกกฏ ก็แลเอาผูกเขากับของอ่ืนวางไวควรอยู 
หรือจะผูกในแมแครหอยลงไว ก็ควร แมผูกแลวจะวางบนเตียงบนต่ัง 
ไมควรเลย ถาแลเขายกเตียงหรือต่ังข้ึนเปนรางรานไวบนราวจีวร 
เปนตน จะเอาบาตรวางบนเตียงต่ัง ควรอยู จะเอาสายโยคคลองเขา 
ในจะงอยบาแลววางบนตัก ก็ควร แมบาตรคลองอยูในจะงอยบาเต็ม 
ดวยขางสุก จะเอาวางบนรม ก็ไมควร ก็แลจะผูกบาตรเปลาและบาตร 
เต็มดวยขาวสุก เขากับภัณฑะแลววางไวบนรม หรือจะวางบาตร 
เชนนั้น บนรมที่ผูกเปนรางรานวางไวก็ดี ควรอยู กแ็ละจะวางบาตร 
บนพรึงแหงระเบียงเปนตน และวางบนพนักไมควร ถาแลบาตร 
แมกลิ้งไปก็ต้ังอยูในพรึงในพนักท่ีนั้นเอง จะวางบาตรบนพรึงท่ีกวาง 
อยางนี้ควรอยู ที่สุดแหงปริภัณฑนั้น คือ ฐานพ้ืนนอกพรึง นอกพนัก 
วินิจฉัยในที่สุดปริภัณฑนี้ ใหพึงรูโดยนัยดังกลาวแลวในพรึงน้ันเถิด 
         ขอหนึ่ง อยาวางบาตรคว่ําบาตรท่ีพ้ืนคมแข็ง ดวยทรงอนุญาต 
เครื่องรองไว คือ ติณสนฺถรก เครื่องลาดรองทําดวยหญาอยางหน่ึง 
โจลก ทอนผาปูรองบาตรอยางหน่ึง ก็แลเมื่อทอนผาน้ันไมมี จะ  
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วางบนเสื่อออนหรือเสื่อลําแพน หรือจะวางบนพ้ืนที่เขาทาดินเหนียว 
ในที่เชนไรไมประทุษรายบาตร จะวางในท่ีเชนนั้น หรือในทราย 
ควรอยู ก็แลเมื่อวางในท่ีมีดินรวนและฝุนเปนตน หรือในพนคมแข็ง 
เปนทุกกฏ ปตฺตมาลก โรงสําหรับไวบาตรทําดวยอิฐหรือไม ปตฺต-  
กุณฺโฑลิกา หมอสําหรับเก็บขาวของ มีสัณฐานดังกระถางปากกวาง 
๒ สิ่งน้ี พระองคทรงอนุญาตใหเปนท่ีเก็บบาตร ปตฺตถวิกา ถุงบาตร 
อสวทฺธกา สายโยค ๒ สิ่งน้ี พระองคทรงอนุญาตไวเพ่ือจะรักษาบาตร 
ปตฺตาธารโก เชิงบาตร ๆ นี้ พระองคทรงอนุญาตไวเปนที่วางบาตร 
ในอรรถกถากุรุนทีกลาวไววา ในเชิงบาตรดังวลัยเน่ืองอยูกับพ้ืนที่ทํา 
ดวยงาและเถาวัลย และหวายเปนตน จะวางบาตร ๓ ใบซอน ๆ กัน 
และในเชิงบาตรทําดวยไม จะวางบาตร ๒ ใบซอน ๆ กัน ควรอยู 
ก็แตในมหาอรรถกถากลาวไววา ในเชิงบาตรเปนวลัยไมเปนโอกาส 
พอบาตร ๓ ใบ จะวางแต ๒ ใบ ควรอยู แมในเชิงบาตรทําดวยไม 
ทอนก็เหมือนกันอยางนั้น ก็แลเชิงบาตรทําดวยไมเหมือนกนภมร 
และเชิงบาตรทําดวยทอนไม คือเอาไม ๓ ทอน ผูกติดกันเขาก็ดี ไม 
เปนโอกาสแหงบาตรแมแตใบหนึ่ง แมวางบาตรบนเชิงบาตรน้ัน 
พึงน่ังเอามือยึดไว ก็แลในพ้ืนพึงคว่ําวางไวแตใบเดียวเถิด 
         ขอหนึ่ง อยาเอาของเปนเดนลงในบาตร อยาลางมือลงในบาตร 
พึงลางลงในกระโถน ดวยทรงหามและอนุญาตไววา น ภิกฺขเว 
จลกานิ วา อฏ ิกานิ วา อุจฺฉิฏโทก วา ปตฺเต นีหริตพฺพ. 
อนุชานามิ ภกิฺขเว ปฏิคฺคห. ดังน้ี วา อามิสที่คายออกจะท้ิงเสีย 
หรือกางปลา หรือกระดูกเนื้อ หรือนํ้าลางปากท่ีเปนเดน เหลาน้ี  
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สิ่งใดส่ิงหน่ึง อยาดึงนําไปดวยบาตร ถาเอาไปดวยบาตร ตองทุกกฏ 
เราตถาคตอนุญาตกระโถนเปนที่รองรับ แมจะเอาบาตรทําเปน 
กระโถนลางมือลงไมไดเลย แมจะเอานํ้าลางมือลางเทาลงในบาตร 
แลวนําไปเทก็ไมควร จะจับบาตรซ่ึงหมดจดอยู ไมเปอน ดวยมือที่  
เปอน ไมควร ก็แลจะเอามือซายเทนํ้าลงในบาตรแลว อมเอาน้ําอม 
หน่ึงแลว จึงจับดวยมือเปอน ควรอยู ดวยวาเทาน้ันบาตรน้ัน ชื่อวา 
เปนบาตรเปอนดวย ก็แลจะลางมือเปอนดวยนํ้าขางนอกแลวจึงจับ 
ควรอยู เมื่อฉันปลา เนื้อ ผลาผลเปนตนอยู ในของเหลาน้ัน สิ่งใด 
เปนกระดูกหรือเดน ปรารถนาจะทิ้งเสีย จะเอาวางลงในบาตรน้ัน 
ไมไดเลย ก็แลของใดยังอยากจะฉันอยูตอไปอีก จะเอาลงในบาตรั้น 
ไมไดเลย ก็แลของใดยังอยากจะฉันอยูตอไปอีก จะเอาของน้ันวาง 
ลงในบาตรไดอยู จะวางกระดูกและกางเปนตนไวในบาตรแลว เอา 
มือปลอนออกมาฉัน ควรอยู ก็แลของสิ่งใดนําออกจากปากแลวยัง 
อยากจะฉันอีกอยู จะเอาของน้ันวางลงในบาตรไมไดเลย ทอนขิง 
และชิ้นมะพราวเปนตน กัดกินแลวจะวางลงอีก ไดอยู 
         ขอหนึ่งอีก ฉันในอาสิตตกูปธานไมควร ดวยทรงหามไววา 
น ภิกฺขเว อาสิตฺตกูปธาเน ภุ ฺชิตพฺพ. วา อยาพึงฉันในอาสิตต- 
กูปธาน ถาฉัน ตองทุกกฏ อาสิตตกูปธานนั้น แปลวา เตียบบาง 
วาผอบบาง แตในวิมติวิโนทนีวา เปนชื่อเชิงเขียงรองภาชนะ 
มีอาการดังภาชนะอยางหน่ึง เขาทําเปน ๘ เหลีย่มบาง เปน 
๑๖ เหลี่ยมบาง วางขางปายาสเปนตนท่ีรอนลงแลว วางถาด 
รองของกินขางบน เพ่ือจะมิใหขาวสุกที่รอนน้ันหายรอน เชิงเขียง 
รองเชนนั้นเขาทําดวยทองแดงบาง ดวยเงินบาง ก็แตเพราะเปนของ  
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ทรงหามแลว แมทําดวยไมก็ไมควร ควรแตเครื่องรองทําดวยทอนไม 
ที่เรียกวา มัลโลรกิ ซึ่งเปนของทรงอนุญาตแกภิกษุไข ผูไมอาจ 
ถือบาตรไวฉันได เชิงบาตรพระองคทรงอนุญาตในกอน เพ่ือจะ 
รักษาบาตร มัลโลริก ทรงอนุญาตไวเพ่ือจะใหรองฉัน แมเครื่องรอง 
ทําดวยไมเสา ทําดวยใบไมและกระเชา และตะกรา ก็เน่ืองเขา  
ในมัลโลรกิน้ันสิ้น ดวยวา ต้ังแตถึงซ่ึงสังเขปวาเปนเครื่องรองไป 
จะเปนชองก็ดี ทะลุก็ดี ไมทะลุก็ดี ควรโดยแท 
         ขอหนึ่งอีก อยาเอากะโหลกน้ําเตาทําเปนบาตร เที่ยวบิณฑบาต 
ขอหนึ่งอีก อยาเอากระเบ้ืองหมอทําเปนบาตร เที่ยวบิณฑบาต 
ถาเที่ยวบิณฑบาตดวยของเหลาน้ี ตองทุกกฏ ดวยทรงหามไววา 
น ภิกฺขเว ตุมพฺกฏาเหน ฯ เป ฯ ฆฏิกฏาเหน ปณฺฑาย จริตพฺพ. 
ดังน้ี กะโหลกนํ้าเตาจะรักษาไวไมควร ก็แลไดมาบริโภคจะทําเปน 
ของยืม ควรอยู แมในกระเบ้ืองหมอก็เหมือนกัน 
         ขอหนึ่งอีก อยาเอากะโหลกหัวฝทําเปนบาตรไมควร ดวยทรง 
หามไววา น ภิกฺขเว ฉวสสีสฺส ปตฺโต ธาเรตพฺโพ ฯ เป ฯ น จ 
สพฺพปสุกูลิเกน ภวิตพฺพ. ดังน้ี วา อยาพึงทรงบาตรกะโหลกหัวฝ 
ถาทรง ตองทุกกฏ อยาพึงถือบังสุกุลในของท้ังปวงทุกส่ิงดวย 
ถาเธอใดถือบังสุกุลทุกสิ่ง ตองทุกกฏ และเตียงต่ังเปนของบังสุกุล 
คือเขาท้ิงเสีย ถือเอาเองควรอยู ก็แลของท่ีจะพึงกลืนกินเขาให 
ก็รับเถิด ก็แลจะถือเอาของเปนบังสุกุลในซากศพที่ยังไมแตก 
ไมควร ดวยทรงหามไวในวินีตวัตถุวา น จ ภิกขฺเว อภินฺเน สรีเร 
ปสุกูล คเหตุพฺพ. ดังน้ี ถอืเอาของบังสุกุลในซากศพท่ีสดอยู  
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อุปทวันตรายยอมมี ตองทุกกฏดวย กแ็ลจะถือเอาแตซากศพ 
ที่แตกแลว ควรอยู เทาไรซากศพจึงชื่อวาแตกแลว แมมาตรวา 
สัตวมีตนวา กาและนกตะกรุม และสนุัข และสุนัขจ้ิงจอก จิกกัดดวย 
จะงอยปากหรือเข้ียวหนอยหนึ่ง ซากศพนั้นชื่อวาแตกแลว ก็แล  
ซากศพใด ลมลงครูดสี มาตรวาผิวขาดไป หนังยังไมขาด ซากศพ 
นั้นชื่อวายังไมแตกแท และครั้นเมื่อหนังแตกแลว จึงชื่อวาแตก 
แมซากศพใดเม่ือยังเปนอยู เปนฝและโรคกุฏฐัง และเปนตอมพัง 
อยูแลว หรือเปนแผลอยู แมซากศพนี้ ก็ชื่อวาแตกแลว แมซากศพ 
ใดแตวันที่ ๓ ไปข้ึนพองแลว ก็ชื่อวาแตกแลวแท แมในซากศพ 
มนุษยอ่ืนใหถือเอา ก็ควร ถาไมไดผูอ่ืนไซร พึงทําดวยศัสตรา หรือ 
สิ่งอ่ืนใหเปนแผลดวย พึงถือเอาบังสุกุลเถิด ก็แลในสรีระเปน 
วิสภาค คือศพหญิง จะต้ังสติยังสมณสัญญาใหบังเกิดแลว ทําให 
เปนแผลในศีรษะ หรือหลงัมือหลังเทาแลว จึงถือเอา ควรอยู 
         ขอหนึ่งอีก บาตรไม บาตรทอง บาตรเงิน บาตรแกวมณี 
บาตรแกวไพฑูรย บาตรแกวผลึก บาตรสัมฤทธิ์ บาตรแกวหุง 
บาตรดีบุก บาตรสังกะสี บาตรทองแดง เหลาน้ีอยาพึงใช ถาใช 
ตองทุกกฏ บาตร ๒ อยาง คือ บาตรดิน บาตรเหล็ก จึงควร ดวย 
ทรงหามและอนุญาตไววา น ภิกขฺเว ทารุมโย,  นโสวณฺณมโย, 
น รูปย ฯ เป ฯ น มณิ ฯ เป ฯ น เวฬุรยิ ฯ เป ฯ น ผลิก ฯ เป ฯ 
น กส ฯ เป ฯ น กาจ ฯ เป ฯ น ติปุ ฯ เป ฯ น สีส ฯ เป ฯ น 
ตมฺพโลหมโย ปตฺโต ธาเรตพฺโพ. อนุ ฯ เป ฯ เทฺว ปตฺเต อโยปตฺต  
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มตฺติกาปตฺต ดังน้ี ถาแมในโรงฉัน คฤหัสถเขาจัดกับขาวลงในบาตร 
และจานทองเปนตน นอมเขามาถวาย แมจะถูกก็ไมควร ภาชนะ 
มีจานเปนตน แลวดวยแกวผลึก และแกวหุงสัมฤทธิ์เปนตน เปน 
ปุคคลิกบริโภคอยางเดียว ไมควร เปนสังฆิกบริโภคหรือเปนคิหิวิกัฏ  
เครื่องใชแหงคฤหัสถ ควรอยู บาตรแมแลวดวยทองแดง ไมควร 
กแ็ตเปนถวยจานควรอยู คําท้ังปวงน้ีกลาวไวในกุรุนทีอรรถกถา 
         ขอหนึ่ง อยาเอาบาตรชุมดวยนํ้าเก็บไว ดวยทรงหามไววา 
น ภิกฺขเว โสทโก ปตฺโต ปฏิสาเมตพฺโพ. วาอยาเอาบาตรมีน้ํา 
เก็บไว ถาเก็บไว ตองทุกกฏ ใหผ่ึงแดดเสียกอนแลวจึงคอยเก็บ 
ดวยทรงอนุญาตไววา อนุ ฯ เป ฯ โอตาเปตฺวา ปตฺต ปฏสิาเมตุ. ดังน้ี 
พึงทําใหหมดน้ํากอนจึงคอยตาก ดวยทรงอนุญาตไววา อนุ ฯ เป ฯ 
นิโรทก กตฺวา ฯ เป ฯ ดังน้ี 
         ขอหนึ่ง อยาตากบาตรใหนาน ดวยทรงหามไววา น ภิกฺขเว 
อุเณฺห ปตฺโต นิทหิตพฺโพ. ดังน้ี วา อยาต้ังบาตรไวในที่รอน ถาต้ัง 
ไว ตองทุกกฏ พึงตากไวกลางแดดท่ีรอนครูหน่ึงแลวพึงเก็บเสีย 
ดวยทรงอนุญาตไววา อนุชานามิ ภิกขฺเว มหุุตฺต อเุณฺห โอตา- 
เปตฺวา ฯ เป ฯ ดังน้ี. 
                             ปตฺตปฏิสยุตฺตกถา จบ  
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                    จักกลาวในเสนาสนปฏิสังยุตตกถา 
         ขอหนึ่ง อยาน่ังอาสนะยาวกับหญิง และบัณเฑาะก และ 
อุภโตพยัญชนก ดวยทรงอนุญาตกําหนดไววา อนุชานามิ ภิกฺขเว 
เปตฺวา ปณฺฑก มาตุคาม อุภโตพฺย ฺชนก อสมานาสนิเกหิ สห 
ทีฆาสเน นิสีทิตุ. วา เราตถาคตยอมใหนั่งในอาสนะยาวกับผูมีอาสนะ  
ไมเสมอกัน นอกน้ันยกบัณเฑาะก คือกะเทย และหญิงและอุภโตพยัญ- 
ชนก คนมีทัง้เพศหญิงเพศชายเหลาน้ีเสีย พระองคทรงอนุญาตไววา 
อาสนะใดพอน่ังไดสามคน อาสนะเทานี้แล ชื่อวาอาสนะยาวอยางนอย 
ดวยคําวา อนุชานามิ ภิกขฺเว ย ติณฺณ ปโหติ เอตฺตก ปจฺฉิม 
ทีฆาสน. ดังน้ี อาสนะยาวเชนนี้ควรยกรื้อไดก็ตาม หรือเปนของ 
หนักไมควรยกรื้อไดก็ตาม ในอาสนะเชนนั้น แมเปนทอนกระดาน 
จะน่ังกับอนุปสัมบัน ก็ควร ก็แลจะน่ังกับบัณเฑาะกเปนตน ไมควร 
         ขอหนึ่ง อยาน่ังท่ีเตียงต่ัง กับอสมานาสนิกะ ดวยทรงอนุญาต 
ไววา อนุชานามิ ภิกขฺเว สมานาสนิเกหิ สห นิสีทตุิ.  อนุชานาม ิ
ภิกฺขเว ติวสฺสนฺตเรน สห นิสีทิตุ. อน ุฯ เป ฯ ทุวคฺคสฺส ม ฺจ 
ทุวคฺคสฺส ป วา เราผูตถาคตยอมใหนั่งดวยกันกับผูมีอาสนะเสมอ 
กัน และยอมใหนั่งกับผูมีลําดับแหงพรรษา ๓ และยอมเตียงต่ังแก 
ผูมีพวก ๒ คือน่ังแต ๒ คน ผูแกกวากันหรือออนกวากัน ๒ พรรษา 
ชื่อวา ติวัสสันตระ ผูมีลําดับแหงพรรษา ๓ ชื่อวา สามานาสนิกะ ผูมี 
อาสนะเสมอกัน ก็แลในผูที่แกกวากันหรือออนกวากันพรรษาหนึ่ง 
หรือผูที่มีพรรษาเสมอกันเหลาน้ีไมตองวา เธอทั้งปวงเหลาน้ี ๒ องค 
จะน่ังรวมเตียงหรือต่ังอันเดียวกันไดอยู ผูที่แกหรอืออนกวากันยิ่ง 
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กวากําหนดน้ัน ชื่อวาอสมานาสนิกะ ผูมีอาสนะไมเสมอกัน ใน 
วิมติวิโนทนี วา แมผูมีอาสนะไมเสมอกันจะนั่งดวยกัน ๓ คนใน 
อาสนะใชเตียงต่ังไดอยู แตในเตียงต่ังนั่งไดแต ๒ คน ในเตียงต่ัง 
ใชอาสนะยาว ผูมีอาสนะเสมอกันนั่งได ๒ องคเทานั้น เพราะพระ-  
องคทรงอนุญาตเตียงต่ังแกผูมีพวก ๒ อยางเดียวเทาน้ัน ภิกษุหนุม 
เมื่อแสดงธรรมอยู จะน่ังอาสนะเสมอกัน หรือสูงกวาดวยเคารพใน 
ธรรมก็ด ีและภิกษุผูเปนเถระ เมื่อใหภิกษุหนุมแสดงธรรมอยู จะน่ัง 
อาสนะเสมอกัน หรือตํ่ากวาดวยเคารพในธรรมก็ด ีควรอยู ดวยทรง 
อนุญาตไววา อนุ ฯ เป ฯ นวเกน ฯ เป ฯ ธมมฺคารเวน. ดังน้ี 
         ขอหนึ่ง อยาน่ังนอนท่ี ที่นอนสูง ท่ีนอนใหญ ดวยทรงหามไววา 
น ภิกฺขเว อุจจฺาสยนมหาสยนานิ ธาเรตพฺพานิ เสยฺยถีท อาสนฺทิ 
ฯ เป ฯ อุภโตโลหิตกุปธาน. วา อยาพึงทรง คือน่ังนอนท่ี ที่นอนสูง 
ที่นอนใหญ ถาทรง ตองทุกกฏ ที่นอนสูงท่ีนอนใหญนั้น ดังน้ี คือ 
อาสันทิ อาสนะ คือเตียงต่ังสูงเกินประมาณ ปลฺลงฺโก บลัลังกที่นั่ง 
เขากระทํารูปสัตวรายติดเขาในเทา โคณโก ผาโกเชาวใหญมีขนยาว 
ไดยินวาขนแหงผานั้นยาวกวา ๔ นิ้ว จิตฺตกา เครื่องลาดทําดวยขน 
แกะวิจิตรดวยลายเย็บปก  ปฏิกา เครื่องลาดขาวทําดวยขนแกะ 
ปฏิลิกา เครื่องลาดทําดวยขนแกะ มีลายดอกไมแนนเนื่องกัน เขา 
เรียกวาผาชาวโยนก ผาทมิฬบาง  ตูลิกา ฟูกประกอบดวยนุนโดยปกติ 
อยางเดียว  วิกติกา เครื่องลาดทําดวยขนแกะ วิจิตรดวยรูปราชสหี เสือ 
โครงเปนตน  อุทฺธโลม ิเครื่องลาดทําดวยขนแกะ มีขนข้ึนขางเดียว 
เอกนฺตโลมิ เครื่องลาดทําดวยขนแกะ มีขนข้ึนทั้ง ๒ ขาง  กฏิสฺส  
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เครื่องปูนอนทอดวยดายทองในระหวางแหงดายไหมขลิบดวยทอง 
โกเสยฺย ผาปูนอนทอดวยดายไหมขลิบดวยทอง ก็แลเปนไหมลวน 
ไมขลิบทองควรอยู  กุฏก เครื่องปูนอน ทําดวยขนแกะใหญพอนาง  
ฟอน ๑๖ นาง ยืนรําได  หตฺถตฺถร เครื่องลาดบนหลังชาง  อสสฺตฺถร 
เครื่องลาดบนหลังมา  รถตฺถร เครื่องลาดบนรถ  อชินปฺปเวณิ เครื่อง 
ลาดเปนชั้นเขาเย็บดวยหนังเสือ ชื่อวา อชินะ ใหญประมาณเทาเตียง 
ดวยวาหนังสัตวจําพวกนั้นออนสุขุมจึงเย็บซอนกันได  กทลมิิคปวร- 
ปจฺจตฺถรณ เครื่องปูนอนอยางดีเขาทําดวยหนังชมด ไดยินวาคนทั้ง 
หลายเขาลาดหนังชมดลงบนผาขาว ทําเครื่องลาดอันนั้น  สอตฺุตรจฺ- 
ฉท เครื่องลาดมีเพดานแดงผูกขางบนดาย แมเพดานขาวขางลาง 
เครื่องปูนอนเปนอกัปปยะ มีอยู ไมควร เมื่อไมมี จึงควร  อุภโตโลหิต- 
กุปธาน ที่นอนมีหมอนแดงในขางทั้งสองแหงเตียง คือ หมอนศีรษะ 
และหมอนเทา ที่นอนน้ัน ไมควร กแ็ลหมอนใดลูกเดียวในขางศีรษะ 
ทั้ง ๒ จะแดงหรือสีดังดอกบัว หรือวิจิตรก็ตาม ถาประกอบดวย 
ประมาณแลวไซร ก็ควร หามแตหมอนใหญอยางเดียว ในฎีกาแหง 
ขุททกะสิกขาบทกําหนดไววา อาสันทิและบัลลังก ชื่อวาอาสนะสูง 
นอกน้ันชื่อวาอาสนะใหญ อาสนะสูง อาสนะใหญ ดังกลาวมานี้ ไมควร 
ยาวไปดายเดียว เรียกวาเตียง รีเรียกวาต่ัง เตียงต่ังท้ังปวง ถักดวยหวาย 
และตอก หรอืผูกดวยผา ทําดวยกระดาน มีเทาคู เทาตรง เทามาก 
ก็ตาม แตเทาสูง ๘ นิ้วดวยน้ิวพระสุคต ยกเชิงรองขางลางเสีย 
ควรส้ิน เชิงรองรับเทาเตียงสูงเพียง ๘ นิ้วชางไม จึงควร สูงเกิน 
นั้นไมควร ดวยทรงหาม และอนุญาตไววา น ภิกฺขเว อุจฺจา ม ฺจ- 
ปฏิปาทกา ธาเรตพฺพา.  อนุ ฯ เป ฯ อฏงฺคุลปรม ม ฺจปฏิปาทก. วา  
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อยาพึงทรงเชิงรองรับเทาเตียงสูง ถาทรง คือรองรับเขา ตองทุกกฏ 
เราผูตถาคตยอมเชิงรองรับเทาเตียงเพียง ๘ นิ้วเปนอยางยิ่ง อาสันทิ 
คือต่ังส่ีเหลี่ยมแมเทาสูงกวา ๘ นิ้วพระสุคต ก็ควร ดวยทรงอนุญาต 
ไววา อนุ ฯ เป ฯ อุจฺจกมปฺ อาสนฺทิก. วา เราผูตถาคตอนุญาตต่ัง  
สี่เหลี่ยมแมสูง เตียวท่ีทําพนักในขางทั้งสาม แมถึงสูงกวาประมาณ 
ก็ควร ดวยทรงอนุญาตไววา อนุ ฯ เป ฯ อุจฺจกมฺป สตฺตงฺค. วา เรา 
ผูตถาคตอนุญาตเตียง มีองคอวัยวะ ๗ แมสูง พระองคทรงอนุญาต 
นุน ๓ อยาง คือ รุกฺขตูล นุนแหงตนไม ไดแกนุนไมง้ิวเปนตน ๑ 
ลตาตูล นุนแหงเถาวัลย มีเพชรสังฆาต และฝกขาวสารเปนตน ๑ 
โปตกีตูล นุนแหงหญาเลา โดยที่สุดแมออยและออก็ชื่อวาหญาเลา ๑ 
ดวยนุน ๓ อยางนั้น สงเคราะหเอาภูตคามท้ังปวงส้ิน ดวยวาพนชาติ 
แหงตนไมและเถาวัลยและหญา สิ่งอ่ืนซึ่งจะเปนภูตคามไมมี เพราะ 
เหตุนั้น นุนแหงภูตคามอันใดอันหน่ึง ยอมควรในหมอนอยางเดียว 
ครั้นมาถึงฟูกเขา นุนทั้งปวงน้ัน ชื่อวาเปนอกัปปยะไปสิ้น ใชแต 
นุนนั้นควรในหมอนอยางเดียวหาไม แมขนแหงนกทั้งปวงเปนตนวา 
หงสและนกยูงและขนสัตวสี่เทาท้ังปวง เปนตนวาราชสีห ยอมควร 
ก็แลดอกไมสิ่งใดส่ิงหน่ึง เปนตนวาดอกประยงคและพิกุล เปนนุน 
ไมควร ใบไมพิมเสนอยางเดียวลวนไมเจืออ่ืนไมควร เจือดวย 
ใบไมอ่ืนจึงควร แมนุน ๕ อยาง มีนุน คือ ขนแกะเปนตน ที่พระองค 
ทรงอนุญาตในฟูก ก็ควรในหมอนดวย พระองคทรงอนุญาตฟูก ๕ 
อยาง คือ อุณฺณภิสิ ฟูกยัดดวยขนแกะ ๑  โจฬภิสิ ฟูกยัดดวยทอน 
ผา ๑  วากภสิิ ฟูกยัดดวยเปลือกไม ๑  ติณภิสิ ฟูกยดัดวยหญา ๑ 
ปณฺณภิสิ ฟูกยัดดวยใบไม ๑ นับฟูกเปน ๕ นั้น นับตามของที่เปน  
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นุนในภายใน ที่วาขนแกะน้ันใชแตขนแกะอยางเดียว ขนแหงสัตว 
มีปกและสัตวสี่เทา ซึ่งเปนชาติสัตวมีเน้ือเปนกัปปยะ หรืออกัปปยะ 
สิ่งใด ๆ ไมวา ยกแตขนมนุษยเสีย ขนนอกน้ันสงเคราะหเขาดวยขน  
แกะในที่นี้สิ้น เพราะเหตุนั้น จะทําจีวรโดยกําเนิด ๖ อยาง และ 
ผาซ่ึงเปนอนุโลม ๖ อยาง สิ่งใดส่ิงหน่ึง ทําเปนเปลือกฟูกแลว ยดัขน 
สัตวทั้งปวงเขาขางในแลว ทําเปนฟูกก็ควร แมฟูกซึ่งพับผากัมพลเขา 
๔ ชั้น หรือ ๕ ชั้นไวภายในกระทําก็ดี ก็นับวาฟูกขนแกะดวย ก็แล 
ฟูกยัดดวยใบไมนั้น ยกใบพิมเสนเสีย ใบไมใด ๆ ไมวา ควรส้ิน ก็แต 
ใบพิมเสนเจือดวยใบไมอ่ืนควร ลวนไมควร ในอรรถกถากุรุนทีกลาว 
วา นุน ๕ อยาง มีขนแกะเปนตนอันใดซึ่งควรในฟูก นุนนั้นแมใน 
มัสสุรกะก็ควรเหมือนกัน ดวยคําน้ัน เปนอันสําเร็จความลงวา 
จะบริโภคมัสสุรกะก็ควร ในสารัตถทีปนีไขบทมัสสุรกะวา จมฺมมยภิส ิ
แปลกันวา ฟูกหนังฟอก กําหนดประมาณแหงฟูกไมมี ฟูกเตียง ฟูกต่ัง 
ฟูกลาดพ้ืน ฟูกที่จงกรม ฟูกเช็ดเทา เหลาน้ีพึงกําหนดตามสมควร 
แลว ทําประมาณตามชอบใจเถิด 
         ขอหนึ่ง อยาทรงหมอนใหญประมาณกึ่งกาย ดวยทรงหาม 
และกําหนดอนุญาตไววา น ภิกขฺเว อฑฺฒกายิกานิ พิมฺโพหนานิ 
ธาเรตพฺพานิ. อน ุฯ เป ฯ สีสปฺปมาณ พิมฺโพหน. วา อยาพึงทรง 
หมอนท้ังหลายใหญประมาณก่ึงกาย คือใหญหนุนได ต้ังแตสะเอวถึง 
ศีรษะ ถาทรง ตองทุกกฏ เราผูตถาคตอนุญาตหมอนประมาณเพียง 
ศีรษะ คือกวางพอวางศีรษะทั้งส้ินกับคอดวยได ลักษณะทําหมอน 
เอาผาอุดศีรษะหมอนสี่เหลี่ยม พับทแยงมุมเขาใหเปน ๓ มุม วัด  
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ระหวางมุมทั้ง ๒ ดาน กวางคืบสี่นิ้ว ที่กวางดานทแยงมุม กวางศอก 
มุฏฐิคือกํามา ก็แตโดยยาวตัวหมอนศอกคืบหรือ ๒ ศอกก็ได หมอน 
กวางยาวเทานี้ ชื่อวาหมอนประมาณเพียงศีรษะ คําน้ีกลาวไวใน  
กุรุนที ซึ่งวาน้ันเปนหมอนกลม ถาเปนหมอนอิงหรือเปนหมอนขวาน 
ดังในประเทศไทย พึงกระทําสวนกวางแตคอข้ึนไปถึงศีรษะ ใหได 
คืบ ๔ นิ้ว คําน้ีเปนอัตโนมัติ อาศัยนัยในวิมติวิโนทนีวา หมอนกลม 
จะเย็บใหกลมหรือใหเปนสี่เหลี่ยมก็ตาม พึงเย็บโดยกวางทแยงมุม 
ผาหัวหมอน ใหไดประมาณศอกมุฏฐิ อันนี้กําหนดอยางอุกฤษฏ 
แหงหมอนมีศีรษะเปนประมาณ เบื้องบนแตประมาณน้ันข้ึนไป 
ไมควร ตํ่าลงมาจึงควร ภิกษุไมเปนไข จะใชหมอนศีรษะ หมอน 
เทา ๒ นี้ ยอมควร พระปุสสเทวเถระทานกลาววา หมอนทําดวยนุน 
เปนกัปปยะ ๕ ที่พระองคทรงอนุญาตในฟูก แมจะใหญก็ควร พระ 
อุปติสสเถระผูทรงวินัยทานกลาววา เมื่อคิดวาจะทําหมอน และใช 
นุนเปนกัปปยะก็ตาม อกัปปยะก็ตาม ประกอบดวยประมาณจึงควร 
ก็แลเครื่องลาดเปนอกัปปยะ เปนตนวา ผาโกเชาวใหญมีขนยาวดัง 
กลาวแลวในกอน จะปูลาดบริโภคในเตียงต่ัง ในวิหารของสงฆ 
หรือของบุคคล ไมควร กแ็ลปูลาดบรโิภคในธรรมาสน โดยนิยม 
แหงคิหิวิกักของคฤหัสถไดอยู จะนอนในท่ีนั้นไมควร ในเครื่องลาด 
เปนอกัปปยะเชนนั้น เปนคิหิวิกัฏของคฤหัสถ อยูในธรรมาสนหรือ 
ในโรงฉัน หรือในละแวกบาน จะน่ังทับควรอยู นอนทับไมควร ดวย 
ทรงอนุญาตไววา อนุ ฯ เป ฯ เปตฺวา ตีณิ อาสนฺท ึปลฺลงฺก ตูลกิ 
อวเสส คิหิวกิฏ อภินิสีทตุิ นเตฺวว อภินิปชฺชิตุ. วา เราผูตถาคต 
อนุญาตใหนั่งทับเครื่องลาดเปนคิหิวิกัฏนอกนั้น เวนแตของ ๓ อยาง  
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คือเตียงต่ังสูงกวาประมาณ และบัลลังกเทาติดดวยรูปสัตวราย และฟูก 
เบาะยัดดวยนุน ๓ อยางเหลาน้ีเสีย แตไมยอมใหนอนอิง นอนทับ 
ก็และจะนั่งทับเตียงต่ังซ่ึงหุมดวยนุนขางใน ๆ โรงฉัน ในละแวกบาน 
อยางเดียว ควรอยู จะนอนในเตียงต่ังนั้นไมควร ดวยทรงอนุญาต  
กําหนดไววา อนุ ฯ เป ฯ คิหิวิกฏ อภินิสีทิตุ นเตฺวว อภินปชฺชติ. 
ดังน้ี ก็แลเตียงต่ังรัดดวยหนังเปนตน ก็ควร ดวยทรงอนุญาตไววา 
อนุ ฯ เป ฯ โอนทฺธม ฺจ โอนทฺธป. ดังน้ี ปาวาโร ผาปาวาร 
โกเสยฺย ผาไหม  โกชโว ผาโกเชาว  กมฺพล ผากัมพล เหลาน้ี 
เปนของสงฆก็ตาม เปนของบุคคลก็ตาม บริโภคในวิหาร หรอืใน 
ละแวกบาน แหงใดแหงหน่ึงตามสบาย ก็ควร ดวยเปนของพระองค 
ทรงอนุญาตไวแลว ก็แตผาโกเชาวนั้น เปนผาโกเชาวโดยปกติ 
อยางเดียวจึงควร ผาโกเชาวมีหลังใหญขนยาวไมควร บานประตู 
เตียงต่ัง พัดใบตาล เหลาน้ี วิจิตรดวยทองเงินเปนตน หรือหมอนํ้า 
ขันน้ําแลวดวยทองและเงิน และของสิ่งใดเปนของประกอบดวยจิตร- 
กรรมลายวาดเขียนก็ดี ทั้งปวงในเสนาสนะบริโภค คือเปนเครื่องใช 
สําหรับเสนาสนะยอมควรส้ิน ดวยทรงอนุญาตไววา อนุ ฯ เป ฯ สพฺพ 
ปาสาทปริโภค. ดังน้ี วาเราผูตถาคตอนุญาตเครื่องบริโภคในปราสาท 
ทั้งปวง ทายกทั้งหลายกลาววา ขาพเจาท้ังหลายถวายทาสหญิงทาสชาย 
ไรนาท่ีดิน โคกระบือแกปราสาท ดังนี้ กิจซ่ึงจะรับแผนกหน่ึงตางหาก 
ไมมี เมื่อรับปราสาทแลวก็เปนอันรับแท 
         ขอหนึ่งอีก ทรงอนุญาตไววา อนุ ฯ เป ฯ อาสนฺทิยา ปาเท 
ฉินฺทิตฺวา ปริภุ ฺชิตุ ปลฺลงฺกสฺส วาเฬ ฉินฺทิตฺวา ปริภุ ฺชิตุ,  ตูลิก  
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วิชเฏตฺวา พิมฺโพหน กาตุ, อวเสส ภุมมฺตฺถรณ กาตุ. วา เราผู 
ตถาคตอนุญาตใหตัดเทาเตียงต่ังท่ีสูงเกินประมาณเสียแลวจึงบริโภค 
และใหทําลายรูปสัตวราย ซึ่งติดอยูในบัลลังกออกเสียแลวจึงบริโภค 
ฟูกนุนใหสางแยงเอานุนออกทําหมอน เครื่องลาดเปนอกัปปยะ 
นอกน้ันมีผาโกเชาวขนยาว และเครื่องลาดทําดวยขนแกะ วิจิตรดวย 
ลายเย็บ ลายปก เปนตน ใหทําเปนเครื่องลาดพ้ืนในเสนาสนะ 
         ขอหนึ่ง อาสนะเขาปูไว ไมไดพิจารณากอนอยาน่ังลง ถาน่ังลง 
ตองทุกกฏ ดวยทรงหามไวในวินีตวัตถุวา น จ ภกิขฺเว อปจฺจเวกฺ- 
ขิตฺวา อาสเน นิสีทิตพฺพ. ดังน้ี อาสนะเชนไร จะตองพิจารณา 
อาสนะเชนไร ไมตองพิจารณา อาสนะใดเปนอาสนะเปลาไมมีเครื่อง 
ลาดก็ดี และอาสนะใดเขาปูลาดเม่ือมายืนและเห็นอยู อาสนะเหลาน้ี 
นั้น ไมตองพิจารณา จะนั่งลงก็ควร แมอาสนะใดคนท้ังหลายเขาเอา 
มือกดลงเองแลว รองนิมนตวา ทานจงน่ังในท่ีนี้ แมในอาสนะน้ัน 
ก็ควร ถาแมภิกษุทั้งหลายนั่งอยูกอนแลว ภายหลงัขยับไปขางบน 
หรือขางลาง กิจซ่ึงจะตองพิจารณาน้ันไมมี แมอาสนะใดเขาเอาผา 
บางปูปดไวเห็นพ้ืนลางปรากฏอยู กิจซึ่งจะพิจารณาในเอาสนะนั้น 
ไมมี กแ็ลอาสนะใดเขาปูดวยผาปาวาร และผาโกเชาวเปนตนไว 
กอนแลว อาสนะนั้น ตองพิจารณา คือ เอามือลูบลงกําหนดดูแลวจึง 
นั่ง ก็แลอรรถกถาถามหาปจจรีกลาวไววา ในอาสนะที่เขาปูลาดดวย 
ผาหนา เกลียวไมปรากฏ อาสนะนั้น ไมตองพิจารณา 
         ขอหนึ่ง อยานอนในท่ีนอนท้ังหลายอันเรี่ยรายดวยดอกไม ถา 
เธอใดนอน ตองทุกกฏ ดวยทรงหามไววา น ภิกฺขเว ปุบฺผาภิกณิฺ-  
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เณสุ สยเนสุ สยิตพฺพ ดังนี้ พระองคทรงอนุญาตไววา ไดของ 
หอมแลวใหเจิมในบานประตู ไดดอกไมใหวางขางหน่ึงในวิหาร 
         ขอหนึ่ง อยาหามอาสนะภิกษุแก ดวยทรงอนุญาตและหามไว 
วา อนุ ฯ เป ฯ ยถาวุฑฺฒ อภิวาทน ฯ เป ฯ อิเม โข ภิกฺขเว ตโย  
วนฺทิยา. วา เราผูตถาคตอนุญาตการอภิวาทนไหว และการลุกรบั 
และอัญชลีกรรม และสามีจิกรรม และอาสนะอันเลิศ และน้ําอันเลิศ 
คือนํ้าทักขิโณทก และกอนขาวอันเลิศ คือ กอนขาวควรแกพระอเถระ 
เหลาน้ี ตามลําดับผูแกพรรษา ก็แลภิกษุอยาพึงหามอาสนะของสงฆ 
ตามลําดับผูแกพรรษา ถาเธอใดหาม ตองทุกกฏ แลวตอไปพระองค 
ทรงแสดงคนไมควรไหวและคนควรไหววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
บุคคลไมควรไหวมี ๑๐ ดังน้ี ปุเร อุปสมฺปนฺเนน ปจฺฉา อุปสมปฺนฺ- 
โน อวนฺทิโย ผูอุปสมบทภายหลังอันผูอุปสมบทกอนไมควรไหว ๑ 
อนุปสมฺปนฺโน สามเณรและคฤหัสถ ๑  นานาสวาสโก วุฑฺฒตโร 
อธมฺมวาที ผูมีสังวาสตางกันโดยลัทธ ิแมเปนผูแกกวา แตเปนผูกลาว 
สิ่งท่ีใชธรรมวาเปนธรรม ๑  มาตุคาโม หญิง ๑  ปณฑฺโก กะเทย ๑ 
ปาริวาสิโก ผูตองครุกาบัติแลวอยูปริวาสอยู ๑  มูลายปฏิกสฺสนารโห 
ผูตองครุกาบัติแลวประพฤติวัตรอยู กลับตองครุกาบัติอีกในระหวาง 
นั้น ควรจะรับปฏิกัสสนะ กลับชกัเขาตามอาบัติเดิมอีก ๑  มานตฺตา- 
รโห ผูอยูปรวิาสแลวควรจะรับมานัต ๑  มานตฺตจาริโก ผูที่รับ 
มานัตแลวมาประพฤติมานัตอยู ๑  อพฺภานารโห ผูที่ประพฤติมา 
นัตครบ ๖ ราตรีแลว ควรอัพภานกรรม ๑  ๑๐ พวกน้ี ชื่อวา อวัน- 
ทิยะ เปนคนไมควรไหว บุคคลควรไหว ๓ ดังน้ี ปจฺฉา อุปสม-ฺ  
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ปนฺเนน ปุเร อุปสมฺปนฺโน วนฺทิโย ผูอุปสมบทกอน อันผูอุปสมบท 
ทีหลังจะพึงไหว ๑  นานาสวาสโก วุฑฺฒตโร ธมมฺวาที ผูมีสังวาส 
ตางกันโดยลัทธิ แตเปนผูแกกวากลาวสิ่งท่ีเปนธรรมวาเปนธรรม ๑ 
สเทวเก โลเก ภิกฺขเว ฯ เป ฯ ตถาคโต อรห สมฺมา สมฺพุทฺโธ  
พระตถาคตผูอรหังสัมมาสัมพุทธเปนบุคคลควรไหวในโลกทั้งเทวดา 
มารพรหม และในหมูสัตว ทั้งสมณะ และพราหมณ และทั้งเทวดา 
และมนุษย ๑   ๓ นี ้ชื่อวาวันทิยบุคคล ภิกษุ ๕ มีปาริวาสิกะเปนตน 
ไมควรไหว แหงภิกษุเปนปกตัต ไหวบุคคลไมควรไหว ๑๐ เปน 
อาบัติทุกกฏ ในคัมภีรปริวารกลาวบุคคลไมควรไหวอีก ๓ หมวด ๆ 
ละ ๕ ๆ เปน ๑๕ จําพวก ดังน้ี อนฺตรฆร ปวิฏโ ผูเขาไปแลวยัง 
ละแวกบาน ๑  รจฺฉ คโต ผูไปตามตรองหน่ึง  โอตมสิโก ผูอยู 
ในที่มืด ๑  ไหวผูนี้หนาผากจะพึงกระทบในเทาเตียงเปนตน เพราะ 
เหตุนั้น ผูอยูในที่มืดจึงไมควรไหว  อสมนฺนาหรนโฺต ผูไมสมนาหาร 
ซึ่งการไหว เพราะขวนขวายอยูในกิจ ๑  สตฺโต ผูนอนหลับ 
อยู ๑ เปน ๕  ยาคูปาเน บุคคลด่ืมขามตมอยูในเวลาด่ืมขาวตม ๑ 
ภตฺตคฺเค ผูอยูในโรงฉัน ๑  เอกาวตฺโต ผูหมุนไปขาง ๑ คือคน 
เปนขาศึกคนมีเวร ๑ ผูนี้เมื่อไหวก็จะพึงประหารก็ไหวแมดวยเทา 
เพราะเหตุนั้น จึงไมควรไหว  อ ฺาวิหิโต ผูสงใจไปอ่ืนคิดอ่ืนอยู ๑ 
นคฺโค ผูเปลือยกายไมมีผานุงผาหมอยู ๑ เปน ๕  ขาทนฺโต ผูเค้ียว 
กินของเค้ียวมีแปงจ่ีเปนตน ๑  ภุ ฺชนโฺต ผูฉันโภชนะทั้ง ๕ 
อยู  อจฺจาร กโรนฺโต ผูถายอุจจาระอยู ๑  ปสฺสาว กโรนฺโต 
ผูถายปสสาวะอยู ๑   ๒ นีไ้มควรไหว เพราะวาอยูในที่ใชโอกาส 
อุกฺขิตฺตโก ผูอันสงฆยกวัตดวยอุกเขปนียกรรมทั้งสาม ๑  ก็แตภิกษุ  
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ที่สงฆยกวัตดวยกรรมอ่ืน มีตัชชนียกรรมเปนตน ๔ จําพวก ควร 
จะไหวเธอดวยวา แมจะทําอุโบสถปวารณากับเธอเหลานั้นก็ได  
เปน ๕ ในอวันทิยบุคคล ๑๕ ต้ังแตตนมานี้ ไหวบุคคล ๒ จําพวก 
คือผูเปลือยกาย และผูอันสงฆยกวัต จึงเปนอาบัติ ก็แลหามไมใหไหว 
ภิกษุ ๑๓ จําพวกนอกน้ัน ดวยเปนอสารูปไมสมควรไมงาม และ 
หามดวยเหตุดังกลาวแลวในระหวาง ๆ 
         ขอหนึ่งอีก แมเสนาสนะท่ีทายกเขาจัดแจงไวพระสงฆ ก็ไม 
ควรกางกั้น ดวยทรงหามไววา น ภิกฺขเว อุทฺทิสฺสกตป ยถาวุฑฺฒ 
ปฏิพาหิตพฺพ. ดังน้ีวา แมถึงเสนาสนะเขาเฉพาะพระองคทําไวจัดแจง 
ไว ก็อยากางกั้นหามหวงเอาตามผูแกพรรษา ถากางกั้น ตองทุกกฏ 
         ขอหนึ่ง อยาเอาเครื่องเสนาสนะจะพึงบริโภคในที่อ่ืนไปบริ- 
โภคในที่อ่ืน ดวยทรงหามไววา น ภิกฺขเว อ ฺตฺร ปริโภโค 
อ ฺตฺร ปรภิุ ฺชิตพฺโพ. วา เตียงต่ังเปนตน เปนของจะพึงบริโภค 
ในเสนาสนะอ่ืนซึ่งเปนของสงฆ อยาพึงเอาไปบริโภคใชสอยใน 
เสนาสนะอ่ืน ถาเอาไปบริโภคในที่อ่ืน ตองทุกกฏ ก็แลจะขอยืม 
ไปใชสอย หรือจะเอาไปรักษาหวงไวในที่อ่ืน เพ่ือจะไมใหฉิบหาย 
เสีย ควรอยู ดวยทรงอนุญาตไววา อนุ ฯ เป ฯ ตาวกาลิก หริตุ 
อนุ ฯ เป ฯ คุตฺตตฺถาย หริตุ. ดังน้ี เพราะเหตุนั้น เมื่อเอาไปบริโภค 
เปนสังฆิกะบริโภคในที่อ่ืน แมหายและคร่ําคราไป ก็เปนอันหาย 
และคร่ําคราไปดวยดี ถาไมหายไมคร่ําคราไปเสีย เมื่อวิหารกุฎีนั้น 
เขากลับซอมแปลงเขา ก็พึงทําของน้ันใหเปนปกติข้ึนอีก เมื่อเอา 
ไปบริโภคเปนของบุคคล ของน้ันหายหรือคร่ําคราไปเสีย ยอมเปน  
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สินใช เมื่อวิหารกุฎีนั้น เขากลับซอมแซมข้ึนแลว ตองใชใหเปนแท 
ถาเอาเครื่องอาวาส มีกลอนเปนตนมาแตเสนาสนะเกา มาประกอบ 
ผสมเขาในอาวาสเปนของสงฆอ่ืนแลวไซร ชื่อวาประกอบเขาดวยดี  
ก็และเอามาประกอบเขาในอาวาสเปนของบุคคล พึงใหมูลคา หรือพึง 
ทําใหเปนปกติ เมื่อถือเอาเตียงต่ังเปนตนแตวิหารราง ดวยเถยยจิต 
พึงปรับตามราคาของ เมื่อยกของนั้นข้ึน เมื่อถือเอาดวยคิดวาจักให 
ในคราวภิกษุมาอยูในอาวาสน้ันอีกแลว เอามาบริโภคใชเปนสังฆิก- 
บริโภค ฉิบหายและคร่ําคราไป ก็เปนอันฉิบหายและคร่ําคราดวยดี 
ถาไมฉิบหายเสียไซร กพึ็งกระทําใหเปนปกติเถิด เมื่อเอามาบริโภค 
เปนของบุคคลหายไป ยอมเปนสินใช เอาประตูและหนาตางเปนตน 
แตวิหารราง มาประกอบใชในอาวาสเปนของสงฆ หรือเปนของบุคคล 
ตองกลับคืนใหเปนแท จะเอาบริขารของสงฆ มีผากัมพล เปนตน 
ไปแลกเปลี่ยนเสนาสนะ มีเตียงต่ังเปนตนมาก็ควร ดวยทรงอนุญาต 
ไววา อนุ ฯ เป ฯ ผาติกมมฺตฺถาย ปริวฏเฏตุ. วา เราผูตถาคต 
อนุญาตใหแลกเปลี่ยนเอาเพ่ือประโยชนแกผาติกรรม คือใหเจริญ 
บริขารของสงฆข้ึน ก็แลผาติกรรมแลกเปลี่ยนใหเจริญของสงฆนี้ 
ราคาเทากันหรือยิ่งกวา เปนเสนาสนะมีเตียงต่ังเปนตนอยางเดียว 
จึงควร 
         ขอหนึ่ง ภิกษุฉันจังหันคางอยูอยาใหลุก ดวยทรงหามไววา 
น ภิกฺขเว วิปฺปกตโภชโน อนนฺตริโก ภิกฺขุ วุฏาเปตพฺโพ ฯ เป ฯ 
วทามิ. วา ภิกษุอยาพึงไลภิกษุผูอยูในลําดับฉันคางอยูในละแวกบาน 
หรือในวิหาร หรือในปา แหงใดแหงหน่ึง ใหลุกข้ึน ถาเธอใดไล  
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เธอนั้นใหลุกข้ึน ตองทุกกฏ ในละแวกบานภิกษุผูมาภายหลัง ถือเอา 
ภิกขะแลวพึงไปยังที่สมควร ถามนุษยหรือภิกษุทั้งหลายรองนิมนต 
ใหเขาไปในโรงฉัน พึงวา ครั้นเราเขาไปภิกษุทั้งหลายจักลุกข้ึน  
ครั้นเขาวา มาเถิดอาสนะมีอยูดังน้ี พึงใหเขาไปเถิด ถาไมมีผูใดวา 
สิ่งใดส่ิงหน่ึง พึงไปในโรงฉันแลว ยืนอยูในที่สมควรอยาใหใกลนัก 
เมื่อเขาทําโอกาสแลว รองนิมนตใหเขาไป พึงเขาไปเถิด ถาแลภิกษุ 
ไมไดฉัน นั่งอยูในอาสนะที่ถึงแกเธอน้ันไซร จะใหเธอนั้นลุกเสีย 
ควรอยู ก็แลภิกษุฉันขาวตม ขนม เปนตน สิ่งใดส่ิงหน่ึงแลว นั่งอยู 
กวาภิกษุอ่ืนจะมา แมมือเปลาอยู จะใหเธอนั้นลุกไมควร ดวยวาเธอ 
นั้นก็ชื่อวาฉันคางอยู ถาแมแกลงลวงอาบัติ ขืนไลใหภิกษุผูฉันคางอยู 
ลุกข้ึนไซร ถาแลภิกษุผูลุกข้ึนนั้น หามขาวอยูเลาไซร เธอนั้นพึง 
บังคับภิกษุผูไลนั้นใหไปเอาน้ํามาให ที่แหงเดียวน้ีแลภิกษุหนุม 
บังคับภิกษุแกได ถาไดน้ํามาเปนการดี ถาเธอน้ันไมเอามาเลาไซร 
ผูหามขาวนั้น พึงกลืนเมล็ดขาวเสียใหหมดดวยดีแลว ใหอาสนะ 
แกผูแกเถิด เราตถาคตไมกลาววา ใหภิกษุพึงหามอาสนะภิกษุแก 
โดยปริยายอันหน่ึงเลย ถาภิกษุหนุมใดหาม คงตองทุกกฏ 
         ขอหนึ่งอีก ทรงหามไววา น ภิกฺขเว ภณฺฑาคาริโก วุฏา- 
เปตพฺโพ. วา อยาไลใหภิกษุผูรักษาเรือนคลังลุกไป ถาใหเธอลุก 
ไปเสีย ตองทุกกฏ 
         ขอหนึ่ง อยาไลใหภิกษุไขลุก ถาไลใหลุกไป ตองทุกกฏ 
ดวยทรงหามไววา น ภิกฺขเว คิลานา วุฏาเปตพฺพา. ดังน้ี 
         ภิกษุ ๔ จําพวก ไมควรจะไลใหลุก คือ ภิกษุผูแกพรรษากวา 
จําพวกหน่ึง ภิกษุหนุมไมควรจะไลใหลุก ดวยเปนผูแกกวา ภิกษุ  
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ผูเฝาเรือนคลังจําพวกหนึ่ง ไมควรจะใหลุก ดวยวาเรือนคลังน้ัน 
สงฆสมมติใหแกเธอแลว ภิกษุเปนพหุสูต มีอุปการมากดวยอุทเทส 
และปริปุจฉา เปนตน และเปนผูรับธุระสงฆ ๆ ใหที่อยูเปนที่สบาย  
จําพวกหน่ึง ไมควรจะใหลุก ดวยเธอมีอุปการและไดที่อยูแตสงฆ 
แลวภิกษุไขจําพวกหน่ึง ไมควรจะใหลุก ดวยเธอเปนไข พึงกําหนด 
ที่นอนท่ีสมควรใหแกภิกษุไข ดวยทรงอนุญาตไววา อนุ ฯ เป ฯ 
คิลานสฺส ปฏิรูป เสยฺย ทาตุ ดังน้ี ภิกษุใดเปนโรคหืด และบาน 
ทะโรค และลงแดง เปนตน จะตองต้ังกระโถน และกระเบื้องรองเวจ 
เปนตนไวสําหรับ หรือเปนโรคกุฏฐังจะประทุษรายเสนาสนะ พึง 
ใหเสนาสนะสวนขางหน่ึง เปนตนวา ภายใตปราสาทและมณฑปศาลา 
แกเธอผูไขเชนนั้น และผูไขใด เมื่ออยูจะไมประทุษรายเสนาสนะ 
ผูไขเชนนี้ แมที่นอนท่ีดีก็พึงใหเถิด แมภิกษุใดฉันเภสัช เปนตนวา 
ยาดองและยาประจุและยานัตถุอยู เธอทั้งปวงน้ันชื่อวาไขสิ้น พึง 
กําหนดเสนาสนะที่สมควรใหแกเธอนั้น ๆ 
         ขอหนึ่ง พึงอุปฏฐากภิกษุไข ดวยพระองคตรัสไววา นตฺถิ 
โว ภิกฺขเว มาตา ฯ เป ฯ ทุกฺกฏสฺส วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มารดา 
หรือบิดาของทานท้ังหลายก็ไมมี ผูใดเลาจะพึงอุปฏฐากทาน ถาแล 
ทานท้ังหลายไมอุปฏฐากกันและกันไซร ทีนั้นใครเลาคราวนี้จะ 
อุปฏฐาก ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูใดจะพึงอุปฏฐากเราผูตถาคต ดวย 
กระทําตามโอวาทและคําพร่ําสอน ผูนั้นพึงอุปฏฐากภิกษุไขเถิด ถา 
อุปชฌาย หรอื อาจารยแหงผูไขมีไซร ใหอุปชฌาย และ อาจารยพึง 
อุปฏฐากกวาจะสิ้นชีพ คอยอยูกวาจะหาย ถาสัทธิงวิหาริกอันเตวาสิก  
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และผูรวมอุปชฌายเดียวกัน ผูวาอาจารยเดียวกันมีไซร เธอ 
เหลาน้ันพึงอุปฏฐากกวาจะสิ้นชีพ คอยอยูกวาจะหายโรค ถาอุปชฌาย 
และอาจารยสัทธิงวิหาริกอันเตวาสิก หรือผูรวมอุปชฌาย ผูรวม  
อาจารยแหงภิกษุไขไมมีไซร คือเธอเปนอาคันตุกะ เที่ยวมาแตผูเดียว 
เธอนั้นสงฆพึงอุปฏฐากเธอ ถาไมอุปฏฐากไซร ตองทุกกฏดวยกัน 
ทั้งส้ิน ก็แล เม่ือภิกษุทั้งปวงต้ังเวรกันปฏิบัติ ผูใดไมปฏิบัติใน 
วารตน เปนอาบัติแกผูนั้นแท แมพระสงฆเถระก็ไมพนวาระไปได 
ถาสงฆทั้งปวงมอบใหเปนธุระแกภิกษุองคหน่ึง หรือภิกษุองคหน่ึง 
ผูประกอบดวยวัตร รับวาจะปฏิบัติเองไซร พระสงฆพนอาบัติ 
ความสบาย ๑ ไมรูประมาณในของสบายในความสบาย ๑ ไมเสพ 
เภสัช ๑  ไมกระทําใหแจงความเจ็บตามจริง คือโรคทวีข้ึน ไมบอก 
วาทวีข้ึน หรือถอยลง ไมบอกวาถอย คงอยู ไมบอกวาคงอยู 
แกผูอุปฏฐากซึ่งหวังประโยชน ๑ เปนชาติแหงคนไมอดกลั้นซึ่ง 
ทุกขเวทนา ที่เฉียบแหลมเผ็ดรอนไมเจริญใจ อาจนําชีวิตเสียได 
ซึ่งเกิดข้ึนมีในตัว ๑ ภิกษุไขพรอมดวยองคเปนคุณ ๕ จะอุปฏฐาก 
เธองาย คือมักทําความสบาย ๑ รูประมาณในของสบายในความ 
สบาย ๑ เสพเภสัช ๑ กระทําใหแจงความเจ็บตามจริง ๑ เปนชาติ 
แหงคนอดกลั้น ๑ ผูอุปฏฐากคนไข พรอมดวยองคเปนโทษ ๕ ไม 
สมควรจะอุปฏฐาก คือไมอาจจัดแจงประกอบยาได ๑ ไมรูจักสบาย 
และไมสบาย นอมส่ิงที่เปนของไมสบายเขาไป นําส่ิงท่ีเปนสบาย 
เสีย ๑ เห็นแกอามิสอุปฏฐากคนไข ไมมีจิตประกอบดวยเมตตา ๑ 
เปนคนมักเกลียดเพ่ือจะนําไปเสียซึ่งอุจจาระ ปสสาวะ หรือนํ้าลาย  
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และราก ๑ ไมอาจชี้แจงใหสมาทานใหอาจหาญรื่นเริง ดวยธรรมีกถา 
ได ๑ ภิกษุพรอมดวยองคที่เปนคุณ ๕ พนจากองคที่เปนโทษ ๕ 
ดังกลาวแลว จึงสมควรจะอุปฏฐากภิกษุไข 
         ขอหนึ่งอีก ภิกษุและสามเณรทํากาลกิริยาแลวบริขารเปนของ  
สงฆ ดวยทรงอนุญาตไววา ภิกฺขุสฺส ภิกฺขเว กาลกเต สโฆ สาม ี
ปตฺตจีวเร ฯ เป ฯ อเวภงฺคิก. วา ภิกษุทํากาลกิริยาแลว สามเณร 
ทํากาลกิริยาแลว สงฆเปนเจาของในบาตรจีวร ก็แตวาผูอุปฏฐาก 
คนไขมีอุปการมาก เราผูตถาคตอนุญาตใหใหบาตร และไตรจีวร 
แหงภิกษุผูทํากาลกิริยา และบาตรจีวรแหงสามเณรผูทํากาลกิริยาแลว 
แกผูอุปฏฐากคนไข ในของเหลาน้ัน สิ่งใดเปนลหุภัณฑลหุบริขาร 
ของเหลาน้ัน เราผูตถาคต ยอมใหสงฆที่พรอมหนากันอยูแจกกัน ใน 
ของเหลาน้ัน สิ่งใดเปนครุภัณฑ ครุบริขาร ของส่ิงนั้น เปนของจาตุ- 
ทิศสงฆ ซึ่งมาและไมไดมา เปนของสละไมได แจกกันไมได ก็แล 
จะใหบาตรจีวรแกภิกษุผูอุปฏฐากคนไขนั้น ใหผูอุปฏฐากน้ันพึงเขา 
ไปใกลสงฆแลวกลาววา อิตฺถนฺนาโม ภนฺเต ภิกฺขุ กาลกโต,  อิท 
ตสฺส ติจีวร ฺจ ปตฺโต จ ถาเปนของสามเณรวาดังนี้ อิตฺถนฺนาโม 
ภนฺเต สามเณโร กาลกโต,  อิท ตสฺส จวีร ฺจ ปตฺโต จ ทั้งสอง 
บาลีนั้น แปลวา ภิกษุชื่อน้ี ทํากาลกิรยิาแลว อันนี้ไตรจีวรและบาตร 
แหงเธอนั้น สามเณรชื่อน้ี ทํากาลกิรยิาแลว อันนี้จีวรและบาตรแหง 
ผูนั้น พึงวาดังน้ีกอนแลว สงฆพึงสวดประกาศดวยญัตติทุติยกรรม 
วาจา มอบของน้ันใหวา สุณาตุ เม ภนฺเต สโฆ.  อตฺิถนฺนาโม ภิกฺข ุ
กาลกโต,  อิท ตสฺส ติจีวร ฺจ ปตฺโต จ.  ยทิ สฆสฺส ปตฺตกลฺล,  



สัตตปพพบุพพสิกขา และ บุพพสิกขาวรรณนา - หนาท่ี 309 

สโฆ ติจีวรฺจ ปตฺต ฺจ คิลานุปฏากาน ทเทยฺย. ถาเปนของ 
สามเณรใหวาแต จีวร  อน่ึงจะใหดวยอปโลกนกรรมก็ควร แม 
สามเณรผูอุปฏฐากผูไขก็ไดสวนเสมอภิกษุ ดวยทรงอนุญาตไววา  
อนุ ฯ เป ฯ คิลานุปฏากสฺส สามเณรสฺส สมก ปฏวิิส ทาตุ. 
ดังน้ี คําเหลานี้กลาวยอแตตามบาลี เม่ือตองการพิสดารพึงดูใน 
ตติยสมันตปาสาทิกา เถิด 
         ขอหนึ่ง ภิกษุเปนไขเล็กนอย เปนตนวา ปวดศีรษะจะกางกั้น 
เสนาสนะไมควร ดวยทรงหามไววา  น ภิกฺขเว เลสกปฺเปน เสนาสน 
ปฏิพาหิตพฺพ. วา อยาพึงหามเสนาสนะดวยกําหนดเลิศ ถาหามดัง 
นั้น ตองทุกกฏ 
         ขอหนึ่งอีก ทรงอนุญาตไววา อนุ ฯ เป ฯ ป ฺจหงฺเคหิ สมนฺ- 
นาคต ภิกฺขุ เสนาสนคาหาปก สมฺมนนฺิตุ ฯ เป ฯ ธารยามีติ. วา 
เราผูตถาคตอนุญาตใหสมมติภิกษุพรอมดวยองค ๕ คือพนอคติ ๔ 
ฉลาดรูการยังภิกษุใหถือเอาและไมถือเอา ใหเธอนั้นเปนเสนาสน- 
คาหาปกะ ผูบัญชาภิกษุอ่ืนใหถือเอาเสนาสนะ จะสมมติดวยญัตติ- 
ทุติยกรรมวาจา หรือดวยอปโลกนกรรมก็ได ผูไดสมมติเปนผูมอบ 
เสนาสนะแลว ในวันเขาพรรษาพึงประกาศภิกษุทั้งปวงใหประชุม 
กันแลว พึงมอบเสนาสนะดังนี้ คือนับภิกษุกอนแลวนับเสนาสนะ 
เปนตนวาเตียงต่ัง เสนาสนะนอยภิกษุมาก พึงมอบตามกําหนดที่นอน 
ถากุฎีวิหารมีมากพอกัน พึงมอบตามกําหนดกุฎีและตามกําหนดบริเวณ 
ถากุฎีวิหารยังเหลืออยูมากไซร พึงใหสวนเพ่ิมอื่นอีก ดวยทรงอนุญาต 
ไววา อนุ ฯ เป ฯ ปม ภกิฺขู คเณตุ. ภกิฺขู คเณตฺวา เสยฺยา คเณตุ,  
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เสยฺยา คเณตฺวา เสยฺยคฺเคน คาเหตุ อน ุฯ เป ฯ อนภุาคป ทาตุ, 
คหิเต อนุภาเค อ ฺโ ภิกขฺุ อาคจฺฉติ.  นากามา ทาตพฺโพ. ดังน้ี 
ครั้นสวนเพ่ิมบัญชาใหถอืเอาแลว ภิกษุอ่ืนมาถึงเขา ไมอยากจะให 
ก็อยาใหเลย ถาแลเธอองคใดถือเอาแลว เธอองคนั้น จะใหสวนเพ่ิม  
หรือสวนแรกตามชอบใจตนก็ควร 
         ขอหนึ่งอีก อยาใหภิกษุผูต้ังอยูภายนอกอุปจารสีมา ถือเอา 
เสนาสนะดวย ถาใหถือเอา ตองทุกกฏ ดวยทรงหามไววา น ภิกฺขเว 
นิสฺสีเม  ิตสฺส เสนาสน คาเหตพฺพ. ดังน้ี ไดแตใหภิกษุผูต้ังอยู 
ในภายในอุปจารสีมาอยางเดียวถือเอา แมถึงไกลก็ได 
         ขอหนึ่ง ผูไดสวนเสนาสนะที่แจกแลว อยาพึงหามหวงกางกั้น 
ภิกษุอ่ืนสิ้นกาลทั้งปวง ถาหามหวงดังนั้น ตองทุกกฏ กางกั้นไดแต 
ในภายในพรรษา ๓ เดือน ในอุตุกาลพนพรรษาแลว กางกั้นไมได 
ดวยทรงหามและอนุญาตไววา น ภิกฺขเว เสนาสน คเหตฺวา 
สพฺพกาล ปฏิพาหิตพฺพ ฯ เป ฯ อน ุฯ เป ฯ วสฺสาน เตมาส 
ปฏิพาหิตุ,  อุตุกาล น ปฏิพาหิตุ. ดังน้ี กาลถือเสนาสนะมี ๓ 
ปุริมิโก ใหถอืในวันเขาพรรษากอน ๑ ปจฺฉิมิโก ใหถือในวันเขา 
พรรษาหลัง ๑  อนฺตรามตฺุตโก ใหถือวันแรมคํ่าหน่ึง เดือนสิบเอ็ด 
หลังวันมหาปวารณา เพ่ือจะใหอยูจําพรรษาตอไปในปหนาอีก ๑ 
โดยบาลีวา ตโยเม ภิกฺขเว เสนาสนคาหา, ปุริมิโก ฯ เป ฯ อิเม 
โข ภิกฺขเว ตโย เสนาสนคาหา. ความวา เสนาสนะใด มีลาภมาก 
คือทายกผูเจาของเขาถวายผาจํานําพรรษา และสมณบริขารมาก 
แกภิกษุผูอยูในเสนาสนะ มหาเถระมาแตไกลจําพรรษาอยู ออกพรรษา  
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ไดลาภแลวก็ไป เสนาสนะนั้นชํารุด เจาอาวาสไมเหลียวแล พระองค 
ทรงอนุญาตใหถือเสนาสนะน้ัน เปนอันตรามุตตกะ เพ่ือจะอยูตอไป 
อีก ในพรรษาหนา จะไดปฏิบัติเสนาสนะนั้น ถึงพรรษาหนาแลว 
เถระมาแตอ่ืนจะมาถือเอาไมได แตภิกษุผูไดเสนาสนะนั้น ในอุตุกาล  
จะอาศัยในกลางวันกลางคืนไดอยู แตภิกษุผูแกมา อยาหามหวง 
อน่ึง กาลถือเสนาสนะมีเปน ๒ ในอุตุกาล ๘ เดือนอยาง ๑ ในวัสส- 
กาล ๓ เดือนอยาง ๑ ในอุตุกาล อาคันตุกะมาถึงเมื่อใด พึงใหภิกษุ 
ผูอยูกอนออกเสีย ใหเสนาสนะแกอาคันตุกะ ในวัสสกาล ผูเปน 
อาคันตุกะจะออกจากท่ีอยูตนไปอยูอ่ืน อยาไปในวันเขาพรรษา 
จะคับแคบ ลําบาก ยังประมาณอีกสักเดือนหนึ่ง จะเขาพรรษาจึงไป 
จะไดไมลําบากดวยท่ีอยู เปนตน  ฝายภิกษุเจาอาวาสเลา พึงชําระ 
วิหาร ซอมแปลงท่ีสลักหักพังเสียกอนแตวันเขาพรรษา ภิกษุเปน 
อาคันตุกะมาอาศัยอยู จะไดอยูเลาเรียนศึกษาสบาย แลวเจาอาวาส 
พึงประชุมกันสมมติเสนาสนคาหาปกะ ผูมอบเสนาสนะข้ึนสัก ๒ รูป 
หรือ ๓ รูป ผูหนุมจะไดมอบใหผูแก ๆ จะไดมอบใหผุหนุม แลว 
ผูไดสมมตินั้น ตองรูจักที่เปนเสนาสนะและท่ีใชเสนาสนะ ถึงวัน 
เขาพรรษา พึงกําหนดลาภที่เกิดในเสนาสนะนั้นมอบให ต้ังแตเถระ 
ลงไป โดยกาํหนดเสนาสนะนอย และมาก ดังกลาวแลวในกอน ถา 
ผาจํานําพรรษาทายกเขาถวายแกภิกษุผูอยูในเสนาสนะนั้นมี ก็พึงมอบ 
ให ดวยคําวา ภนฺเต (ถาผูมอบแกกวาวา อาวุโส)  ตุมฺหาก (ถา 
ผูมอบแกกวาวา ตุยฺห)  อสุก (ถาเสนาสนะอยูใกลวา อิท) 
เสนาสน ปาปุณาติ, ปจฺจยว คณฺหถ (ถาผูมอบแกกวาวา คณฺห.) 
วาเสนาสนะโนน (ถาอยูใกลวา นี้)  ถึงแกทาน ๆ จงถือเอาปจจัย  



สัตตปพพบุพพสิกขา และ บุพพสิกขาวรรณนา - หนาท่ี 312 

กลาวดังน้ี ตามแกและออน ไกลและใกล ถาลาภไมมี ใหวา ตุมฺหาก 
อสุกเสนาสน ปาปุณาติ. ดังน้ี เถระพึงรับวา คณฺหามิ อาวุโส  
หนุมพึงรับวา คณฺหาม ภนฺเต วา เราถือเอาละ ดังน้ี ผูรับเสนาสนะ 
ไปแลว พึงระวังปฏิบัติเสนาสนะนั้น กวาจะไปจากท่ีนั้น คําน้ี  
กลาวยอ ตองการพิสดารพึงดูในจตุตถสมันตปาสาทิกา เถิด 
         ขอหนึ่ง ภิกษุผูเดียวอยากางกั้นเสนาสนะสองแหง ถากางก้ัน 
ตองทุกกฏ ดวยทรงหามไววา น ภิกฺขเว เอเกน เทฺว ปฏิพาหิตพฺพา. 
ดังน้ี ภิกษุบางองค ในวันเขาพรรษาถือเสนาสนะในวิหารแหงหนึ่ง 
แลว ไปถือเสนาสนะในวิหารอ่ืนอีก ถือเสนาสนะกอนแหงเธอน้ัน 
ยอมรํางับไปดวยถือเสนาสนะใหม อน่ึง หรือทําอาลัยวาจะอยูในวิหาร 
นี้แลว ไปถือเสนาสนะในวิหารอ่ืนอีก อาลัยกอนแหงเธอยอมรํางับ 
ดวยถือเอาเสนาสนะใหมนี้ อน่ึง ถือเอาเสนาสนะหรือทําอาลัยวา 
จะอยูในวิหารนี้แลว ไปถอืเอาเสนาสนะ หรือทําอาลัยวาจะอยูในวิหาร 
อ่ืน อยางนี้ ถือเสนาสนะแหงเธอน้ัน ยอมรํางับดวยอาลัย หรืออาลัย 
ยอมรํางับดวยอาลัย เธอนั้น ยอมต้ังอยูแตในการถือเสนาสนะ 
หรืออาลัยภายหลังอยางเดียวทุกแหง ก็แลภิกษุใด ถือเสนาสนะใน 
วิหารแหงหนึ่งแลว คิดวาจะอยูในวิหารอ่ืน พอลวงอุปจารสีมาออก 
ไป การถือเสนาสนะในวิหารกอนแหงเธอน้ัน ก็รํางับ ผิและเธอไป 
ดวยคิดวา สบายในวิหารโนนก็จะอยู ถาไมสบายจะกลับมา ดังน้ี 
แลวไป รูวาไมสบายแลวกลับ ดังน้ี ควรอยู. 
                          เสนาสนปฏิสังยุตตกถา จบ 
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                                    จักกลาวในมังสกถา 
         ขอหนึ่ง อยารับเนื้อปลาดิบ ขอหนึ่ง อยาฉันเนื้อปลาดิบ ถา 
รับ ถาฉัน ตองทุกกฏ ดวยอรรถกถาจารย ทานอาศัยคําในพระสูตร 
วา อามกมสปฏิคฺคหณา และอาศัยพุทธานุญาตวา อนุ ฯ เป ฯ  
อมนุสฺสิกาพาเธน อามกมส ขาทิตุ ปวตุิ อามกโลหติ. ดังนี้ 
หามไว ความในพระสูตรและพุทธานุญาตวา ภิกษุยอมเปนผูเวน 
จากการรับเน้ือดิบ วาเราผูตถาคตอนุญาตใหภิกษุอันอมนุษยเขาสิง 
กาย ฉันเน้ือดิบก็ได ดื่มกนิโลหิตดิบกไ็ด เพราะคําสั่ง ๒ นี้ อาบัตินี้ 
ชื่อวาบาลีมุตตกทุกกฏ 
         ขอหนึ่ง อยาฉันอุททิสสมังสะ ดวยทรงหามและอนุญาตไววา 
น ภิกฺขเว ชาน อุทฺทิสฺสกต มส ปริภุ ฺชิตพฺพ.  อนุ ฯ เป ฯ 
ติโกฏิปริสุทฺธ มจฺฉมส ปริภุ ฺชิตุ อทิฏ อสุต  อปริสงฺกิต. วา 
เนื้ออันบุคคลเฉพาะภิกษุกระทํา คือฆามา ภิกษุรูอยูอยาพึงฉัน ถาฉัน 
ตองทุกกฏ เราผูตถาคตอนุญาตใหฉันปลาเนื้อ ที่บรสิุทธิ์โดยสวน ๓ 
คือ ไมไดเห็น ไมไดยิน ไมรังเกียจ วาเขาฆาเฉพาะภิกษุ พึงรูรังเกียจ 
ดวยไดเห็น รังเกียจดวยไดยิน และรังเกียจพนเห็นและไดยิน คือ 
รังเกียจโดยปฏิปกษนั้น ภิกษุใด เห็นมนุษยถือขายและแห เปนตน 
ออกจากบานหรือเท่ียวอยูในปา เวลารุงเชาเขาไปบิณฑบาตในบาน 
นั้น ชาวบานถวายบิณฑบาตท้ังปลา เนื้อดวย เธอนั้นอาศัยไดเห็น 
เดิมและรังเกียจวา เขาจะทําเพ่ือภิกษุทั้งหลายดอกกระมัง ดังน้ี ชื่อวา 
รังเกียจดวยไดเห็น ภิกษุไมไดเห็นเลย เปนแตไดยินวา มนุษย 
ทั้งหลายถือขายและแห เปนตน ออกจากบานหรือเท่ียวอยูในปา  
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เพลารุงเชาเขาไปบิณฑบาตในบานน้ัน เขานอมบิณฑบาตท้ังปลา 
และเน้ือเขามาถวาย รับเกียจอยูวาเขาจะทําเฉพาะภิกษุดอกกระมัง 
ดังน้ี ชื่อวารังเกียจดวยไดยิน และไมไดเห็นไมไดยินเลย เปนแตเขา 
ไปบิณฑบาตในบาน ทายกรับบาตรไปแตบิณฑบาตท้ัง ปลา เนื้อ 
นอมมาถวาย ภิกษุรังเกียจวาเขาจะทําเฉพาะภิกษุดอกกระมัง ดังน้ี  
ชื่อวารังเกียจพนเห็นและไดยิน รังเกียจทั้ง ๓ นี้ ในของใดจะรับ 
ของน้ันไมควร สิ่งใดไมรังเกียจอยางน้ี สิ่งน้ันจึงควร ก็ถาแลเขา 
ถามวาเหตุไร ทานจึงไมรับ ภิกษุบอกวา รังเกียจอยูอยางนี้ และเขาวา 
ของน้ีขาพเจาไมไดทําเพ่ือภิกษุทั้งหลาย ขาพเจาทําเพ่ือตนเอง หรือ 
วา ขาพเจาทําเพ่ือพลีกรรม มีอันใหแกผูอิสระ เปนตน ดังน้ี ยอมควร 
ถาทายกกลาววา เปนเนื้อสัตวตายซ้ือมาแตทองตลอด ดังน้ีก็ควร แม 
ในเนื้อปลาท่ีเขาทําเพ่ือ เปตกิจ ใหแกคนตาย หรือเพ่ือมงคลก็เหมือน 
กัน เนื้อปลาใด เขาไมฆาเพ่ือภิกษุ ก็ดี และไมสงสัยในเน้ือปลาใด 
ก็ดี ทั้งปวงเหลาน้ันยอมควร ถาและเขาฆาเฉพาะภิกษุในวิหารหน่ึง 
ภิกษุนั้นหารูวาเขาฆาเฉพาะตัวไม แตภิกษุอ่ืนรู ผูใดรูไมควรแก 
ผูนั้น ควรแกผูที่ไมรู ภิกษุในวิหารอ่ืนไมรู ภิกษุในวิหารน้ันเองรู 
ยอมไมควรแกภิกษุในวิหารน้ัน ควรแกภิกษุในวิหารอ่ืน ภิกษุใน 
วิหารน้ันก็รู ภิกษุในวิหารอ่ืนก็รู ไมควรดวยกันทั้งปวง ไมรูดวย 
กันทั้งปวง ควรดวยกันทั้งปวง เนื้อปลาเขาฆาเฉพาะสหธัมมิกท้ัง ๕ 
ผูใดผูหน่ึง ก็ดี ไมควรดวยกันทั้งส้ิน ถาและเขาเฉพาะภิกษุองคหน่ึง 
ฆาสัตวแตงบิณฑบาตมาถวายแกเธอน้ัน ถาเธอน้ันรูอยูวาเขาฆา 
เฉพาะตัว รับมาใหแกภิกษุอ่ืน ๆ ฉันดวยเชื่อเธอนั้น เชนนี้ไมเปน 
อาบัติดวยกันทั้งสอง เพราะเขาเฉพาะเธอองคใด เธอองคนั้นไมได  
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ฉัน เธอผูฉันน้ันก็ไมรู จึงไมเปนอาบัติ จะเปนอาบัติเพราะรับเนื้อ 
เปนกัปปยะก็หาไม ไมรูวาเขาฆาเฉพาะภิกษุ และฉัน ภายหลังรูเขา 
กิจซ่ึงจะตองแสดงอาบัตินั้นไมมี เนื้อเปนอกัปปยะ แตภิกษุไมรู ฉัน  
แลวภายหลังรูเขาพึงแสดงอาบัติเสีย ดวยวาเน้ือปลาท่ีเขาฆาเฉพาะ 
รูแลวฉัน จึงเปนอาบัติ เนื้อเปนอกัปปยะ แมไมรูฉัน ก็คงเปนอาบัติ 
แท เพราะเหตุนั้น ผูขลาดตออาบัติ พึงกําหนดใหสมควร ถามกอน 
แลวจึงรับเนื้อ หรือพึงคิดวา เมื่อฉันจึงจะถาม รับแลวพึงถามเสียให 
ไดความจึงฉัน เพราะวายากท่ีจะรู ดวยเนื้อหมีเหมือนกันกับเน้ือสุกร 
เนื้อเสือเหลือง เปนตน  เหมือนเนื้อมฤค เปนตน เพราะเหตุนั้น 
ทานจึงวาถามกอนแลวจึงรับ นี่แลเปนวัตร ดังน้ี. 
                                              มสกถา จบ 
                                    จักกลาวในติรัจฉานวิชาทิกถา 
         ขอหนึ่งอีก อยาเรียน ขอหนึ่ง อยาบอกติรัจฉานวิชา ถา 
เรียนถาบอก ตองทุกกฏ ดวยทรงหามไววา น ภิกฺขเว ติรจฺฉานฺ- 
วิชฺชา ปริยาปุณิตพฺพา.  ฯ เป ฯ วาเจตพฺพา. ดังน้ี ศิลปศาสตร ชาง 
มา อาวุธ มนตดล ปลุกเสก เลขยันต เสนหยาแฝด อาถรรพณ วิชา 
ตาง ๆ เปนภายนอกศาสนา ไมประกอบดวยประโยชน เปนเคร่ือง 
เบียดเบียนคนอ่ืน ยกแตวิชาเลขเสีย นอกน้ัน ชื่อวาติรัจฉานวิชา 
ทั้งส้ิน ภิกษุเรียนและบอกเปนทุกกฏ นับดวยบทและอักขระ 
เรยีนเลข เรียนคัมภีรอันหน่ึง ชื่อวาธารณสัตถ ปฏิบติัเขาแลว จะใหรู  



สัตตปพพบุพพสิกขา และ บุพพสิกขาวรรณนา - หนาท่ี 316 

คัมภีรอ่ืน ๆ มากก็ดี และเรียนวิชาเปนปริตร กันยกัษ กันผี กันงู 
เปนตน ที่รักษาตัวเหลาน้ี ไมเปนอาบัติ 
         ขอหนึ่งอีก อยาเรียน ขอหนึ่งอีก อยาบอกคัมภีรชื่อโลกายตะ 
ถาเรียนและบอก ตองทุกกฏ ดวยทรงหามไววา น ภิกฺขเว โลกายต  
ปริยาปุณิตพฺพ. ฯ เป ฯ วาเจตพฺพ. ดังนี้ คัมภีร ของเดียรถียอันหน่ึง 
แสดงเหตุไมมีประโยชน เปนตนวา ของทั้งปวงเปนเดน ของท้ังปวง 
ไมเปนเดน กาขาว นกยางดํา ดังน้ี ชื่อวาคัมภีรโลกายตะ 
         ขอหนึ่งอีก ทรงหามและอนุญาตไววา น ภิกฺขเว พุทฺธวจน 
ฉนฺทโส อาโรเปตพฺพ. อนุ ฯ เป ฯ สกาย นิรุตฺติยา พุทฺธวจน ปริ- 
ยาปุณิตุ. วา อยาพึงยกคําพระพุทธเจา ซึ่งเปนคํามคธข้ึนสูทางเลา- 
เรียนโดยฉันท คือโดยภาษาสันสกฤตดังไตรเพท ถายกข้ึนอยาง 
นั้น ตองทุกกฏ เราผูตถาคตใหเลาเรียนพุทธวจนะ โดยมคธโวหาร 
ดังพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัส 
         ขอหนึ่ง เถระไมไดเชื้อเชิญอยาแสดงธรรม ดวยทรงหามและ 
อนุญาตไววา น ภิกขฺเว สงฺฆมชฺเฌ อนชฺฌิฏเน ธมโฺม ภาสิตพฺ- 
โพ.  อน ุฯ เป ฯ เถเรน ภกิฺขุนา สาม วา ธมฺม ภาสิตุ ปร วา 
อชฺเฌสิตุ. วา ภิกษุไมมีผูเชื้อเชิญ อยาพึงแสดงธรรมในทามกลาง 
สงฆ ถาแสดง ตองทุกกฏ เราผูตถาคตอนุญาตใหภิกษุผูเปนเถระ 
แสดงธรรมเอง หรือเชื้อเชิญผูอ่ืน การเชื้อเชิญแสดงธรรมน้ี เนื่องอยู 
กับภิกษุผูเชื้อเชิญอันสงฆสมมติไว หรือเนื่องอยูกับพระสังฆเถระ 
เมื่อภิกษุผูเชื้อเชิญไมมี จะบอกพระสังฆเถระเสียกอน หรือพระ- 
สังฆเถระเชื้อเชิญแลว จึงแสดงก็ได แมพระสังฆเถระเลา ถาภิกษุ  
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ธรรมกถึกมมีากในวิหาร ก็พึงบังคับไวตามลําดับวาระ ธรรมกถึก 
อันพระเถระบังคับวา ทานจงกลาวธรรม หรือจงแสดงธรรม หรือจง 
ใหธรรมทานดังน้ีแลวพึงแสดงธรรมโดยวิธี ๓ คือทานบังคับให  
สวดบาลี ไดแตสวดอยางเดียว ทานบังคับใหแสดง ไดแตแสดง 
อยางเดียว ทานบังคับใหกลาวสรภัญญะ ไดแตกลาวสรภัญญะอยาง 
เดียว แมพระสังฆเถระจะน่ังในอาสนะสูงเชื้อเชิญ ก็ไมไดเลย ถามีแต 
อุปชฌายกับสัทธิงวิหาริกเทานั้น อุปชฌายทานน่ังอยูที่สูง บังคับวา 
ทานจงแสดง ใหสัทธิงวิหาริกพึงอธิษฐานเปนสาธยาย แลวจึงแสดง 
ถาภิกษุหนุมอยูในที่นั้นดวยไซร ก็พึงผูกใจวา เราจะแสดงแกภิกษุ 
หนุมแลวจึงแสดง ถาในวิหารพระสังฆเถระบังคับแตศิษยของตน 
เทาน้ัน ไมเชื้อเชิญภิกษุอ่ืนแมเปนผูแสดงไพเราะบาง ภิกษุอ่ืนพึงวา 
กับพระสังฆเถระวา ขาพเจาจะเชิญภิกษุชื่อโนนใหแสดง ถาพระ- 
สังฆเถระรับหรือน่ิงอยู ก็ดี จะเชิญใหภิกษุอ่ืนแสดง ควรอยู ถาแล 
พระสังฆเถระหามเสียไซร ก็อยาพึงเชิญภิกษุอ่ืนใหแสดง ผิวาพระ- 
สังฆเถระยังไมมาเลย ปรารภธรรมสวนะข้ึนแลว พระสังฆเถระจึงมา 
อีกเลา กิจซ่ึงจะหยุดเสียกอนและบอกไมมี ครั้นสวดบาลีจบแลวจะ 
แสดงความพึงบอก หรืออยาหยุดและแสดงไปทีเดียว แมแสดงความ 
อยู พระสังฆเถระมาอีกเลา ก็เหมือนกัน แมในอุปนิสินนกถาแสดง 
แกคนเขามาน่ังใกลไตถาม พระสังฆเถระยอมเปนใหญ เพราะเหตุ 
นั้น พระสังฆเถระถึงแสดงเอง หรือบังคับภิกษุอ่ืนใหแสดง ก็แต 
พระสังฆเถระอยาน่ังในอาสนะสูงบังคับ ก็แลภิกษุหนุมจะคิดวาเรา 
จะกลาวแกคฤหัสถ แมวาแสดงก็ควร คฤหัสถเขาถามปริศนาพระ- 
ภิกษุที่เขารูจัก ภิกษุนั้นพึงบอกพระเถระกอนจึงแก ถาพระสังฆเถระ  
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เมื่อภิกษุหนุมบอกวา เขาถามปริศนากับขาพเจา ดังน้ีแลว ทานบังคับ 
ใหแกหรือทานน่ิงอยู ภิกษุหนุมจะแสดงก็ควร แมในการอนุโมทนา 
เปนตน ในละแวกบานก็เหมือนกัน ถาพระสังฆเถระอนุญาตไวแต  
เดิมวา ในวิหารหรือในละแวดบานก็ตาม ทานอยาไดบอกเราเลย 
พึงแสดงเถิดดังน้ี ชื่อวาไดกรรมอันควรแลว จะแสดงธรรมในท่ี 
ทั้งปวงก็ควร แมถึงจะสาธยายก็ตองบอกพระเถระกอน บอกพระ- 
เถระองคหน่ึงแลวสาธยายอยู พระเถระองคอ่ืนมาอีกเลา กิจซ่ึงจะ 
ตองบอกอีกไมมี ถาผูกใจวาเราจะหยุดพักเสียแลว และหยุดอยู เถระ 
องคอ่ืนมาเลา เมื่อปรารภจะแสดงอีก ก็พึงบอกกอน แมถึงพระสังฆ- 
เถระยังไมมา ปรารภสาธยายอยู ก็เหมือนกัน พระสังฆเถระองคหน่ึง 
อนุญาตไวแลวแตเดิมวา ทานอยาไดบอกเราเลย จงทองสาธยายตาม 
สบายเถิด ดังน้ี จะทองสวดตามสบายก็ควร ครั้นพระเถระอ่ืนมาเลา 
พึงบอกวาทานกอนแลวพึงทองสวด 
         ขอหนึ่ง อยาพึงขับรองสวดแสดงธรรมดวยเสียงขับอันยาว 
คือทําลายเสียซึ่งวัตรนั้น ๆ ยังอักขระใหฉิบหาย ถาขับรองสวดแสดง 
ดังน้ัน ตองทุกกฏ ดวยทรงหามไววา น ภิกฺขเว อายตเกน คีต- 
สเรน ธมฺโม คายิตพฺโพ. ดังน้ี ก็แลวัตรชื่อวา สุตตันตวัตรก็มี ชือ่วา 
ชาตกวัตรก็มี ชื่อวา คาถาวัตรก็มี อยูในธรรม ยังวัตรนั้น ๆ ใหฉิบหาย 
กระทําเสียงใหยาวนักไมควร พึงแสดงบทและพยัญชนะใหเปนปริ- 
มณฑลดวยวัตรอันกลมกลอม สรภัญญะคือสวดและกลาวดวยเสียง 
เปนทํานองลํา ๆ พระองคทรงอนุญาตไว ไดยินวา ในสรภัญญะมีวัตร 
อยู ๓๒ เปนตนวา ตรงฺควตฺต ทํานองดังคลื่น โทหกวตฺต ทํานองดัง 
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รีดน้ํานมโค  ขลิตวตฺต ทํานองดังส่ิงของท่ีตกลง ในวัตรทํานอง 
เหลาน้ัน อยากทําทํานองใด ทําทํานองนั้นก็ได ไมยังบทและ 
พยัญชนะทั้งปวงใหฉิบหาย ไมทําใหวิการ ทําใหเสียงเปนไป โดย  
อยางเปนสมณสารูปกลมกลอม นี้แลเปนลักขณะในสรภัญญะ ขับรอง 
สวดแสดงธรรมดวยเสียงขับอันยาว มีโทษ ๕ อยางดังน้ี ผูขับยอม 
กําหนัดในเสียงแมแหงตนนั้น ๑ แมคนอ่ืนก็ยอมกําหนัดในเสียงนั้น ๑ 
แมคฤหบดีทั้งหลายเขายอมติเตียนได ๑ แมประสงคความชดชอย 
แหงเสียง ความทําลายสมาธิก็จะมี คือไมอาจยังสมาธิที่ยังไมไดเกิด 
ใหเกิดข้ึนได ที่ไดแลว ไมอาจถึง อาจเขา ไดอีก ๑ หมูชนในภายหลัง 
เปนตนวา ศิษยยอมจะถึงทิฏฐานุคติเห็นตามไปวา แมอาจารย และ 
อุปชฌายของเรา ทานก็ขับรองสวดแสดงอยางนี้แลว ขับรองสวด 
แสดงอยางนั้นบาง ๑ เปน ๕ อยาง ดังน้ี 
         ขอหนึ่ง ไมมีผากรองน้ําอยาเดินทางไกล ถาเดินไป ตองทุกกฏ 
ถาผากรองและธมกรมไมมีไซร แมมมุสังฆาฏิ ก็พึงอธิษฐานเอาวา 
เราจักกรองดวยมุมสังฆาฏินี้ดื่มกินดังนี้ ดวยทรงหามและอนุญาตไว 
วา น จ ภิกขฺเว อปริสฺสาวนเกน อทฺธาโน ปฏิปชฺชิตพฺโพ. สเจ น 
โหติ ฯ เป ฯ ปวิสฺสามีติ. ดังน้ี 
         ขอหนึ่ง ภิกษุอ่ืนยืมผากรองน้ําอยาหวง ดวยทรงหามไววา 
น ภิกฺขเว อทฺธานมคฺคปฏิปนฺเนน ภิกฺขนุา ปริสฺสาวน ยาจิยมาเนน 
น ทาตพฺพ. วา ภิกษุอันภิกษุเดินทางไกล ขอยืมผากรองน้ําอยาหวง 
ไมให ถาไมให ตองทุกกฏ ไมใหแกภิกษุที่ไมมีผากรองน้ําเลย  
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จึงเปนอาบัติ ก็แลภิกษุใด ผากรองน้ําในมือตนมีอยู แกลงขอยืม ไม 
อยากจะใหแกเธอนั้น ก็อยาพึงใหเลย. 
                             ติรจฺฉานวิชฺชาทิกถา จบ 
                              จักกลาวในสัทธาเทยยาทิกถา 
         ขอหนึ่ง อยาทําของสัทธาเทยยใหตกไป คืออยาใหอนามัฏฐ-  
บิณฑบาตเปนตนแกคฤหัสถ ดวยทรงอนุญาตและหามไววา อนุชา- 
นามิ ภิกขฺเว มาตาปตูน ทาตุ. น จ สทฺธาเทยฺย วินิปาเตตพฺพ. วา 
เราผูตถาคตอนุญาตใหของที่ทายกใหดวยศรัทธา ใหแกมารดาและ 
บิดา แตของท่ีเขาใหดวยศรัทธาอยาทําใหตกไปเสีย คือใหเสียแก 
ญาติอันเศษ ถาใหตกไปเชนนั้น ตองทุกกฏ แตมารดาบิดาแมถึง 
ต้ังอยูในราชสมบัติ ถาปรารถนาแลวไซรก็ตองให ของฉันที่ไดมา 
ใหมยังไมไดฉันเลย ชื่อวาอนามัฏฐบิณฑบาต ๆ นี้ ก็ชื่อวาสัทธา- 
เทยย ของเขาใหดวยศรัทธา ในเรื่องทํายา พระอรรถกถาจารยยก 
อนามัฏฐบิณฑบาตอยางเดียวข้ึนกลาวดวย ดูเหมือนหนึ่งจะชี้ตัวอยาง 
ในปจจัยอันเศษ ใหผูมีปญญาพึงพิจารณาดูเถิด 
         ขอหนึ่ง อยาทํายาใหแกคนใชญาติ ดวยทรงหามไวในวินีต- 
วัตถุวา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส. ดังน้ี เพราะเหตุนั้น คนอ่ืนมาขอยา อยา 
พึงทําให เมื่อทําให ตองทุกกฏ ก็แลภิกษุ ภิกษุณี นางสิกขมานา 
สามเณร นางสามเณรี ๕ จําพวกนี้ ชื่อวาสหธัมมิก พึงทํายาใหเถิด 
ดวยวาชนเหลาน้ี มีศีลและศรัทธาปญญาเสมอกัน ประกอบในไตร- 
สิกขา จะไมทํายาใหไมได เมื่อจะทําให ถาเครื่องยาของคนเหลาน้ัน  
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มีไซร ก็พึงเอาประกอบให ถาไมมีไซร ก็พึงเอาเครื่องยาของตน 
ทําให ถาแมของตนไมมีเลาไซร พึงแสวงหาดวยภิกขาจารวัตร หรือ 
แสวงหาแตญาติและคนปวารณา เมื่อไมได พึงหาแมดวยอกตวิญญัติ 
เพ่ือคนไขนั้นแลว พึงทําให แมคน ๕ จําพวก คือมารดาบิดา คน 
อุปฏฐากมารดาบิดา ไวยาวัจกรของตน ปณฑุปลาส คือคนผูจะ  
มาบวช จัดแจงระบมบาตรยอมผาอยูในวิหาร จะทํายาใหแกคนเหลาน้ี 
ควรอยู ถามารดาบิดาเปนอิสระไมประสงค จะไมทําใหก็ควร 
ถาต้ังอยูในราชสมบัติแลว แตประสงคจะใหทํา จะไมทําใหไมควร 
มารดาบิดา เมื่อประสงคยาพึงใหยา เมื่อไมรูจักประกอบ พึงประกอบ 
ให พึงแสวงหายาเพ่ือประโยชนคน ๕ จําพวกนั้น โดยนัยดังกลาว 
แลวในสหธัมมิก เถิด ถานํามารดามาปฏิบัติในวิหาร อยาจับตอง 
กระทําบริกรรมทั้งปวง พึงใหของเค้ียวของกินดวยมือตน สวนบิดา 
พึงทําการอุปฏฐาก เปนตนวา ใหอาบนํ้าและนวดดวยมือตน ดังอุปฏ- 
ฐากสามเณร แมแกคนผูอุปฏฐากปฏิบัติมารดาบิดา ก็พึงทําใหดัง 
มารดาบิดาเถิด คนผูไวยาวัจกรน้ัน จําพวกใด ถือเอาเบ้ียเลี้ยงแลวไป 
ตัดฟนอยูในปา หรือทําการส่ิงใดส่ิงหน่ึงอยู ครั้นโรคเกิดข้ึนพึงทํายา 
ใหแกเขานั้น กวาญาติเขาจะมาเห็นเถิด ก็แลผูใดเปนศิษยของภิกษุ 
ทําการท้ังปวงอยู ผูนั้นภิกษุตองทํายาใหเปนแท แมในปณฑุปลาส 
พึงปฏิบัติดังในสามเณรเถิด อีกคน ๑๐ จําพวก คือพ่ีชายนองชาย 
พ่ีหญิงนองหญิง นองหญิงของมารดา พ่ีหญิงของมารดา นองชาย 
ของบิดา พ่ีชายของบิดา พ่ีหญิงนองหญิงของบิดา พ่ีชายนองชาย 
ของมารดา กระทํายาใหแกคน ๑๐ จําพวกนี้ควร เมื่อจะทําใหพึง 
ถือเอาเครื่องยาของคนจําพวกน้ัน เปนแตประกอบให ถาเครื่องยา  
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ของคนเหลานั้นไมมี เขาของทานจงใหเถิด ขาพเจาจะใชให ก็พึง 
ใหเปนของยืม ถาแมเขาไมขอไซร ก็พึงบอกวายาของเรามีอยู ทาน 
จงยืมเอาไปเถิด หรือพึงผูกใจวา ของเขามีเม่ือไร เขาจักใหเมื่อนั้น 
ดังน้ี แลวทําใหเถิด ถาเขาใชใหก็พึงถือเอา ถาเขาไมใหก็อยาทวง  
เขาเลย อยาพึงใหยาแกคนอ่ืนพนจากญาติ ๑๐ นั้น กแ็ลภิกษุ เมื่อ 
ใหเขาเอาปจจัย ๔ มาใหแกตนโดยลําดับบุตรแหงญาติ ๑๐ นั้น จน 
ตราบเทาถึงชั่วตระกูลที่ ๗ ไมเปนอกตวิญญัติ ทํายาใหไมเปนเวชช- 
กรรมและอาบัติ เพราะกุลทูสก ถาภรรยาแหงพ่ีนองชาย หรือสามี 
แหงพ่ีนองหญิงเขาเปนไข ถาเขาเปนญาติไซร กระทํายาใหเขาดวย 
ก็ควร ถาเขาไมเปนญาติไซร พึงทําใหแกพ่ีนองชายและพ่ีนองหญิง 
วา ทานจงใหในท่ีปฏิบัติของทานเถิด อีกอยางหนึ่ง พึงทําใหแกบุตร 
ของคนเหลานั้นวา เอ็งจงใหแกมารดาบิดาของเอ็งเถิด วินิจฉัยใน 
บททั้งปวงใหพึงรูโดยอุบายน้ี เมื่อจะใชสามเณรใหหายามาแตปา 
เพ่ือญาติคนเหลาน้ัน พึงใชสามเณรท่ีเปนญาติใหหามา หรือใหหามา 
ใหเพ่ือตน แมสามเณรเลาพึงหามาดวยวัตตสีสะวา เราจะเอามาให 
อุปชฌายดังน้ี มารดาบิดาแหงอุปชฌายเปนไขมาท่ีวัด อุปชฌายไป 
อ่ืนเสีย สัทธิงวิหาริกพึงเอาเครื่องยาของอุปชฌายทําให เครื่องยา 
ของอุปชฌายไมมีไซร พึงสละยาของตนเพ่ืออุปชฌายแลวพึงใหเถิด 
แมของตนไมมี พึงแสวงหาดวยภิกขาจารวัตรเปนตนดังกลาวแลว 
ทําใหเปนของอุปชฌายแลวจึงใหเกิด แมอุปชฌายเลา พึงปฏิบัติ 
ในมารดาบิดาแหงสัทธิงวิหาริกเหมือนดังน้ันเถิด ในอาจารยและ 
อันเตวาสิกก็เหมือนกัน แมคนอ่ืนผูใดเปนอาคันตุกะหรือเปนโจร 
หรือเปนคนแพแตการศึกษา หรือเปนคนอิสระ หรือเปนคนอันญาติ  
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สละเสียควรจะไป คนเหลาน้ีเปนไขเขามาที่วัด ภิกษุเมื่อไมหวัง 
สิ่งใด ก็พึงทํายาใหแกคนท้ังปวงเหลานั้นเถิด ตระกูลผูมีศรัทธา 
อุปฏฐากอยูดวยปจจัย ๔ ต้ังอยูในที่เปนมารดาบิดาแหงสงฆในตระกูล 
นั้น ถาผูหน่ึงเปนไขลง เขาอาศัยคนไขกลาวดวยวิสาสะวา ทานจง 
ทํายาให ดังนี้ อยาพึงใหอยาพึงทําเลย ถาเขารูกาลอันควรและถามวา  
โรคเชนนี้เขาทํายาอยางไร จะกลาววา เขาเอาสิ่งน้ีดวยส่ิงนี้ดวยทํายา 
ดังน้ีควรอยู ก็แลเขาวา มารดาของขาพเจาเปนไข ทานจงบอกแต 
ยาใหเถิด ก็อยาพึงบอก พึงพูดกับเพ่ือนกันวา ภิกษุชื่อโนนเปน 
โรคอยางนี้ เขาประกอบยาอยางไร ภิกษุเพ่ือนกันพูดวา เขาเอา 
สิ่งน้ี ๆ ประกอบ คฤหัสถเขาไดยินจําไปทํายาใหแกมารดาเขาดังน้ี 
ก็ควร ไดยินวา แมพระมหาปทุมเถระทานก็ปฏิบัติอยางนี้ พึงปฏิบัติ 
ในเภสัชดังน้ีกอน 
         ก็แลในปริตรเลา คฤหัสถกลาววา ทานจงทําปริตรใหคนไข 
ดังน้ี อยาพึงทํา เมื่อเขากลาววา ทานจงสวดปริตรแกคนไข พึง 
ทําเถิด ถาแมจะคิดวา วิสัยมนุษยยอมไมรูอะไร เมื่อเราไมทําให 
กจ็ะคิดตาง ๆ ดังน้ี พึงทําเถิด เขากลาววา ทานจงทํานํ้ามนตสายสิญจน 
ใหดังน้ี พึงเอามือระคนนํ้าลูบดายแลวใหเขาเถิด ถาใหน้ําไปแตวัด 
หรือใหดายของตนไซร เปนทุกกฏ ถาเขาถือเอานํ้าและดายมานั่งอยูวา 
ทานจงสวดปริตร ดังน้ี พึงทําเถิด ถาเขาไมรูไซร พึงบอกให ภิกษุ 
นั่งอยู เขาเอานํ้ามาเทลงที่เทา เอาดวยวางลงแลวกลาววา ทานจง 
ทําปริตร จงสวดปริตร ดงัน้ี แลวเขาก็ไป ภิกษุอยาพึงชักเทาเสีย 
ดวยวาเขาจักกินแหนง เขาอาศัยคนไขอยูในบาน สงขาวมาท่ีวัดวา  
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ผูเปนเจาท้ังหลายจงสวดปริตร ดังน้ี พึงสวดเถิด โรคหรืออุปทวะ 
เกิดข้ึนในภายในบานและราชวังเปนตน เขานิมนตใหเขาไปสวดปริตร 
ก็พึงสวดอาฏานาฏิยสูตรเปนตน เขานิมนตใหไปใหสิกขาบทและ 
แสดงธรรมในราชวังหรือเรือนอํามาตย ก็พึงไปใหสิกขาบทและ  
แสดงธรรมเถิด เขานิมนตใหไปเปนบริวารเพ่ือนคนตาย อยาพึงไป 
จะไปดวยกัมมัฏฐานสีสะคือคิดวา จักไดมรณสติ เพราะเห็นปาชาและ 
เห็นอสุภ ดังนี้ควรอยู พึงปฏิบัติในปรติรดังวามานี้ 
         ก็แลในบิณฑบาตเลา ของฉันที่ยังไมไดฉันเลยชื่อวาอนามัฏฐ- 
บิณฑบาต ควรจะพึงใหแกใคร ไมพึงใหแกใคร ควรจะพึงให 
แกมารดาบิดาเทาน้ัน แมถึงวาบิณฑบาตน้ัน ราคาสักกหาปณะก็ดี 
ไมเปนสัทธาเทยยวินิบาต คนอุปฏฐากมารดาบิดา ไวยาวัจกรทําการ 
สงฆ ปณฑุปลาส แมคนเหลาน้ี ก็พึงใหอนามัฏฐบิณฑบาตเถิด 
ปณฑุปลาสนั้น แมจะรองภาชนะของตนใหก็ควร คนนอกน้ันเปน 
คฤหัสถ แมเปนมารดาบิดา จะรองภาชนะของตนใหไมควร เพราะ 
บริขารเครื่องใชของบรรพชิต ต้ังอยูในที่เปนเจดียของคฤหัสถ 
อน่ึง อนามัฏฐบิณฑบาตพึงใหแกทามริกโจร และคนเปนอิสระซึ่ง 
มาถึงเขา ดวยวาคนเหลานั้น เมื่อไมใหก็โกรธวาไมให ครั้นใหของ 
ที่ฉันแลว ก็โกรธวาใหของเปนเดน โกรธแลวก็จะฆาและทําอันตราย 
แกศาสนาดวย พึงปฏิบัติในบิณฑบาตดังวามานี้ 
         ก็แลปฏิสันถารจะพึงทําแกใคร ไมพึงทําแกใคร อันปฏิสนัถาร 
นี้ พึงทําแกคนผูมาถึงวิหารเขาแลว จะเปนอาคันตุกะคนมาใหม หรือ 
คนจน หรือโจร หรือคนเปนอิสระ คนใดคนหน่ึงก็ตาม จําจะตองทํา  
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จะพึงทําอยางไร เห็นคนอาคันตุกะเสบียงหมด มาถึงวิหารเขา พึงให 
น้ํากิน ใหน้ํามันทาเทา เขามาถึงเขาในกาลเชา พึงใหขาวตมขาวสวย 
เขามาถึงในวิกาล ถาถาสารมีไซร พึงใหขาวสาร อยาพึงกลาววา 
ทานมาถึงในอันใชเวลา ถาขาวสารมีไซร พึงใหขาวสาร อยาพึงกลาววา  
อยาพึงหวังส่ิงใดส่ิงหน่ึงเลยทําเถิด จิตคิดวาวิสัยมนุษยยอมเปนผูให 
จตุปจจัย เมื่อเราสงเคราะหอยางนี้ จักเลื่อมใสเขาบอย ๆ แลวจัก 
กระทําอุปการะ จิตอยางนี้อยาใหเกิดข้ึน ก็แลโจร แมของสงฆก็พึง 
ใหเถิด เพ่ือจะกันมิใหทําลายของสงฆอ่ืน ในอรรถกถาทานเหลา 
เรื่องราวภิกษุสงเคราะหแกโจรดวยของสงฆไวหลายเรื่อง เพ่ือจะ 
แสดงอานิสงสแหงปฏิสันถาร ผูประสงคจะรู พึงดูเอาเถิด พึงปฏิบัติ 
ในปฏิสันถารดังวามานี้ 
         ขอหนึ่ง อยานําขาวศาสนแหงคฤหัสถ ขอหน่ึง อยาสงเคราะห 
ตระกูลดวยใหดอกไมผลไมเปนตน ดวยวาในวิภังคแหงกุลทูสกะ 
สิกขาบทวา ใหดอกไมและผลไม และจุรณและดิน และไมสีฟน และ 
ไมไผ และทําเวชชกรรมและนําขาวศาสนแกคฤหัสถใชญาติเหลาน้ี 
ชื่อวากุลทูสกประทุษรายตระกูล คือทําความเลื่อมใสของเขาให 
เสียไป ดวยความปฏิบัติชั่วแหงตน อน่ึง ผลแหงทานเขาเสื่อมไปดวย 
เวชชกรรมทาํยานั้น พึงรูดังกลาวกอน อน่ึง โบราณาจารยกลาววา 
หมอดูฤกษยาม ก็ชื่อวาเวชชกรรมดวย 
         จักแสดงชังฆเปสนิยะกอน ภิกษุรับขาวศาสนแหงคฤหัสถ 
แลวเดินไป เปนทุกกฏทกุ ๆ กาว แมฉันของฉันที่อาศัยกรรมนั้น 
ไดมา เปนทุกกฏทุกทีกลนื เดินแมไมรับคําขาวศาสนเขา ภายหลัง  
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คิดวา ที่นี้บานนั้นแลวเอาเถิด เราจะบอกขาวศาสนอันนั้นละ แมแวะ 
ออกจากทาง เปนทุกกฏทกุกาว แมฉันของฉันที่ไดเพราะบอกขาว 
ศาสนนั้น ก็เปนทุกกฏดังนัยกอน ก็แลไมไดรับคําสั่งเขามาถึงเขา 
เขาถามวา คนชื่อนี้อยูในบานน้ันขาวคราวเปนกระไรบาง ดังนี้ จะ  
บอกเขาควรอยู ในปริศนาท่ีเขาถวายบอกไมมีโทษ ก็และจะนําขาว 
ศาสนแหงสหธัมมิกท้ัง ๕ และมารดาบิดาก็ดี และปณฑุปลาส และ 
คนไวยาวัจกรของตนก็ดี เหลาน้ีควรอยู และเขาสั่งเขา ทานจงไหว 
เจดีย ปฏิมา โพธิ พระสังฆเถระ ตามคําขาพเจาก็ดี ทานจงใหภิกษุ 
ประชุมกัน ขาพเจาจะใหทาน ฟงธรรมก็ดี ในขาวศาสนเหลาน้ัน 
อยารังเกียจเลย ขาวศาสนเหลาน้ันเปนกัปปยะ ไมประกอบดวยกรรม 
แหงคฤหัสถ ไมเปนชงัฆเปสนิยะ 
         จะแสดงในการใหดอกไมเปนตน ภิกษุใด นําไปเอง หรือให 
ผูอ่ืนนําไป เรียกมาเอง หรือใหผูอ่ืนเรียกมา หรือเขามาถึงเขาเอง 
ใหดอกไมสิ่งใดส่ิงหน่ึงของตน เพ่ือสงเคราะหแกตระกูล เปนทุกกฏ 
ใหดอกไมของคนอ่ืน ก็เปนทุกกฏแท ใหดวยเถยยจิตพึงปรับตาม 
ราคาของ แมในดอกไมของสงฆ ก็เหมือนกัน แตวิเศษอยู ดอกไม 
ที่เขานิยมเพื่อเสนาสนะ เอาใหดวยความเปนอิสระ เปนถุลลัจจัย 
ดอกไมจะควรใหแกใคร จะไมควรใหแกใคร ควรใหแกมารดาบิดา 
กอน จะเอาไปใหเอง หรือใหคนเอาไปให จะเรียกมาเอง หรือใหคน 
เรียกมาให กค็วร ญาติอันเศษใหคนเรียกมาแลว จึงใหจึงควร ใน 
ใหนั้น เพ่ือจะบูชาวัตถุทั้ง ๓ จึงควร จะใหแกผูใดผูหน่ึงเพ่ือประดับ 
หรือบูชาสิวลิงคเปนตนไมควร เมื่อจะใหคนเอาไปใหแกมารดาบิดา  
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พึงใหสามเณรเปนญาติเอาไปให ผิวาสามเณรใชญาติอยากจะเอา 
ไปใหเองไซร จะใหเอาไปก็ควร ภิกษุผูแจกดอกไมที่สงฆสมมติ 
ไว จะใหสวนกึ่งหนึ่งแกสามเณร ซึ่งมาถึงเขาในเวลาแจก ก็ควร ใน  
กุรุนทีวา ใหแกคฤหัสถกึง่สวน ในมหาปจจรีวา ใหแตนอย ก็ควร 
ภิกษุอันสงฆไมไดสมมติไว พึงอปโลกนกอนจึงให สามเณรเคารพ 
ในอาจารยอุปชฌาย เก็บดอกไมมามากกองไว พระเถระบอกใหแก 
สัทธิงวิหาริกเปนตน หรือแกอุบาสกซึ่งมาถึงเขาแตเชาวา ทานจง 
ถือเอาดอกไมนี้ ดังน้ี ไมชื่อวาเปนบุปผทานใหดอกไม ภิกษุถอืเอา 
ดอกไมไปจะบูชาเจดีย หรือทําการบูชาอยู ใหดอกไมแกคฤหัสถซึ่งมา 
ถึงเขาในท่ีนั้น เพ่ือบูชาพระเจดีย แมอันนั้น ก็ไมชือ่วาบุปผทาน ภิกษุ 
เห็นอุบาสกเขาบูชาอยูดวยดอกรักเปนตน และกลาววาดอกกรรณิกา 
เปนตน ในวิหารมีอยู อุบาสกจงถือเอาบูชาเถิด ดังน้ี ก็ควร ภิกษุ 
บูชาดวยดอกไมอยูแลว เขาไปบานสายนัก เขาถามวา เหตุไรจึงเขามา 
ตอสาย บอกวา ดอกไมในวิหารมากเราทําการบูชาอยู มนุษยเขา 
คิดวาดอกไมในวิหารมาก พรุงเชาเขาถือเอาของเค้ียวของฉันมายัง 
วิหาร ทําบุปผบูชาแลวถวายทานดวยก็ควร มนุษยทั้งหลายเขาขอ 
วาระดอกไมวา วันชื่อโนนขาพเจาจักบูชาแลว เขามาในวันซึ่งภิกษุ 
อนุญาตใหดอกไม แตดอกไมสามเณรเก็บมาไวเสียแตเชาแลว เขา 
มาไมเห็นดอกไมที่ตน ถามวาดอกไมไปไหนเสียหมดเลา ภิกษุ 
บอกวา สามเณรเก็บเสียหมดแลว ทานจงเอาดอกไมนั้นบูชาเถิด 
สงฆจักบูชาวันอ่ืนดังนี้ เขาจึงเอาดอกไมนั้นบูชาแลว จึงถวายทาน 
แลวก็ไป ดังน้ีก็ควร ในมหาปจจรีและกุรุนทีกลาววา พระเถระจะ 
ใหสามเณรให ๆ เขานั้นไมได ถาสามเณรใหดอกไมนั้นแกเขาเอง  
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ควรอยู สวนพระเถระพึงกลาวแตเพียงวา สามเณรเก็บเสียหมดแลว 
เทาน้ัน ถาเขาขอวาระดอกไมไวแลว ดอกไมยังไมไดเก็บ เขาถือเอา 
ขาวตมขาวสวยมาวานสามเณรใหเก็บให สามเณรผูเปนญาติจะเก็บ  
ใหก็ควร สามเณรใชญาติ เขายกข้ึนวางบนกิ่งไม ก็อยาพึงลงหนีไป 
เสีย จะเก็บใหควรอยู ถาธรรมกถึกองคหน่ึงกลาววา ทานอุบาสก 
ดอกไมในวัดมีมาก ทานจงถือเอาขาวตมขาวสวยไปทําการบูชาเถิด 
ดังน้ี ในมหาปจจรีและกุรุนทีกลาววา ไมควรแกเธอองคนั้นผูเดียว 
แตในมหาอรรถกถากลาวไมวิเศษ วาแตเพียงของน้ันเปนอกัปปยะ 
ไมควรดังน้ี แมผลไมเปนของตนจะใหแกมารดาบิดาและญาติอัน 
เศษ ตามอยางซึ่งกลาวแลวน้ันก็ควร กแ็ลเมื่อใหเพ่ือสงเคราะห 
ตระกูล ในผลไมเปนของตน และเปนของผูอ่ืน และเปนของสงฆ 
และของนิยมไวเพื่อเสนาสนะ ใหพึงรูวาเปนอาบัติทุกกฏ เปนตน 
ตามอยางดังกลาวแลวเถิด จะใหผลไมของตนแกคนไข หรือคนเปน 
อิสระสิ้นเสบียงมาถึงเขา ก็ควร ไมเปนผลทานใหผลไม แมภิกษุ 
ผูแจกผลไมที่สงฆสมมติไวแลว จะใหสวนกึ่งหนึ่งแกมนุษยมาถึงเขา 
ในขณะแจกอยูแกสงฆก็ควร ผูที่สงฆไมไดสมมติไว พึงอปโลกน 
กอนจึงให แมในสังฆารามพึงทํากติกากันไว ดวยกําหนดผลหรือ 
กําหนดตนไม เมื่อคนไขหรือคนอ่ืนมาขอผลไมแตสวนน้ัน พึงให 
๔ ผล ๕ ผล หรือชี้ตนไมนั้นใหตามกําหนดวา จะเอาแตตนนี้ไดอยู 
ดังน้ีเถิด อยาวาผลตนนี้ดี ทานจงถือเอาแตตนนี้เถิด ดังน้ี จุรณซึก 
หรือนํ้าฝาดอันอ่ืนเปนของตน เอาใหเพ่ือสงเคราะหตระกูล เปน 
ทุกกฏ แมจุรณเปนของคนอ่ืนเปนตน พึงตัดสินตามอยางดังกลาว 
แลวเถิด แตแปลกอยูดังน้ี เปลือกไมเปนของสงฆแมยังรักษาหวง  



สัตตปพพบุพพสิกขา และ บุพพสิกขาวรรณนา - หนาท่ี 329 

อยูเปนครุภัณฑแท แมในดิน และไมสีฟน ไมไผ ก็พึงรูสิ่งท่ีควรเปน 
ครุภัณฑ แลววินิจฉัยตามอยางดังกลาวแลวในจุรณนั้นเถิด ก็แล  
ปณณทานใหใบไม ไมมาในท่ีนี้ดวย แมการใหใบไมก็พึงรูตาม 
อยางดังกลาวแลวเถิด ปจจัยเกิดแตกุลทูสกกรรม ๘ นี้ ไมควรแก 
สหธัมมิกท้ัง ๕ เหมือนปจจัยอันเกิดแตอวดอุตริมนุสสธรรม และ 
แลกเปลี่ยนดวยรูปยะ กุลทุสกกรรมน้ี ไมควรแกสหธัมมิกท้ัง ๕ 
ดวย.                         
                                  กุลทูสกวรรณนา จบ 
                                   จักกลาวในปาปสมาจารกถา 
         ขอหนึ่ง อยาประพฤติอนาจารตาง ๆ และอยาเลนของเลน 
ตาง ๆ มีหมากแยกเปนตน ดวยทรงหามไววา น ภกิฺขเว วิวิธ 
อนาจาร อาจรติพฺพ,  โย อาจเรยฺย ยถาธมฺโม กาเรตพฺโพ. วา 
อยาพึงประพฤติอนาจารมารยาทไมควร มีประการตาง ๆ ถาเธอใด 
ประพฤติ วินัยธรพึงปรับตามธรรม คือวัตถุควรเปนปาจิตตีย ใหปรับ 
ปาจิตตีย วัตถุควรเปนทุกกฏ ใหปรับทุกกฏ ยถาธมฺโม ในที่นี้ไม 
เหมือนในที่อ่ืน ๆ เอาแตปาจิตตียอยางเดียว ในวิภังคแหงกุลทูสกะ 
สิกขาบทวา ปลูกเองหรือใหผูอ่ืนปลูกซึ่งกอไม รดนํ้าเองหรือให 
ผูอ่ืนรด เก็บเองหรือใหผูอ่ืนเก็บ รอยกรองเองหรือใหผูอ่ืนรอยกรอง 
ชื่อวาปาปสมาจาร มารยาทชั่ว 
         จักกลาวตามลําดับดังน้ีกอน ในปลูกเองหรือใหผูอ่ืนปลูก รด 
เองหรือใหผูอ่ืนรดนี้ พึงรูจักอกัปปยโวหาร และกัปปยโวหาร  
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ปริยาย โอภาส นิมิตตกรรม ๕ อยางนี้กอน ทุบตอยเอง และให 
ผูอ่ืนทุบตอยซึ่งตนไมสดเขียว ขุดเองและใหผูอ่ืนขุดซึ่งหลุม ปลูก 
กอไมเองและใหผูอ่ืนปลูก พูนขอบเองและใหผูอ่ืนพูน รดนํ้าเองและ 
ใหผูอ่ืนรด ทาํคลองใหตรงไปท่ีกอไมและรดดวยนํ้า เปนอกัปปยะ  
และเทนํ้าลางมือลางเทาลงที่กอไม เหลาน้ี ชื่อวาเปนอกัปปยโวหาร 
ไมควร กลาววาทานจงรูตนไมนี้ จงรูหลุมนี้ จงรูกอไมนี้ จงรูน้ํา 
ในที่นี้ ดังน้ี ก็ดี และทําคลองที่แหงอยูใหตรงไปท่ีกอไม ก็ดี เหลาน้ี 
ชื่อวาเปนกัปปยโวหาร กลาววา คนฉลาดเขาพึงปลูกกอไมเปนตนไว 
ไมชาก็เปนไปเพ่ืออุปการ คําดังน้ี เปนตน ชื่อวาปริยาย ถือจอบเสียม 
และตนไมออน ยืนอยู ชือ่วาโอภาส ดวยวายืนอยูอยางนี้ สามเณร 
เปนตนไดเห็นแลว จะคิดวา พระเถระจะประสงคใหทําแลว จะมา 
ทําให เอาจอบเสียม มีดขวาน ภาชนะตักน้ํามาวางไวในท่ีใกล ชื่อวา 
นิมิตตกรรม อาการท้ัง ๕ นี้ เมื่อปลูกเพ่ือจะสงเคราะหแกตระกูล 
ไมควรท้ังส้ิน ปลูกเพ่ือจะบริโภคผล ไมควรแตกัปปยโวหาร และ 
อกัปปยโวหาร ๒ อยางเทานั้น อาการ ๓ นอกน้ันควร แตในมหา- 
ปจจรี กลาววา แมกัปปยโวหารก็ควร อาการใดเพ่ือจะบริโภคเอง 
ก็ควร อาการน้ันแมเพ่ือคนอ่ืน หรือเจดีย หรือสงฆ ก็ควรเหมือนกัน 
ปลูกเพ่ือเปนที่รื่นรมย และเพ่ือเปนหมูไมและเพ่ือเงา อกัปปยโวหาร 
อยางเดียว ไมควร นอกน้ันควร ใชแตเทาน้ัน แมจะทําคลองใหตรง 
ไปและรดน้ําเปนกัปปยะ ทําซุมอาบน้ําแลวอาบลง ก็ดี แมเทนํ้า 
ลางมือ ลางเทา และน้ําลางหนาลงในกอไมนั้น กด็ี ก็ควร ในมหา- 
ปจจรี และ กรุุนที กลาววา ในแผนดินเปนกัปปยะ จะปลูกเองเพ่ือ 
เปนที่รม ก็ควร ก็และปลกูเอง หรือใหผูอ่ืนปลูก เพ่ือเปนที่รื่นรมย  
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เปนตน เปนผลแลวแมจะบริโภคก็ควร ปลูกกอไมเองในแผนดิน 
เปนอกัปปยะ เพ่ือกุลทูสกกรรม เปนปาจิตตียดวย ทุกกฏดวย ปลูก 
ดวยอกัปปยโวหารก็เหมือนกัน ปลูกเองและใหผูอ่ืนปลูกในแผนดิน 
เปนกัปปยะ เปนแตทุกกฏ ในใชใหเขาปลูกทั้ง ๒ นัน้ ใชทีเดียว 
เขาปลูกแมมาก เปนปาจิตตีย กับ ทุกกฏ และ ทุกกฏลวนตัวเดียว ให  
เขาปลูกในพ้ืนเปนกัปปยะ หรือ อกัปปยะ ดวยกัปปยโวหารเพื่อจะ 
บริโภค ไมเปนอาบัติ ปลูกเองในอกัปปยปฐวี หรือใหเขาปลูกดวย 
คําเปนอกัปปยะ แมเพ่ือเปนที่รื่นรมย เปนตน เปนปาจิตตีย นัยนี้ 
ทานไมไดแจกไวดวยดี ในมหาอรรถกถา แจกไวแตในมหาปจจรี ก็ 
แลรดน้ําเองและใหผูอ่ืนรดดวยนํ้า เปนอกัปปยะ เปนปาจิตตียในที่ 
ทั้งปวง เพ่ือกุลทูสกและเพ่ือบริโภค เปนทุกกฏดวย ใหเขารด 
ดวยนํ้า เปนกัปปยะ เพ่ือกุลทูสกและเพ่ือบริโภคทั้ง ๒ นั้น เปน 
ทุกกฏ ใหเขารดดวยกัปปยโวหารเพื่อจะบริโภค ไมเปนอาบัติ ใน 
ที่เปนอาบัติพึงรูวาเปนอาบัติมาก ดวยขาดทอนํ้าและประโยคมากเถิด 
ในการเก็บเองและใชใหผูอ่ืนเก็บซึ่งดอกไม เพ่ือกุลทูสก เปนตน 
พึงรูวาเปนทุกกฏ และ ปาจิตตียมากนอยดวยนับดอกไม และประโยค 
และคําบังคับดังกอนเถิด 
         ในการรอยกรองดอกไม เปนตน พึงรูจักบุปผวิกัติ ๖ อยาง ดังน้ี 
คณฺ ิม กรองถัก  โคปฺผิม  ควบคุม  เวธิม รอยเสียบ  เวถิม พันผูก 
ปูริม วงทําใหเต็ม  วายิม ทอเย็บปก  คณฺ ิม พึงรูในดอกอุบล 
และบัว เปนตน มีกานยาวและดอกไมอ่ืนมีข้ัวยาว เอาข้ัวตอข้ัว หรือ 
กานตอกานถักกรองกระหมวดเขา ชื่อวา คณฺ ิม ภิกษุหรือภิกษุณี  
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กระทําเอง และใหผูอ่ืนทําดวยคําเปนอกัปปยะไมควร ใหทําดวยคํา 
เปนกัปปยะ เปนตนวา ทานพึงรูอยางหน่ึง เมื่อทําอยางนี้จะพึงงาม 
ดอกไมจะไมเรี่ยรายไปเสีย อยางไร พึงทําอยางนั้น ดังน้ีควรอยู 
เอาดายหรือเปนเปลือกปอ เปนตน รอยควบดอกชาตบุตร เปนตน ให  
เปนระเบียบมีข้ัวขางเดียว หรือ ๒ ขาง ชื่อวา โคปฺผิม ทําเปลือกไม 
หรือเชือกเปน ๒ สาย แลวเอาดอกไมไมมีข้ัว เปนตนวาดอกสะเดา 
สอดเขาในสายนั้นพันไปโดยลําดับ กช็ื่อวา โคปฺผิม ดวย  ทั้งปวง 
ไมควรดังกอน เอาเส้ียนตาล เปนตน รอยในข้ัวดอกชาตบุตร หรือใน 
ชองดอกพิกุลเปนตนที่ไมมีข้ัว ดังน้ี ชื่อ เวธิม วารอยแทง จะปก 
หนามลงในทอนกลวยแลวเอาดอกไมเสียบเขาในหนามน้ันเปนตน ก็ดี 
แมจะผูกหนามในเพดานธรรมาสน เพ่ือจะเอาไวรอยดอกไม หรือจะ 
เอาหนามแทงเขาในดอกไมสักดอกหนึ่ง ก็ดี หรือจะเอาดอกไมซอน 
เขาในดอกไมดวยกัน ก็ด ีไมควรส้ิน จะเอาดอกไมวางเขาในชองขาย 
เปนตน และวางในระหวางกลุมดอกอโศกไมมีโทษ เพราะไมเปน 
เวธิม แมในเชือกวงเจดียก็อยางวาน้ัน  เวถิม นั้นใหพึงรูในพวง 
ดอกไมและกําดอกไม เอาดายและเชือกผูกในกานอุบล เปนตน ทํา 
เปนมัด ๆ มดัละ ๘ ๆ เปนตน ก็ดี ดอกอุบล สามเณรถอนข้ึนวางไว 
บนบก จะเอาผาพันเปนหอเขา ก็ดี ไมควรส้ิน จะเอาเปลือกหรือกาน 
นั้นเองพันเขา หรือเอาผาวางบนบาจับ ๒ มมุกระหมวดเขา เอา 
ดอกไมเขาไวในผาน้ัน ดังเอาเขาในกระสอบ เหลาน้ีควร เอากานบัว 
แทงลงในใบบัว เอาใบพันดอกบัวถือไป และจะผูกใบบัวขางบนดอก 
นั้น ควรอยู แตจะผูกกานขางลางเขา ไมควร  ปูรมิ ทําใหเต็มนั้น 
พึงรูในกลุมระเบียบ และแผนดอกไมเถิด เอาพวกดอกไมวงเจดีย 
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หรือโพธิ์ หรอืไพรที๑ ถึงเง่ือนเดิมแลวใหเกินไปหนอยหนึ่ง ไดชื่อ 
วา ปูริม วงหลายรอบไมตองวา เอาพวกดอกไมวงบันไดแกวใหยาน 
ลงมา แลววงไปอีก ก็ชื่อวา ปูริม ดวย เอาพวงดอกไมดังวลัยสวม 
ในบันไดแกวควรอยู เอาพวงดอกไมทําเปนแผนวงไปทีหน่ึงควรอยู  
วงเกินไปอีกชื่อวา ปูริม ไมควร ไดพวกดอกไมที่เขาทําเปนกลุม 
มาผูกบนเบ้ืองบนอาสนะ ควรอยู จะเอาพวงดอกไมที่ยาวขึงไป หรือ 
วงไปทีหน่ึง ถึงเง่ือนเดิมแลวใหเสียแกภิกษุอ่ืนก็ควร แมภิกษุอ่ืนนั้น 
จะทําอยางนั้นอีกก็ควร วายิม ทอปกนัน้ ใหพึงรูในขายดอกไม และ 
แผนดอกไม และรูปทําดวยดอกไมเถิด เมื่อทําเปนขายดอกไมใน 
เจดีย เปนทุกกฏ ทุกตาขาย แผนดอกไมแมคนอ่ืนเขาทําใหเต็มไว 
แลว จะทอปกเขาอีกไมไดเลย เอาดอกไม ชื่อวา โคปฺผิม มาทํา 
เปนรูปชาง รูปมา ก็ต้ังอยูในที่ ชื่อวา วายิม ทั้งปวงไมควรดังกอน 
ใชแตพวกดอกไมอยางเดียว แมพวกแปง พวกดอกไมดาย พวง 
อังกฤษ ก็เหมือนกัน แมภิกษุและภิกษุณีกระทําเอง หรือใหผูอ่ืนทํา 
ก็ไมควร เพราะพระบัญญัตินี้เปนสาธารณะ จะบูชากลาวคําเปน 
กัปปยะ ควรในที่ทั้งปวง ปริยาย โอภาส นิมิตตกรรม ควรแท. 
                                ปาปสมาจารกถา จบ 
                                      จักกลาวในอนาจารกถา 
         เลนหมากรุก เสือตกถัง หมากไหว แทงบวง สกา ขลุบ เลน 
ทายรูป เลนปใบไม ไถนอย ๆ เลนหกคะเมน เลนกังหัน เลน 
ตวงทรายดวยใบไม เลนรถนอย ๆ เลนธนูนอย ๆ เลนเขียนทายใน 
 
๑.  แทน, ขอบชายคา, ฐานบัวคว่ําบัวหงายเชนฐานโพธ์ิ ฐานพระเจดียเปนตน, เวที.  
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อากาศ ในหลัง เลนทายใจ เลนเลียนคนบอด คนงอย คนขจอก 
เปนตน หัตถศิลปศาสตรชางมา เปนตน เลนหัตว่ิงหนาชาง หนามา 
เปนตน เลนตบมือ เลนมวยปล้ํา และเลนการเลนตาง ๆ อยางอ่ืน 
ซึ่งไมมาในบาลี เปนตนวา ปพาทยปาก ผิวปาก เรือนอย ๆ เรือน  
นอย ๆ เหลาน้ี ชื่อวา อนาจาร ไมควรแกภิกษุ และ สามเณร 
         ขอหนึ่ง อยากลิ้งศิลาเลน ถากลิ้งเลน ตองทุกกฏ ดวยทรง 
หามไวในวินีตวัตถุวา น จ ภิกขฺเว ทวาย สิลา วิชฌฺิตพฺพา. ดังนี้ 
ใชแตศิลาอยางเดียว แมเปนของอ่ืนคือทอนไมกอนอิฐอันใดอันหน่ึง 
จะกลิ้งและโยนดวยมือหรือยนต ไมควร หัวรอไปพลาง กลิ้ง หรือยก 
กอนหินไปพลาง เพ่ือประโยชนแกเจดียเปนตน เปนกรรมสมยั 
เพราะเหตุนั้น ควรอยู ทํานวกรรมอ่ืนเชนนี้ หรือลางของ ยกตนไม 
หรือทอนไมสําหรับลาง สําหรับซัก ข้ึนกลิ้งโยนไป ควรอยู ในเวลา 
ฉันอยูเปนตน จะขวางไมหรือกระเบื้องไลกาหรือสุนัขก็ควร 
         ขอหนึ่ง อยาข้ึนตนไม ถาข้ึน ตองทุกกฏ ดวยทรงหามไววา 
น ภิกฺขเว รุกโฺข อภิรหูิตพฺโพ. ดังน้ี เมื่อกิจ เปนตนวาจะถือเอาไม 
แหงมี และข้ึนไปไดสูงเพียงชั่วบุรุษ เห็นสัตวรายหรือหลงทาง 
ประสงคจะหนีและแลดูทิศ หรือเห็นไฟปาและหวงน้ําไหลมา ใน 
อันตรายเชนนี้ จะข้ึนตนไมแมใหสูงก็ควร ดวยทรงอนุญาตไววา 
อนุ ฯ เป ฯ สติ กรณีเย โปริสิย รุกขฺ อภิรูหิตุ อาปทาสุ ยาวทตฺถ. 
ดังน้ี 
         ขอหนึ่ง อยาจุดปา ดวยทรงหามไววา น ภิกฺขเว ทาโย อาเล- 
เปตพฺโพ วา อยาพึงจุดไฟเผาปา ถาเผาปา ตองทุกกฏ ถาจุดเฉพาะ  
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วัตถุใด วัตถนุั้นตาย เปนปาราชิก และอนันตริยกรรม และถุลลัจจัย 
ปาจิตตีย และเปนอกุสลราศีตาวัตถุนั้น จุดปาเฉพาะใหหญาและ 
ตนไมสดไหม เปนปาจิตตีย เฉพาะใหเครื่องทัพพูปกรณฉิบหาย 
เปนทุกกฏ จุดแมดวยอธิบายจะเลน เปนทุกกฏ คําน้ีกลาวไวใน  
สังเขปฏฐกถา จุดเฉพาะในตนไมที่สดของท่ีมีอินทรียไหม ไมพึงรูวา 
เปนปาราชิกและถุลลัจจัย ปาจิตตียทุกกฏตามวัตถุเถิด เห็นไฟชาวปา 
เขาจุดหรือไฟเกิดข้ึนเองไหมมา จะไมใหกุฎีหญาฉิบหายและจุดไฟ 
รับไว ก็ดี และทําการกางก้ัน คือถากพ้ืนและขุดคูไวรอบกุฎีหญาก็ดี 
อยางไร ไฟไมไดเชื้อจะดับไฟเอง ทําอยางนั้น การนั้นก็ควร ดวย 
ทรงอนุญาตไววา อนุ ฯ เป ฯ ทวทาเห ทยฺหมาเน ปฏคฺคึ ทาตุ 
ปริตฺต กาตุ. ดังน้ี ทําการท้ังปวงนั้น เมื่อไฟติดข้ึนแลวจึงควร เมื่อ 
ไฟยังไมติดข้ึน พึงใชอนุปสัมบันใหทํา เมื่อจะดับดวยนําพึงเอานํ้าท่ี 
ไมมีตัวสัตวมาเทดับ. 
                                    อนาจารกถา จบ 
                                     จักกลาวในปรกิขารกถา 
         ขอหนึ่ง อยาใชบริขารตาง ๆ ดวยพระอรรถกถาจารยทาน 
วินิจฉัยบริขารท่ีควรและไมควร เปนปาลีมุตตกะ พนจากบาลีไว 
ดังน้ี คนบางจําพวกเขาเย็บรมใบตาลขางใน หรือขางนอกดวยดาย 
เบญจพรรณ ๕ สี ทําใหเกลี้ยงเกลางดงามดวยสีรมนั้นไมควร จะ 
เย็บปกขางในหรือขางนอก หรือรัดกลึงหัวซ่ีและตีนกุง ดวยดาย 
เขียวหรือเหลืองอันใดอันหน่ึงแตสีเดียว เพ่ือจะใหมั่น ควรอยู เพ่ือ  
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จะใหงามไมควร ในใบฉัตรจะตัดเปนฟนมังกรหรือเปนจันทรครึ่งซีก 
ไมควร ทําเปนรูปหมอหรือรูปสัตวรายในคันฉัตร ดังในเสาเรือน 
ก็ไมควร ถาแมในคันฉัตรท้ังปวง กลึงเปนลวดดวยเหล็กกลึง ลวด 
นั้นก็ไมควร พึงตอยรูปหมอรูปสัตวรายเสีย ขัดเกลาเอาลวดออกเสีย  
หรือเอาดายพันคันเสีย ใชกั้นเถิด ในสนดานสัณฐานดังดอกเห็ด 
ควรอยู ในที่ซึ่งเอาเชือกผูกใบรมโยงมาผูกในคันเพ่ือจะกันลม จะ 
คัดข้ึนเปนลวดดังวลัย ลวดน้ันก็ควร ในจีวรติดอาคันตุกปฏ เย็บ 
เหมือนหลังจะขาบ และทําวิการดวยเชิงเข็มอยางใดอยางหน่ึง หรือ 
ในปากผาท่ีแผนผาท้ังสองกระทบกัน และในที่สุดโดยรอบแหงจีวร 
จะเย็บเปนชอง หรือเปนสายโซเปนตน ดวยดายตาง ๆ เพ่ือจะประดับ 
ทั้งปวงน้ันไมควรส้ิน เย็บไปโดยปกติอยางเดียวจึงควร แผนผา 
ลูกดุมและแผนผารังดุม ทําเปน ๘ มมุหรือ ๑๑ มมุ ก็ดี ในแผนผาน้ัน 
ทําเปนพนมข้ึนดังเจดียและไมคอนหางโคเปนตน ก็ดี คัดข้ึนเปนตาปู 
ก็ดี ทั้งปวงไมควร แผนผาลูกดุมรังดุมเปนสี่มุมอยางเดียวจึงควร 
ปมหัวดายในมุมนั้นควร ดวยวาเม่ือยอมแลวก็จะหายไป จะแชจีวร 
ลงในน้ําสมปอุมและแปงและนํ้าขาวเปนตนไมควร แตแชลงเพื่อจะ 
ฟอกมลทินมือและเข็มเปนตนที่เปอนในเวลาเย็บ และเกาเพ่ือจะฟอก 
ควรอยู จะเจือของหอมหรือครั่งหรือนํ้ามันลงในน้ํายอม ไมควร จีวร 
ยอมแลว อยาพึงขัดดวยสังขหรือแกวสิ่งใดส่ิงหน่ึงยอมจีวร อยาจด 
เขาทั้ง  ลงในพ้ืนเอามือจับขยี้สีไปในราง แตจะวางผาลงในราง 
หรือในกระดานแลว ใหคนจับในที่สุดไวแลวตบดวยฝามือ ควรอยู 
แตอยาทุบดวยกําปน เถระท้ังหลายแตกอนทานไมวางผาลงในราง 
องคหน่ึงถือผายืนอยู องคหน่ึงจับไวแลวเอามือตบไป ดายในมุมจีวร  
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ไมควร ยอมแลวพึงตัดเสีย ดายในมุมจีวรใด ที่พระองคทรงอนุญาต 
ไว ดายนั้นผูกทําเปนบวงในอนุวาต เพ่ือจะไดคลองในเวลายอม 
แมในลูกดุมทําเปนลูกหรือปมเพ่ือใหงามไมควร พึงทําใหฉิบหาย 
เสียบริโภคเถิด ในบาตรหรือถาลกภาชนะเครื่องใช จะเอาเหล็กกลึง ๆ 
เปนลวดขางในขางนอกไมควร จะเอาบาตรเขาภมรขัดแลวระบมดาย  
ประสงคจะทําใหมีสีดังแกวมณีไมควร แตบาตรมีสีดังน้ํามันควรอยู 
ในมณฑลเปนบังเวียนรองบาตร จะขุดเขียนเปนลวดลายไมควร แต 
ปกเปนฟนมังกรควรอยู ขางบนหรือขางลางแหงฉัตรธมกรก หรือ 
ในกระพุงธมกรกทําเปนลวด ไมควร ก็แตลวดในขอบปากอาการ 
ดังฉัตรนั้นควรอยู ประคดเอวจะกรึงดายควบลงในที่นั้น ๆ และจะ 
คัดเปนตาปูข้ึน เพ่ือจะใหงามไมควร จะกรึงดายควบลงในที่สุดทั้ง ๒ 
ขาง เพ่ือจะใหปากชายม่ันควรอยู แตในปากชายจะทําเปนรูปหมอ 
หรือปากมังกรหรือศีรษะงูน้ํา ใหเปนรูปอันวิการอยางไรอยางหน่ึง 
ไมควร แมประคดท่ีกรึงปกเปนภู หรือทําเปนดอกไม เปนตน 
ในที่นั้น ๆ กไ็มควร ก็แตจะกรึงปกใหตรงไปทําเปนกางปลา หรือ 
ใบเปงหรือทําเปนแผนเกลี้ยงควรอยู ชายแหงประคดสายเดียว ๒ สาย 
๓ สายแม ๔ สาย ก็ควร ยิง่ข้ึนไปกวานั้นไมควร ประคดเชือกเสนเดียว 
จึงควร แตประคดสัณฐานดังสังวาล แมเสนเดียวก็ไมควร แตชายแมมี 
สัณฐานดังสังวาล ควรอยู ประคด ที่เขารวบเชือกมากดวยกันในที่แหง 
เดียวแลว เอาเชือกเสนหน่ึงพันเนื่องกันไป ดังน้ี อยาพึงกลาววามี 
เชือกมากเลย ประคดน้ันควรอยู ในถวินหัวประคด ทําเปนรูปวิการ 
อยางใดอยางหนึ่ง เปนตนวา มงคล ๘ ไมควร ทําพอเปนรอยกําหนด 
ที่ผูก ควรอยู ในที่สุดทั้ง ๒ แหงถวิน แมจะทําเปนรูปหมอ เพ่ือจะ  
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ใหมั่น ก็ควร ในกระบอกยาตา จะทําเปนรูปสตรี บุรุษ สัตว ๔ เทา และ 
รูปนก และทํารูปวิการ เปนตนวาดอกไมเครือวัลย ฟนมังกร โคบุตร 
จันทรครึ่งซีกไมควร พึงขัดหรือตัดเสีย หรือพันดวยดาย อยาให 
ปรากฏใชเถดิ กระบอกยาตาตรงไปอยางเดียว เปน ๔ เหลีย่ม หรือ  
๘ เหลี่ยม หรือ ๑๖ เหลี่ยม ก็ควร แมกนกระบอกเปนลวดกลม ๒ 
หรือ ๓ ก็ควร แมที่คอกระบอกทําเปนลวดกลมไวลวดหนึ่ง เพ่ือ 
จะผูกผา ควรอยู แมในไมดามยาตาจะแตงใหมีสีเกลี้ยง ใหงามไมควร 
ในถุงกระบอกยาตาจะทําใหงดงามอยางใดอยางหนึ่ง ดวยดายมีสีตาง ๆ 
ไมควร แมในฝกกุญแจก็เหมือนกัน ในตัวกุญแจเลา จะแตงใหมีสงีาม 
ก็ไมควร ในซอง ในฝกมีดก็เหมือนกัน ในซองนั้น จะเย็บอยางไร 
อยางหน่ึง ดวยดายอยางไรอยางหน่ึง แตสีเดียว ควรอยู แมใน 
เหล็กกลึง และมีดปลายแหลม ทําเปนปมกลม หรือแตงใหงดงามอยาง 
อ่ืนก็ไมควร แตที่คอทําเปนลดสําหรับหมาย ควรอยู แมในมีดพับ 
และมีดนอย จะติดเปนปม หรือเปนตอม อยางไรอยางหนึ่งไมควร 
แตในดามทําเปนลวดสําหรับกําหนดควรอยู มีดตัดเล็บทําเปนเกลียว 
ไป เพ่ือจะไดถือม่ัน ควรอยู ในไมสีไฟอันบน หรืออันลาง หรือธนู 
และคันสําหรับชักขางบน จะแตงใหงดงามอยางไรอยางหน่ึง เปนตน 
วา มาลากรรม ไมควร แตในมณฑลกลางแหงคันสําหรับชักน้ัน ทํา 
พอเปนลวดสําหรับกําหนด ควรอยู ในคีมสําหรับคันเข็มฝนน้ัน จะ 
ตกแตงใหงามอยางไรอยางหน่ึง เปนตนวาปากมังกร ไมควร แตทํา 
พอเปนปากเพ่ือจะคีบเข็มน้ัน ควรอยู แมในมีดตัดไมสีฟน จะตกแตง 
ใหงดงาม อยางไรอยางหน่ึง ก็ไมควร จะเอาโลหะเปนกัปปยะ ติด 
ใหตรงไปในขางทั้งสอง หรือขางเดียวแหงดาม ใหเปน ๔ เหลี่ยม 
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หรือ ๘ เหลี่ยม ควรอยู แมในไมเทา จะแตงใหงดงามอยางไรอยาง 
หน่ึง ก็ไมควร โคนขางลางจะทําเปนลวดกลมลวดหน่ึง สองลวดก็ดี 
ปลายขางบนทําพอเปนดอกเห็ดตูมก็ดี ควรอยู ในภาชนะนํ้ามัน จะ 
เปนเขาหรือกระบอก หรอืกะโหลกน้าํเตา หรือปนดวยกากมะขามปอม  
ก็ดี จะแตงใหมีสิ่งงดงามท้ังปวง ยกแตรูปสตรี บุรษุเสีย ยอมควร 
ในเตียงต่ัง ฟูกหมอน เครื่องลาดพ้ืน ผาเช็ดเทา ฟูกสําหรับจงกรม 
กราด กระเชาเทหยากเย่ือ รางยอมผา กระบวนตักน้ํา หมอน้ํา กระ- 
เบื้องสีเทา ต่ังกระดาน เชิงบาตร ดังวลัย และทําดวยทอนไม ฝาบาตร 
ตาลปตร พัดวีชนี ในของเหลาน้ี จะทําใหงดงามดวยสีทั้งปวง เปน 
ตนวาดอกไม ควรอยู แตในเสนาสนะ ในบานประตูและบานหนาตาง 
เปนตน แตงใหงดงาม แมประดับดวยแกวท้ังปวง ก็ควร ในเสนาสนะ 
สิ่งใด ซึ่งจะพึงหามไมมี. 
                              ปาฬิมตฺุตกวินิจฺฉโย จบ 
         วินิจฉัยทั้งปวงน้ี ใชจะพนจากบาลีไปทีเดียวก็หาไม บางสิ่ง 
อาศัยบาลีวา น ภิกฺขเว อุจจฺาวจา คนฺถิกา,  วิถา,  อ ฺชนี,  อ ฺชนี- 
สลากา,  สตฺถทณฺฑา,  ปฏิคฺคหา,  นตฺถุกรณี,  กณฺณมลหรณิโย, 
ธูมเนตฺตานิ,  ปตฺตมณฺฑลานิ ธาเรตพฺพานิ บาง วา ลูกดุม ลูกถวิน 
กระบอกยาตา ไมดามยาตา ดามมีด สนับรับปากเข็ม กระบอก 
ยานัตถุ ไมไคหู กลองสูบยา บังเวียนรองกนบาตร ของเหลาน้ีเปน 
ของยิ่งของถอม คือแลวดวยทองและเงิน ภิกษุอยาพึงใช ถาใช 
ตองทุกกฏ ลกูดุม ลูกถวิน ๒ นี้ แลวดวยกระดูก และงา และครั่ง 
และไมไผ แลวดวยกะลา และสังข และดาย ควรอยู ดวยเปนของ   



สัตตปพพบุพพสิกขา และ บุพพสิกขาวรรณนา - หนาท่ี 340 

ทรงอนุญาต กระบอกยาตา ไมดามยาตาเปนตน แลวดวยกระดูก 
และงา และเขา และไมรวก และไมไผ แลวดวยไม และครั่ง และ 
ผลไม และแลวดวยโลหะ และกะลา และสังข ควรอยู ดวยเปนของ 
ทรงอนุญาต บังเวียนรองกนบาตร แลวดวยดีบุกและสังกะสี จึงควร  
ดวยเปนของทรงอนุญาต ก็แล อุจฺจาวจา ในบาลีวา แลวดวยทอง 
และเงินบาง บางสิ่งเปนอยางอ่ืนบาง ดังประคดเอววา น อุจฺจาวจานิ 
กายพนฺธนานิ ธาเรตพฺพานิ กลาพุก เฑฑุภก มุรชชฺ มทฺทวิณ วา 
ประคดเอวย่ิง และถอม คือมีเชือกมาก และมีสัณฐานดังศีรษะงูน้ํา 
และพันไปมีสัณฐานดังเกลียวเชือก และมีสัณฐานดังสังวาล ภิกษุ 
อยาพึงใช ถาใช ตองทุกกฏ แตพันไปสัณฐานดังเกลียวเชือก และ 
สัณฐานดังสังวาลนี้ ในชายประคด ควรอยู ดวยทรงอนุญาตไววา อนุ 
ฯ เป ฯ มุรชชฺ มทฺทวิณ. ดังน้ี ปฏิก ประคดแผนผาทอโดยปกติ 
และทอดังกางปลา สูกรนฺตก ประคดดังไสสุกร และฝกกุญแจ 
ประคดสองอยางนี้ เปนของทรงอนุญาต 
         ขอหนึ่งอีก ทรงหามไววา น ภิกฺขเว จิตฺรานิ ปตฺตมณฺฑลานิ 
ธาเรตพฺพานิ รูปกากิณฺณานิ. วา อยาพึงใชบังเวียนรองกนบาตร 
อันวิจิตรเกลื่อนกลนดวยรูปสัตว ถาใช ตองทุกกฏ 
         ขอหนึ่ง อยาพึงทรงพัดวีชนีสี่เหลี่ยม ทําดวยขนทรายจามรี 
ถาทรง คือใชสอย ตองทุกกฏ ดวยทรงหามไววา น ภิกฺขเว จามรี- 
วีชนี ธาเรตพฺพา ดังน้ี วิธูปน พัด  ตาลวณฺฏ พัดทําดวยใบตาล 
หรือดวยตอก หรือดวยแววนกยูง หรือดวยหนัง  มกสวีชนี ยุงปด 
แมมีดามแลวดวยงา และเขา ก็ดี ของเหลาน้ี พระองคทรงอนุญาต   
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พัด ๓ อยาง คือ  วากมยา พัดทําดวยเปลือกไม  อุสรีมยา พัดทําดวย 
รากแฝก  โมรป ฺชมยา  พัดทําดวยขนหางนกยูง เหลาน้ีเปนของ 
ทรงอนุญาต 
         ขอหนึ่ง อยาใชไมสีฟนยาวนัก ขอหนึ่ง อยาใชไมสีฟนสั้นนัก  
ดวยทรงหามไววา น ภิกฺขเว ทีฆ ทนฺตกฏ ขาทิตพฺพ,  อนุ ฯ เป ฯ 
อฏงฺคุลปรม ทนฺตกฏ.  น อติมนฺทาหก ทนฺตกฏ ขาทิตพฺพ,  อนุ 
ฯ เป ฯ จตุรงฺคุล ปจฺฉิม ทนฺตกฏ. วา อยาพึงเค้ียวไมสีฟนยาว 
ถาเค้ียว ตองทุกกฏ เราตถาคตอนุญาตไมสีฟนเพียง ๘ นิ้ว ดวยน้ิว 
มนุษยเปนอยางยิ่ง อยาพึงเค้ียวไมสฟีนเล็กนัก สั้นนัก ถาเค้ียว ตอง 
ทุกกฏ เราตถาคต อนุญาตไมสีฟน ๔ นิ้ว เปนอยางสั้น ไมใชไม 
สีฟนมีโทษ ๕ อยาง ไมเกื้อกูลแกตา ๑ ปากเหม็น ๑ เอ็นรับรส 
ไมบริสุทธิ์ ๑ แมดีและเสมหะยอมรึงรัดขาวสุก ๑ ขาวสุกไมชอบ 
ไมอรอยแกเธอนั้น ๑ เปน ๕ ใชไมสฟีนมีอานิสงส ๕ อยาง พึงรู 
โดยนัยเปนขาศึกแกโทษนั้นเถิด 
         ขอหนึ่ง อยาพึงทําการส่ังสมเคร่ืองที่ทําดวยโลหะ และเครื่องที่ 
ทําดวยสัมฤทธิ์ ถาทําการส่ังสมไว ตองทุกกฏ ดวยทรงหามไววา 
น ภิกฺขเว โลหภณฺฑ กสภณฺฑ สนฺนิจโย กาตพฺโพ. ดังน้ี 
กระบอกยาตา ไมดามยาตา ไมไคหู ปลอกมีดเปนตน แลวดวยโลหะ 
และสัมฤทธิค์วรอยู ดวยทรงอนุญาตไววา อนุ ฯ เป ฯ อ ฺชนึ 
อ ฺชนีสลาก กณฺณมลหรณึ พนฺธนมตฺต. ดังน้ี 
         ขอหนึ่ง บรรพชิตอยาพึงชักชวนบรรพชิต คือสหธัมมิกทั้ง ๕ 
ในกรรมอันไมควร ถาเธอใดชักชวนใหทํา ตองทุกกฏ ดวยทรงหาม 
ไววา น ภิกฺขเว ปพฺพชิเตน อกปฺปเย สมาทเปตพฺพ ดังน้ี  
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         ขอหนึ่ง ภิกษุเคยเปนชางกัลบก คือชางโกนผมอยูกอนแลว 
อยาพ่ึงรักษาเครื่องมีดโกนไว ถาเธอใดรักษาไว ตองทุกกฏ ดวย 
ทรงหามไววา น ภิกฺขเว นหาปตปุพฺพเกน ขุรภณฺฑ ปริหริตพฺพ. 
ดังน้ี ถือเอารักษาไวอยางเดียวไมควร แตจะโกนดวยมีดโกนของ  
ผูอ่ืนควรอยู ถาภิกษุรับจางโกนผมก็ไมควร เธอใดไมเคยเปนชาง 
กัลบกอยูกอนแลว เธอนั้นแมจะรักษามีดโกนไวก็ควร แมจะถือเอา 
มีดโกนนั้น หรือมีดโกนอ่ืนมาโกนผม ก็ควร 
         ขอหนึ่ง ทรงอนุญาตไววา อนุชานานิ ภิกฺขเว เปตฺวา 
ปหรณึ สพฺพ โลหภณฺฑ,  เปตฺวา กตก จ กมฺุภการกิ จ สพฺพ 
มตฺติกาภณฺฑ,  เปตฺวา อาสนฺทึ ปลฺลงฺก ทรุปตฺต ทารุปาทุก 
สพฺพ ทารุภณฺฑ. วา เครือ่งทําดวยโลหะทั้งปวง เวนแตเครื่อง 
ประหาร และของทําดวยดินทั้งปวง เวนแตเครื่องสีเทา มีสัณฐาน 
ดังฝกบัวกับกุฎีดินลวน และของทําดวยไมทั้งปวง เวนแตเตียงต่ังสูง 
กวาประมาณ และบาตรทําดวยไม เขียงเทา ทําดวยไม นอกน้ันเรา 
ตถาคตอนุญาต. 
                               ปริกฺขารวณฺณนา จบ 
                               จักกลาวในอนามาสาทิกถา 
         ขอหนึ่ง ภิกษุจับตองมารดาเปนตน ดวยถือวาเปนมารดาและ 
ธิดาพ่ีหญิงและนองหญิง เปนทุกกฏ ดวยทรงหามไวในวินีตวัตถ ุ
แหงกายสสัคคะสิกขาบทวา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส. ดงัน้ี อันมาตุคาม 
ยอมเปนขาศึกษาแกพรหมจรรย เพราะเหตุนั้น เมื่อคิดถึงอาชญา  



สัตตปพพบุพพสิกขา และ บุพพสิกขาวรรณนา - หนาท่ี 343 

พระผูมีพระภาคอยู ถาแมเห็นมารดาตกนํ้าลอยไปตามกระแส อยาพึง 
ถูกตองดวยมือเลย ภิกษุผูฉลาดพึงเอาเรือหรือกระดาน ทอนกลวย 
หรือทอนไมทิ้งไป เมื่อของน้ันไมมี แมผากาสาวะก็พึงวางท้ิง 
ลงขางหนาเถิด แตอยาบอกใหจับเอา ครั้นมารดาจับผาเขาเอง  
ก็พึงครามาดวยคิดวา เรารั้งบริขารของเรา ถามารดากลัว ก็พึงวาย 
ไปขางหนาปลอบวาอยากลัวเลย ถามารดาข้ึนคอหรอืยึดเอามือ 
เขาไซร ก็อยาพึงสลัดเสีย พึงสงใหถึงบก แมมารดาติดโคลนและ 
ตกลงอยูในบอก็เหมือนกัน พึงเอาเชือกหรือผาทิ้งลงไปในท่ีนั้น 
รูวามารดาจับเอาแลวพึงรั้งข้ึนมา แตอยาถูกตอง 
         ใชแตสรีระแหงมาตุคามอยางเดียว เปนอนามาส แมผานุงผา 
หมและเครื่องประดับ แมโดยที่สุดเทรดิหญ และแหวนใบตาล เปน 
ของหญิง ยังหวงอยูเพ่ือเปนเครื่องประดับ เปนอนามาสส้ิน จับตอง 
ไมได ถาผานุงผาหมเขาผลัดวางไวแทบบาทมูล เพ่ือถวายเปนจีวร 
ควรอยู ในเครื่องประดับสิ่งท่ีเปนกัปปยะ เปนตนวาเปนงาเขาถวาย 
พึงรับมาเปนเครื่องอุปการ เปนตนวาไมกลัดซองเถิด แตสิ่งท่ีแลว 
ดวยทอง และเงิน และเพชรพลอย เปนอนามาสแท แมเขาใหก็อยา 
พึงรับ 
         ขอหนึ่ง จับตองตุกตาไมเปนรูปหญิง เปนทุกกฏ ดวยทรง 
หามไวในวินีตวัตถุวา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ดังน้ี แมรูปงา รูปเหล็ก 
รูปโลหะ รูปดีบุก รูปปนดวยปูน รูปแลวดวยแกวท้ังปวง โดยที่สุด 
รูปแลวดวยแปงก็ดี ที่เขาทําสัณฐานดังหญิง เปนอนามาสส้ิน เขา 
ถวายเพื่อบริโภครูปอันเศษ เวนแตรูปแลวดวยแกวท้ังปวงจะตอยเสีย  
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ที่ควรเปนอุปการนําเขาไปเปนเครื่องอุปการ ที่ควรบริโภคนอม 
เขาไปเปนเครื่องบริโภคควรอยู ใชแตรูปหญิงอยางเดียว แมขาว 
เปลือก ๗ ประการ ก็เปนอนามาสเหมือนกัน เพราะเหตุนั้น เมื่อเดินไป  
กลางนา อยาพึงถูกตองเมล็ดขาวเปลือก แมเกิดอยูในนานั้น ถาเขา 
ตากขาวเปลือกไวที่ประตูบานหรือกลางทาง หนทางไปโดยขางมีอยู 
อยาพึงเหยียบไป เม่ือทางไมมี พึงอธิษฐานวา เปนทางแลวไปเถิด 
ในละแวกบาน เขาปูอาสนะบนกองขาวเปลือกใหนั่ง จะน่ังก็ควร 
คนบางพวกเขาเทขาวเปลือกไวในโรงฉัน ถาอาจใหเขาขนเสียได 
ก็พึงใหขนเสีย ถาไมอาจไซร อยาพึงเหยียบย่ํา พึงใหเขาต้ังต่ังลง 
ขางหน่ึงแลวนั่งเถิด ถาโอกาสไมมี เขาต้ังกลางกองขาวเปลือก 
พึงนั่งเถิด แมขาวเปลือกอยูในเรือก็เหมือนกัน แมอปรัณณชาติ 
มีถั่วเขียวและถั่วราชมาสเปนตน หรือผลตาลและขนุนเปนตน ที่เกิด 
อยูในตนนั้น ก็อยาพึงลูบคลําเลน แมเขาทําเปนกองไวก็เหมือนกัน 
ผลไมหลนอยูในปา จะถือเอาดวยคิดวา จะใหอนุปสัมบัน ควรอยู 
         แกวมุกดา แกวมณี ไพฑูรย สังข ศิลา แกวประพาฬ เงิน 
ทอง แกวทับทิม แกวลาย ๑๐ นี้ ชื่อวารัตนะ แกวมุกดา เขายังไมได 
ขัด ยังไมไดเจาะ เปนอยางเดิมอยู ควรจับตองได นอกน้ันเปน 
อนามาส ในมหาปจจรีวา แกวมุกดาแมเขาขัดแลว หรือยังไมไดขัด 
ก็ตาม เปนอนามาส จะรับเพ่ือมูลแหงภัณฑะไมควร แตจะรับเพ่ือ 
เปนยารักษากุฏฐังควรอยู แกวมณีเปนตนวา เขียวหรือเหลืองทั้งปวง 
โดยที่สุดแกวชาติผลึก เขาขัดเจาะจาระไนแลว เปนอนามาส แตเปน 
มาอยางเดิม มาจากบอ ทานวาจะรับเพ่ือมูลคาบาตรเปนตน ควรอยู 
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ในมหาปจจรี ทานหามวาไมควร ทานวาแกวกระจกท่ีเขาหุง 
อยางเดียว ควร  แมในแกวไพฑูรยใหวินิจฉัยเหมือนแกวมณีเถิด 
สังขเปา เขาขัดเจาะแลวและวิจิตรเจือดวยรัตนะ เปนอนามาส สังข  
ที่เปนภาชนะนํ้า แมเขาขัดแลวหรือยังไมไดขัดก็ดี เปนอามาส จับตอง 
ได สังขนอกน้ันจะรับเพ่ือเปนยาตา หรือมูลคาภัณฑะก็ควร ศิลา 
เขาขัดเจาะแลว เขาประกอบรัตนะเขาดวย มีสีดังถั่วเขียว เปน 
อนามาส ศิลานอกน้ัน จะรับเพ่ือเปนหินลับมีดเปนตน ควรอยู 
แกวประพาฬเขาขัดเจาะแลว เปนอนามาส นอกน้ันเปนอามาส 
จะรับเพ่ือมูลคาภัณฑะก็ควร แตในมหาปจจรีวา แมเขาขัดแลว 
หรือยังไมไดขัด ก็ดี ทั้งปวงเปนอนามาสสิ้น จะรับก็ไมควร เงิน 
ทอง เขาทําเปนรูปพรรณแลว หรือยังไมไดทําก็ดี ต้ังแตพืชไป เปน 
อนามาสดวย ไมควรรับดวยประการทั้งปวง ไดยินวา อุตตรราชบุตร 
สรางเจดียทองแลว สงไปแกพระมหาปทุมเถระ ทานหามเสียวา 
ไมควร ในเรือนเจดียมีบัวทอง และดาวทอง เปนตน แมของเหลา 
นั้นก็เปนอนามาสดวย แตภิกษุผูรักษาเรือนเจดีย ต้ังอยูในที่เปนผู 
ทิ้งรูปยะ เพราะเหตุนั้น ทานวา ภิกษุนั้น จะจับตองยักยายของนั้น 
ควรอยู แตในกุรุนทีทานหามเสียวาไมควร ทานยอมแตเพียงวา 
จะขนหยากเย่ือในเจดียทั้งปวงไปเสีย ควรอยู เทาน้ัน แมสัมฤทธิ์ 
วิเศษมีสีดังทอง มีคติแหงทองแท เปนอนามาส คําเหลาน้ีวาไวใน 
อรรถกถาทั้งหลาย เครื่องบริโภคในเสนาสนะเปนกัปปยะส้ิน เพราะ 
เหตุนั้น บริขารแหงเสนาสนะท้ังปวง แลวดวยทองและเงิน ก็เปน 
อามาสจับตองได เขาทํารัตนมณฑปเปนที่แสดงธรรมและวินัยแหง 
ภิกษุ เสาแลวดวยแกวผลึก ประดับดวยพวงรัตนะ เครื่องอุปการ  
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ในมณฑปน้ัน ภิกษุจะชําระควรอยู แกวทับทิมเขาขัดเจาะแลว เปน 
อนามาส นอกนั้นเปนอามาส ทานวา จะรับเพ่ือเปนมูลแหงภัณฑะ 
ควรอยู แตในมหาปจจรีวา แมเขาขัดแลวหรือยังไมไดขัด ก็ดี เปน  
อนามาสส้ิน จะรับก็ไมควร 
         เครื่องอาวุธทั้งปวงเปนอนามาส แมเขาถวายเพ่ือเปนมูลคา 
ภัณฑะก็อยาพึงรับ จะชื่อวาขายศัสตราไมควร คันธนูและสายเปลา 
และประตัก และขอ โดยที่สุดแมมีดและขวาย เปนตน ที่เขาทําสังเขป 
วาเปนอาวุธ เปนอนามาส ถาเขาเอาหอกหรือโตมรมาวางไวที่วิหาร 
เมื่อจะชําระวิหาร พึงบอกใหเจาของเอาไปเสีย ถาเขาไมเอาไปเสีย 
ก็อยาทําใหของนั้นไหว ชําระแตวิหารเถิด เห็นดาบหอกหรือโตมร 
ตกอยูในที่รบ เอาหินตอยดาบเสีย ถอดดามหอกเสีย ตัวถือเอาไป 
เพ่ือทําเปนมีด ดามเพ่ือเปนไมเทา เปนตน ก็ควร ที่เขาถวายจะทํา 
ใหฉิบหายเสียแลว รับเอาไปทําเปนกัปปยภัณฑ ควรอยู          
         แมแหขาย ดักปลา ดักนก เปนตน เครื่องกันลูกศร มีโลและ 
ขายเปนตน ก็ดี ทั้งปวงเปนอนามาสส้ิน ไดมาเพ่ือจะบริโภค ขาย 
จะเอามาผูกเปนอาสนะ หรือเจดีย หรือคันฉัตร ก็ควร เครื่องกัน 
ลูกศรท้ังปวง จะรับเพ่ือเปนมูลแหงภัณฑะ ก็ควร ดวยวาของน้ัน 
เปนแตเครื่องกันความเบียดเบียน ไมทําความเบียดเบียนผูอ่ืน โล 
จะรับมาทําเปนภาชนะไมสีฟน ก็ควร 
         พิณและกลอง เปนตน ที่เขาขึงดวยหนัง เปนอนามาส แตใน 
กุรุนทีวา แมตัวพิณ ตัวกลอง และรางเปลา และหนังที่เขาขึงในขอบ 
ปากและคันพิณ ก็ดี ทั้งปวงเปนอนามาสสิ้น จะขึงเองหรือใหเขาขึง  
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ประโคมเองหรือใหเขาประโคม ไมไดเลย แมไดเห็นเครื่องดนตรี 
ที่เขาบูชาแลวท้ิงไวในลานเจดีย ก็อยาทําใหไหวพึงกวาดไปใน 
ระหวาง แตในเวลาทิ้งหยากเยื่อ จะนําไปโดยนิยมวาหยากเยื่อแลว 
วางไวขางหน่ึง ก็ควร คําน้ีกลาวไวในมหาปจจรี แมจะรับดนตรี  
เพ่ือเปนมูลแหงภัณฑะ ก็ควร แตที่ไดมาเพ่ือจะบริโภค จะถือเอา 
เพ่ือทําบริขารนั้น ๆ คือ รางพิณ ตัวกลอง ทําเปนภาชนะไมสีฟน 
หนังจะทําเปนฝกมีด แลวทําเปนอยางน้ัน ก็ควร 
         ขอหนึ่ง อยาจับตองผลไม มีกลวยและมะพราว เปนตน ซึ่ง 
เกิดอยูในที่ ถาถูกตองลูบคลํา ตองทุรุปจิณณทุกกฏ 
         ขอหนึ่ง ไปเที่ยวบิณฑบาต ผลตกลงในบาตร พึงใหประเคน 
บาตรเสียใหม หรือลางเสียกอน จึงรับภิกขา ถาไมประเคนและลาง 
เสียกอน ตองวินัยทุกกฏ. 
                                    อนามาสาทิกถา จบ 
         ต้ังแตภิกษุเปนอาคันตุกะ จะเขาวัดอ่ืนไปจนถึงหลีกออกไปสู 
ทิศ จักไวกลาวในวัตตขันธกะขางหนา ที่พระบัญญัติแหงทุกกฏาบัติ 
ต้ังแตตนมาจนถึงวินัยทุกกฏนี้ เปนสจิตตกะ แกลงลวงดวยจิตท่ีรู 
จึงเปนอาบัติ. 
                                 สจิตตกวณฺณนา จบ 
                                จักพรรณนาในอจิตตกบัญญัติ 
         ขอหนึ่ง ภิกษุพึงไปดูฟอนขับประโคม ถาไปดู ตองทุกกฏ 
ดวยทรงหามไววา น ภิกฺขเว นจฺจ วา คีต วา วาทิต วา  
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ทสฺสนาย คนฺตพฺพ. ดังน้ี รําฟอนส่ิงใดส่ิงหนึ่ง โดยที่สุดแมนกยูงรํา 
ไปเพ่ือจะดู ตองทุกกฏ ราํฟอนเอง หรือใหผูอ่ืนรําฟอน เปนทุกกฏ 
แท ขับรองแหงคนฟอน หรือเพลงขับรอง ประกอบดวยคุณแหง  
พระรัตนตรัย ในเวลาพระอริยเจานิพพาน หรือขับแหงภิกษุผูแสดง 
ธรรมไมสํารวม โดยที่สุดแมขับดวยฟน ก็ชื่อวาคีตะส้ิน คิดวาจะขับ 
และกดลงในสวนกอน คือรองแตตนเพลงขึ้น แมอันนั้นก็ไมควร 
ขับรองเองหรือ ๆใหผูอ่ืนขับรอง เปนทุกกฏแท ประโคมเครื่อง 
ดนตรี สิ่งใดส่ิงหน่ึงไมควร ก็แตภิกษุทอดถอน หรือต้ังอยูในที่รังเกียจ 
ดีดนิ้วมือหรือตบมืออันใด ก็ดี ในกาลนั้นไมเปนอาบัติ ฟอนรําขับ 
ประโคมทั้งปวง ยืนอยูภายในอารามแลเห็น ไมเปนอาบัติ คิดจะดู 
ลุกข้ึนเดินไปเปนอาบัติ ยืนอยูในถนนแมเบือนคอไปดูก็เปนอาบัติแท 
         ขอหนึ่ง ไมผูกประคดเอวกอนอยาเขาบาน ถาเขาไป เปน 
ทุกกฏ ดวยทรงหามไววา น ภิกฺขเว อกายพนฺธเนน คาโม 
ปวิสิตพฺโพ. ดังน้ี ไมไดผูกประคดเอว ออกจากวัดระลึกไดในท่ีใด 
พึงผูกในที่นั้น คิดวาจะไปผูกที่โรงฉันใกลบานแลวและไปก็ควร 
ระลึกไดแลวยังไมไดผูก อยาเพอเท่ียวไปบิณฑบาตกอน 
         ขอหนึ่ง มีบาตรอยูในมืออยาผลักประตู ถาผลัก ตองทุกกฏ 
ดวยทรงหามไววา น ภิกฺขเว ปตฺตหตฺเถน กวาฏ ปณาเมตพฺพ. 
ดังน้ี เฉพาะบาตรอยูในมือภิกษุใด ภิกษุนั้น ชื่อวามีบาตรอยูในมือ 
ก็หาไม เฉพาะผลักไมไดแตบานอยางเดียวก็หาไม แมถึงวาบาตร 
อยูในมือ หรอืในหลังเทา ในสรีราวัยวะ แหงใดแหงหนึ่งก็ตาม จะ 
ผลักบาน หรอืถอดลิ่ม หรอืไขดาล ไขกุญแจดวยมือ หรือหลังเทา  
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หรือดวยศีรษะ หรือดวยสรีราวัยวะ อันใดอันหน่ึงไมไดสิ้น แต 
จะเอาบาตรคลองเขาในจะงอยบา และเปดบานและไขกุญแจไดอยู 
         ขอหนึ่ง อยานอนเตียงเดียวกัน อยานอนในเครื่องลาดอัน 
เดียวกัน อยานอนในท่ีมีผาหมผืนเดียวกัน อยานอนในท่ีมีเครื่อง  
ลาดและผาหมผืนเดียวกัน ถานอนดังน้ี ตองทุกกฏ ดวยทรงหาม 
ไววา น เอกม ฺเจ น เอกตฺถรเณ น เอกปาปูรเณ น เอกตฺถร- 
ณปาปูรเณ ตุวฏฏิตพฺพ. ดงัน้ี ในเตียงและเครื่องลาด วางผา หรือ 
ไมเทา โดยที่สุดแมประคดเอวลงกลาง แสดงท่ีกําหนดเสียแลว 
จึงนอนทั้งสองรูป ไมเปนอาบัติ อน่ึง ภิกษุทั้งหลายเอาชายขางหน่ึง 
แหงผาปาวาร หรือเครื่องลาด หรือเสื่อออน เปนตน ที่ควรยกรือ้ 
ไปได ปลูงขางหน่ึงเอาหมนอน ก็ดี ชือ่วามีเครื่องลาด และผาหม 
ผืนเดียวกัน 
         ขอหนึ่ง อยาฉันในภาชนะอันเดียวกัน อยาด่ืมน้ําในถวยจอก 
เดียวกัน ถาฉันและดื่มดังน้ัน ตองทุกกฏ ดวยทรงหามไววา น ภิกฺขเว 
เอกภาชเน ภุ ฺชิตพฺพ น เอกถาเล  ปาตพฺพ ดังน้ี ถารูปหน่ึงถือ 
เอาผลไมและขนมไปฉันอยู รูปหน่ึงฉันของที่เหลืออยูในภาชนะ 
ก็ควร แมรูปที่ถือเอาไปฉันหมดแลว จะถือเอาอีกในขณะน้ัน ก็ควร 
         ขอหนึ่ง อยาฉันกระเทียม ถาฉัน ตองทุกกฏ ดวยทรงหาม 
ไววา น ภิกฺขเว ลสุณ ขาทิตพฺพ. ดังน้ี จะเจือกระเทียมลงในสูปะ 
ของฉันเปนตนก็ควร อน่ึง เปนไข ยาตองเขากระเทียมเพราะโรคนั้น 
จะฉันกระเทียมก็ควร ดวยทรงอนุญาตไววา อนุ ฯ เป ฯ อาพาธปฺ- 
ปจฺจยา ลสุณ ขาทิตุ. ดังน้ี  
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         ขอหนึ่ง เทาไมไดลาง อยาเหยียบเสนาสนะ มีเตียงต่ังเปนตน 
และพ้ืนที่เขาทําบริกรรมเปนของสงฆ ขอหนึ่ง เทา ยังชุม ดวยนํ้าอยู 
อยาเหยียบเสนาสนะเชนน้ัน ขอหนึ่ง สวมรองเทาอยู อยาเหยียบ  
เสนาสนะเชนนั้น ถาเหยียบ ตองทุกกฏ ดวยทรงหามไววา น ภกิฺขเว 
อโธเตหิ ปาเทหิ อลฺเลห ิปาเทหิ สอุปาหเนน เสนาสน อกฺกม-ิ 
ตพฺพ. ดังน้ี ในที่เหยียบลงดวยเทานํ้าปรากฏอยู เชนนี้ ชื่อวาเทายัง 
ชุม อยาเหยียบพ้ืนที่ทําบริกรรมหรือเสนาสนะ ถาแลเปนแตยางนํ้า 
ปรากฏ น้ําไมปรากฏ ควรอยู เทาเปยกจะเหยียบผาเช็ดเทา ควรแม 
         ขอหนึ่งอีก อยาถมน้ําลายลงในพ้ืนที่เขาทําบริกรรม ถาถมลง 
ตองทุกกฏ ดวยทรงหามไววา น ภิกฺขเว ปริกมมฺกตาย ภูมิยา 
นุตฺถหิตพฺพ. ดังน้ี ถมน้ําลายลง สั่งนํ้ามูกลงในกระโถนควรอยู ดวย 
เปนของทรงอนุญาต ขอหน่ึง อยาอิงฝาที่เขาทําบริกรรม และฝาที่ 
เขาทําจิตรกรรมคือลายเขียน ถาอิง ตองทุกกฏ ดวยทรงหามไววา 
น ภิกฺขเว ปรกิมฺมกตา ภิตฺติ อปสฺเสตพฺพา. ดังน้ี ใชแตฝาอยาง 
เดียว แมประตูและหนาตาง กระดานพนัก เสาหิน เสาไม ก็ดี จะไม 
ปดดวยผาหรือวัตถุอันใดอันหน่ึงกอนแลวอิงไมไดเลย 
         ขอหนึ่งอีก เมื่อจะวางเตียงต่ังท่ีพ้ืนปูน หรือพ้ืนที่เขาประพรม 
ถาเสื่อลําแพนและเส่ือออนลาดอยูไมมีพึงเอาผาพันเทาเสียกอน ดวย 
ทรงอนุญาตไววา อนุ ฯ เป ฯ โจลเกน ปลิเวเถตุ. ดังนี้ เมื่อผาจะพัน 
ไมมี แมเอาใบไมรองก็ควร เมื่อไมเอาสิ่งใดส่ิงหน่ึงรองกอน และ 
วางเตียงต่ังลง เปนทุกกฏ ถาวาเจาอาวาส ต้ังเตียงต่ังท่ีพ้ืนไมมีสิ่งใด 
รอง และใชสอยเหยียบดวยเทาไมไดลาง จะใชสอยอยางเจาอาวาส 
นั้นก็ควร  
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         ขอหนึ่ง เตียงต่ังของสงฆ หรือพ้ืนที่เขาทําประพรม หรือ 
เครื่องลาดเสนาสนะ ซึ่งจะพึงเหยียบดวยเทาท่ีลางแลว พึงเอาของ ๆ 
ตนปูลาดกอนจึงนอน ดวยทรงอนุญาตไววา อนุ ฯ เป ฯ ปจฺจตฺถ- 
ริตฺวา นิปชฺชิตุ ดังน้ี ลาดแลวถาแมนอนหลับอยู เครื่องลาดน้ันยน  
เขา สรีราพยพอันใดอันหน่ึงถูกเตียงต่ัง เปนอาบัติแท แตขนถูกเปน 
อาบัตินับดวยขน แมเกาอ้ีเตียงต่ัง ดวยอาการแหงบริโภค ก็เหมือน 
กัน แตถูกหรอืเหยียบดวยฝามือฝาเทาควรอยู เมื่อนําเตียงต่ังไป 
กระทบถูกในกาย ไมเปนอาบัติ 
         ขอหนึ่ง อยาไวผมใหยาว ดวยทรงหามและอนุญาตไววา 
น ภิกฺขเว ทีฆา เกสา ธาเรตพฺพา,  อนุ ฯ เป ฯ ทุมาสิก วา ทุวงฺคุล 
วา. วา อยาพึงทรงผมไวใหยาว ถาไวใหยาว ตองทุกกฏ เราตถาคต 
อนุญาตใหไวผมเพียง ๒ เดือน หรือยาวเพียง ๒ นิ้ว ถาในภายใน 
๒ เดือนผมยาวถึง  ๒ นิ้ว พึงโกนเสียในภายใน ๒ เดือน จะใหเกิน 
๒ นิ้วไปไมควร ถาแมยังไมยาวถึง ๒ นิ้ว จะใหเกิน ๒ เดือนไป 
แมสักวันหน่ึง ก็ไมไดเลย ดวยคําท้ังสองน้ี กําหนดสวนอุกฤษฏ แต 
ตํ่าลงมากวานั้น ซึ่งจะไมควรน้ันไมมี 
         ขอหนึ่ง อยาไวหนวดและเครา ดวยทรงหามไววา น มสฺสุ 
วฑฺฒาเปตพฺพ น โคโลมิก น จตุรสฺสก น ปริมขุ น อฒรุก การา- 
เปตพฺพ,  น ทาฒิกา เปตพฺพา. วา อยาไวหนวดใหยาว ถาไวให 
ยาว ตองทุกกฏ อยาใหเขาทําหนวดท่ีคางใหยาวดังหนวดแพะ อยา 
ใหเขาทําหนวดเปนสี่เหลี่ยม คือวาจะปรากฏเปนสี่มุมสี่แหยมอยางไร 
อยาใหเขาทําอยางนั้น อยาใหเขาประมวลเคราอก เปนแถวเปนจอม  
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อยาใหเขาทําเคราที่ทองต้ังเปนแถวเปนจอม ถาใหเขาทําอยางวา 
มา ตองทุกกฏ ขอหนึ่ง อยาไวหนวดดังเข้ียว ถาไวดังนั้น ตองทุกกฏ 
         ขอหนึ่ง อยาไวขนจมูกใหยาว ถาไวใหยาว ตองทุกกฏ ดวย 
ทรงหามไววา น ภิกฺขเว ทีฆ นาสิกโลม ธาเรตพฺพ. ดังน้ี ขนจมูก  
พึงถอนเสียดวยแหนบ ซึ่งเปนของทรงอนุญาต และจะใหเขาถอน 
ขนจมูกดวยกรวดเปนตน ไมเปนอาบัติ แตพระองคทรงอนุญาต 
แหนบไว เพ่ือจะใหรักษาตน 
         ขอหนึ่ง อยาไวเล็บใหยาว ถาไวใหยาว ตองทุกกฏ พึงตัดเสีย 
ดวยมีตัดเล็บใหเสมอเนื้อ ดวยทรงหามและอนุญาตไววา น ภิกฺขเว 
ทีฆา นขา ธาเรตพฺพ,  อนุ ฯ เป ฯ นขจฺเฉทน อนุ ฯ เป ฯ มสปฺ- 
ปมาเณน นข ฉินฺทิตุ. ดังน้ี ตัดเล็บดวยเล็บเปนตน ไมเปนอาบัติ 
แตพระองคทรงอนุญาตมีดตัดเล็บไว เพ่ือจะใหรักษาตน 
         ขอหนึ่ง อยาใหเขาขัดเล็บทั้ง ๒๐ เล็บ ถาใหเขาขัด ตองทุกกฏ 
พึงขัดเอาแตมลทินเล็บออกเสียจากเล็บ ดวยทรงหามและอนุญาต 
ไววา น ภิกฺขเว วีสติมฏ การาเปตพฺพ อนุ ฯ เป ฯ มลมตฺต 
อปกพฺฒิตุ. ดังน้ี 
         ขอหนึ่ง ไมเปนไข อยาใหเขาถอนขนในท่ีแคบ ดวยทรงหาม 
และอนุญาตไววา น สมฺพาเธ โลม สหราเปตพฺพ อนุ ฯ เป ฯ อาพา- 
ธปฺปจฺจยา สมฺพาเธ โลม สหราเปตุ. วา อยาพึงใหเขานําเสียซึ่งขน 
ในที่แคบ คือในรมผาและรักแร ถาใหเขานําเสีย ตองทุกกฏ เรา 
ตถาคตอนุญาตให ๆ เขานําเสียซึ่งขนในที่แคบเพราะอาพาธ คือเปน 
ฝแผลและตอม ทายา หรือพอกยา  
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         ขอหนึ่ง อยาท้ิงและอยาใหเขาทิ้งอุจจาระปสสาวะ และหยาก- 
เยื่อของเปนเดนนอกฝาหรือนอกกําแพง ขอหนึ่ง อยาท้ิงอยาใหเขาท้ิง 
ของ ๔ อยางนั้นในที่ของเขียว คือไรนาของเขา ดวย ๒ สิกขาบทน้ี มา 
ในปาจิตตียแหงภิกษุณี พระอรรกถาจารยทานกลาววา ในภิกษุเปน  
ทุกกฏ ทิ้งเองซึ่งของ ๔ อยาง นอกฝาหรือนอกกําแพงดวยประโยค 
อันเดียวกัน เปนทุกกฏตัวเดียว เมื่อท้ิงตางกัน เปนทุกกฏนับดวยวัตถุ 
แมในบังคับใหเขาทิ้ง ก็เหมือนกัน แมทิ้งไมสีฟนคงเปนทุกกฏแท 
แลดูกอนจึงทิ้งอุจจาระเปนตน หรือท้ิงในท่ีไมมีตนไปมาเปนที่เคย 
ทิ้ง ไมเปนอาบัติ ไรนาเปนที่เพาะปลูกพืชผลของมนุษย หรือสวน 
มะพราวเปนตนก็ตาม ในที่ใดที่หน่ึงเปนที่มีของเขียว คือพืชผลเขา 
เพาะปลกูหวานไวแลว จะท้ิงของ ๔ อยางนั้นไมควร เมื่อท้ิงใหพึงรู 
ประเภทอาบัติโดยนัยกอน นั่งฉันหรือเค้ียวออยเปนตน ในไรนาหรือ 
สวน เมื่อจะไปเทท้ิงนํ้าเปนเดน และกากเปนตน ลงไวในท่ีมีของ 
เขียว โดยที่สุดแมทิ้งมะพราวท่ีตัดศีรษะดื่มน้ํากินแลวลงไว คงเปน 
ทุกกฏ ในนาเขาไถแลว หวานพืชลงไวแลว หนอแตกข้ึนแลว หรอื 
ยังไมไดแตกก็ตาม คงเปนทุกกฏแท ทิ้งลงในไรนาท่ีเขายังไมได 
หวานพืช หรือในมุมไรนาเปนตน หรือในคันนาเปนตน ที่เขาไมได 
เพาะปลูก และทิ้งในท่ีมนุษยเขาเทหยากเยื่อก็ดี ควรอยู มนุษย 
เขาเกี่ยวขาวแลวไปเสีย ชื่อวานารางอยู ในนาเชนนั้นควร แตในนา 
ใด บุพพัณชาติเปนตน แมเขาเกี่ยวตัดแลว แตเขายังรักษาอยู วา 
จะงอกข้ึนอีกในไรนาเชนนั้นไมควร 
         ขอหนึ่ง ไมไดพิจารณาถามกอน อยาฉันเนื้อ ถาฉัน ตอง 
ทุกกฏ ดวยทรงหามไววา น จ อปฺปฏิเวกฺขิตฺวา มส ปริภ ฺชิตพฺพ.  
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ดังน้ี ถารูอยูวาเปนเนื้อส่ิงน้ีแลว กิจท่ีจะถามสอบไมมี แตไมรูพึง 
ถามกอน จึงฉัน 
         ขอหนึ่ง อยาฉันเนื้อชาง ขอหนึ่ง อยาฉันเนื้อมา ขอหนึ่ง อยา 
ฉันเน้ือสุนัข ขอหนึ่ง อยาฉันเนื้องู ขอหน่ึง อยาฉันเนื้อราชสีห ขอ  
หน่ึง อยาฉันเนื้อเสือโครง ขอหนึ่ง อยาฉันเนื้อเสือเหลือง ขอหน่ึง 
อยาฉันเนื้อหมี ขอหนึ่ง อยาฉันเนื้อเสือดาว ถาฉันเนื้อเหลาน้ี ตอง 
ทุกกฏ ดวยทรงหามไววา น ภิกฺขเว หตฺถิมส.  อสฺส.  สุนข.  อห. 
สีห.  พฺยคฺฆ.  ทิป.  อจฉฺ.  ตรจฺฉมส ปริภุ ฺชิตพฺพ. ดังน้ี สุนัขปา 
ชื่อวาโกกะเหมือนสุนัขบาน เนื้อแหงสุนัขปาน้ันควร สุนัขใด เกิด 
ดวยแมสุนัขบานพอสุนัขปา หรือดวยแมสุนัขปาพอสุนัขบาน ผสมกัน 
เนื้อแหงสุนัขนั้นไมควร ดวยสุนัขน้ันเสพชาติเปน ๒ ฝาย เนื้อแหง 
ทีฆชาติ สัตวยาวไมมีเทาจําพวกใดจําพวกหนึ่ง ทั้งปวง ชื่อวาเน้ืองู 
ไมควร เนื้อราชสีหเปนตน เปนของปรากฏอยูแลวโดยแท เนื้อ 
มนุษยซึ่งเปนวัตถุแหงถุลลัจจัยดังกลาวแลวกอน พระองคทรงหาม   
เพราะมีชาติเสมอกัน เนื้อชาง เนื้อมาหาม เพราะมีชาติเสมอของ 
ราชยาน เนื้อสุนัข เนื้องูหาม เพราะเปนของปฏิกูล เนื้อราชสีห 
เปนตน ๕ อยาง หาม เพ่ือจะมิใหเบียดเบียนตน แมเน้ือและ 
กระดูก และเลือด และหนัง และขน แหงสัตว ๑๐ จําพวก มี 
มนุษยเปนตนนี้ ทั้งปวงไมควรส้ิน เนื้อส่ิงใดส่ิงหน่ึงเหลาน้ัน ไมควร 
สิ้น รูหรือไมรูก็ตาม ฉันคงเปนอาบัติ รูเขาเมื่อใดพึงแสดงเสีย 
เมื่อน้ัน คิดวาจะไมถาม และรับจะฉัน เปนทุกกฏเพราะรับ รับ 
ดวยคิดวา จะถามแลวจึงจะฉัน ไมเปนอาบัติ แตเนื้อท่ีเขาเฉพาะแลว 
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และฆามา รูแลวฉันจึงเปนอาบัติ ไมรูภายหลังรูเขา พระวินัยธร 
อยาปรับดวยอาบัติ 
         ขอหนึ่ง นอนในกลางวันใหปดประตู ดวยทรงอนุญาตไวใน 
วินีตวัตถุวา อนุ ฯ เป ฯ ทิวา ปฏิสลฺลยีนฺเตน ทฺวาร สวริตฺวา  
ปฏิสลฺลิยิตุ. ดังน้ี เพราะคําน้ี เมื่อไมปดประตู เรนอยูในกลางวัน 
ทานกลาววา เปนทุกกฏ ดวยวาพระอุบาลีเถระเปนตน ทานรูอธิบาย 
แหงพระพุทธเจาต้ังอรรถกถาไว ซึ่งกลาววาเปนทุกกฏนั้นสําเร็จดวย 
คําในบริวารดวยดังนี้วา อตฺถาปตฺติ ทิวา อาปชฺชติ โน รตฺตึ. วา 
อาบัติมีอยู ภิกษุตองแตในกลางวันไมตองในกลางคืน ประตูเชนไร 
จะตองปด ประตูเชนไรไมตองปด ประตูที่เขาทําบานดวยกระดาน 
หรือดวยซ่ีไมไผ หรือลําแพนและใบไม สิ่งใดส่ิงหน่ึงประกอบเขาใน 
ครกขางลาง หวงขางบนหมุนไปได ประตูเชนนี้ตองปด ประตูอ่ืน 
ดังประตูเรียวหนามในคอกโค และประตูประกอบดวยลูกลอสําหรับ 
ปดบาน และประตูที่เขาประกอบดวยลูกชักเลื่อน ๒ หรือ ๓ ในแผน 
กระดาน หรอืแตะลากชักเลื่อนไปได และประตูแตะท่ีคํ้าข้ึนดังในราน 
ตลอด และประตูซี่ไมที่เขาควบคุมซี่ไมไผในท่ี ๒ แหง ๓ แหง ทํา 
ไวในบัณณกุฎีก็ดี ประตูผามานก็ดี ประตูเชนนี้ไมตองปด แตใน 
ขอวา ภิกษุมีบาตรอยูในมือ ผลักบานประตูนั้น ประตูผามานส่ิงเดียว 
ไมทําใหเปนอาบัติ ผลักประตูนอกน้ันเปนอาบัติ แตนอนกลางวัน 
ประตูที่หมุนไดอยางเดียวทําใหเปนอาบัติ ประตูอันเศษจะปดหรือ 
ไมปดนอนก็ตาม ไมเปนอาบัติ แตพึงปดเสียนอนเถิดเปนวัตร 
ประตูที่หมุนไดปดเทาไรจึงเปนอันปด ลงสลักและลิ่มแลวชื่อวาเปน  
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อันปดดวยดี แมแตลงสลักหรือลงลิ่มก็ควร หรือปดแตพอแงมประตู 
ถูกกันสักหนอยหน่ึงก็ควร อยางตํ่าถึงไมชิดกันพอศีรษะเขาไมได 
ก็ควร ถาประตูเปนที่ใชสอยแหงคนมากดวยกันไซร แมจะสั่งภิกษุ  
หรือสามเณรชวยปดแลวนอนก็ควร ถาภิกษุทั้งหลายน่ังทําจีวรกรรม 
หรือการอ่ืนอยู แมจะผูกใจวา เธอเหลาน้ัน จะชวยระวังประตูแลวนอน 
ก็ควร แตในอรรกถากุรุนทีวา จะบอกแมแกอุบาสก หรือผูกใจวา 
เขานั้นจักระวังแลวนอนก็ควร แตจะส่ังนางภิกษุณีหรือหญิงอยาง 
เดียวไมควร ถาธรณีหรือหวงขางบนแหงประตูแตกออกเสีย หรือ 
เขายังไมประกอบเขา ไมอาจจะปดได หรือเขากองอิฐกองดินเปนตน 
ไวในประตู หรือผูกรางรานเพ่ือจะทํานวกรรม อยางไรไมอาจจะปด 
ได อันตรายเชนนี้มี แมจะไมปดนอนก็ควร แตถาวาบานไมมีไซร 
ชื่อวาไดกัปปะ ควรแท เมื่อจะนอนขางบน ชักบันไดเสียกอน จึงนอน 
ถาเครื่องปดท่ีศีรษะบันไดมีไซร พึงปดเสียนอนเถิด เมื่อจะนอนใน 
หอง จะปดประตูหอง หรือประตูหนามุขอันใดอันหน่ึงแลวนอน ก็ควร 
ถาเรือนฝาเดียวกัน เขาทําประตูในขางทั้งสองใชสอย พึงปดทั้งสอง 
ประตู แมในปราสาทสามช้ันก็ตองปดประตูเปนแท ถาภิกษุมากดวย 
กัน กลับจากภิกขาจาร เขาไปยังปราสาทดังโลหะปราสาทเพ่ือจะ 
นอนกลางวัน พระสังฆเถระพึงส่ังคนรักษาประตูใหปด หรือทํา 
อาโภควาการปดประตูเปนธุระของเขาน้ันแลวจึงไปเถิด พึงทํา 
อยางนี้ทุกองคจนถึงสังฆนวกะ แมผูเขาไปกอนจะทําอาโภควา 
การปดประตูเปนการภาระของคนหลังก็ควร เมื่อไมสั่งหรือไมทําอาโภค 
เขาไปนอนในภายในหองที่ไมไดปดประตู หรือนอกหอง คงเปน 
อาบัติ แมในเวลาเมื่อนอนในหองหรือนอกหอง จะผูกใจวา การปด 
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ประตูเปนภาระของคนเฝาประตูที่ประตูใหญแลว นอนก็ควรแท แม 
นอนในพ้ืนแจง ในโลหะปราสาทเปนตน ตองปดประตูโดยแท อันนี้ 
ความยอ นอนในกลางวันนี้ กลาวในท่ีเขาผูกเปนประตูและลอมดวย 
วัตถุสิ่งใดส่ิงหน่ึง เพราะเหตุนั้น เมื่อจะนอนในกลางแจงหรือโคนไม  
หรือมณฑป แหงใดแหงหน่ึง ที่เขาผูกเปนประตู พึงปดเสียจึงนอน 
ถาบริเวณใหญดังลานมหาโพธิ และลานโลหะปราสาท เปนที่ประชุม 
คนมาก ในที่ใดประตูแมถึงปด ก็ไมต้ังอยูในที่ปด คนทั้งหลายไมได 
ประตู ยอมปนกําแพงข้ึนไปเท่ียว ในที่เชนนั้นกิจท่ีจะปดไมมี เปด 
ประตูนอนในกลางคืน อรุณข้ึนมาลุกข้ึนเสีย ไมเปนอาบัติ ถาต่ืนแลว 
หลับไปอีกเลาเปนอาบัติ แตเธอใดกําหนดไววาอรุณข้ึนมาเราจักลุก 
และเปดประตูนอนในกลางคืน ไมลุกข้ึนตามกําหนดเปนอาบัติแกเธอ 
นั้นแท แตในมหาปจจรีวา เมื่อนอนอยางนี้ ไมพนอนาทริยะทุกกฏ 
แตเธอใด ในกลางคืนปฏิบัติสมณธรรมาก หรือเดินทางกลางวัน 
เหน่ือยนัก นั่งบนเตียงไมใหเทาพนพ้ืนเลยนอนหลับไป ไมเปน 
อาบัติแกเธอน้ัน ถาเธอหลับแลวแมไมรูยกเทาข้ึนบนเตียง เปน 
อาบัติแท นั่งอิงหลับไมเปนอาบัติ แมเธอใดคิดจะบรรเทาหาวนอน 
เดินจงกรม ลมลงแลวลกุข้ึนโดยพลนั ไมเปนอาบัติแกเธอนั้น แต 
เธอใดลมลงแลว นอนไปในท่ีนั้นไมลกุข้ึน เปนอาบัติแกเธอนั้น 
ผูใดพนอาบัติ ผูใดไมพนอาบัติ ในมหาปจจรีกลาวกอนวา ผูนอนคู 
ขางหน่ึง ไมยกเทาพนจากพ้ืนเทาน้ัน พนอาบัติได แตผูใหเทาพนจาก 
พ้ืนนอน แมผีเขา แมสยบอยู ก็ไมพนอาบัติ ในอรรกถากุรุนทวีา 
ผูที่เขามัดใหนอนอยูพนอาบัติ แตในมหาอรรถกถา พระมหาปทุม- 
เถระกลาววา ผูใดเดินจงกรมสยบลมลงหลับไปในที่นั้น อาบัติ  
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ไมปรากฏแมแกเธอนั้น เพราะใชวิสัย แตอาจารยทั้งหลายไมกลาว 
อยางนั้น เพราะเหตุนั้น เปนอาบัติแท แตภิกษุผีเขาและเขามัดให 
นอนอยู ๒ นี้พนอาบัติ ต้ังแตดูฟอนรํามาจนถึงพระพุทธบัญญัตินี้ 
เปนอจิตตกะ แมลวงดวยไมรู ก็เปนอาบัติ อน่ึง ในเหลาสิกขาบท  
ที่เปนสจิตตกะกอน เรียนติรัจฉานวิชา บอกติรัจฉานวิชา ๒ นี้ 
ในปาจิตตียแหงภิกษุณีเปนอจิตตกะ แตในมูละสิกขาจัดเปนพวก 
สจิตตกะ ซึ่งกําหนดสิกขาบท เปนสจิตตกะ อจิตตกะนี้ ตามอยาง 
ในมูละสิกขา แตในเหลาสจิตตกะสิกขาบท บางสิกขาบทไมมีในมูละ 
สิกขาก็มี เปนแตสังเกตวา เห็นจะเปนสจิตตกะแลวกลาวไว เพ่ือจะ 
ไมใหเสียลําดับ ใหนักปราชญผูมีปญญาสอบสวนเอาเถิด. 
                            อจิตฺตกวณฺณนา จบ 
     จักแสดงในวิญญัติ ซึง่มาในอรรถกถาแหงกุฎีการะสิกขาบท 
         จะขอบุรุษมาขาดมูลคาไมควร ขอเพ่ือจะเปนสหายเพ่ือทําการ 
ควรอยู จะขอหัตถกรรมแรงมือก็ควร อันหัตถกรรมนี้ จะเปนวัตถุ 
สิ่งใดก็หาไม เพราะเหตุนั้น หัตถกรรมท้ังปวง ยกแตกรรมของ 
พรานเนื้อ พรานนกเปนตนเสีย นอกน้ันควรส้ิน ไปแลว เขาถามหรือ 
ไมถามก็ตาม จะขอควรอยู จะเปนโทษเพราะวิญญติัหาไม เพราะ 
เหตุนั้น อยาพึงขอหัตถกรรมไมนิยมกับพรานเน้ือ เปนตนวา ทาน 
จงใหหัตถกรรม ดวยวาขอไมนิยม ดังน้ี เขาจะพึงสงภิกษุไปแลว 
ฆาเนื้อสงมาให พึงนิยมขอวา การจะพึงทําในวัดมี ทานจงให 
หัตถกรรมในการน้ัน ดังน้ีเถิด ชาวนาเขาถือเอาเครื่องอุปการะ  
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เปนตนวาผาลไถ เพ่ือจะไถหรือหวานหรือเกี่ยว หรือเขาขวนขวาย 
ในกิจของเขาอยูแลว หรือคนพวกอ่ืนจะขอหัตถกรรมแกเขานั้น 
ควรแท แตคนกินเดน หรอืคนอ่ืน ไมมีการงาน พูดแตคําไมตองการ  
หรือมักนอนหลับอยู คนเชนนี้ แมไมขอจะใชใหทําตามประสงคก็ควร 
อาจารยทั้งหลายแสดงอยางไว เพ่ือจะประกาศหัตถกรรมวาควร 
อยางนี้ ถาภิกษุใครจะใหเขาทําปราสาทไซร ตองการดวยเสา พึงไป 
เรือนชางศิลาขอวา ดูกอนอุบาสก ใหหัตถกรรมกจ็ะควร เขาถามวา 
จะพึงทําอะไร พึงบอกวา ชวยรื้อเสาศิลาข้ึนให ถาเขารื้อข้ึนให 
หรือเขาใหเสา ที่เขารื้อข้ึนเก็บไวก็ควร ถาแมเขาวา โอกาสเพ่ือจะ 
ทํานวกรรมไมมี ทานจงใหผูอ่ืนรื้อข้ึนเถิด ขาพเจาจักใหมูลคา 
แกเขา เมื่อใหผูอ่ืนรื้อข้ึนแลว บอกเขาวา ทานจงใหมูลคาแกผูรื้อ 
เถิดดังน้ี ควรอยู โดยอุบายน้ัน ตองการไมปราสาท จะไปหาชางไม 
ตองการอิฐ ไปหาชางอิฐ ตองการเครื่องมุง ไปหาชางมุง ตองการ 
จิตรกรรม ไปหาชางเขียน ตองการส่ิงใด ไปหาชางสิ่งน้ัน ดังนี้แลว 
ขอหัตถกรรมก็ควร ดวยขอหัตถกรรมไดขาดคามา หรือไดคาจาง 
ที่เปนกัปปยะมาท้ังปวง จะรับเอาก็ควร จะใหเขาเอาของมาแตปา พึง 
ใหเขาเอาของท้ังปวงท่ีไมมีเจาของหวงมา ใชแตจะใหเขาทําปราสาท 
อยางเดียว แมจะใหเขาทําเตียงต่ัง บาตร ผากรองน้ํา ธมกรกจีวร 
เปนตน ไดของเปนตนวาไมและโลหะและดายแลว พึงไปหาชาง 
สิ่งน้ัน ๆ แลวขอหัตถกรรมอยางวาแลวเถิด ดวยขอหัตถกรรม แม 
ไดขาดคาหรือคาจางเปนกัปปยะมา ทั้งปวงพึงรับเถิด แตถาชางเขา 
ไมอยากจะทํา เขาประสงคคาจางไซร ของเปนอกัปปยะ เปนตนวา 
กหาปณะอยาพึงให จะแสวงหาขาวสารเปนตนดวยภิกขาจารวัตรแลว  
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ใหก็ควร ใหเขาทําบาตรและใหเขาระบมดวยหัตถกรรมแลว ตองการ 
น้ํามันเช็ดบาตรระบมใหม เขาไปในบาน เขาสําคัญวามาบิณฑบาต 
เขานอมขาวตมหรือขาวสวยเขามา พึงเอามือปดบาตรเสีย ถาอุบาสิกา 
เขาถามวา ทําไมจึงปดบาตรเสียเลา พึงบอกวาบาตรระบมใหม   
ตองการนํ้ามันเช็ด ถาเขารับเอาบาตรไปทานํ้ามันแลว จัดขาวตม 
หรือขาวสวยมาถวาย ไมชื่อวาเปนวิญญัติ ควรรับ 
         ภิกษุไปบิณฑบาตแตเชา ไปท่ีโรงฉัน ไมเห็นอาสนะ ยืนอยู 
อุบาสิกาเขาเห็นยืนอยู เขาใหคนเอาอาสนะมาปูเอง นั่งแลวเมื่อจะไป 
พึงบอกกอนแลวจึงไป แมไมบอกกอนแลวไป อาสนะหายไมเปน 
สินใชดอก แตบอกเสียแลวจึงไปเปนวัตร ถาแมภิกษุใชใหเขาเอา 
อาสนะมา เขาจึงเอามา พึงบอกกอนแลวจึงไป ไมบอกกอนไปเสีย 
เปนวัตตเภทดวย หายไปเปนสินใชดวย แมผาโกเชาวเปนเครื่องลาด 
ก็เหมือนกันอยางนั้น       
         แมลงหว่ีชุม พึงกลาววา ทานจงเอาพัดปดแมลงหว่ีมา เขา 
เอากิ่งสะเดาเปนตนมา พึงใหเขาทํากัปปยะกอนจึงรับ 
         ภาชนะน้ําท่ีโรงฉันเปลาอยูไมมีน้ํา อยาพึงกลาววา ทานจงถือ 
เอาธมกรก ดวยเมื่อเขาจวงธมกรกลงในภาชนะเปลาจะพึงตอยเสีย 
แตไปยังแมน้ําหรือบึง จะกลาววา ทานจงเอานํ้ามา ควรอยู จะกลาว 
วา ทานจงเอาน้ํามาแตเรือน ไมควรเลย เขาเอามาใหแตเรือนดวย 
บังคับนั้น อยาฉัน 
         ทําภัตกิจอยูในโรงฉันหรือในปา จะใชคนผูทําการส่ิงใด 
สิ่งหนึ่งอยู ใหเอาใบไมหรือผลไมที่ควรเปนกับขาว สิ่งใดส่ิงหน่ึง  
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ที่เกิดอยูในที่บาน ไมมีใครหวง มาดวยขอหัตถกรรมแลว จึงฉันก็ควร 
แตอยาใชภิกษุหรือสามเณรซ่ึงเปนอลัชชีใหทําหัตถกรรม อันนี้เปน  
ตัวอยางในหัตถกรรม 
         จะใหเขาเอาโคมา แตที่ใชญาติและใชคนปวารณา ไมควร เมื่อ 
ใหเขาเอามา เปนทุกกฏ จะขอแตญาติ แตคนปวารณา เพ่ือขาดคา 
ไมควร จะขอยืมมา ควรในที่ทั้งปวง ยืมโคเขามาอยางนี้แลว พึง 
รักษาปฏิบัติแลวคืนใหเจาของเขา ถาเทาหรือเขาแหงโคหักไป หรือ 
โคหายไปเลา ถาเจาของเขารับ ก็เปนการดี ถาเขาไมรับไซร ก ็
เปนสินใช ถาเขาวา ขาพเจาถวายแกทานทีเดียว อยาพึงรับ แตเขาวา 
ขาพเจาถวายแกวิหาร พึงกลาววา ทานจงบอกคนรักษาวัด เพ่ือให 
ปฏิบัติเถิด 
         แมจะกลาวกะคนใชญาติ ใชปวารณา วา ทานจงใหเกวียน ดังน้ี 
ไมควร เปนวิญญัติแท ตองทุกกฏ แตขอในท่ีญาติและคนปวารณา 
ควรอยู จะขอยืมก็ควร ทําการแลวพึงคืนใหเขา ถากงเปนตนหักไป 
พึงทําใหเปนปกติแลวคืนให เมื่อหาย เปนสินใช เมือ่เขาวาถวาย 
แกทานทีเดียว ชื่อวาเปนเครื่องไม จะรับควรอยู แมในมีดและขวาน 
ผ่ึง จอบ เหลก็ไช ก็เหมือนกันอยางนั้น 
         ในเถาวัลย เปนตน ที่คนอ่ืนหวงอยู ควรเปนครุภัณฑได เปน 
วิญญัติ ตํ่าลงไปกวาน้ันไมเปน แตจะใหเขาวัตถุสิ่งใดส่ิงหน่ึงที่ 
ไมมีคนหวงมา ควรอยู ดวยวา กลาววาเปนวิญญัติ แตในของที่เขา 
รักษา และหวงอยูอยางเดียว 
         ในปจจัย ๒ คือจีวรและบิณฑบาต วิญญัติไมควร ดวยประการ 
ทั้งปวง แตในเสนาสนะปจจัย ขอวา ทานจงเอามา จงใหอยางเดียว 
ไมควร ปริกถา โอภาส นมิิตตกรรม ควรอยู  
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         อยากไดโรงอุโบสถ หรือ โรงฉัน หรือเสนาสนะอันใดอันหน่ึง  
กลาวเปรยวา ในโอกาสน้ี จะทําเสนาสนะเชนนี้ ควรหนอ ชอบหนอ 
สมควรหนอ ดังน้ี ชื่อวา ปริกถา ถามอุบาสกวา ทานอยูที่ไหน เขา 
บอกวา อยูปราสาท และพูดตอไปเปนตนวา ปราสาทไมควรแกภิกษุ 
ดอกกระมัง ดังน้ี ชื่อวาโอภาส เห็นมนุษยมา ขึงเชือกและใหเขา 
ตอกหลัก เขาถามวา ผูเปนเจาจะทําอะไร กลาววาจะทําอาวาสใน 
ที่นี้ ทําอาการดังน้ี เปนตน ชื่อวานิมิตตกรรม ในคิลานปจจัย แม 
วิญญัติ ขอเขาก็ควร ปริกถา เปนตน ไมตองวา. 
                                 วิ ฺตฺติกถา จบ 
                                 จักกลาวในเมณฑกบัญญัติ 
         ขอหนึ่งอีก ทรงอนุญาตไวในเมณฑกบัญญัติ วา สนฺติ ภิกขฺเว 
มคฺคา ฯ เป ฯ คนฺตุ,  อนุ ฯ เป ฯ ปาเถยฺย ปริเยสิตุ ฯ เป ฯ สนฺติ 
ภิกฺขเว มนุสสฺา สทฺธา ปสนฺนา,  เต กปฺปยการกาน หตฺเถ 
หิร ฺสุวณฺณ อุปนิกฺขิปนฺติ,  ฯ เป ฯ อนุ ฯ เป ฯ ย ตโต กปฺปย 
ต สาทิตุ ฯ เป ฯ วทาม.ิ วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มีอยูหนทางกันดาร 
มีน้ํานอย มีของฉันนอยไมหางาย ยากอยูที่จะไปดวยไมมีเสบียง เรา 
ตถาคตอนุญาตใหหาเสบียงเดินทาง ตองการดวยขาวสาร พึงแสวงหา 
ขาวสาร ตองการดวยเกลือ พึงแสวงหาเกลือ ตองการถั่วเขียว พึง 
แสวงหาถั่วเขียว ตองการถั่วราชมาษ พึงแสวงหาถั่วราชมาษ ตอง 
การนํ้าออย  พึงแสวงหานํ้าออย ตองการนํ้ามัน พึงแสวงหาน้ํามัน  



สัตตปพพบุพพสิกขา และ บุพพสิกขาวรรณนา - หนาท่ี 363 

ตองการเนยใส พึงแสวงหาเนยใส ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มีอยู มนษุย  
ทั้งหลาย ซึ่งมีศรัทธาเลื่อมใส เขานั้นต้ังเงินและทองไวในมือแหง 
กัปปยการกทั้งหลายวา ดวยของนี้สิ่งใดควรแกผูเปนเจา ทานจงถวาย 
สิ่งน้ัน ดังน้ี เราตถาคตอนุญาต สิ่งใดเปนของควร แตเงินและ 
ทองนั้น ใหยินดีสิ่งนั้น และเราตถาคตไมกลาววา พึงยินดี พึง 
แสวงหาทองและเงิน โดยปริยายอันหน่ึงเลยทีเดียว ในแสวงหาเสบียง 
นั้น อรรถกถาวา ถาทายกบางจําพวก เขารูถวายเองเปนการดี 
ถาเขาไมถวายไซร พึงแสวงหาที่ญาติหรือคนปวารณา หรือดวย 
ภิกขาจารวัตร เมื่อไมไดดวยประการนั้น พระอรรถกถาจารยทานวา 
ก็พึงขอแตที่คนใชญาติ ใชปวารณาถือเอาเถิด หนทางจะพึงไปเพียง 
วันหน่ึง พึงแสวงหาเพ่ือเปนขาวสุกเวลาหนึ่ง หนทางยืดยาวไกล 
จะไปตามทางกันดารดวยเสบียงเทาใด พึงแสวงหาเทาน้ัน ในกัปปย- 
การกรับเงินทองไวนั้น ถาเจาของเดิมเขาบอกใหภิกษุรู หรือเขาใช 
ทูตใหบอก ภิกษุไมยินดีมูล ยินดีแตกปัปยะภัณฑอยางเดียว จะทวง 
แมสักพันหนก็ควร ไมมีกําหนดดังในราชสิกขาบท ถากัปปยการก 
เขาไมใหภัณฑกัปปยไซร พึงต้ังคนอ่ืนใหเปนกัปปยการกนํามา ถา 
ภิกษุยังอยากอยู ก็พึงบอกแกเจาของมูลเดิม ถาไมอยากไซร อยา 
พึงบอกเลย กัปปยการกที่เจาของมูลไมไดบอกแกภิกษุ หรือไมได 
สั่งทูตใหบอกแกภิกษุ เปนแตเขาใหกันเองตอหนาภิกษุ ลับหลงัภิกษุ 
แลวเขาก็ไป ในกัปปยการกเชนนี้ พึงปฏิบัติดังคนใชญาติใชปวารณา 
ถาเขาใหกัปปยภัณฑเอง ก็พึงรับ ถาเขาไมให อยาพึงวาส่ิงใดเลย. 
                          เมณฑฺกป ฺตฺติกถา จบ  
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                                 จักกลาวในโคปกทาน  
         ขอหนึ่งอีก ทรงอนุญาตไวในวินีตวัตถุแหงอทินนาทานวา 
อนาปตฺติ ภิกฺขเว โคปกสฺส ทาเน วา ไมเปนอาบัติ เพราะคน 
เฝาสวนเขาให คนเฝาสวนเขาใหอยางไรจึงควร ใหอยางไรไมควร 
พระมหาสุมนเถระ กลาวกอนวา ของส่ิงใดเจาของกําหนดใหคนผู 
เฝาวา จงถือเอาแตเทาน้ีทุก ๆ วัน ของน้ันควร ยิ่งข้ึนไปกวานั้น 
ไมควร แตพระมหาปทุมเถระกลาววา เจาของทําหนังสือหรือทํา 
นิมิตหมายใหแกคนผูเฝามีอยู หรือเจาของน้ัน เขาเปนใหญแกของ 
ซึ่งสละในมือแหงคนผูเฝา เพราะเหตุนั้น คนผูเฝาใหของใด ของนั้น 
แมมากก็ควร ในอรรถกถากุรุนทีกลาววา เด็กรักษาสวนหรือผลาผล 
อันอ่ืนแหงมนุษยอยู ของท่ีเด็กนั้นใหควร แตอยาใหเด็กเอามาให 
ผูเฝาสวนของสงฆ หรือของเจดียไปรักษาอยู เขาใหควร ผูรับจางเฝา 
ใหแตสวนท่ีถึงแกตน จึงควร ในมหาปจจรีวา คนรักษาสวนแหง 
คฤหัสถเขาใหสิ่งใดแกภิกษุ สิ่งน้ันควร แตคนผูเฝาสวนสงฆ เขาหัก 
สวนส่ิงใดแตคาจางตนมาถวาย สิ่งน้ันจึงควร แมผูใดรับจางรักษา 
สวนอยูกึ่งหนึ่ง หรือตนไมบางตน ผูนั้นใหสวนแตตนไมที่ถึงแกตน 
ควร แตผูเฝาสวนรักษาอยูใด ควรส้ินคําท้ังปวงน้ัน ตางกันโดย 
พยัญชนะ โดยเน้ือความเปนอันเดียวกันแท เพราะเหตุนั้น ผูมีปญญา 
พึงรูอธิบายถือเอาเถิด 
         อน่ึง พึงรูวินิจฉัยในบริโภคผลอันนี้ดวย ในทีใ่ดเจาอาวาส 
ไมใหแกอาคันตุกะ เมื่อวาระผลถึงเขาแลว เห็นวาภิกษุอ่ืนไมมี 
จึงแจกกันฉันแตพวกตน ในที่นั้น อาคันตุกะท้ังหลายจะตีระฆังแลว  
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แจกกันฉันก็ควร ในที่ใดเจาอาวาสรักษาตนไมไว เมื่อวาระผล 
ถึงแลว แจกกันฉัน และนอมเขาไปดวยดีในปจจัยท้ัง ๔ ในที่นัน้ 
อาคันตุกะไมเปนใหญ แมตนไมใด เขานิยมถวายเพื่อเปนคาจีวร 
แมในตนไมนั้น อาคันตุกะก็ไมเปนใหญ แมในตนไมเขานิยมถวาย 
เพ่ือเปนคาปจจัยอันเศษ ก็เหมือนกันอยางนั้น แตตนไมใด เขาไม 
นิยมเชนนั้น แตเจาอาวาสรักษาหวงตนไมนั้นลอบฉันอยู ในตนไม 
นั้น อาคันตุกะอยาพึงต้ังอยูในกติกาแหงเจาอาวาสเลย ตนไมใดเขา 
นิยมถวายเพ่ือบริโภคผล แตเจาอาวาสรักษาหวงแลว นอมเจาไปดวย 
ดีในปจจัย ในตนไมนั้น อาคันตุกะพึงต้ังอยูในกติกาแหงเจาอาวาส 
แตในมหาปจจรีวา ตนไมเขานิยมถวายเพื่อปจจัย ๔ ลกัฉันดวยเถยย- 
จิต ใหพระวินัยธรพึงตีราคาของ ปรับอาบัติกะเธอ เมื่อเธอแจกกันฉัน 
ดวยอํานาจบริโภคเปนภัณฑไทย แตตนไมใดเขานิยมเพ่ือเสนาสนะ 
ตนไมนั้น เมื่อแจกกันฉันดวยอํานาจบริโภค เปนถลุลัจจัยดวย เปน 
ภัณฑไทยดวย ตนไมเขาอุทิศถวายเพ่ือเปนคาจีวร พึงนอมเขาไปใน 
จีวรอยางเดียว ถาขาวแพงภิกษุลําบากดวยบิณฑบาต แตจีวรหางาย 
จะทําอปโลกนกรรม เพ่ือสงฆเห็นดีแลว นอมเขาไปในบิณฑบาต 
ก็ควร เมื่อภิกษุลําบากดวยเสนาสนะหรือคิลานปจจัย จะทําอปโลกน- 
กรรม เพ่ือสงฆเห็นดีแลว นอมเขาไปในปจจัยนั้น ก็ควร แมของเขา 
อุทิศถวายเพ่ือเปนคาบิณฑบาต หรือคิลานปจจัย ก็เหมือนกันอยางนั้น 
แตของเขาอุทิศถวายเพ่ือเปนคาเสนาสนะ เปนครุภัณฑ พึงรักษาหวง 
แลวนองเขาไปเพ่ือเสนาสนะอยางเดียว ถาขาวแพง ภิกษุทั้งหลายไม 
เลี้ยงชีวิตไดดวยบิณฑบาต เธอทั้งหลายไปเสียที่อ่ืน เพราะราชภัย 
โจรภัย โรคภัยก็ดี วิหารฉิบหาย คนท้ังหลายทําตาล 
และมะพราว  
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เปนตน ใหฉิบหายไปดวย แตไดอาศัยเสนาสนะปจจัย อาจจะเล้ียง  
ชีวิตในกาลเชนนี้ แมจะสละเสนาสนะบริโภค เพ่ือจะปฏิบัติระวังเสนา- 
สนะ  พระองคก็ทรงอนุญาต เพราะเหตุนั้น เสนาสนะอันหน่ึงหรือ 
สองที่เลว ยกแตเสนาสนะดีเสีย  ควรจะสละเพื่อเปนบิณฑบาต แต 
อยางทําใหขาดมูล แตสวนใดท่ีเขานิยมถวายเพื่อปจจัยทั้ง ๔ ในสวน 
นั้น ไมตองทําอุปโลกนกรรม หยอนอยูดวยปจจัยอันใด จะนอมไปเพื่อ 
ปจจัยอันนั้นควร ผูซึ่งปฏิบัติระวังสวน แมจะใหคาเบี้ยเลี้ยงเขา ใหเขา 
ปฏิบัติระวังก็ควร  แตผูใดไดคาจางแลว ทําเรืองอยูในสวนรักษาอยู 
ถาผูนั้นใหผลมะพราว หรือตาลแกภิกษุที่มาถึงไซร สวนใดท่ีสงฆ 
อนุญาตใหแกผูนั้นวา  จงกินแตเทาน้ีทุกวัน ๆ  ผูนั้นจะใหสวนน้ัน 
ไดอยู แมผูนั้นใหยิ่งข้ึนไปกวาน้ันจะรับไมควร  แตผูใดเชาสวนไป 
แลว  ใหกับปยภัณฑแตสงฆอยูเพ่ือปจจัย ๔ ผูนี้จะใหแมมากก็ได แม 
สวนเขาถวายแกเจดียเพ่ือเปนคาประทีป  หรือสําหรับซอมแปลงที่ 
สลักหักพัง  ตองปฏิบัติระวัง  หรือใหคาจางใหเขาปฏิบัติระวังแตใน 
สวนน้ัน  จะใหคาจางแมเปนของเจดีย และเปนของสงฆก็ควร  ผูอยู 
รักษาสวนดวยคาจาง และผูที่เชาสวนไปใหกัปปยภัณฑก็ดี  เขาให 
ผลไมที่เกิดในสวนน้ัน  ใหพึงรูโดยอยางกลาวแลวเถิด. 
                               โคปกทานกถา  จบ 
 
        จักแสดงในธัมมิการักขาซึ่งมาในอนาปตติวาร   แหงภิกขุนี 
ปฐมสังฆาทิเสส  ภิกษุเมื่อจะขออารักขา  ความรักษาชอบธรรม จะ 
ปรารภกาลเปนอดีตหรืออนาคต บอกเฉพาะตัวไมควร  ปรารภกาล 
เปนอดีต  บอกเฉพาะก็มี ไมเฉพาะก็มี  ปรารภกาลเปนอนาคต  บอก  
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เฉพาะก็มี  ไมเฉพาะก็มี  เด็กชาวบานหรือนักเลงเปนตน  ผูใดผูหน่ึง  
มาประพฤติกิจอนาจารในวัด  หรือตัดตนไม หรือลักเอาผลาผลไป หรือ 
ชิงแยงบริขารในวิหารแหงภิกษุ ๆ เขาไปหาตุลาการกลาววา  ในวิหาร 
ขาพเจา เขามาทําอยางนี้  ตุลาการถามวาใคร บอกวาคนโนน ๆ ดังน้ี 
ชื่อวาปรารภกาลเปนอดีต บอกเฉพาะตัวไมควร ถาตุลาการเขาไดยิน 
คําน้ัน เขาปรับไหมแกผูทํารายนั้น  ทั้งปวงเปนสินใชแกภิกษุ  แม 
เมื่ออธิบายจะใหเขาปรับไหมมี  เปนแตสินใชอยางเดียว  ถาแลกลาววา 
ทานจงปรับไหมแกผูนั้น เมื่อเขาปรับเอาสัก ๕ มาสก ก็เปนปาราชิก 
แตเมื่อตุลาการถามวา  ใครมาทําราย พึงกลาววา จะบอกวาคนชื่อโนน 
ดังน้ี ไมควร  ทานนั้นแลจักรู เปนแตขาพเจาขอความรักษาอยางเดียว 
เทาน้ัน  ทานจงใหอารักขานั้น  และจงเอาภัณฑะที่เขาลักเอาไปมา 
ใหดวย ดังน้ี  ชื่อวาปรารภกาลเปนอดีต บอกไมเฉพาะ ควรอยู  เมื่อ 
กลาวดังน้ี  ตุลาการเขาไดตัวคนรายแลวปรับไหม  แมเขาถือเอาทรัพย 
ทั้งปวงก็ไมเปนสินใช  และไมเปนอาบัติแกภิกษุ  เห็นโจรลักเอา 
บริขารไป หวังส่ิงไมเปนประโยชนแกโจร แมกลาววา  โจร ๆ ขโมย ๆ 
ดังน้ี  ไมควร  เพราะวาแมเมื่อกลาวดังนี้  เขาปรับไหมส่ิงใดแกโจร 
นั้น ทั้งปวงเปนสินใชอยูแกภิกษุ  แตจะกลาวกะคนผูทําตามคําตนวา 
บริขารของเรา คนชื่อน้ีเขาถือเอาไป  ทานจงใหเขาเอาบริขารน้ันมา 
ให  แตทานอยางปรับไหมแตเขาเลย ดังน้ีควรอยู  เปนความกันเพ่ือ 
ทาสหญิงทาสชาย เปนตน ชื่อวาความเปนอกัปปยะไมควร คนอ่ืนมา 
ทําอนาจารเปนตนในวิหารดังกลาวแลวกอน ภิกษุบอกแตตุลาการวา 
เขามาทําอยางนี้ ๆ ในวิหาร ทานจงใหความรักษา เพ่ือจะไมใหทํา 
ตอไปดังน้ี  ครั้นตุลาการถามวา  ใครทําอยางนี้ ภิกษุบอกวาคนชื่อ  
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โนน ๆ ดังน้ี  ชื่อวาปรารภกาลเปนอนาคต บอกเฉพาะ แมอันนี้ก็  
ไมควร  ดวยวาเมื่อเขาปรับไหมแกผูทํารายนั้น   ทัง้ปวงเปนสินใช 
แกภิกษุนั้น  ดังนัยกอน  วินิจฉัยนอกนั้น เหมือนอยางกลาวกอน ถา 
แลวาตุลาการเขาประกาศไววา    เราจะปรับไหมอยางนี้แกผูทําราย 
อยางนี้  ในวิหารภิกษุแลว  เขาคันหาคนที่ไมต้ังอยูตามอาชญา ไดตัว 
แลวปรับไหม  ไมเปนสินใช   ไมเปนอาบัติแกภิกษุเลย  คนอ่ืนตัด 
ตนไมเปนตนในแดนวัด  จะชิงเอามีดและขวานเปนตน  มาทุบตอย 
เสียดวยหิน  ไมควร  ถาคนบ่ินไปไซร  พึงทําใหเขา  จะว่ิงไปแยงชิง 
เอาบริขารของผูมาตัดไมนั้น  แมอันนีอ้ยางพึงทํา  ดวยวาจิตกลับกลอก 
เร็ว  เมื่อเถยยเจตนาเกิดข้ึน  ก็จะถึงมูลเฉทขาดมูลไปดวย. 
                                อารกฺขายาจนกถา  จบ 
        จักแสดงบริโภคซึ่งมาในอรรถกถาแหงรูปยะสิกขาบท บริโภค 
มี ๔ ลัชชีบรโิภค คบกับลชัช ี๑  อลัชชบีริโภค  คบกับอลัชชี ๑ 
ธัมมิยบริโภค  กินของเกิดโดยชอบธรรม ๑ อธัมมิยบริโภค กนิ 
ของเกิดโดยไมชอบธรรม ๑ เปน ๔ ภิกษุเปนอลัชช ี บรโิภคกับ 
ภิกษุลัชช ี ควรอยู พระวินัยธร อยาพึงปรับอาบัติเธอ ลัชชีบรโิภค 
กับอลัชชี ผูเปนลัชชียังไมรูตราบใด  ยังควรอยูตราบนั้น  ดวยวา 
ภิกษุจะชื่อวาเปนอลัชชีเขาเมื่อใด พึงหามเธอเสียเม่ือน้ันวา   ทานอยา 
ทําการลวงสิขาบทในกายทวาร  วจีทวาร  กรรมอันนั้น  ไมสมควร 
ทานอยาทําอยางน้ี  ถาเธอไมเอื้อเฟอ  ขืนทําอยูไซร  ผิวาผูเปนลัชช ี
ก็ยังทําการบริโภคอยูกับเธอน้ัน  ผูเปนลัชชีนั้นกพ็ลอยเปนอลัชชีไป  



สัตตปพพบุพพสิกขา และ บุพพสิกขาวรรณนา - หนาท่ี 369 

ดวยโดยแท  แมผูใดบริโภคกับอลัชช ี ซึ่งเปนคนรับภาระตนอยู  แมผูนี้  
ก็ใหภิกษุเปนลัชชี  พึงหามปราม ถาเธอไมงดเสียไซร  เธอน้ันก็พลอย 
เปนอลัชชีไปดวย  อยางนี้แล อลชัชีผูเดียว  ทําผูอ่ืนใหเปนอลัชชีได 
ถึงรอย  แตอลัชชีกับอลชัชี  บริโภคดวยกันไมมีอาบัติ  ลัชชีกบัลัชช ี
บริโภคดวยกันงามดังขัตติยกุมารท้ังสอง  เสวยรวมถามทองอันเดียว 
กัน  ธัมมิยบริโภค อธัมมยิบริโภค  ทั้ง ๒ นี้  พึงรูตามปจจัย  ถา 
แมตัวบุคคลเปนอลัชชีดวย  บิณฑบาตก็ไมชอบธรรมดวย  พึงเกลียด 
ทั้ง ๒ ฝาย  ตัวบุคคลเปนอลัชช ี แตบิณฑบาตชอบธรรม พึงเกลียด 
บุคคล อยาพึงรับบิณฑบาต ในมหาปจจรีกลาววา  ผูทุศีลไดอุทเทส- 
ภัตเปนตน  แตสงฆมาถวายแกสงฆ บิณฑบาตเปนตนนั้นควร  เพราะ 
วาไปตามทานน้ันเอง  ตัวบุคคลเปนลัชช ี แตบิณฑบาตไมชอบธรรม 
บิณฑบาตเปนของพึงเกลียด อยาพึงรับ  ตัวบุคคลเปนลัชชี  บณิฑบาต 
ก็ชอบธรรมดวย  จึงควร  ยังความยกยองอีก ๒ คือ ลัชชีปคคหะ 
ยกยองลัชช ี อลัชชีปคคหะ ยกยองอลัชช ียังบริโภคอีก ๒ คือ ธัมม- 
บริโภค รวมธรรม  อามิสบริโภค รวมอามิส  อลัชชีจะยกยองลัชช ี
คือเชื้อเชิญใหอนุดมทนา  ใหแสดงูรรม และอุปถัมภในตระกูลทั้ง 
หลาย  แมอลชัชีก็จะสรรเสริญคุณแหงลัชชีนั้นในบริษัทวา  อาจารย 
ของขาดีเชนน้ี ๆ พึงรูเถิดวา  ผูลัชชีนีท้ําศาสนาใหยอหยอนใหเสื่อมไป 
ก็แลในธัมมบริโภค และอามิสบริโภคนั้น  รวมอามิสควรในผูใด 
แมรวมธรรมก็ควรในผูนั้นดวย  แตคัมภีรใดต้ังอยูในที่สุด  มีแตคน 
ทุศีลทรงไว  เมื่อลวงคนทุศีลนั้นแลว  จะฉิบหายเสีย  และจะเรียน 
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คัมภีรนั้นในสํานักคนทุศีล  ดวยอนุเคราะหแกธรรม  ทานวาควรอยู  
ดังภิกษุทุศีลรูปหน่ึง  ทรงคัมภีรมหานิทเทสไวแตผูเดียว  ไมมีผูอ่ืน 
ทรงไวได  พระมหารักขิตเถระอันพระติสสเถระผูเปนอุปชฌายบังคับ 
ใหไปเรียน  ทานไปเรียน  วันจบคัมภีร  ไดเห็นสตรีอยูใตเตียงเปน 
ตัวอยาง  
                                   บรโิภคกถา  จบ 
        จักแสดงวัตร ๑๔ ต้ังตนแตอาคันตุกวัตรไป ทรงบัญญัติไววา 
ภิกษุเปนอาคันตุกะเปนตน  จะพึงปฏิบัติดีดวยประการใด เราตถาคต 
จับบัญญัติอาคันตุกวัตรเปนตน  ดวยประการน้ัน 
        ในอาคันตุกวัตร ความวา  ภิกษุเปนอาคันตุกะมาแตอารามอ่ืน 
มาใกลอุปจารสีมาแหงอาราม  ซึ่งตนประสงคจะเขาไป พึงทําความ 
เคารพ  ถอยรองเทาตบเสียแลว  คลองไวในไมเทาถือเขาไป ถากั้น 
รมมา  พึงลดรมเสีย  ถาคลุมศีรษะมาพึงเปดเสีย  ถาเอาผาจีวรวางบน 
ศีรษะมา  พึงเอาลงวางเสียบนบน  แตนอกอุปจารแหงอารามแลว 
อยางดวน  คอยเขาไปในอารามดวยดี  เมื่อเขาไป พึงกําหนดวา ภิกษุ 
เจาอาวาสประชุมกันอยูในที่ใด  คือโรงฉัน  หรือมณฑป  หรอืโคนไม 
แลว พึงเปนในที่นั้น  วางบาตรลงขางหน่ึง  วางจีวรลงขางหน่ึง  พึงถือ 
เอาอาสนะอันสมควรแลวจ่ึงน่ัง  พึงถามนํ้าฉัน และน้ําใชวา  ไหนนํ้าฉัน 
ไหนนํ้าใช ถาตองการดวยน้ําฉัน  พึงถือเอาฉัน  ถาตองการดวยน้ําใช 
พึงถือลางเทา เมื่อลางเทา  พึงรดดวยมือขางหน่ึง  ลางเทาดวยมือขาง  
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หน่ึง  รดน้ําดวยมือขางไหน อยางลางดวยมือขางนั้น  แลวพึงถามหา  
ผาเช็ดรองเทากะเจาอาวาสแลว พึงเอามาเช็ดรองเทา  เมื่อจะเช็ด 
พึงเอาผาแหงเช็ดกอนแลว  จ่ึงเอาผาเปยกเช็ดภายหลัง  แลวพึงซักผา 
นั้นเสีย  บิดสลัดตากไวขางหน่ึง  ถาภิกษุเจาอาวาสแกกวาก็พึงกราบ 
เธอ  ถาเธอหนุมกวา  ก็พึงใหเธอไหวตน  พึงถามเสนาสนะวา  เสนา- 
สนะไหนถึงแกขาแลว  พึงถามวา เสนาสนะกุฎีนั้น  ภิกษุไดอยูบาง 
หรือไมไดอยู  พึงถามโคจรคามท่ีภิกขาจรวาใกลหรือไกล จะตอง 
ไปเชาหรือสาย  พึงถามท่ีอโคจร คือบานแหงมิจฉาทิฐิ  และบานท่ีเขา 
กําหนดภิกษุใหแตนอยเพียงทัพพีหน่ึง  หรือใหแตองคหน่ึง  สององค 
พึงถามเสกขตระกูลซึ่งสงฆสมมติไว  พึงถามท่ีถายเวจ ถายปสสาวะ 
พึงถามนํ้าใช  น้ําฉันวา  ทั้งใชอาบท้ังฉันในสระโบกขรณีเดียวน้ีหรือ 
พึงถามไมเทา  และกติกาแหงสงฆต้ังไว  ในท่ีบางแหงสัตวราย หรือ 
อมนุษยมีอยู  เพราะเหตุนั้น  พึงถามวาจะพึงเขาเวลาใด  ออกเวลาใด 
ถากุฎีรางอยู  พึงเคาะบานประตู  หยุดคอยอยูครูหนึ่งแลว  ชักสลัก 
ผลักบานยืนอยูขางนอก และดูทางแหงงู หรืออมนุษย  ซึ่งจะออกมาให 
ทั่ว  ถากุฎีนัน้มีหยากเยื่อ  เตียงซอนอยูบนเตียง  ต่ังซอนอยูบนต่ัง 
ขางบนเสนาสนะเกลื่อนกลนดวยรักหยากไย รังหมาราเกา  ถาอาจจะ 
ชําระได  ก็พึงชําระเสียใหหมด เมื่อไมอาจจะชําระได  ก็พึงชําระแต 
ที่อยูของตน  เมื่ออาจจะชําระใหหมดไดไซร  ก็พึงชําระโดยนัยดังจัก 
กลาวในเสนาสนวัตร  ต้ังตนแตขนรื้อเครื่องลาดพ้ืนออก  และปฏิบัติ 
ดังนัยเสนาสนวัตร  ต้ังตนแตขนรื้อเคร่ืองลาดพ้ืนออก และปฏบิัติ 
ดังนัยเสนาสนวัตร  ซึ่งจักกลาวขางหนา  จนถึงวา  ถานํ้าในหมอชําระ 
ไมมีไซร  พึงตักมาไว  ดังนี้  นี้แลเปนวัตรแหงภิกษุ  ผูเปนอาคันตุกะ ๆ 
พึงปฏิบัติดวยดี  ถาอาศัยความไมเอ้ือเฟอในที่จะปฏิบัติตา  ตอง 
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ทุกกฏ  ในขณะปลงจิตเสียวาจะไมทําตาม  ใหพึงรูดังนี้ไปทุก ๆ วัตร  
เถิด. 
                                 อาคนฺตุกวตฺต  จบ 
 
                              จักกลาวในอาวาสิกวัตร 
        ในอาวาสิกวัตร  ความวา  ภิกษุเจาอาวาสไดเห็นภิกษุแกกวา 
ตนมา  พึงปูอาสนะต้ังนํ้าลางเทา  ต่ังรองเทา  กระเบ้ืองเช็ดเทาไวทา 
แลว  ลุกไปรบับาตรจีวร  และพึงถามดวยนํ้าฉันและน้ําใช  ถา 
อุตสาหะไซร  พึงเช็ดรองเทาให เมื่อจะเช็ด พึงเช็ดดวยผาแหงกอน 
แลว  จึงเช็ดดวยผาเปยกตอภายหลังแลว  พึงซักผาน้ันบิดสลัดตาก 
เสียขางหน่ึง  พึงกราบไหวอาคันตุกะผูแก  พึงปูลาดแตงต้ังเสนาสนะ 
แลวบอกใหวา  เสนาสนะนั้นถึงแกทาน  ถาอาคันตุกะออนกวาตนไซร 
พึงนั่งอยูบอกวา  ทานจงวางบาตรในท่ีนั้น  จีวรในท่ีนั้น  นี้เปนที่นั่งจง 
นั่งเถิด  พึงบอกนํ้าฉันน้ําใช  และผาเช็ดรองเทา  พึงใหอาคันตุกะ 
ผูหน่ึงกราบไหวตน   พึงบอกเสนาสนะวา  เสนาสนะนั้นถึงแกทาน 
ตอไปทั้งแกทั้งหนุม  พึงบอกเสนาสนะที่มีผูอยูครอบครองมาแลว  และ 
ไมมีผูครอบครองมาแลว   และพึงบอกโคจรคามและท่ีใชโคจร 
และเสกขตะกูล  ซึ่งไดสมมติแตสงฆ  และบอกทีถ่ายเวจ  ที่ถายปส- 
สาวะ  และน้ําฉัน  น้ําใช และไมเทา  และบอกกติกาสงฆต้ังไววา พึง 
เขาในกาลนี้  ออกในกาลนี้  ดังนี้  ขอซ่ึงอาคันตุกะผูแกกวามาถึงแลว 
แมทําจีวรกรรมหรือนวกรรมอยูพึงหยุดเสีย  ทําวัตรทั้งปวงเถิด  เมื่อ 
กวาดลานเจดียอยู  พึงเก็บกวาดเสีย  ปรารภเพ่ือจะทําวัตรแกผูแกเถิด  
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ถาอาคันตุกะเปนผูฉลาด  กจักกลาววา  ทานจงกวาดลานเจดียไปกอน  
เถิด  แตเมื่อทํายาแกภิกษุไขอยู  ถาวาไขไมหนักไซร  อยาเพอทํายา 
พึงทําวัตรแกอาคันตุกะกอน  ถาเปนไขใหญ  พึงทํายากอน  ถา 
อาคันตุกะเปนผูฉลาดไซร  ก็จักกลาววา  ทานจงทํายากอนเถิด ซึ่ง 
ถามดวยนํ้าฉันนั้น ถาเอามาใหทีหน่ึง  อาคันตุกะด่ืมกินหมด  พึงถาม 
อีก  อนึ่ง  เมือ่จะพัด  พึงพัดให  พึงพัดที่หลังเทาที ๑  ทีก่ลางตัวที ๑ 
ที่ศีรษะที ๑   เมื่อทานหามเสียพึงพัดใหเบาลง  เมื่อทานหามเสียอีก 
พึงพัดใหเบาลากวาน้ัน  เมื่อหามเปนท่ีคํารบ ๓  พึงวางพักเสียเถิด 
พึงลางเทาใหอาคันตุกะดวย  ถานํ้ามันของตนมี  พึงเอาทาเทาให 
ถาไมมี  พึงเอาน้ํามันของอาคันตุกะนั้นทาให   ซึ่งเช็ดรองเทาน้ัน 
พึงทําตามชอบใจตนเถิด  แมไมเช็ดใหก็ไมเปนอาบัติ  เพราะในบาลี 
กลาววา  เมื่ออุตสาหะอยูพึงเช็ดให  ซึง่วาอาคันตะกะถามหาเสนาสนะ 
จะปูลาดปดกวาดแลวบอกให  ควรอยู  อันนี้วาดวยอาคันตุกะแกกวา 
ในอาคันตุกะออนกวาตน  พึงนั่งอยูบนอาสนะบอกวา  ทานจงถือเอา 
น้ําฉันนั้นฉันเถิด  ดังนี้เปนตนไป  แมอาวาสใหญ  อาคันตุกะมาถึง 
สํานักตน  จะไมทําวัตรนั้นไมได  อันนี้เปนวัตรแหงภิกษุเจาอาวาส ๆ 
พึงประพฤติดวยดีเถิด. 
                                  อาวาสิกวตฺต  จบ 
                                จักกลาวในคมิกวัตร 
        ในคมิกวัตร  ความวา  คมิกะภิกษุ ๆ  ผูจะออกจากอาวาสไป 
อ่ืน  พึงเก็บเครื่องไม  เปนตนวา เตียงต่ัง  ซึ่งเปนของสงฆและเครื่อง 
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ดินแลว  ปดประตูหนาตางมอบหมายเสนาสนะเสียกอน  ถาภิกษุไมมี  
พึงบอกมอบหมายสามเณร  ถาสามเณรไมมี  พึงบอกมอบหมายผู 
รักษาวัด  ถาคนรักษาวัดไมมี พึงบอกอุบาสก  ถาไมมีใครเลย พึง 
วางเตียงบนกอนศิลา  ๔  กอนแลว ยกเตียงซอนเตียงต่ังซอนต่ัง กอง 
เครื่องเสนาสนะ เปนตนวาฟูกหมอนไวขางบน  เก็บเครื่องไมเครื่อง 
ดิน  ปดประตูหนาตางแลว จ่ึงหลีกไป  ถากุฎีฝนรั่วได  เมื่ออาจจะ 
มุงไดอยูพึงมุงเสีย  หรือพึงทําอุตสาหะวา  ไฉนจะพึงมุงได  ถาได 
อยางนี้เปนการดี  ถาไมไดไซร  พึงต้ังเตียงบนกอนศิลา  ๔  กอนใน 
โอกาสที่ฝนไมรั่วไดแลว  ลําดับไวดังกอนเถิด  ถากุฎีวิหารท้ังหมดฝน 
รั่วได  อาจจะนําไปไดอยู  ก็พึงนําเสนาสนะไปฝากไวในบาน  หรือ 
พึงทําอุตสาหะวา   ไฉนจะพึงนําเสนาสะเขาไปฝากไวในบานได 
ถาไดอยางนี้เปนการดี  ถาไมไดไซร  พึงต้ังเตียงบนกอนศิลา  ๔  กอน 
ในที่แจงแลว ลําดับของท้ังปวงไวดังกอน  และปดดวยหญาหรือใบไม 
แลวจ่ึงหลีกไป  ดวยคิดวาไฉนแมอวัยวะเปนตนวาแมแครแหงเตียง 
จะพึงเหลืออยูบาง  ดังน้ี  ซึ่งจะตองมอบหมายเสนาสนะน้ัน  วาดวย 
เสนาสนะแลวดวยหญาและใบไมเปนที่ควรปลวกจะข้ึนได  เสนาสนะใด 
เขาทําบนหลังศิลาหรือบนสาศิลา  ในที่ใดปลวกข้ึนไมได  เสนาสนะ 
นั้น  แมจะไมบอกกลาวมอบหมาย  ก็ไมเปนอาบัติ  อันนี้แลเปนวัตร 
แหงคมิกะภิกษุ  ๆ  พึงปฏิบัติดวยดีเถิด. 
                                         คมิกวตฺต  จบ 
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        ในอนุโมทนาวัตร  ขอหนึ่งทรงอนุญาตไววา  เราตถาคต  
อนุญาตใหอนุมทนาในโรงฉัน  ขอหนึ่ง  ทรงอนุญาตวา  ใหภิกษุ 
ผูเปนเถระอนุโมทนาในโรงฉัน  ขอหนึ่ง ทรงอนุญาตวา ใหภิกษุ 
ผูเปนเถรานุเถระ  ๔  รูป  ๕  รูป  คอยทาอยูในโรงฉัน  อรรถกถาวา 
พระสังฆเถระน่ังอยูเพ่ือจะอนุโมทนา  ถัดลงไปพึงนั่งอยู ๔  องคโดย 
ลําดับ  เมื่อนุเถระนั่งอยูเพ่ืออนุโมทนา  ใหพระมหาเถระกับถัด 
ลงไปอีก  ๓  องค  นั่งคอยทาอยู  เมื่อเถระที่  ๕  นัง่อยูเพ่ืออนุโมทนา 
ใหเถระ  ๔  รูป  ขางบนน่ังคอยทาอยู  เมื่อพระสังฆเถระเชื้อเชิญ 
ใหภิกษุหน่ึง  นั่งอยูขางลางอนุโมทนา  ต้ังแตสังฆเถระลงไป  ๔ รูป 
พึงนั่งคอยทาอยู  ถาแลภิกษุผูอนุโมทนากลาววา  ทานจงไปเถิด  กิจจะ 
พึงคอยไมมีดังนี้ไซร  จะไปก็ควร  เมื่อมหาเถระกลาววา  เราจะไป 
ทานจงอยูเถิด  ผูอนุโมทนากลาววา  ทานจงไปเถิด  แมดังนี้  ก็ควร 
แมใสใจวา  เราจะไปคอยอยูนอกบาน  ไปนอกบานแลว  แมจะสั่งภิกษุ 
ผูศิษยของตน  ใหคอยทาผูอนุโมทนาอยูแลวและไป ก็ควร  ถาแล 
คฤหัสถเขาเชิญภิกษุองคหน่ึง  ใหอนุโมทนาตามชอบใจเขา  เธอนั้น 
เมื่ออนุโมทนาก็ไมเปนอาบัติ  และไมเปนภาระอยูแกมหาเถระ  ดวย 
วา  ในอุปนิสินนกถาอยางเดียว  เมื่อมนุษยเขาเชื้อเชิญใหแสดง  ตอง 
บอกพระเถระกอน  ซึ่งตองคอยเทานั้น  แตภิกษุที่มหาเถระเชื้อเชิญให 
อนุโมทนาอยางเดียว  นี่แลเปนลักษณะในวัตรอันนี้  ขอหน่ึง  ทรง 
อนุญาตไววา  ภิกษุซึ่งคอยทาอยูนั้น  เมื่อกิจเปนตนวากลั้นอุจจาระ 
มีข้ึน ใหบอกลาภิกษุซึ่งนั่งอยูในลําดับกอนแลวจึงไป. 
                                  อนุโมทนวตฺต  จบ  
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        ในภัตตัคควัตร  ความวา ถาเขาเขามาบอกภัตตกาล  ในอาราม  
นิมนตใหไปยังโรงฉัน พึงปดกายใหเปนมณฑล  ๓ นุงใหเปนปริ- 
มณฑล  ผูกประคดเอว  ซอนผาสังฆาฏิกับอุตตราสงค  เปนสองชั้นหม 
กลัดรังดุด  ถอืเอาบาตรแลว  อยาดวน  พึงคอยเขาไปในบานดวยดี 
ในอรรถกถาวา  ในภายในบานหรือวัดก็ตาม  เมื่อจะไปยังท่ีอังคาส 
ฉันแหงมนุษย  หมคลุมผูประคดเอวจึงควร เมื่อเดินไปอยูหลีกข้ึน 
หนาภิกษุผูแก  พึงปดกายดวยดีเดินไปในละแวกบาน  รกัษาเสขิยวัตร 
ทุกขอ  จนถงึอยาเดินกระโหยงเทาในละแวกบาน  เมื่อน่ังในละแวก 
บานพึงปดกายดวยดี  รักษาเสขิยวัตรทุกขอ  จนถงึอยาน่ังรัดเขา  อนึ่ง 
อยาน่ังเบียดชิดภิกษุผูแก  ถาอาสนะเสมอกับดวยอาสนะพระมหาเถระ 
นั่งอยู  เมื่อท่ีนั่งมีมาก ก็พึงเวนไวที่หน่ึงสองท่ี  นั่งใหไกล  ในอาสนะ 
เขานับภิกษุปูไว  ภิกษุหนุมไมนั่ง  พระมหาเถระบอกใหนั่ง  ก็พึงน่ังเถิด 
ถาพระมหาเถระไมบอกไซร  ก็พึงวาอาสนะน้ีสูง  เมื่อพระมหาเถระ 
บอกใหนั่ง ก็พึงน่ังเถิด  ถาแมบอกอยางนี้แลว  พระมหาเถระไมบอก 
ใหนั่ง  เมื่อน่ังลงก็ไมเปนอาบัติ เปนอาบัติแกพระมหาเถระผูเดียว 
ดวยวาในอาสนะเชนนี้ ภิกษุหนุมไมบอกกอนน่ังลง  ตองอาบัติ เหมือน 
กับพระมหาเถระ  ภิกษุหนุมบอกแลวไมอนุญาต  ตองอาบัติเหมือนกัน 
อน่ึง  อยาพึงหามกันอาสนะภิกษุหน่ึง  และอยาน่ังทับผาสังฆาฏิใน 
ละแวกบาน  เมื่อเขาถวายนํ้ากลอกบาตร  พึงประคองบาตรดวยมือ 
ทั้ง ๒  รับน้ําทําความเคารพ  อยาใหกระทบ  กลอกบาตรดวยดี  ถา 
กระโถนม ี พึงเทลงในกระโถนดวยเคารพ  อยาใหน้ํากระทบกระโถน  
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กระเด็นข้ึนถูกภิกษุนั่งใกล และถูกผาสังฆาฏิ  ถากระโถนไมมี  พึงเท  
ลงในดินดวยเคารพ  อยาใหน้ํากระเด็นถูกภิกษุนั่งใกลและถกูผาสังฆาฏิ 
เมื่อทายกถวายขาวสุก  พึงประคองบาตรดวยมือทั้ง ๒ รับขาวสุกเถิด 
พึงไวโอกาสเพ่ือสูปะแกงกับ ถาเปนเนยใสหรือนํ้ามันหรือแกง พระ 
เถระพึงวากับทายกวา  ทานจงใหเสมอกันไปแกภิกษุทั้งปวง แตของ 
นอย  พอแตแกภิกษุรูป ๑  หรือ  ๒  รปูเทาน้ัน  ครั้นวาจะใหทั่วไป 
ก็เปนการเบียดเบียนทายก  เพราะเหตุนั้น  พึงรับของน้ันแตคราวเดียว 
หรือสองคราว  เหลือน้ันอยารับ  พึงต้ังสติและมีความสําคัญอยูใน 
บาตรรับบิณฑบาต  พึงรับแกงถั่วเทาสวนท่ี ๔  แหงบิณฑบาต พึงรับ 
บิณฑบาตเต็มเสมอขอบบาตรขางลาง  จังหันยังไมทั่วถึงแกภิกษุ 
ทั้งปวงตราบใด  พระเถระอยาเพอฉันกอน  ขอน้ีอาศัยโรงฉันเล็ก 
ภิกษุมีกําหนด  คือโรงฉันที่ใด  ทายกเขาปรารถนาจะถวายใหทั่วแลว 
จะไหวภิกษุดวย  แตโรงฉันใหญ  ในท่ีแหงหน่ึงภิกษุฉันอยู  แหงหนึ่ง 
เขาถวายนํ้าอยู  ในโรงฉันเชนนั้น  พึงฉันตามสบายเถิด  พึงฉัน 
บิณฑบาต ต้ังสติปฏิบัติตามเสขิยวัตรทุก ๆ ขอ  จนถึงมือเปอนอามิส 
อยาจับ  อยารับภาชนะนํ้า  อนึ่ง  ภิกษุทั้งปวงยังฉันไมแลวตราบใด 
พระเถระอยาเพอรับน้ําลางบาตรกอน  เมื่อทายกถวายนํ้าลางบาตร 
กอนน้ันเถิด  และอยางพึงเทน้ําลางบาตรท้ังเมล็ดขาวลงในละแวกบาน 
เมื่อจะกลับจากโรงฉัน  ภิกษุหนุมพึงกลับกอน  เถระพึงกลับทีหลัง 
คือวา  ดวยวาเปนเรือนแคบ  โอกาสที่พระเถระออกไมมี  พึงปฏิบัติ 
ดังน้ี  เมื่ออกมาดังน้ีแลว ภิกษุหนุมพึงยืนอยูที่ประตูเรือน  ครั้น 
พระเถระออกมาจึงไปตามลําดับ  ถาแลพระมหาเถระนั่งอยูใกล ภิกษุ  
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หนุมนั่งอยูภายในเรือน  พึงออกตามลําดับต้ังแตอาสนะแหงพระเถระ  
อยาใหกายตอกายกระทบกัน  เดินใหเปนแถวไวระยะหางพอมนุษย 
เดินไดในระหวาง พึงปดกายดวยดีเดินไปในละแวดบาน ปฏิบัติตาม 
เสขิยวัตรทุก ๆ ขอ  จนถึงอยาเดินกระโหยงเทาในละแวกบานน้ันเถิด 
นี้แลเปนวัตรในโรงฉัน  ใหภิกษุพึงปฏิบัติดวยดีดังนี้ ในโรงฉันเถิด. 
                                       ภตฺตคฺควตฺต  จบ 
                                จักกลาวในปณฑจาริกวัตร 
        ในบิณฑจาริกวัตร  ความวา  ภิกษุผูจะเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาต 
คิดวาเราจะเขาไปยังบานในกาลน้ีแลว   พึงปดกายใหมีมณฑล  ๓ 
นุงใหเปนปริมณฑล  ผูกประคดเอว  ซอนผาสังฆาฏิกับอุตตราสงค 
เปน ๒  ชั้น  หมคลุมกลัดรังดุม ลางบาตรแลวถือเอาบาตร  อยาดวน 
คอยเขาไปในบานใหดี พึงปดกายดวยดีเดินไปในละแวกบาน ปฏิบัติ 
ตามเสขิยวัตร  สําหรับเขาละแวกบานทุก ๆ ขอ จนถึงอยาเดินกระโหยง 
เทาในละแวกบาน  เมื่อจะเขาไปยังเรือน  พึงกําหนดหมายวาเราจะ 
เขาทางนี้ออกทางนี้ และอยาดวนเขาไปเร็วนัก อยาดวนออกเร็วนัก 
อยายืนใหไกลนักใกลนัก  อยากลับใหชานัก  อยากลับใหเร็วนัก พึง 
ยืนอยูกําหนดดูทายกเขาปรารถนาจะใหหรือไมให  ถาทายกเขาหยุด 
การงาน  หรือลุกจากท่ีนั่ง หรือจับทรพี  หรือจับภาชนะ  หรือรอง 
นิมนตใหหยุดอยู  พึงรูวาเขาจะใหแลวและยืนอยูเถิด  เมื่อทายกถวาย 
จังหัน พึงแหวกผาสังฆาฏิดวยมือซาย  นอมบาตรออกดวยมือขวา 
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ประคองบาตรดวยมือทั้ง ๒  รับจังหันเถิด  แตอยางมองดูหนาทายก  
ผูถวายจังหันเปนสตรีหรือบุรุษก็ตาม  และพึงกําหนดดูวา  เขาจะให 
สูปะแกงกับหรือไมให  ถาเขาจับทรพี  หรือภาชนะ หรือรองนิมนต 
ใหหยุดอยูกอน  พึงรูวาเขาจะใหแลวหยุดอยูเถิด เมื่อเขาถวายจังหัน 
แลวพึงปดบาตรดวยผาสังฆาฏิ  อยาดวน  คอย ๆ กลับใหดีแลว  รักษา 
เสขิยวัตรในละแวกบานทุก ๆ ขอ จนถึงอยาเดินกระโหยงเทาในละแวก 
บาน รูปใดกลับแตบิณฑบาตจากบานกอน  รูปนั้นพึงปูอาสนะไวที่ 
โรงฉัน  ต้ังน้ําลางเทาต่ังรองเทากระเบื้องสีเทาไว  และบางภาชนะ 
รองของฉันต้ังไว  ต้ังน้ําฉันน้ําใชไวคอยทา  รูปใดกลับจากบาน 
ภายหลัง  ถาของเหลือฉันมีอยู จํานงจะฉันไซร  พึงฉันเถิด ถาไมจํานง 
จะฉัน  รูปนั้นพึงเอาไปเทเสีย  ในที่ปราศจากของเขียว  คือตนไม 
ตนหญา  และเอาไปกดเสียในน้ําท่ีไมมีตัวสัตว  เธอนั้นพึงรื้อเก็บ 
อาสนะ  และเก็บน้ําลางเทา  ต่ังรองเทา กระเบ้ืองสีเทา  และลาง 
ภาชนะรองของฉันเก็บเสีย  เก็บน้ําฉันน้ําใช  และกวาดโรงฉันเสีย 
องคใดเห็นหมอนํ้าฉัน  น้ําใช  หรือหมอนํ้าในเวจกุฎีเปลาอยูไมมีน้ํา 
องคนั้นพึงตักมาต้ังไว  ถาผูเดียวยกไมไหว  พึงกวักมือรองเรียกเพื่อน 
เปน ๒ มาชวยกันหิ้วต้ังไว  แตเพราะเหตุนั้น  อยาเปลงวาจาพูด 
กันเลย  นี่แลเปนวัตรแหงภิกษุผูเที่ยวไปบิณฑบาต ๆ  พึงปฏิบัติ 
ดวยดีเถิด. 
                                ปณฺฑจาริกวตฺต  จบ  
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        ในอารญัญิกวัตร  ความวา  ภิกษุผูอยูปาพึงลุกข้ึนแตเชา  เอาบาตร  
เขาถุงแลวเอาสายโยกคลองในจะงอยไหล พาดจีวรบนบาข้ึนรองเทา 
แลว  เก็บเครือ่งไมเครื่องดินปดประตูหนาตางแลว  พึงลงจากเสนา- 
สนะที่อยูมา  รูวาจักเขาไปบานในกาลน้ีแลว  พึงถอดรองเทาตบเสีย 
ดวยเคารพแลว  เก็บไวในถุงบาตร  เอาสายโยกคลองในจะงอยไหล 
ปดกายใหมีมณฑล ๓ นุงใหเปนปริมณฑล  ตอไปพึงปฏิบัติดังกลาว 
แลว  ในบิณฑจาริกวัตรทุกขอ จนกลับมาจากบาน ถานํ้าในภายนอก 
บานไมมี  พึงทําภัตกิจในภายในบาน  ถานํ้าในภายนอกบานมี พึง 
ออกจากบานทําภัตกิจในภายนอกบานแลว  ลางบาตรทําใหปราศจาก 
น้ํา  แลวเอาบาตรเขาถุงคลองสายโยกในจะงอยไหล จีบพับจีวรวาง 
บนศีรษะข้ึนรองเทามายังเสนาสนะ  อนึ่ง ภิกษุผูอยูปาตองตั้งนํ้าฉัน 
น้ําใชไว  และภาชนะไมพอ  ก็พึงทํานํ้าฉันนั้นเองเปนน้ําใชดวยต้ังไว 
เมื่อไมไดภาชนะ  พึงเอาไวในกระบอกไมไผ  เม่ือไมไดกระบอกไมไผ 
พึงใหอนุปสัมบันทําหลุมไวในท่ีใกล และพึงสุมไฟไว  พึงต้ังไมสีไฟ 
ไว  เมื่อไมสีไฟมีอยู  แมจะไมสุมไฟก็ควร  ภิกษุอยูปาฉันใด  แม 
ภิกษุเดินทางกันดาร  ก็พึงปรารถนาไมสีไฟ  เหมือนเชนนั้น  แต 
อยูเปนหมูเปนคณะ  แมจะปราศจากไมสีไฟก็ควร  อนึ่ง ภิกษุอยูปา 
ตองต้ังไมเทาไว  และตองเรียนใหรูดาวนักขัตฤกษทั้งส้ิน  หรอืแต 
เอกเทศ  และตองเปนผูฉลาดรูในทิศนั้น ๆ ต้ังแตต้ังน้ําฉันมา  เหลาน้ี 
ตองทํา  เพ่ือรักษาตัวใหพันอันตรายแตโจร  นี้แลเปนวัตรแหงภิกษุ 
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ผูอยูปา ๆ พึงปฏิบัติดังน้ีเถิด.  
                              อารฺ ิกวตฺต  จบ 
                         จักกลาวในเสนาสนวัตร 
        ในเสนาสนวัตร  ความวา ภิกษุผูอยูในวิหารคือกุฎีใด  ถากุฎีนั้น 
รกดวยหยากเยื่อ ผิวาอุตสาหะจะชําระได พึงชําระปดกราดเสีย  เม่ือ 
จะชําระกุฎีพึงขนบาตรและจีวรออกวางไวขางหน่ึงกอนแลว  ขนผา 
นิสีทนะเครื่องลาดบนเตียงต่ังออกวางไวขางหน่ึงกอน  พึงขนฟูก 
หมอนออกวางไวขางหน่ึง  เตียงต่ังพึงทําเคารพ  อยาใหกระทบครูด 
สีบานประตู  ขนออกดวยดีต้ังไวขางหน่ึงแลว  ขนเขียงรองเทาเตียง 
และกระโถนและพนักอิงออกวางไวขางหน่ึง  เครื่องลาดพ้ืน  พึง 
กําหนดท่ีปูแลว  ขนออกวางไวขางหน่ึง  ถาในวิหารหยากไยหอยยอย 
พึงกวาดแตเพดานลงมากอน  หนาตางเปนราพึงเช็ดเสีย  ถาฝาเขา 
ทําบริกรรมดวยรง  และพื้นเขาทาสีดําเปนราข้ึน  พึงเอาทอนผา 
ชุบน้ําบิดเช็ดเสีย  ถาพื้นเขาไมไดฉาบทาเลาไซร  พึงเอานํ้าประพรม 
ลงกอนแลวจึงเช็ด  อยาใหผลฟุงข้ึนตกติดกุฎี  พึงกวาดเก็บหยากเยื่อไป 
เทเสียที่สมควร  อยาตบเคาะเสนาสนะเครื่องปูลาดในที่ใกลภิกษุอ่ืน 
และในที่ใกลวิหารกุฎี  และในที่ใกลน้ําฉันน้ําใช และอยางตบเคาะ 
ในที่แจงเหนือลม  พึงตบเคาะในท่ีใตลม  เครื่องลาดพ้ืนพึงตากเสีย 
ที่สมควร  แลวชําระตบปดเสีย  ขนกลับเขาไปปูไวอยางเดิม เขียง 
รองเทาเตียงก็พึงตากเสียแลว  ขัดเช็ดขนกลับเขาไปต้ังไวตามท่ี 
เตียงต่ังก็พึงตากชําระตบปดเสียแลว  ทําโดยเคารพ  อยาใหกระทบ 
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ครูดสี  ขนกลับเขาไปไวอยางต้ังอยูเดิม  ฟูกหมอน  ผานิสีทนะ  
เครื่องลาดบนเตียงต่ัง  พึงตากเสียแลวชําระตบปดเสีย  แลวขนกลับ 
เขาไปไวอยางต้ังอยูเดิม  กระโถนพนกัอิงก็พึงตากขัดเสีย  แลวขนเขา 
ไปต้ังไวตามท่ี   บาตรจีวรก็พึงเก็บเสีย  เมื่อจะเก็บบาตร  มือขางหน่ึง 
ถือบาตร  มือขางหน่ึงลูบใตเตียงต่ังแลวจึงเก็บ  อยาวางบาตรในพ้ืน 
ไมมีของส่ิงใดส่ิงหนึ่ง  เปนตนวาใบไมรอง  เมื่อจะเก็บจีวร  เอามือ 
ขางหน่ึงถือจีวร  เอามือขางหน่ึงลูบราวจีวรหรือสายเสดียงแลว  เอา 
มือสอดใตราวจีวรคอย ๆ วางใหชายจีวรอยูขางใน  ขนดผาอยูขางนอก 
หนาตัว  ถาลมเจือดวยผลคลีพัดมาแตทิศใด  คือตะวันออกหรือทิศได 
ตะวันตกหรือทิศเหนือ พึงปดหนาตางขางทิศนั้นเสีย  ถาเปนฤดูหนาว 
กลางวันพึงเปดหนาตาง  กลางคืนพึงปดเสีย  ถาเปนฤดูรอย  กลางวัน 
พึงปดหนาตาง กลางคืนพึงเปดไว  ถาบริเวณและซุม และโรงฉัน 
โรงไฟ เวจกุฎี  ที่เหลาน้ีแหงใดแหงหน่ึง  รกดวยหยากเยื่อพึงกวาดเสีย 
ถานํ้าฉันน้ําใชไมมี  พึงตักมาต้ังไว ถานํ้าในหมอชําระไมมี  พึงตักมาไว 
ถาอยูในกุฎีเดียวกับภิกษุแกกวา ไมบอกภิกษุผูแกกอน  อยาใหอุทเทส 
และปริปุจฉา  คือบอกบาลีและอรรถกถา  อยาทองสวดสาธยาย  อยา 
แสดงธรรม อยาตามประทีป  อยาดับประทีป อยาเปดการเปดประตู 
กิจซ่ึงจะบอกภิกษุแกกอนไมมี แตการใหอุทเทสเปนตนนอกน้ันตอง 
บอกผูแกกอนจึงทําได  จะบอกทุกวันก็ควร  ถาแมภิกษุหนุมบอกเสีย 
วา  จงเปนอันบอกทีเดียว  หรือวาอยาตองบอกอีกเลย  ผูแกรบัวาสาธุ 
หรือผูแกกลาวเองวา  ทานจงอยูตามสบายเถิด  แมอนุญาตแลวดังน้ี 
ก็ควร  เปนสภาคคุนเคยกัน   แมไมบอกดวยความคุนเคย  ก็ควรแท  
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ถาเดินในที่จงกรมกับภิกษุผูแกกวาไซร  อยาพึงกลับใหสบหนากับ  
ภิกษุผูแกกวา   และอยากระทบกระท่ังภิกษุผูแกกวาดวยมุมผาจีวร 
นี้แลเปนเสนาสนวัตร  ภิกษุทั้งหลาย  พึงปฏิบัติดวยดีในเสนาสนะ 
ดังน้ีเถิด. 
                               เสนาสนวตฺต  จบ 
                               ในชนัตาฆรวัตร 
        ขอหนึ่ง  พระองคทรงหามไววา  ในเรือนไฟ ภิกษุหนุมอันภิกษุ 
ผูเปนเถระหามไว  ไมใหปรนฟนมาก  และอยาอาศัยความไมเอ้ือเฟอ 
ขืนปรนฟนขามากติดไฟ  ถาเธอใดขืนปรนฟนเขามากติดไฟ  ตอง 
ทุกกฏ  ขอหนึ่งวา  อยาพึงปดประตูนั่งเฝาประตูอยู  ถาเธอใดปดประตู 
นั่งเฝาประตู  ตองทุกกฏ 
        ความในชันตาฆรวัตรวา  ภิกษุใด  ไปยังชันตาฆระ  คือ  เรือนไฟ 
เปนที่ยางกายใหรํางับโรคกอน  ถาเทาในเรือนไฟหนามากไซร  เธอ 
ผูไปกอนน้ันพึงเทเสีย  ถาเรือนไฟและบริภัณฑ  คือ บานภายนอก 
เรือนไฟในท่ีลอม และซุม  และศาลา  แหงเรือนไฟ  เหลาน้ี รกดวย 
หยากเยื่อ  พึงกวาดแผวเสีย พึงบดจุรณไว  พึงเอาดินสําหรับทาหนา 
แชน้ําไว  พึงเอาน้ํามาไวในรางน้ํากอนแลว  จ่ึงเขาไปยังเรือนไฟ 
เมื่อจะเขาไป พึงเอาดินทาหนา  แลวปดทั้งขางหนาขางหลัง  จ่ึงเขาไป 
ในเรือนไฟ  อยาน่ังเบียดชิดภิกษุผูเปนเถระ  และอยาหามกันอาสนะ 
ภิกษุหนุม ถาอุตสาหะไซร  พึงทําบริกรรม  บีบนวดใหภิกษุผูเปน 
เถระในเรือนไฟ เมื่อจะออกจากเรือนไฟ พึงถือเอาต่ังสําหรับเรือนไฟ 
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แลวปดทั้งขางหนาขางหลัง  ออกจากเรือนไฟ ถาอุตสาหะไซร  พึง 
ทําบริกรรม  คือ  ขัดสีตัวใหแกภิกษุผูเถระในนํ้าดวย  และอยาอาบ 
ขางหนาภิกษุผูเปนเถระท้ังหลาย อยาอาบเหนือน้ําแหงเถระ อาบแลว 
เมื่อจะข้ึน  พึงใหทางแกเถระทั้งหลาย ซึ่งจะข้ึน  เธอใดออกจาก 
เรือนไฟภายหลัง  ถาเรือนไฟเปอน  เธอน้ันพึงลางเสีย  พึงลางราง 
สําหรับแชดิน  เก็บต่ังสําหรับเรือนไฟ  ดับไฟปดประตูแลวจ่ึงหลีกไป 
นี้แลเปนชันตาฆรวัตร  ใหภิกษุทั้งหลาย  พึงปฏิบัติดวยดีในเรือนไฟ 
ดังน้ีเถิด  เรือนไฟนี่พระองคทรงอนุญาตไว  เพ่ือเปนที่ยางกายซึ่ง 
หนาดวยโทษฉันอาหารประณีต  ตามคําหนอชีวกโกมารภัจกราบทูล 
แมทุกวันนี้ไมใชเรือนไฟ  ก็พึงปฏิบัติในธรรมเนียมอาบนํ้านั้นเถิด. 
                                ชนฺตาฆรวตฺต  จบ 
                                   ในวัจจกุฏีวัตร 
        ขอหนึ่ง  ทรงหามไววา  ภิกษุถายอุจจาระแลว  เมื่อนํ้ามีอยู 
อยาพึงไมลางชําระ  ถาเธอใดไมชําระเสียดวยนํ้า  ตองทุกกฏ  ถามี 
น้ําอยู  แตที่กําบังไมมี  พึงตักน้ําไปดวยภาชนะลางชําระเสียในที่ลับ 
เถิด  ถาภาชนะไมมี  พึงตักน้ําไปดวยบาตร  แมบาตรไมมี  ก็ชือ่วา 
ไมมีภาชนะ  เมื่อคิดวา  ที่นี้แจงนักไปขางหนา  น้ําอ่ืนจักมีอยูและไป 
เมื่อไมไดน้ําเลย  เปนเวลาจวนจะไปภิกขาจารเสีย  ก็พึงเช็ดเสียดวย 
ไม  หรือของสิ่งใดสงหน่ึงแลวจ่ึงไป  แมจะฉันหรือทําอนุโมทนาก็ควร 
ขอหนึ่ง  ทรงหามและอนุญาตไววา  ในวัจจกุฎี  ภิกษุอยาพึงไปถาย 
เวจตามลําดับผูแกพรรษา   ถาเธอใดไปถายอุจจาระตามผูแก ตอง  
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ทุกกฏ  เราตถาคตอนุญาตใหไปถายอุจจาระตามลําดับที่มา  ในวัจจกุฎี  
ในที่ถายปสสาวะ  ในทานํ้า  ๓  สถานนี้  ลําดับผูมาถึงกอนน้ันแล 
เปนประมาณ 
        ความในวัจจกุฎีวัตร  วา  ภิกษุใด ไปวัจจกุฎี  เธอน้ันพึงยืน 
ขางนอกกระแอมไอข้ึนกอน  แมภิกษุผูนั่งขางใน  พึงกระแอมไอรับ 
แลวพึงพาดจีวรลงบนราวจีวร หรือสายเสดียงแลว  อยาดวน  คอย ๆ 
เขาไปในวัจจกุฎี  ดวยดี  อยาเขาไปใหเร็วพลันนัก  อยาเลิกผานุง 
เขาไป  พึงยืนบนเขียงเวจแลวจ่ึงเลิกผานุง  อยาเบงดังอึด ๆ ทอด 
ถอนใจใหญพลาง  ถายอุจจาระพลาง  อยาเค้ียวไมสีฟนในที่ 
วัจจกุฎี  หรือท่ีใชวัจจกุฎี  เมื่อถายอุจจาระหามไมใหเค้ียวไมสีฟนในที่ 
ทั้งปวง  อนึ่ง  อยาถายอุจจาระลงนอกรางเวจ   อยาถายปสสาวะลง 
นอกรางปสสาวะ  อยาบวนนํ้าลาย  น้ํามูก  น้ําหมาก  ลงในรางปสสาวะ 
อยาเช็ดชําระดวยไมคม  คือ ไมผาไมไดเหลาคมแข็ง  หรือไมเปนปม 
เปนหนาม  เปนโพรง ไมผุ  เหลาน้ี  อยาชําระ  แตไมถือเอาไมชําระ 
เขาไปในวัจจกุฎี  ไมเปนอาบัติ  อนึ่ง  อยาท้ิงไมชําระลงในหลมุเวจ 
ถายอุจจาระแลว  พึงยืนบนเขียงเวจปดผากอน  อยาออกใหเร็วพลันนัก 
อยาเลิกผานุงออกมา  พึงไปยืนที่เขียงชําระแลว  จ่ึงเลิกผานุง  อยา 
ชําระดวยนํ้าทําเสียงดังจะปุจะปุ  อยาใหน้ําเหลืออยูในภาชนะน้ําชําระ 
ขอน้ี  ประสงคแตในที่สาธารณะทั่วไปแกภิกษุทั้งปวง  ดวยวา  ในท่ี 
เชนนี้  ภิกษุอ่ืน ๆ เปลีย่นกันมา  เพราะเหตุนั้น  จ่ึงอยาใหน้ําเหลืออยู 
แตที่อันใด  เขาทําไวในเอกเทศอันหน่ึง  ในวิหารแมเปนของสงฆ 
เพ่ือจะไปถายอุจจาระเนืองนิตย  หรือเปนที่วัจจกุฏีของบุคคล  ในท่ี  
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เชนนั้นจะใหน้ําเหลืออยูก็ควร  แมฉันยาถายไปบอย ๆ จะใหเหลือไว  
ควรแท  อนึง่ ชําระแลว  พึงยืนบนเขียงชําระปดดวยผา  ถาวัจจกุฎี 
แปดเปอนดวยอุจจาระ  พึงตักน้ํามาลางเสีย  น้ํามีอยู  แตภาชนะไมมี 
หรือภาชนะมี  แตน้ําไมมี ก็ชื่อวาไมมี  เมื่อไมมีทั้ง  ๒  ชื่อวาไมมีแท 
พึงเช็ดดวยไม  หรือวัตถ ุสิ่งใดส่ิงหน่ึง  แลวจ่ึงไปเถิด  ถาตะกราไม 
ชําระเต็มไซร  พึงเทเสีย  ถาวัจจกุฎี  หรือท่ีบริภัณฑ  คือ  ที่แจงในท่ี 
ลอมนอกวัจจกุฎี  หรือบริเวณ  หรือซุมแหงวัจจกุฎี  เหลาน้ี  แหงใด 
แหงหน่ึง  รกดวยหยากเย่ือ  พึงกวาดแผวเสีย  ถาน้ําในหมอชําระไมมี 
ไซร  พึงตักน้ํามาไว  นี้แล เปนวัจจกุฎีวัตรแหงภิกษุทั้งหลาย ๆ พึง 
ปฏิบัติดวยดี  ในวัจจกุฎีที่ถายอุจจาระเถิด. 
                                     วจฺจกุฏีวตฺต  จบ 
                                จับกลาวในอุปชฌายวัตร 
        ในอุปชฌายวัตร ความวา  ภิกษุผูเปนสัทธิงวิหาริก  พึงปฏิบัติ 
ชอบในอุปชฌาย  ความปฏิบัติชอบ  อยางนี้ 
        สัทธิวิหาริก  คือ  ภิกษุและสามเณร  พึงลุกข้ึนแตเชา  ถาสวม 
รองเทาจกรมอยู  พึงถอดรองเทาเสีย  ทําผาหมเฉียงบาขางหน่ึง 
พึงใหไมสีฟน  ใหน้ําลางหนาบวนปาก  แลวปูอาสนะไว  ขาวตมมี 
พึงลางภาชนะนําขาวตมนอมเขาไปให  อุปชฌายฉันขาวตมแลว  พึง 
ถวายนํ้าแลว  รับภาชนะขาวตมมา  ทําโดยเคารพ  อยาใหกระทบ 
ครูดสี  ลางเก็บเสียดวยดี  เมื่ออุปชฌายลุกแลว  พึงรื้อเก็บอาสนะเสีย  
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        ถาอุปชฌายใครจะเขาบานไซร  พึงใหผานุงและรับผาเปลี่ยนนุง  
พึงใหประคดเอว  พึงซอนผาอุตตราสงค  กับผาสังฆาฏิเปน  ๒  ชั้นให 
พึงลางบาตรแลวใหทั้งนํ้าดวย   ถาอุปชฌายจํานงจะใหเปนปจฉา- 
สมณะตามหลังไปดวยไซร  พึงปดกายใหมีมณฑล ๓  นุงใหเปน 
ปริมณฑลแลวคาดประคมเอว  ซอนผาใหเปน  ๒  ชั้น  หมคลุมกลัด 
รังคุม ลางบาตร  ถือเอาบาตรแลว  เปนปจฉาสมณะไปภายหลังแหง 
อุปชฌาย  อยาเดินไปใหไกลนัก  อยาใหใกลนัก  คะเนพออุปชฌาย 
เหลียวมาพูดดวย  กาวไปกาวหน่ึง สองกาวก็ถึง  บาตรอุปชฌายรอน 
หรือเต็มดวยขาวตม หรือขาวสวย  พึงรับบาตรอุปชฌาย  เปลีย่นบาตร 
ของตนใหอุปชฌาย  เมื่ออุปชฌายพูดอยู  อยากลาวคําสอดแทรกข้ึน 
ในระหวาง ๆ  เมื่ออุปชฌายกลาวคําใกลตออาบัติ  ก็ทําดุจถามวา 
กลาวเชนนี้ควรหรือไม  เปนอาบัติหรือไม  หามเสีย  อยาหามดวยคํา 
กระโชกกระชั้น  เมื่อจะกลับจากบาน  พึงกลับกอนแลวปูอาสนะไว 
ต้ังนํ้าลางเทา  ต่ังรองเทา  กระเบ้ืองเช็ดเทาไวทาแลว  ลกุไปรับบาตร 
จีวร  พึงใหผาผลัดนุง  รับผานุงมา  ถาจีวรชุมดวยเหง่ือไซร  พึงตาก 
เสียในที่รอยครูหน่ึง  แตอยาตากท้ิงไวในที่รอนใหนานแลว  พึงพับ 
เสีย  เมื่อจะพับจีวรพึงเหลื่อมมุมขางหน่ึงใหเกินมุมขางหน่ึงสัก ๔ นิ้ว 
แลวจ่ึงพับ  อยาใหหักกลาง  พึงทําประคดเอวไวในขนดจีวร 
        ถาบิณฑบาตมีอยู  อุปชฌายใครจะฉันไซร  พึงใหน้ําแลว พึง 
นอมบิณฑบาตเขาไป พึงถามอุปชฌายดวยนํ้าฉัน  อุปชฌายฉันแลว 
พึงใหน้ําแลว  พึงรับบาตรมาทําใหตํ่า อยาใหครูดสี  ลางเสีย  ทําให 
หมดน้ําดวยดีแลว  จ่ึงตากไวในที่รอนครูหน่ึง  แตอยาตากบาตรท้ิงไว  
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ในที่รอนใหนานแลว  พึงเก็บบาตรจีวรเสีย  เมื่อจะเก็บบาตรและ  
จีวร  พึงเก็บดังกลาวแลวในเสนาสนวัตรนั้นเถิด  เมื่ออุปชฌายลุกแลว 
พึงเลิกอาสนะ  เก็บน้ําลางเทา  ต่ังรองเทา  กระเบ้ืองเช็ดเทาเสีย 
ถาท่ีนั้นรกดวยหยากเยื่อไซร  พึงกราดแผวเสีย 
        ถาอุปชฌายใครจะอาบนํ้าไซร  พึงตกแตงนํ้าอาบให  ถาตอง 
การดวยนํ้าเย็น  พึงตกแตงนํ้าเย็นให  ถาตองการดวยนํ้ารอน  พึง 
ตกแตงนํ้ารอนให  ถาอุปชฌายใครจะเขาเรือนไฟไซร  พึงบด 
จุรณแชดินทาหนาไว  แลวถือต่ังสําหรับเรือนไฟตามหลังอุปชฌาย 
ไปแลว  ใหต่ัง  รับจีวรมาเก็บไวที่สมควรขางหน่ึง พึงใหจุรณ  ให 
ดินทาหนา  ถาอุตสาหะอยู  พึงเขาไปในเรือนไฟดวย  เมื่อจะเขาไป 
พึงปฏิบัติดังกลาวแลวในชันตาฆรวัตรเถิด  พึงทําบริกรรมบีบนวด 
ใหอุปชฌายในเรือนไฟ  เมื่อจะออกมาพึงปฏิบัติดังกลาวแลวใน 
ชันตาฆรวัตรเถิด  พึงทําบริกรรมขัดสีใหอุปชฌายในน้ําดวย  อาบนํ้า 
แลวพึงข้ึนมากอน  ทําตัวของตนใหหมดน้ําแลว  จ่ึงนุงผาแลว 
พึงเช็ดน้ําท่ีตัวอุปชฌายแลว  พึงใหผานุง  ใหผาสังฆาฏิแลว พึงถือ 
เอาต่ังสําหรับเรือนไฟมาต้ังไวกอน  พึงต้ังน้ําลางหนา  ต้ังรองเทา 
กระเบ้ืองเช็ดเทาไวทา  พึงถามอุปชฌายดวยนํ้าฉัน 
        ถาใครจะเรียนบาลี  ก็พึงใหอุปชฌายแสดงบาลีข้ึน  ถาใคร 
จะไตถามเรียนอรรถกถา  ก็พึงไตถามเรียน 
        อุปชฌายอยูในวิหารกุฎีใด  ถาวิหารกุฎีนั้นรกดวยอยากเยื่อ 
ถาอุตสาหะอยู  พึงชําระปดกวาดเสีย  เมื่อจะชําระกุฎี  พึงปฏิบติั  
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ดังกลาวแลวในเสนาสนวัตรจงทุกประการ  จนถึงตักน้ําไวในหมอ  
ชําระเถิด 
        ถาความกระสันไมยินดีในพรหมจรรย  อยากสึกเกิดข้ึนแก 
อุปชฌายไซร  ใหสัทธิงวิหาริกพึงพาไปเที่ยวในที่อ่ืน  หรือวานภิกษุ 
อ่ืนใหพาไปเท่ียวเสีย  หรอืทําธรรมกถานาวหนวงใหอุปชฌายหายกระ 
สัน  ถาความรําคาญรังเกียจสงสัยเกิดข้ึนแกอุปชฌาย  ใหสัทธิงวิหาริก 
พึงบรรเทาเสีย  หรือวานภิกษุอ่ืนใหชวยบรรเทาเสีย หรือทําธรรมกถา 
ใหอุปชฌายรํางับเสีย  ถาทิฐิความเห็นผิดเกิดข้ึนแกอุปชฌายไซร 
ใหสัทธิงวิหาริกวากลาวใหสละเสีย  หรือวานภิกษุอ่ืนใหวากลาวให 
สละเสีย  หรอืทําธรรมกถาใหอุปชฌายรํางับเสีย 
        ถาอุปชฌายตองครุธรรม  คือสังฆาทิเสส  เปนผูควรปริวาส 
หรืออยูปริวาส  ตองอันตราบัติ  เปนผูควรมูลายปฏิกัสนะ  หรอือยู 
ปริวาสแลวเปนผูควรมานัต หรืออยูมานัตแลวเปนผูควรอัพภานกรรม 
กิจเหลาน้ี  ใหสัทธิงวิหาริกพึงทําความขวนขวายวา  ไฉนสงฆจะพึง 
ใหปริวาส  และมูลายปฏกิัสสนะ  และมานัต  และอัพภาน  แกอุปชฌาย 
ดังน้ี 
        ถาสงฆใครจะทําตัชชนียกรรม  หรือนิยสกรรม  หรือปพพาชนีย- 
กรรม  หรือปฏิสารณียกรรม  หรืออุกเขปนียกรรม  สิ่งใดส่ิงหนึ่ง 
แกอุปชฌายไซร  ใหสัทธิงวิหาริกพึงทําความขวนขวายวา  ไฉนสงฆ 
จะไมพึงทํากรรมแกอุปชฌาย  หรือจะนอมไปเพื่อเปนกรรมเบา ดังน้ี 
ถากรรมน้ัน  สงฆทําแกอุปชฌายแลวไซร  ใหสัทธิวิหาริกพึงทําความ 
ขวนขวายวา  ไฉนอุปชฌายจะพึงปฏิบัติชอบ  สงฆจะพึงรํางับกรรม 
นั้นให  ดังนี ้
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        ถาจีวรแหงอุปชฌายจะตองซัก  หรือจีวรอุปชฌายจะตองทํา  
หรือนํ้ายอมอุปชฌายจะตองตม  หรือจีวรอุปชฌายจะตองยอม 
กิจเหลาน้ี  ใหสัทธิงวิหาริกพึงทําให  หรือสัทธิงวิหาริกพึงทําความ 
ขวนขวายในกิจเหลาน้ี  เมื่อจะยอมจีวรแหงอุปชฌาย  พึงยอม 
พลิกกลับไปมาดวยดี  เมื่อตากแถวนํ้ายอมในจีวรยังไมขาด  อยาเพอ 
หลีกไปเสีย  เฝาอยูกอน 
        ไมบอกอุปชฌายกอน อยาใหบาตร  ใหจีวร  ใหบริขาร  และ 
โกนผมให  และทําบริกรรมให  และทําความขวนขวายใหแกคน 
บางคน  และอยารับบาตร รับจีวร  รับบริขาร  คนบางคน  และอยา 
ยังคนบางคนใหโกนผมให ๆ ทําบรกิรรมให ๆ ทําความขวนขวาย 
ใหแกตน  และอยาเปนปจฉาสมณะ  ตามหลังคนบางคน  อยาถือเอา 
คนบางคนมาเปนปจฉาสมณะ  อยานําบิณฑบาตไปใหแกคนบางคน 
อยาใหคนบางคนนําบิณฑบาตมาให  ซึ่งวาคนบางคนน้ัน  ประสงค 
เอาคนท่ีเปนวิสภาค  ไมชอบแกอุปชฌาย  ตองบอกอุปชฌายกอน 
จ่ึงทําการเหลาน้ีได 
        และไมบอกลาอุปชฌายกอน  อยาพึงเขาไปบาน  อยาพึงไป 
ปาชา  เพ่ือจะอยูหรือจะดู   อยาพึงไปสูทิศ   ใครจะเขาไปบานหรือ 
บิณฑบาต  หรือดวยกิจอ่ืน  พึงบอกอุปชฌายกอนจ่ึงเขาไป  ถา 
อุปชฌายปรารถนาจะลุกข้ึนแตเชาไปยังท่ีภิกขาจารไกลไซร  อุปชฌาย 
ก็พึงบอกวา  ภิกษุหนุมจงเขาไปบิณฑบาตเถิด  ดังนี้กอนแลวจ่ึงไป 
เมื่อไมบอกดังน้ีแลวไปเสีย  สัทธิวิหารกิไปที่บริเวณไมเห็นอุปชฌาย 
จะเขาไปบานก็ควร  ถาแมวาเขาไปเห็นเขาไซร  ต้ังแตที่เห็นจะบอก  
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ลาก็ควร  สัทธิงวิหาริกใครจะหลีกไปยังทิศที่อ่ืน  พึงบอกกาลแลว  
ออนวอนลา  ๓  ครั้ง  ถาอุปชฌายอนุญาตเปนความดี  ถาไมอนุญาต 
ไซร  แมเมื่ออาศัยอุปชฌายอยู  อุทเทสหรือปริปุจฉาหรือกัมมัฏฐาน 
หรือปรารภความเพียร  เหลาน้ีไมบริบูรณ  อุปชฌายเปนพาลไมฉลาด 
เปนแตไมยอมใหไปดวย  ใครจะใหอยูในสํานักตนอยางเดียวเทาน้ัน 
อุปชฌายเชนนี้แมหามอยู  จะไปก็ควร 
        ถาอุปชฌายเปนไขไซร  พึงอุปฏฐากตลอดชีพ  พึงคอยทาอยู 
กวาจะหายไข  อยาพึงไปในที่ใด  ถาภิกษุผูอุปฏฐากอ่ืนมีอยูไซร 
พึงแสวงหายาใหไวในมือภิกษุนั้นแลว  บอกวาเธอองคนี้จักอุปฏฐาก 
แลวจ่ึงคอยไป  สัทธิวิหาริกจะพึงปฏิบัติดีในอุปชฌายทั้งหลาย 
อยางไร  นี้แลเปนอุปชฌายวัตรแหงสัทธิงวิหาริก  ดังนี้แล. 
                                   อุปชฺฌายวตฺต  จบ 
                           จักกลาวในสัทธิงวิหาริกวัตร 
        ในสัทธงิวิหาริกวัตร  ความวา  อุปชฌายพึงปฏิบัติชอบใน 
สัทธิงวิหาริก  ความปฏบิัติชอบอยางนี้  อุปชฌายพึงสงเคราะห พึง 
อนุเคราะหสัทธิงวิหาริก  ดวยอุทเทส  คือบอกบาลี  ดวยปริปุจฉา  คือ 
บอกเน้ือความแหงบาลี  และดวยโอวาท  คือส่ังสอน  และดวยอนุ- 
สาสนี  คือพร่ําสอนเนือง ๆ ถาบาตร  และจีวร  และสมณบริขารอ่ืน 
ซึ่งเหลือเกินของอุปชฌายมี  ของสัทธิงวิหาริกไมมีไซร  อุปชฌายพึง 
ให  หรือพึงทําความขวนขวายวา  ไฉนบาตร  และจีวร  และสมณ-  
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บริขารจะพึงเกิดข้ึนแกสัทธิงวิหาริก  ดังนี้  ถาสัทธิงวิหาริกเปนไข 
ไซร  ใหอุปชฌายพึงปฏิบัติ  ดังกลาวแลวในอุปชฌายวัตรทุกประการ 
เถิด  ดวยวาต้ังแตใหไมสีฟนไป  เหมือนดวยอุปชฌายวัตรทุกขอ  เวน 
แตอุปชฌายไมตองบอกลาสัทธิงวิหาริกเทานั้น   ต้ังแตใหไมสีฟนไป 
จนถึงตักน้ําไวในหมอชําระ  วัตรเหลาน้ี  อุปชฌายพึงทําแกสัทธิง- 
วิหาริกเม่ือเปนไขอยางเดียว  แตพาสัทธิงวิหาริกไปเที่ยวรํางับความ 
กระสันเปนตนไป  แมสัทธิงวิหาริกไมเปนไข  อุปชฌายตองทําแท 
ซักจีวร  ตมน้ํายอม  ยอมจีวร  เหลาน้ี  อุปชฌายพึงสอนสัทธิงวิหาริก 
ใหทําเถิด  อุปชฌายทั้งหลายจะพึงปฏิบัติชอบในสัทธิงวิหาริกอยางไร 
นี้แล  เปนสทัธิงวิหาริกวัตรของอุปชฌาย ดังน้ีแล. 
                                  สทธฺึวิหาริกวตฺต  จบ 
        ในอาจริยวัตร  ความวา  อันเตวาสิกผูถือนิสัยอยูดวยอาจารย 
พึงปฏิบัติชอบในอาจารย  ความปฏิบัติชอบในอาจารย  เหมือน 
อุปชฌายวัตรทุกประการ. 
                        อาจริยวตฺต  จบ 
        ในอันเตวาสิกวัตร  ความวา  อาจารยผูใหนิสัยพึงปฏิบัติชอบใน 
อันเตวาสิก  ความปฏิบัติชอบในอันเตวาสิก  เหมือนสัทธิงวิหาริกวัตร 
ทุกประการ. 
                               อนฺเตวาสิกตฺต  จบ  
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        ในวัตรทั้ง ๑๔  นี ้ ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอไมทําตาม  เปน 
ทุกกฏ  ในขณะเม่ือปลงจิตจะไมทําทุกวัตรไป  แตในขอใดเปนคํา 
ปฏิเสธหาม  กอปรดวย น  อักษรวา  อยา ๆ  ไม ๆ  นั้น  ขืนทําในขอ 
นั้น ๆ เปนทุกกฏ  ในขณะเมื่อลวงทุกขอไป.  
                                     ขนฺธกวตฺต  จบ 
        กลุบุตรผูจะบวช  โกนผมปลงหนวดแลว  รับผากาสายะ  แต 
ภิกษุมานุงหมแลว  รับสรณคมนในสํานักภิกษุแลว  และนั่งยองไหว 
เทาท้ังสองยกมือประณม  ในสํานักภิกษุใดแลว  กลาววา  อุปชฺฌาโย 
เม ภนฺเต  โหหิ  ทานจงเปนอุปชฌายแหงขา  ดังนี้แลว  ภิกษุนั้นให 
กุลบุตรนั้น  รุความดวยคําวา  สาหุ  หรือ  ลหุ  หรอื โอปายิก หรือ 
ปฏิรูป  หรือ ปาสาทิเกน  สมฺปาเทหิ  เหลาน้ี ดวยบทใดบทหนึ่ง  ภิกษุ 
ผูใหรูนั้น  ชือ่วาอุปชฌาย  กลุบุตรผูขอนั้น  จะเปนสามเณรอยูก็ตาม 
หรือจะไดอุปสมบทข้ึนเปนภิกษุก็ตาม  ชื่อวา  สัทธิงวิหาริก  สัทธิง- 
วิหาริกนั้น  พึงปฏิบัติดวยดีในอุปชฌาย  ถาไมปฏบิัติดวยดี  ตอง 
ทุกกฏ  สัทธงิวิหาริกเม่ือไมทําวัตร  ต้ังแตใหไมสีฟนมาจนถึงยอมจีวร 
ความเสื่อมยอมมีแกอุปชฌาย  เพราะเหตุนั้น  สัทธงิวิหาริกเม่ือไม 
ทําวัตรนั้น  แมเปนนิสสยมุต  พันนิสยัแลว  หรือยงัไมพนก็ดี  คง 
เปนอาบัติแท  เมื่อไมทําวัตรต้ังแตไมบอกอุปชฌายกอน ใหบาตร จีวร 
เปนตนแกคนบางคนไป  ยังไมพนนิสัยอยางเดียว  จึงเปนอาบัติ  อุปชฌาย 
ไมปฏิบัติดีในสัทธิงวิหาริก  เปนอาบัติทุกกฏแกอุปชฌาย  อุปชฌาย 
ปฏิบัติดี  สัทธิงวิหาริกทั้งหลายไมปฏิบัติดี  เปนอาบัติแกสัทธิงวิหาริก  
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ทั้งหลายน้ัน  เมื่ออุปชฌายยินดีวัตรอยู  สัทธิงวิหาริกแมมากดวยกัน 
ไมทํา  เปนอาบัติดวยกันท้ังหมด  ถาอุปชฌายกลาววา  คนผูอุปฏฐาก 
ของเรามีอยู  ทานทั้งหลายจงทําความเพียรในการสาธยายและมนสิการ 
เปนตนของตนเถิด  ดังนี้ไซร ไมเปนอาบัติแกสัทธิงวิหาริกทั้งหลาย 
อุปชฌายไมรูซึ่งจะยินดีหรือไมยินดีวัตรเปนคนเขลาอยู สัทธิวิหาริก  
มากดวยกัน  องคหน่ึงซ่ึงเปนผูพรอมดวยวัตรปฏิบัติ  ถาทําเอาเปน 
ภาระตนเสียวา  ขาจะทํากิจแกอุปชฌาย  ทานทั้งหลายจงมีความ 
ขวนขวายนอยเถิด  ดังนีแ้ลว  ปลอยภิกษุอ่ืนไปไซร  ต้ังแตเธอน้ัน 
ทําเปนภาระตนไป  ไมเปนอาบัติแกสัทธิงวิหาริกเหลาน้ัน 
        ภิกษุผูไมมีอุปชฌายขอนิสัย  โดยอาการดังกลาวแลวกอน  ใน 
สํานักภิกษุซึ่งเปนพหุสูต  มีพรรษา ๑๐  องคใด  ดวยคําวา  อาจริโย 
เม  ภนฺเต โหหิ  อายสฺมโต  นิสฺสาย วจฺฉามิ  ดังน้ีแลว  ภิกษุนั้น 
ใหรูความดวยคําวา  สาหุ เปนตนไป บทใดบทหน่ึง  เธอน้ันชื่อวา 
อาจารยผูใหนิสัย  ผูขอนิสัยชื่อวานิสสยันเตวาสิก  วาศิษยอยูในภายใน 
ดวยนิสัย  ซึง่จะเปนอาบัติแกอันเตวาสิกเชนนั้น  ใหพึงรูโดยลกัษณะ 
อันกลาวแลวในสัทธิงวิหาริกไมทําวัตรแกอุปชฌายนั้นเถิด  ดวยวา 
นิสสยันเตวาสิกผูอาศัยอยู  ยังอาศัยอาจารยอยูตราบใด  ตองทําอาจ- 
ริยวัตรอยูตราบน้ัน  แตปพพัชชันเตวาสิก  ศิษยผูรบัสรณคมนจะบวช 
เปนสามเณร  และอุปสัมปทันเตวาสิก  ศิษยผูที่ทานสวดกรรมวาจา 
เปนอุปสัมบันนภิกษุ  และธัมมันเตวาสิก  ศิษยผูเรยีนธรรม   ๓  นี ้
แมเปนนิสสยมุต  พนนิสยัแลว  ก็ยังตองทําอาจริยวัตรอยู  ต้ังแตตนจน 
ถึงยอมจีวร  แตในวัตรเปนตนวา  ไมบอกอาจารยกอนจึงใหบาตร  
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จีวรแกคนบางคนไป  ไมเปนอาบัติแกอันเตวาสิก   ๓  จําพวกนั้น  
ปพพัชชันเตวาสิกและอุปสัมปทันเตวาสิก   ๒  นี ้เปนภาระอยูแก 
อาจารยตราบเทาส้ินชีพ  แตนิสสยันเตวาสิก  ธัมมันเตวาสิก ๒ นี้ อยู 
ในที่ใกลอาจารยตราบใด  เปนภาระอยูแกอาจารยตราบน้ัน เพราะ 
เหตุนั้น  แมอาจารยก็พึงปฏิบัติดี  ในอันเตวาสิกทั้งหลายเหลานั้น 
ดวยวา  ในอาจารยและอันเตวาสิกทั้งหลาย  ผูใดไมปฏิบัติดีตามวัตร เปน 
อาบัติแกผูนั้น  เพราะพระองคประสงคจะใหเคารพแกกัน จึงไดทรง 
อนุญาตอุปชฌายและอาจารยไว  ดังนี้วา  เราตถาคตอนุญาตอุปชฌาย 
เราตถาคตอนุญาตอาจารย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อุปชฌายและอาจารย 
จักต้ังจิตวาเปนบุตรของเรา  ดวยความรักในสัทธงิวิหาริกและอัน- 
เตวาสิก  สัทธิงวิหาริก อันเตวาสิก จักต้ังจิตวาเปนบิดาของเรา ดวย 
ความรักในอุปชฌายและอาจารย  เมื่อเปนเชนนี้เธอทั้งหลายนั้นจัก 
เคารพยําเกรงแกกันและกัน  จังมีความเลี้ยงชีพเสมอกัน และจักถึง 
ความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมวินัยอันนี้  เพราะเหตุนั้น  ควรจะ 
ปฏิบัติดีในกนัและกัน 
        อน่ึง  ความรํางับนิสัยจากอุปชฌาย มี ๕ คือ ปกฺกนฺโต  วา  โหติ 
อุปชฌายหลกีไปสูทิศจากอาวาสเสียหรือ วิพฺภนฺโต  วา หรือ อุปชฌาย 
สึกเสียแลว  กาลกโต  วา หรือ อุปชฌายถึงกาลเสียแลว ปกฺขสงฺกนฺโต 
วา  หรือ อุปชฌายกาวไปสูปกข คือ เปนเดียรถียเสีย อาณตฺติเยวปฺ- 
จมี บังคัม คือ สัทธิงวิหาริกประกอบดวยองคเปนโทษ ๕ อุปชฌาย 
ประณามนิสัยเสีย  เปนที่ครบ ๕ ซึ่งวานิสัยรํางับ  ดวยอุปชฌายใคร 
จะอยูปราศจากอาวาสหลีกไปสูทิศนั้น เมื่อทานไปแลว  ถาในวิหารน้ัน  
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อาจารยผูใหนิสัยใดมีอยูไซร  แมในกาลกอนเคยถือนิสัยอยูในสํานัก 
ผูใดกอนแลว หรือวาผูใดมีสัมโภคและบริโภคอันเดียวกันได  ก็พึง 
ถือนิสัยในสาํนักแหงอาจารยนั้น  ไมมปีริหารคุมไดแมสักวันหน่ึง  
ถาอาจารยไมมีไซร  ภิกษุอ่ืนเปนลัชชีมีศีลเปนทีร่ักมีอยู  เมื่อรูวาเธอ 
นั้น  เปนผูมีศีลเปนที่รักอยู ก็พึงขอนิสัยกะเธอน้ันในวันนั้นแท ถาเธอ 
นั้นให เปนการดี  ถาเธอถามวา อุปชฌายของทาน จักมาเร็วอยูหรือ 
ถาแลอุปชฌายสั่งไววา  จักมาเร็วไซร  ก็พึงบอกวาทานจักมาเร็ว  ถา 
แลเธอน้ันกลาววา ดวยเหตุนั้น  ทานจงคอยใหอุปชฌายมาเถิด ดังน้ี 
ควรอยู ถาแล  ไมรูอยูโดยปกติวา  เธอน้ันมีศีลเปนที่รัก  ก็พึงสังเกต 
ดูวา เธอนั้น จะเปนสภาคกันอยูหรือไมเปน  สัก ๔-๕ วันกอนแลว 
จึงใหเธอทําโอกาส ถือนิสัยในเธอ ถาแลในวิหาร ผูใหนิสัยไมไซร 
แตอุปชฌายบอกไววา  เราจักไปสัก ๒-๓ วัน  ทานอยากระสันเลย 
ดังน้ี  ไดปรหิารคุมอยูกวาทานจะกลับมา  ถาแมทายกเขานิมนต 
อุปชฌายใหอยูในที่นั้นอีก ๕ วัน หรอื ๑๐ วัน  ยิ่งกวากาลกําหนด 
ข้ึนไป  อุปชฌายพึงสงขาวมาในวิหารวา  ภิกษุหนุมทั้งหลายอยา 
กระสันเลย  เราจักมาวันโนน  แมดังนี้ ก็ไดปริหารคุมไดอยู  เมื่อ 
อุปชฌายกลบัมา  ถามีความวุนวายข้ึนในกลางทาง ดวยนํ้าเต็มแมน้ํา 
หรือโจรเปนตนไซร  อุปชฌายคอยนํ้าลดอยู  หรือแสวงหาสหายอยู 
ถาภิกษุหนุมไดฟงขาวนั้นอยูไซร  ไดปริหารอยูกวาทานจะมา  ถาแล 
อุปชฌายสงขาวมาวา  เราจักอยูในที่นี้แท  ดังนี้  ปริหารไมมีเลย  เคยได 
นิสัยในที่ใด  พึงไปในท่ีนั้น  แตซึ่งอุปชฌายสึก  คือเคลื่อนจากศาสนา 
หรือถึงแกกาล หรือไปเปนเดียรถียเสีย  ๓  นี้ปริหารแมสักวันหน่ึง 
ไมมีเลย  เคยไดนิสัยในที่ใด  พึงไปในนั้นเถิด  ซึ่งวาประณามผลัก  
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นิสัยเสียนั้น  สัทธิงวิหาริกไมปฏิบัติดี  อุปชฌายพึงประณามผลักเสีย 
ดวยคําวา  ปณาเมมิ ต หรือวา  มา อธิ ปกฺกม ิหรือวา  นีหร เต 
ปตฺตจีวร  หรือวา นาห ตยา อุปฏาตพฺโพ  เหลาน้ี  บทใดบทหน่ึงก็ดี 
หรือดวยคําพนบาลีเปนตนวา  ทานอยาบอกการเขาไปบานกะเราเลย  
ดังน้ี ชื่อวาผลักนิสัยเสีย  นิสัยรํางับ เธอนั้น  พึงใหอุปชฌายอดโทษเสีย 
ถาอุปชฌายไมอดโทษแตตนไปไซร  เธอน้ัน  พึงทําทัณฑกรรมตนเอง 
เปนตนวา  ตักน้ํา ขนทรายแลว  ขอขมาโทษเอง ๓  ครั้งกอน  ถาทาน 
ไมอดโทษใหไซร  พึงพามหาเถระในวิหารน้ันชวยขอขมาโทษให ถา 
แมทานไมอดโทษใหเลาไซร   พึงพาภิกษุทั้งหลายในวิหารใกลมา 
ใหขอขมาโทษให  ถาแมดังน้ี  ทานก็ไมอดเลาไซร  พึงไปในท่ีอ่ืน 
แลวอยูในสํานักภิกษุทั้งหลาย  ซึ่งเปนสภาคแกอุปชฌาย  ดวยคิดวา 
ไฉนอุปชฌาย แมรูวาอยูในสํานักภิกษุเปนสภาตน  จะพึงอดโทษให 
แมดังนี้  ทานก็ไมอดเลาไซร  ก็พึงอยูในที่นั้นทีเดียวเถิด  ถาไมอาจ 
อยูในที่นั้นได  ดวยโทษเปนตนวา  ขาวแพงไซร  จะกลับมาวิหารเดิม 
นั้น  ถือนิสัยในสํานักภิกษุอ่ืนอยูก็ควร  อันนี้วินิจฉัยในนิสัยรํางับจาก 
อุปชฌาย 
        ความรํางับนิสัยจากอาจารยมี ๖ คือ อาจารยหลีกไปสูทิศ  หรือ 
สึก คือเคลื่อนจากศาสนาเสีย  หรือถึงการเสีย  หรอืไปเปนเดียรถีย 
เสีย  และประณามนิสัยเสีย เปนที่ ๕  อุปชฺฌาเยน วา  สโมธานคโต 
หรือถึงความต้ังลงในท่ีอันเดียวกับอุปชฌาย  ซึ่งวาหลีกไปสูทิศนั้น 
บางอาจารยบอกกอนจ่ึงหลีกไป บางอาจารยไมบอก แมอันเตวาสิก 
ก็เหมือนกัน  ถาแลอันเตวาสิกบอกลาอาจารยวา  ขาพเจาอยากจะไป 
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ในที่โนนดวยกิจอันหน่ึง อาจารยถามวาจะไปเม่ือไร บอกวาจะไป 
เวลาเย็นหรือจะลุกข้ึนไปในกลางคืน แมอาจารยรับวาดีแลว นิสัย 
ก็รํางับในขณะน้ัน  ถาแลลาวาอยากจะไปท่ีโนน  อาจารยวาทาน  
เที่ยวบิณฑบาตในบานโนนแลว  จักรูในภายหลัง อันเตวาสิกนั้น 
รับวาดีแลว  ถาแลไปจากบานน้ัน  ชื่อวาไปดวยดี  ถาแลไมไป 
นิสัยก็ไมรํางับ ถาแมลาวาจะไป อาจารยวาอยาเพอไปกอน ใน 
กลางคืน  เราจะปรึกษาใจดูจ่ึงจะรู  ปรกึษาแลวไป ชื่อวาไปดวยดี ถา 
ไมไปไซร  นิสัยไมรํางับ  แตไมบอกลาอาจารยหลีกไป  ลวง 
อุปจารสีมา นิสัยก็รํางับ เมื่อกลับเสียแตภายในอุปจารสีมา ไมรํางับ 
ถาแลอาจารยบอกอันเตวาสิกวา  เราจักไปที่โนน  แตอันเตวาสิก 
ถามวาจะไปเม่ือไร บอกวาจะไปเวลาเย็นหรือกลางคืนก็ตาม แม 
อันเตวาสิกรับวาดีแลว  นสิัยก็รํางับในขณะน้ัน  ถาอาจารยบอกวา 
พรุงน้ีเที่ยวบิณฑบาตแลวจ่ึงจะไป  สวนอันเตวาสิกรับวาดีแลว นิสัย 
ยังไมรํางับวันหน่ึงกอน  ตอในวันพรุงน้ีจ่ึงเปนอันรํางับ  อาจารย 
บอกวาจะเท่ียวไปบิณฑบาตในบานนั้นแลว  จ่ึงจะรูวาจะไปหรือไมไป 
ถาไมไปไซร  นิสัยไมรํางับ  ถาแมบอกวาจะไป  อันเตวาสิกวาอยา 
เพอไปกอน  กลางคืนทานปรึกษาใจดูจ่ึงจักรู  แมปรึกษาใจแลว 
ไมไป  นิสัยไมรํางับ  ถาอาจารยและอันเตวาสิกทั้งสองไปนอกสีมา 
ดวยกิจอันหนึ่ง ถาอาจารย เมื่อจิตคิดจะไปเกิดข้ึนแตที่นั้น ไมบอกเลย 
และไปแลวกลับเสียในภายใน ๒ เลฑฑุบาตไซร นิสัยไมรํางับ ถา 
ลวง ๒ เลฑฑุบาตออกไปแลวจ่ึงกลับมา  นิสัยเปนอันรํางับ  อาจารย 
และอุปชฌาย ถาลวง ๒  เลฑฑุบาตไปแลว อยูในวิหารอ่ืน  นิสัยยอม 
รํางับ  แตอาจารยเคลื่อนจากศาสนา  และถึงแกกาล  และไปเปน  
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เดียรถีย นิสัยรํางับในขณะน้ันแท แตในอาจารยประณามอันเตวาสิก 
ผูไมประพฤติชอบ  ดวยคําเปนตนวา  ปณาเมมิ  ต  นั้น ถาแมอาจารย 
อยากจะปลอยผลักเสียดวยประณามนิสัย  แมอันเตวาสิกยังมีอาลัยอยู  
วา  แมอาจารยประณามเราเสียก็จริง แตทานยังมีหฤทัยยังออนอยู 
ดังน้ี  นิสัยไมรํางับ  ถาแมอาจารยมีอาลัยอยู  อันเตวาสิกไมมีอาลัย 
ปลงธุระเสียวา ทีนี้เราจักไมอาศัยทานน้ีอยู  แมดังน้ีก็ยังไมรํางับ ดวย 
ทั้ง ๒  มีอาลัย  ไมรํางับแท เมื่อท้ัง ๒  ปลงธุระเสีย  จึงระงับ  อันเตวาสิก 
อาจารยประณามเสียแลว  พึงทําทัณฑกรรมตนเอง  ใหทานอดโทษ 
๓  ครั้ง ถาทานไมอดไซร  พึงปฏิบัติโดยนัยดังกลาวแลวในอุปชฌาย 
เถิด  ซึ่งวาถึงซ่ึงการต้ังลงพรอมดวยอุปชฌายนั้น พึงรูดวยการเห็น 
และไดยินเถิด  คือถาวาสัทธิงวิหาริกอาศัยอาจารยอยู  ไดเห็นอุปชฌาย 
ไหวเจดียอยูในวิหารอันเดียวกัน หรือไปบิณฑบาตในบานเดียวกัน 
นิสัยก็รํางับจากอาจารย  อุปชฌายเห็น  แตสัทธิงวิหาริกไมเห็น  ไม 
รํางับ  เห็นอุปชฌายเดินทางไป  หรือไปในอากาศ  รูวาเปนภิกษุ 
แตไกล  ไมรูวาเปนอุปชฌาย  ไมงํารับ  ถารูจึงรํางับ  อุปชฌายอยู 
บนปราสาท  สัทธิวิหาริกอยูขางลาง  ไมเห็นอุปชฌายเลย  ฉัน 
ขาวตมแลวก็หลีกไป  หรอือุปชฌายนั่งอยูในโรงฉัน  ไมเห็นทานเลย 
ฉันอยูขางหนาแลวก็หลีกไป  หรือแมอุปชฌายนั่งอยูในมณฑปเปนที่ 
ฟงธรรม  ไมเห็นทานเลย  ฟงธรรมแลวก็หลีกไป  นิสัยไมรํางับ  อยางนี้ 
แลพึงรูเถิด  ต้ังลงพรอมดวยการเห็นอุปชฌาย  แตต้ังลงพรอมดวย 
การไดยินเสียนั้น  อยางนี้  ไดยินเสียงอุปชฌายแสดงธรรม  หรอื 
กระทําอนุโมทนาอยูในวิหาร  หรือในละแวกบาน  จําไดวาเสียง  
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อุปชฌายเรา  ดังนี้  นิสัยราํงับ จําไมไดไมรํางับ อันนี้  วินิจฉันใน 
นิสัยรํางับจากอาจารย 
        สัทธิงวิหาริก และอันเตวาสิกกอปรดวยองคเปนโทษ ๕ ดงัน้ี  
นาธิมตฺต  เปม โหติ  ไมรกัยิ่งนักในอุปชฌายอาจารย  นาธิมตฺโต 
ปสาโท  โหติ  ไมเลื่อมใสยิ่งนัก  นาธิมตฺตา  หิรี  โหติ  ไมละอายย่ิง 
นัก  นาธมิตฺโต คารโว โหติ  ไมเคารพยิ่งนัก  นาธิมตฺตา  ภาวนา 
โหติ  ไมเจริญเมตตาย่ิงนัก ไมอุปชฌายอาจาย  สัทธิวิหาริก  อันเต- 
วาสิก  กอปรดวยโทษ ๕ ดังน้ี  ควรประณาม ถาอุปชฌายอาจารยไม 
ประณามเสียเปนโทษ ตองทุกกฏ  สัทธิงวิหาริก  อันเตวาสิก  กอปรดวย 
องคเปนคุณ  ๕  คือ รกัยิ่งนักในอุปชฌายอาจารย  ๑ เลื่อมใสยิ่งนัก ๑ 
ละอายย่ิงนัก ๑ เคารพยิ่งนัก  ๑  เจริญเมตตาย่ิงนัก  ในอุปชฌาย 
อาจารย  ๑ พรอมดวยคุณดังนี้ ไมควรประฌาน  ถาอุปชฌายอาจารย 
ประณามเสียเปนโทษ  ตองทุกกฏ  สทัธิงวิหาริก  อันเตวาสิก  อัน 
อุปชฌายอาจารยประณามเสียแลว  พึงขอขมาโทษทานดังกลาวกอน 
ถาไมขอขมาโทษทาน  ตองทุกกฏ  อุปชฌายอาจารยเลา  อันสทัธิง- 
วิหาริก  อันเตวาสิก  ขอขมาโทษไมอดให  ก็ตองทุกกฏ 
        อน่ึง  ภิกษุเปนคนฉลาดองอาจ เปนพหุสูต  ทรงคุณเปนตนวา 
รูอาบัติและอนาบัติ  รักษาตนเองและผูอ่ืนได  มีพรรษาแต  ๑๐  ข้ึนไป 
จึงควรเปนอุปชฌายและอาจารยใหนิสัยแกภิกษุและสามเณรได  อนึ่ง 
ภิกษุเปนคนฉลาดองอาจ  เปนพหุสูต  ทรงคุณเปนตนวา  รูจักอาบัติ 
และอนาบัติ  รักษาตนเองได  และมีพรรษาแต ๕ ข้ึนไป  จ่ึงเปน 
นิสสัยมุต พนนิสัยได  ถาไมฉลาด  แมมีพรรษาถึง ๑๐  ก็ไมเปน  
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นิสสัยมุต  พนจากนิสัยได  ภิกษุยังไมเปนนิสสัยมุต จะไมอาศัยอุปชฌาย 
อาจารย  ถือนิสัยอยูไดแตภิกษุไข  และภิกษุผูอุปฏฐาก  ภิกษุไข ๆ 
ออนวอนใหอยู  และภิกษุเดินทาง  และภิกษุอยูปา  กําหนดผาสุวิหาร  
คือไดสมถะและวิปสสนาข้ึนใหม  เหลาน้ี  เมื่อไมมีผูใหนิสัย  ไมถือ 
นิสัย  อยูควร เพราะพระองคทรงอนุญาต ไมเปนอาบัติ  ภิกษุนอกน้ัน 
จะไมถือนิสัยอยูไมควร  แตภิกษุอยูปาใหผูกใจวา  กาลใดผูให 
นิสัยที่สมควรมา  เราจะอาศัยทานน้ันอยู อาจารยผูใหนิสัย  ถาให 
นิสัยแกภิกษุเปนอลัชชี  ตองทุกกฏ  และภิกษุหนุม  ถาถือนิสัยอยูใน 
ภิกษุที่เปนอลัชชีเลา  ตองทุกกฏ  เพราะเหตุนั้น  ทั้งอาจารยและ 
ภิกษุหนุม  เมื่อยังไมเคยใหนิสัยและเคยอยูดวยกัน  พึงหยุดคอยดูวา 
จะเปนสภาคกันหรือไมเปนสัก ๔-๕ วันกอน  ดวยพระองคทรง 
อนุญาตไวดังน้ัน  ไมเปนอาบัติแกภิกษุหน่ึง  ซึ่งหยุดคอยอยูนั้น. 
                                  วตฺตกถา  จบ 
        จักแสดงในประเภทแหงทุกกฏาบัติ ๆ  วาโดยอาคตฐานท่ีมา 
โดยยอมี  ๒  คือมาในบาลีพระพุทธเจาทรงบัญญัติ ๑  เรียกชื่อวา บาลี 
ทุกกฏ  มาในอรรถกถาพนจากบาลี  พระสังคีติการจารย  ผูรูพุทธาธิบาย 
ต้ังไวอยางหน่ึง  เรียกชื่อวา บาลีมุตตกทุกกฏ 
        บาลีทุกกฏโดยที่มีมา  ๕  คือ  มาในเสขิยะ  เรียกชื่อวา เสขิย- 
ทุกกฏ  มาในนิทานแหงสิกขาบท  เรียกชื่อวา  นทิานทุกกฏ  มาใน 
วินีตวัตถุแหงปาราชิก และสังฆาทิเสส  เรียกชื่อวา  วินีตวัตถุทุกกก  
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มาในวิภังคแหงปาราชิกเปนตน  เรียกชื่อวา  วิภังคทุกกฏ  มาในมหา 
ขันธกะเปนตน  เรียกชื่อวา  ขันธกทุกกฏ 
        เสขิยทุกกฏ  มาในบาลีแหงเสขิยสิกขาบท  ๗๕  ดังกลาวแลว  
ในเสขิยะวัตร 
                                     นทิานทุกกฏ มี ๒  ขอ 
        ขอหนึ่ง  มาในนิทานแหงทุติยปาราชิกวา  พระองคเห็นพระ- 
ธนิยเถระ  ทาํกุฎีแลวดวยดินลวน  ตรสัสั่งใหภิกษุทั้งหลายไปตอยเสีย 
แลวทรงบัญญัติไววา  น จ ภิกฺขเว  สพฺพมตฺติกามย  กุฏ ี กาตพฺพา. 
วา  ภิกษุอยาพึงทํากุฎีแลวดวยดินลวน  ถาทํา  ตองทุกกฏ  แมได 
กุฎีดินลวน  ที่ผูอ่ืนลวงสิกขาบททําไวแลว  อยูในกุฎีนั้น  เปนทุกกฏแท 
แตเจือดวยเครื่องทัพพสัมภาระ  หรือเจือดวยของอยางใดอยางหนึ่ง 
ก็ตาม  ควรอยู  แลวดวยดินลวนอยางเดียวไมควร  แมกุฎีนั้นเขาทํา 
สังเขปวาเปนตึกดวยอิฐ   ควรอยู  เพราะพระองคตรัสสั่งใหภิกษุไปตอย 
เสียนั้น  แมทุกวันนี้  ภิกษุเปนพหุสูตรูวินัย เห็นภิกษุอ่ืนถือเครื่อง 
บริขารท่ีไมควรเท่ียวอยู ถาตัดตอยเสียเอง  หรือใหผูอ่ืนตัดตอยเสีย 
ซึ่งบริขารน้ัน เธอนั้น ผูเจาขอติเตียนไมได  อยาพึงโจทเธอ  อยา 
พึงใหเธอระลึก  จะกลาววาบริขารของเรา ทานทําฉิบหายเสียจงใช 
เรา  ดังนี้ ไมได  ในที่นี้ตอไปในอรรถกถา  ทานินิจฉัยกัปปยา- 
กัปปยะบริขาร  เปนบาลมีุตตกะ ดังกลาวแลวในปริกขารกถา 
        ขอหนึ่ง  พระองคทรงบัญญัติไวในนิทานแหงสุรุสุรุสิกขาบทวา 
น ภิกฺขเว  พุทฺธ  วา ธมฺม วา สฆ วา อารพฺภ ทาโว กาตพฺโพ.  วา 
ภิกษุอยาปรารภพระพุทธเจา หรือพระธรรม หรือพระสงฆ  ทําเปน  
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พูดเยยเลนโดยปริยาย อันใด อันหน่ึง เปนตนวาพระพุทธอะไร พระ 
มักต่ืนนอนและไมต่ืนนอน พระธรรมอะไร  พระธรรมโค  พระธรรม 
แพะ สงฆวาหมู ๆ  อะไร หมูเนื้อ  หมูสัตวของเลี้ยง  ถาเธอใดทําพูด 
เยยเลนดังน้ี  ตองทุกกฏ. 
                                 นิทานทุกฺกฏ  จบ  
                           จักกลาวในวินีวัตถุทุกกฏ 
        วินีตวัตถุทุกกฏนั้น  ไดกลาวแลวบางในกอน  ใหพึงรูในคําที่ 
กลาวอางวา  พระองคทรงบัญญัติไวในวินีตวัตถุนั้นเถิด  ที่เหลืออยู 
        ขอหนึ่ง  ในวินีตวัตถุแหงทุกติยปาราชิก ทรงหามวา  ภิกษุอยา 
พึงวากะภิกษุดวยกันวา  ทานวากลาวส่ังเรา ๆ จะวาตามคําทาน  ถา 
เธอใดพูดไมชัดความอยางนี้  ตองทุกกฏ  แตทําปริจเฉทกําหนดกลาว 
ใหชัดความออกไปวา  ทานสั่งเรา ๆ  จะถือเอาส่ิงนี้ตามคําทาน  ดังนี ้
ควรอยู  ขอหนึ่ง  ทรงหามไววา  ภิกษุอยาพึงกลาวกะภิกษุดวยกันวา 
เราวากลาวสั่งทาน ๆ  จงวากลาวตามคําเรา  ถาเธอใดกลาวไมชัดความ 
ออกไปดังนี้  ตองทุกกฏ  ใน ๒  ขอน้ี  กําหนดกลาวใหชัดออกไป 
เปนตนวา  เราสั่งทานไปใหถือเอาของสิ่งน้ี  ทานจงไปถือเอาของสิ่งน้ี 
ในที่แหงนั้น  ดังนี้  ควรอยู  ดวยวาเทานี้  จ่ึงพนความอุปารัมภะได 
        ขอหนึ่ง  ในวินีตวัตถุแหงตติยปาราชิก ทรงหามไววา  ภิกษุ 
อยาพึงทําตนใหตกลง  คือโจนเหวตามเปนตน  ถาใหตกดังน้ี ตอง 
ทุกกฏ  ใชแตอยาใหตนตกไปอยางเดียวก็หาไม  อยาพึงใหตนตาย 
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ดวยความเพียรอันใดอันหน่ึง  แมอ่ืน  โดยที่สุดแมดวยอดอาหารเสีย 
ดวยวาแมผูใดเปนไข  เมื่อยาและคนอุปฏฐากมีอยู อยากจะตาย  ตัด 
อาหารเสีย  เปนทุกกฏแท  แตผูใดอาพาธใหญ  ชักลากมานาน  ภิกษุ 
ทั้งหลายผูอุปฏฐากลําบากเบื่อหนาย ถาเธอน้ัน  คิดวาอัตตภาพน้ี แม 
ปฏิบัติไปก็ไมต้ังอยู  ภิกษุทั้งหลายพลอยลําบากดวย  และเธอตัด  
อาหารเสียไมเสพยา  ควรอยู  แตเธอตัดอาหารเสียดวยคิดวา  โรคนี้ 
กลา  อายุสังขารจะไมต้ังอยู และความไดวิเศษดูเหมือนอยางกะถึงมือ 
ดังน้ี  ควรแท แมไมเปนไข  เกิดความสังเวชข้ึน  คิดวา เที่ยวแสวงหา 
อาหารเปนความเนิ่นชา  เราจักประกอบกัมมัฏฐานอยางเดียว และ 
ตัดอาหารดวยกัมมัฏฐานศีรษะ  ดังนี้  ก็ควรตัดอาหารเสีย  เพราะจะ 
พยากรณความไดวิเศษไมควร  ดวยวา  บอกเลากันแกภิกษุเปนลัชช ี
ซึ่งเปนสภาคกันจ่ึงควร 
        ขอหนึ่ง  ในวินีตวัตถุแหงจตุตถปาราชิก  ทรงบัญญัติไววา 
ภิกษุอยาต้ังใจจะใหเขาสรรเสริญนับถือในพระอรหัต  หรือในเสขภูมิ 
แลวอยูปา  ถาอยูดวยความปรารถนา  ดังน้ี  ตองทุกกฏ  ปรารถนา 
เชนนั้น  คิดจะไปอยูปา  เดินไป  เปนทุกกฏทุก ๆ วาระเทา ปรารถนา 
เชนนั้นไปอยูในปา ในกจิท้ังปวง  เปนตนวา  ทํากุฏี  เดินจงกรรม  นั่ง 
นุงหม เปนทุกกฏทุกประโยค เพราะเหตุนั้น  อยาอยูปาดวยปรารถนา 
อยางนี้  ดวยวาอยูอยางนี้  จะไดความสรรเสริญก็ตาม  ไมไดก็ตาม 
ตองทุกกฏ  แตเธอใดสมาทานธุดงคแลว  คิดวา  จะรักษาธุดงค  หรือ 
คิดวา  อยูใกลบานจิตฟุงซาน  ปาเปนที่สบาย  หรอืคิดวา  จะถึงวิเวก 
ทั้ง ๓ อันใดอันหน่ึงในปาเปนแน  หรือคิดวา  เขาไปปาแลวไมถึง  
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พระอรหัตจะไมออก  หรือคิดวา การอยูปาพระพุทธเจาสรรเสริญ 
เมื่อเราอยูในปา  เพ่ือนสพรหมจารีเปนอันมาก  จะพลอยละเสนาสนะ 
ใกลบานเปนผูอยูปาดวยกัน  หวังจะอยูไมมีโทษ  ดงัน้ี  เธอน้ันพึง 
อยูเถิด 
        ขอหนึ่ง  อยาพึงเที่ยวบิณฑบาต  และจงกรม  และยืน และนั่ง  
และสําเร็จการนอน  ดวยความปรารถนาดังน้ัน  ถาเธอใดปรารถนา 
ดังน้ัน  แลวเที่ยวบิณฑบาตเปนตน  ตองทุกกฏ  คิดวา  จะจัดอาการ 
เปนตนวา  กาวไปเที่ยวบิณฑบาตดวยความปรารถนาดังน้ัน ต้ังแต 
นุงหมไปจนฉันแลว  เปนทุกกฏทุก ๆ ประโยค  จะไดความสรรเสริญ 
ก็ตาม  ไมไดก็ตาม  เปนทุกกฏแท  แตเที่ยวไปเพ่ือบิณฑบาต ดวย 
มารยาท  เปนตนวา  กาวไป  ถอยกลบั  ที่นาเลื่อมใส  เพ่ือจะบําเพ็ญ 
ขันธกวัตร  และเสขิยวัตร  ใหบริบูรณ  หรือเพ่ือจะใหเพ่ือนสพหมจารี 
ถึงทุฏฐานุคติ  เห็นเปนตัวอยาง ไมมีโทษ  นักปราชญไมติเตียน  แม 
เดินจงกรมเปนตน  ก็มีอยางดังกลาวแลวน้ันแล. 
                                  วินตีวตฺถุทุกฺกฏ  จบ                 
                               จักกลาวในวิภังคทุกกฏ 
        ก็แลวิภังคทุกกฏมีมาก  คือ เปนญาตทุกกฏบาง  ญัตติทุกกฏบาง 
อนุสาวนทุกกฏบาง  อาณัตติทุกกฏบาง  วิมติทุกกฏบาง  สัญญาทุกกฏ 
บาง  ยถาเขตตทุกกฏบาง  ยถาวัตถุทุกกฏบาง  ยถาปโยคทุกกฏบาง 
ยถาวัชชทุกกฏบาง 
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        ญาตทุกกฏน้ัน  ดังภิกษุไดเห็น หรือไดยินภิกษุอ่ืน  พยายามเพ่ือ 
จะทําลายสงฆ เปนตน  แลเห็น  หรือไดยินภิกษุอ่ืน มีทิฐิผิดดังอริฏฐะ  
ภิกษุ  และไมหาม  ตองอาบัติทุกกฏ  ญัตติทุกกฏน้ัน  ดังภิกษุพยยาม 
เพ่ือจะทําลายสงฆเปนตน  สงฆทําสมนุภาสนกรรมจบญัตติลง  ไม 
มละกรรมอันนั้นเสีย ตองทุกกฏ ๆ ดงัน้ี  สวนในสมนุกาสนกรรมใน 
สังฆาทิเสส  เมื่อจบอนุสาวนะที่ ๓  ตองครุกาบัติ  แลวรางับไปเอง 
สวนในสมนุภาสนะอ่ืนไมกลาววารํางับไป  อนุสาวนทุกกฏนั้น  ดัง 
ภิกษุมีทิฐิผิด  สงฆสวดสมนุภาสนะ  จบ อนุสาวนะที่ ๑ ที่ ๒ ลง  ตอง 
ทุกกฏ อาณัตติทุกกฏน้ัน  ดังภิกษุใชนางภิกษุณีใชญาติใหซักจีวรเกา 
ตองทุกกก  ดวยบังคับกอน  เปนตัวอยาง  วิมติทุกกฏนั้น  ดังผา 
อติเรกจีวรยังไมลวง ๑๐ วัน  ภิกษุสงสัยอยู และบรโิภค ตองทุกกฏ 
เพราะสงสัย  เปนตัวอยาง สัญญาทุกกฏน้ัน  ดังภิกษุสําคัญวาหญิง 
ในบัณเฑาะก  จับตองดวยความกําหนัดก็ดี  และผาอติเรกจีวรยังไม 
ลวง ๑๐  วัน สําคัญวาลวง  เอาบริโภคก็ดี  เหลาน้ีเปนตน  ตอง 
ทุกกฏดวยสัญญา  ยถาเขตตทุกกฏนั้น  ดังภิกษุสรรเสริญ   หรอืติเตียน 
อวัยวะหญิง แตรากขวัญข้ึนไป  แตเขาลงมา  ตองทุกกฏตามเขต เปน 
ตัวอยาง  ยถาวัตถุทุกกฏนั้น  ดังภิกษุจับตองกายบุรุษดวยความกําหนัด 
ตองทุกกฏตามวัตถุ  เปนตัวอยาง ยถาปโยคทุกกฏน้ัน  ดังไดใน 
บุพพปโยคแหงปาราชิก  และสังฆาทิเสส  และปาจิตตีย  ดังภิกษุมี 
เถยยจิตจับตองลูบคลําของผูอ่ืน  ตองทุกกฏ  เปฯตัวอยาง ยถาวัชช- 
ทุกกฏนั้น  ตองภิกษุอวดอุตตริมนสสธรรมโดยปรยิาย  ผูฟงไมรูความ 
ในขณะนั้น  ตองทุกกฏตามโทษ เปนตัวอยาง. 
                                         วิภงฺคทุกฺกฏ จบ  
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        ขันธกทุกกฏนั้น ไดกลาวแลวในกอนบาง ใหพึงรูในพระบัญ- 
ญัติที่กลาวกอน  ไมไดอางที่มาแลวเปนขันธกทุกกฏสิ้น  ที่ยังเหลืออยู  
ขอใดควรจะรูจะตองปฏิบัติบาง  จะกลาวขอนั้นโดยสังเขป 
        ขอหนึ่ง  พระองคทรงบัญญัติไววา  คนกอปรดวยอาพาธ  ๕ อยาง 
คือ  โรคกฏุฐัง  ฝ  กลาก หืด บาหมู  อยาพึงใหบวช  ขอหน่ึงวา  คน 
อันพระเจาแผนดินเลี้ยงเปนขาราชการอยางพึงใหบวช  ขอหน่ึงวา 
โจรปรากฏดังธงอยาพึงใหบวช  ขอหนึ่งวา โจรทําลายตะรางหนีมา 
ขอหนึ่งวา โจรอันพระเจาแผนดินประกาศไววา  เห็นเขาท่ีไหนให 
ฆาเสีย  ขอหนึ่งวา  โจรเขาตีดวยหวายทําทัณฑกรรมแลว  ขอหนึ่งวา 
คนเขาขจัดลักขณะเสีย เปนตนวา  สักหนาผากเสียแลว  ทําทณัฑกรรม 
แลว  ขอหนึง่วา  คนเปนลูกหนี้เขา  ขอหน่ึงวา คนเปนทาสเขา 
ขอหนึ่งวา  บุตรที่มารดาบิดายังไมไดอนุญาต  คนเหลาน้ีอยางพึงให 
บวช  ถาเธอใดใหบรรพชาคนเหลาน้ันเปนสามเณร  ตองทุกกฏ 
        ขอหนึ่ง  คนมือดวน  คนเทาดวน  คนดวนท้ังมือท้ังเทา  คน 
หูขาด คนจมูกขาด  คนขาดท้ังหูทั้งจมูก  คนกามมือขาด  คนนิ้วดวน 
คนเอ็นขาด  คนนิ้วติด  คนคอม  คนเต้ีย  คนคอพอก  คนเปลี้ย 
คนเทาโต  คนโรคลามก  เปนตนวา  ริดสีดวง  คนประทุษรายบริษัท 
เพราะมีรูปแปลกเพ่ือน  คนบอดขางเดียว  คนงอย  คนกระจอก คน 
ขางหัก  คนอิริยาบถขาด  คนแกทุรพล  คนบอดสองขาง  คนใบ 
คนหนวก  คนทั้งบอดทั้งใบ  คนทั้งบอดทั้งหนวก  คนทั้งใบทั้งหนวก 
คนทั้งบอดทั้งใบทั้งหนวก  คนเหลาน้ีภิกษุอยาใหบรรพชา  ถาเธอใด 
ใหบรรพชาแกคนเหลาน้ัน  ตองทุกกฏ  
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        บัณเฑาะกคนลักสังวาส  คนเปนภิกษุอยูแลวไปเปนเดียรถีย 
สัตวติรัจฉาน  คนฆามารดา  คนฆาบิดา  คนฆาพระอรหันต  คน 
ประทุษรายนางภิกษุณี  คนทําลายสงฆ  คนจิตประทุษราย  ทําโลหิต  
ในกายพระพุทธเจาใหหอข้ึน  คน ๒ เพศ  คือมีทั้งเพศหญิงเพศชาย 
คนเหลาน้ีแมบวชไมเปนอุปสัมบัน  ถาบวชเขาพึงใหสึกเสีย 
        ขอหนึ่ง คนไมมีอุปชฌาย  อยาพึงใหอุปสมบทเปนภิกษุ  ขอหน่ึง 
อยาเอาสงฆเปนอุปชฌาย  ขอหนึ่ง  อยาเอาคณะเปนอุปชฌาย  ขอหนึ่ง 
อยาเอาบัณเฑาะกเปนตนเปนอุปชฌาย  ถาภิกษุใดเอาคนเหลาน้ีเปน 
อุปชฌาย  ใหอุปสมบทแกกุลบุตรเปนภิกษุ  ตองทุกกฏ 
        ขอหนึ่ง  คนไมมีจีวร  ขอหนึ่ง  คนไมมีบาตร  ขอหน่ึง  ไมมี 
ทั้งบาตรท้ังจีวร  อยาพึงใหอุปสมบท  ขอหนึ่ง  อยายืมบาตร  ขอหน่ึง 
อยายืมจีวร  ขอหนึ่ง  อยายืมทั้งบาตรทั้งจีวรใหอุปสมบท  ถาภิกษุใด 
ใหอุปสมบทกุลบุตรข้ึนเปนภิกษุ  ดังนี้  ตองทุกกฏ 
        ขอหนึ่ง  ทรงอนุญาตไว  ใหอปโลกนบอกสงฆ  เพ่ือทําภัณฑู- 
กรรม  คือโกนผมคนผูเพงบรรพชา  วิธีอปโลกนสงัเขปดังน้ีใหประชุม 
ภิกษุซึ่งอยูในสีมาแลว  พาผูเพงบรรพชาไปในที่ประชุมนั้นแลว  พึง 
กลาววา  สงฺฆ  ภนฺเต  อมิสฺส  ทารกสฺส  ภณฺฑกูมฺม  อาปุจฺฉามิ  วา 
ขาพเจาบอกภัณฑูกรรมแหงทารกน้ีกะพระสงฆ  ดังนี้  ๒  ครัง้ ๓  ครั้ง 
หรือครั้งเดียวก็ได  แตผูใดปลงผมใหม  หรือสึกใหมหรือเปนนิครนถ 
เปนตนอยู  หรือเปนคนมีผมอันหยอนกวา  ๒ นิ้ว  แลวเพียง ๒  นิ้วก็ด ี
กิจซ่ึงจะโกนผมแหงคนน้ันไมมี  เพราะเหตุนั้น  แมจะไมบอกภัณฑู- 
กรรม  และจะใหคนเชนน้ันบรรพชาก็ควร  แตผูใดมีผมยาวเกินกวา  
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๒  นิ้ว  โดยที่สุดแมทรงมาตรวาเปยแหยมอันหน่ึงก็ดี  พึงบอกภัณฑู- 
กรรมกอน  จึงใหผูนั้นบรรพชา 
        ขอหนึ่ง  จะทําทัณฑกรรมแกสามเณร  อยาพึงทําการกางก้ัน  
อารามสงฆทั้งปวง  สามเณรอยูหรือเขาไปในท่ีใด  พึงกางกั้นแตที่นั้น 
ขอหนึ่ง  อยาทําการกางกั้นอาหาร  คือหามไมใหฉัน  ขอหนึ่ง  ไมบอก 
อุปชฌายกอน  อยางทําการกางกั้น  ถาเธอใดทําการกางกั้นแกสามเณร 
ดังน้ี  ตองทุกกฏ 
        ขอหนึ่ง อยางเกลี้ยกลอมบริษัทแหงผูอ่ืน  เพ่ือทําการอุปฏฐาก 
ตนดวยคําวา  เราจะใหบาตรจีวรแกทาน เธอใดเกลี้ยกลอมดังนี้  
ตองทุกกฏ  บริษัทแหงชนอ่ืน  จะเปนสามเณรหรืออุปสัมบันก็ตาม 
โดยที่สุดแมเปนบริษัทแหงภิกษุทุศีล  จะยุยงใหแตกถือเอาไมควร 
แตจะแสดงโทษวา  ทานอาศัยคนทุศีลอยู  ทําเหมือนอยางมาหวังจะ 
อาบลาง  กลบัเอาคูถทาตัวเหมือนกัน  ดังนี้ควรอยู ถาผูนั้นรู  ขามาขอ 
อุปชฌายหรือนิสัยเอง  จะใหควรอยู 
        ขอหนึ่ง ไมใหภิกษุอ่ืนทําโอกาสกอน  อยาโจทเธอดวยอาบัติ 
ถาเธอใดโจทดังน้ี  ตองทุกกฏ  ทรงอนุญาตใหขอโอกาสกอนวา 
กโรตุ  เม  อายสฺมา  โอกาส  อห  ต  วตฺตุกาโม  ดังนี้  ผูมีอายุจงทํา 
โอกาสแกขา ๆ  อยากจะกลาวกะทานดังน้ีแลว  จึงโจทดวยอาบัติ 
        ขอหนึ่ง  อยาทรงทัณฑะ  คือไมยาว ๔  ศอก และสาแหรก เธอ 
ใดทรงทัณฑะและสาแหรก  ตองทุกกฏ  เปนไขปราศจากไมทัณฑะ 
เที่ยวไปไมได  พระองคทรงอนุญาตใหขอทัณฑสมมติแตสงฆ 
เปนไข  เวนสาแหรกเสียบริหารรักษาพาบาตรไปไมได  พระองคทรง  
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อนุญาตใหขอสิกกาสมมติแตสงฆ   ถาเปนไขเวนของท้ัง ๒  อยางนั้น 
เที่ยวไปและพาบาตรไปไมได  พระองคทรงอนุญาตใหขอทัณฑสิกกา 
สมมติแตสงฆ  ไดสมมติสิ่งใดแลว  ใชของส่ิงน่ันได 
        ขอหนึ่ง  คานมีของหอยท้ัง ๒  ขาง  อยาพึงหาบหามนําไป  ถา   
เธอใดหาบหามนําไป  ตองทุกกฏ  คานมีของขางเดียวเอาของหอย 
กลาง  สองคนหาม  ทูนศีรษะ  กระเดียด หิ้ว  เหลาน้ี  พระองคทรง 
อนุญาต 
        ขอหนึ่ง  เมื่อผูอ่ืนไอจามอยากลาววา  ทานจงเปนอยู  จงรอดอยู 
ถากลาวดังน้ี  ตองทุกกฏ  คฤหัสถผูปรารถนามงคล  เขากลาวกะภิกษุ 
วา  ทานจงเปนอยู  และจะกลาวตอบวา ทานจงเปนอยูสิ้นกาลนาน 
ดังน้ีควรอยู  ดวยทรงอนุญาตใหกลาว. 
                                   ขนฺธกทุกฺกฏ  จบ 
        ทุกกฏาบัติเหลาน้ี  มาในบาลีดังกลาวแลว  จึงชื่อวาบาลีทุกกฏ. 
                                    ปาลิทุกฺกฏ  จบ 
        บาลีมุตตกทุกกฏนั้น  ไดกลาวแลวบางในกอน  ดังทุกกฏ 
เพราะรับและฉันเน้ือดิบ  ปลาดิบ  และอนามาทุกกฏแหงภิกษุผูจับ 
ตองลูบคลํารัตนะ  ๑๐   ขาวเปลือก ๗  และเครื่องดนตรีเปนตน และ 
ทุรุปจิณณทุกกฏ  วินยทกุกฏ  ที่ยังเหลืออยูดังน้ี 
        ขอหนึ่ง  อยาพึงรับขาวเปลือกดิบ  ขอหน่ึง  อยาพึงรับไรนา 
ที่ดินเปนตน  ถาทายกผูหนึ่งกลาววา  บึงใหญสําเร็จขาวกลาไดปละ  
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๓ ครั้ง  ของขาพเจามีอยู  ขาพเจาถวายบึงน้ันแกสงฆ ถาสงฆรับบึงนั้น 
เปนอาบัติแท  เพราะรับ  เพราะบริโภค  แตเธอใดหามเสีย  เธอนั้น 
ผูหน่ึงอยาพึงวาส่ิงใดกะเธอ  ดวยวาผูใดโจทเธอน้ัน  ผูนั้นเปนอาบัติ 
เพราะเธอน้ันองคเดียวทําภิกษุมาก  ไมใหเปนอาบัติ  ทายกใดแม   
กลาววา  ขาพเจาถวายบึงใหญเชนนั้น  ก็มีอยู  นัน่ทําไมถึงควรเลา  พึงตอบ 
ถาเขาถามวา  บึงของสงฆอันโนน  กม็ีอยู  นั่นทําไมถึงควรเลา  พึงตอบ 
เขาวา  ชะรอยเขาจักทําใหเปนกัปปยะถวาย  ถาเขาถามวา  ถวายอยางไร 
จึงเปนกัปปยะ  พึงตอบวา  เขาถวายวา  ทานจงบริโภคปจจัย  ๔  ดังน้ี 
จึงเปนกัปปยะ  ถาทายกน้ันกลับถวายวา  ดีแลวทานจงบริโภคปจจัย ๔ 
เถิด  ดังนี้ควร  ถาแมเขากลาววา  ทานจงรับบึง  หามเขาเสียวา 
ไมควร  เขาถามวา  กัปปยการกมีหรือไม  บอกวาไมมี เขาวา  คนชื่อ 
นั้นจักพิจารณาบึงน้ัน  หรือวาจักอยูในมือคนน้ัน  หรือวาจักอยูในมือ 
ขาพเจา  สงฆจงบริโภคของท่ีควรเถิด  ดังนี้ควรอยู  ถาแมหามเขา 
เสียวาไมควรดังน้ัน  เขากลาววา  คนทั้งหลายจักไดบริโภคน้ํา  จักได 
ลางของ  เนื้อนกจักไดดื่ม แมดังนี้ก็ควร  ถาแมหามเขาเสียวาไมควร 
ดังน้ันแลว  เขาวา  ทานจงถือเอาดวยกัปปยศีรษะเถิด  จักกลาววาดี 
แลวอุบาสก  สงฆจักไดดื่มน้ํา  จักไดลางของ  เนื้อนกจักไดดื่ม  ดังนี้ 
แลวแลบริโภคก็ควร  ถาแมเขาถวายวา  ขาพเจาถวายบึง  หรือ 
สระโบกขรณีของขาพเจาแกสงฆ  จักกลาววา  ดีแลวอุบาสก  สงฆ 
จักไดดื่มน้ํา  ดังนี้เปนตนแลวแลบริโภค  ควรแท  แตถาภิกษุขอหัตถ- 
กรรมเขาก็ดี  และขุดแผนดินเปนกัปปยะดวยมือตนก็ดี  ทําเปนบึงบอ 
เพ่ือจะบริโภคน้ํา  ถามนุษยมาอาศัยบึงบอน้ันสําเร็จขาวกลาแลวให 
กัปปยภัณฑในวิหาร  ควรอยู  ในที่นีอ้รรถกถาจารยกลาวพิสดาร แต  
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ความสังเขปวา  จะทําไรนาเอง  และใหผูอ่ืนทําไมควร  บึงบอท่ีเขา 
ถวายเพื่อปจจัย  ๔  รับไว  จะต้ังกัปปยการกไว  ควรอยู  แตจะทําการ 
ขุดดินพูนขอบเปนตนไมควร  บึงบอท่ีรับไวเพ่ือบริโภคน้ํา  จิตบริสุทธิ์ 
จะทําการขุดดินและพูนขอบข้ึนใหมดวยกัปปยโวหาร  ควรอยู  แตเห็น  
เขามาอาศัยทําขาวกลา  จะตองกัปปยการกไว  ไมควร  เขากลาววา 
ขาพเจาถวายไรหรือท่ีดินเปนที่ปลูกถั่ว  งา  ออย  มะพราวเปนตน  พึง 
หามเสียวาไมควร  แลวปฏิบัติดังกลาวแลวในบึงนั้นเถิด  เมื่อใดเขา 
กลาวดวยกัปปยโวหารวา  ขาพเจาถวายเพ่ือบริโภคปจจัย  ๔  เมื่อน้ัน 
พึงรับเถิด  แตเขากลาววาขาพเจาถวายหมูไมถวายปา  ควรอยู  เขาอาศัย 
ที่ทําขาวกลา  กลาววาขาพเจาถวายสีมา  ดังนี้ควร แตอยาปกเสา 
ปกสีมา  เพ่ือจะกําหนดแดนเอง  เพราะแผนดินหาราคามิได  จะพึง 
เปนปาราชิกเสียดวยของเล็กนอย  พึงบอกคนรักษาวัดวา  สีมาของ 
เราไปตามท่ีนี้  ถาแมคนรักษาวัดปกเอาเกินไป  ไมเปนอาบัติ  เพราะ 
กลาวโดยปรยิาย  ผิวาพระเจาแผนดินและมหาอํามาตยเปนตน  ทาน 
ใหคนปกเสาเองแลว  ถวายวา  ทานจงบริโภคปจจัย  ๔  ดังน้ี  ควรแท 
        ขอหนึ่ง  อยาพึงรับทาสหญิงชาย และโค  แพะ ชาง มา  กระบือ 
ไก  สุกร เปนตน  เขากลาววาขาพเจาถวายทาส ไมควร  เมื่อเขา 
กลาววา  ขาพเจาถวายคนรักษาอารา  ถวายไวยาวัจกร  ถวาย 
กัปปยการก  ดังน้ี  ควรอยู ถาคนรักษาอารามน้ัน  ทําการแหงสงฆทั้ง 
เวลาเชาเย็น  ภิกษุพึงทําการปฏิบัติดวยยาท้ังปวงแกเขานั้น  ดังสามเณร 
เถิด  ถาคนรักษาวัดนั้น  ทําการแหงสงฆแตเวลาเชา  เวลาปจฉาภัต 
ทําการของตน  เวลาเย็นภิกษุอยาพึงใหเครื่องเลี้ยง  แมคนรักษาวัด  
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ทําการแหงสงฆเปนเวร ๕ วัน  หรือครึ่งเดือน  ในการนอกน้ัน  ทําการ 
ของตน  พึงใหขาวสุกและเครื่องเลี้ยงแกเขานั้น  แตในเวลาทําการ 
สงฆอยางเดียว  ถาการสงฆไมมี  เขาไปทําการของตนเลี้ยงชีพอยู 
ถาเขาเอามูลคาหัตถกรรมมาถวาย  พึงรับเถิด  ถาเขาไมให  อยาพึง 
กลาวสิ่งใดเลย  จะรับทาสเปนชางยอม และทาสเปนชางทอหูกผูใด   
ผูหน่ึง ดวยชื่อวาอารามิกคนรักษาอาราม  โยมวัด ควรอยู ถาเขากลาว 
วา  ขาพเจาถวายโค  พึงหามเขาเสียวา ไมควร  เขาถามวา  โคเหลาน้ี 
มาแตไหนเลา  พึงบอกวา  คนฉลาดเขาถวายเพ่ือปญจโครส เมื่อเขา 
กลาววา ขาพเจาถวายเพ่ือปญจโครสดวย  ดังนี้ ควรอยู  แมในแพะ 
แกะเปนตน  ก็เหมือนกันอยางนั้น  เขากลาววา  ขาพเจาถวายชาง 
ถวายมา กระบือ ไก สุกร จะรับไมควร  ถามนุษยบางจําพวกกลาววา 
ทานท้ังหลายจงมีความขวนขวายนอยเถิด  ขาพเจาจะถือเอาสัตวเหลาน้ี 
ไปแลวใหกัปปยภัณฑแกทานแลว  เขาถือเอาไป  ควรอยู  ไก สุกรจะ 
กลาววา  ขาพเจาถวายบึงเหมืองนี้ ไรนาน้ี ที่ดินนี้ แกวิหาร  จะหาม 
เสียไมได  ตองการพิสดาร  จงดูในทุติยสมันตปาสาทิกาเถิด 
        ขอหามต้ังแตไรนามาน้ี  พระอรรถกถาจารยอาศัยบาลีในพระ- 
สูตร  เปนตนวา เขตฺตวตฺถุปฏิคฺคหณา  ต้ังไว 
        อน่ึง  ทกุกฏาบัติไมไดมาในบาลี  แตเปนอนุโลมแหงถุลลจัจ- 
ยาบัติเปนตน  พระอรรถกถาจารยต้ังไว  ก็ชื่อวาบาลีมุตตกทุกกฏ 
ดังภิกษุตัดองคชาตตน  ตองถุลลัจจัย  ตัดอวัยวะอ่ืน  เปนตนวา  ห ู
จมูก  นิ้วมืออันใดอันหน่ึง  หรือทําทุกขเชนนั้นใหเกิดข้ึน  เปนทุกกฏ  
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แตอวัยวะที่งูและบุงกัดเปนตน  หรืออาพาธอ่ืน  เมื่อตองอวัยวะหรือ 
กอกโลหิต  ไมเปนอาบัติ 
        อน่ึง  ในนางภิกษุณีเปนปาจิตตีย  ในภิกษุ  พระอรรถกถาจารย 
กลาววา  เปนทุกกฏ  ดังภิกษุทิ้งอุจจาระเปนตนภายนอกฝานอก  
กําแพง และในไรนาดังกลาวแลวกอน  เหลาน้ีจะเรียกวาบาลีมุตตก-  
ทุกกฏก็ได  ที่เหลืออยูยังไมไดกลาว 
        ขอหนึ่งวา  ภิกษุใหสมณจีวร  คือผาควรนุงหมไดที่ทํากัปปะ 
แลว  แกคฤหัสถบรรพชติ  ผูใดผูหน่ึงอ่ืน  พนจากสหธัมมิก ๕ และ 
มารดาบิดา  เปนทุกกฏ  สละใหแกมารดาบิดา  และใหแกคนอ่ืนเปน 
ของยืม  ไมเปนอาบัติ 
        ขอหนึ่งอีก  ภิกษุไปเพ่ือจะดูเรือนเปนที่ประพาสเลนแหง 
พระราชา  และเรือนศาลาซ่ึงวิจิตรดวยลายเขียน  และสวนเปนที่ 
รื่นรมย  และสวนอุทยาน  และสระโบกขรณี  เหลาน้ี  ซึ่งเปนที่เลน 
สนุก  เมื่อเดินไป  เปนทุกกฏทุกกาว  หยุดยืนในทีใ่ดไมยกเทาข้ึน 
แลดูแมซึ่งที่ทั้ง ๕  ในทีน่ั้น  เปนอาบัติทุกกฏตัวเดียว  ถาเหลยีวไปดู 
ในที่นั้น ๆ  เปนอาบัตินับดวยประโยคที่เบือนคอไปดู  ไมนับดวย 
หลับตาแลวลืมข้ึน  มีกิจเปนตนวา  สลากภัตแลไปก็ดี  แลไปเพราะ 
อันตราก็ดี ไมเปนอาบัติ 
        อน่ึง  แมทุกกฏเพราะใชอกัปปยบริขารบางสิ่งดังกลาวแลวใน 
ปริกขารกถา  จะกลาววาเปนบาลีมุตตกทุกกฏดวยก็ได. 
                                  ปาลิมุตฺตกทุกฺกฏ  จบ  
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        ทุกกฏาบัติซึ่งพรรณนามาน้ี  จะหมดสิ้นเชิงทีเดียวก็หาไม กลาว 
แตขอจะพึงรูจะพึงปฏิบัติ  และจะมีแจงขางหนาบาง  เพราะทุกกฏาบัติ 
มีมากดังน้ีจ่ึงไมมีกําหนด. 
                                  ทุกกฺฏวณฺณนา  จบ 
        จักพรรณนาในทุพภาสิตาบัติ ภิกษุแกลงพูดหลอกลออุปสมับัน  
และอนุปสัมบัน  ดวยอักโกสวัตถุ ๑๐ มีชาติเปนตน  เปนอาบัติทุพ- 
ภาสิต  วินิจฉัยนอกนั้นใหพึงรูดังโอมสวาทะสิกขาบทนั้นเถิด  แปลก 
แตทุพภาสิตาบัตินี้  เปนธรรมเทสนาสมุฏฐาน  เกิดแตวาจาจิต  เปฯ 
กิริยา  สญัญาวิโมกข  สจิตตกะ  เปนวจีกรรม  อกุศลจิต  มีเวทนา  ๒ 
คือสุข  และมัธยัตเทาน้ัน. 
                        ทุพฺภาสิตวณฺณนา  จบ 
  ปฏิปตฺติมุขปพฺพ  ตติย  จบ  ขอวาดวยสิกขาบทเปนทางปฏิบัติ 
 
        จักพรรณนาในขอท่ี ๔ ชื่อกาลิกบัพพะ  วาดวยกาลิกของ 
ประกอบดวยกาล  กาลิกมี  ๔ คือ ยาวกาลิก  ยามกาลิก  สัตตาหกาลิก 
ยาวชีวิก  ลําดับดังน้ีตามบุพพสิกขา  แตจะกลาวยาวชีวิกกอน  เพ่ือจัก 
ใหวินิจฉัยงาย  เพราะจักกลาวใหพิสดารกวาบุพพสิกขาสักหนอยหน่ึง 
        ยาเกิดแตตนไมตนหญา  ซึ่งพระพุทธเจาทรงอนุญาตไวเปน 
เคาเดิม  ๕  คือ ราก  น้ําฝาด  ใน  ผล  ยาง เปน ๖  ทั้งเกลือดวย  ชื่อวา 
ยาวชีวิก  
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        รากไมเปนยาที่ทรงอนุญาตนั้น  หลิทฺท ขมิ้น  สิงฺคเวร  ขิง  วจ 
วานน้ํา  วจตฺถ  วานเปราะ  อติวิส  อุตพิด  กฏกโรหิณี  ขา  อุสรี แฝก  
ภทฺทมุตฺตก  แหวหมู  เปน  ๘ สิ่ง  ใชแตหัวรากเถาแหงของ ๘  สิ่ง  
นั้นอยางเดียวหาไม  แมตน  และเปลือก  และดอก  และผลแหงของ 
๘ สิ่งน้ัน  ก็เปนยาวชีวิกดวย 
        น้ําฝากเปนยาที่ทรงอนุญาตนั้น คือ นิมฺพกสาโว  น้ําฝาดสะเดา 
กุฏชกสาโว  น้ําฝาดมูกมัน  ปโตลกสาโว  น้ําฝากกระดอมก็วา ข้ีกาก็วา 
ปคฺควกสาโว  น้ําฝาดบอระเพ็ดก็วา  ข้ีเหล็กก็วา  นคฺคมาลกสาโว 
น้ําฝาดกระถินพิมาน เปน ๕ สิ่ง 
        ใบไมเปนยาที่ทรงอนุญาตนั้น  คือ  นิมฺพปณฺณ  ใบสะเดา  กุฏช- 
ปณฺณ  ใบมกูมัน  ปโตลปณฺณ  ใบกระดอมก็วา  ข้ีกาก็วา  ตุลสิปณฺณ 
ใบกะเพราก็วา  แมงลักกว็า  กปฺปาสิกปณฺณ ในฝาย  เปน  ๕ สิง่ ใช 
แตใบแหงของ ๕  สิ่งนี้อยางเดียวก็หาไม   แมดอกและผลเปนตน 
แหงของ ๕  สิ่งนี้ ก็เปนยาวชีวิตดวย 
        ผลไมทีเ่ปนยาทรงอนุญาต คือ วิลค  ลกูพิลังกาสา  ปปฺผลิ  ดีปล ี
มริจ  พริก  หรีตกี  สมอไทย  วิเภตก  สมอพิเภก อามลก  มะขามปอม 
โกผล ผลแหงโกฐ เปน ๗ สิ่ง 
        ยางไมเปนยาที่ทรงอนุญาตนั้น คือ หิงฺคุ  ยางไมที่ไหลออกจาก 
ตนหิงคุ  หิงฺคุชตุ  ยางไมที่เขาเอากานและใบแหงตนหิงคุมาเค่ียวออก 
หิงฺคุสิปาฏิกา  ยางที่เขาเอาใบหิงคุมาเคี่ยวออกก็วา  และยางที่เขาเอา 
ใบหิงคุเยวออกแลวเจือดวยของอ่ืนก็วา  ตกฺก ยางอันไหลออกแต 
ยอดไม  ตกฺกปตฺติ  ยางอันไหลออกแตใบไม  ตกฺกปณฺณิ  ยางไมเขาค่ัว 
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ใบไมไหลออกก็วา  ยางไมอันไหลออกจากกานก็วา  สชฺชุลส  กํายาน 
เปน  ๗  สิ่ง   
        เกลือท่ีทรงอนุญาตน้ัน  คือ  สามุทฺทิก  เกลือเกิดดวยนํ้าเค็ม 
ริมทะเล  กาฬโลณ  เกลอืดํา  สินฺธว  เกลือสินเธาว  ทานวาเกลือเกิด 
ริมภูเขา  สีขาว  อุพฺภิท  เกลือทําดวยดินฝุน  ที่เค็มแตกข้ึนจากแผนดิน 
วิล  เกลือวิเศษ  ทานวาเกลือหุงดวยสัมภาระทั้งปวง สีแดง 
        ก็แลยา  ๖ สิ่ง  มรีากไมเปนตน  พระองคทรงอนุญาตชี้ชื่อดังน้ี 
แลว  ตอไปพระองคปรารถนาจะแสดงลักษณะแหงรากไมเปนตน 
อันอ่ืน  ซึ่งไมมาในบาลีที่เปนยาได  จ่ึงกลาวบาลีวา  ยานิ วา  ปนฺ- 
านิป  อตฺถิ  มูลานิ กสาวานิ  ปณฺณานิ ผลานิ ชตูนิ  โลณานิ 
เภสชฺชานิ  เนว  ขาทนีเย  ขาทนียตฺถ  ผรนฺติ  น โภชนีเย  โภชนียตฺถ 
ผรนฺติ.  ความวา  หรือ  รากไม  น้ําฝาด  ใบไม ผลไม  ยางไม เกลือ 
อันใด  สิ่งอ่ืนซึ่งไมไดออกชื่อในบาลี ยอมไมแผไปเพ่ือเปนของเคี้ยว 
ในของเค้ียว  ยอมไมแผไปเพ่ือของกิน  ในของกิน เปนยาได  มีอยู 
คือวา  รากไมเปนตนอันอ่ืน  ที่ไมสําเร็จอาหารกิจกินเปนอาหาร 
โดยปกติของมนุษยในชนบทใดได  รากไมเปนตนนั้น  ชื่อวาเปน 
เภสัชในชนบทนั้น  หัว ราก เงา หนอ ลําตน เปลอืก ดอก ผล เมล็ด 
แปง  ยาง  แหงตนไมเถาวัลย  ตนหญา  สิ่งใดส่ิงหน่ึงก็ดี  และเกลือ 
สิ่งใดส่ิงหน่ึงก็ดี  ซึ่งไมมาในบาลี  และไมสําเร็จอาหารกิจของมนุษย 
ในประเทศน้ัน ๆ  ชื่อวาเปนเภสัชในประเทศนั้น ๆ  ดังหัวกระดาษแดง 
หัวกระดาษขาว  รากตาล รากมะพราว  ใบพลู ใบบัว  ดอกบุนนาค 
ดอกจําปา  ลูกจันทน  ลูกกระวาน  เปนตน  เปนเภสัชในสยามประเทศนี้ 
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รากไมเปนตนดังกลาวมาน้ี  ชื่อวายาวชีวิก  รับประเคนแลวเมื่อเจ็บไข 
ไมสบาย  อยางใดอยางหน่ึง  ฉันไดตราบเทาส้ินชีพในกาลทั้งปวง ถา 
ทําสันนิธิไว  หรือฉันในเวลาวิกาล เพ่ือเปนอาหาร ไมฉันเพ่ือเปนยา   
ตองทุกกฏ  เพราะบาลีพระพุทธเจากลาวไวในเบื้องปลายทุก ๆ เภสัช 
วา  ตานิ  ปฏคฺิคเหตฺวา  ยาวชีว ปริหรตุิ  สติ  ปจฺจเย  ปริภฺุชิตุ  อสติ 
ปจฺจเย  ปริภฺุชนฺตสฺส อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺส  ความวา  เราตถาคต 
อนุญาตใหรับรากไม  น้ําฝาก ใบไม  ผลไม  ยางไม เกลือ  และสิ่ง ๆ 
ทั้งหลายเหลาน้ันแลว  บริหารรักษาไวกวาจะสิ้นชีพ  เมื่อมีปจจัย 
คือเหตุ ใหบริโภคฉันเถิด  เมื่อไมมีปจจัยคือเหตุ  ฉันตองทุกกฏ 
ดังน้ีแล. 
                                        ยาวชีวิก  จบ 
        จักแสดงในยาวกาลิก  ของฉันที่มีอายุเพียงกาล  คือเชาชัว่เท่ียง 
เมื่อกลาวยาวกาลิกแลว  ยาวชีวิกก็จักรูดวยอีก  ขาทนีย  ของเค้ียว 
โภชนีย ของกิน  ชื่อวายาวกาลิก  โภชนะ  ๕  คือ ขาวสุก  ขนมกุมมาส 
ขาวสตู  ปลา  เนื้อ  ชื่อวาโภชนียะของกิน  ยกโภชนะ  ๕  ยามกาลิก 
สัตตาหกาลิก  ยาวชีวิกเสีย  อามิสนอกนั้น ชื่อวา  ขาทนียะของเค้ียวสิ้น 
ในของเค้ียวท่ีทําดวยบุพพัณชาติคือขาว  และดวยอปรัณชาติคือถั่วงา 
ข้ึนเปนขนมตนเปนตน  เหลาน้ีไมตองกลาว  แมศีรษะ  และเงา  และ 
ราก  หนอ  ลาํตน  เปลือก ใบ ดอก  ผล เมล็ด แปง  ยาง  แหงตนไม 
และกอไม เถาวัลย  ตนหญาอันใดซึ่งมีคติแหงอามิส  แมของเหลาน้ี 
ก็สงเคราะหวาเปนขาทนียะดวยแท 
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        จักแสดงในของเค้ียว  คือศีรษะกอน  ศีรษะมนัออน  มันออ มัน 
กระชาก  มันแดง  มันพราว  เผือก  ผักกาด  เปนตน  และมันมีใบควร 
ตนแกงได  ชื่อวาเปนคติแหงอามิส รากฝอยในศีรษะเผือกที่เขาตัดทิ้ง   
เสีย เปนยาวชีวิก  แมรากฝอยเชนนี้อันอ่ืน  ก็ใหพึงรูโดยนัยนัน้เถิด 
แตรากฝอยแหงผักกาด  ทานวาเปนคติแหงอามิส  ศีรษะขม้ินเปนตน 
ซึ่งเปนยาวชีวิก  ดังกลาวกอนน้ัน  จะนับวารากเล็ก  รากใหญไป  ก็ไมม ี
ที่สุด  ที่ไมสาํเร็จกิจเปนของเค้ียวของกินไดนั้นแล เปนลักษณะแหง 
ยาวชีวิก  เพราะเหตุนั้น  ศีรษะรากอันใด  สําเร็จเปนของเค้ียวของ 
กินแหงมนุษย  โดยเปนอาหารปกติ  ไมตองประกอบดวยยาวกาลิกอ่ืน 
ในชนบทนัน้  ๆ  ศีรษะ  รากน้ัน  ชื่อวาเปนยาวกาลิก  ในชนบทน้ัน ๆ 
รากหัวนอกน้ันพึงรูวาเปนยาวชีวิกเถิด  ดวยวาแมถึงกลาวไปมาก  ก ็
ตองต้ังอยูในลักษณะอันนี้เอง  ครั้นยกชื่อข้ึนกลาว  เมื่อไมรูจักชื่อก็หลง 
เพราะเหตุนั้น  จะไมเอ้ือเฟอในชื่อ  จะแสดงแตลักษณะอยางเดียว 
ในศีรษะมันฉันใด  แมในเงาไมเปนตน  ก็พึงรูวินิจฉัยตามลักษณะ 
นี้เหมือนกัน  เงามี ๒  คือยาว  และกลม  เงายาว และสั้น คือเงาบัว 
หลวง และทองกวาว เปนตน  เงากลม คือเงาอุบล และแหว เปนตน 
หัวเกา  แลเปลือก และรากฝอย  แหงเงาเหลาน้ัน  เปนยาวชีวิต แตเงา 
ออนจะพึงเค้ียวกินไดดังเงาขานาง ทองกวาว มะกอก และเงากลอย 
เปนตน  เงาอันใดที่สําเร็จอาหารกิจปกติได  เปนยาวกาลิก  ถากลอยที ่
เขายังไมไดเอารสรายออกเสีย  เปนยาวชีวิก  สงเคราะหในมูลเภสัช 
จะวาในรากเล็ก  รากบัวหลวง  รากบัวขาว  เหมือนกัน  รากตะไครน้ํา 
ก็ดี  รากอ่ืนที่สําเร็จอาหารกิจได  ก็ด ี เปนยาวกาลิก  รากขม้ิน  ขิง  
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บอระเพ็ด เพชรสังฆาต  รากหมาก เปนตน เปนยาวชีวิก สงเคราะห 
ในมูลเภสัช จะวาในหนอและยอด หนอตาลเตาราง จาก เปนตน 
หนอออย หนอผักกาด หนอแหงขาวเปลือก ๗ และหนอยอดแหงตน  
ไมและเถาวัลยเปนตน  สิ่งใดท่ีสําเร็จอาหารกิจได เปนยาวกาลิก โคน  
หนอเกาแหงหนอขมิ้นขิง กระเทียมกด็ ีแหงตาลเตารางหมาก มะพราว 
ก็ดี เปนโคนหนอเกาเขาตัดทิ้งเสีย เปนยาวชีวิต จะวาในลําตน ลําตน 
ขานางที่หยั่งลงไปในดิน ตนออย ตนแหงอุบลเขียวแดง กุมุท จงกลนี 
และลําตนอันใดที่สําเร็จอาหารกิจได เปนยาวกาลิก กานใบแหงอุบล 
ชาติ  และกานใบแหงปทุมชาติทั้งปวงก็ดี  และลําตนทั้งปวงอันเศษ 
นอกน้ัน ที่ไมสําเร็จอาหารกิจได  เปนยาวชีวิก จะวาในเปลือก ๆ 
ออยส่ิงเดียวท่ีมีรสติดอยู  เปนยาวกาลิก  เปลือกไมนอกน้ันทั้งปวง 
เปนยาวชีวิก  สงเคราะหในกสาวะ คือนํ้าฝาด จะวาในใบ ๆ มันออน 
เปนตน  และใบผักกาด และใบมะรุม ใบถั่วเขียว  ใบถั่วขาว ใบยอปา 
ใบตําลึง  และใบอันใดที่สําเร็จอาหารกินได  เปนยาวกาลิก ชาวลังกา 
วา ใบพรมมิ เปนยาวชีวิก  ใบมะมวงออน เปนยาวกาลิก ใบโศกออน 
เปนยาวชีวิก  จะวาในดอก ๆ มันออนเปนตน  และดอกผักกาด ดอก 
ยอปา ยอบาน  ดอกออนแหงมะพราวและตาลและเกด ดอกอุบล ดอก 
บัว และดอกไมใดที่สําเร็จอาหารกิจได เปนยาวกาลิก ดอกโศก ดอก 
พิกุล บุนนาค จําปา เปนตน เปนยาวชีวิก สงเคราะหในกสาวะเภสัช 
จะวาในผล ๆ ขนุน สาเก ตาล มะพราว  มะมวง ชมพู เปนตน  และ 
ผลอ่ืนที่สําเร็จอาหารกิจได  เปนยาวกาลิก ผลแหงลูกจันทน และลูก 
กราย และผลท่ีไมสําเร็จอาหารกิจได เปนยาวชีวิก  จะวาในเมล็ด ๆ 
สํามะลอ และเมล็ดขนุน และเมล็ดมะกอกเปนตน  และเมล็ดอ่ืนที่  
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สําเร็จอาหารกิจได เปนยาวกาลิก เมล็ดบุนนาค  สมอ เปนตน และ 
เมล็ดอ่ืนที่ไมสําเร็จอาหารกิจได  เปนยาวชีวิก สงเคราะหในผลเภสัช 
จะวาในแปง ๆ แหงขาวเปลือก ๗ กับท้ังอนุโลมและแหงแหงถั่ว งา 
เปนตน และแปงแหงขนุน แหงสาเก มะกอก แปงตาล แปงกลอย   
ที่ชําระแลว และแหงอ่ืนท่ีสําเร็จอาหารกิจได  เปนยาวกาลิก แปง 
ตาล แปงกลอยที่ยังไมไดชําระรสราย เปนยาวชีวิก สงเคราะหในนํ้า 
ฝาดและรากและผล  ซึ่งมาในบาลี  จะวาในยาง ๆ  ออยอยางเดียว 
เปนสัตตาหกาลิก  ยางไมนอกน้ัน เปนยาวชีวิกสิ้น สงเคราะหใน 
ชตุเภสัช  ศรีษะและเงาเปนตน  ซึ่งเปนยาวกาลิกดังกลาวมานี้ 
สงเคราะหในขาทนียะ  ของเค้ียว ๆ และโภชนียะของกินนี้ชื่อวา 
ยาวกาลิก ฉันไดเชาชั่วเท่ียง บายแลวไป ฉัน เปนปาจิตตีย  รบั 
ประเคนแรมคืนไว เปนสันนิธิ  ฉัน เปนปาจิตตีย. 
                                      ยาวกาลิก  จบ 
        จะแสดงในยาวกาลิก น้ําด่ืม ๘ คือ อมฺพปาน  น้ําทําดวยผล 
มะมวงดิบ หรือสุก  ชมฺพุปาน  น้ําทําดวยผลหวาก็วา ผลชมพูก็วา 
โจจปาน  น้ําทําดวยผลกลวยมีเมล็ด  โมจปาน  น้ําทําดวยผลกลวย 
ไมมีเมล็ด  มธุปาน  น้ําทําดวยชาติรสแหงมะซาง  มทฺุทิกปาน  น้าํ 
ทําดวยผลจันทนก็วา ผลองุนก็วา  สารุกปาน  น้ําทําดวยรากเงาแหง 
อุบลแดง อุบลขาว เปนตน  ผารุสกปาน  น้ําทําดวยมะปรางก็วา ลิ้นจ่ี 
ก็วา  อัฏฐบานนํ้าดื่ม ๘ อยางนี้  ชื่อวา  ยามกาลิก  มียาวหน่ึงเปนกาล 
คือมีอายุเพียงวันหน่ึงกับคืนหน่ึงเทานั้น  
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        จะวาดวยวิธีทํานํ้ามะมวงกอน เมื่อจะทําดวยมะมวง พึงทุบตอย 
มะมวงออนแชลงในนําแลว  พึงผ่ึงแดดไวใหสุกดวยแสงอาทิตยแลว 
กรองเสีย  ประกอบนํ้าผ้ึง น้ําตาลกรวด การบูร  เปนตน  ที่รับประเคน 
ในวันนั้นเขาดวยแลว  ทําเถิด  ทําเองควรในปุเรภัต คือเชาอยางเดียว   
แตอนุปสัมบันทําไดมา  รับประเคนในปุเรภัต  แมบริโภคกับอามิส 
ในปุเรภัตก็ควร  ในปจฉาภัตควรบริโภคปราศจากอามิสตราบเทา 
อรุณข้ึนมา  ในน้ําชมพูเปนตน  ก็เหมือนกันอยางนั้น  แตมธุบานทํา 
ดวยมะซางน้ํา  เจือดวยนํ้าทาจึงควร แตน้ํามะซางลวนไมควร  ดวย 
ในอรรถกถาวา  มธุปานนฺติ  มุทฺทิกาน  ชาติรเสน  กตปาน.  ต ปน 
อุทกสมฺภินนฺ  วตฺตติม  สุทฺธ น วตฺตติ.  ดังน้ี  มุททฺิกปาน  โบราณวา 
น้ําลูกจันทน  แตชาวลังกาวา  น้ําลูกองุน ถาเปนน้ําลูกองุนแลวไซร 
ควรแตน้ําสด  น้ําองุน เชนชาวยุโรปมอัีงกฤษ  และฝรั่งเศส เปนตน 
เขากินอยู  เปนเมรัย ไมควร ควรแตน้ําสด  สมกับคําในอรรถกถาวา 
มุทฺทิกปานนฺติ  มุทฺทิกา  อุทเก  มทฺทตฺิวา  อมฺพปาน  วิย กตปาน. 
ดังน้ี  อัฏฐบานเหลาน้ัน แมเย็นหรือสุกดวยอาทิตยควรอยู  สุกดวยไฟ 
ไมควร 
        อน่ึง  พระองคทรงอนุญาตวา   อนุ  ฯเปฯ  สพฺพ  ผลรส 
เปตฺวา  ธ ฺผลรส.  อนุ ฯเปฯ  สพฺพ  ปตฺตรส  เปตฺวา  ฑากรส. 
อนุ ฯเปฯ  สพฺพ  ปุปฺผรส  เปตฺวา  มฑุกปุปฺผรส.  อนุ ฯเปฯ 
อุจฺฉุรส.  ความวา  เราตถาคตอนุญาตรสแหงผลไมทั้งปวง  ยกเสีย 
แตผลขาวเปลือก ๗ เสีย    อน่ึง  เราตถาคตอนุญาตรสแหงใบไม 
ทั้งปวง  ยกรสแหงผักสุกเสีย  อนึ่ง  เราตถาคตอนุญาตรสแหงดอกไม  
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ทั้งปวง  ยกแตดอกมะซางเสีย  อนึ่ง  เราตถาคตอนุญาตรสแหงน้ํา 
ออยสด  ขอซ่ึงอนุญาตรสแหงผลท้ังปวง  ยกแตรสแหงผลขาวเปลือก 
เสียนั้น  จักรูแจงในมหาปเทศ  ๔  ขางหนา  ขอซ่ึงอนุญาตรสใบไม 
ทั้งปวง  ยกแตใบผักสุกเสียนั้น  ดวยวารสแหงใบไมที่เปนยาวกาลิก  
ควรแตปุเรภัตอยางเดียว  รสแหงใบไมเปนยาวชีวิก  เขาทําใหสุกปน  
กับเนยใสเปนตน  ที่รับประเคนเก็บไวนี้  ควร ๗  วัน  ถาแลเขาให 
สุกดวยนํ้าทาลวน ควรตราบเทาสิ้นชีพ  จะตมรสแหงใบไมเปน 
ยาวชีวิกกับน้ํานมสดเปนตนไมควร  แมเขาตมกับดวยของอื่นถึงซ่ึง 
เรียกวาเปนรสแหงใบผักสุก  แตในกรุุนทีกลาววา  รสแหงใบไมแม 
เปนยาวกาลิก  เขาขยําดวยน้ําเย็นทํามา  หรือใหสกุดวยอาทิตยก็ดี  ควร 
อยู  ขอซ่ึงอนุญาตรสแหงดอกไมทั้งปวง  ยกรสแหงดอกมะซางเสีย 
นั้น  รสแหงดอกมะซางจะสุกดวยไฟ  หรือสุกดวยอาทิตยก็ตาม ไม 
ควรในแตเดิมไป  แมในปุเรภัตก็ไมควร  แตดอกมะซางจะสดหรือ 
แหงหรือเขาค่ัวแลวก็ดี  หรือผาณิตเขาทําดวยดอกมะซาง  คือ  ดอก 
มะซางแผน  แตสิ่งใดไป  เขาไมไดทําน้ําเมา  สิ่งทั้งปวงน้ันยอม 
ควรในปุเรภัตอยางเดียว  น้ําออยสดซึ่งทรงอนุญาตนั้นไมมีกาก  ควร 
ในปจฉาภัต พระองคเมื่อทรงอนุญาตปานะน้ําด่ืม  พระองคไดทรง 
อนุญาตรสแหงผล  และใบ และดอก  และออย ๔  นี้ดวย  ดวยอประการ 
ดังน้ี  ในวิมติวิโนทนีวา  ซึ่งกลาวน้ําออยสดไมมีกาก  ในยามกาลิก- 
กถานั้น  กลาวโดยสามัญวาเปนของจะพึงด่ืม  แตใหพึงถือเอาวา 
น้ําออยสดนั้นเปนสัตตาหกาลิก เถิด  
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        ยามกาลิกนี้  รับประเคนแลว  ฉันไดแตวันหน่ึงกับคืนหน่ึง 
อรุณใหมข้ึนมา  เปนสันนิธิ ฉันเปนทุกกฏ.  
                                         ยามกาลิก  จบ 
        จักแสดงในสัตตาหกาลิก ยามีอายุกาลเพียง ๗ วัน  สปฺป เนยใส 
นวนีต  เนยขน  เตล น้ํามัน  มธุ  น้ําผ้ึง  ผาณิต  น้ําออย  ยา ๕ สิง่น้ี 
ชื่อวา  สัตตาหกาลิก  รับประเคนแลวเก็บไวฉันได ๗ วัน  เกิน ๗  
วันไปถึงอรุณท่ี ๘  ข้ึนมา  เปนนิสสัคคีย ตองปาจิตตีย  เปนนิสสัคคีย 
แลว  ฉันตองทุกกฏ  บรโิภคในกายไมควร 
        เนยโค  เนยแพะ  เนยกระบือ  เนือ้แหงสัตวจําพวกใดควร 
เนยแหงสัตวจําพวกนั้น ก็ชื่อวาสัปปดวย  เนยขนแหงสัตวเหลานั้น 
เอง ชื่อวา  นวนีต  พึงรูจักโครส  ๕  กอน  น้ํานมแหงโค  แหงแพะ 
แหงกระบือ  แหงสัตวที่มีเนื้อควร  ชื่อวา  ขีร  วานมสด  น้ํานมนั้น 
ทิ้งไวนานจนเปรี้ยว  ชื่อวา  ทธิ  วานมสม ๆ  นั้น  เขเจียวข้ึน ชื่อวา 
ตกฺก  วาเปรียง ๆ  นั้นเขาเจียวข้ึน  ชื่อวา  นวนีต วาเนยขน ๆ  นั้น 
เขาเจียวข้ึนอีก ชื่อ สปฺป  วาเนยใส  นมสมเปรียงเปนยาวกาลิก 
ควรแตในเชา  เนยขน  เนยใส  เปนสัตตาหกาลิก  เนยท้ัง ๒  นี้  ใน 
สยามประเทศมีนอยใชนอย  เพราะเหตุนั้น  จักไมวินิจฉัยพิสดาร  จัก 
วินิจฉัยแตยา ๓  สิ่งนอกน้ัน  เนยใส เนยขน  รับประเคนในเขาควร 
ฉันกับอามิสไดในเชา  บายแลว ไมควร  ฉันปราศจากอามิสได 
๗ วัน ลวง ๗ วันไป  เปนนิสสัคคีย  นับตามวัตถุและภาชนะท่ีเก็บ 
ไว  
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        น้ํามันเกิดแตงา  เกิดแตพันธุผักกาด  มะซาง  ละหุง  และเกิด 
แตเปลวสัตว  เหลาน้ี  มาแตบาลี  เมลด็งา  เมล็ดมะซาง  เมล็ดละหุง 
มันเหลว เปนยาวกาลิก เมล็ดนอกนั้น  เปนยาวชีวก  จักวาในนํ้ามันงา 
กอน  น้ํามันงารับประเคนในเชา  แมฉันกับอามิสในเชาวันนั้น  ก็ควร 
แตบายไป  ฉันปราศจากอามิสอยางเดียว  จ่ึงควร  ลวง ๗  วันไป  เปน  
นิสสัคคีย  นับตามภาชนะที่เก็บไว  น้ํามันงารับประเคนในปจฉาภัต  
หรือเวลาบาย  ควรฉันปราศจากอามิสอยางเดียวได ๗ วัน  ทําให 
เปนอุคคหิตแลวเก็บไว  จะกลืนกินไมควร พึงนอมเขาไปในกิจอ่ืน 
เปนตนวาทาศีรษะ  แมลวง ๗ วันไป  ไมเปนอาบัติ  รับประเคนงา 
ในปุเรภัต คือเชาแลวทําเปนน้ํามัน  ควรฉันไดแมกับอามิสในปุเรภัต 
แตปจฉาภัตไป  เปนของไมควรจะกลืนกิน  พึงนอมเขาไปในกิจ 
เปนตนวาทาศีรษะ  แมลวง ๗ วันไป  ไมเปนอาบัติ  รับประเคน 
เมล็ดงาในปจฏาภัตทําข้ึนเปนน้ํามัน  เปนของไมควรกลืนกินเลย 
เพราะรับทั้งวัตถุ  แมลวง ๗ วันไป ไมเปนอาบัติ  พึงนอมเขาไป 
ในกิจ  เปนตนวาทาศีรษะ  แมในน้ํามันที่ทําดวยเมล็ดงาเปนอุคคหิต 
ในปุเรภัตหรือปจฉาภัต  ก็เหมือนกันอยางนั้น  น้ํามันซึ่งค่ัวเมล็ดงา 
หรือน่ึงแปงงาซึ่งรับประเคนในปุเรภัต  หรือใหชุมดวยนํ้ารอนกระทํา 
ก็ดี  ถาอนุปสัมบันทําไซร  ควรฉันแมกับอามิสไดในปุเรภัต  ตนทํา 
เอง  ควรฉันปราศจากอามิสอยางเดียวในปุรภัต เพราะภิกษุปลอน 
เอง  ฉันกับอามิสไมควร  เพราะเหตุใหสุกเอง  แตปจฉาภัตไป 
น้ํามันทั้ง ๒ อยางนั้น  ไมควรจะกลืนกิน  เพราะรบัทั้งวัตถุ  พึงนอม 
เขาไปในกิจเปนตนวาทาศีรษะ  แมลวง ๗  วันไป  ไมเปนอาบัติ  ผิแล 
วาน้ํารอนนอยเปนสักแตวาพรมลงเทาน้ัน  ยอมเปนอัพโพหาริก ไม  
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ถึงซ่ึงอันนับวาเปนสามปากะ  แมในน้ํามันพันธุผักกาดเปนตนท่ีรับทั้ง 
วัตถุ  ก็วินิจฉันเหมือนกลาวแลวในน้ํามันงาที่ไมไดรับทั้งวัตถุ แต  
ถาวาอาจเอาจุรณแหงพันธุผักกาดเปนตน  ซึ่งรับประเคนแลวใน  
ปุเรภัตมาทําเปนน้ํามัน  ดวยใหสุกดวยแสงอาทิตย  น้ํามันนั้นควรฉัน 
แมกับอามิสไดในปุเรภัต  แตปจฉาภัตไป  ควรฉันปราศจากอามิส 
อยางเดียว  แมลวง ๗ วันไป  คงเปนนิสสัคคีย  เขาน่ึงจุรณพันธุ 
ผักกาด และมะซางเปนตน  และค่ัวเมล็ดละหุง  ทําเปนน้ํามัน 
ก็อยางนั้น  เพราะเหตุนั้น  น้ํามันแหงของเหลาน้ี  อนุปสัมบันทํา 
ควรฉันแมกับอามิสไดในปุเรภัต   แตจะเปนโทษเพราะรับทั้งวัตถุ 
ก็หาไม  เพราะเมล็ดพันธุผักกาดเปนตน  เปนยาวชวิีก  ตนทําเอง  พึง 
บริโภคปราศจากอามิสอยางเดียว  น้ํามันซึ่งทําดวยเมล็ดพันธุผักกาด 
เปนตนซึ่งเปนอุคคหิต  ไมควรจะกลืนกิน  ควรบริโภคในภายนอก 
แมลวง  ๗  วันไป  ไมเปนอาบัติ  รับประเคนเมล็ดพันธุผักกาด 
มะซาง ละหุง  เพ่ือจะทําเปนน้ํามันแลวทําข้ึนเปนนํ้ามัน  ในวันนั้น 
ควร  ๗  วัน  ทําในวันที่ ๒  ควร  ๖  วัน  ทําในวันที่  ๓  ควร  ๕  วัน 
ทําในวันที่ ๔  ควร  ๔  วัน  ทําในวันที่ ๕  ควร ๓  วัน  ทําในวันที่ ๖ 
ควร  ๒  วัน  ทําในวันที่ ๗  ควรแตในวันนั้นวันเดียว  ถาเอาไวจน 
อรุณข้ึนมา  เปนนิสสัคคีย  ทําในวันที่ ๘  เปนของไมควรจะกลืนกิน 
แตควรบริโภคในภายนอก  เพราะไมเปนนิสสัคคีย  ถาแมไมทํา 
เมล็ดพันธุผักกาดเปนตนที่รับไวเพื่อทําเปนน้ํามันนั้น  ลวง ๗  วันไป 
เปนทุกกฏแท  แตน้ํามันแหงมะพราว  และสะเดา  ตะครอ  เล็บเยี่ยว 
สําโรง  เปนตนอันอ่ืน  ซึ่งไมมาในบาลี  รับประเคนไวใหเกิน ๗ วัน 
เปนทุกกฏ  นี่แลเปนความแปลกกันในนํ้ามันเหลานั้น  พึงกําหนด  
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น้ํามันนอกน้ัน  มีวัตถุเปนยาวกาลิก และมีวัตถุเปนยาวชีวิกแลว  พึง 
รูโดยวิธีทั้งปวง  คือ  สามปากะ และรับทั้งวัตถุ  รบัในเชาและบาย  
และมีวัตถุเปนอุคคหิต  โดยนัยดังกลาวแลวเถิด  น้าํมันแหงเปลวสัตว 
ที่พระองคทรงอนุญาตไว  ๕  คือ  เปลวหมี  เปลวปลา  เปลวปลาฉลาม 
เปลวหมู  เปลวลา  ดวยอนุญาตเปลวหมี  เปลวแหงสัตวมีเนื้อเปน 
อกัปปยะท้ังปวง  เปนอันอนุญาตดวย  เวนแตเปลวมนุษย  ดวยถือ 
เอาปลาข้ึนกลาว  แมปลาฉลามก็เปนอันถือข้ึนกลาวดวย  แตพระองค 
กลาวปลาฉลามแปลกออกไป  เพราะเปนปลาราย  ดวยถือเอาปลา 
เปนตนข้ึนกลาว  มันเหลวแหงสัตวมีเนื้อเปนกัปปยะท้ังปวง  ชื่อวา 
ทรงอนุญาต   ดวยวาในเน้ือสัตวทั้งหลาย  เน้ือแหงมนุษย  และชาง 
มา  สุนัข  งู  ราชสีห  เสือโครง  เสือเหลือง  หมี  เสือดาว  ๑๐  นี ้
เปนอกัปปยะ   สวนในมนัเปลว ๆ  แหงมนุษยอยางเดียวเปนอกัปปยะ 
สวนในนมสดเปนตน  สิ่งซ่ึงเปนอกัปปยะไมมี  น้ํามันแหงเปลวท่ี 
อนุปสัมบันทําและกรอง รับประเคนในเชา  ควรฉันแมกับอามิสในเชา 
ได  แตบายแลวไป  ควรฉันปราศจากอามิสอยางเดียวได ๗ วัน ก ็
แตเนื้อ  หรือเอ็น หรือกระดูก เลือด อันใดที่ละเอียด  ดังผงอันละเอียด 
มีในน้ํามันนั้น  ของเหลานั้นเปนอัพโพหาริก  ถาแลรับประเคนมัน 
เปลวทําเองไซร  รับ และเจียว  และกรองในเชา พึงบริโภคปราศจาก 
อามิส ๗ วัน ขอซ่ึงพระองคทรงอนุญาตใหรับมันเปลวในกาล  เจียว 
ในกาล  กรองในกาล  บรโิภคน้ํามันนั้น  อาศัยบริโภคปราศจากอามิส 
แมในน้ํามันนั้น  เนื้อเปนตนที่ละเอียดก็เปนอัพโพหาริกแท  แตจะรับ 
หรือเจียวในปจฉาภัตรไมควรเลย  ดวยทรงหามไววา  ถารับมนัเปลว 
ในวิกาล  เจียวในวิกาล กรองในวิกาล  บรโิภคไซร ตองทุกกฏ ๓ ตัว  
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ถารับในเชา  เจียวในบาย  กรองในบาย  บริโภคไซร  ตองทุกกฏ 
๒  ตัว  ถารบัในเชา  เจียวในเชา  กรองในบาย  บริโภคไซร  ตอง 
ทุกกฏตัว ๑  ถารับ  และเจียว  และกรองในกาล  บริโภค  ไมเปน   
อาบัติ  เนยใส  เนยขน  มนัเปลวปนกัน  เจียวกรองดวยกัน  มีเดชกลา 
ขมโรคได  ควรอยู  แมน้ํามันหมีและสุกรแทรกลงในขาวตมที่เจือดวย 
รากไม ๕  และนํ้าฝาดฉัน  มีเดชกลาขมโรคลมได  ก็ควร         
        จะวาในนํ้าผ้ึง ๆ ที่ผ้ึงเล็ก  และผึ้งใหญทํา  ชื่อวามธุ  น้ําผ้ึงนั้น 
รับประเคนในเชา  ควรฉันกับอามิสไดในเชา  แตบายไปแลว 
ควรฉันปราศจากอามิสได  ๗  วัน  ลวง  ๗  วันไป  ถาเปนน้ําผ้ึงใหญ 
เหนียวดังยางไม  ทําเปนกอน ๆ  ต้ังไว  หรือวาน้ําผ้ึงเหลวต้ังอยูใน 
ภาชนะตาง ๆ เปนนิสสัคคีย  นับตามวัตถุ  ถาเปนกอนเดียวเทาน้ัน 
หรือเหลวอยูในภาชนะอันเดียว  เปนนิสสัคคียตัวเดียวเทาน้ัน  น้ําผ้ึง 
เปนอุคคหิต  พึงรูโดยนัยดังกลาวแลวน้ันแล  พึงนอมเขาไปในกิจ 
มีทาแผลเปนตน  รวงผ้ึง  หรือข้ีผ้ึง  ถาไมเปอนนํ้าผ้ึง  บริสุทธิ์อยู 
เปนยาวชีวิก  แตเปอนนํ้าผ้ึง เปนคติแหงนํ้าผ้ึงแท  ผ้ึงยาวมีปก 
อยางหน่ึง  ชือ่จิริกะ  แมลงภูใหญสีดําอยางหน่ึง  มีกระดูกเปนปก  ชื่อ 
ตุมพละ  ในที่อยูแหงสัตวเหลาน้ัน  มีน้ําผ้ึงเหนียวดังยางไม  น้ําผ้ึง 
นั้นเปนยาวชีวิก 
        จะวาในผาณิต ๆ  เกิดแตออย  ต้ังแตน้ําออยสดไป  จะดิบหรือสุก 
ไมปนดวยกาก  น้ําออยเขาทําวิเศษทั้งปวงไมปนดวยกาก  พึงรูวา 
เปนผาณิตเถิด  น้ําออยรับประเคนในเชา  ควรฉันแมกับอามิสได 
ในเชา  แตบายแลวไป  ควรฉันปราศจากอามิสอยางเดียวได ๗  วัน  
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ลวง ๗ วัน เปนนิสสัคคีย  นับตามวัตถุ  กอนนํ้าออยแมมาก เขาปน 
ละเอียดเอาไวในภาชนะอันเดียวแนนเนื่องกันอยู  เปนนิสสัคคีย 
ตัวเดียวเทาน้ัน  น้ําออยเปนอุคคหิต  มีนัยดังกลาวแลวน้ันแล พึง   
นอมเขาไปในกิจ  เปนตนวาอบกุฎี  น้ําออยงบทําดวยออยยังไมได 
กรอง  รับประเคนในเชา  ถาอนุปสัมบันทํา ควรฉันแมกับอามิสได 
ทําเอง  ควรฉันปราศจากอามิสอยางเดียว  แตบายแลวไป  เปนของ 
ไมควรกลืนกิน  เพราะรบัทั้งวัตถุ  แมลวง ๗ วันไป ไมเปนอาบัติ 
น้ําออยงบท่ีเขาทําดวยออยสดที่ยังไมไดกรอง  รับประเคนในบาย 
เปนของไมควรกินเลย  แมลวง ๗ วัน ก็ไมเปนอาบัติ แมในผาณิต 
รับลําออยมาทําก็เหมือนกันอยางนั้น  ผาณิตท่ีทําดวยนํ้าออยสดกรอง 
แลว  รับประเคนในเชา  ถาอนุปสัมบันทํา  ควรฉันแมกับอามิสได 
ในเชา  แตบายแลวไป  ควรฉันปราศจากอามิสได ๗ วัน  ทําเอง 
แมในเชา ควรฉันปราศจากอามิสอยางเดียว  แตบายแลวไป  ก็ควร 
ฉันปราศจากอามิสอยางเดียวได  ๗  วัน  แตผาณิตทําดวยนํ้าออยสด 
ที่กรองแลว  รับประเคนในบาย  ควรฉันปราศจากอามิสอยางเดียวได 
๗ วัน  ผาณิตเปนอุคคหิต  มีอยางดังกลาวแลวน้ันแล  ในมหาอรรถ- 
กถากลาววา  ผาณิตทําดวยออยเผา  หรือดวยออยค่ัว  ออยตม  ควร 
ในเชาอยางเดียว  แตในมหาปจจรี  ถามวา  ผาณิตสุกทั้งวัตถุ  จะควร 
หรือไมควร  แลวกลาววา  ผาณิตทําดวยออย  ซึ่งวาจะไมควรในบาย 
นั้น ไมมี  ดังน้ี  คําน้ันชอบ  ผาณิตดอกมะซางทําดวยนํ้าเย็น  ควรฉัน 
แมกับอามิสไดในเชา  แตบายแลวไป  ควรฉันปราศจากอามิสอยาง 
เดียวได ๗  วัน  ลวง ๗  วันไป  เปนทุกกฏ  นับดวยวัตถุ  แตผาณิต 
ดอกมะซาง  เขาเจือนมสดลงดวย  เปนยาวกาลิก  แตขัณฑสกร  เขา  
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เอานมสดออกเสียทําใหบริสุทธิ์  เพราะเหตุนั้น  ขัณฑสกรน้ันควร 
แตดอกมะซางสดและเขาคั่วแลว  ตําเจือดวยของอื่น  หรือไมเจือก็ตาม 
ควรแมในเชา  ถาหากเขาถือเอาดอกมะซางนั้นประกอบเพื่อเปนเมรัย 
เขาประกอบแลว  แตพืชไปไมควร  ผาณิตแหงผลไม  เปนยาวกาลิก  
ทั้งปวง  เปนตนวา กลวย  ผลอินทผลมั  มะมวง  สาเก  ขนุนแผน 
มะขามแผน  เปนยาวกาลิกแท  คนท้ังหลายเขาทําผาณิตดวยพริกสุก 
ผาณิต  คือพริกแผนนั้น  เปนยาวชีวิก  อน่ึง  น้ําตาลกรวด  น้ําตาลทราย 
น้ําตาลหมอ  น้ําตาลปก สงเคราะหในผาณิต 
        ยา ๕  อยางนี้  รับประเคนแลวไมใหลวง ๗ วันไป  แมเปน 
ไขหรือไมเปนไขก็ตาม  พึงฉันตามสบายเถิด  ดวยของที่พระองค 
ทรงเฉพาะอนุญาตมี ๗ ประการ  คือเฉพาะพยาธิ ๑ เฉพาะบุคคล ๑ 
เฉพาะกาล ๑ เฉพาะสมัย ๑ เฉพาะประเทศ ๑ เฉพาะมันเปลว ๑ 
เฉพาะยา  ๑  อนุญาตเฉพาะพยาธินั้น  ดังทรงอนุญาตใหภิกษุอัน 
อมนุษยสิงกาย  ฉันเนื้อดิบฉันเลือดดิบ  เน้ือดิบเลอืดดิบนั้นควรแก 
ภิกษุผูอาพาธ  เชนนั้นอยางเดียว  ไมควรแกภิกษุอ่ืน  เนื้อเลือดน้ัน 
เปนกัปปยะ  หรืออกัปปยะ  ควรแกภิกษุอาพาธน้ันแท  ทั้งเชาและบาย 
อนุญาตเฉพาะบุคคลน้ัน  ดังอนุญาตอาหารท่ีเรออวกถึงลําคอแลว 
กลับเขาไป  ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูมักเรออวก  อนญุาตนั้นควรแก 
ภิกษุผูมักเรออวกพวกเดียว ไมควรแกภิกษุอ่ืน  แตนําออกมาถึงนอก 
ปากแลว  อยากลับกลืนเขาไป  อนุญาตเฉพาะกาลน้ัน  ดังทรงอนุญาต  
ยามหาวิกัฏ  ๔  คือ  มูตร  คูถ  เถา  ดิน  เฉพาะในกาลภิกษุงูกัดอยาง 
เดียว  แมไมรับประเคนฉันก็ควร  ในกาลอ่ืนไมควร  อนุญาตเฉพาะ  
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สมัยนั้น  ดังอนุญาตไมใหเปนอาบัติ  เพราะฉันคณโภชนะในสมัย 
เปนตนวาเปนไข  ไมเปนอาบัติแตในสมัยเชนนั้นอยางเดียว  ในคราว 
อ่ืนเปนอาบัติ  อนุญาตเฉพาะประเทศน้ัน  ต้ังทรงอนุญาตอุปสมบท 
ดวยคณะสงฆมีวินัยธรเปนที่ ๕ เปนตน  ในปจจันตประเทศอยางเดียว    
ในมัชฌิมประเทศไมควร  อนุญาตเฉพาะมันเปลวนั้น  ดังอนุญาติมัน 
เปลว  ๕  ใหเปนยาดวย  ชื่อแหงมันเปลว ๆ นั้นรบักรองเจียวในกาล 
ฉันไดแตน้ํามัน  ก็แลอนุญาตนั้น  ควรแกภิกษุผูตองการดวยมันเปลว 
เอามันเปลวแหงสัตวมีเนื้อเปนกัปปยะและอกัปปยะท้ังปวง เวนแต 
มันเปลวแหงมนุษยเสีย  นอกน้ันมาทําเปนน้ํามันฉันได  อนุญาต 
เฉพาะยาน้ัน  ดังเนยใส  เนยขน น้ํามัน  น้ําผ้ึง  น้ําออย แมสําเร็จอาหาร 
กิจได  ทรงอนุญาต  ดวยชื่อวาเปนเภสัช ยานั้นรับประเคนแลว พึง 
ฉันตามสบายในเชาวันนั้น  แตบายแลวไป  เมื่อมีเหตุพึงฉันได ๗ วัน 
แตน้ําออยงบ  น้ําตาลกรวด  น้ําตาลทราย  น้ําตาลหมอ  ที่แข็งขนอยู 
ถาเปนไข  เค้ียวกินได  ไมเปนไข  ไมควร  พึงละลายนํ้าฉัน  ดวยทรง 
อนุญาตไววา  อน ุฯ เป ฯ คิลานสฺส คุฬ  อคิลานสฺส  คุโฬทก  ดังน้ี 
        ยา ๕ อยางนี้  จะไมฉัน  จะเอาไวบริโภคภายนอก  เปนตนวา 
ทาศีรษะและตามตะเกียง  พึงอธิษฐานเสียวา  จะไวบริโภคภายนอก 
ในภายใน  ๗  วัน  ถาจะเอาน้ํามันที่อธิษฐานเทลงในภาชนะน้ํามัน 
ที่ยังไมไดอธิษฐาน  ถาในภาชนะชองเล็กละเอียด  น้ํามันใหมคอย ๆ 
เขาไป  น้ํามันเกาทับทวมได  พึงอธิษฐานเสียใหม  ถาชองปากกวาง 
น้ํามันมากเขาไปเร็วทับน้ํามันเกาได  กิจท่ีจะตองอธิษฐานอีกไมมี 
ดวยวานํ้ามันใหมก็เปนของมีคติแหงน้ํามันที่อธิษฐานแลวแท  แมเท  
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น้ํามันที่ยังไมไดอธิษฐานลงในภาชนะน้ํามันที่อธิษฐานแลว  ก็พึงรู 
โดยนัยนั้นเถดิ 
        อน่ึง  ยา  ๕  สิ่งนี้  รบัประเคนไวฉันไมหมด  พึงสละเสียในภาย 
ใน ๗ วัน  ถาเปนของสองเจาของ  ผูหน่ึงรับประเคนไว  ยังไมได   
แบงกัน ลวง ๗ วันไป  ไมเปนอาบัติดวยกันทั้งสอง  แตจะฉันไมควร 
แมผูรับประเคนบอกใหผูหน่ึงฉัน  ผูนั้นไมฉัน  ลวง  ๗ วันไป  ก็ไม 
เปนอาบัติดวยกันทั้งสอง  เพราะผูรับก็สละเสียแลว  ผูหน่ึงนั้นก็ไม 
ไดรับ. 
                                      สตฺตาหกาลิก  จบ 
        จักแสดงกาลิกทั้ง ๔  ระคนกัน  โดยบาลีวา ยาวกาลิเกน  ภกิฺขเว 
ยามกาลิก  ตทหุปฏิคฺคหิต ฯ เป ฯ  สตฺตาหาติกฺกนฺเต  น กปฺปติ. ดังน้ี 
ความวา  ยามกาลิก  สัตตาหกาลิก  ยาวชีวิก  ๓ นี ้ สิ่งใดส่ิงหน่ึง 
รับประเคนไวในวันนั้นดวยกันกับยาวกาลิก ยอมควรในกาล  ไมควร 
ในวิกาล  สัตตาหกาลิก  ยาวชีวิก  ๒  นี้  สิ่งใดส่ิงหน่ึง  รับประเคนใน 
วันนั้นดวยกันกับยามกาลิก  ยอมควรในยาม  คือวันหน่ึงไปจนช่ัวรุง 
ลวงยามไป  คือถึงอรุณใหม  ไมควร  ยาวชีวิกรับประเคนกับสัตตาหกา- 
ลิก ควร ๗ วัน ลวง ๗ วันไปไมควร  ในอรรถกถาวา  คําท้ังปวงในบาลี 
นั้น  อาศัยเอากาลิก  เหลาน้ัน  ที่มีรสระคนกันกลาว  ดวยวาถาวานํ้า 
อัฏฐบานเจือกับผลมะพราวทั้งลูกไมไดเอาเปลือกออกเสีย  รับประเคน 
ดวยกันแลว  นําเอามะพราวออกเสีย  อัฏฐบานน้ัน  แมในวิกาลก็ควร 
ทายกท้ังหลายเขาวางกอนสัปปบนขาวปายาสท่ีเย็นถวาย  สัปปใดที่ไม 
ระคนดวยขาวปายาส  สัปปนั้นจะนําเอาไวฉันใน ๗  วันก็ควร  แมใน  
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น้ําผ้ึงที่เหนียว  และน้ําออยงบวางบนขาวปายาส  ก็เหมือนกันเชนนั้น 
ทายกเขาเอากระวานและผลแหงจันทน  เปนตน  ประดับบิณฑบาต 
มาถวาย  พึงยกเอากระวานและผลแหงจันทนนั้นข้ึนลางเสีย  ไวบริโภค 
ตราบเทาส้ินชีพเถิด  แมเขาเอาขิงเปนตนปนกับขาวตนถวาย  และเอา   
ชะเอมเปนตนระคนกับน้ํามันถวายก็เหมือนกันอยางนั้น  กาลิกใด ๆ 
มีรสไมระคนปนกัน  กาลิกนั้น ๆ แมรับประเคนดวยกัน  จะบรสิุทธิ์ 
อยางใด  ลางหรือปอกเสียอยางนั้นแลว  และบรโิภคตามกาลแหง 
กาลิกนั้น ๆ  ก็ควร ถาแลมีรสอันเจือระคนกันไซร  ไมควร ดวยวา 
ยาวกาลิก  ยอมซักกาลิกทั้ง ๓  เปนตนวา  ยามกาลิก  ซึ่งมีรสเจือกัน 
กับตนเขาสูสภาพความเปนเองแหงตน  แมยามกาลิก ยอมชักกาลิก ๒ 
เปนตนวาสัตตาหกาลิกเขาสูสภาพความเปนเองแหงตน  แมสัตตาห- 
กาลิก ยอมชกัยาวชีวิกที่ระคนกับตนเขาสูสภาพความเปนเองแหงตน 
แท  เพราะเหตุนั้น  ยาวชีวิกรับประเคนในวันนั้น  หรือรับประเคน 
ในวันกอน  ระคนกับสัตตาหกาลิกที่รับประเคนในวันนั้น  ยอมควร 
ใน ๗ วัน  ยาวชีวิกนั้นระคนกับสัตตาหกาลิก  ทีร่บัประเคนแลว ๒ วัน 
ยอมควรใน  ๖  วัน ระคนกับสัตตาหกาลิก ที่รับประเคนแลว  ๓  วัน 
ยอมควรใน  ๕ วัน  ระคนกับดวยสัตตาหกาลิก  ที่รบัประเคนแลว ๗ วัน 
พึงรูวาควรในวันนั้นวันเดียวเถิด  เพราะเหตุนั้นแท  ในบาลีจึงไม 
กลาววา  ยาวชีวิกรับประเคนในวันนั้นดวยกันกับสัตตาหกาลิก และ 
กลาวแตเพียงวา  รับประเคนกับดวยสัตตาหกาลิก ยอมควรใน ๗ วัน 
เทาน้ัน  ก็แลครั้นกาลิกนั้น ลวงกาลและยามและ ๗ วันไป  พึงรูวา 
เปนอาบัติ  โดยวิกาลโภชนะสิกขาบท  และสันนิธกิาระสิกขาบทนั้น 
เถิด  ก็แลในกาลิกทั้ง ๔  นี้  ยาวกาลิก  ยามกาลิก ๒ นี้ เปนอันโตวุฏฐะ 
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ไดดวย  เปนสันนิธิไดดวย แตสัตตาหกาลิกและยาวชีวิก  แมจะเก็บ 
ไวในอกัปปยะกุฎีก็ควร  ไมใหเกิดสันนิธิไดดวย. 
                              กาลิกสสคฺคกถา  จบ 
        จักแสดงอันโตวุฏฐะ  ยาวกาลิก  ยามกาลิก  ๒  นี้เก็บไวใน 
อกัปปยะกุฎี  ชื่อวาอันโตวุฏฐะ  หุงตมใหสุกในอกัปปยะกุฎีนั้น  ชื่อวา  
อันโตปกกะ  ภิกษุหุงตมใหสุกเอง  ชื่อวาสามปกกะ  ทั้ง ๓  สิ่งนี ้
ฉัน  ตองทุกกฏ ๓  ตัว  ฉันแต ๒  สิ่ง ตองทุกกฏ ๒  ตัว  ฉันแต 
สิ่งเดียว  ตองทุกกฏตัวเดียว  ดวยทรงหามไววา  น  ภิกขฺเว 
อนฺโตวุฏ  อนฺโตปกฺก  สามปกฺก  ปริภฺุชิตพฺพ.  ฯเปฯ  อนฺโต 
เจ ภิกฺขเว  วฏุ  อนฺโตปกฺก สามปกฺก  ตฺเจ  ปริภฺุเชยฺย, 
อาปตฺติ  ติณฺณ  ทุกฺกฏาน, พหิ  เจ  ภิกขฺเว  วฏุ ฯเปฯ อนปตฺติ. 
ดังน้ี  ภิกษุจะหุงตมซึ่งอามิสสิ่งใดส่ิงหน่ึง ไมควร  จะหุงตมอุนซึ่งของท่ี 
สุกอยูแลว อยางเดียว จึงควร ถาแลทายกเขาปนกะเพรา หรือขิง  หรือ 
เกลือลงในขาวตมรอนใหแกภิกษุไซร  แมภิกษุจะระคนจะส่ังขาวตม 
นั้นไมควร  แตจะคนดวยคิดวาจะใหขาวตมเย็นควรอยู  แมได 
ขาวทองเลนมา  จะปดไวใหระงมสุก ก็ไมควร  ถาแลทายกเขาปดถวาย 
ควรอยู  จะปดดวยคิดวาจะไมใหขาวสุกเย็นเสียควรอยู  แตนมสด 
และเปรียงเปนตน  เมื่อเดือดพลุงทีหน่ึงแลว  จะติดไฟควรอยู  เพราะ 
ของสุกแลวจะใหสุกอีกไดอยู  ดวยพระองคทรงอนุญาตไววา  อนุ 
ฯเปฯ  ปุน ปาก  ปจิตุ.  ดงัน้ี 
        จักแสดงในกัปปยกุฎี  ซึ่งเปนที่ทําอามิสใหพนจากอันโตวุฏฐะ 
อันโตปกกะ  พระองคทรงอนุญาตไววา  อนุ ฯเปฯ  จตสฺโส  
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กปฺปยภูมิโย  อุสฺสาวนนฺติก  โคนิสาทิก  คหปติก  สมฺมติก วา 
เราตถาคตอนุญาตกัปปยภูมิ  ที่ควรเก็บและหุงตมอามิสได ๔ อยาง คือ 
อสฺสาวนนฺติกา  ที่มีอันใหไดยินข้ึนเปนที่สุด ๑ โคนิสาทิกา  ที่ดุจโค 
นั่ง ๑  คหปติกา  ที่เปนของคฤหบดี ๑  สมฺมติกา  ทีอั่นสงฆสมมติ ๑ 
        จะวาดวยอุสสาวนันติกากอน พึงทําดังน้ี  กุฎีใดจะทําบนเสา   
ทั้งหลายหรือจะต้ังเชิงฝาลงไป  ศิลาหรือและท่ีรองรับเสาขางลางแหง 
กุฎีนั้น  เปนคติแหงพ้ืนแท  แตเมื่อจะต้ังเสาท่ีแรก หรือเชิงฝาที่แรก 
ภิกษุทั้งหลายมากดวยกัน เมื่อลอมกันเขา  เปลงวาจาวา  กปฺปยกุฏึ 
กโรม  ดังน้ีอยู  ๓ หน  เมื่อมนุษยทั้งหลายยกข้ึนจะใหเสาและเชิงฝา 
ต้ังลง  พึงถูกตองหรือยกข้ึนเองซ่ึงเสาและเชิงฝาต้ังลง  แตในกุรนุที 
และมหาปจจรีกลาววา  ใหภิกษุทั้งหลายพึงกลาววา  กัปปยกุฎ ีๆ ดังน้ี 
ต้ังลง  ในอันธกัฏฐกถาวา  ใหภิกษุพึงกลาววา  สงฺฆสฺส  กปฺปยกุฏึ 
อธิฏาม  ดังน้ี  แตแมจะไมกลาวคํานั้น และกลาวตามอยางดังวาแลว 
ในอรรถกถาทั้งหลาย  ก็ไมมีโทษ  แตอันนี้เปนลักษณะท่ัวไป  ใน 
อรรถกถาทั้งหลายน้ัน  คือต้ังเสาลงถึงพ้ืนกับจบสุดคําพรอมคราวเดียว 
กันจ่ึงควร  ดวยวา  ถาเม่ือคํายังไมจบเสาถึงพ้ืนเสียกอน  หรือวาเสา 
ยังไมถึงพ้ืน  คํากลาวจบเสียกอน  ก็ไมเปนอันทํากัปปยกุฎี  เพราะ 
เหตุนั้น ในมหาปจจรีจึงกลาววา  ใหภิกษุมากดวยกันพึงลอมกันเขา 
กลาวเถิด  ดวยวาในภิกษุเหลาน้ัน จบคํากับเสาต้ังลงถึงพ้ืนแหงเธอ 
แมองคหน่ึง  จักพรอมกันเขาในคราวเดียว ไดเปนแท  แตในกฎุีฝา 
จะทําดวยอิฐหรือศิลาหรือดินก็ดี  จะกอถมข้ึนหรือไมถมข้ึนก็ตาม 
ปรารถนาจะต้ังฝาข้ึนแตอิฐและศิลา  และกอนดินใด  พึงถือเอาอิฐ  
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หรือศิลา  หรือกอนดินทั้งปวงนั้นเปนที่แรกเปนสําคัญ  จ่ึงทํากัปปย- 
กุฎีโดยนัยดงักลาวแลวเถิด  ดวยวาอิฐ  และศิลา  และกอนดินที่อยู  
ขางใตแหงอิฐและศิลา  และกอนดินซึ่งเปนที่แรกต้ังฝานั้น  ไมควร  
คือวาเปนของจมอยูในดิน  แตเสานั้นสูงข้ึนมาบนดิน  เพราะเหตุนั้น 
จะจับเสาน้ันกลาววา  กปฺปยกุฏึ  กโรม  จ่ึงควร  ในอันธกัฏฐกถา 
กลาววา  กุฏีเม่ือจะทําดวยเสาทั้งหลาย  พึงอธิษฐานเสาทั้ง ๔  ตน 
ในมุมทั้ง ๓  เมื่อจะทําดวยอิฐเปนตน  พึงอธิษฐานอิฐ ๒-๓ แผน 
ในมุมทั้ง ๔  แตแมเม่ือจะไมทําเชนนั้น  ก็ไมมีโทษ  ดวยวาคําซ่ึง 
กลาวในอรรถกถาทั้งหลายน้ันแลเปนประมาณ 
        จักวาดวยโคนิสาทิกา  กัปปยภูมิชื่อวา  โคนสิาทิกา  มี ๒ อยาง 
คือ อารามโคนิสาทิกา  วิหารโคทิสานิกา   ในที่วัดก็ไมไดลอม 
เสนาสนะ คือ กุฎีก็ไมไดลอม อันนี้ชือ่วาอารามโคนิสาทิกา  ในท่ีใด 
เสนาสนะท้ังหมด  หรือบางแหงลอม  แตวัดไมไดลอม  อันนีช้ือ่วา 
วิหารโคนิสาทิกา   ความท่ีอารามไมไดลอมน้ันแล  เปนประมาณใน 
กัปปยภูมิ  ชือ่โคนิสาทิกาท้ัง ๒   ก็แตอาราม  คือวัดลอมกึ่งหรือ 
ลอมมาก  ชือ่วาเปนอันลอม  คําอันนี้กลาวไวในกุรุนทีและมหาปจจรี 
ควรจะไดกัปปยกุฎีอยางอ่ืน  ในวัดที่วาลอมน้ัน  เรือนของคฤหัสถชื่อ 
คหปติกา  โดยสังเขป จะวาดวยกัปปยภูมิ  ชื่อคหปติกา มนุษยทั้งหลาย 
สรางอาวาสแลวกลาววา ขาพเจาถวายกัปปยกุฎี  ทานจงบริโภคเถิด 
ดังน้ี  กัปปยกุฎีนั้น ชื่อคหปติกา  แมเขากลาววา ขาพเจาถวายเพ่ือ 
 ืทํากัปปยกุฎี ดังน้ี ก็ควรแท แตในอันธกัฏฐกถากลาววา รับประเคน 
แตมือแหงสหธัมมิกอันเศษ ยกภิกษุเสีย และรับประเคนแตมือ  
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แหงเทวดาและมนุษยทั้งปวงก็ดี และสันนิธิและอันโตวุฏฐะ  ซึ่งเปน 
ของแหงสหธัมมิกอันเศษ  และเปนของแหงเทวดาและมนุษยทั้งปวง   
นั้น  ยอมควรแกภิกษุ  เพราะเหตุนั้นแล  เรือนแหงคนเหลาน้ัน 
เปนตนวา  สหธัมมิกอันเศษก็ดี  หรือกัปปยกุฎี  ทีค่นเหลาน้ันถวายก็ดี 
ชื่อวาคหปติกา  ในอรรถกถานั้น  ทานกลาวอีกวา  ยกแตวิหารแหง 
ภิกษุสงฆเสีย  ที่อยูแหงนางภิกษุณี  หรือท่ีอยูแหงคนรักษาวัด  หรือ 
ที่อยูแหงเดียรถีย  แหงเทวดา แหงนาค  อนึ่ง แมวิมานแหงพรหมก็ดี 
ยอมชื่อวาเปนกัปปยกุฎี  คําในอันธกัฏฐกถานี้  ชือ่วาทานกลาวดี ดวย 
วาเปนของสงฆ หรือเปนของภิกษุอยางเดียว  ไมชื่อวาเปนคหปติกุฎีได 
        จะวาดวยกัปปยภูมิชื่อ  สมฺมติกา  กัปปยกุฎทีี่สงฆสวดสมมติดวย 
ญัตติทุติยกรรมวาจา  ชื่อวา  สมฺมติกา  เดิมเหตุพระองคจะทรงอนุญาต 
กัปปยกุฎี  ชือ่  สมมฺติกา  นี้  ตรัสแกพระอานนทเถระวา  ดูกร  อานนท 
ถากระน้ันจงสมมติวิหาร  คือ  กุฎีต้ังอยูในที่สุดใหเปนกัปปยภูมิแลวง 
ใหทายกเอาอามิสเขาอยูในกัปปยภูมินั้น   สงฆจะจํานงเสนาสนะใด 
เปนวิหาร  หรืออัฑฒโยค  หรือปราสา  หรือหัมมิยะ ก็ตาม  พึงสมมติ 
กัปปยภูมิดังน้ี  ใหภิกษุผูฉลาดองอาจยังสงฆใหรูดวยกรรมวาจา  ดังนี้ 
วา  สุณาตุ  เม  ฯเปฯ  สโฆ  อิตฺถนินาม  วิหาร  กปฺปยภูมึ 
สมฺมนฺเนยฺย  ฯเปฯ  ธารยามิ  ในอรรถกถาวา  คําซ่ึงวา  ปจฺจนฺติม 
วาวิหารต้ังอยูในท่ีสุดนั้น  เปนสักแตวาคํากลาวดอก  แตเพราะ 
พระองคกลาววา  สงฆจะจํานงเสนาสนะไหน  จะเปนวิหาร  หรือ 
อัฆฒโยค  เปนตนก็ตาม  ดังนี้  แมจะสมมติกุฎีใกลก็ควร  และจะ 
ไมกลาวกรรมวาจา  แมจะสมมติกัปปยกุฎีนี้ ดวยอปโลกนกรรม 
ก็ควรแท  
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        ก็แลอามิสอันใดที่อยูในกัปปยภูมิทั้ง ๔ ดังกลาวมานี้  อามิส 
ทั้งปวงน้ัน ไมถึงซ่ึงอันนับวาเปนอันโตวุฏฐะ  พระองคทรงอนุญาต 
กัปปยภูมิ ๔ นี้ เพ่ือจะใหพนจากอันโตวุฏฐะ  อันโตปกกะ  แกภิกษุ   
และภิกษุณีทั้งหลาย  แตอามิสอันใดเปนของสงฆ  หรือเปนของบุคคล 
อยูในเรือน  คือเสนาสนะอันพอจะใหเปนสหเสยยะในกัปปยภูมิ  แม 
จะต้ังไวสักคืนหน่ึงในท่ีเชนนั้น  อามิสอันนั้น  ก็ไดชื่อวาเปนอันโต- 
วุฏฐะหุงตมในที่เชนนั้น  ก็ไดชื่อวาเปนอันโตปกกะดวย  อามิสนั้น 
ไมควร  แตสัตตาหกาลิก  มีเนยใส เปนตน  และยาวชีวิก ยอมควร คือ 
วาเก็บไวในท่ีเชนนั้นได 
        จักวินิจฉัยในเน้ือความเหลาน้ัน  เหมือนสามเณรเอาอามิส 
เปนตนวา  ขาวสารของภิกษุไปเก็บไวในกัปปยกุฎี พรุงเชาหุงมาถวาย 
อามิสนั้น  ไมเปนอันโตวุฏฐะ  เอาสัตตาหกาลิก เปนตนวาเนยใส  สิ่งใด 
สิ่งหนึ่งซ่ึงเก็บไวในอกัปปยกุฎี  เจือลงในอามิสนั้นดวยแลวเอามา 
ถวาย  ชื่อวาเปนมุขสันนิธิ  แตในมหาปจจรีวาเปนอันโตวุฏฐะ  ใน 
คําเหลาน้ัน  แปลกกันแตเพียงชื่อเทานั้นเอง  ภิกษุเอาเนยใสซ่ึงเปน 
สัตตาหกาลิก  และใบไมซึ่งเปนยาวชีวิกเก็บไวในอกัปปยกุฎี  เจียวดวย 
กันไวบริโภค  ของนั้นควรฉันปราศจากอามิสได  ๗  วัน  ถาทําเนยใส 
และใบไมนั้นใหระคนกับอามิสบริโภค  เปนอันโตวุฏฐะดวย  เปน 
สามปากะดวย  ความรวบรวมระคนปนกาลิกทั้งปวง  ใหพึงรูโดยอุบาย 
นั้นเถิด 
        ก็แลกัปปยกุฎีทั้ง ๔ เหลาน้ัน  เมื่อไรจะมละวัตถุ  คือวาเมื่อไร 
จะฉิบหายกลายเปนอกัปปยกุฎีไป  จะวาดวยอุสสาวนันติกากอน 
กัปปยกุฎีชื่ออุสสาวนันติกาอันใด  ทีท่ําบนเสาหรือฝงเชิงฝาลงไปทํา  
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ข้ึนไว  กัปปยกุฎีนั้น  เม่ือเสาและเชิงฝาทั้งปวงเขาถอนรื้อไปหมด 
จ่ึงชื่อวา  มละวัตถุ  มละที่  ถาแลคนท้ังหลายเขาผลักเสาและเชิงฝาเสีย 
เสาและเชิงฝาอันใดยังต้ังอยู  ความท่ีเปนกัปปยกุฎ ี ก็ต้ังอยูในเสา   
และเชิงฝาอันนั้น  เมื่อเสาและเชิงฝาท้ังปวงเขาผลักใหลมเสียหมด 
กัปปยกุฎีนั้น  ชื่อวา  มละวัตถุ  มละท่ี  แตกุฎีที่เขากอนดวยอิฐน้ัน เมื่อ 
ฉิบหายท้ังหมดจนถงึอิฐหรือศิลาหรือกอนดินที่แรกที่กอข้ึนบนฐาน 
เพ่ือจะเปนฝาหมดแลวเมื่อใด  เม่ือน้ันจ่ึงชื่อวามละวัตถุ  มละท่ี  คือ 
ไมเปนกัปปยกุฎี  แตอัฐและศิลาและกอนดินที่แรก  ที่อธิษฐาน 
ไวนั้น  แมเขารื้อถอดเอาไปเสีย  อิฐเปนตนที่เขากอฝาอันอ่ืนยังมีอยู 
ความเปนกัปปยกุฎีนั้น กย็ังคงอยู  ในอิฐหรือศิลาหรือกอนดินอ่ืนนั้น 
ยังไมชื่อวามละท่ี  กัปปยกุฎีชื่อวาโคนิสาทิกาน้ัน  เมื่อเขาลอมวัดดวย 
กําแพงเปนตนเขาแลว  ก็ชื่อวามละวัตถุกลับเปนอกัปปยกุฎีไป  ควร 
จะไดกัปปยกุฎีอยางอ่ืนในอารามน้ันใหม ถาแมกาํแพงวัดเปนตนหัก 
ขาดในท่ีนั้น ๆ โคทั้งหลายเขาไดแตที่นั้น ๆ ก็เปนกัปปยกุฎีอีก  แต 
กัปปยกุฎี  ๒  นอกน้ัน  เม่ือหลังคาท้ังปวงฉิบหาย  เปดหมดแลวเหลือ 
อยูแตมาตรวากลอน  จ่ึงเปนอันมละวัตถุ  ถาปกขปาสกมณฑล 
แมอันหน่ึงในเบื้องบนแหงกลอนทั้งหลายยังมีอยู  ก็ยังรักษาอยู  ยังไม 
มละวัตถุ  เครื่องมุงเปนตนวาหญาและใบไม  ที่ต้ังอยูในเบื้องบนแหง 
กลอน ๓  อัน  ในขาง ๆ หน่ึงนั้น  ชื่อวา  ปกขปาสกมณฑล  ถามวา 
ก็กัปปยภูมิทั้ง ๔ นี้  ไมมใีนที่ใด  ในท่ีนั้น ภิกษุจะพึงทําอยางไร  แกวา 
ภิกษุพึงใหอามิสแกอนุปสัมบันเสีย   ทําใหเปนของอนุปสัมบันเสีย 
ใหขาดอาลัยแลว  บริโภคเถิด. 
                                      กปฺปยภูมิกถา  จบ  
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        จักแสดงของฉันเล็กนอยท่ีพระองคทรงอนุญาตไวในเภสัชช- 
ขันธ  ที่ควรจะพึงรู  ขอหนึ่ง  ภิกษุเปนโรคลม  พระองคทรงอนุญาต 
ใหหุงนํ้ามัน  ขอหนึ่ง  น้ํามันนั้น  จะตองเจือของเมาเปนตนวาสุรา 
พระองคทรงอนุญาตใหเจือของเมา  ในนํ้ามันที่หุงน้ัน  ขอหน่ึง  ทรง   
หามวา  น้ํามันเจือของเมามากนักอยาพึงด่ืมกิน  ถาเธอใดด่ืมกินพึง 
ใหวินัยธรปรับตามธรรมแลว  ทรงอนุญาตวา ในน้ํามันที่หุงอันใด 
สีและรสและกลิ่นแหงของเมาไมปรากฏ  ใหดื่มกินน้ํามันที่เจือของ 
เมาเชนนั้น 
        ขอหนึ่ง  ทรงอนุญาตใหภิกษุงูกัดฉันยามหาวิกัก  ๔  ดังกลาว 
แลว  ขอหนึง่  ทรงอนุญาตใหภิกษุที่ดื่มยาพิษเขาไปแลว  ใหดื่มคูถกิน 
แลว  ทรงอนุญาตวา  เมื่อทํารับสิ่งใดอยู  สิ่งอันนั้นเปนอันทําซึ่งอัน 
รับแลว  อยาพึงกลับรับอีกเลย  ถาคูถน้ันตกถึงพ้ืนแลว  ใหพึงรบั 
ประเคนใหม  แตยังไมถึงพ้ืนจะถือเอาควรอยู  ขอหนึ่ง  ทรงอนุญาต 
ใหภิกษุที่เปนอาพาธดวยตองยาแฝด  ใหถือเอาดินติดผาลไถนามา 
ละลายนํ้าด่ืมกิน  ขอหนึ่ง  ทรงอนุญาตใหภิกษุไขธาตุเสีย  ขัดหนัก 
อุจจาระออกยาก ใหดื่มกนิน้ําดางอามิส  น้ําดางนั้นที่เขาเอาขาวสุก 
เผาไฟใหไหมเปนเถาและเกรอะกรอง ชื่อวานํ้าดางอามิส  ขอหนึ่ง 
ทรงอนุญาตใหภิกษุเปนโรคผอมเหลือง  ดื่มกินน้าํสมอดองดวยมูตร 
โค  ขอหนึ่ง  ทรงอนุญาตใหภิกษุมีกายอันหนาดวยโทษ  ดื่มกนิยาประจุ 
ขอหนึ่ง  ภิกษุตองการดวยอัจฉกัญชิกะ  คือนํ้าซาวขาวที่ใส  พระองค 
ก็ทรงอนุญาต  ขอหนึ่ง  ภิกษุตองการดวยอกฏยูสะ  คือนํ้าด่ืมเขาทํา 
วิเศษดวยมูตรไมสนิท  พระองคก็ทรงอนุญาต  ขอหน่ึง  ภิกษุตองการ  



สัตตปพพบุพพสิกขา และ บุพพสิกขาวรรณนา - หนาท่ี 441 

ดวยกฏากฏะ  คือนํ้าด่ืมเชนนั้นที่สนิทนอยหน่ึง  พระองคก็ทรง 
อนุญาต  ขอหนึ่ง ภิกษุตองการดวยปฏิจฉาทนียะ  คือนํ้าเนื้อตม  (คือ 
เค่ียวหรือกลั่น)  พระองคทรงอนุญาต  ขอหน่ึง  พระองคตรัสวา  ถาเขา 
เจือแปงและเถาลงในนํ้าออย เพ่ือผูกพัน  คือจะใหเหนียวแนน  น้ําออย   
นั้น  ก็นับวาเปนน้ําออยแท เราตถาคตอนุญาตใหบริโภคน้ําออยตาม 
สบาย  ขอหนึ่ง  พระองคตรัสวา  ถาแมถั่วสุกแลวกลับงอกข้ึนอีก  เรา 
ตถาคตอนุญาตใหบริโภคถั่วตามสบาย  ขอหน่ึง  ทรงอนุญาตใหภิกษุ 
เปนไขดวยโรคลมในทอง  บริโภคยาโลณโสจิรกะ  ไมเปนไขใหเจือ 
น้ําบริโภค  ดวยบริโภคดังปานะนํ้าดื่ม  ขอหน่ึง  ทรงอนุญาตน้ําออย 
กอนแกภิกษุไข  ไมเปนไขใหเจือดวยน้ําดังกลาวแลวกอน 
        ของฉันที่พระองคทรงอนุญาตดังกลาวมานี้  ในบาลีไมกําหนด 
วา  ใหฉันในกาล  หรือในวิกาล  ใหผูมปีญญาพึงใครครวญเอาเถิด 
        เรื่องหน่ึงวาครั้งหนึ่งน้ัน  ในเมืองสาวัตถี  มีของเค้ียวคือผลไม 
เกิดข้ึนมาก  แตกัปปยการก  คนผูทํากัปปยะหามีไม  ภิกษุทั้งหลาย 
รังเกียจอยูไมฉันผลไม  จ่ึงทูลความแกพระองค ๆ จ่ึงทรงอนุญาตวา 
อนุชานามิ  ภิกฺขเว  อพีช  นิพฺพฏพีช  อกตกปฺปย  ผล  ปริภฺุชตุิ  วา 
เราตถาคตอนุญาตใหฉันผลไมที่ไมมีพืช  คือยังออนอยูไมงอกหนอได 
และผลจะพึงปลอนเอาพืชออกเสียไดดังขนุน  เปนตน  ถึงไมไดทํา 
กัปปยะก็เอาเถิด  ซึ่งวาภิกษุทั้งหลายรังเกียจอยูไมฉันนั้น  ชะรอยจะ 
รังเกียจวา  จะเปนภูตคามพีชคามสามรัมภะ  คือทําภูตคามและพีชคาม 
ใหกําเริบ  ในขุททกขันธวา  พระองคทรงปรารภฉัพพัคคิยะภิกษุ 
ฉันมะมวงในสวนหลวง  ที่พระเจาพิมพิสารทรงอนุญาตเสียหมดแต  
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ยังออนอยูแลว  ทรงบัญญัติหามวา อยาพึงฉันผลมะมวง  ถาฉันตอง 
ทุกกฏ  คราวนั้นหมูทายกพวกหน่ึงถวายสังฆภัต เอาชิ้นมะมวงปน 
ในสูปะมาดวย  ภิกษุทั้งหลายรังเกียจไมรับ  พระองคตรัสวา  รับเถิด  
ฉันเถิด  แลวทรงอนุญาตวา อนุ ฯเปฯ  อมฺพเปสิก  วา  เราตถาคต  
อนุญาตซึ่งชิ้นมะมวง  คราวนั้นทายกหมูหน่ึงถวายสังฆภัตแกสงฆ 
เขาทั้งหลายนั้นไมทันจะทําชิ้นมะมวง  จ่ึงอังคาสผลมะมวงทั้งลูกใน 
โรงฉัน  ภิกษุทั้งหลายรังเกียจอยูไมรับ พระองคตรัสวา  รับเถดิ  ฉัน 
เถิด  แลวทรงอนุญาตวา  อนุ ฯเปฯ  ปฺจหิ  สมณกปฺเปหิ  ผล 
ปริภฺูชิตุ  อคฺคิปริจิต  สตฺถปริจิต  นขปริจิต  อดีช  นิพฺพฏพีชฺ- 
เว ป ฺจม  วา  เราตถาคตอนุญาตใหบริโภคผลไม  ดวยสมณกัปปะ 
กรรมท่ีควรแกสมณะ  ๕ คือ  ผลจดดวยไฟ  ผลจดดวยศัสตรา  ผล 
จดดวยเล็บ  และผลไมไมพืช  และผลมีพืชจะพึงปลอนเสียได  เปน 
ที่ ๕  ในอรรถกถาภูตคามสิกขาบท  ชกัเอาบาลีนี้ไปกลาววา  พืชม ี
รากไมเปนตนซึ่งเกิดอยูในท่ี  ชื่อวาภูตคาม เปนวัตถุแหงปาจิตตีย 
พืชนั้น  เมื่อพรากใหพนจากท่ีแลว  ชือ่วาพีชคาม  เปนวัตถุแหงทุกกฏ 
พีชคามน้ัน เมื่อจะบริโภคพึงบังคับอนุปสัมบันวา กปฺปย  กโรหิ  ทาน 
จะทํากัปปยะดังน้ีเสียอีกแลวจ่ึงบริโภค  เมื่อเปนเชนนี้  ชื่อวาใหพน 
จากพีชคาม ก็แลจะทํากัปปยะน้ัน  พึงทําดวยไฟ  หรือศัสตรา  หรือ 
เล็บ  เมื่อจะทํากัปปยะดวยไฟ  พึงเอาไฟอันใดอันหน่ึง  จดเขาใน 
ประเทศอันหนึ่งแหงพืชนั้น  กลาววา  กปฺปย  ทําเถิด  เมื่อจะทําดวย 
ศัสตรา  พึงแสดงดวยการแทง หรือการตัดดวยจะงอย หรือคมแหง 
ศัสตราท่ีคม  อันใดอันหน่ึง  โดยที่สดุ  แมเข็มและมีดตัดเล็บเปนตน 
ทําดังไฟนั้นเถิด  เมื่อจะทําดวยเล็บ  พึงเอาเล็บแหงมนุษยหรือแหง  
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ดิรัจฉาน  อันใดอันหน่ึงท่ีไมผุ  เวนไวแตกีบโคและกีบกระบอืเปนตน 
เสีย  เล็บนอกน้ัน  โดยทีสุ่ดตัดเอามาก็ได  พึงทําโดยอยางซึ่งวาแลว 
ในศัสตราน้ันเถิด  พรกิสดเขาปนในขาวตมมา  ไมติดเน่ืองกัน  พึง 
แทงทุก ๆ เมด็  ทํากัปปยะผลมะขวิดเปนตน  พืชขางในหลุดจาก  
กะลาคลอนอยู  พึงใหตอยออกทํากัปปยะ  ถาติดกันอยูไซร  จะทํา  
แมในกะลาก็ควร  ก็แลผลอันใดเปนของออนไมมีพืช  และผลใด 
ที่มีพืชปลอนออกเสียบริโภคได  กิจท่ีจะทํากัปปยะในผลน้ันไมมี ดวย 
ทรงอนุญาตเทานี้  พึงรูเถิดวาผลมะมวงและผลไมอ่ืน และพีชคาม 
ทั้งปวง  ออนและแกใด ๆ เปนของควรตามกาลแหงตน  ๆ. 
                                     ขุทฺทกกถา  จบ 
        จักแสดงในมหาประเทศ ๔  บาลวีา  ย ภิกขฺเว  มยา อิท น 
กปฺปตีติ  อปฺปฏิกฺขิตฺต.  ต เจ อกปฺปย อนุโลเมติ กปฺปย  ปฏิพาหติ. 
ต โว น กปฺปติ ฯเปฯ ย ภกิฺขเว มยา อทิ กปฺปตีติ  อนนฺุาต, 
ต ฺเจ กปฺปย  อนุโลเมติ อกปฺปย  ปฏิพาหติ,  ต โว  กปฺปติ. 
ความวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ของส่ิงใดท่ีเราตถาคตยังไมไดหามวา 
สิ่งน้ีไมควร ถาของน้ัน  อนุโลมตามของที่เปนอกัปปยะ  ยอมหามเสีย 
ซึ่งของท่ีเปนกัปปยะไซร  ของน้ันไมควรแกทานทั้งหลาย  หน่ึง 
ของส่ิงใด  ทีเ่ราตถาคตยังไมไดหามวา  สิ่งนี้ไมควร  ถาของน้ันยอม 
อนุโลมตามของที่เปนกัปปยะ  ยอมหามซ่ึงของท่ีเปนอกัปปยะไซร 
ของน้ัน ยอมควรแกทานทั้งหลาย  อนึ่ง  ของสิ่งใด  ที่เราตถาคตยังไม 
ไดอนุญาตวา สิ่งน้ีควร  ถาของนั้น  อนุโลมตามซึ่งของท่ีเปนอกัปปยะ 
ยอมหามซึ่งของท่ีเปนกัปปยะ  ของนั้น ยอมไมควรแกทานท้ังหลาย  
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อน่ึง  ของสิ่งใด  ที่เราตถาคตยังไมไดอนุญาตวา สิ่งนี้ควร  ถาของน้ัน 
อนุโลมตามซึ่งของท่ีเปนกัปปยะ  ยอมหามซ่ึงของท่ีเปนอกัปปยะไซร 
ของน้ัน  ยอมควรแกทานทั้งหลาย เปน ๔ ขอ  ๒  ขอขางตนวาดวย 
บัญญัติ  ๒ ขอขางปลายวาดวยอนุญาต  ในอรรถกถาวา  พระองค 
ทรงแสดงมหาปเทศ ๔  นี้  เพ่ือจะใหภิกษุทั้งหลายถือเอานัย  คือให   
เปนตัวอยาง 
        พระธรรมสังคาหกเถระทั้งหลาย  ทานถือเอาสูตร คือบาลีที่ทรง 
บัญญัติและอนุญาตในท่ีนั้น ๆ มบีบค้ันเขาในมหาประเทศ ๔ นี้  ได 
เห็นความดังน้ีวา  ดวยบาลีที่ทรงอนุญาตรสแหงผลไมทั้งปวงเปน 
ปานะ  หามแตรสผลแหงขาวเปลือกวา  เปตฺวา  ธฺผลรส  ดังน้ี 
ดวยคําน้ี  ชื่อวาหามขาวเปลือก ๗ ประการ  วาไมควรในปจฉาภัต 
ยังมหาผลอีก ๙ คือ  ผลตาล  ผลมะพราว ผลขนุน  ผลสาเก ผลน้ําเตา 
ผลแตงโม  ผลแตงกวา  ผลแตงไทย  ฟงเหลืองก็ดี  และอปรัณณชาติ 
ทั้งปวง  เปนตนวาถั่วงาก็ดี เปนคติแหงขาวเปลือกแท  ของเหลาน้ัน 
แมถึงพระองคไมทรงหามก็จริง  แตยอมอนุโลมตามของเปนอกัปปยะ 
เพราะเหตุนั้น  มหาผลและอปรัณณชาติทั้งปวง  ยอมไมควรใน 
ปจฉาภัต  พระองคทรงอนุญาตอัฏฐบานนํ้าด่ืม ๘ ไวแลว  สวน 
น้ําด่ืมทําดวยผลไมเล็กนอกนั้น  เปนตนวา  ลูกหวาย  มะขาม  มะง่ัว 
มะขวิด  ตะครอ  เล็บเหยี่ยว  เหลาน้ีก็เปนคติแหงอัฏฐบาน ๘ แท 
น้ําด่ืมทําดวยผลเล็กนั้น  แมถึงพระองคไมไดทรงอนุญาตก็จริง  แต 
ยอมอนุโลมตามของที่เปนกัปปยะ  เพราะเหตุนั้น  น้ําดื่มทําดวยผล 
เล็กนั้นยอมควร  ดวยวายกรสผลแหงขาวเปลือก กับทั้งอนุโลมเสีย  



สัตตปพพบุพพสิกขา และ บุพพสิกขาวรรณนา - หนาท่ี 445 

น้ําดมทําดวยผลอ่ืน  ชื่อวาไมควรน้ันไมมี เปนยามกาลิกไดแท คําน้ี 
กลาวไวในกุรุนที 
        และพระองคทรงอนุญาตจีวร  ๖  คือ  ผาโขมะ  กัปปาสิกะ 
โกเสยยะ  กมัพละ  สาณะ  ภังคะ  ไวดังนี้  พระธรรมสังคาหกเถระ   
ทั้งหลาย  ทานอนุญาต  ผาอ่ืน ๖ อยาง  คือ ผาทุกุละ  ผาปคุณณะ 
ผาจีนปฏะ  ผาโสมารปฏะ  ผาอิทธิมยิกะ  ผาเทวทัตติยะ  เหลาน้ีให 
เปนอนุโลมแกจีวร  ๖ อยางเดิมนั้น ผาท่ีเกิดดวยตัวสัตวในปคุณณะ 
ประเทศ  ชื่อวาปคุณณะ  และผาจีนปฏะ  โสมารปฏะ  ๒  นี้เรียกตาม 
ชื่อแหงประเทศ  ผา ๓  อยางกอนน้ัน  เปนอนุโลมผาโกเสยยะ  ผาทุกกุละ 
เปนอนุโลมผาสาณะ  ผา ๒  อยางนอกน้ัน  เปนอนุโลมผากัปปาสิกะ 
หรือเปนอนุโลมผาท้ังปวงก็ได 
        พระองคทรงหามวา  บาตร  ๑๑  อยาง  เปนตนวาบาตรไม  ทรง 
อนุญาตบาตร  ๒  อยาง  คือ บาตรเหล็ก  บาตรดิน  สวนถาลก  คือ 
ภาชนะเครื่องใชที่ทําดวยโลหะ หรือทําดวยดิน  ทําดวยทองแดง  ๓  นี ้
เปนอนุโลมบาตร  ๒  อยางนั้นแท 
        พระองคทรงอนุญาตตุมพะ  คือภาชนะสําหรับตักตวง  ๓  อยาง 
คือ  ทําดวยโลหะ  ทําดวยไม  ทําดวยผลไม  ไวดังน้ี  สวนกุนทีน้าํ 
และขันทองหาว  และกระออมนํ้าเปนอนุโลมตุมพะ ๓  นั้นแท  แต 
ในกุรุนทีกลาววา  สังขดื่มน้ํา  ขันน้ํา เปนอนุโลมตุมพะ  ๓  นัน้ 
        พระองคทรงอนุญาตประคดเอวไว ๒  คือ  ประคดเย็บทอเปน 
แผน  และประคดเย็บทอดังไสหมู  ไวดังนี้  สวนประคดทําดวยแผน 
ผา และทําดวยเชือก  วาเปนอนุโลมประคด ๒ อยางนั้น  
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        พระองคทรงอนุญาตรมฉัตร  ๓  อยาง  คือ รมหุมผาขาว  และ 
รมสานดวยตอกไมไผ  และรมทําดวยใบไม  ไวดังน้ี  รมใบไมแต   
อยางเดียว  ดังใบตาลใบลาน  วาเปนอนุโลมในรม ๓ อยางนั้นแท 
        แมของอ่ืนซึ่งจะเปนอนุโลมของท่ีเปนกัปปยะ  และอกัปปยะ 
นักปราชญพึงตามดูพิจารณาซึ่งบาลีและอรรถกถารูใหแจงโดยนัยดัง 
กลาวมาน้ีเถิด. 
                                        มหาปเทสา  จบ 
                  จตุตฺถ  กาลิกปพฺพ  จบขอวาดวยกาลิก ๔ 
        จักวรรณนาในพินทวาธิฏฐานาทิปพพะ  ขอ ๕  วาดวยพิธีพินทุ 
และอธิษฐานเปนตน  จักกลาวดวยผาควรอธิษฐานกอน  ผาควร 
อธิษฐาน  มี ๗ อยาง  คือ ไตร  จีวร  ผา ๓ ผืน  เปน  ๑  วัสสิกสาฏิกา 
ผาอาบนํ้าฝน  นิสีทนะ  ผารองน่ัง ปจจัตถรณะ  ผาปูนอน  กัณฑุ- 
ปฏิจฉาทิ  ผาปดฝ  มุขปุญฉนโจละ ผาเช็ดหนา  ปรกิขารโจละ  ทอน 
ผาเปนปริกขารใชเล็กนอย  คือผากรองน้ําและถุงบาตร  ผาเหลานี้ 
ตองอธิษฐานตามชื่อแหงตน ๆ ดวยทรงอนุญาตไววา  อนุ  ฯเปฯ 
ติจีวร  อธิฏาตุ  น  วิกปฺเปตุ  วสฺสิกสาฏิก  วสฺสานสฺส  จาตุมฺมาส 
อธิฏาต  ตโต ปร  วิกปฺเปตุ,  ปจฺจตฺถรณ  อธิฏาตุ  น  วิกปฺเปตุ, 
กณฺฑุปฎิจฺฉาทึ  ยาว  อาพาธา  อธิฏาตุ  ตโต  ปร  วิกปฺเปตุ  มขุ- 
ปุ ฺฉนโจลั  อธิฏาตุ  น  วิกปฺเปตุ,  ปริกฺขารโจล  อธิฏาตุ  น 
วิกปฺเปตุ.  วา เราตถาคตอนุญาตใหอธิษฐานไตรจีวร  ไมใหวิกัป 
ใหอธิษฐานผาวัสสิกสาฏิกาส้ิน ๔  เดือนแหงฤดูฝน  เบื้องหนาแต ๔ 
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เดือนใหวิกัป  ใหอธิษฐานผานิสีทนะ  ไมใหวิกัป  ใหอธิษฐาน 
ปจจัตถรณะ  ไมใหวิกัป  ใหอธิษฐานผากัณฑุปฏิจฉาทิเพียงอาพาธอยู  
เบื้องหนาแตอาพาธหายแลวใหวิกัป  ใหอธิษฐานผามุขปุญฉนโจละ  
ไมใหวิกัป  ใหอธิษฐาน  ผาปริกขารโจละ  ไมใหวิกัป 
        ไตรจีวร  ผา ๓  ผืนนั้น  คือ  สังฆาฏิผาพาดผาสําหรับซอนหม 
อุตตราสงคผาหม  อันตรวาสกผานุง  ผาทั้ง ๓  ผืนนี้  ตองตัดเย็บ 
ทําใหถูกตามลักษณะใหไดประมาณ  และยอมใหไดสี  ทํากัปปพินทุ 
แลวจ่ึงอธิษฐาน  จะไมตัดไมควร  ดวยทรงหามไววา  น  ภิกฺขเว 
อจฺฉินฺนกานิ  จีวรานิ  ธาเรตพฺพานิ  วา  อยาพึงทรงผาท่ีไมไดตัด 
ถาเธอใดทรงผาไมไดตัด  ตองทุกกฏ 
        เมื่อจะทําใหถูกลักษณะ  พึงทําดังพระองคตรัสชนพระอานนท 
ทรงอนุญาตวา  ปณฺฑิโต  ภิกฺขเว  อานนฺโท  ฯเปฯ  กุสึป  นาม 
กริสฺสติ,  อฑฺฒกุสึป  นาม  กริสฺสติ  ฯเปฯ  ฉินฺนก  อนฺตรวาสก. 
วา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อานนทเปนคนฉลาดมีปญญาใหญ  ไดรู 
เนื้อความแหงคําท่ีเราตถาคตภาษิตโดยยอไดโดยพิสดาร  เธอไดทํา 
ทั้งกุสิ  ทั้งอัฑฒกุสิดวย  ทําท้ังมณฑล  ทั้งอัฑฒมณฑลดวย  ทาํท้ัง 
วิวัฏฏะ  ทั้งอนุวิวัฏฏะดวย  ทําทั้งคิเวยยกะ  ทั้งชังเฆยยกะดวย ทําท้ัง 
พาหันตะดวย  เปนผาตัดเศราหมองดวยศัสตรา  เปนสมณสารูป  เปน 
ผาอันคนเปนขาศึก  คือ  โจรไมเพงเฉพาะ  คือ  ไมอยากไดดวย และ 
เราตถาคตอนุญาตสังฆาฏิก็ตัด  อุตตราสงคก็ตัด  อันตรวาสกก็ตัด 
ดังน้ี 
        จะกลาวตามพระอรรถกถากอน  กุสินั้นเปนชื่อแหงแผนผา 
ที่ยาว  เปนตนวา  อนุวาตดานยาว  และดานกวาง  อัฑฒกุสินั้นเปน 
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ชื่อแหงแผนผา  ที่ในระหวาง ๆ  มณฑลใหญ  ในขัณฑอันหน่ึง ๆ 
แหงจีวร  ประกอบดวยขัณฑ  ๕  นี ้ ชื่อวามณฑล  มณฑลเล็กในขัณฑ 
อันหน่ึง ๆ แหงจีวรเชนนั้น  ชื่อวา อัฑฒมณฑล  เยบ็มณฑลกับ   
อัฑฒมณฑลติดเขาในท่ีเดียวกัน  ขัณฑคือ กระทงกลาง  ชื่อวาวิวัฏฏะ 
ขัณฑ  คือ กระทงทั้ง ๒  ในขางทั้ง ๒  แหงวิวัฏฏะนั้น  ชื่อวาอนุวิวัฏฏะ 
อาคันตุกปฏะ  คือ  แผนผาอ่ืนที่เย็บลงดวยดาย  เพ่ือจะทําใหมั่นใน 
ที่ ๆ พันคอ  ชื่อวาคิเวยยกะ  แผนผาท่ีเย็บติดลงดวยดายเชนนั้นใน 
ที่ ๆ ถูกแขง ชื่อวาชังเฆยยกะ  บางอาจารยวาดังน้ี บางวา  คิเวยยกะ 
และชังเฆยยกะนั้น  เปนชื่อแหงแผนผาท้ังหลาย  ที่ติดลงในท่ีพันคอ 
และในที่ถูกแขง  ขัณฑ  คือ  กระทงอันหน่ึง ๆ ในภายนอกแหงอนุ- 
วิวัฏฏะนี้  ชือ่วาพาหันตะ  คําอันนี้นั้นพิจารณา คือ  กลาวดวยจีวร 
ประกอบดวยขัณฑ ๕ อีกอยางหนึ่ง  อนุวิวัฏฏะนั้น  เปนชื่อแหงขัณฑ 
คือกระทงท้ัง ๒  ในขาง ๆ หน่ึงแหงวิวัฏฏะ  และเปนชื่อแหงขัณฑ 
คือกระทงท้ัง ๓  หรือ ๔ ในขาง ๆ หน่ึงแหงวิวัฏฏะนั้น  เมื่อหมจีวร 
มีประมาณเสมอกัน  คอย ๆ มวนข้ึนวางบนแขนที่สุดทั้ง ๒  มีปาก 
ออกมาขางนอก ก็แลพาหันตะน้ัน  เปนชื่อแหงที่สุดทั้ง ๒  ที่มปีาก 
ขางนอกนั้น  นัยอันนี้ทานกลาวไวในมหาอรรถกถา  ซึ่งพระอรรถ- 
กถาจารยยกเอาอนุวาต  ซึ่งเปนผาพระองคทรงอนุญาตภายหลังวิธี 
ทําจีวรนี้ มากลาววาเปนกุสิดวยน้ัน  เพื่อจะแสดงวาแผนผาท่ีเล็กยาว 
ชื่อวากุสิสิ้น  แตวาตามวิธีทําจีวรนี้  แผนผาท่ีเล็กยาวเสมอมณฑล 
ชื่อวากุสิ  แผนผาท่ีเล็กสั้นยืนตามอัฑฒมณฑลก็ดี  อยูในระหวาง 
มณฑลและอัฑฒมณฑลก็ดี  ชื่อวาอัฑฒกุสิสิ้น  กระทงยาวชื่อวา 
วิวัฏฏะ  กระทงทั้ง ๒  ในขางทั้ง ๒  ชือ่วาอนุวิวัฏฏะ  ผาอัฑฒมณฑล  
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ที่ถูกคอในเวลาหม  ชื่อวาคิเวยยกะ  ผาอัฑฒมณฑลท่ีถูกแขง  ชือ่วา 
ชังเฆยยกะ  ผาอัฑฒมณฑลท่ีถูกมือ  ชื่อวาพาหันตะ  รวมความตาม 
วาทะในอรรถกถาไดความดังน้ีแล  จักกลาวตามนักปราชญผูฉลาด   
ทานคิดไววา  กุสินั้น  เปนชื่อแผนผาที่เล็กยาวยืนข้ึนไป  ดานกวาง 
ตามมณฑล  อัฑฒกุสิ  เปนชื่อแผนผาที่เล็กสั้น  ยนืข้ึนดานกวางตาม 
อัฑฒมณฑล และมณฑลน้ัน เปนชื่อทอนผาท่ีใหญยาวยืนข้ึนไปดาน 
กวางตามกุสิ  อัฑฒมณฑล เปนชื่อทอนผาท่ีใหญสั้น  ยืนข้ึนไปดาน 
กวางตามอัฑฒกุสิ  วิวัฏฏะน้ัน  เปนชือ่แผนผาท่ีเล็กยาวไปตามดานยาว 
อยูในระหวางมณฑลกับอัฑฒมณฑล  และระหวางกุสิกับอัฑฒกุสิ 
ในกระทงกลาง  อนุวิวัฏฏะ  เปนชื่อแผนผาท่ีเล็กยาวไปตามดานยาว 
อยูในระหวางมณฑลกับอัฑฒมณฑล  แตอยูในระหวางกุสิกับอัฑฒ- 
กุสิขางนอก  ในกระทงทั้ง ๒ ในขางทั้ง ๒ คิเวยยกะน้ัน  คือกระทง 
กลาง  เพราะอัฑฒมณฑลในกระทงนั้น   ถูกกับคอในเวลาหม 
ชังเฆยยกะ  นั้น  คือ  กระทงทั้ง ๒  ในขางทั้ง ๒  เพราะอัฑฒมณฑล 
ในกระทงเหลาน้ัน  ถูกกบัแขงในเวลาหม  พาหันตะนั้น  คือกระทง 
ทั้ง ๒  ในท่ีสุด  เพราะอัฑฒมณฑลในกระทงนั้น  อยูในที่สุดแขนใน 
เวลาหม  คําอันนี้พิจารณาในจีวรที่ประกอบดวยขัณฑ  ๕  คือ ๕ กระทง 
ใหนักปราชญผูมีปญญาพึงพิจารณาดูเถิด 
        ขอหนึ่งพระองคทรงอนุญาตไววา  อน ุฯเปฯ  ติจีวร  ทิคุณ 
สงฺฆาฏึ  เอกจฺจิย อุตฺตราสงฺค  เอกจฺจยิ อนฺตรวาสก  วา  เราตถาคต 
อนุญาตไตรจีวร  ผา ๓  ผืน  อนุญาตผาสังฆาฏิ  ๒  ชั้น  ผาหมชั้นเดียว 
ผานุงชั้นเดียว  ขอหนึ่งทรงอนุญาตไววา  อนุ ฯเปฯ  อาหตาน  
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ทุสฺสาน  อาหตกปฺปาน  ทิคุณ  สงฺฆาฏึ ฯเปฯ  อุตุทฺธตาน  ทุสฺสาน 
จตุคุณ  สงฺฆาฏึ  ทุคุณ อตฺุตราสงฺค  ทุคุณ  อนฺตรวาสก  ปสุกูเล 
ยาวทตฺถ,  ปาปณิเก  อุสฺสาโห  กรณีโย.  วา  เราตถาคตอนุญาต  
ผาสังฆาฏิ ๒  ชั้น  ผาหมชั้นเดียว  ผานุงชั้นเดียว  ทําดวยผาใหมและ 
ผาท่ีซักทีหน่ึงแลว  เมื่อผาถอนจากฤดู  คือผาเกาแลวใหทําเปนสังฆาฏิ 
๔ ชั้น เปนผาหม  ๒  ชั้น  เปนผานุง ๒  ชั้น และในผาเปนบังสุกุล 
ใหทําเพียงใดแหงความตองการ  ในผาท่ีตกในระหวางรางตลาด 
พึงทําอุตสาหะ คือแสวงหา  ก็แลในผาบังสุกุลและผาข้ีริ้วซึ่งตกตามราน 
ตลาดน้ี ไมมีกําหนด  แมสักรอยชั้นกค็วร  ผาทั้งปวงเหลาน้ี  พระองค 
กลาวไวแกภิกษุที่จะยินดีอยู  ก็แลผาไตรจีวรนี้  เมื่อผาซึ่งจะตัดท้ัง ๓ 
ผืนไมพอ  พึงทําเปนผาตัด ๒  ผืน  ทําเปนผาไมไดตัดผืน ๑  ถาผา 
ที่จะตัดไมพอ ๒  ผืนเลาไซร ใหทําเปนผาไมไดตัด ๒ ผืน ทาํเปน 
ผาตัดผืน ๑  ดวยทรงอนุญาตไววา  อนุ ฯเปฯ เทฺว  ฉินฺนกานิ 
 เอก  อจฺฉินนฺก.  อนุ ฯเปฯ  เทฺว  อจฺฉนิฺนกานิ  เอก  ฉินฺนก.  ดังน้ี 
ถาตัดแมแตผืน ๑  ไมพอ  ใหติดผาอันวาธิกะ  คือ อาคันตุกปฏะ 
แผนผาดามเขา  จะไมตัดเลยสักผืน ๑  ไมควร  ดวยทรงอนุญาตและ 
หามไววา  อนุ ฯเปฯ  อนวฺาธิกป อาโรเปตุ,  น จ ภกิฺขเว  สพฺพ 
อจฺฉินฺนก  ธาเรตพฺพ. วา  เรตถาคตอนุญาตใหยกแมซึ่งผาดาม  ก็แต 
ภิกษุอยาพึงทรงผาไมไดตัดเลยทั้งหมด  ถาเธอใดทรงผาเชนนั้น 
ตองทุกกฏ  ก็แลผาดามนี้  เมื่อผาท่ีจะทําไมพอพึงยกข้ึนดามเถิด  ถาผา 
ที่จะทําพออยูไซร  อาคันตุกปฏะ  คือผาดามไมควร พึงตัดใหไดทีเดียว 
        จะกลาวดวยประมาณ  ๆ ผาไตรจีวรนั้น  โดยกําหนดอุกฤษฏ 
อยางใหญ  ตํ่าวาสุคตจีวรจ่ึงควร  โดยกําหนดอยางเล็ก  ผาสังฆาฏิ  
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และผาอุตตราสงค  ๒ นี้ โดยยาว  ๔  ศอกกับศอกมุฐิ  คือวัดได ๔ ศอก 
แลว ศอกท่ี ๕  กํามือเสีย  โดยกวาง  ๒  ศอก  กับศอกมุฐิดังกอน  จ่ึงควร 
สวนผาอันตราสก  โดยยาว ๔  ศอก  กับศอกมุฐิ  โดยกวางแม ๒  
ศอก  ก็ควร  ดวยวาสะดืออาจจะเอาผาหมปดก็ไดอยู  ผาที่ใหญและ 
เล็กกวาประมาณดังกลาวน้ัน  ไมควรจะอธิษฐานเปนไตรจีวร 
        ผาท่ีทําแลวพึงยอมดวยนํ้ายอม ๖ อยาง คือนํ้ายอมเกิดแตราก 
และหัวและเงาแหงไมทั้งปวง  ยกแต  หลิทฺท  ขม้ิน  เสีย นอกน้ันควร 
สิ้น  น้ํายอมเกิดแตตนไมทั้งปวง  ยก มฺเชฏ  ฝาง  ตุงฺคหาร  แกแล 
๒ สิ่งน้ีเสีย  นอกนั้นยอมควรส้ิน  ไมมีหนามอยางหนึ่งชื่อวา ตุงคหาร 
น้ํายอมเกิดแตตนไมนั้น สีดังหรดาล  น้ํายอมเกิดแตเปลือกไมทั้งปวง 
ยก  โลทฺท  เปลือกโลท กณฺฑล  เปลือกมะพูด ๒  นี้เสีย  นอกนั้นควรส้ิน 
น้ํายอมเกิดแตใบไมทั้งปวง  ยก  อลฺลปิตฺต  ใบมะเกลือ  นีลปตฺต ใบ 
คราม ๒  สิ้นนี้เสีย  นอกนั้นควรส้ิน  แตผาท่ีคฤหัสถเขาบริโภคแลว 
นั้น  จะยอมดวยใบ  อลฺลปิตฺต  หนหน่ึง  ควรอยู  น้ํายอมเกิดแตดอกไม 
ทั้งปวง  ยก  กึสุกปุปฺผ  ดอกทองกวาว กุสุมฺภปุปฺผ ดอกคํา ๒  สิ่งนี้ 
เสีย  นอกนัน้ควรส้ิน  น้าํยอมเกิดแตผลไมทั้งปวง  สิ่งใดส่ิงหน่ึงซ่ึงจะ 
ไมควร  ไมมีเลย  บาลีซึ่งทรงอนุญาตนํ้ายอมน้ันวา  อนุ ฯเปฯ ฉ 
รชนานิ  มูลรชน  ขนฺธ  ฯเปฯ ตจ ฯเปฯ  ปตฺต  ฯเปฯ ปุปฺผ  ฯเปฯ 
ผลรชน.  ดังน้ี  น้ํายอมท่ีหามน้ัน  ตามอรรถกถา  น้ํายอมท้ัง ๖ นี้ยอม 
เขาแลวใหพนสีที่ทรงหาม ๗ อยาง มสีีเขียวเปนตน  ดังกลาวแลวใน 
จีวรปฏิสังยุต  และใหพนสีดังงาชาง และฟางขาวเหลาน้ีเสีย จ่ึงควร 
อาการซ่ึงจะยอมผาน้ัน  พึงปฏิบัติดังกลาวแลวในปริกขารกถานั้นเถิด  
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        ยอมแลวพึงทํากัปปะพินทุ  ดวยของเขียว  หรือตน หรือของคํา 
อันใดอันหน่ึง ในที่แหงใดแหงหนึ่ง  ยกแตรังดุมลูกดุมเสีย ใหโตเทา 
แววตานกยูง  ดวยคําวา อิม  พินฺทุกปฺป กโรมิ  ดังน้ีแลว  พึงอธิษฐาน 
เถิด  
        ก็แลอธิษฐานผาเปน ๒  คือ  อธิษฐานดวยกาย  ๑  อธิษฐาน 
ดวยวาจา  ๑  ถาผาสังฆาฏิเกามีอยู  พึงถอนอธิษฐานเสียดวยคําวา 
อิม  สงฺฆาฏึ  ปจฺจุทฺธราม ิ แลว  เอามือจับผาสังฆาฏิใหม  หรือวางไว 
ในอวัยวะตัวแลว ทําความผูกใจวา  อิม  สงฺฆาฏึ  อธิฏาม ิ เราอธิษ- 
ฐานผาสังฆาฏิผืนนี้  ทํากายวิการอยู  อธิษฐานดวยกายเถิด  นีแ่ลชื่อวา 
อธิษฐานดวยกาย  อธิษฐานดวยกายน้ัน  จะไมถูกตองดวยอวัยวะตัว 
แหงใดแหงหน่ึงไมควร  แตในอธิษฐานดวยวาจาน้ัน  พึงทําวจีเภท 
อธิษฐานวา  อิม  สงฺฆาฏึ  อธิฏามิ.  ดงัน้ี  อธิษฐานมี ๒  คือในหัตถ- 
บาส  นอกหัตถบาส  ถาผาอยูในหัตถบาสไซร  ใหเปลงวาจาวา อิม 
สงฺฆาฏึ  อธฏิามิ.  ดังนี้  ถาผาอยูภายในหองหรือบนปราสาทหรือใน 
กุฎีไกล  ใหกําหนดท่ีวางแลว  เปลงวาจาวา  เอต  สงฺฆาฏึ  อธฏิาม ิ
เราอธิษฐานผาสังฆาฏิผืนนั่นดังนี้เถิด  ในผาอุตตราสงคและอัตร- 
วาสกก็เหมือนกันอยางนั้น  ดวยวาแปลกกันแตชื่อเทาน้ัน เพราะเหตุ 
นั้น  ผาทั้งปวงพึงปจจุและอธิษฐานตามชื่อผานั้น ๆ เถิด  จะปจจุถอน 
อธิษฐานผาหม  อยูใกลวา  อิม  อยูไกลวา  เอต  อตฺุตราสงฺค  ปจฺจุทุ- 
ธรามิ  ผานุง  อยูใกลวา  อมิ  อยูไกลวา  เอต  อนฺตรวาสก  ปจฺจทฺุธราม ิ
อธิษฐานผาหม  อยูใกลวา  อิม อยูไกลวา  เอต  อตฺุตราสงฺค  อธิฏาม ิ
ผานุง  อยูใกลวา  อิม อยูไกลวา  เอต  อนฺตรวาสก  อธิฏาม.ิ 
มีคําถามวา  ไตรจีวรจะอธิษฐานเปนบริขารโจล  จะควรหรือไมควร 
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แกวาไดยินวา  พระมหาปทุมเถระทานกลาวไววา  ผาไตรจีวรตอง 
อธิษฐานเปนไตรจีวรแท  ถาผาไตรจีวรจะพึงอธิษฐานเปนบริขารโจล 
ไดเลาไซร  บริหารการรกัษาไตรจีวรในอุทโทสิตะสิกขาบท  ก็จะพึง 
ไมมีประโยชนไปเสีย  คําพระมหาปทุมเถระนี้แลชอบแท  
        ก็แลผาอาบน้ําฝน  และผารองนั่ง  ผาปดฝนี้  อาการท่ีจะทําและ 
ประมาณ พึงรูดังกลาวแลวในปาจิตตียนั้นเถิด  แตผาปูนอน  ผาเช็ด 
หนา  ผาบริขารโจล  ๓  นี ้ พิธีที่จะทําและประมาณ  พระองคหาได 
กลาวไวไม  ผาอาบนํ้าฝนท่ีไมเกินประมาณ  พึงอธิษฐานส้ิน ๔  เดือน 
ฤดูฝน  โดยนัยดังกลาวแลวน้ันเถิด  คําอธิษฐานวา  อมิ  วสฺสิกสาฏิก 
อธิฏาม ิ ดังน้ี  เบื้องหนาแตฤดูฝน ๔  เดือนแลวไป  พึงถอนอธิษฐาน 
เสีย  วิกัปไว  ผาอาบน้ําฝนนี้  แมจะยอมพอทําลายสีก็ควร  แตสองผืน 
ไมควร  ผารองนั่ง  พึงอธิษฐานโดยนัยดังกลาวแลวเถิด  คําอธิษฐาน 
วา  อิม  นิสทีน อธิฏาม.ิ  ดังน้ี  ก็แลผารองน่ังน้ัน  กอปรดวยประมาณ 
ผืนเดียว  จ่ึงควร  สองผืน ไมควร  แมผาปูนอนตองอธิษฐานแท  คํา 
อธิษฐานวา  อิม ปจฺจตฺถรณ  อธฏิาม.ิ  ดังนี้ แตผาปูนอนแมจะใหญ 
ก็ควร  แมผืนเดียวก็ควร แมมากก็ควร  มากพึงอธิษฐานวา  อิมานิ 
ปจฺจตฺถรณานิ  อธฏิาม.ิ  ดังนี้  ผาปูอนน้ี  แมจะเขียวหรือเหลือง มี 
ชายหรือมีชายดังดอกไมก็ดี  ทั้งปวงควรส้ิน  อธิษฐานคราวหน่ึงแลว 
ก็เปนอธิษฐานแท  ผาปดฝกอปรดวยประมาณ  ยังอาพาธอยูตราบใด 
พึงอธิษฐานตราบน้ัน  คําอธิษฐานวา  อิม  กณฺฑุปฏิจฺฉาทึ  อธฏิามิ. 
ดังน้ี  เมื่ออาพาธระงับและพึงปจจุเสียวิกัปไว  ผาปดฝนี้ควรแตผืน 
เดียวเทาน้ัน  ผาเช็ดหนาตองอธิษฐานแท  คําอธิษฐานวา  อิม  
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มุขปฺุฉนโจล อธิฏามิ.  ดังน้ี  ผืนหน่ึงยังซักอยูตราบใด ผืนอ่ืน 
จะตองปรารถนาเพื่อจะบริโภคตราบน้ัน  เพราะเหตุนั้น  ผาเช็ดหนานี้ 
แม ๒  ผืนกค็วร ผาปริกขารโจล  แมเปนถุงบาตรและผากรองนํ้าท่ี 
มีประมาณเทาปจฉิมจีวรซึ่งควรวิกัป  ตองอธิษฐานเปนปริกขารโจล 
คําอธิษฐานวา  อิม  จีวร  ปริกฺขารโจล  อธิฏามิ.  ดงัน้ี  มากดวยกัน  
แมจะรวมเขาอธิษฐานวา อิมานิ  จีวรานิ  ปริกขฺารโจลานิ  อธิฏามิ. 
ดังน้ี  ก็ควรแท  แตในฟูกเตียง  ฟูกต่ัง  หมอน ฟาปาวาร  ผาโกเชาว 
เหลาน้ีก็ดี  และในผาปจจัตถรณเครื่องลาด  ซึ่งเขาถวายเพ่ือเปนบริขาร 
แหงเสนาสนะก็ดี  เหลาน้ีกิจซ่ึงจะอธิษฐานไมมีเลย  ผาท่ีจะอธิษฐาน 
ทั้งปวงผืนเดียว  ถาอยูนอกหัตถบาส  ใหวา  เอต  แทน  อมิ  หลายผืน 
ใหวา  เอตานิ  แทน  อมิานิ  ดังนี้เถิด 
        ปจจุทธรณอธิษฐานผาวาดังน้ี  อิม  สฆาฏึ  ปจฺจุทฺธรามิ.  อิม 
อุตฺตราสงฺค  ปจฺจุทฺธรามิ.  อมิ  อนฺตรวาสก ปจฺจุทฺธรามิ.  อมิ  นิสีทน 
ปจฺจุทฺธรามิ.  อมิ  วสฺสิกสาฏิก  ปจฺจทฺุธรามิ.  อมิ กณฺฑุปฏิจฺฉาทึ 
ปจฺจุทฺธรามิ.  อมิ  ปจฺจตฺถรณ ปจฺจุทฺธรามิ.  อมิ  มุขปฺุฉนโจล 
ปจฺจุทฺธรามิ.  อมิ  ปริกฺขารโจลั  ปจฺจุทธฺรามิ.  หลายผืนวาดังน้ี  อิมาน ิ
ปจฺจตฺถรณานิ  ปจฺจุทฺธรามิ.  อิมาน ิ มุขปฺุฉนโจลานิ  ปจฺจุทธฺรามิ. 
อิมานิ  ปริกขฺารโจลานิ  ปจฺจุทฺธรามิ.  ดังนี้เถิด. 
                                อธิฏานกถา  จบ 
        จะกลาวในวิกัป  ใหพึงรูเถิด  ผาที่พนจากอนุญาตใหอธิษฐาน 
๗ อยาง  ที่ประมาณพอไดปจฉิมจีวร  ตองวิกัปเสียภายใน  ๑๐  วัน  
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ดวยทรงอนุญาตไววา  อนุ ฯเปฯ  อติเรกจีวร  วิกปฺเปตุ.  อนุ ฯเปฯ 
อายาเมน  อฏงฺคุล  สุคตงฺคุเลน  จตุรงฺคุลวิตฺถต ปจฺฉิม  จีวร 
วิกปฺเปตุ.  วา  เราตถาคตอนุญาตใหวิกัปผาอติเรกจีวร  ขอหน่ึง เรา 
ตถาคตอนุญาตใหวิกัปผาปจฉิมจีวร  คือผาอยางเล็กโดยยาว  ๘ นิ้ว 
กวาง ๔  นิ้ว  ดวยน้ิวพระสุคต  เปนอยางเล็ก  ก็แลผาอยางเล็กควร  
วิกัปนั้น  วาตามสุคตวิทัตถิวิธานปกรณวา  ประมาณตามน้ิวชางไม 
ทุกวันนี้  ยาว ๑๐  นิ้วกับ ๓ กระเบียด  กวาง ๕ นิ้วกับระเบียด ๑ 
กับอีก ๒  อนุกระเบียด  อน่ึงผาอาบน้ําฝน  ผาปดฝ  พนกาลอธิษฐาน 
แลว  พึงวิกปัโดยวิธีดังน้ีดวย 
        วิกัปม ี๒ คือ วิกัปตอหนาและวิกัปลับหลัง วิกัปตอหนาน้ัน 
ดังน้ี  พึงรูวาผาผืนเดียวและมาก  และตั้งอยูใกลและไกลหัตถบาส 
อยูใกล  ผืนเดียว  พึงกลาววา  อิม จีวร  หลายผืนวา  อมิานิ  จีวรานิ 
อยูไกล ผืนเดียว  พึงวา  เอต  จีวร  หลายผืนวา  เอตานิ  จีวราน ิ แลว 
ลงปลายวา  ตุยฺห  วิกปฺเปมิ.  ดังนี้  ทุกที  ในสํานักภิกษุองคหน่ึงเถิด 
อันนี้ชื่อวาวิกัปตอหนาอยางหนึ่ง  ดวยวิกัปเทาน้ี  จะเก็บไว  ยอมควร 
จะบริโภคหรือเสียสละหรืออธิษฐาน  ไมควร  ตอเม่ือผูรับวิกัปกลาววา 
มยฺห  สนฺตก  หรือวา  มยหฺ  สนฺตกานิ  ตามผืนเดียวและมาก  แลวลง 
ปลายวา ปริภฺุช  วา  วสิฺสชฺเชหิ  วา  ยถาปจฺจย  วา  กโรห ิ ดงัน้ีแลว 
ชื่อวาเปนอันปจจุทธรณ  แตปจจุแลวไป  แมจะบริโภคเปนตนควรอยู 
อีกอยางหนึ่ง  พึงรูวา  ผาผืนเดียวหรือมาก  และต้ังอยูใกลหรือไกล 
แลวกลาววา  อิม  จีวร หรอืวา  อมานิ  จีวรานิ  หรือวา  เอต จีวร 
หรือวา  เอตานิ  จีวรานิ  ดังกอน  ในสํานักภิกษุองคหน่ึงแลว  ถือเอา  
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ชื่อแหงสหธัมมิกท้ัง ๕ ผูใดผูหน่ึงซึ่งตนชอบใจ แตไมอยูในที่นั้น 
ลงปลายวา  ติสฺสสฺส  ภิกขฺุโน  วิกปฺเปมิ  หรือวา  ติสฺสสฺส  สามเณร-  
รสฺส  วิกปฺเปมิ.  ดังนี้  ตามชื่อสหธัมมิกซึ่งตนชอบใจท้ังทุกที ใน 
สํานักภิกษุองคหน่ึงนั้นเถิด  แมอันนี้ก็ชื่อวาวิกัปตอหนาอีกอยางหน่ึง 
เหมือนกัน  ดวยวิกัปเทานี้  จะเก็บไวยอมควร  แตในบริโภคเปนตน 
แมแตสิ่งหนึ่ง  ก็ไมควร  ตอเมื่อภิกษุซึ่งรับวิกัปตอหนาน้ัน  กลาววา 
ติสฺสสฺส ภิกฺขุโน  สนฺตก  ฯเปฯ  ติสฺสสฺส  สามเณรสฺส  สนฺตก 
ปริภฺุช  วา  วิสฺสชฺเชหิ  วา  ยถาปจฺจย  วา  กโรห.ิ  ดังนี้  ตามชื่อสห- 
ธัมมิซึ่งวิกัปไวนั้นแลว  จ่ึงชื่อวาเปนอันปจจุถอน  ต้ังแตปจจุ 
แลวไป  แมจะบริโภคเปนตนยอมควร  วิกัปลับหลังน้ันดังน้ี  พึงรูวา 
ผาผืนเดียวและมาก และต้ังอยูใกลหรือไกล  แลวกลาววา  อิม  จีวร 
หรือ อิมาน ิ จีวรานิ  หรือ เอต  จีวร  หรือ เอตานิ  จวีรานิ  ดังกอน 
แลว  ลงปลายวา  ตุยฺห  วกิปฺปนตฺถาย  ทมฺม.ิ  ดังน้ี  ในสํานักภิกษุ 
องคหน่ึงเถิด  ภิกษุนั้นพึงถามเจาของผาวา  ใครเปนมิตร  หรือใคร 
เปนเพ่ือนเห็น หรือเปนเพ่ือนกินของทานเลา  ดังนี้แลว  เจาของผา 
พึงบอกชื่อตามชอบใจวา  ภิกษุชื่อติสสะ  หรือสามเณชื่อติสสะ  เปน 
มิตร  เปนเพ่ือนของขา ดังน้ี  ตามชอบใจตนแลว  ภิกษุผูรับวิกัปนั้น 
พึงกลาวอีกวา  อห  ติสฺสสฺส  ภิกขฺุโน  ทมฺม ิ หรือวา  อห  ติสฺสสฺส 
สามเณรสฺส  ทมฺมิ.  ดังนี้  ตามชื่อท่ีเจาของผาบอกนั้นเถิด  อันนี้ชื่อ 
วาวิกัปลับหลัง  ดวยวิกัปเทาน้ี  จะเก็บไวยอมควร แตจะบริโภค 
เปนตนแมแตสิ่งหนึ่งยอมไมควร  ตอเม่ือภิกษุผูชวยรับวิกัปใหนั้น 
กลาวคําเปนตนวา  ติสฺสสฺส  ภิกขฺุโน  สนฺตก ปริภฺุช  วา  วิสสฺชฺเชหิ 
วา  ยถาปจฺจย  วา กโรหิ  โดยนัยดังกลาวแลวในวิกัปตอหนาท่ี ๒ นั้น  
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แลว  จึงเปนอันปจจุถอน  ต้ังแตปจจุแลวไป  แมจะบริโภคเปนตน 
ยอมควร  ถามวา  วิกัปตอหนา  ลับหลงั ๒  นั้น  แปลกกันอยางไร  แกวา  
ในวิกัปตอหนาน้ัน  วิกัปเองใหผูอ่ืนถอน  ในวิกัปลับหลังน้ัน ใหผูอ่ืน 
วิกัปให  ใหผูอ่ืนนั้นถอนให  นี้แลวิกัป ๒ อยางแปลกกันดังน้ี  ถาแล 
วิกัปแกผูใด  ผูนั้นเปนคนไมฉลาดในบัญญัติ  ไมรูจักจะถอน  พึงถือ 
เอาผาน้ันไปหาภิกษุอ่ืนซึ่งเปนคนฉลาด  พึงวิกัปอีกแลว  ใหเธอนั้น 
ถอนให  วิกปัซ้ําซ่ึงผาท่ีวิกัปไวแลวน้ันยอมควร  ในวิมติวิโนทนี 
กลาววา  ซึ่งคําอรรถกถากลาววา  ต้ังแตปจจุแลวไป  แมจะบริโภค 
เปนตนยอมควร  ดวยคําน้ีแสดงวา แมถึงทําการปจจุถอนแลว  ผานั้น 
ก็คงเปนผาวิกัปอยูนั้นเอง  จะเปนอติเรกจีวรไปนั้นหามิได แตผานั้น 
ภิกษุอยากจะอธิษฐานดวยชื่อแหงไตรจีวรเปนตน  พึงอธิษฐานเถิด 
แตเธอผูไมอยากอธิษฐาน  ก็พึงทําใหเปนผาวิกัปอยูเชนนั้นบรโิภค 
เถิด  กลาวดังน้ีแลว หามคําอาจารยบางพวกซึ่งกลาววา  วิกัปแลว 
ไดแกเก็บไวอยางเดียว  ถาถอนวิกัปแลว  พึงอธิษฐาน  บริโภคดังน้ี 
แลว  อางเหตุและอุทาหรณตาง ๆ  ใจความสังเขปวา  วิกัปแลว  ให 
ถอนวิกัปเสียแลว  บริโภคเถิด  แมลวง ๑๐  วัน ไมเปนนิสสัคคีย  ผูม ี
ปญญาพึงพิจารณาเอาเถิด. 
                                วิกปปฺนกถา  จบ 
        อธิษฐานและวิกัป ๒ นี้  พึงทําในผาอติเรกจีวรแตในภายใน 
๑๐ วัน ถาไวใหเกิน ๑๐ วันไป  ผานั้นเปนนิสสัคคีย  ตองปาจิตตีย 
ดวยปฐมกฐินะสิกขาบท. 
                             จีวราธิฏานวิกปฺปนา  จบ  
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        จักกลาวในอธิษฐานและวิกัปปบาตร บาตรเหล็ก  บาตรดิน 
กอปรดวยประมาณ  จ่ึงควรอธิษฐานและวิกัป ประมาณแหงบาตรมี ๓ 
คือ อุกฺกฏโ บาตรขนาดใหญ ๑ มชฺฌโิม บาตรขนาดกลาง ๑  
โอมโก บาตรขนาดเล็ก ๑ บาตรขนาดใหญนั้น  จุขาวสุกแหงขาวสาร 
กึ่งอาฬหก คือ ขาวสาร ๒ ทะทานมคธ  ในอันธกฏัฐกถากลาววา 
ชื่อวา  ทะนานมคธน้ัน ๑๒ ปละครึ่ง  ในมหาอรรถกถากลาววา 
ปกตินาฬี  ทะนานโดยปกติ  ในสีหฬทวีปก็ใหญไป  ทมฬินาฬ ี
ทะนานทมิฬ  ก็เลก็ไป มคธนาฬี  ทะนานคมธ  จ่ึงกอปรดวยประมาณ 
ทะนานครึ่งแหงทะนานมคธนั้น  เปนทะนานในสีหฬอันหน่ึง  ก็แล 
วิธีซึ่งจะคิดปละและประมาณมคธนาฬี  ตามฎีกาและคัมภีรอันเศษ 
จักไวกลาวในท่ีสุดแหงวรรณนาทั้งปวง  ประมาณบาตรขนาดใหญ 
ใหเอาขาวสาลีที่ไมหักท่ีเกาแรมป  เขาซอมแลวบริสุทธิ์ดวยดี  ตวง 
ใหได  ๒  ทะนานมคธดังวาแลวน้ัน  หุงอยารินน้ําออกเสีย  อยาให 
เปนทองเลน  อยาใหเปยก อยาใหเปนกอน  ใหสลวยสละจากกัน 
ดังดอกคลาตูม  แลวจุลงในบาตรใหหมด เอาแกงถั่วซ่ึงปรุงดวย 
เครื่องทั้งปวง ไมแขนนัก  ไมเหลวนัก พอมือหยิบได  เทาสวนท่ี ๔ 
แหงขาวสุกนั้น  จุลงดวยแลว  เอากับขาว  เปนตนวาปลาและเนื้อ 
สมควรแกคํา ๆ จนพอคําขาวเปนอยางยิ่ง คือเทาสวนท่ี ๔ แหงขาวสุก 
จุลงดวย  แตเนยใส และน้ํามัน และเปรียง และน้าํแกง และน้ําสม 
เปนตน  จะนับดวยไมได  ดวยวาของเหลาน้ัน  เปนคติแหงขาวสุก 
ไมอาจใหขาวสุกเส่ือมและเจริญข้ึนได  ของทั้งปวงน้ันจุลงแลวเชนนั้น 
ถาพอเสมอเหลี่ยมขอบปากบาตรขางลาง เอาดายหรือเส้ียนตาลปาดไป 
พอสวนขางลางแหงดาย  และเส้ียนตาลถูกของในบาตรไซร  บาตร  
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เชนนี้  ชื่อวาบาตรขนาดใหญ  ถาของในบาตรน้ันพูนเกินเหลี่ยมปาก 
บาตรข้ึนมาไซร  บาตรเชนนี้  ชื่อวาบาตรขนาดใหญ อยางเล็ก ถาของ 
ในบาตรไมถึงเหลี่ยมขอบปากบาตร  พรองลงไปอยูในบาตรเลาไซร  
บาตรเชนนี้  ชื่อวาบาตรขนาดใหญ  อยางใหญ  บาตรขนาดกลางน้ัน 
ใหเอาขาวสารทะนานมคธหนึ่งหุงข้ึนดังกอนจุลง  เอาแกงถั่วเทาสวน 
ที่ ๔ แหงขาวสุก  และกบัขาว  มีปลาเน้ือเปนตน  ก็เทาสวนท่ี  ๔  แหง 
ขาวสุก  ของเหลาน้ีจุลงในบาตรท้ังหมด  ถาเสมอขอบเหลี่ยมปากบาตร 
ขางลางดังกลาวกอน  บาตรเชนนี้  ชื่อวาบาตรขนาดกลาง  ถาของน้ัน 
ลมปากบาตรข้ึนมาไซร  บาตรเชนนี้  ชื่อวาบาตรขาดกลาง  อยางเล็ก 
ถาของน้ัน  ไมถึงเหลี่ยมของปากบาตร  พรองลงไปอยูในบาตรเลาไซร 
บาตรเชนนี้  ชื่อวาบาตรขนาดกลาง  อยางใหญ  บาตรขนาดเล็กนั้น 
ใหเอาขาวสารกึ่งทะนานมคธหุงข้ึนดังกอนจุลงในบาตร  เอาแกงถั่ว 
เทาสวนท่ี  ๔  แหงขาวสุก  และกับขาว  มีปลาและเนื้อเปนตนเทาสวน 
ที่ ๔ แหงขาวสุก  ของทั้งปวงจุลงหมดแลว  ถาเสมอขอบปากบาตร 
ขางลางดังกอน  บาตรเชนนี้  ชื่อวาบาตรขนาดเล็ก  ถาของน้ันพูน 
ปากบาตรข้ึนมาไซร  บาตรเชนนี้  ชื่อวาบาตรขนาดเล็ก  อยางเล็ก  ถา 
ของน้ันไมถึงเหลี่ยมขอบปากบาตร  พรองลงไปอยูในบาตรเลาไซร 
บาตรเชนนี้ชื่อวาบาตรขนาดเล็ก  อยางใหญ  เปนบาตร  ๙  ใบดวยกัน 
ดังน้ี  แตบาตรขนาดใหญ  อยางใหญ  บาตรขนาดเล็ก อยางเล็ก ๒  นี ้
ในชื่อวาเปนบาตร  พึงใชเปนภาชนะเถิด  ไมควรอธิษฐาน  ไมควรวิกัป 
แตบาตร ๗ ใบนอกน้ัน  พึงอธิษฐานหรือวิกัปเสียแตภายใน ๑๐  วัน 
บริโภคเถิด  เมื่อไวใหเกิน ๑๐  วันไป  บาตรน้ันเปนนิสสัคคีย  ตอง 
ปาจิตตีย  ดวยปตตะสิกขาบท  
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        บาตรแมกอปรดวยประมาณ  พึงรูวาจะควรอธิษฐานและวิกัป 
ดังน้ีอีก  บาตรเหล็กระบมแลว ๕ ไฟ  บาตรดินระบมแลว  ๒  ไฟ 
จ่ึงควรอธิษฐาน  บาตรท้ัง ๒  นั้น  แมมูลคาอันใดจะพึงให  มูลคา  
นั้นใหแลวแท  ถาระบมยังออนอยูแมสักไฟหน่ึง  หรือมูลคาแมสัก 
กากณึกหนึ่ง  ยังไมไดให  ก็ยังไมควรอธิษฐาน  ถาเจาของบาตรเขา 
กลาววา  เมื่อใดมูลคาของทานมี  ทานก็จักใหเมื่อน้ัน  ทานจงอธิษฐาน 
บริโภคไปเถิด  แมดังนี้กย็ังไมควรอธิษฐานแท  ดวยยังนับวาเปน 
บาตรไมได  เพราะระบมยังออนอยู  และยังไมเปนของ ๆ ตัว  ยงัเปน 
ของผูอ่ืนอยู เพราะมูลคาทั้งส้ิน  หรือแตสวนหนึ่งยังไมไดให  เพราะ 
เหตุนั้น  เม่ือระบมแลว หรือมีมูลคาใหแลวหมด  จ่ึงควรอธิษฐาน 
บาตรใดควรอธิษฐาน  บาตรน้ันเองควรวิกัป  บาตรน้ันจะมาถึงมือ 
แลว  หรือยังไมมาถึงก็ตาม  พึงอธิษฐานหรือวิกัปแตเสียใน ๑๐  วัน 
ดวยวาชางบาตรเขาไดคาจางแลว หรอืเขาอยากจะทําถวายเอง  เขา 
บอกวา ขาพเจาจะทําบาตรแลวระบมในวันชื่อโนนต้ังไวดังน้ี  ต้ังแต 
วันชางบาตรเขากําหนดไว  ภิกษุใหลวง ๑๐  วันไป  บาตรน้ันเปน 
นิสสัคคีย  ตองปาจิตตีย  ถาแลชางบาตรเขากลาววา  ขาพเจาจะทํา 
บาตรแลวระบมสงขาวสารไปแกทานดังน้ีแลว  เขาทําอยางนั้นเลาไซร 
แตภิกษุที่ชางบาตรส่ังมาไมบอกแกภิกษุผูเจาของน้ัน  ผูอ่ืนไดเห็น 
หรือไดยิน  มาบอกวาบาตรของทานสําเร็จแลว  ดังนี้  คําแหงผูอ่ืนนั้น 
ไมเปนประมาณ  ตอเม่ือใดเธอท่ีชางบาตรส่ังมาใหบอก  ไดบอกแก 
เจาของบาตรแลว  ต้ังแตวันไดยินคําแหงเธอน้ันไป  เมื่อใหลวง 
๑๐  วันไป  เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย  ถาชางบาตรเขาวาขาพเจาจักทํา 
บาตรระบมสงไปในมือผูหน่ึงแกทานดังน้ีแลว  เขาทําดังน้ัน  แตภิกษุ  
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ผูรับบาตรมาเอาไวเสียที่บริเวณตน  หาบอกแกเจาของไม ผูอ่ืนถาม 
วา  บาตรของทานไดมาใหมดีอยูหรือ  เธอน้ันถามวา  บาตรท่ีไหน 
เลา  ผูอ่ืนบอกวาเขาฝากมาในมือภิกษุชื่อน้ี  แมคําแหงผูอ่ืนนั้นก็ไม 
เปนประมาณ  ตอเม่ือใดภิกษุผูรับมาเอาบาตรมาให  ต้ังแตวันได  
แลวไป  เมื่อใหลวง ๑๐ วันไป  เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย  เพราะเหตุนั้น 
อยาใหลวง  ๑๐  วัน พึงอธิษฐานหรือวิกัปเสีย  ในบาตรท่ีชางบาตร 
รับทําถวายน้ีฉันใด  แมในผาที่ชางหูกทอ  หรือชางหูกทอถวายเอง 
ก็เหมือนกันฉันนั้น   เพราะเหตุนั้น  ผานั้นอยาใหลวง  ๑๐  วันไป  พึง 
อธิษฐานหรือวิกัปเสีย 
        อธิษฐานบาตรมี  ๒ คือ  ดวยกาย  ดวยวาจา  เม่ือจะอธิษฐาน 
โดยวิธีทั้ง ๒  บาตรเกามีอยูเฉพาะหนาพึงปจจุเสียวา  อิม  ปตฺต 
ปจฺจุทฺธรามิ  ดังน้ี  อยูในท่ีลับหลังนอกหัตถบาส  พึงปจจุวา  เอต 
ปตฺต  ปจฺจุทฺธรามิ  ดังน้ี  หรือใหบาตรน้ันเสียแกผูอ่ืนแลว เอามือ 
ถูกบาตรใหม  ซึ่งวางไวแหงใดแหงหน่ึงแลว  ทาํความผูกใจวา  อิม 
ปตฺต  อธิฏามิ  ทํากายวิการคือลูบไปดวย  นี้อธษิฐานดวยกาย หรือ 
เปลงวาจาออกใหดังวา  อิม  ปตฺต  อธฏิามิ  ดังน้ี  อธิษฐานดวย 
วาจา  อธิษฐานมี  ๒  คือ  อยูในหัตถบาส  นอกหัตถบาส ถาอยูใน 
หัตถบาส พึงเปลงวาจาวา  อิม  ปตฺต  อธิฏามิ  ถาอยูในภายในหอง 
หรือบนปราสาท  หรืออยูในวิหารไกลเลาไซร  พึงกําหนดท่ีต้ังแลว 
เปลงวาจาวา  เอต  ปตฺต  อธิฏาม ิ เมือ่จะอธิษฐาน  แมจะอธิษฐาน 
คนเดียวก็ควร  แมจะอธิษฐานในสํานักผูอ่ืนก็ควร  แตอธิษฐาน 
ในสํานักผูอ่ืนมีอานิสงสดังนี้  ถาสงสัยวา  อธิษฐานแลวหรือยัง 
  



สัตตปพพบุพพสิกขา และ บุพพสิกขาวรรณนา - หนาท่ี 462 

เกิดข้ึนแกเธอเลาไซร  ผูอ่ืนจักชวยระลึกตัดความสงสัยให  ถาภิกษุ 
ผูหน่ึงไดบาตรมา ๑๐ ใบ  เธออยากจะบริโภคใหหมดทั้ง ๑๐  ใบ 
เลาไซร  อยาพึงอธิษฐานใหหมดทั้ง ๑๐  ใบ  พึงอธิษฐานข้ึนใบหนึ่ง 
และรุงข้ึนอีกวันหน่ึง  พึงปจจุใบน้ันเสีย อธิษฐานใบอ่ืนข้ึน  โดย  
อุบายอันนั้น อาจจะบริหารรักษาไดแมสิ้นรอยป 
                              อธิฏานกถา  จบ 
        จักกลาวในวิกัป  กแ็ลวิธีวิกัปตอหนาและลับหลังท้ัง ๒ เหมือน 
วิกัปจีวร  จักกลาวแตคําวิกัป  ในวิกัปตอหนาท่ีตน  อยูใกลบาตร 
ใบเดียววา  อิม  ปตฺต  หลายใบวา  อิเม ปมฺเต  อยูไกลใบเดียววา 
เอต  ปตฺต  หลายใบวา เอเต  ปตฺเต แลวลงปลายวา  ตุยฺห  วิกปฺเปมิ 
ทุกที  วิกัปตอหนานัยที่ ๒  สหธัมมกิทั้ง ๕ ชื่อใดใหกลาวชื่อน้ัน 
ดังภิกษุชื่อ ติสสะ  วิกัปวา  อมิ  ปตฺต  ติสฺสสฺส  ภิกขฺุโน  วิกปฺเปมิ. 
วิกัปลับหลังวา  อิม  ปตฺต  ตุยฺห  วิกปฺปนตฺถาย ทมฺม ิ ผูชวยรบัวิกัป 
เจาของบาตรบอกชื่อสหธัมมิก  เปนตนวา  ชื่อติสสะ  ใหกลาววา  อห 
ติสฺสสฺส  ภิกขฺุโน  ทมฺม ิ วิกัปแลวจะเก็บไวควรอยู  จะบริโภคเปนตน 
ไมควร  ปจจุแลวดังกลาวในปจจุผา  จ่ึงควรบริโภคเปนตนได  อยูใกล 
อยูไกลใบเดียวหลายใบและชื่อแหงสหธัมมิกก็ใหรูจักเปลี่ยนดังกลาว 
แลวในจีวรนั้นเถิด 
                                   วิกปฺปนกถา  จบ 
        คําวา  อมิ  พินฺทุกปฺป  กโรม ิ แปลวา  เราทําวงกลมอันควรน้ี 
        จีวร                                                        ผา                 สงฺฆาฏึ         
อิม                ปจฺจุทฺธราม ิ แปลวา เรากลับถอน                   นี ้ อิม  
        ปตฺต                                                        บาตร                  ปตฺต  
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                                                ผาสังฆาฏิ 
อธิฏามิ  แปลวา  เราต้ังไวเฉพาะซึ่ง บาตร                นี้   อิม  จีวร  
ปริกฺขารโจล อธิฏามิ  แปลวา  เราต้ังไวเฉพาะซ่ึงผาน้ีเปนทอนผา 
                        จีวร   ตุยหฺ                        วิกปฺเปมิ  แปลวา 
เปนบริขาร        อิม        ปตฺต        ติสฺสสฺส  ภิกฺขุโน 
                                ผา                ทาน                        จีวร 
เรากําหนดวิเศษไวซึ่ง        บาตร         นี้แก                        อิม                ตุยฺห 
                                                ติสสะภิกษุ                ปตฺต 
                                                     ผา 
วิกปฺปนตฺถาย  ทมฺม ิ แปลวา  เราใหซึ่ง                นี้ แกทานเพ่ือกําหนด 
                                                    บาตร 
วิเศษไว  อห  ติสฺสสฺส ภิกขฺุโน ทมฺมิ              แปลวา  เราใหแกติสสะภิกษุ 
มยฺห 
ติสฺสสฺส  ภิกขฺุโน        สนฺตก ปริภฺุช  วา  วิสฺสชเฺชหิ  วา  ยถาปจฺจย  วา 
กโรหิ  แปลวา  ทานจงบริโภค  หรือจงเสียสละ  หรือจงทําตามเหตุ 
                ทาน 
ซึ่งของ        ติสสะภิกษุ        อน่ึง  ในคํานี้  ควรประกอบชื่อผาชื่อบาตรเขา 
                จีวร        มยฺห 
ดวยวา  อิม        ปตฺต        ติสฺสสฺส  ภิกขฺุโน        สนฺตก  ปริภฺุช  วา  ฯเปฯ 
                            ผา                          ผืน                       อิมนิ  จีวรานิ  
กโรหิ  ดังน้ี  จ่ึงจะดี   บาตร        หลาย          ใบ      วาดังน้ี    อิเม   ปตฺเต 
        สนฺตกานิ 
มยฺห        สนฺตเก        ปริภฺุช  วา  ฯเปฯ  กโรหิ  ถาผูถอนวิกัปออนกวา 
            ผา 
เจาของ  บาตร        ใหกลาวดวยพหุวจนะวา  ปริภฺุชถ  วา  วิสชฺเชถ วา 
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                                                                                ช 
ยถาปจฺจย  วา  กโรถ.        อน่ึง  จะกลาวแตบทเดียววา  ปริภฺุ        ชถ 
                  หิ                                        หิ                ใด 
หรือ  วิสชฺเช   ถ        หรอื ยถาปจฺจย  กโร        ถ        บท        หน่ึง  ก็ได อนึ่ง 
ถาแลบาตรจะวิกัปแกผูใด  ในสหธัมมิกทั้ง ๕  ผูนั้นเปนคนวิสาสะสนิท 
ควรถือเอาดวยวิสาสะในท่ีตอหนาลับหลังได  จ่ึงจะชอบ  
        ปฺจม  พินฺทวาธิฏานาทิปพฺพ  จบขอท่ี  ๕ 
        ลําดับนี้  จักกลาวในขอท่ี  ๖  ชื่อ  วิชหนาทิปพพะ  ขอวาดวยวิธี 
มีขาดอธิษฐานเปนตน  ผาที่ภิกษุอธิษฐานโดยชื่อดังกลาวแลวและ 
บริโภคอยู  จะมละอธิษฐานไปดวยเหตุ ๙ ประการ  คือ  อฺสฺส 
ทาเนน  ใหแกผูอ่ืนเสีย  ๑  อจฺฉินฺทิตฺวา  คหเณน  โจแยงชิงเอา 
ไปเสีย  ๑  วิสฺสาสคาเหน  เพ่ือรักถือเอาเสียดวยวิสาสะ  ๑  หนีา- 
ยาวตฺตเนน  หมุนไปเพ่ือเปนคนเลว ๑  สิกฺขาปจฺจกฺขาเนน  ลา 
สิกขาเสีย  ๑  กาลกิริยาย ถึงแกอนิจกรรมเสีย  ๑  ลิงฺคปริวตฺตเนน 
เพศกลับไปเสีย  คือเปนบุรุษกลับเปนสตรี  เปนสตรีกลับเปนบุรุษ 
ไปเสีย  ๑  ปจฺจุทฺธรเณน  ปจจุถอนอธิษฐานเสีย ๑  ฉิทฺทภาเวน 
เปนชองทะลุ ๑  เปน  ๙  ในวิมติวิโนทนีกลาววา  ขอซ่ึงวาหมุนไป 
เพ่ือเปนคนเลวนั้น  ประสงควา  ตองปาราชิกแลวยังต้ังอยูในภิกษุ 
ปฏิญญาแลวไปถือเพศคฤหัสถก็ดี  ไปถือลัทธิเดียรถียแลวถือเพศแหง 
เดียรถียก็ดี  และนางภิกษุณีสิ้นความเหลียวแลในความเปนภิกษุณี  ไป 
ถือเพศคฤหัสถก็ดี  ชื่อวาหมุนไปเพ่ือเปนคนเลว  บางอาจารยกลาววา 
ประสงคเอาไมลาสิกขาไปเปนคฤหัสถ  ชื่อวาหมุนไปเพ่ือเปนคนเลว  
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ทานคานวา  คําอาจารยนั้นไมชอบ  เพราะวาแมถึงไปเปนคฤหัสถ 
เชนนั้น  ผูนัน้ยังเปนอุปสัมบันอยู  ผาน้ันยังไมมละซึ่งความเปนของ 
ผูนั้น  ก็แลผาน้ันปวงยอมมละอธิษฐานดวยเหตุ ๘ อยางขางตน  แต 
มละอธิษฐานดวยเปนชองทะลุนั้น  ในอรรถกถาทั้งปวงทานวาแต 
ไตรจีวรอยางเดียว  ก็แลชองทะลุนั้น  ประมาณเทาหลังเล็บกอย  ชอง  
นั้นทะลุไปทีเดียวจ่ึงขาดอธิษฐาน ดวยวาในระหวางชองนั้น  ถาแม 
ใยเสนดวยอันหน่ึงยังไมขาดไซร  ยังรักษาอยูกอน  ผาสังฆาฏิและ 
อุตตราสงค  ดานยาวแตที่สุดผาเขาไปประมาณคืบหน่ึง  ดานกวางแต 
ที่สุดผาเขาไปประมาณ  ๘ นิ้ว  เปนชองทะลุในประมาณน้ันเขาไป 
จ่ึงทําลายอธิษฐาน  แตผาสบงน้ัน  ดานยาวแตที่สุดเขาไปประมาณคืบ 
หนึ่ง  ดานกวางแตที่สุดผาเขาไปประมาณ ๔  นิว้  เปนชองทะลุในนั้น 
เขาไป  จ่ึงทําลายอธิษฐาน  นอกน้ันออกมาในท่ีกําหนด  ไมทําลาย 
อธิษฐาน เพราะเหตุนั้น เมื่อชองทะลุเกิดข้ึน  ผานั้นยอมต้ังอยูในท่ี 
เปนอติเรกจีวร  พึงทําสูจิกรรมปะชุนเสีย  แลวอธิษฐานข้ึนใหมเถิด 
ก็แลภิกษุใด  ในผาเกาคร่ําครา  เอาผาปะเขากอนแลว  จ่ึงตัดผาเกา 
ออกเสียในภายหลัง  ผานั้นไมทําลายอธิษฐาน  แมในเปลี่ยนผามณฑล 
ก็เหมือนกันอยางนั้น  ผา ๒ ชั้น  ทะลชุั้นหน่ึง หรอืวาเคลื่อนชั้นหน่ึง 
ก็ไมทําลายอธิษฐาน  ทําผาเล็กเปนผาใหญ  หรือทําผาใหญเปนผาเล็ก 
ก็ไมทําลายอธิษฐาน  เมื่อจะเผชิญผาชายติดกัน  ถาตัดกอนจ่ึงเผชิญ 
ตอเขาภายหลังไซร  ยอมทําลายอธิษฐาน  ถาเผชิญตอกันเสียกอนแลว 
จ่ึงตัดตอภายหลังเลาไซร  ไมทําลายอธิษฐาน  แมใหชางฟอกเขาฟอก 
ใหขาวออกไป  อธิษฐานก็คงเปนอธิษฐานอยูนั้นเอง  แมบาตรท่ี 
อธิษฐานไวแลว  กล็ะอธิษฐานดวยเหตุ  ๙  อยางเหมือนกัน  แตชอง  
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ทะลุนั้นใหญ  เมล็ดขาวฟางลอดเขาออกได  จ่ึงจะทําลายอธิษฐาน 
ดวยวาธัญชาติทั้ง ๗ เมลด็ขาวฟางนี้แล  เปนอยางตํ่าในชองทะลุนั้น  
เมื่ออุดดวยจุรณเหล็กหรอืหมุดแลว   พึงอธิษฐานเสียอีกในภายใน 
๑๐  วันเถิด. 
                                วิชหนกถา  จบ 
        จงวาดวยใหและถือเอา อยางไรจ่ึงเปนอันให  อยางไรจ่ึงเปน 
อันถือเอา  กลาววา  เราใหสิ่งน้ีแกทาน  หรือเรามอบให  หรือเรา 
บริจาค  เราสละส่ิงนี้  แกทาน  ในที่ตอหนา  และกลาววา  เราใหหรือ 
เรามอบให  หรือ  เราบรจิาค  เราสละสิ่งน้ี  แกคนชื่อน้ี  ในที่ลบัหลัง 
ดังน้ีเปนอันใหแท  ผูใหกลาววา  ทานจงถือเอาเพ่ือทาน  ผูรับกลาววา 
ขาถือเอาเพื่อขา  ดังนี้  เปนอันใหดวยดี  และถือเอาดวยดี  ผุใหกลาววา 
ทานจงทําเปนของ ๆ ทอนเถิด  หรือกลาววา จงเปนของ ๆ  ทานเถิด 
หรือกลาววา ทานจักทําเปนของ ๆ ทาน  ผูรับวา  ขาทําเปนของ ๆ ขา 
หรือกลาววา  จงเปนของ ๆ ขา  หรือกลาววา  ขาจักทําเปนของ ๆ ขา 
ดังน้ี  ชื่อวาใหไมดีและถือเอาไมดี  ผูใหไมรูจักจะให  ผูรับไมรูจักจะรับ 
แตถาผูใหกลาววา  ทานจงทําเปนของ ๆ ทานเถิด  ผูรับ ๆ วาดีแลว 
ขาถือเอาเพื่อขา  ดังนี้  ชื่อวาใหไมดีถือเอาดี  ถาเธอผูหน่ึงกลาววา 
ทานจงถือเอาเถิด  ผูหน่ึงกลาววา  ขาไมถือเอา  ผูใหกลับกลาวอีกวา 
เราใหแลวทานจงถือเอาเพ่ือทานเถิด  แมผูรับกลาววา  ขาไมตองการ 
ดวยของนี้  แมเธอผูใหกอนก็สําคัญวา  เราใหเขาแลว  และใหผา 
อติเรกจีวรนั้นลวง  ๑๐  วันไป  แมผูรบัก็สําคัญวา  เราหามเขาแลว 
ดังน้ี  ไมเปนอาบัติแกผูใดผูหน่ึง  ดวยวาผูใดชอบใจ  ผูนั้นก็จะพึง  
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อธิษฐานข้ึนบริโภค  ในอรรถกถาแหงจีวราจฉินทนะสิกขาบทกลาววา 
ใหผาแกภิกษุดวยคําวา  เราใหแกทานซ่ึงถืออุปชฌายในสํานักเรา  
เราไมใหแกทานซ่ึงถืออุปชฌายในทีอ่ื่น  เราใหแกผูทําวัตรในสํานัก 
เราอยางเดียว  เราไมใหแกผูไมทําวัตรในสํานักเรา  เราใหแกผูเรียน 
ธรรมในสํานักเราอยางเดียว  เราไมใหแกผูไมเรียนธรรมในสํานักเรา 
เราใหแกผูไมสึกอยางเดียว  เราไมใหแกผูจะสึก  ใหดังน้ีไมควร เมื่อ 
ใหดังน้ี  ตองทุกกฏ  แตจะใหเอาคืนมาควรอยู  เมื่อกลับชิงถือเอาของ 
ที่สละใหขาดแลว  ใหพระวินัยธรพึงปรับเธอตามราคาแหงภัณฑะ 
        ขอหนึ่ง  พระองคทรงอนุญาตใหถือเอาดวยวิสาสะแกภิกษุพรอม 
ดวยองค  ๕  คือ  สนฺทิฏโ  จ  โหติ  เปนมิตรไดเห็นกันมา ๑ สมฺภตฺโต 
จ  โหติ  เปนมิตรมั่นเพ่ือนกินดวยกันมา  ๑  อาลปโต  จ  ไดพูดกันไว 
วาของ ๆ  เราทานอยากไดสิ่งใด  พึงถอืเอาสิ่งน้ันเถิด ๑  ชีวติ  จ  ยังเปน 
อยู  ๑  ชานาติ  จ  รูอยูวาเราถือเอาแลวจักดีใจ  ๑  ในอรรถกถาวา 
วิสาสะ  ยอมข้ึนดวยองค  ๓  คือ  เพื่อนเห็น  เพ่ือนกิน  และเพ่ือน 
ที่สั่งไววาอยากไดสิ่งใด  พึงถือเอาสิ่งนั้น  ๓  นี ้ ผูใดผูหน่ึง จัดเปน ๑ 
กับยังเปนอยู  ๑  ถือเอาแลวดีใจ  ๑ 
        ขอหนึ่งอีก  พระองคทรงอนุญาตใหถือวิสาสะดังนี้วา  ภิกษุ 
ฝากจีวรไปในมือแหงภิกษุ  สั่งวาทานจงใหผาน้ีแกภิกษุชื่อน้ี  ผูรับ 
ไป ๆ ในกลางทางถือเอาเสีย  ดวยวิสาสะแหงผูฝากไป  ชื่อวาถือเอา 
ดวยดี  เจาของฝากไปแกผูใด  ถือเอาดวยวิสาสะแหงผูนั้น  ชื่อวาถือ 
เอาไมดี  ถาไดยินขาวกลางทางวา  ผูฝากไปนั้น  ถึงอนิจกรรมเสียแลว 
และอธิษฐานเอาเปนผามรดกแหงผูนั้น  ชื่อวาอธิษฐานเอาดวยดี  
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 ุถาถือเอาดวยวิสาสะแหงผูที่เจาของฝากไปให   ชือ่วาถือเอาไมดี  ถา 
ไดยินวา  ฝากไปถึงผูใด  ผูนั้นถึงแกกรรมเสียแลวและอธิษฐานเอา  
เปนผามรดกแหงผูนั้น ชื่อวาอธิษฐานเอาไมดี  ถาถือเอาดวยวิสาสะ 
แหงผูฝากไป  ชื่อวาถือเอาดวยดี  ถาไดยินวาถึงอนิจกรรมเสียแลว 
ทั้ง ๒  ขาง  และอธิษฐานเอาเปนผามรดกแหงผูฝากไปน้ัน  ชื่อวา 
อธิษฐานเอาดวยดี  ฝากไปเพ่ือผูใด  อธิษฐานเอาเปนผามรดกแหงผูนั้น 
ชื่อวาอธิษฐานเอาไมดี หนึ่งภิกษุฝากผาไปในมือแหงภิกษุวา  เรา 
ใหผาน้ีแกภิกษุชื่อน้ี  ผูรบัไป ๆ  ในกลางทางถือเอาเสียดวยวิสาสะ 
แหงผูฝาก  ชือ่วาถือเอาไมดี  ฝากไปเพ่ือผูใด  ถือเอาดวยวิสาสะแหง 
ผูนั้น  ชื่อวาถือเอาดวยดี ถาไดยินวา  ผูฝากหรือผูจะไดถึงแกกรรมเสีย 
หรือถึงแกกรรมเสียทั้ง ๒  ขางก็ดี  ถาถือเอาดวยวิสาสะของผูจะได 
หรืออธิษฐานเอาเปนผามรดกแหงผูจะได  ชื่อวาถือเอาดวยดี  อธิษฐาน 
เอาดวยดี  ถาถือเอาดวยวิสาสะของผูฝาก  หรืออธิษฐานเอาเปนผา 
มรดกของผูฝาก  ชื่อวาถอืเอาไมดี  อธิษฐานเอาไมดี. 
 
                                ทานาทิกถา  จบ. 
        จักกลาวในรับประเคน ๆ  พรอมดวยองคื  ๕  จึงข้ึน  ถามชฺ- 
ฌิมสฺส  ปุริสสฺส  อุจฺจารณมตฺต  โหติ  ของพอมัชฌิมบุรุษยกข้ึนได ๑ 
หตฺถปาโส  ปฺายติ  หัตถบาสปรากฏ ๑ อภิหาโร  ปฺายติ 
นอมเขามาเฉพาะปรากฏ  ๑  เทโว  วา  มนุสฺโส  วา  ติรจฺฉานคโต 
วา  เทติ  เทวดาหรือมนุษยหรือสัตวดิรัจฉานแคนให  ๑  ต  ปน  ภิกฺข ุ
กาเยน  วา  กายปฏิพทฺเธน วา  ปฏิคฺคณฺหาติ  ภิกษุรับของน้ันดวย 
กายหรือ  หรอืดวยของเน่ืองดวยกาย  ๑  รับประเคนพรอมดวย 
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องค ๕  นี้จ่ึงข้ึน  ก็แลหัตถบาสแหง  ผูยืน  ผูนั่ง  ผูนอน  พึงรูโดย 
นัยดังกลาวแลวในปวารณาสิกขาบทน้ันเถิด   ถาแล  ผูใหหรอืผูรับ 
ขางหน่ึงอยูบนอากาศ  ขางหน่ึงอยูในพ้ืน  พึงกําหนดประมาณหัตถ-  
บาสดวยศีรษะแหงผูอยูในพ้ืน  และดวยท่ีสุดขางในแหงอวัยวะอันใกล 
แหงผูอยูในอากาศ  เวนแตมือท่ีจะเหยียดออกเพ่ือจะใหและรับ  ให 
ได ๒ ศอกคืบ  ถาแมผูหน่ึงอยูในบอ  ผูหน่ึงอยูบนตลิ่ง  หรือผูหน่ึง 
อยูบนตนไม  ผูหน่ึงอยูในแผนดินเลาไซร  ก็พึงกําหนดประมาณ 
หัตถบาสโดยนัยดังกลาวแลวน้ันเถิด  ยืนอยูในหัตถบาสเชนนี้แลว 
ถาแมเปนนกใหดวยกลาวแลวน้ันเถิด  ยืนอยูในหัตถบาสเชนนี้แลว 
ดอกไมหรือผลไม  รับประเคนก็ข้ึน  ถาแลน่ังอยูบนคอชางแมยาว 
๗  ศอกคืบ  รับของท่ีชางนั้นใหดวยวงควรแท  ถาทายกผูหน่ึงเอา 
ภาชนะขาวสุกและกับขาวซอนกันทูนศีรษะ  มายืนใกลภิกษุ  บอก 
ใหรับเอาไซร  ความนอมลงเฉพาะยังไมปรากฏกอน  เพราะเหตุนั้น 
อยาพึงรับกอน  ถาแลเขานอมลงแมสักนอยหน่ึง  ภิกษุพึงเหยียด 
มือไปจับภาชนะขางลางแมสักแหงหน่ึง  เทาน้ีภาชนะทั้งปวงเปนอัน 
รับประเคนส้ิน  ตอไปจะใหเขาปลงลงหรือเปดข้ึน  ประสงคสิ่งไรจะ 
ถือเอาส่ิงน้ันก็ควร  แตในภาชนะใบเดียว  เปนตนวา  กระเชาขาวสุก 
ไมตองวาเลย  แมเขาหาบขาวสุกมา  ถาเขานอมคานลงให  จะรับ 
ก็ควร  แมถึงเปนคานไมไผยาว  ๓๐  ศอก  ขางหน่ึงผูกหมอน้ําออย 
ขางหน่ึงผูหมอนํ้ามันเนย  ถารับคานน้ันของทั้งปวงเปนรับสิ้นแท 
เขาบอกใหรับน้ําออยสดซ่ึงไหลออกจากรางหีบ  ความนอมเขามา 
เฉพาะไมปรากฏ  เพราะเหตุนั้น  อยาพึงรับ  ถาเขาเก็บกากเสียเอา 
มือคอย ๆ วักให  ควรอยู  บาตรมากดวยกันวางบนเตียง  หรือต่ัง  
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หรือเสื่อ  หรอืราง หรือกระดาน  ภิกษุอยูที่ใด  ทายกอยูในหัตถบาส 
อยูที่นั้น  คิดจะรับ  เอานิ้วมือถูกเตียง  เปนตน  ยืน  หรือน่ัง  หรอืนอน 
อยู  ของใดเขาเทลงในบาตรเหลานั้น  ของทั้งปวงน้ัน จะเปนอันรับ 
สิ้น ถาแมคิดจะรับ  ข้ึนนั่งบนเตียงเปนตน ควรแท  ถาบาตรต้ังอยูใน  
แผนดิน กระฟุงตอกระพุงจดกันเลาไซร  ภิกษุเอาน้ิวมือหรือเข็มถูก 
บาตรใด ๆ นัง่อยู  ของเขาใหบาตรน้ัน ๆ  และเปนอันรับ  ทานวา 
ไววา  ในบาตรซ่ึงต้ังอยูในเครื่องลาด  เปนตนวา  ลําแพนใหญ และ 
เครื่องลาดบนหลังชาง  แหงใดแหงหน่ึง รับประเคนไมข้ึน  คําน้ัน 
พึงรูวา  ทานอาศัยลวงหัตถบาสออกไปกลาวไว  แตเมื่อไดหัตถบาสอยู 
รับในเครื่องลาดอันใดอันหนึ่งยอมควร เวนแตของเกิดในที่นั้น  แต 
ของเกิดในที่นั้น  ดังใบบัว  หรือใบทองกวาว เปนตน  เอารองรับไม 
ควร  ดวยวาของน้ัน  ไมนับวาเปนของเนื่องดวยกาย  ก็แลของเกิด 
ในที่นั้น  ฉันใด  ในเตียงเปนตน ซึ่งเขาผูกติดไวกับหลีก  หรือ 
กระดาน  หรอืหินที่ยกไมไหว  เอารองรับก็ไมข้ึน  ฉันนั้น  ดวยวา 
แมเตียงเปนตันนั้น  ก็สังเขปวาเปนของเกิดในที่นั้น  แมใบมะขาม 
เปนตนที่เล็กเอาบาดพ้ืนรับประเคนก็ไมข้ึน  ดวยวาใบน้ันไมอาจจะ 
ทานของได รับข้ึนแตในใบบัวเปนตนที่ใหญ  ถาเขาอยูนอกหัตถบาส 
เอากระบวยคันยาวตักยื่นเขามาให  พึงวาเขาใหเขามาใกล  เขาไมได 
ยิน  หรือเขาไมเอ้ือเฟอขืนเทลงในบาตร  พึงรับประเคนใหม  เขายืน 
อยูไกลโยนกอนขาวสุกเขามา  ก็เหมือนกันอยางนั้น  ถาเมื่อถอดบาตร 
จากถุง  จุรณนํ้ายอมตกลงในบาตรไซร  เมื่อนํ้ามีพึงลางเสีย  เมื่อ 
ไมมี  พึงเช็ดจุรณเสีย  หรอืรับประเคนเสียกอนแลว  จ่ึงไปบิณฑบาต 
ถาไปเท่ียวบิณฑบาตผลตกลงไซร  พึงรับประเคนบาตรเสียแลวจึง  
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รับภิกขะ  เมื่อไมรับประเคนบาตรเสีย  ไปรับภิกขะเขา  เปนวินัย 
ทุกกฏ  แตเมื่อรับประเคนของนั้นอีกแลวฉัน  ไมเปนอาบัติ  ถาแล 
เมื่อวานเขาประเคนให  เขาไมไดยินหรือเขไมเอ้ือเฟอตอคํา  ขืน 
ใหภิกขะไซร  ไมเปนวินยัทุกกฏ  แตพึงรับประเคนเสียใหมแลวรับ  
อ่ืนเถิด  ถาลมพายุพัดผงคลีมาแตที่นั้น ๆ ไมอาจรับภิกขะได  มีจิต 
บริสุทธิ์ผูกใจวา  จะใหอนุปสัมบันและรับก็ควร  เท่ียวบิณฑบาตแลว 
กลับไปวิหารหรือโรงฉัน ใหของน้ันเสียแกอนุปสัมบันแลวอนุปสัมบัน 
กลับใหอีก  หรือจะถือเอาดวยวิสาสะแหงอนุปสัมบันก็ควร  ถาภิกษุ 
ใหบาตรขาวสุก  ผงตกลงในเวลาไปเที่ยวบิณฑบาตร  แกภิกษุดวย 
กัน  พึงบอกเธอวา  ทานพึงรับประเคนเสียใหมถือเอาภิกขะเถิดหรือ 
ฉันเถิด  เธอน้ันก็พึงทําตามอยางนั้น  ถาผงตกลงลอยอยูขางบน  พึง 
ริมน้ําสมขางบนเสีย  ที่เหลืออยูฉันเถิด  ถาผงแทรกเขาไปขางในไซร 
พึงรับประเคนเสีย  เมื่ออนุปสัมบันไมมี  อยาปลอยใหพนมือ  พึงพา 
ไปท่ีมีอนุปสัมบันใหประเคนเสีย  ผลตกลงในขาวสุกสวย  จะนําผลเสีย 
ฉันก็ควร  ถาผลละเอียดนัก  พึงนําเสียทั้งขาวสุกขางบน  หรือพึง 
รับประเคนเสียฉันเถิด  เมื่อเขาเอาขาวตมหรือแกงวางตรงหนาตนอยู 
ฟองหยาดกระเด็นจากภาชนะ  มาตกลงในบาตรพึงรับประเคนบาตร 
เสีย  เมื่อเขาเอากระบวยตักขาวมาถวาย  ฟองหลุดจากกระบวยตกลง 
ในบาตรกอน  ชื่อวาตกลงดวยดีไมมีโทษ  เพราะเขานอมเขามาเฉพาะ 
แลว  ถาแมเขาเอาอั้งโลขาวสุกนอมเขามา  เขมาหรือเถาตกลงใน 
บาตรไมมีโทษ  เพราะนอมเขามาแลว  เมื่อเขาเคนอยูแกภิกษุซึ่ง 
อยูในลําดับ  ของกระเด็นจากบาตรไปตกลงในบาตรภิกษุองคหนึ่ง 
ชื่อวาตกลงดวยดี  เปนอันรับแท  ถาเมื่อเขาผาเผือกและผักเปนตน  



สัตตปพพบุพพสิกขา และ บุพพสิกขาวรรณนา - หนาท่ี 472 

ใหแกภิกษุองคหน่ึงอยู  ผงพลอยหลุดจากผักตกลงในบาตรภิกษุอ่ืน 
พึงรับประเคนบาตรเสีย  เขาทําบนบาตรภิกษุใด  เมื่อตกลงในบาตร 
ภิกษุนั้นไมมีโทษ  เพราะเขานอมเขาไปอยูแลว  ทายกเขาเอา 
บาตรอันเต็มดวยขาวปายาสถวาย ภิกษุไมอาจจะจับขางลางได เพราะ   
รอนอยู  จะจับแมในขอบปากบาตรก็ควรแท  ถาแมไมอาจจะจับขอบ 
ปากบาตรได  ก็พึงเอาเชิงรองรับ  ภิกษุถือบาตรน่ังอยูในโรงฉัน 
หลับไป  เขานอมของเขามาก็ไมรู  ภิกษุถือบาตรน่ังอยูในโรงฉัน 
ถาแลผูกใจวาจะรับนั่งอยูเลาไซร  ยอมควร  ถาแมเธอนั้นปลอยมือ 
จากเชิงบาตร  เอาเทาเหยียบไวนอนหลับไปไซร  เปนอันรับแท แต 
เอาเทาเหยียบเชิงบาตรรับ  แมถึงต่ืนอยู  กช็ื่อวาเปนอันรับดวยไม 
เอ้ือเฟอ  เพราะเหตุนั้น  อยาพึงทํา  บางอาจารยทั้งหลายกลาววา 
รับดวยเชิงบาตรเชนนั้น  ชื่อวารับดวยของติดเนื่องกับของที่เนื่อง 
ดวยกาย  เพราะเหตุนั้น ไมควร  คําอาจารยเหลาน้ันเปนสักแตวา 
กลาวดอก  แตวาโดยเนื้อความ  ของทั้งปวงน้ัน  ชื่อวาเนื่องดวยกายแท 
แมในกายสังสัคคะ  ทานก็แสดงนัยอยางนั้น  แมของสิ่งใดเขาเคนให 
ภิกษุอยู  ตกลง  จะหยิบเอาของนั้นเองฉัน  ก็ควร  ดวยพระองคทรง 
อนุญาตไววา  ของใดเมื่อเขาใหอยูตกลง  ใหถือเอาเองฉันเถิด  เพราะ 
ของน้ันทายกเขาสละแลว  ก็แลสูตรนี้เปนเนยยัตถะอยู  เพราะเหตุนั้น 
พึงรูอธิบายในสูตรเปนดังน้ีวา  ของใดเขาใหอยู  พลาดจากมือทายก 
ตกลงในพ้ืนที่หมดจด  หรือในใบบัวและผาและเส่ือเปนตน  จะหยิบ 
เองซ่ึงของน้ันฉัน  ก็ควร  แตของใดตกลงในพ้ืนที่มีผล  ของนั้นพึง 
เช็ดหรือลางผงเสีย  หรือใหเขาเคนเสียแลวฉันเถิด  ถาแลของนั้น 
กลิ้งไปใกลภิกษุอ่ืน  แมจะใหภิกษุอ่ืนนั้นหยิบมาให  ก็ควร ถาบอก  
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ใหภิกษุอ่ืนนั้นฉัน  แมภิกษุนั้นจะฉันก็ควร  แตภิกษุอ่ืนนั้นเจาของ 
ไมไดบังคับอยาพึงถือเอา  แมเจาของไมไดบังคับจะถือเอาดวยคิดจะ 
ใหแกเจาของ ควรอยู  คําน้ีกลาวไวในกุรุนที  ก็แลภิกษุอ่ืนถือเอา 
ของน้ัน  ไมควร เพราะพระองคไมไดทรงอนุญาต  ดวยวาพระองค  
กลาววา  ใหถือเอาฉันเองน้ี  คือวาอนุญาตวา  ของฉันนั้นเขาใหแก 
ภิกษุใดตกลง  แมไมไดแคนภิกษุนั้นถือเอาฉันได ก็แตดวยคําวา  ของ 
นั้นทายกเขาสละแลวน้ี  แสดงวา  ของนั้นยังเปนของผูอ่ืนอยู  เพราะ 
เหตุนั้น  ภิกษุอ่ืนถือเอาฉันเอง  ไมควร  แตจะถือเอาฉันดวยบังคับ 
แหงภิกษุเจาของ  ควรอยู  ไดยินวา  อันนี้แล  เปนอธิบายในสูตรนี้  ก็แล 
ของน้ัน  พระองคอนุญาตเพราะไมไดรับประเคน  เพราะเหตุนั้น 
ของน้ันต้ังอยูอยางไรไมไดถูกตองเลย  เอาวัตถุสิ่งใดปดไว  แมในวัน 
ที่ ๒  จะฉันก็ควร  ไมเปนอาบัติเพราะสันนิธิ  แตพึงรับประเคนเสีย 
แลวจึงฉันเถิด  ดวยวาพระองคอนุญาตใหเธอนั้นถือเอาฉันเองแต 
ในวันนี้อยางเดียว  เบื้องหนาแตวันนั้นไปไมอนุญาต  ไดยินวาแม 
อันนี้  ก็เปนอธิบายในสูตรนี้ 
        ทีนี้จักกลาวอัพโพหาริกนัยเม่ือฉันอยู  ฟนและเล็บและสนิมแหง 
บาตรสึกกรอนส้ินไป  ของทั้งปวงเปนอัพโพหาริกสิ้น  เมื่อเอามีด 
ผาออยสนิมปรากฏอยู  สนิมนั้นชื่อวาเกิดข้ึนใหม  พึงรับประเคนเสีย 
แลวฉัน เมื่อลับลางมีดเสียแลวจึงผา  สนิมไมปรากฏ  เปนแตมาตรวา 
กลิ่นแหงเหล็กเทานั้น  ของนั้นเปนอัพโพหาริก  แมในออยท่ีผาดวย 
มีดที่ถือเอารักษาไวก็เหมือนกันอยางนั้น  ดวยวาไมไดรักษามีดไว 
เพ่ือจะบริโภค  เมื่อบดหรือตํายารากไมเปนตน  หินบดและลูกหิน  
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ครกและสากสึกสิ้นไปก็ดี  หรือเอามีดที่เก็บไวเผาไฟจ้ิมลงในเปรียง 
และนมสดเพ่ือจะใหเปนยาก็ดี  สีเขียวปรากฏในของน้ัน  วินิจฉัย 
เหมือนกลาวแลวในมีดผาออย  แตในเปรียงเปนตนท่ีเปนของดิบ 
อยาพึงจ้ิมมีดน้ันลงเอง  ถาจ้ิมลงไมพนสามะปากะ  เม่ือฝนตกอยูไป 
เที่ยวบิณฑบาต  นั้นฝนท่ีขุนหลุดจากตัวหรือผาตกลงในบาตร  พึงรับ  
ประเคนบาตรเสีย  แมฉันอยูที่โคนไมเปนตน  น้ําฝนตกลงก็เหมือน 
กันอยางนั้น  ถาฝนตก ๗ วัน  น้ําฝนใส  หรือนํ้าฝนตกจากอากาศ 
ควรอยู  เมื่อจะใหขาวสุกแกสามเณร  อยาพึงถูกของอยูในบาตร 
แหงสามเณรน้ัน  ใหเถิด  หรือพึงรับประเคนบาตรแหงสามเณรเสีย 
ดวยวา  ถูกขาวสุกในบาตรท่ีไมไดประเคนแลว  มาถือเอาขาวสุกใน 
บาตรแหงตนอีก  ขาวสุกติดมาน้ัน  เปนอุคคหิต  ถาอยากจะใหและ 
กลาววา  สามเณรจงเอาบาตรมาถือเอาขาวสุกเถิด  สวนสามเณร 
ก็หามเสียวา  พออยูแลว  แมภิกษุจะวาอีกวา  ของนั้นเราสละแกทาน 
แลว  สามเณรกลาววา  ขาไมตองการ  แมจะสละสักรอยครั้ง  ของ 
ยังอยูในมือตน  ก็เปนอันรับประเคนอยูแท  ถาแลบาตรวางอยูบน 
เชิงบาตร  ไมมีอาลัยบอกใหสามเณรถือเอาแลว  พึงรับประเคนเสีย 
ใหม  ถามีอาลัยอยูวางบาตรไวบนเชิงบาตร  บอกใหสามเณรวา 
จงถือเอาขนมหรือขาวสุกแตบาตรน้ัน  สามเณรลางมือแลวแมถือเอา 
สักรอยครั้ง  ถาหยิบลงในบาตรตน  มือไมถูกขาวสุกในบาตรตนเลย 
กิจซ่ึงจะรับประเคนอีกไมมี  แตถาถกูขาวสุกในบาตรตนแลว  มาถือ 
เอาขาวสุกแตบาตรภิกษุนั้น  ขาวสุกนั้นระคนดวยขาวสุกของสามเณร 
พึงรับประเคนเสียใหม  แตบางอาจารยทั้งหลายกลาววา  ถาแมขาวสุก 
ของสามเณรถือเอาขาดตกลงในบาตรของภิกษุ  พึงรับประเคนเสียใหม 
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คําน้ัน  พึงรูในของซึ่งภิกษุกําหนดวา  ทานจงถือเอากอนขาวสุกอันหน่ึง 
ทานจงถือเอาขนมอันหน่ึง จะถือเอาประเทศเทาน้ี  แหงกอนนํ้าออยน้ี 
ดังน้ี  แตในคํากอนน้ีไมมีกําหนด  เพราะเหตุนั้น  ของใดตกลงใน 
บาตรแหงสามเณร ของน้ันแลขาดประเคน  แตของอยูในมือสามเณร 
สามเณรยังไมกลาววาพอแลว  หรือภิกษุยังไมหามเสียตราบใด  ของ  
นั้นยังเปนของภิกษุอยู  เพราะเหตุนั้น  ไมขาดประเคน ถากรอก 
ขาวสุกลงในหมอขาวตมแหงตนหรือแหงภิกษุอ่ืนเพ่ือจะตมขาว  พึงวา 
สามเณรใหเอามือรับไวบนปากหมอแลว  กรอกลงในมือสามเณรน้ัน 
ขาวสุกลงจากมือสามเณรตกลงในหมอ ขาวสุกนั้นไมทําหมอใหเปน 
อกัปปยะไปในวันที่ ๒  เพราะวาสละแลว ถาไมทาํเชนนี้  กรอกลง 
ไซร พึงทําหมอใหปราศจากอามิสดังบาตรบริโภคเถิด  ทายกท้ังหลาย 
เขาวางหมอขาวตมไวแลวไปเสีย   สามเณรเด็กไมอาจจะยกหมอน้ัน 
ข้ึนประเคนได ภิกษุเอียงบาตรเขาไป  สามเณรเอียงปากหมอลงบน 
ปากบาตรรินง  ขาวตมซึ่งลงในบาตร เปนอันประเคนแท  อีกอยาง 
หน่ึง  ภิกษุวางมือลงบนพ้ืน  สามเณรหมุนหมอข้ึนบนมือน้ัน  ก็ควร 
แมในกระเชาขาวสุกมัดออยก็เหมือนกันอยางนั้น  ถามัดควรจะยก 
ประเคนได  สามเณร  ๒ องค ๓ องคชวยกันประเคน  หรือคนเดียว 
มีกําลังยกข้ึน ภิกษุ ๒ องค  ๓  องคชวยกันรับ  กค็วร  เอาหมอนํ้ามัน 
หรือหมอนํ้าออยแขวนไวที่เทาเตียงหรือเทาต่ัง  ภิกษุข้ึนนั่งบนเตียง 
และต่ัง  ควรอยู  ไมเปนอุคคหิต  หมอ ๒ ในแขวนซอนไวในที่บันได 
แกวหรือขอ  ใบบนรับประเคนแลว  ใบลางยังไมไดรับประเคน  จะถือ 
เอาใบบน  ควรอยู  ใบลางรับประเคนแลว  ใบบนไมไดรับประเคน 
เมื่อยกใบบนขึ้น  ถือเอาใบลาง  ใบบนก็เปนอุคคหิต  ถวยนํ้ามันไมได  
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รับประเคนอยูใตเตียง  ถากวาดไป  เอากราดกระทบถวยน้ันเขา  ไม 
เปนอุคคหิต  คิดจะถือเอาของที่รับประเคนแลว  ไปจับเอาของท่ี  
ไมไดรับประเคนข้ึน  รูแลวกลับวางในท่ี ๆ ถือเอามาเสียใหม  ไมเปน 
อุคคหิต  นําออกไปขางนอกจึงรู  อยาพึงวางขางนอก  พึงนํามาวา 
ไวในท่ีเดิม  ไมมีโทษดอก  ถาแลของนั้นเขาเปดฝาต้ังไวกอน  ก็อยา 
พึงปดลง  เมื่อกอนต้ังอยูอยางไร  พึงต้ังไวอยางนั้น  ถาวางลง 
ขางนอกเลาไซร  อยาพึงถูกเขาอีก  ถาจะเอาลงมาไดปราสาท  รูเขา 
ในทามกลางบันได  เพราะไมมีโอกาส  พึงนําไปขางบนหรือขางลาง 
วางไวเถิด  ราเกิดข้ึนในน้ํามันที่รับประเคนไวแลว  จุรณมอดเกิดข้ึน 
ในขิงท่ีรับประเคนแลว  ของนั้นชื่อวาเกิดข้ึนในที่นั้นเอง  กิจซ่ึงจะ 
รับประเคนอีกไมมี  เขาข้ึนไปบนตนตาลหรือตนมะพราว  เอาเชือก 
โยงปลายยอดลงมา  เขาอยูขางบน  รองบอกใหรับเอา  อยาพึงรับ 
ถาคนอ่ืนอยูที่พ้ืน  เขาถือบวงเชือกยกข้ึนแคนใหไซร  ควรอยู  ใหเขา 
ทํากัปปยะกิ่งไมใหญที่มีผลแลวรับประเคน  ผลทั้งหลายเปนอันรับ 
ประเคนดวยแท  จะบริโภคตามสบายก็ควร  เขายืนอยูในภายในรั้ว 
ทะลุออกไปถวายออยและมะพลับ  เมื่อไดหัตถบาสอยู  ก็ควร  ของนั้น 
ไมกระทบซี่รั้วออกไป  เมื่อรับเอา  ก็ควร  ในของที่กระทบซี่รัว้ออกไป 
ทานไมไดแสดงโทษไวในอรรถกถาทั้งหลาย  แตเราทั้งหลายตรึก 
เห็นวา  ของน้ันกระทบที่ใด  ดูเหมือนตกลงเองจากท่ีนั้น  แมคําน้ัน 
เมื่อของน้ันไมหยุดอยูเลื่อนไป  กช็อบอยู  เหมือนอยางกับภัณฑะที่ 
กลิ้งออกไปนอกดานขนอน  เขาโยนขามรั้วหรือกําแพงมาให  ถาแล 
กําแพงไมหนา  เมื่อยืนอยูในกําแพงและนอกกําแพงพอไดหัตถบาส 
ของน้ันสูงข้ึนไปแมรอยศอกตกมาถึงเขา  จะรับเอาควรอยู  ภิกษุแบก  
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สามเณรไปบนบา  สามเณรเห็นผลาผลเก็บแลว  นั่งอยูบนคอน้ันเอง 
สงให  ก็ควร  สามเณรแบกภิกษุไป  ประเคนของใหแกภิกษุนั่งอยู  
บนบาก็ควรแท  ภิกษุถือก่ิงไมมีผลเพื่อเปนรมเดิมไป  จิตอยากจะฉัน 
ผลนั้นเกิดข้ึน  จะใหเขาประเคนใหแลวฉัน  ก็ควร ใหเขาทํากัปปยะ 
เสียแลวรับประเคนกิ่งไมเพ่ือจะปดแมลงหว่ี  ถาอยากจะฉันไซร  รับ 
ประเคนเดิมน้ันแลควร  เมื่อฉันไมมีโทษ  ภิกษุวางของควรประเคน 
ในเกวียนแหงมนุษยแลว เดินทางไป  เกวียนติดหลม  ภิกษุจับ 
จักรเกวียนยกข้ึน  ก็ควร  ไมชื่อวาเปนอุคคหิต  วางของไวในเรือ 
ถอเรือไปหรือลากไปดวยมือ  ควรอยู  แมในพวงแพก็เหมือนกัน 
อยางนั้น  แมจะเอาของไวในตุม หรือในไห  หรือในหมอแลว  ให 
อนุปสัมบันถือภาชนะน้ันแลว  จับแขนอนุปสัมบันเขา  พาขามนํ้าไป 
ก็ควร  แมเมือ่ภาชนะนั้นไมมี  จะใหอนุปสัมบันถอืของนั้นแลว  จับ 
แขนอนุปสัมบัน  พาขามนํ้าไป  ก็ควร  อุบาสกท้ังหลาย  ถวายขาวสาร 
เปนเสบียงแกภิกษุเดินทาง  สามเณรถือเอาขาวสารแหงภิกษุแลว 
ไมอาจจะถือเอาของตัวไปได  ภิกษุทัง้หลายถือเอาขาวสารแหง 
สามเณรไป สามเณรท้ังหลาย เมื่อขาวสารท่ีตนถือไปหมดแลว  เอา 
ขาวสารท่ีภิกษุถือไปตมข้ึนแลว  เอาบาตรแหงภิกษุและบาตรแหงตน 
วางโดยลําดับแลว  ตักขาวตมลง  สามเณรเปนคนฉลาด  เอาบาตร 
ของตนถวายพระเถระ  เอาบาตรพระเถระถวายพระเถระที่ ๒ 
เปลี่ยนไปอยางนี้จนหมด  ภิกษุทั้งปวงชื่อวาฉันของ ๆ สามเณร 
ควรอยู  ถาแมสามเณรไมฉลาด  ปรารภจะฉันเองซ่ึงขาวตมในบาตรตน 
พระเถระทั้งหลายจะขอวา  ทานจงใหขาวตมแกเราดังน้ีโดยลําดับแลว 
ฉัน  ก็ควร  ภิกษุทั้งปวงชื่อวาฉันของ ๆ สามเณรน้ันเอง  ไมตองโทษ 
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เพราะอุคคหิต  ไมตองเพราะสันนิธิ  และในที่นี้ภิกษุเอาของเปนตน 
วา  น้ํามัน ไปเพ่ือใหมารดาบิดา  และถือเอากิ่งไมไป  เพ่ือจะเปนรม 
เปนตน  กับภิกษุถือขาวสารสามเณรไปน้ี  ดูไมแปลกกัน  เพราะ  
เหตุนั้น  พึงใครครวญดูเหตุเถิด  สามเณรอยากจะหุงขาวสารแลวยก 
หมอข้ึนไว  ภิกษุพึงรับประเคนขาวสารและหมอแลว  ซาวขาวสาร 
ยกหมอข้ึนต้ังบนเตา  อยาติดไป  เมื่อสุกแลวพึงเปดข้ึนดูใหรูวาสุก 
แลวหรือยัง  ถายังไมสุกไซร  จะปดลงเพ่ือใหสุก  ไมควร  จะปดลง 
เพ่ือไมใหผลและเถาตกลง  ควรอยู  เมือ่สุกแลวจะปลงลงและจะฉัน 
ก็ควร ตอไปกิจซ่ึงจะประเคนอีกไมมี  สามเณรอาจจะหุงไดอยู  แต 
โอกาสไมมี  อยากจะไปแหงใดแหงหนึ่ง ภิกษุพึงวา  ทานจงประเคน 
หมอทั้งขาวสารและน้ําเสียแลว  ยกข้ึนบนเตาติดไฟใหสุกแลว ไปเถิด 
ดังน้ีแลว  ตอไปจะทํากิจทั้งปวงโดยนัยกอน  ก็ควร  ภิกษุตองการ 
ดวยขาวตม  ยกหมอที่หมดจดข้ึนบนเตาแลวตมน้ําใหรอน  ควรอยู 
เมื่อนํ้ารอนแลว  สามเณรกรอกขาวเสาลง  แตตอไปภิกษุอยาพึง 
ติดไฟ  ขาวตมสุกแลว  จะรับประเคนฉันก็ควร  สามเณรตมขาวอยู 
ภิกษุคะนอง  มือลูบหมอลูบฝาละมีปาดฟองท่ีพลุงข้ึนเลน  เธอน้ันเอง 
จะฉันไมควร  ชื่อวาทุรุปจิณณะส่ังสมช่ัว  ถาถือทรพีหรือกระบวย 
ไมยกข้ึนคนไปไซร  ไมควรแกภิกษุทั้งปวง  เปนสามะปากะดวย เปน 
ทุรุปจิณณะดวย  ถายกข้ึนเลาไซร  เปนอุคคหิตดวย  ภิกษุเที่ยว 
บิณฑบาตมาแลว  เอาบาตรวางไวบนเชิงบาตร  ของนั้นขาดประเคน 
แลว  ถาภิกษุโลเลอ่ืนมาลบูบาตรลูบฝาเลนไซ  ขาวที่ไดในบาตร 
นั้นไมควรแกเธอนั้นผูเดียว  ถาแลเธอน้ันยกบาตรข้ึนแลววางลง 
ขาวสุกนั้นไมควรแกภิกษุทั้งปวง  ภิกษุจับกิ่งไมหรือเถาวัลย  ผลที่เกิด  



สัตตปพพบุพพสิกขา และ บุพพสิกขาวรรณนา - หนาท่ี 479 

อยูในที่นั้นสั่นใหไหว  ผลไมที่ไดแตตนนั้น ไมควรแกเธอนั้นผูเดียว 
ตองทุรุปจิณณทุกกฏดวย  จะพิงตนไมที่มีผลหรือถูกหนามในตนไมนั้น 
ควรอยู  ไมเปนทุรุปจิณณะ  คําน้ีกลาวไวในมหาปจจรี  ก็แลเห็น  
ผลมะมวงเปนตนหลนอยูในปา  คิดจะใหแกสามเณร  นําเอามาให 
ควรอยู เห็นเน้ือเปนเดนราชสีหเปนตน  คิดจะใหแกสามเณร  จะรับ 
ประเคนหรือไมรับประเคนก็ตาม  เอามาใหก็ควร  ถาแลอาจจะชําระ 
วิตกไดไซร  แมจะฉันของท่ีไดแตเดนน้ันก็ควร  ไมตองโทษเพราะ 
รับเนื้อดิบ  และไมตองเพราะอุคคหิต  เมื่อถือเอาน้ํามันเปนตนไป 
เพ่ือจะใหแกมารดาบิดา  พยาธิเกิดข้ึนในกลางทาง  ของเหลาน้ัน 
ตัวอยากส่ิงใด  จะรับประเคนส่ิงนั้นบริโภคก็ควร  แตถารับไวแลวแต 
เดิม  กิจซ่ึงจะรับอีกไมมี  ประสงคจะใหแกมารดาบิดา  นําขาวสารไป 
ครั้นใหแลว  มารดาบิดาตกแตงขาวตมเปนตน  ดวยขาวสารน้ันถวาย 
แกภิกษุนั้นก็ควร  ไมเปนโทษเพราะสันนิธิ  หรืออุคคหิต  ภิกษุปด 
ปากหมอไวตมน้ํารอน  และจะฉันไปกวาจะหมดก็ควร  ถาแลเถาตก 
ลงในน้ําน้ัน  พึงรับประเคนเสีย เอาคีมยาวคีบถวยเคี่ยวนํ้ามันอยู 
เถาตกลงไป  อยาวางมือเสีย  เค่ียวแลวพึงปลงลงรับประเคนเสียเถิด 
ถาถานหรือฟนรับประเคนไวแลวไซร  รับประเคนเดิมนั้นเองควร 
ภิกษุฉันออยอยู  สามเณรขอ  บอกใหตัดเอาเพียงนี้  สามเณรก็ตัดเอา 
ที่เหลืออยูกิจซ่ึงจะประเคนอีกไมมี  แมภิกษุฉันน้ําออยกอนอยู  ก ็
เหมือนกันอยางนั้น  ดวยวาของท่ีเหลืออยูจากสวนที่อนุปสัมบันถือเอา 
แตโอกาสที่ภิกษุบอกใหนั้น  ไมขาดประเคนแท ภิกษุแจกนํ้าออยกอน 
อยู  รับประเคนแลวจัดเปนสวน ๆ ไว  ภิกษุบาง สามเณรบาง  มารับ 
ฝายสามเณรนั้นมาถือเอาสวนอันหน่ึง ๆ หยิบที่เดียวแลวไป  สวน  
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ที่เหลืออยูนั้น  เปนอันรบัประเคนอยูแท  ถาสามเณรโลเลถือเอาแลว 
วางลงเลา  สวนท่ีสามเณรถือเอาเหลืออยูนั้นขาดประเคน  ภิกษุรับ 
ประเคนยามวนสูบควันอยู  ปากและคอติดควันดังมโนศิลา  ถาจะฉัน  
ยาวกาลิกก็ควร  จะเปนโทษเพราะระคนยาวชีวิกกับยาวกาลิกก็หาไม 
เมื่อระบมบาตรหรือตมน้ํายอมอยู  ควันเขาไปทางชองหู  ชองจมูก  ชอง 
ปาก  และดมดอกไมหรือผลไม  เพราะอาพาธก็ดี  ยอมควร  เพราะ 
ของเหลาน้ันเปนอัพโพหาริก  เรออวกของฉันออกมาจดเพดานแลว 
กลับเขาไปขางใน  เพราะใชวิสัย  ควรอยู  ออกมาถงึปากแลวกลับคืน 
เขาไปอีกในวิกาล  เปนอาบัติ  แมรสแหงอามิสติดอยูในระหวางฟน 
กลับไปในคอเปนอาบัติแท  ถาอามิสละเอียดรสไมปรากฏ  ยอมเสพ 
ฝายขางอัพโพหาริก  เมื่อกาลจวนเที่ยงฉันจังหันในที่ไมมีน้ําแลว  พึง 
ขากถมเขฬะเสีย ๒  กอน ๓ กอนแลวไปยังที่มีน้ําลางปากเสีย  ขิง 
เปนตนรับประเคนแลวเก็บไวหนอแตกออก  กิจซ่ึงจะประเคนอีกไมมี 
เมื่อเกลือไมมี  เอาน้ําทะเลมาทําเกลือ  ก็ควร  น้ําเค็มประเคนต้ังไว 
เปนเกลือเขา  หรือเกลือละลายเปนน้ําออก  หรือนํ้าออยสดเปนน้ําออย 
งบ  หรือนํ้าออยงบเหลวออกก็ดี  รับประเคนเดิมน้ันเอง  ยอมควร 
ลูกเห็บก็เปนคติแหงนํ้าแท  เอาเมล็ดลกูกรายท่ีรักษาไวแชน้ําเพ่ือจะ 
ใหใส  ของนั้นเปนอัพโพหาริก  ฉันน้ําน้ันกับอามิส  ก็ควร  น้ําท่ีเอา 
ผลมะขวิดเปนตนซึ่งเปนคติแหงอามิสแชน้ําใหใส  ยอมควรแตใน 
เชาอยางเดียว  น้ําในสระโบกขรณีเปนตนเปนน้ําขุน  ก็ควร  ถาแล 
ติดปากติดมือไดไซร  ไมควร  น้ํานั้นพึงรับประเคนฉัน  น้ําขุนในที่ 
เขาไถในนา  พึงรับประเคนเถิด  ถานํ้าน้ันไหลลงไปสูลําธารแลว 
ลงไปเต็มในแมน้ํา  ยอมควร  ที่เปนตนวาสะพังมีตนกุมอยู  มนี้ําน้ัน  
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ดาษดวยดอกกุมซึ่งหลนจากกัน ถารสแหงดอกไมไมปรากฏไซร  กิจ 
ที่จะรับประเคนน้ําน้ันไมมี น้ํานอยรสน้ันปรากฏ  พึงรับประเคนเสีย 
แมในนํ้าท่ีมีใบไมเกาสีดําปกคลุมอยูในลําธารเขาเปนตน  ก็เหมือน 
กันอยางนั้น  เอาดอกไมที่มีเกสร  หรอืมียางในข้ัว  ลอยไวในหมอน้ําฉัน  
พึงรับประเคนน้ําเสีย หรือพึงรับประเคนดอกไมแลว  พึงลอยไว  เขา 
ลอยดอกแคฝอย  และดอกมะลิลงแตมาตรวาอบกลิ่น  ของน้ันเปน 
อัพโพหาริก  แมในวันที่ ๒ จะฉันน้ํานั้นกับอามิส  ก็ควร สามเณร 
ตักน้ําแตน้ําที่อบดวยดอกไมที่ภิกษุเก็บไวแลว กลับเทนํ้าท่ีตนฉัน 
เหลือลงในน้ําน้ัน ๆ พึงเคนเสีย  ในสระบัวเปนตนเกสรดอกไม  ลาด 
อยูบนน้ํา  จะเอาหมอกดลงตักเอานํ้า  ก็ควร  ไมสีฟนที่ภิกษุใหเขา 
ทํากัปปยะรับประเคนต้ังไว  ถาเธออยากจะด่ืมรสแหงไมสีฟนนั้นไซร 
รับประเคนเดิมนั้นเองควร  ไมสีฟนทีไ่มไดรับประเคนต้ังไว เมื่อ 
ไมรู  รสเขาไปในคอเปนอาบัติแท  เพราะวาสิกขาบทน้ีเปนอจิตตกะ 
ในมหาภูต  สิ่งใดควร  สิง่ใดไมควร น้ํานมยอมควร  เปนน้ํานมแหง 
สัตว  มีเน้ือเปนกัปปยะ  หรือแหงสัตวมีเนื้อเปนอกัปปยะก็ตาม  เมื่อ 
ดื่มกินไมเปนอาบัติ  น้ําตา  น้ําลาย  น้ํามูก  น้ํามูตร  อาหารเกา  เสมหะ 
มลทินแหงฟน  มลูตา  มลูหู  เหง่ือ  ซึง่เกิดในตัว  ของทั้งปวงเหลาน้ี 
ยอมควรแทสิ้น  แตในของเหลาน้ันสิ่งใดหลุดจากที่แลว  ตกลงในบาตร 
หรือในมือ  ของน้ันพึงรับประเคนเสีย  สวนท่ีติดอยูในตัวเปนอัน 
รับประเคนอยูแลวเอง  เมื่อฉันขาวปายาสที่รอนเหง่ือไหลตามน้ิวมือ 
ติดเนื่องกันลงไปต้ังอยูในขาวปายาส  หรือเมื่อเท่ียวไปบิณฑบาต 
เหง่ือไหลจากมือลงไปถึงขอบปากบาตร  และไหลแตขอบปากบาตร 
ลงไปกนบาตร  ในเหง่ือน้ัน  กิจซ่ึงจะประเคนไมมี  ในมหาภูตท่ีเผาไฟ 
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ไหมแลว  สิง่ซ่ึงจะไมควรไมมี  แตสิ่งท่ีเผาไหมไมดีไมควร  แตเผา 
แลวดวยดี  แมเปนกระดูกมนุษยจะทําใหเปนจุรณ  และนอมเขาไป 
ในลิ้มเลีย  กค็วร. 
        ปฺจม  ปฏิคฺคหณาทิปพฺพ  จบขอท่ี ๕ ชื่อปฏิคคหณาทิปพพะ 
        ลําดับนี้  จักกลาวในขอท่ี ๖  ชื่ออาปตติเทสนาทิปพพะ  วาดวย  
วิธีมีแสดงอาบัติ เปนตน  อาบัติทั้งปวงภิกษุแกลงตองแลว  ยอมเปน 
อาณาวิติกกมันตรายิก  คือทําอันตรายแกสวรรคและมรรคผลนิพพาน 
เพราะโทษท่ีลวงอาชญาพระพุทธเจา  เพราะเหตุนั้น ตองแลว  สวน 
อาบัติที่เปนวุฏฐานคามินี  พึงบอกเสียแกภิกษุที่เปนสภาคแลว  พึงออก 
เสียดวยอยูปริวาสและประพฤติมานัตเถิด  สวนอาบัติซึ่งเปนเทสนา 
คามินี  ต้ังแตถุลลัจจัยไป  ตองแลว  พึงแสดงเสียแกสงฆ หรือคณะ 
หรือบุคคล  แสดงแก   สงฆ        จักยกไว  จักกลาวแตแสดงแกบุคคล 
                              คณะ 
ภิกษุผูตองนั้น  พึงเขาไปหาภิกษุองคหน่ึง  นั่งยองยกมือประณม  ถา 
แกกวาผูรับพึงกลาววา  อห  อาวุโส  เอก  ถุลฺลจฺจย  อาปตฺตึ  อาปนฺ- 
โน, ต  ปฏิเทเสมิ  ดังนี้  ถาออนกวาผูรับ  พึงกลาววา  อห  ภนฺเต  เอก 
ฯเปฯ  ปฏิเทเสมิ.  ทั้ง ๒  อยางแปลวา  ขาแตทานผู   มีอายุ    ขาพเจา 
                                                                    เจริญ 
ตองแลว  ซึ่งอาบัติถุลลัจจัยตัวหนึ่ง  ขาพเจากลับแสดงอาบัตินั้น 
ผูรับออนกวา  พึงกลาววา  ปสฺสถ  ภนฺเต ?  แปลวา  ขาแตทานผูเจริญ 
ทานท้ังหลายเห็นอยูแลหรือ  ถาแกกวา  พึงกลาววา  ปสฺสสิ  อาวุโส ?  
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แปลวา  ดูกอนทานผูมีอายุ  ทานเห็นแลหรือ  ผูแสดงแกกวา  พึง 
กลาววา  อาม อาวุโส  ปสฺสามิ  แปลวา  ดูกอนทานผูมีอายุ  เออ 
ขาเห็นอยูละ  ถาออนกวา  พึงกลาววา  อาม ภนฺเต  ปสฺสามิ.  แปลวา 
ขาแตทานผูเจริญ  เออ ขาเห็นอยูละ ผูรับออนกวา  พึงกลาววา  อายตึ 
ภนฺเต  สวเรยฺยาถ.  แปลวา  ขาแตทานผูเจริญ  ทานทั้งหลายพึงสํารวม  
ตอไปเถิด  ถาแกกวา  พึงกลาววา  อายตึ  อาวุโส  สวเรยฺยาสิ.  แปลวา 
ดูกอนทานผูมีอายุ  ทานพึงสํารวมตอไปเถิด  ผูแสดงแกกวา  พึงกลาว 
วา  สาธุ  สฏุ ุ  อาวุโส  สวริสฺสามิ.  ถาออนกวา  พึงกลาววา  สาธุ 
สุฏ ุ ภนฺเต  สวริสฺสามิ.  ทั้ง ๒  อยางแปลวา  ขาแตทานผู   มีอายุ    ดีละ 
                                                                            เจริญ 
ขาพเจาจักสํารวมดวยดี  ถาอาบัติ ๒ ตัว  พึงกลาวตามตน  แก             วา 
                                                                            ออน 
อห        อาวุโส    เทฺว  ถุลฺลจฺจยาโย  อาปตฺติโย  อาปนฺโน,  ตา 
        ภนฺเต 
ปฏิเทเสมิ   ดังน้ี  เมื่อผูรับกลาวตาม  ออน   วา  ปสฺสถ  ภนฺเต 
                                                แก 
หรือ  ปสฺสสิ  อาวุโส  ดังนีแ้ลว  พึงกลาวตาม    แก                วา 
                                                            ออน 
อาม        อาวุโส   ปสฺสามิ.  ดังนี้  เมื่อผูรับกลาวตาม  ออน    วา 
        ภนฺเต                                                         แก 
อายตึ  ภนฺเต   สวเรยฺยา   ถ    ดังน้ีแลวพึงกลาวตาม  แก   วา 
          อาวุโส                 สิ                                     ออน 
สาธุ  สุฏ ุ อาวุโส        สวริสฺสามิ  ดังน้ีสามที  เปนความดี  ถาอาบัติ 
                ภนฺเต 
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๓ ตัวข้ึนไป  พึงกลาววา  อห  อาวุโส  สมฺพหุลา  ถุลฺลจฺจยาโย 
                                      ภนฺเต 
อาปตฺติโย  อาปนฺโน  ตา  ปฏิเทเสมิ  ฯเปฯ  สวริสฺสามิ  ถาอาบัติมี 
วัตถุตาง ๆ กัน  พึงกลาววา  อห  อาวุโส  สมฺพหุลา  นานาวตฺถุ- 
                                          ภนฺเต  
กาโย  ถุลฺลจฺจยาโย  อาปตฺติโย  อาปนฺโน ตา  ปฏิเทเสมิ. 
ฯเปฯ  สวริสฺสามิ  ในอาบัติอ่ืนก็ใหเปลี่ยนชื่อไปดงัน้ีเถิด  วา  อห 
อาวุโส 
ภนฺเต    เอก  นิสฺสคฺคิย  ปาจิตฺติย  ฯเปฯ  เอก  ปาจิตฺติย  ฯเปฯ 
เอก  ทุกฺกฎ  ฯเปฯ  เอก  ทุพฺภาสิต  อาปตฺตึ  อาปนฺโน  ฯเปฯ 
สัวริสฺสามิ.  ถา ๒  ตัว  ใหวา  เทฺว  ถามากแต ๓  ตัวข้ึนไป  ใหวา 
สมฺพหุลา  ถามีวัตถุตาง ๆ กันใหวา  สมฺพหุลา  นานาวตฺถุกาโย 
ดังน้ีเถิด  แตอาบัติ  ทุพภาสิตไมตองวา นานาวตฺถุกาโย  เพราะมี 
อยูสิกขาบทเดียว  อาบัติปาฏิเทสนียะน้ัน  คําแสดงอยูในทายสิกขาบท 
นั้นเอง  พึงรูดังกลาวแลวในปาฏิเทสนียะวรรณนาน้ันเถิด 
        แตนิสสัคคิยปาจิตติยาบัตินั้น  เมื่อตองแลว  พึงสละของซ่ึงเปน 
นิสสัคคีย  แกสงฆหรือคณะหรือบุคคลเสียกอนแลว  จึงแสดงอาบัติ 
นั้นเถิด  เสียสละแก   สงฆ    จักยกไว  จักกลาวแตเสียสละแกบุคคล 
                                   คณะ 
ผาอติเรกจีวรแหงภิกษุ  ลวง ๑๐  วัน  เปนนิสสัคคีย  เธอนั้นพึงเขาไป 
หาภิกษุองค ๑  ทําผาหมเฉียงบาขางหน่ึง  นั่งยอง  ยกมือประณม 
กลาวตาม   แก   วา  อิท  เม   อาวุโส   จีวร  ทสาหาติกฺกนฺต  นิสฺ- 
                 ออน                        ภนฺเต  
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สคฺคิย,  อิมาห  อายสฺมโต  นิสฺสชฺชามิ.  ดังนี้  หรือจะถือเอาเนื้อ 
ความน้ัน  กลาวเปนสยามพากยก็ไดวา  ขาแตทานผู  มีอายุ   ผาผืนนี้ 
                                                                     เจริญ 
ของขาเจาลวง ๑๐  วันแลว  เปนนิสสัคคีย  ขาพเจาเสียสละผานี้แก 
ทานผูมีอายุ  เสียสละดังน้ีแลว  พึงแสดงอาบัตินั้นแกผูรับดังกลาวแลว  
กอนเถิด  แลวผูรับพึงคืนผาน้ันใหดวยคําวา  อิม  จีวร  อายสฺมโต 
ทมฺมิ  ดังน้ี  หรือจะคืนดวยภาษาของตนก็ได  วา  ขาพเจาใหผานี้แก 
ทาน   ถาผูรับไมคืนให  ตองทุกกฏ  ถาผา ๒  ผืนหรือมาก  บาลีเสียสละวา 
อิมานิ  เม  อาวุโส        จีวรานิ  ทสาหาติกฺกนฺตานิ  นิสฺสคฺคิยานิ 
               ภนเฺต 
อิมานาห  อายสฺมโต  นิสสฺชฺชามิ  ดังน้ี  บาลีคืนผาใหวา  อิมานิ  จีวราน ิ
อายสฺมโต  ทมฺม ิ ดังนี้  ถาผาผืนเดียวอยูไกลนอกหัตถบาสออกไป 
บาลีเสียสละวา  เอต  เม  อาวุโส  จีวร  ฯเปฯ  เอตาห  อายสฺมโต 
                                 ภนฺเต 
นิสฺสชฺชามิ.  ดังน้ี  คืนผาใหวา  เอต  จวีร  อายสฺมโต  ทมมฺิ  ดังน้ี 
หลายผืน  เสียสละวา  เอตานิ  เม  อาวุโส   จีวรานิ  ฯเปน  เอตานาห 
                                             ภนฺเต 
อายสฺมโต  นสิฺสชฺชามิ  ดังน้ี  คืนผาใหวา  เอตานิ  จวีรานิ  อายสฺมโต 
ทมฺมิ  ดังน้ี  พึงรูจักเน้ือความแหงบาลีเหลาน้ันดวย  หรือจะถือเอาเน้ือ 
ความน้ันวาดวยสยามพากยก็ได  อมิานิ  จีวราน ิ แปลวา  ผาทั้งหลายน้ี 
เอต  จีวร  แปลวา  ผาผืนนั่น  เอตานิ  จีวรนิ  แปลวา  ผาทั้งหลาย 
เหลาน่ัน  ถาไตรจีวร  ๓  ผืนเปนนิสสัคคีย  บาลีเสียสละวา  อิท  เม 
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อาวุโส  ติจีวร เอกรตฺตึ วปฺิปวุฏ  อฺตฺร ภิกฺขุสมฺมติยา  นิสสฺคฺ- 
ภนฺเต  
คิย,  อิมาห  อายสฺมโต  นสิฺสชฺชามิ.  แปลวา  ผาไตรจีวรของขาพเจาน้ี 
ไดอยูปราศจากแลวราตรีหน่ึง  เปนนิสสัคคีย  เวนจากภิกษุสมมติ 
ขาพเจาเสียสละผาน้ีแกทานผูมีอายุ  ผืนเดียววา  อิท  เม  อาวุโส  จีวร 
                                                                          ภนฺเต 
เอกรตฺตึ  วิปฺปวุฏ  ฯเปฯ นิสฺสชฺชามิ  ๒  ผืนวา  อิมานิ  เม 
อาวุโส  จีวรานิ  ฯเปฯ  นสิฺสชฺชามิ  อน่ึง  ในผา  ๓  ผืนนี ้
ภนฺเต 
        ใด 
ผืน                  เปนนิสสัคคีย  จะกลาวตามชื่อก็ไดวา  อย  เม  ภนฺเต 
        หน่ึง 
สงฺฆาฏิ  เอกรตฺตึ  วิปฺปวุฏา  อฺตฺร  ภกิฺขุสมฺมติยา  นิสฺสคฺคิยา, 
อิมาห  อายสฺมโต  นิสฺสชชฺามิ.  ดังน้ี  อย  เม  ภนฺเต 
อุตฺตราสงฺโค 
อนฺตราวาสโก        เอกรตฺตึ  วิปฺปวุฏโ  อฺตฺร  ภิกฺขุสมมฺติยา 
นิสฺสคฺคิโย, อิมาห  อายสฺมโต  นิสฺสชชฺามิ  ดังนี้  อยูไกล พึงวา 
เอต                      สา 
เอตานิ        เอ   โส    ดังน้ี  ตามผืนเดียวและมากเถิด  บาตรลวง ๑๐  วัน 
เปนนิสสัคคีย  พึงเสียสละวา  อย  เม  อาวุโส   ปตฺโต  ทสาหาติกฺ- 
กนฺโต  นิสฺสคฺคิโย,  อิมาห  อายสฺมโต  นิสฺสชฺชามิ  วา  บาตรของ 
ขาเจาน้ีลวง  ๑๐  วันไป  เปนนิสสัคคีย  ขาพเจาเสียสละบาตรน้ีแก 
ทานผูมีอายุ  หลายใบวา  อิเม  เม ภนฺเต  ปตฺตา  ทสาหาติกฺกนฺตา 
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นิสฺสคฺคิยา,  อิมาห  อายสฺมโต  นิสฺสชชฺามิ.  ดังน้ี  ของแลกเปลี่ยน 
ดวยคฤหัสถเปนนิสสัคคีย  พึงเสียสละวา  อห    อาวุโส    นานปฺปการก 
                                                                     ภนฺเต 
กยวิกฺกย  สมาปชฺชึ,  อิท  เม   อาวุโส    นิสฺสคฺคิย,  อิมาห  อายสฺ-  
                                        ภนฺเต 
มโต  นิสฺสชชฺามิ  ดังนี้  แมของอ่ืนเปนนิสสัคคีย  พึงถือเอาบาลีในวิภังค 
แหงสิกขาบทนั้น ๆ  มาเสียสละตามของส่ิงเดียวและมาก  อยูใกลและ 
ไกลเถิด  แตรูปยะและของที่ซื้อมาดวยรูปยะ  และบาตรท่ีภิกษุมีบาตร 
ที่ผูก ๕  แหงหยอนอยู  ขอมาแตคนใชญาติ  ๓ นี ้ พึงเสียสละแกสงฆ 
อยางเดียว  ถาสงสัยอยูพึงบอกความสงสัยเสียกอนแลว  จ่ึงเสียสละ 
ดังผาอติเรกจีวร  สงสัยอยูวาจะยังไมไดอธิษฐาน  ลวง ๑๐  วันไป 
พึงบอกวา  ถาผานี้จักไมไดอธิษฐานแลวไซร  เมื่อเสียสละเสียดังน้ี 
ก็จะเปนกัปปยะควรแกขาพเจา  บอกดังน้ีแลว  พึงเสียสละ  โดยนัย 
ดังกลาวแลวกอนเถิด  ดวยวาเมื่อบอกใหรูดังนี้แลวทําวินัยกรรม 
ไมเปนมุสาวาท 
อน่ึง  ในวัน   อุโบสถ    สงสัยอาบัติอยู  พึงบอกตามความ 
                ปวารณา 
สงสัยเสียกอนแลว  พึงทาํ    อุโบสถ    ฟงปาติโมกข     อยาพึงทํา 
                                     ปวารณา         ปวารณา 
อันตรายแก   อุโบสถ   เพราะไมแสดงอาบัติและนิ่งไว  พึงเขาไป 
                  ปวารณา 
หาภิกษุองคหน่ึง  ทําผาหมเฉียงบาขางหน่ึง  นั่งยอง  ยกมือประณม  
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กลาววา  อห  อาวุโส   เอกสิฺสา  ถุลฺลจฺจยาย  อาปตฺติยา  เวมติโก, 
                  ภนฺเต 
ยทา  นิพฺเพมติโก  ภวิสสฺามิ,  ตทา  ต  อาปตฺตึ  ปฏิกฺกริสฺสามิ  แปลวา  
ขาแตทานผู   มีอายุ        ขาพเจาสงสัยอยูในอาบัติถุลลัจจัยตัว ๑ 
                   เจริญ         
คราวใดจะส้ินสงสัย  คราวนั้นจ่ึงจักทําคืนอาบัตินั้น  ๒  ตัววา 
อห  อาวุโส        ทฺวีสุ   ถุลลฺจฺจยาสุ  อาปตฺตีสุ  เวมติโก  ฯเปฯ 
       ภนฺเต 
ตทา  ตา  อาปตฺติโย  ปฏิกฺกริสฺสามิ  หลายตัววา  สมฺพหุลาสุ 
ถุลฺลจฺจยาสุ  มีวัตถุตาง ๆ  วา  สมฺพหุลาสุ  นานาวตฺถุกาสุ  ถุลฺลจฺ- 
จยาสุ  แมอาบัติอ่ืนก็ใหเปลี่ยนชื่อในบทวา  ถุลลัจจัย  ตามตัวเดียว 
และ ๒  ตัว  และมาก  และวัตถุตาง ๆ เถิด  ในอันธกัฏฐกถากลาววา 
ถาไมสิ้นความสงสัยเลย  แมจะทักวัตถุแลวแสดงก็ควร  วิธีแสดงดังน้ี 
ถาเมื่ออาทิตยเมฆปดอยู  สงสัยวาจะเปนเชาหรือบายแลว  ฉันของฉัน 
ไซร  ใหภิกษุนั้นพึงทักวัตถุบอกวา  ขาพเจาสงสัยอยูฉัน  ถาเปนกาล 
เชาอยูไซร  ขาพเจาไดตองทุกกฏาบัติทั้งหลายมาก  ถาเปนวิกาลไซร 
ก็ตองปาจิตติยาบัติทั้งหลายเปนอันมาก  ดังนี้แลว  พึงแสดงวา 
อห  อาวุโส   ยา ตสฺมึ  วตฺถุสฺมึ  สมฺพหลุา  ทุกฺกฏา  วา  ปาจิตฺติยา 
       ภนฺเต 
วา  อาปตฺติโย  อาปนฺโน,  ตา  ปฏิเทเสมิ  แปลวา  ขาตองแลว 
ซึ่งอาบัติอันใด  เปนทุกกฏ  หรือปาจิตตียมากดวยกัน  เพราะวัตถุนั้น 
ขาแสดงอาบัติทั้งหลายน้ัน  ตอไปผูรับก็พึงกลาวดังกอนเถิด  ในอาบัติ 
ทั้งปวงนอกนั้นก็เหมือนกันอยางนั้น  
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        อน่ึง  ภิกษุแสดงหรือรับสภาคาบัติเปนทุกกฏ  ดวยทรงหามไววา 
น  ภิกขฺเว สภาคา  อาปตฺติ  เทเสตพฺพา.  ฯเปฯ  ปฏิคฺคเหตพฺพา. 
วา  อาบัติเปนสภาคกัน  ภิกษุอยาพึงแสดง  ถาแสดงตองทุกกฏ  อน่ึง  
อาบัติเปนสภาคกันภิกษุอยาพึงรับ  ถารับตองทุกกฏ  ภิกษุสององค 
ตองอาบัติดวยวัตถุเปนสภาค  คือเรื่องเดียวกัน  เปนตนวา  ฉันใน 
วิกาลดวยกัน  อาบัติที่เปนวัตถุสภาคกันเชนนี้แล  เรียกวาสภาคาบัติ 
จะแสดงและรับกันไมควร  แตผูตองอาบัติเพราะฉันในวิกาล  จะ 
แสดงในสํานักแหงภิกษุผูตองอาบัติ  เพราะฉันอนติริตตโภชนะ 
ควรอยู  ก็แตแมอาบัติอันใดที่เปนวัตถุสภาคกัน  แมอาบัตินั้นแสดง 
เขาแลว  ก็เปนอันแสดงดวยดีแท  แตผูแสดงก็กลับตองทุกกฏอ่ืน 
เพราะแสดง  ผูรับก็ตองทุกกฏอ่ืนเพราะรับ  อาบัตินั้นก็ชื่อวาวัตถุ 
ตาง ๆ  กันไป  เพราะเหตุนั้น  จะกลบัแสดงแกกันและกันก็ควร 
        อน่ึง  เมือ่ฟงปาติโมกขหรือปวารณาอยู  ระลกึอาบัติได  ก็พึง 
บอกแกภิกษุที่อยูใกลตามชื่ออาบัติวา  อห  อาวุโส   เอก  ถุลฺลจฺจย 
                                                        ภนฺเต 
อาปตฺตึ  อาปนฺโน  อิโต  วฏุหิตฺวา  ต  อาปตฺตึ  ปฏกิฺกริสฺสาม ิ
แปลวา  ขาตองอาบัติถุลลัจจัยตัว  ๑  ลุกไปจากท่ีนี้  จักทําคืนอาบัติ 
นั้น  อาบัติ ๒  ตัวและมากและวัตถุตาง ๆ  และอาบัติอ่ืนก็พึงประกอบ 
คําดังกอนเถิด  พึงบอกดังนี้แกภิกษุซึ่งเปนสภาค  ดวยวาเม่ือบอกแก 
ภิกษุซึ่งเปนวิสภาค  ทะเลาะวิวาทและสังฆเภทเปนตนจะมี เพราะ 
เหตุนั้น  อยาบอกแกภิกษุที่เปนวิสภาค  พึงผูกใจวา  เราลุกไปจาก  
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ที่นี้จักแสดงเสียแลวทํา  อุโบสถ   ไปเถิด  ถาสงสัยอยูเลาไซร 
                                ปวารณา 
ก็พึงบอกแกภิกษุนั่งใกลตามความสงสัยดังกอนเถิด 
        ถาในอาวาสอันหน่ึง   ในวัน   อุโบสถ   สงฆทั้งปวงตอง     
                                              ปวารณา 
สภาคาบัติดวยกันหมด  พึงสงภิกษุองคหน่ึงไปในอาวาสใกลในวันนั้น 
วา  ทานจงไปแสดงอาบัติมา  เราจักแสดงอาบัติในสํานักทาน  ถาได 
ดังน้ีเปนความดี  ถาไมไดไซร  ใหภิกษุผูฉลาดพึงสวดประกาศสงฆวา 
สุณาตุ  เม  ภนฺเต  สงฺโฆ:  อย  สพฺโพ  สงฺโฆ  สภาค  อาปตฺตึ  อาปนฺโน, 
ยทา  อฺ ภิกฺขุ  สุทฺธ  อนาปตฺติก  ปสฺสิสฺสติ ,  ตทา  ตสฺส สนฺติเก 
ต อาปตฺตึ  ปกฺกริสฺสติ  ดงัน้ีแลวทํา  อุโบสถ   เถิด  ถาสงสัยอยู 
                                               ปวารณา 
พึงสวดประกาศสงฆวา  สุณาตุ  เม  ภนฺเต  สงฺโฆ :  อย  สพฺโพ 
สงฺโฆ  สภาคาย  อาปตฺติยา  เวมติโก,  ยทา  นิพฺเพมติโก  ภวิสสฺติ, 
ตทา  ต  อาปตฺตึ ปฏิกฺกริสฺสติ.  ดังนี้แลว  ทํา  อุโบสถ  เถิด  ถา 
                                                          ปวารณา 
ในภิกษุเหลานั้น  เธอองคหนึ่งสําคัญวา  แสดงสภาคาบัตินั้นควร  และ 
แสดงในสํานักภิกษุองคหน่ึงไซร  แสดงแลวชื่อวาแสดงดวยดีแท 
เธอทั้ง ๒  นั้นก็ตองอาบัติตางวัตถุกันไป  ดังกลาวแลวกอน  เพราะ 
เหตุนั้น  พึงกลับแสดงแกกันและกันเสียอีก  ดวยเทาน้ัน เธอทั้งสอง 
ก็เปนผูไมมีอาบัติ  ภิกษุทั้งหลายอันเศษพึงแสดงหรือบอกสภาคาบัติ 
ในสํานักเธอทั้งสองน้ันเถิด  ภิกษุตองอาบัติอยู  ฟงปาติโมกข  หรือ 
ปวารณา  ตองทุกกฏ 
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        ในขุททกะสิกขากลาววา  ปาราชิก  สังฆาทิเสส  เปนอเทสนาคามินี 
อยาแสดง  และอยาแสดงอนาบัติ และอาบัติแสดงแลวอยาแสดงอีก 
และอยาแสดงแกภิกษุเปนนานาสังวาส  และอยาแสดงแกผูต้ังอยูนอก 
สีมา ๔-๕  องค  อยาแสดงในสํานักภิกษุองคเดียวพรอมกัน  อยา  
แสดงดวยใจอยางเดียวไมทําวจีเภท  พึงแสดงในสํานักภิกษุซึ่งเปน 
ปกตัต  ผูไมตองอันติมะวัตถุ  หรือสงฆไมไดยกวัตร  หรือสงฆไมได 
ยกอุโบสถและปวารณาแกเธอใด  เธอเหลาน้ันชื่อวาเปนปกตัต 
อน่ึง อาบัติตาง ๆ อยาแสดงเปนตัวเดียว  แตตัวเดียวแสดงเปนอาบัติ 
มาก ชื่อวาแสดงดวยดี  ตองปาราชิกแลว  ปฏิญญาตนตามจริงและเพศ 
ภิกษุเสีย  ชื่อวาแสดงปาราชิก. 
                                เทสนากถา  จบ 
        จะกลาวในอุโบสถ  วัสสูปนายิกา  ปวารณา ๓  นี้โดยยอ  ทรง 
อนุญาตไววา  อนุชานาม ิ ภิกฺขเว  อุโปสเถ  ปาติโมกฺข  อุทฺทิสฺสตุิ 
วา  เราตถาคต  อนุญาตใหแสดงซ่ึงปาติโมกขในวันอุโบสถ ๆ โดย 
วันมี ๓ คือ จาจุทฺทสิโก ปณฺณรสิโก  อุโบสถท่ี ๑๔  อุโบสถท่ี ๑๕ 
และ สามคฺคี  วันสงฆพรอมเพรียงกัน  นับต้ังแตวันอุโบสถหรอื 
ปวารณากอนมา  ถา ๑๔  วันชื่อวา  จาตุทฺทสิโก พึงต้ังญัตติวา  อชฺชุ- 
โปสโถ  จาตุทฺทโส  ดังนี้ ถานับได  ๑๕  วัน  ชื่อวา  ปณฺณรสิโก 
พึงต้ังญัตติตามบาลีวา  อชฺชุโปสโถ  ปณฺณรโส  ดังน้ี  สงฆแตกกัน 
ดวยวิวาทาธิกรณดังภิกษุชาวเมืองโกสัมพี ถึงวันอุโบสถ  ไมไดทํา 
อุโบสถ  ถึงวันปวารณา ไมไดทําปวารณา  แลวกลบัพรอมเพรียงกัน 
ลงรํางับอธิกรณแลวในวันใด  วันนั้นชื่อวาวันสามัคคี  พึงทําอุโบสถ  
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ในวันนั้น  ต้ังญัตติวา อชฺชุโปสโถ  สามคฺคี  ดังนี้  ในแรมเดือน ๑๑ 
ข้ึนเดือน ๑๒  เปนเดือนหนึ่งน้ี  พึงทําปวารณา  อนึ่ง วันอุโบสถวา 
โดยบุคคลผูทํามีอีก ๓ คือ สังฆอุโบสถ  คณะอุโบสถ  ปุคคละอุโบสถ 
ภิกษุต้ังแต ๔ รูข้ึนไป  พึงทําสังฆอุโบสถ  สวดปาติโมกข  ภิกษุ  
๒-๓  องค  พึงทําคณะอุโบสถบอกปาริสุทธิ  ภิกษุองคเดียว  พึงทํา 
ปุคคละอุโบสถ  คือ  อธฏิฐานเอา  อนึ่ง  วาโดยอาการจะพึงทํามีอีก ๓ 
คือ  สุตตุทเทสะอุโบสถ  ปาริสุทธิอุโบสถ  และอธิฏฐานอุโบสถ 
ภิกษุต้ังแต ๔ ข้ึนไปใหต้ังสังฆญัตติวา  สุณาตุ เม  ภนฺเต  สงฺโฆ  ดังนี ้
เปนตนไปแลวสวดปาติโมกข  ชื่อวา  สุตตุทเทสะอุโบสถ  ปาริสุทธิ 
อุโบสถน้ันม ี๒  คือบอกแกกันและกนัหน่ึง  บอกในสํานักภิกษุอ่ืน 
หน่ึง  บอกแกกันและกันมี ๒ คือต้ังญัตติ ๑  ไมต้ังญัตติ ๑  ใน 
อาวาสใดถึงวันอุโบสถ  ภิกษุมีแต ๓  เธอท้ังหลายน้ันพึงประชุมกัน 
แลว  ภิกษุผูฉลาดองคหนึ่งพึงต้ังคณะญัตติวา  สุณนฺตุ  เม  ภนฺเต 
อายสฺมนฺตา :  อชฺชุโปสโถ  ปณฺณรโส.  ยทายสฺมนตฺาน  ปตฺตกลฺล, 
มย  อฺม ฺ  ปาริสุทธฺิอุโปสถ  กเรยฺยาม.  ดังน้ีแลว ภิกษุ 
ผูเถระพึงทําผาหมเฉียงบาขางหน่ึง นั่งกระโหยงยกมือประณม กลาว 
บอกความบริสุทธิ์กะภิกษุทั้งหลายน้ันวา  ปริสุทฺโธ  อห  อาวุโส, 
ปริสุทฺโธติ  ม  ธาเรถ.  ดงัน้ี  ๓ หน  แลวภิกษุหนุมก็พึงทําอยางนั้น 
บอกโดยลําดับกันวา  ปรสิุทฺโธ  อห ภนฺเต,  ปริสุทฺโธติ  ม  ธเรถ 
ดังน้ี  ๓  หนเหมือนกัน  อันนี้ชื่อวาต้ังญัตติ  ถาอยูสององคไมตอง 
ต้ังญัตติ ประชุมกัน ณ  สมีาแลว ภิกษุผูเปนเถระพึงทําผาหมเฉียงบา 
ขางหน่ึง  นั่งกระโหยงยกมือประณม  กลาวบอกความบริสุทธิ์กะ 
ภิกษุหนุมวา  ปริสุทฺโธ  อห  อาวุโส,  ปริสุทฺโธติ  ม  ธาเรหิ.  ดงัน้ี  
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๓  หนแลว  ภิกษุหนุมพึงทําอยางนั้นกลาวบอกกะพระเถระวา  ปริ- 
สุทฺโธ  อห  ภนฺเต, ปริสุทฺโธติ  ม  ธาเรถ.  ดังนี้ ๓ หน  อันนี ้
ชื่อวาไมต้ังญัตติ  บอกปาริสุทธิในสํานักภิกษุอ่ืนนั้นก็มี ๒ คือบอก 
ในสํานักแหงภิกษุผูปวารณา  ๑  ไมไดปวารณา ๑ ภิกษุเขาพรรษา 
หลัง  หรือพรรษาขาด หรือเขาพรรษากอน  ครั้นถึงวันปวารณา  
เขา  นอยกวาภิกษุผูปวารณา  พึงใหกายสามัคคี  ภิกษุอ่ืนปวารณา 
แลว พึงบอกความบริสุทธ์ิแหงตนวา  ปริสุทฺโธ ฯเปฯ  ธาเรถ. 
ดังน้ี ๓ หน   อันนี้ชื่อวาบอกในสํานักผูปวารณา ในวันอ่ืนใชวัน 
ปวารณา  ภิกษุเจาอาวาสสวดปาติโมกขจบแลวยังไมลุก หรือลกุไป 
แลวบาง  ภิกษุอาคันตุกะอ่ืนเทากัน หรือนอยกวาเจาอาวาสมาถึงเขา 
เธอนั้น  พึงบอกปาริสุทธิในสํานักเจาอาวาสโดยนัยนี้เถิด  อันนี้ชื่อวา 
บอกแกภิกษุไมไดปวารณา  บอกอยางนี้ชื่อวาปาริสุทธิอุโบสถ 
อธิฏฐานอุโบสถน้ัน  ดังน้ี  ถาภิกษุอยูองคเดียว  พึงทําบุพพกรณ 
ทั้งปวง เปนตนวา  กวาดโรงอุโบสถ  นั่งคอยภิกษุอ่ืนซึ่งเปนอาคันตุกะ 
อยูรูวาไมมาแลว  พึงอธิฏฐานวา  อชฺช  เม  อุโปสโถ  ดังนี้  ใน 
อรรถกถาสอนวา  ใหกลาวคําอธิฏฐานตามวันวา  อชฺช  เม  อุโปสโถ 
จาตุทฺทโส 
ปณฺณรโส    ติ  อธิฏามิ.  ดังน้ี  อันนี้ชือ่วาอธิฏฐานอุโบสถ 
อุโบสถวาโดยวัน ๓ โดยผูทํา ๓ โดยอาการจะพึงทํา ๓  ดังนี้เปน 
อุโบสถ  ๙  ดวยกัน  เมื่อ    อุโบสถ    พรอมดวยลักษณะดังนี้ ภิกษุ 
                                   ปวารณา 
จะไมทํา   อุโบสถ  ในวันอุโบสถ  ในวันปวารณานั้น  จะออกจาก 
              ปวารณา  
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อาวาสหรืออนาวาส  ไปยังอาวาสหรือที่ใชอาวาสอันอ่ืนที่ไมมีภิกษุ 
หรือมีภิกษุแตเปนนานาสังวาส  เพ่ือจะไปอยู  ตองทุกกฏ  เวนไวแต 
ไปกับสงฆหรือมีอันตราย 
        กิจจะพึงทํากอนแตประชุมเพ่ือจะทํา  อุโบสถ     ม ี๔  คือ 
                                                        ปวารณา  
กวาดโรง  อุโบสถ      ๑  เปนเวลากลางคืนตามประทีป ๑  ต้ังน้ําฉัน 
              ปวารณา 
น้ําใช ๑ ปูอาสนะเพ่ือนั่งทํา  อุโบสถ   ๑  ทั้ง ๔  นี ้ ทานเรียกวา 
                                     ปวารณา 
บุพพกรณ  ภิกษุหนุมไมเปนไข  ถาพระเถระบังคับแลวไมทําบุพพกรณ 
นั้น  ตองทุกกฏ  กิจจะพึงทํากอนแตสวดปาติโมกขปวารณา มี  ๕ 
คือ  นําฉันทะแหงภิกษุผูควรฉันทะ  ๑  นํา   ปารสิุทธิ  แหงภิกษุ 
                                                        ปวารณา 
ควร   ปาริสทุธิ  ๑  บอกฤดูวาฤดูนี้ชือ่น้ี  วันอุโบสถในฤดูนีล้วงไป 
        ปวารณา 
เทาน้ี  ยังเทานี้  วัน    อุโบสถ    มาถึงเขาวันนี้  ดังนี้ ๑  นับภิกษุวา 
                            ปวารณา 
เทาน้ี ๆ  ประชุมกันในโรง   อุโบสถ   ๑  ใหโอวาทแกนางภิกษุณี  ๑ 
                                   ปวารณา 
๕  นี้ทานเรียกบุพพกิจ  ภิกษุอยูในสีมาเปนไข  หรือประกอบกิจใหญ 
มาโรง   อุโบสถ   ไมได  ถึงวันอุโบสถตองให  ฉันทะ     ถึง 
           ปวารณา                                          ปาริสุทธิ 
วันปวารณาตองให   ฉันทะ     มาแกภิกษุองค ๑  ใหฉันทะน้ันให 
                        ปวารณา  
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สําเร็จการทํา    อุโบสถ   และสังฆกรรมอันเศษแหงสงฆยางเดียว 
                     ปวารณา 
อุโบสถ   แหงตนไมเปนอันทํา  สวนนํา  ปาริสุทธิ  นั้นใหสําเร็จ 
ปวารณา 
การทํา   อุโบสถ    แหง   ตน    ดวย  แตไมสําเร็จสังฆกรรม  
            ปวารณา                สงฆ 
อันเศษแหงสงฆได  เพราะเหตุนั้น  เมื่อให   ปารสิุทธิ   ตองให 
                                                        ปวารณา 
ฉันทะดวย  แตทุกวันนี้ใชสีมาเล็ก  ภิกษุอยูในสีมาไมมี  กิจซึ่งจะนํา 
ปาริสุทธิ 
ฉันทะ     นําปวารณาจึงไมตองทํา  นางภิกษุณีเลาทุกวันนี้ก็ไม 
เพราะเหตุนั้น  ใหโอวาทนางภิกษุณีไมตองทํา 
        องคแหง   อุโบสถ   มี ๔  คือ  วันนั้นเปนวัน   อุโบสถ  ทั้ง  ๓ 
                      ปวารณา                                ปวารณา 
คือท่ี  ๑๔  สามัคคีวันใดวันหน่ึง  ๑  ภิกษุเทาใดควรทํา  สังฆ   อุโบสถ 
        ๑๕                                                               คณะ 
และ    สังฆ    ปวารณาได  ภิกษุเทาน้ันไมละหัตถบาสกันอยูในสีมา 
         คณะ 
เดียว  ๑  อาบัติเปนสภาคะมีวัตถุเสมอกัน  ดังฉันในวิกาลดวยกันไมมี 
แกสงฆ ๑  วัชชนียบุคคล ๒๑  ไมมีในหัตถบาส  ๑  อุโบสถ  พรอม 
                                                                  ปวารณา 
ดวยองค  ๔  นี้  จ่ึงควรทํา  ความกลาววา  ปตฺตกลฺล  ได  คฤหัสถ  ๑ 
ภิกษุณี  ๑  นางสิกขมานา  ๑  สามเณร ๑  สามเณี  ๑  คนลาสิกขา  
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แลว ๑  คนตองอันติมวัตถุ  ๑  ภิกษุอันสงฆยกวัตรดวยไมเห็นอาบัติ ๑ 
ภิกษุอันสงฆยกวัตรดวยไมแสดงอาบัติ ๑  ภิกษุอันสงฆยกวัตรดวยไม  
สละคืนเสียซึ่งทิฐิอันชั่ว ๑  บัณเฑาะก  ๑  เถยยสงัวาสคนลักเพศ 
ลักสังวาส  ๑  ภิกษุผูกาวไปสูลัทธิเดียรถีย  ๑  สัตวดริัจฉาน  ๑  คนฆา 
มารดา ๑  คนฆาบิดา  ๑  คนฆาพระอรหันต ๑  คนประทุษราย 
นางภิกษุณี  ๑  คนทําลายสงฆ ๑  คนทําโลหิตในพระกายแหง 
พระพุทธเจาใหเกิดข้ึน ๑  คนสองเพศ  คือท้ังเพศชาย เพศหญิง ๑ 
๒๑ นี้ชื่อวาวัชชนียบุคคล  เพราะจะพึงไลจะพึงเวนเสียนอกหัตถบาส 
ในคนเหลาน้ัน  เมื่อคนอันสงฆยกวัตร ๓ จําพวกอยูในหัตถบาส  สงฆ 
ทํา   อุโบสถ  ตอวปาจิตตีย  เมื่อคนอันเศษนอกน้ันอยูในหัตถบาส 
       ปวารณา 
และทํา  ตองทุกกฏ 
        กรรมม ี๔  ดังนี้  ในวิหารอันหน่ึงภิกษุอยู  ๔  องคนํา  ฉันทะ 
                                                                            ปาริสุทธิ 
แหงเธอองค  ๑  ไป  แต ๓  องคทําปาริสุทธิอุโบสถ  หรืออยู  ๓  องค 
นําฉันทปาริสุทธิแหงเธอองค  ๑ ไป  แต ๒  องคสวดปาติโมกข  ดังนี้ 
ชื่อวา  อธมฺเมน  วคฺค  เปนวรรคโดยไมเปนธรรม  ถา ๔  องค 
ประชุมกันทาํปาริสุทธิอุโบสถ  หรือ ๒  องคสวดปาติโมกข  เชนนี ้
                                              ๓ 
ชื่อวา  อธมฺเมน  สมคฺค  พรอมเพรียงโดยไมเปนธรรม  ถาอยู  ๔ องค 
นําปาริสุทธิแหงเธอองค  ๑  ไป  แต ๓  องคสวดปาติโมกข  หรือยู 
๓  องค นําปาริสุทธิแหงเธอองค ๑ ไป  แต  ๒ องค  ทําปาริสุทธิอุโบสถ 
ดังน้ี  ชื่อวา  ธมฺเมน  วคฺค  เปนวรรคโดยธรรม  ถา  ๔  องคอยูแหง 
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เดียวกัน  ทั้งหมดประชุมกันสวดปาติโมกข  และอยู  ๓  องค  ทาํปาริสุทธิ 
อุโบสถ  และ ๒  องค  บอกปาริสุทธิแกกันและกนั  ดังน้ี  ชื่อวา  
ธมฺเมน  สมคฺค  พรอมเพรียงโดยธรรม  กรรม  ๓  ขางตนไมควรทํา 
ควรทําแตกรรมขางปลายอยางเดียว 
        อน่ึง  ภิกษุอยาพึงทํากรรมไมเปนธรรมในทามกลางสงฆ  ถาทํา 
ตองทุกกฏ  ทรงอนุญาตไววา  เมื่อภิกษุอ่ืนทํากรรมไมเปนธรรมอยู 
ภิกษุมี  ๔  องคใหหาม  มีอยู  ๒  องค  ใหทําใหแจงซึ่งทิฐิความ 
           ๕                               ๓ 
เห็น  องคเดียวใหอธิษฐานวา  กรรมนัน้ไมควร  ดังนี้ 
        อน่ึง  ภิกษุผูสวดปาติโมกขแกลงไมใหสงฆไดยิน  เปนทกุกฏ 
ถาเสียง    แหบ   พยายามอยูวาจะใหไดยิน  ไมเปนอาบัติ  อนึ่ง  ภิกษุ 
               เครือ 
ทานไมไดเชิญกอนแสดงปาติโมกขข้ึนในทามกลางสงฆ  ตองทุกกฏ 
สวดปาติโมกขเปนของเน่ืองดวยพระเถระ ๆ  พึงสวดเอง  หรือเชิญให 
ผูอ่ืนสวด  ดวยวาการแสดงปาติโมกขเนื่องอยูดวยผูฉลาด  วิธีที่จะ 
เชิญใหสวดปาติโมกข  พึงรูดังกลาวแลวในเชิญใหแสดงธรรมนั้นเถิด 
ผูใดรูอุโบสถ  ๙  และอุโบสถกรรม ๔ ปาติโมกข ๒  ปาติโมกขุทเทส  ๙ 
หรือ ๕  ผูนัน้ชื่อวาเปนผูฉลาด 
        ปาติโมกขุทเทส  ๕  ดังน้ี  สวดนิทานุทเทสต้ังแต  สุณาตุ  เม 
ภนฺเต  สงฺโฆ  ไปจนถึง  ผาสุ  โหติ  แลว  สวด  อุททฺิฏ  โข  อายสฺ- 
มนฺโต  นิทาน  ไปจนถึง  เอวเมต  ธารยามิ  จบนิทานุทเทสดังน้ีแลว 
อุทเทสนอกน้ันประกาศเอาดวยสุตะวา  สุตา  โข  อายสฺมนฺเตหิ 
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จตฺตาโร ปาราชิกา  ธมมฺา  สุตา  โข  อายสฺมนฺเตหิ เตรส  สงฺฆา- 
ทิเสสา  ธมมฺา  ฯเปฯ  อววิทมาเนหิ  สกิขิตพฺพ ดังน้ี  ชื่อวาเปน 
อุทเทสท่ี ๑  สวดไปจนจบปาราชิกกุทเทส  อุทเทสนอกน้ันประกาศเอา 
ดวยสุตะดังกอน  ดังนี้  ชือ่วาเปนอุทเทสที่ ๒  สวดไปจนจบสังฆา-  
ทิเสสุทเทส อุทเทสนอกน้ันประกาศเอาดวยสุตะดังกอน  ดังนี้  ชื่อวา 
เปนอุทเทสที่ ๓  สวดไปจนจบอนิยตุทเทส  อุทเทสนอกน้ันประกาศ 
เอาดวยสุตะดังกอน  ดังนี้  ชื่อวาเปนอุทเทสท่ี ๔ ต้ังแตนิสสัคคิยุทเทส 
ไปจนจบปาติโมกขหมด  ดังนี้  เปนอุทเทสท่ี ๕  ชือ่วาวิตถารุทเทส 
        ในอาวาสใด  ภิกษุผูฉลาดเชนนี้ไมมี  ใหอัญเชิญต้ังแตหาเถระ 
ลงไปจนตลอดถึงสังฆนวก  ไมมีใครสวดปาติโมกขได  ใหเถระบังคับ 
ภิกษุหนุมผูหน่ึงใหไปในอาวาสใกลในวันนั้น  ใหเรียนปาติโมกขโดย 
ยอหรือโดยพิสดาร  ถาไมไดดังน้ัน  ในอาวาสใด  ภิกษุผูฉลาดมีอยู 
ใหภิกษุทั้งหลายเหลาน้ันไปในอาวาสน้ัน ถาไมไป  ตองทุกกฏ  อน่ึง 
ถามีภิกษุผูฉลาดเปนพหุสูตเปนผูลัชชีมาในอาวาสเลาไซร  ใหภิกษุ 
เจาอาวาสพึงสงเคราะห  อนุเคราะห  และเกลี้ยกลอมดวยใหจุรณ 
เปนตน  ถาไมทําเชนนั้น  ตองทุกกฏ  อน่ึง  เมื่อจําพรรษาอยู  ภิกษุ 
ผูฉลาดเชนนั้นไมมี  ใหสงภิกษุองคหนึ่งไปใน ๗  วัน  ใหเรียน 
ปาติโมกขโดยยอหรือโดยพิสดาร  เมื่อไมไดอยางนั้น  ถาอยูฝนใน 
อาวาสน้ัน  ตองทุกกฏ 
        อน่ึง  ไมมีอันตราย  ถาสวดปาติโมกขโดยยอ  ตองทุกกฏ 
อันตรายน้ัน ๑๐  ดังนี้  เมื่อภิกษุประชุมกันจะทําอุโบสถ  พระเจา 
แผนดินเสด็จมา  ชื่อราชนัตราย  โจรทั้งหลายมา  ชื่อวาโจรันตราย  
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ไฟปามา  หรือไฟต้ังข้ึนในอาวาส  ชื่อวาอัคยันตราย เมฆต้ังข้ึนหรือ 
หวงนํ้ามา  ชือ่วาอุทกันตราย  มนุษยทั้งหลายมามาก  ชื่อวามนุส- 
สันตราย  ยักษมาจับภิกษุ  ชื่อวาอมนุสสันตราย  สตัวรายเปนตนวา  
เสือโครงมา  ชื่อวาพาฬันตราย  งูเปนตนมา  ชื่อวาสิรึสปนตราย 
ภิกษุเปนไข  หรือทํากาลกิริยา  หรือคนมีเวรจับภิกษุฆา  ชื่อวา 
ชีวิตันตราย  มนุษยทั้งหลายจับภิกษุองคเดียวหรือมาก เพ่ือจะเคล่ือน 
จากพรหมจรรย  ชื่อวาพรหมจริยันตราย  เมื่ออันตราย ๑๐  ดังน้ีมี 
                                                                      ๒         
พึงสวดปาติโมกขโดยยอ  พึงสวดแตอุทเทสท่ีตนหรือที่ ๓  แตใน 
                                                                      ๔ 
อุทเทสท่ี ๒  เปนตน  อุทเทสใด  สวดคางอยู  อันตรายมีมา  แมอุทเทส 
นั้นพึงประกาศเอาดวยสุตะ  แตนิทานุทเทสสวดยังไมจบ  อยาพึง 
ประกาศดวยสุตา  พึงสวดเสียใหจบอุทเทส  นอกนั้นพึงประกาศเอา 
ดวยสุตะ  เมื่อไมมีอันตรายพึงสวดโดยพิสดารจนจบ 
        อน่ึงในวันอุโบสถวันปวารณา  เจาอาวาสหรืออาคันตุกะไมรูวา 
ภิกษุในภายในสีมามี  และทํา  อุโบสถ   ไมเปนอาบัติ  ถารูอยูวามี 
                                         ปวารณา 
และสงสัยรังเกียจอยูวา  จะควรหรือไมควรและทํา  ตองทุกกฏ  ถาคิด 
จะใหเธอเหลาน้ันฉิบหายและทํา  ตองถุลลัจจัย ถา  สวด            คาง                                 
                                                                  ปวารณา 
อยู หรือสวดหรือปวารณาจบแลว  ยังไมลุกหรือลกุไปหมดแลว  เจา- 
อาวาสหรืออาคันตุกะมากกวา  พึง  สวด        ใหม   ถาเทากัน 
                                              ปวารณา  
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หรือนอยกวา  สวด                คางอยู   ผูมาใหมพึง   ฟง          ตอไป 
                   ปวารณา                                      ปวารณา 
ถา  สวด        จบแลว  ยังไมลุกหรือลกุไปหมดแลว  ผูมาใหม 
      ปวารณา  
พึง  บอกปาริสุทธิ        ในสํานักผู   สวด                  แลว 
       ปวารณา                        ปวารณา 
        อน่ึง  วันอุโบสถ  วันปวารณาแหงเจาอาวาสเปนที่  ๑๔  แหง 
อาคันตุกะเปนที่  ๑๕  ถาเจาอาวาสมากกวาหรือเทากัน  อาคันตุกะ 
พึงอนุวัตตาม  คือใหต้ังญัตติวา  จาตุทฺทโส  จาตุทฺทสี  ถาเอาคันตุกะ 
มากกวา  ใหเจาอาวาสพึงอนุวัตตามอาคันตุกะ  ต้ังญัตติวา  ปณฺณรโส 
ปณฺณรสี    วัน    อุโบสถ    แหงเจาอาวาสเปนที่ ๑๕   แหงอาคันตุกะ 
                       ปวาราณา 
เปนที่  ๑๔  ก็เหมือนกัน  ถาแหงเจาอาวาสเปนวันคํ่า  ๑  แหงอาคันตุกะ 
เปนที่ ๑๕ ถาเจาอาวาสมากกวาหรือเทากัน  เจาอาวาสอยาพึงให 
กายสามัคคีแกอาคันตุกะ  ใหอาคันตุกะพึงไปนอกสีมาแหงเจาอาวาส 
ทํา    อุโบสถ      เถิด  ถาอาคันตุกะมากกวา  ใหเจาอาวาสพึงใหกาย- 
        ปวารณา 
สามัคคีแกอาคันตุกะ  หรือไปเสียนอกสีมา  ถาแหงเจาอาวาสเปนวัน 
ที่ ๑๕  แหงอาคันตุกะ  เปนวันคํ่า  ๑  ก็เหมือนกัน 
        อน่ึงทํา   อุโบสถ         ในวันอ่ืนพนวันที่  ๑๔   สามัคคี   ตองทุกกฏ 
                    ปวารณา                                ๑๕ 
อน่ึง  อนุญาตไววา  ในวันอุโบสถใหภิกษุผูเปนเถระประชุมกอน  ใน 
อรรถกถาวา  พระเถระไมไปประชุม  เปนทุกกฏ 
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        ไมสมมติตนกอน  ถามหรือวิสัชนาวินัย  ในทามกลางสงฆ  เปน 
ทุกกฏ  สมมติตนเองก็ได  ใหผูอ่ืนสมมติก็ได  ผูถามใหสมมติตนเอง 
ดวยญัตติวา  สุณาตุ  เม  ภนฺเต  สงฺโฆ :  ยทิ  สงฺฆสสฺ  ปตฺตกลฺล,  อห 
อิตฺถนฺนาม  วินย  ปุจฺเฉยฺย.  ดังน้ี  ผูอ่ืนสมมติใหวา  สุณาตุ  เม  ภนฺเต 
สงฺโฆ :  ยทิ  สงฺฆสฺส  ปตฺตกลฺล,  อิตฺถนฺนาโม  อิทถฺนฺนาม  วินย  
ปุจฺเฉยฺย.  ดังน้ี  ผูวิสัชนา  สมมติตนเองวา  สุณาตุ  ฯเปฯ  ปตฺตกลฺล, 
อห  อิตฺถนฺนาเมน  วินย  ปุฏโ  วิสชฺเชยฺย.  ดังน้ี  ผูอ่ืนสมมติใหวา 
สุณาตุ  ฯเปฯ  ปตฺตกลฺล,  อิตฺถนฺนาโม  อิตฺถนฺนาเมน  วินย  ปุฏโ 
วิสชฺเชยฺย.  ดงัน้ี  ในคําวา  อิตฺถนฺนาโม  อิตฺถนฺนาเมน  นี ้ ภิกษุ 
ชื่อไรใหวาชื่อน้ันแทน 
        คําวา  ปริสุทฺโธ  อห  ภนฺเต  ปรสิุทฺโธติ  ม  ธาเรถ  และคําวา 
ปริสุทฺโธ  อห  อาวุโส  ปริสุทฺโธติ  ม  ธาเรหิ  ทั้ง ๒  นี้  แปลวา 
ขาพเจาเปนคนบริสุทธิ์ไมมีอาบัติอยูแลว  ทานจงทรงไววา  ขาพเจา 
เปนผูบริสุทธิ์เถิด  อุโบสถกัปปวารณาเหมือนกัน  แตปวารณาที่แปลก 
จะกลาวขางหนา. 
                                อุโปสถกถา  จบ 
        จับกลาวในวัสสูปนายิกาเขาพรรษา  ทรงอนุญาตไววา  อนุชา- 
นามิ  ภกิฺขเว  วสฺสาเน  วสฺส  อุปคนฺตุ  ฯเปฯ  เทฺว  วสฺสูปนายิกา  วา 
เราตถาคตอนุญาตใหเขาถึงกาลฝนในฤดูฝน  ก็แลเขาพรรษามี ๒  คือ 
ปุริมิกา  วสฺสูปนายิกา  เขาพรรษาที่แรก  คือวันพระจันทรเต็มดวง 
เสวยฤกษอาสาฬหะและไปวัน  ๑ คือเปนวันแรมคํ่า  ๑  เดือน  ๘  ตาม 
สยามจารีตน้ีเปนวันเขาพรรษาที่แรก ๑ ปจฺฉิมิกา  วสฺสูปนายิกา  เขา 
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พรรษาที่หลัง  คือวันพระจันทรเต็มดวงเสวยฤกษ  ชื่อวาอาสาฬหะ 
ลวงไปแลวเดือน ๑  คือวันแรมคํ่า  ๑  เดือน  ๙  นี้เปนวันเขาพรรษา 
หลัง  เมื่อเขาพรรษาพึงปฏิบัติวิหาร  ปตกวาด  ต้ังน้ํา   ฉัน  ไว   ทํา 
                                                                       ใช 
สามีจิกรรม  ทั้งปวง  เปนตนวาไหวพระเจดียเสร็จแลว  พึงเปลงวาจา  
วา อิมสฺมึ  วหิาเร  อมิ  เตมาส  วสฺส  อเุปมิ.  ดังน้ี  หน  ๑ หรือ  ๒  หน 
๓  หน  เขาพรรษาเถิด  ถามีอาลัยวาเราจะอยูในที่นี้  แตดวยไมมีสติ 
ไมไดเขาพรรษาดวยเปลงวาจา   เสนาสนะท่ีตนถือเอาแลวแตสงฆ 
ก็เปนอันถือเอาแลวดวยดี  พรรษาไมขาด  ยอมไดเพ่ือปวารณาแท 
ดวยวาถึงวาเวนวจีเภทเสีย  แมดวยมาตรวา  ทําความอาลัยก็เปนอัน 
เขาพรรษาไดแท  จิตตุปบาทท่ีคิดวา  เราจะอยูในที่นี้  นี่แลชื่อวา 
อาลัยในที่นี้ 
        ถึงวันเขาพรรษาไมอยากจะเขาพรรษา  แกลงลวงอาวาสไปเสีย 
ตองทุกกฏ  เมื่อไมไดเขาพรรษาที่แรกดวยอันตรายอันใดอันหน่ึง 
พึงเขาพรรษาที่หลัง ดวยวาไมเขาพรรษาเลย  เปนทุกกฏ  จําพรรษา 
ไมมีเสนาสนะ  ตองทุกกฏ  เสนาสนะมุงดวยเครื่องมุงท้ัง ๕  อันใด 
อันหน่ึง  และประกอบดวยประตูสําหรับปดเปดไดไมมีแกเธอใด  เธอ 
นั้นชื่อวาไมมีเสนาสนะ จําพรรษาในกระทอมผี ในรม  ในตุม ใน 
โพรงไม  ในคาคบไม  เหลาน้ี ตองทุกกฏ  แตในปาชาจะทํากุฎีอ่ืน 
ข้ึนจําพรรษา  ควรอยู แตในรม  และตุม และโพรงไม คาคบไม 
เหลาน้ี  ลวนอยางเดียว  ไมควร  ถาท่ีเหลาน้ันมีหลังคาและฝาประตู 
ปดเปดได  ยอมควร  
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        จะเขาพรรษาในวชะ  คือท่ีอาศัยอยูแหงคนเลี้ยงโค และใน 
หมูเกวียน  ในเรือก็ควร  ที่อาศัยอยูแหงคนเลี้ยงโคนั้น  เขายกไป 
ขางไหน  เมื่อไปดวย พรรษาไมขาด  ไมเปนอาบัติ  ดวยทรงอนุญาต 
ใหไปดวย  แตเมื่อจะเขาพรรษาในหมูเกวียนนั้น  ถงึวันเขาพรรษา  
พึงวากับอุบาสกวา  ไดกุฎจึีงจะควร  ถาเขาทําถวายพึงเขาไปในกุฎีนั้น 
กลาววา  อิธ  วสฺส  อุเปมิ  ดังน้ี ๓  หน  ถาเขาไมทําถวายไซร  พึง 
เขาพรรษาในภายใตเกวียนที่ต้ังอยูโดยสังเขปวาเปนศาลา  เมื่อไมได 
ซึ่งท่ีเชนนั้น  พึงทําความอาลัยเถิด  จะเขาแตในหมูเกวียนเปลาไมมี 
กุฎีไมควร  มาตรวาจิตตุปบาทท่ีคิดวา  เราจะอยูในท่ีนี้  นี่แลชือ่วา 
อาลัย  เมื่อหมูเกวียนยังเดินทางอยู  เปนวันออกพรรษาไซร  พึง 
ปวารณาในหมูเกวียนนั้นเถิด  ถาหมูเกวียนถึงท่ี ๆ ภิกษุประสงคเขา 
ในภายในพรรษาแลวเขาก็ลวงไป  ภิกษุพึงอยูในที่ ๆ  ตนประสงค 
แลวปวารณากับภิกษุทั้งหลายในที่นั้นเถิด  ถาแมหมูเกวียนเขาหยุด 
อยูในบานอันหน่ึงหรือเรี่ยรายกันไปในระหวางในภายในพรรษา  ก็พึง 
อยูกับภิกษุทั้งหลายในบานนั้นแลวปวารณาเถิด  จะไมปวารณาจะไป 
ตอไปไมควร  แมเมื่อจะเขาพรรษาในเรือก็ตองเขาในกุฎีแท  เมือ่ 
แสวงหากุฎีไมได  พึงทําความอาลัยเถิด  ถาในภายใน ๓  เดือน  เรืออยู 
ในทะเลนั้นเอง  ก็พึงปวารณาในเรือน้ันเถิด  ถาเรือถึงฝงเขา  ภิกษุอยาก 
จะไปตอไป  จะไปไมควร  พึงอยูในบานท่ีเรือถึงแลว  ปวารณากับ 
ภิกษุทั้งหลายเถิด  ถาแมเรือไปในท่ีอ่ืนตามริมฝง  แมภิกษุอยากจะอยู 
ในบานท่ีเรือถึงเขากอนแท  เรือจงไปเถิด  ภิกษุพึงอยูในบานน้ันแลว 
ปวารณากับภิกษุทั้งหลายเถิด  ในวชะ  และในหมูเกวียน ในเรือ ๓  นี ้
ไมเปนอาบัติ  เพราะขาดพรรษา  ยอมไดเพ่ือปวารณาดวยประการดังน้ี 
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        เขาพรรษาไมอยูสิ้น ๓  เดือนท่ีกอนหรือ ๓  เดือนท่ีหลัง  หลีก 
ไปเที่ยวจาริก  ตองทุกกฏ  แตเขาพรรษาแลว  แมไมยังอรุณใหต้ังข้ึน 
และหลีกไปจากอาวาสในวันนั้นดวยสัตตาหกรณียะ  คือกิจจะพึงทํา 
๗ วัน และกลับมาในภายใน ๗  วัน  ไมเปนอาบัติ  อยู  ๒  วันแลว 
                                                                       ๓ 
จึงหลีกไปดวยสัตตาหกรณียะ  และกลับมาในภายใน ๗  วัน  จะวาไป 
ทําไม ไมตองวา  และซึ่งจะไปดวยสัตตาหกรณียะไดนั้นดังนี้  คน ๗ 
จําพวก  คือ  ภิกษุ  ภิกษุณี  นางสิกขมานา  สามเณร  สามเณรี  มารดา 
บิดา  เหลาน้ี  เปนไขหรือวามีเหตุอ่ืน  เปนตนวาเกิดความกระสันข้ึน 
แมไมสงขาวมานิมนต  และจะไปดวยสัตตาหกรณียะ  เพื่อจะรักษา 
ไขและรํางับความกระสันเปนตนก็ควร  แตคน  ๒  จําพวก  คืออุบาสก 
อุบาสกิกาเขาสรางวิหารเปนตน  และสงขาวมาใหภิกษุไป  เพ่ือจะถวาย 
ทานและฟงธรรมเปนตน  พึงไปดวยสัตตาหกรณียะเถิด  เมื่อเขาไม 
สงขาวมานิมนต  อยาพึงไป  อนึ่งจะไปดวยกิจสงฆเปนตนวา  ตัดไม 
มาซอนแปลงเสนาสนะก็ควร 
        อน่ึงจําพรรษาอยูแลว  สัตวราย  หรืองู  หรือโจร  หรือปศาจ 
เบียดเบียน และโคจรคามไฟไหม หรือนํ้าพัดไปเสียก็ดี  หรือเสนาสนะ 
ไฟไหม หรือลอยน้ําไปเสียก็ดี  ยอมลําบากดวยบิณฑบาตและเสนา- 
สนะ  และไมไดของฉันพออิ่มหรือของฉันที่เปนของสบาย หรือไมได 
เภสัชที่เปนของสบายและคนอุปฏฐากที่สมควร  จะคิดวาอันนี้ก็เปน 
อันตราย และจะหลีกไปเสีย  ก็ไมเปนอาบัติ  แตพรรษาขาด  อนึ่ง 
บานโคจรคามหนีโจรไปเสีย  ภิกษุจะตามบานไปก็ควร  หน่ึงจําพรรษา  
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อยู  หญิงหรอืหญิงแพศยาเปนตน มาเกลี้ยกลอมวา  จะใหเงินทอง  นา 
ที่บาน และโค  และทาส  ธิดา  ภรรยา  หรือเห็นขุมทรัพยไมมีเจาของก็ดี 
และคิดวาพระองคตรัสไววา  จิตเปนของกลับกลอนพลัน  อันตราย 
แกพรหมจรรยจะพึงมีแกเราดังน้ีแลวหลีกไปเสีย ไมเปนอาบัติ แต 
พรรษาขาด  อนึ่งไดเห็นหรือไดยินภิกษุทังหลายพยายามจะทําลายสงฆ 
และคิดวาพระองคตรัสไววา  สังฆเภทเปนครุกรรม  เมื่อเราอยู  
เฉพาะหนา  อยาใหสงฆแตกเลยดังน้ีแลวหลีกไปเสียก็ดี  หรือไดยิน 
วาในอาวาสโนน  ภิกษุและภิกษุณีพยายามจะทําลายสงฆ  และคิดวา 
เธอทั้งหลายเหลาน้ัน  เปนมิตรรสหายแหงเรา ๆ จะไปตักเตือนหาม 
ปรามเธอ ๆ คนจะฟงคําเราดังนี้แลวหลีกไป ไมเปนอาบัติ  แตขาด 
พรรษา  พรรษาขาดแลวจะปวารณาไมได 
        อน่ึง  เขานิมนตใหจําพรรษา  ๓  เดือนและรับเขาแลว  ทําให 
คลาดไป  เปนปฏิสสวทุกกฏ  ใชแตกระทําความนิมนตเขาพรรษาให 
คลาดอยางเดียว  แมเขานิมนตวา  ทานจงถือเอาภิกขะสิ้น  ๓ เดือน 
หรือนักกันวา  เราทั้ง ๒  จักจําพรรษาในที่นี้  จักเรยีนบาลีในที่อัน 
เดียวกันก็ดี  รับแลวและทําใหคลาดไป  เปนทุกกฏ  แตทุกกฏน้ัน 
เพราะเดิมจิตบริสุทธิ์  ภายหลังทําใหคลาด  แมเดิมจิตไมบริสุทธิ์  เปน 
ปาจิตตียเพราะรับ  เปนทุกกฏ  เพราะทําความรับใหคลาด 
        อน่ึงทานสอนไววา  ภิกษุผูเขาพรรษา  พึงวาแกภิกษุซึ่งต้ังนิพัทธ- 
วัตรไวในภายในพรรษา  ใหผูกกราดไว  ถาคันและซี่หางายองคอน่ึง ๆ 
พึงผูกกราดกําไว  ๕  กํา  กราดคันไว   ๒  คัน    ถาคันและซี่หายาก 
                        ๖                         ๓  
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พึงผูกกราดกําไว  ๒  กํา  ผูกกราดคันไวคัน  ๑  สามเณรทั้งหลาย 
                        ๓ 
พึงสับคบไวคนละ  ๕  อัน ๆ  ในที่อยูพึงประพรมดวยนํ้าฝาด  
        แมเม่ือจะทํากติกากัน  อยาพึงทําอธัมมิกวัตร  คือหามกันวา  อยา 
บอกบาลี  อยาเรียนบาลี  อยาสาธยาย  อยาใหกุลบุตรบวชและอุปสมบท 
อยาใหนิสัย  อยาทําธรรมสวนะ  ดวยวาท้ังปวงน้ันเปนการเนิ่นชา เรา 
ทั้งหลายจักเปนคนไมเนิ่นชา  ทําสมณธรรมอยางเดียวเถิด  หรอืวาทั้ง 
หมดดวยกันจงถือธุดงคทั้ง ๑๓  อยาสําเร็จการนอน  จงใหวันคืนลวง 
ไปดวยยืนและจงกรมเถิด  จงถือมูควัตร  แมผูไปดวยสัตตาหกรณียะ 
อยาพึงไดของแจก  ดังนี้ ชื่อวาอธัมมิกวัตร ถาทํา  เปนทุกกฏ มคูวัตร 
คือถือไมพูดกัน  ทําดังน้ัน  เปนทุกกฏ พึงนัดกันดังน้ีวา  วิสัยปริยัติ 
ธรรมยอมยังสัทธรรมทั้ง ๓  ใหดํารงอยู  เพราะเหตุนั้น  ทานทั้งหลาย 
จงบอกและเรียนสาธยายโดยเคารพเถิด  อยาทําความกระทบกระท่ัง 
แกภิกษุ  ซึ่งอยูในปธานฑระ  คือท่ีเจริญสมณธรรม  พึงไปในภายใน 
วิหาร  บอกเรียนสาธยายเถิด  จงทําธรรมสวนะใหมั่งค่ัง เพ่ือจะให 
กุลบุตรบวช  พึงชําระใหพนบรรพชาโทษ  ชําระแลวใหบรรพชา  ชําระ 
ใหพนโทษแลวใหอุปสมบท  ชําระแลวใหนิสัย  ดวยวาแมกุลบุตร 
ผูหน่ึงไดบรรพชาและอุปสมบทเขา  จะยังศาสนาท้ังส้ินใหดํารงอยูได 
อน่ึงดวยกําลังของตนอาจเทาไร  พึงสมาทานธุดงคเทาน้ันเถิด  ใน 
ภายในพรรษากลางวันทั้งสิ้น  ในกลางคืนในยามท่ีแรกและที่สดุ พึง 
ไมประมาทเถิด  พึงปรารภความเพียรเถิด  แมพระมหาเถระท้ังหลาย 
แตกอน  ทานตัดเสียซึ่งกังวลท้ังปวง  บําเพ็ญเอกจาริยวัตรอยูแตผู 
เดียวในภายในพรรษา  อน่ึง  พึงรูประมาณในการพูด  กระทํากถา  



สัตตปพพบุพพสิกขา และ บุพพสิกขาวรรณนา - หนาท่ี 507 

คําพูดปรารภวัตถุ  ๑๐ ปรารภอสุภ  ๑๐  ปรารภอนุสสติ  ๑๐  ปรารภ 
อารมณ  ๓๘  จึงควร  พึงทําวัตรแกอาคันตุกะ  และอปโลกนใหของ 
แกผูไปดวยสัตตาหกรณียะจึงควร  นดักันเชนนี้ชือ่ธัมมิกวัตร พึงทําเถิด  
อน่ึง  พึงสอนภิกษุทั้งหลายวา  อยากลาวคําแกงแยง  คํายุยงสอเสียด 
คําหยาบ  จงนึกถึงศีลอยาใหจุตรารักขเสื่อมไปเสีย  จงมีมนสิการมากอยู 
ทุกวัน ๆ เถิด  อนึ่ง  พึงบอกวัตรในที่จะเค้ียวไมสีฟน  เมื่อจะไหวเจดีย 
หรือโพธิ  หรือบูชาดวยของหอมและมาลา  หรือเอาบาตรเขาในถุง 
อยูอยาพูด  พึงบอกภิกขาจารวัตร  อยาพึงพูดคํากอปรดวยปจจัย  หรือ 
คําไมสมควร  กับมนุษยในภายในบาน  พึงรักษาอินทรีย พึงบําเพ็ญ 
ขันธกวัตรและเสขิยวัตร  คําพูดที่จะนําออกจากโทษทุกขเชนนี้แล 
พึงพูด  พึงบอก  แกกันและกัน 
        คําวา  อมิสฺม ึ วิหาเร  อมิ  เตมิส  วสฺสั  อุเปม ิ แปลวา 
เราเขาถึงฝนส้ิน ๓ เดือนในวิหารน้ี  กแ็ลวิหารศัพทนี้  ในบาลมีัก 
เปนชื่อแหงกุฎี ในอรรถกถาบางแหงเปนชื่อแหงกุฎี  บางแหงเปน 
ชื่อแหงวัด  ในที่นี้จะเปนชื่อแหงกุฎีหรือวัดก็ไมแน  เพราะเหตุนั้น 
อธิษฐานพรรษาพรอมกันในที่ประชมุแลว  มาถึงกุฎี  อธิษฐานดวย 
คําน้ันอีกเปนการดี  สมกับบาลีวา  ปาฏิปเท  วิหาร  อุเปติ  เสนาสน 
ปฺเปติ  ดังน้ี  อนึ่ง  ในที่ประชุมกลาวพรอมกันวา  อิมสฺม ึ อาวาเส 
อิม  เตมาส  วสฺส  อุเปม ิ ดังน้ีก็ได  ดวยวา  อาวาส  ศัพทในบาลีเปน 
ชื่อแหงวัดโดยมาก  อน่ึง กลาวดังน้ันก็สมในบาลีวา  ทฺวีสุ  อาวาเสสุ 
วสฺส  วสติ  ดังน้ี  ก็แลประชุมกันกลาวคําอธิษฐานพรอมกันกัน  เปน 
โบราณคติ  เพ่ือจะแสดงสามัคคี  อนึ่ง  คําอธิษฐานพรรษาเลาก็ไมใช 
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บาลี  เปนแตคําอรรถกถา  เพราะเหตุนั้น  ทานจึงวาทําแตความอาลัย 
ก็ได  อนึ่ง  โบราณคติสืบมา  ทานบอกเขาวัด  และบอกใหรูจักอรุณ 
อรุณแดงข้ึนมาแลวใหออกจากวัด  เขาวัดใหทันอรุณขาวกอนอรุณ  
แดง. 
                                วสฺสปูนายิกา  จบ 
        จักกลาวในปวารณา  พระองคทรงอนุญาตไววา  อนุ  ฯเปฯ 
วสฺส  วุฏาน  ภิกขฺูน  ฯเปฯ  ปฏิกรสิฺสามีติ.  วา  เราตถาคตอนุญาต 
ใหภิกษุซึ่งอยูฝนแลว  ปวารณาดวยท่ี ๓ สถาน  คือ ดวยไดเห็น  ดวย 
ไดยิน  ดวยรงัเกียจ  ปวารณาน้ันจักเปนความอนุโลมแกกันและกัน 
และจักเปนความยังกันและกันใหออกจากอาบัติ  และจักเปนความทํา 
วินัยในเบ้ืองหนาแกกันและกัน  แหงทานท้ังหลาย ภิกษุทั้งหลายพึง 
ปวารณาอยางนี้  ใหภิกษุผูฉลาดพึงประกาศใหสงฆรูดวยญัตติวา 
สุณาตุ  เม  ภนฺเต  สงฺโฆ :  อชฺช  ปวารณา  ปณฺณรสี.  ยทิ  สงฺฆสฺส 
ปตฺตกลฺล,  สงฺโฆ  ปวาเรยฺย.  ดังน้ีแลว  ภิกษุผูเปนเถระพึงทําผาหม 
เฉียงบาขางหน่ึง  นั่งยองยกมือประณมกลาวกะสงฆวา  สงฺฆ  อาวุโส 
ปวาเรมิ  ทิฏเน  วา  สุเตน  วา  ปริสงฺกาย  วา,  วทนฺตุ  ม 
อายสฺมนฺโต  อนุกมฺป  อุปาทาย,  ปสฺสนฺโต  ปฏิกรสิฺสามิ.  ทุติยมฺป 
อาวุโส  ฯเปฯ  ตติยมฺป  อาวุโส  สงฺฆ  ปวาเรม ิ ฯเปฯ  ปฏิกริสสฺามิ. 
ดังน้ีแลว  ภิกษุหนุมทีละองค  ๆ  พึงทําผาหมเฉียงบาขางหน่ึง  นั่ง 
ยองยกยืมประณมกลาววา  สงฺฆมฺภนฺเต  ปวาเรมิ  ฯเปฯ  ปฏิกริสฺสามิ. 
ทุติยมฺป  ภนเฺต  ฯเปฯ  ตติยมฺป  ภนฺเต  สงฺฆ  ปวาเรมิ  ฯเปฯ 
ปฏิกริสฺสามิ.  วิธีดังนี้ชื่อวาปวารณา  
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        ก็แลปวารณาน้ัน  วาโดยวันมี ๓  คือ จาตุททสี  วันที่ ๑๔ 
ปณณรสี  วันที่ ๑๕ และสามัคคี  วันพรอมเพรียง  นับแตวันทําอุโบสถ 
กอนได  ๑๔  วัน  ใหต้ังญัตติวา  อชฺช  ปวารณา  จาตุทฺทสี  ถาได  
๑๕  วัน  ใหต้ังญัตติวา  อชฺช ปวารณา  ปณฺณรสี  ดงัน้ี  ถาจําพรรษา 
ทีกอน  ใหทาํปวารณาในวันเพ็ญเดือน ๑๑  ถาวุนวายดวยการทะเลาะ 
ชักปวารณาไปวันสิ้นเดือน  ๑๑  หรือวันเพ็ญเดือน ๑๒  ถาจําพรรษา 
ทีหลังใหทําปวารณาในวันเพ็ญเดือน  ๑๒  ในระหวางนั้นเดือนหนึ่ง 
ยกเสีย ๒  วัน  เปนวันเขตแหงสามัคคีปวารณาดังกลาวแลวในอุโบสถ 
        อน่ึง ปวารณาวาโดยผูทํามีอีก  ๓  คือ  สงัฆะปวารณา  คณะ 
ปวารณา  ปุคคละปวารณา  ภิกษุต้ังแต ๕  ข้ึนไปชื่อวาสงฆ  พึงทํา 
                                        ๔ 
ปวารณาดังกลาวแลวกอนเถิด        ๓        องคชื่อวาคณะ  พึงทําปวารณา 
                                        ๒ 
ดังน้ี  ถา  ๔  องค  ใหภิกษุผูฉลาดพึงประกาศใหรูดวยคณะญัตติวา 
             ๓ 
สุณนฺตุ เม  อายสฺมนฺโต  อชฺช  ปวารณา  ปณฺณรสี.  ยทายสฺมนฺตาน 
ปตฺตกลฺล,  มย  อฺม ฺ  ปวาเรยฺยาม. ดังน้ีแลว ภิกษุผูเปน 
เถระพึงทําผาหมเฉียงบาขางหน่ึง  นั่งยองยกมือเประณมกลาวกะภิกษุ 
ทั้งหลายน้ันวา อห  อาวุโส  อายสฺมนฺเต  ปวาเรมิ  ฯเปฯ  ทุติยมฺป 
อาวุโส  ฯเปฯ  ตติยมฺป  อาวุโส  อายสฺมนฺเต  ปวาเรมิ  ฯเปฯ 
ปฏิกริสฺสามิ.  ดังนี้แลว  ภิกษุหนุมทุก ๆ องค  พึงทําดังน้ันโดยลําดับ 
กลาววา  อห  ภนฺเต  อายสฺมนฺเต  ฯเปฯ  ทุติยมฺป  ภนฺเต  ฯเปฯ 
ตติยมฺป  ภนเฺต  อายสฺมนเฺต  ปวาเรมิ  ฯเปฯ  ปฏิกริสฺสามิ.  ดังน้ี 
ถา ๒  องคไมตองต้ังญัตติ  ประชุมกนัแลว  ภิกษุเถระพึงทําผาหม  
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เฉียงบาขางหน่ึง  นั่งยองยกมือประณมกลาวกะภิกษุหนุมวา อห 
อาวุโส  อายสฺมนฺต  ปวาเรมิ  ฯเปฯ  วทตุ  ม  อายสฺมา ฯเปฯ 
ทุติยมฺป  อาวุโส  ฯเปฯ  ตติยมฺป  อาวุโส  อายสฺมนฺต  ปวาเรม ิ
ฯเปฯ ปฏิกรสิฺสามิ.  ดังน้ีแลว  ภิกษุหนุมพึงทําดังนั้น  กลาวกะ 
พระเถระวา  อห  ภนฺเต  อายสฺมนฺต  ปวาเรมิ  ฯเปฯ  ทุติยมฺป  
ภนฺเต  ฯเปฯ  ตติยมฺป  ภนฺเต  อายสฺมนฺต  ปวาเรม ิ ฯเปฯ 
ปฏิกริสฺสามิ.  ดังนี้  อยางนี้ชื่อวาคณะปวารณา  องคเดียวชื่อวาบุคคล 
อยูองคเดียว  พึงวันปวารณาเขา  พึงทําปุพพกรณ  เปนตนวากวาด 
โรงปวารณาแลว  นั่งคอยภิกษุอ่ืนอยูในสีมา  ภิกษุอ่ืนมาก็พึงทําสังฆะ 
ปวารณา  หรือคณะปวารณากับภิกษุนั้นตามมากนอย  ถาเห็นวาไมมา 
พึงอธิฐานวา  อชฺช  เม  ปวารณา  ดังนี ้ ในอรรถกถาสอนใหเติม 
วันเขาดวยวา  อชฺช  เม  ปวารณา  จาตุทฺทสีติ   อธฏิามิ  ดังน้ี 
                                            ปณฺณรสีติ 
ตามวันที่ ๑๔   อยางนี้ชื่อปุคคละปวารณา 
             ๑๕ 
        อน่ึง  โบราณาจารยกลาวไววา  ปวารณามี  ๙  ดังอุโบสถ  แต 
ไมบัญญัติชือ่ไวใหหมด  สวนในมูละสิกขากลาววา  ปวารณาวาโดย 
อาการจะพึงทํามี  ๓  คือ  เตวาจิกาปวารณา  เทฺววาจิกาปวารณา 
เอกวาจิกาปวารณา  อนึ่ง  ถากลาววาญัตติปวารณา  อญัตติปวารณา 
และอธิษฐานปวารณา  ดังนี้ก็จะได  ญัตติปวารณามี ๒  คือ  สงัฆะ 
ญัตติปวารณา  ๑  คณะญตัติปวารณา  ๑  อญัตติปวารณาก็มี  ๒  คือ 
ภิกษุ  ๒  องคปวารณาแหกัน ๑  ภิกษุองคเดียวหรือ  ๒ องค  หรือแต 
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๓ องคข้ึนไป  ปวารณาในสํานักภิกษุอ่ืนซึ่งมากกวาทําอุโบสถแลว ๑ 
เปน ๒  อธิษฐานปวารณา คือ ปุคคละปวารณานั้นเอง 
        อน่ึง  ต้ังสังฆญัตติมี  ๕  คือ  ต้ังเปนสัพพสังคาหิกา ๑ ต้ังเปน 
เตวาจิกา  ๑  ต้ังเปนเทววาจิกา  ๑  ต้ังเปนเอกวาจิกา ๑  ต้ังเปน  
สมานวัสสิกา ๑  ต้ังวา  สุณาตุ  ฯเปฯ  ปตฺตกลฺล  แลว  ลงปลายวา 
สงฺโฆ ปวาเรยฺย ดังน้ี  ชื่อวาสัพพสังคาหิกาญัตติ เมื่อต้ังเชนนี้แลว 
ปวารณาองคละ ๓  หน  และองคละ ๒ หน  องคละหน  ก็ควร  แต 
พรรษาเสมอกัน  จะปวารณาพรอมกัน  อยางเดียวไมควร  เมื่อต้ังญัตติ 
ลงปลายวา  สงฺโฆ  เตวาจิก  ปวาเรยฺย  ดังน้ีแลว ปวารณา องคละ 
๓  หน  อยางเดียวจ่ึงควร  อยางอ่ืนไมควร  เมื่อต้ังญัตติวา  สงฺโฆ 
เทฺววาจิก ปวาเรยฺย ดังน้ีแลว จะปวารณาองคละ ๒  หน และองค 
ละ๓ หน  กค็วร  แตปวารณาองคละหน  และพรรษาเสมอกันวา 
พรอมกัน  ไมควร  เมื่อต้ังญัตติลงปลายวา  สงฺโฆ  เอกวาจิก  ปวาเรยฺย 
ดังน้ีแลว  จะปวารณาองคละหนและองคละ  ๒  หน  ก็คน  แตพรรษา 
                                                        ๓ 
เสมอกันวาพรอมกันอยางเดียว ไมควร  เมื่อต้ังญัตติลงปลายวา สงฺโฆ 
สมานวสฺสิก ปวาเรยฺย ดังน้ีแลว  ปวารณาทั้งปวงยอมควรส้ิน  ซึ่ง 
ปวารณาองคละ ๒  หน  องคละหนหน่ึง และพรรษาเสมอกันวาพรอม 
กันนี้  ตอมีเหตุจึงจะทําได  เมื่อไมมีเหตุจะทําไมควร  เหตุนั้นเปนตน 
วา  ทายกถวายทานอยู หรือภิกษุฟงธรรมอยู ราตรีจวนสวางเสีย 
ปวารณาองคละ  ๓  หนไมทัน  หรือมีอันตรายท้ัง ๑๐  อันใดอันหน่ึง 
ปวารณาองคละ๓  หนไมทัน  ใหปวารณาองคละ ๒ หน  เมื่อปวารณา 
องคละ ๒  หนไมทัน ใหวาองคละหน  เมื่อวาองคละหนไมทัน  ที่ม ี 
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พรรษาเสมอกันใหวาพรอมกัน แตตองต้ังญัตติดังนี้กอนวา  สุณาตุ 
เม  ภนฺเต  สงฺโฆ :  อย  พฺรหฺมจริยนฺตราโย.  สเจ  สงฺโฆ  เตวาจิก 
ปวาเรสฺสติ,  อปฺปวาริโตว  สงฺโฆ  ภวิสสฺติ, อถาย  พฺรหฺมจริยนฺ- 
ตราโย  ภวิสสฺติ.  ยทิ  สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล,  สงฺโฆ  เทฺววาจิก ฯเปฯ  
เอกวาจิก ฯเปฯ  สมานวสฺสิก  ปวาเรยฺย.  ดังน้ีแลว  พึงปวารณา 
ตามญัตตินั้นเถิด  อันนี้กลาวพอเปนตัวอยาง เมื่อเหตุอ่ืนมี  พึงต้ัง 
ญัตติหันไปตามเถิด 
        อน่ึงปวารณากรรมมี ๔  ถาในวิหารอันเดียว  เมื่อภิกษุอยู ๕ องค 
นําปวารณาแหงเธอองค ๑  ไป  ๔  องคต้ังคณะญัตติแลวปวารณากัน 
หรืออยู  ๔  องค  นําปวารณาแหงเธอองค ๑ ไป  แต ๓ องค หรือ 
           ๓ 
๒  องค  ต้ังสังฆญัตติแลวปวารณากัน  ทั้งปวงนั้นชื่อวา  อธมฺเมน วคฺค 
เปนวรรคโดยไมเปนธรรม  ถาแล ๕  องคทั้งหมดประชุมแหงเดียวกัน 
                                           ๔ 
ต้ังคณะญัตติแลวปวารณา  หรือ ๓  องคอยูดวยกันประชุมแหงเดียว 
                                          ๒ 
กัน  ต้ังสังฆญัตติ  แลวปวารณากัน  ทั้งปวงน้ันชื่อวา  อธมฺเมน  สมคฺค 
พรอมเพรียงโดยไมเปนธรรม  ถาใน ๕  องคนําปวารณาแหงเธอ 
องค ๑  ไป  แต ๔ องค  ต้ังสังฆญัตติแลวปวารณา  หรือ ๔ องค 
                                                                        ๓ 
นําปวารณาแหงเธอองค ๑ ไป  แต  ๓  องค  หรือ ๒  องค  ต้ังคณะ 
ญัตติแลวปวารณากัน  ทั้งปวงน้ันชื่อวา ธมฺเมน   วคฺค   เปนวรรคโดย 
ธรรม  ถาแล ๕  องคทั้งหมดประชุมกนัแหงเดียว  ต้ังสังฆญัตติแลว 
ปวารณา  หรือ ๔  องคประชุมแหงเดียวกัน  ต้ังคณะญัตติแลว 
ปวารณา  และ  ๒  องคปวารณาแกกันและกัน  อยูองคเดียวกระทํา 



อธิษฐานปวารณา  ทั้งปวงน้ันชื่อวา  ธมฺเมน  สมคฺค  พรอมเพรยีงกัน 
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โดยธรรม ในกรรม ๔  นี้ ๓  ขางตนไมควร  ควรแตขางปลาย 
อยางเดียว 
        อน่ึง เมื่อพระเถระน่ังยองปวารณาอยู  และนั่งราบลงในอาสนะ 
ตองทุกกฏ  ทรงอนุญาตใหนั่งยองปวารณาตอไป  เรื่องหน่ึงพระเถระ 
แกนั่งยองอยูจนปวารณาแลวสยบลง  พระองคทรงอนุญาตอีก  ใหนั่ง  
ยองอยูในระหวางน้ันกวาตัวจะปวารณาแลว ปวารณาแลวใหนั่งราบ 
ในอาสนะ  วินิจฉัยนอกนั้นพึงรูดังกลาวในอุโบสถเถิด 
        จักกลาวบาลีมุตตกะวินิจฉันตามอรรถกถา  ถาภิกษุจําพรรษา 
ทีกอน ๕  องค  จําพรรษาทีหลัง ๕  องค  เมื่อผูจําพรรษาทีกอนต้ัง 
ญัตติปวารณาแลว ผูจําพรรษาทีหลังพึงทําปาริสุทธิอุโบสถ  ในสํานัก 
แหงผูจําพรรษาทีกอนน้ันเถิด  อยาพึงต้ังญัตติ ๒ หน  ในโรงอุโบสถ 
อันเดียว  ถาแมผูจําพรรษาทีหลัง ๔  หรือ ๓  หรือ ๒ หรือ ๑  กน็ัยนั้น 
เหมือนกันแท  ถาผูจําพรรษาทีแรก ๔  ผูจําพรรษาทีหลัง ๔  หรือ ๓ 
หรือ ๒ หรือ ๑  ก็นัยนั้นเหมือนกันแท  ถาแมผูจําพรรษาทีกอน ๓ 
ผูจําพรรษาทีหลังก็ ๓ หรอื ๒ หรือ ๑ ก็นัยนั้นเหมือนกันแท  อันนี้ 
แลเปนลักษณะในปวารณากรรมน้ี  ถาผูจําพรรษาทีหลังนอยกวา 
หรือเทากันกับผูจําพรรษาทีกอนไซร  ยอมเปนคณะปูรกะแหงสังฆ- 
ปวารณาได  พึงต้ังญัตติเปนสังฆปวารณาเถิด  ถาแลผูจําพรรษา 
ทีกอน ๓  เปน ๔  กับผูจําพรรษาทีหลังองค ๑  ๔  องคจะต้ังสังฆ- 
ญัตติแลวปวารณา ไมควร  แตเธอองคเดียวน้ันยอมเปนคณะปูรกะ 
แหงคณะญัตติ  เพราะเหตุนั้น  พึงต้ังญัตติเปนคณะแลว  ผูจําพรรษา 
ทีกอน  ๓  พึงปวารณาแลว  ผูจําพรรษาทีหลังองค ๑  พึงทําปาริสุทธิ  
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อุโบสถ  ในสํานักแหงเธอท้ังหลายน้ันเถิด  ผูจําพรรษาทีกอน ๒ 
ผูจําพรรษาทีหลัง ๒ หรือ ๑ ก็นัยนั้นเหมือนกันแท  ผูจําพรรษา 
ทีกอนองค ๑  ผูจําพรรษาทีหลังก็องค ๑ ดังน้ี  ใหผูหน่ึงปวารณา 
ในสํานักแหงผูหน่ึง  ผูหน่ึงทําปาริสุทธิอุโบสถในสํานักผูหน่ึงน้ันเถิด 
ถาผูจําพรรษาทีหลังมากกวาผูจําพรรษาทีกอนแมสักองคหน่ึง  พึงสวด  
ปาติโมกขข้ึนกอน  ภายหลังผูนอยกวาพึงปวารณาในสํานักผูมากน้ัน 
เถิด  แตในวันปวารณาในเพ็ญเดือน ๑๒  ถาผูจําพรรษาทีหลังมาก 
กวาหรือเทากันกับผูจําพรรษาทีแรก  ซึ่งไดปวารณาแลวในวันมหา 
ปวารณาไซร  พึงต้ังญัตติปวารณาแลวปวารณาเถิด  เมื่อผูจําพรรษา 
ทีหลังปวารณาแลว  ภายหลัง  ผูจําพรรษาทีกอน  พึงทําปาริสุทธิ 
อุโบสถ  ในสํานักแหงเธอท้ังหลายน้ันเถิด  ถาผูปวารณาแลวในวัน 
มหาปวารณามาก  ผูเขาพรรษาทีหลังนอยกวาหรือองคเดียว  เมื่อสวด 
ปาติโมกขแลว  ภายหลัง  ผูนอยกวาน้ัน พึงปวารณาในสํานักแหง 
ผูมากน้ันเถิด 
        อน่ึง  ภิกษุจําพรรษาทีแรกอยูผาสุวิหาร  เห็นวาปวารณาเสียใน 
วันมหาปวารณาจะเสื่อมผาสุวิหารเสีย  และจะทําปวารณาสังคหะ  คือ 
ทําอุโบสถเสียในวันนั้น  ชักวันปวารณาไปในวันเพ็ญเดือน ๑๒  ดวย 
ญัตติกรรมกไ็ด 
        สงฺฆมฺกภนฺเต  ปวาเรมิ  ฯเปฯ  ปฏิกริสฺสาม.ิ แปลวา  ขาพเจา 
ยังสงฆใหปรารถนาทั่ว 
ทาทายกะสงฆ                ดวยการไดเห็น  หรือดวยไดยิน  หรอืดวย 
รังเกียจ  ทานทั้งหลายผูมีอายุจงอาศัยความปรานีวากะขาพเจาเถิด  
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เมื่อขาพเจาเห็น  ขาพเจาจักกระทําคืน  ดวยเทาน้ี ปวารณา  จึงเปน 
ความอนุโลมแกกันและกัน  และยังกันและกันใหออกจากอาบัติ  และ 
ทําวินัยในเบ้ืองหนา. 
                                ปวารณากถา  จบ 
        จักแสดงในสีมาโดยยอ  อุโบสถและปวารณาและสังฆกรรม  
ทั้งปวง  ตองทําในภายในสีมา  พระองคทรงอนุญาตสีมาไว  เพื่อ 
จะใหรูที่ควรเปนสามัคคี ดวยคําวา  อนุ ฯเปฯ  สีม  สมฺมนฺนิตุ  ฯเปฯ 
ธารยามิ.  ดังนี้  ก็แลสีมาน้ันมี ๒  คือ  พัทธสีมา ๑  อพัทธสีมา ๑ 
สีมาท่ีสงฆผูนิมิตดวยนิมิตสมบัติ  ใหพนวิบัติ ๑๑  ประกอบดวย 
สมบัติ ๓  ชือ่วาพัทธสีมา  สีมาวิบัติ ๑๑  นั้น  คือสีมาเล็กนักไมพอ 
ภิกษุ  ๒๐  องคนั่งได ๑  ใหญนักเกิน ๓  โยชนข้ึนไปแมสักเสนผม 
หน่ึง ๑  สีมานิมิตไมตอกัน  คือทักนิมติเดิมแลว ไมกลับมาทัก 
นิมิตในระหวาง ๑  เอาเงาภูเขาเปนตนเปนนิมิต ๑  ไมมีนิมิตเลย ๑ 
ทักนิมิตแลวยืนนอกนิมิตสมมติ ๑  สมมติในแมน้ํา  ๑  ในทะเล ๑ 
ในชาตสระ ๑  สมมติคาบสีมาเกาแหงภิกษุอ่ืน ๑  สมมติทับสีมาเกา 
แหงภิกษุอ่ืน  ๑  ดังน้ี  ชื่อวาสีมาวิบัติ  สมมติสีมาใหญนักและคา 
และทับสีมาเกาแหงภิกษุอ่ืน  ๓  นี้  เปนทุกกฏ  สมีาเกาเปนธรรม 
สีมาใหมไมเปนธรรม  เมื่อจะสมมติสีมาใกลกัน  พึงต้ังสีมันตริกะ 
คือท่ีเปฯระหวางแดนลงไวกอนจึงสมมติ  สมบัติ  ๓ นั้นคือ  นิมิต 
สมบัติ ๑  ปรสิะสมบัติ ๑  กรรมวาจาสมบัติ  ๑  นิมติ ๘  คือ 
ปพฺพโต  ภูเขาโตเทาชางข้ึนไป  ปาสาโณ  หินเทากอนนํ้าออยหนัก  
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๓๒  ปละข้ึนไป  วน  หมูไมที่มีแกขางใน  รุกฺโข  ชาติตนไมที่มี 
แกนขางในท่ีเปนอยู มคฺโค  ทางแขง  ทางเกวียน วมฺมิโก  จอมปลวก 
นที  แมน้ํา  ดังจะกลาวขางหนา  อุทก  น้ําอันอยูในบอเปนตนท่ีไมไหล  
๘  สิ่งนี้  สิ่งใดส่ิงหน่ึง  เอาเปนนิมิต  ไมเอาของอ่ืนเปนนิมิต  ทัก 
ในทิศนั้น ๆ  ชื่อนิมิตสมบัติ  โดยอยางตํ่าภิกษุ  ๔  องคประชุมกัน 
ภิกษุนอกน้ันอยูในคามเขตน้ันเทาไร  ไมมาเขาในหัตถบาส  ใหนํา 
ฉันทะมา  หรือใหเขาในพัทธสีมาแหงตนเสีย  หรือใหลงเสียในแมน้ํา 
หรือในทะเล  ในชาตสระ  แลวสมมติกัน  ชื่อวาปริสะสมบัติ  ภิกษุ 
ผูฉลาดสวดสมมติดวยญัตติทุติยกรรมวาจาอันบริสุทธิ์  ไมเปลีย่นสิถิล 
เปนธนิตเปนตน  ดังนี้  ชือ่วากรรมวาจาสมบัติ 
        อน่ึง  พันธสีมาโดยบาลีเปน ๒  คือ  สมานสังวาสสีมา  สีมามี 
สังวาสเสมอกันเปนแดนสําหรับสังฆกรรมไดแหงหนึ่ง  ๑  อวิปป- 
วาสสีมา   สีมาท่ีสงฆสมมติทับสมานสังวาสสีมาน้ันลง  ดวยญัตติ 
ทุติยกรรมวาจาอ่ืนอีก  เพ่ือจะอยูปราศจากไตรจีวรไดดวย ๑  เปน ๒ 
ถาวาโดยอรรถกถาเปน ๓  คือเพ่ิมขัณฑสีมาเขาดวย  ขัณฑสีมานั้น 
คือสีมาเล็กสมมติไวในระหวางแหงพัทธสีมาใหญนั้น เพ่ือจะทํา 
สังฆกรรมงายไมรังเกียจดวยภิกษุอ่ืน  ซึ่งจะเขามาในสีมาน้ัน  ก็แล 
อพัทธสีมาน้ันวาสีมาสงฆไมไดผูก  มีเปน  ๓  คือ  คามสีมา  สัตตัพ- 
ภันตระสีมา  และอุทกุกเขปะสีมา  คามเขตอันหน่ึงกวางใหญเทาไร 
ชื่อวาคามสีมา  โดยบาลีวา  อสมมฺตาย  ภิกขฺเว  สีมาย   อฏปตาย, 
ย  คาม  วา  นิคม  วา  อปุนิสฺสาย  วหิรติ,  ยา  คามสฺส  วา 
คามสีมา  นคิมสฺส  วา  นิคมสีมา ;  อย  ตตฺถ  สมานสวาสา  
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เอกุโปสถา  ความวา  เมื่อสีมาสงฆไมไดสมมติไมไดต้ังไว  ภิกษุ 
เขาอาศัยซึ่งบานนิคมอันใดอยู  คามสีมา  แดนแหงบาน  นิคมสีมา  
แดนแหงนิคมอันใด  ในแดนแหงบานและนิคมน้ัน  อันนี้แลเปน 
สีมามีสังวาสเสมอกัน  มอุีโบสถอันเดียว  ในปาไมมีบาน  ในภายใน 
๗ อัพภันดรโดยรอบ ชื่อวา  สัตตัพภันตรสีมา  โดยบาลีวา  อคามเก 
ภิกฺขเว  อรฺเ  สมนฺตา สตฺตพฺภนฺตรา,  อย  ตตฺถ  สมานสวาสา 
เอกุโปสถา.  ดังนี้  เมื่อยืนอยูกลาง ๗  อัพภันดรในทิศทั้งปวง  โดย 
แทงตลอดไปเปน ๑๔  อัพภันดร ๆ หน่ึงประมาณ  ๒๘  ศอก  ในแมน้ํา 
เปนตน  ในภายในกําหนดดวยสาดนํ้าชื่อวา  อุทกุกเขปสีมา  โดยบาลี 
วา  สพฺพา  ภิกฺขเว  นที  อสีมาล  สพฺโพ  สมุทฺโท  อสีโม,  สพฺโพ 
ชาตสฺสโร  อสีโม  นทิยา  วา  ภิกขฺเว  สมุทฺเท  วา  ชาตสฺสเร 
วา  ย  มชฺฌมิสฺส  ปุริสสสฺ  สมนฺตา  อุทกุกฺเขปา,  อย  ตตฺถ 
สมานสวาสา  เอกุโปสถา.  ความวา  แมน้ําทั้งปวงใชสีมา  ทะเล 
ทั้งปวงใชสีมา  สระเกิดเองท้ังปวงใชสีมา  คือวาไมเปนดังคามเขต 
แมสมมติสีมาก็ไมเปนอันสมมติ  ที่อันใดในแมน้ําเปนเองใชแมน้ําขุด 
หรือในทะเล  หรือในสระเกิดเองใชสระคนขุด  กําหนดดวยสาดนํ้า 
แหงมัชฌิมบุรุษโดยรอบในท่ีนั้น  อันน้ีแลเปนสีมามีสังวาสเสมอกัน 
มีอุโบสถอันเดียว  ดังนี้  ในฤดูฝน  ๔  เดือน  ฝน  ๗  วันตกทุกกึ่งเดือน 
ในแมน้ําใด  ในสระเกิดเองใดนํ้าไมขาด  นางภิกษุณีนุงเปนปริมณฑล 
ไมไดยกชายสบงลงขามพอชายสบงชุมสักนิ้ว ๑ หรือ ๒  นิ้ว  อันนี้แล 
ชื่อวาแมน้ํา  ชื่อวาสระเกิดเอง  ในแมน้ําในชาตสระ  ในฤดูฝนดี  ๔ 
เดือน  และในทะเลเวลาคลื่นปกติ  ทวมท่ีเทาใด  แตที่เทาน้ันลงไป 
เปนกัปปยภูมิ  ทําสังฆกรรมในท่ีนั้นได  ฝนไมดี  ฤดูแลงแมแหงไป  
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ที่เทาน้ันก็คงเปนกัปปยภูมิอยู  ถาเขาขุดเปนบอลงไป  หรือหวานพืช 
ลงที่นั้นเปนคามเขต  อุทกุกเขปสีมา  ไมไปนอกกัปปยภูมิออกไป 
อยูแตในภายใน  อัพภันตรสีมา และอุทกุกเขปสีมา  ๒  นี้  กําหนด  
แตโอกาสภิกษุยืนออกไป 
        ถาสงฆ ๒ พวกจะทําสังฆกรรม  ใหกําหนด  ๗  อัพภันดรและ 
ชั่วสาดนํ้าอ่ืนอีกลงในระหวางเปนอุปจาร  ภิกษุอยูในภายในท่ีกําหนด 
มละหัตถบาสกันเสียก็ดี  และภายนอกท่ีกําหนดยืนไมไวระหวางเปน 
อุปจารก็ดี  ใหกรรมกําเรบิได  กิ่งไมในมหาสีมายื่นเขาไปจดพ้ืนใน 
ขัณฑสีมา  หรือกิ่งไมในขัณฑสีมายื่นเขาไปจดพ้ืนในมหาสีมา  มีอยู 
เมื่อจะทําสังฆกรรม  พึงชําระเสียกอนจะทําสังฆกรรมในอุทกุกเขป- 
สีมา  พึงลงทําในนํ้า  หรอืทําในรานในแพในเรือซ่ึงปกลงในนํ้านั้น 
อยาปกเสาปกหลักบนตลิง่  และผูกกนักิ่งไมที่งอกข้ึนบนตลิ่ง  และ 
อยาผูกในตนไมซึ่งข้ึนในน้ําและกิ่งจดกับตลิ่งและจดกับกิ่งไมบนตลิ่ง 
ดวยวาเม่ือเปนเชนนี้  ชื่อวาเกี่ยวกันไป  อนึ่ง  อยาลอย  เรือ ทํา 
                                                                                แพ 
สังฆกรรม  ดวยวาญัตติจะไปอยูแหงหน่ึง  อนุสาวนะจะไปอยู 
แหงหน่ึง  อนึ่ง  สมมติสีมาทับฝงแมน้ําเปนทุกกฏ  ในฝงแมน้ําใด 
มีเรือเปนนิตย  มีสะพานเปนนิตย  จะสมมติสีมาทับฝงแมน้ําน้ันควรอยู 
อน่ึง  สวดปาติโมกขตามบริเวณไมเปนที่สังเกต  ตองทุกกฏ   ทรง 
อนุญาตใหสมมติโรงอุโบสถไวแหงหน่ึง  ดวยญตัติทุติยกรรมวาจา ใน 
อาวาสอันหนึ่งมีสีมาอันเดียวกัน  สมมติโรงอุโบสถ  ๒  แหง  เปนทุกกฏ 
ทรงอนุญาตใหถอนเสียแหงหน่ึง. 
                                สีมากถา  จบ  
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        จักแสดงในอธิกรณสมถะ  ๗  โดยยอ  สัมมขุาวินัย  ๑  สติวินัย ๑ 
อมุฬหวินัย  ๑  ปฏญิญาตกรณะ  ๑  เยภุยยสิกา ๑  ตัสสปาปสิกา ๑ 
ติณวัตถารกะ  ๑  ๗  นี้ชือ่วาอธิกรณสมถะ  เพราะเปนธรรมรํางับ  
อธิกรณ  ๔  ภิกษุวิวาททะเลาะกันดวยเภทกรวัตถุ  ๑๘  เปนตนวา 
นี่ธรรมนี่ใชธรรม  นี่วินยันี่ใชวินัย  ดงัน้ี  ชื่อวาวิวาทาธิกรณ  ทะเลาะ 
วิวาททุบตีกันไมชื่อวาวิวาทธิกรณ  โจททองกันดวยศีลวิบัติ  หรือ 
ทิฐิวิบัติ  หรืออาจารวิบัติ  หรืออาชีววิบัติ  อันใดอันหน่ึง  ชื่อวา 
อนุวาทาธิกรณ  อาบัติขันธ ๗ ชื่อวาอาปตตาธิกรณ  สังฆกรรม ๔ 
คือ อปโลกนกรรม ๑  ญัตติกรรม ๑  ญตัติทุติยกรรม ๑ ญัตติจตุตถ- 
กรรม ๑  ชื่อวากิจจาธิกรณ  ๔  นี ้ ชื่อวาอธิกรณนั้น  เพราะจะพึง 
รํางับดวยสมถะ  ๗ 
        วิวาทาธิกรณรํางับดวยสมถะ  ๒  คือ  สัมมขุาวินัยและเยภุยยสิกา 
เมื่อจะรํางับดวยสัมมุขาวินัยอยางเดียวน้ัน   วิวาทเกิดข้ึนในวิหารใด 
สงฆตัดสินไปในวิหารน้ัน  หรือภิกษุทั้งหลายไปเพ่ือจะรํางับในวิหาร 
อ่ืน  และตัดสินรํางับเสียในกลางทางก็ดี  หรือภิกษุไปมอบใหแกสงฆ 
ในวิหารใด  สงฆในวิหารนั้นตัดสินราํงับไปเสีย  หรือสงฆในวิหาร 
นั้นไมอาจรํางับได  สมมติภิกษุข้ึนดวยอุพพาหิกากรรมวาจาใหเปน 
บุคคลผูตัดสิน  บุคคลผูไดสมมตินั้น  ตัดสินรํางับไปในวิหารน้ันเองก็ดี 
ก็แลวิวาทน้ันเม่ือรํางับไปดังน้ี  ความพรอมหนาสงฆ  พรอมหนาธรรม 
พรอมหนาวินัย  พรอมหนาบุคคลอันใด  นี่แลชื่อวาสัมมุขาวินัย  ความ 
ที่การกสงฆพรอมหนากันดวยสังฆสามัคคีนี้  ชื่อวาความพรอมหนา 
สงฆ  ความท่ีวัตถุจะพึงรํางับนั้นเปนของจริง  ชื่อวาพรอมหนาธรรม  
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วัตถุจะพึงรํางับดวยประการใด  ความที่วัตถุนั้นพอมหนากันดวย 
ประการนั้นแท  ชื่อวาพรอมหนาวินัย ผูใดวิวาทและวิวาทดวยผูใด 
ความท่ีคนทั้ง ๒  ซึ่งเปนขาศึกกัน  โดยอรรถนั้นเปนผูพรอมหนากัน   
อยู  ชื่อวาความพรอมหนาบุคคล  แตในวิวาทซ่ึงรํางับไปดวยอุพพา- 
หิกากรรมวาจาน้ัน  ความพรอมหนาสงฆยอมเสื่อมลดไป  อยางนี้แล 
วิวาทาธิกรณ  ชื่อวารํางับไปแตดวยสัมมุขาวินัยอยางเดียว  ถาแลแม 
ไมรํางับไปดังน้ันไซร  ถาภิกษุซึ่งสงฆสมมติดวยอุพพาหิกากรรมวาจา 
มอบอธิกรณนั้นใหแกสงฆดวยคําวา  ขาพเจาท้ังหลายไมอาจรํางับ 
ดังน้ี ตอไปสงฆสมมติภิกษุพรอมดวยองค ๕  ใหเปนผูแจกสลากแลว 
ใหภิกษุนั้นแจกสลากโดยอาการ  ๓  คือ  ซอน เปดเผย  กระซิบที่หู 
และในบริษัทซึ่งประชุมนั้น  ภิกษุผูเปนธรรมวาทีไดสลากแหงธรรม 
วาทีชุกชุมมาก  เธอท้ังหลายน้ันกลาวตัดสินอยางไร  อธิกรณรํางับ 
ไปอยางนั้น  ดังนี้ชื่อวารํางับดวยสัมมุขาวินัยดวย  ดวยเยภุยยสิกา 
คือธรรมวาทีมากกวาดวย  ในที่นี้สัมมขุาวินัยมีนัยดังกลาวแลวแท 
แตที่กระทําเยภุยยสิกากรรม  คือแจกสลากธรรมวาทีไดมาก  นี่แล 
ชื่อเยภุยยสิกา  วิวาทาธิกรณ  รํารับดวยสมถะ  ๒  ดังกลาวมานี้แล 
        อนุวาทาธิกรณยอมรํางับดวยสมถพ  ๔  คือ  สัมมุขาวินัย ๑ 
สติวินัย  ๑  อมุฬหวินัย ๑  ตัสสปาปยสิกา ๑  เมื่อจะรํางับดวยสัมมุขา- 
วินัยอยางเดียว  ผูใดโจทและโจทผูใด  พระวินัยธรพึงฟงคําแหงคน 
ทั้ง ๒  นั้น  ถาเห็นวาไมมีอาบัติสิ่งใด  ใหคนทั้ง ๒ งดโทษกันเสีย 
ถาเห็นวามีอาบัติแลวตัดสินวา  ในขอน้ันเปนอาบัติชื่อน้ี  อธกิรณนั้น 
รํางับไป  ชื่อวารํางับไปดวยสัมมุขาวินัยอยางเดียว  ลักษณะแหง  
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สัมมุขาวินัยในที่นี้  ก็มีนยัดังกลาวแลวแท  ก็แลภิกษุผูเปนขีณาสพ 
ผูอ่ืนโจทดวยสีลวิบัติไมมีมูล  และมาขอสติวินัยกะพระสงฆ  ๆ ให 
สติวินัยดวยญัตติจตุตถกรรมในกาลใด  ในกาลน้ัน  อนุวาทาธิกรณเปน 
อันรํางับดวยสัมมุขาวินัยดวย  ดวยสติวินัยดวย  แตเมื่อสงฆใหสติวินัย   
แลว  ผูหน่ึงจะโจททานนั้นอีกไมข้ึนเลย  ก็แลภิกษุเปนบาประพฤติ 
อัชฌาจารดวยความเปนบา  ภิกษุอ่ืนโจทวา  ทานจงระลึกอาบัติเชนนี้ 
ดังน้ี  แมเธอนั้นกลาววา  กรรมอันนี้ขาพเจาเปนบาอยูทํา  ระลึกหาได 
ไม  ดังนี้ภิกษุอ่ืนก็ยังขืนโจทอยูก็ดี  และเธอมาขออมุฬหวินัย  เพ่ือจะ 
ไมใหโจทไดอีก  พระสงฆก็ใหอมุฬหวินัยดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา 
แกเธอนั้น  ในกาลใด  ในกาลน้ัน  อนวุาทาธิกรณเปนอันรํางับดวย 
สัมมุขาวินัยดวย  ดวยอมฬุหวินัยดวย และครั้นเมื่อสงฆใหอุมฬหวินัย 
แลว  ผูหน่ึงจะโจทเธอน้ันอีก  เพราะเหตุนั้นไมข้ึนเลย  ก็แลภิกษุ 
ประพฤติอัชฌาจารอยู  ภิกษุอ่ืนโจทดวยปาราชิก  หรือดวยขอใกลตอ 
ปาราชิกก็ดี  เธอพูดเอาคําอ่ืนมากลบเกลื่อนเสีย  เปนคนลามกนัก 
เพราะหนาดวยบาป  พระสงฆสําคัญลงวา  ถาผูนี้จักมีมูลไมขาดแลว 
ไซร  เธอจักปฏิบัติชอบจักไดโอสารณะ  การชักเขา  ถาเธอมีมูลอัน 
ขาดแลวไซรอันนี้เองจักเปนความฉิบหายแหงเธอน้ัน  พระสงฆสําคัญ 
ดังน้ีแลว  กระทําตัสสปาปยสิกากรรมแกเธอนั้น  ดวยญัตติจตุตถ- 
กรรมวาจา  ในกาลใด  ในกาลน้ัน  อนุวาทาธิกรณเปนอันรํางับ  ดวย 
สัมมุขาวินัยดวย  ดวยตัสสปาปยสิกาดวย  อนุวาทาธิกรณรํางับดวย 
สมถะ  ๔  ดงักลาวมาน้ีแล 
        อาปตตาธิกรณยอมระงับดวยสมถะ  ๓  คือ  สัมมุขาวินัย ๑ 
ปฏิญญาตกรณะ ๑  ติณวัตถารกะ ๑  อาปตตาธิกรณนั้น  ซึ่งจะรํางับ  
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ดวยสัมมุขาวินัยอยางเดียวไมมี  ก็แลในกาลใดภิกษุแสดงลหุกาบัติ 
ในสํานักภิกษุองคเดียว  หรือในทามกลางสงฆและคณะ  ในกาลน้ัน 
อาปตตาธิกรณยอมรํางับดวยสัมมุขาวินัยดวย  ดวยปฏิญญาตกรณะ 
ดวย  ผูใดแสดง ๆ แกผูใด  ความที่คนทั้ง ๒  นั้นพรอมหนากัน  ชื่อวา   
ความพรอมหนาบุคคลในสัมมุขาวินัยนั้น  ความพรอมหนานอกนั้น 
มีนัยดังกลาวแลว  ในเวลาแสดงอาบัติแกบุคคลและคณะ   ความพรอม 
หนาสงฆเสื่อมลดไป  ในการแสดงอาบัตินั้น  ความปฏิญญาวา  ขาพเจา 
ตองอาบัติชื่อนี้ก็ดี  และรับวา  ขาพเจาเห็นอาบัติอยูก็ดี อันใด  ผูรับ 
กระทําตามปฏิญญาน้ัน  ดวยกลาววา  ทานพึงสํารวมตอไป  นี่แลชื่อวา 
ปฏิญญาตกรณะ  ทําตามปฏิญญา  การขอปริวาสเปนตนแล  ใหปริวาส 
เปนตนตามปฏิญญา  ชื่อวาปฏิญญาตกรณะในสังฆาทิเสส  ก็แลภิกษุ 
ทั้งหลาย ๒  จําพวกทําการทะเลาะกัน  ไดประพฤติอัชฌาจารไมเปน 
กรรมแหงสมณะมาก  ครั้นละซึ่งธรรม  ความละอายเกิดข้ันอีก  และ 
เธอเหลาน้ันคิดวา  ถาเราท้ังหลายจักยังกันและกัน  ใหแสดงอาบัติ 
เหลาน้ีไซร  อธิกรณนั้นพึงเปนไปเพ่ือความกลาแข็งรายกาจข้ึน 
เธอเห็นโทษในการยังกันใหแสดงอาบัติดังน้ีแลว  และพรอมกนัทํา 
ติณวัตถารกกรรม  คือสังฆกรรมอันหน่ึง  ทับโทษน้ันไวดังหญาปดคูถ 
ในกาลใด  ในกาลน้ัน  อาปตตาธิกรณชื่อวารํางับดวยสัมมุขาวินัยดวย 
ดวยติณวัตถารกะดวย  ดวยวาภิกษุทั้งหลายเทาใด  เขาอยูในหัตถบาส 
ในขณะทําติณวัตถารกกรรมน้ัน และเธอไมทําใหแจงซ่ึงทิฐิวากรรม 
นั้นไมควร  ดังน้ี  แมเธอหลับอยูก็ดี  อาบัติทั้งปวงแหงเธอน้ัน  ยก 
แตอาบัติที่เปนโทษหยาบ  คือ สังฆาทิเสส  และอาบัติเปนคิหิปฏิสังยุต 
กอปรดวยคฤหัสถเสีย  นอกน้ันออกไดตกไปส้ิน  อาปตตาธิกรณ 
รํางับดวยสมถะ  ๓  ดังกลาวมานี้แล  
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        กิจจาธิกรณยอมรํางับดวยสัมมุขาวินัยอยางเดียว 
        อธิกรณ  ๔  ยอมรํางับดวยสมถะ  ๗  ตามสมควร  ดวยประการ 
ดังน้ีแล. 
                       อธิกณสมถกถา จบ  
        จักแสดงในคารวาคารวะ  ความไมเคารพและความเคารพ 
ความไมเคารพ มี ๖  คือ  ไมเคารพในพระพุทธเจา  ไมเคารพใน 
พระธรรม  ไมเคารพในพระสงฆ  ไมเคารพในสิกขา  ไมเคารพใน 
อัปปมาท  ไมเคารพในปฏิสัมถาร  เปน  ๖  ผูใด  เมื่อพระพุทธเจายัง 
ทรงพระชนมอยู  ไมไปสูที่อุปฏฐาก  เมื่อพระองคปรินิพพานแลว  ไม 
ไปสูที่   เจดีย   เพ่ืออุปฏฐาก  และไมไหวซึ่งเจดีย  หรือซ่ึงโพธิ 
           โพธ ิ
และกั้นรม  สวมรองเทา  เที่ยวเดินในลานเจดีย ก็ดี  พึงรูเถิดวา ความ 
เคารพในพระพุทธเจาแหงผูนั้นไมมี  ก็แลผูใดเปนผูอาจอยูแท  และ 
ไมไปสูที่ฟงธรรม  ไมวาขานซึ่งสรภัญญะ  ไมกลาวธรรมกถาและ 
ทําลายธรรมสวนะไปก็ดี  หรือฟุงซาน  หรือไมเอ้ือเฟอนั่งอยูใน 
โรงธรรม  กด็ี  ดังน้ี พึงรูเถิดวา ความเคารพในพระธรรมแหงผูนั้น 
ไมมี  ผูใดไมต้ังไวเฉพาะซึ่งการทําความยําเกรงในพระเถระ  และ 
ภิกษุหนุม และภิกษุทามกลางก็ดี  และแสดงความเปนคนคะนองกาย 
ในที่ทั้งหลาย  เปนตนวา  โรงอุโบสถและวิตักกมาลก  คือท่ียืนคลุมผา 
จะไปบิณฑบาต  และไมไหวตามลําดับผูเฒา  ดังนี้พึงรูเถิดวา  ความ 
เคารพในพระสงฆแหงผูนั้นไมมี  ก็แลผูไมสมาทานศึกษาเลย  ซึ่ง 
สิกขา  ๓  คือ ศีล  สมาธิ  ปญญา  นี้  พึงรูเถิดวา  เปนผูไมเคารพใน 
สิกขา  ผูต้ังอยูในความประมาทอยูปราศจากสติแท  ไมยังกัปปมาท-  
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ลักษณะใหเจริญน้ี  พึงรูเถิดวา  เปนผูไมเคารพในอัปปมาท  ผูไม 
ทําเลยซ่ึงปฏิสันถารทั้ง ๒ คือ  อามิสปฏิสันถาร  ตอนรับดวยอามิส 
และธรรมปฏิสันถาร  ตอนรับดวยธรรม  นี้แลพึงรูเถิดวา  เปนผูไม 
เคารพในปฏิสันถาร  ความเคารพมี ๖ คือ  เคารพในพระพุทธเจา 
เคารพในพระธรรม  เคารพในพระสงฆ  เคารพในสิกขา เคารพใน  
อัปปมาท  เคารพในปฏิสันถาร  เปน  ๖  เนื้อความในเคารพ ๖  นี้ 
พึงรูโดยพิสดาร โดยปรยิาย  แปลกจากอคารวะ  ซึ่งกลาวในพระสูตรวา 
ความไมเคารพเปนไปเพ่ือความเส่ือม  ความเคารพเปนไปเพ่ือความ 
เจริญแลวน้ันเถิด. 
                    คารวาคารวากถา  จบ 
        ขอความในกถาซ่ึงกลาวมาในปพพะนั้น ๆ  แสดงขอปฏิบัติชําระ 
ปดกวาดสันดานแหงผูปฏิบัติใหผองแผว  ดังไมกราวปดกวาดท่ีรก 
สําเร็จอานิสงส  ๕  ประการ  ก็แลอานิสงสแหงการกวาดลานเจดีย 
เปนตน  ทานกลาวไวในคัมภีรปริวารดังน้ีวา  อานิสงสแหงการกวาด 
มี ๕ คือ สกจิตฺต ปสีทติ  จิตของตนเลื่อมใสผองแผว  ดังทัตตภิกษุ 
กวาดลานเจดียแลว  ยืนแลดูไดโอกาสกสิณแลว  สาํเร็จผลท้ังสาม ๑ 
ปรจิตฺต  ปสีทติ  จิตผูอ่ืนเสื่อมใสผองแผว  ดังติสสภิกษุ  กวาดลาน 
เจดียแลว  ยนืถือกระเชาอยู  พระติสสทัตตเถระ  ลงจากเรือเห็นลาน 
เจดียกวาดแลว  ยินดีมาถามปริศนา ๑ เทวตา  อตฺตมนา  โหติ  เทวดา 
ยินดีชอบใจดวย  ดังภิกษุองคหน่ึงกวาดลานเจดียและบานโพธิ์แลว 
ไปอาบนํ้า  เทวดาเลื่อมใสมายืนถือดอกไมอยู ๑  ปาสาทิกสวตฺตนิยย  
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กมฺม  อุปจิต  ผูกวาดชื่อวาสั่งสมกรรม  ซึ่งเปนไปเพ่ือความเปนผูนา 
เลื่อมใสดวยรูป  ในภพหนา  ดังพระอภยเถระ  ปางกอนเปนเถระแก 
ไดกวาดบานเจดีย  บุตรแหงอํามาตยผูหน่ึง  ปางกอนเปนอุบาสก  ได 
เทหยากเยื่อที่เขากวาด  ทั้ง ๒  มาในภพหลัง เปนคนท่ีรูปนาเลื่อมใส ๑ 
กายสฺส  เภทา  ปร  มรณา  สุคตึ  สคฺค  โลก  อุปปชฺชติ  ผูกวาด  
เบื้องหนาแตตายเพราะแตกแหงกาย  ยอมเขาถึงโลกสวรรค เปนคติ 
อันดี  ๑  เปน  ๕  ยังอานิสงสแหงการกวาดอีก ๕  คือ  จิตแหงตน 
เลื่อมใสผองแผว ๑  จิตแหงผูอ่ืนเลื่อมใสผองแผว  ๑  เทวดาชื่นชม 
ยินดีดวย  ๑  สตฺถุ  สาสน  กต  โหติ  ผูกวาดเปนอันกระทําคําสอน 
แหงพระศาสดา  ดวยวาวัตรคือการกวาดน้ี  พระพุทธเจาท้ังหลาย 
ไดสรรเสริญไวแลว  เพราะเหตุนั้น  เมื่อกระทําการกวาดก็เปนทํา 
คําสอนแหงพระศาสดา  ดังทานกลาวไววา  พระสาริบุตรลืมไปไมได 
กวาด  ไปเขานิโรธอยูในปาหิมพานต  พระองคทรงทราบวาลืมเสีย 
เสด็จไปแสดงรอยพระบาทไว  แตนั้น ไปพระเถระเจาแมยืนในท่ีกลัด 
ลูกดุม  ทานก็เอาเทากวาดหยากเย่ือเสียกอนแลวจ่ึงยืนนี้ ๑  ปจฉฺิมา 
ชนตา  ทิฏานุคตึ  อาปชฺชติ  ประชุมชนซ่ึงมีในภายหลัง  ยอมถึง 
ซึ่งทุฏฐานุคติไปตาม  คือทําตามอยางที่ตนเห็น  ๑  เปน  ๕. 
                   สมฺมชฺชนานสิสกถา  จบ 
        เทสนาทิปพฺพ สตฺตม  จบขอท่ี ๗  ชื่อวาเทสนาทิปพพะ 
        กถาทั้งปวงในขอน้ัน ๆ กถาใดยอ  กถานั้นเมื่อประสงคพิสดาร 
พึงดูในบาลีวิภังคขันธกะ  และปริวาร  และอรรถกถาฏีกาเถิด. 
                สตฺตปพฺพ ปุพฺพสิกฺขาวณฺณนา นิฏ ิตา  
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        บัดนี้จักแสดงบาทในอทินนาทานและปละ ซึง่ไดอางไวแตกอน 
วาจะวินิจฉันในที่สุดแหงวรรณนาท้ังปวงน้ัน  ก็แลบาทในอทินนาทาน 
นั้น  โดยบาลีวา  ๕  มาสกเปนบา หน่ึงในเมืองราชคฤหในครั้งน้ัน  
เพระบาลีวา  เตน  โข  ปน  สมเยน  ราชคเห  ปจฺมาสโก  ปาโท 
โหติ  ดังนี้  เมื่อจะรูจักมาสก  พึงรูมาตราในคัมภีรอภิธานัปปทีปกาวา 
        จตฺตาโร๑  วหิโย  กฺุชา           เทฺว  กฺุชา  มาสโก  ภเว 
ดังน้ีกอนวา  หนัก ๔  เมลด็ขาวเปลือกเปน  กญุชา  คือกล่ํานอย  หนัก ๒ 
กุญชาเปนมาสก  คือ  ถั่วขาวก็วา  กล่าํใหญ  ก็วา ๕  มาสกน้ัน  เปนบาท 
หน่ึง มาตราน้ีเปนกลางจะใชในทอง  และนาก  และเงิน  และวัตถุใด ๆ 
ก็ได  มาสกในบาลี  จะเปนมาสกแหงทองหรือนากหรือเงิน  กไ็มกลาว 
ไวในบาลีและอรรถกถา  แตในอรรถกถากลาววา  ๒๐  มาสกเปนกหา- 
ปณะหนึ่ง  เพราะเหตุนั้น ๕  มาสก  ซึง่เปนสวนท่ี ๔  แหง  กหาปณะ 
จ่ึงเปนบาทหน่ึง  ในเมืองราชคฤหในครั้งน้ัน  แลวทานกลาวตอไปวา 
โดยลักษณะน้ันในชนบทท้ังปวง  ใหพึงรูวาสวนที่ ๔  แหง  กหาปณะ 
จ่ึงเปนบาทหน่ึง  ในเมืองราชคฤหในครั้งน้ัน  แลวทานกลาวตอไปวา 
โดยลักษณะน้ันในชนบทท้ังปวง  ใหพึงรูวาสวนที่  ๔ แหง  นีลกหาปณะ 
เปนของเกา  เปนบาทหน่ึง  ใชสวนท่ี ๔  แหงกหาปณะอ่ืน  มีรทุรทา- 
มกกหาปณะเปนตน  แมพระพุทธเจาทั้งหลายเปนอดีตอนาคต  ทาน 
ก็บัญญัติปาราชิกดวยบาทซ่ึงเปนสวนที่ ๔  แหงนีลกหาปณะนั้น 
เพราะอรรถกถาปาฐะวา  ปฺจมาสโก  ปาโทติ  ตทา  ราชคเห 
วีสติมาสโก  กหาปโณ  โหติ.  ตสฺมา  ปฺจมาสโก ปาโท. เอเตน 
ลกฺขเณน สพฺพชนปเทสุ  กหาปณสฺส  จตุตฺโถ  ภาโค  ปาโทติ 
เวทิตพฺโพ.  โส  จ โข  โปราณสฺส  นีลกหาปณสฺส  วเสน.  น 
อิตเรสั  รุทฺรทามกาทีน.  เตน  ห ิปาเทน  อตีตา  พุทฺธาป  ปาราชิก 
ปฺเปสุ.  อนาคตป ปฺเปสฺสนฺติ  ดังน้ี 



 
๑.  ในอภิธานปัปทีปกาเปน  คฺุชา.  



สัตตปพพบุพพสิกขา และ บุพพสิกขาวรรณนา - หนาท่ี 527 

        นลีกหาปณะนั้น  ในอรรถกถาก็ไมบอกตําราทําและประมาณ 
ราคาไว  แตในวิมติวิโนทนีฎีกา  บอกประมาณราคาแหงนีลกหาปณะ 
และรุทรทามกกหาปณะไวดังน้ีวา  พึงรูนีลกหาปณะนั้น  เขาทําให  
เกิดข้ึนตามตําราเกา  ถึงพรอมดวยลักษณะ  มีราคาเทาทองอุตตมะ 
ประมาณ ๒๐  มาสก  กหาปณะที่แมอันพระเจารุทรทามะ๑ใหบังเกิดข้ึน 
เรียกวา  รุทรทามกกหาปณะ  ไดยินวารุทรทามกกหาปณะน้ันราคาถึง 
สวนสามแหงนีลกหาปณะ  แลวทานกลาวตอไปวา  ในประเทศใด 
นีลกหาปณะไมมี  ในประเทศนั้นพึงกําหนดบาทดวยภัณฑะเทาราคา 
๕  มาสก  แหงทองท่ีเขาไลแลวปราศจากโทษน้ันเถิด  โดยปาฐะใน 
วิมติวิโนทนีวา  โปราณสตฺถานุรูป  อุปฺปาทิโต  วีสติมาสปฺปมาณ- 
อุตฺตมสุวณฺณคฺฆนโก  ลกฺขณสมฺปนฺโน  นีลกหาปโณติ  เวทิตพฺโพ. 
รุทฺรทาเมนป  อุปฺปาทิโต  รุทฺรทามโก.  โส  กริ  นีลกหาปณสฺส 
ติภาค  อคฺฆติ. ยสฺม ึ ปน  ปเทเส  นีลกหาปณา  น  สนฺติ.  ตตฺถาป 
กาฬิกวิรหิตสฺส  นิทฺธนฺตสุวณฺณสฺส  ปฺจมาสคฺฆนเกน  ภณฺเฑน 
ปาทปริจฺเฉโท  กาตพฺโพ  ดังนี้ 
        ถาจะคิดบาทตามวิมติวิโนทนีนี้ พึงรูจักมาตรากอน  มาตราไทย 
ก็มีหลายอยางไมตองกัน   จะอาศัยมาตราในคัมภีรอภิธานัปปทีปกา 
ต้ังเปนมาตราไทยดังน้ี เฟอง  ๑  สี่ไพ ๆ  หน่ึง ๒  กล่ํา  คือ ๒  มาสก 
กล่ําหนึ่ง ๒  กลอมคือ ๒  กุญชา กลอมหน่ึง ๔  เมล็ดขาวเปลือก ดังน้ี 
มาตรานี้ก็ไมผิดนักกับมาตราจีน  แตมาตราจีวน้ันละเอียดนัก  ทอง 
กล่ําหนึ่งเปนราคาเงินสิบหกกล่ําเรียกวา  ๑๖  หนัก  ทองไลแลว 
ปราศจากโทษอุตตมะดี  ๕  กล่ํา  ๑๖  หนัก  เปนเงิน  ๕  สลึงในสยาม 
ประเทศน้ี  เปนบาทหน่ึงในอทินนาทานสิกขาบท  ตามวิมติวิโนทนี 
 
๑.  ใน Ancient  India and India civilization มีกลาวถึงวา  รุทรทามัน (Rudradaman)  



เปนผูครองนครอุชชยินี.  
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        แตในฎกีาแหงอุตตราวินิจฉัยบอกตําราทํานีลกหาปณะและ 
ประมาณราคาบาทไวดังน้ีวา  กหาปณะท่ีเจือกันนั้นแลชื่อวานีลกหา- 
ปณะ  ดวยวาลักษณะตองตามตําราเกา  ยอมปรากฏอยูในนีลกหาปณะ  
นั้นแท  ใหเอาทอง ๕ มาสก  เงิน ๕  มาสก  ทองแดง ๑๐  มาสก 
เปน ๒๐  มาสกดวยกัน  ผสมกัน  ปนโลหะคือเหล็กสักเมล็ดขาวเปลือก 
หน่ึงดวยเพื่อจะประสานเน้ือ  เอาลงเบาหลอม  ทําเปนรูปตีตราอักษร 
และรูปเทาชางเปนตนอันใดอันหน่ึงลงไว  นี้แลชื่อวานีลกหาปณะ 
เพราะเปนของไมมีโทษ  ในประเทศใดนีลกหาปณะนั้นไมมี ใน 
ประเทศน้ันใหเอาทองหนัก ๒๐  เมล็ดขาวเปลือกเปนราคาบาท ๑ 
ภิกษุลักของราคาเทาราคาทองหนัก ๒๐ เมล็ดขาวเปลือก  เปนปาราชิก 
คําอันนี้พระอาจารยชื่อวาจิสสระกลาวไว  โดยฎีกาปาฐะวา  มิสฺสก- 
กหาปโณเยว  นีลกหาปโณ.  ตตฺเถว  หิ  โปราณสตฺถวิหิตลกฺขณ 
ทิสฺสติ.  ปญิจ  มาสา  สุวณฺณสฺส  ตถา รชตสิส  ทส  มาสา 
ตมฺพสฺสาติ  เอเต  วีสติมาเส  มิสฺเสตฺวา  พนฺธตฺถาย  วีหิมตฺต โลห 
ปกฺขิปตฺวา  อกฺขราน๑  จ  หตฺถิปาทาทีนมฺตร ฺจ  รูป  ทสฺเสตฺวา 
กโต  นิทฺโทสตฺตา  นีลกหาปโณ  นาม  โหติ.  โหนฺติ เจตฺถ 
        เหมรชตตมฺเพหิ                สตฺเถ  นิทฺทิฏลกฺขณ 
        อหาเปตฺวา กโต วีส-        มาโส นีลกหาปโณ 
        เหมปาท  สชฺฌุปาท        ตมฺพปาททฺวย  ห ิโส 
        มิสฺเสตฺวา  รูปมปฺเปตฺวา        กาตุ  สตฺเถ  สุทสฺสิโต 
        เอโลติ  วุจฺจเต  โทโส        นิทฺโทสตฺตา  ตเถริโต 
        ตสฺส ปาโท สุวณฺณสฺส        วีสวหีคฺฆนามโก 
        ยสฺมึ  ปน  ปเทเส โส        น  วตฺตติ  กหาปโณ 
 
๑.  ลานลางฉบับเปน  อกฺขรานิ.  
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        วีสโสวณฺณวีหคฺฆ                ตปฺปาทคฺฆนฺติ เวทิย 
        วีสโสวณฺณวีหคฺฆ                เถเนนฺตา ภิกฺขโว  ตโต 
        จวนฺติ  สามฺคุณา        อิจฺจาหุ  วินยฺ ุโนติ  
        วาจิสฺสรนามกาจริเยน  วุตฺต  ดังน้ี 
        ทองหนัก ๒๐  เมล็ดขาวเปลือก เปน ๕ กลอม คิด ๑๖ หนัก 
เปนเงินสองสลึงเฟองในสยามประเทศน้ีเปนบาท ๑ ในอทินนาทาน 
สิกขาบท  ตามอุตตรวินิจฉัยฎีกา 
        ก็แลของในสยามประเทศน้ีราคาไมยั่งยืน  บางคราวขาย ๑๖ 
หนักบาง ๑๗ หนักบาง  บางคราวขาย  ๑๘ หนักบาง ๑๙ หนักบาง 
ซึ่งคิดมาแต ๑๖ หนักนี้เพ่ือจะใหสมกันกับนีลกหาปณะซึ่งทานบอก 
ตําราไวนั้น 
        ก็แลนีลกหาปณะนั้นคือนาก  ชางสองคนไดทําตามตํารานั้น 
สองครั้ง คนหนึ่งไดเปนเน้ือนากหนักสลึงหยอมกลอมหนึ่ง  ขาดอยู 
สองไพกับกลอมหนึ่ง  เนื้อก็ตํ่า คนหน่ึงทําไดหนักสลึงสองไพคงตาม 
น้ําหนักเดิมขาดแตเหล็ก  เนื้อก็เยี่ยมดี  ชางทองในสยามประเทศน้ี 
                                                   ๖         
ตีราคานากน้ันตาง ๆ กัน  ตีราคา   ๗    หนักบาง 
                                                   ๑๐ 
        ก็แตในคัมภีรสังขยาปกาสกะ  และคัมภีรวินยสาร  บอกตําราทํา 
เหมือนกันแตไมปนเหล็ก  สวนคัมภีรวินยสารตีราคาไววา ๗ หนัก ๆ 
เปนเงิน ๒  สลึงกับไพ ๑  กับกล่ํา ๑ เปนบาท ๑  ถา ๘ หนักได 
เงิน ๒ สลึงเฟอง  เปนบาทในอทินนาทานสิกขาบท  ถา  ๑๐ หนัก 
ก็เกินราคานากอยางดีในสยามประเทศน้ีไป  ดวยวานากอยางดีใน  
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สยามประเทศน้ี  ก็เพียง ๙  หนัก  ถาตีราคา ๙  หนักก็เกินเนื้อนาก 
นั้นไป  ถาตีราคาเพียง ๘  หนักเห็นวาสม  ดวยวาตําราในฎีกาน้ัน 
ปนเหล็กดวยเนื้อจ่ึงสูงข้ึนไป  ตีราคา ๘  หนักจ่ึงชอบ  สมกับราคา  
ทองหนัก ๒๐  เมล็ดขาวเปลือกดวย  ดวยเห็นวาในเวลาเมื่อแตงฎีกา 
นั้น  เขาจะนับถือนากท่ีเปนนีลกหาปณะนั้น  มีราคากวาเงิน ๘ หนัก 
ตํ่ากวาทอง ๘  หนัก  เพราะเหตุนั้น  ควรคิดทอง ๑๖ หนัก  นาก ๘ 
หนัก ดังคิดมาแลว 
        แตในฎกีาแหงกังขาวิตรณีกลาววา สวนท่ี ๒๐ แหงกหาปณะ 
เกาชื่อวามาสก ๆ นั้นเขาเรียกกันอยูในโลกวา ม ฺเชฏ ี บาง  โดย 
ฎีกาปาฐะวา มาสโก โปราณกสฺส กหาปณสฺส วีสติโม ภาโค 
โย โลเก ม ฺเชฏ ีติป วุจฺจติ ดังน้ี ชาวลังกาผูหน่ึงบอกวา 
ม ฺเชฏ ี นั้น เปนเงินเฟอง ๑ ในสยามประเทศน้ี ถาคิดตามนัยนี้ 
๒ สลึงเฟองเงินไทย เปนบาทในอทินนาทานสิกขาบท 
        ไดยินวาในประเทศพมา บางครูวา มาสก ๑ เปนเงินสลึง ๑ 
๕ มาสกเปนเงิน ๕ สลึง 
        วาตามวิมคิวิโนทน ีและครูพมา ๕ สลึงเปนบาท วาตามฎีกา 
แหงอุตตรวินิจฉัย และคําท่ีชาวลังกาผูหน่ึงกลาววา ม ฺเชฏ ี เปน 
เฟองนี้ ๒ สลึงเฟองเปนบาท ตามคัมภีรวินยสาร ๒ สลึงกับไพ ๑ 
กับกล่ํา ๑ เปนบาท 
        บาทในอทินนาทาน คิดตามวาทะแหงอาจารยตาง ๆ กันดังน้ี 
ใหนักปราชญผูมีปญญาไตรตรองตามคัมภีรนั้น ๆ และสืบสอบสวน 
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ในประเทศตาง ๆ ถือเอาแตที่ชอบเถิด (ทานผูแตงคิดราคาทองและ 
นากดังน้ี ตามราคาซึ่งใชกันในเวลาที่แตงหนังสือนี้. ว.ว.๑ 

                                   ปาทกถา จบ 
        จักแสดงประมาณบาตรและปละสืบไป บาตรมี ๒ คือ  
บาตร  เหล็ก   ทั้ง ๒ นี ้ กอบดวยประมาณจึงควรอธิฏฐานและวิกัป 
           ดิน 
ประมาณแหงบาตรมี ๓ คือ อุกกฏโ บาตรขนาดใหญ ๑  มชฺฌโิม 
บาตรขนาดกลาง ๑  โอมโก บาตรขนาดเล็ก ๑ บาตรขนาดใหญ 
นั้น จุขาวสุกแหงขาวสารกึ่งอาฬหกะ และจุขาทนียะเทาสวนท่ี ๔ 
แหงขาวสุก และพยัญชนะกับขาวพอสมควรแกขาวสุกนั้น บาตรขนาด 
กลางจุขาวสุกแหงขาวสารนาฬี ๑ บาตรขนาดเล็กจุขาวสุกแหงขาวสาร 
ปตถะ ๑  ทั้ง ๒ นี้ก็จุขาทนียะและพยัญชนะดังกลาวแลวกอน เพราะ 
บาลี วา อุกฺกฏโ นาม ปตฺโต อฑฺฒาฬฺหโกทน คณฺหาติ ฯ เป ฯ 
มชฺฌิโม นาม ปตฺโต นาฬิโกทน คณฺหาติ ฯ เป ฯ โอมโก นาม 
ปตฺโต ปตฺโถทน คณฺหาติ จตุภาค ขาทนย ตทูปย พฺย ฺชน ดังน้ี 
        กึ่งอาฬหกะนั้น คือขาวสาร ๒ ทะนานมคธ ในอรรถกถากลาว 
วา ชื่อวาทะนานมคธน้ัน ๑๒ ปละครึง่ ในมหาอรรถกถากลาววา 
ปกตินาฬีทะนานโดยปกติ ในสีหฬทวีป ก็ใหญไป ทมิฬนาฬ ีทะนาน 
ทมิฬก็เล็กไป มคธนาฬีทะนานมคธจึงประกอบดวยประมาณ ทะนาน 
ครึ่งมคธ เปนทะนานในสีหฬอัน ๑ เพราะอรรถกถาปาฐะวา 
 
๑. คือสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวริญาณวโรรส คร้ังทรงชําระ  
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อฑฺฒาฬฺหโกทน คณฺหาตีติ มคธนาฬิยา ทฺวินฺน ตณฺฑุลนาฬีน 
โอทน คณฺหาติ.  มคธนาฬี นาม อฑฒฺเตรสปลา โหตีติ อนฺธ- 
กฏกถาย วตฺุต.  สีหฬทีเป  ปกตินาฬี มหนฺตา.  ทมิฬนาฬี 
ขุทฺทกา.  มคธนาฬี ปมาณยุตฺตา.  ตาย มคธนาฬิยา ทิยฑฺฒนาฬี  
เอกา สีหฬนาฬี โหตีติ มหาอฏกถาย วุตฺต. 
        จักแสดงปละกอน มาตราในคัมภีรอภิธานัปปทีปกา ดังน้ี 
           จตฺตาโร วีหโย กุ ฺชา๑            เทฺว กุ ฺชา มาสโก ภเว 
           เทฺว อกฺขา มาสหา ป ฺจา-       กขฺาน ธรณมฏก 
           สุวณฺโณ ป ฺจธรณ                 นกิฺขนฺตฺวนิตฺถิ ป ฺจ เต 
           ปาโท ภาเค จตุตฺเถถ                ธรณานิ ปล ทส 
           ตุลา ปลสต จาถ                       ภาโร วีสติ ตา ตุลา 
           อโถ กหาปโณนิตฺถี                   กถฺยเต กริสาปโณ. 
        โดยอธิบายตามฎีกาเปน ๒ นัย นยักอนวาหนัก ๔ เมล็ดขาว 
เปลือกเปนกุญชา  ๒ กุญชาเปนมาสก  ๒ มาสกเปนอักขะ  ๕ อักขะ 
เปนธรณะ  ๘ ธรณะเปนสุวัณณะ  ๕ ธรณะเปนนิกขะ  ๕ นิกขะ 
เปนบาท ๆ นั้นเปนไปในสวนท่ี ๔  อันนี้เปนมติแหงอาจารยบาง 
พวก อีกนัยหน่ึง ๔ เมลด็ขาวเปลือกเปนกุญชา  ๒ กุญชาเปนมาสก 
๑๐ มาสกเปนอักขะ  ๘ อักขะเปนธรณะ  ๕ ธรณะเปนสุวัณณะ 
๕ สุวัณณะเปนนิกขะ อันนี้เปนมติแหงเราทั้งหลาย บาทหน่ึงเปน 
ไปในสวนท่ี ๔ แหงวัตถอัุนใดอันหน่ึง คือวา สิ่งท้ังปวงน้ันแบง 
ออกไปเปน ๔ สวน ดังสัตว ๔ เทา  สวนท่ี ๔ ชื่อวาบาท ๑๐ ธรณะ 
เปนปละ ๑๐๐ ปละเปนตุลา ๒๐ ตุลาเปนภาระ กหาปณะและ 
 
๑. ในอภิธานปัปทีปกาเปน คุ ฺชา.  
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กริสาปณะ  ๒ ศัพทนี้เปนชื่ออันเดียวกัน แปลวาของสําหรับผาน 
สําหรับตอซ้ือขายที่เขาทําเทากับผลกริส ๆ นั้น  วาเทากับลูกสกา 
คิดตามนัยกอน ปละ ๑ เปนเงินหนักบาท ๒ สลึง ๒ ไพ ๑๒ ปละ 
ครึ่ง หนัก ๔ ตําลึง ๓ บาท ๒ สลึงกับไพ ๑ เปนน้ําหนักมคธนาฬ ี
ทะนานมคธ ๑ คิดตามนัยหลัง ปละ ๑ หนัก ๑ ตําลงึ ๒ สลึง  
๑๒ ปละครึ่งน้ันเปนเงินชั่ง ๑๙ ตําลึง กับสลึง ๑  เปนน้ําหนัก 
มคธนาฬีทะนานมคธ ๑ 
        แตคัมภีรสังขยาปกาสกะ วา  ๔ เมล็ดขาวเปลือกเปนกลอม 
๒ กลอมเปนกล่ํา  ๕ กล่าํเปน ๒ อักขะ  ๘ อักขะเปนธรณะ 
๑๐ ธรณะเปนปละ เพราะปาฐะวา มาสโก วิหโย อฏ อกขฺ 
วา วีหิวีสติ วา มาสก ๑  ๘ เมล็ดขาวเปลือก อักขะ ๑  ๑๐ เมล็ด 
ขาวเปลือก ดังน้ี คิดตามนัยนี้ ปละ ๑ หนัก ๓ บาทเฟอง  ๑๒ ปละ 
ครึ่ง  หนัง ๙ ตําลึง ๓ บาท กับ ๒ ไพ  เปนน้ําหนักมคธนาฬี 
ทะนานมคธ ๑ 
        แมศิลาซึ่งเปนนิมิตแหงสีมา ที่ทานวาอยางเล็ก โตเทากอน 
น้ําออยหนัก ๓๒ ปละ  กค็วรคิดดวยปละนี้ แตถาวานักปราชญ 
รังเกียจวาเล็กนักดูไมชอบกล  ตามนัยแหงฎีกาบอกไววาใหเอาน้ํา 
หรือถั่วขาวชั่งใหไดน้ําหนักดังกลาวมานี้ จุเต็มในทะนานใด ทะนาน 
น้ัน ชื่อมคธนาฬี ทะนานมคธ ๑ ปละมีตาง ๆ กันดังน้ี ใหนัก- 
ปราชญผูมีปญญา พึงสอบสวนถือเอาเถิด 
        บัดนี้จักแสดงมคธนาฬีตามฎีกาอีก ในสารัตถทีปนีฎีกากลาว 
วา ๖ ปสตะ คือ ๖ ฟายมือ ชื่อมคธนาฬี ทะนานมคธหน่ึง อาจารย 
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อ่ืนอีกกลาววา ๘ ฟายมือ ชื่อมคธนาฬี ทะนานมคธหน่ึง วาตามอธิบาย 
แหงอาจารยกอน ๓ ฟายมือเปนนาฬี คือทะนานหน่ึง ๒ ทะนานนั้น 
เปนมคธนาฬี ทะนานมคธหน่ึง วาตามอธิบายแหงอาจารยหลัง 
๔ ฟายมือเปนนาฬีทะนานหนึ่ง ๒ ทะนานน้ันเปนมคธนาฬี ทะนาน 
มคธหน่ึง แตพระอาจารยธัมมปาละเถระกลาววา อาจารยทั้งหลายทาน  
กลาวดังน้ี ๔ มุฏฐิกะ คือ ๔ กํามือโดยปกติ เปนกุฑวะ คือ ฟายมือ 
หน่ึง  ๔ ฟายมือเปนนาฬี คือทะนานหน่ึง ๑๖ ทะนานน้ันเปนโทณะ 
หน่ึง ก็แลโทณะน้ันเปน ๑๒ มคธนาฬี เพราะเหตุนั้น พึงรูโดยนัยดังน้ี 
ทะนานมคธหน่ึงน้ันจุ ๕ ฟายมือกับกํามือ กับอีกกํามือหนึ่งแบง ๓ สวน 
เอาแตสวนท่ี ๓ ดังน้ีเถิด เพราะฎีกาปาฐะวา มคธนาฬี นาม ฉ ปสตา 
นาฬีติ เกจิ. อฏ ปสตาติ อปเร.  ตตฺถ ปุริมาน มเตน ติปสตาย 
นาฬิยา เทฺว นาฬิโย เอกา มคธนาฬี โหติ.  ปจฺฉิมาน มเตน จตุป- 
สตาย นาฬิยา เทฺว นาฬิโย เอกา มคธนาฬี.  อาจรยิธมฺมปาลตฺ- 
เถเดรน ปน ปกติยา จตุมุฏ ิก กุฑพฺพ.๑ จตุกุฑพฺพ นาฬี.  ตาย 
นาฬิยา โสฬก นาฬิโย โทณ.  ต ปน มคธนาฬิยา ทฺวาทส 
นาฬิโย โหนฺตีติ วทนฺตีติ วุตฺต.  ตสฺมา เตน นเยน มคธนาฬี 
นาม  ป ฺจ กุฑพฺพานิ เอก ฺจ มุฏ ึ เอกาย มุฏ ิยา ตติย ฺจ 
ภาค คณฺหาตีติ เวทิตพฺพ ดังน้ี 
        ในวิมติวิโนทนีฎีกากลาววา อาจารยทั้งหลายทานกลาววา นาฬ ี
ทะนานโบราณแหงทมิฬนั้น ๘ กุฑัพพะ คือ ๘ ฟายมือ มุฏฐิกะ คือ 
กํามือ  ๔ กํามือเปนฟายมือหนึ่ง ทะนานมคธหน่ึงจุ ๒ ทะนานทมิฬ 
นั้น ก็แลนาฬีทะนานโบราณแหงชาวสีหฬจุ ๓ ทะนานทมิฬน้ัน วา 
ตามอธิบายแหงอาจารยทั้งหลายน้ัน ทะนานมคธหน่ึงเปน ๔ ทะนาน 
 
๑. ในสารัตถทีปนีฎีกาเปน  กฑุุว...จตุกุฑวุ...  
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ทมิฬทุกวันนี้ที่จุ ๔ ฟายมือน้ัน ก็แลก่ึงทะนานมคธน้ัน ชื่อวาเปน 
ปตถะ ที่เรียกกันวาโบราณทมิฬนาฬี ทะนานทมิฬเกา ก็แลคํา 
บาลีวา บาตรขนาดเล็กจุขาวสุกแหงขาวสารปตถะหน่ึงน้ัน ก็สมกับ 
คําแหงอาจารยทั้งหลาย ดวยวาแมโลกทั้งหลายก็กําหนัดปตถะไว ๒ 
คือ โลกิกปตถะและมาคธปตถะ โลกกิปตถะนั้น ๑๖ ปละ มาคธปตถะ 
คูณสองสวนคือเปน ๓๒ ปละ ดังน้ี แสดงวาทะนานมคธ คูณ ๒ สวน  
ดวยทะนานโลก ดังน้ี เมื่อถือเอาอยางนี้ ความท่ีวาบาตรขนาดเล็กจุ 
ขาวสุกพอยาปนมัตก็เปนอันสําเร็จแท ดวยวาไมอาจเอาบาตรท่ีจุขาว 
สุกแหงขาวสาร ๘  ฟายมือ ไปแสวงหาบิณฑบาตกระทําไมใหเปน 
จอมมาเลี้ยงชีพได เพราะเหตุนั้น ในอรรถกถาแหงเวรัญชกัณฑจึง 
กลาววา ซึ่งวาปตถะหน่ึงนั้น ประมาณนาฬีคือทะนานหน่ึง พอเลี้ยง 
ชีพแหงบุรุษผูเดียวได คําน้ันสมดวยคําวา ขาวสุกแหงขาสารปตถะ 
หน่ึงไมพอ ๒ คน คําวาพอคน  ๑     
                                             ๒    คน  ก็มีมาดังน้ี นักปราชญพึง 
                                             ๓ 
ถือตามนัยที่ทานกลาวแลว ในอรรถกถาเวรัญชกัณฑนี้เถิด โดยฎีกา 
ปาฐะวา ทมิฬนาฬีติ ปุราณนาฬึ สนฺธาย วุตฺต. สา จ จตุมุฏ ิเกห ิ
กุฑพฺเพหิ อฏกุฑพฺพา.  ตาย นาฬิยา เทฺว นาฬิโย มคธนาฬี 
คณฺหาติ.  ปุราณา ปน สีหฬนาฬี ติสฺโส นาฬโย คณฺหาตีติ วทนฺติ. 
เตสมฺมเตน มคนาฬี อิทานิ ปวตฺตมานาย จตุกุฑพฺพาย ทมิฬ- 
นาฬิยา จตุนาฬิกา โหติ.  ตโต มคธนาฬิโต อุปฑฒฺ ฺจ ปุราณ- 
ทมิฬนาฬีสงฺขาต ปตฺถ นาม โหติ.  เอเตน จ โอมโก นาม ปตฺโต 
ปตฺโถทน คณฺหาตีติ ปาฬิวจน ฺจ สเมติ.  โลกิยเกหิป โลกิก 
มาคธ ฺเจติ ปตฺถทฺวย สมุทาหฏ.  โลกิก  โสฬสปล.  มาคธ ทฺวิคุณ 
มตนฺติ เอว โลกิกนาฬิยา มคธนาฬี ทิคุณาติ ทสฺสิตา.  เอว ฺจ  
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คยฺหมาเน โอมกปตฺตสฺส ยาปนมตฺโตทนคาหิตา สิทฺธา โหติ. 
น หิ สกฺกา อฏกุฑพฺพโกทนคาหินา ปตฺเตน อถูปกต ปณฺฑปาต  
ปริเยสิตฺวา ยาเปตุ.  เตเนว เวร ฺชกณฺฑฏกถาย ปตฺโถ นาม 
นาฬีมตฺต โหติ เอกสฺส ปุริสสฺส อล ยาปนาย.  วตฺุตมฺป เหต 
ปตฺโถทโน นาลมย ทฺวินฺนนฺติ วุตฺต.  เอกสฺส ทฺวินฺน ติณฺณมฺป 
โหตีติ จ อาคต.  ตสฺมา อิธ วุตฺตนยานุสาเรน คเหตพฺพ ดังน้ี 
        ในอรรถกถากลาววา บาตรขนาดกลางจุขาวสุกแหงขาวสาร 
มคธนาฬีทะนานมคธหน่ึง บาตรขนาดเล็กจุขาวสุกแหงขาวสารกึ่ง 
มคธนาฬียา โอทน.  ปตฺโถทนนฺติ มคธนาฬิยา อุปฑฺฒนาฬิโก- 
ทน ดังน้ี 
        ในสารตัถทีปนีฎีกากลาววา พระสังคีติกาจารยเห็นวา ประมาณ 
กึ่งมคธนาฬีหน่ึงเปนปตถะอันหน่ึงในท่ีนี้ ดวยคําอรรถกถาวา บาตร 
ขนาดเล็กจุเขาสุกแหงขาวสารก่ึงมคธนาฬีนี้ แสดงวา ๒ ปตถะเปน 
มคธนาฬีหน่ึง ก็แลปตถะนั้นพึงรูโดยโวหารโลก ดังน้ีวา ๔ ปละ 
เปนกุฑวะฟายมือ ๑  ๔ ฟายมือเปนปตถะ ๑  ดังน้ี  โดยฎีกาปาฐะวา 
มคธนาฬิยา อุปฑฺฒปฺปมาโณ อิธ ปตฺโถติ อาห ปตฺโถทนนฺติ 
มคธนาฬิยา อุปฑฺฒนาฬิโกทนนฺติ.  อมิินา จ ปตฺถทฺวย มคธนาฬิติ 
ทสฺสิต โหติ.  ปตฺโถ จ จตุปโล กุฑพฺโพ.  จตุกุฑพฺโพ ปตฺโถติ 
อิมินา โลกิยโวหาเรน เวทิตพฺโพ ดังน้ี 
        บัดนี้จักแสดงมาตราสังขยาตวง เพ่ือจะใหรูจักชื่อในลําดับแหง 
เครื่องตวง ตามคัมภีรอภิธานัปปทีปกา วา  
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           กุฑโว๑ ปสโต เอโก          ปตฺโต เต จตุโร สิยุ 
           อาฬฺหโก จตุโร ปตฺถา       โทณ วา จตุราฬฺหก 
           มานิกา๒ จตุโร โทณา      ขาริตฺถี จตุมานิก  
           ขาริโย วส วาโหถ             สิยา ตุมฺโพ ทสมพฺณ๓ 

           อาฬฺหโกนิตฺถิย ตุมฺโพ       ปตฺโถ ตุ นาฬิ นาริย 
           วาโห สกโฏ เจกา-            ทส โทณา ตุ อมฺพณ๔ ดังน้ี 
        วาฟายมือหนึ่งเปนกุฑวะหน่ึง  ๔ กุฑวะเปนปตถะ  ๔ ปตถะ 
เปนอาฬหกะ  ๔ อาฬหกะเปนโทณะ  ๔ โทณะเปนมานิกา  ๔ มานิกา 
เปนขารี  ๒๐ ขารีเปนวาหะ  ๑๐ อัมพณะเปนตุมพะ  อัมพณะหนึ่ง 
๑๐ โทณะ  อาฬฺหก ตุมฺพ  ๒ ศัพทนี้เปนชื่อเดียวกัน ปตฺถ นาฬี 
๒ ศัพทนี้เปนชื่อเดียวกัน วาห สกฏ ๒ ศัพทนี้เปนชื่อเดียวกัน แปล 
วาเกวียน เมื่อกลาวลําดับดังน้ี ดูเหมือนไมตองกับบาลี ประมาณ 
บาตร ๆ ดูปตถะนั้นอยางหน่ึง นาฬีนั้นอยางหน่ึง ดังน้ีวา อฑฺฒาฬฺห- 
โกทน นาฬีโกทน ปตโถทน ดังแปลมาแลวกอนน้ัน 
        ในคัมภีรสังขยาปกากะกลาววา ฟายมือหนึ่งเปนกุฑวะอันหน่ึง 
อีกอยางหนึ่ง  ๔ มุฏฐิกะ คือ ๔ กํามือ ชื่อวากุฑวะอันหน่ึง  ๕ กุฑวะ 
นั้นเปนมุฏฐิกะอันหน่ึง มุฏฐินั้นแบง ๓ สวน  สวนที่ ๓ เปนมคธนาฬี 
อันหน่ึง ๓ มคธนาฬีเปนอาฬหกะอันหนึ่ง  ๔ กุฑวะเปนปตถะหน่ึง 
อีกนัยหน่ึง ๖ ปสตะ คือ ๖ ฟายมือเปนปตถะหน่ึง อีกนัยหน่ึง ฟายมือ 
หน่ึงเปนปตถะอันหน่ึง ปตถะใดท่ีเรียกวานาฬี ๆ นั้น เปนนาฬีเล็ก 
๔ นาฬีเล็กนัน้เปนอาฬหกะโดยปาฐะวา 
 
๑.  ในอภิธานปัปทีปกาเปน กุฑุโพ เปน กฑุุโว ก็มี. 
๒.  ในอภิธานปัปทีปกาเปน มาณิกา เปน มานิกา ก็มี. 
๓.  ๔.  ในอภธิานัปปทีปกาเปน ทสมฺมณ อมฺมณ.  
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           กุฑโว ปสโต เอโก             อถวา จตุมุฏ ิก 
           ป ฺจ เต กุฑวา เอกา        มฏุ ิ เมกาย มุฏ ิยา  
           ภาเค จ ตติเย เมกา          นาฬี มาคธิกา มตา 
           มาคธกิาย นาฬิยา            ตินาฬี วุจฺจตฬฺหโก 
           กุฑวา จตุโร วาป              ปตฺโถ นามาติ กิตฺติตา 
           ฉปฺปสตาถวา ปตฺโถ          อถวา ปสโต ภเว 
           โย ปตฺโถ วุจฺจเต นาฬี        สา นาฬี ขุทฺทกา มตา 
           ตาย ขุทฺทกนาฬิยา            จตุนาฬี มตาฬิหโก ดังน้ี 
        ไดความวา นาฬีมี ๔  คือ นาฬีขนาดลางจุ ๔ ฟายมืออยางหนึ่ง 
นาฬีขนาดใหญจุ ๖ ฟายมืออยางหน่ึง  นาฬีขนาดเล็กจุฟายมือ ๑ 
อยางหน่ึง นาฬีมคธจุฟายมือ ๑ กบั ๒ กํามือ กับอีกกํามือ ๑ แบง 
๓ สวน เอาแต ๒ สวนอยาง ๑ ดังน้ี 
        ในอรรถกถาแหงทสกังคุตตระวา  ๔ ปตถมคธเปนปตถะ ใน 
แขวงโกศลอันหน่ึง  ๔ ปตถะนั้นเปนอาฬหกะอันหนึ่ง  โดยปาฐะวา 
มาคธิเกน ปตฺเถน จตฺตาโร ปตฺถา โกสลรฏเ เอโก ปตฺโถ 
โหติ เตน ปตฺเถน จตฺตาโร ปตฺถา อาฬฺหก ดังน้ี  ซึ่งกลาว 
มาน้ี เพ่ือจะใหเห็นวาปตถนาฬีมีตาง ๆ กัน รวมมคธนาฬีซึ่งกลาว 
มาน้ี ตามใจความในอรรถกถาและฎีกาและคัมภีรอันเศษ ๘ อยาง 
น้ําหนัก ๔ ตําลึง ๓ บาท ๒ สลึง ๑ ไพ อยางหน่ึง  น้ําหนัก ๑ ชัง่ 
๑๙ ตําลึง ๑ สลึงอยางหน่ึง  น้ําหนัก ๙ ตําลึง ๓ บาท ๒ ไพอยางหน่ึง 
                                                                          ๒๔ 
๒๑ กํามือ กับสวนท่ี ๓ แหงกํามือหนึ่ง อยางหน่ึง   ๓๒     กํามือ 
                                                                          ๖๔  
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อยางหน่ึง  ๖ กํามือกับอีกกํามือหนึ่งแบง ๓ สวน  เอาแต ๒ สวน 
อยางหน่ึง เปน ๘ อยางดังน้ี  มคธนาฬซีึ่งมีตาง ๆ กนัดังน้ี ให 
นักปราชญพึงพิจารณาสอบสวนถือเอาเถิด แตควรจะถือวาขาวสุก  
แหงขาวสารปตถะหน่ึง พอบุรุษกินอ่ิมคนหน่ึง  ขาวสุกแหงขาวสาร 
นาฬีหน่ึง พอบุรุษ ๒ คนกินอ่ิม ขาวสุกแหงขาวสาร ๒ นาฬ ีพอ 
บุรุษ ๔ คนกินอ่ิม นี้แลเปนลักษณะสมกับนัยในอรรถกถาแหง 
เวรัญชกัณฑ ขาวสารท่ีตวงดวยทะนาน จุน้ําหนัก ๙ ตําลึง ๓ บาท 
๒ ไพ พอคนหนึ่ง ขาวสาร ๒๔ กํามือพอกิน ๒ คน 
        จักแสดงอัทธาสังขยา เพ่ือจะใหรูคาพยุตและโยชน เปนตน 
ซึ่งมาในสิกขาบทบางแหง มาตราในคัมภีรอภิธานัปปทีปกาวา 
           ฉตฺตึสปรมาณูน-                เมโกณุ จ ฉตึส เต 
           ตชฺชารี ตาป ฉตฺตึส            รถเรณุจฺฉตึส เต 
           ลิกฺขา ตา สตฺต อูกา ตา      ธ ฺมาโสติ สตฺต เต 
           สตฺตางฺคุลิมทุ๑ ทฺวิจฺฉ         วิทตฺถิ ตา ทุเว สิยุ 
           รตน ตานิ สตฺเตว                ยฏ ิ ตา วิสตูสภ 
           คาวุตมุสภาสีติ                   โยชน จตุคาวุต 
           ธนุป ฺจสต โกโส                กรสี จตุรมฺพณ๒ 

           อพฺภนฺภตรนฺตุ หตฺถาน-       มฏวีสปฺปมาณโต ดังน้ี       
        ความวา ๓๖ ปรมาณู ซึ่งเปนวิสัยแหงทิพยจักษุเปนอณู ๓๖ 
อณูเปนตัชชารี  ๓๖ ตัชชารีเปนรถเรณู  ๓๖ รถเรณูเปนลิกขา 
๗ ลิกขาเปนอูกา  ๗ อูกาเปนธัญญมาสะ คือเมล็ดขาว ๗ ธัญญมาสะ 
เปนอังคุลี คือน้ิว  ๑๒ อังคุลีเปนวิทัตถิ คือคืบ  ๒ วิทตถิเปนรตนะ 
 
๑.  ในอภิธานปัปทีปกาเปน สตฺตางฺคุลมมุ. 
๒.  ใอภิธานัปปทีปกาเปน จตุรมฺมณ.          
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คือศอก  ๗ รตนะเปนยัฏฐิ  ๒๐ ยฏัฐิ คือเสน ๑๕ วาเปนอุสภะ 
๘๐ อุสภะ คือ ๑๔๐ เสน เปนคาพยุต  ๔ คาพยุต คือ ๕๖๐ เสน 
เปนโยชน ๕๐๐ ชั่วธนูเปนโกสะ ๑  ๔ อัมพณะเปนกรีสะ ๒๘ ศอก 
เปนอัพภันตระ  
        ในคัมภีรสังขยาปกาสกะวา  ๔ ศอกเปนวา ๒๕ วาเปนอุสภะ 
๘๐ อุสภะ คือ ๑๐๐ เสน เปนคาพยุต  ๔ คาพยุต คือ ๔๐๐ เสน 
เปนโยชน ๑๒๕ ศอกเปนกรีสะ  ๖๔ กรีสะเปนคาพยุต  ๔ คาพยุต 
คือ ๔๐๐ เสน เปนโยชน  ๕๐๐ ชั่วธนู คือ ๒,๐๐๐ ศอกเปนโกสะ 
๔ โกสะเปนคาพยุต  ๔ คาพยุต คือ ๔๐๐ เสนเปนโยชน ไกล ๑,๐๐๐ 
ศอกชั่วเสียงรองอุสภราชเปนสรุสภะ  ๘ สรุสภะเปนคาพยุต  ๔ คาพยุต 
คือ ๔๐๐ เสน เปนโยชน  ชั่วกําลังอุสภราช คือ ๑๔ ศอกเปนพลุสภะ 
๘ พลุสภะเปนคาพยุต  ๔ คาพยุต คือ ๕ เสน  ๑๒ วาเปนโยชน 
ชั่วตัวอุสภราช คือ ๗ ศอกเปนสรีรุสภะ  ๘๐ สรรีุสภะเปนคาพยุต 
๔ คาพยุต คือ ๒๘ เสนเปนโยชน  ๑๗๕ ศอกเปนกรีสะ  ๖๔ กรีสะ 
เปนคาพยุต  ๔ คาพยุต คือ ๕๖๐ เสนเปนโยชน  ๒๘ ศอกเปน 
อัพภันตระ ๔๐๐ อัพภันตระเปนคาพยุต  ๔ คาพยุต คือ ๕๖๐ เสน 
เปนโยชน ประมาณตางกันดังนี้ ใหพึงรูจักใช ประมาณอยางเล็ก 
อยางสั้น ใชในการนับของไปโดยขางดังวัดทางเปนตน ประมาณ 
อยางใหญอยางยาว ใชวัดของที่สูงข้ึนไปดังตนไมและภูเขาเปนตน 
        บัดนี้จักแสดงในสุคตวิทัตถิ คืบแหงพระสุคต และสุคตังคุลี นิ้ว 
แหงพระสุคตโดยยอ สิกขาบทบางแหงกําหนดดวยคืบพระสุคต บาง 
แหงกําหนดดวยน้ิวพระสุคต ในอรรถกถาแหงสัญญาจิกกุฎีสิกขาบท   
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กลาววา สุคตวิทตฺถิ นาม อิทานิ มชฺฌมิสฺส ปุริสสสฺ ติสฺโส 
วิทตฺถิโย วฑฺฒกีหตฺเถน ทิยฑฺโฒ หตฺโถ โหติ.  ความวา คืบ 
พระสุคตนั้นเปน ๓ คืบมัชฌิมบุรุษทุกวันนี้ เปนศอกคืบชางไม 
ถาจะวาตามนัยนี้ พระกายพระพุทธเจาสูง ๑๒ ศอกชางไมทุกวันนี้   
คืบชางไมทุกวันนี้เอา ๓ คูณ จึงเปนคืบพระสุคต นักปราชญทกุวันนี้ 
เห็นวา พระพุทธเจาสูง ๑๒ ศอกน้ัน ดูเกินปกติมนุษยนัก จึงได 
รังเกียจวา ที่วาเอา ๓ คูณคืบมัชฌิมบุรษุทุกวันนี้เปนคืบพระสุคตน้ัน 
พระอรรถกถาจารยจะพลั้งดอกกระมัง จะเอา ๓ หารดอกกระมัง 
ดวยวาคําในอรรถกถาเองบางแหงวา อรรถกถาอื่นกลาวพลั้งก็มีอยู 
บาง และไดเห็นเงาคําอรรถกถาของเกาวาดวยกสิณวา มณฑลแหง 
กสิณอยางเล็กพึงทําใหกลมกวางคืบ ๔ นิ้ว ดังน้ี เห็นคําน้ีเปนเงา จึง 
ไดคิดตามกระบวนเลข ต้ังคืบชางไม คือ ๑๒ นิ้ว ลง ๒ ฐาน ๆ ตํ่า 
เอา ๓ หาร ลพัธบวกฐานบน เปนคืบพระสุคต เปน ๑๖ นิ้วชางไม 
ทุกวันนี้ แลวจึงคิดใหละเอียดตอไปวา กายมัชฌิมบรุุษทุกวันนี้ 
๗๕ นิ้ว รอยปหน่ึง กายมัชฌิมบุรุษลดลง ๓ กระเบียด  ต้ังแต 
พระพุทธเจานิพพานแลวมา ๒๓๐๐ ปนี้ คิดเปนรอยปได ๒๓ ครั้ง 
คิดเพ่ิมข้ึนไปรอยปหน่ึง ๓ กระเบียด ๒๓ ครั้ง  เปน ๑๗ นิ้ว กบั 
กระเบียด ๑  รูวา มัชฌิมบรุุษครั้งพุทธกาล กายสูง ๙๒ นิ้ว กับ 
กระเบียด ๑ เจาตัว เปน ๙๖ นิ้วชางไมเศษ กายมัชฌมิบุรุษน้ัน 
ปน ๓ สวน เอาสวนท่ี ๔ เพ่ิมเขา เปนกายพระสุคต สูง ๑๒๙ นิ้ว 
ชางไม เปน ๕ ศอก ๙ นิว้ชางไม  ๑๖ นิ้ว กับ ๒ อนุกระเบียด 
ชางไมทุกวันนี้ เปนคืบพระสุคต ๑ กระเบียด ๑ แบง ๔ สวน 
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เรียกวา อนุกระเบียด  ๕ กระเบียดกับอนุกระเบียดเศษ ชางไมเปน 
นิ้วพระสุคต ๑ 
        จักกลาวประมาณในสิกขาบทบัญญัติที่กําหนดดวยคืบและน้ิว 
พระสุคต ในสัญญาจิกกุฎีสิกขาบทวา ภิกษุพึงทํากุฎี ดวยเครื่อง  
ทัพสัมภารท่ีขอเขามาเอง โดยกวาง ๑๒ คืบ  โดยยาว ๗ คืบ 
ดวยคืบพระสุคต ทานกําหนดไววา ทีฆโต วฑฺฒกีหตฺเถน ทฺวิกลา- 
ธิกเอกงฺคุลุตฺตรอฏหตฺถปฺปมาณา โหติ ติริยโต ปน ทฺวานุ- 
กลุตฺตรติกลาธิกจตุรงฺคุลุตฺตรวิทตฺถาธิกจตุหตฺถปฺปมาณา โหติ 
วา สัญญาจิกกุฎีโดยยาว ๘ ศอก กับนิว้ ๑  กับ ๒ กระเบียด กวาง 
๔ ศอกคืบ กบั ๔ นิ้ว กับ ๓ กระเบียด กับอีก ๒ อนุกระเบียดชาง 
ไม ในนิสีทนสันถตสิกขาบทวา ภิกษุพึงถือเอาสันถัดเกาโดยรอบ 
ใหไดคืบพระสุคต ๑ ปนกับสันถัดใหม ทานกําหนดไววา วิทตฺถิ- 
มตฺตนฺติ อิทานิ วฑฺฒกงฺคุเลน ทฺวีหานุกลาหิ สห โสฬสองฺคุลานิ 
คเหตพฺพานิ วา คืบพระสุคตนั้น ๑๖ นิ้ว  กับ ๒ กระเบียดชาง 
ไม ในมัญจสิกขาบทวา ประมาณเทาเตียง ๘ นิ้ว  ดวยน้ิวพระสุคต 
ทานกําหนดไววา ติกลาธิกทสงฺคุลปทาก โหติ ดังน้ี วาเทาเตียง 
สูง ๑๐ นิ้วชางไม กับ ๓ กระเบียด ในนิสีทนสิกขาบทวา ประ- 
มาณนิสีทนะดานยาว ๒ คืบ ดานกวางคืบครึ่ง ชายคืบ ๑  ดวยคืบ 
พระสุคต ทานกําหนดไววา ทีฆโต วฑฺฒกงฺคุเลน เอกกลาธิก- 
พตฺตึสองฺคุล โหติ วิตฺถารโต ตีหานุกลาหิ สห หตฺถปปมาณ โหติ 
ทสา ปน ทฺวีหานุกลาหิ สห โสฬสงฺคุลา โหติ  ดังนี้ วาผานิสีทนะ 
ดานยาว ๓๒ นิ้วชางไมกับกระเบียด ๑ ดานกวางศอก ๑ กับ ๓ อนุ 
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กระเบียด ชาย ๑๖ นิ้วชางไม กับ ๒ อนุกระเบียด ในกัณฑุปฏิจ- 
ฉาทิสิกขาบทวา ประมาณผาปดฝ ดานยาว ๔ คืบ ดานกวาง ๒ คืบ 
ดวยคืบพระสุคต ทานกําหนดไววา ทีฆโต วฑฺฒกีหตฺเถน ทฺวิกลา- 
ธิกจตุรงฺคุลุตฺตรวิทตฺถฺยาธิกทฺวิหตฺถปฺปมาณา โหติ วิตฺถารโต  
ปน เอกกลาธิกอฏงฺคุลตฺุตรหตฺถปฺปมาณา โหติ ดงัน้ี วาผา 
ปดฝ ยาว ๒ ศอกคืบ ๔ นิว้ ๒ กระเบียดชางไม กวางศอก ๑ กับ  
๘ นิ้ว กับกระเบียด ๑ ในวัสสิกสาฏิกสิกขาบท ประมาณผาอาบ 
น้ําฝน ดานยาว ๖ คืบ ดานกวาง ๒ คืบครึ่ง ดวยคืบพระสุคต 
ทานกาํหนดไววา ทีฆโต วฑฺฒกีหตฺเถน ตีหิ กลาห ิสห จตุหตฺ- 
ถปฺปมาณา โหติ ติริยโต เอกานุกลุตฺตเรกกลาธิกจตุรงฺคุลุตฺตร- 
วิทตฺถฺยาธิกหตฺถปฺปมาณา โหติ ดังน้ี วาผาอาบน้ําฝนดานยาว 
๔ ศอก กับ ๓ กับเบียดชางไม ดานกวางศอกคืบ ๔ นิ้ว กับ 
กระเบียด ๑ กับอีกอนุกระเบียด ๑ ในนันทสิกขาบทวา ทําจีวรให 
เทาสุคตจีวรหรือเกินกวานั้น ตองเฉทนกปาจิตตีย ประมาณสุคต 
จีวร ดานยาว ๙ คืบ ดานกวาง ๖ คืบ ดวยคืบพระสุคต ทาน 
กําหนดไววา วฑฺฒกีหตฺเกน ทีฆโต ทวฺานุกลาธิกเอกงฺคุลุตฺตร- 
ฉหตฺถปฺปมาณ โหติ วิตฺถารโต ตีหิ กลาหิ สห จตุหตฺถปฺปมาณ 
โหติ ดังน้ี วา สุคตจีวร ดานยาว ๖ ศอก กับนิ้ว ๑ กับอีก ๒ อนุ- 
กระเบียด ดานกวาง ๔ ศอก กับ ๓ กระเบียดชางไม ประมาณจีวร 
ควรวิกัปอยางตํ่า ดานยาว ๘ นิ้ว ดานกวาง ๔ นิ้ว ดวยน้ิวพระสุคต 
ทานกําหนดไววา อายามโต วฑฒฺกงฺคุเลน ติกลาธิกทสงฺคุล โหติ 
วิตฺถารโต ปน ทฺวานุกลาธิกาย เอกกลาย สห ป ฺจงฺคุล ดังน้ี  
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วา ปจฉิมจีวร ยาว ๑๐ นิว้ กับ ๓ กระเบียด กวาง ๕ นิ้ว กับ 
กระเบียด ๑ กับอีก ๒ อนุกระเบียดชางไม 
        คําซ่ึงกลาวมานี้ดวยตัดความโดยยอพอใหรูเหตุที่ทานไดคิดสุคต- 
วิทัตถิและแตงคัมภีรสุคตวิทัตถิวิธานปกรณ ถานักปราชญอยากจะรู 
พิสดารพึงดูในคัมภีรสุคตวิทัตถิวิธานปกรณเถิด ดวยวาเหตุอุทาหรณ  
ซึ่งสาธกใหเห็นวาพระกายแหงพระพุทธเจาไมสูงนักกวากายปกติ 
มนุษย และวิธีเลขโดยพิสดารและกําหนดพระอวัยวะแหงพระพุทธ-    
เจาและกําหนดประมาณในสิกขาบทท้ังปวง ทานกลาวไวในคัมภีร 
นั้นโดยพิสดาร หรือนักปราชญผูมีปญญาไดเหตุอ่ืนที่จะสาธกใหเห็น 
ชัดวากายพระพุทธเจาสูงเทาน้ี ๆ ก็พึงคิดตามเหตุนั้นเถิด. 
         เอกตฺตาวตา ปุพฺพสิกฺขาวณฺณนา นิฏ ิตา 
           การโก ขฺวาห นาเมน            อมโร อิติ วิสฺสโุต 
           มหานคร รตน-                     โกสินฺทเทวอวฺหย 
           อยุชฌฺิยาติ นาเมน               โปราเณนาป ปากฏ 
           ตสฺเสว ปุรตฺถิมาย                ทิสาย สุปติฏ ิเต 
           วิหาเร รมฺเม ปรม-                นวิาเส โส วส สุเภ 
           มหนฺเตน อุสฺสาเหน               อโิต จิโต จ คนฺถโต 
           สารตฺถ สมาหริตฺวา               เปสึ อิธ เอกโต 
           มูลนริุตฺตึ สกาย                     ภาสาย ปริวตฺตย 
           น โขห ลาภกาโมว                 อป เตส หิเตสโก  
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           เย เม สพฺรหฺมจารโิน             น โหนฺติ มาคธ ฺ ุโน 
           สิกฺขากามา จ เย ธมฺม-         วินย อธุนาคตา 
           ยถา จานนฺตราเยน               สพฺพโส ปรินิฏ ิตา 
           ตเถว สพฺพปาณีย                 กุสลาสา สมิชฺฌตุ 
           สพฺเพ เต จตุโยนิกา               สขุิตา โหนฺตุ สพฺพทา  
           อิโตเชนป ปุ ฺเน                สสาเร ตาว สสร 
           ยาว สมฺมาทุกฺขสสฺนฺต-          กิริยา นาป ายเต 
           อุปายาทิโกสลฺเลน                ภเวยฺย สุสมาคโต 
           เยน อตฺตาน รกฺเขยฺย             สลีาทีน วิปตฺติยา 
           อิท โข สตฺถุ สาสน                 สิกฺขตฺตยานฺวลงฺกต 
           ติกลฺาณุปสมฺปนฺน                 เทวานมฺปาติทุลฺลภ 
           นิคฺคณฺหิตุว โอตาร                มา ลภนฺตุ วปิกฺขิกา 
           นรานรานมตฺถาย                  จิรนฺต ตาว ทิปฺปตุ 
           ยาว พุทฺโธติ นามมฺป             ตนฺเทสิโน ปวตฺตตีติ. 
        พุทฺธสสฺ ภควโต อรหโต ปรินิพฺพุตกาลโต ปฏาย จตุ- 
สตาธิกาน ทฺวินฺน วสฺสสหสฺสานมุปร ิตีสุ สวจฺฉเรสุ อติกฺกนฺเตสุ 
จตุตฺถภูเต มกฺกฏปลกฺขเิต สวจฺฉเร อย ปุพฺพสิกฺขาวณฺณนา 
สพฺพโส นิฏ ิตาติ. 


