
                                          คําชี้แจง 
        หนังสือสมันตปาสาทิกา   อรรถกถาพระวินัย  ภาค ๓  วาดวย 
มหาวรรค  วรรณนา  จุลวรรค  วรรณนา  และปริวาร  วรรณนา  ทานจัด 
เปนหลักสูตรบาลีประโยค  ๕  ซึ่งนักเรียนชั้นนี้ตองศึกษาโดยตรง  เนื้อ 
เรื่อง  พระวินัยปกรณนี้  อธิบายความท้ังมุขแหงปฏิบัติทั้งปญหา  ที่หาง 
ออกไป  ซึ่งนักวินัยและนักธรรมควรศึกษาเพ่ือใหความรูกวางขวาง 
ยิ่งข้ึน. 
        หนังสือน้ีวาโดยประโยคก็ไมสูยากนัก  แตเปนเรื่องวินัยจึงตอง 
ระมัดระวังไมใหเคลื่อนคลาด วาโดยศัพทก็มีศัพทที่แปลยาก ๆ  อยูไม 
นอย  ขาพเจาเคยเปนกรรมการตรวจบาลีประโยค  ๕  ไดพบนักเรียน 
แปลผิดความ  ผิดศัพท  เปนจํานวนไมนอยเลย  ถงึแมปรากฏวา  นัก 
เรียนประโยคน้ีมีจํานวนตกนอยกวาประโยคอื่น  แตถามีคูมือท่ีดี  ก็ควร 
จะไดมากกวาท่ีเปนอยูในเวลาน้ี. 
        หนังสือสมันตปาสาทิกา  แปลน้ี   ยอมเปนอุปการะโดยตรงแก 
นักเรียนบาลีประโยค  ๕  และเปนอุปการะแกนักวินัยและนักธรรมดวย 
เพราะฉะนั้น  พระราช๑เวที  (จวน  อุฏายี  ป. ๙)  วัดมกุฏกษัตริยาราม 
จึงแปลและใหพิมพข้ึนแต  พ.ศ.  ๒๔๖๙  ครั้งยังเปนเปรียญ  นับวาได 
อํานวยประโยชนแกบุคคลหลายจําพวกดังกลาวแลว  เมื่อพระราชเวที 
เปนกรรมการมหามกุฏราชวิทยาลัย  จึงไดมอบลิขสิทธิใหมหามกุฏ- 
ราชวิทยาลัย  ขาพเจาทราบวาหนังสือพิมพครั้งแรกขาดคราว  นักเรียน 
หาใชยาก  จึงจัดการใหพิมพข้ึนตอไป. 
        ในการพิมพครั้งน้ี  ไดต้ังขอยอหนาใชบทต้ังท่ีเปนคําบาลีดวย 
อักษรใหญ  และไดบอกเลขหนาสมันตปาสาทิกา  ภาค ๓  ไวภายใน 
วงเล็บเหลี่ยมแทรกลงในระหวางคําแปลตรงนั้น ๆ  เพ่ือใหคนดูคําบาลี 
ที่ตองการไดงาย  นอกจากน้ีไดบอกท่ีมแหงเรื่องไวในเชิงหนานั้น ๆ 
เพ่ือใหนักศึกษาจะไดดูควาพิสดารในท่ีอ่ืนดวย   สวนคําบาลีเชิงหนา 



เปนของทานผูแปลทําไวแตเดิม  ขาพเจาปรารถนาใหทานผูแปลได 
ตรวจแหดวยตนเองจนตลอด   แตทานติดราชการคณะมณฑล  จึง 
ถวายตรวจไดแตยกตน ๆ   สวนตอไปคณะกรรมการกองตําราไดชวย 
กันจัดการโดยตลอด  ไดแกไขคําแปลบางคําไปจากเมตามท่ียุติใน 
เวลาน้ีบาง  ลงบันทึกบอกความและบอกที่มาบาง  ขาพเจาเชื่อวา 
การพิมพครั้งน้ี  ดวยวางระเบียบเชนนี้  จักอํานวยความสะดวกแก 
นักเรียนบาลีประโยค  ๕  และนักศึกษาทั่วไป. 
        คณะกรรมการมหามกุฏราชวิทยาลัย  ขอขอบใจพระราชเวที 
ผูแปลดวยอุตสาหวิริยภาพ   และมอบลิขสิทธิหนังสือน้ีแกมหามกุฏ- 
ราชวิทยาลัย. 
                                                พระศรวิีสุทธิวงศ 
                                                หัวหนากองตํารา 
มหามกุฏราชวิทยาลัย 
๒๒  เมษายน  ๒๔๘๐ 
 
๑-๒  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  สมเด็จพระสังฆราช. 

 
 
                                       คํานํา 
                            (พิมพครั้งท่ี ๒/๒๔๘๐) 
 
        พระวินยัปฎก  แบงเปน ๕ คัมภีร  คือ มหาวิภังค ภิกขุนีวิภังค   
มหาวรรค  จุลวรรค  ปริวาร  มีอรรถกถาชื่อสมันตปาสาทิกา  ที่ 
พรรณนาความในมหาวิภังคเฉพาะปาราชิก ๔  ที่เรยีกวาอาทิกรรม 
เรียกวาปฐมสมันตปาสาทิกา  พรรณนาความในมหาวิภังค  ต้ังแต 
สังฆาทิเสสถึงเสขิยวัตรและในภิกขุนีวิภังค  รวมเปนคัมภีรเดียวกัน 



เรียกวาทติสมันตปาสาทิกา  พรรณนาความในมหาวรรค  เรียกวา 
ตติยสมันตปาสาทิกา  พรรณนาความในจุลวรรค  เรียกวาจตุตถ- 
สมันตปาสาทิกา  พรรณนาความในปริวาร  เรียกวาปญจมสมันต- 
ปาสาทิกา  รวมเปน  ๕  คัมภีรเหมือนกัน  อรรถกถาวินัยทั้ง ๕  คัมภีรนี้ 
เมื่อชําระลงพิมพดวยอักษรไทย  ทานแบงเปน ๓  ภาค  คือ ปฐม- 
สมันตปาสาทิกาเปนภาคท่ี ๑   ทุติยสมันตปาสาทิกาเปนภาคท่ี ๒ 
ทั้ง ๒  ภาคใชเปนหลักสตูรประโยค  ๗ ตติย  จตุตถ  ปญจมสมันต- 
ปาสาทิการวมกันเปนภาคท่ี ๓  ใชเปนหลักสูตรประโยค ๕  ประกาศใช 
เมื่อ  พ. ศ.  ๒๔๖๙. 
        เมื่อประกาศใชสมันตปาสาทิกาภาคท่ี ๒   เปนหลักสุตรบาลี 
ประโยค  ๕  แลว  ขาพเจาไดแปลอรรถกถาคัมภีรนี้เปนภาษาไทยดวย 
เหตุ ๒  ประการ  ตามท่ีปรากฏในคํานําครั้งแรก คือ  ประการที ่๑ 
ตนเองตองการความรู  ทั้งยังไมเคยดู  ประการท่ี  ๒  มีหนาที่ชวยผูอ่ืน 
ในความรูชั้นนี้  เพราะเปนครู  เพียงแตดูหาความรูเฉพาะตัวและสอน 
นักเรียนบาง  คงดูไมทั่วถึง  ความต้ังใจท่ีจะดูใหทั่วถึงและใหสําเร็จ 
ประโยชนแกผูอ่ืนดวย  ชวยใหอุตสาหะแปลคัมภีรนี้สําเร็จเปนตอน ๆ 
ชั้นเดิมไมไดคิดจะพิมพ  เพราะหนังสือมากตองใชทรัพยมาก  คิดเพียง 
แตจะพิมพดีดไวใหมากสําเนา  พอนักเรียนในสํานักวัดมกุฏกษัตริย 
ไดดูเปนแบบเรียนเทาน้ัน  ภายหลังพระศรีวิสุทธิวงศ  ซึ่งในเวลานั้น 
ยังเปนพระมหาทองสืบ  ทราบเรื่องและเห็นวา  ถาไดพิมพจักสําเร็จ 
ประโยชนแกนักเรียนบาลีประโยค  ๕  ทั่วไป  จึงไดแจงใหขุนโสภิต-   
อักษรการ   เจาของโรงพิมพไทยทราบและแสดงประโยชนใหฟง  ขุน 
โสภิต ฯ  พอใจ  ปรารถนาจะรับพิมพ  จึงไดขออนุญาตพิมพ  โดย 
ยอมใหหนังสือแกขาพเจาสําหรับแจกนักเรียน  จึงเปนอันตกลงให 
ขุนโสภิต ฯ  พิมพ  แตมิไดมอบลิขสิทธิ์ใหแกขุนโสภิต ฯ  เพียงแตยอม 
ใหพิมพเทานั้น  ขอน้ีแล  เปนอันแกความสงสัยของบางทานท่ีวา 



เหตุไรขาพเจาจึงยอมใหโรงพิมพไทยพิมพ. 
        สวนหนังสือท่ีโรงพิมพใหนั้น  ขาพเจาไดแจกแกนักเรียน  มิตร 
สหาย  กรรมการบางทาน  และใหเปนสมบัติของสํานักเรียนใหญ ๆ 
ทั้งในกรุงและหัวเมือง  แตไมทั่วไป. 
        เมื่อ พ.ศ.  ๒๔๗๖  ขาพเจาไดรับเลือกเปนกรรมการมหามกุฏ- 
ราชวิทยาลัย  จึงคิดวา  จักมอบลิขสิทธิ์หนังสือน้ีแกมหามกุฏ ฯ เพราะ 
ขาพเจาไดรับความรูความฉลาดในธรรมวินัยนี้  เพราะมหามกุฏ ฯ เปน 
ผูประสิทธิ์ประสาทให  โดยสรางตําราเรียนใหขาพเจาไดอานไดดู จึง 
ใครจะสนองคุณ  ไดแจงความดํารินี้แกพระศรีวิสุทธิวงศ  หัวหนา 
กองตํารา  แหงมหามกุฏราชวิทยาลัย  เมื่อหนังสือนี้ขาดคราว  พระ 
ศรีวิสุทธิวงศ  จึงไดจัดการใหพิมพข้ึนเปนครั้งท่ี ๒  สงใบพิสูจนให 
ขาพเจาตรวจสอบทาน  ทําไดไมกี่ยกตองมอบใหเจาหนาท่ีกองตํารา 
ชวยตรวจและสอบทานแทน  เพราะขาพเจามีภาระในหนาท่ีเจาคณะ 
ตองออกหัวเมืองในเวลากําลังตรวจ  เปนอันวาหนังสือน้ี  พิมพสําเร็จ 
เปนสมบัติของมหามกุฏราชวิทยาลัย  สมความปรารถนาของขาพเจา 
ดวยการอุปการะของเจาหนาท่ีกองตํารา  มีพระศรีสทุธิวงศ เปนหัวหนา 
ขอขอบใจอยางสูงไวในท่ีนี้ดวย. 
                                                        พระราชเวที 
วัดมกุฏษัตริยาราม 
๒  พฤษภาคม  ๒๔๘๐ 
 
 
                                     คํานํา 
                          (พิมพครั้งท่ี ๑/๒๔๖๙) 
 
        อรรถกถาทั้งหลาย  ซึ่งแกความแหงบาลี  พระอาจารยผูรจนา 



มีความมุงหมายเพียงจะเปดเผยเนื้อความที่ยังลี้ลับโดยอรรถหรอืโดย 
พยัญชนะ  ใหปรากฏชัดเทาน้ัน  หาไดมุงหมายจะอธิบายบทบาลี 
ทุกขอทุกกระทงไม,  เพราะฉะนั้น  สภาพของอรรถกถา  จึงมีทาง 
ดําเนินเปน ๒  แพรง คือ  อธิบายบทพยัญชนะอยาง ๑  อธิบายความ 
อยาง ๑.  และทั้ง ๒  อยางนี้  ก็หาไดจัดสรรใหเปนหมวดเปนหมูไม,       
ทานทําคลุกคละกันไปตามลําดับแหงบทบาลีที่มาถึงเขา.  ที่อธิบายไว 
เปนเรื่องสั้น ๆ  ก็มี  เปนเรื่องยาวก็มี,  ลวนเปนเรื่องที่เกื้อกูลแก 
ความรูความเขาใจของผูใครศึกษาทุกอยาง,  ไมเฉพาะแตในทาง 
ศาสนา,  ยังเปนเครื่องสอใหเห็นความเปนไปของคนในสมัย ๒,๐๐๐ ป 
ลวงแลวอีกดวยวา  "ชนในครั้งน้ัน  มคีวามประพฤติอยางไร ?  มีความ 
นิยมอยางไร ?  มีจารีตประเพณีสืบเน่ืองมาถึงชนในครั้งน้ีอยางไร ?" 
ขอเหลาน้ีเปนเครื่องเทียบความเจริญความเส่ือมของหมูชน  ซึง่เกี่ยว 
เนื่องกับศาสนา โยงอดีตกับปจจุบันใหตอกัน.  เพราะฉะน้ัน  ปกรณ 
อรรถกถา  จึงไมจัดวา  "เกาเกินสมัย"  สําหรับคนยุคปจจุบัน,  จัด 
วาเปนเรื่องนาอานนาสนใจอยางยิ่งทีเดียว. 
        อีกประการหน่ึง  แบบแผนตาง ๆ ทั้งทางธรรมและทางวินัยที่ใช 
อยูในสมัยนี้   โดยมากทานผูรจนา  ไดถือเอานัยตามเคาอรรถกถามา 
รวบรวมปรุงข้ึนเปนเรื่อง  โดยเชื่อถือกนัวา  ปกรณอรรถกถาเปน 
ปกรณที่มีหลักฐานควรเชื่อมากเปนที่ ๒  รองพระบาลีลงมาดวยยืนยัน 
วา   "ทานพระอรรถกถาจารยเปนผูรูพระพุทธาธิบายของพระสัมมา- 
สัมพุทธเจา."  แมคัมภีรบาลีมุตตาวินัยวินิจฉัยสังคหะ,  ซึ่งไดเคยใช 
เปนหลักสูตรสําหรับบาลีประโยค ๕  แหงสนามหลวง,  ทานผูรจนาได 
เก็บรวบรวมเนื้อความในคัมภีรมันตปาสาทิกาอางไปกลาวเกือบทั้ง 
นั้น.  เพราะฉะนั้นคัมภีรสมันตปาสาทิกาจึงเปนคัมภีรที่นาอานนาสนใจ 
สําหรับผูใครศึกษา  ไมแพคัมภีรบาลีมุตตกเลยทีเดียว  และบัดนี้  คัมภีร 
สมันตปาสาทิกาภาคท่ี ๓  ก็ไดประกาศใชเปนหลกัสูตรสําหรับบาลี   



ประโยค  ๕  แหงสนามหลวง  แทนคัมภีรบาลีมุตตกแลว  เริ่มใชแต 
พ. ศ. ๒๔๖๙  นี้เปนตนไป. อาศัยเหตุนี้  ขาพเจาจึงเปนบุคคลผูหน่ึง 
ซึ่งจําเปนตองดูหนังสือคัมภีรนี้  ดวยเหตุ  ๒  ประการ  คือ ประการ 
ที่ ๑  ตนเองตองการความรูทั้งยังไมเคยอาน,  ประการที่ ๒ โดยมี 
หนาที่ตองชวยผูอ่ืนในความรูชั้นนี้.  และเหตุ ๒  ประการนี้แล  เปนปจจัย 
สนับสนุนแรงข้ึนโดยลําดับ  จนถึงใหแปลสมันตปาสาทิกาภาคที่ ๓  นี ้
กลับเปนภาษาไทย  ดวยหมายใจวา  "จักอาจใหสําเร็จประโยชนทาน 
ผูปรารถนาไดบาง." 
        การแปลน้ัน  ไดขอแรงทานผูอ่ืนชวยบาง,  เข็มของการแปล 
มุงใหไดความตามโวหารวินัย,  เพ่ือใหสําเร็จประโยชนในทางปฏิบัติ 
วินัย,  แปลเต็มภาคเทาท่ีมีอยู,  ไมตัดเติมแกไข,  ตามวิธีที่ใชกันอยู 
ในโรงเรียนท่ัวไป,   เพ่ือสําเร็จประโยชนในทางแปลสําหรับนักเรียน 
อาศัยปกรณสารัตถทีปนี,  วิมติวิโนทนี,  และโยนา,  เปนเครื่องมือ 
เพ่ือสะดวกแกการคนหา  ไดอาศัยพระบาลีเดิมเปนหลัก  ต้ังเปนหัวขอ 
ข้ึนใหม  โดยชื่อวา  "กถา"  เชนโพธกิถาเปนตนบาง,  โดยชือ่วา 
"วัตถุ"  เชนยสวัตถุเปนตนบาง. [และเพ่ือความสะดวกยิ่งข้ึนอีก 
ชั้น  ๑,  ไดพิมพคําบาลีแหงอรรถกถาชื่อไวในเลมเดียวกันเปนคูกับ 
คําแปล,  คําบาลีอยูตอนหนา,  คําแปลอยูตอนหลัง,  เปนไทวพากย 
ทุก ๆ  ตอนซึ่งจักมีตอไป].๑   
        เมื่อวาถึงประโยชนเกื้อกูลของหนังสือน้ี, นอกจากท่ีนักเรียน 
บาลีประโยค  ๕  จะพึงไดแลว,  ยอมเปนภูมิรูที่จําเปนสําหรับทานผูมี 
อายุพรรษาอยูในชั้นมัชฌมิะ  และชั้นพระเถระโดยตรงเทียว  เชนเรื่อง 
นิสัย,  อุโบสถ, สีมา,  และสังฆกรรมตางชนิดมีอุปสมบท, 
วุฏฐานวิธีเปนตน  เพราะฉะนั้น  หนังสือน้ีจึงนับวาเปนประโยชน 
เกื้อกุลในทางวินัยแกนักธรรมเปนอยางดีอีกสวนหนึ่ง. 
                                                        พระมหาจวน 



วัดมกุฏกษัตริยาราม 
กันยายน  พ.ศ.  ๒๔๖๙ 
 
๑.  มีไทวพากยเฉพาะเลม ๑ พิมพคร้ังแรก.  



ประโยค๖ - ตติยสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินยั มหาวรรค  ตอน ๑ - หนาท่ี 1 

                                    ตติยสมันตปาสาทิกา 
                                         [อปโลกคาถา] 
        พระมหาเถระทั้งหลาย  ผูรูเนื้อความในขันธกะ   ไดสังคายนา 
ขันธกะอันใด  เปนลําดับแหงการสังคายนาปาฏิโมกขทั้ง  ๒.   บัดนี้ถึง 
ลําดับสังวรรณนาแหงขันธกะน้ันแลว,   เพราะฉะนั้น  สังวรรณนาน้ี 
จึงเปนแตอธิบายความยังไมชัดเจนแหงขันธกะน้ัน,   เนื้อความเหลาใด 
แหงบทเหลาใด  ขาพเจาท้ังหลายไดประกาศแลวในบทภาชนีย,   ถาวา 
ขาพเจาจะตองกลาวซ้ําเนื้อความเหลาน้ัน   แหงบทเหลาน้ันอีกไซร, 
เมื่อไรจักจบ.   สวนเนื้อความเหลาใดชัดเจนแลว  จะมีประโยชนอะไร 
ดวยการสังวรรณนาเนื้อความเหลาน้ัน.   ก็แลเนื้อความเหลาใด  ยังไม 
ชัดเจน  ดวยอธิบายและอนุสนธิ  และดวยพยัญชนะ  เนื้อความเหลาน้ัน 
ไมพรรณนาไว  ใคร ๆ  กไ็มสามารถจะทราบได,   เพราะฉะนั้น  จึงมี 
สิ่งวรรณนานัยเน้ือความเหลาน้ัน  ดังนี้ :- 
                                    มหาขันธก   วรรณนา 
                                             [โพธิกถา]      
        [๑]   ในคําวา  "เตน   สมเยน  พุทฺโธ  ภควา  อุรุเวลาย 
วิหรติ  นชชฺา   เนรฺชราย  ตีเร   โพธริุกฺขมูเล   ปมาภิกสมฺพุทฺโธ" 
นี้  
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        ถึงจะไมมีเหตุพิเศษเพราะตติยาวิภัตติ  เหมือนในคําท่ีวา  "เตน 
สมเยน   พุทโฺธ   ภควา   เวรฺชาย"   เปนตน  ก็จรงิแล,  แตโวหารน้ี 
ทานยกข้ึนดวยตติยาวิภัตติเหมือนกัน   เพราะเพงวินัย  [๒]   เพราะ  
ฉะน้ัน  ผูศึกษาพึงทราบสันนิษฐานวา  คําน้ันทานกลาวตามทํานอง 
โวหารท่ียกข้ึนแตแรกนั่นเอง.   ในคําอ่ืน  ๆ  นอกจากคําน้ี  แมอ่ืนอีก 
แตเห็นปานน้ีก็นัยนั้น. 
        ถามวา   "ก็อะไรเปนประโยชนในการกลาวคํานั้นเลา ?" 
        ตอบวา  "การแสดงเหตุต้ังแตแรกแหงวินัยกรรมทั้งหลาย  ม ี
บรรพชาเปนตน  เปนประโยชน." 
        จริงอยู  ผูศึกษาพึงทราบวา   ประโยชนในการกลาวคํานั้น   ก ็
คือการแสดงเหตุต้ังแตแรกแหงวินัยกรรมทั้งหลาย   มีบรรพชาเปนตน 
เหลาน้ัน อยางนี้วา   บรรพชาและอุปสมบทอันใด   ซึ่งพระผูมีพระภาค 
ทรงอนุญาตอยางน้ีวา  "ภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตบรรพชาและ 
อุปสมบทดวยไตรสรณคมนเหลาน้ี"   ดังน้ี๑   และวัตรทั้งหลายมี 
อุปชฌายวัตร   อาจริยวัตรเปนตนเหลาใด   ซึ่งทรงอนุญาตในท่ีทั้งหลาย 
มีกรุงราชคฤหเปนตน,    บรรพชาอุปสมบทและอุปชฌายวัตรเปนตน 
เหลาน้ัน   พระผูมีพระภาคทรงบรรลอุภิสัมโพธิญาณแลว  ให  ๗ 
สัปดาหผานพนไปท่ีโพธิมัณฑ    ทรงประกาศพระธรรมจักรในกรุง 
พาราณสีแลว   เสด็จถึงสถานน้ี ๆ   โดยลําดับนี้   ทรงบัญญัติแลว 
เพราะเรื่องนี้  ๆ. 
 
๑.  มหาวคฺค.   ปม.  ๔๒.  
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        ในบทเหลาน้ัน  บทวา  อุรุเวลาย  ไดแกที่แดนใหญ.  อธบิาย 
วา   ที่กองทรายใหญ.   อีกประการหนึ่ง    ทราย   เรียกวาอุรุ.  เขตคัน  
เรียกวาเวลา.  แลพึงเห็นความในบทน้ี   อยางนี้วา  "ทรายที่เขาขนมา 
เพราะเหตุที่ลวงเขตคัน  ชื่ออุรุเวลา." 
        ไดยินวา    ในอดีตสมัย  เมื่อพระพุทธเจายังไมเสด็จอุบัติ 
กุลบุตรหม่ืนคนบวชเปนดาบสอยูที่ประเทศน้ัน   วันหน่ึงไดประชุมกัน 
ทํากติกาวัตรไววา  "ธรรมดากายกรรม   วจีกรรม  เปนของปรากฏแก 
ผูอ่ืนได,    ฝายมโนกรรม   หาปรากฏไม,   เพราะฉะนั้น  ผูใดตรึก 
กามวิตกหรือพยาบาทวิตก  หรือวิหงิสาวิตก   คนอ่ืนที่จะโจทผูนั้นยอม 
ไมมี,   ผูนั้นตองโจทตนดวยตนเองแลว  [๓]   เอาหอแหงใบไม๑   ขนทราย 
มาเกลี่ยในที่นี้   ดวยต้ังใจวา  'นี่พึงเปนทัณฑกรรม.'   จําเดิมแตนั้นมา 
ผูใดตรึกวิตกเชนนั้น  ผูนัน้ยอมใชหอแหงใบไมขนทรายมาเกลี่ยในที่นั้น. 
ดวยประการอยางนี้  กองทรายในที่นั้นจึงใหญข้ึนโดยลําดับ.   ภายหลัง 
มา   ประชุมชนในภายหลัง  จึงไดแวดลอมกองทรายใหญนั้นทําใหเปน 
เจดียสถาน. 
        ขาพเจาหมายเอากองทรายนั้นกลาววา  บทวา  อุรุเวลาย  ได 
แกที่แดนใหญ.  อธิบายวา   ที่กองทรายใหญ.  หมายเอากองทรายน้ัน 
เองกลาววา   อีกประการหน่ึง  ทราย   เรียกวาอุรุ.  เขตคัน  เรียกวา 
 
๑.  หรือวาใบไมสําหรับหอ  ตามนัยอรรถกถา  สตฺติคุมฺพชาตก    ท่ีทานชักมาไวใน 
มงฺคลตฺถทีปนีวา  ปตฺตปูฏสฺเสวาติ----ปลิเวนปณณฺสฺเสว.  นาจะเปนอยางท่ีเรียกวา 
กระทง   คือเอาใบไมมาเย็บมากลัดติดทนเปนภาชนะใสของได.   ในโยชนา  ภาค ๒ 
หนา  ๑๖๗  แกวา  ปตฺตปูเฏนาติ  ปณณฺปูเฏน.  
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เวลา.   และพึงเห็นความในบทนี้   อยางนี้วา  "ทรายที่เขาขนมา  เพราะ 
เหตุที่ลวงเขตคัน  ชื่ออุระเวลา."  
        บทวา   โพธิรุกฺขมฺเล   มีความวา  ญาณในมรรค  ๔   เรียกวา 
โพธิญาณ   พระผูมีพระภาคทรงบรรลุโพธิญาณนั้นที่ตนไมนี้  เพราะ 
ฉะน้ันตนไมจึงพลอยไดนามวา   โพธิพฤกษดวย,   ที่โคนแหงโพธิพฤกษ 
นั้นชื่อวา   โพธิรุกขมูล. 
        บทวา  ปมาภิสมฺพุทฺโธ  ไดแกแรกตรัสรู.    อธิบายวา  เปน 
ผูตรัสรูพรอมเสร็จกอนทุกอยางทีเดียว. 
        บทวา   เอกปลฺลงฺเกน   มีความวา  (ประทับนัง่)   ดวยบัลลงัก 
อันเดียว   ตามท่ีทรงคูแลวเทาน้ัน  ไมเสด็จลุกข้ึนแมครั้งเดียว. 
        บทวา   วิมุตฺติสุขปฏิสเวที   มีความวา  เสวยวิมุตติสุข  คือ 
สุขที่เกิดแตผลสมาบัติ. 
        บทวา  ปฏิจฺจสมุปฺปาท  ไดแกปจจยาการ.  จรงิ   ปจจยาการ 
ทานเรียกวา  ปฏิจจสมุปบาท    เพราะอรรถวิเคราะหวา  อาศัยกันและกัน 
ยังธรรมที่สืบเนื่องกันใหเกิดข้ึน.  ความสังเขปในบทวา  ปฏิจฺจสมุปฺปาท 
นี้  เทาน้ี.     สวนความพิสดาร  ผูปรารถนาวินิจฉัยที่พรอมมูลดวยอาการ 
ทั้งปวง  พึงถือเอาจากวิสุทธิมรรค๑   และมหาปกรณ. 
        บทวา  อนุโลมปฏิโลม   มีวิเคราะหวา   ตามลําดับดวย  ทวน 
ลําดับดวย  ชือ่วาท้ังตามลําดับทั้งทวนลําดับ.  ผูศึกษาพึงเห็นความใน 
บทอยางนี้แลวา   ในอนุโลมและปฏโิลมทั้ง  ๒  นั้น  ปจจยาการมีอวิชชา 
 
๑.  วิ.  ปุา. ตติย.  ๑๐๗.  
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เปนตน   ที่ทานกลาวโดยนัยเปนตนวา   อวิชฺชาปจฺจยา   สงฺขารา  
ดังน้ี   เรียกวา  อนุโลม   เพราะทํากิจท่ีตนพึงทํา.   ปจจยาการนั้นนั่นเอง 
ที่ทานกลาวโดยนัยเปนตนวา   อวิชฺชาย  เตฺวว   อเสสวิราคนิโรธา 
[๔]   สงฺขารนิโรโธ   ดังน้ี  เมื่อดับเพราะนิโรธ   คือไมเกิดข้ึนยอมไมทํา 
กิจน้ัน  เพราะฉะนั้น  จึงเรียกวา  ปฏิโลม   เพราะไมทํากิจน้ัน.  อีก 
อยางหน่ึง  ปจจยาการที่กลาวแลว  ตามนัยกอนน่ันแล   เปนไปตาม 
ประพฤติเหตุ,   นอกน้ีเปนไปยอนประพฤติเหตุ.   ก็แลความเปนอนุโลม 
และปฏิโลม   ในปจจยาการน้ี  ยังไมตองดวยเนื้อความอ่ืนจากนี้   เพราะ 
ทานมิไดกลาว   ต้ังแตตนจนปลาย  และต้ังแตปลายจนถึงตน. 
        บทวา   มนสากาสิ   ตัดบทวา  มนสิ  อากาสิ   แปลวา  ไดทําใน 
พระหฤทัย.   ในอนุโลมและปฏิโลมท้ัง  ๒   นั้น   พระผูมีพระภาคไดทรง 
ทําในพระหฤทัยดวยอนุโลมดวยประการใด   เพ่ือแสดงประการนี้กอน 
พระธรรมสังคาหกาจารยจึงกลาวคําวา  "อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขารา" 
เปนตน.    ในคําน้ันผูศึกษาพึงทราบความในบทท้ังปวงโดยนัยนี้วา 
อวิชชานั้นดวย  เปนปจจัยดวย  เพราะฉะนั้น  ชื่อวา  อวิชชาเปน 
ปจจัย,   สังขารท้ังหลายยอมเกิดพรอม  เพราะอวิชชาอันเปนปจจัยนั้น 
ความสังเขปในบทวา   มนสากาสิ   นี้เทาน้ี.   สวนความพิสดารผูตอง 
การวินิจฉัยที่พรอมมูลดวยอาการทุกอยาง  พึงถือเอาจากวิสุทธิมรรค๑ 

สัมโมหวิโนทนี๒   และอรรถกถาแหงมหาวิภังค.   และพระผูมีพระภาค 
ไดทรงทําในพระหฤทัย   โดยปฏิโลมดวยประการใด   เพ่ือแสดง 
 
๑.  วิ.  ปฺา.   ตติยา.  ๑๒๔.   ๒.   สมฺ.  วิ.   ๑๖๘.  
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ประการนี้   ทานจึงกลาวคําวา  "อวิชชฺาย  เตวฺว   อเสสวิราคนิโรธา 
สงฺขารนิโรโธ"  เปนตน.   
        ในคําน้ันพึงทราบวินิจฉัยดังนี้  บทวา  อวิชชฺาย  เตวฺว   ตัดบทวา 
อวิชฺชาย   ตุ   เอว. 
        บทวา  อเสสวิราคนิโรธา  มีความวา  เพราะดับไมเหลือดวย 
มรรค  กลาวคือวิราคะ. 
        บทวา  สงฺขารนิโรโธ   ไดแกความดับ  คือความไมเกิดข้ึน 
แหงสังขารทั้งหลาย.  ก็แลเพ่ือแสดงวา  ความดับแหงวิญญาณ  จะมี 
ก็เพราะดับแหงสังขารท้ังหลายที่ดับไปแลวอยางนั้น  และธรรมทั้งหลาย 
มีนามรูปเปนตน   จะเปนธรรมที่ดับดีแลวทีเดียว  ก็เพราะดับแหงธรรม 
ทั้งหลายมีวิญญาณเปนตน  ทานจึงกลาวคําวา   "สงฺขารนิโรธา 
วิฺาณนิโรโธ"   เปนตน  แลวกลาวคําวา   "กองทุกขทั้งส้ินนี้ 
เปนอันดับไปดวยประการอยางนี้" 
        ในบทเหลาน้ัน  บทวา   เกวลสฺส   ไดแกทั้งมวลหรือลวน  ความ 
วา   ปราศจากสัตว. 
        [๕]  บทวา  ทุกฺขกขฺนฺธสฺส  ไดแกกองทุกข. 
        สองบทวา  นิโรโธ   โหติ   มีความวา   ความไมเกิดยอมมี. 
        สองบทวา  เอตมตฺถ  วิทิตฺวา  มีความวา   เนื้อความน้ีใด 
ที่พระธรรมสังคาหกาจารยกลาววา  "กองทุกขมีสังขารเปนตน  เปน 
อันเกิดข้ึนดวยอํานาจแหงปจจัยมีอวิชชาเปนตน  และเปนอันดับไป 
ดวยอํานาจดับแหงปจจัยมีอวิชชาเปนตน"   ดังน้ี   ทรงทราบเน้ือความ  
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นั้นดวยอาการท้ังปวง.  
        สองบทวา   ตาย  เวลาย  ไดแก  ในเวลาท่ีทรงทราบเน้ือความ 
นั้น  ๆ. 
        บทวา  อิม  อุทาน   อุทาเนสิ   มคีวามวา   ทรงเปลง 
อุทานซ่ึงมีญาณอันสัมปยุตดวยโสมนัสเปนแดนเกิด   มีคําวา   ยทา 
หเว   ปาตุภวนฺติ   เปนตนนี้  ซึ่งแสดงอานุภาพแหงความทรงทราบ 
เหตุและธรรมท่ีเกิดแตเหตุ   ในเนื้อความท่ีทรงทราบแลวน้ัน  มีคํา 
อธิบายวา  ทรงเปลงพระวาจาแสดงความเบิกบานพระหฤทัย. 
        เนื้อความแหงอุทานน้ันวา  บทวา   ยทา  หเว   ไดแก  ในกาลใด 
แล. 
        บทวา   ปาตุภวนฺติ   ไดแก  ยอมเกิด.   โพธิปกขิยธรรม   ซึ่งให 
สําเร็จความตรัสรูปจจยาการโดยอนุโลม  ชื่อวาธรรม. 
        อีกอยางหนึ่ง  บทวา   ปาตุภวนฺติ   มีความวา   แจมแจง  คือ 
เปนของชัดเจน  ปรากฏดวยอํานาจความรูตรัสรู.   ธรรมคืออริยสัจ  ๔ 
ชื่อวาธรรม.   ความเพียรเรียกวา  อาตาปะ   เพราะอรรถวายางกิเลส 
ใหรอน. 
        บทวา  อาตาปโน  ไดแก  ผูมีความเพียรอันบุคคลพึงต้ังไวชอบ. 
        บทวา  ฌายโต   มีความวา  ผูเพงดวยฌาน  ๒  คือ  ดวยลกัษณะ 
คืออารัมมณูปนิชฌาน  ๑   ดวยลักษณะคือลักขณูปนิชฌาน ๑. 
        บทวา  พฺราหฺมณสฺส   ไดแก   พระขีณาสพผูลอยบาปแลว. 
        หลายบทวา  อถสฺส  กงฺขา  วปยนฺติ   มีความวา   เมื่อน้ันความ  
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สงสัยของพราหมณนั้น   คือผูมีธรรมปรากฏแลวอยางนั้นยอมสิ้นไป.  
        บทวา   สพฺพา  มีความวา    ความสังสัยในปจจยาการที่ทาน 
กลาวไวโดยนัยเปนตนวา   เมื่อเขาถามวา   ใครเลาหนอ ?   ยอมถูกตอง 
พระเจาขา    พระผูมีพระภาคไดตรัสวา   'ปญหาไมสมควรแก'๑ 

ดังน้ี   และโดยนัยเปนตนวา   เมื่อเขาถามวา   'ขาแตพระองคผูเจริญ 
ก็ชราและมรณะเปนอยางไรหนอ   ก็แลชราและมรณะน้ีจะมีแกใคร ? 
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา  'ปญหาไมสมควรแก.'   ดังน้ี๒   [๖]   และ 
ความสงสัย  ๑๖   อยางเปนตนวา  "ในอดีตกาลเราไดมีแลวหรือหนอ ?" 
ซึ่งมาแลวเพราะยังไมไดตรัสรูปจจยาการน้ันเอง  (เหลาน้ี)   ทั้งหมด 
ยอมส้ินไป  คือยอมปราศจากไป  ยอมดับไป.  เพราะเหตุไร ?  เพราะ 
เหตุที่มาทราบธรรมพรอมทั้งเหตุ.   มอีธิบายวา  เพราะทราบ  คือทราบ 
ชัด   ตรัสรูธรรมคือกองทุกขทั้งมวล  มีสังขารเปนตนนี้พรอมท้ังเหตุ 
ดวยเหตุมีอวิชชาเปนตน. 
        พึงทราบวินิจฉัยในทุติวาร :- 
        สามบทวา  อิม  อุทาน   อุทาเนสิ  มีความวา   ทรงเปลงอุทาน 
มีประการดังกลาวแลวน้ี   ซึ่งแสดอานุภาพแหงความตรัสรู  ความสิ้น 
ปจจัย  กลาวคือนิพพานซ่ึงปรากฏแลวอยางนี้วา  อวิชฺชาย  เตฺวว 
อเสสวิราคนิโรธา   สงฺขารนิโรโธ  ในเน้ือความท่ีทรงทราบแลวน้ัน. 
        ความสังเขปในอุทานนั้นดังตอไปนี้ :- 
        เพราะไดรู   คือไดทราบชัดไดตรัสรูนิพพานกลาวคือความส้ิน 
 
๑.  นัย.  ส.   นิทาน.  ๑๖.   ๒.  นัย.   ส.  นิทาน.  ๗๒.  
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ปจจัยทั้งหลาย   เมื่อใดธรรมท้ังหลายมีประการดังกลาวแลวปรากฏแก 
พราหมณนั้น  ผูมีเพียรเพงอยู   เมื่อน้ัน  ความสงสัยทุกอยางที่จะพึงเกิด 
ข้ึนเพราะไมรูนิพพาน   ยอมส้ินไป.  
        พึงทราบวินิจฉัยในตติยวาร :- 
        สามบทวา   อิม  อุทาน  อุทาเนสิ   มีความวา    ทรงเปลงอุทาน 
มีประการดังกลาวแลวน้ี   ซึ่งแสดงอนุภาพแหงอริยมรรคที่เปนเหตุ 
ทรงทราบเน้ือความกลาวคือความเกิดและความดับแหงกองทุกขนั้น  ดวย 
อํานาจกิจ   และดวยทําใหเปนอารมณ. 
        ความสังเขปในอุทานนั้นดังตอไปนี้ :-  เมื่อใดและ   ธรรมท้ังหลาย 
ปรากฏแกพราหมณผูมีเพียรเพงอยู  เมื่อน้ัน  พราหมณนั้นยอมกําจัด 
เสนามารดวยโพธิปกขิยธรรมซึ่งเกิดแลวเหลาน้ัน  หรือดวยอรยิมรรคเปน 
เครื่องปรากฏแหงจตุสัจจธรรมดํารงอยู  ขอวา  วธิูปย  ติฏติ  มารเสน๑ 

ความวา   ยอมกําจัด  คือผจญ  ปราบเสนามาร   มีประการดังกลาวแลว 
โดยนัยเปนตนวา  การท้ังหลาย   เปนเสนาที่  ๑  ของทานดังน้ี๒   ดํารงอยู. 
        ถามวา  "กําจัดอยางไร ?" 
        ตอบวา  "เหมือนพระอาทิตยสองอากาศใหสวางฉะน้ัน." 
        [๗]   อริบายวา  พระอาทิตยข้ึนไปแลว  เมื่อสองอากาศใหสวาง 
ดวยรัศมีของตนแล   ชื่อวากําจัดมืดเสีย  ขอนี้ฉันใด.   พราหมณแมนั้น 
เมื่อตรัสรูสัจจะทั้งหลายดวยธรรมเหลาน้ันหรือดวยมรรคน้ันแล   ชื่อวา 
กําจัดเสนามารเสียได   ขอน้ีก็ฉันนั้น  เพราะฉะนั้น  ผูศึกษาพึงทราบ 
 
๑.  แปลเสร็จแลว   ก็ยกเปนบทต้ังอีกคร้ัง. 
๒.  ขุ.  สุ.   ๔๐๙.  
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สันนิษฐานวาใน  ๓  อุทานน้ี  อุทานท่ี  ๑  เกิดข้ึนดวยอํานาจความพิจารณา 
ปจจยาการ  อุทานท่ี  ๒  เกิดข้ึนดวยอํานาจความพิจารณาพระนิพพาน  
อุทานท่ี  ๓  เกิดข้ึนดวยอํานาจความพิจารณามรรค  ดวยประการฉะน้ี. 
        สวนในอุทาน๑   ทานกลาววา  (ทรงพิจารณา)   ปฏิจจสมุปบาท 
โดยอนุโลมตลอดยามตนแหงราตรี   โดยปฏิโลมตลอดยามท่ี  ๒  โดย 
อนุโลมและปฏิโลมตลอดยาวท่ี  ๓   คําน้ันทานกลาวหมายเอามนสิการ 
ที่พระผูมีพระภาคทรงใหเกิดข้ึนตลอดราตรี   ดวยทรงต้ังพระหฤทัยวา 
"พรุงน้ีเราจักลุกจากอาสนะ   เพราะครบ  ๗  วัน."   จริงอยู   ครั้งน้ัน 
พระผูมีพระภาค   ไดทรงพิจารณาสวนอันหน่ึง ๆ  เทาน้ัน  ตลอดปฐม- 
ยาม  และมัชฌิมยาม   ดวยอํานาจแหงความทราบชัดซึ่งปจจยาการ 
และความบรรลุความส้ินปจจัย   ซึ่งมีอานุภาพอันอุทานคาถา  ๒  เบื้อง 
ตนแสดงไว   แตในที่นี้  พระผูมีพระภาคไดทรงพิจารณาอยางนั้น 
ในราตรีวันปาฏิบท.   จริงอยู  ในราตรีเพ็ญวิสาขมาส  พระผูมีพระภาค 
ทรงระลึกปพุเพนิวาสในปฐมยาม   ทรงชําระทิพยจักษุในมัชฌิมยาม 
ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมและปฏิโลมในปจฉิมยาม  ทรง 
บรรลุความเปนพระสัพพัญูในขณะที่จะพึงกลาววา๒   "อรุณจักข้ึน 
เดี๋ยวน้ี."    อรุณข้ึนในเวลาติดตอกับเวลาที่ไดทรงบรรลุความเปน 
พระสัพพัญูทีเดียว.   แตนั้นพระองคทรงปลอยวันนั้นใหผานพน 
ไปดวยการน่ังขัดสมาธินั้นแล   แลวทรงพิจารณาอยางนั้น  เปลงอุทาน 
 
๑.  ขุ.  อุ.   ๗๓. 
๒.  โยชนาภาค  ๒  หนา  ๑๗๐   ใหเติมคําวา  วตฺตพฺพกขฺเณ   เขามารับอิติศัพท.  
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เหลาน้ี  ในยามท้ัง  ๓   แหงราตรีวันปาฏิบทที่ถึงพรอมแลว.   พระผูมี  
พระภาคทรงพิจารณาอยางนั้นในราตรีวันปาฏิบท   ให  ๗  วันทีท่าน 
กลาวอยางนี้วา  "ประทับนั่นดวยบัลลงักอันเดียว   ที่โพธิรุกขมูลตลอด 
๗  วัน"   นั้นผานพนไปท่ีโพธิรุกขมูลนั้นนั่นแล  ดวยประการฉะน้ีแล. 
                                  [อชปาลนิโครธกถา] 
        [๘]   ในคําวา   อถ  โข   ภควา   ตสฺส   สตฺตาหสฺส   อจฺจเยน 
ตมฺหา   สมาธิมฺหา  วุฏหิตฺวา  โพธิรกฺุขมูลา,  เยน   อชปาลนิโคฺรโธ 
เตนุปสงฺกมิ  นี้   ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยดังน้ี :- 
        พระผูมพีระภาคออกจากสมาธินั้นแลว  เสด็จเขาไปท่ีตนอชปาล- 
นิโครธ   จากโคนโพธิพฤกษ   ในทันทีทีเดียวหามิได   เหมือนอยางวา 
ในคําท่ีพูดกันวา  "ผูนี้กินแลวก็นอน"   จะไดมีคําอธิบายอยางนี้วา 
"เขาไมลางมือ   ไมบวนปาก  ไมไปใกลที่นอน   ไมทําการเจรจา 
ปราศรัยอะไรบาง  อยางอ่ืน   แลวนอน"   หามิได  แตในคําน้ี 
มีความหมายที่ผูกลาวแสดงดังน้ีวา    "เขานอนภายหลังแตการรับ 
ประทาน,   เขาไมไดนอนหามิได"   ขอน้ีฉันใด,   แมในคํานํ้าก็ฉันนั้น 
จะไดคําอธิบายวา   "พระผูมีพระภาคออกจากสมาธินั้นแลว  เสด็จ 
หลีกไปในทนัทีทีเดียว"   หามิได   ที่แทในคําน้ี   มคีวามหมายที่ทาน 
ผูกลาวแสดงดังน้ีวา  "พระองคเสด็จหลีกไปภายหลังแตการออก,   ไม 
ไดเสด็จหลีกไปหามิได." 
        ถามวา  "ก็พระผูมีพระภาคไมเสด็จหลีกไปในทันทีแลว  ไดทรง 
ทําอะไรเลา ?"  
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        ตอบวา   "ไดทรงให  ๓   สัปดาหแมอ่ืนอีกผานพนไปในประเทศ 
ใกลเคียงโพธิพฤกษนั่นเอง."  
        ในขอน้ัน  มีอนุปุพพีกถาดังน้ี :-  ไดยินวา   เมื่อพระผูมีพระภาค 
ไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาแลว  ประทับนั่งดวยการน่ังขัดสมาธิอันเดียว 
สัปดาห  ๑  เทวดาบางพวกเกิดความแคลงใจข้ึนวา  "พระผูมีพระภาค 
ไมเสด็จลุกข้ึน   ธรรมที่ทาํความเปนพระพุทธเจา  แมอ่ืน  จะมีอีกละ 
กระมัง  ?   ลาํดับนั้น  พระผูมีพระภาคออกจากสมาบัติในวันท่ี  ๘ ทรง 
ทราบความแคลงใจของเหลาเทวดา  เพ่ือตัดความแคลงใจจึงทรงเหาะ 
ข้ึนในอากาศ   แสดงยมกปาฏิหาริย   กําจัดความแคลงใจของเหลา 
เทวดาเหลานั้นแลว   ประทับยืนจองดูดวยพระเนตรมิไดกระพริบ  ซึ่ง 
พระบัลลังกและโพธิพฤกษ   อันเปนสถานท่ีบรรลุผลแหงพระบารมีที่ 
ทรงสรางมาตลอด  ๔  อสงไขยกําไรแสนกัลป  ใหสัปดาห  ๑   ผานพนไป 
ทางดานทิศอุดรเฉียงไปทางทิศปราจีนหนอยหน่ึง  (ทิศอีสาน)   แต 
พระบัลลังก  สถานที่นั้น  ชื่ออนิมมิสเจดีย. 
        ลําดับนั้น  [๙]   เสด็จจงกรม  ณ  รัตนจงกรมอันยาวยืดไปขาง 
หนาและขางหลังระหวางพระบัลลังกกับที่เสด็จประทับยืน  (อนิมมิส- 
เจดีย)   ใหสปัดาหหน่ึงผานพนไป.  สถานที่นั้น   ชือ่รัตนจงกรมเจดีย. 
        ตอจากนั้น  เทวดาทั้งหลายนิรมิตเรือนแกวข้ึนทางดานทิศปศจิม 
พระผูมีพระภาคเสด็จน่ังขัดสมาธิ  ณ  เรือนแกวน้ัน    ทรงพิจารณา 
อภิธรรมปฎกและสมันตปฏฐาน   ซึ่งมีนัยไมสิ้นสุดในอภิธรรมปฎกน้ี 
โดยพิสดารใหสัปดาห  ๑  ผานพนไป.   สถานที่นั้น   ชื่อรัตนฆรเจดีย.  
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        พระผูมพีระภาคให  ๔  สัปดาหผานพนไป   ในประเทศใกลเคียง 
โพธิพฤกษนั่นเอง   จึงในสัปดาหคํารบ  ๕   เสด็จจากโคนโพธิพฤกษ 
เขาไปท่ีตนอชปาลนิโครธ  ดวยประการฉะน้ี.  
        ไดยินวา   คนเลี้ยงแพะไปน่ังท่ีรมเงาแหงตนนิโครธน้ัน  เพราะ 
เหตุนั้น  ตนนิโครธจึงเกิดชื่อวา   "อชปาลนิโครธ 
        สองบทวา   สตฺตาห   วมิุตฺติสุขปฏิสเวที   มีความวา  เมื่อ 
ทรงพิจารณาธรรมอยูที่ตนอชปาลนิโครธแมนั้นนั่นแล   ชื่อวาประทับ 
เสวยวิมุตติสุข   ตนไมนัน้  อยูดานทิศตะวันออกจากตนโพธิ.  ก็แล 
เมื่อพระผูมีพระภาคประทับนั่งอยางน้ันที่ตนอชปาลนิโครธน้ี   พราหมณ 
คนหน่ึงไดมาทูลถามปญหากะพระองค.  เพราะเหตุนั้น    พระธรรม- 
สังคาหกาจารยจึงกลาวคําวา  อถ  โข  อฺตโร  เปนตน. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  หุหุกชาติโก  มีความวา  ไดยินวา 
พราหมณนั้นชื่อทิฏฐมังคลิกะ   เที่ยวตวาดวา  หึหึ   ดวยอํานาจความ 
ถือตัว   และดวยอํานาจความโกรธ  เพราะฉะน้ัน   เขาจึงเรียกแกวา 
"พราหมณหุหุกชาติ."   บางอาจารยก็กลาววา   "พราหมณหุหุกชาติ" 
บาง. 
        สองบทวา  เอตมตฺถ   วิทิตฺวา   มคีวามวา   พระผูมีพระภาคทรง 
ทราบใจความสําคัญแหงคําท่ีแกกลาวน้ัน   จึงทรงเปลงอุทานน้ีในเวลา 
นั้น. 
        เนื้อความแหงอุทานน้ันวา   พราหมณใด   ชือ่วาเปนพราหมณ 
เพราะมีบาปธรรมอันลอยเสียแลว   จึงไดเปนผูประกอบดวยบาปธรรม  
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มีกิเลสเปนเครื่องขูผูอ่ืนวา   หึหึ   และกิเลสดุจน้ําฝาดเปนตน   เพราะคา 
ที่มาถือวา   สิ่งท่ีเห็นแลวเปนมงคล   ปฏิญาณขอท่ีตนเปนพราหมณ  
ดวยเหตุสักวาชาติอยางเดียวหามิได,   พราหมณนั้น   ชื่อวาเปนผูมีบาป- 
ธรรมอันลอยแลว   เพราะเปนผูลอยบาปธรรมเสีย   ชื่อวาผูไมมีกิเลส 
เปนเครื่องขูผูอ่ืนวา   หึหึ   เพราะมาละกิเลสเปนเคร่ืองขูผูอ่ืนวา  หึห ึ
เสียได  [๑๐]   ชื่อวาผูไมมีกิเลสดุจนํ้าฝาด   เพราะไมมีกิเลสดุจนํ้าฝาด 
มีราคะเปนตน   ชื่อวามีตนสํารวมแลว   เพราะเปนผูมีจิตประกอบ 
ดวยภาวนานุโยค  อนึ่ง   ชื่อวาผูมีตนสํารวมแลว   เพราะเปนผูมีจิต 
สํารวมแลวดวยศีลสังวร   ชื่อวาผูจบเวทแลว   เพราะเปนผูถึงท่ีสุด 
ดวยเวทท้ังหลาย   กลาวคือ   จตุมรรคญาณ   หรือเพราะเปนผูเรียนจบ 
ไตรเพท   ชือ่วาผูจบพรหมจรรยแลว   เพราะพรหมจรรยคือมรรค  ๔  อัน 
ตนไดอยูเสร็จแลว. 
        บาทพระคาถาวา   ธมฺเมน  โส   พฺรหฺมวาท  วเทยฺย   มีความวา 
กิเลสเครื่องฟูข้ึน  ๕  อยางนี้   คือ   ราคะ  โทสะ  โมหะ  มานะ  ทิฏฐิ 
ในเพราะอารมณนอยหน่ึง  คือวา   แมในเพราะอารมณอยางหน่ึง   ในโลก 
ทั้งมวลไมมีแกพราหมณใด   พราหมณนั้นโดยทางธรรม   ควรกลาว 
วาทะน้ีวา  "เราเปนพราหมณ." 
        เมฆท่ีเกิดข้ึนในเม่ือยังไมถึงฤดูฝน   ชื่อวา   อกาลเมฆ,  ก็แลเมฆ 
นี้เกิดข้ึนในเดือนทายแหงฤดูรอน. 
        บทวา  สตฺตาหวทฺทลิกา   มีความวา   เมื่ออกาลเมฆน้ันเกิดข้ึน 
แลว  ไดมีฝนตกพรําตลอด  ๗  วัน.  
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        บทวา   สีตวาตทุทฺทินี   มีความวา  ก็แลฝนตกพรําตลอด  ๗  วัน 
นั้น  ไดชื่อวา  ฝนเจือลมหนาว๑   เพราะเปนวันที่ลมหนาวเจือเม็ดฝน 
พัดวนไปโดยรอบโกรกแลว.  
                                        [มุจจลินทกถา] 
        หลายบทวา   อถ  โข  มุจฺจลินฺโท   นาคราชา   มีความวา   พระยา- 
นาคผูมีอานุภาพใหญ  เกิดข้ึนที่สระโบกขรณีใกลตนไมจิกนั่นเอง. 
        หลายบทวา   สตฺตกฺขตฺตุ   โภเคหิ   ปริกขฺิปตฺวา   มีความวา 
เมื่อพระยานาคนั้นวงรอบ  (พระกาย)  ดวยขนด   (๗  รอบ)   แผพังพาน 
ใหญปกเบื้องบนพระเศียรอยูอยางนั้น  รวมในแหงวงขนดของพระยา- 
นาคนั้น   มปีระมาณเทาหองเรือนคลังในโลหปราสาท,  เพราะเหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคจึงเปนเหมือนประทับนั่งในปราสาทอันอับลม  มีประตู 
หนาตางปด." 
        คําวา  "มา   ภควนฺต  สีต"  เปนตน  แสดงเหตุที่พระยานาค 
นั้นทําอยางน้ัน.   จริงอยู  พระยานาคน้ันไดทําอยางนั้น  ก็ดวยต้ังใจวา 
"หนาวอยาไดเบียดเบียนพระผูมีพระภาค.  รอนอยาไดเบียดเบียนพระ 
ผูมีพระภาค.   และสัมผัสเหลือบเปนตน  อยาไดเบียดเบียนพระผูมีพระ 
ภาค"   [๑๑]  อันที่จริงเมื่อมีฝนตกพรําตลอด  ๗  วัน  ในที่นั้น   ไมมี 
ความรอนเลย,   ถึงอยางนั้น  ก็สมควรท่ีพระยานาคน้ันจะคิดอยางนี้วา 
"ถาเมฆจะหายไปในระหวาง ๆ   ความรอนคงจะมี  แมความรอนน้ัน 
อยาไดเบียดเบียนพระองคเลย." 
 
๑.  แปลกันวา  มีวันอันลมเยน็ประทุษรายแลวก็มี,   วามีวันช่ัวดวยลมหนาวก็มี.  
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        บทวา   วิทฺธ  ไดแก    หายแลว   อธิบายวา   เปนของมีไกลเพราะ 
หมดเมฆ.  
        บทวา  วิคตวลาหก  ไดแก  ปราศจากเมฆ. 
        บทวา  เทว  ไดแก   อากาศ. 
        บทวา  สกวณฺณ  ไดแก   รูปของตน. 
        สองบทวา   สุโข  วิเวโก   มีความวา   อุปธิวิเวก  กลาวคือ 
นิพพาน  เปนสุข. 
        บทวา   ตุฏสฺส   มีความวา   ผูสันโดษดวยความยินดีใน 
จตุมรรคญาณ. 
        บทวา   ๑สุตธมฺมสฺส   ไดแก  ผูมีธรรมปรากฏแลว. 
        บทวา   ปสฺสโต   มีความวา   ผูเห็นอยูซึ่งวิเวกนั้น  หรือธรรม 
อยางใดอยางหนึ่งซ่ึงจะพึงเห็นไดทั้งหมด   ดวยดวงตาคือญาณ   ซึ่ง 
ไดบรรลุดวยลําดับความเพียรของตน. 
        ความไมเกรี้ยวกราดกัน   ชื่อวาความไมเบียดเบียนกัน. 
        ธรรมเปนสวนเบื้องตนแหงเมตตา   พระผูมีพระภาคทรงแสดง 
ดวยบทวา   ความไมเบียดเบียนนั้น. 
        สองบทวา   ปาณภูเตสุ   สฺโม   มีความวา   และความสํารวม 
ในสัตวทั้งหลาย  อธิบายวา   ความท่ีไมเบียดเบียนกัน   เปนความสุข. 
        ธรรมเปนสวนเบื้องตนแหงกรุณา   พระผูมีพระภาคทรงแสดง 
 
๑.  สุต   ศัพทในท่ีนี้   ทานใหแปลวา   ปรากฏ.  เชนอางไวใน  สุมงฺคลวิลาสินี  ภาค ๑ 
หนา  ๓๗.  
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        บาทคาถาวา   สุขา   วิราคตา  โลเก   มีความวา  แมความ 
ปราศจากกําหนัด   ก็จัดเปนความสุข.  
        ถามวา  "ความปราศจากกําหนัดเปนเชนไร ?" 
        ตอบวา  "คือความลวงกามท้ังหลายเสีย." 
        อธิบายวา   ความปราศจากกําหนัดอันใด   ที่ทานเรียกวาความ 
ลวงกามท้ังหลายเสีย   แมความปราศจากกําหนัดอันนั้น   ก็จัดเปน 
ความสุข.   อนาคามิมรรค   พระผูมีพระภาคตรัสดวยบทวา   ความ 
ปราศจากกําหนัดนั้น. 
        สวนพระอรหัต  พระผูมีพระภาคตรัสดวยคํานี้วา   ความกําจัด 
อัสมิมานะเสีย.   จริงอยู  พระอรหัตทานกลาววาเปนความกําจัดดวยระงับ 
อัสมิมานะ.   ก็ข้ึนชื่อวาสุขอ่ืนจากพระอรหัตน้ีไมมี  เพราะเหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา   "ขอน้ีแลเปนสุขอยางยิ่ง." 
                                         [ราชายตนกถา] 
        บทวา   มุจฺจลินฺทมูลา   ไดแก  จากโคนตนไมจิก  (?)   ซึ่งต้ัง 
อยูในแถบทศิปราจีนแตมหาโพธิ์. 
        บทวา  ราชายตน   มีความวา   เสด็จเขาไปยังโคนไมเกต  ซึ่ง 
ต้ังอยูดานทิศทักษิณ. 
        ขอวา  เตน  โข   ปน   สมเยน   มคํีาถามวา  โดยสมัยไหน ? 
[๑๒]   ตอบวา   เมื่อพระผูมีพระภาคประทับนั่งดวยการน่ังขัดสมาธิ 
อยางเดียวตลอด  ๗   วันที่โคนตนไมเกต   ทาวสักกเทวราชทรงทราบ 
วา  "ตองมีกิจเน่ืองดวยพระกระยาหาร"  จึงทรงนอมถวายผลสมอเปน  
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พระโอสถ   ในเวลาอรุณข้ึน   ณ  วันที่ทรงออกจากสมาธิทีเดียว.  พระ 
ผูมีพระภาคเสวยผลสมอพระโอสถน้ัน,   พอเสวยเสร็จเทาน้ัน  ก็ไดมีกิจ  
เนื่องดวยพระสรีระ   ทาวสักกะไดถวายนํ้าบานพระโอษฐแลว.   พระผูม ี
พระภาคทรงบานพระโอษฐแลวประทับนั่งที่โคนตนไมนั้นนั่นแล.   เมื่อ 
พระผูมีพระภาคประทับน่ังในเม่ืออรุณข้ึนแลว   ดวยประการอยางนั้น. 
ก็โดยสมัยนัน้แล. 
        สองบทวา   ตปุสฺสภลฺลิกา   วาณชิา  ไดแก   พานิชสองพ่ีนอง 
คือ   ตปุสสะหน่ึง   ภัลลิกะหน่ึง. 
        บทวา  อุกฺกลา  ไดแก  จากอุกกลชนบท. 
        สองบทวา   ต  เทส  มีความวา  สูประเทศเปนท่ีเสด็จอยางของ 
พระผูมีพระภาค. 
        ถามวา  "ก็พระผูมีพระภาคเสด็จอยูในประเทศไหนเลา ?" 
        ตอบวา  "ในมัชฌิมประเทศ.   เพราะฉะนั้น   ในคําน้ีจึงมีเนื้อ 
ความดังน้ี"   สองพานิชนั้น   เปนผูเดินทางไกล   เพ่ือไปยังมัชฌิม- 
ประเทศ. 
        สองบทวา   าติสาโลหิตา   เทวตา  ไดแก   เทวดาผูเคยเปน 
ญาติของสองพานิชนั้น. 
        สองบทวา   เอตทโวจ   มีความวา   ไดยินวา   เทวดานั้น  ได 
บันดาลใหเกวียนทั้งหมดของพานิชนั้นหยุด.   ลําดับนั้น  เขาท้ัง 
สองมาใครครวญดูวา  "นีเ่ปนเหตุอะไรกัน ?"   จึงไดทําพลีกรรมแก 
เทวดาผูเปนเจาทางท้ังหลาย.   ในเวลาทําพลีกรรมของเขา  เทวดานั้น  
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สําแดงกายใหเห็น   ไดกลาวคํานี้.  
        สองบทวา   มนฺเถน   จ   มธุปณฺฑกิาย  จ  ไดแก  ขาวสัตตุผล 
และขาวสัตตุกอน  ปรุงดวยเนยใสนํ้าผ้ึงและนํ้าตาลเปนตน. 
        บทวา   ปฏิมาเนถ   มีความวา  จงบํารุง. 
        สองบทวา   ต  โว   มคีวามวา   ความบํารุงน้ัน  จักมีเพ่ือ 
ประโยชนเกือ้กูลเพ่ือความสุขแกทานท้ังหลายตลอดกาลนาน. 
        สองบทวา  ย  อมฺหาก   มีความวา   การรับอันใดจะพึงมีเพ่ือ 
ประโยชนเกือ้กูลเพ่ือความสุขแกเหลาขาพระองคตลอดกาลนาน. 
        สองบทวา   ภควโต   เอตทโหสิ   มีความวา   ไดยินวา  บาตรใด 
ของพระองคไดมีในเวลาทรงประกอบความเพียร   บาตรน้ันไดหาย 
ไปแตเมื่อนางสุชาดามาถวายขาวปายาส.   เพราเหตุนั้น  พระองคจึง 
ไดทรงมีพระรําพึงน้ีวา   บาตรของเราไมมี,   ก็แลพระตถาคตท้ังหลาย 
องคกอน ๆ   ไมทรงรับดวยพระหัตถเลย.   เราจะพึงรับขาวสัตตุผล 
และขาวสัตตุกอนปรุงนํ้าผ้ึงดวยอะไรเลาหนอ ?" 
        บทวา   ปริวิตกฺกมฺาย   [๑๓]   มีความวา   กระยาหารท่ีนาง 
สุชาดาถวายแดพระผูมีพระภาคในกาลกอนแตนี้   ยังคงอยูดวยอํานาจ 
ที่หลอเลี้ยงโอชะไว,   ความหิว   ความกระหาย  ความเปนผูมีกายอิด 
โรยหาไดมีไม   ตลอดกาลเทานี้,    ก็บัดนี้พระรําพึงโดยนัยเปนตนวา 
"น  โข   ตถาคตา"    ไดเกิดข้ึน   ก็เพราะพระองคใครจะทรงรับพระ 
กระยาหาร.    ทราบพระราํพึงในพระหฤทัยของพระผูมีพระภาคซ่ึงเกิด 
ข้ึนอยางนั้นดวยใจของตน.  
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        บทวา   จตุทฺทิสา   คือจากส่ีทิศ. 
        สองบทวา   เสลมเย   ปตฺเต   ไดแก   บาตรท่ีแลวดวยศิลามี 
พรรณคลายถั่วเขียว.   พระผูมีพระภาคทรงรับบาตรนี้แล.   คําวาบาตร  
แลวดวยศิลา   ทานกลาวหมายเอาบาตรเหลาน้ัน.   ก็ทาวมหาราช 
ทั้งส่ี   ไดนอมถวายบาตรแลวดวยแกวอินทนิล๑กอน.   พระผูมพีระภาค 
ไมทรงรับบาตรเหลาน้ัน.   ลําดับนั้นจึงนอมถวายบาตรแลวดวยศิลา 
มีพรรณดังถั่วเขียวท้ังส่ีบาตรน้ี.   พระผูมีพระภาคไดทรงรับทั้งส่ีบาตร 
เพ่ือตองการจะรักษาความเลื่อมใสของทาวมหาราชท้ังส่ีนั้น   ไมใช 
เพราะความมักมาก.    กแ็ลครั้งทรงรับแลว   ไดทรงอธิษฐานบาตร 
ทั้งส่ีใหเปนบาตรเดียว.    ผลบุญแหงทาวเธอท้ังส่ีไดเปนเชนเดียวกัน. 
พระผูมีพระภาคทรงรับขาวสัตตุผงและขาวสัตตุกอนปรุงนํ้าผ้ึงดวยบาตร 
ศิลามีคามาก    ที่ทรงอธิษฐานใหเปนบาตรเดียวดวยประการฉะน้ี. 
        บทวา  ปจฺจคฺเฆ   คือ  มีคามาก   อธิบายวา   แตละบาตรมีคามาก. 
        อีกอยางหนึ่ง   บทวา   ปจฺจคฺเฆ   ไดแก   ใหมเอ่ียม  คือ  เพ่ิง 
ระบมเสร็จ,   ความวา  เกิดในขณะน้ัน.   เขาชื่อวามีวาจาสอง  เพราะ 
อรรถวิเคราะหวา  ไดเปนผูมีวาจาสอง.   อีกอยางหน่ึง   ความวา 
สองพานิชนั้น  ถึงความเปนอุสาสก  ดวยวาจาสอง.   สองพานิชนั้น 
ครั้นประกาศความเปนอุบาสกอยางนั้นแลว   ไดกราบทูลพระผูมีพระ 
ภาควา   "ทีนี ้  ต้ังแตวันนี้ไป   ขาพระองคพึงทําการอภิวาทและยืนรับ 
 
๑.  มีพรรณเขยีวเล่ือมประภสัสร   ดังแสดงปกแมลงทับ   ในตําหรับไสยศาสตรช่ือวา 
แกวมรกต.  
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ใครเลา   พระเจาขา  ?"   พระผุมีพระภาคทรงลูบพระเศียร.   พระเกศา 
ติดพระหัตถ   ไดประทานพระเกศาเหลาน้ันแกเขาทั้งสอง  ดวยตรัสวา  
"ทานจงรักษาผมเหลาน้ีไว."   [๑๔]  สองพานิชนั้น   ไดพระเกศธาตุ 
ราวกะไดอภิเษกดวยอมตธรรม   รื่นเรงิยินดีถวายบังคมพระผูมีพระภาค 
แลวหลีกไป. 
                                        [พรหมยาจนกถา] 
        ครั้งน้ันแล   พอลวงเจ็ดวัน  พระผูมีพระภาคทรงออกจากสมาธิ 
นั้น   เสร็จกิจท้ังปวงมีประการดังกลาวแลวนั้นแล   ออกจากโคนตน 
ไมเกต  เสด็จเขาไปยังตนอชปาลนิโครธแมอีก. 
        สองบทวา   ปริวิตกฺโก   อุทปาทิ   มีความวา   ความรําพึง 
แหงใจนี้   ทีพ่ระพุทธเจาทุกพระองคทรงประพฤติกันมาเปนอาจิณ 
เกิดข้ึนแกพระผูมีพระภาคผูพอประทับนั่งที่โคนตนอชปาลนิโครธน้ัน 
เทาน้ัน. 
        ถามวา  "ก็เพราะเหตุไร   ความรําพึงแหงใจน้ี  จึงเกิดข้ึนแก 
พระพุทธเจาทุกพระองค ?" 
        ตอบวา    "เพราทรงพิจารณาขอที่พระธรรมเปนคุณใหญ   เปน 
คุณเลิศลอย   เปนของหนัก   และเพราะเปนผูใครจะทรงแสดงตามคํา 
ที่พรหมทูลวิงวอน." 
        จริงอยู   พระพุทธเจาท้ังหลายยอมทรงทราบวา   เมื่อพระองค 
ทรงรําพึงอยางนั้น   พรหมจักมาทูลเชิญแสดงธรรม.   ทีนั้น  สตัว 
ทั้งหลายจักใหเกิดความเคารพในธรรม,  เพราะวา  โลกสันนิวาสเคารพ  
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พรหม.   ความรําพึงน้ี  เกิดข้ึนเพราะเหตุสองประการน้ี   ดวยประการ 
ฉะน้ีแล.  
        บรรดาบทเหลาน้ัน   หลายบทวา   อธิคโต   โข  มยาย  ตัดบทวา 
อธิคโต  โข  เม  อย  ความวา  ธรรมนี ้  อันเราบรรลแุลวแล. 
        บทวา  อาลยรามา   มีความวา   สัตวทั้งหลายยอมพัวพันใน 
กามคุณหาอยาง   เพราะเหตุนั้น   กามคุณหาเหลานั้น  ทานจึงเรียก 
วา   "อาลัย"   หมูสัตวยอมรื่นรมยดวยกามคุณเปนที่พัวพันเหลาน้ัน 
เหตุนั้น  จึงชื่อวา   ผูรื่นรมยดวยอาลัย.   หมูสัตวยนิดีแลวในกามคุณ 
เปนที่พัวพันทั้งหลาย   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวาผูยินดีในอาลัย.   หมูสัตว 
เพลินดวยดีในกามคุณเปนที่พัวพันทั้งหลาย   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา 
ผูเพลินในอาลัย. 
        บทวา  ยทิท  เปนนิบาต  ความแหงบทวา   ยทิท  นั้น  หมาย 
เอาฐานะ   พึงเห็นอยางนี้วา   ย  อิท   หมายเอาปฏิจจสมุปบาท   พึง 
เห็นอยางนี้วา   โอ  อย.  
        บทวา   อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปาโท   มีอรรถวิเคราะหวา 
ธรรมเหลาน้ี   เปนปจจัยแหงธรรมเหลาน้ี   ชื่อ   อทิปฺปจฺจยา   อิทปฺ- 
ปจฺจยา   นั่นชื่อวา  อิทปฺปจฺจยตา,   ธรรมเหลาน้ีเปนปจจัยแหงธรรม 
เหลาน้ีนั้น  เปนธรรมอาศัยกันเกิดข้ึน  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ธรรม 
เหลาน้ีเปนปจจัยแหงธรรมเหลาน้ี   เปนธรรมอาศัยกันเกิดข้ึน. 
        ขอวา   โส  มมสิส   กิลมโถ   มีความวา   ข้ึนชื่อวาเทศนา 
แกเหลาชนผูไมรู   พึงเปนความเหน็ดเหน่ือยแกเรา   พึงเปนความ  
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ลําบากแกเรา.  
        [๑๕]  บทวา  ภควนฺต  แปลวา  แกพระผูมีพระภาค. 
        บทวา   อนจฺฉริยา  ไดแก ที่เปนอัศจรรยนักหนา๑. 
        บทวา   ปฏิภสุ   มีความวา  ไดเปนอารมณแหงญาณกลาวคือ 
ปฏิภาณ    คือถึงความเปนคาถาอันพระองคพึงรําพึง.   ห   อักษรใน 
บทวา   หล   นี้  สักวาเปนนิบาต,   ความวา  ไมควร. 
        บทวา  ปกาสิตุ   ไดแกเพ่ือแสดง.   มีคําอธิบายวา   บัดนี้ไม 
ควรแสดงธรรมที่เราบรรลุไดโดยยากนี้. 
        บาทคาถาวา  นาย  ธมฺโม  สุสมพฺุทฺโธ  มีความวา  ธรรมน้ีทํา 
ไดงาย ๆ เพ่ือจะตรัสรูหามิได,  อธิบายวา  การท่ีจะรูมิใชทําไดงาย ๆ. 
        บทวา  ปฏิโสตคามึ   มีความวา  ใหถึงนิพพานที่ทานเรียกวา 
ธรรมอันทวนกระแส. 
        บทวา   ราครตฺตา  มีความวา  สัตวทั้งหลาย ผูอันเครื่องยอม 
คือกาม   เครื่องยอมคือภพ   และเครื่องยอมคือทิฏฐิยอม  (ใจ)  แลว. 
        บทวา น  ทกขฺนฺติ  ไดแกยอมไมเห็น. 
        สองบทวา  ตโมกฺขนเฺธน  อาวุฏา  มีความวา  ผูอันกอง 
แหงอวิชชาปกคลุมไวแลว. 
        บทวา   อปฺโปสฺสุกฺกตาย  มีความวา  เพ่ือความเปนผูไม 
ประสงคจะแสดง   เพราะคาท่ีเปนผูปราศจากความขวนขวาย. 
         
๑.  แปลเอาความตามนัยฎีกา   สารติถทีปนี  ภาค  ๑  หนา  ๕๓๐  ซ่ึงแกไววา  อนุอจฺฉริยาติ 
สวนกาเล  อุปรปริ  วิมฺหยกราติ  อตฺโถ.  
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        บทวา  ยตฺร  ห ิ นาม  มีความวา  ในโลกชื่อใด. 
        บทวา  ภควโต  ปุรโต  ปาตุรโหสิ  มีความวา  ทาวสหัมบดี-  
พรหมไดพามหาพรหมท้ังหลาย  ในหมื่นจักรวาล  มาปรากฏเฉพาะ 
พระพักตรพระผูมีพระภาค  เพ่ือทูลวิงวอน  ใหทรงแสดงธรรม. 
        บทวา  อปฺปรชกฺขชาติกา   มีอรรถวิเคราะหวา  ธลุี  คือ  ราคะ 
โทสะ  โมหะ  นอย  ในจักษุ   มีแลวดวยปญญา   เปนปกติแหงตน 
ของสัตวเหลาน้ี  เหตุนั้นสัตวเหลาน้ี ชื่อผูมีชาติแหงสัตวผูมีธุลีนอย 
ในจักษุ. 
        บทวา  ภิวิสฺสนฺติ  ธมฺมสฺส   ไดแก  ธรรมคือ  สัจจะ  ๔. 
        บทวา  อฺาตาโร  ไดแก  ผูตรสัรู. 
        บทวา  ปาตุรโหสิ  ไดแก  มีปรากฏ. 
        สองบทวา   สมเลหิ  จินฺติโต  มีความวา   อันครูทั้งหกผูมี 
มลทินมีราคาเปนตน  คิดแลว. 
        บทวา   อปาปุเรต  มีความวา  ขอจงเปดประตูนั้น. 
        สองบทวา  อมตสฺส   ทฺวาร  มีความวา  อริยมรรคเปนประตู 
แหงนิพพานซึ่งเปนธรรมไมตาย. 
        บาทพระคาถาวา  สุณนฺตุ   ธมฺม  วิมเลนานุพุทฺธ   มีความวา 
สัตวเหลาน้ีจงฟงธรรมคือสัจจะ  ๔  ทีพ่ระสัมพุทธเจา  ซึ่งเปนผูปราศจาก 
มลทินเพราะไมมีมลทินมีราคาเปนตน   ตรัสสมควรแลว. 
        บทพระคาถาวา    เสเล     ยถา     ปพฺพตมุทฺธนิฏ ิโต     [๑๖] 
มีความวา   เหมือนอยางวา   บุรุษผูมดีวงตานั้น  ยืนบนยอดภูเขาซึ่ง  
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ลวนแลวดวยศิลาเปนเทือกเดียวกัน   จะพึงเห็นประชุมชนไดรอบดาน 
ฉันใด ;     ขาแตพระผูมีพระภาคผูมีเมธาดี   คือผูมีปญญาดี   ผูมี  
พระจักษุรอบคอบดวยพระสัพพัญุตญาณ   แมพระองคเสด็จข้ึนสู 
ปราสาท   ซึง่แลวดวยธรรม  คือ  ลวนดวยพระปญญา   พระองคเอง 
ปราศจากความโศกแลว   ขอจงทรงแลดู   คือทรงพิจารณาประชุม 
ชนผูคับค่ังดวยความโศก   ถูกความเกิดและความแกครอบงําแลว 
ฉันนั้นเถิด.   ทาวสหัมบดีพรหมเมื่อจะทรงวิงวอนใหพระผูมีพระภาค 
เสด็จจาริกไปเพ่ือทรงแสดงธรรม   จึงทูลวา   "ขอจงเสด็จลุกข้ึน 
เถิด." 
        พึงทราบวินิจฉัยในบทวา  วีร   เปนตน   ดังนี้  พระผูมีพระภาค 
มีพระนามวา  วีระ   เพระทรงมีความเพียร,  ทรงพระนามวา  วิชิตสงคราม 
เพราะทรงชนะเทวบุตรมาร  มัจจุมาร  กิเลสมาร  และอภิสังขารมาร, 
ทรงพระนามวา  สัตถวาหะ  เพราะทรงสามารถชวยหมูสัตวใหพนจาก 
กันดารมีชาติกันดารเปนตน,  ทรงพระนามวา  ผูไมมีหน้ี  เพราะไมมี 
หนา  คือ  กามฉันท. 
        บทวา   อชฺเฌสน  ไดแก  คําวิงวอน. 
        บทวา  พุทฺธจกฺขุนา   คือ  ดวยอินทริยปโรปริยติัญาณ   และ 
อาสยานุสยญาณ.   จริงอยู  คําวา "พุทธจักษุ"  เปนชื่อแหงพระญาณ 
๒ อยางนี้. 
        บทวา  อปฺปรชกฺเข   เปนตน  มีความวา  ธุลีมีราคะเปนตนใน 
ปญญาจักษุของสัตวเหลาใดมีนอย   สตัวเหลาน้ัน  ชื่อผูมีธุลีในจักษุ  
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นอย;    ของสัตวเหลาในมีมาก   สัตวเหลาน้ัน  ชื่อผูมทีธุลีในจักษุมาก. 
อินทรียมีศรทัธาเปนตน  ของสัตวเหลาใดกลา   สัตวเหลาน้ัน  ชือ่ผูมี 
อินทรียกลา,   ขอสัตวเหลาใดออน  สัตวเหลาน้ัน   ชื่อผูมีอินทรีย  
ออน.   อาการมีศรัทธาเปนตน  ของสัตวเหลาใดดี  สัตวเหลาน้ัน  ชื่อ 
ผูมีอาการดี;     ของสัตวเหลาใดไมดี   สัตวเหลาน้ัน  ชื่อผูมีอาการชั่ว. 
สัตวเหลาใด   กําหนดเหตุที่ทานกลาวได  คือเปนผูมีสามารถจะใหรูได 
โดยงาย   สัตวเหลาน้ัน  ชือ่ผูที่จะพึงสอนใหรูไดโดยงาย.  สัตวเหลาใด 
ไมเปนอยางน้ัน   สัตวเหลาน้ัน   ชื่อผูที่จะพึงสอนใหรูโดยยาก. 
สัตวเหลาใดเห็นปรโลกและโทษโดยความเปนภัย   สัตวเหลาน้ัน   ชื่อ 
ผูมีปกติเห็นปรโลกและโทษโดยความเปนภัย. 
        บทวา   อุปฺปลินิย   ไดแก   ในกออุบล.   แมในบทนอกจากน้ี  ก็นยั 
นี้เหมือนกัน. 
        บทวา  อนฺโตนิมุคฺคโปสินี  ไดแก  ดอกบัวท่ียังจมอยูภายใน 
น้ํา   อันน้ําเลี้ยงไว. 
        บทวา   สโมทกฏ ิตานิ  ไดแก   ดอกบัวท่ีต้ังอยูเสมอนํ้า. 
        หลายบทวา   อุทก  อจฺจุคฺคมฺม   ติฏนฺติ  ไดแก  ต้ังอยูพนน้ํา. 
        [๑๗]  บทวา  อปารุตา  ไดแก   เปดแลว. 
        สองบทวา  อมตสฺส  ทฺวารา  ไดแก  อรยิมรรค.  จริงอยู  อรยิ- 
มรรคนั้น   เปนประตูแหงพระนิพพาน   กลาวคือ  อมตธรรม. 
        สองบทวา  ปมฺุจนตฺุ  สทฺธ   มีความวา  ชนทั้งปวงจงปลอย 
คือ  จงสละความเชื่อของตน.   ในสองบทขางทาย   มีเนื้อความดังน้ี  
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นี่เอง:   เพราะวาเราเปนผูมีความวาจะตองลําบากกายวาจา   จึง 
ไมไดแสดงธรรมท่ีอุดมประณีตนี้  แมที่เปนไปดีแคลวคลองสําหรับตน 
ในหมูมนุษย  คือ  ในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย.  
                                      [อุโภตาปสาทิกถา] 
        บทวา  ปณฺฑิโต  ไดแก  ผูประกอบดวยคุณเครื่องเปนบัณฑิต. 
        บทวา  พฺยตฺโต  ไดแก  ผูประกอบดวยคุณเครื่องเปนผูฉลาด.         
        บทวา  เมธาวี   ไดแก  ผูประกอบดวยปญญาอันเกิดข้ึนฉับพลัน๑. 
        บทวา  อปฺปรชกฺขชาติโก   มีความวา   จัดวาเปนผูมีชาติแหง 
คนไมมีกิเลส  คือ   เปนคนหมดจด  เพราะขมกิเลสไวดวยสมาบัติ. 
        บทวา   อาชานิสฺสติ  ไดแก   จักกาํหนดได  คือ  จักแทงตลอด. 
        หลายบทวา   ภควโตป    โข  าณ   อุทปาทิ   มีความวา 
พระสัพพัญุตญาณไดเกิดข้ึนวา  "อาฬารดาบส  กาลามโคตรน้ัน  ทํา 
กาลกิริยาแลวไปเกิดในอากิญจัญญายตนภพ   ในเวลา  ๗  วัน  ต้ังแต 
วันนี้ไป." 
        บทวา  มหาชานิโย   มีอรรถวิเคราะหวา   ความเสื่อมใหญชื่อวา 
มีแกเธอ  เพราะเปนผูเสื่อมเสียจากมรรคผลที่จะพึงบรรลุ   ในภายในเจ็ด 
วัน  เพราะฉะนั้น  เธอจึงชื่อผูมีความเส่ือมใหญ.   อน่ึงชื่อผูมีความ 
เสื่อมใหญ  เพราเกิดในอักขณะ๒. 
 
๑.  ฐานศัพทลงในอรรถวา   ขณ  คือ   พลัน,  ทันทีทันใด  เชนในคําวา  านโส  อุปกปฺปติ. 
อนึ่ง   คําน้ีก็มีคําไขไวในแกอรรถ   บทวา   วีมสาย  หนา   ๘๕  ขางหนา. 
๒.  สมัยมิใชคราวมีพระพุทธเจา.  
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        บทวา  อภิโทสกาลกโต  มีความวา  ไดทํากาลกิริยาเสียเม่ือ 
วันวาน.   พระผูมีพระภาคไดทรงเห็นวา  "แมอทุกดาบสน้ัน  ก็เกิดแลว  
ในเนวสัญญานาสัญญายตนภพ." 
        บทวา  พหูปการา  คือ   ผูมีอุปการะมาก. 
        บทวา  ปธานปหิตตฺต   มีความวา  ผูยอมตัวเพ่ือประโยชนแก 
ความเพียร. 
        บทวา  อุปฏหึสุ   มีความวา   ไดบํารุงดวยวัตรมีในน้ําบวน 
ปากเปนตน. 
        หลายบทวา  อนฺตรา   จ   โพธึ   อนฺตรา  จ  คย   มีความวา 
อาชีวกชื่อ  อุปกะ  ไดพบพระผูมีพระภาคท่ีระหวางโพธิมัณฑกับแมน้ําคยา 
ตอกัน. 
        บทวา  อทฺธานมคฺคปฏิปนฺน   มคีวามวา   เสด็จดําเนินทางไกล. 
        บทวา  สพฺพาภิภู   มีความวา  เราครอบงําไตรภูมิกธรรมทั้งปวง. 
        บทวา  สพฺพวิทู   มคีวามวา  ไดรู  คือไดเขาใจธรรมท่ีมี  ๔   ภูม ิ
ทั้งหมด. 
        บาทพระคาถาวา  สพฺเพสุ   ธมฺเมสุ  อนูปลิตฺโต    ความวา 
อันเครื่องฉาบทาคือกิเลส   ฉาบทาไมไดในไตรภูมิกธรรมท้ังปวง. 
        [๑๘]  บทวา  สพฺพฺชโห   ความวา   ตัดไตรภูมิกธรรมทั้งปวง 
ไดขาด. 
        บทวา  ตณฺหกฺขเย  วิมุตฺโต  ความวา   เปนผูพนวิเศษ   เพราะ 
ธรรมเปนที่สิ้นตัณหาคือนิพพาน  ดวยอํานาจทําใหเปนอารมณ. 
        บทวา  สย  อภิฺาย  ไดแก  เรารูธรรมม ี ๔  ภูมิทั้งหมดดวย  
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ตนเอง.  
        บทวา   กมุทฺทิเสยฺย   ความวา   จะพึงอางเอาใคร   คือคนอ่ืน 
วา   ผูนี้เปนอาจารยเราเลา. 
        หลายบทวา   น   เม  อาจริโย  อตฺถิ   มีความวา   ข้ึนชื่อวา 
อาจรยในโลกุตตรธรรมของเรายอมไมมี. 
        หลายบทวา   นตฺถิ  เม  ปฏิปุคฺคโล   มีความวา  ข้ึนชื่อวา 
บุคคลผูเปรียบปานกับเรายอมไมมี. 
         บทวา   สีติภูโต   มคีวามวา  จัดวาเปนผูมีความเย็นใจ  เพราะ 
ดับไฟคือกิเลสเสียทั้งหมด. 
        บทวา  นิพฺพุโต  มีความวา  จัดวาเปนผูดับแลว  เพราะกิเลส 
ทั้งหลายน่ันเองดับไป. 
        สองบทวา   กาลีน  ปุร  ไดแก  เมืองหลวงในแควนของชาว 
กาสี. 
        บาทคาถาวา  อหฺ ึ   อมตทุนทฺภึ   มีความวา  เราจะไปดวย 
คิดวา  "จักตีกลองอมฤตเพื่อไดดวงตาเห็นธรรม." 
        สองบทวา  อรหสิ   อนนฺตชิโน   มีความวา  ทานสมควรเปน 
ผูชนะไมมีที่สุดจริง. 
        บทวา  หุเวยฺยาวุโส   มีความวา  ผูมีอายุ   พึงเปนไดถึงอยางนั้น 
เทียวนะ๑. 
        สองบทวา  สีส  โอกมฺเปตฺวา  ไดแก  สั่นศรีษะ. 
         
๑.  ในปฐมสมโพธิวา  ดูกอนอาวุโส  นามวา   อนันตชิโน  พึงเปนช่ือได.  
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        บทวา  สณฺเปสุ  คือ  ไดทํากติกา.  
        บทวา  พาหุลฺลิโก  ไดแก  ผูปฏิบติัเพ่ือประโยชนแกความเปน 
ผูมีจีวรมากเปนตน. 
        บทวา   ปธานวิพฺภนฺโต  ไดแก  เปนผูคลายเสียแลว  คือตกเสีย 
แลว  เสื่อมเสียแลว  จากความเพียร. 
        สองบทวา   อาวตฺโต   พาหุลฺลาย  ไดแก  ผูเวียนมาเพ่ือ 
ประโยชนแกความเปนผูมักมากดวยปจจัยมีจีวรเปนตน. 
        หลายบทวา  โอทหถ   ภิกฺขเว  โสต   มีความวา  ภิกษุทั้งหลาย 
ทานจงเง่ียโสต  คือจงทําโสตินทรียใหบายหนา   เพ่ือฟงธรรม. 
        ดวยสองบทวา   อมตมธิคต   พระผูมีพระภาคทรงแสดงวา 
พระนิพพานเปนธรรมไมตาย  เราไดบรรลุแลว. 
        บทวา  จริยาย  คือดวยความประพฤติที่ทําไดยาก. 
        บทวา  ปฏิปทาย  ไดแก   ดวยขอปฏิบัติที่ทําไดยากง 
        หลายบทวา   อภิชานาถ   เม  โน   มีความวา  ทานทั้งหลาย 
จําไดอยู  คือเล็งเห็นอยูหรือ  (ซึ่งภาษิตเห็นปานน้ี)   ของเรา. 
        บทวา  เอวรูป  ภาสิตเมต   ไดแก  ความเผยกลาวเห็นปานนี้. 
        ขอวา  อสกฺขิ  โข   ภควา  ปฺจวคฺคิย  ภิกฺข ู สฺาเปตุ  มี 
ความวา  พระผูมีพระภาคไดทรงอาจใหภิกษุเบญจวัคคียทราบวา  พระ 
องคไดเปนพระพุทธเจาแลว. 
        บทวา   จกฺขุกรณ ี  [๑๙]   พระผูมีพระภาคตรัสหมายเอาดวงตา 
คือ   ปญญา.   ตอจากนี้ไปทุกบท   วาโดยใจความเฉพาะบทแลว  
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เปนคําต้ืน ๆ ทั้งน้ัน   วาโดยตางแหงอธิบายอนุสนธิและคําประกอบ 
พึงทราบตามนัยที่กลาวแลวในอรรถกถาแหงมัชฌิมนิกาย   ชือ่ปปญจ-  
สูทนี๑  เถิด.  และต้ังแตนี้ไป   เมื่อขาพเจาจะคอยรักษาน้ําใจของมหาชน 
ผูขยาดตอความพิสดารเกินไป   จําตองไมพรรณนาสุตตันตกถา  จัก 
พรรณนาแตวินัยกถาเทานั้น. 
        ขอวา  สา  ว  ตสฺส   อายสฺมโต  อุปสมฺปทา   อโหสิ   มีความ 
วา   ในวันเพ็ญเดือนแปด  เมื่อพระผูมีอายุโกณฑัญญะกับเทวดาสิบแปด 
โกฏ ิ  ต้ังอยูในโสดาปตติผลแลว  พระวาจานั้นแล  ซึ่งสําเร็จดวย 
พระพุทธพจนของพระผูมีพระภาควา   "ทานจงเปนภิกษุมาเถิด"  ดังน้ี 
ไดเปนเอหิภิกขุอุปสัมปทาของพระผูมีอายุนั้น. 
        ในคําวา   อถ  โข  อายสฺมโต  จ   วปฺปสฺส   เปนตน   มีวินิจฉัย 
วา   ในวันแรมคํ่าหนึ่ง   ดวงตาเห็นธรรมไดเกิดข้ึนแกพระวัปปเถระ 
ในวันแรม  ๒  คํ่า   ไดเกดิข้ึนแกพระภัททิยเถระ   ในวันแรม  ๓  คํ่า 
ไดเกิดแกพระมหานามเถระ  ในวันแรม  ๔  คํ่า  ไดเกิดข้ึนแกพระอัสสชิ- 
เถระ.   ก็แลเพ่ือชําระมลทินซึ่งเกิดข้ึนในกัมมัฏฐานของภิกษุเหลาน้ี 
พระผูมีพระภาคไดเสด็จอยูภายในวิหารเทาน้ัน.   เมื่อมลทินแหง 
กัมมัฏฐานเกิดข้ึนทีไร   กไ็ดเสด็จลงมาทางอากาศแลวทรงชําระเสีย. 
ก็แลในวันแรม  ๕  คํ่า  แหงปกษพระองคใหเธอทั้งหมดประชุมพรอมกัน 
แลวตรัสสอนดวยอนัตตสูตร๒.  เพราะเหตุนั้น  พระธรรมสังคาหกาจารย 
จึงกลาวคําวา  อถโข  ภควา  ปฺจวคฺคิเย  เปนตน. 
 
๑.  ป.  สู.  ๑๔๔,      ๒.  อนตัตลักขณสูตร   มหาวคฺค.  ปม.  ๒๔.  
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        ขอวา   เตน    โข    ปน    สมเยน    ฉ    โลเก     อรหนฺโต  
โหนฺติ  มีความวา  ในวันแรม  ๕  คํ่า  มนุษย  ๖  คน  เปนพระอรหันต 
ในโลก. 
                                          [ยสวัตถุ] 
        บทวา   ปุพฺพานุปุพฺพกาน   มีความวา  เกาแกเปนลําดับดวย 
อํานาจความสืบสายกัน. 
        ขอวา  เตน    โข     ปน     สมเยน     เอกสฏ ี    โลเก 
อรหนฺโต   โหนฺติ   มีความวา  ภายในพรรษาเทานั้น  มีมนุษยเปน 
พระอรหันต  ๖๑   องค  คือ  พวกกอน  ๖  องค   และพวกนี้อีก  ๕๕  องค. 
บรรดามนุษยเหลาน้ัน  ยสกุลบุตรเปนตน  [๒๐]  มีบุรพประโยคดังตอ 
ไปน้ี :- 
        ดังไดยินมา   ในอดตีกาล    สหาย  ๕๕   คน   จะทําบุญรวม 
พวกกัน   จึงเที่ยวชวยกันจัดการศพคนอนาถา.    วันหน่ึงพวกเขาพบ 
หญิงมีครรภทํากาลกิริยา  คิดวา  "จักเผา"  จึงนําไปยังปาชา.  ใน 
พวกเขา  เวนไวที่ปาชา  ๕  คน  สั่งวา   "จงชวยกนัเผา"   สวนท่ีเหลือ 
พากันเขาบาน.   พอยศผูทรามวัย   แทงและพลิกศพนั้นใหไหมอยู  ก ็
ไดอสุภสัญญา.   เขาไดแสดงแกอีก  ๔   คนดวยวา   ผูเจริญจงเห็นของ 
ไมสะอาด   นาเกลียดนี่.  อีก  ๔  คนนัน้ก็ไดอสุภสัญญาในศพน้ันบาง. 
เขาทั้ง  ๕  พากันไปบานแลวบอกแกสหายท่ีเหลือ.  ฝายพอยสผูทรามวัย 
ไปบานแลวไดบอกแกมารดาบิดาและภรรยา.       ชนเหลาน้ันทั้งหมด 
ไดเจริญอสุภสัญญาบาง.  บุรพประโยคของชนเหลาน้ีเทาน้ี.  เพราะเหตุ  
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นั้นความสําคัญในเหลาชนฟอนวา  เปนปาชาน่ันแล   จึงไดเกิดข้ึนแก 
พระยสผูมีอายุ.   และดวยอุปนิสัยสมบัตินั้น   ความบรรลุธรรมพิเศษได  
เกิดแกทุกคนแล. 
        ขอวา  อถโข   ภความ  ภกิฺข ู  อามนฺเตสิ   มคีวามวา พระ 
ผูมีพระภาคเสด็จอยูที่กรุงพาราณสีจนถึงเพ็ญเดือนกัตติกาหลัง   วัน 
หน่ึงตรัสเรียกภิกษุ  ๖๐  รูป   ซึ่งเปนพระขีณาสพเหลาน้ัน.  บวง  คือ 
ความโลภในอารมณทั้งหลายที่เปนทิพย   จัดเปนของทิพย.   บวง 
คือ   ความโลภ   ในอารมณทั้งหลายซึ่งเปนของมนุษย   จัดเปนของ 
มนุษย. 
        หลายบทวา  มา  เอเกน  เทฺว   มคีวามวา   ทานท้ังหลาย 
อยาไดไปรวมกัน  ๒  รูปโดยทางเดียวกัน. 
        บทวา  อสฺสวนตา   มีความวา  เพราะเหตุที่ไมไดฟง. 
        บทวา  ปริหายนฺติ   มีความวา  เมื่อไมไดบรรลุธรรมพิเศษที่ยัง 
ไมไดบรรลุ   ชื่อวายอมเสื่อมจากความบรรลุธรรมพิเศษ. 
        บทวา   อนฺตก  ไดแกดูกอนมารผูเลยทราม   คือเปนสัตวตํ่าชา. 
พระผูมีพระภาคทรงหมายเอาบวง  คือ  ราคะ   ตรสัวา  เที่ยวไปใน 
อากาศ.  จริงอยู  พระองคทรงทราบบวง  คือ  ราคะน้ัน  จึงตรัสวา 
เที่ยวไปในอากาศ. 
                                    บรรพชาวินิจฉัย 
        สองบทวา  นานาทิสา   นานาชนปทา  มีความ   จากทิศ  
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ตาง ๆ  และจากชนบท๑ตาง ๆ. [๒๑] 
        คําวา  อนุชานิมิ   ภิกขฺเว   ตุมฺเหวทานิ    ตาสุ   ตาสุ 
ทิสาสุ   เตสุ  เตสุ  ชนปเทสุ   ปพฺพาเชถาติ   เปนตน   มีวินิจฉัย 
วา  เมื่อจะใหกุลบุตรผูเพงบรรพชาบวช    พึงเวนบุคคลท่ีทรงหาม 
ไว  เริ่มตนวา   "ภิกษุทั้งหลาย  คนทีถู่กอาพาธ  ๕  อยางเบียดเบียน 
แลว  อันทานทั้งหลายไมควรใหบวช"  ดังน้ี   จนถึงอยางนี้วา  "คน 
ตาบอดหรือใบหรือหนวก  อันทานทัง้หลายไมควรใหบวช"  ดงัน้ี  ขาง- 
หนาพึงใหบุคคลเวนจากบรรพชาโทษบวช.   บุคคลแมนั้น  อันมารดา 
บิดาอนุญาตแลวเทาน้ัน ;    ลักษณะแหงการอนุญาตซึ่งบุคคลผูสมควรน้ัน 
ขาพเจาพรรณนาในสูตรนี้วา   "ภิกษุทั้งหลาย   บตุรที่มารดาบิดา 
ไมอนุญาต   อันทานทั้งหลายไมควรใหบวช   ภิกษุใดพึงใหบวช  ภิกษุ 
นั้นตองทุกกฏ."   ก็แลเมือ่จะใหบวชกุลบุตรผูเวนจากบรรพชาโทษ 
ซึ่งมารดาบิดาอนุญาตแลวอยางนั้น   ถาวากุลบุตรผูเวนจากบรรพชาโทษ 
ซึ่งมารดาบิดาอนุญาตแลวอยางนั้น  ถาวากุลบุตรนั้น   ยังไมไดปลง 
ผม.   และภิกษุแมเหลาอ่ืนมีอยูในสีมาเดียวกัน.   พึงบอกภัณฑุกรรม๒ 

เพ่ือประโยชนแกการปลงผม,   อาการบอกภัณฑุกรรมน้ัน  ขาพเจา 
จักพรรณนาในสูตรนี้วา  "ภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหภิกษุบอก 
เลากะสงฆ   เพ่ือทําภัณฑุกรรม."   ถามีโอกาส,  พึงใหบวชเอง.  ถาตอง 
ขวนขวายดวยกิจการมีอุทเทสและปริปุจฉาเปนตน,  ไมไดโอกาส,  พึง 
สั่งภิกษุหนุมรูปหน่ึงวา   "คุณจงใหกุลบุตรนี้บวช."  ถาภิกษุหนุม 
ซึ่งอุปชฌายไมไดสั่งเลย  แตเธอใหบวชแทนอุปชฌาย  การทําอยาง 
 
๑.  คําวา  ชนบท  หมายความวาประเทศหรือราชอาณาจักร.   ๒.  พิธีโกนผม.  
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นั้นสมควร.   ถาภิกษุหนุมไมมี,   อุปชฌายพึงบอกสามเณรก็ไดวา 
"เธอจงนําผูนี้ไปยังขัณฑสีมาใหปลงผม   ใหนุงหมผากาสายะเสร็จ  
แลวจึงมา."   สวนสรณะอุปชฌายพึงใหเอง.  กุลบุตรนั้น  เปนอัน 
ภิกษุนั้นเองใหบวชแลวดวยประการฉะน้ี.  จริงอยู  คนอ่ืนจากภิกษุ 
ไมไดเพ่ือใหบุรุษบวช.   คนอ่ืนจากภิกษุณีไมไดเพ่ือใหมาตุคามบวช 
เหมือนกัน.   สวนสามเณรหรือสามเณรี   ไดเพ่ือจะใหผากาสายะ 
ตามคําส่ัง.   [๒๒]   การปลงผมผูใดผูหน่ึงทําแลว  ก็เปนอันทําแลวดวย 
ดี.   กถ็าวา  กุลบุตรเปนผูมีรูปสมควร   มีกุศลกรรมเปนเหตุ 
มีชื่อเสียง   มยีศ    อุปชฌายแมทําโอกาสแลว  ก็ควรใหบวชเองแท. 
ทั้งไมควรปลอยไปวา   "จงถือเอาดินเหนียวกํามือหน่ึง    อาบแลวชุบ 
ผมแลว   จงมา."   เพราะวา  อุตสาหะของผูที่ใครจะบวช  เปนของรุน 
แรงกอน,   แตภายหลังไดเห็นผากาสายะและมีดโกนผมเขา  จะตก 
ใจ,   จงหนีไปเสียจากที่นั่นก็ได.  เพราเหตุนั้นอุปชฌายเอาน่ันแล 
ควรนําไปยังทาสําหรับอาบ  ถากุลบุตรนั้นไมเปนเด็กนัก   พึงบอกวา 
'จงอาบเสีย'   สวนผมของเขา  พึงถือเอาดินเหนียวสะใหเองทีเดียว. 
ฝายกุลบุตรที่ยังเปนเด็กยอม  อุปชฌายพึงลงน้ํา  ขัดสีดวยโคมัยและ 
ดินเหนียวอาบใหเอง๑.   ถาวา  เขาเปนหิดดานหรือฝอยูบาง๒   มารดา 
ไมเกลียดบุตรฉันใด   อุปชฌาย   ไมพึงเกลียดฉันนั้นทีเดียว   พึงให 
อาบขัดสีต้ังแตมือและเทาจนถึงศีรษะเปนอันดี. 
        ถามวา  "เพราะเหตุไร ?"  
 
๑.  เปนลัทธินยิมของคนบางพวก.    ๒.  นี้เปนโรคท่ีตองหาม   นับเปนอุปสมบทโทษ.  
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        ตอบวา  "เพราะวา  ดวยอุปการะเพียงเทาน้ี  กุลบุตรทั้งหลาย 
จะเปนผูมีความรักแรงกลามีความเคารพมากในอาจารยและอุปชฌาย  
และในพระศาสนา   จะเปนผูไมหวนกลับเปนธรรมดา,   จะบรรเทาความ 
เบื่อหนายที่เกิดข้ึนเสีย  อยูไปจนเปนพระเถระ   จะเปนผูกตัญู- 
กตเวที."    แลในเวลาที่ใหอาบนํ้าหรือในเวลาปลงผมและหนวด  ดวย 
อาการอยางนั้น  อุปชฌายไมควรพูดกะเขาวา   "เธอเปนคนมีชื่อ 
เสียง   มียศ   บัดนี้  พวกฉันไดอาศัยเธอแลว   จักไมลําบากดวย 
ปจจัย."   ถอยคําท่ีไมใชคําชักนําอยางอ่ืน   ก็ไมควรพูดเหมือนกัน. 
ที่ถูกควรพูดแกเขาวา  "ผูมีอายุ  เธอจงใครครวญดูใหดี  จงคุมสติ" 
แลวพึงสอนตจปญจกกัมมัฏฐาน๑ให,    และเม่ือบอก   พึงชี้แจงใหชัด 
เจนถึงขอท่ีสวนท้ัง  ๕  นัน้  เปนของไมสะอาด  นาเกลียด  ปฏิกลู  ดวย 
อํานาจสีสัณฐานกลิ่นที่อาศัยและโอกาส   [๒๓]  หรือขอท่ีสวนทั้ง  ๕  นั้น 
ไมใชผูเปนอยู  ไมใชสัตว.   กถ็าในกาลกอน  เขาเปนผูเคยพิจารณา 
สังขาร   เจริญภาวนามา  เปนเหมือนฝที่แกเต็มที่คอยรอการบงดวย 
หนาม  และเปนเหมือนดอกปทุมที่แก   คอยรอพระอาทิตยข้ึน,   ทีนั้น 
เมื่อการพิจารณากัมมัฏฐาน   สักวาเขาปรารภแลว   ญาณที่จะบด 
กิเลสเพียงดังภูเขาใหแหลกไปน่ันแล  ยอมเปนไป  ราวกะอาวุธของ 
พระอินทรแลงภูเขาใหแหลกละเอียดไปฉะน้ัน.   เขายอมบรรลุพระ 
อรหัตในเวลาปลงผมเสร็จทีเดียว.   จริงอยู  แตแรกทีเดียว  กุล- 
บุตรเหลาใดเหลาหนึ่ง  ไดสําเร็จพระอรหัต  ในขณะปลงผมเสร็จ 
 
๑.  ผม,  ขน,  เล็บ,   ฟน,  หนัง.  
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 ุกุลบุตรเหลาน้ันทั้งหมด   ไดการฟงเห็นปานน้ี  อาศัยนัยซึ่งอาจารย 
ผูเปนกับยาณมิตรให   จึงไดสําเร็จ,   ไมไดอาศัยแลวหาสําเร็จไม, 
เพราะเหตุนั้น  อุปชฌายจึงควรกลาวถอยคําเชนนั้นแกเขา,  อน่ึง เมื่อ 
ปลงผมเสร็จแลว   ควรใชขมิ้นผงหรือกระแจะทาศีรษะและรางกาย 
กําจัดกลิ่นคฤหัสถเสียแลว   พึงใหรบัผากาสายะ   ๓  ครั้ง   หรือ  ๒ 
ครั้ง  หรือครัง้เดียวก็ได.   แมถาอาจารยหรืออุปชฌาย  จะไมมอบให 
ในมือของเขา  จะนุงหมใหเอาทีเดียว  ขอน้ันก็สมควร  แมถาวา 
จะส่ังคนอ่ืนเปนภิกษุหนุมก็ตาม   สามเณรก็ตาม   อุบาสกก็ตาม  วา 
"ผูมีอายุ  ทานจงถือเอาผากาสายะเหลาน้ี  นุงหมใหผุนี้,"   หรือจะ 
สั่งกุลบุตรนั้นแหละวา   "เธอจงถือเอาผากาสายะเหลาน้ี  ไปนุงหม 
ควรทุกอยาง."   จริงอยู  ผากาสายะนั้นท้ังหมดเปนอันภิกษุนั้นเทียว 
ใหแลว.   แตเขานุงหรือหม   ผานุงหรือผาหมอันใด   โดยไมไดสั่ง, 
พึงเปลื้องผานุงหรือผาหมนั้นเสียแลวใหใหม.   เพราะผากาสายะที่ 
ภิกษุใหดวยมือของตนหรือดวยส่ังเทาน้ัน   จึงควร,   ที่ภิกษุไมไดให 
ไมควร,  แมวา  ผากาสายะน้ัน  จะเปนของเขาเอง  ก็ตองเปนเชน 
นั้น.   และจะตองกลาวอะไรในผากาสายะท่ีมีอุปชฌายเปนมูลเลา.  นี ้
เปนวินิจฉัยในขอวา   "พึงใหปลงผมและหนวดกอนแลว  ใหนุงหม 
ผากาสายะ  ใหทําอุตตราสงคเฉวียงบา"   นี.้ 
        [๒๔]  ขอวา   พึงใหไหวเทาภิกษุทั้งหลายเปนตน  มีความวา 
ภิกษุเหลาใด   ประชุมกันในท่ีนั้น  พึงใหไหวเทาภิกษุเหลาน้ันแลว 
ลําดับนั้น  พึงใหนั่งกระโหยงประคองอัญชลีแลวบอกวา  เอว  วเทหิ  
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คือพึงสั่งวา  ยมห   วทาม ิ ต  วเทหิ   เพ่ือรับสรณะ.  ลําดับนั้น 
อุปชฌายหรืออาจารยพึงใหสรณะแกเขา  โดยนัยเปนตนวา  พุทฺธ  
สรณ  คจฺฉามิ  ดังน้ี.  พึงใหตามลําดับท่ีกลาวแลวอยางไรเทียว  ไม 
พึงใหสับลําดับ.   ถาสับลําดับเสีย   บทหน่ึงก็ดี   อักษรหนึ่งก็ดี, 
หรือให  พุทธฺ   สรณ  เทาน้ัน    ถวน  ๓  ครั้งแลว  ภายหลังจึง 
ใหสรณะนอกน้ีอยางละ  ๓  ครั้ง,   สรณะไมจัดวาไดให.  ก็แลอุป- 
สัมปทาท่ีพระผูมีพระภาคทรงหามสรณะคมนูปสัมปทาน้ีเสียแลว  ทรง 
อนุญาตไว  บริสุทธิ์ฝายเดียวก็ควร.  สวนสามเณรบรรพชาบริสุทธิ์ 
ทั้ง  ๒  ฝายจึงควร.   บริสทุธิ์ฝายเดียวไมควร;   เพราะเหตุนั้น  ใน 
อุปสัมปทา   ถาอาจารยทํากรรมเวนญัตติโทษ  และกรรมวาจาโทษ 
แลว  กรรมเปนอันทําถูกตอง.  สวนในบรรพชา   ทั้งอาจารยทั้ง 
อันเตวาสิก  ตองวาสรณะ  ๓ เหลาน้ี  ไมใหเสียความพรอมมูลแหง 
ฐานกรณของพยัญชนะทั้งหลาย  มี  พุ   อักษรและ  ธ   อักษรเปนตน. 
ถาอาจารยอาจวาได   แตอันเตวาสิกไมอาจ,   หรืออันเตวาสิกอาจ 
แตอาจารยไมอาจ.   หรือท้ัง  ๒  ฝายไมอาจ,  ไมควร.  แตถาท้ัง 
สองฝายอาจ   ขอน้ันจึงควร.   ก็แลเม่ือใหสรณะเหลาน้ี  พึงใหวาบท 
ที่มีนิคหิตเปนที่สุด  ใหติดเน่ืองเปนอันเดียวกันอยางนี้วา  พุทฺธ 
สรณ  คจฺฉาม,ิ   หรือพึงใหวาบทท่ีมี  ม  อักษรเปนที่สุด   ใหขาด 
ระยะกันอยางนี้วา  พุทฺธมฺ   สรณมฺ  คจฺฉามิ๑   ในอันธกัฏฐกถา 
[๒๕]   ทานแกวา  "อันตวาสิกพึงประกาศชื่อรับสรณะอยางนี้วา 
 
๑.  เปนสําเนยีงวาอยางสันสกฤต  บัดนี้เราไมใชแลว.  
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อห   ภนฺเต   พุทธฺรกฺขิโต   ยาวชีว   พุทฺธ   สรณ   คจฺฉามิ  ดังน้ี. 
คําน้ันไมมีแมในอรรถกถาเดียว   ทั้งในพระบาลีก็ไมกลาวไว.  เปนแต 
เพียงความชอบใจของพระอาจารยเหลาน้ัน,  เพราะฉะนั้น  ไมควร  
ถือเอา.  แทจริง    เมื่อไมวาอยางนั้น  สรณะจะกําเริบก็หามิได. 
        ขอวา  อนุชานามิ  ภิกฺขเว   อิเมหิ  ตีติ  สรณคมเนหิ  ปพฺพชฺช 
อุปสมฺปท   มีความวา  เราอนุญาตบรรพชาและอุปสมบทดวยไตร- 
สรณคมนเหลาน้ี   ซึ่งวาหมดจดทั้ง  ๒   ฝาย  ครบ  ๓  ครั้ง  อยางนี้วา 
พุทฺฑ  สรณ  คจฺฉามิ   เปนตน.   ในบรรพชาและอุปสมบททั้ง  ๒  นั้น 
อุปสมบท   พระผูมีพระภาคทรงหามเสียขางหนาแลว  เพราะฉะนั้น 
บัดนี้  อุปสมบทน้ัน  จึงไมข้ึนดวยมาตรวาสรณะเทาน้ัน.  สวน 
บรรพชาทรงอนุญาตเฉพาะไวขางหนาวา  "ภิกษุทั้งหลาย  เรา 
อนุญาตสามเณรบรรพชาดวยไตรสรณคมนเหลานี้"   เพราะฉะนั้น 
ถึงในบัดนี้   บรรพชานั้น   ยอมข้ึนดวยมาตรวาสรณะเทาน้ัน.  จริงอยู 
กุลบุตรเปนอันต้ังอยูในภูมิแหงสามเณรดวยอาการเพียงเทาน้ี.  และ 
ถาสามเณรน้ันเปนผูมีปญญา   มชีาติแหงคนฉลาด,    ลําดับนั้น  พึง 
แสดงสิกขาบททั้งหลายแกเธอในท่ีนั้นทีเดียว.   แสดงอยางไร ?   แสดง 
เหมือนท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว.  จริงอยู   พระผูมีพระภาคไดตรัส 
ไวดังนี้วา  "ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตสิกขาบท  ๑๐   แกสามเณรท้ังหลาย 
และอนุญาตเพ่ือใหสามเณรศึกษาในสิกขาบท  ๑๐   เหลาน้ัน  คือ  :- 
        เวนจากทําสัตวมีชีวิตใหตกลวงไป  ๑. 
        เวนจากถือเอาสิ่งของท่ีเจาของเขาไมให ๑.  
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        เวนจากกรรมมิใชพรหมจรรย  ๑.  
        เวนจากพูดเท็จ ๑. 
        เวนจากด่ืมน้ําเมา  คือ   สรุาและเมรัย  อันเปนที่ต้ังแหงความ 
        ประมาท ๑. 
        เวนจากบริโภคอาการผิดเวลา ๑. 
        เวนจากฟอนขับประโคมและดูการเลน  ๑. 
        เวนจากการทัดทาระเบียบดอกไมของหอมและเครื่องทาอันเปน 
        ฐานแตงตัว  ๑. 
        เวนจากนอนบนท่ีนอนสูงท่ีนอนใหญ ๑. 
        เวนจากรับทองและเงิน๑ ๑. 
        สวนในอันธกอรรถกถา  พระอรรถกถาจารย  กลาวแมซึ่งการให 
สิกขาบทเหมือนการใหสรณะอยางนี้วา   อห   ภนฺเต   อิตฺถนฺนาโม 
ยาวชีว  ปาณาติปาตา  เวรมณี  สิกฺขาปท  สมทิยามิ   ดังน้ี.  [๒๖] 
แมวิธีนั้น  กไ็มมีในบาลี  ทั้งไมมีในอรรถกถาทั้งหลาย,  เพราะฉะนั้น 
ควรแสดงแตพอสมควรแกบาลี   จริงอยู   บรรพชาสําเร็จดวยสรณคมน 
เทาน้ัน.   สวนสิกขาบทท้ังหลาย   อันสามเณรควรทราบเพื่อทําสิกขา 
ใหบริบูรณอยางเดียว,   เพราะฉะนั้น  เมื่อสามเณรไมสามารถจะเรียน 
สิกขาบทเหลาน้ันตามนัยซึ่งมาในพระบาลีได  จะบอกแตเพียงใจความ 
ดวยภาษาอยางใดอยางหน่ึง  ก็ควร.  และสามเณรยังไมรูสิกขาบทที่ตน 
ควรศึกษา,   ยังไมฉลาดในการทรงผาสัง๒ฆาฏิ   บาตร   และจีวร  การยืน 
 
๑.  หมาวคฺค   ป.  ม.   ๑๗๐ 
๒.  สามเณรกมี็สังฆาฏิเหมือนกัน.  
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และการนั่งเปนตน   และในวิธีมีดื่มและฉันเปนอาทิเพียงใด   ยงัไมควร 
ปลอยเธอไปสูหอฉัน   หรือท่ีแจกสลาก  หรือสถานเชนนั้นอ่ืนเพียงนั้น. 
ควรใหเธอเที่ยวอยูในสํานักเทานั้น,   ควรสงวนเธอเหมือนเด็กออน. 
ควรบอกส่ิงท่ีควรและไมควรทุกอยางแกเธอ,   ควรแนะนําเธอในอภิสมา-  
จาริกวัตรมีนุงหมเปนตน.   แมสามเณรนั้นเลา  ก็ควรเวนใหไกลซ่ึงนาส- 
นังคะ  ๑๐   ที่พระผูมีพระภาคตรัสไวขางหนาอยางนี้วา   "ภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตใหนาสนะสามเณรผูประกอบดวยองค  ๑๐๑"   ดังน้ี   ทํา 
อภิสมาจาริกวัตรใหบริบูรณ   พึงศึกษาใหดีในศีล  ๑๐  อยาง   ฉะน้ีแล. 
                                  บรรพชาวินิจฉัย  จบ 
                              [ภัททวัคคิยสหายกวัตถุ] 
        หลายบทวา  มยฺห  โข  ภิกฺขเว   มีอรรถวา  มยา  โข. 
อีกอยางหนึ่ง   มีความวา   ความทําในใจโดยแยบคายของเรา๒  อธิบาย 
วา  เพราะความทําในใจโดยแบคายของเราเปนเหตุ.   ครั้นเปลี่ยนวิภัติ 
แลวก็พึงกลาววาคําวา  มยา   (เปนอนภิหิตกัตตา)  ในบทวา  อนุปฺปตฺตา 
นี้อีก   (เพราะ   มยฺห  เปนสามีสัมพันธไปแลว.) 
        บทวา  ภทฺทวคฺคิยา   มีความวา  ไดยินวา  สหายเหลาน้ันเปน 
ราชกุมาร   ผูมีความเจริญดวยรูปรางและจิต   เที่ยวไป   ดวยคุมกัน 
เปนพวกเดียวกัน,   เพราะฉะนั้น  ทานจึงเรียกวา   "ภัททวัคคีย"   [๒๗] 
โว  อักษรในบทวา  เตนหิ  โว  ดังน้ี  สกัวานิบาต. 
 
๑.  มหาวคฺค.  ปม.  ๑๗๓.    ๒.  ปาะในอรรถกถานาเปน   มยฺห  โยนิโสมนสิการา 
เพราะ----  เม่ือแปลเสร็จแลวเอาเปนบทต้ังอีกคร้ังวา  ขอวา   มยฺห  โยนิโสมนสิการา 
ความวา----  
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        สองบทวา   ธมมฺจกขฺุ   อุทปาทิ   มีความวา  โสดาปตติมรรค 
ไดเกิดข้ึนแกบางพวก   สกทาคามิมรรคไดเกิดข้ึนแกบางพวก  อนาคามิ-  
มรรคไดเกิดข้ึนแกบางพวก,   จริงอยู  มรรคเหลาน้ีทั้ง  ๓   ทานเรียกวา 
"ธรรมจักษุ."   ไดยินวา  สหายเหลาน้ันไดเปนนักเลง  ๓๐   คนในตุณฑิล- 
ชาดก๑.  ครั้งน้ันพวกเขาไดฟงตุณฑิโลวาทแลวรักษาศีล  ๕.   บพุพกรรม 
ของสหายเหลาน้ันเทาน้ี. 
                                    [อุรุเวลกัสสปาทิวัตถุ] 
        บทวา   ปมุโข  คือเปนหัวหนา. 
        บทวา  ปาโมกฺโข   มคีวามวา  เปนผูสูงสุด  คือมีปญญาผองแผว 
        บทวา  อนุปหจฺจ  ไดแกไมใหเสีย. 
        สองบทวา  เตชสา  เตช  มีความวา   (ขม)   เดชแหงนาค 
ดวยเดชของตน. 
        บทวา  ปริยาเทยฺย  มีความวา  พึงครอบงําเสีย  หรือพึงให 
วอดวายไป. 
        บทวา   มกฺข   ไดแกความโกรธ. 
        ขอวา  น   เตฺวว  จ  โข  อรหา  ยถา   อห   มีความวา  บุคคล 
ผูเชนดังเราสําคัญตนวา  "เราเปนอรหันต   อวดอางอยูฉันใด   จะไดเปน 
อรหันตฉันนั้น หามิไดทีเดียว." 
        สองบทวา   อชฺชุณฺเห   อคฺคิสรณมฺห ิ  มีความวา   เราพึง 
อยูตลอดวันหึ่งในวันนี้. 
        บทวา   ผาสุกาโม  คือมุงจะเกื้อกูล. 
         
๑.  ขุ.  ชา.   ปม.  ๒๐๑.   ชาตกฏกถา.  ปฺจม.  ๗๘.  
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        บทวา   สุมานโส   ไดแกผูมีใจประกอบพรอม  ดวยปติและ 
โสมนัส. 
        บทวา  น  วมิโน  ไดแกผูมีใจดี   อธิบายวา   ใจท่ีโทสะไม  
ครอบงํา. 
        สองบทวา  อคฺยาคาร   อุทิจฺจเร   มีความวา   เรือนไฟลุกโพลง. 
        บทวา  ชฏิลา  เชื่อมกับบทนี้วา  ภณนฺติ. 
        หลายบทวา   อหินาคสฺส   อจฺจิโย   น   โหนฺติ   มีความวา 
เปลวไฟแหงนาคมีแสงไมรุงเรือง  มีสีผิดรูป. 
        บทวา  ผลิกวณฺณาโย   คือมีวรรณะเหมือนแกวผลึก. 
        บทวา  องฺคิรสสฺส   มีความวา  พระผูมีพระภาคทรงพระนามวา 
อังคีรส   เหตุมีพระองคเปนแดนสรานออกแหงรัศมี,   แหงพระผูมีพระ 
ภาคผูทรงพระนามวา  อังคีรสพระองคนั้น๑. 
        สองบทวา  อภิกฺกนตฺาย   รตฺติยา   มีความวา   เมื่อราตรีสิ้นไป 
มากแลว  อธบิายวา   ยังเหลืออยูนอย. 
        บทวา   อภิกฺกนฺตวณฺณา   คือมีวรรณะงาม  ไดแกมีวรรณะนา 
ชอบใจนัก. 
        บทวา   เกวลกปฺป  ไดแกทั้งส้ิน  คือส้ินเชิง. 
        ชฎิลอุรเุวลกัสสปะ  หมายถึงรัศมีแหงวรรณะของทาวมหาราช 
ทั้ง  ๔  กลาววา  ปุริมาห ิ วณฺณนิภาหิ. 
 
๑.  ตั้งวิเคราะหใหบทปลงเปนปมาวภิัตกิอนแลว  จึงใชสรรพนามโยคตามรปเดิมทีหลัง. 
อนึ่ง  ในวิเคราะหนี้สงสัยวาจะตกศัพท  ฉัฏ ีวิภัตไิปศัพทหนึ่ง.  
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        [๒๘]  บทวา  ปาณินา  คือดวยมือ.  
        หลายบทวา  กกุเธ   อธิวตฺถา   เทวตา  ไดแกเทวดาผูสิงอยูที่ 
ตนรกฟา. 
        บทวา   วิสฺสชฺเชยฺย   มีความวา  พึงคลี่ผ่ึงไวเพ่ือตองการจะให 
แหง.   ตนรกฟาน้ัน   นอมลงราวกะวาจะทูลอยางนี้วา  "พระเจาขา 
ของพระองคทรงเอ้ือมพระหัตถมาเถิด"  เพราะฉะน้ัน  ตนรกฟาน้ันจึง 
ชื่อวา  อาหรหตฺโถ   (นอยลงดุจทูลวา  ขอจงทรงเอ้ือมพระหัตถมา). 
        บทวา  อุยฺโยเชตฺวา   ไดแกทิ้ง.   ภาชนะสําหรับติดไฟ   เรยีก 
มัณฑามุขี๑. 
        บทวา  จิรปฏิกา   มคีวามวา   จําเดิมแตกาลนาน. 
        บทวา  เกสมิสฺส  เปนตน  มีความวา  ผมท้ังหลายนั่งเอง 
ชื่อวา   เกสมสิฺส  มวยผม.   ทุกบทมีนยัเหมือนกัน.  หาบสําหรับ 
ใสบริขารของดาบส  ชื่อวา  ขาริกาชะ. 
                                       [พิมพิสารวัตถุ] 
        บทวา  ลฏ ิวเน  ไดแกสวนตาล. 
        สองบทวา  สุปฺปติฏเ    เจติเย   ไดแกที่ตนไทรตนใดตนหน่ึง 
ไดยินวา  คําวา  "สุประดิษฐเจดีย"   นี ้ เปนชื่อของตนไทรนั้น.   หมืน ๑ 
เปน  ๑  นหตุ  ในคําวา  ทฺวาทสนหุเตหิ  นี.้ 
        บทวา  อปฺเปกจฺเจ  ตัดบทวา  อป  เอกจฺเจ. 
        บทวา  อชฺฌภาสิ  มคีวามวา  ไดตรัสสําทับ   เพื่อตัดความ 
 
๑.  พระบาลีเปน   มนฺทามุขิโย  โบราณวา  เชิงกราน.  
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สงสัยของพราหมณและคฤหบดีเหลาน้ัน.  
        สองบทวา  กิเมว   ทสิฺวา   มีความวา  เห็นอะไรเลา ? 
        บทวา  อุรุเวลวาสี  คือผูมีปกติอยูที่อุรุเวลประเทศ.  ทานยอม 
เปนผูละไฟท่ีตนบูชาแลวบวช,   มีอุบายอะไร ? 
        บทวา  กิสโกวทาโน   มีความวา   เปนผูตักเตือนพร่ําสอน 
ดาบสท้ังหลาย   ซึ่งไดนามวา  ผูผอม   เพราะมีรางกายผอม  ดวย 
ความประพฤติของผูยางกิเลส. 
        อีกอยางหนึ่ง   มีความวา  เปนดาบสผูผอมเอง  และเปนผูให 
โอวาท    อธิบายวา   ตักเตือนพร่ําสอนดาบสผูผอมเหลาอ่ืนดวย. 
        สองบทวา  กถ  ปหนี   มีความวา  เพราะเหตุไรจึงละเสีย ? 
        มีคําอธิบายวา  ทานอยูอุรุเวลามานาน   ตนเองเคยเปนอาจารย 
สั่งสอนเหลาดาบสผูบําเรอไฟ   เห็นอุบายอะไรเลา   จึงละไฟเสีย ? 
เราถามเนื้อความน้ีกะทาน    เหตุไฉน   ทานจึงละการบูชาเพลิงของ 
ทานเสีย ? 
        ในคาถาท่ี  ๒  มีเนื้อความดังน้ี :- 
        ยญัท้ังหลาย    กลาวสรรเสริญกามท้ังหลาย   มีรูปเปนตนเหลาน้ี 
และสตรีทั้งหลาย   ขาพเจาน้ัน  ไดทราบชนิดของกามมีรูปเปนตนทั้ง 
หมดนี้วา  "เปนมลทินในขันธเปนที่หอบทุกขไว"  [๒๙]   จึงมิไดยินดี 
ในการเซนและการบูชา   อธิบายวา  ไดอภิรมณแลวในการเซนหรือ 
การบูชา   เพราะยัญท้ังหลาย  ตางโดยการเซนและการบูชาเหลาน้ีกลาว 
สรรเสริญผลเปนมลทินทั้งน้ัน.  
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        วินิจฉัยในคาถาที่  ๓:-  
        บทวา   อถ  โกจรห ิ มีความวา   กท็ีนั้น . . .  ในส่ิงไรเลา ?   บทที่ 
เหลือต้ืนทั้งน้ัน 
        วินิจฉัยในคาถาที่  ๔:- 
        บทวา   ปท  เปนตน   มีความวา  ทางคือพระนิพพาน  จัดวา 
สงบ   และมคีวามสงบเปนสภาพ,   จัดวาไมมีกิเลสอันเปนเหตุหอบ 
ทุกข  เพราะไมมีกิเลสทั้งหลายท่ีเขาไปหอบเอาทุกขไว,   จัดวาหากังวล 
มิได   เพราะไมมีกิเลสเคร่ืองกังวลท้ังหลายมีราคะเปนตน,   จัดวา 
ไมติดของแมในกามภพ   ซึ่งเปนที่กลาวสรรเสริญแหงยัญท้ังหลาย 
เพราะไมติดอยูในภพท้ัง  ๓   แลว   จัดวามีอันจะไมแปรเปนอยางอ่ืน 
เพราะไมมีเกิด   แก  ตาย,   จัดวาไมใชธรรมที่ผูอ่ืนจะพึงแนะใหได 
เพราะตองบรรลุดวยมรรคซึ่งตนเองเจริญแลวเทาน้ัน  อันคนอ่ืนจะเปน 
ใครก็ตามจะพึงใหบรรลไุมได,    ขาพเจาไมยินดีแลวในการเซนและการ 
บูชา  ก็เพราะเห็นทางเชนนี้.   พระอรุุเวลกัสสปะแสดงอยางไร  ?  ดวย 
คําวา  "ไดเห็นทางอังสงบ"   เปนตนนั้น ?   แสดงวา  "ขาพเจามิได 
ยินดีแลวในการเซนและการบูชา   ซึง่ใหสําเร็จสมบัติในเทวโลกและ 
มนุษยโลก   ขาพเจาน้ันจะกลาวอยางไร ?" 
        ครั้งน้ันแล   พระอุรุเวลกัสสปะผูมีอายุ  ครั้นประกาศความไมยินดี 
ในโลกท้ังปวงอยางนี้วา   "ใจของขาพเจาไมยินดีแลวในเทวโลก 
และมนุษยโลก   ชื่อน้ี"   ดังน้ีแลว  จึงประกาศขอที่ตนเปนสาวกของ 
พระผูมีพระภาคอยางนี้วา  "ขาพเจาเปนสาวก."   ก็แลทานแสดง  
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ปาฏิหาริยหลายอยางในอากาศ   เพ่ือประกาศขอที่ตนเปนสาวกของ 
พระผูมีพระภาคน้ันแล   แลวลงถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวน่ัง  
ณ   สวนเขาหนึ่ง. 
        บทวา  ธมฺมจกขฺุ  ไดแกโสดาปตติมรรคญาณ. 
        บทวา  อสฺสาสกา  ไดแกความหวัง  อธิบายวา  ความปรารถนา. 
        ก็วินิจฉัยในขอวา   เอสาห  ภนฺเต  นี ้  ผูศึกษาพึงทราบดังตอ 
ไปน้ี :- 
        อันที่จรงิ   สรณคมนของพระเจาพิมพิสารน้ัน,   สําเร็จแลวดวย 
ความตรัสรูมรรคเปนแท,   แตวาทาวเธอทรงตัดสินตกลงพระหฤทัยใน 
สรณคมนนั้นแลว,    บัดนี้จึงทรงทําการมอบพระองคถวายดวยพระ 
วาจา  (คือวา)  พระเจาพิมพิสารน้ี   ไดทรงถึงสรณคมนที่แนนอน   ดวย 
อํานาจแหงมรรคทีเดียวแลว,   เมื่อจะทรงทําการถึงสรณะนั้นใหปรากฏ 
แกผูอ่ืนดวยพระวาจา  และเม่ือจะทรงถึงดวยความนอบนอม  จึงตรัส 
อยางนั้น. 
        [๓๐]  บทวา  สิงฺคีนิกฺขสุวณฺโณ  มีความวา   มีวรรณะเสมอ 
ดวยลิ่มทองคําชื่อสิงคี. 
        บทวา   ทสวาโส   ไดแกทรงอยูประจําในธรรมเปนที่อยูของพระ 
อริยเจา  ๑๐  ประการ. 
        บทวา  ทสธมฺมวิทู  ไดแกทรงทราบกรรมบถ  ๑๐  ประการ. 
        สองบทวา   ทสภิ   จเุปโต  ไดแกทรงประกอบดวยองคของ  
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พระอเสขบุคคล  ๑๐  อยาง๑.  
        สองบทวา   สพฺพธิ   ทนฺโต  ไดแกผูทรมานแลวในอินทรยี 
ทั้งปวง. 
        จริงอยู  บรรดาอินทรียมีจักษุเปนตนของพระผูมีพระภาค  อินทรีย 
ไร ๆ  ทีช่ื่อวา  ยังไมไดทรมาน  ยอมไมมี. 
        ขอวา  ภควนิต   ภตฺุตาวึ   โอนีตปตฺตปาณึ  เอกมนฺต   นสิีทิ 
มีความวา   สังเกตเห็นพระผูมีพระภาคเสวยเสร็จแลว   ชกัพระหัตถออก 
จากบาตรแลว   จึงประทับนั่งที่ประเทศแหงหน่ึง 
        บทวา  อตฺถิกาน   มคีวามวา   ผูมีความตองการดวยการไป 
เฝาพระพุทธเจา  และดวยการฟงธรรม. 
        บทวา  อภิกฺกมนีย  มีความวา  พึงอาจไปเฝาได. 
        บทวา  อปฺปกิณฺณ  คือไมพลุกพลาน. 
        บทวา  อปฺปสทฺท  ไดแกเงียบเสียงที่พูดจากัน. 
        บทวา  อปฺปนิคฺโฆส  ไดแกเงียบเสียงถึกกอง  ดวยเสียงอ้ืออึง 
ในพระนคร. 
        บทวา  วิชนวาต  ไดแกปราศจากลมในสรรีะของชนท่ีสัญจร 
เนือง ๆ 
        บาลีวา   ปราศจากการพูดจาของชนบาง.   อธิบายวา  ปราศจาก 
การพูดจาของคนภายใน. 
        บาลีวา  ปราศจากการเท่ียวไปของชนบาง.  อธิบายวา   เวน 
 
๑.  สัมมาทิฏฐิ.   ฯลฯ   ๘.  สัมมาสมาธิ  ๙.  สัมมาญาณ.  ๑๐.  สัมมาวิมุตติ.  ม. ม.   ๑๗๗.  
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จากการทองเท่ียวของชน.  
        บทวา  มนุสฺสราหเสยฺยก  ไดแกควรเปนที่กระทํากรรมลบั 
ของหมูมนุษย. 
        บทวา   ปฏิสลฺลานสารุปฺป  คือสมควรเปนที่สงัด. 
                           [สารีปุตตโมคคัลลานบรรพชา] 
        บทวา  สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานา   ไดแกพระสารีบุตร  ๑  พระ 
โมคคัลลานะ  ๑.  ทานท้ัง  ๒  ไดทํากติกากันไววา  "ผูใดพบอมตธรรม 
กอน  ผูนั้นจงบอกแกอีกฝายหน่ึง." 
        ไดยินวาทานท้ัง  ๒  นั้น  ในเวลาเปนคฤหัสถมีชื่อปรากฏอยางนี้ 
วา   อุปติสสะ   โกลิตะ  มีมาณพ   ๒๕๐  เปนบรวิาร  ไดไปดูมหรสพ 
ซึ่งมี  ณ  ยอดเขา๑.  สองสหายเปนมหาชนในที่นั้นแลว  ไดมคีวามรําพึง 
วา  "ข้ึนชื่อวาหมูมหาชนอยางน้ี ๆ  ยังไมทันถึง  ๑๐๐  ป  ก็จักตกอยู 
ในปากแหงความตาย." 
        [๓๑]  ลาํดับนั้น  สหายท้ัง  ๒  เมื่อบริษัทลุกข้ึนแลว  ไดไตถาม 
กันและกัน  มีอัธยาศัยรวมกัน  มีความสําคัญวาความตายปรากฏ 
เฉพาะหนา  ปรึกษากันวา  "เพ่ือน   เมื่อความตายมี   ธรรมที่ไมตาย 
ก็ตองมีดวย.  เอาเถิด  เราคนหาธรรมที่ไมตายกันเถิด"  ดังน้ี. 
        เพ่ือคนหาธรรมที่ไมตาย   จึงพรอมดวยบรษัิทบวชในสํานักสญชัย 
 
๑.  คิรคฺคสมชฺช   มหรสพฉลองประจําป  ณ  กรุงราชคฤห,   มหรสพยอดเขา  Name 
of   a  festival  celebrated  yearly  at  Rajagaha,  a  festival 
on  the  mountain   top.  
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ปริพาชกผูนุงผา   ไมกี่วันนักก็ถึงฝงในลัทธิสมัยซ่ึงเปนวิสัยแหงญาณ  
ของสญชัยนั้น. 
        เมื่อมองไมเห็นอมตธรรม  จึงถามวา  "ทานอาจารย  กระผม 
ขอถามแกนสารแมอ่ืนในบรรพชานีย้ังมีอยูหรือ ?" 
        ไดฟงคําตอบของทานวา   "ไมมี   ผูมีอายุ"  และวา  "ลัทธินี้ 
มีเทาน้ีแล" 
        จึงไดทํากติกาไววา  "ผูมีอายุ    ลทัธินี้เหลวไหลไมมีแกนสาร 
ทีนี้ในพวกเรา  ผูใดพบอมตธรรมกอน  ผูนั้นจงบอกแกอีกฝายหนึ่ง." 
        เพราะเหตุนั้น  พระธรรมสังคาหกาจารยจึงกลาวคําเปนตนวา 
"ทานท้ัง  ๒  ไดทํากติกากันไว." 
        ตติยาวิภัตติ  ในลักษณะแหงอิตถัมภูต  ผูศึกษาพึงทราบในบท 
ทั้งหลายวา  ปาสาทิเกน  อภิกฺกนฺเตน  เปนตน.  คําน้ีวา  อตฺถิ- 
เกหิ  อุปาต   มคฺค  เปนคําแสดงเหตุแหงการติดตาม.  จริงอยู  ม ี
คําท่ีทานอธิบายไวดังนี้วา  "อยากระน้ันเลย   เราพึงตามติดภิกษุนี้ 
ไปขางหลัง ๆ.   เพราะเหตุไร ?    เพราะเหตุวา  ธรรมดาการตามติดไป 
ขางหลัง  ๆ  นี้   เปนทางท่ีผูมีความตองการท้ังหลายรูจักเขาหาแกว 
อธิบายวา    เปนมารดา   อันชนทั้งหลายผูมีความตองการรูแลว 
และดําเนินเขาหาแลว. 
        อีกอยางหนึ่ง   พึงเห็นความในคําน้ีอยางนี้วา      "ข้ึนชื่อวา 
นิพพาน  อันเราท้ังหลายผูมีความตองการ   รูชัดแลววา  มีอยูแนนอน 
ดวยอนุมานอยางน้ีวา   'เมื่อความตายมี  ธรรมท่ีไมตายก็ตองมีดวย'  
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อยากระน้ันเลย  เราเม่ือแสวงหาคือเม่ือคนหา  นิพพานน้ัน  พึงตามติด 
ภิกษุนี้ไปขางหลัง ๆ  
        หลายบทวา  ปณฺฑปาต  อาทาย  ปฏิกฺกมิ  มีความวา  พระ 
อัสสชิผูมีอายุ  เขาไปน่ังชิดเชิงฝาแหงใดแหงหน่ึง  ซึ่งมีประการดัง 
กลาวแลวในสุทินนกัณฑ๑.  แมสารีบุตรเลา  ยืนคอยเวลาอยูวา  "ยัง 
ไมใชเวลาท่ีจะถามปญหากอน"   เพ่ือจะบําเพ็ญวัตตปฏิบัติ   จึงถวาย 
น้ําจากคนโทของตน   แกพรเถระผูเสร็จภัตตกิจแลว  [๓๒]  กระทํา 
ปฏิสันถารกบัพระเถระผูลางมือและเทาแลว  ถามปญหา. 
        เพราเหตุนั้น  พระธรรมสังคาหกาจารยจึงกลาววา   อถ  โข 
สารีปุตฺโต  ปริพฺพาชโก  เปนตน. 
        สองบทวา  น  ตฺยาห  สกฺโกม ิ ตัดบทวา  น   เต  อห  สกฺดโกม ิ
แปลวา  สําหรับทาน  เราไมอาจ. 
        แตวา  พระเถระถึงปฏิสัมภิทาญาณในธรรมวินัยนี้  จะไมอาจ 
เพ่ือแสดงธรรมเพียงเทานี้หามิได,  โดยที่แท   ทานคิดวา  'เราจักปลูก 
ความเคารพในธรรม  แกผูนี้'    ไดถือเอาขอท่ีการแสดงธรรมในพุทธ- 
วิสัยโดยอาการท้ังปวงไมใชวิสัย  (ของทาน)  จึงกลาวอยางนั้น. 
        บาทคาถาวา  เย  ธมมฺา   เหตุปฺปกวา  มีความวา   เบญจขันธ 
ชื่อวา  ธรรมมีเหตุเปนแดนเกิด.   พระเถระแสดงทุกขสัจ   แกสารีบุตร 
นั้นดวยคําน้ัน. 
        บทคาถาวา  เตส  เหตุ  ตถาคโต  อาห   มีความวา  สมุทัยสัจ 
 
๑.  มหาวภิงฺค.  ปม.  ๒๗.  
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ชื่อวาเหตุแหงเบญจขันธนั้น   พระเถระแสดงวา   พระตถาคตตรัส 
สมุทัยสัจน้ันดวย.  
        บาทคาถาวา  เตสฺจ  โย  นิโรโธ   มีความวา  พระตถาคต 
ตรัสความดับคือความไมเปนไปแหงสัจจะแมทั้ง  ๒  นั้นดวย.   พระ 
เถระแสดงนิโรธสัจแกสารีบุตรนั้นดวยคําน้ัน.  สวนมัคคสัจ   แมทาน 
ไมไดแสดงรวมไวในคาถานี้   ก็เปนอันแสดงแลวโดยนัย.   เพราะ 
วาเมื่อกลาวนิโรธ   มรรคซึ่งเปนเหตุใหถึงนิโรธน้ัน   ก็เปนอันกลาว 
ดวย. 
        อีกอยางหนึ่ง   ในบาทคาถาวา    เตสฺจ   โย  นิโรโธ  นี้  สจัจะ 
แม  ๒   เปนอันพระเถระแสดงแลว  อยางนี้วา  "ความดับแหงสัจจะ 
ทั้ง  ๒  นั้น  และอุบายแหงความดับแหงสัจจะทั้ง  ๒  นั้น"  ฉะน้ีแล. 
บัดนี้   พระเถระเม่ือจะยังเนื้อความน้ันนั่นแลใหรบักัน  จึงกลาววา 
"พระมหาสมณะมีปกติตรัสอยางนี้." 
        บาทคาถาวา  เอเสว  ธมฺโม  ยทฺ  ตาวเทว   มีความวา  แม 
ถาวา  ธรรมท่ียิ่งกวานี้ไมมีไซร,  ธรรมเพียงเทาน้ีเทาน้ัน  คือคุณมาตรวา 
โสดาปตติผลนี้เทาน้ัน  อันเขาพเจาจะพึงบรรล,ุ   ถึงอยางนั้นธรรมน้ีนั่น 
แล  อันขาพเจาคนหาแลว๑. 
        บาทคาถาวา  ปจฺจพฺยถา   ปทมโสก  มีความวา  พวกขาพเจา 
 
๑.  ปาฐะในอรรถกถาวา  ตถาป  เอโสเอว  ธมฺโม.  โยชนาหนา  ๑๘๔  แกขยายความ 
วา  ตถาป  เอโสเอว  มยา  คเวสิโต   นิพฺพานสงฺขาโต  ธมฺโติ  อตฺโถ.  จึงไดแปล 
ไวอยางนี้  หรืออีกนัยหนึ่งวา  ธรรมท่ีขาพเจาคนหาแลว  ก็ธรรมนี้นั่นแล.  
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เที่ยวคนหาทานอันไมมีความโศกใด,   ทานท้ังหลายนั่นแล  ยอมตรัสรู 
ทางอันไมมีความโศกน้ัน,   อธิบายวา  ทางนั้น  อันทานทั้งหลาย  
บรรลุแลว. 
        กึ่งคาถาวา  อทิฏ   อพฺภุติต  พหุเกหิ  กปฺปนหุเตหิ  ม ี
ความวา  ทางอันไมมีความโศกน้ี  ชื่ออันขาพเจาท้ังหลาย  ไมเห็น 
แลวทีเดียว  ลวงไปนักหนาต้ังหลายนหุตแหงกัลป  [๓๓]  สารบีุตร- 
ปริพาชกแสดงขอท่ีตนมีความเสื่อมใหญตลอดกาลนาน   เพราะเหตุ 
ที่ไมไดเห็นทางนั้นดวยประการดังน้ี. 
        บาทคาถาวา  คมฺภีเร  าณวิสเย   มีความวา   เปนธรรม 
อันลึกซึ้งดวย  เปนวิสัยแหงญาณอันลึกซึ้งดวย. 
        บาทคาถาวา  อนุตฺตเร  อุปธิสงฺขเย ไดแกนิพพาน. 
        บาทวา   วมิุตฺเต  มีความวา  ผูนั้นพนแลวดวยวิมุตติมีนิพพาน 
นั้นเปนอารมณ. 
        บทวา  พฺยากาสิ   มคีวามวา  พระศาสดาเมื่อตรัสวา  "คูแหง 
สหายน้ันจักเปนคูอัครสาวก   เปนคูที่เจริญของเรา"  ดังน้ี  ชื่อวาทรง 
พยากรณแลวซ่ึงคูแหงสหายในสาวกบารมีญาณ. 
        ขอวา  สา  ว  เตส   อายสฺมนฺตาน  อุปสมฺปทา  อโหสิ  ม ี
ความวา  เอหิภิกขุอัปสัมปทานั้นแล   ไดเปนอุปสัมปทาของทานท้ัง ๒ 
พรอมท้ังบริษัท, 
        ก็แลในพระเถระทั้ง  ๒  ซึ่งอุปสมบทแลวอยางนั้น  พระมหา- 
โมคคัลลานเถระ  ๗  วัน  จึงไดสําเร็จพระอรหัต,  พระสารีบุตรเถระ  
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กึ่งเดือนจึงไดสําเร็จพระอรหัต.  
        ไดยินวา  ในอดีตกาล  พระพุทธเจาทรงพระนามวาอโนมทัสสี 
เสด็จอุบัติในโลก.  ดาบสชื่อสรทะ   กระทํามณฑปดวยดอกไมตางๆ 
ที่อาศรมของตน  เพ่ือพระพุทธเจาน้ัน   อัญเชิญพระผูมีพระภาคให 
ประทับบนอาสนะดอกไมนั่นเทียว   กระทํามณฑปอยางนั้นแล   ต้ัง 
แตงอาสนะดอกไมสําหรับภิกษุสงฆดวย  แลวปรารถนาเปนอัครสาวก. 
ก็แลครั้นปรารถนาแลว  จึงสงขาวไปบอกแตเศรษฐีชื่อสิริวัฒนวา 
"ขาพเจาไดปรารถนาตําแหนงอัครสาวกแลว,  ถึงทานก็จงมาปรารถนา 
ตําแหนงหนึ่ง."   เศรษฐีกระทํามณฑปดอกไมอุบลเขียว  นิมนตภิกษุสงฆ 
มีพระพุทธเจาเปนประมุขฉันในมณฑปนั้น,  ครั้นใหฉันเสร็จแลว  ได 
ปรารถนาเปนสาวกท่ี  ๒  ในชนท้ัง  ๒  นั้น  สรทดาบส  เกิดเปนพระ 
สารีบุตรเถระ  สิริวัฒนเศรษฐีเกิดเปนพระมหาโมคคัลลานเถระ   ฉะน้ี 
แล.  บุรพกรรมของพระอัครสาวกท้ัง  ๒  นั้น  เทาน้ี๑. 
        วินิจฉัยในบทวา  อปุตฺตกตาย   เปนตน ดังตอไปนี้ :- 
        พระสมณโคดมปฏิบัติเพ่ือความท่ีชนทั้งหลาย    ผูมีบุตรบวช 
ตองเปนคนไรบุตร.   เพ่ือความท่ีหญิงทั้งหลายผูมีผัวบวชตองเปน 
หมาย  คือ   ตองเปนคนรางผัว.    เพ่ือเขาไปตัดสกุลเสีย  แมดวย 
อาการท้ัง  ๒  อยาง. 
        บทวา  สฺชยานิ   คือผูเปนอันเตวาสิกของสญชัย. 
 
๑.  ช่ือนี้ตรงกบัอรรถกถาธรรมบท   แตในอปทานวา   เดมิพระสารีบุตรช่ือ  สุรุจิดาบส 
พระโมคคัลลานะเปนพระยานาคช่ือ   อรุณ. 
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        [๓๔]  สองบทวา   มาคธาน  คิรพฺิพช   มีความวา  สูพระ 
นครมีเขาเปนคอกแหงชนบทของชาวคธท้ังหลาย.  
        บทวา   มหาวีรา   ไดแกผูมีความเพียรใหญ. 
        บทวา  นียมานาน   มีความวา   ครั้นเมื่อกุลบตุรทั้งหลาย  อัน 
พระองคทรงแนะนําอยู. 
        บทวา  นียมานาน  นี้เปนฉัฏฐีวิภัตติใชในอรรถแหงสัตตมีวิภัตติ 
อีกนัยหน่ึง  ใชในอรรถแหงทุติยาวิภัตติ. 
        บาทคาถาวา  กา  อสฺุสูยา   วิชานต  มีความวา  จะตองริษยา 
อะไรดวยเลา  เมื่อรูอยูอยางนี้วา  "พระตถาคตทั้งหลาย  ทรงแนะนํา 
โดยธรรม." 
                                [อุปชฌายวัตตกถา] 
        บทวา  อนุปชฺฌายา  มีความวา  เวนจากครูผูคอยสอดสอง 
โทษนอยโทษใหญ.         
        บทวา  อนากปฺปสมฺปนฺนา  ไดแก  ผูไมถึงพรอมดวยมารยาท. 
อธิบายวา   ปราศจากมารยาทซ่ึงสมควรแกสมณะ. 
        บทวา  อุปริโภชเน   ไดแก  เบื้องบนแหงโภชนะ. 
        บทวา  อุตฺติฏปตฺต  ไดแก  บาตรสําหรับเที่ยวไปเพ่ือบิณฑะ 
จริงอยู   มนษุยทั้งหลายมีความสําคัญในบาตรนั้นวาเปนแดน,  เพราะเหตุ 
นั้น  ทานจึงกลาววา  อุตฺติฏปตฺต.    อีกอยางหนึ่ง  ผูศึกษาพึงเห็น 
ความในบทวา  อุตฺติฏปตฺต  นี้อยางนี้วา   "ภิกษุทั้งหลายยืนข้ึน 
นอมบาตรเขาไป."  
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        ขอวา  อนุชานามิ   ภิกฺขเว  อุปชฌฺาย  มีความวา  เรา 
อนุญาตบัดนี้  เพ่ือใหภิกษุถืออุปชฌาย.  
        สองบทวา  ปุตฺตจิตฺต   อุปฏเปสฺสติ   มีความวา   พระ 
อุปชฌายจักเจาไปต้ังจิตไวดวยอํานาจความรักฉันบิดากับบุตรอยางนี้วา 
"ผูนี้เปนบุตรของเรา."   แมในบทที่สองก็นัยนี้. 
        สองบทวา  สคารวา   สปฺปติสฺสา   มีความวา   อุปชฌายกับ 
สัทธิวิหาริก  จักเขาไปต้ังความเปนผูหนัก  และความเปนผูใหญ 
(กะกันและกัน). 
        บทวา  สภาควุตฺติกา  ไดแก  มีความเปนอยูถูกสวนกัน. 
        ๕  บท   มีบทวา  สาหูติ  วา  เปนตน  เปนไวพจนแหงคํารับเปน 
อุปชฌาย. 
        สองบทวา  กาเยน  วิฺาเปติ  มีความวา   เมื่อสัทธิวิหาริก 
กลาว  ๓  ครัง้วา  "ขอทานจงเปนอุปชฌายของผมเถิดขอรับ."  อยาง 
นั้นแลว,   ถาพระอุปชฌายรับรองการถืออุปชฌายวา   "อุปชฌายอัน 
ทานถือแลว"   ดังน้ี  ดวยกายหรือวาจา  หรือท้ังกายวาจา  ดวยอํานาจ 
แหงบท ๆ หน่ึง  ใน  ๕  บทมี  สาห ุ เปนตน  อุปชฌายเปนอันสัทธิ- 
วิหาริกถือแลว. 
        จริงอยู  การใชวาจาประกาศหรือการใชกายเคลื่อนไหวใหทราบ 
เนื้อความ   แหงบทใดบทหน่ึง  ใน  ๕  บทนี้   ของพระอุปชฌาย  นี้แล 
เปนการถืออุปชฌาย  ในขอวา   "พึงถืออุปชฌาย"    นี.้   [๓๕]  ฝาย 
พระเกจิอาจารย   กลาวหมายเอาคํารับวา  สาธุ.  คําของพระเกจิ-  
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อาจารยนั้น  ไมเปนประมาณ.  เพราะวาอุปชฌายยอมเปนอันสิทธิ- 
วิหาริกถือแลว  ดวยเหตุมาตรวาคําขอและคําให ;     คํารับไมนับวา  
เปนองคในการถืออุปชฌายนี้.   ฝายสัทธิวิหาริกจะควรทราบแตเพียงวา 
"อุปชฌายเปนอันเราถือแลวดวยบทน้ี"    หามิได,  ความทราบความ 
ขอน้ีดวยคําวา  "บัดนี้มีวันนี้เปนตน   พระเถระเปนภาระของเรา  ถึง 
เราก็เปนภาระของพรเถระ." 
        ขอวา  ตตฺราย  สมมฺาวตฺตนา   มีความวา  คําใด   ซึ่งเรา 
กลาวแลววา   พึงประพฤติชอบ,  ความประพฤติชอบในคําน้ัน  ดังนี้. 
        หลายบทวา  กาลสฺเสว   อุฏาย  อุปหนา  โอมฺุจิตฺวา 
มีความวา   ถารองเทาของสัทธิวิหาริกนั้น  อันเธอสวมอยู  คือ   เปน 
ของท่ีอยูในเทา   เพ่ือประโยชนแกการจงกรมในเวลาใกลรุง  หรือ 
เพ่ือประโยชนแกการรักษาเทาซ่ึงลางแลว.   พึงลุกข้ึนแตเชาตรู  ถอด 
รองเทาเหลานั้นเสีย. 
        ขอวา   ทนฺตกฏ  ทายพฺพ  มีความวา  พึงนอมถวายไม 
สีฟน  ๓  ขนาด   คือขนาดใหญ  ขนาดกลาง   ขนาดเล็ก  จาก  ๓ 
ขนาดน้ัน  ทานถือเอาขนาดใดครบ  ๓  วัน  ต้ังแตวันที่  ๔  ไป  พึงถวาย 
ขนาดน้ันเทานั้น.   ถาวาทานถือเอาตามมีตามได  ไมมีกําหนดลงไป, 
ตอไปไดชนิดใด  พึงถวายชนิดนั้น. 
        ขอวา  มุโขทก  ทาตพฺพ   มีความวา   พึงนําเขาไปท้ังนํ้าเย็น 
และน้ํารอน  ทานใชอยางใดจากนํ้า  ๒  อยางนั้น  ครบ  ๓  วัน  ต้ังแต 
วันที่  ๔  ไป   พึงถวายนํ้าลางหนาชนิดนั้นเทาน้ัน.  ถาวาทานใชตามมี  
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ตามไดไมกําหนดลงไป,  ตอไปไดชนิดใดพึงถวายชนิดนั้น.  ถาวา 
ทานใชทั้ง  ๒  อยาง.  พึงนําเขาไปถวายท้ัง  ๒  อยาง.   พึงต้ังน้ําไวในที่  
ลางหนาแลว  พึงกวาดต้ังแตเว็จกุฎีมา.  เมื่อพระเถระไปเว็จกุฎี   พึง 
กวาดบริเวณ.  [๓๖]   ดวยประการอยางนี้  บริเวณเปนอันไมวาง.   พึง 
แตงต้ังอาสนะไว   แตเมื่อพระเถระยังไมออกจากเว็จกุฎีทีเดียว.  เมื่อ 
ทานทําสรีรกิจเสร็จแลวมานั่งบนอาสนะน้ัน,  พึงทําวัตรตามท่ีกลาวไว 
โดยนัยเปนตนวา  "ถาขาวตมมี  พึงถวาย." 
        บทวา  อุกฺกลาโป   มีความวา   เกลื่อนกลนดวยหยากเยื่อบาง 
อยาง,   แตถาไมมีหยากเย่ืออ่ืน   มีแตน้ําหยด,  ประเทศน้ันควรเช็ด 
แมดวยมือ. 
        สองบทวา  สคุณ  กตฺวา   มีความวา   พึงซอนจีวร  ๒  ผืนเขา 
ดวยกันแลว   ถวายสังฆาฏิทั้ง  ๒  ผืนที่ซอนแลวน้ัน.  จริงอยู  จีวร 
ทั้งหมด  เรียกวา  สังฆาฏิ  เพราะซอนกันไว.         
        เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   "พึงถวายสังฆาฏิ 
ทั้งหลาย." 
        ในขอวา  นาติทูเร  คนฺตพฺพ   นาจฺจาสนฺเน   นี้  มีวินิจฉัย 
วา  ถาดวยยางเทาเพียงกาวเดียวหรือ  ๒  กาว  จะไปถึงอุปชฌาย  ซึ่ง 
เหลียวมามอง,  ดวยระยะเพียงเทาน้ี  พึงทราบวา  "เปนผูเดินไมหาง 
นัก  ไมชิดกนั." 
        ขอวา  ปตฺตปริยาปนฺน  ปฏิคฺคเหตุพฺพ   มีความวา  ถา 
อุปชฌายไดขาวตมหรือขาวสวยในท่ีภิกษุจารแลว   บาตรรอนหรือ  
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หนัก   พึงถวายบาตรของตนแกทาน  รับบาตรน้ันมา. 
        ขอวา   น  อุปชฺฌายสฺส   ภณมานสฺส   อนฺตรนฺตรา   กถา  
โอปาเตตพฺพา  มีความวา เมื่ออุปชฌายกําลังน่ังพูดอยูในละแวกบาน 
หรือในที่อ่ืน  เมื่อคําของทานยังไมจบ  ไมควรพูดสอดเรื่องอ่ืนข้ึน. 
        ก็แลต้ังแตนี้ไป   ในท่ีใด  ๆ   ทานทําการหามไวดวย  น  อักษร 
(ที่แปลวา  ไม  หรือ  อยา)   ในที่นั้นทกุแหงพึงทราบวา  เปนอาบัติ 
ทุกกฏ.  จริงอยู   ขอน้ีเปนธรรมดาในขันธกะ. 
        ขอวา  อาปตฺติสามนฺตา  ภณมาโน   มีความวา   เมื่ออุปชฌาย 
กลาววาจาใกลตออาบัติ  ดวยอํานาจปทโสธัมมสิกขาบท   และทุฏุลล- 
สิกขาบทเปนตน. 
        บทวา  นิวาเรตพฺโพ   ความวา   ๓๗   พึงหามเปนเชิงถาม 
อยางนี้วา  "พูดเชนนี้ควรหรือขอรับ  ไมเปนอาบัติหรือ ?   แตต้ังใจ 
วาจักหามแลว   ก็ไมควรพูดกะทานวา   "ทานผูใหญอยาพูดอยางนั้น." 
        ขอวา  ปมตร อาคนฺติวา   มีความวา  ถาบานอยูใกลหรอื 
ในวิหารมีภิกษุไข  พึงกลับจากบานเสียกอน.   ถาบานอยูไกลไมมีใคร 
มากับอุปชฌาย  ควรออกจากบานพรอมกับทานน่ันแล  แลวเอาจีวร 
หอบาตรสะพายรีบมากอนแตกลางทาง.   เมื่อกลับอยางนี้   มาถึงกอน 
แลวพึงทําวัตรทุกอยางมีปูอาสนะเปนตน. 
        สองบทวา   สินฺน  โหตฺ  มีความวา  เปนของชุม  คือ  เปยก 
เหง่ือ. 
        ขอวา   จติรงฺคุล    กณฺณ    อุสฺสาเทตฺวา    มีความวา  พึง  
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เหลื่อมมุมใหเกินกันประมาณ  ๔  นิว้  ตองพับจีวรอยางนี้.   เพราะเหตุ   
ไร ?    เพราะต้ังใจจะมิใหหักตรงกลาง.   จริงอยู   จีวรที่พับใหมุมเสมอ 
กันยอมหักตรงกลาง.  จีวรที่ชอกช้ําเปนนิตยเพราะพับดับนั้น  ยอมชํารุด. 
พระผูมีพระภาคตรัสขอนี้   ก็เพ่ือปองกันความชํารุดนั้น.   เพราะเหตุนั้น 
ในวันพรุงจีวรจะไมชอกช้ําเฉพาะตรงที่หักในวันนี้  ดวยวิธีใด   พึงพับ 
ใหเหลื่อมกันวันละ  ๔  นิ้วดวยวิธีนั้น. 
        ขอวา  โอโภเค  กายพนฺธน  กาตพฺพ   มีความวา  พึงพับ 
ประคดเอว   สอดเก็บไวในขนดจีวร. 
        ขอวา  สเจ  ปณฺฑปาโต  โหติ   นี ้  มีวินิจฉัยวา  อุปชฌาย 
ใด  ฉันในบานน่ันเอง   หรือในละแวกบาน  หรอืในหอฉัน  แลวจึง 
มา  หรือไมไดบิณฑะ.  บณิฑบาตของอุปชฌายนั้น  ชื่อวาไมมี  แตของ 
อุปชฌายผูไมไดฉันในบาน หรือผูไดภิกษา  ชื่อวามี 
        เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคจึงตรัสคําเปนตนวา   "ถาบิณฑ- 
บาตมี."   ถาแมบิณฑบาตของทานไมมี  และทานใครจะฉัน  พึงถวาย 
น้ําแลว  นอมถวายบิณฑบาตแมที่ตนไดแลว. 
        [๓๘]  ขอวา  ปานีเยน   ปุจฺฉิตพฺโพ   มีความวา   พึงถาม 
อุปชฌายซึ่งกําลังฉัน  ถึงนํ้าฉัน  ๓   ครั้งวา  "ผมจะนําน้ําฉันมาไดหรือ 
ยังขอรับ ?"    ถาเวลาพอ   เม่ืออุปชฌายฉันเสร็จแลว  ตนเองจึงคอย 
ฉัน.   ถาเวลาจวนหมด   พึงต้ังน้ําฉันไวในที่ใกลอุปชฌายแลวตนเองพึง 
ฉันบาง. 
        ขอวา   อนนฺตรหิตาย   มีความวา  ไมควรวางบาตรบนพ้ืนซ่ึง  
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เจือดวยฝุนและกรวด   ไมไดปูลาดดวยบรรดาเคร่ืองปูลาดมีเส่ือออน  
และทอนหนังเปนตน   ชนิดใดชนิดหน่ึง.   แตถาพ้ืนเปนที่อันเขาลงรัก๑ 

หรือโบกปูน  หรือไมมีละอองและดิน   จะวางบนพ้ืนเห็นปานนั้นควร 
อยู.    จะวางแมบนทรายที่สะอาดก็ควร.   จะวางบนดินรวนฝุนและกรวด 
เปนตนไมควร.  แตพึงวางใบไมหรือเชิงบาตรบนส่ิงเหลาน้ันแลว  เก็บ 
บาตรบนใบไมหรือเชิงบาตรน้ันเถิด. 
        คําวา   "เอาชายไวขางนอกเอาขนดไวขางใน"  นี้   พระผูม-ี 
พรภาคตรัสไว   เพ่ือใหสอดมือไปใตราวจีวรเปนตนแลว  คอย ๆ 
พาดดวยมือซึ่งอยูตรงหนา.   กเ็มื่อจับ  ๒  ชายเอาขนดพาดข้ึนไปบน 
ราวจีวรเปนตน  ขนดยอมกระทบฝา,  เพราเหตุนั้น จึงไมควรทํา 
อยางนั้น. 
        ขอวา  จุณฺณ   สนฺเนตพฺพ   มีความวา  จุณณสําหรับอาบนํ้า 
พึงใหชุมดวยนํ้าแลวปนแทงไว. 
        ขอวา  เอกมนฺต  นิกขฺิปตพฺพ   มคีวามวา  จีวรพึงวางเฉพาะ 
ในที่ซึ่งไมมีควันไฟแหงหน่ึง.   กิจท้ังปวง   มีใหถานไฟ  ดินและน้ํารอน 
เปนตน  ชื่อบริกรรมในเรือนไฟ. 
        ขอวา   อุทเกป   ปรกิมฺม  ไดแกกิจทุกอยางมีถูตัวเปนตน. 
        ขอวา   ปานีเยน   ปุจฺฉิตพฺโพ   มคีวามวา   ความกระหายยอม 
มี   เพราะความรอนอบอาวในเรือนไฟ   เพราะฉะน้ัน  จึงควรถาม 
ทานถึงนํ้าฉัน. 
        ขอวา   สเจ   อุสฺสหติ   มีความวา   ถาสัทธิวิหาริกยังสามารถ 
 
๑.  ปาะในอรรถกถาวา   กาฬวณณฺกตา   ทําแลวใหมีสีดํา.  
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คือ  เปนผูไมถูกความเจ็บไขบางอยางครอบงํา.   จริงอยู   สัทธวิิหาริก 
ผูไมเจ็บไขแมมีพรรษา  ๖๐   ก็ควรทําอุปชฌายวัตรทุกอยาง.  [๓๙]   เมื่อ  
ไมทํา   ดวยไมเอ้ือเฟอตองทุกกฏ   เพราะวัตตเภท,   และเม่ือสัทธิ- 
วิหาริกผูเปนไขไปทําการที่ทรงหาม   ในบททั้งหลายท่ีมีอักษรวา  "ไม" 
กํากับอยู   ก็เปนทุกกฎเหมือนกัน. 
        บทวา   อปริฆสนฺเตน  มีความวา  อยาลากไปบนพ้ีน. 
        บทวา  กวาฏปฏ   มีความวา   อยาใหกระทบกระท่ังบานประตู 
และกรอบประตู. 
        บทวา  สนฺตานก  ไดแก  รังต๊ักแตนและใยแมลงมุมเปนตน 
อยางใดอยางหนึ่ง. 
        ขอวา  อุลฺโลกา  ปม   โอหาเรตพฺพ   มีความวา   พึงกวาด 
แตเพดานลงมากอน  คือ  ลงมือกวาดเพดานเปนตนลงมา. 
        บทวา   อาโลกสนฺธิกณฺณภาคา  ไดแกสวนหนาตางประตูและ 
สวนมุมหอง.   อธิบาย   พึงเช็ดบานหนาตางและบานประตูทั้งขาง 
ในขางนอก  และ ๔  มุมหอง. 
        ขอวา   ยถาปฺตฺต    ปฺาเปตพฺพ   มีความวา   เครื่องลาด 
พ้ืนเดิมเขาปูลาดไวอยางใด   พึงปูไวเหมือนอยางนั้น.   จริงอยู  เพ่ือ 
ประโยชนนีแ้ล   จึงทรงบัญญัติวัตรขอแรกไววา  "พึงสังเกตท่ีปูเดิม 
ไวแลวขนออกไปวางไวสวนหนึ่ง."   แตถาเครื่องลาดพ้ืนนั้นเปนของ 
บางคนซ่ึงไปเขาใจไดปูลาดไวกอน,   พึงปูใหหางฝาโดยรอบ  สัก  ๒  นิ้ว 
หรือ   ๓  นิ้ว.  
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        อันธรรมเนียมการปูลาดมีดังน้ี  :-  
        ถามีเสื่อลําแพนแตใหญเกินไป   พึงตัดพับชายเย็บผูกแลวจึงปู 
ถาไมเขาใจพับชายเย็บผูก  อยาตัด. 
        ขอวา   ปุรตฺถิมา   วาตปานา   ถเกตพฺพา   มีความวา  พึงเปด 
หนาตางทิศตะวันออก.   หนาตางแมที่เหลือ   ก็พึงปดอยางนั้น. 
        บทวา  วูปกาเสตพฺโพ   มีความวา   ตนเองพึงนําไปท่ีอ่ืน. 
        บทวา   วูปกาสาเปตพฺโพ   มีความวา   พึงวานภิกษุอ่ืนวา 
"ขอทานชวยพาพระเถระไปที่อ่ืนเถิด." 
        บทวา  วิเวเจตพฺพ  มีความวา   ตนเองพึงพูดใหทานสละเสีย. 
        บทวา   วิเวจาเปตพฺพ  มีความวา  พึงวานผูอ่ืนวา  "ขอทาน 
ชวยพูดใหพระเถระสละทิฏฐิทีเถิด." 
        [๔๐]  ขอวา     อุสฺสกฺุก      กาตพฺพ      มีความวา    ภิกษุนัน้อัน 
สัทธิวิหาริกพึงเขาไปหาสงฆขอรองเพ่ือใหปริวาส   ถาสัทธิวิหาริกเปน 
ผูสามารถดวยตน   พึงใหบริวาสดวยตนเอง   ถาไมสามารถ  พึงวาน 
ภิกษุอ่ืนใหชวยให. 
        ขอวา   กินฺติ  นุ  โข   มีความวา   ดวยอุบายอยางไรหนอแล. 
มีนัยเหมือนกันทุกแหง. 
        ขอวา   สหุกาย  วา  ปริณาเเมยฺย   มีความวา   สงฆอยาพึง 
ทําอุกเขปนียกรรมเลย   พึงทําตัชชนียกรรมหรือนิยสกรรมแทน. 
        จริงอยู   สัทธิวิหารินั้นไดทราบวา   "สงฆปรารถนาจะทํา 
อุกเขปนียกรรมแกอุปชฌายของเรา"   พึงเขาไปหาทีละรูป   ออนวอน  
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วา   "ขออยาทํากรรมแกอุปชฌายของผมเลยขอรับ."  
        ถาภิกษุทั้งหลายจะทําตัชชนียกรรมหรือนิยสกรรมใหได.   พึง 
ออนวอนเธอท้ังหลายวา  "โปรดอยาทําเลย." 
        ถาภิกษุทั้งหลายจําทําจริง ๆ,  ทีนั้น   พึงออนวอนอุปชฌายวา 
"ขอจงกลับประพฤติชอบเถิดขอรับ." 
        ครั้งออนวอนใหทานกลับประพฤติชอบไดอยางนั้นแลว  พึง 
ออนวอนภิกษุทั้งหลายวา  "โปรดระงับกรรมเถิดขอรับ" 
        สองบทวา   สมฺปริวตฺตก   สมฺปรวิตฺตก   ไดแกพลิกกลับไป 
รอบ ๆ. 
        ขอวา   น   จ   อจฺฉนิฺเน   เถเว   ปกฺกมิตพฺพ   มีความวา  ถา 
น้ํายอมแมเพียงเล็กนอย   ยังหยดอยู  อยาพึงหลีกไปเสีย. 
        วัตรทุกขอ   เปนตนวายังไมไดเรียนอุปชฌาย  อยาใหบาตรแก 
คนบางคน   ดังน้ี   พระผูมีพระภาคตรัสสําหรับบุคคลซ่ึงเปนวิสภาค 
ของอุปชฌาย. 
        ขอวา  น  อุปชฌาย   อานาปุจฺฉา   คาโม  ปวสิิตพฺโพ  มี 
ความวา   สทัธิวิหาริกปรารถนาจะเขไปดวยบิณฑบาท  หรือดวย 
กรณียะอยางอ่ืน   พึงบอกลากอนจึงเขาไป. 
        ถาอุปชฌายประสงคจะลุกข้ึนแตเชาไปภิกษุจารไกล,  พึงสั่งวา 
"พวกภิกษุหนุมจงเขาไปบิณฑบาตเถิด"   แลวจึงไป. 
        เมื่ออุปชฌายไมไดสั่งไวไปเสีย   สัทธิวิหารกิไปถึงบริเวณ 
ไมเห็นอุปชฌายจะเขาบานก็ควร.  
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        ถาแมกําลังเขาไปในบานและพบเขา,   [๔๑]  ควรจะบอกลาต้ังแต 
ที่ที่พบทีเดียว.  
        ขอวา   น   สุสาน   คนฺตพฺพ   มคีวามวา  ไมไปเพ่ือตองการ 
อยู   หรือเพ่ือตองการดู. 
        ในขอวา   น  ทิสา   ปกฺกมิตพฺพา  นี ้  มีวินิจฉัยวา   สัทธิวิหาริก 
ผูประสงคจะไป    พึงชี้แจงถึงกิจการแลวออนวอนเพียงครั้งท่ีสาม. 
ถาทานอนุญาต  เปนการสําเร็จ,   ถาไมอนุญาต   เม่ือเธออาศัยทาน 
อยู   อุทเทสก็ดี   ปริปุจฉาก็ดี   กัมมฏัฐานก็ดี  ไมสําเร็จ  (เพราะ) 
อุปชฌายเปนคนโงไมเฉียบแหลม  ไมยอมใหไปเชนนั้น  เพราะมุง- 
หมายจะใหอยูในสํานักของตนถายเดียว,   เมื่ออุปชฌายเชนนี้แมหาม 
จะขืนไป  ก็ควร. 
        ขอวา  วุฏานสฺส   อาคเมตพฺพ   มีความวา  พึงรอจนหาย 
จากความเจ็บไข,    ไมควรไปขางไหนเสีย.   ถามีภิกษุอ่ืนเปนผูพยาบาล 
พึงหายามามอบไวในมือของเธอ   แลวเรียนทานวา   "ภิกษุนี้จัก 
พยาบาลของรับ"  แลวจึงไป. 
                                 อุปชฌายวัตตกถา  จบ. 
                                  [สัทธิวิหาริกวัตตกถา] 
        พึงทราบวินิจฉัยในการที่อุปชฌายประพฤติชอบในสัทธวิิหาริก 
ตอไป :- 
        ขอวา   สงฺคเหตุพฺโพ   อนุคฺคเหตุพฺโพ   มีความวา   อุปชฌาย  
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พึงทําการชวยเหลือและอุดหนุนเธอดวยกิจมีอุทเทสเปนตน.   ในกิจมี  
อุทเทสเปนตนนั้น  อุทเทสน้ัน  ไดแกการบอกบาลี.    ปริปุจฉานั้น 
ไดแกอธิบายความแหงบาลี.   โอวาทน้ัน  ไดแกการกลาววา  "จงทํา 
อยางนี้   อยาทําอยางนี้"   ในเมื่อเรื่องยังไมเกิด.  อนุศาสนีนั้น  ไดแก 
การวากลาวอยางนั้น   ในเมื่อเรื่องเกิดแลว.   อีกประการหน่ึง  เรื่อง 
จะเกิดหรือไมเกิดก็ตาม  การวากลาวครั้งแรก   ชือ่โอวาท,   การวา 
กลาวพร่ําเพร่ือ  ชื่อนุศาสนี. 
        ขอวา  สเจ   อุปชฺฌายสฺส  ปตฺโต   โหติ   มีความวา  ถา 
อติเรกบาตรมี.   มีนัยเหมอืนกันทุกแหง.   สมณบรขิารแมอ่ืน   ชื่อวา 
บริขาร.   ความคนควาหาอุบายซ่ึงเกิดข้ึนโดยนัยอันชอบธรรม  ชื่อวา 
ความขวนขวาย  ในสัทธวิิหาริกวัตรนี้.   [๔๒]   ถดัจากน้ีไป   วัตร 
ต้ังตนแตใหไมสีฟน   ถึงท่ีสุดเติมน้ําในหมอชําระ   อุปชฌายควร 
ทําแกสัทธิวิหาริกเฉพาะผูเปนไข.   อนึ่ง  กิจมีพาเท่ียวเพื่อระงับความ 
กระสันเปนตน  แมสัทธวิิหาริกไมเปนไข  อุปชฌายก็ควรทําแท. 
        ขอวา  จีวร  รชนฺเตน   มีความวา   เมื่อไดฟงอุบายจาก 
อุปชฌายวา  "พึงยอมอยางนี้"   แลวจึงยอม.  คําท่ีเหลือ   พึงทราบ 
ตามนัยที่กลาวแลวน่ัน. 
                              สัทธิวิหาริกวัตตกถา  จบ. 
                                  [สัมมวัตตนาทิกถา] 
        ขอวา  น   สมมฺา   วตฺตนฺติ   มีความวา  ไมทําอุปชฌายวัตร 
ตามท่ีทรงบัญญัติไวใหเต็ม.  
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        ขอวา   โย   น  สมฺมา   วตฺเตยฺย   มีความวา  สัทธิวิหาริกใด 
ไมทําวัตรตามท่ีทรงบัญญัติไวใหเต็ม,  สัทธิวหาริกนั้นตองทุกกฏ.  
        บทวา   ปณาเมตพฺโพ  ไดแก   พึงรุกราน. 
        ขอวา   นาธิมตฺต  เปม  โหติ  มีความวา  ไมมีความรักฉัน 
บุตรกับธิดายิ่งนักในอุปชฌาย. 
        ขอวา   นาธิมตฺตา   ภาวนา  โหติ   มีความวา  ไมปลูกไมตรี 
ยิ่งนัก.   ฝายดีพึงทราบโดยปฏิปกขนัยกับที่กลาวแลว. 
        ขอวา  อล   ปณาเมตุ  มีความวา  สมควรประณาม. 
        ขอวา   อปฺปณาเมนฺโต  อุปชฺฌาโย   สาติสาโร  โหติ    ม ี
ความวา   (เมื่ออุปชฌายไมประณาม)   ยอมเปนผูมีโทษ   คือยอม 
ตองอาบัติ,    เพราเหตุฉะน้ัน  เมื่อสัทธิวิหาริกไมประพฤติชอบ   ควร 
ตองประณามแท.   ก็ในการไมประพฤติชอบ   มีวินิจฉัยดังนี้ :- 
        เมื่อสัทธิวิหาริกไมทําวัตรเพียงยอมจีวร   ความเสื่อมยอมมีแก 
อุปชฌาย.  เพราะเหตุนั้น  เมื่อสัทธิวิหาริกผูพนนิสัยแลวก็ดี   ยงัไม 
พนก็ดี   ไมทําวัตรนั้น  เปนอาบัติเหมือนกัน.   ต้ังแตใหบาตรแกคน 
บางคนไป   เปนอาบัติแกผูยังไมพนนิสัยเทานั้น.  เหลาสัทธิวิหาริก 
ประพฤติชอบ,    อุปชฌายไมพระพฤติชอบ   เปนอาบัติแกอุปชฌาย. 
อุปชฌายประพฤติชอบ,    พวกสัทธิวิหาริกไมประพฤติชอบ   เปน 
อาบัติแกพวกเธอ.  เมืออุปชฌายยินดีวัตร   พวกสัทธิวิหาริก  [๔๓] 
ถึงมีอยูมาก,    เปนอาบัติทุกรูป.   ถาอุปชฌายกลาวา  "อุปฏฐาก 
ของฉันมี,    พวกเธอจงทําความเพียรในสาธยายและมนสิการเปนตน  
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ของตนเถิด,"   ไมเปนอาบัติแกพวกสัทธิวิหาริก,   ถาอุปชฌายไมรูจัก 
ความยินดีหรือไมยินดี  เปนผูเขลา,  สัทธิวิหาริกมีมากรูป   ในพวกเธอ  
ถาภิกษุถึงพรอมดวยวัตรรูปหน่ึง   ปลอยภิกษุนอกน้ันเสีย    รับเปน 
ภาระของตนอยางนี้วา  "ผมจักทํากิจของอุปชฌายแทน,  พวกทานจง 
เปนผูมีความขวนขวายนอยอยูเถิด"   ดังน้ี  ไมเปนอาบัติแกเธอท้ังหลาย 
จําเดิมแตไวภาระแกภิกษุนั้นไป. 
                               สัมมาวัตตนาทิกถา  จบ. 
                            [ญัตติจตุตถกัมมอุปสัมปทา] 
        วินิจฉัยในเรื่องราธพราหมณตอไป.   พระสารีบุตรผูมีอายุยอม 
ทราบบรรพชาและอุปสมบท   ซึ่งพระผูมีพระภาคทรงอนุญาตดวยไตร- 
สรณคมน   ที่กรุงพราราณสี   แมโดยแท,   ถึงกระน้ัน  พระผุมพีระภาค 
ทรงประสงคจะหามอุปสมบทอันเพลานั้นแลว  ทรงอนุญาตอุปสมบท 
ทําใหกวดขัน   ดวยญัตติจตุตถกรรม  คราวนั้น  พระเถระทราบพระ 
อัธยาศัยของพระองค   จึงทราบทูลวา   "พระเจาขา  ขาพระองค 
จะใหพราหมณนั้นบรรพชาอุปสมบทอยางไร ?" 
        จริงอยู   บริษัทของพระพุทธเจาทั้งหลาย   ยอมเปนผูฉลาดใน 
อัธยาศัย.   และพระผูมีอายุสารีบุตรนี้   เปนผูประเสริฐเปนยอดของ 
พุทธบริษัท. 
        ในคําวา   พฺยตฺเตน   ภิกฺขุนา   ปฏพิเลน  นี้   มวิีนิจฉัยวา  วินัย- 
ปฎกพรอมท้ังอรรถกถาของภิกษุใด   ช่ําชองคลองปาก   ภิกษุนัน้  จัดวา 
ผูฉลาด,  เมื่อภิกษุเชนนั้นไมมี   พุทธวจนะ   โดยทีสุ่ด   แมเพียง  
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ญัตติจตุตถกัมมวาจานี้   ของภิกษุใด   เปนของท่ีจําไดถูกตองช่ําชอง 
คลองปาก   แมภิกษุนี้  กจั็ดวาเปนผูฉลาดในอรรถนี้ได.   ฝายภิกษุใด 
ไมสามารถสวดกัมมวาจาดวยบทและพยัญชนะอันเรียบรอย  คือ  วา  
พยัญชนะหรอืบทใหเสีย  หรือควรจะวาอยางอ่ืน   วาเปนอยางอ่ืนไป 
เสีย  เพราะความเจ็บไข   มีไอ  หืด  และเสมหะ  เปนตน  หรือเพราะ 
อวัยวะมีริมฝปาก   ฟนและลิ้น  เปนตน  ใชการไมได  หรือเพราะไม 
ไดทําความส่ังสมไวในพระปริยัติ  ภิกษุนี้จัดวา  เปนผูไมสามารถ 
ภิกษุผูแผกจากนั้น   พึงทราบวาเปนผูสามารถในอรรถน้ี. 
        [๔๔]   ขอวา  สงฺโฆ   าเปตพฺโพ  มีความวา  สงฆอัน 
ภิกษุนั้นพึงใหทราบ. 
        เบื้องหนาแตนี้  พระผูมีพระภาคตรัสคําวา  สุณาตุ  เม  ภนฺเต 
เปนตน   เพ่ือแสดงขอท่ีภิกษุนั้นควรใหสงฆทราบ. 
        ขอวา  อุปสมฺปนฺนสมนนฺตรา   มีความวา  เปนผูพออุปสมบท 
แลว  (ยอมประพฤติอนาจาร๑)    ในกาลเปนลําดับตอติดกันไป. 
        ขอวา   อนาจาร  อาจรติ  มีความวา  ยอมทําความละเมิด 
พระบัญญัติ. 
        บทวา  อุลฺลุมฺปตุ  ม   มีความวา   ขอจงยกขาพเจาข้ึนเถิด 
อธิบายวา  ขอใหขาพเจาของจากอกุศล  ใหต้ังเฉพาะในกุศลเถิด. 
หรือวา  ขอจงยกข้ึนจากความเปนสามเณร   ใหต้ังเฉพาะในความ 
 
๑.  ถา  อุปสมฺปนฺโน   หุตวฺาว. . .  อาจรติ  เปนประโยคเดยีวกันกจ็ะงาม  เพราะเม่ือแปล 
เสร็จแลว  เอา   อนาจาร   อาจรติ  มาเปนบทต้ังแกอรรถอีกคร้ัง.  
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เปนภิกษุเถิด.  
        สองบทวา   อนุกมฺป   อุปาทาย   ไดแกอาศัยความสงสาร 
อธิบายวา  กระทําความเอ็นดูในขาพเจา. 
        สองบทวา   อฏ ิตา   โหติ   มีความวา   เปนของเปนไปเปน 
นิตย. 
        สองบทวา  จตฺตาโร  นิสฺสเย   ไดแกปจจัยสี่.  ปจจัยสี่ 
พระผูมีพระภาคตรัสเรียกวา  "นิสัย"   เพราะเหตุวา   เปนที่อาศัยเปน 
ไปของอัตภาพ. 
                           [วาดวยองคแหงอุปชฌาย] 
        คําวา  กนิฺตาย  ภิกฺข ุ โหติ   มีความวา  ภิกษุนี้  เปนอะไร 
กับทาน. 
        ขอวา   อฺเหิ   โอวทิโย  อนุสาสิโย   มีความวา  ทาน 
อันภิกษุเหลาอ่ืนตองตักเตือนและตองพร่ําสอน. 
        ขอวา  พาหุลฺลาย   อาวตฺโต,   ยทิท  คณพนธฺกิ   มีความ 
วา  ความพัวพันดวยหมู  ของความเปนผูมักมากนี้มีอยู  เหตุนั้น 
ความเปนผูมักมากนี้  ชื่อวา  "มีความพัวพันดวยหมู"  มีคําอธิบาย 
วา  "ความเปนผูมักมากที่ชื่อวา   'มีความพัวพันดวยหมูนี้อันใด   ทาน 
เวียนมาเพ่ือประโยชนแกความเปนผูมักมากอันนั้น   เร็วนัก." 
        บทวา   อพฺยตฺตา  ไดแก  ผูปราสจากปญญาเครื่องเปนผูฉลาด. 
        สองบทวา  อฺตโรป  อ ฺติตฺถิยปุพฺโพ   ไดแกปริพาชก 
ชื่อปสุระ.  ไดยินวา  เขาคิดวา   "จักขโมยธรรม"   จึงบวชในสํานัก  
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พระอุทายีเถระ  ผูอันทานวากลาวอยูโดยชอบธรรม  ไดยกวาทะของทาน.  
        ภิกษุผูฉลาดในคําวา  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  พฺยตฺเตน   ภิกขฺุนา 
เปนตน  [๔๕]   มลีักษณะดังกลาวแลวในอรรถกถาแหงภิกขุโนวาทก- 
สิกขาบทในหนหลังน้ันแล๑.   สวนภิกษุผูสามารถทํากิจเปนตนวา 'พยา- 
บาลอันเตวาสิก   หรือสัทธิวิหาริกซึ่งอาพาธ'   พระผูมีพระภาคทรง 
ประสงควา  "ผูสามารถ"   ในที่นี.้   จรงิอยู   พระผูมีพระภาคไดตรัส 
แมคํานี้ไววา  "ดูกอนอุบาลี  ภิกษุผูประกอบดวยองค  ๕  ควรใหกุล- 
บุตรอุปสมบท,  ควรใหนิสัย,   ควรใหสามเณรอุปฏฐาก,  ดวยองค ๕ 
เหลาไหน,?     เหลาน้ีคือ  เปนผูสามารถพยาบาลเอง  หรือใหผูอ่ืนชวย 
พยาบาลอันเตวาสิกหรือสัทธิวิหาริกผูอาพาธ,  เปนผูสามารถระงับเอง 
หรือใหผูอ่ืนชวยระงับความกระสันของอันเตวาสิก  หรือสัทธิวิหาริก, 
เปนผูสามารถบรรเทาเองหรือใหผูอ่ืนชวยบรรเทาความรังเกียจ  ซึ่งเกิด 
ข้ึนแลวเสียโดยธรรม,  เปนผูสามารถแนะนําในอภิธรรม.  แนะนํา 
ในอภิวินัย. 
                            [วาดวยทรงอนุญาตินิสยาจารย] 
        บทวา   ปกฺขสงฺกนฺเตสุ  ไดแก   ไปเขาพวกเดียรถีย 
        ขอวา  อนุชานามิ  ภิกฺขเว   อาจริย  มีความวา  เราอนุญาต 
อาจารยผูฝกหัดอาจาระและสมาจาร. 
        คําท้ังปวงเปนตนวา   อาจริโย   ภิกฺขเว   อนฺเตวาสิกมฺหิ  พึง 
 
๑.  สมนฺต.  ทุติย.   ๔๕๐. 
๒.  ดูคําอธิบายหนา  ๘๐  ขางหนา  
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ทราบดวยอํานาจคําท่ีกลาวแลวโดยนัยเปนตนวา  อุปชฺฌาโย  ภิกฺขเว  
สทฺธิวิหาริกมฺหิ   นั่นแล.  เพราะวา  ในคําวา   อาจริโย  เปนตน 
ตางกันแตเพียงชื่อเทาน้ัน. 
        สวนในคําวา  "อันเตวาสิกทั้งหลายไมประพฤติชอบในอาจารย 
ทั้งหลาย"   นี้ผูศึกษาพึงทราบวา  เปนอาบัติแกนิสสยันเตวาสิก  โดย 
ลักษณะท่ีขาพเจากลาวไวแลวในหนหลัง๑  นั้นแลวา  "ก็ในการไมประ- 
พฤติชอบ  มวิีนิจฉัยดังนี้ :-    เมื่อสัทธวิิหาริกไมทําวัตรเพียงยอมจีวร 
ความเสื่อมยอมมีแกอุปชฌาย,  เพราะเหตุนั้น  จึงเปนอาบัติเหมือนกัน 
ทั้งผูพนนิสัยแลว   ทั้งผูยังไมพน   ซึ่งไมทําวัตรนั้น"  แลวา  "ต้ังแตให 
บาตรแกคนบางคนไป  เปนอาบัติแกผูยังไมพนนิสัยเทานั้น"   เพราะวา 
นิสสยันเตวาสิก   ควรทําอาจริยวัตรทั้งปวง  เพียงเวลาท่ีตนอาศัยอาจารย 
อยู.   ฝายปพพชันเตวาสิก   อุปสัมปทันเตวาสิกและธัมมันเตวาสิก  [๔๖] 
แมพนนิสัยแลว  ก็คงทําวัตรต้ังแตตนจงถึงยอมจีวร, แตไมเปนอาบัติ 
แกอันตวาสิกเหลาน้ัน  ในเพราะเหตุมีไมเรียนถามกอนแลวใหบาตร 
เปนตน,   และในอันเตวาสิกเหลาน้ี  ปพพชันเตวาสิกและอุปสัมปทันเต- 
วาสิก   เปนภาระของอาจารยตลอดชีวิต   นิสสยันเตวาสิกและธัมมันเต- 
วาสิก  ยังอยูในสํานักเพียงใด  เปนภาระของอาจารยเพียงนั้นทีเดียว 
เพราะเหตุนั้น  ฝายอาจารยจึงตองประพฤติในอันเตวาสิกเหลานั้นดวย 
เพราะวา   ทัง้อาจารย  ทั้งอันเตวาสิก   ฝายใด ๆ  ไมประพฤติชอบ 
ยอมเปนอาบัติแกฝายนั้น ๆ. 
 
๑.  ในหนหลัง  ก็คือท่ีกลาวไวหนา  ๖๗ ท่ีแลวมา.  
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                             [วาดวยองคเปนเหตุระงับนิสัย] 
        ในองคเปนเหตุระงับนิสัยจากอุปชฌาย  เปนตนวา  "อุปชฌาย 
หลีกไปเสียก็ดี"  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :- 
        บทวา   ปกฺกนฺโต  มีความวา  อุปชฌายใครจะยายไปจาก 
อาวาสน้ัน   หลีกไปเสีย  คือ  ไปสูทิศ.   ก็แลเมื่อทานไปแลวอยาง 
นั้น,   ถาในวิหารมีภิกษุผูใหนิสัย,  หรือแมในกาลอ่ืน   ตนเคยถือ 
นิสัยในสํานักภิกษุใด,  หรือภิกษุใดมีสมโภคและบริโภคเปนอยางเดียว 
กัน,   พึงถือนิสัยในสํานักภิกษุนั้น.   แมวันเดียวก็คุมอาบัติไมได.  ถา 
ภิกษุเชนนั้นไมมี,  ภิกษุอ่ืนที่เปนลัชชมีีศีลเปนที่รกัมีอยู,   เมื่อทราบวา 
เธอเปนลัชชี   มีศลีเปนที่รกั   พึงขอนิสัยในวันนั้นทีเดียว.  ถาเธอ 
ให  การใหอยางนั้นนั่นเปนการดี,  แตถาเธอถามวา  "อุปชฌายของ 
ทานจักกลับเร็วหรือ"   และอุปชฌายไดพูดไวอยางนั้น  พึงตอบวา  "ถูก 
ละขอรับ"   และถาเธอกลาววา  "ถากระน้ัน  จงคอยอุปชฌายมาเถิด" 
จะรออุปชฌายกลับก็ควร.  แตถาโดยปกติ   ทราบไมไดวา  เธอเปน 
ผูมีศีลเปนที่รัก   พึงสังเกตสัก  ๔-๕  วันที่  ภิกษุนัน้จะเปนสภาคกัน 
หรือไม  แลวใหเธอทําโอกาส  ขอนิสัย.  แตถาในวัดที่อยู   ไมมี 
ภิกษุผูใหนิสัย [๔๗]   ทั้งอุปชฌายไดสั่งวา   "ฉันจักไปสัก  ๒-๓   วัน 
พวกคุณอยาทุรนทุรายใจเลย"  ดังน้ีจึงไป   ไดความคุมอาบัติจนกวา 
ทานจะกลับมา.   ถาแมชาวบานในท่ีนั้น  เขานิมนตใหทานอยูเกินกวา 
วาลาที่กําหนดไวบาง   ๕   วันหรือ  ๑๐  วันไซร,   อุปชฌายนั้นพึงสงขาวไป 
วัดที่อยูวา  "พวกภิกษุหนุมอยาทุรนทุรายใจเลย   ฉันจักกลับในวัน  
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โนน."   แมอยางนี้  ก็ไดความคุมอาบัติ.   ภายหลังเมื่ออุปชฌายกําลัง 
กลับมา   มีความคิดขัดในระหวางทาง  ดวยนํ้าเต็มแมน้ํา  หรอืดวย  
โจรเปนตน,   พระเถระคอยนํ้าลดหรือหาเพ่ือน,   ถาพวกภิกษุหนุม 
ทราบขาวนั้น,   ไคความคุมอาบัติจนกวาทานจะกลับมา.  แตถาทาน 
สงขาวมาวา  "ฉันจักอยูที่นี้แหละ"  ดังน้ี  คุมอาบัติไมได.  จะได 
นิสัยในที่ใด   พึงไปในท่ีนั้น.  แตเมื่ออุปชฌายสึกหรือมรณภาพ  หรือ 
ไปเขารีตเดียรถียเสีย   แมวันเดียว  ก็คุมอาบัติไมได.  จะไดนิสัยใน 
ที่ใด   พึงไปในท่ีนั้น. 
        บทวา    วิพฺภนฺโต  ไดแก  เคลื่อนจากศาสนา.  การประณาม- 
นิสัย ทานเรียกวา   อาณัติ  คือ  สั่งบังคับ.   เพราะเหตุนั้น  ภิกษุใด 
ถูกอุปชฌายผลักออกดวยประณามนิสัย  โดยนัยพระบาลีนี้วา   "ฉัน 
ประฌามเธอ"  หรือวา  "อยางเขามา  ณ  ที่นี้"    หรือวา  "จงขนบาตร 
จีวรของเธอออกไปเสีย"  หรือวา  "เธอไมตองอุปฏฐากฉันดอก" 
ดังน้ีก็ดี   โดยนัยพนจากบาลีเปนตนวา  "เธออยาบอกลาเขาบาน 
กะฉันเลย"  ดังน้ีก็ดี,  ภิกษุนั้น   พึงขอใหอุปชฌายอดโทษ.  ถาทาน 
ไมยอมอดโทษใหแตแรก;   พึงยอมรับทัณฑกรรมแลว  ขอใหทานอด 
โทษดวยตนเอง ๓   ครั้งกอน,    ถาทานไมยอมอดโทษให,   พึงเชิญพระ 
มหาเถระที่อยูในวัดนั้นใหชวยขอโทษแทน.   ถาทานไมยอมอดโทษ, 
พึงวานภิกษุทั้งหลายท่ีอยูในวัดใกลเคียงใหชวยของโทษแทน.   ถาถึง 
อยางนั้นแลว   ทานก็ยังไมยอมอดโทษให  [๔๘]   พึงไปในท่ีอ่ืนแลวอยูใน 
สํานักของภิกษุทั้งหลายผูเปนสภาคแกอุปชฌาย   ดวยคิดวา  "แมไฉน  
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อุปชฌายไดทราบวา  "อยูในสํานักของภิกษุทั้งหลายผูเปนสภาคของเรา  
จะพึงอดโทษใหบาง."   ถาถึงอยางนั้นแลว   ทานก็ยังไมยอมอดโทษ 
ให,   พึงอยูในที่นั้นเสียเถิด,   ถาไมอาจอยูในที่นั้นไดดวยโทษมีขาว 
แพงเปนตน.   จะมายังวัดท่ีอยูเดิมนั้นแลว  ถือนิสยัอยูในสํานักภิกษุ 
อ่ืนก็ควร.   วินิจฉัยในการส่ังบังคับเทานี้. 
              [วาดวยองคเปนเหตุระงับนิสัยจากอาจารย] 
        บรรดาองค  ๖  ซึ่งเปนเหตุใหนิสัยระงับจากอาจารย  ในองคนี้ 
คือ   อาจารยหลีกไปเสียก็ดี   มีวินิจฉัยวา  อาจารยบางองคบอกลา 
แลวหลีกไป   บางองคไมบอกลา.  ถึงอันเตวาสิกก็เปนอยางนั้น 
เหมือนกัน.   ในอาจารยและอันเตวาสิก  ๒  ฝายนั้น  ถาอันเตวาสิก 
บอกลาอาจารยวา   "ผมอยากไปที่โนน  ดวยกรณียกิจเฉพาะบาง 
อยางขอรับ"  และเธออันอาจารยถามวา  "จักไปเม่ือไร ?"   จึงตอบ 
วา  "จักไปในเวลาเย็น  หรือจักลุกข้ึนไปในกลางคืน"   พออาจารย 
รับวา   "ดลีะ"  นิสัยระงับในทันที.  แตถา   เมื่อเธอกลาววา  "ผม 
อยากไปท่ีโนน  ขอรับ"   อาจารยตอบวา  "เธอจักเที่ยวบิณฑบาต 
ที่บานโนนกอน   ภายหลงัจักรู"   และภิกษุนั้นรับวา   "ดีแลว"  ถา 
เธอไปจากบานน้ัน  เปนอันไปดวยดี,  แตถาไมไป   นิสัยไมระงับ. 
ถาแม   เมื่ออันเตวาสิกกลาววา  "ผมจะไป"  แตอาจารยสั่งวา 
"อยาพึงไปกอน  กลางคืนหารือกันแลวจึงคอยรู"  ดังน้ี  ครั้น 
หารือกันแลวจึงไป.   เปนอันไปดวยดี,  ถาไมไป   นิสัยไมระงับ. 
แตสําหรับอันเตวาสิกผูไมบอกลาอาจารยกอนหลีกไป   นิสัยระงับใน  
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เมื่อลวงอุปจารสีมาไป,   เมื่อกลับเสียแตภายในอุปจารสีมา  นิสัย 
ยังไมระงับ,   ก็ถา  [๔๙]   อาจารยบอกลาอันเตวาสิกวา  "ฉันจักไป  
ที่โนนนะคุณ,"    และเม่ืออันเตวาสิกถามวา  "จักไปเม่ือไร  ?"  ตอบ 
วา  "เวลาเย็น  หรือตอนกลางคืน,"  พออันเตวาสิกรับวา  "ดีแลว" 
นิสัยระงับทันที.  แตถาอาจารยบอกวา  "พรุงน้ีฉันจักเท่ียวบิณฑบาต 
แลวเลยไป,"   ฝายอันเตวาสิก   รับวา  "ดีแลว"  นิสยัยังไมระงับ 
กอนตลอดวันหน่ึง   ตอวันรุงข้ึนจึงระงับ.   อาจารยบอกวา  "ฉัน 
จักไปบิณฑบาตท่ีบานโนนแลว  จึงจะรูวา  จะไปหรือไมไป"  ถา 
ไมไป,  นิสัยไมระงับ.   ถาแมเมื่ออาจารยบอกวาจะไป  แลวถูก 
อันเตวาสิกหนวงไววา   "อยาพึงไปกอน   กลางคืนหารือกันแลว 
จึงคอยทราบ,"   แมหารือกันแลวไมไป,   นิสัยก็ไมระงับ.   ถา 
อันเตวาสิกและอาจารยทั้ง  ๒  ตางออกนอกสีมาไป   ดวยกรณียกิจ 
บางอยาง,   ลําดับนั้น  ถาเมื่อจิตคิดจะไปเกิดข้ึน  อาจารยไมทัน 
บอกลา  ไปเสีย   แลวกลบัแตเพียงใน  ๒  เลฑฑุบาต.  นิสัยยังไม 
ระงับ  ถาลวง  ๒   เลฑฑุบาตออกไปแลวจึงกลับ,   นิสัยยอมระงับ. 
อาจารยและอุปชฌาย  อยูในวัดที่อยูอ่ืน  ลวง  ๒  เลฑฑุบาตออกไป 
นิสัยระงับ.  อาจารยลาสิกขา    มรณภาพ   ไปเขารีตเสีย   นิสยั 
ระงับทันที. 
        สวนในการส่ังบังคับมีวินิจฉัยวา  ถาแมอาจารยเปนผูมีปรารถนา 
จะสลัดจริง ๆ  จึงผลักออกเสียดวยประณามนิสัย,   แตอันเตวาสิกยัง 
เปนผาถืออาลยัอยูวา   "อาจารยประฌามเราเสียก็จริง  แตวาทานยังเปน  
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ผูออนโยนดวยนํ้าใจ"  ดังน้ี,   นิสัยยังไมระงับ.  [๕๐]  ถาแมอาจารย 
มีอาลัย   แตอันเตวาสิกหมดอาลัยทอดธุระวา  "คราวนี้  เราจักไม  
อาศัยอาจารยนี้อยู"   แมอยางนั้น  นิสัยยอมยังไมระงับ.   และดวย 
ขอท่ีทั้ง  ๒  ฝายยังมีอาลัย   นิสัยยอมไมระงับแท.  ในเมื่อท้ัง  ๒  ฝาย 
ทอดธุระ  นสิัยจึงระงับ.   อันเตวาสิกผูถูกประณาม  ควรยอมรบั 
ทัณฑกรรม.  แลวขอใหอาจารยอดโทษ  ๓  ครั้ง   ถาทานไมอดโทษให, 
พึงปฏิบัติโดยนัยที่กลาวแลวในอุปชฌาย. 
        ในขอซ่ึงวา  "หรือถึงความพบปะกับอุปชฌาย"  นี ้ พึงทราบการ 
พบปะกัน  ดวยอํานาจการไดเห็นและไดยิน.  ก็ถาสัทธิวิหาริกอาศัย 
อาจารยอยู  เห็นอุปชฌายไหวพระเจดียอยูในวัดที่อยูเดียวกัน  หรือ 
เที่ยวบิณฑบาตอยูในบานเดียวกัน   นสิัยยอมระงับ.   อุปชฌายเห็น 
แตสัทธิวิหาริกไมเห็น  นสิัยไมระงับ  สัทธิวิหาริกเห็น  อุปชฌายเดิน 
ทางไป   หรอืไปทางอากาศ  ทราบวา  "เปนภิกษุ"  แตไกล  แตไม 
ทราบวา   "อุปชฌาย"   นสิัยไมระงับ.  ถาทราบ  นสิัยระงับ  อุปชฌาย 
อยูบนปราสาท   สัทธิวิหาริกอยูขางลางแตไมทันเห็นทาน  ดื่มยาคูแลว 
หลีกไป  หรอืไมทันเห็นทานซ่ึงน่ังท่ีหอฉัน  ฉัน  ณ  สวนขางหน่ึงแลว 
หลีกไป  หรอืไมทันเห็นทานแมนั่งในมณฑปที่ฟงธรรม  ฟงธรรมแลว 
หนีไป,   นิสัยไมระงับ  พึงทราบการพบปะกันดวยอํานาจการเห็นกอน 
ดวยประการฉะน้ี. 
        สวนการพบปะกันดวยอํานาจการไดยิน  พึงทราบดังนี้ :- 
        ถาเมื่ออุปชฌายกลาวธรรมอยู  หรือทําอนุโมทนาอยู   ในวัดที่อยู  
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ก็ดี   ในละแวกบานก็ดี  สัทธิวิหาริกไดยินเสียงแลวจําไดวา  "เสียง 
อุปชฌายของเรา"   นิสัยระงับ  เมื่อจําไมได  ไมระงับ.  วินิจฉัยในการ  
พบปะกันเทาน้ี. 
                                 [โสฬสปญจกวินิจฉัย] 
        [๕๑]  ลักษณะแหงอุปชฌายอาจารย  โดยยออันใด   ที่พระผูมี 
พระภาคตรัสไวในหนหลังวา  "ภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหภิกษุผู 
ฉลาดสามารถท่ีพรรษาครบ  ๑๐  หรอืเกินกวา  ๑๐   ใหกลุบุตรอุปสมบท 
ใหนิสัย"   ดงัน้ี,  บัดนี้  เพ่ือแสดงลักษณะอันนั้นโดยพิสดาร  จึงตรัสคํา 
วา  ปฺจหิ  ภิกฺขเว   องฺเคหิ  สมนินาคเตน  เปนตน. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  สองบทวา  ปฺจหิ  องฺคหิ  ไดแกองคไม 
เปนคุณ ๕.   จริงอยู  ภิกษุนั้นเปนผูชื่อวาประกอบดวยองคไมเปนคุณ 
ก็เพราะไมประกอบดวยกองแหงธรรม  ๕   มีกองศีลเปนตน. 
        ขอวา  น  อุปสมฺปาเทตพฺพ  ไดแก  ไมพึงเปนอุปชฌายให 
กุลบุตรอุปสมบท. 
        ขอวา   น   นิสฺสโย   ทาตพฺโพ  ไดแก   ไมพึงเปนอาจารยให 
นิสัย. 
        ก็คําวา  อเสเขน  เปนตน  ในองค  ๕  นี ้  พระผูมีพระภาค 
ตรัสหมายเอา  ศีล  สมาธิ  ปญญา   ผล  และ  ปจจเวกขณญาณแหงพระ 
อรหันต.  ก็สามปญจกะขางตนเหลาน้ี  พระผูมีพระภาคตรัสแลว 
ดวยอํานาจแหงภิกษุผูไมสมควร,   หาไดตรัสดวยอํานาจองคแหง 
อาบัติไม.  
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        ก็แล  บรรดาปญจกะเหลาน้ี  เฉพาะ  ๓ ปญจกะ   มีคําเปนตนวา 
อเสเขน  สีลกฺขนฺเธน  ๑  อตฺตนา   น   อเสเขน  ๑   อสฺสทฺโธ  ๑ 
ทรงทําการหามดวยอํานาจแหงภิกษุผูไมสมควร,   หาไดทรงทําดวย  
อํานาจองคแหงอาบัติไม.  จริงอยู  ภิกษุใด   ไมประกอบดวยกอง 
ธรรม  ๕   ของพระอเสขะมีกองศีลเปนตน,  ทั้งไมสามารถชักนําผูอ่ืน 
ในกองธรรมเหลาน้ัน,   แตเปนผูประกอบดวยโทษมีอัสสัทธิยะเปนตน 
ปกครองบริษัท,  บริษัทของภิกษุนั้น  ยอมเสื่อมจากคุณท้ังหลายมีศีล 
เปนตนแท   ยอมไมเจริญ.  เพราะเหตุนั้น  คําเปนตนวา "อันภิกษุนั้น 
ไมพึงใหกุลบุตรอุปสมบท"   ดังน้ี  จึงชื่อวา  ตรัสดวยอํานาจแหงภิกษุ 
ผูไมสมควร  หาไดตรัสดวยอํานาจองคแหงอาบัติไม.   อันการท่ีพระ 
ขีณาสพเทานั้น  เปนพระอุปชฌายอาจารยได   พระผูมีพระภาคทรง 
อนุญาตแลวหามิได,   ถาจักเปนอันทรงอนุญาตเฉพาะพระขีณาสพนั้น 
เทาน้ันไซร   พระองคคงไมตรัสคําวา  "ถาความเบ่ือหนายเกิดข้ึนแก 
อุปชฌาย"   ดังน้ี  เปนตน.   ก็เพราะเหตุที่บริษัทของพระขีณาสพ  ไม 
เสื่อมจากคุณทั้งหลายมีศีลเปนตน  พระผูมีพระภาคจึงตรัสคําเปนตน 
วา  "ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผูประกอบดวยองค  ๕  พึงใหกุลบุตร 
อุปสมบทได"   ดังน้ี. 
        [๕๒]  ในองคทั้งหลายเปนตนวา  อธิสีเล   สลีวิปฺปนฺโน  มี 
วินิจฉัยวา    ภิกษุผูตองอาบัติปาราชิกสังฆาทิเสส     ชื่อวาผูวิบัติ 
ดวยศีลในอธิศีล.   ผูตองอาบัติ  ๕   กองนอกจากน้ี   ชื่อวาผูวิบัติดวย 
อาจาระในอัชฌาจาร.   ผูละสัมมาทิฏฐิเสีย  ประกอบดวยอันตคาหิก-  
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มิจฉาทิฏฐิ   ชื่อวาผูวิบัติดวยทิฏฐิในอติทิฏฐิ.   สตุะมีประมาณเทาใด 
อันภิกษุผูปกครองบริษัทพึงปรารถนา  เพราะปราศจากสุตะน้ัน  ชื่อวา  
ผูมีสุตะนอย.   เพราะไมรูสวนท่ีเธอควรรูมีอาบัติเปนตน  จึงชื่อวา 
ผูมีปญญาทราม.  ก็ในปญจกะนี้  สามบทเบ้ืองตน  พระผูมีพระภาค 
ตรัสดวยอํานาจแหงภิกษุผูไมสมควรเทานั้น,  สองบทเบ้ืองปลายตรัส 
ดวยอํานาจองคแหงอาบัติ. 
        ขอวา  อาปตฺตึ   น  ชานาติ  มีความวา  เมื่อสัทธิวิหาริกหรือ 
อันเตวาสิกบอกวา  "กรรมเชนนี้   ผมทําเขาแลว"  ดังน้ี  เธอไม 
ทราบวา  "ภิกษุนี้ตองอาบัติชื่อน้ี." 
        ขอวา  วุฏาน  น   ชานิติ   มีความวา  ไมรูจักวา  "ความ 
ออกจากอาบัติ  ที่เปนวุฏฐานคามินี   หรือเทศนาคามินี  เปนอยางนี้." 
ในปญจกะน้ี  สองบทเบ้ืองตน  พระผูมีพระภาคตรัสดวยอํานาจ 
แหงภิกษุผูไมสมควร   สามบทเบื้องปลาย   ตรัสดวยอํานาจองค 
แหงอาบัติ. 
        ขอวา  อภิสมาจาริกาย  สิกฺขาย   มีความวา  เปนผูไมสามารถ 
เพ่ือจะแนะนําในขันธกวรรค. 
        ขอวา  อาทิพฺรหฺมจริกาย  มีความวา  เปนผูไมสามารถเพ่ือ 
จะแนะนําในพระบัญญติัที่ควรศึกษา. 
        ขอวา  อภิธมฺเม  มีความวา   เปนผูไมสามารถเพื่อจะแนะนํา 
ในนามรูปปริจเฉท. 
        ขอวา  อภิวินเย   มคีวามวา  เปนผูไมสามารถจะแนะนําใน  
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วินัยปฎกลวน.  สวนสองบทวา   วิเนตุ   น   ปฏิพโล   มีความวา 
ยอมไมอาจเพ่ือใหศึกษาในทุกอยาง.  
        ขอวา  ธมฺมโต   วิเวเจตุ  มีความวา   เพ่ือใหสละเสีย  โดยธรรม 
คือตามเหตุ. 
        ในปญจกะนี้  ปรับอาบัติทุก ๆ บท.  แมในปญจกะซ่ึงมีบทตน 
วา  "ไมรูจักอาบัติ"   ก็ปรับอาบัติทุก  ๆ  บท. 
        [๕๓]  ในปญจกะน้ัน  ขอวา  อุภยานิ  โข  ปนสฺส  ปาฏิโมกฺ- 
ขานิ   วิตฺถาเรน   สฺวาคตานิ  โหนฺติ  ไดแก  ปาฏโิมกข  ๒  ที่พระ 
ผูมีพระภาคตรัสดวยอํานาจอุภโตวิภังค. 
        บทวา  สุวิภตฺตานิ  ไดแก  ที่ตรสัดวยอํานาจมาติกาวิภังค. 
        บทวา  สุปฺปวตฺตีนิ  ไดแก  ที่ตรสัดวยอํานาจท่ีคลองปาก 
        หลายบทวา  สุวินิจฺฉิตานิ  สุตฺตโส  อนุพฺยฺชนโส  ไดแก 
ที่วินิจฉัยดีแลว  โดยมาติกาและวิภังค.   แมในปญจกะซึ่งมีบททายวา 
"มีพรรษาหยอน  ๑๐"  ก็มนีัยเหมือนกันนั่นแล.   สามปญจกะขางตน 
สามบทในปญจกะท่ี  ๔   สองบทในปญจกะท่ี  ๕   รวมทั้งหมดเปน  ๔ 
ปญจกะ  พระผูมีพระภาคตรัสดวยอํานาจแหงภิกษุผูไมสมควร.  สอง 
บทในปญจกะท่ี  ๔  สามบทในปญจกะท่ี  ๕  สามปญจกะ  คือ  ที่  ๖ 
ที่  ๗   ที่  ๘   รวมทั้งหมดเปน  ๔  ปญจกะ   พระผูมีพระภาคตรัสดวย 
อํานาจองคแหงอาบัติ  ดวยประการฉะน้ี.   ในศุกลปกษ  ไมมีอาบัติ 
เลย  ทั้ง  ๘  ปญจกะ  ฉะนี้แล. 
                              โสฬสปญจกวินิจฉัย  จบ.  
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        พึงทราบวินิจฉัยในฉักกะทั้งหลาย  ดังนี้   อูนทสวัสสบท  เปนขอ 
พิเศษ.   บทนั้นปรับอาบัติในทุก ๆ  หมวด.  คําท่ีเหลือพึงทราบตามนัย 
ที่กลาวแลวน่ันแล.  
                                 [อัญญติตถิยวัตถุกถา] 
        พึงทราบวินิจฉัยในอัญญติตถิยปุพพวัตถุตอไป :- 
        ปสุรปรพิาชกนี้กอน  ไมควรใหอุปสมบท  เพราะกลับไปเขา 
รีตเดียรถียแลว.   สวนเดยีวถียแมอ่ืนคนใดไมเคยบวชในศาสนาน้ีมา 
กิจใดควรทําสําหรับเดียรถียคนนั้น  เพ่ือแสดงกิจนั้น  พระผูมพีระภาค 
จึงตรัสคําวา  โย  ภิกขฺเว   อฺโป  เปนตน. 
        ในคําน้ันมีวินิจฉัยดังน้ี   ขอวา  ตสฺส  จตฺตาโร   มาเส   ปริวาโส 
ทาตพฺโพ  มีความวา  ข้ึนชื่อวาติตถิยปริวาสน้ี  ทานเรียกวา  อัปปฏิจ- 
ฉันนปริวาสบาง.   ก็ติตถยิปริวาสน้ี  ควรใหแกอาชีวกหรืออเจล  ผูเปน 
ปริพาชกเปลอืยเทาน้ัน.   ถาแมเขานุงผาสาฎกหรือบรรดาผาวาฬกัมพล 
เปนตนผาอันเปนธง๑  แหงเดียรถียอยางใดอยางหนึ่งมา  [๕๔],   ไมควร 
ใหประวาสแกเขา.  อน่ึง  นักบวชอ่ืน  มีดาบสและปะขาวเปนตน   ก็ไม 
ควรใหเหมือนกัน.  พระผูมีพระภาคทรงแสดงสามเณรบรรพชาสําหรับ 
เขากอนเทียว  ดวยคําเปนตนวา  ปม  เกสมสฺสุ.  อันภิกษุทั้งหลาย 
ผูจะใหบวชอยางนั้น  ไมพึงสั่งภิกษุทั้งหลายวา  "ทานจงใหบวช,  ทาน 
จงเปนอาจารย,  ทานจงเปนอุปชฌาย"   ในเมื่อกุลบตุรผูเคยเปนอัญญ- 
เดียรถียนั้นนัง่ในทามกลางสงฆเสร็จสรรพแลว.   เพราะภิกษุทั้งหลาย 
 
๑.  คือเปนสัญญลักขณ.  
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ผูถูกส่ังอยางนั้น  ถาเกลียดชังดวยการเปนอาจารยอุปชฌายของเขาจะไม 
รับ,   ทีนั้นกลุบุตรนั้นจะโกรธวา  "ภิกษุเหลาน้ีไมเชื่อเรา"  แลวพึง  
ไปเสียก็ได,  เพราะเหตุนั้น  ภิกษุทั้งหลายพึงนําเขาไปไวสวนขางหน่ึง 
แลวจึงคอยหาอาจารยและอุปชฌายสําหรับเขา. 
        เพ่ือแสดงปริวาสวัตรแหงกุลบุตรผูเคยเปนอัญญเดียรถยีนั้น  พระ 
ผูมีพระภาคจึงทรงต้ังมาติกาน้ีวา  "ภิกษุทั้งหลาย  กุลบุตรผูเคยเปน 
อัญญเดียรถยี  ยอมเปนผูยังภิกษุทั้งหลายในยินดีอยางนี้แล,  ยอมเปน 
ผูไมยังภิกษุทั้งหลายใหยินดีอยางนี้."   คําวา กถฺจ   ภิกฺขเว   เปน 
ตน   เปนวิภังคแหงมาติกานั้น.  ติตถิยปริวาสในบาลีนั้น  พึงใหแก 
อัญญเดียรถยีชาตินิครนถเทาน้ัน,  ไมควรใหแกเหลาอ่ืน. 
        ขอวา  อติกาเล  คาม   ปวิสติ  มคีวามวา  เขาบานเพ่ือบิณฑบาต 
ในเวลาท่ีพวกภิกษุทําวัตรกันทีเดียว. 
        ขอวา  อติทิวา  ปฏกิฺกมติ  มีความวา  กลาวเรื่องเน่ืองดวย 
บานเรือนกับชนมีสตรี  บรุุษ  เด็กหญิงและเด็กชายเปนตน  ในเรอืน 
แหงสกุลทั้งหลาย   ฉันในที่นั้นเองแลวจึงมา   ในเมื่อภิกษุทั้งหลาย 
เก็บบาตรจีวรแลวทํากิจมีอุทเทสและปริปุจฉาเปนตน   หรือหลีกเรน 
อยูแลว,   ไมทําอุปชฌายวัตรอาจริยวัตร,   เขาสูที่อยูแลวหลับเทาน้ันเอง. 
        ขอวา  เอวมฺป   ภิกขฺเว   อฺติตฺถิยปุพฺโพ  อนาราธโก 
โหติ  มีความวา  กุลบุตรผูเคยเปนอัญญเดียรถีย  เมื่อกระทําอยูแม 
อยางนั้น  เปนผูไมชื่อวา  ยังปริวาสวัตรใหถึงพรอม  คือใหเต็ม. 
        ในคําวา   เวสิยโคจโร  วา  เปนตน   มีวินิจฉัยวา   สตรี  
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ทั้งหลายผูอาศัยรูปเลี้ยงชวิีต  มีอัชฌาจารอันบุรุษไดงาย  ดวยเพ่ิม  
ใหสินจางเพียงเล็กนอยเปนตน  ชื่อหญิงแพศยา.   [๕๕]  สตรีทั้งหลาย 
ซึ่งผัวตายหรือผัวอยารางไป  ชื่อวาหญิงหมาย.   หญิงหมายเหลาน้ัน 
ยอมปรารถนาความสนิทสนมกับชายคนใดคนหน่ึง.   เหลาเด็กหญิงท่ี 
เจริญวัยเปนสาวแลว  หรอืผานวัยเปนสาวไปแลว  ชื่อวาหญิงทึนทึก 
หญิงทึนทึกเหลาน้ันมักปองชายเท่ียวไป,   ยอมปรารถนาความสนิท 
สนมกับชายคนใดคนหน่ึง.  มนุษยชาติที่มิใชชายหรือหญิงมีกิเลสหนา 
มีความกําหนัดกลัดกลุมไมรูจักสราง  ชื่อวาบัณเฑาะก.   พวกบัณเฑาะก 
นั้นถูกกําลังแหงความกําหนัดกลัดกลุมครอบงําแลว  ยอมปรารถนา 
ความสนิทสนมกับชายคนใดคนหน่ึง.   เหลาสตรผูีมีบรรพชาเสมอกัน 
ชื่อวาภิกษุณี.   ความคุมเคยกับนางภิกษุณีเหลาน้ัน  ยอมมีไดเร็วนัก 
เพราะความคุนกันนั้น   ศีลยอมทําลาย.   กลุบุตรผูเคยเปนอัญญเดียรถีย 
นั้น  เปนผูคุนในสกุลทั้งหลายแหงพวกหญิงแพศยา  อางเลศมีเที่ยว 
บิณฑบาตเปนตน   เขาไปยังสํานักหญิงแพศยาเหลาน้ัน  ดวยความ 
เปนผูอยากพบปะและเจรจากันเนือง ๆ ดวยนํ้าใจที่มีความชื่นชมดวย 
ความรัก  ทานเรียกวา   เวสิยโคจร  ในบรรดาโคจรเหลาน้ัน.  เขา 
ยอมถึงความเปนผูอันประชุมชนพึงพูดถึงวา  "ยังมิทันไรเลย   ไปกับ 
หญิงแพศยาคนโนนแลว."  มีนัยดังนีทุ้ก ๆ โคจร.  ก็ถาหญิงแพศยา 
เปนตน  จะถวายภัตมีสลากภัตเปนอาทิไซร,  ไปพรอมกับภิกษุ 
ทั้งหลายแลวฉันหรือรับดวยกันทีเดียว   แลวกลับมา  ควรอยู.  พวก 
ภิกษุณีอาพาธ   จะไปพรอมกับภิกษุผูไปเพ่ือจะสอน  หรือแสดงธรรม  
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หรือใหอุทเทสและปริปุจฉาเปนตน  ควรอยู,  ฝายผูเคยเปนอัญญ-  
เดียรถียใดมไิดไปอยางนั้น ไปดวยอํานาจความชื่นชมดวยความสนิทสนม 
ผูนี้จัดวาเปนผูไมยังภิกษุทั้งหลายใหยินดี. 
        สองบทวา    อุจฺจาวจานิ    กึกรณียานิ     ไดแก     การงานใหญ 
นอยท้ังหลาย.  บรรดาการงานสองอยางนั้น  การงานมีปฏิสัมขรณเจดีย 
และมหาปราสาทเปนตน   ที่สงฆผูพรอมเพรียงกัน  พึงตีระฆังประชุม 
กันทํา  จัดเปนการงานใหญ.   การงานท่ีนับเนื่องในขันธกะ  มีสุและ 
ยอมจีวรเปนตน  และอภิสมาจาริกวัตร  มีวัตรที่ภิกษุควรทําในโรง 
เพลิงเปนตน  จัดเปนการงานนอย. 
        [๕๖]  ขอวา  ตตฺถ  น   ทกฺโข  โหติ   มีความวา  ไมเปน 
ผูฉลาด  คือ  ฝกหัดเปนอันดีในการงานใหญนอยเหลาน้ัน. 
        บทวา  อลโส  ไดแก  ไมเปนผูถึงพรอมดวยความเพียร  คือ 
ความหม่ัน  คือไดฟงวา  "การงานของภิกษุสงฆมี"  จึงทําภัตกิจแตเชาตรู 
แลวเขาอยูภายในหอง  หลับจนพอประสงคแลวออกมาในเวลาเย็น. 
        ขอวา  ตตฺรุปายาย  มีความวา  ซึ่งเปนอุบายในการงานเหลาน้ัน. 
        ขอวา  วีมสาย  มีความวา  เปนผูไมประกอบดวยปญญาสําหรับ 
พิจารณาซ่ึงเกิดข้ึนฉับพลัน  คือปญญาที่เกิดข้ึนในทันทีทันใดวา  "นี่แล 
ควรทํา,  นี่แลไมควรทํา." 
        ขอวา  น   อล  กาตุ  น  อล  สวิธาตุ  มีความวา   ไมเปน 
ผูสามารถเพ่ือจะทําแมดวยมือตน   ทั้งเปนผูไมสามารถเพื่อจะจัดการ 
คือ   ขอแรงกันและกันใหทําดวยปลูกความอุตสาหะใหเกิดอยางนี้วา  
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"ลงมือกันเถอะขอรับ   ลงมือเถอะพอหนุม  ลงมือเถอะสามเณร,  ถา 
พวกทานจักไมทํา   หรือพวกผมจักไมทํา   ทีนี้ใครเลาจักทําการน้ี." 
เมื่อพวกภิกษุพูดกันวา  "พวกเราจักทําการ"   เขายอมอางโรคบาง 
อยาง,   เมื่อพวกภิกษุกําลังทําการอยูจึงเท่ียวไปใกล  ๆ   โผลแตศีรษะ  
ใหเห็น   แมผูนี้ก็จัดวา  เปนผูไมยังภิกษุทั้งหลายใหยินดี. 
        ขอวา  น  ติพฺพจฺฉนฺโท  มีความวา  ไมเปนผูมีความพอใจ 
รุนแรง. 
        บทวา  อุทฺเทเส  ไดแก  ในการเรียนบาลี. 
        บทวา  ปริปุจฺฉาย  ไดแก  ในการอธิบายความ  [แหงบาลี]. 
        บทวา  อธิสีเล  ไดแก  ศลี  คือปาฏิโมกข. 
        บทวา  อธิจิตฺเต  ไดแก  ในการอบรมโลกิยสมาธิ. 
        บทวา  อธิปฺาย  ไดแก  ในการเจริญโลกุตรมรรค. 
        สองบทวา  สงฺกนฺโต  โหติ  มีความวา  เปนผูมาเขาศาสนา 
นี้แลว. 
        สองบทวา  ตสฺส  สตฺถุโน  ไดแก  ครูผูเปนเจาของลัทธิ 
ดังทาขามน้ัน. 
        สองบทวา  ตสิส  ทฏิ ิยา  ไดแก  ลัทธิซึ่งเปนของครูนั้น. 
บัดนี้ลัทธินัน้แล  ทานกลาววา  "ความถูกใจ  ความชอบใจ  ความ 
ถือ   ของครูผูเจาของลัทธินั้น"   เพราเหตุวา  เปนท่ีถูกใจ  เปนที่ 
ชอบใจ  ของติตถกรนั้น  และอันติตถกรนั้น  ถืออยางมั่นวา  "นี้เทา 
นั้นเปนจริง"  เพราเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา  [๕๗]  แหง  
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ความถูกใจของครูนั้น  แหงความชอบใจของครูนั้น  แหงความถือ 
ของครูนั้น."  
        สองบทวา  อวณฺเณ  ภฺมาเน    มีความวา  เม่ือคําติเตียน 
อันผูใดผูหน่ึงกลาวอยู. 
        บทวา   อนภิรทฺโธ   ไดแก  เปนผูมีความดําริบกพรอง  คือมีจิต 
มิไดประคองไว. 
        บทวา  อุทคฺโค  ไดแก  เปนผูมีกายและจิตฟูยิ่งนัก. 
        ขอวา  อิท  ภิกขฺเว   สงฺฆาตนิก   อฺติตฺถิยปุพฺพสฺส 
อนาราธนียสฺมึ   มีความวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ความเปนผูมีใจ 
ไมแชมชื่น   ซึ่งเกิดแตกายวิการและวจีวิการวา  "ทําไมชนเหลาน้ีจึง 
ติเตียนผูอ่ืน ?"   ดังน้ี  ในเมื่อเขากลาวโทษแหงครูนั้น  และลัทธิแหง 
ครูนั้นนั่นเอง,   และความเปนผูมีใจแชมชื่น  ในเมือ่เขากลาวโทษแหง 
รัตนตรัยมีพระพุทธเจาเปนตน,   และความเปนผูมีใจแชมชื่นทั้งไมแชม 
ชื่อ   ในเมื่อเขาสรรเสริญคุณแหงครูนั้นเองดวย   แหงรัตนตรัยมีพระ 
พุทธเจาเปนตนดวย.   ๓  ประการนี้   เปนเครื่องสอบสวนในกรรมท่ีไม 
ชวนใหภิกษุทั้งหลายยินดีของกุลบุตรผูเคยเปนอัญญเดียรถยี.   มีคํา 
อธิบายวา   "อันนี้เปนเครื่องหมาย   อันนี้เปนลักษณะ  อันนี้เปนความ 
แนนอน   อันนี้เปนกําลัง  อันนี้เปนประมาณในกรรมซ่ึงไมทําปริวาส- 
วัตรใหเต็ม  ไมยังภิกษุทั้งหลายใหยินดี." 
        ขอวา  เอว  อนาราธโก  โข   ภิกฺขเว   อฺติตฺถิยปุพฺโพ 
อาคโต   น  อปุสมฺปาเทตพฺโพ   มีความวา   กลุบุตรผูเคยเปน  
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อัญญเดียรถยี  ซึ่งประกอบดวยองคเหลาน้ี   แมองคเดียว  ภิกษุไม 
ควรใหอุปสมบท.   คําท้ังปวงในฝายขาว  พึงทราบโดยความเพ้ียน 
จากท่ีกลาวแลว.  
        ขอวา  เอว  อาราธโก  โข   ภิกฺขเว   เปนตน   มคีวามวา 
กุลบุตรผูเคยเปนอัญญเดียรถีย   ยังภิกษุทั้งหลายใหยินดีใหพอใจดวย 
การบําเพ็ญติตถิยวัตร  ๘  ประการเหลาน้ี  คือ   เขาบานไมผิดเวลา 
กลับไมสายนัก,  ความเปนผูใหญไมมีหญิงแพศยาเปนตน  เปนโคจร, 
ความเปนผูขยันในกิจทั้งหลายของเพ่ือนสพรหมจารี,   ความเปนผูมี 
ฉันทะแรงกลาในอุทเทสเปนตน,  ความเปนผูมีใจแชมชื่น  ในเพราะ 
ติโทษพวกเดียรถีย  ความเปนผูมีใจไมแชมชื่น   ในเพราะติโทษรัตน- 
ตรัยมีพระพุทธเจาเปนตน,  ความเปนผูมีใจไมแชมชื่น  ในเพราะ 
สรรเสริญคุณเดียรถีย,   ความเปนผูมีใจแชมชื่น  ในเพราะสรรเสริญคุณ 
รัตนตรัยมีพระพุทธเจาเปนตน,  อยางนี้   มาแลว  ควรใหอุปสมบท 
แตถาวัตรอันหนึ่งทําลายเสีย   แมในโรงอุปสมบท,   พึงอยูปริวาส 
ครบ  ๔  เดือนอีก.   [๕๘]  เหมือนอยางวา  สิกขาบทและสิกขาสมมติ 
อันภิกษุณีสงฆยอมใหอีกแกนางสิกขมานาผูเสียสิกขา  ฉันใด,   วัตร 
นอยหน่ึงซึ่งจะพึงใหอีกแกกุลบุตรผูเคยเปนอัญญเดียรถียนี้  ยอมมี 
ฉันนั้นหามิได.   ที่แท  ปริวาสท่ีเคยใหแลวน่ันแล   เปนปริวาสของเขา. 
เพราะเหตุนั้น  เขาพึงอยูปริวาสครบ  ๔  เดือนอีก.   ถากําลังอยูปริวาส 
ยังอัฏฐสมาบัติใหเกิดไดในระหวางไซร.   ธรรมดาผูไดโลกิยธรรมยัง 
กําเริบไดเปนแน   จึงยังไมควรใหอุปสมบทแท.  ตอบําเพ็ญวัตรครบ  ๔  
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เดือนแลว   จึงควรใหอุปสมบท.   และถากําลังอยูปริวาสกําหนด  
มหาภูตรูป  ๔  ได,  กําหนดอุปาทายรูปได,  กําหนดนามรูปได,  เริ่ม 
วิปสสนายกข้ึนสูไตรลักษณ,  ธรรมดาผูไดโลกิยธรรม  ยังกําเริบได 
เปนปกติ   จึงยังไมควรใหอุปสมบทอยูนั่นเอง.  แตถาเจริญวิปสสนา 
แลว  ไดโสดาปตติมรรค   วัตรเปนอันบริบูรณแท,  ทิฏฐิทั้งปวงเปน 
อันเธอรื้อแลว,   ลูกศรคือวิจิกิจฉาเปนอันเธอถอนข้ึนแลว  ควร 
ใหอุปสมบทในวันนั้นทีเดียว.  ถาแมเธอคงอยูในเพศเดียรถีย  แตเปน 
โสดาบัน  กจิท่ีจะตองใหปริวาสยอมไมมี  ควรใหบรรพชาอุปสมบท 
ในวันนั้นแท. 
        ขอวา  อุปชฺฌายมูลก   จีวร  ปริเยสิตพฺพ  มีความวา  จีวร 
สําหรับเขา  สงฆควรมอบใหอุปชฌายเปนใหญแสวงหามา.  ถึงบาตร 
ก็เหมือนกัน.  เพราะเหตุนั้น  ถาบาตรจีวรของอุปชฌายมี  พึงบอก 
อุปชฌายวา  "จงใหแกผูนี้."   ถาไมมี  ภิกษุเหลาอ่ืนเปนผูอยาก 
จะให   แมภิกษุเหลาอ่ืนน้ัน  พึงถวายอุปชฌายนั้นแลดวยคําวา  "จงทํา 
บาตรจีวรนี้ใหเปนของทานแลวใหแกผูนี้."  ถามวา  "เพราะเหตุไร ?" 
ตอบวา   เพราะข้ึนชื่อวาพวกเดียรถียยอมเปนขาศึก  จะพึงพูดไดวา 
"บาตรจีวร   สงฆไดใหผม ๆ มีอะไรเกี่ยวเนื่องในพวกทาน"  ดังน้ี 
แลวไมทําตามคําตักเตือนพร่ําสอน.  แตวา   เพราะเขามีความเห็นอยู 
เนื่องในอุปชฌาย  จึงจักเปนทําตามคําของทาน.  [๕๙]  เพราะฉะนั้น 
พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา  "จีวรของเขา  พึงใหอุปชฌายเปนใหญ 
แสวงหามา."  
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        บทวา  ภณฺฑุกมมฺาย  คือ  เพ่ือปลงผม.  ภัณฑุกรรมกถา  จัก 
มาขางหนา. 
        บทวา  อคฺคิกา  ไดแก  ผูบําเรอไฟ.  
        บทวา  ชฏิลกา  ไดแกดาบส. 
        หลายบทวา  เอเต   ภิกฺขเว   กริยวาทิโน   มีความวา   ชฎลิ 
เหลาน้ัน ไมคานความกระทํา  คือ  เปนผูมีทิฏฐิอยางนี้วา  "กรรมมี 
วิบากของกรรมมี."   อันพระพุทธเจาทั้งปวงเมื่อจะทรงบําเพ็ญเนกขัมม- 
บารมี  ไดทรงอาศัยบรรพชานั้นนั่นแล   แลวจึงทรงบําเพ็ญพระบารมี. 
เนกขัมมบารมีนั้น  ถึงเราก็ไดบําเพ็ญแลวอยางนั้นเหมือนกัน.  การท่ี 
ชฎิลเหลาน้ีบวชในศาสนาไมเปนขาศึก   เพราะเหตุนั้น  จึงควรให 
อุปสมบทได  ไมตองใหปริวาสแกพวกเขา. 
        ขอวา   อิมาห  ภิกขฺเว   าตีน  อาเวณิก  ปริหาร   ทมมฺ ิ
มีความวา   เราใหบริหารเปนสวนเฉพาะ  คือ   เปนสวนเจาะจงน้ี 
แกญาติเหลานั้น.   เหตุไรจึงตรัสอยางน้ัน ?     อันพระญาติเหลาน้ัน 
แมบวชแลวในสํานักแหงเดียรถีย   แตไมเปนผูใฝโทษแกพระศาสนา. 
ยังคงเปนผูสรรเสริญคุณวา   "ศาสนาแหงพระญาติผูประเสริฐของพวก 
เรา"   เพราะเหตุนั้น  จึงตรัสอยางนั้น  ฉะนี้แล. 
                           อัญญติตถิถวัตถุกถา  จบ. 
                               [ปญจาพาธวัตถุกถา] 
        ขอวา   มคเธสุ   ปฺจ  อาพาธา  อุสฺสนฺนา  โหนฺติ   มีความ 
วา   โรค  ๕  ชนิดเปนโรคด่ืนดาด   คือ  ลกุลาม  แพรหลายแกหมู  
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มนุษยและอมนุษย  ในชนบทมีชื่อวามคธ.   เรื่องหมอชีวกโกมารภัจ  
จักมีแจงในจีวรขันธกะ. 
        ขอวา  น  ภิกขฺเว  ปฺจหิ   อาพาเธหิ   ผุฏโ   ปพฺพาเชตพฺโพ 
มีความวา   อาพาธ  ๕  ชนิดมีโรคเรื้อนเปนตนเหลาน้ันไดดื่นดาด 
แลว,   กุลบุตรผูอันอาพาธเหลาน้ันถูกตองแลว   คือครอบงําแลว 
ไมควรใหบวช.   บรรดาอาพาธ  ๕  ชนิดนั้น  จะเปนโรคเรื้อนแดง 
หรือโรคเรื้อนดําก็ตาม   ชื่อวาโรคเรื้อน. 
        ในอรรถกถากุรุนทแีกวา  โรคชนิดใดชนิดหน่ึงแมมีประเภท 
เปนตนวา   เรื้อนผง  หิดเปอย   หิดดาน  คุดทะราด   ทุกอยางทานเรียกวา 
"โรคเรื้อน"   เหมือนกัน.   [๖๐]   ก็แลโรคเรื้อนน้ัน  แมมีขนาดเทา 
หลังเล็บ  แตต้ังอยูในฝายที่จะลามไปได,   กุลบุตรนั้นไมควรใหบวช. 
แตถาในท่ีซึ่งผานุงผาหอผิดไวโดยปกติ    เปนของมีขนาดเทาหลัง 
เล็บ   คงอยูในฝายที่จะไมลามไปได,  จะใหบวชก็ควร  สวนท่ีหนา 
หรือท่ีหลังมือหลังเทา  ถาแมคงอยูในฝายที่จะไมลามไปได   แมยอม 
กวาหลังเล็บ,  ไมควรจะใหบวชเหมือนกัน.   คนเปนโรคเรื้อนน้ัน แม 
เมื่อใหเยียวยาแลวจะใหบวช  ตอเมื่อแผลหายสนิทแลวน่ันแล  จึง 
ควรใหบวช.   แมผูมีรางกายพรุนไปดวยรอยจุด ๆ คลายหนังเห้ียก็ 
ไมควรจะใหบวช.   โรคฝมีมันขนเปนตน  ชื่อวาฝ.   ฝมันขนหรอื 
ฝอ่ืนชนิดใดชนิดหน่ึงก็ตาม   จงยกไว.   ถาฝแมมีขนาดเทาเมล็ด 
พุทรา  ทั้งอยูในฝายที่จะลามไปได   กลุบุตรนั้นไมควรใหบวช.  แต 
ในที่ซึ่งปกปด   มีขนาดเทาเมล็ดพุทรา  คงอยูในฝายที่จะไมลามไปได  
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จะใหบวชก็ควร.  ในที่ซึง่มิไดปกปดมีหนาเปนตน  แมต้ังอยูในฝายที่ 
จะไมลุกลามไปได  ก็ไมควรจะใหบวช  กุลบุตรผูนั้นเปนโรคฝนั้น   แม 
เมื่อใหเยียวยาแลวจะใหบวช   ตอทํารางกายใหมีผิวเรียบแลวจึง 
ควรใหบวช.   ทีช่ื่อวาต่ิง   คลายนมโคหรือคลายนิ้วมือ  หอยอยูในที่  
นั้น ๆ  ก็ม,ี  แมต่ิงเหลาน้ีก็จัดเปนฝเหมือนกัน  เมือ่ต่ิงเหลาน้ันมี  ไม 
ควรจะใหบวช.   หัวหูด  มีในเวลาเปนเด็ก   ทีช่ื่อหัวสิว   มีทีห่นาใน 
เวลาเปนหนุม   ในเวลาแกหายหมดไป   หัวหูดและหัวสิวเหลานั้น 
ไมนับเปนฝ,  เมื่อหัวเหลาน้ันมีจะใหบวชก็ควร.  สวนเม็ดชนิดอ่ืน 
ที่ชื่อเม็ดผด   มีตามตัว,  ชนิดอ่ืนอีกที่ชื่อเกสรบัวก็มี,   ชนิดอ่ืนที่ 
ชื่อเมล็ดพันธุผักกาด  มีขนาดเทาเมล็ดผักกาด   ผ่ืนไปท่ัวตัว,  เม็ด 
เหลาน้ันทั้งหมด  เปนชาติโรคเรื้อนเหมือนกัน   เม่ือเม็ดเหลานั้นมี  ไม 
ควรใหบวช.  โรคเรื้อนมีสีคลายในบัวแดงและบัวขาว  ไมแตก  ไมเยิ้ม 
ชื่อโรคกลาก  [๖๑]   รางกายเปนอวัยวะลายพรอมเหมือนกระแหงโค 
ดวยโรคเรื้อนชนิดใด,   พึงทราบวินิจฉัยในโรคกลากนั้น  โดยนัยที่ 
กลาวแลวในโรคเรื้อนชนิดนั้นแล. 
        ไขมองครอ   ชื่อโสสะ.  เมื่อไขมองครอน้ันมี   ไมควรใหบวช. 
        โรคบาเพราะดี   หรอืโรคบาดวยถูกผีสิง   ชื่อโรคลมบาหมู. 
ในโรคลมบาหมู  ๒  ชนิด   บุคคลผูถูกอมนุษยซึ่งเคยเปนคูเวรกันสิง 
แลว  ยอมเปนผูที่เยียวยาไดยาก.   และเม่ือโรคลมบาหมูนั้นมีแมเพียง 
เล็กนอย  ก็ไมควรใหบวช. 
                                ปญจาพาธวัตถุกถา  จบ.  
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                                     [ราชภัฏวัตถุ] 
        พึงทราบวินิจฉัยในเรื่องราชภัฏตอไป :-  
        สองบทวา  ปจฺจนฺต   อุจฺจินถ  มีความวา  ทานท้ังหลาย 
จงยังปจจันตชนบทใหเจริญ   มีคําอธิบายวา  ทานทั้งหลายจงขับไล 
พวกโจรเสียแลว  จัดแจงบานท่ีพนโจรภัยแลวใหราบคาบ   จัดการ 
รักษาโดยกวดขัน   ใหการกสิกรรมเปนตนเปนไป.   ฝายพระราชา 
เพราะพระองคเปนพระโสดาบัน  จึงไมทรงบังคับวา  "จงฆา   จง 
ประหารพวกโจร."   พวกอํามาตยซึ่งเปนหมอกฎหมาย  คิดวา  "ใน 
บรรพชา  อุปชฌายเปนใหญ  รองไปอาจารย  รองลงไปคณะ"  จึงพา 
กันกราบทูลคําท้ังปวงมีอาทิ  วา  "ขอเดชะ  พึงใหตัดศีรษะอุปชฌาย 
เสีย"  ดวยคิดเห็นวา  "นี้มาในขอวินิจฉัยแหงกฎหมาย." 
        ในขอวา  น  ภิกฺขเว ราชภโฏ   ปพฺพาเชตพฺโพ  นี้   มีวินิจฉัยวา 
จะเปนอํามาตย  หรือมหาอํามาตย  หรือเสวกหรือผูไดฐานันดรเล็กนอย 
หรือผูไมไดก็ตามที,   บุคคลผูใดผูหนึ่งซ่ึงไดรับเลี้ยงดวยอาหารหรือ 
เบี้ยเลี้ยงของพระราชา   ถงึความนับวา  "ราชภัฏ"    ทั้งหมด, 
ราชภัฎนั้นไมควรใหบวช.   ฝายบุตรพ่ีนองชายและหลานชายเปนตน 
ของราชภัฏนั้น  ไมไดรบัอาหารหรือเบี้ยเลี้ยงจากพระราชา   จะให 
ชนเหลาน้ันบวช  ควรอยู.   ฝายผูใดถวายโภคะประจําหรือเงินเดือน 
เบี้ยหวัดรายเดือนรายป   ซึ่งตนไดรับพระราชทาน  คืนแดพระราช, 
หรือใหบุตรและพ่ีนองชายรับตําแหนงน้ันแทน  แลวทูลลาพระราชาวา 
"บัดนี้   ขาพเจาไมใชผูไดรับเลี้ยงของเทวะแลว."  [๖๒]   หรือวาอาหาร  
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และเบี้ยเลี้ยง   ซึ่งผูใดไดรับเพราะเหตุแหงราชการใด,   ราชการนั้น  
เปนกิจอันตนทําเสร็จแลว,  หรือผูใดเปนผูไดบรมราชานุญาตวา  "เจา 
จงบวช"  จะใหบุคคลแมนั้นบวช  ควรอยู. 
                                          [โจรวัตถุ] 
        พึงทราบวินิจฉัยในเรื่องโจรท้ังหลาย :- 
        สองบทวา  มนุสฺสา  ปสฺสิตฺวา   มคีวามวา  พระองคุลิมาล 
นั้น   อันชนเหลาใดเคยเห็นในเวลาที่ทานเปนคฤหัสถ,  และชนเหลาใด 
ไดฟงตอชนเหลาอ่ืนวา  "ภิกษุนี้   คือ   องคุลิมาลน้ัน"  ชนเหลาน้ัน 
ไดเห็นแลว  ยอมตกใจบาง  ยอมหวาดหว่ันบาง  ยอมปดประตูบาง. 
แตทานยอมไดภิกษาในเรือนของเหลาชนที่ไมรูจัก. 
        บทวา   น  ภิกขฺเว   มีความวา  พระผูมีพระภาคพระองคเอง 
เปนเจาของแหงธรรม  เพราะฉะน้ัน เมื่อจะทรงบัญญัติสิกขาบทแก 
ภิกษุทั้งหลาย   เพ่ือตองการมิใหกระทําตอไป   จึงตรัสอยางนั้น. 
วินิจฉัยในคํานั้นวา  โจรชือ่วาธชพันธะ   เพราะอรรถวิเคราะหวา 
ดุจผูกธงเท่ียวไป.   มีคําอธิบายวา  "เปนคนโดงดังในโลก  เหมือน 
มูลเทพ๑เปนตน."  เพราะเหตุนั้น  ผูใดเที่ยวทําการฆาชาวบานก็ดี  รบ 
 
๑.  ในพระบาลีวินัยเปน  ธชพทฺโธ.  สวนคําวา  มูลเทวาทโย  โยชนาแกอรรถวา  อาทิภูต- 
เทวาทโย.  ธชพทฺโธ   หมายความไปในทางมีช่ือเสียงโดงดังทางเสีย   อางวา  เหมือนมูลเทพ 
เปนตน   คําวา  มูลเทโว  ทางสันสกฤต   เปนพระนามของทาวกังสะ   กษัตริยทรราชแหง 
แควนมถุรา  ทรงฆาทารกเสียมากมายกายกอง  เพราะโหรทํานายวา  พระองคจะถูกลูก 
ชายของหญิงนางหนึ่งปลงพระชนม  ดวยความรายกาจนี้เอง  ประชาชนพลเมืองจึงเห็นวา 
ทาวเธอ เปนอสูร  เปนยักษ  เปนมาร  มูลเทโว  จะมาเปนตัวอยางในคําวา  มูลเทวาทโย  นี ้
หรืออยางไร ?  
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กวนคนเดินทางก็ดี.   ทํากรรมมีตัดทีต่อเปนตนในเมืองก็ดี,   อน่ึง  
ผูใดอันชนทั้งหลายรูจักกันแซวา  "คนชื่อโนน   ทํากรรมน้ี ๆ"   ผูนั้น 
ไมควรใหบวช.   สวนผูใดเปนราชบุตร   ปรารถนาจะเปนพระราชา 
กระทํากรรมมีฆาชาวบานเปนตน.   ผูนั้น  ควรใหบวช.  เพราะวาเมื่อ 
ราชบุตรนั้นผนวชแลว  พระราชาทั้งหลายยอมพอพระหฤทัย,   แต 
ถาไมทรงพอพระหฤทัย,   ไมควรใหบวช.   โจรซ่ึงลือชื่อในมหาชนใน 
กาลกอน,   ภายหลังละโจรกรรมเสียสมาทานศีล  ๕.   ถาหากชาวบาน 
รูจักเขาอยางนั้น,   ควรใหบวช. ฝายชนเหลาใด  เปนผูลักของเล็ก 
นอยมีมะมวงและขนุนเปนตน  หรือเปนโจรผูตัดที่ตอเปนตนทีเดียว 
แตแอบแฝงทําการลัก   ทั้งภายหลังก็ไมปรากฏวา  "กรรมนี ้ อันชน 
ชื่อน้ีทํา"  จะใหชนเหลาน้ันบวช  ก็ควร. 
        สองบทวา  การ  ภินทฺิตฺวา   มีความวา  ทําลายเครื่องจําคือ 
ข่ือเปนตน. 
        ในบทวา  อภยูวรา   นี้   มีวินิจฉัยวา   ชนเหลาใดยอมหลบ 
หลีก  เพราะความกลัว  เหตุนั้น  ชนเหลาน้ัน  ชื่อ  ภยูวรา  ผูหลบ 
หลีกเพราะความกลัว,   ฝายสมณะเหลาน้ี   มิใชผูหลบหลีกเพราะ 
ความกลัว  เพราะเปนผูไดรับอภัย   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อ  อภยวูรา 
มิใชผูหลบหลีกเพราะความกลัว.  [๖๓]   ก็แลในบทวา  อภยวูรา  นี ้
พึงทราบวา  อาเทส  ป  อักษรใหเปน  ว  อักษร. 
        ในคําวา  น   ภิกฺขเว  การเภทโก  นี้   มีวินิจฉัยวา  เรือนจํา 
เรียกวา   การะ.  แตในอธิการน้ี  เครื่องจําคือข่ือก็ดี   เครื่องจํา  
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คือตรวนก็ดี  เครื่องจําคือเชือกก็ดี   ที่จําคือบานก็ดี   ที่จําคือนิคม 
ก็ดี   ที่จําคือเมืองก็ดี  การควบคุมดวยบุรุษก็ดี   ที่จําคือชนบทก็ดี  
ที่จําคือทวีปก็ดี  จงยกไว,   ผูใดทําลาย หรือตัด  หรอืแก   หรือเปด 
เครื่องจําชนิดใดชนิดหน่ึง  ในบรรดาเครื่องจําท่ีจําเหลาน้ี  หนีไป 
ซึ่งหนา  หรือไมมีคนเห็น,  ผูนั้นถึงความนับวา  "การเภทก  ผู 
แหกเรือนจํา." 
        เพราะเหตุนั้น  การเภทโจรเหลาน้ี  ทําลายท่ีจําคือทวีป  ไปยัง 
ทวีปอ่ืนแลวก็ดี  ไมควรใหบวช. 
        ฝายผูใดท่ีมิใชโจร   แตไมยอมทําหัตถกรรมอยางเดียว  ถกู 
อิสรชนท้ังหลายมีขุนสวยของพระราชาเปนตน  จองจําเอาไว  ดวย 
หมายใจวา  "เมื่อมีการจองจําไวอยางนี้  ผูนี้จะหนีไมได  จักทําการ 
ของเรา"  ดังน้ีก็ดี  ผูนั้นแมทําลายเครื่องจําหนีไป   ก็ควรใหบวช. 
        ฝายผูใดรับผูกขาดบาน  นิคม  และทา  เปนตน  ดวยสวย  ไม 
สงสวยน้ันใหครบ  ถกูสงไปยังเรือนจํา,   ผูนั้นหนีมาแลว  ไมควร 
ใหบวช. 
        แมผูใดรวมเก็บทรัพยไว  เลี้ยงชีวิตดวยกสิกรรมเปนตน  ถูก 
ใคร ๆ สอเสียดใสโทษเอาวา  "ผูนี้ไดขุมทรัพย"  แลวถูกจองจํา, 
จะใหผูนั้นบวชในถิ่นนั้นเอง   ไมควร.  แตจะใหเขาซึ่งหนีไปแลวบวช 
ในที่ซึ่งไปแลวทุกตําบล  ควรอยู. 
        ในขอวา     น     ภิกขฺเว     ลิขิตโก     เปนตนนี้       มีวินิจฉัยวา 
บุคคลท่ีชื่อวาผูรายซึ่งถูกเขียนไว  จะไดแกผูรายซึ่งถูกเขียนไววา  "พบ  
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เขาในท่ีใด   ใหฆาเสียในท่ีนั้น"   ดังน้ี  อยางเดียวหามิได,   โดย 
ที่แทผูใดผูหนึ่งซ่ึงกระทําโจรกรรมหรอืความผิดในพระราชาอยางหนัก 
ชนิดอ่ืนแลวหนีไป,   และพระราชารับสั่งใหเขียนผูนั้นลงในหนังสือ  
หรือใบลานวา  "ผูมีชื่อน้ี  ใครพบเขาในท่ีใด   พึงจับฆาเสียในที่นั้น" 
หรือวา   "พึงตัดอวัยวะมีมือและเทาเปนตนของมันเสีย"   หรือวา 
"พึงใหนํามาซ่ึงสินไหมมีประมาณเทานี้"   [๖๔]   ผูนี้ชื่อผูรายซ่ึงถูก 
เขียนไว.   ผูนั้นไมควรใหบวช. 
        ในคําวา  กสาหโต   กตทณฺฑกมฺโม  นี้  มีวินิจฉัยวา  ผูใดไม 
ยอมทําการมีใหการและยอมรับใชเปนตน   จึงถูกลงอาชญา,   ผูนั้น 
ไมนับวาผูถูกลงทัณฑกรรม.  ฝายผูใดรับเก็บทรัพยบางอยาง  โดยเปน 
สวย   หรือโดยประการอ่ืนแลวกินเสีย   เมื่อไมสามารถจะใชคืนให, 
จึงถูกเฆ่ียนดวยหวายวา  "นี้แล   จงเปนสินไหมของเจา"  ผูนี้ชื่อ 
ผูถูกเฆ่ียนดวยหวาย  ถูกลงทัณฑกรรม.  ก็แลเขาจะถูกเฆ่ียนดวยหวาย 
หรือถูกดวยไมคอนเปนตนอยางใดอยางหนึ่งก็ตาม   จงยกไว,   แผล 
ยังสดอยูเพียงใด  ไมควรใหบวชเพียงนั้น.   ตอกระทําแผลทั้งหลายให 
กลับเปนปกติแลวจึงควรใหบวช. 
        อน่ึง  ถาผูใดถูกเขาทํารายดวยเขาหรือดวยศอก   หรือดวยผล 
มะพราวและกอนหินเปนตนแลวปลอยไป,   และบวมโนในรางกายของ 
ผูนั้นยังปรากฏอยู  ไมควรใหบวช.  ผูนั้นกระทําใหหายแลว  เมื่อ 
บวมโนอยางนั้นยุบราบไปแลว  ควรใหบวช. 
        ในคําวา  ลกขฺณาหโต  กตทณฺฑกมฺโม   นี ้ มวิีนิจฉัยวา  ขอท่ี  
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เปนผูถูกลงทัณฑกรรม  พึงทราบโดยนัยกอนน่ันแล.  กร็อยแผลเปนซึ่ง 
ถูกนาบดวยเหล็กแดงมีที่หนาผาก   หรือท่ีอวัยวะ  ทั้งหลาย  มีอกเปนตน  
ของบุรุษใด,  ถาบุรุษน้ันเปนไท,   แผลยังสดอยูเพียงใด,   ไมควร 
ใหบวชเพียงนั้น.   ถาแมแผลของเขาเปนของงอกข้ึนเรียบเสมอกับ 
ผิดหนังแลว  แตรอยแผลเปนยังปรากฏอยู,   เมื่อเขานุงแลวหมผา 
เฉวียงบาปกปดเรียบรอยครบ  ๓  ประการ  รอยแผลเปนนั้น  อยูใน 
โอกาสที่ปกปดเทานั้น,  จะใหบวชก็ควร.  ถารอยแผลเปนนั้น  อยูใน 
โอกาสที่มิไดปกปด,   ไมสมควรใหบวช. 
                                 [อิณายิกวัตถุกถา] 
        ในคําวา   น   ภิกขฺเว  อิณายิโก  เปนตน  มีวินิจฉัยวา  หน้ีที่ 
บิดาและปูของบุรุษใด   กูเอาไปก็ดี  หน้ีที่บุรุษใดกูเองก็ดี,   ทรัพย 
บางอยาง  ที่มารดาบิดามอบบุตรใดไวเปนประกันแลวยืมเอาไปก็ดี 
บุรุษน้ันชื่อวาลูกหนี้,  บุรุษนั้นตองรับหน้ีนั้นของชนเหลาอ่ืน  เพราะ 
ฉะน้ัน  จึงชื่อวาลูกหนี้   [๖๕]  แตญาติอ่ืน ๆ  มอบบุตรใดไวเปน 
ประกัน  แลวยืมทรัพยบางอยางไป,  บุรุษน้ันไมจัดวาเปนลูกหนี้. 
เพราะวาญาติอ่ืน ๆ   นั้น  ไมเปนใหญที่จะมอบบุรุษนั้นไวเปนประกัน 
ได,  เพราะเหตุนั้น   จะไหบุรุษนั้นบวช   สมควรอยู.  จะใหบรุุษนอก 
จากน้ีบวช   ไมควร.   แตถาญาติสาโลหิตท้ังหลายของเขารับใชหน้ี 
แทนวา  "พวกขาพเจาจักรับใช,  ขอทานโปรดใหบวชเถิด"  หรือวา 
ชนอ่ืนบางคนเห็นอาจารสมบัติของเขาแลวกลาววา  "ขอทานจงให 
เขาบวชเถิด   ขาพเจาใชหน้ีแทน"  ดังนี้   สมควรใหบวชได.  เมื่อ  
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ญาติสาโลหิตเหลาน้ันไมมี    ภิกษุพึงบอกแกอุปฏฐากเห็นปานน้ันก็ 
ไดวา  "ผูนี้เปนบุคคลมีกุศลกรรมเปนเหตุ   แตบวชไมไดเพราะกังวล 
ดวยหน้ี."   ถาเขารับจัดการ   พึงใหบวช.  ถาแมกัปปยภัณฑของ 
ตนมี,  พึงต้ังใจวา  "เราจักเอากัปปยภัณฑนั้นใชให"   แลวให  
บวช.   แตถาชนท้ังหลายมีญาติเปนตนไมรับจัดการ,   ทรัพยของตน 
ก็ไมมี  ไมสมควรใหบวช  ดวยทําในใจวา  "เราจักใหบวชแลวจัก 
เที่ยวภิกษาเปลื้องหน้ีให."  ถาใหบวช  ตองทุกกฏ.  แมบุรุษนัน้หนี 
ไป  ภิกษุนั้นก็ตองนํามาคืนให.  ถาไมคืนให  หน้ีทัง้หมดยอมเปนสินใช. 
เมื่อภิกษุไมทราบ  ใหบวชไมเปนอาบัติ.  แตเมื่อพบปะเขาตองนํามา 
คืนใหแตพวกเจาหนี้.  ไมเปนสินใชแกภิกษุผูไมพบปะ.  หากบุรุษผู 
เปนลุกหนี้ไปประเทศอ่ืนแลว  แมเมือ่ภิกษุไตถาม  ก็ตอบวา  "ผม 
ไมตองรับหนี้ไร  ๆ   ของใคร ๆ "   แลวบวช,   ฝายเจาหนี้เมื่อสืบเสาะ 
หาตัวเขา  จึงไปในประเทศน้ัน.  ภิกษุหนุมเห็นเจาหน้ีนั้นเขาจึงหนีไป 
เสีย.  เขาเขาไปหาพระเถระ   รองเรียนวา  "ทานขอรับ  ภิกษุรปูนี้ 
ใครใหบวช ?   เธอยืมทรัพยมีประมาณเทาน้ีของผมแลวหนีไป"  พระ 
เถระพึงตอบวา  "อุบาสก  เธอบอกวา  'ผมไมมีหน้ีสิน'   ฉันจึงให 
บวช.   บัดนีฉั้นจะทําอยางไรเลา ?   ทานจงเห็นสิ่งของมาตรวา  บาตร 
จีวรของฉันเถอะ"  [๖๖]  นี้เปนสามีจิกรรมในขอนั้น.  และเม่ือภิกษุ 
นั้นหนีไป   สินใชยอมไมมี.  แตถาเจาหนี้พบภิกษุนั้น  ตอหนาพระ 
เถระเทียว  แลวกลาววา   "ภิกษุนี้เปนลูกหนี้ของผม"   พระเถระ 
พึงตอบวา  "ทานจงรูลูกหนี้ของทานเอาเอาเถิด."   แมอยางนี้ยอม  
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ไมเปนสินใช  ถาแมเขากลาววา  "บัดนี้    ภิกษุนีบ้วชแลวจักไปไหน 
เสีย,"   พระเถระจึงตอบวา  "ทานจงรูเองเถิด,"   แมอยางนี้  เมื่อ  
ภิกษุนั้นหนีไป   ยอมไมเปนสินใชแกพระเถระนั้น.   แตถาพระเถระ 
กลาววา  "บัดนี้   ภิกษุนี้จักไปไหนเสีย  เธอจงอยูที่นี่แหละ"  ถา 
ภิกษุนั้นหนีไป   ตองเปนสินใช.   ถาเธอเปนผูมีกุศลกรรมเปนเหตุ 
ถึงพรอมดวยวัตร.  พระเถระพึงกลาววา  "ภิกษุนี้  เปนเชนนี้."  ก็ถา 
เจาหน้ียอมสละวา  "ดีละ"   ขอน้ีเปนอยางนี้ไดเปนการดี.   กถ็า 
เขาตอบวา  "ขอทานจงใชใหเล็กนอยเถิด"   พระเถระพึงใชให. 
ตอสมัยอ่ืน   ภิกษุนั้นเปนผูยังพระเถระใหพอใจยิ่งข้ึน,  แมเม่ือเจาหนี้ 
เขาทวงวา  "ทานจงใชทั้งหมด"  พระเถระควรใชใหแท.  และ 
ถาเธอเปนผูฉลาดในอุทเทสแลปริปุจฉาเปนตน   มีอุปการะมากแก 
ภิกษุทั้งหลาย,   พระเถระจะพึงแสวงหาดวยภิกษาจารวัตรก็ได  ใชหน้ี 
เสียเถิด   ฉะนี้แล. 
                                  อิณายิวัตถุกถา  จบ. 
                                      [ทาสวัตถุกถา] 
        วินิจฉัยในขอวา  น   ภิกฺขเว  ทาโส  นี้วา  ทาสมี  ๔  จําพวก 
คือ   ทาสเกิดภายในหน่ึง  ทาสท่ีชวยมาดวยทรัพยหน่ึง   ทาสท่ี 
เขานํามาเปนเชลยหนึ่ง  บคุคลท่ียอมเปนทาสเองหนึ่ง   ในทาส ๔ 
จําพวกนั้น  ลูกนางทาสีในเรือน  เปนทาสโดยกําเนิด  ชื่อวาทาสเกิด 
ภายใน.   บุตรที่เขาชวยมาจากสํานักมารดาก็ดี   ทาสท่ีเขาชวยมา  
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จากสํานักนายเงินก็ดี   บคุคลท่ีเขาใชทรัพยแทนแลวยกข้ึนสูจารีตแหง 
ทาสถายเอาไปก็ดี   ชื่อวาทาสท่ีชวยมาดวยทรัพย.   ทาสท้ังสองจําพวก  
นี้ไมควรใหบวช  เมื่อจะใหบวช  ตองทําใหเปนผูมิใชทาสดวยอํานาจ 
จารีตในที่ชนบทนั้น ๆ  แลว  จึงควรใหบวช.  ทาสท่ีชื่อวาเขานํามา 
เปนเชลย   คือ   พระราชาทั้งหลายทรงทําการรบนอกแวนแควน 
[๖๗]  หรือรบัสั่งใหเกลี้ยกลอมกวาดตอนเอาทั้งหมูมนุษยซึ่งเปนไท 
ทั้งหลาย   มาจากภายนอกแวนแควนก็ดี,   พระราชารับสั่งใหริบบาน 
บางตําบล   ซึ่งกระทําผิดภายในแวนแควนนั่นเอง  ราชบุรุษท้ังหลาย 
กวาดตอนท้ังหมูมนุษยมาจากบานตําบลน้ันก็ด,ี   ในหมูมนุษยเหลาน้ัน 
ผูชายท้ังหมดเปนทาส,   ผูหญิงท้ังหมดเปนทาสี   บุคคลเห็นปานนี้ 
จัดเปนทาสซ่ึงเขานํามาเปนเชลย.   ทาสน้ี  เม่ืออยูในสํานักชนทั้ง 
หลายผูนําตนมา,  หรือถกูขังไวในเรือนจํา  หรืออันบุรุษทั้งหลาย 
ควบคุมอยู,  ไมควรใหบวช.   แตเขาหนีไปแลว   พึงใหบวชในที่ซึ่ง 
เขาไปได.   ครั้นเมื่อพระราชาทรงพอพระหฤทัย   ทรงทําการปลดจาก 
จําโดยตรัสวา  "จงปลอยพวกทาสท่ีนํามาเปนเชลย"  หรือโดย 
นัยเปนสรรพสาธารณ  พึงใหบวชเถิด.  บุคคลท่ียอมตัวเปนทาสเอง 
ทีเดียววา   "ขาพเจาเปนทาสของทาน"  ดังน้ี  เพราะเหตุแหงชีวิต 
ก็ตาม   เพราะเหตุแหงความคุมครองก็ตาม   ชื่อวาผูยอมเปนทาสเอง 
เหมือนคนเลี้ยงชาง  มา  โค   และกระบือเปนตน  ของพระราชา 
ทั้งหลาย,   ทาสเชนนั้นไมควรใหบวช.   บุตรทั้งหลายของเหลานาง 
วัณณทาสีของพระราชา  เปนเชนดั่งบุตรอํามาตย.   ถึงบุตรเหลาน้ันก็  
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ไมควรใหบวชเหมือนกัน.   เหลาหญิงซ่ึงเปนไท  แตไมมีใครคุมหาม  
จึงเที่ยวไปกับพวกนางวัณณทาสี,   จะใหบุตรทั้งหลายของหญิงเหลาน้ัน 
บวชก็ควร.   หากพวกหญิงเหลาน้ันข้ึนทะเบียนเสียเอง,  ไมสมควรให 
บุตรทั้งหลายของหญิงเหลาน้ันบวช    ถึงพวกทาสของคณะท้ังหลาย 
มีคณะภัททิปุตตกะเปนตน   ซึ่งคณะชนเหลาน้ันไมยอมใหก็ไมควรให 
บวช.   ข้ึนชือ่วาทาสสําหรับอาราม  ซึง่พระราชาพระราชทานไวใน 
วัดทั้งหลาย  บรรดามี,   จะใหทาสแมเหลาน้ันบวช   ยอมไมสมควร 
แตชวยใหเปนไทแลวใหบวช   สมควรอยู.  ในมหาปจจรีอรรถกถา 
แกวา   "ชนท้ังหลายนําทาสเกิดภายในและทาสที่ชวยมาดวยทรัพย 
มาถวายแกภิกษุสงฆวา  'ขาพเจาถวายอารามิกทาส'   ทาสเหลานั้น 
ยอมเปนเชนกับทาสท่ีเขาราดเปรียงบนศีรษะนั่นแหละ   จะใหบวช 
ก็ควร."   สวนอรรถกถากรุุนทีแกวา  "เขาถวายดวยกัปปยโวหารวา 
'ขาพเจาท้ังหลายถวายอารามิกทาส'  ทาสน้ัน  อันเขาถวายแลวดวย 
โวหารอยางใดอยางหน่ึงก็ตามที   ไมควรใหบวชแท"  [๖๘]  พวก 
คนเข็ญใจ  คิดวา   "จัดอาศัยพระสงฆเลี้ยงชีพ"  จึงเปนกัปปยการก 
อยูในวัดที่อยู   จะใหคนเข็ญใจเหลาน้ันบวช   ควรอยู.  บิดามารดา 
ของบุตรใดเปนทาส,   หรือมารดาเทานั้นเปนทาสี,   บิดาไมเปน 
ทาส,   ไมควรใหบุรุษน้ันบวช   ญาติหรืออุปฐากของภิกษุถวายทาสวา 
" ของทานจงใหบุรุษน้ีบวช  เขาจักทําความขวนขวายแกทาน"  หรือ 
วา  ทาสสวนตัวของภิกษุนั้นมีอยู   ทาสน้ันภิกษุทําใหเปนไทเสียกอน 
แลวจึงควรใหบวช.   ในอรรถกถากุรนทีแกวา  "พวกนายถวายทาสวา  
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ขอทานจงใหบุรุษน้ีบวช,   ถาเขาจักยินดียิ่งในศาสนา.  เขาจักไมเปน 
ทาส,  ถาเขาจักสึก   เขาจักคงเปนทาสของพวกขาพเจา,  ดังนี้  ชื่อวา  
ทาสยืมไมควรใหเขาบวช."  บุรุษใดเปนทาสไมมีนาย,   บุรุษแมนั้นอัน 
ภิกษุใหเปนไทกอนจึงควรใหบวช.    ภิกษุไมทราบใหบรรพชาหรือ 
อุปสมบทแลว   จึงทราบภายหลัง,  ควรทําใหเปนไทเหมือนกัน.  และ 
เพ่ือประกาศเน้ือความขอนี้  พระโบราณณาจารยทั้งหลาย  จึงกลาว 
เรื่องนี้วา :- 
        ดังไดยินมา  นางกุลทาสีคนหน่ึง  กับบรุุษคนหน่ึง   หนีจาก 
อนุราธบุรีไปอยูในโรหนชนบท   มบีุตรคนหน่ึง.   บุตรนั้นในเวลา 
ที่บรรพชาอุปสมบทแลว   เปนภิกษุลัชชีมักรังเกียจ.  ภายหลังวัน 
หน่ึง   เธอถามมารดาวา   "อุบาสิกา   พ่ีนองชายหรือพ่ีนองหญิง 
ของทานไมมีหรอกหรือ ?   ฉันจึงไมเห็นญาติไร  ๆ  เลย."   มารดา 
ตอบวา  "พอคุณ  ฉันเปนกุลทาสีในอนุราธบุรี  หนีมาอยูที่นี่กับ 
บิดาของคุณ."   ภิกษุผูมีศีล  ไดความสังเวชวา  "ไดยินวาบรรพชา 
ของเราไมบริสุทธิ์"   จึงถามมารดาถึงชื่อและโคตรของสกุลนั้นแลว 
มายังอนุราธบุรี  ไดยืนทีป่ระตูเรือนของสกุลนั้น.  เธอถึงเขาบอกวา 
"นิมนตโปรดขางหนาเถิดเจาขา ?"   ก็ยังไมเลยไป.   พวกเขาจึงพากัน 
มาถามวา  "มีธุระอะไรขอรับ ?"   เธอจึงถามวา  "นางนาสีชื่อน้ี 
ของพวกทานซึ่งหนีไปมีไหม ?"   [๖๙]  "มีขอรับ"   "ฉันเปนบุตร 
นางทาสีนั้น,  ถาพวกทานอนุญาตใหฉัน  ฉันจะบวช,   พวกทานเปน 
นายของฉัน."  พวกเขาเปนผูรื่นเริงยินดี   ยกเธอเปนไทวา  "บรรพชา  
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ของทานบริสุทธิ์ขอรับ"   แลวนิมนตใหอยูในมหาวิหารบํารุงดวย  
ปจจัย  ๔   พระเถระอาศัยสกุลนั้นอยูเทาน้ัน  ไดบรรลุพระอรหัต. 
                                 ทาสวัตถุกถา  จบ. 
                                 [ภัณฑุกรรมกถา] 
        บทวา  กมฺมารภณฑฺไุดแกลูกชางทอง   ซึ่งมีศีรษะโลนไว 
แหยม,   มีคําอธิบายวา   เด็กรุนมีผม  ๕   แหยม๑. 
        ขอวา  สงฺฆ   อปโลเกตุ   ภณฑฺุกมฺมาย   มีความวา   เรา 
อนุญาตใหภิกษุบอกเลาสงฆเพ่ือประโยชนแกภัณฑุกรรม. อาปุจฉนวิธี 
ในภัณฑุกรรมาธิการน้ัน  ดังน้ี;   พึงนิมนตภิกษุทั้งหลายผูนับเนื่องใน 
สีมาใหประชุมกันแลว  นําบรรพชาเปกขะไปในสีมาน้ันแลว  บอก 
๓   ครั้งหรือ  ๒  ครั้ง  หรือครั้งเดียว   วา  "ทานเจาขา  ขาพเจาบอก 
ภัณฑุกรรมของเด็กนี้กะสงฆ."  หน่ึง  ในอธิการวาดวยการปลงผมน้ี  จะ 
บอกวา  "ขาพเจาบอกภัณฑุกรรมของเด็กนี้ "   ดังน้ีก็ดี   วา  "ขาพเจา 
บอกสมณกรณของทารกน้ี"   ดังน้ีก็ดี   วา  "ทารกนี้อยากบวช" 
ดังน้ีก็ดี   ควรท้ังน้ัน.   ถาสถานแหงภิกษุผูเปนสภาคกันมีอยู,   คือ 
โอกาสเปนที่กําหนดปรากฏวา  "ภิกษุ  ๑๐  รูปหรอื  ๒๐  หรือ  ๓๐  รูป 
อยู  (ดวยกัน)"  จะไปสูโอกาสที่ภิกษุเหลาน้ันยืนแลว   หรือโอกาส 
ที่นั่งแลวบอกเลาโดยนัยกอนน้ันเองก็ได.   แมจะวานพวกภิกษุหนุม 
 
๑.  ตามนัยโยชนา  ภาค  ๒  หนา  ๒๐๒   ควรจะแปลวา  บทวา  กมฺมารภณฺฑุ  ไดแกชาย 
ศีรษะโลน  ลูกนายชางทอง   มีคําอธิบายวา  เด็กรุนบุตรนายชางทอง  มีผมอยู  ๕  แหยม. 
(ตุลาธาโร   ก็คือ  สุวณฺณกาโร).  สวนปาฐะวา   กมฺมารภณฺฑุ  ในพระบาลีนั้น  แปล 
เอาความวา  บุตรนายชางทองศีรษะโลน   (วินัยปฏก  มหาวรรค  เลม  ๔  หนา  ๑๕๖).  
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หรือเหลาสามเณรแตเวนบรรพชาเปกขะเสีย   ใหบอกโดยนัยเปนตน 
วา   "ทานเจาขา   มีบรรพชาเปกขะอยูคนหน่ึง,   พวกผมบอก  
ภัณฑุกรรมของเขา"   ดังน้ีก็ควร,   ถาภิกษุบางพวกเขาสูเสนาสนะ 
๗๐   หรือพุมไมเปนตน  หลับอยูก็ด ี   ทําสมณธรรมอยูก็ด;ี   ฝาย 
ภิกษุสามเณรผูบอกเลา  แมเท่ียวตามหาก็ไมพบ  จึงมีความสําคัญ 
วา  เราบอกหมดทุกรูปแลว  ข้ึนชื่อวาบรรพชาเปนกรรมเบา,  เพราะ 
เหตุนั้น  บรรพชาเปกขะน้ันบวชแลว  เปนอันบวชดวยดีแท,  ไมเปน 
อาบัติแมแกอุปชฌายผูใหบวช.   แตถาวัดที่อยูใหญเปนที่อยูของภิกษุ 
หลายพัน,   ถึงจะนิมนตภิกษุทั้งหมดใหประชุมกท็ําไดยาก  ไมจํา 
ตองกลาวถึงบอกเลาตามลําดับ;  ตองอยูในขัณฑสีมา  หรือไปสูแมน้ํา 
หรือทะเลเปนตนแลวจึงใหบวช.  ฝายผูใดเปนคนโกนผมใหม  หรือ 
สึกออกไป  หรือเปนคนใดคนหน่ึง  ในพวกนักบวชมีนิครนถเปนตน 
มีผมเพียง  ๒  องคุลีหรือหยอนกวา  ๓  องคุลี,  กจิท่ีจะตองปลงผมของ 
ผูนั้นไมมี,  เพราะเหตุนั้น  แมจะไมบอกภัณฑุกรรม  ใหบุคคลเชน 
นั้นบวช  ก็ควร.  ฝายผูใดมีผมยาวเกิน  ๒  องคุลี  โดยท่ีสุดแมไวผม 
เพียงแหยมเดียว,  ผูนั้น  ภิกษุตองบอกภัณฑุกรรมกอนจึงใหบวชได 
อุบาลิวัตถุมีนัยดังกลาวแลวในมหาวิภังคนั่นแล. 
                                   [กากุฑเฑปกวัตถุ] 
        บทวา  อหิวาตกโรเคน  ไดแก   มารพยาธิ.   จริงอยูโรคนั้น 
เกิดข้ึนในสกุลใด,  สกุลนั้นพรอมท้ังสัตว  ๒  เทา  ๔  เทายอมวอดวาย  
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หมด.  ผูใดทําลาฝาเรือนหรือหลังคาหนีไป   หรอืไปอยูภายนอก 
บานเปนตน,   ผูนั้นจึงพน   ฝายบิดากับบุตรในสกลุนี้  ก็พนแลวดวย  
ประการอยางนั้น  เพราะเหตุนั้น  พระธรรมสังคาหกาจารยจึงกลาวคํา 
วา  "บิดากับบุตรยังเหลืออยู"  ดังน้ี. 
        บทวา   กากุฑฺเฑปก   มีความวา   เด็กใดถือกอนดินดวยมือ 
ซายนั่งแลว   อาจเพ่ือจะไลกาท้ังหลายซึ่งพากันมาใหบินหนีไปแลว 
บริโภคอาหารซึ่งวางไวขางหนาได,   เด็กนี้จัดวาผูไลกาไป,  จะใหเด็ก 
นั้นบวช  ก็ควร. 
                                 [เรื่องใหภิกษุถือนิสัย] 
        [๗๑]  บทวา  อิตฺตโร  มีความวา  การอยูประมาณนอย  คือ 
๒-๓  วันเทาน้ัน  จักมี. 
        บทวา  โอคเณน   ไดแกมีพวกลดไป.  อธิบายวา  ภิกษุสงฆ 
มีประมาณนอย. 
        ในขอวา  อพฺยตฺเตน  ยาวชีว  นี้   มีวินิจฉัยวา  ถาภิกษุผูไม 
ฉลาดน้ีจะไมไดอาจารยที่แกกวาไซร,  เธอจะเปนผูมีพรรษา  ๖๐ หรือ 
มีพรรษา  ๗๐   ดวยอุปสมบท,  เธอจึงน่ังกระโหยงประณมมือกลาว ๓ 
ครั้งอยางนี้วา   "ผูมีอายุ   ขอทานจงเปนอาจารยของขาพเจา ๆ  จัก 
อาศัยทานอยู"  ดังน้ี  ถือนิสัยในสํานักของภิกษุแมออนกวา  แตเปน 
ผูฉลาด,  ภิกษุนั้นแมเม่ือจะลาเขาบาน  พึงจะนั่งกระโหยงประณมมือ 
กลาววา  "ทานอาจารย   ผมลาเขาบาน"   ในการอําลาทุกอยาง 
ก็นัยนี้,   ก็ในหมวด  ๕   และหมวด  ๖ ในอธิการนี้   สูตรเทาท่ีภิกษุผูพน  
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นิสัยแลวพึงปรารถนา   ขาพเจากลาวแลวในวรรณนาแหงภิกขุโนวาทก- 
สิกขาบท   บณัฑิตพึงทราบวาเปนอัปปสุตบุคคล   เพราะขอท่ีสูตรนั้นไมมี  
และเปนพหุสุตบุคคล   เพราะขอที่สูตรนั้นมี  คําท่ีเหลือมีนัยดังกลาว 
แลว  นั่นแล. 
                                       [ราหุลวัตถุกถา] 
        ในคําวา  เยน   กปลวตฺถุ   เตน   จาริก   ปกฺกามิ   นี ้   พึง 
ทราบอนุปุพพีกถา  ดังตอไปนี้ :- 
        ไดยินวา   จําเดิมแตวันที่พระโพธิสัตวเสด็จออกอภิเนษกรมณ 
พระเจาสุทโธทนมหาราชทรงเง่ียพระโสตคอยสดับขาวอยูเทียววา  "ลูก 
เราออกไปดวยหมายใจวา  จักเปนพระพุทธเจา,   เปนพระพุทธเจาแลว 
หรือยังหนอ ?"   ทาวเธอทรงสดับการบําเพ็ญเพียร   ความตรัสรูเองและ 
พุทธกิจทั้งหลายมียังธรรมจักรใหเปนไปเปนตน   ของพระผูมีพระภาค 
ไดทรงสดับวา   "ไดยินวาบัดนี้ลูกเราอาศัยกรุงราชคฤหอยู"   จึงดํารัส 
สั่งอํามาตยคนหนึ่งวา   "เราแกเฒาแลวนะพอ,  ดีละ   เจาจงแสดงบุตร 
แกเราทั้งท่ียังเปนอยู."    เขารับสาธุแลว   มีบรุุษพันคนเปนบริวาร  ไป 
สูกรุงราชคฤห   ถวายบังคมพระบาทพระผูมีพระภาคแลวน่ัง.   ลําดับ 
นั้น  พระผูมพีระภาคตรัสธรรมกถาแกเขา  ๗๒  เขาเลื่อมใสทูลขอ 
บรรพชาและอุปสมบทท่ีนั้น   พระผูมีพระภาคใหเขาอุปสมบทดวย 
เอหิภิกขุอุปสัมปทา,  ภิกษุนั้นกับทั้งบริษัทบรรลพุระอรหัตแลว  ได 
อยูเสวยสุขเกิดแตผลสมาบัติในที่นั้นเอง.   พระราชาทรงสงทูตแมอ่ืนไป 
อีกแปดคนโดยอุบายน้ันแล.   แมทูตเหลาน้ันทั้งหมดกับทั้งบริษัท  ได  
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บรรลุพระอรหัตแลวอยูในที่นั้นเองอยางนั้นเหมือนกัน.  ไมมีใคร ๆ ที ่
จะทูลแมเพียงขาวแดพระราชาวา   "ทตูเหลาน้ันไมกลับมา  เพราะเหตุ 
ชื่อน้ี."  ครั้งน้ันพระราชามีพระประสงคจะทรงสงอํามาตยชื่อกาฬุทายี  
ซึ่งเกิดในวันเดียวกับพระโพธิสัตว   จึงทรงออนวอนโดยนัยกอนน่ัน 
แล.   เขากราบทูลวา  "ถาขาพระเจาไปจักไดบวช   ขาพเจาจัก 
แสดง."  พระราชาทรงสงเขาไปวา  "แมเจาบวชแลวก็จงแสดงบุตร 
แกเรา."   แมเขามีบุรุษพันคนเปนบริวารไปแลว  พรอมท้ังบริษัทได 
บรรลุพระอรหัตอยางนั้นเหมือนกัน.   วันหน่ึงกาฬุทายีภิกษุนั้น   เมื่อ 
ขาวกลาท้ังปวงท้ังหลายเสร็จเรียบรอยแลว   มนุษยในชนบททัง้หลาย 
เลิกการงานแลว   ดอกไมที่เกิดบนบกเกิดในน้ําบานแลว  จึงถวาย 
บังคมพระผูมีพระภาคแลว  พรรณนาคุณแหงการเสด็จในมรรคาซึ่ง 
สมควรทรงดําเนิน  ดวยคาถาประมาณ  ๖๐  โศลก   พระผูมีพระภาคตรัส 
ถามวา  "นี่อะไร ?"   ทานกราบทูลวา  "พระเจาขา    พระเจา 
สุทโธทนมหาราช   พระบิดาของพระองคทรงสั่งขาพระองคมาวา  'เรา 
แกแลว   เจาจงแสดงบุตรแกเราซึ่งยังเปนอยูเดียว'   ดังน้ี,   ดีละ  พระ 
เจาขา   ขอพระผูมีพระภาคทรงทําความสงเคราะหพระญาติทั้งหลาย 
เถิด   บัดนี้เปนเวลาที่จะเสด็จหลีกจาริกไปได."    พระผูมีพระภาคตรัส 
วา  "ถาพระน้ันเธอจงบอกสงฆ   ภิกษทุั้งหลายจักยังคมิยวัตรใหเต็ม." 
พระเถระทูลรับวา   สาธ ุ ภนฺเต  แลว  ไดทําตามรับส่ัง.  พระผูมี  
พระภาคทรงแวดลอมดวยพระขีณาสพหมดทั้งน้ัน  ๒  หม่ืนรปู  คือ 
กุลบุตรชาวอังคะและมคธหม่ืนรูป     กุลบุตรชาวกบิลพัสดุหม่ืนรูป  
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เสด็จออกจากกรุงราชคฤหหลีกจาริก   ไปอยางไมรีบเรง   ดวยทรง 
ทําในพระหฤทัยวา   "เราเมื่อเดินทางวันละโยชน  ๒   เดือนจักถึง  
กรุงกบิลพัสดุ   ซึ่งมีระยะทาง  ๖๐  โยชนจากกรุงราชคฤห." 
        [๗๓]   เพราะเหตุนั้น  พระธรรมสังคาหกาจารยจึงกลาววา  เยน 
กปลวตฺถุ   เตน   จาริก  ปกฺกามิ   ดังน้ี.   ก็แลครัน้เมื่อพระผูมีพระ- 
ภาคเสด็จหลีกไปแลวอยางนั้น   พระอทุายีเถระกระทําภัตกิจในพระ 
นิเวศนของพระเจาสุทโธทนมหาราช  จําเดิมแตวันที่พระผูมีพระภาค 
เสด็จออก. พระราชาทรงอังคาสพระเถระแลวทรงเจิมบาตรดวยกระแจะ 
บรรจุพระกระยาหารอยางสูงสุดจนเต็ม   มอบถวายในมือพระเถระ 
วา   "ทานจักถวายแดพระผูมีพระภาค."   แมพระเถระยอมทําตาม 
รับสั่งทั้งน้ัน.   พระผูมีพระภาคเสวยบิณฑบาตของพระราชาเทาน้ัน 
ในระหวางมรรคา  ดวยประการฉะน้ี. 
        ฝายพระเถระในเวลาเสร็จภัตภิจทุกวัน  ไดทลูพระราชาวา 
"วันนี้พระผูมีพระภาคเสด็จมาเทาน้ี,"   และไดปลกูความเชื่อในพระ 
ผูมีพระภาคใหเกิดข้ึนแกเจาศากยะท้ังหลาย   ดวยกถาปฏิสังยุตดวย 
พุทธคุณ. 
        เพราะเหตุนั้นแล   พระผูมีพระภาคทรงตั้งทานไวในเอตทัคค- 
สถานที่   "ภิกษุทั้งหลาย   บรรดาภิกษุทั้งหลายผูยังสกุลใหเลื่อมใส 
ซึ่งเปนสาวกของเรา   กาฬุทายีเปนเยี่ยม."  ดังน้ี๑ 

        ฝายเจาศากยะเลา     เมื่อพระผูมีพระภาคยังไมเสด็จถึง    จึง 
 
๑.  องุ.  เอก.  ๓๒.  
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มุงพระหฤทัยวา   "เราทั้งหลายจักเฝาพระญาติอันประเสริฐของพวก  
เรา"   จึงประชุมกัน   เมื่อเลือกหาท่ีเสด็จอยูสําหรับพระผูมีพระภาค  
ทรงกําหนดวา   "อารามของสักกะชื่อนิโครธ   นารื่นรมย"   จึงให 
ทําปฏิชัคคนวิธีทั้งปวงในอารามน้ัน   มีของหอมและดอกไมในมือ  เมื่อ 
จะทําการตอนรับ  ไดสงเด็กชายและเด็กหญิงชาวพระนครรุนหนุมรุน 
สาว   ประดบัดวยอลังการทุกอยางไปกอน,   ถัดจากน้ัน   สงราชกุมาร 
และราชกุมารีทั้งหลายไป,   แลวไปเองในลําดับแหงเหลาราชกุมารและ 
ราชกุมารีเหลาน้ัน  บชูาดวยสักการะมีดอกไมและจุณเปนตน  ไดเชิญ 
เสด็จพระผูมีพระภาคไปสูนิโครธารามทีเดียว. 
        พระผูมพีระภาคมีพระขีณาสพ  ๒  หม่ืนแวดลอม  ประทับบน 
บวรพุทธอาสนที่เขาต้ังเตรียมไวในนิโครธารามน้ัน.   พวกศากยราช 
เปนคนเจามานะ   ถือตัวจัดนัก.   พวกศากยราชเหลาน้ัน   ทรงดําริวา 
"สิทธัตถกุมาร   ยังหนุมเด็กกวาพวกเรา  เปนพระกนิฏฐะ  [๗๔] 
เปนพระภาคิไนย  เปนพระโอรส  เปนพระนัดดาแหงพวกเรา"   จึง 
รับสั่งกะราชกุมารหนุม  ๆ  วา  "พวกเธอจงบังคม  พวกฉันจักนั่ง 
ขางหลังพวกเธอ."   ครั้งเมื่อศากยราชเหลาน้ัน  ประทับนั่งอยาง 
นั้นแลว,   พระผูมีพระภาคทรงเล็งดูอัธยาศัยของพวกเธอ   แลวทรง 
คํานึงวา   "พวกพระญาติไมยอมไหวเรา,   เอาเถิดบัดนี้  เราจักให 
พระญาติเหลาน้ันไหว"   ดังน้ีแลว   ทรงเขาจตุตถฌานเปนบาทแหง 
อภิญญา  ออกแลวเหาะข้ึนสูอากาศดวยพระฤทธิ์   ไดทรงทําปาฏิหาริย 
คลายยมกปาฏิหาริยที่ควงแหงคัณฑามพฤกษ   ราวกะวาทรงโปรยธุล ี 
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ที่พระบาทลงบนเศียรแหงพระญาติเหลาน้ี.  
        พระราชาทรงเห็นอัศจรรยนั้น  จึงตรัสวา   "ขาแตพระผูมี 
พระภาค   เมื่อพระองคซึ่งพระพ่ีเลี้ยงนําเขาไปเพ่ือไหวพราหมณในวัน 
มงคล  หมอมฉันแมไดเห็นพระบาทของพระองค   ไพลไปประดิษฐาน 
บนกระหมอมของพราหมณ   จึงบังคมพระองค  นี้เปนปฐมวันทนา 
ของหมอมฉัน.  ในวันวัปมงคล   เมื่อพระองคบรรทมบนพระที่อันมี 
สิริที่เงาไมหวา  หมอมฉันเห็นเงาไมหวามิไดคลอยตามไป  จึงบังคม 
พระบาท  นี้เปนทุติยวันทนาของหมอมฉัน,   บัดนี้  หมอมฉันแมไดเห็น 
ปาฏิหาริยซึ่งยังไมเคยเห็นนี้  ขอถวายบังคมพระบาทของพระองค;  นี้ 
เปนตติยวันทนาของหมอมฉัน." 
        ก็แลเมื่อพระผูมีพระภาคอันพระเจาสุทโธทนมหาราช   ถวาย 
บังคมแลว  แมศากยะองคหน่ึง   ซึ่งชือ่ไมถวายบังคม  มิไดมี,  ได 
ถวายบังคมหมดท้ังน้ัน. 
        พระผูมพีระภาค  ทรงยังพระญาติทั้งหลายใหถวายบังคมแลว 
เสด็จลงจากอากาศ  ประทับบนพระอาสนที่เขาแตงต้ังไว.   ครัน้พระ 
ผูมีพระภาคประทับนั่งแลว  พระญาติสมาคม  ไดเปนผูถึงท่ีสุด  (คือ 
หมดมานะ).  พระญาติทั้งปวงมีพระหฤทัยแนวแน   นั่งประชุมกันแลว. 
        ลําดับนั้น  มหาเมฆหลั่งฝนโบกขรพรรษใหตกลงมา.  น้าํมีสี 
แดง   หลั่ง๑ไหลไปภายใต.   น้ําแมหยาดหน่ึงจะตกลงบนสรีระของ 
ใคร ๆ ก็หาไม.   พระญาติทั้งปวงทรงเห็นเหตุนั้นแลว  ไดเปนผูเกิด 
 
๑.  วิรวนฺต   คจฺฉติ.  
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ความอัศจรรยหลากใจ.          
        พระผูมพีระภาคตรัสวา  "ฝนโบกขรพรรษตกในญาติสมาคม 
ของเราในกาลน้ีเทาน้ันหามิได,  [๗๕]   ถึงในอดีตกาล  ก็ไดตกแลว" 
ดังน้ี   แลวตรัสเวสสันตรชาดก๑  เพราะเกิดเหตุนี้ข้ึน. 
        พระญาติทั้งปวง   สดับพระธรรมเทศนาแลว   เสด็จลุกข้ึนถวาย 
บังคมทําประทักษิณแลวหลีกไป.   แมบุคคลผูหน่ึง  คือ   พระราชา 
หรือราชมหาอํามาตยที่จะทูลวา  "พรุงน้ี  ขอพระองคทรงรับภิกษาของ 
ขาพเจา"  แลวจึงไป  มิไดมี. 
        ในวันทีส่อง   พระผูมีพระภาคมีภิกษุ  ๒  หม่ืนเปนบริวาร  เสด็จ 
เขาไปบิณฑบาตยังกรุงกบิลพัสดุ.   ใคร ๆ  จะลุกรับแลวนิมนต  หรือ 
ไดรับบาตรหามิได.  พระผูมีพระภาคประทับยืนอยูที่เสาอินทขีล๒  ทรงนึก 
วา  "พระพุทธเจาท้ังหลายในกาลกอน   เสด็จเที่ยวบิณฑบาตในนคร 
แหงสกุลอยางไรหนอ ?    ไดเสด็จไปสูเรือนของเหลาอิสรชนโดยผิด 
ลําดับหรือ  หรือวาเสด็จเท่ียวจาริกไปตามลําดับตรอก." 
        ลําดับนั้น  ไมไดทรงเห็นการไปผิดลําดับแมแหงพระพุทธเจาองค 
หน่ึง   จึงทรงรําพึงวา  "บัดนี้   วงศนี้และประเพณีนี้   แมเราก็ควรยก 
ยอง   และตอไปถึงสาวกท้ังหลายของเรา  เมื่อสําเหนียกตามเราจัก 
ยังบิณฑจาริยวัตรใหเต็มได"   แลวเสด็จเท่ียวบิณฑบาตตามลําดับตรอก 
จําเดิมแตเรือนที่เสด็จเขาไปครั้งสุดทาย. 
         
๑.  ขุ.  ชา.  มหา.  ๓๖๕. 
๒.  หลักท่ีปกไวกลางประตู  สําหรับกันบานประตูท้ังสองขางในเวลาปด.  
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        มหาชนไดฟงขาววา  "ไดยินวา  พระเจาสิทธัตถกุมาร  เสด็จ 
เที่ยวบิณฑบาต"  จึงเปดหนาตางในปราสาทส่ีชั้นเปนตน  ไดเปนผูกุลี  
กุจอเพ่ือจะเห็น. 
        ฝายพระเทวี  ผูมารดาพระราหุล  ทรงจินตนาวา "ไดยิน 
วา  พระลูกเจา เสด็จเที่ยวไปดวยพระยานมีสุวรรณสีวิกาเปนตน 
ดวยพระราชานุภาพใหญ  ในพระนครน้ีนี่แล,   บัดนี้   ทรงปลงพระเกศา 
และพระมัสสุเสีย  ทรงผากาสาวพัสตร   มีกระเบื้องในพระหัตถ  เสด็จ 
เที่ยวบิณฑบาต.   พระองคจะทรงงดงามไหมหนอ,   หรือวาไมทรง 
งดงาม."   จึงทรงเปดพระสีหบัญชรทอดพระเนตร,   ทรงเห็นพระผูมีพระ- 
ภาค  ซึ่งงามสงาดวยพระพุทธศิริ  ทรงยังนครวิถีทั้งหลายใหโอภาส 
ดวยพระสรีระรัศมีอันรุงเรืองดวยรัศมีนานา  จึงทรงชมพระโฉม  จําเดิม 
แตพระอุณหิสจนถึงฝาพระบาทดวย  ๘  คาถา  อันมีนามวา  นรสีห- 
คาถา   [๗๖]  แลวเสด็จไปเฝาพระราชา  กราบบังคมทูลแดพระราชา 
วา  "พระลูกเจาของฝาพระบาท   เสด็จเที่ยวบิณฑบาต."  พระ 
ราชาทรงสดับขาวนั้น  ทรงสลดพระหฤทัย   พลางทรงจัดพระภูษาให 
รัดกุมดวยพระหัตถ  รีบดวนเสด็จออกไปโดยเร็ว   ประทับเบื้องพระ 
พักตรพระผูมีพระภาค   ทูลวา   "พระเจาขา  ทําไมจึงทรงยังหมอมฉัน 
ใหไดอายเลา,   พระองคเสด็จเที่ยวบิณฑบาตเพ่ือประโยชนอะไร ? 
พระองคไดเปนผูมีความสําคัญอยางน้ีวา   'ภิกษุมีประมาณเทานี้  ไม 
อาจไดภัตหรือ ?" 
        พระผูมพีระภาคตรัสวา  "มหาบพิตร  การเท่ียวบิณฑบาตน้ี  
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เปนจารีตสําหรับวงศของอาตมภาพ."  
        พระราชาทูลถามวา  "พระเจาขา   ข้ึนชื่อวามหาสมมติขัตติย- 
วงศ  เปนวงศของพวกเรามิใชหรือ  ?   ก็แลในขัตติยวงศนั้น  แม 
กษัตริยองคหน่ึง  ชื่อผูเท่ียวภิกษายอมไมมี." 
        พระผูมพีระภาคตรัสสนองวา   "มหาพิตร   ชื่อวาราชวงศ 
เปนวงศของมหาบพิตร  แตข้ึนชื่อวาพุทธวงศ  เปนวงศของอาตมภาพ 
พระพุทธเจาทุก ๆ  พระองคเทียว  ไดเปนผูเสด็จเที่ยวบิณฑบาต" 
ดังน้ี   คงประทับยืนในทองถนนเทียว  ไดตรัสพระคาถานี้วา  :- 
        "บุคคลไมพึงประมาทในบิณฑบาตอันคนพึงลุกยืนรับ 
        พึงประพฤติธรรมใหเปนสุจริต,  ดวยวา  ผูมีปกติประ- 
        พฤติธรรม  ยอมอยูเปนสุข  ทั้งในโลกน้ีและโลกอื่น.๑" 
พระราชาไดทรงทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล   ในกาลท่ีจบแหงพระคาถา 
และไดทรงสดับพระคาถานี้วา  :- 
        "บุคคลพึงประพฤติธรรมใหเปนสุจริต,  ไมพึงประ- 
        พฤติธรรมน้ันใหเปนทุจริต,  ดวยวา   ผูประพฤติ 
        ธรรม   ยอมอยูเปนสุข  ทั้งในโลกน้ีและโลกอ่ืน๒." 
ดังน้ีแลว  ทรงประดิษฐานในสกทาคามิผล,  ไดทรงสดับธรรมปาล- 
ชาดก๓แลว  ทรงประดิษฐานในอนาคามิผล,   ในมรณสมัย  เสด็จ 
บรรทมบนพระที่อันมีศิริ   ภายใตแหงเศวตฉัตรนั่นแล   จึงทรงบรรล ุ
พระอรหัต.  กิจท่ีจะตองหมั่นประกอบความเพียรในอรัญวาส  ม ี
 
๑.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๓๗.     ๒.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๓๘.      ๓.  ขุ.  ชา.  ทสก.  ๒๗/๒๘๘.  
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ไดมีแกพระราชา.  ก็แลทาวเธอทรงทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผลน่ันแล  
จึงทรงรับบาตรของพระผูมีพระภาคแลว   เชิญเสดจ็พระผูมีพระภาค 
กับทั้งบริษัทข้ึนสูพระมหาปราสาท   ทรงอังคาสดวยขาทนียโภชนียะ 
อันประณีต. 
        ในเวลาเสร็จภัตกิจ  นางสนมกํานัลทั้งปวง  เวนพระมารดา 
พระราหุล  [๗๗]   ไดมาถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา,  สวนพระนาง 
นั้น   แมอันชนบริวารทูลวา  "ขอพระแมเจาจงเสด็จไปถวายบังคม 
พระลูกเจา"   ไดรับสั่งวา  "ถาความดีของเรามีอยู  พระลูกเจาจัก 
เสด็จมาเองทีเดียว   เราจักถวายบังคมพระองคผูเสด็จมาแลว"   ดังน้ี 
มิไดเสด็จไป. 
        พระผูมพีระภาค  ทรงยังพระราชาใหถือบาตรแลว  พรอมดวย 
พระอัครสาวกทั้งสอง  เสด็จไปสูหองอันมีสิริของพระราชธิดา  ตรัสวา 
"พระราชธิดาจงไหวตามชอบใจ  อยาพึงวากลาวอยางไรเลย"  แลว 
ประทับบนพระท่ีนั่งอันเขาแตงต้ังไว.  พระนางเสด็จมาโดยเร็ว  ทรงจับ 
ที่ขอพระบาทกลิ้งเกลือกพระเศียรบนหลังพระบาทถวายบังคมตามพระ 
อัธยาศัย. 
        พระราชาทูลถึงคุณสมบัติ  มีพระสิเนหาและความนับถือมาก 
ในพระผูมีพระภาค   ของพระราชธิดา. 
        พระผูมพีระภาคตรัสวา  "มหาบพิตร  ยังไมอัศจรรย  ขอท่ี 
พระราชธิดาซ่ึงพระบรมบพิตรทรงปกครองอยู   จึงรักษาพระองคไว 
ไดในเมื่อพระญาณแกกลาแลวในบัดนี้,   แตกอน  เธอหาผูปกครอง  



ประโยค๖ - ตติยสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินยั มหาวรรค  ตอน ๑ - หนาท่ี 116 

มิได  เที่ยวไปแทบเชิงบรรพต   รักษาพระองคไวไดในเมื่อพระญาณ  
ยังไมแกกลา"  ดังน้ีแลว  ตรัสจันทกินรีชาดก๑. 
        วันนั้นเอง  พระนันทราชกุมาร   มีมหามงคล  ๕  อยาง  คือ  แก 
พระเกศา๒  ผูกพระสุพรรณบัฏ๓   ฆรมงคล๔   อาวาหมงคล  ฉัตร- 
มงคล. 
        พระผูมพีระภาค  ทรงยังพระนันทกุมารใหถอืบาตรแลวตรัส 
มงคล  เสด็จลุกจากพระที่นั่งหลีกไป. 
        ครั้งน้ัน  นางชนบทกัลยาณี  เห็นพระกุมารกําลังเสด็จไป  จึง 
ทูลวา   "ขาแตพระลูกเจา  พระองครีบเรงเสด็จกลับมา"  แลว 
ชะเงอคอแลดู.  แมพระนันทกุมารน้ัน  เมื่อไมอาจทูลพระผูมีพระภาค 
วา  "ขอพระองคทรงรับบาตรเถิด"  จึงตองเสด็จไปถึงวัดที่อยูทีเดียว. 
        พระผูมพีระภาคทรงยังพระนันทกุมารน้ัน  ผูไมทรงปรารถนา 
เลยใหผนวช.   พระผูมีพระภาคเสด็จมาสูกบิลบุรี   ยังพระนันทกุมาร 
ใหผนวชในวันที่ ๒  ดวยประการฉะน้ี. 
        ในวันที ่ ๗  พระราหุลมารดา   ทรงแตงพระกุมารสงไปสูสํานัก 
[๗๘]  พระผูมีพระภาคดวยทรงสั่งวา     "พอเอย     เจาจงเห็นสมณะ 
 
๑.  ขุ.  ชา.  ปกณิฺณก.  ๒๖๗.  ในท่ีอ่ืนเรียกวาจันทกินนรชาดก. 
๒.  เกสวิสชฺชนนฺติ  กุลมริยาทวเสน  เกโสโรปนนฺติ  สารตฺถทีปนี.  ราชโมลิพนฺธนตฺถ 
กุมารกาเล  พนฺธิตสิขาเวณิโมจน.  ต   กิร   กโรนฺตา  มงฺตล  กโรนฺตีติ   วิมติวิโนทนี. 
๓.  ปฏฏพนฺโธติ  ยุวราชปฏฏพนฺโธติ  สารตฺถ.  อสุกราชาติ  นลาเฏ  สุวณฺณปฏฏพนฺธนนฺต ิ
วิมติ.        ๔.  อภินวฆรปเวสนมโห  ฆรมงฺคลนฺติ   สารตฺถ.  อภินวปาสาทปฺปเวสมงฺคล 
ฆรมงฺคลนฺติ  วิมติ.  
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นั่น   ผูมีพรรณด่ังทองคํา  มีพระรูปพรรณดั่งพรหม   มีสมณะสอง-  
หม่ืนแวดลอม,  พระสมณะน้ี   เปนพระบิดีของเจา,  พระสมณะน้ัน 
ไดมีขุมทรัพยใหญ,   จําเดิมแตเวลาท่ีทานเสด็จออกไปแมมิไดเห็น, 
ไปเถิดเจาจงทูลขอเปนทายาทกับทานวา   'ขาแตพระบิดาเจา  หมอม- 
ฉันเปนกุมาร   จักยกฉัตรแลว   เปนพระเจาจักรพรรด์ิ.   หมอมฉัน 
ตองการทรัพย  โปรดประทานทรัพยแกหมอมฉันเถิด,  เพราะวา 
บุตรยอมเปนเจาของทรัพยของบิดา." 
        พระกุมารพอเสด็จไปสูสํานักพระผูมีพระภาค  ก็กลับไดความ 
รักพระบิดา   มีพระหฤทัยรื่นเริงยินดีทูลวา  "พระสมณเจา   พระ 
ฉายาของพระองคนําสุขมา"  แลวไดยืนรับสั่งถอยคําซ่ึงสมควรแกตน 
เปนอันมาก   แมอ่ืน. 
        พระผูมพีระภาคทรงเสร็จภัตกิจแลว   กระทําอนุโมทนา  เสด็จ 
ลุกจากพระที่นั่งหลีกไป. 
        ฝายพระกุมารไดทรงติดตามทูลพระผูมีพระภาควา   "พระ- 
สมณเจา  ขอพระองคประทานทรัพยมฤดกแกหมอมฉันเถิด.  พระ- 
สมณเจา   ขอพระองคประทานทรัพยมฤดกแกหมอมฉันเถิด." 
        เพราะเหตุนั้น  พระธรรมสังคาหกาจารยจึงกลาวคําวา   อนุ- 
ปุพฺเพน  จาริกฺจรมาโน  เยน  กปลวตฺถุ   ฯ  เป  ฯ   ทายชฺช  เม 
สมณ  เทหิ  ดังน้ี. 
        ขอวา  อถโข  ภควา  อายสฺมนฺต  สารีปุตฺต   อามนฺเตสิ 
มีความวา   พระผูมีพระภาคไมทรงยังพระกุมารใหกลับแลว  ทั้ง  
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บริวารชนก็ไมสามารถเพ่ือจะยังพระกุมารผูเสด็จไปกับพระผูมีพระภาค 
ใหเสด็จกลับได.  
        ครั้งน้ัน  พระผูมีพระภาคเสด็จไปพระอาราม  แลวทรงดําริวา 
"ราหุลนี้ปรารถนาทรัพยของบิดาอันใด,   ทรัพยอันนั้นเนื่องดวยวัฏฏะ 
เปนไปกับดวยความคับแคน,  เอาเถิด  เราจะใหอริยทรัพย  ๗  ประการ 
ซึ่งเราไดแลวท่ีโพธิมัณฑแกเธอ,   จักทําเธอใหเปนเจาของมฤดก  อัน 
เปนโลกุตตระ"   ดังน้ีแลว  รับสั่งหาทานพระสารีบุตรมา. 
        ก็แลครัน้รับสั่งหาแลวตรัสวา  "สารีบุตร  ถากระน้ัน  ทาน 
จงยังราหุลกุมารใหบวชเถิด."  อธิบายวา  "ราหุลกุมารน้ีขอทรัพย 
มฤดก,  เพราะเหตุนั้น  ทานจงยังราหุลกุมารน้ันใหบวช  เพ่ือได 
เฉพาะซึ่งทรัพยมฤดกอันเปนโลกุตตระ."  บรรพชาและอุปสมบทดวย 
ไตรสรณคมนนั้นใด,   อันพระผูมีพระภาคทรงอนุญาตท่ีกรุงพาราณสี 
[๗๙]  บรรดาบรรพชาและอุปสมบทดวยไตรสรณคมนนั้น  ทรงหาม 
อุปสมบท   ทรงยกไวในความเปนของหนัก  (คือเปนกิจสลักสําคัญ) 
แลวจึงทรงอนุญาตอุปสมบทดวยญัตติจตุตถกรรม.  สวนบรรพชามิได 
ทรงหามเลย,   แตก็มิไดทรงอนุญาตอีก,   เพราะเหตุนั้น  ความสงสัย 
จักเกิดข้ึนแกภิกษุทั้งหลายในอนาคตวา  "ชื่อวาบรรพชานี้  เชนกับดวย 
อุปสมบทในกาลกอน.  แมในบัดนี้บรรพชาอันเราท้ังหลายพึงกระทํา 
ดวยกรรมวาจานั่นเอง  เหมือนอุปสมบทหรือหนอแล  หรือวา  พึงทํา 
ดวยไตรสรณคมน"  ดังน้ี.   ก็แลพระผูมีพระภาคทรงทราบความน้ีแลว 
ใครจะทรงอนุญาตสามเณรบรรพชาดวยไตรสรณคมนอีก,  เพราะเหตุนั้น  
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พระธรรมเสนาบดีทราบพระอัธยาศัยของพระผูมีพระภาค   ใครจะยัง  
พระผูมีพระภาคใหทรงอนุญาตบรรพชาอีก  จึงทูลวา  "ขาพระองค 
จะยังพระราหุลกุมารใหผนวชอยางไร  พระเจาขา ?" 
        ขอวา   อถโข   อายสฺมา   สารีปุตฺโต  ราหุลกมุาร   ปพฺพาเชสิ 
มีความวา   พระมหาโมคคัลลานเถระปลงพระเกศาของพระกุมารแลว 
ถวายผากาสายะ   พระสารีบุตรไดถวายสรณะ.   พระมหากัสสปเถระ 
ไดเปนโอวาทาจารย.   กบ็รรพชาและอุปสมบทมีอุปชฌายเปนมูล, 
อุปชฌายทานน้ันเปนใหญ  ในบรรพชาและอุปสมบทนั้น,   อาจารยไม 
เปนใหญ;    เพราะเหตุนั้น   พระธรรมสังคาหกาจารยจึงกลาววา 
"ครั้งน้ันแล  พระสารีบุตรผูมีอายุ   ยังพระราหุลกุมารใหผนวชแลว" 
ดังน้ี.  ดวยประการอยางนี้   คําท้ังปวงอันผูศึกษาพึงกลาววา  "ครั้ง 
นั้นแล  พระเจาสุทโธทนสักกะ   ทรงเกิดความสลดพระหฤทัย  เพราะ 
ทรงสดับวา   "พระกุมารผนวชแลว"  ในเมื่อเขากลาววา  "ขาพเจา 
ขอพร"  ดังน้ี  โดยไมระบุอยาง  คําวา  "จงขอ"  เปนคําไมสมควร 
แกบรรพชิตผูเลี้ยงชีวิตดวยอุญฉาจริยา,   ทั้งพระพุทธเจาท้ังหลายก็ไม 
ทรงประพฤติ;   เพราะเหตุนั้น   พระผูมีพระภาคจึงตรัสไวในพระบาลีนั้น 
วา   "มหาบพิตรผูโคตมะ   พระตถาคตทั้งหลาย   ทรงเลิกพรเสีย 
แลวแล." 
        ขอวา  ยฺจ   ภนฺเต   กปฺปติ   ยฺจ  อนวชฺช   มีความวา 
พรใดสมควรที่พระองคจะประทานไดดวย  เปนพรหาโทษมิไดดวย [๘๐] 
คือเปนพรอันวิญูชนทั้งหลายไมพึงครหา     เพราะกิริยาที่รับของ  
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หมอมฉันเปนปจจัยดวย   หมองฉันขอพรนั้น.  
        ขอวา   ตถา   นนฺเท  อธิมตฺต  ราหุเล   มีความวา   ไดยินวา 
โหรท้ังหลายไดทํานายพระโพธิสัตวในวันมงคลวา  "จักเปนพระเจา 
จักรพรรดิ"   ฉันใดเลา   ไดทํานายท้ังพระนันทะท้ังพระราหุลในวัน 
มงคลวา   "จักเปนพระเจาจักรพรรดิ"    ฉันนั้น.   ครั้งน้ันพระราชา 
ทรงเกิดพระอุตสาหะวา   "เราจักชมจักรพรรดิสริขิองบุตร"  ได 
ทรงถึงความหมดหวังอยางใหญหลวง  เพราะพระผูมีพระภาคทรง 
ผนวชเสีย.   จึงทรงยังพระอุตสาหะใหเกิดวา  "เราจักชมจักรพรรดิ- 
สิริของพอนันทะ."   พระผูมีพระภาคทรงยังพระนันทะแมนั้นใหผนวช 
แลว.   ทาวเธอทรงอดกลั้นทุกขแมนั้นเสียได   ทรงยังพระอุสาหะ 
ใหเกิดวา   "บัดนี้เราจักไดชมจักรพรรดิสิริของพอราหุล"   ดวย 
ประการฉะน้ี   พระผูมีพระภาคทรงยังพระราหุลนั้นใหผนวชเสียอีก. 
เพราะฉะนั้น   ความทุกขจึงไดเกิดแกทาวเธอย่ิงนักวา   "บัดนีแ้ม 
กุลวงศขาดสายเสียแลว,   จักพรรดิสิรจัิกมีมาแตไหนเลา."   เพราะ 
เหตุนั้น  พระเจาสุทโธทนสักกะจึงทูลวา   ตถา  นนฺเท   อธมิตฺต 
ราหุเล   ดังน้ี.   สวนการบรรลุอนาคามิผลของพระราชาผูศึกษาพึงทราบ 
วา  ภายหลังแตกาลท่ีพระราหุลผนวชน้ี.  เหตุไร   พระราชาจึงตรัสคํา 
นี้วา   สาธุ   ภนฺเต   อยฺยา  (เปนตน) ?.   ไดยินวา  ทาวเธอทรง 
ดําริวา  "แมวาเราเปนพุทธมามกะ  ธัมมมามกะ   สังฆมามกะ  ก็จริง 
หรอก  แตเมือ่บุตรซึ่งบิดาของตนใหบวชเสีย   ก็ไมสามารถจะอด 
กลั้นญาติวิโยคทุกขได.   ชนเหลาอ่ืน   จักอดกลั้นไดอยางไร   ในเมื่อ  
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บุตรและนัดดาท้ังหลายของตนบวช"   เพราะเหตุนั้น  ทาวเธอจึงตรัส  
คําน้ีดวยทรงทําพระหฤทัยวา   "ทุกขเปนปานน้ีกอน   อยาไดมีแมแกชน 
เหลาอ่ืนเลย."    พระผูมีพระภาคทรงกระทําธรรมกถาวา  "พระราชาตรัส 
เหตุเปนเครื่องนําออกในศาสนา"   แลวทรงบัญญัติสิกขาบทวา   "ภิกษุ 
ทั้งหลาย  บตุรที่มารดาบิดาไมอนุญาต  ไมควรใหบวช"  ดังน้ี. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   มาตาปตูหิ  พระผูมีพระภาคตรัส 
หมายเอาชนนีและชนก.   [๘๑]   ถามีทั้ง  ๒  ตองลาทั้ง  ๒.    ถาบิดา 
หรือมารดาตามเสียแลว,   ผูใดยังเปนอยู  ตองลาผูนั้น.   มารดาบิดา 
แมบวชแลว  ก็ควรลาแท.   ภิกษุเมื่อจะบอกลา   ตนพึงไปบอกลา 
เองก็ได,  สงคนอ่ืนไปแทนก็ได,   สงกุลบุตรนั้นแหละไปวา  "ทาน 
จงไปลามารดาบิดาแลว  จงมา"   ดังน้ีก็ได.  ถากุลบุตรนั้นบอกวา 
"ผมเปนผูอันมารดาบิดาอนุญาตแลว"  เมื่อเชื่อพึงใหบวช,  บิดา 
บวชเองแลว   เปนผูใครจะใหบุตรบวชบาง,   จงบอกเลามารดาแลว 
จึงใหบวช.   หรือวามารดาใครจะใหธิดาบวช  จงบอกเลาบิดากอน 
แลวจึงใหบวช.   บิดาไมมีความใยดีดวยบุตรภริยา  หนีไปเสีย 
มารดามอบบุตรแกภิกษุทั้งหลายวา  "ขอทานท้ังหลายใหบุรษุน้ีบวช 
เถิด"   เมื่อภิกษุกลาววา  "บิดาของเขาไปไหน ?"   เขาบอกวา  "หนี 
ไปเพ่ือเลนในจิตตเกลี๑   เสียแลว"   สมควรใหบุรุษนั้นบวชได  มารดา 
หนีไปกับชายบางคนเสีย.    ฝายบิดามองใหวา  "ขอทานท้ังหลาย 
จงใหบวชเถิด."   แมในบุตรนี้  ก็นัยนัน้.   ในอรรถกถาชื่อกุรุนที 
 
๑.  การเลนตาง ๆ  ซ่ึงทําใหใจเพลิดเพลิน  (Pastime  of  mind)  
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แกวา  "บิดาหยารางไปแลว   มารดาอนุญาตวา   "ทานจงบวชลูก 
[ของดิฉัน]  เถิด,"   เมื่อภิกษุกลาววา  "บิดาของเขาไปไหน ?"   เขา  
กลาววา  "ทานจะตองการอะไรดวยบิดาเลา   ดิฉันจักทราบ"   ดังน้ี; 
ควรใหบวชได.   มารดาบิดาตาม   ทารกเจริญในสํานักญาติทั้งหลายมี 
นาหญิงเปนตน,   ครั้นเมื่อทารกน้ันอันภิกษุใหบวช   ญาติทั้งหลาย 
อาศัยทารกน้ันแลว   จะกอการละเลาะหรือพากันติเตียน ;    เพราะเหตุ 
นั้น   เพ่ือตัดการวิวาทเสีย   ภิกษุพึงบอกเลาเสียกอน   จึงใหบวช. 
แตเมื่อไมบอกเลากอนใหบวช   ก็ไมมอีาบัติ.   ชนผูรับมาเลี้ยงใน 
เวลาท่ียังเปนเด็กยอม   ก็จัดเปนมารดาบิดาได.   แมในมารดาบิดา 
ชนิดนั้น   กม็ีนัยเหมือนกัน.   บุตรอาศัยตน   [คือภิกษุ]  เปนอยู, 
ไมไดอาศัยมารดาบิดา.   ถาแมบุตรนั้นเปนพระราชา,   ภิกษุก็ตอง 
บอกเลามารดาบิดากอน   จึงใหบวช.   บุตรที่มารดาบิดาอนุญาตบวช 
แลวกลับสึก.   [๘๒]   ถาแมเขาบวชแลวสึกต้ัง  ๗   ครั้ง,   ภิกษุควร 
ถามแลวถามอีกในเวลาที่เขามาแลว ๆ  จึงใหบวช.    ถามารถดาบิดา 
กลาวอยางนี้  วา  "ลกูคนน้ีสึกแลวมาเรือน  ไมทําการงานของเรา, เขา 
บวชแลวจะไมยังวัตรของทานท้ังหลายใหเต็ม,   กิจท่ีจะตองบอกลา 
สําหรับลูกคนน้ี  ไมมี  ทานท้ังหลายพึงยังเขาซ่ึงมาแลวใหบวชเถิด" 
ดังน้ี,     แมจะไมลาอีกยังกุลบุตรที่มารดาบิดาทอดท้ิงแลวอยางนี้ 
ใหบวช  ก็ควร.  แมบุตรใดอันมารดาบิดามอบใหในเวลาท่ียังเด็ก 
ที่เดียวอยางน้ีวา  "เด็กนี้ขาพเจาถวายทาน,  ทานพึงใหบวชในเวลา 
ที่ทานปรารถนาเถิด"   ดงัน้ี,   แมบุตรนั้น   มาแลว ๆ  ภิกษุพึงบอก  
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เลาอีกเทียว  จึงใหบวช.   สวนบุตรใดมารดาบิดาอนุญาตในเวลา  
ที่ตนยังเด็กอยูทีเดียววา   "ทานเจาขา  ทานพึงยังเด็กนี้ใหบวชเถดิ," 
ภายหลังในเวลาที่เด็กถึงความเจริญ   กลับไมอนุญาต.  บุตรนี้นัน้ 
ภิกษุยังไมไดบอกเลามารดาบิดาไมพึงใหบวช.   บตุรคนเดียวเท่ียว 
ไปกับมารดาบิดามากลาววา   "ขอทานจงใหขาพเจาบวชเถิด." 
และเขาอันภิกษุกลาววา   "ทานจงบอกลาแลวจึงมา"   จึงกลาววา 
"ขาพเจาไมไป,   ถาทานไมใหขาพเจาบวช   ขาพเจาจะเผาวิหาร 
เสีย ;     หรือจะประหารพวกทานดวยศัสตรา;    หรือจะกอความ 
ฉิบหาย   ดวยผลาญสวนเปนตน  ของญาติของอุปฏฐากท้ังหลาย 
ของพวกทาน ;    หรือวาขาพเจาจะตกตนไมตาย;    หรือจะเขาไป 
ยังทามกลางโจร;     หรือจะไปประเทศอ่ืน"   ดังน้ี.   สมควรใหเขา 
บวช   เพ่ือตองการรักษาชีวิตไวเทาน้ัน.  และถามารดาบิดาของเขา 
มาพูดวา  "เหตุไรจึงใหบุตรของเราบวช ?"   ภิกษุพึงบอกเนื้อความ 
นั้นแกเขาทั้งหลายแลวพึงกลาววา    "ฉันใหเขาบวชก็เพ่ือจะปองกัน 
ไว,   ทานท้ังหลายจงสอบสวนบุตรดูเถิด."    อน่ึงสมควรแทที่จะบวช 
ใหคนซึ่งคิดวา  "เราจักตกตนไม"  แลวข้ึนไปปลอยมือและเทา 
เสีย   [๘๓]   บุตรคนเดียวไปตางประเทศแลวขอบวช.   ถาเขาลา 
แลวจึงไปพึงใหบวชได.   ถาไมไดลา   พึงสงภิกษุหนุมไปใหบอกลา 
แลวจึงใหบวช.   ถาตางประเทศน้ันเปนที่ไกลย่ิงนัก.  แมจะใหบวช 
แลวสงไปแสดงพรอมกับภิกษุทั้งหลายก็ควร.   แตในอรรถกถาชื่อ 
กุรุนทีแกวา  "ถาตางประเทศเปนสถานไกลดวย   ทางกันดารมากดวย  
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จะใหบวชดวยผูกใจวา   "เราจักไปบอกเลา"   ดังน้ี  ก็ควร.  แตถา  
มารดาบิดามีบุตรมาก,  และเขากลาวอยางนี้วา  "ทานเจาขา  บรรดา 
เด็กเหลาน้ี  ทานปรารถนาจะใหคนใดบวช   พึงใหคนนั้นบวชเถิด, 
ภิกษุพึงตรวจดูเด็กทั้งหลายแลวปรารถนาคนใด   พึงใหคนนั้นบวช,  ถา 
แมสกุลหรือบานท้ังส้ินอนุญาตไววา  "ทานเจาขา  ในสกุลหรือใน 
บานน้ี  ทานปรารถนาจะใหผูใดบวช,  พึงใหผูนั้นบวชเถิด"  ดงัน้ี. 
ภิกษุปรารถนาผูใด,  พึงใหผูนั้นบวชได. 
                                   ราหุลวัตถุกถา  จบ. 
                              [นาสนังคทัณฑกรรมวัตถุ] 
        หลายบทวา   ยาวตเก   วา   ปน   อุสฺสหติ   มคีวามวา   ยอม 
อาจเพ่ือจะตักเตือนพร่ําสอนสามเณรมีประมาณเทาใด.   ในสกิขาบท ๑๐ 
ความละเมิด  ๕   สิกขาบทเบ้ืองตน  เปนวัตถุแหงนาสนา,  ความ 
ละเมิด  ๕   สิขาบทเบ้ืองปลาย  เปนวัตถุแหงทัณฑกรรม. 
        บทวา  อปฺปฏิสฺสา   มีความวา   ไมต้ังภิกษุไวในฐานะผู 
เจริญ  คือในตําแหนงแหงผูเปนใหญ. 
        บทวา   อสภาควตฺติกา  มีความวา  ไมเปนผูเปนอยูเสมอกัน 
อธิบายวา  เปนผูเปนอยูไมสมสวนกัน. 
        ขอวา   อลาภาย   ปริสกฺกติ   มีความวา   ภิกษุทั้งหลายจะไม 
ไดลาภดวยประการใด   เธอยอมพยายามดวยประการนั้น. 
        บทวา   อนตฺถาย  ไดแก  เพ่ืออุปทวะ. 
        บทวา  อนาวาสาย   มีความวา  เธอยอมพยายามวา   "ทํา  



ประโยค๖ - ตติยสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินยั มหาวรรค  ตอน ๑ - หนาท่ี 125 

ไฉนหนอ   ภิกษุเหลาน้ีไมพึงอยูในอาวาสน้ี."  
        สองบทวา   อกฺโกสติ  ปริภาสติ   มีความวา  เธอยอมดา 
และยอมขูเข็ญดวยแสดงภัย. 
        บทวา   เภเทติ   มีความวา   เธอยอมหาเรื่องสอเสียดให 
แตกกัน. 
        สองบทวา   อาวรณ  กาตุ  มีความวา   ๘๔   เพ่ือทําการ 
หามวา  "เธออยาเขามาในท่ีนี้." 
        หลายบทวา   ยตฺถ   วา  วสติ  ยตฺถ  วา   ปฏิกกฺมติ   มีความ 
วา  เธออยูก็ดี   เขาไปก็ดี  ในที่ใด.   บริเวณของตน  และเสนาสนะ 
ที่ถึงตามลําดับพรรษา  พระผูมีพระภาคตรัสแลวแมดวยบทท้ัง  ๒. 
        หลายบทวา   มขุทฺวาริก  อาหาร   อาวรณ   กโรนฺติ   มีความ 
วา   ภิกษุทั้งหลายยอมหามอยางนี้วา   "วันนี้เธอทั้งหลาย   อยาขบ 
เค้ียว  อยาฉัน." 
        พึงทราบวินิจฉัยในขอน้ีวา  น  ภิกฺขเว   มุขทฺวาริโก   อาหาโร 
อาวรณ   กาตพฺโพ   นี้  ดงัน้ี:- 
        เมื่อภิกษุกลาววา   "เธออยาขบเค้ียว   อยาฉัน"  ดังนี้ก็ด,ี 
เก็บบาตรจีวรไวขางใน  ดวยต้ังใจวา   "เราจักหามอาหาร"  ดังน้ี 
ก็ดี,   ตองทุกกฎทุก ๆ ประโยค.   แตจะทําทัณฑกรรมแกสามเณรผู 
วายากไมมีอาจาระ   จะแสดงยาคูหรือภัต  หรือบาตรและจีวรกลาว 
วา   "ครั้นเมื่อทัณฑกรรมชื่อมีประมาณเทาน้ี  อันเธอยอมรับแลว  
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เธอจักไดสิ่งนี้ "   ดังนี้   สมควรอยู.  
        จริงอยู   ทัณฑกรรมก็คือการหาม   อันพระผูมีพระภาคตรัสแลว 
ฝายพระธรรมสังคาหกเถระทั้งหลายกลาววา  "แมการใหขนมาซ่ึงนํ้า 
หรือฟนหรือทรายเปนตน   พอสมควรแกความผิด  ภิกษุก็ควรทําได." 
เพราะเหตุนั้น   แมการใหขนซึ่งนํ้าเปนตนนั้นอันภิกษุพึงทํา.   ก ็
ทัณฑกรรมน้ันแล   อันภิกษุพึงลงดวยความเอ็นดูวา  "เธอจักงด  จัก 
เวน"   ไมพึงลงดวยอัธยาศัยอันลามก  ซึ่งเปนไปโดยนัยเปนตนวา 
"เธอจักวอดวาย   เธอจักสึกไปเสีย."  ดวยคิดวา   "เราจักลงทัณฑ- 
กรรม"   จะใหเธอนอนบนหินที่รอนหรือจะใหเธอทูนแผนหินและอิฐ 
เปนตนไวบนศีรษะ  หรอืจะใหเธอดํานํ้า  ยอมไมควร. 
        พึงทราบวินิจฉัยในคําวา   น   ภกิฺขเว   อุปชฌฺาย  อนาปุจฺฉา 
นี้  ดังนี้ :- 
        ครั้นเมือ่ตนบอกเลาครบ  ๓  ครัง้วา    "สามเณรของทานมี 
ความผิดเชนนี้,   ทานจงลงทัณฑกรรมแกเธอ"   ถาอุปชฌายไมลง 
ทัณฑกรรม  จะลงเสียเองก็ควร.   ถาอุปชฌายบอกไวแตแรกเทียววา 
"เมื่อพวกสามเณรของขาพเจามีโทษ   ทานท้ังหลายนั่นแลจงลง 
ทัณฑกรรม"   ดังน้ี,   สมควรแทที่จะลง.   แลจงลงทัณฑกรรม  แม 
แกเหลาสัทธิวิหาริกและอันเตวาสิก   อยางสามเณรท้ังหลายก็ควร. 
        [๘๕]   บทวา   อปลาเฬนฺติ   มีความวา  ยอมเกลี้ยกลอม 
เพ่ือทําอุปฐากแกตนวา   "พวกฉันจักใหบาตร  จักใหจีวรแก 
พวกเธอ."  
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        พึงทราบวินิจฉัยในคําวา   น   ภกิฺขเว   อฺสฺส  ปริสา  อปลาเฬ-  
ตพฺพา  นี้  ดงัน้ี :- 
        จะเปนสามเณรหรืออุปสัมบันก็ตามที   อันภิกษุจะยุยงรับเอา 
ชนซึ่งเปนบริษัทของผูอ่ืน  โดยที่สุด   แมเปนภิกษุผูทุศีล   ยอม 
ไมควร,  แตสมควรอยูที่จะแสดงโทษวา  "การท่ีทานอาศัยคนทุศีลอยู 
ทําลงไป   กค็ลายการท่ีชนมาเพื่อจะอาบแตไพลไปทาดวยคูถ"  ดังน้ี. 
ถาเธอทราบไปเองทีเดียว   จึงขออุปชฌายหรือนิสัย  ภิกษุจะให 
ก็ควร.   บรรดานาสนา   ๓   ที่กลาวแลวในวรรณนาแหงกัณฏกสิกขาบท๑ 

ลิงคนาสนาเทาน้ัน  ประสงคในคําวา   อนุชานิมิ   ภิกฺขเว   ทสหงฺเคหิ 
สมนฺนาคต   สามเณร   นาเสตุ  นี้ ;    เพราะเหตุนั้น   ในกรรม 
ทั้งหลายมีปาณาติบาตเปนตน   สามเณรใด  ยอมทํากรรม  แม 
อยางหน่ึง,   สามเณรน้ัน   อันภิกษุพึงใหฉิบหาย  ดวยลิงคนาสนา 
เหมือนอยางวา  ภิกษุทั้งหลายยอมเปนอาบัติตางๆ  กัน   ในเพราะ 
กรรมท้ังหลายมีปาณาติบาตเปนตนฉันใด,   สามเณรทั้งหลายจะได 
เปนฉันนั้นหามิได.  เพราะวาสามเณรยังมดดํามดแดงใหตายก็ดี   บี ้
ไขเรือก็ดี   ยอมถึงความเปนผูควรใหฉิบหายทีเดียว.   สรณคมน 
การถืออุปชฌาย  และการถือเสนาสนะของเธอ   ยอมระงับทันที, 
เธอยอมไมไดลาภสงฆ,   คงเหลืออยูสิ่งเดียว   เพียงเพศเทาน้ัน,  ถา 
เธอเปนผูมีโทษซับซอน   จะไมต้ังอยูในสังวรตอไป   พึงกําจัดออก 
เสีย,   ถาเธอผิดพลาดพลั้งไปแลว  ยอมรับวา   "ความชั่วขาพเจา 
 
๑.  สมนฺต.  ทุติย.   ๔๖๕.  
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ไดทําแลว"   ดังน้ี  เปนผูใครจะต้ังอยูในสังวรอีก,   กิจคือลิงคนาสนา 
ยอมไมมี,  พึงใหสรณะท้ังหลาย  พึงใหอุปชฌายแตเธอ   ซึ่งคงนุมหม  
อยางเดิมทีเดียว,    สวนสิกขาบทท้ังหลายยอมสําเร็จดวยสรณคมน 
นั่นเอง,   จริงอยู   สรณคมนของสามเณรท้ังหลายเปนเชนกับกรรม- 
วาจาในอุปสมบทของภิกษุทั้งหลาย  [๘๖]   เพราะเหตุนั้น  ศีล  ๑๐  เปน 
อันสามเณรแมนี้สมาทานแลวแท   เหมือนจตุปาริสุทธิศีลอันภิกษุ 
สมาทานแลวฉะนั้น,   แมเปนเชนนี้   ศีล   ๑๐   กค็วรใหอีก  เพ่ือทํา 
ใหมั่นคง   คือเพ่ือยังเธอใหต้ังอยูในสังวรตอไป,  ถาสรณะทั้งหลาย 
อันเธอรับอีกในวัสสูปนายิกาตน,  เธอจักไดผาจํานําพรรษาในวัสสูป- 
นายิกาหลัง.   ถาเธอรับสรณะในวัสสูปนายิกาหลัง,   ลาภอันสงฆพึง 
อปโลกให. 
        สามเณรยอมเปนผูมิใชสมณะ   คือยอมถึงความเปนผูควรนาสนา 
เสีย      ในเพื่ออทินนาทาน     ดวยวัตถุแมเพียงหญาเสน  ๑,      ใน 
เพราะอพรหมจรรย   ดวยปฏิบัติผิดในมรรคใดมรรคหนึ่งใน  ๓  มรรค, 
ในเพราะมุสาวาท  เม่ือตนกลาวเท็จ  แมดวยความเปนผูประสงคจะ 
หัวเราะเลน,   สวนในเพราะดื่มน้ําเมา  เปนอาบัติปาจิตตียแกภิกษุผู 
แมไมรูดื่มน้ําเมาจําเดิมแตสา.   ฝายสามเณร   ตองรูแลวด่ืม  จึงตอง 
ศีลเภท,  ไมรูไมตอง.  สวน  ๕  สกิขาบทนอกน้ีเหลาใด   ของสามเณร 
นั้นบรรดามี,   ครั้งเมื่อสิกขาบทเหลาน้ันทําลายแลว   เธออันภิกษุไมพึง 
นาสนา,  พึงลงทัณฑกรรม.  แลเมื่อสิกขาบทอันภิกษุไดใหอีกก็ดี  ยัง 
มิไดใหก็ดี  จะลงทัณฑกรรม  ยอมควร.  แตวาพึงปราบดวยทัณฑ-  
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กรรมแลว   จึงคอยใหสิกขาบท  เพ่ือประโยชนแกความต้ังอยูในสังวร 
ตอไป.   การด่ืมน้ําเมาของเหลาสามเณร  เปนสจิตตกะ  จึงเปนวัตถุ  
แหงปาราชิก.  ความแปลกกันเทาน้ี. 
        ก็แลวินิจฉัยในอวัณณภาสนะ  พึงทราบดังนี้ :- 
        ในอรรถกถาชื่อกรุนุทีแกวา   "สามเณรผูกลาวโทษแหงพระ 
พุทธเจา   ดวยอํานาจแหงคําเปนขาศึกแกพุทธคุณ  เปนตนวา  อรห 
สมฺมาสมฺพุทโฺธ   ก็ด,ี  แหงพระธรรม  ดวยอํานาจเปนขาศึกแกธรรม- 
คุณ   เปนตนวา  สฺวากฺขาโต  ก็ด,ี  แหงพระสงฆ   ดวยอํานาจแหงคํา 
เปนขาศึกแกสังฆคุณเปนตนวา  สุปฏิปนฺโน   ก็ด,ี   ไดแกนินทา  คือ 
ติเตียนพระรัตนตรัย   อันภิกษุทั้งหลายมีอาจารยและอุปชฌายเปนตน 
พึงแสดงโทษในการกลาวโทษ   หามปรามเสียวา  "เธออยางไดกลาว 
อยางนั้น"   ถาเธออันภิกษุทั้งหลายวากลาวอยูถึงครั้งท่ี  ๓  ยังไมงด 
เวน,   ภิกษุทั้งหลายพึงใหฉิบหายเสีย  ดวยกัณฏกนาสนา." 
        [๘๗]  สวนในมหาอรรถกถาแกวา   ถาเธออันภิกษุทั้งหลาย 
วากลาวอยูอยางนั้น  ยอมสละลัทธินั้น,   พึงใหทําทัณฑกรรมแลว 
แสดงโทษลวงเกิน.  ถายังไมยอมสละ  ยังยึดถือยกยองยันอยูอยาง 
นั้นเอง,   พึงใหฉิบหายเสียดวยลิงคนาสนา." 
        คําแหงมหาอรรถกถานั้นชอบ.  เพราะวานาสนาน้ีเทาน้ัน  อัน 
พระผูมีพระภาคทรงประสงคในอธิบายนี้.  แมในสามเณรผูเปนมิจฉา- 
ทิฏฐิก็นัยนี้แล.    อันสามเณรผูมีบรรดาสัสสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิ 
ชนิดใดชนิดหน่ึง,  ถาเธออันภิกษุทั้งหลายีอาจารยเปนตนตักเตือนอยู  
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สละเสียได,   พึงใหทําทัณฑกรรมแลว   ใหแสดงโทษลวงเกิน;   เมื่อ 
ไมยอมสละนั่นแล   พึงใหฉิบหายเสีย  ดังนี้แล.  
        ผูศึกษาพึงทราบสันนิษฐานวา  องค  ๑๐   ตางแผนก  คือ   ภิกฺขุน-ี 
ทูสโก   นี ้ อันพระผูมีพระภาคตรัสไว  เพ่ือแสดงเน้ือความน้ีวา 
"จริงอยู   บรรดานาสนังคะ  ๑๐  นี้   สามเณรผูประทุษรายนางภิกษุณี 
อันพระองคทรงถือเอาดวยพรหมจารีศัพทโดยแท.   ถึงกระน้ันก็สมควร 
จะใหสรณะแลวใหอุปสมบทอพรหมจารีสามเณรผูปรารถนาจะต้ัง 
อยูในสังวรตอไป.   สามเณรผูประทุษรายนางภิกษุณีถึงใครจะต้ังอยูใน 
สังวรตอไป   ยอมไมไดแมซึ่งบรรพชา  ไมจําตองกลาวถึงอุปสมบท." 
                                     [ปณฑกวัตถุ] 
        สองบทวา   ทหเร   ทหเร  ไดแก  หนุม ๆ. 
        บทวา  โมลิคลฺเล  ไดแก  ผูมีรางกายอวบ. 
        สองบทวา  หตฺถิภณฺเธ   อสฺสภณฺเฑ  ไดแก  คนเลี้ยงชาง 
และคนเลี้ยงมา. 
        ในคําวา  ปณฺฑโก  ภกิฺขเว   เปนตนนี้   มีวินิจฉัยวา  บัณเฑาะก 
มี  ๕  ชนิด  คือ  อาสิตตบัณเฑาะก  ๑  อุสุยยบัณเฑาะก  ๑  โอปกกมิย- 
บัณเฑาะก  ๑  ปกขบัณเฑาะก  ๑  นปุงสกบัณเฑาะก  ๑. 
        ในบัณเฑาะก  ๕  ชนิดนั้น  บัณเฑาะกใดเอาปากอมองคชาต 
ของชายเหลาอ่ืน  ถูกน้ําอสุจิรดเอาแลว  ความเรารอนจึงสงบไป, 
บัณเฑาะกนี้   ชื่ออาสิตตบัณเฑาะก.  
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        ฝายบัณเฑาะกใดเห็นอัชฌาจารของชนเหลาอ่ืน  เมื่อความ 
ริษยาเกิดข้ึนแลว  ความเรารอนจึงสงบไป,   บัณเฑาะกนี้  ชื่ออุสุยย-  
บัณเฑาะก. 
        บัณเฑาะกใดมีอวัยวะดับพืชทั้งหลาย   ถูกนําไปปราศแลว 
(คือ  ถูกเขาตอนเสียแลว)  ดวยความพยายาม๑   บัณเฑาะกนี้ 
ชื่อโอปกกมิยบัณเฑาะก. 
        สวนบางคนขางแรมเปนบัณเฑาะก  ดวยอานุภาพแหงอกุศล- 
วิบาก,   [๘๘]  แตขางข้ึน  ความเรารอนของเขายอมสงบไป,   นี้ชื่อ 
วา   ปกขบัณเฑาะก. 
        สวนบัณเฑาะกใด  เกิดไมมีเพศ  (ไมมีภาวรูป)   ในปฏิสนธิทีเดียว 
(คือไมปรากฏวาชายหรือหญิงมาแตกําเนิด),   บัณเฑาะกนี้  ชื่อนปุงสก- 
บัณเฑาะก. 
        ในอรรถกถาชื่อกรุนุทีแกวา  ในบัณเฑาะก  ๕  ชนิดนั้น  อาสิตต- 
บัณเฑาะก   และอุสุยยบัณเฑาะก  ไมหามบรรพชา,  ๓  ชนิดนอกนี้หาม 
แมในบัณเฑาะก  ๓  ชนดินั้น  สําหรบัปกขบัณเฑาะก  หามบรรพชาแก 
เขาเฉพาะปกขที่เปนบัณเฑาะกเทาน้ัน."   ก็ในบัณเฑาะก  ๓   ชนิดนี้ 
บัณเฑาะกใดทรงหามบรรพชา    พระผูมีพระภาคทรงหมายเอาบัณ- 
เฑาะกนั้น   ตรัสคําน้ีวา  อนุปสมฺปนฺโน   นาเสตพฺโพ.   บัณเฑาะกแม 
 
๑.  ทางสันสกฤต   อุปกฺรม   (อุปกฺกม)    หมายความวา   จิกิตฺสา  (ติกจิฉฺา)  ก็ได 
ดังนั้น  อุปกกฺม   ในท่ีนี้จึงนาจะหมายความไปทางวิธีหมอ   เชนการเยียวยาผาตัดเปนตน  
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นั้น   ภิกษุพึงใหฉิบหายดวยลิงคนาสนาทีเดียว.  เบื้องหนาแตนี้  แมใน 
คําท่ีกลาววา  "พึงใหฉิบหาย"   ก็มีนัยน้ีเหมือนกัน.  
                              [เถยยสังวาสกกถา] 
        บทวา  ปุราณกุลปุตฺโต  ไดแก  บตุรของสกุลเกา   คือถึง 
ความยอยยับโดยลําดับ. 
        บทวา   ขีณโกลฺโ  มีอรรถวิเคราะหวา  ญาติทั้งหลายผูรูจัก 
กันในสกุล   ฝายมารดาและฝายบิดา  ของเขา  สิ้นแลว  สาบสูญแลว 
คือตายแลว  เหตุนั้น  เขาชื่อวา  ขีณโกล ฺโ   ผูมญีาติซึ่งรูจัก 
กันในสกุลสิน้ไปแลว. 
        บทวา  อนธิคต  ไดแก  ยังไมถึง. 
        สองบทวา  ผาตึ  กาตุ  ไดแก   เพ่ือใหเจริญ.   ศัพทวา  อิงฺฆ 
เปนอุยโยชนตัถนิบาต. 
        บทวา  อนุยฺุชิยมาโน   มีความวา   กลุบุตรนั้น  อันทาน 
อุบาลีนําไป   ณ   สวนขางหน่ึงแลว   ถามถึงการปลงผมและหนวด  การ 
รับผากาสายะ  การถึงสรณะ  การถืออุปชฌาย  กรรมวาจาและธรรม 
เปนที่อาศัย. 
        สองบทวา  เอตมตฺถ  อาโรเจสิ   มคีวามวา   บอกขอท่ีตน 
บวชเอาเองนั้น  จําเดิมแตตน. 
        ในคําวา  เถยฺยสวาสโก   ภิกฺขเว  นี้   มีวินิจฉัยวา   คนเถยย- 
สังวาสกมี  ๓ ชนิด  คือ  คนลักเพศหนึ่ง  คนลักสงัวาสหน่ึง  คนลัก 
ทั้ง  ๒  อยางหน่ึง.  
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        ใน  ๓  ชนิดนั้น   ผูใดบวชเองแลวไปวัดที่อยู  ไมนับพรรษา 
แหงภิกษุ,   ไมยินดีการไหวตามลําดับผูแก,  ไมหามดวยอาสนะ. ไม  
เขาไปสังฆกรรสมีอุโบสถและปวารณาเปนตน;   ผูนี้   ชื่อคนลักเพศ 
เพราะเขาลักแตเพียงเพศเทาน้ัน. 
        [๘๙]  ฝายผูใด   เปนสามเณรซ่ึงบวชแตภิกษุทั้งหลายแลว  ไป 
ตางประเทศ   กลาวเท็จนับพรรษาแหงภิกษุวา  "ขาพเจา  ๑๐  พรรษา" 
หรือวา   "ขาพเจา  ๒๐  พรรษา,"   ยินดีการไหวตามลําดับผูแก,  หาม 
ดวยอาสนะ   เขในสังฆกรรมมีอุโบสถและปวารณาเปนตน.  ผูนี้ชื่อคน 
ลักสังวาส  เพราะเขาลักแตเพียงสังวาสเทาน้ัน. 
        อันความตางแหงกิริยาแมทั้งปวง   มีนับพรรษา   แหงภิกษุเปนตน 
ผูศึกษาควรทราบวา  "สังวาส"  ในอรรถนี.้  แมในบุคคลผูลาสิกขาแลว 
ปฏิบัติอยูอยางนั้น   ดวยคิดวา   "ใคร ๆ  ยอมไมรูการลาของเรา" 
ก็มีนัยเหมือนกัน. 
        สวนผูใดบวชเอาเองแลวไปวัดที่อยู  นับพรรษาแหงภิกษุ,  ยินดี 
ในการไหวตามลําดับผูแก,   หามดวยอาสนะ,  เขาในสังฆกรรมมี 
อุโบสถและปวารณาเปนตน;   ผูนี้  ชือ่คนลักทั้ง  ๒  เพราะเหตุที่ตนลัก 
ทั้งเพศท้ังสังวาส. 
        คนเถยยสังวาสกทั้ง  ๓  ชนิดนี้  เปนอนุปสัมบัน  ไมควรใหอุป- 
สมบท,   เปนอุปสัมบัน  ควรใหฉิบหายเสีย:   แมขอบวชอีก  ก็ไม 
ควรใหบวช.   และเพ่ือไมงมงายในเถยยสังวาสกาธิการน้ี  พึงทราบบท 
ปกิณณกะนี้วา  
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        ชนใดถอืเพศในพระศาสนาน้ี  เพราะราชภัย   ทุพภิกขภัย   กัน- 
ตารภัย  โรคภัย  และวรีภัยก็ดี  เพ่ือจะนําจีวรมาก็ดี   ชนนั้นมีใจ  
บริสุทธิ์ยังไมรับสังวาสเพียงใด   ชนน้ันบัณฑิตยังไมกลาววา  เปนคน 
เถยยสังวาส  เพียงนั้น. 
        พึงทราบนัยพิสดารในคาถานั้น  ดังนี้ :- 
        พระราชาในโลกนี ้ ยอมเปนผูกริ้วตอบุรุษบางคน.  บุรุษนัน้คิด 
วา   "ความสวัสดีจักมีแกเราดวยอุบายอยางน้ี"   แลวถือเพศเอาเอง 
ทีเดียวหนีไป.  ชนทั้งหลายพบเขาแลว  กราบทูลแตพระราชา.  พระ 
ราชาทรงบรรเทาความกริ้วโกรธในเขาเสีย   ดวยทรงพระดําริวา  "ถา 
บวชแลว   เราไมไดเพ่ือจะทําอะไรเขา."   [๙๐]   แตเขายังมิไดเขาสู 
ทามกลางสงฆ  แตถือเพศคฤหัสถแลวจึงมา  ดวยคิดวา  "ราชภัย 
ของเราสงบแลว"   ภิกษุทั้งหลายควรใหบวช.  ถาแมเขาเกิดความ 
สังเวชวา  "เราอาศัยพระศาสนาจึงคงชีวิตไวได  เอาเถิด  บัดนี้ 
เราจะบวชละ"  ดังน้ี   มาดวยเพศน้ันเอง  แตไมยินดีอาคันตุกวัตร 
อันภิกษุทั้งหลายถามแลวก็ตาม  ไมถามก็ตาม  ไดชีแ้จงตนตามเปน 
จริงแลว  ขอบรรพชา;   ภิกษุทั้งหลายพึงปลดเพศแลวจึงใหบวช.  แต 
ถาเขายินดีวัตร,   แสดงทาทางดังบรรพชิต,   ปฏิบติัวิธีตางโดยนับ 
พรรษาเปนตน  ซึ่งกลาวแลวในหนหลงัท้ังหมด;   ผูนี้ไมควรให 
บวช. 
        อน่ึง   คนบางคนในโลกน้ี   ไมสามารถจะเปนอยูไดในคราว 
ทุพภิกขภัย,  จึงถือเพศเอาเอง   บริโภคอาหารที่เขาจัดไวเพ่ือนักบวช  
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ผูเจาลัทธิทั้งปวง.   ครั้งทุพภิกขภัยผานพนไปแลว   ยังมิไดเขาสูทาม 
กลางสงฆ   ตอถือเพศคฤหัสถแลวจึงมา"  คําวาดังนี้ทั้งหมด   เชน 
กับดวยคําซ่ึงกลาวมากอนน่ันแล.  
        "อีกคนหน่ึง   เปนผูใครจะขามกันดารใหญ,  และพอคา 
เกวียน  ยอมพาบรรพชิตท้ังหลายไป.  เขาคิดวา   "ดวยอุบายอยางนี้ 
พอคาเกวียนจักพาเราไป"  จึงถือเพศเอาเอง   รวมกบัพอคาเกวียน 
ขาทางกันดารถึงสวนอันเกษม  แตยังมิไดเขาสูทามกลางสงฆ  ตอ 
ถือเพศคฤหัสถแลวจึงมา"  คําวาดังน้ีทั้งปวง  เชนกับคําซ่ึงวามากอน 
นั่นแล. 
        "อีกคนหน่ึง  เมื่อภัยคือโรคเกิดข้ึน  ไมสามารถจะเปนอยูได 
จึงถือเพศเอาเอง  บริโภคอาหารที่เขาจัดไวเพ่ือนักบวชผูเจาลักธิทั้งปวง. 
เมื่อภัยคือโรคสงบแลว   ยังมิไดเขาสูทามกลางสงฆกอน   ตอเมื่อ 
ถือเพศคฤหัสถแลวจึงมา"   คําวาดังน้ีทั้งหมด   เปนเชนกับคําซ่ึงวา 
มากอนน่ันแล. 
        "คนคูเวรคนหนึ่งของบุรุษอีกคนหนึ่ง  เปนผูโกรธปองจะฆา 
เขาเที่ยวไป,   เขาคิดวา  'ดวยอุบายอยางนี้   ความสวัสดีจักมีแกเรา' 
จึงถือเพศเอาเองแลวหนีไป,   คนผูคูเวร  [๙๑]   สืบหาอยูวา  'เขา 
ไปไหน,'   ไดยินวา  'เขาบวชแลวหนีไป'   จึงบรรเทาความโกรธใน 
เขาเสีย   ดวยคิดวา  'เขาบวชแลว  เราก็ทําอะไรเขาไมได."  เขา 
ยังมิไดเขาสูทามกลางสงฆกอน   ถือเพศคฤหัสถแลวจึงมา  ดวยคิดวา  
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'เวรีภัยของเราสงบแลว'     คําวาดังน้ีทั้งหมด  เปนเชนกับคําซ่ึงวามา 
กอนน่ันแล.   
        อีกคนหนึ่งไปสูสกุลญาติ  ลาสิกขาเปนคฤหัสถแลว  มาทําใน 
ใจวา   "จีวรเหลาน้ีจักฉิบหายเสียที่นี่ ;     ถาแมเราจักถือไปวิหารดวย 
เพศคฤหัสถนี้  ในระหวางทาง  ชนทั้งหลายจักจับเราวา  'เปนโจร' 
อยากระน้ันเลย   เราพึงทําใหเปนของอันภายพึงรักษาไว  จึงไปเถิด" 
ดังน้ี  เพ่ือจะนําจีวรมา   จึงนุงและหมแลวไปวัดที่อยู  พวก 
สามเณรและภิกษุหนุมทั้งหลายเห็นเธอมาแตไกลแลว  พากันตรงเขา 
ตอนรับ   แสดงวัตร.  เธอไมยินดี,  ชี้แจงตนตามเปนจริง.   ถาภิกษุ 
ทั้งหลายกลาววา  "ที่นี้พวกเราจักไมปลอยทานไปละ"   เปนผูใครจะ 
ใหบวชดวยพลการ,   เธออันภิกษุทั้งหลาย  พึงเปลื้องผากาสายะแลวจึง 
ใหบวชอีก.   แตถาเธอคิดวา  "ภิกษุเหลาน้ีไมรูขอท่ีเราเวียนมาเพ่ือ 
ความเปนคนเลวแลว"   ดงัน้ี   จึงปฏิญญาความเปนภิกษุนั้นเอง 
ปฏิบัติวิธีตางดวยนับพรรษาเปนตน   ซึ่งกลาวแลวในหนหลังท้ังหมด 
ผูนี้ไมควรใหบวช. 
        สามเณรโคงอีกรูปหน่ึง   ไปสูสกุลญาติ    สกึแลว  เปนผูเบื่อ 
หนายดวยการทําการงาน  จึงคิดวา   "บักนี้เราจักเปนสมณะอีกเท่ียว 
แมพระเถระยอมไมทราบความท่ีเราสึกแลว"   จึงถือเอาบาตรและจีวร 
นั้นเองไปวิหาร,   ไมบอกเนื้อความน้ันแกภิกษุทั้งหลาย,   ปฏญิญา 
ความเปนสามเณร.  ผูนี้เปนเถยยสังวาสกเหมือนกัน  ยอมไมไดบวช.  
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        ถาแมในเวลาถือเพศเขามีความรําพึงอยางนี้วา  "เราจักไมบอก  
แกใคร ๆ"  ดงัน้ี,  แตเขาไปวิหารแลว   ยอมบอก. ดวยการถือ 
(เพศ)  นั่นเอง   เขาเปนคนเถยยสังวาสก. 
        ถาแม  [๙๒]   ในเวลาถือ  (เพศ)   เขามีความคิดเกิดข้ึนวา 
"เราจักบอก"   แตไปวิหารแลว   ใคร ๆ  ปราศรัยวา  "ผูมีอายุทานไป 
ไหนมา"  คิดวา   "เดี๋ยวน้ี   ชนเหลาน้ีไมรูเรา"   จึงลวง  ไมบอก;  แม 
ผูนี้ก็ชื่อคนเถยยสังวาสกแท   พรอมกบัทอดธุระวา  "เราจักไมบอก." 
        แตถาถงึในเวลาถือ   (เพศ)  เขามีความคิดเกิดข้ึนวา  "เรา 
จักบอก"  แมไปวิหารแลว   ยอมบอก;   ผูนี้ยอมไดบรรพชาอีก. 
        ก็หรือวา   สามเณรหนุมอื่นอีก   เปนคนใหญ   แตโงไมฉลาด, 
เธอสึกแลวโดยนัยกอนน่ันแล   ไมอยากทํากินมีเฝาโคเปนตนในเรือน 
ญาติทั้งหลาย  ใหเขานั้นนุงหมผากาสายะเหลาน้ันเอง  แลวใหภาชนะ 
หรือบาตรในมือขับออกจากเรือนวา   "เจาจงไปเปนสมณะเถอะ." 
เขาไปวิหาร.   ภิกษุทั้งหลายไมทราบเขาเลยวา  "ผูนี้สึกแลวบวชเอา 
เองอีก."   ทั้งตัวเองก็ไมทราบวา  "ผูใดบวชอยางน้ัน,  ผูนั้นยอม 
เปนคนท่ีชื่อเถยยสังวาสก." 
        ถาภิกษุทั้งหลายใหอุปสมบทเขาผูมีกาลฝนครบ  ๒๐,  เขาก็เปนอัน 
อุปสมบทดีแลว.   แตถาในเวลาที่ตนยังเปนอนุปสัมบันนั่นเอง   เมื่อ 
การวินิจฉัยวินัยเปนไปอยูเขาไดฟงวา  "ผูใดบวชอยางนั่น,  ผูนั้นยอม 
เปนคนท่ีชื่อเถยยสังวาสก"   เขาพึงบอกแกภิกษุทั้งหลายวา   "ขาพเจา 
ไดทําอยางนั้น"   ดวยประการอยางนี้  เขายอมไดบรรพชาอีก.  ถา  
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ไมบอกดวยคิดวา  "บัดนี้ใคร ๆ ไมรูเลย,"  พอทอดธุระเขายอมเปน 
คนเถยยสังวาสก.  
        ภิกษุลาสิกขาละเพศแลวทําทุศีลกรรมก็ตาม  ไมทําก็ตาม  ปฏิบัติ 
วิธีตางดวยนับพรรษาเปนตน   ซึ่งกลาวแลวในหนหลังท้ังหมด;  ยอม 
เปนคนเถยยสังวาสก. 
        ไมไดลาสิกขา  คงต้ังอยูในเพศของตน,   เสพเมถุน  ใชวิธ ี
ตางดวยนับพรรษาเปนตน  [๙๓]  ไมเปนคนเถยยสังวาสก.   ยอมได 
เพียงบรรพชา.  แตในอันธกอรรถกถาแกวา   "ผูนี้เปนคนเถยยสังวาสก" 
คําน้ัน  ไมควรถือเอา. 
        ภิกษุรูปหนึ่ง  ยังมีอุตสาหะ  ในผากาสยะ   นุงผาขาว  เสพ 
เมถุนแลว   กลับนุงผากาสยะอีก   ใชวิธีทั้งปวงตางดวยนับพรรษา 
เปนตน,   แมภิกษุนี้  ยอมไมเปนคนเถยยสังวาสก,  ยอมไดเพียง 
บรรพชา. 
        แตถาทอดธุระในผากาสายะแลว   นุงขาว  เสพเมถุน  กลบั 
นุงผากาสายะอีก   ใชวิธทีั้งปวงตางดวยนับพรรษาเปนตน;   เขายอม 
เปนคนเถยยสังวาสก 
        สามเณรคงต้ังอยูในเพศของตน   แมลวงธรรมทําใหเปนผูมิใช 
สมณะ  มีเมถุนเปนตนแลว   ยอมไมเปนคนเถยยสังวาสก.   ถงึหากวา 
ยังมีอุตสาหะในผากาสายะ  แตเปลื้องออกเสียเสพเมถุนแลว  กลับนุง 
ผากาสายะอีก;   ไมเปนคนเถยยสังวาสกเหมือนกัน. 
        แตถาทอดธุระในผากาสายะแลวเปนผูเปลือย   หรือนุงขาวเปน  
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ผูมิใชสมณะดวยการเสพเมถุนเปนตน  แลวกลับนุงผากาสายะ  เขา  
เปนคนเถยยสังวาสก. 
        ถาสามเณรปรารถนาความเปนคฤหัสถ  จึงนุงผาอยางคฤหัสถ 
ทําผากาสายะโจงกระเบนก็ดี   ดวยอาการอยางอ่ืนก็ดี   เพ่ือลองดูวา 
"เพศคฤหัสถของเราสวยหรือไมสวย,"   ยังรักษาอยูกอน;    แต 
ยอมรับวาสวยแลวกลับยนิดีเพศอีก  ยอมเปนคนเถยสังวาสก.  แม 
ในการนุงขาวลองดูและยอมรับ  ก็มีนยัเหมือนกันนั่นแล. 
        และถานุงขาวทับผากาสายะท่ีนุงอยูแลว   ลองดูก็ตาม  ยอมรับ 
ก็ตาม,   ยังรักษาอยูแท.  แมแหงภิกษุณี  ก็นัยนี้แล. 
        แมนางภิกษุณีนั้น   ปรารถนาจะเปนคฤหัสถ,   ถานุงผากาสายะ 
[๙๔]   อยางคฤหัสถ  เพ่ือลองดูวา  "เพศคฤหัสถของเราจะสวยหรือ 
ไมสวย"  ยังรักษาอยูกอน;   ถายอมรบัวา   สวย  รกัษาไวไมได.  ในการ 
นุงขาวลองดูและยอมรับก็นัยนี้แล. 
        สวนผูนุงขาวทับผากาสายะท่ีนุงอยูแลว  จะลองดูก็ตาม  ยอมรับ 
ก็ตาม   ยังรักษาอยูแท.  ถาสามเณรบางรูปบวชภายแก   ไมนับพรรษา 
ไมตองอยูแมในแถว   มาทางขางหน่ึง  เมื่อกอนขาวในลุงใหญเปนตน 
ซึ่งเขาเอาทัพพีตักข้ึน   สอดบาตรเขาไปรับเอาไปเหมือนเหยี่ยวเฉี่ยว 
ชิ้นเน้ือไปฉะน้ัน,   ยังไมเปนคนเถยยสังวาสก.   แตเมื่อนับพรรษา 
ภิกษุรับเอา  จัดวาเปนคนเถยยสังวาสก. 
        สามเณรเองแล   เมือ่นับพรรษาโกงดวยลําดับของสามเณรรับ 
เอาไป   ยังไมจัดเปนเถยยสังวาสก.  
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        ภิกษุเมื่อนับพรรษาโกงดวยลําดับของภิกษุรับเอาไป   พึงปรับ  
ตามราคาแหงภัณฑะ. 
                                 เถยยสังวาสกกถา  จบ. 
                                   [ติตถิยปกกันตกถา] 
        ก็พึงทราบวินิจฉัยในคําวา   ติตฺถิยปกฺกนฺโต   ภิกขฺเว  เปนตนนี้ 
ดังน้ี :- 
        กลุบุตรที่ชื่อวาเขารีตเดียรถีย  เพราะอรรถวิเคราะหวาหลีกไป 
คือ  ไปเขาพวกเดียรถีย.   กุลบุตรนั้นไมควรใหอุปสมบทอยางเดียว 
แตที่แทไมควรใหบรรพชาดวยฉะน้ีแล. 
        วินิจฉัยในคําน้ัน  พึงทราบดังตอไปนี้ :- 
        อุปสัมบันภิกษุคิดวา  "เราจักเปนเดียรถีย "    แลวไปสูสํานัก 
แหงเดียรถียเหลาน้ัน  ทั้งเพศทีเดียว,  เปนอาบัติทุกกฏทุก ๆ  ยางเทา, 
เมื่อเพศแหงเดียรถียนั้น  สักวาอันตนถือเอาแลว  ยอมจัดวาเปนผูเขา 
รีตเดียรถีย 
        แมภิกษุใดคิดวา   "เราจักเปนเดียรถียเอาเอง"   จึงนุงคากรอง 
เปนตน,  ภิกษุนั้นยอมเปนผูเขารีตเดียรถียเหมือนกนั. 
        ฝายภิกษุใดเมื่อเปลือยกายอาบนํ้าแลดูตนวา  "การท่ีเราเปน 
อาชีวกจะงามหรือ   เราจะเปนอาชีวกละ"  ดังน้ีแลว   [๙๕]  ไมถือ 
เอาผากาสายะ  คงเปลือยกายไปสูสํานักพวกอาชีวก,   ภิกษุนั้นตองอาบัติ 
ทุกกฏทุก ๆ  ยางเทา.   แตถาในระหวางทาง  หิริโอตตัปปะเกิดข้ึน 
แกเธอ   เธอแสดงอาบัติทุกกฏแลว  ยอมพน.  
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        แมไปถงึสํานักพวกอาชีวกเหลานั้นแลว  ถูกพวกเขาตักเตือน  
หรือแมเห็นวา   "บรรพชาของชนพวกนี้  เปนทุกขยิ่งนัก"  แลวกลับ 
ดวยตนเอง   ยอมพนไดเหมือนกัน. 
        อน่ึง  ถาเธอถามวา   "อะไรเปนสูงสุดแหงบรรพชาของพวก 
ทาน ?"   อันเขาตอบวา  "การถอนผมและหนวดเปนตน"   แลวให 
ถอนแมผมเสนเดียว,   ถอืวัตรมีความเพียรดวยความกระโหยงเทาเปน 
ตนก็ดี,   นุงผาแววหางนกยูงเปนตนก็ดี,   ชื่อวา   ถอืเพศแหงอาชีวก 
เหลาน้ัน,   ชื่อวายอมรับความเปนลัทธิประเสริฐวา  "บรรพชาน้ี 
ประเสริฐ,"   เธอยอมไมพน,  จัดวาเปนผูเขารีตเดียรถีย. 
        อน่ึง   ถาเธอเพ่ือจะลองดูวา  "การบวชเปนเดียรถียสําหรับเรา 
จะงามหรือไมงาม"  จึงนุงคากรองเปนตน  หรือวา  ผูกชฎา  หรือวา 
ฉวยหาบบริขาร,  ยังไมยอมรับเพียงใด,   ลัทธิยอมคุมเธอไวเพียงนั้น 
ครั้นเมื่อเพศสักวาเธอยอมรับแลว  ยอมจัดวา  เปนผูเขารีตเดียรถีย. 
        สวนภิกษุผูมีจีวรอันโจรชิงเอาไป   จึงนุงคากรองเปนตนก็ดี 
ถือเพศเดียรถีย    เพราะภัยมีราชภัยเปนตนก็ดี   หาจัดวาเปนผูเขารีต 
เดียรถียไมเลย   เพราะไมมีลัทธิ. 
        แตในอรรถกถากุรุนทีแกวา  "ข้ึนชื่อวา  บุคคลผูเขารีตเดียรถียนี ้
ทานกลาวดวยอุปสัมบันภิกษุ.   เพราะเหตุนั้น  สามเณรแมไปสูติตถายตนะ 
แลวพรอมท้ังเพศ,   ยอมไดบรรพชาและอุปสมบทอีก." 
        สวนคนเถยยสังวาสกขางตน  ทานวาดวยอนุปสัมบัน,  เพราะ 
เหตุนั้น   อุปสัมบันแมนับพรรษาโกง  จะจัดวาเปนผูมิใชสมณะหามิได  
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ภิกษุยังมีอุตสาหะในเพศ  แมตองปาราชิกแลว   นบัพรรษาแหงภิกษุ 
เปนตน  ก็ยังไมจัดวาเปนคนเถยยสังวาสก.  
                                ติตถยิปกกันตกถา  จบ. 
                                 [ติรจัฉานคตวัตถุกถา] 
        [๙๖] พึงทราบวินิจฉัยในคําวา   นาคโยนิยา   อฏฏิยติ  นี ้
ดังน้ี :- 
        นาคนั้น  ในประวัติกาล   ยอมไดเสวยอิสริยสมบัติเชนกับเทพ- 
สมบัติ  ดวยกุศลวิบากแมโดยแท.   ถงึกระน้ัน  สรีระแหงนาค  ผู 
ปฏิสนธิดวยอกุศลวิบาก  มีปกติเที่ยวไปในนํ้า   มีกบเปนอาหาร 
ยอมมีปรากฏ   ดวยการเสพเมถุนกับนางนาคชาติของตน  (มีชาติเสมอ 
กัน)  และดวยการวางใจหยั่งลงสูความหลับ;   เพราะเหตุนั้น  นาคนั้น 
จึงระอาดวยกําเนิดนาคน้ัน. 
        บทวา  หรายติ  ไดแกยอมละอาย. 
        บทวา   ชิคุจฺฉติ  คือ  ยอมเกลียดชังอัตภาพ. 
        หลายบทวา   ตสฺส   ภิกฺขุโน   นิกขฺนฺเต   มีความวา   เมื่อภิกษุนั้น 
ออกไปแลว.  อีกอยางหนึ่ง  ความวา   ในเวลาท่ีภิกษุนั้นออกไป 
        ขอวา   วิสฺสฏโ    นทิฺท   โอกฺกมิ   มีความวา   เมื่อภิกษุนั้นยัง 
ไมออก   นาคน้ัน  ไมปลอยสติหลับอยูดวยอํานาจแหงความหลับ 
อยางลิงน่ันแล   เพราะกลวัแตเสียงรอง,   ครั้งภิกษุนั้นออกไปแลว 
จึงปลอยสติ   วางใจ   คือ   หมดความระแวง   ดําเนินไปสูความหลับ 
อยางเต็มที่.  
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        สองบทวา   วิสฺสรมกาสิ   มีความวา  ภิกษุนั้น  ดวยอํานาจ 
ความกลัว   ละสมณสัญญาเสีย  ไดกระทําเสียงดังผิดรูป.  
        สองบทวา   ตุเมฺเห   ขฺวตฺถ   ตัดบทวา   ตุเมฺห  โข   อตฺถ 
บทนั้นทานมิไดทําการลบ  อ  อักษรกลาวไว.  ความสังเขปในคําน้ี  ผู 
ศึกษาพึงทราบดังน้ีวา   "ทานท้ังหลายแล  เปนนาค   ชื่อเปนผูมีธรรม 
ไมงอกงาม   คือ   ไมเปนผูมีธรรมอันงอกงามในธรรมวินัยนี้  เพราะ 
เปนผูไมควรแกฌานวิปสสนาและมรรคผล." 
        บทวา   สชาติยา   ไดแก   นางนาคนั่นเอง.  แตวา  เมื่อใด 
นาคนั้น  เสพเมถุนดวยชาติอ่ืน  ตางโดยชนิดมีหญิงมนุษยเปนตน, 
เมื่อน้ันยอมเปนเหมือนเทพบุตร   สวนคําวา   ปจจัยสองอยางในพระ 
บาลีนี้   พระผูมีพระภาคตรัสแลว   ดวยอํานาจแหงการชี้กรรมซึ่งปรากฏ 
ตามสภาพเนือง ๆ  ในประวัติกาล.   และกรรมซึ่งปรากฏตามสภาพ 
ยอมมีแกนาคใน  ๕  กาล  คือ  เวลาปฏิสนธิหน่ึง   เวลาท่ีลอกคราบหนึ่ง 
เวลาท่ีเสพเมถุนดวยนางนาคชาติของตน  (มีชาติเสมอกัน)   หน่ึง  เวลา 
ที่วางใจหย่ังลงสูความหลับหน่ึง   เวลาจุติหน่ึง. 
        ในคําวา   ติรจฺฉานคโต   ภิกขฺเว  เปนตนนี้   มวิีนิจฉัยวา 
จะเปนนาค  หรือจะเปนสัตวพิเศษผูใดผูหน่ึงมีสุบรรณมาณพเปนตนก็ 
ตามที.   ผูใดผูหน่ึง  [๙๗]  ซึ่งมิใชมนษุยชาติโดยที่สุดแมทาวสักกเทวราช 
บรรดามี     ทั้งหมดเทียว    พึงทราบวา    เปนดิรัจฉาน    ในอรรถน้ี 
ผูนั้นอันภิกษุทั้งหลายไมควรใหอุปสมบท,   ไมควรใหบรรพชา,  แม 
อุปสมบทแลว  ก็ควรใหฉิบหายเสีย. 
                             ติรัจฉานคตวัตถุกถา  จบ.  
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                                 [มาตุฆาตกาทิวัตถุ] 
        พึงทราบวินิจฉัยในเรื่องบุคคลผูฆามารดาเปนตนตอไป :- 
        สองบทวา   นิกฺขนฺตึ   กเรยฺย  มีความวา  เราพึงกระทําความ 
ออก  คือ  ความหลีกไป   ความชําระสะสาง. 
        ในคําวา   มาตุฆาตโก   ภิกฺขเว   นี้  มีวินิจฉัยวา   มารดาผูให 
เกิดซึ่งเปนหญิงมนุษย   อันบุคคลใดแมตนเองก็เปนชาติมนุษยเหมือน 
กันแกลงปลงเสียจากชีวิต,   บุคคลน้ีเปนผูฆามารดาดวยอนันตริย- 
มาตุฆาตกรรม.   บรรพชาและอุปสมบทแหงบุคคลน้ันอันพระผูมีพระ- 
ภาคทรงหามแลว. 
        สวนมารดาผูเลี้ยงดูก็ดี   ปาก็ดี  นาก็ดี   ซึ่งมิใชผูใหเกิด  แม 
เปนหญิงมนุษย  หรือมารดาแมผูใหเกิด  แตมิใชหญิงมนุษย  อันบุคคลใด 
ฆาแลว,   บรรพชาของบุคคลน้ัน   พระผูมีพระภาคไมทรงหาม  และ 
เขาไมเปนผูมีอนันตริยกรรม. 
        มารดาผูเปนหญิงมนุษย   อันบคุคลใดซึ่งตนเองเปนสัตวดิรัจฉาน 
ฆาแลว,  แมบุคคลน้ันยอมไมเปนผูมีอนันตริยกรรม.   สวนบรรพชา 
ของเขาเปนอันทรงหามดวย  เพราะขอที่เขาเปนสัตวดิรัจฉาน.  คําท่ี 
เหลือเปนคําต้ืนทั้งน้ัน.  แมในบุคคลผูฆาบิดา  ก็นัยนี้แล. 
        กถ็าแมบุรุษเปนลูกหญิงแพศยา,  ไมทราบวา   "ผูนี้เปนบิดา 
ของเรา"   เขาเกิดดวยนํ้าสมภพของชายใด,  และชายน้ันอันเขาฆาแลว 
ยอมถึงความนับวาเปนผูฆาบิดาเหมือนกัน,   ยอมถูกอนันตริยกรรมดวย. 
แมบุคคลผูฆาพระอรหันต    พึงทราบดวยอํานาจพระอรหันตผูเปน  
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มนุษยเหมือนกัน.  
        วินิจฉัยในอรหันตฆาตกวัตถุนี้  พึงทราบดังน้ีวา  อันบุคคลเมื่อ 
แกลงปลงพระขีณาสพผูเปนชาติมนุษย  โดยที่สุดแมไมใชบรรพชิต 
เปนทารกก็ตาม  เปนทาริกาก็ตาม  จากชีวิต,  ยอมเปนผูชื่อวาฆาพระ 
อรหันตแท;   ยอมถูกอนนัตริยกรรมดวย,   และบรรพชาของผูนั้น  อัน 
พระผูมีพระภาคทรงหาม.   [๙๘]  สวนบุคคลฆาพระอรหันต  ซึ่งมิใช 
ชาติมนุษย  หรือพระอริยบุคคลท่ีเหลือซ่ึงเปนชาติมนุษย  ยังไมเปนผูมี 
อนันตริกรรม,   แมบรรพชาของเขา  ก็ไมทรงหาม.  แตวา  กรรมเปน 
ของรุนแรง.   ดิรัจฉานแมฆาพระอรหันตซึ่งเปนชาติมนุษย  ก็ไมเปนผู 
มีอนันตริยกรรม  แตวา  เปนกรรมอันหนัก. 
        หลายบทวา   เต   วธาย   โอนียนฺติ   มีความวา   โจรเหลาน้ัน 
อันพวกราชบุรุษยอมนําไป   เพ่ือประโยชนแกการฆา.  อธิบายวา 
นําไปเพ่ือประหารชีวิต. 
        ก็คําใด   ที่พระธรรมสังคาหกาจารยทั้งหลายกลาวไวในบาลีวา 
สจา  จ  มย   ความแหงคําน้ันเทาน้ีเองวา   สเจ  มย.  จริงอยู  ในพระ 
บาลีนี้  ทานกลาวนิบาตน้ีวา   สจา   จ   ในเมื่อนิบาตวา   สเจ   อัน 
ทานพึงกลาว.   อีกอยางหนึ่งปาฐะวา  สเจ  จ  ก็ม.ี  ใน  ๒ ศัพทนั้น 
ศัพทวา  สเจ   เปนสัมภาวนัตถนิบาต.   ศัพทวา  จ  เปนนิบาตใชใน 
อรรถมาตรวาเปนเครื่องทําบทใหเต็ม.  ปาฐะวา  สจชฺช  มย  บาง 
ความแหงปาฐะนั้นวา  สเจ  อชฺช  มย. 
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                                   [ภิกขุนีทูสกาทิวัตถุ] 
        พึงทราบวินิจฉัยในคําน้ีวา  ภิกฺขนุีทูสโก   ภิกขฺเว   เปนตนนี้ 
ดังน้ี :- 
        บุรุษใดประทุษรายนางภิกษุณีผูมีตนเปนปกติ  ในบรรดามรรค  ๓ 
มรรคใดมรรคหนึ่ง,   บุรุษน้ีชื่อภิกขุนีทูสกะ.  บรรพชาและอุปสมบท 
ของบุรุษน้ันพระผูมีพระภาคทรงหามแลว.   ฝายบรุุษใดยังนางภิกษุณี 
ใหถึงศีลพินาศดวยกายสังสัคคะ,  บรรพชาและอุปสมบทแหงบุรุษน้ัน 
ไมทรงหาม.   แมบุรุษผูทาํนางภิกษุณีใหนุงผาขาวแลว  ประทุษรายนาง 
ผูไมยินยอมเลยทีเดียวดวยพลการ   ชือ่ภิกขุนีทูสกะแท. 
        ฝายบุรษุผูทํานางภิกษุณีใหนุงผาขาวดวยพลการแลว  ประทุษราย 
นางผูยินยอมอยู  ไมเปนผูชื่อภิกขุนีทูสกะ. 
        ถามวา   เพราะเหตุไร ? 
        แกวา   เพราะนางภิกษุณีนั้น   ยอมเปนผูมิใชนางภิกษุณี  ใน 
เมื่อความเปนคฤหัสถมาตรวาอันตนยอมรับทีเดียว. 
        สวนบุรษุผูประทุษรายนางภิกษุณีผูเสียศีลแลวคราวเดียว  ใน 
ภายหลัง   และปฏิบัติผิดในนางสิกขมานาและสามเณรีทั้งหลาย   ไมจัด 
วาภิกขุนีทูสกะเหมือนกัน;    ยอมไดทั้งบรรพชา   ทั้งอุปสมบท. 
        ในคําวา  สงฺฆเภทโก  ภิกขฺเว   เปนตนนี้   มีวินิจฉัยวา  ผูใด 
ทําพระศาสนาใหเปนของนอกธรรมนอกวินัย   [๙๙]  ทําลายสงฆดวย 
อํานาจแหงกรรม  ๔   อยางใดอยางหน่ึง  เหมือนพระเทวทัต,  ผูนี้ชื่อ 
สังฆเภทกะ   ผูทําลายสงสงฆ   บรรพชาและอุปสมบทแหงบุคคลน้ัน  
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ทรงหาม. 
        พึงทราบวินิจฉัยแมในคําน้ีวา  โลหิตุปฺปาทโก  ภิกขฺเว  เปนตน 
ดังน้ี :-  
        ผูใดมีจิตประทุษรายคิดฆา   ยังพระโลหิตในพระสรีระซึ่งยัง 
เปนอยูของพระตถาคตเจา   แมพอที่แมลงวันเล็ก ๆ   จะด่ืมไดใหหอข้ึน 
เหมือนพระเทวทัต,  ผูนี้ชื่อผูทําโลหิตุปบาท.  บรรพชาและอุปสมบท 
แหงบุคคลน้ันทรงหาม. 
        สวนผูใดใชมีดผาตัดเอาเนื้อเสียและโลหิตออกทําใหทรงสําราญ 
เหมือนหมอชีวกไดทําเพ่ือใหพระโรคสงบไป   ผูนั้นยอมประสบบุญ 
มากฉะนี้. 
                                 [อุภโตพยัญชนกวัตถุ] 
        บทวา  อุภโตพฺยฺชนโก   มีอรรถวิเคราะหวา  นิมิตเครื่อง 
ปรากฏ  (ที่ต้ังข้ึน)   โดยกรรม ๒  อยาง  คือ  โดยกรรมเปนเหตุยัง 
อิตถีนิมิตใหเกิดข้ึน  ๑  โดยกรรมเปนเหตุยังปุริสนิมิตใหเกิดข้ึน ๑  ของ 
บุคคลน้ันมีอยู  เหตุนั้น  เขาชื่ออุภโตพยัญชนก. 
        บทวา  กโรติ  มีความวา  ยอมทําตนเองดวยความละเมิดดวย 
อํานาจเมถุนในสตรีทั้งหลาย  ดวยปุรสินิมิต. 
        บทวา  การาเปติ   มคีวามวา   ยอมชวนบุรุษอ่ืนใหทําความ 
ละเมิดดวยอํานาจเมถุน   ในอิตถีนิมิตของตน. 
        อุภโตพยัญชนกนั้น  มี  ๒  ชนิด  คือ   สตรีอุภโตพยัญชนก  ๑ 
บุรุษอุภโตพยัญชนก ๑.   
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        ใน  ๒   ชนิดนั้น   อิตถีนิมิตของสตรีอุภโตพยัญชนกปรากฏ  
ปุริสนิมิตเปนของลี้ลับ ;     ปุริสนิมิตของบุรุษอุภโตพยัญชนกปรากฏ 
อิตถีนิมิตเปนของลี้ลับ.    เมื่อสตีอุภโตพยัญชนกทําหนาท่ีของบุรุษ 
ในสตรีทั้งหลาย   อิตถีนมิิตยอมเปนของลี้ลับ,   ปุริสนิมิตปรากฏ; 
เมื่อบุรุษอุภโตพยัญชนกเขาถึงความเปนสตรีสําหรับพวกบุรุษ   ปุริสนิมิต 
เปนของลี้ลับ,   อิตถีนิมิตปรากฏ. 
        เหตุซึ่งทําใหตางกันแหงอุภโตพยัญชนก  ๒  ชนิดนั้นดังน้ี  คือ 
สตรีอุภโตพยัญชนกมีครรภเองดวย,    ใหสตรีอ่ืนมคีรรภไดดวย ;   สวน 
บุรุษอุภโตพยัญชนกมีครรภเอาไมได,  แตใหสตรีอ่ืนมีครรภได. 
        [๑๐๐]   แตในอรรถกถากุรุนทีทานแกวา   "ถาเพศชายเกิดใน 
กําเนิด  (ปฏสินธิกาล),   เพศหญิงยอมเกิดตอเมื่อความกําหนัดในบุรุษ 
เปนไป๑,   ถาเพศหญิงเกิดในกําเนิด   (ปฏิสนธิกาล),  เพศชายยอมเกิด 
ตอเมื่อความกําหนัดในสตรีเปนไป๒" 
        ลําดับแหงวิจารณในความเกิดแหง  ๒  เพศน้ัน  บัณฑิตพึงทราบ 
พิสดารในอรรถกถาธรรมสังคหะชื่ออัฏฐสาลินี๓. 
        สวนในบรรพชาธิการน้ี  พึงทราบสันนิษฐานแมนี้วา  บรรพชา 
อุปสมบทแหงอุภโตพยัญชนกทั้ง  ๒  ชนิดนี ้ไมมีเลย. 
                                [อนุปชฌายกาทิวัตถุ] 
        หลายบทวา  เตน   โข  ปน  สมเยน  มีความวา  โดยสมัยใด 
สิกขาบทอันพระผูมีพระภาคยังมิไดทรงบัญญัติแลว  โดยสมัยนั้น. 
 
๑, ๒.   ปวตฺเต  นาจะหมายความวา   ในปวตัติกาล. 
๓.  อฏสาลินี.   ๔๖๗-๔๗๐.  
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        บทวา   อนุปชฺฌายก  มีความวา  เวนจากอุปชฌายทุก ๆ อยาง 
เพราะไมใหถืออุปชฌาย.  
        กลุบุตรทั้งหลาย  ผูอุปสมบทแลวอยางนั้น  ยอมไมไดความ 
สงเคราะห  โดยธรรม   โดยอามิส   เขายอมเสื่อมเทาน้ัน  ยอมไมเจริญ. 
        หลายบทวา   น  ภิกขฺเว   อนุปชฌฺายโก   เปนตน  มีความวา 
กุลบุตรชื่อผูไมมีอุปชฌาย   เพราะไมใหถืออุปชฌาย  ไมพึงใหอุปสมบท. 
เปนอาบัติแกภิกษุผูใหอุปสมบทดวยอาการอยางนั้น  จําเดิมแตทรง 
บัญญัติสิกขาบทวา  "ภิกษุใดพึงใหอุปสมบท   ภิกษุนั้นตองทุกกฏ." 
สวนกรรมหากําเริบไม.   พระอาจารยบางพวกกลาววา  "กําเริบ" 
คําของอาจารยบางพวกนั้น ไมควรถือเอา. 
        แมในคําท้ังหลาย   มีคําวา  สงฺเฆน   อุปชฺฌาเยน  เปนตน 
มีอุภโตพยัญชนกเปนอุปชฌายเปนที่สุด  ก็นัยนี้แล. 
        ขอวา  อปตฺตกา   หตฺเถสุ  ปณฺฑาย  จรนฺติ   มีความวา  ภิกษุ 
ทั้งหลายผูไมมีบาตรยอมเท่ียวไป   เพ่ือประโยชนแกบิณฑะอันตนจะได 
ในมือท้ัง  ๒. 
        ขอวา   เสยฺยถาป    ติตฺถิยา   มีความวา  เหมือนพวกเดียรถียม ี
ชื่ออาชีวก.  จริงอยู  เดียรถียเหลาน้ัน  ยอมฉันบิณฑะอันตนคลุกดวย 
แกงและกับใสไวในมือท้ัง  ๒  นั้นเอง. 
        สองบทวา  อาปตฺติ   ทุกฺกฏสฺส   มีความวา   เปนอาบัติแก 
ภิกษุผูใหอุปสมบทดวยอาการอยางนั้นเทาน้ัน.   สวนกรรมไมกําเริบ 
แมในวัตถุวาอจีวรกา  (เปนตน)  ก็นัยน้ีแล.  
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        บทวา    ยาจิตเกน   มีความวา  ดวยบาตรเปนของยืมซึ่ง 
อุปสัมปทาเปกขะออนวอนยืมมาวา    "ขอทานจงใหเพียงที่ขาพเจา  
กระทําการอุปสมบทเถิด." 
        [๑๐๑]   จริงอยู  ยอมเปนอาบัติเฉพาะแกภิกษุผูใหอุปสมบท 
ดวยบาตร  หรือจีวร   หรอืท้ังบาตรท้ังจีวร  เชนนี้  แตกรรมไมกําเริบ. 
        เพราะเหตุนั้น  กุลบตุรผูมีบาตรจีวรครบเทานั้น   จึงควรให 
อุปสมบท.  ถาของเขาไมมี,   และอาจารยอุปชฌายอยากจะใหเขา, 
หรือภิกษุเหลาอ่ืนปรารถนาจะใหอาจารยและอุปชฌาย  หรือภิกษุ 
เหลาอ่ืนผูไมเสียดาย   พึงสละใหบาตรและจีวรที่ควรอธิษฐานได.  แก 
จะใหบรรพชาเปกขะผูดังใบไมเหลืองบวช   ดวยบาตรและจีวรแมที่ยืม 
มาสมควรอยู.   แมถือเอาดวยวิสาสะในท่ีแหงภิกษุผูเปนสภาคกันแลว 
ใหบวชก็ควร. 
        แตถาปณฑุปลาสนั้น  เปนผูถือบาตรท่ียังมิไดระบมและผาท่ีควร 
แกจีวรมา,   บาตรยังระบมอยูและจีวรยังกระทําอยูเพียงใด,  ควรจะ 
ใหอนามัฏฐบิณฑบาตแกเขาผูพักอยูในวิหารเพียงน้ัน.   ปณฑุปลาสนั้น 
จะบริโภคในบาตรก็ควร. 
        ในเวลากอนฉันอาหาร   สวนแหงอามิสเทากับสวนของสามเณร 
อันภิกษุผูเปนภัตตุเทสกสมควรจะให. 
        สวนการถือเสนาสนะและภัตตาง ๆ มีสลากภัต   อุทเทสภัตและ 
มิมันตนภัต  เปนตน  ไมสมควรให. 
        แมในเวลาภายหลังอาหาร   สวนแหงเภสัชมีน้ํามัน  น้ําผ้ึง  และ  
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น้ําออย  เปนตน   เทากับสวนของสามเณร  อันภิกษุผูเปนภัตตุทเทสก  
สมควรจะให. 
        ถาเขาเปนไข   ภิกษุทั้งหลายควรจะทํายาใหเขา  และควรทํา 
การปรนนิบติัทั้งปวงแกเขา   เหมือนทําแกสามเณร  ฉะนี้แล. 
                             [หัตถัจฉินนาทิวัตถุกถา] 
        พึงทราบวินิจฉัยในเรื่องคนมือดวนเปนตนตอไป :- 
        มือขางเดียวหรือท้ัง  ๒   ขาง   ของผูใด   เปนอวัยวะขาดไปท่ี 
ฝามือก็ดี   ทีข่อมือก็ดี   ทีศ่อกก็ดี  สวนใดสวนหนึ่ง  ผูนั้นชื่อวา 
ผูมีมือขาด. 
        เทาขางเดียวหรือท้ัง  ๒  ขาง   ของผูใด  เปนอวัยวะขาดไปท่ี 
ปลายเทาก็ดี   ที่ขอเทาก็ดี   ที่แขงก็ดี  สวนใดสวนหนึ่ง   ผูนั้นชื่อวา 
ผูมีเทาขาด. 
        ในมือและเทาท้ัง  ๔  โดยประการดังกลาวแลวน่ันแล   มือและเทา 
ของผูใด  ๒  หรือ  ๓  หรอืท้ังหมด   เปนอวัยวะขาดไป  ผูนั้นชือ่วา 
ผูมีมือและเทาขาด. 
        [๑๐๒]   หูของผูใด   ขางเดียวหรือท้ัง  ๒  ขาง  เปนอวัยวะขาด 
ไปท่ีเงาหูก็ดี  ที่ใบหูก็ด ี ผูนั้นชื่อวาผูมีหูขาด.  แตหูของผูใด   ยอม 
ฉีกท่ีตุมแหงหู,  แตเปนอวัยวะที่อาจตอใหติดกันได,  ผูนั้นพึงใหตอหู 
ใหติดแลว  จึงใหบวช. 
        จมูกของผูใด  เปนอวัยวะแหวงว่ินไปท่ีต้ังจมูกก็ดี  ทีช่องจมูก 
ขางเดียวก็ดี   ชองจมูกทั้ง  ๒  ก็ด ี สวนใดสวนหนึ่ง  ผูนั้นชื่อวา  
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ผูมีจมูกแหวง.  แตจมูกของผูใด  เปนอวัยวะที่อาจประสานใหติดกันได. 
ผูนั้นพึงทําจมูกนั้นใหหายแลว  จึงใหบวช.  
        บุคคลท่ีชื่อวา  ผูมีหูและจมูกแหวง   พึงทราบดวยอํานาจแหง 
อวัยวะทั้ง  ๒. 
        นิ้วของผูใด  นิ้วเดียวหรือหลายน้ิว  เปนอวัยวะขาดไป  ไม 
เห็นมีเล็บเหลือ   ผูนั้นชื่อวาผูมีเล็บดวน  แตเล็บที่เหลือของผูใด  แม 
ประมาณเทาเสนดาย  ยังปรากฏ,  จะใหผูนั้นบวชควรอยู. 
        ในหัวแมมือแมเทาท้ัง  ๔  นิ้ว   หวัแมมือและแมเทาของผูใด  นิ้ว 
เดียวหรือหลายน้ิว  เปนอวัยวะขาดไป   ตามนัยที่กลาวแลวในนิ้วผูนั้น 
ชื่อวาผูมีงามมืองามเทาขาด. 
        เอ็นใหญที่ชื่อวากัณฑระของผูใด   เปนอวัยวะขาดไป  ขางหนา 
ก็ดี  ขางหลังก็ดี   ผูนั้นชื่อวาผูมีเอ็นขาด.  บุคคลยอมกาวเดินดวย 
ปลายเทาบาง  ดวยสนเทาบาง หรือไมอาจยันเทาลงตรง ๆ  ได  ก็เพราะ 
ในเอ็นใหญเหลาน้ัน  แมเอ็นหน่ึงขาดไป. 
        นิ้วมือของผูใด   เปนของติดกันเหมือนปกคางคาว  ผูนั้นชื่อวา 
ผูมีชื่อเปนแผน.  ภิกษุผูใครจะใหบุคคลน้ันบวช  พึงผานหนังซึ่งมีใน 
ระหวางนิ้ว  เอาหนังในระหวางออกทั้งหมด  รักษาหายแลวจึงใหบวช. 
แมผูใดมี  ๖  นิ้ว  ภิกษุผูใครจะใหผูนั้นบวชพึงตัดนิ้วท่ีเกินเสีย  รักษา 
หายแลวจึงใหบวช. 
        ผูใดจักวามีรางกายคอม  เพราะอกหรือหลัง  หรือสีขางโกง 
ผูนั้นชื่อวาคนคอม.  แตอวัยวะนอยใหญบางสวนของผูใด   โกงไป  
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นิดหนอย,  [๑๐๓]   จะใหผูนั้นบวชสมควรอยู,  เพราะวาพระมหา- 
บุรุษเทาน้ัน  มีพระกายตรงดังกายพรหม,  สัตวที่เหลือชื่อวาผูไมคอม  
ยอมไมมี. 
        คนมีขาสั้นก็ดี  มีบั้นเองส้ันก็ดี  สั้นทั้ง ๒  ก็ดี  ชื่อวาคนเต้ีย. 
        กายทอนลางต้ังแตบั้นเองลงมา  แหงคนขาสั้น  เปนของส้ัน 
กายทอนบนสมบูรณ. 
        กายทอนบนต้ังแตบั้นเอวข้ึนไป  แหงคนบ้ันเอวสั้น  เปนของส้ัน 
กายทอนลางบริบูรณ. 
        กายท้ัง  ๒  ทอน  แหงคนส้ันทั้ง  ๒  เปนของส้ัน.  รางกายยอม 
กลมรอบคลายหมอมีกระพุงใหญเหมือนรางกายแหงภูตท้ังหลาย  เพราะ 
กายท้ัง ๒  ทอนเหลาไรเลาเปนของส้ัน,  จะใหชนนั้นแมทั้ง  ๓  ชนิด 
บวช  ยอมไมควร. 
        ที่คอแหงผูใด  มีพอกดังลูกฟก  ผูนั้นชื่อวาคนคอพอก.  และคําน้ี 
สักวาแสดง   แตเมื่อมีพวกที่ประเทศอันใดอันหน่ึง  ก็ไมควรใหบวช. 
        วินิจฉัยในคําวา  คลคณฺฑี  นั้น  พึงทราบตามนัยที่กลาวแลว 
ในคําน้ีวา  น  ภิกขฺเว   ปฺจหิ   อาพาเธหิ   ผุฏโ  ปพฺพาเชตพฺโพ 
นั้นแล. 
        คําใดท่ีจะพึงกลาวในคนท่ีรอยแผลเปน  คนถูกเฆ่ียนดวยหวาย 
และคนถูกเขียนไว,  คําน้ันขาพเจาไดกลาวแลว  ในขอทั้งหลายมีขอ 
วา  น  ภกิฺขเว   ลกฺขณาหโต  เปนตนนั่นแล. 
        คนมีเทาเปนตุม  ทานเรียกวาคนตีนปุก.  เทาของผูใดอูมเกิดเปน  
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ตุมแข็ง   ผูนั้นไมควรใหบวช  แตเทาของผูใด  ยังไมทันจับแข็ง  เปน 
ของท่ีอาจผูกเครื่องรัดแชไวในหลุมน้ํา   กลบดวยทรายเปยกน้ําใหเต็ม  
ใหเห่ียวยุบลงจนเสนเอ็นปรากฏ  และแขงเปนเหมือนกระบอกน้ํามัน, 
จําทําเทาของผูนั้นใหเปนเชนนี้  แลวใหเขาบวชควรอยู. 
        ถาตุมนั้นเข่ืองข้ึนอีก   แมเม่ือจะใหอุปสมบท   พึงทําอยางน้ัน 
จึงใหอุปสมบท. 
        คนนาเกลียด  ไมนาชอบใจ  มีความเดือดรอนเปนนิตย  มีโรค 
ที่รักษาไมหายดวยโรคชนิดใดชนิดหน่ึง  ในบรรดาโรคริดสีดวงงอก 
ริดสีดวงลําไส  โรคดี  โรคเสมหะ  โรคไอ   โรคหืด  เปนตน  ชือ่วา 
คนมีโรคเปนผลแหงบาป  [๑๐๔]   แมบุคคลน้ีไมควรใหบวช. 
        ผูใดยอมประทุษรายบริษัท  เพราะความท่ีตนมีรูปแปลก   ผูนั้น 
ชื่อปริสทูสกะ  คือเปนคนสูงเกินไป   มีนาภีประเทศแคศีรษะของ 
ชนเหลาอ่ืนบาง,   เต้ียเกิดไปดังรูปแหงภูต  เต้ียทั้ง  ๒  ทอนบาง,  ดํา 
เกินไป   คลายตอไมที่นาถูกไฟไหมบาง,  ขาวเกินไป  มีสีคลายบาตร 
ทองแดงที่ขัดดวยนมสมและเปรียงเปนตนบาง,   ผอมเกินไป   มีเนื้อ 
และเลือดนอย  ประหนึ่งรางกายซึ่งมีแตกระดูก  เอ็น  และหนังบาง, 
อวนเกินไป   มีเนื้อต้ังหาบ  มีพุงพลุยเชนกับมหาภูตบาง,  มีศีรษะ 
ใหญเกินไป  เหมือนวางกระเชาไวบนศีรษะบาง,   มีศีรษะหลิมเกิน 
ไป   คือประกอบดวยศีรษะเล็กนักไมสมตัวบาง,  มีศีรษะเปนลอน ๆ 
คือประกอบดวยศีรษะเชนกับทะลายแหงผลตาลบาง,  มีศีรษะเรียว 
แหลม  คือประกอบดวยศีรษะอันสอบข้ึนไปโดยลําดับบาง,  มีศีรษะ  
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ดังลําไผ   (เปนกระบอก)  คือประกอบดวยศีรษะเชนกับปลองไมไผ  
อยางเข่ืองบาง,  มีศีรษะเปนงามบาง,  มีศีรษะเปนเง้ือม   คือประกอบ 
ดวยศีรษะอันงุมลงในขางทั้ง  ๔  ขางใดขางหน่ึงบาง,  มีศีรษะเปน 
แผลบาง,  มีศีรษะเนาบาง. 
        มีผมเปนหยอม ๆ    คือมาตามพรอมดวยผมที่ข้ึนในที่นั้น  ๆ 
เชนกับขาวกลาในกระทงนาท่ีสัตวกัดกินบาง,   มีศีรษะลุนไมมีผมบาง, 
มีผมหยาบแข็ง  คือ  มาตามพรอมดวยผมเชนกับแปรงตาลบาง,   มีผม 
ขาวดวยผมอันหงอกแตกําเนิดบาง,   มีผลเปนปกติ  คือมาตามพรอม 
ดวยผมเหมือนเปลวเพลิงจับบาง,   มีผมบนศีรษะเวียน  คือมาตาม 
พรอมดวยผมขวัญท้ังหลายมีปลายชันข้ึนเบ้ืองบน   เชนกับขวัญในตัวโค 
บาง. 
        มีขนค้ิวเนื่องเปนอันเดียวกับผมบนศีรษะ  คือมาตามพรอมดวย 
หนาผากดังหุมดวยรางแหบาง,   มีค้ิวติดกันบาง,  ไมมีขนค้ิวบาง,  มี 
ค้ิวคลายลิงบาง. 
        [๑๐๕]  มีตาใหญเกินไปบาง,   มีตาเล็กเกินไป  คือมาตามพรอม 
ดวยตาท้ัง  ๒  เชนกับชองในหนังกระบือท่ีเขาแทงดวยปลายมีดบาง, 
มีตาสอง  คือมาตามพรอมดวยตาใหญขางหน่ึง  เล็กขางหน่ึงบาง, 
มีวงตาดําไมเสมอ   คือมาตามพรอมดวยวงตาดําไมเสมอกันอยางนี้ 
คือขางหน่ึงสูง  ขางหน่ึงตํ่าบาง,   คนตาเหลบาง,   คนมีตาลึก  คือมี 
หนวยตาปรากฏเหมือนโปงนํ้าในบอน้ําอันลึกบาง,   คนมีตาทะเลนออก 
คือมีหนวยตายื่นออกเหมือนตาแหงปูบาง.  
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        มีหูเหมือนชาง  คือมาตามพรอมดวยใบหูอันใหญบาง,   มีหูเหมือน 
หนูหรือมีหูเหมือนคางคาว  คือมาตามพรอมดวยใบหูอันเล็กบาง,  คนมี  
แตชองหู   คือปราศจากใบหู  มีแตชองหูเทาน้ันบาง,   คนมีหูเจาะ 
กวางบาง,  แตชนชาติโยนก  ไมจัดเปนคนประทุษรายบริษัท,   เพราะ 
วาการเจาะหูกวางนั้น  เปนประเพณีของเขาโดยเฉพาะ๑.  คนเปนโรค 
ริดสีดวงในหู  คือมาตามพรอมดวยหูอันเนาเปนนิตยบาง,   คนมีหูเปน 
น้ําหนวก  คือมาตามพรอมดวยหูมีน้ําเหลืองไหลออกทุกเม่ือบาง,  คน 
มีใบหูตรง  คือมาตามพรอมดวยใบหูเชนกับปลายกะ๒พลอสําหรับกรอก 
อาหารโคบาง. 
        คนมีตาเหลืองเกินไปบาง.   แตจะใหคนมีตาเหลืองดังนํ้าผ้ึง 
บวชสมควรอยู,   คนไมมีขนตาบาง,   คนมีตามีน้ําตาไหลบาง,   คนมีตา 
แหกบาง,  คนมีตาประกอบดวยโรคยังตาใหสุก  (คือคนตาแฉะ   ม ี
ข้ีตากรัง)  บาง. 
        คนมีจมูกใหญเกินไปบาง,   มีจมูกเล็กเกินไปบาง,   คนมีจมูกบี้ 
บาง,   คนมีจมูกคดเบ้ียวไปขางหน่ึงไมต้ังอยูตรงกลางบาง,   คนมี 
จมูกยาว  คือมาตามพรอมดวยจมูกดังสุกร  ซึ่งอาจเลียดวยลิ้นไดบาง, 
คนมีจมูกมีน้ํามูกไหลออกเปนนิตยบาง. 
        คนมีปากใหญ  [๑๐๖]  คือมีเคาแหงปากเทานั้นใหญเหมือน 
ปากแหงกบปากกวาง  สวนหนาเล็กนัก  เชนกับน้ําเตาบาง,  คนมี 
ปากอาบาง,   คนมีปากคดบาง. 
 
๑.  ตามนัยโยชนา  แปลวา  จริงอยู  หูเชนนั้นเปนสภาพโดยเฉพาะของชนชาติโยนกนั้น. 
๒.  โคภตฺตนาฬิกาย.  
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        คนมีริมฝปากใหญ   คือมาตามพรอมดวยริมฝปากเชนกับเกลียว  
ปากหมอขาวบาง,   คนมีริมฝปากส้ัน   คือมาตามพรอมดวยริมฝปาก 
อันไมสามารถจะปดฟนมิด   เชนกับหนังหุมกลองบาง,   คนมีริมฝปาก 
ลางหนาบาง,   คนมีริมฝปากบนบางบาง,  คนมีรมิฝปากลางบางบาง, 
คนมีริมฝปากบนหนาบาง,   คนมีริมฝปากแหวงบาง. 
        คนมีปากมีน้ําลายไหลเสมอบาง,   คนมีปากสุกแดงนักบาง, 
คนมีปากดังสังข  คือมาตามพรอมดวยริมฝปากขางนอกขาว  ขางใน 
แดงจัดบาง,  คนมีปากเหม็นดังซากศพบาง. 
        คนมีฟนใหญ  คือมาตามพรอมดวยฟนเชนกับสัตวมี  ๘  ซี่บาง, 
คนมีฟนดังอสูร  คือมีฟนลางหรือฟนบนออกนอกปากบาง,  สวนฟน 
ของผูใดเปนของอาจปดดวยริมฝปาก  เมื่อพูดเทาน้ันจึงปรากฏ เมื่อไม 
พูดไมปรากฏ,   จะใหผูนั้นบวชสมควรอยู.  คนมีฟนเนาบาง,  คนไม 
มีฟนบาง,  แตในระหวางฟนของผูใด  มีฟนซี่เล็กดงัฟนกระแต  จะให 
ผูนั้นบวชสมควรอยู. 
        คนมีคางใหญ  คือมาตามพรอมดวยคางดังคางแหงโคบาง.  คนมี 
คางยาวบาง,  คนมีคางเฟด  คือมาตามพรอมดวยคางอันสั้นนักดังหด 
หายเขาในบาง,   คนมีคางหักบาง,   คนมีคางคดบาง. 
        คนไมมีหนวดและเครา   คือมีหนาคลายนางภิกษุณีบาง. 
        คนมีคอยาว  คือประกอบดวยคอเชนกับคอนกยากบาง,  คน 
มีคอสั้น   คือประกอบดวยคอดังหดหายเขาขางในบาง,  คนมีคองํ้าลง   
บาง.  
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        คนมีจะงอยไหลอันลูบาง,  คนไมมีมือบาง,  คนมีมือขางเดียว 
บาง,   คนมีมือส้ันเกินบาง,   คนมีมือยาวเกินบาง,   คนมีอกหักบาง,  
คนมีหลังหักบาง,   คนมีตัวเปนคุดทะราดบาง,  มีตัวเปนลําลาบบาง, 
มีตัวเปนหิดบาง,   มีตัวเหมือนเหี้ย   คือมีผมรวงจากตัว   ดังเหี้ยบาง, 
[๑๐๗]  ก็แลคําวา  มีตัวเปนคุดทะราดเปนตนทั้งหมด  ขาพเจา 
หมายเอาโรคท่ีทํากายใหมีรูปแปลก    กลาวแลวดวยอํานาจแหงปริส- 
ทูสกศัพทอันมีความกวาง. 
        สวนวินจิฉัยในคําน้ี  ผูศึกษาพึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวในคําน้ี 
วา   น   ภกิฺขเว   ปฺจหิ   อาพาเธหิ  ผุฏโ  นั่นแล. 
        คนมีบัน้เอวหักบาง   คนมีตะโพกใหญ   คือประกอบดวยเนื้อ 
ตะโพกอันสูงเกินไป  เชนกับกระพุงแหงเตาบาง,  คนมีขาใหญบาง, 
คนมีอัณฑะใหญบาง๑,   คนมีเขาใหญบาง,  คนมีเขาเบียดกันบาง,  คนมี 
แขงยาว  คือมีแขงเชนกับไมเทาบาง,   คนมีเทาผิดกฏ  (คือไปตาม 
ขวาง)  บาง,   คนมีเทาบิดไปขางหลังบาง๒,   คนมีปลีนองเปนปนสูง 
บาง๓,   คนมีปลีนองเปนปนสูงน้ันมี  ๒  ชนิด   คือประกอบดวยปลีแขง 
ใหญงอกยอยลงภายใตก็มี   อวบข้ึนเบื้องบนก็มี   คนมีแขงใหญ 
บาง,   คนมีกอนเนื้อท่ีแขงหนาบาง,  คนมีเทาใหญบาง,  คนมีสนใหญ 
บาง,   คนมีปลายเทากับสนเทาเทากัน   คือมีแขงต้ังข้ึนจากกลางเทา 
บาง,  คนมีเทาเกบาง,   คนมีเทาเกน้ันมี  ๒  ชนิด   คือมีเทาบิดเขาใน 
ก็มี  บิดออกนอกก็มี  คนมีนิ้วหงิก  คือประกอบดวยน้ิวเชนกับแงงขิง 
 
๑,๒,๓.  คนมีเทากางออกบาง  คนมีเทากรอมเขาบาง  คนมีปลีแขงโปบาง  ก็วา.  
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บาง,   คนมีเล็บดํา   คือประกอบดวยเล็บเนามีสีดําบาง,   คนแมทั้ง 
หมดนี้เปนคนประทุษรายบริษัท,  คนประทุษรายบริษัทเห็นปานน้ี  ไม 
ควรใหบวช.  
        บทวา   กาโณ   มีความวา  คนตาบอดตาใส  หรือคนมีจักษุ- 
ประสาทอันตอมเลือดเปนตนขจัดเสียก็ตามที  ผูใดมองไมเห็นดวยตา 
ทั้ง  ๒  หรือขางเดียว  ผูนั้นไมควรใหบวช. 
        แตในมหาปจจรีอรรถกถาแกวา    คนตาบอดขางเดียวเรียกวา 
กาณะ  คนตาบอด  ๒   ขาง  สงเคราะหดวยอันธะ   คนมืด. 
        ในมหาอรรถกถาแกวา  "คนบอดแตกําเนิด  เรียกวา  อันธะ" 
เพราะเหตุนั้น  คําแมทั้ง  ๒  ยอมถูกโดยปริยาย. 
        คนมืองอยก็ดี   คนเทางอยก็ดี   คนนิ้วงอยก็ดี  ชื่อวาคนงอย. 
บรรดาอวัยวะทั้งหลายมีมือเปนตนเหลาน้ัน  สวนใดสวนหนึ่งของผูใด 
งอปรากฏ  ผูนั้นชื่อคนงอย. 
        คนเขาพับก็ดี  [๑๐๘]  คนแข็งหักก็ดี  คนมีอุงเทาคด  เพราะ 
มีเทาหักตรงกลาง  คือเดินดวยทามกลางแหงหลังเทาก็ดี   คนมีปลาย 
เทาพับ  เพราะมีเทาหักปลาย  คือเดินดวยหลังเทาทอนปลายก็ดี คน 
เดินเขยงเฉพาะดวยปลายเทาก็ดี  คนเดินเขยงดวยสนเทาก็ดี  คนเดิน 
เขยกดวยสวนนอกแหงเทาก็ดี  คนเดินเขยงดวยสวนในแหงเทาก็ดี 
คนเดินเขยกดวยหลังเทาทั้งหมด   เพราะมีขอเทาทั้ง  ๒  หักตอนบนก็ดี 
ชื่อวาคนกระจอก,  คนชนิดนี้แมทั้งหมด  เปนคนกระจอกแท  ไมควร 
ใหบวช.  
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        มือขางหน่ึงก็ดี   เทาขางหน่ึงก็ดี   ตัวซีกหนึ่งก็ดี  ของผูใดไม 
นําความสุขมาให  ผูนั้นชื่อวาวาชาไปแถบหนึ่ง.  
        คนเปลีย้  เรียกวาคนมีอิริยาบถขาด. 
        คนทุรพลเพราะความเปนผูชรา   ไมสามารถจะทําแมซึ่งกรรม   ม ี
ยอมจีวรของตนเปนตน  ชื่อวาคนชราทุรพล.   สวนผูใดเปนคนแกแต 
ยังมีกําลัง  อาจประคับประคองตน   ผูนั้นควรใหบวช. 
        คนตาบอดแตกําเนิด  เรียกวา   คนบอด. 
        ความเปลงวาจาของผูใด  เปนไปไมได  ผูนั้น  ชื่อวา  คนใบ. 
แมของผูใดเปนไปได  แตไมสามารถจะกลาวสรณคมนใหบริบูรณ, 
จะใหผูพูดไมชัด๑แมเชนนั้นบวช ยอมไมควร.  สวนผูใดสามารถจะวา 
เพียงสรณคมนใหบริบูรณได,  จะใหผูนั้นบวช  ยอมควร. 
        ผูใด   ฟงไมไดยินดวยประการทั้งปวง  ผูนั้นชือ่คนหนวก.  สวน 
ผูใดฟงเสียงดังไดยิน,  จะใหผูนั้นบวชยอมควร.  คนพิการมีคนท้ังบอด 
ทั้งใบเปนตน  พระผูมีพระภาคตรัสดวยอํานาจแหงโทษสองชั้น. 
        ก็บรรพชาของชนเหลาใด  อันพระผูมีพระภาคทรงหาม,  แม 
อุปสมบท  ของชนเหลาน้ัน  ก็เปนอันทรงหามดวย   แตถาสงฆใหคน 
ประทุษรายบริษัทเหลาน้ันอุปสมบท,  คนมีอวัยวะบกพรองแมทั้งหมด 
มีคนมือขาดเปนตน   ก็เปนอันอุปสมบทดวยดี,  แตการสงฆและ 
อาจารยกับอุปชฌาย  ไมพนอาบัติ. 
        จริงอยู  ดังขาพเจาจักอางบาลีวา  [๑๐๙]   "ภิกษุทั้งหลาย 
บุคคลผูไมควรเรียกเขาหมู  มีอยู,  ถาสงฆเรียกบุคคลน้ันเขาหมู 
 
๑.  ผูพูดติดอาง.   โบราณวา  มีถอยคําเปนอางกระอักกระไอกลาวมิไดตอง.  
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บางคนเรียกเขาหมูแลวก็เปนอันแลวไป  บางคนเปนอันเรียกเขาหมูแลว 
ใชไมได.๑"  
        เนื้อความแหงพระบาลีนั้น  จักมแีจงในอาคตสถานนั้นแล  ดวย 
ประการฉะน้ี. 
                             หัตถัจฉินนาทิวัตถุกถา  จบ. 
                                     [นิสสยคหณกถา] 
        ในคําวา  อลชฺชีน   นสิฺสาย  วสนติฺ   นี ้:-         
        บทวา  อลชฺชีน เปนฉัฏฐีภัตติ  ใชในอรรถแหงทุติยาภัตติ. 
ความวา   ภิกษุทั้งหลายพ่ึงบุคคลผูอลัชชีทั้งหลายอยู. 
        คําวา  ยาว  ภิกขฺูสภาคต  ชานามิ  มีความวา  เราจะทราบ 
ความท่ีภิกษุผูใหนิสัยเปนผูถูกสวนกับภิกษุทั้งหลาย  คือ  ความเปน 
ผูมีละอายเพียงไร.  เพราะเหตุนั้น  ภิกษุผูถึงฐานะใหม   แมอันภิกษุ 
ไร ๆ  กลาววา  "ภิกษุ  เธอจงมาถือนิสัย"   ดังน้ี   พึงพิจารณาขอ 
ที่ภิกษุผูใหนิสัยเปนผูมีความละอาย  ๔-๕  วันแลว  จึงคอยถือนิสัย. 
ถาไดฟงในสํานักแหงภิกษุทั้งหลายวา  "พระเถระเปนลัชชี"  เปนผู 
ปรารถนาจะถือในวันที่ตนมาทีเดียว,   ฝายพระเถระกลาววา  "คุณจง 
รอกอน  คุณอยูจักรู"  ดังน้ี  แลวตรวจดูอาจาระเสีย  ๒-๓  วันแลว 
จึงใหนิสัย,  การทําอยางนี้  ยอมควร. 
        โดยปกติ   ภิกษุผูไปสูสถานที่เปนที่ถือนิสัย  ตองถือนิสัยในวัน 
นั้นทีเดียว,   แมวันเดียว  ก็คุมไมได.  ถาในปฐมยาม  อาจารยไมมี 
 
๑.  วินย.  มหาวคฺค.  ทุติย.  ๒๖๔  
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โอกาส,   เมื่อไมไดโอกาส  จะนอนดวยผูกใจไววา  "เราจักถือใน 
เวลาใกลรุง"   ถาอรุณข้ึนแลวไมรู,   ไมเปนอาบัติ.   แตถาไมทํา  
ความผูกใจวา  "เราจักถือ"   แลวนอน,  เปนทุกฏในเวลาอรุณข้ึน. 
        ภิกษุไปสูสถานที่ไมเคยไป   ปรารถนาจะคาง ๒-๓  วันแลวไป 
ไมตองถือนิสัยอยูก็ได.   แตเมื่อทําอาลัยวา   "เราจัดคาง ๗  วัน" 
ตองถือนิสัย.   ถาพระเถระพูดวา   "จะมีประโยชนอะไรดวยนิสัย 
สําหรับผูคาง ๗  วัน."   เธอเปนอันไดบริหารจําเดิมแตกาลท่ีพระเถระ 
หามไป. 
        บทวา   นิสฺสยกรณีโย   มีความวา  เราเปนผูมีการถือนิสัย 
เปนกิจควรทํา,  [๑๑๐]  อธิบายวา  นิสัยอันเราพึงทํา  คือ  พึงถือ 
        สองบทวา  นิสฺสย   อลภมาเนน   มีความวา  เม่ือไมมีภิกษุ 
ผูใหนิสัยซึ่งเดินทางไปกับตน,   เธอชื่อยอมไมไดนิสัย;  อันภิกษุ 
ผูไมไดอยางน้ัน  ไมตองถือนิสัยไปไดสิ้นวันแมมาก   ถาเขาไปสู 
อาวาสบางตําบลซ่ึงตนเคยถือนิสัยอยูแมในกาลกอน,   แมจะคางคืน 
เดียว  ก็ตองถือนิสัย.  พักอยูในระหวางทางหรือหาพวกอยู  ๒-๓  วัน, 
ไมเปนอาบัติ.  แตภายในพรรษาตองอยูประจําท่ี,  และตองถือนิสัย. 
แตไมเปนอาบัติแกภิกษุผูไปในเรือ   แตไมไดนิสัยในเม่ือฤดูฝนแม 
มาแลว. 
        บทวา  ยาจิยมาเนน  มีความวา   ผูอันภิกษุไขนั้นออกปากขอ. 
ถาภิกษุไขแมเธอบอกวา  "ทานจงออกปากขอกะเรา"  ดังน้ี   แตไม 
ยอมออกปากขอเพราะมานะ,  เธอพึงไป.  



ประโยค๖ - ตติยสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินยั มหาวรรค  ตอน ๑ - หนาท่ี 163 

        สองบทวา  ผาสุ  โหติ   มีความวา   ความสําราญ  มีดวย 
อํานาจแหงการไดเฉพาะซึ่งสมถะและวิปสสนา.   อันที่จริง  พระโสดาบัน  
ยอมไมไดเลยซึ่งบริหารน้ี    พระสกทาคามีพระอนาคามีและพระ  
อรหันต  ก็ไมได,   บุคคลผูมีปกติไดสมาธิหรือวิปสสนาอันแกกลา 
แลว  ยอมไมไดบริหารน้ี.   อันคําท่ีจะพึงกลาวยอมไมมีในพาลปุถุชน 
ผูละเลยกัมมัฏฐานเสียแท.   แตวาสมถะก็ดี  วิปสสนาก็ดี  ของภิกษุ 
ใดแล   ยังเปนคุณชาติออน,   ภิกษุนี้ยอมไดบริหารน้ี.  แมปวารณา 
สงเคราะห๑   พระผูมีพระภาคไดทรงอนุญาตแกภิกษุผูมีสมถะและ 
วิปสสนายังออนน้ีเทาน้ัน.   เพราะเหตุนั้น  บุคคลน้ี  แมเมื่ออาจารย 
ปวารณาแลวไปแลว  ดวยลวง  ๓  เดือน  จะทําความผูกใจวา  "เมื่อ 
ใด   ภิกษุผูใหนิสัยซึ่งสมควรจักมา,  เม่ือน้ัน  เราจักอาศัยภิกษุนั้น 
อยู"   แลวไมถือนิสัยอยูจนถึงวันอาสาฬหปุณณมี   ดิถีเพ็ญเดือน  ๘  อีก 
ก็ควร.  แตถาในอาสาฬหมาส  อาจารยไมมา  ควรไปในท่ีซึ่งตน 
จะไดนิสัย. 
                                 [เอกานุสสาวนกถา] 
        [๑๑๑]  สองบทวา  โคตฺเตนป   อนุสฺสาเวตุ  มีความวา  เรา 
อนุญาตใหภิกษุระบุโคตรสวดประกาศอยางน้ีวา     "ผูมีชื่ออยางนี้เพง 
อุปสมบทแกพระมหากัสสปะ" 
        สองบทวา  เทฺว   เอกานุสฺสาวเน   มีความวา  เราอนุญาตให 
ภิกษุทําการสวดประกาศอุปสมปทาเปกขะ  ๒  คนรวมกันได.  อธิบาย 
 
๑.  คือทรงอนุญาตใหเลอนปวารณาไปทําในวนัเพ็ญเดือนกัตติกาหลัง.  
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วา  เราอนุญาตใหอาจารย  ๒  รูปอยางน้ี  คือ  อาจารยรูปหน่ึงสําหรับ  
อุปสัมปทาเปกขะคนหนึ่ง   อาจารยอ่ืนสําหรับอุปสัมปทาเปกขะอีก 
คนหน่ึง  หรืออาจารยรูปเดียวสวดกรรมวาจาประกาศใหอุปสมบทใน 
ขณะเดียวกันได. 
        คําวา  เทฺว  เทฺว   ตโย   เอกานุสฺสาวเน   กาตุ   ตฺจ   โข 
เอเกน  อุปชฌฺาเยน   มีความวา   เราอนุญาตใหภิกษุทําการสวด  
ประกาศชน  ๒  คน  หรอื  ๓  คนรวมกัน  โดยนยักอนน่ันแล.  และ 
เราอนุญาตอนุสสาวนกิริยานั้นแลดวยอุปชฌายรปูเดียว.  เพราเหตุ 
นั้นอุปสัมปทาเปกขะ  ๒  คน  หรือ  ๓  คน   อันอาจารยรูปเดียว  พึง 
สวดประกาศ,  กรรมวาจา  ๒  หรือ  ๓  อันอาจารย  ๒  รูป  หรือ  ๓  รูป 
พึงสวดดวยลงมือพรอมกันทีเดียวอยางนี้  คือ   อาจารยรูปหน่ึงพึง 
สวดแกอุปสัมปทาเปกขะรูปหน่ึง   แยก ๆ  กันไป.   แตถาอาจารยก ็
ตางรูป  อุปชฌายก็ตางรูปกัน,  คือ  พระติสสเถระสวดประกาศสัทธิ. 
วิหาริกของพระสุมนเถระ,   พระสุมนเถระสวดประกาศสัทธิวิหาริก 
ของพระติสสเถระ   และตางเปนคณปูรกะของกันและกัน,  อยางนี้ 
ควร.   และถาอุปชฌายตางรูปกัน  อาจารยรูปเดียว  อยางนี้ชื่อวา 
ไมควร   เพราะพระผูมีพระภาคทรงหามไววา  "แตเราไมอนุญาตดวย 
อุปชฌายตางรูปกันเลย"   ดังน้ี  จริงอยูการหามน้ีหมายเอาคําบาลีนี้. 
                                [อุปสัมปทายัตตวิธี] 
        พึงทราบวินิจฉัยในคําวา  ปม  อุปชฺฌ  คาหาเปตพฺโพ  นี้ 
ตอไป  ภิกษุใดยอมสอดสองโทษและมิใชโทษ  เหตุนั้น  ภิกษุนั้นชื่อ  
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อุปชฌาย,   อุปสัมปทาเปกขะนั้น   อันภิกษุพึงใหวาถืออุปชฌายนั้น  
อยางนี้วา  "ขอทานเปนอุปชฌายของขาพเจาเถิดเจาขา." 
        บทวา  วิตฺถายนฺติ   มีความวา  อุปสัมปทาเปกขะท้ังหลาย 
ยอมเปนผูมีตัวแข็งท่ือ. 
        สองบทวา   อุลฺลมฺุปตุ  ม  มีความวา   ขอสงฆยกขาพเจาข้ึนเถิด. 
        ศัพท  ตาวเทว  มีความวา  ในเลาติดตอกับเวลาที่อุป- 
สัมปทาเปกขะอุปสมบทแลวทีเดียว. 
        [๑๑๒]  ขอวา  ฉายา  เมตพฺพา  มคีวามวา  พึงวัดเงาวา 
"ชั่วบุรุษหนึ่ง"  หรือวา  " ๒  ชั่วบุรุษ." 
        ขอวา  อุตุปฺปมาณ  อาจิกฺขิตพฺพ  มีความวา   พึงบอก 
ประมาณฤดูอยางนี้วา  "ฤดูฝน  ฤดูหนาว  ฤดูรอน."  และฤดนูั่นเอง 
ชื่อประมาณแหงฤดูในคํานี้   ถาฤดูทั้งหลายมีฤดูฝนเปนตน  ยังไมเต็ม, 
ฤดูใดของอุปสัมบันใด   ยังไมเต็ม ดวยวันมีประมาณเทาใด,  พึง 
กําหนดวันเหลาน้ัน  แหงฤดูนั้น แลวบอกสวนแหงวัน  แกอุปสัมบัน 
นั้น.  อีกประการหน่ึง  พึงบอกประมาณฤดูอยางนี้วา  "ฤดูชื่อน้ี 
ทั้งฤดูนั้นแลเต็มหรือยังไมเต็ม."   พึงบอกสวนแหงวันอยางนี้วา "เชา 
หรือเย็น." 
        บทวา  สงฺคีติ  เปนตน  มีความวา  พึงประมาณการบอก 
ทั้งหมดมีบอกกําหนดเงาเปนตนนี้แลเขาดวยกันบอกอยางนี้วา  "เธอ 
อันใคร ๆ ถามวา  'ทานไดฤดูอะไร ?,   เงาของทานเทาไร ?,  ประมาณ 
ฤดูของทานอยางไร ?,  สวนแหงวันของทานเทาไร ?"  ดังน้ี  พึงกลาว  
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วา  'ขาพเจาไดฤดูชื่อน้ี   คือ  ฤดูฝนก็ตาม  ฤดูหนาวก็ตาม  ฤดูรอน   
ก็ตาม,   เงาของขาพเจาเทาน้ี,   ประมาณฤดูเทาน้ี,  สวนแหงวันเทาน้ี." 
        บทวา  โอหาย  ไดแก  ทิ้ง. 
        สองบทวา  ทุติย  ทาตุ  มีความวา  เราอนุญาตใหภิกษุใหเปน 
เพ่ือนแกภิกษุผูอุปสมบทใหม  ซึ่งจะไปสูบริเวณจากโรงท่ีอุปสมบท, 
และใหบอกอกรณียกิจ ๔. 
        บทวา  ปณฺฑุปลาโส   ไดแกใบไมมีสีเหลือง. 
        สองบทวา  พนฺธนา  ปมุตฺโต ไดแก  หลนแลวจากข้ัว. 
        สองบทวา  อภพฺโพ  หริตตฺตาย  มีความวา  ไมอาจเปนของ 
เขียวสดอีก. 
        สองบทวา  ปุถุสิลา  ไดแกศิลาใหญ. 
        ขอวา  อลพฺภมานาย  สามคฺคิยา  อนาปตฺติ  สมฺโภเค   สวาเส 
มีความวา  ความพรอมเพรียงเพ่ือประโยชนแกการทําอุปเขปนียกรรมแก 
ภิกษุนั้น อันภิกษุยังไมไดเพียงใด,  ไมเปนอาบัติในเพราะกินรวม๑และอยู 
รวมตางโดยทําอุโบสถ  และปวารณาเปนตนกับภิกษุนั้น  เพียงนั้น. 
        คําท่ีเหลือทุกแหงนับวาปรากฏแลวแท เพราะเปนคําท่ีจะพึงทราบ 
ไดงาย  โดยทํานองท่ีกลาวไวแลวในมหาวิภังค  ดวยประการฉะน้ี. 
                         จบคําอธิบายความแหงมหาขันธกะ 
           อันประดับดวย  ๑๗๒  เรื่องในอรรถกถาแหงพระวินัย 
                                   ชื่อสมันตปาสาทิกา. 
 
๑.  สมฺโภเคติ  ธมฺมสมฺโภเค   อามิสสมฺโภเค  จาติ  สาตฺถทีปนี  
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                       [๑๑๔]  อุโปสถักขันธก  วรรณนา 
                               วินิจฉัยในอุโบสถขันธกะ 
        ในบทวา  อฺติตฺถิยา  นี้  มีวิเคราะหวา  ลัทธิ  ทานเรียก 
ใหชื่อวา  ติตถะ  แปลวาทา  ทาอ่ืน ชื่ออัญญติตถะ,  ทานอ่ืนของ 
ชนเหลาน้ัน  มีอยู  เหตุนัน้  ชนเหลาน้ัน  จึงชื่อวา  อัญญเดียรถีย, 
มีคําอธิบายวา  ผูมีลัทธิอ่ืนจากลัทธิในศาสนานี้." 
        สองบทวา  ธมฺม  ภาสนฺติ   มีความวา  ยอมชี้แจงถึงส่ิงท่ี 
ควรทําและไมควรทําของเหลาอัญญเดียรถียนั้น. 
        สองบทวา  เต  ลภนติฺ  คือ  มนุษยเหลาน้ันยอมได. 
        บทวา  มูคสูกรา  คือ  (เหมือน)  สุกรตัวอวน. 
        ในขอวา  อนชฺฌาปนฺโน   วา  โหติ  อาปชฺชิตฺวา  วา  วุฏ ิโต 
นี้   พึงทราบเน้ือความอยางนี้วา  ภิกษุไมตองอาบัติใด   หรือตองแลว 
แตออกแลว,  อาบัตินี้ชื่อวา อาบัติไมมี. 
        ขอวา  สมฺปชานมุสาวาโท  กึ  โหติ  มีความวา  สัมปชาน- 
มุสาวาทท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวา  "สัมปชานมุชาวาทยอมมีแกภิกษุ 
นั้น"  นี้วาโดยอาบัติ  เปนอาบัติอะไร ?   คือ  เปนอาบัติชนิดไหน ? 
        ขอวา  ทกฺกฏ  โหติ  คือเปนอาบัติทุกกฏ   ก็อาบัติทุกฏน้ัน 
แล  ผูศึกษาอยาพึงเขาใจวา  "เปนอาบัติตามลักษณะแหงมุสาวาท, 
แตควรทราบวา   เปนอาบัติมีไมทําในวจีทวารเปนสมุฏฐาน  ตามพระ  
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วาจาของพระผูมีพระภาค."   อันที่จริงพระอุบาลีเถระก็ไดกลาววา    
        "ภิกษุไมบอกดวยวาจากับมนุษยไร  ๆ   (ผูอยูใกล)  และ 
ไมเอิ้นบอกกะชนเหลาอื่น   (ผูอยูหาง),  แตตองอาบัติมีวาจาเปน 
สมุฏฐาน  หาตองอาบัติมีกายเปนสมุฏฐานไม ;    ปญหาขอนี้ผูฉลาด 
ทั้งหลายคิดกันนัก." 
        [๑๑๕]  บทวา  อนฺตรายิโก   คือ  ทําอันตราย. 
        ขอวา  กิสฺส   ผาสุ  โหติ  มีความวา   ความสําราญยอมมี 
เพ่ือประโยชนอะไร ? 
        ขอวา  ปมสฺส  ฌานสฺส  อธิคมาย   มีความวา   ความ 
สําราญยอมมี  คือ   ความสุขยอมมี   แกภิกษุนั้น   เพ่ือประโยชนแก 
ความบรรลุปฐมฌาน.   นัยในคุณวิเศษทั้งปวง  มีทุติยฌานเปนตน  ก ็
เหมือนกัน.  พระผูมีพระภาคทรงแสดงปาฏิโมคขุทเทสครั้งแรก  ทั้ง 
อุทเทสท้ังนิทเทส  ดวยประการฉะนี้. 
        บทวา  เทวสิก  ไดแก  ทุก ๆ วัน. 
        หลายบทวา   จาตุทฺทเส  วา  ปณฺณรเส  วา  มคีวามวา  ใน 
วันจาตุททสี  ๒  ครั้ง  คือ ในปกษที่  ๓  และที ่ ๗  แหงฤดูอันหน่ึง. 
ในวันปณณรสี  ๖  ครั้ง  ในปกษที่เหลือ  (จากน้ัน)  อันนี้เปนอรรถ 
อันหน่ึงกอน.   และอรรถนี้  กลาวดวยมุงเอาจิตตามปกติ.  แต 
เมื่อปจจัยเห็นปานน้ันมี   ก็สมควรจะสวดในวันจาตุททสี  หรอืวัน 
ปณณรสี  วันใดวันหน่ึง ก็ได  ตามพระบาลีนา  สกึ  ปกฺขสฺส 
จาตุทฺทเส   วา  ปณฺณรเส  วา.  ก็เน้ือความน้ี   บัณฑิตพึงทราบ  
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แมโดยพระบาลีวา  "อุโบสถของภิกษุทั้งหลายผูเจาถิ่นเปนวันจาตุททสี,  
อุโบสถของภิกษุทั้งหลายผุอาคันตุกะเปนวันปณณรสี,   ถาภิกษุผูเจาถิ่น 
มากกวาภิกษุผูอาคันตุกะ  ตองคลอยตามภิกษุผูเจาถิ่น๑." 
                                         [สีมากถา] 
        ขอวา  "พึงกําหนดนิมิตกอน"  นัน้  มีความวา  พระวินัยธร 
พึงทักวา  "ในทิศบูรพา  อะไรเปนนิมิต ?"   เมื่อผูใดผูหน่ึง  ตอบวา 
"ภูเขา  เจาขา"  พระวินัยธรพึงระบุอีกวา  "ภูเขานั่น  เปนนิมิต." 
พึงกําหนดนิมิตกอนอยางนี้.   แตจะกําหนดอยางนี้วา  "เราทั้งหลาย 
จะทําภูเขานั่นเปนนิมิต,  จักทําภูเขานั่นเปนนิมิต,  ทําภูเขานั่นเปน 
นิมิตแลว,  ภูเขานั่นจงเปนนิมิต,  เปนนิมิตแลว,  จักเปนนิมิต๒" 
ดังน้ี  ใชไมได.   แมในนิมิตท้ังหลายมีศิลาเปนตน  มีนัยเหมอืนกัน 
ก็พระวินัยธรทักนิมิตไปโดยลําดับอยางนี้วา  "ในทิศนอยแหงทิศ 
บูรพา  ในทิศทักษิณ  ในทิศนอยแหงทิศทักษิณ  ในทิศปศจิม  ในทิศ 
นอยแหงทิศปศจิม  ในทศิอุดร  ในทศินอยแหงทิศอุดร  อะไรเปน 
นิมิต ?"    [๑๑๖]   เมื่อผูใดผูหน่ึง  ตอบวา  "น้ํา  เจาขา"   เมื่อตน 
ระบุวา  "น้ําน่ันเปนนิมิต"  แลว,  อยาหยุดในทิศนี้  พึงทักซ้ําอีกวา 
"ในทิศบูรพา  อะไรเปนนิมิต ?"   เมื่อผูใดผูหน่ึง  ตอบวา  "ภูเขา 
 
๑.  มหาวคฺค.  ปม.  ๒๖๑. 
๒.  โหหิติ  ภวสฺิสติ  ท้ัง  ๒  คํานี้  คลาย ๆ กับวาใชคําใดก็ได  ทานใชตามภาษาของทาน 
โดยสะดวก  คร้ังมาแปลเปนภาษาไทยเขากลํ็าบาก  นอกจากจะแปลขอไปทีพอไดความ 
หรือมิฉะนั้น  ก็ยกคําบาลีนัน้มาใหเห็นในคําแปลวา . . .  นิมิตฺต  โหหติิ,   นิมิตฺต 
ภวิสฺสติ   เพราะตางก็เปนกิริยาในความวามีวาเปน  รูปอนาคตดวยกนั.  
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เจาขา"   พึงระบุวา  ภูเขาน่ัน  เปนนิมติ;   พึงกําหนดนิมิตท่ีได  
กําหนดไวทีแรกอยางน้ีแลว  จึงคอยหยุด.  จริงอยู  ดวยการกําหนด 
อยางนี้   นิมิตกับนิมิตจึงจัดวาเชื่อมถึงกัน.   ครั้งกําหนดนิมิตอยาง 
นี้แลว  ลําดับนั้น   พึงสมมติสีมาดวยกรรมวาจาที่พระผูมีพระภาคตรัส 
ไวเปนลําดับไป.   ในที่สดุแหงกรรมวาจาพ้ืนที่ภายในนิมิตท้ังหลาย 
ยอมเปนสีมา.   ตัวนิมิตท้ังหลายเปนภายนอกสีมา.  นิมิตทั้งหลายใน 
สีมาน้ัน  แมกําหนดครั้งเดียว   ก็เปนอันกําหนดไวดีแลวแท.  แตใน 
อันธกอรรถกถา  แกวา  "เมื่อจะผูกมณฑลสีมา  ตองกําหนดนิมิต 
๓  ครั้ง."  และอุปสัมบันก็ได  อนุปสมับันก็ได   จงตอบอยางนี้วา  "ภูเขา 
เจาขา"  ฯลฯ  "น้ํา  เจาขา"   ควรท้ังน้ัน. 
                                      [นิมิตวินิจฉัย] 
        บัดนี ้  พึงทราบวินิจฉัยในนิมิตท้ังหลาย  มปีพพตนิมิตเปนตน 
อยางนี้ :- 
        ภูเขามี  ๓  ชนิด  คือ  ภูเขาดินลวน  ๑  ภูเขาศิลาลวน ๑  ภูเขา 
ศิลาปนดิน  ๑.  ภูเขานั้น  ใชไดทั้ง ๓ ชนิด.  แตกองทรายใชไมได. 
และต้ังแตขนาดเทาชางถึงเทาภูเขาสิเนรุ  ก็ใชไมได.  ถามีภูเขา ๔  เทือก 
ใน  ๔  ทิศ  หรือมี  ๓  เทอืก  ใน  ๓  ทิศ,   แมจะสมมติสีมาดวยปพพต- 
นิมิตท้ังน้ัน  ทั้ง  ๔   หรือ  ๓   ก็ควร.   แตจะสมมติดวยนิมิตเพียง ๒ หรือ 
เพียง  ๑  ไมควร๑.   แมในปาสาณนิมิตเปนตนนอกจากนี้ก็มีนัยเหมือน 
 
๑.  เอกิสฺสาเอว  ปน  ทิสาย   ิเตหิ  ตโต  พหูหิป  สมมนนฺิตุ  น  วฏฏติ.  ทฺวีหิ  ปน 
ทฺวีสุ  ทิสาสุ   ิเตหิป  วฏฏตีติ  วิมติวิโนทนี.  
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กัน.  เพราะเหตุนั้น   เมื่อจะทําภูเขาใหเปนนิมิต   ควรถามวา  "เนื่อง  
เปนอันเดียวกัน  หรือไมเนื่องเปนอันเดียวกัน."   ถาเนื่องเปนอันเดียว 
กัน,   ไมควรใช.  ดวยวา  แมกําหนดภูเขานั้น  เปนนิมิต  ๔  ทิศ 
หรือท้ัง  ๘  ทิศ  ยอมเปนอันกําหนดแลวเพียงนิมิตเดียวเทาน้ัน.  ๑๑๗ 
เพราะเหตุนั้น  ภูเขาที่ต้ังโอบรอบวัดที่อยูโดยสัณฐานดังกงจักร  อยาง 
นั้น   ควรกําหนดในทิศเดียว   ในทิศอ่ืน ๆ  พึงกันภูเขานั้นไวภายนอก 
กําหนดนิมิตชนิดอ่ืนภายใน  (แตภูเขาน้ันเขามา).   หากวาประสงค 
จะทําภูเขาเส้ียวหน่ึงหรือกึ่งหนึ่งไวภายในสีมา,    อยากําหนดภูเขา 
ประสงคจะทําประเทศเทาใดไวภายใน,     พึงกําหนดนิมิตชนิดใดชนิด 
หน่ึง  มีตนไมและจอมปลวกเปนตน  ที่เกิด  ณ  ภูเขาน้ันเองขางนอกแหง 
ประเทศเทานั้น.  หาประสงคจะกันเอาภูเขาทั้งหมด   ประมาณโยชน  ๑ 
หรือ  ๒  โยชนไวภายใน,   พึงกําหนดตนไมหรือจอมปลวกเปนตน 
ซึ่งเกิด   ณ  ภาคพ้ืนขางนอกภูเขาเปนนิมิต. 
        วินิจฉัยในปาสาณนิมิต :- 
        แมกอนเหล็ก  ก็นับวาศิลาไดเหมือนกัน.   เพราะฉะน้ัน  ศิลา 
ชนิดใดชนิดหน่ึง  ก็ควร.  แตเมื่อวาโดยขนาด   ขนาดเทาชาง 
นับเปนภูเขา, เพราะฉะนั้น  ศลิาขนาดเทาชางนั้น จึงไมควร.  สวน 
ศิลาขนาดเทาโคเข่ือง  และกระบือเข่ือง  ๆ  ใชได.  โดยกําหนดอยาง 
ตํ่า  ขนาดเทากอนนํ้าออยหนัก  ๓๒  ปะละ๑  ก็ใชได.  ยอมกวาน้ัน 
หรือแมอิฐขนาดใหญ   กใ็ชไมได.  แมกองศิลาที่ไมนับเขาในนิมิต 
 
๑.  ประมาณหนักราว  ๕  ช่ัง.   
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ก็ใชไมได,   ไมจําตองกลาวถึงกองดินกองทราย.   ศิลาดาดซ่ึงราบ 
เสมอพ้ืนดิน     คลายวงลานก็ดี    ศิลาดาดท่ีต้ังสูงพนพ้ืนดินคลายตอ 
ก็ดี  บรรดาม,ี   ศิลาแมนั้น  ถาไดขนาด  ใชได.  ศลิาดาดแมใหญเกิน  
ไป  ยอมนับวาเปนศิลาดวย.  เพราะฉะนั้น  ถาประสงคจะกันประเทศ 
อันหน่ึง  แหงศิลาดาดขนาดใหญไวภายในสีมา,  อยากําหนดศิลาดาด 
นั้นเปนนิมิต  พึงกําหนดศิลาอ่ืนเหนือศิลาดาดน้ัน,  หากทําวัดที่อยูบน 
ศิลาดาด,  [๑๑๘]  หรือศิลาดาดย่ืนไปทางทามกลางวัดที่อยู ;  ศิลา 
ดาดเห็นปานน้ี  ใชไมได.   เพราะถากําหนดศิลาดาดนั้นเปนนิมิต, 
วัดที่อยูยอมอยูบนนิมิต;    และธรรมดานิมิตตองอยูภายนอกสีมา 
แมวัดที่อยูก็ถึงภายนอกสีมา.   ศิลาดาดต้ังโอบรอบวัดที่อยูควรกําหนด 
เปนนิมิตในทิศเดียว  อยากําหนดในทิศอ่ืน. 
        วินิจฉัยในวนนิมิต :- 
        ดงหญา  หรือปาไมมีตาลและมะพราวเปนตนท่ีมีเปลือกแข็ง  ใช 
ไมได,  แตหมูไมมีแกนขางในเปนตนวาไมสากะและไมสาละ  หรือหมู 
ไมปนไมมีแกน  กใ็ชได,  ก็ปาไมนั้นแล  โดยกําหนดอยางตํ่า  แมเพียง  
๔-๕  ตน  กใ็ชได  หยอนกวาน้ัน  ใชไมได  มากกวานั้นแมต้ัง  ๑๐๐  
โยชน  ก็ใชได.  ถาทําวัดที่อยูไวกลางปา,  ไมควรกําหนดปาเปน 
นิมิต.  แมประสงคจะกันเอาปาสวนหน่ึงไวภายในสีมา  อยากําหนด 
ปาเปนนิมิต  พึงกําหนดตนไมหรือศิลาเปนตนในปาน้ัน  เปนนิมิต. 
ปาท่ีต้ังลอมวัดที่อยู  พึงกําหนดเปนนิมิตในทิศเดียว  อยากําหนดใน 
ทิศอ่ืน.  
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        วินิจฉัยในรุกขนิมิต :- 
        ตนไมมเีปลือกแข็ง    เชนตนตาลตนมะพราวเปนตน  ใช  
ไมได.   ตนไมมีแกนขางใน  ยังเปนอยู  โดยท่ีสุด   สูงเพียง  ๘  นิ้ว. 
วัดโดยรอบแมลําตนเทาเลม๑เข็ม  ก็ใชได,   ยอมกวาน้ัน  ใชไมได 
โตกวาน้ันข้ึนไป   แมตนไทรที่ข้ึนงามไพศาลต้ัง ๑๒  โยชน  ก็ควร. 
ตนไมที่เขาเพราะพืชใหงอกงามในภาชนะทั้งหลาย   มีกระบอกและ 
กระถางเปนตน   แมไดขนาด  ก็ใชไมได  แตเอาออกจากกระบอกและ 
กระถางเปนตนนั้นปลูกลงในพ้ืนดิน  แมในขณะนั้น  แลวทําซุม  รดน้ํา 
กําหนดเปนนิมิต   ก็ควร.   การแตกรากและก่ิงใหมไมใชเหตุ  แต 
การแตกรากและกิ่งน้ัน  ยอมเหมาะสําหรับตนไมที่เขาตัดลําตนเพาะ 
อันพระวินัยธร   เมื่อกําหนดระบุวา  "ตนไม"  หรอืวา   "ตน 
สากะ"  หรือวา  "ตนสาละ"  ดังน้ี  กใ็ชได.   [๑๑๙]  แตกําหนดตน 
ไมที่เนื่องเปนอันเดียวกัน  เชนตนไทรท่ีข้ึนงามไพศาลเปนนิมิตในทิศ 
หน่ึงแลว  จะกําหนดในทิศอ่ืนอีก  ไมควร. 
        วินิจฉัยในมรรคานิมิต :- 
        ทางทั้งหลาย  มีทางปา  ทางนา  ทางแมน้ํา   ทางเหมืองเปนตน 
ใชไมได.   ทางเดินเทา  หรือทางเกวียน  ซึ่งผานไป  ๒-๓  ระยะ 
 
๑.  ในวินยัมุขเลม  ๓  หนา  ๑๖  วาลําตนเทาลําเข็ม.   ในฎีกาสารตฺถทีปนี  ภาค  ๔  หนา 
๒๑๓  วา   สูจทิณฺฑกปฺปมาโณติ  สีหลทีเป  เลขนทณฺฑปฺปมาโณติ  วทนฺติ.  โส  จ   กนิฏ- 
งฺคุลิปริมาโณติ   ทฏพฺพ :    โดยนยัฏีกานี้  ก็คือดามเหล็กจาร.  ศัพทวา   สูจิทณฑฺ  นี้ยัง 
มีใชในเสนาสนกฺขนฺธกวณฺณนา  หนา  ๓๘๗,๓๘๘  อีกวา  อฏงฺคุลิสูจิทณฺฑมตฺโตป 
เวฬุ . . .  อฏงฺคุลสูจิทณฺฑมตฺโตป  ทารุภณฺฑโก. . .  ซ่ึงหมายความวา  ดามเหล็กจาร 
ท้ังนั้น.  



ประโยค๖ - ตติยสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินยั มหาวรรค  ตอน ๑ - หนาท่ี 174 

บาน   จึงใชได.   สวนทางเดินเทาใด   แยกออกจากทางเกวียนแลว, 
กลับลงสูทางเกวียนนั่นเองอีกก็ดี,  ทางเดินเทาและทางเกวียนเหลาใด  
ใชไมไดก็ด,ี   ทางเหลาน้ัน   ใชไมได  ทางทั้งหลายที่พอคาเดินเทา 
และพอคาเกวียน  ยังใชเดินอยูเสมอ   จึงใชได.   ถาทาง ๒  แพรง 
แยกจากกันไปแลว  ภายหลังบรรจบเปนทางเดียวกัน  เชนทูบเกวียน 
ไซร,  ทางนั้นพึงกําหนดตรงที่แยกเปน  ๒  แพรง   หรือท่ีบรรจบ 
เปนนิมิตครั้งเดียวแลว  อยากําหนดอีก.   เพราะนิมิตน้ัน   เปน 
นิมิตเนื่องเปนอันเดียวกัน.  ถาทาง  ๔  แพรงออมรอบวัดอยูแลวแยก 
ไปในทิศทั้ง  ๔,  กําหนดทางหน่ึงตรงทามกลางแลว  จะกําหนดอีกทาง 
หน่ึง  ไมควร.  เพราะนิมิตน้ัน  เปนนิมิตเนื่องเปนอันเดียวกัน. 
แตจะกําหนดทางที่ผานทะแยงมุมไปเปนนิมิตในดานอ่ืน   ควรอยู. 
สวนทางที่ลัดผานทามกลางวัดที่อยูไป  ไมควรกําหนด.  เมื่อกาํหนด 
แลว  วัดที่อยูยอมอยูบนนิมิต.   ถาภิกษุทั้งหลายจําทําทางลอดาน 
ในแหงทางเกวียนเปนนิมิต,  ทางยอมอยูภายนอกสีมา,  ถาจะทํา 
ทางลอดานนอกเปนนิมิต,   ทางลอดานนอกเทียว  ยอมอยูภายนอก 
สีมา.  ทางที่เหลือนับเขาภายในสีมา.   อันพระวินัยธรผูจะกําหนด 
ทางเปนนิมิต   สมควรกําหนดโดยชื่ออยางใดอยางหนึ่งในชื่อวา 
มคฺโค,   ปนฺโถ,  ปโถ,  ปชฺโช   เปนอาทิ.  ทางที่ไปไดรอบวัดที่ 
อยู  โดยสัณฐานดังคู  กําหนดเปนนิมิตในทิศหน่ึงแลว  จะกําหนดใน 
ทิศอ่ืนไมควร. 
        วินิจฉัยในวัมมิกนิมิต:-  
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        จอมปลวก  โดยกําหนดอยางเล็กท่ีสุด   แมเกิดในวันนั้น  สูง  
๘  นิ้ว   ขนาดเทาเขาโค  ก็ใชได.  [๑๒๐]  ยอมกวาน้ัน  ใชไมได 
เข่ืองกวาน้ันข้ึนไป  แมเทากับภูเขาหิมพานต  ใชได.   แตกําหนดจอม 
ปลวกที่ติดกันเปนพืดเดียวต้ังลอมรอบวัดอยู  เปนนิมิตในทิศหน่ึง 
แลว  จะกําหนดในทิศอ่ืนอีก  ไมควร. 
        วินิจฉัยในนทีนิมิต :- 
        ในสมัยแหงพระราชาผูทรงธรรม   เมื่อฝนตกติด ๆ  กันอยางนี้ 
คือ   "ทุกกึ่งเดือน  ทุก  ๑๐  วัน  ทุก  ๕  วัน"   พอฝนหายแลว  กระแส 
แหงแมน้ําใด   ขาดแหง,  แมน้ํานี้  ไมนับเปนแมน้ํา.   แตในคราว 
ฝนเชนนี้  กระแสแหงแมน้ําใด   ไหลไมขาด   ตลอดฤดูฝน  ๔  เดือน, 
ลึกพอจะเปยกอันตรวาสกของนางภิกษุณี   ผูนุงหมไดปริมณฑล  ๓ 
ลุยขาม  ณ  เอกเทศแหงใดแหงหนึ่ง,   แมน้ํานี้นับวาเปนแมน้ํา,  เมื่อ 
ผูกนทีสรมา   เปนนิมิตได.  ในการไปสูฝงแมน้ําของนางภิกษุณีก็ดี 
ในการทําสังฆกรรมมีอุโบสถเปนตนก็ดี   ในการสมมตินทีปารสีมาก็ดี 
ประสงคแมน้ําชนิดนี้แล,   ก็แมน้ําใด   โอบรอบวัดที่อยู  โดยสัณฐาน 
ดังทูบเกวียนก็ดี  โดยสัณฐานดังคูก็ดี   คลายทาง,   กําหนด  แมน้ํา 
นั้นเปนนิมิตในทิศหน่ึงแลว  จะกําหนดในทิศอ่ืน  ไมควร.  แมใน 
แมน้ํา  ๔  สาย   ซึ่งผานตัดกันและกันไป   ใน  ๔  ทิศแหงวัดที่อยู  ก ็
มีนัยเหมือนกัน.   แตจะกําหนดแมน้ําท้ัง  ๔  สาย  ซึ่งไมเชื่อมตอกัน 
เปนนิมิต   ใชได   ถาชนทั้งหลายปกหลักเรียงกันเหมือนทํารั้วกั้น 
กระแสน้ําดวยเถาวัลยิ์และใบไมเปนตน,   และน้ําลนทวมทํานบไหลไป  
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ได,   จะทําใหเปนนิมิต  ควรอยู,  เมื่อเขาทําทํานบไมใหน้ําไหล 
แมน้ําที่ไมไหล   ไมควรทําใหเปนนิมิต.  ในที่ซึ่งนํ้าไหล  ทําใหเปน  
นทีนิมิต   ในท่ีซึ่งนํ้าไมไหล   ทําใหเปนอุทกนิมิต  ควรอยู.  แตแมน้ํา 
ที่ไมไหล   เพราะขาดนํ้า   ในคราวฝนแลง  หรือในฤดูรอน  [๑๒๑] 
ใชได.   ชนท้ังหลายชักลํารางไขน้ํามาแตแมน้ําใหญ,   ลํารางน้ําเปน 
เชนกับแมน้ําเขิน   ไหลอยูเปนนิตย   ใหสําเร็จขางกลา  ๓  คราว,  ถึง 
น้ําไหลไปไดก็จริง   แตก็ไมควรทําเปนนิมิต.   สวนลํารางอันใดในชั้น 
เดิม   แมเขาขุดชักมาจากแมน้ําใหญ   ในกาลอ่ืนเซาะพังกายเปน 
แมน้ํา   ไหลไปไดเอง   ตามทางที่เขาขุดชักมานั่นแหละ  โดยกาลตอ 
ไป  เกลื่อนกลาดไปดวยสัตวน้ํา  มีจระเขเปนอาทิ  เปนแมน้ําที่จะพึง 
สัญจรไปไดดวยเรือเปนตน,   จําทําลํารางนั้น   (ที่กลายเปนแมน้ําแลว) 
ใหเปนนิมิต   สมควรอยู. 
        วินิจฉัยในอุทกนิมิต :- 
        ในที่ซึ่งไมมีน้ํา   จะตักน้ําใสใหเต็มในเรือก็ดี   ในหมอก็ด ี  ใน 
ภาชนะมีอางเปนตนก็ดี   แลวกําหนดใหเปนอุทกนิมิต  ไมควร.  น้ํา 
ที่ถึงแผนดินเทาน้ัน  จึงใชได.  ก็น้ําถงึแผนดินนั่นแล  เปนน้ําไม 
ไหล   ขังอยูในที่ทั้งหลายมีบอ   สระโบกขรณี  บงึ   สระเกิดเอง 
และทะเลสาปเปนตน.   สวนนํ้าในแมน้ําลึกและคลองไขนํ้าเปนตน 
ซึ่งไหลใชไมได.   แตในอันธกอรรถกถาแกวา   "น้ําท่ีตองโพงข้ึน   ใน 
ชลาสัยทั้งหลายมีบอเปนตน  ซึ่งลึก  ไมควรทําเปนนิมิต."   คําน้ัน 
ทานกลาวไมชอบ  เปนแตเพียงความเห็นสวนตัวเทาน้ัน.  อันน้ําท่ี  
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ขังอยู   โดยที่สุด   แมในแองท่ีสุกรขุดไวก็ดี   ในหลุมสําหรับเลน  
ของเด็กชาวบานก็ดี   น้ํามีเขาขุดหลุมในแผนดินแลวเอาหมอตักมาใส 
ใหเต็มในขณะน้ันเองก็ดี,   ถาขังอยูจนถึงสวดกรรมวาจาจบได,  จะ 
นอยหรือมากก็ตามที,   ยอมใชได.   และควรทํากองศิลาและกองทราย 
เปนตน  หรอืเสาศิลาหรือเสาไมไวในที่นั้น   เพ่ือทําความหมายนํามิต. 
ภิกษุจะทําเองหรือใชผูอ่ืนใหทํากองศลิาเปนตนน้ันก็ควร.  แตในลาภ- 
สีมา  ไมควรทํา.  สวนสมานสังวาสกสีมา  ยอมไมทําความเบียดเบียน 
ใคร ๆ,   ยอมใหสําเร็จ  เฉพาะวินัยกรรมของภิกษุทั้งหลายอยาง 
เดียว:    เพราะฉะนั้น  ในสมานสังวาสกสีมาน้ี  จึงควรทําเอง   หรือให 
ผูอ่ืนทํากองศิลาเปนตนได. 
                                     [วิธีผูกมหาสีมา] 
        [๑๒๒]  ก็แลสงฆจะสมมติสีมา   ดวยนิมิตแปดอยางนี้  ไม 
คละกันก็ดี   คละสลับกันก็ดี  ควรท้ังน้ัน.  สีมาน้ันที่สมมติผูกอยาง 
นั้น  ไมเปนอันผูก  ดวยนิมิตเดียว   หรือสองนิมิต.  สวนสีมาที่ 
ผูกดวยนิมิตมีประการดังกลาวแลว  ต้ังแตสามข้ึนไปถึงรอยนิมิต 
ยอมเปนอันผูก,   สีมาน้ัน   ที่ผูกดวยนิมิต ๓  มีสณัฐานดังกระจับ, 
ที่ผูกดวยนิมิต ๔  เปนสี่เหลี่ยมจตุรัสบาง   มีสัณฐานดังกระจับ, 
พระจันทรครึ่งดวง  และตะโพนเปนตนบาง,   ที่ผูกดวยนิมิตมากกวาน้ัน 
มีสัณฐานตาง ๆ  กันบาง. 
        พระมหาสุมัตเถระกลาววา  "อันภิกษุทั้งหลายผูประสงคจะผูก 
สีมาน้ัน  พึงถามภิกษุทั้งหลายในวัดที่อยูใกลเคียงกันทั้งหลาย  ถึง  
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เขตกําหนดสีมาแหงวัดท่ีอยูนั้น ๆ  เวนสีมันตริกแหงสีมาของวัดที่ 
อยูทั้งหลายที่ผูกสีมา    เวนอุปจารแหงสีมาของวัดที่อยูทั้งหลายท่ีไม  
ไดผูกสีมาเสีย   จวบ๑สมัยไมเปนที่ทองเที่ยวของภิกษุทั้งหลายผูจาริก 
ไปในทิศ,  ถาประสงคจะผูกสีมาในคามเขตตําบลหน่ึง,   วัดที่อยู 
เหลาใด   ในคามเขตน้ัน  ผูกสีมาแลว  พึงสงขาวแกภิกษุทั้งหลาย 
ในวัดที่อยูเหลาน้ันวา   เราทั้งหลายจักผูกสีมา    ในวันนี้,  ทาน 
ทั้งหลายอยาออกจากเขตกําหนดสีมาของตน ๆ. 
        วัดที่อยูเหลาใดในคามเขตน้ัน  ไมไดผูกสีมา   พึงนิมนตภิกษุ 
ทั้งหลายในวัดที่อยูเหลาน้ันใหประชุมรวมเปนหมูเดียวกัน,  พึงใหนํา 
ฉันทะของภิกษุทั้งหลายผูควรแกฉันทะมา.   ถาปรารถนาจะกันคามเขต 
แมเหลาอ่ืนไวภายในสีมาไซร    ภิกษุเหลาใดอยูในคามเขตเหลานั้น, 
แมภิกษุเหลานั้นตองมา,  เมื่อไมมา  ตองนําฉันทะมา." 
        ฝายพระมหาปทุมเถระกลาววา   "ข้ึนชื่อวาคามเขตตาง ๆ 
ยอมเปนเชนกับสีมาท่ีผูกตางแผนกกัน,   ฉันทะและปาริสุทธิยอมไมมา 
จากคามเขตน้ัน ๆ,   แตภิกษุทั้งหลายผูอยูภายในนิมิตตองมา"  ดังน้ี 
แลวกลาวเสริมอีกวา  "ในเวลาสมมติสมานสังวาสกสีมา  การ 
มาก็ตาม   ไมมาก็ตาม  ของภิกษุเหลานั้น  ยอมควร;    แตในเวลา 
สมมติอวิปปวาสสีมา   ภิกษุทั้งหลายผูอยูภายในนิมิต  ตองมา, 
เมื่อไมมา  ตองนําฉันทะมา."    [๑๒๓]   ก็แลเมื่อภิกษุทั้งหลาย 
ประชุมกันแลว  ฉันทะของภิกษุผูควรแกฉันทะไดนํามาแลว  อยาง 
 
๑.  นิสฺสณฺจารสมเย  เปนกาลสัตตมีใน  พนฺธิตุ. 
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นั้น   พึงวางอารามิบุรุษ   และสามเณรเข่ือง ๆ ไวในทางเหลาน้ัน  
และในที่ทั้งหลายมีทานํ้าและประตูบานเปนตน  เพ่ือนําภิกษุอาคันตุกะ 
มาเขาหัตถบาสเร็ว ๆ  และเพ่ือกันไวภายนอกสีมา   แลวพึงตีกลอง 
สัญญา  หรือเปาสังขสัญญา  แลวผูกสีมาดวยกรรมวาจาวา   สุณาตุ  เม 
ภนฺเต   สงฺโฆ  เปนตน  ที่พระผูมีพระภาคตรัสไวในลําดับแหงการ 
กําหนดนิมิต.   ในเวลาท่ีจบกรรมวาจาน่ันเอง   กนันิมิตท้ังหลายไว 
ภายนอก  สีมายอมหยั่งลงไปในเบ้ืองลางลึกถึงนํ้ารองแผนดินเปนที่สุด 
                                   [วิธีผูกขัณฑสีมา] 
        ภิกษุทั้งหลายผูจะสมมติสังวาสกสีมาน้ี    ควรผูกขัณฑสีมา 
กอน   เพ่ือทําสังฆกรรมทั้งหลายมีบรรพชาและอุปสมบทเปนตนได 
สะดวก,   ก็แลเมื่อจะผูกขัณฑสีมานั้น   ตองรูจักวัตร.  กถ็าจะผูก 
ในวัดที่อยูที่ทายกสรางใหประดิษฐานวัตถุทั้งปวง  มีตนโพธิ์  เจดีย 
และหอฉันเปนตนเสร็จแลว;    อยาผูกตรงกลางวัดที่อยูอันเปนสถานที่ 
ประชุมของชนมาก   พึงผูกในโอกาสอันสงัด   ที่สดุทายวัดที่อยู.  เมื่อ 
จะผูกในวัดท่ีอยูที่ทายกไมไดสราง  พึงกะที่ไวสําหรับวัตถุทั้งปวง  มี 
ตนโพธิ์และเจดียเปนตนไวแลว,   เมื่อประดิษฐานวัตถุทั้งหลายเสร็จ 
แลว   ขัณฑสีมาจะอยูในโอกาสอันสงัดสุดทายวัดท่ีอยูดวยประการใด 
พึงผูกดวยประการนั้นเถิด.   ขัณฑสีมานั้นโดยกําหนดอยางตํ่าที่สุด 
ถาจุภิกษุได  ๒๑  รูป   ใชได.   ยอมกวาน้ัน   ใชไมได   ทีใ่หญแมจุ 
ภิกษุจํานวนพัน  ก็ใชได.  เม่ือจะผูกขัณฑสีมานั้น  พึงวางศิลาท่ีควร 
เปนนิมิตไดไวโดยรอบโรงที่จะผูกสีมา.   อยายืนอยูในขัณฑสีมา  ผูก  
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มหาสีมา,   อยายืนอยูในมหาสีมา   ผูกขัณฑสีมา.  แตตองยืนอยู 
เฉพาะในขัณฑสีมา  ผูกขัณฑสีมา,   ตองยืนอยูเฉพาะในมหาสีมา  
ผูกมหาสีมา. 
                               [วิธิผูกสีมาสองชั้น] 
        [๑๒๔]  ในสีมา  ๓  ชนิดนั้น  มีวิธีผูก   ดังตอไปนี้ :- 
        พึงกําหนดนิมิตทั้งหลายโดยรอบอยางนี้วา  "ศิลานั่น  เปน 
นิมิต"  แลวผูกสีมาดวยกรรมวาจา.  ลําดับนั้น  พึงทําอวิปปวาสกรรม- 
วาจาซ้ําลง  เพ่ือทําขัณฑสีมาน้ันแลใหมั่นคง.  จริงอยู  เมื่อทํา 
อยางนั้นแลว  ภิกษุทั้งหลายผูมาดวยคิดวา  "เราทั้งหลาย  จักถอน 
สีมา"   จักไมอาจถอน.   ครั้นสมมติสีมาแลว  พึงวางศิลาหมาย 
สีมันตริกไวภายนอก.   สมีันตริก  วาโดยสวนแคบท่ีสุด   ประมาณศอก 
หน่ึงจึงควร.   ในกรุุนทีแกวา  "แมประมาณคืบหน่ึง  ก็ควร"  ในมหา 
ปจจรีแกวา  "แมประมาณสี่นิ้วก็ควร."   กถ็าวัดที่อยูใหญ  ควรผูก 
ขัณฑสีมาไวสองแหงก็ได   สามแหงก็ได   เกินกวาน้ันก็ได.  ครั้น 
สมมติขัณฑสีมาอยางนั้นแลว   ในเวลาจะสมมติมหาสีมา  พึงออก 
จากขัณฑสีมา  ยืนอยูในมหาสีมา   กําหนดศิลาหมายสีมันตริก   เดิน 
วนไปโดยรอบ,   ลําดับนั้น  พึงกําหนดนิมิตทั้งหลายที่เหลือแลว 
อยาละหัตถบาสกัน   พึงสมมติสมานสังวาสกสีมาดวยกรรมวาจาแลว 
ทําอวิปปวาสกรรมวาจาดวย   เพ่ือทําสมานสังวาสกสีมาน้ันใหมั่นคง. 
        จริงอยู  เมื่อทําอยางนั้นแลว  ภิกษุทั้งหลายผูมีดวยคิดวา 
"เราทั้งหลาย   จักถอนสีมา"  จักไมสามารถถอนได.   แตถากําหนด  
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นิมิตแหงขัณฑสีมาแลว  ลําดับนั้น   จึงกําหนดนิมิตท่ีสีมันตริก  
แลวกําหนดนิมิตแหงมหาสีมา ;    ครัน้กําหนดนิมิตในสามสถานอยางนี้ 
แลว,  ปรารถนาจะผูกสีมาใด,   จะผูกสีมาน้ันกอนก็ควร.  แมเม่ือ 
เปนเชนนั้น.   ก็ควรผูกต้ังตนแตขัณฑสีมาไป  โดยนัยตามท่ีกลาวแลว. 
        ก็บรรดาสีมาท้ังหลายที่สงฆผูกอยางนั้น   ภิกษุทั้งหลาย  ผูสถิต 
อยูในขัณฑสีมา   ยอมไมทําใหเสียกรรมของเหลาภิกษุผูทํากรรมใน 
มหาสีมา,  หรือผูสถิตอยูในมหาสีมา   ยอมไมทําใหเสียกรรมของ 
เหลาภิกษุผูทํากรรมในขัณฑสีมา,   อน่ึงภิกษุผูสถิตอยูในสีมันตริก 
ยอมไมทําใหเสียกรรมของเหลาภิกษุทั้งสองพวก,   [๑๒๕]  แตภิกษุผู 
สถิตในสีมันตริก    ยอมทําใหเสียกรรมของเหลาภิกษุผูสถิตในคาม- 
เขตกระทาํกรรม;   จริงอยูสีมันตริกยอมควบถึงคามเขต๑. 
                           [วิธีผูกสีมาบนศิลาดาดเปนตน] 
        อันที่จรงิ   ธรรมดาสีมาน้ัน   ซึ่งภิกษุสงฆผูกแลวบนพ้ืนแผนดิน 
อยางเดียวเทาน้ัน   จึงจัดวาเปนอันผูก  หามิได.   โดยท่ีแท  สีมาที่ 
ภิกษุสงฆผูกไวบนศิลาดาดก็ดี   ในเรือนคือกุฎีก็ดี   ในกุฎีที่เรนกด็ี 
ในปราสาทก็ดี  บนยอดเขาก็ดี   จัดวาเปนอันผูกแลวเหมือนกันทั้งน้ัน. 
        สถานที่เหลาน้ัน   เมือ่ภิกษุทั้งหลายจะผูกบนศิลาดาด  อยา 
สกัดรอย  หรือขุดหลุมดังครก  บนหลังศิลาทําใหเปนนิมิต.   ควรวาง 
ศิลาที่ไดขนาดเปนนิมิตแลวกําหนดใหเปนนิมิต,   สมมติดวยกรรม- 
วาจา.   ในเวลาจบกรรมวาจา  สีมายอมหยั่งลงไปถึงนํ้ารองแผนดิน 
 
๑.  ตามนัยโยชนาแปลวา----ยอมถึงความเปนคามเขต.  
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เปนที่สุด.   ศิลาที่เปนนิมิตจะไมคงอยูในที่เดิม,   เพราะฉะนั้น  ควร  
ทํารอยใหปรากฏโดยรอบ,   หรือสกัดเจาะศิลาที่มุมท้ังส่ี,  หรือจารึก 
อักษรไววา    "ตรงนี้เปนแดนกําหนดสีมา"   ก็ได.  ภิกษุบางพวก 
ริษยา  จุดไฟข้ึน  ดวยคิดวา  "จักเผาสีมาเสีย"  ยอมไหมแตศิลา, 
สีมาหาไหมไม. 
        เมื่อจะผูกในเรือนคือกุฎีเลา  อยากําหนดฝาเปนนิมิต   ควร 
วางศิลาเปนนิมิต  กะสถานท่ีวางพอจุภิกษุ  ๒๑  รปูไวขางในแลว 
สมมติสีมาเถิด.   รวมในฝาเทาน้ัน  ยอมเปนสีมา.   ถาในรวม 
ในฝาไมมีที่วางพอจุภิกษุได ๒๑  รปู,   ควรวางศิลานิมิตที่หนามุข 
ก็ได  แลวสมมติสีมา.  ถาแมหนามุขน้ันไมพอ,   ควรวางนิมิต 
ทั้งหลายในท่ีซึ่งนํ้าตกจากชายคาภายนอก  แลวจึงสมมติสีมา,  ก็เมื่อ 
สมมติสีมาอยางนั้น  เรือนคือกุฎีทั้งหมด  เปนอันต้ังอยูในสีมาแท. 
        เมื่อจะผูกในกุฎีที่เรน   ซึ่งมีฝาส่ีดานเลา,   อยากําหนดฝาเปน 
นิมิต  ควรกําหนดแตศิลา.   เมื่อขางในไมมีที่วาง  [๑๒๖]   ควรวาง 
นิมิตท้ังหลายไวที่หนามุขก็ได.   ถาหนามุขยังไมพอ  ควรวางศิลา 
นิมิตท้ังหลายไวในที่ซึ่งน้ําตกจากชายคาในภายนอก  แลวกําหนด 
นิมิตสมมติสีมา.  เมื่อผูกอยางน้ี  ยอมเปนสีมาท้ังภายในทั้งภายนอก 
กุฎีที่เรน. 
        เมื่อจะผูกบนปราสาทเลา,  อยากําหนดฝาเปนนิมิต  พึงวาง 
ศิลาทั้งหลายไวภายในแลวสมมติสีมาเถิด.  ถาภายในปราสาทไมพอ, 
พึงวางศิลาทั้งหลายท่ีหนามุขแลวสมมติเถิด.    สมีาท่ีสมมติอยางนี้  
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ยอมอยูเฉพาะบนปราสาทเทานั้น,   ไมหยั่งลงไปถึงขางลาง,  แต 
ถาปราสาทท่ีทําบนรอดท่ีรอยในเสามากตน  ฝาชั้นลางสูงข้ึนไปเน่ือง  
เปนอันเดียวกับไมรอดทั้งหลาย  โดยประการท่ีมีรวมในแหงนิมิต 
ทั้งหลาย,   สีมายอมหยั่งถึงภายใต.   สวนสีมาที่ผูกบนพื้นปราสาท 
เสาเดียว,   ถาบนปลายเสา   มีโอกาสพอจุภิกษุได  ๒๑  รูป,  ยอม 
หยั่งถึงภายใต.   ถาวางศิลาทั้งหลายในท่ีเปนตนวา   กระดานเรียบอัน 
ยื่นออกไปจากฝาปราสาทแลวผูกสีมา,   ฝาปราสาทยอมอยูภายใน 
สีมา,   สวนมาที่สีมาน้ันจะหยั่งถึงภายใตหรือไมหยั่งลงไป  พึงทราบ 
ตามนัยที่กลาวแลวน่ันแล.   เมื่อจะกําหนดนิมิตภายใตปราสาทเลา 
อยางกําหนดฝาและเสาไมเปนนิมิต,  แตจะกําหนดเสาศิลาซึ่งยึดฝาไว 
ควรอยู.   สีมาท่ีกําหนดอยางนี้   ยอมมีเฉพาะรวมในแหงเสาริมโดย 
รอบของภายใตปราสาท.   แตถาฝาภายใตปราสาทเปนของเนื่องถึง 
พ้ืนชั้นบน,    สีมายอมข้ึนไปถึงชั้นบนปราสาทดวย,    ถาทํานิมิตในที่ 
ซึ่งนํ้าตกจากชายคานอกปราสาท,  ปราสาทท้ังหมดต้ังอยูในสีมา. 
        ถาพ้ืนบนยอดเขาเปนที่ควรแกโอกาส   พอจุภิกษุได  ๒๑  รูป, 
[๑๒๗]   ผูกสีมาบนพ้ืนน้ัน  อยางที่ผูกบนศิลาดาด;    แมภายใตภูเขา 
สีมายอมหยั่งลงไปถึง   โดยกําหนดน้ันเหมือนกัน.   แมบนภูเขา 
ที่มีสัณฐานดังโคนตนตาลเลา,   สีมาท่ีผูกไวขางบน  ยอมหยั่งลงไป 
ถึงขางลางเหมือนกัน.   สวนภูเขาใดมีสัณฐานดังดอกเห็ด,  ขางบน 
มีโอกาสพอจุภิกษุได ๒๑  รูป,   ขางลางไมมี,   สีมาท่ีผูกบนภูเขา 
นั้น   ไมหยั่งลงไปขางลาง.   ดวยประการอยางนี้  ภูเขามีสัณฐานดัง  
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ตะโพนหรือมีสัณฐานดังบัณเฑาะวก็ตามที,   ขางลางหรือตรงกลาง  
แหงภูเขาใด   ไมมีพ้ืนที่เทาตัวสีมา   สีมาท่ีผูกบนภูเขานั้น  ไมหยั่งลง 
ขางลาง.   สวนภูเขาใดมีสองยอดต้ังอยูใกลกัน   บนยอดแมอันหน่ึง 
ไมพอเปนประมาณแหงสีมา,   ควรกอหรือถมตรงระหวางยอดแหง 
ภูเขานั้นใหเต็ม  ทําใหเนื่องเปนพ้ืนเดียวกันแลวจึงสมมติสีมาขางบน, 
ภูเขาลูกหนึ่งคลายพังพานงู,   เบื้องบนภูเขานั้นผูกสีมาได   เพราะมี 
โอกาสไดประมาณเปนสีมา;   ถาภายใตภูเขานั้น   มีเง้ือมอากาศ 
สีมาไมหยั่งลงไป.  แตถาตรงกลางเง้ือมอากาศน้ัน   มีศิลาโพรงเทา 
ขนาดสีมา,   สีมายอมหยั่งลงไปถึง.   และศิลานั้นเปนของต้ังอยูใน 
สีมาแท.   ถาแมฝาแหงท่ีเรนภายใตภูเขานั้นต้ังจดถึงสวนยอด,   สีมา 
ยอมหยั่งถึง,   ทั้งขางลาง  ทั้งขางบน  ยอมเปนสีมาหมด.  แตถาดาน 
ในที่เรนในภายใต  อยูขางนอกแนวแหงแดนเปนที่กําหนดสีมาที่อยู 
ขางบน,  สีมาไมหยั่งไปถึงภายนอก  (แหงที่เรน),  ถาแมดานนอก 
ที่เรน  อยูขางในแถวแหงแดนเปนที่กําหนดสีมาที่อยูขางบนน้ัน  สีมา 
ไมหยั่งไปถึงในภายใน  (แหงที่เรน),  ถาแมขางบนภูเขานั้น  มีโอกาส 
เปนที่กําหนดสีมาเล็ก,    ขางใตมีที่เรนใหญเกินโอกาสกําหนดสีมา 
สีมายอมมีเฉพาะขางบนเทาน้ัน,  ไมหยั่งลงไปถึงภายใต  [๑๒๘]  แต 
ถาท่ีเรนเล็กขนาดเทาสีมาขนาดเล็กที่สุด    สีมาขางบนใหญ.  สีมาที่ 
ต้ังครอบท่ีเรนไวนั้น  ยอมหย่ังลงไปถึง.  ถาท่ีเรนเล็กเกินไป  ไมได 
ขนาดกับสีมา,   สีมายอมมีเฉพาะขางบนเทาน้ัน,  ไมหยั่งลงในภาย 
ใต,  ถาภูเขามีสัณฐานดังพังพานงูนั้น,   พันตกลงไปเองครึ่งหนึ่ง,  แม  
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ถาไดประมาณสีมา,   สวนท่ีตกลงไปภายนอก  ไมเปนสีมา.  สวนท่ี 
ไมตกลงไป  ถาไดประมาณสีมา  ยังคงเปนสีมา.  
        ขัณฑสีมาเปนพ้ืนที่ลุม,   พูนถมขัณฑสีมานั้น  ทําใหมีพ้ืนที่สูง 
ข้ึน,   คงเปนสีมาตามเดิม.   ชนทั้งหลายทําเรือนในสีมา,  เรือนน้ัน 
เปนอันต้ังอยูในสีมาดวย.   ขุดสระโบกขรณีในสีมา,   สีมาน้ัน  ก็คง 
เปนสีมาอยูนั่นเอง.   หาวนํ้าไหลทวมมณฑลสีมาไป,  จะผูกแครทํา 
สังฆกรรมในยานสีมา  ก็ควร.  แมน้ํา   มีอุโมงคอยูภายใตสีมา.  ภิกษุ 
ผูมีฤทธิ์นั่งอยูในแมน้ํามีอุโมงคนั้น  ถาแมน้ําน้ันผานไปกอน,  สีมาผูก 
ทีหลัง;   ไมยังกรรมใหเสีย.   ถาผูกสีมากอน.  แมน้ําผานไปทีหลัง; 
ภิกษุนั้นยังกรรมใหเสีย.  อน่ึง   ภิกษุผูสถิตอยู  ณ  ภายใตพ้ืนแผนดิน 
ยอมยังกรรมใหเสียเหมือนกัน.  ก็ตนไทรมีอยูในลานขัณฑสีมา.   กิ่ง 
แหงตนไทรนั้น  หรือยานไทรที่ยื่นออกจากตนไทรน้ัน  จดพ้ืนแผนดิน 
แหงมหาสีมาก็ดี   จดตนไมเปนตนที่เกิดในมหาสีมาน้ันก็ดี;   พึงชําระ 
มหาสีมาใหหมดจดแลวจึงทํากรรม,  หรือตัดกิ่งและยานไทรเหลาน้ัน 
เสีย   กระทําใหต้ังอยูภายนอกก็ได.   ภิกษุผูข้ึนไปบนกิ่งไมเปนตน 
ที่ไมจดกัน   ควรนํามาเขาหัตถุบาส.  ดวยประการอยางนั้น  กิ่งแหง 
ตนไมที่เกิดในมหาสีมาก็ดี  ยางไทรกด็ี  ยอมต้ังอยูในลานแหงขัณฑ- 
สีมา   ตามนัยที่กลาวแลวน่ันแล.  พึงชาํระสีมาใหหมดจดแลวจึงทํา 
กรรม,   หรือตัดกิ่งและยานไทรเหลานั้นเสีย   กระทําใหต้ังอยูภายนอก 
ก็ได   ตามนัยที่กลาวแลวน่ันแล.   [๑๒๙]   หากวาเมื่อสงฆกําลังทํากรรม 
ในยานขัณฑสีมา   ภิกษุบางรูปนั่งอยูบนกิ่งไมที่ทอดอยูบนอากาศ  
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ยื่นเขาไปในยานสีมา,   เทาของเธอถึงภาคพ้ืนก็ดี,   สบงจีวรของเธอ 
ถูกภาคพ้ืนก็ดี;    ไมสมควรทํากรรม.  แตใหเธอยกเทาทั้ง  ๒  และสบง  
จีวรข้ึนเสียแลวทํากรรม  ควรอยู.  อันลักษณะน้ี  บณัฑิตพึงทราบแม 
ตามนัยกอน.  สวนเนื้อความท่ีแปลกกัน  มีดังตอไปนี้ :- 
        ใหเธอยกข้ึนแลวทํากรรมในขัณฑสีมาน้ัน  ไมควร,  ตองนํามา 
เขาหัตถบาสแท.   ถาภูเขาซึ่งตองอยูภายในสีมาสูงตรงข้ึนไป,  ภิกษุ 
ผูสถิตอยูบนภูเขานั้น  ตองนํามาเขาหัตถบาส.  แมในภิกษุผูเขาไป 
ขางในภูเขาดวยฤทธิ์  กม็ีนัยเหมือนกัน.  แทจริง   สีมาท่ีสงฆผูกเทา 
นั้น   ไมครอบถึงประเทศท่ีไมไดประมาณ,  วัตถุไมเลือกวาชนิดไร 
ที่เกิดในพัทธสีมา   ถึงกันเขาดวยความเกี่ยวพันเปนอันเดียวกัน  ใน 
ที่ใดที่หน่ึงยอมนับวาเปนสีมาทั้งน้ัน. 
        วินิจฉัยในบทวา   ติโยชนปรม  นี้วา   สีมาชือ่วามี  ๓  โยชน 
เปนอยางยิ่ง   เพราะมี ๓  โยชนเปนประมาณอยางสูง.   ซึ่งสีมามี  ๓ 
โยชนเปนอยางยิ่งน้ัน.   สมีาน้ัน  ภิกษุผูจะสมมติตองสถิตอยูตรงกลาง 
สมมติใหมีระยะโยชนกึ่งในทิศทั้ง  ๔  (วัดจากท่ีซึ่งตนสถิตน้ันออกไป). 
แตถาสถิตอยูตรงกลางแลว   วัดออกไปทิศละ  ๓  โยชน.  ยอมรวม 
เปน  ๖  โยชน.  เชนนี้  ใชไมได.   ภิกษุจะสมมติสีมา  ๔  เหลี่ยมเทา 
กัน  หรือ  ๓  เหลี่ยม  พึงสมมติใหวัดจากมุมหน่ึงไปหามุมหน่ึง  ได 
ระยะ  ๓  โยชน.   ก็ถาใหที่สุดรอบแหงใดแหงหน่ึงเกิน  ๓  โยชนไป 
แมเพียงปลายเสนผมเดียว,  ตองอาบัติดวย  ทั้งสีมาไมเปนสีมาดวย.  
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                                      [นทีปารสีมา] 
        วินิจฉัยในบทวา  นทีปาร  นี้ตอไป :- 
        ที่วา  ฝง  เพราะเหตุวา  กั้นไว,   ถามวา  กั้นอะไร ?   ตอบวา 
กั้นแมน้ํา ;    ฝงแหงแมน้ํา  ชื่อนทีปารา,   ความวา   ซึ่งสีมาครอบฝงแมน้ํา 
นั้น๑.   [๑๓๐]   ก็ลักษณะแหงแมน้ํา   ในบทวา   นทีปาร  นี้  มนีัยดัง 
กลาวแลวในนทีนิมิตน่ันเอง. 
        ขอวา   ยตฺถสฺส   ธุวนาวา   วา  มคีวามวา   ในแมน้ําใด   ม ี
เรือสัญจรไปมาเปนนิตย   ที่ทาท้ังหลายอันยังเปนสถานที่ผูกสีมา,  เรือ 
ใด  โดยกําหนดอยางเล็กที่สุด  พอพาคนไปได  ๓  คนทั้งคนพาย,  ก็ 
ถาเรือน้ัน  เขานําไปขางเหนือหรือขางใต  ดวยกรณียกิจเฉพาะบาง 
อยางเพ่ือตองการจะกลับมาอีกก็ดี  ถกูพวกขโมยลักไป   แตพึงได 
คืนเปนแนก็ดี,  อน่ึง  เรือใด   ถูกพายุเชือกขาด  คลืน่ซัดออกไปกลาง 
แมน้ํา   พึงนํากลับคืนมาไดแนนอนก็ดี,  เรือน้ัน   ยอมเปนธุวนาวา 
อีกเทียว.   เรอืเขาเข็นข้ึนบกไวในเมื่อน้ําลงงวดก็ดี  เรือดท่ีเขาเอาสิ่ง 
ของเปนตนวา   ปูนขาวและน้ําเชื้อบรรทุกเต็มจอดไวก็ดี   จัดเปน 
ธุวนาวาได.  ถาเปนเรือแตก   หรือมีแนวกระดานครากออก  ยอม 
ไมควร.   แตพระมหาปทุมัตเถระกลาววา  "แมหากวา   ภิกษุทัง้หลาย 
 
๑.  ฎีกาและโยชนา  แกปารยติวา  อชฺโฌตฺถรติ  และวาเปนปารา  (มิใชปาร  ท่ีหมาย 
เอาฝงโนน)  กเ็พราะเพงเอาสีมาศัพท   ดังน้ันนาจะแปลวา  สีมาช่ือวา  ครอม  ก็ 
เพราะยอมครอม,  ถามวา  ยอมครอมอะไร ?   ตอบวา  ยอมครอมแมน้ํา.  สีมาครอมแมน้ํา 
ช่ือนทีปารสีมา.   ซ่ึงนทีปารสีมานั้น.  อธิบายวา   ซ่ึงสีมาอันครอมแมน้าํอยู.  อนึ่ง 
บาลีตรงนี้เปน  นทีปารสีม  แต  ยุ.  และสี.   เปน   นทีปาร  สีม  อยางในอรรถกถา.  
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ยืมเรือมาชั่วคราว  จอดไวในที่ผูกสีมาแลว  กําหนดนิมิต,  เรือน้ัน  
จัดเปนธุวนาวาเหมือนกัน." 
        ในบทวา  ธุวนาวา   นั้น   พระมหาสุมัตเถระแกวา  "นิมิตก็ดี 
สีมาก็ดี  ยอมไปดวยกรรมวาจา,   หาไดไปดวยเรือไม;   แตพระผูมีพระ 
ภาคทรงอนุญาตธุวนาวาไว,  เพราะฉะนั้น  ตองเปนเรือประจําแท ๆ 
จึงจะสมควร." 
        ขอวา  ธุวเสตุ  วา   มีความวา   แมน้ําใด   มีสะพานสําหรับ 
พวกคนเดินเทา   ซึ่งทําเสร็จดวยไมขนานกัน  หรอืเรียบดวยแผน 
กระดานก็ดี  มีสะพานใหญควรแกการสัญจรแหงสัตวพาหนะ  มีชาง 
และมาเปนตนก็ดี   ชั้นทีสุ่ด   แมสะพานท่ีพอเดินไปไดคนเดียว   ซึ่งเขา 
ตัดไมประกอบพอเปนทางสัญจรของมนุษยทั้งหลาย  ในขณะนั้นเอง 
ยอมนับวา  "สะพานถาวร"  เหมือนกัน.   แตถาแมเอามือยึดหวายและ 
เถาวัลยิ์เปนตน   ที่ผูกไวขางบนแลว  ยังไมอาจไตขามไปโดยสะพาน 
นั้นได,  ไมควร. 
        ขอวา   เอวรูป   นทีปารสีม   สมมฺนฺนิตุ   มีความวา   ในแมน้ําใด 
มีเรือประจําหรือสะพานถาวรมีประการดังกลาวแลวน้ี   ที่ทาตรงกัน 
นั้นเอง,   เราอนุญาตใหสมมตินทีปารสีมาเห็นปานนั้นในแมน้ําน้ันได. 
[๑๓๑]   ถาเรือประจําก็ดี  สะพานถาวรก็ดี   ไมมีทีท่าตรงกัน,  ข้ึนไป 
ขางบนหรือลงไปขางลางหนอยหน่ึง  จึงมี,   แมอยางนี้  ก็ควร.  แต 
พระกรวิกติสสเถระกลาววา  "แมในระยะเพียงคาวุตหนึ่ง   มีเรือประจํา 
หรือสะพานถาวร  ก็ควร."  
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        ก็แล  เมื่อภิกษุจะสมมตินทีปารสีมาน้ี   พึงยืนที่ฝงหนึ่ง  กําหนด 
นิมิตท่ีฝงแมน้ําทางเหนือน้ํา   แลววนไปรอบตัวต้ังแตนิมิตน้ัน  พึง  
กําหนดนิมิตที่ฝงแมน้ําทางใตน้ํา   ในท่ีสุดแหงแดนกําหนดเทาที่ตอง 
การแลว  กําหนดนิมิตที่ฝงแมน้ํา   ในที่ซึ่งตรงขามกับฝงโนน.  ต้ัง 
แตนั้นไป   พึงกําหนดเรื่อยไปจนถึงนิมิตท่ีฝงแมน้ํา  ซึ่งตรงกับนิมิต 
ที่กําหนดไวเปนที่หน่ึงทางเหนือน้ํา  ดวยอํานาจแดนกําหนดเทาที่ตอง 
การ  แลวกลบัมาเชื่อมกับนิมิตท่ีกําหนดไวเปนที่หนึ่ง.   ลําดับนั้น 
พึงใหภิกษุทั้งหลายซ่ึงสถิตอยูภายในนิมิตทั้งปวงเขาหัตถบาส  แลว 
สมมติสีมาดวยกรรมวาจา,   ภิกษุผูสถิตอยูในแมน้ํา  แมไมมา  ก็ไม 
ทําใหเสียกรรม.   ในขณะที่สมมติเสร็จ   เวนแมน้ําเสีย  รวมในแหง 
นิมิตท้ังหลาย  ยอมเปนสมีาอันเดียวกัน  ทั้งฝงนอกและฝงใน.  สวน 
แมน้ํา  ไมนับวาเปนพัทธสีมา,  เพราะวา  แมน้ําน้ัน  เปนนทีสมีา 
แผนกหนึ่งแลว.   หากวา  ภายในแมน้ํา  มีเกาะ  ปรารถนาจะทํา 
เกาะน้ันไวภายในสีมา   พึงกําหนดนิมิตทั้งหลายท่ีฝงซ่ึงตนสถิตอยู 
ตามนัยกอนน่ันแล   แลวกําหนดนิมิตที่ทายเกาะท้ังฝงนี้และฝงโนน; 
ลําดับนั้น  พึงกําหนดนิมิตท่ีฝงโนน   ในที่ซึ่งตรงกันขามกับนิมิต 
ที่ฝงน้ีแหงแมน้ํา   ต้ังแตนั้นไป   พึงกาํหนดเรื่อยไปจนถึงนิมิตซ่ึง 
ตรงกับนิมิตท่ีกําหนดไวเปนที่หน่ึงทางเหนือน้ํา   ตามนัยกอนนั่นแล 
ลําดับนั้นพึงกําหนดนิมิตที่ทายเกาะท้ังฝงโนนและฝงนี้  แลวกลับ 
มาเชื่อมกับนิมิตท่ีกําหนดไวเปนที่หน่ึง;   [๑๓๒]  ลําดับนั้น  พึงให 
ภิกษุทั้งหลายที่ฝงท้ัง  ๒  และที่เกาะเขาหัตถบาสกันทั้งหมด  แลวสมมติ  
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สีมาดวยกรรมวาจา.  
        ภิกษุผูสถิตอยูในแมน้ํา  แมไมมา  ก็ไมทําใหเสียกรรม.   ใน 
ขณะที่สมมติเสร็จ  เวนแมน้ําเสียรวมในแหงนิมิตท้ังหลาย  ทั้ง  ๒ ฝง 
แมน้ํา  ทั้งเกาะ  ยอมเปนสีมาอันเดียวกัน.   สวนแมน้ําคงเปนนทีสีมา. 
ก็แล   ถาเกาะยาวเกินกวาแดนกําหนดสีมาแหงวัดท่ีอยูไปทางเหนือนํ้า 
หรือทางใตน้ํา,   เมื่อเปนเชนนั้น   พึงกําหนดนิมิตทายเกาฝง 
ใน   ซึ่งทางกันกับนิมิตแหงแดนกําหนดสีมา  ต้ังแตนั้นไป  เมื่อจะ 
โอบรอบหัวเกาะ  ตองกําหนดนิมิตทายเกาะฝงนอก   ซึ่งตรงกัน 
ขามกับนิมิตทายเกาะฝงในอีก.  ตอจากน้ันไป   พึงเริ่มตนแตนิมิต 
ที่ตรงกันขามท่ีฝงโนน  กําหนดนิมิตที่ฝงโนน  และนิมิตทายเกาะ 
ทั้งฝงนอกและฝงในเสร็จ   ตามนัยกอนน่ันแล  แลวจึงทําการเช่ือม 
กับนิมิตท่ีกําหนดไวเปนท่ีหน่ึง.   สีมาที่กําหนดนิมิตสมมติอยางนี้ 
ยอมมีสัณฐานดังภูเขา.  แตถาเกาะยาวเกินกวาแดนกําหนดสีมาแหง 
วิหาร  ทั้งเหนือน้ํา   ทั้งใตน้ําไซร,   เมื่อกําหนดนิมิตโอบรอบหัว 
เกาะท้ัง   ๒  ตามนัยกอนนั้นแล   แลวจึงทําการเชื่อมนิมิต.  สีมาท่ี 
กําหนดสมมติอยางนี้   ยอมมีสัณฐานดังตะโพน.  ถาเปนเกาะเล็ก 
อยูภายในแหงแดนกําหนดสีมาวิหาร,   พึงกําหนดนิมิตท้ังหลายตาม 
นัยแรกแหงนัยทั้งปวง.   สีมาท่ีกําหนดสมมติอยางนั้น   ยอมมีสัณฐาน 
ดังบัณเฑาะว. 
        บทวา  อนุปริเวณิย  ไดแก  บริเวณน้ัน ๆ ในวัดที่อยูแหงหนึ่ง 
        [๑๓๓]  บทวา   อสงฺเกเตน  ไดแก  ไมทําท่ีสงัเกตไว.  
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        สองบทวา   เอก  สมหูนิตฺวา  ไดแก  ถอนเสียดวยกรรมวาจา.  
        ขอวา  ยโต  ปาฏิโมกฺข   สุณาติ   มีความวา  ภิกษุนั่งใน 
หัตถบาสของภิกษุทั้งหลายฟงปาฏิโมกขอยู  เพราะเหตุใด   เพราะเหตุนั้น 
อุโบสถเปนอันเธอกระทําแลวแท. 
        ก็คําวา  ยโต  ปาฏิโมกฺข  สุณาติ  นี้ พระผูมีพระภาคตรัส 
ไว  เนื่องกับเรื่อง.  ถึงเมื่อภิกษุนั่งแลวในหัตถบาส  แมไมฟงอุโบสถ 
ก็เปนอันทําแลว. 
        ขอวา   นิมิตฺตา  กิตฺเตตพฺพา   มีความวา  จะกําหนดนิมิต 
ชนิดใดชนิดหน่ึง  มีศิลา  อิฐ   ทอนไมและหลักเปนตน  เล็กก็ด ี
ใหญก็ดี   ทําใหเปนเครื่องหมายแหงหนามุขอุโบสถ  ไวกลางแจงหรือ 
ในที่ใดที่หน่ึง  มีโรงกลมเปนตน  ยอมควร. 
        อีกอยางหนึ่ง  ขอวา  นมิิตฺตา   กตฺิเตตพฺพา  มีความวา  พึง 
กําหนดวัตถุทั้งหลายท่ีใชเปนนิมิตไดก็ดตาม   ทีใ่ชเปนนิมิตไมได 
ก็ตาม   เปนนิมิตเพ่ือรูแดนกําหนด. 
        ในขอวา  เถเรหิ  ภิกขฺูหิ  ปมตร  สนฺนิปติตุ  นี้  มีวินิจฉัย 
วา  หากวา  พระมหาเถระไมมากอน   ทานก็ตองทุกกฏ.         
        ในขอวา   สพฺเพเหว  เอกชฺฌ   สนฺนิปติตฺวา   อุโปสโถ 
กาตพฺโพ   นี้   มีวินิจฉัยวา  ถาอาวาสเกา   มีอยูทามกลางวัดที่อยู. 
และในอาวาสเกาน้ี    มีทีน่ั่งพอแกภิกษุทั้งหลาย;   พึงประชุมกันทํา 
อุโบสถในอาวาสน้ัน.  ถาอาวาสเกา   ทั้งทรุดโทรมท้ังคับแคบ,  อาวาส 
อ่ืนที่สรางทีหลังไมคับแคบ;   พึงทําอุโบสถในอาวาสน้ัน.  
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        แมในขอวา  ยตฺถ  วาปน  เถโร  ภิกฺขุ   วหิรติ  นี ้  มีวินิจฉัยวา 
ถาวัดที่อยูของพระเถระพอแกภิกษุทั้งปวงเปนที่สําราญ  (สะดวก),  พึง  
ทําอุปโบสถในวันที่อยูนั้น.   แตถาวัดที่อยูนั้นอยูในประเทศอันไมราบ 
เรียบปลายแดน,   พึงบอกแกพระเถระวา  "ทานผูเจริญ  วัดที่อยูของ 
ทานเปนถิ่นที่ไมสําราญ  (ไมสะดวก).  ที่นี่ไมมีโอกาสสําหรับภิกษุ 
ทั้งหมด,   ที่อาวาสโนนมีโอกาส,  ทานสมควรจะไปท่ีอาวาสน้ัน."   ๑๓๔ 
หากวา  พระเถระไมมา,  พึงนําฉันทะและปาริสุทธิของทานมา  แลว 
ทําอุโบสถในสถานท่ีผาสุกเพียงพอแกภิกษุทั้งปวง. 
        บทวา  อนฺธกวินฺทา  มีความวา  วัด  ชื่ออันธกวินทะ  หาง 
จากกรุงราชคฤหประมาณคาวุตหนึ่งเทาน้ัน,   พระเถระอาศัยวัดนั้นอยู 
มาจากอันธกวินทวิหารน้ัน   สูกรุงราชคฤห  เพ่ือทําอุโบสถ.   อธิบาย 
วา  "จริงอยู   มหาวิหาร  ๑๘  ตําบล  รอบกรุงราชคฤหมีสีมา 
อันเดียวกันทั้งหมด,  สีมาแหงมหาวิหารเหลาน้ัน  พระธรรมเสนาดีผูก; 
เพราะเหตุฉะนั้น   พระมหากัสสปเถระจึงตองมา   เพ่ือใหสามัคคีแกสงฆ 
ในเวฬุวัน." 
        สองบทวา   นทึ   ตรนฺโต  ไดแก  ขามแมน้ํา   ชื่อสิปปนิยะ. 
        ขอวา   มน  วุฬฺโห  อโหสิ  มีความวา  ไดเปนผูมีภาวะอัน 
น้ําพัดไปไมถึงนิดหนอย. 
        ไดยินวา   แมน้ํานั้นไหลลงจากภูเขาคิชฌกูฏ   พัดไปดวยกระแส 
อันเชี่ยว,  พระเถระไมทันใสใจถึงนํ้าในแมน้ําน้ัน  ซึ่งกําลังไหลเชี่ยว 
จึงไดเปนผูถูกนํ้าพัดไปหนอยหน่ึง,  แตไมถึงกับลอย,  จีวรทั้งหลาย  
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ของทานถูกน้ําซัด  จึงเปยก.  
        กรรมวาจากอน   ยอมไมควรแกภิกษุทั้งหลาย   จําเดิมแตกาลท่ี 
เกิดกรรมวาจานี้วา  สมฺมตา  สีมา  สงฺเฆน  ติจีวเรน  อวิปฺปวาโส 
เปตฺวา   คามฺจ   คามปูจารฺจ.   กรรมวาจาหลังน้ีเทาน้ัน  ยอม 
เปนของถาวร.   แตกรรมวาจาหลังน้ี  หาควรแกนางภิกษุณีทั้งหลาย 
ไม  กรรมวาจากอนเทาน้ัน  จึงควร.  เพราะเหตุไร ?   เพราะวา 
ภิกษุณีสงฆยอมอยูภายในบาน.   หากวาพึงเปนเชนนั้นไซร,   ภิกษุณี 
สงฆนั้น  ไมพึงไดความบริหารไตรจีวร   ดวยกรรมวาจาหลังน้ัน,  แต 
การบริหารของภิกษุสงฆนั้นมีอยู,   เพราะเหตุนั้น  กรรมวาจากอน 
นั่นแล   ยอมควร.  จริงอยู  สีมาทั้ง  ๒  ยอมไดแกภิกษุณีสงฆ.  ใน 
สีมาแหงภิกษุณีสงฆนั้น   นางภิกษุณีทั้งหลายจะสมมติสีมาครอบสีมา 
แหงภิกษุสงฆทั้งหลายก็ดี   จะสมมติไวภายในสีมาของภิกษุทั้งหลาย 
นั้นก็ดี  ยอมควร.   แมในการท่ีภิกษุทั้งหลาย  สมมติสีมาครอบสีมา 
แหงนางภิกษุณีก็มีนัยเหมือนกัน.  เพราะวา  ภิกษุและภิกษุณี  ๒  ฝาย 
นั้น  เปนคณปูรกะ  ในกรรมของกันและกันไมได  ไมทํากรรมวาจาให 
เปนวรรค.  [๑๓๕]  ก็ในคําวา  เปตฺวา  คามฺจ  คามูปจารฺจ   นี ้
บัณฑิตพึงทราบวาสงเคราะหแมซึ่งนิคมและนครดวยคามศัพทนั่นแล. 
        อุปจารบานนั้น  ไดแกเครื่องลอมแหงบานท่ีลอม  โอกาส 
แหงเครื่องลอมของบานที่ไมไดลอม.   ภิกษุผูทรงไตรจีวรอธิษฐาน 
ยอมไมไดบริหารในอุปจารบานเหลานั้น.   อวิปปวาสสีมาของภิกษุ 
ทั้งหลาย   ยอมไมครอบบานและอุปจารบาน  ดวยประการฉะน้ี.  
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สมานสังวาสกสีมาเทาน้ัน  ยอมครอบถึง.   ก็บรรดาสีมา  ๒  อยางนี้ 
สมานสังวาสกสีมายอมไปตามธรรมดาของตน.   สวนอวิปปวาส-  
สีมา   ยอมไปเฉพาะในท่ีซึ่งสมานสังวาสกสีมาไปถึง.   ทั้งการ 
กําหนดนิมิตของอวิปปวาสสีมาน้ัน  จะมีแผนกหนึ่งก็หามิได.  ใน 
สีมา  ๒  ชนดินั้น  ถาในเวลาสมมติอวิปปวาสสีมามีบานอยู,  อวิปป- 
วาสสีมาน้ัน  ยอมไมครอบถึงบานน้ัน.   อน่ึง  ถาสมมติสีมาแลว  บาน 
จึงต้ังลงภายหลัง,  แมบานนั้นยอมนับเปนสีมาดวย.  เหมือนอยางวา 
บานท่ีต้ังลงภายหลัง  ยอมนับเปนสีมาดวยฉันใด,   แมประเทศแหง 
บานท่ีต้ังลงกอน  ขยายกวางออกไปในภายหลัง  ยอมนับเปนสีมา 
ดวย  ก็ฉันนัน้.  แมถาในเวลาสมมติสีมา  เรือนท้ังหลายเขาทําไว 
เสร็จแลว,   ทั้งความผูกใจวา  "เราทั้งหลายจักเขาไป"  ก็ม,ี  แต 
มนุษยทั้งหลาย  ไมเขาไปก็ดี  ทิ้งบานเกาพรอมท้ังเรือนดวย  ไปใน 
ที่อ่ืนเสียก็ดี.   บานน้ันไมจัดเปนบานเลย,  สีมายอมครอบถึง.  แต 
ถาแมสกุลหนึ่ง  ที่เขาไปแลวก็ดี   ที่มาแลวก็ดี   มอียู  บานนั้นคง 
เปนบาน,  สีมายอมไมครอบถึง. 
                                      [วิธีถอนสีมา] 
        วินิจฉัยในขอวา  เอวฺจ  ปน  ภกิฺขเว   ติจีวเรน   อวิปฺปวาโส 
สมูหนฺตพฺโพ  นี้ตอไป:- 
        อันภิกษุผูจะถอนพึงรูจักวัตร.  วัตรในการถอนน้ันดังน้ี  อัน 
ภิกษุผูยืนอยูในขัณฑสีมา  ไมพึงถอนอวิปปวาสสีมา,  ยืนอยูใน  
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อวิปปวาสสีมา  ไมพึงถอนแมซึ่งขัณฑสีมาเหมือนกัน.  แตตองยืนอยู 
ในขัณฑสีมา  ถอนขัณฑสีมาเทียว,   ตองยืนอยูในสีมานอกจากน้ี  
ถอนสีมานอกจากน้ีเหมือนกัน. 
        ภิกษุทั้งหลายยอมถอนสีมาดวยเหตุ  ๒  ประการ  คือ  [๑๓๖]  เพ่ือ 
จะทําสีมาที่เล็กตามปกติใหใหญข้ึนอีก   เพ่ือประโยชนแกการขยาย 
อาวาสออกไปบาง.  เพ่ือจะรมสีมาท่ีใหญโดยปกติใหเล็กลงอีก   เพ่ือ 
ประโยชนแกการใหโอกาสแหงวิหารแกภิกษุเหลาอ่ืนบาง. 
        บรรดาสีมา  ๒  ชนดินั้น   ถาภิกษุทั้งหลายรูจักทั้งขัณฑสีมาและ 
อวิปปวาสสีมาไซร,   เธอจักอาจเพ่ือจะถอน  และเพ่ือจะผูก.   อนึ่ง 
รูจักขัณฑสีมา  แมไมรูจักอวิปปวาสสีมา,  จักอาจเพ่ือจะถอน  และ 
เพ่ือจะผูก.  ไมรูจักขัณฑสีมา   รูจักแตอวิปปวาสสีมาเทาน้ัน,  จักยืน 
อยูในที่ซึ่งปราศจากความรังเกียจ   มลีานเจดีย  ลานโพธิ์  และโรง 
อุโบสถเปนตนแลว  บางทีก็อาจเพ่ือจะถอนได.   แตจักไมอาจเพ่ือจะ 
ผูกคืนไดเลย.  หากจะพึงผูกไซร.   จะพึงกระทําความคาบเกี่ยวแหง 
สีมา  กระทําวัดที่อยูใหใชไมได  เพราะเหตุนั้น  ภิกษุผูไมรูจัก  ไมพึง 
ถอน.  ฝายภิกษุเหลาใดไมรูจักทั้ง  ๒  สีมา,  ภิกษุเหลาน้ัน  จักไมอาจ 
เพื่อจะถอน  จักไมอาจเพ่ือจะผูกเปนแท.   จริงอยู  ข้ึนชื่อวาสีมานี้ 
ยอมไมเปนสีมาดวยกรรมวาจาบาง  ดวยความสาบสูญแหงศาสนาบาง 
และภิกษุทั้งหลายผูไมรูจักสีมา.  ไมสามารถทํากรรมวาจา,  เพราะฉะนั้น 
ภิกษุผูไมรูจักสีมา  ไมพึงถอนสีมา.  อันสีมานั้น  อันภิกษุผูรูจักดีเทา 
นั้น  พึงถอนดวย  พึงผูกดวย.  
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                                        [อพัทธสีมา] 
        พระผูมพีระภาค   ครั้นทรงแสดงสมานสังวาสและความเปนผู 
มีอุโบสถอันเดียวกัน  เนื่องดวยพัทธสีมาอยางนี้แลว  บัดนี้จะทรง  
แสดงสมานสังวาส  และความเปนผูมีอุโบสถอันเดียวกันนั้นในโอกาส 
ทั้งหลาย  แมที่มิไดผูกสีมา  จึงตรัสคําวา   อสมมฺตาย   ภกิฺขเว 
สีมาย   อฏปตาย  เปนอาทิ. 
        วินิจฉัยในคําน้ัน  บทวา  อฏปตาย  ไดแกไมไดกําหนด.  ก ็
แมนคร   ยอมเปนอันทรงถือเอาแลวทีเดียว  ดวย  คาม  ศัพท  ในคํา 
วา คาม  วา  นิคม  วา  นี.้ 
        บรรดาคามสีมาและนิคมสีมานั้น  ทานผูครองบานน้ัน  ยอมได 
พลีในประเทศเทาใด,  ประเทศเทาน้ัน  จะเล็กหรือใหญก็ตามที  ยอม 
ถึงความนับวา  "คามสีมา  ทั้งนั้น.   [๑๓๗]  แมในนครสีมาและนิคม- 
สีมา  ก็นัยนีแ้ล. 
        พระราชทรงกําหนดประเทศอันหน่ึงแมใด   ในคามเขตอัน 
หน่ึงเทาน้ันวา  "นี้จงเปนวิสุงคาม"   พระราชทานแกบุคคลบางคน, 
ประเทศแมนั้น  ยอมเปนวิสุงคามสีมาแท.  เพราะเหตุนั้น  วิสุงคาม- 
สีมาน้ันดวย  คามสีมา  นครสีมา  และนิคมสีมาตามปกตินอกน้ีดวย 
ยอมเปนเชนกับพัทธสีมาเหมือนกัน.   แตสีมาเหลานี้ไมไดความคุม 
ครองการอยูปราศจากไตรจีวรอยางเดียว. 
                                    [สัตตัพภันตรสีมา] 
        พระผูมพีระภาค   ครั้นทรงแสดงกําหนดสีมาแกภิกษุผูมักอยูใน  
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ละแวกบานอยางนี้แลว  บัดนี้จะทรงแสดงแมแกภิกษุผูมักอยูปา  จึง 
ตรัสคําวา  อคามเก  เจ  เปนอาทิ.  
        วินิจฉัยในคําน้ัน  บทวา   อคามเก  เจ  ไดแกประเทศแหงดง 
ที่ไมไดกําหนดดวยคามสีมา   นิคมสีมา  และนครสีมา. 
        อีกประการหน่ึง  บทวา   อคามเก  เจ   มีความวา  "ภิกษุ 
ยอมอยูในปาเชนดังดงชื่อวิชฌาฏวี,  ครั้งน้ัน  ๗   อัพภันดรโดยรอบจาก 
โอกาสที่ภิกษุนั้นยืน  เปนสมานวังวาสกสีมา."   สมีาน้ียอมไดความ 
คุมการอยูปราศจากไตรจีวรดวย. 
        บรรดา  ๗  สัตตัพภันตรน้ัน  อัพภันดร  ๑  ประมาณ  ๒๘  ศอก. 
๗  อัพภันดรโดยรอบ  แหงสงฆผูต้ังอยูตรงกลาง  ยอมเปน  ๑๔ 
อัพภันดรโดยทะแยง.  ถาสงฆ ๒  หมูแยกกันทําวินัยกรรม,  ตองเวน ๗ 
อัพภันดรอีกระยะหน่ึง  ไวในระหวางแหง ๗  อัพภันดรท้ัง  ๒  เพ่ือ 
ประโยชนแกอุปจาร. 
        สัตตัพภันตรสีมากถาที่เหลือ   พึงถือเอาตามนัยที่กลาวแลว  ใน 
วรรณนาแหงอุทโทสิตสิกขาบท  ในมหาวิภังค.๑ 

                                   [อุทกุกเขปสีมา] 
        ขอวา  สพฺพา  ภิกฺขเว   นท ี  อสมีา  มีความวา   แมน้ํา 
ชนิดใดชนิดหน่ึง  ที่ไดลกัษณะแหงแมน้ํา  แมภิกษุกําหนดนิมิต 
กระทําแลวดวยต้ังใจวา   "เราทั้งหลายทําแมน้ําน้ีใหเปนพัทธสีมา" 
ดังน้ี  ยอมไมเปนสีมาเลย.   แตแมน้ํานั้นยอมเปนเชนกับพัทธสีมา 
 
๑.  สมนฺต.   ทุติย.  ๑๗๙.  
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โดยสภาพของตนเทาน้ัน,  จะทําสังฆกรรมทั้งปวงในแมน้ํานี้  ยอมควร 
แมในทะเลและชาตสระ  ก็มีนัยเหมือนกัน.  
        ก็บรรดาทะเลและชาตสระน้ี   ทีช่ื่อ   ชาตสระ  เปนชลาสยั  ที่ผูใด 
ผูหน่ึงมิไดขุดทําไว  เปนบึงท่ีเกิดเอง   เต็มดวยนํ้าซึ่งมาไดรอบดาน. 
        [๑๓๘]  พระผูมีพระภาคครั้นทรงหามขอท่ีแมน้ําทะเลและชาต- 
สระเปนพัทธสีมา  อยางนั้นแลว  เมื่อจะทรงแสดงกําหนดแหงอพัทธ- 
สีมาในแมน้ําทะเลและชาตสระเหลานั้นอีก   จึงตรัสคําวา  นทิยา  วา 
ภิกฺขเว  เปนอาทิ. 
        วินิจฉัยในคําน้ัน.  ขอวา  ย  มชฌิมสฺส  ปุริสสฺส  สมนฺตา 
อุทกุกฺเขปา  มีความวา   สถานที่ใดกําหนดดวยวักน้ําสาดโดยรอบ 
แหงมัชฌิมบุรุษ  (คือบุรุษขนาดกลาง).  ก็น้ําอันภิกษุจะพึงวักสาด 
อยางไร ?   นักเลงสบาซัดลูกสบาไมฉันใด   มชัฌิมบุรุษผูมีแรง๑ 

พึงเอามือวักน้ําหรือกําทรายซัดไป    ดวยแรงทั้งหมด    ฉันนั้น.    น้ํา 
หรือทรายท่ีซัดไปอยางนั้น   ตกลงในโอกาสใด,  โอกาสนี้  เปนอุทกุกเขป 
หน่ึง.   ภิกษุผูละหัตถบาสต้ังอยูภายในอุทกุกเขปน้ัน  ยอมทํากรรม 
ใหเสีย.  บรษัิทขยายออกเพียงใด.   แมสีมายอมขยายออกไปเพียงนั้น. 
เฉพาะอุทกุกเขปหน่ึง  จากท่ีสุดโดยรอบแหงบริษัทเปนประมาณ. 
        แมในชาตสระและทะเล   ก็นยันีแ้ล   ก็แลบรรดาแมน้ํา 
ชาตสระ  และทะเลเหลานี้  ถาแมน้ําไมยาวเกินไป,   สงฆนั่งอยู 
ในที่ทั้งปวง   ต้ังแตตนน้ําจนถึงปากนํ้า,   ข้ึนชื่อวาการทําสีมาดวย 
 
๑.  นาจะวาบุรุษผูมีแรงขนาดกลาง.  
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อุทกุกเขป  ยอมไมมี; แมน้ําแมทั้งส้ิน  ยอมพอดีแกภิกษุเหลาน้ัน 
เสียแลว.  
        ก็คําใดที่พระมหาสุมัตเถระกลาววา   "แมน้ําเฉพาะท่ีไหลเพียง 
โยชนหน่ึง.   ในแมน้ํานั้น  ตองละกึ่งโยชนตอนบนเสีย  ทํากรรม 
ในกึ่งโยชนตอนลาง  จึงควร;"   ดังน้ี.   คําน้ันพระมหาปทุมัตเถระคาน 
เสียแลว. 
        ในมหาอรรถกถากลาววา  "อันประมาณแหงแมน้ํา  พระผูมี 
พระภาคตรัสไวฉะน้ีวา   'ภิกษุณีนุงหมไดมณฑล  ๓  ขามอยู 
ณ  เอกเทศแหงใดแหงหนึ่ง  อันตรวาสกเปยก,'   แตโยชนหน่ึงหรือกึ่ง 
โยชน  หาไดตรัสไวไม,  เพราะเหตุนั้น  แมน้ําใด   มีลักษณะดัง 
กลาวแลวในหนหลัง  ดวยอํานาจแหงสูตรนี้,  จะทําสังฆกรรมต้ังแต 
ตนน้ําแหงแมน้ําน้ัน  ยอมควร.  แตถาภิกษุมากหลายจะแยก ๆ กัน 
ทํากรรมในแมน้ําน้ีไซร.  [๑๓๙]  เธอท้ังปวงพึงเวนอุทกุกเขปอ่ืนไวใน 
ระหวางแดนกําหนดแหงอุทกุกเขปของตน  และของภิกษุพวกอ่ืน 
เพ่ือประโยชนแกสีมันตริก.  เวนไวเกินกวาอุทกุกเขปหนึ่งนั้น  ควร 
แท.   แตหยอนกวาน้ัน  ไมควร." 
        ในชาตสระและทะเล   ก็นัยนี้แล  ก็แลภิกษุทั้งหลายพากันไป 
ดวยคิดวา   "เราจักทําสังฆกรรมในแมน้ํา,"   ถาแมน้ําเต็มเสมอ 
ฝง,   จะตองนุงผาอาบนํ้าก็ได  พึงทํากรรมในแมน้าํน่ันแล  ถา 
ไมอาจ.   เพียงสถิตอยูในเรือก็ได   กระทําเถิด  แตไมควรทําในเรือ 
ซึ่งกําลังเดิน.  เพราะเหตุไร ?   เพราะวา  ชั่วอุทกุกเขปหน่ึงเทานั้น  
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เปนประมาณแหงสีมา,  เรือยอมพาสงฆนั่นแลใหลวงเลยสีมาน้ันไป;  
เมื่อเปนเชนน้ัน   ญัตติจะอยูในสีมาหนึ่ง  อนุสาวนาจะอยูในอีกสีมา 
หน่ึง,  เพราะเหตุนั้น  พึงจอดเรือไวกับหลัก  หรือทอดสมอ  หรือ 
ผูกที่ตนไมที่เกิดภายในแมน้ํากระทํากรรม.   สถิตอยูบนรานที่ผูกข้ึน 
ในภายในแมน้ําก็ดี  บนตนไมที่เกิดในภายในแมน้ําก็ดี  กระทํากรรม 
ก็ควร.  แตถากิ่งแหงตนไมก็ดี   ยานที่ออกจากตนไมนั้นก็ดี  จดอยูที่ 
วิหารสีมา  หรือท่ีคามสีมา  นอกฝงแมน้ํา,  ตองชําระสีมาใหเรียบ 
รอย   หรือตัดกิ่งไมเสีย  แลวจึงทํากรรม.  จะผูกเรือท่ีกิ่งแหงตนไม 
ที่ข้ึนอยูบนตลิ่ง  ซึ่งยื่นลงไปในแมน้ํา  หรือท่ียานไทรแลวกระทํากรรม 
ไมควร.  เมื่อจะทํา   ตองชําระสีมาใหเรียบรอย หรอืตองตัดเสีย 
ใหการท่ีกิ่งไมหรือยานไทรน้ัน  ซึ่งจดในภายนอกขาดจากกัน.  อน่ึง 
จะปกหลักที่ฝงแมน้ําแลว  ทํากรรมในเรือซ่ึงผูกที่หลักนั้น  ก็ไมควร 
เหมือนกัน.   ชนทั้งหลายทําสะพานไวในแมน้ํา,   ถาตัวสะพาน  หรือเชิง 
สะพาน  อยูในภายในแมน้ําเทาน้ัน,  จะสถิตอยูบนสะพานทํากรรมก็ควร. 
แตถาตัวสะพาน  หรือเชงิสะพานต้ังอยูบนฝง,  จะสถิตอยูบนสะพานน้ัน 
ทํากรรม  ไมควร.  [๑๔๐]  ตองชําระสีมาใหเรียบรอยแลว  จึงทํา 
กรรม.  ถาเชงิสะพานต้ังอยูในแมน้ํา   สวนตัวสะพานเชิดอยูในอากาศ 
บนฝงท้ัง  ๒  ยอมควร.   แกงศิลาหรือเกาะ  มีอยูภายในแมน้ํา,  ใน 
๔  เดือนแหงฤดูฝน  เฉพาะกาลฝนตามปกติมีประการดังกลาวแลวใน 
หนหลัง  น้ําทวมประเทศเทาใด   แหงแกงศิลาหรือเกาะนั้น;   ประเทศ 
เทาน้ัน นับเปนแมน้ําเหมือนกัน.  แตไมควรถือเอาโอกาสท่ีหวงน้ํา  
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ทวม  ในคราวฝนชุกเกินไป.   เพราะวาโอกาสน้ัน  ยอมถึงความนับวา 
เปนคามสีมาดวย.  
        ชนทั้งหลายเม่ือจะไขน้ําจากแมน้ําเขาลําราง  ยอมทําทํานบใน 
แมน้ํา,   และน้ําทวมหรือเซาะแทงทํานบนั้นไหลไป  จะทํากรรมในท่ี 
ซึ่งนํ้าไหลทุกแหง  ยอมควร;   แตถากระแสนํ้าขาดสายดวยทํานบกั้นก็ดี 
ดวยถูกถมทาํสะพานก็ดี๑   น้ํายอมไมไหล;   จําทํากรรมในท่ีซึ่งนํ้าไมไหล 
ไมควร.  จะทําแมบนยอดทํานบ  ก็ไมควร.  ถาประเทศแหงทํานบ 
บางแหง  น้ําทวมถึง  เหมือนประเทศแหงแกงศิลาและเกาะ  ซึ่ง 
กลาวแลวในหนหลัง,  จะทํากรรม  ณ  ประเทศแหงทํานบท่ีน้ําทวมถึง 
นั้น  ยอมควร.  เพราะวาประเทศแหงทํานบน้ันยอมถึงความนับวา 
แมน้ําเหมือนกัน.   ชนทัง้หลายจะกั้นแมน้ําเสีย   ทําใหเปนบึง, 
กอคันไวที่ปลายนํ้า,  น้ําไหลมาขังอยูเต็มบึง;   จะทํากรรมในบึงน้ี  ไม 
ควร.  น้ําท่ีเขาทิ้งเสียในที่ซึ่งไหลตอนบนและตอนลาง  (แหงบึงน้ัน) 
ยอมควร  จําเดิมแตที่ซึ่งลนแลวไหลบาลงสูแมน้ํา.  ในเมื่อฝนไมตก 
(ในคราวฝนแลง)  หรือในฤดูรอนและในฤดูหนาว  จะทํากรรมแม 
ในแมน้ําที่แหง   ยอมควร.  ในลํารางที่เขาชักออกจากแมน้ํา  ไมควร. 
ถาลํารางนั้นพังกลายเปนแมน้ําในกาลอ่ืน   ยอมควร. แมน้ําบางสาย 
 
๑.  ปาฐะในอรรถกถาวา  อาวรเณน  วา  โกฏกพนฺธเนน  วา.  โยชนาหนา  ๒๔๖  แก 
วา  อาวรเณน  วาติ  ทารุอาที  นิกฺขนิตวฺา  อุทกนีวารเณน.  โกฏกสมฺพทฺเธน   วาติ 
มตฺตกาทีหิ  ปูเรตฺวา  กตเสตุพทฺเธน  แมอักษรจะเพีย้นไปบางก็ตาม   เสตุพนฺธ  หมาย 
ความวาทําสะพานตามความนิยมของภาษา  เชนในมงฺคลตฺถทีปนี  ภาค  ๒  ตอน 
อนวชฺชกมฺมกถา  หนา  ๑๒๔  มีกลาวถึงอุบาสกคนหน่ึง. . .  อุทกกาเล  มาติกาสุ  เสตุ 
พนฺธติ.  ดังนั้นอาศัยนัยโยชนา  จึงไดแปลเชนนี้ใหไดความชัดลงไป  
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ข้ึนทวมคามสีมาและนิคมสีมาไหลไปตามฤดูกาล,  แมน้ํานั้น  ยอม  
เปนแมน้ําเหมือนกัน;   สมควรทํากรรมได.  [๑๔๑]  แตถาทวมวิหาร- 
สีมา,  ยอมถึงความนับวา  "วิหารสีมา"  ดวย.  อันภิกษุทั้งหลาย 
ผูจะทํากรรมแมในทะเลเลา,   น้ําท่ีข้ึนอยางสูง  ยอมทวมประเทศใดหรือ 
คลื่นตามปกติมาดวยกําลังลม  ยอมทวมประเทศใด,  ไมควรทํากรรม 
ในประเทศน้ัน.  แตคลื่นตามปกติเกิดข้ึนแลว  หยุดอยูแคประเทศใด, 
ประเทศน้ัน  จําเดิมแตชายน้ําลงไป  จัดเปนภายในทะเล,  ภิกษุทั้งหลาย 
พึงต้ังอยูในประเทศน้ัน  ทํากรรมเถิด,   ถากําลังคลื่นรบกวน,  พึงสถิต 
อยูบนเรือ   หรือรานกระทํากรรม. 
        วินิจฉัยในเรือและรานเหลาน้ัน  พึงทราบตามนัยที่กลาวแลวใน 
แมน้ํานั่นแล.  ศลิาดาดมีอยูในทะเล.  บางคราว  คลื่นมาทวมศิลาดาด 
นั้น,   บางคราวไมทวม;   ไมควรทํากรรมบนศิลาดาดน้ัน.   เพราะวา 
ศิลาดาดน้ัน  ยอมนับเปนคามสีมาดวย.  แตถา  เมื่อคลื่นมาก็ดี  ไมมา 
ก็ดี  ศลิาดาดน้ัน  อันน้ําตามปกตินั่นเองทวมอยู  ยอมควร. 
        เกาะหรือภูเขา  มีอยู,  ถาเกาะหรือภูเขานั้น  อยูในยานไกล 
ไมเปนทางไปของพวกชาวประมง,  เกาะหรือภูเขานั้น  ยอมนับเขา 
เปนอรัญญสมีาน่ันแล.  สวนรวมในแหงปลายทางเปนที่เปนไปของพวก 
ชาวประมงเหลาน้ัน  นับเปนคามสีมา.  ไมชําระคามสีมาใหเรียบรอย 
แลว  ทํากรรมท่ีเกาะภูเขาน้ัน ไมควร.   ทะเลทวมคามสีมาหรือ 
นิคมสีมาต้ังอยู  คงเปนทะเล ;    จําทํากรรมในทะเลน้ัน  ยอมควร.  แตถา 
ทวมวิหารสีมา  ยอมถึงความนับวา  "วิหารสีมา"  ดวย.  
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        อันภิกษุทั้งหลายผูจะทํากรรมในชาตสระเลา,   ในพรรษกาลมี  
ประการดังกลาวแลวในหนหลัง,  พอฝนขาด  น้ําในสระใดไมพอ 
เพ่ือจะดื่ม  หรืออาบ   หรอืลางมือและเทา  แหงหมด;  สระนี้ไมจัด 
เปนชาตสระ,   ถึงความนับวาเปนคามเขตน่ันเอง;   ไมควรทํากรรม 
ในสระนั้น.  [๑๔๒]  แตในพรรษกาลมีประการดังกลาวแลว  น้าํ 
ขังอยูในสระใด,   สระนี้แลจัดเปนชาตสระ.  ตลอด ๔  เดือนฤดูฝน 
น้ําขังอยูในประเทศเทาใดแหงชาตสระน้ัน,  สมควรทํากรรมในประเทศ 
เทาน้ันได.   ถานํ้าลึก,  จะผูกรานแลวต้ังอยูบนรานนั้นก็ดี   ต้ัง 
อยุบนรานที่ผูกไวบนตนไมที่เกิดภายในชาตสระก็ดี  กระทํากรรม 
ยอมควร. 
        สวนวินจิฉัยในศิลาดาดและเกาะ  ในชาตสระนี้  เปนเชนกบัที่ 
กลาวแลวในแมน้ํานั่นเอง.  อน่ึง  ชาตสระที่มีน้ําพอใช  ในกาลที่ฝน 
ตกเสมอ,   แมหากวา   ในคราวฝนแลงหรือฤดูรอนและฤดูหนาวจะ 
แหง  ไมมีน้ํา;   จะทําสังฆกรรมในชาตสระน้ัน  ก็ควร. 
        ไมควรเชื่อถือคําท่ีทานกลาวไวในอันธกอรรถกถาวา  "ชาตสระ 
ทั้งปวง   ที่แหงไมมีน้ํา  ยอมจัดเขาเปนคามเขตไป,"   แตถาชน 
ทั้งหลาย   ขุดบอหรือสระโบกขรณีเปนตนเพ่ือตองการนํ้า  ในชาตสระ 
นี้  สถานนั้น ไมเปนชาตสระ.  นับเปนคามสีมา,  แมในการปลูก 
น้ําเตาและแตงโมเปนตนที่เขาทํา  (ในชาตสระนั้น)  ก็มีนัยเหมือนกัน. 
        อน่ึง   ถาชนทั้งหลายถมชาตสระน้ันใหเต็ม   ทําใหเปนบกก็ดี 
กอคันในทิสาภาคอันหน่ึง  ทําชาตสระน้ันทั้งหมดทีเดียวใหเปนบึงใหญ  
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ก็ดี,  ไมเปนชาตสระแมทั้งหมด;   นับเปนคามสีมาน่ันเอง.  ถงึทะเล 
สาบ  ก็จัดเปนชาตสระเหมือนกัน.   จะทํากรรมในโอกาสเปนที่ขังนํ้า  
ตลอด  ๔  เดอืนฤดูฝน  ควรอยู  ฉะนี้แล. 
                                     [สีมาสัมเภท] 
        ขอวา  สีมาย  สมี  สมฺภินฺทนฺติ  มีความวา  พวกภิกษุ 
ฉัพพัคคียผูกสีมาของตนคาบเกี่ยวพัทธสีมาของภิกษุเหลาอ่ืน.  ก็ถาวา 
ในทิศตะวันออกแหงวัดท่ีอยูเกา  มีตนไม ๒  ตน  คือ มะมวงตน 
หน่ึง  หวาตนหน่ึง  มีคาคบพาดเกี่ยวกัน,  ในตนมะมวงและตนหวา 
นั้น  ตนหวาอยูทางทิศตะวันตกของตนมะมวง.  และวัดที่อยูมีสีมา 
เปนแดนท่ีภิกษุกันเอาตนหวาไวขางใน   กําหนดตนมะมวงเปนนิมิต 
ผูกไว  [๑๔๓]  หากวาภายหลังภิกษุทั้งหลายจะผูกสีมาทําวัดท่ีอยูใน 
ทิศตะวันออกแหงวัดที่อยูนั้น  จึงกันเอาตนมะมวงไวภายในกําหนด 
ตนหวาเปนนิมิตผูกไซร  สีมากับสีมา  ยอมคาบเกี่ยวกัน.  พวกภิกษุ 
ฉัพพัคคีย  ไดกระทําอยางนี้. 
        เพราะเหตุนี้  พระอุบาลีเถระจึงกลาววา  สีมาย   สมี สมภฺินฺทนฺติ 
แปลวา  "เจือสีมาดวยสีมา." 
        ขอวา  สีมาย  สมี  อชฺโฌตฺถรนฺติ   มีความวา   พวกภิกษุ 
ฉัพพัคคีย  ทบัพัทธสีมาของภิกษุเหลาอ่ืน  ดวยสีมาของตน  คือผูก 
สีมาของตน   เอาพัทธสีมาของภิกษุเหลาอ่ืน   ทั้งหมด  หรือบางตอน 
แหงพัทธสีมาน้ันไวภายใน  (สีมาของตน). 
        ในขอวา  สีมานฺตริก  เปตฺวา  สมี  สมมฺนฺนิตุ  นี ้ มีวินิจฉัยวา  



ประโยค๖ - ตติยสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินยั มหาวรรค  ตอน ๑ - หนาท่ี 205 

หากสีมาแหงวิหารท่ีทําไวกอนเปนแดนท่ีมิไดสมมติ  พึงเวนอุปจาร  
แหงสีมาไว.  หากเปนแดนท่ีสมมติ  พึงเวนสีมันตริกไวประมาณศอก 
หน่ึง  โดยกําหนดอยางตํ่ามีสุด. 
        ในกรุุนทีแกวา  "แมเพียงคืบเดียวก็ควร."  ในมหาปจจรีแกวา 
"แมเพียง ๔  นิ้วก็ควร." 
        อน่ึง  แมตนไมตนเดียวเปนนิมิตแหงสองสีมา   และตนไมนั้น 
เมื่อโตข้ึน  ยอมทําสีมาใหสังกระกัน;  เพราะเหตุนั้น  ไมควรทํา. 
                                       สีมากถา  จบ. 
                            [อุโบสถ  และ  อุโบสถกรรม] 
        ในอุโบสถสอง๑นี้   คือ  อุโบสถวันที่  ๑๔  และอุโบสถวันที่  ๑๕ 
เมื่อทําบุพพกิจแหงอุโบสถวันที่  ๑๔  แลวพึงบอกวา   อชฺชุโปสโถ 
จาตุทฺทโส  แปลวา  "อุโบสถวันนี้ที่  ๑๔." 
        วินิจฉัยในอุโบสถกรรม   ๔  มีขอวา  อธมฺเมน  วคฺค  เปนอาทิ. 
หากวาในวัดท่ีอยูเดียวกัน  เมื่อภิกษุอยูดวยกัน  ๔ รปู  ๓  รูปนําฉันทะ 
และปาริสุทธิของรูปหน่ึงมาแลว  ทําปาริสุทธิอุโบสถ,  หรือเม่ืออยู 
ดวยกัน  ๓  รูป  ๒  รูปนาํฉันทะและปาริสุทธิของรูปหน่ึงมา  แลวสวด 
ปาฏิโมกข,  อุโบสถกรรมยอมเปนวรรคโดยอธรรม,  แตถาท้ัง ๔ รูป 
ประชุมกันทาํปาริสุทธิอุโบสถ, ๓ รูปหรือ  ๒  รูป   [๑๔๔]  สวดปาฏโมกข; 
อุโบสถกรรมชื่อพรอมเพรียงโดยอธรรม.  ถาอยูดวยกัน  ๔  รูป  ๓  รูปนาํ 
ปาริสุทธิของรูปหน่ึงมาแลวทําปาริสุทธิอุโบสถ,  หรืออยูดวยกัน  ๓ รูป 
 
๑.  แตในโยชนา   เอตฺถ  โยค  วจเน  และเปนอาธารในวตฺตพฺพ 
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๒  รูปนําปาริสุทธิของรูปหน่ึงมาแลว  ทําปาริสุทธิอุโบสถ;   อุโบสถ-  
กรรมชื่อเปนวรรคโดยธรรม.   แตถาภิกษุ ๔  รูปอยูในวัดที่อยูเดียวกัน 
ประชุมกันทัง้หมด  สวดปาฏิโมกข,  ๓  รูปทําปาริสุทธิอุโบสถ,  ๒  รูป 
ทําปาริสุทธิกะกันและกัน,   อุโบสถกรรมชื่อพรอมเพรียงโดยธรรม. 
                                  [ปาฏิโมกชุทเทส] 
        ขอวา   นิทาน  อุทฺทสิิตฺวา  อวเสส  สุเตน   สาเวตพฺพ 
มีความวา   ครั้นสวดนิทานน้ีวา   สุณาตุ  เม  ภนฺต  สงฺโฆ  ฯ  เป  ฯ 
อาวิกตา  หิสสฺ  ผาสุ  โหติ  แลว  พึงกลาววา  อุทฺทิฏ    โข 
อายสฺมนฺโต  นิทาน.   ตตฺถายสฺมนฺเต  ปุจฺฉามิ.  กจจฺิตฺถ   ปร-ิ 
สุทฺธา ?   ทุติยมฺป  ปุจฺฉามิ  ฯ เป ฯ   เอวเมต   ธารยามิ๑  แลวพึง 
สวด  ๔  อุทเทสที่เหลือดวยสุตบท  อยางนี้วา   สุตา  โข  ปนาส ฺ
มนฺเตหิ  จตฺตาโร   ปาราชิกา  ธมฺมา   ฯ เป  ฯ   อววิทมาเนหิ 
สิกฺขิตพฺพ.  ปาฏิโมกขุทเทส  ๔  ที่เหลือ  พึงทราบตามนัยนี้. 
        สัญจรภัยนั้น  ไดแกภัยเกิดแกมนุษยผูทองเที่ยวไปในดง. 
        วินิจฉัยในอันตราย  ๑๐  คือ  ราชนัตรายเปนอาทิ.  ถาเมื่อภิกษุ 
ทั้งหลายคิดวา  "เราจัดทําอุโบสถ"   นัง่ประชุมกันแลว  พระราชา 
เสด็จมา,   นี้ชื่อราชันตราย.  พวกโจรพากันมา,  นี้ชื่อโจรันตราย. 
ไฟปาลามมา  หรือไฟเกิดข้ึนในอาวาส,  นี้ชื่ออัคคยันตราย.  ฝนตก 
หรือนํ้าหลากมา,  นี้ชื่ออุทกันตราย.  มนุษยมากันมาก,   นี้ชื่อมนุส- 
สันตราย.  ผีเขาภิกษุ,   นี้ชื่ออมนุสสันตราย.  สัตวรายมีเสือเปนตน 
 
๑.  นิทานุทเทส  ไมนาจะตองถาม   ดูอธิบายในวินยัมุขเลม  ๒  กณัฑท่ี  ๑๗.  
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เขามา,  นี้ชื่อวาฬันตราย.   [๑๔๕] สัตวพิษมีงูเปนตนกัดภิกษุ,  นี้ชื่อ 
สิรึสปนตราย.  ภิกษุอาพาธ,  หรือทํากาลกิริยา,  หรือพวกคนมีเวร  
กัน  ปองจะฆา  จับภิกษุนั้น, นี้ชื่อชีวิตันตราย.  มนุษยประสงคให 
ภิกษุรูปเดียวหรือหลายรปูเคลื่อนจากพรหมจรรย  จับเอาไป,  นี้ชื่อ 
พรหมจริยันตราย. 
        ในอันตรายเห็นปานน้ี  พึงสวดปาฏิโมกขยอได.   จะพึงสวด 
อุทเทสท่ีหน่ึง  หรือสวด  ๒  อุทเทส  ๓  อุทเทส  ๔  อุทเทส  เบื้องตน 
ก็ตาม.  ในอุทเทสเหลาน้ี  มีอุทเทสท่ี  ๒  เปนตน  เมื่ออุทเทสใดยังสวด 
ไมจบ  มีอันตราย,   อุทเทสแมนั้น  พึงสวดดวยสุตบทท่ีเดียว. 
                                       [อัชเฌสนา] 
        บทวา   อนชฺฌิฏา  ไดแก  ไมไดรับบญัชา  หรือไมไดรับเชิญ. 
        ก็ในอัชเฌสนาธิการน้ี  การเชญิ  เนื่องดวยภิกษุผูเชิญแสดงธรรม 
ซึ่งสงฆสมมติก็มี  เนื่องดวยพระสังฆเถระก็มี.   เมื่อภิกษุผูเชิญแสดง 
ธรรมนั้นไมมี  ภิกษุเรียนพระสังฆเถระแลว หรืออันพระสังฆเถระอัน 
เชิญแลว   ยอมไดเพ่ือกลาวธรรม. 
        พระสังฆเถระเลา  ถาในวัดที่อยูมีพระธรรมถึกมาก.   พึงส่ังตาม 
ลําดับวาระ.  ภิกษุผูซึ่งทานสั่งวา  "เธอจงสวดธรรม"  ก็ด,ี  วา  "เธอ 
จงแสดงธรรม"   ก็ด,ี  วา  "เธอจงใหธรรมทาน"  กด็ี,  พึงกลาวธรรม 
ไดทั้ง  ๓  วิธี,  แตภิกษุผูไดรับคําส่ังวา  "จงสวด"  ยอมไดเพ่ือสวด 
เทาน้ัน,   ผูไดรับคําส่ังวา  "จงแสดง"   ยอมไดเพ่ือแสดงเทาน้ัน,  ผู 
ไดรับคําส่ังวา  "จงสวดสรภัญญะ"  ยอมไดเพ่ือสวดสรภัญญะเทาน้ัน.  
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        ฝายพระเถระเลา   ผูนั่งบนอาสนะสูงกวา  ยอมไมไดเพ่ือ  
อัญเชิญ.  ถาพระสังฆเถระเปนอุปชฌาย  และพระธรรมกถึกเปนสัทธิ- 
วิหาริก,  และพระอุปชฌายนั่งบนอาสนะสูง   สั่งสัทธิวิหาริกนั้นวา 
"เธอจงสวด."  พึงต้ังใจสาธยายแลวสวดเถิด.   แตถาในสํานักอุปชฌายนี้ 
มีภิกษุหนุมมาก,   พึงต้ังใจวา  "เราสวดแกภิกษุเหลาน้ัน"  แลวสวดเถิด. 
        [๑๔๖]  ถาพระสังฆเถระในวัดที่อยูใหสวดแตนิสิตของตนเทาน้ัน, 
ไมอัญเชิญภิกษุเหลาอ่ืนท่ีสวดไพเราะบาง,  ภิกษุเหลาอ่ืนพึงเรียนทาน 
วา   "ทานผูเจริญ   พวกผมขอใหภิกษุชื่อโนนสวด."   ถาทาน 
ตอบวา  "สวดเถิด"   หรือทานน่ิงเสีย,   สมควรใหสวดได  แต 
ถาทานหาม,  ไมควรใหสวด. 
        หากวา  เริ่ม  ธรรมสวนะ  แตเมื่อพระสังฆเถระยังมิไดมา,  เมื่อ 
ทานมากลางคัน   กิจท่ีจะตองหยุดขอโอกาส  ไมม.ี 
        อน่ึง   เมื่อสวดแลวจะอธิบายเนื้อความ   พึงขอโอกาสทานแลว 
จึงอธิบายก็ได.  ไมหยุดเลยอธิบายทีเดียวก็ได   แมในพระสังฆเถระ 
ผูมากลางคัน   เมื่อกําลังอธิบายก็มีนัยเหมือนกัน.  ถึงในอุปนิสินนกถา 
พระสังฆเถระก็เปนเจาของ,  เพราะฉะนั้น  พระสังฆเถระน้ันพึงกลาว 
เอง,   หรือส่ังภิกษุอ่ืนวา  "เธอจงกลาว,"   ก็แลพระเถระนั่งสูงกวา 
ไมควรส่ัง.  แตวาจะสั่งแกมนุษยทั้งหลายวา  "ทานจงกลาว"   ควรอยู 
ชนทั้งหลายถามภิกษุผูรูจักตน,  ภิกษุนั้นพึงขอโอกาสพระเถระกอนจึง 
คอยตอบ.  ถาพระเถระไดรับตอบวา  "ทานผูเจริญ  ชนเหลาน้ีถามปญหา 
กะผม"  ดังน้ีแลว  สั่งวา  "ตอบเถิด"  ก็ดี,  นิ่งเสียก็ดี,  จะตอบก็ควร.  
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        แมในการอนุโมทนาเปนตนในละแวกบาน   ก็นัยนี้แล,  ถาวา  
พระสังฆเถระอนุญาตวา  "เธอพึงกลาวในวัดที่อยูหรือในละแวกบาน 
เถิด  ไมตองบอกเลาฉันละ,"   เปนอันไดขออาง,  สมควรกลาวไดใน 
ที่ทั้งปวง.  แมเมื่อจะทําการสาธยายเลา  ก็ตองขอโอกาสพระเถระ 
เหมือนกัน.   เมื่อขอโอกาสองคหน่ึงแลวกําลังสาธยาย  องคอ่ืนมา 
อีก,  กิจท่ีจะตองขอโอกาสอีก   ยอมไมมี.  หากวา  เมื่อผูกใจวา 
"เราจักพัก"   แลวหยุดอยู  พระเถระมา,  เมื่อเริ่มอีกตองขอโอกาส 
แมเม่ือกําลังสาธยายธรรมท่ีตนเริ่มไวแลว  แตเมื่อพระสังฆเถระยังมิได 
มา  ก็นัยนี้แล.  [๑๔๗]  พระสังฆเถระองคหน่ึงอนุญาตแลววา  "ไม 
ตองขอโอกาสฉันละ  ทองตามสบายเถิด"  ดังน้ี  สมควรสาธยายตาม 
สบาย แตเมื่อพระสังฆเถระองคอ่ืนมา  ตองขอโอกาสทานกอนจึงสาธยาย. 
        ขอวา   อตฺตนา  วา๑  อตฺตาน  สมมฺนฺนิตพฺพ  มีความวา  พึง 
สมมติตนดวยตนเองก็ได.   แตเมื่อจะถาม  ตองแลดูบริษัท,  ถา 
อุปทวะไมมีแกตน;   พึงถามวินัย. 
        ขอวา  กเตป  โอกาเส   ปุคฺคล  ตุลยิตฺวา   มีความวา   (เรา 
ตถาคตอนุญาตใหภิกษุ)  แมเมื่อตนขอโอกาสแลว   ตองพิจารณา 
อยางนี้วา   "อุปทวะจากบุคคลน้ี  จะมีแกเรา,  หรือไมมีหนอ ?" 
ดังน้ี  (แลวจึงโจทดวยอาบัติ). 
        ขอวา  ปุคฺคล  ตุลยิตฺวา  โอกาส  กาตุ   มีความวา  เราตถาคต 
อนุญาตใหภิกษุพิจารณาอยางนี้วา  "ผูนี้จะกลาวอาบัติเฉพาะที่เปนจริง 
 
๑.  พระบาลีวนิัยเปน  อตตฺนา  ว.  แตอตฺตนา  วา  นาจะถูกกวา.  
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เทาน้ัน  หรือจะกลาวที่ไมเปนจริงหนอ"   ดังน้ีแลว  จึงคอยใหโอกาส.  
        บทวา  ปุรมฺหาก  ไดแกเราทั้งหลาย. . .กอน. 
        บทวา  ปฏิกจฺเจว  ไดแก   กอนกวาทีเดียว.  กรรมไมเปนธรรม 
มีนัยดังกลาวแลวน่ันแล. 
        บทวา  ปฏิกฺโกสิตุ  ไดแก  เพ่ือหาม. 
        ขอวา  ทิฏ ิมฺป  อาวิกาตุ  มีความวา  เราตถาคตอนุญาต 
ใหภิกษุประกาศความเห็นของตน   ในสํานักภิกษุอ่ืนอยางนี้วา  "กรรม 
นี้  ไมเปนธรรม  นั่นไมชอบใจขาพเจา." 
        คําวา  ๔  รูป  ๕  รปู  เปนตน  พระผูมีพระภาคตรัส  เพ่ือตองการ 
มิใหมีอันตรายแกภิกษุเหลาน้ัน. 
        ขอวา  สฺจิจฺจ  น  สาเวนฺติ  มีความวา  แกลงสวดคอย ๆ 
ดวยต้ังใจวา  "ภิกษุเหลาอ่ืนจะไมไดยินดวยประการใด,  เราจักสวด 
ดวยประการนั้น." 
        บทวา  เถราธิก  มีความวา  (เราตถาคตอนุญาตปาฏิโมข)  ใหมี 
พระเถระเปนใหญ  อธิบายวา  เพ่ือเปนกิจ  เนื่องดวยพระเถระ. 
        บาลีวา  เถราเธยฺย  กม็ี  แปลวา  "ใหมีพระเถระเปนเจาหนาท่ี." 
เพราะเหตุนั้น  พระเถระพึงสวดเองก็ได  พึงเชิญภิกษุอ่ืนก็ได. 
        ในอธิการวาดวยการอัญเชิญปาฏโิมกขนี้  วิธีเชิญ  มีนัยดังกลาว 
แลวในการอัญเชิญธรรมนั่นแล. 
        วินิจฉัยในขอวา  โส  น  ชานาติ  อุโปสถ  วา  เปนอาทิดังน้ี :- 
พระเถระนั้น  ไมรูจักอุโบสถ  ๓  อยาง   โดยตางดวยจาตุททสิกอุโบสถ  
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ปณณรสิกอุโบสถ  และสามัคคีอุโบสถ  และไมรูจักอุโบสถ  ๙  อยาง  
โดยตางดวยสังฆอุโบสถเปนตน,   ไมรูอุโบสถกรรม ๔  อยาง,  ไมรู 
ปาฏิโมกข  ๒  อยาง  ไมรูปาฏิโมกขุทเทส  ๙  อยาง. 
        [๑๔๘]  ในขอวา  โย  ตตฺถ  ภิกขฺุ  พฺยตฺโต  ปฏิพโล  นี้  ม ี
วินิจฉัยวา  ปาฏิโมกขพระผูมีพระภาคทรงอนุญาตแกภิกษุผูฉลาดแมยัง 
หนุมก็จริงแล.   ถึงกระน้ัน  ในขอน้ี  ควรทราบอธิบายดังน้ี :- 
        ถาปาฏิโมกขุทเทส  ๕  หรือ  ๔  หรือ  ๓   ของพระเถระ  ยังจํา 
ไมได   สวน  ๒  อุทเทสเปนของไมบกพรอง  ชํานาญดี  คลองปาก, 
ปาฏิโมกขคงเนื่องดวยพระเถระ.  แตถาแมเพียงเทาน้ี   ทานยอมไมอาจ 
เพ่ือทําใหชํานาญได,  ยอมเปนหนาที่ของพระภิกษุผูฉลาดเทียว. 
        สองบทวา   สามนฺตา  อาวาสา  ไดแก  อาวาสใกลเคียงกัน. 
        บทวา  สชฺชุก  มีความวา  เพ่ือประโยชนแกการมาในวันนั้นเอง. 
        วินิจฉัยในขอวา  นวก  ภิกขฺุ  อาณาเปตุ  นี้วา  ภิกษุใดสามารถ 
จะเรียนได,  พึงบังคับภิกษุเห็นปานน้ัน,   อยาบังคับภิกษุที่โง. 
        ในบทวา  กตมี๑   ภนเฺต   นี้  มีอธิบายวา   ดิถีเปนที่เต็มแหงดิถี 
ทั้งหลายเทาไร  ชื่อวา  ดถิีที่เทาไร,  คือกี่คํ่า.   มนษุยทั้งหลายหมายเอา 
กุศลกรรมที่เน่ืองดวยพระผูเปนเจา  ถามวา  "ภิกษุมีประมาณเทาไร 
ขอรับ ?" 
        ขอวา  สลาก  วา  คาเหตุ  มีความวา    เราตถาคตอนุญาตให 
ภิกษุถือเอา  คือ  รวมสลากแลวนับ. 
         
๑.  พระบาลีวนิัยเปน  กติมี.  ฎีกาวิมติวิโนทนีก็เปน  กตมีิ.  
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        บทวา   กาลวโต  ไดแก  ตอกาลทีเดียว,  ความวา  แตเชาทีเดียว. 
        ในขอวา  ย  กาล  สรติ  นี้  มีความวา  แมในเวลาเย็น  จะบอก 
วา  "วันนี้อุโบสถ  ทานท้ังหลายจงมาประชุม"  ก็ควร.  
        แมในขอวา   เถเรน  ภิกฺขุนา  นว  ภิกขฺุ  อาณาเปตุ   นี้   ม ี
วินิจฉัยวา   ภิกษุผูทํากรรมบางอยางก็ดี   ภิกษุผูชวยภาระอยางหน่ึง 
ตลอดกาลในกาลทุกเม่ือทีเดียวก็ดี   ภิกษุผูสรภาณกะและธรรมกถึก 
เปนตนรูปใดรูปหน่ึงก็ดี   พระเถระไมควรส่ังบังคับ   เพ่ือกวาดโรง 
อุโบสถ,   สวนภิกษุที่เหลือพึงส่ังบังคับตามวาระ  (คือผลัดเปลี่ยนกัน) 
หากวา  ภิกษุผูไดรับคําส่ังแลว   จะไมไดไมกวาดแมเปนของยืมไซร 
พึงวานกัปปยการกหักกิ่งไมทําใหควรแลวกวาด,  เมื่อเธอไมไดแมซึ่ง 
กัปปยการกนั้น  เปนอันไดขออาง.   ถึงในการส่ังบังคับเพ่ือใหปูลาด 
อาสนะ  ก็พึงสั่งบังคับตามนัยที่กลาวแลวน่ันแล. 
        [๑๔๙]  ฝายภิกษุผูรับคําส่ังแลว,  ถาอาสนะในโรงอุโบสถไมมี, 
พึงขนมาจากสังฆิกาวาส  ปูลาดแลว  ตองขนไปคืน.  เมื่ออาสนะไมมี 
จะปูเสื่อลําแพนก็ดี   เสื่อออนก็ดี  ยอมควร,  ถึงเมื่อเส่ือออนไมมี 
ก็พึงวานกัปปยการกใหชวยหักกิ่งไมทําใหควรแลวปูลาดเถิด,  เมื่อเธอ 
ไมไดกัปปยการก  เปนอันไดขออาง. 
        ในการตามประทีปเลา   พระเถระก็พึงสั่งบังคับตามนัยที่กลาว 
แลวน่ันแล.   และเม่ือจะส่ังบังคับ   ตองบอกวา  "น้ํามัน   หรือไส 
หรือตะเกียง   มีอยูในโอกาสโนน,  เธอจงถือเอาส่ิงน้ัน ๆ มาตาม 
ประทีป."   หากนํ้ามันเปนตน  ไมม,ี  ภิกษุผูรับคําสั่งตองแสวงหามา,  
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เมื่อแสงหาแลวไมได  เปนอันไดขออาง.  อีกอยางหน่ึง  จะพึงติด  
ไฟใหโพลงบนกระเบื้องก็ได. 
        ขอวา  สงฺคเหตพฺโพ  มีความวา  ภิกษุผูเปนพหุสูตนั้น  อัน 
ภิกษุทั้งหลายพึงสงเคราะห   ดวยถอยคําอันไพเราะอยางนี้วา  "ทาน 
มาแลวก็ดีแหละขอรับ,   ที่นี่ภิกษาหาไดงาย   แกงและกับขาวก็มี 
อยาตองเปนกังวลเลย   นมินตอยูเถิด,"   พึงอนุเคราะหเนื่องดวยการ 
พูดจากันบอย ๆ,   พึงเกลี้ยกลอมดวยใหเธอใหคําตอบวา  "ขอรับ, 
ผมจักอยู." 
        อีกประการหน่ึง  พึงสงเคราะหและอนุเคราะหดวยปจจัย  ๔  พึง 
เกลี้ยกลอมดวยถอยคําอันไปเราะ,   อธิบายวา   พึงเจรจาใหเสนาะหู 
พึงใหบํารุงดวยส่ิงของตาง ๆ มีจุณเปนตน. 
        ขอวา  อาปตฺติ    ทกฺุกฏสฺส   มีความวา  ถาสงฆแมทั้งมวล 
ไมทําไซร,  ตองทุกกฏทั้งหมด.  ในอธิการน้ี  พระเถระทั้งหลายก็ไมพน 
พวกภิกษุหนุมก็ไมพน.   ภิกษุทั้งปวงพึงใหเปลี่ยนวาระกันบํารุง  เปน 
อาบัติแกภิกษุผูไมบํารุง   ในวาระของตน.  แตภิกษุผูเปนพหุสูตน้ัน 
อยาพึงยินดีวัตรมีการกวาดบริเวณและใหไมสีฟนเปนตน  ของพระมหา- 
เถระทั้งหลาย.  แมเม่ือขอที่เธอไมยินดีมีอยู   พระมหาเถระทั้งหลาย 
ก็ควรมาสูที่บํารุงท้ังเย็นเชา.  แตภิกษุผูพหุสูตน้ันรูความมาของพวก 
ทานแลว   พึงไปสูที่บํารุงของพระมหาเถระทั้งหลายเสียกอน.  [๑๕๐] 
ถาภิกษุผูสหจร   ซึ่งเปนอุปฐากของเธอมีอยู,   เธอพึงหามเสียวา 
"อุปฐากของผมมี,    ทานท้ังหลายจงเปนผูขวนขวายนอยอยูเถิด."  
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แมถาวา  ภิกษุผูสหจรของเธอไมมี.  แตภิกษุรูปหน่ึงหรือ   ๒  รปู   ผู 
ถึงพรอมดวยวัตรในวัดที่อยูนั่นเอง   กลาววา  "ผมจักทํากิจท่ีควร  
ทําแกพระเถระเอง,   ภิกษุทั้งเหลือจงอยูเปนผาสุกเถิด;"  ไมเปนอาบัติ 
แกภิกษุทั้งปวง. 
        ขอวา  โส  อาวาโส   คนฺตพฺโพ  มีความวา  อาวาสน้ัน  อัน 
ภิกษุทั้งหลายผูเขลาไมฉลาด  พึงไปทุกกึ่งเดือน   เพ่ือประโยชนแก 
การทําอุโบสถ,  ก็อาวาสน้ันแล   ควรไปท้ังเหมันตฤดู  และคิมหฤดู 
ทีเดียว ;    แตพระผูมีพระภาคตรัสคําเปนตนวา  "ผูเขลาไมฉลาด 
จําพรรษา"   ดังน้ี  ก็เพ่ือแสดงกิจท่ีควรทําในฤดูฝน. 
        ในพระบาลี  ขอวา  น  ภิกขฺเว  เตหิ  ภิกขฺูห ิ  ตสฺมึ   อาวาเส 
วสฺส   วสิตพฺพ  มีความวา   ในการเขาพรรษาแรก  อยาจําพรรษา 
ปราศจากภิกษุผูสวดปาฏิโมกข.  หากวาภิกษุสวดปาฏิโมกขนั้นหลีก 
ไปเสีย  หรือสึกเสีย  หรือทํากาลกิริยาเสีย   ตอเมื่อภิกษุทั้งหลาย 
จําพรรษาแลว,   เมื่อภิกษุอ่ืน  (ที่สวดได)  มีอยูนั่นแล  จึงควร 
จําพรรษาในกาลเขาพรรษาหลัง,   เมื่อไมมี   ตองไปในอาวาสอ่ืน 
เมื่อไมไป  ตองทุกกฏ.   แตถาภิกษุผูสวดปาฏิโมกขนั้น   หลกีไปเสีย 
หรือสึกเสีย   หรือทํากาลกิริยาเสีย  ในการเขาพรรษาหลัง,   พึงอยู 
(ในที่นั้น)  ตลอด  ๒  เดือน. 
                                [ปาริสุทธิ  และ  ฉันทะ] 
        ขอวา  กาเยน  วิ ฺาเปติ  มีความวา   ภิกษุผูอาพาธยอมใหรู 
คือ   ยอมใหทราบการใหปาริสุทธิ    ดวยอวัยวะใหญนอยอันใดอันหน่ึง  
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ก็แลเมื่ออาจเปลงวาจา  ยอมใหรูดวยวาจา,   เมื่ออาจทั้ง  ๒  ประการ 
ยอมใหรูทั้งกายวาจา.  
        ขอวา  สงฺเฆน   ตตฺถ   คนฺตฺวา   อุโปสโถ  กาตพฺโพ  มีความวา 
ถาภิกษุผูอาพาธเชนนั้นมีมาก,   สงฆพึงต้ังอยูตามลําดับกระทําภิกษุ 
ผูอาพาธท้ังปวงไวในหัตถบาส.  ถาภิกษุผูอาพาธมีในระยะไกล,  สงฆ 
ไมพอ ;    วันนั้น   ไมตองทําอุโบสถ,   [๑๕๑]   อันสงฆผูเปนวรรค 
ไมพึงทําอุโบสถแท. 
        ขอวา  ตตฺเถว   ปกฺกมติ  มีความวา  ภิกษุผูนําปาริสุทธิ  ไม 
มาสูทามกลางสงฆ  จะไปในที่บางแหงจากที่นั้นทีเดียว. 
        ขอวา   สามเณโร   ปฏิชานาติ   มคีวามวา  ภิกษุผูนําปาริสุทธิ 
ปฏิญญาอยางน้ีวา  "ขาพเจาเปนสามเณร"  หรือบอกขอท่ีตนเปน 
สามเณรจริง ๆ  หรือต้ังอยูในภูมิแหงสามเณรในภายหลัง.   ในบท 
ทั้งปวง   ก็นยันี้. 
        ขอวา   สงฺฆปฺปตฺโต  ปกฺกมติ   มคีวามวา  ภิกษุผูนําปาริสุทธิ 
ถึงหัตถบาสของภิกษุ  ๔  รูปโดยกําหนดอยางตํ่าท่ีสุด   ผูประชมุกัน 
เพ่ือประโยชนแกอุโบสถแลว  หลีกไปเสีย.   ในบทท้ังปวงก็นัยนี้. 
        ก็แลวินิจฉัยในการนําปาริสุทธินี้  พึงทราบดังน้ี :- 
        ปาริสุทธิของภิกษุผูมากรูป  อันภิกษุรูปหน่ึงนํามาแลว,  เปน 
อันนํามาแลวแท.  แตถาภิกษุผูนําน้ัน  พบภิกษุอ่ืนในกลางทาง  จึงให 
ปาริสุทธิของภิกษุทั้งหลายท่ีตนรับมาดวย,   ปาริสุทธิของตนดวย 
ปาริสุทธิของภิกษุผูนําน้ันเทาน้ันยอมมา,   สวนปาริสุทธินอกจากน้ีจัด  
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เปนปาริสุทธิดังโซลามแมว,  ปาริสุทธินั้น   ยอมไมมา.  
        ขอวา  สุตฺโต  น  อาโรเจติ  มีความวา  ภิกษุผูนําปาริสุทธิ 
นั้นมาแลว  หลับเสีย  ไมบอกวา  "ปาริสุทธิ  อันภิกษุโนนใหแลว 
เจาขา." 
        วินิจฉัยในขอวา  ปาริสุทฺธิหารกสฺส   อนาปตฺติ  นี้   พึงทราบ 
ดังน้ี :- 
        ถาภิกษุผูนําปาริสุทธิ  แกลงไมบอก,   เธอตองทุกกฏ;    สวน 
ปาริสุทธิเปนอันนํามาแลวแท.  แตไมเปนอาบัติแกเธอ  เพราะมิได 
แกลงไมบอก,  และอุโบสถของเธอทั้ง  ๒  รูป   เปนอันทําแลวเหมือนกัน. 
        วินิจฉัยในการใหฉันทะเลา   ยอมเปนเชนกับวินิจฉัยที่กลาว 
แลวในการใหปาริสุทธินั่นแล. 
        วินิจฉัยในขอวา  ปาริสุทฺธึ  เทนฺเตน  ฉนฺทมปฺ  ทาตุ  นี ้
พึงทราบดังนี้ :- 
        หากวา   ภิกษุผูอาพาธใหปาริสุทธิเทาน้ัน  ไมใหฉันทะ,  อุโบสถ 
ยอมเปนอันสงฆทําแลว;   แตสงฆทํากรรมอันใด,   กรรมอ่ืนนัน้ไมเปน 
อันสงฆไดทํา.  ภิกษุผูอาพาธใหแตฉันทะเทาน้ัน  ไมใหปาริสุทธิ; 
ทั้งอุโบสถท้ังกรรมของภิกษุสงฆ  เปนอันสงฆทําแลวแท,  แตอุโบสถ 
ของภิกษุผูใหฉันทะ  ไมจัดวาอันเธอไดทําเลย.   [๑๕๒]  ถาแมภิกษุ 
บางรูป  อธิษฐานอุโบสถในแมน้ํา  หรือในสีมาแลว  จึงมา,  เธอ 
ยอมไมไดเพ่ือจะอยูเฉยดวยคิดวา  "เราทําอุโบสถแลว;"  ตองให 
สามัคคีหรือฉันทะ.  
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        ขอวา   สรติป   อุโปสถ   นป   สรติ  มีความวา  บางคราว 
ก็ระลึกได,  บางคราวก็ระลึกไมได.  
        ขอวา  อตฺถิ   เนว   สรติ  มีความวา   ภิกษุบารูปใด  ระลึก 
ไมไดเสียเลยโดยสวนเดียว,   กิจท่ีจะตองใหสมมติแกภิกษุบารูปนั้น 
ยอมไมมี. 
        หลายบทวา  โส  เทโส  สมฺมชฺชิตฺวา  ไดแกพึงกวาดประเทศน้ัน. 
        สองบทวา  โส   เทโส  เปนปฐมมาวิภัตติ  ใชในอรรถแหง 
ทุติยาวิภัตติ. 
        คําวา  ปานีย  ปริโภชนีย  เปนอาทิ  มีเนื้อความชัดแลว. 
ก็เพ่ือเหตุไรเลา  พระผูมพีระภาคจึงตรัสคําน้ันไว ?  เพ่ือแสดงกิจมี 
บุพพกรณเปนตนแหงอุโบสถ.   เพราะเหตุนั้น   พระอรรถกถาจารย 
ทั้งหลายจึงกลาววา :- 
        "การปดกวาด   ตามประทีป  ต้ังนํ้าฉันน้ําใช  พรอมท้ังปลูาด 
อาสนะเหลานี้  เรียกวา   บุพพกรณของอุโบสถ." 
        กรรม  ๔  อยางนี้   ทานเรียกวา  "บุพพกรณ"   ดวยประการฉะน้ี. 
        นําฉันทะ   ปาริสุทธ ิ บอกฤด ู นบัภิกษุ  สอนนางภิกษุณี  เหลา 
นี้   เรียกวา  บุพพกิจแหงอุโบสถ; 
        กรรม  ๕  อยางนี้  ทานกลาววา  "บุพพกิจ"   เพราะจะตองทํา 
ภายหลังบุพพกรณ. 
        วันอุโบสถ  ๑  ภิกษุผูเขากรรมมีจํานวนเทาไร ๑  สภาคาบัติ 
ไมมี  ๑  [๑๕๓]  บุคคลควรเวนไมมีในหัตถบาสสงฆนั้น  ๑  รวม  
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เรียกวา   "ปตตกัลละ"  แปลวา  "ความพรั่งพรอมถึงท่ี."  
        ลักษณะ  ๔  ประการน้ี  ทานเรียกวา  "ปตตกัลละ." 
        ขอวา  เตหิ  สทฺธ ึ มคีวามวา  พึงทําบุพพกรณเปนตนเหลานี้ 
แลว  ทําอุโบสถกับภิกษุทั้งหลายผูมาแลวเหลาน้ัน. 
        วินิจฉัยในขอวา  อชฺช   เม   อุโปสโถ   นี้  พึงทราบดังนี้ :- 
        ถาเปนวัน   ๑๕  คํ่า,   จะอธิษฐานวา   อชฺช   เม   อุโปสโถ 
ปณฺณรโส  แปลวา   วันนีอุ้โบสถวัน  ๑๕  คํ่าของเรา  ดังนี้บาง  ก ็
ควร.  แมในอุโบสถวัน  ๑๔  คํ่า   ก็นยันี้แล. 
        คําวา  พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติวา  "ภิกษุผูมีอาบัติติดตัวไม 
พึงทําอุโบสถ"  นี้  บัณฑิตพึงทราบสันนิษฐานวา   ขอน้ันเปนอันพระ 
องคทรงบัญญัติแลว  ดวยคําวา  ยสฺส  สิยา  อาปตฺติ  เปนอาทิ ๑ 
ดวยบัญญัติการใหปาริสุทธิ  ๑  ดวยบัญญัติปาริสุทธิอุโบสถ ๑ 
                                    [วิธีแสดงอาบัติ] 
        คําวา  อตฺิถนฺนาน   อาปตฺตึ   มีความวา   บรรดาอาบัติมีอาบัติ 
ถุลลัจจัยเปนตน   พึงระบชุื่ออาบัติตัวหน่ึง  กลาวอยางนี้วา   ถุลลฺจฺจย 
อาปตฺตึ,   ปาจิตฺติย  อาปตฺตึ. 
        คําวา   ต   ปฏิเทเสมิ  นี้   แมกลาววา  ต   ตุมหฺมูเล  ปฏิเทเสมิ 
ขาพเจาแสดงคืน   ซึ่งอาบัตินั้น   ในสํานักทาน  ดังนี้  ยอมเปนอัน 
กลาวชอบเหมือนกัน. 
        สวนคําวา  ปสฺสสิ  นี้  พึงกลาวอยางนี้วา  ปสฺสสิ  อาวุโส 
ต  อาปตฺตึ,  เธอเห็นอาบัตินั้นหรือ ?    ปสฺสถ   ภนฺเต   ต   อาปตฺตึ,  
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ทานเห็นอาบัตินั้นหรือ ?  
        ก็คําวา  อาม   ปสฺสามิ  นี้  แมกลาวอยางนี้วา   อาม   ภนฺเต 
ปสฺสามิ,  ขอรับ   เออ  ขาพเจาเห็น  อาม   อาวุโส   ปสฺสามิ,  เออ 
ขาพเจาเห็น,  ยอมเปนอันกลาวชอบแลวเหมือนกัน. 
        สวนวินจิฉัยในคําวา  อายตึ   สวเรยฺยาสิ  นี ้ พึงทราบดังน้ี :- 
        ถาภิกษุผูแสดงแกกวา,   ภิกษุผูรับอาบัติพึงกลาววา  อายตึ 
สวเรยฺยาถ  ทานพึงระวังตอไป. 
        ฝายผูแสดงไดรับตอบอยางนั้นแลว   พึงกลาววา  สาธุ  สุฏ ุ 
สวริสฺสาม,ิ   ดีละ  ขาพเจาจักสํารวมดวยดี   ดังนี้ทีเดียว. 
        วินิจฉัยในขอวา  ยทา   นิพฺเพมติโก   นี ้ พึงทราบดังนี้ :- 
        ในอันธกอรรถกถา  ทานแกวา   "ถาเปนผูไมหมดความสงสัย 
ทีเดียว,  แมจะแสดงระบุวัตถุ  ก็ควร"   วิธีแสดงในอาบัติที่สงสัยนั้น 
ดังน้ี :- 
        [๑๕๔]  เม่ือพระอาทิตยถูกเมฆบัง   ภิกษุฉันพลางมีความสงสัย 
วา  "นี่จะเปนกาลหรือวิกาลหนอ ?"   ภิกษุนั้นพึงระบุวัตถุอยางนี้ 
วา  "ทานผูเจริญ   ขาพเจามีความสงสัย  ฉันแลว,  ถามีกาล, 
ขาพเจาตองทุกฏมากหลาย,   ถาไมมีกาล,  ขาพเจาตองปาจิตตีย 
มากหลาย."   ดังน้ีแลว   พึงกลาววา   "ทานผูเจริญ   ขาพเจาตอง 
อาบัติเหลาใด   เปนทุกกฏมากหลายก็ดี   เปนปาจิตตียมากหลายก็ดี 
เพ่ือวัตถุนั้น,  ขาพเจาแสดงอาบัติเหลาน้ันในสํานักทาน."   ในอาบัติ 
ทั้งปวงก็นัยนี้.  
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        วินิจฉัยในขอวา  น  ภิกฺขเว   สภาคาปตฺติ   นี้   พึงทราบดังนี้ :- 
        ภิกษุทั้ง  ๒  รูปตองอาบัติใดดวยวัตถุรวมกัน  มีวิกาลโภชนเปน  
ตน,   อาบัติเห็นปานน้ัน  ทานเรียกวา   วัตถุสภาค  ฝายภิกษุผูตอง 
เพราะวิกาลโภชนเปนปจจัย  ยอมควรเพื่อแสดงในสํานัก   ของภิกษุ 
ผูตองเพราะอนติริตตโภชนเปนปจจัย. 
        อันอาบัติที่มีวัตถุรวมกันนี้เลา   ซึ่งภิกษุแสดงแลว   เปนอัน 
แสดงแลวดวยดีทีเดียว,  แตเธอทั้ง  ๒  ยอมตองอาบัติทุกกฏอ่ืน  คือ 
ผูแสดงตองเพราะเหตุที่แสดง  และผูรบัตองเพราะเหตุที่รับ,   อาบัติ 
ทุกกฏที่ตองเพราะแสดงและรับนั้น  เปนอาบัติมีวัตถุตางกัน,  เพราะ 
ฉะน้ัน  สมควรแสดงกะกันและกันได. 
        วินิจฉัยในขอวา   สามนฺโต  ภิกขฺู   เอวมสฺส   วจนีโย   นี ้
พึงทราบดังนี้ :- 
        ในอันธกอรรถกถาแกวา  "พึงบอกภิกษุผูเปนสภาคกันเทานั้น. 
จริงอยู  เมื่อบอกแกภิกษุผูเปนวิสภาคกัน  ความบาดหมาง  ความ 
ทะเลาะและความแตกแหงสงฆเปนตน  ยอมมีได  เพราะเหตุนั้น  จึงไม 
ควรบอกแกเธอ   แตพึงทําความผูกใจวา  'เราออกจากที่นี่แลวจักทํา 
คืน'   ดังน้ีแลว  ทําอุโบสถเถิด." 
        วินิจฉัยในอนาปตติปณณรสกะ  พึงทราบดังนี้ :- 
        ขอวา  เต   น  ชานึส ุ มีความวา   ภิกษุผูเจาถิ่นเหลาน้ัน  ไมรูวา 
ภิกษุทั้งหลายเขาสีมาแลว  หรือไมรูวา  กําลังเขา. 
        ขอวา  อถฺเ  อาวาสิกา  ภิกฺข ู อาคจฺฉนฺติ   มีความวา  
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ภิกษุเจาถิ่นพวกอ่ืน  ไปสูบานหรือปาดวยกรณีกิจบางอยางแลว  มา  
สูสถานที่ภิกษุเหลาน้ันนั่งแลว. 
        [๑๕๕]  ขอวา  วคฺคา  สมคฺคส ฺ ิโน  มีความวา  พวกภิกษุ 
ผูเจาถิ่น   ชื่อวา  เปนวรรค  เพราะภิกษุเหลาอ่ืนนั้นลวงล้ําสีมาเขามา, 
แตพวกเธอ   ชื่อวา  เปนผูมีความสําคัญวา   พรอมเพรียงเพราะไมทราบ 
ขอท่ีภิกษุเหลาอ่ืนนั้นลวงล้ําสีมาเขามา. 
        วินิจฉัยในวัคคาสมัคคสัญญิโนปณณรสกะ   พึงทราบดังนี้ :- 
        ขอวา   เต   ชานนฺติ   มีความวา    พวกภิกษุผูเจาถิ่น   สถิตอยู 
บนภูเขาหรือบนบก  เห็นภิกษุเหลาอ่ืนลวงล้ําสีมาเขามาแลว  หรือ 
กําลังลวงล้ําเขามา,  แตพวกเธอผูมีความสําคัญวา   พรอมเพรียงเพราะ 
ไมรู  หรือเพราะสําคัญวา  จักเปนผูมากันแลว.   เวมติกปณณรสกะ 
มีอรรถต้ืนทัง้น้ัน. 
        วินิจฉัยในกุกกุจจปกติปณณรสกะ   พึงทราบดังนี้ :-         
        บุคคลผูถูกความอยากครอบงําแลว  ทานกลาววา  "ผูอันความ 
อยากตรึงไวแลว"  ฉันใด,  ภิกษุทั้งหลายเหลาน้ัน  แมทําความ 
สันนิษฐานในชั้นตนแลว   ยังถูกความรับเกียจกลาวคือ  ความเปนผูมี 
ความสําคัญในการไมควรวาเปนการควร   ครอบงํา   ในขณะกระทํา 
พึงทราบวา  "ผูอันความรับเกียจตรึงไวแลว"   ฉันนั้น. 
        ในเตทปุเรกขารปณณรสกะ   ทานปรับถุลลัจจัย  เพราะเหตุที่ 
อกุศลจิตแรงกลา. 
        ใน   อาวาสิเกน  อาคันตุกเปยยาละ   พึงทราบคําเปนตนวา  
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เต   น  ชานนฺติ   อตฺถฺเ    อาคนฺตุกา  เหมือนคําท่ีไดกลาวแลวใน 
อาวาสิเกน  อาวาสิกเปยยาละ  อันมีมากอนวา  เต  น   ชานนฺติ  
อตฺถ ฺเ  อาวาสิกา  เปนอาทิ. 
        สวนใน  อาคันตุเกน  อาวาสิกเปยยาละ  พึงเติมคําวา 
อาคนฺตุกา  ภิกฺขู  สนฺนิปตนฺติ,   เหมือนคําท่ีมาใน   ปุริมเปยยาละ 
วา  อาวาสิกา   ภิกฺข ู  สนนฺิปตนฺติ.  แตใน   อาคันตุเกน  อาคันตุก- 
เปยยาละ  พึงประกอบดวยอํานาจภิกษุอาคันตุกะ  ในบททั้ง  ๒  ฉะนี้แล. 
        วินิจฉัยในขอวา   อาวาสิกาน   ภกิฺขูน  จาตุทฺทโส   โหติ, 
อาคนฺตุกาน  ปณฺณรโส  นี ้  พึงทราบดังนี้ :- 
        อุโบสถของอาคันตุกะเหลาใด  เปนวัน  ๑๕  คํ่า,  พึงทราบวา 
อาคันตุกะเหลาน้ัน  มาแลวจากนอกแวนแควน   หรอืไดทําอุโบสถ 
ที่ลวงไปแลวเปนวัน  ๑๔  คํ่า. 
        ขอวา  อาวาสิกาน   อนุวตฺติตพฺพ  มีความวา   เมื่อพวกภิกษุ 
ผูเจาถิ่น  ทําบุพพกิจอยูวา  อชฺชุโปสโถ   จาตุทฺทโส,   อุโบสถ 
วันนี้  ๑๔  คํ่า   พวกภิกษุอาคันตุกะพึงคลอยตาม  คือ  ไมพึงคัดคาน. 
        [๑๕๖]  ขอวา  นากามา  ทาตพฺพา  มีความวา   สามัคคี  อัน 
พวกภิกษุผูเจาถิ่น   ไมพึงใหแกพวกภิกษุอาคันตุกะ    ดวยความไม 
เต็มใจ.         
        บทวา  อาวาสิกาการ   ไดแก  อาการ  อธิบายวา  อาจาระของภิกษุ 
ผูเจาถิ่น.  ในบทท้ังปวงก็นัยนี้. 
        สภาพเปนเครื่องจับอาจารสัณฐาน  ของภิกษุผูเจาถิ่นเหลานั้นวา  
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"ภิกษุเหลาน้ี   เปนผูถึงพรอมดวยวัตรหรือไม ?"   ชื่อวา  อาการ.  
        ธรรมชาติซึ่งสอ๑ภิกษุผูเจาถิ่นเหลาน้ัน  ผูเรนอยูในที่นั้น ๆ  อธิบาย 
วา  ซึ่งใหรูได  แมมองไมเห็น.  ชื่อวา  ลิงค. 
        ธรรมชาติเปนที่เห็นแลวรูซึ่งภิกษุผูเจาถิ่นเหลาน้ันวา  "มี"  ชื่อวา 
นิมิต. 
        สภาพเปนเครื่องชี้  ภิกษุผูเจาถิ่นเหลาน้ันวา  "เปนผูมีบริขาร 
เชนนี้"  อธิบายวา  เปนเหตุไดขออาง  (เชนนั้น).  ชือ่วา  อุทเทส. 
        คําวาอาการนั้นเปนตนทั้งหมด  เปนชื่อของเสนาสนบริขารตางๆ  
มีเตียงและต่ังท่ีจัดต้ังไวเปนอันดีเปนตน   และเปนชื่อของเสียงฝเทาเปน 
ตน,   ก็และคําวา   อาการเปนตนนั้น  พึงประกอบตามท่ีควรประกอบ, 
แมในอาการของภิกษุอาคันตุกะเปนตน  ก็นัยนี้แล. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   อฺาตก  ไดแก  เปนของ ๆ 
ภิกษุเหลาอ่ืน. 
        สามบทวา  ปาทาน  โธต  อุทกนิสฺเสก   ไดแก   สถานที่รดนํ้า 
แหงเทาท้ังหลายที่ลางแลว.   เอกพจนในบทวา  โธต  พึงทราบใน 
อรรถแหงพหูพจน. 
        อีกอยางหนึ่ง  ปาฐะวา  ปาทาน  โธตอุทกนิสฺเสก.  ความวา 
สถานเปนที่รดนํ้าสําหรับลางเทาท้ังหลาย. 
        วินิจฉัยในนานาสังวาสกาทิวัตถุ  พึงทราบดังน้ี :- 
        บทวา   สมานสวาสกทิฏ ึ   ไดแก  ความเห็นวา  "ภิกษุผู 
 
๑.  ฎีกาและโยชนา  แก  คมยติ  วา  โพเธติ  โดยนัยนี้กแ็ปลวา  ธรรมชาติซ่ึงใหรู----  
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เจาถิ่นเหลานี้   มีสังวาสเสมอกัน."  
        บทวา  น   ปุจฺฉนฺติ  ไดแก  ไมถามถึงลัทธิของภิกษุผูเจาถิ่น 
เหลาน้ัน  คือ  ไมถามกอน  ทําวัตรแลวัตรอาศัย   (คือวัตรใหญนอย) 
แลว  ทําอุโบสถรวมกัน. 
        บทวา  นาภิวิตรนฺติ  ไดแก   ไมสามารถจะย่ํายี  คือ  ปราบปราม 
ขอท่ีเปนนานาสังวาสกันได,   อธิบายวา  ใหภิกษุผูเจาถิ่นเหลานั้นสละ 
ทิฏฐินั้นไมได. 
        ขอวา  สภิกฺขุกา  อาวาสา   มีความวา   ภิกษุทัง้หลายผูทําอุโบสถ 
มีอยูในอาวาสใด,  ภิกษุไมอาจ  (ออก)   จากอาวาสน้ันไปสูอาวาสใด 
ในวันนั้นเทียว,   อาวาสน้ัน   ยังไมไดทําอุโบสถ  ไมควรไป. 
        สองบทวา   อฺตฺร  สงฺเฆน  ไดแก  เวนจากภิกษุทั้งหลาย 
ซึ่งครบจํานวนเปนสงฆ. 
        สองบทวา  อฺตฺร  อนฺตรายา   [๑๕๗]  ไดแก   เวนอันตราย 
๑๐  อยาง  ทีก่ลาวแลวในหนหลังเสีย.  แตวา   เมื่อมีอันตราย  กค็วรจะ 
ไปกับสงฆ.   มีตนเปนที่ ๔  หรือมีตนเปนที่  ๕  โดยกําหนดอยางตํ่าท่ีสุด. 
        ประเทศแหงใดแหงหนึ่ง   มีศาลานวกรรมเปนตน  ชื่ออนาวาส. 
เหมือนอยางวา   อาวาสเปนตนภิกษุไมควรไป  ฉันใด,  ถาภิกษุทั้ง 
หลายทําอุโบสถกันในวัด,   สีมาก็ดี  แมน้ําก็ดี  อันภิกษุไมควรไปเพ่ือ 
อธิษฐานอุโบสถ   ก็ฉันน้ัน.  แตถามีภิกษุบางรูปอยูที่สีมาและแมน้ําน้ี 
ไซร,   จะไปสูสํานักภิกษุนั้น  ควรอยู.  จะไปเสียจากอาวาส   แมที่ 
เลิกอุโบสถเสียแลว  ควรอยู.  ภิกษุผูใดไปแลวอยางนั้น  ยอมไดแมเพ่ือ  
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อธิษฐาน  อันภิกษุแมผูอยูปา  ในวันอุโบสถ  เที่ยวบิณฑบาตในบาน 
แลว  ตองกลบัไปวัดของตนเทาน้ัน.   ถาเขาไปสูวัดอ่ืน,   ตองทํา  
อุโบสถในวัดนั้นกอน  จึงคอยไป  ไมทํากอนแลวไปเสีย  ไมควร. 
        ขอวา  ย  ชฺา  'สกฺโกมิ   อชฺเชว  คนฺตุ'   มีความวา 
ภิกษุพึงทราบซึ่งอาวาสใดวา  "เราสามารถไปที่นั่นไดในวันนี้ทีเดียว" 
อาวาสเห็นปานน้ัน  ควรไป.   จริงอยู  ภิกษุนี้แมเม่ือทําอุโบสถกับ 
ภิกษุทั้งหลายในอาวาสน้ัน  จักเปนผูไมทําอันตรายแกอุโบสถเลยทีเดียว 
ฉะน้ีแล. 
        การเขาสูหัตถบาสเทาน้ัน  เปนประมาณ   ในขอวา  ภิกฺขุนิยา 
นิสินฺนปริสาย  เปนอาทิ. 
        ขอวา   อ ฺตฺร   อวุฏ ิตาย  ปริสาย  มีความวา  จริงอยู 
ข้ึนชื่อวา  การใหปาริวาสิยปาริสุทธิ  (ปาริสุทธิที่แรมวัน)  นี้ยอม 
ไมควร   จําเดิมแตการท่ีบริษัทลุกออกไป,   แตเมื่อบริษัทยังไมลุก 
ออกไป   ยอมควร,   เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา  "เวน 
แตบริษัทยังไมลุกออกไป."   ลักษณะแหงปาริวาสิยปาริสุทธินั้น   พึง 
ถือเอาจากวรรณนาแหงปาริวาสิยฉันททานสิกขาบทในภิกขุนีวิภังค.๑ 

        วันที่ไมใชวันอุโบสถน้ัน ไดแกวันอ่ืน  นอกจากวันอุโบสถ  ๒  วัน 
นี้  คือ   วันอุโบสถ  ๑๔  คํ่าหนึ่ง  วันอุโบสถ  ๑๕  คํ่าหน่ึง. 
        ขอวา  อฺตฺร  สงฺฆสามคฺคิยา  มีความวา  เม่ือสงฆแตกกัน 
แลว   สังฆสามัคคีอันใด  อันสงฆกลับทําไดอีก  เหมือนสังฆสามัคคี 
 
๑.  สมนฺต.  ทุติย.  ๔๖๒.  
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ของภิกษุชาวโกสัมพี,  [๑๕๘]  เวนสังฆสามัคคีเห็นปานน้ันเสีย.  ก็แล  
ในกาลน้ัน  สงฆพึงทําอุโบสถ   สวดวา สุณาตุ  เม   ภนฺเต  สงฺโฆ 
อชฺชุโปสโถ  สามคฺคี 
        อน่ึง  ภิกษุเหลาใด  เมื่อมีภิกษุผูทําการทะเลาะวิวาทกันเล็กนอย 
ไมสูสําคัญ  จึงงดอุโบสถไวแลว  กลับเปนผูพรอมเพรียงกันอีก,  อันภิกษุ 
เหลาน้ัน  ตองทําอุโบสถแท  ฉะนี้แล. 
                            อุโบสถกัขันธก  วรรณนา  จบ. 


