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                             [๑๕๙]  วัสสูปนายิกขันธก  วรรณา 
           วินิจฉัยในเรื่องวัสสูปนายิกขันธกะ  พึงทราบดังนี้ :- 
           บทวา  อปฺปฺตฺโต  ไดแก  ยังมิไดทรงอนุญาต  หรือวายัง 
มิไดทรงจัด. 
           สองบทวา เตธ  ภิกฺขู ไดแก  ภิกษุทั้งหลายเหลาน้ัน,   อิธ  
ศัพท  เปนเพียงนิบาต. 
           สัตวทั้งหลายผูอาจไปในอากาศชื่อวานก. 
           บทวา  สงฺกาสยิสฺสนฺติ  ความวา  นกท้ังหลาย  ก็จักขวนขวาย- 
นอย  อยูประจําท่ี. 
           สองบทวา  สงฺฆาต  อาปาเทนฺตา  ไดแก  ใหถึงความพินาศ. 
           หลายบทวา  วสฺสาเน  วสฺส  อุปคนฺตุ  ความวา เพ่ือเขา 
จําพรรษา  ตลอด ๓ เดือนในฤดูฝน. 
           หลายบทวา  กติ  นุ  โข  วสฺสปูนายิกา  ความวา  วันเขาพรรษา 
มีเทาไรหนอ ? 
           วินิจฉัยในคําวา  อุปรชฺชุคตาย  อาสกฬฺหยิา  พึงทราบดังนี้ :- 
           วันหน่ึง  แหงดิถีเพ็ญเดือนอาสาฬหะนั้น  ซึ่งลวงไปแลว  เพราะ 
เหตุนั้น  ดิถีเพ็ญเดือนอาสาฬหะนั้น  จึงชื่อวา  มีวันหน่ึงลวงไปแลว.  เมื่อ 
ดิถีเพ็ญเดือนอาสาฬหะนั้นลวงไปแลว  คือกาวลวงแลววันหน่ึง.  
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อธิบายวา ในวันแรมคํ่า  ๑. 
           แมในนัยที่ ๒  ก็มคีวามวา  เดือนหนึ่งแหงดิถีเพ็ญเดือนอาสาฬหะ 
นั้น  ซึ่งลวงไปแลว  เพราะเหตุนั้น  ดิถีเพ็ญเดือนอาสาฬหะนั้น  จึงชื่อวา 
มีเดือนหนึ่งลวงไปแลว.  เมื่อดิถีเพ็ญเดือนอาสาฬนะน้ันลวงไปแลว  คือ 
กาวลวงแลวเดือนหนึ่ง.  อธิบายวา  เมื่อเดือนหนึ่งเต็มบริบูรณ. เพราะ 
เหตุนั้น  ในวันแรมคํ่า  ๑  ซึ่งถัดจากวันกลางเดือน ๘  หรือในวันแรม 
คํ่า  ๑  ซึ่งถัดจากวันกลางเดือน  ๙  จากเพ็ญเดือน  ๘  นั่นแล  อันภิกษุ 
ผูจะจําพรรษา  พึงจัดแจงวิหารแลวต้ังนํ้าใชไว  พึงทําสามีจิกรรมมี 
กราบไหวพระเจดียเปนตนทั้งปวงใหเสร็จแลว  พึงเปลงวาจาวา อมิสฺม ึ
วิหาเร อิม  เตมาส  วสฺส  อุเปมิ  ดังน้ี  ครั้งหนึ่งหรือสองครั้งแลว 
จําพรรษาเถิด. 
           วินิจฉัยในคําวา โย  ปกฺกเมยฺย  นี ้ พึงทราบดังนี้ :- 
           พึงทราบวา ตองอาบัติ  เพราะไมมีอาลัย  หรอืเพราะใหอรุณ 
ข้ึนในที่อ่ืน. 
           วินิจฉัยในคําวา  โย  อติกฺกเมยฺย  นี ้พึงทราบดังนี้ :- 
           พึงทราบวา  เปนอาบัติหลายตัว  ดวยนับวัด. 
           [๑๖๐]  กถ็าวา  ในวันนั้น  เธอเขาไปยังอุปจารวัดรอยตําบล 
แลวเลยไปเสีย,  พึงทราบวา เปนอาบัติ  ๑๐๐ ตัว.  แตถาวา  เลยอุปจาระ- 
วัดไปแลว  แตยังไมทันเขาอุปจารวัดอ่ืน  กลับมาเสีย  พึงทราบวา ตอง 
อาบัติตัวเดียวเทาน้ัน.  ภิกษุผูไมจําพรรษาตน  เพราะอันตรายบางอยาง 
ตองจําพรรษาหลัง.  
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           สองบทวา  วสฺส  อุกฺกฑฺฒิตุกาโม  ความวา  มีพระประสงค 
จะเลื่อนเดือนตนฤดูฝนออกไป,  อธิบายวา  มีพระประสงคจะไมนับ 
เดือน  ๙  จะใหนับเปนเดือน ๘ อีก. 
           สองบทวา  อาคเม  ชุณเห  มอีธิบายวา  ในเดือนอธิกมาส. 
           วินิจฉัยในขอวา  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  ราชนู  อนุวตฺติตุ นี ้
พึงทราบดังนี้ :- 
           พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตเพ่ืออนุวัตรตาม  ดวยทรงทาํในพระ 
หฤทัยวา  "ชือ่วาความเส่ือมเสียนิดหนอย  ยอมไมมีแกภิกษุทั้งหลาย 
เพราะเลื่อนกาลฝนออกไป."  เพราะฉะนั้น  ภิกษุควรอนุวัตรตาม  ใน 
กรรมท่ีเปนธรรมอยางอ่ืนได,  แตไมควรอนุวัตรตามแกใคร  ๆ  ใน 
กรรมอันไมเปนธรรม  ฉะน้ีแล. 
                       [ธุระเปนเหตุไปดวยสัตตาหกรณียะ] 
           วินิจฉัยในสัตตาหกรณียะทั้งหลาย  พึงทราบดังตอไปน้ี :- 
           ต้ังแตคําวา  ภิกฺขุนสีงฺฆ  อุทฺทิสสฺ  เปนตนไป  ยอมมีความเสื่อม 
ตลอดไป  ๓ อยาง  คือ  เว็จกุฎี ๑  เรือนไป ๑  ศาลาเรือนไฟ ๑. 
           โรงเกบ็สิ่งของเปนตน  ขาพเจาไดกลาวไวแลวทีเดียว  ใน 
สิกขาบทท้ังหลาย  มีอุทโทสิตสิกขาบทเปนตน. 
           ก็โรงครัว  พระผูมีพระภาคตรัสในวัสสูปนายิกขันธกะนี้วา  รสวตี. 
           คําวา  วาเรยฺย  ขาพเจาไดกลาวแลว  ในสัญจริตสิกขาบท. 
               หลายบทวา  ปุราย  สุตฺตนฺโต  น  ปลุชฺชติ  ความวา  ตราบ  
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เทาท่ีพระสุตตันตะนี้จะไมสาบสูญเสีย.  
ขอวา  ปฺจนฺน  สตฺตาหกรณีเยน  ความวา แมเม่ือสหธรรมิก  มิได 
สงทูตมานิมต  ภิกษุก็ควรไป  ดวยเหตุที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงไว 
พิสดารขางหนา  โดยนัยเปนตนอยางนี้วา  "เราจักแสวงหาคิลานภัต 
หรือคิลานุปฏฐากภัตหรือเภสัช  แกสธรรมิกทั้ง ๕  มีภิกษุเปนตน 
เหลาบาง  จักถามบาง  จักพยาบาลบาง."  แมในท่ีแหงมารดาบิดา 
อันพระผูมีพระภาคทรงอนุญาตไวแลวขางหนา  ก็นัยนี้เหมือนกัน. 
           แตในอันธกอรรถกถาแกวา  "ชนทั้งหลายเหลาใด  เปนอุปฏฐาก 
ของมารดาและบิดา  ซึ่งเปนญาติก็ดี  มิใชญาติก็ด,ี  แมเม่ือชนเหลาน้ัน 
มิไดสงทูตมานิมนต  ภิกษุจะไปก็ควร."  [๑๖๑]  คําน้ันทานมิได 
กลาวไวเลย  ทั้งในอรรถกถาและบาลี.  เพราะฉะนั้น  ไมควรจะถือเอา. 
           บทวา ภิกฺขุภติโก  ไดแก  บุรุษผูอยูกับภิกษุทั้งหลายในวัดเดียวกัน. 
           บทวา  อุทฺริยติ  ไดแก  ชํารุด. 
           สองบทวา  ภรฺฑ  เฉทาปต ไดแกเครื่องทัพพสัมภาระที่เขาให 
ตัดไวแลว. 
           บทวา  อวหราเปยฺยุ  คือพึงใหขนมา. 
           วินิจฉัยในคําวา  สงฺฆกรณีเยนนี้  พึงทราบดังนี้ :- 
           กิจการอยางใดอยางหน่ึง  อันภิกษุพึงทําในเสนาสนะท้ังหลาย 
มีโรงอุโบสถเปนตนก็ดี  ในสถานท่ีทรงอนุญาต  มีฉัตรและไพทีแหง 
พระเจดียเปนตนก็ดี,  โดยท่ีสุด  แมเปนเสนาสนะเฉพาะตัวของภิกษุ 
ทุกอยางเปนกิจอันสงฆพึงทําท้ังน้ัน.  เพราะฉะนั้น  เพ่ือใหกิจน้ันสําเร็จ  
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ภิกษุควรไปเพ่ือขนทัพพสัมภาระเปนตนมา  หรือเพ่ือใหไวยาวัจกรให  
คาจางและรางวัลเปนตน  แกชนทั้งหลาย  มีชางไมเปนตน. 
           วินิจฉัยในรัตติเฉทซึ่งพนจากบาลี  ในสัตตาหกรณียาธิการน้ี  พึง 
ทราบดังตอไปนี้ :- 
           อันภิกษุอันเขามิไดนิมนต  เพ่ือประโยชนแกการฟงธรรม  ไม 
สมควรไป.  แตถาวาภิกษุไดกระทําการนัดหมายกันไวกอนแลว  ใน 
อาวาสใหญแหงหน่ึงวา "เราทั้งหลายพึงประชุมกันในวันชื่อโนน" 
ดั่งน้ี, ก็ชื่อวาเปนผูอันเขานิมนตแลวได,  จะไปก็ควร.  จะไปดวย 
คิดวา  "เราจักซักยอมจีวร" ไมควร.  แตถาอาจารยและอุปชฌาย 
ใชไปควรอยู.  วัดอยูในที่ไมไกลนัก,  เธอไปในวัดนั้นดวยต้ังใจไววา 
"เราจักกลับมาในวันนี้ทีเดียว"  แตไมสามารถจะมาไดทันได  ควร 
อยู.  ยอมไมไดเพ่ือจะไป  แมเพ่ือประโยชนแกอุเทสและปริปุจฉาเปนตน. 
แตยอมไดเพ่ือจะไปดวยคิดวา  "เราะจักเยี่ยมอาจารย" ถาวาอาจารย 
กลาวกะเธอวา "คุณจงอยาไปในวันน้ีเลย"  ดังน้ี,  จะไมกลับก็ควร. 
ยอมไมไดเพ่ือจะไปเยี่ยมสกุลอุปฏฐาก หรือสกลุของญาติ 
                              [อันตรายเปนเหตุหลีกไป] 
           บทวา  ปริปาเตนฺติป  ความวา  พาลมฤคท้ังหลายมาแลวโดย 
รอบ  ยอมใหหนีไปบาง  ยังความกลัวใหเกิดข้ึนบาง ปลงเสียจากชีวิตบาง. 
           บทวา อาวิสนฺติ  คือปศาจทั้งหลาย  ยอมเขาสิงสรีระ. 
           [๑๖๒]  วินิจฉัยในขอวา  เยน  คาโม  เตน  คนูตุ  เปนตน  
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พึงทราบดังนี้ :-  
           ถาวาชาวบานเขาไปต้ังอยูไมไกล,  ภิกษุพึงเที่ยวไปบิณฑบาตใน 
บานน้ันแลว  กลับมายังวัด จําพรรษาเถิด.  ถาชาวบานไปไกล.  ก็พึง 
รับอรุณในวัดโดยวาระ  ๗ วัน  ถาไมสามารถเพ่ือจะรับอรุณในวัดโดย 
วาระ  ๗ วันได,  ก็พึงอยูในที่แหงภิกษุผูเปนสภาคกันในบานน้ันเถิด. 
           ถาวามนุษยทั้งหลาย  ถวายสลากภัตเปนตนตามท่ีเคนมา,  พึง 
บอกกะเขาวา  "เรามิไดอยูในวัดนั้น."  แตเมื่อเขาพากันกลาววา 
"ขาพเจาท้ังหลาย  มิไดถวายแกวัดหรือแกปราสาท,  พระผูเปนจาอยู 
ณ  ที่ใดท่ีหน่ึงของพระผูเปนเจาก็นิมนตฉันเถิด"  ดังน้ี,  ภิกษุพึงฉัน 
ไดตามสบาย,  ภัตน้ันยอมถึงพวกเธอแท.  ก็เม่ือทายกเขากลาววา 
"พระผูเปนเจาท้ังหลาย  จงแจกกันฉันในที่อยูของพระผูเปนเจาเถิด" 
ดังน้ี ,  ภิกษุอยู ณ  ที่ใด  พึงนําไป ณ ที่นั้น แลงพึงแจกกันตามลําดับ 
พรรษาฉันเถิด. 
           ถาพวกทายกถวายผาจําพรรษา  ในเวลาท่ีภิกษุปวารณาเสร็จแลว, 
ผิวาภิกษุทั้งหลายรับอรณุโดยวาระ ๗ วัน,  พึงรับเถิด. แตภิกษุผู 
พรรษาขาด พึงบอกวา  "เราทั้งหลายมิไดจําพรรษาในวัดนั้น  เราขาด 
พรรษา"  ถาเขากลาววา  "เสนาสนะของพวกขาพเจา  ทานใหถึงแก 
พระผูเปนเจาเหลาใด  พระผูเปนเจาเหลาน้ันจงรับเถิด" ดังน้ี  ภิกษุ 
ควรรับ. 
           สวนของควรแจกกันได  มีจีวรเปนตน  ที่ภิกษุขนยายมาท่ีใน 
สถานใหมนี้ดวยคิดวา  "เก็บไวในวัดจะฉิบหายเสีย"  ควรไปอปโลกน 
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แจกกันในวัดเดิมนั้น.  
           นัยแมในของสงฆอันเกิดข้ึนในจัดนั้นเปนตนวานาและสวนที่ทายก 
มอบใหไวแกกัปปยการกท้ังหลายวา  "ทานท้ังหลายจงถวายปจจัย  ๔ แก 
พระผูเปนเจาท้ังหลายจากมูลคาแหงนาและสวนน้ี."  ก็นัยนี้เหมือนกัน. 
           ก็ของสงฆที่ควรแจกกันได  จะอยูในภายในวัดหรือภายนอกสีมาก็ 
ตามที, ของท่ีควรแจกกันไดนั้น  ไมควรอปโลกนแจกแกภิกษุผูต้ังอยูภาย 
นอกสีมา.  แตของสงฆซึ่งเปนของควรแจกกันได  อันต้ังอยูใจเขตทั้ง ๒ 
สมควรแทที่ควรอปโลกนแจกแกภิกษุผูต้ังอยูในภายในสีมา. 
           วินิจฉัยในขอวา  สงฺโฆ  ภินฺโน  นี ้ พึงทราบดังนี้ :- 
           เมื่อสงฆแตกกันแลว กิจท่ีควรทํายอมไมมี,  [๑๖๓]  แต 
คําวา "แตกกัน"  พระผูมพีระภาคตรัสหมายเอาสงฆที่ภิกษุระแวงวา 
"จะแตกกัน." 
           วินิจฉัยในขอวา  สมฺพหุลาห ิ ภิกฺขุนีห ิ สงฺโม  ภินฺโน  นี ้
พึงทราบดังนี้ :- 
            บัณฑิตไมพึงเห็นวา  "สงฆอันภิกษุทั้งหลายทําลายแลว."  จริง 
อยู  พระผูมีพระภาคไวตรัสคําน้ีวา  "ดูกอนอุบาลี  ภิกษุณีทําลาย 
สงฆหาไดไม."  ความระแวงมีอยูวา "อันภิกษุทั้งหลายพึงอาศัยภิกษุณี 
เหลาน้ัน กระทําพวกเธอใหเปนกําลังอุดหนุนแลว  พึงทําลายสงฆหมู 
ใด."  พระผูมีพระภาคทรงหมายเอาสงฆหมูนั้น ตรัสคําน้ีวา  "สงฆ 
อันภิกษุณีเปนอันมากทําลายแลว." 
           สถานที่อยูของนายโคบาลท้ังหลาย  ชื่อวาพวกโคตาง.  
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           วินิจฉัยในขอวา  เยน  วโช  นี้  พึงทราบดังนี้ :- 
           เมื่อภิกษุไปกับพวกโคตางไมเปนอาบัติเพราะพรรษาขาด. 
           บทวา  อุปกฏาย  คือใกลเขามาแลว.      
           วินิจฉัยในขอวา  สตฺเก  วสฺส  อุปคนตุ  นี้  พึงทราบดังนี้ :- 
           ในวันเขาพรรษา  ภิกษุนั้นพึงบอกพวกอุบาสกวา  "อาตมาได 
กระทอมจึงจะควร." 
           ถาอุบาสกทําถวาย  พึงเขาไปในกระทอมน้ัน  แลวกลาววา  อิธ 
วสฺส  อุเปม ิเราเขาพรรษาในที่นี้  ดังนี้  ๓ ครั้ง. 
           ถาเขาไมทําถวายไซร  พึงเขาจําพรรษาในภายใตเกวียน  ที่ต้ังอยู 
โดยทวงทีอยางศาลา.  เมื่อไมไดแมซึ่งท่ีเชนนั้น พึงทําความอาลัยเถิด. 
แตจะเขาจําพรรษาในหมูเกวียนไมควร. เพียงจิตตุปบาทท่ีคิดวา "เรา 
จักจําพรรษาในที่นี้"  ก็จัดวาอาลัย. 
         ถาวาหมูเกวียนยังเดินทางอยู  ถึงวันปวารณาเขา,  พึงปวารณา 
ในหมูเกวียนนั้นนั่นแล. 
           ถาหมูเกวียนถึงท่ีที่ภิกษุปรารถนาแลวในภายในพรรษาแลวเลยไป, 
ภิกษุพึงอยูในท่ีที่ตนปรารถนา  แลวปวารณากับภิกษุทั้งหลายในท่ีนั้นเถิด. 
           ถาแมหมูเกวียนหยุดอยูในบานแหงหนึ่งก็ดี  แยกกันไปก็ดี  ใน 
ระหวางทางภายในพรรษานั่นเอง,  ก็พึงอยูกับภิกษุทั้งหลายในบานน้ันแล 
แลวปวารณาเถิด. ยังไมไดปวารณาจะไปจากท่ีนั้นไมควร. 
           แมเม่ือจะจําพรรษาในเรือ  ก็ควรเขาจําในประทุนเหมือนกัน  เมื่อ 
หาประทุนไมได  พึงทําความอาลัยเถิด.  
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           ถาเรือนอยูเฉพาะในทะเลตลอดภายใน ๓ เดือน  [๑๖๔]  ก็พึง  
ปวารณาในเรือน้ันเถิด. 
           ลําดับนั้นถาเรือถึงฝงเขา ฝายภิกษุนี้เปนผูตองการจะไปตอไป 
จะไปไมควร.  พึงอยูในบานท่ีเรือจอดนั้นแล  แลวปวารณากับภิกษุ 
ทั้งหลายเถิด. 
           ถาแมวาเรือจะไปในที่อ่ืนตามริมฝงเทาน้ัน  แตภิกษุอยากจะอยู 
ในบานท่ีเรือถึงเขากอนน้ันแล  เรือจงไปเถิด,  ภิกษุพึงอยูในบานน้ันแล 
แลวปวารณากับภิกษุทั้งหลายเถิด. 
           ใน ๓ สถาน  คือ  ในพวกโคตาง  ในหมูเกวียน  ในเรือ ไมมี 
อาบัติเพราะขาดพรรษา,  ทั้งไดเพ่ือปวารณาดวยปวารณาฉะน้ีแล. 
           สวนในเรื่อท้ังหลาย  มีเรื่องวา  "ภิกษุทั้งหลายเปนผูเดือดรอน 
ดวยสัตวราย"  เปนตน  มสีังฆเภทเปนที่สุด ซึ่งมีมาแลวในหนหลัง 
ไมเปนอาบัติอยางเดียว,  แตภิกษุไมไดเพ่ือปวารณา. 
           บทวา ปสาจิลฺลิกา  คือปศาจนั้นเอง  ชื่อวาปศาจิลลิกา. 
           วินิจฉัยในขอวา  น  ภิกขฺเว  รกฺุขสุสิเร  นี้  พึงทราบดังนี้  :- 
           จะจําพรรษาในโพรงไมลวนเทาน้ันไมควร.  แตจะทํากุฎีมุงบังดวย 
แผนกระดานติดประตูสําหรับเขาออกในภายในโพรงไมใหญแลว  จํา 
พรรษาควรอยู.  แมจะตัดตนไม  (สับฟากปูเรียบไว)  ทํากระทอมมี 
กระดานมุงบังบนตอไมแลวจําพรรษาก็ควรเหมือนกัน. 
           วินิจฉัยแมในขอวา  รุกฺขวฏิปยา  นี้  พึงทราบดังนี้วา  :- 
           จะจําพรรษาสักวาบนคาคบไมลวนไมควร.  แตวาพึงผูกเปนราน  
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บนคาคบไมที่ใหญ  แลวทําใหเปนหองมุงบังดวยกระดานบนรานน้ัน 
แลวจําพรรษาเถิด.  
           บทวา  อเสนาสนิเกน  ความวา  เสนาสนะท่ีมุงแลวดวยเครื่อง 
มุง ๕ ชนิด๑  ชนิดใดชนิดหน่ึง  ติดประตูสําหรับเปดปดไดของภิกษุใด 
ไมมี  ภิกษุนัน้ไมควรจําพรรษา. 
           วินิจฉัยในขอวา  น  ภิกขฺเว  ฉวกุฏิกาย   นี้  พึงทราบดังนี้  :- 
           กระทอมตางชนิด  มีเตียงมีแมแครเปนตน  ชื่อกระทอมผี.  จะจํา 
พรรษาในกระทอมผีนั้นไมควร.  ก็แตจะทํากระทอมชนิดอ่ืนในปาชา 
แลวจําพรรษา ควรอยู. 
           พึงทราบวินิจฉัยแมในขอวา  น  ภิกขฺเว  ฉตฺเต  นี้  ดังนี้  :- 
[๑๖๕]  จะปกรมไวใน  ๔ เสา  ทําฝารอบ  ติดตะปูไวแลว  จําพรรษา 
ก็ควร.  กุฎีนัน้ชื่อวากุฎีรม. 
           วินิจฉัยแมในบทวา  จาฏิยา  นี้  พึงทราบดังนี้ :- 
           จะทํากุฎีดวยกระเบ้ืองอยางใหญ  ตามนัยทีก่ลาวแลวในเรื่องรม 
จําพรรษาก็ควร. 
           เนื้อความแมในขอวา  เอวรูปา  กติกา  นี้  มดีังน้ี :- 
           กติกาแมอ่ืนที่ไมเปนธรรมเชนนี้อันใด,  กติกาน้ันไมควรทํา. 
ลักษณะแหงกติกาน้ัน  อันพระผูมีพระภาคตรัสไวแลวในมหาวิภังค. 
           ขอวา  วสฺสาวาโส  ปฏิสฺสุโต  โหติ  ปุรมิิกาย  มีความวา 
 
๑.  ฎีกาสารตฺถทีปนีวา  ปฺจนฺน  ฉทานนตฺิ  ติณปณณฺอิฏกสิลาสุธาสงฺขาตาน  ปฺจนฺน 
ฉทนาน.  
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พระอุปนันทศากยบุตร  ไดทําปฏิญญาวา  "เราจักจําพรรษาในวันเขา  
พรรษาตน  ณ  อาวาสของทานทั้งหลาย." 
           ขอวา  ปุริมิกา  จ  น  ปฺายติ  ความวา การจําพรรษาใน 
อาวาสซ่ึงไดปฏิญญาไวหาปรากฏไม. 
           วินิจฉัยในขอวา  ปฏิสฺสเว  จ  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺส  นี ้ พึง 
ทราบดังนี้ :- 
           ยอมเปนอาบัติเพราะรับคําน้ีวา  "ทานท้ังหลายจงจําพรรษาใน 
ที่นี้ตลอด ๓ เดือนน้ี  "  ดงัน้ี  อยางเดียวเทาน้ันหามิได,  ยอมเปนอาบัติ 
ทุกกฏ  เพราะรับคําน้ัน  ๆ แมโดยนยัเปนตนอยางน้ีวา  "ทานท้ังหลาย 
จงรับภิกษาตลอด ๓ เดือนนี้,  ขาพเจาแมทั้ง ๒ จักอยูในที่นี้  จักให 
แสดงรวมกัน."  ก็ปฏิสสวทุกกฏนั้นแล  ยอมมีเพราะเหตุคือแกลงกลาว 
ใหคลาดในภายหลัง  ของภิกษุผูมีจิตบริสุทธิ์ในชัน้ตน.  แตสําหรับ 
ภิกษุผูมีจิตไมบริสุทธิ์ในชั้นเดิม  ควรปรับทุกกฏกบัปาจิตตีย  คือ 
ทุกกฏเพราะรับคํา  ปาจิตตียเพราะแกลงกลาวใหคลาด. 
           วินิจฉัยในขอท้ังหลายมีขอวา   โส  ตทเหว  อกรณีโย  เปนตน 
พึงทราบดังนี้ :- 
           ถาวาภิกษุไมเขาจําพรรษา  หลกีไปเสียก็ดี,  เขาจําพรรษาแลว 
ยัง ๗ วันใหลวงไปภายนอก  (อาวาส)  ก็ด,ี  วันเขาพรรษาตนอขง 
เธอไมปรากฏดวย  เธอตองอาบัติเพราะรับคําดวย.  แตวาไมเปนอาบัติ 
แกภิกษุผูเขาพรรษาแลว  ไมทันใหอรุณข้ึน  แมหลกีไปดวยสัตตาห- 
กรณียะในวันนั้นทีเดียว  กลับมาภายใน  ๗ วัน,  ก็ถอยคําท่ีควรกลาว 
อะไร  จะพึงมีแกภิกษุผูจําพรรษาแลว ๒-๓ วัน  (สัตตาหะไปเสีย)  
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แลวกลับมาภายใน  ๗ วัน.   
           [๑๖๖]  วินิจฉัยแมในขอวา  ทฺวิหติห  วสิตฺวา  นี้  พึงทราบ 
ดังน้ี :- 
           พึงทราบวา  ขาดพรรษาเพราะลวงอุปจารไป  ดวยทอดอาลัยไป 
เสีย  ไมคิดกลับเทาน้ัน.  ถายังมีความอาลัยวา  "เราจักอยู ณ ที่นี้ " 
แตไมเขาพรรษา  เพราะระลึกไมได,  เสนาสนะท่ีเธอถือเอาแลว  ก็เปน 
อันถือเอาดวยดี,  เธอไมขาดพรรษา,  ยอมไดเพ่ือปวารณาแท. 
           วินิจฉัยในขอวา  สตฺตาห  อนาคตาย  ปวารณาย  นี ้ พึงทราบ 
ดังน้ี :- 
           ยอมควรเพ่ือจะไป  จําเดิมแตวันข้ึน ๙ คํ่า,  จะกลับมาก็ตาม 
ไมกลับมาก็ตาม  ไมเปนอาบัติ.  คําท่ีเหลือเปนคําต้ืนทั้งน้ัน  ฉะนี้แล. 
                      วัสสูปนายิกขันธก  วรรณนา  จบ.  
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                       [๑๖๗]  ปวารณาขันธก  วรณณนา 
           วินิจฉัยในปวารณาขันธกะ.  วินิจฉัยในขอวา  เนว  อาลเปยฺยาม 
น  สลฺลเปยฺยาม  นี ้ พึงทราบดังนี้ :- 
           คําแรกชื่อวาคําทัก,  คําหลัง ๆ ชื่อวา  คําปราศรัย. 
           บทวา หตฺถวิลงฆเกน  ไดแกดวยการชวยกนัใชมือยก. 
           บทวา  ปสุสวาส  คือการอยูรวมกันดังการอยูรวมของเหลา 
ปศุสัตว.  จรงิอยู  แมเหลาปศุสัตวยอมไมบอกความสุขและทุกขที่เกิด 
ข้ึนแกตนแกกันและกัน  ไมทําการปฏิสันถารฉันใด;  แมภิกษุเหลาน้ัน 
ก็ไดทําฉันนั้น.  เพราะเหตุนั้น  ความอยูรวมกันของภิกษุเหลานั้น  พระ 
ผูมีพระภาคจึงตรัสวา  "เปนการอยูรวมกันดังการอยูรวมของเหลา 
ปศุสัตว"  นยัในบททั้งปวงเหมือนกัน. 
           ขอวา น  ภิกขฺเว  มคูตฺต  ติตฺถิยสมาทาน  เปนตน  ม ี
ความวา  ภิกษุไมพึงกระทําการสมาทานวัตรเชนนี้วา "เราทั้งหลายไมพึง 
พูดกันตลอดไตรมาสน้ี."  เพราะวา นั่นเปนกติกาท่ีไมชอบธรรม. 
           ขอท่ีภิกษุมาผอนผันพูดกะกันและกัน  ชื่อวา  อฺมฺานุโลมตา 
จริงอยู  ภิกษุยอมเปนผูอาจวากลาวอะไร  ๆ  กะภิกษุผูสั่งไววา  "ขอ 
ทานผูมีอยูอายุจงวากลาวขาพเจาเถิด."  แตหาอาจวากลาวภิกษุนอกจากน้ี 
ไม.  ความยังกันและกันใหออกจากอาบัติทั้งหลาย  ชื่ออาปตติวุฏฐานตา,  
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ความท่ีภิกษุมาต้ังพระวินัยไวเปนหลักประพฤติ  ชือ่วาวินยปุเรกขารตา.  
           จริงอยู  ภิกษุผูกลาวอยูวา "ขอทานผูมีอายุจงวากลาวขาพเจา 
เถิด"  ดังน้ี  สมเด็จพระผูมีพระภาคตรัสวา "เธอจักออกจากอาบัติ 
และเธอยอมต้ังพระวินัยไวเปนหลักอยู." 
                                    [ปวารณาวิธี] 
           ญัตติอันไดนามวา  สัพพสังคาหิกาน้ีวา  สุณาตุ  เม  ภนเฺต 
สงฺโฆ,  อชฺช  ปวารณา,  ยทิ  สงฺฆสฺส  ปตฺตกลฺล, สงฺโฆ  ปวาเรยฺย 
แปละวา "ขาแตทานผูเจริญ  ขอสงฆจงฟงขาพเจา,  วันนี้เปนวันปวารณา, 
ถาวา  ความพรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว,  สงฆพึงปวารณา" ดังน้ี. 
ก็เม่ือสวดประกาศอยางนี้แลว,  สงฆจะปวารณา  ๓ ครั้ง ๒ ครัง้  และ 
ครั้งเดียวก็ควร, แตจะปวารณาใหภิกษุมีพรรษาเทากัน  ปวารณาพรอม 
กันเทาน้ันไมควร.  ๑๖๘  อนึ่ง  เมื่อสวดประกาศวา  เตวาจิก 
ปวาเรยฺย  แปลวา  "สงฆพึงปวารณา  ๓  ครั้ง  ดังน้ี  ตองการปวารณา ๓ 
ครั้งเทาน้ันจึงควร,  จะปวารณาอยางอ่ืน  หาควรไม.  เมื่อสวดประกาศ 
วา  เทฺววาจิก  ปวาเรยฺ  แปลวา  "สงฆพึงปวารณา ๒ ครั้ง"  ดังนี้ 
จะปวารณา ๒ ครั้งหรือ  ๓ ครั้งก็ควร แตจะปวารณาเพียงครั้งเดียว  และ 
ปวารณามีพรรษาเทากันหาควรไม.  ก็เม่ือสวดประกาศวา  เอกาวาจิก 
ปวาเรยฺย  แปลวา "สงฆพึงปวารณาครั้งเดียว" ดังน้ี  จะปวารณาครั้ง 
เดียว ๒ ครั้ง  หรือ  ๓ ครัง้ก็ควร.  แตจะปวารณามีพรรษาเทากันเทาน้ัน 
หาควรไม.  เมื่อสวดประกาศวา  สมานวสฺสิก  ปวาเรยฺย  แปลวา  
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"พึงปวารณามีพรรษาเทากัน"  ดังน้ี  ยอมควรทุกวิธี.  
           บทวา  อจฺฉนฺติ  คือ  เปนผูนั่งอยูนั่นเอง  หาลุกข้ึนไม. 
           บทวา  ตทนนฺตรา  คือตลอดกาลระหวางปวารณานั้น, 
อธิบายวา  ตลอดกาลเทาท่ีตนจะปวารณาน้ัน. 
           วินิจฉัยในขอวา  จาตุทฺทสิกา  จ  ปณฺณรสิกา  จ  นี้  พึงทราบ 
ดังน้ี :- 
           ในดิถทีี่ ๑๔  พึงทําบุรพกิจอยางนี้วา  อชฺช  ปวารณา  จาตุทฺทสu 
แปลวา "ปวารณาวันนี้  ๑๔ คํ่า,"  ในดิถีที่ ๑๕  พึงทําบุรุพกิจอยางน้ี 
วา  อชฺช  ปวารณา  ปณฺณรสี  แปลวา  "ปวารณาวันน้ี  ๑๕ คํ่า." 
                                  [ปวารณากรรม] 
           วินิจฉัยในปวารณากรรม  พึงทราบดังน้ี :- 
           ถาวา  เมื่อภิกษุ ๕ รูปอยูในวัดเดียวกัน,  ๔ รูปนําปวารณาของ 
รูปหน่ึงมาแลวต้ังคณญัตติ  ปวารณา;  เมื่อ ๔ รูป  หรือ ๓ รูปอยูในวัด 
เดียวกัน,  ๓ รูป  หรือ  ๒ รูปนําปวารณาของรูปหน่ึงมา  ต้ังสังฆญัตติ 
แลว  ปวารณา ;  นี้จัดวาปวารณากรรมเปนวรรคโดยอธรรมทั้งหมด. 
ก็ถาวา  ภิกษุ ๕ รูปประชมุพรอมกันแมทั้งหมด  ต้ังคณญัตติแลว 
ปวารณา;  เมื่ออยูดวยกัน ๔ รูป  หรือ ๓ รูป  หรือ ๒ รูปประชมุพรอมกัน 
ต้ังสังฆญัตติแลว  ปวารณา ;  นี้จัดวาปวารณากรรมพรอมเพรียงโดย 
อธรรมทั้งหมด.  ถาวา เมื่ออยูดวยกัน ๕ รูป  ๔ รูปนําปวารณาของรูป 
หน่ึงมา  ต้ังสังฆญัตติแลว  ปวารณา; เมื่ออยูดวยกัน  ๔  รูป หรอื  ๓ รูป  
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๓ รูป  หรือ  ๒ รูปนําปวารณาของรูปหน่ึงมา  ต้ังคณญัตติแลว  ปวารณา,  
นี้จัดวาปวารณากรรมเปนวรรคโดยธรรมทั้งหมด.  แตถาวา ภิกษุ ๕ รูป 
ประชุมพรอมกันแมทั้งหมด  ต้ังสังฆญัตติแลว  ปวารณา. [๑๖๙]  ๔ รูป 
หรือ  ๓ รูป  ประชุมพรอมกันต้ังคณญัญัติแลว  ปวารณา ๒ รูปปวารณา 
กะกันและกัน,  อยูรูปเดียว  ทําอธิษฐานปวารณา;  นี้จัดวาปวารณากรรม 
พรอมเพรียงโดยธรรมท้ังหมด. 
                                      [มอบปวารณา] 
           วินิจฉัยในขอวา  ทินฺนา  โหติ ปวารณา  นี้  พึงทราบดังนี้ :- 
           เมื่อภิกษุผูอาพาธมอบปวารณาอยางนี้แลว  ภิกษุผูนําปวารณามา 
พึงเขาไปหาสงฆปวารณาอยางนี้วา  ติสฺโส  ภนฺเต  ภิกขฺุ สงฺฆ  ปวาเรติ 
ทิฏเน  วา  สุเตน  วา  ปริสงฺกาย  วา,  วทตุ  ต  ภนฺเต  สงฺโฆ 
อนุกมฺป  อุปาทาย,  ปสฺสนฺโต  ปฏิกฺกริสฺสติ.  ทิติยมฺป  ภนฺเต 
ฯ เป  ฯ  ตติยมฺป  ภนฺเต  ติสฺโส  ภิกฺข ุ สงฺฆ  ปวาเรติ  ฯ  เป  ฯ 
ปสฺสนฺโต  ปฏิกฺกริสฺสติ.  แปลวา "ขาแตทานผูเจริญ  ภิกษุชื่อติสสะ 
ปวารณาตอสงฆ ดวยไดเห็นก็ดี  ดวยไดฟงก็ดี  ดวยสงสัยก็ดี ; ขอสงฆ 
จงอาศัยความกรุณาวากลาวเธอ;  เธอเห็นอยูจักทําคืนเสีย.  ขาแตทาน 
ผูเจริญ  แมครั้งท่ี ๒ ฯลฯ  ขาแตทานผูเจริญ  แมครั้งท่ี ๓ ภิกษุชื่อ 
ติสสะปวารณาตอสงฆ   ฯ ล ฯ  เธอเห็นอยูจักทําคืนเสีย."  แตถาภิกษุผู 
มอบปวารณา  เปนผูแกกวา,  ภิกษุผูนําพึงกลาววา อายสฺมา  ภนเฺต 
ติสฺโส  แปลา "ขาแตทานผูเจริญทานติสสะ"  ดังน้ี.  ดวยอาการอยาง  
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นี้แล  เปนอันภิกษุผูนําปวารณา  ไดปวารณาแลว เพ่ือประโยชนแก  
ภิกษุผูมอบปวารณานั้น. 
                                    [มอบฉันทะ] 
           วินิจฉัยในขอวา  ปวารณ  เทนเฺตน  ฉนฺทป  ทาตุ นี้ พึง 
ทราบดังนี้ :- 
           การมอบฉันทะพึงทราบตามนัยที่กลาวไวแลว  ในอุโบสถขันกะ 
เถิด.  และแมในปวารณาขันกะนี้การมอบฉันทะ  ยอมมีเพ่ือประโยชน 
แกสังฆกรรมที่เหลือ,  เพราะฉะนั้น  ถาวา  เมื่อมอบปวารณา  ยอม 
มอบฉันทะดวย,  เมื่อปวารณาไดนํามาแลวบอกแลวตามนัยที่กลาวแลว 
นั่นแล,ทั้งภิกษุนั้น  ทั้งสงฆ  ยอมเปนอันไดปวารณาแลวทีเดียว.  ถาภิกษุ 
ผูลงไมได  มอบแตปวารณาเทาน้ัน  หาไดมอบฉันทะไม,  เมื่อปวารณา 
ของเธอไดบอกแลว  และสงฆไดปวารณาเสร็จแลว  ยอมเปนอันภิกษุทั้ง 
ปวงปวารณาดีแลว;  แตกรรมอยางอ่ืนยอมกําเริบ. แตถาภิกษุผูลงไม 
ได  มอบแตฉันทะเทาน้ัน  ไมมอบปวารณา,  ปวารณาและกรรมที่ 
เหลือของสงฆหากําเริบไม;  สวนภิกษุนั้นไมจัดวาไดปวารณา,  ก็ในวัน 
ปวารณา  [๑๗๐]  แมภิกษุผูอธิษฐานปวารณาในภายนอกสีมาแลวจึง 
มา  ก็ควรใหฉันทะ, ปวารณากรรมของสงฆจึงจะไมกําเริบเพราะเธอ. 
                               [อธิษฐานปวารณา] 
           วินิจฉันในขอวา  อชฺช  เม  ปวารณา  นี ้ พึงทราบดังน้ี :- 
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           ถาวันปวารณาเปน  ๑๔ คํ่า,  ภิกษุผูอยูรูปเดียวพึงอธิษฐานอยางนี้  
วา  อชฺช  เม  ปวารณา  จาตุทฺทสี  แปลวา  "ปวารณาของเราวัน 
นี้  ๑๔ คํ่า,"  ถาเปนวัน  ๑๕  คํ่า,  พึงอธิษฐานอยางนี้วา  อชฺช เม 
ปวารณา  ปณฺณรสี  แปลวา "ปวารณาของเราวันนี้  ๑๕ คํ่า." 
           คําวา  ตทหุปวารณาย  อาปตฺตึ  เปนตน  มีนัยดังกลาวแลว 
นั่นแล. 
           ขอวา  ปุน  ปวารเรตพฺพ  มีความวา  พึงทําบุรพกิจแลวต้ังญัตติ 
ปวารณาต้ังแตพระสังฆเถระลงมาอีก.  คําท่ีเหลือพึงทราบตามนัยที่กลาว 
ไวแลว  ในอุโบสถขันธกวรรณนาเถิด. 
                                   [อติเรกานุวัตติกถา] 
           วินิจฉัยในขอวา  อาคนฺตุเกหิ  อาวาสิกาน  อนุวตฺติตพฺพ  พึง 
ทราบดังนี้ :- 
           พวกภิกษุผูเจาถิ่น  พึงทําบุรพกิจวา  อชฺช  ปวารณา  จาตุทฺทสี. 
นั้นแล.  แมในปวารณาวัน ๑๕ คํ่าก็มีนัยเชนเดียวกัน. 
           ในบทท่ีสุดแหงพระบาลีนั้นวา อาวสิเกหิ  นิสฺสีม  คนฺตฺวา 
ปวาเรตพฺพ  มีวินิจฉัยนอกบาลี  ดังนี้ :- 
           ถาวาภิกษุ ๕ รูป จําพรรษาในวัสสูปนายิกาตน,  อีก ๕ รูป  จํา 
พรรษาในวัสสูปนายิกาหลัง;  เมื่อภิกษุพวกแรกต้ังญัตติปวารณาแลว 
ภิกษุพวกหลังพึงทําปาริสุทธิอุโบสถในสํานักของเธอ,  อยาพึงต้ังญัตติ 
สองอยางในโรงอุโบสถเดียวกัน.  แมถาวา  มีภิกษุ ๔ รูป  ๓  รปู  ๒ รูป  
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หรือรูปเดียวก็ตาม  จําพรรษาในวัสสูปนายิกาหลัง;  มีนัยเชนเดียวกัน.  
หากวาภิกษุผูจําพรรษาตน  ๔ รูป,  แมวันเขาพรรษาหลังจะมี ๔ รูป 
๓  รูป  หรือรูปเดียวก็ตาม ;  มีนัยเหมือนกัน.  ถึงแมวาในวันเขาพรรษา 
ตนมี ๓ รูป  แมในวันเขาพรรษาหลัง  มี ๓ รูป  ๒ รูป  หรือรูปเดียว 
ก็ตาม  มีนัยเหมือนกัน.   
           ก็นี้เปนลักษณะในปวารณาธิการน้ี  :- 
           ถาวา  ภิกษุผูจําพรรษาในวันเขาพรรษาหลัง  นอยกวาภิกษุผูจํา 
พรรษาในวันเขาพรรษาตน  หรือเทากัน ๆ กันและใหครบคณะสังฆ- 
ปวารณาได,  พึงต้ังญัตติดวยอํานาจสังฆปวารณา [๑๗๑]  อนึ่ง  ถาใน 
วัสสูปนายิกาตน  มีภิกษุ ๓ รูป.  ในวัสสูปนายิกาหลัง มีเพียงรูปเดียว,  รวม 
กันเขาเปน ๔ รูป.  ภิกษุ ๔ รูปจะต้ังญัตติเปนการสงฆแลวปวราณาหา 
ควรไม.  แตภิกษุผูจําพรรษาหลังน้ัน  เปนคณะปูรกะของคณะญัตติได 
อยู.  เพราะฉะนั้น  ภิกษุจําพรรษาตน  ๓ รูป  พึงต้ังญัตติแลวปวารณา 
เปนการคณะ ;  ภิกษุนอกน้ันพึงทําปาริสุทธิอุโบสถในสํานักของภิกษุเหลา 
นั้น.  ในวัสสูปนายิกาตนมี ๒ รูป,  ในวัสสูปนายิกาหลังมี ๒ หรือรูป 
เดียว;  ก็มีนัยเหมือนกัน.  ในวัสสูปนายิกาตนมีรูปเดียว,  ในวัสสูปนายิการ 
หลังก็รูปเดียว,  รูปหน่ึงพึงปวารณาในสํานักของอีกรูปหน่ึง, ฝายอีก 
รูปหน่ึง  พึงทําปาริสุทธิอุโบสถ.  ถาวา  ภิกษุผูเขาพรรษาหลังมีมากกวา 
ภิกษุผูเขาพรรษาตนแมเพียงรูปเดียว,  ฝายภิกษุพวกขางนอยกวา  พึง 
สวดปาฏิโมกขกอน  แลวปวารณาในสํานักของภิกษุฝายขางมากกวาตอ 
ภายหลัง.  สวนในวันปวารณาที่ครบ ๔ เดือนในเดือน ๑๒  ถาวาภิกษุ 
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ผูเขาพรรษาหลังมากกวาภิกษุผูจําพรรษาตนซึ่งไดปวารณาแลวในวัน  
มหาปวารณา  หรือมีจํานวนเทา ๆ กัน, พวกภิกษุผูจําพรรษาหลัง  พึง 
ต้ังปวารณาญัตติแลวปวารณา.  เมื่อพวกเธอไดปวารณากันเสร็จแลว, 
ฝายพวกภิกษุผูจําพรรษาตน  พึงทําปาริสุทธิอุโบสถในสํานักของพวก 
เธอในภายหลัง.  ถาภิกษุผูปวารณาแลว  ในวันมหาปวารณามีมาก, 
ภิกษุผูจําพรรษาหลังมีนอยหรือมีรูปเดียว,  เมื่อพวกภิกษุผูจําพรรษาตน 
สวดปาฏิโมกขเสร็จแลว  ภิกษุผูจําพรรษาหลังน้ัน  พึงปวารณาในสํานัก 
ของพวกเธอ. 
                                 [สามัคคีปวารณา] 
           วินิจฉัยในขอวา  น  จ  ภิกขฺเว  อปฺปวารณาย  ปวาเรตพฺพ 
อฺตฺร  สงฺสามคฺคิยา  นี ้ พึงทราบดังนี้ :- 
           ความพรอมเพรียงพึงทราบวา  เปนเชนกับความพรอมเพรียงของ 
ภิกษุชาวเมืองโกสัมพีเถิด.  ก็แลพึงทําบุรพกิจ  ในกาลแหงสามัคคี- 
ปวารณาน้ี  อยางนี้วา  อชฺช  ปวารณา  สามคฺคี  แปลวา  "ปวารณา 
วันนี้  เปนคราวปรองดองกัน."  ฝายภิกษุเหลาใด  งดปวารณาเสียเพราะ 
เหตุเล็กนอย  ซึ่งไมสําคัญอะไร  แลวเปนผูพรอมเพรียงกันเขาได, 
ภิกษุเหลาน้ัน  พึงทําปวารณา  ในวันปวารณาเทานั้น.  [๑๗๒]  ฝาย 
ภิกษุทั้งหลายผูจะทําสามัคคีปวารณา  พึงงดวันปฐมปวารณาเสีย  พึงทํา 
ในระหวางน้ี  คือต้ังแตแรมคํ่าหนึ่ง  ไปจนถึงกลางเดือน  ๑๒  ซึ่งเปน  
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วันครบ  ๔ เดือน,  จะทําภายหลังหรือกอนกําหนดน้ันไมควร.  
                                  [ญัตติวิธาน] 
           วินิจฉัยในขอวา  เทฺววาจิก  ปวาเรตุ   นี ้พึงทราบดังนี้  :- 
           เฉพาะภิกษุผูต้ังญัตติ  พึงกลาววา  ยทิ  สงฺฆสฺส  ปตฺตกลฺล, 
สงฺโฆ  เทฺววาจิก  ปวาเรยฺย  แปลวา  "ถาความพรอมพรั่งของสงฆ 
ถึงท่ีแลว,  สงฆพึงปวารณา ๒ หน." 
           ในการปวารณาหนเดียว  พึงกลาววา เอกวาจิก  ปวาเรยฺย  แปล 
วา  "พึงปวารณาหนเดียว." 
           เฉพาะในการปวารณามีพรรษาเทากัน  พึงกลาววา  สมานวสฺสิก 
ปวาเรยฺย  แปลวา "พึงปวารณามีพรรษาทานกัน."  กแ็ลในการ 
ปวารณามีพรรษาเทากันนี้  ภิกษุผูมีพรรษาเทากันแมมากรูป ยอมไดเพ่ือ 
ปวารณาพรอมกัน. 
                                   [การงดปวารณา] 
           วินิจฉัยในขอวา  ภาสิตาย  ลปตาย  อปริโยสิตาย  นี้  พึงทราบ 
ดังน้ี  :- 
           การงดปวารณา  ๒  อยาง  คือ  งดครอบไปอยางหน่ึง  งดเปน 
สวนบุคคลอยางหนึ่ง. 
           การงดปวารณามี ๒ อยางน้ัน  ในการงดครอบท่ัวไป  มวีินิจฉัย 
วา  กรรมวาจาท่ีสวดวาเรื่อยไปต้ังแต  ส ุ อักษร  จนถึง  เร  อักษร  วา 
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สุณาตุ  เม  ภนฺเต  สงฺโฆ,  ฯ  เป  ฯ  สงฺโฆ  เตวาจิก  ปวาเร  ดังนี้ , 
ปวารณายังไมจัดวาจบกอน.  
           ในระหวางนี้  เมื่อภิกษุงดไวแมในบทหนึ่ง  ปวารณาเปนอันงด. 
ตอเมื่อถึง ย  อักษรแลว  ปวารณาเปนอันจบ,  เพราะเหตุนั้น  เมื่อ 
ภิกษุงดไวต้ังแต ย  อักษรนั้นไป  ปวารณาไมจัดวาไดงด. 
           สวนในการงด  เปนสวนบุคคล  มีวินิจฉัยวา  คําปวารณาอัน 
ภิกษุกลาววาเรื่อยไปต้ังแต  ส  อักษร  จนถึง  ฏิ  อักษร อันเปนตัว 
ทายแหงอักษรท้ังปวงนี้วา  สงฺฆ  ภนฺเต  ปวาเรมิ  ฯ  เป  ฯ  ทุติยมฺป 
ฯ  เป  ฯ  ตติยมฺป  ภนฺเต  สงฺฆฺ  ปวาเรมิ  ทิฏเน  วา สุเตน  วา 
ปริสงฺกาย  วา  ฯ  เป ฯ  ปสฺสนโต  ปฏิ  ดังน้ี,  ปวารณายังไมจัดวา 
จบกอน.  ในระหวางนี้  เม่ือภิกษุงดไดแมในบทอันหน่ึง  ปวารณายอม 
เปนอันงด. ตอเม่ือกลาวบทวา  กริสฺสามิ  แลว  ปวารณาเปนอันจบ 
แลวแท,  [๑๗๓]  ก็เพราะเหตุใด  เมื่อกลาวบทวา  กริสฺสามิ  แลว 
ปวารณาจึงชื่อวาเปนอันจบแลวแท,  เพราะเหตุนั้น เมื่อถึงบทอันหน่ึง 
วา  กริสฺสาม ิ แลว  ปวารณาอันภิกษุไว  ไมจัดวาเปนอันงดเลย 
ดวยประการฉะน้ี. 
           ใน  เทฺววาจิกา  เอกวาจิกา  และ  สมานวสสฺิกา  มีนัยเหมือน 
กัน.  จริงอยู  อักษรมี  ฏิ  เปนที่สุด  จําเดิมแต  ส  มาทีเดียว  ยอมเปน 
เขตแหงการงดในปวารณาแมเหลาน้ี   ฉะน้ีแล. 
           บทวา  อนุยุ ฺชิยมาโน  มีความวา  ภิกษุนั้น  อันภิกษุทั้งหลาย 
ทําการไตสวนถามอยู  ตายนัยที่ตรัสไวขางหนาวา "ทานงดปวารณา  



ประโยค๖ - ตติยสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินยั มหาวรรค  ตอน ๒ - หนาท่ี 249 

นั้น  เพราะเหตุไร ?"  
           บทวา  โอมทฺทิตฺวา  มีความวา  สงฆกลาวคําเหลาน้ีวา 
"อยาเลยภิกษุเธออยาทําความบาดหมางเลย"  ดังน้ีเปนอาทิ  หามปราม 
เสียแลวจึงปวารณา.  จริงอยู  การหามปรามดวยถอยคํา  พระผูมีพระ 
ภาคทรงประสงคแลววา  โอมทฺทนา  ในบทวา  โอมทฺทิตฺวา  นี้. 
           สองบทวา  อนุทฺธสิต  ปฏิชานาติ  มีความวา  ภิกษุผูโจทกนั้น 
ปฏิญญาอยางน้ีวา "ภิกษุนี้ขาพเจาตามกําจัด (คือโจท)  แลว  ดวยอาบัติ 
ปาราชิกไมมีมูล." 
           บทวา  ยถาธมมฺ  มคีวามวา  สงฆพึงใหปรับปาจิตตีย  เพราะตาม 
กําจัดดวยสังฆาทิเสส,  พึงใหปรับทุกกฏ  เพราะตามกําจัดดวยวีติกมะนอก 
จากน้ี. 
           บทวา  นาเสตฺวา  มีความวา  สงฆพึงนาสนาภิกษุผูจําเลยเสีย 
ดวยลิงคนาเสนา.  ภิกษุผูจําเลยน้ัน  อันสงฆพึงสั่งเพียงเทาน้ีวา  "อาบัติ 
นั้น  พึงเปนโทษอันเธอทําคืนตามธรรม" แลวพึงกลาววา  "ทาน 
ทั้งหลายจงปวารณาเถิด."  แตอยาพึงกลาวคํานี้วา "อาบัติชื่อโนน;" 
เพราะวาคําน้ันยอมเปนทางแหงความทะเลาะ. 
           วินิจฉัยในขอวา  อิท  วตฺถุ  ปฺายติ  น  ปุคฺคโล  นี้ พึง 
ทราบดังนี้  :- 
           ไดยินวา  พวกโจรจับปลาทั้งหลายจากสระโบกขรณี  ในวัดปา 
ปงกินแลวไป.  ภิกษุนั้น  เห็นประการแปลกนั้น  กําหนดหมายเอาวา 
"กรรมน้ี  พึงเปนของภิกษุ"  จึงกลาวอยางนี้.  
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           ในขอวา  วตฺถุ  เปตฺวา  สงฺโฆ  ปวาเรยฺย  นี้  มีเน้ือความ  
ดังน้ีวา  "เราท้ังหลายจักรูจักตัวบุคคลน้ัน  ในเวลาใด,  จักโจทบุคคล 
นั้น ในเวลาน้ัน  แตบัดนีส้งฆจงปวารณาเถิด." 
           ขอวา  อิทาเนว  น  วเทหิ  มีความวา  หากทานรังเกียจบุคคล 
บางคนดวยวัตถุนี้.  ทานจะระบุตัวบุคคลน้ัน  ในบัดนี้แล.  [๑๗๔] 
หากเธอระบุ,  สงฆพึงไตสวนบุคคลน้ันแลว จึงปวารณา; หากเธอ 
ไมระบุ,  สงฆพึงกลาววา  "เราจักพิจารณาแลวจักรู"  ดังน้ี  ปวารณา 
เถิด. 
           วินิจฉัยในขอวา  อย  ปุคฺคโล  ป ฺายติ  น  วตฺถุ  นี ้พึง 
ทราบดังนี้ :- 
           ภิกษุรปูหน่ึง  บูชาพระเจดียดวยระเบียบของหอมและเคร่ืองชะโลม 
ทาก็ดี,  ฉันยาดองอริฏฐะก็ดี;  กลิ่นตัวของเธอเปนของคลายกับส่ิงเหลา 
นั้น,  ภิกษุนั้นหมายเอากลิ่นนั้น เมื่อประกาศวัตถุวา  "กลิ่นของภิกษุ 
นี้"  จึงกลาวอยางนั้น. 
           ขอวา  ปุคฺคล  เปตฺวา  สงฺโฆ  ปวาเรยฺย  มคีวามวา  สงฆ 
จงเวนบุคคลนั่นเสีย  ปวารณาเถิด. 
           ขอวา  อิทาเนว  น  วเทหิ  มีความวา  ทานจงเวนบุคคลใด, 
จงกลาวโทษของบุคคลน้ัน  ในบัดนี้แล.  หากภิกษุนั้นกลาววา  "โทษ 
ของบุคคลน้ันเปนอยางนี้."  สงฆพึงชําระบุคคลน้ันใหเรียบรอยแลว จึง 
ปวารณา; แตถาเธอกลาวา "ขาพเจาไมทราบ,"  สงฆพึงกลาววา 
"เราจักพิจารณาแลวจักรู"  ดังน้ี  ปวารณาเถิด.  
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           ขอวา  อิท  วตฺฺจ ปุคฺคโล  จ  ปฺายติ  มีความวา  ภิกษุ  
นั้นไดเห็นที่ซึ่งพวกโจรจับปลาปงกัน  และสถานทีอ่าบดวยของหอมเปน 
ตน  ตามนัยกอนน่ันเอง  เมื่อสําคัญวา "นี่คงเปนธรรมของบรรพชิต" 
จึงกลาวอยางนั้น. 
           ขอวา  อิทาเนว  น  วเทนิ  มีความวา  ทานจะบอกตัวบุคคลท่ี 
ทานรังเกียจดวยวัตถุนั้น  ในบัดนี้แล.  ก็แลจําเดิมแตกาลท่ีไดเห็นแลว 
เพราะเห็นวัตถุและบุคคลครบท้ังสองน้ี  สงฆตองวินิจฉัยกอน จึง 
ปวารณาได. 
           สองบทวา  กลฺล  วจนาย  มีความวา  สมควรโจท  ดวยคําโจท 
ที่สมควร.๑ 

           ถามวา  "เพราะเหตุไร ?" 
           ตอบวา  "เพราะวัตถุยังมิไดวินิจฉัยกอนแตปวารณา  และเพราะ 
บุคคลซ่ึงไดแลว  ถูกโจทภายหลังแตปวารณา. 
           ขอวา  อุกฺโกฏนก  ปาจิตฺติย  มีความวา  จริงอยู  ภิกษุทั้ง 
หลายเห็นวัตถุและบุคคลครบท้ังสองน้ีแลว  วินิจฉัยเสร็จกอนแตปวารณา 
แลว  จึงปวารณา,  เพราะฉะนั้น  จึงเปนอาบัติแกภิกษุผูรื้อปวารณา 
นั้นอีก. 
           วินิจฉัยในขอวา  เทฺว  ตโย  อุโปสเถ  จาตุทฺทสิเก  กาตุ  นี้ 
พึงทราบดังนี้ :- 
 
๑.  ปาฐะในอรรถกถาเปน กลฺล โจทนาย  โจเทตุ  วฏฏติ  แตนาจะเปน  กลฺล  โจทนาย  โจเทตุ 
วฏฏติ  แปลวา  สมควรเพ่ือการโจท  คือ  ควรที่จะโจท.  
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           สองอุโบสถ  คือ  ที่ ๔  กับที ่๕ เปนจาตุททสี.  อน่ึง  อุโบสถ  
ที่ ๓ แมตามปกติ  ยอมเปนจาตุททสีเหมือนกันฉะน้ีแล.  ๑๗๕ 
เพราะเหตุนั้น สองอุโบสถ  คือ  ที่ ๓  กับที่ ๔  หรอืสามอุโบสถ  คือ 
ที่ ๓  ที่ ๔  ที ่๕  ควรทําใหเปนจาตุททสี.  หากวาเมื่อทําอุโบสถท่ี ๔ 
ซึ่งเปนปณณรสีอุโบสถ  ภิกษุผูกอความบาดหมางน้ัน  ฟงดวยไซร,  พึง 
ทําอุโบสถท่ี ๕  ใหเปนจาตุททสี.  สองอุโบสถยอมเปนจาตุททสี แม 
ดวยประการอยางนี้.  เมื่อทําอยางนั้น  ภิกษุเจาถิ่นเหลาน้ี  จักปวารณา 
สําหรับปณณรสีปวารณาในวัน ๑๓  คํ่า  หรือ  ๑๔  คํ่า  ของภิกษุผูกอ 
ความบาดหมางกัน.  ก็แลเมื่อจะปวารณาอยางนั้น  พึงวางเหลาสามเณร 
ไวภายนอกสีมา  ไดฟงวา  "ภิกษุผูกอความบาดหมางกันเหลานั้น 
พากันมา"  พึงรีบประชุมกันปวารณาเสียเร็ว ๆ.  เพ่ือแสดงความขอน้ี 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  "ภิกษุทั้งหลาย  ถาวาภิกษุทั้งหลายผูกอ 
ความบาดหมางกัน  ทําความทะเลาะกัน  กอการวิวาทกันทําความ 
อ้ือฉาว  กออธิกรณในสงฆ  พากันมาสูอาวาส,  ภิกษุผูเจาถิ่นเหลาน้ัน 
พึงประชุมปวารณากันเสียเร็ว ๆ,  ครั้นปวารณาเสร็จแลว  พึงพูดกะ 
พวกเธอวา "ผูมีอายุ  พวกเราปวารณาแลวแล  พวกทานสําคัญ 
อยางใด,  จงกระทําอยางนั้นเถิด." 
           บทวา  อสวิหิตา  มคีวามวา  ผูมิไดจัดแจง  คือมิไดทําการ 
ตระเตรียม  เพ่ือตองการ  จะใหทราบการมา,  อธิบายวา  เปนผูอัน 
พวกเจาถิ่นหาทันรูไม. 
           สองบทวา  เตส  วิกฺขิตฺวา  มีความวา  พวกภิกษุผูเจาถิ่นพึงทํา 
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ใหตายใจเสีย โดยนัยเปนตนวา  "พวกทานเปนผูเหน็ดเหน่ือยมา  จง  
พักเสียสักครูเถิด."  แลวลอบออกไปปวารณาเสียนอกสีมา. 
           บทวา  โน  เจ  ลเภถ  มีความวา  หากวา  ไมพึงไดเพ่ือออก 
ไปนอกสีมาไซร. เปนผูถกูพวกสามเณรและภิกษุหนุม ของเหลาภิกษุ 
ผูกอความบาดหมางกัน  คอยตามติดไปมิไดขาดเลย. 
           สองบทวา  อาคเม  ชุณเห  มคีวามวา  ภิกษุทั้งหลายหมายเอา 
ชุณหปกษที่จะมาถึงใด  ต้ังญัตติวา "เราทั้งหลายพึงปวารณาในชุณห- 
ปกษที่จะมาถึง"  ดังน้ี,  ในชุณหปกษที่จะมาถึงน้ัน. 
           ขอวา  โกมุทิยา  จาตุมฺมาสินิยา  อกามา  ปวาเรตพฺพ  มี 
ความวา  ภิกษุผูเจาถิ่นเหลาน้ัน ตองปวารณาแนแท,  จะลวงเลย 
วันเพ็ญที่ครบ ๔ เดือน  ปวารณายอมไมไดเลย. 
           หลายบทวา  เตหิ  เจ  ภิกขฺเว  ภิกฺขูห ิ ปวาริยมาเน  มีความ 
วา เมื่อสงฆอันภิกษุเหลาน้ันปวารณาอยู ในวันเพ็ญท่ีครบ  ๔ เดือน 
อยางนั้น. 
                              [ปวารณาสงเคราะห] 
           สองบทวา  อ ฺตโร  ผาสุวิหาโร  ไดแก  สมถะอยางกอน 
หรือวิปสสนาอยางออน. 
           ขอวา  ปริพาหิรา  ภวิสฺสาม  มคีวามวา  เราทั้งหลาย  เมื่อ 
ไมสามารถใหภาวนานุโยคพรอมมูลได  เพราะความแตกแยกกันไป 
แหงที่พักกลางคืนและที่พักกลางวันเปนตน  ซึ่งไมประจําท่ี  จักเปนผู  
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เหินหาง  (จากธรรมเครื่องอยูสําราญน้ี).  
           พระผูมีพระภาคทรงหามการมอบฉันทะ  ดวยคําน้ีวา  "ภิกษุทั้ง 
หลาย  ตองประชุมในที่เดียวกันทั้งหมดทีเดียว."  [๑๗๖] พระผูมีพระ 
ภาคตรัสคําวา  เตหิ  เจ  ภกิฺขเว  เปนอาทิ  ก็เพ่ือแสดงวา  "จริง 
อยู  การมอบฉันทะยอมไมควรในฐานะเหลาน้ี  คือ  ในคราวท่ีทาํความ 
พรอมเพรียงแหงสงฆผูแตกกันหน่ึง  ในคราวระงับอธิกรณดวยติณ- 
วัตถารกวินัยหน่ึง  ในปวารณาสังคหะนี้หน่ึง. 
           ก็ข้ึนชื่อวาปวารณาสังคหะน้ี  ไมควรใหแกภิกษุผูละทิ้งกัมมัฏฐาน 
พวกหน่ึง  ภิกษุผูมีสมถะและวิปสสนาแกกลาแลวพวกหนึ่ง  ภิกษุผูเปน 
อริยบุคคลมีโสดาบันเปนตนพวกหน่ึง.  ก็ภิกษุผูไดสมถะอยางออนและ 
วิปสสนาอยางออน  จะมีทั้งหมดหรือมีครึ่งจํานวนหรือมีบุคคลเดียวก็ 
ตามที, ปวารณาสังคหะน้ัน  ควรใหแทดวยอํานาจแหงภิกษุแมรูปเดียว, 
เมื่อสงฆใหปวารณาสังคหะแลว  มีบริหารตลอดภายในกาลฝนท่ีเดียว, 
ภิกษุอาคันตุกะ ยอมไมไดเพ่ือถือเสนาสนะของภิกษุเหลาน้ัน,  ทั้งภิกษุ 
เหลาน้ัน  ไมพึงเปนผูขาดพรรษาดวย;  ก็แลครั้นปวารณาแลว  ยอมได 
เพ่ือหลีกไปสูที่จาริกในระหวางดวย."  คําท่ีเหลือในที่ทั้งปวงต้ืนทั้งนั้น 
ฉะน้ีแล.  
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                              [๑๗๗]  จัมมมักขันธก  วรรณนา 
                                   [เรื่องพระโสณโกลิวิสเถระ] 
           บทวา  อิสฺสราธิปจฺจ  ไดแก  ประกอบดวยอิสรภาพและความ 
เปนใหญยิ่ง. 
           บทวา  รชชฺ  ไดแก  ความเปนพระราชา  หรอืกิจท่ีพระราชา 
จะพึงทรงทํา. 
           วินิจฉัยในขอวา  โสโณ  นาม  โกลิวิโส  นี้  พึงทราบดังนี้ :- 
           คําวา  "โสณะ"  เปนชื่อของเศรษฐีบัตรนั้น,  คําวา  "โกลวิิสะ" 
เปนโคตร. 
           สองบทวา  ปาทตเลสุ  โลมานิ  มีความวา  ที่ฝาเทาท้ังสอง 
(ของเศรษฐีบุตรนั้น)  แดง  มีขนอันละเอียดมีสีคลายดอกอัญชัน 
งดงาม  ดังนายชางไดตกแตงแลว. 
           ไดยินวา  ในกาลกอน  โสณเศรษฐีบุตรนั้น  ไดเปนหัวหนาของ 
บุรุษแปดหม่ืนคน  พรอมดวยบุรุษเหลาน้ัน  ชวยกนัสรางบรรณศาลา 
ในสถานท่ีอยูของพระปจเจกพุทธเจา  แลววางผาปาวารขนสัตว 
อยางงามของตนทําใหเปนผาเช็ดเทา  ในสถานเปนที่เหยียบดวยเทา 
ของพระปจเจกพุทธเจา.  และทุก ๆ  คนไดอุปฏฐากพระปจเจกพุทธเจา 
ตลอดไตรมาส.  นี้เปนความประกอบบุรพกรรมของโสณเศรษฐีบัตรนั้น  
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กับบุรุษแปดหม่ืนคนเทานั้น. 
           บทวา  คามิกสหสฺสานิ  ไดแก  กุลบุตรแปดหม่ืน  ซึ่งอยูใน 
บานเหลาน้ัน. 
           สองบทวา  เกนจิเทว  กรณีเยน  มีความวา  คลายกับราชกิจ 
อะไร ๆ ที่ควรทํา.  แตราชกิจเล็กนอยท่ีควรทําของทาวเธอก็หามีไม 
นอกจากเพ่ือตองการทอดพระเนตรตัวเขา. 
           ไดยินวา พระราชาเม่ือจะใหกุลบุตรทั้งแปดหม่ืนนั้นประชุมกัน 
ไดใหประชุมกันแลวดวยทรงเห็นอุบายวา "ดวยอุบายอยางนี้  โสณะ 
จะไมระแวง  จักมา." 
           สองบทวา ทิฏธมฺมิเก  อตฺเก  มีความวา  พระเจาพิมพิสาร 
ทรงอนุศาสนประโยชนซึ่งเกื้อกูลในโลกนี ้   โดยนัยมีอาทิอยางนี้วา 
"การงานท้ังหลายมีกสิกรรมและพาณิชยกรรมเปนตน  ควรทําตาม 
ธรรม,  มารดาบิดาควรเลี้ยงตามธรรม." 
           สามบทวา  โส  โน ภควา  มีความวา  พระผูมีพระภาคของ 
เราทั้งหลายนั้น  จักทรงพร่ําสอนทานทั้งหลายในประโยชนซึ่งเปนไป 
ในสัมปรายภพ. 
           [๑๗๘]  สองบทวา  ภควนฺต  ปฏิเวเทมิ  มคีวามวา  เรา 
จะทูลพระผูมีพระภาคใหทรงทราบ. 
           สองบทวา  ปาฏิกาย  นิมมฺุชชฺิตฺวา  มีความวา  ดําลงในศิลา 
คลายอัฑฒจันทรในภายใตแหงบันได. 
           หลายบทวา  ยสฺสทานิ  ภนฺเต  ภควา  กาล มฺติ  มีความวา  
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ขอพระผูมีพระภาคทรงทราบอยูซึ่งกาลแหงประโยชน  เพ่ือทําความ  
เกื้อกูลไรเลาแกชนชาวบานเหลาน้ัน.  
           บทวา  วิหารปฺปจฺฉายาย    ไดแก  ในรมเงาท่ีทายวิหาร. 
           บทวา  สมนฺนาหรนฺติ  ไดแก  ทําในใจบอย ๆ ดวยอํานาจ 
ความเสื่อมใส. 
           สองบทวา  ภิยฺโยโส   มตฺตาย  มีความวา  ทานจงแสดงอิทธิ- 
ปาฏิหาริยวิเศษกวาอีก  โดยประมาณย่ิงเถิด. 
           บทวา  อนฺตรธาติ  ไดแก  เปนรปูที่มองไมเห็น. 
           สองบทวา โลหิเตน  ผุฏโ  ไดแก  เปนที่จงกรมซ่ึงเปอนเลือด. 
           บทวา  ควาฆาตน  มีความวา  เปนเชนกับสถานที่ฆาโคท้ังหลาย. 
           บทวา  กุสโล  ไดแก  ผูฉลาดในการดีดพิณ. 
           สองบทวา  วีณาย  ตนฺติสฺสเร  ไดแก  เสียงแหงสายพิณ. 
           บทวา  อจฺจายิกา  ไดแก  เปนสายท่ีขึงตึงนัก  คือกวดเขม็งนัก. 
           บทวา  สรวตี  ไดแก  สมบรูณดวยเสียง. 
           บทวา  กมฺม ฺา  ไดแก  ควรแกการงาน. 
           บทวา  อติสิถิลา  ไดแก  เปนสายท่ีหยอนนัก. 
           สามบทวา  สเม  คุฌร  ปติฏ ิตา  ไดแก  ขึงกะใหเสียงเปน 
กลาง ๆ. 
           สองบทวา  วิริยสมถ อธิฏาห ิ มีความวา  ทานจงอธิษฐาน 
สมถะอันสัมปยุตดวยความเพียร,  อธิบายวา  จงประกอบดวยความสงบ 
เนื่องดวยความเพียร.  
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           สามบทวา  อินฺทฺรยิานฺจ  สมต  ปฏิวิชฺฌ  มีความวา  จง  
ทราบขอท่ีอินทรียทั้งหลายมีสัทธาเปนตน  ตองเปนของเสมอ ๆ  กัน 
คือเทา ๆ กัน,  คือจงเขาใจขอที่อินทรียทั้งหลายที่ตนประกอบอยู  บรรดา 
อินทรียเหลาน้ัน  สัทธากบัปญญา และปญญากับสัทธา,  ความเพียร 
กับสมาธิ  และสมาธิกับความเพียง  ตองพอดี  ๆ  กัน.  
           ขอวา ตตฺถ  จ  นิมตฺิต  คณฺหาห ิ มีความวา  เมื่อความสมํ่า 
เสมอกันนั้นมีอยู, นิมิตใดเปนราวกะเงาในกระจกพึงเกิดข้ึน;  ทานจง 
ถือเอานิมิตน้ัน  คือ  สมถนิมิต  วิปสสนานิมิต  มรรคนิมิต ผลนิมิต 
ความวา  จงใหนิมิตน้ันเถิด. 
           สองบทวา  อฺ  พฺยากเรยฺย  มีความวา  เราพึงใหพระผูมี 
พระภาคทรงทราบวา  "เราเปนอรหันต." 
           บทวา  ฉฏานานิ  ไดแกเหตุหกประการ. 
           [๑๗๙]  สองบทวา  อธิมุตฺโต  โหติ  มีความวา  เปนผูตรัสรู 
คือทําใหประจักษแลวดํารงอยู. 
           บททัง้ปวงวา  เนกฺขมมฺาธิมุตฺโต  เปนตน พระโสณโกลิวิสะ 
กลาวดวยอํานาจพระอรหัต.  จริงอยู  พระอรหัต  เรียกวาเนกขัมมะ 
เพราะออกจากกิเลสทั้งปวง.  เรียกวาวิเวก เพราะสงัดจากกิเลสเหลาน้ัน 
เอง,  เรียกวาความไมเบียดเบียน  เพราะไมมีความเบียดเบียน,  เรียกวา 
ความส้ินตัณหา  เพราะเกิดข้ึนในที่สุดแหงความส้ินตัณหา,  เรียกวา 
ความส้ินอุปาทาน  เพราะเกิดในที่สุดแหงความส้ินอุปาทาน,  เรียกวา 
ความไมหลงงมงาย  เพราะไมมีความหลงงมงาย.  
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           สองบทวา  เกวล  สทฺธามตฺตก มีความวา ทานผูมีอายุนี้อาศัย  
คุณมาตรวาศรัทธาลวน ๆ  ปราศจากปฏิเวธ  คือไมเจือปนระคนดวย 
ปญญาเครื่องตรัสรู. 
           บทวา  ปฏิจย ไดแก  เจริญดวยทําซํ้าซาก.  
           บทวา  วีตราคตฺตา  ไดแก  เปนผูตรัสรูพระอรหัตกลาวคือ 
เนกขัมมะแลวดํารงอยู  เพราะราคะเปนกิเลสไปปราศจากแลวดวยตรัสรู 
มรรคน่ันเอง  อธิบายวา  อยูดวยธรรมสําหรับอยูคือผลสมาบัติ  คือเปนผู 
มีใจนอมไปในผลสมาบัตินั้น.  แมในบทท่ีเหลือ  ก็มีนัยเหมือนกัน. 
           บทวา  อาภสกฺการสิโลก  ไดแก  ความไดปจจัยสี่หน่ึง  ความ 
ที่ปจจัยสี่เหลาน้ันแลเขาทําดีตอหนึ่ง  ความกลาวเยินยอหน่ึง. 
           บทวา  นิกามยมาโน  ไดแก  ตองการ  คือปรารถนา. 
           บทวา ปวิเวกาธิมุตฺโต  มีความวา  พยากรณอรหัตอยางนี้วา 
"ขาพเจานอมไปในวิเวก." 
           บทวา  สีลพฺพตปรามาส  ไดแก  สักวาความถือท่ีถืออิงศีลและพรต. 
           บทวา  สารโต  ปจจฺาคจฺฉนฺโต  ไดแก  ทราบอยูโดยความ 
เปนแกนสาร. 
           บทวา  อพฺยาปชฺฌาธิมุตฺโต  มีความวา  พยากรณอรหัตซ่ึงหา 
ความเบียดเบียนมิได.  เน้ือความในวารท้ังปวง  พึงทราบโดยนัยนี้. 
           บทวา  ภุสา  ไดแก  มีกําลัง. 
           หลายบทวา  เนวสฺส  จิตฺต  ปรยิาทิยนฺติ  มีความวา  อารมณ 
เหลาน้ัน  ไมสามารถจะยึดจิตของพระขีณาสพนั้นต้ังอยูได. 
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           บทวา  อมิสฺสีกต  มีความวา  จิตของทานอันอารมณทําใหเจือ  
ดวยกิเลสไมได.  (อธิบายวา)  อารมณทั้งหลายยอมทําจิตใหเปนธรรม- 
ชาติเจือกับกิเลสทั้งหลาย,  เพราะไมมีกิเลสเหลาน้ัน  จิตของทานจึงชื่อวา 
อันอารมณทําใหเจือดวยกิเลสไมได. 
           [๑๘๐]  บทวา   ิต ไดแก  ต้ังมั่น. 
           บทวา  อเนฺชปฺปตฺต  ไดแก  ถงึความไมหว่ันไหว. 
           บทวา  วยฺจสฺสานุปสฺสติ  ไดแก  เห็นทั้งความเกิด  ทั้งความ 
ดับแหงจิตน้ัน. 
           สองบทวา  เนกฺขมฺม  อธมิุตฺตสฺส ไดแก  ตรัสรูพระอรหัต 
ต้ังอยู.  พระอรหัตน่ันเอง พระโสณโกลิวิสเถระ  กลาวแลวแมดวยบท 
ที่เหลือท้ังหลาย. 
           บทวา  อุปาทานกฺขยสฺส  เปนฉัฏฐีวิภัตติใชในอรรถแหงทุติยา 
วิภัตติ. 
           สองบทวา  อสมฺโมหฺจ  เจตโส  ไดแก  และความไมหลงงมงาย 
แหงจิต.  ภิกษุนั้นนอมไปแลวดวย. 
           สองบทวา  ทิสฺวา  อายตนุปฺปาท ไดแก  เหน็ความเกิดและ 
ความดับแหงอายตนะท้ังหลาย. 
           หลายบทวา  สมฺมา จิตฺต  วิมุจจฺติ  มีความวา  จิตยอมหลุด 
พนดวยอํานาจผลสมาบัติ  เพราะขอปฏิบัติเครื่องเห็นแจงน้ี  โดยชอบ 
คือตามเหตุตามนัย,  ไดแก  นอมไปในนิพพานเปนอารมณ. 
           บทวา  สนฺตจิตฺตสฺส   ไดแก  มจิีตเยือกเย็น. 
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           บทวา  ตาทิโน  คือจัดวาผูคงที่  เพราะไมหว่ันไหว  ดวยความ  
ยินดียินราย  ในอิฏฐารมณและอนิฏฐารมณ. 
           สองบทวา  อฺญ  พฺยากโรนฺติ  ไดแก  พยากรณอรหัต. 
           สองบทวา  อตฺโถ  จ  วุตฺโต  มคีวามวา  ตนอันผูอ่ืนจะทราบ 
วา  "เปนอรหันต "  ดวยเนื้อความใด,  เนื้อความน้ัน   อันกุลบตุร 
ทั้งหลายกลาวแลว. สวนเนื้อความแหงสูตร  พึงถือเอาจากวรรณนา 
แหงสุตตันตะเถิด. 
           สองบทวา  อตฺตา    อนุปนีโต  มีความวา  ทั้งไมนอมตนเขา 
ไปดวยอํานาจพยัญชนะอยางนี้วา  "ขาพเจาเปนอรหันต." 
           หลายบทวา  อถ  จ  ปนิเธกจฺเจ  โมฆปุริสา  มีความวา  ฝาย 
บุรุษเปลาเหลาอ่ืน ทําทีเหมือนสนุกพยากรณอรหัตผลซ่ึงไมมีเลย  ทํา 
ใหมีดวยเหตุสักวาถอยคํา. 
                                  [วาดวยรองเทา] 
           บทวา  เอกปลาสิก  ไดแก  ชั้นเดียว. 
           วินิจฉัยในคําวา  อสีติสกฏวาเห  นี ้ พึงทราบดังนี้ :- 
           สองบรรทุกเกวียน  พึงทราบวาวาหะหน่ึง. 
           วินิจฉัยในคําวา  สตฺตหตฺถิกฺจ  อนีก  นี ้ พึงทราบดังนี้ :- 
           ปริมาณน้ีคือ  ชางพังหกเชือก  กับชางพลายเชือกหน่ึง  เปน 
อนีกะหน่ึง,  เจ็ดอนีกะเชนนี้  ชื่อวา  สัตตหัตถิกอนีกะ. 
           บทวา  ทิคุณา  ไดแก  สองชั้น. 
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           บทวา  ติคุณา  ไดแก  สามชั้น  รองเทาชั้นต้ังแตสี่ชั้นข้ึนไป 
พระผูมีพระภาคตรัสวา  รองเทาหลายชั้น. 
           [๑๘๑]  บทวา  สพฺพนีลกา  ไดแก  เขียวลวนทีเดียว.  แมใน 
สีตาง ๆ มีเหลืองลวนเปนตน  ก็มีนัยเหมือนกัน.  ก็บรรดารองเทาสี 
เหลาน้ัน  รองเทาเขียวคราม  มีสีคลายสีดอกผักตบ, รองเทาเหลืองมีสี 
คลายดอกกรรณิการ,  รองเทาแดง  มีสีคลายดอกชบา, รองเทาแดง 
สําลาน  (คือแดงออน)  มีสีคลายฝาง,  รองเทาดํา  มีสีคลายสีลูก 
ประคําดีควาย,  รองเทาแดงเขม  มีสีคลายหลังตะขาบ,   รองเทา 
แดงกลาย, มีสีเจือกัน  คลายสีใบไมเหลือง;  แตในกุรุนที  แกวา 
"มีสีคลายดอกบัวหลวง."  บรรดารองเทาเหลาน้ี  ภิกษุไดชนิดใดชนิด 
หน่ึงแลว  เอาผาเช็ดน้ํายาทําลายสีเสียแลวสวม  ควรอยู.  แมทาํลายสี 
เสียเพียงเล็กนอย  ก็ควรเหมือนกัน. 
           บทวา  นีลวทฺธิกา  ไดแก  รองเทาท่ีมีหูเทานั้นเขียว.  แมในสี 
ทั้งปวง  มีสีเหลืองเปนตน  มีนัยเหมอืนกัน.  แมรองเทาท่ีมีหูเขียว 
เปนตนเหลานั้น  ก็พึงทําลายสีเสียแลวจึงคอยสวม. 
           บทวา  ขลฺลกพทฺธา  ไดแก  รองเทาท่ีทําติดแผนหนังที่พ้ืนข้ึน 
มาเพ่ือปดสน.  รองเทาของชาวโยนกเรียกวา  รองเทาหุมเปนกระบอก, 
ไดแก  รองเทาท่ีปดเทาทั้งหมดจนถึงแขง. 
           บทวา  ปาลิคุณฺ ิมา  ไดแก รองเทาท่ีหุมหลังเทา  ปดแตเพียง 
บนหลังเทานั้น,  ไมปดแขง. 
           บทวา ตูลปุณฺณิกา  ไดแก  รองเทาท่ีทํายัดดวยปุยนุน. 
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           บทวา  ติตฺติรปตฺติกา  ไดแก  รองเทาท่ีมีหูงดงาม  เชากับปก 
นกกระทา.  
           บทวา  เมณฑฺวิสาณวทฺธิกา  ไดแก  รองเทาท่ีทําประกอบหูมี 
สัณฐานคลายเขาแกะที่ปลายเชิงงอน  แมในรองเทาท่ีมีหูดังเขาแพะ 
เปนตน  ก็นยัแล. 
           บทวา  วิจฺฉิกาฬิกา  ไดแก  รองเทาท่ีทําประกอบหูมีสัณฐาน 
ดังหางแมลงปอง  ที่ปลายเชิงงอนน้ันเอง. 
           บทวา  โมรปฺชปริสิพฺพิตา  ไดแก  รองเทาท่ีเย็บที่พ้ืนก็ดี 
ที่หูก็ดี  ดวยขนปกนกยูงตางดวย.    
           บทวา  จิตฺรา  ไดแก  รองเทาท่ีงดงามตาง ๆ.  แมในรองเทา 
เหลาน้ี  ภิกษุไดชนิดใดชนิดหน่ึงแลว,  ถาเปนของท่ีอาจเอาส่ิงที่ไมควร 
เหลาน้ัน  เปนตนวา  หนังหุมสนออกเสียได,  พึงเอาออกเสียแลวใช 
เถิด.  แตเมื่อส่ิงท่ีไมควรมีหนังหุมสันเปนตนนั้น  ยังมีอยู  เปนทุกกฏ 
แกภิกษุผูใช  [๑๘๒]  รองเทาท่ีทําประกอบหนังราชสีหที่ริมโดยรอบ 
เหมือนติดอนุวาตในจีวร  ชื่อวา  รองเทาขลิบดวยหนังราชสีห. 
           บทวา  อุลูกจมฺมปริกฺขตา  ไดแก  รองเทาท่ีขลิบดวยหนังนก 
เคาแมว.  ถึงในรอบเทาเหลาน้ี  ชนิดในชนิดหน่ึง  พึงเอาหนังนั้นออก 
แลวสวมเถิด. 
           บทวา  โอมุกกฺ  ไดแก  สวมแลวถอดออก. 
           บทวา  นวา  ไดแก  ยังมิไดใช. 
           บทวา  อภิชีวนิกสสฺ  มีความวา  คฤหัสถทั้งหลาย  ยอมเปนอยู  
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เฉพาะ  คือสําเร็จการเลี้ยงชีวิต  ดวยศิลปะใด,  มีความเคาระในอาจารย  
เพราะเหตุแหงศิลปะนั้น. 
           ในคําวา  อิธ  โข  ต ภิกฺขเว  นี้.  บทวา  ต  เปนเพียงนิบาต, 
ความวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย....  พึงงามในธรรมวินัยนี้แล. 
           สองบทวา  ย  ตุมฺเห  ไดแก  เย  ตุมฺเห  อีกอยางหน่ึง  มีคํา 
อธิบายวา  ยทิ  ตุมฺเห  จรงิอยู นิบาต  คือ  ย  ใชในอรรถแหง ยทิ 
ศัพท. 
           วินิจฉัยในคําวา  อาจริเยสุ  เปนอาทิ  เฉพาะอาจารยสี่พวกนี้ 
คือ  บรรพชาจารย  อุปสมัปทาจารย  นิสสยาจารย  อุทเทสาจารย  จัด 
เปนอาจารยแทในบทวา  อาจริเยสุ  นี.้  ภิกษุมีพรรษาหก  พอเปน 
อาจารยของภิกษุผูไมมีพรรษาได.  ดวยวา  ภิกษุผูไมมีพรรษาน้ันจัก 
อาศัยเธออยูในกาลท่ีตนมีพรรษาสี;่  ดวยประการอยางน้ี  แมภกิษุเหลา 
นี้ จัดวาผูพอเปนอาจารยไดแท คือ  "ภิกษุผูพรรษาเจ็ด  พอเปน 
อาจารยของภิกษุพรรษาเดียวได,  ผูมีพรรษาแปด  พอเปนอาจารยผูมี 
พรรษาสองได,  ผูมีพรรษาเกา  พอเปนอาจารยของผูมีพรรษาสามได, 
ผูมีพรรษาสบิ  พอเปนอาจารยของผูมพีรรษาสี่ได;"  ฝายภิกษุผูเปน 
เพ่ือนเห็น  เพ่ือนคบของอุปชฌายก็ดี,  ภิกษุเหลาใดเหลาหนึ่ง  ซึ่งเปน 
ผูใหญกวาสิบพรรษาก็ดี,  ภิกษุเหลาน้ันทั้งหมด ชือ่วาผูปูนอุปชฌาย; 
เมื่อภิกษุทั้งหลายมีประมาณเทาน้ี  ไมสวมรองเทากาวเกิดอยู  ยอมเปน 
อาบัติแกภิกษุผูสวมรองเทากาวเดิน.  ที่ชื่อวาอาพาธเปนหนอท่ีเทา 
ไดแกเน้ือคลายเดือย  เปนของยื่นออกจากพ้ืนเทา.  
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                             [วาดวยเขียงเทา] 
           บทวา  ติณปาทุกา  ไดแก  เขียงเทาท่ีทําดวยหญาชนิดใดชนิด 
หน่ึง. 
           บทวา  หินฺตาลปาทุกา  ไดแก  เขียงเทาท่ีดวยใบเปง  เขียง 
เทาท่ีแลว  แมดวยในเตาราง  ไมควรเหมือนกัน. 
           [๑๘๓]  บทวา  กมลปาทุกา  ไดแก  เขียงเทาท่ีทําดวยหญา 
ที่ชื่อวา  กมลวรรณ;  พระอาจารยบางพวกกลาววา  "เขียงเทาที่ 
ทําดวยแฝก"  ดังน้ีก็มี. 
           บทวา  กมฺพลปาทุกา  ไดแก  เขียงเทาท่ีทําดวยขนเจียม. 
           บทวา  อสงฺกมนียาโย  ไดแก  เขียงเทาท่ีต้ังไวเปนอันดีบนพ้ืน 
ไมคลอน  เคลื่อนท่ีไมได. 
                                   [วาดวยยาน] 
           สองบทวา  องฺคชาต  ฉุปนฺติ  ไดแก  ถกูองคชาตดวยองตชาต 
นั่นเอง. 
           สองบทวา  โอคาเหตฺวา  มาเรนฺติ  ไดแก  ยดึไวแนนใหตาย 
ภายใน. 
           บทวา  อิตฺถียุตฺเตน  ไดแก  เทียมดวยโคตัวเมีย. 
           บทวา  ปุริสนฺตเรน  ไดแก  มีบุรษุเปนสารถี. 
           บทวา  ปุรสยุตเตน  ไดแก  เทียมดวยโคผู. 
           บทวา  อตฺถนฺเตเรน  ไดแก  มสีตรีเปนสารถี. 
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           บทวา  คงฺคามหิยาย  ไดแก  การกีฬาในแมน้ําคงคาและแมน้ํา 
มหี.  
           วินิจฉัยในขอวา  ปุริสยุตฺต  หตฺถวฏฏก  นี ้ พึงทราบดังนี้ :- 
           ยานท่ีเทียมดวยโคผู  จะมีสตรีเปนสารถี  หรือมีบุรุษเปนสารถี 
ก็ตาม,  ควร.  สวนยากท่ีลากไปดวยมือ  สตรีลาก  หรือบุรุษลากก็ตาม, 
ควรเหมือนกัน. 
           บทวา  ยานุคฺฆาเตน  มีความวา  กายท้ังปวง  ของภิกษุนั้น 
ยอมส่ังคลอน  เพราะความฟดแหงยาน,  ความไมสําราญ ยอมเสียด 
แทงเพราะปจจัยนั้น. 
           บทวา  สิวิก  ไดแก  คานหามมีต่ังน่ัง. 
           บทวา ปาฏงฺกึ  ไดแก เปลผาท่ีเขาผูกติดกับไมคาน. 
                   [วาดวยอุจจารสยนะและมหาสนยะ] 
           วินิจฉัยในขอวา  อุจฺจาสยนมหาสยนานิ  นี้ พึงทราบดังนี้ ;- 
           ที่นอนสูงนั้น ไดแก  เตียงที่เกินประมาณ;  ที่นอนใหญนั้น 
ไดแก  เครื่องลาดเปนอกัปปยะ. 
           ในอาสันทิเปนตน  อาสันทิ  นัน้  ไดแก  ทีน่ั่งอันเกินประมาณ 
บัลลังก  นั้น  ไดแก  ที่นั่งท่ีเขาทํารูปสัตวรายติดไวที่เทา. 
           โคณกะ   นั้น  ไดแก  ผาโกเชาว  ผืนใหญมีขนยาว.  ไดยนิวา 
ขนผาแหงโกเชาวนั้น  ยาวเกินสี่นิ้ว. 
           จิตตกะ   นั้น  ไดแก เครื่องลาดที่ทําดวยขนแกะซึ่งวิจิตรดวย 
รูปสัตวราย. 
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           ปฏิกา  นั้น  ไดแก  เครื่องลาดขาว  ทําดวยขนแกะ.  
           ปฏลกิา นั้น  ไดแก  เครื่องลาดทําดวยขนแกะ  มีลายดอกไม 
แนนเนื่องกัน,  เรียกวา  "ผาชาวโยนก  ผาคนทมิฬ." 
           ตูลิกา  นั้น  ไดแก  ฟูกที่ยัดนุนตามปกตินั่งเอง. 
           [๑๘๔]  วกิติกา  นั้น  ไดแก  เครื่องลาดทําดวยขนแกะวิจิตร 
ดวยรูปราชสหีและเสือโครงเปนตน. 
           อุทฺธโลมี  นั้น  ไดแก  เครื่องลาดทําดวยขนแกะ  มีขนข้ึนขาง 
เดียว, ปาฐะวา  อุทฺธโลม ี ก็ม.ี 
           เอกันตโลมี  นั้น  ไดแก  เครื่องลาดทําดวยขนแกะ  มีขนข้ึน 
ทั้งสองขาง. 
           กฏิสสะ  นั้น  ไดแก  เครื่องปูนอนท่ีทอดวยดายทองแกมไหม 
ขลิบดวยทอง. 
           โกเสยยะ  นั้น  ไดแก  เครื่องปูที่นอนท่ีทอดวยเสนไหมขลิบดวย 
ทอง;  แตเปนไหมลวนใชได. 
           กุตตกะ  นั้น  ไดแก  เครื่องปูนอนท่ีทําดวยขนแกะ  ใหญพอ 
นางฟองสิบหกคนยืนรําได. 
           หัตถัตถระ  และ  อัสสัตถระ  ไดแก  เครื่องลาดบนหลังชาง 
และหลังมานั่นเอง.  และในรถัตถระ  ก็มีนัยเหมือนกัน. 
           อชินปเวณิ  นั้น  ไดแก  เครื่องลาดท่ีทําเปนชั้น  ซึ่งเย็บซอน 
กันดวยหนังสือ  โดยขนาดเทาตัวเตียง.  
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           กทลมีิคปวรปจจัตถรณะ  นั้น  ไดแก  เครือ่งปูนอนอยางดีที่สุด. 
ไดยินวา  ชนทั้งหลายทาบหนังชะมดบนผาขาวแลวเย็บติดกัน  ทําเปน  
เครื่องลาดน้ัน. 
           สอุตตรัจฉทัง  นัน้  ไดแก  ทีน่อนท่ีมีเพดาน  ขางบนพรอม 
อธิบายวา  ที่นอนท่ีพรอมดวยเพดานแดงซึ่งติดไวขางบน. ถึงมีเพดาน 
ขาว  เมื่อมีเครื่องลาดท่ีเปนอกัปปยะอยูขางใต  ยอมไมควร,  แตเมื่อ 
ไมมี  ควรอยู. 
           อุภโตโลหิตกปธานะ  นั้น  ไดแก  ที่นอนมีหมอนแดงสองขาง 
แหงเตียง  คือ  หมอนศีรษะหนึ่ง  หมอนหนุนเทาหน่ึง,  ที่นอนชนิดนี ้
ไมควร.  แตวา  หมอนใดลูกเดียวเทานั้น  ที่หนาสองขางจะแดงก็ตาม 
มีสีดังดอกบัวหลวงก็ตาม  วิจิตรก็ตาม,  ถาประกอบดวยประมาณ, 
หมอนน้ัน  ยอมควร.  สวนหมอนใหญทรงหาม. 
           ทีปจฉาปะ  ไดแก  ลูกเสือเหลือง.     
           บทวา  โอคุมฺผิยนฺติ มีความวา  ชนทั้งหลายใชเชือกหนังรอย 
ผูกที่พรึงรองฝาเปนตน. 
           บทวา  อภินิสีทิตุ  มีความวา  (เราอนุญาต)  เพ่ือภิกษุนั่งทับ 
คือ  พิงได. 
           วินิจฉัยในขอวา คิลาเนน  ภิกขฺุนา  สอุปาหเนน  นี ้ พึงทราบ 
ดังน้ี :- 
           ภิกษุใดจัดวาผูอาพาธไมสวมรองเทา  ไมสามาระจะเขาบานได.  
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                             [เรื่องพระโสณกุฏิกณัณะ] 
           [๑๗๕]  บทวา  กรุรฆเร  ไดแก  ในเมืองมีชื่ออยางนั้น, โคจร- 
คามของพระมหากัจจายนะน้ัน  พระธรรมสังคาหกาจารย  กลาวดวยบทวา 
กุรรฆเร  นั้น. 
           สองบทวา  ปปาเต  ปพฺพเต  ไดแก  ที่ภูเขาปปาต.  สถานเปน 
ที่อยูของทาน  พระธรรมสังคาหกาจารยกลาวดวยสองบทวา ปปาเต 
ปพฺพเต  นั้น.  
           คําวา  โสณะ  เปนชื่อของอุบาสกน้ัน.  ก็แลอุบาสกน้ันทรงเครื่อง 
ประดับหูมีราคาโกฏิหน่ึง,  เพราะฉะนั้น  จึงเรียกวา  กุฏกิัณณะ  ความ 
วา  โกฏิกัณณะ. 
           บทวา  เอกเสยฺย  ไดแก  การนอนของบุคคลผูเดียว,  ความวา 
พรหมจรรย  ประกอบดวยการเปนที่ประกอบความเพียงเนือง ๆ. 
           บทวา  ปาสาทิก  ไดแก  ใหเกิดความเส่ือมใส. 
           บทวา  ปสาทนีย  นี้  เปนคํากลาวซ้ําเน้ือความของบทวา 
ปาสาทิก  นั้นแล. 
           บทวา  อุตฺตมทมถสมถ  ไดแก  "ความฝกและความสงบ 
คือปญญาและสมาธิอันอุดม,  ความวา  "ความสงบกายและสงบจิต" 
ดังน้ีก็ได. 
           บทวา  ทนฺต  มีความวา  ชื่อวาผูทรมานแลว  เพราะกิเลสเครื่อง 
ดิ้นรนซึ่งเปนขาศึกทั้งปวงเปนของเด็ดขาดไปแลว,  อธิบายวา  ผูสิ้น 
กิเลสแลว.  
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           บทวา  คุตฺต ไดแก  ผูคุมครองแลวดวยความปองปก  คือความ  
ระวัง. 
           บทวา  ยตินฺทริย  ไดแก  ทรงชนะอินทรียแลว. 
           บทวา  นาค  ไดแก  ผูเวนจากบาป,  ความวา  ผูปราศจากกิเลส. 
           หลายบทวา  ติณฺณ  เม  วสฺสาน  อจฺจเยน  มคีวามวา  ตอ 
ลวงไปสามเดือนจําเดิมแตวันบรรพชาของขาพเจา. 
           สองบทวา  อุปสมฺปท  อลตฺถ  ความวา  ขาพเจาจึงไดอุปสมบท. 
           บทวา  กณหฺุตฺตรา  ไดแก  มีดินดํายิ่งนัก,  ความวา มีดินดํา 
เปนกอนนูนข้ึน. 
           บทวา  โคกณฺฏกหตา  คือ  เปนภาคพ้ืนที่ถูกทําใหเสียดวยระแหง 
กลีบโคซึ่งต้ังข้ึนจากพ้ืนท่ีถูกกลีบโคเหยียบ.  ไดยนิวา  รองเทาชั้นเดียว 
ไมอาจกันระแหงกลีบโคเหลาน้ันได,  พ้ืนแผนดินเปนของแข็งขรุขระ 
ดวยประการดังน้ี. 
           ติณชาติมีอยูสี่อยางเหลาน้ี  คือ  เอรคุ  (หญาตีนกา)  หน่ึง  โมรคุ 
(หญาหางนกยูง)  หน่ึง  มัชชารุ  (หญาหนวดแมว)  หน่ึง  ชันตุ  (หญา 
หางชาง) หน่ึง,  ชนทั้งหลานยอมทําเสื่อลําแพนและเส่ือออนดวยหญา 
เหลาน้ี. 
           บรรดาติณชาติสี่ชนิดนั้น  หญาเอรคุนั้น ไดแกหญาทราย,  หญา 
ทรายนั้นเปนของหยาบ;  หญาโมรุมยีอดสีแดงละเอียดออน  มีสัมผัส 
สบาย;  เสื่อที่ทําดวยหญาโมรคุนั้น  เมื่อนอนแลวพอลุกข้ึนเปนของฟู 
ข้ึนอีกได.  [๑๘๖]  ชนทัง้หลายยอมทําแมซึ่งผาสาฎกดวยหญามัชชารุ;    
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หญาชันตุมีสีคลายแกวมณี.  
           สองบทวา  เสนาสน  ปฺาเปสิ  มีความวา  พระอานนทผูมี 
อายุ  ไดปูฟูกหรือเสื่อลําแพน. ก็แลครัน้ปูแลวจึงบอกแกพระโสณะวา 
"ผูมีอายุ  พระศาสดามีพระประสงคจะอยูในที่มุงท่ีบังอันเดียวกับทาน, 
เสนาสนะสําหรับทาน  เราจัดไวแลว  ในพระคันธกุฎีนั่นเอง." 
           หลายบทวา ปฏิภาตุ  ต  ภิกขฺุ  ธมฺโม  ภสิตุ  มีความวา 
ธรรมจงรับหนาที่ตอญาณ  กลาวคือปฏิญาณ  เพ่ือสวด. 
           บทวา  อฏกวคฺคิกานฺ ๑  มีความวา  พระโสณะผูมีอายุไดสวด 
พระสูตรสิบหกสูตรมีการสูตรเปนตน  ที่วาเปนอัฏฐกวัคคิกะ๒  เหลา 
นั้น. 
           บทวา  วิสฺสฏาย  คือ  มี  อักขระอันสละสลวย. 
           บทวา  อเนวคลาย มีความวา  ความเปนวาจาประกอบดวยโทษ 
ยอมไมมี. 
           สองบาทคาถาวา  อริโย  น  รมตี  ปาเป,  ปาเป  น  รมตี  สุจิ ๓ 

มีความวา  พระผูมีพระภาคตรัสวา  "คนสะอาดยอมไมยินดีในบาป" 
เพ่ือแสดงเนื้อความวิเศษวา "จริงอยู  บุคคลใด  ประกอบดวยคุณธรรม 
เครื่องเปนผูสะอาดทางกายวาจาและใจ,  บุคคลน้ัน  ยอมไมยินดีในบาป; 
เพราะฉะนั้น  เฉพาะพระอริยเจา  ชื่อวาไมยินดีในบาป. 
 
๑.  อฏกวคฺคิกานีต;ิ  อฏกวคฺคภูตานิ  กามสุตฺตาทีนิ  โสฬสสุตฺตานึติ  สารตฺถทีปนี. 
๒.  เปนวรรคท่ีส่ีแหงสุตตนิบาต  ขุททกนกิาย  ๓๙๓.  ๓.  มหาวคฺค.  ทุติย.  ๓๔. 
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           หลายบทวา  อย  ขวฺสฺส  กาโล  ความวา  เวลาน้ีแลพึงเปนกาล.  
           บทวา  ปริทสฺส ิ ไดแก  สั่งมาแลว. 
           ในคําน้ีวา  อย  ขฺวสฺส  กาโล...  ปริทสฺสิ  มีคําอธิบายดังน้ีวา 
อุปชฌายของเรา ใหเรารับทราบคําส่ังอันใดมาวา  "เธอพึงทูลเรื่องนี้ 
ดวย  เรื่องนี้ดวย,  เวลาน้ี  พึงเปนกาลแหงคําส่ังน้ัน,  เอาเถิด  เราจะทูล 
คําส่ังน้ันเด๋ียวนี้." 
           บทวา  วินยธรปจฺเมน  คือมีอาจารยผูสวดประกาศเปนท่ี ๕. 
           วินิจฉัยในขอวา  อนุชานามิ  ภิกขเว  สพฺพปจฺจนฺติเมสุ  ชน- 
ปเทสุ  คณงฺคณุปาหน นี้  พึงทราบดังนี้ :- 
           รองเทาท่ีทําดวยหนังชนิดใดชนิดหน่ึง  เวนหนังมนุษยเสีย  ยอม 
ควร  แมในถงุรองเทา  ฝกมีดและฝกกุญแจ  ก็นัยนีแ้ล. 
                                      [วาดวยหนัง] 
           ก็แลวินิจฉัยในคําวา  จมมฺานิ  อตฺถรณานิ นี้  พึงทราบดังนี้:- 
           ภิกษุจะปูหนังแกะและหนังแพะอยางใดอยางหน่ึงแลวนอนหรือน่ัง 
ก็ควร. 
           วินิจฉัยในหนังมฤค  พึงทราบดังนี้ :- 
           หนังแหงมฤคชาติ  คือเน้ือทราย   เนื้อสมัน  เน้ือฟาน  กวาง 
เนื้อถึก  และม่ังเหลาน้ีเทาน้ันควร.  [๑๘๗]  สวนหนังแหงสัตวเหลาอ่ืน 
ไมควร. 
           ลิง  คาง  นางเห็น  ชะมด,  และสัตวรายเหลาใดเหลาหนึ่งบรรดา 
มี,  หนังของสัตวเหลาน้ันไมควร. 
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           ในสตัวเหลาน้ัน  ที่ชื่อวาสัตวราย  ไดแก  ราชสีห  เสือโครง  
เสือเหลือง  หมี  เสือดาว.  แตจะไมควรเฉพาะสัตวเหลาน้ีพวกเดียว 
เทาน้ัน  หามิได;  อันหนังของสัตวเหลาใด  พระผูมีพระภาคตรัสวา 
ไมควร เวนสัตวเหลาน้ันเสีย  สัตวทั้งหลายท่ีเหลือ  ชั้นที่สุด  แมโค 
กระบือ  กระตาย  แมวเปนตน  รวมทัง้หมด  พึงทราบวา  สัตวราย 
เหมือนกันในอรรถน้ี.  จริงอยู  หนังของสัตวทุก ๆ ชนิดไมควร. 
           ขอวา  น  ต  ตาว  คณนูปตค,  ยาว  น  หตฺถ  คจฺฉติ มีความวา 
จีวรซึ่งชนทั้งหลายนํามาแลวแตยังมิไดถวายก็ดี,  จีวรที่เขาฝากไปให 
แตยังมิไดบอกวา  "จีวรเกิดข้ึนแกทานแลว"  ดังน้ีก็ดี  เพียงใด;  จีวร 
นั้นยังไมตองนับ  (วัน),  คือไมควรเพ่ืออธิษฐาน,  อธิบายวา  ยังไม 
เขาถึงความถือเอาที่ควรอธิษฐานเพียงน้ัน.  แตจีวรที่เขานํามาถวาย 
แลวก็ดี,  จีวรที่เขาฝากไปใหและบอกแลวก็ด,ี  จีวรที่ภิกษุไดฟงวา 
"เกิดแลว"  กด็ี  ในกาลใด; จําเดิมแตกาลน้ันไป  ภิกษุยอมไดบริหาร 
๑๐  วันเทาน้ัน  ฉะน้ีแล. 
                              จัมมักขันธก  วรรณา จบ.  
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                       [๑๘๘]  เภสัชชักขันธก  วรรณนา 
                                    [วาดวยเภสัช] 
           วินิจฉัยในเภสัชชักขันธกะ  พึงทราบดังนี้ :- 
           สองบทวา  สารทิเกน  อาพาเธน  ไดแก  อาพาธมีดีเปน 
สมุฏฐานเกิดข้ึนในสรทกาล๑  จริงอยู  ในกาลน้ัน  ภิกษุทั้งหลาย 
ยอมเปยกดวยนํ้าฝนบาง, ยอมเหยียบย่ําโคลนบาง,  แดดยอมกลา 
ในระหวาง ๆ  บาง;  เพราะเหตุนั้น  ดีของภิกษุเหลาน้ันยอมเปนของ 
ซึมเขาไปในลําไส. 
           สองบทวา  อาหารตฺถฺจ  ผเรยฺย  มีความวา  วัตถุพึงยัง 
ประโยชนดวยอาหารใหสําเร็จ. 
           บทวา  นจฺฉาเทนฺติ  มีความวา  ยอมไมยอมไป,  คือไมสามารถ 
จะระงับโรคลมได. 
           บทวา  สิเนสิกานิ  ไดแก  โภชนะท่ีสนิท. 
           บทวา  ภตฺตจฺฉาทเกน  คือ  ความไมยอยแหงอาหาร. 
           ในคําวา  กาเล  ปฏิคฺคหิต  เปนตน  มีความวา  รับประเคน 
เจียว  กรอง  ในเรื่องเวลาท่ียง  ยังไมลวงเลยไป.  
           สองบทวา  เตลปริโภเคน  ปรภิฺุชิตุ  มีความวา  เพ่ือบริโภค 
 
๑.  กลาวตามฤดู ๖  ในตําราแพทย  ไท,  สารทฤดู ไดแก  เดือนสิบเอ็ดกบัเดือนสิบสอง  และวา 
เปนไขเพื่อลม.  
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อยางบริโภคนํ้ามัน  ซึ่งเปนสัตตาหกาลิก.  
           บทวา  วจตฺถ  ไดแก  วานที่เหลอื. 
           สองบทวา นิสท  นิสทโปต  ไดแก  ตัวหินบดและลูกหินบด. 
           ปคควะ   นั้น  เปนชาติไมเถา  (ไดแกบอระเพ็ด). 
           บทวา  นตฺตมาล  ไดแก  กระถินพิมาน. 
           วินิจฉัยในบทวา  อจฺฉวส  เปนอาทิ  พึงทราบโดยนัยท่ีกลาวใน 
อรรถกถาแหงนิสสัคคิยภัณฑ๑  นั่นแล. 
           แมวนิิจฉัยในมูลเภสัชเปนตน ก็ไดกลาวแลวในขุททกวรรณนา๒ 

เหมือนกัน,  เพราะเหตุนั้น คําใด ๆ  ทีไ่มไดกลาวแลวในกอน, 
ขาพเจาจักพรรณนาเฉพาะคําน้ันๆ  ในท่ีนี้.  หิงคุ  หงิคุชาตุ  และหิงคุ- 
สิปาฏิกา  ก็คือชาติแหงหิงคุนั่นเอง. ตกะ  ตกปตติ  และตกปณณิยะ 
ก็คือชาติครั่งนั่นเอง. 
           เกลือสมุทรนั้น  ไดแก  เกลือท่ีเกิดตามฝงทะเลเหมือนทราย. 
           กาฬโลณะ  นั้น   ไดแก  เกลือตามปกติ. 
           เกลือสินเธาวนั้น  ไดแก  เกลือมีสีขาว  เกิดตามภูเขา. 
           [๑๘๙]  อุพภิทะ  นั้น  ไดแก  เกลือท่ีเปนหนอขึ้นจากแผนดิน. 
           พิละ  นั้น ไดแก  เกลือท่ีเขาหุงกับเครื่องปรุงทุกอยาง,  เกลือนั้น 
แดง. 
           บทวา  ฉกน  ไดแก  โคมัย. 
           สองบทวา  กาโย  วา   ทุคฺคนฺโธ  มีความวา  กลิ่นตัวของภิกษ ุ
 
๑. สมนฺต.  ทุติย.  ๒๕๕.  ๒.  สมนฺต.  ทุติย.  ๔๑๓. 
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บางรูป  เหมือนกลิ่นตัวแหงสัตวมีมาเปนตน,  จุณณแหงไมซึกและ 
ดอกคําเปนตน  หรือจุณณแหงเครื่องหอมทุก ๆ  อยาง  ควรแกภิกษุ  
แมนั้น. 
           บทวา  รชนนิปกฺก  ไดแก  กากเครื่องยอม.  ภิกษุจะตําแมซึ่ง 
จุณณตามปกติแลวแชน้ําอาบ  ก็ควร.  แมจุณณตามปาตินั้น  ยอมถึง 
ความนับวา  กากเครื่องยอมเหมือนกัน. 
           อมนุษยเค้ียวกินเน้ือดินและดื่มเลือดสด  เพราะเหตุนั้น ภิกษุ 
จึงชื่อวา  ไมไดเค้ียวกินเน้ือดิบและดื่มเลือดสดน้ัน.  อมนุษย  ครั้น 
เค้ียวกินและด่ืมแลว  ไดออกไป; เพราะเหตุนั้น  พระธรรม 
สังคาหกาจารย  จึงกลาววา  "อาพาธเกิดแตอมนุษยนั้นของเธอ 
ยอมระงับ." 
           คําวา  อฺชน  นี้  เปนคํากลาวครอบยาตาท้ังหมด. 
           บทวา  กาฬฺชน  ไดแก  ชาติแหงยาตาชนิดหน่ึง  หรือยาตาท่ีหุง 
ดวยเครื่องปรุงทุกอยาง. 
           บทวา  รสฺชน  ไดแก  ยาตาท่ีทําดวยเครื่องปรุงตาง ๆ. 
           บทวา  โสตฺชน  ไดแก  ยาตาท่ีเกิดในกระแสนํ้าเปนตน. 
           หรดาล กลีบทอง  ชื่อเครุกะ. 
           กปลละ  นั้น  ไดแก  เขมาท่ีเอามาจากเปลวประทีป. 
           จันทนะ  ไดแก  จันทรชนิดในชนิดหน่ึง  มจัีนทนแดงเปนตน. 
เครื่องยาตาท้ังหลายมีกฤษณาเปนตน  ปรากฏแลว.  เครื่องยาแมเหลาอ่ืน 
มีอุบลเขียวเปนตน ยอมควรเหมือนกัน. 
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           บทวา  อฺชนุปปสเนหิ  ไดแก  เครื่องยาท้ังหลายที่จะพึงบด  
ผสมกับยาตา.  แตเครื่องบดยาตาไร ๆ  จะไมควรหามิได. 
           บทวา  อฏ ิมย  มคีวามวา  ภาชนะยาตาที่แลวดวยกระดูกที่เหลือ 
เวนกระดูกมนุษย. 
           บทวา  ทนฺตมย  ไดแก  ภาชนะยาตาที่แลวดวยงา  ทุกอยาง 
มีงาชางเปนตน. 
           ข้ึนชือ่วา  ภาชนะที่ไมควร  ยอมไมมีในภาชนะที่ทําดวยเขาเลย. 
ภาชนะยาตาท่ีแลวดวยไมออเปนตน  เปนของควรโดยสวนเดียวแท. 
           บทวา  สลาโกธานิย  มีความวา ชนทั้งหลายยอมเก็บไม 
ดามยาตาในท่ีเก็บอันใด,  เราอนุญาตท่ีเก็บอันนั้น  เปนกลัวก็ตาม 
เปนถุงก็ตาม. 
           อสวทฺธก นั้น  ไดแก  หูสําหรบัสะพายแหงถุงยาตา. 
           สองบทวา  ยมก  นตฺถุกรณึ          [๑๙๐]  ไดแก  กลองยานัตถุ 
อันเดียวเปนหลอดคู  มีรูเทากัน. 
           ขอวา  อนุชานามิ ภิกฺขเว  เตลปาก  มีความวา  การหุงนํ้า- 
มันทุกชนิด  เปนอันพระผูมีพระภาคอนุญาตใหใสเครื่องยาอยางใด 
อยางหน่ึงลงไดแท. 
           บทวา  อติปกฺขิตฺตมชฺชานิ  มีความวา  มีน้ําเมาอันตนใสเกิน 
เปรียบไป,  อธิบายวา  ปรุงใสน้ําเมามากไป. 
           ลมในอวัยวะใหญนอย  ชื่ออังคาวตะ. 
           บทวา  สมฺภารเสท  ไดแก  การเขากระโจมดวยใบไมที่จะพึงหัก  
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ไดตาง ๆ  อยาง.   
           บทวา มหาเสท  มคีวามวา เราอนุญาตใหนึ่งรางกายดวย 
บรรจุถานไฟใหเต็มหลุม  ประมาณเทาตัวตนแลว  กลบดวยฝุนและ 
ทรายเปนตน  ลาดใบไมที่แกลมไดตาง ๆ ชนิด  บนหลุมนั้น  แลว 
นอนพลิกไปพลิกมาบนไมนั้น  ดวยตัวอันทานํ้ามันแลว. 
           บทวา  ภงฺโคทก  ไดแก  น้ําที่ตมเดือดดวยใบไมตางๆ  ที่จะ 
พึงหักได. พึงรดตนดวยใบไมเหลาน้ันและน้ํา  เขากระโจม. 
           บทวา  อุทโกฏก  ไดแก  ซุมน้าํ.  ความวา  เราอนุญาตใหใช 
อางหรือรางที่เต็มน้ําอุนแลวลงในอางหรือรางนั้น  ทําการน่ึงให 
เหง่ือออก. 
           สองบทวา  ปพฺพวาโต  โหติ  ความวา  ลมยอมออกตาม 
ขอ ๆ. 
           สองบทวา  โลหิต  โมเจตุ  มีความวา  เราอนุญาตใหภิกษุ 
ปลอยโลหิตดวยมีด. 
           สองบทวา  มชฺช  อภิสงฺขริตุ  มีความวา  เทาท่ีผาแลว  จะ 
หายเปนปกติไดดวยนํ้าเมาใด,  เราอนุญาตใหภิกษุใสยาตาง ๆ ลง 
ในกะลามะพราวเปนตนปรุงนํ้าเมาน้ัน,  คือ  ใหหงุยาเปนที่สบายแก 
เทาท้ังสอง. 
           สองบทวา  ติลกกฺเกน  อตฺโถ  มีความวา  ตองการดวยงา 
ทั้งหลายท่ีบดแลว. 
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           บทวา กพฬิก  มีความวา  เราอนุญาตใหภิกษุพอกแปงที่  
ปากแผล.๑ 

           บทวา  สาสปกุฑฺเฑน มีความวา  เราอนุญาตใหภิกษุชะลาง 
ดวยแปงเมล็ดผักกาด. 
           บทวา  วฑฺฒมส  ไดแก  เนื้อท่ีงอกข้ึนดังเดือย. 
           บทวา  วิกาสิก  ไดแก  ผาเกาสําหรับกันน้ํามัน. 
           สองบทวา  สพฺพ  วณปฏิกมฺม  มีความวา  ข้ึนชื่อวาการรักษา 
แผลทุกอยางบรรดามี,  เราอนุญาตทั้งหมด. 
           สองบทวา  สาม  คเหตฺวา  มีความวา  ยามหาวิกัตินี้  อันภิกษุ 
ผูถูกงูกัดอยางเดียวเทาน้ัน  พึงถือเอาฉันเอง  หามิได,  [๑๙๑]  แม 
เมื่อมีพิษท่ีสัตวกัดอยางอ่ืน  ภิกษุก็พึงถือเอาฉันเองได,  แตในเหตุเหลา 
อ่ืน  รับประเคนแลวเทาน้ัน จึงควร. 
           ขอวา น  ปฏิคฺคาหาเปตพฺโพ  มีความวา  ถาคูถถึงภาคพ้ืน 
แลว,  ตองรับประเคน, แตจะถือเอาเองซึ่งคูถที่ยังไมถึงภาคพ้ืนควรอยู. 
โรคที่เกิดข้ึนแตน้ําซ่ึงสตรีใหเพ่ือทําใหอยูในอํานาจ  ชื่อวาอาพาธเกิด 
แตยาอันหญิงแมเรือนให. 
           บทวา  สิตาโลลึ  มคีวามวา เราอนุญาตใหภิกษุเอาดินที่ติด 
ผาลของผูไถนาดวยไถ  ละลายนํ้าด่ืม. 
           บทวา  ทุฏคหณิโก มีความวา  ผูมีไฟธาตุเผาอาหารเสีย, 
อธิบายวา  อุจจาระออกยาก. 
 
๑.  กพฬกาติ.  อุปนาหเภสชฺชนฺติ  วิมติวิโนทนี. ยาสําหรับพอก.  
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           บทวา  อามิสขาร  มีความวา  เราอนุญาตใหภิกษุเผาขาวสุก 
ที่ตากแหงใหไหม แลวด่ืมน้ําดางที่ไหลออกจากเถานั้น. 
           บทวา  มุตฺตหรีฏก  ไดแก  สมอไทยท่ีดองดวยมูตรโค. 
           บทวา  อภิสนฺนกาโย  ไดแก  มีกายเปนโทษมาก. 
           บทวา  อจฺฉกขฺิก  ไดแก  น้ําขาวใส. 
           บทวา  อกฏยูส  ไดแก  น้ําถั่วเขียวตม ที่ไมขน. 
           บทวา  กฏากฏ  ไดแก  น้ําถั่งเขียวตมนั้นเอง  แตขนหนอย. 
           บทวา  ปฏิจฺฉาทนีเยน  ไดแก  รสแหงเน้ือ. 
                        [วาดวยอันโตวุตถะเปนตน] 
           ขอวา  สเจ  ภกิฺขเว  ปกฺกาป  มคฺคา  ชายนฺติ  มีความวา 
ถั่วเขียวท่ีตมแลว  ถาแมที่เปนข้ึนไดไซร,  ถั่วเขียวเหลาน้ัน  ภิกษุพึง 
ฉันไดตามสบาย, ดวยวา  ถั่วเขียวเหลาน้ัน  จักเปนกับปยะแท  เพราะ 
เปนของตมแลว. 
           บทวา  อนฺโตวุตฺถ  ไดแก  คางอยูในอกัปปยกุฎี. 
           วินิจฉัยในคําวา  สาม  ปกฺก นี ้ พึงทราบดังนี้ :- 
           ภิกษุจะหุงตมอามิสอยางใดอยางหนึ่งเอาไมควร,  เฉพาะอามิส 
ที่สุกแลว  จะอุนควรอยู. 
           แมชนทั้งหลายใสใบผักชีก็ดี  ขิงก็ดี  เกลือก็ดี  ลงในขาวตมที่ 
รอนสําหรับภิกษุนั้น,  ภิกษุจะคนแมซึ่งขาวตมนั้น  ยอมไมควร,  แต 
จะคนดวยคิดวา  "จะใหขาวตมเย็น"  ควรอยู  แมไดขาวสุกที่เปน  



ประโยค๖ - ตติยสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินยั มหาวรรค  ตอน ๒ - หนาท่ี 281 

ทองเล็นแลวจะปดไว  ยอมไมควร. แตถาชนทั้งหลายปดแลวถวาย 
มา,  จะปดไว  ควรอยู, หรือจะปดไวดวยคิดวา  "ขาวสุกจงอยาเย็น" 
ควรอยู. 
           อน่ึง  ในนมสดและฆีเปนตน  ที่เขาตมเดือดแลวครั้งหนึ่ง  ภิกษุ 
จะกอไฟ  ควรอยู  เพราะการทําใหสุกอีก  พระผูมพีระภาคทรง 
อนุญาต. 
           [๑๙๒]  สองบทวา  อุกฺกปณฑฺกาป  ขาทนฺติ  มีความวา แมว 
หนู  เห้ีย  และพังพอน  ยอมกินเสีย. 
           ทมกา  นั้น  ไดแก  คนกินเดน. 
           สองบทวา  ตโต  นีหฏ  ไดแก  โภชนะที่ทายกนําออกจากท่ี 
ซึ่งภิกษุรับนิมนตฉัน. 
           สองบทวา  วนฏ  โปกฺขรฏ  มีความวา  เกิดในปา  และ 
ในกอปทุม. 
           บทวา  อพีช  ไดแก  ผลไมที่ยังออน  มีเมล็ดจะไมงอกหนอได. 
           บทวา  นิพฺพฏพีช ไดแก  ผลมะมวงและขนุนเปนตน  ที่จะพึง 
ปลอนเมล็ดออกแลวฉัน. 
                           [วาดวยสัตถกรรมเปนตน] 
           สองบทวา  ทุโรปโย  วโณ  มีความวา  แผลยอมงอกยาก, 
คือวา  หายเปนปกติไดโดยยาก. 
           สองบทวา  ทุปฺปริหาร  สตฺถ  มีความวา  ในท่ีแคบ  ระวัง 
มีดยาก.  
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           สองบทวา  สตฺถกมฺม  วา  วตฺถิกมฺม  วา  มคีวามวา ในโอกาส  
ตามท่ีกําหนดแลวไมควรทําการตัด  หรือการผา หรือการเจาะ  หรือการ 
กรีดดวยของมีคมอยางใดอยางหนึ่ง  เปนมีดก็ตาม  เข็มก็ตาม  หนาม 
ก็ตาม  หอกก็ตาม  สะเก็ดหินก็ตาม  เล็บก็ตาม,  เพราะกรรมมีการตัด 
เปนตนนั้นทั้งหมด  ยอมเปนสัตถกรรมแท. 
           อน่ึง  ไมควรทําแมซึ่งการบีบหัวไสดวยของอยางใดอยางหนึ่ง 
จะเปนหนังก็ตาม  ผาก็ตาม  เพราะวา  การบีบนั้นทั้งหมด  เปนวัตถิ- 
กรรมเหมือนกัน. 
           ก็ในพระบาลีนี้  คําวา "สองนิ้วโดยรอบแหงท่ีแคบ" นี้ 
ตรัสหมายเอาเฉพาะสัตถกรรม.  สวนวัตถิกรรมทรงหามแตในท่ีแคบ 
เทาน้ัน.  แตจะหยอดนํ้าดางก็ดี  จะรัดดวยเชือกชนิดใดชนิดหน่ึงก็ดี 
ที่หัวไสนั้น  ควรอยู.  ถาหัวไสนั้นขาดออกดวยนํ้าดางหรือเชือกนั้น, 
เปนอันขารดวยดี. 
           ถึงโรคอัณฑะโตก็ไมควรทําสัตถกรรม,  เพราะเหตุนั้น  ไมควร 
ทําสัตถกรรมดวยคิดวา "เราจะผาอัณฑะคลักเอาเม็ดออกทําใหหายโต." 
แตในการยางดวยไฟและทายา  ไมมีการหาม. 
           ในทวารหนัก  กรวยใบไมและเกลียวชุดที่ทายาแลวก็ดี  หลอด 
ไมไผก็ดี  ซึ่งสําหรับหยอดนํ้าดาง  และการกรอกนํ้ามัน  ยอมควร. 
                             [วาดวยเนื้อที่ควรและไมควร] 
           [๑๙๓]   บทวา  ปวตฺตมส  ไดแก  เนื้อของสัตวที่ตายแลว 
นั่นเอง. 
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           บทวา  มาฆาโต  มคีวามวา วันนั้น  ใคร ๆ  ไมไดเพ่ือจะปลง  
สัตวนอยหน่ึงจากชีวิต. 
           มีดสําหรับเชือดเนื้อเรียกวา  โปตถนิกะ. 
           บทวา  กมิฺปมาย  พึงตัดวา  กิมปฺ  อิมาย. 
           คําวา  น  ภควา  อสฺุสหติ  มีความวา  ขาแตพระผูมีพระภาค 
นางไมสามารถจะมาได. 
           บทวา  ยตฺร  ห ิ นาม  มีความวา  ชื่อเพราะเหตุไร 
           บทวา  ปฏิเวกขฺิ  ไดแก  วมีสิ  แปลวา  เธอพิจารณาแลวหรือ 
มีคําอธิบายวา   "เธอสอบถามแลวหรอื ?" 
           บทวา  อปฺปฏิเวกฺขตฺิวา  ไดแก  อปฺปฏิปุจฺฉิตฺวา  แปลวา 
ไมสอบถามแลว.  ก็ถา  ภิกษุรูอยูวา  "นี้เปนเนื้อชนิดนั้น."  กิจท่ี 
จะสอบถาม  ยอมไมมี,  แตเมื่อไมรู  ตองถามกอนจึงฉัน. 
           วินิจฉัยในคําวา  สุนจมส  นี้  พึงทราบดังนี้ :- 
           สุนัขปายอมเปนเหมือนสุนัขบาน.  เนื้อสุนัขปาน้ันควร.๑ 

           ฝายสุนัขใด  เกิดดวยแมสุนัขบานกับพอสุนัขปาผสมกัน  หรือ 
ดวยแมสุนัขปากับพอสุนัขบานผสมกัน,  เนื้อของสุนัขนั้น  ไมควร. 
เพราะวา สุนัขนั้นควบไวทั้งสองฝาย. 
           บทวา  อหิมส  มีความวา  เนื้อแหงทีฆชาติซึ่งไมมีเทาชนิดใด 
ชนิดหน่ึง  ไมควร.  เนื้อราชสีหเปนตนเปนของชัดแลวท้ังน้ัน. 
 
๑.  นาจะไมควร.  
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           ก็บรรดาอกัปปยมังสะเหลาน้ัน  เนื้อมนุษย  อันพระผูมีพระภาค  
ทรงหาม  ก็เพราะมนุษยมีชาติเหมือนตน,  เนื้อชางและมา  ที่ทรงหาม 
ก็เพราะเปนราชพาหนะ,  เนื้อสุนัขและเนื้องูที่ทรงหาม  ก็เพราะเปน 
ของสกปรก,  เนื้อ ๕  อยางมีเนื้อราชสีหเปนตน  ที่ทรงหาม  ก็เพ่ือตอง 
การความไมมีอันตรายแกตน  ฉะนี้แล. 
           เนื้อก็ดี  กระดูกกดี็  เลือดก็ด ี หนังก็ดี  ขนก็ดี  แหงสัตว ๑๐ 
ชนิดมีมนุษยเปนตนเหลานี้  ไมควรท้ังหมด  ดวยประการฉะน้ี. 
           เมื่อภิกษุรูก็ตาม  ไมรูก็ตาม  ฉันอยางในอยางหน่ึง  คงเปน 
อาบัติแท.  รูเมื่อ, พึงแสดงเม่ือนั้น.  ไมถามกอน  รับดวยต้ังใจวา 
"เราจักฉัน"  ตองทุกกฏ  แมเพราะรับ.  รับดวยต้ังใจวา  "จักถามกอน 
จึงฉัน"  ไมเปนอาบัติ. 
           อน่ึง เปนอาบัติเฉพาะแกภิกษุผูรูแลวฉันเนื้อท่ีเปนอุททิสมังสะ, 
เธอรูในภายหลัง  [๑๙๔] ไมควรปรับอาบัติ. 
                       [วาดวยทรงอนุญาตยาคูเปนตน] 
           บทวา เอกโก  มีความวา  เราไมมีเพ่ือนเปนท่ีสอง. 
           ขอวา  ปหูต  ยาคฺุจ  มธุโคฬิก ฺจ  ปฏิยาทาเปตฺวา  มีความ 
วา  ไมยินวา  พราหมณนั้นใหตกแตงยาคูเปนตน  ใชทรัพยหมดไป 
แสนหน่ึง. 
           ในทีสุ่ดแหงอนุโมทนาคาถา  พึงทําการเชื่อมบทวา  ปตฺถยต 
อิจฺฉต  ดวยคําวา  อลเมว  ทาตุ  นี ้ แปลวา  "ควรแทที่จะใหแก  
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ปฏิคาหกท้ังหลายผูปรารถนา  ผูอยากได."  
           ก็ถา  ปาฐะวา  ปตฺตยาตา  อิจฺฉตา  มีอยูไซร,  ปาฐะนั้นแล 
พึงถือเอา. 
           บทวา  โภชฺชยาคุ  ไดแก  ยาคูที่ยังการหามใหเกิด. 
           บทวา  ยทคฺเคน  มคีวามวา  ทํายาคูใดใหเปนตน. 
           หลายบทวา  สคฺคา  เต  อารทฺธา  มีความวา  บุญเปนเหตุ 
ใหเกิดในสวรรค  ทานไดสรางสมแลว. 
           สองบทวา  ยถาธมฺโม  กาเรตพฺโพ  มีความวา  ภิกษุนั้นพึง 
ใหทําตามธรรม  ดวยปรบัปรโภชนสกิขาบท,  เพราะวา  การหาม 
(โภชนะ)  ยอมมี  เพราะยาคูที่ควรฉัน. 
           สองบทวา นาหนฺต  กจฺจาน  มคีวามวา  เทวดา 
ทั้งหลายเติมโอชะอันละเอียดลงในน้ําออยงบท่ีเหลือน้ัน,  น้ําออยงบ 
ที่เหลือน้ัน  ยอมไมถึงความยอยไปได สําหรับชนเหลาอ่ืน;  เพราะ 
เหตุนั้น  พระผูมีพระภาคจึงตรัสอยางนั้น. 
           บทวา  คิลานสฺส  คุฬ  มีความวา  เราอนุญาตน้ําออยงบ 
ภายหลังภัต  แกภิกษุผูอาพาธดวยพยาธิเห็นปานน้ัน. 
           บทวา  สพฺพสนฺถร ึ มีความวา  อาวสถาคาร  (เรือนเปนที่ 
พักแรม)  จะเปนสถานอันปูลาดทั่วถึงดวยประการใด, ไดปูลาดแลว 
ดวยประการนั้น. 
           บทวา  สุนีธวสฺสการา  ไดแก  พราหมณสองคน  คือ  สนุีธะ  



ประโยค๖ - ตติยสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินยั มหาวรรค  ตอน ๒ - หนาท่ี 286 

หน่ึง  วัสสการะหน่ึง  เปนมหาอํามาตยของพระเจาแผนดินมคธ.๑  
           สองบทวา  วชฺชนี  ปฏิพาหาย  มีความวา  เพ่ือตองการตัด 
ทางเจริญแหงราชสกุลแควนวัชชีเสีย. 
           บทวา  วตฺถูนิ  ไดแก  ที่ปลูกเรอืน. 
           หลายบทวา  จิตฺตานิ  นมนฺติ  นเิวสนานิ  มาเปตุ  มีความวา 
ไดยินวา  เทวดาเหลาน้ัน  สิ่งในสรรีะของชนท้ังหลาย  ผูรูทํานาย 
ชัยภูมิ  แลวนอมจิตไปอยางน้ัน. 
           ถามวา  เพราะเหตุไร ? 
           แกวา  เพราะเทวดาท้ังหลายนั้น  จักกระทําสักการะตามสมควร 
แกเราทั้งหลาย. 
           บทวา  ตาวตึเสหิ มีความวา  ไดยินวา  เสียงที่วา  "บัณฑิต 
ทั้งหลายชาวดาวดึงส"         หมายเอาทาวสักกเทวราชและพระวิสสุกรรม 
เฟองฟุงไปในโลก,   [๑๙๕]   เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคจึงตรัส 
วา   ตาวตึเสหิ.   อธิบายวา   สุนีธอมาตยและวัสสการอมาตยนั้นราวกับ 
ไดหารือเทพเจาชาวดาวดึงสแลวจึงไดสราง. 
           บทวา   ยาวตา  อรยิาน  อายตน  มีความวา   ชื่อวาสถานท่ีเปนที่ 
ประชุมแหงมนุษยผูเปนอริยะท้ังหลาย  มีอยูเทาใด. 
           บทวา  ยาวตา  วณิชฺชปโถ  มีความวา  ชื่อวา  สถานที่เปนที่ซื้อ 
และขาย    ดวยอํานาจแหงกองสินคาที่นํามาแลวนั่นเทียว    ของพอคา 
 
๑.  ดูความพิสดารในมหาปรินิพพานสูตร  ที.  มหา.  ๘๕. 
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ทั้งหลาย  มีอยูเทาใด.  
           สองบทวา  อิท  อคฺคนคร  มคีวามวา  เมืองปาฏลีบุตร  ซึ่ง 
เปนแดนแหงพระอริยะ  เปนสถานแหงการคาขาย  ของมนุษยเหลาน้ัน 
นี้  จักเปนเมืองยอด. 
           บทวา  ปุฏเภทน  ไดแก  เปนสถานท่ีแกหอสินคา. มีคําอธิบาย 
วา  "จักเปนสถานที่แกมัดสินคนทั้งหลาย." 
           วินิจฉัยบทวา  อคฺคิโต วา  เปนตน พึงทราบดังน้ี :- 
           วา  ศพัท  ใชในสมุจจยัตถะ,  จริงอยู  บรรดาสวนเหลานั้น 
อันตรายจักมีแกสวนหนึ่ง  จากไฟ  แกสวนหนึ่ง  จากนํ้า  แกสวนหนึ่ง 
จากภายใน  คือ  ความแตกแยกแหงกันและกัน.การขามฟาก. 
           บทวา  อุฬุมฺป  ไดแก  ชลพาหนะท่ีเขาที่ตอกลิ่มสลัก  เพ่ือ 
ประโยชนแกการขามฟาก. 
           บทวา  กุลฺล  ไดแก  ชลพาหนะท่ีเขาทําผูกมัดดวยเถาวัลยเปนตน. 
           คําวา  อณฺณว  นี้  เปนชื่อของอุทกสถาน  ทัง้ลึกทั้งกวาง  ราว 
โยชนหน่ึง  โดยกําหนดอยางตํ่าท่ีสุดแหงกําหนดท้ังปวง. 
           แมน้ํา  พระผูมีพระภาคทรงประสงคในบทวา  สร  นี้.  มีคํา 
อธิบายวา  "ชนเหลาใดจะขามสระ  คือ  ตัณหา  ทัง้ลึกทั้งกวาง,  ชน 
เหลาน้ัน  ทําสะพาน  กลาวคือ  อริยมรรค  สละ  คือ  ไมแตะตองเลย 
ซึ่งสระนอยทั้งหลาย  จึงขามสถานอันลุมเต็มดวยนํ้าได;  ก็ชนน้ี  แม 
ปรารถนาจะขามนํ้า  มีประมาณนอยน้ี  ยอมผูกแพแล, สวนพระ- 
พุทธเจา  และพระพุทธสาวกทั้งหลาย  เปนชนผูมปีญญา  เวนแพเสีย 
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ทีเดียว  ก็ขามได." 
           บทวา  อนนุโพธา  มีความวา  เพราะไมตรัสรู. 
           บทวา  สนฺธาวิต  มคีวามวา  แลนไปแลว  ดวยอํานาจท่ีออก 
จากภพไปสูภพ. 
           บทวา  สสริต  มีความวา  ทองเท่ียวไปแลว  ดวยอํานาจการไป 
บอย ๆ. 
           สองบทวา  มมเฺวจ  ตุมฺหากฺจ  คือเราดวย  ทานทั้งหลาย 
ดวย.  อีกอยางหน่ึง  พึงเห็นความในคําวา  สนฺธาวิต  สสริต  นี ้
อยางนี้วา  [๑๙๖]  ความแลนไป  ความทองเท่ียวไป  ไดมีแลวแก 
เราดวย  แกทานท้ังหลายดวย. 
           บทวา  สสิต  ไดแก  ทองเที่ยว. 
           สองบทวา  ภวเนตฺตี  สมูหตา  มีความวา  เชือกคือตัณหาเปน 
เหตุไป  คือแลนจากภพ  (ไปสูภพ)  อันเราท้ังหลายกําจัด  คือตัด 
ไดแกทําใหเปนไปไมไดดวยดีแลว.    
                                   [เรื่องเจาลิจฉวี] 
           คําวา  "เขียว"  นี้  เปนคํารวบรัดเอาสวนท้ังปวงเขาไว. 
           บทวา  นีลวณฺณา  เปนตน  ทานกลาวเพ่ือแสดงวิภาคแหงคําวา 
"เขียว"  นั้นแล.  ในบรรดาสีเหลาน้ัน สีเขียวเปนสีปกติของเจาลิจฉวี 
เหลาน้ันหามิได,  คําวา  "เขียว"  นั้น  ทานกลาวดวยอํานาจแหงขอท่ี 
เครื่องไลทาเขียว  เปนของงดงาม.  
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           บทวา  ปฏิวฏเฏสิ  ไดแก  ปหาเรสิ  แปลวา  โดน. 
           สองบทวา  สาหาร  ทชฺเชยฺยาถ  มีความวา  พึงประทานกรุง 
เวสาลี  กับทัง้ชนบท. 
           สองบทวา  องฺคุลึ  โปเถสุ  มีความวา  ไดทรงสั่นพระองคุลี. 
           บทวา  อมฺพกาย  ไดแก  อิตฺถิกาย  แปลวา อันหญิง. 
           บทวา  โอโลเกถ  คือ  จงเห็น. 
           บทวา  อปโลเกถ คือ  จงดูบอย ๆ. 
           บทวา  อุปสหรถ  ไดแก  จงเทียบเคียง,  อธิบายวา  จงเทียบ 
ลิจฉวีบริษัทนี้  ดวยบริษัทแหงเทพเจาชั้นดาวดึงส  ดวยจิตของทาน 
ทั้งหลาย  คือวา  จงดูทําใหสมกันแกเทพเจาชั้นดาวดึงส. 
                             [วาดวยอุททิสสมังสะ] 
           ขอวา  ธมมฺสฺส  จ  อนุธมฺม  พฺยากโรนฺติ  มีความวา  ชนเหลา 
นั้น  ยอมกลาวเหตุสมควรแกเหตุที่พระผูมีพระภาคตรัสแลวและหรือ ? 
           สองบทวา  สหธมฺมิโก  วาทานุวาโท  มีความวา  ก็วาทะของ 
พระองค  เปนเหตุซึ่งชนเหลาอ่ืนกลาวแลว  บางอยาง  คือ  แมมี 
ประมาณนอย  ไมมาถึงเหตุที่วิญูชนจะพึงติเตียนหรือ ?  มีคําอธิบาย 
วา "วาทะเปนประธานของพระองค  ที่เปนเหตุนาติเตียนไมมี  แมโดย 
เหตุทั้งปวงหรือ ?" 
           บทวา  อนพฺภกขฺาตุกามา  มีความวา ขาพเจา  ไมมีประสงค 
จะกลาวขม. 
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           บทวา  อนุวิจฺจการ  มีคําอธิบายวา   ทานจงทําการท่ีพึงรูตาม  คือ  
คิด  พิจารณาแลวจึงทํา. 
           บทวา  าตมนุสฺสาน  ไดแก  (มนุษย)  ผูมชีื่อเสียงในโลก. 
           สองบทวา  สาธุ  โหติ  มีความวา  จะเปนความดี. 
           สองบทวา  ปฏาก  ปรหิเรยฺยุ  มีความวา  อัญญดิตถียทั้งหลาย 
พึงยกธงแผนผา  เที่ยวปาวรองในเมือง. 
           ถามวา  เพราะเหตุไร ? 
           ตอบวา  เพราะพวกเขาคิดวา  "ความเปนใหญจักมีแกพวกเรา 
ดวยอุบายอยางนี้." 
           บทวา โอปานภูต  มีความวา (สกุลของทาน)  แตงไวแลว 
คือ  เตรียมไวแลวเปนดุจบอนํ้า ? 
          [๑๙๗]  บทวา  กลุ  ไดแก  นิเวศน. 
           สองบทวา ทาตพฺพ  มฺเยฺยาสิ มีความวา  พระผูมีพระภาค 
ทรงตัดเตือนวา  "ทานอยาตัดไทยธรรมของนิครนถเหลาน้ีเสียเลย,  แต 
ทานพึงสําคัญซ่ึงไทยธรรม  อันตนควรใหแกนิครนถเหลาน้ัน  ผูมาถึง 
เขาแลว." 
           บทวา  โอกาโร  ไดแก  ความกระทําตํ่า  คือ  ความเปน 
ของทราม. 
           บทวา  สามุกกฺสิกา  ไดแก  (ธรรมเทศนา)  ที่พระองคเอง 
ทรงยกข้ึน,  อธิบายวา  ไมทั่วไปแกพระสาวกเหลาอ่ืน. 
           บทวา  อุทฺทิสฺสกต  ไดแก  มังสะที่เขาทําเฉพาะ (ตน). 
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           บทวา  ปฏิจฺจกมฺม มีความวา  มังสะท่ีเขาเจาะจงตนกระทํา  
อีกอยางหนึ่ง  คําวา  "ปฏจิจกรรม"  นี ้ เปนชื่อของนิมิตกรรม.  แม 
มังสะ  ทานเรียกวา  "ปฏจิจกรรม"  นี ้ เปนชื่อของนิมิตกรรม.  แม 
มังสะ  ทานเรียกวา  "ปฏจิจกรรม"  ก็เพราะเหตุวา  ในมังสะนี้มี 
ปฏิจจกรรมน้ัน.  จริงอยู  ผูใดบริโภคมังสะเห็นปานน้ัน,  ผูนั้น ยอม 
เปนผูรับผลแหงกรรมนั้น.  จึงอยู  ผูใดบริโภคมังสะเห็นปานน้ัน, ผูนั้น  ยอม 
แมแกผูนั้น  เหมือนมีแกผูฆาเอง. 
           บทวา  น  ชีรนฺติ  มีความวา  ทานผูมีอายุเหลาน้ัน  เมื่อกลาว 
ตูอยู  ชื่อยอมไมสรางไป,  อธิบายวา  ยอมไมมีถึงท่ีสุดแหงการกลาว 
ตู.  กถาแสดงมังสะมีความบริสุทธิ์โดยสวนสาม  ไดกลาวไวแลวใน 
อรรถกถาแหงสังฆเภทสิกขาบท.๑ 

                              [วาดวยกัปปยภูมิ] 
           บทวา  ปจฺจนฺติม  นี้  สักวาตรสั  แตวา  ถึงวิหารใกลก็ควร 
จะสมมติได เพราะพระบาลีที่ตรัสไววา  ย  สงโฆ  อากงฺขติ  แปล 
วา  "สงฆหวังจะสมมติที่ใด." แมจะไมสวดกรรมวาจา  สมมติดวย 
อปโลกนแทน  ก็ควรเหมอืนกัน. 
           บทวา  สกฏปริวตฺตก  มีความวา  พักอยู  ประหนึ่งทําใหหอม 
ลอมดวยเกวียนทั้งหลาย. 
           บทวา  กาโกรวสททฺ  ไดแก  เสียงรองกองแหงกาทั้งหลาย 
ซึ่งประชุมกัน  แตเชามืดทีเดียว  เพ่ือตองการจะกินเหยื่อท่ีเขาท้ิงแลว 
 
๑. สมนฺต.  ทุติย  ๑๑๕. 
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ในที่นั้น ๆ. พระเถระชื่อยโสชะ  เปนบุรุษเลิศแหงบรรพชิตหารอย  
ในเวลาจบกปลสูตร. 
           วินิจฉัยในบทวา  อุสฺสาวนนฺติก  เปนตน  พึงทราบดังนี้  :- 
            กัปปยภูมิ  ชื่ออุสสาวนันติกา  พึงทํากอนอยางนี้  ที่อยูใด  เขา 
ทําเสียบบนเสาหรือในเชิงฝา,  ศิลาที่รองเสาภายใตที่อยูนั้น  มีคติอยาง 
พ้ืนดินเหมือนกัน. 
           ก็แล  เมื่อจะใหต้ังเสาแรก  หรือเชิงฝาแรก  ภิกษุหลายรูปพึง 
ลอมกันเขา  เปลาวาจาวา กปฺปยกุฏึ  กโรม  แปลวา  "เราทํา 
กัปปยกุฏิ.์"  [๑๙๘]   เมื่อชนท้ังหลายชวยกันยกข้ึนใหต้ังลง,  พึง 
จับเองหรือยกเองก็ได  ใหต้ังเสาหรือเชิงฝา. 
           สวนในกุรุนทีและมหาปจจรี  ทานแกวา  "ภิกษุทั้งหลาย  พึง 
ใหต้ังลงกลาววา  "กัปปยกุฏิ์  กัปปยกฏุิ์." 
           ในอันธกอรรถกถา  แกวา  พึงกลาววา  สงฺฆสฺส กปฺปยกุฏิ 
อธิฏาม ิ แปลวา "ขาพเจา  อธิษฐานกัปปยกุฏิ์เพื่อสงฆ."  แต 
ถึงแมจะไมกลาวคํานั้น  ยอมไมมีโทษในเพราะคําที่กลาวแลว  ตาม 
นัยที่กลาวไวในอรรถกถาทั้งหลายเทานั้น.  แตในอธิการวาดวยการ 
ทํากัปปยภูมิ  ชื่อ  อนุสสาวนันติการน้ี   มลีักษณะท่ีทั่วไปดังน้ี  ขณะที่ 
เสาต้ังลง  และขณะท่ีจบคํา  เปนเวลาพรอมกัน  ใชได.  แตถา  เมื่อ 
คํายังไมทันจบ  เสาต้ังลงกอน, หรือเมื่อเสาน้ันยังไมทันต้ังลง คําจบ 
เสียกอน,  กัปปยกุฏิ์  ไมเปนอันไดทํา.  เพราะเหตุนั้นแล  ในมหา- 
ปจจรี  ทานจึงแกวา  "ภิกษุมากองคดวยกัน  พึงลอมกันเขาแลว  
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กลาว.  ดวยวา  ความจบคําและความต้ังลงแหงเสาของภิกษุรูปหน่ึง  
ในภิกษุเหลานี้  จักมีพรอมกันไดเปนแน."  ก็แล  ในกุฎีทั้งหลายท่ีมี 
ฝากอดวยอิฐ ศิลาหรือดินขางใตถุนจะกอก็ตามไมกอก็ตาม ;  ภิกษุ 
ทั้งหลายปรารถนาจะใหต้ังฝาข้ึนต้ังแตอิฐหรือศิลา  หรือกอนดินอันใด, 
พึงถือเอาอิฐหรือศิลา  หรือกอนดินอันนั้น  กอนอันอ่ืนทั้งหมด ทํา 
กัปปยกุฏิ์ตามนัยที่กลาวแลวน่ันแล,  แตอิฐเปนตน  ที่กอข้ึนบนพ้ืน 
ภายใตแหงอิฐกอนแรกเปนตนแหงฝา  ไมควร.  สวนเสายอมข้ึนขางบน, 
เพราะเหตุนั้น เสาจึงควร. 
           ในอันธอรรถกถาแกวา  "จริงอยู  เมื่อใชเสา  พึงอธิษฐานเสา 
สี่ตนที่สี่มุม,  เมื่อใชฝาท่ีกออิฐเปนตน  พึงอธิษฐานอิฐสองสามแผน 
ที่สี่มุม."  แตถึงกัปปยกุฏิท์ี่ไมทําอยางน้ัน  ก็ไมมีโทษ  เพราะวา 
คําท่ีกลาวไวในอรรถกถาทั้งหลายเทานั้น  ยอมเปนประมาณ. 
           กัปปยกุฏิ์  ชื่อ  โคนิสาทิกา  มีสองอยาง คือ  อารามโคนิสาทิกา 
หน่ึง  วิหารโคนิสาทิกาหน่ึง.  ในสองอยางน้ัน  ในวัดใด  อารามก็ 
ไมไดลอม,  เสนาสนะท้ังหลายก็ไมไดลอม [๑๙๙ ] วัดนี้  ชื่ออาราม- 
โคนิสาทิกา;  ในวัดใด  เสนาสนะลอมทั้งหมด  หรอืลอมบางสวน, 
อารามไมไดลอม,  วัดนี้  ชื่อวิหารโคนิสาทิกา.  ขอท่ีอารามไมไดลอม 
นั่นแล  เปนประมาณในโคนิสาทิกาท้ังสองอยาง  ดวยประการฉะน้ี. 
แตในกุรุนทีและมหาปจจรีแกวา "อารามท่ีลอมกึ่งหนึ่งก็ดี  ลอม 
มากกวากึ่งก็ดี  จัดเปนอารามที่ลอมได."  ในอารามท่ีลอมกึ่งหนึ่ง 
เปนตนนี้  ควรจะไดกัปปยกุฏิ์.  
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           บทวา  คหปติ  มีความวา  ชนทั้งหลายทําอาวาสแลวกลาววา  
"ขาพเจาถวายกัปปยกุฏิ,์ ขอทานจงใชสอยเถิด."  กปัปยกุฏิ์นี ้
ชื่อคฤหบดี.  แมเขากลาวา  "ขาพเจาถวายเพ่ือทํากัปปยกุฏิ์"  ดังน้ี 
ยอมควรเหมือนกัน.  สวนในอันธกอรรถกาแกวา  "ของท่ีรับจาก 
มือของสหธรรมมิกที่เหลอืเวนภิกษุเสีย  และของเทวดาและมนุษย 
ทั้งปวง  ของเปนสันนิธิและของที่คางภายใน  เปนของ ๆ สหธรรมิก 
ที่เหลือ  และของเทวดามนุษยเหลาน้ัน  ยอมควรแกภิกษุ ,  เพราะเหตุ 
นั้น  เรือนแหงสหธรรมิกเหลาน้ัน  หรือกัปปยกฏุิ์ที่สหธรรมิกเหลาน้ัน 
ถวาย  จึงเรียกวา  "คฤหบดี."  มิใชแตเทาน้ัน  ทานยังกลาวอีกวา 
"เวนวัดของภิกษุสงฆเสีย  ที่อยูพวกนางภิกษุณี  หรือของพวก 
อารามิกบุรุษ  หรือของพวกเดียรถีย  หรือของเหลาเทวดา  หรอืของ 
พวกนาค  หรือแมวิมานแหงพวกพรหม  ยอมเปนกัปปยกุฏิ์ได."  คําน้ัน 
ทานกลาวชอบ;  เพราะวา  เรือนเปนของสงฆเอาก็ดี  เปนของภิกษุ 
ก็ดี  เปนกฏุิข์องคฤหบดี  ไมได. 
           กัปปยกุฏิ์  ที่ภิกษุสวดประกาศทําดวยกรรมวาจา  ชื่อสัมมติกา 
ฉะน้ีแล. 
           อามิสใดคางอยูในกัปปยภูมิสี่เหลาน้ี,  อามิสนั้นทั้งหมด  ไมนับ 
วา  อันโตวุตถะ  เพราะวา  กัปปยกุฏิ ์ พระผูมีพระภาคทรงอนุญาต 
เพ่ือปลดเปลื้องอันโตวุตถะและอันโตปกกะ  ของภิกษุและภิกษุณีทั้ง 
หลาย,  สวนอามิสใด  เปนของสงฆก็ดี  เปนของบุคคลก็ดี  เปนของ 
ภิกษุหรือภิกษุณีก็ดี  ซึ่งเก็บคางไวในเรือน  ซึ่งพอจะเปนอาบัติเพราะ  
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สหไสยได  ในอกัปปยภูมิ  คางอยูแมราตรีเดียว,  [๒๐๐]  อามิสนั้น 
เปนอันโตวุตถะ  และอามิสที่ใหสุกในเรือนน้ัน  ยอมจัดเปนอันโต-  
ปกกะ;  อามิสนั้นไมควร.  แตของท่ีเปนสัตตาหกาลิกและยาวชวิีก 
ควรยู. 
           วินิจฉัยในอันโตวุตถะและอันโตปกกะนั้น  พึงทราบดังน้ี :- 
           สามเณรนําอามิสมีขาวสารเปนตน  ของภิกษุมาเก็บไวใน 
กัปปยกุฏิ ์ รุงข้ึน  หุงถวาย,  อามิสนั้น  ไมเปนอันโตวุตถะ. 
           สามเณรเอาของส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีเนยใสเปนตน  ที่เก็บไวใน 
อกัปปยกุฏิ์  ใสลงในอามิส มีขาวสุกเปนตนนั้นถวาย,  อามิสน้ัน 
จัดเปนมุขสันนิธิ.  แตในมหาปจจรีแกวา  "อามิสนั้นเปนอันโตวุตถะ." 
ความกระทําตางกันในมุขสันนิธิและอันโตวุตถะนั้น  ก็เพียงแตชื่อ 
เทาน้ัน. 
           ภิกษุเอาเนยในท่ีเก็บไวในอกัปปยกุฏิ์  และผักท่ีเปนยาวชีวิก 
ทอดเขาดวยกันแลวฉัน  ผักนั้นเปนของปราศจากอามิส  ควรฉันไดเจ็ด 
วัน.  ถาภิกษุฉันปนกับอามิส,  ผักนั้นเปนอันโตวุตถะดวย  เปนสาม- 
ปกกะดวย. ความระคนกันแหงกาลิกทุกอยาง  พึงทราบโดยอุบายน้ี. 
           ถามวา ก็กัปปยกุฏิเ์หลาน้ี  เมื่อไรจะละวัตถุเลา  ? 
           ตอบวา  ควรทราบอุสสาวนันติกากอน  กปัปยกุฏิ์ในท่ีเขาทํา 
เสียบบนเสา หรือในเชิงฝา,  กัปปยกุฏิน์ั้น  จะละวัตถุ  ตอเม่ือเสา 
และเชิงฝาทั้งปวงถูกรื้อเสียแลว. แตถาชนทั้งหลายเปลี่ยนเสาหรือ 
เชิงฝาเสีย ,  เสาหรือเชิงฝาใด  ยังคงอยู,  กัปปยกุฏิย์อมต้ังอยูบนเสา  
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หรือเชิงฝานั้น;   แตยอมละวัตถุ  ตอเม่ือเสาหรือเชิงฝาถูกเปลี่ยนแลว  
ทั้งหมด.  กัปปยกุฏิ์ที่กอดวยอิฐเปนตน  ยอมละวัตถ ุ ในเวลาท่ีวัตถุ 
ตาง  ๆ  เปนตนวาอิฐหรือศิลาหรือกอนดิน  ที่วางไวเพ่ือรองฝาบนท่ีซึ่ง 
กอข้ึน  เปนของพินาศไปแลว. สวนกัปปยกุฏิ์ที่อธิษฐานดวยอิฐเปนตน 
เหลาใด,  เมื่ออิฐเปนตนเหลาน้ัน  แมถูกรื้อเสียแลว  แตอิฐเปนตนอ่ืน 
จากอิฐเดิมนั้น  ยังคงที่อยู  กัปปยกุฏิ ์ ยังไมละวัตถุกอน.  กัปปยกุฏิ ์
ชื่อโคนิสาทิกา  ยอมละวตัถุ ตอเมื่อเขาทําการลอมดวยกําแพงเปนตน 
ภิกษุควรไดกัปปยกุฏิ์ในอารามน้ันอีก.  [๒๐๑]  แตถา  เครื่องลอมมี 
กําแพงเปนตนของพังไปท่ีนั้น  ๆ  แมอีก,  โคทั้งหลาย  ยอมเขา 
ไปทางที่พังนั้น ๆ;  กุฏิ์นัน้  ยอมกลับเปนกัปปยกุฏิอี์ก.  สวนกัปปยกุฏิ ์
สองชนิดนอกนี้  จะละวัตถุ  ตอเมื่อเครื่องมุงท้ังปวงผุพังหมดไป 
เหลือแตเพียงกลอน.  ถาบนกลอนท้ังหลาย  ยังมีเครื่องมุงเปนผืนติด 
กันเปนแถบ  แมหยอมเดิม, ยังรักษาอยู. 
           ถามวา  "ก็ในวัดใด ไมมีกัปปยภูมิทั้งส่ีเหลานี้,  ในวัดนั้น 
จะพึงทําอยางไร ?" 
           ตอบวา  "ภิกษุพึงใหแกอนุปสัมบัน  ทําใหเปนของเธอแลวฉัน." 
           ในขอน้ัน  มีเรื่องสาธก  ดังนี้ :- 
           ไดยินวา  พระกรวิกติสสเถระผูหัวหนาแหงพระวินัยธร  ไดไป 
สูสํานักของพระมหาสิวัตเถระ.  ทานเห็นหมอเนยใสดวยแสงประทีป 
จึงถามวา  "นั่นอะไร ขอรับ ?" 
           พระเถระตอบวา  "ผูมีอายุ  หมอเนยใส  เรานํามาจากบาน  
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เพ่ือตองการฉันเนยใส  ในวันที่มีอาหารนอย."  
           ลําดับนั้น  พระติสสเถระจึงบอกกับทานวา "ไมควร  ขอรับ." 
           ในวันรุงข้ึน  พระเถระจึงใหเก็บไวที่หนามุข. รุงข้ึนอีกวันหน่ึง 
พระติสสเถระมาเห็นหมอเนยใสน้ัน  จึงถามอยางนั้นแล  แลวบอกวา 
"การเก็บไวในท่ีซึ่งควรเปนอาบัติเพราะสหไสย  ไมสมควร ขอรับ." 
           รุงข้ึน  พระเถระใหยกออกไปเก็บไวขางนอก.  พวกโจรลัก 
หมอเนยใสน้ันไป. ทานจึงพูดกะพระติสสเถระผูมาในวันรุงข้ึนวา "ผูมี 
อายุ  เมื่อทานบอกวา  "ไมควร"  หมอนั้นเก็บไวขางนอก  ถูกพวก 
โจรลักไปแลว." 
           ลําดับนั้น  พระติสสเถระ  จึงแนะทานวา  "หมอเนยใสน้ัน 
พึงเปนของอันทานควรใหแกอนุปสัมบันมิใชหรือ  ขอรับ ?  เพราะวา 
ครั้นใหแกอนุปสัมบันแลว  จะทําใหเปนของเธอฉัน  ก็ยอมควร." 
                      [วาดวยปญจโครสและเสบียงทาง] 
           เรื่องเมณฑกเศรษฐี ชัดเจนแลว.   
           ก็แตวา  ในเรื่องเมณฆกเศรษฐีนี้ คําวา  อนุชานามิ  ภิกขฺเว 
ปฺจ  โครเส  มีความวา  "ภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหภิกษุฉัน 
โครสหา  เหลาน้ี  ดวยการบริโภคแผนกหน่ึงบาง." 
           [๒๐๒]  วินิจฉัยในคําวา  ปาเถยฺย  ปริเยสิตุ  นี้  พึงทราบ 
ดังตอไปนี้ :- 
           ถาชนบางจําพวกทราบแลวถวายเองทีเดียว, อยางนั้นนั่นเปน 
การดี;  ถาเขาไมถวาย,  พึงแสวงหาจากสํานักญาติและคนปวารณา  
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หรือดวยภิกขาจารวัตร; เมื่อไมไดดวยอาการอยางน้ัน  พึงของจาก 
สํานักแหงคนที่ไมใชญาติไมใชผูปวารณาก็ได.  ในทางที่จะตองไป 
เพียงวันเดียว พึงแสวงหาเสบียงเพื่อประโยชนแกอาหารวันเดียว. 
ในทางไกล  ตนจะขามกันดารไปไดดวยเสบียงเทาใด  พึงแสวงหา 
เทาน้ัน. 
                             [วาดวยนํ้าอัฏฐบาน] 
           สองบทวา  กาเชหิ  คาหาเปตฺวา  มีความวา  ใชคนใหขน 
หมอน้ําผลพุทรา  ซึ่งปรุงดีแลว  พันหมอ  ดวยหาบหารอย. 
           คําวา  เอตสฺมึ  นิทาเน  เอตสฺมึ  ปกรเณ  ธมมฺึ  กถ  กตฺวา 
มีความวา  พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา  โดยนยัเปนตนวา  "ภิกษุ 
ทั้งหลาย  ดีละ  เมื่อเธอไมดื่มน้ําปานะ ชื่อวาไมยังวาทะใหเกิดข้ึน 
วา "พวกสาวกของพระสมณโคดม  เปนผูมักมากดวยปจจัย,"  และ 
ชื่อวา  ไดทําความเคารพในเรา,  และชื่อวา  ทานทั้งหลายไดยังความ 
เคารพอันดีใหเกิดแกเรา;  เราเส่ือมใสเปนอยางดี  ดวยเหตุนี้  ของทาน 
ทั้งหลาย  ดวยประการอยางนี้ ;"  แลวตรัสคําเปนตนวา  "ภิกษุ 
ทั้งหลาย  เราอนุญาต  น้ําปานะแปดอยาง." 
           บรรดาน้ําปานะแปดอยางนั้น  อัมพปานะน้ัน  ไดแกน้ําปานะท่ี 
ทําดวยนํ้าผลมะมวงดิบหรือสุก.  ในมะมวงดิบและมะมวงสุกสองอยาง 
นั้น  เมื่อจะทําดวยมะมวงดิบ  พึงทุบมะมวงออนแชน้ํา  ผ่ึงแดดใหสุก 
ดวยแสงอาทิตย  แลวกรอง  ปรุงดวยนํ้าผ้ึง  น้ําตาลกรวดและการบูร  
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เปนตน  ที่รบัประเคนในวันนั้น.  อัมพปานะที่ภิกษุทําอยางนี้  ยอม  
ควรในปุเรภัตเทาน้ัน.  สวนอัมพปานะที่พวกอนุปสัมบันทํา  ซึง่ภิกษุ 
ไดมารับประเคนในปุเรภัต  ยอมควร แมดวยบริโภคเจืออามิสใน 
ปุเรภัต;  ที่รับประเคนในปจฉาภัต  ยอมควร  โดยบริโภค  ปราศจาก 
อามิส  จนถึงเวลาอรุณข้ึน.  ในน้ําปานะทุกชนิดก็นยันี้. 
           อน่ึง  ในน้ําปานะเหลานั้น  ชมัพุปานะ นั้น  ไดแก  น้ําปานะ 
ที่ทําดวยผลหวา. 
           โจจปานะ นั้น  ไดแก  น้ําปานะที่ทําดวยผลกลวยมีเมล็ด.      
           [๒๐๓]  โมจปานะ  นั้น ไดแก  น้ําปานะที่ทําดวยผลกลวย 
ไมมีเมล็ด. 
           มธุกปานะ  นั้น  ไดแก น้ําปานะที่ทําดวยรสชาติแหงผลมะซาง. 
และ  มธุกปานะ  นั้น  เจือนํ้าจึงควร, ลวน ๆ  ไมควร. 
           มุททิกปานะ  นั้น  ไดแก  น้ําปานะท่ีเขาค้ันผลจันทนในน้ําทํา 
เหมือน  อัมพปานะ. 
           สาลุกปานะ  นั้น  ไดแก  น้ําปานะที่เขาค้ันเงาอุบลแดงและ 
อุบลเขียวเปนตนทํา. 
           ผารุสกปานะ นั้น  ไดแก  น้ําปานะที่ทําดวยผลมะปราง  ยาง 
อัมพปานะ.  อัฏฐบานเหลาน้ี  เย็นก็ดี  สุกดวยแสดงอาทิตยก็ดี  ยอม 
ควร.  สกุดวยไฟไมควร.  
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                             [วาดวยรสส่ีอยาง] 
           ธัญญผลรส  นั้น  ไดแก  รสแหงขาวเจ็ดชนิด.๑ 

           ฑากรส  นั้น  ไดแก  รสแหงผักที่สุด.  จริงอยู  รสแหงผัก 
ที่เปนยาวกาลิก  ยอมควรในปุเรภัตเทาน้ัน. รสแหงผักที่เปนยาว- 
ชีวิกที่สุกพรอมกับเนยใสเปนตน ที่รับประเคนเก็บไว ควรฉันได 
เจ็ดวัน.  แตถารสแหงผักนั้น สุกดวยนํ้าลวน,  ควรฉันไดจนตลอด 
ชีวิต.  ภิกษุจะตมผักที่เปนยาวชีวิกนั้นใหสุกพรอมกับนมสดเปนตนเอง 
ไมควร,  แมที่ชนเหลาอ่ืนใหสุกแลว  ยอมนับวารสผักเหมือนกัน. 
สวนในกุรุนที  แกวา  "รสแมแหงผักซึ่งเปนยาวกาลิก  ที่ค้ันในนํ้าเย็น 
ทําก็ดี  สุกดวยแสงอาทิตยก็ดี  ยอมควร. 
           วินิจฉัยในขอวา  เปตฺวา มธุกปุปฺผรส  นี้ พึงทราบดังนี้ :- 
           รสดอกมะซางจะสุกดวยไฟ หรอืสุกดวยแสงอาทิตยก็ตาม 
ยอมไมควร  ในปจฉาภัต. ชนทั้งหลายถือเอารสดอกไมอันใดซึ่ง 
สุกแลว  ทําใหเปนน้ําเมา,  รสแหงดอกไมนั้น  ยอมไมควรแตตน  แม 
ในปุเรภัต.  สวนดอกมะซาง  จะสดหรือแหง  หรอืค่ัวแลว  หรอื 
คลุมน้ําออยแลวก็ตามที,  เขายังไมทําเปนน้ําเมา  จําเดิมแตดอก 
ชนิดใด,  ดอกชนิดนั้นทั้งหมด  ยอมควรในปุเรภัต.  รสออยที ่
 
๑.  ๑.  สาลิ  [ศาลิ] ขาวสาลี  Rice. ๒.  วีหี  [วฺรีหิ ] ขาวเปลือก  Rice.  Pabby. 
๓.  กุทรูส  [กทฺรุษ]  หญากบัแก  ขาวชนดิหนึ่ง  A  kind  of  grain"  ๔.  โคธูม 
[โคธูม]  ขาวละมาน  wheat"  ๕.  วรก  [วรก ] ลูกเดือย  The  bean Phaseolus 
trilobus"  ๖.  ยว  [ยว]  ขาวยวะ  Corn,  barlys.  ๗.  กงฺค  หรือ  กงฺคุ  [กงฺคุ] 
ขาวฟาง  Pamic  seed.  
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ไมมีกาก  ควรในปจฉาภัต. รสสี่อยางเหลาน้ี  อันพระผูมีพระภาค 
เมื่อทรงอนุญาตน้ําปานะ  ไดทรงอนุญาตไวดวยประการฉะนี้แล. 
                            [วาดวยผักและแปง] 
           [๒๐๔]  เรื่องแหงมัลละชื่อโรชะ  ชัดเจนแลวท้ังน้ัน. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน สองบทวา  สพฺพฺจ  ฑาก  ไดแก  ผัก 
ชนิดในชนิดหน่ึง  ซึ่งทอดดวยเนยใสเปนตนก็ดี  ไมไดทอดก็ดี. 
           บทวา  ปฏขาทนีย  ไดแก  ของควรเค้ียวที่แลวดวยแปง. 
ไดยินวา  เจาโรชะใหตกแตงของท้ังสองอยางนี้  สิ้นทรัพยไปแสนหน่ึง. 
           สองบทวา  สงฺคร  อกสุ  มีความวา  ไดทําขอบังคับ. 
           หลายบทวา  อุฬาร  โข  เต  อทิ  มีความวา  การตอนรับ 
พระผูมีพระภาคของทานนี้  เปนกิจดีแล. 
           หลายบทวา  นาห  ภนฺเต อานนฺท  พหุกโต  มีความวา 
เจาโรชะนั้น  แสดงวา  "เราจะไดมาท่ีนี่ดวยความเส่ือมใสและความ 
นับถือมาก  ซึ่งเปนไปในพระพุทธเจาเปนตนหามิได." 
                        [เรื่องภิกษุเคยเปนชางโกนผม] 
           บทวา  มฺชชุกา  ไดแก  เปนผูมีถอยคําไพเราะ. 
           บทวา  ปฏิภาเณยฺยกา  มีความวา  เปนผูถึงพรอมดวยไหว 
พริบในศิลปะของตน. 
           บทวา  ทกขฺา  ไดแก  เปนผูฉลาดหรือเปนผูไมเกียจคราน. 
           บทวา  ปริโยทาตสิปฺปา  ไดแก  ผูมีศิลปะหาโทษมิได.  
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           บทวา  นาฬิยาวาปเกน ไดแก  ทะนานและถุง.  มีคําอธิบาย 
วา  ชนทั้งหลายยอมกรอก  คือ  ยอมใสขาวสารท่ีไดแลว  ๆ  ใน 
ภาชนะใด  ภาชนะนั้น  ชือ่  อาวาปกะ  แปลวา ถุง.   
          วินิจฉัยในคําวา  น  ภิกฺขเว  นหาปตปุพฺเพน  ขุรภณฺฑ  นี ้
พึงทราบดังนี้ :- 
           ภิกษุผูเคยเปนชางโกนผม  ไมควรเก็บรักษามีดโกนไวเลย,  แต 
จะปลงผมดวยมีดโกนเปนของผูอ่ืน  ควรอยู.  ถาจะถือเอาคาจางปลง 
ไมควร.  ภิกษุใดไมเคยเปนชางโกนผม,  แมภิกษุนั้นจะรักษามีดโกนไว 
ยอมควร;  ถึงแมจะถือเอามีดโกนเลมนั้นหรือเลมอ่ืนปลงผม  ก็ควร. 
           สองบทวา  ภาค  ทตฺวา  มีความวา  พึงใหสวนท่ีสิบ. ได 
ยินวา  การใหสวนท่ีสิบนี้  เปนธรรมเนียมเกา  ในชมพูทวีป, เพราะ 
เหตุนั้น  พึงแบงเปนสิบสวนแลว ใหแกพวกเจาของท่ีดินสวนหนึ่ง. 
                                    [มหาปเทสส่ี] 
           เพ่ือประโยชนที่ภิกษุทั้งหลายจะไดถือไวเปนแบบ  พระผูมีพระ- 
ภาคจึงตรัสมหาปเทส (คือ  หลักสําหรับอางใหญ)  สี่ขอเหลาน้ี วา 
ย  ภิกขฺเว  มยา  อิท  น  กปฺปติ  เปนตน. 
           พระธรรมสังคาหกเถระทั้งหลาย  เมื่อถือเอาสูตรสอบสวนดู 
ในมหาปเทสนั้น  ไดเห็นความขอน้ีวา:- 
           ดวยพระบาลวา  เปตฺวา  ธฺผลรส  นี ้ ธญัญชาติ  เจ็ด 
ชนิด  เปนอันหามแลววา  ไมควรในปจฉาภัต.  [๒๐๕]  มหาผล 
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เกาอยาง  คือ  ผลตาล,  ผลมะพราว,  ผลขนุน,  ผลสาเก,  น้ําเตา,  
ฟกเขียว,  แตงไท,  แตงโม,  ฟกทอง,  เปนอันทรงหาม  และ 
อปรัณณชาติทุกชนิด  มีคติอยางธัญญชาติเหมือนกัน. มหาผลและ 
อปรัณณชาตินั้น ไมไดทรงหามไวก็จริง,  ถึงกระน้ัน  ยอมเขากับสิ่งท่ี 
เปนอกัปปยะ;  เพราะเหตุนั้น จึงไมควรในปจฉาภัต. 
           น้ําปานะแปดอยาง  ทรงอนุญาตไว,  น้ําปานะแหงผลไมเล็กมี 
หวาย, มะขาม,  มะง่ัว,  มะขวิด, สะครอ,  และเล็บเหยี่ยว  เปนตน 
มีคติอยางอัฏบานแท.  น้ําปานะแหงผลไมเหลาน้ัน  ไมไดทรงอนุญาต 
ไวก็จริง. ถึงกระน้ัน  ยอมเขากับสิ่งท่ีเปนกัปปยะ;  เฉพาะฉะน้ัน  จึงควร. 
           ในกุรนุทีแกวา  "จริงอยู  เวนรสแหงเมล็ดขาวกับทั้งส่ิงที่อนุโลม 
เสียแลว  ข้ึนชื่อวาน้ําผลไมอ่ืน  ที่ไมควร  ยอมไมม,ี น้ําผลไมทุกชนิด 
เปนยามกาลิกแท." 
           จีวรพระผูมีพระภาคทรงอนุญาตไวหกชนิด,  จีวรอ่ืนอีกหกชนิด 
ที่อนุโลมจีวรเหลาน้ัน  คือ  "ผาทุกุละ ผาแควนปตตุนนะ ผาเมืองจีย 
ผาเมืองแขก  ผาสําเร็จดวยฤทธิ์  ผาเทวดาให"  พระธรรมสังคาหกเถระ 
ทั้งหลายอนุญาตแลว. 
           บรรดาผาเหลาน้ัน  ผาปตตุนนะน้ัน ไดแก  ผาท่ีเกิดดวยไหม 
ในปตตุนประเทศ. ผาสองชนิด เรียกตามชื่อของประเทศน่ันเอง.  ผา 
สามชนิดนั้น  อนุโลมผาไหม,  ผาทุกุละ  อนุโลมผาปาน,  นอกจากน้ี 
สองชนิด  อนุโลมผาฝายหรือผาทุกอยาง. 
           บาตรพระผูมีพระภาคทรงหามสิบเอ็ดอยาง  อนุญาตสองอยาง  คือ  
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บาตรเหล็ก  บาตรดิน.  ภาชนะสามอยาง  คือ  ภาชนะเหล็ก  ภาชนะดิน   
ภาชนะทองแดง อนุโลมแกบาตรน้ันแล. 
           กระติกนํ้า  พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตไวสามอยาง  คือ  กระติก 
โลหะ  กระติกไม  กระติกผลไม.  ภาชนะน้ําสามอยาง  คือ  คนโทน้ํา  ขัน 
ทองหาว  หมอตักนํ้า  อนุโลมกระติกน้ําสามอยางนั้นแล.  แตในกุรุนท ี
แกวา "สังขสําหรับใสน้ําฉัน  และขันน้ํา อนุโลมแกกระติกเหลาน้ัน." 
           ประคดเอวทรงอนุญาตไวสองชนิด  คือ  ประคดทอเปนแผน, 
ประคดไสสุกร,  ประคดเอวท่ีทําดวยผืนผา [๒๐๖]  และดวยเชอืก 
อนุโลมประคดสองชนิดนั้น. 
           รมทรงอนุญาตไวสามชนิด คือ  รมขาว  รมรําแพน  รมใบไม, 
รมใบไมใบเดียว  อนุโลมตามรมสามชนิดนั้นเอง; แมของอ่ืน  ๆ  ที่เขา 
กับสิ่งท่ีควรและไมควร  ผูปฏิบัติพึงพิจารณาดูบาลีและอรรถกถาแลว 
ทราบตามนัยนี้เถิด. 
                                [วาดวยกาลิกระคนกัน] 
           คําวา  ตทหุปฏิคฺคหิต กาเล  กปฺปติ  เปนตน  พระผูมีพระภาค 
ตรัสหมายเอารสท่ีเจือกันทุกอยาง.  กถ็านํ้าปานะเปนของท่ีรับประเคน 
ปนกันมะพราวทั้งผล  ยังไมไดปอกเปลือก,  เอามะพราวออกเสียแลว 
น้ําปานะน้ัน  ควรแมในเวลาวิกาล. 
           พวกทายกถวายขาวปายาสเย็น  วางกอนสัปปไวขางบน,  เนยใส 
ใดไมปนกันขาวปายาส,  จะเอาเนยใสนั้นออกไวฉันเจ็ดวันก็ควร.  
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           แมในสัตตาหกาลิกที่เหลือ  มนี้ําผ้ึงและนํ้าตาลที่เปนแทงเปนตน  
ก็นัยนี้แล. 
           พวกทายถวายบิณฑบาต  ประดับดวยกระวานและลูกจันทร 
เปนตนบาง,  กระวานและลูกจันทรเปนตนนั้น  พึงยกออกลางไวฉันใด 
ตลอดชีวิต.  ในขิงท่ีเขาใสในยาคูถวายเปนตนก็ดี  ในชะเอมท่ีเขาใส 
แมในนํ้ามันเปนอาทิ  แลวถวายเปนตนก็ดี  มีนัยเหมือนกันแล. 
           กาลิกใด ๆ  เปนของมีรสระคนปนกันไมไดอยางนั้น, กาลิกนั้น ๆ 
แมรับประเคนรวมกัน;  ลางหรือปอกเสียจนบริสุทธิ์แลวฉัน  ดวยอํานาจ 
แหงกาลของกาลิกน้ัน  ๆ  ยอมควร.  แตถากาลิกใดเปนของมีรสแทรก 
กันได  ปนกนัได  กาลิกน้ัน  ยอมไมควร. 
           จริงอยู  ยาวกาลิกยอมชักกาลกิทั้งสามมียามกาลิกเปนตน  ซึ่งม ี
รสเจือกับตน  เขาสูสภาพของตน,  ถึงยามกาลิก  กช็ักกาลิก  แมสองมี 
สัตตาหกาลิกเปนตน  เขาสูสภาพของตน,  สัตตาหกาลิกเลา  ยอมชัก 
ยาวชีวิกที่ระคนเขากับตน  เขาสูสภาพของตนเหมือนกัน,  ๒๐๗ 
เพราะฉะนั้น  พึงทราบสันนิษฐานวา  "ยาวชีวิกที่รบัประเคนในวันนั้น 
ก็ดี    รับประเคนในวันกอน ๆ ก็ดี    ปนกับสัตตหกาลิกนั้น  ซึ่งรับ 
ประเคนในวันนั้น  ควรเพียงเจ็ดวัน,  ปนกับสัตตาหกาลิกที่รับประเคน 
ไวสองวัน  ควรเพียงเจ็ดวัน,  ปนกับสตัตาหกาลิกท่ีรับประเคนไวสามวัน 
ควรเพียงหาวัน, ปนกับสัตตาหกาลิกท่ีรับประเคนไวเจ็ดวัน  ควรในวัน 
นั้นเทาน้ัน."  ก็เพราะเหตุนั้นแล  พระผูมีพระภาคจึงไมตรัสวา  "ภิกษุ 
ทั้งหลาย ยาวชีวิกที่รับประเคนในวันนั้น  ปนกับสัตตาหกาลิก  (ควร  
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เจ็ดวัน)," ตรัสวา ยาวชีวิกที่รับประเคนแลว  (ปนกับสัตตาหกาลิก) 
ควรเจ็ดวัน."  ก็เมื่อกาลิกสามนี้กาวลวงกาล  ยาม  และเจ็ดวัน พึงทราบ 
อาบัติดวยอํานาจวิกาลโภชนสิกขาบท  สันนิสิกขาบท  และเภสัชช- 
สิกาบท. 
           ก็แล  ในกาลิกสี่นี้  กาลิกสอง คือ  "ยาวกาลิก  ๑  ยามกาลิก ๑" 
นี้เทาน้ัน  เปนอันโตวุตถะดวย  เปนสันนิธกิารกะดวย :  แตสัตตาหกาลิก 
และยาวชีวิก  แมจะเก็บไวในอกัปปยกุฏิ์  ก็ควร.  ทั้งไมใหเกิดสันนิธิ 
ดวย  ดังนี้แล. คําท่ีเหลือในที่ทั้งปวง  ต้ืนทั้งนั้น  ฉะนี้แล. 
                            เภสัชชกัขันธก วรรณนา  จบ.  
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                              [๒๐๘]  กฐินนักขันธก วรรณนา 
                                 [เรื่องภิกษุชาวเมืองปาเฐยยะ] 
           วินิจฉัยในกฐินักขันธกะ  พึงทราบดังนี้ :- 
           บทวา  ปาเยฺยกา  มีความวา  เปนชาวจังหวัดปาเฐยยะ.  มีคํา 
อธิบายวา  "ทางดวยทิศตะวันตก  ในแควนโกศล  มีจังหวัดชื่อปาเฐยยะ, 
ภิกษุเหลาน้ัน  มีปกติอยูในจังหวัดนั้น."  คําวา  ปาเยฺยกา นั้น  เปน 
ชื่อของพวกพระภัททวัคคิยเถระ  ซึ่งเปนพ่ีนองรวมพระบิดาของพระเจา 
โกศล. ในพระเถระสามสิบรูปนั้น  รปูที่เปนใหญกวาทุก  ๆ รปู  เปน 
พระอนาคามี,  รูปที่ดอยกวาทึก  ๆ  รูปเปนพระโสดาบัน;  ที่เปนพระ- 
อรหันต  หรอืปุถุชน  แมองคเดียวก็ไมมี. 
           บทวา  อารฺกา  มีความวา  มีปกติอยูปา  ดวยอํานาจสมาทาน 
ธุดงค,  ไมใชสักวาอยูปา.  ถึงในขอท่ีภิกษุเหลาน้ันเปนผูถือบิณฑบาต 
เปนตน  ก็มนีัยเหมือนกัน. 
           อันที่จริง  คําวา  "มีปกติอยูปา"  นี ้ ทานกลาวดวยอํานาจธุดงค 
ที่เปนประธาน  แตภิกษุเหลาน้ี  สมาทานธุดงคทั้งสิบสามทีเดียว. 
           บทวา  อุทกสงฺคเห  มีความวา  เมื่อภูมิภาคถูกน้ําทวม คือ  ขัง 
แชแลว,  อธิบายวา  ทั้งที่ดอนท้ังที่ลุม  เปนที่มีน้ําเปนอันเดียวกัน. 
           บทวา  อุทกจิกขฺลฺเล มีความวา ในที่ซึ่งเธอท้ังหลายเหยียบ  
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แลวเหยียบแลว  น้ําโคลนยอมกระฉูดข้ึนถึงตะโพก,  ทางลื่นเชนนี้.  
           บทวา  โอกปุณฺเณหิ มีความวา  ชุมโชกดวยน้ํา. 
           ไดยินวา  จีวรของพวกเธอ มีเนื้อแนน,  น้ําซ่ึงตกท่ีจีวรเหลาน้ัน 
จึงไมไหลไป เพราะเปนผาเนื้อแนน,  ยอมติดคางอยูเหมือนหอผูกไว ; 
เพราะฉะนั้น  ทานจึงกลาววา  "มีจีวรชุมโชกดวยน้ํา."  ปาฐะวา 
โอฆปุณฺเณหิ  ก็ม.ี 
           วินิจฉัยในคําวา  อวิวทมานา  วสฺส  วสิมฺหา  นี้ พึงทราบ 
ดังน้ี :- 
           ภิกษุเหลาน้ัน  อยูไมผาสุก เพราะไมมีความสําราญดวยเสนาสนะ 
ในฐานท่ีตนเปนอาคันตุกะ  และเพราะเปนผูกระวนกระวายในใจ  ดวย 
ไมไดเฝาพระผูมีพระภาค,  เพราะฉะน้ัน  พวกเธอจึงไมทูลวา  "พวก 
ขาพระองคไมวิวาทกัน  จําพรรษาเปนผาสุก." 
           [๒๐๙]  ขอวา  ธมฺม ึ กถ  กตฺวา  มีความวา  พระผูมีพระภาค 
ตรัสสอนอนมตัคคิยกถาแกภิกษุเหลานั้น.  เธอทั้งหมดเทียว  ไดบรรล ุ
พระอรหัตในเวลาจบกถา  แลวไดเหาะไปในอากาศ  จากท่ีซึ่งตนนั่ง 
ทีเดียว.  พระธรรมสังคาหกาจารยทั้งหลายหมายเอาอนมตัคคิยกถานั้น 
กลาววา  ธมมฺึ  กถ  กตฺวา  ภายหลังพระผูมีพระภาคทรงดําริวา 
"ถาการกรานกฐิน  จักไดเปนการที่เราไดบัญญัติแลวไซร  ภิกษุ 
เหลาน้ัน  จะเก็บจีวรไวผืนหน่ึงแลว  มากับอันตรวาสกและอุตราสงค 
จะไมตองลําบากอยางนั้น ;  ก็ธรรมดากรานกฐินนี้  อันพระพุทธเจา  
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ทุก  ๆ  พระองค  ทรงบัญญัติแลว"  ดังน้ี.  มีพระประสงคจะทรง  
อนุญาตการกรานกฐิน  จึงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมา,  ก็แล  ครั้นตรัส 
เรียกมาแลว  จึงตรัสคําวา  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  เปนอาทิ. 
                               [วาดวยอานิสงสหา] 
           วินิจฉัยในคําน้ัน  พึงทราบดังน้ี :- 
           ในคําวา  อตฺถตก ินาน  โว  นี้  โว  อักษร  สกัวานิบาต, 
ความวา  ผูกรานกฐินแลว.  จริงอยู  เมื่อเปนอยางน้ัน คําวา   โส  เนส 
ภวิสฺสติ  ขางหนา จึงจะสมกัน. 
           อีกอยางหนึ่ง บทวา  โว  นี ้ เปนฉัฏฐีวิภัตตินั่นเอง.  สวนใน 
คําวา  โส  เนส  นี ้ มีความวา  จีวรที่เกิดข้ึนนั้น  จักเปนของภิกษุ 
ทั้งหลาย  ผูกรานกฐินแลวเทียว 
           บรรดาอานิสงสหาน้ัน  ขอวา  อนามนฺตจาโร  มีความวา  กฐิน 
อันสงฆยังไมรื้อ๑เพียงใด ,  การเท่ียวไปไมบอกลา  จัดควรเพียงนั้น;  คือ 
จักไมเปนอาบัติเพราะจาริตตสิกขาบท. 
           ขอวา  อสมาทานจาโร  ไดแก  เที่ยวไปไมตองเอาไตรจีวรไป 
ดวย,  ความวา  การอยูปราศจากจีวร  จักควร. 
           ขอวา  คณโภชน  มคีวามวา  แมการฉันคณโภชน  จักควร. 
ขอวา  ยาวทตฺถจีวร  มีความวา  ตองการดวยจีวรเทาใด,  จีวรเทาน้ัน 
ไมตองอธิษฐาน  ไมตองวิกัป  จักควร. 
 
๑.  อุพฺภต แปลตามพากยเขมรวา  "เดาะ".  
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           ขอวา  โย  จ  ตตฺถ  จีวรุปฺปาโท  มีความวา  จะเปนจีวรของ  
ภิกษุสามเณรผูมรณภาพในสีมาท่ีไดกรานกฐินแลวน้ัน  หรือจีวรที่ทายก 
ถวายเฉพาะสงฆ  หรือจีวรที่จายมาดวยคากัลปนาของสงฆ  ซึ่งเกิดข้ึน 
ในสีมาน้ัน  ก็ตามที,  จีวรใดเปนของสงฆเกิดข้ึนดวยอาการอยางใด 
อยางหน่ึง,  จีวรนั้น  จักเปนของพวกเธอ. 
                           [วาดวยผูไดกรานกฐิน] 
           [๒๑๐]  วินิจฉัยในคําวา  เอวฺจ  ปน  ภิกขฺเว  ก ิน  อตฺถริ- 
ตพฺพ  นี้  พึงทราบดังน้ี  :- 
           ในมหาปจจรีแกวา  ถามวา  ใครไดกรานกฐิน  ใครไมได ? 
           ตอบวา  วาดวยอํานาจแหงจํานวนกอน. ภิกษุหารูปเปนอยางตํ่า 
ยอมไดกราน,  อยางสูงแมแสนก็ได.  หยอนหารูป  ไมได. 
           วาดวยอํานาจภิกษุผูจําพรรษา.  ภิกษุผูจําพรรษาในปุริมพรรษา 
ปวารณาในวันปฐมปวารณาแลว  ยอมได,  ภิกษุผูมีพรรษาขาด  หรือ 
จําพรรษาในปจฉิมพรรษา  ยอมไมได;  แมภิกษุที่จําพรรษาในวัดอ่ืนก็ 
ไมได.  และภิกษุทั้งปวงผูจําพรรษาหลัง  เปนคณปูรกะของภิกษุผูจํา 
พรรษาตนก็ได,  แตพวกเธอ  ไมไดอานิสงส;  อานิสงสยอมสําเร็จแก 
พวกภิกษุนอกนี้เทาน้ัน.  ถาภิกษุผูจําพรรษาตน  มีสี่รูปหรือสามรูปหรือ 
สองรูปหรือรูปเดียว, พึงนิมนตภิกษุผูจําพรรษาหลังมาเพ่ิมใหครบคณะ 
แลว  กรานกฐินเถิด.  ถาภิกษุผูจําพรรษาตน  มีสี่รูป,  มีสามเณรอายุ 
ครบอยูรูปหน่ึง,  หากสามเณรน้ันอุปสมบทในพรรษาหลัง,  เธอเปน  
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คณปูรกะได  ทั้งไดอานิสงสดวย.   
           แมในขอวา  "มีภิกษุสาม  สามเณรสอง,  มีภิกษุสอง  สามเณร 
สาม,  มีภิกษุรูปเดียว  สามเณรส่ี"  นี้  ก็มีนัยอยางนี้แล.  ถาภิกษุผู 
จําพรรษาตน  ไมเขาใจในการกรานกฐิน,  พึงหาพระเถระผูกลาวคัมภีร 
 ัขันธกะ  ซึ่งเขาใจในการกรานกฐิน  นิมนตมา;  ทานสองใหสวดกรรม- 
วาจา  ใหกรานกฐิน  และรับทานแลวจักไป. สวนอานิสงสยอมสําเร็จ 
แกภิกษุนอกน้ีเทาน้ัน. 
                                [วาดวยผูถวายกฐิน] 
           กฐินใครถวาย  จึงใชได ? 
           บุคคลผูใดผูหน่ึง  จะเปนเทวดาหรือมนุษยหรือสหธรรมิกทั้ง 
หา๑  คนใดคนหน่ึงถวายก็ใชได.     
           ธรรมเนียมของผูถวายกฐิน  มีอยู;  ถาเขาไมรูธรรมเนียมนั้น 
[๒๑๑] จึงถามวา  "กฐินควรถวายอยางไร  เจาขา"  ภิกษุพึงบอก 
เขาอยางนี้วา  "ควรถวายผาพอทําไตรจีวรผืนใดผืนหน่ึงได  ในเวลา 
กลางวัน  วา "พวกขาพเจาถวายผากฐินจีวร,"  ควรถวายเข็มเทานี้เลม 
ดายเทาน้ี  น้ํายอมเทาน้ี  เพ่ือจีวรนั้น  และถวายยาคูและภัตแกพวก 
ภิกษุเทาน้ีรูป  ผูชวยทํา."  ฝายภิกษุผูจะกรานกฐิน  พึงกรานกฐินซึ่ง 
เกิดข้ึนโดยธรรมโดยชอบ. เมื่อจะกราน  ตองรูจักธรรมเนียม. 
 
๑.  สหธรรมิกหา คือ  ภิกษ,ุ  ภิกษณุ,ี  สิกขมานา,  สามเณร,  สามเณรี.  
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           จริงอยู  แมผาที่เปอนนํ้าขาว  โดยสืบเนื่องมาแตเรือนชางหูก 
ทีเดียว  ก็ใชไมได,  แมผาเกาก็ใชไมได;  เพราะฉะน้ัน  ไดผาสําหรับ 
กรานกฐินแลว ตองซักใหสะอาด  ตระเตรียมเครื่องมือสําหรับทําจีวร 
มีเข็มเปนตนไวแลว  พรอมดวยภิกษุทั้งหลาย  ชวยกันเย็บยอมจีวรที่ 
เย็บเสร็จ  ใหกัปปพินทุแลวกรายกฐินในวันนั้นทีเดียว.  ถากฐินนั้น 
ยังไมทันไดกราน,  ผูอ่ืนนําผากฐินมา;  และถวายผาอานิสงสกฐินอ่ืน ๆ 
เปนอันมาก,  ผูใดถวายอานิสงสมาก, พึงกรานดวยผากฐินของผูนั้น 
เถิด.  แตตองชี้แจงใหทายกอีกฝายหน่ึงยินยอม. 
                                 [วาดวยผูควรกราน] 
           ก็กฐินใครควรกราน ? 
           สงฆใหจีวรกฐินแกภิกษุใด,  ภิกษุนั้นควรกราน. 
           ก็สงฆควรใหใครเลา ? 
           ภิกษุใดมีจีวรแก,  ควรใหแกภิกษุนั้น.  ถาภิกษุมีจีวรเกาหลายรูป 
พึงใหแกผูเฒา.  ในหมูผูเฒาเลา  ภิกษุใดเปนมหาบุรุษสามารถทําจีสวร 
เสร็จทันกรานวันนั้น,  ควรใหแกภิกษุนั้น ถาผูเฒาไมสามารถ;  ภิกษุ 
ผูออนกวาสามารถ;  พึงใหแกเธอ. แตสงฆควรทําความสงเคราะหแก 
พระมหาเถระ,  เพราะฉะน้ัน  สงฆพึงเรียนทานวา  "ขอทานจงรับเถิด, 
พวกขาพเจาจักชวยทําถวาย."  ในไตรจีวรผืนใดคร่ําครา,  [๒๑๒] 
ควรใหเพ่ือประโยชนแกผืนนั้น.  ตามปกติพระมหาเถระครองจีวรสอง 
ชั้น  พึงใหเพ่ือพอทําไดสองชั้น.  ถาแมทานครองจีวรชั้นเดียวแตเนื้อ 
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แนน,  แตผากฐินเนื้อบาง;  พึงใหใหพอสองชั้นทีเดียว  เพ่ือจะได 
เหมาะสมทรง. ถึงแมทานพูดอยูวา  "เมื่อไมไดเราก็จะครองชั้นเดียว" 
ก็ควรใหสองชั้น,  แตถาภิกษุใดเปนผูมีปกติโลภ,  ไมควรใหแกภิกษุ 
นั้น. 
           ทานผูรับนั้นเลา  กไ็มควรรับดวยคิดวา  "เรากรานกฐินแลว, 
ภายหลังจักเลาะออกทําเปนจีวรสองผืน." 
                                   [วาดวยกฐินวัตร] 
           ก็แล  เพ่ือจะแสดงวิธีที่จะพึงใหแกภิกษุที่สงฆจะให  พระผูมีพระ 
ภาค ทรงปรารภวา  "ภิกษุทั้งหลาย  ก็แล  กฐินอันภิกษุพึงกรานอยาง 
นี้ "  ดังน้ีแลว  จึงตรัสกรรมวาจาสําหรับใหกอน  มีคําวา  สุณาตุ  เม 
ภนฺเต  เปนตน.  ก็เม่ือกฐินอันสงฆใหอยางนี้แลว,  หากผากฐินน้ัน 
เปนของมีบริกรรมเสร็จสรรพแลว,  อยางนั้นเปนการดี:  หากมี 
บริกรรมยังไมเสร็จ  แมภิกษุรูปหน่ึง  จะไมชวยทําดวยถือตัววา  "เรา 
เปนเถระ "  หรือวา  "เราเปนพหุสสุตะ"  ดังน้ีไมได;  การซักเย็บ 
และยอม  ภิกษุทั้งหมดตองประชุมชวยกันใหสําเร็จ ก็ขอน้ีชื่อกฐินวัตร 
ที่พระพุทธเจาทรงสรรเสริญ. 
           จริงอยู  พระผูมีพระภาค  ทรงพระนามวาปทุมุตตระก็ไดทรงทํา 
กฐินวัตรมาแลว  ในอดตีกาล.  ไดยนิดี  พระอัครสาวกของพระองค 
ชื่อสุชาตเถระ  ไดรับกฐิน.  พระศาสดาไดทรงนั่งทํากฐินวัตรนั้น  พรอม 
ดวยภิกษุหกลานแปดแสนรูป. 
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                                        [วิธีกราน] 
           อันภิกษุผูกราน พึงถือเอาผากฐินที่ทําสําเร็จสรรพแลวกรานกฐิน 
ตามวิธีที่ทานกลาวไวในคัมภีรบริวาร๑  มีคําเปนตนวา "ถาประสงค 
จะกรายกฐินดวยสังฆาฏิ,  พึงถอนสังฆาฏิเกา,  อธิษฐานสังฆาฏิใหม, 
พึงลั่นวาจาวา  ขาพเจากรานกฐิน ดวยสังฆาฏินี้."  [๒๑๓] ก็แล  ครั้น 
กรานแลว  พึงใหภิกษุทั้งหลายอนุโมทนาตามวิธีที่ทานกลาวไวในคัมภีร 
บริวาร๒  มีคําเปนอาทิอยางนี้แลวา  "ภิกษุผูกรานกฐินนั้น  พึงเขาไป 
หาสงฆกระทําผาอุตราสงคเฉวียงบาขางหน่ึง  ประฌนมือกลาวอยางนี้ 
วา  "ทานเจาขา  กฐินของสงฆกรานแลว,  การกรานกฐินเปนธรรม, 
ขอทานท้ังหลายอนุโมทนาเถิด;"  ภิกษุผูอนุโมทนาเหลาน้ี  พึงทําผา 
อุตราสงคเฉวียงบาขางหน่ึง  ประฌนมือกลาวอยางนี้วา  "ผูมีอายุ 
กฐินของสงฆกรานแลว, การกรานกฐินเปนธรรม,  เราอนุโมทนา;" 
ฝายพวกภิกษุนอกน้ี  พึงอนุโมทนา.  กฐินเปนอันภิกษุทุก ๆ  รปูกราน 
แลว  ดวยประการอยางนี้. 
           แทจริง  ในคัมภีรบริวาร๓  ทานกลาววา  "กฐินเปนอันบุคคล 
สองฝาย  คือ ผูกรานหนึ่ง  ผูอนุโมทนาหนึ่ง  กรานแลว."  ทั้งไดกลาว 
ไวอีกวา "สงฆหาไดกรานกฐินไม,  คณะหาไดกรานกฐินไม,  บุคคล 
กรานกฐิน;  แตเพราะสงฆอนุโมทนา  เพราะคณะอนุโมทนา  เพราะ 
บุคคลกราน  กฐินไดชื่อวา  สงฆไดกราน  คณะไดกราน บุคคลได 
 
๑.  ปริวาร.  ๔๓๕.  ๒.  ปริวาร.  ๔๓๖.  ๓.  นัย-ปริวาร.  ๔๓๘. 
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กราน."  ก็เม่ือกฐินกรานแลวอยางนั้น,  ถาแลพวกทายกถวายอานิสงส 
ที่นํามาพรอมกับกฐินจีวรวา "ภิกษุรูปใดไดรับผากฐินของพวกขาพเจา 
พวกขาพเจาถวายแกภิกษุรูปนั้น"  ดังนี้,  ภิกษุสงฆไมเปนใหญ.  ถา 
เขาไมทันไดสั่งเสียไว  ถวายแลวก็ไป,  ภิกษุสงฆเปนใหญ;  เพราะเหตุ 
นั้น  ถาแมจีวรที่เหลือท้ังหลาย  ของภิกษุผูกรายเปนของชํารุด,  สงฆ 
พึงอปโลกนใหผาเพ่ือประโยชนแกจีวร  แมเหลาน้ัน.  สวนกรรมวาจา 
คงใชไดครั้งเดียวเทาน้ัน.  ผาอานิสงสกฐินที่ยังเหลือ พึงแจกกันโดย 
ลําดับแหงผาจํานําพรรษา.  เพราะไมมีลําดับ  พึงแจกต้ังแตเถรอาสน 
ลงมา. [ ๒๑๔]  ครุภัณฑไมควรแจก. แตถาในสีมาเดียวมีหลาย 
วิหาร,  ตองใหภิกษุทั้งปวงประชุมกรานกฐินในที่เดียวกัน ;  จะกรานกัน 
เปนแผนก ๆ  ไมควร. 
                       [อนัตถตาการและอัตถตาการ] 
           ก็บัดน้ี  เพ่ือจะแสดงวิธีที่กฐินจะเปนอันกราน  และไมเปนอัน 
กรานโดยพิสดาร  พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา  "ภิกษุทั้งหลาย  ก็แลกฐิน 
เปนอันกรานแลวดวยอยางนี้,  ไมเปนอันกรานแลวดวยอยางนี้"  เม่ือ 
จะทรงแสดง อกรณียกิจ  มหาภูมิกะ  และอนัตถตลักษณะกอน  จึงทรง 
แสดงอาการย่ีสิบสี่  มีคําวา "อุลฺลิขิตมตฺเตน"  เปนตน;  ตอจากน้ัน 
ไป  เมื่อจะทรงแสดงอัตถตลักษณะ จึงทรงแสดงอาการสิบเจ็ด  มีคํา 
วา  อหเตน  อตฺถต  เปนอาทิ. จริงอยู  แมในคัมภีรบริวาร  ทานก็ 
ไดกลาวลักษณะอยางนี้เหมือนกันวา  "กฐินไมเปนอันกรานดวยอาการ  
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ยี่สิบสี่,  กฐินเปนอันกรานดวยอาการสิบเจ็ด."  
           บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อลฺุลิขิตมจตฺเตน  ไดแก  ดวยสักวา 
กะประมาณดานยาวและดานกวาง.  จริงอยู  เมื่อจะกะประมาณ  ยอมใช 
เล็บเปนตนกรีด แสดงท่ีกาํหนดตัดอันน้ัน,  หรือท่ีหนาผากเปนตน 
เพ่ือจําประเทศน้ัน  ๆ  เพราะเหตุนั้น  การกะประมาณน้ันพระผูมีพระ 
ภาคจึงตรัสวา  "สักวายกข้ึนจด." 
           บทวา  โธวนมตฺเตน  คือ  ดวยสักวาซักผากฐิน.  
           บทวา  จีวรวิจารณมตฺเตน  คือ ดวยสักวากะอยางน้ีวา  "จงเปน 
จีวรหาขันฑ" หรือวา  "จงเปนจีวรเจ็ดขัณฑ"  หรือวา  "จงเปน 
จีวรเกาขัณฑ" หรือวา  "จงเปนจีวรสิบเอ็ดขัณฑ." 
           บทวา  เฉทนมตฺเตน  คือ  ดวยสักวาตัดผาตามท่ีกะไวแลว. 
           บทวา  พนฺธนมตฺเตน  คือ  ดวยสักวาเนาดวยดายเนา. 
           บทวา  โอวฏฏิยกรณมตฺเตน คือ  ดวยสักวาเย็บตามยาวตาม 
แนวดายที่เนา. 
           บทวา  กณฺฑูสกรณมตฺเตน  คือ  ดวยสักวาติดหวงผา. 
           บทวา  ทฬฺหีกมฺมกรณมตฺเตน  คือ  ดวยสักวาเย็บผาดามสอง 
ผืนติดปะกันเขา.  
           [๒๑๕]  อีกอยางหนึ่ง  มีความวา  "ดวยสักวาเย็บกฐิน  ทํา 
ใหเปนผาดามทองแหงผาดามผืนแรกท่ีเชื่อมติดไวแลว"  ดังน้ีบาง. 
           ในมหาปจจรี กลาววา  "ดวยติดผารองจีวรปกติ."  สวนใน  
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กุรุนที กลาววา  "ดวยสักวาเชื่อมผาดามทองเขา  เพ่ือทําจีวรที่เย็บไว 
ชั้นเดียวตามปกติใหเปนสองชั้น. 
           บทวา  อนุวาตกรณมตฺเตน  คือ  ดวยสักวาติดอนุวาตดานยาว. 
           บทวา  ปริกณฆฺกรณมตฺเตน คือ  ดวยสักวาติดอนุวาตดานกวาง. 
           บทวา  โอวฏเฏยฺยกรณมตฺเตน  คือ  ดวยสักวาเพ่ิมผาดาม 
เขา. 
           อีกอยางหนึ่ง  ดวยสักวาถือเอาผาจากจีวรกฐิน  ติดเขาท่ีผาจีวร 
กฐินผืนอ่ืน. 
           บทวา  กมฺพลมทฺทนมตฺเตน คือ  ดวยจีวรที่ใสลงในน้ํายอม 
เพียงครั้งเดียว  มีสีดังงาชาง  หรือสีดังใบไมเหลือง. แตถาแมยอม 
ครั้งเดียวหรือสองครั้ง  ก็ไดสี,  ใชได. 
           บทวา  นมิิตฺตกเตน  คือดวยผา  ที่ภิกษุทํานิมิตอยางนี้วา  "เรา 
จักกรานกฐินดวยผาน้ี." จริงอยู  ในคัมภีรบริวารทานกลาวไวเพียง 
เทาน้ี  แตในอรรถกถาทั้งหลายกลาววา ดวยผาท่ีภิกษุทํานิมิตไดมา 
อยางนี้วา  "ผาน้ีดี,  อาจกรานกฐินดวยผาน้ีได." 
           บทวา  ปริกถาเตน  คือ  ดวยผาท่ีภิกษุใหเกิดข้ึนดวยพูด 
เลียบเคียงอยางนี้วา  "การถวายผากฐิน  สมควรอยู,  ทายกเจาของ 
กฐินยอมไดบุญมาก"  ข้ึนชื่อวา  ผากฐิน  เปนของบริสุทธิ์จริง ๆ จึง 
จะสมควร,  แมมารดาของตน  ก็ไมควรออกปากขอ,  ตองเปนดังผาที่ 
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ลอยมาจากอากาศน่ันแล  จึงจะเหมาะ.  
           บทวา  กุกฺกุกเตน  คือ  ดวยผาท่ียืมมา. 
           ในบทวา  สนฺนิธิกเตน  นี้  สนันิธิมี ๒ อยาง  คือกรณสันนิธิ 
๑  นิจยสันนิธิ ๑  ในสันนธิิ  ๒  อยางนั้น  การเก็บไวทําไมทําเสียให 
เสร็จในวันนั้นทีเดียว  ชื่อกรณสันนิธิ. สงฆไดผากฐินในวันนี้  แต 
ถวายในวันรุงข้ึน,  นี้ชื่อนิจยสันนิธิ. 
           [๒๐๖]  บทวา  นสิฺสคฺคิเยน  คือ  ดวยผาท่ีขามราตรี.  แมใน 
คัมภีรบริวาร  ทานก็กลาววา  "ผาท่ีภิกษุกําลังทําอยู  อรุณข้ึนมา 
ชื่อผานิสสัคคีย. 
           บทวา  อกปฺปกเตน  คือ ดวยผาท่ีไมไดทํากัปปพินทุ. 
           ในขอวา อฺตฺร  สงฺฆาฏิยา  เปนตน  มีความวา  กฐินที่กราน 
ดวยผาลาดเปนตน  ซึ่งเปนผาอ่ืน  นอกจากผาสังฆาฏิ ผาอุตราสงค 
และผาอันตรวาสก,  ไมเปนอันกราน 
           ขอวา  อ ฺตฺร  ปฺจเกน  วา  อติเรกปฺจเกน  วา  มีความ 
วา กฐินที่กรานดวยผาท่ีทําเปนหาขันฑ  หรือเกนิกวาหาขัณฑ  แสดง 
มหามณฑลและอัฑฒมณฑลเทาน้ัน จึงใชได.  ดวยวา เมื่อทําอยางนั้น 
จีวรเปนอันทําไดมณฑล,  เวนจีวรนั้นเสีย  กฐินที่กรายดวยผาอ่ืนที่ 
ไมไดตัด หรือดวยผาท่ีมีขัณฑสอง  มีขัณฑสาม  มีขัณฑสี่ใชไมได. 
           ขอวา  อฺตฺร  ปุคฺคลสฺส  อตฺถารา  มีความวา  กฐิน  ไม 
เปนอันกราน  ดวยการกรานของสงฆ หรือของคณะอ่ืน  เพราะเวน 
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การกรานของบุคคลเสีย.  
           ขอวา  นิสฺสีมฏโฐ  อนุโมทติ  มคีวามวา  ภิกษุผูอยูภายนอก 
อุปจารสีมาอนุโมทนา. 
           บทวา  อหเตน  คือ  ดวยผาท่ียังไมไดใช. 
           บทวา  อหตกปฺเปน  คือ  ดวยผาเทียมใหม  คือท่ีซักแลว  ครั้ง 
เดียวหรือสองครั้ง. 
           บทวา  ปโลติกาย  คือ  ดวยผาเกา. 
           บทวา  ปสุกูเลน  คือ ดวยผาบังสุกุลท่ีเกิดในเขตย่ีสิบสาม.  ใน 
กุรุนทีและมหาปจจรี  แกวา "ไดแก  ดวยจีวรที่ภิกษุผูถือบังสุกุลทํา 
ดวยผาท่ีตนเท่ียวขอไดมา." 
           บทวา  อาปณิเกน  มีความวา  ทายกเก็บผาเกาท่ีตกตามประตู 
รานตลาด ถวายเพ่ือประโยชนแกกฐิน,  กฐินที่กรานแลวแมดวยผาน้ัน 
ยอมใชได. 
           บทที่เหลือพึงทราบโดยความแผกจากท่ีกลาวแลว.  แตในที่นี้ใน 
อรรถกถามากหลาย  ไดกลาวคําเปนตนวา  "ธรรมเทาไรยอมเกิด 
พรอมกับการกรานกฐิน"  คําน้ันทั้งหดม  พระธรรมสังคาหกาจารย 
ทั้งหลาย  ไดยกข้ึนสูบาลีในคัมภีรบริวารไวแลวแล;  เพราะฉะน้ัน  พึง 
ทราบตามนัยที่มาแลวในคัมภีรบริวารน้ันเถิด.  เพราะวาขอความไร ๆ 
แหงการกรายกฐินจะเสียหายไป  เพราะไมกลาวคําน้ันไวในท่ีนี้ก็หา 
มิได 
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                       [๒๑๗  วาดวยการรื้อกฐิน๑] 
           พระผูมีพระภาค  ครั้นทรงแสดงการกรานกฐินอยางนี้แลว  บัดนี ้
จะทรงแสดงการรื้อ  จึงตรัสคําวา  กถฺจ  ภิกขฺเว  อุพฺภต  โหติ  ก ิน 
เปนตน  แปลวา  "ภิกษุทัง้หลาย  ก็กฐินจะเปนอันรื้ออยางไร ?"  
           วินิจฉัยในคําน้ัน  พึงทราบดังน้ี :- 
           มาติกา  นั้น  ไดแก  หัวขอ  อธบิายวา  แมบท. จริงอยู  หวัขอ ๘ 
นั้น  ยังการรือ้กฐินใหเกิด. 
           ใน  มาติกา  เหลาน้ัน ที่ชื่อวา  ปกกมนันติกา  เพราะมีความ 
หลีกไปเปนที่สุด.  ถึงมาติกาท่ีเหลือ  ก็พึงทราบอยางนี้. 
           บทวา  น  ปจฺเจสฺส  มีความวา  เราจักไมมีอีก. 
           ก็ในการร้ือกฐินมีการหลีกไปเปนที่สุดนี้  จีวรปลิโพธขาดกอน, 
อาวาสปลิโพธขาดทหีลัง.  จริงอยู  เมื่อภิกษุหลีกไปเสียอยางนั้น  จีวร 
ปลิโพธยอมขาดในภายในสีมาทีเดียว, อาวาสปลิโพธิ  ขาดในเม่ือลวง 
สีมาไป. 
           อันที่จริง  ถึงในคัมภีรบริวาร  ทานก็กลาววา 
              "การรื้อกฐิน  มกีารหลีกไปเปนที่สุด  พระสุคตเจาผู 
              เปนเผาพระอาทิตยตรัสไวแลว,  เมื่อภิกษุหลีกไปดวย 
              คิดวา  "เราจักท้ิงอาวาสน้ีเสียละ"  ดังน้ี  จีวรปลิโพธ 
              ขาดกอน,  อาวาสปลิโพธขาดทีหลัง." 
           สองบทวา  จีวร  อาทาย  มีความวา  ถือเอาจีวรที่ยังไมทํา 
(หลีกไป). 
 
๑.  ก ินุทฺธาร  การเดาะกฐิน  ก็วา  
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           บทวา  พหิสมีาคตสฺส มีความวา  ไปสูวัดอ่ืนที่ใกลเคียง.  
           สองบทวา  เอว โหติ  มีความวา  ความรําพึงอยางนั้นยอมมี 
เพราะไดเห็นเสนาสนะท่ีผาสุก  หรอืสหายสมบัติในวัดนั้น. 
           สวนการรื้อกฐินมีความเสร็จเปนที่สุดนี้  อาวาสปลิโพธขาดกอน 
จริงอยู  อาวาสปลิโพธนั้น  ยอมขาด ในเม่ือสักวาเกิดความคิดในจิต 
ข้ึนวา  "เราจักไมกลับมาละ"  เทาน้ัน. อันที่จริง  ถงึในคัมภีรบริวาร 
ทานก็กลาววา 
              "การรื้อกฐินมีความเสร็จเปนที่สุด  พระสุคตเจาผูเปน 
              เผาพระอาทิตยไวแลว,  เมื่อภิกษุหลีกไปดวยคิดวา 
              "เราจักท้ิงอาวาสนี้เสียละ"  ดงัน้ี  อาวาสปลิโพธขาด 
              กอน   จีวรปลิโพธขาดตอเมือจีวรเสร็จแลว" 
แมในการแจกมาติกาท่ีเหลือ  พึงทราบเนื้อความโดยนัยนี้  แตในมาติกา 
ที่เหลือ  มีแปลกกันดังน้ี :- 
           [๒๑๘]  ในการรือ้กฐินมีความตกลงใจเปนที่สุด  ปลิโพธท้ัง 
สองยอมขาดพรอมกัน  ในเม่ือมาตรวาความคิดเกิดข้ึนวา "เราจักไมให 
ทําจีวรนี้ละ"  "เราจักไมกลับละ"  ดังน้ีทีเดียว.  แทจริง  (ในคัมภีร 
บริวาร) ทานกลาวไววา 
              "การรื้อกฐินมีความตกลงใจเปนที่สุด  พระสุคตเจาผู 
              เปนเผาพระอาทิตยตรัสไวแลว,  เมื่อภิกษุหลีกไปดวย 
              คิดวา  "เราจักท้ิงอาวาสน้ีเสียละ"   ดังน้ี  ปลิโพธทั้งสอง 
              ขาดไมกอนไมหลังกัน."            
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           ความขาดปลิโพธในการรื้อกฐินทั้งปวง  พึงทราบโดยนัยอยางนี้ :-  
           ก็แล  ความขาดปลิโพธนั้น  บณัฑิตอาจทราบไดตามนัยท่ีกลาวนี้ 
และตามท่ีมีมาใจคัมภีรบริวาร,  เพราะฉะนั้น  ขาพเจาจึงไมกลาวโดย 
พิสดาร.  สวนความสังเขปในกฐินุทธาร ๕ มี  นาสนนฺติกา  เปนตน 
นี้  ดังนี้ :- 
           ในการรื้อกฐินที่มีความเสียเปนที่สุด  อาวาสปลิโพธขาดกอน  เมื่อ 
จีวรเสีย  จีวรปลิโพธจึงขาด. 
           ที่มีการฟงเปนที่สุด  จีวรปลโิพธขาดกอน  อาวาสปลิโพธขาด 
พรอมกับการฟงของภิกษุนั้น. 
           ที่มีความส้ินหวังเปนที่สุด  อาวาสปลิโพธขาดกอน,  จีวรปลิโพธ 
ขาดตอเม่ือส้ินความหวังจะไดดีจีวรแลว. 
           ก็การรื้อกฐินมีความสิ้นหวังเปนที่สุดนี้  มหีลายประเภท  มีการ 
แสดงคลุกคละกันไปกับการรื้อนอกจากนี้  โดยนัยเปนตนวา  "ภิกษุ 
ยอมไดในที่ซึ่งไมไดหวัง,  ไมไดในที่ซึ่งหวัง,  เธอมีความรําพึง 
อยางนี้วา  "เราจักทําจีวรนี้ในท่ีนี้ละ,  จักไมกลับละ"  ดังน้ี,  เพราะ 
ฉะน้ัน  พระผูมีพระภาคจึงทรงแยกตรัสใหพิสดารขอหนา,  ไมตรัสไว 
ในลําดับนี้.  แตไดตรัสการรื้อกฐินมีความกาวลวงสีมาเปนที่สุด  เปน 
ลําดับแหงการรื้อกฐินมีการฟงเปนที่สุดในลําดับนี้ 
           ในการรื้อกฐินที่มีความกาวลวงสีมาเปนที่สุดนั้น  จีวรปลิโพธ 
ขาดกอน,  อาวาสปลิโพธยอมขาดตอเมื่อภิกษุนั้นอยูนอกสีมา. 
           ในการรื้อกฐิน  ทีม่ีการรื้อพรอมกัน  ปลิโพธสองขาดไมกอนไม  



ประโยค๖ - ตติยสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินยั มหาวรรค  ตอน ๒ - หนาท่ี 323 

หลังกัน.  
           พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงกฐินุทธาร  ๗ ในอาทายวาร 
อยางนี้แลว,  จึงทรงแสดงกฐินุทธาร  ๗ เหลาน้ันแลอีกแหงจีวรที่ภิกษุ 
ทําคางไว  ในสมาทายวารบาง  ตามท่ีเหมาะในอาทายสมาทายวารบาง. 
           [๒๑๙] เบื้องหนาแตนั้น  พระผูมีพระภาคทรงแสดงกฐินุทธาร 
ทั้งหลาย  ซึ่งสมดวยนัยเปนตนวา  อนธิฏ ิเตน  ซึ่งพาดพิงถึงวิธีนี้วา 
"เราจักไมกลับ"  ดังน้ีเทาน้ัน ,  ไมพาดถึงวิธีนี้วา  "เราจักกลับภายใน 
สีมา  เราจักไมกลับ"  ดังน้ีเลย. 
           เบื้องหนาแตนั้น  ครั้นทรงแสดงกฐินุทธารท่ีมีควรส้ินหวังเปนที่ 
สุด  หลายครัง้  โดยนัยอันคลุกคละกับกฐินุทธารนอกน้ี  ดวยนัยเปนตน 
วา  จีวราสาย  ปกฺกมติ  แลวทรงแสดงกฐินุทธารท้ังหลายท่ีสมควรใน 
มาติการ  ม ี นิฏานนฺติกา เปนอาทิ  เนื่องดวยภิกษุผูไปสูทิศ  และเน่ือง 
ดวยภิกษุผูมีความอยูสําราญอีก. 
           ครั้นทรงแสดงกฐินุทธารโดยประเภทอยางนี้แลว,  บัดนี้  จะทรง 
แสดงปลิโพธซึ่งเปนปฏิปกษแกปลิโพธท้ังหลาย  ที่ตรัสไววา 
"ปลิโพธทั้งหลาย  ยอมขาดดวยกฐินุทธารน้ัน  ๆ "  ดังน้ี  จึงตรัสคําวา 
"ภิกษุทั้งหลาย  ปลโิพธแหงกฐินมีองค ๒ เหลาน้ี"  ดังน้ี  เปนอาทิ. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา จตฺเตน  มีความวา  อาวาสน้ันเปน 
สถานอันภิกษุสละแลว  ดวยความสละอันใด,  ชื่อ  ความสละอันนั้น 
ดวยความสละนั้น.  
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           แมในความวางและความปลอยก็นัยนี้แล  คําท่ีเหลือทุก ๆ สถาน  
ต้ืนทั้งน้ัน ฉะนี้แล.  
                                   กฐินักขันธก  วรรณนา จบ. 
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                          [๒๒๐]  จีวรักขันธก  วรรณนา 
                                       [เรื่องหมอชีวก] 
           วินิจฉัยในจีวรักขันธกะ  พึงทราบดังนี้ :- 
           บทวา  ปทกฺขา  ไดแก  เฉียบแหลม  คือ  ฉลาด. 
           บทวา  อภิสฏา  ไดแก  ไปหา. 
           ถามวา  ชนเหลาไรไปหา ? 
           ตอบวา  พวกมนุษยผูมีความตองการ. 
           ก็พระผูมีพระภาคตรัสวา  อตฺถิกาน  อตฺถิกาน  มนุสฺสาน ดังน้ี 
เพราะทรงใชฉัฏฐีวิภัตติ  ในอรรถแหงตติยาวิภัตติ. 
           หลายบทวา  ปฺาสาย  จ รตฺตึ  คจฺฉติ  มคีวามวา  นาง 
อัมพปาลีคณิกาถือเอาทรัพยหาสิบหกกหาปณะแลวไปคืนหน่ึง ๆ. 
           บทวา  เนคโม  ไดแก  หมูกุฎมพี. 
           ขอวา สาลวตึ  กุมารึ  คณิก  วฏุาเปสิ  มีความวา  "ทวย 
นาครใหทรัพยสองแสน  พระราชาพระราชาทานสามแสน  และแดน 
กําหนดอารามอุทยานและพาหนะเปนตนอยางอ่ืนแลว  ใหนางสาลวดี 
รับรอง"  อธบิายวา  ทรงตั้งไวในตําแหนงนางนครโสภิณี. 
           หลายบทวา  ปฏิสเตน  จ  นตฺตึ  คจฺฉติ  มีความวา ไปอยู 
รวมกันคือละรอยกหาปณะ. 
           สองบทวา  คิลาน  ปฏิเวเทยฺย  มีความวา  เราพึงใหทราบความ 
ที่เราเปนคนเจ็บ.  
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           บทวา  กตฺตรสุปฺเป  ไดแก  กระดังเกา.  
           บทวา  ทิสาปาโมกฺโข  มีความวา  เปนคนท่ีมีชื่อเสียง  คือเปน 
ใหญ  มีคนรูจักทั่วทุกทิศ. 
           เพราะเหตุไร ?  ชีวกจึงถามวา "ขาแตสมมติเทพ  ใครเปน 
มารดาของหมอมฉัน ?" 
           ไดยินวา  เด็กหลวงเหลาอ่ืน  ซึ่งเลนอยูดวยกัน  เมื่อเกิดทะเลาะ 
กันข้ึน  ยอมกลาวกะชีวกนั้นวา  "เจาลูกไมมีแม  ไมมีพอ." 
           เหมือนอยางวา  ในงานมหรสพเปนตน  ญาติทั้งหลายมีนาและ 
ปาเปนตน  ยอมสงของขวัญบางสิ่งบางอยาง  ไปใหแกเด็กเหลาอ่ืน 
ฉันใด,  ใครจะสงของขวัญไร ๆ  ไปใหแกชีวกนั้น  ฉันนั้น  หามิได 
เพราะเหตุนั้น  เขาคํานึงถึงเหตุทั้งปวงน้ันแลว  เพ่ือทราบวา เราเปน 
ผูไมมีแมแนหรือหนอ ?  จึงทูลถามวา  "ขาแตสมมติเทพ  ใครเปน 
มารดา ?  ใครเปนบิดาของหมอนฉัน ?" 
           สองบทวา  ยนฺนูนาห  สิปฺป  มีความวา  ชวีกคิดวา  "อยา 
กระนั้นเลย  เราพึงศึกษาศิลปะทรงแพทยเถิด." 
           ไดยินวา  เขาไดมีความรําพึงอยางนี้วา  [๒๒๑]  หัตถิศิลปะ 
และอัศวศิลปะเปนตนเหลาน้ีแล  เนื่องดวยเบียดเบียนผูอ่ืน.  ศลิปะ 
ทางแพทยมีเมตตาเปนสวนเบื้องตน  เนื่องดวยประโยชนเกื้อกูลแกสัตว 
ทั้งหลาย,  เพราะฉะนั้น  เขาจึงหมายเอาเฉพาะศิลปะทางแพทย  คิดวา 
"อยางกระน้ันเลย  เราพึงศึกษาศิลปะเถิด."  
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           อีกอยางหนึ่ง  นับแตกัลปนี้ไปแสนกัลป  ชวีกนี้ไดเห็นแพทย  
ผูเปนอุปฏฐากของพระผูมีพระภาค  ทรงพระนามวาปทุมุตตระ  ซึ่งม ี
คุณแผไปในภายในบริษัททั้งส่ีวา  "หมอนี้เปนพุทธอุปฏฐาก"  จึงคิด 
วา "ทําอยางไรหนอ  เราจะพึงถึงฐานันดรเชนนี้บาง ?"  แลวถวาย 
ทานแกภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขตลอด ๗ วัน  ถวายบังคม 
พระผูมีพระภาคแลว  ไดกระทําความปรารถนาวา  "ขาแตพระผูมีพระ 
ภาค  ในอนาคตกาล  ขาพระองคพึงเปนพุทธอุปฏฐากบาง  เหมือน 
อยางหมอคนโนนเปนอุปฏฐากของพระองคเถิด." 
           ชีวกน้ัน  ผูแมอันความปรารถนาเดิมนั้นเตือนใจอยู  จึงหมายเอา 
เฉพาะศิลปะทางแพทย  คิดวา "อยากระนั้นเลย  เราพึงศึกษาศิลปะ 
เถิด." 
           ก็ในสมัยนั้น  พวกพอคาชาวเมืองตักกสิลา ไดไปเพ่ือเฝาอภัย- 
ราชกุมาร  ชวีกถามพอคาเหลาน้ีวา "พวกทานมาจากไหน ?" 
           เขาไดตอบวา  "มาจากเมืองตักกสิลา," 
           จึงถามวา "ในเมืองนั้นมีอาจารยผูสอนศิลปะทางแพทยไหม ?" 
           ไดฟงวา  "เออ  กุมาร  แพทยผูเปนทิศาปาโมกข  อาศัยอยูใน 
เมืองตักกสิลา," 
           จึงสั่งวา  "ถากระน้ัน  เวลาท่ีทานจะไป  ทานพึงบอกเราดวย." 
           พอคาเหลาน้ัน ไดกระทําตามส่ัง.  เขาไมทูลลาพระบิดา  ไดไป 
เมืองตักกสิลากับพอคาเหลาน้ัน.  ดวยเหตุนั้น  พระธรรมสังคาหกาจารย 
จึงกลาววา  "ไมทูลลาอภัยราชกุมาร"  เปนอาทิ. 
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           หลายบทวา  อิจฺฉามห  อาจริย  สิปฺป  สิกฺขิตุ มีความวา  ได 
ยินวา  แพทยนั้นเห็นเขาเขาไปหาอยู. 
           จึงถามวา  "พอ  เปนใครกัน ?" 
           เขาตอบวา  "ผมเปนนัดดาของพระเจาพิมพิสารมหาราช  เปน 
บุตรของอภัยราชกุมาร." 
 ื          แพทยถามวา "ก็เหตุไรเลา  พอจึงมาที่นี่ ?" 
           ลําดับนั้น  เขาจึงตอบวา  "เพ่ือศึกษาศิลปะในสาํนักของทาน." 
แลวกลาววา "ทานอาจารย  ผมอยากศึกษาศิลปะ." 
           [๒๒๒]  ขอวา  พหฺุจ  คณหฺาติ  มีความวา ศิษยเหลาอ่ืนมี 
ขัตติยราชกุมารเปนตน  ใหทรัพยแกอาจารยแลว  ไมกระทําการงาน 
ไร ๆ  ศึกษาแตศิลปะเทานั้นฉันใด,  ชีวกนั้นหาไดกระทําฉันน้ันไม. 
สวนเขาไมใหทรัพยไร ๆ  เปนอยางธัมมันเตวาสิก  กระทําการงาน 
ของอุปชฌาย  ในเวลาหนึ่ง,  ศึกษาในเวลาหน่ึงเทาน้ัน.  แมเมื่อเปน 
อยางนั้น,  กลุบุตรผูสมบูรณดวยอภินิหาร  เพราะตนเปนผูมีปญญา 
ยอมเรียนไดมาก  เรียนไดเร็ว,  ยอมจําทรงไวดี,  ทั้งศิลปะที่เขาเรียน 
แลว  ยอมไมหลงลืม. 
           วินิจฉัยในคําวา  สตฺต  จ  เม  วสฺสานิ  อธียนฺตสฺส  นยิมสฺส 
สิปฺปสฺส  อนโฺต  ปฺายติ นี้ พึงทราบดังนี้ :- 
           ไดยินวา  เพียง ๗ ป  ชีวกนี้เรียนแพทยศิลปะจบเทาท่ีอาจารย 
รูทั้งหมด  ซึง่ศิษยเหลาอ่ืนเรียนถึง ๑๖ ป.  
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           ฝายทาวสักกเทวราชไดมีพระรําพึงอยางนี้วา  "ชีวกนี้จักเปน  
อุปฏฐากผูความคุนเคยอยางยอดของพระพุทธเจา, เอาเถิด  เราจะให 
เขาศึกษาการประกอบยา."  จึงเขาสิงในสรีระของอาจารย  ใหชีวกนั้น 
เขาศึกษาการประกอบยา  โดยวิธีที่แพทยสามารถรักษาโรคไมมีสวนเหลือ 
ยกเวนวิบากของกรรมเสีย  ใหหายดวยการประกอบยาขนานเดียวเทาน้ัน. 
           สวนเขาสําคัญวา "เราเรียนในสํานักอาจารย"  เพราะฉะน้ัน 
พอทาวสักกะปลอยดวยทรงดําริวา "บัดนี้ชีวกสามารถเพ่ือเยียวยาได" 
เขาจึงคิดอยางนั้นแลวถามอาจารย. 
           สวนอาจารยทราบดีวา  "ชีวกน้ีไมไดเรียนศิลปะดวยอานุภาพ 
ของเรา  เรียนดวยอานุภาพของเทวดา"  จึงกลาวคําเปนตนวา  เตนหิ 
ภเณ. 
           สามบทวา  สมนฺตา  โยชน  อาหิณฺฑนฺโต  มคีวามวา  ออก 
ทางประตูดานหนึ่ง  ๆ  วันละประตู  เที่ยวไปตลอด ๔ วัน. 
           สามบทวา  ปริตฺต  ปาเถยฺย  อทาสิ  มีความวา  ไดใหเสบียง 
มีประมาณนอย. 
           [๒๒๓]  เพราะเหตุไร ? 
           ไดยินวา  แพทยาจารยนั้น  ไดมคีวามวิตกอยางนี้วา  "ชีวกน้ี 
เปนบุตรของมหาสกุล พอไปถึงเทาน้ัน  จักไดสักการะใหญ  จากสํานัก 
บิดาและปู, เหตุนั้น  เขาจักไมรูคุณของเราหรือของศิลปะ, แตเขาสิ้น 
เสบียงในกลางทางแลวจักตองใชศิลปะ  แลวจักรูคุณของเราและของ 
ศิลปะแนแท"  เพราะเหตุนั้น  จึงใหเสบียงแตนอย.  
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           บทวา  ปสเทน  คือ  ฟายมือหนึ่ง.  
           บทวา  ปจุนา  คือ  ปุยฝาย. 
           บทวา  ยตฺร  ห ิ นาม  คือชื่อใด ? 
           บทวา  กมิฺปมาย  ตัดบทเปน  กิมฺป  เม  อย. 
           สามบทวา  สพฺพาลงฺการ  ตุยฺห  โหตุ  มีความวา  ไดยินวา 
พระราชาทรงดําริวา  "หากวา  หมอชีวกจักถือเอาเครื่องประดับทั้งปวง 
นี้ไซร,  เราจักต้ังเขาในตําแหนงพอประมาณ;  หากวา  เขาจักไมรับเอา 
ไซร,  เราจักต้ังเขาใหเปนคนสนิทภายในวัง"  ดังน้ี  จึงตรัสอยางนั้น. 
           อภัยราชกุมารก็ดี  พวกนางระบําท้ังหลายก็ดี  บังเกิดความคิดวา 
"ไฉนหนอ  ชีวกจะไมพึงถือเอา ?"  ถึงเขาก็ดูเหมือนจะทราบความคิด 
ของชนเหลานั้น  จึงกราบทูลวา  "ขาแตสมมติเทพ นี้เปนเครื่องประดับ 
ของอัยยิกาหมอนฉัน,  อันเครื่องประดับนี้  ไมสมควรท่ีหมอมฉันจะรับ 
ไว"  ดังน้ีแลว  กราบทูลวา  อล เทว  เปนอาทิ. 
           พระราชาทรงเสื่อมใส  พระราชทานเรือนอันพรอมสรรพดวย 
เครื่องประดับทั้งปวง  สวนอัมพวัน บานมีสวยแสนหน่ึงประจําป และ 
สักการะใหญ  แลวตรัสคําเปนตนวา เตนหิ ภเณ. 
           หลายบทวา   อธิการ  เม  เทโว  สรตุ  มีความวา  ขอจงทรง 
ระลึกถึงอุปการะแหงกิจการที่หมอมฉันไดทําไว. 
           สองบทวา  สีสจฺฉวึ  เม  เทโว  สรตุ  มีความวา  ขอจงทรง 
           สองบทวา  สิพฺพินึ  วินาเมตฺวา  ไดแก  เปดรอยประสาน. 
           ถามวา  เพราะเหตุไร  หมอชีวกจึงกลาววา "คฤหบดี  ทาน 
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อาจหรือ ?" 
           ตอบวา  หมอชีวกทราบวา  "ไดยินวา สมองศีรษะยอมไมอยู  
ที่ได  เพราะการผลัดเปลี่ยนอิริยาบถ,  แตเมื่อเศรษฐีนั้นนอนน่ิง  ไม 
กระเทือน ๓ สัปดาหะ  สมองศีรษะจักอยูที่ได"  ดังน้ี  แลวคิดวา  "อยา 
กระนั้นเลย  เศรษฐีพึงปฏิญญาขางละ ๗ เดือน ๆ แตพึงนอนเพียงขาง 
ละ ๗ วัน ๆ "  จึงกลาวอยางนั้น. 
           [๒๒๔]  ดวยเหตุนั้นแล  หมอชีวกจึงกลาวขางหนาวา  "ก็แต 
วา  ทานอันเรารูแลว  โดยทันทีทีเดียว." 
           หลายบทวา  นาห  อาจริย  สกฺโกมิ  มีความวา  ไดยินวา ความ 
เรารอนใหญ  บังเกิดข้ึนในสรีระของเศรษฐีนั้น,  เพราะเหตุนั้น เขา 
จึงกลาวอยางนั้น. 
           สองบทวา  ตีหิ  สตฺตาเหน คือ  ๓  ขาง ๆ  ละสัปดาหหน่ึง. 
           สองวา  ชน  อุสฺสาเรตฺวา  คือ  ใหไลคนออกไปเสีย. 
                             [เรื่องพระเจาปชโชต] 
           สามบทวา เชคุจฺฉ  เม  สปฺป  มีความวา  ไดยินวา  พระราชานี้ 
มีกําเนิดแหงแมลงปอง,  เนยใสเปนยาและเปนของปฏิกูลของแมลงปอง 
ทั้งหลาย  เพราะกําจัดพิษแมลงปองเสีย;  เพราะฉะน้ัน  ทาวเธอจึง 
รับสั่งอยางนั้น. 
           สองบทวา  อุทฺเทก  ทสฺสติ  คือ  จักใหอาเจียน. 
           สองบทวา  ปฺาสโยชนิกา  โหติ  มีความวา  ชางพังชื่อ 
ภัททวติกา  เปนพาหนะสามารถเดินทางได ๕๐  โยชน.  



ประโยค๖ - ตติยสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินยั มหาวรรค  ตอน ๒ - หนาท่ี 332 

           แตพระราชานั้นจะมีแตชางพังอยางเดียวเทานั้นหามิได,  ถึงชาง  
พลายชื่อวานาฬาคิรี  ยอมเดินทางได ๑๐๐ โยชน.  มา  ๒  ตัว  คือ 
เวลุกัณณะตัวหนึ่ง  มุญชเกสะตัวหนึ่ง  ยอมเดินทางได  ๑๒๐  โยชน. 
ทาสชื่อกากะ  ยอมเดินทางได ๖๐ โยชน. 
           ไดยินวา เมื่อพระพุทธเจายังไมบังเกิดข้ึน วันหน่ึงเมื่อกุลบุตร 
ผูหน่ึงนั่งเพ่ือจะบริโภค พระปจเจกพุทธเจายืนอยูที่ประตูแลวไดไปเสีย. 
บุรุษคนหนึ่ง  บอกแกกลุบุตรนั้นวา  "พระปจเจกพระพุทธเจามาแลว 
ไปเสียแลว." กุลบุตรนั้นไดฟงจึงบอกวา  "ทานจงไป,  จงนําบาตรมา 
โดยเร็ว"  ดังน้ี  ใหนําบาตรมาแลว  ใหภัตท่ีเตรียมไวสําหรับตนทั้งหมด 
สงไป. 
           บุรุษนอกนี้  นําบาตรน้ันสงไปถึงมือของพระปจเจกพุทธเจาแลว 
ไดกระทําความปรารถนาวา "ขาแตทานผูเจริญ ดวยประกอบความ 
ขวนขวายทางกาย  ที่ขาพเจากระทําแกทานน้ี  ขาพเจาเกิดในท่ีไร ๆ 
ขอจงเปนผูพรอมมูลดวยพาหนะเถิด."  บุรุษน้ันเกดิเปนพระราชา  ทรง 
พระนามวาปชโชตนี ้๑  ในบัดนี้, ความสมบูรณดวยพาหนะนี้  มีดวย 
ความปรารถนานั้น. 
           สามบทวา  นเขน  เภสชฺช โอลมฺุเปตฺวา  คือ  แทรกยาลง 
ดวยเล็บ,  อธิบายวา  ใส. 
           สองบทวา  สปฺป  ปาเยตฺวา  [๒๒๕]  คือ  ใหดื่มเนยใสดวย 
บอกวิธีจัดอาหารแกนางบําเรอทั้งหลายดวย. 
 
๑.  ดูเร่ืองในสามาวตีวตฺถุ  อปฺปมาทวคฺค  ธมฺมปทฏกถา.  
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           บทวา นิจฺฉาเรสิ  ไดแก  ถายแลว. 
           ผาอวมงคลซ่ึงเขาทิ้งเสียที่ปาชาในอุตตรกุรุทวีป  ชื่อผาสิเวยยกะ. 
ไดยินวา  มนุษยทั้งหลายในทวีปนั้น  เอาผานั้นนั่นแลหอหุมคนตายแลว 
ทิ้งเสีย.  นกหัสดีลิงคทั้งหลาย  กําหนดหอคนตายน้ันวา  "ชิ้นเน้ือ" 
แลวเฉ่ียวนําไปวางที่ยอดเขาหิมพานต  เปลื้องผาออกแลวกิน.  ครั้งน้ัน 
พวกพรานไพรพบผาเขาแลวนํามาถวายพระราชา.  ผาสิเวยยกะเปนของ 
ที่พระเจาปชโชตทรงไดแลวดวยประการอยางนี้. 
           อาจารยบางเหลากลาววา  "หญิงผูฉลาดในแคลนสิวี  ฟนดาย 
ดวยขนสัตว ๓ เสน,  ผาสิเวยยกะนั้น  เปนผาท่ีทอดวยดายน้ัน" 
ดังน้ี. 
                    [วาดวยทรงอนุญาตผาปาวารเปนตน] 
           บทวา  สิเนเหถ  มคีวามวา  ก็พระกายของพระผูมีพระภาค 
เศราหมองหรือไมเศราหมอง.  เพราะวา  เทวดาทั้งหลาย ยอมแทรก 
ทิพยโอชาในอาหารของพระผูมีพระภาคทุกเม่ือ,  ก็แตวา  น้ํายางยอม 
ยังโทษท้ังหลายใหชุมแชอยูในพระสรีระทั้งสิ้น.  ยอมกระทําเสนเอ็นทั้ง 
หลายใหเพลีย ;  ดวยเหตุนั้น  หมอชีวกนี้  จึงกลาวอยางนั้น. 
           สองบทวา  ตีณิ  อุปฺปลหตฺถานิ  มีความวา  อุบลกําหนึ่ง  เพ่ือ 
บําบัดโทษอยางหยาบ  กําหน่ึงเพ่ือบําบัดโทษอยางปานกลาง  กําหน่ึง 
เพ่ือบําบัดโทษอยางละเอียด.  
           หลายบทวา  น  จรีสฺเสว  ปกตฺตโต  อโหสิ  มคีวามวา  ก็ 
เมื่อพระกายเปนปกติแลวอยางนั้น  ชาวเมืองทั้งหลายไดตระเตรียม  
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ทานไว.  หมอชีวกมาแลวไดกราบทูลความขอน้ีกะพระผูมีพระภาควา 
"ขาแตพระผูมีพระภาค  วันนี้  พวกชาวเมืองประสงคจะถวายทานแด 
พระองค, ของพระองคเสด็จเขาสูละแวกบาน  เพ่ือบิณฑบาตเถิด." 
พระมหาโมคคัลลานเถระคิดวา  "วันนี้  พระผูมีพระภาคสมควรได 
ปฐมบิณฑบาตจากท่ีไหนหนอแล ?"  ลําดับนั้น  ทานคิดวา  "โสณ- 
เศรษฐบุตร  จําเดิมแตทํานามา  ยอมบริโภคขาวสุกแหงขาว 
สาลีหอมซ่ึงทํานุบํารุงดวยรดนํ้านมสด  ไมสาธารณดวยชนเหลาอ่ืน 
เราจักนําบิณฑบาตจากโสณเศรษฐีบุตรนั้นมาเพ่ือพระผูมีพระภาค." 
ทานไปดวยฤทธิ์ แสดงตนบนพ้ืนปราสาทของโสณเศรษฐีบุตรนั้น. 
[๒๒๖]  เขาไดรับบาตรของพระเถระแลว  ถวายบิณฑบาตอยาง 
ประณีต, และไดเห็นอาการจะของพระเถระ  จึงกลาววา  "นิมนต 
ฉันเถิด ขอรับ."  พระเถระบอกเนื้อความน้ัน.  เขากลาว "นิมนต 
ฉันเถิด  ขอรบั."  กระผมจักถวายสวนอ่ืนแดพระผูมีพระภาค" ให 
พระเถระฉันแลว ไดอบบาตรดวยของหอมแลวถวายบิณฑบาต. พระ 
เถระไดนําบาตรน้ันมาถวายพระผูมีพระภาค.  ถึงพระเจาพิมพิสารก็ 
ทรงดําริวา  "วันนี้พระผูมีพระภาคจักเสวยอะไร?"  จึงเสด็จมาวิหาร 
พอเสร็จเขาไป  ก็ทรงไดกลิ่นบิณฑบาต  ไดเปนผูมีพระประสงคจะ 
เสวย.  ก็เทวดาทั้งหลาย  แทรกโอชาในบิณฑบาตของพระผูมีพระภาค 
ที่ยังอยูในภาชนะ  ๒  ครัง้เทาน้ัน  คือ  บิฯฑบาตที่นางสุชาดาถวาย ๑, 
ที่นายจุนทกัมมารบุตรไดถวาย  ในคราวปรินิพพาน  ๑,  ในบณิฑบาต 
อ่ืน ๆ ไดแทรกทีละคํา;  เพราะฉะนั้น  พระผูมีพระภาคไดทรงทราบ  
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ความอยากของพระราชา  จึงรับสั่งใหถวายบิณฑบาตหนอยหน่ึง  ซึ่ง  
เทวดายังมิไดแทรกโอชาลง  แกพระราชา.  ทาวเธอเสวยแลวทูลถาม 
วา "โภชนะนํามาจากอุตตรกุรุทวีปหรือ  พระเจาขา ?"  พระผูมีพระ 
ภาคตรัสวา  "มหาบพิตร  ไมไดนํามาจากอุตตรกุรุทวีป,  โดยทีแ่ท 
นี่เปนโภชนะของคฤหบดีบุตร  ชาวแคลนของพระองคนั่นเอง"  ดังน้ี 
แลว  ทรงบอกสมบัติของโสณะ.  พระราชาทรงฟงเนื้อความมาน้ันแลว 
มีพระประสงคจะทอดพระเนตรโสณะ  ไดทรงกระทําความมาของโสณะ 
พรอมดวยกุลบุตรแปดหมื่นคน  ตามนัยที่กลาวแลวในจัมมักขันธกะ 
กุลบุตรเหลาน้ันฟงพระธรรมเทศนาของพระผูมีพระภาคแลว  เปนพระ 
โสดาบัน,  ฝายโสณะบวชแลวต้ังอยูในพระอรหัต. ฝายพระผูมีพระ 
ภาค  รับสั่งใหถวายบิณฑบาตแหงพระราชก็เพ่ือประโยชนนี้แล. 
           เมื่อพระผูมีพระภาค  ทรงทําภัตกิจเสร็จแลวอยางนั้น, ลําดับ 
นั้นแล  หมอชีวกโกมารภัจ   ถือคูผาสิเวยยกะนั้นแลว  ฯลฯ  ไดกราบ 
ทูลเนื้อความน้ัน. 
           วินิจฉัยในคําวา อติกฺกนฺตวรา  นี้  พึงทราบตามนัยที่กลาวแลว 
ในมหาขันธกะน้ันแล.  
           [๒๒๗]  ขอวา  ภควา  ภนฺเต  ปสุกูลิโก  ภิกขฺุสงฺโฆ  จ 
มีความวา  จริงอยู  ในระหวางนี้  คือ  ต้ังแตพระผูมีพระภาคถึงความ 
เปนพระพุทธเจา  จงถึงเรื่องนี้เกิดข้ึน  เปนเวลายี่สิบป,  ภิกษุใด  ๆ 
ไมยินดีคฤหบดีจีวร,  ภิกษุทั้งปวงไดเปนผูถือผาบังสุกุลเทาน้ัน; ดวย 
เหตุนั้น  หมอชีวกนั้น  จึงกราบทูลอยางน้ัน. 
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           บทวา  คหปติจีวร  ไดแก  จีวรอันคฤหบดีทั้งหลายถวาย.  
           สองบทวา  ธมฺมยิา  กถาย คือ  ถอยคําอันประกอบพรอมดวย 
อานิสงสแหงการถวายผา. 
           บทวา อิตริตเรนาป  คือ  มีคานอยก็ตาม  มีคามากก็ตาม, 
ความวา  อยางใดอยางหน่ึง.  ผาหมที่ทําดวยฝายชนิดที่มีขน  ชือ่ผา 
ปาวาร. 
           ในคําวา  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  โกชว  นี ้ มีความวา ผาโกเชาว 
(คือ  ผาลาด)  ตามปกติเทาน้ี  จึงควร,  ผาโกเชาวผืนใหญ  ไมควร. 
ผาโกเชาวนั้น  ทําดวยชนสัตวคลายผาปาวาร. 
                        [วาดวยทรงอนุญาตจีวรหกชนิด] 
           พระเจากาสีนั้น  คือพระราชาแหงชนชาวกาสี,  ทาวเธอเปนนอง 
รวมพระบิดาเดียวกับพระเจาปเสนทิ. 
           วินิจฉัยในบทวา  อฑฺฒกาสิย  นี้ พึงทราบดังนี้ :- 
           หน่ึงพันเรียกวากาสีหน่ึง,  ผากัมพลมีราคาพันหน่ึง  ชื่อมีคา 
กาสีหน่ึง;  แตผากัมพลผืนนี้  มีราคาหารอย,  เพราะฉะนั้น  ทานจึง 
กลาววา  "มีคากึ่งกาสี;"  ดวยเหตุนี้แล  พระอุบาลีเถระจึงกลาววา 
"ควรแกราคากึ่งกาสี." 
           บทวา  อุจฺจาวจานิ  คือ  ดีและไมดี.  ผาท่ีทําเจือกันดวยดายหา 
ชนิด  มีดายเปลือกไมเปนตน  ชื่อผาภังคะ.  บางอาจารยกลาววา 
"ผาท่ีทําดวยปอเทาน้ัน"  ดังน้ีบาง." 
           ขอวา  เอกเยว  ภควตา  จีวร  อนฺุาต น  เทฺว  มีความวา  
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ไดยินวา ภิกษุเหลาน้ัน  กําหนดเนื้อความแหงบทอันหน่ึงวา "ดวย 
จีวรตามมีตามได"  อยางนี้วา  "ดวยจีวรเปนของคฤหบดีหรือดวยผา   
บังสุกุล." 
           บทวา  นาคเมสุ  มคีวามวา  ภิกษุเหลาน้ันไมรออยู  จนกวา 
พวกเธอจะมาจากปาชา,  คือหลีกไปเสียกอน. 
           สามบทวา  นากามา  ภาตุ มีความวา  ไมปรารถนาจะ 
ใหก็อยาไห,  แตถาปรารถนาจะใหไซร,  ควรให. 
           บทวา อาคเมสุ  คือ  รออยูในทีใ่กล. ดวยเหตุนั้น พระผูมี- 
พระภาคจึงตรัสวา  "ภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหภิกษุผูไมอยากให 
ตองใหสวนแบงแกภิกษุทั้งหลายผูคอย." [๒๒๘] ก็ถาวา  มนษุยทั้งหลาย 
ถวายวา  "ทานผูมีอายุทั้งหลาย  ผูมาท่ีนี่เทาน้ัน  จงถือเอา," หรอื 
กระทําเครื่องหมายไววา "ทานผูมีอายุทั้งหลาย  ผูมาถึงแลว  จงถือเอา" 
ดังน้ีแลวไปเสีย;  จีวรยอมถึงแกภิกษุแมทุกรูป  ผูมาถึงแลว.  ถาเขา 
ดังน้ีแลวไปเสีย;  ภิกษุผูถือเอาเทาน้ันเปนเจาของ. 
           สองบทวา สทิสา  โอกฺกมึสุ  มคีวามวา  เขาไปทุกรูป,  หรือ 
เขาไปโดยทิศเดียวกัน. 
           หลายบทวา  เต  กติก  กตฺวา  มคีวามวา (ภิกษุเหลาน้ัน) 
ทํากติกากันไวแตภายนอกวา "เราจักแบงบังสุกุลท่ีไดแลวถือเอา 
ทั่วกัน." 
                      [วาดวยเจาหนาท่ีรับจีวรเปนตน] 
           วินิจฉัยในขอวา  โย น  ฉนฺทาคตึ  คจฺฉติ   เปนอาทิ  พึงทราบ 
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ดังน้ี:-  
           ในภิกษุผูเปนเจาหนาท่ีรับจีวร  ภิกษุผูรับของปยชนทั้งหลาย 
มีญาติเปนตนของตน  แมมาทีหลัง  กอนกวา, หรือรับแสดงความ 
พอใจในทายกบางคน,  หรือนอมมาเพ่ือตน  ดวยความเปนผูมีโลภ 
เปนปกติ,  ชือ่วาถึงความลําเอียงเพราะความชอบพอ.  ภิกษุใดรับ 
ของทายกแมมากอนกวา  ทีหลังดวยอํานาจความโกรธ, หรือรับทํา 
อาการดูหม่ินในคนจน,  หรือทําลาภันตรายแกสงฆอยางนี้วา "ที่เก็บ 
ในเรือนของทานไมมีหรือ,  ทานจงถือเอาของ ๆ ทานไปเถิด."  ภิกษุนี ้
ชื่อถึงความลําเอียงเพราะความเกลียดชัง.  ฝายภิกษุใดหลงลืมสติ  ไมรูตัว, 
ภิกษุนี้  ชื่อถงึความลําเอียงเพราะงมงาย  ภิกษุผูรับของอิสรชนท้ังหลาย 
แมมาทีหลัง  กอนกวา  เพราะความกลัว,  หรือหวาดหว่ันอยูวา 
"ตําแหนงผูรับจีวรนี่หนักนัก."  ชื่อถึงความลําเอียง  เพราะกลัว.  ภิกษุผู 
รูอยูวา  "จีวรนี้ดวย  นี้ดวย  เรารับแลว,  และสวนน้ี  เราไมไดรบั." 
ชื่อรูจักจีวรที่รับแลวและไมไดรับ. เพราะเหตุนั้น  ภิกษุใด  ไมลําเอียง 
ดวยอํานาจแหงฉันทาคติเปนตน,  รับตามลําดับผูมา  ไมทําใหแปลกกัน 
ในคนท่ีเปนญาติ  และมิใชญาติ  คนสัง่มีและคนจน, [๒๒๙]  เปนผู 
ประกอบดวยศีลาจารปฏิบัติ  มีสติ  มปีญญา  เปนพหุสูต,  สามารถเพื่อ 
กระทําอนุโมทนาดวยบทและพยัญชนะอันเรียบรอย  ดวยวาจาอันสละ 
สลวย  ยังความเส่ือมใสใหเกิดแกทายกทั้งหลาย;  ภิกษุเห็นปานนี้ 
สงฆควรสมมติ. 
           ก็วินิจฉัยในขอวา เอวฺจ  ปน  ภิกฺขเว  สมมฺนฺนิตพฺโพ นี้ 
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พีงทราบดังนี้ :- 
           สมควรแทที่จะสมมติในทามกลางสงฆทั้งปวง  ภายในวัดก็ได  ใน 
ขัณฑสีมาก็ได  ดวยกรรมวาจาตามท่ีตรัสนั้นก็ได  ดวยอปโลกนก็ได, 
ก็อันภิกษุซึ่งสงฆสมมติแลวอยางนั้น  ไมพึงอยูในกุฎีที่อยูหลังสุดทาย 
หรือในที่ทําความเพียร.  ก็แตวา  ชนทั้งหลายผูมาแลว  จะพบได 
งาย  ในท่ีใด,  พึงวางพัดไวขางตัว  นุงหมเรียบรอยน่ังในท่ีแหงกุฎีอยู 
ใกลเชนนั้น. 
           สองบทวา  ตตฺเถว  อุชฺฌิตฺวา มีความวา  ภิกษุเจาหนาท่ีรับจีวร 
กลาววา  "การรับเทาน้ัน  เปนธุระของพวกขาพเจา"  แลวท้ิงไวในที่ 
ซึ่งตนรับนั่นเองแลวไปเสีย. 
           บทวา  จีวรปฏิคฺคาหก ไดแก  ภิกษุผูรับจีวรซึ่งคฤหบดีทั้งหลาย 
ถวายแกสงฆ. 
           บทวา  จีวรนิทาหก  ไดแก  ภิกษุผูเปนเจาหนาท่ีเก็บจีวร. 
           ในคําวา โย  น  ฉนฺทาคตึ เปนอาทิ  ในอธิการวาดวยสมมติ 
เจาหนาท่ีเก็บจีวรนี้  และในอธิการทั้งปวงนอกจากนี้  พึงทราบวินิจฉัย 
ตามนัยที่กลาวนั้นนั่นแล. ถึงวินิจฉัยในการสมมติ  ก็พึงทราบโดย 
ทํานองดังกลาวแลวเหมือนกัน. 
           วินิจฉัยในคําวา  วิหาร วา  เปนอาทิ  พึงทราบดังนี้ :- 
           ที่อยูอันใดพลุกพลานดวยชนทั้งหลาย  มีคนวัดและสามเณร  เปน 
ตน  ในทามกลางวัด  เปนกุฎิที่อยูก็ตาม  เปนเพิงก็ตาม  อยูในสถาน 
เปนที่ประชุมของชนท้ังปวง,    ที่อยูอันนั้น     ไมพึงสมมติ.    อน่ึง 
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เสนาสนะปลายแดน  ก็ไมควรสมมติ.  อันการที่ภิกษุทั้งหลายไปสู  
ขัณฑสีมานั่งในขัณฑสีมา  สมมติภัณฑาคารน้ี  ยอมไมควร,  ตองสมมติ 
ในทามกลางวัดเทานั้น. 
           วินิจฉัยในขอวา คุตฺตาคุตฺตฺจ  ชาเนยฺย  นี้  พึงทราบดังนี้ :- 
           โทษไร ๆ  ในสัมภาระทั้งหลายมีหลังคาเปนตน  แหงเรือนคลังใด 
ไมมีกอน,  เรือนคลังน้ัน  ชื่อวาคุมได,  ฝายเรือนคลังใด  มีหญาสําหรับ 
มุง  หรือกระเบื้องสําหรับมุง  พังไปในท่ีแหงใดแหงหนึ่ง,  [๒๓๐]   
หรือมีชองในท่ีบางแหง  มีฝาเปนตน  ที่มีฝนรั่วได หรือมีทางเขา 
แหงสัตวทั้งหลายมีหนูเปนตน  หรือปลวกข้ึนได,  เรือนคลังน้ันทั้งหมด 
ชื่อวาคุมไมได,  พึงตรวจดูเรือนคลังน้ันแลวซอมแซม.  ในฤดูหนาว 
พึงปดประตูและหนาตางใหดี,  เพราะวา  จีวรยอมตกหนาว  เพราะ 
ความหนาว.  ในฤดูรอน  ประตูและหนาตาง  ควรเปดเพ่ือใหลมเขา 
ในระหวาง ๆ. ดวยวา  เมื่อทําอยางนั้น  ชื่อรูจักเรือนคลังท่ีคุมไดและคุม 
ไมได. 
           ก็เจาหนาท่ีทั้งสามน้ี  มีเจาหนาท่ีรับจีวรเปนตน  ตองรูจักวัตร 
ของตน. 
           บรรดาเจาหนาท่ีทั้งสามนั้น  ผาทุกชนิดที่ชนท้ังหลายถวายวา 
"กาลจีวร"  กด็ี  วา  "อกาลจีวร" ก็ดี  วา "อัจเจกจีวร"  ก็ดี  วา 
"วัสสิกสาฏิกา,"  ก็ดี วา "ผานิสีทนะ" ก็ดี  วา "ผาปูลาด"  ก็ด ี
วา  "ผาเช็ดหนา,"  ก็ดี อันเจาหนาท่ีรับจีวรไมควรรับปนรวมเปน 
กองเดียวกัน;  พึงรับจัดไดเปนแผนก ๆ  แลวบอกอยางนั้นแล  มอบ  
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แกเจาหนาท่ีเก็บจีวร เจาหนาท่ีเก็บจีวรเลา  เมื่อจะมอบแกเจาหนาท่ีผู 
รักษาเรือนคลัง  พึงบอกมอบหมายวา  "นี่กาลจีวร,  ฯลฯ  นี่ผาเช็ดหนา."  
ฝายเจาหนาที่ผูรักษาเรือนคลัง  พึงทําเครื่องหมายเก็บไวเปนแผนก ๆ 
อยางนั้นเหมือนกัน.  ภายหลังเมื่อสงฆสั่งวา  "จงนํากาลจีวรมา," 
พึงถวายเฉพาะกาลจีวร; ฯ ล ฯ  เมื่อสงฆสั่งวา "จงนําผาเช็ดหนามา," 
พึงถวายเฉพาะผาเช็ดหนาเทาน้ัน.  เจาหนาท่ีรับจีวร  พระผูมีพระภาค 
ทรงอนุญาตแลว  เจาหนาท่ีเก็บจีวร  ทรงอนุญาตแลว  เจาหนาท่ีผู 
รักษาเรือนคลัง  ก็ทรงอนุญาตแลว  เพ่ือความเปนผูมักมากหามิได  เพ่ือ 
ความไมสันโดษหามิได,  โดยที่แท  ทรงอนุญาตแลว  เพ่ืออนุเคราะห 
สงฆ  ดวยประการฉะน้ี. 
           ก็ถาวา  ภิกษุทั้งหลาย  จะพึงถือเอาจีวรที่ทายกนํามาแลว ๆ  แบง 
กันไซร,  เธอท้ังหลาย  จะไมทราบจีวรที่ทายกนํามาแลว  ไมพึงทราบ 
จีวรที่ทายกยังมิไดนํามา ไมพึงทราบจีวรที่ตนใหแลว  ไมพึงทราบจีวร 
ที่ตนยังไมไดให  ไมพึงทราบจีวรที่ตนใหแลว  ไมพึงทราบจีวรที่ภิกษุ 
ยังไมได; [๒๓๑]  จะพึงถวายจีวรที่ทายกนํามาแลว ๆ ในเถรอาสน, 
หรือจะพึงตัดเปนทอนนอยทอนใหญถือเอา;  เมื่อเปนเชนนี้  การใชสอย 
จีวรที่ไมเหมาะ  ยอมมีได; ทั้งไมเปนอันไดทําความสงเคราะหทั่ว 
ถึงกัน.  ก็แตวา  ภิกษุทั้งหลายเก็บจีวรไวในเรือนคลังแลว  ในคราวจีวร 
รวย  จักใหจีวรแกภิกษุรูปละไตรบาง รูปละสองผืน  ๆ บาง  รปูละ 
ผืน ๆ  บาง,  เธอทั้งหลายจักทราบจีวรที่ภิกษุไดแลวและยังไมได  ครั้น 
ทราบความท่ีจีวรซึ่งภิกษุยังไมได  จักสําคัญเพ่ือทําความสงเคราะหกัน  
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ฉะน้ี. 
                              [วาดวยบุคคลท่ีไมควรใหยาย] 
           วินิจฉัยในขอวา  น  ภิกขุเว  ภรฺฑาคาริโภ  วุฏาเปตพฺโพ 
นี้  พึงทราบดังนี้:- 
           พึงรูจักภิกษุที่ไมควรใหยายแมอ่ืนอีก,  จริงอยู  ไมควรใหยาย 
ภิกษุ ๔ พวก  คือ  ภิกษุผูแกกวา ๑  ภิกษุเจาหนาท่ีรักษาเรือนคลัง ๑  ภิกษุ 
ผูอาพาธ  ๑  ภิกษุไดเสนาสนะจากสงฆ ๑ ในภิกษุ  ๔ พวกน้ัน ภิกษุ 
ผูแกกวา  อันภิกษุผูออนกวา  ไมพึงใหยาย  เพราะทานเปนผูแกกวาตน, 
ภิกษุเจาหนาที่รักษาเรือนคลัง  ไมพึงใหยาย  เพราะเรือนคลังอันสงฆ 
สมมติมอบให,  ภิกษุผูอาพาธไมพึงใหยาย  เพราะคาที่เธอเปนผูอาพาธ, 
แตวา สงฆมอบที่อยูอันสําราญกระทําใหเปนสถานที่ไมตองใหยาย  แก 
ภิกษุผูเปนพหุสูต  มีอุปการะมาก  ดวยอุทเทสและปริปุจฉาเปนตน 
ผูชวยภาระ,  เพราะฉะนั้น  ภิกษุผูเปนพหุสูตนั้น  ไมพึงใหยาย  เพราะ 
คาท่ีเธอเปนผูมีอุปการะ  และเพราะคาท่ีเสนาสนะเปนของอันเธอได 
จากสงฆ ฉะน้ีแล. 
                              [วาดวยเจาหนาท่ีแจกจีวร] 
           สองบทวา  อุสฺสนฺน โหติ  มีความวา  จีวรมีมากตองจัดกองไว, 
คือ  เรือนคลังไมจุพอ. 
           บทวา  สมฺมขุีภูเตน   คือ  ยืนอยูภายในอุปจารสีมา. 
           บทวา  ภาเชตุ  มีความวา  เพ่ือใหประกาศเวลา  แจกกันตาม 
ลําดับ. 
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           สองบทวา  โกลาหล  อกาสิ  คือ  ไดทําเสียงดังอยางนี้วา  "ทาน  
จงใหแกอาจารยของเรา,  ทานจงใหแกอุปชฌายของเรา." 
           วินิจฉัยในองคของเจาหนาท่ีแจกจีวร  พึงทราบดังนี้:- 
           เมื่อใหจีวรที่มีราคามาก  แมยังไมถึง (ลําดับ)  แกภิกษุทั้งหลาย 
ผูชอบพอกัน  ชื่อถึงความลําเอียงเพราะความชอบพอ.  ไมใหจีวรมี 
ราคามาก  แมถึงภิกษุผูแกกวาเหลาอ่ืน  แตกลับเอาจีวรมีราคานอยให 
ชื่อถึงความลําเอียง   เพราะความเกลียดชัง.   [๒๓๒]   ภิกษุผูงมงาย 
ดวยความเขลา   ไมรูจักธรรมเนียมการใหจีวร   ชือ่ถึงความลําเอียง- 
เพราะงมงาย.   เพราะกลวัแมตอภิกษุออนผูมีปากกลา  จึงใหจีวรมีราคา 
มากท่ียังไมทันถึง  (ลําดับ)   ชื่อถึงความลําเอียงเพราะกลัว.  ภิกษุใด 
ไมถึงความลําเอียงอยางนั้น  คือ  เปนผูเที่ยงตรง  เปนผูพอดี  วางเปน 
กลางตอภิกษุทั้งปวง,  ภิกษุเห็นปานน้ีสงฆควรสมมติ. 
           บทวา  ภาชิตาภาชิต  มีความวา  ภิกษุผูทราบอยูวา  "ผาแจก 
ไปแลวเทาน้ี,  ยังมิไดแจกเทาน้ี."  พระผูมีพระภาคตรัสวา "ทราบ 
ผาท่ีแจกแลวและยังมิไดแจก." 
           บทวา  อจฺจินิตฺวา  มีความวา  คัดเลือกผาท้ังหลายอยางน้ีวา 
"นี่เนื้อหยาบ  นี่เนื้อละเอียด  นี่เน้ือแนน  นี่เนื้อบาง  นี่ใชแลว  นี่ยัง 
ไมไดใช  นี่ยาวเทาน้ี  นี่กวางเทาน้ี." 
           บทวา  ตุลยิตฺวา  มคีวามวา  ทําการกําหนดราคาอยางนี้วา 
ไมไดใช  นี่ยาวเทาน้ี  นี่กวางเทาน้ี." 
           สองบทวา  วณฺณาวณฺณ  กตฺวา  มีความวา  ถาเฉพาะเปน  
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หน่ึง  ๆ  ซึ่งมีราคาผืนละสิบกหาปณะ ๆ พอทั่วกัน, อยางนั้น  นั่นเปน 
การดี;  ถาไมพอ,  ผืนใด  ตีราคาเกาหรือแปดกหาปณะ,  ผืนนั้น 
ควบกับผืนอ่ืน  ซึ่งมีราคาหน่ึงกหาปณะ  และมีราคาสองกหาปณะ 
จัดสวนเทา ๆ กัน  โดยอุบายน้ีแล. 
           ขอวา  ภิกฺข ู คเณตฺวา  วคฺค  พนฺธิตฺวา  มีความวา  หากวา 
เมื่อแจกทีละรูป  ๆ  วันไมพอ,  เราอนุญาตใหนับภิกษุพวกละสิบรูป ๆ 
จัดสวนจีวรเปนหมวด ๆ  หมวดละสิบสวน  ๆ ทําใหมัดอันเดียวกัน 
ต้ังเปนสวนจีวรอันหน่ึง. เมื่อสวนจีวรไดจัดต้ังไวอยางนี้แลวพึงใหจับ 
สลาก,  แมภิกษุเหลาน้ัน  ก็พึงจับสลากแจกกันอีก. 
           วินิจฉัยในขอวา สามเณราน อุฑฺฒปฏิวึส นี้  พึงทราบ 
ดังน้ี:- 
           สามเณรเหลาใด  เปนอิสระแกตน  ไมทําการท่ีควรทําของ 
ภิกษุสงฆ,  ขวนขวายในอุทเทสและปริปุจฉา ทําวัตตปฏิบัติแกอาจารย 
และอุปชฌายเทาน้ัน. [๒๓๓]  ไมทําแกภิกษุเหลาอ่ืน,  เฉพาะ 
สามเณรเหลาน้ัน  พึงใหกึ่งสวน.  ฝายสามเณรเหลาใด  ทํากิจท่ีควรทํา 
ของภิกษุสงฆเทาน้ัน ทั้งปุเรภัตและปจฉาภัต,  พึงใหสวนเทากัน  แก 
สามเณรเหลาน้ัน.  แตคําน้ีกลาวเฉพาะดวยอกาลจีวร ซึ่งเกิดข้ึนหลัง 
สมัย  ไดเก็บไวในเรือนคลัง, สวนกาลจีวรตองใหเทา ๆ  กันแท. 
           ผาจําพรรษา    ซึ่งเกิดในที่นั้น     ภิกษุและสามเณรพึงทํา 
ผาติกรรมแกสงฆมีผูกไมกวาดเปนตน  แลวถือเอา. จริงอยู  การทกํา 
หัตถกรรมมีผูกไมกวาดเปนตน  เปนวัตรของภิกษุสามเณรท้ังปวง  ใน  
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การถือเอาผาจํานําพรรษาน้ี  ทั้งใน (อกาล)  จีวรที่เก็บไวในเรือน  
คลัง (ตามปกติ).  ถาวา  สามเณรท้ังหลาย  มากระทําการรองข้ึนวา 
"ทานผูเจริญ  พวกผมตมขาวตม พวกผมหุงขาวสวย  พวกผมปงของ 
ควรเค้ียว  พวกผมถางหญา  พวกผมหาไมสีฟนมา  พวกผมทําสะเก็ด 
น้ํายอมใหควรถวาย,  ก็อะไรเลา  ที่ชือ่วาพวกผมไมไดทํา."  พึงใหสวน 
เทากันแกสามเณรเหลาน้ันเทียว.  การใหสวนเทากัน  เมื่อพวกสามเณร 
ทําการรองข้ึน  พระผูมีพระภาคตรัสหมายเอาสามเณรผูกระทําผิด  และ 
สามเณรผูมีความกระทําไมปรากฏ. แตในกุรุนทีแกวา  "หากวา  สาม- 
เณรท้ังหลายวิงวอนวา  "ทานผูเจริญ  พวกผมไมทํางานของสงฆ  เพราะ 
เหตุอะไร,  พวกผมจักทํา, พึงใหสวนเทากัน." 
           บทวา  อุตฺตริตุกาโม  มีความวา  ผูประสงคจะขามแมน้ําหรือทาง 
กันดาร  คือ  ผูไดพวกแลวประสงคจะหลีกไปสูทิศ. 
           คําวา  สก  ภาค  ทาตุ  นี้  พระผูมีพระภาคตรัสหมายเอาเน้ือ 
ความน้ีวา "เมื่อขนจีวรออกจากเรือนคลังจัดกองไวแลว  ตีระฆังแลว 
ภิกษุสงฆประชุมกันแลว,  ภิกษุผูไดพวกแลวประสงคจะไป  อยาตอง 
พลัดพรากจากพวก."  เพราะฉะนั้น  เมื่อจีวรยังมิไดขนออกก็ดี  ระฆัง 
ยังมิไดตีก็ดี  สงฆยังมิไดประชุมกันกด็ี  ไมควรให.  แตเมื่อจีวรขน 
ออกแลว  ตีระฆังแลว  ภิกษุสงฆประชุมกันแลว  ภิกษุผูเจาหนาท่ีแจก 
จีวร  พึงคะเนดูวา  [๒๓๔]  "สวนของภิกษุนี้พึงมีเทาน้ี"  แลวให 
จีวรตามความคาดคะเน;  เพราะวาไมอาจใหเทา ๆ กัน  เหมือนชั่ง 
ดวยตราชั่งได,  เพราะฉะน้ัน จะหยอนไปหรือเกินไปก็ตามที,  จีวรที่ 
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ใหแลว โดยคาดคะเนโดยนัยอยางนี้  เปนอันใหดวยดีแท;  หยอนให  
ไมตองแถมใหอีก  เกินไปก็ไมตองเอาคืน  ฉะนี้แล. 
           ขอวา  อติเรกภาเคน  มีความวา  ภิกษุมีสิบรปู  ทั้งผาก็มีสิบผืน 
เหมือนกัน,  ในผาเหลาน้ัน  ผืนหน่ึงตีราคาสิบสองกหาปณะ, ผืนที่ 
เหลือตีราคาผืนละสิบกหาปณะ;  เมื่อไดจับสลากในผาท้ังปวงดวยอํานาจ 
ตีราคาผืนละสิบกหาปณะเทากัน,  สลากในผามีราคาสิบสองกหาปณะ 
ใหตกแกภิกษุใด,  ภิกษุนั้นเปนผูประสงคจะไปท้ังสวนท่ีเกินน้ัน  ดวย 
กลาววา "จีวรของเรายอมพอเพียงดวยสวนเทาน้ี,"  ภิกษุทั้งหลาย 
กลาววา "ผูมีอายุ  สวนท่ีเกิน  ตองเปนของสงฆ;" พระผูมีพระภาค 
ทรงสดับคําน้ัน  จึงตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาต  เพ่ือใหสวน 
ที่เกิน  ในเมือ่เธอใหสิ่งของสําหรับทดแทนแลว" ดังน้ี เพ่ือแสดงเน้ือ 
ความน้ันวา  "ชื่อวานอยยอมไมมีในของสงฆและของคณะ,  ภิกษุพึง 
ทําความสํารวมในของสงฆและของคณะทั้งปวง,  ถึงภิกษุผูจะถือเอาก็ 
พึงรังเกียจ." 
           ในบทวา  อนุกฺเขป  ทินฺเน  นัน้  มีความวา  ข้ึนชื่อวาส่ิง 
ของสําหรับทดแทน  ไดแกกัปปยภัณฑอยางใดอยางหน่ึง  ซึ่งจะพึง 
ทดแทน  คือพึงใชแทนให,  ในสวนของภิกษุนั้น  ที่เกินไปเทาใด, 
เมื่อกัปปยภัณฑอยางใดอยางหนึ่ง  ซึ่งมีราคาเทาน้ัน  อันเธอ 
ใหแลว. 
           ความบกพรองในคําวา  วิกลเก  โตเสตฺวา  นี้  ม ี๒ คือ:- 
บกพรองจีวร ๑  บกพรองบุคคล ๑.  
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           ที่ชื่อวาความบกพรองจีวร  พึงทราบดังนี้:-  
           ผาถึงแกภิกษุรูปละหาผืน  ๆ ทัว่กัน,  ทั้งยังมีผาเหลือ,  แตไมพอ 
รูปละผืน ๆ,  พึงตัดให;  ก็แล  เมื่อละตัด พึงทําใหเปนทอนใหพอ 
แกจีวร  มีอัฑฒมณฑลเปนตน  หรือบริขารอ่ืนมีถุงใสรองเทาเปนตน; 
โดยกําหนดอยางตํ่าท่ีสุด  สมควรตัดทอนใหกวางเพียงสี่นิ้ว  ยาวพอแก 
อนุวาต.  แตไมพึงทําเปนทอนจนใชไมได;  [๒๓๕]  เพราะฉะน้ัน 
ขอท่ีจีวรไมเพียงพอ  ซึ่งวาความบกพรองจีวร  ในคําวา  วิกลเก 
โตเสตฺวา  นี้ ดวยประการฉะน้ี. 
           อน่ึง  เมื่อตัดจีวรใหแลว  จีวรนั้นเปนของแถมใหภิกษุทั้งหลาย 
พอใจ.  ลําดับนั้นพึงทําการจับสลาก;  ในอันธกอรรถกถาแกวา ถึง 
หากวา  ในสวนของภิกษุรูปหน่ึง  ผาจะไมพอผืนหนึ่งหรือสองผืน, 
พึงแถมสมณบริขารอยางอ่ืนในสวนน้ัน  ภิกษุใดพอใจดวยสวนน้ัน, พึง 
ใหสวนน้ันแกภิกษุนั้นแลว  พึงทําการจับฉลากในภายหลัง;  แมนี้ก็ชื่อ 
วา  ความบกพรองจีวร." 
           ที่ชื่อวา  ความบกพรองบุคคล  พึงทราบดังน้ี:- 
           เมื่อนับภิกษุจัดเปนหมวด ๆ ละสิบรูป  หมวดหนึ่งไมครบ  มีภิกษุ 
อยูแปดรูปหรือเการูป  พึงใหแกภิกษุเหลาน้ันแปดสวน  หรือเกาสวนวา 
"ทานท้ังหลาย  จงนับสวนเหลาน้ีแบงแจกกันเถิด."  ขอท่ีบุคคลไมเพียง 
พอนี้  ชื่อความบกพรองบุคคล  ดวยประการฉะน้ี.  ก็เม่ือใหเปนแผนก 
แลว  จีวรนัน้ยอมเปนของท่ีใหภิกษุทั้งหลายพอใจได,  ครั้นใหพอใจ 
ไดอยางนั้นแลว  พึงทําการจับสลาก. 
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           อีกอยางหนึ่ง  ขอวา  วิกลเก  โตเสตฺวา  มีความวา สวนจีวร 
ใดบกพรอง,  พึงเอาบริขารอ่ืนแถมสวนจีวรนั้นใหเทากันแลวพึงทํา 
การจับสลาก. 
                                  [วาดวยนํ้ายอม] 
           บทวา  ฉกเณน  ไดแก  โคมัย. 
           บทวา  ปณฺฑมุตฺติกาย  ไดแก  ดินแดง. 
           วินิจฉัยในน้ํายอมเกิดแตหัวเปนอาทิ  พึงทราบดังนี้:- 
           เวนขมิ้นเสีย  น้ํายอมเกิดแตหัว  ควรทุกอยาง. เวนฝางกับแกแล 
เสีย  น้ํายอมเกิดแตลําตน  ควรทุกอยาง.  ตนไมมีหนามชนิดหน่ึง 
ชื่อแกแล,  น้ํายอมเกิดแตลําตน  แหงแกแลน้ัน  เปนของมีสีคลาย 
หรดาล  เวนโลดกับมะพูดเสีย  น้ํายอมเกิดแตเปลือก  ควรทุกอยาง.  เวน 
ใบมะเกลือกับในครามเสีย  น้ํายอมเกิดแตใบไม ควรทุกอยาง.  แตผา 
ที่คฤหัสถใชแลว  สมควรยอมดวยใบมะเกลือครั้งหน่ึง.  เวนดอกทอง 
กวาวกับดอกคําเสีย  น้ํายอมเกิดแตดอก  ควรทุกอยาง.  สวนในน้ํายอม 
เกิดแตผล  ผลอะไร ๆ  จะไมควรหามิได. 
           [๒๓๖] น้ํายอมท่ีไมไดตม  เรียกวานํ้าเย็น. 
           ตะกรอสําหรับกันลนนั้น  ไดแก  เครื่องสําหรับกันกลม ๆ.  ความ 
วา  "เราอนุญาตใหใสเครื่องกันนั้นต้ังไวกลางหมอน้ํายอมแลวจึงใสน้ํา 
ยอม."  ดวยวา  เมื่อทําอยางนั้นแลว  น้าํยอมยอมไมลน. 
           สองบทวา  อุทเก  วา  นขปฏ ิกาย  วา  มคีวามวา  ก็ถาวา  น้ํา 
ยอมเปนของสุกแลว,  หยาดนํ้าที่ใสในถาดน้ํา  ยอมไมซานไปเร็ว.  
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แมหยดลงบนหลังเล็บ  ยอมคางอยู  ไมซานออก.  
           บทวา  รชนรุุงฺก  ไดแก  กระบวยตักน้ํายอม. 
           บทวา ทณฺฑกถาลิก  ไดแก  กระบวยนั้นเอง  พรอมท้ังดาม. 
           บทวา  รชนโกลมพฺ  ไดแก  หมอสําหรับยอม. 
           บทวา  มทฺทนฺติ  ไดแก  ขยํากดลง. 
           หลายบทวา  น  จ  อจฺฉินฺเน  เถเว  ปกฺกมิตุ  มีความวา  หยาด 
น้ํายอมยังไหลไมขาดเพียงใด,  ภิกษุไมควรไปในท่ีอ่ืนเพียงนั้น. 
           บทวา  ปตฺถินฺน  คือจีวรเปนของกระดาง  เพราะยอมเกินไป, 
อธิบายวา  น้ํายอมจับเกินไป. 
           สองบทวา อุทเก  โอสาเทตุ  มีความวา  เพ่ือแชไวในนํ้า. 
ก็แล  เมื่อนํ้ายอมออกแลวพึงเทนํ้าน้ันทิ้งแลวพึงบีบจีวร. 
           บทวา  อนฺตกสาวานิ  ความวา  ภิกษุฉัพพัคคีย  ยอมจีวรครั้ง 
เดียวหรือสองครั้งใชจีวรมีสีดังสีงาชาง. 
                                    [วาดวยจีวรตัด] 
           บทวา  อจฺจิพทฺธ  คือ   มีกระทงนาเนื่องกันเปนสี่เหลี่ยม. 
           บทวา  ปาลิพทฺธ  คือ  พูนคันนายาวท้ังดานยาวและดานกวาง 
           บทวา  มริยาทพทฺธ  คือ  พูนคันนาค่ันในระหวาง  ๆ  ดวยคันนา 
สั้น ๆ. 
           บทวา  สิงฺฆาฏกพทฺธ  คือ  พูนคันนาเชื่อมกันดังทาง ๔ แพรง 
ตามท่ีซึ่งคันนากับคันนาผานตัดกันไป, อธิบายวา  มีสัณฐานดังทาง 
๔ แพรง. 
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           สองบทวา  อุสฺสหสิ  ตฺว  อานนฺท  มีความวา อานนท  เธอ  
อาจหรือ ? 
           บทวา  สวิทหิตุ  ไดแก  เพ่ือทํา. 
           สองบทวา  อุสฺสหามิ  ภควา  มีความวา  ทานอานนทแสดงวา 
"ขาพระองค  อาจตามนัยที่พระองคประทาน." 
           บทวา  ยตฺร  ห ิ นาม  คือ  โย  นาม. 
           วินิจฉัยในคําวา  กุสิมฺป  นาม  เปนอาทิ  พึงทราบดังนี้:- 
           คําวา กุสิ  นี ้ เปนชือ่แหงผายาว  มีอนุวาตดานยาวและดาน 
กวางเปนตน. 
           คําวา  อฑฺฒกุสิ  เปนชื่อแหงผาส้ันในระหวาง ๆ. 
           [๒๓๗]  มณฑล  นั้น ไดแก  กระทงใหญ  ในขัณฑอันหน่ึง ๆ 
แหงจีวรมี  ๕  ขัณฑ. 
           อัฑฒมณฑล  นั้น  ไดแก  กระทงเล็ก. 
           วิวัฏฏะ  นั้น  ไดแก  ขัณฑตรงกลางที่เย็บมณฑลกับอัฑฒมณฑล 
ติดกัน. 
           อนุวิวฏัฏะ  นั้น  ไดแก  สองขัณฑที่สองขางแหงวิวัฏฏะนั้น. 
           คีเวยยกะ  นั้น  ไดแก  ผาดามอ่ืนที่เย็บดวยดาย  เพ่ือทําใหทาน 
ทานในท่ี ๆ  พันคอ. 
           ชังเฆยยกะ  นั้น  ไดแก  ผาที่เย็บอยางนั้นเหมือนกัน ในท่ี ๆ 
ปกแขง. 
           อาจารยบางพวกกลาววา  คําวา  คีเวยยกะ  และ  ชังเฆยยกะ 
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นั้น  เปนชื่อแหงผาที่อยูในที่แหงคอและในท่ีแหงแขง.  
           พาหันตะ  นั้น  ไดแก  ขัณฑอันหน่ึง ๆ  นอกอนุวิวัฏฏะ. 
           คําวา  กุสิมฺป  นาม  เปนอาทินี้  พระอาจารยทั้งหลายวิจารณ 
แลว ดวยจีวรมี  ๕  ขัณฑ  ดวยประการฉะน้ีแล. 
           อีกประการหน่ึง  คําวา  อนุวัฏฏะ  นี ้ เปนชื่อวาแหง  ๒  ขัณฑ 
โดยขางอันหนึ่ง  แหงวิวัฏฏะ  เปนชื่อแหง ๓  ขัณฑบาง  ๔ ขัณฑบาง 
โดยขางอันหนึ่งแหงวิวัฏฏะ. 
           คําวา  พาหันตะ  นี้  เปนชื่อแหงชายท้ังสอง (แหงจีวร)  ที ่
ภิกษุหมจีวรไดขนาดพอดี  มวนพาดไวบนแขน  มีดานหนาอยูนอก. 
           จริงอยู  นัยนี้แล  ทานกลาวในมหาอรรถกถา. 
                                  [วาดวยไตรจีวร] 
           สองบทวา  จีวเรหิ  อุพฺภณฺฑกิเต  มีความวา  ผูอันจีวรทั้ง 
หลายทําใหเปนผูมีสิ่งของอันตนตองยกข้ึนแลว  คือ  ทําใหเปนเหมือน 
ชนทั้งหลายผูขนของ,  อธิบายวา  ผูอันจีวรทั้งหลายใหมาถึงความเปน 
ผูมีสิ่งของอันตนตองขน. 
           จีวรสองสามผืนที่ภิกษุซอนกันเขาแลว  พับโดยทวงทีอยางฟูก 
เรียกวาฟูก ในบทวา จีวรภิสึ  นี.้ 
           ไดยินวา  ภิกษุเหลาน้ันทําในใจวา  "พระผูมพีระภาค  จักเสด็จ 
กลับจากทักขิณาคิรีชนบทเร็ว"  เมื่อจะไปในชนบทน้ัน  จึงไดเก็บจีวร 
ที่ไดในเรื่องหมอชีวกไวแลวจึงไป. 
           ก็บัดนี้พวกเธอสําคัญวา "พระผูมีพระภาค  จักเสด็จมาพรอม  
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ดวยจีวร"  จึงถือเอา  (จีวร)  หลีกไป.  
           บทวา  อนฺตรฏกาสุ  มีความวา  (ความหนาว)  ไดต้ังอยูใน 
ระหวางเดือน ๓  เดือน ๔. 
           หลายบทวา  น  ภควนฺต สีต  อโหสิ  [๒๓๘]  มีความวา 
ความหนาวไมไดมีแลวแกพระผูมีพระภาค. 
           บทวา  สีตาลุกา  ไดแก  กลุบุตรผูมีความหนาวเปนปกติ  คือ 
ผูลําบากดวยความหนาว  โดยปกติเทียว. 
           หลายบทวา  เอตทโหสิ  เยป  โข  เต  กุลปุตฺตา  มีความวา 
พระผูมีพระภาคไมไดประทับนั่งในกลางแจง จะไมทรงทราบเน้ือความ 
นี้หามิได,  แตไดทรงทําอยางน้ัน  เพ่ือใหมหาชนยินยอม. 
           สองบทวา  ทฺวิคุณ สงฺฆาฏึ ไดแก  สังฆาฏิสองชั้น. 
           บทวา  เอกจฺจิย  ไดแก  ชั้นเดียว. 
           เพ่ือตัดโอกาสแหงถอยคําท่ีวา  "พระผูมีพระภาค  ทรงยังพระ 
อัตภาพใหเปนไป  ดวยจีวรสี่ผืน  ดวยพระองคเอง,  แตทรงอนุญาต 
ไตรจีวรแกเราทั้งหลาย" ดังน้ี  จึงทรงอนุญาตสังฆาฏิสองชั้น, ทรง 
อนุญาตจีวรนอกน้ีชั้นเดียว,  จริงอยู  เมื่อเปนเชนน้ี  จีวรของภิกษุ 
เหลาน้ันจักเปนสี่ผืน ดวยประการฉะนี้แล. 
           สองบทวา  อคฺคฬ  อจฺฉุเปยฺย  มีความวา  เราพึงดามทอนผา 
เกาในท่ีซึ่งทะลุ. 
           บทวา  อหตกปฺปาน  ไดแก  ซกัแลวครั้งเดียว. 
           บทวา  อุตุทฺธตาน  ไดแก  เก็บไวโดยฤดู  คือโดยกาลนาน,  



ประโยค๖ - ตติยสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินยั มหาวรรค  ตอน ๒ - หนาท่ี 353 

มีคําอธิบายวา  ผาเกาท่ีมีสีตกแลว.  
           บทวา ปาปณิเก  ไดแก  จีวรที่เกา  ที่ตกจากรานตลาด. 
           สองบทวา  อุสฺสาโห กรณีโย  ไดแก  พึงทําการแสวงหา. แต 
เขตกําหนดไมมี,  จะแสวงหามาแมต้ังรอยผืนก็ควร.  จีวรนี้ทั้งหมด 
พระผูมีพระภาคตรัสสําหรับภิกษุผูยินดี. 
           วินิจฉัยในขอวา  อคฺคฬ  ตุนฺน  นี ้ พึงทราบดังนี้:- 
           ทอนผาท่ีภิกษุยกข้ึนทาบใหติดกัน  ชื่อผาปะ,  การเย็บเชื่อมดวย 
ดาย  ชื่อการชุน. 
           หวงเปนที่รอยกลดัไว  ชื่อรังดุม,  ลูกสําหรบักลัด  เรียกลูกดุม. 
           ทัฬหีกัมมะ  นั้น  ไดแก  ทอนผาท่ีประทับลง  ไมรื้อ  (ผาเกา) 
ทําใหเปนชั้นรอง. 
           เรื่องนางวิสาขา  มีเนื้อความต้ืน,  เรื่องอ่ืนจากเรื่องนางวิสาขา 
นั้น  ไดวินิจฉัยแลวในหนหลังแล. 
           บทวา  โสวคฺคิก  ไดแก  ทําใหเปนเหตุแหงสวรรค. ดวย 
เหตุนั้นแล  พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา  เปนไปเพ่ือเกิดในสวรรค. 
           ทานใด  ยอมกําจัดความโศกเสีย  เหตุนั้น  ทานน้ัน  ชื่อโสกนุท 
บรรเทาความโศกเสีย. 
           บทวา  อนามยา  คือ  ผูไมมีโรค. 
           สองบทวา  สคฺคมฺหิ  กายมหฺิ  ไดแก  ผูเกิดในสวรรค. 
                          [วาดวยถือวิสาสะเปนตน] 
           สามบทวา ปุถุชฺชนา  กาเมส ุ วตีราคา ไดแก ปุถชุนผูไดฌาน.  
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           บทวา   สนฺทิฏโ  ไดแก  เพ่ือนท่ีสักวาเคยเห็นกัน. 
           [๒๓๙]  บทวา  สมฺภตฺโต  ไดแก  เพ่ือนผูรวมสมโภค  คือ 
เพ่ือนสนิท.   
           บทวา  อาลปโต  ไดแก  ผูอันเพ่ือนส่ังไวอยางนี้วา  "ทาน 
ตองการส่ิงใดซ่ึงเปนของเรา, ทานพึงถือเอาสิ่งน้ันเถิด." 
           วิสาสะยอมข้ึนดวยองค  ๓  เหลาน้ี  คือ   ยงัเปนอยู  ๑  เมื่อของ 
นั้นอันตนถือเอาแลว  เจาของเปนผูพอใจ  ๑  กับองคอันใดอันหน่ึงใน 
๓ องคเหลานั้น. 
           บทวา  ปสุกูลิกโต  คือ  ผาอุตราสงคที่ทําดวยผาบังสุกุล. 
           สองบทวา ครุโก  โหติ  คือ  เปนของหนัก  เพราะทาบผาปะ 
ในที่ซึ่งชํารุดแลว ๆ. 
           สองบทวา  สุตฺตลูข  กาตุ  มีความวา  เพ่ือทําการเย็บตรึงดวย 
ดายเทาน้ัน. 
           บทวา  วิกณฺโณ คือ  เมื่อชักดายเย็บ  มุมสังฆาฏิขางหน่ึงเปน 
ของยาวไป. 
           สองบทวา  วิกณณฺ  อุทฺธริตุ  คือ  เพ่ือเจียนมุมที่ยาวเสีย. 
           บทวา  โอกิริยนฺติ  คือ  ลุยออกจากมุมที่ตัด. 
           สองบทวา  อนุวาต  ปริภณฺฑ  ไดแก อนุวาตและผาหุมขอบ. 
           สองบทวา  ปตฺตา  ลชฺชนฺติ  คือ  ดวยท้ังหลายท่ีเย็บในหนาผา 
ใหญ  ยอมหลุดออก  คือ  ผาลุยออกจากผาผืนเกาน้ัน. 
           สองบทวา อฏปทก  กาตุ  คือ  เพ่ือเย็บหนาผาดวยตะเข็บ 
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อยางรอยในกระดานหมากรุก. 
           สองบทวา  อนฺวาธิกปฺ  อาโรเจตุ  คือ  เพ่ือเพ่ิมผาดาม.  แต 
ผาดามนี้  ผาเพพ่ิมในเม่ือผาไมพอ,  ถาผาพอ  ไดควรเพ่ิมผาดาม,  พึง 
ตัดเทานั้น. 
                    [วาดวยทําศรัทธาไทยใหตกเปนตน] 
           วินัจฉัยในคําวา  น  ภิกขฺเว  สทฺธาเทยฺย  นี ้ พึงทราบดังนี้:- 
           เมื่อใหแกญาติที่เหลือท้ังหลาย  ชื่อยังศรัทธาไทยใหตกไปแท, 
สวนมารดาบิดาแมต้ังอยูในความเปนพระราชา  ถาปรารถนา  พึงให. 
           บทวา  คิลาโน  ไดแก  ผูไมสามารถจะถือเอาไปได  เพราะ 
เปนผูอาพาธ. 
           บทวา  วสฺสิกสงฺเกต  ไดแก  สี่เดือนในฤดูฝน. 
           บทวา นทีปาร  ไดแก  ภัตเปนของอันภิกษุพึงฉันที่ฝงแมน้ํา. 
           บทวา  อคฺคฬคุตฺติวิหาโร  มีความวา  ก็กุฎีที่อยูมีลิ่มเปนเครื่อง 
คุมครองเทานั้น  เปนประมาณในความเปนผูอาพาธ  ความกําหนด 
หมายความวา  เปนเดือนมีในฤดูฝน  ความไปสูฝงแมน้ํา  และความมี 
กฐินอันกรานแลว  เหลาน้ีทั้งหมดทีเดียว,  จริงอยู  ภิกษุเก็บไวในกุฎีที่ 
อยูที่คุมครองเทาน้ัน  จึงควรไปในภายนอก,  เก็บไวในกุฎีที่อยูไมได 
คุมครองไมควรไป.  แตกุฎีที่อยูของภิกษุผูอยูปา  ยอมไมเปนกุฎีที่อยูที่ 
คุมครองดวยดี,  [๒๔๐]  อันภิกษุผูอยูปานั้น  พึงเก็บไวในหมอสําหรับ 
เก็บของแลวซอนไวในที่อันมิดชิดดี  มีโพรงศิลา  และโพรงไมเปนตน 
แลวจึงไป. 
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                             [วาดวยผาท่ีเกิดข้ึนในจีวรกาล] 
           ขอวา  ตุยฺเหว ภิกขฺ ุ ตานิ  จีวรานิ  มีความวา  จีวรเหลาน้ัน 
แมที่เธอถือนําไปแลวในที่อ่ืน  ยอมเปนของเธอเทาน้ัน,  ใคร ๆ อ่ืน 
ไมเปนใหญแหงจีวรเหลาน้ัน. 
           ก็แล  ครั้นตรัสอยางนั้นแลว  จึงตรัสคําวา  อิธ  ปน  เปนอาทิ 
เพ่ือแสดงวา  "แมในอนาคต  ภิกษุทั้งหลายจักเปนผูไมมีความรังเกียจ 
ถือเอา." 
           ขอวา  ตสฺเสว  ตานิ  จีวราน ี ยาว  ก ินสฺส  อุพฺภาราย  ม ี
ความวา  หากวา  ไดภิกษุครบคณะ  กฐินเปนอันกรานแลว,  จีวร 
เหลาน้ัน  เปนของเธอตลอดหาเดือน;  ถาไมไดกรายกฐิน,  ตลอดจีวร- 
มาสเดือนเดียวเทาน้ัน.  จีวรใด ๆ  อันพวกทายกถวายวา "ขาพเจา 
ถวายแกสงฆ"  ก็ด,ี  ถวายวา  "ขาพเจาถวายเฉพาะสงฆ"  ก็ด,ี ถวาย 
วา  "ขาพเจาถวายแกสงฆผูจําพรรษาแลว"  ก็ด,ี  ถวายวา  "ขาพเจา 
ถวายผาจํานําพรรษา"  กด็ี  ถึงแมวา  จีวรมรดกยังมิไดแจก ภิกษุ 
ทั้งหลายเขาไปสูวัดนั้น,  จีวรทั้งปวงนั้น  ยอมเปนของภิกษุผูกรานกฐิน 
นั้นเทาน้ัน.  ภิกษุนั้น  ถือเอาผาจํานําพรรษาแมใด  จากทุนทรัพยที่ 
ไวยาวัจกรต้ังไวประกอบดอกเบี้ย  เพ่ือประโยชนแกผาจํานําพรรษา 
หรือจากกัลปนาสงฆอันเกิดในวัดนั้น,  ผาจํานําพรรษานั้นทั้งหมด 
เปนอันเธอถือเอาดวยดีแท. 
           จริงอยู  ในคําวา  ตสฺเสว  ตานิ  จีวราน ิ ยาว  ก ินสฺส  
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อุพฺภาราย  นี ้ มลีักษณะดังน้ี :-  
           ผาท่ีเกิดข้ึนแกสงฆดวยอาการใด ๆ ก็ตาม  ยอมถึงแกภิกษุผูกราน 
กฐินแลวตลอดหาเดือน  แกภิกษุไมไดกรานกฐิน  ตลอดจีวรมาสเดือน 
หน่ึง.  สวนผาน้ีใดที่ทายกบอกถวายวา  "ขาพเจาถวายแกสงฆผูจํา 
พรรษาในวัดนี้"  หรือวา  "ขาพเจาถวายผาจํานําพรรษา,"  ผาน้ัน 
ยอมถึงแมแกภิกษุผูมิไดกรานกฐินตลอดหาเดือน.  ผาจํานําพรรษาที่เกิด 
ข้ึน นอกจากผาที่กลาวแลวน้ัน  ภิกษุพึงถามดูวา  "นี่เปนจํานําพรรษา 
สําหรับพรรษาที่ลวงไปแลวหรือ ?  หรือวา  สําหรับพรรษาที่ยังไมมา ? 
เหตุไรจึงตองถาม ?  เพราะผาน้ันเกิดข้ึนหลังสมัย. 
                          [วาดวยผาท่ีเกิดข้ึนในฤดูกาล] 
           บทวา  อุตุกาล  ไดแก  กาลอ่ืนจากฤดูฝน. 
           วินิจฉัยในคําวา  ตานิ  จีวราน ิ อาทาย  สาวตฺถึ คนฺตฺวา  นี ้
พึงทราบดังนี้ :- 
           [๒๔๑]  จีวรเหลาน้ัน ยอมเปนของสงฆในท่ี ๆ  เธอไปถึงแลว ๆ 
เทาน้ัน.  ผาสักวาอันภิกษุทั้งหลายเห็นแลวเทาน้ัน  เปนประมาณในการ 
ถือเอาจีวรนี้;  เพราะเหตุนั้น  หากภิกษุบางพวกเดินสวนทางมา ถาม 
วา  "ไปไหนคุณ ?"  ไดฟงเนื้อความน้ันแลวกลาววา  "เราทั้งหลาย 
ไมเปนสงฆหรือคุณ ?"  แลวแบงกันถือเอาในท่ีนั้นทีเดียว  เปนอันถือ 
เอาดวยดี.  แมถาวา  ภิกษุนั้นแวะออกจากทาง  เขาสูวัดหรืออาสน- 
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ศาลาบางแหงก็ดี เมื่อเที่ยวบิณฑบาต  เขาสูเฉพาะเรือนหลังหนึ่งก็ดี,  
ก็แล  ภิกษุทั้งหลายในท่ีนั้น  เห็นเธอแลวถามเนื้อความน้ันแลวแบงกัน 
ถือเอา;  เปนอันถือเอาดวยดีเหมือนกัน. 
           วินิจฉัยในขอวา  อธิฏาตุ  นี ้ พึงทราบดังนี้  :- 
           อันภิกษุผูจะอธิษฐาน  พึงรูจักวัตร,  ความพิสดารวา  ภิกษุนั้น 
พึงตีระฆังประกาศเวลาแลว  คอยหนอยหน่ึง,  ถาภิกษุทั้งหลายมาตาม 
สัญญาระฆังหรือตามกําหนดเวลา,  พึงแบงกันภิกษุเหลาน้ัน;  ถาไมมา, 
พึงอธิษฐานวา  "จีวรเหลาน้ี  ถึงแกเรา."  เมื่ออธิษฐานแลวอยางนั้น 
จีวรทั้งปวงเปนของเราเทาน้ัน.  สวนลําดับไมคงอยู.  ถายกข้ึนทีละ 
ผืน ๆ  ถือเอาอยางนี้วา  "นี่สวนท่ีหน่ึง  ถาแกเรา,  นี่สวนท่ีสอง," 
อันจีวรที่เธอถือเอาแลว  เปนอันถือเอาแลวดวยดี;  แตลําดับคงต้ังอยู. 
จีวรเปนอันภิกษุผูแมใหถึงถือเอาอยูอยางนั้น  อธิษฐานแลวเหมือนกัน, 
แตถาภิกษุตีระฆังหรือไมตีก็ตาม  ประกาศเวลาหรือไมประกาศก็ตาม 
ถือเอาดวยทําในใจวา  "ที่นี่มีแตเราเทานั้น,  จีวรเหลาน้ียอมเปน 
ของเฉพาะเรา,"  จีวรเหลาน้ัน  เปนอันถือเอาไมชอบ.  หากเธอถือ 
เอาดวยทําในใจวา  "ที่นี่ไมมีใคร  ๆ  อ่ืน,  จีวรเหลาน้ียอมถึงแกเรา." 
เปนอันถือดวยดี. 
           สองบทวา  ปาติเต กุเส  มีความวา  เมื่อสลากในสวนอันหน่ึง 
สักวาใหจับแลว,  แมถามีภิกษุต้ังพันรูป,  [๒๔๒]  จีวรชื่อวาอันภิกษุ 
ทั้งปวงถือเอาแลวแท. 
           ขอวา  นากามา  ภาโค  ทาตพฺโพ  มีความวา ก็ถาวา  ภิกษุ  
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ทั้งหลายเปนผูประสงคจะใหตามชอบใจของตนไซร,  จงใหเถิด,  แม  
ในอนุภาค  ก็มีนัยอยางนี้เหมือนกัน. 
           บทวา  สจีวราน ิ มคีวามวา  ชนทั้งหลายพูดกันวา  "เราทั้งหลาย 
จักถวาย   แมซึ่งกาลจีวรแกสงฆ  จากสวนอันจะพึงถวายแกพระเถระ 
นี้เที่ยว,  เมื่อกาลจีวรนั้น  อันเราท้ังหลายจัดไวแผนกหนึ่ง  จะชาเกิน 
ไป๑"  ดังน้ีแลว  ไดทําภัตท้ังหลายพรอมท้ังจีวรโดยทันทีทีเดียว. 
           หลายบทวา  เถเร  อาคมฺม  อุปฺปนฺนานิ  มีความวา  จีวร 
เหลาน้ี  พลนัเกิดข้ึนเพราะความเสื่อมใสในทานท้ังหลาย. 
           ขอวา  สงฺฆสฺส  เทมาติ  จีวราน ิ เทนฺติ  มีความวา ชน 
ทั้งหลายถวายลาชาจนตลอดจีวรกาลท้ังส้ินทีเดียว.  สวนในสองเรื่อง 
กอน  พระธรรมสังคาหกาจารยกลาววา  อทสุ  เพราะชนท้ังหลาย 
มีการถวายอันกําหนดแลว. 
           สองบทวา  สมฺพหุลา  เถรา  ไดแก  พระเถระผูเปนหัวหนาแหง 
พระวินัยธรท้ังหลาย.  กแ็ล  เรื่องนี้กบัเรื่องพระเถระสองพ่ีนองกอน 
เกิดข้ึนเมื่อพระผูมีพระภาคปรินิพพานแลว,  สวนพระเถระเหลานี้เปน 
ผูเคยเห็นพระตถาคต,  เพราะเหตุนั้น ในเรื่องกอน ๆ  พระธรรม- 
สังคาหกาจารยทั้งหลายไดกลาวแลวตามนัยที่พระตถาคตทรงบัญญัติไว 
นั่นแล. 
           สองบทวา  คมากาวาส  อคมาสิ  มีความวา  พระอุปนันท- 
ศากยบุตรนั้น  กําหนดแลวเทียว  ซึ่งกาลเปนที่แบงจีวรวา "แมไฉน 
 
๑.  อติจีร  โหติ.  ศรี ฯ 
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ภิกษุทั้งหลาย เมื่อแบงจีวรกัน  พึงทําความสงเคราะหแกเราบาง ?"  
ดังน้ี  จึงไดไป. 
           บทวา  สาทิยิสฺสสิ  คือ  จักถือเอาหรือ ?  จริงอยู  ในเรื่องนี้ 
สวนยอมไมถึงแกพระอุปนันทศากยบุตรนั้น  แมโดยแท,  กระนั้น 
ภิกษุเหลาน้ัน  ไดกลาววา  "ทานจักรับหรือ ?"  ดังน้ี  ก็ดวยทําใน 
ใจวา  "พระเถระนี้  เปนชาวกรุง  เปนธรรมกถึก  มีปากกลา." 
           ก็วินิจฉัยในขอวา  โย  สาทิเยยฺย,  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺส  นี ้
พึงทราบดังนี้ :- 
           เปนลหุกาบัติก็จริงอยู,  ถึงกระน้ัน  จีวรที่ถอืเอาแลว  ก็ควรคือ 
ใหในที่ซึ่งตนถือเอา; แมหากวา จีวรเหลาน้ันเปนของเสียหายไปก็ดี 
เกาไปก็ดี,  ยอมเปนสินใชแกภิกษุนั้นแท.  ครั้นเมือ่ภิกษุเหลานั้น 
กลาววา  "ทานจงให."  เมื่อเธอไมให  พึงใหปรับตามราคาของ 
ในเมื่อทอดธุระ. 
           บทวา  เอกาธิปฺปาย  มีความวา  ทานทั้งหลาย  จงใหสวน 
เปนที่ประสงคอันเดียว  คือ สวนแหงบุคคลผูเดียวเทาน้ัน  บัดนี้  พระ 
ผูมีพระภาคจะทรงวางแบบ  จึงตรัสคําวา  อิธ  ปน  เปนอาทิ  เพ่ือ 
แสดงอาการสําหรับภิกษุจะพึงใหสวนเฉพาะบุคคลผูเดียวน้ัน. 
           [๒๔๓]  บรรดาบทเหลาน้ัน  หลายบทวา  สเจ  อมุตฺร  อุปฑฺฒ 
อมุตฺร  อุปฑฒฺ มีความวา  หากวา  ภิกษุนั้น  อยูในวัดตําบลละวัน 
หน่ึงบาง  เจ็ดวันบาง,  บุคคลผูเดียว  ยอมไดสวนใด  ในวัดตําบล 
หน่ึง  ๆ พึงใหวัดละกึ่งสวน ๆ, จากสวนน้ัน ๆ สวนเปนที่ประสงค  
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อันเดียว  ชื่อเปนอันภิกษุทั้งหลายใหแลว  ดวยประการฉะน้ี.  
           ขอวา  ยตฺถ วา  ปน  พหุตร มีความวา  ถาภิกษุอยูในวัดหน่ึง 
รับแตอรุณเทาน้ัน  โดยวาระเจ็ดวันในวัดนอกนี้, ดวยประการอยางนี้ 
เธอชื่ออยูมากกวาในวัดกอน;  เพราะฉะนั้น  พึงใหสวนจากวัดที่อยู 
มากกวาน้ันแกเธอ;  สวนเปนที่ประสงคอันเดียว  เปนอันภิกษุทั้งหลาย 
ใหแลว  ดวยประการอยางนี้บาง.  ก็การใหสวนเปนที่ประสงคอัน 
เดียวน้ี  พระผูมีพระภาคตรัสดวยหลายวัดสีมาเดียวกัน  แตตางลาภ 
ตางอุปจารกัน.  สวนในวัดที่ตางสีมากัน  การถือเสนาสนะยอมระงับ. 
เพราะเหตุนั้น  สวนแหงจีวรในวัดนั้น  ยอมไมถงึ  (แกเธอ).  แตสิ่ง 
ของท่ีเหลือท้ังหมด  มีอามิสและเภสัชเปนตน  ยอมถึงแกภิกษุผูอยูภาย 
ในสีมา  ในวัดที่มีสีมาเดียวกัน  และวัดที่มีสีมาตาง ๆ กันทั้งปวง. 
                               [วาดวยคิลานุปฏฐาก] 
           สองบทวา  มฺจเก  นิาเตสุ มคีวามวา  ครั้นลางแลวอยาง 
นั้น  นุงผากาสาวะผืนอ่ืนใหแลว  จึงใหนอนบนเตียง;  ก็แลพอใหนอน 
แลว  พระอานนทอยูมีอายุ  ไดซักผากาสาวะที่เปอนมูตรและกรีสแลว 
ไดทําการชําระลางที่พ้ืน. 
           ขอวา  โย  ภิกขฺเว  ม  อุปฏเหยฺย,  โส  คิลาน อุปฏเหยฺย 
มีความวา  ภิกษุใด  พึงอุปฏฐากเราดวยทําตามโอวาทานุศาสนี, 
ภิกษุนั้น  พึงอุปฏฐากภิกษุผูอาพาธเถิด. 
           ในขอน้ี  มีเนื้อความดังน้ีวา "ภิกษุผูทําตามโอวาทของเรา  พึง 
อุปฏฐากภิกษุผูอาพาธ."   และในขอน้ี  ไมควรถือเอาเน้ือความอยาง  
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นี้วา  "การอุปฏฐากพระผูมีพระภาค  กับอุปฏฐากภิกษุผูอาพาธเปน  
เชนเดียวกัน." 
           ขอวา  สงฺเฆน  อุปฏาเปตพฺโพ  มีความวา  ภิกษุเหลาน้ีมี 
อุปชฌายเปนตน  ของภิกษุใด  ไมมีในวัดนั้น,  ภิกษุใดเปนอาคันตุกะ 
เที่ยวไปรูปเดียว,  [๒๔๔]  ภิกษุนั้น  เปนภาระของภิกษุสงฆ,  เพราะ 
เหตุนั้น  เธออันสงฆพึงอุปฏฐาก,  ถาไมอุปฏฐาก,  เปนอาบัติแกสงฆ 
ทั้งส้ิน. 
           ก็แล  ในภิกษุทั้งหลายผูต้ังวาระพยาบาล  ภิกษุใด  ไมพยาบาล 
ในวาระของตน,  เปนอาบัติแกภิกษุนั้นเทาน้ัน.  แมพระสังฆเถระก็ไม 
พนจากวาระ. 
           ถาสงฆทั้งส้ินไวภาระแกภิกษุรูปหน่ึง,  หรือภิกษุผูบริบูรณดวย 
วัตรรูปหน่ึง  รับรองวา  "ขาพเจาจักพยาบาลเอง"  แลวปฏิบัติอยู, 
สงฆพนจากอาบัติ. 
           ในขอวา  อภิกฺกนตฺ  วา  อภิกฺกมติ  เปนอาทิ  พึงเห็นใจ 
ความอยางนี้วา  :- 
           ภิกษุผูอาพาธไมชี้แจงอาพาธอันกําเริบอยูตามจริงวา  "เมื่อขาพเจา 
บริโภคยาชื่อน้ี  อาพาธกําเริบ,  เมื่อขาพเจาบริโภคยาชื่อน้ี  อาพาธคอย 
ทุเลา,  เมื่อขาพเจาบริโภคยาชื่อน้ี  อาพาธทรงอยู." 
           บทวา  นาล  มีความวา  ผูไมเหมาะ  คือไมสมควรเพ่ือพยาบาล. 
           สองบทวา  เภสชฺช  สวิธาตุ มีความวา  เปนผูไมสามารถเพื่อ 
ประกอบยา.  
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           บทวา  อามิสนฺตโร  มีวิเคราะหวา  อามิสเปนเหตุของภิกษุนั้น  
เพราะฉะนั้น  ภิกษุนั้น  ชือ่ผูมีอามิสเปนเหตุ.  เหตุทานเรียกวา  อนฺตร 
ความวา  ภิกษุผูมีอามิสเปนเหตุ ปรารถนายาคูภัตบาตรและจีวร  จึง 
พยาบาล. 
           บทวา  กาลกเต  คือ  เพราะทํากาลกิริยา. 
           วินิจฉัยในขอวา  คิลานุปฏากาน  ทาตุ นี้  พึงทราบดังนี้ :- 
           บาตรและจีวร  ของภิกษุผูทํากาลกิริยานั้น  อันสงฆใหแกภิกษุ 
ผูพยาบาล  ดวยกรรมวาจาที่ตรัสเปนลําดับไปก็ดี  อปโลกนใหก็ดี  ยอม 
เปนอันใหเหมือนกัน,  ควรท้ังสองอยาง. 
           ในขอวา  ย  ตตฺถ  ลหุภณฺฑ  ย  ตตฺถ  ครุภณฺฑ  ขาพเจา 
จักพรรณนาความกระทําตางกันแหงลหุภัณฑและครุภัณฑขางหนา. 
                   [วินิจฉัยในลาภของภิกษุผูพยาบาลไข] 
           สวนในลาภของภิกษุผูพยาบาล  มีวินิจฉัยต้ังแตตน ดังตอ 
ไปน้ี:- 
           หากภิกษุสงฆทั้งสิ้นพยาบาล  ภิกษุไขทํากาลกิริยา,  เปนเจาของ 
ทั้งหมด. 
           หากวา  บางพวกทําเวร.  บางพวกไมทําเวรเลย,  ภิกษุไขทํากาล- 
กิริยา,  ในกาลกิริยาอยางนั้นของภิกษุนั้น  อาจารยบางพวกกลาววา 
"ภิกษุแมทั้งปวง  พึงทําใหวาระที่ถึงตน,  [๒๔๕]  เพราะฉะน้ัน 
ภิกษุแมทั้งปวงเปนเจาของ." 
           บางพวกกลาว  "ภิกษุไขนั้น  อันภิกษุเหลาใดพยาบาล,  ภิกษุ  
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เหลาน้ันเทานั้น  ยอมได,  ภิกษุนอกจากนั้น ไมได."  
           ถาวา  เมื่อสามเณรแมทํากาลกิริยา  จีวรของเธอมีอยู, พึงให 
แกผูพยาบาลไข,  ถาจีวรไมมี,  สิ่งใดมี พึงใหสิ่งน้ัน,  เมื่อบริขาร 
อ่ืนมีอยู  พึงทําใหเปนสวนแหงจีวรให. 
           ทั้งภิกษุและสามเณร ถาวาพยาบาลเทากัน.  พึงใหสวนเทากัน. 
           หากวา  สามเณรเทาน้ันพยาบาล,  กิจสักวาชวยจัดแจงเทาน้ัน 
เปนของภิกษุ,  พึงใหสวนใหญแกสามเณร. 
           ถาวา  สามเณรตมยาคูดวยนํ้าที่ภิกษุนํามา  ทํากิจสักวาใหรับ 
ประเคนเทานั้น,  ภิกษุพยาบาล,  พึงใหสวนใหญแกภิกษุ. 
           ภิกษุหลายรูป  เปนผูพรอมเพรียงชวยกันพยาบาลท้ังหมด,  พึง 
ใหสวนเทากันแกเธอทั่วกัน. 
           ก็ในภิกษุเหลาน้ี  รปูใดพยาบาลโดยพเิศษ,  พึงใหสวนพิเศษแก 
ภิกษุนั้น.  
           อน่ึง  ผูใดหุงตมยาคูและภัตให  หรือจัดแจงอาบนํ้า  โดยเนื่อง   
ดวยผูพยาบาลไข  วันหน่ึง,  แมผูนั้น  ก็จัดวา  ผูพยาบาลไขเหมือนกัน. 
           ภิกษุใดไมเขาใกล  สงแตยาและขาวสารเปนตนบาง,  ภิกษุนี้ไม 
จัดวาผูพยาบาลไข. 
           ฝายภิกษุใด  แสวงหาใหอนุปสัมบันถือมา,  ภิกษุนี้จัดเปนผู 
พยาบาลไขแท, พึงใหสวนแมแกภิกษุนั้น. 
           รูปหนึ่งพยาบาลดวยเพงวัตรเปนใหญ,  รูปหน่ึงพยาบาลดวยหวัง 
ลาภ,  ในเวลาท่ีภิกษุไขมรณภาพ เธอท้ังสองจํานง,  พึงใหแกเธอ  
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ทั้งสองรูป.  
           รูปหนึ่งพยาบาลแลว  ไปในทีไ่หน ๆ  เสีย  ดวยธุระของภิกษุ 
ไข  หรือดวยธุระของตน  คิดวา  "เราจักมาพยาบาลอีก,"   แมภิกษุนี้ 
ก็ควรให. 
           รูปหนึ่งพยาบาลอยูนานแลว  ทอดธุระไปเสียวา "บัดนี้  เรา 
ไมสามารถ,"   [๒๔๖] แมถาวา  ภิกษุไขมรณภาพในวันนั้นเอง, 
ไมพึงใหสวนแหงผูพยาบาล. 
           ข้ึนชือ่วา  ผูพยาบาลไข  เปนคฤหัสถ หรือเปนบรรพชิต  หรือ 
โดยที่สุด  แมเปนมาตุคามก็ตามที,  ทุกคนยอมไดสวน.  หากวาของ 
ภิกษุนั้น  มีแตสักวาบาตรและจีวรเทานั้น,  ของอ่ืนไมมี,  บาตรและ 
จีวรทั้งหมด  พึงใหแกผูพยาบาลไขเทานั้น,  แมหากวา  จะตีราคา 
ต้ังพัน. 
           แตผูพยาบาลเหลาน้ัน  ยอมไมไดบริขารแมมากอยางอ่ืน, 
บริขารอยางอ่ืน  ยอมเปนของสงฆเทาน้ัน.  สิ่งของที่เหลือมากและมี 
ราคามาก,  ไตรจีวรมีราคานอย,  บริขารคือไตรจีวรพึงถือเอาจากส่ิง 
ของท่ีเหลือน้ันให,  ก็บาตรไตรจีวรนั้นทั้งหมดอันผูพยาบาลไข ยอม 
ไดจากของสงฆเทียว. 
           ก็ถาวา  ภิกษุไขนั้น  ยังเปนอยูที่เดียว ไดปลงบริขารของตนทั้ง 
หมดใหแกใคร ๆ เสีย,  หรือวาใคร ๆ ไดถือวิสสาสะเอาเสีย,  ของนั้น 
เธอใหแลวแกผูใด,  และอันผูใดถือเอาแลว, ยอมเปนของผูนั้นเทา 
นั้น.  ผูพยาบาลไขยอมไดดวยความชอบใจของผูนั้นเทาน้ัน.  
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           ฝายบริขารท้ังหลายที่ภิกษุไขไมไดใหแกบุคคลเหลาอ่ืน  เก็บไว  
ในที่ไกล  ยอมเปนของสงฆในที่นั้น ๆ เทาน้ัน. 
           ถาเปนของสองเจาของมิไดแบงกัน,  เมื่อฝายหนึ่งทํากาลกิริยา 
อีกฝายหน่ึงยอมเปนเจาของ,  ในของแมมากเจาของ  ก็นัยนี้แล. 
           เมื่อเจาของมรณภาพ  ทั้งหมด  ยอมเปนของสงฆ. 
           ถึงหากวา  ภิกษุผูเจาของเหลานั้น  ไมแบงกัน  ใหแกนสิิตท้ัง 
หลาย  มีสัทธิวิหาริกเปนตน,  ไมเปนอันใหเลย, ตอสละใหแลวจึงเปน 
อันใหดวยดี, เมื่อภิกษุผูเจาของเหลาน้ัน  แมมรณภาพแลวยอมเปน 
ของนิสิตท้ังหลาย  มีสัทธิวิหาริกเปนตน  เทาน้ัน,  ไมเปนของสงฆ. 
                               [วาดวยจีวรที่ไมควร] 
           วินิจฉัยในจีวรคากรองเปนอาทิ  พึงทราบดังนี้ :- 
           บทวา  อกฺกนาล ไดแก  จีวรทีท่ําดวยกานรัก. 
           ผาท่ีทําดวยปอ  เรียกวาผาเปลือกไม. ผาที่เหลือ  ไดกลาวไว 
แลวในอรรถกถาแหงปฐมปาราชิก.๑ 

           ในผาเหลาน้ัน  เฉพาะผาเปลือกไม  ปรับทกุกฏ  ในผาท่ีเหลือ 
ปรับถุลลัจจัย. 
           สวนผาเปลือกรัก ผากาบกลวยและผาเปลือกละหุง  มีคติอยาง 
ผาเปลือกไมเหมือนกัน. 
           จีวรมีสีเขียวลวนเปนตน  พึงสํารอกสีเสีย ยอมใหมแลวจึงใช, 
 
๑. สมนฺต. ปม.  ๒๗๙.  
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[๒๔๗]  ถาเปนของท่ีไมอาจสํารอกสีได,  พึงใหกระทําเปนผาปูลาด  
หรือพึงแทรกไวในทามกลางจีวรสองชั้น. 
           ความเปนตางๆ  กนัแหงสีของจีวรเหลาน้ัน  มีนัยดังกลาวแลว 
ในรองเทานั่นแล. 
           ผาท้ังหลายที่มีชายไมไดตัดและมีชายยาว พึงตัดชายเสียแลว 
จึงใช. 
           ภิกษุไดเสื้อแลวเลาะออกยอมใช  ยอมควร.  แมในผาโพกก็นัย 
นี้แล. 
           สวนหมวกเปนของท่ีทําดวยเปลือกไม  จะทําหมวกน้ัน  ใหเปน 
ของสําหรับเช็ดเทาก็ควร. 
                             [วาดวยผูควรรับจีวรเปนตน] 
           สองบทวา  ปฏิรูเป  คาหเก  มคีวามวา  ถาภิกษุบางรูปรับเอา 
ดวยกลาววา  "เรารับแทนภิกษุนั้น,"  พึงให,  ดวยประการอยางนี้แล 
บรรดาบุคคลย่ีสิบสามคนเหลาน้ัน  ไมไดสิบหกคน  ไดเจ็ดคน 
ฉะน้ีแล. 
           สองบทวา  สงฺโฆ  ภิชฺชติ  มีความวา  ภิกษุทั้งหลายแตกกัน 
เปนสองฝาย  เหมือนภิกษุชาวเมืองโกสัมพี. 
           สองบทวา  เอกสฺมึ  ปกฺเข  มีความวา  ชนทั้งหลายถวายนํ้า 
ทักขิโณทก  และวัตถุมีของหอมเปนตนในฝายหน่ึง,  ถวายจีวรใน 
ฝายหน่ึง. 
           บทวา  สงฺฆสฺเสวต  มีความวา  จีวรนั้น  ยอมเปนของสงฆ 
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ทั้งส้ิน  คือ  ของท้ังสองฝาย, ทั้งสองฝายตีระฆังแลวแบงดวยกัน.   
           บทวา  ปกฺขสฺเสเวต  มีความวา  เมื่อชนทั้งหลายถวายอยางนั้น 
น้ําอันเขาถวายแลวแกฝายใด, น้ําน่ันแลยอมเปนของฝายน้ัน,  จีวรอัน 
ถวายแลวแกฝายใด, จีวรยอมเปนของฝายนั้นเทาน้ัน.  
           ในมหาอรรถกถาแกวา  ก็ในทีใ่ด  น้ําทักขิโณทกเปนประมาณ, 
ในที่นั้น  ฝายหน่ึงยอมไดจีวร  เพราะตนไดน้ําทักขิโณทก,  ฝายหนึ่ง 
ก็ยอมได  เพราะคาที่จีวรนั้นแลตนไดแลว,  เพราะฉะนั้น  สองฝายพึง 
เปนผูพรอมกันแจกกันตามลําดับผูแก. 
           ไดยินวา  นี่เปนลักษณะในสมุทรอ่ืน ๑  (คือชมพูทวีป) 
           สวนในขอวา  ตสฺมึเยว  ปกฺเข  นี้  มีความวา  ฝายนอกน้ี 
ไมเปนใหญเลยทีเดียว. 
           [๒๔๘]  เรื่องสงจีวรไปชัดเจนแลวแล. 
                    [มาติกาแปดแหงความเกิดข้ึนแหงจีวร] 
           บัดนี้  พระผูมีพระภาคตรัสคําเปนตนวา  อฏ ิมา  ภิกขฺเว 
มาติกา  เพ่ือแสดงเขตเปนที่ไดจีวรที่ตรัสแลว  จําเดิมแตตน. 
           คําวา  สีมาย  เทติ  เปนอาทิ  ตรัสโดยนัยปุคคลาธิษฐาน. 
           ก็บรรดามาติกาเหลาน้ี  การถวายแกสีมา  เปนมาติกาท่ี ๑,  การ 
ถวายตามกติกา  เปนมาติกาท่ี ๒,  การถวายในที่ซึ่งตกแตงภิกษา  เปน 
มาติกาท่ี ๓,  การถวายแกสงฆ  เปนมาติกาท่ี ๔,  การถวายแกสงฆ 
 
๑  ปรสมุทฺเทติ  ชมฺพูทีเปติ  สารตฺถ จ  วิมติ  จ. 
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๒  ฝาย  เปนมาติกาท่ี ๕,  การถวายแกสงฆผูจําพรรษา  เปนมาติกาท่ี ๖,  
การถวายจําเพาะ  เปนมาติกาท่ี ๗,  การถวายแกบุคคลเปนมาติกาที่ ๘, 
           วินิจฉัยในมาติกาเหลาน้ัน  พึงทราบดังนี้ :- 
           เมื่อทายกถวายพาดพิงถึงสีมาอยางนี้วา  "ขาพเจาถวายแกสีมา" 
ชื่อถวายแกสีมา.  ในมาติกาท้ังปวงก็นัยนี้แล. 
                                    [ถวายแกสีมา] 
           ก็ในมาติกาท่ี ๑  นี้วา  "ถวายแกสีมา"  ในมาติกานิทเทสตน 
ที่วา  "ทายกถวายแกสีมา,  ภิกษุมีจํานวนเทาใดอยูภายในสีมา  ภิกษุ 
เหลาน้ันพึงแจกกัน"  ดังนี้  พึงทราบสีมา  ๑๕  ชนดิกอน  คือ:- 
           ขัณฑสีมา  อุปจารสีมา  สมานสังวาสสีมา  อวิปปวาสสีมา 
ลาภสีมา  คามสีมา  นิคมสีมา  นครสีมา  อัพภันตรสีมา  อุทกกุเขปสีมา 
ชนปทสีมา  รัฐสีมา  รัชสมีา  ทีปสีมา  จักกวาฬสีมา. 
           บรรดาสีมาเหลาน้ัน  ขัณฑสีมา  ไดกลาวแลวในสีมากถา.  อุป- 
จารสีมา  เปนแดนท่ีกําหนดดวยเครื่องลอมแหงวัดที่ลอม  ดวยที่ควร 
แกการลอมแหงวัดที่ไมไดลอม. 
           อีกอยางหนึ่ง  จากสถานท่ีภิกษุประชุมกันเปนนิตย  หรอืจาก 
โรงฉันอันต้ังอยูริมเขตวัด  หรือจากอาวาสท่ีอยูประจํา  ภายใน  ๒ ชั่ว 
เลฑฑุบาต  ของบุรุษผูมีแรงปานกลางเขามา  พึงทราบวาเปนอุปจารสีมา. 
ก็อุปจารสีมานั้น  เมื่ออาวาสขยายกวางออกไป  ยอมขยายออก, เมื่อ 
อาวาสรนแคบเขา  ยอมแคบเขา. 
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           แตในมหาปจจรีแกวา "อุปจารสีมาน้ัน  เมื่อภิกษุเพ่ิมข้ึน  ยอม  
กวางออก  เน่ืองดวยลาภ,"  ถาภิกษุทั้งหลายน่ังเต็ม ๑๐๐ โยชนติดเน่ือง 
เปนหมูเดียวกับพวกภิกษุผูประชุมในวัด.  แมที่ต้ัง ๑๐๐ โยชน  ยอม 
เปนอุปจารสีมาดวย,  ลาภยอมถึงแกภิกษุทั่วกัน.  [๒๔๙]  แมสมาน- 
สังวาสสีมาและอวิปปวาสสีมาท้ัง ๒  มีนัยดังกลาวแลวน่ันแล. 
           ข้ึนชือ่วา  ลาภสีมา  พระสัมมาสัมพุทธเจาหาไดทรงอนุญาตไม, 
พระธรรมสังคาหกเถระทั้งหลายก็ไมไดต้ังไว,  ก็แตวาพระราชาและ 
มหาอมาตยของพระราชาใหใหสรางวัดแลว  กําหนดพ้ืนที่โดยรอบคาวุต 
หน่ึงบาง  กึ่งโยชนบาง  โยชนหน่ึงบาง  ปกเสาจารึกชื่อวา  "นี้เปน 
ลาภสีมาสําหรับวัดของเรา"  แลวปกแดนไววา  "สิ่งใดเกิดข้ึน 
ภายในเขตน้ี,  สิ่งน้ันทั้งหมด  เราถวายแกวัดของเรา"  นี้ชื่อวา 
ลาภสีมา.  ถงึคามสีมา  นิคมสีมา  นครสีมา  อัพภันตรสีมา  และ 
อุทกุกเขปสีมา  ก็ไดกลาวแลวเหมือนกัน. 
           ชนปทสีมา นั้น  ชนบทเปนอันมาก  มีภายในแควนกาสีและ 
โกศลเปนตน,  ในชนบทเหลาน้ัน  แดนกําหนดแหงชนบทอันหน่ึง ๆ 
ชื่อชนปทสมีา. 
           แดนกําหนดแหงแควนกาสีและโกศลเปนตน  ชื่อรัฐสมีา.๑ 
           สถานเปนที่ไปแหงอาณาของพระเจาแผนดินองคหน่ึง ๆ 
 
   ๑.  สทฺธมฺมปฺปชฺโติกา  ปม ๑๖ วา  "รฏนฺติ  ชนปเทกเทส  ฯ  ชนปโทติ  กาสิโกสาลาทิ 
ชนปโท ?"  ถือเอาความวา  "รัฐ"  เล็กกวาชนบท  ชนบทคือประเทศ.  แตตามท่ีแกในทีนี้  กลับตรง 
กันขาม  จึงขอฝากนักศึกษาไวดวย.  
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อยางนี้คือ  พหิโภค  โจลโภค  เกรฏโภค ชื่อรชัสีมา.  
           เกาะใหญ  และเกาะเล็ก  ซึ่งกําหนดดวยสมุทรเปนที่สุด  ชื่อ 
ทีปสีมา. 
           แดนท่ีกําหนดดวยภูเขาจักรวาลเทาน้ัน  ชื่อจักกวาฬสีมา 
           ในสมีาเหลาน้ี  ที่กลาวแลวดวยประการอยางนี้  เมื่อทายกเห็น 
สงฆประชุมกันในขัณฑสีมา  ดวยกรรมบางอยาง  จึงกลาววา  "ขาพเจา 
ถวายแกสงฆในสีมาน้ีเทานั้น "  ดังน้ี.  ภิกษุมีจํานวนเทาใดอยูภายใน 
ขัณฑสีมา  ภิกษุเหลาน้ัน  พึงแบงกัน.  เพราะวาจีวรนั้นยอมถึงแก 
ภิกษุเหลาน้ันเทาน้ัน,  ไมถึงแกภิกษุเหลาอ่ืน  แมผูต้ังอยูที่สีมันตริก 
หรือท่ีอุปจารสีมา. แตยอมถึงแกภิกษุผูต้ังอยูบนตนไมหรือบนภูเขา  ซึ่ง   
ข้ึนอยูในขัณฑสีมา.    หรอืผูอยูทามกลางแผนดินภายใตขัณฑสีมา 
เปนแท. 
           อน่ึง  จีวรที่ทายกถวายวา  "ถวายแกสงฆในอุปจารสีมานี้" 
ยอมถึงแมแกภิกษุทั้งหลายผูต้ังอยูในขัณฑสีมาและสีมันตริก. 
           [๒๕๐]  สวนจีวรท่ีทายกถวายวา "ถวายแกสมานสังวาสสีมา" 
ยอมไมถึงแกภิกษุทั้งหลายผูต้ังอยูในขัณฑสีมาและสีมันตริก. 
           จีวรที่ทายกถวายในอวิปปวาสสีมา  และลาภสีมา ยอมถึงแก 
ภิกษุทั้งหลายผูอยูรวมในสีมาเหลาน้ัน. 
           สวนจีวรที่ทายกถวายในคามสีมาเปนตน ยอมถึงแมแกภิกษุผูต้ัง 
อยูในพัทธสีมา  ภายในแหงสีมาเหลาน้ัน. 
           จีวรที่ถวายในอัพภันตรสีมา  และอุทกุกเขปสีมา  ยอมถึงแก 
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ภิกษุผูอยูภายในสีมาเหลาน้ันเทาน้ัน. 
           ในชนปทสีมา  รฐัสีมา  ทีปสีมา และจักกวาฬสีมา  มี  
วินิจฉัยเชนดังกลาวแลวในคามสีมาเปนตนนั่นแล. 
           ก็ถาวาทายกอยูในชมพูทวีป  กลาวา  "ขาพเจาถวายสงฆใน 
ตามพปณณิทวีป,"  ภิกษุแมรูปหน่ึง  ไปจากตามพปณณิทวีป  ยอม 
ไดเพ่ือรับแทนภิกษุทั้งปวง. แมหากวา  ภิกษุผูชอบพอกันรูปหน่ึงใน 
ชมพูทวีปนั้นเอง  จะรับสวนแทนภิกษุทั้งหลายท่ีชอบพอกันไซร,  ไม 
พึงหามเธอ.  ในการถวายของทายก  ผูถวายของพาดพิงถึงสีมา  พึง 
ทราบวินิจฉัยอยางนี้กอน. 
           ฝายทายกใด  ไมเขาใจที่จะพูดวา "ในสีมาโนน"  รูแตเพียง 
คําวา "สีมา"  อยางเดียวเทาน้ัน มาวัดกลาววา  "ถวายแกสีมา" 
หรือวา  "ถวายสงฆผูตั้งอยูในสีมา"  ดงัน้ี. 
           พึงถามทายกน้ันวา  "ข้ึนชื่อวาสีมา  มีหลายอยาง,  ทานพูดหมาย 
เอาสีมาอยางไหน ?" 
           ถาเขากลาววา  "ขาพเจาไมรูจักวา  "สีมาชนิดโนน ๆ "  สงฆผู 
ต้ังอยูในสีมา  จงแบงกันถือเอาเถิด"  ดงัน้ี 
           สงฆในสีมาไหน จะพึงแบงกัน ? 
           ไดยินนั้น  ภิกษุทั้งหลายกลาวกะทานวา  "ธรรมดาอวิปปวาสสีมา 
พึงแบงกัน." 
           ลําดับนั้น  ภิกษุทั้งหลายกลาวกะทานวา  "ธรรมดาอวิปปวาส- 
สีมา  ประมาณต้ัง ๓ โยชน  เมื่อเปนเชนนี้  ภิกษุผูต้ังอยูใน ๓ โยชน 
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จักรับลาภได.  ผูต้ังอยูใน ๓ โยชน  จักพึงบําเพ็ญอาคันตุกวัตรเขาสู  
อาราม,  ผูเตรียมจะไปจักเดินทาง ๓  โยชน  จึงจักบอกมอบเสนาสนะ, 
สําหรับผูปฏิบัตินิสัย ๆ  จักระงับตอเมื่อลวง ๓ โยชนไป,  [๒๕๑]  ผู 
อยูปริวาส  จักพึงกาวลวง ๓ โยชนแลวรับอรุณ,  ภิกษุณีต้ังอยูใน 
ระยะ ๓ โยชน  จักพึงบอกเลาการท่ีจะเขาสูอาราม,  กิจน้ีทั้งหมดสมควร 
ทําดวยอํานาจแดนกําหนดแหงอุปจารสีมาเทาน้ัน,  เพราะเหตุนั้น 
สงฆผูต้ังอยูในอุปจารสีมาเทาน้ันพึงแบงกัน." 
                                 [ถวายตามกติกา] 
           บทวา  กติกาย  ไดแก  กติกา  มลีาภเสมอกัน.  ดวยเหตุนั้นแล 
พระผูมีพระภาคตรัสวา  "อาวาสมากหลายมีลาภเสมอกัน." 
           ในหลายอาวาสมีลาภกันนั้น  พึงต้ังกติการอยางนี้ :- 
           ภิกษุทั้งหลายประชุมกันในวิหารหนึ่ง  ระบุชื่อวัดที่ตนประสงค 
จะสงเคราะห  ปรารถนาจะทําใหเปนแดนมีลาภเสมอกัน  กลาวเหตุอยาง 
ใดอยางหน่ึงวา  "วัดโนน  เปนวัดเกา"  หรือวา  "วัดโนน  เปน 
ที่พระพุทธเจาเคยอยู"  หรือวา "วัดโนน  มลีาภนอย"  แลวประกาศ 
๓ ครั้งวา "การท่ีทําวัดนั้นกับวัดแมนี้  ใหเปนแดนมีลาภอันเดียวกัน 
พอใจสงฆ"  ดังน้ี. 
           ดวยเหตุเพียงเทานี้  ภิกษุแมนัง่แลวในวัดนั้น  เธอยอมเปน 
เหมือนน่ังแลวในวัดนี้,  อันสงฆแมในวัดนั้น  พึงทําอยางนั้นเหมือนกัน. 
ดวยเหตุเพียงเทาน้ี  ภิกษุแมนั่งแลวในวัดนี้,  เธอยอมเปนเหมือนผู  
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นั่งแลวในวัดนั้น.  เมื่อแบงลาภกันอยูในวัดหน่ึง,  อันภิกษุผูต้ังอยูใน  
อีกวัดหน่ึง  สมควรไดรับสวนแบงดวย.  วัดแมมาก  ก็พึงกระทําให 
เปนที่มีลาภอันเดียวกันกับวัดอันหน่ึง  โดยอุบายอยางนั้น. 
                          [ถวายในที่ซึ่งตกแตงภิกษา] 
           บทวา  ภิกขฺาป ฺตฺติยา  ไดแก  ในสถานเปนที่ตกแตงทาน- 
บริจาคของตน.  ดวยเหตุนั้นแล  พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา  ทานบริจาค 
ที่ประจําอันตนทําแกสงฆในวัดใด. 
           พึงทราบเน้ือความแหงคําน้ันดังน้ี:- 
           ภัตทานสงฆ  ซึ่งเปนของทายกผูถวายจีวรนี้  เปนไปในวัด 
ใดก็ดี,  ทายกทําภิกษุทั้งหลายในวัดใน  ใหเปนภาระของตน  นิมนตให 
ฉันในเรือนทุกเม่ือก็ดี,  ในวัดใดเขาสรางที่อยูไวก็ดี,  ในวัดใดเขา 
ถวายสลากภัตเปนตนเปนนิตยก็ดี,  แตวัดแมทั้งส้ินอันทายกใดสราง, 
ในวัดนั้น  ของทายกน้ัน  ไมมีคําท่ีจะพึงกลาวเลย.  ๒๕๒  ภัตบริจาค 
เหลาน้ี  จัดเปนภัตบริจาคประจํา,  เพราะเหตุนั้น  ถาเขากลาววา 
"ภัตบริจาคประจําของขาพเจากระทําอยูในวัดใด, ขาพเจาถวายในวัด 
นั้น"  หรือวา  "ทานจงใหในวัดนั้น"  แมหากวา  มีภัตบริจาคประจํา 
ในที่หลายแหง,  จีวรนั้นเปนอันเขาถวายท่ัวทุกแหงทีเดียว. 
           ก็ถาวา  ในวัดหน่ึงมีภิกษุมากกวา,  ภิกษุเหลาน้ัน  พึงบอกวา 
"ในวัดที่มีภัตบริจาคเปนประจําของพวกทาน  วัดหน่ึงมีภิกษุมาก  วัด 
หน่ึงมีภิกษุนอย." ถาหากเขากลาววา  "ทานท้ังหลายจงถือเอาตามจํานวน  
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ภิกษุเถิด"  สมควรแบงถือเอาตามน้ัน.  
           ก็ในคําวา  "ทานท้ังหลายจงถือเอาตามจํานวนภิกษุเถิด"  นี้  ผา 
และเภสัชเปนตน  แมนอย  ยอมแบงกนัไดโดยงาย,  แตถาวาเตียง 
หรือต่ังมีตัวเดียวเทาน้ัน,  พึงถามเขาแลว  พึงใหสําหรับวัดหรือเสนาสนะ 
แมในวัดหน่ึงที่เขาสั่ง  ถาเขากลาววา  "ภิกษุโนนจงถือเอา"  ดังน้ี 
ควรอยู. 
           หากวาเขากลาววา  "ทานจงใหสําหรับวัดที่มีภัตบริจาคเปนประจํา 
ของขาพเจา"  ดังน้ีแลว  ไมทันไดสั่งการไปเสีย,  แมสงฆจะสั่งการ 
ก็ควร. 
           ก็แล  สงฆพึงสั่งการอยางนี้:- 
           พึงสั่งวา "ทานจงใหในสถานเปนที่อยูของพระสังฆเถระ."  ถา 
ในที่นั้นมีเสนาสนะบริบูรณ,  ในท่ีใดเสนาสนะไมเพียงพอ,  พึงใหใน 
ที่นั้น.  ถาวา  ภิกษุรูปหน่ึงกลาววา  "ในที่อยูของขาพเจา  ไมมีของใช 
สําหรับเสนาสนะ" พึงใหในที่นั้น. 
                                     [ถวายแกสงฆ] 
           ขอวา  สงฺฆสฺส  เทติ  มีความวา  ทายกเขาไปยังวัดกลาววา 
"ขาพเจาถวายจีวรเหลาน้ีแกสงฆ" 
           ขอวา สมฺมขุีภูเตน  มีความวา  สงฆผูต้ังอยูในอุปจารสีมา 
พึงตีระฆังใหประกาศเวลาแลวแจกกัน.  ภิกษุผูจะรับสวนแทนภิกษุผูต้ัง 
อยูในสีมาแตมาไมทัน  ไมควรหาม.  วัดใหญ,  เมื่อถวายผาต้ังแต  
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เถรอาสนลงมา,  พระมหาเถระผูเฉ่ือยชายอมมาภายหลัง,  อยาพึง  
กลาวกะทานวา  "ทานผูเจริญ  ขาพเจาถวายถึงมีพรรษายี่สิบ, 
ลําดับของทาน  เลยไปเสียแลว."  [๒๕๓]  พึงเวนลําดับไวถวายแก 
พระมหาเถระเหลาน้ัน  เสร็จแลวจึงถวายตามลําดับภายหลัง.  ภิกษุทั้ง 
หลายไดฟงขาววา "ไดยินวา ที่วัดโนน  จีวรเกิดข้ึนมาก"  จึงพา 
กันมาจากวัดซึ่งต้ังอยูในระยะโยชนหน่ึงบาง, พึงใหจําเดิมแตที่ซึ่งเธอ 
ทั้งหลายมาทันแลว ๆ เขาลําดับ.  เฉพาะที่เธอมาไมทันเขาอุปจารสีมา 
แลว  เมื่ออันเตวาสิกเปนตนจะรับแทน  ก็ควรใหแท.  อันเตวาสิก 
เปนตน  กลาววา  "ทานจงใหแกภิกษุผูต้ังอยูภายนอกอุปจารสีมา" 
ดังน้ี  ไมพึงให. 
          กถ็าวา  ภิกษุทั้งหลายผูอยูที่ประตูวัดของตน  หรืออยูภายในวัด 
ของตนทีเดียว  เปนผูเนื่องเปนอันเดียวกับภิกษุทั้งหลายผูเขาอุปจารสีมา 
ไซร, สีมาชื่อวาขยายออกดวยอํานาจบริษัท; เพราะฉะนั้น  ควรให. 
แมเม่ือใหจีสรแกสังฆนวกะแลว,  ก็ควรถวายแกพระเถระทั้งหลายผูมา 
ภายหลังเหมือนกัน.  
           อน่ึง  เมื่อสวนท่ีสองไดยกข้ึนสูเถรอาสนแลว  สวนท่ีหนึ่ง  ยอม 
ไมถึงแกภิกษุทั้งหลายท่ีมาแลว, พึงใหตามลําดับพรรษา  ต้ังแตสวน 
ที่สองไป.  ถาในวัดหน่ึง  มีภิกษุสิบรูป,ทายกถวายผาสิบผืนวา 
"ขาพเจาถวายแกสงฆ;"  ผาเหลาน้ัน  พึงแจกกันรูปละผืน.  ถาภิกษุ 
เหลาน้ัน  ถือเอาไปทั้งหมดทีเดียว ดวยคิดวา  "ผาเหลาน้ี ถึงแก 
พวกเรา"  ดังน้ีไซร,  เปนอันใหถึง  (แกตน) ไมดี;  ทั้งเปนอัน  



ประโยค๖ - ตติยสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินยั มหาวรรค  ตอน ๒ - หนาท่ี 377 

ถือเอาไมดี;  ผาเหลาน้ัน  ยอมเปนของสงฆในที่ซึ่งเธอไปถึงเขาแลว  
นั่นแล. 
           อน่ึง  จะชักออกผืนหน่ึง  ถวายแหงสังฆเถระวา "ผืนนี้ถึงแก 
ทาน" ดังน้ีแลว  ถือเอาผาท่ีเหลือดวยคิดวา "ผาเหลาน้ี  ถึงแก 
พวกเรา"  ดังน้ี  ควรอยู. ทายกนําผามาผืนเดียว  ถวายวา  "ขาพเจา 
ถวายแกสงฆ  ภิกษุทั้งหลายไมแบงกัน  ถือเอาดวยคิดวา  "ผาน้ีถึง 
แกพวกเรา;"  ผาน้ันเปนอันเธอท้ังหลายถึงแกตน  ไมชอบ  ทั้งเปนอัน 
ถือเอาไมชอบ.  ควรเอามีดหรือขมิ้นเปนตน ทําใหเปนรอย  ใหสวน 
หน่ึงแกพระสังฆเถระวา  "ตอนน้ี  ถึงแกทาน"  แลวถือเอาสวนที่เหลือวา 
"ตอนน้ีถึงแกพวกเรา."  [๒๕๔] จะทําการกําหนดปนกัน ดวยลาย 
ดอกไม  หรอืผลไม  หรอืเครือวัลยแหงผานั้นเอง  ไมควร.  ถาชักเสน 
ดายออกเสนหนึ่ง  ถวายแกพระเถระวา  "ตอนน้ี  ถงึแกทาน" แลว 
ถือเอาวา  "สวนท่ีเหลือถึงแกพวกเรา"  ควรอยู. ผาที่ภิกษุตัดเปน 
ทอนนอยทอนใหญแบงกัน  ควรแท. 
           เมื่อจีวรทั้งหลายเกิดข้ึนแกสงฆในวัด  ซึ่งมีภิกษุรูปเดียว,  หาก 
ภิกษุนั้น  ถือเอาวา "จีวรทั้งหมดยอมถึงแกเรา" ตามนัยดังกลาว 
แลวในหนหลังน่ันเอง, เปนอันเธอถือเอาชอบ,  สวนลําดับไมต้ังอยู. 
หากเธอยกข้ึนทีละผืน ๆ  ถือเอาวา  "ผาน้ีถึงแกเรา."  ลําดับยอมต้ัง 
อยู.  บรรดาลําดับที่ไมต้ังอยู และต้ังอยูทั้งสองน้ี  เมื่อลําดับไมต้ังอยู 
ครั้นจีวรอ่ืนเกิดข้ึนอีก  ถาภิกษุรูปหน่ึงมา,  เธอทั้งสองพึงตัดตรงกลาง 
ถือเอา. เมื่อลําดับต้ังอยู  ครั้นจีวรอ่ืนเกิดข้ึนอีก  ถาภิกษุออนกวามา,  
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ลําดับยอมถึงภายหลัง;  ถาภิกษุผูแกกวามา,  ลําดับยอมถึงกอน.  ถา 
ไมมีภิกษุอ่ืน,  พึงใหถึงแกตนถือเอาอีก. 
           แตจีวรท่ีเขาถวายพาดพิงถึงสงฆ  ดวยอาการอยางใดอยางหน่ึงวา 
"ขาพเจาถวายแกสงฆ"  กด็ี  วา  "ขาพเจาถวายแกภิกษุสงฆ"  ก็ดี 
ไมควรแกภิกษุผูถือผาบังสุกุล,  เพราะเหตุที่เธอกลาวคําวา  "ขาพเจา 
งดคฤหบดีจีวรเสีย,  สมาทานองคของผูถือผาบังสุกุลเปนวัตร"  แตไม 
ควรแกภิกษุผูถือผาบังสุกุล  เพราะเหตุที่จีวรนั้น  เปนอัปปยะหามิได, 
แมภิกษุสงฆอปโลกนใหแลวก็ไมควรรับ.  ก็และภิกษุใหจีวรใดซึ่งเปน 
ของตน,  จีวรน้ันชื่อของท่ีภิกษุให  ควรอยู;  แตวาจีวรนั้นไมเปน 
ผาบังสุกุล. แมเมื่อเปนเชนนั้น,  ธุดงคยอมไมเสีย. 
           อน่ึง  เมื่อทายกถวายวา  "ขาพเจาถวายแกภิกษุทั้งหลาย,  ขาพเจา 
ถวายแกพระเถระทั้งหลาย"  ดังน้ี  ยอมควรแมแกภิกษุผูถือผาบังสุกุล. 
แมจีวรที่ทายกถวายวา  "ขาพเจาถวายผาน้ี  แกสงฆ ทานผูมีอายุ 
ทั้งหลาย จงทําถุงใสรองเทาถุงบาตร  ผารัดเขาและสายสะพายเปนตน 
ดวยผาน้ี" ดังนี้  ยอมควร.  [๒๕๕]  ผาท่ีทายกถวายเพื่อประโยชนแก 
ถุงบาตรเปนตน  มีมาก, เปนของเพียงพอแมเพ่ือประโยชนแกจีวร 
จะกระทําจีวรจากผาน้ันหม  ก็ควร.  ก็หากวาสงฆตัดผาท่ีเหลือจากแจก 
กันแลว  แจกใหเพ่ือประโยชนแกถึงรองเทาเปนตน, จะถือเอาจากผา 
นั้นไมควร.  แตผาน้ันพวกเจาของจัดการเองนั้นแลควรอยู, นอกน้ัน 
ไมควร. 
           แมเม่ือทายกกลาววา  "ขาพเจาถวายเพ่ือประโยชนแกผาผูก  
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กระบอกกรองเปนตน  แกสงฆผูถือผาบังสุกุล"  ดงัน้ี,  สมควรถือเอา.  
ข้ึนชื่อวาบริขาร แมภิกษุผูถือผาบังสุกุล  ก็พึงปรารถนา,  ในผาท่ีเขา 
ถวายเพื่อใหเปนผาผูกกระบอกกรองเปนตนเหลานั้น  ผาใดเปนของ 
เหลือเฟอ, จะนอมผาน้ันเขาในจีวรบาง  ก็ควร. ทายกถวายดายแก 
สงฆ,  ดายนั้น  แมภิกษุผูถือเอาผาบังสุกุล  ก็ควรรบั. 
           วินิจฉัยในผาท่ีทายกเขาไปสูวัดแลวถวายวา "ขาพเจาถวายจีวร 
เหลาน้ีแกสงฆ" เทาน้ีกอน.  ก็ถาวา  ทายกเห็นภิกษุทั้งหลายผูเดิน 
ทางไปภายนอกอุปจารสีมาแลว  บอกแกพระสังฆเถระ  หรือพระสังฆ- 
นวกะวา  "ขาพเจาถวายสงฆ"  แมถาบริษัทต้ังแผไปโยชนหน่ึง เนื่อง 
เปนอันเดียวกัน, ยอมถึงแกภิกษุทั่วกัน;  ฝายภิกษุเหลาใดไมทันบริษัท 
เพียงสิบศอก,  ไมถึงแกภิกษุเหลาน้ัน. 
                             [ถวายแกสงฆสองฝาย] 
           วินิจฉัยในมาติกาวา  "ถวายแกสงฆสองฝาย"  นี ้ พึงทราบ 
ดังน้ี :- 
           เมื่อเขากลาววา  ถวายแกสงฆสองฝาย"  ก็ดี, "ถวายแกสงฆ 
โดยสวนสอง"  ก็ดี."  ถวายแกสงฆสองพวก"  ก็ดี กลาววา "ถวาย 
แกภิกษุสงฆดวย  แกภิกษุณีสงฆดวย"  ก็ด,ี  ผานั้นเปนอันเขาถวายแก 
สงฆสองฝายแท. 
           ขอวา  อุปฑฺฒ  ทาตพฺพ  มีความวา  พึงทําเปนสองสวน 
เทา ๆ  กัน  ใหสวนหนึ่ง.  เมื่อเขากลาววา  "ถวายแกสงฆสองฝายดวย  
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แกทานดวย." ถามีภิกษุสิบรูป  ภิกษุณีสิบรูป, พึงทําใหเปนยี่สิบเอ็ด  
สวน  ใหแกบุคคลสวนหน่ึง, ใหแกภิกษุสงฆสิบสวน  ใหแกภิกษุณี 
สงฆสิบสวน;  [๒๕๖]  สวนเฉพาะบุคคลอันภิกษุใดไดแลว,  ภิกษุ 
นั้น  ยอมไดเพ่ือถือเอาตามลําดับพรรษาของตนจากสงฆอีก.  เพราะ 
เหตุไร ?  เพราะเหตุที่เธออันเขารวมเขาดวยศัพทวา  อุภโตสงฆ.  แม 
ในผาท่ีเขาบอกถวายวา  "ถวายแกสงฆสองฝายดวย  แกเจดียดวย" 
ก็มีนัยเหมือนกัน.  แตในคําถวายน้ี  ไมมีสวนท่ีจะถึงแกเจดียจากสงฆ, 
มีแตสวนท่ีเทากับสวนท่ีถึงแกบุคคลผูหน่ึงเทาน้ัน. 
           อน่ึง  เมื่อเขากลาววา  "ถวายแกสงฆสองฝายดวย  แกทานดวย 
แกเจดียดวย,"  พึงทําใหเปนยี่สิบสองสวน  ใหภิกษุสิบสวน, ใหแก 
ภิกษุณีสิบสวน. ใหแกบคุคลสวนหนึ่ง, ใหแกเจดียสวนหนึ่ง ;  ใน 
บุคคลและเจดียนั้น  บุคคลยอมไดเพ่ือถือเอาอีกตามลําดับพรรษาของ 
ตน จากสงฆดวย,  สําหรับเจดียพึงไดสวนเดียวเทาน้ัน. 
           อน่ึง  เมื่อเขากลาววา "ถวายแกภิกษุสงฆดวย  แกภิกษุณี 
ทั้งหลายดวย,"  อยาแบงกลางให,  พึงนับภิกษุและภิกษุณีแลวให. 
           อน่ึง  เมื่อเขากลาววา  "ถวายแกภิกษุสงฆดวย  แกภิกษุณี 
ทั้งหลายดวย  แกทานดวย." บุคคลไมไดสวนอีกแผนกหนึ่ง;  ยอมได 
เฉพาะสวนเดียว  จากลําดับที่ถึงเทาน้ัน,  เพราะเหตุไร  ?  เพราะเหตุที่ 
บุคคลและเขารวมเขาดวยศัพทวาภิกษุสงฆ.  แมเมื่อเขากลาววา  "ถวาย 
แกภิกษุสงฆดวย  แกภิกษุณีทั้งหลายดวย  แกทานดวย  แกเจดียดวย," 
เจดียไดสวนเทาบุคคลผูหนึ่ง, บุคคลไมไดสวนอีกแผนกหน่ึง, เพราะ-  
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ฉะน้ัน  พึงใหแกเจดียสวนหนึ่ง  ที่เหลือพึงนับภิกษุและภิกษุณีแจกกัน.  
แมเม่ือเขากลาววา  "ถวายแกภิกษุดวย  แกภิกษุณีดวย,"  อยาแบง 
กลางให,  พึงแบงตามจํานวนบุคคลเทาน้ัน  เมื่อเขากลาวอยางนี้วา 
"ถวายแกภิกษุดวย  แกภิกษุดวย  แกทานดวย" ดังน้ีก็ดี,  กลาว 
อยางนี้วา  "ถวายแกภิกษุดวย  แกภิกษุณีดวย  แกเจดียดวย"  ดงัน้ีก็ดี, 
กลาวอยางนี้วา  "ถวายแกภิกษุดวย  แกภิกษุณีดวย  แกทานดวย  แก 
เจดียดวย"  ดังน้ีก็ดี,  เจดียไดสวนเดียว,  บุคคลไมมีสวนอีกแผนกหนึ่ง, 
พึงนับภิกษุและภิกษุณีทั้งหลายเทาน้ัน  แจกกัน. [๒๕๗]  เหมือนอยาง 
วา  ขาพเจายกภิกษุสงฆใหเปนตน  อธิบายความ ฉันใด,  บัณฑิตพึงยก 
ภิกษุณีสงฆใหเปนตนบาง  อธิบายความ ฉันนั้น.  เม่ือกลาววา 
"ถวายแกภิกษุสงฆดวย  แกทานดวย"  บุคคลไมไดสวนอีกแผนกหนึ่ง, 
พึงถือเอาตามลําดับพรรษาเทาน้ัน.         
           อน่ึง  เมื่อเขากลาววา  "ถวายแกภิกษุสงฆดวย  แกเจดียดวย," 
เจดียไดสวนอีกแผนกหน่ึง.  แมเมื่อเขากลาววา  "ถวายแกภิกษุสงฆดวย 
แกทานดวย  แกเจดียดวย,"  เจดียเทาน้ัน ไดสวนอีกแผนกหน่ึง,  บุคคล 
ไมได. แมเมื่อเขากลาววา  "ถวายแกภิกษุทั้งหลายดวย แกทานดวย." 
บุคคลไมไดสวนอีกแผนกหนึ่ง.  แตเมื่อเขากลาววา  "ถวายแกภิกษุ 
ทั้งหลายดวย,  แกเจดียดวย"  เจดียยอมไดสวนอีกแผนกหน่ึง.แมเม่ือ 
เขากลาววา  "ถวายแกภิกษุทั้งหลายดวย  แกทานดวย  แกเจดียดวย," 
เจดียเทาน้ัน ยอมไดสวนอีกแผนกหน่ึง,  บุคคลไมได.  พึงยกภิกษุณี- 
สงฆใหเปนตนบาง ประกอบเนื้อความอยางนี้เหมือนกัน. 
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           ถามวา "เฉพาะในกาลกอน  ทายกท้ังหลายถวายทานแกสงฆ 
สองฝาย มีพระพุทธเจาเปนประมุข,  พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่ง  
ตรงกลาง,  ภิกษุนั่งขางขวา  ภิกษุณีนั่งขางซาย, พระผูมีพระภาคทรง 
เปนพระสังฆเถระแหงสงฆสองฝาย, ครั้งน้ัน  พระผูมีพระภาคทรง 
บริโภคปจจัยที่พระองคไดดวยพระองคเองบาง,  รับสั่งใหใหแกภิกษุ 
ทั้งหลายบาง. สวนในบัดนี้  คนผูฉลาดท้ังหลายต้ังพระปฏิมาหรือพระ- 
เจดียที่บรรจุพระธาตุ  แลวถวายทานแกสงฆสองฝาย  มีพระพุทธเจา 
เปนประมุข ต้ังบาตรบนเชิงขางหนาแหงพระปฏิมาหรือพระเจดียแลว 
ถวายทักษิโณทกกลาววา  "ขอถวายแดพระพุทธเจา"  ดังน้ีแลว  ใสของ 
ควรเค้ียว  ของควรบริโภคอันใดเปนที่หน่ึงในบาตรนั้น,  หรือนํามายัง 
วัด  ถวายบิณฑบาตและวัตถุมีระเบียบและของหอมเปนตน กลาววา 
"นี้ถวายพระเจดีย;"  จะพึงปฏิบัติอยางไร  ในของควรเดียวและของควร 
บริโภคนั้น ?" 
           ตอบวา  วัตถุมีระเบียบและของหอมเปนตน  ควรยกวางไวที่ 
พระเจดียกอน,  ผาพึงใชทําธงแผนผา  น้ํามันพึงใชตามประทีป; สวน 
บิณฑบาตและเภสัชมีน้ําผ่ึงและนํ้าออยเปนตน [๒๕๘] พึงใหแก 
บรรพชิตหรอืคฤหัสถซึ่งเปนเจาหนาที่ผูรักษาพระเจดียเปนประจํา, เมื่อ 
ไมมีเจาหนาที่ผูรักษาเปนประจํา; สมควรจะต้ังไวดังภัตท่ีตนเองนํามา 
กระทําวัตรแลวฉัน. ในเวลากระชั้น  ฉันเสียแลว  จึงทําวัตรตอภาย 
หลัง  ก็ควรเหมือนกัน.  ก็เม่ือเขากลาววา  "ขอทานทั้งหลายจงนําสิ่งน้ี 
ไปทําการบูชาพระเจดีย" ดังน้ี บรรดาวัตถุมีระเบียบและของหอม  
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เปนตนอยางใดอยางหน่ึง  แมในที่ใดไกล  ก็ควรนําไปสูบูชา. แมเมื่อภูเขา  
กลาววา "ขอจงนําไปเพ่ือภิกษุสงฆ"  ควรนําไป.  ก็หากวาเมื่อภิกษุ 
กลาววา  "เราจักเท่ียวบิณฑบาต, ที่อาสนศาลามีภิกษุ,  เธอทั้งหลาย 
จักนําไป"  เขากลาววา  "ทานผูเจริญ  ขาพเจาถวายทานน่ันแล" 
สมควรฉัน.  ก็ถาวา  เมื่อภิกษุกําลังนําไปต้ังใจวา  "จักถวายภิกษุสงฆ" 
เวลาจวนเสียในระหวางทางเทียว  สมควรใหถึงแกตนแลวฉันเถิด. 
                                 [ถวายแกสงฆผูจําพรรษา] 
           ขอวา "ถวายแกสงฆผูจําพรรษา"  มีความวา  ทายกเขาไปยัง 
วิหารแลวถวายวา  "ขาพเจาถวายจีวรเหลาน้ี  แกสงฆผูจําพรรษา." 
           ขอวา ยาวติกา  ภิกขฺู  ตสฺมึ อาวาเส  วสฺส วุตฺถา  มีความวา 
ภิกษุมีจํานวนเทาไร  จําพรรษาแรก  ไมทําใหขาดพรรษา,  ภิกษุ 
เหลาน้ัน  พึงแจกกัน;  จีวรนั้นไมถึงแกภิกษุเหลาอ่ืน,  เมื่อผูรับแทน 
มี  พึงใหแมแกภิกษุผูหลีกไปสูทิศจนกวาจะรื้อกฐิน,  พระอาจารย 
ทั้งหลายผูเขาในลักษณะกลาววา  "แตเมื่อไมไดกรานกฐิน,  ก็แลจีวร 
ที่เขาบอกถวายอยางนั้น  ในภายในเหมันตฤดู  ยอมถึงแมแกภิกษุ 
ทั้งหลาย  ผูจําพรรษาหลัง."  สวนในอรรถกถาทั้งหลาย  หาไดสอดสอง 
ขอน้ีไวไม. ก็ถาวา  ทายกต้ังอยูภายนอกอุปจารสีมากกลาววา  "ขาพเจา 
ถวายแกสงฆผูจําพรรษา,"  จีวรนั้น  ยอมถึงแกภิกษุทั้งปวงผูมาถึงเขา. 
ถาเขากลาววา  "ถวายแกสงฆผูจําพรรษาในวัดโนน."  ยอมถึงแก 
ภิกษุทั้งหลายผูจําพรรษาในวัดนั้นเทานั้น  จนกวาจะรื้อกฐิน. ก็ถาวา  
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เขากลาวอยางนั้น  จําเดิมแตวันตนแหงคิมหฤดูไป,  ยอมถึงแกภิกษุ  
ทั้งปวงผูพรอมหนากันในวัดนั้น.  [๒๕๙]  เพราะเหตุไร ?  เพราะ 
จีวรนั้นเกิดข้ึนภายหลังสมัย.  เมื่อเขากลาววา  "ถวายแกภิกษุทั้งหลาย 
 ูผูจําพรรษา " ดังนี้  ในภายในพรรษาทีเดียว,  ถวายผูขาดพรรษายอม 
ไมได,  เฉพาะภิกษุผูจําพรรษาตลอดจึงได.  สวนในจีวรมาส  เมื่อเขา 
กลาววา  "ถวายแกภิกษุทั้งหลายผูจําพรรษา."  ยอมถึงแกภิกษุทั้งหลาย 
ผูจําพรรษาในปจฉิมพรรษาเทาน้ัน,  ไมถึงแกภิกษุทั้งหลายผูจําพรรษา 
ในปุริมพรรษาในปจฉิมพรรษาเทานั้น, จําเดิมแตจีวรมาสไปจนถึงวันสุดทาย 
แหงเหมันตฤด,ู  เมื่อเขากลาววา  "ถวายผาจํานําพรรษา,"  กฐินจะได 
กรานหรือไมไดกรานก็ตามที,  ผานั้นยอมถึงแกภิกษุทั้งหลายผูจําพรรษา 
ที่ลวงไปแลวเทาน้ัน. 
           อน่ึง  เมื่อเขากลาวจําเดิมแตวันตนแหงคิมหฤดูไป,  พึงยกมาติกา 
ข้ึนวา  "สําหรับกาลจําพรรษาที่เปนอดีต  ลวงไปแลวหาเดือน,  กาล 
จําพรรษาที่เปนอนาคต  ตอลวงไปสี่เดือน  จึงจักมี,  ทานใหสงฆ 
ผูจําพรรษาไหน."  ถาเขากลาววา  "ถวายแกพระภิกษุทั้งหลายผู 
จําพรรษาที่ลวงไปแลว."  ยอมถึงแกภิกษุทั้งหลายผูอยูจําตลอดภายใน 
พรรษานั้นเทาน้ัน.  ภิกษุผูชอบกัน  ยอมไดเพ่ือรับแทนภิกษุผูหลีกไป 
สูทิศ.  ถาเขากลาววา  "ถวายแกภิกษุผูจําพรรษาในพรรษาที่จะมาขาง 
หนา,"  พึงเก็บผานั้นไว  ถือเอาในวันเขาพรรษา.  หากวาท่ีอยูคุมครอง 
ไมได,  ทั้งมีโจรภัย;  เมื่อภิกษุกลาววา  "ไมอาจเก็บไว  หรือไมอาจ 
ถือเที่ยวไป,"  เขาบอกวา  "ถวายแกภิกษุทั้งหลายผูอยูพรอมแลว;"  
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พึงแจกกันถือเอา.  หากวา  เขากลาววา  "ทานผูเจริญ  ขาพเจาไมได  
ถวายผาใด  แกภิกษุทั้งหลายผูจําพรรษาในพรรษาท่ีสาม  แตพรรษานี้ 
ไป,  ขาพเจาถวายผาน้ัน,"  ยอมถึงแกภิกษุทั้งหลายผูจําพรรษาภายใน 
พรรษานั้น.  ถาภิกษุเหลานั้นหลีกไปสูทิศเสียแลว,  ภิกษุอ่ืนผูคุนเคย 
กัน  จะรับแทน;  พึงให. ถาเหลืออยูรูปเดียวเทาน้ัน, นอกจากนั้น 
มรณภาพหมด,  ยอมถึงแกภิกษุรูปเดียวน่ันแลท้ังหมด. ถาวา แมรูป 
เดียวก็ไมมี,  ยอมเปนของสงฆ;  ผาน้ันภิกษุผูพรอมหนากัน  พึงแจก 
กัน. 
                                    [ถวายจําเพาะ] 
           [๒๖๐]  ขอวา  "ถวายจําเพาะ" มีความวา  เขาเจาะจง คือ 
กําหนดหมายถวาย. 
           ในบทวา  ยาคุยา เปนอาทิ  นีเนื้อความดังนี้ :- 
           เขาเจาะจงถวายในขาวตม  หรือขาวสวย  หรือของควรเค้ียว 
หรือจีวร  หรอืเสนาสนะ  หรือเภสัช. 
           ในบทเหลาน้ัน  มีโยชนาดังน้ี :- 
           ทายกนิมนตภิกษุดวยขาวตมประจําวันนี้  หรอืประจําวันพรุง  แลว 
ถวายขางตมแกพวกเธอผูเขาสูเรือนแลว,  ครั้นถวายเสร็จแลว  เมื่อ 
ภิกษุทั้งหลายฉันขาวตมแลวจึงถวายวา  "ขาพเจาถวายจีวรเหลาน้ี  แก 
พระผูเปนเจาท้ังหลายผูฉันขาวตมของขาพเจา."  จีวรขาวตมอันภิกษุ 
ผูไดรับนิมนต  ไดฉันขาวตมแลวเทาน้ัน.  สวนขาวตมอันภิกษุเหลาใด 
ผูผานไปทางประตูเรือน  หรือผูเจาไปสูเรือนดวยภิกขาจารวัตรจึงได,  
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หรือขาวตมที่ชนทั้งหลายนําบาตรของภิกษุเหลาใดมาจากอาสนศาลาแลว  
นําไปถวาย,  หรือขาวตมอันพระเถระทั้งหลายสงไป  เพ่ือภิกษุเหลาใด 
ยอมไมถึงแกภิกษุเหลาน้ัน.  แตถาวาภิกษุแมเหลาอ่ืน  กับภิกษุที่ไดรับ 
นิมนตมากันมาก  นั่งเต็มกายในเรือนและนอกเรือน, หากทายก 
กลาวอยางนี้วา "พระผูเปนเจาท้ังหลาย  จะเปนผูไดรับนิมนต  หรือ 
ไมไดรับนิมนตก็ตาม,  ขาวตมขาพเจาไดถวายแลว  แกพระผูเปน 
เจาเหลาใด,  ผาเหลาน้ี  จงเปนของพระผูเปนเจาท้ังปวงเหลาน้ัน" 
ดังน้ี  ยอมถึงท่ัวกัน. ฝายภิกษุเหลาใด  ไดขาวตมจากมือพระเถระ, 
ยอมไมถึงแกภิกษุเหลาน้ัน.  ถาเขากลาววา  "พระผูเปนเจาเหลาใด 
ฉันขาวตมของขาพเจา, ผาเหลาน้ี  จงเปนของพระผูเปนเจาเหลาน้ันจน 
ทั่วกัน"  ดังน้ี,  ยอมถึงท่ังกัน.  แมในขาวสวยและควรเค้ียว  ก็ 
นัยนี้แล.   
           บทวา  จีวเร  วา  มคีวามวา  ถาทายกผูเคยถวายจีวรแกภิกษุ 
ทั้งหลาย  ซึ่งตนนิมนตใหจําพรรษาแมในกาลกอน  ใหภิกษุฉันแลว 
กลาววา  "ในกาลกอน  ขาพเจาไดถวายจีวรแกพระผูเปนเจาเหลาใด 
จีวรนี้ก็ดี  เนยใสนํ้าผ้ึงและนํ้าออยเปนตนก็ดี  จงเปนของพระผูเปนเจา 
เหลาน้ันแล,"  ทุกอยางยอมถึงภิกษุเหลาน้ันเทาน้ัน. 
           บทวา  เสนาสเน  วา  มีความวา  เมื่อเขากลาววา  "พระผู 
เปนเจาใด  อยูในที่อยูหรอืในบริเวณท่ีขาพเจาสราง,  [๒๖๑]  ผาน้ีจง 
เปนของพระผูเปนเจาน้ัน,"  ยอมเปนของภิกษุนั้นเทาน้ัน.  
           บทวา  เภสชฺเช วา มีความวา  เมื่อเขากลาววา  "พวกขาพเจา  
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ถวายเภสัชมีเนยใสเปนตน  แกพระเถระทั้งหลายทุกเวลา,  เภสัชเหลา  
นั้น  อันพระเถระเหลาใดไดแลว,  ผานี้จงเปนของพระเถระเหลาน้ัน 
เทาน้ัน" ดังนี้,  ยอมเปนของพระเถระเหลาน้ันเทาน้ัน. 
                                 [ถวายแกบุคคล] 
           ขอวา  "ถวายแกบคุคล"  มีความวา เขาถวายลับหลังอยางนี้วา 
"ขาพเจาถวายจีวรนี้แกทานผูมีชื่ออยางนี้" หรือวางไวแทบบาทมูล 
ถวายตอหนาอยางนี้วา  "ทานผูเจริญ  ขาพเจาถวายจีวรนี้  แกทาน" 
ดังน้ีก็ดี.  กถ็าวาเขากลาวอยางนี้วา "ขาพเจาจีวรนี้แกทานดวย 
แกอันเตวาสิกทั้งหลายของทานดวย"  ดังน้ี.  ยอมถึงแกพระเถระและ 
เหลาอันเตวาสิก.  ภิกษุผูมาเพ่ือเรียนอุทเทส  และผูเรียนแลวจะไปถึง 
อยู, ยอมถึงแมแกเธอ. เม่ือเขากลาววา  "ขาพเจาถวายแกภิกษุทั้งหลาย 
ผูเที่ยวอยูเปนนิตยกับทาน"  ยอมถึงแกอุทเทสันเตวาสิกทั้งปวง  ผูกระทํา 
วัตรเรียนอุทเทสและปริปุจฉาเปนตนเที่ยวไปอยู. นี้เปนวินิจฉัยในบทนี้ 
วา  "ถวายแกบุคคล."  คําท่ีเหลือในบททั้งปวง ต้ืนท้ังน้ัน  ฉะนั้นแล. 
                          จีวรรักขันธก  วรรณนา จบ.  
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                           [๒๖๒]  จัมเปยยักขันธก  วรรณนา 
                               [วินิจฉัยในจัมเปยยักขันธกะ] 
           วินิจฉัยในจัมเปยยักขันธกะ 
           วินิจฉัยในจัมเปยยักขันธกะ  พึงทราบดังนี้ :- 
           หลายบทวา  คคฺคราย  โปกฺขรณิยา  ตีเร  คือท่ีฝงแหงสระ 
โบกขรณี  ซึง่หญิงมีชื่อวาคัคราสราง. 
           บทวา  ตนฺติพทฺโธ  มีความวา  ชื่อผูเน่ืองเฉพาะในความขวน 
ขวาย  เพราะขอท่ีความขวนขวายเปนกิจอันเธอพึงทําในอาวาสน้ัน. 
           วินิจฉัยใจขอวา  อุสฺสกฺกมฺป  อกาสิ  ยาคุยา  เปนอาทิ  พึงทราบ 
ดังน้ี:- 
           สมควรทําความขวนขวายแตในที่ซึ่งชนทั้งหลายส่ังไววา  "เมื่อ 
ภิกษุอาคันตุกะมา  ทานพึงบอก,"  ไมสมควรทําในที่ซึ่งเขาไมไดสั่งไว. 
           ขอวา  คจฺฉ  ตฺว  ภกิฺขุ  มีความวา  พระศาสดาไดทรงเห็นวา 
"เสนาสนะในอาวาสน้ันน่ันแลของภิกษุนั้น เปนที่สบาย;"  ดวยเหตุนั้น 
แล  จึงตรัสวา "เธอจงสําเร็จการอยูในวาสภคามน้ันแล." 
           ความกระทําตางแหงคําวา  อธมฺเมน  วคฺคกมฺม กโรนฺติ  เปน 
อาทิ จักมาในบาลีขางหนาเปนแท. 
           ขอวา  อฺตฺราป ธมฺมา  กมฺม  กโรนฺติ  มีความวา ภิกษุ 
ฉัพพัคคีย  ทาํกรรม  เวนจากธรรมบาง;  อีกอยางหน่ึง  ปาฐะน้ีเอง  
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เปนบาลี;  กรรมท่ีทําดวยวัตถุเปนจริง  จัดเปนกรรมที่ทําตามธรรม;   
ความวา ภิกษุฉัพพัคีย  ไมทําอยางนั้น. 
           แมในขอวา อฺตฺราป  วินยา  กมฺม,  อฺตฺราป  สตฺถุ- 
สาสนา  กมมฺ ก็นัยนี้แล.  ก็ในวินัยและสัตถุศาสนานี้ การโจทและการ 
ประกาศชื่อวินัย.  ญัตติสัมปทาและอนุสาวนาสัมปทา  ชื่อสัตถุศาสนา, 
ความวา ภิกษุฉัพพัคคียทํากรรมเวนจากการโจท  การประกาศญัตติ- 
สัมปทา  และอนุสาวนสัมปทาเหลาน้ัน. 
           บทวา  ปฏิกฺกฏุกต  ไดแก  กรรมที่ถูกคัดคานและอันเธอขืน 
ทํา. กรรมใด  อันภิกษุขืนทําในเม่ือภิกษุเหลาอ่ืนคัดคานอยู,  กรรมนั้น 
จัดเปนกรรมที่ถูกคัดคานและอันภิกษุขืนทํา;  ความวา ภิกษุฉัพพัคคีย 
ทํากรรมเชนนั้นบาง. 
                                           [กรรมหก] 
           [๒๖๓]  ก็ในคําวา  ฉยิมาน ิ ภกิฺขเว  กมมฺานิ  อธมฺมกมมฺ 
เปนอาทิ  คําวา "ธรรม"  เปนชื่อแหงบาลี.  เพราะเหตุนั้น  กรรมใด 
สงฆไมทําโดยบาลีตามท่ีพระผูพระภาคตรัสไว,  กรรมนั้น  พึงทราบวา 
"กรรมไมเปนธรรม."  ความสังเขปในฉกัมมาธิการน้ี  เทาน้ี.  สวน 
ความพิสดารมาแลวในบาลีนั่นแล. 
           ก็ความพิสดารน้ันแล  มาแลวดวยอํานาจแหงญัตติทุติยกรรมและ 
ญัตติจตุตถกรรมเทาน้ัน.  อันในญัตติกรรมไมมีความลดหยอนหรือความ 
ทําโดยประการอยางอ่ืน เหมือนในญัตติทุติยกรรมและญัตติจตุตถกกรรม,  
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สวนอปโลกนกรรม  อันภิกษุยอมทําเพียงสวดประกาศ; เพราะฉะนั้น  
ญัตติกรรมและอปโลกนกรรมน้ัน  พระผูมีพระภาคจึงไมทรงแสดงไว 
ในบาลี. ขาพเจาจักพรรณนาวินิจฉัยแหงกรรมเหลาน้ันแมทั้งหมด 
ขางหนา. 
           บัดนี้  พระผูมีพระภาคตรัสคําวา ปฺจ  สงฺฆา  เปนอาทิ  เพ่ือ 
แสดงประเภทแหงสงฆทั้งหลาย  ผูจะพึงทํากรรมท่ีพรอมเพรียงโดย 
ธรรม  ซึ่งเปนที่หก. 
           บทวา  กมฺมปฺปตฺโต  คือ  ผูเขากรรม  ไดแกผูประกอบในกรรม 
คือ  ผูควรกรรม,  ความวา  ไมควรเพ่ือทํากรรมใด  ๆ  หามิได. 
           คําวา  จตุวคฺคกรณฺเจ  ภิกฺเข  กมฺม  ภิกขฺุนจีตุตฺโถ  เปน 
อาทิ  พระผูมีพระภาคตรัส  เพ่ือแสดงวิบัติแหงกรรมโดยบรษัิท. 
           ในคําน้ัน  บุคคลผูมีสังวาสตางกันเพราะกรรม  พระผูมีพระภาค 
ทรงถือเอา ดวยอุกขิตตกศัพท.  บุคคลผูมีสังวาสตางกันเพราะลัทธิ 
ทรงถือเอาดวยนานาสังวาสกศัพท. 
           สองบทวา  นานาสีมาย   ิตจตุตฺโถ  มีความวา  เปนจตุวรรค 
กับทั้งภิกษุผูต้ังอยูในหัตถบาสท่ีสีมันตริกหรือภายนอกสีมา. 
           คําวา  ปาริวาสิกจตุตฺโก  เปนอาทิ  พระผูมีพระภาคเจาตรัส  เพ่ือ 
แสดงวิบัติโดยบริษัทแหงปริวาสกรรมเปนตนเทานั้น.  ขาพเจาจัก 
พรรณนาวินิจฉัยแหงกรรมเหลาน้ัน  ขางหนา. 
           เพ่ือแสดงขอท่ีกรรมถูกดัดคานแลวและขืนทํา  เปนกรรมกําเริบ  
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และไมกําเริบ  พระผูมีพระภาคตรัสคําวา  เอกจฺจสฺส  ภิกขฺเว  
สงฺฆสฺส  มชเฺฌ  ปฏิกฺโกสนา  รหูติ เปนตน. 
           บทวา  ปกตตฺตสฺส  ไดแก  ผูมีศลีไมวิบัติ  คือ  ผูไมตอง 
ปาราชิก.     
           บทวา  อนนฺตริกสสฺ  ไดแก ผูนัง่เปนลําดับแหงตน.  ๒๖๔ 
เพ่ือแสดงขอที่กรรมท้ังหลายเปนของกําเริบและไมกําเริบ  โดยวัตถุ 
พระผูมีพระภาคจึงตรัสคําวา  เทฺว  มา  ภิกขฺเว  นิสสฺารณา  เปนตน. 
บรรดาคําเหลาน้ัน คําวา  อปฺปตฺโต  นิสฺสารณ,  ตฺเจ  สงฺโฆ 
นิสฺสาเรติ,  สุนิสฺสาริโต  นี้ พระผูมีพระภาคตรัสหมายเอาปพพา- 
ชนียกรรม.  จริงอยู  สงฆยอมขับออกจากวัด  ดวยปพพาชนียกรรม, 
เพราะฉะนั้น  ปพพาชนียกรรมนั้น  ทานจึงเรียกวา  "นิสสารณา."  ก ็
เพราะเหตุที่ไมเปนผูประทุษรายสกุล,  บุคคลน้ัน  จึงไมถึงปพพาชนีย- 
กรรมน้ัน ดวยลักษณะแผนกหนึ่ง;  แตวา  เพราะเหตุที่พระผูมีพระ- 
ภาคตรัสไววา  "สงฆหวังอยูพึงลงปพพาชนียกรรมแกบุคคลน้ัน"  ดังน้ี 
บุคคลน้ัน  จึงจัดวา  เปนผูอันสงฆขับออกดวยดีแลว. 
                                    [นิสสารณา] 
           ขอวา  ตฺเจ  สงฺโฆ  นิสฺสาเรติ  มีความวา  หากสงฆขับออก 
ดวยอํานาจแหงตัชชนียกรรมเปนตนไซร, บุคคลน้ัน  ชื่อวา ถูกขับออก 
ดวยดี  เพราะเหตุที่ในวินัยวาดวยตัชชนียกรรมเปนตนนั้น  พระผูมี 
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พระภาคทรงอนุญาตนิสสารณาดวยองคแมอันหน่ึงอยางนี้วา  "ภิกษุ   
ทั้งหลาย  สงฆจํานงอยูพึงตัชชนียกรรมแกภิกษุสามพวก  คือ เปน 
ผูทําความบาดหมาง  เปนผูทําการทะเลาะ  เปนผูทําการวิวาท  เปนผู 
ทําการอ้ือฉาว  เปนผูกออธิกรณในสงฆ  พวกหน่ึง,  เปนพาล  ไมฉลาด 
มีอาบัติมาก มีมรรยาทไมสมควร  พวกหน่ึง,  อยูคลุกคลีดวยคฤหัสถ 
ดวยการคลุกคลีอันไมสมควร พวกหน่ึง." 
                                         [โอสารณา] 
           กิริยาที่เรียกวาเขาหมู  ชื่อโอสารณา. 
           ในเรือ่งโอสารณาน้ัน  ขอวา  ตฺเจ  สงฺโฆ  โอสาเรติ  ไดแก 
เรียกเขาหมู  ดวยอํานาจอุปสมบทกรรม. 
           บทวา  โทสาริโต  มีความวา  บุคคลน้ัน  สงฆใหอุปสมบทแลว 
แมต้ังพันครั้ง  ก็คงเปนอนุปสัมบันนั่นเอง.  ฝายอาจารยและอุปชฌาย 
ยอมมีโทษ, การกสงฆที่เหลือก็เหมือนกัน,  ใคร ๆ  ไมพนจากอาบัติ. 
อภัพพบุคคลสิบเอ็ดจําพวกเหลาน้ี  สงฆเรียกเขาหมูใชไมไดเลย ดวย 
ประการฉะน้ี. สวนบุคคลสามสิบสองจําพวก  มีคนมือดวนเปนตน 
เรียกเขาหมูโดยชอบ, สงฆใหอุปสมบทแลว ยอมเปนอุปสัมบันแท, 
บุคคลเหลานั้น  ใคร ๆ จะวากลาวอะไร ๆ  ไมได.  แตอาจารยกับ 
อุปชฌายและการสงฆยอมมีโทษ, [๒๖๕]  ใคร ๆ  ไมพนจากอาบัติ. 
           เพ่ือแสดงกรรมไมเปนธรรมดวยอํานาจวัตถุไมเปนจริง  และ 
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กรรมเปนธรรมดวยอํานาจวัตถุเปนจริง  พระผูมีพระภาคจึงตรัสคําวา  
อิธ  ปน  ภิกขฺเว  ภกิฺขุสฺส  น  โหติ  อาปตฺติ  ทฏพฺพา  เปนตน. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ปฏินิสฺสชฺเชตา  คือ  ทฏิฐิลามา 
อันจะพึงสละเสีย.  กรรมเปนธรรมและไมเปนธรรม  ดวยอํานาจวัตถุ 
นั่นแล  พระผูมีพระภาคทรงจําแนกไว  ในอุบาลปีญหาก็มี.  ในอุบาลี 
ปญหานั้น  มนีัย  ๒  คือ  นัยมีมูลอันเดียว ๑   นัยมมีูลสอง  ๑  นัยมีมูล 
อันเดียวชัดเจนแลว.  ในนัยมีมูลสอง  สติวินัยกับอมูฬหวินัย  ทานทํา 
ใหเปนคําถามอันเดียวกันฉันใด,  แมอมูฬหวินัยเปนตน  กับตัสสปา- 
ปยสิกาเปนตน  ก็พึงทําใหเปนคําถามอันเดียวกันฉันนั้น.  สวนในขอ 
สุดทาย  คําวา  อุปสมฺปทรห  อุปสมฺปาเทติ  ยอมเปนบทอันเดียว 
กันแท.  ขางหนา  พระผูมีพระภาคทรงประกอบบทที่เหลือท้ังหลาย 
กับบทอันหน่ึง  ๆ  ทําสติวินัยแมแหงภิกษุใหเปนตน. 
           เพ่ือแสดงวิบัติในกรรมเจ็ดอยาง  มีตัชชนียกรรมเปนตน  พรอม 
ทั้งกิริยาที่ระงับ  จัดเปนหมวด  ดวยอํานาจบทเหลานี้  คือ  อธมฺเมน 
วคฺค  อธมฺเมน  สมคฺค ธมฺเมน  วคฺค ธมฺมปฏริูปเกน  วคฺค 
ธมฺมปฏริูปเกน  สมคฺค  พระผูมีพระภาคจึวตรัสวา  อิธ  ปน  ภกิฺขเว 
ภิกฺขุ ภณฑฺน  การโก  เปนอาทิ. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อนปาทาโน  ไดแก  ผูเวนจาก 
มารยาท,  อาการเปนเครื่องกําหนด เรียกวามารยาท. ความวา  ผูเวน 
จากความกําหนดอาบัติ.  เบื้องหนาแตนั้น  พระผูมพีระภาคตรัสบาลี 
นั้นเอง  เทียบเคียงกับบทวา อกต กมฺม เปนตน  เพ่ือแสดงประเภท 
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แหงกรรมท่ีถูกคัดคานแลวและขืนทํา.  ในบาลีนัน้  ใคร  ๆ  ไมสามารถ 
จะทราบคําใด ๆ  โดยทํานองแหงบาลีหามิได, เพราะเหตุนั้น  ขาพเจา 
จึงไมพรรณนาใหพิสดาร  ฉะนี้แล. 
                                  จัมเปยยักขันธก วรรณนา  จบ.  
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                           [๒๖๖]  โกสัมพิกขันธก  วรรณนา 
                               [วินิจฉัยในโกสัมพิกขันธกะ] 
           วินิจฉัยโกสัมพิกขันธกะ  พึงทราบดังนี้:- 
           ในคําวา  ต  ภิกขฺุ  อาปตฺติยา  อทสฺสเน  อุกขฺิปสุ  นี ้ ม ี
อนุปุพพิกถา  ดังตอไปนี้ :- 
           ไดยินวา ภิกษุ ๒ รปู คือ พระวินัยธร  ๑  พระสุตตันติกะ ๑ 
อยูในอาวาสเดียวกัน.  ในภิกษุ  ๒ รูปนั้น  วันหน่ึง  พระสุตตันติกภิกษุ 
เขาไปยังเว็จกุฏิ  คางนํ้าชําระที่เหลือไวในภาชนะแลวออกไป.  พระ 
วินัยธรเขาไปทีหลัง  เห็นน้ําน้ัน  ออกไปแลวจึงถามภิกษุนั้นวา :- 
           "ผูมีอายุ  ทานเหลือนํ้าน้ีไวหรือ ?" 
           "ขอรับ  ผูมีอายุ." 
           "ทานไมรูวาเปนอาบัติในเพราะเหลือนํ้าไวนี้หรือ ?" 
           "ขอรับ ผมไมรู." 
           "ผูมีอายุ มีอาบัติเพราะเหตุนี้." 
           "ถามี,  ผมจักแสดง." 
           "ผูมีอายุ  แตทานไมแกลง  ทําดวยไมมีสติ, ก็ไมมีอาบัติ." 
           พระสุตตันติกะน้ัน ไดเปนผูมีความเห็นอาบัตินั้นวาไมเปนอาบัติ. 
ฝายพระวินัยธร  ไดบอกแกเหลานิสิตของตนวา "พระสุตตันติกะน้ี 
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แมตองอาบัติอยู ก็ยังไมรู."  นิสิตเหลาน้ัน  พบพวกนิสิตของพระ  
สุตตันติกะน้ันเขา  จึงกลาววา  "อุปชฌายของพวกทาน  แมตองอาบัติ 
แลว  ก็ไมรูวาเปนอาบัติ."  นิสิตเหลาน้ันจึงมาบอกแกอุปชฌาย,  เธอ 
จึงกลาวอยางนี้วา  "วินัยธรน้ี  แตกอนพูดวา  "ไมเปนอาบัติ"  มาบัดนี้ 
พูดวา  "เปนอาบัติ,"  เธอพูดปด."  นิสติเหลาน้ัน จึงไปกอการทะเลาะ 
กะกันและกันอยางนี้วา "อุปชฌายของพวกทานพูดปด."  ลําดับนั้น 
พระวินัยธรไดโอกาส  [๒๖๗]  จึงไดลงอุกเขปนียกรรม  เพราะไมเห็น 
อาบัติแกเธอ.  ดวยเหตุนั้น  พระธรรมสังคาหกาจารยจึงกลาววา "ได 
ยกวัตรภิกษุนั้น  เพราะไมเห็นอาบัติ." 
           วินิจฉัยในคําวา  ภินฺโน  ภิกขฺสุงฺโฆ  ภินฺโน ภิกฺขุสงฺโฆ  นี ้
พึงทราบดังนี้:- 
           ภิกษุสงฆยังไมแตกกันกอน,  เชนอยางวา เมื่อฝนตก  ชนทั้งหลาย 
ยอมกลาว  "บัดนี้ขาวกลาสําเร็จแลว,"  จริงอยู  ขาวกลาน้ันจักสําเร็จ 
เปนแน  ขอนี้ฉันใด;  ดวยเหตุนี้  ตอไป ภิกษุสงฆจัดแตกกันแนแท 
ขอน้ีก็ฉันนั้น.  จริงอยู  ภิกษุสงฆนั้นแลจักแตกกันดวยอํานาจความ 
ทะเลาะ,  จักแตกกันดวยอํานาจสังฆเภทหามิได; เพราะเหตุนั้น  พระ 
ผูมีพระภาคจึงตรัสวา  "แตกกันแลว."  สวนคําท่ีตรัสซ้ําในขอน้ี  พึง 
ทราบดวยอํานาจเน้ือความท่ีปรากฏ," 
           ขอวา  เอตมตฺถ  ภาสิตฺวา  อุฏายาสนา  ปกฺกามิมีคําถาม 
วา  "เพราะเหตุไร พระผูมีพระภาคครั้นตรัสอยางนั้นแลว  จึงเสด็จ 
หลีกไปเสีย ?"  
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           ตอบวา  "ก็ถาวา  พระผูมีพระภาคจะพึงตรัสกะเหลาภิกษุผูยก   
วัตรวา "ภิกษุนั้น  อันทานทั้งหลายยกวัตรแลว  โดยมิใชเหตุ,"  หรือ 
จะพึงตรัสกะเหลาภิกษุผูประพฤติตามภิกษุผูถูกยกวัตรวา  "ทานท้ังหลาย 
ตองอาบัติ,"  ภิกษุเหลาน้ัน  จะพึงกลาววา "พระผูมีพระภาคเปนฝก 
ฝายแหงภิกษุเหลาน้ี, พระผูมีพระภาคเปนฝกฝายแหงภิกษุเหลาน้ี," 
และผูกอาฆาต;  เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคจะทรงต้ังเพียงแบบแผน 
เทาน้ัน  จึงทรงภาษิติเนื้อความน้ันแลว  เสด็จลุกจากอาสนะหลีกไปเสีย." 
           ในขอวา  อตฺตนา  ว  อตฺตาน  นี้  มีความวา  ภิกษุใด  นั่งใน 
ฝายแหงเหลาอธรรมวาที  ผูมีกรรมอันสงฆพึงทําแกภิกษุผูควรยกวัตร 
ถามวา  "พวกทานกลาวอยางไร ?"  ไดฟงลัทธิของพวกเธอและของ 
อีกฝายหน่ึง ยังจิตใหเกิดข้ึนวา  "ภิกษุเหลาน้ี  เปนอธรรมวาที,  ภิกษุ 
นอกจากน้ี  เปนธรรมวาที;"  ภิกษุนี้คงน่ังในทามกลางแหงพวกภิกษุ 
อธรรมวาทีนั้น  ยอมเปนนานาสังวาสกของพวกเธอ;  ยอมยังกรรมให 
กําเริบ;  ชื่อวายังกรรมของอีกฝายหน่ึงใหกําเริบดวย  เพราะขอที่เธอไม 
มาเขาหัตถบาส.  ภิกษุยอมทําตนใหเปนนานาสังวาสกดวยตนเอง  ดวย 
ประการอยางนี้. 
           แมในขอวา  สมานสวาสก  นี้  มคีวามวา  ภิกษุใด  นั่งใน 
ฝายอธรรมวาทีทราบวา  "พวกน้ีเปนอธรรมวาที  พวกนอกจากน้ีเปน 
ธรรมวาที"  แลวเขาไปในทามกลางของพวกน้ัน,  [๒๖๘]  นั่งแลว 
ในฝายใดฝายหนึ่ง  ถืออยูวา "พวกน้ีเปนธรรมวาที."  ภิกษุนี้พึงทราบ 
วา "ทําตนใหเปนสมานสังวาสกดวยตนเอง."  
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           ในคําวา กายกมฺม  วจีกมมฺ  นี้  มีความวา  ภิกษุเหลาน้ัน  เมื่อ  
ประหารกันดวยกาย พึงทราบวา  ยังกายกรรมใหเปนไป  เมื่อกลาวคํา 
หยาบ  พึงทราบวา ยังวจีกรรมใหเปนไป.        
           สองบทวา  หตฺถปรามส  กโรนฺติ  มีความวา ภิกษุเหลานั้น 
กระทําการตีกันและกันดวยมือ  ดวยอํานาจความโกรธ. 
           บทวา  อธมฺมิยมาเน  ไดแก  ผูทําอยูซึ่งกิจทั้งหลาย  อันไม 
สมควรแกธรรม. 
           สอบทวา  อสมฺโมทิกาย  วตฺตมานาย คือ  เมื่อถอยคําอันชวน 
ใหบันเทิง  ไมเปนอยู.  อีกอยางหนึ่ง ปาฐะนี้เองเปนบาลี.  ความวา 
เมื่อถอยคําเปนเครื่องบันเทิงพรอม   ไมเปนไปอยู. 
           วินิจฉัยในขอวา  เอตฺตาวตา  น  อฺมฺ  นี ้ พึงทราบ 
ดังน้ี :- 
           พึงทําใหเปนสองแถว  นั่งเวนอุปจารไว.  สวนในฝายผูกระทํา 
กรรมสมควรแกธรรม  เมื่อถอยคําอันชวนใหบันเทิงเปนไปอยู  พึงนั่ง 
ในแถงมีอาสนะค่ันในระหวาง  คือ  พึงนั่งเวนอาสนะอันหน่ึง ๆ  ไวใน 
ระหวาง. 
           ในบทวา  มา  ภณฺฑน  เปนตน  พึงถือเอาปาฐะท่ีเหลือวา 
อกตฺวา  เห็นนี้ความอยางนี้วา  "ทานท้ังหลายอยางไดทําความบาดหมาง 
กัน." 
           บทวา  อธมฺมวาที  ไดแก  ภิกษุรูปใดหนึ่ง  ในพวกภิกษุผู 
ประพฤติตามภิกษุผูถูกยกวัตร. อันภิกษุนี้  เปนผูใครประโยชนแดพระ  



ประโยค๖ - ตติยสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินยั มหาวรรค  ตอน ๒ - หนาท่ี 399 

ผูมีพระภาค. ไดยินดี  ความประสงคของภิกษุนั้น  ดังนี้วา "ภิกษุ  
เหลาน้ี  ถูกความโกรธครอบงํา  ยอมไมเชื่อฟงคําของพระศาสดา, พระ 
ผูมีพระภาคอยาตองทรงลําบากตักเตือนภิกษุเหลาน้ันเลย," เพราะฉะนั้น 
เธอจึงทูลอยางน้ัน.  ฝายพระผูมีพระภาคทรงนําเรื่องในอดีตมาตรัส 
ดวยทรงเอ็นดูแกภิกษุเหลาน้ัน  "พวกเธอจักไดความรูสึกแลวงดเวน 
ในภายหลังบาง."      
           บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อนตฺถโต  ตัดบทวา  อนตฺโถ  อโต. 
มีคําอธิบายวา  "ความเสื่อมเสียจักมีแกเราจากบุรุษนั้น." 
           อีกอยางหนึ่ง  บทวา  อนตฺถโต  ไดแก  อนตฺถโท  แปลวา 
บุรุษน้ันจักเปนผูใหความฉิบหาย.  คําทําเหลือชัดเจนแลว. 
           ก็วินิจฉัยในคาถาวา ปุถุสทฺโท  เปนอาทิ  พึงทราบดังนี้ :- 
           ชนชือ่วาผูมีเสียงดัง  เพราะเขามีเสียงมากคือใหญ.  [๒๖๙]  ชน 
ผูเปนเชนเดียวกัน  ชื่อวาชนผูสมกัน.  มีคําอธิบายวา  "จริงอยู  ชนผูทํา 
ความบาดหมางกันนี้ทั้งหมด  เปนผูมีเสียงดังเพราะปลอยเสียงรอบดาน 
และเปนเชนกัน." 
           บาทคาถาวา น  พาโล  โกจิ  มฺถ  มีความวา  ในชน 
นิกายน้ัน  ใคร ๆ แมคนหน่ึง  (ไม)  สํานึกตนเลยวา  "เราเปนพาล." 
ทุก ๆ คนเปนผูมีความสําคัญวา "เราเปนบัณฑิตทั้งน้ัน." 
           บาทคาถาวา  นาฺ  ภิยฺโย  อม ฺรุ  มีความวา  ใคร ๆ  แม 
ผูหน่ึง  ไมสํานึกตนเลยวา "เราเปนพาล,"  และยิ่งกวานั้น  เมื่อสงฆ 
แตกกันอยู  ไมสํานึกถึงเหตุอันหน่ึงแมอ่ืน  คือ  เหตุอันนี้วา  "สงฆ  
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แตกกันเพราะเราเปนเหตุ."  
           บทวา  ปรมิุฏา ไดแก  ผูหลงลืมสติ. 
           บาทคาถาวา  วาจาโคจรภาณิโน คือ  ทําอาเทศ  ร  อักษรให 
เปน  รัสสะ,  ความวา  ผูมีวาจาเปนโคจร  หาใชผูมสีติปฏฐานเปนตน 
เปนโคจรไม.  
           บทวา  ภาณิโน  ไดแก  ผูมักกลาวถอยคํา. 
           บาทคาถาวา  ยาวจฺฉนฺติ  มขุายาม มีความวา  ภิกษุเหลาน้ัน 
ตนปรารถนาจะตอปากกันเพียงใด,  ยอมเปนผูมักกลาวยืดไปเพียงน้ัน, 
แมรูปหน่ึงก็ไมทําความสยิ้วหนาดวยความเคารพตอสงฆ. 
           สองบทวา เยน  นีตา  มีความวา  อันความทะเลาะใดนําไปสู 
ความเปนผูไมมีละอายน้ี. 
           สองบทวา  น  ต  วิทู มีความวา  ภิกษุเหลาน้ัน  ไมรูซึ่งความ 
ทะเลาะน้ันวา  "ความทะเลาะน้ี  มีโทษอยางนี้." 
           บาทคาถาวา  เย  จ  ต  อุปนยุหนฺติ  มีความวา  ชนเหลาใด 
เขาไปผูกอาการท่ีวา "ผูนี้ไดดาเรา,"  เปนตนนั้นไว. 
           บทวา  สนนฺตโน  คือ  เปนของเกา. 
           บทวา  ปเร มีความวา  เวนพวกบัณฑิตเสีย ชนเหลาอ่ืนจาก 
บัณฑิตนั้น  คือ  ผูกอความบาดหมางกัน  ชื่อวาชนเหลาอ่ืน. ชนเหลา 
อ่ืนนั้น  เมื่อทําการทะเลาะอยูทามกลางสงฆนี้ ยอมไมรูเสียเลย 
ทีเดียววา  "เราทั้งหลายยุบยับ  คือปนป  ฉิบหาย  ไปสูที่ใกลความ 
ตายเนือง ๆ คือ  สม่ําเสมอ."  
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           บาทคาถาวา  เย  จ  ตตฺถ  วิชานนฺติ  มีความวา  ฝายชนเหลาใด  
เปนบัณฑิตในทามกลางสงฆนั้น ทราบชัดวา  "เราทั้งหลายไปสูที่ใกล 
แหงความตาย." 
           บาทคาถาวา ตโต  สมฺมนฺติ  เมธคา  มีความวา  จริงอยู  ชน 
เหลาน้ัน  เมื่อทราบอยางนั้น ยังโยนิโสมนสิการใหเกิดข้ึน  ยอมปฏิบัติ 
เพ่ือความเขาไปสงบแหงความหมายมั่น  คือ  ความทะเลาะเสีย. 
           [๒๗๐]  คาถาวา  อฏ ิจฺฉิทา นี้  พระผูมีพระภาคตรัสหมาย 
เอาพระเจาพรหมทัต  และทีฆาวุกุมาร. ความวา ความพรอมเพรียง 
แมแหงชนเหลาน้ันยังมีได,  เหตุไร  ความพรอมเพรียงของทานทั้งหลาย 
จะมีไมไดเลา ?  กระดูกของมารดาบิดาอันพวกทานเหลาใด  กห็าได 
ถูกตัดเสียไมเลย,  ชีวิตก็หาไดถูกผลาญเสียไม,  โคมาและทรัพยทั้งหลาย 
ก็หาไดถูกกลักไม.  
           คาถาวา  สเจ  ลเภถ  เปนอาทิ  พระผูมีพระภาคตรัส  เพ่ือ 
แสดงคุณแหงสหายผูเปนบัณฑิตและโทษแหงสหายผูเปนพาล. 
           บาทคาถาวา  อภิภุยฺย  สพฺพานิ  ปริสฺสยานิ  มีความวา  พึง 
ย่ํายีอันตรายท่ีปรากฏ  และอันตรายท่ีซอนเรนเสีย  มีใจชื่นชมกันดวย 
สหายน้ัน  มสีติเที่ยวไป. 
           หลายบทวา  ราชาว  รฏ  วิชิต  มีความวา  พระราชาทรง 
พระนามวา  มหาชนก  และพระมหาราชทรงพระนามวา  อรินทมะ 
ทรงละแวนแคลน  คือ  ดินแดงเปนท่ียินดีของพระองคเสีย  เที่ยวไป 
ตามลําพัง  ฉันใด, พึงเที่ยวไป  ฉันนั้น.  
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           สองบทวา  มาตงฺครฺเญว  นาโค มีความวา  เหมือนชางใหญ  
(ละโขลง)  เที่ยวไปในปา. 
           สัตวมีงวงเรียกวาชาง. 
           คําวา  "นาค" นี้  เปนชื่อแหงผูเปนใหญ.  มคํีาอธิบายวา 
"เหมือนอยางวา  ชางใหญผูเลี้ยงมารดา  เที่ยวไปในปาแตลําพัง,  ทั้ง 
ไมไดทําบาปท้ังหลาย  ฉันใด;  อน่ึง  ชางปาริเลยยกะ  เที่ยวไปในปา 
ตามลําพัง,  ทั้งไมไดทําบาปท้ังหลาย  ฉันใด:  บคุคลพึงเท่ียวไปตาม 
ลําพัง, ทั้งไมพึงทําบาปท้ังหลายก็ฉันน้ัน. 
           หลายบทวา  ปาริเลยฺยเก  วิหรติ รกฺขิตวนสณฺเฑ  มีความ 
วา  พระผูมีพระภาคทรงเขาไปอาศัยบานชื่อปาริเลยยกะ  เสด็จอยูใน 
รักขิตไพรสณฑ. 
           บทวา  หตฺถินาโค  ไดแก  ชางใหญ. 
           บทวา  หตฺถิกลเภหิ  ไดแก  ลกูชาง. 
           บทวา  หตฺถิจฺฉาเปหิ  ไดแก  ลกูชางออน  ซึ่งยังด่ืมนม. 
           บทวา  ฉินฺนคฺคานิ มีความวา  เค้ียวกินหญา  มียอดซ่ึงชางเหลา 
นั้นไปขางหนา ๆ ตะพวนเสีย  คือ  คลายตอซ่ึงเหลือจากที่เค้ียวกินแลว. 
           ขอวา  โอภคฺโคภคฺค  มีความวา  อันชางใหญนั้นหักใหตกลง 
จากที่สูงแลว.  
           สองบทวา  อสฺส  สาขาภงฺค  ความวา  ชางเหลาน้ันยอมเคี้ยว 
กินกิ่งไมที่พึงหัก  ซึ่งเปนของชางใหญนั่น.  
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           บทวา  อาวิลานิ  มคีวามวา  ชางใหญนั้น  ยอมด่ืมน้ําเจือตม  ซึ่ง 
ชางเหลาน้ัน  เมื่อลงดื่มกอนลุยเสียแลว. 
           [๒๗๑]  บทวา  โอคาหา คือ  จากทา. 
           สองบทวา  นาคสฺส  นาเคน  คือ  แหงสัตวใหญ  คือ  ชาง 
ดวยผูเปนใหญ  คือ  พระพุทธเจา. 
           บทวา  อีสาทนฺตสฺส  คือ  ผูมีงาเชนกับงอนรถ. 
           บาทคาถาวา  ยเทโก  รมตี วเน  มีความวา  สัตวใหญ  คือ 
ชางแมนี้  เปนผูเดียว  คือเงียบสงัด  รื่นรมยในปา  เหมือนผูประเสริฐ 
คือ  พระพุทธเจา,   เพราะฉะนั้น  จิตของสัตวใหญนั้น  ชื่อวา  เสมอดวย 
ทานผูประเสริฐ คือเปนเชนเดียวกัน  ดวยความยินดีในความเปน 
ผูเดียว. 
           พึงทราบความในคําวา  ยถาภิรนฺต วิหริตฺวา  นี้วา  พระผูมี 
พระภาคเสด็จอยูบานปาริเลยยกะนั้น  ตลอดไตรมาส.  คําท่ีพูดกัน  ได 
แพรหลายไปในที่ทั้งปวงวา "ไดยินวา  พระผูมีพระภาค  อันภิกษุชาว 
เมืองโกสัมพีเบียดเบียนดวยเหตุเทาน้ี  จึงเสด็จเขาปาอยูตลอดไตรมาส." 
           หลายบทวา  อถ  โข โกสมฺพิกา  อุปาสกา  มคีวามวา  ครั้ง 
นั้นแล  พวกอุบาสกชาวเมืองโกสัมพี  ไดฟงถอยคําท่ีเจรจากันน้ี.  
           ขาพเจาจักพรรณนาเภทกรวัตถุ  ๑๘ มีคําวา  อธมมฺ ธมโฺม   
เปนตน  ในสังฆเภทักขันธกะ.  
           บทวา อาทาย  ไดแก  ฝงแหงลัทธิ. 
           บทวา  วิวิตฺต ไดแก  วาง.  
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           หลายบทวา  ต  อุกขฺิตฺตก  ภิกขฺุ  โอสาเรตฺวา  มีความวา 
พาภิกษุผูถูกยกวัตรนั้นไปนอกสีมา  ใหแสดงอาบัติแลว  เรียกเขาหมู 
ดวยกรรมวาจา. 
           สองบทวา  ตาวเทว  อุโปสโถ  มีความวา  พึงทําสามัคคีอุโบสถ 
ตามนัยที่กลาวแลวในอุโปสถักขันธกะในวันนั้นทีเดียว. 
           หลายบทวา  อมูลา  มูล  คนฺตฺวา  มีความวา  ไมออกจากมูล 
ไปหามูล อธิบายวา  ไมวินิจฉัยวัตถุนั้น. 
           ขอวา  อย  วุจฺจติ  อุปาลึ  สงฺฆสามคฺคี  อตฺถาเปตา 
พฺยฺชนุเปตา  มีความวา  สังฆสามัคคีนี้ ปราศจากอรรถ  แตอาศัย 
เพียงพยัญชนะวา  "สังฆสามัคคี"  นี้. 
                                   [อรรถแหงคาถา] 
           สองบทวา  สงฺฆสฺส  กิจฺเจสุ มีความวา เมื่อกิจท่ีจะพึงกระทํา 
เกิดข้ึนแกสงฆ. 
           บทวา  มนฺตนาสุ  ไดแก  เมื่อการปรึกษาวินัย. 
           สองบทวา  อตฺเถสุ  ชาเตสุ  ไดแก  เมื่อเน้ือความแหงวินัย 
เกิดข้ึน. 
           บทวา  วินิจฺฉเยสุ  ไดแก  ครั้นวินิจฉัยอรรถเหลาน้ันแล. 
           บทวา  มหตฺถิโก ไดแก  ผูมีอุปการะมาก. 
           บทวา ปคฺคหารโห  ไดแก  สมควรเพื่อยกยอง. 
           [๒๗๒]  บาทคาถาวา  อนานุวชฺโช  ปเมน  สีลโต  มีความ 
วา  ในชั้นตนทีเดียว  ใคร ๆ  ก็ติเตียนไมไดโดยศีลกอน.  
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           บทวา  อเวกขฺิตาจาโร  คือ  ผูมีอาจาระอันตนพิจารณาแลว  
ไดแกผูมีอาจาระอันตนคอยตรวจตราแลว โดยนัยเปนตนวา  "มีปกติ 
ทําความรูสึกตัว ในเมื่อมองดู  ในเมื่อเหลียวแล." 
           สวนในอรรถกถาทั้งหลายแกวา  ผูมีอาจาระไมปกปด  (ผูระวัง 
ตัวดี). 
           บทวา  วิสยฺห  ไดแก  องอาจ. 
           สองบทวา  อนุยฺยุตฺต  ภณ คือ  เมื่อพูด  ไมนอกเหตุอันควร 
คือ  ไมเขากัน. 
           พระผูมีพระภาคทรงแสดงวา  "จริงอยู บุคคลน้ัน  ยอมพูดไม 
นอกเหตุอันควร,  คือไมพูดปราศจากเหตุดวยความริษยา หรือดวย 
อํานาจความลําเอียง,  เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา  ไมยังประโยชนใหเสีย. 
ฝายบุคคลผูพูดดวยความริษยา หรือดวยอํานาจความลําเอียง ชื่อวายอม 
ยังประโยชนใหเสีย,  บุคคลใดไมกลาวเหตุ,  บุคคลน้ันไปในบริษัท 
ยอมประหมาและสะทกสะทาน,  บุคคลใด ไมเปนผูเชนนี้,  บุคคลน้ี 
สมควรเพ่ือยกยอง. 
           คาถาวา  ตเถว ปฺห  พึงทราบใหชัดเจนอีกสักหนอย,  เนื้อความ 
แหงคาถานั้น  บุคคลผูพูดไมนอกเหตุอันสมควร  ยอมไมยังประโยชน 
ใหเสียฉันใดเลา ?  เขาเปนผูถูกถามปญหา  ในทามกลางบริษัท  ยอม 
ไมนิ่งอ้ัน  และยอมไมเปนผูเกอ  ก็ฉันนั้นนั้นแล. 
           จริงอยู  ผูใด  ไมรูอรรถ ผูนั้น  ยอมน่ิงอ้ัน,  ผูใด  ไมอาจเพ่ือ 
ตอบ  ผูนั้น  ยอมเปนผูเกอ.  ฝายผูใด  รูอรรถดวย  อาจเพ่ือตอบดวย  
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ผูนั้น  ยอมไมนิ่งอ้ัน  ไมเปนผูเกอ.  
           บทวา  กาลาคต  มคีวามวา   เหมาะในกาลท่ีสมควรกลาว. 
           บทวา พฺยากรณารห  มีความวา  ชื่อวาเปนพยากรณที่สมควร 
เพราะเขากับใจความแหงปญหา. 
           บทวา  วโจไดแก  เมื่อพูด  อธิบายวา  เมื่อกลาวถอยคําเห็น 
ปานน้ัน. 
           บทวา  รฺเชติ  ไดแก  ยอมใหพอใจ. 
           บทวา  วิฺูปริส  ความวา  ยังบริษัทแหงวิญูชนทั้งหลาย. 
           สองบทวา  อาเจรกมฺห ิจ  สเก มีความวา  (เปนผูแกลวกลา) 
ในวาทะแหงอาจารยของตน. 
           สองบทวา  อล  ปเมตุมีความวา  เปนผูสามารถเพื่อพิจารณา 
คือ  เพ่ือชั่งดูเหตุนั้น ๆ ดวยปญญา. 
           บทวา  ปคุโณ   มีความวา  ผูไดทําความสั่งสมไว  คือ  ไดความ 
สองเสพจนคุน. 
           บทวา กเถตเว  ไดแก  ในคําท่ีจะพึงกลาว. 
           บทวา  วิรทฺธิโกวิโท  ไดแก  ผูฉลาด  (รูทัน)  ในเหตุอันพิรุธ. 
           [๒๗๓]  คาถาวา ปจฺจตฺถิกา เยน  วชนฺติ นี ้ พระผูมีพระ 
ภาคตรัส  เพ่ือแสดงคําท่ีจะพึงกลาว  ซึ่งเปนที่ชํานาญ. จริงอยู  ใน 
คาถาน้ี มีเนื้อความดังน้ี:- 
           ดวยถอยคําเชนใด  อันตนกลาวแลว  ขาศึกทัง้หลาย  ยอมถึง 
ความถูกปราบ,  และมหาชนยอมถึงความยินยอม, อธิบายวา  ถึงความ  
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ตกลงตามคําประกาศ.  
           จริงอยู  บุคคลน้ี  เมื่อกลาว  ชื่อวายอมไมลบลางลัทธิเปนที่เชื่อถือ 
ของตน  คือวาทะแหงอาจารยตน. 
           อธิกรณเกิดข้ึน  เพราะเรื่องใด,  เมื่อแกปญหา  สมควรแกเรื่อง 
นั้น  คือไมทําความขัดขวาง  (แกเรื่องนั้น)  ชื่อวาเปนผูชํานาญในคํา 
ที่จะพึงกลาวเชนนั้น. 
           สองบทวา  ทูเตยฺยกมฺเมสุ  อล  มีความวา  ชื่อวาผูสามารถใน 
กรรมเนื่องดวยทูตของสงฆ  เพราะเปนผูประกอบดวยองคแหงทูต  ๘ 
ประการ.  ชือ่วาผูยอมรับ  เพราะอรรถวา รับดวยดี  คือ  โดยงาย. 
           มีคําอธิบายดังน้ีวา  ภิกษุทั้งหลายยอมรับดวยดี  ซึงสักการะอันเขา 
พึงนํามาคํานับคือบิณฑาหารอันชื่อวา  "ของคํานับ"  ชื่อฉันใด,  บุคคล 
นี้  ยอมเปนผูยอมรับในกิจทั้งหลายของสงฆ  ดวยนํ้าใจอันมีปติและ 
โสมนัสเปนแท ขอน้ีก็ฉันนั้น,  ความวา  เปนผูรับชวยกิจน้ัน ในบรรดา 
กิจของสงฆ. 
           สองบทวา  กณ  วโจ มีความวา  เมื่อทําหนาท่ีเจรจา. 
           สองบทวา  น  เตน  มฺติ มคีวามวา ยอมไมประพฤติถือ 
ตัวและเยอหยิ่งวา  "เราทํา,  เราชวยภาระสงฆ"  เพราะการทําหนาท่ี 
เจรจาอันนั้น. 
           บทวา  อาปชฺชติ  ยาวตเกสุ  มีความวา  เมื่อจะตองอาบัติ 
ยอมตองในวัตถุมีประมาณเทาใด. 
           สามบทวา  โหติ  ยถา  จ  วฏุ ิติ  มีความวา  และความออก  
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อาบัตินั้น  ยอมมีดวยประการใด.  
           สองบทวา  เอเต  วิภงฺคา  มีความวา  ยอมตองในวัตถุเหลาใด 
และความออกยอมมีดวยประการใด,  วิภังคทั้งสองเหลาน้ีของภิกษุนั้น 
ซึ่งสองเนื้อความเหลาน้ี  มาดีแลว  คือมาถูกตองแลว. 
           บาทคาถาวา  อาปตฺติวุฏานปทสฺส  โกวิโท  คือ  ผูฉลาดใน 
เหตุแหงการออกอาบัติ. 
           สองบทวา  ยานิ  จาจร  มีความวา  อนึ่ง  เมื่อประพฤติซึ่งกรรม 
มีความกอความบาดหมางเปนตน  เหลาใด  จึงถึงความถูกขับออกดวย 
อํานาจตัชชนียกรรมเปนอาทิ. 
           [๒๗๔]  บาทคาถาวา  โอสารณ  ตู  วุสิตสฺส  ชนฺตุโน  มี 
ความวา  เมื่อบุคคลอยูจบพรตนั้นแลว,  การเรียกเขาหมูอันใด  สงฆพึง 
ทําให,  ยอมรูการเรียกเขาหมูแมนั้น. 
           คําท่ีเหลือในบททั้งปวง  ต้ืนทั้งนั้น  ฉะนี้แล.      
                           โกสัมพิกขันธก  วรรณนา  จบ. 
           มหาวรรควรรณนา ในอรรถกถา  ชื่อสมันตปาสาทิกา 
                           จบบริบูรณดวยประการฉะน้ี. 
         เหมือนอยางวา   วรรณนาน้ี  ไมมีอุปทวะ  จบบริบูรณ  ฉันใด 
ปวงชนจงถึงความสงบ  หาอุปทวะมิได ฉันนั้นแล. 


