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                   สมัตปาสาทิกาแปล  อรรถกถาพระวินัย  
                                    มหาวิภังควรรณนา 
                                             ภาค ๒ 
                                     เตรสกัณฑวรรณนา 
             เตรสกะ (หมวด ๑๓) ที่พระธรรมสังคาหกาจารย 
             ทั้งหลายไดรอยกรองไวในลําดับแหงปาราชิกกัณฑ 
             มีการพรรณนาบทท่ียังไมมีในกอน   ดังตอไปนี้ 
                                  สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑ 
                                สุกกวิสัฏฐิสิกขาบทวรรณนา 
                     [ แกอรรถปฐมบัญญัติเรื่องพระเสยยสกะ ]  
บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัย  ในคําวา  " โดยสมัยน้ัน  พระผูมีพระภาคเจา 
ประทับอยู ณ พระเชตวัน   อารามของอนาถปณฑิกคฤหบดี 
เขตพระนครสาวัตถี.   กใ็นสมัยน้ันแล   ทานพระเสยยสกะ 
ไมยินดีประพฤติพรหมจรรย "  นี ้ ดังตอไปนี้ :- 
        คําวา  อายสฺมา  เปนคําไพเราะ 
        บทวา  เสยฺยสโก  เปนชื่อของภิกษุรูปนั้น.  
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        คําวา  อนภิรโต ความวา  เปนผูมีจิตฟุงซาน  คือ  ถูกความเรา 
รอนเพราะกําหนัดในกามแผดเผาอยู  แตไมปรารถนาความเปนคฤหัสถ.   
        ขอวา  โส  เตน  กิโส  โหติ  ความวา  พระเสยยสกะน้ัน 
ยอมเปนผูผายผอม  เพราะความเปนผูไมยินดีนั้น. 
        ในคําวา  อทฺทสา  โข  อายสฺมา  อทุายี  นี้มีวินจิฉัยดังน้ี :- 
        ในคําวา  อุทายี  เปนชื่อของพระเถระนั้น.   จริงอยู  พระเถระ 
ชื่อโลลุทายีนี้  เปนอุปชฌาย  ของพระเสยยสกะ  เปนผูมีสวน 
เปรียบดวยเนื้อต่ืน  คือ  เปนภิกษุโลเลรูปใดรูปหน่ึง   บรรดาภิกษุผู 
ตามประกอบเหตุแหงความเกียจคราน  มีความเปนผูมีความหลับนอน 
เปนที่มายินดีเปนตน. 
        บทวา  กจฺจิ  โน  ตฺว  ไขความวา  กจฺจิ  นุ  ตฺว  แปลวาทาน... 
ละหรือหนอ .   พึงทราบวินิจฉัยย  ในคํามีอาทิวา  ยาวทตฺถ  ภฺุช 
ดังตอไปนี้ :-  ความตองการมีประมาณเพียงใด  ชือ่วา  ยาวทัตถะ 
(เทาท่ีตองการ).   มีคําอธิบายวา   " เธอมีความประสงคดวยโภชนะ 
ประมาณเทาใด,   คือ เธอตองการประมาณเทาใด,   จงบริโภคประมาณ 
เทาน้ัน,   หรือวา  เธอปรารถนาเพื่อจะหลับในเวลากลางคืน  หรอืกลาง 
วัน  สิ้นกาลประมาณเทาใด,   จงหลับสิ้นกาลประมาณเทาน้ัน,   เธอ 
ปรารถนาการชะโลมกายดวยดินเหนียวเปนตน  ขัดสีดวยแปงเปนตน 
แลวอาบนํ้าประมาณเทาใด,  จงอาบน้ําประมาณเทาน้ัน,   ไมมีประโยชน 
ดวยบาลี  อรรถกถา  ขอวัตรปฏิบัติ  หรือดวยกรรมฐาน. " 
        คําวา  ยทา  เต  อนภริติ  อุปฺปชฺชติ  ความวา  ในกาลใด  
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ความกระสัน  คือ  ความเปนผูมีจิตฟุงซาน  ดวยอํานาจแหงความกําหนัด   
ในกาม  เกิดแกเธอ. 
        คําวา  ราโค  จิตฺต  อนุทฺธเสติ  ความวา  กามราคะ 
ยอมกําจัด  ทําลาย  คือ  ซดัสายจิตไปมา  และทําจิตใหเห่ียวแหง. 
        ขอวา  ตทา  หตฺเถน  อุปกฺกมิตฺวา  อสุจึ  โมเจหิ  มีความวา 
ในกาลน้ัน  เธอจงเอามือพยายามกระทําการปลอยอสุจิ,  จริงอยู 
ดวยการกระทําอยางนี้  เอกัคคตาจิต  จักมีแกเธอ,  อุปชฌายะพร่ําสอน 
เธออยางนี้  เชนกับคนโงสอันคนโง  คนใบสอนคนใบ  ฉะนั้น. 
                       [ แกอรรถปฐมบัญญัติเรื่องภิกษุหลายรูป ] 
        คําวา  เตสึ ฯ เป ฯ  โอกฺกมนฺตา  มีความวา  เมื่อภิกษุเหลานั้น 
ละสติสัมปชัญญะจําวัด.   ในคําน้ัน  มวิีนิจฉัยดังนี้ :-  เมื่อภิกษุทั้งหลาย 
กําลังจําวัด  ภวังควารท่ีเปนอัพยากฤตเปนไปอยู,  สติสัมปชัญญวาร 
จะคลาดไป  แมก็จริง ;  ถงึกระน้ัน  ในการจําวัด  ภิกษุควรทํามนสิการ. 
ภิกษุเมื่อจะจําวัดในกลางวัน  พึงจําวัดพรอมดวยความอุตสาหะวา 
" เราจักจําวัดชั่วเวลาที่ผมของภิกษุผูสรงน้ํา ยังไมแหง แลวจักลุกข้ึน " 
ดังน้ี.   จะจําวัดในเวลากลางคืน  พึงเปนผูมีความอุตสาหะจําวัดวา 
" เราจักหลับส้ินสวนแหงราตรี  ชื่อมีประมาณเทาน้ี  แลวลุกข้ึนในเวลา 
ที่ดวงจันทร  หรือดวงดาวโคจรมาถึงสถานที่ชื่อน้ี. " 
        อีกอยางหนึ่ง  พึงกําหนดกรรมฐานอยางหน่ึง  ในบรรดา 
กรรมฐานท้ัง ๑๐  มีพุทธานุสติเปนตน   หรือกรรมฐานท่ีใจชอบ  
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อยางอ่ืน  แลวจึงจําวัด.  ก็เม่ือภิกษุกระทําเชนนั้น  ทานเรียกวา  " ม ี  
สติสัมปชัญญะ  คือ  ไมละสติและสัมปชัญญะจําวัด."  ก็ภิกษุเหลาน้ัน 
เปนคนโง  โลเล  มีสวนเปรียบดวยเนื้อต่ืน  ไมไดกระทําอยางนั้น. 
ดวยเหตุนั้น  พระธรรมสังคาหกาจารยทั้งหลาย  จึงกลาววา  เตส 
ฯ เป ฯ  โอกกฺมนฺตาน  ดงัน้ี. 
        ขอวา  อตฺถิ  เจตฺถ  เจตนา  อุปลพฺภติ  มีความวา  ก็ความจงใจ 
ยินดีในความฝนนี้  มีอยู  คือหาไดอยู. 
        ขอวา  อตฺเถสา  ภิกฺขเว  เจตนา  สา  จ  โข  อพฺโพหาริกา 
มีความวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เจตนาเปนเหตุยินดี  นี ้ มีอยู,   แต 
เจตนานั้นแล  ชื่อวา  เปนอัพโพหาริก  คือ  ไมเปนองคแหงอาบัติ 
เพราะบังเกิดในฐานอันไมใชวิสัย. 
        พระผูมพีระภาคเจา  ครั้นทรงแสดงความท่ีเจตนาในความฝน 
เปนอัพโพหาริก  ดวยประการอยางนี้แลว  จึงทรงบัญญัติสิกขาบท 
พรอมท้ังอนุบัญญัติวา  " ภิกษุทั้งหลาย ! ก็แล  เธอทั้งหลาย  พึงสวด 
สิกขาบทน้ี  อยางนี้วา  ' การปลอยสุกกะเปนไปดวยความจงใจ ' 
เวนไวแตฝน  เปนสังฆาทิเสส "  ดังน้ี. 
              [ อธิบายสิกขาบทวิภังค  วาดวยสัญเจตนิกาศัพท ] 
        ในสิกขาบทน้ัน  มีวินิจฉัยยดังตอไปนี้ :-  เจตนาแหงการปลอย 
สุกกะนั้น  มอียู;  เหตุนั้น  การปลอยสุกกะนั้น  จึงชื่อวา  สัญเจตนา 
(มีเจตนา).  สัญเจตนานั่นแหละ  ชื่อสัญเจตนิกา.  อีกอยางหนึ่ง  ความ  
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จงใจ  ของการปลอยสุกกะน้ัน  มีอยู;  เหตุนั้น  การปลอยสุกกะน้ัน  จึงชื่อ   
วาสัญเจตนิกา  (มีความจงใจ).  การปลอยสุกกะมีความจงใจ  เปนของ 
ภิกษุใด,  ภิกษุนั้นเปนผูรู  คือ  รูสกึตัว,  และการปลอยสุกกะนั้น  ของ 
ภิกษุนั้น  เปนการแกลง  คือ  ฝาฝนลวงละเมิด;  เพราะเหตุนั้น  เพ่ือ 
แสดงแตใจความเทาน้ัน  ไมทําความเอ้ือเฟอในพยัญชนะ  พระผูมี 
พระภาคจึงตรัสบทภาชนะแหงบทวา  สฺเจตนิกา  นั้น  อยางนี้วา  " อาการ 
ที่รู  คือ  รูสกึ  แกลง  คือ  ฝาฝน  ลวงละเมิด "  (ชือ่วามีความจงใจ). 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ชานนฺโต  ไดแกรูอยูวา  " เรากําลัง 
พยายาม." 
        บทวา  สฺชานนฺโต  ไดแกรูสึกตัวอยูวา  " เรากําลังปลอยสุกกะ" 
อธิบายวา  " รูพรอมกับอาการท่ีพยายามและความรูนั้นนั่นเอง." 
        บทวา  เจจฺจ  ไดแก  แกลง  คือ  จงใจ  ดวยอํานาจเจตนา  คือ 
ความยินดีในการปลอย. 
        บทวา  อภิวิตริตฺวา  ไดแก  เมื่อฝาฝนดวยอํานาจความพยายาม 
สงจิตอันปราศจากดวามรังเกียจไป. 
        บทวา  วีติกฺกโม  มีคําอธิบายวา  " ความลวงละเมิดใด 
ของภิกษุผูประพฤติอยางนั้น,  ความลวงละเมิดนี้นั้น  เปนใจความ 
สุดยอดแหงสัญเจตนิกาศัพท." 
        บัดนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสดําวา  สุกฺกนฺติ  ทส  สุกฺกานิ  เปนตน 
ก็เพ่ือแสดงสุกกะและการปลอย  ในบทวา  สุกฺกวิสฏ ิ  นี้  โดย 
จํานวน  และโดยความตางแหงสีกอน.   ในจํานวนและความตางแหง  
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สีนั้น  พึงทราบความตางแหงสีมีสีเขียวเปนตน  โดยความตางแหงท่ี 
อาศัยของสุกกะทั้งหลาย  และโดยความเปนตาง ๆ แหงธาตุ.  การสละ  
ชื่อวา  การปลอย.  ก็คําวา  ปลอยน้ี  โดยใจความ  เปนการทําใหเคลื่อน 
จากฐาน.  ดวยเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา  " กิริยาที่ทําให 
เคลื่อนจากฐาน  เรียกวาปลอย."  ในคําน้ัน  พระอาจารยทั้งหลาย 
กําหนดฐานแหงสุกกะไว ๓ สวน  คือ  กระเพาะเบา ๑  สะเอว ๑  กาย ๑. 
ไดยินวาพระอาจารยรูปหน่ึงกลาววา  " กระเพาะเบาเปนฐานของสุกกะ " 
รูปหน่ึงกลาววา  " สะเอวเปนฐานของสุกกะ"  รูปหนึ่งกลาววา 
" กายท้ังสิ้น." 
        ใน ๓ อาจารยนั้น  ภาษิตของรูปท่ี ๓ กลาวชอบ.  เพราะวา 
เวนที่ซึ่ง  ผม  ขน  เล็บ  และฟน  พนจากเนื้อ  และอุจจาระปสสาวะ 
น้ําลายนํ้ามูก  และหนังท่ีแหงเสียแลว   กายแมทั้งหมดท่ีเหลืออซึ่งมี 
หนังและเนื้ออนโลหิตเดินไดตลอด  เปนฐานของกายประสาท  ภาวะ 
ชีวิตินทรียและดีไมเปนฝก  และเปนฐานของน้ําสมภพเหมือนกัน.  จริง 
อยางนั้นน้ําสมภพ  ยอมไหลออกทางหมวกหูทั้งสองของชางทั้งหลาย  ที ่
ถูกดวามกลดักลุมดวยราคะครอบงําแลว.   และพระเจามหาเสนะผู 
ทรงกลัดกลุมดวยราคะ  ไมทรงสามารถจะอดทนกําลังนํ้าสมภพได 
จึงรับสั่งใหผาตนพระพาหุดวยมีด  ทรงแสดงน้ําสมภพ  ซึ่งไหลออก 
ทางปากแผล  ฉะนี้แล. 
        ก็บรรดาวาทะเหลานี้  ในวาทะของอาจารยที่หน่ึง  เมื่อภิกษุ 
พยายามที่นิมิตดวยความยินดีจะใหเคลื่อน  แมลงวันนอย ๆ  ตัวหนึ่ง  
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พึงดื่มน้ําอสุจิมีประมาณเทาใดได   เมือ่อสุจิมีประมาณเทาน้ันมาตรวา   
เคลื่อนจากกระเพาะเบา  ไหลลงสูคลองปสสาวะ  จะออกขางนอกก็ตาม 
ไมออกก็ตาม  เปนสังฆาทิเสส.   ในวาทะของอาจารยที่สองก็เหมือน 
กัน  เมื่ออสุจิมาตรวาเคลื่อนจากสะเอวไหลลงสูคลองปสสาวะเปนสังฆา- 
ทิเสส.   ในวาทะของอาจารยที่สาม  กเ็หมือนกัน  เพราะยังกายทั้งส้ิน 
ใหหว่ันไหว   เม่ืออสุจิมาตรวาเคลื่อนออกจากกายน้ันไหลลงสูคลอง 
ปสสาวะ  จะออกขางนอกก็ตาม  ไมออกก็ตาม  เปนสังฆาทิเสส.  ก็แล 
ความไหลลงสูคลองปสสาวะ  ทานกลาวไวในการปลอยสุกกะนี้  ก ็
เพราะ  เปนของท่ีใคร ๆ ไมพึงอาจจะกลั้นหามเสียในระหวางได. 
        จริงอยู  อสุจิเคลื่อนจากฐานแลว  ยอมลงสูคลองปสสาวะเปนแน; 
เพราะฉะนั้น  ในการปลอยสุกกะนี้  พึงทราบอาบัติ  ดวยเหตุเพียง 
ใหเคลื่อนจากฐานเทาน้ัน.  และอาบัตินั้นแล  ยอมมีแกภิกษุผูพยายาม 
ที่นิมิตเทาน้ัน.  สวนในการทําหัตถบริกรรม  ปาทบริกรรม  และคัตต- 
บริกรรม  ถาแมนอสุจิเคลื่อนก็ไมเปนอาบัติ.  นี้เปนวินิจฉัยยทั่วไปแหง 
อาจารยทั้งปวง. 
                         [ อธิบายเหตุใหเกิดความฝน ๔ อยาง ] 
        ในคําวา  อฺตร  สปุนนฺตา  นี้มีวินิจฉัยยดังนี้ :- 
สุปนะน่ันแหละ  ชื่อสุปนันตะ,  มีคําอธิบายวา  " ยกเวน  คือ  นําความ 
ฝนนั้นออกไปเสีย."  ก็แล  บุคคลเมื่อจะฝนนั้น  ยอมฝนเพราะเหตุ 
๔ ประการ  คือ  เพราะธาตุกําเริบ ๑  เพราะเคยทราบมากอน ๑  
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เพราะเทวดาสังหรณ ๑  เพราะบุพพนิมิต ๑.  
        บรรดาเหตุ ๔ อยางนั้น  คนผูมีธาตุกําเริบ  เพราะประกอบดวย 
ปจจัยอันทําใหดีเปนตนกําเริบ  ชื่อวา  ยอมฝน  เพราะธาตุกําเริบ.  และ 
เมื่อฝน  ยอมฝนตาง ๆ เชนเปนเหมือนตกจากภูเขา  เหมือนเหาะ 
ไปทางอากาศ  และเหมือนถูกเน้ือราย  ชางราย  และโจรเปนตน 
ไลติดตาม.   เมื่อฝนเพราะเคยทราบมากอน  ชื่อวายอมฝนถึงอารมณที่ 
ตนเคยเสวยมาแลวในกาลกอน.  พวกเทวดายอมนําอารมณมีอยางตาง ๆ 
เขาไป  เพ่ือความเจริญบาง  เพ่ือความเสื่อมบาง  เพราะเปนผูมุง 
ความเจริญบาง  เพราะความเปนผูมุงความเส่ือมบาง  แกบุคคลผูฝน 
เพราะเทวดาสังหรณ  ผูนั้นยอมฝนเห็นอารมณเหลาน้ันดวยอานุภาพ 
ของพวกเทวดานั้น. เมื่อบุคคลฝนเพราะบุพพนิมิต  ชื่อวายอมฝน 
ที่เปนบุพพนิมิตแหงความเจริญบาง  แหงความเส่ือมบาง  ซึ่งตอง 
การจะเกิดข้ึน  ดวยอํานาจแหงบุญและบาป  เหมือนพระมารดา 
ของพระโพธิสัตว  ทรงพระสุบินนิมิตในการที่จะไดพระโอรสฉะนั้น, 
เหมือนพระโพธิสัตวทรงมหาสุบิน ๕  และเหมือนพระเจาโกศลทรง 
พระสุบิน ๑๖ ประการ  ฉะน้ันแล. 
        บรรดาความฝน ๔ อยางนั้น  ความฝนที่คนฝน  เพราะธาตุ 
กําเริบ  และเพราะเคยทราบมากอนไมเปนจริง.   ความฝนที่คน 
ฝนเพราะเทวดาสังหรณ  จริงก็มี  เหลวไหลก็มี,   เพราะวาพวก 
เทวดาโกรธแลว  ประสงคจะใหพินาศโดยอุบาย  จึงแสดงใหเห็น 
วิปริตไปบาง.   สวนความฝนที่คนฝนเพราะบุพพนิมิต  เปนความ  
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จริงโดยสวนเดียวแล.   ความแตกตางแหงความฝน  แมเพราะ   
ความแตกตางแหงมูลเหตุทั้ง ๔ อยางนี้คละกันก็มีไดเหมือนกัน.  ก็แล 
ความฝนทั้ง ๔ อยางนี้นั้น   พระเสขะและปุถุชนเทาน้ัน  ยอมฝน 
เพราะยังละวิปลลาสไมได.  พระอเสขะท้ังหลาย  ยอมไมฝนเพราะทาน 
ละวิปลลาสไดแลว. 
        ถามวา  " ก็บุคคลเม่ือฝนนั้น  หลบัฝน  หรือต่ืนฝน  หรือวา 
ไมหลับไมต่ืนฝน." 
        แกวา  " ในเรื่องความฝนนี้  ทานควรกลาวกลาวเพ่ิมอีกสักเล็กนอย. 
ชั้นแรก  ถาคนหลับฝนก็จะตองขัดแย่ิงกับพระอภิธรรม.  เพราะวา  คน 
หลับดวยภวังคจิต.  ภวังคจิตนั้น  หามีรูปนิมิตเปนตนเปนอารมณหรือ 
สัมปยุตดวยราคะเปนตนไม.  ก็เม่ือบุคคลฝน  จิตทั้งหลายเชนนี้  ยอม 
เกิดข้ึนได.   ถาบุคคล  ต่ืนฝน  ก็จะตองขัดแยงกับพระวินัย. 
เพราะวา  คนต่ืนฝนเห็นสิ่งใด,   เขาเห็นสิ่งน้ัน  ดวยสัพโพหาริกจิต๑ 

(ดวยจิตตามปกติ).  ก็ชื่อวา  อนาบัติ  ยอมไมมีในเพราะความ 
ลวงละเมิดที่ภิกษุทําดวยสัพโพหาริกจิต.   แตเมื่อผูกําลังฝนทําการ 
ลวงละเมิด  เปนอนาบัติโดยสวนเดียวแท.   ถาบุคคลไมหลับไมต่ืน 
ฝน  ชื่อวาใคร ๆ จะฝนไมได.   และเม่ือเปนอยางน้ัน  ความฝนก็ 
จะตองไมมีแน.  จะไมมีไมได.   เพราะเหตุไร ?   เพราะคนผูถูก 
ความหลับดุจลิงหลับครอบงํา  จึงฝน."   สมจริงดังคําท่ีพระนาคเสน- 
 
๑. วิมติวิโนทนีฏีกา,  สพฺโพหาริกจิติเตนาติ  ปฏิพุทฺธสฺส  ปกติวีถิจิตฺเตน.  แปลวา 
บทวาดวยสัพโพหาริกจิต  นั้น  คือ  ดวยวถีิจิตตามปกติของคนผูตนอยู.  
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เถระกลาวไววา  " มหาบพิตร ! คนถูกความหลับดุจลิงหลับครอบงํา 
จึงฝนแล."   
        บทวา  กปมิทฺธปเรโต  แปลวา  ประกอบดวยความหลับดุจลิง 
หลับ.  เหมือนอยางวา  ความหลับของลิงเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว  ฉันใด, 
ความหลับใดเปลี่ยนแปลงเร็ว  เพราะเกล่ือนกลนดวยจิตเปนกุศลเปน 
ตนบอย ๆ กฉั็นนั้น  คือ  มีการต่ืนข้ึนจากภวังคบอย ๆ  ในเวลาความ 
หลับใดเปนไป,   บุคคลผูประกอบดวยความหลับนั้น  ยอมฝนได. 
เพราะเหตุนั้น  ความฝนนี้  จึงเปนกุศลบาง  เปนอกุศลบาง  เปน 
อัพยากฤตบาง.   บรรดาความฝน ๓ อยางนั้น  ความฝนของผูที่ฝนวา 
กําลังทําการไหวพระเจดีย  ฟงธรรมและแสดงธรรมเปนตน  พึงทราบ 
วาเปนกุศล,  ของผูที่ฝนวา  กําลังทําบาป  มีการฆาสัตวเปนตน 
พึงทราบวา  เปนอกุศล,  ความฝนที่พนไปจากองคสอง  พึงทราบวา 
เปนอัพยากฤต   ในขณะแหงอาวัชชนจิตและตทารัมมณจิต.   ความ 
ฝนนี้นั้นไมสามารถเพ่ือจะชักปฏิสนธิมาได  เพราะเจตนามีวัตถุออน 
กําลัง  แตในปวัตติกาล  อันกุศลและอกุศลเหลาอ่ืนสนับสนุนแลว 
ยอมใหวิบากได.  จะใหวิบากไดแมก็จริง,  ถึงอยางนั้น  เจตนาในความ 
ฝน  ก็จัดเปนอัพโพหาริกทีเดียว   เพราะบังเกิดในฐานอันมิใชวิสัย. 
เพราะเหตุนั้น  ทานพระอุบาลีจึงกลาววา  เวนไวแตฝน 
                               [ อธิบายคําวาสังฆาทิเสส ] 
        คําวา  สังฆาทิเสส  เปนชื่อของกองอาบัตินี้.  เพราะเหตุนั้น  
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ผูศึกษาพึงทราบสัมพันธในสิกขาบทน้ีอยางนี้วา  " การปลอยสุกกะมี   
ความจงใจเวนความฝนอันใด,  อันนี้เปนกองแหงอาบัติชื่อสังฆาทิเสส." 
ก็แล  เนื้อความเฉพาะคําในบทวา  สังฆาทิเสส  นี้วา  " สงฆอัน 
ภิกษุพึงปรารถนาในกรรมเบ้ืองตน  และในกรรมที่เหลือแหงกอง 
อาบัตินั้น; เพราะฉะนั้น กองอาบัตินั้น  จึงชื่อสังฆาทิเสส."  มีคําอธิบาย 
อยางไร ?  มีคําวา  " ภิกษุตองอาบัตินี้แลวพึงปรารถนาสงฆ 
เพ่ือประโยชนแกปริวาสในกรรมเบื้องตนแหงการออกจากอาบัติ  ของ 
ผูใครจะออก  และเพ่ือประโยชนแกการใหมานัต  หรือเพ่ือประโยชน 
แกการใหมานัตรวมกับมูลายปฏิกัสสนา   ในกรรมอันเปนทามกลาง 
เพ่ือประโยชนแกอัพภานในกรรมที่สดุ  ซึ่งเหลือจากกรรามเปนเบื้องตน. 
เพราะวา  บรรดากรรมเหลานี้  กรรมแมอันหน่ึง  เวนสงฆเสียแลว 
ใคร ๆ ไมสามารถจะทําได."   สงฆอันภิกษุพึงปรารถนาในกรรม 
เบื้องตน  และกรรมท่ีเหลอือแหงกองอาบัตินั้น;   เพราะฉะนั้น 
กองอาบัตินั้น  จึงชื่อวาสังฆาทิเสส. 
        ก็แล  เพ่ือไมเอ้ือเฟอพยัญชนะ  แสดงแตใจความเทาน้ัน 
พระผูมีพระภาคจึงตรัสบทภาชนะแหงบทวา  สังฆาทิเสส  นัน้  ดังนี้วา 
" สงฆแล  ยอมใหปริวาส  เพ่ืออาบัตินั้น  ยอมชกัเขาหาอาบัติเดิม 
ยอมใหมานัต  ยอมอัพภาน,  ไมใชภิกษุมากรูป  ไมใชบุคคลผูเดียว; 
เพราะเหตุนั้น  อาบัตินั้น  ทานจึงเรียกวา  สังฆาทิเสส.  และตรสัเหตุ 
แหงคําไวในคัมภีรปริวารวา  
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                "อาบัติใดท่ีเรากลาววา      สังฆาทิเสส,         ทานจงฟง   
                อาบัตินั้น  ตามท่ีไดกลาวแลว,  สงฆเทาน้ัน  ยอมใหปริวาส 
                ยอมชักเขาหาอาบัติเดิม  ยอมใหมานัต  ยอมอัพภาน: 
                เพราะเหตุนั้น  อาบัตินั้น  บณัฑิตเรียกวา  สังฆาทิเสส." 
ก็วุฏฐานวิธีมีใหปริวาสเปนตน  ในกองอาบัตินั้น  มาแลวโดยพิสดาร 
ในสมุจจัยขันธกะ.   ขาพเจาจักทําการพรรณนาวุฏฐานวิธีเหลานั้น 
ในสมุจจัยขันธกะน่ันแล. 
        สองบทวา  ตสฺเสว  วา  อาปตฺตินิกายสฺส  มีความวา 
(อีกอยางหนึ่ง  กรรมเปนชื่อสําหรับเรียก)  ประชุมแหงอาบัตินั้นนั่นเอง. 
ในพระบาลีนั้น  อาบัตินี้  มีเพียงตัวเดียว  แมก็จริง,   ถึงอยางนั้น 
นิกายศัพททานกลาวดวยรุฬหิศัพท  หรือ  ดวยโวหารท่ีเรียกสวน 
ทั้งหลายรวมกัน  อยางขันธศัพท  ในคําวา  " เวทนาขันธหน่ึง 
วิญญาณขันธหน่ึง "  ดังน้ีเปนตน. 
        พระผูมพีระภาค  ครั้นทรงจําแนกสิกขาบทท่ีพระองคทรงอุเทศไว 
ตามลําดับบทอยางนั้นแลว  บัดนี ้ จึงตรัสดําวา  อชฺฌตฺตรูเป  โมเจติ 
เปนอาทิ  เพ่ือแสดงอุบาย  กาล  ความประสงคและวัตถุแหงความประสงค 
ของภิกษุผูถึงการปลอยสุกกะนี้. 
                      [ อธิบายบทภาชนียวาดวยเหตุใหปลอยสุกกะ ] 
        จริงอยู  ในสวนท้ัง ๔ มีอุบายเปนตนนี้  อุบายทรงแสดงแลว 
ดวย ๔ บท   มีอัชฌัตตรูปเปนตน.  เพราะวา  ภิกษุพึงปลอยในรปูภายใน  
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บาง  ในรูปภายนอกบาง  ในรูปทั้งสองบาง  พึงแอนเอวในอากาศปลอย 
บาง.  อุบายอ่ืนนอกจากน้ี  ยอมไมมี.  ในอุบายน้ัน  ภิกษุพยายามปลอย   
ในรูปก็ดี  พยายามปลอยดวยรูปก็ดี  พึงทราบวา  " ปลอยในรปูทั้งน้ัน " 
เพราะวาเมื่อมีรูป  เธอจึงปลอยได,    ไมไดรูป  ปลอยไมได ฉะน้ีแล. 
        สวนกาลทรงแสดงดวย ๕ บท  มีราคูปตถัมภเปนตน.   จริงอยู 
เมื่อความท่ีองคชาตใด  เปนของควรแกการงาน  มีอยู  ภิกษุจึงปลอยได, 
องคชาตน้ันยอมเปนของควรแกการงาน  ในกาลท่ีราคะอุปถัมภเปนตน 
(ในเวลามีความกําหนัดหนุนเปนตน).  กาลอ่ืนนอกจากน้ี  ยอมไมมี. 
เพราะวา  เวนจากกาลท่ีราคะอุปถัมภเปนตนนั้นเสียแลว  กาลตางชนิด 
มีเวลาเชาเปนตนจะเปนที่กําหนดในการใหเคลื่อนหาไดไม.   ความ 
ประสงคทรงแสดงดวย ๑๐ บทมีบทวา  อาโรคฺยตฺถาย  เปนตน.  จริงอยู 
ภิกษุยอมใหเคลื่อนตามชนิดแหงความประสงคเห็นปานน้ี,  หาใชโดย 
ประการอยางอ่ืนไม.  สวนวัตถุแหงความประสงคที่ ๙ ทรงแสดงดวย 
๑๐ บท   มีนลีบทเปนตน.  จริงอยู  ภิกษุเมื่อจะทดลอง  ยอมทดลอง 
ดวยอํานาจแหงสีเขียวเปนตนอยางใดอยางหน่ึง.   สีอ่ืนที่พนจากสี 
เหลาน้ันไป  ยอมไมมี  ฉะนี้แล. 
        ตอไปนี้  พระผูมีพระภาคตรัสดําวา  อชฺฌตฺตรูเปติ  อชฺฌตฺต- 
อุปาทินฺนรูเป เปนตน  เพ่ือประกาศบททั้งหลายมีอัชฌัตตรูปบทเปนตน 
เหลาน้ีนั่นแล.  บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อชฺฌตฺตอุปาทินฺนรูเป 
คือ  ในรูปตางชนิด  มีมือเปนตนของตน. 
        บทวา  พหิทฺธาอุปาทินฺเน  คือ  ในรูปเชนนั้นเหมือนกัน 
ของคนอ่ืน.  
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        บทวา  อนุปาทินฺเน  คือ  ในรูปตางชนิด  มีชองลูกดาลประตู 
เปนตน   
        บทวา  ตทุภเย  คือ  ในรูปทั้งของตนและของคนอ่ืน.  การใหสุกกะ 
เคลื่อนน้ี  พระผูมีพระภาคตรัสดวยอํานาจความพยายามในรูปทั้งสอง. 
การใหสุกกะเคลื่อน  ยอมมีได  แมในความพยายามรวมกัน  โดยรูป 
ของตน  และโดยอนุปาทินรูป. 
        สองบทวา  อากาเส  วายมนฺตสฺส  ความวา  ไมพยายามโดยรูป 
อะไร ๆ เลย  สายองคชาตโดยประโยค  คือ  การแอนเอวในอากาศ 
อยางเดียว. 
        บทวา  ราคูปตฺถมฺเภ  ความวา  ในเวลาองคชาตเกิดความกําหนัด 
เพราะราคะมีกําลัง  หรือ  เพราะความกําหนัด.  มีอธิบายวา  " เมื่อ 
องคชาตเกิดความแข็งตัวข้ึนแลว." 
        สองบทวา  กมฺมนิย  โหติ  ความวา  องคชาตเปนอวัยวะควรแก 
การงานในอันใหเคลื่อน  คือ  เหมาะแกการพยายามในอัชฌัตตรูป 
เปนตน. 
        บทวา  อุจฺจาลิงฺคปาณกทฏุปตฺถมฺเภ  ความวา  เมื่อองคชาต 
ถูกหนุนใหเกิดความกําหนัดเพราะบุงขนกัด.  ชื่อวาบุงขน  เปนสัตว 
เล็ก ๆ มีขน,  องคชาตอันขนของสัตวเล็ก ๆ เหลาน้ันถูกตองก็จะรูสึกคัน 
แลวแข็งตัว (?) ในบาลีนั้น  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  " เพราะถูก 
บุงกัด " (ก็) เพราะขนเหลาน้ัน  ยอมสําเร็จเหมือนกัดองคชาต.  แต 
โดยใจความ  มีอธิบายวา " เพราะถูกขนของบุงขนแทงเอา "  
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        คําวา  อโรโค  ภวิสฺสามิ  ความวา  เราใหสุกกะเคลื่อนแลวจัก 
เปนผูหายโรค.  
        คําวา  สุขเวทน  อุปฺปาเทสฺสามิ  ความวา  สุขเวทนาอันใด 
ยอมมีเพราะการใหเคลื่อน  คือ  เพราะเกิดการปลอย  และเพราะสุกกะ 
เคลื่อนแลวเปนปจจัย.  เราจักยังสุขเวทนานั้นใหเกิดข้ึน. 
        คําวา  เภสชฺช  ภวิสสฺติ  ความวา  สุกกะที่เราใหเคลื่อนแลวน้ี 
จักเปนยาบางชนิดทีเดียว. 
        คําวา  ทาน  ทสฺสามิ  ความวา  เราทําใหเคลื่อนแลว  จักให 
ทานแกสัตวเล็ก ๆ มีแมลงและมดเปนตน. 
        คําวา  ปฺุ  ภวิสสฺติ  ความวา  เมื่อเราปลอยใหเปนทานแก 
แมลงเปนตน  จักเปนบุญ. 
        คําวา  ยฺ  ยชิสฺสามิ  ความวา  เราทําใหเคลื่อนแลว  จักบูชา 
ยัญแกพวกแมลงเปนตน.  มีอธิบายวา  " เราจักกลาวบทมนตอะไร 
บางอยางแลวให." 
        คําวา  สดฺค  คมิสฺสามิ  ความวา  เราจักไปสวรรคดวยการท่ีปลอย 
ใหทานแกพวกแมลงเปนตน  ดวยบุญ  หรือ  ดวยยญัวิธี. 
        คําวา  วีช  ภวิสฺสติ  ความวา  จักเปนพืชเพื่อทารกผูเปนหนอ 
แหงวงศสกุล.  มีอธิบายวา  " ยอมปลอยโดยประสงคนี้วา  บุตรจักเกิด 
ดวยพืชของเรานี้ " 
        บทวา  วีมสตฺถาย  คือ  เพ่ือตองการรู. 
        ในคําวา  นีล  ภวิสฺสติ  เปนตน  บัณฑิตพึงทราบใจความ  
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อยางนี้วา  " เราจักรูกอนวา  สุกกะที่เราปลอยแลว  จักเปนสีเขียว 
หรือ  สีอยางใดอยางหน่ึง  มีสีเหลืองเปนตน."   
        บทวา  ขิฑฺฑาธิปฺปาโย  คือ  ขวนขวายในการเลน.  มีคําอธิบาย 
วา  " ภิกษุยอมปลอยเลนโดยความประสงคนั้น ๆ." 
                             [ อธิบายสุทธิกสังฆาทิเสส ] 
        บัดนี้พระผูมีพระภาค  เมื่อจะทรงแสดงอาการท่ีภิกษุใหสุกกะ 
เคลื่อนตองอาบัติและจํานวนชนิดอาบัติ  ดวยอํานาจแหงบทเหลาน้ัน 
ทั้งหมด  ในพระดํารัสที่ตรัสไววา  อชฺฌตฺตรูเป  โมเจติ  เปนตน 
จึงตรัสพระดําริมีอาทิวา  " ภิกษุจงใจ คือ พยายามในรูปภายใน, 
สุกกะเคลื่อน  ตองสังฆาทิเสส "  ดังน้ี. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  เจเตติ  ความวา  ยอมจงใจวา 
" สุกกะจงเคลื่อน  ดวยเจตนาที่ถึงความยินดีในการใหเคลื่อน." 
        บทวา  อุปกฺกมติ  ความวา  ยอมกระทําความพยายามอัน 
สมควรแกความจงใจน้ัน. 
        บทวา  มุจฺจติ  ความวา  เมื่อภิกษุจงใจอยูอยางนั้น  พยายาม 
ดวยความพยายามอันสมควรแกความจงใจน้ัน  สุกกะยอมเคลื่อน 
จากฐาน. 
        คําวา  อาปตฺติ  สงฺฆาทิเสสสฺส  ความวา  ยอมเปนอาบัติ 
ชื่อสังฆาทิเสส  แกภิกษุนัน้  ดวยองค ๓ เหลาน้ี.  แมใน ๒๘ บทที่ 
เหลือมีบทวา  พหิทฺธารูเป  เปนตน  กน็ัยนี้.  
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        ก็ในปญจกะท้ัง ๔ นี้  บัณฑิตพึงนําเอาอาบัติสองพันตัวออกแสดง.   
แสดงอยางไร ?  คือ  เมื่อภิกษุปลอยสุกกะสีเขียวเพ่ือประสงคความไม 
มีโรค  ในเวลาเกิดความกําหนัดในรูปภายในกายกอน  ยอมเปนอาบัติตัว 
เดียว.  เปนอาบัติอีก ๙ ตัว  ดวยอํานาจปลอยสุกกะสีเหลืองเปนตนใน 
รูปภายในน่ันแล  เพ่ือประสงคความไมมีโรค  ในเวลามีความกําหนัด; 
ฉะน้ัน  จึงรวมเปนอาบัติ ๑๐ ตัว.  เหมือนอยางวา  เพ่ือประสงคความ 
ไมมีโรค มีอาบัติ ๑๐ ตัว  เพราะแบงออกไปแตละบทเปนบทละ ๑๐ ตัว ๆ 
ฉันนั้น.  อาบัติ ๙๐ ตัว  เหลาน้ี  และอาบัติ ๑๐ ตัวกอน  ดวยประการ 
อยางนี้;  ฉะนั้น  จึงเปนอาบัติ ๑๐๐ ตัว  ในเวลาเกิดความกําหนัดกอน. 
เหมือนอยางวา  ในเวลาเกิดความกําหนัด  มีอาบัติ ๑๐๐ ตัว  ฉันใด, 
แมในเหตุหนุน ๔ อยาง  มีปวดอุจจาระเปนตน  กม็ีอาบัติ ๔๐๐ 
ตัว  เพราะแบงเหตุหนุนแตละอยางออกไปเปนอยางละ ๑๐๐ ตัว ๆ 
ฉันนั้น.  อาบัติ ๔๐๐ ตัวเหลาน้ี  และอาบัติ ๑๐๐ ตัวกอนดังกลาวมานี้ 
จึงเปนอาบัติ ๕๐๐ ตัว  ดวยอํานาจแหงเหตุหนุน ๕ อยาง  ในรูปภายใน 
กอน.  เหมือนอยางวาในรูปภายใน  มอีาบัติ ๕๐๐ ตัว ฉันใด,  ในรูป 
ภายนอกมีอาบัติ ๕๐๐ ตัว  ในรูปทั้งท่ีเปนภายในท้ังที่เปนภายนอก  ม ี
อาบัติ ๕๐๐ ตัว,  เมื่อภิกษุแอนสะเอวในอากาศ  มีอาบัติ ๕๐๐ ตัว 
ฉันนั้น,  บัณฑิตพึงทราบ  อาบัติทั้งหมด ๒,๐๐ ตัว  ดวยอํานาจปญจกะ 
ทั้ง ๔ ดวยประการฉะน้ี.  
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                     [ อธิบายขัณฑจักรและพัทธจักรเปนตน ]   
        บัดนี้พระผูมีพระภาค  ตรัสพระบาลีมีความวิจิตรไปดวยชนิดแหง 
ขัณฑจักรและพัทธจักรเปนตนวา  " เพ่ือความหายโรคและเพ่ือความ 
สุข "  ดังน้ี กเ็พ่ือแสดงวา " เมื่อมีการปลอยสุกกะใหเคลื่อนดวยความ 
พยายามโดยความจงใจ  ของภิกษุผูจับ (องคชาต) ตามลําดับ  หรือ 
ผิดลําดับ  หรือในเบ้ืองตํ่าใน ๑๐ บท  มีบทวา  อาโรคฺยตฺถาย  เปนตน 
กอน  แลวจับเบื้องบนก็ดี  จับเบื้องบนแลวจับเบื้องตํ่าก็ดี  จับทั้งสอง 
ขางแลวหยุดท่ีตรงกลางก็ดี  จับที่ตรงกลางแลวขยับไปท้ังสองขางก็ดี 
จับใหมีมูลรวมกันทั้งหมดก็ดี  ชื่อวาความผิดที่หมาย  ยอมไมมี." 
        ในพระบาลีนั้น  พระผูมีพระภาคตรัสขัณฑจักรอันหน่ึง  ประ 
กอบอาโรคยบท  ดวยทุก ๆ บท อยางนี้วา  " เพ่ือความหายโรคและ 
เพ่ือความสุข  เพ่ือความหายโรคและเพ่ือเภสัช "  ดังน้ี  เปนตน. 
ทรงประกอบสุขบทเปนตนดวยทุก ๆ บท  นํามาจนถึงบทเปนลําดับที่ 
ลวงไปแหงตน ๆ แลวตรัส ๙ พัทธจักร,  ดวยประการดังกลาวมาน้ี 
จึงเปนจักรมีมูลเดียวกัน ๑๐ จักร.  จักรเหลาน้ันกับดวยจักรมีมูลสอง 
เปนตน  อันผูศึกษาพึงทราบใหพิสดาร  โดยความไมงมงาย.  สวนใจ 
ความในเอกมูลกจักรแมนี้  ปรากฏชดัแลวแล.  และตรัสจักรทั้งหลาย 
แมในสุกกะสีเขียวเปนตน  โดยนัยมอีาทิวา  " ภิกษุจงใจ  พยายาม 
ปลอยสุกกะสีเขียวและสีเหลือง "  ดังน้ี  เหมือนใน ๑๐ บท  มบีทวา 
" เพ่ือความหายโรค "  เปนตน  ฉะนั้น.   แมจักรเหลาน้ัน  ก็ควรทราบ 
ใหพิสดารโดยความไมงมงาย.   สวนใจความแมในจักรทั้งหลายเหลาน้ี  
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ก็ปรากฏชัดแลวเหมือนกัน.  ตรัสมิสสกจักรอันหน่ึงอีกประกอบบท    
หลังกับบทหนาอยางนี้ คือ บทหน่ึงกับบทหน่ึง สองบทกับสองบท ฯ ล ฯ 
สิบบทกับสิบบทวา  "อาโรคฺยตฺถฺจ  นีลฺจ  อาโรคฺยตฺถฺจ 
สุขตฺถฺจ  นลีฺจ  ปตกฺจ "  ดังน้ี  เปนตน. 
        บัดนี้พระผูมีพระภาค  ตรัสจักรโดยนัยมีอาทิวา  " ภิกษุจงใจ 
พยายามวา  ' เราจักปลอยสุกกะสีเขียว ' แตสุกกะสีเหลืองเคลื่อน "  ดังน้ี 
เพ่ือแสดงนัยแมนี้  เพราะเม่ือภิกษุจงใจพยายามวา  " จักปลอยสุกกะสี 
เขียว "  ครั้นสุกกะสีเขียวเปนตนเคลื่อนก็ดี  จงใจพยายามดวยอํานาจ 
แหงสุกกะสีเหลืองเปนตน  ครั้นสุกกะสีเหลืองเปนตนนอกน้ี  เคลื่อนก็ดี 
ไมมีความผิดสังเกตเลย.  ตอจากนั้น  ทรงประกอบบทหลังท้ังหมดดวย ๙ 
บท  มีนลีบทเปนตน  แลวตรัสใหชื่อวา  กุจฉิจักร.  ตอจากนั้น  ทรง 
ประกอบ ๙ บทมีปตกบทเปนตน  เขาดวยนีลบทเพียงบทเดียว  แลว 
ตรัสใหชื่อวา  ปฏฐิจักร.  ตอจากนั้น  ทรงประกอบ ๙ บทมีโลหิตกะ 
เปนตน  เขาดวยปตกบทเดียวเทาน้ัน  แลวตรัสทุติยปฏฐิจักร.  ทรง 
ประกอบ ๙ บท ๆ นอกน้ี  แมกับดวยโลหิตกบทเปนตนอยางนั้น  แลว 
ตรัส ๘ จักรแมเหลาอ่ืน ;  เพราะฉะนั้น  พึงทราบปฏฐิจักรมีดติ ๑๐ 
อยาง  ดวยประการฉะน้ี. 
        พระผูมพีระภาคเจาทรงแสดงครุกาบัติอยางเดียว  โดยพิสดาร 
ดวยอํานาจแหงจักรมิใชนอยมีขัณฑจักรเปนตนอยางนี้แลว  เพ่ือจะทรง 
แสดงครุกาบัติ  ลหุกาบัติ  และอนาบัติ  ดวยอํานาจแหงองคเทานั้น 
จึงตรคําเปนตนวา  " ยอมจงใจ  ยอมพยายาม,  สุกกะเคลื่อน "  ดังน้ี.  
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        บรรดานัยเหลาน้ัน  พระผูมีพระภาคเจา  ตรัสครุกาบัติถึงพรอม 
ดวยองค ๓ ในเพราะพยายามปลอยอสุจิแหงภิกษุผูจงใจ  เพ่ือตอง   
การความหายโรคเปนตน  ในเวลาเกิดมีความกําหนัดเปนตน  ใน 
อัชฌัตตรูปเปนตน  แมโดยนัยกอนน่ันแล.  ตรัสลหุกาบัติ  คือ  อาบัติ 
ถุลลัจจัย  สําเร็จดวยองค ๒  ในเมื่อไมมีการปลอยแหงภิกษุผูจงใจ 
และพยายามโดยนัยที่สอง.  ตรัสอนาบัติโดย ๖ นยั  มีนัยวา  " จงใจ  
ไมพยายาม  อสุจิเคลื่อน "  ดังน้ีเปนตน.  ก็ความตางแหงอาบัติและ 
อนาบัตินี้  ละเอียด  สุขุม ;  เพราะฉะน้ัน  พระวินยัธรควรกําหนดหมาย 
ใหดี.  ครั้นกาํหนดใหดีแลว  ถูกซักถามถึงความรังเกียจ  พึงบอก 
อาบัติ  หรืออนาบัติ.  หรอืพึงกระทําวินัยกรรม.  จริงอยู  พระวินัยธร 
เมื่อกําหนดไมได  ทําลงไป  ยอมถึงความลําบาก  และไมสามารถจะ 
แกไขซ่ึงบุคคลเชนนั้นได  ดุจหมอผูไมรูตนเหตุแหงโรคแลวปรุงยา 
ฉะน้ัน. 
        วิธีกําหนดในอธิการวาดวยความตางแหงอาบัติ  และอนาบัตินั้น 
ดังตอไปนี้ :-  ภิกษุผูมาเพราะความรังเกียจ  อันพระวินัยธรพึงถามจน 
ถึง ๓ ครั้งวา  " ทานตองดวยประโยคไหน  ดวยความกําหนัดไหน. " 
ถาครั้งแรกเธอกลาวอยางหน่ึง  แลวภายหลังกลาวอีกอยางหนึ่ง  ไม 
กลาวโดยทางเดียว,  พึงกลาวเตือนเธอวา  " ทานไมพูดทางเดียว 
พูดเลี่ยงไป,  เราไมอาจเพ่ือจะทําวินัยกรรมแกทานได,  ทานจงไป 
แสวงหาความสวัสดีเถิด."  กถ็าเธอกลาวยืนยันโดยทางเดียวเทานั้นถึง 
๓ ครั้ง,  กระทําตนใหแจงตามความเปนจริง,  ลําดับนั้น  พระวินัยธร  
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พึงพิจารณาประโยค ๑๑ ดวยอํานาจแหงราคะ ๑๑ อยาง  เพ่ือวินิจฉัย  
อาบัติ  อนาบัติ  ครุกาบัติและลหุกาบัติของเธอ. 
                     [ อธิบายราคะและประโยค ๑๑ อยาง ] 
        บรรดาราคะและประโยค ๑๑ นั้น  ราคะ ๑๑ เหลาน้ีคือ  ความ 
ยินดีเพ่ือจะใหเคลื่อน ๑  ความยินดีในขณะเคลื่อน ๑  ความยินดีในเมื่อ 
อสุจิเคลื่อนแลว ๑  ความยินดีในเมถุน ๑  ความยินดีในผัสสะ ๑  ความ 
ยินดีในความคัน ๑  ความยินดีในการดู ๑  ความยินดีในกิริยานั่ง ๑ 
ความยินดีในคําพูด ๑  ความรักอาศัยเรือน ๑  ความยินดีดวยกิ่งไม 
ที่พึงหักได ๑. 
        ในราคะ ๑๑ อยางนั้น  พึงทราบวินิจฉัยดังนี้ :-  ความยินดีเพ่ือจะ 
ใหสุกกะเคลื่อน ชื่อโมจนัสสาทะ.  ความยินดีในขณะอสุจิเคลื่อน  ชื่อวา 
มุจจนัสสาทะ.  ความยินดีในเมื่ออสุจิเคลื่อนแลว  ชื่อวา  มุตตัสสาทะ. 
ความยินดีในเมถุน  ชื่อวา  เมถุนัสสาทะ.  ความยินดีในผัสสะ  ชื่อวา 
ผัสสัสสาทะ.  ความยินดีในความคัน  ชื่อวา  กัณฑวันสสาทะ.  ความ 
ยินดีในการดู  ชื่อวา  ทัสสันสสาทะ.  ความยินดีในกิริยานั่ง  ชือ่วา 
นิสสัชชัสสาทะ.  ความยินดีในถอยคํา  ชื่อวา  วาจัสสาทะ.  ความรัก 
อาศัยเรือน  ชื่อวา  เคหสิตเปมะ.  รุกขาวัยวะอยางใดอยางหน่ึง  ม ี
ดอกไมและผลไมเปนตนที่เขาหักเอามาจากปา  ชื่อวา  วนภังคิยะ 
(ของขวัญ). 
        ก็บรรดาบทท้ัง ๑๑ นี้  พระผูมีพระภาคเจาตรัสราคะ  โดยยก 
ความยินดีที่สัมปยุตเปนประธานดวย ๙ บท  ตรัสโดยสรูปดวยบทเดียว,  
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ตรัสโดยวัตถุบทเดียว.  จริงอยู  วนภังคะ  เปนที่ต้ังแหงราคะ,  ไม 
ใชเปนตัวราคะทีเดียว.  แตประโยค  (ในการปลอย)  พระวินัยธร   
พึงทราบ  ดวยอํานาจแหงราคะเหลาน้ี  โดยนัยดังจะกลาวตอไปนี้ :- 
        ในความยินดีเพ่ือจะใหสุกกะเคลื่อน  พึงทราบวินิจฉัยดังน้ี :- 
เมื่อภิกษุจงใจและยินดีอยูดวยโมจนัสสาทเจตนา  พยายาม,  อสุจิ 
เคลื่อนเปนสังฆาทิเสส,  เมื่อภิกษุจงใจและยินดีอยูดวยเจตนาอยางนั้น 
เหมือนกัน  พยายาม,  แตอสุจิไมเคลื่อน  เปนถุลลัจจัย,  ถาวาใน 
เวลานอน  ภิกษุเปนผูกลัดกลุมดวยราคะ  เอาขาออน  หรือกํามือบีบ 
องคชาตใหแนนแลว  หลบัไปท้ังที่ยังมีความอุตสาหะ  เพ่ือตอง 
การจะปลอย.  ก็เม่ือภิกษุนั้นหลับอยู  อสุจิเคลื่อน,  เปนสังฆาทิเสส, 
ถาหากวา  เธอยังความกลัดกลุมดวยราคะใหสงบโดยมนสิการอสุภะ 
มีใจบริสุทธิ์หลับไป,  แมเมื่ออสุจิเคลื่อนขณะเธอหลับ  ก็เปนอนาบัติ. 
        ในความยินดีขณะเคลื่อน  พึงทราบวินิจฉัยดังน้ี :-  ภิกษุยินดี 
อสุจิที่กําลังเคลื่อนโดยธรรมดาของมัน  ไมพยายาม,  อสุจิเคลื่อน  เปน 
อนาบัติ.  ก็ถาหากวา  เธอยินดีอสุจิที่กําลังจะเคลื่อนยอมพยายาม, 
เมื่ออสุจิเคลื่อนแลวดวยความพยายามน้ัน  เปนสงัฆาทิเสส.  ในมหา- 
ปจจีกลาววา  " เมื่ออสุจิเคลื่อนโดยธรรมดาของมัน  เธอจับองคชาต 
ไวดวยคิดวา ' อยาเปอนผากาสายะ หรือเสนาสนะ '  ไปสูที่มีน้ํา  เพ่ือ 
ทําความสะอาด  ยอมควร." 
        ในความยินดีเมื่ออสุจิเคลื่อนแลว  พึงทราบวินิจฉัยดังนี้ :-  เมื่อ 
อสุจิเคลื่อน  คือ  เคลื่อนจากฐานโดยธรรมดาของมันแลว  เมื่อภิกษุ  
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ยินดีภายหลัง  อสุจิเคลื่อนเวนจากความพยายาม  เปนอนาบัติ.  ถาเธอ 
ยินดี  พยายามที่นิมิตเพ่ือตองการใหเคลื่อนอีก  แลวใหเคลื่อน,  เปน 
สังฆาทิเสส.   
        ในความยินดีในเมถุน  พึงทราบวินิจฉัยดังนี้ :-  ภิกษุจับมาตุคาม 
ดวยความกําหนัดในเมถุน  อสุจิเคลื่อนเพราะประโยคนั้น  เปน 
อนาบัติ  แตการจับตอง (มาตุคาม) เชนนั้น  เปนทกุกฏ  เพราะเปน 
ประโยคแหงเมถุนธรรม.  เมื่อถึงท่ีสุด  เปนปาราชิก.  ถาหากภิกษุ 
กําหนัดดวยความกําหนัดในเมถุน  กลับยินดี  พยายามท่ีนิมิต  เพ่ือตอง 
การจะปลอย  แลวปลอย,  เปนสังฆาทิเสส.  พึงทราบวินิจฉัยในความ 
ยินดีในผัสสะ  ดังตอไปนี้ :-  ผัสสะมี ๒ อยาง  ผัสสะท่ีเปนภายใน ๑ 
ผัสสะท่ีเปนภายนอก ๑.  พึงทราบวินิจฉัยยในผัสสะที่เปนภายในกอน :- 
เม่ือภิกษุเลนนิมิตของตนโดยคิดวา  " เรารูจักวา ตึง หรือ หยอนก็ดี 
โดยความซุกซนก็ดี  อสุจิเคลื่อน,  เปนอนาบัติ.  ถาเธอเลนอยู 
ยินดี  พยายามที่นิมิต  เพ่ือประสงคจะปลอย  แลวปลอย, 
เปนสังฆาทิเสส. 
        สวนผัสสะภายนอก  พึงทราบวินิจฉัยดังนี้ :-  เมื่อภิกษุลูบ 
คลําอวัยวะนอยใหญของมาตุคาม  และสวมกอดดวยความกําหนัดใน 
การเคลาคลึงกาย  อสุจิเคลื่อน,  เปนอนาบัติ.  แตเธอตองกายสังสัคคะ- 
สังฆาทิเสส.  ถาวา  ภิกษุกําหนัดดวยความกําหนัดในการเคลาคลึงกาย 
กลับยินดี  พยายามในนิมิตเพ่ือตองการปลอย  แลวปลอย,  เปน 
สังฆาทิเสส  แมเพราะการปลอยสุกกะเปนปจจัย.  
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        พึงทราบวินิจฉัย  ความยินดีในความคัน ดังนี้  :-   เมื่อภิกษุเกา   
นิมิตท่ีกําลังคันดวยอํานาจแหงหิดดานและหิดเปอย  ผ่ืนคัน  และสัตว 
เล็กเปนตน  อยางใดอยางหนึ่ง  ดวยความยินดีในความคันเทานั้น 
อสุจิเคลื่อน,  เปนอนาบัติ.  ภิกษุกําหนัดดวยความยินดีในความคัน 
กลับยินดี  พยายามในนิมิต  เพ่ือตองการจะปลอย  แลวปลอย,  เปน 
สังฆาทิเสส. 
        พึงทราบวินิจฉัยยความยินดีในการดี ดังน้ี :-  ภิกษุเพงดู 
โอกาสอันไมสมควร (กาํเนิด)  ของมาตุคามบอย ๆ ดวยอํานาจความ 
ยินดีในการดี อสุจิเคลื่อน,  เปนอนาบัติ.  แตเปนทุกกฏเพราะการเพงดู 
ที่ไมใชโอกาสอันสมควรแหงมาตุคาม.   ถาภิกษุกําหนัดดวยความ 
ยินดีในการดี  กลับยินดีพยายามในนิมิต  เพ่ือตองการจะปลอย  แลว 
ปลอย,  เปนสังฆาทิเสส. 
        พึงทราบวินิจฉัยยความยินดีในการน่ัง  ดังนี้ :-  เมื่อภิกษุนั่ง 
ดวยความกําหนัดยินดีการน่ังในท่ีลับกับมาตุคาม  อสุจิเคลื่อน  เปน 
อนาบัติ.  แตพระวินัยธร  พึงปรับเธอดวยอาบัติที่ตองเพราะการนั่งใน 
ที่ลับเปนปจจัย.  ถาภิกษุกําหนัดดวยความยินดีในการน่ัง  แลวกลับ 
ยินดี  พยายามนิมิตเพ่ือตองการจะปลอย  แลวปลอย,  เปน 
สังฆาทิเสส. 
        พึงทราบวินิจฉัยยในความยินดีในคําพูด  ดังนี้ :-  ภิกษุพูดเกี้ยว 
มาตุคามดวยคําพูดพาดพิงเมถุนดวยความกําหนัดยินดีในถอยคํา  อสุจิ 
เคลื่อน,  เปนอนาบัติ.  แตเธอตองสังฆาทิเสส  เพราะวาจาชั่วหยาบ.  
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ถาภิกษุกําหนัดดวยความยินดีในถอยคําแลว  กลบัยินดี  พยายามที่   
นิมิต  เพ่ือตองการจะปลอย  แลวปลอย,  เปนสังฆาทิเสส. 
        พึงทราบวินิจฉัยในความรักอาศัยเรือน  ดังนี้ :-  เมื่อภิกษุลบู 
คลําและสวมกอดบอย ๆ  ซึ่งมารดาดวยความรักฐานมารดาก็ดี  ซึ่ง 
พ่ีสาว  นองสาวดวยความรักฉันพ่ีสาวนองสาวก็ดี  อสุจิเคลื่อน,  เปน 
อนาบัติ.  แตเปนทุกกฏ  เพราะถูกตองดวยความรักอาศัยเรือนเปน 
ปจจัย.  ถาหากวา  ภิกษุกําหนัดดวยความรักอาศัยเรือนแลวกลบัยินดี 
พยายามที่นิมิตเพ่ือตองการจะปลอย  แลวปลอย,  เปนสังฆาทิเสส. 
        พึงทราบวินิจฉัยยในวนภังคะ (ของขวัญ) ดังน้ี  :-  หญิงกับูชาย 
ยอมสงบรรณาการ (ของขวัญ) มีชนิด  คือ  หมากพลู  ของหอม 
ดอกไม  และเครื่องอบกลิ่นเปนตนไร ๆ ไปใหกนัและกัน  เพ่ือ 
ตองการความมีสันถวไมตรีที่มั่นคง  นี้ชื่อวา  วนภังคะ.  ถา  มาตุคาม 
สงของขวัญเชนนั้นไปใใหแกภิกษุผูเขาสูตระกูล  ผูอยูใกลชิดกันบางรูป, 
และเม่ือเธอกําหนัดหนักวา  "ของน้ีหญิงชื่อโนนสงมาให "  ดังน้ี 
แลว  เอามือลูบคลําของขวัญเลนบอย ๆ อสุจิเคลื่อน  เปนอนาบัติ. 
ถาวา  ภิกษุกําหนัดหนักในวนภังคะแลวกลับยินด ี พยายามที่นิมิต 
เพ่ือประสงคจะปลอย  แลวปลอย,  เปนสังฆาทิเสส.  ถาแม  เมือ่ภิกษุ 
พยายาม  แตอสุจิไมเลื่อน  เปนถลุลัจจัย. 
        พระวินยัธรพึงพิจารณาประโยค ๑๑ เหลาน้ี  ดวยอํานาจแหงราคะ 
๑๑ เหลาน้ีแลว  กําหนัดอาบัติ  หรืออนาบัติ  ดวยประการอยางนี้. 
ครั้นกําหนดดีแลว  ถาเปนครุกาบัติ  พึงบอกวา  " เปนครุกาบัติ "  ถา  
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เปนลหุกาบัติ  พึงบอกวา  " เปนลหุกาบัติ. "  และพึงกระทําวินัยกรรม 
ใหสมควรแกอาบัตินั้น ๆ.  จริงอยู  วินัยกรรมที่ทาํแลวอยางนี้  ชื่อวา   
เปนกรรมท่ีทําดีแลว  ดุจหมอรูสมุฏฐานแหงโรคแลวปรุงยาฉะน้ัน 
และยอมเปนไปเพ่ือความสวัสดีแกบุคคลผูนั้น. 
        พึงทราบวินิจฉัยในคําวา  เจเตติ  น  อุปกฺกมติ  เปนตน  ดังน้ี :- 
ภิกษุจงใจดวยเจตนายินดีที่จะปลอย  แตไมพยายาม,  อสุจิเคลื่อน 
ไมเปนอาบัติ.  ภิกษุถูกความยินดีในการปลอยบีบค้ันแลว  จงใจวา 
" ไฉนหนอ ! อสุจิจะพึงเคลื่อน "  แตไมพยายาม,  อสุจิไมเคลื่อน 
ไมเปนอาบัติ.  ภิกษุไมจงใจดวยความยินดีในการปลอย  พยายามดวย 
ความยินดีในผัสสะก็ดี  ดวยความยินดีในการคันก็ดี.  อสุจิเคลื่อน 
ไมเปนอาบัติ.  ภิกษุไมจงใจอยางนั้นเหมือนกัน  แตพยายาม  อสุจิไม 
เคลื่อนไมเปนอาบัติ.  ภิกษุเมื่อตรึกถึงกามวิตก  ไมจงใจ  ไมพยายาม 
เพ่ือตองการปลอย  แตอสุจิเคลื่อน,  ไมเปนอาบัติ.  ถาแมเมื่อ 
ภิกษน้ันตรึกถึงกามวิตกอยู  อสุจิไมเคลื่อน.  คําน้ี  เปนคําท่ีชักมาอาง 
ในอรรถกถาโบราณวา  " ภิกษุไมจงใจ  ไมพยายาม,  อสุจิไมเคลื่อน, 
ไมเปนอาบัติ "  ดังน้ี. 
        คําวา  อนาปตฺติ  สุปนนฺเตน  ความวา  เมื่อภิกษุหลับแลว  ฝน 
เหมือนวา  เสพเมถุนธรรมก็ดี  ฝนเหมือนวาถึงความเคลาคลึงกาย 
(มาตุคาม) เปนตนก็ดี  ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูมีอสุจิเคลื่อนเพราะเหตุ 
ในความฝนน้ันเลย.  แตเมื่อเจตนายินดีบังเกิดในความฝน  ถาหาก  
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เปนวิสัยของเธอ.๑  อยูาพึงเคลื่อนไหว  ไมพึงเอามือจับนิมิตเลน. 
แตเพ่ือจะรักษาผากาสวะและผาปูที่นอน  จะเอาอุงมือจับ  ไปสูที่มีน้ํา  
เพ่ือทําความสะอาด  ควรอยู. 
        บทวา  นโมจนาธิปฺปายสฺส  มีความวา  เมื่อภิกษุใด  พอก 
นิมิตดวยเภสัชก็ดี  กระทําการถายอุจจาระเปนตนก็ดี  ไมมีความ 
ประสงคในการใหเคลื่อน  อสุจิเคลื่อน.  ไมเปนอาบัติแมแกภิกษุนั้น. 
ไมเปนอาบัติ  แมแกภิกษุบาท้ังสองจําพวก.  ในสิกขาบทน้ี  พระ 
เสยยสกะเปนตนบัญญัติ.  ไมเปนอาบัติ  แกพระเสยยสกะผูเปนตน 
บัญญัตินั้น  ฉะนี้แล. 
                                บทภาชนียวรรณนา  จบ. 
 
๑.  โยชนาปาฐะ  ๑/๔๓๔.  สจสฺสาสโยติ  สเจ  อสฺส  ภิกขฺุสฺส  อวิสโย.  
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        พึงทราบวินิจฉัยในสมุฏฐานเปนตน  ดังนี้ :-  สิกขาบทน้ี 
มีสมุฏฐานดุจปฐมปาราชิกสิกขาบท  ยอมต้ังข้ึนทางกายกับจิตเปนกิริยา   
เปนสัญญาวิโมกข  สจิตตกะ  โลกวัชชะ  กายกรรม  อกุศลจิต  มีเวทนา ๒ 
โดยเปนสุขเวทนาและอุเบกขาเวทนาท้ังสองแล. 
                           วินีตวัตถุในสังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี ๑ 
        บรรดาวินีตวัตถุทั้งหลาย  เรื่องความฝนมีนัยดังท่ีพระผูมีพระภาค 
ตรัสแลว  ในอนุบัญญัตินั่นแล.  เรื่องถายอุจจารูปสสาวะหลาย 
เรื่อง  มีเนื้อความชัดเจนท้ังน้ัน. 
        ในเรื่องวิตก  บทวา  กามวิตกฺก  ไดแก  ความตรึกถึงกามท่ีอาศัย 
เรือน.  ในเรือ่งกามวิตกันน  ตรัสอนาบัติไวแมโดยแท,  ถึงกระน้ัน 
ภิกษุไมควรตกอยูในอํานาจแหงวิตก.  เรื่องน้ํารอนเรื่องแรกงายแล. 
ในเรื่องที่ ๒ ภิกษุนั้นใครเพ่ือจะปลอย  เอาน้ํารอนสาดแลวสาดอีกซึ่ง 
นิมิตแลวอาบน้ํา.  ดวยเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคจึงปรับอาบัติแกเธอ. 
ในเรื่องที่ ๓ เปนถุลลัจจัยเพราะมีความพยายาม.  เรื่องยาและเรื่องเกา 
มีเนื้อความกระจางทั้งน้ันแล. 
        พึงทราบวินิจฉัยยในมัคควัตถุหลายเรื่องดังนี้ :-  เมื่อภิกษุรูป 
แรกมีขาล่ํากําลังเดินทาง  อสุจิไดเคลื่อน  เพราะความเสียดสีในท่ี 
แคบ.  ไมเปนอาบัติแกเธอ  เพราะไมมีความประสงคในการใหเคลื่อน. 
สําหรับรูปที่สอง  อสุจิไดเคลื่อนอยางนั้นเหมือนกัน,  แตเปนสังฆาทิ-  
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เสส  เพราะมีความประสงคในการใหเคลื่อน.  รปูที่สาม  อสุจิไมเคลื่อน   
แตเปนถุลลัจจัย  เพราะมีความพยายาม.  เพราะเหตุนั้น  ภิกษุกาํลัง 
เดินทาง  เมื่อความกลัดกลุมเกิดข้ึน  ไมควรเดินทาง.  พึงหยุดเดิน 
ยังจิตใหสงบโดยมนสิการในอสุภเปนตนกําหนดกรรมฐานดวยจิตบริสุทธิ์ 
แลวจึงเดินตอไป.  ถาหยุดยืนแลวไมอาจบรรเทาได  พึงแวะออกจาก 
หนทาง  นั่งบรรเทาแลวเดินกําหนดกรรมฐานไปดวยจิตบริสุทธิ์นั่นแล. 
        ในเรื่องฝกหัวไสหลายเรื่อง  พวกภิกษุเหลาน้ัน  จับทัว๑ไสให 
แนนปลอย (เบา) ใหเต็มแลว ๆ ถายปสสาวะ  เหมือนพวกเด็ก 
ชาวบาน. 
        ในเรื่องเรือนไฟเมื่อภิกษุอ้ังทองอยู  มีความประสงคจะใหเคลื่อน 
ก็ดี  ไมประสงคจะใหเคลื่อนก็ดี  เมื่ออสุจิเคลื่อนแลว  เปนอนาบัติ 
เหมือนกัน.  เมื่อกระทําบริกรรมอยู  อสุจิเคลื่อนดวยอํานาจแหงการยัง 
นิมิตใหเคลื่อนไหว.  เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงปรับอาบัติ 
ในฐานะแหงอาบัติ. 
        ในเรื่องเสียดสีดวยขาหลายเรื่อง  ทานกลาวไดในกุรุนทีอรรถ- 
กถา  อยางนี้วา  " พระผูมีพระภาคปรับอาบัติแกภิกษุเหลาใด,  ภิกษุ 
เหลาน้ัน  บณัฑิตพึงทราบวา  เสียดสีอยูโดยรอบองคชาต  ใหถูกตอง 
องคชาตน้ันแลว."  เรื่อสามเณรเปนตน  มีเนื้อความกระจางทั้งนั้น. 
 
๑. สารัตถทีปนี ๓/๒๖.  วตถึฺ ทฬฺห คเหตฺวา องฺคชาตสฺส อคฺเค ปสฺสาวนิคฺคมนาเน 
จมฺม ทฬหฺ คเหตฺวา. แปลวา ขอวา จับทัวไสใหแนนนั้น ไดแก จับท่ีปลายองคชาต 
คือ หนังในท่ีซ่ึงปสสาวะไหลออกใหแนน.  



ประโยค๗ - ทุติยสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๑ - หนาท่ี 30 

        ในเรื่องดัดกาย  คําวา  กาย  ถมฺเภนฺตสฺส  มีความวา  เมื่อ 
ภิกษุนั่งนานหรือนอนนานก็ดี  กระทํานวกรรมก็ด ี แลวดัดกายเพ่ือแก   
ความเมื่อยขบ.   
        พึงทราบวินิจฉัยในเรื่องเพงดู  ดังนี้  :-  แมถาวา  หญิงน้ันนุงผา 
ต้ังรอยชั้น,  ภิกษุยืนขางหนาก็ตาม  ขางหลังก็ตาม  เพงดูวา  " นิมิต 
อยูในโอกาสชื่อน้ี "  เปนทุกกฏแท.  กเ็มื่อเพงดูนิมิตแหงพวกเด็กหญิง 
ชาวบานผูไมนุงผา  จะตองกลาวอะไรเลา ?  ในนิมิตแมแหงสัตวเดียรัจ- 
ฉาน  ก็มีนัยนี้เหมือนกันนี้.   แตเมื่อภิกษุไมเหลียวไปขางโนนขางน้ี 
เพงดูโดยประโยคเดียว  แมตลอดทั้งวัน  ก็เปนทกุกฏตัวเดียวเทาน้ัน. 
เมื่อเหลียวดูทางโนนและทางนี้  เพงดูแลว ๆ เลา ๆ เปนทุกกฏทุก ๆ 
ประโยค.  พระวินัยธร  ไมพึงปรับดวยอํานาจแหงการลืมตาและหลับตา 
(กระพริบตา).  เมื่อเพงดูโดยบังเอิญ  กลับพิจารณาแลวต้ังอยูใน 
สังวรอีก เปนอนาบัติ.  เมื่อละสังวรน้ันแลว  เพงดูอีก  เปนทกุกฏทีเดียว. 
เรื่องชองลูกดานเปนตน  มีเนื้อความกระจางทั้งน้ัน. 
        ในเรื่องอาบนํ้าหลายเรื่อง พระผูมีพระภาคปรับอาบัติแกพวกภิกษุผู 
เอานิมิตฟาดกระแสน้ํา.  แมเรื่องน้ําโคลนหลายเรื่อง  ก็มีนัยเหมือน 
กันนี้.  ก็ในเรื่องน้ําโคลนนี้  น้ําโคลน  ทานเรียก  อทุัญชละ. 
เรื่องอ่ืน ๆ นอกน้ีทั้งหมดมีเรื่องว่ิงในนํ้าเปนตน  บัณฑิตพึงทราบ 
โดยอุบายน้ีเหมือนกัน.  สวนความแปลกกัน  ในเรื่องบุปผาวลียดังตอ 
ไปน้ี :-  ถึงวาจะไมเปนอาบัติแกภิกษุผูไมมีความประสงคในอันให  
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เคลื่อน.  แตกระนั้น  ก็เปนทุกกฏ  เพราะการเลนเปนปจจัย  ดังนี้แล.  
             สุกกวิสัฏฐิสิกขาบทวรรณนา  ในอรรถกถาพระวินัย 
                                ชื่อสมันตปาสาทิกา  จบ.  
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                              สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๒   
                            กายสังสัคคสิกขาบทวรรณนา 
        กายสังสัคคสิกขาบทวา  เตน  สมเยน  พุทฺโธ  ภควา  เปนอาทิ 
ขาพเจาจะกลาวตอไป :-  ในกายสังสัคคสิกขาบทน้ัน  มีการพรรณนา 
บทที่ยังไมชัดเจน  ดังตอไปนี้ :- 
                     [ แกอรรถปฐมบัญญัติเรื่องพระอุทายี ] 
        สองบทวา  อรฺเ  วิหรติ  ความวา  ไมใชอยูในปาแผนก 
หน่ึงตางหาก  คือ  อยูที่สดุแดนขางหน่ึงแหงพระวิหารเชตวันน่ันเอง. 
        สองบทวา  มชฺเฌ  คพฺโภ  ความวา  ก็ที่ตรงกลางวิหารของ 
ทานพระอุทายีนั้น  มีหอง. 
        บทวา  สมนฺตาปริยาคาโร  ความวา  ก็  โดยรอบทองนั้น 
มีระเบียงโรงกลมเปนเครื่องลอม.  ไดยินวา  หองนั้น  ทานพระอุทายี 
สรางใหเปนหอง ๔ เหลี่ยมจตุรัสที่ตรงกลาง  โดยมีโรงกลมเปนระเบียง 
ลอมในภายนอก  อยางที่คนทั้งหลายอาจเพื่อจะเดินเวียนรอบภายใน 
ไดทีเดียว. 
        บทวา  สุปฺปฺตฺต  แปลวา  จัดต้ังไวเรียบรอย.  อธิบายวา 
เตียงต่ังน้ัน  จัดวางไวโดยประการใด ๆ และในโอกาสใด ๆ จึงจะกอให 
เกิดความเลื่อมใส  ใหชาวโลกยินด,ี  ทานไดจัดต้ังไวโดยประการน้ัน ๆ 
ในโอกาสน้ัน ๆ.  แทจริง  ทานพระอุทายีนั้น  จะกระทํากิจแมสัก 
อยางหน่ึง  โดยยกขอวัตรข้ึนเปนประธานก็หามิได.  
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        ขอวา  เอกจิเจ  วาตปาเน  ความวา  เปดหนาตางทั้งหลายที่เมื่อ 
เปดแลวมีความมืด  ปดหนาตางทั้งหลายท่ีเม่ือเปดแลวมีแสงสวาง.   
        ขอวา  เอว  วุตฺเต  สา  พฺราหมฺณี  ต  พฺราหมฺณ  เอตทโวจ 
ความวา  เมื่อพราหมณนั้นกลาวสรรเสริญอยางน้ี  นางพราหมณีนั้น 
เขาใจวา  " พราหมณนี้เลื่อมใสแลว  ชะรอยอยากจะบวช "  เมือ่จะ 
เปดเผยอาการท่ีนาบัดสีนั้นของตน  แมควรปกปดไว  มีความมุงหมาย 
จะตัดรอนศรัทธาของพราหมณนั้นอยางเดียว  จึงไดกลาวคํามีอาทิวา 
กุโต  ตสฺส  อฬุารตฺตตา๑  นี้. 
        ในบทวา  อุฬารตฺตา  นั้น  มีวิเคราะหวา  ตน  (อัธยาศัย) 
ของผูนั้นโอฬาร  (ดี);  เพราะเหตุนั้น  จึงชื่อวา  มีตนอันโอฬาร. 
ภาวะแหงบุคคลผูมีตนอันโอฬารนั้น  ชื่อวา  อุฬารตฺตตา. 
        พึงทราบวินิจฉัยในคําวา  กุลิตฺถีหิ  เปนตนตอไป :- 
        หญิงแมเจาเรือนท้ังหลาย  ชือ่วา  กุลสตร.ี  พวกลูกสาวของ 
ตระกูลผูไปกับบุรษุอื่นได  ชื่อวา  กุลธิดา.  พวกหญิงวัยรุนมีใจยัง 
ไมหนักแนน  เรียกชื่อวา  กุลกุมารี.  หญิงสาวท่ีเขานํามาจากตระกูล 
อื่น  เพ่ือเด็กหนุมในตระกูล  เรียกชื่อวา  กุลสุณหา. 
                [ อธิบายสิกขาบทวิภังควาดวยถูกราคะครอบงํา ] 
        บทวา  โอติณฺโณ  นั้น  ไดแก  ผูอนัราคะซ่ึงเกิดในภายในครอบ 
งําแลว  ประหนึ่งสัตวทั้งหลาย  ที่ถูกยักษเปนตนขมขี่เอาไว  ฉะนั้น. 
 
๑.  บาลี  เปน  อุฬารตา.  
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อีกอยางหนึ่ง  เมื่อไมพิจารณากําหนัดอยูในฐานะที่นากําหนัด  ชื่อวา 
หยั่งลงสูความกําหนัดเอง  ดังสัตวที่ไมพิจารณาตกหลุมเปนตน  ฉะนั้น.   
ก็คําวา  โอติณฺโณ  นี้  เปนชื่อของภิกษุผูสะพรั่งดวยราคะเทานั้น  แม 
โดยประการทั้งสอง;  เพราะฉะนั้น  พระผูมีพระภาคจึงตรัสบทภาชนะ 
แหงบาวา  โอติณฺโณ  นั้น  อยางนี้วา  " ผูกําหนัดนัก  ผูมีความเพง 
เล็ง  ผูมีจิตปฏิพัทธ  ชื่อวา  ผูถูกราคะครอบงํา." 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  สารตฺโต  ไดแก ผูกําหนัดจัด 
ดวยกายสังสัคคราคะ. 
        บทวา  อเปกฺขวา  ไดแก  ผูมีความเพงเล็ง  ดวยความมุงหมาย 
ในกายสังสัคคะ. 
        บทวา  ปฏิพทฺธจิตฺโต  ไดแก  ผูมีจิตผูกพันในวัตถุนั้น  ดวยกาย- 
สังสัคคราคะน่ันแหละ. 
        บทวา  วิปริณเตน  มีความวา  จิตที่ละปรกติ  กลาวคือภวังค- 
สันตติที่บริสุทธิ์เสีย  เปนไปโดยประการอ่ืน  จัดวาแปรปรวนไปผิดรูป 
หรือเปลี่ยนแปลงไปผิดรูป.  อธิบายวา  " จิตเปลี่ยนแปลงอยางใด 
ชื่อวาผิดรูป,  มีจิตเปลี่ยนแปลงไปอยางนั้น."  ก็เพราะเหตุที่จิตน้ัน 
ไมลวงเลยความประกอบพรอมดวยกิเลส  มรีาคะเปนตนไปได;  ฉะนั้น 
พระผูมีพระภาคเมื่อตรัสบทภาชนะแหงบทวา  วิปริณต  นั้น  โดยนัย 
เปนตนวา  วิปริณตนฺติ  รตฺตมฺป  จิตฺต  แลวจะทรงแสดงอรรถท่ี 
ประสงคในสิกขาบทน้ีในท่ีสุด  จึงตรัสวา  " ก็แตวา  จิตที่กําหนัดแลว 
ชื่อวาจิตแปรปรวน  ซึ่งประสงคในอรรถนี้."  
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        บทวา  ตทหุชาตา  ไดแก  เด็กหญิงท่ีเกิดในวันนั้น  คือ  สกัวา 
เกิด  ยังมีสีเปนชิ้นเน้ือสด.  จริงอยู  ในเพราะการเคลาคลึงกายกับเด็กหญิง   
แมเห็นปานน้ี  ก็ยอมเปนสังฆาทิเสส,  ในเพราะกาวลวงดวยเมถุน 
ยอมเปนปาราชิก,  และในเพราะยินดีดวยรโหนิสชัชะ  ยอมเปน 
ปาจิตตีย. 
        บทวา  ปเคว  ไดแก  กอนทีเดียว. 
        สองบทวา  กายสสดฺค  สมาปชฺเชยฺย  มีความวา  พึงถึงความ 
ประชิดกายมีจับมือเปนตน  คือ  ความเปนผูเคลาคลึงดวยกาย.  ก็กาย- 
สังสัคคะของภิกษุผูเขาถึงความเคลาคลึงดวยกายน่ันแหละ  โดยใจความ 
ยอมเปนอัชฌาจาร  คือ  ความประพฤติลวงแดนแหงสํารวมดวยอํานาจ 
ราคะ;  เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเมื่อจะทรงแสดงเนื้อความโดย 
ยอแหงสองบทน้ัน  จึงตรัสบทภาชนะวา  " เราเรียกอัชฌาจาร." 
        บทวา  หตฺถคฺคาห  วา  เปนตน  เปนบทจําแนกของสองบทน้ัน 
ทานแสดงโดยพิสดาร  ในสิกขาบทน้ี.  พระผูมีพระภาคตรัสคําเปนตนวา 
หตฺโถ  นาม  กุปฺปร  อุปาทาย  เพ่ือแสดงวิภาคแหงอวัยวะมีมือ 
เปนตน  ในบทภาชนะน้ัน. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  สองบทวา  กุปฺปร  อุปาทาย  มีความวา 
หมายถึงท่ีตอใหญที่สอง  (ต้ังแตขอศอกลงไป).  แตในที่อ่ืนต้ังแตตน 
แขนถึงปลายเล็บ  จัดเปนมือ.  ในทีน่ี้  ประสงคต้ังแตขอศอกพรอมท้ัง 
ปลายเล็บ. 
        บทวา  สุทฺธเกสาน  วา  ไดแก  ผมท่ีไมเจือดวยดายเปนตน  
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คือผมลวน ๆ นั่นเอง.  คําวา ชอง นี้  เปนชื่อของมัดผมท่ีถักดวยผม ๓ 
เกลียว.   
        บทวา  สุตฺตมิสฺสา  ไดแก  ชองทีเ่ขาเอาดาย ๕ สี  แซมในผม. 
        บทวา  มาลามิสฺสา  ไดแก  ชองทีเ่ขาแซมดวยดอกมลิเปนตน 
หรือถักดวยผม ๓ เกลียว.  อีกอยางหน่ึง  กําผมท่ีแซมดวยดอกไม 
อยาเดียว  แมไมไดถัก  ก็พึงทราบวา ชอง ในที่นี.้ 
        บทวา  หิรฺญมิสสา  ไดแก  ชองท่ีแซมดวยระเบียบกหาปณะ. 
        บทวา  สุวณฺณมิสฺสา  ไดแก  ชองท่ีประดับดวยสายสรอยทองคํา 
หรือดวยสังวาลยเปนตน. 
        บทวา  มุตฺตามิสฺสา  ไดแก  ชองท่ีประดับดวยแกวมุกดา. 
        บทวา  มณิมิสฺสา  ไดแก  ชองท่ีประดับดวยแกวมณีรอยดาย. 
จริงอยู  เมื่อภิกษุจับชองชนิดใดชนิดหน่ึงในชองเหลาน้ีเปนสังฆาทิเสส 
ทั้งน้ัน.  ความพนไมมีแกภิกษุผูแกตัววา  " ขาพเจาไดจับชองที่เจือ." 
        สวนผม  เปนอันพระผูมีพระภาคทรงถือเอาดวยเวณิศัพท  ใน 
บทวา  เวณิคฺคาห นี้.  เพราะเหตุนั้น  แมภิกษุใดจับผมเสนเดียว. 
แมภิกษุนั้น  ก็เปนอาบัติเหมือนกัน. 
        รางกายที่เหลืออ  เวนมือและชองผมมีประการทุกอยาง  ซึง่มี 
ลักษณะดังที่กลาวแลว   ในคําวา  หตฺถฺจ  เวณิฺจ  เปตฺวา  นี ้
พึงทราบวา  " อวัยวะ ".  บรรดาอวัยวะมีมือเปนตน  ที่กําหนดแลว 
อยางนี้  การจับมือ  ชื่อวา  หัตถัคคาหะ.  การจับชองผม  ชื่อวา 
เวณิคคาหะ.  การลูบคลําสรีระที่เหลือ ชื่อวา  การลบูคลําอวัยวะอันใด  
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อันหน่ึงก็ตาม.  อรรถนี้วา  " ภิกษุใดพึงถึงการจับมือก็ตาม  การจับ   
ชองผมก็ตาม  การลูบคลาํอวัยวะอยางใดอยางหน่ึงน้ันก็ตาม,  เปนกอง 
อาบัติชื่อสังฆาทิเสสแกภิกษุนั้น "  ดงัน้ี  เปนใจความแหงสิกขาบท. 
            [ อรรถาธิบายบทภาชนียวาดวยการจับมือเปนตน ] 
        อน่ึง  การจับมือก็ดี  การจับชองผมก็ดี  การลบูคลําอวัยวะท่ี 
เหลือก็ดี  ทั้งหมดโดยความตางกันมี ๑๒ อยาง;  เพราะฉะนั้น  เพ่ือ 
แสดงความตางกันนั้น  พระผูมีพระภาค  จึงตรัสบทภาชนะแหงบทวา 
หัตถัคคาหะ  เปนตนนั้น  โดยนัยมีอาทิวา  อามสนา  ปรามสนา  ดังนี้. 
        บรรดาบทวา  อามสนา  เปนตนนั้น  ๒ บททีพ่ระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสวา  อามสนา  นาม  อามฏมตฺตา  และวา  ฉุปนนฺนาม  ผุฏมตฺตา 
นี้  มีความแปลกกันดังตอไปนี้ :-  การถูกตอง  คือ  การเสียดสใีนโอกาส 
ที่ถูกตองเทานั้น  ไมถึงกบัเลยโอกาสท่ีถูกตองไป  ชื่อวา  อามสนา. 
จริงอยู  การเสียดสีนี้  พระผูมีพระภาคตรัสเรียกวา  อามัฏฐมัตตา. 
กิริยาสักวาถูกตองไมเสียดสี  ชื่อวา  ฉปุนัง.  ถึงแมในบทเดียวกันนั่นเอง 
ที่พระผูมีพระภาคตรัสไว  ในนิเทสแหง  อุมมฺสนา  และ  อุลฺลงฺฆนา 
วา  อุทฺธ  อุจจฺารณา  ดังนี ้ ก็มีความแปลกกันดังตอไปนี้ :-  บทที่ ๑ 
ตรัสดวยสามารถแหงกายของตนถูกตองขางบนกายของหญิง.  บทที ่๒ 
ตรัสดวยสามารถแหงการยกกายของหญิงข้ึน.  บทที่เหลืออ  ปรากฏชัด 
แลวแล. 
        บัดนี ้ พระผูมีพระภาคเจา  เมื่อจะทรงแสดงประเภทแหงอาบัติ  
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โดยพิสดาร  ดวยสามารถแหงบทเหลานี้  ของภิกษุผูถูกราคะครอบงํา   
แลวมีจิตแปรปรวน  ถึงความเคลาคลึงกาย  จึงตรัสคําเปนตนวา  " หญิง 
๑  ภิกษุมีความสําคัญวาเปนหญิง ๑  มีความกําหนัด ๑  เคลาคลึงกาย 
ดวยกายกับทญิงนั้น ๑ "  ดังน้ี. 
        พึงทราบวินิจฉัยในบทเหลาน้ัน  ดังนี้ :-  คําวา  ภิกฺข ุ จ  น 
อิตฺถิยา  กาเยน  กาย  ความวา  ภิกษุนั้นมีความกําหนัด ๑  มีความ 
สําคัญวาเปนหญิง ๑  (เคลาคลึงกายของหญิง)  ดวยกายของตน. 
บทวา  น  เปนเพียงนิบาต.  อีกอยางหน่ึง  ความวา  (เคลาคลึง) 
กายน่ัน  คือ  กายตางดวยมือเปนตนของหญิงน้ัน. 
        คําวา  อามสติ  ปรามสติ  ความวา  ก็ภิกษุประพฤติลวงละเมิด 
โดยอาการแมอยางหน่ึง  บรรดาการจับตองเปนตนเหลาน้ีนั่นแล  ตอง 
สังฆาทิเสส.  ในการจับตองเปนตนนั้น  เมื่อภิกษุจับตองคราวเดียว 
เปนอาบัติตัวเดียว,  เมื่อจับตองบอย ๆ เปนสังฆาทิเสสทุก ๆ ประโยค. 
แมเม่ือลูบคลํา  หากวา  ไมปลอยใหพนจากกายเลย  สาย  ยาย  ไส 
มือก็ดี  กายก็ดี  ของตนไปขางโนน  ขางนี้,  เมื่อลูบคลําอยู  แมตลอด 
ทั้งวัน  ก็เปนอาบัติตัวเดียวเทาน้ัน.  ถาปลอยใหพนจากกายแลว ๆ 
เลา ๆ ลูบคลาํ  เปนอาบัติทุก ๆ ประโยค.  เมื่อลูบลง  ถาไมใชพน 
จากกายเลย  ลูบต้ังแตกระหมอมของหญิงลงไปจนถึงหลังเทา  ก็เปน 
อาบัติเพียงตัวเดียว.  ก ็ ถาวา ถึงท่ีนั้น ๆ  บรรดาที่ มีทองเปนตน  ปลอย 
(มือ)  แลวลบูลงไป,  เปนอาบัติทุก ๆ ประโยค. 
        พึงทราบวินิจฉัยแมในการลูบข้ึนดังนี้ :-  เมือ่ภิกษุลูบข้ึนต้ังแต  
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เทาไปจนถึงศีรษะ  ก็มีนยัอยางนี้เหมือนกัน.   
        พึงทราบวินิจฉัยในการทับลง  ดงัน้ี :-  เมื่อภิกษุจับมาตุตามที่ 
ผมแลวกดลง  กระทําอัชฌาจารตามปรารถนา  มกีารจูบเปนตนแลว 
ปลอยเปนอาบัติตัวเดียว.  เมื่อภิกษุกดหญิงท่ีเงยข้ึนแลว  ใหกมลง 
บอย ๆ เปนอาบัติทุก ๆ ประโยค. 
        พึงทราบวินิจฉัยแมในการอุม  ดังน้ี :-  เมื่อภิกษุจับมาตุคาม 
ที่ผมก็ดี  ที่มอืท้ังสองก็ดี  ใหลุกข้ึน  มนีัยอยางนี้เหมือนกัน. 
        พึงทราบวินิจฉัยในการฉุด  ดังนี้ :-  ภิกษุฉุดมาตุคามใหหันหนา 
มาหาตน  ยังไมปลอย (มอื) เพียงใด  เปนอาบัติตัวเดียวเพียงนั้นแล. 
เมื่อปลอยวาง (มือ) แลวกลับฉุดมาแมอีก  เปนอาบัติทุก ๆ ประโยค. 
        พึงทราบวินิจฉัยแมในการผลัก  ดังนี้ :-  ก็เม่ือภิกษุจับที่หลัง 
มาตุคามลับหลังแลวผลักไป  มีนัยเชนนี้เหมือนกัน. 
        พึงทราบวินิจฉัยในการกด  ดังนี ้:-  เมื่อภิกษุจับที่มือ  หรอื  ที ่
แขนมาตุคามใหแนนแลว  เดินไปแมสิ้นระยะโยชนหน่ึง  เปนอาบัติ 
เพียงตัวเดียว.  เมื่อปลอยจับ ๆ เปนอาบัติทุก ๆ ประโยค,  พระมหา- 
สุมเถระกลาววา  " เมื่อไมปลอยถูกตอง  หรือสวมกอดก็ดี  บอย ๆ 
เปนอาบัติทุก ๆ ประโยค."   ฝายพระมหาปทุมเถระกลาววา  " การ 
จับเดิมนั่นแหละเปนประมาณ,  เพราะเหตุนั้น  ภิกษุยังไมปลอย (มือ) 
ตราบใด  เปนอาบัติเพียงตัวเดียวตราบนั้น." 
        พึงทราบวินิจฉัยในการบีบ  ดังน้ี :-  เมื่อภิกษุบีบดวยผาก็ดี 
เครื่องประดับก็ดี  ไมถูกตองตัวเปนถุลลัจจัย,  เมื่อถูกตองตัว  เปน  



ประโยค๗ - ทุติยสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๑ - หนาท่ี 40 

สังฆาทิเสส.  เปนอาบัติตัวเดียวโดยประโยคเดียว,  เปนอาบัติตาง ๆ   
ดวยประโยคตาง ๆ กัน.  ในการจับและถูกตอง  แมเมื่อไมกระทําวิการ 
อะไร ๆ อ่ืน  ยอมตองอาบัติแมดวยอาการเพียงจับ  เพียงถูกตอง. 
        บรรดาอาการ  มีการจับตองเปนตนนี้  อยางกลาวมานี้  เมื่อภิกษุ 
มีความสําคัญในหญิงวาเปนผูหญิง  ประพฤติลวงละเมิดดวยอาการ 
แมอยางหน่ึง  เปนสังฆาทิเสส.  เปนถลุลัจจัยแกภิกษุผูมีความสงสัย, 
แมภิกษุสําคัญในหญิงวาเปนบัณเฑาะก  เปนบุรุษ  และเปนดิรัจฉาน 
ก็เปนถุลลัจจัยเหมือนกัน.  เปนถลุลัจจัยแกภิกษุผูมีความสําคัญใน 
บัณเฑาะกวาเปนบัณเฑาะก.  เปนทุกกฏ  แกภิกษุผูมีความสงสัย. 
สําหรับภิกษุผูสําคัญ  (ในบัณเฑาะก)  วาเปนบุรุษ  เปนดิรัจฉาน 
และเปนหญิงเปนทุกกฏเหมือนกัน.  ภิกษุวามีความสําคัญในบุรุษวา 
เปนบุรุษก็ดี  มีความสงสัยก็ดี  มีความสําคัญวา  เปนหญิง  เปน 
บัณเฑาะก  เปนสัตวดิรัจฉานก็ดี  เปนทุกกฏทั้งน้ัน.  แมในสัตวดิรัจ- 
ฉาน  ก็เปนทุกกฏโดยอาการทุกอยางเหมือนกันแล.  บัณฑิตพึงกําหนด 
อาบัติเหลาน้ี  ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในเอกมูลกันยแลว  ทราบ 
อาบัติทวีคูณ  แมในทวิมลูกันยที่ตรัสโดยอุบายน้ี  และโดยอํานาจแหง 
คําวา  เทฺว  อตฺิถิโย  ทฺวินฺน  อิตฺถีน  เปนตน. 
        เหมือนอยางวา  ในหญิง ๒ คน  พึงทราบสังฆาทิเสส ๒ ตัว 
ฉันใด,  ในหญิงมากคน  พึงทราบสังฆาทิเสสมากตัว  ฉันนั้น.  จริงอยู 
ภิกษุใดเอาแขนท้ังสองรวบจับหญิงมีจํานวนมากคนท่ียืนรวมกันอยู, 
ภิกษุนั้นตองสังฆาทิเสสมากตัว  ดวยการนับจํานวนหญิงท่ีตนถูกตอง.  
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ตองถุลลัจจัยดวยการนับทญิงที่อยูตรงกลาง.  จริงอยู  หญิงเหลาน้ันยอม 
เปนอันภิกษุนั้นจับตองดวยของเน่ืองดวยกาย.   
        อน่ึง  ภิกษุใด  จับนิว้มือ  หรือ  ผมของหญิงจํานวนมากรวมกัน. 
ภิกษุนั้น  พระวินัยธรอยูานับนิ้วมือ  หรือเสนผมปรับ  พึงนับทญิงปรับ 
ดวยสังฆาทิเสส.  และเธอยูอมตองถุลลัจจัยดวยการนับทญิงทั้งหลายผูมี 
นิ้วมือและผมอยูตรงกลาง.  จริงอยู  หญิงเหลาน้ัน  ยอมเปนผูอัน 
ภิกษุนั้นจับตองแลว  ดวยของที่เนื่องดวยกาย.  แตเมื่อภิกษุรวบจับ 
หญิงเปนอันมาก  ดวยของที่เนื่องดวยกาย  มีเชือกและผาเปนตน 
ยอมตองอาบัติถุลลัจจัย  ดวยการนับทญิงทั้งหมดผูอยูภายในวงลอม 
นั่นแล.  ในมหาปจจรี  ทานปรับทุกกฏ  ในพวกหญงิที่ไมไดถูกตองดวย. 
บรรดานัยกอนและนัยที่ทานกลาวไวในมหาปจจรีนั้น  เพราะข้ึนชื่อวา 
การจับตองของเน่ืองดวยกาย  กับของเน่ืองดวยกาย  ไมมีในบาล;ี 
เพราะฉะนั้นแล  นยักอนที่ทานรวบรวมของเนื่องดวยกายท้ังหมดเขา 
ดวยกัน  กลาวไวในมหาอรรถกถาและกุรุนที  ปรากฏวาถูกตองกวา 
ในอธิการน้ี. 
        ก็ภิกษุใดมีความกําหนัดจัดเทากัน  ในหญิงท้ังหลายผูยืนเอามือ 
จับมือกันอยูตามลําดับ  จับทญิงคนหนึ่งที่มือ,  ภิกษุนั้นยอมตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสตัวเดียว  ดวยสามารถแหงหญิงคนท่ีตนจับ,  ตองอาบัติ 
ถุลลัจจัยหลายตัว  ตามจํานวนแหงหญิงนอกน้ี  โดยนัยกอนน่ันแล. 
ถาวาภิกษุนั้นจับหญิงน้ัน  ที่ผา  หรอื  ที่ดอกไมอันเปนของเน่ืองดวย 
กาย,  ยอมตองอาบัติถุลลัจจัยมากตัว  ตามจํานวนแหงหญิงทั้งหมด.  
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เหมือนอยางวา  ภิกษุรวบจับหญิงท้ังหลาย  ดวยเชอืกและผาเปนตน 
ยอมเปนอันจับตอง  หลอนแมทั้งหมด  ดวยของเน่ืองดวยกาย   
ฉันใดแล,  แมในอาการน้ี  หญิงท้ังหมดก็เปนอันภิกษุจับตองแลว 
ดวยของเน่ืองดวยกาย  ฉันนั้นเหมือนกัน  ฉะนี้แล. 
        กถ็าวา  หญิงเหลาน้ันยืนจับกันและกันที่ชายผา,  และภิกษุนี้จับ 
หญิงคนแรกในบรรดาหญิงเหลานั้น  ที่มือ,  เธอตองอาบัติสังฆาทิเสส 
ดวยอํานาจแหงหญิงคนท่ีตนจับ,  ตองทุกกฏหลายตัวตามจํานวนแหง 
หญิงนอกน้ี  โดยนัยกอนนั่นแล.  ดวยวา  ของที่เนื่องกายกับของท่ีเนื่อง 
ดวยกายของหญิงเหลาน้ันทั้งหมด  เปนอันภิกษุนั้นจับตองแลว  โดยนัย 
กอนเหมือนกัน.  ก็ถาแมนวา  ภิกษุนั้นจับหญิงน้ันเฉพาะของท่ีเนื่อง 
ดวยกายเทานั้น,  เธอตองถุลลัจจัย  ดวยสามารถแหงหญิงน้ัน, 
ตองทุกกฏหลายตัวตามจํานวนแหงหญิงนอกน้ี  โดยนัยถัดมาน่ันเอง. 
        ก็ภิกษุใด  เบียดผูหญิงท่ีนุงผาหนา  ถูกผาดวยกายสังสัคคราคะ, 
ภิกษุนั้นตองถุลลัจจัย.  เบยีดผูหญิงท่ีนุงผาบางถูกผา,  ถาวาในท่ีซึ่งถูก 
กันนั้น  ขนของผูหญิงท่ีลอดออกจากรูผาถูกภิกษุ  หรือขนของภิกษุ 
แยงเขาไปถูกหญิง  หรือ  ขนของทั้งสองฝายถูกกันเทาน้ัน,  เปนสังฆาทิเสส. 
เพราะวา  แมถูกรูปที่มีวิญญาณครอง  หรือ  ไมมีวิญญาณครอง 
(ของหญิง)  ดวยกรรมชรปูที่มีวิญญาณ  (ของตน)  ก็ด ี ถูกรูปที่มี 
วิญญาณครอง  หรือ  ไมมีวิญญาณครอง  (ของหญิง)  ดวยผมเปนตน 
แมไมมีวิญญาณครองก็ดี  ยอมตองสังฆาทิเสสเหมือนกัน.  ในการท่ี 
ขนตอขนถูกกันนั้น  ในกรุุนทีกลาววา  " พึงนับขนปรับสั่งฆาทิเสส."  
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แตในมหาอรรถกถากลาววา  " ไมควรนับขนปรับอาบัติ,  ภิกษุนั้น 
ตองสังฆาทิเสสตัวเดียวเทาน้ัน,  สวนภิกษุไมปูลาด  นอนบนเตียงของ   
สงฆ  จึงควรนับขนปรับอาบัติ."  คําของมหาอรรถกถานั่นแหละ 
ชอบ.  เพราะวา  อาบัตินี้ปรับดวยอํานาจแหงหญิง  ไมใชปรับดวย 
อํานาจแหงสวน  ฉะนี้แล. 
                 [ ความตางกันแหงมติของพระเถระ ๒ รูป ] 
        ในอธิการน้ีทานต้ังคําถามวา  " ก็  ภิกษุใด  คิดวา ' จักจับของ 
เนื่องดวยกาย '  แลวจับกายก็ดี  คิดวา  ' จักจับกาย '  แลวจับของเนื่อง 
ดวยกายก็ดี  ภิกษุนั้นจะตองอาบัติอะไร ? " 
        พระสุมเถระตอบกอนวา  " ตองอาบัติตามวัตถุเทาน้ัน." 
ไดยินวา  ลัทธิของทานมีดังนี้ :- 
                " วัตถุ ๑ สัญญา ๑ ราคะ ๑ ความรับรูผัสสะ ๑ 
                เพราะฉะน้ัน  ควรปรับครกุาบัติ  ที่กลาวแลว 
                ในนิเทศตามท่ีทรงอธิบายไว." 
ในคาถาน้ี  วัตถุ  นั้น  ไดแก  ผูหญิง.  สัญญา  นั้น  ไดแก  ความ 
สําคัญวาเปนผูหญิง.  ราคะน้ัน  ไดแก  ความกําหนัด  ในการเคลาคลึง 
ดวยกาย.  ความรับรูผัสสะ  นั้น  ไดแก  ความรูสึกผัสสะในการเคลา 
คลึงดวยกาย.   เพราะฉะนั้น  ภิกษุใดมคีวามสําคัญวาเปนผูหญิง  ดวย 
ความกําหนัดในอันเคลาคลึงดวยกาย  คิดวา  " จักจับของเนื่องดวยกาย " 
แมพลาดไปถูกกาย,  ภิกษุนั้นตองสังฆาทิเสส.  เปนโทษหนักแท,  
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ฝายภิกษุนอกนี้  ตองถุลลัจจัย  ฉะนี้แล.  
        ฝายพระมหาปทุมเถระ  กลาววา 
                " เมื่อความสําคัญผิดไป  และการจับ  ก็พลาดไป 
                อาบัติหนักในนเิทศตามท่ีทรงอธิบายไว  ยอมไม 
                ปรากฏในการจับน้ัน." 
ลัทธิของทานเลามีดังน้ี :-  จริงอยู  ทานปรับสั่งฆาทิเสสแกภิกษุผูมี 
ความสําคัญในผูหญิงวาเปนผูหญิง,  แตความสําคัญวาเปนผูหญิง  อัน 
ภิกษุนี้ใหคลาดเสีย,  ความสําคัญในของเนื่องดวยกายวาเปนของเนื่อง 
ดวยกาย  อันเธอใหเกิดข้ึนแลว,  ก็เมื่อเธอจับของเนื่องดวยกายน้ัน 
ทานปรับถุลลัจจัย. 
        อน่ึง  การจับเลา  อันภิกษุนี้  ก็ใหคลาดเสีย,  เธอไมไดจับของ 
เนื่องดวยกายน้ัน  แตไดจับผูหญิง;  เพราะฉะนั้น  สังฆาทิเสส  ชื่อวา 
ยังไมปรากฏ  ในเพราะการจับนี้  เพราะไมมีความสําคัญวาเปนผูหญิง, 
ถุลลัจจัย  ชื่อวาไมปรากฏ  เพราะของเน่ืองดวยกายเธอก็ไมไดจับ,  แต 
ปรับเปนทุกกฏ  เพราะถูกดวยกายสังสัคคราคะ,  จริงอยู  เมื่อถูกวัตถ ุ
เชนนี้  ดวยกายสังสัคคราคะ  คําวา  " ไมเปนอาบัติ "  ไมมี; 
เพราะฉะนั้น  จึงเปนทุกกฏแท. 
        ก็แล  พระมหาสุมเถระ  ครั้นกลาวคํานี้แลว  จึงกลาวจตุกกะ 
นี้วา  " ภิกษุคิดวา  ' จักจับรูปที่มีความกําหนัด  แลวจับรูปที่มี 
ความกําหนัด '  เปนสังฆาทิเสส,  คิดวา  ' จักจับรูปที่ปราศจากดวาม 
กําหนัด '  แลวจับรูปที่ปราศจากดวามกําหนัด  เปนทุกกฏ,  คิดวา  ' จัก  
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จับรูปที่มีความกําหนัด  ไพลไปจับรูปที่ปราศจากดวามกําหนัด'  เปน 
ทุกกฏ,  คิดวา  ' จักจับรูปที่ปราศจากดวามกําหนัด'  ไพลไปจับรูป   
ที่มีความกําหนัด  เปนทกุกฏเหมือนกัน. 
        พระมหาปทุมเถระกลาวอยางนี้  แมก็จริง,  ถึงอยางนั้น 
ในวาทะของพระเถระทั้งสองน้ี  ก็วาทะของพระมหาสุมเถระเทาน้ัน 
ยอมสมดวยพระบาลีนี้วา  " ผูหญิง ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนผูหญิง ๑ 
มีความกําหนัด ๑  ถูก  คลํา  จับ  ตอง  ซึ่งของเนื่องดวยกายของ 
ผูหญิงดวยกาย  ตองอาบัติถุลลัจจัย "  และดวยวินิจฉัยยในอรรถกถา 
มีอาทิวา  " ก็ภิกษุใดเอาแขนท้ังสองรวบจับหญิงหลายคนท่ียืนรวมกัน 
อยู,  ภิกษุนั้นตองสังฆาทิเสส  เทากับจํานวนหญิงท่ีตนถูกตอง "  ดังน้ี. 
        กถ็าวา  การจับ  ชื่อวาคลาดไป  ดวยความคลาดแหงสัญญา 
เปนตน  จะพึงมีไซร,  พระผูมีพระภาค  พึงตรัสดวามแปลกแหงบาลี 
โดยนัยเปนตนวา  กายปฏิพทฺธฺจ  โหติ  กายสฺ ี  จ  ดังนี้บาง 
เหมือนตรัสไวในบาลีเปนตนวา  ปณฺฑโก  จ  โหติ  อิตฺถีสฺ ี  ดังน้ี, 
ก็เพราะความแปลกกันนัน้  พระผูมีพระภาคไมตรัสไวแลว;  ฉะนั้น 
ความเปนตามวัตถุวา  " เมื่อความสําคัญในผูหญิงวาเปนผูหญิง  มี 
เปนสังฆาทิเสสแกภิกษุผูถูกตองผูหญิง,  เปนถุลลจัจัย  แกภิกษุผูถูกตอง 
ของเน่ืองดวยกาย "  ดังน้ีเทาน้ัน  ยอมถูก. 
        จริงอยู  แมในมหาปจจรี  ทานกลาววา  " เมื่อหญิงดําหมผา 
สีเขียวนอน  ภิกษุคิดวา  ' จักเบียดกาย '  แลวเบียดกาย  เปนสังฆา- 
ทิเสส,  คิดวา  ' จักเบียดกาย '  แลวเบียดผาสีเขียว  เปนถุลลัจจัย,  คิดวา  



ประโยค๗ - ทุติยสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๑ - หนาท่ี 46 

' จักเบียดผาเขียว '  แลวเบียดผาเขียว  เปนถุลลัจจัย."   
        ก ็ วัตถมุิสสกันยนี้ใด  ที่พระผูมพีระภาคตรัสไว  โดยนัยมีคําวา 
อิตฺถี  จ  ปณฑฺโก  จ  เปนตน,  ในมิสสกวัตถุแมนั้น  อาบัติทั้งหลาย 
ที่พระองคตรัสไว  ดวยอํานาจความสําคัญ  และความสําคัญผิดในวัตถุ 
อันผูไมงมงายในพระบาลี  พึงทราบ. 
        สวนในวาระวาดวยของเนื่องดวยกายกับกาย  เมื่อภิกษุมีความ 
สําคัญในผูหญิงวาเปนผูหญิง  และจับของเน่ืองดวยกาย  เปนถุลลัจจัย, 
ในบัณเฑาะกที่เหลืออ  เปนทุกกฏทกุ ๆ บท,  แมในวาระ  วาดวยกาย 
กับของเนื่องดวยกาย  ก็มนีัยเหมือนกันนี้. 
        ในวาระวาดวยของเนื่องดวยกายกับของท่ีเนื่องดวยกาย  และใน 
วาระทั้งหลาย  มีวาระวาดวยกายกับของที่ซัดไปเปนตน  คงเปนทุกกฏ 
แกภิกษุนั้น  เหมือนกันทุก ๆ บท. 
        แตวาระเปนอาทิวา  " อิตฺถี  จ  โหติ  อิตฺถีสฺ ี  สารตฺโต 
จ  อิตฺถี  จ  น  ภิกขฺุสฺส  กาเยน  กาย "   " พระผูมีพระภาคตรัส 
ดวยอํานาจแหงความกําหนัดจัด  ของมาตุคามในภิกษุ." 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  หลายบทวา  อิตฺถี  จ  น  ภิกฺขุสฺส  กาเยน 
กาย  มีความวา  หญิงผูมีความกําหนัดจัดในภิกษุ  จึงไปยังโอกาสที่ 
เธอนั่ง  หรือ  นอน  แลวจับถูกกายของภิกษุนั้นดวยกายของตน. 
        ขอวา  เสวนาธิปฺปาโย  กาเยน  วายมติ  ผสฺส  ปฏิวิชานาติ 
มีความวา  ภิกษุซึ่งหญิงน้ันจับตองแลว  หรือ  ถกูตองอยางนั้นแลว 
เปนผูมีความประสงคในอันเสพ  ถาขยับ  หรือ  ไหวกาย  แมนอย  
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หน่ึง  เพ่ือรับรูผัสสะ,  เธอตองสังฆาทิเสส.   
        ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว  ในบทวา  " หญิง ๒ คน "  นี้.  ใน 
หญิงและบัณเฑาะกเปนทุกกฏกับสังฆาทิเสส.   ดวยอุบายน้ี  คําวา 
" ผูหญิงถูกนิสสัคคียวัตถุ,  ภิกษุมีความประสงคในอันเสพพยายาม 
ดวยกาย,  แตไมรับรูผัสสะ  ตองทุกกฏ "  ดังน้ี  ยังมีอยู  เพียงใด, 
ชนิดของอาบัติ  พึงทราบตามันยกอนนั่นแหละ  เพียงนั้น. 
        ก็แล  ในคําน้ี  ขอวา  กาเยน  วายมติ  น  จ  ผสฺส  ปฏิวิชานาติ 
มีความวา  ภิกษผูเห็นหญิงขวางดอกไม หรือ ผลไมที่ตนขวางไป  ดวย 
ดอกไม หรือ ผลไมสําหรับขวางของหลอน  จึงทํากายวิการ คือ กระดิก 
นิ้ว หรือ ยักค้ิว หรือ หลิว่ตา หรือ ทําวิการเห็นปานนั้นอยางอ่ืน, 
ภิกษุนี้  เรียกวา  " พยายามดวยกาย  แตไมรับรูผัสสะ."  แมภิกษุนี้ 
ชื่อวา  ตองทุกกฏ  เพราะมีความพยายามดวยกาย.  ผูหญิง ๒ คน 
ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว,  บัณเฑาะกกับผูหญิง  ตองทุกกฏ ๒ ตัว 
เหมือนกัน. 
                   [ อธิบายอาบัติและอนาบัติโดยลักษณะ ] 
        พระผูมพีระภาค  ครั้นทรงแสดงชนิดแหงอาบัติโดยพิสดาร  ดวย 
อํานาจแหงวัตถุอยางนี้แลว  บัดนี้จะทรงแสดงอาบัติและอนาบัติโดอยูอ 
ดวยอํานาจลักษณะ  จึงตรัสดําวา  เสวนาธิปฺปาโย  เปนอาทิ. 
        บรรดานัยเหลาน้ัน  นัยแรกเปนสังฆาทิเสสดวยครบองค ๓ คือ 
ภิกษุเปนผูอันหญิงถูกตองมีอยู ๑  มีความประสงคในอันเสพ  พยายาม 
ดวยกาย ๑  รบัรูผัสสะ ๑.  นัยที่สองเปนทุกกฏ  ดวยครบองค ๒ คือ  
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เพราะพยายามเหมือนในการถูกนิสสคัคียวัตถุดวยนิสสัคคียวัตถุ ๑  เพราะ 
ไมรับรูผัสสะเหมือนในการไมถูกตอง ๑.  นัยที ่๓  ไมเปนอาบัติแกเธอ   
ผูไมพยายามดวยกาย. 
        จริงอยู  ภิกษุใดมีความประสงคจะเสพ  แตมีการน่ิง  รับรู  คือ 
ยินดี  เสวยผัสสะอยางเดียว,  ไมเปนอาบัติแกภิกษุนั้น  เพราะไมมี 
อาบัติในอาการสักวา  จิตตุปบาท. 
        สวนนัยที่ ๔  แมความรับรูผัสสะก็ไมมี  เหมือนในการถูก 
นิสสัคคียวัตถุ  ดวยนิสสัคคียวัตถุ,  มีแตสักวาจิตตุปบาทอยางเดียว 
เทาน้ัน;  เพราะเหตุนั้น  จึงไมเปนอาบัติ.  ไมเปนอาบัติในเพราะ 
อาการท้ังปวง  ของภิกษุผูประสงคจะใหพน. 
        ก็แล  ในฐานะน้ี  พึงทราบอธิบายวา  " ภิกษุใดถูกผูหญิงจับ 
จะใหหญิงน้ันพนจากสรีระของตน  จึงผลัก  หรือ  ตี,  ภิกษุนี้  ชือ่วา 
พยายามดวยกาย  รับรูผัสสะ.  ภิกษุใดเห็นผูหญิงกําลังมาใครจะพน 
จากหญิงน้ัน  จึงตวาดใหหนีไป,  ภิกษุนี้  ชื่อวา  พยายามดวยกาย 
แตไมรับรูผัสสะ.  ภิกษุใดเห็นทีฆชาตเชนนั้นเลื้อยข้ึนบนกาย  แตไม 
สลัดดวยคิดวา  ' มันจงคอย ๆ ไป,  มันถูกเราสลัดเขา  จะพึงเปนไป 
เพ่ือความพินาศ ',  หรือ  รูวาหญิงทีเดียวถูกตัว  แตนิ่งเฉย  ทําเปน 
ไมรูเสียดวยคิดวา  ' หญิงน้ีรูวา  ' ภิกษุนี้  ไมมีความตองการเรา ' 
แลวจักหลีกไปเองแหละ '  หรือ  ภิกษุหนุมถูกผูหญิงมีกําลังกอดไวแนน 
แมอยากหนี  แตตองนิ่งเฉย  เพราะถูกยึดไวมั่น,  ภิกษุนี้  ชื่อวา 
ไมไดพยายามดวยกาย  แตรับรูผัสสะ.  สวนภิกษุใดเห็นผูหญิงมา  แลว  
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เปนผูนิ่งเฉยเสียดวยคิดวา  ' หลอนจงมากอน,  เราจักตี  หรือ  ผลัก   
หลอนแลวหลีกไปเสียจากนั้น '  ภิกษุนี้  พึงทราบวา  มีความประสงคจะ 
พนไปไมพยายามดวยกาย  ทั้งไมรับรูผัสสะ." 
        บทวา  อสฺจิจฺจ  มคีวามวา  ไมจงใจวา  " เราจักถูกผูหญิง 
คนนี้  ดวยอุบายน้ี."  จริงอยู  เพราะไมจงใจอยางนั้น  เม่ือภิกษุแม 
ถูกตองตัวมาตุคามเขาในคราวที่รับบาตรเปนตน  ยอมไมอาบัติ. 
        บทวา  อสติยา  มีความวา  ภิกษุเปนผูสงใจไปในที่อ่ืน  คือ  ไมม ี
ความนึกวา  " เราจักถูกตองมาตุคาม "  เพราะไมมีสติอยางนี้ 
ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูถูกตองในเวลาเหยียดมือและเทาเปนตน. 
        บทวา  อชานนฺตสฺส  มีความวา  ภิกษุเห็นเด็กหญงิมีเพศคลาย 
เด็กชาย  ไมรูวา  ' เปนผูหญิง '  ถูกตองดวยกรณียกิจบางอยางเทาน้ัน, 
ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูไมรูวา  ' เปนผูหญิง '   และถูกตองดวยอาการ 
อยางนี้. 
        บทวา  อสาทิยนฺตสฺส  มีความวา  ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูไม 
ยินดีดวยการเคลาคลึงดวยกาย  เหมือนไมเปนอาบัติแกภิกษุที่ถูกผูหญิงจับ 
แขนกันและกันหอมพาเอาไป  ฉะน้ัน.  ภิกษุบาเปนตน  มีนัยดังกลาว 
แลวแล.  และพระอุทายีเถระเปนอาทิกัมมิกะในสิกขาบทน้ี  ไมเปน 
อาบัติแกทานผูเปนอาทิกัมมิกะน้ัน  ฉะน้ีแล. 
                                บทภาชนียวรรณนา  จบ.  
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        บรรดาสมุฏฐานเปนตน  สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐานดุจปฐมปาราชิก   
สิกขาบท  ยอมเกิดข้ึนทางกายกับจิต  เปนกิริยา  สญัญาวิโมกข 
สจิตตกะ  โลกวัชชะ  กายกรรม  อกุศลจิต มีเวทนา ๒  โดยเปน 
สุขเวทนาและอุเบกขาเวทนาท้ังสองแล. 
                          วินีตวัตถใุนสังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี ๒ 
        พึงทราบวินิจฉัยย  ในวินีตวัตถุทั้งหลายตอไปน้ี :- 
        สองบทวา  มาตุยา  มาตุปฺเปเมน  ความวา  ยอมจับตองการ 
ของมารดาดวยความรักฉันมารดา.  ในเรื่องลูกสาวและพ่ีนองสาว  ก็ม ี
นัยเหมือนกันนี้.  ในพระบาลีนั้น  พระผูมีพระภาคปรับอาบัติทุกกฏ 
เหมือนกันทั้งน้ัน  แกภิกษุผูจับตอง  ดวยความรักอาศัยเรือนวา  " ผูนี ้
เปนมารดาของเรา  นี้เปนธิดาของเรา  นี้เปนพ่ีนองสาวของเรา " 
เพราะข้ึนชื่อวาผูหญิงแมทั้งหมด  จะเปนมารดาก็ตาม  เปนธิดาก็ตาม 
เปนขาศึกแกพรหมจรรยทั้งน้ัน. 
        ก็เม่ือภิกษุระลึกถึง  พระอาญานี้  ของพระผูมีพระภาคเจา 
ถาแมนวา  เห็นมารดาถูกกระแสน้ําพัดไป  ไมควรจับตองดวยมือเลย, 
แตภิกษุผูฉลาดพึงนําเรือ  หรือ  แผนกระดาน  หรือทอนกลวย  หรือ 
ทอนไมเขาไปให,  เมื่อเรือเปนตนนั้นไมมี  แมผากาสาวะก็ควรนําไป 
วางไวขางหนา,  แตไมควรกลาววา  " จงจับที่นี้. "   เมื่อทานจับแลว 
พึงสาวมาดวยทําในใจวา  " เราสาวบริขารมา."   กถ็ามารดากลัว 
พึงไปขางหนา ๆ  แลวปลอบโยนวา  " อยากลัว. "  ถามารดาถูกนํ้า  
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พัดไปรีบข้ึนคอ  หรือจับที่มือของภิกษุผูเปนบุตร,  ภิกษุอยาพึงสลัดวา    
" หลีกไป  หญิงแก ! "  พึงสงไปใหถึงบก.  เมื่อมารดาติดหลมก็ดี 
ตกลงไปในบอก็ดี  มีนัยเหมือนกันนี้.  อธิบายวา  ภิกษุพึงฉุดข้ึน 
แตอยูาพึงจับตองเลย. 
                      [ อธิบายวัตถุที่เปนอนามาส ] 
        ก็มิใชแตรางกายของมาตุคามอยางเดียวเทาน้ัน  เปนอนามาส, 
แมผานุงและผาหมก็ดี  สิ่งของเครื่องประดับก็ดี  จนชั้นเสวียนหญาก็ตาม 
แหวนใบตาลก็ตาม  เปนอนามาสท้ังนั้น.   ก็แลผานุงและผาหมนั้น 
ต้ังไวเพ่ือตองการใชเปนเครื่องประดับเทาน้ัน.   กถ็าหากวามาตุคาม 
วางผานุง หรือ ผาหมไวในท่ีใกลเทา  เพ่ือตองการใหเปลี่ยนเปนจีวร, 
ผาน้ันสมควร.  ก็บรรดาเครื่องประดับ  ภัณฑะท่ีเปนกัปปยะ  มีเครื่อง 
ประดับศีรษะเปนตน  อันมาตุคามถวายวา  " ทานเจาคะ ! ขอพระ 
คุณทานโปรดรับสิ่งน้ีเถิด "  ภิกษุควรรับไว  เพ่ือเปนเครื่องใช  มีฝก 
มีดโกนและเข็มเปนตน.  สวนภัณฑะที่ทําดวยทอง เงิน และแกวมุกดา 
เปนตน  เปนอนามาสแท  ถึงแมเขาถวาย  ก็ไมควรรับ. 
        อน่ึง  มใิชแตเครื่องประดับที่สวมรางกาย  ของหญิงเหลานั้น 
อยางเดียวเทาน้ัน  จะเปนอนามาส,  ถงึแมรูปไมก็ดี  รูปงาก็ดี  รูปเหล็กก็ด ี
รูปดีบุกก็ดี  รูปเขียนก็ดี  รูปที่สําเร็จดวยรัตนะทุกอยางก็ดี  ที่เขากระทํา 
สัณฐานแหงหญิง  ชั้นที่สดุแมรูปที่ปนดวยแปง  ก็เปนอนามาสท้ังน้ัน. 
แตไดของที่เขาถวายวา  " สิ่งน้ีจงเปนของทาน "  เวนของท่ีสําเร็จดวย 
รัตนะทุกอยาง  ทําลายรูปที่เหลืออ  นอมเอาสิ่งท่ีควรเปนเครื่องอุปกรณ  
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เขาในเครื่องอุปกรณ  และส่ิงท่ีควรใชสอย  เขาในของสําหรับใชสอย   
เพ่ือประโยชนแกการใชสอย  ควรอยู. 
        อน่ึง  แมธัญญชาต ๗ ชนิด  ก็เปนอนามาสเชนเดียวกับรูปสตรี 
ฉะน้ัน.  เพราะฉะนั้น  เมื่อเดินไปกลางทุงนา  อยูาเดินจับตองเมล็ด 
ธัญญชาตแมที่เกิดอยูในทุงนานั้นไปพลาง.  ถามีธัญญชาตที่เขาตากไว 
ที่ประตูเรือน  หรือท่ีหนทาง,  และดานขางมีทางเดิน  อยาเดินเหยียบ 
ย่ําไป.  เมื่อทางเดินไมมี  พึงอธิษฐานใหเปนทางแลวเดินไปเถิด. 
คนทั้งหลายปูลาดอาสนะถวายบนกองธัญญชาตในละแวกบาน  จะน่ัง 
ก็ควร.  ชนบางพวกเทธัญญชาตกองไวในโรงฉัน.  ถาอาจจะใหนํา 
ออกได  ก็พึงใหนําออก.  ถาไมอาจ  อยูาเหยียบย่ําธัญญชาต  พึงต้ังต่ัง 
ณ สวนขางหน่ึงแลว  นัง่เถิด.  ถาไมมีโอกาส,  พวกชาวบานปูลาด 
อาสนะถวายตรงทามกลางธัญญชาตนั่นเอง  พึงนั่งเถิด.  แมในธญัญ- 
ชาตที่อยูบนเรือ  ก็มีนยัอยางนี้เหมือนกัน.  แมอปณณชาตมีถั่วเขียว 
และถั่วเหลืองเปนตนก็ดี  ผลไมมีตาลและขนุนเปนตนก็ดี  ที่เกิดในที่นั้น 
ภิกษุไมควรจับเลน.  แมในอปณณชาตและผลไมที่พวกชาวบาน 
รวมกองไว  ก็มีนัยเชนนี้เหมือนกัน.  แตการท่ีภิกษุจะถือเอาผลไมที่ 
หลนจากตนในปา  ดวยต้ังใจวา  " จักใหแกพวกอนุปสัมบัน "  ควรอยู. 
                           [ วาดวยรัตนะ ๑๐ ประการ ] 
        บรรดารัตนะ ๑๐ ประการเหลาน้ี  คือ  " มุกดา  มณี  ไพฑูรย 
สังข  ศิลา  ประพาฬ  เงิน  ทอง  ทับทมิ  บุษราคัม,"  มุกดา  ตาม  
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ธรรมชาติยังไมไดเจียระในและเจาะ,  ภิกษุจะจับตองไดอยู.  อาจารย 
บางพวกกลาววา  " รัตนะที่เหลือ  เปนอนามาส,"  แตในมหาปจจรี   
ทานกลาววา  " มุกดา  ที่เจียระในแลวก็ดี  ที่ยังไมเจียระในก็ดี 
เปนอนามาส  และภิกษุจะรับเพ่ือประโยชนเปนมลูคาแหงส่ิงของ  ยอม 
ไมควร,  แตจะรับเพ่ือเปนยาแกคนเปนโรคเรื้อน  ควรอยู.  มณีชนิด 
สีเขียวและเหลืองเปนตน  แมทั้งหมด  โดยที่สุดจนกระทั่งแกวผลึก 
ธรรมชาติที่เขาขัด  เจียระในและกลึงแลว  เปนอนามาส.  แตมณีตาม 
ธรรมชาติพนจากบอเกิด  ทานกลาววา  " ภิกษุจะรับเอาไวเพ่ือเปน 
มูลคาแหงส่ิงของมีบาตรเปนตน  ก็ควร."  แมมณีนั้น  ทานหามไวใน 
มหาปจจรี.  กระจกแกว  ที่เขาหุงทําไวอยางเดียวเทาน้ัน  ทานกลาววา 
" ควร."  แมในไพฑูรย  กม็ีวินิจฉัยเชนเดียวกันกับแกวมณี.  สังขจะเปน 
สังขสําหรับเปา (แตรสังข) ก็ดี  ที่เขาขัดและเจียระในแลวก็ดี  ประดับ 
ดวยรัตนะ (ขลิบดวยรัตนะ) ก็ดี  เปนอนามาส.  สังขสําหรับตักน้ําด่ืม 
ที่ขัดแลวก็ดี  ยังมิไดขัดก็ดี  เปนของควรจับตองไดแท.  อนึ่ง  รตันะที่ 
เหลือ  ภิกษุจะรับไว  เพ่ือใชเปนยาหยอดตาเปนตนก็ดี  เพ่ือเปนมูลคา 
แหงสิ่งของก็ดี  ควรอยู. 
        ศลีา  ทีขั่ดและเจียระในแลว  ประดับดวยรัตนะมีสีเหมือนถั่วเขียว 
เทาน้ัน  เปนอนามาส.  ศิลาที่เหลืออ  ภิกษุจะถือเอามาเพ่ือใชเปนหิน 
ลับมีดเปนตน  ก็ได.  ในคําน้ี  อาจารยบางพวกกลาววา  " บทวา 
รตนสยุตฺตา  ไดแก  ศลิาที่หลอมผสมปนกับทองคํา." 
        แกวประพาฬท่ีขัดและเจียระในแลว  เปนอนามาส.  ประพาฬ  
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ที่เหลือเปนอนามาส  (ควรจับตองได)  และภิกษุจะรับไว  เพ่ือใชจาย    
เปนมูลคาแหงส่ิงของ  ควรอยู.  แตในมหาปจจรีกลาววา  " ประพาฬ 
ที่ขัดแลวก็ตาม  มิไดขัดก็ตาม  เปนอนามาสท้ังน้ัน  และจะรับไว 
ไมควร." 
        เงินและทอง  แมเขาทําเปนรูปพรรณทุกสิ่งทุกอยาง  เปน 
อนามาส  และเปนของไมควรรับไว  จําเดิมแตยังเปนแร.  ไดยินวา 
อุดรราชโอรส  ใหสรางพระเจดียทองสงไปถวายพระมหาปทุมเถระ. 
พระเถระหามวา  " ไมควร."  ดอกปทมุทองและดาวทองเปนตน  ม ี
อยูที่เรือนพระเจดีย.  แมสิ่งเหลาน้ันก็เปนอนามาส.  แตพวกภิกษุผูเฝา 
เรือนพระเจดียต้ังอยูในฐานเปนผูทิ้งรูปยะ,  เพราะเหตุนั้น  ทานจึงกลาว 
วา  " ภิกษุเหลาน้ันจะลูบคลําดู  ก็ควร."  แตคําน้ัน  ทานหามไวใน 
กุรุนที.  ทานอนุญาตแตเพียงเทาน้ีวา  " จะชําระหยากเย่ือท่ีพระเจดีย 
ทองก็ควรอยู."  ทานกลาวไดในอรรถกถาทั้งปวงวา  " แมโลหะท่ี 
กาไหลทอง๑  ก็มีดติดุจทองคําเหมือนกัน  จัดเปนอนามาส."  สวน 
เครื่องใชสอยในเสนาสนะ  เปนกัปปยะท้ังส้ิน;  เพราะฉะนั้น  เครื่อง 
 
๑.  วิมติวิโนทนีฎีกา.  อารกฏูโลหนฺติ  สุวณฺณวณฺโณ  กติฺติมโลหวิเสโส.  ติวิธฺห ิ
กิตฺติมโลห  กสโลห  วฏฏโลห.  หารกูฏโลหนฺติ  ตตฺถ  ติปุตมฺเพ  มิสฺเสตฺวา  กต  กสโลห 
นาม.  สีสตมฺเพ  มิสฺเสตฺวา  กต  วฏฏโลห.  รสตมฺเพ  มิสฺเสตฺวา กต หารกูฏโลห  นาม. 
แปลวา โลหะเทียมพิเศษมีสีเหมือนทองคํา ช่ือวา  อารกูฏโลหะ.  ก็ โลหะทําเทียมมี 
๓  อยาง  คือ  กังสโลหะ  วัฏฏโลหะ  หารกฏูโลหะ. บรรดาโลหะเหลานั้น  โลหะท่ีเขาทํา 
ผสมดีบุกและทองแดง  ช่ือวา กังสโลหะ.  ท่ีเขาทําผสมตะกัว่และทองแดง ช่ือวา  วัฏฏ- 
โลหะ.  ท่ีเขาทําผสมปรอทและทองแดง  ช่ือวา หารกูฏโลหะ. แมในสารวัตถทีปนี ๓/๓๕ 
ก็ขยายความโดยทํานองนี้ - ผูชําระ.  นาจะเปนสัมฤทธ์ิ.  
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บริขารประจําเสนาสนะ  แมทุกอยางที่ทําดวยทองและเงิน  เปน   
อามาส  (ควรจับตองได).  พวกชาวบานสรางมณฑปแกว  เปนสถาน 
ที่แสดงพระธรรมวินัยแกภิกษุทั้งหลาย  มีเสาแกวผลึก  ประดับประดา 
ดวยพวงแกว,  การท่ีภิกษุทั้งหลายจะเก็บรักษาเครื่องอุปกรณทั้งหมด 
ในรัตนมณฑปน้ัน  ควรอยู. 
        ทับทิมและบุษราคัม  ที่ขัดและเจียระในแลว  เปนอนามาส. 
ที่ยังไมไดขัดและเจียระในนอกน้ี  ทานกลาววา  " เปนอามาส  ภิกษุจะ 
รับไว  เพ่ือใชเปนมูลคาแหงส่ิงของ  ควรอยู."  แตในมหาปจจรี 
กลาววา  " ทบัทิมและบุษราคัมที่ขัดแลวก็ดี  ที่ยังมิไดขัดก็ดี  เปน 
อนามาส  โดยประการทุกอยาง  และภิกษุจะรับไว  ไมควร." 
        เครื่องอาวุธทุกชนิด  เปนอนามาส  แมเขาถวาย  เพ่ือประโยชน 
จําหนายเปนมูลคาแหงส่ิงของก็ไมควรรับไว.  ชื่อวา  การคาขายศัสตรา 
ยอมไมสมควร.  แมคันธนูลวน ๆ ก็ด ี สายธนูก็ดี  ประตักก็ดี  ขอชาง 
ก็ดี  โดยที่สดุแมมีดและขวานเปนตน  ที่เขาทําโดยสังเขปเปนอาวุธ 
ก็เปนอนามาส.  ถามีใคร ๆ เอาหอก  หรือ  โตมรมาวางไวในวิหาร 
เมื่อจะชําระวิหาร  พึงสงขาวไปบอกแกพวกเจาของวา  " จงนําไปเสีย." 
ถาพวกเขาไมนําไป  อยาใหของนั้นขยับเขยื้อน  พึงชําระวิหารเถิด. 
ภิกษุพบเห็น  ดาบก็ดี  หอกก็ดี  โตมรก็ดี  ตกอยูในสนามรบ  พึงเอา 
หินหรือของอะไร ๆ ตอยดาบเสียแลว  ถือเอาไปเพ่ือใชทําเปนมีด 
ควรอยู.  ภิกษุจะแยกแมของนอกน้ีออกแลว  ถือเอาของบางอยางเพ่ือ 
ใชเปนมีด  บางอยางเพ่ือใชเปนไมเทาเปนตน  ควรอยู.  สวนวาเครื่อง  
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อาวุธที่เขาถวายวา  " ขอทานจงรับอาวุธนี้ไว "  ภิกษุจะรับแมทั้งหมด   
ดวยต้ังใจวา  " เราจักทําใหเสียหายแลวกระทําใหเปนกัปปยภัณฑ " 
ดังน้ี  ควรอยู. 
        เครื่องจับสัตว  มีแหทอดปลาและขายดังนกเปนตนก็ดี  เครื่อง 
ปองกันลูกศร  มโีลหและตาขายเปนตนก็ดี  เปนอนามาสทุกอยาง. 
ก็บรรดาเครื่องดักสัตว  และเครื่องปองกันลูกศรท่ีไดมาเพ่ือเปนเครื่อง 
ใชสอย  ทีแรก  ตาขายภิกษุจะถือเอาดวยต้ังใจวา  " เราจักผูกขึงไว 
หรือพันเปนฉัตรไวเบ้ืองบนแหงอาสนะ  หรือพระเจดีย "  ควรอยู. 
เครื่องปองกันลูกศรแมทัง้หมด  ภิกษุจะรับไวเพ่ือใชเปนมูลคาแหงส่ิง 
ของ  ก็สมควร.  เพราะวา  เครื่องปองกันลูกศรน้ัน  เปนเครื่องกันการ 
เบียดเบียนจากคนอ่ืน  ไมใชเปนเครื่องทําการเบียดเบียน  ฉะน้ีแล. 
จะรับโลหดวยต้ังใจวา  " เราจักทําเปนภาชนะใสไมสีฟน "  ดงัน้ี  ก็ควร. 
        เครื่องดนตรีมีพิณและกลองเปนตน  ที่ขึงดวยหนัง  เปนอนามาส. 
แตในกุรุนทีทานกลาววา  " ตัวกลอง  (หนังชะเนาข้ึนกลอง)  กด็ี 
ตัวพิณ  (สายขึงพิณ)  ก็ดี รางเปลาก็ดี๑  หนังที่เขาปดไวที่ขอบปาก   
 
    ๑.  สารัตถทีปนี ๓/๓๖.  แกวา เภรีสงฺฆาโฏติ  สงฺฆาฏิตจมฺมเภรี. วิฃีณาสงฺฆาโฏติ 
สงฺฆาฏิตจมฺมวีณา.  จมฺมวนิทฺธาน  เภรีวณีานเมต  อธิวจน.  ตุจฺฉโปกฺขรนฺติ  อวินทฺธจมฺม 
เภรีโปกฺขร  วีณาโปกฺขรฺจ.  แปลวา  กลองท่ีข้ึนหนังแลว ช่ือวา  เภรีสังฆาฏะ. พิณท่ี 
ขึงสายแลว  ช่ือวา วณีาสังฆาฏะ.  คําท้ังสองนี้  เปนช่ือแหงกลองท่ีข้ึนหนังและพิณท่ีขึง 
สายแลว. ในท่ีบางแหงวา หนังชะเนาะข้ึนกลอง  ช่ือวา  เภรีสังฆาฏะ  สายขึงพิณ  ช่ือวา 
วีณาสังฆาฏะ ก็มี  ดังในวิมติวิโนทนีฎีกา  อางถึงอรรถกถากุรุนที  แกไววา  เภรีอาทีน 
วินทฺโธปกรณสมุโห  เภรีวณีาสงฺฆาโฏติ  เวทิตพฺพ.  พึงทราบวา  ประชุมเคร่ืองอุปกรณข้ึน 
กลองเปนตน  ช่ือวา  เภรีวีณาสังฆาฏะ.  รางกลองและรางพิณท่ียังไมไดข้ึนหนังและขึงสาย 
ช่ือวา  ตุจฉโกฃปขระ. -ผูชําระ.  
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ก็ดี  คันพิณกด็ี  เปนอนามาสแมทั้งสิ้น."  จะขึงเอง  หรือใหคนอ่ืน   
เขาขึงก็ดี  จะประโคมเอง  หรือ  ใหคนอ่ืนเขาประโคมก็ดี  ไมไดทั้งน้ัน. 
แมเห็นเครื่องดนตรีที่พวกมนุษยกระทําการบูชา  แลวท้ิงไวที่ลานพระ 
เจดีย  อยูาทําใหเคลื่อนท่ีเลย  พึงกวาดไปในระหวาง ๆ.  แตในมหา- 
ปจจรี  ทานกลาววา  " ในเวลาเทหยากเยื่อ  พึงนําไปโดยกําหนดวา 
เปนหยากเยื่อแลววางไว  ณ สวนขางหน่ึง  ควรอยู."  แมจะรับไว 
เพ่ือใชเปนมูลคาแหงส่ิงของ  ก็ควร.  แตที่ไดมาเพ่ือตองการจะใชสอย 
จะถือเอาเพื่อตองการทําใหเปนบริขารนั้น ๆ  โดยต้ังใจอยางนี้วา 
" เราจักทํารางพิณและหุนกลองใหเปนภาชนะใสไมสีฟน,  หนังจักทํา 
ใหเปนฝกมีด "  แลวกระทําตามที่ต้ังใจอยางนั้น ๆ  ควรอยู. 
        เรื่องภรรยาเกา  มีอรรถชัดเจนทีเดียว.  พึงทราบวินิจฉัยในเรื่อง 
นางยักษิณี  ดังนี้ :-  แมถาวา  ภิกษุถึงความเคลาคลึงกายกับนางเทพี 
ของทาวปรนิมมิตวสวัดดี  ก็ตองถุลลัจจัยอยางเดียว. 
        เรื่องบัณเฑาะก  และเรื่องหญิงหลับ  ปรากฏชัดแลวแล, 
        พึงทราบวินิจฉัยในเรื่องหญิงตาย  ดังนี้ :-  เปนถุลลัจจัยในเวลา 
พอจะเปนปาราชิก,  นอกจากน้ัน  เปนทุกกฏ. 
        พึงทราบวินิจฉัยในเรื่องดิรัจฉาน  ดังนี้ :-  (เคลาคลึงกาย)  กับ 
นางนาคมาณวิกาก็ดี  กบันางสุบรรณมาณวิกาก็ดี  กับนางกินรีก็ด ี
กับแมโคก็ดี  เปนทุกกฏทัง้น้ัน. 
        พึงทราบวินิจฉัยในเรื่องตุกตาไม  ดังนี้ :-  มิใชแตกับไม 
อยางเดียวเทาน้ัน,  โดยทีสุ่ดแมในรูปหญิงท่ีเขาเขียนจิตรกรรมไว  
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ก็เปนทุกกฏเหมือนกัน.  เรื่องบีบบังคับภิกษุ  มีอรรถกระจางท้ังน้ัน.   
        พึงทราบวินิจฉัยในเรื่องสะพาน  ดังนี้ :-  สะพานท่ีคนเดินได 
จําเพาะคนเดียวก็ตาม  สะพานท่ีเปนทางเกวียนขามก็ตามที  เพียงแต 
ภิกษุกระทําประโยคดวยต้ังใจวา  " เราจักเขยาสะพาน "  ดังน้ี  จะ 
เขยาก็ตาม  ไมเขยาก็ตาม  เปนทุกกฏ.  เรื่องหนทาง  ปรากฏชัดแลวแล. 
        พึงทราบวินิจฉัยในเรื่องตนไม  ดังนี้ :-  ตนไมเปนไมใหญ 
ขนาดเทาตนหวาก็ตาม  เปนตนไมเล็กก็ตาม,  ภิกษุอาจเพ่ือ 
เขยาก็ตาม  ไมอาจเพ่ือเขยาก็ตาม,  เปนทุกกฏ  เพราะเหตุเพียงแต 
มีความพยายาม.  แมในเรือ่งเรือ  ก็มีนัยเชนนี้เหมือนกัน. 
        พึงทราบวินิจฉัยในเรื่องเชือก  ดงัน้ี :-  ภิกษุอาจเพ่ือจะดึงเชือก 
ใหเคลื่อนจากฐานได,  เปนถุลลัจจัยในเพราะเชือกันน.  เชือกชนิด 
ใดเปนเชือกเสนใหญ  ยอมไมเคลื่อนไหวจากฐาน  แมเพียงเล็กนอย 
เปนทุกกฏในเพราะเชือกันน.  แมในขอนไมก็มีนัยเชนนี้เหมือนกัน. 
จริงอยู  แมตนไมใหญที่ลมลงบนพ้ืนดิน  ก็ทรงถือเอาแลวดวยทัณฑ- 
ศัพทเหมือนกัน  ในเรื่องขอนไมนี้.  เรื่องบาตรปรากฏชัดแลวแล. 
        พึงทราบวินิจฉัยในเรื่องไหว  ดังนี้ :-  หญิงผูประสงคจะนวด 
เทาท้ังสองไหว  ภิกษุพึงหาม  พึงปกปดเทาไว  หรือ  พึงนั่งเฉยเสีย. 
ดวยวา  ภิกษุผูนิ่งเฉย  แมจะยินดี  ก็ไมเปนอาบัติ. 
        เรื่องสุดทาย  ปรากฏชัดแลวแล. 
                    กายสังสัคควรรณนา  ในอรรถกถาพระวินัย 
                     ชื่อสมันตปาสาทิกา  จบ  ดวยประการฉะน้ี.  
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                             สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๓   
                          ทฏุุลลวาจาสิกขาบทวรรณนา 
        ทฏุุลลวาจาสิกขาบทวา  เตน  สมเยน  พุทฺโธ  ภควา  เปนตน 
ขาพเจาจึงจะกลาวตอไป :- 
        พึงทราบวินิจฉัยในทุฏุลลวาจาสิกขาบทน้ันดังตอนี้ :- 
                   [ อธิบายสิกขาบทวิภังคสังฆาทิเสสท่ี ๓ ] 
        บทวา  อาทิสฺส  แปลวา  มุงถึง. 
        หลายบทวา  วณฺณมปฺ  ภณติ  เปนตน  จักมีแจงขางหนา. 
        บทวา  อจฺฉินฺนกา  แปลวา  ขาดความเกรงบาป. 
        บทวา  ธุตฺติกา  แปลวา  ผูมีมารยา. 
        บทวา  อหิริกาโย  แปลวา  ผูไมมีความอาย. 
        บทวา  โอหสนฺติ  แปลวา  แยมพรายแลว  หวัเราะเบา ๆ. 
        บทวา  อุลฺลปนฺติ  ความวา  ยอมกลาวถอยคําแทะโลม  ม ี
ประการตาง ๆ  ยกยองโดยนัยเปนตนวา  โอ !  พระคุณเจา. 
        บทวา  อุชฺชคฺฆนฺติ  แปลวา  ยอมหัวเราะลั่น. 
        บทวา  อุปฺผณฺเฑนฺติ  ความวา  กระทําการเยาะเยยโดยนัยเปน 
ตนวา  " นี้  เปนบัณเฑาะก  นี ้ มิใชผูชาย." 
        บทวา  สารตฺโต  แปลวา  กําหนัดแลว  ดวยความกําหนัด 
โดยอํานาจแหงความพอใจในวาจาชั่วหยาบ.  
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        บทวา  อเปกฺขวา  ปฏิพทฺธจิตฺโต  มีนัยดังกลาวแลวน่ันแล,  ใน    
สิกขาบทน้ี  พึงประกอบราคะดวยอํานาจแหงความยินดีในวาจาอยางเดียว. 
        พระผูมพีระภาคเจา  เมื่อจะทรงแสดงมาตุตามท่ีทรงประสงคในคํา 
วา  มาตุคาม  ทุฏุลฺลาห ิ วาจาหิ  นี ้ จึงตรัสวา  มาตุคามโม  เปนอาทิ. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  ดวยคําวา  " เปนหญิงท่ีรูเดียงสา  สามารถ 
ทราบถอยคําที่เปนสุภาษิตทุพภาษิต  วาจาชั่วหยาบและสุภาพได "  นี ้
ทานพระอุบาลีแสดงวา  " หญิงท่ีเปนผูฉลาด  สามารถเพ่ือจะทราบ 
ถอยคําท่ีเปนประโยชนและไรประโยชน  ถอยคําท่ีพาดพิงอสัทธรรมและ 
สัทธรรมทรงประสงคเอาในสิกขาบทนี้.  สวนหญิงท่ีโงเขลาเบาปญญา 
แมเปนผูใหญ  ก็ไมทรงประสงคเอาในสิกขาบทน้ี." 
        บทวา  โอภาเสยฺย  ความวา  พึงพูดเคาะ  คือ  พูดพาดพิงอสัทธรรม 
มีประการตาง ๆ.  ก็เพราะชื่อวา  การพูดเคาะของภิกษุผูพูดอยางนี้  โดย 
ความหมาย  เปนอัชฌาจาร  คือ  เปนความประพฤติลวงละเมิดของเขตแดน 
แหงความสํารวมดวยอํานาจแหงราคะ;   ฉะน้ัน  พระผูมีพระภาคเจา 
เมื่อจะทรงแสดงเนื้อความันน  จึงตรัสวา  " บทวา  โอภาเสยฺย  คือ 
ที่เรียกวา  อัชฌาจาร." 
        คําวา  ต  ในคําวา  ยถาต  นี้  เปนเพียงนิบาต.  ความวา  เหมือน 
ชายหนุมพูดเคาะหญิงสาว  ฉะนั้น. 
        คําเปนตนวา  เทฺว  มคฺเค  อาทิสสฺ  ดังนี้  พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสแลว  เพ่ือทรงแสดงอาการท่ีเปนเหตุใหเปนสังฆาทิเสส  แกภิกษุ 
ผูพูดเคาะ  (หญิง).  
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                   [ อธิบายบทภาชนีย  สังฆาทิเสสท่ี ๓ ] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  สองบทวา  เทฺว  มคฺเค  ไดแก  วัจจมรรค 
กับ  ปสสาวมรรค.  คําท่ีเหลืออปรากฏแลวแตแรกในอุเทศน่ันแล.  ก็ใน 
อุเทศ  คําวา  พูดชม  คือ  พูดวา  " เธอเปนผูเพียบพรอมดวยลักษณะ 
ของหญิง  คือ  ดวยสุภลกัษณะ,"  อาบัติยังไมถึงท่ีสุดกอน.  พูดวา 
" วัจจมรรคและปสสาวมรรคของเธอเปนเชนนี้,  เธอเปนผูเพียบพรอม 
ดวยลักษณะของสตรี  คือ  ดวยสุภลกัษะเชนนี้  ดวยเหตุเชนน้ัน," 
อาบัติยอมถึงที่สุด  คือ  เปนสังฆาทิเสส. 
        ก็สองบทวา  วณฺเณติ  ปสสติ  นี ้ เปนไวพจนของบทวา  พูดชม. 
        บทวา  ขุเสติ  ความวา  ยอมพูดกระทบกระเทียบดวยประตัก  คือ 
วาจา. 
        บทวา  วมฺเภติ  แปลวา  พูดรุกราน. 
        บทวา  ครหติ  แปลวา  ยอมกลาวโทษ. 
แตเมื่อยังไมพูดเชื่อมตอกับ ๑๑ บท  มีบทวา  อนิมิตฺตาสิ  เปนตน 
ซึ่งมาในบาลีขางหนา  อาบัติยังไมถึงท่ีสุด,  ถึงแมเชื่อมแลว  เมื่อพูด 
เชื่อมดวย ๓ บทเหลาน้ีวา  " เธอเปนคนมีเดือย,  เธอเปนคนผา.  เธอเปน 
คน ๒ เพศ "  ดังน้ีเทาน้ัน  ในบรรดา ๑๑ บทเหลาน้ัน  จึงเปนสังฆาทิเสส. 
แมในการพูดขอวา  " เธอจงใใหแกเรา "  อาบัติยงัไมถึงท่ีสุด  ดวยคํา 
พูดเพียงเทานี้.  ตอเมื่อพูดเชื่อมดวยเมถุนธรรมอยางนี้วา  " เธอจงให 
เมถุนธรรม "  เปนสังฆาทิเสส.  แมในคําพูดออนวอนวา  " เมื่อไร 
มารดาของเธอจักเลื่อมใส "  เปนตน  อาบัติยังไมถึงท่ีสุด  ดวยคําพูด  
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เพียงเทาน้ี.  แตเมื่อพูดเชื่อมดวยเมถุนธรรม  โดยนยัเปนตนวา  " เมื่อไร   
มารดาของเธอ  จักเลื่อมใส,  เมื่อไร  เราจักไดเมถุนธรรมของเธอ " 
หรือวา  " เมือ่มารดาของเธอเลื่อมใสแลว  เราจักไดเมถุนธรรม " 
ดังน้ี  เปนสังฆาทิเสส.  แมในคําถามเปนตนวา  " เธอใใหแกสามี 
อยางไร ? "  เมื่อพูดคําวา  " เมถุนธรรม "  เทาน้ัน  จึงเปนสังฆาทิเสส. 
หาเปนโดยประการอ่ืนไม.  แมในคําพูดสอบถามวา  " ไดยินวา  เธอ 
ใใหแกสามีอยางนี้หรือ "  ก็มีนัยเหมือนกันนี้. 
        พึงทราบการวินิจฉัยยในการบอกดังน้ี :-  สองบทวา  ปุฏโ  ภณติ 
มีความวา  ภิกษุถูกผูหญิงถามวา  " เมื่อใหอยางไร  จึงจะเปนที่รักของ 
สามี ? "  แลวบอก.  ก็ในการบอกน้ัน  แมเม่ือพูดวา  " จงใหอยางนี้, 
เมื่อใหอยางน้ี...."  อาบัติยังไมถึงท่ีสุด,  แตเมื่อเชื่อมดวยเมถุนธรรม 
เทาน้ัน  โดยนัยเปนตนวา  " เธอจงให  จงนอมเขาไป  ซึ่งเมถุนธรรม 
อยางนี้,  เมื่อให  เมื่อันอมเขาไปซ่ึงเมถุนธรรมอยางนี้  จะเปนที่รัก " 
เปนสังฆาทิเสส.  แมในการกลาวสอน  ก็มีนัยนี้เหมือนกัน. 
        วินิจฉัยยในอักโกสนิเทส  พึงทราบดังนี้ :- 
        บทวา  อนิมิตฺตาสิ  แปลวา  เธอเปนคนปราศจากนิมิต 
มีอธิบายวา  " ชองปสสาวะของเธอมีประมาณเทารูกุญแจเทานั้น " 
        บทวา  นิมิตฺตมตฺตาสิ  แปลวา  นมิิตสตรีของเธอ  ไมเต็ม 
บริบูรณ,  มีอธิบายวา  " สักแตวาเปนท่ีหมายรูเทานั้น." 
        บทวา  อโลหิตา  แปลวา  มีชองคลอดแหง. 
        บทวา  ธุวโลหิตา  แปลวา  มีชองคลอดท่ีเปยกชุมไปดวยโลหิต  
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เปนนิตย.   
        บทวา  ธุวโจลา  แปลวา  มีผาลิ่มจุกอยูเปนนิตย,  มีอธิบายวา 
" เธอใชผาซับเสมอ." 
        บทวา  ปคฺฆรนฺติ  แปลวา  ยอมไหลออก.  มีอธิบายวา  " น้ํามูตร 
ของเธอไหลออกอยูเสมอ." 
        บทวา  สิขิรณี  แปลวา  มีเนื้อเดือยยื่นออกมาขางนอก. 
หญิงท่ีไมมีนิมิตเลย  ทานเรียกวา  " หญิงบัณเฑาะก,"  หญิงท่ีมี 
หนวดและเคราเลย  ทานเรียกวา  " หญิงคลายผูชาย." 
        บทวา  สมฺภินฺนา  ความวา  มีชองทวารหนัก  และชองทวาร 
เบาปนกัน. 
        บทวา  อุภโตพยฺชนา  ความวา  เปนผูประกอบดวยเพศท้ังสอง 
คือ  เครื่องหมายเพศสตรี ๑  เครื่องหมายเพศบุรุษ ๑. 
        ก็บรรดา ๑๑ บทเหลาน้ี ๓ บทลวน ๆ นี้ คือ เธอมีเดือย,  เธอ 
เปนคนผา,  เธอเปนคนสองเพศ "  เทานั้น  ยอมถึงท่ีสุด.   ๓ บทนี้ 
และ ๓ บทกอน ๆ  คือ  บทวาดวยวัจจมรรคปสสาวมรรค  และ 
เมถุนธรรม  รวมเปน ๖ บทลวน ๆ ทําใหเปนอาบัติได  ดวยประการ 
ฉะน้ี. 
        บทที่เหลืออเปนตนวา  " เธอเปนคนไมมีนิมิต "  ซึ่งเชื่อมในบท 
วาไมมีนิมิต  ดวยเมถุนธรรมแลวน่ันแล  โดยนัยเปนตนวา  " เธอจง 
ใหเมถุนธรรมแกเรา " หรอืวา " เธอเปนคนไมมีนิมิต จงใหเมถุนธรรม 
แกเรา "  พึงทราบวา  " เปนบทกอใหเปนอาบัติได."  
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        บัดนี ้ พระผูมีพระภาคเจา  เมื่อจะทรงแสดงชนิดแหงอาบัติ    
โดยพิสดาร  ดวยสามารถแหงอาการมีการพูดชมเปนตนเหลาน้ี พาดพิง 
ถึงวัจจมรรค  และปสสาวมรรค  ของภิกษุผูกําหนัด  มีจิตแปรปรวน 
พูดเคาะมาตุคาม  จึงตรัสดําวา  อิตฺถี  จ  โหติ  อิตฺถีสฺ ี  เปนตน. 
เนื้อความแหงบทเหลาน้ัน  พึงทราบตามนัยที่กลาวแลว  ในกายสังสัคคะ 
นั่นแล.  สวนความแปลกกันดังตอไปนี้ :- 
        บทวา  อธกฺขก  คือ  เบื้องตํ่าต้ังแตรากขวัญลงมา. 
        บทวา  อุพฺภชานุมณฺฑล  คือ  เบื้องบนต้ังแตมณฑลเขาข้ึนไป. 
        บทวา  อพฺภกฺขก  คือ  บนต้ังแตรากขวัญข้ึนไป. 
        บทวา  อโธชานุมณฺฑล  คือ  ตํ่าต้ังแตมณฑลเขาลงไป. 
        กร็ากขวัญ  (ไหปลารา)  และมณฑลเขา  สงเคราะหเขาใน 
เขตแหงทุกกฏ  เฉพาะในสิกขาบทน้ี  เหมือนในกายสังสัคคะของนาง 
ภิกษุณี.  แทจริง  พระพุทธเจาท้ังหลาย  ยอมทรงบัญญัติครุกาบัติ 
ใหมีสวนเหลือหามิไดแล. 
        บทวา  กายปฏิพทฺธ  ไดแก  ผาบาง  ดอกไมบาง  เครื่องประดับ 
บาง. 
                             [ วาดวยอนาปตติวาร ] 
        บทวา  อตฺถปุเรกฺขารสฺส  ความวา  ผูกลาวอรรถแหงบทเปนตน 
วา  อนิมิตฺตาสิ  หรือผูทําการสาธยายยอรรถกถา. 
        บทวา  ธมฺมปุเรกขฺารสฺส  ความวา  ผูบอก  หรอื  สาธยายย 
พระบาลีอยู.  เมื่อภิกษุมุงอรรถ  มุงธรรม  กลาวอยางนี้  ชื่อวา  
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ไมเปนอาบัติแกผูมุงอรรถ  และมุงธรรม.   
        บทวา  อนุสาสนีปุเรกฺขารสฺส  ความวา  เมื่อภิกษุมุงส่ังสอน 
กลาวอยางนี้วา  " ถึงบัดนี้  เธอก็เปนคนไมมีนิมิต,  เปนคนสองเพศ, 
เธอพึงทําความไมประมาทเสีย  แตบัดนี้,  เธออยูาเปนเหมือนอยางนี้ 
ตอไปเลย "  ชื่อวา  ไมเปนอาบัติแกผูมุงคําสอน.  สวนภิกษุใด  เมื่อ 
บอกบาลีแกพวกนางภิกษุณี  ละทํานองพูดตามปกติเสีย  หัวเราะเยาะ 
พูดย้ํา ๆ อยูวา  " เธอเปนคนมีเดือย,  เปนคนผา,  เปนคนสองเพศ," 
ภิกษุนั้น  เปนอาบัติแท.  ไมเปนอาบัติแกภิกษุบา.  พระอุทายีเถระ 
เปนตนบัญญัติ  ในสกิขาบทน้ี  ไมเปนอาบัติแกทานผูเปนตนบัญญัติ 
ฉะน้ีแล. 
                              บทภาชนียวรรณนา  จบ.  
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        บรรดาปกิณกะมีสมุฏฐานเปนตน  สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐาน ๓ 
ยอมเกิดข้ึนทางกายกับจิต ๑  ทางวาจากับจิต ๑  ทางกายวาจากับจิต ๑   
เปนกิริยา  สญัญาวิโมกข  สจิตตกะ  โลกวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม 
อกุศลจิต  มีเวทนา ๒ ฉะนี้แล. 
                           วินีตวัตถุในตติยสังฆาทิเสส 
        บรรดาวินีตวัตถุ  พึงทราบวินิจฉัยในเรื่องโลหิต  ดังน้ี :-  ภิกษุ 
นั้นกลาวหมายถึงนิมิตท่ีมีโลหิตของหญิง,  หญิงนอกน้ีไมรู;  เพราะฉะนั้น 
จึงเปนทุกกฏ. 
        บทวา  กกฺกสโลม  แปลวา  มีขนมากดวยขนสั้น ๆ. 
        บทวา  อากิณฺณโลม  แปลวา  มีขนรกรุงรัง. 
        บทวา  ขรโลม  แปลวา  มีขนกระดาง. 
        บทวา  ทีฆโลม  แปลวา  มีขนไมสั้น  (ขนยาว). 
คําท้ังหมด  ภิกษุเหลาน้ันกลาวหมายถึงนิมิตของหญิงท้ังน้ัน. 
        ภิกษุเหลาน้ันกลาวหมายถึงอสัทธรรมวา  " เธอหวานนาแลวหรือ ?" 
หญิงน้ันไมเขาใจ  จึงกลาววา  " (หวานแลว)  แตยงัไมไดกลบ 
เจาคะ ! " 
        พืชทีช่ือ่วากลบแลว  ไดแก  พืชที่เขาใหต้ังข้ึนใหม  (ใหหวาน 
ซอม)  ในโอกาสท่ีพืชทั้งหลายต้ังไมติด  (ไมงอก)  หรือ  ในโอกาส 
ที่มีพืชถูกพวกแมลงทําใหเสียหาย  แลวราดใหเสมอดวยนํ้า  ในนาหวาน 
มีน้ํา  (และ)  พืชที่เขาเกลี่ยใหเสมอดวยคราดมีฟน ๘ ซี่ซ้ําอีก  เพ่ือตอง  
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การทําใหพืชทั้งหลาย  ทีต่กลงไปไมสม่ําเสมอกัน  ใหสม่ําเสมอกัน   
ในนาหวานท่ีดอน.  บรรดาพืชเหลาน้ัน  หญิงน้ีกลาวหมายเอาพืช 
อยางใดอยางหนึ่ง. 
        ในเรื่องทาง  คําวา  " ทางของเธอราบรื่นดอกหรือ ? "  ภิกษุนั้น 
กลาวหมายถึงองคชาต.   คําท่ีเหลืออมีเนื้อความกระจางทั้งน้ันแล. 
          ทฏุุลลวาจาสิกขาบทวรรณนา  ในอรรถกถาพระวินัย 
                           ชื่อสมันตปาสาทิกา  จบ  
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                          พรรณนาสังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี ๔  
        อัตตกามปาริจริยสิกบทวา  เตน  สเยน  พุทฺโธ  ภควา 
เปนตน  ขาพเจาจะกลาวตอไป :- 
        วินิจฉัยในอัตตกามปาริจริยสิกขาบทน้ัน  พึงทราบดังน้ี :- 
                       [ แกอรรถปฐมบัญญัติเรื่องพระอุทายี ] 
        บทวา  กุลุปโก  ความวา  เปนผูเขาใกลชิดตระกูล  คือ  เปนผู 
ขวนขวายเปนนิตยในการเขาหาตระกูล  เพ่ือตองการปจจัย ๔. 
        บทวา  จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร 
ไดแก  จีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะ  และคิลานปจจัยเภสัชชบริขาร.  ก็ใน 
บทวา  คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร  นีพึ้งทราบวินิจฉัยดังนี้ :-  ที่ชื่อวา 
ปจจัย  พระอรรถวา  ทําการบําบัด.  คําวา  ปจจัย  เปนชื่อแหงเภสัช 
อันสบายชนิดใดชนิดหน่ึง.  ชื่อวากรรมของหมอ  เพราะหมอนั้นอนุญาต 
ฉะน้ัน  จึงชื่อวา  เภสัช.  คิลานปจจัยดวย  เภสัชดวย  ชื่อวา  คิลานปจจัย 
เภสัช.  มีคําอธิบายวา  " การงานของหมอมีน้ํามัน  น้ําผ้ึง  และน้ําออย 
เปนตน  ชนดิใดชนิดหน่ึง  เปนที่สบายแกคนไข."  ก็เครื่องลอม  ทาน 
เรียกวา  " บริขาร "   ในคําเปนตนวา  " เมืองเปนอันเขาลอมดีแลว 
ดวยเครื่องลอมเมือง ๗ ชั้น๑ "  ดังน้ี.   เครื่องประดับทานก็เรียกวา 
" บริขาร "  ในคําเปนตนวา  " รถมีเครื่องประดับขาว  มีฌานเปนเพลา 
มีความเพียรเปนลอ๒ "  ดังน้ี.   เครื่องคํ้าจุน  ทานเรียกวา  " บริขาร " 
ในประโยคเปนตนวา  " เครื่องคํ้าจุนชีวิตแมเหลาน้ี  อันบรรพชติ 
 
๑. องฺ.  สตฺตก.  ๒๓/๑๐๗.   ๒.  ส.  มหาวาร.  ๑๙/๗.  
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พึงแสวงหา๑ "  ดังน้ี.  ในบทวา  0คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร  นี้ 
ยอมควรท้ังเครื่องคํ้าจุน  ทั้งเครื่องลอม.  
        แทจริง  คิลานปจจัยเภสัชนั้น  เปนเครื่องลอมชีวิตบาง  เพราะ 
ไมใหชองแกความเกิดข้ึน  แหงอาพาธอันจะยังชีวิตใหพินาศ  เปน 
เครื่องคํ้าจุนบาง  เพราะเปนเหตุใหชีวิตน้ัน  เปนไปไดนาน,  เพราะ 
ฉะน้ัน  จึงเรียกวา  " บริขาร."  พึงทราบเนื้อความอยางนี้วา  " คิลาน- 
ปจจัยเภสัชนั้นดวย  เปนบริขารดวย  โดยนัยดังกลาวมานี้ ;  เพราะ 
ฉะน้ัน  จึงชื่อวา  คิลานปจจัยเภสัชบริขาร.  ซึ่งคิลานปจจัยเภสัช- 
บริขารน้ัน." 
        บทวา  วสล  แปลวา  เลว  คือ  ชัว่ชา.  อีกนัยหนึ่ง  ผูที่ชื่อวา 
วสละ  เพราะอรรถวา  ไหลออกมา.  อธิบายวา  " ยอมหลั่งออก." 
        บทวา  นิฏฐหิตฺวา  แปลวา  บวนเขฬะใหตกไป. 
        ดวยคําวา  กิสฺสาห  เกน  หายาม ิ ดังน้ี  หญิงน้ันแสดงวา 
" เราจะดอยกวาหญิงอ่ืนคนไหน ?  วาโดยอะไร ?  คือ  วาโดยโภคะ 
ก็ตาม  โดยเครื่องแตงตัวก็ตาม  โดยรปูรางก็ตาม.  หญิงชื่ออะไรเลา ? 
จะเปนผูดียิ่งไปกวาเรา." 
        บทวา  สนฺติเก  ยืนอยูในที่ใกลเคียง  คือ  ในท่ีไม 
ไกลโดยรอบ.  แมดวยบทภาชนะ  ทานก็แสดงเนื้อความอยางนี้ 
เหมือนกัน. 
        บทวา  อตฺตกามปาริจริยาย  ความวา  การบําเรอดวยกาม 
 
๑.  ม.  มู.  ๑๒/๒๑๒.          
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กลาวคือ เมถุนธรรม  ชื่อวา  กามปารจิริยา.  การบําเรอดวยกามเพ่ือ   
ประโยชนแกตน  ชื่อวา  อัตตกามปาริจริยา.  อีกอยางหน่ึง  การบําเรอ 
ที่ใครตน  คือ  ปรารถนา ;  เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา  อัตตกามา. 
อธิบายวา  " อันภิกษุเองปรารถนาแลวดวยอํานาจแหงความกําหนัด 
ในเมถุน."  การบําเรอนั้นดวย  อันตนใหใครดวย ;  เพราะฉะนั้น  จึง 
ชื่อวา  อัตตกามปาริจริยา.  แหงการบําเรอดวยกามเพ่ือประโยชนแกตน 
(หรือแหงการบําเรออันตนใคร)  นั้น. 
                         [ อธิบายบทวิภังคจตุตถสังฆาทิเสส ] 
        สองบทวา  วณฺณ  ภาเสยฺย  ความวา  พึงประกาศคุณ  คือ 
อานิสงส.  ในอรรถวิกัปท้ังสองน้ัน  เพราะในอรรถวิกัปนี้วา  " การ 
บําเรอกามเพ่ือประโยชนตน "  ไดใจความ  คือ  กาม ๑  เหตุ ๑ 
การบําเรอ ๑,  พยัญชนะยงัเหลือ,  ในอรรถวิกัปนี้วา  " การบําเรอ 
นั้นดวย  อันตนใครดวย  ชื่ออัตตกามปาริจริยา "  ไดใจความ  คือ 
ความประสงค ๑  การบําเรอ ๑,  พยัญชนะยังเหลือ;  เพราะเหตุนั้น 
เพ่ือไมทําความเอ้ือเฟอในพยัญชนะแสดงแตใจความเทาน้ัน  พระผูมี 
พระภาคเจาจึงตรัสบทภาชนะวา  " การบําเรอตนที่ตนใคร  คือ  เปนเหตุ 
แหงตน  เปนที่ประสงคแหงตน."  จริงอยู  เมื่อตรัสดําวา  " การ 
บําเรอตนท่ีใคร  เปนเหตุแหงตน."  บณัฑิตทั้งหลายจักทราบวา 
" การบําเรอดวยกาม  เพ่ือประโยชนแกตน  ทานกลาวแลวดวยคํามี 
ประมาณเทานี้."  แมเม่ือทานกลาวคําวา  " การบําเรอตน  ซึ่งเปน  
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ที่ประสงคแหงตน "  บัณฑิตทั้งหลาย  ก็จักทราบวา  " การบําเรอ   
ที่ตนใคร  ดวยอรรถวา  ที่ตนตองการประสงค  ทานกลาวดวยคํามี 
ประมาณเทานี้." 
        บัดนี ้ พระผูมีพระภาคเจา  จะทรงแสดงอาการในการสรรเสริญ 
คุณแหงการบําเรอตนดวยกามันน  จึงตรัสดําวา  เอตทคฺค  เปนอาทิ. 
คําน้ันมีเนื้อความชัดเจนทีเดียว  ทั้งโดยอุเทศท้ังโดยนิเทศ. 
        สวนบทสัมพันธ  และวินิจฉัยอาบัติในสิกขาบทนี้  พึงทราบ 
ดังน้ี :- 
        คําวา  เอตทคฺค  ฯ  เป ฯ  ปริจเรยฺย  มีความวา  หญิงใดพึง 
บําเรอผูประพฤติพรหมจรรยมีศีล  มกีลัยาณธรรมเชนเรา  ดวยธรรม 
นั่น.  ข้ึนชื่อวาการบําเรอน้ีใด  ของหญิงน้ัน  ผูบําเรอผูประพฤติ 
พรหมจรรยเชนเราอยางนั้น.  การบําเรอนี้  เปนยอดของการบําเรอ 
ทั้งหลาย. 
        สองบทวา  เมถุนูปสหิเตน  สงฺฆาทิเสโส  มีความวา  ภิกษุใด 
เมื่อกลาวคุณแหงการบําเรอตนดวยกามอยางนั้น  พึงกลาวดวยคํา 
พาดพิงเมถุนจัง ๆ  คือ  หมายเฉพาะเมถุนจัง ๆ  เปนสังฆาทิเสส 
แกภิกษุนั้น. 
        บัดนี ้ ทานปรับสั่งฆาทิเสส  แกภิกษุผูกลาวดวยถอยคําพาดพิง 
เมถุนเทาน้ัน,  เพราะเหตุนั้น  จึงไมเปนสังฆาทิเสสแมแกภิกษุผูกลาว 
คุณแหงการบําเรอ  ดวยถอยคํามีอาทิอยางนี้วา  " ฉันก็เปนกษัตริย 
หลอนก็เปนกษัตริย  นางกษัตริย  สมควรใหกษัตริย  เพราะมี 
ชาติเสมอกัน."  แตเปนสังฆาทิเสสแกภิกษุผูกลาวปริยายแมมาก  ม ี 
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คําวา  " ฉันกเ็ปนกษัตริย  หลอนก็เปนกษัตริย "  เปนตน  แลวกลาว   
ดวยถอยคําพาดพิงเมถุนจัง ๆ  อยางนี้วา  " หลอนสมควรใหเมถุน 
แกฉัน." 
        คําวา  อตฺิถี  จ  โหติ  เปนตน  มีนัยดังกลาวแลวในกอนน่ันแล. 
พระอุทายีเถระเปนอาทิกัมมิกะในสิกขาบทน้ี  ไมเปนอาบัติแกทานผู 
เปนอาทิกัมมิกะ  ฉะนี้แล. 
                                 บทภาชนียวรรณนา  จบ. 
        ปกิณกะท้ังปวงมีสมุฏฐานเปนตน  เหมือนทุฏุลลวาจาสิกขาบท 
แมวินีตวัตถุทั้งหลาย  ก็มอีรรถชัดเจนท้ังนั้น  ดวยประการฉะน้ี. 
                       พรรณนาสังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี ๔  จบ.  
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                               สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๕ 
                              สัญจรติตสิกขาบทวรรณนา  
        สัญจริตตสิกขาบทวา  เตน  สมเยน  พุทฺโธ  ภควา  เปนตน 
ขาพเจาจะกลาวตอไป :- 
        ในสญัจริตตสิกขาบทนั้น  พึงทราบวินิจฉัย  ดงัน้ี :- 
                         [ แกอรรถปฐมบัญญติัเรื่องพระอุทายี ] 
        บทวา  ปณฺฑิตา  ไดแก  ผูประกอบดวยความเปนผูฉลาด  คือผูมี 
ปญญาเปนเครื่องดําเนินไป. 
        บทวา  พฺยตฺตา  ไดแก  ผูประกอบดวยความเปนผูสามารถ 
คือ  เปนผูรูอุบาย  ผูกลาหาญ. 
        บทวา  เมธาวินี  ความวา  เปนผูประกอบดวยปญญาทําใหคนอ่ืน 
เห็นแลวเห็นเลา.   
        บทวา  ทกฺขา  คือ  เปนผูเฉียบแหลม. 
        บทวา  อนลสา  คือ  เปนผูถึงพรอมดวยความขยันหม่ันเพียร. 
        บทวา  ฉนฺนา  แปลวา  เหมาะสม. 
        บทวา  กิสฺมึ  วิย  มอีธิบายวา  ดูเหมือนจะเปนการยาก  คือ 
ดูจะเปนความเสีย  ดูจะเปนขอท่ีนาละอายแกพวกขาพเจา. 
        สองบทวา  กุมาริกาย  วตฺตุ  ความวา  การท่ีจะพูดเพราะเหตุ 
แหงเด็กหญิงวา  " พวกทานจงรับเอาเด็กหญิงน้ีไป "  (ดูเปนการยาก).  
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        บรรดาอาวาหะเปนตน  ที่ชื่อวา  อาวาหะ  ไดแก  การนําเด็ก 
สาวมาจากตระกูลอ่ืน  เพ่ือเด็กหนุม.  ที่ชื่อวา  วิวาหะ  ไดแก  การ 
สงเด็กสาวของตนไปสูตระกูลอ่ืน.   
        บทวา  วาเรยฺยานิ  ความวา  การสูขอวา  "พวกทานจงให 
เด็กหญิงสาวนอยแกเด็กชายหนุมนอยของพวกเรา "  หรือทําการกําหนด 
วัน ฤกษ และยาม. 
        บทวา  ปุราณคณกิยา  ความวา  ภรรยาของหมอดู  (โหร) 
คนหน่ึง.  หญิงน้ัน  เมื่อหมอดูนั้นยังมีชีวิตอยู  ปรากฏชื่อวา  คณกี. 
และเม่ือหมอดูนั้นตายแลว  ถึงอันนับวา  " ปุราณคณกี " 
        บทวา  ติโรคาโม  ไดแก  นอกบาน.  อธิบายวา  " บานอ่ืน." 
        บทวา  มนุสฺสา  ไดแก  พวกชาวบานผูรูความท่ีพระอุทายีเปนผู 
ชอบขวนขวายในการชักสื่อน้ี. 
        บทวา  สุณิสาโภเคน  ความวา  พวกสาวกของอาชีวเหลาน้ัน 
ใชสอยหญิงน้ัน  อยางที่คนทั้งหลายจะพึงใชสอยหญิงสะใภ  มีการให 
หุงภัตใหตมแกง  และการใหเลี้ยงดูเปนตน. 
        หลายบทวา  ตโต  อปเรน  ทาสีโภเคน  ความวา  แตลวง 
ไปได ๑ เดือน  พวกสาวกของอาชีวกเหลาน้ันใชสอยนางนั้น  ดวยการ 
ใชสอยอยางที่คนทั้งหลายจะพึงใชสอยทาสี  มีการทํานา  เทหยากเยื่อ 
และตักน้ําเปนตน. 
        บทวา  ทุคฺคตา  คือ  เปนผูยากจน,  อีกอยางหน่ึง  ความวา 
ไปสูตระกูลที่ตนไปแลว  เปนผูตกทุกขไดยาก.  
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        หลายบทวา  มายฺโย  อิม  กมุาริก  ความวา  คุณอยูาใชสอย 
เด็กหญิงน้ี  อยางใชสอยทาสีเลย.   
        ดวยบทวา  อาหารูปหาโร  พวกสาวกของอาชีวกแสดงวา  " การ 
รับรองและการตกลง  คือ  การรับและการให  พวกเราไมไดรับมา  ไม 
ไดมอบอะไร ๆ คือวา  พวกเราไมมีการซื้อขาย  คือ  การคาขาย 
กับทาน." 
        คําวา  สมเณน  ภวิตพฺพ  อพฺยาวเฏน  สมโณ  อสฺส 
สุสฺสมโณ  มคีวามวา  พวกสาวกของอาชีวก  รกุรานพระอุทายีเถระ 
นั้นอยางนี้วา  " ธรรมดาวา  สมณะ  ตองเปนผูไมขวนขวาย  คือตอง 
เปนผูไมพยายามในการงานเชนนี้,  ดวยวา  สมณะผูเปนอยางนี้  พึงเปน 
สมณะที่ดี "  แลวกลาววา  " ไปเสียเถิดทาน  พวกเราไมรูจักทาน." 
        บทวา  สชฺชิโต  ความวา  เปนผูสมบูรณดวยเครื่องอุปกรณ 
ทุกอยาง  หรือเปนผูตกแตงประดับประดาแลว. 
        บทวา  ธุตฺตา  ไดแก  พวกันักเลงหญิง. 
        บทวา  ปริจาเรนฺตา  ความวา ยังอินทรียทั้งหลายใหเที่ยวรื่นเริง 
ในอารมณมีรูปเปนตน  ที่เพลิดเพลินใจโดยรอบดาน  อยางโนน 
อยางนี้,  มีอธิบายวา  " เลนอยู  คือ  ยนิดีอยู." 
        บทวา  อพฺภุตมกสุ  ความวา  พวกนักเลงกระทําการพนันกันวา 
" ถาพระอุทายีจักทํา  ทานชนะพนันเทาน้ี  ถาจักไมทํา  เราจะแพพนัน 
เทาน้ี "  ทานกลาวไวในมหาปจจรีวา  " ก็การกระทาํพนันกัน  ไมควร 
แกภิกษุทั้งหลาย,  ถาภิกษุใดกระทํา,  ผูแพจะตองเสียใใหแกภิกษุนั้น."  
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        เวลาไมนาน  เรียกวา  ตังขณะ  (ขณะนั้น)  ในคําวา  กถ  หิ   
นาม  อยฺโย  อุทายิ  ตงฺขณิก  นี ้ฯ บทวา  ตงฺขณิก  ไดแก  การ 
ชักส่ือ  มีการทําหนาท่ีชั่วกาลไมนาน. 
                             [ อธิบายการเที่ยวชักสื่อ ] 
        คําวา  สฺจริตฺต  สมาปชฺเชยฺย  ความวา  พึงถึงภาวะเท่ียวชักสื่อ. 
ก็เพราะภิกษุผูถึงภาวะผูชักส่ือน้ัน  ถูกใคร ๆ สงไปแลว  จําจะตองไป 
ในที่บางแหง,  หญิงและชายท่ีทานประสงคเอาในสิกขาบทน้ี  โดย 
พระบาลีเปนตนวา  อิตฺถิยา  วา  ปุริสมตึ  ขางหนานั่นแหละ,  ฉะน้ัน 
เพ่ือจะทรงแสดงอรรถนัน้  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสบทภาชนะแหง 
คําวา  อิตฺถิยา  วา  ปุริสมตึ  นั้น  อยางนี้วา  " ภิกษุ  ถูกหญิงวาน 
ไปในสํานักผูชาย  หรือวา  ถูกผูชายวานไปในสํานักแหงหญิง "  ดังน้ี. 
        ในคําวา  อิตฺถิยา  วา  ปุริสมตึ  ปุรสิสฺส  วา  อิตฺถีมตึ 
นี้  บัณฑิตพึงทราบบาลีที่เหลืออวา  อาโรเจยฺย  แปลวา  พึงบอก. 
ดวยเหตุนั้นน่ันแล  ในบทภาชนะแหงบทวา  ปุริสสฺส  วา  อิตฺถีมตึ 
นั้น  พระผูมพีระภาคจึงตรัสดําวา  " ยอมบอกดวามประสงคของชาย 
แกหญิง,  บอกดวามประสงคของหญิงแกชาย "  ดงัน้ี. 
        บัดนี ้ เมื่อจะทรงแสดงประโยชน  คือ  ความประสงค  ความ 
ตองการ  อัธยาศัย  ความพอใจ  ความชอบใจ  ของชายและหญิงเหลาน้ัน 
ที่ภิกษุบอกจึงตรัสวา  " ในความเปนเมียก็ตาม  ในความเปนชูก็ตาม." 
        บรรดาบทท้ังสองนั้น  บทวา  ชายตฺตเน  คือ  ในความเปนเมีย.  
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        บทวา  ชารตฺตเน  คือ  ในความเปนชู.  อธิบายวา  เมื่อภิกษุ 
บอกความประสงคของชายแกหญิง  ชื่อวา  ยอมบอกในความเปนเมีย,   
เมื่อบอกความประสงคของหญิงแกชาย  ชื่อวายอมบอกในความเปนชู. 
อีกนัยหน่ึง  เมื่อบอกดวามประสงคของชายนั่นแหละแกหญิง  ชื่อวา 
บอกในความเปนเมีย.  คือ  ในความเปนภรรยาถกูตองตามกฎหมายบาง 
ในความเปนชู  คือ  ในความเปนมิจฉาจารบาง.  ก็เพราะวา  ภิกษุ 
เมื่อจะบอกความเปนเมียและชูนี้   จําจะตองกลาวคํามีอาทิวา 
" นัยวา  เธอจักตองเปนภรรยาของชายนั้น,  ฉะนั้น  เพื่อจะแสดงอาการ 
แหงความเปนถอยคําจําเปนตองกลาวน้ัน  จึงตรัสบทภาชนะแหงบท 
ทั้งสองนั้นวา  " คําวา  ในความเปนเมีย  คือ  เธอจักเปนภรรยา,  คําวา 
ในความเปนชู  คือ  เธอจักเปนชู "  ดังน้ี. 
        โดยอุบายน้ีนั่นแล  แมในการบอกความประสงคของหญิงแกชาย 
บัณฑิตพึงทราบอาการท่ีภิกษุจําเปนตองกลาววา  " เธอจักเปนผัว, 
เธอจักเปนสามี, จักเปนชู." 
        สองบทวา  อนฺตมโส  ตขณิกายป  มีความวา  หญิงท่ีพระผูมี 
พระภาคตรัสเรียกวา  ตังขณิกา  เพราะเปนผูอันชายพึงอยูรวมเฉพาะ 
ในขณะนั้น  คือ  เพียงชั่วครู,  ความวา  เปนเมียเพียงชั่วคราว  โดย 
กําหนดอยางตํ่าท่ีสุดทั้งหมด.   เมื่อภิกษุบอกความประสงคของชาย 
อยางนี้วา  " เธอจักเปนเมียชั่วคราว "  แกหญิงแมนั้น  ก็เปนสังฆา- 
ทิเสส.   โดยอุบายน้ีนั่นแล  แมภิกษุผูบอกความประสงคของหญิง  
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แกชายอยางนี้วา  " เธอจักเปนผัวชั่วคราว."  บัณฑิตพึงทราบวา   
ตองสังฆาทิเสส." 
                         [ อธิบายหญิง ๑๐ จําพวก ] 
        บัดนี ้ พระผูมีพระภาคเจา  เพ่ือทรงแสดงหญิง  จําพวกที่ทรง 
ประสงคในคําวา  อิตฺถิยา  วา  ปุริสมตึ  นี้  โดยประเภทแลว  ทรง 
แสดงชนิดแหงอาบัติ  ดวยอํานาจความเปนผูชักส่ือ  ในหญิงเหลาน้ัน 
จึงตรัสคําวา  ทส  อิตฺถิโย  เปนตน. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  มาตุรกฺขิตา  ไดแก  หญิงท่ีมารดา 
รักษา  คือ  มารดารักษาโดยประการที่จะสําเร็จการอยูรวมกับผูชาย 
ไมได.   ดวยเหตุนั้น  ทานพระอุบาลีจึงกลาวแมบทภาชนะแหงบทวา 
มาตุรกฺขิตา  นั้นวา  " มารดายอมรักษาคุมครอง  ยังตนใหทําความ 
เปนใหญ  ยังอํานาจใหเปนไป." 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  รกขฺติ  ความวา  ไมใหไปในที่ 
ไหน ๆ.  บทวา  โคเปติ  ความวา  ยอมกักไวในที่คุมครอง  โดย 
ประการที่ชายเหลาอ่ืนจะไมเห็น. 
        สองบทวา  อิสฺสริย  กาเรติ  ความวา  หามการอยูตามอําเภอใจ 
แหงหญิงน้ัน  ประพฤติขมข่ี. 
        สองบทวา  ส  วตฺเตติ  ความวา  ยังอํานาจของตนใหเปนไป 
ในเบื้องบนแหงหญิงน้ันอยางนี้วา  " เจาจงทําส่ิงน้ี,  อยาไดทําอยางนี้." 
แมหญิงท้ังหลาย  มีหญิงท่ีบิดารักษาเปนตน  ก็พึงทราบโดยอุบายน้ี. 
        โคตร  หรือ  ธรรม  ยอมรักษาไมได,  แตวา  หญิงอันชนผูมี  
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โคตรเสมอกัน  และอันชนผูประพฤติธรรมรวมกนั  คือ  ชนผูบวชอุทิศ   
พระศาสดาพระองคเดียวกัน  และชนผูนับเนื่องในคณะเดียวกันรักษา 
แลว  ทานเรยีกวา  " หญงิอันโคตรรักษา  หญิงอันธรรมรักษา." 
เพราะฉะนั้น  ทานจึงกลาวบทภาชนะแหงบทเหลานั้นโดยนัยเปนตนวา 
สโคตฺตา  รกฺขนฺติ.  หญิงท่ีเปนไปกับดวยอารักขา  ชื่อวา  หญิงมีอารักขา. 
หญิงเปนไปกับดวยอาชญาโดยรอบ  ชื่อวา  หญิงมีอาชญารอบ.  นิเทศ 
แหงหญิงเหลาน้ันปรากฏชัดแลวแล.  บรรดาหญงิ ๑๐ จําพวกนี้  เฉพาะ 
สองพวกหลังเทาน้ันเม่ือคบทาชายอ่ืน  ยอมเปนมิจฉาจาร,  พวกนอกน้ี 
หาเปนไม. 
        บรรดาหญิงท่ีเขาซื้อมาดวยทรัพยเปนตน  หญิงท่ีเขาซื้อมาดวย 
ทรัพยนอยบาง  มากบาง  ชื่อวา  ธนักกตีา.  ก็เพราะหญิงน้ัน  เพียง 
เขาซื้อมาดวยทรัพยเทาน้ัน  ยังไมชื่อวาเปนภรรยา,  แตที่ชื่อวา 
ภรรยา  ก็เพราะเขาซ้ือมาเพ่ือประโยชนแกการอยูรวม;  ฉะน้ัน 
ในนิเทศแหงบทวา  ธนกกฺีตา  นั้น  พระอุบาลีเถระจึงกลาววา  " ชาย 
ซื้อมาดวยทรัพยแลวใหอยู." 
        หญิงใด  ยอมอยูดวยความพอใจ  คือ  ดวยความยินดีของตน; 
เหตุนั้น  หญงิน้ัน  ชื่อวา  ฉันทวาสินี.  ก็เพราะเหตุที่หญิงน้ันยอม 
เปนภรรยาดวยเหตุสักวาความพอใจของตนฝายเดียว  ก็หามิได,  แตที่ชื่อ 
วาเปนภรรยา  เพราะเปนผูอันชายรับรองแลว;  ฉะน้ัน  ในนิเทศแหง 
บทวา  ฉนฺทวาสินี  นั้น  ทานจึงกลาววา  " ชายท่ีรกั  ยอมยังหญิงท่ีรัก 
ใหอยู."  
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        หญิงใด  ยอมอยูดวยโภคะ;  เหตุนั้น  หญิงน้ัน  ชื่อวา  โภค-   
วาสินี.  คําวา  โภควาสินี  นั่น  เปนชื่อแหงหญิงในชนบท  ผูไดอุปกรณ 
แหงเรือน  มีครกสากเปนตน  แลวเขาถึงความเปนภรรยา. 
        หญิงใด  ยอมอยูดวยแผนผา; เหตุนั้น  หญิงน้ันชื่อวา  ปฏวาสินี. 
คําวา  ปฏวาสินี  นั่น  เปนชื่อแหงหญิงเข็ญใจ  ผูไดเพียงผานุงบาง 
ผาหมบาง  แลวเขาถึงความเปนภรรยา. 
        คําวา  โอทปตฺตกินี  นั่น  เปนชื่อแหงหญิงผูที่หมูญาติยังมือของ 
คูบาวสาวใหจุมลงในถาดน้ํา  ถาดเดียวกัน  แลวกลาววา  " เจาท้ัง ๒ 
จงปรองดองไมแตกกันดุจน้ําน้ีเถิด "  ดังน้ี  แลวกําหนดถือเอา.  แม 
ในนิเทศแหงบทวา  โอทปตฺตกินี  นั้น  พึงทราบเน้ือความอยางนี้วา 
" ญาติใหชายนั้น  จับภาชนะนํ้ารวมกับทญิงนั้น  แลวใหอยู." 
        เทริดของสตรีนั้นอันบุรุษนําลง  คือ  ปลงลงแลว;  เหตุนั้น  สตร ี
นั้น  ชื่อวา  โอภฏจุมฺพฏา,  คือ  บรรดาสตรีทั้งหลาย  มีสตรีขายฟน 
เปนตน  คนใดคนหน่ึง.  คําวา  โอภฏจุมฺพฏา  นั่น  เปนชื่อแหงสตรี 
ผูที่บุรุษยกเทริดลงจากศีรษะ  แลวใหอยูในเรือน. 
        บทวา  ทาสี  จ  ไดแก  สตรีเปนทั้งทาสี  ทั้งภรรยาของตน. 
สตรีผูทํางานในเรือนเพ่ือคาจาง  ชื่อวา  สตรีทําการงาน,  บุรุษบางคน 
ไมมีความตองการด้ีวยภรรยาของตน  จึงสําเร็จการครองเรือนกับสตรี 
นั้น,  สตรีนี้  ทานเรียกวา  " สตรีผูทําการงานดวย  เปนภรรยาดวย." 
        สตรีผูอันนําธงมาแลว ชื่อวา  ธชาหฏา.  มีคําอธิบายวา  " สตรีผู 
อันกองทัพยกธงขึ้นแลวไปโจมตีเขตแดนของปรปกษแลวนํามา."  บุรุษ  
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บางคนทําสตรีนั้นใหเปนภรรยา,  สตรีนี้ชื่อวา  ธชาหฏา.  สตรีที่บุรุษ 
พึงอยูรวมเพียงชั่วครูหน่ึง  มีนัยดังกลาวแลวันนแล.  เปนมิจฉาจาร 
แกสตรีทั้ง ๑๐ จําพวกนี้  ในเพราะคบทาชายอ่ืน.  ก็ในสตรีทั้ง  ๒๐   
จําพวกนี้  เปนมิจฉาจารแกพวกบุรุษ.  และก็เปนการชักสื่อแกภิกษุดวย. 
                  [ อธิบายนิกเขปบทเรื่องชายวานภิกษุ ] 
        บัดนี ้พึงทราบวินิจฉัยในคําวา  ปุริโส  ภิกขฺุ  ปหิณาติ  เปน 
อาทิ  ดังตอไปนี้ :- 
        ภิกษุนัน้รับคําท่ีชายน้ันกลาวอยางนี้วา  ไ ทานโปรดไปพูดกะหญิง 
ที่มารดาปกครองชื่อน้ีวา  ไดยินวา  หลอนจงไปเปนภรรยาสินไถของชาย 
ชื่อน้ี "  ดังน้ี  ดวยลั่นวาจาดวยอาการอยางใดอยางหนึ่งวา  " ดีละ 
อุบาสก ! "  หรือวา  " จงสําเร็จ "  หรอืวา  " เราจักบอก "  หรือดวย 
กายวิการมีพะยักศีรษะเปนตน  ชื่อวา  รับ. 
        ครั้นรับอยางนั้นแลว  ไปยังสํานักหญิงน้ัน  บอกดําส่ังน้ัน  ชื่อวา 
บอก. 
        เมื่อคําส่ังน้ันอันเธอบอกแลว  หญิงน้ันรับวา  " ดลีะ "  หรือ 
หามเสีย  หรือ  นิ่งเสีย  เพราะอายก็ตามที,  ภิกษุกลับมาบอกขาว 
นั้นแกชาย  ชื่อวา  กลับมาบอก.  ดวยอาการเพียงเทาน้ีเปนสังฆา- 
ทิเสส  เพราะครบองค ๓  กลาวคือ  รบัคํา  บอก  กลับมาบอก.  แต 
หญิงน้ัน  จะเปนภรรยาของชายน้ันหรือไม  ก็ตามที,  นั่นไมใชเหตุ. 
พระมหาปทุมเถระกลาววา  " กถ็าภิกษุนั้น  อันชายวานไปยังสํานัก 
ของหญิงท่ีมารดาปกครอง  ไมพบทญงิน้ัน  จึงบอกดําสั่งน้ันแกมารดา  



ประโยค๗ - ทุติยสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๑ - หนาท่ี 82 

ของหญิงน้ัน  ชื่อวา  บอกนอกคําส่ัง;  เพราะฉะนั้น  จึงผิดสังเกต."  ฝาย 
พระมหาสุมเถระกลาววา  " จะเปนมารดา  หรือ  บดิา  ก็ตามที,  ชั้นที่สุด   
แมเปนทาสีในเรือน  หรือ  ผูอ่ืนคนใดคนหน่ึง  จักยังกิริยานั้นใหสําเร็จ 
ได,  เมื่อคําส่ังน้ันอันภิกษุนั้น  แมบอกแลวแกผูนั้น  เปนอันบอกแลว 
ทีเดียว;  เพราะฉะนั้น  คงเปนอาบัติเหมือนกันในเวลาครบองค ๓, 
ภิกษุใครจะกลาววา  " พุทฺธ  ปจฺจกฺขามิ "  พึงกลาวผิดไปวา  " ธมมฺ 
ปจฺจกฺขามิ "  สิกขาพึงเปนอันเธอลาแลวมิใชหรือ  ขอน้ี  ฉันใด, 
อีกอยางหนึ่ง  ภิกษุใครจะกลาววา  " ปม  ฌาน  สมาปชฺชามิ "  พึง 
กลาวผิดไปวา  " ทุติย  ฌาน  สมาปชชฺามิ "  เธอพึงเปนผูตองปาราชิก 
แทมิใชหรือ  ขอน้ี  ฉันใด,  คําเปนเครื่องยังอุปไมยใหถึงพรอมน้ี 
ก็ฉันนั้น." 
        ก็คําของพระสุมเถระนั่นแหละ  สมดวยบทน้ีวา  " ภิกษุรบั 
แตใหอันเตวาสิกบอก  แลวกลับมาบอกดวยตนเอง  ตองสังฆาทิเสส; 
เพราะฉะนั้น  คําของทานเปนอันกลาวชอบแลว. 
        เมื่อภิกษุอันชายสั่งวา  " ทานโปรดบอกหญิงอันมารดาปกครอง " 
แลวไปบอกแมแกชนอ่ืนมีมารดาเปนตน  ผูสามารถจะบอกแกหญิงน้ัน 
หลอนจงเปนภรรยาสินไถของชายชื่อน้ี "  แมเม่ือภิกษุบอกดวยอํานาจ 
คําวา  " ผูอยูรวมดวยความพอใจ "  เปนตน  คําใดคําหนึ่ง  ที่ตรัสไว 
ในบาลีอยางนี้วา  " ไดยินวา  หลอนจงเปนภรรยา  ผูอยูดวยความพอใจ 
ของชายชื่อน้ี "  หรือ  ดวยอํานาจคําท้ังหลายแมที่ไมไดตรัสไวแตแสดง  
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ความอยูรวมกันมีอาทิอยางนี้วา  " ไดยินวา  หลอนจงเปนภรรยา   
ชายา  ปชาบดี  มารดาของบุตร  แมเรอืน  แมเจาเรือน  แมครัว  นาง- 
บําเรอ  หญิงบําเรอกาม  ของชายชื่อน้ี "  ดังน้ี  คําใดคําหนึ่ง  ความผิด 
สังเกต  ยอมไมมี  ฉะนั้นแล,  คงเปนอาบัติแท  เพราะครบองค ๓. 
        แตเมื่อภิกษุอันชายวานวา  " โปรดบอกหญิงท่ีมารดาปกครอง " 
แลวไปบอกหญิงเหลาอ่ืนมีหญิงท่ีบิดาปกครองเปนตน  คนใดคนหน่ึง 
ผิดสังเกต.   แมในบทวา  ปตุรกฺขิต  พฺรูหิ  เปนตน  ก็นัยนี้แหละ. 
อันที่จริง  ความแปลกกันในบทวา  ปตุรกฺขิต  พฺรหูิ  เปนตนนี้  ก็เพียง 
ความตางแหงเปยยาล  ดวยอํานาจแหงจักร  มีเอกมูลกจักร  และ 
ทุมูลกจักรเปนตน  และดวยอํานาจแหงคนเดิม  มีอาทิอยางนี้  คือ 
มารดาของของชายวานภิกษุ,  มารดาของหญิงอันมารดาปกครองวานภิกษุ, 
หญิงท่ีมารดาปกครองวานภิกษุเทาน้ัน.   แตความแปลกกันนั้น  ผู 
ศึกษาอาจทราบได  ตามแนวแหงพระบาลีนั่นเอง  เพราะมีนัยดังได 
กลาวไวแลวในกอน;  เพราะเหตุนั้น  ขาพเจาจึงมิไดทําความเอ้ือเฟอ 
เพ่ือแสดงวิภาคแหงความแปลกกันนั้น. 
        ก็ใน ๒ จตุกกะ  มีคําวา  ปฏิคฺคณฺหาติ  เปนอาทิ  ในจตุกกะที่ 
หน่ึง  เปนสังฆาทิเสส  เพราะครบองค ๓ ดวยบทตน,  เปนถุลลจัจัย 
เพราะครบองค ๒ ดวยสองบททามกลาง,  เปนทุกกฏ  เพราะครบองคหน่ึง 
ดวยบทเดียวสุดทาย.  ในจตุกกะที่สอง  เปนถุลลัจจัย  เพราะครบ 
องค ๒ ดวยบทตน,  เปนทุกกฏ  เพราะครบองคหนึ่ง  ดวยสองบท 
ทามกลาง,  ไมเปนอาบัติ  เพราะไมมอีงค  ดวยบทเดียวสุดทาย.  
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               [ อธิบายเรื่องภิกษุรับคําของหญิงผูวานเปนตน ]     
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  รบั  ไดแก  รับคําสั่งของผูวาน. 
        บทวา  บอก  ไดแก  ไปสูที่ซึ่งเขาวานไปแลว  บอกคําส่ังน้ัน. 
        บทวา  กลับมาบอก  ไดแก  กลับมาบอกแกผูวานซ่ึงเปนตนเดิม. 
        บทวา  ไมกลับมาบอก  ไดแก  บอกแลวหลีกไปจากที่นั้นเสีย. 
        บทวา  ไมบอก  แตกลับมาบอก  ไดแก  ผูอันชายวานวา 
" ทานโปรดไปบอกหญิงชื่อน้ี "  รับคําส่ังของเขาวา  " ไดซี "  แลวจะลืม 
เสีย  หรือ  ไมลืมคําส่ังน้ันก็ตาม  ไปสูสํานักของหญิงน้ันดวยกรณียกิจ 
อยางอ่ืน  นั่งกลาวคําบางเล็กนอย,  ดวยอาการเพียงเทาน้ี  ทาน 
เรียกวา  ชื่อวา  รับ  แตไมบอก. 
        ลําดับนั้น  หญิงน้ันพูดเองกะภิกษุนั้นวา  " ไดยินวา  อุปฏฐากของ 
ทานอยากไดดิฉัน "  ดังน้ี,  ครั้นพูดอยางนี้แลว  จึงพูดวา  " ดิฉันจักเปน 
ภรรยาของเขา "  หรือวา  " จักไมเปน "  ก็ด.ี   ภิกษุนั้นไมรับรอง 
ไมคัดคานคําของหญิงน้ัน  นิ่งเฉยเสีย  ลุกจากท่ีนั่งมายังสํานักของชายนั้น 
บอกขาวนั้น,  ดวยอาการเพียงเทาน้ี  ทานเรียกวา  ชือ่วา  ไมบอก 
แตกลับมาบอก. 
        บทวา  ไมบอก  ไมกลับมาบอก  ไดแก  รับในเวลาที่บอกดํา 
สั่งอยางเดียวเทาน้ัน,  แตวา  ไมทํากิจสองอยางนอกน้ี. 
        บทวา  ไมรับ  แตบอก  กลบัมาบอก  ไดแก  ชายบางคนกลาว 
ถอยคําเห็นปานนั้น  ในทีซ่ึ่งภิกษุยืนอยู  หรือ  ที่ซึ่งนั่งอยู.  ภิกษุแมอัน 
เขาไมไดวานเลย  แตเปนดังถูกเขาวาน  จึงไปยังสํานักของหญิง  แลว  
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บอกโดยนัยเปนตน  " ไดยินวา  หลอนจงเปนภรรยาของชายชื่อน้ี " 
แลวกลับมาบอกความชอบใจ  หรือ  ไมชอบใจของหญิงน้ันแกชายน้ี.   
ภิกษุบอกแลวกลับมาบอกโดยนัยนั้น  นั่นแหละทานเรียกวา  ไมรับ 
แตบอก  และกลับมาบอก.  ภิกษุผูไปแลวโดยนัยนั้นนั่นแล  แต 
ไมบอก  ฟงถอยคําของหญิงน้ันพูดแลว  มาบอกแกชายน้ี  ตามนัยที่ 
กลาวแลว  ในบทท่ี ๓  แหงปฐมจตุกกะ  ทานเรียกวา  ไมรับ  ไมบอก 
แตกลับมาบอก.  บทที่ ๔ ชัดเจนแลวแล.  นัยทั้งหลายเปนตนวา 
" วานภิกษุมากหลาย " ชดัเจนแลวเหมือนกัน.  เหมือนอยางวา 
ภิกษุแมหลายรูปดวยกัน  ยอมตองอาบัติในเพราะวัตถุเดียว  ฉันใด, 
พึงทราบอาบัติมากหลายในเพราะวัตถุมากหลาย  แมแหงภิกษุรูปเดียว 
ฉันนั้น. 
        เปนอยางไร ?  ชายวานภิกษุวา  " ทานขอรับ ! ขอทานโปรด 
ไป  ที่ปราสาทชื่อโนน  มหีญิงประมาณ ๖๐ หรือ ๗๐ คน,  ทาน 
โปรดบอกหญิงเหลาน้ันวา  " ไดยินวา  พวกหลอนจงเปนภรรยาของ 
ชายชื่อน้ี."  ภิกษุนั้นรับแลว  ไปท่ีปราสาทนั้นทีเดียว  บอกแลวนํา 
ขาวน้ันกลับมาอีก.  เธอตองอาบัติเทาจํานวนหญิง.  จริงอยู  แมใน 
คัมภีรปริวาร  พระผูมีพระภาคก็ไดตรัสคําน้ีไววา 
             " ภิกษุพึงตองครุกาบัติที่ยังทําคืนไดทั้งหมด  พรอมกัน 
             ทั้ง ๖๔ ตัว  ดวยสักวายางเทาเดินไป  และกลาวดวย 
             วาจา,   ปญหานี้ทานผูฉลาดท้ังหลายคิดกันแลว." 
ไดยินวา  ปญหานี้  ทานอาศัยอํานาจแหงอรรถนี้กลาวแลว.  สวน  
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คําวา  " อาบัติ ๖๔ ตัว " ในคาถาน้ี  พระผูมีพระภาคตรัส  เพ่ือความ   
สละสวยแหงถอยคํา.  แตเมื่อภิกษุนั้นทําอยางนั้น  ยอมตองอาบัติต้ัง 
๑๐๐ ตัว ก็ได  ต้ัง ๑,๐๐๐ ตัวก็ได  ฉะนี้แล. 
        เหมือนอยางวา  เปนอาบัติมากหลายในเพราะหญิงมากหลาย 
แกภิกษุรูปเดียว  ที่ชายคนเดียววานไป  ฉันใด,  ชายคนเดียววานภิกษุ 
มากหลายไปยังสํานักของหญิงคนเดียว,  เปนสังฆาทิเสส  แกภิกษุทั้งหมด 
ทุกรูป  ฉันนั้น. 
        ชายคนเดียววานภิกษุมากรูปดวยกัน  ไปยังสํานักของหญิงจํานวน 
มากดวยกัน  เปนสังฆาทิเสสตามจํานวนหญิง.  ชายมากคนดวยกัน 
วานภิกษุรูปเดียวไปยังสํานักของหญิงคนเดียว  เปนสังฆาทิเสสตาม 
จํานวนของชาย.  ชายมากคนดวยกัน  วานภิกษุรูปเดียวไปยังสํานักของ 
หญิงมากคนดวยกัน  เปนสังฆาทิเสสตามจํานวนวัตถุ.  ชายมากคนดวย 
กัน  วานภิกษุมากรูปดวยกันไปยังสํานักของหญิงคนเดียว  เปนสังฆาทิเสส 
ตามจํานวนวัตถุ.  ชายมากคนดวยกัน  วานภิกษุมากรูปไปยังสํานักแหง 
หญิงมากคนดวยกัน  เปนสังฆาทิเสสตามจํานวนวัตถุ.  แมในคําวา 
" หญิงคนเดียววานภิกษุรูปเดียว "  เปนตน  ก็มีนัยน้ีเหมือนกันนี้.  ก็ใน 
สัญจริตตสิกขาบทน้ี  ชื่อวา  ความเปนผูถูกสวน  และไมถูกสวนกันไม 
เปนประมาณ.  เมื่อภิกษุทําการชักสื่อ  แกบิดามารดาก็ดี  แกสหธรรมิก 
ทั้ง ๕ ก็ดี  เปนอาบัติทั้งน้ัน.  จตุกกะวา  " ชายวานภิกษุวา ' ไปเถิด 
ทานขอรับ "  ทานกลาวไว  เพ่ือแสดงชนิดแหงอาบัติ  ดวยอํานาจ 
แหงองค.  
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        ในบททายแหงจตุกกะน้ัน  พึงทราบวินิจฉัยย  ดังนี้ :-   
        หลายบทวา  อันเตวาสิกบอกแลว  กลบัมาบอกภายนอก 
มีความวา  อันเตวาสิกมาแลวไมบอกแกอาจารย  ไปเสียทางอ่ืน 
บอกแกชายผูนั้น. 
        หลายบทวา  อาปตฺติ  อุภินฺน  ถุลลฺจฺจยสฺส  มคีวามวา  เปน 
ถุลลัจจัยแกอาจารยดวยองค ๒ คือ  เพราะรับคํา ๑ เพราะใชใหบอก ๑. 
เปนถุลลัจจัยแกอันเตวาสิก  ดวยองค ๒ คือ  เพราะบอก ๑  เพราะกลับ 
มาบอก ๑.  คําท่ีเหลืออ  ปรากฏชัดแลวแล. 
        สองบทวา  คจฺฉนฺโต  สมฺปาเทติ  ไดแก  รับ  และบอก. 
        สองบทวา  อาคจฺฉนฺโต  วิสวาเทติ  ไดแก  ไมกลับมาบอก. 
        สองบทวา  คจฺฉนฺโต  วิสวาเทติ  ไดแก  ไมรับ. 
        สองบทวา  อาคจฺฉนฺโต  สมฺปาเทติ  ไดแก  บอก  และกลบัมา 
บอก. 
        ในบทท้ังสองอยางนี้  เปนถลุลัจจัยดวยองค ๒.  ในบทที ่๓ เปน 
อาบัติ,  ในบทที่ ๔ ไมเปนอาบัติ. 
        ในคําวา  อนาปตฺติ  สงฺฆสฺส  วา  เจติยสฺส  วา  คิลานสฺส  วา 
กรณีเยน  คจฉฺติ  อุมมฺตฺตกสฺส  อาทิกมฺมิกสฺส  นี ้ พึงทราบวินิจฉัย 
ดังน้ี :- 
        อุโปสถาคาร  หรือการงานอะไร ๆ ของภิกษุสงฆที่ทําคางไวมีอยู, 
อุบาสกวานภิกษุไปยังสํานักของอุบาสิกา  หรืออุบาสิกาวานภิกษุไปยัง 
สํานักของอุบาสิกา  เพ่ือตองการอาหารและคาแรงงานสําหรับพวกคนงาน  
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(พวกชาง)  ในการสรางอุโปสถาคารเปนตนนั้น,  เมื่อภิกษุไปดวย   
กรณียะของสงฆเชนนี้  ไมเปนอาบัติ.  แมในเจติยกรรมที่กําลังทํา 
ก็มีนัยเหมือนกันนี้.  ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูอันอุบาสกวานแลว  ไป 
ยังสํานักของอุบาสิกา  หรือผูอันอุบาสกวานแลว  ไปยังสํานักอุบาสก 
แมเพ่ือตองการยาสําหรับภิกษุอาพาธ.  ภิกษุบาแลภิกษุผูเปนอาทิ- 
กัมมิกะ  มีนยัดังกลาวแลวน่ันแล. 
        บรรดาปกิณณกะมีสมุฏฐานเปนตน  สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐาน ๖ เมื่อ 
ภิกษุรับขาวสารดวยกายวิการมีผงกศีรษะเปนตน  ไปบอกดวยหัวแมมือ 
แลวกลับมาบอกดวยหัวแมมือ,  อาบัติเกิดโดยลําพังกาย.  เมื่อใคร ๆ 
กลาวแกภิกษุผูนั่งท่ีหอฉันวา  " หญิงชื่อน้ี  จักมา,  ทานพึงทราบจิต 
ของนาง "  แลวรับวา  " ดลีะ "  บอกกะนางผูมาหา  เมื่อนางกลับไป 
แลว  บอกในเมื่อชายน้ันกลับมาหา.  อาบัติเกิดโดยลําพังวาจา.  แม 
เมื่อภิกษุรับคําส่ังดวยวาจาวา  " ไดซี "  แลวไปยังเรือนของหญิงน้ันดวย 
กรณียะอ่ืน  หรือพบทญิงน้ันในเวลาไปท่ีอ่ืน  แลวบอกดวยเปลงวาจา 
นั่นแล  ยังไมหลีกไปจากท่ีนั้นดวยเหตุอ่ืนนั่นเอง  บังเอิญพบูชายคนน้ัน 
เขาอีกแลวบอก,  อาบัติยอมเกิดโดยลาํพังวาจาอยางเดียว.  แตอาบัติ 
ยอมเกิดโดยทางกายและวาจา  แมแกพระขีณาสพผูไมรูพระบัญญัติ. 
        เปนอยางไร ? ก็ถาวา  มารดากับบิดาของภิกษุนั้นโกรธกนัเปน 
ผูหยารางขาดกันแลว.  ก ็บิดาของพระเถระนั้น  พูดกะภิกษุนั้นผู 
มายังเรือนวา  " แนะลูก ! โยมมารดาของทานท้ิงโยมผูแกเฒาไปสู 
ตระกูลญาติเสียแลว,  ขอทานไปสงขาวใหโยมมารดานั้น  (กลบัมา)  
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เพ่ือปรนนิบัติโยมเถิด."  ถาภิกษุนั้นไปพูดกะโยมมารดานั้นแลวกลับ  
มาบอกขาวการมา  หรือไมมาแหงโยมมารดานั้น  แกโยมบิดา  เปน 
สังฆาทิเสส. 
        ๓ สมุฏฐานน้ี  เปนอจิตตกสมุฏฐาน.   แตเมื่อภิกษุทราบ 
พระบัญญัติแลว  ถึงความชักสื่อโดยนัยทั้ง ๓ นี้แหละ  อาบัติยอมเกิด 
ทางกายกับจิต ๑  ทางวาจากับจิต ๑  ทางกายวาจากับจิต ๑.   ๓ สมุฏ- 
ฐานน้ี  เปนสจิตตกสมุฏฐาน  ดวยจิตท่ีรูพระบัญญัติ.   เปนกิรยิา 
โนสัญญาวิโมกข  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  และในสิกขา- 
บทนี้  มีจิต ๓ ดวง  ดวยสามารถแหงกุศลจิตเปนตน  มีเวทนา ๓ 
ดวยสามารถแหงสุขเวทนาเปนตน  ฉะนี้แล. 
        บรรดาวินีตวัตถุทั้งหลาย  ใน ๕ เรื่องขางตน  เปนทุกกฏ 
เพราะเปนแตเพียงรับ. 
        ในเรื่องทะเลาะกัน  มีวินิจฉัยดังนี้ :- 
        บทวา  สมฺโมทนีย  อกาสิ  ความวา  ใหหญิงน้ันยินยอมแลว 
ไดกระทําบานใหเปนสถานที่ควรกลับไปอีก. 
        บทวา  นาลวจนียา  มีอรรถวา  ยงัไมหยารางกัน.  จริงอยู 
หญิงใดอันสามีทิ้งแลวในชนบทใด ๆ โดยประการใด ๆ  ยอมพนภาวะ 
เปนภรรยา,  หญิงน้ีทานเรียกวา  " ผูหยารางกัน."  แตหญิงคนน้ี  มิใช 
ผูหยารางกัน.  นางทะเลาะกันดวยเหตุบางประการแลวไปเสีย.  ดวยเหตุ 
นั้นแล  ในเรือ่งทะเลาะกันนี้  พระผูมพีระภาคจึงตรัสวา  " ไมเปนอาบัติ." 
ก็เพราะพระผูมีพระภาคปรับถุลลัจจัย   ในนางยักษิณี  เพราะกาย  
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สังสัคคะ;  ฉะน้ัน  แมในทุฏุลลสิกขาบทเปนตนน้ี  นางยักษิณีและ   
นางเปรต  บัณฑิตพึงทราบวา  " เปนวัตถุแหงถุลลจัจัยเหมือนกัน." 
แตในอรรถกถาทั้งหลาย  ทานไมไดวิจารคําน้ีไว.   คําท่ีเหลือทุก ๆ 
เรื่อง  มีอรรถกระจางท้ังนั้นแล. 
                          สัญจริตตสิกขาบทวรรณนา  จบ.  
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                               สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๖     
                               กุฏิการสิกขาบทวรรณนา 
        กฏุิการสิกขาบทวา  เตน  สมเยน  เปนตน  ขาพเจาจะกลาวตอไป. 
ในกุฏิการสิกขาบทน้ัน  พึงทราบวินิจฉัยยดังน้ี :- 
                [ แกอรรถปฐมบัญญัติเรื่องภิกษุชาวแควนอาฬวี ] 
        บทวา  อาฬวกา  มีความวา  พวกเด็กหนุมเกิดในแควนอาฬวี 
ชื่อวา  อาฬวกา.   เด็กหนุมเหลาน้ัน  แมในเวลาบวชแลว  ก็ปรากฏ 
ชื่อวา  " อาฬวกา "  เหมือนกัน.  ทานกลาวคําวา  " อาฬวกา  ภิกฺขู " 
หมายเอาภิกษุชาวแควนอาฬวีเหลาน้ัน. 
        บทวา  สฺาจิกาโย  ไดแก  มีเครื่องอุปกรณอันตนขอเขา 
เอามาเอง. 
        บทวา  การาเปนฺติ  ไดแก  กระทําเองบาง  ใชใหคนอ่ืนทําบาง. 
ไดยินวา  พวกภิกษุเหลานั้น  ทอดท้ิงธุระทั้งสอง  คือ  วิปสสนาธุระ 
และ  คันถธรุะ  ยกนวกรรมเทาน้ันข้ึนเปนธุระสําคัญ. 
        บทวา  อสฺสามิกาโย  ไดแก  ไมมผูีเปนใหญ,  อธิบายวา 
" เวนจากผูสรางถวาย." 
        บทวา  อตฺตุทฺเทสิกาโย  ไดแก  เฉพาะตนเอง,  อธิบายวา 
" อันภิกษุปรารภเพ่ือประโยชนแกตน." 
        บทวา  อปฺปมาณิกาโย  ไดแก  ไมมีประมาณกําหนด๑ 

 
๑. ฎีกาวิมติและสารัตถทีปนี  เปน  อปฺปริจฉิฺนฺนปฺปมาณาโย  แปลวา  ไมไดกําหนด 
ประมาณไว,  หรือไมมีกําหนดและไมมีประมาณ.  
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ไวอยางนี้วา   " จักถึงความสําเร็จดวยเครื่องอุปกรณเพียงเทาน้ี "   
หรือขยายกวางยาวไมมีประมาณ,  อธิบายวา  " ใหญไมมีประมาณ." 
        ภิกษุเหลาน้ี  มีการขอรองเทาน้ันมาก  การงานอ่ืน  มีนอย, 
เพราะเหตุนั้น  จึงชื่อวาเปนผูมากไปดวยการขอรอง.  พวกภิกษุเหลาน้ัน 
เปนผูมากดวยการขอ  ก็พึงทราบอยางนี้.  แตโดยใจความในสองบทวา 
ยาจนพหุลา  วิฺตฺติพหุลา  นี้  ไมมีเหตุแตกตางกัน.  คําน้ันเปนชื่อ 
ของพวกภิกษุผูวอนขอหลายครั้งวา " ทานจงใหคน, จงใหหัตถกรรมท่ีคน 
ตองทํา (แรงงาน)."  บรรดาคนและหัตถกรรมน้ัน  จะขอโดยความ 
ขาดมูลไมควร.  จะขอวา  " พวกทานจงใหคนเพ่ือประโยชนแกการ 
รวมมือ  เพ่ือประโยชนแกการงาน "  ควรอยู,  หัตถกรรมที่คนพึง 
กระทําเรียกวา  " แรงงาน,"  จะขอแรงงาน  ควรอยู. 
                        [ วิญญัติกถาวาดวยการออกปากขอ ] 
        ข้ึนชื่อวาหัตถกรรมมิใชเปนวัตถุบางอยาง;  เพราะเหตุนั้น  หัตถ- 
กรรมน้ัน  เวนการงานสวนตัวของพวกพรานเนื้อและชาวประมงเปนตน 
เสีย  ที่เหลืออเปนกัปปยะท้ังหมด.  เมื่อเขาถามวา  " ทานมาทําไมขอรับ ? 
มีการงานท่ีใครจะตองทําหรือ ?"  หรือวา  ไมถาม  จะขอ  ก็ควร.  ไมม ี
โทษเพราะการขอเปนปจจัย.  เพราะเหตุนั้นพวกพรานเนื้อเปนตน  ภิกษุ 
ไมควรขอกิจการสวนตัวเขา.  ทั้งไมไดกําหนดใหแนนอนลงไป  ไมควร 
ขอวา  " พวกทานจงใหหัตถกรรม."  เพราะพวกพรานเนื้อเปนตนนั้น 
ถูกภิกษุขออยางนี้แลว  จะตองรับคําวา  " ได ขอรบั ! "  แลวนิมนตภิกษุ 
ใหกลับไป  พึงฆาเน้ือมาถวายได.  แตควรขอกําหนดลงไปวา  " ใน  
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วิหารมีกิจการบางอยางจําตองทํา,   พวกทานจงใหหัตถกรรมในวิหาร 
นั้น."   การท่ีภิกษุจะขอหัตถกรรมบางอยางกะชาวนา  หรือคนอ่ืน   
แมผูขวนขวายในการงานของตน   ซึ่งถือเอาเครื่องอุปกรณ  มผีาล 
และไถเปนตน  กําลังเดินไปเพ่ือไถนาก็ดี  เพ่ือหวานก็ดี เพ่ือเกี่ยวก็ดี 
สมควรแท. 
        สวนผูใดเปนคนกินเดน  หรือ  เปนคนวางงานอ่ืนบางคน  ผูคุยแต 
เรื่องไรประโยชน  หรือเอาแตหลับนอนอยู,  แมไมขอรองคนเห็นปานน้ี 
จะกลาววา  " เฮย !  เองจงมาทําการงานสิ่งน้ี  หรือ  สิ่งน้ี "  แลวให 
กระทําการงานตามท่ีตองการ  ควรอยู.  แตเพ่ือแสดงวา  หัตถกรรมเปน 
กัปปยะทุกอยาง  อาจารยทั้งหลายจึงกลาวนัยนี้ไว. 
        ก ็ ถาวา  ภิกษุประสงคจะใหสรางปราสาท,  พึงไปยังบานแหง 
พวกชางสลักหิน  เพ่ือตองการเสา  แลวกลาววา  " อุบาสก ! การไดหัตถ- 
กรรม  ควรอยู."  เมื่อเขาถามวา  " ควรทําอยางไร ขอรับ ! "  พึงบอก 
วา  " พึงหามเสาหินไปให."  ถาพวกเขาหามไปถวาย  หรือถวายเสา 
ของตนท่ีเข็นมาเก็บไวแลว  ควรอยู.  แมถาพวกเขากลาววา  " พวกผม 
ไมมีเวลาจะทําหัตถกรรม  ขอรับ !  ขอใหทานใหคนอ่ืนขนไปเถิด, 
พวกผมจักใหคาจางแกเขาเอง "  ดังน้ี,  จะใชใหคนอ่ืนขนไปแลวบอกวา 
" พวกทานจงใหคาจางแกพวกดนขนเสาหินเถิด "  ดังน้ี  ก็ควร. 
        โดยอุบายเชนเดียวกันนี้  การท่ีภิกษุจะไปยังสํานักพวกดนผูทําการ 
ชางศิลปนั้น ๆ  เพ่ือประสงคทุก ๆ สิ่งท่ีตองการ  คือ  " ไปยังสํานัก 
ชางไม  เพ่ือตองการไมสรางปราสาท  ไปยังสํานักชางอิฐเพ่ือตองการอิฐ  
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ไปยังสํานักชางมุงหลังคาเรือน เพ่ือตองการมุงหลังคา  ไปยังสํานักชาง       
เขียน  เพ่ือตองการจิตรกรรม "  แลวขอหัตถกรรม  สมควรอยู.  และจะ                                                                  
รับเอาของแมที่ตนได  ดวยอํานาจการขอหัตถกรรมก็ดี  ดวยการเพ่ิม 
ใหคาจางและเบี้ยเลี้ยง  โดยการขาดมูลก็ดี สมควรทุกอยาง  และเมื่อ 
จะใหนําของมาจากปา  ควรใหนําของท้ังหมดท่ีใคร ๆ  ไมไดคุมครอง 
(ไมหวงแหน)  มา. 
        อน่ึง  มใิชแตประสงคจะสรางปราสาทอยางเดียว  แมประสงค 
จะใหทําเตียง  ต่ัง  บาตร  ธมการกกรองนํ้า  และจีวรเปนตน  กพึ็งใหนํามา, 
ไดไม  โลหะ  และดายเปนตนแลว  เขาไปหาพวกชางศิลปนั้น ๆ  พึง 
ขอหัตถกรรมโดยนัยดังกลาวแลวันนแล.  และสิง่ของแมที่ตนไดมาดวย 
อํานาจแหงการขอหัตถกรรมก็ด ี ดวยการเพ่ิมใหคาจางและเบ้ียเลี้ยง 
โดยการขาดมูลก็ดี  พึงรับเอาท้ังหมด. 
        ก ็ ถาพวกดนงานไมปรารถนาที่จะทํา,  เกี่ยงเอาคาจางและเบ้ียเลี้ยง, 
ของเปนอกัปปยะมีเหรียญกระษาปณเปนตน  ไมควรให.  จะแสวงหา 
ขาวสารเปนตน  ดวยภิกขาจารวัตรให  ควรอยู. 
        ภิกษุใหชางบาตรทําบาตรดวยแหงหัตถกรรมแลว  ใหระบม 
ทํานองเดียวกันนั้นแลว  เขาไปยังภายในบาน  เพ่ือตองการนํ้ามันชโลม 
บาตรท่ีระบมใหม   เมื่อชาวบานเขาใจวา  " มาเพ่ือภิกษุา "  แลวนํา 
ขาวตม  หรือ  ขาวสวยมา (ถวาย) พึงเอามือปดบาตร .  ถาอุบาสิกาถามวา 
" ทําไม เจาคะ ! "  ภิกษุพึงบอกวา  " ระบมบาตรใหม  ตองการนํ้ามัน 
สําหรับทา."  ถาอุบาสิกาน้ันกลาววา  " โปรดใหบาตรเถิด  เจาคะ ! "  
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แลวรับบาตรไปทานํ้ามัน  บรรจุขาวตม  หรือ  ขาวสวยใหเต็มแลวถวาย,    
ไมชื่อวา  เปนวิญญัติ,  จะรับควรอยู  ฉะน้ีแล. 
        พวกภิกษุเที่ยวบิณฑบาตแตเชามืด  ไปถึงหอฉันไมเห็นที่นั่ง 
ยืนคอยอยู.  ถาท่ีหอฉันนั้น  พวกอุบาสิกาเห็นพวกภิกษุยืนอยู  ชวยกัน 
ใหนําท่ีนั่งมาเอง.   พวกภิกษุนั่งแลว  เมื่อจะไป  พึงบอกลากอนแลว 
จึงไป.   แมเมื่อพวกภิกษุไมบอกลากอนแลวไป  ของหาย  ไมเปนสินใช. 
แตการบอกลาแลวไป  ฟอนรําเนียม. 
        ถาอาสนะเปนของท่ีชาวบานซ่ึงภิกษุทั้งหลายส่ังวา  " พวกทานจง 
นําอาสนะมา "  จึงนํามาให,   ภิกษุทั้งหลายตองบอกลาแลวจึงไป.   เมื่อ 
พวกภิกษุไปไมบอกลา  เปนการเสียธรรมเนียม  และของหาย  เปน 
สินใชดวย.  แมในพรมสําหรับปูลาด  ก็มีนัยอยางนี้เหมือนกัน. 
        แมลงหวี่๑มีชุมมาก   พึงกลาววา  " จงเอาพัดปดแมลงหว่ีมา." 
พวกชาวบานนํากิ่งสะเดาเปนตนมาให  พึงใหทํากัปปยะกอน  แลวจึงรับ. 
ภาชนะน้ําท่ีหอฉันวางเปลา  ไมควรกลาววา  " จงนําธมกรกมา." 
เพราะเม่ือหยอนธมกรกลงไปในภาชนะวางเปลา  จะพึงทําภาชนะแตก. 
แตจะไปยังแมน้ํา  หรือ  บึง  แลวกลาววา  " จงนําน้ํามา "  ควรอยู 
จะกลาววา  " จงนํามาจากเรือน "  ก็ไมควรเหมือนกัน.  อยาพึงบริโภค 
น้ําท่ีเขานํามาให. 
        ภิกษุทั้งหลายผูทําภัตกิจท่ีหอฉัน  หรือท่ีเสนาสนะปาก็ดี  ใบไม 
หรือผลไมที่ควรกินเปนกับแกลมอยางใดอยางหน่ึง  ซึ่งไมมีตนหวงหาม 
 
๑.  อตฺถโยชนา  ๑/๔๕๔  มจฺฉิกาติ  มกฺขิกาติป  อตฺถิ.  
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เกิดในที่นั้น  ถาพวกเธอจะใหคนทํางานบางอยางนํามา  ควรจะใหนํา 
มาดวยอํานาจแหงหัตถกรรมแลวฉัน,   แตไมควรใชพวกภิกษุ  หรือ   
สามเณรผูเปนอลัชชใีหทําหัตถกรรม.  ในเรื่องปุริสัตถกร  (แรงงานคน) 
มีนัยเทานี้กอน. 
        แตการที่ภิกษุจะใหนําโคมาจากสถานที่แหงคนผูมีใชญาติและมิ 
ใชปวารณา  ยอมไมควร.  เปนทุกกฏแกภิกษุผูใหนํามา.  จะขอโดยขาด 
มูลคาแมจากสถานที่แหงญาติและคนปวารณา  ก็ไมควร.  จะขอโดยนัย 
ของขอยืม  ควรทุกแหง.  และพึงรักษาบํารุงโคที่ใหนํามาแลวอยางนี้ 
เสร็จแลวพึงมอบใหเจาของรับมันคืนไป.  ถาเทาหรือเขาของมันแตกหัก 
หรือเสียไป,  ถาเจาของยอมรับมันคืนไป,  การยินยอมรับนั่นอยางนั้น 
เปนการดี,  ถาเจาของไมยอมรับ,  เปนสินใช.  ถาหากเจาของกลาววา 
" พวกผมถวายทานเลย "  ไมควรรับ.  แตเมื่อเจาของกลาววา  " พวก 
ผมถวายวัด "  พึงกลาววา  " พวกทานจงบอกแกบุคคลผูทําการวัด เพ่ือ 
ประโยชนแกการเลี้ยงดูมัน."  จะกลาวกะพวกดนที่มิใชญาติ  และไมได 
ปวารณาวา  " พวกทานจงถวายเกวียน "  ดังน้ีก็ดี  ไมควร.  ยอมเปน 
วิญญัติแท  คือ  ตองอาบัติทุกกฏ.  แตในฐานแหงญาติและคนปวารณา 
ควรอยู.  ของขอยืม  ก็ควร.  ทําการงานเสร็จแลวพึงคืนให.  ถากงเปนตน 
แตกไป  พึงกระทําใหเหมือนเดิม  แลวใหคืน.  เม่ือเสียหาย  เปนสินใช. 
เมื่อเจาของกลาววา  " พวกผมถวายทานเลย "  ธรรมดาวาเครื่องไมควร 
จะรับไว.  ในมีด ขวาน ผ่ึง จอบ และสิ่วก็ดี  ในพฤกษชาติ  มีเถาวัลย 
เปนตนก็ดี  ที่เจาของหวงแหน  ก็มีนยัเหมือนกันนี้.  ก็ในพวกพฤกษชาติ   
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มีเถาวัลยเปนตน  ที่พอเปนครุภัณฑไดเทาน้ัน  จึงเปนวิญญัติ  ตํ่ากวานั้น 
หาเปนไม. 
        แตภิกษุจะใหนําเอาของสิ่งใดส่ิงหน่ึงท่ีไมมีตนหวงหามมา ควรอยู. 
เพราะวา  ในที่มีตนรักษาคุมครองเทานั้น  ทานเรียกวา  วิญญัติ.   
วิญญัตินั้น  ยอมไมควรในปจจัยทั้งสอง  (คือ จีวรและบิณฑบาต)  โดย 
ประการทุกอยาง.  แตในเสนาสนะปจจัย  เพียงแตออกปากขอวา  " ทาน 
จงนํามาให  จงให "  เทาน้ัน  ๆไมควร.  ปรกิถา  โอภาส  และนิมิตตกรรม 
ควร. 
        บรรดาปริกถา  โอภาส  และนิมติตกรรมน้ัน  คําพูดของภิกษุผูตอง 
การโรงอุโบสถ  หอฉัน  หรือ  เสนาสนะอะไร ๆ อ่ืน  โดยนัยเปนตนวา 
" การสรางเสนาสนะเห็นปานน้ี  ในโอกาสน้ี  ควรหนอ  หรือวา  ชอบ 
หนอ  หรือ  สมควรหนอ "  ดังน้ี  ชื่อวา  ปริกถา.  ภิกษุถามวา  " อุบาสก ! 
พวกทานอยูที่ไหน ? "   พวกอุบาสกตอบวา  " ที่ปราสาท  ขอรับ ! " 
พูดตอไปวา  " ก็ปราสาทไมควรแกภิกษุทั้งหลายหรือ  อุบาสก ! ? " 
คําพูดมีอาทิอยางนี้  ชื่อวา  โอภาส.  กก็ารกระทํามีอาทิอยางนี้  คือ 
ภิกษุเห็นพวกชาวบานแลว  ขึงเชือก  ใหตอกหลัก  เมื่อพวกชาวบานถาม 
วา  " นี้ใหทําอะไรกัน  ขอรับ ? "  ตอบวา  " พวกอาตมาจะสรางที่อยู 
อาศัยที่นี่ "  ชื่อวา  นิมิตตกรรม.   สวนในคิลานปจจัย  แมวิญญัติ 
ก็ควร  จะปวยกลาวไปไยถึงปริกถาเปนตนเลา. 
        คําวา  มนุสฺสา  อุปททฺุตา  ยาจนาย  อุปทฺทุตา  วิฺญติติยา 
มีความวา  พวกชาวบานถูกบีบค้ันดวยการขอรอง  และดวยการออกปาก  
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ของนั้นของภิกษุเหลาน้ัน. 
      บทวา  อพฺุภิชิชนฺติป  มีความวา  ยอมไดรับความหวาดสะดุง 
คือ  ไหว  หวั่นไปวา "จัดใหนําอะไรไปใหหนอ  ? " 
      บทวา  อตฺุตสนฺติป  มีความวา  พบภิกษุเขา  ก็พลันสะดุง 
ชะงักไปเหมือนพบงู   ฉะน้ัน. 
      บทวา  ปลายนฺติป  มีความวา  ยอมหนีไปเสียแตไกล  โดย   
ทางใดทางหน่ึง. 
      สองบทวา  อฺเนป   คจฺฉนฺติ   มคีวามวา ละทางที่ภิกษุเดิน 
ไปเสียแลวกลับเดินมุงไปทางซาย  หรือ  ทางขวา. ปดประตูเสียบางก็มี. 
                           [ แกอรรถศัพทในเรื่องมณีกัณฐนาคราช ] 
     สองบทวา  ภูตปุพฺพ  ภิกฺขเว   เปนตน  มีความวา  พระผูมีพระ 
ภาคเจา   ครั้นทรงติเตียนภิกษุเหลาน้ันดวยประการฉะน้ี   และตรัสธรรมี- 
กถาใหสมควรแกเรื่องราวันนแลว  เมือ่จะทรงทําโทษแหงวิญญัติ 
ใหปรากฏชดัแมอีก  จึงทรงแสดง   ๓  เรื่องนี้   โดยนัยเปนตนวา 
ภูตปุพฺพ   ภกิฺขเว   ดังน้ี. 
      บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  มณิกณฺโ   มีความวา  ไดยินวา 
พญานาคนั้นปะดับแกวมณีมีดามาก  ซึ่งอํานวยใหสิ่งที่ปรารถนาทุก 
อยางไวที่คอ   เที่ยวไป ;   เพราะฉะนั้น  จึงปรากฏนามวา  "มณิกัณ- 
นาคาราช." 
      คําวา  อปุริมุทฺธนิ   มหนฺต  ผณ  อฏาสิ   มีความวา  ไดยินวา 
บรรดาฤษีทัง้  ๒  นั้น  ฤษีผูนองนั้น   เปนผูมีปรกติอยูดวยเมตตา; 
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เพราะเหตุนั้น   พญานาคานั้นจึงข้ึนมาจากแมน้ํา  นิรมิตเพศเปนเทวดา 
นั่งในสํานักแหงฤษีนั้น  กลาวสัมโมทนียกถา   ละเพศเทวดาน้ันแลว 
กลับกลายเปนเพศเดิมของตนน่ันแล   วงลอมฤษีนั้น  เมื่อจําทําอาการ 
เลื่อมใส   จึงแผพังพานใหญเบื้องบนศีรษะแหงฤษีนั้น  ดุจกั้นรอมไว 
ยับยั้งอยูชั่วครูหน่ึง  แลวจึงหลีกไป.  ดวยเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจา 
จึงตรัสคําวา   "ไดยืนแผพังพานใหญไว  ณ  เบื้องบนศีรษะ"   ดังน้ี. 
      ขอวา  มณิมสฺส   กณเฺ   ปลนฺธน   มีความวา   ซึ่งแกวมณี 
อันพญานาคนน้ันประดับไว  คือ  สวมไวที่คอ.    
      สองบทวา  เอกมนฺต  อฏาสิ  มีความวา  พญานาคน้ันมาแลว 
โดยเพศเทวดานั้น  ชื่นชมอยูกับดาบส  ไดยืนอยู  ณ  ประเทศหน่ึง. 
      บทวา   มนฺนปาน   ไดแก  ขาวและน้ําของเรา. 
      บทวา  วปุิล  ไดแก  มากมาย. 
      บทวา  อฬุาร   ไดแก   ประณีต. 
      บทวา  อติยาจโกสิ  ไดแก   เปนผูขอจัดเหลือเกิน.   มีคําอธิบาย 
วา  "ทานเปนคนขอซ้ํา   ๆ  ซาก  ๆ. 
      บทวา  สสุู  มีความวา  คนหนุม คือ  ผูสมบูรณดวยเรื่องแรง 
ไดแก   บรุุษที่ยังอยูในวัยหนุม. 
      ศลิาดํา   ทานเรียกวา  หินลับ  ดาบท่ีเขาลับแลวบนหินลับนั้น 
ทานเรียกวา   สักขรโธตะ.  ดาบท่ีลับดแีลวบนหินลบั  มีอยูในมอืของ 
บุรุษน้ัน;   เพราะเหตุนั้น  บุรุษนั้น  จึงชื่อวา  ผูถือดาบซึ่งลับดีแลว 
บนหินแลว.  อธิบายวา  "มีมือถือดาบซึ่งขัดและลับดีแลวบนหิน."  ทาน 
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วอนขอแกวกะเรา  ทําใหเราหวาดเสียว   เหมือนบุรุษมีดาบในมือันน 
ทําใหคนอ่ืนหวาดเสียว  ฉะนั้น. 
        ขอวา  เสล  ม  ยาจมาโน  มีความวา  วอนขออยูซึ่งแกวมณี. 
        ขอวา  น  ต  ยาเจ  มีความวา  ไมควรขอของนั้น. 
        ถามวา  " ของส่ิงไหน ? " 
        ตอบวา  " ของท่ีตนรูวา  เปนที่รักของเขา."   
        ขอวา  ยสฺส  ปย  ชคึิเส  มีความวา  ตนพึงรูวา  " สิ่งใด 
เปนที่รักของสัตวนั้น  (ไมควรขอของนั้น)." 
        ขอวา  กิมงฺค  ปน  มนุสฺสภูตาน  มีความวา  ในคําวา  "(การ 
ออนวอนขอน้ัน)  ไมเปนที่พอใจของเหลาสัตวที่เปนมนุษย " นี้  จะพึง 
กลาวทําไมเลา ? 
                   [ แกอรรถศัพทในเรื่องนกฝูงใหญเปนตน ] 
        หลายบทวา  สกุณสงฺฆสฺส  สทฺเทน  อุพฺพาฬฺโห  มีความวา 
ไดยินวา  ฝูงนกนั้น  ทําเสียงระเบ็งเซ็งแซติดตอกันไปจนตลอดปฐมยาม 
และปจฉิมยาม,  ภิกษุนั้นเปนผูรําคาญดวยเสียงนกนั้น  จึงไดไปยัง 
สํานักของพระผูมีพระภาคเจา.  ดวยเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัส 
วา  " เขามาหาเราถึงท่ีอยู." 
        ในคําวา  กุโต  จ  ตฺว  ภิกฺข ุ อาคจฉฺสิ  นี ้ มีวินจิฉัยยดังน้ี:- 
ภิกษุนั้นนั่งอยูแลว  (ในสาํนักแหงพระผูมีพระภาคเจาน้ี)  มิใชพ่ึงมา,  แต 
การท่ีจะกลาวอยางนี้ในอดีตกาลใกลปจจุบันกาลยอมมีได.  ดวยเหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคเจา  จึงตรัสวา  " ดูกอนภิกษุ !  ก็เธอมาจากไหนเลา ?"  
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อธิบายวา  " เธอเปนผูมาแลวแตที่ไหน ?" 
        แมในคําวา  ตโต  อห  ภควา  อาคจฺฉามิ  นี ้ ก็มีนัยอยางนั้น 
เหมือนกัน.    
        บทวา  อุพฺพาฬโห  มีความวา  เปนผูถูกเสียงรบกวน  คือ  กอให 
เกิดความรําคาญ. 
        ในคําวา  โส  สกุณสงฺโฆ  ภิกขฺุ  ปตฺต  ยาจติ  นี ้ มีวินิจฉัยย 
ดังน้ี :-  ฝูงนกยอมไมรูคําพูดของภิกษุ,  แตพระผูมีพระภาคเจา  ทรง 
กระทําใหพวกมันรูโดยอานุภาพของพระองค. 
        คําวา  อปาห  เต  น  ชานามิ  มีความวา  เออ  เราก็ไมรูจัก 
ชนเหลาน้ันวา  " ชนเหลาน้ี  เปนคนพวกไหน  หรือวา  ชนพวกนี้ 
เปนคนของใคร." 
        สองบทวา  สงฺคมฺม  ยาจนฺติ  มีความวา  ชนเหลาน้ันพากันมา 
คือ  รวมกันเปนพวก ๆ ออนวอนขออยู. 
        คําวา  ยาจโก  อปฺปโย  โหติ  มีความวา  บุคคลผูขอยูอมไม 
เปนที่รัก  (ของผูถูกขอ). 
        คําวา  ยาจ  อททมปปฺโย  มีความวา  สิ่งที่คนอ่ืนขอ  ทาน 
เรียกวา  ยาจัง,  แมผูไมใหซึ่งประโยชนที่เขาขอ  ยอมไมเปนท่ีรัก 
(ของคนผูขอ). 
        อีกอยางหนึ่ง  บทวา  ยาจ  ไดแก  ของบุคคลผูขออยู. 
        คําวา  อททมปฺปโย  มีความวา  ผูไมให  (แกผูขอ)  ยอม 
ไมเปนที่รัก  (ของผูขอ).  
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        คําวา  มา  เม  วิทิเทสนา  อห ุ มีความวา  ความเปนผูไม 
เปนที่รัก  อยูาไดมีแลวแกขาพเจา,  อธิบายวา  " ขาพเจาอยาไดเปนที่ 
เกลียดชัง  คือ  ไมเปนที่รกัของทาน  หรือวาทานอยาไดเปนที่เกลียดชัง 
คือไมเปนที่รักของขาพเจา."   
        บทวา  ทุสฺสหรานิ  มีความวา  รวบรวมมาไดโดยยาก  ดวย 
อุบายท้ังหลาย  มีกสกิรรมและโครักขกรรมเปนตน.   การออนวอนขอ 
ที่ภิกษุใหเปนไปเอง  ทานเรียกวา  สงัยาจิกา  ในคําวา  สยาจิกาย  ปน 
ภิกฺขุนา  นี้.  เพราะเหตุนั้น  บทวา  สยาจิกาย  จึงมีรูปความท่ีทาน 
กลาวไววา  " ดวยการวิงวอนของตน."  อธิบายวา  " ดวยอุปกรณ 
ทั้งหลายท่ีตนขอมาเอง."  ก ็ เพราะวา  กุฎีนั้นเปนอันภิกษุทําอยูดวย 
เครื่องอุปกรณที่ตนขอมาเอง  คือ  ขอเอามากระทําเอง;  ฉะน้ัน 
เพ่ือแสดงบรรยายแหงอรรถนั้น   ทานจึงกลาวบทภาชนะแหงบทวา 
สยาจิกาย  นัน้อยางนี้วา  " ขอเองซึ่งคนอ่ืนบาง "  เปนตน. 
            [ แกอรรถสิกขาบทวิภังค  วาดวยการโบกฉาบกุฎี ] 
        บทวา  อุลฺลิตฺตา  ไดแก  โบกฉาบปูนไวเฉพาะภายใน. 
        บทวา  อวลิตฺตา  ไดแก  โบกฉาบปูนไวเฉพาะภายนอก. 
        บทวา  อลฺลตฺตาวลิตฺตา  มีคําอธิบายวา  " โบกฉาบปูนไว 
ทั้งภายในท้ังภายนอก." 
        ในบทภาชนะแหงบทวา  การยมาเนน  นี้  คําเพียงวา  การา- 
เปนฺเตน  นี้เทาน้ัน  เปนคําท่ีทานพระอุบาลีกลาวไว  เพราะวาเมื่อมีคํา 
อยางนี้  พยัญชนะยอมเสมอกัน,  แตเพราะเหตุที่ภิกษุแมใหสรางกุฏี  
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ดวยอาการขอเอาเอง  พึงปฏิบัติโดยนยัดังกลาวแลว  ในสิกขาบทน้ี 
นั่นแล;  ฉะน้ัน  เพ่ือแสดงอรรถนี้วา  " ภิกษุผูสรางเองก็ตามใหผูอ่ืน 
สรางก็ตาม  ทั้งสองพวกน้ีสงเคราะหดวยบทวา  การยมาเนน  นี้แล " 
จึงกลาววา  กโรนฺโต  วา  การาเปนฺโต  วา  ดังนี้เปนตน.  กถ็าวาทาน 
พระอุบาลีจะพึงกลาววา  กโรนฺเตน  วา  การาเปนฺเตน  วา  พยญัชนะ   
จะตองผิดไป.  เพราะวา  ภิกษุใชใหเขาทํา  จะชื่อวาเปนผูทําเองไมได. 
เพราะฉะนั้น  พึงทราบวา  " ในบทภาชนะน้ีพระอุบาลีแสดงแตเพียง 
ใจความเทานั้น." 
        บทวา  อตฺตุทฺเทส  มีความวา  ตนเปนที่เจาะแหงกุฎีนั้น 
อยางนี้วา  " กุฎีนี้ของเรา "  เพราะฉะน้ัน  กุฎีนั้นจึงชื่อวาเฉพาะตนเอง. 
ซึ่งกุฎีเฉพาะตนเองนั้น.  ก็เพราะกุฎีมีตนเปนที่เจาะจงน้ัน ยอมมีเพ่ือ 
ประโยชนแกตน;  ฉะน้ัน  ทานพระอุบาลี  เมื่อจะแสดงบรรยายแหง 
อรรถนั้น จึงกลาววา  " บทวา  อตฺตุทฺเทส  คือ  เพ่ือประโยชนแกตน." 
        สองบทวา  ปมาณิกา  กาเรตฺพฺพา  คือ  พึงสรางใหไดประมาณ. 
        สองบทวา  ตฺตรีท  ปมาณ  คือ  นี้  ประมาณแหงกุฎีนั้น. 
        บทวา  สุคตวิทตฺถิยา  มีความวา  ที่มีชื่อวา  คืบพระสุคต  คือ ๓ คืบ 
ของบุรุษกลางคนในปจจุบันนี้  เทากับศอกคืบ  โดยศอกชางไม. 
        สองบทวา  พาหิริเมน  มาเนน  ไดแก  ๑๒  คืบ  โดยวัดนอก 
ฝาผนังแหงกุฎี.  แตเมื่อจะวัด  ไมพึงกําหนดเอาที่สุดกอนดินเหนียว 
ใหญที่ตนใหไวแตแรกเขาท้ังหมด.  พึงวัดโดยท่ีสุดกอนดินผสมแกลบ 
(กอนอิฐ).  การฉาบทาปูนขาวขางบนแหงกอนดินผสมแกลบ  เปน  



ประโยค๗ - ทุติยสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๑ - หนาท่ี 104 

อัพโพหาริก.  ถาภิกษุไมมีความตองการดวยกอนดินผสมแกลบ  สรางให 
เสร็จดวยกอนดินเหนียวใหญเทาน้ัน,  ดินเหนียวใหญนั่นแล  เปนเขต 
กําหนด. 
        บทวา  ติริย  แปลวา  โดยสวนกวาง.   
        บทวา  สตฺต  แปลวา  ๗ คืบพระสุคต. 
        บทวา  อนฺตรา  นี้  มีนิเทศดังน้ี :-  คือ  โดยการวัดอันมีในรวมใน 
มีอธิบายวา  เมื่อไมถือเอาท่ีสุดดานนอกฝา  วัดเอาที่สุด  โดยการวัด 
ทางริมดานใน  ไดประมาณดานกวาง  ๗ คืบพระสุคต." 
        สวนภิกษุใดอางเลสวา  " เราจักทําใหไดประมาณตามท่ีตรัสไว 
จริง ๆ "  แตพึงทําประมาณดานยาว ๑๑ คืบ  ดานกวาง ๘ คืบ  หรือ 
ดานยาว ๑๓ คืบ  ดานกวาง ๖ คืบ,  การทําน้ันไมสมควรแกภิกษุนั้น. 
จริงอยู  ประมาณแมที่เกินไปทางดานเดียว  ก็จัดวาเกินไปเหมือนกัน 
คืบจงยกไว  จะลดดานยาวเพ่ิมดานกวาง  หรือ  ลดดานกวางเพ่ิมดาน 
ยาว  แมเพียงปลายเสนผมเดียว  ก็ไมควร.  จะปวยกลาวไปไยในการ 
ขยายเพ่ิมทั้งสองดานเลา. 
        สมจริงดังคําท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไววา  " ภิกษุสรางเองก็ดี  ให 
ผูอ่ืนสรางก็ดี  (ซึ่งกุฎี)  ใหลวงประมาณไปทางดานยาว  หรือ  ดาน 
กวาง  โดยทีสุ่ดแมปลายเสนผมเดียว  เปนทุกกฏทกุ ๆ ประโยค " 
ดังน้ีเปนตน.  ก ็ กุฎีมีประมาณตามท่ีกลาวไมเทานั้น  จึงสมควร. 
        สวนกุฎใีด  ดานยาวมีประมาณถึง ๖๐ ศอก  ดานกวางมี 
ประมาณ ๓ ศอก  หรือ  หยอน ๓ ศอก  เปนที่ซึ่งเตียงที่ไดขนาดหมุน 
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ไปขางโนนขางน้ีไมได,  กุฎีนี้ไมถึงการนับวา  " กฎุี; "  เพราะฉะนั้น 
กุฎีแมนี้  ก็สมควร.   แตในมหาปจจรีทานกลาวกุฎีกวาง  ๔ ศอกไว 
โดยกําหนดอยางตํ่า."  ตํ่ากวากุฎีกวาง ๔ ศอกันน  ไมจัดวาเปนกุฏี. 
ก็กุฎีถึงไดประมาณ  แตสงฆยังไมไดแสดงท่ีใหก็ดี  มีผูจองไวก็ดี  ไม 
มีชานเดินโดยรอบก็ดี  ไมควร.  กุฎีไดประมาณ  สงฆแสดงท่ีใหแลว 
ไมมีผูจองไว  มชีานเดินไดรอบ  จึงควร.    
        ภิกษุเมื่อจะสรางกุฏีตํ่ากวาประมาณก็ดี  กุฎีมปีระมาณ  ๔-๕ 
ศอกก็ดี  พึงสรางใหเปนกุฎีมีที่อันสงฆแสดงใหแลวเทาน้ัน.  ก็แล 
เมื่อภิกษุทําใหลวงประมาณไป  ตองครุกาบัติ  ในเวลาฉาบเสร็จ.  ใน 
อธิการแหงการสรางกุฏีใหลวงประมาณน้ัน  ผูศึกษาทราบการฉาบ 
การไมฉาบ  โอกาสดวรฉาบ  และโอกาสไมควรฉาบ. 
        คือ  อยางไร ?  คือ  ที่ชื่อวาการฉาบน้ัน  ไดแก  การฉาบ ๒ 
อยาง  คือ  การฉาบดวยดินเหนียว ๑  การฉาบดวยปูนขาว ๑  ก็ ยก 
เวนการฉาบ ๒ อยางนี้เสีย  การฉาบท่ีเหลืออ  มีชนิดฉาบดวยเถาและ 
โคมัยเปนตน  ไมจัดเปนการฉาบ.   ถาแมนมีการฉาบดวยโคลน 
ก็ไมจัดเปนการฉาบเหมือนกัน. 
        ทีช่ื่อวา  โอกาสดวรฉาบน้ัน  ไดแก  จําพวกฝาผนังและหลังคา. 
ก็  โอกาสไมควรฉาบท่ีเหลืออ  ยกเวนฝาและหลังคาเสีย  มี  เสา  คาน 
บานประตู  หนาตาง  และปลองควันเปนตน  แมทัง้หมด  พึงทราบวา 
" โอกาสไมควรฉาบ."  
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                   [ วาดวยพ้ืนที่ควรสรางกุฏีและไมควรสราง ] 
        ขอวา  ภิกฺขู  อภิเนตพฺพา  วตฺถุเทสนาย  มีความวา  อันภิกษุ 
ผูจะสราง  พึงนําภิกษุทั้งหลายไป  เพ่ือประโยชนแกการแสดงท่ีใหใน 
ที่ซึ่งตนตองการจะใหสรางกุฏี. 
        ก็คําวา  เตน  กุฏีการเกน  เปนตน  พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว    
เพ่ือทรงแสดงวิธีที่จะพึงนําภิกษุเหลานั้นไปเพ่ือแสดงท่ีสราง. 
        บรรดาบทเหลาน้ันดวยคําวา  กุฏีวตฺถุ  โสเธตฺวา  พระผูมี 
พระภาคทรงแสดงวา  " ภิกษุผูสรางกุฏี  อยูาพึงนําภิกษุทั้งหลายไปสูปา 
มีพ้ืนที่ไมเสมอ,  พึงใชชาํระที่สรางกุฏีกอน  ปราบพ้ืนที่ใหเรียบเสมอ 
เชนกับมณฑลสีมาแลว  ภายหลังเขาไปหาสงฆขอแลวจึงพาไป." 
        สองบทวา  เอวมสฺส  วจนีโย  มีความวา  สงฆควรเปนผูอัน 
ภิกษุนั้นพึงบอกอยางนี้.  แตขางหนา  พระผูมีพระภาคเจาทรงหมายถึง 
ภิกษุหลายรูปตตรัสพหุวจนะวา  ทุติยมฺป  ยาจิตพฺพา. 
        คําวา  สเจ  สพฺโพ  สงฺโฆ  น  อุสสฺหติ  มีความวา  ถาสงฆ 
ทั้งปวงไมปรารถนา,  คือ  ภิกษุเหลาน้ันเปนผูขวนขวายในกิจ  มีการ 
สาธยายยและมนสิการเปนตน. 
        สองบทวา  สารมฺภ  อนารมฺภ  ไดแก  มีเหตุขัดของ  ไมมี 
เหตุขัดของ. 
        สองบทวา  สปริกฺกมม  อปริกฺกมน  ไดแก  มชีานรอบ  ไมมี 
ชานรอบ.  
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        บทวา  ปตฺตกลฺล  มีความวา  เวลาแหงการตรวจดูนี้ถึงแลว; 
เพราะเหตุนั้น  จึงชื่อวามีกาลถึงแลว.  ปตตกาลน้ันแล  ชื่อวา  ปตตกัลลัง. 
ก็แลอปโลกนกรรมนี ้ ถงึจะอปโลกนทํา  โดยนยัแหงการสวดประกาศ 
สมมติกรรม   เพ่ือตองการตรวจดูพ้ืนที่  ก็ควร.   แตตอไปขางหนา 
กรรมท่ีทําในการแสดงพ้ืนที่  ควรทําดวยญัตติ  และอนุสาวนาตาม 
ที่กลาวแลวเทานั้น.  จะอปโลกนทําไมควร.   
        บทวา  กิปลิกาน  มคีวามวา  แหงมดท้ังหลาย  มชีนิดเปนมด 
แดงมดดําและมดเหลืองเปนตน  ชนิดใดชนิดหน่ึง.  ปาฐะวา  กปลกาน 
ก็มี. 
        บทวา  อาสโย  แปลวา  สถานที่อยูประจํา.  และพึงทราบท่ี 
อาศัย  คือ  ทีอ่ยูประจําแมของพวกสัตวเล็ก  มีตัวปลวกเปนตน  เหมือน 
ของพวกมด  ฉะนั้น,  แตพวกสัตวเล็ก  มีมดแดงเปนตนนั้น  มาเพ่ือ 
ตองการหาหยากเย่ือในที่ใดแลวไป,  ประเทศท่ีสัญจรเชนนั้น  แมของสัตว 
ทุกจําพวก  ทานไมหาม.  เพราะฉะนั้น  การถางตนไมเปนตนในโอกาส 
นั้นออกปราบใหเตียนแลวสราง  ควรอยู.  ที ่๖ สถานเหลาน้ี  พระผู 
มีพระภาคทรงหามไวกอน  เพราะความเอ็นดูสัตว. 
        บทวา  หตฺถีน  วา  มีความวา  สถานที่อยูประจําก็ดี  สถานที่ 
หากินประจําก็ดี  ของโขลงชาง  ยอมไมสมควร.  ทีอ่าศัยของสัตวราย 
มีสีหะเปนตนก็ดี  ทางเดินประจําของพวกสัตวรายมีสีหะเปนตน  ที ่
หลีกไปหาเหยื่อก็ดี  ไมสมควร.   แตทานมิไดหมายเอาพ้ืนที่เปนที่  
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เที่ยวไปแหงสัตวรายเหลาน้ัน. 
        สองบทวา  เยส  เกสฺจิ  มีความวา  แหงสัตวดิรัจฉานที่ดุราย 
แมจําพวกอ่ืน.  ที่ ๗ สถานเหลาน้ี  เปนที่มีภัยเฉพาะหนา  ทรงหาม   
ไวเพ่ือประโยชนแกความปลอดภัยจากอันตรายแหงภิกษุทั้งหลาย.  สถานที่ 
เหลือ  เปนสถานที่มีเหตุขัดของดวยเหตุขัดของตาง ๆ.   
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ปุพฺพนฺนนิสฺสต  มีความวา  อัน 
อาศัยนาปุพพันนชาต  คือ  ต้ังอยูใกลเคียงนาเพราะปลูกธัญชาต ๗ ชนิด. 
แมในบทวา  อปรนฺนนิสสฺต  เปนตน  ก็มีนัยอยางนี้เหมือนกัน.   แต 
ในบทวา  อปรนฺนนิสฺสต  เปนตนนี้  ทานกลาวไวในอรรถกถาทั้งหลาย 
มีกุรุนทีเปนตนวา  " ที่ชือ่วา  ตะแลงแกง  นั้น  ไดแก  เรือนของเจา 
พนักงาน  คือ  เรือนของคนมีเวร  ที่เขาสรางไว  เพ่ือใชเปนที่ฆา 
พวกโจร." 
        พ้ืนที่ลงอาชญาคนผิด  มีการตัดมอืและเทาเปนตน  เรียกวา ที่ 
ทรมานนักโทษ.  ปาชาใหญ  ทานเรียกวา  สุสาน.  ทางที่คนจะตอง 
เดินผานไป  คือ  ทางไปมา  ทานเรียกวา  ทางสัญจร.  บทที่เหลอื 
ชัดเจนท้ังนั้น. 
                           [ วาดวยลักษณะการสรางกุฏี ] 
        ขอวา  น  สกฺกา  โหติ  ยถายุตฺเตน  สกเฏน  มีความวา 
เปนที่อันเกวียนซึ่งเทียมดวยโคถึก ๒ ตัว  ไมอาจจะจอดลอขางหน่ึงไว 
ในที่น้ําตกจากชายคา  ลอขางหน่ึงไวขางนอกแลวเวียนไปได.  แตใน 
กุรุนทีกลาววา  " เทียมดวยโคถึก ๔ ตัว  ก็ดี."  
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        หลายบทวา  สมนฺตา  นิสฺเสณิยา  อนุปริคนฺตุ  มีความวา  เปน 
ที่ซึ่งคนท้ังหลายผูยืนมุงเรือนอยูที่บันได  หรือ  พะอง  ไมอาจเวียนไป 
โดยรอบดวยบันได  หรือพะองได.  ในที่มีผูจองไวและไมมีชานรอบ 
เห็นปานน้ี  ดังกลาวมาฉะน้ี  ไมควรใหสรางกุฏี.  แตควรใหสรางใน 
ที่ไมมีผูจองไว  และมีชานรอบ.   
        สองบท  (วา  อนารมฺภ  สปริกฺกมน)  นั้น  มาแลวในพระบาลี 
นั่นแล   โดยปฏิปกขนัยแหงคําท่ีกลาวแลว.   คําเปนตนอยางนี้วา 
สยาจิกา  นาม  พระผูมีพระภาคเจา  ตรัสซ้ําเพ่ือประกาศเน้ือความ 
แหงคําวา  สยาจิกา  เปนตน   ที่ตรัสไวอยางนี้วา  " ถาภิกษุสรางกุฏี 
ดวยอาการขอมาเอง  ในพ้ืนที่มีผูจองไว  ไมมีชานรอบ." 
        สองบทวา  ปโยเค  ทุกฺกฏ  มีความวา  ภิกษุดําริวา  " เรา 
จักใหสรางกุฏีที่สงฆไมแสดงท่ีให  หรือ  ใหลวงประมาณ  โดยนัยดัง 
ตรัสไวในบาลีอยางนี้ "  แลว  ลับมีด  หรือ  ขวานเพ่ือตองการนําไมมา 
จากปา  เปนทุกกฏ,  เขาสูปา  เปนทุกกฏ,  ตดหญาสดในปาน้ัน  เปน 
ปาจิตตียพรอมดวยทุกกฏ.  ตัดหญาแหง  เปนทุกกฏ.  แมในตนไม 
ก็มีนัยอยางนี้เหมือนกัน. 
        ประโยคต้ังแตตนอยางนี้  คือ  ภิกษุถางพื้นที่,  ขุด  โกยดิน  วัด 
เปนตนไป จนถึงปกผัง (ผูกแผนผัง) ชื่อวา  ปุพพประโยค.  ในปุพพ- 
ประโยคน้ี  ทุก ๆ แหง  ในฐานะแหงปาจิตตีย  เปนปาจิตตียกับทุกกฏ 
ในฐานะแหงทุกกฏ  เปนเพียงทุกกฏ.   จําเดิมแตปกผังน้ันไป  ชื่อวา 
สหประโยค.  
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        ในสหประโยคน้ัน  มีวินิจฉัยดังน้ี :-  ในกุฎีพึงสรางดวยเสา 
หลายตน  ภิกษุใหยกเสาตนแรกในกฎุีนั้น  เปนทกุกฏ.  ภิกษุประกอบเครื่อง 
อุปกรณใด ๆ เขาดวยอุบายอยางน้ี,  เปนทุกกฏ  ทกุประโยคแหง 
การประกอบเครื่องอุปกรณนั้น.  เมื่อถากไม  เปนทุกกฏทุก ๆ ครั้งท่ี 
ยกมือ,  เมื่อไปเพ่ือตองการถากไมนั้นเปนทุกกฏทกุ ๆ ยางเทา.   
        ก็เม่ือภิกษุคิดวา  " เราจักฉาบกุฎีฝาผนังไม  หรือ  ฝาผนังศิลา 
หรือฝาผนังอิฐ   ชั้นที่สดุแมบรรณศาลา  พรอมท้ังฝาและหลังคา 
ที่สรางแลวอยางนี้ "  แลวฉาบดวยปูนขาว  หรือ  ดนิเหนียวเปนทุกกฏ 
ทุก ๆ ประโยค,  เปนทุกกฏ  ตลอดเวลาท่ียังไมเปนถุลลัจจัย.  แต 
ทุกกฏนี้  ขยายเพ่ิมดวยการฉาบมากครั้งเหมือนกัน.  ไมเปนอาบัติ 
ในเพราะการระบายสีขาวหรือสีแดงหรือในเพราะจิตรกรรม. 
        ขอวา  เอก  ปณฺฑ  อนาคเต  มีความวา  ในเมื่อการสราง 
กุฎียังไมทันถึงกอนปูนฉาบกอนหนึ่ง  ซึ่งเปนกอนหลังสุดแหงเขาท้ัง 
หมด.  มีคําอธิบายวา  " ในขณะที่ควรกลาวไดวา  ' กุฎีจักถึงความ 
สําเร็จดวย ๒ กอนในบัดนี้ '  ในบรรดา ๒ กอนน้ัน  เปนถลุลัจจัยใน 
การใสกอนแรก." 
        ขอวา  ตสฺมึ  ปณฺเฑ  อาคเต  มีความวา  ในเมื่อกุฎีกรรมยัง 
ไมถึงกอนหนึ่งอันใด  เปนถุลลัจจัย,  เมื่อกอนน้ันอันเปนกอนสุดทาย 
มาถึงแลว  คือ  อันภิกษุใสแลว  วางลงแลว  ตองสังฆาทิเสส  เพราะ 
การฉาบเชื่อมกันแลว.  และอันภิกษุผูฉาบอยางนี้  เม่ือเชื่อมการฉาบ  
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ดานในดวยการฉาบดานใน  ทําใหฝาและหลังคาเนื่องเปนอันเดียวกัน 
หรือ  เมื่อเชือ่มการฉาบดานนอกดวยการฉาบดานนอกแลว  จึงเปน 
สังฆาทิเสส. 
        กถ็าภิกษุยังไมต้ังทวารพันธ  (กรอบประตู)  หรือ  หนาตาง   
เลย  ฉาบดวยดินเหนียว,  และเม่ือต้ังกรอบประตูและหนาตางนั้นแลว 
จะขยายโอกาสแหงกรอบประตูและหนาตางนั้นใหม  หรือไมขยายก็ตาม 
การแบยังไมเชื่อมกัน,  ยังรักษาอยูกอน.  แตเมื่อฉาบใหมพอเชื่อมกัน 
ก็เปนสังฆาทิเสส. 
        ถากรอบประตูและหนาตางนั้น  ที่ภิกษุติดต้ังไว  ต้ังอยูติดตอกัน 
กับดวยการฉาบที่ใหไวแตแรกทีเดียว,  เปนสังฆาทิเสสต้ังแตแรก 
เหมือนกัน.  เพ่ือปองกันปลวก  จะฉาบฝาผนัง  ไมใหถึงหลังคา 
ประมาณ ๘ นิ้ว,  ไมเปนอาบัติ.  เพ่ือปองกันปลวกเหมือนกัน  จะทํา 
ฝาผนังหินภายใต  ไมฉาบฝานั้น  ฉาบในเบื้องบน,  การฉาบชื่อวายัง 
ไมเชื่อมตอกัน,  ไมเปนอาบัติเหมือนกัน. 
        ภิกษุทําหนาตางและปลองไปดวยอิฐลวน   ในกุฎีฝาผนังอิฐ 
เปนอาบัติโดยเชื่อมดวยการฉาบทาทีเดียว.  ภิกษุฉาบบรรณศาลา,  เปน 
อาบัติโดยเชื่อมดวยการฉาบเหมือนกัน.   เพ่ือตองการแสงสวางใน 
บรรณศาลาน้ัน  จึงฉาบเวนที่ไวประมาณ ๘ นิ้ว,  การฉาบชื่อวายัง 
ไมเชื่อมตอกัน,  ยังไมเปนอาบัติเหมือนกัน. 
        ถาภิกษุทําในใจวา  " เราไดหนาตางแลว  จักต้ังตรงน้ี "  แลว 
จึงทํา,   เมื่อติดต้ังหนาตางเสร็จแลว  เปนอาบัติโดยเชื่อมดวยการฉาบ.  
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ถาภิกษุทําฝาผนังดวยดินเหนียว,  เปนอาบัติในเพราะการเชื่อมกันกับ 
ดวยการฉาบทลังคา.  รูปหนึ่งพักใหเหลือไวกอนหนึ่ง.  อีกรูปอ่ืนเห็น 
หน่ึงกอนท่ีไมไดฉาบน้ัน  ทําในใจวา  " นี้เปนทุกกฏ "  จึงฉาบเสีย 
ดวยมุงวัตร  ไมเปนอาบัติทั้งสองรูป.  
       [ แกอรรถบทภาชนียวาดวยจตุกกะทําใหเปนอาบัติตาง ๆ ] 
        ๓๖ จตุกกะมีอาทิอยางนี้วา  ภิกขฺุ  กุฏึ  กโรติ  พระผูมีพระ 
ภาคตรัสไว  เพ่ือทรงแสดงชนิดแหงอาบัติ.  ใน ๓๖ จตุกกะนั้น  พึง 
ทราบอาบัติที่คละกันดวยอํานาจแหงทุกกฏและสงัฆาทิเสสเหลาน้ี  คือ 
ทุกกฏ  เพราะมีผูจองไว.  ทุกกฏ  เพราะไมมีชานรอบ,  สังฆาทิเสส 
เพราะทําลวงประมาณ,  สังฆาทิเสส  เพราะสงฆไมไดแสดงท่ีสรางให. 
        ก ็ ในคําเปนตนวา  อาปตฺติ  ทฺวินฺน  สงฺฆาทิเสสาน  ทวินนฺ 
ทุกฺกฏาน  บณัฑิตพึงทราบใจความโดยนัยเปนตนวา  " ตองอาบัติ 
ทุกกฏ ๒ ตัว  พรอมดวยสังฆาทิเสส ๒ ตัว." 
        ก็ในคําเปนตนวา  โส  เจ  วิปฺปกเต  อาคจฺฉติ  มีอรรถ- 
วินิจฉัยดังตอไปนี้ :- 
        บทวา  โส  ไดแก  ภิกษุผูสั่งแลวหลีกไปเสีย. 
        บทวา  วิปฺปกเต  ไดแก  เมื่อการสรางกุฏียังไมเสร็จ. 
        สองบทวา  อฺสฺส  วา  ทาตพฺพา  มีความวา  พึงสละใหแก 
บุคคลอ่ืน  หรือ  แกสงฆ. 
        สองบทวา  ภินฺทิติวา  วา  ปุน  กาตพฺพา  มีความวา  กุฎีจัด 
วาเปนอันรื้อแลว  ดวยเหตุมีประมาณเทาไร ?  ถาเสาฝงลงที่พ้ืนดิน  
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พึงถอนข้ึน.  ถาต้ังไวบนหิน  พึงนําออกเสีย.  พึงรือ้ผนังแหงกุฎีที่กอ 
อิฐออกเสีย  จนถึงอิฐมงคล  (ศลิาฤกษ).  โดยสังเขป  กุฎีที่ถกูพัง 
ลงใหเรียบเสมอพ้ืน  ยอมจัดวาเปนอันรื้อแลว.  เหนือพ้ืนดินข้ึนไปป 
เมื่อยังมีฝาผนังเหลืออยูแมประมาณ ๔ นิ้ว  กุฎีจัดวายังไมไดรื้อเลย. 
คําท่ีเหลืออในทุก ๆ จตุกกะ  ปรากฏชดัแลวท้ังน้ัน.  แทจริง  ในจตุกกะ 
ทั้งปวงน้ีไมมีคําอะไรอ่ืนที่จะพึงรูไดยาก  ตามแนวแหงพระบาลีเลย.   
        ก็ในคําวา  อตฺตนา  วิปฺปกต  เปนตน  มีวินิจฉัยดังน้ี :-  ทีช่ื่อ 
วา  ยังกุฎีที่ตนริเริ่มไวใหสําเร็จลงดวยตนเอง  คือ  เมื่อภิกษุใสกอน 
สุดทายเขาในกุฎีที่ตนมีความประสงคจะใหถึงความเปนของสรางแลว 
ดวยดินเหนียวจํานวนมาก  หรือ  ดวยดินเหนียวผสมแกลบ  ชื่อวา 
ใหสําเร็จลง. 
        สองบทวา  ปเรหิ  ปริโยสาเปติ  มีความวา  ใชคนเหลาอ่ืน 
ทําใหสําเร็จ  เพ่ือประโยชนแกตน. 
        ในคําน้ี  พึงทราบวินิจฉัยดังนี้วา  " กุฎีอันตนเอง  หรือ 
อันคนเหลาอ่ืน  หรือวาท้ังสองฝาย  ทําคางไวก็ตามที,  ก็แล  ภิกษุยังกุฏี 
นั้นใหสําเร็จดวยตนเองก็ดี  ใชใหคนอ่ืนสรางใหสําเร็จก็ดี  ใชคนที่รวม 
เปนคู  คือ  ตนเองและคนเหลาอ่ืนสรางใหสําเร็จก็ดี  เพื่อประโยชนแกตน 
เปนสังฆาทิเสสทั้งน้ัน." 
        แตในกรุุนที  ทานกลาววา  " ภิกษุ ๒-๓ รูป  รวมกันทํากลาว 
วา  ' พวกเราจักอยู ,'  ยังรักษาอยูกอน,  ยังไมเปนอาบัติ  เพราะยัง 
ไมแจกกัน,  แจกกันวา  ' ที่นี่ของทาน  ที่นี่ของผม '  แลวชวยกนัทํา,  



ประโยค๗ - ทุติยสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๑ - หนาท่ี 114 

เปนอาบัติ,  สามเณรกับภิกษุรวมกันทํา,  ยังรักษาอยูตลอดเวลาท่ี 
ยังไมไดแบงกัน,  แจกกันโดยนัยกอนแลวชวยกันทํา  เปนอาบัติ 
แกภิกษุ "  ดงัน้ี. 
                                [ อนาปตติวรรณนา ]   
        ในคําวา  อนาปตฺติ  เลเณ  เปนตน  มีวินิจฉัยดังน้ี :-  ไม 
เปนอาบัติ  แกภิกษุผูกระทําถ้ําแมใหใหญ.  เพราะการฉาบในถ้ําน้ี 
ไมเชื่อมตอกัน.  สําหรับภิกษุผูกระทําแมคูหา  คือ  คูหากออิฐก็ดี 
คูหาศิลาก็ดี  คูหาไมก็ดี  คูหาดินก็ดี  แมใหใหญกไ็มเปนอาบัติ. 
        บทวา  ติณกุฏิกาโย  มีความวา  ปราสาทแมมีพ้ืน ๗ ชั้น  แต 
หลังคามุงดวยหญาและใบไม  ทานก็เรียกวา  กุฎีหญา.  แตในอรรถกถา 
ทั้งหลาย  ทานเรียกกุฎีที่เขาทําหลังคาใหประสานกันดุจตาขาย  ดวย 
ไมระแนงทั้งหลาย  แลวมุงดวยพวกหญาหรือใบไมนั่นแลวา  " เรือน 
เลาไก "  ไมเปนอาบัติในเพราะกุฎีที่เขามุงแลวน้ัน.  จะกระทําเรือน 
หลังคามุงหญาแมใหใหญ  ก็ควร.   เพราะวาภาวะมีการโบกฉาบปูน 
ภายในเปนตน  เปนลักษณะแหงกุฎี.  และภาวะมีโบกฉาบปูนภายใน 
เปนตนนั้น  บัณฑิตพึงทราบวา  " พระผูมีพระภาคตรัสหมายถึงหลังคา 
เทาน้ัน." 
        ก็คําวา  " หญาและใบไมแหงโรงจงกรมพังลง. . .  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย !  เราอนุญาตเพ่ือกําหนดทําการโบกฉาบปูนทั้งภายในและ 
ภายนอก "  เปนตน  เปนเครื่องสาธกในกุฎีหญาน้ี.  เพราะฉะนั้นเรือน 
หลังใด  มีปกสองขาง  หรือติดยอด  กลม  หรือ ๔ เหลี่ยมจตุรัสเปน  
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ของท่ีเขาสรางโดยสังเขปวา  " นี้เปนหลังคาของเรือนหลังน้ี "  เมื่อการ 
ฉาบท่ีเชื่อมติดตอกันดวยการฉาบฝาผนังของเรือนนั้นแลว  เปนอาบัติ. 
ก็ถาวาภิกษุทั้งหลายมุงดวยหญาขางบน  เพ่ือรักษาเครื่องฉาบของเรือน 
ที่มีหลังคาโบกฉาบปูนไวทั้งภายในและภายนอก  ไมชื่อวาเปนกุฎีหญา 
ดวยอาการเพียงเทาน้ี.   
        ถามวา  " ก็ในกุฎีหญาน้ี  ไมเปนอาบัติ  เพราะสงฆไมได 
แสดงท่ีใหและทําลวงประมาณเปนปจจัยเทาน้ัน  หรือวา  แมเพราะ 
มีผูจองไวและไมมีชานรอบเปนปจจัยเลา ? " 
        ตอบวา  " ไมเปนอาบัติ  แมในทกุ ๆ กรณี." 
        จริงอยางนั้น  พระผูมีพระภาคทรงหมายถึงกุฎีเชนนี้  จึงตรัสไว 
ในคัมภีรปริวารวา 
            " ภิกษุสรางกุฏี  ซึ่งสงฆไมแสดงท่ีให  ลวงประมาณ 
            มีผูจองไว  ไมมีชานรอบดวยการขอเอาเอง  ไม 
            เปนอาบัติ  ปญหาน้ี  ทานผูฉลาดท้ังหลาย  คิด 
            กันแลว." 
        สวนคําท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไวในพระบาลีมีอาทิวา  " ภิกษุผู 
สราง  ตองอาบัติทุกกฏ ๓ ตัว "  ดังน้ี  ตรัสเพราะการไมสรางตาม 
ที่สั่งไวเปนปจจัย. 
        สองบทวา  อฺสฺสตฺถาย  มีความวา  ไมเปนอาบัติแกภิกษุ 
ผูสรางกุฏี  แมไมถูกลักษณะของกุฎี  เพ่ือประโยชนแกผูอ่ืน  คือ 
อุปชฌายก็ตาม  อาจารยก็ตาม  สงฆก็ตาม.    
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        ขอวา  วาสาคาร  เปตฺวา  สพฺพตฺถ  มีความวา  ภิกษุให 
สรางอาคารอ่ืน  เวนอาคารเพ่ือประโยชนเปนที่อยูของตนเสีย  ดวยต้ัง 
ใจวา  " จักเปนโรงอุโบสถก็ตาม  เปนเรือนไฟก็ตาม  เปนหอฉัน 
ก็ตาม  เปนโรงไฟก็ตาม;"  ไมเปนอาบัติในเพราะอาคารทั้งหมด  ม ี
โรงอุโบสถเปนตน.  ถาแมนภิกษุนั้น  มีความรําพึงในใจวา  " จักเปน 
โรงอุโบสถดวย  เราจักอยูดวย "  ดังน้ี  ก็ด ี วา  " จักเปนเรือนไฟดวย   
จักเปนศาลาฉันดวย. . . จักเปนโรงไฟดวย  เราจักอยูดวย "  ดังน้ี  ก็ด ี
แมเม่ือใหสรางโรงอุโบสถเปนตน  เปนอาบัติแท.  แตในมหาปจจรี 
ทานกลาววา  " ไมเปนอาบัติ "  แลวกลาววา  " เปนอาบัติแกภิกษุ 
ผูสราง  เพ่ือประโยชนแกเรือนเปนที่อยูของตนเทาน้ัน." 
        บทวา  อนาปตฺติ  มีความวา  ไมเปนอาบัติแกภิกษุบา  และ 
แกพวกภิกษุชาวแควนอาฬวี  ผูเปนตนบัญญัติเปนตน. 
        ในสมฏุฐานเปนตน  พึงทราบวินิจฉัยดังนี้ :-  สิกขาบทน้ี  มี 
สมุฏฐาน ๖ เปนกิริยา  และเปนทั้งกิริยาและอกิริยา.  แทจริง  สกิขา- 
บทนี้  ยอมเกดิโดยการกระทําของภิกษุผูใหสงฆแสดงท่ีใหแลวสราง 
ใหลวงประมาณไป,  เกิดท้ังโดยการทําและไมทําของภิกษุผูไมใหสงฆ 
แสดงท่ีใหแลวสราง.  เปนโนสัญญาวิโมกข  อจิตตกะ  ปณณัติวัชชะ 
กายกรรม  วจีกรรม  มีจิต ๓ มีเวทนา ๓ ฉะน้ีแล. 
                          กฏุิการสิกขาบทวรรณนา  จบ.  
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                              สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๗ 
                            วิหารการสิกขาบทวรรณนา 
        วิหารการสิกขาบทวา  เตน  สมเยน  เปนตน  ขาพเจาจะกลาว 
ตอไป :- 
                     [ แกอรรถปฐมบัญญัติเรื่องพระฉันนะ ]   
        พึงทราบวินิจฉัย  ในวิหารการสิกขาบทน้ัน  ดังตอไปนี้ :- 
        บทวา  โกสมฺพิย  ไดแก  ใกลนครท่ีมีชื่ออยางนี้. 
        บทวา  โฆสิตาราเม  ไดแก  ที่วิหาร  (วัด)  ของทานโฆสิต- 
เศรษฐี.  ไดยนิวา  วิหาร (วัด) นั้น  ทานเศรษฐีนามวาโฆสิตใหสราง; 
เพราะฉะนั้น  จึงเรียกวา  " วัดโฆสิตาราม." 
        บทวา  ฉนฺนสฺส  ไดแก  พระฉันนะเคยเปนมหาดเล็กในเวลา 
พระพุทธองคยังเปนพระโพธิสัตว. 
        ขอวา  วิหารวตฺถุ  ภนฺเต  ชานาติ  มีความวา  ขาแตทาน 
ผูเจริญ ! ทานโปรดตรวจดูสถานที่สรางวิหารเถิด.  ก็ในคําวา  วิหารวตฺถุ 
นี้  ทีช่ื่อวา  วิหาร  ไมใชวิหารท้ังส้ิน  คือ  อาวาส  (ที่อยู) 
หลังหนึ่ง.   ดวยเหตุนั้นน่ันแล  คฤหบดีอุปฐากของทานพระฉันนะ 
จึงกลาววา  " กระผมจักใหสรางวิหารถวายพระคุณเจา." 
        ในคําวา  เจติยรุกฺข  นี้  มีวินิจฉัยยดังนี้ :-  ทีช่ือ่วา  เจดีย 
เพราะอรรถวาอันปวงชนทําความเคารพ.  คําวา  เจติยรุกฺข นี้  เปนชื่อ  
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แหงเทวสถานทั้งหลายท่ีควรแกการบูชา.   ตนไมที่ชาวโลกสมมติวา 
"เจดีย "  ชื่อวา  รุกขเจดีย.  ที่ชาวบานบูชาแลว  หรอื  เปนที่บูชาของ 
ชาวบาน;  เพราะฉะนั้น  ตนไมนั้นจึงชื่อวา  คามปูชิตะ  (ที่ชาวบาน 
พากันบูชา).  ในบทที่เหลอืก็มีนัยเชนนี้.   
        อีกอยางหนึ่ง  ในชนบทและรัฐนี้  สวนหน่ึงในรัชสีมาแหง 
พระราชาพระองคหน่ึง  พึงทราบวา  " ชนบท."   แวนแควนทั้งส้ิน 
พึงทราบวา  " รัฐ."  จริงอยู  ในกาลบางครั้ง  แมชาวแวนแควน 
ทั้งส้ิน  ก็ทําการบูชาแกตนไมนั้น.   ดวยเหตุนั้น  ทานจึงกลาววา 
" ที่ชาวแวนแควนพากันบูชาแลว." 
        ดวยบทวา  เอกินฺทฺรยิ  นี ้ พวกชาวบานกลาวหมายเอากายินทรีย. 
        บทวา  ชีวสฺ ิโน  คือ  มีความสําคัญวา  เปนสัตว. 
        บทวา  มหลฺลก  มีความวา    ความที่วิหารใหญกวากุฎีที่ขอ 
เอาเอง  โดยความเปนที่มีเจาของ  มีอยู  แกวิหารน้ัน;  เพราะเหตุนั้น 
จึงชื่อวา  มหลัลกะ.  อีกอยางหน่ึง  เพราะใหสงฆแสดงท่ีใหแลว 
สรางแมใหเกินประมาณ  ก็ควร;  เพราะฉะนั้น  วิหารน้ัน  จึงชื่อวา 
มหัลลกะ  เพราะเปนของใหญกวาประมาณบาง.  ซึ่งวิหารใหญนั้น. 
ก็เพราะวิหารนั้น  มีความใหญกวาประมาณน้ันได  เพราะเปนของ 
มีเจาของน่ันเอง;  ฉะน้ัน  เพ่ือแสดงใจความนน   ทานพระอุบาลีจึง 
กลาวบทภาชนะวา  " วิหารมีเจาของ  เรียกชื่อวา  วิหารใหญ." 
        คําท่ีเหลืออทั้งหมดพรอมดวยสมุฏฐานเปนตน  ผูศึกษาพึงทราบ 
โดยนัยดังท่ีกลาวแลวในกุฏิการสิกขาบทน่ันแล.  จริงอยู  ในสิกขาบทน้ี  
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มีความแปลกกัน  แตเพียงความเปนของมีเจาของ  ความไมมีสมุฏ- 
ฐานจากการทํา  และความไมมีกําหนดประมาณเทาน้ัน,  และจตุกกะ 
ลดลงไป  ก็เพราะไมมีกําหนดประมาณ  ฉะนี้แล. 
                      วิหารการสิกขาบทวรรณนา  จบ.     
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                               สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๘ 
                          ปฐมทุฏฐโทสสิกขาบทวรรณนา 
        ทฏุฐโทสสิกขาบทวา  เตน  สมเยน  พุทฺโธ  ภควา  เปนตน 
ขาพเจาจะกลาวตอไป :-   
        พึงทราบวินิจฉัยยในทุฏฐโทสสกิขาบทน้ัน  ดังน้ี :- 
                             [ ประวัติพระเวฬุวันวิหาร ] 
        คําวา  เวฬุวัน  ในคําวา  เวฬุวเน  กลนฺทกนิวาเป  เปนชื่อ 
แหงอุทยานนั้น.   ไดยินวา  อุทยานน้ันไดลอมรอบไปดวยกอไผ 
และกําแพงสูง ๑๘ ศอก  ประกอบดวยเชิงเทิน  (ซุมประตู)  และ 
ปอม  มีสีเขียวชะอุม  เปนที่รื่นรมยใจ.  ดวยเหตุนั้น  จึงเรียกกันวา 
" เวฬุวัน."   อน่ึง  ชนทั้งหลายไดใหเหยื่อแกพวกกระแตในอุทยานน้ี, 
ดวยเหตุนั้น  อุทยานน้ัน  จึงชื่อวา  " กลันทกนิวาปะ." 
        ไดยินวา  ในกาลกอน  พระราชาพระองคใดพระองคหน่ึง  ได 
เสด็จมาประพาส ณ อุทยานน้ันทรงมึนเมาเพราะน้ําจัณฑแลว  บรรทม 
หลับกลางวัน.  แมบริวารของพระองค  ก็พูดกันวา  " พระราชา 
บรรทมหลับแลว "  ถูกดอกไมและผลไมเยายวนใจอยู  จึงพากันหลีก 
ไปทางโนนทางนี้.  ขณะนั้น  งูเหา  เลือ้ยออกมาจากตนไมมีโพรง 
ตนใดตนหน่ึง  เพราะกลิ่นสุรา  เลื้อยมุงหนาตรงมาหาพระราชา 
รุกขเทวดาเห็นงูเทาน้ันแลวคิดวา  " เราจักถวายชีวิตแดพระราชา "  
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จึงแปลงเพศเปนกระแตมาทําเสียงรองที่ใกลพระกรรณแหงพระราชา. 
พระราชาทรงต่ืนบรรทม.  งูก็เลื้อยกลบัไป.  ทาวเธอทอดพระเนตรเห็น 
เหตุนั้นแลว  ทรงดําริวา  " กระแตน้ีใหชีวิตเรา "  จึงเริ่มตนเลี้ยง 
เหยื่อแกกระแตท้ังหลาย  และทรงใหประกาศพระราชทานภัยแกฝูง 
กระแตในอุทยานน้ัน.   เพราะฉะนั้น  เวฬุวันนั้น  จึงถึงอันนับวา   
" กลันทกนิวาปะ "  (เปนที่เลี้ยงเหยื่อแกกระแต)  จําเดิมแตกาล 
นั้นมา.  แทจริง  คําวา " กลันทกะ " นี ้ เปนชื่อของพวกกระรอกกระแต. 
                      [ แกอรรถเรื่องพระทัพพมัลลบุตร ] 
        คําวา  ทัพพะ  เปนนามแหงพระเถระน้ัน. 
        บทวา  มลฺลปุตฺโต  แปลวา  เปนโอรสของเจามัลลราช. 
        คําวา  ชาติยา  สตฺตวสฺเสน  อรหตฺต  สจฺฉิกต  มีความวา 
ไดยินวา  พระเถระบัณฑิตพึงทราบวา  " มีอายุเพียง ๗ ขวบ  เมือ่ 
บรรพชา  ไดความสังเวชแลวบรรลุพระอรหัตผล  ในขณะปลงผมเสร็จ 
นั่นเทียว." 
        คําวา  ยงฺกิฺจิ  สาวเกน  ปตฺตพฺพ  สพฺพ  เตน  ปตฺตพฺพ 
มีความวา  คุณชาตน้ี  คือ  วิชชา ๓  ปฏิสัมภิทา ๔  อภิญญา ๖ 
โลกุตรธรรม ๙  ชื่อวา  อันสาวกพึงบรรล,ุ  คุณชาตน้ัน  ยอมเปน 
อันพระเถระนั้นบรรลุแลวทุกอยาง. 
        คําวา  นตฺถิ  จสฺส  กิฺจิ  อุตฺตรกิรณีย  มีความวา  บัดนี้ 
กิจท่ีจะพึงทําใหยิ่งข้ึนไปนอยหน่ึง  ไมมีแกพระเถระนั้น  เพราะกิจ  
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๑๖ ประการ  ในอริยสัจ ๔  อันทานกระทําเสร็จแลวดวยมรรค ๔. 
        คําวา  กตสฺส  วา  ปฏิจโย  มีความวาแมการจะเพ่ิมเติมกิจ 
ที่กระทําเสร็จแลวน้ันก็ไมมี  เหมือนกับผาท่ีซักแลว  ไมตองซักซ้ําอีก 
เหมือนของหอมท่ีบดแลว  ไมตองบดซ้ําอีก  และเหมือนดอกไมที่ 
บานแลว  ไมกลับบานอีก  ฉะนั้นแล.   
        บทวา  รโหคตสฺส  ไดแก  ไปในที่สงัด. 
        บทวา  ปฏิสลฺลีนสฺส  ไดแก  หลกีจากอารมณนั้น ๆ แลว 
เรนอยู.  มีคําอธิบายวา  " ถึงความเปนผูโดดเด่ียว." 
        ขอวา  อถโข  อายสมฺโต  ทพฺพสฺส  มลฺลปุตฺตสฺส  เอตทโหสิ 
ยนฺนูนาห  สงฺฆสฺส  เสนาสนฺจ  ปฺาเปยฺย  ภตฺตานิ  จ  อุทฺทิ- 
เสยฺย  มีความวา  ไดยินวา  พระเถระเห็นวา  กิจของตนกระทําเสร็จ 
แลว  จึงดําริวา  " เรายังทรงไวซึ่งสรีระสุดทายอนนี้,  ก็แลสรีระสุด 
ทายนั้น  ดํารงอยูในทางแหงความเปนของไมเที่ยง  ไมนานนักก็จะดับ 
ไปเปนธรรมดา  ดุจประทีปที่ต้ังอยูทางลม  ฉะน้ัน,  เราควรจะกระทํา 
การขวนขวายแกสงฆ  ตลอดเวลาท่ียังไมดับ  อยางไรหนอแล ? "  พลาง 
พิจารณาเห็นอยางนี้วา  " เหลากุลบุตรเปนอันมาก  ในแควนนอก 
ทั้งหลาย  บวชไมไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาเลย,  ทานเหลาน้ัน  ยอม 
พากันมาแมจากท่ีไกล  ดวยหวังใจวา  ' เราทั้งหลายจักเฝาแหน 
จักถวายบังคม  พระผูมีพระภาคเจา '  บรรดากุลบตุรเหลาน้ัน  เสนาสนะ 
ไมเพียงพอแกทานพวกใด,  ทานพวกน้ัน  ตองนอนแมบนแผนศิลา,  
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ก็แล  เรายอมอาจเพ่ือนิรมิตเสนาสนะ  มีปราสาท  วิหาร  เพิงพัก 
เปนตน  พรอมต้ังเตียงต่ังและเครื่องลาดใหตามอํานาจความปรารถนา 
ของกุลบุตรเปนอันมากเหลาน้ัน  ดวยอานุภาพของตน  และในวันรุงข้ึน 
บรรดากุลบตุรเหลาน้ี  บางเหลามีกายเหน็ดเหน่ือยเหลือเกิน,  กุลบุตร 
พวกน้ันจะยืนขางหนาภิกษุทั้งหลาย  แลวใหแจกแมซึ่งภัตตาหารดวย   
คารวะหาไดไม, ก็เราแลอาจแจกแมซึ่งภัตตาหารแกกุลบุตรเหลาน้ันได." 
ครั้งน้ันแล  ทานพระทัพพมัลลบุตรผูพิจารณาอยูอยางนี้  ไดมีความ 
ตกลงใจน้ีวา  " ผิฉะน้ัน  เราควรแตงต้ังเสนาสนะ  และแจก 
ภัตตาหารแกสงฆ." 
        ถามวา  " ก็ฐานะท้ัง ๒ ประการนี้  ควรแกภิกษุผูตามประกอบ 
แตความยินดีในการพูดเปนตน  มิใชหรือ ?  สวนทานพระทัพพมัลล- 
บุตรนี้  เปนพระขีณาสพ  ไมมีความยินดีในธรรมเปนเครื่องเน่ินชา, 
เพราะเหตุไร  ฐานะ ๒ ประการนี้  จึงปรากฏแจมแจงแกทานผูมีอายุ 
นี้เลา ? " 
        ตอบวา  " เพราะความปรารถนาในปางกอนกระตุนเตือน." 
        ไดยินวา  พระพุทธเจาทุกพระองค  ทรงมีเหลาพระสาวกผูบรรล ุ
ฐานันดรน้ีเหมือนกัน,  และทานพระทัพพมัลลบุตรนี้  เกิดชาติปางหลัง 
ในตระกูลใดตระกูลหน่ึง  ในกาลแหงพระผูมีพระภาคทรงพระนามวา 
ปทุมุตระ  เห็นอานุภาพของภิกษุผูบรรลุฐานันดรน้ีแลว  นิมนตพระผู 
มีพระภาคพรอมดวยภิกษุ ๖๘๐,๐๐๐ รูป  ถวายมหาทานตลอด ๗ วัน 
แลวหมอบลงแทบบาทมูล  ไดกระทําความปรารถนาวา  " ในกาลแหง  
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พระพุทธเจาเชนกับพระองคบังเกิดข้ึนในอนาคต  แมขาพระองค  พึง 
เปนผูแตงต้ังเสนาสนะและภัตตุทเทสกะ  เหมือนสาวกของพระองคผู 
มีชื่อน้ี."  พระผูมีพระภาคทรงสอดสองอนาคตังสญาณไป  ไดทอด 
พระเนตรเห็นแลว.  ก็แลครั้นทอดพระเนตรเห็นแลวจึงไดทรงพยากรณ 
วา  " โดยกาลลวงไปแหงแสนกัปแตกัปนี้  พระพทุธเจาทรงพระนามวา   
โคดมจักทรงอุบัติข้ึน.  ในกาลน้ันทานจักเกิดเปนบุตรของมัลลกษัตริย 
นามวา  ทัพพะ  มีอายุ ๙ ขวบ  โดยกําเนิดจักออกบรรพชา  แลว 
กระทําใหแจงซ่ึงอรหัตผล  และจักไดฐานันดรน้ี."  จําเดิมแตนั้นมา 
ทานบําเพ็ญกุศลมีทาน  ศีล  เปนตนอยู  ไดเสวยสมบัติในเทวดา 
และมนุษย  ในกาลแหงพระผูมีพระภาคของเรา  ไดกระทําใหแจงพระ 
อรหัตผลเชนกับที่พระผูมีพระภาคพระองคนั้นทรงพยากรณแลวันนแล. 
ลําดับนั้น  เมือ่ทานพระทัพพมัลลบุตรผูอยูในที่สงัด  ดําริอยูวา  " เรา 
พึงทําการขวนขวายแกสงฆ  อยางไรหนอแล "  ฐานะ ๒ นี้ปรากฏแจม 
แจงแลว  เพราะความปรารถนาในปางกอนน้ัน  กระตุนเตือน  ฉะนี้แล. 
        ครั้งน้ัน  ทานไดมีความรําพึงน้ีวา  " เราแล  ไมเปนอิสระในตน 
เอง,  เราอยูในสํานักเดียวกันกับพระศาสดา,  ถาหากพระผูมีพระภาคเจา 
จักทรงอนุญาตใหเราไซร,  เราจักสมาทานฐานะทั้ง ๒ นี้ "  แลวไดเขา 
ไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา.   เพราะเหตุนั้น  พระธรรมสังคาหกาจารย 
จึงไดกลาววา  อถโข  อายสฺมา  ทพฺโพ  มลลฺปุตฺโต  ฯ เป ฯ  ภตฺตานิ 
จ  อุทฺทิสิตุ  ดังน้ี. 
        ครั้งน้ัน  พระผูมีพระภาคเจา  ทรงยังทานพระทัพพมัลลบุตรนั้น  
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ใหรื่นเริงดวยพระดํารัสวา  " ดลีะ  ดีแลว  ทัพพะ ! "  จึงตรัสวา 
" ดูกอนทัพพะ ! ถาเชนนั้น  เธอจงแตงต้ังเสนาสนะและแจกภัตตาหาร 
แกสงฆเถิด,  เพราะวา  ภิกษุผูหางไกลจากการลําเอียงเพราะอคติเห็น 
ปานน้ี  ยอมสมควรจัดการฐานะท้ัง ๒ นี้. 
        สองบทวา  ภควโต  ปจฺจสฺโสสิ  มีความวา  ทานพระทัพพ- 
มัลลบุตรกราบทูลรับสนองพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจา  คือ  ทูล 
รับสนองตรงพระพักตร.  มีคําอธิบายวา  " ทูลรับสนองตอบ."   
        ในคําวา  ปม  ทพฺโพ  ยาจิตพฺโพ  นี้  มีคําถามวา  " พระ- 
ผูมีพระภาคเจาทรงใหขอ  เพราะเหตุไร ? " 
        ตอบวา  " เพ่ือจะปองกันความครหานินทา." 
        จริงอยู  พระผูมีพระภาคเจาทรงเห็นวา  " ในอนาคต  อุปทวะ 
ใหญจักบังเกิดแกทัพพะ  ดวยอํานาจแหงภิกษุชื่อเมตติยะและภุมมชกะ 
เพราะอาศัยฐานะนี้,  บรรดาภิกษุเหลานั้น  บางพวกจักตําหนิวา  ' ทาน 
ทัพพะน้ีเปนผูนิ่งเฉย,'  ไมทําการงานของตน  มาจัดการฐานะเชนนี ้
เพราะเหตุไร ?  ลําดับนั้น  ภิกษุพวกอ่ืนจักกลาววา  ' โทษอะไรของ 
ทานผูนี้',  ทานผูนี้อันภิกษุเหลาน้ันแลขอตั้งแลว,  เธอจักพนจากดวาม 
ครหานินทาดวยอาการอยางน้ี."  แมครั้นใหขอเพ่ือเปลื้องความครหา 
อยางนี้แลว  เพราะเม่ือภิกษุที่สงฆไมไดสมมติซ้ําอีก  กลาวคําอะไร ๆ 
ในทามกลางสงฆจะเกิดการบนวาฟอนรําดาวา  " เพราะเหตุไรทานผู 
นี้จึงกระทําเสียงดัง  แสดงความเปนใหญในทามกลางสงฆเลา ? "  แต 
เมื่อภิกษุที่สงฆสมมติแลวพูด  จะมีผูกลาววา  " พวกทานอยูาไดพูด  
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อะไร ๆ,  ทานผูนี้สงฆสมมติแลว  จงพูดไดตามสบายเถิด ",  และ 
ภิกษุผูกลาวตูภิกษุที่สงฆมิไดสมมติดวยคําไมจริง  เปนอาบัติเบา  เพียง 
ทุกกฏ,  แตผูกลาวตูภิกษุที่สงฆสมมติแลว  เปนอาบัติปาจิตตียที่หนัก 
กวา,  ทีนั้นภิกษุที่สงฆสมมติแลว  จะเปนผูถูกพวกภิกษุแมผูจองเวร 
กําจัดไดยากย่ิง  เพราะเปนอาบัติหนัก,  ฉะน้ัน  เพ่ือจะใหสงฆสมมติ   
ทานผูมีอายุนั้นพระผูมีพระภาคจึงตรัสดํา  พยตฺเตน  ภิกขฺุนา  เปนตน. 
        ถามวา  " ก็การใหสมมติ ๒ อยาง  แกภิกษุรปูเดียวควรหรือ ? " 
        ตอบวา  " มิใชแตเพียง ๒ อยางเทานั้น,  ถาสามารถ  จะให 
สมมติทั้ง ๑๓ อยาง  ก็ควร.  แตเมื่อภิกษุทั้งหลายไมสามารถ  แม 
สมมติอยางเดียว  ก็ไมสมควรใใหแกภิกษุ ๒ หรือ ๓ รูป. 
        บทวา  สภาคาน  มคีวามวา  ผูเสมอกันดวยคุณ  ไมใชผูเสมอ 
กันโดยเปนมิตรสนิทสนมกัน.   ดวยเหตุนั้นนั่นแล  พระผูมีพระภาค 
จึงตรัสวา  เย  เต  ภิกฺข ู สตฺุตนฺติกา  เตส  เอกชฺฌ  เปนตน.   ก ็
ภิกษุผูทรงพระสูตรมีจํานวนเทาใด,  ทานทัพพะคัดเลือกภิกษุเหลาน้ัน 
แตงต้ังเสนาสนะอันสมควรแกภิกษุเหลาน้ันแลรวมกัน,  แกพวกภิกษุ 
ที่เหลืออก็อยางนั้น. 
        บทวา  กายทฬฺหีพหุลา  ไดแก  เปนผูมากไปดวยการกระทํา 
รางกายใหแข็งแรง,  อธิบายวา  " เปนผูมากไปดวยการบํารุงรางกาย." 
        ขอวา  อิมายปเม  อายสฺมนฺโต  รตฺติยา  ไดแก  ดวยความยินดี 
ในดิรัจฉานกถาอันเปนเหตุขัดขวางตอทางสวรรคนี้.  
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        บทวา  อจฺฉิสฺสนฺติ  แปลวา  จักอยู. 
        ขอวา  เตโชธาตุ  สมาปชฺชิตฺวา  เตเนวาโลเกน  มีความวา 
ทานผูมีอายุนั้น  เขาจตุตถฌาน  มีเตโชกสิณเปนอารมณ  ออกแลว 
อธิษฐานนิ้วมือใหสวางดวยอภิญญาญาณ  (แตงต้ังเสนาสนะ)  ดวย 
แสงสวางที่โพลงจากน้ิวมือ  อันเตโชธาตุสมาบัติใหเกิดแลวน้ัน.  ก็   
อานุภาพของพระเถระอยางน้ี  ไดปรากฏแลว  ในสกลชมพูทวีปตอ 
กาลไมนานนัก.  ชนทั้งหลายสดับขาวน้ัน  อยากเห็นอิทธิปาฏิหาริย 
ของทาน  ไดพากันมา.  พวกภิกษุแกลงมาในเวลาวิกาลบาง  ก็มี. 
        ขอวา  เต  สฺจิจฺจ  ทูเร  อปทิสนฺติ  มีความวา  ภิกษุ 
เหลาน้ันทั้งที่รูอยู  ก็พากันอางถึงสถานที่ไกล ๆ. 
        คือ  อยางไร ? 
        คือ  อางเอาโดยนัยนี้วา  " พระคุณเจาทัพพะ !  ขอทานจงแตง 
ต้ังเสนาสนะใหพวกกระผมท่ีเขาคิชกูฏ "  ดังน้ี  เปนตน. 
        คําวา  องฺคุลิยา  ชลมานาย  ปุรโต  ปุรโต  คจฺฉติ  มีความวา 
ถามีภิกษุรูปเดียว,  ทานไปเอง  ถามีหลายรูป,  ทานนิรมิตอัตภาพ 
เปนอันมาก  ใหเปนเชนเดียวกับตนของทานทานทั้งหมด. 
        ก็ในคําวา  เสนาสน  ปฺาเปติ  อย  มฺโจ  เปนตน  ม ี
วินิจฉัยดังนี้ :-   เมื่อพระเถระกลาววา  " นี้เตียง "  แมอัตภาพที่ 
นิรมิตก็กลาววา  " นี้เตียง "  ในที่แหงตน ๆ ไปถงึแลว.  แมในบท 
ทั้งปวงก็อยางนี้.  จริงอยูปรกตินี้  เปนธรรมดาของอัตภาพนิรมิต  คือ :-  
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             " เมื่อผูมีฤทธ์ิคนเดียวพูด  อัตภาพนิรมิตท้ังหมด 
             ก็พูดดวย  เมื่อผูมีฤทธ์ิคนเดียวันงน่ิง  อตัภาพ 
             นิรมติเหลาน้ันทั้งหมด  ก็นิ่งดวย." 
        ก็ในวิหารใด  เตียง  ต่ัง  เปนตน  ไมสมบูรณ,  ทานยอมให 
บริบูรณดวยอานุภาพของตน,  การพูดนอกเรื่องของอัตภาพท่ีพระเถระ   
นั้นนิรมิต  ยอมไมมี. 
        คําวา  เสนาส  ปฺาเปตฺวา  ปุนเทว  เวฬุวน  ปจฺจาคจฺฉติ 
มีความวา  ทานยอมไมนั่งคุยเรื่องชนบทกับภิกษุเหลาน้ัน  กลบัมา 
สูที่อยูของตนทันที. 
                   [ แกอรรถเรื่องพระเมตติยะและพระภุมมชกะ ] 
        บทวา  เมตฺติยภุมฺมชกา  ไดแก  ภิกุเหลาน้ี  คือ  ภิกษุชื่อ 
เมตติยะ ๑  ภิกษุชื่อ  ภุมมชกะ ๑  เปนภิกษุนั้นหัวหนาแหงพวกภิกษุ 
ฉัพพัคคีย. 
        สองบทวา  ลามกานิ  จ  ภตฺตานิ  ไดแก  ขอน้ี  คือ  " เสนา- 
สนะอันเลวทราม ถึงแกพวกภิกษุใหม " ไมเปนขอท่ีนาอัศจรรยเลย. 
แตภิกษุทั้งหลายใสสลากไวในกระเชา  หรือ  ขนดจีวรเคลาคละกันแลว 
จับข้ึนทีละอัน ๆ แจกภัตใหไป.  ภัตแมเหลาน้ันเปนของเลวดอยกวา 
เขาทั้งหมด  ยอมถึงแกภิกษุเมตติยะและภุมมชกะน้ัน  เพราะเปนผู 
มีบุญนอย. 
        ภัตท่ีควรแจกใหถึงตามลําดับคราวหนึ่งแมใดชื่อวา  เอกวาริกภัต  
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เปนของประณีตแสนจะประณีต  พึงประมวลใหแจกต้ังแตพระเถระ 
จนถึงพระนวกะ.  แมภัตนั้น  ในวันทีถ่ึงแกภิกษุเมตติยะและภุมมชกะน้ี 
กลายเปนของเลว  หรือพวกชาวบานพอเห็นภิกษุ ๒ รูปนั้น  ไมถวาย 
ของประณีต  กลับถวายของเลว ๆ.   
        บทวา  อภิสงฺขริก  ไดแก  อันเขาปรุงผสมดวยเครื่องปรุงตาง ๆ. 
อธิบายวา  " อันเขาตระเตรียมดวยดี  คือ  ใหสําเร็จดวยดี." 
        บทวา  กาณาชก  ไดแก  ขาวปนรํา. 
        บทวา  พิลงฺคทุติย  ไดแก  คูกับนํ้าผักดอง. 
        บทวา  กลฺยาณภตฺติโก  มีความวา  ภัตอยางดี  คือ  ที่อรอย 
แสนจะประณีตของอุบาสกน้ัน  มีอยู;  เพราะเหตุนั้น  อุบาสกนั้น 
จึงชื่อวา  กัลยาณภัตติกะ.   อุบาสกน้ัน  ปรากฏชื่อตามภัตน่ันแล 
เพราะเปนผูถวายภัตประณีต. 
        สองบทวา  จตุกฺกภตฺต  เทติ  ไดแก  ถวายภัตตาหารวันละ ๔ ที่. 
แตโดยโวหารแหงลัทธิทานกลาววา  " จตุกภัต." 
        สองบทวา  อุปติฏ ิตฺวา  ปริวิสติ  มีความวา  อุบาสกน้ันสละ 
การงานท้ังหมด  กระทําการบูชาและสักการะ  แลวยืนอังคาสอยูในที่ 
ใกล ๆ. 
        สองบทวา  โอทเนน  ปุจฺฉนฺติ  มคีวามวา  พวกคนถือขาวสุก 
เขาไปหาแลว  ถามวา  " กระผมจะถวายขาวสุก  หรือขอรับ ? " 
อยางนี้  เปนตติยาวิภัติ  ลงในอรรถแหงกรณะ.  ในสูปะเปนตน 
ก็มีนัยอยางนี้.  
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        บทวา  สฺวาตนาย  มีความวา  การฉันภัตตาหารอันมีในวัน 
พรุงน้ี  ชื่อวา  สวาตนะ.  เพ่ือประโยชนแกการฉันภัตตาหารในวัน 
พรุงน้ีนั้น  ชือ่วา  สวาตนายะ.  มีคําอธิบายวา  " เพ่ือประโยชนแก 
การฉันภัตตาหาร  ที่ควรกระทําในวันรุงข้ึน."   
        สองบทวา  อุทฺทิฏ  โหติ  ไดแก  เปนของอันภัตตุทเทสก 
ถวายใหถึงแลว. 
        พระเถระไมไดคํานึงถึง  จึงกลาวคํานี้วา  เมตฺติยภุมฺมชกาน 
โข  คหปติ  ดังน้ี. 
        จริงอยู  ความท่ีภิกษุเมตติยะและภุมมชกะน้ัน  เปนผูมีบุญนอย 
มีพลังอยางนี้  แมพระอรหันตทั้งหลายเปนผูพรั่งพรอมดวยความเปน 
ผูมีสติอันไพบูลย  ก็ไมมคีวามคํานึงถึง. 
        ดวยคําวา  เช  ในคําวา  เย  เข  นี ้ คหบดี  รองเรียกนางทาสี. 
        ขอวา  หีโย  โข  อาวุโส  อมหฺาก  มีความวา  ภิกษุเมตติยะ 
และภุมมชกะ  ปรึกษากนัตลอดราตรี  กลาวหมายถึงสวนแหงวันที่ลวง 
แลววา  " หีโย (วันวาน)." 
        บทวา  น  จิตฺตรูป  ไดแก  ไมสมใจนึก.  ภิกษุทั้งสองน้ัน 
จําวัดไมหลับ  เหมือนอยางที่ตนเคยจําวัดหลับเทาที่ตนตองการในกอน. 
มีคําอธิบายวา  " จําวัดไดนิดหนอยเทาน้ัน." 
        บทวา  พหารามโกฏเก  ไดแก  ภายนอกซุมประตูแหงพระ 
เวฬุวันวิหาร. 
        บทวา  ปตฺตกขนฺธา  ไดแก  มีดอตก  คือ  นั่งงอกระดูกคอ  
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(นั่งคอพับ). 
        บทวา  ปชฺฌายนฺตา  ไดแก  ซบเซาอยู.   
        คําวา  ยโต  นีวาต  ตโต  ปวาต  มคีวามวา  ณ ที่ใดอับลม 
คือ  ไมมีลมแมแตนอย,  ณ ที่นั้นเกิดมีลมพัดแรงข้ึน. 
        คําวา  อทุก  มฺเ  อาทิตฺต  ไดแก  เหมือนนํ้าถูกตมให 
เดือด. 
                        [ พระทัพพมัลลบุตรถกูสอบสวน ] 
        ขอวา  สรสิ  ตฺว  ทพฺพ  เอวรูป  กตฺตา  มีความวา  ดูกอนทัพพะ ! 
เธอผูทํากรรมเห็นปานน้ี  ยังระลึกไดอยูหรือ ?  อีกอยางหนึ่ง 
ความวา  ดูกอนทัพพะ !  เธอยังระลึกดําอยางที่นางภิกษุกลาวหา 
ไดอยูหรือ ?  ก็ในคําน้ี  บณัฑิตพึงประกอบเห็นใจความอยางนี้วา  " เธอ 
เปนผูกระทํากรรมอยางที่นางภิกษุณีนี้กลาวหาหรือ ? "  แตปาฐะของ 
พวกอาจารยผูสวดวา  " กตฺวา "  ปรากฏตรงทีเดียว. 
        ดวยคําวา  ยถา  ม  ภนฺเต  ภควา  ชานาติ  นี ้ พระเถระทูลชี้แจง 
วาอยางไร ?  ทูลชี้แจงวา  " ขาแตพระองคผูเจริญ !  พระผูมีพระภาค 
ทรงเปนพระสัพพัญู  และขาพระองคก็เปนพระขีณาสพ,  การเสพวัตถุ- 
กามไมมีแกขาพระองคเลย,  พระผูมีพระภาคยอมทรงทราบขาพระองค 
นั้น,  ขาพระองคจักตองกลาวอะไรในการเสพวัตถุกามน้ันเลา ?  พึง 
ทราบขาพระองคเหมือนอยางที่พระผูมีพระภาคทรงทราบน่ันแล." 
        ในคําวา  น  โข  ทพฺพ  ทพฺพา  เอว  นิพฺเพเนฺติ  นี้  
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บัณฑิตพึงเห็นใจความอยางนี้วา  " ดูกอนทัพพะ !  ผูฉลาด  คือ 
บัณฑิต  ยอมไมกลาวแกคํากลาวหา  เหมือนอยางที่เธอกลาวแกคํา 
กลาวหา  เพราะมีผูอ่ืนเปนปจจัย  (เพราะเชื่อผูอ่ืน),   อน่ึงแล   
บัณฑิตทั้งหลาย  ยอมกลาวแกคํากลาวหาดวยกรรมท่ีตนรูเองท้ังน้ัน." 
        ดวยคําวา  สเจ  ตยา  กต  นี้  พระผูมีพระภาคทรงแสดงวา 
อยางไร ?  ทรงแสดงวา  " เพราะวา  ใคร ๆ ไมอาจทําบุคคลผูไมไดทํา 
(ผิด)  ใหเปนผูทํา  (ผิด)  หรือผูทํา  (ผิด)  ใหเปนผูไมทํา  (ผิด)  ดวย 
กําลังคน  หรอื  ดวยกําลังสนับสนุนของพรรคพวกได;  เพราะเหตุนั้น 
กรรมใดท่ีตนเองทํา  หรอืมิไดกระทําก็ตาม  ควรพูดแตกรรมันน 
เทาน้ัน." 
        ถามวา  " ก็เพราะเหตุไร ?  พระผูมีพระภาคเจา  แมทรงทราบ 
อยู  แตไมตรัสวา  ' เรารูอยู '  เธอเปนพระขีณาสพ,  โทษของเธอ 
ไมมี,  ภิกษุณีนี้กลาวเท็จ." 
        แกวา  " เพราะทรงมีความเอ็นดูผูอ่ืน. "  กถ็าวา  พระผูมีพระ 
ภาคเจา  พึงตรัสทุก ๆ เรือ่งที่พระองคทรงทราบ,  พระองคถูกผูอ่ืน 
ซึ่งตองปาราชิกแลวถาม  จําตองตรัสดําวา  " เรารูอยู,  เธอเปน 
ปาราชิก."  แตนั้น  บุคคลน้ัน  พึงผูกอาฆาตวา  " เมื่อกอนพระผูมี 
พระภาคนี้  ทรงทําใหพระทัพพมัลลบุตรบริสุทธิไ์ด  บัดนี้ทรงทําเราให 
เปนผูบริสุทธิ์ไมได,  ตอไปนี้  เราจะพูดอะไรแกใครไดเลา ?  ในฐานะ 
ที่แมพระศาสดายังทรงถึงความลําเอียงในหมูสาวก,  ความเปนพระ 
สัพพัญูของพระศาสดาน้ี  จักมีแตที่ไหนเลา ? "  ดังน้ีแลว  ตองเปน  
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ผูเขาถึงอบาย.  เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคถึงแมทรงทราบอยู 
ก็ไมตรัส  เพราะทรงมีความเอ็นดูผูอ่ืนนี้.  มีคําท่ีควรกลาวเพ่ิมเติมอีก   
เล็กนอย,  พระผูมีพระภาคไมตรัส  เพราะจะทรงหลีกเลี่ยงคําคอนขอด. 
        กถ็าวา  พระผูมีพระภาค  พึงตรัสอยางนี้,  จะพึงมีการกลาว 
คอนขอดอยางนี้วา  " ชื่อวา  การออกจากอาบัติของพระทัพพมัลลบุตร 
หนัก,  แตไดพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนสักขีพยานจึงออกได."  และ 
พวกปาปภิกษุ  เขาใจลักษณะแหงการออกจากอาบัตินี้  อยางนี้วา 
" ถึงในครั้งพุทธกาล  ความบริสุทธิ์  หรือไมบริสทุธิ์  ยอมมีไดดวย 
พยาน,  พวกเรารูอยู,  บุคคลน้ีเปนผูไมบริสุทธิ์"  ดังน้ี  พึงทําใหภิกษุ 
แมผูมีความละอายพินาศแล.  อีกนัยหนึ่ง  แมในอนาคต  พวกภิกษุ 
เมื่อเรื่องวินิจฉัยแลว  จักใหโจทกโจท  แลวใหจําเลยใหการวา 
" ถาทานทํา  จงกลาววา  ' ขาพเจาทํา "  แลวถือเอาแตปฏิญญาของ 
พวกลัชชีภิกษุ  กระทํากรรม;  เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาค  เมื่อ 
จะทรงต้ังแบบแผนในลักษณะแหงวินัย  จึงไมตรัสวา  " เรารูอยู " 
ตรัสวา  " ถาเธอทํา  จงกลาววา  ' ขาพเจาทํา "  ดังน้ี. 
        ขอวา  นาภิชานามิ  สุปนนฺเตนป  เมถุน  ธมฺม  ปฏิเสวิตา 
มีความวา  แมโดยความฝนของขาพระองคก็ยังไมรูจักเมถุนธรรม.  มีคํา 
อธิบายวา  " ขาพระองคมิไดเสพ."  อีกอยางหน่ึง  มีรูปความท่ีทาน 
กลาวไววา  " ขาพระองคไมรูจักเมถุนธรรม  แมโดยความฝนวา 
เปนผูเสพ."  แตปาฐะของพวกอาจารยผูสวดวา  " ปฏิเสวิตฺวา " 
ปรากฏตรงทีเดียว.  
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        คําวา  เปเคว  ชาคโร  มีความวา  ก็ขาพระองคต่ืนอยู  ไม 
รูจักมากอนทีเดียว.   
        คําวา  เตนหิ  ภิกขฺเว  เมตฺติย  ภกิฺขุนึ  นาเสถ  มีคําอธิบายวา 
" เพราะคําของพระทัพพมัลลบุตรและภิกษุณีเมตติยานี้  ไมเชื่อมตอ 
กัน;  ฉะน้ัน  พวกเธอจงนาสนะภิกษุณีเมตติยาเสีย."  ในคําน้ัน 
นาสนะมี ๓ อยาง  คือ  ลงิคนาสนะ ๑  สังวาสนาสนะ ๑  ทัณฑ- 
กัมมนาสนะ ๑.   บรรดานาสนะเหลาน้ัน  นาสนะนี้วา  " สามเณร 
ผูประทุษราย  (นางภิกษุณี)  สงฆพึงใหฉิบทายเสีย "  ชื่อวา 
ลิงคนาสนะ.  พวกภิกษุทาํอุกเขปนียกรรม  เพราะไมเห็น  หรือ 
ไมทําคืนอาบัติก็ดี  เพราะไมสละทิฏฐิลามกเสียก็ดี  นี ้ ชื่อวาสังวาสนาสนะ. 
พวกภิกษุทําทัณฑกรรม  (แกสมณุเทศ)  วา  " เจาคนเลว  เจาจง 
ไปเสีย  จงฉิบทายเสีย "  นี้  ชื่อทัณฑกัมมนาสนะ.  แตในฐานะน้ี 
พระผูมีพระภาคทรงหมายเอาลิงคนาสนะ  จึงตรัสวา  " พวกเธอจง 
นาสนะภิกษุณีเมตติยาเสีย "  ดังน้ี. 
        ดวยคําวา  อิเม  จ  ภิกฺขู  อนุยุชฺถ  นี้  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงแสดงพระประสงคนี้วา  " ภิกษุณีนี้  มิใชผูกระทําตามธรรมดาของ 
ตน,  คงถูกพวกภิกษุอ่ืนยุยงแนนอน;  เพราะเหตุนั้น  พวกเธอจงสอบ 
สวน  คือ  จงสืบสวนหา  จงรูตัวภิกษุผูยุยงเหลาน้ี." 
        ถามวา  " ก็ภิกษุณีเมตติยา  พระผูมีพระภาคทรงรับสั่งให 
สึกเสียดวยปฏิญญา  หรือ  ทรงใหสึกดวยไมปฏิญญา." 
        แกวา  " ในการทักทวงนี้  มีคําท่ีจะตองกลาวเพ่ิมบางเล็กนอย,  
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ชั้นแรกถาทรงใหสึกดวยปฏิญญา,  พระเถระจะเปนผูกระทํา  (ผิด), 
ถาทรงใหสึกดวยไมปฏิญญา,  พระเถระจะเปนผูไมทํา  (ผิด)  ไมมี 
โทษ.   
          [ เรื่องตีความหมายบาลีพระวินัยผิดตกลงกันไมได ] 
        แมในกาลแหงพระเจาภาติยราช  พระเถระสํานักมหาวิหารและ 
สํานักอภัยคิรีวิหาร  ไดมกีารวิวาทกัน  (ถกเถียงกนั)  ในเพราะวาทะ 
นี้แล.  ฝายสํานักอภัยคิรีวิหาร  อางสูตรของตนกลาววา  " ในวาทะ 
ของพวกทาน  พระเถระเปนผูทํา (ผิด)."  ฝายสํานักมหาวิหารอาง 
สูตรของตนกลาววา  " ในวาทะของพวกทาน  พระเถระเปนผูทํา (ผิด). 
ปญหาจึงตกลงกันไมได.  พระราชาทรงทราบ (ขาวน้ัน)  แลวรบัสั่ง 
ใหพระเถระทั้งหลายประชุมกัน  ทรงสั่งบังคับอํามาตยเชื้อชาติพราหมณ 
นามวา  ทีฆการายนะวา  " เธอจงฟงถอยคําของพระเถระทั้งหลาย." 
ไดยินวา  อํามาตยเปนบัณฑิต  ฉลาดในภาษาอ่ืน.  อํามาตยนั้น 
กลาววา  " ทานขอรับ ! ขอพระเถระจงกลาวสูตรเถิด."  ลําดับนั้น 
พระเถระสํานักอภัยคิรีวิหาร  ไดกลาวสูตรของตนวา  " ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย ! ถาเชนนั้น  พวกเธอจงใหนางภิกษุณีเมตติยาสึกเสีย  ดวย 
ปฏิญญาของตน."  อํามาตยเรียนวา  " พระคุณเจาผูเจริญ ! ในวาทะ 
ของพวกทาน  พระเถระเปนผูทํา (ผิด) มีโทษ." 
        ฝายพระเถระสํานักมหาวิหาร  ไดกลาสูตรของตนวา  " ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย !  ถาเชนนัน้  พวกเธอจงใหนางภิกษุณีเมตติยาสึกเสีย."  
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อํามาตยเรียนวา  " พระคุณเจาผูเจริญ ! ในวาทะของพวกทาน  พระ 
เถระไมใชผูทํา  (ผิด)  ไมมีโทษ."  ก็ใน ๒ สูตรนี้  สูตรไหนถูก 
เลา ?  สูตรที่กลาวภายหลังถูก,  เพราะสูตรนี้  พระอรรถกถาจารย 
ทั้งหลายวิจารณไวแลว.   
        ภิกษุตามกําจัดภิกษุดวยอันติมวัตถุอันไมมีมูล  เปนสังฆาทิเสส, 
ตามกําจัดนางภิกษุณี  เปนทุกกฏ  แตในกุรุนทีกลาววา  " เปน 
ปาจิตตีย  เพราะมุสาวาท."  ในนัยกอนและนัยหลงัน้ัน  มีการพิจารณา 
ดังตอไปนี้ :-  นัยตน  เปนเพียงทุกกฏเทาน้ัน  ถูกกอน  เพราะมีความ 
ประสงคจะตามกําจัด.  แมเม่ือมีการกลาวเท็จ  ก็เปนสังฆาทิเสสแก 
ภิกษุ  ในเพราะภิกษุดวยกัน  และเม่ือมีการกลาวเท็จ  ก็เปน 
ปาจิตตีย  เพราะโอมสวาทเทาน้ัน  แกภิกษุผูมีความเห็นวาบริสุทธิ์ 
โจทภิกษุผูไมบริสุทธิ์  ดวยความประสงคจะดา  ไมใชปาจิตตีย 
เพราะสัมปชานมุสาวาท  ฉันใด,  แมในอธิการน้ี  ก็ฉันนั้น  เปน 
ปาจิตตีย  เพราะสัมปชานมุสาวาท  ไมถูก  เพราะมีความประสงคจะ 
ตามกําจัด,  เปนเพียงทุกกฏเทาน้ัน  ถกูแลว.  แมนยัหลัง  เปน 
ปาจิตตียอยางเดียว  ก็ถูก  เพราะเปนมุสาวาท.  แตจากหลักฐานทาง 
พระบาลี  ไมมีคําวา  " เปนสังฆาทิเสสแกภิกษุ ในเพราะภิกษุดวยกัน 
ดวยความประสงคจะตามกําจัด,  เปนสังฆาทิเสสในเพราะภิกษุดวยกัน 
แกภิกษุผูมีความประสงคจะดา  เพราะมุสาวาท,  แตเปนทุกกฏแกภิกษุ 
ผูมีความประสงคจะดา   ในเพราะโอมสวาท  และเพราะตามกําจัด 
นางภิกษุณี,"  มีคําวา  " เปนปาจิตตีย  ในเพราะสัมปชานมุสาวาท;"  



ประโยค๗ - ทุติยสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๑ - หนาท่ี 137 

เพราะเหตุนั้น  เปนปาจิตตียอยางเดียว  จึงถูก.  กใ็นวาทะนั้นบัณฑิต 
ควรพิจารณาดังตอไปนี้ :-   
        ถามวา  " เมื่อไมมีความประสงคจะตามกําจัด  (โจท)  เปน 
ปาจิตตีย,  เมื่อมีความประสงคจะตามกําจัดนั้น  จะพึงเปนอะไรเลา ? " 
        แกวา  " บรรดาปาจิตตียและสังฆาทิเสสันน  เพราะแมเมื่อสําเร็จ 
เปนปาจิตตีย  แกภิกษุผูพูดเท็จ  พระผูมีพระภาค  ก็ทรงปรับปาจิตตีย 
ไวตางหาก  ในเพราะการโจทดวยสังฆาทิเสสไมมีมูล;  เพราะฉะนั้น 
เมื่อมีความประสงคจะโจท  โอกาสแหงปาจิตตีย  ในเพราะสัมปชาน- 
มุสาวาท  จึงไมปรากฏ  และไมอาจที่จะไมเปนอาบัติแกภิกษุผูโจทก; 
เพราะฉะนั้น  บรรดานัยทั้งสองน้ี  นัยตนแล  ปรากฏวา  บริสทุธิ์กวา." 
        อน่ึง  นางภิกษุณีโจทนางภิกษุณีดวยอันติมวัตถุอันหามูลมิได 
เปนสังฆาทิเสส,  โจทภิกษุ  เปนทุกกฏ.  บรรดาสังฆาทิเสสและทุกกฏ 
นั้น  สังฆาทิเสสเปนวุฏฐานคามี  (ออกไดดวยการอยูกรรม)  ทุกกฏ 
เปนเทสนาคามี  (ออกไดดวยการแสดง)  การนาสนะภิกษุณี  เพราะ 
สังฆาทิเสสและทุกกฏ  เหลาน้ี  จึงไมมี   อน่ึง  นางภิกษุณีเมตติยานั้น 
ยืนกลาวเท็จตอพระพักตรพระผูมีพระภาคใดเลา  ดวยเหตุนั้น  นางจึง 
เปนปาจิตตีย  ในเพราะสัมปชานมุสาวาท,  เพราะปาจิตตียแมนี้ 
นาสนะก็ไมมี.   แตเพราะนางภิกษุณีเมตติยานั้น  ตามปกติแล  เปน 
ภิกษุณีเลวทราม  ทุศีล,  และเด๋ียวน้ีนางก็กลาวดวยความสําคัญวา 
" เราเองแล  เปนผูทุศีล,"  เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคจึงรับส่ัง 
ใหสึกนางภิกษุณีนั้นเสีย  เพราะความเปนผูไมบริสุทธิ์นั่นแล.  
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        ขอวา  อถโข  เมตฺติยภุมฺมชกา  มีความวา  เมื่อพระผูมี 
พระภาคตรัสวา  " พวกเธอจงใหนางภิกษุณีเมตติยาสึกเสียอยางนี้  และ 
จงสอบสวนภิกษุเหลาน้ี "  แลวเสด็จลุกจากอาสนะเขาสูพระวิหาร. 
ภิกษุเหลาน้ัน  เห็นนางภิกษุณีนั้น  ถกูภิกษุเหลานั้นใหสึกอยู   
ดวยคําวา  " พวกทานจงใหผาขาวแกภิกษุณีเดี๋ยวน้ี "  จึงไดประกาศ 
ความผิดของตน  เพราะเปนผูมีความประสงคจะชวยนางภิกษุณีนั้นให 
พนผิด.  เพ่ือแสดงเนื้อความนี้  พระธรรมสังคาหกาจารยทั้งหลาย 
จึงกลาวคําวา  อถโข  เมตฺติยภุมฺมชกา  เปนอาทิ. 
                    [ แกอรรถสกิขาบทวิภังคสังฆาทิเสสที่ ๘ ] 
        สองบทวา  ทุฏโ  โทโส  ไดแก  เปนผูถูกโทสะประทุษรายและ 
เปนผูประทุษราย.  จริงอยู  เมื่อโทสะเกิดข้ึนแลว  บุคคลยอมเปนผู 
ชื่อวาถูกโทสะนั้นประทุษรายแลว  คือ  ใหละความเปนปรกติเสีย; 
เพราะฉะนั้น  ทานจึงเรียกวา  ทุฏฐะ  (ขัดใจ).  และผูมีความขัดใจ 
นั้น  ยอมประทุษรายผูอ่ืน  คือ  ทําใหพินาศ;  เพราะฉะนั้น  ทาน 
จึงเรียกวา  โทสะ   ดวยประการอยางนี้  คําวา  ทุฏโ  โทโส  นี ้
แสดงโดยความตางแหงอาการของบุคคลเพียงคนเดียว  ดวยเหตุนั้น 
ทานจึงกลาววา  ทุฏโ  โทโสติ  ทูสิโต  เจว  ทูสโก  จ.   ในคําวา 
ทุฏโ  โทโส  นั้น  ผูศึกษาควรคนหาลักษณะแหงศัพท.  ก็เพราะวา 
บุคคลผูพรั่งพรอมดวยความแคนเคืองนั้น  ถึงการนับวา  " ขัดใจ  ม ี
โทสะ "  ยอมเปนผูต้ังอยูในความเปนผูโกรธเปนตนทีเดียว;  เพราะ-  
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เหตุนั้น  ในบทภาชนะแหงสองบทวา  ทุฏโ  โทโส  นั้น  ทานจึงกลาว 
คํามีคําวา  กุปโต  เปนตน.   
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  กุปโต  ไดแก  ถึงภาวะกําเริบ  คือ 
ภาวะที่เคลื่อนไปจากปรกติ. 
        บทวา  อนตฺตมโน  ไดแก  ผูไมมีใจเปนของตนหามิได  คือ 
มีจิตไมต้ังอยูในอํานาจของตน.  อีกอยางหนึ่ง  ผูมีใจอันปติและสุขไม 
ซึมซาบ  คือ  มีจิตตกไปเสียจากปติและสุข;  เพราะเหตุนั้น  จึงชื่อวา 
อนันตมนะ  (ไมถูกใจ). 
        บทวา  อนภิรทฺโธ  คือ  ไมประสพความสุข,  อีกอยางหนึ่ง  ผู 
ไมถึงความแจมใส;  ฉะน้ัน  จึงชื่อวา  อนภิรัทธะ  (ไมพอใจ)  จิต 
ของเขาน้ันถูกปฏิฆะกระทบแลว;  เหตุนั้น  เขาจึงชื่อวา  อาหตจิตตะ 
(แคนใจ)  ตะปู  คือ  ปฏฆิะ  กลาวคือ  ความที่จิตแข็งกระดาง  และ 
จิตยุงเหยิงดุจหยากเยื่อ  เกิดแลวแกบคุคลน้ัน;  เพราะฉะนั้น  ผูนั้น 
จึงชื่อวา  ขีลชาตะ  (เจ็บใจ). 
        บทวา  อปฺปตีโต  ไดแก  ไมถึงเฉพาะ  (ไมแชมชื่น)  คือ 
เวนจากปติและสุขเปนตน,  ความวา  อันปติและสุขเปนตนไมซาบซาน. 
แตในบทภาชนะทานพระอุบาลีกลาววา  เตน  จ  โกเปน  เปนตน 
เพ่ือแสดงธรรมท้ังหลายท่ีมีอํานาจทําใหไมแชมชืน่. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  คําวา  เตน  จ  โกเปน  ไดแก  เพราะ 
ความโกรธที่เปนเหตุใหเรียกภิกษุนั้นวา  " ผูมีความขัดใจ  และโกรธ" 
แทจริง  คําท้ังสองน้ีเปนอาการเดียวกัน  เพราะทําใหละปรกติภาพ.  
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        คําวา  เตน  จ  โทเสน  ไดแก  เพราะโทสะที่เปนเหตุให 
เรียกภิกษุนั้นวา  " มีโทสะ"  ดวยบทท้ัง ๒ นี้  ทานพระอุบาลี 
แสดงสังขารขันธเหมือนกัน.   
        คําวา  ตาย  จ  อนตฺตมนตาย  ไดแก  เพราะความไมถูกใจ 
ที่เปนเหตุใหเรียกภิกษุนั้นวา  " ผูไมถูกใจ" 
        คําวา  ตาย  จ  อนภิรทฺธิยา  ไดแก  เพราะความไมพอใจที่ 
เปนเหตุใหเรียกภิกษุนั้นวา  " ผูไมพอใจ"   ดวยคําท้ังสองน้ีทาน 
พระอุบาลีแสดงเวทนาขันธ 
                    [ อธิบายเรื่องอธิกรณมีมูลและไมมีมูล ] 
        ในคําวา  อมูลเกน  ปาราชิเกน  นี้  พึงทราบวินิจฉัยดังนี้ :- 
ปาราชิกนั้น  ไมมีมูล;  เพราะเหตุนั้น  จึงชื่อวา  อมูลกะ.  ก็ความท่ี 
ปาราชิกนั้นไมมีมูลนั้น  ทรงประสงคเอาดวยอํานาจแหงโจทก  ไมใช 
ดวยอํานาจแหงจําเลย;  เพราะฉะนั้น  เพ่ือทรงแสดงเนื้อความน้ัน  ใน 
บทภาชนะ  ทานพระอุบาลีจึงกลาววา  " ทีช่ื่อวาไมมีมูล  คือ 
ไมไดเห็น  ไมไดยิน  ไมไดรังเกียจ" 
        ดวยบทภาชนะวา  อทิฏ  เปนตนนั้น  ทานแสดงอธิบายน้ีไววา 
" ปาราชิกที่โจทกไมไดเห็น  ไมไดยิน  ไมไดรังเกียจ  ในตัวบุคคลผู 
เปนจําเลย  ชือ่วา  ไมมีมูล  เพราะไมมีมูล  กลาวคือการเห็น 
การไดยิน  และการรังเกียจนี้.  ก็จําเลยน้ัน  จะตองปาราชิกนั้น  หรือ 
ไมตองก็ตามที,  ขอท่ีจําเลยตองหรือไมตองนี้  ไมเปนประมาณใน  
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สิกขาบทน้ี."   
        ในบทวา  อทิฏ  เปนตนนั้น  ทีช่ื่อวา  ไมไดเห็น  คือ  ไมได 
เห็นดวยจักษุประสาท  หรือดวยทิพยจักษุของตน.  ชื่อวา  ไมไดยิน 
คือ  ไมไดยินใคร ๆ เขาพูดกันเหมือนอยางนั้น.  ที่ชื่อวา  ไมไดรังเกียจ 
คือ  ไมไดรังเกียจดวยจิต. 
        ทีช่ื่อวา  ไดเห็น  คือ  ตนเองหรือคนอื่นไดเห็นดวยจักษุประสาท 
หรือ  ดวยทิพยจักษุ.  ที่ชือ่วา  ไดยิน  คือ  ไดยินมาเหมือนอยางท่ีได 
เห็นนั่นเอง.  ที่ชื่อวา  ไดรงัเกียจ  คือ  ตนเอง  หรือคนอ่ืนรังเกียจ.  ใน 
เรื่องไดเห็นเปนตน  ตนเองไดเห็นมา  จึงชื่อวา  ไดเห็น.  แตลกัษณะ 
ทั้งหมดน้ี  คือ  คนอ่ืนไดเห็น  ตนเองไดยิน  คนอ่ืนไดยิน  คนอ่ืน 
ไดรังเกียจ  ต้ังอยูในฐานท่ีตนไดยินมาเทานั้น.  ก ็ เรือ่งที่รังเกียจมี 
๓ อยาง  คือ  รังเกียจดวยอํานาจไดเห็น ๑  รังเกียจดวยอํานาจไดยิน ๑ 
รังเกียจดวยอํานาจไดทราบ ๑.  ในเรื่องรังเกียจ ๓ อยางนั้น  ที่ชื่อวา 
รังเกียจดวยอํานาจไดเห็น  คือ  ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปยังพุมไมแหงหน่ึง 
ใกลหมูบาน  ดวยการถายอุจจาระและปสสาวะ,  หญิงแมคนใด 
คนหน่ึง  ก็เขาไปยังพุมไมนั้นดวยกรณียกิจบางอยางเหมือนกัน  แลว 
กลับไป,   ทัง้ภิกษุก็ไมไดเห็นผูหญิง  ทั้งผูหญิงก็ไมไดเห็นภิกษุ, 
ทั้งสองคนตางก็หลีกไปตามชอบใจ  ไมไดเห็นกันเลย,  ภิกษุอีกรูปหน่ึง 
กําหนดหมายเอาการท่ีคนท้ังสองออกไปจากพุมไมนั้น  จึงรังเกียจวา 
" ชนเหลาน้ีกระทํากรรมแลว  หรือจักกระทําแนแท "  นี้  ชื่อวา 
รังเกียจดวยอํานาจไดเห็น.  
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        ทีช่ื่อวา  รังเกียจดวยอํานาจไดยิน  คือ  คนบางคนในโลกน้ี  ไดยิน 
คําปฏิสันถารเชนนั้นของภิกษุกับมาตุคาม  ในโอกาสท่ีมืด  หรอื  กําบัง 
คนอ่ืนแมมีอยูในที่ใกล  กไ็มทราบวา  " มี  หรือ  ไมมี,"  เขา   
รังเกียจวา  " ชนเหลาน้ีทํากรรมแลว  หรือวา  จักทําแนนอน "  นี้ 
ชื่อวา  รังเกียจดวยอํานาจไดยิน. 
        ทีช่ื่อวารังเกียจดวยอํานาจไดทราบ  คือ  ตกกลางคืนพวกนักเลง 
เปนอันมาก  ถือเอาดอกไมของหอม  เน้ือและสุราเปนตนแลว  ไปยัง 
วิหารชายแดนแหงหนึ่งพรอมกับพวกสตรี  เลนกันตามสบายท่ีมณฑป 
หรือท่ีศาลาฉันเปนตน  ทิ้งดอกไมเปนตนใหกระจัดกระจาย  แลวพา 
กันไป,  ในวันรุงข้ึน  พวกภิกษุเห็นอาการแปลกนั้นแลวพากันสืบทาวา 
" นี้  เปนกรรมของใคร ? "  ก็  ในบรรดาภิกษุเหลานั้น  ภิกษุบางรูป 
ลุกข้ึนแตเชาตรู  ปฏิบัติมณฑป  หรือ  ศาลาฉันดวยมุงวัตรเปนใหญ 
จําเปนตองจับตองดอกไมเปนตน,บางรูปตองทําการบูชาดวยดอกไม 
เปนตน  ที่ตนนํามาจากตระกูลอุปฐาก,  บางรูปตองดื่มยาดองชื่ออริฏฐะ 
เพ่ือเปนยา.   ครั้งน้ัน  พวกภิกษุเหลานั้นผูสืบทาวา  " กรรมนี้ของ 
ใคร ? "  จึงดมกลิ่นมือและกลิ่นปาก  แลวรังเกียจภิกษุเหลาน้ัน,  นี้ 
ชื่อวารังเกียจดวยอํานาจไดทราบ. 
        ในเรื่องไดเห็นเปนตนนั้น  เรื่องไดเห็นที่มีมูลก็มี  ที่ไมมีมลูก็ม,ี 
เรื่องไดเห็นน่ันเอง  มีมูลดวยอํานาจแหงสัญญาก็มี  ไมมีมูลดวย 
อํานาจแหงสัญญาก็มี.  แมในเรื่องที่ไดยิน  ก็นัยนี.้  แตในเรื่อง 
ที่รังเกียจ  เรื่องที่รังเกียจดวยอํานาจไดเห็น  มีมูลก็มี,  ไมมีมูลก็มี, 
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เรื่องที่รังเกียจดวยอํานาจไดเห็นนั่นเอง  มีมูลดวยอํานาจแหงสัญญาก็ม,ี 
ไมมีมูลดวยอํานาจแหงสัญญาก็มี.  ในเรื่องที่รังเกียจ  ดวยการไดยิน 
และการไดทราบก็นัยนี้.   
        ในคําวา  มีมลูเปนตนนั้น  เรื่องไดเห็นที่ชื่อวามีมูล  คือ  เขาได 
เห็นภิกษุตองปาราชิกจริง ๆ  แลวกลาววา  " ขาพเจาเห็น."  ที่ชือ่วา 
ไมมีมูล  คือ  เขาเห็นภิกษุออกมาจากโอกาสกําบัง  แตไมเห็นการลวง 
ละเมิด  กลาววา  " ขาพเจาเห็น."  เรื่องที่เห็นนั่นเอง  ชื่อวา  มีมลู 
ดวยอํานาจแหงสัญญา  คือ  เขาเขาเพียงแตไดเห็นเทาน้ัน  เปนผูมีความ 
สําคัญวาไดเห็น  แลวโจท.  ที่ชื่อวา  ไมมีมูลดวยอํานาจแหงสัญญา 
คือ  ในเบื้องตน  เขาเห็นการลวงละเมิดดวยปาราชิก  ภายหลังกลับเกิด 
มีความสําคัญวา  ไมไดเห็น.   ผูนั้นทาํใหไมมีมูลดวยสัญญา  แลว 
โจทวา  " ขาพเจาเห็น."   แมเรื่องที่รังเกียจดวยอํานาจแหงการไดยิน 
และไดทราบ  ก็พึงทราบโดยพิสดารตามนัยนี้แล.  กใ็นสิกขาบทน้ี  เมื่อ 
ภิกษุโจทภิกษุที่ตนเห็น  แมโดยอาการทุกอยาง  ดวยปาราชิกที่มีมูล 
หรือ  มีมลูดวยอํานาจแหงสัญญา  ไมเปนอาบัติ.  เปนอาบัติแตเฉพาะ 
ภิกษุผูโจท  ดวยปาราชิกอันหามูลมิได  หรือ  ไมมีมูลดวยอํานาจ 
แหงสัญญา. 
        บทวา  อนุทฺธเสฺย  ไดแก  พึงกําจัด  คือ  พึงขจัด  ขมขู 
ครอบงํา.  ก็เพราะภิกษุโจทดวยตนเองก็ดี  ใชใหผูอ่ืนโจทก็ดี ชื่อวา 
ยอมทําการกําจัดนั้นทั้งน้ัน;  ฉะน้ัน  ในบทภาชนะ  ทานพระอุบาลี 
จึงกลาววา  " โจทเองก็ตาม  ใชใหผูอ่ืนโจทก็ตาม."  
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        ในสองบทวา  โจเทติ  วา  โจทาเปติ  วา  นั้น  บทวา  โจเทติ 
มีความวา  ภิกษุโจทเองดวยคําเปนตนวา  " ทานเปนผูตองธรรมถึง 
ปาราชิก "  ดงัน้ี  เปนสังฆาทิเสสแกภิกษุนั้น  ทุก ๆ คําพูด.   
        บทวา  โจทาเปติ  มีความวา  สั่งภิกษุอ่ืนผูยืนใกล ๆ กับ 
ตน,  ภิกษุผูรับสั่งนั้นโจทภิกษุนั้น  ตามคําของภิกษุผูสั่งน้ัน,  เปน 
สังฆาทิเสสแกภิกษุผูสั่งใหโจททุก ๆ คําพูดเหมือนกัน.  ทีนั้นฝาย 
ภิกษุผูรับสั่งนั้นโจทวา  " เรื่องที่ขาพเจาไดเห็น  ไดยินมีอยู "  ดังน้ี 
ก็เปนสังฆาทิเสสแกภิกษุทั้งสองรูปทุก ๆ คําพูดเหมือนกัน. 
                 [ อธิบายลักษณะแหงการโจทตาง ๆ ] 
        ก็แล  เพ่ือความฉลาดในประเภทแหงการโจท  ในสิกขาบทน้ี 
บัณฑิตพึงทราบจตุกกะเปนตนวาวัตถุอยางเดียว  และผูโจทกก็คนเดียว 
กอน.  บรรดาจตุกกะเหลาน้ัน  ภิกษุรปูหน่ึงโจทภิกษุรูปหน่ึงดวยวัตถุ 
อันหน่ึง,  การโจทนี้  มีวัตถุเดียว  ผูโจทกก็คนเดียว.   ภิกษุม ี
จํานวนมากดวยกัน  โจทภิกษุรูปหน่ึงดวยวัตถุอันหน่ึง  ดุจพวกภิกษุ 
ฉัพพัคคีย ๕๐๐ รูป  มีภิกษุเมตติยะ  และภิกษุภุมมชกะเปนหัวหนา 
โจท่ีทานพระทัพพมัลลบุตร  ฉะนั้น,  การโจทนี้  มวัีตถุเดียว  มผูี 
โจทกตาง ๆ กัน.  ภิกษุรูปหนึ่ง  โจทภิกษุรูปหน่ึง  ดวยวัตถุมาก 
หลายดวยกัน,  โจทน้ีมีวัตถุตาง ๆ กัน  มีผูโจทกคนเดียว.  ภิกษุมี 
จํานวนมากดวยกัน  การโจทภิกษุมากรูปดวยกัน  ดวยวัตถุมากหลาย 
การโจทนี้  มวัีตถุตางกัน  มีผูโจทกตางกัน.  
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        ถามวา  " ก็  ใครยอมไดเพ่ือจะโจท  ใครยอมไมได ? " 
        ตอบวา  " ภิกษุบางรูปเชื่อคําของโจทกที่เพลา  ยอมไมได 
เพ่ือจะโจทกอน."   
        ทีช่ื่อวา  โจทกเพลา  คือ  เมื่อพวกภิกษุมากดวยกัน  นั่งประชุม 
สนทนากัน  ภิกษุรูปหน่ึงพูดถึงวัตถุปาราชิก  ปรารภถึงภิกษุรูปหน่ึง 
ไมเจาะจงตัว.  ภิกษุอ่ืนไดยินคําของภิกษุนั้น  จึงไปบอกแกภิกษุเจา 
ตัวนอกน้ี.  ภิกษุรูปนั้น  จึงไปหาเธอ  กลาววา  " ไดยินวา  ทานพูด 
อยางนี้ ๆ ถึงผมหรือ ? "  เธอจึงตอบวา  " ผมไมรูรปูการณจะเปน 
อยางนี้,  แตในขณะที่พูด  มีถอยคําท่ีผมพูดไมเจาะจง,  หากผมรูวา 
คําพูดนี้  จะเกิดทุกขแกทาน,  ผมจะไมพึงพูดถอยคําแมเทาน้ีเลย."  นี ้
ชื่อวา  โจทกเพลา.  โจทกบางรูปถือเอาคําพูดสนทนานั้นของเธอ  ไมได 
เพ่ือจะโจทภิกษุนั้น.  แตพระมหาปทุมเถระไมเชื่อถอยคําน้ี  กลาว 
วา  " ภิกษุผูสมบูรณดวยศีล  ยอมไดเพ่ือจะโจทภิกษุ  หรือ  ภิกษุณี 
และภิกษุณีผูมีศีลสมบูรณ  ยอมไดเพ่ือจะโจทเฉพาะภิกษุณีเทานั้น " 
ดังน้ี.  ฝายพระมหาสุมนเถระกลาววา  " สหธรรมิกท้ัง ๕  ยอมได " 
ดังน้ี.  ฝายพระโคทัตตเถระกลาววา  " ใคร ๆ จะไมไดเพ่ือโจท 
หามิได "  แลวอางสูตรนี้วา  " ฟงคําของภิกษุแลวจึงโจท,  ฟงคํา 
ของภิกษุณีแลวจึงโจท,  ฯ ล ฯ   ฟงคําของพวกสาวกเดียรถียแลวจึง 
โจท."  ในวาทะของพระเถระทั้ง ๓ รปู  พึงปรับตามปฏิญญาของ 
จําเลยเทาน้ัน. 
        ก ็ ธรรมดาการโจทน้ี  เมื่อภิกษุแมสงทูตก็ดี  หนังสือก็ดี  ขาว  
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สาสนก็ดี  ไปโจท  ยังไมถึงท่ีสุดกอน.  แตเมื่อบุคคลยืนอยูในที่ใกล ๆ 
โจทดวยหัวแมมือ  หรือดวยการเปลงวาจาเทาน้ัน  จึงถึงท่ีสุด.  จริงอยู 
การบอกลาสิกขาอยางเดียว  ไมถึงท่ีสดุดวยหัวแมมือ.  สวนการตาม 
กําจัดนี้  และการอวดอุตริมนุสธรรมท่ีไมมีจริง  ยอมถึงทีเดียว.  ภิกษุ   
ใด  หมายโจทภิกษุรูปหน่ึงในสถานท่ีภิกษุสองรูปยืนอยูดวยกัน,  ถา 
รูปที่เขาหมายโจทน้ันรูตัว,  การโจทนั้นยอมถึงท่ีสุด,  อีกรูปหน่ึงรู 
ยังไมถึงท่ีสุด.  ผูโจทหมายโจทท้ังสองรูป,  รูปหน่ึงรู  หรือวา  รูทั้งสอง 
รูปก็ตาม  ยอมถึงท่ีสุด.  ในโจทกมากรูปดวยกัน  ก็นัยนี้.  อันธรรมดา 
วา  จะรูไดในทันทีทันใดนั้น  ทําไดยาก.  แตเมื่อคิดคํานึงตามความรู 
ปรกติ๑  จึงรู  ก็จัดวาเปนอันรูไดเหมือนกัน.  ถารูไดในภายหลัง  ยัง 
ไมถึงท่ีสุด.  จริงอยู   สิกขาบทเหลาน้ี  คือการบอกลาสิกขา  อภูตาโรจน- 
และภูตาโรจนสิกขาบท  ทั้งหมดมีขอกําหนดอยางเดียวกันทั้งน้ัน. 
              [ อรรถธิบายการโจท ๒ และ ๔ อยางเปนตน ] 
        ก็การโจทท้ัง ๒ นี้  ดวยอํานาจกายและวาจาอยางนี้  ยังแยกเปน 
๓ อยาง  ไดอีก  คือ  โจทตามท่ีไดเห็น  โจทตามท่ีไดยิน  โจทตามที่ 
รังเกียจ. 
        ยังมีการโจทอีก ๔ อยาง  คือ  โจทดวยสีลวิบัติ๑  โจทดวย 
อาจารวิบัติ ๑  โจทดวยทิฏฐิวิบัติ ๑  โจทดวยอาชีววิบัติ ๑.  บรรดาการ 
 
๑. วิมติวิโนทนีฏีกา.  สมเยนนาติ  ปกติยา  ชานนกฺขเณ,  แปลวา  คําวาสมัย  คือ  ในขณะ 
รูไดตามปกติ.  
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โจท ๔ อยางนั้น  การโจทดวยสีลวิบัติ  พึงทราบดวยอํานาจแหงกอง 
อาบัติหนัก ๒ กอง.  โจทดวยอาจารวิบัติ  พึงทราบดวยอํานาจแหง 
กองอาบัติที่เหลือ.  โจทดวยทิฏฐิวิบัติ  พึงทราบดวยอํานาจแหงมิจฉา- 
ทิฏฐิและอันตคาหิกทิฏฐิ.  โจทดวยอาชีววิบัติ  พึงทราบดวยอํานาจแหง 
สิกขาบท ๖ ที่ทรงบัญญติัเพราะอาชีพเปนเหตุ.   
        การโจทยังมีอีก ๔ อยาง  คือ  โจทระบุวัตถุ ๑  โจทระบอุาบัติ ๑ 
กาใหามสังวาส ๑  กาใหามสามีจิกรรม ๑.   บรรดาการโจท ๔ 
อยางนั้น  โจทท่ีเปนไปอยางน้ีวา  " ทานเสพเมถุนธรรม,  ทานลักทรัพย, 
ทานฆามนุษย,  ทานอวดคุณวิเศษท่ีไมเปนจริง "  ชื่อวา  โจทระบุวัตถุ. 
โจทท่ีเปนไปโดยนัยมีอาทิอยางนี้วา  " ทานตองเมถุนธรรมปาราชิกาบัติ " 
ชื่อวา  โจทระบุอาบัติ.   โจทท่ีเปนไปอยางน้ีวา  " อุโบสถก็ด ี
ปวารณาก็ดี  สังฆกรรมกด็ี  รวมกับทานไมมี "  ชือ่วา  การหามสังวาส. 
แตดวยอาการเพียงเทาน้ี  การโจทยังไมถึงท่ีสุด.   เม่ือพูดเชื่อมตอ 
กับคําเปนตนวา  " ทานไมเปนสมณะ  ไมใชเหลากอแหงศากยบุตร " 
จึงถึงท่ีสุด.  การไมกระทํากรรม  มีการกราบไหว  ลุกรับ  ประคอง 
อัญชล ี และพัดวีเปนตน  ชื่อวา  กาใหามสามีจิกรรม. 
        การไมทําสามีจิกรรมนั้น  พึงทราบ  ในเวลาท่ีภิกษุผูกําลังทําการ 
กราบไหวเปนตนตามลําดับ  ไมกระทําแกภิกษุรูปหน่ึง  กระทําแก 
ภิกษุที่เหลือ.  ก ็ ดวยอาการเพียงเทาน้ี  ชื่อวา  โจท.  สวนอาบัติยัง 
ไมถึงท่ีสุด.  แตเมื่อถูกถามวา  " ทําไม  ทานจึงไมกระทําการกราบไหว 
เปนตนแกเราเลา ? "  แลวพูดเชื่อตอ  ดวยคําเปนตนวา  " ทาน  
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ไมใชสมณะ  ทานไมใชเหลากอแหงศากยบุตร "  นั่นแหละ  อาบัติ 
จึงถึงท่ีสุด.  ก็ภิกษุอาปุจฉาสิ่งท่ีตนตองการด้ีวยขาวตมและขาวสวย 
เปนตน,  ดวยคําเพียงเทานั้น  ยังไมจัดเปนการโจท.  ในปาฏิโมก-   
ขัฏฐปนขันธกะ  ทานพระอุบาลีเถระกลาวโจทไวอีกถึง ๑๑๐ อยาง  คือ 
การโจทที่ไมฟอนรํา ๕๕ ที่ฟอนรํา ๕๕ อยางนี้  คือ  ต้ังตนแต 
พระดํารัสที่ตรัสวา  " ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !  การพักปาฏิโมกข  ที่ไม 
เปนธรรมมีหน่ึง,  การพักปาฏิโมกขที่ฟอนรํามีหนึ่ง "  จนถึงการ 
พักปาฏิโมกขที่ไมฟอนรํา ๑๐   การพักปาฏิโมกขที่ฟอนรํา ๑๐. 
การโจทเหลาน้ัน  เปน ๓๓๐ คือ ของภิกษุผูโจทดวยการไดเห็นเอง ๑๑๐, 
ของภิกษุผูโจทดวยการไดยิน ๑๑๐,  ของภิกษุผูโจทดวยความรังเกียจ 
๑๑๐.  การโจทเหลาน้ัน  เอา ๓ คูณ  คือ  สําหรับภิกษุผูโจทดวยกาย 
ผูโจทดวยวาจา  ผูโจทดวยกายและวาจา  จึงรวมเปน ๙๙๐.  การโจท 
๙๙๐ เหลาน้ัน  ของภิกษุผูโจทดวยตนเองก็ดี  ใชใหผูอ่ืนโจทก็ดี  ม ี
จํานวนเทาน้ันเหมือนกัน;  เพราะฉะนั้น  จึงเปนโจท  ๑,๙๘๐ อยาง, 
บัณฑิตพึงทราบอีกวา  " การโจทมีหลายพัน  ดวยอํานาจโจทท่ีมี 
มูลและไมมีมูล  ในความตางแหงมูลมีเรื่องที่ไดเห็นเปนตน. 
               [ อธิบายโจทกและจําเลยตามอรรถกถานัย ] 
        อน่ึง  พระอรรถกถาจารยต้ังอยูในฐานะนี้แลว  นําเอาสูตรเปน 
อันมากท่ีพระผูมีพระภาคตรัสแลว  ในอุบาลีปญจกะเปนตน  อยางนี้วา 
" ดูกอนอุบาลี ! ภิกษุผูประสงคจะรับอธิกรณ  พึงรบัอธิกรณประกอบ  
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ดวยองค ๕๑"  และวา  " ดกูอนอุบาลี !  ภิกษุผูโจทกประสงคจะโจท 
ผูอ่ืน  พึงพิจารณาธรรม ๕ อยางในตนแลว  โจทผูอ่ืน๒ "  ดังน้ี  แลว 
กลาวลักษณะอธิกรณ  ธรรมเนียมของโจทก  ธรรมเนียมของจําเลย 
กิจท่ีสงฆจะพึงทํา  และธรรมเนียมของภิกษุผูวาความ  (ผูสอบสวน) 
ทั้งหมด  โดยพิสดารไวในอรรถกถา.  ขาพเจาจักพรรณนาลักษณะ 
อธิกรณเปนตนนั้น  ในทีต่ามท่ีมาแลวนั่นแล.   
        ก็เม่ือเรือ่งถูกนําเขาในทามกลางสงฆแลว  ดวยอํานาจแหงโจท 
อยางใดอยางหนึ่ง  บรรดาโจทซึ่งมีประเภทดังกลาวแลวน้ี  สงฆ 
พึงถามโจทกและจําเลยวา  " พวกทานจักพอใจดวยการวินิจฉัยของ 
พวกเราหรือ ?"  ถาโจทกและจําเลยกลาววา  " พวกกระผมจักพอใจ " 
สงฆพึงรับอธิกรณนั้น.  แตถาท้ังสองฝายกลาววา  " ขอพวกทานวินิจฉัย 
ดุกอนเถิด  ขอรับ !  ถาการวินิจฉัยนั้นจักควรแกพวกกระผม,  พวกกระผม 
จักยอมรับ,"  พึงกลาวคํามีอาทิวา  " พวกทานจงไหวพระเจดียกอน " 
แลวพึงวิสัชนาทําพระสูตรใหยาว.  ถาพวกเธอ  เหน็ดเหน่ือยตลอด 
กาลนาน  เปนผูมีบริษัทหลีกไปเสีย  ขาดพรรคพวก  จึงขอรองใหม, 
พระวินัยธรพึงหามเสียถึง ๓ ครั้ง  แลวพึงวินิจฉัยอธิกรณของพวกเธอ 
ในเวลาพวกเธอหมดความมานะจองหอง.  และพวกภิกษุที่สงฆสมมติ 
เมื่อจะวินิจฉัย  ถามีบริษัทหนาแนนดวยพวกอลัชช,ี  พึงวินิจฉัย 
อธิกรณนั้น  ดวยอุพพาหิกาญัตติ,  ถาบริษัทหนาแนนดวยคนพาล, 
พึงกลาววา  " พวกทานจงแสวงหาพระวินัยธร  ทีช่อบพอของพวก 
 
๑.  วิ.  ปริวาร.  ๘/๔๖๕.   ๒. วิ.  ปริวาร.  ๘/๔๖๙.  
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ทาน ๆ เถิด "  ใหแสวงหาพระวินัยธรเอาเอง  แลวพึงระงับอธิกรณนั้น 
โดยธรรม  โดยวินัย  โดยสัตถุศาสน  ซึ่งเปนเครื่องระงับอธิกรณนั้น.   
        ก็ในธรรมวินัยและสัตถุศาสนนั้น  เรื่องที่เปนจริง  ชื่อวา  ธรรม. 
การโจทและใหการ  ชื่อวา  วินัย.  ญัตติสมบัติและอนุสาวนา- 
สมบัติ  ชื่อวา  สัตถุศาสน.  เพราะฉะน้ัน  เมื่อโจทกยกเรื่องข้ึนฟอง 
พระวินัยธรพึงถามจําเลยวา  " เรื่องนี้  จริง  หรือ  ไมจริง ? "  พระ   
วินัยธรสอบสวนเรื่องอยางนี้แลว  โจทดวยเรื่องที่เปนจริง  ใหจําเลย 
ใหการแลว  พึงระงับอธิกรณนั้นดวยญัตติสมบัติและอนุสาวนาสมบัติ. 
        ถาวา  ในโจทกและจําเลยน้ัน  โจทกเปนอลัชช ี โจทจําเลยผู 
เปนลัชช ี และโจทกอลัชชีนั้นเปนพาล  ไมฉลาด,  พระวินัยธรไมพึง 
ใหการซักถามแกเธอ.  แตพึงกลาวอยางนี้  " ทานโจทภิกษุนั้น 
เพราะเรื่องอะไร ? "  แนนอนโจทกนั้นจักกลาววา  " ทานผูเจริญ ! ทีช่ื่อ 
วากิมหินัง นี้ คืออะไร ? "  พึงสงเธอไปเสียดวยคําวา  " ทานไมรูจักแม 
คําวา ' กิมหินัง '  (ทานโจทภิกษุนั้นในเพราะเรื่องอะไร),  ทานเปน 
คนโงเห็นปานนี้  ไมควรโจทผูอ่ืน."  พระวินัยธรไมพึงใหการซักถาม 
แกเธอ.  แตถาโจทกอลัชชีนั้น  เปนบัณฑิต  เฉลียวฉลาด  สามารถ 
จะกลบเกลื่อนใหสําเร็จได  ดวยเรื่องที่ไดเห็น  หรือดวยเรื่องที่ไดยิน, 
พึงใหการซักถามแกโจทกนั้น  แลวกระทํากรรมตามปฏิญญาของ 
จําเลยผูเปนลัชชีนั่นแล.   ถาลัชชีโจทอลัชช,ี  และลัชชีนั้นเปนคนโง 
ไมเฉลียวฉลาด  ไมอาจจะใหคําตอบขอซักถามได,  พระวินัยธร 
พึงใหนัยแกเธอวา  " ทานโจทภิกษุนั้นเพราะเรื่องอะไร ?  เพราะเรื่อง  
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แหงสีลวิบัติ  หรือ  เพราะเรื่องแหงวิบัติอยางหน่ึง  ในบรรดาอาจารวิบัติ 
เปนตน."   
        ถามวา  " ก็เพราะเหตุไร  จึงควรใหนัยอยางนี้แกลัชชีนี้เทาน้ัน 
ไมควรใใหแกอลัชชีนอกนี้เลา ? "  การลําเอียงเพราะอคติ  ไมสมควร 
แกพวกพระวินัยธรมิใชหรือ ?   
        แกวา  " การลําเอียงเพราะอคติ  ไมสมควรเลย.  แตการใหนัยนี้ 
ไมจัดเปนการลําเอียงเพราะอคติ,  การน้ีชื่อวาเปนการอนุเคราะหธรรม. 
จริงอยู  สิกขาบทพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไว  เพ่ือตองการขมพวก 
อลัชช ี และเพ่ือตองการยกยองพวกลัชช.ี 
        ในลัชชแีละอลัชชีเหลาน้ัน  อลชัชีไดนัยแลว  จักกลบเกลื่อน 
ไปเสีย.  ฝายลัชชีไดนัยแลว  จักกลาวยืนยันในเรื่องที่ไดเห็น  โดย 
ความสืบเนื่องกันกับเรื่องที่ไดเห็น  ในเรื่องที่ไดยิน  โดยความสืบเนื่อง 
กันกับเรื่องที่ไดยิน.   เพราะฉะนั้น  การอนุเคราะหธรรม  จึงสมควรแก 
ลัชชีนั้น.  กถ็าวาลัชชีนั้น  เปนบัณฑิต  เฉลียวฉลาด  ยืนยันพูด,  แต 
อลัชชีไมใหปฏิญญา  ดวยปฏิเสธวา  " แมเรื่องนี้ก็ไมมี,  ถึงเรื่องนั่น 
ก็ไมมี."  พึงปรับตามปฏิญญาของอลัชชีเหมือนกนั. 
        [ วาดวยเรื่องทําตามปฏิญญาของจําเลยลัชชีและอลัชช ี] 
        ก็แลเพ่ือแสดงใจความันน  ผูศึกษาพึงทราบเรื่องดังตอไปนี้ :- 
ไดยินวา  พระเถระจูฬาภัย  ผูทรงไตรปฎก  แสดงวินัยแกภิกษุทั้ง 
หลาย  ภายใตโลหปราสาท  เลิกในเวลาเย็น.  ในเวลาพระเถระนั้น  
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เลิก  ภิกษุ ๒ รูปผูเปนความกันในอรรถคดี  ไดยังถอยคําใหเปนไป. 
รูปหน่ึงไมใหปฏิญญาโดยปฏิเสธวา  " แมเรื่องนี้ ก็ไมมี,  ถึงเรือ่งนั่น 
ก็ไมมี."  คราวนั้น  เมื่อปฐมยามยังเหลือนอย  พระเถระเกิดความ   
เขาใจวาไมบริสุทธิ์ในบุคคลน้ันวา  " ผูนี้ยืนยันพูด,  แตผูนี้ไมให   
ปฏิญญา  และเรื่องชักมาเปนอุทาหรณมีมาก,  กรรมนี้  จักเปนของ 
อันบุคคลน้ันทําแลวแนนอน."  ครั้งน้ัน  พระเถระไดใหสัญญาท่ีแผน 
กระเบ้ืองเช็ดเทาดวยดามพัดแลวกลาววา  " คุณ !  เราไมสมควรจะ 
วินิจฉัย,  เธอจงใหคนอ่ืนวินิจฉัยเถิด."  พวกภิกษุถามวา  " เพราะเหตุไร 
ขอรับ ? "  พระเถระไดบอกเน้ือความน้ัน.  ความเรารอนเกิดข้ึนใน 
กายของบุคคลผูเปนจําเลย.  ครั้งน้ัน  จําเลยไหวพระเถระแลวกลาววา 
" ธรรมดาพระวินัยธรผูเหมาะสมเพ่ือวินิจฉัย  ควรเปนผูเชนทานนั่น 
แหละ  และผูโจทกก็ควรเปนเชนทานผูนี้แล "  แลวนุงผาขาวกลาววา 
" ผมทําใหทานลําบากนานแลว "  ขอขมาพระเถระแลวหลีกไป. 
        อลชัชีภิกษุถูกอลัชชภิีกษุโจทอยูอยางนี้  เมื่อเรื่องแมเปนอันมาก 
เกิดข้ึนแลว  ก็ไมใชปฏญิญา.  อลัชชีภิกษุนั้น  พระวินัยธรไมควร 
กลาวเลยวา  " เปนผูบริสุทธิ์ "  ทั้งไมควรกลาววา  " เปนผูไม 
บริสุทธิ์."  บคุคลน้ี  ชื่อวาตายท้ังเปน  ชื่อวาเนาท้ังดิบ.  ก็ถาวา  เรื่อง 
แมอ่ืนเชนนั้นเกิดข้ึนแกเขา,  พระวินัยธรไมตองวินิจฉัย.  เขาจักตอง 
ฉิบทายไปอยางน้ันนั่นเอง. 
        อน่ึง  ถาอลัชชีภิกษุโจทอลัชชีภิกษุดวยกัน,  พระวินัยธรควรพูด 
แนะโจทกนั้นวา  " แนคุณ !  ผูนี้ใคร ๆ ไมอาจวากลาวอะไร  ตามคํา  
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ของคุณได."  กลาวอยางนั้นเหมือนกันกะฝายจําเลย  นอกน้ี  แลวสง 
ไปดวยคําวา  " พวกเธอท้ังสองจงรวมสมบริโภคกันอยูเถิด.  ไม 
พึงทําการวินิจฉัยยแกอลัชชีทั้งสองน้ัน  เพ่ือประโยชนแกศีล.  แตเพ่ือ 
ประโยชนแกบาตรและจีวร  และบริเวณเปนตน  ไดพยานสมควรแลว   
จึงควรทํา."   
        ถาลัชชภิีกษุ  โจทลชัชีภิกษุดวยกัน  และการวิวาทของพวกเธอ 
มีเพียงเล็กนอย  ในบางเรื่องเทาน้ัน,  พระวินัยธรพึงใหออมชอม 
ตกลงกัน  ใหแสดงโทษลวงเกินแลวสงไปดวยคําวา  " พวกเธอจงอยูา 
ทําอยางนี้."  ก็ถาในโจทกและจําเลยน้ัน  จําเลยพูดพลั้งพลาดผิดไป, 
ต้ังแตตน  จําเลยยังไมชื่อวาเปนอลัชชี.  และจําเลยน้ัน  ไมให 
ปฏิญญาเพ่ือตองการรักษาพรรคพวก.   พวกมากลกุข้ึนดวยกลาววา   
" พวกเราไมเชื่อ  พวกเราไมเชื่อ."  จําเลยน้ัน  จะเปนผูบริสุทธิ์ครั้งเดียว 
หรือ ๒ ครั้ง  ตามปฏิญญาของพวกมากันนเถิด.  แตถาเธอไมต้ังอยู 
ในฐาน  (เปนลัชชี)  จําเดิมแตเวลาพูดผิดไป.  พึงใหการวินิจฉัยย.๑ 

                        [ วาดวยองคของโจทกและจําเลย ] 
        เมื่อเรื่องถูกนํามาเสนอในท่ีประชุมทามกลางสงฆ  ดวยอํานาจ 
แหงการโจทอยางใดอยางหนึ่งเชนนี้  พระวินัยธรทราบการปฏิบัติใน 
 
๑. สารัตถทีปนี  ๓/๘๔.  มี  น  ปฏิเสธ  เปน  วินจิฺฉโย  น  ทาตพฺโพติ  อลชฺชิภาวาปนฺ- 
นตฺตา  น  ทาตพฺโพ  แปลวา  ขอวา  ไมพึงใหวินจิฉัยย  คือ  ไมพึงใหวนิิจฉัยย  เพราะถึงความ 
เปนอลัชชี.  
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จําเลยและโจทกแลว  พึงทราบวินิจฉัยดวยสามารถแหงเบ้ืองตน  ทาม 
กลางและท่ีสุดเปนตน  เพ่ือรูจักสมบัติและวิบัติแหงการโจทน้ันนั่นเอง. 
คืออยางไร ?  คือ  การโจทมีอะไรเปนเบ้ืองตน  มีอะไรเปนทามกลาง 
มีอะไรเปนที่สุด ?     
        ขอโอกาสวา  " ขาพเจาใครจะกลาวกะทาน,  ขอทานผูมีอายุ 
จงกระทําโอกาสใใหแกขาพเจา "  ดังน้ี  ชื่อวา  เบื้องตนแหงการโจท. 
        การโจทแลวใหจําเลยใหการตามวัตถุที่ยกข้ึนบรรยายฟองแลว 
วินิจฉัยย  ชือ่วา  ทามกลางแหงการโจท. 
        การระงับดวยใหจําเลยต้ังอยูในอาบัติ  หรือ  อนาบัติ  ชื่อวา  ที่สุด 
แหงการโจท. 
        การโจท  มีมลูเทาไร ?  มีวัตถุเทาไร ?  มีภูมิเทาไร ? 
        การโจทมีมูล ๒ คือ  มลูมีเหตุ ๑  มูลไมมีเหตุ ๑  (มูลมีมลู ๑ 
มูลไมมีมูล ๑).  มีวัตถุ ๓ คือ ไดเห็น ๑  ไดยิน ๑  ไดรังเกียจ ๑.  มี 
ภูมิ ๕  คือ  จกพูดตามกาล  จักไมพูดโดยกาลไมควร ๑  จักพูดตามจริง 
จักไมพูดโดยคําไมจริง ๑  จักพูดดวยคําออนหวาน  จักไมพูดดวย 
คําหยาบ ๑ จักพูดถอยคําประกอบดวยประโยชน  จักไมพูดคําที่ไม 
ประกอบดวยประโยชน ๑  จักมีจิตประกอบดวยเมตตาพูด  จักไมเพง 
โทษพูด ๑. 
        ก็ในการโจทน้ี  บุคคลผูเปนโจทก  พึงต้ังอยูในธรรม ๑๕ อยาง 
ที่พระผูมีพระภาคตรัสไวในอุบาลีปญจกะ  โดยนัยเปนตนวา  " เราเปน 
ผูมีกายสมาจารบริสุทธิ์หรือหนอแล."  ผูเปนจําเลย  พึงต้ังอยูในธรรม  
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๒ อยาง  คือ  ในความจริง  และความไมโกรธ. 
        ขอวา  อปฺเปว  นาม  น  อมิมหฺา  พฺรหมฺจริยา  จาเวยฺย 
มีความวา  แมไฉนแล  เราจะพึงใหบุคคลผูนั้นเคลื่อนจากความประพฤติ 
อันประเสริฐน้ีได.  มีคําอธิบายงา  " พึงตามกําจัดดวยความประสงค   
อยางนี้วา  ' พึงเปนการดีหนอ  ถาเราพึงใหบุคคลผูนี้เคลื่อนจากพรหม-   
จรรยนี้ได."  แตในบทภาชนะ  ทานพระอุบาลีกลาวคําเปนตนวา 
" พึงใหเคลื่อนจากความเปนภิกษุ "  เพ่ือแสดงเพียงปริยายแหงคําวา 
" พึงใหเคลื่อนจากพรหมจรรย " นี้เทาน้ัน. 
        บททั้งหลายมีขณะเปนตน  เปนไวพจนของสมัย. 
        หลายบทวา  ต  ขณ  ต  ลย  ต  มหุตฺต  วีติวตฺเต  ไดแก 
เมื่อขณะน้ัน  เม่ือครูนั้น  เมื่อยามน้ัน  ลวงเลยไปแลว  จริงอยู  คําวา  ต 
ขณ  เปนตนนี้  เปนทุติยาวิภัติ  เพื่อเกิดเปนสัตตมีวิภัติ  (ลงใน 
อรรถแหงสัตตมีวิภัติ). 
        ในสมนคุคาหิยมานนิเทศ  ขอวา  เยน  วตฺถุนา  อนุทฺธสิโต 
โหติ  มีความวา  จําเลยถูกโจทตามกําจัด  คือ ขมเหง  ครอบงําดวย 
วัตถุใด  ในบรรดาวัตถุแหงปาราชิก ๔. 
        ขอวา  ตสฺมึ  วตฺถุสฺมึ  สมนุคฺคาหิยมาโน  มีความวา  ในเรื่อง 
ที่โจทกกลาวหานั้น  โจทกนั้น  ถูกพระวินัยธรผูวาความสอบสวน 
ไตสวน  คือพิจารณาอยูโดยนัยเปนตนวา  " ทานเห็นอะไร ?  ทานเห็น 
วาอยางไร ? " 
        ในอสมนุคคาหิยมานนิเทศ  ขอวา  น  เกนจิ  วุจฺจมาโน  คือ อันผู 
วาความ  หรอื  ใครคนใดคนหน่ึง  (ไมซักถาม).   อีกอยางหนึ่ง  
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ความวา  ไมถูกผูวาความสอบถาม  ดวยบรรดาวัตถุที่ไดเห็นเปนตน 
อยางใดอยางหนึ่ง.    
        ก็บัณฑิตพึงทราบความสัมพันธแหงบทมาติกาท้ัง ๒ นี้  ดวยคําวา 
ภิกฺขุ  จ  โทส  ปติฏาติ  นี้ขางหนา.  จริงอยู  มีรูปความท่ีทานกลาวไว 
ดังน้ีวา  " ก็แล  ภิกษุนั้นผูใดผูหน่ึงถือเอาตาม  ก็ตาม  ไมถือเอาตาม 
ก็ตาม  อยางนี้  (เชื่อก็ตาม  ไมเชื่อก็ตาม)  ยืนยัน  อิงอาศัยโทสะ  คือ 
ปฏิญญา,  เปนสังฆาทิเสส.  ก็คําน้ีพระผูมีพระภาคตรัสไว  เพ่ือแสดง 
กาลปรากฏแหงความเปนอธิกรณไมมีมูลเทานั้น.  แตภิกษุผูโจทกยอม 
ตองอาบัติในขณะที่ตนโจทนั่นแล. 
        บัดนี ้ พระผูมีพระภาคตรัสดําวา  อธิกรณ  นาม  เปนตน  เพ่ือ 
จะไมตรัสลักษณะอธิกรณไมมีมูลนั้น  แสดงแตยังไมเคยมีเทาน้ัน 
เพราะลักษณะแหงอธิกรณไมมีมูล  ไดตรัสไวแลวในกอน  ในคําวา 
อมูลกฺเจว  ต  อธิกรณ  โหติ  นี.้ 
                          [ อธิบายคําวาอธิกรณเปนตน ] 
        เพราะ  อธิกรณในคําวา  อธิกรณ  นาม  นั้น  โดยอรรถ  คือเหตุ 
ยอมมีแมอยางเดียว  ดวยอํานาจแหงวัตถุมีตาง ๆ กนั;  เพราะเหตุนั้น 
เพ่ือแสดงความตางกันนั้น  แหงอธิกรณนั้น  พระผูมีพระภาคจึงตรัส 
คํามีอาทิวา  จตฺตาริ  อธิกรณานิ  วิวาทาธิกรณ  ดงัน้ี. 
        ถามวา  " ก็อธิกรณนัน่  ยอมเปนอันเดียว  ดวยอรรถคือเหตุ 
อันใด  อรรถคือเหตุอันนั้นเปนอยางไร ? "  
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        แกวา  "อรรถ  คือ  เหตุนั้น  คือ  ขอท่ีอธิกรณเปนเหตุทีจะพึง 
กระทํายิ่ง  (ระงับ)  ดวยสมถะท้ังหลาย."  เพราะเหตุนั้น  สมถะ 
ทั้งหลายเทียว  ปรารภ  คือ  อาศัย  หมายเอาอธิกิจอันใดเปนไป,   
อธิกิจอันนั้นพึงทราบวา  อธิกรณ.  แตในอรรถกถาทั้งหลายกลาววา 
"อาจารยบางพวกกลาวความยึดถือวา  อธิกรณ,  บางพวกกลาวเจตนาวา 
อธิกรณ,  บางพวกกลาวความไมชอบใจวา  อธิกรณ,  บางพวกกลาว 
โวหารวา   อธิกรณ,  บางพวกกลาวบัญญัติวา  อธกิรณ." 
        พระอรรถกถาจารยเหลาน้ันวิจารซ้ําไวอยางนี้วา  "ถาความยึดถือ 
พึงเปนอธิกรณไซร,   ภิกษุรูปหน่ึงถือเอาคดีปรึกษากันกับภิกษุผูเปน 
สภาคกัน  เห็นโทษในคดีนั้นแลวสละเสียอีก,  อธิกรณนั้นของเธอ 
จักเปนอันถึงความระงับไป.   ถาเจตนาพึงเปนอธิกรณไซร,   เจตนา 
ที่เกิดข้ึนวา  'เราจักถือเอาคดีนี้'   ยอมดับไป.  ถาความไมชอบใจพึง 
เปนอธิกรณไซร,   ภิกษุแมถือเอาคดีดวยความไมชอบใจ  ภายหลัง 
ไมไดความวินิจฉัย   หรือฝายจําเลยขอขมาโทษแลว  ยอมสละเสีย. 
ถาโวหารพึงเปนอธิกณณไซร.  ภิกษุเที่ยวพูดอยู  ยอมเปนผูนิ่งไมมี 
เสียงในภายหลัง,   อธิกรณนั้นของเธอ  จักเปนอันถึงความระงับดวย 
ประการฉะน้ี.  เพราะเหตุนั้น  บัญญติัจึงจัดเปนอธิกรณ." 
        แตคําของพระอรรถกถาทั้งหลายน้ันนี้   แยงพระบาลีมีอาทิ 
อยางนี้วา  "เมถุนธรรมปาราชิกาบัติ  มีในสวนน้ันแหงเมถุนธรรม- 
ปาราชิกาบัติ  ฯ ล ฯ   อาปตตาธิกรณเปนสวนน้ัน  แหงอาปตตาธิกรณ๑ 

 
๑.  วิ.  มหา.  ๑/๓๘๙-๓๙๐.  
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อยางนี้"   และวา  "วิวาทาธิกรณ  เปนกุศลก็มี  เปนอัพยากฤต๑ก็มี" 
ดังน้ี. 
        อันที่จรงิ  พระอรรถกถาจารยเหลาน้ัน   มิไดประสงคขอท่ีบัญญัติ 
เปนกุศลเปนตน.   และธรรมคือปาราชิก  ที่มาในคําวา  อมูลเกน 
ปาราชิเกน  ธมฺเมน  นี้  จะไดชื่อวาเปนบัญญัติ  หามิได.  เพราะ 
เหตุไร ?   เพราะเปนอกุศลโดยสวนเดียว.  
        จริงอยู   แมพระผูมีพระภาค  ก็ไดตรัสคําน้ีแลววา  "อาปตตา- 
ธิกรณ  เปนอกุศลก็มี   เปนอัพยากฤตก็มี."   และปาราชิกไมมีมูล 
นั่นใด   ที่ทรงนิเทศไวในพระบาลีนี้วา  อมูลเกน  ปาราชิเกน  ดังน้ี. 
พระบาลีวา  อมูลกฺเจว  ต  อธิกรณ  โหติ  นี ้ เปนปฏินิเทศแหง 
ปาราชิกไมมีมูลนั้นนั่นแล  ไมใชแหงบัญญัติ.   แทจริง  พระผูมีพระภาค 
จะไดทรงนิเทศปาราชิกอ่ืน  แลวทรงปฏินิเทศปาราชิกอ่ืน   หามิได. 
แตบุคคลน้ันถูกโจทกตราเอาวา  "ลวงธรรม  คือ ปาราชิก   ดวย 
บัญญัติใด  คือ  ดวยขอหาอันใด,  บัญญัติแมนั้น  จัดวาไมมีมูล  ก็เพราะ 
อธิกรณกลาวคือปาราชิก  เปนของไมมีมูล,   แตจัดเปนอธิกรณ  ก ็
เพราะบัญญัตินั้นเปนไปในอธิกรณ;    เพราะเหตุนั้น  คําวา  "บัญญัติ 
เปนอธิกรณ"  ควรถกู  โดยบรรยายนี้.  แตอธิกรณที่จัดวาไมมีมุล 
ยอมไมมีโดยปรกติของตน,  จะมีไดก็สักวาบัญญติัเทาน้ัน.  แมเพราะ 
เหตุนั้น  คําวา  "บัญญัติจัดเปนอธิกรณ"  ก็ควรจะถูก. 
        ก็แล  ขอท่ีบัญญัติจัดเปนอธิกรณ   โดยบรรยายดังกลาวมาน้ัน 
 
๑.  วิ.  จุลฺล.  ๖/๓๓๔.  
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ยอมถูกในสกิขาบทน้ีเทานั้น   ไมถูกทุก ๆ  สิกขาบท.  จริงอยู  การ 
บัญญัติอธิกรณมีวิวาทาธิกรณเปนตน  ไมใชอรรถ  คือ  เหตุ.   แตอรรถ 
คือ  เหตุ  ก็ไดแกขอท่ีอธิกรณเหลาน้ัน  เปนเหตุที่จะพึงกระทํายิ่ง 
(ระงับ)   ดวยสมถะทั้งหลายดังกลาวแลวในหนหลัง.  ดวยอรรถ  คือ 
เหตุนี้อยางกลาวมานี้  วิวาทบางอยางในโลกนี ้ เปนวิวาทดวย  เปน 
อธิกรณดวย;  เพราะเหตุนั้น  จึงชื่อวา  วิวาทาธิกรณ.  ในอธิกรณ  
ที่เหลืออ  กน็ัยนี้. 
        บรรดาอธิกรณ  ๔  มีวิวาทาธิกรณเปนตนนั้น  วิวาทท่ีอาศัย 
เภทกรวัตถุ  ๑๘  อยาง  เกิดข้ึนอยางนี้  คือ  พวกภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
วิวาทกันวา  "เปนธรรม หรือวา  ไมใชธรรม"  ชื่อวา  วิวาทาธิกรณ. 
        การกลาวหากันอาศัยวิบัติ  ๔  เกดิข้ึนอยางนี้  คือ  ภิกษุในพระธรรม 
วินัยนี้   ยอมกลาวหาภิกษุดวยศีลวิบัติบาง  ชื่อวา  อนุวาทากรณ. 
        เฉพาะอาบัติเทาน้ันชื่อวา  อาปตตาติกรณ  อยางนี้คือ กองอาบัติ 
ทั้ง  ๕  ชื่อวา  อาปตตาธิกรณ.  กองอาบัติทั้ง  ๗  ชือ่วา  อาปตตาธิกรณ. 
        ความเปนกิจของสงฆ  คือ  ความเปนกิจอันสงฆตองทํา  ไดแก 
สังฆกิจ  ๔  อยางนี้คือ   อปโลกนกรรม  ญัตติกรรม  ญัตติทุติยกรรม  และ 
ญัตติจตุตถกรรม  พึงทราบวา  "กิจจาธิกรณ."  แตในอรรถน้ีประสงค 
เอาอาปตตาธิกรณ   กลาวคืออาบัติปาราชิกเทานั้น.  อธิกรณที่เหลืออ 
มีวิวาทาธิกรณเปนตน  ทานกลาวได  ดวยอํานาจแหงการขยายความ. 
แทจริง  อรรถแหงศัพทวาอธิกรณ  มีเทาน้ี.  ในอรรถเหลาน้ัน 
ปาราชิกเทานั้นประสงคเอาในอธิการน้ี.  ปาราชิกนันเปนอธิกรณไมมีมูล  
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ดวยมูลมีการไดเห็นเปนตนนั่นแล.  และภิกษุนี้ยืนยันอิงอาศัยโทสะ  คือ 
เมื่อกลาวคําเปนตนวา  "ขาพเจาพูดเลาเปลา ๆ"  ชื่อวายอมปฏิญญา. 
เปนสังฆาทิเสสแกภิกษุนั้นในขณะท่ีตนโจทนั่นเองแล.  นี้เปนใจความ   
แหงสิกขาบทนั้น  ซึ่งมีนเิทศ  (การขยาย)  ตามลําดับแหงบทกอน. 
                                 [แกอรรถบทภาชนีย] 
        บัดนี ้ พระผูมีพระภาคเจา  เมื่อจะทรงยกอาบัติข้ึนแสดงโดย 
พิสดาร  ดวยสามารถแหงเรื่องของการโจท  มีเรื่องที่ไมไดเห็นเปนตน 
ที่ตรัสไวโดยสังเขปแลวันน  จึงตรัสดํามีอาทิวา  อทิฏสฺส  โหติ  ดังนี้. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  คําวา  อทิฏสฺส  โหติ  ไดแก  (จําเลย) 
เปนผูอันโจทกนั้นมิไดเห็น.  อธิบายวา  "บุคคลผูตองธรรมถึงปาราชิก 
นั้น  เปนผูอันโจทกนี้มิไดเห็น.  แมในบทวา  อสฺสุตฺส  โหติ  เปนตน 
ก็มีนัยเหมือนกันนี้. 
        สองบทวา   ทิฏโ  มยา  มีคําอธิบายวา  "ทานเปนผูอันเรา 
เห็นแลว."   แมในบทวา  สุโต  มยา  เปนตนก็มีนัยอยางนี้.  บทที่ 
เหลือในอธิกรณมีเรื่องที่ไมไดเห็นเปนมูลชัดเจนทีเดียว.  สวนใน 
อธิกรณที่มีมูลดวยเรื่องที่ไดเห็น  พึงทราบความเปนอธิกรณไมมีมูล 
เพราะความไมมีแหงมูล   มีเรื่องที่ไดยินเปนตน   ที่ตรัสไวอยางนี้วา 
"ถาโจทกโจทภิกษุนั้นวา  ขาพเจาไดยิน"  เปนตน. 
        ก็ในวาระของโจทกนี้ทั้งหมดน่ันแล  ยอมเปนสังฆาทิเสสเหมือน 
กันทุก ๆ  คําพูด   ดวยอํานาจแหงคําพูดคําหนึ่ง ๆ  ในบรรดาคําเหลาน้ี  
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อันมาแลวในที่อ่ืนวา  "ทานเปนผูทุศีล  มีธรรมเลว  มีสมาจารอันไม 
สะอาด  นารังเกียจ   มีการงานอันซอนเรน  มิใชสมณะ  ปฏิญญาวา 
เปนสมณะ  มิใชพรหมจารี  ปฏญิญาวาเปนพรหมจารี  เปนผูเนาใน 
มีราคะชุม  เกิดเปนเพียงหยากเยื่อ"   เหมือนเปนสังฆาทิเสสทุก ๆ  
คําพูด  ดวยอํานาจคําหนึ่ง ๆ   ในบรรดาคําเหลาน้ี  อันมาแลวใน 
สิกขาบทน้ีวา  "ทานเปนผูตองปาราชิก  เปนผูมีใชสมณะ  ไมใช 
เหลากอแหงศากยบุตร"  ฉะน้ัน. 
        ก็คําลวน  ๆ  เหลาน้ีวา  "อุโบสถ  หรือปวารณา  หรือสังฆกรรม 
รวมกับทาน  ยอมไมมี"  ยังไมถึงท่ีสุดกอน.  แตคําพูดที่เชื่อมตอกับ 
บทใดบทหน่ึงแลวเทาน้ัน  บรรดาบทวาทุศีลเปนตนอยางนี้วา  "ทาน 
เปนผูทุศีล  อุโบสถก็ดี  รวมกับทานไมมี" และบรรดาบทวา "ทาน 
ตองธรรมถึงปาราชิก"  เปนตน  ยอมถงึท่ีสุด คือทําใหเปนสังฆาทิเสส. 
        แตพระมหาปทุมเถระกลาววา  "เฉพาะบทเปนตนวา 'เปนผู 
ทุศีล  มีธรรมเลว'   อยางเดียว  ซึ่งมิไดมาในบาลีในสิกขาบทน้ี  ยัง 
ไมถึงท่ีสุด,  แมบทเหลานี้คือ  'ทานเปนคนชั่ว   ทานเปนสามเณรโคง 
ทานเปนมหาอุบาสก   ทานเปนผูประกอบวัตรแหงเจาแมกลีเทพีผู 
ประเสริฐ  ทานเปนนิครนถ  ทานเปนอาชีวก  ทานเปนดาบส  ทาน 
เปนปริพพาชก  ทานเปนบัณเฑาะก  ทานเปนเถยยสังวาส  ทานเปน 
ผูเขารีตเดียรถีย  ทานเปนดิรัจฉาน   ทานเปนผูฆามารดา  ทานเปนผู 
ฆาบิดา  ทานเปนผูฆาพระอรหันต  ทานเปนผูทําสังฆเภท  ทานเปนผู 
ทําโลหิตุปบาท  ทานเปนภิกขุนีทูสกะ   ทานเปนคนสองเพศ'  ยอมถึง  
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ที่สุดทีเดียว."   และพระมหาปทุมเถระอีกันนแหละ   กลาวในบทวา 
ทิฏเ  เวมติโก  เปนตนวา  "เปนผูเคลือบแคลงดวยสวนใด  ยอมไม 
เชื่อดวยสวนน้ัน,  ไมเชื่อดวยสวนใด  ยอมระลึกไมไดโดยสวนน้ัน, 
ระลึกไมไดโดยสวนใด  ยอมเปนผูหลงลืมโดยสวนน้ัน."    
        ฝายพระมหาสุมเถระแยกบทหน่ึง ๆ ออกเปน  ๒ บท  แลวแสดง 
นัยเฉพาะอยางแหงบทแมทั้ง ๔.  คืออยางไร  ?   คือพึงทราบนัยวา  ทิฏเ 
เวมติโก  นี้กอน.  ภิกษุเปนผูสงสัยในการเห็นบาง,  ในบุคคลบาง, 
บรรดาการเห็นและบุคคลน้ัน  ยอมเปนผูสงสัยในการเห็นอยางนี้วา 
"เปนบุคคลที่เราเห็น  หรือไมใชคนที่เราเห็น,"   เปนผูมีความสงสัย 
ในบุคคลอยางนี้วา  "คนนี้แนหรือท่ีเราเห็นหรือคนอ่ืน."  ยอมไม 
เชื่อการเห็นบาง  บุคคลบาง,  ยอมระลึกไมไดซึ่งการเห็นบาง  บุคคลบาง, 
ยอมเปนผูลืมการเห็นบาง  บุคคลบาง  ดวยประการอยางนี้. 
        ก็บรรดาบทเหลาน้ี  บทวา  เวมติโก  ไดแก  เกดิความสงสัย. 
        สองบทวา  โน  กปฺเปติ  ไดแก  ยอมไมเชื่อ. 
        บทวา  น  สรติ  มีความวา  เมื่อคนอ่ืนไมเตือน   ก็ระลึกไมได. 
แตเมื่อใด  คนเหลาอ่ืนเตือนเธอใหระลึกวา  "ในสถานท่ีชื่อโนน 
ขอรับ !   ในเวลาโนน"   เมื่อน้ัน  จึงระลึกได. 
        บทวา  ปมุฏโ   มีความวา  บุคคลผูแมซึ่งคนอ่ืนเตือนใหระลึก 
อยูโดยอุบายน้ัน ๆ  กร็ะลกึไมไดเลย.  แมวาระแหงบุคคลผูใหโจท  ก ็
พึงทราบโดยอุบายน้ี.  ก็ในโจทาปกวารน้ัน  ลดบทวา  "มยา"  ออก 
อยางเดียว,   บทที่เหลือ  ก็เชนเดียวกับโจทกวารน่ันแล.  
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        ตอจากโจทาปกวารน้ัน   เพ่ือทรงแสดงชนิดแหงอาบัติ  และชนิด 
แหงอนาบัติ  จึงทรงต้ังจตุกกะวา  อสุทฺเธ  สุทฺธทิฏ ิ  เปนตนแลว 
ทรงแสดงขยายแตละบทออกไป  ตามชนิดอยางละ  ๔  ชนิด.  จตุกกะ 
ทั้งหมดน้ัน  ผูศึกษาอาจจะรูได  ตามันยแหงพระบาลีนั่นแล.  ก็ในการ   
โจทน้ี   พึงทราบความตางกันแหงความประสงคอยางเดียว.  จริงอยู 
ธรรมดาวา  ความประสงคนี้  มีมากอยาง  คือ  "ความประสงคในอัน 
ใหเคลื่อน  ความประสงคในการด่ีา  ความประสงคในการงาน  ความ 
ประสงคในการออก  (จากอาบัติ)  ความประสงคในการพักอุโบสถและ 
ปวารณา   ความประสงคในการสอบสวน   ความประสงคในการ 
กลาวธรรม." 
        บรรดาความประสงคเหลาน้ัน  ในความประสงค  ๔  อยางขางตน 
เปนทุกกฏ  แกภิกษุผูไมใหกระทําโอกาส,  และเปนสังฆาทิเสส  แม 
แกภิกษุผูใหกระทําโอกาส  และตามกําจัด  (โจท)  ดวยปาราชิกอันไม 
มีมูล   ซึ่ง ๆ  หนา.  เปนปาจิตตีย  แกภิกษุผูตามกําจัด  (โจท)  ดวย 
สังฆาทิเสสไมมีมุล.  เปนทุกกฏ   แกภิกษุผูตามกําจัดดวยอาจารวิบัติ, 
เปนปาจิตตีย  แกภิกษุผูกลาวดวยประสงคจะดา.  เปนทุกกฏ  แกภิกษุผู 
กลาวดวยกองอาบัติแมทั้ง  ๗  กอง  ในท่ีลับหลัง.  เปนทุกกฏอยางเดียว 
แกภิกษุผูกระทํากรรมท้ัง  ๗  อยาง  เฉพาะในท่ีลับหลัง. 
        สวนในกุรุนที  ทานกลาววา  "กจิดวยการขอโอกาส  ยอมไมมี 
แกภิกษุผูกลาววา  'ทานตองอาบัติชื่อน้ี  จงกระทําคืนอาบัตินั้นเสีย' 
โดยความประสงคจะใหออกจากอาบัติ."  ในอรรถกถาทุก ๆ  อรรถกถา  
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ทีเดียว  ไมมีการขอโอกาสสําหรับภิกษุผูพักอุโบสถและปวารณา.  แต 
พึงรูเขตแหงการพัก  ดังนี:้-    ก็เม่ือสวดยังไมเลย  เร  อักษร  นี้วา 
สุณาตุ  เม  ภนฺเต  สงฺโฆ   อชฺชุโปสโถ  ปณฺณรโส  ยทิ  สงฺฆสฺส 
ปตฺตกลฺล  สงฺโฆ  อุโปสถ  กเร  ดังนี้  ไป  ยอมไดเพ่ือจะพัก.  แต 
ถัดจากน้ันไป  เพื่อถึง  ย  อักษรแลว  ยอมไมไดเพ่ือพัก.   ในปาวรณา   
ก็มีนัยอยางนี้. 
        โอกาสกรรม  ยอมไมมี  แมแกภิกษุผูสอบสวนในเมื่อเรื่องถูกนํา 
เขาเสนอแลว  กลาวอยูดวยประสงคจะสอบสวนวา  "เรื่องอยางนี้มีแก 
ทานหรือ"  ?  แมสําหรับพระธรรมกถึงผูนั่งอยูบนธรรมาสนกลาวธรรม 
ไมเจาะจง  โดยนัยเปนตนวา  "ภิกษุใดกระทําอยางนี้และนี้,  ภิกษุนี้ 
มิใชสมณะ"  ดังน้ี  ก็ไมตองมีการขอโอกาส.  แตทวากลาวเจาะจง 
กําหนดวา   "ผูโนน ๆ  มใิชสมณะ  มใิชอุบาสก"   ดังน้ี  ลงจาก 
ธรรมาสนแลวควรแสดงอาบัติกอนจึงไป.  อน่ึง  พึงทราบใจความแหง 
คําท่ีทานกลาวไวในท่ีนั้น  ๆ วา  อโนกาส  กาเรตฺวา  อยางนี้วา 
"โอกาส  อกาเรตฺวา  แปลวา  ไมใหกระทําโอกาส."  จริงอยูข้ึนชื่อวา 
โอกาส  ไมสมควรบางโอกาส  ที่โจทกใหทําโอกาสแลว  ยังตองอาบัติ 
จะไมมี  หามิได,  แตโจทกไมใหจําเลยทําโอกาสจึงตองอาบัติฉะนี้แล. 
คําท่ีเหลือ  ต้ืนทั้งนั้น. 
        บรรดาสมุฏฐานเปนตน  สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐาน  ๓ คือ  เกิดข้ึน 
ทางกายกับจิต  ๑  ทางวาจากับจิต  ๑  ทางกายวาจากับจิต  ๑  เปนกิริยา  
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สัญญาวิโมกข  สจิตตกะ  โลกวัชชะ กายกรรม  วจีกรรม  อกุศลจิต 
เปนทุกขเวทนา  ฉะนี้แล. 
                      ปฐมทุฏฐโทสสิกขาบทวรรณนา  จบ.    
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                              สังฆาทิเสสสิกขาบทที่  ๙ 
                        ทุติยทุฏฐโทสสิกขาบทวรรณนา 
        ทุติยทุฏฐโทสสิกขาบทวา  เตน  สมเยน  พุทฺโธ  ภควา 
เปนตน  ขาพเจาจะกลาวตอไป:-   
        พึงทราบวินิจฉัยในทุฏฐโทสสิกขาบทน้ัน  ดังตอไปนี้:- 
          [แกอรรถปฐมบัญญัติเรื่องภิกษุเมตติยะและกุมมชกะ] 
        คําวา  หนฺท  มย  อาวุโส  ฉกลก  ทพฺพ   มลฺลปุตฺต  นาม 
กโรม   มีความวา  ไดยินวา   พระเมตติยะและภุมมชกะน้ัน  ไมอาจให 
มโนรถของตนสําเร็จในเรื่องแรก  ไดรับการนิคคหะ  ถึงความแคนเคือง 
กลาววา  "เดี๋ยวเถอะ  พวกเราจักรูกัน"  จึงเท่ียวคอยแสหาเรื่องราว 
เชนนั้น.  ตอมาวันหน่ึง   ไดพบเห็นแลวดีใจ  มองดูกันและกันแลว 
ไดกลาวอยางนี้วา  "เอาเถิด  ผูมีอายุ !   พวกเราจะสมมติแพะผูตัวนี้ 
ใหชื่อวา   ทพัพมัลลบุตร."  มีคําอธิบายวา "พวกเราจะต้ังชื่อใหแพะ 
ผูตัวน้ัน  อยางนี้วา  'แพะตัวน้ี  ชื่อวาทัพพมัลลบุตร."   แมในคําวา 
เมตฺติย  นาม  ภิกขฺุนึ  นี้  ก็นัยนี้. 
        คําวา  เต  ภิกฺข ู เมตฺติยภุมฺมชเก  ภิกฺขู อนุยุชฺึสุ  มีความวา 
พวกภิกษุเหลาน้ัน  สอบสวนอยางนี้วา  "ทานผูมีอายุทั้งหลาย !  พวก 
ทานเห็นพระทัพพมัลลบุตรกับนางเมตติยาภิกษุณี  ณ  ที่ไหนกนั ?" 
        พวกเธอตอบวา  "ที่เชิงเขาคิชฌกูฏ." 
        ภิกษุทั้งหลายถามวา  "ในเวลาไหน ?"  
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        พวกเธอตอบวา  "ในเวลาไปภิกขาจาร." 
        พวกภิกษุ   ถามทานพระทัพพมัลลบุตรวา  "ทานทัพพะ !  พวก 
ภิกษุเหลาน้ี  กลาวอยางนี้  ทานอยูที่ไหน   ในเวลาน้ัน ?"   
        ทานพระทัพพมัลลบุตรตอบวา  "ขาพเจาแจกภัตตาหารอยูใน 
พระเวฬุวัน." 
        "ใครบางทราบวาทานอยูในเวฬุวัน  ในเวลาน้ัน." 
        "ภิกษุสงฆ  ขอรับ." 
        พวกภิกษุเหลาน้ัน  จึงถามสงฆวา  "ทานท้ังหลาย  ทราบไหมวา 
ทานผูมีอายุทัพพะนี้  อยูที่เวฬุวันในเวลานั้น  ?" 
        ภิกษุสงฆ  "ขอรับ  ทานผูมีอายุทั้งหลาย !   พวกเรารูวา  พระ 
เถระอยูที่เวฬุวันเทาน้ัน  ต้ังแตวันที่ทานไดรับสมมติแลว." 
        ลําดับนั้น  ภิกษุทั้งหลายจึงกลาวกะพระเมตติยะและภุมมชกะวา 
"ทานผูมีอายุ !  ถอยคําของทานทั้งสอง  ไมสมกัน,  พวกทานอางเลส 
กลาวกะพวกเรากระมัง !" 
        พระเมตติยะและภุมมชกะท้ังสองน้ัน  ถูกพวกภิกษุเหลานั้น 
ซักฟอกอยางนั้น  ไดกลาววา  "ขอรับ  ทานผูมีอายุ !"   จึงไดบอก 
เรื่องราวนั้น. 
        ในคําวา  กมิฺปน  ฯ เป ฯ  อธิกรณสฺส  นี ้ มีวินิจฉัยดังน้ี:- 
        แพะนี้  (อธิกรณกลาวคือแพะน้ี)  แหงสวนอ่ืน  หรือ  สวนอ่ืน 
แหงแพะน้ัน  มีอยู;    เพราะเหตุนั้น  แพะนั้น   จึงชื่อวา  อัญญภาคิยะ 
(มีสวนอ่ืน).  สัตวที่รองรับ  พึงทราบวา  "อธิกรณ."  อธิบายวา  
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"ที่ต้ังแหงเรื่อง."   เพราะวา  แพะที่พวกภิกษุเมตติยะและภุมมชกะ 
กลาววา  "ชือ่วา  ทัพพมัลลบุตร"  นัน้  ยอมมีแกสวน  คือโกฏฐาส 
ฝกฝาย   กลาวคือกําเนิดสัตวดิรัจฉาน  และความเปนแพะอ่ืนจกสวน 
คือโกฏฐาส  ฝกฝาย  กลาวคือกําเนิดมนุษย  และความเปนภิกษุ  
ของทานพระทัพพมัลลบุตร,  อีกอยางหน่ึง  สวนอื่นนั้น  มีอยูแกแพะ 
นั้น  เพราะเหตุดังน้ีนั้น,  แพะนั้น  จึงไดการนับวา  มีสวนอ่ืน.  ก็เพราะ 
แพะนั้น  เปนที่รองรับ  เปนที่ต้ังแหงเรื่องของสัญญา  คือ  การต้ังชื่อ 
แหงพวกภิกษุเมตติยะและภุมมชกะน้ัน  ผูกลาวอยูวา  "พวกเราจะ 
สมมติแพะนี้  ใหชื่อวา  ทพัพมัลลบุตร,"  เพราะฉะน้ัน  แพะนั้น  พึง 
ทราบวา  "อธิกรณ."   จรงิอยู  ภิกษุเหลาน้ันหลายถึงแพะน้ัน  จึงได 
กลาววา  อฺภาคิยสฺส  อธิกรณสฺส  เปนตน.  มิไดกลาวหมายถึง 
อธิกรณอยางใดอยางหน่ึง  มีวิวาทาธิกรณเปนตน. 
        ถามวา  "เพราะเหตุไร ?" 
        แกวา  "เพราะอธิกรณเหลาน้ัน  ไมมี." 
เพราะวาภิกษุเหลาน้ัน  ไมไดถือเอาเอกเทศบางอยางใหเปนเพียงเลส 
แหงอธิกรณ  ๔  อยาง  บางอธิกรณซึ่งมีสวนอ่ืน.  และชื่อวา  เลสแหง 
อธิกรณ  ๔  ก็ไมมี.  จริงอยู  เลสทั้งหลาย  มีเลส  คือ  ชาติเปนตน 
พระผูมีพระภาคตรัสไวสําหรับบุคคลเหลานั้น มไิดตรัสไวสําหรับอธิกรณ 
มีวิวาทาธิกรณเปนตน.  และชื่อวา  "ทพัพมัลลบุตร"  นี ้ เปนเอกเทศ 
บางอยางของแพะนั้น  ตัวต้ังอยูในความเปนอธิกรณมีสวนอ่ืน  และ 
เปนเพียงเลส  เพ่ือตามกําจัดพระเถระ  ดวยปาราชิกอันไมมีมล.  
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        ก็บรรดาเทศและเลสน้ี  สวนท่ีชือ่วาเทศ  เพราะอรรถวา  ปรากฏ 
คือ  ถูกอางถึง  ถูกเรียกวา  "แพะนี้มีความสัมพันธแกสวนอ่ืนนั้น." 
คําวา  เทศน้ี  เปนชื่อแหงสวนใดสวนหนึ่ง  บรรดาสวนมีชาติเปนตน.  ที ่
ชื่อวาเลส  เพราะอรรถวา  รวม คือ  ยึดวัตถุแมอ่ืนไว  ไดแก  ติดอยูเพียง 
เล็กนอย  โดยเปนเพียงโวหารเทานั้น.  คําวา  เลส  นี้  เปนชื่อแหงสวน 
ใดสวนหนึ่ง  บรรดาสวนมีชาติเปนตนเหมือนกัน.  คําอ่ืนนอกจาก  
สองคํา  นั้น  มีอรรถกระจางทั้งน้ัน.  แมในสิกขาบทบัญญัติ  ก็มีอรรถ 
อยางนี้เหมือนกัน. 
                  [อธิบายอธิกรณเปนเรื่องอ่ืนและเปนเรื่องนั้น] 
        ก็บัณฑิตพึงทราบสันนิษฐาน  ในบทภาชนะวา  "ภิกษุพึงถือ 
เอาเอกเทศบางอยาง  ของอธิกรณอันเปนเรื่องอ่ืนใด  ใหเปนเพียงเลส 
ตามกําจัดภิกษุดวยธรรมอันมีโทษถึงปาราชิก,  อธิกรณอันเปนเรื่อง 
อ่ืนนั้น  แจมแจงแลวดวยอํานาจแหงเหตุที่เกิดข้ึนน่ันแล;   เพราะเหตุนั้น 
อธิกรณอันเปนเรื่องอ่ืนน้ัน  พระผูมพีระภาค  จึงไมทรงจําแนกไวใน 
บทภาชนะ."  ก็แล  อธิกรณ  ๔  เหลาใด  ที่พระผูมพีระภาคตรัสแลวดวย 
อํานาจแหงอันยกเนื้อความข้ึน  โดยคําสามัญวา  "อธิกรณ,"  ขอท่ี 
อธิกรณเหลาน้ันเปนเรื่องอ่ืน  และขอท่ีอธิกรณเหลาน้ันเปนเรื่องนั้น 
ยังไมปรากฏดวย  อันพระวินัยธรทั้งหลาย  ควรทราบดวย;  เพราะเหตุนั้น 
เมื่อพระองคจะทรงอาศัยอธิกรณที่ไดโดยคําสามัญ  กระทําขอท่ีอธิกรณ 
เหลาน้ัน  เปนเรื่องอ่ืนและเปนเรื่องนั้น  นั้นใหแจมแจง  จึงตรัส  
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บทภาชนะวา  อฺภาคิยสฺส  อธิกรณสฺสาติ  อาปตฺตฺภาคิย  วา   
โหติ  อธิกรณฺภาคิย  วา  เปนตน.   
        ก็ขอท่ีอธิกรณทั้งปวงเปนเรื่องนั้น  และเปนเรื่องอ่ืนนี้  อันผู 
ศึกษาพึงทราบวา  "ทรงประมวลมาแลว"  เพ่ือแสดงแมซึ่งคําโจท 
ดวยอํานาจแหงอธิกรณ  อันเปนเรื่องอ่ืนแหงอาบัติ  ที่ตรัสไวแลวในที่ 
สุดนั่นแล.  อันที่จริง  เมื่อนิเทศวา  กถฺจ  อาปตฺติ  อาปตฺติยา 
อฺภาคิยา  โหติ  ดังนี้  อันพระองคควรปรารภถึง  เพราะในอุเทศน้ัน 
ไดทรงยกข้ึนไวกอนวา  อาปตฺตฺภาคิย  วา  เปนตน,  เนื้อความน้ี 
จักมาในคราวพิจารณาอธิกรณเปนสวนน้ัน  แหงอาปตตาธิกรณนั่นแล; 
เพราะเหตุนั้น   พึงทราบวา  พระผูมีพระภาคไมไดทรงปรารภอยางนั้น 
ทรงกําหนดเอาบทสุดทายทีเดียว  ปรารภนิเทศวา  "กถฺจ  อธกิรณ 
อธิกรณสฺส  อฺภาคิย"  ดังนี้. 
        ในวาระท้ังสองน้ัน  อัญญภาคิยวาร  มีเนื้อความต้ืนทีเดียว. 
จริงอยู  อธิกรณแตละอยาง ๆ  จัดเปนเรื่องอ่ืน  คือ  เปนฝายอ่ืน  เปน 
สวนอ่ืนแหงอธิกรณ  ๓  อยางนอกน้ี  เพราะมีวัตถุเปนวิสภาคกัน. 
        สวนในตัพภาคิยวาร  มีวินิจฉัยยวา  วิวาทาธิกรณ  จัดเปนเรื่อง 
นั้น  เปนฝายนั้น  เปนสวนน้ันแหงวิวาทาธิกรณ  กเ็พราะมีวัตถุเปนสภาค 
กัน.  อนุวาทาธิกรณ  เปนเรื่องนั้นแหงอนุวาทาธิกรณ  ก็เหมือนกัน. 
คืออยางไร ?  คือ  เพราะวา  วิวาทท่ีอาศัยเภทกรวัตถุ  ๑๘  เกิดข้ึนต้ังแต 
ครั้งพุทธกาล  และวิวาทท่ีอาศัยเภทกรวัตถุเกิดข้ึนในบัดนี้  ยอมเปน 
วิวาทาธิกรณอยางเดียวกันแท  เพราะมีวัตถุเปนสภาคกัน.  
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        อน่ึง  อนุวาทท่ีอาศัยวิบัติ  ๔  เกิดข้ึนต้ังแตพุทธกาล และอนุวาทท่ี 
อาศัยวิบัติ  ๔ เกิดในบัดน้ียอมชื่อวา  เปนอนุวาทธิกรณอยางเดียวกันแท 
เพราะมีวัตถุเปนสภาคกัน.  สวนอาปตตาธิกรณ  ไมจัดเปนเรื่องนั้น 
โดยสวนเดียว   แหงอาปตตาธิกรณ  เพราะมีวัตถุทั้งเปนสภาคกัน  ทั้ง  
เปนวิสภาคกัน  และเพราะพึงเห็นคลายความเปนเอง;   เพราะเหตุนั้น 
อาปตตาธิกรณ  ทานจึงกลาววา  "เปนเรื่องนั้น  แหงอาปตตาธิกรณก็มี 
เปนเรื่องอ่ืนแหงอาปตตาธิกรณก็มี."  ในตัพภาคิยะ  และอัญญภาคิยะ 
นั้น  อัญญภาคิยะน่ันแล  ทรงอธิบายกอน  แมในอาปตตาธิกรณนิเทศน้ี 
เพราะอัญญภาคิยะ  ไดทรงอธิบายมากอนแลว  ต้ังแตตน.  ขอท่ีอาปต- 
ตาธิกรณเปนเรื่องอ่ืน  ในอาปตตาธิกรณนิเทศน้ัน และขอท่ีอาปตตาธิ- 
กรณเปนเรื่องนั้น  (ที่กลาวไว)  ขางหนา ผูศึกษาพึงทราบตามท่ีกลาว 
แลวันนแล. 
        ก็ในคําวา  กิจิจาธิกรณ  กิจฺจาธิกรณสฺส  ตพฺภาคิย  นี้  ม ี
วินิจฉัยดังนี้:-   อธิกรณทีอ่าศัยสังฆกรรม  ๔ เกิดข้ึน  ต้ังแตครั้งพุทธกาล 
และอธิกรณที่อาศัยสังฆกรรม  ๔  เกดิข้ึนในบัดนี้  ยอมเปนกิจจาธิกรณ 
อยางเดียวกันแท  เพราะเปนสภาคกัน  และเพราะเห็นไดคลายกัน. 
        ถามวา  "อธิกรณที่อาศัยสังฆกรรมเกิดข้ึน  ชื่อวา  กิจจาธิกรณ 
หรือวา  ขอน้ันเปนชื่อแหงสังฆกรรมทั้งหลายเทาน้ัน." 
        แกวา  "ขอน่ัน  เปนชื่อแหงสังฆกรรมท้ังหลายเทาน้ัน."  แม 
เมื่อเปนอยางนี้  พระผูมีพระภาค  ก็ตรัสเรียกอธิกรณที่อาศัยสังฆกรรม 
เกิดข้ึนวา  "กิจจาธิกรณ"  เพราะอาศัยกรรมลักษณะท่ีภิกษุใฝใจถึง  
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ซึ่งตรัสไววา  'ชื่อวาสังฆกรรมน้ีและนี้  ควรทําอยางนี้'   เกิดข้ึน 
และเพราะอาศัยสังฆกรรมกอน ๆ  เกดิข้ึน.   
        ก ็ เพราะสองบทวา  เทโส  หรือ  เลสมตฺโต  อันมีอยูในคําวา 
กิฺจิ  เทส  เลสมตฺต  อุปาทาย  นี้  ตางกันโดยพยัญชนะ  โดยอรรถ 
เปนอยางเดียวกัน  โดยนัยดังกลาวแลวในกอนน่ันแล;  ฉะน้ัน  พระผูมี 
พระภาคจึงตรัสคํามีอาทิวา  เลโสติ  ทส  เลสา  ชาติเลโส  นามเลโส 
ดังน้ี.  บรรดาเลส  คือ  ชาติเปนตนนั้น  ชาติ  (กําเนิด)  นั่นเอง  ชื่อวา 
เลส คือ  ชาติ.  ในเลสที่เหลืออ  ก็นัยนี.้ 
                     [แกอรรถสกิขาบทวิภังคตอนวาดวยเลส] 
        บัดนี ้ พระผูมีพระภาคเพ่ือจะทรงแสดงเลสันนนั่นแลโดยพิสดาร 
แสดงใหเห็นพรอมท้ังวัตถุ  โดยประการท่ีจะมีการองเลสันนตามกําจัด 
จึงตรัสดําเปนตนวา  ชาติเลโส  นาม  ขตฺติโย  ทิฏโ   โหติ   ดังน้ี. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  คําวา  ขตฺตฺโย  ทิฏโ   โหติ  มีความวา 
บุคคลอ่ืนบางคน  เปนเชื้อชาติกษัตริย  ยอมเปนผูอันโจทกนี้เห็นแลว. 
        คําวา  ปาราชิก  ธมมฺ  อชฺฌาปชฺชนฺโต  ไดแก  เปนผูตอง 
บรรดาปาราชิกมีเมถุนธรรมเปนตม  อยางใดอยางหนึ่ง. 
        คําวา  อฺ  ขตฺติย  ปสฺสิตฺวา  โจเทติ  มีความวา  ภายหลัง 
โจทกนั้น  เห็นภิกษุอ่ืนผูมีชาติเปนกษัตริย   ซึ่งเปนคูเวรของตน  แลวถือ 
เอาเลส  คือ  ชาตกษัตริยนั้น  โจทอยางนี้วา  "กษัตริยตองธรรม  คือ 
ปาราชิก   ขาพเจาไดเห็นแลว,   ทานเปนกษัตริย  เปนผูตองธรรม คือ 
ปาราชิก."  อีกอยางหนึ่ง  โจทวา  "ทาน  คือ กษัตรยินั้น  ไมใชผูอ่ืน  
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เปนผูตองธรรม  คือ  ปาราชิก,  ทานเปนผูมีใชสมณะ  เปนผูมีใช 
เหลากอแหงศากยบุตร,  ไมมีอุโบสถ  ปวารณา  หรือวาสังฆกรรม  รวม 
กับทาน"  ตองสังฆาทิเสสทุก ๆ  คําพูด.   
        ก็ในคําวา  ขตฺติโย  มยา  ทฏิโ  เปนตนนี้  ผูศึกษาพึงทราบ 
ความท่ีกษัตริยเหลาน้ัน  เปนผูมีสวนอ่ืน  ดวยอํานาจแหงกษัตริย  ผูไม 
เหมือนกันและกันนั้น  ๆ  มลีักษณะสูง  หรือ  ที่ตนไดเห็นแลวเปนตน 
และความท่ีกษัตริยเหลาน้ัน  เปนอธิกรณ  ดวยอํานาจแหงความเปนผู 
รองรับบัญญติั  คือ  ชาติกษัตริย.  ผูศึกษาพึงทราบโยชนาในบทท้ังปวง 
โดยอุบายน้ีนั่นแล. 
        พึงทราบวินิจฉัยในปตตเลสนิเทศ  ดังนี้:-   บาตรดินเหนียว 
มีสัณฐานงาม  มีผิวเรียบสนิทมีสีเหมือนแมลงภู  คลายกับบาตรโลหะ 
ทานเรียกวา  "บาตรเคลือบ."  บาตรดินตามปกติ  ทานเรียกวา 
"บาตรดินธรรมดา."   ก็เพราะตรัสนิเทศแหงเลส  คือ อาบัติไวโดย 
สังเขปดวยบทเดียวกันเทาน้ัน;  ฉันนั้น  เพ่ือแสดงเลส  คืออาบัติแมนั้น 
โดยพิสดาร  พระผูมีพระภาคจึงตรัสคําเปนตนวา  "เราไดเห็นภิกษุผู 
ตองอาบัติสังฆาทิเสส"  ดังน้ี. 
        ถามวา  "ก็เพราะเหตุไร  พระผูมพีระภาคจึงไมตรัสนิเทศแหง 
เลสคือ  อาบัตินั้นไวในอธิการแหงเลส  คือ  อาบติันั้นเสียทีเดียว  แตกลับ 
มาตรัสไวตางหาก  ในนิเทศแหงบทวา  สงฺฆาทิเสโส  นี้เลา ?" 
        แกวา  "ก็เพราะในนิเทศแหงเลส  ไมมีสภาคกัน." 
        จริงอยู  นิเทศแหงเลสท้ังหลาย  ตรัสไวดวยอํานาจแหงการเห็น  
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ภิกษุรูปอ่ืน  แลวโจทภิกษุอีกรูปหน่ึง.  แตนิเทศแหงเลส  คือ  อาบัตินี้ 
ตรัสดวยอํานาจการเห็นภิกษุรูปเดียวน่ันแล  ตองอาบัติอ่ืน  แลวโจท 
ดวยอาบัติอ่ืน.   
        ถามวา  "ถาอยางนั้น  อธิกรณมีสวนอ่ืน  จะมีไดอยางไร ?" 
        แกวา  "มีได  เพราะอาบัติ."  เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาค 
จึงตรัสดําน้ีวา  "อธิกรณเปนสวนอ่ืนแหงอาบัติ  และเลสอันโจทกอาง 
แลว  แมดวยอาการอยางน้ี."   แทจริง  ภิกษุนั้น  ตองสังฆาทิเสสใด, 
อธิกรณ  คือ  สังฆาทิเสสันน  เปนอธิกรณมีสวนอ่ืนแหงปาราชิก.  ก็ที ่
ชื่อวาเลสแหงอธิกรณมีสวนอ่ืนนั้น  คือ  ความเปนอาบัติทั่วไปแกอาบัติ 
ทั้งปวง  เหมือนความเปนกษัตริย  ทั่วไปแกกษัตริยทั้งปวง  ฉะน้ัน. 
นัยทั้งหลายมีอาบัติที่เหลือเปนมูล  และโจทาปกวาร  ผูมีศึกษาพึงทราบ 
โดยอุบายน้ี. 
        คําวา  อนาปตฺติ  ตถาสฺ ี  โจเทติ  วา  โจทาเปติ  วา  ม ี
ความวา  ภิกษุใด  มีความสําคัญอยางน้ีวา  "ผูนั้น    ตองปาราชิก 
ทีเดียว"  โจทเอง  หรือใชใหผูอ่ืนโจทอยางนั้น  ไมเปนอาบัติแกภิกษุ 
นั้น.   บทที่เหลืออทั้งหมด  ต้ืนทั้งนั้น. 
        แมปกณิณกะมีสมุฏฐานเปนตน  ก็เหมือนกับปฐมทุฏฐโทส- 
สิกขาบทน้ันแล. 
                      ทุติยทุฏฐโสสิกขาบทวรรณนา  จบ.  
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                            สังฆาทิเสสสิกขาบทที่  ๑๐ 
                        ปฐมสังฆเภทสิกขาบทวรรณนา   
        สังฆเภทสิกขาบทวา  เตน  สมเยน  พุทฺโธ  ภควา  เปนตน 
ขาพเจาจะกลาวตอไป.  ในสังฆเภทสิกขาบทน้ัน  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้:- 
                   [แกอรรถปฐมบัญญัติเรื่องพระเทวทัต] 
        ในคําวา  อถโข   เทวทตฺโต  เปนตนนี้  มีวินิจฉัยดังน้ี:- 
        เรื่องพระเทวทัต  เรื่องที่พระเทวทัตบวช  และเหตุที่ไปหาพรรค- 
พวก  มีภิกษุโกกาลิกเปนตน  แลวกลาวชักชวนวา  "มาเถิด  ผูมีอายุ ! 
พวกเราจักกระทําสังฆเภท  จักรเภท  แกพระสมณโคดม"  ดังน้ี  เปนตน 
ทั้งหมดมาแลวในสังฆเภทขันธกะ  นั้นแล. 
        สวนเรือ่งขอวัตถุ  ๕  จัดมาในสังฆเภทขันธกะน้ันเหมือนกัน  แม 
ก็จริง,  ถึงอยางนั้น  ขาพเจาจักกลาวในเรื่องของวัตถุ  ๕  นี้กอน  แลว 
จึงจักผานไป  เพราะเรื่องมาในสังฆเภทสิกขาบทน้ี  ก็ม.ี 
        คําวา  สาธุ  ภนฺเต  ไดแก  การทูลขอพระวโรกาส. 
        คําวา  ภกิฺขู  ยาวชีว  อารฺ ิกา  อสฺสุ  มีความวา  ภิกษุทั้งหมด 
สมาทานอรัญญิกธุดงคแลว  จงเปนผูอยูปาเปนวัตร  คือ  จงอยูแตในปา 
เทาน้ัน  ตลอดชีวิต. 
        ดวยคําวา  โย  คามนฺต  โอสเรยฺย  วชฺช  น  ผุเสยฺย  พระ 
เทวทัตกลาวดวยความประสงควา  "ภิกษุใด  คือ  แมภิกษุรูปหน่ึง  
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ละปา  เขาสูเขตบาน  เพ่ือตองการจะอยู,   โทษพึงตองภิกษุนั้น  คือ 
โทษจงตองภิกษุนั้น  ไดแก  พระผูมพีระภาคจงทรงปรับภิกษุนั้นดวย 
อาบัติ.  แมในวัตถุที่เหลืออ  ก็มีนัยเหมือนกันนี้.   
        สองบทวา  ชน  สฺาเปสฺสาม   มีความวา   พวกเราจักยัง 
ประชาชนใหเขาใจวา  พวกเราเปนผูมีความมักนอยเปนตน.  อีกอยาง 
หน่ึง  มีคําอธิบายวา  "พวกเราจักใหประชาชนยนิดีพอใจ  คือ  จัก 
ใหเลื่อมใส." 
        สวนพระผูมีพระภาค   พอทรงสดับคําของพระเทวทัตผูทูลขอวัตถุ  ๕ 
นี้เทาน้ัน  ก็ทรงทราบไดวา  "เทวทัตน้ี   มีความตองการจะทําลายสงฆ 
จึงขอ."  ก็เพราะวัตถุ  ๕  นั้น  เมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาต 
ยอมเปนไปเพ่ืออนตรายแกมรรคของเหลากุลบุตรเปนอันมาก; ฉะน้ัน 
พระผูมีพระภาคเจา  จึงทรงปฏิเสธวา  "อยูาเลย   เทวทัต !"   แลว 
ตรัสวา  "ภิกษุใดปรารถนา,  ภิกษุนั้น  จงเปนผูอยูปาเถิด"  ดังน้ี 
เปนตน. 
                [พรูประสงคของพระผูมีพระภาคเจาในขอน้ี] 
        อน่ึง  ในคําวา  โย  อิจฺฉติ  เปนตนนี้  กุลบุตรควรทราบความ 
ประสงคของพระผูมีพระภาคเจาแลว  ทราบความสมควรแกตน. จริงอยู 
ความประสงคของพระผูมีพระภาคเจา  ในคําวา  โย  อิจฺฉติ  เปนตนนี้ 
ดังตอไปนี้:- 
        ภิกษุรูปหนึ่ง  มีอัธยาศัยใหญ  มีอุตสาหะมาก  ยอมสามารถ 
เพ่ืองดเสนาสนะใกลแดนบานเสียแลว  อยูในปากระทําท่ีสุดแหงทุกขได.  
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ภิกษุรูปหน่ึงที่มีกําลังออนแอ   มีเรี่ยวแรงนอย   ยอมไมสามารถ 
จะอยูในปา  (กระทําท่ีสุดทุกขได),   สามารถแตในคามเขตเทานั้น. 
รูปหน่ึงมีกําลังมาก  มีธาตุเปนไปสมํ่าเสมอ  สมบูรณดวยอธิวาสนขันติ 
มีจิตคงที่ในอิฏฐารมณและอนิฏฐารมณ  ยอมสามารถท้ังในปา  ทั้งใน 
เขตบานไดทั้งน้ัน.  รูปหนึ่งไมอาจทั้งในเขตบาน  ทั้งในปา  คือ  เปน 
ปทปรมบุคคล.   
        บรรดาภิกษุเหลาน้ัน  ภิกษุนี้ใด   มีอัธยาศัยใหญ  มีอุตสาหะ 
มาก  ยอมสามารถเพ่ืองดเสนาสนะใกลแดนบานเสียแลว  อยูในปา 
กระทําท่ีสุดทุกขได,  ภิกษุรูปนั้น  จงอยูในปาเทานั้นเถิด,  การอยูใน 
ปาน้ี  สมควรแกเธอ.  แมพวกสัทธิวิหาริกเปนตนของเธอ  ศึกษาตาม 
อยู  จักสําคัญขอท่ีตนควรอยูในปาดวย.   อน่ึง  ภิกษุรูปใด  มกีําลัง 
ออนแอ   มีเรี่ยวแรงนอย  ยอมอาจจะกระทําท่ีสุดทุกขไดในแดนบาน 
เทาน้ัน  ในปาไมอาจ,   ภิกษุนั้นจงอยูแตในเขตบานนั้น  ก็ได.  สวน 
ภิกษุรูปใด  ซึ่งมีกําลังแข็งแรง  มีธาตุเปนไปสมํ่าเสมอ  สมบูรณดวย 
อธิวาสนขันติ  มีจิตคงที่  ในอิฏฐารมณและอนิฏฐารมณ  ยอมอาจทั้ง 
ในปาท้ังในแดนบานทีเดียว,  แมรูปนี้  จงละเสนาสนะใกลแดนบาน 
เสียแลว  อยูในปาเถิด,  การอยูในปาน้ี  สมควรแกเธอ.  แมพวก 
สัทธิวิหาริกเปนตนของเธอ  ศึกษาตามอยู  จักสําคัญขอท่ีตนควร 
อยูปา. 
        สวนภิกษุนี้ใด  ซึ่งไมอาจทั้งในแดนบาน  ไมอาจทั้งในปา  เปน 
ปทปรมบุคคล,   แมรูปนี้   ก็จงอยูในปาน้ันเถิด.  เพราะวา  การเสพ  
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ธุดงคคุณ  และการเจริญกรรมฐานนี้ของเธอ   จักเปนอุปนิสัยเพ่ือมรรค 
และผลตอไป  (ในอนาคต).   แมพวกสัทธิวิหาริกเปนตนของเธอ 
เมื่อศึกษาตาม  จักสําคัญขอท่ีตนควรอยูปา  ฉะนี้แล.  ภิกษุนี้ใด   
ซึ่งเปนผูมีกําลังออนแอ   มีเรี่ยวแรงนอยอยางนี้  เม่ืออยูในแดนบาน 
เทาน้ัน  จึงอาจเพ่ือจะทําที่สุดทุกขได  ในปา  ไมอาจ,  พระผูมีพระ- 
ภาคทรงหมายถึงบุคคลเชนนี้  จึงตรัสวา  โย  อิจฺฉติ  คามนฺเต  วิหรตุ 
(ภิกษุใดปรารถนา,  ภิกษุนั้นจงอยูในแดนบานเถิด)  ดังนี้.  และบุคคล 
นี้  ไดใหชองแมแกคนเหลาอ่ืน. 
        กถ็าวา   พระผูมีพระภาคเจา   พึงทรงรับรองวาทะของพระ 
เทวทัตไซร,   บุคคลน้ีใด  ซึ่งมีกําลังออนแอ  มีเรี่ยวแรงนอยตามปกติ, 
ถึงบุคคลใดสามารถอยูในปาสําเร็จไดแตในเวลายังเปนหนุม  ตอมาใน 
เวลาแกตัวลง  หรือในเวลาเกิดธาตุกําเริบ  เพราะลมและดีเปนตน 
อยูปาไมสําเร็จ,  แตเมื่ออยูในแดนบานเทาน้ัน  จึงอาจกระทําท่ีสุดทุกข 
ได,  บุคคลเหลาน้ัน  จึงพึงสุญเสียอริยมรรคไป  ไมพึงบรรลุอรหัตตผล 
ได,  สัตถุศาสนพึงกลายเปนนอกธรรมนอกวินัย  ยุงเหยิง  ไมเปนไป 
เพ่ือนําออกจากทุกข,   และพระศาสดาจะพึงเปนผูมีใชพระสัพพัญู 
ของบุคคลจําพวกน้ัน  ทั้งจะพึงถูกตําหนิติเตียนวา  "ทรงทิ้งวาทะของ 
พระองคเสีย  ไปต้ังอยูในวาทะของพระเทวทัต"  ดังน้ี. 
        เพราะฉะนั้น   พระผูมีพระภาคเจา  เมื่อจะทรงสงเคราะหบุคคล 
ทั้งหลายผูเห็นปานน้ี  จึงทรงปฏิเสธวาทะของพระเทวทัต.  ในเรื่อง 
แหงภิกษุผูถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตรก็ดี  ในเรื่องแหงภิกษุผูถือผา  
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บังสกุลเปนวัตรก็ดี   ในเรื่องแหงภิกษุผูถืออยูโคนไมเปนวัตรตลอด 
๘  เดือนก็ด ี พึงทราบวินิจฉัยโดยอุบายนี้นั่นแล.  แตพระผูมีพระภาค 
ทรงหามเสนาสนะโคนไมตลอด  ๔  เดือน  (ฤดูฝน)  เทาน้ัน.  
         [ปลาเน้ือบริสุทธิ์โดยสวน  ๓  เปนกัปปยมังสะควรฉันได] 
        พึงทราบวินิจฉัยในเรื่องปลาและเนื้อ  ดังนี้:- 
        บทวา  ติโกฏิปริสุทฺธ  ไดแก  บรสิุทธิ์โดยสวน  ๓.  อธิบายวา 
"เวนจากท่ีไมบริสุทธิ์  มกีารเห็นเปนตน."  ดวยเหตุนั้น  พระผูมี 
พระภาคเจาจึงตรัสวา  "ไมไดเห็น  ไมไดยิน  ไมไดรับเกียจ." 
        บรรดามังสะ  ๓  อยางนั้น  มังสะท่ีชื่อวา  ไมไดเห็น  คือ  ไม 
เห็นชาวบานฆาเนื้อและปลา  เอามาเพ่ือประโยชฯแกพวกภิกษุ.  ที่ชื่อ 
วา  ไมไดยิน  คือ  ไมไดยนิวา  "พวกชาวบานฆาเนื้อ  ปลา  เอามา 
เพ่ือประโยชนแกพวกภิกษุ."   สวนท่ีไมไดรับเกียจ  ผูศึกษาควรรูจัก 
มังสะที่รังเกียจดวยการเห็น   รังเกียจดวยการไดยิน   และที่รังเกียจ 
พนจากเหตุทั้งสองน้ัน   แลวพึงทราบโดยสวนตรงกับขามจากสาม 
อยางนั้น. 
        คือ  อยางไร ?  คือวา  พวกภิกษุในธรรมวินัยนี้  เห็นพวกชาว 
บานถือแหและตาขายเปนตน  กําลังออกไปจากบาน  หรือ  กําลังเท่ียว 
ไปในปา.  และในวันรุงข้ึน  พวกชาวบานนําบิณฑบาตมีปลาและเนื้อ 
มาถวายแกภิกษุเหลาน้ัน  ผูเขาไปยังบานน้ันเพ่ือบิณฑบาต.  ภิกษุ 
เหลาน้ันรังเกียจดวยการไดเห็นนั้นวา     "พวกชาวบานทําเนื้อเพ่ือ 
ประโยชนแกพวกภิกษุหรือหนอแล ?"   มังสะนี้  ชื่อวา  รังเกียจโดย  
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ไดเห็นมา.  จะรับมังสะเชนนั้น   ไมควร.  มังสะที่ไมไดรังเกียจเชนนั้น 
จะรับ  ควรอยู.   ก ็ ถาพวกชาวบานเหลาน้ัน  ถามวา  "ทําไม  ขอรับ !   
ทานจึงไมรับ ?"  ไดฟงความันนแลว  พูดวา  "มงัสะนี้  พวกกระผม 
ไมไดกระทําเพ่ือประโยชนแกภิกษุทั้งหลาย,  พวกกระผมกระทํา  เพ่ือ 
ประโยชนตนบาง  เพ่ือประโยชนแกขาราชการเปนตนบาง"   ดังน้ี, 
มังสะนั้น  ควร. 
        ภิกษุทั้งหลายหาเห็นไมแล,   แตไดฟงวา  "ไดยินวา  พวกชาวบาน 
มีมือถือแหและตาขายออกไปจากบาน  หรือ  เที่ยวไปในปา"  และใน 
วันรุงข้ึน   พวกชาวบานนําบิณฑบาตมีปลาและเนื้อมาถวายแกภิกษุ 
เหลาน้ัน  ผูเขาไปยังบานนั้น  เพ่ือบิณฑบาต.   พวกเธอสงสัยดวยการ 
ไดยินนั้นวา  "เขาทําเพ่ือประโยชนแกภิกษุทั้งหลาย   หรืออยางไร 
หนอ ?"   มังสะนี้   ชื่อวา  รังเกียจดวยไดยินมา.  จะรับมังสะนั้น 
ไมควร.  มังสะท่ีไมไดสงสัยอยางนี้   จะรับ  ควรอยู.  ก็  ถาพวกชาว 
บานเหลาน้ัน  ถามวา  "ทําไม  ขอรับ !  ทานจึงไมรับเลา ?"   ได 
ฟงความน้ันแลว  จึงพูดวา  "มังสะนี้  พวกกระผมไมไดทําเพ่ือประ- 
โยชนแกภิกษุทั้งหลาย,   พวกระผมกระทําเพ่ือประโยชนตนเองบาง 
เพ่ือประโยชนแกขาราชการเปนตนบาง"  ดังน้ี,  มังสะนั้น  ควรอยู. 
        อน่ึง  ภิกษุทั้งหลายไมไดเห็น   ไมไดฟงมาเลย,  แตเมื่อพวก 
ภิกษุเหลาน้ันเขาไปยังบานน้ันเพ่ือบิณฑบาต   ชาวบานรับบาตรไป 
แลว  จัดบิณฑบาตมีปลา  เนื้อ  นํามาถวาย.  พวกเธอรับเกียจวา 
"มังสะน้ี  เขาทําเพ่ือประโยชนแกภิกษุทั้งหลาย  หรืออยางไรหนอ ?"  
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นี้ชื่อวา  มังสะท่ีรังเกียจพนจากเหตุทั้งสองน้ัน.  แมมังสะเชนนั้น  ก ็
ไมสมควรรับ.  มังสะท่ีไมไดรับเกียจอยางนั้น  จะรับ  ควรอยู.  ก็ถาวา 
พวกชาวบานเหลาน้ัน  ถามวา  "ทําไม  ขอรับ !  พวกทานจึงไมรับ ?" 
แลวไดฟงความน้ัน  จึงพูดวา  "มังสะน้ี  พวกกระผมไมไดกระทําเพ่ือ   
ประโยชนแกภิกษุทั้งหลาย,  พวกกระผมกระทําเพ่ือประโยชนแกตน 
บาง   เพ่ือประโยชนแกพวกขาราชการเปนตนบาง,  หรือวา  พวกกระผม 
ไดปวัตตมังสะ  เฉพาะท่ีเปนกัปปยะเทาน้ัน  จึงปรุงใหสําเร็จเพ่ือ 
ประโยชนแกภิกษุทั้งหลาย"   มังสะนั้น  ควรอยู.  แมในมังสะท่ีเขาทํา 
เพ่ือประโยชนแหงเปตกิจ   แกผูตายไปแลวก็ดี  เพ่ือประโยชน   แกงาน 
มงคลเปนตนก็ดี  ก็มีนยัอยางนี้เหมือนกัน.  จริงอยู  มังสะชนิดใด ๆ 
ที่เขาไมไดกระทําเพ่ือภิกษุทั้งหลายเลย  และภิกษุก็ไมมีความสงสัยใน 
มังสะใด ,    มังสะนั้น  ๆ  ควรท้ังน้ัน. 
        กถ็าวา  มังสะที่เขาทําอุทิศพวกภิกษุในวิหารหน่ึง  และพวกเธอ 
ไมทราบวาเขากระทําเพ่ือประโยชนตน,   แตภิกษุพวกอ่ืนรู,  พวกใดรู 
ไมควรแกพวกน้ัน.  พวกอ่ืนไมรู  แตพวกเธอเทานั้นรู,  ยอมไมควร 
เฉพาะพวกเธอเทาน้ัน,  แตควรสําหรับพวกอ่ืน.  แมพวกเธอรูอยูวา 
"เขากระทําเพ่ือประโยชนแกพวกเรา,"    ถึงภิกษุพวกอ่ืนก็รูวา  "เขา 
ทําเพ่ือประโยชนแกภิกษุพวกน้ี"  ไมควรแกพวกเธอทั้งหมด.  พวก 
ภิกษุทั้งหมดไมรู,   ยอมควรแกพวกเธอท้ังหมด.  บรรดาสหธรรมิก 
ทั้ง  ๕  มังสะอันเขาทําเจาะจงเพ่ือประโยชนแกสหธรรมิกรูปใดรูปหน่ึง 
ก็ตาม   ยอมไมสมควรแกสหธรรมิกท้ังน้ัน.  
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        ถามวา  "ก็ถาวา  มีบคุคลบางคนฆาสัตว  เจาะจงภิกษุรูปหน่ึง 
บรรจุบาตรใหเต็มแลว  ถวายแกภิกษุรูปนั้น   และเธอก็รูอยูดวยวา 
มังสะเขากระทําเพ่ือประโยชนตน  รบัไปแลวถวายแกภิกษุรูปอ่ืน  ภิกษ ุ
รูปอ่ืนนั้น  ฉันดวยเชื่อภิกษุนั้น,  ใครตองอาบัติเลา  ?" 
        ตอบวา   "ไมตองอาบัติแมทั้งสองรูป."   
        ดวยวา  มังสะท่ีเขาทําเฉพาะภิกษุใด  ไมเปนอาบัติแกภิกษุนั้น 
เพราะเธอไมไดฉัน,  และไมเปนอาบัติแกภิกษุนอกน้ี  เพราะไมรู. 
แทจริง  ในการรับกัปปยมังสะ  ไมเปนอาบัติ.  แตภิกษุไมรู  ฉันมังสะ 
ที่เขากระทําเจาะจง  ภายหลังรูเขา   กจิดวยการแสดงอาบัติ  ไมมี. 
สวนภิกษุไมรู  ฉันอกัปปยมังสะ  แมภายหลังรูเขา  พึงแสดงอาบัติ. 
จริงอยู  เปนอาบัติแกภิกษุผูรูแลว  ฉันมังสะท่ีเขาทําเจาะจง.  และ 
เปนอาบัติเหมือนกัน   แมแกภิกษุผูไมรู  ฉันอกัปปยมัสสะ.  เพราะเหตุ- 
นั้น  ภิกษุผูเกรงกลัวตออาบัติ  แมเมื่อกําหนดรูปการณ  พึงถามกอน 
แลวจึงรับประเคนมังสะ.   จะรับประเคนดวยใจต้ังวา  "ในเวลาฉัน 
เราจักถามแลว  จึงจะฉัน"  ควรถามกอนแลว  จึงฉัน. 
        ถามวา  "เพราะเหตุไร ?" 
        ตอบวา  "เพราะมังสะรูไดยาก." 
ความจริง  เนื้อหมี  ก็คลายกับเนื้อสุกร.  เนื้อเสือเหลืองเปนตน  ก ็
เหมือนกับเนื้อมฤดูเปนตน.  เพราะเหตุนั้น  พระอาจารยทั้งหลายจึง 
กลาววา  "การถามแลวจึงรับประเคนน่ันแล  ฟอนรําเนียม."  
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                   [แกอรรถตอนพระเทวทัตทูลขอวัตถุ  ๕] 
        สองบทวา  หฏโ  อทุคฺโค  ไดแก  เปนผูยินดีแลว   และม ี
กายในฟูข้ึนแลว. 
        ไดยินวา  พระเทวทัตน้ันคิดวา  "พระผูมีพระภาคไมทรงอนุญาต 
วัตถุ  ๕  เหลาน้ี,   บัดนี้  เราจักอาจเพ่ือทําสังฆเภท"   ดังน้ี  จึงได   
แสดงอาการลิงโลดแกพระโกกาลิก   ไมรูวาทุกขที่ตนจะพึงบังเกิดใน 
อเวจีแลวเสวย   แมซึ่งใกลเขามาเพราะสังฆเภทเปนปจจัย  ราเริง 
เบิกบานใจวา  "บัดนี้  เราไดอุบายเพ่ือทําลายสงฆ"   เหมือนดัง 
บุรุษผูประสงคจะกินยาพิษตาย   หรือประสงคจะเอาเชือกผูกคอตาย 
หรือประสงคจะเอาศัสตรารามาฆาตัวตาย  ไดวัตถุอยางใดอยางหน่ึง  มี 
ยาพิษเปนตน  ไมรูจักทกุข  คือ  ความตายแมใกลเขามา  เพราะการ 
กินยาพิษเปนตนนั้นเปนปจจัย  เปนผูราเริงเบิกบานใจอยู   ฉะน้ัน  จึง 
พรอมดวยบริษัทลุกจากท่ีนั่ง  ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาดวยความ 
เปนผูราเริงน่ันแล  ไดกระทําประทักษิณแลวหลีกไป. 
        ก ็ ในคําวา  เต  มย  อิเมหิ  ปฺจหิ  จตฺถูห ิ สมาทาย  วตฺตาม 
นี้  แมเมื่อพระเทวทัตควรจะกลาวคําวา  อิมานิ  ปฺจ  วตฺถูนิ  ดังน้ี 
ไมทันไดสังเกตความผิดพลาดแหงวิภัติ  ดวยอํานาจแหงวิตกเนือง ๆ 
วา  เต  มย   อิเมหิ  ปฺจหิ  วตฺถูห ิ ชน  สฺาเปสฺสาม  (พวกเรา 
นั้นจักยังประชาชนใหยินยอมดวยวัตถุ  ๕  เหลาน้ี)  ดังนี้  จึงกลาวตาม 
ควรแกความรําพึงเนือง ๆ  นั่นแลวา  เต  มย  อิเมห ิ ปฺจห ิ วตฺถูหิ. . .  
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(พวกเราน้ันจะสมาทานประพฤติดวยวัตถุ  ๕  เหลาน้ี)   เหมือนกับคน 
มีจิตฟุงซาน  ฉะนั้นแล.   
        สองบทวา  ธุตา  สลฺเลขวุตฺติโน  มีความวา  ผูชื่อวา  ธุตะ 
เพราะเปนผูประกอบดวยปฏิปทาอันกําจัดเสียซึ่งกิเลส,   และผูชื่อวา 
มีความประพฤติขัดเกลา  เพราะภิกษุเหลาน้ี  มีความประพฤติขัดเกลา 
กิเลสทั้งหลาย. 
        บทวา  พาหุลฺลิโก  มคีวามวา   ภาวะที่ปจจัย  ๔  มีจีวรเปนตน 
มีมาก   ชื่อวา  พาหุสละ.  ความท่ีปจจัย  ๔  มีมาก   มีแกพระโคดมน้ัน; 
เหตุนั้น  พระโคดมน้ัน  ชื่อวา  พาหุลลิกะ  อีกอยางหน่ึง  พระโคดม 
นั้น  เปนผูประกอบ  คือ ต้ังอยูในความมีปจจัยมากน้ัน;  เหตุนั้น  จึง 
ชื่อวา  หาหุลลิกะ  (เปนผูมีความมักมาก). 
        สองบทวา  พาหุลฺลาย  เจเตติ  มคีวามวา  ยอมคิด  คือ  ยอม 
ดําริ   ยอมตรึก  เพ่ือตองการความมีปจจัยมาก.   อธิบายวา  ผูถึงความ 
ขวนขวายอยางนี้วา  "ทําอยางไรหนอ  ความเปนผูมีปจจัย  มีจีวร 
เปนตนมาก  จะพึงมีแกเราและสาวกของเรา." 
             [แกอรรถตอนตรัสประชุมสงฆแลวทรงบัญญัติสิกขาบท] 
        หลายบทวา  ธมฺม ึ  กถ  กตฺวา  มคีวามวา  ทรงกระทําธรรมี- 
กถาอันสมควรในขณะน้ัน  คือ  เหมาะสมในขณะน้ัน  แกพระเทวทัตและ 
แกภิกษุทั้งหลายเปนอเนกประการ  โดยนัยที่ตรัสไวในขันธกะ  มีอาทิ 
อยางนี้วา  "อยาเลย  เทวทัต !  การทําลายสงฆ  อยาเปนที่ชอบใจ  
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แกเธอเลย,   ดูกรเทวทัต !  การทําลายสงฆ  หนักแล,  ดูกรเทวทัต ! 
บุคคลใดแล   ทําลายสงฆผูพรอมเพรียงกัน.  ผูนั้น  จะประสบกรรม 
อันหยาบชา   ต้ังอยูชั่วกัป,  จะถูกเผาในนรกตลอดไป,  ดูกรเทวทัต ! 
สวนบุคคลใดแล  กระทําสงฆที่แตกกันแลวใหสมัครสมานกัน,  ผูนั้น   
ยอมประสบบุญอันประเสริฐ  บันเทิงในสวรรคตลอดกัป"  ดังน้ี. 
        บทวา  สมคฺคสฺส  ไดแก  ผูรวมกนั,   อธิบายวา  "ผูไมแยก 
กันทั้งทางใจและทางกาย."  จริงอยู  แมในบทภาชนะ  พระผูมีพระ 
ภาคเจาก็ไดทรงแสดงเนื้อความอยางนี้เหมือนกัน. 
        แทจริง   พระผูมีพระภาคเจาเมื่อตรัสวา  "สมานสวาสโก" 
ยอมเปนอันทรงแสดงความไมแยกกันทางจิต. 
        เมื่อตรสัวา  "สมานสีมาย   ิโต"   ยอมเปนอันทรงแสดงความ 
ไมแยกกันทางกาย.  คือ อยางไร  ?  คือวา  ภิกษุผูมีสังวาสเสมอกัน 
เวนจากผูมีสังวาสตางกันโดยลัทธ ิ หรือ  ผูมีสังวาสตางกันโดยกรรม 
ชื่อวาเปนผูไมแยกกันทางจิต  เพราะมีจิตเสมอกัน,  ผูต้ังอยูในสีมา 
เสมอกัน  ชื่อวา  เปนผูไมแยกกันทางกาย  เพราะใหกายสามัคคี. 
        สองบทวา  เภทนสวตฺตนิก  วา  อธิกรณ  ไดแก  เหตุที่เปน 
ไปเพ่ือแตกแยกกัน  คือ เพ่ือตองการทําลายสงฆ. 
        จริงอยู  ในโอกาสน้ี  เหตุทานประสงคเอาวา  "อธิกรณ"  ดจุ 
ในประโยควา  กามเหตุ  กามนิทาน  กามาธิกรณ  (แปลวา  มีกาม 
เปนเหตุ  มีกามเปนตนเหตุ  มีกามเปนมูลเหตุ).  ก็เพราะอธิกรณ 
นั้นมี  ๑๘  ประการ;  ฉะนั้น  ในบทภาชนะพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
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"วัตถุกระทําความแตกแยกกันมี  ๑๘  อยาง."   ก็เภทกรวัตถุเหลาน้ัน 
มาแลวในขันธกะโดยนัยเปนตนวา  "ดูกอนอุบาลี !   ภิกษุในธรรม- 
วินัยนี้  ยอมแสดงอธรรมวา  "ธรรม"  ดังน้ี.  เพราะเหตุนั้น  ขาพเจา 
จักพรรณนาเน้ือความ  แหงเภทกรวัตถุเหลาน้ันในขันธกะน้ันนั่นแล. 
อน่ึง  สังฆเภทน้ี  แมใด   อาศัยวัตถุเหลาน้ี  ยอมมีโดยเหตุอ่ืนอีก 
๕  ประการ  คือ  โดยกรรม  ๑  โดยอุเทศ  ๑  โดยโวหาร  ๑  โดย   
อนุสาวนา  ๑  โดยการจับสลาก  ๑.  ขาพเจาจักประกาศสังฆเภทแมนั้น 
ในอาคตสถานน่ันแล.  แตโดยสังเขปในคําวา  "ถือเอาอธิกรณที่เปน 
ไปเพ่ือความแตกแยกกัน"   นี้  ผูศึกษาพึงทราบเนื้อความอยางนี้วา 
"ถือเอาเหตุที่เปนไปเพ่ือตองการทําลายสงฆ  คือ  อันสามารถใหสําเร็จ 
การทําลายสงฆได."   
        บทวา  ปคฺคยฺห  ไดแก  ประคอง  คือ  ยกยอง  ทําใหปรากฏ. 
        บทวา  ติฏฌยฺย   มีความวา  ยืนยันใหเปนอยางที่ตนถือเอาแลว 
คืออยางที่ตนยกยองแลวันนและอยู.  ก็เพราะอธิกรณนั้น  ยอมเปนอัน 
ภิกษุผูประคองและยืนยันอยูอยางนั้น  แสดงแลวและไมสละคืน;  ฉะน้ัน 
ในบทภาชนะพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  "พึงแสดง"   และวา 
"ไมพึงสละคืน"  ดังน้ี. 
        คําวา  ภกิฺขูห ิ เอวมสสฺ  วจนีโย  มคีวามวา  ภิกษุนั้น  เปน 
ผูอันพวกลัชชีภิกษุเหลอ่ืนจะพึงวากลาวอยางนี้. 
        ก็ในบทภาชนะแหงบทวา  ภิกฺขหูิ  นั้น  มีวินจิฉัยยดังน้ี :-  คําวา 
เย   ปสฺสนฺติ  มีความวา  ภิกษุเหลาใดเห็นภิกษุนั้นผูยกยองยันอยู  
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ตอหนา. 
        คําวา   เย  สุณนฺติ  มคีวามวา  แมภิกษุเหลาใด  ไดยินวา 
"พวกภิกษุในวิหารชื่อโนน  ถือเอาอธิกรณอันเปนไปเพ่ือความแตกกัน 
ยกยองยันอยู."   
        คําวา  สเมตายสฺมา  สงฺเฆน  มีความวา  ทานผูมีอายุ  ขอจง 
รวม  จงสมาคม  จงเปนผูมีลัทธิอันเดียวกันกับดวยสงฆ. 
        ถามวา  "เพราะเหตุไร  ?" 
        ตอบวา  "เพราะวา  สงฆผูพรอมเพรียงกัน  ปรองดองกัน  ไม 
วิวาทกัน  มีอุเทศเดียวกัน  ยอมอยูเปนผาสุก." 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  สมฺโมทมาโน   มคีวามวา  บันเทิง 
อยูดวยดี  ดวยสมบัติ  (มศีีลเปนตน)  ของกันและกัน. 
        บทวา  อวิทมาโน  มคีวามวา  ไมวิวาทกันอยางนี้วา  "นี้ 
ธรรม  นี้มิใชธรรม." 
        สงฆนั้นมีอุเทศอันเดียวกัน;  เพราะเหตุนั้น  จึงชื่อวา  เอกุทเทส 
(มีอุเทศเดียวกัน).   อธิบายวา  "มีปาฏิโมกขุทเทส  เปนไปรวมกัน 
ไมแยกกัน." 
        สองบทวา  ผาสุวิหรติ  ไดแก  ยอมอยูเปนสุข. 
        คําวา  อจิฺเจต    กุสล   มีความวา  การสละเสียไดนั่น  เปน 
กุศล  คือ  ปลอดภัย  ไดแก  เปนสวัสดิภาพแกภิกษุนั้น. 
        ขอวา  โน  เจ  ปฏินสิฺสชฺชติ  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺส  ไดแก 
เปนทุกกฏ   แกภิกษุผูถูกสวด  ๓  ครัง้  แลวไมสละคืน.  
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        ขอวา  สุตฺวา  น  วทนฺติ  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺส   มีความวา 
เปนทุกกฏ  แมแกพวกภิกษุ  ผูไดยินแลวไมวากลาว.   ในที่ไกล 
เทาไร   จึงเปนทุกกฏแกพวกภิกษุผูไดยินแลวไมวากลาว.  ในวิหาร 
เดียวกัน  ไมมีคําท่ีจะพึงกลาวเลย.  สวนในอรรถกถา  ทานกลาววา 
"ในระยะทางกึ่งโยชนโดยรอบ  จัดเปนภาระของภิกษุทั้งหลาย."   
ความพนจากอาบัติยอมไมมี  แมแกภิกษุผูสงทูตหรือจดหมายไปพูด. 
พึงไปหามเองทีเดียววา  "ทานผูมีอายุ !  การทําลายสงฆ  เปนการ 
หนัก,   เธออยาพยายามเพ่ือทําลายสงฆ."   แตภิกษุผูสามารถ  แม 
ไกล  ก็ควรไป.  จริงอยู   แมที่ไกล ๆ จัดเปนภาระของพวกภิกษุไม 
อาพาธทีเดียว.  บัดนี ้ เพ่ือจะทรงแสดงแตเพียงใจความเทาน้ัน  ใน 
คําวา    "ก็ภิกษุนั้น  อันภิกษุทั้งหลายวากลาวอยูอยางนี้"   เปนตน 
พระผูมีพระภาค   จึงตรัสคําเปนตนวา  "ภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลาย 
พึงคุมตัวมาแมสูทามกลางสงฆแลว  พึงวากลาว"  ดังน้ี. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน   สองบทวา  สงฺฆมชฺฌมปฺ  อากฑฺฒิตฺวา 
มีความวา   ถาภิกษุนั้น  อันพวกภิกษุวากลาวอยูโดยนัยกอน   ยงัไมสละ 
คืน, แมพวกภิกษุจับที่มือและที่เทา  คุมตัวมาสูทามกลางสงฆ  แลว 
พึงวากลาวเธออีกถึง  ๓  ครั้ง  โดยนัยเปนตนวา  มา  อายสฺมา  ดังน้ี. 
        สองบทวา   ยาตติย  สมนุภาสิตพฺโพ   มีความวา  สงฆพึง 
สวดสมนุภาสนถึงครั้งท่ี  ๓  กอน.  มคํีาอธิบายวา  "สงฆพึงกระทํา 
กรรมดวยสมนุภาสนกรรมวาจา  ๓  หน."   ก็ในบทภาชนะแหงบทวา 
ยาวตติย  สมนุภาสิตพฺโพ  นั้น   เพ่ือถือเอาแตใจความแสดงสมนุ-  
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ภาสนวิธี   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสคําเปนตนวา  โส   ภิกขฺ ุ
สมนุภาสิตพฺโน  เอวฺจ  ปน  ภิกขฺเว  สมนุภสิตพฺโพ  ดังนี้.  
        ในคําวา  สมนุภาสิตพฺโพ  เปนตนนั้น  คําวา  ตฺติยา 
ทุกฺกฏ  ทฺวหี ิ กมฺมวาจาห ิ ถุลฺลจฺจยา  ปฏิปฺปสฺสมฺภนฺติ   ม ี
ความวา  อาบัติทั้ง  ๓ คือ  ทุกกฏท่ีภิกษุตองในท่ีสุดญัตติ   และถุล- 
ลัจจัย  ที่ตองเพราะกรรมวาจา  ๒  หน   ยอมระงับไปดวยกรรมวาจา 
ครั้งท่ี  ๓  พอสวดถึง  ย  อักษร  อยางนี้วา  ยสฺส  นกฺขมติ  โส   
ภาเสยฺย,  ภิกษุนั้น  ยอมต้ังอยูในสังฆาทิเสสทีเดียว. 
        ถามวา  "อาบัติที่ตองแลวระงับไป  หรือวา   อาบัติที่ไมได 
ตองระงับ." 
        ตอบวา   "พระมหาสุมเถระกลาวไวกอนวา  "ภิกษุใดสละ 
กรรมน้ันในเวลาจบ,  ภิกษุนั้นยอมไมตองอาบัติเหลาน้ัน;  เพราะเหตุ 
นั้น  อาบัติที่ไมไดตองจึงระงับไป"  สวนพระมหาปทุมเถระกลาววา 
'อาบัติที่ตองแลว  ยอมระงับไป  ดุจอสาธาณาบัติ  ระงับไปเพราะ 
เพศกลับ  ฉะนั้น,   จะประโยชนอะไร  ดวยอาบัติที่ยังไมไดตอง 
ระงับไปเลา  ?" 
            [แกอรรถบทภาชนียวาดวยกรรมชอบธรรมเปนตน] 
        สองบทวา  ธมฺมกมฺเม   ธมฺมกมมฺสฺ ี  มีความวา  ถาสมนุ- 
ภาสนกรรมันนเปนกรรมชอบธรรม  เธอมีความสําคัญในสมนุภาสน- 
กรรมน้ันวา   เปนกรรมชอบธรรม.   ในบทท้ังปวงก็มีนัยเหมือนกันนี้. 
ความสําคัญในบทวา  กมมฺสฺ ี   นี้คุมไมได   เพราะกรรมเปน  
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ของชอบธรรม  เมื่อไมสละอยางนั้น  ยอมตอง  (อาบัติ). 
        บทวา  อสมนุภาสนฺตสฺส   มีความวา  เมื่อไมถูกสวดสมนุภาสน   
แมไมยอมสละ  ก็ไมตองดวยอาบัติสังฆาทิเสส.   
        บทวา  ปฏินิสฺสชฺชนฺตสฺส  มีความวา  ไมตองดวยอาบัติ 
สังฆาทิเสสแกภิกษุผูสละเสียกอนแตญัตติ  หรือในขณะญัตติ  หรือใน 
เวลาจบญัตติ  หรือเพียงที่สวดยังไมถึง  ย  อักษร  แหงอนุสาวนา 
ที่  ๑  ก็ด ี ที ่ ๒  ก็ด ี ที ่ ๓  ก็ด.ี 
        บทวา  อาทิกมฺมิกสสฺ  มีความวา  ก็ในสิกขาบทน้ี   พระเทวทัต 
เปนตนบัญญัติ  เพราะบาลีที่มาในคัมภีรบริวารวา  "พระเทวทัต 
ไดพยายามทําลายสงฆผูพรอมเพรียงกัน,  ทรงปรารภพระเทวทัตใน 
เพราะเรื่องนั้น."   ก็พระเทวทัตน่ันแลเปนตนบัญญัติแหงการพยายาม 
เพ่ือทําลายสงฆเทาน้ัน  หาไดเปนตนบัญญัติแหงการไมยอมสละไม. 
เพราะวา  กรรมนั้น  สงฆไมไดทําแกเธอ. 
        ถาจะมีคําถามวา  "ก็คําท่ีกลาวน้ี  พึงทราบไดอยางไร ?" 
        ตอบวา  "พึงทราบได  โดยพระสูตร." 
        เหมือนอยางวา  กรรมยอมปรากฏวา  สงฆทําแลวแกอริฏฐ- 
ภิกษุ  เพราะบาลีที่มาในคัมภีรปริวารวา  "อริฏฐภิกษุมีบรรพบุรุษ 
เปนคนฆาแรง   ไมยอมสละดวยสมนุภาสน  จนถึงครั้งท่ี  ๓  ทรง 
ปรารภอริฏฐภิกษุในเพราะเรื่องนั้น"  ดังน้ี  ฉันใด,   กรรมจะได 
ปรากฏวา  สงฆทําแกพระเทวทัต  ฉันน้ัน  หามิได.  แมถาใคร ๆ 
จะพึงกลาวดวยเหตุสักวาความชอบใจของตนเทาน้ันวา  "กรรมอันสงฆ 
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ทําแลวแกพระเทวทัตน้ัน  จะพึงมี"  ไซร,  แมอยางนั้น  ข้ึนชื่อวา 
อนาบัติ  ยอมไมมีแกภิกษุผูเปนตนบัญญัติ  ในเพราะไมสละเสีย.   
จริงอยู   ข้ึนชื่อวา  อนาบัติ  ยอมไมปรากฏแกภิกษุผูลวงสิกขาบท 
ที่ทรงบัญญติัแลว  นอกจากสิกขาบทที่ทรงอนุญาตไวโดยเฉพาะ.   
        แมคําวา  อาทิกมฺมกิสฺส  ในอนาปตติวารแหงอริฏฐสิกขาบทท่ี 
ทานลิขิตไวในคัมภีรทั้งหลาย  กล็ิขิตไวดวยความพล้ังเผลอ.  ก็แลขอท่ี 
คําน้ัน  เปนคําท่ีทานลิขิตไวดวยความพลั้งเผลอ  พึงทราบโดยพระบาลี 
สําหรับยกอาบัติในกรรมขันธกะอยางน้ีวา  "อริฏฐภิกษุอันสงฆพึงโจท 
กอน,  ครั้นโจทแลวพึงใหเธอใหการ,  ครั้นใหเธอใหการแลว  พึงยก 
อาบัติข้ึนปรับ."   กรรมนัน้สงฆไมไดทําแกพระเทวทัตผูเปนอาทิกัมมิกะ 
ในเพราะพยายามเพ่ือทําลายสงฆ  ดวยประการฉะน้ี;  เพราะเหตุนั้น 
อาบัตินั่นแล   ชื่อวา  ยังไมเกิด,  แตพระเทวทัตน้ันถูกเรียกวา  "ผูเปน 
ตนบัญญัติ"   เพราะทําความเขาใจวา   "พระผูมีพระภาคทรงปรารภ 
ทานบัญญัติสิกขาบท."   อนาบัติทานกลาวแลวสําหรับพระเทวทัตนั้น 
เพราะไมมีอาบัตินั่นเอง  ดวยประการฉะน้ี. 
        ก็แลอนาบัตินี้นั้น  สําเร็จดวยบทน้ีเทียบวา  อสมนุภาสนฺตสฺส 
แมโดยแท,  ถึงกระน้ัน  สงฆไมไดทําสมนุภาสนกรรมอยางเดียว 
แกภิกษุใด,   ภิกษุนั้น  ทานเรียก  ชื่อวา  ผูไมถูกสวดสมนุภาสน, 
ไมเรียกวา   ผูเปนตนบัญญัติ.  สวนพระเทวทัตนี้  คงเปนตนบัญญัติแท, 
เพราะเหตุนั้น   ทานจึงกลาวบทวา  อาทิกมฺมิกสฺส  ไว. 
        วินิจฉัยในสมนุภาสนแหงสิกขาบททั้งปวง  เวนแตอริฏฐ-  
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สิกขาบทเสีย  พึงทราบโดยอุบายน้ี.  คําท่ีเหลืออในบททั้งปวง  ต้ืนทั้งนั้น. 
        บรรดาปกิณณกะมีสมุฏฐานเปนตน  สิกขาบทน้ี  มีองค  ๓ 
มีสมุฏฐานเดียว,  ชื่อวา  สมนุภาสนสมุฏฐาน  ยอมต้ังข้ึนทางกาย   
ทางวาจาและทางจิต,  แตเปนอกิริยา  เพราะเม่ือภิกษุไมทํากายวิการ 
หรือ  เปลงวาจําเลยวา   "เราจะสละคืน"  จึงตอง.   เปนสัญญา-   
วิโมกข  สจิตตกะ  โลกวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  อกุศลจิต  เปนทุกข- 
เวทนา  ดวยประการฉะน้ี. 
                       ปฐมสังฆเภทสิกขาบทวรรณนา  จบ.  
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                          สังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี  ๑๑ 
                      ทุติยสังฆเภทสิกขาบทวรรณนา     
        ทุติสังฆเภทสิกขาบทวา  เตน  สมเยน  พุทฺโธ  ภควา 
เปนตน   ขาพเจาจะกลาวตอไป:-    ในทุติยสังฆเภทสิกขาบทน้ัน 
มีวินิจฉัยดังน้ี:- 
             [แกอรรถเรื่องภิกษุประพฤติตามภิกษุผูทําลายสงฆ] 
        บทวา  อนุวตฺตกา   มีความวา  ผูปฏิบัติตาม  โดยยึดถือเอาความ 
เห็น  ความพอใจ  และความชอบใจ  แหงพระเทวทัตน้ัน  (ผูตะเกียก- 
ตะกายเพ่ือทําลายสงฆ).   ภิกษุเหลาใดพูดคําเปนพรรค  คือ  คํามี 
ในฝกฝายแหงความไมสามัคคีกัน,  เหตุนั้น  ภิกษุเหลาน้ันจึงชื่อวา 
ผูกลาวคําเปนพรรค.   กใ็นบทภาชนะ  พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา 
"ยอมเปนผูต้ังอยูในวาจาเปนฝายสรรเสริญพระเทวทัตน้ัน."   อธิบายวา 
"ต้ังอยูแลว  เพ่ือตองการสรรเสริญ   และเพ่ือตองการความเจริญ 
แหงพรรคพวก   แกพระเทวทัตน้ัน  ผูตะเกียกตะกายเพ่ือทําลายสงฆ." 
พวกภิกษุที่กลาวคําเปนพรรค   ยอมเปนผูเชนนี้โดยนิยม;  เพราะ 
เหตุนั้น  ทานจึงกลาวคํานี้.  แตเพราภิกษุมากกวา  ๓ รูป  เปนผู 
ไมควรแกกรรม,  เพราะสงฆจะทํากรรมแกสงฆไมได;   ฉะน้ัน  พระผูมี 
พระภาคจึงตรัสวา  เอโก  วา  เทฺว  วา  ตโย  วา  ดังน้ี.  
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        บทวา  ชานาติ  โน   มีความวา   ทานผูมีอายุนั้น  ยอมรูแม 
ความพอใจเปนตนของพวกเรา.   
        บทวา  ภาสติ  มีความวา  ยอมกลาวกับพวกเราวา  "พวกกระผม 
จะกระทําอยางนี้."   
        ขอวา  อมฺหากเปต  ขมติ  มีความวา  ทานผูมีอายุนั้น   ยอม 
กระทําส่ิงใด,  สิ่งน้ัน  ยอมเปนที่ชอบใจแมแกพวกเรา. 
        ขอวา  สเมตายสฺมนฺตาน   สงฺเฆน  มีความวา  จิตของทาน 
ผูมีอายุทั้งหลาย  จึงถึงพรอม ถือ  จงมาพรอม,  อธิบายวา  จงดําเนิน 
ไปสูความเปนอันเดียวกันกับสงฆ.   คําท่ีเหลือในสิกขาบทน้ีปรากฏชัด 
แลวท้ังน้ัน  เพราะมีนัยดังกลาวแลวในสิกขาบทกอน   และเพราะมีอรรถ 
อันต้ืน.  แมสมุฏฐานเปนตน  ก็เปนเชนกับสิกขาบทกอนน้ันแล. 
                         ทุติยสังฆเภทสิกขาบทวรรณนา  จบ.  
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                       สังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี  ๑๒ 
                          ทุพพจสิกขบทวรรณนา   
        ทุพพจสิกขาบทวา  เตน  สมเยน   พุทฺโธ  ภควา  เปนตน 
ขาพเจาจะกลาวตอไป:-   ในทุพพจสิกขาบทน้ัน  มีวินิจฉัยดังนี้:-    
                 [แกอรรถปฐมบัญญัติเรื่องพระฉันนะ] 
        สองบทวา  อนาจาร  อาจารติ  มีความวา   ยอมกระทําการ 
ลวงละเมิดทางกายทวารและวจีทวาร  มีอเนกประการ. 
        คําวา  ก ึ น ุ โข  นาม  นี ้ เปนการกลาวขม  (ผูอ่ืน). 
        คําวา  อห   โข  นาม  เปนคํายก  (ตน). 
        ดวยคําวา  ตุมฺเห  วเทยฺย   ทานแสดงวา  "เราควรจะวากลาว 
พวกทานวา  พวกทาน   จงกระทําอยางนี้  อยูากระทําอยางนี้." 
        หากผูถามจะถามวา   "เพราะเหตุไร ?" 
        ตอบวา  "เพราะพระฉันนะกลาวหมายเอาความประสงคเปนตน 
อยางนี้วา  'พระผูมีพระภาคพุทธเจา   ทรงมากัณฐกะเสดจออก 
พรอมกับเรา   ทรงผนวชแลว."   ครั้นกลาววา  "พระธรรมของเรา" 
แลว   เมื่อจะแสดงยุติในความเปนของ ๆ  ตนอีก   จึงกลาววา  "พระ 
ธรรมนี้   พระลูกเจาของเรา  ไดตรัสรูแลว"   ดังน้ี.  มีคําอธิบายวา 
"เพราะวา  สัจจธรรม  ๔  อันพระลูกเจาของเราแทงตลอดแลว; 
ฉะน้ัน  แมพระธรรมก็เปนของเรา."   แตสําคัญพระสงฆวา  ต้ังอยูใน  
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ฝกฝายแหงคนคูเวรของตน   จึงไมกลาววา  "พระสงฆของเรา."  แต 
ใครจะกลาวเปรียบเปรยรกุรานสงฆ  จึงกลาวคําเปนตนวา  เสยฺยถาป 
นาม  ดังนี้.     
        บทวา  ติณกฏปณฺณสฏ   ไดแก  หญา  ไม  และใบไมแหง 
ที่ลวงหลนตกไปในสถานที่นั้น ๆ.   อีกอยางหนึ่ง  หญาดวย  ไมเบา 
ไมมีแกนดวย;   เหตุนั้น  จึงชื่อวา  หญาและไม.  ใบไมแหง  ชื่อวา 
ปณณสฏะ. 
        บทวา  อุสฺสาเทยฺย  ไดแก  พัดไปกองรวมไว. 
        บทวา  ปพฺพเตยฺย  ไดแก  เกิดจากภูเขา.  จรงิอยู  แมน้ําน้ัน 
มีกระแสอันเชี่ยว;   เพราะฉะนั้น  ทานจึงระบุเอาแตแมน้ํานั้นเทาน้ัน. 
        ในคําวา  สงฺขเสวาลปณก  นี ้ มีวินิจฉัยดังน้ี:- 
สาหรายที่มีใบ  มีรากยาว   เรียกวา    "จอก."   สาหรายสีเขียว 
เรียกวา  "สาหราย."  สาหรายที่เหลืออ  มีตะไครน้ําและแหนเปนตน 
แมทั้งหมด  ถึงการนับวา  "แหน." 
        ดวยคําวา  เอกโต  อสฺุสาทิตา  ทานแสดงวา  "แมอันใคร ๆ 
ประมวลมาแลว  คือ  ทําเปนกองไวในท่ีเดียวกัน. 
        บทวา   ทุพฺพจชาติโก  ไดแก  มีภาวะแหงบุคคลผูวายาก. 
อธิบายวา  "ผูอันใคร ๆ  ไมอาจวากลาวได."  แมในบทภาชนะ 
แหงบทวา  ทุพฺพจชาติโก  นั้น.  บทวา  ทุพฺพโจ  ไดแก  ผูอันเขา 
กลาวสอนไดโดยยาก  คือ  โดยลําบาก.  มีคําอธิบายวา  "อันใคร ๆ 
ไมอาจวากลาวไดโดยงาย."  
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        บทวา  โทวจสฺสกรเณหิ  คือ  (ดวยธรรม)   อันกระทําความ 
เปนผูวายาก.  อธิบายวา  "ก็ธรรมท้ังหลายเหลาใด  ยอมทําบุคคล 
ใหเปนผูวายาก,  เปนผูประกอบดวยธรรมเหลาน้ัน"     
        ก็บัณฑิตพึงทราบธรรมเหลาน้ัน  ม ี ๑๙  อยาง๑  คือ ความ 
เปนผูมีความปรารถนาลามก  ๑  ความยกตนขมผูอ่ืน  ๑  ความเปนคน 
มักโกรธ  ๑  ความผูกโกรธ  เพราะความโกรธเปนเหตุ  ๑  ความเปน 
ผูมักระแวงเพราะความโกรธเปนเหตุ ๑  ความเปนผูเปลงวาจาใกล 
ตอความโกรธเพราะความโกรธเปนเหตุ  ๑  ความกลับเปนผูโตเถียง 
โจทก  ๑  ความเปนผูกลับรุกรานโจทก  ๑   ความเปนผูกลับปรักปรํา 
โจทก  ๑  ความกลบเรื่องอ่ืนดวยเรื่องอ่ืน  ๑   ความเปนผูไมพอใจ 
ตอบดวยความประพฤติ  ๑  ความเปนผูลบทลูตีเสมอ  ๑  ความเปน 
คนริษยาเปนคนตระหนี่  ๑   ความเปนคนโออวดเจามายา  ๑  ความ 
เปนคนกระดางดูหม่ินผูอ่ืน ๑  ความเปนคนถือแตความเห็นของตน  ๑ 
ความเปนคนถือรั้น ๑  ความเปนผูถอนไดยาก  ๑  อันมากแลวใน 
อนุมานสูตร๒ตามลําดับ  โดยนัยมีวา  "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  !  ก็ธรรม 
อันทําความเปนคนวายกเหลาไหน ?  ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย !  ภิกษุ 
ในศาสนานี้เปนผูมีความปรารถนาลามก"   ดังน้ี  เปนตน. 
        ผูใด  ไมอด  ไมทนโอวาท,  เพราะเหตุนั้น  ผูนั้น  ชื่อวา 
อักขมะ.  ผูใด  เมื่อไมปฏบิัติ  ตามท่ีทานพร่ําสอน  ไมรับอนุสาสนี 
โดยเบื้องขวา;  เพราะเหตุนั้น  ผูนั้น  ชื่อวา  มีปรกติไมรับโดยเบื้องขวา 
 
๑.-๒.  มีเพียง  ๑๘  แมในอนมุานสูตร  ก็มีเพียง  ๑๖.  ม.  มู.  ๑๒/๑๘๙.  



ประโยค๗ - ทุติยสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๑ - หนาท่ี 198 

ซึ่งอนุสาสนี.     
        บทวา  อุทฺเทสปริยาปนฺเนสุ  ไดแก  นับเนื่องในอุเทศ  คือ 
รวมลงในภายใน.  ความวา  เปนไปภายในปาฏิโมกขุทเทส  เพราะทาน 
สงเคราะหอยางนี้วา  "อาบัติ  มีแกทานผูใด,  ทานผูนั้น  พึงเปดเผย." 
        สองบทวา  สหธมมฺกิ  วุจฺจมาโน  ไดแก  อันภิกษุทั้งหลาย 
วากลาวอยูโดยชอบสหธรรม.  นี ้ เปนทุติยาวิภัติลงในอรรถแหงตติยา- 
วิภัติ.   อธิบายวา   "อันภิกษุทั้งหลายวากลาวอยู   ดวยสิกขาบท 
ที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติไว  อันไดนามวา  "สหธรรมิก" 
เพราะเปนสิกขาอันสหธรรมิก  ๕  พึงศึกษา  หรือ  เพราะเปนของ 
สหธรรมิก  ๕  เหลาน้ัน." 
        คําวา  วิรมถายสฺมนฺโต   มม  วจนาย  มีความวา  พวกทานวา 
กลาวขาพเจาดวยคําใด,   จงเลิกจากคํานั้น  ตามคําของขาพเจา.  มีคํา 
อธิบายวา  "พวกทาน  จงอยูากลาวคําน้ันกะขาพเจา." 
        คําวา  วเทตุ  สหธมฺเมน  มีความวา  ทานผูมีอายุ  จงวา 
กลาวดวยสิกขาบทอันเปนสหธรรม  หรือ  ดวยคําแมอ่ืนอันเปนสหธรรม 
คือ  เปนไปเพ่ือความเลื่อมใส. 
        ศัพทวา  ยทิท  เปนนิบาต  ลงในอรรถ  คือ  แสดงเหตุแหง 
ความเจริญ.   ดวยคําวา  ยทิท  นั้น  ยอมเปนอันทานแสดงเหตุแหง 
ความเจริญของบริษัทอยางนี้วา  "การพูดแนะประโยชนแกกันและกัน 
และการยังกันและกันใหออกจากอาบัตินี้ใด,  บริษัทเจริญแลว  ดวยการ  
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วากลาวกันและกัน  และดวยการยังกันและกันใหออกจากอาบัตินั้น." 
คําท่ีเหลือในท่ีทั้งปวง  ต้ืนทั้งนั้น.  แมสมุฏฐานเปนตน  ก็เปนเชนกับ 
ปฐมสังฆเภทสิกขาบทน้ันแล.   
                          ทุพพจสิกขาบทวรรณนา  จบ.     
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                            สังฆาทิเสสสิกขาบทที่  ๑๓ 
                             กุลทูสกสิกขาบทวรรณนา   
        กลุทูสกสิกขาบทวา  เตน  สมเยน  พุทฺโธ  ภควา  เปนตน 
ขาพเจาจะกลาวตอไป:-   ในกุลทูสกสิกขาบทน้ัน  มีวินิจฉัยยดังนี้ :- 
                [แกอรรถเรื่องพระอัสสชิและพรูปุนัพพสุกะ] 
        คําวา  อสฺสชิปุนพฺพสุกา  นา  ไดแก  ภิกษุชื่ออัสสชิและ 
ปุนัพพสุกะ. 
        บทวา  กิฏาคิริสฺมึ  ไดแก  ในชนบทท่ีมีชื่ออยางนั้น. 
        ในคําวา  อาวาสิกา  โหนฺติ  นี ้ มีวินิจฉัยยดังน้ี :- 
        อาวาสของภิกษุเหลาน้ี  มีอยู;   เหตุนั้น  ภิกษุเหลาน้ี  จึงชื่อวา 
อาวาสิกะ  (เจาอาวาส).  วิหารทานเรียกวา  "อาวาส."   วิหาร 
นั้นเกี่ยวเนื่อง  แกภิกษุเหลาใด  โดยความเปนผูดําเนินหนาที่มีการ 
กอสรางสิ่งใหม ๆ  และการซอมแซมของเกาเปนตน,  ภิกษุเหลาน้ัน 
ชื่อวา   อาวาสิกะ  (เจาอาวาส).  แตภิกษุเหลาใด  เพียงแตอยูใน 
วิหารอยางเดียว,   ภิกษุเหลาน้ัน  ทานเรียกวา  "เนวาสิกะ" 
(เจาถิ่น).  ภิกษุอัสสชิและปุนัพพสุกะนี้  ไดเปนเจาอาวาส. 
        สองบทวา  อลชฺชิโน  ปาปภิกฺข ู ไดแก  เปนพวกภิกษุลามก  ไม  
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มีความละอาย.  เพราะวา  ภิกษุสสชิและปุนัพพสุกะเหลาน้ัน  เปน 
ภิกษุฉัพพัคคียชั้นหัวหนา  แหงภิกษุฉัพัคคียทั้งหลาย. 
                            [ประวัติพวกภิกษุฉัพพัคคีย]  
        ไดยินวา  ชน  ๖  คน๑ในกรุงสาวัตถีเปนสหายกัน  ปรึกษากันวา 
"การกสิกรรมเปนตนเปนการงานท่ีลําบาก,  เอาเถิด  สหายท้ังหลาย ! 
พวกเราจะพากันบวช,  และพวกเราเมื่อจะบวช  ควรบวชในฐานผูชวย 
สลัดออกเสียในเม่ือมีกิจการเกิดข้ึน๒"  ดังน้ีแลว  ไดบวชในสํานักแหง 
พระอัครสาวกทั้งสอง.  พวกเธอมีพรรษาครบ  ๕  พรรษา  ทองมาติกาได 
คลองแลว  ปรึกษากันวา  "ธรรมดาวาชนบท  บางคราว  ก็มีภิกษา 
สมบูรณ  บางคราว  มีภิกษาดเคือง,  พวกเราอยาอยูรวมในท่ีแหง 
เดียวกันเลย  จงแยกกันอยูในที่  ๓ แหง." 
        ลําดับนั้น  พวกเธอจึงกลาวกะภิกษุชื่อบัณฑุกะและโลหิตกะวา 
"ทานผูมีอายุทั้งหลาย !   ข้ึนชื่อวากรุงสาวัตถี  มีตระกุลหามลานเจ็ดแสน 
ตระกูลอยูครอบครอง  เปนปากทางแหงความเจริญของแควนกาสีและ 
โกศลทั้งสอง  กวางประมาณ  ๓๐๐  โยชน  ประดับดวยหมูบาน  ๘  หม่ืน 
ตําบล,  พวกทานจงใหสรางสํานัก   ในสถานท่ีใกล ๆ  กรุงสาวัตถีนั้นนั่น 
แล  แลวปลกูมะมวง  ขนุน  และมะพรอมเปนตน  สงเคราะหตระกูล 
ดวยดอก และผลไมเหลานั้น  ใหพวกเด็กหนุมของตระกูลบวชแลว 
ขยายบริษัทใหเจริญเถิด." 
 
๑.  ๖  คน  คือ  ปณฑุกะ  ๑  โลหิตกะ  ๑  เมตติยะ  ๑  ภุมมชกะ  ๑ อัสสชิ  ๑  ปุนัพพสุกะ ๑ 
บวชแลว  เรียกวา  ภิกษุฉัพพัคคีย  แปลวา  มีพวก  ๖. 
๒.  นิตฺถรณกฏาเนติ  อุปฺปนฺนกิจจฺสฺส  นิปฺผาทนฏาเนติ  โยชนาปาโ  ฯ  ๑/๔๙๓ ฯ  
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        กลาวกะพวกภิกษุชื่อวาเมตติยะและภุมมชกะวา   "ทานผูมีอายุ ! 
ชื่อวา  กรุงราชคฤหมีพวกมนุษย  ๑๘  โกฏ ิ อยูครอบครอง  เปนปาก 
ทางแหงความเจริญของแควนอังคะและมคธท้ังสอง  กวาง  ๓๐๐  โยชน   
ประดับดวยหมูบาน  ๘  หม่ืนตําบล,   พวกทานจงใหสรางสํานักในที่ 
ใกล ๆ  กรุงราชคฤหนั้นแลว  ปลูกมะมวง  ขนุน  และมะพราวเปนตน 
สงเคราะหตระกูลดวยดอกและผลไมเหลานั้น  ใหพวกเด็กหนุมของ 
ตระกูลบวชแลว  ขยายบริษัทใหเจริญเถิด." 
        กลาวกะพวกภิกษุชื่อวาอัสสชิและปุนัพพสุกะวา  "ทานผูมีอายุ ! 
ข้ึนชื่อวากิฏาคิรีชนบท  อันเมฆ  (ฝน)  ๒ ฤด ู อํานวยแลว  ยอมไดขาวกลา 
๓  คราว,  พวกทานจงใหสรางสํานัก  ในท่ีใกล ๆ  กิฏาคิรีชนบทน้ัน 
นั่นแล   ปลกูมะมวง  ขนุน  และมะพรอมเปนตนไว  สงเคราะหตระกูล 
ดวยดอกและผลไมเหลานั้น  ใหพวกเด็กหนุมของตระกูลบวชแลว 
ขยายบริษัทใหเจริญเถิด." 
        พวกภิกษุฉัพพัคคียเหลาน้ัน  ไดกะทําอยางนั้น.  บรรดาพวก 
ภิกษุฉัพพัคคียเหลาน้ัน  แตละฝาย  มีภิกษุเปนบริวาร  ฝายละ  ๕๐๐ รูป 
รวมเปนจํานวนภิกษุ  ๑๕๐๐  รูปกวา  ดวยประการอยางนี้. 
        บรรดาภิกษุเหลาน้ัน  ภิกษุชื่อปณฑุกะและโลหิตกะ  พรอม 
ทั้งบริวารเปนผูมีศีลแล  เที่ยวไปยังชนบทเปนที่จาริกรวมเสด็จกับพระ 
ผูมีพระภาคเจา.  พวกเธอไมกอใหเกิดเรื่องใหม ๆ  ที่ยังไมเคยมี 
ใครทํา,   แตชอบย่ํายีสิกขาบทท่ีทรงบัญญัติแลว.    สวนพวกภิกษุ 
ฉัพพัคคียนอกนี้ทั้งหมดเปนอลัชช ี ยอมกอใหเกิดเรื่องใหม ๆ  ที่ยัง  
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ไมเคยมีใครทําดวย  ยอมพากันย่ํายีสิกขาบทท่ีทรงบัญญัติไวแลวดวย. 
เพราะเหตุนั้น  พระธรรมสังคาหกะทั้งหลายจึงกลาววา  อลชฺชิโน 
ปาปภิกฺขู   ดงัน้ี.   
        บทวา  เอวรูป  ไดแก   มีกําเนิดอยางนี้. 
        สองบทวา  อนาจาร  อาจรนฺติ  ความวา  ยอมประพฤติลวง 
มารยาทท่ีไมควรประพฤติ  คือ  กระทําส่ิงท่ีไมควรกระทํา." 
        บทวา  มาลาวจฺฉ  ไดแก  ตนไมมีดอกตูม  (กอไมดอก). 
        จริงอยู  ตนไมดอกก็ดี  กอไมดอกก็ดี  ที่ดอกยังตุม  ทานเรียก 
วา  กอไมดอกท้ังน้ัน.  ก็ภิกษุเหลาน้ัน  ปลูกเองบาง  ใหคนอ่ืนปลูก 
บาง  ซึ่งกอไมดอกมีชนิดตาง ๆ กันมากมาย.   ดวยเหตุนั้น  พระ 
ธรรมสังคาหกะท้ังหลายจึงกลาววา  มาลาวจฺฉ  โรเปนฺติป  โรปาเปนฺติป 
ดังน้ี. 
        บทวา  สิฺจนฺติ  ไดแก  ยอมรดนํ้าเองบาง. 
        บทวา  สิฺจาเปนฺติ  ไดแก  ยอมใชใหคนอ่ืนรดบาง. 
                  [อธิบายลักษณะ  ๕  มีอกปัปยโวหารเปนตน] 
        ก็ในอธกิารน้ี   ผูศึกษาพึงทราบลักษณะ  ๕  อยาง  เหลานี้ 
คือ  อกัปปยโวหาร  ๑  กปัปยโวหาร  ๑  ปริยาย  ๑  โอภาส  ๑  นิมิตต- 
กรรม  ๑.  บรรดาลักษณะ  ๕  เหลาน้ัน  ที่มชีื่อวา  อกัปปยโวหาร 
ไดแก  การตัดเอง  การใชใหตัดจําพวกของสดเขียว,  การขุดเอง  การ 
ใชใหขุมหลมุ,   การปลูกเอง   การใชใหปลูกกอไมดอก,  การกอเอง 
การใชใหกอคันกั้น,  การรดนํ้าเอง  การใหใชรดนํ้า,   การทํารางนํ้าให  
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ตรงไป   การรดนํ้าท่ีเปนกัปปยะ  การรดดวยนํ้าลางมือลางหนาลางเทา 
และน้ําอาบ.   
        ทีช่ื่อวา  กัปปยโวหาร  ไดแก  คําวา   "จงรูตนไมนี้,   จงรู 
หลุมนี้,   จงรูกอไมดอกน้ี,  จงรูน้ําในท่ีนี้"   และการทํารางน้ําท่ีแหงให 
ตรง. 
        ทีช่ื่อวา  ปริยาย  ไดแก  คํามีอาทิวา   "บัณฑิตควรใหปลูก 
ตนไมทั้งหลาย  มีตนไมดอกเปนตน  จะเปนไปเพ่ือประโยชนตอกาล 
ไมนานนัก." 
        ทีช่ื่อวา  โอภาส  ไดแก  การยืนถือจอบและเสียมเปนตน  และ 
กอไมดอกท้ังหลายอยู.  จริงอยู  พวกสามเณรเปนตน  เห็นพระเถระ 
ยืนอยูอยางนั้น รูวา   "พระเถระประสงคจะใชใหทํา"   แลวจะมา 
ทําให. 
        ทีช่ื่อวา  นิมิตตกรรม  ไดแก  การนําจอบ  เสียม  มีด  ขวาน 
และภาชนะนํ้ามาวางไวในที่ใกล ๆ. 
        ลักษณะท้ัง  ๕  ประการน้ี  ยอมไมควรในการปลูก  เพ่ือ 
ประโยชนแกการสงเคราะหตระกูล.   เพ่ือประโยชนแกการบริโภคผล 
กิจ  ๒  อยาง  คือ  อกัปปยโวหารและกัปปยโวหาร เทาน้ัน  ไมควร. 
กิจ  ๓  อยางนอกน้ี  ควรอยู.  แตในมหาปจจรีทานกลาววา  "แม 
กัปปยโวหาร  ก็ควร.  และการปลูกใด  ยอมควรเพ่ือประโยชนแกการ 
บริโภคของตน,   การปลูกนั้น  ก็ควรเพ่ือประโยชนแกบุคคลอ่ืน แก 
สงฆ  หรือแกเจดียดวย."   แตการใชใหปลูก  เพ่ือตองการอาราม  
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เพ่ือตองการปา     และเพ่ือตองการรมเงา   เพียงเปนอกัปปยโวหาร 
อยางเดียว  ไมสมควร,   ที่เหลือ   ควรอยู.  และมใิชจะควรแตกิจท่ีเหลือ   
อยางเดียว  กห็ามิได,  แมการทําเหมืองใหตรงก็ดี  การรดนํ้าท่ีเปนกัปปยะ 
ก็ดี  การทําหองอาบนํ้าแลวอาบเองก็ดี  และการเทนํ้าลางมือ  ลางเทา 
และลางหนาลงในที่ปลูกตนไมนั้นก็ดี  อยางใดอยางหน่ึง  สมควรอยู. 
แตในมหาปจจรี  และในกรุรุนท ี ทานกลาววา  "แมจะปลูกเอง  ในกัปปย- 
ปฐพี  ก็ควร."   ถึงแมจะบริโภคผลไมที่ปลูกเอง   หรือใชปลูกเพ่ือ 
ประโยชนแกอารามเปนตน  ก็ควร.  ในการเก็บเอง  และในเพราะการ 
ใชใหเก็บผลไม  แมตามปรกติก็เปนปาจิตตีย.  แต  (ในการเกบ็  และใน 
การใชใหเกบ็)   เพ่ือตองการประทุษรายตระกูล  เปนปาจิตตียดวย  เปน 
ทุกกฏดวย.  ในเพราะการรอยดอกไม  มีการรอยตรงึเปนตน  มีพวง 
ดอกไมสําหรับประดับอกเปนที่สุด  เปนทุกกฏอยางเดียว  แกภิกษุ 
ผูทําเพ่ือตองการประทุษรายตระกูล  หรือ  เพ่ือประการอ่ืน. 
        ถามวา  "เพราะเหตุไร" 
        ตอบวา  "เพราะเปนอนาจาร  และเพราะเปนปาปสมาจาร 
ดังตรัสไวในคําวา  'ปาปสมาจาโร'   นี้." 
        หากโจทกทวงวา  "เหตุไร   ในการปลูกตนไมเพ่ือประโยชน 
แกการบูชาพระรัตนตรัย  จึงไมเปนอาบัติ  เหมือนในการปูลกตนไม 
เพ่ือประโยชนแกอารามเปนตนเลา ?" 
        เฉลยวา  "เปนอนาบัติเหมือนกัน.  เหมือนอยางวา   ในการ  



ประโยค๗ - ทุติยสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๑ - หนาท่ี 206 

ปลูกตนไมเพ่ือประโยชนแกอารามเปนตนนั้น  เปนอนาบัติ  เพราะ 
กัปปยโวหาร  และอาการมีปริยายเปนตน  ฉันใด,  แมในการปลูก 
ตนไมเพ่ือประโยชนแกการบูชาพระรัตนตรัย  กค็งเปนอนาบัติ  ฉันนั้น." 
        โจทกทวงวา  "ก็ในการปลูกตนไมนั้น  แมปลูกเองในกัปปย- 
ปฐพี  ยอมควรมิใชหรือ  ?"   
        เฉลยวา  คําน้ันทานกลาวแลวในมหาปจจรีและกุรุนท,ี    แต 
ในมหาอรรถกถามิไดกลาวไว."  ถาแมทานจะพึงฉงนไปวา  "ถึง 
คําท่ีกลาวแลวในอรรถกถานอกน้ีจะเปนประมาณไดก็จริง,  แตการรด 
น้ําท่ีเปนกัปปยะ  ทานไดกลาวไวในมหาอรรถกถา,  การรดนํ้าท่ีเปน 
กัปปยะน้ันเปนอยางไร ?"  แมการรดนํ้าที่เปนกัปปยะน้ัน  ก็ไมผิด. 
        อันที่จรงิในการปลูกและการรดน้ัน  เมื่อทานกลาวอยูวา  "ซึ่ง 
กอไมดอก"   ดังน้ี  ในเมือ่ทานควรจะกลาวโดยไมแปลกกันวา  "ปลูก 
เองบาง  ใหผูอ่ืนปลูกบาง  รดเองบาง  ใหผูอ่ืนรดบาง  ซึ่งตนไม" 
ดังน้ี  ชื่อวา  ยอมใหทราบอธิบายวา  "คําวา  'กอไมดอก'  นี้  กลาวหมาย 
เอาตนไมที่มีดอกและผล  เพ่ือประโยชนแกการสงเคราะหตระกูลเทานั้น, 
แตยังมีปริยายในการปลูก  เพ่ือประโยชนแกอารามเปนตนอยางอ่ืน, 
เพราะเหตุนั้น   คําใดท่ีพระอรรถกถาจารยทั้งหลายทราบความมีปริยาย 
ในการปลูกเพ่ือประโยชนแกอารามเปนตนนั้น   และความไมมีปริยาย 
ในการปลูกเพ่ือประโยชนแกการสงเคราะหตระกูลนี้แลว  กลาวไวใน 
อรรถกถาทั้งหลาย.  คําน้ันเปนอันทานกลาวชอบแท.  จริงอยูคําน้ี 
ขาพเจาก็ไดกลาวแลววา  
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        "พระอรรถกถาจารยทั้งหลายในปางกอนไดรจนา 
        อรรถกถาท้ังหลาย   ไมไดละมติของพระสาวก 
        ทั้งหลายผูรูธรรมและวินัย   เหมอืนท่ีพระพุทธเจา 
        ตรัสแลวทีเดียว.  เพราะเหตุนั้นแล  คําใดท่ีกลาว   
        แลวในอรรถกถาท้ังหลาย, คําน้ันทั้งหมด  เวนคํา 
        ที่เขียนดวยคําพล้ังเผลอเสียแลว  ยอมเปนประมาณ 
        ขอบัณฑิตท้ังหลายผูมีความเคารพในสิกขาในพระ 
        ศาสนานี้  เพราะเหตุใด." 
        การปลกูเปนตนและการรอยเปนตนทุก ๆ  อยาง  พึงทราบตาม 
นัยที่กลาวแลว.  ในวิสัยมีการรอยเปนตนนั้น  พึงมีคําถามวา  "ถา 
เปนอาบัติในเพราะการรอยเปนตน   เพ่ือประโยชนแกการบูชาพระ 
รัตนตรัยแลว  เหตุไร  ในเพราะการนําไปเปนตน  จึงเปนอนาบัติเลา  ?" 
        มีคําแกวา    "เพราะนําไปเพ่ือประโยชนแกกลุสตีเปนตน  จึง 
เปนอาบัติ.   จริงอยู  ในหรณาธิการ  พระธรรมสังคาหกาจารยทั้งหลาย 
ไดกลาวไวใหพิเศษแลววา  เต  กุลิตฺถีน  เปนตน.  เพราะเหตุนั้น 
จึงไมเปนอาบัติแกภิกษุผูนําไปเพ่ือประโยชนแกพระพุทธเจาเปนตน. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  เอกโต  วณฺฏิก  ไดแก  ระเบียบ 
ดอกไมที่จัดทํารวมข้ัวดอกไมเขาดวยกัน  (มาลัยตอกาน). 
        บทวา  อุภโต  วณฺฏกิ  ไดแก  ระเบียบดอกไมที่ทําแยกข้ัว 
ดอกไมไวสองขาง  (มาลัยเรียงกัน). 
        สวนในบทวา  มฺชริก  เปนตน  มีวินิจฉัยวา  บุปผวิกัตติที่ทํา  
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คลายกําไล  เรียกวา  "มัญชริกา"  (ดอกไมชอ). 
        ระเบียบดอกไมที่ใชเข็ม  หรือ  ซึ่งไมเสียบดอกยางทรายเปนตน 
ทํา  ชื่อวา  "วิธูติกา"  (ดอกไมพุม).   
        บทวา  วฏสโก  ไดแก  เทริด   (ดอกไมกรองบนศีรษะ). 
ระเบียบดอกไมสําหรับประดับทู  ชื่อ  อาเวฬา  (ดอกไมพวง). 
        พวงดอกไมที่ต้ังอยูตรงอก  คลายแกวมุกดาหาร  ชื่อ  ทบัทรวง 
(ดอกไมแผงสําหรับประดับ).  พรรณนาเฉพาะบทในพระบาลีนี้เทาน้ี 
กอน 
              [วาดวยการวินิจฉัยยอาบัติในการปลูกเองเปนตน] 
        ก็แล  พึงทราบวินิจฉัยยอาบัติโดยพิสดารต้ังแตตน  ดังตอไปนี้:- 
เปนอาบัติปาจิตตีย  กับทุกกฏ  แกภิกษุผูปลูกกอไมดอกเอง  ใน 
อกัปปยปฐพี  เพ่ือประโยชนแกการประทุษรายสกุล.  ภิกษุใชใหปูก 
ดวยอกัปปยโวหารก็เหมือนกัน.  ในการปลูกเองก็ดี  ใชใหปลกูก็ดี 
ในกัปปยปฐพี  เปนทุกกฏอยางเดียว.  ในปฐพีแมทั้งสอง  ในเพราะใช 
ใหปลูกกอไมดอก  แมมาก  ดวยการสั่งครั้งเดียว   เปนปาจิตตียกับทุกกฏ 
หรือเปนทุกกฏลวน  แกภิกษุนั้น  ครัง้เดียวเทาน้ัน,  ไมเปนอาบัติใน 
เพราะใชใหปลูกดวยกัปปยโวหาร  ในพ้ืนที่ที่เปนกัปปยะ  หรอื  พ้ืนที ่
ที่เปนอกัปปยะ  เพ่ือประโยชนแกการบริโภค.  แมเพ่ือประโยชนแก 
อารามเปนตน  ในอกัปปยปฐพี  ก็คงเปนปาจิตตียแกภิกษุผูปลูกเอง 
หรือใชใหปลูกดวยถอยคําท่ีเปนอกัปปยะ.  แตนยันี้   ทานมิไดจําแนก 
ไวใหละเอียดในมหาอรรถกถา,  จําแนกไวแตในมหาปจจรี  ฉะน้ีแล.  
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        ก็ในการรดเอง  และการใชใหรด  มีวินิจฉัยอาบัติดังน้ี :-  เปน 
ปาจิตตียทุก ๆ  แหง  ดวยน้ําท่ีเปนอากัปปยะ.     เพ่ือประโยชนแกการ 
ประทุษรายตระกูลและบริโภค เปนทุกกฏก็ม.ี  แตเพ่ือประโยชนแกการ 
ทั้งสองนั้นเทาน้ัน  เปนทุกกฏ  ดวยนํ้าท่ีเปนกัปปยะ,  ก็ในการประทุษ- 
รายตระกูลและการบริโภคนี้  เพ่ือตองการบริโภคไมเปนอาบัติในการ   
ใชใหรดนํ้าดวยกัปปยโวหาร  แตในฐานะแหงอาบัติ  ผูศึกษาพึง 
ทราบความเปนอาบัติมาก  เพราะมีประโยคมาก  ดวยอํานาจสายนํ้า 
ขาด.  ในการเก็บเอง  เพ่ือประโยชนแกการประทุษรายตระกูล  เปน 
ทุกกฏกับปาจิตตียตามจํานวนดอกไม.  ในการบูชาพระรัตนตรัยเปนตน 
อยางอ่ืน  เปนปาจิตตียอยางเดียว.   แตภิกษุผูเก็บดอกไมเปนจํานวน 
มากดวยประโยคอันเดียว  พระวินัยธรพึงปรับดวยอํานาจแหงประโยค. 
ในการใชใหเก็บ  เพ่ือประโยชนแกการประทุษรายตระกูล  คนที่ 
ภิกษุใชครั้งเดียว  เก็บแมมากครั้ง  ก็เปนปาจิตตียกับทุกกฏแกภิกษุนั้น 
ครั้งเดียวเทานั้น.  ในการเก็บเพ่ือบูชาพระรัตนตรัยเปนตน  อยางอ่ืน 
เปนปาจิตตียอยางเดียว.  
                       [อรรถาธิบายบุปผวิภัติ  ๖  ชนิด] 
        ในการรอยดอกไมทั้งหลายมีการรอยตรึงเปนตน  ผูศึกษาพึง 
ทราบอุปผวิกัติทั้งหมด  ๖  ชนิด  คือ  คณฺ ิม  รอยตรึง  ๑  โคปฺปม 
รอยควบทรือรอยคุม  ๑  เวธิม  รอยแทงหรือรอยเสียบ  ๑  เวถิม 
รอยพันหรือรอยผูก ๑  ปูริม  รอยวง  ๑ วายิม  รอยกรอง  ๑.  บรรดา 
บุปผวิภัติ  ๖  ชนิดนั้น  ทีช่ื่อวา  คัณฐมิะ  พึงเห็นในดอกอุบลและ  
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ดอกปทุมเปนตนที่มีกาน  หรือในดอกไมทั้งหลายอ่ืนที่มีข้ัวยาว.  จริงอยู 
ดอกไมที่รอยตรึงกานกับกาน  หรือ  ข้ัวกับข้ัวันนเอง  ชื่อ  คัณฐิมะ.  แม 
คัณฐิมะน้ัน  ภิกษุ  หรือ  ภิกษุณีจะทําเองก็ดี  ใชใหทําดวยถอยคําเปน   
อกัปปยะก็ดี  ยอมไมควร.  แตจะใชใหทําดวยกัปปยวาจาเปนตนวา  "จงรู 
อยางนี้,  ทําไดอยางนี้แลวจะพึงงาม,  จงทําดอกไมทั้งหลายเหลาน้ีไม 
ใหกระจัดกระจาย"  ดังน้ี  ควรอยู. 
        การเอาดาย  หรือ  ปอเปนตน  รอยคุมดอกไมมีดอกมะลิเปนตน 
ดวยอํานาจระเบียบดอกไมมีข้ัวขางเดียวและมีข้ัวสองขาง  (ดวยอํานาจ 
มาลัยตอกานและมาลัยเรียงกัน)  ชื่อวา  โคปปมะ.  คนทั้งหลาย 
ทบปอ  หรือ เชือกเปนสองเสน  และรอยดอกไมไมมีข้ัวเปนตนในปอ 
หรือเชือกันนแลวขึงไวตามลําดับ,  แมดอกไมนี้  ก็ชื่อวา  โคปปมะ 
เหมือนกัน.  โคปปมะท้ังหมด  ไมควรโดยนัยกอนเหมือนกัน.         
        ทีช่ื่อวา  เวธิมะ   คือ  ดอกไมที่คนทั้งหลายเสียบดอกไมที่มีข้ัว 
มีดอกมูลิเปนตนที่ข้ัว หรือ  เสียบดอกไมที่ไมมีข้ัว  มีดอกพิกลุเปนตน 
ภายในชองดอก  ดวยเสี้ยนตาลเปนตน  แลวรอยไว  นี้  ชื่อวา  เวธิมะ. 
แมดอกไมนั้น  ก็ไมสมควร  โดยนัยกอนเหมือนกัน. 
        ก็คนบางพวกเอาหนาม  หรือ  เสี้ยนตาลเปนตนปกที่ตนกลวย 
แลว  เสียบดอกไมไวที่หนามเปนตนน้ัน.  บางพวกเสียบดอกไมไว 
ที่กิ่งไมมีหนาม.  บางพวกเสียบดอกไมไวที่หนาม  ซึ่งปกไวที่ฉัตร 
และฝา  เพื่อกระทําฉัตรดอกไมและเรือนยอดดอกไม.  บางพวกเสียบ 
ดอกไมไวที่หนามซ่ึงผูกไวที่เพดานธรรมาสน.  บางพวกเสียบดอกไมมี  
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ดอกกรรณิการเปนตน  ดวยซ่ีไม  และกระทําใหเหมือนฉัตรซอนฉัตร. 
ดอกไมที่ทําอยางนั้นโอฬารยิ่งนักแล.   
        ก็การท่ีจะผูกหนามไวที่เพดานธรรมาสน  เพ่ือเสียบดอกไมก็ดี 
จะเสียบดอกไมดอกเดียวดวยหนามเปนตนก็ดี  จะเอาดอกไมเสียบเขา 
ในดอกไมดวยกันก็ดี  ไมควร.  ก็การจะแซมดอกไมทั้งหลายไวในชอง 
แหงเพดานตาขาย  ชุกชี  ฟนนาค  (กระจัง)  ที่วางดอกไมและชอ 
ใบตาลเปนตน  หรือวา  ในระหวางชอดอกอโศก  ไมมีโทษ.  เพราะ 
ดอกไมอยางนั้นไมจัดเปนเวธิมะ.  แมในเชือกธรรมดา  (เชือกสําหรับ 
เสียบดอกไม)  ก็มีนัยอยางน้ีเหมือนกัน. 
        ดอกไมที่มีชื่อวา  เวฐิมะ  พึงเห็นในพวงดอกไมและกําดอกไม. 
อธิบายวา  คนบางพวก  เม่ือจะทําพวงดอกไมแขวนยอด  (ธรรมาสน 
เปนตน)   จึงรอยดอกไมทั้งหลาย๑   เพ่ือแสดงอาการเปนพุมอยูภายใต 
บางพวกมัดดอกอุบลเปนตนที่กานอยางละ  ๘  ดอกบาง  อยางละ  ๑๐ 
ดอกบางดวยดาย  หรือ  ดวยปอ  กระทําใหเปนกําดอกอุบล  หรือ 
เปนกําดอกบัวหลวง.   การทําดอกไมอยางนั้น  ไมควรท้ังส้ิน  โดยนัยกอน 
เหมือนกัน.  แมการท่ีจะเอาผากาสาวะพันดอกอุบลเปนตน   ทีพ่วก 
สามเณรถอนข้ึนวางไวบนบกใหเปนหอ  ก็ไมควร.  แตจะเอาปอหรือ 
กานของดอกอุบลเปนตนนั้นนั่นแหละ  มัดเขาดวยกัน  หรือ  กระทําให 
เปนหอสะพาย  ควรอยู. 
        ทีช่ื่อวา  หอสะพายนั้น  คือ  พวกภิกษุรวบเอาชายทั้งสองขางของ 
ผากาสาวะที่พาดไวบนคอเขามาแลว  ทําใหเปนถุง  (โปงผา)  ใส 
 
๑.  สารตฺถทีปนี  ๓/๑๑๖  มตฺถกทามนฺติ  ธมฺมาสนาทิมตฺถเก  ลมฺพกทาม ฯ  
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ดอกไมลงในถุงน้ัน  ดุจถุงกระสอบ  นี้  ทานรียกวา  หอสะพาย.  การ 
กระทําดอกไมเชนนั้น  ควรอยู. คนทั้งหลายเอากานแทงใบบัว  แลว 
เอาใบทอดอกอุบลเปนตน  ถือไป.   แมในวิสัยที่เอาใบอุบลเปนตน 
หอถือไปนั้น  จะผูกใบปทุมเบ้ืองบนดอกไมทั้งหลายเทาน้ัน  ควรอยู.        
แตกานปทุม  ไมควรผูกไวภายใตดอก  (แตการผูกกานปทุมไวภายใต 
ดอก  ไมควร). 
        ทีช่ื่อวา  ปูริมะ  พึงเห็นในพวงมาลัย  และดอกไมแผน. 
อธิบายวา  ผูใดเอาพวกมาลัยวงรอบเจดียก็ดี  ตนโพธิ์ก็ดี ชุกชีกด็ี 
นําวกกลับมาใหเลยที่เดิม  (ฐานเดิม)  ไป,  แมดวยการวงรอบเพียง 
เทาน้ัน  ดอกไมของผูนั้น  ชื่อวา  ปูรมิะ.  ก็จะกลาวอะไรสําหรับผูที่ 
วงรอบมากดร้ัง.  เมื่อสอดเขาไปทางระหวางฟนนาค๑  (บันไดแกว). 
ปลอยใหยอยลงมา  แลวตลบพันรอบฟนนาค  (บันไดแกว)  อีก 
แมดอกไมนี้  ก็ชื่อวา  ปูรมิะ.  แตจะสอดวลัยดอกไมเขาไปในฟนนาค 
(บันไดแกว,)  สมควรอยู. 
        คนทั้งหลาย  ยอมทําแผงดอกไม  (ดอกไมแผน)  ดวย 
พวงมาลัย.  แมในวิสัยดอกไมแผงนั้น  จะขึงพวงมาลัยไปเพียง 
ครั้งเดียว  ควรอยู.  เมื่อนํายอนกลับมาอีก  จัดเปนการรอยวงทีเดียว. 
ดอกไมชนิดนั้น  ไมควรทุกอยาง  โดยนัยกอนเหมือนกัน.  กก็ารได 
พวงดอกไมที่เขาทําดวยพวงมาลัยแมเปนอันมากแลว  ผูกไวเบื้องบน 
แหงอาสนะเปนตน  ควรอยู  ก็การเอาพวงมาลัยที่ยาวมากขึงไป  หรือ 
 
๑.  นาคทนฺตก  แปลวา  ฟนนาค,  ฟนมังกร,  บันใดแกว,  และกระจังกไ็ด,  
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วงรอบไปครั้งหนึ่งแลว  (เมื่อถึงเง่ือนเดิม)  อีก  ใใหแกภิกษุอ่ืนเสีย 
สมควรอยู.  แมภิกษุนั้น  ก็ควรทําอยางนั้นเหมือนกัน.   
        ทีช่ื่อวา  วายิมะ  พึงเห็นในดอกไมตาขาย  ดอกไมแผน  และ 
ดอกไมรูปภาพ.  เมื่อภิกษุกระทําตาขายดอกไม  แมบนพระเจดีย 
เปนทุกกฏ  ทุก ๆ  ชองตาขายแตละตา.  ในฝาผนัง ฉัตร  ตนโพธิ์ 
และเสาเปนตน  ก็มีนัยอยางนี้เหมือนกัน.  ก็การท่ีภิกษุจะรอยกรอง 
แผงดอกไมแมที่คนอ่ืนทําใหเต็มแลว  ก็ไมได.  คนทั้งหลายยอม 
กระทํารูปชางและรูปมาเปนตน  ดวยดอกไมที่รอยคุมทั้งหลาย  นั่นแล. 
แมรูปชางและรูปมาเปนตนเหลาน้ัน  ก็ต้ังอยูในฐานแหง  วายิมะ. 
ดอกไมนั้น  ยอมไมควรท้ังส้ิน  โดยนัยกอนเหมือนกัน. 
        แตเมื่อจะวางดอกไม  (ตามปรกติไมไดรอย)   ในตอนท่ีคน 
เหลาอ่ืนทําไวแลว  กระทําแมใหเปนรูปชางและรูปมาเปนตน  ควรอยู. 
แตในมหาปจจารี  ทานกลาวบุปผวิกัติไว  ๘  ชนดิ  รวมกับพวงภูหอย 
และพวงดังพระจันทรเสี้ยว.  บรรดาพวงภูหอยและพวงดังพระจันทร 
เสี้ยวน้ัน  พวงหอยท่ีเปนภูในระหวางพวงพระจันทรเส้ียว  ทานเรียก 
ชื่อวา   กลมัพกะ  (พวงภูหอย).  การวงรอบพวงมาลัยกลับไปกลับมา 
(อันเขาทํา)  โดยอาการดังพระจันทรเส้ียว  ทานเรียกชื่อวาอัฑฒจันทกะ 
(พวงพระจันทรเส้ียว).  แมดอกไมทั้งสองชนิดนั้น  ก็จัดเขาในปูริมะ 
(รอยวง)  เหมือนกัน.  สวนในกุรุนที  ทานกลาววา  "แมการจัด 
พวงมาลัยสองสามพวงเขาดวยกัน  แลวทําใหเปนพวงดอกไม  ก็ชื่อวา 
วายิมะ  เหมอืนกัน."  แมการทําพวงดอกไมนั้นในมหาอรรถกถานี้  
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ก็จัดเขาในฐานแหง  ปูริมะ  เหมือนกัน.  และมิใชแตพวงดอกไมอยาง   
เดียวเทาน้ัน,   พวงดอกไมทําดวยแปงก็ดี  พวงดอกไมทําคลายลูกดลีก็ด ี
พวงดอกไมที่ทําคลายฟนสุนัขข๑   (ที่ทําดวยไมไผก็วา)  ซึ่งทานกลาว 
ไวในกุรุนทีก็ดี  พวกภิกษุก็ดี  พวกภิกษุณีก็ดี  จะทําเอง  ก็ไมควร 
จะใชใหทําก็ไมควร  เพราะสิกขาบทเปนสาธารณบัญญัติ.  แตจะกลาว 
ถอยคําท่ีเปนกัปปยะ  มีการบูชาเปนเคร่ืองหมาย  สมควรทุก ๆ  แหง. 
ปริยาย  โอภาส  และนิมติตกรรม  สมควรท้ังน้ันแล. 
                      [วาดวยความประพฤติอนาจารตาง ๆ] 
        บทวา  ตุวฏเฏนฺติ  แปลวา  ยอมนอน. 
        บทวา  ลาเสนฺติ  มีความวา   พวกภิกษุอัสสชิและปุนัพพสุกะ 
นั้น  ลุกข้ึนดุจลอยตัวอยูเพราะปติ  แลวใหนางระบําผูชํานาญเตนรํา 
รายระบํารําฟอน  คือ  ใหจังหวะ  (รายรํา)๒ 

        สองบทวา  นจฺจนฺติยาป  นจฺจนติฺ    มีความวา  ในเวลาท่ี 
หญิงฟอนรายรําอยู  แมภิกษุพวกอัสสชิและปุนัพพสุกะน้ัน  ก็รายรําไป 
 
๑.  อตฺถโยชนา  ๑/๕๐๑  ขรปตฺตทามนฺติ  สุนขทนฺตสติส  ภตปุปฺผาทาม,  เวฬาทหี ิ
กตปุปฺผทามนตฺิป  เกจิ.  แปลวา  พวงดอกไมท่ีทําคลายฟนสุนัข  ช่ือขรปตตทามะ, 
อาจารยบางพวกกลาววา  พวงดอกไมทําดวยไมไผเปนตน  ก็มี. 
        ๒.  สารัตถทีปนี  ๓/๑๑๘  แกไววา  แสดงนัยยิ่ง ๆ  มีอธิบายวา  ประกาศความ 
ประสงคของตน แลวลุกข้ึนแสดงอาการฟอนรํากอน  ดวยกลาววา "ควรฟอนรําอยางนี"้ 
แตอาจารยบางพวกกลาววา  "สอดน้ิวมือเขาปาก  ทําเสียง  หมุนตัวดุจจกัร"  ช่ือวา 
ให  เรวกะ.-ผูชําระ.  



ประโยค๗ - ทุติยสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๑ - หนาท่ี 215 

ขางหนา  หรือ  ขางหลังแหงหญิงฟอนนั้น.    
        สองบทวา  นจฺจนฺติยาป  คายนฺติ  มีความวา  ในขณะที่หญิง 
ฟอนน้ันฟอนอยู  พวกภิกษุเหลาน้ัน  ยอมขับรอยคลอไปตามการฟอนรํา. 
ในทุก ๆ บท  ก็มีนัยอยางนี้. 
        สองบทวา  อฏปเทป  กีฬนฺติ  มคีวามวา  ยอมเลนมหากรุก 
บนกระดานหมากรุกแถวละ  ๘  ตา.  ในกระดานหมากรุกแถวละ  ๑๐  ตา 
ก็เหมือนกัน. 
        บทวา  อากาเสป  มีความวา  เลนหมากเก็บในอากาศ  เหมือน 
เลนหมากรุกแถวละ  ๘  ตา  และแถวละ  ๑๐  ตา ฉะน้ัน. 
        บทวา  ปริหารปเถ  มีความวา  ทําวงเวียนมีเสนตาง ๆ  ลง 
บนพ้ืนดินแลว  เลนวกวนไปตามเสนวกวนในวงเวียนนั้น (เลนชิงนาง). 
        สองบทวา  สนฺติกายป  กีฬนฺติ  ไดแก  เลนกฬีาหมากไหว 
บาง.  อธิบายวา  ตัวหมากรุกและหินกรวดเปนตนที่ทอดไวรวมกัน 
เอาเล็บเทาน้ันเข่ียออก  และเข่ียเขาไมใหไหว.  ถาวา  ในลูกสะกา 
ตัวหมากรุก  หรือ  หินกรวดเหลาน้ันบางอยางไหว  เปนแพ. 
        บทวา  ขลิกาย  ไดแก  เลนโยนหวงบนกระดานสะกา. 
        บทวา  ฆฏิกาย  มีความวา  การเลนกีฬาไมหึ่ง  ทานเรียกวา 
"ฆฏิกา"  เลนดวยกีฬาไมหึ่งน้ัน.  ความวา  เที่ยวเอาไมยาวตีไมสั้น 
เลน. 
        บทวา  สลากหตฺเถน  มีความวา  เลนเอาภูกันจุมดวยนํ้าครั่ง 
น้ําฝาง  หรือ  น้ําผสมแปงแลวถามวา  "จะเปนรูปอะไร ?"  จึงแตม  
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ภูกันนั้นลงที่พ้ืน  หรือ  ทีฝ่าผนังแสดงรูปชางและรูปมาเปนตน. 
        บทวา  อกฺเขน  แปลวา  ลูกสะกา.   
        บทวา  ปงฺกจิเรน  มคีวามวา  หลอดใบไม  ทานเรียกวา 
ปงกจิระ,  เลนเปาหลอดใบไมนั้น. 
        บทวา  วงฺกเกน  ไดแก  ไถเล็ก ๆ เปนเครื่องเลนของพวกเด็ก 
ชาวบาน. 
        บทวา  โมกฺขจิกาย  มีความวา  การเลนหกดะเมน  ตีลังกา 
ทานเรียกวา  โมกขจิกา.  อธิบายวา  "เลนคํ้ายันไมบนอากาศ  หรือ 
ปนศีรษะลงที่พ้ืนแลวหมุนไปรอบ ๆ ทั้งขาวลาง  และขางบน"  (เลน 
จับบารหรือปกศีรษะลงจดพ้ืนแลวหกดะเมนตีลังกา). 
        บทวา   จิงฺคุเลน  มีความวา  กังหันที่หมุนไปโดยถูกลมพัด 
ซึ่งกระทําดวยใบตาลเปนตน  เรียกวา  จิงคุลกะ,  เลนดวยกังหันนั้น. 
        บทวา  ปตฺตาฬหเกน  มีความวา  กรวยใบไม  เรียกวา 
ปตตาฬหกะ,  เลนตวงทรายเปนตน  ดวยกรวยใบไมนั้น. 
        บทวา   รถิเกน  ไดแก  รถนอย ๆ. 
        บทวา  ธนุเกน  ไดแก  ธนูนอย ๆ. 
        บทวา  อกฺขริกาย  มคีวามวา  การเลนทายอักษรท่ีอากาศ  หรือ 
ที่หลัง  เรียกวา  อักขริกา,  เลนดวยกีฬาทายอักษรน้ัน. 
        บทวา  มเนสิกาย  มคีวามวา  เลนดวยกีฬาทายความคิดทางใจ 
ที่ทานเรียกวา  มเนสิกา. 
        บทวา  ยถาวชฺเชน  มีความวา  การเลนแสดงประกอบทาทาง  
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ของคนพิการ  มีตนตาบอด   คนกระจอก  และคนคอมเปนตน  ที่ทาน 
เรียกวา  เลนเลียนคนพิการ.  ภิกษุอัสสชิและปุนัพพสุกะเลนดวยการ 
เลนเลียนคนพิการ  เหมือนพวกชนชาวเวลัมพกเลน  (ชนพวกเลน   
กายกรรม)  ฉะน้ัน. 
        สองบทวา  หตฺถิสฺมิมฺป  สิกขฺนฺติ  มีความวา  ยอมศึกษาศิลปะ 
ที่ควรศึกษา  มีชางเปนนิมิต.  แมในศลิปะมีมาเปนนิมิตเปนตน  ก็ม ี
นัยอยางนี้. 
        บทวา  ธาวนฺติป ไดแก  ว่ิงขับไปตามหลัง. 
        บทวา  อาธาวนฺติป  มีความวา  ว่ิงหันหนาวกกลับมาตลอดระยะ 
ทางที่ตนว่ิงไป  (ว่ิงเปยวกัน). 
        บทวา  นิพฺพุชฺฌนฺติ  ไดแก   ยอมทําการปล้ํากัน. 
        สองบทวา  นลาฏิกมปฺ  เทนฺติ  มคีวามวา  ยอมแตะนิ้วท่ีหนา 
ผากตนแลว  แตะที่หนาผากของหญิงฟอนน้ัน  พรอมกับพูดวา  "ดีละ 
ดีแลว  นองหญิง !" 
        สองบทวา  วิวิธมฺป  อนาจาร  มีความวา  ประพฤติอนาจาร 
ตาง ๆ  มีกลองปากเปนตน  (ปพากยปาก,  ผิวปากเปนตน)  แมอ่ืน ๆ 
ซึ่งไมไดมาในพระบาลี. 
                    [แกอรรถตอนชาวกิฏาคิรีพบภิกษุอาคันตุกะ] 
        บทวา  ปาสาทิเกน  ไดแก  อันนาํมาซึ่งความเลื่อมใส  คือ  สมควร 
เหมาะสมแกสมณะ.  
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        บทวา  อภิกฺกนฺเตน  คือ  มีการเดิน.   
        บทวา  ปฏิกฺกนฺเตน  คือ  มีการถอยกลับ. 
        บทวา  อวโลกิเตน  คือ  การมองดูไปขางหนา. 
        บทวา  วิโลกิเตน  คือ  ดูขางโนนบางขางนี้บาง. 
        บทวา  สมฺมิฺชิเตน  คือ  การคูขออวัยวะเขา. 
        บทวา  ปสาริเตน  คือ  การเหยียดขอเหลาน้ันนั่นแหละออก. 
ในบททั้งปวงเปนตติยาวิภัติลงในอรรถบอกอิตถัมภูต.  มีคําอธิบายวา 
"เปนผูมีการเดินไปขางหนา  ถอยกลบั  เหลียวซาย  แลขวา  คูเขา 
เหยียดออก  อันนาเลื่อมใส  เพราะถูกควบคุมดวยสติสัมปชัญญะ." 
        บทวา  โอกฺนิตฺตจกฺขุ  คือ  มีจักษุทอดลงเบ้ืองตํ่า. 
        บทวา  อิริยาปถสมฺปนฺโน  มีความวา  มีอิริยาบถเรียบรอย 
เพราะมีกิริยากาวไปขางหนาเปนตน  อันนาเลื่อมใสน้ัน. 
        บทวา  กฺวาย  ตัดบทเปน  โก  อย  แปลวา  ภิกษุนี้เปนใคร ? 
        บทวา  อพฬพโฬ  วิย  มีความวา  ไดยินวา  ชนทั้งหลายเรียก 
คนออนแอวา  อพฬะ.  กคํ็ากลาวย้ําน้ี  เปนไปในอรรถวาอยางยิ่ง, 
เพราะฉะนั้น  จึงมีคําอธิบายวา  "เหมือนคนออนแอเหลือเกิน." 
        ดวยบทวา  มนฺทมนฺโท  ชาวบานยอมแสดงคุณแท ๆ  โดยเปน 
โทษอยางนี้วา  "เปนผูออนแอนัก  คือ ออนเปยกนัก"  เพราะเปนผูมี 
อิริยาบถมีการกาวเดินเปนตนไมปราดเปรียว. 
        บทวา  ภากุฏิกภากุฏิโก  วิย  มีความวา  เพราะทานเปนผูมีจักษุ 
ทอดลง  ชาวบานจึงสําคัญพูดกันวา  "ภิกษุนี้ทําหนาสยิ้ว  มีหนานิ่วค้ิว  
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ขมวดเที่ยวไปเหมือันคนโกรธ."   
        บทวา  สณฺหา  คือ  เปนผูละเอียด.   อธิบายวา  "เปนผูฉลาด 
ชักนําอุปาสกชนไปในฐานะอันควรอยางนี้วา  'แนะโยมหญิง  โยมชาย 
พ่ีสาวนองสาว !'    ทานหาเปนคนไมมีพละกําลังเหมือนภิกษุรูปนี้ไม." 
        บทวา  สขิลา  ไดแก  เปนผูประกอบดวยความเปนผูมีวาจา 
นุมนวล. 
        บทวา  สุขสภาสา  นี้  เปนคําแสดงเหตุแหงคํากอน.  จริงอยู  ชน 
ผูมีการพูดจาออนหวาง  เปนสัมโมทนียกถา  ไมหยาบคาย  เสนาะหู 
ทานเรียกวา  "ผูมีวาจาไพเราะ."  ดวยเหตุนั้น  ชาวบานจึงกลาววา 
"(พระผูเปนเจาของพวกเรา)  เปนผูพูดไพเราะ  พูดออนหวาน." ก็ใน 
คําน้ีมีอธิบายดังน้ีวา  "พระผูเปนเจาของพวกเรา  เห็นพวกอุบาสก 
อุบาสิกแลว  กลาวสัมโมทนียกถาไพเราะ;  เพราะฉะนั้น  ทานจึงเปน 
ผูพูดไพเราะ  ออนหวาน  ไมเปนคนออนแอและออนเปนเหมือนภิกษุ 
นี้เลย." 
        บทวา  มิหิตปุพฺพงฺคมา  มีวิเคราะหวา  ภิกษุเหลาน้ี  มีการย้ิม 
แยมเปนไปกอนพูด ;   เพราะเหตุนั้น  จึงชื่อวา  ผูมีการย้ิมแยมเปนเบื้อง 
หนา. ความวา "ภิกษุเหลานั้นยิ้มแยมกอนจึงพูดภายหลัง." 
        บทวา  เอหิสฺวาคตวาทิโน  มีความวา  เห็นอุบาสกแลวมักพูด 
อยางนี้วา  "มาเถิด  ทานมาดีแลว"  หาเปนคนมีหนาสยิ้ว  เพราะเปนคน 
มีหนานิ่วค้ิวขมวดเหมือนภิกษุนี้ไม.  พวกชาวกิฏาคิรีชนบท  ครั้นแสดง 
ความเปนผูมีหนาไมสยิ้ว  เพราะเปนผูมีปกติยิ้มแยมกอนเปนตน  โดย 
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อรรถอยางนี้แลว  เมื่อจะแสดงแมโดยสรูปอีก  จึงไดกลาววา  "มีหนา 
ไมสยิ้ว  มีหนาชื่นบาน   มักพูดออน."   
        อีกอยางหนึ่ง  ผูศึกษาพึงทราบวา  "ทั้ง ๓  บท  มีบทวา 
อภากุฏิกา  เปนตนนี้  แสดงความไมมีแหงอาการแมทั้ง ๓  โดยมาสับ 
ลําดับกัน." 
        คือ  อยางไร ?  คือ  บรรดาบททั้ง  ๓  มีบทวา  อภากุฏิกา 
เปนตนนั่น  ดวยบทวา  อภากุฎิกา  นี้  ทานแสดงความไมมี 
อาการสย้ิวหนาสยิ้วตา. 
        ดวยบทวา  อุตฺตานมุขา  นี ้ ทานแสดงความไมมีหงอาการ 
ออนแอและออนเปยก.  ก็ภิกษุเหลาใด  เปนผูหนาเบิกบานดวยการลืมตา 
ทั้งสองมองดู,  ภิกษุเหลาน้ัน  ชื่อวาไมเปนคนออนแอและออนเปยก. 
        ดวยบทวา  ปุพฺพภาสิโน  นี้  ทานแสดงความไมมีแหงอาการ 
ออนแอและออนเปยก.  ก็ภิกษุเหลาใด   ยอมทักทายกอนวา  "แนะ 
โยมหญิง !  โยมชาย  !"   ดังน้ี  เพราะเปนผูฉลาดในการโอภาปราศรัย, 
ภิกษุเหลาน้ัน  หาเปนผูไมมีพละกําลังไม  ฉะนี้แล. 
                 [อุบาสกนิมนตภิกษุอาคันตุกะไปยังเรือน] 
        บทวา  เอหิ  ภนฺเต  ฆร   คมิสฺสาม  มีความวา  ไดยินวา 
อุบาสกน้ัน  เมื่อภิกษุกลาวตอบวา  "ทานผูมีอายุ !  อาตมายังไมได 
บิณฑบาตเลย"  ดังน้ี  จึงกลาววา  "พวกภิกษุนั่นแหละ  ทําใหทานไม 
ไดบิณฑบาตน่ัน  ถึงแมทานจะเที่ยวไปจนทั่วหมูบาน  ก็จักไมไดเลย"  
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ประสงคจะถวายบิณฑบาต  จึงกลาววา  "มาเถิด  ขอรับ !  พวกเราจักไป 
เรือนดวยกัน."   
        ถามวา  "ก็วาจาน้ี  เปนวิญญัติวาจา  หรือไมเปน ?" 
        ตอบวา  "ไมเปน."  ธรรมดาปญหาท่ีเขาถามแลวน้ี  ควรจะ 
ตอบ.  เพราะฉะนั้น  ถาแมนวาในทุกวันนี้  ใคร  ๆ  ถามภิกษุผูเขาไปสู 
ละแวกบานในเวลาเชาก็ดี  ในเวลาเย็นก็ดี  วา  "ทานเที่ยวไปทําไม 
ขอรับ !",   การท่ีภิกษุบอกความประสงคที่ตนเที่ยวไปแลว  เมื่อเขา 
ถามวา  "ไดแลว  หรือยังไมได"  ถายังไมไดก็บอกวา  "ยังไมได" 
แลวรับเอาส่ิงของท่ีเขาถวาย  ควรอยู. 
        บทวา  ทุฏโ   มีความวา  ไมไดทรุดโทรมลงดวยการยังความ 
เลื่อมใสเปนตนใหพินาศไป,  แตทรุดโทรมลง  ดวยอํานาจแหงบุคคล 
ผูโทรม. 
        ทานท้ังหลายน่ันแล  ทานเรียกวา  "ทานบถ."  อีกอยางหน่ึง 
ทานประจํา  ทานเรียกวา  "ทานบถ"  มีคําอธิบายวา  "ทานวัตร." 
        บทวา อปุจฺฉินฺนานิ  ไดแก  ถกูพวกทายกตัดขาดแลว.  อธิบายวา 
"บัดนี้พวกทายกเหลาน้ัน  ไมถวายทานน้ัน." 
        บทวา  ริฺจนฺติ  มีความวา  พวกภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก  เปนผูแยก 
กันอยู  คือ  กระจายกันอยู,  มีคําอธิบายวา  "ยอมพากันหลีกหนีไป." 
        บทวา  สณฺเหยฺย  มีความวา  พึงดํารงอยูโดยชอบ  คือ พึง 
เปนที่พํานักของเหลาภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก. 
        ภิกษุนัน้รับสาสนของอุบาสกผูมีศรัทธามีความเลื่อมใส  ดวยคําวา  
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"เอวมาวุโส"    ดังน้ีแล.  ไดยินวา  การนําขาวสาสนที่เปนกัปปยะเห็น 
ปานน้ีไป  ยอมควร.  เพราะฉะนั้น  ภิกษุไมพึงทําความรับเกียจในขาว 
สาสนทั้งหลายเชนนี้วา  "ขอทานจงถวายบังคมพระบาทยุคลของพระผูมี 
พระภาค  ตามคําของเรา"  ดังน้ี  ก็ดี  วา  "ขอทานจงไหวพระเจดีย   
พระปฏิมา  ตนโพธิ์   พระสังฆเถระ"  ดังน้ี  ก็ด ี วา  "ทานจงทําการบูชา 
ดวยของหอม  การบูชาดวยดอกไมที่พระเจดีย"  ดังน้ีก็ดี วา "ขอทานจง 
นิมนตใหภิกษุทั้งหลายประชุมกัน,  พวกเราจักถวายทาน  จักฟงธรรม" 
ดังน้ี  ก็ดี.  ขาวสาสนเหลาน้ีเปนกัปปยสาสน  ไมเกี่ยวดวยคิหิกรรม 
ของพวกคฤหัสถ  ดวยประการฉะน้ีแล. 
        คําวา  กโุต  จ  ตฺว   ภิกฺขุ  อาคจฺฉติ  มีความวา  ภิกษุนั้น 
นั่งอยูแลว  ไมใชกําลังมา.  แตโดยอรรถภิกษุนั้นเปนผูมาแลว.  แม 
เมื่อเปนอยางนี้  คําปจจุบันกาลในอรรถอดีตที่ใกลตอปจจุบันกาล  ยอม 
มีได;  เพราะฉะนั้น  จึงไมมีความผิด.  แมในคําวา  "ตโต  อห  ภควา 
อาคจฺฉามิ"  นี้  ในสุดทาย  ก็มีนัยนี้เหมือนกัน. 
             [ทรงับส่ังใหลงปพพาชนียกรรมพวกภิกษุฉัพพีคคีย] 
        ในคําวา  ปม  อสฺสชิปุนพฺพสุกา  ภิกขฺู  โจเทตพฺพา  นี้  ม ี
วินิจฉัยดังตอไปนี้วา  "พระอัสสชิและปุนัพพสุกะ  อันสงฆพึงใหทํา 
โอกาสวา  'พวกผมตองการจะพูดกระพวกทาน'  แลวพึงโจทดวยวัตถุ 
และอาบัติ,  ครั้นโจทแลวพึงใหระลึกถึงอาบัติที่พวกเธอยังระลึกไมได. 
ถาพวกเธอปฏิญญาวัตถุและอาบัติ  หรือ  ปฏิญญาเฉพาะอาบัติ  ไม  
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ปฏิญญาวัตถ ุ พึงยกอาบัติข้ึนปรับ.  ถาปฏิญญาเฉพาะวัตถุ  ไมปฏิญญา 
อาบัติ,  แมในการปฏิญญาอยางนั้น  กพึ็งยกอาบัติข้ึนทีเดียววา  'เปน 
อาบัติชื่อน้ี  ในเพราะวัตถุนี้.'   ถาพวกเธอไมปฏิญญาท้ังวัตถุ  ไม   
ปฏิญญาท้ังอาบัติ  ไมพึงยกอาบัติข้ึนปรับ." 
        ก็พระผูมีพระภาคเจา  ทรงปรับอาบัติตามปฏิญญา  แลวเมื่อ 
จะทรงแสดงวา  "สงฆพึงลงปพพาชนียกรรมอยางนี้"  จึงตรัสดํามีอาทิ 
วา   พฺยตฺเตน  ภิกขฺุนา  ดังน้ี.  คําน้ัน  ต้ืนทั้งนั้น.  ก็ภิกษุผูถูกสงฆลง 
ปพพาชนียกรรมอยางนี้แลว  ไมควรอยูในวัดที่ตนเคยอยู  หรือ  ในบาน 
ที่คนทํากุลทูสกกรรม.  เมื่อจะอยูในวัดนั้น  ไมพึงเที่ยวไปบิณฑบาตใน 
บานใกลเคียง.  แมอยูในวัดใกลเคียง  ก็ไมควรเท่ียวไปบิณฑบาตใน 
บานน้ัน.  แตพระอุปติสสเถระ  ถูกพวกอันเตวาสิกคานวา  "ทาน 
ขอรับ !  ธรรมดาวา  นครใหญมีประมาณถึง  ๑๒  โยชน"  ดังน้ีแลวจึง 
กลาววา  "ภิกษุทํากุลทูสกกรรมในถนนใด,   ทานหามแตถนนนั้น." 
ลําดับนั้น  ทานถูกพวกอันเตวาสิกดานอีกวา  "แมถนนก็ใหญ  มี 
ประมาณเทานครเทียว"  แลวจึงกลาววา  "ภิกษุกระทําทูสกกรรมใน 
ลําดับเรือนแถวใด  ทานหามลําดับเรือนแถวนั้น"  ดังน้ี.  ทานถูกพวก 
อันเตวาสิกดานอีกวา  "แมลําดับแถวเรือน  ก็มีขนาดเทาถนนทีเดียว" 
จึงกลาววา  "ทานหาม ๗  หลังคาเรือน  ขางโนนและขางนี้."  ก็คํา 
ทั้งหมดน้ัน  เปนเพียงมโนรถของพระเถระเทาน้ัน.  ถาแมนวัดใหญม ี
ขนาด  ๓  โยชนเปนอยางสูง  และนครโตขนาด  ๑๒  โยชนเปนอยางยิ่ง, 
ภิกษุผูทํากุลทูสกกรรม  จะอยูในวัดจะเท่ียวไปในนคร  (นั้น)  ไมได  
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เลย  ฉะน้ีแล. 
        ขอวา  เต  สงฺเฆน  ปพฺพาชนียกมฺมกตา   มีความวา  ถามวา 
"สงฆไดกระทํากรรมแกพวกภิกษุอัสสชิและปุนัพพสุกะน้ัน  อยางไร ?"   
        ตอบวา  "สงฆไมไดไปขมข่ีทํากรรมเลย,   โดยที่แท  เม่ือพวก 
ตระกูลอาราธนา  นิมนตมาแลว  กระทําภัตเพ่ือสงฆ  พระเถระทั้งหลาย 
ในที่นั้น ๆ  แสดงขอปฏิบัติของสมณะ ใหพวกมนุษยเขาใจวา  "นี้ 
เปนสมณะ   นี้ไมใชสมณะ"  แลวในภิกษุ ๑  รูป ๒ รูป  เขาสูสีมา 
แลว  ไดกระทําปพพาชนียกรรมแมแกพวกภิกษุทั้งหมด  โดยอุบายน้ี 
นั่นแล." 
        ก็เม่ือภิกษุผูถูกสงฆลงปพพาชนียกรรมอยางนี้แลว  บําเพ็ญวัตร 
๑๘  ประการใหบริบูรณขออยู  กรรมอันสงฆพึงพระงับ.  และแมภิกษุผูมี 
กรรมระงับแลวันน  คนทาํกุลทูสกรรมไวในตระกูลเหลาใดในครั้ง 
กอน  ไมควรรับปจจัยจากตระกูลเหลาน้ัน.  แมบรรลุความสิ้นไปแหง 
อาสวะแลวก็ไมควรรับ,  ปจจัยเหลาน้ัน  จัดเปนของไมสมควรแท. 
        เมื่อภิกษุถูกทายกถามวา  "ทําไม  ทานจึงไมรับ ?"   ตอบวา 
"เพราะไดกระทําไวอยางนี้เมื่อกอน"  ดังน้ี,  ถาพวกชาวบานกลาววา 
"พวกกระผมไมถวายดวยเหตุอยางนั้น,  ถวายเพราะทานมีศีลในบัดนี้ 
(ตางหาก)"  ดังน้ี  ควรรับได.   กลุทูสกกรรม  เปนกรรมอันภิกษุผูกระทํา 
เฉพาะในสถานท่ีใหทานตามปกติ,  จะรับทานตามปกติจากสถานที่นั้น 
นั่นแล  ควรอยู.  ทานท่ีทายถวายเพ่ิมเติม  ไมควรรบั. 
        บทวา  น  สมฺมา  วตฺตนฺติ  มีความวา  ก็พวกภิกษุอัสสชิปุนัพ-  
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พสุกะเหลานั้นยอมไมประพฤติโดยชอบ  ในวัตร  ๑๘ ประการ. 
        ขอวา  น  โลม  ปาเตนฺติ  มีความวา  ชื่อวา  เปนผูไมหาย 
เยอหยิ่ง  เพราะไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติอันสมควร.   
        ขอวา  น  เนตฺถาร  วตฺตนฺติ  มีความวา  ยอมไมปฏิบัติตาม 
ทางเปนเครื่องชวยถอนตนเอง. 
        ขอวา  ภิกฺขู  น  ขมาเปนฺติ  มีความวา  ยอมไมกระทําใหภิกษุ 
ทั้งหลายอดโทษอยางนี้วา  "พวกกระผมกระทําผิด  ขอรับ !  แตพวก 
กระผมจะไมกระทําเชนนี้อีก,  ขอทานทั้งหลายจงอดโทษแกพวกกระผม 
เถิด." 
        บทวา  อกฺโกสนฺติ  คือ  ยอมดาการสงฆ  ดวยอักโกสวัตถุ  ๑๐. 
        บทวา  ปริภาสนฺติ  คือ  ยอมแสดงภัยแกภิกษุเหลาน้ัน. 
        ขอวา  ฉนะทคามิตา  ฯ เป ฯ  ภยคามิตา  ปาเปนฺติ  มีความวา 
ยอมใหถึง  คือประกอบดวยความลําเอียงเพราะรักใครกันบาง  ฯลฯ 
ดวยความลําเอียงเพราะกลัวบาง  อยางนี้วา  "ภิกษุเหลาน้ี   เปน 
ผูมีความลําเอียงเพราะรับ  ฯลฯ  และมีความลําเอียงเพราะกลัว." 
        บทวา  ปกฺกมนฺติ  มคีวามวา  บรรดาสมณะ  ๕๐๐ ซึ่งเปนบริวาร 
ของพระอัสสชิและพรูปนุัพพสุกะน้ัน  บางพวกก็หลีกไปสูทศิ. 
        บทวา  วิพฺภมนฺติ  คือ  บางพวกก็สึกเปนคฤหัสถ. 
        ในคําวา  กถ  ห ิ นาม  อสฺสชิปุนพฺพสุกา  นี้   ทานเรียกภิกษุ 
แมทั้งหมดวา  "อัสสชิปนุัพพสุกะ"  ดวยอํานาจแหงภิกษุทั้งสองรูป 
ผูเปนหัวหนา.  
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              [อรรถาธิบายกุลทูสกกรรมมีการใหดอกไมเปนตน]   
        ในคําวา  คาม  นี ้ แมนคร  ทานกถ็ือเอาดวยคามศัพทเหมือนกัน. 
ดวยเหตุนั้น  ในบทภาชนะแหงบทน้ัน  ทานจึงกลาววา  "บานก็ดี 
นิคมก็ดี  นครก็ดี ชื่อวา  คามและนิคม."  บรรดาบานเปนตนน้ัน หมูบาน 
ที่ไมมีกําแพงเปนเครื่องลอม  มีรานตลาด  พึงทราบวา  "นิคม." 
        ภิกษุใดประทุษรายซึ่งตระกูลทั้งหลาย ;  เหตุนั้น  ภิกษุนั้น  ชื่อวา 
กุลทูสกะ.  และเมื่อจะประทุษราย  ไมใชประทุษรายดวยของเสีย  ม ี
ของไมสะอาด  และเปอกตมเปนตน,  โดยที่แท  ยอมทําความเลื่อมใส 
ของตระกูลทั้งหลายน้ันใหพินาศไป  ดวยขอปฏิบัติชั่วของตน,  ดวยเหตุ 
นั้นแล  ในบทภาชนะแหงบทน้ัน  ทานจึงกลาววา  ปุปฺเผน  วา  เปนตน. 
        พึงทราบวินิจฉัยยในบทวา  ปุปฺผทาเนน  เปนตนนั้นดังนี้:- 
        ภิกษุใด  นําไปใหเองก็ดี  ใหนําไปใหก็ดี เรียกมาใหเองก็ดี   ให 
เรียกมาใหก็ดี  หรือวาใหดอกไมที่เปนของตน  อยางใดอยางหนึ่ง 
แกบุคคลท้ังหลายที่เขาไปหาเอง  เพ่ือประโยชนแกการสงเคราะห 
ตระกูล,  ภิกษุนั้น  ตองทุกกฏ.  ใหดอกไมของคนอ่ืน  ก็เปนทกุกฏ 
เหมือนกัน.  ใหดวยไถยจิต  พระวินัยธรพึงปรับตามราคาส่ิงของ. 
แมในของสงฆ  ก็มีนัยอยางนี้เหมือนกัน.  สวนความแปลกกัน  ดังตอไปนี้ 
เปนถุลลัจจัยแกภิกษุผูใหดอกไมที่เขากําหนดไว  เพ่ือประโยชนแก 
เสนาสนะ  โดยถือวา ตนเปนใหญ. 
        ถามวา  "ชื่อวา  ดอกไม  ควรใหแกใคร  ไมใหแกใคร ?"  
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        ตอบวา  "เมื่อจะใใหแกมารดาบิดากอน  นําไปใหเองก็ดี ใหนําไป 
ใหก็ดี  เรียกมาใหเองก็ดี ใหเรียกมาใหก็ดี  ควรท้ังน้ัน.  สําหรบัญาติ 
ที่เหลือ  ใหเรียกมาใหเทาน้ัน  จึงควร.  ก็แลการใหดอกไมนั้น  เพ่ือ   
ประโยชนแกการบูชาพระรัตนตรัย  จึงควร.  แตจะใหดอกไมแมแก 
ใคร ๆ  เพ่ือประโยชนแกการประดับ  หรือเพ่ือประโยชนแกการบูชา 
ศิวลึงคเปนตน  ไมควร.  และเม่ือจะใหนําไปใหแกมารดาบิดา  ควรใช 
สามเณรผูเปนญาติเทาน้ันใหนําไปให.  สามเณรผูมีใชญาตินอกันน 
ถาปรารถนาจะนําไปเอาเทาน้ัน  จึงควรใหนําไป.  ภิกษุผูแจกดอกไม 
ที่ไดรับสมมติ  จะใหสวนกึ่งหนึ่งแกพวกสามเณรผูมาถึงในเวลาแจก 
ก็ควร. 
        ในกรุุนทีทานกลาววา  "ควรใหครึ่งสวนแกคฤสถที่มาถงึ," 
ในมหาปจจรีกลาววา  "ควรใหแตนอย."  ภิกษุผูไมไดรับสมมติ 
ควรอปโลกนให,  พวกสามเณรผูมีความเคารพในอาจารยและอุปช- 
ฌายะ  ไดนําดอกไมเปนอันมากมากองไว.  พระเถระทั้งหลาย  ให 
แกพวกสัทธิวิหาริกเปนตน  หรือ  แกพวกอุบาสกผูมาถึงแตเชาตรู 
ดวยกลาววา  "เธอจงถือเอาดอกไมนี้,  เธอจงถือเอาดอกไมนี้." 
ไมจัดวาเปนการใหดอกไม.  พวกภิกษุผูถือเอาไปดวยคิดวา  "พวกเราจัก 
บูชาพระเจดีย"  ก็ด ี กําลงัทําการบูชาก็ดี  ใหแกพวกคฤหัสถผูมาถึง 
ในที่นั้น ๆ  เพ่ือประโยชนแกการบูชาพระเจดีย.  แมการใหนี้  กไ็มจัด 
วาเปนการใหดอกไม.  แมเห็นพวกอุบาสกกําลังบูชาดวยดอกรักเปนตน 
แลวกลาววา   "อุบาสกท้ังหลาย !  ดอกกรรณิการเปนตนที่วัดมี,  
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พวกทานจงไปเก็บดอกกรรณิการเปนตนนั้นมาบูชาเถิด"  ดังน้ี  ก็ควร. 
        พวกชาวบานถามภิกษุทั้งหลายผูทําการบูชาดวยดอกไม  แลว 
เขาไปยังบานคอนขางสายวา  "เพราะเหตุไร  ขอรับ !   พวกทานจึง 
เขามาสายนัก ?"   พวกภิกษุตอบวา  "ที่วัดมีดอกไมมาก,  พวก   
เราไดทําการบูชา  (กอนเขามา)."   พวกชาวบานรูวา  "ไดทราบ 
วา  ที่วัดมีดอกไมมาก"  วันรุงข้ึนจึงถือเอาของเค้ียวของฉันเปนอัน 
มากไปสูวัด  กระทําการบูชาดวยดอกไม  และถวายทาน,  การพูดนั่น 
ก็ควร. 
        พวกชาวบานขอวาระดอกไมวา  "ทานขอรับ !   พวกกระผม 
จักบูชา  ณ  วันชื่อโนน"  แลวมาในวันที่อนุญาต.  และพวกสามเณร 
ไดเก็บดอกไมไวแตเชาตรู.  พวกชาวบาน  เมื่อไมเห็นดอกไมเปนตน 
จึงพูดวา  "ดอกไม  อยูทีไ่หน  ขอรับ !"   พระเถระทั้งหลายตอบ 
วา   "พวกสามเณรเก็บไว,  ก็พวกทานจงไปบูชากันเถิด,  สงฆจัก 
บูชาในวันอ่ืน."   พวกชาวบานเหลาน้ันพากันบูชา  ถวายทานแลวไป, 
การพูดอยางนั้น  ก็ควร. 
        แก็ในมหาปจจรีและกุรุนที  ทานกลาววา  "พระเถระทั้งหลาย 
ยอมไมไดเพ่ือจะใชใหพวกสามเณรให,  ถาพวกสามเณรใหดอกไม 
เหลาน้ันแกพวกชาวบานเหลาน้ันเสียเองนั่นแล,  การใหนั่น  สมควร, 
แตพระเถระทั้งหลาย  ควรกลาวคําเพียงเทาน้ีวา  "พวกสามเณรเก็บ 
ดอกไมเหลานี้ไว." 
        แตถาวา  พวกชาวบานขอวาระดอกไมแลว  เมื่อพวกสามเณร  
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ไมไดเก็บดอกไมไว  ถือเอายาคูและภัตเปนตนมาแลวกลาววา  "ทาน 
ทั้งหลาย  จงใหสามเณรทั้งหลายเก็บให"  การใชใหพวกสามเณรผู 
เปนญาติเทานั้นเก็บให  จึงควร.  พระเถระทั้งหลายยกพวกสามเณรท่ี 
มิใชญาติข้ึนวางบนก่ิงไม.    พวกสามเณรไมควรลงแลวหนีไปเสีย, 
ควรเก็บให.   
        ในมหาปจจรีและกุรุนทีกลาววา  "ก็ถาวาพระธรรมกถึกบางรูป 
จะกลาววา  'อุบาสกและอุบาสิกาท้ังหลาย  ดอกไมที่วัดมีมาก,  พวก 
ทานจงถือเอายาคูและภัตเปนตน  ไปทําการบูชาดวยดอกไมเถิด,  ยาคู 
และภัตเปนตนนั้น  ยอมไมสมควร  แกพระธรรมกถึกนั้นเทาน้ัน." 
แตในมหาอรรถกถา   ทานกลาวไวโดยไมแปลกกนัวา  "ยาคูและภัต 
เปนตนนั่น  เปนอกัปปยะ  ไมสมควร." 
        แมผลไมที่เปนของ ๆ ตน  จะใหแกมารดาบิดาและพวกญาติ 
ที่เหลือ  ยอมควร  โดยนัยดังกลาวแลวน่ันแล.   แตเม่ือภิกษุผูให  เพ่ือ 
ประโยชนแกการสงเคราะหตระกูล  พึงทราบวา  เปนทุกกฏเปนตน 
ในเพราะผลไมของตน  ของคนอ่ืน  ของสงฆ  และของท่ีเขากําหนดไว 
เพ่ือประโยชนแกเสนาสนะ  โดยนัยดังกลาวแลวน่ันแล.  เฉพาะผลไม 
ที่เปนของ ๆ  ตน  จะใหแกพวกคนไข  หรือแกพวกอิสรชนผูมาถึง 
ซึ่งหมดเสบียงลง  ก็ควร. ไมจัดเปนการใหผลไม.  แมภิกษุผูแจก 
ผลไมที่สงฆสมมติ  จะใหกึ่งสวน  แกพวกชาวบานผูมาถึงในเวลา 
แจกผลไมแกสงฆ  ก็ควร.  ผูไมไดรบัสมมติ  ควรอปโลกนให. 
        แมในสังฆาราม  สงฆก็ควรทํากติกาไว  ดวยการกําหนดผลไม  
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หรือ  ดวยการกําหนดตนไม  เมื่อพวกคนไข  หรือ  คนพวกอ่ืน    
ขอผลไม  จากผล  หรือจากตนไมที่กําหนดไวนั้น  พึงใหผลไม  ๔-๕  ผล 
หรือพึงแสดงตนไม  ตามท่ีกําหนดไววา  "พวกเธอถึงเอาจากตนนี้ได" 
แตไมควรพูดวา  "ผลไมที่ตนนี้  ด,ี  พวกเธอจงถือเอาจากตนน้ี."   
        พึงทราบวินิจฉัยยในบทวา  จุณฺเณน  นี้  ดังตอไปนี้ :- 
ภิกษุใหจุรณสน  หรือ  น้าํฝาดอยางอ่ืนของ ๆ  ตนเพ่ือประโยชนแก 
การสงเคราะหตระกูล  เปนทุกกฏ.  แมในของ ๆ  คนอ่ืนเปนตน 
ก็พึงทราบวินิจฉัยโดยนัยดังกลาวมาแลว.  สวนความแปลกกันดังตอไป 
นี้ :-  ในจุรณวิสัยนี้  เปลือกไมแมที่สงฆรักษาและสงวนไว  ก็จัดเปน 
ครุภัณฑแท.  แมในพวกดินเหนียว  ไมชําระฟน  และไมไผ 
บัณฑิตรูจักของที่ควรเปนครุภัณฑแลว  พึงทราบวินิจฉัยดังกลาวแลว 
ในจุรณนั่นแล.  แตการใหใบไม  ไมมาในบาลีนี้.  แมการใหใบ 
ไมนั้น  ก็พึงทราบโดยนัยดังกลาวแลวเหมือนกัน.  ขาพเจาจักพรรณนา 
การใหใบไมทั้งหมด  โดยพิสดารในการวินิจฉัยครุภัณฑ  แมขางหนา. 
        เวชกรรมวิธี  ในบทวา  เวชฺชกาย  วา  นี้  บัณฑิตพึงทราบโดย 
นัยที่กลาวไวแลวในตติยปาราชิกวรรณนานั่นแล. 
        กรรม  คือ  การงานของทูต  และการสงขาวสาสนของพวกคฤหัสถ 
ทานเรียกวา  ชังฆเปสนียะ  ในคําวา  "ชงฺฆเปสนิเกน"  นี,้ 
ขอน้ัน  อันภิกษุไมควรกระทํา.    ดวยวาเมื่อภิกษุรับขาวสาสนของพวก 
คฤหัสถแลวเดินไป  เปนทุกกฏ  ทุก ๆ  ยางเทา.  แมเมื่อฉันโภชนะ 
ที่อาศัยกรรมนั้นไดมา   กเ็ปนทุกกฏ  ทุก ๆ  คํากลนื.  แมเม่ือไมรับ  
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ขาวสาสนแตแรก  ภายหลังตกลงใจวา  "บัดนี้  นี้  คือ  บานนั้น  เอาละ 
เราจักแจงขาวสาสนนั้น"   แลวแวะออกจากทาง  ก็เปนทกกฏ  ทกุ ๆ   
ยางเทา.  เมื่อฉันโภชนะที่บอกวาสาสนไดมา  เปนทุกกฏโดยนยักอน 
เหมือนกัน.  แตภิกษุไมรับขาวสาสนมา  เมื่อถูกคฤหัสถถามวา  "ทาน 
ขอรับ !   อันผูมีชื่อน้ี  ในบานน้ัน  มีขาวคราวเปนไปอยางไร ?" 
ดังน้ี  จะบอก  ก็ควร.  ในปญหาที่เขาถาม  ไมมีโทษ. 
        แตจะสงขาวสาสนของพวกสหธรรมิก  ๕  ของมารดาบิดา  คน 
ปณฑุปลาส  และไวยาจักรของตน  ควรอยู.  และภิกษุจะสงขาวสาสน 
ที่สมควร  มปีระการดังกลาวแลวในกอน  ของพวกคฤหัสถควรอยู. 
เพราะขาวสาสนที่สมควรน้ี  ยอมไมชือ่วา  เปนกรรม  คือ  การเดิน 
ขาว.   ก็แล  ปจจัยที่เกิดข้ึนจากกุลทูลกกรรม  ๘  อยางนี้  ยอมไม 
สมควรแกสหธรรมิกทั้ง ๕  เปนเชนกบัปจจัยที่เกิดข้ึนจากการอวดอุตริ- 
มนุสธรรมอันไมเปนจริง  และการซื้อขายดวยรูปยะทีเดียว. 
        ภิกษุนัน้  มีความประพฤติลามก;  เพราะเหตุนั้น  จึงชื่อวา 
ปาปสมาจาร.  ก็เพราะปาปสมาจาร  มีการปลูกตนไมดอกเปนตน 
อันพระผูมีพระภาคเจาทรงประสงคเอาแลวในสิกขาบทน้ี;  ฉะน้ัน 
พระองคจึงตรัสไวในบทภาชนะแหงบทวา  ปาปสมาจาร  นี ้ โดยนัย 
เปนตนวา  มาลาวจฺฉ  โรเปนฺติป  ดังนี้. 
        บทวา  ติโรกฺขา  แปลวา  ลับหลัง. 
        ก ็ คําวา  กุลานิ  นี ้ ในคําวา  กุลานิ  จ  เตน  ทฏุานิ  นี ้
เปนเพียงโวหาร,   แตโดยความหมาย   พวกชาวบานถูกภิกษุนั้นประทุษราย;  
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ฉะน้ัน  ในบทภาชนะแหงบทวา  กุลานิ  จ   เตน  ทุฏานิ   พระผูมี 
พระภาคเจาจึงตรัสดํามีอาทิวา  "ปุพฺเพ  สทฺธา  หติุวา"  ดังนี้. 
        บทวา  ฉนฺทคามิโน  มีวิเคราะหวา  ผูชื่อวา  มฉีันทคามินะ 
เพราะอรรถวา  ยอมลําเอียงเพราะชอบพอกัน.  ในบทท่ีเหลือ  ก็มีนัย   
อยางนี้. 
        ในคําวา  สมนุภาสิตพฺโพ  ตสฺส  ปฏินิสฺสดฺคาย  นี ้ บัณฑิต 
พึงเห็นความอยางน้ีวา   "เปนทุกกฏอยางเดียว  เพราะกุลทูสกกรรม." 
แตภิกษุนั้นหลีกเลี่ยงกลาวคําใดกะสงฆวา  "เปนผูมีความลําเอียงเพราะ 
ชอบพอกัน  เปนตน  สงฆพึงกระทําสมนุภาสนกรรม  เพ่ือสละคืน  ซึ่ง   
คําวา  'เปนผูมีความลําเอียงเพราะชอบกัน'    เปนตนนั้นเสีย." 
        คําท่ีเหลือทุก ๆ  แหง  มีเนื้อความต้ืนทั้งน้ัน.  แมสมุฏฐาน 
เปนตน  ก็เชนเดียวกับปฐมสังฆเภทสิกขาบท  นั้นแล. 
                        กลุทูสกสกิขาบทวรรณนา  จบ. 
                        [แกวอรรถบทสรูปสังฆาทิเสส] 
        ในคําวา  อุทฺทิฏา  โข  ฯ เป ฯ  เอเมต  ธารยามิ  นี้  ม ี
วินิจฉัยยดังตอไปนี้:- 
        ธรรมเหลาน้ี  มีการตองแตแรก ;    เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา 
ปฐมาปตติกะ  อธิบายวา "พึงตองในครั้งแรก  คือ  ในขณะที่ลวง 
ละเมิดทีเดียว."   สวนธรรมท้ังหลายนอกน้ี  พึงทราบวา  เปน 
ยาวตติยกะ   ดวยอรรถวามี  (เปนอาบัติ)  ในเพราะสมนุภาสนกรรม 
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ครั้งท่ี  ๓  เหมือนโรคไขเชื่อม  (โรคผอม)  มี  (เปน)  ในวันที ่๓ 
และที่  ๔  เขาเรียกวา  โรคที่  ๓  ที่  ๔  ฉะนั้น.   
        ขอวา  ยาวตีห  ชาน  ปฏิจฺฉาเทติ  มีความวา  รูอยู  ปกปด 
ไว  คือ  ไมบอกแกเพ่ือนสพรหมจารีทั้งหลายวา  "ขาพเจาตองอาบัติ 
ชื่อน้ี"  สิ้นวันมีประมาณเทาใด. 
        บทวา  ตาวตีห  ความวา  (ตองอยูบริวาสดวยความไมปรารถนา) 
สิ้นวันที่ประมาณเทาน้ัน. 
        ขอวา  อกามา  ปริวตฺตพฺพ  มีความวา  ไมใชดวยความ 
ปรารถนา  คือ ไมใชดวยอํานาจ  (ของตน),  ที่แท  พึงสมาทาน 
ปริวาสอยูดวยความไมปรารถนา  คือ  ดวยมิใชอํานาจ  (ของตน). 
        สองบทวา  อุตฺตรึ  ฉารตฺต  คือ   สิ้น  ๖  ราตร ี เพิ่มข้ึนจาก 
ปริวาส. 
        บทวา  ภิกฺขุมานตฺตาย  ไดแก  เพ่ือความนับถือของภิกษุ 
ทั้งหลาย,  มีคําอธิบายวา  "เพ่ือประโยชนใหภิกษุทั้งหลายยินดี." 
        ภิกษุสงฆนั้น  ชื่อวา  วีสติคณะ  เพราะมีคณะนับได  ๒๐  รูป. 
        บทวา  ตตฺถ  มีความวา  ในสีมาท่ีภิกษุสงฆ  มีคณะ  ๒๐  รูป 
โดยกําหนดอยางตํ่ากวาเขาทั้งหมด. 
        บทวา  อพฺเภตพฺโพ   มีความวา  อันภิกษุสงฆพึงอัพภาน  คือ 
พึงรับรอง,  มีคําอธิบายวา  พึงเรียกเขาดวยอํานาจแหงอัพภานกรรม 
อีกอยางหนึ่ง  มีใจความวา  "สงฆพึงเรียกเขาหมู." 
        บทวา  อนพฺภิโต  ไดแก  เปนผูอันสงฆไมไดอัพภาน  คือ  
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ไมไดรับรอง.   มีคําอธิบายวา  "ยังไมไดทําอัพภานกรรม."   อีก 
อยางหน่ึง  มีใจความวา  "สงฆยังไมไดเรียกเขาหมู." 
บทวา  สามีจ ิ แปลวา  ตามธรรมดา.  มีคําอธิบายวา 
"โอวาทานุสาสนีอันคลอยตามโลกุตรธรรม  เปนสามีจิ  คือฟอนรําดา  
(สามีจิกรรม).  บทที่เหลอือในคําวา  อุทฺทิฏา   โข  เปนตนนี้  ม ี
นัยดังกลาวแลวท้ังน้ันแล.          
 
                         เตรสกวรรณนา  ในอรรถกถาพระวินัย 
                                  ชื่อสมันตปาสาทิกา  จบ.  
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                                อนิยตกัณฑวรรณนา 
        ทานผูมีอายุทั้งหลาย !  อน่ึง  ธรรม  คืออนิยต  ๒  สิกขาบท 
นี้แล  ยอมมาสูอุเทศ.   
                           พรรณนาอนิยตสิกขาบทที่  ๑ 
        อนิยตสิกขาบทท่ี  ๑  วา  เตน  สมเยน  พุทฺโธ  ภควา  เปนตน 
ขาพเจาจะกลาวตอไป:-   ในอนิยตสิกขาบทท่ี  ๑  นั้น  มีวินิจฉัยย 
ดังตอไปนี้ :- 
                   [แกอรรถมลูเหตุแหงปฐมบัญญัติเปนตน] 
        คําวา  กาลยุตฺต  สมลฺุลปนฺโต  มีความวา  กําหนดกาลแลว 
กลาวถอยคําเกี่ยวดวยเรื่องชาวบาน  ในเวลาท่ีใคร ๆ  ไมเดินผานไป 
หรือเดินผานมาในท่ีใกล  คือ  ตามท่ีเหมาะแกเวลาเชนนั้น  มีอาทิวา 
"เธอไมกลุมใจ  ไมลําบากใจ  ไมอดอยากละหรือ ?" 
        คําวา  กาลยุตฺต  ธมมฺ  ภณนฺโต  มีความวา  กําหนดกาลแลว 
กลาวธรรมกถา  ในเวลาท่ีใครคนอ่ืนเดินผานมา  หรือเดินผานไป  คือ 
ตามท่ีเหมาะแกเวลาเชนนั้น มีอาทิวา  "เธอควรทําอุโบสถ,  เธอ 
ควรถวายสลากภัต"  ดังน้ี. 
        นางวิสาขาน้ัน   ชื่อวา  มีบุตรมาก  เพราะนางมีธิดาและบุตร 
มาก.  ไดยินวา  นางมีบุตรชาย  ๑๐  คน  และบุตรหญิง ๑๐  คน. 
ชื่อวา มีนัดดามาก  เพราะนางมีหลานมาก.   เหมือนอยางวา  นาง  
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วิสาขาน้ัน  มีบุตรชายหญิง  ๒๐  คน  ฉันใดแล,   แมบุตรชายหญิง 
ของนางก็มีทารกคนละ  ๒๐  คน  ฉันนั้น.  นางจึงไดชื่อวา  มีลูกและ 
หลานเปนบริวาร  ๔๒๐  คน  ดวยประการอยางนี้.   
        บทวา  อภิมงฺคลสมมฺตา  คือ  ผูอันชาวโลกสมมติวาเปนอุดม- 
มงคล. 
        บทวา  ยฺเสุ  คือ  ในทานนอยและทานใหญ. 
        บทวา  ฉเณสุ  คือ  ในงานมหรสพอันเปนไปเปนครั้งคราว  ม ี
อาวามงคลและวิวาหมงคลเปนตน. 
        บทวา  อุสฺสเวสุ  ไดแก   ในงานมหรสพฉลอง  (สมโภช)  ม ี
อาสาฬนักขัตฤกษ  และปวารณานักขัตฤกษเปนตน  (งานฉลอง 
นักขัตฤกษเขาพรรษาและวันออกพรรษา). 
        บทวา  ปม   โภเชนฺติ  มีความวา   ชนทั้งหลาย  เชญิให 
รับประทานกอน  พลางขอพรวา  "เด็กแมเหลาน้ี  จงเปนผูไมมีโรค 
มีอายุยืน  เสมอดวยทานเถิด"  ดังน้ี.  แมชนเหลาใด  เปนผูมีศรทัธา 
เลื่อมใส,  ชนเหลาน้ัน ใหภิกษุทั้งหลายฉันแลว  จึงเชิญนางวิสาขา 
นั้นแล  ใหรบัประทานกอันคนท้ังปวง  ในลําดับทีภิ่กษุฉันแลวน้ัน. 
        บทวา  น  อาทิยิ  มคีวามวา  พระอุทายีเถระ  ไมเชื่อฟง 
คําของนาง.  อีกอยางหนึ่ง  ความวา  "ไมกระทําความเอ้ือเฟอ." 
        บทวา  อลกมฺมนีเย  มีวิเคราะหวา  ที่นั่งที่ชื่อวา  กัมมนียะ 
เพราะอรรถวา  ควรแกกรรม  คือ เหมาะแกกรรม.  ที่ชื่อวา  
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อลังกัมมนียะ  เพราะอรรถวา  อาจ  สามารถ  เพ่ือทําการได.  ใน 
อาสนะกําบังซึ่งพอจะทําการไดนั้น.  ความวา  "ในสถานท่ีอยางที่ชน 
ทั้งหลาย  เมื่อจะทําอัชฌาจาร  อาจทํากรรมันนได."  ดวยเหตุนั้น 
นั่นแล   ในบทภาชนะแหงบทวา  อลกมฺมนีเย  นั้น  ทานจึงกลาววา 
"อาจจะเสพเมถุนธรรมได."   มีคําอธิบายวา  "ในที่ซึ่งอาจจะ   
เสพเมถุนธรรมได." 
        สองบทวา  นิสชฺช  กปฺเปยฺย  ไดแก  พึงทําการน่ัง.  อธิบายวา 
"พึงนั่ง."   ก็เพราะบุคคลน่ังกอน  แลวจึงนอน  ฉะน้ัน  พระผูมี 
พระภาคจึงตรัสการนั่งและการนอนท้ังสองไว  ในบทภาชนะแหงบทวา 
"นิสชฺช  กปฺเปยฺย"  นั้น. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อุปนสิินฺโน  มีความวา  บุคคลผู 
เขาไปน่ังใกล ๆ  นั่นแล  ผูศึกษา  พึงทราบวา  "นอนใกล." 
        สองบทวา  ภิกฺข ุ นิสนิฺเน  มีความวา  เมื่อภิกษุนั่งแลว. 
        สองบทวา  อุโภ  วา  นิสินฺนา  มีความวา  แม  ๒  คน  นั่ง 
ไมหลังไมกอนกัน  (นั่งพรอม ๆ). 
        ก็ในสิกขาบทท่ี  ๑  นี้  คําวา  ที่ลบัหู ไมไดมาในพระบาลี 
แมก็จริง,  ถึงอยางนั้น  พึงทราบการกําหนด  (อาบัติ)   ดวยท่ีลับตา 
เทาน้ัน  หากวา  มีบุรุษรูเดียวสาน่ังอยูใกลประตูหองซึ่งปดบานประตูไว 
ก็คุมอาบัติไมไดเลย.   แตถาน่ังใกลประตูหองที่ไมไดปดบานประตู 
คุมอาบัติได.   และใชแตที่ใกลประตูอยางเดียวหามิได,  แมนั่งใน 
โอกาสภายใน  ๑๒  ศอก    ถาเปนคนตาดี  มีจิตฟุงซานบาง  



ประโยค๗ - ทุติยสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๑ - หนาท่ี 238 

เคลิ้มไปบาง  ก็คุมอาบัติได.  คนตาบอด  แมยืนอยูในท่ีใกล  ก็คุม 
อาบัติไมได.  ถึงคนตาดี  นอนหลับเสีย   ก็คุมอาบัติไมได.  สวนสตรี 
แมต้ัง  ๑๐๐  คน  ก็คุมอาบัติไมไดเลย.   
        บทวา  สทฺเธยฺยวจสา  แปลวา  มวีาจาควรเชื่อถือได.  ก็เพราะ 
อุบาสิกาน้ันเปนถึงอริยสาวิกา  ดวยเหตุนั้นนั่นแล   พระผูมีพระภาค 
จึงตรัสวา  อาคตผลา  เปนตนไว  ในบทภาชนะแหงบทวา 
สทฺเธยฺยวจสา  นั้น. 
        ในคําวา  อาคตผลา  เปนตนนั้น   มีวินิจฉัยดังน้ี:-   อุบาสิกา 
นั้น  ชื่อวา  อาคตผลา  เพราะวา  มีผลอันมาแลว.  อธิบายวา 
"ผูไดโสดาปตติผลแลว." 
        บทวา   อภิสเมตาวินี  คือ  ผูไดตรสัรูสัจจะ   ๔.  อุบาสิกาน้ีเขา 
ใจศาสนา  คือ  ไตรสิกขาดี;   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา ผูเขาใจศาสนาดี. 
        ขอวา  นิสชฺช  ภิกขฺ ุ ปฏิชานมาโน  มีความวา  อุบาสิกา 
เชนนี้  เห็นแลวจึงพูด  แมก็จริง,  ถึงอยางนั้น  ภิกษุปฏิญญาการนั่ง 
อยางเดียว   พระวินัยธรพึงปรับดวยธรรม  ๓  อยางใดอยางหน่ึง 
เมื่อเธอไมปฏิญญา  ไมพึงปรับ. 
        ขอวา  "อีกประการหน่ึง   อุบาสกิามีวาจาท่ีเชื่อไดนั้นกลาว 
ดวยธรรมใด   ภิกษุนั้น  พึงถูกปรับดวยธรรมนั้น"   มีความวา 
อุบาสิกาน้ัน  ยกเรื่องเมถุธรรมเปนตนข้ึน  พรอมดวยบรรดาอาการ 
มีการน่ังเปนตน  อาการอยางใด,  ภิกษุนั้น  ก็ปฏิญญาดวย  พึงถกู  
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ปรับดวยอาการอยางนั้น.  อธิบายวา  ไมพึงปรับดวยอาการสักวาถอยคํา 
ของอุบาสิกาแมเห็นปานน้ี.   
        ถามวา  "เพราะเหตุไร ?" 
        ตอบวา  เพราะธรรมดาวา  เรื่องที่เห็นเปนอยางนั้นก็มี  เปน 
อยางอ่ืนก็มี.  ก็เพ่ือประกาศเน้ือความน้ัน  พระอาจารยทั้งหลาย  จึง 
นําเรื่องมาเปนอุทาหรณดังตอไปนี้ :- 
                    [เรื่องพระขีณาสพเถระนั่งกับมาตุคาม] 
        ไดทราบวา  ในมัลลารามวิหาร  พระเถระผูขีณาสพรูปหน่ึง 
ไปสูตระกูลอุปฐาก  ในวันหน่ึง  นั่งแลว  ณ  ภายในเรือน.  ฝายอุบาสิกา 
ก็ยืนพิงบัลลงักสําหรับนอน.  ลําดับนั้น  ภิกษุถือเท่ียวบิณฑบาตเปน 
วัตรรูปหน่ึง  ยืนที่ใกลประตู  เห็นเขา  ไดความสําคัญวา  "พระเถระนั่ง 
บนอาสนะเดียวกันกับอุบาสิกา"  จึงมองดูบอย ๆ.  แมพระเถระก็กําหนด 
รูวา  "ภิกษุรปูนี้เกิดเปนผูมีความเขาใจในเราวาไมบริสุทธิ์"  ทําภัตกิจ 
แลวไปยังวิหาร  เขาไปสูที่อยูของตนแลวันงอยู ณ  ภายในน่ังเอง.  ภิกษุ 
รูปนั้นมาแลวดวยต้ังใจวา  "เราจักโจทพระเถระ"  กระแอมแลวเปด 
ประตู.  พระเถระทราบจิตของเธอ  จึงเหาะข้ึนบนอากาศ  นั่งโดยบัลลังก 
พิงชอฟาเรือนยอด.  แมภิกษุนั้นเขาไปภายใน  ตรวจดูเตียงและภายใต 
เตียงไมเห็นพระเถระ  จึงแหงนดูเบื้องบน.  ลําดับนั้น  ทานเห็นพระเถระ 
นั่งอยูบนอากาศ  จึงกลาววา  "ทานขอรับ !  ทานชื่อวา  มีฤทธิ์มาก 
อยางนี้  ขอจงใหบอกความที่ทานน่ังบนอาสนะเดียวกับอาตุคามมากอน 
เถิด."   พระเถระจึงกลาววา  "ทานผูมีอายุ !  นี้เปนโทษของละแวก 
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บาน  แตเราไมอาจใหทานเชื่อได  จึงไดกระทําอยางนี้,   ทานควร 
จะชวยรักษาเราไวดวย,   พระเถระกลาวอยางนี้แลวก็ลง."     
        ตอจากนี้ไป  คําวา   สา  เจ  เอว  วเทยฺย   เปนตนทั้งหมด 
พระผูมีพระภาคตรัส  เพ่ือแสดงอาการแหงเหตุของการปฏิญญา. 
                  [พึงปรับอาบัติตามปฏิญญาของภิกษุ] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน   หลายบทวา  มาตุคามสฺส  เมถุน  ธมมฺ 
ปฏิเสวนฺโต   มีความวา  ผูเสพเมถุนธรรมในมรรคของมาตุคาม. 
        คําวา  นิสชฺชาย  กาเรตพฺโพ  มีความวา  ภิกษุปฏิญญาการ 
นั่งแลว   ไมปฏิญญาการเสพเมถุนธรรม  อยูาปรับดวยอาบัติเมถุน- 
ธรรมปาราชกิ   พึงปรับดวยอาบัติที่ตองดวยเหตุสักวาน่ัง.  อธิบายวา 
"พึงปรับดวยอาบัติปาจิตตีย."   พึงทราบวินิจฉัยในจตุกกะทั้งหมด 
โดยนัยนี้. 
        บรรดาบทมีบทวา  คมน  ปฏชิานาติ  เปนตนที่ตรัสไว  เพ่ือ 
ทรงแสดงการกําหนดอาบัติ  และอนาบัติ  ในสุดทายแหงสิกขาบท 
สองบทวา  คมน  ปฏชิานาติ  มีความวา     ยอมปฏิญญาการเดนิ 
อยางนี้วา  "เราเปนผูเดินไปเพ่ือยินดีการน่ังในท่ีลับ." 
        บทวา  นิสชฺช  มีความวา  ยอมปฏิญญาซ่ึงการน่ังดวยความ 
ยินดีในการน่ังเทาน้ัน. 
        บทวา  อาปตฺตึ  ไดแด  บรรดาอาบัติทั้ง ๓  อาบัติอยางใด 
อยางหน่ึง. 
        สองบทวา  อาปตฺติยา  กาเรตพฺโพ  มีความวา  บรรดาอาบัติ  
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ทั้ง  ๓  พึงปรับดวยอาบัติที่ภิกษุปฏิญญา. 
        คําท่ีเหลืออในจตุกกะในสิกขาบทนี้   มีอธิบายต้ืนทั้งน้ัน. 
        สวนในทุติยจตุกกะ  มีวินิจฉัยดังนี้ :-   
        สอบบทวา  คมน  น  ปฏิชานาติ  มีความวา  ยอมไมปฏญิญา 
ดวยอํานาจแหงความยินดีการน่ังในท่ีลับ.  ยอมกลาววา  "เราไป 
ดวยการงานสวนตัว  มีสลากภัตเปนตน,   สวนอุบาสิกานั้น  มาสูสถานที่ 
เรานั่งเอง."   บทที่เหลือ  แมในทุติยจติกกะนี้  ก็มอีธิบายต้ืนเหมือนกัน. 
        แตบัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยในจตุกกะทั้งปวง  ดังตอไปนี้ :- 
        กิเลสทีอ่าศัยเมถุนธรรม  ตรัสเรยีกวา  "ความยินดีการน่ัง 
ในที่ลับ."   ภิกษุใด  ใครจะไปยังสํานักแหงมาตุคามดวยความยินดีนั้น 
หยอดนัยนตา  ตองทุกกฏ.  นุงผานุง  คาดประคตเอว  หมจีวร  เปนทุกกฏ 
ทุก ๆ  ประโยค  ในจตุกกะทั้งปวง.  เมือ่เดินไป   เปนทุกกฏทุก ๆ 
ยางเทา.  เดินไปแลวันง  เปนทุกกฏอยางเดียว.  พอเม่ือมาตะคามมาน่ัง 
เปนปาจิตตีย.  ถาหญิงน้ันผุดลุกผุดนั่ง  ดวยกรณียกจิบางอยาง  เปน 
ปาจิตตีย  ในการน่ังทุก ๆ  ครั้ง.  ภิกษุมุงหมายไปหาหญิงใด  ไมพบ 
หญิงน้ัน,  หญิงอ่ืนมานั่ง  เมื่อเกิดความยินดี  ก็เปนปาจิตตีย.  แตใน 
มหาปจจรี  ทานกลาววา   "เพราะมีจิตไมบริสุทธิ์ต้ังแตเวลามา  เปน 
อาบัติเหมือนกัน."   ถาหญิงมามากคนดวยกัน,  เปนปาจิตตียตาม 
จํานวนผูหญิง.  ถาพวกผูหญิงเหลาน้ันผุดลุกผุดนั่งบอย ๆ  เปนปาจิตตีย 
หลายตัว   ตามจํานวนนับกิริยาที่นั่ง.   แมเม่ือภิกษุไมกําหนดไวไปน่ัง 
ดวยต้ังใจวา  "เราจักสําเร็จความยินดีในที่ลับกับทญิงท่ีเราพบแลว ๆ"  
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ดังน้ี.  บัณฑิตพึงทราบอาบัติหลายตัว  ดวยสามารถแหงหญิงท้ังหลาย 
ผูมาแลว ๆ  และดวยอํานาจการน่ังบอยครั้ง  โดยนยัดังกลาวแลวันนแล.   
ถาแมนวา  ภิกษุไปน่ังดวยจิตบริสุทธิ์  เกิดความยินดีในที่ลับกับทญิง 
ผูมายังสํานักแลวันง,  ไมเปนอาบัติเลย.  สมุฏฐานเปนตน  เปน 
เชนเดียวกันกับปฐมปาราชิกสิกขาบททีเดียวแล. 
                        พรรณนาอนิยตสิกขาบทที่  ๑  จบ.  



ประโยค๗ - ทุติยสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๑ - หนาท่ี 243 

                           พรรณนาอนิยตสิกขาบทที่  ๒ 
        อนิยตสิกขาบทท่ี  ๒  วา  เตน  สมเยน  พุทฺโธ  ภความ  เปนตน 
ขาพเจาจะกลาวตอไป :-   ในอนิยตสิกขาบทท่ี  ๒  นั้น  มีวินิจฉัยดัง   
ตอไปนี้ :- 
        ในคําวา  ภควตา  ปฏิกฺขิตฺต  เปนตน  ผูศึกษาพึงทราบสัมพันธ 
อยางนี้วา  "ภิกษุรูปเดียว  พึงสําเร็จการน่ังใด   ในท่ีลับ  คือ อาสนะ 
กําบัง  พอจะทําการไดกับมาตุคามผูเดียว,  พระผูมีพระภาคทรงหาม 
การสําเร็จการน่ังน้ัน."  จริงอยู   เมื่อจะถือเอาใจความโดยประการอ่ืน 
ควรจะตรัสวา  "เอกสฺส  เอกาย." 
        ถามวา  "เพราะเหตุไร ?" 
        ตอบวา  "เพราะทานกลาวคําวา  "ทรงหามแลว." 
อีกอยางหนึ่ง  คําวา  เอโก  นี้  พึงทราบวา  เปนปฐมาวิภัติลงใน 
อรรถแหงฉัฏฐีวิภัติ. 
                [อธิบายวาดวยสถานท่ีลับทาํใหตองอาบัติ] 
        ก็ในคําวา  น  เหว  โข  ปน  ปฏิจฉฺนฺน  นี ้ แมสถานที่ลอม 
ในภายนอก  ภายในเปดเผย  มีบริเวณสนามเปนตน   ก็พึงทราบวา 
"รวมเขาในภายใน"  (นบัเนื่องในสถานท่ีไมกําบัง).   ทานกลาวไว 
ในมหาปจจรีวา  "สถานที่แมเห็นปานนี้  นับเขาในท่ีไมกําบังทีเดียว." 
คําท่ีเหลือ  พึงทราบโดยนัยแหงสิกขาบทที่หน่ึงนั่นแล.  ก็ในสิกขาบทน้ี 
มีความแปลกกันเพียงอยางเดียวน้ีวา   "คนรูเดียงสาผูหน่ึงผูใดเปน 
หญิงก็ตาม  ชายก็ตาม  ไมเปนคนตาบอด   และหูหนวก   ยืนหรือันง 
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อยูในโอกาสภายใน  ๑๒  ศอก  มีจิตฟุงซานไปบาง  เคลิ้มไปบาง  ก็คุม 
อาบัติได.   สวนคนหูหนวก  แมมีตาตี  หรือคนตาบอดแมหูไมหนวก 
ก็คุมไมได.   และพระผูมีพระภาคทรงลดอาบัติปาราชิกลงมา  ปรับ 
อาบัติเพราะวาจาชั่วหยาบ."  คําท่ีเหลืออเปนเชนกับสิกขาบทกอนน่ันแล.   
แมในสิกขาบททั้งสอง  ไมเปนอาบัติแกภิกษุบา  และภิกษุผูเปน 
ตนบัญญัติ. 
        ในสมฏุฐานเปนตน  สิกขาบทน้ี  มีสมุฏฐาน  ๓  เกิดจากกายกับ 
จิต  วาจากับจิต  กายวาจากับจิต  เปนกิริยา  เปนสัญญาวิโมกข 
เปนสจิตตกะ  โลกวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  อกศุลจิต  มีเวทนา  ๒ 
โดยเปนสุขเวทนาและอุเบกขาเวทนา.  บทที่เหลืออมีอรรถต้ืนทั้งน้ันแล. 
                       อนิยตวรรณนาในอรรถกถาพระวินัย 
                                ชื่อสมันตปาสาทิกา  จบ. 
                    ปฐมสมันตปาสาทิกา  วินัยวรรณนา  จบ.  



ประโยค๗ - ทุติยสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๑ - หนาท่ี 245 

                    ทุติยสมันตปาสาทิกา   วินัยวรรณนา 
                               ติงสกกัณฑวรรณนา   
        ธรรม  ๓๐  เหลาใด   ชื่อวานิสสคัคีย  ที่พระสัมมา- 
        สมัพุทธเจา  ผูสงบ  ทรงแสดงแลว  บัดน้ี  ขาพเจา 
        จักทําการพรรณนาบทท่ียังไมเคยมีมากอน  แหง 
        ธรรมเหลาน้ัน. 
             นิสสัคคียปาจิตตีย  จีวรวรรคที่  ๑  สกิขาบทท่ี  ๑ 
                            พรรณนาปฐมกฐินสิกขาบท 
        ในคํานิทานวา  "โดยสมัยนั้นแล  พระผูมีพระภาคพุทธเจา 
ประทับอยูในโคตมกเจดียใกลกรุงไพศาลี,   ก็โดยสมัยนั้นแล  พระผูมี 
พระภาคเจาทรงอนุญาตไตรจีวรแกภิกษุทั้งหลาย"  ดังน้ีเปนตน   ที่ชื่อ 
วา  ไตรจีวรนั้น  ไดแกจีวร  ๓  ผืนนี้  คือ  อันตรวาสก  ๑  อุตตราสงค  ๑ 
สังฆาฏิ  ๑  ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตแลวเพ่ือใชสอย. 
ก็จีวร  ๓  ผืนนี้  พระผูมพีระภาคเจา   ทรงอนุญาตในท่ีใด ?   ทรงอนุญาต 
เมื่อไร ?  และทรงอนุญาตเพราะเหตุไร  ?  คําน้ันทั้งหมดมาแลวใน 
เรื่องหมอชีวกในจีวรขันธกะน่ันแล. 
        ขอวา  อฺเนว  ติจีวเรน  คาม  ปวิสนฺติ  มคีวามวา  พวก 
ภิกษุฉัพพัคคีย   ครองไตรจีวรเขาบานสํารับทนึ่งตางหาก   จากสํารับ  
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ที่ใชครองอยูในวัด   และสํารับที่ใชครองสรงน้ํา.   ใชจีวรวันละ  ๙  ผืน 
ทุกวัน  ดวยอาการอยางน้ี.   
        สองบทวา  อุปฺปนฺน   โหติ  มีความวา   อดิเรกจีวรนี้   เกิดข้ึน 
ใหชองแกอนุบัญญัติ  ดวยอํานาจการได  มิใชดวยอํานาจความสําเร็จ. 
                       [แกอรรถปฐมบัญญัติเรื่องพระอานนท] 
        ขอวา  อายสฺมโต  สารีปุตฺตสฺส  ทาตุกาโม  โหติ  มีความวา 
ไดยินวา   ทานพระอานนท  ยอมนับถือทานพระสารีบุตรโดยนับถือ 
ความมีคุณมากของพระสารีบุตรวา  "เวนพระผูมีพระภาค  บุคคลอ่ืนที่มี 
คุณวิเศษเห็นปานน้ี  ไมมีเลย."   ทานไดจีวรที่ชอบใจ  ซักแลว  กระทํา 
พินทุกัปปะแลว  ถวายแกพระเถระนั่นแล  แมทกุคราว.  ในเวลากอนฉัน 
ไดยาคูและของเค้ียว  หรอืบิณฑบาตอันประณีตแลว  ยอมถวายแก 
พระเถระเหมือนกัน.   ในเวลาหลังฉัน  แมไดเภสัช   มีน้ําผ้ึงและนํ้าออย 
เปนตน  ก็ถวายแกพระเถระนั่นเอง.   พาเด็กทั้งหลายออกจากตระกูล 
อุปฐาก  ใหบรรพชาใหถืออุปชฌายะ  ในสํานักพระเถระแลว  กระทํา 
อนุสาวนากรรมเอง.  ฝายทานพระสารีบุตร   ก็นบัถือทานพระอานนท 
เหลือเกิด  ดวยทําในใจวา  "ธรรมดาวา  กิจท่ีบุตรจะพึงกระทําแกบิดา 
เปนภาระของบุตรคนโต;   เพราะฉะนั้น  กิจใดท่ีเราจะพึงกระทําแดพระผูมี 
พระภาคเจา  กิจน้ันทั้งหมด   พระอานนทกระทําอยู."  คําท้ังหมดวา  "แม 
พระเถระนั้น  ไดจีวรที่ชอบใจแลว  กถ็วายแกพระอานนทเถระเหมือน 
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กัน"   เปนตนเปน  เชนกบัดวยคํากอนนั่นแล.   พระอานนทเถระนับถือ 
ดวยความนับถือคุณมากอยางนี้  บัณฑิตพึงทราบวา  "ยอมเปนผูมีความ   
ประสงคจะถวายจีวรนั้น   แมที่เกิดข้ึนในครั้งน้ันแกทานพระสารีบุตร." 
        ก็ในคําวา  นวม  วา  ภควา  ทิวส  ทสม  วา  นี้  หากใคร ๆ 
จะพึงมีความสงสัยวา  "พระเถระทราบไดอยางไร ?" 
        ตอบวา  "พระเถระทราบไดดวยเหตุหลายอยาง." 
             [เหตุที่พระอานนททราบการมาของพระสารีบุตรได] 
        ไดยินวา  พระสารีบุตรเถระ  เมื่อจะหลีกจาริกไปในชนบท  มัก 
บอกลาพระอานนทเถระกอนแลวจึงหลีกไปวา  "ผมจักมาโดยกาลช่ือ 
ประมาณเทานี้  ในระหวางนี้  ทานอยูาละเลยพระผูมีพระผูมีพระภาคเจา 
ดังน้ี.  ถาแมนวา  ทานไมบอกลาในที่ตอหนา,  ก็ตองสงภิกษุไปบอกลา 
กอนจึงไป.  ถาวา  ทานอยูจําพรรษาในอาวาสอื่น,  และภิกษุเหลาใด 
มากอน  ทานก็สงภิกษุเหลาน้ันไปอยางนี้วา  "พวกทานจงถวายบังคม 
พระบาทยุคลของพระผูมีพระภาคเจาดวยเศียรเกลา  ตามคําของเรา, 
และจงเรียนถามถึงความไมมีโรคของพระอานนทแลวบอกวา  'เราจัก 
มาในวันชื่อโนน."   และพระเถระยอมมาในวันตามท่ีทานกําหนดไว 
แลวันนแลเสมอ ๆ. 
        อีกอยางหนึ่ง  ทานพระอานนท  ยอมทราบไดดวยการอนุมานบาง 
ยอมทราบไดโดยนัยนี้บางวา  "ทานพระสารีบุตร  เมื่อทนอดกลั้นความ 
วิโยค  (พลัดพราก)   จากพระผูมีพระภาคเจาอยูสิ่งวันมีประมาณเทาน้ี.  
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บัดนี้   นับแตนี้ไป  จักไมเลยวันชื่อโนน,   ทานจักมาแนนอน,   จริงอยู 
ชนทั้งหลายผูซึ่งมีปญญามาก   ยอมมีความรักและความเคารพในพระ 
ผูมีพระภาคเจามาก"   ดังน้ี.  พระเถระยอมทราบไดดวยเหตุหลาย   
อยางดวยประการอยางนี้. เพราะเหตุนั้น  ทานจึงกราบทูลวา  "จัก 
มาในวันที่  ๙  หรือวันที่  ๑๐  พระพุทธเจาขา !"   ดังน้ี  เมื่อพระอานนท- 
เถระกราบทูลอยางน้ีแลว  เพราะสิกขาบทน้ีมีโทษทางพระบัญญัติ  ม ิ
ใชมีโทษทางโลก;  เพราะเหตุนั้น  ครั้งน้ันแล   พระผูมีพระภาคเจา เมื่อ 
จะทรงทําวันท่ีทานพระอานนทกราบทูลน่ันแลใหเปนกําหนด  จึงทรง 
บัญญัติสิกขาบทวา  "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  !  เราอนุญาตใหทรงอดิเรก- 
จีวรได  ๑๐  วันเปนอยางย่ิง"   ดังน้ี.  ถาหากวา  พระเถระนี้  จะพึงทูล 
แสดงข้ึนกึ่งเดือน  หรือ  เดือนหนึ่ง,  แมกึ่งเดือน  หรือเดือนหนึ่งนั้น  พระ 
ผูมีพระภาคเจา   ก็จะพึงทรงอนุญาต. 
             [แกอรรถสิกขาบทวิภังควาดวยการเดาะกฐิน] 
        บทวา  นิฏ ิตจีวรสฺมึ  ไดแก  เมือ่จีวรสําเร็จแลว  โดยการสําเร็จ 
อยางใดอยางหนึ่ง.  ก็เพราะจีวรนี้  ยอมเปนอันสําเร็จแลว  ดวยการ 
กระทําบาง  ดวยเหตุมีการเสียหายเปนตนบาง; ฉะน้ัน  เพ่ือทรงแสดง 
เพียงแตอรรถเทาน้ัน  ในบทภาชนะแหงบทวา  นิฏ ิตจีวรสฺมึ   นั้น 
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสมีคําอาทิวา  "ภิกขฺุนา  จวีร  กต   วา 
โหติ"  ดังนี้. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  กต  คือ  อันภิกษุกระทําแลวดวย  
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กรรมมีสูจิกรรมเปนที่สุด.  ที่ชื่อวา  กรรมมีสูจิกรรมเปนที่สุด  ไดแก 
การทํากรรมท่ีควรทําดวยเข็มอยางใดอยางหน่ึง  มีการติดรังดุมและลูกดุม 
เปนที่สุดแลวก็เก็บเข็มไว  (ในกลองเข็ม).   
        บทวา  นฏ   คือ   ถูกพวกโจรเปนตนลักเอาไป.  จริงอยู  แม 
จีวรนั่น  ทานเรียกวา  "สาํเร็จแลว"   ก็เพราะความกังวล  ดวยการ 
กระทําน่ันเอง  สําเร็จลงแลว. 
        บทวา  วินฏ  คือ  ถูกพวกสัตวมีปลวกเปนตนถัดแลว. 
        บทวา  ทฑฺฒ   คือ  ถูกไฟไหม. 
        สองบทวา  จีวราสา  วา  อุปจฺฉินนฺา  มีความวา   หมดความ 
หวังในจีวรซึ่งบังเกิดข้ึนวา  "เราจักไดจีวรในตระกูลชื่อโนน"  ก็ดี. 
อันที่จริง   ควรทราบความท่ีจีวรแมเหลาน้ีสําเร็จแลว  เพราะความ 
กังวลดวยการกระทําน่ันแล  สําเร็จลงแลว. 
        สองบทวา  อุพฺภตสฺมึ   ก ิเน  คือ  (เมื่อจีวรสําเร็จแลว) 
และเม่ือกฐินเดาะเสียแลว.  ดวยบทวา  อุพฺภตสิมึ   ก ิเน  นี้  พระผูมี 
พระภาคเจาทรงแสดงความไมมีแหงปลิโพธที่  ๒.   ก็กฐินนั้น  อันภิกษุ 
ทั้งหลาย  ยอมเดาะดวยมาติกาอยางหน่ึงในบรรดามาติกา  ๘  หรือดวย 
การเดาะในระหวาง;  เพราะฉะนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสคําวา 
อฏนฺน   มาติกาน  เปนตน  ในนิเทศแหงบทวา  อุพฺภตสฺมึ  ก ิเน  นั้น.  
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        บรรดามาติกาและการเดาะในระหวางนั้น  มาติกา๑  ๘  มาแลวใน 
กฐินขันธกะอยางนี้วา  "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !  มาติกาแหงการเดาะ  
กฐิน  ๘  เหลาน้ี  คือ  "ปกกมันนติกา  นิฏฐานันติกา  สันนิฏฐา- 
นันติกา  นาสันนติกา  สวันนติกา  อาสาวัจเฉทิกา  สีมาติกกันติกา   
สหุพภารา." 
        แมการเดาะกฐินในระหวาง  ก็มาในภิกขุนีวิภังค๒  อยางนี้วา 
"สุณาตุ  เม  ภนฺเต  สงฺโฆ  ยทิ  สงฺฆสสฺ  ปตฺตกลฺล  สงฺโฆ   ก ิน 
อุทฺธเรยฺย  เอสา  ตฺติ,   สุณาตุ  เม  ภนฺเต  สงฺโฆ  ก ิน  อุทฺธรติ 
ยสฺสายสฺมโต   ขมติ  ก ินสฺส   อุพฺภาโร   โส  ตุณฺหสฺส  ยสฺส 
นกฺขมติ  โส  ภาเสยฺย,   อุพฺภต  สงฺเฆน  ก ิน   ขมติ  สงฺหสฺส 
ตสฺมา  ตุณห ี  เอวเมต  ธารยามิ"   แปลวา  "ทานเจาขา !  ของสงฆ 
จงฟงขาพเจา,  ถาความพรั่งพรอมแหงสงฆถึงท่ีแลว,  สงฆพึงเดาะกฐิน, 
นี้คําเสนอ,   ทานเจาขา !  ขอสงฆจงฟงขาพเจา,  สงฆยอมเดาะกฐิน, 
การเดาะกฐินควรแกทานผูมีอายุใด  ทานผูมีอายุนั้นพึงนิ่งอยู,  ถาไม 
ควรแกทานผูมีอายุใด   ทานผูมีอายุนั้น  พึงพูดข้ึน,  กฐินอันสงฆเดาะ 
แลวยอมควรแกสงฆ;  เพราะฉะนั้น  สงฆพึงนิ่งอยู  ขาพเจาจะทรง 
ไวซึ่งความเปนผูนิ่งอยูแหงสงฆอยางนี้แล." 
        ขาพเจาพรรณนาคําที่ควรกลาวในมาติกา  และอันตรุพภารา 
นั้นทั้งหมด  ในอาคตสถานน่ันแล.  แตเมื่อจะกลาวเสียในที่นี้  บาลีที่ 
ควรจะนํามาก็ดี   เนื้อความท่ีควรจะกลาวก็ดี  แมจะเปนอันกลาวแลว, 
 
๑.  วิ.  มหา.  ๑/๑๓๙     ๒.  ว.ิ  ภิกฺขุนวีิ.  ๓/๑๔๕.  
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แตก็เปนเครื่องที่รูไดไมงาย   เพราะกลาวไวในฐานะอันไมควร. 
        บทวา  ทสาหปรม  มีวิเคราะหวา  ๑๐  วัน  เปนกําหนดอยางยิ่ง 
แหงกาลน้ัน;  เพราะเหตุนั้น  กาลน้ันจึงชื่อวามี  ๑๐  วันเปนอยางยิ่ง.   
อธิบายวา  "จีวรนั้น  อันภิกษุพึงทรงไว  ตลอดกาลมี  ๑๐  วันเปน 
อยางยิ่ง.   แตเพ่ือจะทรงแสดงแตอรรถเทาน้ัน  ในบทภาชนะ 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  "พึงทรงไวได  ๑๐  วันเปนอยางยิ่ง." 
จริงอยู  มีคําอธิบายวา  "ความเปนกาลมี  ๑๐  วันเปนอยางยิ่ง  ที่ตรัส 
ไวในบทวา  "ทสาหปรม"  นี ้ ภาวะแหงกาลมี  ๑๐  วันเปนอยางยิ่ง 
 นั้น"   มีใจความดังนี้วา  "พึงทรงไวไดชั่วกาลประมาณเทาน้ีที่ยังไม 
ลวงเลยไป."   จีวรที่ชื่อวา  อติเรก  เพราะไมนับเขาในจําพวกจีวรที่ 
อธิษฐานและวิกัปไว;  เพราะเหตุนั้น  จึงชื่อวา  อติเรกจีวร.  ดวย 
เหตุนั้น  ในบทภาชนะแหงบทวา  อติเรกจีวร  นัน้  จึงตรัสวา  "จีวร 
ที่ไมไดอธิษฐาน  และไมไดวิกัปไว." 
                            [อธิบายกําเนิดจีวร  ๖   ชนิด] 
        ขอวา  ฉนฺน  จีวราน  อฺตร  มีความวา  บรรดาจีวร  ๖  ชนิด 
เหลาน้ี  คือ  จีวรผาเปลือกไม  ๑  จีวรผาฝาย  ๑ จีวรผาไหม  ๑  จีวรผา 
กัมพล  ๑  จีวรผาปาน  ๑  จีวรผาผสมกัน๑  ๑  จีวรอยางใดอยางหนึ่ง. 
พระผูมีพระภาคเจา  ครั้นทรงแสดงกําเนิดแหงจีวร  ดวยคําวา  ฉนฺน 
เปนตนนี้แลว  บัดนี้  เพ่ือแสดงขนาด  (แหงจีวรนั้น)   จึงตรัสวา  "จีวร 
 
๑.  วิ.  หมา.  ๕/๑๕๓.  
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อยางตํ่า   ควรจะวิกัปได"  ดังนี้.  ขนาดแหงจีวรนั้น  ดานยาว  ๒  คืบ  ดาน 
กวาง  คืบทนึ่ง.   ในขนาดแหงจีวรนั้น  มีพระบาลีดังน้ีวา  "ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย !  เราอนุญาตใหวิกัปจีวรอยางตํ่า  ดานยาว  ๘  นิ้ว  ๔ นิ้ว 
โดยนิ้วพระสุคต๑."   
        ขอวา  ต  อติกฺกามยโต  นิสฺสดฺคิย  ปาจิตฺติย  มีความวา 
เมื่อภิกษุยังจีวรมีกําเนิดและประมาณตามท่ีกลาวแลวน้ัน  ใหลวงกาล 
มี  ๑๐  วันเปนอยางยิ่ง  คือ  เมื่อไมทําโดยวิธีที่จะไมเปนอติเรกจีวรเสีย 
ในระหวางกาลมี  ๑๐  วันเปนอยางยิ่งนี้  เปนนิสสคัคียปาจิตตีย.  อธิบาย 
วา  จีวรนั้น  เปนนิสสัคคียดวย  เปนอาบัติปาจิตตียแกภิกษุนั้นดวย. 
อีกอยางหนึ่ง  การเสียสละ  ชื่อวา  นิสสัคคีย.  คําวา  นิสสัคคีย  นั่นเปนชื่อ 
ของวินัยกรรมอันภิกษุพึงกระทําในกาลเปนสวนเบื้องตน.  การเสียสละ 
มีอยู  แกธรรมชาตน้ัน;  เหตุนั้น  ธรรมชาตนั้น  จึงชื่อวา  นิสสัคคีย 
ฉะน้ีแล.  นสิสัคคียนั้น  คืออะไร  ?   คือ  ปาจิตตีย  ในคําวา 
ต  อติกฺกามยโต   นิสฺสดฺคิย  ปาจิตฺติย  นี้  มีใจความดังนี้วา 
"เปนปาจิตตียมีการเสียสละเปนวินัยกรรมแกภิกษุผูใหลวงกาลน้ันไป." 
        แตในบทภาชนะ  เพ่ือทรงแสดงอรรถวิกัปแรกกอน  พระผูมีพระ 
ภาคเจาจึงทรงต้ังมาติกาวา  เมื่อภิกษุใหลวงกาลน้ันไป  เปนนิสสัคคีย" 
แลวตรัสคําวา    "ในเมื่ออรุณวันที่ ๑๑  ข้ึน  เปนนิสสัคคีย  คือ  อัน 
ภิกษุพึงเสียสละ"  ดังน้ี.  และจีวรนั้น  อันภิกษุพึงเสียสละแกบุคคลใด 
พึงเสียสละโดยวิธีอยางใด  เพ่ือทรงแสดงบุคคลและวิธีเสียสละนั้น 
 
๑.  วิ.  มหา.  ๕/๒๑๙.  
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อีก  จึงตรัสคําเปนตนวา  สงฺฆสฺส  วา  ดังนี้. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  ในคําวา  เอกาทเส  อรุณคฺุคมเน  นี้  ผู 
ศึกษาพึงทราบวา  "จีวรเกิดข้ึนในวันใด   อรุณแหงวันนั้น  อาศัยวันที่ 
จีวรเกิดข้ึน;   เพราะเหตุนั้น  จึงเปนนิสสัคคีย  ในเมื่ออรุณ ๑๑  ข้ึน   
รวมกับวันที่จีวรเกิด  ถาแมวา  จีวรเปนอันมากผูกหรือพับรวมกันเก็บไว 
ก็เปนอาบัติเพียงตัวเดียว.   ในจีวรที่พับไวไมรวมกันเปนอาบัติหลายตัว 
ตามจํานวนแหงวัตถุ. 
                  [อธิบายวิธีเสียสละและวิธีแสดงอาบัติ] 
        ขอวา  นิสฺสชฺชิตฺวา  อาปตฺติ  เทเสตพฺพา  มีความวา  ถามวา 
"พึงแสดงอาบัติอยางไร ?" 
        แกวา  "พึงแสดงเหมือนอยางที่  พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวใน 
ขันธกะ." 
        ถามวา  "ก็ตรัสไวในขันธกะน้ัน  อยางไร ?" 
        แกวา  "ตรัสไวอยางนี้วา  'ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุนั้น 
พึงเขาไปหาสงฆ  กระทําอุตราสงคเฉวียงบาขางหน่ึง  ไหวเทาแหง 
ภิกษุผูแกทั้งหลายแลว  นัง่กระโหยง  ประณมมือ   พึงกลาวอยางนี้วา 
อห  ภนฺเต  อตฺิถนฺนาม  อาปตฺตึ   อาปนฺโน  ต  ปฏิเทเสมิ๑ 

(ทานเจาขา !  กระผมตองอาบัติมีชื่ออยางนี้  ขอแสดงคืออาบัตินั้น)." 
 
๑.  วิ.  จุลฺล.  ๖/๓๗๐.  
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        ก็ในอธกิารน้ี  ถาจีวรมีผืนเดียว  พึงกลาววา  "เอก  นิสฺสคฺคิย 
ปาจิตฺติย.....  (ตองแลว)  ซึ่งนิสสัคคีย  ปาจิตตียตัวหนึ่ง."  ถาจีวร 
๒  ผืน  พึงกลาววา  "เทฺว....  ซึ่งอาบัติ ๒  ตัว."   ถาจีวรมากผืนพึง 
กลาววา  "สมฺพหุลา.....  ซึ่งอาบัติหลายตัว."   แมในการเสียสละ   
ถาวา  จีวรมีผืนเดียว  พึงกลาวตามสมควรแกบาลีนั่นแลวา  "อทิ  เม 
ภนฺเต  จีวร  ทานเจาขา !  จีวรของกระผมผืนนี้"  เปนตน.  ถาหากวา 
จีวร  ๒  ผืน  หรือ  มากผืน  พึงกลาววา  "อิมาน ิ เม  ภนฺเต  จีวรานิ 
ทสาหาติกฺกนฺตานิ  นิสฺสดฺคิยานิ  อิมานาห  สงฺฆสสฺ  นิสฺสชฺชามิ"  (ทาน 
เจาขา !  จีวรกระผมเหลานี้ลวง  ๑๐  วัน  เปนนิสสคัคีย,  กระผม 
เสียสละจีวรเหลาน้ีแกสงฆ).  เมื่อไมสามารถจะกลาวบาลีได  พึงกลาว 
โดยภาษาอื่นก็ได.  ภิกษุพึงรับอาบัติโดยนัยดังกลาวไวในขันธกะน่ันแล 
วา   "ภิกษุผูฉลาดผูสามารถพึงรับอาบัติ."  สมจรงิดังท่ีตรัสไว  ใน 
ขันธกะน้ันอยางนี้วา  "ภิกษุผูฉลาดผูสามารถ  พึงเผดียงสงฆวา  'ทาน 
เจาขา !  ขอสงฆจงฟงขาพเจา  ภิกษุชือ่น้ีรูปนี้  ระลึกได  เปดเผย 
กระทําใหต้ืน  ยอมแสดงซ่ึงอาบัติ,  ถาความพรั่งพรอมแหงสงฆถึงท่ี 
แลว,  ขาพเจาพึงรับอาบัติของภิกษุมีชื่ออยางนี้๑"   ดังน้ี. 
        ภิกษุผูแสดง   อันภิกษุรับอาบัตินั้น  พึงกลาววา   ปสฺสส ิ
(เธอเห็นหรือ) ?" 
        ผูแสดง :     อาม   ปสฺสามิ  (ขอรบั ! ผมเห็น). 
        ผูรับ      :     อายตึ  สวเรยฺยาสิ  (เธอพึงสํารวมตอไป). 
 
๑.  วิ.  จุลฺล.  ๖/๓๗๐.  
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        ผูแสดง:    สาธ ุ สุฏ ุ  สวริสฺสาม ิ (ดลีะ  ผมจะสํารวม 
ใหดี๑) 
        ก็ในอาบัติ  ๒  ตัว  หรือหลายตัวดวยกัน  ผูศึกษาพึงทราบความ   
ตางแหงวจนะโดยนัยกอนน่ันแล.  แมในการใหจีวร  (คืน)  กพึ็งทราบ 
ความแตกตางแหงวจนะดวยอํานาจแหงวัตถุ คือ  สงฺโฆ  อิม  จีวร ..... 
อิมานิ  จีวรานิ----  สงฆพึงใหจีวรผืนน้ี..... พึงใหจีวรทั้งหลายเหลาน้ี... 
ถึงในการเสียสละแกคณะ  และ  แกบคุคล  ก็มีนัยอยางนี้เหมือนกัน. 
        ก็ในการแสดงและรับอาบัติในอธิการน้ี  มีบาลีดังตอไปนี้:- 
"เตน  ภิกฺขเว   ภิกฺขุนา  ฯ เป ฯ  เอวมสฺสุ  วจนียา  อห  ภนฺเต 
อิตฺถนฺนาม  อาปตฺตึ  อาปนฺโน  ต  ปฏิเทเสมิ๒"   แปลวา  "ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย !  อันภิกษุนั้น  พึงเขาไปหาภิกษุมากรูป  กระทําผาอุตราสงค 
เฉวียงบาขางหน่ึง  ไหวเทาท้ังหลายแหงภิกษุผูแกทั้งหลายแลว  นั่ง 
กระโหยง  ประคองอัญชลี  พึงกลาวอยางนี้วา  'ทานเจาขา !  ขาพเจา 
ตองอาบัติชื่อนี้  ขอแสดงคืนซึ่งอาบัตินั้น." 
        อันภิกษุผูฉลาดผูสามารถ   พึงเผดียงภิกษุเหลาน้ันใหทราบวา 
"สุณาตุ  เม  ภนฺเต  อายสฺมนฺตา  อย  อตฺิถนฺนาโม  ภิกฺขุ  อาปตฺตึ 
สรติ  วิวรติ  อุตฺตานีกโรติ  เทเสติ  ยทายสฺมนฺตาน  ปตฺตกลฺล  อห 
อิตฺถนฺนามสฺส   ภิกฺขุโน  อาปตฺตึ  ปฏิคฺคณฺเหยฺย๓"  แปลวา  "ทาน 
เจาขา !    ทานผูมีอายุทั้งหลาย  ขอจงฟงขาพเจา  ภิกษุมีชื่ออยางนี้  รูปนี้ 
ยอมระลึก  ยอมเปดเผย  ยอมกระทําใหต้ืน  ยอมแสดงอาบัติ,  ถาวา 
 
๑.  วิ.  จุลฺล.  ๖/๓๗๐   ๒-๓:  วิ.  จุลฺล.  ๖/๓๖๙-๓๗๐  
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ความพรั่งพรอมแหงทานผูมีอายุทั้งหลายถึงท่ีแลว,  ขาพเจาพึงรับอาบัติ 
ของภิกษุชื่อน้ี." 
        ภิกษุผูแสดง  อันภิกษุผูรับอาบัตินั้น   พึงกลาววา  ปสฺสสิ   
(ทานเห็นหรือ) ?" 
        ผูแสดง:                อาม   ปสฺสามิ  (ขอรับ !   ผมเห็น) 
        ผูรับ:                  อายตึ   สวเรยฺยาสิ๑   (ทานพึงสํารวมระวัง 
ตอไป.) 
        ภิกษุนัน้  พึงเขาไปหาภิกษุรูหน่ึง   ทําอุตตราสงคเฉวียงบา 
แลวันงกระโหยง  ประคองอัญชลีแลวกลาวอยางนี้วา  "ดูกรอาวุโส ! 
ขาพเจาตองอาบัติ  มีชื่ออยางนี้แลว,  จะแสดงคืนอาบัติ."  ภิกษุผู 
แสดง  อันภิกษุผูรับอาบัตินั้นพึงกลาววา  ปสฺสสิ  (ทานเห็นหรือ ?) 
        ผูแสดง:          อาม  ปสฺสามิ  (ขอรับ !   ผมเหน็.) 
        ผูรับ:            อายตึ  สวเรยฺยาสิ  (ทานพึงสํารวมระวังตอไป.) 
        ในวิสัยแหงการแสดงและรับอาบัตินั้น  ผูศึกษาพึงทราบการระบุ 
ชื่ออาบัติและความตางแหงวจนะ  โดยนัยกอนน่ันแล.  และพึงทราบบาลี 
แมในการสละแกภิกษุ  ๒  รูป  เหมอืนในการสละแกคณะฉะนั้น.  กถ็าวา 
จะพึงมีความแปลกกันไซร,  พระผูมีพระภาคเจาพึงตรัสบาลีไวแผนกหนึ่ง 
แมในการสละแกภิกษุ  ๒  รูปนี ้ เหมือนอยางที่พระองคตรัสปาริสุทธิ- 
อุโบสถแกภิกษุ  ๓  รูป   โดยนัยเปนตนวา  "ภิกษุทั้งหลาย !  เรา 
อนุญาตใหภิกษุ  ๓  รูป  ทําปาริสุทธิอุโบสถ,  ภิกษุทั้งหลาย ! ก็แลภิกษุ 
 
๑.  วิ.  จุลฺล.  ๖/๓๖๙/-๓๗๐.  
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เหลาน้ัน  พึงทําอุโบสถน้ันอยางนี้;  ภิกษุผูฉลาดผูสามารถ  พึงเผดียง 
ภิกษุเหลาน้ันใหทราบ"   แลวตรัสปาริสุทธิอุโบสถแกภิกษุ  ๒  รูปอีก 
แผนกหนึ่งตางหาก   โดยนัยเปนตนวา  "ภิกษุทั้งหลาย !  เราอนุญาต 
ใหภิกษุ  ๒  รูปทําปาริสุทธิอุโบสถ,  ภิกษุทั้งหลาย !  ก็แลภิกษุเหลา   
นั้น  พึงทําอุโบสถน้ันอยางนี้,  ภิกษุเถระพึงทําอุตราสงคเฉวียงบา๑" 
ดังน้ี  ฉะนั้น.  ก็เพราะไมมีความแปลกกัน;  ฉะน้ัน  พระผูมีพระภาค 
จึงมิไดตรัสไว  ทรงผานไปเสีย  เพราะฉะนั้น  บาลีในการสละแกภิกษุ 
๒  รูปนี ้ เปนบาลีที่ตรัสไวแกคณะเหมือนกัน. 
        สวนในการรับอาบัติมีความแปลกกันดังน้ี :-  บรรดาภิกษุ  ๒  รูป 
ภิกษุรูปใดรปูหน่ึง  อยูาต้ังญัตติ  เหมือนภิกษุผูรับอาบัติ  ต้ังญัตติ  ใน 
เมื่อภิกษุผูตองอาบัติสละแกคณะแลวแสดงอาบัติ  พึงรับอาบัติเหมือน 
บุคคลคนเดียวรับ  ฉะน้ัน.  แทจริง  ชื่อวาการต้ังญัตติสําหรับภิกษุ ๒  รูป 
ยอมไมมี.  กถ็าหากจะพึงมี,  พระผูมีพระภาคเจาจะไมพึงตรัสปาริสุทธิ- 
อุโบสถไวแผนกหนึ่ง  สําหรับภิกษุ  ๒  รูป  แมในการใหจีวรที่เสียสละ 
แลวคืน  จะกลาววา  "อิม  จีวร  อายสฺมโต  เทม  พวกเราใหจีวร 
ผืนนี้แกทาน"  เหมือนภิกษุรูปเดียวกลาววา  "อิม  จวีร  อายสฺมโต 
ทมฺมิ  ผมใหจีวรผืนนี้แกทาน"  ดังน้ี  ก็ควร  จริงอยู  แมญัตติทติุยกรรม 
ซึ่งหนักกวานี้  ตรัสวา  "ควรอปโลกนทํา"  ก็มี.  วินัยกรรมมกีาร 
สละนี้  สมควรแกญัตติทุติยกรรมเหลาน้ัน.  แตจีวรที่สละแลว  ควร 
ใหคืนทีเดียว,  จะไมใหคืนไมได.  กก็ารใหคืนจีวรที่สละเสียแลวน้ี 
 
๑.  วิ.  มหา.  ๔/๒๔๓-๒๔๔.  
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เปนเพียงวินัยกรรม.  จีวรนั้น  จะเปนอันภิกษุนั้นใใหแกสงฆ  หรือแก 
คณะ  หรือแกบุคคล  หามิไดทั้งน้ันแล.   
           [แกอรรถบทภาชนียวาดวยอติเรกจีวรลวง  ๑๐  วันเปนตน] 
        ขอวา  ทสาหาติกฺกนฺเต  อติกฺกนฺตสฺ ี   ไดแก  ผูมีความ 
สําคัญในจีวรท่ีลวง ๑๐  วันแลวอยางนี้วา  "จีวรนี้ลวง  (๑๐  วัน)  แลว." 
อีกอยางหนึ่ง  ความวา  เมื่อ  ๑๐  วันลวงแลว  มีความสําคัญอยางนี้ 
วา  "๑๐  วันลวงไปแลว." 
        ขอวา  นิสฺสตฺคิย  ปาจิตฺติย   มีความวา  ความสําคัญท่ีกลาวไว 
ในบทวา  อติกฺกนฺตสฺ ี   นี้คุมอาบัติไมได,  ถึงภิกษุใดจะมีความสําคัญ 
อยางนี้,   จีวรน้ัน ของภิกษุแมนั้น  ก็เปนนิสสัคคีย  และภิกษุนัน้ ก็ตอง 
อาบัติปาจิตตียดวย, หรือเปนปาจิตตีย  มีการเสียสละเปนวินัยกรรม; 
เพราะฉะนั้น อรรถวิกัปทัง้ ๒  ยอมถูกตอง. ทุก ๆบทก็มีนัยเชนนี้. 
        ขอวา  อวิสฺสชฺชิเต  วิสฺสชฺชิตสฺ ี  ไดแก  ผูมีความสําคัญ 
ในจีวรที่ตนไมไดให  คือ  ไมไดสละใหแก็ใคร  ๆ  อยางนี้วา  "เรา 
สละแลว." 
        ขอวา  อนฏเ  นฏสฺ ี  มีความวา  โจรท้ังหลาย  ยอมลัก 
เอาซ่ึงจีวรเปนอันมากของภิกษุเหลาอ่ืน   ที่เก็บรวมไวกับจีวรของตน. 
บรรดาภิกษุเหลาน้ัน  ภิกษรูปนี้  เปนผูมีความสําคัญในจีวรของตนซ่ึง 
ไมไดหายไป  วาหายแลว.  แมในจีวรทีไ่มไดเสียหายเปนตน  กม็ีนัย 
เชนนี้.  
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        ก็ในบทวา  อวิลุตฺเต  นี้  พึงทราบสันนิษฐานวา  "ในจีวรที่มิได 
ถูกชิงไป  ดวยอํานาจท่ีพังหองแลวขมขูชิงเอาไป." 
        ขอวา  อนิสฺสชฺชิตฺวา  ปริกฺุชติ  อาปตฺติ  ทุกฺฏกสฺส  มีความ 
วา  ภิกษุไมเปลื้องจีวรที่นุงครั้งเดียว  หรือหมครั้งเดียวออกจากกายแลว 
เที่ยวไป  แมตลอดวัน  เปนอาบัติตัวเดียวเทาน้ัน.  ภิกษุเปลื้องออกแลว   
นุงหรือหมจีวรที่ยังไมสละนั้น  เปนทุกกฏ  ทุก ๆ  ประโยค.  จัดจีวรที่ 
นุงไมเรียบรอย    หรือหมไมเรียบรอย  ใหเรียบรอย  ไมเปนอาบัติ.  ไม 
เปนอาบัติแมแกภิกษุผูใชสอยของภิกษุอ่ืน. ก็คํามีอาทิวา  "ภิกษุไดจีวร 
ที่ผูอ่ืนกระทําแลวใชสอย  ดังนี้  เปนเครื่องสาธกในความไมเปนอาบัตินี้. 
ทรงหมายเอาการใชสอย  ปรับเปนอาบัติทุกกฏแกภิกษุผูมีความสําคัญใน 
จีวรยังไมลวง  (๑๐  วัน)  วาลวงแลว  และภิกษุผูมีความสงสัย. 
                    [วาดวยขนาดจีวรที่ควรอธิษฐานและวิกัป] 
        ก็ในขอวา  อนาปตฺติ   อนฺโตทสาห  อธิฏเติ วิกปฺเปติ   นี ้
ผูศึกษาพึงทราบจีวรที่ควรอธิษฐาน  และที่ควรวิกัป.  ในจีวรที่ควรอธิษ- 
ฐานและวิกัปนั้น  มีพระบาลีดังตอไปนี้:- 
        ครั้งน้ันแล   ภิกษุทั้งหลายไดมีความรําพึงอยางนี้วา  "จีวรทั้ง 
หลาย  ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตไว  คือ  ไตรจีวรก็ดี  คือ  วัสสิก- 
สาฎกก็ดี  คือ  นิสีทนะกด็ี   คือ  ปจจัตถรณะก็ดี  คือ  กัณฑุปฏิจฉาทิก็ดี 
คือ  มุขปุญฉนโจลกะก็ดี  คือ  ปริขารโจลกะก็ดี  ควรจะอธิษฐานทั้งหมด 
หรือวา  ควรจะวิกัปหนอแล๑."   ภิกษุทั้งหลายไดกราบทูลเรื่องนี้  แด 
 
๑.  วิ.  มหา.  ๕/๒๑๘  
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พระผูมีพระภาคเจา.  พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตวา  "ภิกษุทั้ง 
หลาย !   เราอนุญาตใหอธิษฐานไตรจีวร  ไมอนุญาตใหวิกัป,  ให 
อธิษฐานวัสสิกสาฏก  ตลอด  ๔ เดือนแหงฤดูฝน  พนจาก  ๔  เดือนฤดู   
ฝนนั้น  อนญุาตใหวิกัปไว,  อนุญาตใหอธิษฐานนิสีทนะ  ไมใชใหวิกัป, 
อนุญาตใหอธิษฐานผาปูนอน  ไมใชใหวิกัป,  อนุญาตใหอธิษฐาน 
กัณฑุปฏิจฉาทิ  (ผาปดแผล)   ชั่วเวลาอาพาธ  พนจากกาล 
อาพาธน้ัน  อนุญาตใหวิกัป,   อนุญาตใหอธิษฐาน  มุขปุญฉนโจล 
(ผาเช็ดหนา)  ไมอนุญาตใหวิกัป,   อนุญาตใหอธิษฐานบริขารโจล 
ไมอนุญาตใหวิกัป๑"  ดังน้ี. 
                   [วาดวยการอธิษฐานไตรจีวรเปนตน] 
        บรรดาจีวรเปนตนเหลาน้ัน  อันภิกษุเมื่อจะอธิษฐานไตรจีวร 
ยอมแลวใหกัปปะพินทุ  พึงอธิษฐานจีวรที่ไดประมาณเทาน้ัน.  ประ- 
มาณแหงจีวรนั้น  โดยกําหนดอยางสูง  หยอนกวาสุคตจีวร  (จีวรของ 
พระสุคต)  จึงควร.  และโดยกําหนดอยางตํ่า  ประมาณแหงสังฆาฏิ 
และอุตตราสงค  ดานยาว  ๕  ศอกกํา  ดานกวาง  ๓  ศอกกํา  จึงควร. 
อันตรวาสก  ดานยาว  ๕  ศอกกํา  ดานกลาง  แม  ๒  ศอก  ก็ควร. เพราะ 
อาจเพ่ือจะปกปดสะดือดวยผานุงบาง  ผาหมบางแล.  ก็จีวรที่เกนิ 
และหยอนกวาประมาณดังกลาวแลว  พึงอธิษฐานวา  "ปริขารโจล." 
 
๑.  วิ.  มหา. ๕/๒๑๘-๒๑๙.  
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        ในวิสัยแหงการอธิษฐานจีวรนั้น  ทานกลาวไววา  "การอธิษ- 
ฐานจีวร  มี  ๒  อยาง  คือ  อธิษฐานดวยกายอยาง  ๑  อธิษฐานดวยวาจา 
อยาง ๑;   ฉะนั้น  ภิกษุพึงถอนสังฆาฏิผืนเกาวา  "อิม   สงฺฆาฏ ึ
ปจฺจุทฺธรามิ"   (เราถอนสังฆาฏิผืนนี้)  แลวเอามือจับสังฆาฏิใหม  หรือ   
พาดบนสวนแหงรางกาย   กระทําการผูกใจวา  "อิม  สงฺฆฎึ   อธิฏามิ" 
(เราอธิษฐานสังฆาฏินี้)  แลวพึงทํากายวิการ  อธิษฐานดวยกาย  นี้  ชื่อวา. 
การอธิษฐานดวยกาย.  เมือ่ไมถูกตองจีวรนั้นดวยสวนแหงรางกายสวน 
ใดสวนหนึ่ง   การอธิษฐานนั้น ไมควร. 
        สวนในการอธิษฐานดวยวาจา  พึงเปลงวาจาแลวอธิษฐานดวย 
วาจา.  ในการอธิษฐานดวยวาจาน้ัน  มีการอธิษฐาน  ๒  วิธี.  ถาผาสังฆาฏิ 
อยูในหัตถบาส  พึงเปลงวาจาวา   "ขาพเจาอธิษฐานสังฆาฏิผืนน้ี." 
ถาอยูภายในหอง  ในปราสาทชั้นบน หรือในวัดใกลเคียง  พึงกําหนดท่ี 
เก็บสังฆาฏิไวแลวเปลงวาจาวา  "ขาพเจาอธิษฐานสังฆาฏินั่น."  ใน 
อุตราสงคและอันตรวาสก   ก็มีนัยอยางนี้.  จริงอยู  เพียงแตชื่อเทาน้ัน 
ที่แปลกกัน.  เพราะฉะนั้น  พึงอธิษฐานจีวรทั้งหมดโดยชื่อของตน. 
เทาน้ันอยางน้ีวา  สงฺฆาฎึ  อุตฺตราสงฺค  อนฺตรวาสก  ดังนี้. 
        ถาภิกษุกระทําจีวรมีสังฆาฏิเปนตนดวยผาท่ีอธิษฐานเก็บไว  เมื่อ 
ยอมและกัปปะเสร็จแลวพึงถอนวา  "ขาพเจาถอนผาน้ี"   แลว 
อธิษฐานใหม.  แตเมื่อเย็บแผนผาใหม  หรือขัณฑใหมเฉพาะท่ีใหญ 
กวาเขากับจีวรที่อธิษฐานแลว   ควรอธิษฐานใหม.  ในแผนผาท่ีเทากัน  
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หรือเล็กกวา  ไมมีกิจดวยการอธิษฐาน  (ใหม). 
        ถามวา  "ก็ไตรจีวรจะอธิษฐานเปนบริขารโจล  ควรหรือไม 
ควร ?"   
        แกวา  "ไดทราบวา  พระมหาปทุมเถระกลาววา   'ไตรจีวรพึง 
อธิษฐานเปนไตรจีวรอยางเดียว,   ถาวา  อธิษฐานเปนบริขารโจลได, 
การบริหารท่ีตรัสไวในอุทโทสิตสิกขาบท  ก็จะพึงไรประโยชนไป."  ได 
ยินวา  เมื่อพระมหาปทุมเถระกลาวอยางนี้   พวกภิกษุที่เหลือกลาววา 
"แมบริขารโจล  พระผูมพีระภาคเจาก็ตรัสวา  'พึงอธิษฐาน;  เพราะ 
เหตุนั้น  การอธิษฐานไตรจีวรใหเปนบริขารโจล  ยอมสมควร." 
        แมในมหาปจจรี  ทานก็กลาววา  "ชื่อวา  บริขารโจลน้ีเปนเหตุ 
แหงการเก็บ  (จีวรโดยความไมเปนนิสสัคคีย)   ไวแผนกหนึ่ง,  จะ 
อธิษฐานไตรจีวรวา  'บริขารโจล'   แลวใชสอย  ควรอยู.  สวนใน 
อุทโทสิตสิกขาบท  ตรัสการบริหารไวสําหรับภิกษุผูอธิษฐานไตรจีวร 
แลวบริหารอยู." 
        ไดยินวา  แมพระมหาติสสเถระผูกลาวอุภโตวิภังค  ซึ่งอยูที่ 
ปุณณวาลิการามไดกลาววา  "ในกาลกอน  พวกเราไดฟงจากพระมหา- 
เถระวา 'พวกภิกษุผูขอบอยูในปาเก็บจีวรไวในโพรงไมเปนตน  ไป 
เพ่ือตองการจะเริ่มบําเพ็ญเพียร,   และเม่ือภิกษุเหลาน้ันไปเพ่ือประสงค 
จะฟงธรรมในวัดใกลเคียง  เมื่อดวงอาทิตยข้ึนแลว  พวกสามเณร  หรือ 
พวกภิกษุหนุมจึงถือบาตรจีวรมา  (ให);   เพราะฉะน้ัน  การจะอธิษ- 
ฐานไตรจีวรเปนบริขารโจล  เพ่ือใชสอยสะดวก  ควรอยู."  
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        แมในมหาปจจรีทานก็กลาววา  "ในกาลกอน  พวกภิกษุผูอยูปา 
ไดอธิษฐานไตรจีวรเปนบริขารโจลน่ันแล   แลวใชสอย  ดวยใสใจวา 
'ในแดนที่ไมผูสีมารักษาไดยาก."   
        วัสสิกสาฏกท่ีไมเกินประมาณ  อันภิกษุพึงระบุชื่อแลวอธิษฐาน 
สิ้น  ๔  เดือนฤดูฝนโดยนัยดังกลาวแลวน่ันแล,  ตอจากนั้นพึงถอนวิกัปไว. 
ก็วัสสิกสาฏกน้ี  แมยอมพอทําใหเสียสี  ก็ควร.  แตสองผืนไมควร. 
        ผานิสีทนะพึงอธิษฐานโดยนัยดังกลาวแลวน่ันแล.  ก็แลผา 
นิสีทนะน้ัน  ไดประมาณ  มีไดเพียงผืนเดียวเทาน้ัน.  สองผืนไมควร. 
        แมผาปูนอนก็ควรอธิษฐานเหมือนกัน.  ก็ผาปูนอนน้ัน  ถึงใหญ 
ก็ควร  แมผืนเดียวก็ควร  แมมากผืนก็ควร.  มลีักษณะเปนตนวา  ส ี
เขียวก็ดี  สีเหลืองก็ดี  มชีายก็ดี  มชีายเปนลายดอกไมก็ดี  ยอมควร 
ทุกประการ.  ภิกษุอธิษฐานคราวเดียว  ยอมเปนอันอธิษฐานแลวทีเดียว. 
        ผาปดฝไดประมาณพึงอธิษฐานชั่วเวลาที่ยังมีอาพาธอยู,  เมื่อ 
อาพาธหายแลว  พึงปจจุธรณวิกัปไว.  ผืนเดียวเทานั้น  จึงควร. 
        ผาเช็ดหนา  พึงอธิษฐานเหมือนกัน.  ภิกษุจําตองปรารถนาผืน 
อ่ืนเพ่ือตองการใชเวลาท่ียังซักอีกผืนหน่ึงอยู,  เพราะฉะนั้น  สองผืนก็ 
ควร.  แตพระเถระอีกพวกหนึ่งกลาววา  "การอธิษฐานผาเช็ดหนาน้ัน 
มุงการเก็บไวเปนสําคัญ  แมมากผืนก็ควร." 
        ในบริขารโจล   ชื่อวาการนับจํานวนไมมี,  พึงอธิษฐานไดเทา 
จํานวนที่ตองการน่ันเทียว. ถุงยามก็ดี  ผากรองน้ําก็ดี  มีประมาณเทา 
จีวรที่ควรวิกัปเปนอยางตํ่า   พึงอธิษฐานวา  "บริขารโจล"  เหมอืนกัน.  
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แมจะรวมจีวรมากผืนเขาดวยกันแลวอธิษฐานวา  "ขาพเจาอธิษฐาน 
จีวรเหลาน้ีเปนบริขารโจล"  ดังน้ี  กส็มควรเหมือนกัน.  แมภิกษุจะ 
เก็บไวเปนประโยชนแกเภสัช  นวกรรมและมารดาบิดาเปนตน  ก็จํา  
ตองอธิษฐานแท.  แตในมหาปจจรีทานกลาววา  "ไมเปนอาบัติ." 
        สวนในเสนาสนบริขารเหลาน้ี คือ  ฟูกเตียง  ๑  ฟูกต่ัง  ๑  หมอน ๑ 
ผาปาวาร  ๑  ผาโกเชาว  ๑  และในเครื่องปูลาดที่เขาถวายไวเพ่ือ 
ประโยชนแกเสนาสนบริขาร  ไมมีกจิท่ีตองอธิษฐานเลย. 
                           [วาดวยเหตุใหขาดอธิษฐาน] 
        ถามวา  "ก็จีวรที่อธิษฐานแลว  เมื่อภิกษุใชสอยอยู  จะละ 
อธิษฐานไปดวยเหตุอยางไร  ?" 
        ตอบวา  "ยอมละดวยเหตุ  ๙  อยางนี้  คือ  ดวยใหบุคคลอ่ืน  ๑ 
ดวยถูกชิงเอาไป  ๑  ดวยถือเอาโดยวิสาสะ  ๑  ดวยหันไปเปนคนเลว ๑ 
ดวยลาสิกขา  ๑  ดวยกาลกิริยา  ๑  ดวยเพศกลับ  ๑  ดวยถอนอธิษฐาน  ๑ 
ดวยความเปนชองทะลุ ๑." 
        บรรดาเหตุ  ๙  อยางนั้น  จีวรทุกชนิดยอมละอธิษฐานดวยดวยเหตุ  ๘ 
อยางขางตน.  แตเฉพาะไตรจีวรละอธิษฐานดวยความเปนชองทะลุทาน 
กลาวไดในอรรถกถาทุกแหง.  และการละอธิษฐานน้ัน  ทานกลาวไว 
ดวยชองทะลุประมาณเทาหลังเล็บ.  ในชองทะลุประมาณเทาหลังเล็บ 
นั้น  ผูศึกษาพึงทราบขนาดเทาหลังเล็บ  ดวยสามารถแหงเล็บนิ้วกอย. 
และชองทะลุ  เปนชองโหวทีเดียว.  ก็ถาแมนวา  ภายในชองทะลุ  
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มีเสนดายเสนหน่ึงยังไมขาด,  ก็ยังรักษาอยู. 
        บรรดาไตรจีวรนั้น  สําหรับสั่งฆาฏิและอุตราสงค  ชองทะลุจาก 
ดานในแหงเนื้อที่มีประมาณเพียง  ๑  คืบ  จากชายดานยาว.  มีประมาณ 
๘  นิ้ว  จากชายดานกวาง  ยอมทําใหขาดอธิษฐาน.  แตสําหรับ   
อันตรวาสก  ชองทะลุจากดานในแหงเนื้อที่  มีประมาณเพียง ๑  คืบ 
จากชายดานยาว,  มีประมาณ  ๔  นิ้ว   จากชายดานกวาง  ยอมทําให 
ขาดอธิษฐาน.  ชองทะลุเล็กลงมา  ไมทําใหขาดอธิษฐาน.  เพราะฉะนั้น 
เมื่อเกิดเปนชองทะลุ  จีวรนั้นยอมต้ังอยูในฐานแหงอดิเรกจีวร,  ควร 
กระทําสูจิกรรมแลวอธิษฐานใหม. 
        แตพระมหาสุมเถระกลาววา  "สําหรับจีวรที่ไดประมาณ  มี 
ชองทะลุที่ใดท่ีหน่ึง  ยอมทําใหขาดอธิษฐาน,  แตสําหรับจีวรที่ใหญ 
ชองทะลุภายนอกจากประมาณ  ยังไมทําใหขาดอธิษฐาน,  ชองทะลุที่ 
เกิดขางในจึงทําใหขาด"  ดังน้ี. 
        พระกรวิยติสสเถระกลาววา  "จีวรเล็ก  ใหญ  ไมเปนประมาณ, 
ชองทะลุในที่ซึ่งภิกษุเมื่อครองจีวรซอนกัน๑  ๒  ตัวมวนมาพาดไวบนแขน 
ซาย  ยังไมทําใหขาดอธิษฐาน,   ชองทะลุสวนภายในยอมทําใหขาด, 
แมสําหรับอันตรสาวก ชองทะลุในที่แหงจีวรที่ภิกษุมวนใหเปนลูกบวบ 
ยอมไมทําใหขาด,  ชองทะลุที่ตํ่าลงจากท่ีมวนใหเปนลูกบวบน้ัน  ยอมทํา 
ใหขาด. 
         
๑.  วิมตฺ : เทวฺ  จีวรานิ  ปารูปนตสฺสาติ  คามปฺปเวเส  ทฺวคุิณ   กตฺวา  สงฺฆาฏิโย 
ปารูปน  สนฺธาย  วุตฺต.  แมสารัตถทีปนี  ๓/๑๔๖  ก็แกคลายกันนี้.  
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        แตในอรรถกถาอันธกะ   ทานทําวาทะของพระมหาสุมเถระให 
เปนหลักในไตรจีวรแลวกลาววา  "จีวรประมาณอยางตํ่า  ยอมรักษา 
อธิษฐานไวได"   จึงกลาวคําแมนี้เพ่ิมเติมไววา  "ในบริขารโจล   
ดานยาว  ๘  นิ้ว  โดยนิ้วสุคต  ดานกวาง  ๔  นิ้ว  เปนชองทะลุ  ณ  ที่สวน 
ในสวนหนึ่ง   ยอมละอธิษฐานไป,  ในบริขารโจลผืนใหญชองทะลุที่ 
ตํ่ากวา  ๘  นิว้และ  ๔  นิว้น้ัน  ยังไมละอธิษฐาน,  ในจีวรที่ควรอธิษฐาน 
ทั้งหมด  ก็นยันี้"  ดังน้ี. 
        บรรดาวาทะทั้ง  ๔  นั้น  เพราะข้ึนชื่อวา  ประมาณอยางเล็กอ่ืน ๆ 
ที่ตํ่ากวาประมาณอยางเล็ก  แหงจีวรที่ควรวิกัป   ของจีวรที่จะพึง 
อธิษฐานแมทั้งหมด  ยอมไมมี.  ดวยวา  ประมาณแหงผานิสีทนะ 
ผาปดแผลและผาอาบน้ําฝนที่ทานกลาวไวนั้น  เปนประมาณอยางใหญ 
เพราะประมาณท่ียิ่งกวาประมาณอยางใหญนั้น  สาํเร็จแลว  (ใชได), 
หาใชประมาณอยางเล็กไม  เพราะประมาณอยางเล็กลงมาจากประมาณ 
อยางใหญนั้น  ไมสําเร็จ  (ใชไมได).  แมไตรจีวรที่หยอนกวาประมาณ 
แหงสุคตจีวร  จัดเปนประมาณอยางใหญเหมือนกัน.  แตประมาณ 
อยางเล็กที่ทานแยกกลาวไวตางหากในพระสูตรไมมี. 
        การกําหนดขนาดใหญแหงผาเช็ดหนา  ผาปูนอน  แลผาบริขาร- 
โจลไมมีเหมือนกัน.  แตทานกลาวกําหนดไวดวยประมาณอยางเล็ก 
ขนาดจีวรที่ควรวิกัป.  เพราะฉะน้ัน  คําใดท่ีทานกลาวไวกอน  ใน 
อรรถกถาอันธกะวา  "ประมาณอยางเล็กยอมรักษาการอธิษฐานไวได" 
แลวแสดงประมาณอยางเล็ก ๘  นิ้ว  และ  ๔  นิ้ว  โดยนิ้วสุคตแหงบริขาร- 
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โจลเทาน้ัน   ในบรรดาไตรจีวรและบรขิารโจลเปนตนนั้นแลว  และหมาย 
เอาประมาณอยางเล็กแหงไตรจีวรเปนตนนอกน้ี  ซึ่งมีชนิด  ๕  ศอกกํา 
เปนตน  จึงกลาววา  "ในจีวรที่ควรอธิษฐานท้ังหมด  ก็นัยนี.้"  คําท่ี 
ทานกลาวไวในอรรถกถาอันธกะน้ัน  ยอมไมสมกัน.  แมในวาทะของ 
พระกรวิยติสสเถระ  ทานก็แสดงชองทะลุจากชายดานยาวเทานั้น  จาก   
ชายดานกวางทานมิไดแสดงไว;   เพราะฉะนั้น  วาทะของพระกรวิย- 
ติสสเถระนั้น  ก็ไมไดกําหนดไว. 
        ในวาทะของพระมหาสุมเถระทานกลาวไววา  "ชองทะลุในที่ 
แหงใดแหงหน่ึงแหงจีวรท่ีไดประมาณ  ยอมทําใหขาดอธิษฐาน,  ชอง 
ทะลุภายนอกจาประมาณ  แหงจีวรขนาดใหญ  ยอมไมทําใหขาด 
อธิษฐาน."   แตทานก็ไมไดกลาวคํานี้วา  "จีวรชื่อน้ี  จัดเปนจีวรที่ 
ไดประมาณ,  ที่โตกวาจีวรที่ไดประมาณน้ี  จัดเปนจีวรใหญ." 
        อีกอยางหนึ่ง  ในวิสัยแหงไตรจีวรเปนตนนี้  อาจารยทั้งหลาย 
ประสงคเอาคําวา  "ขนาดท่ีตางกันมี  ๕  ศอกกําเปนอาทิ  เปนประมาณ 
อยางเล็กแหงไตรจีวรเปนตน,"  ถาในจีวรใหญนั้น  ชองทะลุในภายนอก 
จากประมาณอยางเล็ก  ไมพึงทําใหขาดอธิษฐานไซร,  ชองทะลุใน 
ภายนอกจากประมาณอยางเล็กแมแหงบาตรขนาดใหญ  หรือแหงบาตร 
ขนาดกลางก็ไมพึงทําใหขาดอธิษฐาน,  แต  (ชองทะลุในภายนอกจาก 
ประมาณอยางเล็ก)  จะไมทําใหขาดอธิษฐานหามิได;   เพราะฉะนั้น 
วาทะแมนี้ก็ไมไดกําหนดขนาดไว. 
        แตอรรถกถาวาทะแรกทั้งหมดน้ี  เปนประมาณ  ในอธิการ  
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วินิจฉัยไตรจีวรเปนตนนี้.  เพราะเหตุไร ?  เพราะมีกําหนด.  จรงิอยู 
ประมาณอยางเล็กแหงไตรจีวร  ประมาณชองทะลุ  และประมาณแหง 
สวนท่ีเปนชองทะลุ  ทานกําหนดกลาวไดแลวในทุกอรรถกถาเหมือนกัน. 
เพราะฉะนั้น  วาทะนั้นนั่นแลเปนประมาณ.  ดวยวา  อรรถกถาวาทะ 
นั้น  ทานกลาวคลอยตามพระประสงคของพระผูมีพระภาคเจาแนแท. 
สวนใน  ๓  วาทะนอกน้ี  ไมมีกําหนดเลย.  คําหนากับคําหลังไมสมกัน   
ฉะน้ีแล. 
        ก็ภิกษุใดตามผาปะลงในท่ีชํารุดูกอนแลว  เลาะท่ีชํารุดออกใน 
ภายหลัง,  การอธิษฐานของภิกษุนั้นยังไมขาดไป.  แมในการเปลี่ยน 
แปลงกระทง  (จีวร)  ก็มนีัยอยางนี้เหมือนกัน.  สําหรับจีวร  ๒  ชั้น เมื่อ 
ชั้นหน่ึงเกิดเปนชองทะลุ  หรือรากไป อธิษฐานยังไมขาด.  ภิกษุ 
กระทําจีวรผืนเล็กใหเปนผืนใหญ  หรอืกระทําผืนใหญใหเปนผืนเล็ก, 
อธิษฐานยังไมขาด.  เมื่อจะตอริมสองขางเขาท่ีตรงกลาง  ถาวา  ตัดออก 
กอนแลว  ภายหลังเย็บติดกัน,  อธิษฐานยอมขาด.  ถาเย็บตอ 
กันแลวภายหลังจึงตัด,   ยังไมขาดอธิษฐาน.  แมเมื่อใชพวกชางยอมซัก 
ใหเปนผาขาว  อธิษฐานก็ยังคงเปนอธิษฐานอยูทีเดียวแล. 
        วินิจฉัยในการอธิษฐาน  ในคําวา  อนฺโตทสาห  อธฏิเติ 
วิกปฺเปติ  นี้  เทาน้ีกอน. 
                                     [อธิบายการวิกัปจีวร] 
        สวนในการวิกัปมีวินิจฉัยดังตอไปนี้:-  
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วิกัปมี  ๒  อยาง  คือ  วิกปัตอหนา  ๑  วิกัปลับหลัง  ๑. 
        ถามวา  "วิกัปตอหนา  เปนอยางไร ?"   
        แกวา  "ภิกษุพึงทราบวา  จีวรมีผืนเดียว  หรือมากผืน  และ 
วา  จีวรวางไวใกลหรือมิไดวางไวใกล  (อยูในหัตถบาสหรือนอก 
หัตถบาส)  แลวกลาววา  "อิม  จีวร  จีวรผืนนี้"  บาง  วา  "อิมานิ จีวราน ิ
จีวรเหลาน้ี"  บาง  วา  "เอต จีวร  จีวรนั้น"  บาง  วา "เอตานิ  จีวรานิ 
จีวรเหลาน้ัน"  บาง  แลวพึงกลาววา  "ตุยฺห  วิกปฺเปมิ  ขาพเจา 
วิกัปแกทาน"  ดังน้ี.  วิกปัตอหนาน้ี   มีอยางเดียว.  ดวยการวิกปัเพียง 
เทาน้ี  จะเก็บไวสมควรอยู.  จะใชสอย  หรือจะสละ  หรือจะอธิษฐาน 
ไมควร.  แต  เมื่อภิกษุนั้น  (ภิกษุผูรับวิกัป)   กลาวคําวา  "มยฺห 
สนฺตก  มยหฺ  สนฺตกานิ  ปริภฺุช  วา  วิสฺสชฺเชหิ  วา  ยถาปจฺจย 
วา  กโรห ิ แปลวา  จีวรนี ้ หรือ  จีวรเหลาน้ี  เปนของขาพเจา  ทาน 
จงใชสอย  จงจําหนาย  จงกระทําตามสมควรแกปจจัยเถิด"  ดังน้ี 
ชื่อวา  ปจจุทธรณ  (ถอนวิกัป),  จําเดิมแตนั้น  แมการบริโภค 
เปนตน  ยอมสมควร. 
        อีกนัยหนึ่ง  ภิกษุพึงรูวา  จีวรผืนเดียวหรือมากผืน  และวางวางไว 
ใกลหรือมิไดวางไวใกล  อยางนั้นนั่นแล  แลวกลาววา  "อิม  จวีร" 
หรือวา  "อิมานิ  จีวรานิ"  ดังน้ี  วา  "เอต  จีวร"  หรือวา  "เอตานิ 
จีวรานิ"  ดังน้ี  ในสํานักของภิกษุนั้นน่ันแล  ระบุชื่อสหธรรมิก  ๕  รูป 
ใดรูปหน่ึง  คือ  ผูใดผูหน่ึง  ที่ตนชอบใจแลว  พึงกลาววา  "ติสฺสสฺส 
ภิกฺขุโน  วกิปฺเปมิ  ขาพเจาวิกัป . . .  แกภิกษุติสสะ"  หรือวา  "ติสฺสาย  
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ภิกฺขุนิยา,  ติสฺสาย  สิกฺขมานาย,  ติสฺสสฺส  สามเณรสฺส,   ติสฺสาย 
สามเณริยา  วิกปฺเปมิ  ขาพเจาวิกัป... แกติสสา  ภิกษุณี,  แกติสสา 
สิกขามานา,  แกติสสสามเณร,   แกติสสา  สามเณรี"  ดังน้ี.  นี้เปน 
วิกัปตอหนา  อีกอยางหนึ่ง.   ดวยการวิกัปเพียงเทานี้  จะเก็บไว   
สมควรอยู.  แตในการใชสอยเปนตน  กิจแมอยางหน่ึง  ยอมไมควร.   
แตเมื่อภิกษุนั้นกลาวคําวา  "จีวรนี้  ของภิกษุชื่อติสสะ  ฯลฯ  ของ 
สามเณรีชื่อติสสา  ทานจงบริโภคก็ตาม  จงจําหนายก็ตาม  จงกระทํา 
ตามสมควรแกปจจัยก็ตาม  ดังนี้  ชื่อวาเปนอัน  ถอน,  จําเดิมแตนั้น 
แมการใชสอยเปนตน  กส็มควร. 
        ถามวา  "การวิกัปลับหลัง  เปนอยางไร ?" 
        แกวา  "ภิกษุพึงทราบวา  จีวรผืนเดียวหรือมากผืน  และวาจีวร 
วางไวใกล  หรือมิไดวางไวใกล  เหมือนอยางนั้นแลว  กลาววา  "อิม 
จีวร  ซึ่งจีวรน้ี"  หรือวา    "อิมานิ  จีวรานิ  ซึ่งจีวรทั้งหลายน้ี" 
วา  "เอต  จีวร  ซึ่งจีวรนั่น"   หรือวา  "เอตานิ   จีวรานิ  ซึ่งจีวร 
ทั้งหลายน่ัน"  ดังน้ี  แลวกลาววา  ตุยฺห  วกิปฺปนตฺถาย  ทมฺม ิ ขาพเจา 
ใหแกทาน  เพ่ือประโยชนแกการวิกัป.   ภิกษุผูวิกัป  อันภิกษผูุรับวิกัป 
นั้น  พึงกลาววา  "ใครเปนมิตร  หรือเปนเพ่ือนเห็น  หรือเปนเพ่ือน 
คบกันของทาน."  ลําดับนั้น  ภิกษุผูวิกัปนอกน้ีพึงกลาววา  "ภิกษุชื่อติสสะ 
หรือวา  ฯลฯ  สามเณรีชื่อติสสา"  โดยนัยกอนน่ันแล.  ภิกษุนั้นพึงกลาว 
อีกวา  "อห  ติสฺสสฺส  ภิกขฺุโน   ทมมฺิ   ขาพเจาใหแกภิกษุชื่อติสสะ" 
ฯ ล ฯ  หรือวา  "อห  ติสฺสาย  สามเณริยา  ทมฺม ิ ขาพเจาใหแก  
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สามเณรีชื่อติสสา"  ดังน้ี.  อยางนี้  ชื่อวาวิกัปลับหลัง.  ดวยการวิกัป 
เพียงเทาน้ี  การเก็บไว  สมควรอยู.  สวนในการใชสอยเปนตน  กิจแม   
อยางเดียว  กไ็มสมควร.  แตเมื่อภิกษุนั้นกลาวคําวา  "อิตฺถนฺนามสฺส 
ภิกฺขุโน  สนตฺก  ปริภฺุช  วา  วิสฺสชฺเชหิ  วา  ยถาปจฺจย  วา  กโรหิ 
(จีวร)  ของภิกษุชื่อน้ี  ทานจงใชสอยก็ได  จงจําหนายก็ได  จง 
กระทําตามสมควรแกปจจัยก็ได"  โดยนัยดังกลาวแลวในวิกัปตอหนา 
อยางที่สองนั่นแล,  ชื่อวาเปนอัน  ถอน.  จําเดิมแตถอนแลวันน  แมกิจ 
ทั้งหลายมีการใชสอยเปนตน  ยอมควร. 
        ถามวา  "การวิกัปทั้ง  ๒  อยาง  ตางกันอยางไร ?" 
        ตอบวา  ในการวิกัปตอหนา  ภิกษุวิกัปเองแลวใหผูอ่ืนถอนได, 
ในวิกัปลับหลัง  ภิกษุใหคนอ่ืนวิกัปแลวใหคนอ่ืนนั่นแลถอน,  นี้เปน 
ความตางกัน  ในเรื่องวิกปัทั้ง  ๒  นี.้  ก็ถาวิกัปแกผูใด  ผูนั้นไมฉลาด 
ในพระบัญญัติ  ไมรูจะถอน,  พึงถือจีวรนั้น  ไปยังสํานักสหธรรมิก 
อ่ืนผูฉลาด  วิกัปใหมแลวพึงใหถอน.  นีช้ื่อวา  การวิกัปบริขารท่ีวิกัป 
แลว  ควรอยู. 
        ในบทวา  วิกปฺเปติ  นี้  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :-  ก็คําท่ีพระผูมี 
พระภาคตรัสไวโดยไมแปลกกันวา  วิกปฺเปติ นี้  ดูเหมือนจะผิด จาก 
พระบาลีเปนตนวา  "อนุชานามิ  ภิกขฺเว  ติจีวร  อธฏิาตุ  น  วิกปฺเปตุ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !  เราอนุญาตใหอธิษฐานไตรจีวร  ไมใชใหวิกัป" 
ดังน้ี,  แตพระตถาคตท้ังหลาอยูอมไมตรัสดําท่ีผิด;   เพราะฉะนั้น  ผู 
ศึกษาพึงทราบเนื้อความแหงคําวา  "อนุชานามิ  ภกิฺขเว  ติจีวร"  
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เปนตนนั้นโดยนัยอยางนี้วา   "เราอนุญาตใหอธิษฐาน  สําหรับภิกษุ 
ผูบริหารไตรจีวรโดยสังเขปวาไตรจีวรเทาน้ัน  ไมใชใหวิกัป,  แต   
ผาอาบนํ้าฝน  อนุญาตใหวิกัปอยางเดียว  ถัดจาก  ๔  เดือน  (ฤดูฝน) 
ไมใชใหอธิษฐาน,  และเม่ือมีอรรถอยางนี้  ภิกษุรูปใดใครจะอยู 
ปราศจากไตรจีวร  ผืนใดผืนหน่ึง,  เปนอันทรงประทานโอกาสแกภิกษุ 
นั้น  เพื่อถอนจีวรอธิษฐานแลววิกัป  เพ่ือสะดวกในการอยูปราศ 
(ไตรจีวร)  ไมเปนอาบัติ  ในเมื่อลวง ๑๐  วัน."  โดยอุบายน้ี  บัณฑิต 
พึงทราบความท่ีวิกัปไมสําเร็จในจีวรเปนตนทั้งหมด  ฉะน้ีแล. 
        บทวา  วิสฺสชฺเชติ  มวิีนิจฉัยวา  ภิกษุใหจีวรแกผูอ่ืน,  ก็อยางไร 
เปนอันใหแลว  และอยางไร  เปนอันถือเอาแลว ?  ภิกษุผูสละให 
กลาววา  "อิห  ตุยฺห เทม ิ ททาม ิ ทชชฺามิ  โอโณเชมิ  ปริจฺจชาม ิ
วิสฺสชฺชามิ  ขาพเจาให  ยกให  นอมให  สละให  จําหนาย 
จีวรผืนนี้แกทาน"  หรือวา "อิตฺถนฺนามสฺส  เทมิ  ฯ เป ฯ  นิสสฺชฺชาม ิ
ขาพเจาให  ฯ ล ฯ  สละใหแกทานผูมีชื่อน้ี"   ดังน้ี  เปนอันใหทั้งตอหนา 
ทั้งลับหลังแลวทีเดียว.  เม่ือผูสละใหกลาววา  "ตุยฺห  คณหฺาห ิ ทาน 
จงถือเอาของทาน"  ดังน้ี,  ภิกษุผูรับกลาววา  "มยหฺ  คณหฺาม ิ ขาพเจา 
ถือเอาของขาพเจา"  เปนอันใหถูก  และถือเอาถูก.  เม่ือผูสละใหกลาววา 
"ตว  สนฺตก  กโรหิ  ตว  สนฺตก  โหตุ  ตว  สนฺตก  กริสฺสสิ 
ทานจงทําใหเปนของทาน  จงเปนของทาน  ทานจักกระทําใหเปนของ 
ทาน"  ดังน้ี.  ภิกษุผูรับกลาววา  "มม  สนฺตก  กโรมิ  ขาพเจา 
จะทําใหเปนของขาพเจา  มม  สนฺต  โหตุ  จงเปนของขาพเจา  มม  
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สนฺตก  กริสสฺามิ  ขาพเจา  จักกระทําใหเปนของขาพเจา"  ดังน้ี, 
เปนอันใหไมถูกและเปนอันถือเอาไมถูก.   
        ภิกษุ   ผูสละให  ไมรูเพ่ือจะให  (ไมรูวิธีเสียสละให)  เลย, 
ฝายผูรับ  ก็ไมรูเพ่ือจะรับ  (ไมรูวิธีรับ).  ก็ถาเม่ือภิกษุผูเสียสละให 
กลาววา  "ขอทานจงทําใหเปนของทานเสีย"  ภิกษุผูรับกลาววา 
"ดีละ   ขอรบั !  ผมจะรับเอา"  แลวถือเอา,  เปนอันใหไมถูกตอง 
แตเปนอันรับเอาถูกตอง.  กถ็ารูปหน่ึงกลาววา  "ทานจะถือเอาเสีย," 
อีกรูปหน่ึง  (คือผูรับ)  กลาววา "ผมจะไมถือเอา,"  ผูเสียสละใหนั้น 
กลาวอีกวา  "ทานจงถือเอาของที่ผมใหแลวเพ่ือทาน,"  ฝายภิกษุนอกน้ี 
กลาววา  "ผมไมมีความตองการดวยของสิ่งน้ี,"   หลังจากนั้นแม 
รูปกอนก็ใหลวง  ๑๐  วันไปดวยเขาใจวา  "เราใหแลว,"  ฝายรูปหลัง 
ก็ใหลวง  ๑๐  วันไปดวยเขาใจวา  "เราไดปฏิเสธไปแลว"  เปนอาบัติ 
แกใคร  ไมเปนอาบัติแก็ใคร ?  ไมเปนอาบัติแก็ใคร,  ก็ทานรปูใด 
ชอบใจ,  ทานรูปนั้นพึงอธิษฐานใชสอยเถิด. 
        ฝายภิกษุผูที่มีความสงสัยในการอธิษฐาน  จะพึงทําอยางไร ? 
พึงบอกดวามเปนผูสงสัยแลวกลาววา  "ถาจีวรจักไมไดอธิษฐาน  เมื่อ 
เปนอยางนั้น  จีวรเปนของควรแกขาพเจา"  แลวพึงเสียสละโดยนัย 
ดังกลาวแลวน่ันแล.  เพราะวาเมื่อภิกษุใหรูอยางนี้แลวทําวินัยกรรม 
ไมเปนมุสาวาท.  แตอาจารยบางพวกกลาววา  "จีวรนั้น  ภิกษุรูปหนึ่ง 
ถือเอาเปนวิสาสะแลวคืนให  ก็ควร."   คําของอาจารยบางพวก 
นั้นไมชอบ.  เพราะนั่น  ไมใชวินัยกรรมของภิกษุผูมีความสงสัยนั้น. 
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ทั้งผานั้น  ก็ไมเปนวัตถุอ่ืน  ดวยเหตุสักวาถือเอาแลวใหคืนนี้. 
        คําวา  นสฺสติ  เปนตน  มีอรรถต้ืนทั้งนั้นแล.    
        ในคําวา  โย  น ทเทยยฺ  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺส  นี ้ มีวินิจฉัยดังน้ี :- 
เปนทุกกฏแกภิกษุผูไมคืนให  ดวยความสําคัญน้ีวา  "ภิกษุนี้ใหแลว 
แกเรา."  แตภิกษุผูรูวาเปนของภิกษุนั้นแลวชิงเอาดวยเลส  พระวินัยธร 
พึงใหตีราคาส่ิงของปรับอาบัติ  ฉะนี้แล. 
        ในสมฏุฐานเปนตน  สิกขาบทน้ี ชื่อวากฐินสมุฏฐาน  ยอมเกิด 
ทางกายกับวาจา   และทางกายวาจากับจิต  เปนอกิริยา  เพราะตอง 
ดวยการไมอธิษฐานและไมวิกัป  เปนโนสัญญาวิโมกข  เพราะไมพน 
ดวยสัญญา  แมไมรูก็ตอง  เปนอจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม 
วจีกรรม  มีจิต  ๓  มีเวทนา  ๓  ฉะน้ีแล. 
             พรรณนาปฐมกฐินสิกขาบท  ในอรรถกถาพระวินัย 
                               ชื่อสมันตปาสาทิกา  จบ.  
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                          จีวรวรรคที่  ๑  สกิขาบทท่ี  ๒ 
                            พรรณนาอุทโทสิตสิกขาบท   
        อุทโทสติสิกขาบทวา  เตน  สมเยน  พุทฺโธ  ภควา  เปนอาทิ 
ขาพเจาจะกลาวตอไป:-   วินิจฉัยยในอุทโทสิตสิกขาบทน้ัน  พึงทราบ 
ตอไปนี้ :- 
                  [แกอรรถปฐมบัญญัติเรื่องภิกษุหลายรูป] 
        บทวา  สนฺตรุตฺตเรน  มีความวา  อันตรวาสก  (ผานุง)  ตรสั 
เรียกวา  อันตระ.  อุตราสงค  (ผาหม)  ตรัสเรียกวา  อุตตระ. 
ผาหมกับผานุงชื่อวา  สันตรุตตระ.  มีแตผาหมกับผานุงน้ัน.  อธิบายวา 
"พรอมดวยผาอุตราสงคกับผาอันตราวาสก." 
        บทวา  กณฺณกิตานิ ไดแก  เกิดเราเปนจุดดํา ๆ ขาว  ๆ  ใน 
โอกาสที่เหง่ือถูก. 
        คําวา  อทฺทสา  โข  อายสฺมา  อานนฺโท  เสนาสนจาริก 
อาหิณฺฑนฺโต  มีความวา  ไดยินวา  พระเถระ  เมื่อพระผูมีพระภาคเจา 
เสด็จเขาสูพระคันธกุฎี   เพ่ือพรูประสงคจะพักผอนในกลางวันไดโอกาส 
นั้นแลว  เก็บภัณฑะไม  และภัณฑะดิน ที่เก็บไวไมดี  ปดกวาดสถานท่ี 
ที่ไมไดกวาด  กระทําปฏิสันถารกับพวกภิกษุอาพาธ  ไปถึงเสนาสนะ 
สถานแหงภิกษุเหลาน้ันไดเห็นแลว.  เพราะเหตุนั้น  พระธรรม- 
สังคาหกาจารยจึงกลาววา  "ทานพระอานนท  เท่ียวไปยังเสนาสน-  
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จาริก  ไดเหน็แลวแล." 
                      [อนุบัญญัติแกอรรถเรื่องภิกษุอาพาธ]   
        คําวา  อวิปฺปวาสสมฺมตึ  ทาตุ  มคีวามวา  สมมติในการ 
ไมอยูปราศ  (ไตรจีวร)  ชือ่อวิปปวาสสมมติ.  อน่ึง  สมมติ  เพ่ือ 
การไมอยูปราศ  (ไตรจีวร)  ชื่ออวิปปวาสสมมติ.  กใ็นอวิปปวาสสมมติ 
นี้  มีอานิสงสอยางไร ?  ภิกษุอยูปราศจากจีวรผืนใด,  จีวรผืนน้ัน  ยอม 
ไมเปนนิสสัคคีย  และภิกษุผูอยูปราศจากไมตองอาบัติ.  อยูปราศจากได 
สิ้นเวลาเทาไร    พระมหาสุมเถระกลาวไวกอนวา    "ชั่วเวลาที่โรค 
ยังไมหาย,  แตเมื่อโรคหายแลว  ภิกษุพึงรีบกลับมาสูสถานที่เก็บจีวร" 
ดังน้ี.  พระมหาปทุมเถระกลาววา  "เมื่อภิกษุนั้นรีบดวนมา  โรคพึง 
กลับกําเริบข้ึน;  เพราะฉะน้ัน  ควรจะคอย ๆ  มา,  ก็ภิกษุยังแสวงหาพวก 
เกวียน  หรือวา  ทําความผูกใจอยูวา  'เราจะไป'  จําเดิมแตกาลใด, 
จะอยูปราศจากจําเดิมแตกาลน้ันไป  ก็ควร,  แตเมื่อภิกษุทําการทอด 
ธุระอยางนี้วา  'เราจักยังไมไปในเวลาน้ี'  พึงถอนเสีย,  ไตรจีวรที่ 
ถอนแลวจักต้ังอยูในฐานะเปนอดิเรกจีวร"  ดังน้ี. 
        ถามวา  "ถาวา  โรคของเธอกลับกําเริบข้ึน,  เธอจะพึงทํา 
อยางไร ?" 
        แกวา  "พรูปุสสเทวเถระ  กลาวไวกอนวา  'ถาโรคน้ันนั่นเอง 
กลับกําเริบข้ึน  อวิปปวาสสมมตินั้นนั่นแล  ยังคงเปนสมมติอยู,  ไม 
มีกิจท่ีจะตองใหสมมติใหม,  ถาโรคอ่ืนกําเริบ,  พึงใหสมมติใหม' ดังน้ี."  
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พระอุปติสสเถระกลาววา  "โรคนั้น  หรือโรคอ่ืนกต็าม  จงยกไว, 
ไมมีกิจท่ีจะตองใหสมมติใหม"  ดังน้ี.   
        สวนในบทวา  นิฏ ิตจีวรสฺมึ  ภกิฺขุนา  นี ้ บณัฑิตอยูาเขาใจ 
อรรถเหมือนในสิกขาบทกอน  พึงทราบอรรถแหงตติยาวิภัติ  ดวย 
อํานาจแหงฉัฏฐีวิภัติอยางน้ีวา  "นิฏ ิเต  จีวรสฺม ึ ภิกฺขุโน  เมื่อจีวร 
ของภิกุสําเร็จแลว"  ดังน้ี.  เพราะอรรถดวยอํานาจแหงตติยาวิภัติวา 
"กิจชื่อน้ี  อันภิกษุพึงกระทํา"  ดังน้ี  ไมมี,  แตวา  อรรถดวยอํานาจ 
แหงฉัฏฐีวิภัติอยางนี้วา  "เมื่อจีวรของภิกษุสําเร็จแลว  และเมื่อกฐิน 
เดาะแลว  ถาภิกษุมีปลิโพธขาดแลวอยางนี้  พึงอยูปราศจากไตรจีวร 
แมสิ้นราตรีหน่ึง"  ดังน้ี  ยอมสมควร (เพราะเหตุใด ; เพราะเหตุนั้น 
พึงทราบอรรถแหงตติยาวิภัติดวยอํานาจฉัฏฐีวิภัติ.) 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ติจีวเรน  ไดแก  จากบรรดาไตรจีวร 
ที่อธิษฐานแลว  จีวรผืนใดผืนหน่ึง.  จริงอยู  ภิกษุแมอยูปราศจาก 
จีวรผืนเดียว  ก็จัดวาเปนผูอยูปราศจากไตรจีวร  เพราะเปนผูอยู 
ปราศจาก   (จีวรผืนหน่ึง)  อันนับเนื่องในความสําเร็จเปนไตรจีวร 
เพราะเหตุนั้นนั่นแล  ในบทภาชนะแหงบทวา  ติจีวเรน  นั้น  พระ 
องคจึงตรัสดําวา  "สงฺฆาฏิยา"  เปนตน. 
        บทวา  วิปฺปวเสยฺย   คือ  พึงเปนผูอยูปราศจาก. 
                  [อธิบายสถานที่เก็บจีวรและวิธีปฏิบัติ] 
        คําวา  "คาโม  เอกูปจาโร"  เปนอาทิ  ตรัสไวเพ่ือใหกําหนด 
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ลักษณะแหงการไมอยูปราศจาก  (ไตรจีวร).  ตอจากคําวา  คาโม 
เอกูปจาโร  เปนตนนั้นไป  พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงขยายบท   
มาติกา  ๑๕  บทเหลาน้ันนั่นแล  ใหพิสดารตามลําดับ  จึงตรัสวา  "คาโม 
เอกูปจาโร นาม"  เปนตน.  ในคําวา  คาโม  เอกูปจาโร  นั้น  ม ี
วินิจฉัยดังนี้:- 
        พระราชวังของพระราชาพระองคหน่ึง  หรือ บานของนายบาน 
คนหนึ่ง  ชื่อวาบานของตระกูลเดียว.  บทวา  ปริกขฺิตฺโต  มีความวา 
ลอมแลวดวยกําแพง  ดวยรั้ว  หรือดวยคู  อยางใดอยางหน่ึง. 
        ทานแสดงความท่ีบานของตระกูลเดียว  มีอุปจากเดียวดวยคํามี 
ประมาณเพียงเทาน้ี. 
        สองบทวา  อนฺโตคาเม  วฏพฺพ  มีความวา  ภิกษุจะเก็บ 
จีวรไวในบานเชนนี้แลว  ใหอรุณข้ึนในที่ซึ่งตนชอบใจในละแวกบาน 
ยอมควร. 
        ดวยบทวา  อปริกฺขิตฺโต  นี้  ทานแสดงความท่ีบานนั้นนั่นแล 
มีอุปจารตาง ๆ  กัน. 
        คําวา  ตสฺมึ  ฆเร  วฏพฺพ  มีความวา  พึงอยูในเรือนหลัง 
ที่ตนเก็บจีวรไวในบานเห็นปานน้ัน. 
        หลายบทวา  หตฺถปาสา  วา  น  วิชหิตพฺพ  มคีวามวา  อีก 
อยางหน่ึง  ไมพึงละเรือนนั้น   จากหัตถบาสโดยรอบ.  มีคําอธิบายวา 
"ไมพึงละใหหางจากประเทศประมาณ  ๒  ศอกคืบไป."  ก็การอยู 
ภายใน  ๒  ศอกดืบ  ยอมสมควร.  ลวงเลยประมาณนั้นไป  ถาแมน  
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ภิกษุผูมีฤทธิ์ยังอรุณใหต้ังข้ึนในอากาศ  ก็เปนนิสคัคียเหมือนกัน. 
        ก็บัณฑิตพึงทราบการกําหนดเรือนในบทวา  ยสฺมึ  ฆเร   ใน 
วิสัยวาบานของตระกูลเดียวน้ี   โดยลกัษณะเปนตนวา  "เปนเรือน 
ของตระกูลเดียว"  ดังน้ี.   
        คําวา  นานากุลสฺส  คาโม  ไดแก  ตําหนักแหงพระราชาตาง 
พระองคกัน หรือ  บานของพวกนายบานตาง ๆ  เชนเมืองไพศาลี 
และเมืองกุสินาราเปนตน. 
        ดวยบทวา  ปริกฺขิตฺต  นี ้ ทานแสดงความท่ีบานของตระกูล 
ตางกัน  มีอุปจารเดียวกัน. 
        ทานกลาวสภาดวยลิงคตรงกันขาม  ในคําวา  "สภาเย  วา 
ทฺวารมูเล  วา"  นี ้ วา  "สภาย." 
        บทวา  ทฺวารมูเล  ไดแก   ที่ใกลประตูเมือง.  มีคําอธิบายวา 
"หรือพึงอยูในเรือนท่ีตนเก็บจีวรไวในบานเห็นปานนั้น."  เมื่อภิกษุ 
ไมอาจจะอยูในเรือนน้ัน  เพราะเสียงอึกทึก  หรือเพราะคนพลุกพลาน 
พึงอยูในสภา  หรือ  ที่ใกลประตูเมือง.  เมื่อไมอาจอยูแมในสภา 
หรือในที่ใกลประตูเมืองนั้น  พึงอยูในที่ผาสุก  แหงใดแหงหน่ึงแลว 
มาในภายในอรุณ  ไมพึงละจากหัตถบาส  แหงสภาและที่ใกล 
ประตูเมืองนั้นเลย.  สวนกิจท่ีภิกษุจะพึงอยูในหัตถบาสแหงเรือน หรือ 
แหงจีวร   ไมมีเลย. 
        คําวา  สภาย  คจฺฉนฺเตน  หตฺถปาเส  จีวร  นิกขฺิปตฺวา 
มีความวา  ถาวา  ภิกษุไมเก็บไวในเรื่อง  ไปยังสภาดวยทําในใจวา  
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"เราจักเก็บไวที่สภา,"  เมื่อภิกษุนั้น  ไปยังสภา  พึงเหยียดแขนออก 
ไปในหัตถบาส  เก็บจีวรไวที่รานตลาดบางราน   ที่เปนทางแหงการ 
เก็บไว  คือ  อยูในหัตถบาส  อยางนี้วา  "เอาเถอะ !   เราจักเก็บจีวร   
นี้ไว"   แลวพึงอยูที่สภา  หรือท่ีใกลประตู  หรือ  ไมพึงละ (จีวร)  จาก 
หัตถบาส  โดยนัยกอนน่ันแล. 
                [มติตาง  ๆ  ในสถานท่ีเก็บและการรักษาจีวร]   
        ในวิสัยวา  สภาเย  วา  ทฺวารมูเล  วา  นี้  มีวินิจฉัยดังตอไป 
นี้:- 
        พระปุสสเทวเถระ  กลาวไวกอนวา  "ไมมีกิจจําเปนที่จะตอง 
อยูในหัตถบาสแหงจีวร, จะอยูในที่ใดท่ีหน่ึง  จะเปนหัตถบาสถนนก็ดี 
หัตถบาสสภาก็ดี  หัตถบาสประตูก็ดี  ยอมสมควรท้ังนั้น"   ดังน้ี. 
        สวนพระอุปติสสเถระ  กลาววา  "เมืองมีประตูมากก็มี  มีสภา 
มากก็มี;  เพราะฉะนั้น  จะอยูในที่ทั่วไป  ไมสมควร,   แตไมพึงละ 
จากหัตถบาสแหงสภาและประตู  ซึ่งมีอยูในที่ตรงหนาแหงถนนที่ตน 
เก็บจีวรไว,  จริงอยู  เมื่อเปนอยางนี้  อาจจะทราบความเปนไปแหง 
จีวรได"  ดังน้ี. 
        แตเมื่อภิกษุไปยังสภา  เก็บจีวรไวในมือของชาวรานตลาดคน 
ใด,  ถาชาวรานตลาดคนน้ันไพลนําจีวรนั้นไปเก็บไวที่เรือน,  หัตถบาส 
ถนน  คุมไมได,  ภิกษุจะตองอยูในหัตถบาสแหงเรือนเทาน้ัน.  ถา 
เรือนใหญ  ต้ังแผครอบไปตลอดสองถนน,  ภิกษุพึงใหอรุณต้ังข้ึน 
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เฉพาะในหัตถบาสทางขางหนา  หรือ  ทางขางหลัง  (แหงเรือนน้ัน). 
แตภิกษุเก็บ  (จีวร)  ฝากไวในสภา  พึงใหอรุณข้ึนในสภา  หรือ 
ที่ใกลประตูเมือง  ตรงหนาสภานั้น  หรือวา  ในหัตถบาสแหงสภา 
หือท่ีใกลประตูเมืองนั้นน่ันแล.   
        ดวยบทวา  อปริกฺขิตฺโต  นี้  ทานแสดงความท่ีบานนั้นนั่นแล 
มีอุปจารตางกัน.  พึงทราบความมีอุปจารเดียวกัน  และมีอุปจารตาง 
กันในบททั้งปวง  โดยอุบายอยางนี้เหมือนกัน.  แตในพระบาลีพระผูมี 
พระภาคทรงยกบทมาติกาข้ึนเพียงบทเดียว  อันมีอยูในคําตน  อยางนี้ 
วา  "บานชื่อวา  มีอุปจารเดียว"  และอันต้ังอยูในที่สุดอยางนี้วา 
"ที่แจง  ชื่อวา  มีอุปจารเดียว"  แลวขยายบทภาชนะใหพิสดาร. 
เพราะฉะนั้น  ในทุก ๆ  บท  พึงทราบความมีอุปจารเดียวกัน  ดวย 
อํานาจแหงท่ีมีเครื่องลอมเปนตน  และความมีอุปจารตางกัน  ดวย 
อํานาจแหงท่ีไมมีเครื่องลอมเปนตน  โดยทํานองแหงบทน้ันนั่นแล. 
        ในนิเวศน  (เรือนพัก)  เปนตน  มีวินิจฉัย  ดังนี่:- 
        บทวา  โอวรกา  นี ้ เปนคํายักเรียกหองทั้งหลายเทาน้ัน. 
        บทวา  หตฺถปาสา  วา  ไดแก  จากหัตถบาสแหงหอง  หรือ 
แหงเรือน. 
        บทวา  ทฺวารมูเล  ไดแก  ในทีใ่กลประตูเรือนอันสาธารณะ 
แกชนทั้งปวงก็ดี. 
        บทวา  หตฺถปาสา  วา  ไดแก  จากหัตถบาสแหงหอง  หรือแหง 
เรือน  หรือ  แหงท่ีใกลประตูเรือน.  
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        ทีช่ื่อวาโรงเก็บของน้ัน  ไดแก  โรงเก็บสิ่งของมียวดยานเปนตน. 
จําเดิมแตโรงเก็บสิ่งของน้ีไป  พึงทราบวินิจฉัย  โดยนัยดังกลาวแลว 
ในเรือนพัก.   
        ทีช่ื่อวาปอมน้ัน  ไดแก  ที่อาศัยพิเศษ  ซึ่งเขากอดวยอิฐ  เพ่ือ 
ปองกันพระราชาขาศึกเปนตน  มีฝาผนังหนา  มีพ้ืน  ๔-๕  ชั้น. 
        ปราสาท   ๔  เหลี่ยมจตุรัส  อันสงเคราะหเขาดวยยอดเดียวกัน  ชื่อ 
วา  เรือนยอดเดียว.  ปราสาทยาว  ชื่อวา  ปราสาท.  ปราสาทมีหลังคา 
ตัด  (ปราสาทโลน)  ชื่อวา  ทิมเถว.  อัพภันดรน่ันที่ทานกลาว 
ไวในคําวา  "๗ อัพภันดร"  นี้  มีประมาณ ๒๘  ศอก. 
        บทวา  สตฺโถ  มีความวา  ถาหมูเกวียนไปหยุดพักโอบทมูบาน 
หรือแมน้ํา  เนื่องเปนอันเดียวกับทมูเกวียนที่เขาไปภายใน   กระจาย 
อยูตลอดไปท้ังฝงในท้ังฝงนอก  ยอมไดบริหารวาหมูเกวียนแท.  ถาหมู 
เกวียนยังเน่ืองกันอยูที่บาน  หรือวาท่ีแมน้ํา,  หมูเกวียนที่เขาไปภายใน 
แลว  ยอมไดบริหารวาบาน  และบริหารวา  แมน้ํา.  ถาหมูเกวียน 
หยุดพักอยูเลยวิหารสีมาไป,    จีวรอยูภายในสีมา  พึงไปยังวิหารแลว 
อยูภายในสีมาน้ัน.    ถาจีวรอยูในภายนอกสีมา,  พึงอยูในที่ใกล 
หมูเกวียนนั่นแล.  ถาหมูเกวียนกําลังเดินทางเม่ือเกวียนหัก  หรือโคหาย 
ยอมขาดกันในระหวาง,  จีวรที่เก็บไวในสวนไหน  พึงอยูในสวนน้ัน. 
หัตถบาสแหงจีวรนั่นแล  ชื่อวา  หัตถบาสในไรนาของตระกูลเดียว. 
หัตถบาสแหงประตูไรนา  ชื่อวา  หัตถบาสในไรนาของตระกูลตางกัน. 
หัตถบาสแหงจีวรเทาน้ัน  ชื่อวา  หัตถบาสในไรนาที่ไมไดลอม.  
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        ลาน  ทานเรียกวา  ธัญญกรณ  (ลานนวดขาวเปลือก).  สวน 
ดอกไม  หรอื  สวนผลไมทานเรียกวา  "สวน."  ในลานนวดขาว 
และสวนท้ังสอง  มีวินิจฉัยเชนเดียวกับที่กลาวแลวในไรนาน่ันแล.   
ในบทวา  วหิาร  ก็มีวินิจฉัยเชนเดียวกับเรือนพักันนเอง. 
        ในรุกขมูล  พึงทราบวินิจฉัยย  ดังนี้ :- 
        บทวา  อนฺโตฉายาย  คือ  เฉพาะภายในโอกาสที่เงาแผไปถึง.  แต 
จีวรที่ภิกษุเก็บไวในโอกาสท่ีแดดถูก  แหงตนไมมีกิ่งโปรงเปนนิสสัคคีย 
แท.   เพราะฉะนั้น  ภิกษุพึงเก็บจีวรไวที่เงาแหงกิ่งไม  หรือ   ที่เงาแหง 
ลําตนของตนไมเชนนั้น.   ถาจะเก็บไวบนกิ่งหรือบนคาคบ,พึงวางไวใน 
โอกาสที่เงาแหงกิ่งไมตนอ่ืนขางบนแผไปถึงเทานั้น.  เงาของตนไมเต้ีย 
ยอมแผทอดไปไกล,   พึงเก็บไวในโอกาสท่ีเงาแผไปถูก.  ควรจะเก็บ 
ไวในท่ีเงาทึบเทาน้ัน.  หตัถบาส  แมในอธิการแหงโคนไมนี้  ก็คือ 
หัตถบาสแหงจีวรนั่นเอง. 
        คําวา  อคามเก  อรเฺ  มีความวา  ปาที่ชื่อวาหาบานมิได 
ยอมไดในปามีดงดิบเปนตน  (ดงวิชฌาฏวีเปนตน)  หรือบนหมูเกาะ 
ซึ่งไมเปนทางเที่ยวไปของพวกชาวประมง  ในทามกลางสมุทร 
        คําวา  สมนฺต  สตฺตพฺภนฺตรา  มีความวา  ๗  อัพภันดร  ใน 
ทิศทั้งปวง  แหงบุคคลผูยืนอยูที่ตรงกลาง  รวมเปน  ๑๔  อัพภันดร 
โดยทะแยง.  ภิกษุนั่งตรงกลาง  ยอมรกัษาจีวรที่เก็บไวในท่ีสุดรอบ 
แหงทิศตะวันออก  หรือ  ทิศตะวันตก.  แตถาวา  ภิกษุเดินไปสูทิศ 
ตะวันออก  แมเพียงเสนผมเดียวในเวลาอรุณข้ึน  จีวรในทิศตะวันตก 
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เปนนิสสัคคีย.   ในจีวรนอกจากนี้  ก็นัยนี้.  ก็แลในเวลากระทําอุโบสถ 
พึงชําระสัตตัพภันตรสีมาใหหมดจด  ต้ังแตภิกษุผูนั่งในท่ีสุดทายแหง 
บริษัท.  ภิกษุสงฆขยายไปตลอดท่ีประมาณเทาใด,  แมสีมาก็ขยาย 
ออกไปตลอดท่ีประมาณเทาน้ัน.   
        ในคําวา  อนิสฺสชฺชิตฺวา  ปริภฺุชติ  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺส  นี ้
อาจารยบางพวกกลาววา  "ถาภิกษุผูประกอบความเพียร  บําเพ็ญ 
เพียรตลอดคืนยังรุงใฝใจวา  "เราจักสรงน้ําในเวลาใกลรุง" จึงออก 
ไป  วางจีวรทั้ง  ๓  ผืนไวที่ฝงแมน้ํา  แลวลงสูแมน้ํา,  และเม่ือเธอ 
อาบอยูนั่นเอง  อรุณข้ึน,  เธอพึงกระทําอยางไร ?  ดวยวา  เธอ  ถา 
ข้ึนมาแลวนุงหมจีวร,  ยอมตองทุกกฏ   เพราะไมเสียสละจีวรที่เปน 
นิสสัคคียแลวใชสอยเปนปจจัย,  ถาเธอเปลือยกายไป  แมดวยการเปลือย 
กายไปอยางนั้น  ก็ตองทุกกฏ." 
        ตอบวา  "เธอไมตอง,"  เพราะวา  เธอต้ังอยูในฐานแหงภิกษุผู 
มีจีวรหาย  เพราะจีวรเหลาน้ันเปนของไมควรบริโภค  ตราบเทาท่ียัง 
ไมพบภิกษุรูปอ่ืนแลวกระทําวินัยกรรม,  และชื่อวา  สิ่งที่ไมสมควร 
แกภิกษุผูมีจีวรหาย ไมมี;   เพราะฉะนั้น  เธอพึงนุงผืนหน่ึง  เอามือ 
ถือสองผืนไปสูวิหารแลวกระทําวินัยกรรม.  ถาวา  วิหารอยูไกล,  ใน 
ระหวางทางมีพวกชาวบานสัญจรไปมา,  เธอพบพวกชาวบานเหลาน้ัน 
พึงนุงผืนหนึ่ง  หมผืนหน่ึง  วางผืนหน่ึงไวบนจะงอยบาแลวพึงเดินไป. 
ถาหากไมพบภิกษุที่ชอบพอกันในวิหาร,  ภิกษุทั้งหลายไปเท่ียวภิกษุจาร 
เสีย,  เธอพึงวางผาสังฆาฏิไวภายนอกบาน  ไปสูโรงฉัน ดวยผาอุตตราสงค  
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กันอันตรวาสกแลว  กระทําวินัยกรรม.  ถาในภายนอกบาน  มโีจรภัย 
พึงหมสังฆาฏิไปดวย,  ถาโรงฉันคับแคบมีคนพลุกพลาน,  เธอไม 
อาจเปลื้องจีวรออก  ทําวินัยกรรมในดานหน่ึงได,  พึงพาภิกษุรูปหน่ึง   
ไปนอกบานกระทําวินัยกรรม  แลวใชสอยจีวรทั้งหลายเถิด. 
        ถาภิกษุทั้งหลาย  ใหบาตรและจีวรไวในมือแหงภิกษุหนุมทั้งหลาย 
กําลังเดินทางไป  มีความประสงคจะนอกพัก  ในปจฉิมยาม,  พึง 
กระทําจีวรของตน ๆ  ไวในหัตถบาสกอนแลวจึงนอน.  ถาเมื่อพวกภิกษุ 
หนุมมาไมทัน  อรุณข้ึนไปแกพระเถระทั้งหลายผูกําลังเดินไปน่ันแล, 
จีวรทั้งหลาอยูอมเปนนิสสัคคีย.  สวนนิสัยไมระงับ.  เมื่อพวกภิกษุหนุม 
เดินลวงหนาไปกอนก็ดี  พระเถระทั้งหลายพลัดทางไมเห็นกันและกันใน 
ปาก็มีนัยอยางนี้เหมือนกัน.  ก็ถาพวกภิกษุหนุมเรียนวา  "ทานขอรับ ! 
พวกกระผมจักนอนพักสักครูหน่ึงแลว  จักตามไปทันพวกทานในโอกาส 
ชื่อโนน"  ดังน้ีแลว  นอนอยูจนอรุณข้ึน,  จีวรเปนนิสสัคคียดวย  นิสัย 
ก็ระงับดวย.  แมเม่ือพระเถระท้ังหลายสงพวกภิกษุหนุมไปกอนแลว 
นอน  ก็มีนัยอยางนี้เหมือนกัน.  พบทางสองแพรง  พระเถระทัง้หลาย 
บอกวา  "ทางนี้,"  พวกภิกษุหนุมเรียกวา  "ทางนี้"  ไมเชื่อถือถอยคํา 
ของกันและกัน  ไปเสีย  (แยกทางกันไป),  แมพรอมกับอรุณข้ึน 
จีวรทั้งหลายเปนนิสสัคคีย  และนิสัอยูอมระงับ. 
        ถาพวกภิกษุหนุมแวะออกจากทางกลาววา  "พวกเราจักกลับมา 
ใหทันภายในอรุณทีเดียว  แลวเขาไปยังบานเพ่ือตองการเภสัชกําลัง  
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เดินมา,   และอรุณข้ึนไปแกพวกเธอผูกลับมายังไมถึงน่ันเอง,  จีวร 
ทั้งหลายเปนนิสสัคคีย,  แตนิสัยไมระงับ.  กถ็าวาพวกเธอกลาววา  "พวก 
เรายืนสักดรูหน่ึงแลวจักไป" แลวยืน  หรือันง  เพราะกลัวแมโคนม   
(แมโคลูกออน)  หรือเพราะกลัวสุนัขขแลวจึงเดินไป,  เมื่ออรุณข้ึน 
ในระหวางทาง  จีวรทั้งหลายเปนนิสสัคคียดวย  นิสัยก็ระงับดวย. เมื่อ 
ภิกษุทั้งหลาย  (เมื่ออาจารยและอันเตวาสิก)  เขาไปสูบานภายในสีมา 
ดวยใสใจ  "เราจักมาในภายในอรุณข้ึนนั่นเที่ยว"  อรุณข้ึนใน 
ระหวาง,  จีวรทั้งหลายไมเปนนิสสัคคีย  นิสัยก็ไมระงับ.  กถ็าวา 
ภิกษุทั้งหลายนั่งอยูดวยไมใสใจวา   "เราตรีจงสวาง  หรือไมก็ตามที" 
แมเม่ืออรุณข้ึนแลว  จีวรไมเปนนิสสัคคีย,  แตนิสัยยอมระงับ. 
        ก็ภิกษุเหลาใดเขาไปสูโรงในภายนอกอุปจารสีมาดวยท้ังท่ียังมี 
อุตสาหะวา  "เราจักมาในภายในอรุณน่ันแล   เพ่ือประโยชนแกกรรม 
มีอุปสมบทกรรมเปนตน,  อรุณต้ังข้ึนที่โรงนั้น  แกพวกเธอ,  จีวรเปน 
นิสสัคคีย  แตนิสัยไมระงับ.  ภิกษุทั้งหลายเขาไปสูโรงนั้นนั่นแลภายใน 
อุปจารสีมา,  เมื่ออรุณต้ังข้ึน  จีวรไมเปนนิสสัคคีย  นิสัยก็ไมระงับ. 
แตภิกษุเหลาใด  ยังมีอุตสาหะไปยังวิหารใกลเคียง  เพ่ือประสงคจะ 
ฟงธรรม  ต้ังใจวา  "จักมาใหทันภายในอรุณ,"   แตอรุณข้ึนไปแกพวก 
เธอในระหวางทางน่ันเอง  จีวรทั้งหลายเปนนิสสัคคีย  แตนิสัยยังไม 
ระงับ.  ถาพวกเธอน่ังอยูดวยเคารพในธรรมวา  "พวกเราฟงจนจบแลว 
จึงจักไป"  พรอมกับอรุณข้ึน  แมจีวรทั้งหลายก็เปนนิสสัคคีย  ทั้งนิสัย 
ก็ระงับ.  
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        พระเถระ  เมื่อจะสงภิกษุหนุมไปสูละแวกบาน  เพ่ือตองการซัก 
จีวร  พึงปจจุทธรณจีวรของตนกอนแลวจึงใหไป.  แมจีวรของภิกษุหนุม 
ก็พึงใหปจจุทธรณแลวเก็บไว.  ถาภิกษุหนุมไปแมดวยไมมีสติ,   พระ 
เถระพึงถอนจีวรของตนแลวถือเอาจีวรของภิกษุหนุมดวยวิสาสะ  พึงเก็บ   
ไว.  ถาพระเถระระลึกไมได,  แตภิกษุหนุมระลึกได,  ภิกษุนุมพึงถอน 
จีวรของตน  แลวถือเอาจีวรของพระเถระดวยวิสาสะแลวไปเรียนวา 
"ทานขอรับ !  ทานจงอธิษฐานจีวรของทานเสียแลวใชสอยเถิด."  จีวร 
ของตน  เธอก็พึงอธิษฐาน.  แมดวยความระลึกได  ของภิกษุรูปหน่ึง 
อยางนี้  ก็ยอมพนอาบัติไดแล.  คําท่ีเหลือมีอรรถอันต้ืนทั้งน้ัน. 
        บรรดาปกิณกะมีสมุฏฐานเปนตน  ในปฐมกฐินสิกขาบท  เปน 
อกิริยา  คือ  ไมอธิษฐานและไมวิกัป,  ในสิกขาบทน้ี  เปนอกริิยา 
คือ ไมปจจุทธรณ  (ไมถอน),  อันนี้เทานั้น  เปนความแปลกกัน. 
คําท่ีเหลือในฐานะทั้งหมด  มีนัยดังกลาวแลวท้ังน้ันแล. 
                        พรรณนาอุทโทสิตสิกขาบท  จบ.  
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                           จีวรวรรคที่  ๑   สิกขาบทท่ี ๓ 
                             พรรณนาตติยกฐินสิกขาบท 
        ตติยกฐินสิกขาบทวา  ตน  สมเยน  เปนตน  ขาพเจาจะกลาว 
ตอไป :-  พึงทราบวินิจฉัยตติยกฐินสิกขาบท  ดังตอไปนี้:- 
                              [แกอรรถเรื่องภิกษุรูปหน่ึง]   
        หลายบทวา  อุสฺสาเปตฺวา  ปุนปฺปุน  วิมชชฺติ  มีความวา 
ภิกษุนั่นสําคัญวา  "เมื่อรออยูนหายแลว  จีวรนี ้ จักใหญข้ึน"  จึงเอา 
น้ํารด  เอาเทาเหยียบ  เอามือดึงข้ึนแลวรีดที่หลัง.  จีวรนั้นแหงแลว 
ดวยแสงแดด  ก็มีประมาณเทาเดิมนั่นแล.  ภิกษุนัน้ก็กระทําอยาง 
นั้นซ้ําอีก.  เพราะเหตุนั้น  พระธรรมสังคาหกาจารย  จึงกลาววา  "ดึง 
ข้ึนแลวรีดเปนหลายครั้ง."  พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งที่พระคันธกุฎี 
นั่นแล  ทอดพระเนตรเห็นภิกษุนั้นลําบากอยูอยางนั้น  จึงเสด็จออก 
ประดุจเสด็จไปสูเสนาสนจาริก็ไดเสด็จไปในท่ีนั้น.  เพราะเหตุนั้น 
พระธรรมสังคาหกาจารย  จึงกลาววา  "อทฺทสา  โข  ภควา"  เปนตน. 
        บทวา  เอกาทสมาเส  ไดแก  ตลอด  ๑๑  เดือนท่ีเหลือ   เวน 
เดือนกัตติกาหลัง  หน่ึงเดือน. 
        บทวา  สตฺตมาเส  ไดแก  ๗  เดือนที่เหลือ  เวน  ๕  เดือน  คือ 
เดือนกัตติกาน่ันดวย  ๔  เดือนฤดูฝนดวย.  
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             [แกอรรถสิกขาบทวิภังคดวยความหวังจะไดจีวร] 
        หลายบทวา   กาเลป  อาทิสฺส  ทนิฺน  มีความวา  จีวรที่ทายก 
อุทิศถวายแกสงฆวา  "นี้เปนอกาลจีวร"  หรือ  ที่ทายกถวายแกบุคคล 
ผูเดียววา  "ขาพเจาถวายจีวรนี้แกทาน"  ดังน้ี.   
        บทวา   สงฺฆโต  วา  มีความวา  จีวรเกิดข้ึนจากสงฆดวยอํานาจ 
แหงสวนที่ถึงแกตนก็ดี. 
        บทวา  คณโต  วา   มีความวา  พวกทายก   ยอมถวายแก 
คณะอยางนี้วา  "พวกขาพเจาถวายจีวรนี้แกคณะแหงภิกษุผูเรียกพระ 
สูตร,  ถวายจีวรนี้แกคณะแหงภิกษุผูเรียนอภิธรรม,"  จีวรพึงเกิดข้ึนจาก 
คณะนั้นดวยอํานาจแหงสวนท่ีถึงแกตน  ก็ด.ี 
        คําวา  โน จสฺส  ปาริปูริ  คือ ถาผานั้นยังไมพอ.  อธิบายวา 
"จีวรที่ควรอธิษฐานได  อันภิกษุทําอยูดวยผาประมาณเทาใดจึงจะพอ, 
ถาจีวรนั้น  ประมาณเทานั้นยังไมมี  คือ  ขาดไป." 
        ในคําวา  ปจฺจสา  โหติ  สงฺฆโต  วา  เปนตน  มวิีนิจฉัย 
ดังน้ี :- 
        มีความหวังจากสงฆ  หรือ  จากคณะอยางนี้วา  "ณ  วันชื่อโนน 
สงฆจักไดจีวร,   คณะจักไดจีวร,  จีวรจักเกิดข้ึนแกเรา  จากสงฆ  หรือ 
จากคณะนั้น."  อีกอยางหนึ่ง   ความวา  มีความหวังจากญาติ  หรือ 
จากมิตรอยางนี้วา  "ผาพวกญาติสงมาแลว  พวกมิตรสงมาแลวแกเรา 
เพ่ือประโยชนแกจีวร,   ชนเหลาน้ันมาแลว  จักถวายจีวร." 
        ก็ในบทวา  ปสุกูลโต  วา  ผูศึกษาพึงประกอบคําวา  "มีความ  
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หวังจะได   อยางนี้วา 'เราจักไดผาบังสกุล   ก็ตาม." 
        สองบทวา  อตฺตโน  วา  ธเนน  ความวา  มีความหวังอยาง 
นี้วา  "เราจักไดในวันชื่อโนนดวยทรพัยมีฝายและดายเปนตน  ของตน 
ก็ตาม.  
        ขอวา  ตโต  เจ  อุตฺตรึ  นิกขฺิเปยฺย  สติยาป  ปจฺจาสาย 
มีความวา  ถาหากภิกษุพึงเก็บไวเกินกวาเดือนหนึ่งเปนอยางยิ่ง,  เปน 
นิสสัคคียปาจิตตีย. 
        แตพระผูมีพระภาคเจาไมตรัสไวอยางนี้   เพราะเม่ือจีวรที่หวัง 
จะไดมาเกิดข้ึนในระหวาง  จีวรที่หวังจะไดมาซึ่งเกิดข้ึนต้ังแตวันที่จีวร 
เดิมเกิดข้ึนไป จนถึงวันที่  ๒๐  ยอมทําจีวรเดิมใหมีดติแหงตน,  ตอจาก 
วันที่  ๒๐  นัน้ไป  จีวรเดิมยอมทําจีวรที่หวังจะไดมาใหมีดติแหงตน; 
เพราะเหตุนั้น   เพ่ือทรงแสดงความพิเศษนั้นจึงตรัสบทภาชนะโดย 
นัยมีอาทิวา  ตทหุปฺปนฺเน  มูลจีวเร  ดงัน้ี.  คําวา  ตทหุปฺปนฺเน 
เปนตนนั้น   มีอรรถกระจางทีเดียว. 
        คําวา  วิสภาเค  อุปฺปนฺเน  มุลจีวเร  มีความวา  ถาวาจีวรเดิม 
เนื้อละเอียด   จีวรที่หวังจะไดมา  เนื้อหยาบ  ไมอาจเพ่ือประกอบ 
เขากันได  และราตรีก็ยังมีเหลือ  คือ  ยังไมเต็มเดือนกอน. 
        บทวา   น   อกามา  มีความวา  ภิกษุเมื่อไมปรารถนาก็ไมพึง 
ใหทําจีวร.  ไดจีวรที่หวังจะไดมาอ่ืนแลวเทาน้ัน  พึงกระทําในภายใน 
กาล.  แมจีวรที่หวังจะไดมา  พึงอธิษฐานเปนบริขารโจล.  ถาจีวรเดิม 
เปนผาเน้ือหยาบ,   จีวรที่หวังจะไดมาเปนผาเน้ือละเอียด,  พึงอธิษฐาน  
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จีวรเดิมใหเปนบริขารโจล   แลวเก็บจีวรที่หวังจะไดมาน่ันแลใหเปน 
จีวรเดิม.  จีวรนั้นยอมไดบริหารอีกเดือนหนึ่ง   ภิกษุยอมไดเพ่ือผลัด 
เปลี่ยนกันและกันเก็บไวเปนจีวรเดิม  จนตราบเทาที่ตนปรารถนา  โดย 
อุบายน้ีนั้นแล.  คําท่ีเหลืออมีอรรถต้ืนทั้งน้ัน.   ปกิณกะมีสมุฏฐาน   
เปนตน  ก็เปนเชนเดียวกับปฐมกฐินสิกขาบทน่ันแล. 
                         พรรณนาตติยากฐินสิกขบท  จบ.  
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                       จีวรวรรคที่  ๑  สิกขาบทท่ี  ๔ 
                พรรณนาปูราณจีวรโธวาปนสิกขาบท   
        ปูราณจีวรสิกขาบทวา  เตน   สมเยน  เปนตน  ขาพเจาจะกลาว 
ตอไป:-  ในปูราณจีวรสิกขาบทน้ัน  มีวินิจฉัยยดังตอไปนี้:- 
              [อธิบายบุคคลท่ีจัดเปนญาติและมิใชญาติ] 
        ขอวา  ยาว  สตฺตมา  ปตามหยุคา  มีความวา  บิดาของบิดา 
ชื่อวา  ปตามหะ.  ยุคแหงปตามหะ  ชื่อวา  ปตามหยุด. ประมาณ 
แหงอายุ  ทานเรียกวา  ยคุ.  ก็ศัพทวา  ยุค  นี ้ เปนเพียงโวหารพูดกัน 
เทาน้ัน.  แตโดยเนื้อความ  ปตามหะน่ันแหละ  ชือ่วา ปตามหยุด. 
บรรพบุรุษ  ถัดข้ึนไปจากปตามหยุดน้ัน   แมทั้งหมด  พระผูมีพระ- 
ภาคเจา  ทรงถือเอาดวยปตามหศัพทนั่นเอง.  นางภิกษุณี  ผูซึ่งไมเกี่ยว 
เนื่องกันมาตลอด  ๗  ชั่วบุรุษอยางนี้  ตรัสเรียกวา  "ไมใชคนเกี่ยว 
เนื่องกันมาตลอด ๗  ชั่วอายุของบุรพชนก."   ปตามหศัพทนี้  เปน 
มุขแหงเทศนาเทาน้ัน.  แตเพราะพระบาลีวา  "มาติโต  วา  ปติโต 
วา"  ดังน้ี  ปตามหยุดก็ดี  ปตามหียุคก็ดี  มาตามหยุดก็ดี  มาตามหี- 
ยุคก็ดี   ก็ชื่อวา  ปตามหยุด,  แมพวกญาติมีพ่ีนองชายพี่นองหญิง 
หลานลูกและเหลนเปนตน  ของปตามหยุดเปนตนแมเหลาน้ัน  ทั้งหมด 
นั้น   พึงทราบวา  "ทรงสงเคราะหเขาในคําวา  'ปตามหียุค' 
นี้ทั้งน้ัน." 
        ใน  ๔  ยุค  คือ  ปตามหยุด  ปตามหียุค  มาตามหยุด  และ 
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มาตามหียุคน้ัน  มีนัยพิสดารดังตอไปนี้:-     
        ภิกษุณี  ไมใชคนเนื่องถึงกัน  ดวยความเกี่ยวเน่ืองทางมารดา 
ไมใชคนเนื่องถึงกัน  ดวยความเกี่ยวเนื่องทางบิดา  ตลอด  ๗  ชัว่อายุ 
ของบุรพชนกอยางน้ี  คือ  บิดา,  บิดาของบิดา  (ปู),  บิดาของบิดาน้ัน 
(ปูทวด),  บิดาแมของบิดาน้ัน  (ปูชวด), 
        ตลอด  ๗  ชั่วยุค  ทัง้ขางสูงและขางตํ่า  แมอยางนี้  คือ  บดิา  ๑ 
มารดาของบิดา   ๑ (ยา)  บิดาและมารดาของมารดาแมนั้น  (ตา ยาย) ๑ 
พ่ีนองชาย  ๑  พ่ีนองหญิง  ๑  บุตร ๑  ธิดา  ๑, 
        ตลอด  ๗  ชั่วยุค   แมอยางนี้คือ  บิดา,  พ่ีนองชายของบิดา, 
พ่ีนองหญิงของบิดา,  ลูกชายของบิดา,  ลูกหญิงของบิดา,  เชื้อสาย 
บุตรธิดาแมของชนเหลานั้น, 
        ตลอด  ๗  ชั่วยุค  อยางนี้  คือ  มารดา,  มารดาของมารดา 
(ยาย),   มารดาของยายน้ัน  (ยายทวด)   มารดาของยายทวดแมนั้น 
(ยายชวด), 
        ตลอด  ๗  ชั่วยุค  ทัง้ขางสูงและขางตํ่า  แมอยางนี้  คือ 
มารดา ๑  บดิาของมารดา  (ตา)  ๑  บดิาและมารดาของบิดาน้ัน 
(ทวดชายหญิง)  ๑  พ่ีนองชาย ๑  พ่ีนองหญิง  ๑ บุตร ๑  ธิดา  ๑, 
        ตลอด  ๗  ชั่วยุค  แมอยางนี้  คือ  มารดา,   พ่ีนองชายของ 
มารดา  (ลุงนาชาย),  พ่ีนองหญิงของมารดา  (ปานาหญิง),  ลูกชาย 
ของมารดา,  ลูกหญิงของมารดา,  เชื้อสายบุตรธิดาของชนแมเหลาน้ัน, 
นี้  ชื่อวา  ผูมีใชญาติ.  
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                       [วาดวยจีวรเกาและการใชใหซัก] 
        บทวา   อุภโตสงฺเฆ  มีความวา  ภิกษุณีผูอุปสมบท  ดวย 
อัฏฐวาจิยกรรม  คือ  ดวยญัตติจตุตถกรรม  ในฝายภิกษุสงฆ  ๑ 
ดวยญัตติจตุตถกรรมในฝายภิกษุณีสงฆ  ๑. 
        ขอวา  สกึ  นิวตฺถป  สกึ  ปารุตป  มีความวา  จีวรที่ยอม   
แลวทํากัปปะเสร็จ  นุงหรือหม  แมเพียงครั้งเดียว.  ชั้นที่สุตพาดไว 
บนบา  หรือบนศีรษะ  โดยมุงการใชสอยเปนใหญ  เดินทางไป  หรือ 
วา  หนุนศีรษะนอน,  แมจีวรนั่น  ก็ชือ่วา  จีวรเกาเหมือนกัน.  ใน 
กุรุนที่ทานกลาววา  "ก็ถาวา  ภิกษุนอนเอาจีวรไวใตที่นอน  หรอื 
เอามือท้ังสองยกข้ึนทําเปนเพดาน  บนอากาศ  ไมใหถูกศีรษะเดินไป, 
นี้  ยังไมชื่อวา  ใชสอย." 
        ในคําวา  โธต  นิสฺสดฺคิย  นี้  มีวินิจฉัยดังนี้ :- 
        ภิกษุณีที่ถูกภิกษุใชอยางนี้  ยอมจัดเตาไฟ  ขนฟนมา  กอไฟ 
ตักน้ํามา  เพ่ือประโยชนแกการซัก,  ยอมเปนทุกกฏแกภิกษุทกุ ๆ 
ประโยคของนางภิกษุณี  ตลอดเวลาท่ีนางภิกษุณียังยกจีวรนั้นข้ึนซึกอยูล 
จีวรนั้น  พอซักเสร็จแลวยกข้ึน  ก็เปนนิสสัคคีย.   ถานางภิกษุณี 
สําคัญวา  "จีวรยังซักไมสะอาด"  จึงเทนํ้าราด  หรือซักใหม,  เปนทุกกฏ 
ทุก ๆ  ประโยค  ตลอดเวลาท่ียังไมเสร็จ.  แมในการยอมและการทุบ 
ก็มีนัยอยางนี้.  ก็ภิกษุณี  เทน้ํายอมลงในรางสําหรับยอม  แลว 
ยอมเพียงคราวเดียว,  กระทํากิจอยางใดอยางหน่ึงกอนแตการเทน้ํา 
ยอมเปนตนน้ัน  เพ่ือประโยชนแกการยอม  หรือวาภายหลัง  กลับ  
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ยอมใหม   เปนทุกกฏแกภิกษุทุก ๆ  ประโยค  ในฐานะท้ังปวง. 
แมในการทุบ  ก็พึงทราบประโยคอยางนี้.   
        ขอวา  อฺาติกาย  อฺติกสฺ ี  ปุราณจีวร  โธวาเปติ 
มีความวา  ถาแมนวา  ภิกษุไมพูดวา  "เธอจงซักจีวรนี้ใหเรา,"  แต 
ทํากายวิการ  เพ่ือประโยชนแกการซัก  ใหที่มือดวยมือ หรือวางไว 
ใกลเทา  หรอื  ฝากตอ  ๆ  ไป  คือ  สงไปในมือของนางสิกขมานา 
สามเณร  สามเณรี  อุบาสิกา  และเดียรถีย  เปนตน หรือวา  โยน 
ไปในที่ใกลแหงนางภิกษุณีผูกําลังซักอยูที่ทาน้ํา,  คือ  ในโอกาสภายใน  ๑๒ 
ศอก  จีวรเปนอันภิกษุใชนางภิกษุณีใหซักเหมือนกัน.  ก็ถาวาภิกษุ 
ละอุปจารวางไวหางจากรวมในเขามา  และนางภิกษุณีนั้น  ซกัแลวนํามา. 
ไมเปนอาบัติแกภิกษุ.  ภิกษุใหจีวรในมือแหงนางสิกขมานาก็ดี 
สามเณรีก็ดี อุบาสิกาก็ดี  เพ่ือประโยชนแกการซัก,  ถานางสิกขมานา 
นั้น  อุปสมบทแลว  จึงซัก,  เปนอาบัติเหมือนกัน.  ใหไวในมือแหง 
อุบาสก,  ถาอุบาสกน้ัน  เมื่อเพศกลับแลว  บรรพชาอุปสมบทใน 
สํานักนางภิกษุณีแลว  จึงซัก,   เปนอาบัติเหมือนกัน.  แมในจีวรที่ให 
ในมือของสามเณร  หรือ  ของภิกษุในเวลาเพศกลับ  ก็มีนัยอยางนี้ 
เหมือนกัน. 
                 [วาดวยอาบัติและอาบัติในการใชใหซัก] 
        ในคําวา  โธวาเปติ  รชาเปติ  เปนตน  มีวินิจฉัยดังน้ี :- 
        จีวรเปนนิสสัคคียดวยวัตถุแรก  เปนทุกกฏแกภิกษุดวยวัตถุที่  ๒.  
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เมื่อภิกษุใหกระทําท้ัง  ๓  วัตถุ  เปนนสิสัคคียดวยวัตถุแรก  เปนทุกกฏ 
๒  ตัว  ดวยวัตถุที่เหลือ.  แตเพราะเม่ือภิกษุใชใหกระทําการซักเปนตนนี้ 
ตามลําดับ  หรือวา  ผิดลาํดับ  ก็ไมมคีวามพนจากอาบัติ;  ฉะนั้น  พระผูม ี
พระภาคเจาจึงตรัสจตุกกะ  ๓  หมวดไวในพระบาลีนี้.  แตถาแมเมื่อ 
ภิกษุกลาววา  "เธอ  จงยอม   ซัก  จีวรนี้แลวนํามาใหเรา"  ดังน้ี   
นางภิกษุณีนั้น  ซักกอนแลว  จึงยอมภายหลัง  เปนทุกกฏกับนสิสัคคีย 
เทาน้ัน.  ในคําท่ีตรงกันขามแมทั้งหมด  ก็พึงทราบนัยอยางนี้.  ก็ถาวา 
เมื่อภิกษุกลาววา  "เธอซักแลว  จงนํามา"  นางภิกษุณีซักดวย  ยอม 
ดวย,  เปนอาบัติ  เพราะการซักเปนปจจัยอยางเดียว,  ไมเปนอาบัติ 
ในเพราะการยอม.   พึงทราบอนาบัติ  โดยลักษณะน้ีวา  "ภิกษุมิไดสั่ง 
ซักเอง"  ในเพราะการกระทําเกินกวาคําท่ีภิกษุสั่งทุก ๆ  แหง  ดวย 
ประการอยางนี้.  แตเมื่อภิกษุกลาววา  "กิจใดท่ีจะพึงกระทําในจีวร 
นี้,  กิจน้ัน  จะเปนภาระของเธอท้ังหมด"  ดังน้ี  ยอมตองอาบัติ 
มากเลย  เพราะคําพูดคําเดียว.  ก็บทเหลาน้ีวา  "อฺาติกาย 
เวมติโก   อฺาติกาย  าติกาสฺ ี"  พึงทราบโดยพิสดาร  ดวย 
สามารถแหงจตุกกะ  ๓ หมวด โดยนัยดังกลาวแลวันนแหละ. 
        สองบทวา  เอกโต อุปสมฺปนฺนาย  มีความวา  เปนทุกกฏแก 
ภิกษุผูใชนางภิกษุณีผูอุปสมบท  ในสาํนักแหงภิกษุณีทั้งหลายใหซัก. 
แตเมื่อใชนางภิกษุณีผูอุปสมบทในสํานักแหงภิกษุทั้งหลายใหซัก  เปน 
อาบัติตามวัตถุเหมือนกัน.  นางสากิยานี  ๕๐๐  ชื่อวาผูอปสมบทใน 
สํานักแหงภิกษุทั้งหลาย.  
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        สองบทวา อวุตฺตา  โธวติ  มีความวา  ภิกษุณีผูมาเพ่ืออุเทศ 
หรือวา  เพ่ือโอวาท  เห็นจีวรสกปรก  ฉวยเอาไปจากท่ีวางไว  หรือ ให 
นํามาใหดวยกลาววา  "พระคุณเจา !  โปรดใหเถิด,  ดิฉันจักซัก" แลว 
ซักก็ดี  ยอมก็ดี  ทุบก็ด,ี  ภิกษุณีนี้  ชื่อวา  ผูอันภิกษุไมไดสั่ง   
ซักเอง.  แมภิกษุณีใด  ไดยินภิกษุสั่งภิกษุหนุม  หรือสามเณรวา 
'เธอจงซักจีวรนี้'  แลว  กลาววา  "พวกคุณเจา !   จงนํามาเถิด,   
ดิฉันจักซักเอง"  แลวซัก  หรือถือเอาเปนของยืมแลว  ซกั  ยอมให, 
แมภิกษุณีนี้  ก็ชื่อวา  ผูอันภิกษุไมไดสั่ง  ซักเอง. 
        สองบทวา  อฺ  ปริกฺขาร  มีความวา  ภิกษุใชภิกษุณีให 
ซักลาง  บรรดาบริขารมีถุงรองเทา  ถลกบาตร  ผาอังสะ ประคตเอว 
เตียงต่ัง  ฟูก และเส่ือออนเปนตน  อยางใดอยางหน่ึง  ไมเปนอาบัติ. 
คําท่ีเหลือในสิกขาบทน้ี  มีอรรถต้ืนทัง้น้ัน. 
        ก็ในบรรดาปกิณกะมีสมุฏฐานเปนตน  สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐาน ๖ 
เปนกิริยา  โนสัญญาวิโมกข  อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม 
วจีกรรม  มีจิต  ๓ มีเวทนา  ๓  ฉะน้ีแล. 
                  พรรณนาปูราณจีวรโธวาปนสิกขาบท  จบ.  
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                         จีวรวรรคที่  ๑  สิกขาบทท่ี  ๕ 
                      พรรณนาจีวรปฏิคคหณสิกขาบท   
        จีวรปฏคิคหณสิกขาบทวา  เตน  สมเยน  เปนตน  ขาพเจา 
จะกลาวตอไป:-   ในจีวรปฏิคคหณสิกขาบทน้ัน  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้:- 
                       [แกอรรถศพัทเรื่องปฐมบัญญัติ] 
        บทวา  ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตา  แปลวา  กลับจากบิณฑบาต. 
        ขอวา  เยน  อนฺธวน  เตนุปสงฺกมิ  มีความวา  เม่ือพระผูมี 
พระภาคเจายังมิไดทรงบัญญัติสิกขาบท  ภิกษุณีอุบลวรรณาเดินเขาไป 
ทางปาอันธวัน. 
        บทวา  กตกมฺมา  ไดแก  ผูกระทําโจรกรรม.  มีคําอธิบายวา 
"ปลนภัณฑะของผูอ่ืนดวยกรรมมีการตัดชองเปนตน." 
        บทวา  โจรคามณิโก  ไดแก  หัวหนาโจร.  ไดยินวา  หัวหนา 
โจรน้ันรูจักพระเถรีมากอน ;  เพราะฉะนั้นแลว  เมื่อไปขางหนาของพวก 
โจร  เห็นพระเถรีนั้น  จึงกลาววา  "พวกเธออยาไปทางนั่น   จงมา 
ทางนี้ทั้งหมด"   ดังน้ี  แลวไดพาพวกโจรเหลาน้ันไปทางอ่ืน. 
        สองบทวา  สมาธิมหฺา  วุฏหิตฺวา  มีความวา  ไดยินวา 
พระเถรี  ออกจากสมาธิในเวลาที่กําหนดไวนั่นแล.  แมนายโจรน้ัน 
ไดพูดอยางนั้น  ในขณะนั้นเหมือนกัน;   เพราะฉะนั้น  พระเถรีนัน้ 
จึงไดยิน.  กแ็ลพระเถรี  ครั้นไดยินเสียงนั้นจึงคิดวา  "บัดนี้  
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ในที่นี้ไมมีสมณะหรือพราหมณอ่ืนนอกจากเรา"  จึงไดถือเอามังสะนั้น. 
เพราะเหตุนั้น  พระธรรมสังคาหกาจารยทั้งหลายจึงไดกลาววา  "อถ 
โข  อุปฺปลวณฺณา  ภิกขฺุน ี ดังนี้เปนตน.   
        บทวา  โอหียโก  ไดแก  คงอยู  คือ  เหลืออยู,  อธิบายวา 
"ถึงวาระเฝาวิหาร  อยูในวิหารเพียงรูปเดียว." 
                   [พระอุทายีขออันตรวาสกของพระเถรี] 
        ถามวา  "เพราะเหตุไร  พระอุทายีจึงกลาววา  'ถาทานพึงให 
อันตรวาสกแกเรา"  ดังน้ี. 
        แกวา  "พระอุทายีเห็นอันตรวาสกเนื้อละเอียดแนนและเกลี้ยง 
จึงกลาวเพราะความอยากได."  อีกนัยหนึ่ง  ความอยากไดในอันตรวาสก 
ของพระอุทายีนั้นเล็กนอย,  แตโกฏฐาสสมบัติของพระเถรีถึงยอดสุด; 
เพราะเหตุนั้น  พระอุทายีจึงคิดวา  "เราจักดูความอวบอัดแหงสรีระราง 
ของพระเถรีนั้น"  แลวยังความอยากไดไมสม่ําเสมอ  (ความอยากได 
ลุม  ๆ  ดอน  ๆ)  ใหเกิดข้ึน  จึงไดกลาวอยางนี้. 
        บทวา  อนฺติม  ไดแก  จีวรเปนผืนสุดทายเขาท้ังหมดแหงจีวร 
๕  ผืน  ชื่อวาผืนสุดทาย  คือ  ผืนทายสุด.  จีวรผืนอ่ืนที่วิกัป  หรือ 
ปจจุทธรณเก็บไวแมดวยเลศก็ไมมี;   เพราะฉะนั้น  พระเถรกีลาว 
อยางนี้   ดวยอํานาจท่ีทรงจีวร  ๕  ผืน  ตามท่ีพระผูพระภาคทรง 
อนุญาต   ไมใชดวยความโลภ.  จริงอยู  ความโลภของพระขีณาสพ 
ทั้งหลาย  ยอมไมมี.  
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        บทวา  นิปฺปฬิยมานา  มีความวา  นางถูกพระอุทายีแสดงอุปมา 
แลวคาดค้ันหนักเขา.   
        ขอวา  อนิตรวาสก  ทตฺวา  อคมาสิ  มีความวา  พระเถร ี
นุงผารัดถัน  แลวไดแสดง  (จีวร)  บนฝามือเทาน้ันถวาย  โดยอาการ 
ที่มโนรถของพระอุทายีจะไมเต็มที่  ไดไปแลว. 
        ถามวา  "เพราะเหตุไร  ภิกษุณีทั้งหลายจึงกลาวโทษพวกภิกษุ 
ผูไมรับจีวรที่แลกเปลี่ยน." 
        แกวา  "เพราะเปนผูถูกความขาดแคลนมือ  คือ ปจจัยบีบค้ัน 
อยางนี้วา   'ถาพระผูเปนเจาท้ังหลายไมมีความคุนเคยในพวกเรา  แม 
เพียงเทาน้ี,  พวกเราจักดําเนินชีวิตไปไดอยางไรกัน ?" 
        ขอวา  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  อิเมส  ปฺจนฺน  มีความวา เรา 
อนุญาตใหรับจีวรแลกเปลี่ยนกันของสหธรรมิก  ๕  จําพวกเหลาน้ี  ผู 
มีศรัทธาเสมอกัน   มีศีลเสมอกัน  มีทฏิฐิเสมอกัน." 
        สองบทวา  ปโยเค  ทุกฺกฏ  มีความวา  เปนทุกกฏในเพราะ 
อาการมีอันเหยียดมือออก  เพ่ือประสงคจะรับเปนตน. 
        บทวา  ปฏิลาเภน  ไดแก  เพราะรับ. 
        ก็พึงทราบวินิจฉัยในการรับนั้นดังน้ี :-    ภิกษุณีจงใหที่มือ 
ดวยมือก็ตาม  วางไวที่ใกลเทาก็ตาม  โยนไปในเบื้องบนก็ตาม, ถา 
ภิกษุยินดี,  จีวรยอมเปนอันภิกษุนั้นรับแลวทีเดียว.  ก็ถาวาภิกุรับ 
เอาจีวรที่ภิกษุณีฝากไปในมือของนางสิกขมานา  สามเณร  สามเณรี 
อุบาสกและอุบาสิกาเปนตน,  ไมเปนอาบัติ.  บริษัททั้ง ๔  นําจีวร  
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และผาสีตาง ๆ  มาวางไวใกลเทาแหงภิกษุผูกลาวธรรมกถา   หรือ 
ยืนในอุปาจาร  หรือ  ละอุปจารโยนให.  บรรดาผาเหลาน้ัน  จีวรใด 
เปนของนางภิกษุณีทั้งหลาย,  เปนอาบัติแกภิกษุผูรับจีวรนั้นเหมือนกัน 
นอกจากแลกเปลี่ยนกัน.   
        ทานกลาวไดในมหาปจจรี  และกรุุนทีวา  "ก็ถาวา  จีวร 
ทั้งหลายยอมเปนอันบริษัท  ๔  โยนไปในเวลากลางคืน,  ภิกษุไมอาจรู 
ไดวา  'นี้ของภิกษุณี  นี้ของคนอ่ืน.'  ไมมีกิจดวยการแลกเปลี่ยน." 
คําท่ีกลาวไวในมหาปจจรีและกุรุนทนีั้น  ไมสมกนั  เพราะสิกขาบท 
เปนอจิตตกะ.  ถาภิกษุณีถวายผาอาบนํ้าฝน  พึงกระทําใหเปนของแลก 
เปลี่ยนเหมือนกัน.  ก็ถาภิกษุณีวางไวที่กองหยากเยื่อเปนตนดวยต้ังใจ 
วา  "ภิกษุทั้งหลายจงถือเอาเปนผาบังสกุล"  ดังน้ี,  ภิกษุจะอธิษฐาน 
เปนผาบังสกุลถือเอา  ควรอยู. 
        ขอวา  อฺาติกาย  อฺาติกสฺ ี  คือ  เปนติกปาจิตตีย. 
        สองบทวา  เอกโต  อปุสมฺปนฺนาย  มีความวา  เปนทุกกฏแก 
ภิกษุผูรับจากมือของภิกษุณีผูอุปสมบท  ในสํานักนางภิกษุณี   ทั้งหลาย 
(ฝายเดียว)  แตเปนปาจิตตียแท  (แกภิกษุผูรับจากมือ)  ของภิกษุณีผู 
อุปสมบทในสํานักแหงภิกษุทั้งหลาย. 
        สองบทวา ปริตฺเตน  วา  วิปุล  มีความวา  ถาแมนวา  ภิกษุ 
จะรับไตรจีวรมีดามาก   ดวยจีวรมีคานอย  หรือ  ดวยบริขารอ่ืนมีถง 
รองเทา  ถลกบาตร  ผาอังสะ  และประคตเอวเปนตน,  ไมเปนอาบัติ. 
แตในมหาปจจรีทานกลาววา  "ชั้นที่สดุแมดวยชิ้นเสมอ."  
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        สองบทวา  วิปุเลน  วา  ปริตฺต  นี ้ ผูศึกษาพึงทราบโดยความ 
วิปลลาส  (ตรงกันขาม)  จากท่ีกลาวแลว.  
        สองบทวา  อฺ  ปริกฺขาร   มีความวา  บริขารชนิดใดชนิด 
หน่ึงมีถลกบาตรเปนตน.   แตแมผากรองน้ํามีขนาดเทาจีวรอยางตํ่า 
ที่ตองวิกัป  ไมควร.  จีวรใด  ไมพอทีจ่ะอธิษฐานไมพอที่จะวิกัป, 
จีวรนั้นควร  ทุกอยาง.  ถาแมนเปนผาเปลือกฟูกมีขนาดเทาเตียง  ก ็
สมควรเหมือนกัน.  ก็จะปวยกลาวไปไยในผาถลกบาตรเปนตนเลา ? 
บทที่เหลืออมีอรรถต้ืนทัง้น้ัน. 
        บรรดาสมุฏฐานเปนตน  สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐาน  ๖  เปน 
ทั้งกิริยาทั้งกอกิริยา  เปนโนสัญญาวิโมกข  อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ 
กายกรรม  วจีกรรม  มีจิต  ๓  มีเวทนา  ๓  ฉะนี้แล. 
                    พรรณนาจีวรปฏิคคหณสิกขาบท  จบ.  
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                         จีวรวรรคที่  ๑  สิกขาบทท่ี  ๖ 
                   พรรณนาอัญญาตกวิญญัตติสิกขาบท   
        อัญญาตกวิญญัตติสิกขาบทวา  เตน  สฺมเยน  เปนตน  ขาพเจา 
จะกลาวตอไป:-   ในอัญญาตกวิญญัตติสิกขาบทน้ัน  มีวินิจฉัย 
ดังตอไปนี้ :- 
             [แกอรรถปฐมบญัญัติเรื่องพระอุปนันทศากยบุตร] 
        สองบทวา  อุปนนฺโท  สกฺยปุตฺโต  ไดแก  บรรดาภิกษุผูบวช 
จากศากตะกูลประมาณแปดหม่ืนรูป   พระอุปนันทศากยบุตรเปน 
ภิกษุเลวทราม  มชีาติโลเล. 
        บทวา   ปฏโ  ไดแก  เปนผูฉลาด  สามารถ  เฉียบแหลม 
ถึงพรอมดวยเสียง  คือ  ประกอบดวยความเปนผูมีลูกคอไพเราะ. 
        บทวา  กิสฺมึ  วิย  มคีวามวา  ดูเหมือนกระไรอยู  ดูเปนผูมี 
ความเศราหมอง  คือ  เปนดุจจะสะทกสะทาน   ดจุจะหวาดสะดุง 
ดวยอํานาจหิริและโอตตัปปะ. 
        บทวา  อทฺธานมคฺค  มีความวา  ทางยาว  กลาวคือทางไกล 
ไมใชทางถนนในเมือง. 
        คําวา  เต  ภิกฺข ู อจฉฺินฺทึสุ  มีความวา  ไดปลน  คือ  ไดแยง 
ชิงเอาบาตรและจีวรของภิกษุเหลาน้ันไป. 
        บทวา   อนุยฺุชาหิ  ความวา  ทานโปรดสอบถาม  เพ่ือตองการ 
ทราบความเปนภิกษุ.  
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        บทวา  อนุยฺุชิยมานา  ความวา  ภิกษุเหลาน้ันถูกทานพระ 
อุบาลีสอบสวนถึงการบรรพชา  อุปสมบท  การอธิษฐานบาตรและจีวร 
เปนตนอยู.   
        ขอวา  เอตมตฺถ  อาโรเจสุ   มีความวา ทูลใหทราบวาเปน 
ภิกษุแลว  ไดกราบทูลเรือ่งที่ภิกษุเหลาน้ันกลาว  โดยนัยเปนตนวา 
"เปนผูเดินทางไกลจากเมืองสาเกตสูพระนครสาวัตถี." 
             [เมื่อถูกโจรชิงเอาจีวรไปหามเปลือยกายเดินทาง] 
        ในคําวา  อฺาตก  คหปตึ  วา  เปนตน  ผูศึกษาพึงทราบ 
อนุปุพพีกถา  ต้ังตนแตคําท่ีตรัสไวขางหนาวา  "ปกปดแลวดวยหญา 
หรือดวยใบไม"  เปนตน  โดยนัยดังจะกลาวตอไปอยางนี้ :- 
        ถาพวกภิกษุหนุมเห็นพวกโจรแลวถือเอาบาตรและจีวรหนีไป, 
พวกโจรชิงเอาเพียงผานุงและผาหมของพระเถระท้ังหลายเทานั้นไป, 
พระเถระทั้งหลายยังไมควรใหขอจีวรทีเดียวกอน.  ยังไมควรจะหักกิ่งไม 
และเด็ดใบไม.  ถาพวกภิกษุหนุมทิ้งหอของทั้งหมดหนีไป,  พวกโจร 
ชิงเอาผานุงและผาหมของพระเถระและหอส่ิงของน้ันไป,  พวกภิกษุ 
หนุมมาแลว  ยังไมควรใหผานุงและผาหมของตนแกพระเถระทั้งหลาย 
กอน.  เพราะวาพวกภิกษุผูมีไดถูกโจรชิงเอาจีวรไป  ยอมไมไดเพ่ือจะ 
หักกิ่งไมและใบไมเพ่ือประโยชนแกตน.  แตยอมได  (เพ่ือจะหักกิ่งไม 
และใบไม)  เพ่ือประโยชนแกพวกภิกษุผูถูกโจรชิงเอาจีวรไป.  และ 
พวกภิกษุผูถูกโจรชิงเอาจีวรไป  ยอมได  (เพ่ือหักกิง่ไมและใบไม) 
เพ่ือประโยชนทั้งแกตนเองทั้งแกคนอ่ืน.  เพราะฉะนั้น  พระเถระ  
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ทั้งหลายพึงหักกิ่งไมและใบไมเอาปอเปนตนถักแลว  พึงใหแกพวกภิกษุ 
หนุม  หรือ  พวกภิกษุหนุมหักเพ่ือประโยชนแกพระเถระทั้งหลาย  ถัก 
แลวใใหแกพระเถระเหลาน้ันที่มือ  หรือไมให  ตนนุงเสียเอง  แลว 
ใหผานุงและผาหมของตนแกพระเถระทั้งหลาย.  ไมเปนปาจิตตีย   
เพราะพรากภูตคามเลย.  ไมเปนทุกฏ  เพราะทรงผาธงชัยของพวก 
เดียรถียนั้น. 
        ถาในระหวางทางมีลานของพวกชางยอม  หรือ  พบเห็นชาวบาน 
เหลาอ่ืนผูเชนนั้นเขา,  พึงใหขอจีวร.  และพวกชาวบานท่ีถูกขอเหลาน้ัน 
หรือ  ชาวบานพวกอ่ืน  เห็นพวกภิกษุนุงกิ่งไมและใบไมแลวเกิดความ 
อุตสาหะถวายผาเหลาใดแกภิกษุเหลานั้น.   ผาเหลาน้ันจะมีชายหรือ 
ไมมีชายก็ตาม  มีสิ่งตาง ๆ  เชนสีเขียวเปนตนก็ตาม  เปนกัปปยะบาง 
เปนอกัปปยะบาง,  ทั้งหมด  ภิกษุเหลาน้ันควรนุงและควรหมไดทั้งนั้น 
เพราะพวกเธอต้ังอยูในฐานเปนผูถูกโจรชิงจีวร.  จริงอยู  แมในคัมภีร 
ปริวาร  ทานก็กลาวคํานี้ไววา 
        "ผาท่ีไมไดทํากัปปะ   ทั้งไมไดยอมดวยนํ้ายอม 
        ภิกษุพึงนุงหมไปไดตามปรารถนา  และเธอไมตอง 
        อาบัติ,  ก็ธรรมันน  อันพระสุคตเจาทรงแสดงแลว, 
        ปญหาขอนี้    ทานผูฉลาดท้ังหลายคิดกันแลว." 
        จริงอยู  ปญหาขอนี้   ทานกลาวหมายถึงภิกษุผูถูกโจรชิงจีวร. 
ก็ถาวา  ภิกษุทั้งหลายสมาคมกับพวกเดียรถีย  และพวกเดียรถียนั้น 
ถวายจีวรคากรอง  เปลือกไมกรอง  และผลไมกรอง,  แมผาเหลาน้ัน  
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ควรท่ีภิกษุจะนุงหมไดไมรับเอาลัทธิ  คือ  แมนุงหมแลว  ก็ไมพึงถือ 
ลัทธิ  (ของเขา).   
        บัดนี ้ บณัฑิตพึงทราบสันนิษฐาน  ในคําวา  "ภิกษุเดินไปถึง 
วัดใดกอน,  ถาจีวรสําหรับวิหาร   หรอืของสงฆในวัดนั้น  มีอยู" 
เปนตนวา  "ที่ชื่อวา   จีวรสําหรับวิหาร  คือ  จีวรที่พวกชาวบานให 
สรางวัดแลว  เตรียมจีวรไวดวยกลาววา  'ปจจัย  ๔  เปนของสวนตัว 
ของพวกเราเทานั้น  จงถึงการใชสอย'    แลวต้ังไวในวัดที่ตนใหสราง 
จีวรนี้  ชื่อวา  จีวรสําหรับวิหาร. 
        เครื่องปูลาดบนเตียง  ทานเรียกวา  เครื่องลาดขางบน. 
        เครื่องปูลาดที่ทําดวยเศษผา   เพ่ือตองการจะรักษาพ้ืนที่ทํา 
บริกรรม  ทานเรียกวา  ผาลาดพ้ืน.  ภิกษุทั้งหลาย   ลาดเส่ือออน 
บนเครื่องลาดนั้นแลว  เดนิจงกรม. 
        เปลือก  (ปลอก)  ฟูกรองเตียง  หรือฟูกรองต่ัง  ชื่อวา  เปลือก 
ฟูก.  ถาเปลอืกฟูกเขายัดไวเต็ม,  แมจะรื้อออกแลวถือเอา  ก็ควร. 
บรรดาจีวรสําหรับวิหารเปนตนเหลานี้   ดังกลาวมาอยางนี้  จีวรที่มี 
อยูในวัดนั้น พวกภิกษุที่ถูกโจรชิงเอาจีวรไป  แมไมขออนุญาตจะถือ 
เอานุงหรือหมก็ได."  ก็แล  การนุงหรือการหมนั้น  ยอมไดดวยความ 
ประสงควา  "เราได  (ผานุงหรือผาหมแลว)  จักต้ังลงไว  คือ  จัก 
เก็บไวอยางเดิม,"   ยอมไมได  โดยการขาดมูลคา  (การถือเอาเปน 
กรรมสิทธิ์ของตน).  ก็แล  ครั้นได  (ผานุงหรือผาหม)  จากญาติ  หรือ 
จากอุปฐาก  หรือ  แมจากท่ีแหงใดแหงหนึ่งอ่ืนแลว  พึงกระทําใหกลับ  
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เปนปรกติเดิมทีเดียว.  ภิกษุไปยังตางถิ่นแลว  พึงเก็บไวในอาวาสของ 
สงฆแหงหน่ึง  เพ่ือประโยชนแกการใชสอย  โดยการใชสอยเปนของ 
สงฆ.  ถาจีวรสําหรับวิหารน้ัน  ชํารุด  หรือหายไป  โดยการใชสอย 
ของภิกษุนั้น  ไมเปนสินใช.  แตถาวา  ภิกษุไมไดผาอะไร ๆ  บรรดา 
ผาเหลาน้ี   มีผาของคฤหัสถเปนตน  มีเปลือกฟูกเปนที่สุด  มีประการ    
ดังกลาวแลว,  เธอพึงเอาหญา  หรือใบไมปกปดและมาเถิด  ฉะนี้แล. 
        จีวรแมที่อาจารยและอุปชฌาย   ผูถูกโจรชิงจีวรไป  ขอกะชน 
เหลาอ่ืนวา  "นําจีวรมาเถิด  อาวุโส !"   แลวถือเอาไป  หรือ  ถอืเอา 
ไปดวยวิสาสะ  ยอมควรเพ่ือจะกลาววา  "ถึงการสงเคราะหเขา" 
ในคําวา  เกหิจิ  วา  อจฉฺนินฺ  (ถูกใคร ๆ  ชิงเอาไปก็ดี)  นี.้ 
        อน่ึง  แมจีวรที่พวกนิสิตปกปดดวยหญา  และใบไมดวยตนเอง 
แลว  ถวายแกภิกษุมีอาจารยและอุปชฌายเปนตน  ผูถูกโจรชิงจีวร 
ยอมควรเพ่ือจะกลาววา   "ถึงการสงเคราะหเขา"  ในคําวา 
ปริโภคชิณฺณ  วา  (ใชสอยเกาไปก็ดี)  นี้.  จริงอยู  เมื่อมีเนื้อความท่ี 
ควรกลาวอยางนั้น  ภิกษุเหลาน้ันจักเปนผูต้ังอยูในฐานเปนผูถูกชิงจีวร 
และในฐานเปนผูมีจีวรหายแท.  เพราะฉะนั้น  อนาบัติในเพราะ 
วิญญัติ  และในเพราะบริโภคอกัปปยจีวร  จักเปนของสมควรแกภิกษุ 
เหลาน้ันแล. 
        ในคําวา  าตกาน  ปวาริตาน  นี้  บัณฑิตพึงเห็นความอยางนี้วา 
"ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูออกปากขอ  คือ  ผูออนวอนขอกะญาติและ 
คนปวารณาวา  "พวกทานจงถวายของตน  แกภิกษุเหลาน้ี."  
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แทจริง  ไมมีอาบัติหรืออนาบัติ  แกภิกษุทั้งหลายที่พวกญาติปวารณา 
แลว๑.   
        แมในคําวา  อตฺตโน  ธเนน  นี ้ บณัฑิตก็พึงเห็นความอยางนี้วา 
"ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูออกปากขอ  คือ  ผูสั่งใหจาย  หรือ  สั่งให 
แลกเปลี่ยนดวยกัปปยภัณฑของตน  โดยกัปปยโวหารเทาน้ัน. 
        อน่ึง  ในคําวา  ปวาริตาน  นี้  มีวินิจฉัยดังนี้ :-    ในปจจัย 
ทั้งหลายท่ีเขาปวารณาไวดวยอํานาจแหงสงฆ  ควรขอแตพอประมาณ 
เทาน้ัน.  ในการปวารณาเฉพาะบุคคล  ควรขอแตเฉพาะสิ่งของท่ีเขา 
ปวารณาเหมือนกัน.  แทจริง  คนใดปวารณาดวยจตุปจจัยกําหนดไว 
เองทีเดียว  แลวถวายส่ิงของท่ีตองการโดยอาการอยางนี้  คือ  ยอมถวาย 
จีวรตามสมควรแกกาล  ยอมถวายอาหารมีขาวตมและขาวสวยเปนตน 
ทุก ๆ  วัน,  กิจท่ีจะตองออกปากขอกะคนเชนนั้น  ไมมี.  สวนบุคคลใด 
ปวารณาแลว  ยอมไมให  เพราะเปนผูเขลา  หรือเพราะหลงลืมสติ, 
บุคคลน้ัน  อันภิกษุควรขอ.  บุคคลใดกลาววา  "ผมปวารณาเรือนของ 
ผม,"   ภิกษุพึงไปสูเรือนของบุคคลน้ันแลว   พึงนั่งพึงนอน  ตาม 
สบาย  ไมพึงรับเอาอะไร ๆ.  สวนบุคคลใด  กลาววา  "ผมขอปวารณา 
สิ่งของท่ีมีอยูในเรือนของผม"  ดังน้ี, พึงขอสิ่งของท่ีเปนกัปปยะ 
ซึ่งมีอยูในเรือนนของบุคคลน้ัน.  ในกรุุนที  กลาววา "แตภิกษุ   จะน่ัง 
หรือ  จะนอนในเรือน  ไมได." 
 
        ๑.  แปลตามอัตถโยชนา  ๑/๕๔๑.  าตกาน  ปวาริตานนฺติ  าตเกหิ  ปริวาริตาน 
ภิกฺขูน - ผูชําระ.  
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        ในคําวา  อฺสฺสตฺถาย  นี้  มีอรรถอยางหน่ึง  ดังนี้วา 
"ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูขอกะพวกญาติและคนปวารณาของตน  เพ่ือ 
ประโยชนแกตนเองอยางเดียวหามิได  โดยท่ีแท  ขอเพ่ือประโยชน 
แกภิกษุอ่ืน  ก็ไมเปนอาบัติ."   
        สวนอรรถอยางที่สองในบทวา  อฺสฺส  นี ้ ดังตอไปนี้วา 
"ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูออกปากขอกะญาติและคนปวารณาของภิกษุอ่ืน 
เพ่ือประโยชนแกภิกษุนั้นนั่นเอง  คือ พระพุทธรักขิต  หรือ  พระธรรม- 
รักขิต  ซึ่งไดโวหารวา  "ผูอ่ืน๑."   คําท่ีเหลืออมีอรรถต้ืนทั้งน้ัน. 
        บรรดาปกิณณกะมีสมุฏฐานเปนตน  สิกขาบทแมนี้  ก็มสีมุฏฐาน  ๖ 
เปนกิริยา  โนสัญญาวิโมกข  อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม 
วจีกรรม  มีจิต  ๓  มีเวทนา  ๓  ฉะน้ีแล. 
                       พรรณนาอัญญาตกวิญญัตติสิกขาบท  จบ. 
 
๑.  อตฺถโยชนา  ๑/๕๔๒  กําหนดใหแปลวา  ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูขอปจจัยท้ังหลาย 
ท่ีพวกญาติของพวกภิกษุอ่ืนปวารณาไว  เพื่อประโยชนแกพระพุทธรักขิต   หรือพระ- 
ธรรมรักขิต  นั้นนั่นแล -  ผูไดโวหารวา  "ภิกษุอ่ืน" - ผูชําระ.  
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                       จีวรวรรคที่  ๑  สิกขาบทท่ี  ๗ 
                          พรรณนาตทุตตริสิกขาบท    
        ตทุตตรสิิกขาบทวา  เตน  สมเยน  เปนตน  ขาพเจาจะกลาว 
ตอไป :-   ในตทุตตริสิกขาบทน้ัน  มีวินิจฉัยยดังนี้ :- 
              [แกอรรถปฐมบญัญัติเรื่องปวารณาเพ่ือนําไป] 
        ศัพทวา  อภ ิ ในคําวา  อภิหฏ ุ  เปนอุปสรรค.  มีอรรถวา 
เพ่ือนําไป.  มีคําอธิบายวา  "เพ่ือถือเอา." 
        บทวา  ปวาเรยฺย  มคีวามวา  พึงใหปรารถนา  คือ  ใหเกิดความ 
ปรารถนา  ความพอใจ, อธิบายวา  "พึงบอก  คือ  พึงนิมนต." 
เพ่ือทรงแสดงอาการท่ีผูปวารณาเพ่ือใหนําไปจะพึงกลาว  พระผูมีพระ 
ภาคเจา  จึงตรัสบทภาชนะแหงบทวา  อภิหฏ ุ  ไวอยางนี้วา  "ทาน 
ตองการจีวรเทาใด  ก็จงรับไปเทาน้ันเถิด."   อีกอยางหนึ่ง  ในบาทคาถา 
นี้วา  เนกฺขมมฺ  ทฏ ุเขมโต  มีอรรถวา   ทิสฺวา  (เห็นแลว)  ฉันใด, 
สองบทวา  อภิหฏ ุ  ปวาเรยฺย  แมในสิกขาบทน้ี   ก็มีอรรถวา "เขา 
นํามาแลวปวารณา"  ฉันนั้น. 
        การนํามาในคําวา  อภิหริตฺวา  นั้น มี  ๒  อยางคือ  การนํามา 
ดวยกายอยาง  ๑  การนํามาดวยวาจาอยาง  ๑.  พอเจาเรือนก็ดี  แม 
เจาเรือนก็ดี  ผูมีใชญาติ  นําผาทั้งหลายมาดวยกายแลววางไวที่ใกลเทา 
พึงปวารณากลาววา  "ทานตองการจีวรเทาใด  ก็จงรับไปเทานั้น 
เถิด."  อน่ึง  พึงกลาวปวารณาดวยวาจาวา  "เรือนคลังผาของ  
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พวกขาพเจา  เต็มบริบูรณ,  ทานตองการจีวรเทาใด  ก็จงรับไปเทานั้น 
เถิด."   ก็เพราะรวมการนํามาทั้งสองน้ันเขาเปนอันเดียวกัน  ตรสั 
เรียกวา  "ปวารณาเพ่ือนําไป."   
        บทวา  สนฺตรุตฺตรปรม  มีวิเคราะหวา  ผาอุตตราสงค  กับ 
อันตรวาสก   เปนอยางยิ่งแหงจีวรนั้น;   เหตุนั้น  จีวรนั้น  จึงชือ่วา 
มีอุตตราสงคกับอันตวาสกเปนอยางยิ่ง.  มีคําอธิบายวา  "ผาหอมกับ 
ผานุง  เปนกําหนดอยางสูงแหงจีวรนั้น." 
        หลายบทวา  ตโต  จีวร  สาทิตพฺพ  มีความวา  ภิกษุพึงถือ 
เอาจีวรมีประมาณเทาน้ี   จากจีวรที่คฤหบดี  หรือ  คฤหปตานี   ผูมีใช 
ญาตินํามาใหนั้น,  อธิบายวา  "ไมควรรับเกินกวาน้ี."  ก็เพราะวา 
ภิกษุผูมีเพียงไตรจีวรเทานั้น  ถูกโจรชิงเอาจีวรไปหมด  ควรปฏิบัติ 
อยางนี้,   ภิกษุอ่ืนควรปฏิบัติแมอยางอ่ืน ;   ฉะน้ัน  เพ่ือจะทรงแสดง 
วิภาคนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสบทภาชนะแหงบทวา  ตโต  จีวร 
สาทิตพฺพ  นั้น  โดยนัยมวีา   สเจ  ตีณิ  นฏานิ  โหนฺติ  เปนตน. 
        วินิจฉัยในคําวา  สเจ  ตีณิ  นฏานิ  เปนตนนั้น  ดังตอไปนี้ :- 
        ถาภิกษุใดมีจีวรหาย  ๓  ผืน,  ภิกษุนั้น  พึงยินดี  ๒  ผืน.  คือ 
จักนุงผืนหน่ึง  หมผืนหน่ึง  แลวแสวงหาอีกผืนหน่ึงจากที่แหงภิกษุผู 
เปนสภาคกัน.  ภิกษุใด  มีจีวรหาย  ๒  ผืน  ภิกษุนั้น  พึงยินดีผืนเดียว. 
ผาภิกษุเที่ยวไปโดยปรกติดวยอุตตราสงคกับอันตรวาสก  พึงยินดี  ๒  ผืน. 
เมื่อยินดีเชนนั้น  จักเปนผูเสมอกับภิกษุผูยินดีผืนเดียวน่ันเอง.  หาย 
ผืนเดียว  ไมพึงยินดี.  ภิกษุใดมีจีวรหายไปผืนเดียวในบรรดาจีวร  ๓  ผืน,  
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ภิกษุนั้นไมควรยินดี.  แตบรรดาจีวร  ๒  ผืน  ของภิกษุใดหายผืนเดียว, 
เธอพึงยินดีผืนเดียว.  แตของภิกษุใด  มีผืนเดียวเทาน้ัน  และจีวรผืน 
นั้นหาย,  ภิกษุนั้น  พึงยินดี  ๒ ผืน.  แตสําหรับภิกษุณี  เมื่อหายไป   
ทั้ง  ๕  ผืน  พึงยินดี  ๒ ผืน.  เมื่อหาย  ๔  ผืน  พึงยินดีผืนเดียว.  เมื่อ 
หาย  ๓  ผืน  ไมพึงยินดีอะไร ๆ เลย.  ก็ในจีวรที่หายไป  ๒  ผืน 
หรือ  ๑  ผืน  จะตองกลาวไปทําไมเลา ?  จริงอยู  ภิกษุรูปใดรปูหน่ึง 
พึงต้ังอยูในความเปนผูมีอุตตราสงคกับอันตรวาสกเปนอยางยิ่ง,  ยิ่งกวา 
นั้นไปยอมไมได,  คําดังกลาวมานี้  เปนลักษณะในขอน้ี. 
        สองบทวา  เสสก  อาหริสฺสาม ิ มคีวามวา  ขาพเจา  จักทํา 
จีวรสองผืนแลว  จักนําผาที่เหลืออมาคืนให. 
        บทวา  น  อจฺฉินฺนการณา  มีความวา  พวกทายกถวายดวย 
อํานาจแหงคุณมีความเปนพหูสูตเปนตน. 
        ในบทวา  าตกาน  เปนตน  มีความวา  ไมเปนอาบัติ 
แกภิกษุผูยินดี  จีวรของพวกญาติถวาย  ผูยินดีของพวกดนปวารณาถวาย 
ผูยินดี  (จีวรที่จายมา)  ดวยทรัพยของตน. 
        อน่ึง  ในอรรถกถาทั้งหลาย  ทานกลาววา  "ตามปรกตินั่นแล 
จะขอจีวรแมมากในที่แหงญาติและคนปวารณา  ก็ควร,  เพราะเหตุที่ 
ถูกโจรเปนตนชิงไป  ควรจะขอแตพอประมาณเทานั้น."  คําน้ัน 
ไมสมดวยพระบาลี.  ก็เพราะสิกขาบทน้ี  พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติ 
ในเพราะเรื่องของเพ่ือประโยชนแกคนอ่ืนเทาน้ัน ;  เพราะฉะนั้น  ใน 
สิกขาบทน้ี  พระองคจึงไมตรัสวา  "เพ่ือประโยชนแกคนอ่ืน."  คําท่ี  
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เหลือมีอรรถต้ืนทั้งน้ัน. 
        บรรดาปกิณณกะมีสมุฏฐานเปนตน  สิกขาบทแมนี้  ก็มสีมุฏฐาน 
๖  เปนกิริยา  โนสัญญาวิโมกข  อจิตตกะ   ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม 
วจีกรรม  มีจิต  ๓  มีเวทนา  ๓  ฉะน้ีแล. 
                          พรรณนาตทุตตริสิกขาบท  จบ.    
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                     จีวรวรรคที่  ๑  สกิขาบทท่ี  ๘ 
                    พรรณนาปฐมอุปกขฏสิกขาบท   
        อุปกขฏสิกขาบทวา  เตน  สมเยน  เปนตน  ขาพเจาจะกลาว 
ตอไป:-   ในอุปกขฏสิกขาบทน้ัน  มีวินิจฉัย  ดังตอไปนี้ :- 
                      [แกอรรถมลูเหตุปฐมบัญญัติ] 
        ในคําวา  อตฺถาวุโส  ม  โส  อุปฏาโก  นี้  มีความอยางนี้ 
วา    "ทานผูมีอายุ !  บุรุษที่ทานพูดถึง  เห็นปานน้ีนั้น  เปนอุปฐาก 
ของผม   มีอยู." 
        คําวา  อปมยฺยา  เอว  โหติ  มีความวา  ขาแตพระผูเปนเจา ! 
ความจริง  ผมต้ังใจไวอยางนั้น.  ปาฐะวา  อป  เมยฺยา  เอว  โหติ 
แปลวา  ขาแตพระคุณเจา !  ถึงผมก็มีความคิดอยางนี้  ดังนี้  กม็ี. 
        บทวา  อุทฺทิสฺส  ที่มอียูในคําวา  ภิกฺขุ  ปเนว  อุทฺทิสฺส  นี ้
มีอรรถวา  อางถึง  คือ  ปรารภถึง.  ก็  เพราะทรัพยสําหรับจายจีวร 
ที่พอเจาเรือนก็ดี  แมเจาเรือนก็ดี  ตระเตรียมไวเฉพาะภิกษุใด  จัดวา 
เปนอันเขาตระเตรียมแลว  เพ่ือประโยชนแกภิกษุนั้น  ;   ฉะน้ัน  ใน 
บทภาชนะแหงบทวา  ภิกฺขุ  ปเนว  อทฺุทิสฺส  นั้น  ทานพระอุบาลี 
จึงกลาววา  "เพ่ือประโยชนแกภิกษุ." 
            [แกอรรถสกิขาบทวิภังควาดวยทรัพยสําหรับจายจีวร] 
        คําวา  ภกิฺขุ  อารมมฺณ   กริตฺวา  ไดแก  กระทําภิกษุใหเปน 
ปจจัย.  
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        จริงอยู  ทรัพยสําหรับจายจีวรที่พอเจาเรือน  หรือแมเจาเรือน 
ตระเตรียมไวเฉพาะภิกษุใด    ยอมชื่อวาเปนอันเขาทําภิกษุนั้นใหเปน 
ปจจัยตระเตรียมไวโดยแนนอนทีเดียว.   เพราะเหตุนั้น  จึงกลาววา 
"ทําภิกษุใหเปนอารมณ."  ความจริง  แมปจจัย  ก็มีแลวโดยชือ่วา   
"อารมณ"  ในคําวา  "ลภติ  มาโร  อารมฺมณ  แปลวา  มารยอมได 
ปจจัย"  ดังนี้เปนตน. 
        บัดนี ้ เพ่ือแสดงอาการของกัตตา  (ผูทํา)  ในบทวา  อุทฺทิสฺส 
นี้  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  "ประสงคจะใหภิกษุครอง."  จริงอยู 
คฤหบดีผูประสงคจะใหภิกษุครองนั้น  ตระเตรียมไวเฉพาะภิกษุนั้น, 
มิใช  (ตระเตรียม)  เพราะเหตุอ่ืน.  เพราะเหตุนี้  คฤหบดีนั้น  จึงชื่อวา 
เปนผูประสงคจะใหครอง.  ดวยเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจา  จึงตรัส 
คําวา  "ผูประสงคจะใหภิกษุครอง." 
        สองบทวา  อฺาตกสฺส  คหปติสฺส  วา  มีอรรถวา  อัน 
คฤหบดีผูมีใชญาติ  ก็ด.ี   แทจริง  คําน้ี  เปนฉัฏฐีวิภัติ  ลงในอรรถ 
แหงตติยาวิภัติ.  แตในบทภาชนะ  พระผูมีพระภาคเจา  เพ่ือจะ 
ไมวิจารณพยัญชนะแสดงแตอรรถอยางเดียว     จึงตรัสดํามีอาทิวา 
อ ฺาตโก  นาม  ฯ เป ฯ  คหปติ  นาม  ดังน้ี. 
        บทวา  จีวรเจตาปน  แปลวา  มูลคาแหงจีวร.  ก็เพราะมูลคา 
แหงจีวรนั้น  ยอมเปนสิ่งใดส่ิงหน่ึง  ในบรรดาทรพัยมีเงินเปนตน; 
ฉะน้ัน  ในบทภาชนะ พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสคําวา  หิรฺ  วา 
เปนตน.  
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        สองบทวา  อุปกฺขฏ  โหติ  ไดแก  เปนทรัพยที่เขาตระเตรียม 
ไว  คือ  รวบรวมไวแลว.  ก็เพราะดวยคําวา  หิรฺ  วา  เปนตนนี้ 
ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงความท่ีมูลคาจีวรนั้น เปนของ   
อันคฤหบดีนั้นตระเตรียมไวแลว ;  ฉะน้ัน  พระผูมีพระภาคเจา  จึงไม 
ทรงยกบทวา  "อุปกขฺฏ  นาม"  ข้ึนแลวตรัสบทภาชนะแยกไว 
ตางหาก.  พระผูมีพระภาคเจาทรงหมายถึงทรัพย  ที่เขาตระเตรียมไว 
จึงตรัสวา  อมิินา  เปนตน. เพราะเหตุนั้นแล  ในบทภาชนะแหงบทวา 
อิมินา  นั้น  จึงตรัสวา  "ปจฺจุปฏ ิเตน  แปลวา  ดวยทรัพยที่เขาจัด 
ไวเฉพาะ."  จริงอยู  มูลคาแหงจีวรที่คฤหบดี  ตระเตรียมไว  คือ 
รวบรวมไวแลว  ชื่อวา  เปนทรัพยที่เขาจัดหาไวเฉพาะ  ฉะนี้แล. 
        คําวา  อจฺฉาเทสฺสามิ  นี ้ เปนคําสํานวน.  แตความหมาย   ในคําวา 
อจฺฉาเทสฺสามิ  นี้  ดังน้ีวา  "ขาพเจาจักถวายแกภิกษุ ผูมีชื่อน้ี." 
เพราะเหตุนั้นนั่นแล  แมในบทภาชนะแหงบทวา  "อจฺฉาเทสฺสามิ" 
นั้น  พระองคจึงตรัสวา  "ทสฺสามิ  แปลวา  เราจักถวาย." 
        ในคําวา  ตตฺร  เจ  โส  ภิกขฺุ  นี้   มกีารเชื่อมบทอยางนี้วา 
"ถาภิกษุนั้น  เขามิไดปวารณาไวกอน  เขาไปหาแลว  ถึงการกําหนด 
ในจีวร  ในสาํนักของพอเจาเรือน  หรือแมเจาเรือนนั้น. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  เมื่ออรรถแหงบทวา  "อุปสงฺกมิตฺวา 
แปลวา  เขาไปหาแลว"  นีส้ําเร็จดวยบทวา  "คนฺตฺวา  แปลวา  ไป 
แลว"  นี้แล  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  "สูเรือน"  ดังน้ี  ดวย 
อํานาจโวหารขางมาก.  เนื้อความในบทวา  คนฺตฺวา  นี้  อยางนี้วา  
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"ก็ทายกน้ันอยูในที่ใด  ไปแลว  ณ  ทีน่ั้น."  เพราะฉะนั้น  จึงตรัสซ้ําอีก 
วา  "เขาไปหาแลว  ณ  ทีแ่หงใดแหงหน่ึง."   
        สองบทวา  วิกปฺป  อาปชฺเชยฺย  มคีวามวา  พึงถึงความกําหนด 
พิเศษยิ่ง  คือ  การจัดแจงอยางยิ่ง.  แตในบทภาชนะ  เพ่ือแสดงเหตุ 
เปนเครื่องใหถึงความกําหนดเทาน้ัน  จึงตรัสวา  อายต  วา  เปนตน. 
        ศัพทวา  สาธุ   เปนนิบาตลงในความออนวอน. 
        ศัพทวา  วต   เปนนบิาตเปนไปในความรําพึง. 
        ภิกษุยอมอางตนเอง  ดวยบทวา  "ม   (ยังรูป)" 
        ยอมรอง  คือ  ยอมเรียก  ผูอ่ืนวา  "อายสฺมา  (ทาน)." 
        ก็คําท้ังหมดน้ี  เปนเพียงสักวาพยัญชนะ  มีอรรถต้ืนทั้งน้ัน; 
เพราะฉะนั้น  พระผูมีพระภาคเจา  จึงไมตรัสอธิบายไวในบทภาชนะ 
แหบทวา  สาธุ  เปนตนนั้น. 
        สองบทวา  กลฺยาณกมฺยต  อุปาทาย  มีความวา  ถือเอาความ 
เปนผูใดรในจีวรที่ดี คือ  ความเปนผูปรารถนาจีวรที่วิเศษยิ่งดวยจิต. 
บทวา  อุปาทาย  นั้น  เชือ่มความกับบทวา  อาปชฺเชยฺย  เจ  นี้. 
อน่ึงเพราะเหตุที่ภิกษุใด  ถือเอาความเปนผูใครในจีวรดี  ยอมถึงความ 
กําหนด,  ภิกษุนั้น  ยอมเปนผูมีความตองการจีวรดี  คือ  มีความตองการ 
ดวยจีวรที่มีดามาก;    ฉะน้ัน  ในบทภาชนะแหงบทวา  กลฺยาณกมฺยต 
อุปาทาย  นั้น  จึงทรงละพยัญชนะเสีย ตรัสคําน้ันเทาน้ัน  เพ่ือแสดง 
เฉพาะอรรถที่ตองการ.   แตเพราะอาบัติ  ยังไมถึงท่ีสุดดวยเหตุสักวา 
การถึงความกําหนดจีวรนี้เทาน้ัน ;   ฉะน้ัน  จึงตรัสดําวา  "ตสฺส  



ประโยค๗ - ทุติยสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๑ - หนาท่ี 318 

วจเนน  แปลวา  ตามคําของภิกษุนั้น"   เปนตน. 
        ในคําวา  อนาปตฺติ  าตกาน  เปนตน  ผูศึกษาพึงเห็นอรรถ 
อยางนี้วา  "ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูถึงความกําหนดในจีวรของพวก   
ญาติ." 
        คําวา  มหคฺฆ  เจตาเปตุกามสฺส  อปฺปคฺฆ  เจตาเปติ  มีความวา 
ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูกลาวแกคฤหบดี  ผูใครจะใหจายจีวรมีราคา  ๒๐ 
บาท  วา  "อยูาเลย  ดวยจีวรมีราคา  ๒๐  นี ้ แกรูป,  จงถวายจีวร 
มีดา  ๑๐  บาท  หรือ  ๘  บาท  เถิด." 
        ก็คําวา  อปฺปคฺฆ  นี้  ตรัสไว  เพ่ือปองกันราคามีมากเกินไป 
นั่นเอง.  แตแมในจีวรที่เสมอกัน  (มรีาคาเทากัน)  ก็ไมเปนอาบัติ. 
ก็แล   จีวรนัน้ เสมอกัน  (เทากัน)  ดวยอํานาจแหงราคาเทาน้ัน 
ไมใชดวยอํานาจประมาณ  (ขนาด).   จริงอยู  สิกขาบทน้ี  มีการให 
เพ่ิมราคา;   เพราะฉะนั้น  แมจะพูดกะคฤหบดี  ผูใครจะใหจาย 
อันตรวาสกมีราคา  ๒๐  วา   "จงถวายจีวรมีราคาเพียงเทาน้ีแหละ"  ดังน้ี 
ก็ควร.  คําท่ีเหลืออมีอรรถต้ืนทั้งน้ัน.  แมสมุฏฐานเปนตน ก็เปนเชน 
กับตทุตตริสิกขาบทน่ันแล. 
                        พรรณนาปฐมอุปกขฏสิกขาบท  จบ.  
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                         จีวรวรรคที่  ๑  สิกขาบทท่ี  ๙ 
                         พรรณนาทุติยอุปกขฏสิกาบท   
        บัณฑิตพึงทราบเน้ือความในทุติยอุปกขฏสิกขาบท  โดยนัยนี้แล. 
เพราะวา   สกิขาบทแรกน้ัน  เชนเดียวกับอนุบัญญัติแหงสิกขาบท 
ที่สองนี้.  ในสิกขาบทกอน  ภิกษุเพียงทําความเบียดเบียนแกคน ๆ 
เดียวเทาน้ัน,  ในสิกขาบทท่ี ๒  กระทําแกคน  ๒  คน.  นี้เปนความ 
แปลกกันในสิกขาบทน้ี.  คําท่ีเหลืออทั้งหมดเชนเดียวกับสิกขาบทกอน 
ทั้งน้ัน.  และผูศึกษาพึงทราบวาเปนอาบัติ  แมแกภิกษุผูกระทําความ 
เบียดเบียนแกคนมากคนถือเอา  เหมือนทําแกคน  ๒  คน  ถือเอา  ฉะนั้น. 
                      พรรณนาทุติยอุปกขฏสิกขาบท  จบ.  
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                         จีวรวรรคที่  ๑  สิกขาบทท่ี  ๑๐   
                               พรรณนาราชสิกขาบท         
        ราชสิกขาบทวา  เตน   สมเยน  เปนตน  ขาพเจาจะกลาวตอไป :- 
        ในราชสิกขาบทน้ัน  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :- 
                           [แกอรรถมูลเหตุปฐมบัญญัติ] 
        สองบทวา  อุปาสก  สฺาเปตฺวา  ไดแก  ใหอุบาสกเขาใจ 
แลว.  อธิบายวา  "กลาวแลวอยางนี้วา   'ทานจงซื้อจีวรดวยมูลคาน้ี 
แลว  ถวายพระเถระ." 
        บทวา  ปฺาสพนฺโธ  มีคําอธิบายวา  ถูกปรบั  ๕๐  กหาปณะ. 
ปาฐะวา  ปฺาสมฺพนฺโธ  ก็ม.ี 
        หลายบทวา  อชฺชุณฺโห  ภนฺเต  อาคเมหิ  มีความวา  ทาน 
ขอรับ !  วันนี้  โปรดหยุด  คือ  ยับยั้ง  ใหกระผมสักวันหน่ึง. 
        บทวา  ปรามสิ  แปลวา  ไดยืดไว. 
        บทวา  ชิโนสิ  มีความวา  ทานถูกพวกเราชนะ  คือ  ชนะทาน 
๕๐  กหาปณะ  อธิบายวา  "ทานจะตองเสียให  ๕๐  กหาปณะ." 
        บทวา  ราชโภคฺโค  มีวิเคราะหวา  ชื่อวาราชอํามาตย  เพราะมี 
เบี้ยเลี้ยงจะพึงบริโภค  หรอื  พึงใชสอย  จากพระราชา.  ปาฐะวา 
ราชโภโค  กม็ี. ความวา  "ผูมีโภคะ  (ความเปนใหญ)  จาพระราชา." 
        บทวา  ปหิเณยฺย  แปลวา  พึงสงไป.  แตเพราะมีอรรถต้ืน 
พระผูมีพระภาคจึงมิไดตรัสบทภาชนะแหงบทวา  "ปหิเณยฺย"  นั้นไว  
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ก็บทวา  ปหิเณยฺย  นี ้ พระผูมีพระภาคเจามิไดตรัสบทภาชนะไวฉันใด, 
แมบทวา  จีวร  อิตฺถนฺนาม  ภิกฺขุ  เปนตน  ก็ฉันนั้น  บัณฑิตพึง 
ทราบวา  "ไมไดตรัสบทภาชนะไว"  เพราะมีอรรถต้ืนทั้งน้ัน.   
        บทวา  อาภฏ  แปลวา  นํามาแลว. 
        สองบทวา  กาเลน  กปฺปย  คือโดยกาลอันถึงความสมควร. 
ความวา  "พวกเราจะรับจีวรที่ควรในเวลาพวกเรามีความตองการ." 
        บทวา  เวยฺยาวจฺจกโร  ไดแก  ผูทาํกิจ,  ความวา  "กัปปยการก" 
(ผูทําของใหสมควร). 
        ขอวา  สฺตฺโต  โส  มยา  มีความวา  คนที่ทานแสดงเปน 
ไวยาจักรนั้น  ขาพเจาส่ังใหเขาใจแลว  คือ  สั่งโดยประการท่ีเมื่อทาน 
มีความตองการดวยจีวรเขาจะถวายจีวรแกทาน 
        คําวา  อตฺโถ  เม  อาวุโส  จีวเรน  นี้  เปนคําแสดงลักษณะ 
แหงการทวง  (ดวยวาจา).  จริงอยู  คําสํานวนนี้  ควรกลาว, อีก 
อยางหน่ึง อรรถแหงคําวา  "อาวุโส  !  รูปมีความตองการดวยจีวร" 
นั้น  ควรกลาวดวยภาษาใดภาษาหน่ึง.   ลักษณะน้ี  ชื่อวาลักษณะแหง 
การทวง.  สวนคําวา  "จงใหจีวรแกรูป"  เปนตน  ตรัสไวเพ่ือแสดง 
อาการท่ีไมควรกลาว.   จริงอยู  คําเหลาน้ี  หรือ  เนื้อความของคํา 
เหลาน้ีไมควรกลาวดวยภาษาใดภาษาหนึ่ง. 
        ขอวา  ทุติยป  วตฺตพฺโพ  ตติยป  วตฺตพฺโพ  มีความวา 
ไวยาจักรนั้น  อันภิกษุพึงกลาวคํานี้แลถึง ๓  ครั้งวา  "อาวุโส ! รปูมี 
ความตองการจีวร."  
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        พระผูมพีระภาคเจา  ครั้นทรงแสดงกําหนดการทวง  ที่ยกข้ึน 
แสดงในคําวา  "พึงทวงพึงเตือนสองสามครั้ง"  นี้  อยางนี้แลว  บัดนี้ 
เมื่อจะทรงแสดงใจความโดยสังเขปแหงบทเหลานี้วา  "ทฺวิตฺติกฺขตฺตุ 
โจทยมาโน  สารยมาโน  ต  จีวร  อภนิิปฺผาเทยฺย  อิจฺเจต  กุสล"  
จึงตรัสวา  "ถาภิกษุสั่งไวยาจักรน้ันใหจัดสําเร็จ  การใหจัดสําเร็จได 
อยางนี้นั้น  เปนการดี."  เมื่อทวงถึง  ๓  ครั้ง  อยางนี้  ถาจัดจีวรนั้น 
ใหสําเร็จได  คือ ยอมอาจเพ่ือใหสําเร็จ  ดวยอํานาจ  (ทํา)  ใหตน 
ไดมา,  การจัดการใหสําเร็จไดอยางนี้  นั่นเปนการดี คือ  ใหสําเร็จ 
ประโยชน  ดี  งาม. 
        คําวา  จตุกฺขตฺตุ  ปฺจกขฺตตุ  ฉกขฺตฺตุปรม  ตุณฺหีภูเตน 
อุทฺทิสฺส  าตพฺพ  นี้  เปนการแสดงลักษณะแหงการยืน.  ก็คําวา 
ฉกฺขตฺตุปรม  นี ้ บอกภาวนปุสกลิงค.  จริงอยู  ภิกษุนี้  พึงยืนนิ่ง 
เฉพาะจีวร  ๖  ครั้งเปนอยางมาก.  ไมพึงกระทํากิจอะไร ๆ  อ่ืน.  นี้เปน 
ลักษณะแหงการยืน.  เพ่ือจะทรงแสดงความเปนผูนิ่ง  (ที่ตรัส)  ไวในบท 
วา  ตุณฺหีภูเตน  นั้น  ซึ่งเปนสาธารณะแกการยืนทุก ๆ  ครั้งกอน  พระ 
ผูมีพระภาคจึงตรัสคํา  "ตตฺถ  คนฺตฺวา  ตุณฺหีภูเตน"  เปนตน  ใน 
บทภาชนะ. 
                            [อธิบายการทวงและการยืน] 
        บรรดาเหลาน้ัน  สองบทวา  น  อาสเน  นิสีทติพฺพ  มี 
ความวา  ภิกษุแมอันไวยาจักรกลาววา  "โปรดนั่งท่ีนี้เถิด  ขอรบั !"  
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ก็ไมควรน่ัง. 
        สองบทวา  น  อามิส  ปฏิคฺคเหตพฺพ  มีความวา  แมอันเขา 
ออนวอนอยูวา   "โปรดรบัอามิสตางโดยยาคูและของเค้ียวเปนตน  สัก 
เล็กนอย  ขอรับ !"  ก็ไมควรรับ.   
        สองบทวา  น  ธมฺโม  ภาสิตพฺโพ  มีความวา  แมถูกเขาออน 
วอนอยูวา  "โปรดกลาวมงคล  หรือ  อนุโมทนาเถิด"  ก็ไมควรกลาว 
อะไรเลย.  เม่ือถูกเขาถามอยางเดียววา  "ทานมาเพราะเหตุอะไร ?" 
พึงบอกเขาวา  "จงรูเอาเองเถิด  ผูมีอายุ !"   จริงอยู  คําวา  ปุจฺฉิยมาโน 
นี้  เปนปฐมาวิภัติลงในอรรถแหงตติยาวิภัติ.  อีกอยางหน่ึง  ผูศึกษา 
พึงเห็นใจความในบทวา  ปจฺฉิยมาโน  นี้  แมอยางนี้วา  "ถูกเขาต้ัง 
ปญหาถาม."  จริงอยู  บุคคลใด  ยอมต้ังปญหาถาม,  ภิกษุควร 
ตอบบุคคลน้ันเทาน้ีแล. 
        สองบทวา  าน  ภชฺติ  คือ  ยอมหักซึ่งเหตุแหงการมา. 
        บัดนี ้ พระผูมีพระภาคเจา  เมื่อทรงแสดงการเพ่ิม  และการลด 
ในการทวง  ๓  ครั้ง  และการยืน  ๖  ครั้ง  ที่พระองคตรัสไวแลว  จึง 
ตรัสคําเปนตนวา  จตุกฺขตฺตุ  โจเทตฺวา  เปนตน.  อนึ่งในพระบาลีนี้ 
ตรัสใหลดการยืน  ๒ ครัง้  โดยเพ่ิมการทวงครั้งหน่ึง ;    เพราะฉะนั้น 
จึงเปนอันทรงแสดงลักษณะวา  "การทวงหน่ึงครั้งเทากับการยืนสอง 
ครั้ง."  มีคําอธิบายวา  "โดยลักษณะ  ดังกลาวมานี้  ภิกษุทวง ๓ 
ครั้ง  พึงยืนได  ๖  ครั้ง,  ทวง  ๒  ครั้ง  พึงยืนได  ๘  ครั้ง,  ทวงครั้งเดียว  
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พึงยืนได  ๑๐  ครั้ง,  เหมือนอยางที่ทานกลาวไววา  'ทวง  ๖  ครัง้แลว 
ไมพึงยืน  ฉันใด  ยืน  ๑๒  ครั้งแลว  ก็ไมพึงทวง  ฉันนั้น."  ดังน้ี 
ก็มีเหมือนกัน.   
        เพราะฉะนั้น  บัณฑิต  พึงทราบวินิจฉัยในการทวง   และการ 
ยืนทั้งสองนั่นอยางนี้วา   "ถาภิกษุทวงอยางเดียว  ไมยืน  ยอมไดการ 
ทวง  ๖  ครั้ง,  ถายืนอยางเดียว  ไมทวง  ยอมไดการยืน  ๑๒  ครั้ง.  ถา 
ทวงบาง  ยืนบาง  พึงลดการยืน  ๒  ครัง้  ตอการทวงครั้ง  ๑,  บรรดา 
การทวงและการยืนนั้น  ภิกษุใด  ไปทวงบอย  ๆ  วันเดียวเทานั้นถึง  ๖ 
ครั้ง,  หรือวา  ไปเพียงครั้งเดียว  แตพูด  ๖  ครั้งวา  'ผูมีอายุ  รูปตอง 
การจีวร',  อนึ่ง  ไปยืนบอย ๆ  วันเดียวเทาน้ันถึง  ๑๒  ครั้ง,  หรือวา 
ไปเพียงครั้งเดียว  แตยืนในท่ีนั้น ๆ  ๑๒  ครั้ง,  ภิกษุแมนั้นยอมหัก 
การทวงท้ังหมด  และการยืนทั้งหมด  ก็จะปวยกลาวไปใย  ในเรือ่ง 
หักการทวงและการยืน  ของภิกษุผูกระทําอยางนี้  ในตางวันกันเลา ?" 
        ขอวา  ยตสฺส  จีวรเจตาปน  อาภฏ  มีความวา  ทรัพยสําหรับ 
จายจีวร  ที่เขานํามาเพ่ือภิกษุนั้น  จากพระราชา  หรือจากราชอํามาตยใด. 
ปาฐะวา  ยตฺราสฺส   ก็มี.  เนื้อความอยางนี้เหมือนกัน.  อาจารยบางพวก 
สวดวา  ยตฺถสฺส  ก็ม ี และกลาวอรรถวา  'ทรัพยสําหรับจายจีวร 
อันเขาสงมาเพ่ือภิกษุนั้นในที่ใด."  แตวา  พยัญชนะไมสมกัน. 
        บทวา  ตตฺถ   มีความวา  ในสํานักแหงพระราชา  หรือวา 
ราชอํามาตยนั้น.  จริงอยู  คําวา  ตตฺถ  นี้  เปนสัตตมีวิภัติ  ลงใน  
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อรรถวาใกล. 
        ขอวา  น  ต ตสฺส  ภกิฺขุโน  กิฺจ ิ อตฺถ  อนุโภติ  มีความ 
วา  ทรัพยสําหรับจายจีวรนั้น  ไมใชสาํเร็จกรรมนอยหน่ึง  คือ  แม 
มีประมาณเล็กนอย  แกภิกษุนั้น.   
        ขอวา  ยฺุชนฺตายสฺมนฺโต   สก  มีความวา  ทานทั้งหลาย 
จงทวงเอาทรัพยของตน  คือ  จงตามเอาทรัพยนั่นคือไปเสีย. 
        ขอวา  มา  โว  สก  วินสฺส  มีความวา  ทรัพยสวนตัวของ 
ทาน  จงอยางสูญหายไปเลย,   อน่ึงภิกษุใด  ยอมไมไปเอง  ทั้งไมสง 
ทูตไป,  ภิกษุนั้น  ยอมตองทุกกฏ  เพราะละเลยวัตร. 
                         [วาดวยกัปปยการและไวยาจักร] 
        ถามวา  "ก็ในกัปปยการกท้ังปวง  จะพึงปฏิบัติ อยางนี้หรือ ?" 
        แกวา  "ไมตองปฏิบัติ  (อยางนี้เสมอไป)." 
        แทจริง  ชื่อวา  กัปปยการกน้ี  โดยสังเขปมี  ๒  อยาง  คือ ผูที่ถูก 
แสดง  ๑  ผูที่มิไดถูกแสดง  ๑,  ใน  ๒  พวกน้ัน  กัปปยการกผูที่ถูกแสดง 
มี  ๒  คือ  ผูที่ภิกษุแสดงอยาง  ๑  ผูที่ทูตแสดงอยาง ๑.  แมกัปปยการที่ 
ไมถูกแสดงก็มี  ๒ อยาง คือ  กัปปยการกผูออกปากเปนเองตอหนา ๑ 
กัปปยการกลับหลัง  ๑.  บรรดากัปปยการก  ที่ภิกษุแสดงเปนตนนั้น 
กัปปยการที่ภิกษุแสดง  มี  ๔  อยาง  ดวยอํานาจตอหนาและลับหลัง. 
กัปปยการกที่ทูตแสดงก็เชนเดียวกันแล. 
        อยางไร ?  คือบุคคลบางคนในโลกน้ี  ยอมสงอกัปปยวัตถุไปดวย  
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ทูต  เพ่ือประโยชนแกจีวรสําหรับภิกษุ.  ทูตเขาไปหาภิกษุรูปนั้น  กลาววา 
"ทานขอรับ !   ทานผูมีชื่อยางนี้   สงอกัปปยวัตถุนี้มาเพ่ือประโยชนแก 
จีวรสําหรับทาน,  ขอทานจงรับอกัปปยวัตถุนั้น."  ภิกษุหามวา  "อกัป- 
ปยวัตถุนี้   ไมสมควร."   ทูตถามวา  ทานขอรับ ?   ก็ไวยาจักรของ   
ทานมีอยูหรือ ?"   และไวยาจักรทั้งหลายที่พวกอุบาสก  ผูตองการ 
บุญส่ังไววา   "พวกทานจงทําการรับใชแกภิกษุทั้งหลาย"  หรือ 
ไวยาจักรบางพวกเปนเพ่ือนเคยเห็น  เคยคบกันมา  ของภิกษุทั้งหลาย 
มีอยู.   บรรดาไวยาจักรเหลาน้ัน  คนใดคนหน่ึง  นั่งอยูในสํานักของ 
ภิกษุ  ในขณะนั้น.  ภิกษุแสดงเขาวา  "ผูนี้เปนไวยาจักรของภิกษุ 
ทั้งหลาย"  ดงัน้ี.  ทูตมอบอกัปปยวัตถุไวในมือของไวยาจักรนั้น  สั่ง 
วา  "ทานจงซ้ือจีวรถวายพระเถระ"  ดังน้ี  แลวไป.  นี้  ชื่อวาไวยาจักร 
ที่ภิกษุแสดงตอหนา. 
        ถาไวยาจักร  มิไดนั่งอยูในสํานักของภิกษุ,  อน่ึงแล  ภิกษุยอม 
แสดงข้ึนวา  "คนชื่อน้ี  ในบานชื่อโนน  เปนไวยาจักรของภิกษุ 
ทั้งหลาย."  ทูตน้ันไปมอบอกัปปยวัตถุไวในมือของไวยาจักรนั้นสั่ง 
วา  "ทานพึงซ้ือจีวรถวายพระเถระ"  แลวมาบอกแกภิกษุจึงไป. 
ไวยาจักรนี้   ชื่อวา  ผูอันภิกษุแสดงไมพรอมหนา  อยางหน่ึง. 
        ก็แล  ทตูน้ันมิไดมาบอกดวยตนเองเลย  แตกลับวานผูอ่ืนไป 
บอกวา  "ทานขอรับ !  ทรัพยสําหรับจายคาจีวร  ผมไดมอบไวใน 
มือผูนั้น,  ขอทานพึงรับเอาจีวรเถิด."  ไวยาจักรนี้  ชื่อวาผูอันภิกษุ 
แสดงไมพรอมหนาอยางท่ีสอง.  
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        ทูตน้ัน  มิไดวานคนอ่ืนไปเลย,   แตไปบอกภิกษุเสียเองแลวา 
"ผมจักมอบทรัพยสําหรับจายจีวรไวในมือแหงผูนั้น,  ขอทานพึงรับ 
เอาจีวรเถิด."   ผูนี้ชื่อวา  ไวยาจักรที่ภิกษุแสดงไมพรอมหนา  อยาง   
ที่สาม.  ดวยประการดังกลาวมาน้ี  ไวยาจักร  ๔  จําพวก  เหลาน้ี 
คือ  ผูที่ภิกษุแสดงตอหนาจําพวกหนึ่ง  ผูที่ภิกษุแสดงไมพรอมหนา  ๓ 
จําพวก   ชื่อวาไวยาจักรที่ภิกษุแสดง.  ในไวยาจักร  ๔  จําพวกนี้  ภิกษุ 
พึงปฏิบัติ  โดยนัยที่พระผูมีพระภาคเจา  ตรัสไวในราชสิกขาบทน้ีแล. 
        ภิกษุอีกรูปหน่ึงถูกทตูถามแลว  โดยนัยกอนน่ันแล  เพราะ 
ไวยาจักรไมมี  หรือ  เพราะไมอยากจะจัดการ  จึงกลาววา  "พวก 
เรา  ไมมีกัปปยการก"  และในขณะน้ันมีตนบางคนผานมา,  ทูตจึง 
มอบอกัปปยวัตถุไวในมือของเขา  แลวกลาววา  "ทานพึงรับเอา 
จีวรจากมือของผูนี้เถิด"  แลวไปเสีย,  ไวยาจักรนี้  ชื่อวา  ผูอันทูต 
แสดงตอหนา. 
        ยังมีทูตอ่ืนอีกเขาไปยังบานแลว  มอบอกัปปยวัตถุไวในมือของ 
ผูใดผูหน่ึง  ที่ชอบพอกับตน  แลวมาบอก  หรือ  วานผูอ่ืนไปบอกโดยนัย 
กอนน่ันแล  หรือกลาววา  "ผมจักใหทรัพยสําหรับจายจีวรไวในมือของ 
คนชื่อโนน,  ทานพึงรับเอาจีวรเถิด"  ดังน้ี แลวไปเสีย. ไวยาจักรที่  ๓ 
นี้ชื่อวา  ผูที่ทูตแสดงไมพรอมหนา  ดวยประการดังกลาวมานี้  ไวยาจักร 
๔  จําพวก  เหลาน้ี  คือไวยาจักรท่ีทูตแสดงตอหนาจําพวกหนึ่ง  ไวยา- 
วัจกรท่ีทูตแสดงไมพรอมหนา  ๓  จําพวก  ชื่อวาไวยาจักรที่ทูตแสดง.  



ประโยค๗ - ทุติยสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๑ - หนาท่ี 328 

ในไวยาจักร  ๔  จําพวกเหลาน้ี  ภิกษุพึงปฏิบัติ  โดยนัยดังท่ีพระผูมี 
พระภาคเจาตรัสไวในเมณฑกสิกขาบทนั้นแล. 
        สมจริงดังคําท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวนี้วา  "ภิกษุทั้งหลาย ! 
มีอยู  พวกมนุษยที่มีศรัทธาเลื่อมใส,  มนุษยเหลานั้น  ยอมมอบ   
หมายเงิน  และทองไวในมือแหงกัปปยการกท้ังหลายส่ังวา  'พวกทาน 
จงจัดของท่ีควร  ถวายแกพระผูเปนเจา  ดวยเงินและทองนี้'   ภิกษุ 
ทั้งหลาย ! เราอนุญาตใหยินดี  สิ่งของซึ่งเปนกัปปยะจากเงินและ 
ทองนั้น,   ภิกษุทั้งหลาย !    แตเราหากลาวไมเลยวา  'ภิกษุพึงยินดี 
พึงแสวงหาทองและเงิน  โดยปรยิายไร ๆ." 
        ในอธิการแหงไวยาจักร  ๔  จําพวกท่ีทูตแสดงน้ี  ไมมีกําหนด 
การทวง.  การที่ภิกษุผูไมยินดีมูลคา  ยนิดีแตกัปปยภัณฑโดยการทวง 
หรือการยืน  แมต้ังพันครั้ง  ก็ควร. ถาไวยาจักรน้ันไมให,  แมจะ 
พึงต้ังกัปปยการกอื่น  ใหนํามาก็ได.  ถากัปปยการกอ่ืนปรารถนาจะนํา 
มา,  ภิกษุพึงบอกแมแกเจาของเดิม.  ถาไมปรารถนา, ก็ไมตองบอก. 
        ภิกษุอีกรูปหน่ึง  ถกูทูตถามโดยนัยกอนเหมือนกัน  กลาววา 
"พวกเราไมมีกัปปยการก."  คนอ่ืนจากทูตนั้น  ยนือยูใกล  ๆ  ไดยิน 
จึงกลาววา  "ผูเจริญ !  โปรดนํามาเถิด,  ผมจักจายจีวรถวายพระคุณ 
เจา"  ดังน้ี.  ทูตกลาววา    "เชญิเถิด  ทานผูเจริญ !  ทานพึงถวาย" 
แลวมองไวในมือของผูนั้น  ไมบอกแกภิกษุเลย  ไปเสีย.  นีช้ื่อวา 
กัปปยการกผูออกปากเปนเองตอหนา. 
        ทูตอีกคนหน่ึงมอบอกัปปยวัตถุไวในมืออุปฐากของภิกษุ  หรือ  
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คนอ่ืนสั่งวา  "ทานพึงถวายจีวรแกพระเถระ"  แลวหลีกไปจากท่ีนั่น 
ทีเดียว.  นี ้ ชือ่วา  กัปปยการกลับหลัง ;   ฉะน้ัน  กัปปยการกท้ังสอง 
นี้จึงชื่อวา  กัปปยการกท่ีทูตไมไดแสดง.  ในกัปปยการกท้ัง  ๒  นี้  พึง 
ปฏิบัติเหมือนในอัญญาตกสิกขาบท  และอัปปวาริตสิกขาบท  ฉะนั้น.   
ถากัปปยการที่ทูตมิไดแสดงท้ังหลาย  นําจีวรมาถวายเอง,  ภิกษุ 
พึงรับ,  ถาไมไดนํามาถวาย,  อยางพึงพูดคําอะไร ๆ. 
        ก็คําวา  ทูเตน  จีวรเจตาปน  ปหิเณยฺย  นี ้ สักวาเปน 
เทศนาเทาน้ัน.  ถึงในพวกกัปปยการกแมผูนําอกัปปยวัตถุมาถวาย 
เพ่ือประโยชนแกบิณฑบาตเปนตนดวยตนเอง  ก็มีนัยอยางนี้เหมือนกัน. 
ภิกษุจะรับเพ่ือประโยชนแกตนเองอยางเดียวเทาน้ัน ไมสมควร. 
                   [วิธีปฏิบัติในเรื่องเงินและทองที่มีผูถวาย] 
        ถาใคร ๆ  นําเอาทองและเงินมากลาววา   "ขาพเจาถวาย 
ทองและเงินน้ีแกสงฆ,  ทานทั้งหลายจงสรางอาราม  วิหาร  เจดีย 
หรือหอฉันเปนตน  อยางใดอยางหน่ึงก็ตาม,"   จะรับทองและเงินแมนี้ 
ไมควร. ในมหาปจจรี  ทานกลาวไววา  "ดวยวาเปนทุกกฏแก 
ภิกษุรูปใดรปูหน่ึงผูรับเพื่อประโยชนแกผูอ่ืน."  ก็ถาเม่ือภิกษุปฏิเสธวา 
"ภิกุทั้งหลายจะรับทองและเงินนี้  ไมสมควร."  เขากลาววา  "ทอง 
และเงินจักอยูในมือของพวกชางไม  หรือพวกกรรมกร,  ทานท้ังหลาย 
จงรับทราบการงานท่ีเขาทําดี  และไมดีอยางเดียว"  ดังน้ีแลว  มอบไว 
ในมือพวกชางไม  หรือพวกกรรมกรเหลาน้ันจึงหลีกไป,  จะรับก็ควร.  
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ถาแมน  เขากลาววา  "ทองและเงินจักอยูในมือของพวกคนของ 
ผมเอง,  หรือวา  จักอยูในมือของผมเอง,  ทานพึงสงขาวไปเพื่อประ- 
โยชนแกบุคคลผูที่เราจะตองใหทองและเงินเขาอยางเดียว,  แมอยางนี้ 
ก็ควร.   
        กถ็าวาพวกเราไมระบุสงฆ  คณะ  หรือบุคคล  กลาววา  "ขาพเจา 
ทั้งหลายถวายเงิน  และทองน้ีแกเจดีย.  ถวายแกวิหาร,  ถวาย 
เพ่ือนวกรรม"  ดังน้ี  จะปฏิเสธไมสมควร.  พึงบอกแกพวกกัปปย- 
การกวา  "ชนพวกน้ีกลาวคํานี้."   แตเมื่อเขากลาววา  "ทานท้ังหลาย 
จงรับเก็บไวเพ่ือประโยชนแกเจดียเปนตนเถิด"  พึงปฏิเสธวา  "การท่ี 
พวกเรารับไวไมสมควร." 
        แตถาคนบางคนนําเอาเงิน  และทองมามากกลาววา  "ขาพเจา 
ขอถวายเงินและทองนี้แกสงฆ,  ทานท้ังหลายจงบริโภคปจจัย  ๔  เถิด." 
ถาสงฆรับเงินและทองนั้น  เปนอาบัติทั้งเพราะรับ ทั้งเพราะบริโภค. 
ถาบรรดาภิกษุเหลาน้ัน  ภิกษุรูหน่ึงปฏิเสธวา  "สิ่งน้ีไมควร." และ 
อุบาสกกลาววา  "ถาไมควรจักเปนของผมเสียเอง"   ดังน้ีแลวไป, 
ภิกษุนั้นอันภิกษุบางรูปไมพึงกลาวคําอะไร ๆ  วา  "เธอทําอันตราย 
ลาภของสงฆ."   เพราะภิกษุใดโจทเธอ.  ภิกษุนัน้เองเปนผูมีอาบัติ 
ติดตัว.  แตเธอรูปเดียวกระทําภิกษุเปนอันมากไมใชเปนอาบัติ.  ก็ถา 
วา  เมื่อภิกษุทั้งหลายปฏิเสธวา  "ไมควร"  เขากลาววา  "จักอยู 
ในมือของพวกกัปปยการก  หรือ  จักอยูในมือของพวกคนของผม  หรือ 
ในมือของผม,  ทานท้ังหลาย  จงบริโภคปจจัยอยางเดียวเทาน้ัน"  
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ดังน้ี,  สมควรอยู.  
        อน่ึง  เขาถวายเพ่ือประโยชนแกจตุปจจัย  พึงนอมไปเพื่อปจจัย 
ที่ตองการ.  เขาถวายเพ่ือประโยชนแกจีวร  พึงนอมไปในจีวรเทาน้ัน. 
ถาวาไมมีความตองการจีวรเชนนั้น,  สงฆลําบากดวยปจจัยมีบิณฑบาต 
เปนตน   พึงอปโลกนเพื่อความเห็นดีแหงสงฆแลวนอมไป  แมเพ่ือ 
ประโยชนแกบิณฑบาตเปนตน.  แมในอกัปปยวัตถุที่เขาถวาย  เพ่ือ 
ประโยชนแกบิณฑบาต  และคิลานปจจัย  ก็นัยนี้. 
        อน่ึง  อกัปปยวัตถุที่เขาถวายเพ่ือประโยชนแกเสนาสนะ  พึงนอม 
ไปในเสนาสนะเทานั้น  เพราะเสนาสนะเปนครุภัณฑ.  กถ็าวา  เมื่อ 
พวกภิกษุละทิ้งเสนาสนะไป,  เสนาสนะจะเสียหาย,  ในกาลเชนนี้ 
พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตใหภิกษุทั้งหลาย  แมจําหนายเสนาสนะ 
แลวบริโภค  (ปจจัย)  ได. 
        เพราะฉะนั้น  เพ่ือรักษาเสนาสนะไว  ภิกษุอยากระทําใหขาด 
มูลคา  พึงบริโภคพอยังอัตภาพใหเปนไป.  และมิใชแตเงินทองอยาง 
เดียวเทาน้ัน,  แมอกัปปยวัตถุอ่ืนมีนาและสวนเปนตน  อันภิกษุไม 
ควรรับ. 
                [วิธีปฏิบัติในบึงและสระน้ําเปนตนที่มีผูถวาย] 
        กถ็าใคร  ๆ   กลาววา  "บึงใหญใหสําเร็จขางกลา  ๓  ครั้ง  ของ 
ขาพเจามีอยู,  ขาพเจาขอถวายบังใหญนั้นแกสงฆ."  ถาสงฆรับบึง 
ใหญนั้น  เปนอาบัติทั้งในการรับ  ทั้งในการบริโภคเหมือนกัน.  แต  
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ภิกษุใดปฏิเสธบึงใหญนั้น,   ภิกษุนั้นอันภิกษุบางรูปไมควรวากลาว 
อะไร  ๆ  โดยนัยกอนเหมือนกัน. เพราะวาภิกษุใดโจทเธอ,  ภิกษุนั่นเอง 
มีอาบัติติดตัว.  แตเธอรูปเดียวไดทําใหภิกษุมากรูปไมตองอาบัติ.      
        อน่ึง  ผูใดแมกลาววา  "ขาพเจาถวายบึงใหญเชนนั้นเหมือน 
กัน"  ถูกพวกภิกษุปฏิเสธวา  "ไมควร,"  ถายังกลาววา  "บึงโนน 
และบึงโนนของสงฆมีอยู,  บึงนั้นยอมควรได  อยางไร ?  พึงบอกเขา 
วา  "เขาจักทําใหเปนกัปปยะแลวถวายกระมัง ?"   เขาถามวา  "ถวาย 
อยางไร   จึงจะเปนกัปปยะ ?"  พึงกลาววา  "เขากลาวถวายวา 
ทานท้ังหลาย  จงบริโภคปจจัย  ๔  เถดิ"  ดังน้ี  ถาเขากลาววา  "ดีละ 
ขอรับ !  ขอทานท้ังหลายจงบริโภคปจจัย  ๔  เถิด"  ดังน้ี,  ควรอยู. 
        ถาแมน  เขากลาววา  "ขอทานท้ังหลายจงรับบังเกิด"   ถกู 
พวกภิกษุทั้งหลายหามวา  "ไมควร"  แลวถามวา  "กัปปยการก 
มีอยูหรือ ?"   เมื่อภิกษุตอบวา  "ไมมี"  จึงกลาววา  คนชื่อโนน 
จักจัดการบึงน้ี,  หรือวา  จักอยูในความดูแลของคนโนน  หรือ  ในความ 
ดูแลของขาพเจา,  ขอสงฆจงบริโภคกัปปยภัณฑเถิด"   ดังน้ี,  จะรับ 
ควรอยู.  ถาแมวา  ทายกน้ันถูกภิกษุปฏเิสธวา  "ไมควร"  แลว 
กลาววา  "คนทั้งหลายจักบริโภคน้ํา  จักซักลางสิ่งของ,  พวกเนื้อ 
และนกจักดื่มกิน."   แมการกลาวอยางนี้  ก็สมควร. 
        ถาแมวาทายก  ถูกภิกษุปฏิเสธวา  "ไมควร"  แลวยังกลาววา 
"ขอทานท้ังหลายจงรับโดยมุงถึงของสมควรเปนใหญเถิด,"  ภิกษุ 
จะกลาววา  "ดีละ  อุบาสก ! สงฆจักดื่มน้ํา  จักซึกลางสิ่งของ  พวกเน้ือ  
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และนกจักดื่มกิน"   ดังน้ี  แลวบรโิภค  ควรอยู.  แมหากวา  เมื่อ 
ทายกกลาววา  "ขาพเจาถวายบึง  หรือ  สระโบกขรณีแกสงฆ"  ภิกษุ 
จะกลาวคําเปนตนวา  "ดีละ  อุบาสก !  สงฆจักดื่มน้ํา "    แลวบริโภค 
ใชสอย  สมควรเหมือนกัน.      
        กถ็า  พวกภิกษุขอหัตถกรรม  และขุดกัปปยปฐพีดวยมือของตนเอง 
ใหสรางสระนํ้าเพ่ือตองการใชน้ํา,   ถาพวกชาวบานอาศัยสระน้ันทํา 
ขาวกลาใหสําเร็จแลวถวายกัปปยภัณฑในวิหาร  ควรอยู.  ถาแมนวา 
พวกชาวบานนั่นแหละ  ขุดพ้ืนที่ของสงฆเพ่ือตองการอุปการะแกสงฆ 
แลวถวายกัปปยภัณฑจากขาวกลาท่ีอาศัยสระน้ํานั้นสําเร็จแลว,  กัปปย- 
ภัณฑแมนี้  ก็สมควร.  ก็เม่ือเขากลาววา  "ทานท้ังหลาย  จงต้ังกัปปย- 
การกใหพวกผมคนหน่ึง"  แมภิกษุจะต้ังก็ได. 
        อน่ึง  ถาพวกชาวบานนั้น ถูกราชพลีรบกวนพากันหนีไป,  ชาว 
บานอ่ืนจัดทําอยู,  และไมถวายอะไร ๆ   แกภิกษุทั้งหลายเลย,  พวก 
ภิกษุจะพวงหามนํ้าก็ได.  ก็แลการหวงนํ้านั้น  ยอมไดในฤดูทาํนาเทาน้ัน 
ไมใชในฤดูขาวกลา  (สําเร็จแลว).  ถาพวกชาวบานกลาววา  "ทาน 
ขอรับ !  แมเมื่อกอนพวกชาวบานไดอาศัยน้ํานี้ทําขาวกลามิใชหรือ ? 
เมื่อน้ันพึงบอกพวกเขาวา  "พวกน้ันเขาไดกระทําอุปการะอยางนี้และ 
อยางนี้แกสงฆ,  และไดถวายแมกัปปยภัณฑ  อยางนี้และอยางน้ี." 
ถาวา  พวกเขากลาววา  "แมพวกขาพเจา  ก็จักถวาย"  ดังน้ี, 
อยางนี้ก็ควร. 
        กถ็าวา  ภิกษุบางรูปไมเขาใจ   รบัสระหรือใหสรางสระโดย  
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อกัปปยโวหาร,  สระนั้นพวกภิกษุไมควรบริโภคใชสอย. แมกปัปย- 
ภัณฑที่อาศัยสระนั้นไดมา  ก็เปนอกัปปยะเหมือนกัน.  ถาเจาของ  (สระ) 
บุตรและธิดาของเขา  หรือใคร ๆ  อ่ืนผูเกิดในสกุลวงศของเขา   ทราบวา 
ภิกษุทั้งหลายสละแลว  จึงถวายดวยกัปปยโวหารใหม,  สระนั้น  ควร.   
เมื่อสกุลวงศของเขาขาดศูนย  ผูใดเปนเจาของชนบทน้ัน,  ผูนั้นริบเอา 
แลว  ถวายคืน  เหมือนนราชมเหสีนามวา  อนุฬา  ทรงริบเอาฝายนํ้าที่ 
ภิกษุในจิตตลดาบรรพตซักมาแลว ถวายคืน  ฉะน้ัน,  แมอยางนี้ก็ควร. 
        จะทําการโกยดินข้ึน  และกั้นคันสระใหม  ในสระที่รับไวดวย 
อํานาจแหงนํ้า  แมเปนกัปปยโวหาร  ยอมควรแกภิกษุผูมีจิตบริสุทธิ์. 
แตการท่ีภิกษุเห็นพวกชาวบานอาศัยสระนั้น  กระทําขาวกลาอยู  จะ 
ต้ังกัปปยการก  ไมควร.  ถาพวกเขาถวายกัปปยภัณฑเสียเอง.  ควรรับ, 
ถาพวกเขาไมถวาย,  ไมควรทวงไมควรเตือน.  การที่จะต้ังกัปปยการก 
ในสระที่รับไวดวยอํานาจแหงปจจัย  ควรอยู.  แตจะทําการโกยดินข้ึน 
และกั้นคันสระเปนตน  ไมควร,  ถาพวกกัปปยการก  กระทําเองเทา 
นั้น,   จึงควร.  เมื่อลัชชีภิกษุผูไมฉลาดใชพวกกัปปยการกทําการโกย 
ดินข้ึนเปนตน  สระน้ําจะเปนกปัปยะในเพราะการรับ  แมก็จริง,  ถึง 
อยางนั้นก็เปนการบริโภคไมดี  ดุจบิณฑบาตท่ีเจือยาพิษ และดุจโภชนะ 
ที่เจือรสอกัปปยมังสะ  ฉะนั้น  เพราะกัปปยภัณฑที่เจือดวยส่ิงของอัน 
เกิดจากประโยคของภิกษุเปนปจจัย  เปนอกัปปยะแกพวกภิกษุทั่วไป 
เหมือนกัน. 
        แตถายังมีโอกาสเพ่ือันํา,  ภิกษุจะจักการเฉพาะนํ้าเทาน้ันอยางนี้วา  
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"ทานจงทําโดยประการท่ีคันของสระจะม่ันคง  จุน้ําไดมาก คือ  จง 
ทําใหน้ําเออข้ึนปริ่มฝง"   ดังน้ี  ควรอยู.     
      [วิธีปฏิบัติในพืชผลท่ีไดเพราะอาศัยสระน้ําของวัดเปนตน] 
        ชนทั้งหลายกําลังดับไฟที่เตาไฟ  จะกลาววา  "พวกทานจงได 
อุทกกรรมกอนเถิด  อุบาสก"  ดังน้ี  กค็วร.  แตจะกลาววา  "ทาน 
จงกระทําขาวกลาแลวนํามา"   ไมควร.  ก็ถาวา  ภิกษุเห็นน้ําในสระ 
มากเกินไป  ใหชักเหมืองออกจากดานขาง  หรือ  ดานหลัง  ใหถาง 
ปา  ใหทําคันนาท้ังหลาย  ไมถือเอาสวนปรกติในคันนาเดิม  ถือเอา 
สวนท่ีเกิน,  กะเกณฑเอากหาปณะ  วา  "ทานท้ังหลายจงใหกหาปณะ 
ประมาณเทานี้"  ในขาวกลานอกฤดูกาล  หรือ  ในขาวกลาใหมซึ่งไม 
ไดกําหนดสวนไว,  เปนอกัปปยะแกภิกษุทุกรูป. 
        อน่ึง  ภิกษุใด  ไมไดกลาววา  "พวกทานจงไถ  จงหวาน" 
กะพ้ืนที่อยางนี้วา  "สําหรับพ้ืนที่เทานี้  มีสวนชื่อประมาณเทานี้" 
ก็ดี  เมื่อพวกชาวนา  กลาววา  "พวกผมกระทําขาวกลาในสวนพ้ืนที่ 
เทาน้ี,  ทานท้ังหลายจงถือเอาสวนชื่อประมาณเทานี้"  เอาเชือก  หรือ 
ไมเทาวัดเพ่ือกําหนดประมาณพ้ืนที่ก็ดี  ยืนรักษาอยูที่ลานก็ดี  ใหขน 
ออกจากลานไปก็ดี  ใหเกบ็ไวในฉางก็ดี  ผลที่เกิดข้ึนจากพ้ืนที่นั้น  เปน 
อกัปปยะ  แกภิกษุรูปนั้นเทาน้ัน. 
        ถาชาวนาทั้งหลายนํากหาปณะมากกลาววา  "กหาปณะเหลาน้ี  
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พวกผมนํามาเพ่ือสงฆ,  และภิกษุรูปใดรูปหน่ึง  กลาววา  "ทานจงนําผา 
มาดวยกหาปณะเทาน้ี,  จงจัดขาวยาคูเปนตนดวยกหาปณะประมาณ 
เทาน้ี  ดวยความสําคัญวา  "สงฆไมฉันกหาปณะ,"  สิ่งของ 
ที่พวกเขานํามา  เปนอกัปปยะ  แกพวกภิกษุทั่วไป.  ถามวา  "เพราะ 
เหตุไร"  ตอบวา  "เพราะภิกษุจัดการกหาปณะ."   
        ถาพวกชาวนานําขาวเปลือกมากลาววา  "ขาวเปลือกนี้  พวกผม 
นํามาเพ่ือสงฆ,"  และภิกษุรูปใดรูปหน่ึงกลาววา  "พวกทานจงนําเอาส่ิง 
นี้และสิ่งน้ีมาดวยขาวเปลือกประมาณเทาน้ี"  โดยนัยกอนน่ันแล  สิ่ง 
ของท่ีพวกเขานํามา  เปนอกัปปยะเฉพาะแกภิกษุนั้นเทาน้ัน.  เพราะ 
เหตุไร ?  เพราะภิกษุจัดการขาวเปลือก. 
        ถาพวกเขานําเอาขาวสาร  หรือ  อปรัณณชาตมากลาววา  "พวก 
ผมนําสิ่งของน้ีมาเพ่ือสงฆ."   และภิกษุรูปใดรูปหน่ึงกลาววา  "พวก 
ทานจงนําเอาส่ิงนี้  และสิ่งน้ีมาดวยขาวสารมีประมาณเทาน้ี"  โดยนัย 
กอนน่ันแล,  สิ่งของที่พวกเขานํามา  เปนกัปปยะแกภิกษุทั้งหมด. 
เพราะเหตุไร ?  เพราะภิกษุจัดการเขาสารเปนตนท่ีเปนกัปปยะ.  ไมเปน 
อาบัติแมในเพราะซื้อขาย  เพราะบอกกัปปยการก. 
        แตในครั้งกอน  ภิกษุรูปหน่ึงที่จิตตลดาบรรพต  ไดกระทํามณฑล 
(รูปดวงจันทร)  ไว  ที่พ้ืนดิน  ใกลประตูศาลา  ๔  มุข  เพ่ือใหเกิด 
ความเขาใจแกพวกดนวัดโดยรําพึงวา  "โอหนอ !  พวกคนวัดพึงทอด 
ขนมประมาณเทาน้ี  เพ่ือสงฆในวันพรุงน้ี."  อารามิกชนผูฉลาด  เห็น 
มณฑลนั้น  (รูปดวงจันทร)  แลว  ไดทําอยางนั้น  ในวันที่สอง  เมื่อ  
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พวกเขาตีกลองประชุมสงฆแลว   จึงถือขนมไปเรียนพระสังฆเถระวา 
"ทานขอรับ !  ในกาลกอนน้ี  พวกผมไมเคยไดยินบิดามารดา  ไมเคย 
ไดฟงปูยาตายาย  (บอกเลาเหตุการณ)   อยางนี้เลย,   พระคุณเจารูปหน่ึง 
ไดทําเครื่องหมายที่ประตูศาลา  ๔  มขุ  เพ่ือประโยชนแกขนม,  บัดนี้ 
จําเดิมแตนี้ไป  พระคุณเจาท้ังหลาย  จงบอกตามความพอใจของตน ๆ   
เถิด,  แมพวกผมก็จักอยูเปนผาสุก."  พระมหาเถระกลับจากท่ีนั้นทันที. 
แมภิกษุรูปหน่ึงก็ไมรับขนมเลย.  ในกาลกอนภิกษุทั้งหลาย  ยอม 
ไมฉันแมขนมที่เกิดข้ึนในอารามันน  อยางนี้ ;   เพราะฉะนั้น 
        ภิกษุ  ผูไมประมาท   ไมละการปฏิบัติขัดเกลา 
        ไมพึงกระทําความโลเล  เพ่ือประโยชนแกอามิส 
        แมในส่ิงท่ีเปนกัปปยะ  ฉะนี้แล. 
        อน่ึง  แมในสระโบกขรณี  ฝายและเหมืองเปนตน  ก็มีนัยดัง 
นัยที่กลาวไวแลวในสระน้ีเหมือนกัน.  แมเมื่อทายกลาววา  "ขาพเจา 
ถวายนา  หรอืวา  สวน  อยางใดอยางหนึ่ง  ซึ่งเปนสถานที่เพาะปลูก 
ปุพพัณณชาต  อปรัณณชาต  ออยและมะพราวเปนตน"  ภิกษุพึง 
ปฏิเสธวา  "ไมควร"   แลวปฏิบัติโดยนัยดังกลาวแลวในสระน่ันแล. 
ในเวลาเขากลาวดวยกัปปยโวหารวา  "ขาพเจาถวายเพ่ือประโยชน 
แกการบริโภคปจจัย  ๔"  ภิกษุควรรับ,  ก็เม่ือเขากลาววา  "ขาพเจา 
ถวายสวน,  ถวายปา"  ควรจะรับไว. 
        ถาพวกชาวบานมิไดถูกภิกษุบังคับเลย  ตัดตนไม  ในปาน้ัน  ยัง 
อปรัณณชาตเปนตน  ใหถึงพรอมแลว  ถวายสวนแกภิกษุทั้งหลาย,  
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จะรับก็ควร.  พวกเขาไมถวาย,  ไมควรทวง  ไมควรเตือน. 
        ถา  เมื่อพวกเขาพากันอพยพไป  เพราะอันตรายบางอยาง,  คน 
พวกอ่ืนทํา  และไมถวายอะไร ๆ  เลยแกภิกษุทั้งหลาย,  พึงหามชนเหลา 
นั้น.  ถาพวกเขากลาววา  "แมเม่ือกอน  พวกชาวบานไดกระทําขาว   
กลาในท่ีนี้  มิใชหรือ  ขอรับ !",  ลําดับนั้น  พึงบอกพวกเขาวา  "พวก 
นั้นเขาไดใหกัปปยภัณฑอยางนี้  ๆ  แกสงฆ.  ถาพวกเขากลาววา  "แม 
พวกผมก็จัดถวาย."  อยางน้ี  ควรอยู. 
        พวกเขากลาวหมายถึงภูมิประเทศท่ีเพาะปลูกขากลาบางแหงวา 
"ขาพเจาจะถวายเขตแดน"  ควรอยู. แตภิกษุทั้งหลาย  ไมควรปกเสา 
หรือวางหิน  เพ่ือกําหนดเขตแดนเอง.  เพราะเหตุไร ?  เพราะธรรมดาวา 
แผนดิน  มีคานับไมได,  ภิกษุจะพึงเปนปาราชิก  แมดวยเหตุเล็กนอย. 
แตพึงบอกพวกอารามิกชนวา  "เขตของพวกเราไปถึงที่นี้."  กถ็าแมน 
วา  พวกเขาถือเอาเกินไปไมเปนอาบัติ  เพราะกลาวโดยปริยาย.  กถ็าวา 
พระราชาและราชอํามาตยเปนตน  ใหปกเสาเอาแลวถวายวา  "ขอทาน 
ทั้งหลายจงบริโภคปจจัย  ๔  เถิด"  การถวายนั้น  ควรเหมือนกัน. 
        ถาใคร ๆ  ขุดสระภายในเขตแดนสีมา  หรือไขเหมืองไปโดยทาม 
กลางวัด  ยอมทําลายลานพระเจดียและลานโพธ์ิเปนตน,  พึงหาม. 
ถาสงฆไดอะไร  ๆ  บางอยางแลว  ไมหาม  เพราะหนักในอามิส,  ภิกษุ 
รูปหน่ึงหาม,  ภิกษุรูปนั้นเทาน้ันเปนใหญ.  ถาภิกษุรูปหน่ึงกลาววา 
"พวกทานจงไขไป"  ไมหาม  คือ  เปนพรรคพวกของชาวบานเหลา 
นั้นนั่นแล,  สงฆหาม,  สงฆเทาน้ัน  เปนใหญ.  จรงิอยู  ในกรรม  
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อันเปนของสงฆ  ภิกษุรูปใดทํากรรมเปนธรรม,  ภิกษุรูปนั้น  เปน 
ใหญ.  ถาแมบุคคลท่ีถูกภิกษุหามอยู  ยังขืนกระทํา,  พึงกลบดินรวน 
ที่เขาคุยไวขางลางถมขางลาง  กลบดนิรวนท่ีเขาคุยไวขางบนถมขางบน 
ใหเต็ม.   
        พระมหาสุมเถระกลาววา  "ถาใคร ๆ  ประสงคจะถวายออย 
หรืออปรัณณชาต  หรือผลไมเถา  มนี้ําเตาและฟกเปนตน  ตามท่ีเกิด 
แลวน่ันแหละ  กลาววา  "ขาพเจาจะถวายไรออย  ไรอปรัณณชาต 
หลุม  (เพราะปลูก)  ผลไมเถาทั้งหมดน้ี"  ดังน้ี,  ไมควร  เพราะ 
เขาระบุพรอมทั้งวัตถุ (ไร)."  สวนพระมหาปทุมเถระ  กลาววา 
"นั่นเปนแตเพียงโวหาร,  เพราะภูมิภาคนั่น  ยังเปนของพวกเจาของ 
อยูนั่นเอง;   เพราะเหตุนั้น  จึงควร." 
               [วิธีปฏิบัติในทาส  คนวัดและปศุสัตวที่มีผูถวาย] 
        ทายกกลาววา  "ขาพเจาถวายทาส"  การถวายน้ัน  ไมควร. 
เมื่อเขากลาววา  "ขาพเจาถวายคนวัด,  ถวายไวยาจักร  ถวายกัปปย- 
การก"  ดังน้ี  จึงควร.  ถาอารามิกชนนั้น  ทําการงานของสงฆเทาน้ัน 
ทั้งกอนภัตและภายหลังภัต,   ภิกษุพึงกระทําแมการพยาบาลดวยยา 
ทุกอยางแกเขาเหมือนกับสามเณร,  ถาเขาทําการงานของสงฆกอนภัต 
เวลาเดียว,  ภายหลังภัตไปกระทําการงานของตน  ไมพึงใหอาหาร ใน 
เวลาเย็น.  แมชนจําพวกใดกระทํางานของสงฆตามวาระ ๕ วัน หรือ 
ตามวาระปกษ  ในเวลาท่ีเหลือทํางานของตน  พึงใหภัตและอาหาร  
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แมแกคนพวกน้ัน  ในเวลากระทําเทานั้น.  ถาการงานของสงฆไมมี, 
พวกเขากระทํางานของตนเองเลี้ยงชีพ,  ถาพวกเขานําเอามูลคาหัตถ- 
กรรมมาถวาย  พึงรับ.  ถาพวกเขาไมถวาย  ก็อยางพึงพูดอะไร  ๆ  เลย. 
การรับทาสยอมผาก็ดี  ทาสชางหูกก็ดี  อยางใดอยางหน่ึง  โดยชือ่     
วาอารามิกชน  ควรอยู. 
        ถาพวกทายกกลาววา  "พวกขาพเจาถวายโคทั้งหลาย"  ดังน้ี, 
ภิกษุพึงหามพวกเขาวา  "ไมสมควร"  เมื่อมีพวกชาวบานถามวา  "โค 
เหลาน้ี  ทานไดมาจากไหน ?"  พึงบอกเขาวา  "พวกับณฑิตถวายไว 
เพ่ือประโยชนแกการบริโภคปญจโครส."  เมื่อพวกเขากลาววา  "แม 
พวกผมก็ถวาย  เพ่ือประโยชนบรโิภคปญจโครส"  ดังน้ี  ควรอยู. 
แมในปศุสัตวมีแมแพะเปนตน  ก็นัยนีแ้หละ. 
        พวกชาวบานกลาววา  "พวกขาพเจาถวายชาง,  ถวายมา,  กระบือ, 
ไก,  สุกร"  ดังน้ี,  จะรับไมควร.  ถาพวกชาวบานบางหมูกลาววา 
"ทานขอรับ !  ขอทานท้ังหลายจงเปนผูขวนขวายนอยเถิด,  พวกผม 
จักรับสัตวเหลาน้ีแลว  ถวายกัปปยภัณฑแกทานท้ังหลาย"  แลวรับไป, 
ยอมควร.  จะปลอยเสียในปาดวยกลาววา  "ไกและสุกรเหลาน้ี จง 
อยูตามสบายเถิด"  ดังน้ี  ก็ควร.  เมื่อเขากลาววา  "พวกขาพเจา 
ถวายสระนี้  นาน้ี  ไรนี้  แกวิหาร"  ภิกษุจะปฏิเสธไมไดฉะน้ีแล. 
คําท่ีเหลืออในสิกขาบทน้ี  มีอรรถต้ืนทั้งน้ัน ดังน้ีแล. 
        บรรดาสมุฏฐานเปนตน   สิกขาบทแมนี้  ก็มสีมุฏฐาน  ๖ เปน 
กิริยา  โนสัญญาวิโมกข  อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  
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มีจิต  ๓  มีเวทนา  ๓  ฉะน้ีแล. 
           พรรณนาราชสิกขาบทในอรรถกถาพระวินัย 
                         ชื่อสมันตปาสาทิกา  จบ.   
                               และจบวรรคท่ี  ๑.  
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              นิสสัคคียปาจิตตียโกสิยวรรคที่  ๒  สิกขาบทท่ี  ๑ 
                               พรรณนาโกสิยสิกขาบท   
        โกสิยสกิขาบทวา  เตน  สมเยน  เปนตน  ขาพเจา  จะกลาว 
ตอไป :-  ในโกสิยสิกขาบทน้ัน  มีวินจิฉัยดังตอไปนี้ :- 
        หลายบทวา  สนฺถริตฺวา  กต  โหติ  มีความวา  สันถัตท่ีลาด 
เสนไหมซอน ๆ  กัน  บนภาคพ้ืนที่เสมอแลว  เอานํ้าขาวเปนตนเทราด 
ลงไปแลวหลอ. 
        ในคําวา  เอเกนป  โกสิยสุนา  มิสสฺิตฺวา  นี้  ผูศกึษาพึงทราบ 
วินิจฉัยวา  "สันถัตท่ีเจือ  (ไหม)  ดวยอํานาจแหงความชอบใจของตน 
จงยกไว,  ถาแมนวา  ลมพัดเอาเสนไหมเสนเดียวไปตกลงในที่หลอ 
สันถัตน้ัน  แมอยางนี้  ก็ชือ่วา  หลอสันถัตเจือ  (ดวยไหม)  เหมือนกัน." 
คําท่ีเหลือทุก ๆ แหง  มีอรรถต้ืนทั้งส้ิน. 
        สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐาน  ๖  เปนกริิยา  โนสญัญาวิโมกข  อจิตตกะ 
ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  มีจิต  ๓  เวทนา  ๓  ฉะน้ีแล. 
                              พรรณนาโกสิยสิกขาบท  จบ.  
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                        โกสิยวรรคที่  ๒  สิกขาบทท่ี  ๒ 
                          พรรณนาสุทธกาฬกสิกขาบท   
        สุทธกาฬกสิกขาบทวา  เตน  สมเยน  เปนตน  ขาพเจาจะกลาว 
ตอไป :-  ในสุทธกาฬกสิกขาบทน้ัน  บทวา  สุทฺธกาฬกาน  ความวา 
ดําลวน  คือ  ดําไมเจือดวยขนเจียมอยางอ่ืน.  คําท่ีเหลืออมีอรรถต้ืน 
ทั้งน้ัน.  แมสมุฏฐานเปนตน  ก็เปนเชนกับโกสิยสิกขาบทน่ันเอง. 
                         พรรณนาสุทธกาฬกสิกขาบท  จบ.  
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                        โกสิยวรรคที่  ๒  สิกขาบทท่ี  ๓ 
                            พรรณนาเทวภาคสิกขาบท   
        เทวภาคสิกขาบทวา  เตน  สมเยน   เปนตน  ขาพเจาจะกลาว 
ตอไป :-  ในเทวภาคสิกขาบทนั้น  มีวินิจฉัยยดังนี้ :- 
        สองบทวา  อนฺเต  อาทิยิตฺวา  มีความวา  ใหติดขนเจียมขาว 
ไวที่ชายแหงสันถัตดุจอนุวาตท่ีชายผา  ฉะนั้น. 
        สองบทวา  เทฺว  ภาคา  แปลวา  ๒  สวน. 
        บทวา  อาทาตพฺพา  แปลวา  พึงถือเอา. 
        บทวา  โคจริยาน  แปลวา  มีสีแดง. 
        คําวา  เทฺว  ตุลา  อาทาตพฺพา  ทานกลาวหมายเอาภิกษุผู 
ประสงคจะใหทําดวยขนเจียม  ๔  สวน.  บัณฑิตพึงทราบสันนิษฐานวา 
"ก็โดยใจความ  เปนอันทรงแสดงคํานี้ทีเดียววา  'ภิกษุมีความประสงค 
จะทําดวยขนเจียม  มีประมาณเทาใด,   ในขนเจียมมีประมาณเทาน้ัน 
ขนเจียมดํา  ๒  สวน  ขนเจียมขาว  ๑  สวน  ขนเจียมแดง  ๑  สวน."  คําท่ี 
เหลือมีอรรถต้ืนทั้งน้ัน. 
        แมสมุฏฐานเปนตน  ก็เปนเหมือนโกสิยสิกขาบทน่ันเอง.  สิกขา- 
บทนี้   ผูศึกษาพึงทราบวา  เปนกิริยาและอกิริยาอยางเดียว  เพราะถือ 
เอาและไมถือเอาทํา  ฉะนี้แล. 
                            พรรณนาเทวภาคสิกขาบท จบ.  
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                         โกสิยวรรคท่ี  ๒  สิกขาบทท่ี  ๔ 
                             พรรณนาฉัพพัสสสิกขาบท   
        ฉัพพัสสสิกขาบทวา  เตน  สมเยน  เปนตน  ขาพเจาจะกลาว 
ตอไป :- 
        สองบทวา  อูทหนฺติป  อุมมฺิหนฺติป  มีรูปความท่ีทานกลาวไว 
วา  "พวกเด็ก ๆ  ถายอุจจาระรดบาง  ถายปสสาวะรดบาง  เบ้ืองบน 
สันถัตท้ังหลาย." 
        พระปุสสเทวเถระกลาววา  "ภิกษุผูไดรับสมมติอยางนี้วา 
'สันถัตสมมติสงฆใหแลวแกภิกษุชื่อน้ี '   ยอมไดเพ่ือทําสันถัตในที่ที่ตน 
ไปถึงตลอดเวลาที่โรคยังไมหาย.  ถาเธอหายโรคแลว  กลับอาพาธอีก 
ดวยพยาธิเดิมนั่นแล,  บริหาร  (การคุมครอง)  นั้นนั่นแลยังอยู, ไมมี 
กิจท่ีจะตองสมมติอีก." 
        สวนพระอุปติสสเถระกลาววา  "อาพาธน้ันกําเริบข้ึนหรืออาพาธ 
อ่ืนก็ตามที,  เธอไดชื่อวา  'เปนผูอาพาธ'  คราวเดียว  ก็เปนอันได 
แลวันนเทียว,  ไมมีกิจท่ีจะตองสมมติใหม." 
        ขอวา  โอเรน  เจ  ฉนฺน  วสฺสาน  ไดแก  สวนรวมใน  คือ  ภายใน. 
แตในบทภาชนะ  เพ่ือจะแสดงแตเพียงสังขยา  จึงตรัสวา  "ยังหยอน 
หกป." 
        ขอวา  อนาปตฺติ   ฉพฺพสฺสานิ  กโรติ  มีความวา  ยอมทํา 
สันถัตในเวลาครบ  ๖  ปบริบูรณ.  แมในบทที่  ๒  พึงเห็น  ใจความ 
อยางนี้วา  "ทําในเวลาเกิน  ๖  ฝนไป."  ความจริง  ภิกษุนั้นจะทําตลอด  
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๖  ป  หามิไดแล.  คําท่ีเหลือมีอรรถต้ืนทั้งน้ัน.  สมุฏฐานเปนตน  ก็เปน 
เหมือนโกสิยสิกขาบทน่ันแล,  แตสิกขาบทน้ีเปนท้ังกิริยาและอกิริยาแล. 
                            พรรณนาฉัพพัสสสิกขาบท  จบ.    
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                         โกสิยวรรคท่ี  ๒  สิกขาบทท่ี  ๕ 
                                นิสีทนสันถตสิกขาบท    
        มีสีทนสันถตสิกขาบทวา  เตน  สมเยน   เปนตน  ขาพเจาจะกลาว 
ตอไป :-  ในนิสีทนสันถตสิกขาบทน้ัน  มีวินิจฉัยยดังตอไปนี้:- 
        สองบทวา  อิจฺฉามห  ภิกขฺเว  ความวา  ไดยินวา   พระผูมี 
พระภาคเจาไมทอดพระเนตรเห็นสัตวที่ควรใหตรัสรูไร ๆ  เลย  ตลอด 
ภายในไตมาสน้ัน;  เพราะเห็นนั้น  จึงตรัสอยางนี้. แมเมื่อเปน 
อยางนั้น  พระองคก็จะตองทรงกระทําพระธรรมเทศนา  ดวยสามารถ 
แหงตันติประเพณี. 
        อน่ึง  เพราะพระองคไดทรงมีรําพึงอยางนี้วา   "เมื่อเราใหทํา 
โอกาสหลีกเรนอยู  ภิกษุทั้งหลายจักกระทํากติกาวัตรอันไมเปนธรรม, 
อุปเสนะจักทําลายกติกาวัตรอันไมเปนธรรมน้ัน,  เราจักเส่ือมใส  (ชอบใจ) 
เธอแลวอนุญาตใหภิกษุทั้งหลายเฝา,  แตนั้น  พวกภิกษุผูประสงค 
จะเยี่ยมเรา   เปนอันมากจักสมาทานธุดงคทั้งหลาย   และเราจัก 
บัญญัติสิกขาบท  เพราะสันถัตท่ีภิกษุเหลาน้ันละทิ้งเปนปจจัย,"  ฉะน้ัน 
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสอยางนั้น.  ก็ในการหลกีเรนนี้  มีอานิสงสมาก 
อยางนี้แล. 
        ขอวา  สปริโส  เยน  ภควา  เตนูปสงฺกมิ  มีความวา  ไดยินวา 
พระเถระไดรับการตําหนิในขันธกสิกขาบทน้ีวา  "ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ! 
ภิกษุผูมีพรรษาหยอน  ๑๐  ไมพึงใหกุลบุตรบวช,  ภิกษุใดพึงใหบวช, 
ภิกษุนั้นตองทุกกฏ"  โดยนัยมีอาทิอยางนี้วา   "ดูกรโมฆบุรุษ  !  อยางไร  
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กันนะ  เธอยังเปนผูที่คนอ่ืนควรโอวาทควรพร่ําสอน  จักสําคัญเพ่ือจะ 
โอวาท  เพื่อจะพร่ําสอนผูอ่ืน"  จึงคิดวา  "พระศาสดาทรงอาศัยบริษัท 
ของเราไดทรงประทานการตําหนิแกเรา,  บัดนี้  เราน้ันจักยังพระผูมี 
พระภาคเจาใหเปลงพระสุรเสียงดุจพรหม  ดวยพระพักตรอันบริบูรณ   
ดวยอาการทุกอยาง  มีสิรดิังพระจันทรเพ็ญน้ันนั่นแล  แลวจักให 
ประทานสาธุการ  เพราะอาศัยบริษัทนั่นแหละ"  เปนกุลบุตรผูมีหทัย 
งามเดิมทางลวงไปได  ๑๐๐  กวาโยชน  ไดแนะนําบริษัท  เปนผูอันภิกษุ 
ประมาณ ๕๐๐  รูปแวดลอมแลว   จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาอีก. 
เพราะเหตุนั้น  พระธรรมสังคีติกาจารยจึงกลาววา  "สปริโส  เยน 
ภควา  เตนูปสงฺกมิ  เปนตน.  จริงอยู  ใคร ๆ  ไมอาจจะใหพระพุทธ- 
เจาท้ังหลายโปรดปรานไดโดยประการอ่ืนนอกจากวัตรสมบัติ. 
        ขอวา  ภควโต  อวิทูเร  นิสินฺโน  มีความวา  ภิกษุนั้นเปนผู 
หมดความระแวง  เพราะเปนผูบริสุทธิ์ดวยวัตรสมบัติ  จึงนั่งในท่ีไม 
ไกลพระผูมีพระภาคเจา  ดุจสีหะน่ังอยูใกลถ้ําแหงภูเขาทอง  ฉะน้ัน. 
        บทวา  เอตทโวจ  คือ  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสคําน้ี  เพ่ือยก 
เรื่องราวข้ึน. 
        ขอวา  มนาปานิ  เต  ภิกขฺุ  ปสกูลานิ  มีความวา  ดูกรภิกษุ ! 
ผาบังสุกุลเหลาน้ีเปนที่ชอบใจของเธอหรือ ?  คือ  เธอถือตามความ 
ชอบใจ  ตามความพอใจของตนหรือ ? 
        ดวยคําวา  น  โข  เม  ภนฺเต  มนาปานิ  นี้  ภิกษุนั้นยอมแสดง 
วา  "ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระพุทธเจามิไดถือตามความชอบใจ  
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ตามความพอใจของตน  คือ  ขาพระพุทธเจาเปนผูถูกอุปชฌายใหถือ 
ดุจบุคคลถูกับงคับใหถือดวยการบีบคอ  และดวยการตีที่กระหมอม 
ฉะน้ัน.   
        บทวา  ปฺายิสฺสติ  มีความวา   จักเปนผูปรากฏ  คือ  เปนผูมี 
ชื่อเสียง.  มีคําอธิบายวา  "จักปรากฏในกติกาน้ัน." 
        ขอวา  น  มย  อปฺปยฺ ฺตฺต  ปฺาเปสฺสาม  มีความวา  เรา 
ทั้งหลายชื่อวาเปนสาวก  จักไมบัญญัติขอท่ีพระผูมีพระภาคเจามิไดทรง 
บัญญัติไว.  จริงอยู  วิสัย  คือการับญญัติสิกขาบทท่ีมิไดทรงบัญญัติ 
หรือการถอนสิกขาบทท่ีทรงบัญญัติไวแลว  โดยนัยวา  "ปาจิตตีย 
ทุกกฏ"  เปนตน  นี้เปนพุทธวิสัย 
        ดวยบทวา  สมาทาย  นี้  พระอุปเสนะ  แสดงวา  "เราทั้งหลาย 
จัดสมาทานสิกขาบทน้ัน ๆ  แลวรับวา  "ดีละ  โดยดี"  ดังน้ีแลว 
จักศึกษาในสิกขาบทท้ังปวง  ตามท่ีพระพุทธองคทรงบัญญัติไว." 
พระผูมีพระภาคเจา  ทรงมีพระหฤทัยโปรดปรานแลว ไดทรงกระทํา 
สาธุการแมอีก  แกพระอุปเสนะนั้นวา  "ดีละ  ดีละ." 
        บทสนธิวา  อนฺุาตาวุโส  ตัดบทวา  อนฺุาต  อาวุโส 
แปลวา  (ทานผูมีอายุทั้งหลาย ! พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตแลว). 
        บทวา  ปหนฺตา  แปลวา  กระหยิม่อยู. 
        สองบทวา  สนฺถตานิ  อุชฺฌิตฺวา  มีความวา  ละท้ิงสันถัตท้ังปวง 
แลว  เพราะเปนผูมีความสําคัญในสันถัตวา  เปนจีวรผืนที่  ๔. 
        ขอวา  ธมฺม ึ กถ  กตฺวา  ภิกฺข ู อามนฺเตสิ  มีความวา  พระผูมี  
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พระภาคเจา  ทอดพระเนตรเห็นสันถัตท้ังหลายเกลื่อนกลาด  แลวทรง 
ดําริวา  "ไมมีเหตุในการท่ีจะยังศรัทธาไทยใหตกไป,  เราจักแสดง 
อุบายในการใชสอย  แกภิกษุเหลาน้ัน"  แลวทรงกระทําธรรมมีกถา   
ตรัสเตือนภิกษุทั้งหลาย.   
        ขอวา  สกึ  นิวตฺถป  สกึ  ปารุตป  ไดแก  นั่งและนอนแลว 
ครั้งเดียว. 
        บทวา  สามนฺตา  มคีวามวา  พึงถือเอาโดยประการท่ีที่ตนตัด 
เอาเปนวงกลม  หรือเปนสี่เหลี่ยมจตุรัสจากชายขางหน่ึง  จะมีประมาณ 
คืบหน่ึง.  แตภิกษุเมื่อจะลาดพึงลาดลงในเอกเทส  หรือชีออกแลว 
ลาดใหผสมกันโดยนัยดงักลาวในบาลีนั่นเทียว,  สันถัตท่ีภิกษุหลอแลว 
อยางนี้  จะเปนของม่ันคงยิ่งข้ึน.  คําท่ีเหลือมีอรรถต้ืนทั้งน้ันแล. 
สมุฏฐานเปนตน  แหงสิกขาบทน้ี  เปนเชนเดียวกับเทวภาคสิกขาบท 
เพราะเปนทั้งกิริยาและอกิริยา  ฉะนี้แล. 
                           นิสีทนสนัถตสิกขาบท  จบ. 
 
        ก็ในสันถัต  ๕  ชนิดเหลาน้ี  สันถตั  ๓  ชนิดขางตน  ผูศึกษา 
พึงทราบวา  กระทําวินัยกรรมแลวไดมา  ไมควรใชสอย,  ๒  ชนิดขางหลัง 
ทําวินัยกรรมแลวไดมาจะใชสอย  ควรอยู.  
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                          โกสิยวรรคที่  ๒  สิกขาบทท่ี  ๖ 
                                    เอฬกโลมสิกขาบท   
        เอฬกโลมสิกขาบทวา  เตน  สมเยน  เปนตน  ขาพเจาจะกลาว 
ตอไป :-    ในเอฬกโลมสิกขาบทน้ัน  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :- 
        บทวา  อุปฺผณฺเธสุ  มีความวา  พวกชาวบานกลาวคําสัพยอก 
เปนตนวา  "ทานขอรับ  (ขนเจียมนี้)  ทานซ้ือมาดวยราคาเทาไร ? 
        สองบทวา   ิตโกว  อาสุมฺภิ  มีความวา  พวกชาวบานขนมัด 
ฟนแบกใหญมาจากปาเหน็ดเหน่ือยแลวโยนลงไป  ทั้ง ๆ  ที่ยนือยูฉันใด 
ภิกษุนี้ไดโยน  (ขนเจียม)  ใหตกลงไปฉันนั้น. 
        บทวา  สหตฺถา  แปลวา  ดวยมือตนเอง.  มีคําอธิบายวา 
"นําไปดวยตนเอง." 
        สองบทวา  พหิติโยชน  ปาเตติ  มคีวามวา  โยนออกไปภาย- 
นอก  ๓  โยชน.  เม่ือขนเจียมจะตกไปโดยไมมีอันตราย  พอพน 
จากมือ  เปนนิสสัคคียปาจิตตียมากตัวตามจํานวนเสนขน.  ถาขนเจียม 
ที่โยนไปนั้น  กระทบท่ีตนไม   หรือเสาในภายนอกสามโยชนแลวตกลง 
ภายใน  (๓ โยชน)  อีก  ยงัไมตองอาบัติ.  ถาหอขนเจียม  ตกถึงพ้ืน 
หยุดแลวกลิง้ไป  กลับเขามาภายใน  (๓  โยชน)  อีก  เปนอาบัติแท. 
        ภิกษุยืนขางในเอามือ  หรือเทา  หรือไมเทากลิ้งไป,  หอขน 
เจียมจะหยุด  หรือไมหยุดก็ตาม  กลิ้งออกไป,  เปนอาบัติ 
เหมือนกัน.  ภิกษุวางไวดวยต้ังใจวา  "คนอ่ืนจักนําไป,"  แมเม่ือคนน้ัน 
นําขนเจียมไปเปนอาบัติเหมือนกัน.    ขนเจียมที่ภิกษุวางไวดวยจิต  
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บริสุทธิ์ลมพัดไปหรือคนอ่ืนใหตกไป  ในภายนอกโดยธรรมดาของตน 
เปนอาบัติเหมือนกัน  เพราะภิกษุมีอุตสาหะ  และเพราะสิกขาบทเปน 
อจิตตกะ.  แตในกุรุนที่เปนตน  ทานกลาว  อนาบัติไว  ในเพราะขนเจียม 
ที่ถูกลมพัดไป  หรือบุคคลอ่ืนใหตกไปภายนอกน้ี.  อนาบัติที่ทานกลาว   
ไวนั้น  ไมสมดวยบาลีแหงอนาปติวาร. 
        ภิกษุกระทําหอท้ังสองขางใหเนื่องเปนอันเดียวกัน  เมื่อวางไวให 
หอหนึ่งอยูภายในเขตแดน  อีกหอหนึง่ใหอยูในภายนอกเขตแดน,  ยัง 
รักษาอยูกอน  แมในหาบที่เนื่องเปนอันเดียวกัน  ก็มีนัยเหมือนกันนี้. 
แตถาวาขนเจียมเปนเพียงแตภิกษุวางไวที่ปลายหาบมิไดผูกเลย,  ยอม 
คุมอาบัติไมได.  เมื่อภิกษุสับเปลี่ยนแมขนเจียมที่เนื่องเปนอันเดียว 
กันไปวางไวแทน  ก็เปนอาบัติเหมือนกัน. 
        ในคําวา  อฺสฺส  ยาเน  วา   นี้มวิีนิจฉัยดังนี้ :-   ภิกษุวางไว 
บนยาน  หรอืบนหลังชางเปนตน   ซึ่งกําลังไป  ดวยต้ังใจวา  "เมื่อเจาของ 
เขาไมรูเลย  มันจักนําไปเอง,"  เมื่อยานน้ัน  ลวงเลย  ๓ โยชน 
ไปเปนอาบัติทันที.   แมในยานท่ีจอดอยู  ก็มีนัยอยางนี้เหมือนกัน. 
ก็ถาวา  ภิกษุขนเจียมไวบนยาน  หรือบนหลังชางเปนตนที่ไมไป 
แลวข้ึนขับข่ีไป  หรือไปเตือนภายใต  (ใหไป)  หรอืเรียกให  (จอดอยู) 
ติดตามไป,   ไมเปนอาบัติ  เพราะพระบาลีวา     "ภิกษุใหคนอ่ืน 
ชวยนําไป."  แตในกุรุนทีเปนตนทานกลาววา  "เปนอาบัติ."  คําน้ัน 
ไมสมดวยคํานี้วา  "ภิกษุใหคนอ่ืนชวยนําไป."  ก็ในอทินนาทาน 
เปนอาบัติในเพราะสุงกฆาฏ  (ตระบัดภาษี).  แทจริง  อาบัติใด  ใน  
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อทินนาทานน้ัน,  อาบัตินั้น  เปนอนาบัติในสิกขาบทนี้,  อาบัติใดใน 
สิกขาบทน้ี,  อาบัตินั้น  เปนอนาบัติในอทินนาทานน้ัน.   
        ภิกษุไปถึงสถานท่ีนั้นสงใจไปอ่ืน  หรือถูกพวกโจรเปนตนรบกวน 
เลยไปเสียก็ดี,   เปนอาบัติเหมือนกัน.  พึงทราบจํานวนอาบัติ  ตาม 
จํานวนเสนขนในฐานะท้ังปวง. 
        หลายบทวา  ติโยชน  วาสาธิปฺปาโย  คนฺตวา  ตโต  ปร  หรติ 
มีความวา  "ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูนําไป  แมต้ังรอยโยชนอยางนี้  คือ 
เพราะไมไดอุเทศและปริปุจฉาเปนตน  หรือปจจัยเปนตน  ในที่ที่ตน 
ไปแลว  ภิกษุจึงไปในท่ีอ่ืนตอจากที่นั้น,  ไปในที่อ่ืนแมจากที่นั้น." 
        สองบทวา  อจฺฉินฺน  ปฏิลภิตฺวา  มีความวา  พวกโจรชิงเอา 
ขนเจียมนั้นไป  รูวาไมมีประโยชนแลวคืนให,  ไมเปนอาบัติแกภิกษุ 
ผูนําขนเจียมนั้นไป. 
        สองบทวา  นิสฺสฏ   ปฏิลภิตฺวา  มีความวา  ไดขนเจียมที่ทํา 
วินัยกรรมแลวคืนมา. 
        บทวา   กตภณฺฑ  มคีวามวา  ขนเจียมที่เขาทําเปนสิ่งของ 
มีผากัมพล  พรม  และสันถัตเปนตน  อยางใดอยางหน่ึงโดยที่สุดแมเพียง 
มัดดวยเสนดวย.  อน่ึง  ภิกษุใด  สอดขนเจียมลงในระหวางถลกบาตร 
บาง  ๆ  ก็ดี  ในหลืบผารัดเขา  ผาอังสะ  และประคตเอวเปนตนก็ดี 
ในฝกมีด  เพ่ือปองกันสนิมกรรไกรเปนตนก็ดี  โดยท่ีสุดอาพาธเปนลม 
ยอนขนเจียมไวแมในชองหูแลวเดินไปเปนอาบัติแกภิกษุนั้นเหมือนกัน, 
แตขนเจียมที่มัดดวยดายใสไว   (ในระหวางรองเทาและถลกบาตร  
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เปนตน)   ยอมต้ังอยูในฐานะแหงขนเจียมที่ทําเปนส่ิงของ.  ภิกษุทําให 
เปนชองผมแลวนําไป,  นี้  ชื่อวาทางเลี่ยงเก็บ,  เปนอาบัติเหมือนกัน. 
คําท่ีเหลืออมีอรรถต้ืนทั้งน้ัน.   
        บรรดาสมุฏฐานเปนตน  เอฬกโลมสิกขาบทน้ี  ชื่อวาเอฬกโลม- 
สมุฏฐาน  (มขีนเจียมเปนสมุฏฐาน)  ยอมเกิดข้ึน  ทางกาย  ๑  ทางกาย 
กับจิต  ๑  เปนกริิยา  โนสัญญาวิโมกข   อจิตตกะ   ปณณัตติวัชชะ 
กายกรรม  มจิีต  ๓  มีเวทนา  ๓  ดังน้ีแล. 
                                เอฬกโลมสิกขาบท  จบ. 
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                       โกสิยวรรคท่ี ๒  สิกขาบทท่ี  ๗ 
                          เอฬกโลมโธวาปนสิกขาบท   
        เอฬกโลมโธวาปนสิกขาบทวา  เตน  สมเยน  เปนตน  ขาพเจา 
จะกลาวตอไป :- 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ริฺจนฺติ  แปลวา  ยอมละท้ิง  คือ 
ยอมสละเสีย.  มีคําอธิบายวา  "ยอมไมอาจเพ่ือจะประกอบเนือง ๆ." 
        คําท่ีเหลือในเอฬกโลมโธวาปนสิกขาบทน้ี  พรอมท้ังสมุฏฐาน 
เปนตน  มีนัยดังกลาวแลวในปุราณจีวรสิกขาบทน่ันแล. 
                           เอฬกโลมโธวาปนสิกขาบท  จบ.  
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                         โกสิยวรรคท่ี  ๒ สิกขาบทท่ี  ๘ 
                                      รปูยสิกขาบท   
        รูปยสิกขาบทวา  เตน  สมเยน  เปนตน  ขาพเจาจะกลาวตอไป :- 
ในรูปยสิกขาบทน้ัน  มีวินิจฉัยยดังตอไปนี้ :- 
        บทวา  ปฏิวึโส  แปลวา  สวน. 
        ในบทวา    ชาตรูปรต   นี ้  คําวา  ชาตรูป  เปนชื่อแหงทองคํา. 
ก็เพราะทองคําน้ันเปนเชนกับพระฉวีวรรณแหงพระตถาคต;   เพราะ 
ฉะน้ัน  ทานจึงกลาวไวในบทภาชนะวา  "ทานเรียกพระฉวีวรรณของ 
พระศาสดา."  เนื้อความแหงบทภาชนะนั้นวา  "โลหะพิเศษมีสีเหมือน 
พระฉวีวรรณของพระศาสดา  นี้ชื่อวา  ชาตรูป  (ทองคําธรรมชาติ)." 
สวนเงินทานเรียกวา  รูปยะ  ในคําท้ังหลายวา  "สังข  ศิลา  ประพาฬ 
เงินทอง "   เปนตน.  แตในสิกขาบทน้ี  ทานประสงคเอากหาปณะ 
เปนตนอยางใดอยางหน่ึง  ที่ใหถึงการซ้ือขายได.  เพราะเหตุนั้นน่ันแล 
ในบทภาชนะแหงบทวา  รชต  นั้น ทานจึงกลาวคําวา  กหาปณะ 
โลหมาสก  ดังนี้  เปนตน. 
                     [อธิบายวัตถุแหงนิสสัคคียและทุกกฏ] 
        บรรดาบทวา  กหาปณะ  เปนตนนั้น  กหาปณะที่เขาทําดวย 
ทองคําก็ดี  ทําดวยเงินก็ดี  กหาปณะธรรมดาก็ดี  ชื่อวา  กหาปณะ. 
        มาสกท่ีทําดวยแรทองแดงเปนตน  ชื่อวา  โลหมาสก.  
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        มาสกท่ีทําดวยไมแกนก็ดี  ดวยขอไมไผก็ดี   โดยที่สุดแมมาสก 
ที่เขาทําดวยใบตาลสลักเปนรูป  ก็ชื่อวา  มาสกไม.   
        มาสกท่ีเขาทําดวยคร่ังก็ดี  ดวยยางก็ดี  ดุนใหเกิดรูปข้ึน  ชือ่วา 
มาสกยาง. 
        ก็ดวยบทวา  เย  โวหาร  คจฺฉนฺติ  นี้  ทานสงเคราะหเอามาสก 
ทั้งหมดท่ีใชเปนมาตราซ้ือขายในชนบท  ในเวลาซ้ือขายกัน  โดยท่ีสุด 
ทําดวยกระดูกบาง  ทําดวยหนังบาง  ทําดวยเมล็ดผลไมบาง  ดุน 
ใหเปนรูปบาง  มิไดดุนใหเปนรูปบาง.  วัตถุ  ๔  อยาง  คือ  "เงิน  ทอง 
ทั้งหมดน้ีอยางนี้  (และ)  มาสกทอง  มาสกเงิน  มีประเภทดังกลาว 
แลวแมทั้งหมด"  จัดเปนวัตถุแหงนิสสัคคีย,  วัตถุนี้  คือ  มกุดา  มณี 
ไพฑูรย  สังข  ศิลา  ประพาฬ  ทับทิม  บุษราคัม  ธญัญชาต  ๗  ชนิด 
ทาสหญิง  ทาสชาย  นาไร  สวนดอกไม  สวนผลไมเปนตน  จัดเปนวัตถุ 
แหงทุกกฏ.   วัตถุนี้  คือ  ดาย  ผาลไถ  ผืนฟา  ฝาย  อปรัณณชาตมีอเนก- 
ประการ   และเภสัช  มีเนยใส  เนยขน   น้ํามัน  น้าํผ้ึง  น้ําออยงบเปนตน 
จัดเปนกัปปยวัตถุ. 
        บรรดานิสสัคคียวัตถุและทุกกฏวัตถุนั้น  ภิกษุจะรับนิสสัคคียวัตถุ 
เพ่ือประโยชนตนเอง  หรือเพ่ือประโยชนแกสงฆ  คณะ  บุคคลและเจดีย 
เปนตน  ยอมไมควร.  เปนนิสสัคคียปาจิตตีย  แกภิกษุผูรับเพ่ือ 
ประโยชนแกตนเอง.  เปนทุกกฏแกภิกษุผูรับเพ่ือประโยชนแกสิ่งท่ีเหลือ. 
เปนทุกกฏอยางเดียว   แกภิกษุผูรับทุกกฏวัตถุ   เพ่ือประโยชนทุกอยาง, 
ไมเปนอาบัติในกัปปยวัตถุ.  เปนปาจิตตียอํานาจที่มาในรัตนสิกขา-  
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บทขางหนา  แกภิกษุผูรับวัตถุมีเงินเปนตนแมทั้งหมด   ดวยหนาที่แหง 
ภัณฑาคาริก   เพ่ือตองการจะเก็บไว.   
             [วาดวยการรับ  การใชใหรับ  และวิธีปฏิบัติในรูปยะ] 
        บทวา  อุคฺคณฺเหยฺย  แปลวา  พึงถือเอา.  ก็เพราะเม่ือภิกษุ 
รับเอาจึงตองอาบัติ;  ฉะนั้น  ในบทภาชนะแหงบทวา  อุคฺคณฺเหยฺย 
นั้น   ทานจึงกลาววา  ภิกษุรับเอง  เปนนิสสัคคียปาจิตตีย.  แมในบทท่ี 
เหลือ  ก็มีนัยอยางนี้. 
        ในการรับเองและใชใหรับนั้น  มีวินิจฉัยยดังน้ี :- 
เปนอาบัติตัวเดียวแกภิกษุผูรับเอง  หรือใชใหรับวัตถุสิ่งเดียว  ในบรรดา 
ภัณฑะ  คือ  ทอง  เงิน  ทั้งกหาปณะ  และมาสก.  ถาแมนวา  ภิกษุรับ 
เอง  หรือใชใหรับต้ังพันอยางรวมกัน,  เปนอาบัติมากตามจํานวนวัตถุ. 
แตในมหาปจจรีและกุรุนที  กลาวรวมกันวา  "เปนอาบัติ  โดยนบัรูป 
ในถุงท่ีผูกไวหยอน ๆ  หรอืในภาชนะท่ีบรรจุไวหลวม ๆ.  สวนในถุง 
ที่ผูกไวแนน  หรือในภาชนะท่ีบรรจุแนน  เปนอาบัติตัวเดียวเทาน้ัน." 
        สวนในการยินดีเงินทองท่ีเขาเก็บไว  มีวินิจฉัยดังนี้ :-  เมื่อเขา 
กลาววา  "นี้เปนของพระผูเปนเจา"   ถาแมนภิกษุยินดีดวยจิต  เปนผู 
ใครเพ่ือจะรับเอาดวยกายหรือวาจา,   แตปฏิเสธวา  'นี้ไมควร' ไมเปน 
อาบัติ."  แมไมหามดวยกายและวาจา  เปนผูมีจิตบริสุทธิ์  ไมยินดีดวย 
คิดวา "นี้ไมควรแกเรา"  ไมเปนอาบัติเหมือนกัน.  จริงอยู  บรรดา 
ไตรทวาร  อันภิกษุหามแลวดวยทวารใดทวารหนึ่ง  ยอมเปนอันหาม  
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แลวแท.  แตถาไมหามดวยกายและวาจา  รับอยูดวยจิต  ยอมตอง 
อาบัติ  ในกายทวาร และวจีทวาร  มีการไมกระทําเปนสมุฏฐาน 
เพราะไมกระทํากาใหามที่ตนพึงกระทําดวยกายและวาจา. แต  ชื่อวา 
อาบัติ  ทางมโนทวาร  ไมมี.  บุคคลคนเดียววางเงินทองตั้งรอยต้ังพัน   
ไวใกลเทา  ดวยกลาววา  "นี้  จงเปนของทาน."  ภิกษุหามวา  "นี้ไม 
ควร."  อุบาสกพูดวา  "กระผมสละถวายทานแลว"  ก็ไป.  มีตนอ่ืน 
มาท่ีนั้น  ถามวา "นี้อะไร  ขอรับ !"   ภิกษุพึงบอกคําท่ีอุบาสกนั้น 
และตนพูดกัน.  ถาเขาพูดวา  "ผมจักเก็บให ขอรับ !  ทานจงแสดงท่ี 
เก็บ."  ภิกษุพึงข้ึนไปยังปราสาทถึงชั้น  ๗  แลวพึงบอกวา  "นี้ที่เก็บ." 
แต  อยาพึงบอกวา  "จงเก็บไวในท่ีนี้."  อกัปปยวัตถุ  (มีทองและเงิน 
เปนตน)  ยอมเปนอันอาศัยวัตถุที่เปนกัปปยะและอกัปปยะ  ต้ังอยู 
ดวยคําบอกมีประมาณเทาน้ี.  พึงปดประตูแลวอยูรักษา. 
        ถาวา  อุบาสกถือเอาบาตรและจีวรซ่ึงเปนของจะขายบางอยางมา, 
เมื่อเขากลาววา  "ทานจักรับสิ่งน้ีไหม  ขอรับ !"   พึงกลาววา  "อุบาสก 
พวกเรามีความตองการส่ิงน้ี   และวัตถุชื่อเห็นปานน้ี  ก็มีอยู,  แตไม 
มีกัปปยการก."  ถาเขาพูดวา  "ผมจักเปนกัปปยการก,  ขอทานโปรด 
เปดประตูใหเถิด"  พึงเปดประตูแลว   กลาววา  "ต้ังใจอยูในโอกาสโนน." 
และอยูาพึงกลาววา  "ทานจงถือเอาส่ิงน้ี."  แมอยางนี้  อกัปปยวัตถุก็เปน 
อันอาศัยวัตถุเปนกัปปยะและอกัปปยะต้ังอยูเหมือนกัน.  ถาเขาถือเอา 
กหาปณะน้ันแลว  ถวายกัปปยภัณฑะแกเธอ,  ควรอยู.  ถาเขาถือเอา 
เกินไป  พึงบอกเขาวา  "พวกเราจักไมเอาภัณฑะของทาน, จงเก็บเสีย."  
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        ในคําวา  สงฺฆมชฺเฌ   นิสฺสชฺชิตพพฺ  นี้  พระผูมีพระภาคไม 
ตรัสวา  "พึงสละแหสงฆ  หรือแก็ดีณะ  หรือแกบคุคล"  ก็เพราะธรรมดา 
วารูปยะเปนอกัปปยะ (เปนของไมสมควร).   
        อน่ึง  เพราะรูปยะน้ัน  เปนเพียงแตภิกษุรับไวเทาน้ัน  เธอไม   
ไดจายหากัปปยภัณฑอะไรดวยรูปยะน้ัน;  ฉะน้ัน   เพ่ือทรงแสดงการ 
ใชสอยโดยอุบาย  จึงตรัสวา  "พึงสละในทามกลางแหงสงฆ." 
        ขอวา  กปฺปย  อาจิกขฺิตพฺพ  สปฺป  วา  มีความวา  พึงบอก 
อยางนี้วา  "อุบาสก  เนยใส  หรือันํามัน ยอมควรแกบรรพชิตทั้งหลาย." 
              [ปจจัยที่ไดจากรูปยะท่ีภิกษุรับ  ไมควรแกเธอผูรับ] 
        ขอวา  รูปยปฏิคฺคาหก  เปตฺวา  สพฺเพเหว  ปริภฺุชิตพฺพ 
มีความวา  ภิกษุทั้งหมดพึงแจกกันบริโภค.  ภิกษุผูรับรูปยะไมพึงรับ 
สวนแบง.  แมไดสวนท่ีถึงแกพวกภิกษุอ่ืนหรืออารามิกชนแลว จะ 
บริโภค  ก็ไมควร.  โดยที่สุดเนยใส  หรือันํามันนั้น  อันดิรัจฉานมีลิง 
เปนตน  ลักเอาไปจากสวนแบงนั้น  วางไวในปา  หรือท่ีหลนจากมือ 
ของสัตวเหลาน้ัน  ยังเปนของอันดิรัจฉานหวงแหนก็ดี  เปนของบังสกุล 
ก็ดี  ไมสมควรทั้งน้ัน.  แมจะอบเสนาสนะ  ดวยนํ้าออยท่ีนํามาจก 
สวนแบงน้ัน  ก็ไมควร. จะตามประทีปดวยเนยใส   หรือันํามันแลว 
นอนก็ดี   กระทํากสิณบริกรรมก็ดี  สอนหนังสือก็ดี  ดวยแสงสวางแหง 
ประทีป  ไมควร.  อน่ึง  จะทาแผลท่ีรางกายดวยนํ้ามัน  น้ําผ้ึงและน้ําออย 
เปนตน  จากสวนแบงนั้น  ก็ไมควรเหมือนกัน.  
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        คนทั้งหลาย  เอาวัตถุนั้น  จายหาเตียงและต่ังเปนตนก็ดี  สราง 
อุโบสถาคารก็ดี  สรางโรงฉันก็ดี  จะบริโภคใชสอย  ก็ไมควร. แม 
รมเงา  (แหงโรงฉันเปนตน)  อันแผไปอยูตามเขตของเรือน  ก็ไมควร. 
รมเงาที่เลยเขตไป  ควรอยู  เพราะเปนของจรมา.  จะเดินไปตาม   
ทางก็ดี  สะพานก็ดี  เรือนก็ดี  แพก็ด ี ที่เขาจําหนายวัตถุนั้นสรางไว 
ไมควร.  จะด่ืม  หรือใชสอยน้ําท่ีเออข้ึนเต็มปริ่มสระโบกขรณี  ซึ่งเขา 
ใหขุดดวยวัตถุนั้น  ก็ไมควร.  แตวา เมื่อันําภายใน  (สระ)  ไมมี  น้ํา 
ที่ไหลมาใหม  หรือนํ้าฝนไหลเขาไป  สมควรอยู.  แมน้ําที่มาใหม 
ซึ่งซ้ือมาพรอมกับสระโบกขรณีที่ซื้อมา  (ดวยวัตถุนั้น)  ก็ไมควร. 
        สงฆต้ังวัตถุนั้นเปนของฝาก  (เก็บดอกผล)  บริโภคปจจัย,  แม 
ปจจัยเหลาน้ัน  ก็ไมควรแกเธอ.  แมอารามซ่ึงเปนท่ีอันสงฆรับไว 
(ดวยวัตถุนั้น)  ก็ไมควรเพ่ือบริโภคใชสอย.  ถาพ้ืนดินก็ดี  พืชก็ดี 
เปนอกัปปยะ,  จะใชสอยพ้ืนดิน  จะบริโภคผลไมไมควรท้ังนั้น. ถาภิกษุ 
ซื้อพ้ืนดินอยางเดียว  เพาะปลูกพืชอ่ืน,  จะบริโภคผล  ควรอยู.  ถาพืช 
ภิกษุซื้อมาปลูกลงในพ้ืนดินอันเปนกัปปยะ  จะบริโภคผล ไมควร. 
จะน่ังหรือนอนบนพ้ืนดิน  ควรอยู. 
        ขอวา  สเจ  โส  ฉฑเฺฑติ   มีความวา  เขาโยนท้ิงไป  ณ  ทีแ่หงใด 
แหงหน่ึง.  ถาแมนเขาไมทิ้ง   หรือถือเอาไปเสียเอง,   ไมพึงหามเขา. 
        ขอวา  โน   เจ  ฉฑฺเฑติ  มีความวา  ถาเขาไมถือเอาไป และ 
ไมทิ้งให  หลีกไปตามความปรารถนา  ดวยใสใจวา  "ประโยชนอะไรของ 
เราดวยการขวนขวายนี้,"  ลําดับนั้น  สงฆพึงสมมติภิกษุผูมีลักษณะตามท่ี 
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พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว  ใหเปนผูทิ้งรูปยะ. 
                       [วาดวยองคแหงภิกษุผูทิ้งรูปยะ]   
        ในคําวา  โย  น  ฉนฺทาคตึ  เปนตน  มีวินิจฉัยยดังนี้ :-   ภิกษุผู 
กระทําวัตถุนั้นเพ่ือตน  หรือยกตนข้ึนอาง  ดวยอํานาจแหงความโลภ 
ชื่อวา  ยอมถงึความลําเอียงเพราะชอบกัน.  เมื่อรุกรานผูอ่ืนดวยอํานาจ 
แหงโทสะวา  "ภิกษุนี้ไมรูแมบทเลย  ไมรูวินัย"  ชือ่วา  ยอมถึง 
ความลําเอียงเพราะโทสะ.  เมื่อถึงความเปนผูพลั้งเผลอและหลงลืมสติ 
ดวยอํานาจโมหะ  ชื่อวา  ยอมถึงความลําเอียงเพราะหลง.  เมื่อไม 
อาจจะท้ิงเพราะกลัวภิกษุผูรับรูปยะ  ชือ่วายอมถึงความลําเอียงเพราะ 
กลัว.  ภิกษุผูไมกระทําอยางนี้  บัณฑิตพึงทราบวา  ยอมไมถึงความ 
ลําเอียงเพราะชอบกัน  ฯ ล ฯ  ยอมไมถึงความลําเอียงเพราะกลัว. 
        สองบทวา  อนิมิตฺต  กตฺวา  ไดแก  ไมกระทําใหมีที่หมาย. 
อธิบายวา  "ภิกษุผูทิ้งรูปยะน้ัน  หลับตาแลว  ไมเหลียวดูดุจคูถ 
คือไมกําหนดหมายที่ตก  พึงทิ้งใหตกไปในแมน้ํา  ในเหว  หรอืใน 
พุมไม."  ในรูปยะแมอันภิกษุพึงรังเกียจอยางนี้ พระผูมีพระภาคเจา 
ก็ตรัสบอกการบริโภคใชสอย แกภิกษุทั้งหลายโดยปริยาย.  ก็การบริโภค 
ปจจัยที่เกิดข้ึนจากรูปยะน้ัน  ยอมไมสมควรแกภิกษุผูรับรูปยะ  โดย 
ปริยายไร ๆ  เลย.  ก็การบริโภคปจจัยท่ีเกิดข้ึนนี้  ไมควรแกภิกษุผูรับ 
รูปยะน่ันฉันใด,  ปจจัยที่เกิดข้ึน เพราะการอวดอุตตริมนุสธรรมอันไมมี 
จริงก็ดี  เพราะกุลทสกกรรมก็ดี  เพราะการหลอกลวงเปนตนก็ดี  ยอม  
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ไมควรแกภิกษุนั้น  และแกภิกษุอ่ืน   ฉันนั้น. ถึงปจจัยที่เกิดข้ึนโดยธรรม 
โดยสม่ําเสมอ  ยังไมไดพิจารณา  จะบริโภค  ก็ไมควร. 
                   [อธิบายการบริโภคปจจัยมี  ๔  อยาง]   
        จริงอยู  การบริโภค  มี  ๔  อยาง  คือ  ไถยบรโิภค  (บริโภคอยาง 
ขโมย)  ๑  อิณบริโภค  (บริโภคอยางเปนหน้ี)  ๑  ทายัชชบริโภค 
(บริโภคอยางเปนผูรับมรดก)  ๑  สามบีริโภค  (บรโิภคอยางเปนเจา 
ของ)  ๑.  บรรดาการบริโภค  ๔  อยางนั้น  การบริโภคของภิกษุผูทุศีล 
ซึ่งน่ังบริโภคอยูแมในทามกลางสงฆ  ชื่อวา  ไถยบริโภค.  การบริโภค 
ไมพิจารณาของภิกษุผูมีศีล  ชื่อวา  อิณบริโภค.  เพราะฉะนั้น  ภิกษุผูมี 
ศีลพึงพิจารณาจีวรทุกขณะท่ีบริโภคใชสอย.  บิณฑบาตพึงพิจารณา 
ทุก ๆ คํากลนื.  เมื่อไมอาจอยางนั้น  พึงพิจารณาในกาลกอนฉัน 
หลังฉัน  ยามตน  ยามกลาง  และยามสุดทาย.  หากเมื่อเธอไมทัน 
พิจารณาอรุณข้ึน,  ยอมต้ังอยูในฐานะบริโภคหน้ี.  แมเสนาสนะ  ก็พึง 
พิจารณาทุก ๆ ขณะที่ใชสอย.  ความมีสติเปนปจจัยทั้งในขณะรับทั้ง 
ในขณะบริโภคเภสัช  ยอมควร.  แมเมือ่เปนอยางเดียว.  ก็เปนอาบัติแก 
ภิกษุผูทําสติการรับ  ไมทําในการบริโภคอยางเดียว.  แตไมเปน 
อาบัติแกภิกษุผูไมทําสติในการรับ  ทาํแตในเวลาบริโภค. 
        ก็สุทธิม ี ๔  อยาง  คือ  เทสนาสุทธิ  (หมดจดดวยการแสดง)  ๑ 
สังวรสุทธิ  (หมดจดดวยสังวร)  ๑  ปริยิฏฐิสุทธิ๑  (หมดจดดวยการ 
 
๑.  ในท่ีอ่ืน ๆ  เปน  ปริเยฏฐสุิทธิ.  
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แสวงหา)  ๑  ปจจเวกขณสุทธิ  (หมดจดดวยการพิจารณา)  ๑.  บรรดา 
สุทธิ  ๔  อยางนั้น  ปาฏิโมกขสังวรศีล  ชื่อวาเทสนาสุทธิ.  ก็ปาฏิโมกข- 
สังวรศีลนั้น  ทานเรียกวา  เทสนาสุทธิ  เพราะบริสุทธิดวยการแสดง. 
อินทรียสังวรศีล  ชื่อวา  สังวรสุทธิ.  ก็อินทรียสังวรศีลนั้น  ทานเรียก   
วา  สังวรสุทธิ  เพราะบริสุทธิ์ดวยสังวร  คือ  การต้ังจิตอธิษฐานวา 
"เราจักไมทําอยางนี้อีก"  เทาน้ัน.  อาชวีปริสุทธิศีล  ชื่อวา  ปริยฏิฐิ- 
สุทธิ.๑  ก็อาชีวปาริสุทธิศีลนั้น  ทานเรียกวา  ปริยฏิฐิสุทธิ๑  เพราะ 
เปนความบริสุทธิ์ดวยการแสวงหาของภิกษุผูละอเนสนาแลวยังปจจัยทั้ง 
หลายใหเกิดข้ึนโดยกรรม  โดยสมํ่าเสมอ.  ปจจัยบริโภคสันนิสสิตศีล 
ชื่อวา  ปจจเวกขณสุทธิ.  จริงอยู  ปจจัยบริโภคสันนิสสิตศีลนั้น  ทานเรียก 
วา  "ปจจเวกขณสุทธิ"  เพราะบริสุทธิ์ดวยการพิจารณาที่พระผูมีพระ 
ภาคเจาตรัสไวโดยนัยมีอาทิวา  "ภิกษุยอมพิจารณาโดยแยบตายแลว 
เสพจีวร"  ดังน้ี.  เพราะเหตุนั้น  ขาพเจาจึงกลาววา  "แตไมเปน 
อาบัติแกภิกษุผูไมทําสติในการรับ  ทาํแตในการบริโภค."  การบริโภค 
ปจจัยของพระเสขะ  ๗  จําพวก  ชื่อวา  ทายัชชบรโิภค.  จริงอยู 
พระเสขะ  ๗  จําพวกนั้น  เปนพระโอรสของพระผูมีพระภาคเจา; เพราะ 
ฉะน้ัน  จึงเปนทายาทแหงปจจัยอันเปนของพระพุทธบิดา  บรโิภคอยู 
ซึ่งปจจัยเหลาน้ัน. 
        ถามวา  "ก็พระเสขะเหลาน้ัน  บรโิภคปจจัยของพระผูมีพระภาค 
เจาหรือบริโภคปจจัยของพวกคฤหัสถ ?" 
 
๑.  ในท่ีอ่ืน ๆ  เปน  ปริยฏฐิสุทธิ.  
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        ตอบวา  "ปจจัยเหลานั้น  แมอันพวกคฤหัสถถวาย  ก็จริง,  แต 
ชื่อวาเปนของพระผูมีพระภาคเจา  เพราะพระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาต 
ไว,"  เพราะฉะนั้น  บัณฑิตพึงทราบวา  "พระเสขะเหลาน้ัน  บริโภค 
ปจจัยของพระผูมีพระภาคเจา."  ก็ธรรมทายาทสูตร  เปนเครื่องสาธก 
ในการบริโภคปจจัยของพระผูมีพระภาคเจาน้ี.   
        การบรโิภค  ของพระขีณาสพทั้งหลาย  ชื่อวา  สามีบริโภค. 
จริงอยู  พระขีณาสพท้ังหลายเหลาน้ัน  ชื่อวาเปนเจาของบริโภค 
เพราะลวงความเปนทาสแหงตัณหาไดแลว.  บรรดาการบริโภคทั้ง ๔ นี ้
สามีบริโภค และทายัชชบริโภค  ยอมควรแมแกภิกษุทุกจําพวก. 
อิณบริโภค  ไมสมควรเลย.  ในไถยบริโภค    ไมมคํีาจะพูดถึงเลย. 
                           [อธิบายการบริโภคอีก  ๔  อยาง] 
        การบรโิภคแมอ่ืนอีก  ๔  คือ  ลชัชีบรโิภค  อลัชชีบริโภค 
ธัมมิยบริโภค  อธัมมิยบริโภค.  บรรดาการบริโภค  ๔  อยางนั้น  การ 
บริโภคของอลัชชีภิกษุรวมกับลีชชีภิกษุ  สมควร.  ไมพึงปรับอาบัติเธอ. 
การบริโภคของลัชชีภิกษุรวมกับอลัชชีภิกษุ  ยอมควรตลอดเวลาที่เธอ 
ยังไมรู.  เพราะวาธรรมดาภิกษุผูเปนอลัชชีมาแตแรกไมมี.  เพราะ 
ฉะน้ัน  พึงวากลาวเธอในเวลาทราบวาเธอเปนอลัชชีวา  "ทานทําการ 
ละเมิดในกายทวารและวจีทวาร,  การทําน้ัน  ไมสมควรเลย,  ทานอยูา 
ไดกระทําอยางนี้."  ถาเธอไมเอ้ือเฟอยังคงกระทําอยูอีก,  ถายังขืนทํา 
การบริโภครวมกับอลัชชนีั้น,  แมเธอก็จะกลายเปนอลัชชีไปดวย.  ฝาย  
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ภิกษุใด  กระทําการบริโภครวมกับอลัชช ี ผูซึ่งเปนภาระของตน, 
แมภิกษุนั้น  อันภิกษุอ่ืนเห็นพึงหาม,  ถาเธอไมยอมงดเวน,  ภิกษุ 
แมรูปนี้  ก็เปนอลัชชีเหมอืนกัน.  อลัชชีภิกษุแมรูปเดียว  ยอมทําให 
ภิกษุเปนอลัชชีไดแมต้ังรอยรูปอยางนี้.  ชื่อวาอาบัติในการบริโภครวม    
กันระหวางอลัชชีกับอลชัชี  ยอมไมมี.  การบริโภครวมระหวางลัชช ี
กับลัชชีเปนเชนเดียวกับขัตติกุมารสองพระองคเสวยรวมกันในสุวรรณ- 
ภาชน.  การบริโภคเปนธรรม และ  ไมเปนธรรม  ผูศึกษาพึงทราบ 
ดวยอํานาจแหงปจจัยนั่นแล. 
        ในการบริโภคเปนธรรม   และไมเปนธรรมน้ัน  พึงทราบวินิจฉัย 
ดังตอไปนี้ :- 
        ถาแมนบุคคลก็เปนอลัชช ี  แมบณิฑบาตก็ไมเปนธรรม,  นา 
รังเกียจทั้ง  ๒  ฝาย.  บุคคลเปนอลัชชี  แตบิณฑบาตเปนธรรม,  ภิกษุทั้ง 
หลายรังเกียจบุคคลแลว  ไมพึงรับบิณฑบาต.  แตในมหาปจจรี  ทาน 
กลาวไววา  "คนทุศีล ไดอุเทศภัตเปนตนจากสงฆแลว  ถวายแกสงฆ 
นั่นแล,  อุเทศภัตเปนตนน้ี  ยอมควร  เพราะเปนไปตามที่เขาถวาย 
นั่นเอง."  บุคคลเปนลัชช ี บิณฑบาตไมเปนธรรม,   บิณฑบาต 
นารับเกียจไมควรรับเอา.  บุคคลเปนลัชชี  แมบิณฑบาตก็เปนธรรม 
ยอมสมควร. 
             [อธิบายการยกยองและการบริโภคอีกอยางละ ๒] 
        ยังมีการยกยอง  ๒ อยาง  และการบริโภค  ๒  อยางอีก  คือ  การ  
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ยกยองลัชช ี ๑  การยกยองอลัชชี  ๑  ธรรมบรโิภค  ๑  อามิสบริโภค  ๑. 
ในการยกยองและการบริโภคนั้น  การยกยองลัชช ี แกอลชัช ี สมควร. 
เธอไมควรถูกปรับอาบัติ.  กถ็าวา  ลชัชียกยองอลัชชี  ยอมเชื้อเชิญ 
ดวยอนุโมทนา  เชื้อเชิญดวยธรรมกถา  อุปถัมภในสกุลทั้งหลาย,  แม 
อลัชชีนอกน้ี  ก็กลาวสรรเสริญเธอในบริษัทวา  "อาจารยของพวกเรา 
ยอมเปนผูเชนนี้และเชนนี้,"  ภิกษุนี้  บัณฑิตพึงทราบวา  "ยอมทํา 
พระศาสนาใหเสื่อมลง  คือ  ใหอันตรธานไป."  
        ก็บรรดาธรรมบริโภคและอามิสบริโภค   ในบุคคลใด  อามิส- 
บริโภค  สมควร,  ในบุคคลน้ัน  แมธรรมบรโิภค  ก็สมควร. ทาน 
กลาวไว  (ในอรรถกถาทั้งหลาย)  วา  "ก็คัมภีรใด  ต้ังอยูในสุดทาย 
จักฉิบทายไป  โดยกาลลวงไปแหงบุคคลนั้น,  จะเรียนเอาคัมภีรนั้น 
เพ่ืออนุเคราะหธรรม  ควรอยู.  ในการอนุเคราะหธรรมันน  มีเรือ่ง 
ตอไปนี้ :- 
               [เรื่องเรียนคัณฐะจากดนเลวเพ่ืออนุเคราะหธรรม] 
        ไดยินวา  ในยุคมหาภัย  ไดมีภิกษุผูชํานาญมหานิเทศเพียงรูป 
เดียวเทาน้ัน.  ครั้งน้ัน พระอุปชฌายะของพระติสสเถระ  ผูทรงนิกาย 
๔  ชื่อวา  มหาติปฏกเถระ  กลาวกะพระมหารักขิตเถระวา  "อาวุโส 
มหารักขิต !   เธอจงเรียนเอามหานิเทสในสํานักแหงภิกษุนั่นเถิด." 
เธอเรียนวา  "ไดทราบวา  ทานรูปนี้เลวทราม  ขอรบั !  กระผมจัก 
ไมเรียนเอา."  
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        อุปชฌาย.  "เรียนไวเถิดคุณ !  ฉันจักนั่งใกล ๆ เธอ." 
        พระเถระ.  "ดลีะ  ขอรับ !   เมื่อทานน่ังอยูดวย  กระผมจัก 
เรียนเอา"  แลวเริ่มเรียนติดตอกันทั้งกลางคืนกลางวัน  วันสุดทายเห็น 
สตรีภายใตเตียงแลว  เรียนวา  "ทานขอรับ !  กระผมไดสดับมากอน 
แลวทีเดียว,  ถาวากระผมพึงรูอยางนี้ จะไมพึงเรียนธรรมในสํานักดน 
เชนนี้เลย."  ก็พระมหาเถระเปนอันมาก  ไดเรียนเอาในสํานักของพระ 
เถระนั้นแลว  ไดประดิษฐานมหานิเทสไวสืบมา.   
        อันทองและเงินแมทั้งหมด  ผูศึกษาพึงทราบวา  ถึงการสงเคราะห 
วารูปยะท้ังนั้น  ในคําวา รูปเย  รูปยสฺ ี  นี.้ 
        สองบทวา  รูปเย  เวมติโก  มีความวา  เกิดมีความสงสัย 
โดยนัยเปนตนวา  "เปนทองคํา  หรือ  ทองเหลือง๑หนอ ?" 
        สองบทวา  รูปเย  อรปูยสฺ ี  มคีวามวา  มีความสําคัญใน 
ทองคําเปนตนวา  เปนทองเหลืองเปนตน. 
        อีกอยางหนึ่ง  บุคคลผูใครในบญุท้ังหลาย  มีนางสนมของพระ 
ราชาเปนตน  ถวายเงินและทองใสไวในภัต  ของควรเค้ียว  ของหอม 
และกํายานเปนตน,  ถวายแผนผาเล็ก ๆ  รวมกับกหาปณะที่ขอดไวที่ 
ชายผาเปนตนนั่นแหละ  แกภิกษุทั้งหลายผูเที่ยวบิณฑบาตผา,  ภิกษุ 
ทั้งหลายรับเอาดวยสําคัญวาภัตตาหารเปนตน  หรือสําคัญวาผา. ภิกษุ 
นี้  พึงทราบวา  "ผูมีความสําคัญในรูปยะวามิใชรูปยะ  รับเอารูปยะ 
 
๑.  วิมติ.  ขรปตฺตนฺติ  ขรสงฺขาต  สุวณฺณปฏิรูปก  วตฺถุ.  แปลวา  ท่ีช่ือวา  ขรปตตะ 
ไดแก  วัตถุ  ท่ีนับวาแข็ง เทียมทองคํา. - ผูชําระ.  
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ดวยอาการอยางน้ี."  
        แตภิกษุผูรับ  พึงกําหนดใหดีวา  "วัตถุนี้เราไดในเรือนหลังน้ี" 
เพราะวา  ผูที่ถวายของดวยไมมีสติ  ไดสติแลวจะกลับมา  (ทวงถาม). 
ลําดับนั้น  ภิกษุพึงบอกเขาวา  "ทานจงตรวจดูหอผาของทาน"  ดังน้ี. 
บทที่เหลือในสิกขาบทน้ี  มีอรรถต้ืนทั้งน้ัน. 
        บรรดาสมุฏฐานเปนตน  สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐาน  ๖  บางคราว 
เปนกิริยา  เพราะตองดวยการรับ,  บางคราวเปนอกิริยา  เพราะไมทํา 
กาใหาม,  จริงอยู   รูปยสกิขาบท  อัญญวาทกสิกขาบท  และอุปสสุติ- 
สิกขาบท  ทั้ง  ๓   มีกําหนดอยางเดียวกัน  เปนโนสัญญาวิโมกข  อจิตตกะ 
ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  มีจิต  ๓  มีเวทนา  ๓  ฉะน้ีแล. 
                                   รูปยสิกขาบท  จบ.  
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                           โกสิยวรรคที่  ๒  สิกขาบทท่ี  ๙    
                                 รูปยสัพโยหารสิกขาบท 
        รูปยสัพโย๑หารสิกขาบทวา  เตน  สมเยน  เปนตน  ขาพเจา 
จะกลาวตอไป :-  ในรูปยสัพโยหาร๒สิกขาบทน้ัน  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้:- 
        บทวา  นานปฺปการก  ไดแก  มปีระการมิใชนอย  ดวยอํานาจ 
รูปยที่ทํา  (เปนรูปภัณฑ)  และมิไดทํา  (เปนรูปภัณฑ)  เปนตน. 
        บทวา  รูปยสพฺโยหาร  ไดแก  พวกแลกเปลี่ยนดวยทองและเงิน. 
        บทวา  สมาปชฺชนฺติ  มีความวา  พวกภิกษุฉัพพัคคียมองไม 
เห็นโทษในการแลกเปลีย่นดวยทองและเงินที่ตนรับไวแลว  เพราะพระ 
ผูมีพระภาคเจาทรงหามการรับอยางเดียว  จึงกระทํา  (กาลแลกเปลี่ยน 
ดวยรูปยะ). 
        ในคําวา  สีสูปค  เปนตน  มีวินิจฉัยดังน้ี :-   ทองเงินรูปภัณฑ 
ที่ชื่อวาสีสูปคะ  เพราะอรรถวาประดับศีรษะ.  กใ็นคัมภีรทั้งหลายเขียน 
ไววา  "สีสูปก"  ก็ม.ี  คําวา  สีสูปก  นี ้ เปนชื่อของเครื่องประดับศีรษะ 
ชนิดใดชนิดหน่ึง.  ในบทท้ังปวงก็นัยนี้. 
        ในบทวา  กเตน  กต  เปนตนนี้  บณัฑิตพึงทราบการซื้อขาย 
ดวยรูปยะลวน ๆ เทาน้ัน. 
        ขาพเจา  จักกลาววินจิฉัยในบทวา  รูปเย  รูปยสฺ ี  เปนตน 
ตอไป :-   บรรดาวัตถุที่กลาวแลวในสิกขาบทกอน  เมื่อภิกษุซื้อขาย 
 
๑-๒.  บาลีและโยชนาเปน  รูปยสังโวหารสิกขาบท.  
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นิสสัคคียวัตถุดวยนิสสัคคียวัตถุ  เปนนิสสัคคียปาจิตตีย  ดวยสิกขาบท 
กอน  ในเพราะการรับมูลคา.  ในเพราะการซ้ือขายของอื่น ๆ  เปน 
นิสสัคคียปาจิตตียดวยสิกขาบทน้ีแล.  แมเมื่อซ้ือขายทุกกฏวัตถุ  หรือ 
กัปปยวัตถุดวยนิสสัคคียวัตถุ  ก็มีนัยอยางนี้เหมือนกัน.   
                   [วาดวยการซ้ือขายรูปยะดวยรูปยเปนตน] 
        จริงอยู  ผูศึกษาพึงทราบติกะวา  "ภิกษุมีความสําคัญในรูปยะ 
วาเปนรูปยะ  ซื้อขายสิ่งท่ีมิใชอรูปยะ"  เปนตน  นี ้ เปนอีกติกะหนึ่ง 
ซึ่งแมมิไดตรัสไว  เพราะอนุโลมแกติกะท่ีสองที่ตรัสไววา  "ภิกษุมี 
ความสําคัญในสิ่งท่ีมิใชรปูยะวาเปนรูปยะ  ซื้อขายรูปยะ"  เปนตนนี้. 
แทจริง  ภิกษุซื้อขายปยะของผูอ่ืนดวยส่ิงมิใชรูปยะของตน  กด็ี  ซื้อขาย 
สิ่งท่ีมิใชรูปยะของผูอ่ืนดวยรูปยะของตน  ก็ดี  แมโดยการซ้ือขายทั้งสอง 
ประการ  ก็จัดเปนทําการซื้อขายดวยรูปยะเหมือนกัน.  เพราะฉะนั้น 
ในบาลี  จึงตรัสไวติกะเดียวเทาน้ัน  ในฝายรูปยะขางเดียวฉะนี้แล. 
        ก็เม่ือภิกษุซื้อขายวัตถุแหงนิสสัคคีย  ดวยวัตถุแหงทุกกฏ  เปน 
ทุกกฏดวยสิกขาบทกอน  ในเพราะการรับมูลคา.  เปนนิสสัคคีย- 
ปาจิตตียดวยสิกขาบทน้ี ในเพราะแลกเปลี่ยนในภายหลัง  เพราะซื้อ 
ขายของหนัก.  เมื่อซ้ือขายทุกกฏวัตถนุั่นแหละ  หรือกัปปยวัตถุ  ดวย 
วัตถุแหงทุกกฏ  เปนทุกกฏดวยสิกขาบทกอน  ในเพราะการรับมูลคา, 
เปนทุกกฏเชนกัน  ดวยสิกขาบทน้ี  แมในเพราะแลกเปลี่ยนภายหลัง. 
เพราะเหตุไร ?   เพราะซื้อขายดวยกัปปยวัตถุ.  
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        สวนในอรรถกถาอันธกะ  ทานกลาววา  "ถาภิกษุถึงการซ้ือขาย 
เปนนิสสัคคียปาจิตตีย"  คําน้ัน  ทานกลาวไวไมชอบ.  เพราะเหตุไร ? 
เพราะเชื่อวาการซ้ือขาย  นอกจากการใหและการรบั  ไมมี.  และ 
กยวิกกยสิกขาบท   พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายเอาการแลกเปลี่ยน   
กัปปยวัตถุดวยกัปปยวัตถุเทาน้ัน.   กแ็ลการแลกเปลี่ยนนั้นนอกจาก 
พวกสหธรรมิก. 
        สิกขาบทน้ี  พระผูมพีระภาคเจาตรัสหมายเอาการซ้ือขายรูปยะ 
และสิ่งมิใชรปูยะดวยรูปยะและการซ้ือขายรูปยะดวยสิ่งมิใชรูปยะ,  สวน 
การซ้ือขายวัตถุแหงทุกกฏดวยวัตถุแหงทุกกฏ   มไิดตรัสไวในบาลีใน 
สิกขาบทน้ี  (และ)   มิไดตรัสไวในบาลีในกยวิกกยสิกขาบทน้ันเลย.  ก็ใน 
การซ้ือขายวัตถุแหงทุกกฏ  ดวยวัตถุแหงทุกกฏนี้ไมควรจะ (เปนอนาบัติ). 
เพราะฉะนั้น   พวกอาจารยผูรูพรูประสงคแหงพระผูมีพระภาคเจา 
จึงไดกลาวคําวา  "ในเพราะรับวัตถุแหงทุกกฏ  เปนทุกกฏฉันใด, 
แมในเพราะซ้ือขายวัตถุแหงทุกกฏนั้น  ดวยวัตถุแหงทุกกฏนั้นนั่นแล 
เปนทุกกฏ  ก็ชอบแลว  ฉันนั้นเหมือนกัน." 
        อน่ึง เมื่อภิกษุซื้อขายวัตถุนิสสัคคีย  ดวยกัปปยวัตถุ  เปนอานาบัติ 
ดวยสิกขาบทกอนในเพราะการรับมูลคา,  เปนนิสสัคคียปาจิตตีย 
ดวยสิกขาบทนี้  ในเพราะแลกเปลี่ยนภายหลัง.  สมจริงดังคําท่ีพระผูมี 
พระภาคเจาตรัสไววา  "ภิกษุมีความสําคัญในสิ่งมิใชรูปยะวาไมใชรูปยะ 
ซื้อขายรูปยะ  เปนนิสสัคคียปาจิตตีย"   เมื่อภิกษุซื้อขายวัตถุ 
แหงทุกกฏดวยกัปปยวัตถุนั้นนั่นแหละ   ไมเปนอาบัติ  เหมือนอยางนั้น  



ประโยค๗ - ทุติยสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๑ - หนาท่ี 373 

ในเพราะการรับมูลคา,  เปนทุกกฏดวยสิกขาบทน้ี  ในเพราะการแลก 
เปลี่ยนภายหลัง.  เพราะเหตุไร ?  เพราะซื้อขายสิ่งเปนอกัปปยะ. 
        อน่ึง  เมือ่ภิกษุแลกเปลี่ยนกัปปยวัตถุ  ดวยกปัปยวัตถุ  นอก 
จากพวกสหธรรมิก  ไมเปนอาบัติ  ดวยสิกขาบทกอน  ในเพราะการรับ 
มูลคา.  เปนนิสสัคคียปาจิตตียดวยกยวิกกยสิกขาบทขางหนา  เพราะ   
การแลกเปลีย่นภายหลัง.  เมื่อภิกษุถือเอาพนการซื้อขายไป  ไมเปน 
อาบัติ  แมโดยสิกขาบทขางหนา.  (แต)  เปนทุกกฏแกภิกษุผูประกอบ 
การหาผลกําไร. 
                                 [อธิบายปตตจตุกกะเปนอุทาหรณ] 
        อน่ึง  ผูศึกษาพึงทราบปตตจตุกกะนี้  อันแสดงถึงความท่ีรูปย- 
สัพโยหารสิกขาบทน้ีหนัก.  ความพิสดารวา  ภิกษุใด  รับเอารูปยะ 
แลวจางใหขุดแรเหล็กข้ึนดวยรูปยะน้ัน.  ใหชางเหล็กถลุงแรเหล็กันน 
แลวใหทําบาตรดวยโลหะนั้น.  บาตรน้ี  ชื่อวา  เปนมหาอกัปปยะ 
ภิกษุนั้น  ไมอาจทําใหเปนกัปปยะไดดวยอุบายไร ๆ.  ก็ถาวา  ทําลาย 
บาตน้ันแลว  ใหชางทํากระถาง.  แมกระถางนั้นก็เปนอกัปปยะ.  ให 
กระทํามีด  แมไมสีพ้ืนที่ตัดดวยมีตนั้น  ก็เปนอกัปปยะ.  ใหกระทําเบ็ด 
แมปลาที่เขาใหตายดวยเบ็ดนั้น  ก็เปนอกัปปยะ.  ภิกษุใหชางเผาดวยมีด 
ใหรอนแลว  แชน้ํา  หรือนมสดใหรอน.  แมน้ําและนมสดน้ัน  ก็ 
เปนอกัปปยะเชนกัน. 
        ในมหาปจจรี  ทานกลาววา  "กภิ็กษุใด  รับรูปยะแลวซ้ือบาตร 
ดวยรูปยะน้ัน  แมบาตรนี้ของภิกษุนั้น  ก็เปนอกปัปยะ  ไมสมควรแม  
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แกสหธรรมิกทั้ง ๕."   แตภิกษุนั้นอาจทําบาตรน้ัน  ใหเปนกปัปยะได. 
จริงอยู  บาตรน้ัน  จะเปนกัปปยะได  ตอเมื่อใหมูลคาแกเจาของ 
มูลคา  และเม่ือใหบาตรแกเจาของบาตร.  ภิกษุจะใหกัปปยภัณฑแลว 
รับเอาไปใชสอย  สมควรอยู.   
        ฝายภิกษุใด  ใหรับเอารูปยะไวแลวไปยังตระกูลชางเหล็กกับดวย 
กัปปยการก  เห็นบาตรแลวพูดวา  "บาตรน้ี  เราชอบใจ."  และ 
กัปปยการก  ใหรูปยะน้ันแลว  ใหชางเหล็กตกลง.  แมบาตรใบน้ี 
อันภิกษุนั้นถือเอาโดยกัปปยโวหาร  เปนเชนกับบาตรใบท่ี  ๒  นั่นเอง 
จัดเปนอกัปปยะเหมือนกัน  เพราะภิกษุรับมูลคา. 
        ถามวา  "เพราะเหตุไร  จึงไมควรแกสหธรรมิกที่เหลืออ ?" 
        แกวา  "เพราะไมเสียงสละมูลคา." 
        อน่ึง  ภิกษุใด  ไมรบัรูปยะไปยังตระกูลชางเหล็ก  พรอมกับ 
กัปปยการกที่ทายกสงมาวา  "ทานจงซ้ือบาตรถวายพระเถระ"  เห็น 
บาตรแลว  ใหกัปปยการจายกหาปณะวา  "เธอจงรับเอากหาปณะ 
เหลาน้ีแลว  ใหบาตรน้ี"  แลวไดถือเอาไป.  บาตรน้ี  ไมควรแกภิกษุ 
รูปนี้เทาน้ัน  เพราะจัดการไมชอบ.  แตควรแกภิกษุเหลาอ่ืน  เพราะไมได 
รับมูลคา. 
        ไดทราบวา  อุปชฌายของพระมหาสุมเถระ  มีชื่อวาอนุรุทธเถระ. 
ทานบรรจุบาตรเห็นปานน้ีของตนใหเต็ม  ดวยเนยใสแลว  สละแก 
สงฆ.  พวกสัทธิวิหาริกแมของพระจุลนาคเถระผูทรงไตรปฎก  ก็ไดม ี
บาตรเชนนั้นเหมือนกัน.  พระเถระสัง่ใหบรรจุบาตรน้ันใหเต็ม  ดวย  
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เนยใสแลว  ใหเสียสละแกสงฆ  ดังน้ีแล.  นี้ชื่ออกปัปยปตตจตุกกะ.  ก ็
ถาวา  ภิกษุไมรับรูปยะไปสูตระกูลแหงชางเหล็ก  พรอมดวยกปัปยการก 
ที่ทายกสงมาวา  "เธอจงซื้อบาตรถวายพระเถระ"  เห็นบาตรแลว 
กลาววา  "บาตรน้ีเราชอบใจ"  หรือวา  "เราจักเอาบาตรน้ี,"  และ   
กัปปยการกจายรูปยะน้ันใหแลวใหชางเหล็กยินยอมตกลง.  บาตรน้ี 
สมควรทุกอยาง  ควรแกการบริโภคแมแหงพระพุทธะทั้งหลาย. 
        สองบทวา  อรูปเย  รปูยสฺ ี  ไดแก  มีความสําคัญในทอง 
เหลืองเปนตน  วาเปนทองคําเปนตน. 
        สองบทวา  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺส  มคีวามวา  ถาภิกษุซื้อขายสิ่งท่ี 
มิใชรูปยะ  ดวยส่ิงที่มิใชรปูยะซ่ึงมีความสําคัญวาเปนรูปยะน้ัน  เปน 
อาบัติทุกกฏ.  ในภิกษุผูมคีวามสงสัย   ก็มีนัยอยางนี้.  แตไมเปนอาบัติ 
แกภิกษุผูมีความสําคัญวามิใชรูปยะ  แมการทําการซ้ือขาย  กับดวย 
สหธรรมิก  ๕  วา " ทานจงถือเอาส่ิงนี้แลวใหสิ่งน้ี."  คําท่ีเหลืออมีอรรถ 
ต้ืนทั้งน้ัน.         
        สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐาน  ๖  เปนกริิยา  โนสญัญาวิโมกข  เปน 
อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  มีจิต  ๓  มีเวทนา  ๓ 
ดังน้ีแล. 
                           รูปยสัพโยหารสิกขาบท  จบ.  
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                        โกสิยวรรคที่  ๒  สิกขาบทท่ี  ๑๐ 
                            พรรณนากยวิกกยสิกขาบท 
        กยวิกกยสิกขาบทวา  เตน  สมเยน  เปนตน  ขาพเจาจะกลาว 
ตอไป :-   ในกยวิกกยสิกขาบทน้ัน  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :-   
        คําวา  กตีหิป  ตฺยาย  คือ  สังฆาฏิผืนนี้  ของทานจักอยูไดกี่วัน. 
ก็ในบทวา  กตีหิป  นี้  ห ิ ศัพท  เปนปทปรูณะ  ป  ศัพทเปนไปในความ 
ตําหนิ.  อธิบายวา  "สังฆาฏิของทานผืนนี้ชํารุด  จักอยูไดสักกี่วัน." 
อีกอยางหนึ่ง  ปาฐะวา  กติหป  ตฺยาย  ก็มี.  บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา 
กติห  คือ  สิน้วันเทาไร.  มีคําอธิบายวา  "ตลอดสักกี่วัน."  บททีเ่หลือ 
มีนัยดังกลาวแลวเหมือนกัน.  คําวา  กติหิป  มฺยาย  นี้  ก็พึงทราบโดย 
นัยนี้เหมือนกัน. 
        ในคําวา  คิหีป  น  คิหิสฺส  นี ้ ศัพทวา  น  เปนนิบาต  ลงใน 
อรรถแหงนามศัพท,  มีคําอธิบายวา  "ธรรมดาวาแมคฤหัสถ  กย็ังคืน 
ใหแกคฤหัสถ." 
        บทวา  นานปฺปการก  คือ  มีอยางมิใชนอย   ดวยอํานาจแหง 
กัปปยภัณฑ  มีจีวรเปนตน.  เพราเหตุนั้นแล  ในบทภาชนะแหงบท 
วา  นานปฺปการ  นั้น ทานจึงทรงแสดงเฉพาะกัปปยภัณฑต้ังตนแตจีวร 
มีดายชายผาเปนที่สุด.  จริงอยู  การแลกเปลี่ยนดวยอกัปปยภัณฑยอม 
ไมถึงการสงเคราะหเขาในการซ้ือขาย.  
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                  [อธิบายการซ้ือและขายท่ีทําใหเปนอาบัติ] 
        บทวา  กยวิกฺกย  ไดแก  การซ้ือและการขาย.  ภิกษุเมื่อถือเอา 
กัปปยภัณฑของคนอ่ืนโดยนัยเปนตนวา   "ทานจงใหสิ่งนี้ดวยส่ิงนี้" 
ชื่อวา  ยอมถงึการซ้ือ,  เมื่อใหกัปปยภัณฑของตน  ชื่อวายอมถึงการขาย,   
        บทวา  อชฺฌาจรติ  คือ  ยอมประพฤติขมขู.  อธิบายวา 
"ยอมกลาววาจาลวงเกิน." 
        ขอวา  ยโต  กยิยฺจ  โหติ  วิกฺกตีฺจ  มีความวา  ในเวลา 
ทําภัณฑะของผูอ่ืนใหอยูในมือของตน  ชื่อวาซ้ือ  และในเวลาทํา 
ภัณฑะของตนใหอยูในมือของผูอ่ืน  ชื่อวาขาย.  แตดวยบทน้ี  ในบาลี 
ทานแสดงภัณฑะของตนกอน  โดยอนุรูปแกคําวา  อมิ  เปนตน. 
        บทวา  นิสฺสชฺชิตพฺพ  มีความวา  พึงสละกัปปยภัณฑ  ที่รบั 
เอาจากมือของคนอ่ืน  ดวยอํานาจแหงการซ้ือขายอยางนี้.  ก็การซ้ือ 
ขายอยางนี้  กับพวกคฤหัสถ  และนักบวชที่เหลือ   เวนสหธรรมิกทั้ง ๕ 
โดยที่สุด  แมกับมารดาบิดา  ก็ไมควร. 
        วินิจฉัยในการซื้อขายนั้นดังตอไปนี้ :-   ผากบัผาก็ตาม  อาหารกับ 
อาหารก็ตาม  จงยกไว,  ภิกษุกลาวถึงกัปปยภัณฑอยางใดอยางหนึ่งวา 
"ทานจงใหสิ่งน้ี  ดวยส่ิงนี้"  เปนทุกกฏ.  ภิกษุกลาวอยางนั้นแลว 
ใหภัณฑะของตนแมแกมารดาก็เปนทุกกฏ.  ภิกษุอันมารดากลาวา 
"ทาจงใหสิ่งนี้  ดวยส่ิงนี้"  หรือกลาววา  "ทานจงใหสิ่งน้ี  ฉันจัก 
ใหสิ่งน้ีแกทาน"  แลวถือเอาภัณฑะแมของมารดาเพ่ือตนก็เปนทุกก. 
เมื่อภัณฑะของตนถึงมือของคนอ่ืน  และเม่ือภัณฑะของคนอ่ืนถึงมือ  
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ของตน  เปนนิสสัคคีย.   แตเมื่อภิกษุกลาวกะมารดาหรือบิดาวา 
"ทานจงใหสิ่งน้ี"  ไมเปนการออกปากขอ.  เมื่อภิกษุกลาววา  "ทานจงถือ 
เอาส่ิงน้ี"  ไมเปนการยังสัทธาไทยใหตกไป.  เมือ่ภิกษุพูดกะผูมีใช 
ญาติวา "ทานจงใหสิ่งน้ี"  เปนการออกปากขอ.  เมื่อพูดวา  "ทานจงถือ 
เอาส่ิงน้ี"  เปนการยังสัทธาไทยใหตกไป.  เมื่อภิกษุถึงการซ้ือขายวา 
"ทานจงใหสิ่งน้ี  ดวยส่ิงนี้"  เปนนิสสัคคีย.  เพราะฉะนั้น  อันภิกษุ   
ผูจะแลกเปลี่ยนกัปปยภัณฑ  พึงแลกเปลี่ยนกับมารดาบิดาใหพนการ 
ซื้อขาย  กับพวกคนผูมีใชญาติใหพนอาบัติ  ๓  ตัว. 
                   [อธิบายวิธีการแลกเปลี่ยนกัปปยภัณฑ] 
        ในกัปปยภัณฑนั้น  มีวิธีการแลกเปลี่ยนดังตอไปนี้ :-  ภิกษุ 
มีขาวสารเปนเสบียงทาง.  เธอเห็นบุรุษถือขาวสุกในระหวางทางแลว 
พูดวา "เรามีขาวสาร,   และเราไมมีความตองการดวยขาวสารน้ี, 
แตมีความตองดวยการขาวสุก"  ดังน้ี.  บุรุษรับเอาขาวสารแลวถวาย 
ขาวสุก  ควรอยู. ไมเปนอาบัติทั้ง ๓  ตัว.  ชั้นที่สุด  แมเพียงสักวานิมิต- 
กรรมก็ไมเปน.  เพราะเหตุไร ?  เพระมีมูลเหตุ,  และพระผูมีพระภาค 
ไดตรัสคําน้ีไวขางหนาน่ันแลวา  "ภิกษุพูดวา  'เรามีสิ่งน้ี,  แตมีความ 
ตองการดวยสิ่งน้ีและสิ่งนี้"  ดังน้ี. 
        อน่ึง  ภิกษุใด  ไมกระทําอยางนี้  แลกเปลี่ยนวา  "ทานจงให 
สิ่งน้ี  ดวยส่ิงนี้"  เปนอาบัติตามวัตถุแท.  ภิกษุเห็นคนกินเดนกลาววา 
"เธอจงกินขาวสุกนี้แลว  นํานํ้ายอมหรือฟนมาให"  แลวให  (ขาวสุก). 
เปนนิสสัคคียหลายตัวตามจํานวนสะเก็ดน้ํายอมและจํานวนฟน. ภิกษุ  
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กลาววา  "พวกทานบริโภคขาวสุกนี้แลว  จําทํากิจชื่อน้ี"  แลวใชพวก 
ชางศิลปมีชางแกะสลักงาเปนตน  ใหทําบริขารน้ัน ๆ  บรรดาบริขารมี 
ธมกรกเปนตน  หรือใชพวกชางยอมใหซักผา,  เปนอาบัติตามวัตถุทีเดียว. 
ภิกษุใหพวกชางกัลบกปลงผมใหพวกกรรมกรทํานวกรรม,  เปนอาบัติ 
ตามวัตถุเหมือนกัน.  ก็ถาภิกษุไมกลาววา  "พวกทานบริโภคอาหารนี้แลว   
จงทํากิจน้ี"  กลาววา  "เธอจงบริโภคอาหารนี้,  เธอบริโภคแลว,  (หรือ) 
จักบริโภค,  จงชวยทํากิจชื่อนี้"  ยอมสมควร.  ก็ในการใหทําบริขาร 
เปนตนนี้  ภัณฑะของผูอ่ืนที่อยูในความรับผิดชอบของตน  ชื่อวาอันภิกษุ 
พึงสละ  ยอมไมมี  ในการซักผาหรือในการปลงผม  หรือในนวกรรม 
มีการถางพื้นท่ีเปนตน  แมก็จริง,  ถึงอยางนั้น  เพราะทานกลาวไว 
หนักแนนในมหาอรรถกถา  ใคร  ๆ  ไมอาจคัดคานคําน้ันได;   เพราะ 
ฉะน้ัน  ภิกษุพึงแสดงปาจิตตีย  ในเพราะการจางซักผาเปนตนแมนี้  เหมือน 
แสดงปาจิตตีย  ในเพราะนิสสัคคิยวัตถุ  ที่ตนใชสอยแลว หรอืเสียหาย 
แลว ฉะน้ัน. 
                                 [อธิบายอนาปตติวาร] 
        ในคําวา   กยวิกฺกเย  กยวิกฺกยสฺ ี  เปนตน  ผูศึกษาพึงทราบ 
ใจความอยางนี้วา  "ภิกษุใด  ถึงการซ้ือขาย,  ภิกษุนั้นจงเปนผูมี 
ความสําคัญในการซ้ือขายนั้นวาเปนการซ้ือขาย  หรอืมีความสงสัย  หรือ 
มีความสําคัญวาไมใชการซ้ือขายก็ตามที  เปนนิสสัคคียปาจิตตียทั้งนั้น. 
ในจูฬติกะ  เปนทุกกฏเหมือนกันทั้ง ๒  บท.  
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        สองบทวา  อคฺฆ  ปุจฺฉติ  มีความวา  ภิกษุถามวา  "บาตร 
ของทานน้ี  ราคาเทาไร ?"  แตเมื่อเจาของบาตรกลาววา  "ราคา   
เทาน้ี"  ถากัปปยภัณฑของภิกษุนั้นมีราคามาก,  และภิกษุตอบอุบาสก 
นั้นไปอยางนี้วา  "อุบาสก !  วัตถุของเรานี้มีราคามาก,  ทานจงให 
บาตรของทานแกคนอ่ืนเถิด."  ฝายอุบาสกไดยินคําน้ัน  กลาววา 
"ผมจะแถมกระถางอ่ืนใหอีก"  จะรับเอาไวก็ควร.  ของนั้นตกไปใน 
ลักษณะท่ีตรัสไววา  "เรามีสิ่งน้ี"  เปนตน.  ถาบาตรน้ันมีราคาแพง, 
สิ่งของ  ๆ  ภิกษุมีราคาถูก,  และเจาของบาตรไมรูวาของน้ันราคาถูก, 
ภิกษุอยาพึงรับเอาบาตร. พึงบอกวา  "ของ ๆ เรา  มรีาคาถูก."  จริงอยู 
เมื่อภิกษุกลาวหลอกลวงวา  มีราคามากรับเอา  (บาตร)  ไป  จะพึง 
ความเปนผูอันพระวินัยธรพึงใหตีราคาส่ิงของแลวปรับอาบัติ.  ถาเจา- 
ของบาตรกลาววา  "ชางเถอะ  ขอรับ !   ที่เหลือจักเปนบุญแตผม" 
แลวถวาย,  ควรอยู. 
        สองบทวา  กปฺปยการกสฺส  อาจิกฺขติ  มีความวา  ภิกษุทําคน 
อ่ืน  เวนคนท่ีตนรับภัณฑะจากมือ  โดยท่ีสุดแมเปนบุตร  หรอืพ่ีนอง 
ชายของเขา  ใหเปนกัปปยการกแลวบอกวา  "เธอจงถือเอาสิ่งน้ีดวย 
สิ่งน้ีใหดวย."  ถาบุตรหรือพ่ีนองชายน้ัน  เปนคนฉลาดคัดเลือกตอรอง 
ซ้ํา ๆ  ซาก ๆ  แลวจึงรับเอา,  ภิกษุพึงยืนนิ่งอยู.  ถาเขาเปนคนไมฉลาด 
ไมรูจักที่จะถือเอา,  พอคา  จะลวงเขา,  ภิกษุซึ่งบอกเขาวา  "เธอ 
อยูาเอา"  ดังน้ี. 
        ในคําวา  "เรามีสิ่งน้ี"  เปนตน   มวิีนิจฉัยยดังน้ี :-  ภิกษุ  
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กลาววา  "น้ํามัน  หรือเนยใสท่ีรับประเคนแลวน้ี  ของเรามีอยู, 
แตเราตองการของอ่ืนที่ยังไมไดประเคน"  ถาเขารับเอานํ้ามัน  หรือ 
เนยใสนั้น  ใหน้ํามันหรือเนยใสอ่ืน. อยูาพึงใหตวงนํ้ามันของตนกอน.   
เพราะเหตุไร ?   เพราะยังมีน้ํามันที่เหลือออยู  ในทะนานนํ้ามัน.  น้ํามันที่ 
เหลือน้ัน  จะพึงทํานํ้ามันท่ียังไมไดรับประเคน  ของภิกษุผูตวงในภาคหลัง 
ใหเสียไป  ฉะน้ีแล.  คําท่ีเหลืออมีอรรถต้ืนทั้งน้ัน. 
        สิขาบทน้ี  มีสมฏุฐาน  ๖  เปนกิรยิา  โนสัญญาวิโมกข 
อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  มีจิต  ๓  มีเวทนา  ๓ 
ดังน้ีแล. 
                          พรรณนากยวิกกยสิกขาบท  จบ 
                                    และจบวรรคที่  ๒.  
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               นิสสัคคียปาจิตตีย  ปตตวรรคที่  ๓  สิกขาบทท่ี  ๑ 
                                      ปตตสิกขาบท   
        ปตตสิกขาบทวา  เตน  สมเยน  เปนตน  ขาพเจาจะกลาว 
ตอไป :-   ในปตตสิกขาบทนั้น  มีวินจิฉัยย  ดังตอไปนี้ :- 
        บทวา  ปตฺตวณิชฺช  มีความวา  พวกสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร 
จักเท่ียวทําการขายบาตร  หรืออกรานขายภาชนะดินในบานและนิคม 
เปนตน,   ภาชนะทานเรียกวา  อามัตตะ  (ในคําวา  อามตฺติกาปณ). 
ภาชนะเหลานั้นเปนสินคาของชนเหลาใด  ชนเหลาน้ัน  ชื่อวา 
อามัตติกา  (ผูมีภาชนะเปนสินคา).  รานตลาดของผูมีภาชนะเปน 
สินคาเหลาน้ัน  ชื่อวา  อามัตติกาปณะ.  อธิบายวา  "รานขายสินคา 
ของพวกชางหมอ." 
                          [อธิบายขนาดบาตร ๓-๙  ขนาด] 
        หลายบทวา  ตโย  ปตฺตสฺส  วณฺณา  ไดแก  ขนาดแหง 
บาตร  ๓  ขนาด. 
        สองบทวา  อฑฺฒาฬฺหโกทน  คณหฺติ  มีความวา  ยอมจุขาว 
สุกแหงขาวสาร  ๒ ทะนาน  โดยทะนานมคธ.  ในอันธกอรรถกถกถา 
ทานกลาววา  "ทีช่ื่อวา  ทะนานมคธ มี  ๑๒  ปะละครึ่ง."  ในมหาอรรถกถา 
ทานกลาววา  "ในเกาะสิงหล  ทะนานตามปรกติใหญ  ทะนานของ 
ชาวทมิฬเล็ก,  ทะนานมคธ  ไดขนาด.  ทะนานครึ่ง  โดยทะนานมคธ 
นั้น  เปนหน่ึงทะนานสิงหล."  
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        บทวา  จตุพฺภาคขาทนีย  มีความวา  ของเค้ียว  ประมาณเทา 
สวนท่ี  ๔  แหงขาวสุก.   ขาทนียะน้ัน  พึงทราบดวยสามารถแหงแกง 
ถั่วเขียวพอหยิบดวยมือได.   
        สองบทวา   ตทุปยฺจ  พฺยฺชน  มีความวา  กับขาวมีปลา 
เนื้อผักดองผลไมและหนอไมเปนตน  อันสมควรแกขาวสุกนั้น. 
        ในบาตรน้ัน  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :-   พึงเอาขาวสารแหงขาว 
สาลีเกา  (ซึ่งเก็บไวแรมป)  ที่ไมหัก  ซึง่ซอมบริสุทธิ์ดีแลว 
๒  ทะนานมคธ  หุงใหเปนขาวสุกดวยขาวสารเหลาน้ันไมเช็ดน้ํา  ไม 
เปนขาวทองเล็น  ไมแฉะ  ไมเปนกอน  สละสลวยดี  เชนกับกองดอก 
มะลิตูมในหมอ  แลวบรรจุลงในบาตรไมใหเหลือ  เพ่ิมแกงถั่วท่ีปรุง 
ดวยเครื่องปรุงทุกอยาง  ไมขนนักไมเหลวนัก  พอมือหยิบไดลงไป 
ประมาณเทาสวนท่ี ๔  แหงขาวสุกนั้น.  แตนั้น  จึงเพ่ิมกับขาวมีปลา 
เนื้อเปนตน  ลงไปสมควรแกคําขาวเปนคํา ๆ  จนเพียงพอกับคําขาว 
เปนอยางยิ่ง.  สวนเนยใส  น้ํามัน รสเปรียงและน้ําขาวเปนตน 
ไมควรนับ.  เพราะของเหลาน้ัน  มีคติอยางขาวสุกนั่นเทียว  ไมอาจ 
เพ่ือจะลดลงและไมอาจจะเพ่ิมข้ึนได.   อาหารท่ีบรรจุลงอยางนี้แมทั้ง 
หมดนั่น  ถาต้ังอยูเสมอแนวลางแหงขอบปากบาตร,  เมื่อเอาเสนดาย 
หรือไมซึก  (เสี้ยนตาล)  ปาดไป  (ของในบาตรน้ี)   ถูกท่ีสุดภายใต 
เสนดาย หรือไมซีกนั้น  (คือของในบาตรมีขาวสุกทะนานครึ่งเปนตนนี้ 
ถูกท่ีสุดเบ้ืองลางแหงดวยหรือเสี้ยนตาลของบุคคลผูตัดดวยดายหรือ 
เสี้ยนตาล),  บาตรน้ี   ชื่อวาบาตรขนาดใหญ  (อยางกลาง).  ถาของ  
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ในบาตรน้ันพูนเปนจอมเลยแนว  (ขอบปากบาตร)  นั้นข้ึนมา,  บาตรน้ี 
ชื่อวาบาตรขนาดใหญอยางเล็ก.  ถาของในบาตรน้ัน  ไมถึงแนวขอบ 
(ปากบาตร)  พรองอยูภายในเทาน้ัน,  บาตรน้ี  ชื่อวา  บาตรขนาดใหญ   
อยางใหญ. 
        บทวา  นาฬิโกทน  ไดแก  ขาวสุกแหงขาวสาร  ๑  ทะนาน 
โดยทะนานมคธ. 
        บทวา  ปตฺโถทน  ไดแก  ขาวสุกกึ่งทะนานโดยทะนานมคธ. 
บทที่เหลือ  พึงทราบโดยนัยดังกลาวแลวน่ันแล.  แตมีความแปลกกัน 
ในเหตุสักวาชื่อ  ดังตอไปนี้ :-    ถาของมีขาวสุก ๑  ทะนานเปนตน 
แมทั้งหมดท่ีบรรลุแลว  อยูเสมอแนวขอบลาง  โดยนัยดังกลาว 
แลวน่ันเอง,  บาตรน้ี  ชื่อวา  บาตรขนาดกลาง (อยางกลาง).  ถาของ 
พูนเปนจอมเลยแนวขอบนั้นข้ึนมา,  บาตรน้ี  ชื่อวา  บาตรขนาด 
กลางอยางเล็ก.  ถาไมถึงแนวขอบน้ัน,  พรองอยูเพียงภายในเทานั้น, 
บาตรน้ีชื่อวา  บาตรขนาดกลางอยางใหญ. 
        ถาของท้ังหมดมีขางสุกประมาณกึ่งทะนานเปนตน  ที่บรรจุลง 
แลวอยูเสมอแนวลาง  (แหงขอบปากบาตร),  บาตรน้ี  ชื่อวา 
บาตรขนาดเล็ก  (อยางกลาง).  ถาของพูนเปนจอมเลยแนวขอบนั้น 
ข้ึนมา,  บาตรน้ีชื่อวาบาตรขนาดเล็กอยางเล็ก.  ถาของไมถึงแนวขอบน้ัน 
พรองอยูภายในเทาน้ัน,  บาตรน้ี  ชื่อวา  บาตรขนาดเล็กอยางใหญ. 
ผูศึกษาพึงทราบบาตร  ๙  ชนิดเหลาน้ี  โดยประการดังกลาวมาฉะน้ีแล. 
        บรรดาบาตร  ๙  ชนดินั้น  บาตร  ๒  ชนิด  คือ  บาตรขนาดใหญ  
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อยางใหญ  ๑  บาตรเล็กอยางเล็ก  ๑  ไมจัดเปนบาตร  (เปนบาตร 
ใชไมได).  จริงอยู  คําวา   "ใหญกวาน้ัน  ไมใชบาตร  เล็กกวาน้ัน 
ไมใชบาตร"  นี้ตรัสหมายเอาบาตร  ๒  ชนิดนั่น.  แทจริง  บรรดาบาตร 
๒  ชนิดนี ้บาตรขนาดใหญอยางใหญ  คือใหญกวาน้ัน  ตรัสวา    
'ไมใชบาตร'   เพราะใหญกวาขนาดใหญ.  และบาตรขนาดเล็กอยางเล็ก 
คือ  เล็กกวาน้ัน  ตรัสวา  'ไมใชบาตร'  เพราะเล็กกวาขนาดเล็ก. 
เพราะฉะนั้น  บาตรเหลาน้ี  ควรใชสอยอยางใชสอยภาชนะ  ไมควร 
อธิษฐาน  ไมควรวิกัป.  สวนบาตร  ๗  ชนิดนอกนี้  พึงอธิษฐาน 
หรือวิกัปไวใชเถิด. 
        เมื่อภิกษุไมกระทําอยางนี้  ใหบาตรน้ันลวง ๑๐  วันไป  เปน 
นิสสัคคียปาจิตตีย คือ  เมื่อภิกษุใหบาตรแมทั้ง  ๗  ชนิดนั้น  ลวงกาลมี 
๑๐  วันเปนอยางยิ่งไป  เปนนิสสัคคียปาจิตตีย  แล. 
        ขอวา  นิสิสดฺคิย  ปตฺต  อนิสฺสชฺชิตฺวา  ปริภฺุชติ  พึงทราบ 
ความวา  เปนทุกกฏทุก ๆ  ประโยคอยางนี้  คือ เมื่อภิกษุดื่มยาคูแลว 
ลางบาตร  เปนทุกกฏ,  เมื่อฉันของควรเค้ียว  ฉันภัตตาหารแลวลาง 
บาตรเปนทุกกฏ. 
                    [อธิบายบาตรท่ีควรอธิษฐานและวิกัป] 
        ก็ในคําวา  อนาปตฺติ  อนฺโตทสาห  อธิฏเติ   วิกปฺเปติ  นี ้
ผูศึกษา  พึงทราบแมบาตรท่ีไดประมาณเปนบาตรควรอธิษฐานและ 
วิกัป  โดยนัยดังจะกลาวอยางนี้ :-  



ประโยค๗ - ทุติยสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๑ - หนาท่ี 386 

        บาตรเหล็ก  ระบมแลวดวยการระบม  ๕  ไฟ  บาตรดินระบม 
แลว  ดวยการระบม ๒  ไฟ  จึงควรอธิษฐาน.  บาตรท้ัง  ๒  ชนดิ  เมื่อ 
ใหมูลคาท่ีควรใหแลวน่ันแล   ถาระบมยังหยอนอยูแมเพียงหน่ึงไฟ 
หรือยังไมไดใหมูลคาแมเพียงกากณิกหนึ่ง  ไมควรอธิษฐาน.  ถาเจา   
ของบาตรกลาววา  "ทานจงใหในเวลาทานมีมูลคา,  ทานจงอธิษฐาน 
ใชสอยเถิด"  ดังน้ี. ก็ยังไมควรอธิษฐานแท.  เพราะวา  ยังไมถึง 
การนับวาเปนบาตร  เพราะการระบมยังหยอนอยู,  ยังไมถึงความเปน 
บาตรของตน  ยังเปนของผูอ่ืนอยูทีเดียว  เพราะมูลคาท้ังหมด  หรือ 
สวนหนึ่งยังไมไดไม;   เพราะฉะนั้น  เมื่อระบม  และเม่ือใหมูลคา 
เสร็จแลวน่ันแล จึงเปนบาตรควรอธิษฐาน.  บาตรใบท่ีควรอธิษฐาน 
เทาน้ัน  จึงควรวิกัป.  บาตรนั้น จะมาถึงมือแลวก็ตาม  ยังไมมาถึง 
ก็ตาม  ควรอธิษฐาน  หรือ  ควรวิกัปไวเสีย. 
        กถ็าวา  ชางบาตรไดมูลคาแลว  หรือเปนผูประสงคจะถวายเอง 
กลาววา  "ทานขอรับ !  ผมจักทําบาตรถวายทาน  ระบมแลวในวัน 
ชื่อโนนจักเก็บไว"  และภิกษุใหลวง  ๑๐  วันไป  จากวันที่ชางบาตร 
นั้นกําหนดไว  เปนนิสัคคิยปาจิตตีย.  ก็ถาวา  ชางบาตรกลาววา 
"ผมจักทําบาตรถวายทาน  ระบมแลวจักสงขาวมาใหทราบ"  แลว 
ทําเหมือนอยางนั้น,  สวนภิกษุผูที่ชางบาตรน้ันวานไปไมบอกแกภิกษุ 
นั้น, ภิกษุอ่ืนเห็น  หรือไดยินจึงบอกวา  "ทานขอรับ !  บาตรของทาน 
เสร็จแลว,"   การบอกของภิกษุนั่นไมเปนประมาณ.   แตในเวลาท่ีภิกษุ 
ซึ่งชางบาตรน้ันวานน่ันแหละบอก,  เม่ือภิกษุใหลวง  ๑๐  วันไปจําเดิม  
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แตวันที่ไดยินคําบอกกลาวของภิกษุนั้น   เปนนิสสัคคียปาจิตตีย.  ถา 
ชางบาตรกลาววา  "ผมจักทําบาตรถวายทาน   ระบมแลวจักสงไปในมือ 
ของภิกษุบางรูป"  แลวกระทําตามพูดน้ัน,  แตภิกษุผูรับบาตรมา 
เก็บไวในบริเวณของตนแลวไมบอกแกเธอ,  ภิกษุอ่ืนบางรูปกลาววา 
"ทานขอรับ !  บาตรท่ีไดมาใหมสวยดีบางไหม ?"  เธอกลาววา  "คุณ ! 
บาตรท่ีไหนกัน ?"  ภิกษุบางรูปนั้นกลาววา  "ชางบาตรสงมาในมือ   
ของภิกษุชื่อน้ี."  ถอยคําของภิกษุแมนี้ก็ไมเปนประมาณ.  แตในเวลา 
ที่ภิกษุนั้นใหบาตร,  เมื่อเธอใหลวง  ๑๐  วันไปนับแตวันที่ไดบาตรมา 
เปนนิสสัคคียปาจิตตีย.  เพราะฉะนั้น  อยาใหลวง  ๑๐  วัน  พึงอธิษฐาน 
หรือพึงวิกัปเสีย. 
                               [อธิบายการอธิษฐานบาตร] 
        บรรดาการอธิษฐานและวิกัปนั้น  อธิษฐานบาตรมี  ๒ คือ  อธิษฐาน 
ดวยกายอยาง  ๑  อธิษฐานดวยวาจาอยาง  ๑.  ภิกษุเมื่อจะอธิษฐานดวย 
อํานาจแหงการอธิษฐาน  ๒  อยางนั้น  พึงปจจุทธรณบาตรเกาท่ีต้ังอยูตอ 
หนาหรือในที่ลับหลังอยางนี้วา  "อิม  ปตฺต  ปจฺจุทฺธรามิ  แปลวา 
ขาพเจาถอนบาตรใบนี้"  หรือวา  "เอต  ปตฺต  ปจฺจุทฺธรามิ  แปลวา 
ขาพเจาถอนบาตรใบนั่น"  หรือใหแกภิกษุอ่ืนแลว  เอามือลูบคลํา 
บาตรใหมที่ต้ังอยูในที่แหงใดแหงหนึ่งแลว  ทําความคํานึงดวยใจ  แลว 
ทํากายวิการอธิษฐานดวยกาย  หรือ  เปลงวาจา  แลวอธิษฐานดวยวาจา 
วา  "อิม  ปตฺต  อธิฏามิ  แปลวา  ขาพเจาอธิษฐานบาตรใบน้ี" 
  



ประโยค๗ - ทุติยสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๑ - หนาท่ี 388 

        ในอธิษฐานวิสัยนั้น  อธิษฐานมี  ๒  อยาง.  ถาบาตรอยูในหัตถบาส 
พึงเปลงวาจาวา  "อิม  ปตฺต  อธิฏามิ  ขาพเจาอธิษฐานบาตรใบน้ี." 
ถาบาตรน้ันอยูภายในหองก็ดี  ที่ปราสาทชั้นบนก็ดี  ในวิหารใกลเคียง 
ก็ดี,   ภิกษุพึงกําหนดสถานท่ีบาตรต้ังอยู  แลวพึงเปลงวาจาวา  "เอต 
ปตฺต  อธิฏามิ   ขาพเจาอธิษฐานบาตรใบน่ัน."  ก็ภิกษุผูอธิษฐาน   
แมอธิษฐานรูปเดียวก็ควร. แมจะอธิษฐานในสํานักของภิกษุอ่ืน  ก็ควร. 
การอธิษฐานในสํานักของภิกษุอ่ืนมีอานิสงสดังตอไปนี้ :-   ถาเธอเกิด 
ความเคลือบแคลงวา  "บาตร  เราอธิษฐานแลวหรือไมหนอ"  ดังน้ี, 
อีกรูปหน่ึงจักเตือนใหนึกไดตัดความสงสัยเสีย.  ถาภิกษุบางรูปไดบาตร 
มา  ๑๐  ใบ  ตนเองประสงคจะใชสอยทั้งหมดทีเดียว,   อยูาพึงอธิษฐาน 
ทั้งหมด.   อธิษฐานบาตรใบทนึ่งแลววันรุงข้ึนปจจุทธรณบาตรน้ันแลว 
พึงอธิษฐานใบใหม.   โดยอุบายน้ีอาจจะไดบริหาร  (การคุมครอง) 
ต้ัง  ๑๐๐  ป. 
                      [วาดวยการขาดอธิษฐานของบาตร] 
        ถามวา  "การขาดอธิษฐาน  พึงมีแกภิกษุผูไมประมาทอยางนี้ 
ไดหรือ ?" 
        ตอบวา  "พึงมีได." 
        หากวา  ภิกษุนี้ใหบาตรแกภิกษุอ่ืนก็ดี  หมุนไปผิดก็ดี 
บอกลาสิกขาก็ดี  กระทํากาละเสียก็ดี  เพศของเธอกลับก็ดี  ปจจุทธรณ  
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เสียก็ดี  บาตรมีชองทะลุก็ดี  บาตรยอมขาดอธิษฐาน.  และคําน้ีแม 
พระอาจารยทั้งหลายก็ไดกลาวไววา 
        "การขาดอธิษฐาน   ยอมมีไดดวยการให  ๑  หมุน 
        ไปผิด  ๑  ลาสิกขา  ๑  กระทํากาลกิริยา ๑  เพศ- 
        กลบั ๑  ปจจุทธรณ  (ถอน)  ๑  เปนที่  ๗ กับชอง   
        ทะล ุ ๑"   ดังน้ี. 
        แมเพราะโจรลักและการถือเอาโดยวิสสาสะ  บาตรก็ขาดอธิษฐาน- 
เหมือนกัน.  บาตรจะขาดอธิษฐานดวยชองทะลุประมาณเทาไร  ?  จะขาด 
อธิษฐานดวยชองทะลุพอเมล็ดขาวฟางลอดออกได  และลอดเขาได. 
        จริงอยู  บรรดาธัญญชาต ๗  ชนิด  เมล็ดขาวฟางนี้  เปนเมล็ด 
ธัญญชาตอยางเล็ก.  เมื่อชองนั้นอุดใหกลับเปนปรกติดวยผงเหล็ก  หรือ 
ดวยหมุดแลวพึงอธิษฐานบาตรน้ันใหมภายใน  ๑๐  วัน. 
        ในการอธิษฐานที่ตรัสไวในคําวา   อนฺโตทสาห  อธฏิเติ 
วิกปฺเปติ  นี้  มีวินิจฉัยยเพียงเทาน้ีกอน. 
                               [วาดวยการวิกัปบาตร] 
        ก็ในการวิกัป  มีวินจิฉัยดังตอไปนี้ :-   วิกัปมี  ๒  อยาง คือ 
วิกัปตอหนาอยาง  ๑  วิกปัหลับอยาง  ๑.  วิกัปตอหนาเปนอยางไร ? 
คือ  ภิกษุพึงรูวาบาตรมีใบเดียวหรือหลายใบ  และวางไวใกลหรือมิได 
วางไวใกล  แลวกลาววา  "อิม  ปตฺต  ซึ่งบาตรน้ี"  หรือวา  "อิเม 
ปตฺเต  ซึ่งบาตรเหลาน้ี"  ก็ดี  วา  "เอต  ปตฺต  ซึ่งบาตรน่ัน"  หรอืวา  "เอเต  
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ปตฺเต  ซึ่งบาตรเหลาน่ัน"  ก็ด ี แลวกลาววา  "ตุยฺห  วิกปฺเปมิ  ขาพเจา 
วิกัปแกทาน"  นีช้ื่อวาวิกัปตอหนาอยาง ๑.  ดวยวิธีวิกัปเพียงเทาน้ี   
จะเก็บไวควรอยู.  แตจะใชสอย จะจําหนาย  หรือจะอธิษฐานไมสมควร. 
แตเมื่อภิกษุผูรับวิกัปกลาวอยางนี้วา  "มยฺห  สนฺตก  ปริภฺุช  วา 
วิสฺสชฺเชหิ  วา  ยถาปจฺจย  วา  กโรหิ  บาตรน้ีของขาพเจา  ทานจง 
ใชสอย  จงจําหนาย  หรือจงกระทําตามปจจัยก็ตาม"  ดังน้ี  ชื่อวาถอน.   
จําเดิมแตนั้น  แมการใชสอยเปนตนควรอยู. 
        อีกนัยหนึ่ง  ภิกษุทราบวาบาตรมีใบเดียวหรือหลายใบ  และวาง 
ไวใกล  หรือมิไดวางไวใกลอยางนั้นเหมือนกัน  แลวกลาววา  "อิม  ปตฺต 
ซึ่งบาตรน้ี"   หรือ  วา  "อเิม  ปตฺเต ซึ่งบาตรท้ังหลายเหลาน้ี"  กด็ี 
วา  "เอต  ปตฺต  ซึ่งบาตรน่ัน"  หรือวา  "เอเต  ปตฺเต  ซึ่งบาตรท้ังหลาย 
เหลาน่ัน"  กด็ี  ในสํานักของภิกษุนั้นน่ันแหละ  แลวระบุชื่อแหงบรรดา 
สหธรรมิกทัง้ ๕  รูปใดรปูหน่ึง  คือ  ทานใดทานหนึ่ง  ที่ตนชอบใจ 
แลวพึงกลาววา  "ติสฺสสฺส  ภิกขฺุโน  วกิปฺเปมิ  ขาพเจาวิกัปแกภิกษุ 
ชื่อวาติสสะ"  ดังน้ี  ก็ดี  วา  "ติสฺสาย   ภิกฺขุนิยา......ติสิสาย สิกฺขมานาย..... 
ติสฺสสฺส  สามเณรสฺส.......ติสฺสาย  สามเณริยา  วิกปฺเปมิ  ขาพเจาวิกัป 
แกภิกษุณีชื่อติสสา......แกสิกขามานา  ชื่อติสสา......  แกสามเณรชื่อติสสะ.... 
แกสามเณรีชื่อติสสา"  ดังน้ี  ก็ด ีนี้ขอวาวิกัปตอหนา  แมอีกอยางหนึ่ง. 
ดวยคําเพียงเทาน้ี  จะเก็บไว  สมควรอยู,  แตบรรดากิจมีการบริโภค 
เปนตน  แมกิจอยางหน่ึงก็ไมควร.  แตเมื่อภิกษุผูรับวิกัปนั้นกลาววา 
"ติสฺสสฺส  ภกิฺขุโน  สนฺตก  ฯ เป ฯ ติสฺสาย  สามเณริยา  สนฺตก  
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ปริภฺุช  วา  วิสฺสชฺเชหิ  วา  ยถาปจฺจย  วา  กโรห ิ บาตรน้ี  ของภิกษุ 
ชื่อติสสะ  ฯ ล ฯ  ของสามเณรีชื่อติสสา  ทานจงใชสอยก็ตาม  จงจําหนาย 
ก็ตาม  จงกระทําตามปจจัยก็ตาม"   ดังน้ีแลว  ชื่อวาถอน.  จําเดิมแตนั้น 
แมการบริโภคเปนตน  ก็สมควร.   
        วิกัปลับหลังเปนอยางไร ?  คือ   ภิกษุทราบวาบาตรมีใบเดียว 
หรือหลายใบ   และวาวางไวใกล  หรอืมิไดวางไวใกลอยางนั้นนั่นแล 
แลวกลาววา  "อิม  ปตฺต  ซึ่งบาตรน้ี"  หรือวา  "อิเม  ปตฺเต  ซึ่งบาตร 
เหลาน้ี"  ก็ดี  วา.   "เอต  ปตฺต  ซึ่งบาตรน่ัน"  หรอืวา  "เอเต 
ปตฺเต  ซึ่งบาตรเหลาน้ัน"  ก็ด ี แลวกลาววา  "ตุยฺห  วิกปฺปนตฺถาย 
ทมฺมิ  ขาพเจาใใหแกทานเพ่ือตองการวิกัป"  ดังน้ี. 
        ภิกษุผูรบัวิกัปนั้น  พึงถามเธอวา  "ใครเปนมิตรหรือเปนเพ่ือน 
เห็นกับของทาน."   ลําดับนั้น  ภิกษุผูวิกัปนอกน้ี   พึงกลาววา 
"ติสฺโส  ภิกฺข ุ ภิกษุชื่อวาติสสะ"  ฯ ล ฯ   หรือวา  "ติสิสา  สามเณรี 
สามเณรีชื่อวาติสสา"  โดยนัยกอนน่ันแล.   ภิกษุนัน้  พึงกลาวอีกวา 
"อห  ติสฺสสฺส  ภิกขฺุโน  ทมฺมิ  ฯ เป ฯ  หรือวา  ติสฺสาย  สามเณริยา 
ทมฺมิ   ขาพเจาใใหแกภิกษุชื่อติสสะ  ฯ ล ฯ  หรือวา  ขาพเจาใใหแก 
สามเณรี  ชื่อติสสา."   นีช้ือ่วาวิกัปลับหลัง.  ดวยการวิกัปเพียงเทาน้ี 
จะเก็บไว  ควรอยู,   แตบรรดากิจมีการบริโภคเปนตน  กิจแม 
อยางเดียวไมควร.  เมื่อภิกษุนั้นกลาววา  "อิตฺถนฺนามสฺส  สนฺตก 
ปริภฺุช  วา  วิสฺสชฺเชหิ  วา  ยถาปจฺจย  วา  กโรห ิ บาตรน้ี  ของ 
ภิกษุชื่อน้ี  ทานจงใชสอยก็ตาม  จงจําหนายก็ตาม  จงกระทําตาม  
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ปจจัยก็ตาม"   โดยนัยดังกลาวแลว  ในวิกัปตอหนาอยางที่สองน่ันแล 
ยอมชื่อวาถอน.  จําเดิมแตนั้น  แมการจะใชสอยเปนตน  ก็ควร.  แต 
ขอแตกตางกันแหงวิกัปทั้งสองอยางนี้  และลําดับแหงวรรณนาที่ยังเหลือ 
ทั้งหมด  ผูศึกษาพึงทราบโดยนัยดังกลาวแลว  ในวรรณนาแหงปฐมกฐิน 
สิกขาบทน่ันแหละ  พรอมทั้งสมุฏฐานเปนตน  ฉะนี้แล. 
                                   ปตตสิกขาบท  จบ.    
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                              ปตตวรรคท่ี  ๓  สกิขาบทท่ี  ๒ 
                                   อูนปญจพันธนสิกขาบท   
        อูนปญจพันธนสิกขาบทวา  เตน  สนเยน  เปนตน   ขาพเจาจะกลาว 
ตอไป :-   ในอูนปญจพันธนสิกขาบทนั้น  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :- 
        บทวา  น  ยาเปติ  มคีวามวา  นัยวา  ชางหมอน้ันถูกภิกษุฉัพพัคคีย 
เหลาน้ันรบกวนอยางนี้  ถาจักไมไดเปนพระอริยสาวกแลว  คงจักถึง 
ความเสียใจเปนอยางอ่ืนไปก็ได.   แตเพราะเขาเปนโสดาบัน ตัวเอง 
อยางเดียวเทาน้ันไมพอเลี้ยงชีพ.   เพราะเหตุนั้น  พระธรรมสังคีติ- 
กาจารยจึงกลาววา  "แมตนเองก็ไมพอครองชีพ  แมบุตรภรรยาของเขา 
ก็ลําบาก." 
                   [อธิบายบาตรมีที่ผูกหยอน ๕  แหงเปนตน] 
        ในบทวา  อุนปฺจพนฺธเนน  นี้  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :-   บาตร 
ที่ชื่อวา  มีทีผู่กหยอน  ๕  แหง  เพราะมีแผลหยอน  ๕  แหง.  อธิบายวา 
"บาตรน้ันมีแผลยังไมครบเต็ม  ๕  แหง."  มีบาตร มีแผลหยอน  ๕ 
นั้น.  (บทนี้เปน)  ตติยาวิภัติ  ลงในลกัษณะแหงอิตถัมภูต,  ในพาก- 
โยปญญาสน้ัน  แมบาตรยังไมมีแผล  จะมีแผลครบ  ๕  แหง 
ไมได  เพราะยังไมมีโดยประการท้ังปวง;  ฉะน้ัน  ในบทภาชนะพระผู- 
มีพระภาคจึงตรัสคําวา  อพนฺธโน  วา  เปนตน.  และเพราะตรัสคําวา 
"มีแผลหยอน  ๕  แหง"  ดังน้ี  ภิกษุใดมีบาตรมีแผลครบ  ๕  แหง, 
บาตรน้ันของภิกษุนั้น  ไมจัดเปนบาตร ;  เพราะฉะนั้น  จึงควรขอบาตร  
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ใหมได.  ก็เพราะข้ึนชื่อวาแผลนี้เมื่อมีทาจะมีแผล  จึงมีได  เมื่อไมมี 
ทาจะมีแผล  ก็ไมมี;  ฉะน้ัน  เพื่อจะทรงแสดงลักษณะแหงแผลน้ัน 
จึงตรัสดําวา  อพนฺธโนกาโส  นาม  เปนตน.   
        คําวา  ทฺวงฺคุลราชิ  น  โหติ  ไดแก  ไมมีรอยราวแมรอยเดียว 
ยาวประมาณสององคุลี  ภายใตขอบปาก. 
        คําวา  ยสฺส  ทฺวงฺคุลราชิ  โหติ  มคีวามวา  บาตรท่ีมีรอยราว 
รอยเดียวเชนนี้  พึงเอาเหล็กเจาะบาตร  เจาะท่ีสุดริมลางของรอยราว 
นั้น  ระบมแลวผูกรัดดวยเชือกดาย  และเชือกปอเปนตน  หรือดวย 
ลวดดีบุก.  พึงอุดแผลนั้นดวยแผนดีบุก  หรือดวยยางสําหรับติดบางอยาง 
เพ่ือกันอามิสติด.  แตจะยาดวยข้ีผ้ึง  ครั่ง  และยางสนเปนตนลวน ๆ 
ไมควร.  จะเค่ียวนํ้าออยยาดวยผงหิน  ควรอยู.  แตบาตรท่ีภิกษุ 
เอาเหล็กเจาะบาตร  เจาะในที่ใกลขอบปาก  จะแตก  เพราะแผนเหล็ก 
หนา ;  เพราะฉะนั้น  จึงควรเจาะขางลาง.  แตสําหรับบาตรท่ีมีรอยราว 
๒  แหง   หรอืเพียงแหงเดียวแตยาวถึง ๔  องคลี  ควรใหเครื่องผูก  ๒ 
แหง.  พึงใหเครื่องผูก  ๓  แหงแกบาตรที่มีรอยราว  ๓ แหง  หรือมี 
เพียงแหงเดียว  แตยาวถึง  ๖  องคุลี.  พึงใหเครื่องผูก ๔  แหง  แกบาตร 
ที่มีรอยราว  ๔  แหง  หรอืมีเพียงแหงเดียวแตยาวถึง ๘  องคุลี  บาตร 
ที่รอยราว  ๕  แหง  หรือ  มีเพียงแหงเดียวแตยาวถึง  ๑๐  องคุลี  จะผูก 
ก็ตาม  ไมผูกก็ตาม  ไมจัดเปนบาตรเลย,  ควรขอบาตรใหม.  นี้เปน 
วินิจฉัยในบาตรดินกอน. 
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        สวนวินจิฉัยในบาตรเหล็ก   พึงทราบดังตอไปนี้ :-  ถาแมนมีชอง 
ทะลุ  ๕  แหง  หรือเกินกวา,  และชองทะลุเหลาน้ันอุดดวยผงเหล็ก 
ดวยหมุด  หรือดวยกอนเหล็กกลม ๆ  เปนของเกลี้ยงเกลา,  ควรใชสอย 
บาตรน้ันนั่นแล,  ไมควรขอบาตรใหม.  แตถามีชองทะลุแมชองเดียว 
แตเปนชองใหญ,  แมอุดดวยกอนเหล็กกลม ๆ  ก็ไมเกลี้ยงเกลา,   
อามิสติดที่บาตรได  เปนอกัปปยะ,  บาตรน้ี  ไมใชบาตร  ควรขอบาตร 
ใหมได. 
        สองบทวา  เถโร  วตฺตพฺโพ  มีความวา  ภิกษุแสดงอานิสงส 
ในบาตรแลว  พึงเรียนพระเถระวา  "ทานขอรับ !  บาตรใบน้ีมีขนาด 
ถูกตองสวยดี  สมควรแกพระเถระ,  ขอทานโปรดรับบาตรน้ันไวเถิด." 
        สองบทวา  โย  น  คณฺเหยฺย  มีความวา  เมื่อพระเถระไมรับไว 
เพ่ืออนุเคราะหเปนทุกกฏ.  แตเพราะความสันโดษ  ไมเปนอาบัติแก 
ภิกษุผูไมรับดวยคิดวา  "จะมีประโยชนอะไรแกเราดวยบาตรใบอ่ืน." 
        บทวา  ปตฺตปริยนฺโต  ไดแก  บาตรท่ีเปลี่ยนกนัอยางนี้ต้ังอยู 
ทายสุด. 
        บทวา  อเทเส  มีความวา  ภิกษุนั่นไมพึงเก็บบาตรใบนั้นไว 
ในที่ไมควร  มีเตียงต่ังรมไมฟนนาคเปนตน.  พึงเก็บไวในท่ีที่ตนเก็บ 
บาตรดีใบกอนไวนั่นแล.  ความจริง  ที่เก็บบาตร  พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสไวแลวในขันธกะน่ันแลโดยนัยเปนตนวา  "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! 
เราอนุญาตเชิงรองบาตร"  ดังน้ี. 
        บทวา  น  อโภเคน  คือ  ไมพึงใชบาตรโดยการใชไมสมควร  
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มีการตมขาวตมและตมน้ํายอมเปนตน.  แตเมื่อเกิดอาพาธในระหวาง 
ทาง  เมื่อภาชนะอื่นไมมี  จะเอาดินเหนียวพอกแลวตมขาวตม หรือ 
ตมน้ํารอน  ควรอยู.   
        บทวา  น  วิสฺสชฺเชตพฺโพ  มีความวา  ไมควรใหแกคนอ่ืน. 
แตถาวา  สัทธิวิหาริกหรืออันเตวาสิกวางบาตรท่ีดีใบอ่ืนไวแทนถือเอา 
ไปดวยคิดวา  "บาตรน้ี   ควรแกเรา,  บาตรน้ีควรแกพระเถระ"  ดังน้ี 
ควรอยู.  หรอืภิกษุอ่ืนถือเอาบาตรใบน้ันแลวถวายบาตรของตน  ก็ควร. 
ไมมีกิจท่ีตองกลาววา  "เธอจงเอาบาตรของเราน่ันแหละมา." 
        ก็ในบทวา  ปวาริตาน   นี้  มีอธิบายวา  ในกุรนุทีทานกลาววา 
"ภิกษุมีบาตรเปนแผลเพียง  ๕ แหง  จะของบาตรใหมในที่ที่เขาปวารณา 
ไวดวยอํานาจแหงสงฆ  ควรอยู,  ถึงมีบาตรเปนแผลหยอน  ๕  แหง 
จะขอในที่ที่เขาปวารณาไวดวยอํานาจแหงบุคคล  ก็ควร"  ดังน้ี. 
คําท่ีเหลืออในสิกขาบทน้ี  มีอรรถต้ืนทั้งน้ัน. 
        สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐาน  ๖  เปนกริิยา  โนสญัญาวิโมกข  อจิตตกะ 
ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  มีจิต  ๓  มีเวทนา  ๓  ดังน้ีแล. 
                             อูนปญจพันธนสิกขาบท จบ.  
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                         ปตตวรรคท่ี  ๓  สิกขาบทท่ี  ๓ 
                                   เภสัชชสิกขาบท 
        เภสัชชสิกขาบทวา  เตน  สมเยน  เปนตน  ขาพเจาจะกลาว 
ตอไป :-  ในเภสัชชสิกขาบทน้ัน  มีวินจิฉัยดังตอไปนี้ :- 
                [แกอรรถปฐมบัญญัติเรื่องพระปลินทวัจฉะ]   
        พระราชาทอดพระเนตรเห็นภิกษุทั้งหลายขวนขวายชําระเง้ือมเขา 
เพ่ือประโยชนเปนที่เรน  ของพระเถระ   มีพระราชประสงคจะถวายคน 
ทําการวัด  จึงไดตรัสถามวา  "อตฺโถ  ภนฺเต"  เปนตน. 
        บทวา  ปาฏิเยกฺโก   แปลวา  เปนหมูบานหน่ึงตางหาก. 
        บทวา  มาลากิเต  ไดแก  ผูทําระเบียบดอกไม  คือ  ทรงไวซึ่ง 
ระเบียบดอกไม,  อธิบายวา  "ประดับดวยระเบียบดอกไม." 
        บทวา  ติณณฺฑูปก  แปลวา  เทรดิหญา  (หมวกฟาง). 
        บทวา  ปฏิมฺุจิ   แปลวา  สามไว  (บนศีรษะ). 
        ขอวา  สา   อโหสิ  สุวณฺณมาลา  มีความวา  หมวกฟางนั้น  พอ 
สวมบนศีรษะของเด็กหญิงเทาน้ัน  ไดกลายเปนระเบียบดอกไมทองคํา 
ดวยอํานาจแหงการอธิษฐานของพระเถระ.  จริงอยู  พระเถระอธิษฐาน 
หมวกฟางนั้น  ซึ่งพอวางลงบนศีรษะนั่นแลวา  "จงกลายเปนระเบียบ 
ดอกไมทองคํา." 
        คําวา  ทุติยมฺป  โข  ฯ เป ฯ  อุปสงฺกมิ  ไดแก  พระเถระได 
ไปหาในวันรุงข้ึนนั่นแหละ.  
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        สองบทวา  สุวณฺณนติฺ   อธมิุจฺจิ  ไดแก  พระเถระไดอธิษฐาน 
วา "จงสําเร็จเปนทองคํา." 
        สองบทวา  ปฺจนฺน  เภสชฺชาน  ไดแก  เภสัช  ๕  มีเนยใส 
เปนตน.   
        บทวา  พาหุลฺลิกา  ไดแก  ผูปฏิบติัเพ่ือความเปนผูมักมากดวย 
ปจจัย. 
        ในคําวา  โกลุมฺเพป  ฆเฏป  นี ้ กระถางปากกวางเรียกเชื่อวา 
โกลุมพะ. 
        บทวา  โอลีนวิลีนานิ  ไดแก  เยิม้หยดลงภายใต  และที่ขางท้ังสอง. 
        บทวา  โอกิณฺณวิกิณฺณา  มีความวา  พวกหนูขุดพ้ืนดินเกลื่อน 
และกัดฝาผนัง  ว่ิงพลุกพลานไปมาขางบนเกลื่อนกลน  เพราะกลิ่นแหง 
เภสัช  ๕  มีเนยใสเปนตน. 
        บทวา  อนฺโตโกฏาคาริกา  ไดแก  มีเรือนคลงัจัดแจงไว  ณ 
ภายใน. 
        บทวา  ปฏิสายนียานิ  ไดแก  อันควรลิ้ม.  อธิบายวา  "ควร 
บริโภค." 
        บทวา  เภสชฺชานิ   มคีวามวา  เภสัชทั้งหลาย  จะทํากิจแหงเภสัช 
หรือไมก็ตาม  ก็ไดโวหาร  (วาเภสัช)  อยางนี้. 
        ดวยบทวา  โคสปฺป  เปนตน  พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดง 
เนยใสที่ปรากฏในโลกแลวทรงแสดงสงเคราะหเอาเนยใสแมแหงสัตว 
เหลาอ่ืน  มีมฤดู  ละมั่งและกระตายเปนตน  เขาดวยคําวา  "เยส  มส  
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กปฺปติ"   นี้.  แทจริง  สัตวเหลาใดมีน้ํานม,  สัตวเหลาน้ันก็มีเนยใส 
ดวย.  แตเนยใสของสัตวเหลาน้ัน  จะหาไดงายหรือหาไดยากก็ตามที 
ก็ตรัสไว  เพ่ือความไมงมงาย.  ถึงเนยขน  ก็อยางนั้น. 
               [อธิบายวิธีปฏิบัติในการรับประเคนเภสัชตาง ๆ]   
        สองบทวา  สนฺนิธิการก  ปริภฺุชติพฺพานิ  มีความวา  พึงกระทํา 
การส่ังสม  คือ  เก็บไวบรโิภค.  อยางไร ?  คือ  บรรดาเภสัชมีเนยใส 
เปนตน  ที่มาในพระบาลี  จะกลาวถึงเนยใสกอน  ที่ภิกษุรับประเคน 
กอนฉัน  ควรจะฉันเจืออามิสก็ได  ปราศจากอามิสก็ได  ในเวลา 
กอนฉันในวันนั้น.  ต้ังแตภายหลังฉันไป   พึงฉันปราศจากอามิสได 
ตลอด  ๗ วัน.  แมเพราะลวง  ๗  วันไป  ถาภิกษุเก็บไวในภาชนะเดียว 
เปนนิสสัคคียตัวเดียว.   ถาเก็บไวในภาชนะมากหลาย  เปนนสิสัคคีย 
หลายตัว  ตามจํานวนวัตถุ. 
        เนยใสที่ภิกษุรับประเคนภายหลังฉัน  ควรฉันไดไมเจืออามิสเลย 
ตลอด  ๗  วัน.  ภิกษุจะกลืนกินเนยใสท่ีคนทําใหเปนอุคคหิตก  เก็บ 
ไวในเวลากอนฉัน  หรือหลังฉัน  ยอมไมควร.  พึงนอมไปใชใน 
กิจอ่ืนมีการใชทาเปนตน.  แมเพราะลวง  ๗  วันไป  ก็ไมเปนอาบัติ 
เพราะถึงความเปนของไมควรกลืนกิน.  สมจริงดังท่ีตรัสไววา  "เปน 
ของควรลิ้ม." 
        ถาอนุปสัมบันทําเนยใสดวยเนยขนที่รับประเคนไว  ในเวลากอน  



ประโยค๗ - ทุติยสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๑ - หนาท่ี 400 

ฉันถวาย,  จะฉันกับอามิสในเวลากอนฉัน  ควรอยู.  ถาภิกษุทําเอง,  ฉัน 
ไมเจืออามิสเลย  ยอมควรแมตลอด  ๗  วัน.  แตเนยใสท่ีบุคคลใดคน 
หน่ึงทําดวยเนยขนที่รับประเคนในเวลาหลังฉัน  ควรฉันไดไมเจืออามิส 
ตลอด  ๗  วันเหมือนกัน. 
                     [อธิบายวิธีปฏิบัติในเนยใสและเนยขน]   
        ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยในเนยใสที่ทําดวยเนยขน  (ซึ่งภิกษุทําให) 
เปนอุคคหิตก  โดยนัยแหงเนยใสลวน ๆ  ดังที่กลาวแลวในกอนน้ันแล. 
เนยใสทําดวยนมสดท่ีภิกษุรับประเคนไวกอนฉันก็ดี  ดวยนมสมก็ดี 
ที่อนุปสัมบันทํา  ควรฉันได  แมเจืออามิส  ในเวลากอนฉันในวันนั้น. 
ที่ภิกษุทําเอง  ควรฉันปราศจากอามิสอยางเดียว,   ในภายหลังฉัน 
ไมควร. 
        จริงอยู  เมื่อภิกษุอุนเนยขน  ไมจัดเปนสามปกกะ.  แตจะฉัน 
อามิสกับดวยเนยขนนั้นท่ีเปนสามปกกะ  ยอมไมควร.  ต้ังแตหลังฉัน 
ไป  ก็ไมควรเหมือนกัน.  ไมเปนอาบัติ  แมในเพราะลวง  ๗  วันไป 
เพราะรับประเคนท้ังวัตถุ.  สมจริงดังที่ตรัสไววา  "รับประเคนเภสัช 
เหลาน้ันแลว"  เปนตน,   แตเนยใสที่ทําดวยนมสดและนมสมที่ภิกษุ 
รับประเคนในเวลาหลังฉัน  ควรนอมไปใชในกิจมีการทาตัวเปนตน. 
เนยใสที่ทําดวยนมสดนมสมซึ่งเปนอุคคหิตก  แมในเวลากอนฉัน  (ก ็
ควรนอมเขาไปใชในกิจมีการทาตัวเปนตน). ไมเปนอาบัติ  แมเพราะ 
เนยใสทั้งสองอยางลวง ๗  วันไป.  ในเนยใสของพวกสัตวที่มีมังสะเปน 
อกัปปยะ  กม็ีนัยอยางนี้เหมือนกัน.  แตมีความแปลกกันดังตอไปนี้ :-  
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        เปนนิสสัคคีย  ดวยเนยขนและเนยใสที่มาแลวในพระบาลีใด, 
ในพระบาลีนั้น  เปนทุกกฏดวยเนยใสของพวกสัตวที่มีมังสะเปนอกัปปยะ 
นี้.  ในอรรถกถาอันธกะ  ทานคันคานเนยใสและเนยขนของมนุษยไว 
ทําใหสมควรแกเหตุ.  เนยใสและเนยขนของมนุษยนั้น  ทานคัดคานไว   
ไมชอบ  เพราะพระอาจารยทั้งหลาย  อนุญาตไวในอรรถกถาทั้งปวง. 
และแมการวินิจฉัยเนยใสและเนยขนของมนุษยนั้น  จักมาขางหนา. 
แมเนยขนที่มาแลวในพระบาลี  ภิกษุรบัประเคนในเวลากอนฉัน  จะ 
ฉันแมเจือกับอามิสในเวลากอนฉันในวันนั้น  ควรอยู,  ต้ังแตภายหลัง 
ฉันไป  ไมเจืออามิสเลย  จึงควร. เพราะลวง ๗  วันไป  ในเนยขนที่ 
เก็บไวในภาชนะตาง ๆ  กัน  เปนนิสสัคคีย  ตามจํานวนภาชนะ,  ใน 
เนยขนที่เก็บไวอยางเปนกอน ๆ  ไมคละกัน  แมในภาชนะเดียว  ก ็
เปนนิสสัคคีย  ตามจํานวนกอน.  เนยขนที่ภิกษุรับประเคนไวในเวลา 
หลังฉัน  ผูศึกษาพึงทราบโดยนัยแหงเนยใสเหมือนกัน. 
        สวนความแปลกกันในเนยขนนี้  มีดังน้ี :-  กอนนมสมบาง 
หยาดเปรียงบาง  มีอยู;   เพราะฉะนั้น  พวกพระเถระจํานวนครึ่ง  จึงได 
กลาววา  "ที่ฟอกแลวจักควร."   สวนพระมหาสีเถระกลาววา  "ต้ัง 
แตเวลาท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตแลว  เนยขนพอยกข้ึนจาก 
เปรียงเทาน้ัน   ภิกษุทั้งหลายขบฉันได."   เพราะเหตุนั้น  ภิกษุจะฉัน 
เนยขนพึงชําระ  คือตักเอานมสม  เปรยีง  แมลงวัน  และมดแดงเปนตน 
ออกแลวฉันเถิด.  ภิกษุใครจะเจียวใหเปนเนยใสฉัน  จะเจียมแมเนยขน 
ที่ยังไมฟอกก็ควร.  ในเนยขนนั้นสิ่งใดที่เปนนมสมก็ดี  ที่เปนเปรียงก็ดี  
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สิ่งน้ันจักถึงความหมดส้ินไป.  ก็ดีวยเหตุเพียงเทานี้  ยังไมชื่อวารับ 
ประเคนพรอมทั้งวัตถุ  อธิบายดังกลาวมาน้ี  เปนอธิบายในคําของ 
พระมหาสีวเถระนี้.   แตภิกษุทั้งหลายผูมักรังเกียจ  ยอมรังเกียจแมใน 
เนยขนที่เจียวันน  เพราะเจียวพรอมท้ังอามิส.   
        บัดนี ้ ผูศึกษาพึงถือเอานัยแหงอาบัติ  อนาบัติ  การบริโภค  และไม 
บริโภคในเนยท่ีจับตองแลวเก็บไว ในเนยขนที่ภิกษุรับประเคนนมสด 
และนมสมกอนฉันแลวทํา  ในเนยขนที่ภิกษุรับประเคนนมสดนมสมนั้น 
ในภายหลังฉันแลวทํา  ในเนยขนที่ทําดวยนมสดและนมสม  ที่เปน 
อุคคหติก  และในเนยขนของพวกสัตวที่มีมังสะเปนอกัปปยะ  ทั้งหมด 
โดยลําดับดังกลาวแลวในเนยใสนั่นแล.  พวกขาวบาน  ยอมเทซ่ึง 
เนยใสบาง  เนยขนบาง  น้ํามันที่เค่ียวแลวบาง  น้ํามันที่ยังไมไดเค่ียวบาง 
ลงในเนยใสน้ันนั่นเอง  ของภิกษุทั้งหลายผูเขาไป  เพ่ือภิกษุน้ํามัน. 
หยาดเปรียงและนมสมบาง  เมล็ดขาวสุดบาง รําขาวสารบาง  จําพวก 
แมลงวันเปนตนบาง  มีอยูในเนยใสน้ัน.  เนยใสนั้น  ภิกษุทําใหสุก 
ดวยแสงแดดแลวกรองเอาไว  จัดเปนสัตตาหกาสิก. 
        ก็การท่ีภิกษุจะเค่ียวกับเภสัชที่รบัประเคนไว  แลวทําการนัตถุเขา 
ทางจมูก  ควรอยู.  ถาในสมัยฝนพรํา   สามเณรผูลชัช ี เมื่อจะเปลื้องการ 
หุงตมอามิสใหพนไป   อยางที่พวกภิกษุไมหุงตมขาวสารและรําเปนตน 
ที่ตกลงไปในเนยใสน้ัน  ทําใหละลายในไฟแลวกรองไว  เจียวถวาย 
ใหม,  ยอมควรตลอด  ๗  วัน  โดยนัยกอนเหมือนกัน.  
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                    [อธิบายวิธีปฏิบัติในเภสัช  คือันํามัน] 
        บรรดาจําพวกนํ้ามัน  จะวาถึงนํ้ามันงากอน  ที่รับประเคนกอน 
ฉัน  แมเจืออามิส  ยอมควร  ในเวลากอนฉัน.  ต้ังแตหลังฉันไป 
ปราศจากอามิสเทานั้นจึงควร.  ผูศึกษา  พึงทราบความท่ีน้ํามันงานั้น   
เปนนิสสัคคีย  ดวยจํานวนภาชนะ  เพราะลวง  ๗  วันไป.  น้ํามนังาที่ 
รับประเคนภายหลังฉัน  ปราศจากอามิสเทานั้น  จึงควร  ตลอด 
๗  วัน.  จะด่ืมกินน้ํามันงาที่ทําใหเปนอุคคหิตกเก็บไวไมควร.  ควรนอม 
เขาไปในกิจมีการทาศีรษะเปนตน.  แมในเพราะลวง  ๗  วันไป  ก็ไม 
เปนอาบัติ.  น้ํามันที่ภิกษุรับประเคน  เมล็ดงาในปุเรภัตทํา  เจืออามิส 
ยอมควร  ในปุเรภัต.  ต้ังแตปจฉาภัตไปเปนของไมควรกลืนกิน.  พึง 
นอมไปในกิจมีการทาศีรษะเปนตน.  แมในเมื่อลวง  ๗  วันไป  ก็ไม 
เปนอาบัติ.  น้ํามันที่ภิกษุรับประเคนเมล็ดงาในปจฉาภัตแลวทํา  เปน 
ของไมควรกลืนเกินเหมือนกัน  เพราะรับประเคนท้ังวัตถุ.  แมในเมื่อลวง 
๗  วันไป  กไ็มเปนอาบัติ.  พึงนอมเขาไปในกิจมีการทาศีรษะเปนตน. 
แมในนํ้ามันที่ทําดวยเมล็ดงาที่ภิกษุจับตองในปุเรภัต  หรือในปจฉาภัต 
ก็มีนัยอยางนี้เหมือนกัน. 
        น้ํามันทีค่ั่วเมล็ดงาซึ่งภิกษุรับประเคนในปุเรภัต แลวน่ึงแปงงา 
หรือใหชุมดวยนํ้าอุนทํา,  ถาอนุปสัมบันทํา  แมเจืออามิส  ยอมควร 
ในปุเรภัต.  ที่คนทําเอง  เพราะปลอนวัตถุออกแลว  ไมมีอามิสเลย 
จึงควรในปุเรภัต.  เพราะเปนน้ํามันที่เจียวเอง  เจืออามิสจึงไมควร. 
ก็เพราะเปนของท่ีรับประเคนพรอมทั้งวัตถุ  แมทั้งสองอยาง  จึงไมควร  
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กลืนกิน  จําเดิมแตปจฉาภัตไป  พึงนอมเขาไปในการทาศีรษะเปนตน. 
แมในเมื่อลวง  ๗  วันไป  ก็ไมเปนอาบัติ.  แตถาวา  น้ําอุนมีนอย, 
น้ําน้ันเพียงแตวาพรมลงเทาน้ัน  เปนอัพโพหาริก  ยอมไมถึงการนับวา 
เปนสามปกกะ.  แมในน้าํมันเมล็ดพันธุผักกาดเปนตน  ที่ภิกษุรับ 
ประเคนพรอมทั้งวัตถุ  กม็ีวินิจฉัยยเชนเดียวกับที่กลาวแลว  ในน้ํามันงา   
ที่ไมมีวัตถุนั่นแล. 
        กถ็าวา  ภิกษุอาจเพ่ือทํานํ้ามัน  จากผงแหงเมล็ดพันธุผักกาด 
เปนตน   ที่รบัประเคนไวในปุเรภัต  โดยเจียวดวยแสงแดด,  น้ํามัน 
นั้นแมเจือดวยอามิส   ยอมควรในปุเรภัต.  ต้ังแตปจฉาภัตไป  ไม 
เจืออามิสเลย  จึงควร.  ในเม่ือลวง  ๗  วันไป  เปนนิสสัคคีย. 
        อน่ึง  เพราะภิกษุทั้งหลาย  นึ่งผงเมล็ดพันธุผักกาดและมะซาง 
เปนตนและค่ัวเมล็ดละหุงแลวกระทําน้ํามันอยางน้ี ;  ฉะน้ัน  น้ํามันของ 
ภิกษุทั้งหลายเหลาน้ันที่พวกอนุปสัมบันทํา  แมเจืออามิสก็ควรในเวลา 
กอนฉัน.  ก็เพราะวัตถุเปนยาวชีวิก  จึงไมมีโทษ ในการรับประเคน 
พรอมท้ังวัตถุ  ฉะน้ีแล.  น้ํามันเมล็ดพันธุผักกาดเปนตน  ที่คนทําเอง 
พึงบริโภค  โดยการบริโภคปราศจากอามิสอยางเดียวไดตลอด  ๗  วัน. 
น้ํามันที่ทําดวยเมล็ดพันธุผักกาดเปนตน  ที่เปนอุคคหิตก ไมควรกลืนกิน 
ควรแตในการใชสอยภายนอก.  แมเม่ือลวง ๗  วันไป  ก็ไมเปนอาบัติ. 
น้ํามันที่ภิกษุรับประเคนเมล็ดพันธุผักกาด  มะซางและเมล็ดละหุง  เพ่ือ 
ตองการจะทํานํ้ามัน  แลวทําในวันนั้นนั่นเอง  เปนสัตตาหกาลิก, 
ทําในวันรุงข้ึน  ควรบรโิภคได  ๖ วัน.  ทําในวันที่  ๓  ควรบรโิภคได  
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๕  วัน.  แตทีท่ําในวันที่  ๔  ควร  ๓  วัน. . .   ในวันที่  ๕  ควร  ๒  วัน . . . ในวัน 
ที่  ๖  ควร  ๑  วัน. . .  ในวันที่  ๗  ควรในวันนั้นเทาน้ัน.   ถายังคงอยูจน 
ถึงอรุณข้ึนเปนนิสสัคคีย.  ที่ทําในวันที่  ๘  ไมควรกลืนกินเลย,  แตควร 
ในการใชสอยภายนอก  เพราะเปนของยังไมเสียสละ.  แมถาวาไมทํา, 
ในเมื่อเมล็ดพันธุผักกาดท่ีตนรับไว  เพ่ือประโยชนแกน้ํามันเปนตน   
ลวงกาล  ๗  วันไป  ก็เปนทุกกฏอยางเดียว. 
        อน่ึง  น้าํมันของผลไมมีมะพรอวเมล็ดสะเดา  สะครอ  เล็บเหย่ียว 
และสําโรง๑เปนตน  แมเหลาอ่ืนทีไมไดมาในพระบาลี  ก็ยังมี.  เมื่อ 
ภิกษุรับประเคนนํ้ามันเหลาน้ันแลวใหลวง  ๗  วันไปเปนทุกกฏ. ใน 
มะพราวเปนตนเหลาน้ี  มีความแปลกกันดังน้ี :-  พึงกําหนดวัตถุแหง 
ยาวกาลิกและวัตถุแหงยาวชีวิกที่เหลือแลว  ทราบวิธีการแหงสามปกกะ 
(ใหสุกเอง)  สวัตถุก  (ของท่ีรับทั้งวัตถุ)  ของท่ีรับประเคนในปุเรภัต 
รับประเคนในปจฉาภัต  และอุคคหิตวัตถุ   (ของท่ียังไมไดรับประเคน 
ภิกษุจับตอง)  ทั้งหมด  ตามนัยดังกลาวแลวน่ันแล. 
                       [อธิบายนํ้ามันทําจากเปลวสัตวตาง ๆ] 
        บทวา  วสาเตล  ไดแก  น้ํามันแหงเปลวสัตวที่พระผูมีพระภาค 
ทรงอนุญาตไวอยางนี้วา  "ภิกษุทั้งหลาย !  เราอนุญาต  เปลวมัน 
๕  ชนิด  คือ  เปลวหมี,   เปลวปลา,  เปลวปลาฉลาม,  เปลวสุกร, 
เปลวฬา๒"  กบ็รรดาเปลวมัน ๕  ชนิดนี้  ดวยคําวา  "เปลวหมี" 
พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตเปลวงมันแหงสัตวที่มีมังสะเปนอกัปปยะ 
 
๑.  บางแหงวา  เมล็ดฝาย.    ๒.  วิ.  มหา. ๕/๔๑.  
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ทั้งหมด  เวนเปลวมันแหงมนุษยเสีย.  อน่ึง  แมปลาฉลาม  ก็เปนอัน 
พระองคทรงถือเอแลวดวยศัพทวาปลา.  แตเพราะปลาฉลามเปนปลา 
ราย พระองคจึงตรัสแยกไวตางหาก.  ในบาลีนี้  พระองคทรงอนุญาต 
เปลวมันแหงพวกสัตวมีมังสะเปนกัปปยะแมทุกชนิด  ดวยศัพทวาปลา 
เปนตน.   
        จริงอยู  ในจําพวกมังสะ  มังสะแหงมนุษย,  ชาง,  มา,  สุนัข 
งู,  สีหะ,.  เสือโครง,  เสือเหลือง,  หมี, เสือดาว;  ๑๐  ชนิด  เปน 
อกัปปยะ.  บรรดาเปลวมัน  เปลวมันแหงมนุษย  อยางเดียว  เปน 
อกัปปยะ.  บรรดาอวัยวะอยางอ่ืน  มีน้ํานมเปนตน ชื่อวา  เปนอกัป- 
ปยะ  ไมมี.  น้ํามันเปลวท่ีพวกอนุปสัมบันทําและกรองแลว  ภิกษุ 
รับประเคนกอนฉัน  แมเจืออามิส  ก็ควรกอนฉัน.  ต้ังแตหลังฉันไป 
ไมเจืออามิสเลย  จึงควรตลอด  ๗  วัน.  วัตถุใดท่ีคลายกับธุลีดนั 
ละเอียด  เปนมังสะก็ดี  เอ็นก็ดี  กระดูกก็ดี  เลือดก็ดี  ปนอยูในเปลว 
มันนั้น,  วัตถุนั้นจัดเปนอัพโพหาริก. 
        กถ็าวา  ภิกษุรับประเคนเปลวมันกระทํานํ้ามันเอง,  รับประเคน 
แลวเจียว  กรองเสร็จในปุเรภัต พึงบริโภค  โดยบริโภคปราศจาก 
อามิสไดตลอด  ๗  วัน.  แทจริง  พระผูมีพระภาคเจาทรงหมายถึง 
การบริโภคปราศจากอามิส   จึงตรัสดําน้ีวา  "รับประเคนในกาล 
เจียวเสร็จในกาล กรองในกาล  ควรเพ่ือบริโภคอยางบริโภคน้ํามัน." 
มังสะที่ละเอียดเปนตน  แมในน้ํามันที่รับประเคนเปลวมันแลวเจียว 
กรองน้ัน  ก็เปนอัพโพหาริกเหมือนกัน.  แตจะรับประเคน  หรอืเจียว  
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ในปจฉาภัต  ไมควรเลย. 
        สมจริง  ดังคําท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวนี้วา  "ภิกษุทั้งหลาย ! 
ถาภิกษุรับประเคนเปลวมันในเวลาวิกาล  เจียวในเวลาวิวาล  กรอง   
ในเวลาวิกาล,   ถาภิกษุบริโภคซึ่งนํ้ามันนั้น  ตองทุกกฏ  ๓  ตัว, 
ภิกษุทั้งหลาย !  ถาภิกษุรบัประเคนมันเปลวในกาล  เจียวในวิกาล 
กรองในวิกาล,  ถาบริโภคน้ํามันนั้น  ตองทุกกฏ  ๒  ตัว,  ภิกษุทั้ง 
หลาย !  ถาภิกษุรับประเคนในกาล  เจียวในกาล  กรองในวิกาล, ถา 
บริโภคน้ํามันนั้น ตองทุกกฏ  (ตัวเดียว).  ภิกษุทัง้หลาย !  ถามัน 
เปลว  ภิกษุรบัประเคนในกาลเจียวในกาล  กรองในกาล,  ถาภิกษุบริโภค 
น้ํามันนั้น  ไมเปนอาบัติ๑"  ดังน้ี. 
        แตพวกอันเตวาสิกถามพระอุปติสสเถระวา  "ทานขอรับ ! 
เนยใส  เนยขน  และเปลวมัน  ที่ภิกษุเจียวรวมกันแลวเกรอะออก 
ควรหรือไมควร." 
        พระเถระตอบวา  "ไมควร  อาวุโส !"   ไดยินวา  พระเถระ 
รังเกียจในเนยใส  เนยขน  เปลวมัน  ทีภิ่กษุเจียวรวมกันแลว  เกรอะ 
ออกน้ี  ดุจในกากนํ้ามันงาที่เจียวแลว. 
        ภายหลงั   พวกอันเตวาสิกถามทานหนักข้ึนวา "ทานขอรับ ! 
กอนนมสมก็ดี  หยดเปรียงก็ดี  มีอยูในเนยขน,  เนยขนนั่น  ควรไหม ?" 
        พระเถระตอบวา "ผูมีอายุ  แมเนยขนนั่น  ก็ไมควร."  ลําดับ 
นั้น  พวกอันเตวาสิก   จึงถามทานวา  "ทานขอรับ !  น้ํามันที่เจียว 
 
๑.  วิ.  มหา  ๕/๔๑.  
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รวมกันกรองแลว  มีความรอนสูง  ยอมบําบัดโรคได."  พระเถระยอม 
รับวา  "ดีละ  อาวุโส !"  ดงัน้ี. 
        แตพระมหาสุมเถระกลาวไววา   "เปลวมันของสัตวที่มีมังสะ 
เปนกัปปยะ  ยอมควรในการบริโภคเจืออามิส,  เปลวมันของพวกสัตว   
ที่มีมังสะเปนอกัปปยะนอกน้ี  ควรในการบริโภคปราศจากอามิส." 
        ฝายพระมหาปทุมเถระปฏิเสธวา  "นี้อะไรกัน ?"   แลวกลาววา 
"พวกภิกษุอาพาธดวยโรคลม  เติมน้ํามันเปลวหมีและสุกรเปนตนลง 
ในขาวยาคูที่ตมดวยนํ้าฝาดรากไม  ๕  ชนิด  แลวด่ืมขาวยาคู,  ขาว 
ยาคูนั้นบําบัดโรคได   เพราะมีความรอนสูง"  ดังน้ี   จึงกลาววา 
"สมควรอยู." 
                                [อธิบายเภสัชวาดวยนํ้าผ้ึง] 
        สองบทวา  มธุ  นาม  มกฺขิกามธุ  ไดแก  น้ําหวานท่ีพวกผ้ึงใหญ 
แมลงผ้ึงตัวเล็ก  และจําพวกแมลงภู  ซึ่งมีชื่อวาแมลงทํานํ้าหวาน  (น้ํา- 
ผ้ึง)  ทําแลว.  น้ําผ้ึงนั้น  ภิกษุรับประเคนกอนฉัน แมจะบริโภคเจืออามิส 
ในปุเรภัตก็ควร. ต้ังแตปจฉาภัตไป  ควรบริโภคปราศจากอามิสอยาง 
เดียวตลอด ๗  วัน  ในเมือ่ลวง  ๗  วันไป  ถาน้ําผ้ึงชนิดหนามากเปนเชน 
กับยาง  (เค่ียวใหแขน)  ทําเปนชิ้นเล็กชิ้นใหญเก็บไว  หรือันําผ้ึงชนิด 
บางนอกน้ีเก็บไวในภาชนะตาง  ๆ  กนั  เปนนิสสคัคียมาก  ตามจํานวน 
วัตถุ.  ถามีเพียงชิ้นเดียวเทาน้ัน  หรือนํ้าผ้ึงบางนอกน้ี  ก็เก็บรวมไวใน 
ภาชนะเดียว  เปนนิสสัคคียเพียงตัวเดียว.  น้ําผ้ึงที่เปนอุคคหิตกพึงทราบ 
ตามนัยที่กลาวแลวันนแล.   พึงนอมเขาไปในกิจอ่ืนมีทาแผลเปนตน.  
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รังผ้ึงหรือข้ีผ้ึง  ถานํ้าผ้ึงไมติด  บริสุทธิ์  เปนยาวชวีก.  แตที่มีน้ําผ้ึง 
ติดอยู  มีดติอยางน้ําผ้ึงเหมือนกัน.  แมลงผ้ึงตัวยาวมีปก  ชื่อวา  จิริกะ, 
แมลงภูใหญตัวดํามีปกแข็งมีชื่อวา  ตุมพละ.  ในรงัของแมลงผ้ึง 
เหลาน้ัน  มนี้ําผ้ึงคลายกับยาง.  น้ําผ้ึงนั้นเปนยาวชีวิก. 
                          [อธิบายเภสัชวาดวยนํ้าออย]   
        ขอวา  ผาณิตนฺนาม  อจฺฉมฺุหา  นิพฺพตฺต  มีความวา  น้ําออยชนิด 
ที่ยังไมไดเค่ียว  หรือท่ีเค่ียวแลวไมมีกาก  หรือท่ีไมมีกากแมทั้งหมด 
จนกระทั่งนํ้าออยสดพึงทราบวา  "น้ําออย."  น้ําออยน้ันที่ภิกษุรับประ- 
เคนกอนฉัน  แมเจืออามิส  ก็ควรในปุเรภัต.  ต้ังแตปจฉาภัตไป  ไม 
เจืออามิสเลย  จึงควรตลอด  ๗  วัน.  ในเม่ือลวง  ๗  วันไป  เปนนิสสัคคีย 
ตามจํานวนวัตถุ.   กอนนํ้าออยแมมากภิกษุยอยใหแหลกแลว  ใสไวใน 
ภาชนะเดียวกัน   ยอมจับรวมกันแนน,   เปนนิสสัคคียเพียงตัวเดียว. 
น้ําออยท่ีเปนอุคคหิตก  พึงทราบตามันยที่กลาวแลวน้ันแหละ.  พึงนอม 
เขาไปในกิจอ่ืนมีการอบเรือนเปนตน. 
        ผาณิตท่ีเขาทําดวยนํ้าออยสดที่ยังไมไดกรอง  ซึ่งภิกษุรับประเคน 
ไวในเวลากอนฉัน  ถอนุปสัมบันทํา  แมเจืออามิส  ก็ควร.  ถาภิกษุ 
ทําเองไมเจืออามิสเลย  จึงควร.  ก็จําเดิมแตปจฉาภัตไป  ไมควร 
กลืนกิน  เพราะเปนของรับประเคนท้ังวัตถุ.  แมในเมื่อลวง  ๗  วันไป 
ก็ไมเปนอาบัติ.  แมที่เขาทําดวยนํ้าออยสด   ที่ภิกษุรับประเคนท้ังที่ยังไม 
ไดกรองในปจฉาภัต  ก็ไมควรกลืนกินเหมือนกัน.  แมในเมื่อลวง  ๗  วัน 
ไปก็ไมเปนอาบัติ.  แมในผาณิตที่ภิกษุรับประเคนออยลําทํา  ก็มีนัย  
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อยางนี้. 
        ก็ผาณิตท่ีทําดวยนํ้าออยสดที่กรองและรับประเคนไวในกาลกอน 
ฉัน  ถาอนุปสัมบันทํา   แมเจืออามิส  ก็ควรในปุเรภัต.  ต้ังแต   
ปจฉาภัตไป  ไมเจืออามิสเลย  จึงควรตลอด  ๗  วัน.  ที่ทําเองไมเจือ 
อามิสเลย  ยอมควรแมในปุเรภัต,  จําเดิมแตปจฉาภัตไปไมเจืออามิส 
เหมือนกัน   ควรตลอด  ๗  วัน.  แตผาณิตท่ีทําดวยน้ําออยสด  ที่กรอง 
และรับประเคนแลว  ในปจฉาภัต  ปราศจากอามิสเทานั้น  จึงควรตลอด   
๗  วัน.  ผาณิตท่ีเปนอุคคหิตก  มีนัยดงักลาวแลวเหมือนกัน. 
        ในมหาอรรถกถาทานกลาววา  "ผาณิตท่ีทําดวยนํ้าออยเผาก็ดี 
ผาณิตท่ีทําดวยนํ้าออยหีบก็ดี  ควรแตในปุเรภัตเทาน้ัน."  สวนในมหา- 
ปจจรี ทานต้ังคําถามวา  "ผาณิตท่ีเค่ียวท้ังวัตถุ  (กาก)  นี ้ ควร 
หรือไมควร ?"   ดังน้ี  แลวกลาววา  "ผาณิตท่ีทําดวยนํ้าออยสด 
ชื่อวาไมควรในปจฉาภัต  ยอมไมมี."  คําน้ันถูกแลว. 
        ผาณิตดอกมะซางที่เขาทําดวยนํ้าเย็น  แมเจืออามิส  ก็ควร 
ในปุเรภัต.  จําเดิมแตในปจฉาภัตไป  ไมเจืออามิสเลย  จึงควรตลอด 
๗  วัน.  ในเมื่อลวง ๗  วันไป  เปนทุกกฏตามจํานวนวัตถุ.  สวน 
ผาณิตมะซางท่ีเขาเติมนมสดทํา  เปนยาวกาลิก.  แตชนทั้งหลายตัก 
เอาฝา  (ฟอง)  นมสดออกแลว  ๆ  ชําระขัณฑสกรใหสะอาด ;  เพราะ 
ฉะน้ัน  ขัณฑสกรน้ัน  กค็วร.  สวนดอกมะซางสด  ยอมควรแมในปุเรภัต 
ค่ัวแลวก็ควร,  ค่ัวแลวตําผสมดวยของอื่นมีเมล็ดงาเปนตน  หรือไม 
ผสม  ก็ควร.  
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        แตถาวา  ชนทั้งหลายถือเอามะซางนั้นประกอบเขากัน  (ปรุง) 
เพ่ือตองการเมรัย,  ดอกมะซางท่ีปรงแลวนั้น  ยอมไมควรต้ังแตพืช. 
ผาณิตแหงผลไมที่เปนยาวกาลิกทั้งหมด  มีกลวย  ผลอินทผาลัม  (เปง 
ก็วา)  มะมวง  สาเก  ขนุน  และมะขามเปนตน  เปนยาวกาลิก 
เหมือนกัน.  ชนทั้งหลายทําผาณิตดวยพริกสุก,  ผาณิตน้ันเปนยาวกาลิก.   
        สองบทวา  ตานิ  ปฏคฺิคเหตฺวา  มีความวา  ถาภิกษุรับประเคน 
เภสัช  ๕  อยาง  มีเนยใสเปนตนแมทั้งหมด  เก็บไวไมแยกกันใน 
หมอเดียว  ในเมื่อลวง  ๗  วันไป  เปนนิสสัคคียเพียงตัวเดียว,  เมื่อ 
แยกกันเก็บ  เปนนิสสัคคีย  ๕  ตัว.  อันเภสัช  ๕  นี้  ยังไมลวง ๗ 
วัน  ภิกษุผูอาพาธก็ดี  ไมไดอาพาธก็ดี  ควรบรโิภคตามสบาย  โดยนัย 
ดังกลาวแลว. 
                [อธิบายขอท่ีทรงอนุญาตไวเฉพาะ  ๗  อยาง] 
        ก็ขอท่ีชือ่วาทรงอนุญาตเฉพาะมี  ๗  อยาง  คือ  อนุญาตเฉพาะ 
อาพาธ ๑  เฉพาะบุคคล  ๑  เฉพาะกาล  ๑  เฉพาะสมัย  ๑  เฉพาะ 
ประเทศ  ๑  เฉพาะมันเปลว  ๑  เฉพาะเภสัช  ๑. 
        บรรดาอนุญาตเฉพาะ  ๗  อยางนั้น  ทีช่ื่อวาทรงอนุญาตเฉพาะ 
อาพาธ  ไดแก  ขอท่ีทรงอนุญาตเฉพาะอาพาธอยางนี้วา  "ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย !  เราอนุญาตเน้ือสด  เลือดสด  ในเพราะอาพาธอัน 
เกิดจากอมนุษย๑."  เนื้อสดและเลือดสดน้ัน  ควรแกภิกษุผูอาพาธดวย 
อาพาธน้ันอยางเดียว  ไมควรแกภิกษุอ่ืน.  ก็แล  เน้ือสดและเลือดสด 
 
๑.  วิ.  มหา.  ๕/๔๕  



ประโยค๗ - ทุติยสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๑ - หนาท่ี 412 

นั้นเปนกัปปยะก็ดี   เปนอกัปปยะก็ดี  ยอมควรท้ังนั้น  ทั้งในกาลท้ังใน 
วิกาล.   
        ทีช่ื่อวาทรงอนุญาตเฉพาะบุคคลไดแก  ขอท่ีทรงอนุญาตเฉพาะ 
บุคคลอยางนี้วา  "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !  เราอนุญาตการเรออวกแก 
ภิกษุผูมักเรออวก,  ภิกษุทั้งหลาย !   แตที่เรออวกออกมานอกทวารปาก 
แลว  ไมควรกลืนกิน๑."  การเรออวกน้ัน  ควรแกภิกษุผูมักเรออวก 
นั้นเทาน้ัน  ไมควรแกภิกษุอ่ืน. 
        ทีช่ื่อวาทรงอนุญาตเฉพาะกาล  ไดแก  ขอท่ีทรงอนุญาตเฉพาะ 
กาลท่ีภิกษุถูกงูกัดอยางนี้วา  "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !  เราอนุญาต 
ยามหาวิกัฏ  ๔  คือ  คูถ  มูตร  เถา  ดนิ๒."  ยมหาวิกัฏน้ัน  เฉพาะ 
ในกาลน้ัน  แมไมรับประเคน  ก็ควร,  ในกาลอ่ืนหาควรไม, 
        ทีช่ื่อวาทรงอนุญาตเฉพาะสมัย  ไดแก  อนาบัติทั้งหลาย  ที่ทรง 
อนุญาตไวเฉพาะสมัยนั้น ๆ  โดยนัยมวีา "(เปนปาจิตตีย)  ในเพราะ 
คณโภชนะ  เวนแตสมัย๓ "   ดังน้ีเปนตน.  อาบัติเหลาน้ันเปนอนาบัติ 
เฉพาะในสมัยนั้น  ๆ  เทาน้ัน,  ในสมัยอ่ืนหาเปนไม. 
        ทีช่ื่อวาอนุญาตเฉพาะประเทศ  ไดแก  สังฆกรรมมีอุปสมบท 
เปนตน  ที่ทรงอนุญาตเฉพาะในปจจันตประเทศอยางนี้วา  "ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย !  เราอนุญาตการอุปสมบท  ดวยคณะมีพระวินัยธร 
เปนที่  ๕  ในปจจันตชนบทเห็นปานน้ี."   สังฆกรรมมีอุปสมบทเปน 
ตนนั้น  ยอมควรเฉพาะในปจจันตชนบทนั้นเทาน้ัน,  ในมัชฌมิประเทศ 
 
๑.  วิ.  จ,ุ.  ๗/๔๘.   ๒.  วิ.  มหา.  ๒/๓๑๒. ๓.๔.  วิ.  มหา.  ๕/๕๑-๓๖-๔๑-๓๙  
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หาควรไม. 
        ทีช่ื่อวาทรงอนุญาตเฉพาะมันเปลว  ไดแก  ขอท่ีทรงอนุญาต 
เภสัชโดยชื่อแหงมันเปลวอยางน้ีวา  "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !  เรา   
อนุญาตเปลวมันเปนภาสัช๑."   เปลวมันเภสัชนั้น  ของจําพวกสัตวมี 
เปลวมันเปนกัปปยะและอกัปปยะท้ังหมด  เวนเปลวมันของมนุษยเสีย 
ยอมควร  เพ่ือบริโภคอยางบริโภคน้ํามัน  แกพวกภิกษุผูมีความตองการ 
ดวยนํ้ามันนั้น. 
        ทีช่ื่อวาทรงอนุญาตเฉพาะเภสัช  ไดแก  เนยใส  เนยขน  น้าํ 
ผ้ึง  และน้ําออย  ที่สามารถแผไปเพ่ือสําเร็จอาหารกิจ  ซึ่งทรงอนุญาต 
ไว  โดยชื่อแหงเภสัชอยางนี้วา  "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เราอนุญาต 
เภสัช  ๕."   เภสัช  ๕  เหลาน้ัน  ภิกษุรับประเคนแลว  พึงบริโภคได 
ตามสบายในปุเรภัตในวันนั้น,  ต้ังแตปจฉาภัตไป  เมื่อมีเหตุ  พึงบริโภค 
ไดตลอด  ๗  วัน  โดยนัยดังกลาวแลว. 
                        [อธิบายบทภาชนียและอนาปตติวาร] 
        ขอวา สตฺตาหาติกฺกนฺเต  อติกฺกนฺตสฺ ี  นิสสิคฺคิย 
ปาจิตฺติย  มีความวา  แมถาวา  เภสัชนั้นมีประมาณเทาเมล็ดพันธุ 
ผักกาด  พอจะเอานิ้วแตะแลวลิ้มดวยลิ้นคราวเดียว  อันภิกษุจําตอง 
เสียสละแท  และพึงแสดงอาบัติปาจิตตียเสีย. 
        ขอวา  น  กายิเกน  ปริโภเคน  ปริภฺุชิตพฺพ  มีความวา 
ภิกษุอยาพึงเอาหารางกาย   หรือทาแผลที่รางกาย.  แมบริขารมี 
 
๑.  วิ.  มหา.  ๕/๕๑-๓๖/๔๑-๓๙.  
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ผากาสาวะ  ไมเทา  รองเทา  เขียงเช็ดเทา  เตียงและตั่งเปนตน  ถูก 
เภสัชที่เปนนิสสัคคียวัตถุเหลาน้ันเปอนแลว  เปนของไมควรบริโภค. 
ในมหาปจจรี  กลาววา  "ที่สําหรับมือจับแมในบานประตูและหนาตาง 
ก็ไมควรทา."  ในมหาอรรถกถาทานกลาววา  "แตผสมลงในน้ําฝาด   
แลวควรทาบานประตูและหนาตางได." 
        ขอวา  อนาปตฺติ  อนฺโตสตฺตาห  อธิฏเติ  มคีวามวา  ใน 
ภายใน  ๗  วัน  ภิกษุอธิษฐานเนยใส  น้ํามัน  และเปลวมันไวเปน 
น้ํามันทาศีรษะ  หรือเปนน้ํามันสําหรับทยอด,  อธิษฐานน้ําผ้ึงไวเปน 
ยาทาแผล  น้ําออยเปนเครื่องอบเรือน  ไมเปนอาบัติ.  ถาภิกษุประสงค 
จะรินน้ํามันท่ีอธิษฐานเอาไวแลว    ลงในภาชนะใสน้ํามันที่ยังไมได 
อธิษฐาน,  ถาในภาชนะมีชองแคบ  น้ํามันที่คอย  ๆ  ไหลเขาไป  ถูก 
น้ํามันเกาลนข้ึนมาทวม,  พึงอธิษฐานใหม.  ถาภาชนะปากกวาง 
น้ํามันมาก  ไหลเขาไปอยางรวดเร็วจนทวมนํ้ามันเกา  ไมมีกิจท่ีจะตอง 
อธิษฐานใหม.  แทจริง  น้ํามันนั้น  มดีติอยางน้ํามันที่อธิษฐานแลว. 
ผูศึกษาพึงทราบแมการรินน้ํามันที่ไมไดอธิษฐานลงในภาชนะใสน้ํามัน 
ที่อธิษฐานแลวโดยนัยนี้. 
        ในบทวา  วิสฺสชฺเชติ   นี้มีวินิจฉัยยดังน้ี :-  ถาเภสัชนั้นเปนของ 
สองเจาของ  ภิกษุรูปหน่ึงรับประเคนไว  ยังไมไดแบงกัน,  ในเมื่อ 
ลวง  ๗  วันไปไมเปนอาบัติแมทั้ง ๒  รูป,  แตไมควรบริโภค.  ถา 
รูปใดรับประเคนไว  รูปนั้นกลาวกะอีกรูปหน่ึงวา  "ทานผูมีอายุ ! 
น้ํามันนี้ถึง  ๗  วันแลว,  ทานจงบริโภคน้ํามันนั้นเสีย"  ดังน้ี  และเธอ  
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ก็ไมทําการบริโภค  จะเปนอาบัติแกใคร ?  ไมเปนอาบัติแมแกใคร ๆ 
ทั้งน้ัน.  เพราะเหตุไร ?  เพราะรูปที่รับประเคนก็สละแลว  และเพราะ 
อีกรูปหน่ึงก็ไมไดรับประเคน.   
        บทวา  วินสฺเสติ  ไดแก  เปนของบริโภคไมได. 
        ในคําวา  จตฺเตน  เปนตน  มีวินิจฉัยยดังน้ี :-   เภสัชอันภิกษุ 
สละแลว  ทิง้แลว  ปลอยแลว  ดวยจิตใด,  จิตนั้น  พระผูมีพระภาค 
เจาตรัสเรียกวา  "สละแลว  ทิ้งแลว  ปลอยแลว."  ตรัสเรียกบุคคล 
ผูไมมีความหวงใยดวยจิตน้ัน.  อธิบายวา  ผูไมมีความหวงใยอยางนั้น 
ใหแลวแกสามเณร."  คําน้ีตรัสไว   เพราะเหตุไร ?  ทานพระมหาสุม- 
เถระกลาววา  "ตรัสไวเพ่ือแสดงวาไมเปนอาบัติ  แกภิกษุผูใหแลว 
ในภายใน   ๗  วันอยางนั้น  ภายหลงัไดคืนมาแลวฉัน." 
        สวนทานพระมหาปทุมเถระกลาววา  "น้ํามันนี้  ภิกษุไมควรขอ, 
ดวยวาในเพราะการบริโภคใหม  ซึ่งน้ํามันที่ใหไปแลวในภายใน  ๗  วัน 
ไมมีอาบัติเลย,  แตตรัสดําน้ีไว  ก็เพ่ือแสดงวาไมเปนอาบัติในเพราะ 
บริโภคน้ํามันที่ลวง ๗  วันไป."  เพราะเหตุนั้น  เภสัชที่เขาถวาย 
แลวอยางนี้  ถาสามเณรปรุงแลว  หรือไมไดปรุง  ถวายแกภิกษุนั้น 
เพ่ือกระทําการนัตถุ,  ภิกษุรับแลวพึงทําการนัตถุ.  ถาสามเณรเปนผู 
เขลา  ไมรูเพ่ือจะถวาย,  ภิกษุอ่ืนพึงบอกเธอวา  "แนะสามเณร ! 
เธอมีน้ํามันหรือ ?"  เธอรับวา  "ขอรบั  มีอยู  ทานผูเจริญ !   ภิกษุ 
นั้นพึงบอกเธอวา  "นํามาเถิด,  เราจักทํายาถวายพระเถระ."  น้าํมัน 
ยอมควรแมดวย  (การถอืเอา)  อยางนี้.  คําท่ีเหลืออมีอรรถต้ืนทั้งน้ัน.  
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        สิกขาบทน้ี   มีสมุฏฐานดุจกฐินสิกขาบท  เปนอกิริยา 
โนสัญญาวิโมกข  อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม 
มีจิต ๓   มีเวทนา  ๓  ดังน้ีแล. 
                              เภสัชชสิกขาบท  จบ.    
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                             ปตตวรรคท่ี  ๓  สกิขาบทท่ี  ๔ 
                                     วัสสิกาฏิกสิกขาบท 
        วัสสิกสาฏิกสิกขาบทวา  เตน  สมเยน  เปนตน  ขาพเจาจะกลาว 
ตอไป :-  ในวัสสิกสาฏิกสิกขาบทน้ัน มีวินิจฉัยดังตอไปนี้:-   
        สองบทวา  วสฺสิกสาฏิกา  อนฺุาตา มีความวา  ผาอาบนํ้าฝน 
พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตไวแลวในเรื่องนางวิสาขาในจีวรขันธกะ. 
        บทวา  ปฏิกจฺเจว  แปลวา  กอนน่ันเทียว. 
        หลายบทวา  มาโส  เสโส  คิมฺหาน  มีความวา  ฤดูรอน  ๔ 
เดือน  ยังเหลือเดือนสุดทายอีก  ๑  เดือน. 
        บทวา  กตฺเวา  มีความวา  ใหสําเร็จลงดวยการเย็บ  ยอมและกัปปะ 
เปนที่สุด.  และภิกษุเมื่อจะทําพึงกระทําผืนเดียวเทาน้ัน  แลวอธิษฐาน 
ในสมัย  จะอธิษฐาน ๒  ผืน  ไมควร. 
        ขอวา  อติเรกมาเส  เสเส  คิมฺหาเน  ไดแก  เมือ่เดือนท่ีมี 
ชื่อวา  ฤดรูอน  ยังเหลือเกินหน่ึงเดือน. 
        แตผูศึกษาต้ังอยูในคําวา  อติเรกฑฺฒมาเส  เสเส  คิมหฺาเน 
กตฺวา  นิวาเสติ  (ทํานุงในเม่ือฤดูรอนยังเหลืออยูเกินกวากึ่งเดือน) 
นี้แลว  พึงทราบเขตแหงผาอาบน้ําฝน  ๔  เขต  คือเขตแหงการแสวง 
หา  ๑  เขตแหงการกระทํา  ๑  เขตแหงการนุงหม  ๑  เขตแหงการ 
อธิษฐาน  ๑,  และสมัย  ๒  สมัย  คือ  กจุฉิสมัย  ๑  ปฏฐิสมัย  ๑, 
และจตุกกะ  ๒  คือ  ปฏฐิสมัยจตุกกะ  ๑  กุจฉิสมัยจตุกกะ  ๑.  
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        บรรดาเขต  สมัย  และจตุกกะเหลาน้ัน  กึ่งเดือนหนึ่ง  ต้ังแต 
วันแรมคํ่าหน่ึงหลังวันเพ็ญของเดือน  ๗  ตน  ไปจนถึงวันอุโบสถใน 
กาฬปกษ  นี ้ เปนเขตแหงการแสวงหา  และเขตแหงการกระทํา. 
แทจริง  ในระหวางนี้  ภิกษุจะแสวงหาผาอาบน้ําฝน  ที่ยังไมได  และ   
จะทําผาอาบน้ําฝนท่ีไดแลว  ควรอยู,  จะนุงหมและจะอธิษฐานไมควร. 
กึ่งเดือนหนึ่ง  ต้ังแตวันแรมคํ่าหนึ่งหลัง  วันอุโบสถในกาฬปกษไป 
จนถึงวันเพ็ญเดือน  ๘  นี้  เปนเขตแหงการแสวงหา  การกระทําและ 
การนุงหม  แมทั้ง  ๓.  จรงิอยู  ในระหวางนี้ จะแสวงหาผาอาบน้ําฝน 
ซึ่งยังไมได  กระทําผาที่ไดแลวและจะนุงหม  ควรอยู.  จะอธิษฐาน 
อยางเดียวไมควร.  ต้ังแตวันแรมคํ่าหน่ึงหลังวันเพ็ญเดือน  ๘  ไป  จน 
ถึงวันเพ็ญเดือนกัตติกา  (เดือน  ๑๒)  ๔  เดือนน้ีเปนเขตแหงการแสวงหา 
การกระทํา  การนุงหม  และอธิษฐาน  แมทั้ง ๔.  จริงอยู  ใน 
ระหวางนี้  จะแสวงหาผาอาบนํ้าฝนท่ียังไมได  หรอืจะกระทําผาท่ี 
ไดแลว  จะนุงหม  และจะอธิษฐาน  ควรอยู.  พึงทราบเขต  ๔ 
อยางนี้กอน. 
        อน่ึง   ต้ังแตวันแรมคํ่าหนึ่งหลังวันเพ็ญเดือน  ๑๒  ไปจนถึง 
วันเพ็ญแหงเดือน  ๗  ตน,  ๗  เดือนน้ี  ชื่อวาปฏฐิสมัย  (หลังสมัย). 
จริงอยู  ในระหวางนี้  เม่ือภิกษุทําการเตือนสติ  โดยนัยเปนตนวา 
"กาลแหงผาอาบนํ้าฝน"  แลวใหจีวร  คือ  ผาอาบนํ้าฝนสําเร็จจาก 
ที่ของคนผูไมใชญาติ  และไมใชปวารณา  เปนนิสสัคคียปาจิตตีย 
ดวยสิกขาบทนี้,  เมื่อกระทําวิญญัติโดยนัยเปนตนวา  "ทานจงใหจีวร  
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คือผาอาบนํ้าฝนแกเรา"  แลวใหสําเร็๗  เปนนิสสัคคียปาจิตตีย  ดวย 
อัญญาตกวิญญัตติสิกขาบท.  เมื่อกระทําการเตือนสติ  โดยนัยดังกลาว 
แลวน่ันแหละ  ใหสําเร็จจากท่ีแหงญาติและคนปวารณา  เปนนิสสัคคีย- 
ปาจิตตีย   ดวยสิกขาบทน้ีแล.  เมื่อกระทําวิญญัติใหสําเร็จไมเปนอาบัติ 
ดวยอัญญาตกวิญญัตติสิกขาบท.  สมจริงดังพระดํารัสที่ตรัสไวในคัมภีร   
ปริวารวา 
        "ขอจีวรกะมารดา  และไมไดนอมลาภไปเพ่ือสงฆ 
        เพราะเหตุไร  ภิกษนุั้น  จึงตองอาบัติ  แตไมตอง 
        อาบัติ  เพราะบุคคลผูเปนญาติ  ปญหาขอนี้  ทานผู 
        ฉลาดท้ังหลายคิดกัน๑แลว" 
        ก็ปญหาขอน้ี  ทานกลาวหมายถึงเนื้อความน้ีแล.  พึงทราบ 
ปฏฐิสมัยจตุกกะอยางนี้. 
        อน่ึง  ต้ังแตวันแรมคํ่าหนึ่งหลังวันเพ็ญแหงเดือน ๗  ตน  ไป 
จนถึงวันเพ็ญเดือนกัตติกา  ๕  เดือนนี้  ชื่อวากุจฉิสมัย  (ทองสมัย). 
จริงอยู  ในระหวางนี้  เม่ือภิกษุทําการเตือนสติ  โดยนัยดังกลาวแลว 
นั่นแหละ  ใหจีวร  คือ  ผาอาบน้ําฝนสําเร็จจากท่ีแหงคนผูมีใชญาติ 
และมิไดปวารณา  เปนทุกกฏในเพราะเสียธรรมเนียม.  แตพวกชาว 
บาน  ซึ่งเคยถวายจีวร  คือ  ผาอาบนํ้าฝนแมในกาลกอน  ถึงหากวา 
จะเปนผูมีใชญาติและมิใชผูปวารณาของตน  ก็ไมมีการเสียธรรมเนียม 
เพราะทําการเตือนสติ  ในชนเหลาน้ัน   ทรงอนุญาตไว.  เมื่อภิกษุ 
 
๑.  วิ  ปริวาร.  ๘/๕๓๕.  
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กระทําวิญญัติใหสําเร็จเปนนิสสัคคียปาจิตตีย  ดวยอัญญาตกวิญญัตติ- 
สิกขาบท. เพราะเหตุไร ?  เพราะตรัสไววา  "ภิกษุเขาไป 
หาพวกชาวบานผูเคยถวายจีวรคือผาอาบนํ้าฝนในกอน  แลวพึงกลาว   
อยางนี้"  ดังน้ีเปนตน. 
        ก็จีวร  คือ  ผาอาบนํ้าฝนน้ี  ตามปรกติ  ยอมมีแมในหมูทายก 
ผูถวายผาอาบน้ําฝนน่ันแล.  เมื่อภิกษุเตือนใหเกิดสติ  โดยนัยดังกลาว 
แลวน่ันเอง  แลวใหสําเร็จจากที่แหงคนผูเปนญาติและคนปวารณา  ไม 
เปนอาบัติดวยสิกขาบทน้ี,  เมื่อกระทําวิญญัติใหสําเร็จมา  ไมเปนอาบัติ 
ดวยอัญญาตกวิญญัตติสิกขาบท.  จรงิอยู  คําวา  "ไมพึงบอกเขาวา  'จง 
ถวายแกเรา"  นี้  ตรัสหมายถึงคนผูมีใชญาติและมิใชปวารณาน่ันเอง. 
พึงทราบกุจฉิสมัยจตุกกะ  (หมวด  ๔  ทองสมัย)  อยางนี้. 
        ในคําวา  "นคฺโค  กาย  โอวสฺสาเปติ  อาปตฺติ   ทุกฺกฏสฺส" 
นี้  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :-   ภิกษุผูเปลือยกายอาบนํ้าฝนน้ัน  พระวินัยธร 
อยาปรับตามจํานวนเมล็ดน้ําฝน  พึงปรับดวยทุกกฏ  ทุก  ๆ  ประโยค 
ดวยอํานาจเสร็จการอาบนํ้า.  ก็แล  ภิกษุนั้นอาบน้ําท่ีตกลงมาจาก 
อากาศอยู  ในลานที่เปดเผย  (กลางแจง)  เทาน้ัน  (จึงตอง 
ทุกกฏ).  เมื่ออาบอยูในซุมอาบน้ําและในบึงเปนตน  หรือดวยนํ้าท่ีใช 
หมอตักรด  (ตักอาบ)  ไมเปนอาบัติ. 
        ในคําวา  วสฺส  อุกฺกฑฺฒียติ  นี้  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :-  ถา 
เมื่อผาอาบนํ้าฝนทําเสร็จแลว  พวกภิกษุใหเดือนทายฤดูรอนส้ินไปแลว 
เลื่อนเดือนตนฤดูฝนนั่นแหละข้ึนมาเปนเดือนทายฤดูรอนอีก ,  พึงซักผา  
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อาบนํ้าฝนเก็บไว.  ไมตองอธิษฐานไมตองวิกัป  ไดบริหารตลอด  ๒ 
เดือน ... พึงอธิษฐาน  ในวันวัสสูปนายิกา (วันเขาพรรษา).  ถาวา 
ผาอาบนํ้าฝนภิกษุมิไดทํา  เพราะหลงลืมสติ  หรือเพราะผาไมพอก็ดี   
ยอมไดบริหารตลอด  ๖  เดือน  คือ  ๒  เดือนน้ันดวย  ๔  เดือนฤดูฝนดวย. 
แตถาภิกษุกรานกฐินในเดือนกัตติกา  ยอมไดบริหารอีก  ๔  เดอืน. 
รวมเปน  ๑๐  เดือน  ดวยประการอยางนี้.  แมตอจาก  ๑๐  เดือนน้ันไป 
เมื่อมีความหวัง  (จะไดผาอาบนํ้าฝน)  ของภิกษุผูทําใหเปนจีวรเดิม 
เก็บไว  ไดบริหารอีกเดือนหนึ่ง  ดังนั้น  จึงไดบริหารตลอด  ๑๑  เดือน 
ดวยประการอยางนี้. 
        ถามวา  "ก็ถาวา  ผาอาบนํ้าฝนท่ีไดแลวและสําเร็จแลว  ใน 
เมื่อวันเขาพรรษายังไมมาถึง  ดวยอํานาจแหงวันหน่ึงและสองวันเปน 
ตนจนถึง  ๑๐  วัน  หรือ  ในภายในพรรษา  จะพึงอธิษฐานเมื่อไร ?" 
        ตอบวา  "คําน้ี  ทานไมไดวิจารณไวในอรรถกถาทั้งหลย." 
พวกเรามีอัตโนมัติอยางนี้วา  "ก็แล  ผาอาบน้ําฝนท่ีสําเร็จแลว  ภายใน 
๑๐  วัน   ต้ังแตวันที่ไดมา  พึงอธิษฐานภายใน  ๑๐  วันนั้นนั่นเอง. 
ที่สําเร็จในเม่ือลวง  ๑๐  วันไป  พึงอธิษฐานในวันน้ัน,  เมื่อยังไมครบ 
๑๐  วัน  ไมพึงใหเลยจีวรกาลไป."  เพราเหตุไร ?  เพราะพระผูมีพระ 
ภาคเจาตรัสไววา  "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !   เราอนุญาตใหอธิษฐาน 
ไตรจีวร  ไมใชใหวิกัป,  ใหอธิษฐานผาอาบน้ําฝนตลอด  ๔  เดอืน 
ฤดูฝน  ตอจากนั้นไปใหวิกัป๑.   เพราะฉะนั้น  จึงไมเปนอาบัติ  แม 
 
๑.  วิ.  มหา.  ๕/๒๑๘.  
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เพราะลวง  ๑๐  วันไป   กอนแตวันเขาพรรษา.  สมจริง  ดังที่ตรัสไว 
วา  "ภิกษุพึงทรงอดิเรกจีวรได  ๑๐  วันเปนอยางมาก๑."  เพราะฉะนั้น 
ผาอาบนํ้าฝนท่ีไดมาและสําเร็จแลวในเมื่อวันเขาพรรษา  ยังไมมาถง 
ดวยอํานาจแหงวันหน่ึง  และสองวันเปนตน  จนถงึ  ๑๐  วัน  หรือ   
ในภายในพรรษา  พึงอธิษฐานในภายใน  ๑๐ วัน  หรือในวันนั้น 
โดยนัยดังกลาวแลวน่ันแหละ,  เมื่อยังไมครบ  ๑๐  วัน  ก็ไมพึงใหลวง   
เลยจีวรกาลไป. 
        ในอธิการแหงผาอาบนํ้าฝนน้ัน  จะพึงมีการทวงวา  "เพราะ 
พระบาลีวา  'เราอนุญาตใหอธิษฐานตลอด  ๔  เดือน  ฤดูฝน,'  ใน 
ภายใน  ๔  เดือน  จะอธิษฐานในเวลาใดเวลาหน่ึง  ก็นาจะใชได." 
ถาเมื่อมีคําอยางนี้,  คําท่ีตรัสไววา  "เราอนุญาตใหอธิษฐานผาปดฝ 
ไดตลอดเวลาท่ียังมีอาพาธ"  และแมผาปดฝนั้น  ก็ไมควรใหลวง  ๑๐ 
วัน,  และเม่ือมีกรลวง  ๑๐  วันไปอยางนั้น คําวา  "พึงทรงอดิเรก- 
จีวรได  ๑๐  วันเปนอยางยิ่ง"  นี้ก็จะผิดไป;  เพราะฉะนั้น  บัณฑิต 
จึงควรเชื่อถือคําตามท่ีกลาวแลวันนแล.  หรือวาไดเหตุที่ไมหละหลวม 
อยางอ่ืนแลว  ก็ควรสลัดทิ้งเสีย. 
        อน่ึง  แมในกุรุนที  ก็กลาวไวในท่ีสุดแหงนิสสัคคียวา  "ผา 
อาบนํ้าฝนควรอธิษฐานเม่ือไร ?  ก็แล ผาอบนํ้าฝนที่สําเร็จแลว 
ภายใน  ๑๐  วัน   ต้ังแตวันที่ไดมา  ควรอธิษฐานภายใน  ๑๐  วัน 
นั้นนั่นแหละ,  ถาผาไมพอ  ยอมไดบริหารไปจนถึงเพ็ญเดือน  ๑๒." 
 
๑.  วิ.  มหา.  ๒/๓.  
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        คําวา  อจฺฉินฺนจีวรสสฺ  นี ้ พระผูมีพระภาคตรัสหมายเอาเฉพาะ 
ผาอาบนํ้าฝนเทานั้น.  จริงอยู  ไมเปนอาบัติแกภิกษุเหลาน้ันผูเปลือย 
กาย  ในเพราะยังนํ้าฝนใหรดรางกาย.   
        ก็ในบทวา  อาปทาสุ  นี้  อุปทวะคือโจร  ชื่อวาอันตราย แหง 
ภิกษุผูนุงผาอาบนํ้าฝนมีราคาแพง  อาบนํ้าอยู.  คําท่ีเหลือในสิกขาบท 
นี้  มีอรรถตืน้ทั้งน้ัน. 
        สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐาน  ๖  เปนกริิยา  โนสญัญาวิโมกข 
อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  มีจิต  ๓  มีเวทนา  ๓ 
ดังน้ีแล. 
                               วัสสิกสาฏิกสิกขาบท  จบ.  
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                          ปตตวรรคท่ี ๓  สิกขาบทท่ี  ๕ 
                               จีวรอัจฉินทนสิกขาบท   
        จีวรอัจฉินทนสิกขาบทวา  "เตน  สมเยน"  เปนตน  ขาพเจา 
จะกลาวตอไป :-   ในจีวรอัจฉินทนสิกขาบทนั้น  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้:- 
        หลายบทวา  ยป  ตฺยาห  ตัดบทเปน  ยป  เต  อห  แปลวา 
เราไดใหจีวรแมใดแกทาน.  ไดยินวา  พระอุปนนทนั้น  คิดวา  "ภิกษุ 
นี้จักนําบาตร  จีวร  รองเทา  และผาปูนอนเปนตนของเรา  ไปสูที่จาริก 
กับเรา"  จึงไดใหแลว ;  เพราะเหตุนั้นแล  เธอจึงไดกลาวอยางนั้น. 
                       [วาดวยการชิงคืน  ของภิกษุผูใหจีวร] 
        บทวา  อจฺฉินฺทิ  แปลวา  ไดถือเอาแลวโดยพลการ.  แตเพราะ 
ถือเอาดวยสําคัญวาของตน  จึงไมเปนปาราชิกแกเธอ.  เพราะเธอทําให 
ลําบากแลวถือเอาจีวร  พระผูมีพระภาคเจา  จึงทรงบัญญัติอาบัติไว. 
        ขอวา  สย  อจฺฉินฺทติ  นิสฺสดฺคิย  ปาจิตฺติย  มีความวา  สําหรับ 
ภิกษุผูชิงเอาจีวรผืนเดียว  และมากผืนซึ่งเน่ืองเปนอันเดียวกัน  เปน 
อาบัติตัวเดียว.  เมื่อภิกษุชิงเอาจีวรมากผืนซึ่งไมเนื่องเปนอันเดียวกัน 
และต้ังอยูแยกกัน  และเมื่อใชใหผูอ่ืนนํามาใหโดยสั่งอยางนี้วา  "เธอ 
จงนําสังฆาฏิมา,  จงนําผาอุตตราสงคมา"  เปนอาบัติมากตัวตามจํานวน 
วัตถุ.  แมเม่ือกลาววา  "เธอจงนําจีวรทั้งหมดท่ีเราใหแลวคืนมา" 
ก็เปนอาบัติจํานวนมาก  เพราะคําพูดคําเดียวันนแล.  
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        ขอวา  อฺ  อาณาเปติ  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺส   มีความวา 
สั่งวา  "เธอจงถือเอาจีวร"   เปนทุกกฏตัวเดียว.  ภิกษุผูรับสั่งถือจีวร 
หลายตัว.  ก็เปนปาจิตตียตัวเดียว.  เมื่อภิกษุกลาววา  "เธอจงเอา 
สังฆาฏิมา,  จงเอาอุตตราสงคมา"  เปนทุกกฏทุก ๆ  คําพูด.  เมือ่   
กลาววา  "เธอจงเอาจีวรที่เราใหทั้งหมดคืนมา"  เปนอาบัติจํานวน 
มาก  เพราะคําพูดคําเดียว. 
        สองบทวา  อ ฺ  ปริกฺขาร  มีความวา  บริขารรอยางใดอยาง 
หน่ึง  เวนจีวรอยางเล็กที่ควรจะวิกัปได   โดยที่สุดแมแตเข็ม.  แมใน 
จําพวกเข็มที่หอเก็บไว  ก็เปนทุกกฏหลายตัวตามจํานวนวัตถุ.  ในเข็ม 
ที่หอไวหลวม.ๆ  (ก็เปนทุกกฏมากตัวตามจํานวนวัตถุ)  อยางนั้นเหมือน 
กัน.  ในมหาปจจรี  ทานกลาววา  "ก็ในเข็มทั้งหลายที่เขามัดไวแนน 
เปนทุกกฏตัวเดียวเทาน้ัน."  แมในเข็มที่เขาใสไวในกลองเข็ม  ก็ม ี
นัยอยางนี้เหมือนกัน.  ถึงแมในเภสัชมีเครื่องเผ็ดรอน  ๓  ชนิด  ที่เขาใส 
ไวในถุงยามมัดไวหยอน  และมัดไวแนน  ก็มีนัยอยางนี้เหมือนกัน. 
               [อธิบายการคืนใใหแกเจาของเดิมแหงภิกษุผูรับไป] 
        สองบทวา  โส  วา  เทติ  มีความวา  ใหคืนอยางนี้วา 
"ทานขอรับ ! จีวรนี้สมควรแกทานเทาน้ัน"  ดังน้ี  ก็ดี.  อีกอยางหนึ่ง 
ก็ภิกษุหนุมนั้นถูกพระเถระน้ัน  กลาวถอยคํามีอาทิอยางนี้วา  "คุณ ! 
เราไดใหจีวรแกเธอดวยหวังวา  'จักทําวัตรและปฏิวัตร  จักถืออุปช- 
ฌาย  จักเรียกซึ่งธรรมในสํานักของเรา'   มาบัดนี้  เธอันนไมกระทํา  
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วัตร  ไมถืออุปชฌาย  ไมเรียนธรรม"  ดังน้ี  จึงใหคืนวา  "ทาน 
ขอรับ !  ดูเหมือนทานพูดเพ่ือตองการจีวร,  นี้จีวรของทาน."  ภิกษุผู 
รับไปน้ัน  ใหคืนแมดวยอาการอยางน้ีก็ดี.  ก็หรือวาพระเถระกลาวถึง 
ภิกษุหนุมผูหลีกไปสูทิศวา "พวกทานจงใหเธอกลับ."  เธอไมกลับ. 
พระเถระสั่งวา  "พวกทานจงยึดจีวรกันไว"  ถาอยางนี้  เธอกลับ   
เปนการดี.  ถาเธอกลาววา  "พวกทานดูเหมือนจะพูด  เพื่อตองการ 
บาตรและจีวร,  พวกทานจงรับเอามันไปเถิด"  แลวใหคืน.  แมอยาง 
นี้  กช็ื่อวาภิกษุผูรับไปน้ันใหคืนเองก็ดี. 
        อน่ึง  พระเถระเห็นเธอสึกแลวกลาววา  "เราไดใหบาตรและ 
จีวรแกเธอดวยหวังวา  'จักกระทําวัตร'  บัดนี้  เธอนั้นก็สึกไปแลว." 
ฝายภิกษุหนุมที่สึกไปพูดวา  "ขอทานโปรดรับเอาบาตรและจีวรของ 
ทานไปเถิด"  แลวใหคืน.  แมอยางนี้  ก็ชื่อวาภิกษุผูรับไปน้ันนั่นแล 
ใหคืนเอาก็ดี.  แตจะใหดวยกลาวอยางนี้วา  "เราใใหแกเธอผูถืออุปชฌาย 
ในสํานักของเราเทาน้ัน  เราไมใหแกผูถืออุปชฌายในที่อ่ืน,  เราให 
เฉพาะแกผูกระทําวัตร,   ไมใหแกผูไมกระทําวัตร  เราใใหแกผูเรียน 
ธรรมเทานั้นไมใหแกผูไมเรียน  เราใใหแกผูไมสึกเทานั้น  ไมใหแก 
ผูสึก"  ดังน้ี  ไมควร.  เปนทุกกฏแกผูให.  แตจะใชใหนําคืนมาควรอยู. 
ภิกษุผูชิงเอาจีวรที่ตนสละใหแลวคืนมา  พระวินัยธรพึงปรับตามราคา 
สิ่งของ.  คําท่ีเหลือในสิกขาบทน้ี  ต้ืนทั้งน้ันแล. 
        สิกขาบทน้ี  ม ี ๓  สมุฏฐาน  ยอมเกิด  ทางกายกับจิต  ๑  ทางวาจา 
กับจิต ๑  ทางกายวาจากับจิต ๑  เปนกิริยา  สญัญาวิโมกข  สจิตตกะ  
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โลกวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  อกุศลจิต  เปนทุกขเวทนา  ฉะนี้แล. 
                           จีวรอัจฉินทนสิกขาบท  จบ.     
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                           ปตตวรรคท่ี  ๓  สิกขาบทท่ี  ๖ 
                                 สุตตวิญญัตติสิกขาบท 
        สุตตวิญัตติสิกขาบทวา  "เตน  สมเยน"  เปนตน  ขาพเจา 
จะกลาวตอไป :-  ในสุตตวิญญัตติสิกขาบทน้ัน  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :- 
                              [วาดวยกําเนินดาย  ๖  ชนิด]    
        บทวา  โขม  ไดแก  ดายท่ีทําดวยเปลือกไมโขมะ. 
        บทวา  กปฺปาสิก  ไดแก  ดายที่เกิดจากฝาย. 
        บทวา  โกเสยฺย  ไดแก  ดายที่กรอดวยใยไหม. 
        บทวา  กมฺพล  ไดแก  ดายทําดวยขนแกะ. 
        บทวา  สาณ  ไดแก  ดายที่ทําดวยเปลือกไมสาณะ  (ปาน). 
        บทวา  ภงฺค  อาจารยพวกหน่ึงกลาววา  ไดแก  "ดายที่ทําดวย 
ปอชนิดหน่ึงตางหาก."  แตดายที่เขาทําผสมกันดวยสัมภาระทั้ง  ๕  อยาง 
นั่น  ผูศึกษาพึงทราบวา  "ภังคะ." 
        หลายบทวา  วายาเปติ  ปโเค  ทุกกฺฏ  มีความวา  ถาชางหูก 
ไมมีกระสวยและฟมเปนตน,  เขาคิดวา  "เราจักนําของเหลานั้น 
มาจากปา"  จึงลับมีดหรือขวาน,  ต้ังแตนั้นไปเขากระทําประโยคใด ๆ 
เพ่ือตองการเครื่องอุปกรณก็ดี  เพ่ือตองการจะทอจีวรก็ดี  เปนทุกกฏ 
แกภิกษุทุก ๆ  ประโยคน้ันของชางหูกในกิจทั้งปวง.  เมื่อชางหูกทอผา 
ไดดานยาวประมาณคืบ  ๑  และดานกวางประมาณศอก  ๑  เปนนิสสัคคีย- 
ปาจิตตีย.  แตในมหาปจจรี  ทานกลาววา  "เปนนิสสัคคียปาจิตตีย 
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ทุก ๆ  ผัง๑  (ทุก ๆ  ชวงผัง)  แกภิกษุผูใหชางหูกทออยูจนถึงท่ีสุด (จน 
สําเร็จ)."  แมคําน้ัน  ก็พึงทราบวา  "ทานกลาวหมายเอาประมาณน้ีนั่น 
แหละ."  จริงอยู  ประมาณเผาอยางตํ่าควรวิกัปได  จึงถึงการนับวา  จีวร แล. 
            [อธิบายกานใชใหชางหูกทอดวยดายกัปปยะเปนตน]   
        อน่ึง  บณัฑิตพึงทราบวินิจฉัยยในคําวา  วายาเปติ  ปโยเค  ทุกฺกฏ 
นี้อยางนี้ :-  จะกลาวถึงดายกอน  ที่ภิกษุของเองเปนอกัปปยะ.  ดายที่ 
เหลืออันบังเกิดข้ึนดวยอํานาจแหงญาติเปนตน  เปนกัปปยะ.  แมชางหูก 
ก็ไมใชญาติและไมใชคนปวารณา  ภิกษุไดมาดวยการขอ  เปนอกัปปยะ. 
ชางหูกที่เหลือเปนกัปปยะ.  บรรดาดายและชางหูกเหลาน้ัน  ดายที่เปน 
อกัปปยะ  เปนนิสสคัคียแกภิกษุผูใหชางหูกที่เปนอกัปปยะทอ  โดยนัย 
ดังกลาวแลวในกอน. 
        อน่ึง  เมือ่ภิกษุใหชางหูกที่เปนอกัปปยะน้ันแลทอดายท่ีเปนกัปปยะ 
เปนทุกกฏ เหมือนเปนนิสสัคคียในเบื้องตนนั่นแล.  เมื่อภิกษุใหชางหูก 
อกัปปยะน้ันแล  ทอดายกปัปยะและอกัปปยะ  ถาจีวรเปนดุจกระทงนา 
เนื่องกันเทาประมาณแหงจีวรขนาดเล็ก  อยางนี้  คือ  ตอนหน่ึงสําเร็จดวย 
ดวยกัปปยะลวน ๆ  ตอนหนึ่งสําเร็จดวยดายอกัปปยะ.  เปนปาจิตตีย 
ในทุก ๆ  ตอนท่ีสําเร็จดวยดายอกัปปยะ.  เปนทุกกฏใน  (ตอนท่ีสําเร็จ 
ดวยดายเปนกัปปยะ)  นอกน้ี  อยางนั้นเหมือนกัน.  ถามีหลายตอนหยอน 
กวาขนาดจีวรท่ีควรวิกัปเปนอยางตํ่าน้ัน  โดยท่ีสุด  แมขนาดเทาดวงไฟ 
 
๑.  ไมสําหรับถางผาท่ีทอใหตึง  ปลายท้ังสองมีเข็มสําหรับเสียบท่ีริมผา.  
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ก็เปนทุกกฏตามจํานวนตอนในทุก ๆ  ตอน.  ถาจีวรทอดวยดายที่ค่ัน    
ลําดับกันทีละเสนก็ดี  ทอใหดายกัปปยะอยูทางดานยาว  (ดานยืน)  ให 
ดายอกัปปยะอยูทางดานขวาง  (ดานพุง)  ก็ด,ี  เปนทุกกฏทุก ๆ  ผัง.   
        จริงอยู  เมื่อภิกษุใชใหชางหูกกัปปยะทอดายที่เปนอกัปปยะ เปน 
ทุกกฏ  เหมือนเปนนิสสัคคียในเบื้องตน.  เมื่อภิกษุใหชางหูกกัปปยะ 
นั้นนั่นเอง  ทอดายที่เปนกัปปยะและอกัปปยะ  ถาวา  มีตอนแหงดาย 
อกัปปยะหลายตอนขนาดเทาจีวรอยางเล็ก  หรือหยอนกวา,  ในตอน 
ดายอกัปปยะเหลาน้ัน  เปนทุกกฏดวยจํานวนตอน.  ในตอนดายท่ีเปน 
กัปปยะท้ังหลาย  ไมเปนอาบัติ.  ถาจีวรทอดวยดายค่ันลําดับกันทีละเสน 
ก็ดี  ทอใหดายกัปปยะอยูทางดานยาว  (ดานยืน)  ใหดายอกัปปยะอยู 
ดานขวาง  (ดานพุง)  ก็ดี,  เปนทุกกฏในทุก ๆ  ผัง (ทุก ๆ  ชวงผัง). 
                          [วาดวยชางหู  ๒  คนผลัดกันทอ] 
        กถ็ามีชางหูก  ๒  คน  คนหน่ึงเปนกัปปยะ  คนหน่ึงเปนอกัปปยะ  และ 
ดายก็เปนอกัปปยะ,  ถาชางหูก  ๒  คนนั้นผลัดกันทอ,  เปนปาจิตตียใน 
ทุก ๆ  ผังที่ชางหูกอกัปปยะทอ  เปนทกกฏ  ในจีวรท่ีหยอนลงมา.  เปน 
ทุกกฏในตอนท้ังสองท่ีชางหูกกัปปยะนอกนี้ทอ.  ถาชางหูกทั้ง ๒ คน 
จับฟมทอดวยกัน,  เปนทุกกฏในทุก ๆ  ผัง.  ถาดายเปนกัปปยะ  และ 
จีวรมีตอนดวยการก้ันดังกระทงนาเปนตน,  เปนทุกกฏในทุก ๆ  ตอนท่ี 
ชางหูกอกัปปยะทอ.  ในตอนท่ีชางหูกกัปปยะนอกน้ีทอ  ไมเปนอาบัติ. 
ถาชางหูกทั้ง ๒  คน  จับฟมทอดวยกัน  เปนทุกกฏในทุก ๆ ผัง.  
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        ถาแมดายเปนทั้งกัปปยะท้ังอกัปปยะ,  ถาชางหูกทั้งสองคนน้ัน 
ผลัดกันทอ.  ในตอนท่ีสําเร็จดวยดายอกัปปยะ  มีขนาดเทาจีวรอยาง 
เล็ก  ซึ่งชางหูกอกัปปยะทอ  เปนปาจิตตีย   ตามจํานวนตอน.  เปนทุกก 
ในตอนท้ังหลายที่หยอนลงมาและที่สําเร็จดวยดายกัปปยะ.  เปนทุกกฏ   
เหมือนกันในตอนท่ีสําเร็จดวยดายอกัปปยะ  ซึ่งไดขนาดหรือหยอนลงมา 
ที่ชางหูกกัปปยะทอ.  ในตอนท่ีสําเร็จดวยดายกัปปยะ  ไมเปนอาบัติ. 
        ถาชางหูกทั้ง  ๒  คนทอดวยดายที่สลับกันทีล่ะเสน  ก็ดี  ทอใหดาย 
อกัปปยะอยูทางดานยาว  (ดานยืน)  ใหดายกัปปยะอยูทางดานขวาง 
(ดานพุง)  ก็ดี  แมทั้งสองคนจับฟมทอดวยกันก็ดี, เปนทุกกฏทกุ ๆ  ผัง 
ในจีวรที่ไมมีตอน.  สวนเนื้อความวา  "ในจีวรที่มีตอนเปนทุกกฏ 
หลายตัว  ดวยอํานาจแหงตอน"  นี้ไมปรากฏในมหาอรรถกถา  ปรากฏ 
แตในมหาปจจรีเปนตน,  ในอรรถกถานี้ปรากฏโดยอาการทุกอยางแล. 
        ถาท้ังดายก็เปนกัปปยะ  ทั้งชางหูกก็เปนกัปปยะ  คือ  เปนญาติ 
และเปนคนปวารณา  หรือภิกษุจางมาดวยมูลคา  ไมเปนอาบัติ  เพราะ 
การใชใหทอเปนปจจัย.  แตภิกษุเมื่อจะปองกันอาบัติ  เพราะการลวง 
๑๐  วันเปนปจจัย  พึงอธิษฐานจีวรที่ทอแลวันนแหละ  ในเมื่อหูกที่ 
ชางหูกทอไดขนาดเทาจีวรที่ควรวิกัป.  เพราะวา  จีวรที่ชางหูกทอให 
สําเร็จลงโดยลวง  ๑๐  วันไป  จะพึงเปนนิสสัคคีย  ฉะน้ีแล. 
        แมในจีวรที่พวกญาติเปนตนยกหูข้ึนแลวมอบถวายวา  "ทาน 
ผูเจริญ ! ทานพึงรับเอาจีวรนี้  เพ่ือทําน"  ก็มนีัยอยางนี้เหมือนกัน. 
ถาชางหูกอันภิกษุวาจางมาอยางนี้  หรอืเปนผูประสงคจะถวายเสียเอง  
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จึงกลาววา  "ทานขอรับ  !   ผมจักทอจีวรถวายทานในวันชื่อโนน 
แลวจักเก็บไว,"  และภิกษุใหลวง ๑๐  วันไปจากวันที่ชางหูกันนกําหนด 
ไว  เปนนิสสัคคียปาจิตตีย.  แตถาชางหูกกลาววา  "ผมจักทอจีวรถวาย   
ทานแลวจักสงขางไปใหทราบ"  แลวทําเหมือนอยางที่พูดไว, แต 
ภิกษุที่เขาวานไป  ไมบอกแกภิกษุนั้น,  ภิกษุรูปอ่ืนเห็น  หรือไดยิน 
แลวบอกวา  "ทานขอรับ !  จีวรของทานสําเร็จแลว," การบอกของ 
ภิกษุนี้  ไมเปนประมาณ.  แตในเวลาเม่ือเธอใหลวง  ๑๐  วันไป  จําเดิม 
แตวันที่เธอไดยินคําของภิกษุที่ชางหูกนั้นวานไปน่ันแหละบอก  จึงเปน 
นิสสัคคียปาจิตตีย. 
        ถาชางหูกกลาววา  "กระผมทอจีวร  เพ่ือทํานแลว  จักสงไป 
ถวายในมือของภิกษุบางรูป"  แลวกระทําตามที่พูดนั้น,  แตภิกษุที่รับ 
จีวรไปเก็บไวที่บริเวณของตน  ไมบอกแกเธอ  ภิกษุอ่ืนบางรูปกลาว 
วา  "ทานขอรับ !  จีวรทีม่าใหมสวดดีบางหรือ ?."  เธอกลาววา  "จีวร 
ที่ไหนกัน  คุณ ! ?"   ภิกษุนั้นจึงตอบวา  "ที่เขาสงมาในมือแหงภิกษุ 
ชื่อน้ี,"    คําพูดแมของภิกษุนี้  ก็ไมเปนประมาณ.  ตอเมื่อใดภิกษุนั้น 
ถวายจีวร,  เมื่อเธอใหลวง  ๑๐  วันไปนับแตวันที่ตนไดจีวรมานั้น  เปน 
นิสสัคคียปาจิตตีย.  แตถาคาจางใหทอ  เปนของท่ีภิกษุยังไมไดจายให, 
ยังรักษาอยูตราบเทาท่ีคาจางทํายังเหลืออยู  แมเพียงกากณิกหนึ่ง. 
        ขอวา  อนาปตฺติ  จีวร  สิพฺพุ มีความวา  ไมเปนอาบัติแก 
ภิกษุผูขอดายเพ่ือตองการเย็บจีวร. 
        ในจีวรท้ังหลายมีวา  "ผารัดเขา"  เปนตน   มอีธิบายวา  
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"คําวา  อาโยเค  เปนตน  เปนสัตตมีวิภัติลงในอรรถแหงนิมิต.  ไม 
เปนอาบัติแกภิกษุผูขอดายมีผารัดเขาเปนตนเปนนิมิต."  คําท่ีเหลือใน 
สิกขาบทน้ี  มีอรรถต้ืนทัง้น้ันนั้นแล.   
        สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐาน  ๖ เปนกริิยา  ในสัญญาวิโมกข  อจิตตกะ 
ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  มีจิต  ๓  มีเวทนา  ๓  ดังน้ีแล. 
                            สุตตวิญญัตติสิกขาบท  จบ.  
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                           ปตตวรรคท่ี ๓  สิกขาบทท่ี  ๗   
                                  มหาเปสการสิกขาบท 
        มหาเปสการสิกขาบทวา  เตน  สมเยน  เปนตน  ขาพเจาจะ 
กลาวตอไป :-  ในมหาเปสการสิกขาบทนั้นมีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :- 
        สองบทวา  สุตฺต  ธารยิตฺวา  ไดแก  ชั่งดายใหไดกําหนด 
หน่ึงปะละ. 
        บทวา  อปฺปต  แปลวา  ใหแนน. 
        บทวา  สุวีต  ไดแก  ใหเปนของท่ีทอดี  คือ  ใหเปนของท่ีทอ 
เสมอในท่ีทุกแหง. 
        บทวา  สุปฺปวายิต  ไดแก  ขึงใหดี  คือ  ขึงหูกใหตึงเสมอใน 
ที่ทุกแหง. 
        บทวา  สุวิเลขิต  แปลวา  ใหเปนของสางดีดวยเครื่องสาง. 
        บทวา  สุวิตจฺฉิต  แปลวา  ใหเปนของกรีดดีดวยหวี  (ดวย 
แปรง).  อธิบายวา  "ใหเปนของชําระเรียบรอย." 
        บทวา  ปฏิพทฺธ  แปลวา  ความขาดแคลน. 
        บทวา  ตนฺเต  มีความวา  นําเขาไปในหูกที่ขึงไปทางดานยืน 
นั่นแล.  (ดานยาว). 
        หลายบทวา  ตตฺร  เจโส  ภิกฺข ุ มคีวามวา  ในคามหรือนิคม 
ที่พวกชางหูกเหลาน้ันอยู. 
        สองบทวา  วิกปฺป  อาปชฺเชยฺย  มคีวามวา  ถึงความกําหนด  
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เอาพิเศษ  คือ  จัดแจงเอาอยางยิ่ง.  แตในบาลี  เพ่ือทรงแสดงอาการ 
ที่เปนเหตุใหภิกษุถึงความกําหนดเอา  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
"อิท  โข  อาวุโส  เปนตน. 
        สองบทวา  ธมฺมป  ภณติ  ไดแก  กลาวธรรมกถา.  พระผูมี 
พระภาคเจาทรงแสดงการคือการเพิ่มดายเทาน้ัน  ดวยคําวา  "เขาทํา    
ใหยาวก็ดี  ใหกวางก็ดี  ใหแนนก็ดี  ตามคําของภิกษุนั้น." 
        สองบทวา   ปุพฺเพ  อปฺปวาริโต  ไดแก  เปนผูอันเจาของแหง 
จีวรทั้งหลายมิไดปวารณาไว.  คําที่เหลือมีอรรถต้ืนทั้งน้ันแล. 
        สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐาน  ๖  เปนกริิยา  โนสญัญาวิโมกข  อจิตตกะ 
ปญญัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  มีจิต  ๓  มีเวทนา  ๓  ฉะน้ีแล. 
                           มหาเปสการสิกขาบท  จบ.  
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                        ปตตวรรคท่ี  ๓  สิกขาบทท่ี  ๘ 
                                อัจเจกจีวรสิกขาบท   
        อัจเจกจีวรสิกขาบทวา  เตน  สมเยน  เปนตน  ขาพเจาจะกลาว 
ตอไป :-  ในอัจเจกจีวรสิกขาบทน้ัน  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :- 
        บทวา  ทสาหานาคต   มีความวา  วันทั้งหลาย  ๑๐   ชื่อวา 
ทสาหะ.  (วันปุรณมีที่ครบ ๓  เดือนแหงเดือนกัตติกา)  ยังไมมาโดย 
วัน  ๑๐  นั้น  ชื่อวา  ทสาหานาคตะ.  อธิบายวา  "ยังไมมาถึง  ๑๐  วัน." 
ในวันปุรณมีที่ยังไมมาถึงอีก  ๑๐  วันนั้น.  ทุติยาวิภัติลงในอรรถแหง 
สัตตมีวิภัติ  ดวยอํานาจแหงอัจจันตสังโยค.  เพราะเหตุนั้นแล  ในบท- 
ภาชนะแหงบทวา  "ทสาหานคต"  นัน้  จึงตรัสวา  "ทสาหานาคตาย." 
        ก็คําวา  "ปวารณาย"   นี ้  เปนคําประกอบตามหลัง  เพ่ือความไม 
ฉงน  เพ่ือจะแสดงปวารณาท่ีตรัสไววา  "ทสาหานาคตา"  โดยสรูป. 
                      [อธิบายการเกิดข้ึนแหงอัจเจกจีวร] 
        บทวา  กตฺติกเตมาสิกปุณฺณม  แปลวา  วันปรุณมีที่ครบ  ๓  เดือน 
แหงเดือนกัตติกาตน.  แมในบทวา  กตฺติกเตมาสิกปุณฺณม  นี้  ก็เปน 
ทุติยาวิภัติลงในอรรถแหงสัตตมีวิภัติ  โดยนัยกอนเหมือนกัน  เพราะ 
ประกอบตามหลังบทตน.   มีคําอธิบายวา  "วันมหาปวารณาแรก 
ตรัสเรียกวา  'ทสาหานาคตา'    ต้ังแตกาลใดไป,  ถาแมนวาอัจเจกจีวร 
พึงเกิดข้ึนแกภิกษุแนนอนตลอดวันเหลาน้ันทีเดียว  (ใน  ๑๐  วันนั้น 
วันใดวันหน่ึง),  ภิกษุรูวา  นี้เปนอัจเจกจีวร  (จีวรรบีดวน)  พึงรบัไวได  
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แมทั้งหมด" 
        ดวยคําวา   ทสาหานาคต  กตฺติกเตมาสิกปุณฺณม  นั้น  เปนอัน 
พระองคทรงแสดงกาลเปนที่เก็บจีวรซึ่งเกิดข้ึนจําเดิมแตวันข้ึน ๕  คํ่า แหง 
ชุณหปกษของเดือนปวารณา.  กก็าลเปนที่เก็บจีวรนั่นสําเร็จดวยคําวา 
"พึงทรงอติเรกจีวรได  ๑๐  วัน  เปนอยางยิ่ง"  นี้  กจ็ริงแล,  แตทรง   
แสดงเรื่องเหมือนไมเคยมี  ดวยอํานาจแหงเรื่องที่เกิดข้ึน  แลวทรงต้ัง 
สิกขาบทไว. 
        จีวรรีบดวนตรัสเรียกวา  "อัจเจกจีวร."  ก็เพ่ือแสดงจีวรนั้น 
เปนผารีบดวน  จึงตรัสคําวา  "บุคคลประสงคจะไปในกองทัพก็ดี" 
เปนตน. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  ดวยบทวา  สทฺธา  นี้  ทรงแสดงเหตุเพียง 
สัทธาธรรมดาเทาน้ัน. 
        ดวยบทวา  ปสาโท  นี้  ทรงแสดงสัทธาอยางแรงกลา  มีความ 
ผองใสดี. 
        จีวรที่ทายกมีความประสงคจะถวายดวยเหตุเหลาน้ีจึงสงทูตมา 
หรือมาบอกเองอยางนี้วา  "ขาพเจาจักถวายผาจํานําพรรษา"  ไดชื่อวา 
อัจเจกจีวร  ในคําวา  "เอต  อจฺเจกจีวร  นาม"  นี้แล.  แตถึงจีวร 
ที่ภิกษุปจจุธรณ  (ถอน)  แมซึ่งจีวรที่มิใชอัจเจกจีวร  อันเกิดข้ึนต้ังแต 
วัน  ๖  คํ่าแลว  เก็บไว  กไ็ดบริหารน้ีเหมือนกัน. 
        หลายบทวา  สฺาณ  กตฺวา  นกิฺขิปตพฺพ  ไดแก  พึงทํา 
เครื่องหมายบางอยางแลว  เก็บไว.  คําวา  "พึงทําเครื่องหมายแลว  
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เก็บไว"   นี้ พระผูมีพระภาคตรัสไวทําไม ?   เพราะวา  ถาภิกษุทั้งหลาย 
แจกอัจเจกจีวรนั้น  กอนวันปวารณา,  ภิกษุที่ไดผาอัจเจกจีวรนั้นไป 
ตองไมเปนผูขาดพรรษา.  แตถาเปนผูขาดพรรษา  จีวรจะกลายเปน 
ของสงฆไปเสีย;   เพราะฉะนั้น  จักตองกําหนดแจกใหดี;  (เพราะเหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคจึงตรัสดําน้ีไว).    
        คําอยางนี้วา  "อจฺเจกจีวเร   อจฺเจกจีวรสฺ ี"  เปนตน  พระ 
ผูมีพระภาคเจาตรัสหมายเอาเฉพาะจีวรที่แจกกันไปแลว.  แตถายังไมได 
แจกกัน  หรอืเปนจีวรที่เก็บไวในเรือนคลังของสงฆ,  แมในเพราะ 
ลวงสมัยไป  ก็ไมเปนอาบัติ.  อติเรกจีวรไดบริหาร  ๑๐  วัน  ดวย 
ประการฉะน้ี.  ไตรจีวรไมมีบริหารเลยแมวันเดียว. 
        ผูศึกษาพึงทราบวา  "จีวร  คือ  ผาอาบน้ําฝนท่ียังไมไดทํา   เมื่อ 
ไมไดกรานกฐิน  ไดบริหาร ๕  เดือน,  เมื่อเพ่ิมฤดูฝน  (เพ่ิมอธิกมาส) 
ไดบริหาร ๖  เดือน,  เมื่อไดกรานกฐินไดบริหารอีก  ๔  เดือน,  ได 
บริหารอีกหนึ่งเดือน  ดวยอํานาจการอธิษฐานใหเปนจีวรเดิม  เมื่อมี 
ความหวังจะได  (ผา)   ในวันสุดทายแหงฤดูหนาว  รวมเปนไดบริหาร ๑๑ 
เดือนอยางนี้.  อัจเจกจีวร  เมื่อไมไดกรานกฐิน  ไดบริหารหน่ึงเดือน 
กับ  ๑๑  วัน,  เมื่อไดกรานกฐิน  ไดบริหาร  ๕  เดือนกับ  ๑๑  วัน,  ตอ 
จากน้ันไป  ไมไดบริหาร  แมวันเดียว." 
        บทวา  อนจฺเจกจีวเร  ไดแก  ในจีวรอ่ืนที่คลายกับอัจเจกจีวร. 
คําท่ีเหลือในสิกขาบทน้ี  ต้ืนทั้งน้ันแล. 
        สิกขาบทน้ี  มีกฐินเปนสมุฏฐาน  เปนอกิริยา โนสัญญาวิโมกข  
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อจิตตกะ   ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  มีจิต  ๓  มีเวทนา  ๓ 
ฉะน้ีแล. 
                                อัจเจกจีวรสิกขาบท  จบ.   
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                        ปตตวรรคท่ี  ๓  สิกาบทที่  ๙ 
                                 สาสังกสิกขาบท   
        สาสังกสิกขาบทวา  เตน  สมเยน เปนตน  ขาพเจาจะกลาว 
ตอไป :-   ในสาสังกสิกขาบทนั้นมีวินิจฉัยดังตอไปนี้:- 
        สองบทวา  วุฏวสฺสา  อารฺเกสุ  มีความวา  ภิกษุทั้งหลาย 
เหลาน้ัน  แมในกาลกอน  ก็อยูในปาเหมือนกัน.  แตภิกษุเหลานั้นอยู 
จําพรรษาในเสนาสนะใกลแดนบาน  ดวยสามารถแหงปจจัย  เพราะ 
เปนผูมีจีวรคร่ําครา  เปนผูมีจีวรสําเร็จแลว  ปรึกษากันวา  "บัดนี้พวก 
เราหมดกังวลแลว  จักกระทําสมณธรรม"  จึงพากันอยูในเสนาสนะปา. 
        บทวา  กตฺติกโจรกา  ไดแก  พวกโจรในเดือน  ๑๒. 
        บทวา  ปริปาเตนฺติ  มีความวา  ยอมรบกวน  คือ  ว่ิงขวักไขว 
ไปมาในท่ีนั้น ๆ  แลวทําใหหวาดเสียว  ใหหนีไป. 
        สองบทวา  อนฺตรฆเร  นิกขฺิปตุ  ไดแก  เพ่ือเก็บไวในภายในบาน. 
        พระผูมพีระภาคเจา  ทรงอนุญาตใหเก็บไวในละแวกบาน  เพ่ือ 
สงวนจีวรไว  เพราะธรรมดาวา  ปจจัยทั้งหลาย  เปนของหาไดยาก 
โดยชอบธรรม,  จริงอยู  ภิกษุผูมีความขัดเกลา  ไมอาจเพ่ือจะขอ 
จีวร  แมกะมารดา.  แตพระองคไมทรงหามการอยูปา  เพราะเปนการ 
สมควรแกภิกษุทั้งหลาย. 
        ในคําวา  อุปวสฺส  โข  ปน  นี้  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :- 
        บทวา  อุปวสฺส  คือ  เขาอยูแลว.  มีคําอธิบายวา  "เขาอยู  
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จําพรรษาแลว."   แทจริง  บัณฑิตพึงเห็นนิคหิตในคําวา  อุปวสฺส  นี ้
ดุจในคํามีคําวา  อุปสมฺปชฺช  เปนตน.  ความวา  "เขาถึงฤดูฝนและ 
อยูแลว  (เขาจําพรรษาและปวารณาแลว).  และบทวา   อุปวสฺส  นี ้
สัมพันธดวยคําน้ีวา  "ตถารูเปสุ  ภิกฺข ุ เสนาสเนสุ  วิหรนฺโต  แปลวา 
ภิกษุอยูในเสนาสนะ  เห็นปานน้ัน."   
        ทานกลาวอธิบายไวอยางไร  ?  ทานกลาวไววา  "ภิกษุเขาถึงฤด ู
ฝนและอยูแลว  (เขาจําพรรษาและปวารณาแลว)  จะอยูในเสนาสนะ 
ปาท่ีรูกันวาเปนทีรังเกียจ  มีภัยจําเพาะหนาเห็นปานน้ัน   ตลอดกาล 
อันเปนที่สุดแหงวันเพ็ญเดือนกัตติกาหลัง  ตอจากนั้นมา  เมื่อปรารถนา 
พึงเก็บจีวร  ๓  ผืน  ผืนใดผืนหน่ึงไวในละแวกบานได" 
        อน่ึง  เพราะวา  ภิกษุใด  เขาจําพรรษาแลว  อยูมาจนถึงวัน 
เพ็ญเดือนกัตติกาตน,  ภิกษุรูปนั้น  เปนผูอยูภายในแหงพวกภิกษุผู 
อยูจําพรรษาแลว;   ฉะน้ัน  พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะไมทรงทําการ 
วิจารณพยัญชนะ  ทีร่กรุงรังยิ่งน้ี  แสดงบุคคลผูควรแกการเก็บจีวรอยาง 
เดียวในบทภาชนะ  จึงตรัสดําวา  "วุฏวสฺสาน"  ดงัน้ี.  ถึงบทวา 
วุฏวสฺสาน  นั้น  ก็สัมพันธกับคําน้ีวา  "ภิกษุเมื่ออยูในเสนาสนะ." 
จริงอยู  ในคําวา  วุฏวสฺสาน  นี้  มีใจความดังน้ีวา  "อยูในเสนาสนะ 
ทั้งหลาย  ของพวกภิกษุผูอยูจําพรรษาแลว."  มีคําอธิบายวา  "ภิกษุ 
รูปใดรูปหน่ึงอยูภายในแหงภิกษุทั้งหลายผูเห็นปานนี้."   ลักษณะ 
แหงปา  ขาพเจาไดกลาวแลว  ในวรรณนาแหงอทินนาทาน.  สวน 
ความแปลกกันดังตอไปนี้ :-   ถาวา  วัดมีเครื่องลอม  พึงวัดต้ังแตเสา  
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เข่ือนแหงบานที่มีเครื่องลอม  และจากสถานท่ีควรลอมแหงบานที่ไมได 
ลอมไป  จนถึงเครื่องลอมวัด.  ถาเปนวัดที่ไมไดลอม,  สถานที่ใดเปน 
แหงแรกเขาท้ังหมด  จะเปนเสนาสนะก็ดี  โรงอาหารก็ดี   สถานที่ 
ประชุมประจําก็ดี  ตนโพธิ์ก็ดี  เจดียก็ดี,  ถาแมนมีอยูหางไกลจาก   
เสนาสนะ,  พึงวัดเอาท่ีนั้นใหเปนเขตกําหนด. 
        ถาแมนวา  มีหมูบานอยูใกล,  พวกภิกษุอยูที่วัด  ยอมไดยนิ 
เสียงของพวกชาวบาน,  แตไมอาจจะไปทางตรงได  เพราะมีภูเขาและ 
แมน้ําเปนตนกั้นอยู,  และทางใดเปนทางตามปรกติของบานน้ัน  ถา 
แมนจะตองโดยสารไปทางเรือ,  ก็พึงกําหนดเอาที่หารอยชั่วธนู  จาก 
บานโดยทางนั้น.  แตภิกษุใดปดกั้นหนทางในท่ีนั้น ๆ  เพ่ือยังบานใกล 
ใหถึงพรอมดวยองค  ภิกษุนี้  พึงทราบวา  "ผูขโมยธุดงค." 
        บทวา  สาสงฺกสมฺมตินิ  แปลวา  รูกันวา  เปนที่มีรังเกียจ. 
อธิบายวา  "เขารูกันแลวอยางนั้น."   แตในบทภาชนะ  เพ่ือจะทรง 
แสดงการณเปนเหตุใหเสนาสนะเหลานั้นเปนที่รูกันวา  เปนที่รังเกียจ 
จึงตรัสคํามีวา  อาราเม  อารามูปจาเร  เปนตน.  เสนาสนะท่ีเปนไป 
กับดวยภัยเฉพาะหนา  ชือ่วา  สปฏิภยะ  (มีภัยเฉพาะหนา).  อธิบายวา 
"มีภัยรายแรงชุกชุม."  แตในบทภาชนะ  เพ่ือทรงแสดงการณเปน 
เหตุใหเสนาสนะเหลาน้ันเปนที่มีภัยจําเพาะหนา  จึงตรัสคําวา  "อาราเม 
อารามูปจาเร"  เปนตน. 
        ขอวา  สมนิตา  โคจรคาเม  นิกขฺิเปยฺย  มีความวา  เมื่อมี 
องคครบ  พึงเก็บไว  ในโจรตามท่ีตนพอใจ  ในทุกทิศาภาคโดยรอบ  
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แหงเสนาสนะปา. 
        ในเสนาสนะปาน้ัน   มีองคสมบัติดังตอไปนี้ :-  ภิกษุเขาพรรษา 
ในวันเขาพรรษาแรก   ปวารณาในวันมหาปวารณา,  นี้เปนองค 
อันหน่ึง.   ถาภิกษุเขาพรรษาในวันเขาพรรษาหลังก็ดี  มีพรรษาขาด   
ก็ดี  ยอมไมไดเพ่ือจะเก็บไว.  เปนเดือน  ๑๒  เทาน้ัน,  นี้เปนองคที่  ๒. 
นอกจากเดือน ๑๒  ไป  ยอมไมไดเพ่ือจะเก็บ.  เปนเสนาสนะท่ีประกอบ 
ดวยประมาณอยางตํ่า  ๕๐๐  ชั่วธนูเทาน้ัน,  นี้เปนองคที่  ๓.  ในเสนาสนะ 
ที่มีขนาดหยอน  หรือมีขนาดเกินคาวุตไป  ยอมไมได  (เพ่ือจะเก็บไว). 
จริงอยู  ภิกษุเที่ยวบิณฑบาตแลวอาจเพ่ือกลับมาสูวัดทันเวลาฉัน  ใน 
เสนาสนะใด,  เสนาสนะน้ัน  ทรงประสงคเอา  ในสิกขาบทน้ี.  แต 
ภิกษุผูรับนิมนตไว  ไปส้ินทางกึ่งโยชนบาง  โยชนหน่ึงบาง  แลวกลับ 
มาเพ่ือจะอยู.  ที่นี้ไมใชประมาณ.  เปนเสนาสนะมีความรังเกียจ 
และมีภัยเฉพาะหนาเทาน้ัน,  นี้เปนองคที่  ๔  จริงอยู  ภิกษุผูอยูใน 
เสนาสนะ  ไมมีความรังเกียจไมมีภัยเฉพาะหนา  แมประกอบดวยองค 
ก็ไมได  เพ่ือจะเก็บไว  ฉะนี้แล. 
        สองบทวา  อฺตฺร  ภิกฺขุสมฺมติยา  มีความวา  เวนไวแต 
โกสัมพิกสมมติ  ที่ทรงอนุญาตไวในอุทโทสิตสิกขาบท.  ก็ถาวา  มี 
ภิกษุไดสมมตินั้นไซร,  จะอยูปราศจากเกิน  ๖  ราตรีไปก็ได. 
        คําวา  ปุน  คามสีม  โอกฺกมิตฺวา  มีความวา  ถามีเสนาสนะ 
อยูทางทิศตะวันออกจากโคจรคาม  และภิกษุนี้  จะไปยังทิศตะวันตํา, 
เธอไมอาจจะมายังเสนาสนะใหทันอรุณท่ี  ๗  ข้ึน  แวะลงสูแมคามสีมา  
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พักอยูในสภาหรือในที่แหงใดแหงหน่ึง  ทราบขาวคราวแหงจีวรแลว 
จึงหลีกไป  ควรอยู.    
        ภิกษุผูไมอาจอยางนั้น  พึงยืนอยูในที่ที่ตนไปแลวน้ันนั่นแล 
ปจจุทธรณ  (ถอน)  เสีย.  จีวรจักต้ังอยู  ในฐานแหงอติเรกจีวร 
ฉะน้ีแล.  คําท่ีเหลืออในสิกขาบทน้ี  ต้ืนทั้งนั้นแล. 
        สิกขาบทน้ี  มีกฐินเปนสมุฏฐาน  เกิดข้ึนทางกายกับวาจา  ๑  ทางกาย 
วาจากับจิต  ๑  เปนอกิริยา  โนสัญญาวิโมกข  อจิตตกะ    ปณณัตติวัชชะ 
กายกรรม  วจีกรรม   มีจิต  ๓  มีเวทนา  ๓  ดังน้ีแล. 
                                   สาสังกสิกขาบท  จบ.  
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                             ปตตวรรคท่ี  ๓  สกิขาบทท่ี  ๑๐ 
                                  พรรณนาปริณตสิกขาบท   
        ปริณตสิกขาบทวา  เตน  สมเยน  เปนตน  เปนตน  ขาพเจาจะกลาว 
ตอไป :-  ในปริณตสิกขาบทนั้น  มีวินจิฉัยดังตอไปนี้ :- 
        บทวา  ปูคสฺส  แปลวา  หมู.  ความวา  หมูผูบําเพ็ญธรรม. 
        บทวา  ปฏิยตฺต  แปลวา  ตกแตงแลว. 
        ดวยคําวา  พหู  สงฺฆสฺส  ภตฺตา  นี้   พวกภิกษุฉัพพัคคีย 
ยอมแสดงความหมายวา  "สงฆมีภัตมากมาย  คือ   มีทางเกิดลาภมิใช 
นอย  สงฆไมบกพรองดวยอะไร ๆ. 
        บทวา  โอโณเชถ  แปลวา  พวกทานจงถวาย. 
        ถามวา  "ก็การท่ีภิกษุกลาวอยางนี้  ควรหรือ ?" 
        ตอบวา  "เพราะเหตุไร  จะไมควร ?"   เพราะวา  ภิกษาที่เขา 
นํามาจําเพาะน้ี  เปนของท่ีเขานํามาตกแตงไว  เพ่ือประโยชนแกสงฆ 
ในคราวหน่ึง.  ธรรมดาปยุตวาจา  (การออกปากขอ)  ยอมไมม ี
ในปจจัยมีจีวรเปนตน  ที่เขานํามาตระเตรียมไว  และในสวนท่ีเขาต้ัง 
เจาะจงไว. 
                   [อธิบายลาภสงฆและการนอมลาภสงฆ] 
        บทวา  สงฺฆิก  แปลวา  ของมีอยูแหงสงฆ.  จริงอยู  ลาภนัน้ 
แมยังไมถึงมือ  ก็จัดวาเปนของสงฆ  โดยปริยายหน่ึง  เพราะเขานอม 
ไปเพ่ือสงฆแลว.  แตในบทภาชนะ   ทานพระอุบาลีแสดงลาภ  
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ของสงฆโดยตรงทีเดียว  ดวยอํานาจแหงการขยายความ  อยางนี้วา 
"ที่ชื่อวาของสงฆ  ไดแก  ของท่ีเขาถวายแลว  บริจาคแลวแกสงฆ." 
        พระผูมพีระภาคเจาตรัสวัตถุที่สงฆควรได  ดวยบทวา  ลาภ. 
ดวยเหตุนั้นแล  ในนิเทสแหงบทวา  ลาภ  นั้น  จึงตรัสคําวา  จีวรป 
เปนตน.   
        ปริณต  ไดแก  ที่เขาถวายสงฆ  คือ  ที่เขาต้ังไวเปนของโอนไป 
เพ่ือสงฆ  เอนไปเพ่ือสงฆ.   ก็เพ่ือทรงแสดงการณเปนเหตุที่เขานอม 
ลาภนั้นไป  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสบทภาชนะวา  "คือ  ที่เขาเปลง 
วาจาวา  'พวกขาพเจา  จักถวาย  จักกระทํา"  ดังน้ี. 
        สองบทวา  ปโยเค  ทุกฺกฏ  มีความวา  เปนทุกกฏ  ทุกประโยค 
ที่นอมลาภซ่ึงเขานอมไป  (เพ่ือสงฆ)  มาเพ่ือตน.  เปนนิสสัคคีย 
เพราะไดมา  คือ  เพราะลาภนั้นถึงมือ.  แตถาวาของน้ันเปนอันเขาถวาย 
สงฆแลว,   จะรับเอาของท่ีเขาถวายสงฆแลวน้ันมา  ไมควร,  พึงถวาย 
แกสงฆนั่นแล.  ก็ภิกษุใด  พลอยกินกบัพวกคนวัด,  สงฆพึงใหตีราคา 
ภัณฑะน้ัน   ปรับอาบัติแกภิกษุนั้น.  แตเปนนิสสัคคียปาจิตตียแกภิกษุ 
ผูรูวาลาภเขานอมไปเพื่อสงฆ  แลวนอมลาภท่ีเขานอมไปแลวของพวก 
สหธรรมิกกด็ี  ของพวกคฤหัสถก็ดี  โดยที่สุดแมของมารดา  มาเพ่ือ 
ตนวา  "ทานจงใหสิ่งนี้แกเรา"  แลวถอืเอา.  เปนปาจิตตียลวน ๆ 
แกภิกษุผูนอมไปเพื่อคนอ่ืนอยางนี้วา  "ทานจงใใหแกภิกษุนี้."  ภิกษุ 
นอมบาตรใบทน่ึง  หรือจีวรผืนหน่ึงมาเพ่ือตน  นอมไปเพื่อคนอื่นใบหนึ่ง  
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หรือผืนหน่ึง,  เปนทั้งนิสสัคคียปาจิตตียทั้งสุทธิกปาจิตตีย.  ในบาตร 
และจีวรมาก  ก็มีนัยอยางนี้เหมือนกัน.  ขอน้ีสมจริงดังคําท่ีพระอุบาลี- 
เถระกลาวไววา   
        "ภิกษพึุงตองอาบัตินิสสัคคียปาจิตติย  และอาบัติ 
        ปาจิตตียลวนท่ีตรัสไวในขุททกสิกขาบทพรอมกัน, 
        ปญหาขอนี้  ทานผูฉลาดท้ังหลายคิดกันแลว" 
        ก็ปญหาน้ี  ทานกลาวหมายเอาการนอม  (ลาภ).  ฝายภิกษุใด 
ทราบวา  ผาอาบนํ้าฝนเขานอมไปเพ่ือสงฆแมในเรือนของมารดา  ใน 
สมัยแหงผาอาบนํ้าฝนแลวนอมเอาไปเพ่ือตน,  เปนนิสสัคคียแกภิกษุ 
นั้น  นอมไปเพ่ือผูอ่ืน  เปนปาจิตตียลวน.  พวกชาวบาน  ปรึกษากัน 
วา  "พวกเราจักกระทําสังฆภัต"  จึงนําเนยใสและน้ํามันเปนตนมา. 
ถาแมนภิกษุอาพาธ  รูวาเขานอมไปเพื่อถวายสงฆแลว  ยังขออะไร ๆ 
เปนนิสสัคคียปาจิตตียเหมือนกัน.  กถ็าภิกษุอาพาธนั้นถามวา  "เนยใส 
เปนตนของพวกทานท่ีนํามา  มีอยูหรือ ?"   เมื่อพวกเขาตอบวา  "มีอยู 
ขอรับ !"  แลวกลาววา  "พวกทานจงใใหแกเราบาง"  ดังน้ี  สมควร. 
ถาแมนพวกอุบาสก  รังเกียจภิกษุอาพาธน้ัน  พูดวา  "แมสงฆ  ยอม 
ไดเนยใสเปนตนที่พวกเราถวายน้ีแหละ,  นิมนตทานรับเถิด  ขอรับ !" 
แมอยางนี้  ก็ควร. 
        ขอวา  สงฺฆสฺส  ปรณิต  อฺสงฺฆสฺส  มีความวา  นอมลาภ 
ที่เขานอมไปเพื่อถวายสงฆในวัดหน่ึง  หรือท่ีเขานอมไปเฉพาะวัดอ่ืน  



ประโยค๗ - ทุติยสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๑ - หนาท่ี 448 

ดวยพูดวา  "พวกทานจงถวายแกสงฆในวัดชื่อโนน." 
        บทวา  เจติยสฺส  วา  มีความวา  นอมไปเพื่อเจดียอยางนี้วา 
"ถวายสงฆจะมีประโยชนอะไร ?  พวกทานจงทําการบูชาแกพระเจดีย" 
ดังน้ีก็ดี.   
        ในคําวา  เจติยสฺส  ปริณต  นี ้ มีวินิจฉัยยดังน้ี :-   แมจะบูชา 
ดอกไมที่เจดียอ่ืน  จากตนไมดอกท่ีเขากําหนดปลูกไว  เพ่ือประโยชน 
แกเจดียอ่ืนก็ไมควร.  แตเห็นฉัตรหรือธงแผนผาท่ีเขาบูชาไวแกเจดีย 
หน่ึง  แลวใหถวายของที่เหลืออแกเจดียอ่ืน  สมควรอยู. 
        สองบทวา  ปุคฺคลสฺส  ปริณต  มคีวามวา  ชั้นที่สุดแมอาหาร 
ที่เขานอมไปเพื่อสุนัขข  ภิกษุนอมไปเพื่อตัวอ่ืนอยางนี้วา  "ทานอยา 
ใหแกสุนัขขตัวนี้,  จงใใหแกสุนัขขตัวน้ี"  ดังน้ี  กเ็ปนทุกกฏ.  แตถา 
พวกทายกกลาววา  "พวกเราอยากจะถวายภัตแกสงฆ,  อยากจะบูชา 
พระเจดีย,  อยากจะถวายบริขารแกภิกษุรูปนึ่ง,  จักถวายตามความ 
พอใจของพวกทาน,  ขอทานโปรดบอก,  พวกเราจะถวายในท่ีไหน ?" 
เมื่อพวกทายกกลาวอยางนี้แลว  ภิกษุนั้น  พึงบอกพวกเขาวา  "พวก 
ทานจงถวายในท่ีซึ่งพวกทานปรารถนา."  แตถาพวกทายกถามอยาง 
เดียววา  "พวกขาพเจา  จะถวาย  ณ  ที่ไหน."  ภิกษุพึงกลาวตามันย 
ที่มาแลวในบาลีนั่นแล.  คําท่ีเหลืออในสิกขาบทน้ีต้ืนทั้งนั้น. 
        สิกขาบทน้ี  ม ี ๓  สมุฏฐาน  เกิดข้ึน  ทางกายกับจิต  ๑  ทาง 
วาจากับจิต  ๑  ทางกายวาจากับจิต  ๑  เปนกิริยา  สัญญาวิโมกข  
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สจิตตกะ  โลกวัชชะ กายกรรม  วจีกรรม  อกุศลจิต  มีเวทนา  ๓  ฉะนี้แล- 
                 พรรณนาปริณตสิกขาบท  ในอรรถกถาพระวินัย 
                                   ชื่อสมันตปาสาทิกา  จบ. 
                                         ติงสกกัณฑ  จบ.   


