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                                   จตุตถสมันตปาสาทิกา 
                              [๒๗๕]  จุลลวรรค  วรรณนา 
                                   กัมมักขันธก  วรรณนา 
                                     [วาดวยตัชชนียกรรม] 
        วินิจฉัยในกัมมักขันธกะเปนที่  ๑  แหงจุลลวรรค  พึงทราบกอน 
ดังน้ี  :- 
        บทวา  ปณฺฑุกโลหิตกา  ไดแก  ชน  ๒  ในพวกฉัพพัคคีย  คือ 
ปณฑุกะ  ๑  โลหิตกะ  ๑.  แมนิสิตทั้งหลายของเธอทั้ง  ๒  ก็ปรากฏ 
ชื่อวา  ปณฑุกะ  และ  โลหิตกะ  เหมือนกัน. 
        สามบทวา  พลวา  พลว  ปฏมินฺเตถ  มีความวา   ทานท้ังหลาย 
จงโตตอบใหดี  ใหแข็งแรง. 
        บทวา  อลมตฺถตรา  จ  คือเปนผูสามารถกวา. 
        ในองค  ๓  มี  อสมมฺุขา  กต   เปนตน  มีความวา  กรรมทีท่ํา 
คือ  ฟองรองไมพรอมหนาสงฆ   ธรรมวินัย  และบุคคล,  ไมสอบถามกอน 
ทํา,  ทําดวยไมปฏิญญาแหงบุคคลน้ันแล. 
        บทวา  อเทสนาคามินิยา  ไดแก   ทําดวยอาบัติปาราชิก   หรือ 
สังฆาทิเสส.  
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        บรรดาติกะเหลาน้ี  ๙  บท  ใน  ๓  ติกะตน  ทรงผสมทีละบท ๆ  
กับ  ๒  บทนี้  คือ  อธมฺเมน  กต  วคฺเคน  กต  ตรสัเปน  ๙  ติกะ. 
        รวมทั้งหมดจึงเปน  ๑๒  ติกะ  ดวยประการฉะน้ี. 
        ๑๒  ติกะน้ีแล   ตรสัไวแมในสุกกปกษ  ดวยอํานาจแหงฝายเปน 
ขาศึกกัน. 
        สองบทวา   อนนูโลมิเกหิ  คิหิสสคฺเคหิ   มีความวา  ดวยการ 
คลุกคลีกับคฤหัสถ   มีความเปนผูพลอยเศราโศกกับเขาเปนตน   ซึ่ง 
ไมสมควรแกบรรพชิต. 
        ขอวา  น  อุปสมฺปาเทตพฺพ  เปนตน  มีความวา  เปนอุปชฌาย 
อยูแลว   ไมพึงใหกุลบุตรอุปสมบท,   ไมพึงใหนิสัยแกภิกษุอาคันตุกะ, 
ไมพึงรับสามเณรอ่ืนไว. 
        สองบทวา  อฺา  วา   ตาทิสิกา  ไดแก  อาบัติที่เสมอกัน. 
        บทวา  ปาปฺฏตรา  ไดแก  อาบัติที่หนักกวา. 
        [๒๗๖]  กรรมนั้น  ไดแก  ตัชชนียกรรม. 
        การอันภิกษุเหลาใดทําแลว  ภิกษุเหลาน้ันชื่อวา  ผูทํากรรม. 
        ขอวา   น   สวจนีย  กาตพฺพ  มีความวา  ตนอันภิกษุใดโจทย 
แลวอยางนี้วา  "ขาพเจาจะฟองทานเปนจําเลยในคดีนี้  และทานอยากาว 
ออกจากอาวาสน้ีแมกาวเดียว   ตลอดเวลาที่อธิกรณนั้นยังระงับไมเสร็จ" 
ภิกษุนั้นอันตนไมพึงทําใหเปนผูใหการ. 
        บทวา   น  อนุวาโท  มีความวา  ไมพึงรับตําแหนงหัวหนาในวัด.  
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        บทวา  น   โอกาโส  มีความวา  ไมพึงใหภิกษุอ่ืนทําโอกาสอยางนี้ 
วา  "ทานจงทําโอกาสแกขาพเจา.  ขาพเจาเปนผูใครจะพูดกะทาน."  
        ขอวา  น   โจเทตพฺโพ  มีความวา  ไมพึงโจทยภิกษุอ่ืนดวยวัตถุ 
หรืออาบัติ,   คือไมพึงใหภิกษุอ่ืนใหการดวยคําวา   "นี้เปนโทษของ 
ทานหรือ  ?" 
        ขอวา  น  สมฺปโยเชตพฺพ  มีความวา   ไมพึงชวยกันและกัน 
ใหทําความทะเลาะ. 
        คําวา  ติณฺณ  ภิกขฺเว  ภิกฺขูน  เปนตน  พระผูมีพระภาคตรัสไว 
เพ่ือแสดงวา  "สงฆสมควรลงตัชชนียกรรม  ดวยองคแมอันหน่ึง  ๆ." 
        จริงอยู  ความเปนผูทําความบาดหมาง   พระผูมีพระภาคตรัส 
ไวเปนองคพิเศษ   สําหรบัภิกษุผูควรขู.   ความเปนผูมีอาบัติเนือง ๆ 
ตรัสไวเปนองคพิเศษ  สําหรับภิกษุควรไรยศ,   ความเปนผูประทุษราย 
สกุล   ตรัสไวเปนองคพิเศษ  สําหรับภิกษุผูควรขับไล.   แตสงฆสมควร 
จะทํากรรมแมทั้งหมด  ดวยองคอันใดอันหน่ึงใน  ๓  องคนี้. 
        หากจะมีคําทวงวา  "ถาเปนเชนนั้น,  คําท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไว 
ในจับเปยยักขันธกะวา  "สงฆทํานิยสกรรมแตภิกษุผูควรจะลงตัชชนีย- 
กรรม  ฯ ล ฯ  อัพภานผูควรอุปสมบท,   อุบาลี  กรรมไมเปนธรรม 
และกรรมไมเปนวินัย  ยอมมีอยางนี้แล  ก็แล  เมื่อเปนอยางนั้น สงฆ 
ยอมเปนผูมีโทษ"  ดังน้ี  ยอมแยงกับคําวา  ติณฺณ  ภิกฺขเว  ภิกฺขูน 
เปนตนนี้. 
        เฉลยวา  อันคํานี้จะแยงกันหามิได.  



ประโยค๖ - จตุตถสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวนิัย จลุวรรค วรรณา - หนาท่ี 412 

        เพราะเหตุไร  ?  
        เพราะใจความแหงคําตางกัน. 
        จริงอยู  กรรมสันนิษฐานเปนใจความแหงคําน้ีวา   ตชฺชนีย- 
กมฺมารหสฺส  เปนตน.  สภาพแหงองคเปนใจความแหงคํา  เปนตนวา 
ติณฺณ  ภิกขฺเว  ภิกขฺูน  ดงัน้ี.   เพราะเหตุนั้น  สงฆประชุมกันทาํ 
กรรมสันนิษฐานวา  ๒๗๗  "จะทํากรรมชื่อน้ี  แกภิกษุนี้"   ดังน้ี  ใน 
กาลใด,  ในกาลน้ัน  ภิกษุนั้นเปนผูชื่อวา  ควรแกกรรม  เพราะเหตุนั้น 
โดยลักษณะน้ี  พึงเขาใจวา  "กระทํานิยสกรรมเปนตน  แกภิกษุผูควร 
แกตัชชนียกรรมเปนตน  เปนกรรมผิดธรรม  และเปนกรรมผิดวินัย." 
        ก็ในองคทั้งหลาย   มีความเปนผูทําความบาดหมางเปนตน  องค 
อันใดอันหน่ึงมีแกภิกษุใด,   สงฆปรารถนาจะทําแกภิกษุนั้น  พึงกําหนด 
กรรมอยางใดอยางหน่ึง  ดวยองคอันใดอันหน่ึง  ในองค  และกรรม 
ทั้งหลายตามท่ีตรงอนุญาตไวแลว  พึงทําภิกษุนั้นใหเปนผูควรแกกรรม 
แลวทํากรรมเถิด.  วินิจฉัยในคําท้ัง  ๒  นี้เทาน้ี  เมื่อถือเอาวินิจฉัยอยาง 
นี้  คําหลังกับคําตนยอมสมกัน. 
        ในบาลนีั้น  กรรมวาจาในตัชชนียกรรม  พระผูมีพระภาคตรัสไว 
ดวยอํานาจแหงภิกษุผูทําความบาดหมาง  แมโดยแท,  ถึงกระน้ัน  เมื่อ 
จะทําตัชชนียกรรมแกภิกษุผูเปนพาล  ไมฉลาด  มีอาบัติมาก   สงฆพึง 
ทํากรรมวาจาดวยอํานาจแหงภิกษุผูเปนพาล   ไมฉลาด,  จริงอยู  เม่ือทํา 
อยางนั้น  กรรมเปนอันทําแลวดวยวัตถุที่ม,ี  และไมเปนอันทําดวยวัตถุ 
แหงกรรมอ่ืน.  
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        เพราะเหตุไร ?  
        เพราะเหตุวา  แมตัชชนียกรรมนี้  พระผูมีพระภาคทรงอนุญาต 
ใหนําดวยวัตถุ  กลาวคือความเปนผูพาล  เปนผูไมฉลาด  ดังนี้แล. 
ในกรรมท้ังปวงมีนัยเหมือนกัน. 
        ขาพเจาพรรณนาวัตถุแหงความประพฤติชอบ  ๑๘  อยาง  ใน 
ปาริวาสิกักขันธกะ. 
        สองบทวา  โลม  ปาเตนฺติ  มีความวา  เปนผูหายเยอหยิ่ง. 
อธิบายวา  "ประพฤติตามภิกษุทั้งหลาย." 
        สองบทวา  เนตฺถาร  วตฺตนฺติ  มีความวา  วัตรนี้เปนของภิกษุ 
ทั้งหลายผูออก   เพราะเหตุนั้น  ชื่อวา  เนตฺถาร  วัตรของผูออก. 
อธิบายวา   "ตนสามารถจะออกจากนิสสารณาดวยวิธี  ๑๘  อยางใด, 
ยอมประพฤติวิธี  ๑๘  อยางอันนั้นโดยชอบ." 
        ถามวา  "ภิกษุผูถูกนิสสารณา  บําเพ็ญวัตรสิ้นกาลเทาไร  ?" 
        ตอบวา "๑๐  วัน  หรอื  ๒๐  วันกไ็ด." 
        จริงอยู  ในกัมมักขันธกะน้ี  วัตรเปนของท่ีภิกษุพึงบําเพ็ญโดย 
เทาน้ีเทาน้ัน. 
                                [วาดวยปพพาชนียกรรม] 
        วินิจฉัยในเรื่องพระเสยยสกะ  พึงทราบดังน้ี :- 
        ขอวา  อปสฺสุ  ภิกขฺู  ปกตตฺตา  มีความวา  ก็แตวาภิกษุทั้งหลาย 
ยอมเปนผูขวนขวายเปนนิตย.  
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        คําท่ีเหลือเชนกับคําท่ีกลาวแลวในตัชชนียกรรมนั่นแล. 
        [๒๗๘]  เรื่องพระอัชสชิและพระปุนัพพสุกะ  ขาพเจาไดกลาว 
แลวในวรรณนาแหงสังฆาทิเสส๑   แตวินิจฉัยในคําเปนตนวา  กายิเกน 
ทเวน  ในเรือ่งพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะน้ี  พึงทราบดังนี้ :- 
        การเลนเปนไปทางกาย  เรียกชื่อวา  ความคะนองเปนไปทางกาย. 
แมใน  ๒  บทที่เหลือ  กน็ัยนี้แล. 
        ความละเมิดสิกขาบทที่ทราบบัญญัติไว  ในกายทวาร  เรียกชื่อวา 
อนาจารเปนไปทางกาย.  แมใน  ๒  บทที่เหลือ  กน็ัยนี้แล. 
        ความลบลางดวยขอที่ไมศึกษาสิกขาบทท่ีทราบบัญญัติไว  ในกาย- 
ทวาร  เรียกชื่อวา  ความลบลางเปนไปทางกาย. 
        อธิบายวา  การผลาญ  คือลางผลาญ.  แมใน  ๒  บทที่เหลือ 
ก็นัยนี้แล. 
        การหุงนํ้ามันและดองยาเปนตน  ดวยอํานาจแหงเวชกรรมท่ีทําแก 
คนที่ทรงหามเปนตน  เรียกชื่อวา  มิจฉาชีพเปนไปทางกาย  การรับ 
และบอกขาวสาสนเปนตน   ของพวกคฤหัสถ  เรียกชื่อวา  มิจฉาชีพ 
เปนไปทางวาจา.  กิจท้ัง  ๒  นั้น  ชื่อวามิจฉาชีพ  เปนไปท้ังทางกาย 
ทั้งทางวาจา.  คําท่ีเหลือมีนัยดังกลาวแลวในตัชชนียกรรมนั่นแล. 
                                 [วาดวยปฏิสารณียกรรม] 
        ก็แล   วินิจฉัยในเรื่องพระสุธรรม  พึงทราบดังนี้ :- 
 
๑.  สมนฺต.  ทุติย.  ๑๒๗  
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        บทวา  อนปโลเกตฺวา  ไดแก  ไมบอกเลา.  
        บทวา  เอตทโวจ  มีความวา    พระสุธรรมถามวา  "คฤหบดี 
ขาทนียโภชนียะน้ัน  ทานจัดเอาไวเพ่ือพระเถระท้ังหลายหรือ  ? ดังน้ี 
แลวใหเปดทั้งหมดเห็นแลว  จึงไดกลาวคําน้ี. 
        คําวา  เอกา  จ  โข  อิธ  นตฺถิ,  ยทิท  ติลสงฺคุฬิกา    มีความ 
วา   "ขนมน้ีใด  เขาเรียกกันวา  ขนมแดกงา,  ขนมนั้นไมมี." 
        ไดยินวา   ขนมแปลกชนิดหน่ึง   ไดมีตนวงศของคฤหบดีนั้น. 
เพราะเหตุนั้น  พระเถระประสงคจะดาคฤหบดีนั้นกระทบชาติ  จึงกลาว 
อยางนั้น. 
        คําวา   ยเทว   กิฺจ ิ เปนตน   มคีวามวา  เมื่อพุทธวจนะมีมาก 
อยางนั้น    พระผูเปนเจาสุธรรมและพุทธวจนะเปนอันมากซ่ึงเปนรัตนะเสีย 
กลาวคําวาขนมแดกงาซึ่งเปนคําหยาบน่ันแล. 
        คฤหบดีแสดงเนื้อความนี้  ดวยอุทาหรณเรื่องลูกไกวา  "ลกูไก 
นั้นไมไดขันอยางกา   ไมไดขันอยางไกฉันใด,   ทานไมไดกลาวคําของ 
ภิกษุ  ไมไดกลาวคําของคฤหัสถฉันนั้น." 
        ติกะท้ังหลาย  มีคําวา  อสมมฺูขา  กต  เปนตน  มีประการดังกลาว 
แลวน่ันแล.   ภิกษุผูประกอบดวยองค  ไมเหมือนกับภิกษุรูปกอน  ๆ. 
        [๒๗๙]  บรรดาองคเหลาน้ัน  มีคําวา   คิหีน  อลาภาย  เปนตน 
ความวา   คฤหัสถทั้งหลายไมไดลาภดวยประการใด,  เมื่อภิกษุขวนขวาย 
คือ  พยายามดวยประการนั้น  ชื่อวา  ขวนขวายเพ่ือมิใชลาภ.    ในอนัตถะ 
เปนตน   ก็นยันี้.  
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        บรรดาคําเหลาน้ัน   ความเสียประโยชน   ชื่อ  อนัตถะ.  
        บทวา  อนตฺถาย  ไดแก  เพ่ือความเสียประโยชน. 
        ความอยูในที่นั้นไมได  ชื่อวาความอยูไมได. 
        ขอวา  คิหีน  พุทฺธสสฺ  อวณฺณ  มคีวามวา  กลาวติพระพุทธเจา 
ในสํานักคฤหัสถ. 
        ขอวา  ธมฺมิก  ปฏิสสฺว  น  สจฺจาเปติ  มีความวา  ความรับจะ 
เปนจริงไดดวยประการใด,   เธอไมทําดวยประการการน้ัน;  คือ  รับการ 
จําพรรษาแลวไมไป  หรอืไมทํากรรมเห็นปานน้ันอยางอ่ืน. 
        คําวา  ป ฺจนฺน  ภกิฺขเว  เปนตน  พระผูมีพระภาคตรัสเพ่ือ 
แสดงขอท่ีภิกษุผูควรแกกรรม  แมดวยองคอันเดียว. 
        คําท่ีเหลือในเรื่องนี้  มีความต้ืน  และมีนัยดังกลาวแลวในตัชชนีย- 
กรรมท้ังน้ัน. 
                                  [วาดวยอุปเขปนียกรรม] 
        วินิจฉัยในเรื่องพระฉันนะ  พึงทราบดังนี้  :- 
        คําวา  อวาสปรมฺปรฺจ   ภิกฺขเว  สสถ  มีความวา   และทาน 
ทั้งหลายจงบอกในอาวาสท้ังปวง. 
        ในบทวา  ภณฺฑนการโก   เปนตน  มีวินิจฉัยวา  สงฆพึงยก 
อาบัติที่ตอง   เพราะปจจัยมีความบาดหมางเปนตน  กระทํากรรมเพราะ 
ไมเห็นอาบัตินั้นนั่นแล. 
        ติกะท้ังหลาย    มีประการดังกลาวแลวเหมือนกัน.   แตความ  
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ประพฤติชอบในเรื่องพระฉันนะน้ี   มีวัตร  ๔๓  ขอ.  
        บรรดาวัตรเหลาน้ัน  ขอวา  น  อนุทฺธเสตพฺโพ  ไดแก  ไมพึง 
โจทยภิกษุอ่ืน. 
        ขอวา   น   ภิกฺข ุ ภิกขฺูหิ  ไดแก  ไมพึงยุภิกษุอ่ืนกับภิกษุอ่ืน 
ใหแตกกัน. 
        ขอวา   น  คิหิธโช  ไดแก  ไมพึงทรงผาขาว  ผาไมไดตัดชาย 
และผามีลายดอกไม. 
        ขอวา  น  ติตฺถิยธโช  ไดแก  ไมพึงทรงผาคากรองเปนตน. 
        ขอวา  น  อาสาเทตพฺโพ  ไดแก  ไมพึงรุกรานภิกษุอ่ืน. 
        สองบทวา  อนฺโต  วา  พห ิ วา   ไดแก   จากขางในก็ดี  จาก 
ขางนอกก็ดี  แหงกุฎีที่อยู. 
        สามบท   มีบทวา  น  ติตฺถิยา  เปนตน  ต้ืนทั้งนั้น. 
        ขาพเจาจักพรรณนาบทที่เหลือท้ังหมด  ในปาริวาสิกักขันธกะ. 
        คําท่ีเหลือมีนัยดังกลาวแลวในตัชชนียกรรมนั่นแล. 
        [๒๘๐]  อุกเขปนียกรรมในเพราะไมทําคืนอาบัติ   คลายกบั 
อุกเขปนียกรรม  ในเพราะไมเห็นอาบัตินี้แล. 
        เรื่องอรฏิฐภิกษุ  ไดกลาวแลวในวรรณนาแหงขุททกกัณฑ.๑ 

        วินิจฉัยในบทวา  ภณฺฑนการโก  เปนตน  พึงทราบดังนี้  :- 
        "ภิกษุอาศัยทิฏฐิใด   จึงทําความบาดหมางเปนตน,   พึงทํากรรม 
ในเพราะไมสละทิฏฐินั้นนั่นแล." 
 
๑.  สมนฺต.  ทุติย.  ๔๖๓. 
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        บทที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวในตัชชนียกรรมนั่นแล.  
        แมความประพฤติชอบในอุกเขปนียกรรม  เพราะไมสละทิฏฐิลามก 
นี้   ก็มีวัตร  ๔๓  ขอเหมือนกัน  ดวยประการฉะน้ี. 
                              กัมมักขันธก  วรรณนา  จบ.  
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                      [๒๘๑]  ปาริวาสิกักขันธก  วรรณนา 
                                 [วาดวยปาริวาสิกวัตร] 
        วินิจฉัยในปาริวาสิกักขันธกะ   นี ้ พึงทราบดังนี้  :- 
        บทวา  ปาริวาสิกา  ไดแก  ภิกษุผูอยูปริวาส. 
        ในคําวา  ปาริวาสิกา  นั้น  ปริวาสมี  ๔  อยาง  คือ  อัปปฏิจฉันน- 
ปริวาส  ๑  ปฏิจฉันนปริวาส  ๑  สุทธนัตปริวาส  ๑  สโมธานปริวาส  ๑. 
        บรรดาปริวาส  ๔  อยางนั้น  ติตถิยปริวาส   ที่พระผูมีพระภาค 
ตรัสไวในมหาขันธกะอยางนี้วา  "ภิกษุทั้งหลาย  บุคคลใดแมอ่ืนผูเคย 
เปนอัญญเดียรถีย  หวังบรรพชา  หวังอุปสมบท  ในธรรมวินัยนี้ ; 
สงฆพึงใหปริวาส  ๔  เดอืนแกบุคคลน้ัน"  ดังนี้  ชื่ออัปปฏิจฉันนปริวาส. 
คําใดท่ีจะพึงกลาวในอัปปฏิจฉันนปริวาสน้ัน  คําน้ันขาพเจาไดกลาวไว 
ดีแลวแล.  แตวา  อัปปฏิจฉันนปริวาสนี้  พระผูมพีระภาคไมทรงประสงค 
ในปาริวาสิกักขันธกะน้ี.  ปริวาส  ๓  อยางที่เหลือ  สงฆพึงใหแกภิกษุผู 
ตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวและปกปดไว.  คําใดท่ีจะพึงกลาวในปริวาส  ๓ 
อยางนั้น  คํานั้นขาพเจาจักพรรณนาในสมุจจยักขันธกะ.  ก็แลประวาส  ๓ 
อยางนี้  พระผูมีพระภาคทรงประสงคในปาริวาสิกักขันธกะน้ี.  เพราะ 
เหตุนั้น  ภิกษุผูอยูปริวาสอยางใดอยางหน่ึงใน  ๓  ปริวาสน้ี  พึงทราบวา 
"ปาริวาสิกภิกษุ."  
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        สองบทวา   ปกตตฺตาน  ภิกขฺูน  ไดแก  ภิกษุปกตัตตที่เหลือ 
โดยที่สุดแมภิกษุผูควรแกมูลายปฏิกสัสนาเปนตน   เวนปาริวาสิกภิกษุ  
ผูใหมกวาเสีย. 
        สองบทวา  อภิวาทน  ปจฺจุปฏาน  มีความวา   ภิกษุปกตัตต 
เหลาน้ัน  ทําความเคารพมีอภิวาทเปนตน  อันใด  ปาริวาสิกภิกษุทั้งหลาย 
ยอมยินดี  คือ  ยอมรับความเคารพอันนั้น.   อธิบายวา  "ไมหามเสีย." 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  สามจีิกมฺม  นี ้ เปนชื่อของ 
อภิสมาจาริกวัตร  มีการพัดลมใหเปนตน  แกภิกษุอ่ืนซึ่งสมควร  เวน 
ความเคารพมีอภิวาทเปนตนเสีย 
        บทวา  อาสนาภิหาร  ไดแก  การจัดอาสนะให  คือ  ๒๘๒  หยิบ 
อาสนะไปให  คือ  ปลูาดใหนั่นเอง.  แมในการจัดที่นอนให  ก็นัยนี้แล. 
        บทวา  ปาโททก  นั้น  ไดแก  น้ําสําหรับลางเทา. 
        บทวา  ปาทป  นั้น  ไดแก  ต่ังสําหรับรองเทาท่ีลางแลว. 
        บทวา  ปาทกถลิก  นั้น  ไดแก  แผนกระดานสําหรับวางเทา 
ซึ่งยังไมไดลาง  หรือแผนกระดานสําหรับเช็ดเทา. 
        สองบทวา  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺส  มคีวามวา   คงเปนอาบัติทุกกฏ 
แกภิกษุผูยินดี  แมของสัทธิวิหารริกเปนตน.   เพราะเหตุนั้น  ปาริวาสิก- 
ภิกษุนั้น  พึงบอกนิสิตทั้งหลายมีสัทธิวาหาริกเปนตนนั้นวา  "ขาพเจา 
กําลังทําวินัยกรรมอยู,   พวกทานอยาทําวัตรแกขาพเจาเลย  อยางบอกลา 
เขาบานกะขาพเจาเลย."   ถาพวกกุลบตุรผูมีศรัทธาบวชกลาววา  "ขอ 
ทานจงทําวินัยกรรมของทานเถิด  ขอรับ"  ดังน้ี  แลวยังคงทําวัตร  ทั้ง  
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บอกลาเขาบานดวย  จําเดิมแตเวลาท่ีหามแลวไป  ไมเปนอาบัติ.  
        สองบทวา  มิถุ  ยถาวุฑฺฒ   มีความวา  ในปาริวาสิกภิกษุดวย 
กัน  ภิกษุใด  ๆ  เปนผูแกกวากันและกัน,   เราอนุญาตใหภิกษุนั้น ๆ 
ยินดีอภิวาทเปนตนของภิกษุผูออนกวาได. 
        สองบทวา  ปฺจ   ยถาวุฑฺฒ   มคีวามวา  เราอนุญาตสวน  ๕ 
ตามลําดับผูแก  พรอมดวยภิกษุทั้งหลายแมผูปกตัตต;   เพราะเหตุนั้น 
เมื่อกําลังสวดปาฏิโมกข  ปาริวาสิกภิกษุนั่งในหัตถบาส  ยอมควร. 
        แตในมหาปจจรีกลาววา  อยาน่ันในลําดับ  พึงละลําดับเสีย  แต 
อยาน่ังละหัตถบาส. 
        เมื่อทําปาริสุทธิอุโบสถ  พึงนั่งในที่ของสังฆนวกะ   และคงนั่ง 
ในที่นั้นเอง  ทําปาริสุทธอุโบสถในลาํดับของตน. 
        แตในมหาปจจัยรีกลาววา  "พึงทําปาริสุทธิอุโบสถในลําดับ."   แม 
เมื่อทําปวารณาแลว  ก็พึงน่ังในท่ีของสัฆนวกะ  และคงนั่งในท่ีนั้นเอง 
ปวารณาในลําดับของตน.  แมผาวัสสิกาสาฎกท่ีสงฆตีระฆังแลวแจกกัน 
ปาริวาสิกภิกษุจะรับในที่ซึ่งถึงแกตนก็ควร. 
        ภัตอันภิกษุสละให  เรียกวา  "ภัตที่ภิกษุโอนให."  ก็ถาอุทเทสภัต 
เปนตน    ๒-๓     ที่ถึงแกปาริวาสิกภิกษุไซร.    [๒๘๓]    แตเธอมี 
ความหวังเฉพาะปุคคลิกภัตอ่ืน ,   อุทเทสภัตเปนตนเหลาน้ัน  เธอพึงรับ 
ตามลําดับ  แลวบอกสละเสียวา  "ทานจงใหผมรับคราวหลังเถิด  ขอรับ, 
วันนี้  ความหวังเฉพาะภัตของผมมี,   พรุงน้ีผลจักรับ."   ดวยการเสียสละ 
อยางนี้  เธอยอมไดเพ่ือรับภัตเหลาน้ันในวันรุงข้ึน.  
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        ในกรุุนทีกลาววา   "ในวันรุงข้ึน   พึงใหแกปาริวาสิกภิกษุนั้น 
กอนภิกษุทั้งปวง."    แตถาเธอไมรับ  ไมโอนใหเสีย,  ในวันรุงข้ึนยอม  
ไมได.   ภัตทีภิกษุโอนใหนี้แล  พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตเฉพาะ 
ปาริวาสิกภิกษุเทาน้ัน. 
        เพราะเหตุไร ?   เพราะวา   ยาคูและของขบเค้ียวเปนตนในโรง 
อาหาร  ยอมถึงแกเธอผูนั่งในท่ีของสังฆนวกะบาง  ไมถึงบาง;  เพราะ 
เหตุนั้น  ภัตที่ภิกษุโอนใหนี้  พระผูมีพระภาคจึงทรงอนุญาตเฉพาะ 
เพ่ือทําการสงเคราะหแกปาริวาสิกภิกษุนั้นวา     "เธออยาตองลําบาก 
ดวยภิกษาจารเลย." 
        บทวา  ภตฺต  ไดแก  จตุสาลภัตของสงฆในวิหารท่ีภิกษุผูมาแลว 
มาแลว   พึงรับไปตามลําดับผูแก,   ปาริวาสิกภิกษุยอมไดภัตน้ัน  ตาม 
ลําดับผูแต.  แตไมไดเพ่ือไปหรือยืนในแถว.   เพราะเหตุนั้น  พึงถอยหาง 
จากแถวแลวยืนในหัตถบาส   เอ้ือมมือรับอยางเหย่ียวโผลงฉวยเอาฉะน้ัน. 
เธอไมไดเพ่ือจะใชอารามิกบุรุษหรือสมณุทเทสใหนํามา.  ถาเขานํามาเอง 
ขอน้ันควรอยู.   แมในมหาเปฬภัตของพระราชก็นัยนี้แล. 
        ในมหาปจจรีกลาววา  "แตในจตุสาลภัต  ถาปาริวาสิกภิกษุ  เปน 
ผูใครจะทําการโอนใหไซร,   เพ่ืออาหารอันเขายกข้ึนแลวเพ่ือตน  พึงบอก 
วา  "วันนี้   ภัตของเรายอมมี,   พรุงน้ี  เราจักรับ"   ดังน้ี;   ในวันรุงข้ึน 
ยอมไดอาหาร  ๒  สวน."   แมอุทเทสภัตเปนตน   พึงถอยหางจากแถว 
กอนจึงรับ.   และพวกทายกนิมนตใหนั่งในท่ีใดแลวอังคาส,  พึงเปน 
หัวหนาของพวกสามเณร  เปนสังฆนวกะของพวกภิกษุ  นั่งในท่ีนั้น.  
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        [๒๘๔]  บัดนี ้ วินิจฉัยในความประพฤติชอบที่พระผูมีพระภาค  
ตรัสไวนี้. 
        บทวา  น  อุปสมฺปาเทตพฺพ  มีความวา  เปนอุปชฌายไมพึง 
ใหอุปสมบท ;   แตจะเก็บวัตรแลวใหอุปสมบท  ควรอยู. 
        เปนอาจารยแลว  แมกรรมวาจาก็ไมควรสวด;   เมื่อภิกษุอ่ืนไมมี 
จะเก็บวัตรแลวสวด  ควรอยู. 
        บทวา  น  นิสฺสโย  ทาตพฺโพ   มีความวา  ไมพึงใหนิสัยแกพวก 
ภิกษุอาคันตุกะ;   แมภิกษุเหลาใดไดถือนิสัยตามปกติเทียว   พึงบอก 
ภิกษุเหลาน้ันวา  "ขาพเจากําลังทําวินัยกรรม.   พวกทานจงถือนิสัยใน 
สํานักพระเถระชื่อโนน  อยาทําวัตรแกขาพเจาเลย  อยาบอกลาเขาบาน 
กะขาพเจาเลย."   ถาแมเมื่อบอกอยางนั้นแลว  พวกนิสิตก็ยังขืนทํา; 
แมเมื่อพวกเธอยังขืนทําอยู  จําเดิมแตกาลท่ีไดหามแลวไป   ไมเปนอาบัติ 
แกปาริวาสิกภิกษุนั้น. 
        บทวา  น  สามเณโร  มีความวา  ไมพึงรับสามเณรอ่ืน;   แมพวก 
สามเณรท่ีตนเปนอุปชฌายรับเอาไว  ตนก็ควรบอกวา  "ขาพเจากําลัง 
ทําวินัยกรรม,   พวกเธออยาทําวัตรแกขาพเจาเลย  อยาบอกลาเขาบาน 
กะขาพเจาเลย."   ถาแมเมื่อบอกอยางนั้นแลว   เธอทั้งหลายยังขืนทํา; 
แมเม่ือเธอท้ังหลายขืนทําอยู  จําเดิมแตกาลท่ีไดหามแลวไป   ไมเปนอาบัติ 
แกปาริวาสิกภิกษุนั้น. 
        ข้ึนชื่อวา   การสมมติใหเปนผูสอนนางภิกษุณี  ซึ่งเปนตําแหนง 
ของผูเปนใหญ  ทานหาม,   เพราะฉะนั้น   ปาริวาสิกภิกษุพึงเรียนแก  
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ภิกษุสงฆวา  "ทานเจาขา   ขาพเจากําลังทําวินัยกรรม,   ทานท้ังหลาย  
จงรูภิกษุผูสอนนางภิกษุณี;      หรือพึงมอบภาระแกภิกษุผูสามารถก็ได 
และพึงบอกนางภิกษุณีทั้งหลายท่ีพากันมาวา   "ทานท้ังหลาย   จงไป 
หาสงฆ.   สงฆจักรูภิกษุผูใหโอวาทแกทานท้ังหลาย;"   หรือพึงบอกวา 
"ขาพเจากําลังทําวินัยกรรม;  ทานท้ังหลายจงไปหาภิกษุผูชื่อโนน.  เธอ 
จักใหโอวาทแกทานท้ังหลาย." 
        บทวา   สา   อาปตฺติ   มีความวา  ไมพึงถึงการปลอยสุกกะอีก 
ในเมื่อปริวาสเพ่ือการปลอยสุกกะอันสงฆใหแลว. 
        [๒๘๕]  สองบทวา  อฺา   วา  ตาทิสิกา  ไดแก  ครุกาบัติ 
มีกายสังสัคคะเปนตน. 
        สองบทวา  ตโต  วา  ปาปฏตรา  ไดแก  อาบัติปาราชิก. 
ในอาบัติ  ๗  อาบัติทุพภาสิต  เปนอาบัติเลวทราม  อาบัติทุกกฏ  เปน 
อาบัติเลวทรามกวา  อาบัติทุกกฏ  เปนอาบัติเลวทราม  อาบัติปาฏิ- 
เทสนียะ  เปนอาบัติเลวทรามกวา. 
        พึงทราบนัยในอาบัติปาจิตตรีย  ถุลลัจจัย  สังฆาทิเสส  และ 
ปาราชิก  โดยอุบายอยางน้ี. 
        แมในวัตถุทั้งหลายแหงอาบัติเหลาน้ัน  พึงทราบความตางกัน 
โดยนัยกอนนั่นแลวา  "วัตถุแหงทุพภาสิตเลวทราม   วัตถุแหงทุกกฏ 
เลวทรามกวา"   แตในสกิขาบทท่ีเปนปณณัตติวัชชะ  ทั้งวัตถุ   ทั้งอาบัติ 
เลวทราม.   สวนสิกขาบทที่เปนโลกวัชชะ   เลวทรามกวาท้ัง  ๒  อยาง. 
กรรมวาจาแหงปริวาส   ทานเรียกวากรรม.   ไมพึงติดวยคําเปนตนวา  
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"กรรมน้ัน  ไมเปนอันทํา  ทําเสีย"   หรือดวยคําเปนตนวา  "กรรม  
ชนิดนี้เปนกสิกรรม  เปนโครักขกรรมดวยหรือ ?" 
        บทวา  กมฺมิกา  มีความวา   กรรมอันภิกษุเหลาใดทําแลว 
ภิกษุเหลาน้ัน  ทานเรียกวา  กัมมิกา. 
        ไมพึงติภิกษุเหลาน้ันดวยคําวา  "เปนพาล  ไมฉลาด"  เปนตน. 
        ขอวา  น  สวจนีย  กาตพฺพ  มีความวา  ไมพึงทําความเปน 
ผูมีคําจําตองกลาว    เพ่ือประโยชนแกการประวิง  หรือเพ่ือประโยชนแก 
การเกาะตัว. 
        จริงอยู  เมื่อจะทําเพ่ือประโยชนแกการประวิง   ยอมทําอยาง 
นี้วา     "ขาพเจาจะทําทานใหเปนผูใหการในคดีนี้,    ทานอยาไดยาง 
ออกจากอาวาสน้ี   แมเพียงกาวเดียว   ตลอดเวลาท่ีอธิกรณยังระงับ 
ไมสําเร็จ"   ดังน้ี,   เมื่อจะทําเพ่ือประโยชนแกการเกาะตัว  ยอมทํา 
อยางนี้วา  "ขาพเจาจะทําทานใหเปนผูใหการ,   ทานจงมา  ไปตอ 
หนาพระวินัยธร   พรอมกับขาพเจา"   ไมพึงทําความเปนผูมีคําจําตอง 
กลาวทั้ง  ๒  อยางนั้น. 
        บทวา  น  อนุวาโท  มีความวา    ไมพึงรับตําแหนงหัวหนาใน 
วิหาร,   คือ   ไมพึงเปนผูสวดปาฏิโมกข  หรือเชญิแสดงธรรม,  [ ๒๘๖] 
ไมพึงทําการเนื่องดวยความเปนใหญ    แมดวยอํานาจสมมติอยางหน่ึง 
ในสมมติ  ๑๓. 
        บทวา   น   โอกาโส   มีความวา   ไมพึงทําโอกาสแกภิกษุผู 
ปกตัตตอยางน้ีวา    "ทานจงทําโอกาสแกขาพเจา,   ขาพเจาอยากจะ  
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พูดกะทาน,"   คือไมพึงโจทดวยวัตถุหรืออาบัติ,   ไมพึงใหภิกษุอ่ืนให  
การดวยคําวา  "นี้เปนโทษของทานหรือ ?" 
        บทวา  น  ภิกขฺู   ภิกขฺูหิ  สมฺปโยเชตพฺพ มีความวา  ไมพึง 
ชวยกันและกันใหทําความทะเลาะ. 
        บทวา  ปุรโต  มีความวา   เปนสังฆเถระไมควรไปขาหนา  คือ 
พึงละการในใกลกันเสีย  ๑๒  ศอก  ไปตามลําพัง.   แมในการน่ังก็มีนัย 
เหมือนกัน. 
        อาสนะที่จัดวาสุดทายของสังฆนวกะ   ในโรงอาหารเปนตน  ชื่อวา 
อาสนะสุดทาย,   อาสนะสุดทายนั้น  ควรใหแกปาริวาสิกภิกษุนั้น,  เธอ 
พึงนั่งบนอาสนะน้ัน. 
        สุดทายของท่ีนอนท้ังหลาย  ไดแกเตียงต่ังท่ีเลวกวาเตียงต่ังทั้งหมด 
ชื่อวา   ที่นอนสุดทาย.   จริงอยู  ปาริวาสิกภิกษุนี้  ไมไดเพ่ือถือเอา 
ที่นอนในที่ซึ่งถึงแกตนตามลําดับพรรษา.   แตทีน่อนท่ีเลว   ซึ่งสาน 
ดวยหวายและเปลือกไมเปนตน   มีข้ีเรือดเกรอะกรัง   ที่เหลือจากท่ีนอน 
ซึ่งภิกษุทั้งปวงเลือกถือเอาแลว  ควรใหแกเธอ. 
        บทวา  วิหารปริยนฺโต  มีความวา   เหมือนอยางวา  ที่นอน 
เปนฉันใด  ที่อยูก็เปนฉันนั้น,   อีกอยางหนึ่ง   แมอาวาสก็ไมควรแก 
เธอ   ในที่ซึ่งถึงแกตนตามลําดับพรรษา.   แตบรรณศาลาที่มีข้ึน  คลัก 
ดวยธุลี   เต็มไปดวยมูลคางคาวและหนู   ซึ่งเหลือจากท่ีภิกษุทั้งปวง 
เลือกถือแลว   ควรใหแกเธอ.   ถาภิกษุปกตัตตทั้งหมด  ถือรุกขมูล 
หรืออัพโภกาส     ไมเขาที่มุง,   อาวาสท้ังหมดจัดวาเปนอาวาสท่ีภิกษุ  
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เหลาน้ันละเลยเสียแลว.   บรรดาอาวาสเหลาน้ัน  เธอยอมไดอาวาสท่ีตน  
ตองการ. 
        อน่ึง  ในวันวัสสูปนายิกา   เธอยอมไดเพ่ือยืนอยูขางหน่ึงรับปจจัย 
ตามลําดับพรรษา,   แตไมไดเพ่ือถือเอาเสนาสนะ.    ปาริวาสิกภิกษุ 
ผูใครจะถือเอาเสนาสนะท่ีมีผาจํานําพรรษาเปนนิตย  พึงเก็บวัตรกอนแลว 
จึงถือเอา. 
        บทวา   เตน  จ   โส   สาทิตพฺโพ   มีความวา   [๒๘๗]  ภิกษุ 
ทั้งหลายใหอาสานะสุดทายเปนตนอันใดแกเธอ,   อาสนะสุดทายเปนตน 
นั้นแล  อันเธอพึงรับ. 
        บทวา  ปุเรสมเณน  วา  ปจฺฉาสมเณน  วา  มีความวา   เธอ 
รับนิมนตในที่แหงญาติและคนปวารณาวา   "ขอทานจงพาภิกษุมาเทาน้ี" 
ดังน้ี   แลวชกัชวนอยางนี้วา  "สกุลชือ่โนน   นิมนตภิกษุทั้งหลายของรับ, 
พวกทานจงมา  เราทั้งหลายจงไปในสกุลน้ัน"   ดงัน้ี  ไมพึงทําภิกษุผู 
ปกตัตต  ใหเปนปุเรสมณะหรือปจฉาสมณะไป. 
        แตวาสมควรจะกลาวโดยปริยายอยางนี้วา   "ทานผูเจริญ  ชน 
ทั้งหลายในบานชื่อโนน  หวังความมาของภิกษุทั้งหลาย,  ดีแลวหนอ 
ถาทานท้ังหลายพึงทําความสงเคราะหแกชนเหลาน้ัน." 
        บทวา  น   อารฺ ิกงฺค   มีความวา  เมื่อระอาที่จะบอกแกภิกษุ 
ทั้งหลายท่ีมาแลว  ๆ   ไมควรสมาทานอารัญญิกธดุงค. 
        อารัญญกิธุดงคนั้น  แมภิกษุใดสมาทานแลวตามปกติ   ภิกษุนั้น 
พึงชวนภิกษุผูเปนเพ่ือนรับอรุณในปา,   แตไมควรไปตามลําพัง  
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        อน่ึง  เมือ่เบื่อหนายตอการน่ังบนอาสนะสุดทายในโรงอาหารเปนตน 
ไมควรสมาทานแมซึ่งปณฑปาติกธุดงค   แตไมมีการหามแกภิกษุผูถือ  
บิณฑบาตตามปกติ. 
        บทวา   น  จ  ตปฺปจฺจยา   มีความวา  ไมควรใหนําบิณฑบาต 
ออกไป   เพราะเหตุนี้วา   "เราเปนผูมีอาหารอันนําไปแลวน่ังฉันอยูใน 
กุฎีที่อยางนั่นแล   จักนับราตรีได   คือวา  รัตติเฉท   พึงมีแกเราผูไปเห็น 
ภิกษุมาในบานแลวไมบอก." 
        บทวา  มา  ม  ชานึส ุ  มีความวา  เธอไมไดแมเพ่ือใหสามเณร 
หุงตมฉันที่วัด   ดวยอัธยาศัยนี้วา   "แมภิกษุรูปเดียว   จงอยารูจัก 
เรา,"     คือพึงเขาบานเพ่ือบิณฑบาตน่ันเอง.     แตปาริวาสิกภิกษุผู 
อาพาธ   หรือผูขวนขวายในนวกรรม  และกิจของอาจารยอุปชฌาย 
เปนตน   ควรอยูในกุฎีทีอ่ยูแท.    ถาภิกษุหลายรอยรูปเที่ยวอยูในบาน 
ไมสามารถจะบอกได,   ควรไปยังคามกาวาสแลวอยูในที่แหงภิกษุนั้นเปน 
สภาคกัน. 
        [๒๘๘]  แมเปนอาคันตุกะมายังวัดบางตําบล   ก็พึงบอกภิกษุ 
ทั้งหลายในวัดนั้น.  ถาเห็นภิกษุทั้งหมดอยูในที่เดียวกัน  พึงยืนบอก 
ในที่เดียวกันทีเดียว   ถาภิกษุทั้งหลายแยก ๆ กันอยูตามโคนไมเปนตน, 
พึงไปบอกในที่นั้น ๆ.   เม่ือจงใจไมบอก  เปนรัตติเฉทดวย  เปนทุกกฏ 
เพราะวัตตเภทดวย   ถาคนไมพบบางพวก   เปนแตรัตติเฉท   ไมเปน 
ทุกกฏเพราะวัตตเภท. 
        บทวา อาคนฺตุกสฺส  มีความวา  พึงบอกแตภิกษุอาคันตุกะรูปเดียว  
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หรือหลายรปู  แมที่มาสูฎีที่อยูของตน   ตามนัยที่กลาวแลวน่ันแล.  
        อน่ึง   แมรัตติเฉทและวัตตเภท  ในอาคันตุกาโรจนาธิการน้ี  ก ็
พึงทราบตามนัยที่กลาวแลวเหมือนกัน. 
        ถาภิกษุอาคันตุกะพักครูเดียว  หรือไมพัก  ไมไปในทามกลางวัด 
อยางนั้น,   ควรบอกแมแกภิกษุอาคันตุกะเหลาน้ัน,   ถาภิกษุอาคันตุกะ 
ไปเสียแตเมื่อปาริวาสิกภิกษุนั้นยังไมทันรู   แตวาปาริวาสิกภิกษุนี้รูในเวลา 
ที่ไปเสียแลว,  พึงไปบอก.   เมื่อไมอาจจะไปทัน  คงเปนแตรัตติเฉท 
ไมเปนทุกกฎเพราะวัตตเภท. 
        ฝายภิกษุอาคันตุกะเหลาใด   ไมเขาสูภายในวัด   เขาอุปจาร- 
สีมาแลวไปเสีย,   และปาริวาสิกภิกษุนี้ไดยินเสียงรม    หรือเสียงไอ 
หรือเสียงจาม   ของภิกษุอาคันตุกะเหลาน้ัน   รูวาเปนอาคันตุกะ  พึง 
ไปบอก.   แมรูในเวลาท่ีพวกเธอไปแลว   ก็ควรตามไปบอกจนได 
เมื่อไมสามารถจะไปทัน   คงเปนแตรัตติเฉท  ไมเปนทุกกฎเพราะ 
วัตตเภท. 
        ฝายภิกษุอาคันตุกะใด   มาในกลางคืนแลว   ไปเสียในกลางคืน 
นั่นเอง   แมภิกษุอาคันตุกะน้ัน  ยอมทํารัตติเฉทแกปาริยาสิกภิกษุนั้น. 
แตเพราะไมรู  จึงไมมีอาบัติทุกกฎเพราะวัตตเภท. 
        ในกรุุนทีกลาววา  "ถาไมทันรูกระทําอัพภานกรรม ๆ  นัน้  ไมเปน 
อันทําแท."   เพราะเหตุนั้น  ควรนับราตรีใหเกินไว  แลวจึงคอยทํา 
อัพภานกรรม.   [๒๘๙]  นี้เปนขอปฏิบัติที่ไมผิด. 
        เห็นภิกษุไปเรือในแมน้ําเปนตนก็ดี   ยืนอยูทีฟ่ากโนนก็ดี  ไปใน  
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อากาศก็ดี   ต้ังอยูในที่ไกลมีภูเขาบนบกและปาเปนตนก็ดี,   ถามีความ  
กําหนดไดวา  "เปนภิกษุ"   พึงไปบอกดวยเรือเปนตนก็ได  พึงรีบ 
ตามไปบอกก็ได.   เมื่อไมบอก  เปนรตัติเฉทดวย   เปนทุกกฏเพราะ 
วัตตเภทดวย.  ถาวา  แมพยายามอยู  ก็ไมสามารถจะไปทัน  หรอืใหได 
ยิน  เปนเพียงรัตติเฉท  ไมเปนทุกกฏเพราะวัตตเภท. 
        ฝายพระสังฆเสนาภยเถระ   กลาวดวยอํานาจแหงวิสัยและอวิสัย 
วา  "ไดยินวา  เมื่อไมบอก  ในวิสัย  (ที่จะบอกได)  เปนรัตติเฉท 
ดวย   เปนทกุกฏเพราะวัตตเภทดวย,  แตในอวิสัยไมมีทั้ง  ๒  อยาง." 
สวนพระกรวิกติสสเถระกลาววา  "ความกําหนดวา   'ผูนี้เปนสมณะ 
นั่นแลเปนประมาณ,   ถาแมไมใชวิสัย,   ไมมีทุกกฏ   เพราะวัตตเภท 
เทาน้ัน  แตคงเปนตัตติเฉทแท." 
        บทวา   อุโปสเถ   มีความวา  จริงอยู  ภิกษุอาคันตุกะท้ังหลาย 
ยอมมาดวยต้ังใจวา   "เราจักทันอุโบสถ"   แมไปดวยฤทธิ์ทราบวา 
เปนวันอุโบสถ   ยอมลงทําอุโบสถกรรม.   เพราะเหตุนั้น  จึงควรบอก 
ในวันอุโบสถ   เพ่ือชําระอาคันตุกะ.    แมในปวารณา   ก็มีนัย 
เหมือนกัน. 
        ผูอาพาธ   นั้น  ไดแก  ภิกษุผูไมสามารถจะไป. 
        แมวินิจฉัยในคําวา  ทูเตน  นี้    พึงทราบวา   ไมควรสงอนุป- 
สัมบันไป,  พึงสงภิกษุใหไปบอก. 
        บทวา  อภิกฺขุโก   อาวาโส   ไดแก   วัดที่วาง,  ภิกษุแมรูป 
เดียว   ไมมีในวัดใด  ไมพึงไปเพ่ือตองการอยูในวัดนั้น  เพราะราตรี  
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ที่อยูในวัดวางเปลาน้ัน   เปนราตรีที่ไมยอมใหนับ.   แตจะอยูกับภิกษุ  
ปกตัตต  สมควรอยู.  แตเมื่ออันตราย  ๑๐  อยางมีอยู   ถึงแมวา  ราตรี 
ทั้งหลายจะไมยอมใหนับ   [๒๙๐]  กค็วรไปเสีย  เพื่อพนจากอันตราย 
แท.   เพราะเหตุนั้น   พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   "เวนแตอันตราย" 
ดังน้ี  จึงไมควรทําวินัยกรรมกับภิกษุผูเปนนานาสังวาส.  แมเพราะไม 
บอกแกภิกษุนานาสังวาสเหลาน้ัน   รตัติเฉทยอมไมมี,     ที่อยูนั้น 
ยอมเปนเหมือนอาวาสไมมีภิกษุนั่นเอง   เพราเหตุนั้น   พระผูมี- 
พระภาคจึงตรัสคําน้ีวา    "ในอาวาสใดเลา  ภิกษุทั้งหลายเปนนานา- 
สังวาส ?" 
        คําท่ีเหลือมีนัยดังกลาวแลวในอุโปสถักขันธกะน่ันแล. 
        วินิจฉัยในบทวา   เอกจฺฉนฺเน   อาวาเส   เปนตน   พึงทราบ 
ดังน้ี :- 
        เสนาสนะที่ทําไวเพ่ือประโยชนแกการอยู  ชือ่วาอาวาส. 
        สถานมีอาทิอยางนี้  คือ  เรือนเจดีย  เรือนโพธิ  รานเก็บไมกวาด 
รานเก็บไม  โรงน้ํา  เวจกุฎี  ซุมประตู  ชื่อ  อนาวาส. 
        หมวด  ๒  แหงอาวาสและอนาวาสน้ัน  พระผูมีพระภาคทรงถือ 
เอาดวยบทท่ี  ๓. 
        ในมหาปจจรีกลาววา   "ภิกษุผูถกูสงฆยกวัตรแลว  ไมไดเพ่ือ 
อยูในโอกาสเหลาน้ัน   ณ   โอกาสอันใดอันหน่ึง   ซึ่งมุงเปนอันเดียวกัน 
กําหนดดวยท่ีตกแหงน้ําจากชายคา.    แตปาริวาสิกภิกษุ   ไมไดเพ่ือ 
อยูภายในอาวาสเทาน้ัน."  
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        สวนมหาอรรถกถาแกวา  "การอยูนั้น  หามดวยชายคา  โดย 
ไมแปลกกัน." 
        ในกรุุนทีแกวา  "การท่ีปาริวาสิกภิกษุและภิกษุที่ถูกสงฆยกวัตร 
อยูรวมกับภิกษุปกตัตต  ในท่ีมุงดวยเครื่องมุง  ๕  อยางเหลาน้ัน  ทาน 
หามดวยชายคา." 
        เพราะเหตุนั้น  ปารวิาสิกภิกษุไมควรอยูในที่มุงอันเดียวกัน  แม 
มีอุปจารตาง ๆ กัน.   ก็ถาวา  เปนภิกษุผูปกตัตต  แมอุปสมบทในวัน 
นั้น    เขาไปนอนกอนในโอกาสที่มุงอันเดียวกันนี้  ปาริวาสิกภิกษุ 
แมมีพรรษา  ๖๐     เขาไปทีหลังรูอยูและนอน,   เปนรัตติเฉทดวย 
เปนทุกกฏเพราะวัตตเภทดวย.   เมื่อไมรู  เปนแตรตัติเฉท   ไมเปน 
ทุกกฎเพราะวัตตเภท.   แตถาเมื่อปาริวาสิกภิกษุนั้นนอนกอน   ภิกษุ 
ผูปกตัตตเขาไปนอนทีหลัง,   และปาริวาสิกภิกษุรูอยู,   เปนรัตติเฉท 
ดวย  เปนทุกกฎเพราะวัตตเภทดวย.  ถาไมรู,  เปนเพียงรัตติเฉท 
ไมเปนทุกกฏเพราะวัตตเภท. 
        [๒๙๑]  สองบทวา  วุฏาตพฺพ   นิมนฺเตตพฺโพ   มีความวา 
ปาริวาสิกภิกษุ  เห็นภิกษุปกตัตต  แมอุปสมบทในวันนั้น  พึงลกุข้ึน 
แท,  และครั้นลุกข้ึนแลว  ไมพึงหลบหนาไปเสียดวยคิดวา   "เรานั่ง 
สบายแลว  ภิกษุนี้ทําใหเราตองลุก."   ภิกษุปกตัตตนั้น  อันเธอพึง 
นิมนต   อยางน้ีแลวา  "ทานอาจารย   นี่อาสนะ,  นิมนตนั่งบนอาสนะ 
นี่."   ฝายนวกภิกษุผูปกตัตต   ไมควรไปยังสํานักพระเถระผูอยูปริวาส 
ดวยต้ังใจวา  "เราจะทําพระมหาเถระใหเปนผูอักอวน."  
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        บทวา   เอกาสเน   มคีวามวา  บนเตียงหรือต่ัง   ซึ่งเปนที่นั่ง 
แหงภิกษุผูมีพรรษาเทากัน.  
        บทวา  น   ฉมาย   นิสินฺเน   มีความวา  เมื่อภิกษุผูปกตัตต 
นั่งบนแผนดิน  ฝายปาริวาสิกภิกษุไมพึงนั่งบนอาสนะ  โดยทีสุ่ดแม 
เปนเครื่องลาดหญาหรือแมเปนเนินทรายที่สูงกวา   แตจะน่ังเวนอุปจาร 
ไว  ๑๒  ศอก  ควรอยู.         
        บทวา  น  เอกจงฺกเม   มีความวา    ไมพึงจงกรมในท่ีจงกรม 
อันเดียวกับภิกษุผูปกตัตตดังเพ่ือนกัน. 
        คําวา  ฉมาย  จงฺกมติ  มีความวา   เมื่อภิกษุผูปกตัตตจงกรม 
อยูบนแผนดิน. 
        อีกอยางหนึ่ง   นี้เองเปนบาลี.   และพึงทราบเนื้อความในคําน้ี 
ดังตอไปนี้ :- 
        เมื่อภิกษุผูปกตัตตจงกรมอยู   ณ  พื้นดินที่ไมไดปนแดน   ไมพึง 
จงกรม  ณ  ที่จงกรมท่ีปนแดนเกลี่ยทราบประกอบราวที่เหน่ียว  แมเปน 
ที่ตํ่า   และไมจําเปนตองกลาวอะไรในที่จงกรมท่ีพรอมเสร็จดวยการกออิฐ 
ทั้งแวดลอมดวยกําแพงแกว.   แตถามีที่จงกรมท่ีลอมดวยกําแพงประกอบ 
ดวยซุมประตู  หรือวามีที่จงกรมท่ีกําบังดี   ณ   ระหวางเขา  ระหวางปา 
และระหวางกอไม ;   จะจงกรมในที่จงกรมเชนนั้นสมควรอยู,   จะเวน 
อุปจารจงกรม  ณ  ที่จงกรมแมไมไดกําบัง  ก็ควร. 
        วินิจฉัยในคําวา  วุฑฺฒตเรน  นี้  พึงทราบดังนี้ :- 
        ในกรุุนทีแกวา   "ถาเม่ือปาริวาสิกภิกษุผูแกกวานอนกอน  ฝาย  
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ปาริวาสิกภิกษุ  (ผูออนกวา)   รูอยู  นอนทีหลัง ;    เปนรัตติเฉทดวย 
เปนทุกกฎเพราะวัตตเภทดวย  แกเธอ.  แตสําหรับปาริวาสิกภิกษุผูแก  
กวา  เปนเพียงรัตติเฉท  ไมเปนทุกกฏเพราะวัตตเภท.   ผูออนกวา 
ไมรูนอน,   ไมเปนวัตตเภทดวยกันทั้ง  ๒  ฝาย,  แตเปนรัตติเฉท.  ถา 
เมื่อปาริวาสิกภิกษุผูออนนอนกอน  [๒๙๒]  ผูแกกวาจึงนอน,  และ 
ผูออนรู,   ราตรีของเธอยอมขาดดวย   เปนทุกกฎเพราะวัตตเภทแก 
เธอดวย.  ฝายผูแกกวา  เปนเพียงรัตติเฉท  ไมเปนวัตตเภท.   ถา 
ผูออนไมรู,    ไมเปนวัตตเภทดวยกันทั้ง  ๒  ฝาย   แตคงเปนรัตติเฉท 
ถาท้ัง  ๒  ฝายนอนไมหลังไมกอนกัน,   ผูแกกวาเปนเพียงรัตติเฉท.  ฝาย 
ผูออนเปนทั้งรัตติเฉท  ทั้งวัตตเภท. 
        ปาริวาสิกภิกษุ  ๒  รูปมีพรรษเทากัน  รูปหนึ่งนอนกอน  รูปหน่ึง 
รูอยูเทียว  นอนทีหลัง,  ราตรีของเธอผูนอนทีหลัง  ยอมขาดและเปน 
ทุกกฎเพราะวัตตเภทแกเธอดวย.   สําหรับผูนอนกอน   เปนเพียงรัตติเฉท 
ไมเปนวัตตเภท.   ถาแมผูนอนทีหลังก็ไมรู  ไมมีวัตตเภทดวยกันท้ัง  ๒ 
ฝาย,   แตคงเปนรัตติเฉท.  หากแมทั้ง  ๒  ฝายนอนไมหลังไมกอนกัน, 
เปนรัตติเฉทเทาน้ัน  ไมเปนวัตตเภทท้ัง  ๒  ฝาย. 
        กถ็าปาริวาสิกภิกษุ  ๒  รูปพึงอยูดวยกัน,   เธอพึงรูอัชฌาจารของ 
กันและกัน   จะพึงเปนผูไมเคารพ   หรอืมีความเดือดรอนแลวตองอาบัติ 
ที่เลวทรามกวา  หรือสึกเสีย;    เพราะเหตุนั้น   การนอนรวมกันของพวก 
เธอ   พระผูมีพระภาคจึงทรงหามโดยประการท้ังปวงฉะน้ีแล. 
        คําท่ีเหลือ   พึงทราบตามนัยที่กลาวนั่นแล.  
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        และในปาริวาสิกวัตตาธิการน้ี  ภิกษุผูควรแกมูลายปฏิกัสสนาเปน 
ตน  พึงทราบวา  ต้ังอยูในฐานะของผูปกตัตตของปาริวาสิกภิกษุเปนตน.  
        วินิจฉัยในคําวา  ปาริวาสิกจตุตฺโถ   เจ   ภิกฺขเว   ปริวาส  นี้ 
พึงทราบดังนี้  :- 
        การท่ีสงฆทําปาริวาสิกภิกษุใหเปนที่  ๔    ทาํกรรมมีใหปริวาส 
เปนตน    แกกันและกัน  ยอมใชไมไดโดยแท.   ในกรรมมีใหปริวาส 
เปนตน   เหลาน้ีเทาน้ัน  ที่ปาริวาสิกภิกษุนี้เปนคณปูรกะไมได,  ใน 
สังฆกรรมที่เหลือ  เปนได  และเม่ือคณะไมครบ   พึงใหปาริวาสิกภิกษุ 
เก็บวัตรแลวจึงทําใหเปนคณปูรกะฉะน้ีแล. 
                                  ปารวิาสิกวัตตกถา  จบ. 
                                        [วาดวยปริวาส] 
        [๒๙๓] ก็แล    เพราะไดฟงวัตตกถานี้  พระอุบาลีเถระผูทรงวินัย 
ผูอยู  ณ  ที่เรน   จึงไดเกิดการรําพึงอยางนี้วา   "วัตรสําหรับภิกษุผูอยู 
ปริวาส   พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไวมาก,   ในวัตรนี้   รัตติเฉท 
ยอมมีดวยเหตุเทาไรหนอ ?" 
        ทานจึงเขาเฝาพระผูมีพระภาคทูลถามเนื้อความน่ัน.   แมพระผูมี- 
พระภาคก็ไดทรงพยากรณแกทาน. 
        เพราะเหตุนั้น   พระธรรมสังคาหกาจารยจึงกลาววา   อถ  โข 
อายสฺมา  อุปาลิ  ฯ เป ฯ   รตรฺติจฺเฉทา  ดังน้ี. 
        ใน  ๓  อยางนั้น  ที่ชื่อวา   การอยูรวม    ไดแก    การอยูดวยกัน 
ที่พระผูมีพระภาคตรัสไวโดยนัยมีคําเปนตนวา   "ในที่มุงอันเดียวกันกับ  



ประโยค๖ - จตุตถสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวนิัย จลุวรรค วรรณา - หนาท่ี 436 

ภิกษุผูปกตัตต."  
        ทีช่ื่อวา  อยูปราศ  ไดแก  การอยูของภิกษุรูปเดียวเทาน้ัน. 
        ทีช่ื่อวา   ไมบอกไดแก   ไมบอกภิกษุอาคันตุกะเปนตน. 
        รัตติเฉท   ยอมมีดวยเหตุอันหน่ึง  ๆ  ในเหตุ  ๓  อยางนี้. 
        ขอวา   น   สกฺโกนฺติ   มีความวา   เมื่อไมสามารถไปบอกแก 
ภิกษุทั้งปวงในที่นั้น ๆ  เพราะขอท่ีสงฆเปนหมูใหญ  ชื่อวาไมสามารถ 
จะใหปริวาสหมดจดได. 
        ในสองบทน้ี  คือ  ปริวาส  นิกขฺปิามิ  ๑  วตฺต  นิกขฺิปามิ  ๑ 
ปริวาส  เปนอันเก็บแมดวยบทอันหน่ึง  ๆ  เปนอันเก็บเรียบรอยแท 
ดวยท้ัง  ๒  บท.   แมในการสมาทานก็มีนัยเหมือนกัน.   ภิกษุผูสมาทาน 
วัตร  อยูปริวาสเสร็จอยางนั้นแลว  เมื่อจะถือมานัต  ไมมีกิจท่ีจะตอง 
สมาทานวัตรอีก. 
        จริงอยู  ภิกษุนั่นคงเปนผูสมาทานวัตรอยูนั่นเอง,   เพราะเหตุนั้น 
สงฆพึงใหมานัต  ๖  ราตรีแกเธอ,   พอเธอประพฤติมานัตแลว   พึง 
อัพภาน.  เธอเปนผูไมมีอาบัติ   ต้ังอยูในสวนแหงผูบริสุทธิ์อยางนั้นแลว 
จักบําเพ็ญไตรสิกขา  กระทําท่ีสุดแหงทุกขได  ดวยประการฉะน้ี. 
                                       ปริวาสกถา  จบ. 
                           [วาดวยปกตัตตของกันและกัน] 
        ขอวา   มูลายปฏิกสสฺนารหา    ภกิฺขู     สาทิยนฺติ     ปาตตฺตาน 
มีความวา    เวนภิกษุผูควรแกมูลายปฏิกัสสนาผูออนกวาเสีย  ไดแก  
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ภิกษุทั้งหลายที่เหลือ   โดยท่ีสุด  แมภิกษุผูอยูปริวาสเปนตน.  
        [๒๙๔]  จริงอยู   บรรดาภิกษุ  ๕  จําพวก  คือภิกษุผูอยูปริวาส  ๑ 
ผูควรแกมูลายปฏิกัสสนา  ๑  ผูควรแกมานัต ๑    ผูประพฤติมานัต ๑ 
ผูควรแกอัพภาน  ๑   เหลาน้ี   เวนภิกษุผูออนกวาของตน  ๆ  เสีย 
ที่เหลือท้ังหมด   คงจัดเปนผูปกตัตต. 
        เพราะเหตุไร  ? 
        เพราะเหตุที่การอภิวาทเปนตน      พระผูมีพระภาคทรงอนุญาต 
ตามลําดับ  คือ  ตามแก.   เพราะเหตุนั้น   ขาพเจาจึงกลาววา  "ไดแก 
ภิกษุทั้งหลายที่เหลือ  โดยท่ีสุด   แมภิกษุผูอยูปริวาสเปนตน."   สวน 
ลักษณะแหงภิกษุผูควรแกมูลายปฏิกสัสนาเปนตนเหลาน้ัน  จักมีแจง 
ขางหนา.   คําท่ีเหลือในอธิการ  (วาดวยภิกษุผูควรแกมูลายปฏกิัสสนา 
ยินดีอภิวาทเปนตน  ของภิกษุผูปกตัตต)    นี้   พึงทราบตามนัยที่กลาวแลว 
ในวัตรของภิกษุผูควรแกมานัตเปนตน  แมอ่ืนจากอธิการน้ี  และในวัตร 
ของปาริวาสิกภิกษุนั่นแล. 
        วินิจฉัยแมในคําวา  มูลายปฏิกสสฺนารหจตุตฺโถ   เจ   เปนตน 
พึงทราบดังนี้  :- 
        แมภิกษุผูควรแกมูลายปฏิกัสสนาเหลาน้ัน    ยอมเปนคณปูรกะ 
ในวินัยกรรมเหลาน้ันไมได    เหมือนปาริวาสิกภิกษุฉะน้ันแล.   ใน 
สังฆกรรมที่เหลือ   เปนได. 
        ความแปลกกันในวัตรของมานัตตจาริกภิกษุ   คือ  มานัตตจาริก- 
ภิกษุ   ตองบอกทุกวัน.  
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        ภิกษุ  ๔   รูปหรือเกินกวา  ชื่อวา  คณะ  ในคําวา  อูเน  คเณ 
นี้  ในพวกรตัติเฉท.   เพราะเหตุนั้น  ถาแมมานัตตจาริกภิกษุ  อยูกับ  
ภิกษุ  ๓  รูป  เปนรัตติเฉททีเดียว. 
        ในการเก็บและสมาทานมานัต   วินิจฉัยคลายกับที่กลาวมาแลว 
นั่นแล. 
        คําท่ีเหลือทุก ๆ แหง  ต้ืนทั้งนั้น   ดวยประการฉะน้ี. 
                            ปาริวาสิกักขันธก   วรรณนา  จบ.  
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                             [๒๙๕]  สมุจจยักขันธก  วรรณนา 
                                      [วาดวยมานัต  ๔  อยาง] 
        วินิจฉัยในสมุจจยักขันธกะ   พึงทราบดังนี้  :- 
        ในคําวา   ฉารตฺต   มานตฺต  นี้  มวิีนิจฉัยวา   มานัต  ๔  อยาง 
คือ  อัปปฏิจฉันนมานัต  ๑   ปฏิจฉันนมานัต  ๑  ปกขมานัต  ๑  สโมธาน- 
มานัต  ๑. 
        ในมานัต  ๔  อยางนั้น  ทีช่ื่ออัปปฏิจฉันนมานัต  ไดแก  มานัต 
ที่สงฆใหภิกษุผูควรแกมานัต   โดยความเปนผูตองอาบัติลวนเทาน้ัน  ไม 
ตองใหปริวาส  เพ่ืออาบัติที่ไมไดปด. 
        ทีช่ื่อปฏิจฉันนมานัต  ไดแก   มานัตท่ีสงฆใหแกภิกษุผูอยูปริวาส 
เสร็จแลว  เพ่ืออาบัติที่ปดไว. 
        ทีช่ื่อปกขมานัต   ไดแก   มานัตกึ่งเดือนท่ีสงฆใหแกนางภิกษุณี 
เพ่ืออาบัติที่ปดไวหรือมิไดปด. 
        ทีช่ื่อสโมทานมานัต  ไดแก  มานตัท่ีสงฆรวม  คือ  ประสมกันให. 
                                     [อัปปฏิจฉันนมานัต] 
        บรรดามานัต  ๔  อยางนั้น  สโมธานมานัตนี้   พึงทราบวาเปน 
อัปปฏิฉันนมานัต    ตามพระบาลีวา  "มานัต  ๖  ราตรี   เพ่ืออาบัติ 
ที่ไมปดไว."   เมื่อจะใหสโมธานมานัตน้ัน   ถาภิกษุเปนผูตองอาบัติ  
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ตัวเดียว   พึงใหตามนัยที่กลาวแลวในอัปปฏิฉันนมานัตน้ีแลง  
        ถาตองอาบัติ  ๒   ตัว  หรือ  ๓  ตัว   หรือยิ่งกวาน้ัน;  คําวา  เอก 
อาปตฺตึ   อันทานกลาวแลวฉันใดเลา.   คําวา   เทฺว   อาปตฺติโย, 
ติสฺโส  อาปตฺติโย   ก็พึงกลาวฉันนั้น.   แตที่ยิ่งกวาน้ัน  ถาแมเปน 
จํานวนรอย   หรือจํานวนพัน,   พึงกลาววา   สมฺพหุลา. 
        วิธีใหสาํหรับอาบัติเหลาน้ี   ที่สงฆจะพึงรวมอาบัติแมมีวัตถุตาง  ๆ 
กันให  ขาพเจาจะกลาวในการใหปริวาส. 
        เมื่อมานัต    อันสงฆทํากรรมวาจาดวยอํานาจแหงอาบัติใหแลว 
อยางนั้น   [๒๙๖]   มานัตตจาริกภิกษุพึงสมาทานวัตร  ตามนัยที่กลาว 
แลววา  มานตฺต  สมาทิยาม,ิ   วตฺต  สมาทิยาม,ิ  ดังน้ี  นั่นแล  ที่ 
สีมาแหงโรงทีเดียว  ในทีสุ่ดแหงกรรมวาจาวา  เอวเมต  ธารยามิ. 
        ครั้นสมาทานแลว    พึงบอกแกสงฆในสีมาแหงโรงน้ันทีเดียว 
และเม่ือจะบอก   พึงบอกอยางนี้วา   "ทานเจาขา   ขาพเจาน้ัน 
อาบัติตัวหน่ึง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ไมไดปดไว,  ขาพเจาน้ัน 
ขอมานัต  ๖  ราตรีตอสงฆ   เพ่ืออาบัติตัวเดียว   ชือ่สัญเจตนิกา- 
สุกกวิสัฏฐิ   อันไมปดไว;   สงฆไดใหมานัต  ๖   ราตรี  เพ่ืออาบัติ 
ตัวเดียว   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   อันไมไดปดไดแกขาพเจาน้ัน ; 
ขาพเจาน้ันประพฤติมานัตอยู,   ทานเจาขา  ขาพเจาบอกใหรู  ขอสงฆ 
จงทรงขาพเจาไววา   'บอกใหรู'   เทอญ."   ก็แล  จะถือเอาในความ 
นี้   บอกดวยวาจาอยางใดอยางหน่ึง   สมควรเหมือนกัน.   ครั้นบอก 
แลว   ถามีประสงคจะเก็บ    พึงเก็บในทามกลางสงฆ  ตามนัยที่กลาว  
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แลวน่ันแล.   เมื่อภิกษุทั้งหลายออกจากสีมาแหงโรงไปเสีย   จะเก็บ  
ในสํานักภิกษุรูปเดียว   กค็วร.    ภิกษุผูออกจากสีมาแหงโรงไปแลว 
จึงกลับไดสติ   พึงเก็บในสํานักภิกษุผูไปดวยกัน.   ถาภิกษุแมนั้น  ก ็
หลักไปเสีย  ยังไมไดบอกแกภิกษุอ่ืน   รูปใด  ที่ในโรง,   พึงบอกแกภิกษุ 
นั้นใหรูแลวเก็บเถิด  และเมื่อบอก  พึงกลาววา   เวทิยตีติ  ม  อายสฺมา 
ธาเรตุ,   ของผูมีอายุจงทรงขาพเจาไววา  'บอกใหรู'   เทอญ"  ดังน้ี 
ในอวสาน. 
        เมื่อจะบอกแกภิกษุ  ๒  รูป  พึงกลาววา  อายสฺมนฺตา  ธาเรนฺตุ. 
เมื่อจะบอกแกภิกษุ  ๓  รปู   พึงกลาววา  อายสฺมนโิต  ธาเรนฺตุ. 
จําเดิมแตเวลาที่เก็บแลวไป   คงต้ังอยูในฐานผูปกตัตต. 
        ถาวัดมีภิกษุนอย,   ภิกษุผุเปนสภาคกันอยู;    ไมตองเก็บวัตร 
นับราตรี  ณ  ภายในวัดนั่นแล.   ถาไมอาจใหหมดจด.  พึงเก็บวัตรตาม 
นัยที่กลาวแลวน่ันแล  [๒๙๗]   พรอมดวยภิกษุ  ๔  รูปหรือ  ๕  รูป  แวะ 
ออกจากทางใหญนั่งในท่ีกําบัง   ดวยพุมไมหรือดวยรั้ว   ใหเลย  ๒ 
เลฑฑุบาตจากเครื่องลอมแหงวัดที่ลอม   จากท่ีควรแกเครื่องลอมแหง 
วัดที่ไมไดลอม   ในเวลาใกลรุงทีเดียว.    พึงสมาทานวัตรแลวบอก 
ตามนัยที่กลาวแลวน่ันแล   เฉพาะในภายในอรุณ. 
        ถาภิกษุอ่ืนบางรูปมาท่ีนั้น   ดวยกจิจําเปนเฉพาะบางอยาง;   ถา 
มานัตตจาริกภิกษุนั่น   เห็นภิกษุนั้น  หรือไดยินเสียงของเธอ,   ควร 
บอก.   เมื่อไมบอก   เปนรัตติเฉท  ทั้งเปนวัตตเภท. 
        ถาภิกษุนั้นล้ําอุปจารเขาไป  ๑๒  ศอกแลวไปเสียแตเมื่อมานัตต-  
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จาริกภิกษุยังไมทันรู,   มีแตรัตติเฉทเทาน้ัน  สวนวัตตเภทไมมี.  
        ก็แล  จําเดิมแตกาลท่ีไดบอกแลวไป  มีภิกษุทั้งหลายเวนภิกษุ 
ไวรูปหน่ึง    ที่เหลือจะไปเสียในเม่ือมีกิจจําเปนก็ควร   ครั้นอรณุข้ึน 
แลว   พึงเก็บวัตรในสํานักภิกษุนั้น.   ถาภิกษุแมนั้นไปเสียกอนอรุณ 
ดวยกรรมบางอยาง,   มานัตตจาริกภิกษุเห็นภิกษุใดกอน  จะเปนภิกษุ 
อ่ืนซึ่งออกจากวัดไปก็ตาม   เปนอาคันตุกะก็ตาม   พึงบอกแลวเก็บวัตร 
ในสํานักภิกษุนั้น. 
        ก็มานัตตจาริกภิกษุนี้  บอกแตคณะและคอยกําหนดความท่ีมีภิกษุ 
หลายรูปอยู,  ดวยเหตุนั้น  โทษเพราะประพฤติในคณะพรองหรือโทษ 
เพราะอยูปราศ  จึงไมมีแกเธอ. 
        พระมหาสุมัตเถระกลาววา  "ถาไมเห็นใคร ๆ,   พึงไปวัดแลว 
เก็บในสํานักภิกษุรูปหน่ึง  ในบรรดาภิกษุที่ไปกับตน." 
        สวนพระมหาปทุมัตเถระกลาววา  "เห็นภิกษุใดกอน,   พึงบอก 
แลวเก็บในสํานักภิกษุนั้น;   นี้เปนบรหิารของภิกษุผูเก็บวัตรแลว." 
        ภิกษุนัน้  ครั้นประพฤติมานัต  ๖  ราตรีไมขาดอยางนั้นแลว  [๒๙๘] 
พึงขออัพภานในที่ซึ่งมีภิกษุสงฆเปนคณะ  ๒๐  รปู.   และภิกษุทั้งหลาย 
ผูจะอัพภาน  พึงทําเธอใหเปนผูควรแกอัพภานกอน. 
        จริงอยู   ภิกษุนี้ชื่อวาต้ังอยูในฐานผูปกตัตต  เพราะเธอเก็บวัตร 
เสียแลว.   และจะทําอัพภานแกปกตัตต  ยอมไมควร.  เพราะฉะนั้น 
พึงใหเธอสมาทานวัตร.  เธอยอมเปนผูควรแกอัพภาน  ในเมื่อสมาทาน 
วัตรแลว.   แมเธอพึงสมาทานวัตรแลวบอก  แลวขออัพภาน.  กิจท่ีจะ  
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ตองสมาทานวัตรอีก   ยอมไมมีแกผูมิไดเก็บวัตร.  
        จริงอยู   ภิกษุผูมิไดเก็บวัตรนั้น  เปนผูควรแกอัพภาน  โดยลวง 
๖  ราตรีเทาน้ัน,   เพราะเหตุนั้น  เธออันสงฆพึงอัพภาน. 
        อัพภานวิธีในอัปปฏิจฉันนาบัตินั้นนี้   พระผูมีพระภาคตรัสไวใน 
พระบาลีวา  เอวฺจ   ปน  ภิกฺขเว  อพฺเภตพฺโพ   ดังนี้  นั่นแล  แต 
อัพภานวิธีนี้    พระองคตรัสดวยอํานาจอาบัติตัวเดียว.   กถ็าเปนอาบัติ 
๒-๓  ตัว  หรือมากมาย   มีวัตถุเดียวหรือมีวัตถุตาง ๆ กัน,  พึงทํา 
กรรมวาจาดวยอํานาจอาบัติเหลาน้ัน  อัปปฏิจฉันนมานัต  สงฆพึงให 
ดวยประกาอยางน้ี. 
                                     [วาดวยปริวาส] 
        ก็ปฏิจฉันนมานัต  เปนของท่ีสงฆควรใหแกภิกษุผูอยูปริวาสเพ่ือ 
อาบัติที่ปกปดไวเสร็จแลว   เพราะเหตุนั้น   ขาพเจากลาวปริวาสกถา 
กอน  แลวจึงจักกลาวปฏิจฉันนมนัตนั้น. 
        ปริวาสและมานัต   พระผูมีพระภาคตรัสโดยอาการเปนอเนกใน 
พระบาลีโดยนัยเปนตนวา   "ถากระน้ัน  สงฆจงใหปริวาสวันหน่ึงเพ่ือ 
อาบัติ  ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิอันปดไววันเดียว  แกภิกษุอุทายีเถิด." 
        วินิจฉัยที่ทานไดกลาวไวในอนาคตสถานของปริวาสและมานัต 
นั้น ๆ   ถึงความพิสดารเกินไปเหมือนในบาลี   ทัง้เปนวินิจฉัยที่ใคร ๆ 
ไมอาจกําหนดไดโดยงาย;   เพราะเหตุนั้น   ขาพเจาประมวลปรวิาส 
และมานัตน้ันแสดงในอธิการน้ีทีเดียว. 
        ก็แล    ข้ึนชื่อวาปริวาสน้ี   ที่ประสงคในพระบาลีนี้   ม ี ๓  อยาง  
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คือ   ปฏิจฉันนปริวาส  ๑   สุทธันตปรวิาส  ๑    สโมธานปริวาส  ๑.  
        [๒๙๙]  ใน  ๓  อยางนั้น  ปฏิจฉันนปริาส   ควรใหเพ่ืออาบัติ 
ตามท่ีปดไวกอน. 
        จริงอยู  อาบัติของภิกษุบางรูปปดไววันเดียว   เหมือนอาบัตินี้ 
ของพระอุทายีเถระ,   ของบางรูปปด  ๒  วันเปนตน   เหมือนอาบัติของ 
พระอุทายีเถระนั่นเอง   ซึ่งมาแลวขางหนา,    ของบางรูปมีตัวเดียว 
เหมือนอาบัตินี้,   ของบางรูปมี  ๒-๓   ตัวหรือยิ่งกวานั้น  เหมือนท่ีมา 
แลวขางหนา,   เพราะเหตุนั้น   เมื่อสงฆจะใหปฏิจฉันนปริวาส  ควร 
ทราบความท่ีอาบัติเปนอันปดเปนทีแรกกอน. 
                                [วาดวยอาการปดอาบัติ] 
        ก็แล   ข้ึนชื่อวาอาบัตินี้   ยอมเปนอันปดดวยอาการ  ๑๐  อยาง. 
หัวขอในการปดอาบัตินั้นดังน้ี :- 
        เปนอาบัติ  และรูวาเปนอาบัติ,   เปนผูปกตัตต   และรูวาเปนผู 
ปกตัตต,   เปนผูไมมีอันตราย  และรูวาเปนผูไมมีอันตราย,   เปนผู 
อาจอยู  และรูวาเปนผูอาจอยู,  เปนผูใครจะปด  และปดไว. 
        ในหัวขอเหลาน้ี  สองขอวา  "เปนอาบัติและรูวาเปนอาบัติ" 
มีอธิบายวา  ภิกษุตองอาบัติใด   จัดวาเปนอาบัตินั้นแท.   และแมเธอ 
ก็มีความสําคัญในอาบัตินั้นวาเปนอาบัติเหมือนกัน.   เมื่อภิกษุรูอยูอยางนี้ 
และปดไว  เปนอันปด,   แตถาภิกษุนี้  มีความสําคัญในอาบัตินั้นวา 
เปนอนาบัติ  ไมเปนอันปด.  
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        สวนอนาบัติ   ซึ่งภิกษุปดอยูดวยความสําคัญวา   เปนอาบัติก็ดี 
ดวยความสําคัญวา  เปนอนาบัติก็ดี  ไมเปนอันปดเลย.  
        ภิกษุปดลหุกาบัติ  ดวยสําคัญวา   "เปนครุกาบัติ"   ก็ด ี  ปด 
ครุกาบัติ  ดวยสําคัญวา  "เปนลหุกาบัติ"   ก็ด;ี    อน่ึง  เธออยูใน 
พวกอลัชช ี อาบัติไมเปนอันปด. 
        ภิกษุสําคัญครุกาบัติวา  "เปนลหุกาบัติ"   และแสดง,   อาบัติ 
นั้น  ไมเปนอันแสดง   ไมเปนอันปด. 
        รูจักครกุาบัติวา  "เปนครุกาบัติ"    แลวปดไว   เปนอันปด. 
ไมรูจักวาเปนอาบัติหนัก   อาบัติเบา   คิดวา  "เราปดอาบัติ"  แลว 
ปดไว  เปนอันปดแท. 
        ภิกษุไมถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรม  ๓  อยาง  ชื่อวาผูปกตัตต. 
        ถาเธอเปนผุมีความสําคัญวา   ตนเปนผูปกตัตต  ปดไว  เปนอัน 
ปดไวแท  [๓๐๐]  ถาเธอเปนผูมีความสําคัญตนวา  ไมใชผูปกตัตต 
ดวยเขาใจวา  "สงฆทํากรรมแกเรา"   และปดไว  ไมเปนอันปดกอน. 
        อาบัติแมที่ภิกษุมิใชผูปกตัตต   ซึง่มีความสําคัญตนวา  เปนผู 
ปกตัตต   หรอืสําคัญตนวา  มิใชผูปกตัตต  ปดแลว  ไมเปนอันปดแท. 
        จริงอยู  คําน้ีแมพระผูมีพระภาคก็ไดตรัสไว  (ในคัมภีรบริวาร) 
ดังน้ีวา  :- 
        "บุคคลตองครุกาบัติมีสวนเหลือ,  อาศัยความไมเอ้ือเฟอ  ปดไว, 
บุคคลน้ันไมใชภิกษุณี   แตไมพึงตองโทษ ;    ปญหานี้  ทานผูฉลาด 
ทั้งหลายคิดกันแลว,"   จริงอยู  ปญหาน้ี  ทานกลาวดวยภิกษุผูถูกสงฆ  
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ยกวัตร.  
        ขอวา   อนนฺตรายิโก   มีความวา  ในอันตราย  ๑๐  อยาง 
อันตรายแมอยางหน่ึง  ไมมีแกภิกษุใด,  ถาภิกษุนั้น  เปนผูมีความ 
สําคัญวา  ไมมีอันตรายแลวปดไว,  อาบัตินั้นเปนอันปดแท. 
        ถาแมเธอเปนผูมีความสําคัญวา  มีอันตรายเพราะอมนุษยและ 
สัตวรายในเวลากลางคืน   เพราะเปนผูมีชาติแหงคนขลาด  จึงปดไว 
อาบัตินั้นไมเปนอันปดกอน. 
        ก็เม่ือภิกษุใดอยูในวิหารใกลภูเขา   ครุกาบัติเปนของภิกษุนั้น 
จะตองขามซอกเขาหรือดงหรือแมน้ําไปบอก.   ภัยมีสัตวดุรายและ 
อมนุษยเปนตนมีในระหวางทาง.   งูทั้งหลายยอมนอนในทาง  แมน้ํา 
เต็ม,  และเม่ืออันตรายน้ันมีอยูจริง  ๆ   เธอมีความสําคัญวามีอันตราย 
จึงปดไว,  อาบัตินั้นไมเปนอันปดกอน. 
        อน่ึง   เมื่อภิกษุผุมีอันตราย  ปดไวดวยสําคัญวา  ไมมีอันตราย 
อาบัตินั้นไมเปนอันปดเหมือนกัน. 
        ขอวา  ปหุ  มีความวา  ภิกษุใดอาจเพ่ือจะไปสูสํานักภิกษุ  และ 
เพ่ือจะบอกได,   ถาเธอเปนผูมีความสําคัญวา   ตนอาจ  แลวปดไว, 
อาบัตินั้นเปนอันปดเทียว.   ถาท่ีปากของเธอเปนฝเล็กนอย,   หรือลม 
เสียดคาง,   หรือฟนปวด,    หรือไดภิกษานอย;   ก็แล  ดวยเหตุเพียง 
เทาน้ัน   จะจัดวาไมอาจบอก   ไมอาจไป   หาไดไม.  ก็แตวาเธอเปน 
ผูมีความสําคัญวา   "เราไมอาจ"  ภิกษุนี้  เปนผูอาจ  แตชื่อวาผูมี 
ความสําคัญวา  ตนไมอาจ.   อาบัติแมภิกษุนี้ปดไว  จัดวาไมเปน  
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อันปด. 
        [๓๐๑]   อน่ึง  อาบัติที่ภิกษุผูไมอาจ  คือ  ไมสามารถจะบอก  หรือ 
จะไป   จะมีความสําคัญวา  ตนอาจก็ตาม  มีความสําคัญวา  ตนไม  
อาจก็ตาม  ปดไว  ไมเปนอันปดแท. 
        ขอวา  "เปนผูใครจะปด  และปดไว"  นี้  ต้ืนทั้งน้ัน. 
        แตถาภิกษุทอดธุระวา  "เราจักปด"  ครั้นในปุเรภัต  หรือ 
ปจฉาภัต  หรือในยามท้ังหลาย  มีปฐมยามเปนตน  หยั่งลงสูลชัชีธรรม 
บอกเสียภายในอรุณน่ันเอง;   ภิกษุนี้  ชื่อวาผูใครจะปด  แตไมปด. 
        แตเมื่อภิกษุใดอยูในสถานไมมีภิกษุ  ตองอาบัติแลว  คอยความ 
มาแหงภิกษุผูเปนสภาคกัน    หรือไปสูสํานักของภิกษุผูเปนสภาคกันอยู 
ลวงไปกึ่งเดือนก็ดี   เดือนหนึ่งก็ดี;    ภิกษุนี้  ชื่อวาปดไว  ทั้งท่ีไม 
ประสงคจะปด,   แมอาบัตินี้ก็ไมเปนอันปด. 
        ฝายภิกษุผูใดพอตองเขาแลว   รบีหลีกไปสูสํานักภิกษุผูเปนสภาค 
กัน   กระทําใหแจงเสีย  เหมือนบุรุษเหยียบไฟฉะน้ัน;   ภิกษุนี้ชื่อวา 
ผูไมประสงคจะปด  ทั้งไมปด. 
        แตถาแมเห็นภิกษุผูเปนสภาคกันแลว   แตไมบอก   เพราะกระดาก 
วา  "ผูนี้เปนอุปชฌายของเรา"   หรือวา  "ภิกษุนี้เปนอาจารยของเรา." 
อาบัติเปนอันปดแท. 
        จริงอยู  ความเปนอุปชฌายเปนตน  ไมเปนประมาณในการบอก 
อาบัตินี้,   ขอท่ีภิกษุไมใชผูมีเวรและเปนสภาคกันเทาน้ัน  เปนประมาณ, 
เพราะเหตุนั้น   ควรบอกในสํานักภิกษุ  ซึ่งไมใชผูมีเวรและเปนสภาคกัน.  
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        ฝายภิกษุใดเปนวิสภาคกัน  เปนผูมุงจะฟงแลวประจาน,  ไมควร 
บอกในสํานักภิกษุเห็นปานนั้น  แมเปนอุปชฌาย.  
        บรรดากาลเหลาน้ัน  ภิกษุเปนผูตองอาบัติในปุเรภัตก็ตาม   ปจฉา- 
ภัตก็ตาม  กลางวันก็ตาม   กลางคืนก็ตาม,   ควรบอกเสียต้ังแตอรุณยัง 
ไมข้ึน.   เม่ืออรุณข้ึนแลว  อาบัตินั้นเปนอันปดดวย,  ทั้งตองทุกกฏ 
เพราะความปดเปนปจจัย.   [๓๐๒]   จะทําใหแจงในสํานักภิกษุผูตอง 
สังฆาทิเสสชนิดเดียวกัน  ไมควร. 
        ถาจะทําใหแจง  อาบัติเปนอันเปดเผย,   แตภิกษุไมพนอาบัติ 
ทุกกฎ;   เพราะเหตุนั้น  ควรเปดเผยในสํานักภิกษุผูบริสุทธิ์. 
        ในกรุุนทีแกวา  "และเม่ือจะเปดเผย  จงกลาววา   'ขาพเจา 
แจงอาบัติตัวหนึ่งในสํานักของทาน,'   หรือวา  'ขาพเจาบอกอาบัติ 
ตัวหนึ่งในสํานักของทาน,"   หรือวา   'ขาพเจากลาวอาบัติตัวหนึ่งใน 
สํานักของทาน,'    หรือวา   'ทานจงทราบความท่ีขาพเจาตองอาบัติ 
ตัวหนึ่ง,    กไ็ด,   จงบอกโดยนัยเปนตนวา   'ขาพเจาแจงครุกาบัติ 
ตัวหนึ่ง'   ดังนี้ก็ได,   อาบัติไมเปนอันปด   ดวยอาการแมทั้งปวง." 
แตถาภิกษุกลาวโดยนัยเปนตนวา  "ขาพเจาแจงลหุกาบัติ"  ดังนี้ 
อาบัตินั้นเปนอันปดไวแท. 
        อาบัติเปนอันบอกดวยอาการท้ัง  ๓  อยาง  คือ  บอกเฉพาะวัตถุ, 
บอกเฉพาะอาบัติ,   บอกท้ัง  ๒.   อันสงฆผูจะใหปฏิจฉันนปริวาส  พึง 
กําหนดเหตุ  ๑๐  เหลาน้ี   ทราบความท่ีอาบัติเปนอันปดเสียกอน  ดวย 
ประการฉะน้ี.  
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                                      [วิธีใหปริวาส] 
        ลําดับนั้น   พึงกําหนดวันที่ปดและอาบัติ,    ถาปดไววันเดียว 
เทาน้ัน;   พึงใหขออยางนี้วา:- 
        อห  ภนเฺต  เอก  อาปฺตตึ   อาปชฺช ึ สฺเจตนิก  สุกฺกวิสฏ ึ 
เอกาหปฏิจฺฉนฺน. 
        แลวพึงสวดกรรมวาจาใหปริวาส   ตามนัยที่กลาวแลวในบาลีนี้ 
นั่นแล. 
        ถาปดได  ๒  วัน  ๓  วันเปนตน   พึงใหขออยางนี้วา  :- 
        ทฺวีหปฏิจฺฉนฺน,   ตีหปฏิจฺฉนฺน,   จตูหปฏิจฺฉนฺน,   ปฺจาห- 
ปฏิจฉนฺน,  ฉาหปฏิจฺฉนนฺ,   สตฺตาหปฏิจฺฉนฺน,  อฏาหปฏิจฉฺนฺน, 
นวาหปฏิจฺฉนฺน,  ทสาหปฏิจฺฉนฺน,  เอกาทสาหปฏิจฺฉนฺน,  ทฺวาทสาห- 
ปฏิจฺฉนฺน,   เตรสาหปฏิจฺฉนฺน,  จุทฺทสาหปฏิจฺฉนนฺ. 
        พึงแตงคําประกอบตามจํานวนวัน  เพียง  ๑๔  วัน  ดวยประการ- 
ฉะน้ี. 
        สําหรับอาบัติที่ปดไว  ๑๕  วัน  พึงแตงคําสวดประกอบวา  ปกฺข- 
ปฏิจฺฉนฺน.  ๓๐๓  ต้ังแต  ๑๕  วันไปจนถึงวันที่  ๒๙  พึงแตงคําสวด 
ประกอบวา  อติเรกปกฺขปฏิจฺฉนฺน  ต้ังแต  ๒๙  วันนี้ไป  พึงแตง 
คําสวดประกอบวา  มาสปฏิจฺฉนฺน,  อติเรกมาสปฏิจฺฉนฺน,  ทฺวิมาส- 
ปฏจฺฉนฺน,  อติเรกทฺวิมาสปฏิจฺฉนฺน,  เตมาสปฏิจฺฉนฺน,  อติเรก- 
เตมาสปฏิจฺฉนฺน,   จตุมาสปฏิจฺฉนฺน,   อติเรกจตุมาสปฏิจฺฉนนฺ, 
ปฺจมาสปฏิจฺฉนฺน,   อติเรกป ฺจมาสปฏิจฺฉนฺน,   ฉมาส,  อติเรก-  
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ฉมาส,  สตฺตมาส,  อติเรกสตฺตมาส,  อฏมาส,  อติเรกอฏมาส. 
นวมาส,  อติเรกนวมาส,  ทสมาส,  อติเรกทสมาส,  เอกาทสมาส, 
อติเรกเอกาทสมาสปฏิจฺฉนฺน.  
        เมื่อเต็มป  พึงแตงคําสวดประกอบวา เอกสวจฺฉรปฏิจฺฉนฺน. 
        เบื้องหนาแตนั้น  พึงแตงคําสําหรับสวดประกอบอยางนี้วา 
"อติเรกเอกสวจฺฉร,   ทฺวิสวจฺฉร,  อติเรกทฺวิสวจฺฉร,   ติสวจฺฉร, 
อติเรกติสวจฺฉร,  จติสวจฺฉร,  อติเรกจตุสวจฺฉร,  ปฺจสวจฺฉร, 
อติเรกปฺจสวจฺฉรปฏิจฉฺนฺน,"   ดังน้ี  จนถึงวา   สฏ ีสวจฺฉร, 
อติเรกสฏ ีสวจฺฉรปฏิจฺฉนฺน  หรือแมยิ่งกวานั้น. 
        และถาเปนอาบัติ  ๒-๓  ตัว  หรือยิ่งกวานั้น  พึงกลาววา  เทฺว 
อาปตฺติโย,  ติสฺโส  อาปตฺติโย,   เหมือนท่ีไดกลาวไวในท่ีนี้วา  เอก 
อาปตฺตึ  ฉะน้ัน.   แตที่เกินกวาน้ัน  จะเปนรอยหน่ึง  หรือพันหน่ึง 
ก็ตาม   สมควรกลาววา  สมฺพหุลา. 
        แมในอาบัติที่มีวัตถุตาง ๆ กัน   พึงแตงคําสวดประกอบดวย 
อํานาจแหงจํานวนอยางนี้วา  :- 
        อห  ภนเฺต  สมฺพหุลา   สงฺฆาทิเสสา  อาปตฺติโย   อาปชฺชึ 
เอก  สุกฺกวิสฏิ ึ   เอก  กายสสคฺค  เอก  ทุฏ ุลฺล  วาจ  เอก 
อตฺตกามปาริจริย   เอก  สฺจริตฺต   เอกาหปฏิจฺฉนนฺาโย  หรือดวย 
อํานาจแหงการระบุวัตถุอยางนี้วา  :- 
        อห  ภนเฺต  สมฺพหุลา  สงฺฆาทิเสสา  อาปตฺติโย  อาปชฺชึ 
นานาวตฺถุกาโย  เอกาหปฏิฉนฺนาโย  [๓๐๔]  หรือดวยอํานาจแหง  
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การระบุชื่ออยางนี้วา :-  
        อห  ภนเฺต  สมฺพหุลา   สงฺฆาทิเสสา  อาปตฺติโย  อาปชฺช ึ
เอกาหปฏิจฉนฺนาโย." 
        ในวัตถแุละชื่อน้ัน  ชื่อมี  ๒  อยาง  คือชื่อท่ีทั่วไปของอาบัติที่มี 
ชาติเสมอกัน  ๑   ชื่อท่ีทั่วไปของอาบัติทั้งปวง ๑. 
        ในชื่อท้ัง  ๒  อยางนั้น  คําวา  สงฺฆาทิเสโส  เปนชื่อท่ีทั่วไป 
ของอาบัติที่มีชาติเสมอกัน. 
        คําวา  อาปตฺติ  เปนชื่อท่ีทั่วไปของอาบัติทั้งปวง. 
        เพราะฉะนั้น  ควรอยูที่จะแตงคําสวดประกอบ  แมดวยอํานาจ 
แหงชื่อท่ีทั่วไปของอาบัติทั้งปวง   อยางนี้   สมพหุลา  อาปตฺติโย 
อาปชฺชึ  เอกาหปฏิจฺฉนฺนาโย. 
        จริงอยู   วินัยกรรมมปีริวาสเปนตนแมทั้งปวงน้ี   สมควรแมที่ 
จะแตงคําสวดประกอบดวยอํานาจแหงวัตถุ  ดวยอํานาจแหงโคจร 
ดวยอํานาจแหงชื่อ   และดวยอํานาจแหงอาบัติ. 
        ในวัตถแุละโคตรเปนตนนั้น  คําวา  สุกฺกวิสฏ ิ   เปนวัตถุดวย 
เปนโคตรดวย. 
        คําวา  สงฺฆาทิเสโส  เปนชื่อดวย   เปนอาบัติดวย. 
        คําวา  กายสสคฺโค   เปนวัตถุดวย  เปนโคตรดวย. 
        คําวา  สงฺฆาทิเสโส   เปนชื่อดวย  เปนอาบัติดวย. 
        ในวัตถุเปนตนนั้น  วัตถุและโคตร  เปนอันถือเอาแลวดวยคําวา 
สุกฺกวิสฏ ิ  และ   กายสสคฺโค   เปนอาทิบาง  ดวยคําวา  นานา-  
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วตฺถุกาโย  บาง.   
        ชื่อและอาบัติเปนอันถือเอาแลว  ดวยคําวา  สงฺฆาทิเสโส  บาง 
ดวยคําวา  อาปตฺติโย  บาง. 
        และในบาลีนี้   ทั้งชือ่  ทั้งวัตถุและโคตร   เปนอันถือเอาแลวแท 
ดวยคําวา  เอก  อาปตฺตึ  อาปชฺชึ  สฺเจตนิก  สุกฺกวสิฏ ึ. 
        เหมือนอยางวา   ในบาลี   ทานกลาววา   อย  อุทายิ  ภิกขฺ ุ
ฉันใด,   ภิกษุใด ๆ เปนผูตอง,  พึงถือเอาชื่อของภิกษุนั้น ๆ  ทํากรรม- 
วาจาวา  อย  อิตฺถนฺนาโม  ภิกฺข ุ ฉันนัน้. 
        ในเวลาจบกรรมวาจา  ภิกษุนั้นพึงสมาทานวัตรในสีมาแหงโรง 
ทีเดียว   ตามนัยที่กลาวแลวน่ันแลวา  ปริวาส  สมาทิยามิ  วตฺต 
สมาทิยามิ  ครั้นสมาทานแลว  พึงบอกในทามกลางสงฆ  ในสีมาแหง 
โรงนั้นแล  ก็แล  เมื่อจะบอก  พึงบอกอยางนี้วา :- 
        อห   ภนฺเต  เอก  อาปตฺตึ  อาปชฺชึ  สฺเจตนกิ  สุกฺกวิสฏ ึ 
[๓๐๕]  เอกาหปฏิจฺฉนฺน,  โสห  สงฺฆ  เอกิสฺสา  อาปตฺติยา 
สฺเจตนิกาย  สุกฺกวิสฏ ิยา  เอกาหปฏิจฺฉนฺนาย  เอกาหปริวาส 
ยาจึ,  ตสฺส  เม  สงฺโฆ  เอกิสฺสา   อาปตฺติยา  สฺเจตนิกาย 
สุกฺกวิสฏ ิยา  เอกาหปฏจิฺฉนฺนาย  เอกาหปริวาส  อหาสิ.  โสห 
ปริวสามิ,  เวมิยามห   ภนเฺต,  เวทิยตีติ  ม  สงฺโฆ  ธาเรตุ.  ก็แล 
สมควรแทที่จะถือเอาใจความน้ี  บอกดวยภาษาอยางไดอยางหน่ึง. 
        ครั้นบอกแลว   ถาประสงคจะเก็บ   พึงเก็บในทามกลางสงฆ 
ตามนัยที่กลาวแลวน่ันแล.     เมื่อภิกษุทั้งหลายออกจากโรงไปเสียแลว  
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จะเก็บในสํานักภิกษุแมรูปเดียวก็ควร.  
        เธอออกจากโรงไปแลว   จึงกลับไดสติ   พึงเก็บในสํานักภิกษุ  
ผูไปดวยกัน.   ถาภิกษุแมนั้น  ก็หลีกไปเสีย   ตนยงัไมไดบอกวัตร 
แกภิกษุอ่ืนใด   ที่ในโรง,  พึงบอกแกรูปนั้นแลวเก็บวัตร.   และเม่ือ 
บอก  พึงกลาวในท่ีสุดวา  เวทิยตีติ  ม  อายสฺมา  ธาเรตุ,   เมื่อบอก 
แกภิกษุ  ๒  รูป   พึงกลาววา   อายสฺมนฺตา  ธาเรนฺตุ,  เมื่อบอกแก 
ภิกษุ  ๓  รูปหรือเกินกวา   พึงกลาววา  อายสฺมนฺโต  ธาเรนฺตุ  หรือ 
วา  สงฺโฆ   ธาเรตุ.   จําเดิมแตเวลาท่ีเก็บแลวไป   เธอยอมต้ังอยูใน 
ฐานะแหงปกตัตต. 
        ถาวัดมีภิกษุนอย;   ภิกษุทั้งหลายผูเปนสภาคกันอยู  ไมตองเก็บ 
วัตร  พึงทําความกําหนดราตรี  ในวัดนัน่แล. 
        ถาไมอาจใหบริสุทธิ์ได.   พึงเก็บวัตรตามนัยที่กลาวแลวน่ันแล 
ในเวลาใกลรุง  พรอมดวยภิกษุรูปหน่ึง  ลวงอุปจารสีมาออกไป  แวะ 
ออกจากทางใหญ  นั่งในท่ีกําบัง   ตามนัยที่กลาวแลวในวรรณนาแหง 
มานัตน่ันแล   สมาทานวัตร   ตามนัยที่กลาวแลว  [๓๐๖]   บอก 
ปริวาสแกภิกษุนั้น  ในภายในอรุณทีเดียว.  เมื่อบอก   ถาภิกษุนั้น 
เปนผูออนกวา  พึงกลาววา  อาวุโส,  ถาเปนผูแกกวา  พึงกลาววา 
ภนฺเต. 
        ถาภิกษุอ่ืนบางรูปมายังท่ีนั้น   ดวยกิจจําเปนเฉพาะบางอยาง  ถา 
ปาริวาสิกภิกษุนี้  เห็นเธอ  หรือไดยินเสียงของเธอ  ควรบอก,  เม่ือ 
ไมบอก  เปนรัตติเฉทและเปนวัตตเภท.    ถาเธอล้ําอุปจารสีมาเขาไป  
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๑๒  ศอกแลวไปเสียแตเมื่อปาริวาสิกภิกษุยังมิทันรู   มีแตรัตติเฉท   
สวนวัตตเภทไมมี  ครั้นอรุณข้ึนแลวพึงเก็บวัตร. 
        พระมหาสมัตเถระกลาววา  "หากวาภิกษุ  (ที่ไปดวยกัน)  นั้น 
หลีกไปเสียดวยกิจจําเปนเฉพาะบางอยาง,   ตนพบภิกษุอ่ืนรูปใดกอน 
ภิกษุทั้งหมด   พึงบอกแกรูปนั้นแลแลวเก็บ,   ถาไมพบใครเลย   พึงไป 
ยังวัดแลว  เก็บในสํานักภิกษุผูไปกับตน." 
        ฝายพระมหาปทุมัตเถระกลาววา   "พบภิกษุใดกอน,   พึงบอก 
แกภิกษุนั้นแลวเก็บ   นี้เปนบริหารสําหรับภิกษุผูเก็บวัตรแลว." 
        อาบัติที่ไดปดไว  สิ้นวันเทาใด   เพ่ือตองการจะบรรเทาความ 
รังเกียจ  พึงอยูปริวาสส้ินวันเทาน้ัน  หรือเกินกวาน้ันแลว  เขาไปหา 
สงฆ  สมาทานวัตรแลว  พึงขอมานัต   ดวยประการฉะน้ี. 
        จริงอยู  ภิกษุนี้จัดเปนผูควรแกมานัต   ตอเมื่อเธอสมาทานวัตร 
แลวเทาน้ัน   เพราะเธอเปนผูเก็บวัตร  อยูปริวาส.   แตกิจท่ีจะตอง 
สมาทานวัตรอีก   ยอมไมมีแกภิกษุผูมิไดเก็บวัตร.   จริงอยู   เธอเปนผู 
ควรแกมานัต   ดวยลวงวันที่ปดไวแท,   เพราะเหตุนั้น  สงฆควรให 
มานัตแกเธอทีเดียว. 
                                         [วิธีใหมานัต] 
        นีช้ื่อวาปฏิจฉันนมานัต.   เมื่อจะใหปฏิจฉันนมานัตน้ัน  ถามี 
อาบัติตัวเดียว,   พึงใหตามนัยที่กลาวไวในบาลีนั่นแล.  ถามี  ๒  หรือ 
๓  ตัว  ๓๐๗  พึงกําหนดอาบัติและวันและวันแลวแตงคําสวดประกอบตาม  
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นัยที่กลาวไวในปริวาสน่ันแลวา   โสห   ปริวุตฺถปริวาโส   สงฺฆ  
ทฺวินฺน๑   ติสสฺนฺน๒   อาปตฺตีน   เอกาหปฏิจฺฉนฺนาน   ฉารตฺต 
มานตฺต  ยาจามิ  แมจะประมวลอาบัติที่ไมปด  กับอาบัติที่ปดไวใหก็ควร. 
        อยางไร ?    ภิกษุอยูปริวาสเพ่ืออาบัติที่ปดเสร็จแลว   พึงขอ 
มานัตเพ่ืออาบัติที่ปดกับอาบัติที่มิไดปด  รวมกันวา   อห  ภนฺเต   เอก 
อาปตฺตึ   อาปชฺชึ   สฺเจตนิก   สุกฺกวสิฏ ึ   เอกาหปฏิจฺฉนฺน   โสห 
สงฺฆ  เอกิสฺสา  อาปตฺติยา  สฺเจตนิกาย  สุกฺกวิสฏ ิยา  เอกาหปฏิจฺ- 
ฉนฺนาย  เอกาหปริวาส  ยาจึ;  ตสฺส  เม  สงฺโฆ  เอกสิฺสา  อาปตฺติยา 
สฺเจตนิกาย   สุกฺกวิสฏ ิยา  เอกาหปฏิจฺฉนฺนาย   เอกาห- 
ปริวาส   อาทาสิ,   โสห   ปริวุตฺถปริวาโส;  อห  ภนฺเต  เอก   อาปตฺตึ 
อาปชฺชึ  สจฺตนิก  สุกฺกวิสฏ ึ   อปฺปฏิจฺฉนฺน,   โสห   ภนฺเต 
สงฺฆ  ตาส  อาปตฺตีน  สฺเจตนิกาน  สุกฺกวิสฏ ีน  ปฏิจฺฉนฺนาย 
จ   อปฺปฏิจฺฉนฺนาย  จ  ฉารตฺต  มานตฺต  ยาจามิ. 
        ลําดับนั้น  สงฆพึงแตงกรรมวาจาใหเหมาะแกะคําของน้ัน  ให 
มานัตแกมานัตตารหภิกษุนั้น. 
        ถาอาบัติที่ปดได  ๒  ตัว  ที่มิไดปดตัวเดียว;   พึงกลาววา   ปฏิจ-ฺ 
ฉนฺนานฺจ   อปฺปฏิจฺฉนนฺาย  จ. 
        ถาอาบัติที่ปดไวตัวเดียว  ที่มิไดปด  ๒  ตัว  พึงกลาววา  ปฏิจฺ- 
ฉนฺนาย  จ  อปฺปฏิจฺฉนฺนานฺจ. 
        ถาแมอาบัติที่ปดไวก็  ๒  ตัว  แมที่มิไดปดก็  ๒  ตัว  พึงกลาววา 
 
๑.  สําหรับอาบัติ  ๒  ตัว.    ๒.  สําหรับอาบัติ  ๓  ตัว.  
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ปฏิจฺฉนฺนานฺจ  อปฺปฏิฉนฺนานฺจ.  
        สงฆพึงแตงกรรมวาจาใหเหมาะ    ใหมานัตในอาบัติที่ปดและ 
มิไดปดทั้งปวง.   และพึงแตงกรรมวาจาใหเหมาะแกมานัตน้ัน  และ 
กระทําอัพภานแกภิกษุผูประพฤติมานัตแลว. 
        แตอัพภานในบาลีนี้  พระผูมีพระภาคตรัสดวยอํานาจแหงอาบัติ 
ตัวเดียว. 
        [๓๐๘]  มานัตใด    อันสงฆยอมใหในที่สุดแหงปริวาส  เพ่ือ 
อาบัติที่ปดไว  ดวยประการอยางนี้,   มานัตน้ี  ชื่อวา   ปฏิจฉันนมานัต. 
        ตามนัยที่กลาวแลวอยางนี้  บัณฑิตพึงทราบวา  "ปฏิจฉันนปริวาส 
และปฏิจฉันนมานัต   พระผูมีพระภาคตรัสในบาลีนี้   ดวยกรรมวาจา 
สําหรับประกอบเปนตัวอยางอันเดียวเทาน้ัน   (ดวยอํานาจแหงอาบัติ 
ตัวเดียว). 
        ขาพเจาจักกลาวปกขมานัตและสโมธานมานัต  ในท่ีสุดแหง 
ปริวาสกถาท่ีเหลือ. 
                                  [สุทธันตปริวาส] 
        ปริวาสที่เหลือ  ๒  อยาง  คือ  สุทธันตปริวาส  ๑  สโมธาน- 
ปริวาส  ๑. 
        ในปริวาส  ๒  อยางนั้น   ที่ชื่อสุทธันตปริวาส  ไดแก  ปรวิาส 
ที่ทรงอนุญาตในเรื่องนี้วา   เตน  โข  ปน  สมเยน  อฺตโร   ภิกฺข ุ
สมฺพหุลา  สงฺฆาทิเสสา  อาปตฺติโย  อาปนฺโน   โหติ,   อาปตฺติ- 
ปริยนฺต   น   ชานาติ   รตฺติปริยนฺต    นา  ชานาติ.  ดังน้ี  ในท่ีสดุ  
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แหงการประพฤติมานัตท่ีไมเปนธรรมขางหนา.  
        สุทธันตปริวาสน้ัน  มี  ๒  อยาง   คือ   จูฬสุทธันตะ  ๑  มหา- 
สุทธันตะ  ๑   ก็สุทธันตปริวาสน้ีทั้ง  ๒  อยาง   สงฆพึงใหแกภิกษุผูไมรู 
และระลึกไมได   ซึ่งกําหนดราตรีทั้งส้ินหรือบางราตรี   และผูมีความ 
สงสัยในกําหนดราตรีนั้น.   แตภิกษุจะรูจํานวนที่สุดแหงอาบัติวา  "เรา 
ตองอาบัติเทาน้ี"    หรือจะไมรูก็ตาม   นั่นไมเปนเหตุ  ไมเปน 
ประมาณ. 
        จูฬสุทธนัตะ   ในสุทธันตปริวาส  ๒  อยางนั้น  ภิกษุใดแมอัน 
พระวินัยธรถามอยูวา  "ทานรูสึกวาทานเปนผูบริสุทธิ์   ตลอดวันหรือ 
ปกษ   หรือเดือน  หรือป  โนนและโนนหรือ"   ดังน้ี  ตามลําดับ 
ต้ังแตอุปสมบทมา  หรือทวนลําดับต้ังแตวันที่บอกไปก็ดี  จึงตอบวา 
"ทราบอยู  ทานผูเจริญ  ขาพเจาเปนผูบริสุทธิ์ตลอดกาลเพียงเทาน้ี." 
        สุทธันตปริวาสท่ีสงฆใหแกภิกษุนั้น  เรียกวา  "จูฬสุทธนัตะ." 
ภิกษุผูรับจูฬสุทธันตปริวาสน้ันอยูปริวาส   พึงแลงกาลเทาท่ีตนรูสึกวา 
ตนเปนผูบริสุทธิ์ออกเสีย  พึงอยูปริวาสตลอดเดือน  หรือ  ๒   เดือน 
ที่เหลือ. 
        [๓๐๙]  ถากําหนดไววา   "เราเปนผูไมบริสุทธิ์เพียงเดือนเดียว 
ไดรับปริวาสแลว,   กําลังอยูปริวาสระลึกเดือนอ่ืนไดอีก   พึงอยูปริวาส 
ตลอดเดือนนั้นดวยแท,  ไมมีกิจท่ีจะตองใหปริวาสอีก. 
        ถากําหนดไววา  "เราเปนผูไมบริสุทธิ์  ๒  เดือน"   ไดรับปริวาส 
แลว,   แตกําลังอยูปริวาส   ทําความตกลงใจวา   "เราเปนผูไมบริสุทธิ์  
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เพียงเดือนเดียวเทาน้ัน"   พึงอยูปริวาสเพียงเดือนเดียวเทาน้ัน.   ไมมี  
กิจท่ีจะตองใหปริวาสอีก.   จริงอยู  ธรรมดาสุทธันตปริวาสน้ี  เขยิบสูงข้ึน 
ก็ได  ลดตํ่าลงก็ได.  นี้เปนลักษณะของสุทธันตปริวาสน้ัน.  
        สวนในการออกอาบัติอ่ืน  มีลักษณะดังน้ี :- 
        ภิกษุใดทําวินัยกรรมวา  "ปดไว"  สําหรับอาบัติที่มิไดปด,  อาบัติ 
ของภิกษุนั้น  ยอมออก.   สวนภิกษุใดทําวินัยกรรมวา  "ไมไดปด" 
สําหรับอาบัติที่ปด,  อาบัติของภิกษุนั้น  ไมออก.   ภิกษุใดทําวินัยกรรม 
วา   "ปดไวนาน"    สําหรับอาบัติที่ปดไวไมนาน,  อาบัติของภิกษุ 
แมนั้น   ยอมออก.  ภิกษุใดทําวินัยกรรมวา  "ปดไวไมนาน"  สําหรับ 
อาบัติปดไวนาน,   อาบัติของภิกษุแมนั้น  ไมออก.   ภิกษุใดตองอาบัติ 
ตัวเดียวทําวินัยกรรมวา  "หลายตัว,"   อาบัติของภิกษุแมนั้น  ยอม 
ออก  เพราะเวนอาบัติตัวเดียวเสียแลว  หลายตัวก็มีไมได.   ฝายภิกษุใด 
ตองอาบัติหลายตัว  แตทําวินัยกรรมวา   "เราตองอาบัติตัวเดียว,"  อาบัติ 
ของภิกษุแมนั้น ไมออก. 
        มหาสุทธันตะ  ฝายภิกษุใด   แมพระวินัยธรถามอยูโดยนัยอนุโลม 
และปฏิโลมตามท่ีกลาวแลว   ไมรู  ระลึกไมไดซึ่งท่ีสุดแหงราตรี  หรือ 
เปนผูมีความสงสัย  สุทธนัตปริวาสท่ีสงฆใหแกภิกษุนั้น  เรียกวา 
"มหาสุทธันตะ."   ภิกษุรบัปริวาสน้ันแลว   พึงอยูปริวาสนับราตรี  ต้ังแต 
วันที่รับจนถึงวันอุปสมบท. 
        มหาสุทธันตะนี้  เขยิบสูงข้ึนไมได  แตตํ่าลงได  เพราะฉะน้ัน 
ถากําลังอยูปริวาส  [๓๑๐]   ทําความตกลงใจในกําหนดราตรีไววา  
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"เมื่อเราตอง  (อาบัติ)   เปนเวลาเดือน  ๑  หรือป  ๑;  พึงอยูปริวาส 
เดือน  ๑   หรือป  ๑,   สวนบักษณะการขอและการใหประวาสในมหา-  
สุทธันตปริวาสน้ี  พึงทราบตามนัยที่มาในบาลีขางหนาน่ันแล. 
        การสมาทานวัตร  ในที่สุดแหงกรรมวาจา   มานัตและอัพภาน 
มีนัยดังกลาวแลวน่ันเอง.  นี้ชื่อวาสุทธันตปริวาส. 
                                 [สโมธานปริวาส] 
        ทีช่ื่อสโมธานปริวาส   มี  ๓  อยาง  คือ  โอธานสโมธาน ๑ 
อัคฆโมธาน  ๑  มิสสกสโมธาน  ๑. 
        โอธานสโมธาน  บรรดาสโมธานปริวาส  ๓  อยางนั้น  ที่ชื่อวา 
โอธานสโมธาน  ทานเรียกปริวาสท่ีสงฆพึงเลิก   คือ   ลมวันที่ไดอยู 
ปริวาสแลวเสีย   ประมวลอาบัติที่ตองภายหลังลงในกําหนดวันเดิมแหง 
อาบัติเดิม  ใหแกภิกษุผูตองอาบัติในระหวางแลวปดไว. 
        โอธานสโมธานปริวาสน้ัน   มาแลวขางหนาในพระบาลีนั่นแล 
โดยพิสดาร  ต้ังตนแตคํานี้วา   "ภิกษุทั้งหลาย  ถากระน้ันสงฆจงชัด 
อุทายีภิกษุเขาหาอาบัติเดิม    เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง  ชื่อวา 
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   อันปดไว  ๕  วัน   แลวใหสโมธานปริวาส 
เพ่ืออาบัติเดิม. 
        ก็วินิจฉัยในโอาธานสโมธานน้ี  พึงทราบดังนี้  :- 
        ภิกษุใดรับปริวาสเพ่ืออาบัติที่ปดแลว   กําลังอยูปริวาส   หรือ 
เปนมานัตตารหะ   หรือกาํลังประพฤติมานัต  หรือเปนอัพภานารหะ  
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ตองอาบัติอ่ืนแลวปดไว  เทาราตรีของอาบัติเดิมหรือหยอนกวาก็ดี  สงฆ  
พึงเลิกวันที่อยูปริวาสแลว   และวันที่ประพฤติมานัตแลวเหลาน้ันทั้งหมด 
คือทําใหเปนวันที่ใชไมได   ประมวลอาบัติที่ตองภายหลังลงในอาบัติเดิม 
ใหปริวาสแกภิกษุนั้นดวยมูลายปฏิกสัสนะ. 
        ภิกษุนัน้  [๓๑๑]  พึงอยูปริวาสอีก  ๑   ปกษทีเดียว,   ถาอาบัติ 
เดิมปดไว  ๑  ปกษ   อันตราบัติปดไวหยอมปกษ.   แมถาอันตราบัติปด 
ไว  ๑  ปกษ   พึงอยูปริวาส  ๑  ปกษเหมือนกัน.    โดยอุบายน้ี  พึงทราบ 
วินิจฉัยจนถึงอาบัติเดิมที่ปดไว  ๖๐  ป.    จริงอยู   ภิกษุผูอยูปริวาส 
ครบ  ๖๐   ป    แมเปนมานัตตารหะแลวปดอันตราบัติไววันหนึ่ง  ยอม 
เปนผูควรอยูปริวาส  ๖๐  ปอีก.   เมื่อภิกษุทั้งหลายกลาววา   "กถ็าวา 
อันตราบัติปดไวเกินกวาอาบัติเดิมเลา  จะพึงทําอยางหรในอาบัตินั้น  ?" 
        พระมหาสุมัตเถระแกวา  "บุคคลน้ีเปนอเตกิจฉะ,   ธรรมดาบุคคล 
ที่เปนอเตกิจฉะ   ก็ควรใหทําใหแจงแลวปลอยเสีย." 
        ฝายพระมหาปทุมัตเถระแกวา   "เพราะเหตุไร   บุคคลน้ีจึงจะชื่อ 
วาเปนอเตกิจฉะ ?   ธรรมดาวา  สมุจจยักขันธกะนี้  ยอมเปนเหมือน 
กาลท่ีพระพุทธเจาท้ังหลายยังทรงต้ังอยู. 
        ข้ึนชื่อวาอาบัติ  จะปดไวก็ตาม   มิไดปดไวก็ตาม  ปดไวเทากัน 
ก็ตาม  หยอนกวาก็ตาม  แมปดไวเกินกวาก็ตามที;   ขอท่ีพระวินัยธร 
เปนผูสามารถประกอบกรรมวาจานั่นและ  เปนประมาณ   ในการเยียวยา 
อาบัตินี้   เพราะเหตุนั้น  อันตราบัติใดที่ปดไวเกินกวา,   พึงทําอันตราบัติ 
นั้น  ใหเปนอาบัติเดิม   ประมวลอาบัตินอกนี้ลงในอาบัติเดิมน้ันให  
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ปริวาส."   นีช้ื่อโอธานสโมธาน.  
        อัคฆสโมธาน   ทีช่ื่ออัคฆสโมธาน  คือ  บรรดาอาบัติมากหลาย 
อาบัติเหลาใด   จะเปน  ๑  ตัวก็ดี  ๒  ตัวก็ดี  ๓  ตัวก็ดี  มากมายก็ดี  ที ่
ปดไวนานกวาอาบัติทุก ๆ ตัว,   สงฆประมวลดวยคาแหงอาบัติเหลาน้ัน 
ใหปริวาสเพ่ืออาบัติที่เหลือ   ซึ่งปดไวหยอนกวา   ดวยอํานาจกําหนด 
ราตรีแหงอาบัติเหลาน้ัน  นี้เรียกวา  อัคฆสโมธาน. 
        อัคฆสโมธานน้ัน  [๓๑๒]  ไดมาขางหนาแลวในบาลี   โดยนัย 
เปนตนวา  "ก็โดยสมัยนัน้และ  ภิกษุรูปใดรูปหน่ึงตองอาบัติสังฆาทิเสส 
มากหลาย,   อาบัติตัวหน่ึงปดไว  ๑  วัน  อาบัติตัวหนึ่งปดไว  ๒  วัน." 
        ถามวา   "ก็อาบัติของภิกษุใดรอยตัวปดไว  ๑๐  วัน   แมอีกรอย 
ตัวก็ปดไว  ๑๐  วัน   นับอยางนี้รวม  ๑๐  ครั้ง   จึงเปนอาบัติพันหน่ึง 
ปดไวรอยวัน,  ภิกษุนั้น  จะพึงทําอยางไร ?" 
        พึงประมวลอาบัติทั้งหมดอยูปริวาส  ๑๐  วัน.    แมวันต้ังรอยยอม 
เปนวันซึ่งภิกษุตองอยูปริวาสจริง ๆ ดวย  ๑๐  วัน       หนเดียวเทาน้ัน 
ดวยประการฉะน้ี. 
        จริงอยู   แมคํานี้   พระผูมีพระภาคก็ไดตรัสไวแลววา   "ปาริ- 
วาสิกภิกษุปดอาบัติพันตัวไวรอยราตรี  อยูปริวาส  ๑๐  ราตรี  พึงพนได 
ปญหานี้  ทานผูฉลายท้ังหลายคิดกันแลว."   นีช้ื่ออัคฆสโมธาน. 
        มิสสกสโมธาน   ทีม่ีชื่อมิสสกสโมธาน   ไดแก   ปริวาสท่ีสงฆรวม 
อาบัติตาง ๆ  วัตถุเขาดวยกันให. 
        ในมิสสกสโมธานน้ัน  มีนัยดังน้ี :-  
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        พึงใหภิกษุนั้นขอ  ๓   ครั้งวา   อห   ภนฺเต   สมฺพหุลา  สงฺฆา- 
ทิเสสา   อาปตฺติโย   อาปชฺชึ   เอก  สุกวฺิสฏ ึ   เอก   กายสสคฺค  
เอก   ทุฏ ุลฺลวาจ   เอก   อตฺตกาม  เอก  สฺจริต  เอก  กฏุิการ 
เอก  วิหารการ  เอก  ทฏุโทส   เอก  อฺภาคิย  เอก  สงฺฆเภทก 
เอก   เภทานุวตฺตก  เอก  ทุพฺพจ   เอก  กุลทูสก,   โสห  ภนฺเต 
สงฺฆ  ตาส   อาปตฺตีน   สโมธานปริวาส  ยาจาม.ิ   ดังน้ี  แลวพึง 
ใหปริวาสดวยกรรมวาจาสมควรแกคําขอน้ัน. 
        ก็ในมิสสกสโมธานน้ี   สมควรแทที่จะแตงกรรมวาจาประกอบ 
ดวยอํานาจวัตถุบาง  ดวยอํานาจโคตรบาง  ดวยอํานาจชื่อบาง   ดวย 
อํานาจอาบัติบาง   ตามนัยที่กลาวแลวในหนหลังนั่นแล   อยางนี้วา 
สงฺฆาทิเสสา   อาปตฺติโย  อาปชิชึ  นานาวตฺถุกาโย  ดังน้ีก็ได  วา 
สงฺฆาทิเสสา  อาปตฺติโย  อาปชฺชึ  ดังนี้ก็ได.  นี้ชื่อวา  มิสสกสโมธาน. 
        [๓๑๓]  สวนกถาแสดงเรื่องมีอาทิ  คือ  วัตรที่เก็บและมิไดเก็บ 
ในที่สุดแหงกรรมวาจาใหปริวาสท้ังปวง   พึงทราบตามนัยกอนน่ันแล. 
                                    ปริวาสกถา  จบ. 
                                       [ปจขมานัต] 
        บัดนีถ้ึงโอกาสแหงคําท่ีขาพเจาไดกลาวไววา  "ขาพเจาจักกลาว 
ปกขมานัต  และสโมธานมานัต   ในท่ีสุดแหงปริวาสกถาท่ีเหลือ" 
เพราะฉะนั้น  มานัต  ๒  อยางนั้น  ขาพเจาจะกลาว. 
        มานัตท่ีสงฆพึงใหแกนางภิกษุณี  ชื่อปกขมานัต.  ก็ปกขมานัตนั้น 
สงฆพึงใหกึ่งเดือนเทาน้ัน  ทั้งอาบัติที่ปด  ทั้งอาบัติที่มิไดปด.  จริงอยู  
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คําน้ีพระผูมีพระภาคไดตรัสไววา   "ภิกษุณีผูลวงครุธรรม  พึงประพฤติ  
ปกขมานัตในอุภโตสงฆ." 
        ก็ปกขมานัตน้ัน   อันนางภิกษุณีทั้งหลาย   พึงชําระสีมาของตน 
ใหหมดจดแลวใหในวิหารสีมา  หรือเมื่อไมอาจชําระวิหารสีมาใหหมดจด 
พึงใหประชุมคณะจตุวรรค   โดยกําหนดอยางตํ่าที่สุดแลวใหในขัณฑสีมา 
ก็ได. 
        ถามีอาบัติตัวเดียว,  พึงแตกรรมวาจาประกอบดวยอํานาจอาบัติ 
ตัวเดียว,   ถามีอาบัติ  ๒  ตัว  หรือ  ๓  ตัว  หรือมากมาย  มีวัตถเุดียว 
หรือตาง ๆ วัตถุกัน,   พึงถือเอาวัตถุ  โคตร   นาม  และอาบัติที่ตน 
ปรารถนา   แตงกรรมวาจาประกอบดวยอํานาจแหงอาบัติเหลาน้ัน ๆ. 
        อุทาหรณที่พอเปนทาง  ดวยอํานาจอาบัติตัวเดียว   ในปกขมานัตน้ัน 
ดังน้ี :- 
        นางภิกษุณีผูตอง  (อาบัติ)   แลวนั้น  พึงเขาไปหาภิกษุณีสงฆ 
ทําอุตราสงคเฉวียงบาขางหน่ึง   ไวเทานางภิกษุณีทั้งหลายผูแกกวา 
นั่งกระโหยงประคองอัญชลีกลาวอยางนี้วา   อห  อยฺเย  เอก  อาปตฺตึ 
อาปชฺชึ  คามนฺตร,   สาหธ  อยฺเย   สงฺฆ  เอกิสฺสา  อาปตฺติยา 
คามนฺตราย   ปกฺขมานตฺต  ยาจามิ.  ครั้นใหขอ  ๓  ครั้งอยูนั้นแลว 
นางภิกษุณีผูฉลาดสามารถ   พึงประกาศใหสงฆทราบวา   "ขาแต 
แมเจา  ของสงฆจงฟงขาพเจา  [๓๑๔]  นางภิกษุณีชื่อน้ีรูปนี้  ตอง 
อาบัติตัว  ๑  ชื่อคามันตรา,   เธอขอปกขมานัตตอสงฆ  เพ่ืออาบัติ 
ตัว  ๑  ชื่อคามันตรา  ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว,  สงฆพึง  
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ใหปกขมานัต   เพ่ืออาบัติตัว  ๑  ชื่อคามันตรา  แกนางภิกษุณีชื่อนี้. 
นี้เปนวาจาประกาศใหรู.   ขาแตแมเจา  ขอสงฆฟงขาพเจา   นาง  
ภิกษุณีชื่อน้ี   ตองอาบัติตัว  ๑  ชื่อคามันตรา,   เธอขอปกขมานัต 
ตอสงฆเพ่ืออาบัติตัว  ๑  ชื่อคามันตา  สงฆใหปกขมานัต  เพ่ืออาบัติ 
ตัว  ๑  ชื่อคามันตรา   แกนางภิกษุณีชื่อน้ี;  การใหปกขมานัต  เพ่ือ 
อาบัติตัว  ๑  ชื่อคามันตรา  แกนางภิกษุณีชื่อน้ี  ชอบแกแมเจารูปใด 
แมเจารูปนั้นพึงน่ิง ;     ไมชอบแกแมเจารูปใด   แมเจารูปนั้นพึงพูด, 
ขาพเจากลาวความน่ี  เปนครั้งท่ี  ๒  ฯ ล ฯ   เปนครั้งท่ี  ๓.  ขาแตแมเจา 
ขอสงฆจงฟงขาพเจา  ฯลฯ   ปกขมานัตเพ่ืออาบัติตัว  ๑  ชื่อคามันตรา 
สงฆใหแลวแกนางภิกษุณีชื่อนี้  ชอบแกสงฆ;   เหตุนั้น  จึงนิ่ง  ขาพเจา 
ทรงความน่ิงไวดวยอยางน้ี." 
        ในที่สุดแหงกรรมวาจา  นางภิกษุณีผูมานัตตจาริกาน้ัน   พึง 
สมาทานวัตรแลว  พึงบอกแกสงฆ  ตามนัยที่กลาวแลวในภิกขุ- 
มานัตตกถาน่ันแล   ใครจะเก็บวัตรอยู   พึงเก็บในทามกลางสงฆนั้น 
นั่นแลก็ได  เมื่อนางภิกษุณีทั้งหลายหลีกไปเสียแลว  พึงเก็บในสํานัก 
นางภิกษุณีรูปเดียว  หรือในสํานักนางภิกษุณีผูเปนเพ่ือน  ตามนัยที่กลาว 
แลวก็ได. 
        อน่ึง  พึงบอกเก็บในสํานักนางภิกษุณีอ่ืนผูเปนอาคันตุกะ.  จําเดิม 
แตเวลาท่ีเก็บวัตรไป  ต้ังอยูในฐานผูปกตัตต.  แตเมื่อสมาทานใหมจะ 
รับอรุณ  ไมไดเพ่ืออยูในสํานักนางภิกษุณีทั้งหลายเปนแท. 
        จริงอยู   พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา   "ปกขมานัตอันนาง  
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ภิกษุณีพึงประพฤติในอุภโตสงฆ."   เพราะฉะน้ัน   อาจารยและอุปชฌาย 
ของนางภิกษุณีผูมานัตตจาริกาน้ัน  พึงไปยังวัดแลวบอกพระมหาเถระ  
หรือภิกษุผูเปนธรรมกถกึรูป  ๑    ซึ่งต้ังอยูในฝายแหงผูสงเคราะหวา 
"วินัยกรรมทีจ่ะพึงทําแกนางภิกษุณีรูป  ๑  มีอยู,   พระผูเปนเจาโปรด 
สงภิกษุ  ๔ รปู   ไปในสถานท่ีทําวินัยกรรมน้ันของเราทั้งหลายเถิด 
พระมหาเถระหรือภิกษุผูเปนธรรมกถกึ   จะไมทําการสงเคราะหไมได, 
ตองบอกวา  "เราจัดสงไปให." 
        [๓๑๕]  ในกุรุนทีแกวา  "นางภิกษุณีผูปกตัตต  ๔  รูป   พึง 
พานางภิกษุณีผูประพฤติมานัตออกไปแตภายในอรุณ   ใหเกิน ๒ 
เลฑฑุบาตแตอุปจารบานออกไป   แวะออกจากทางใหญ  นั่งในท่ี 
ซึ่งกอไมและรั้วเปนตนกําลังไว.  พึงใหเกิน   ๒  เลฑฑุบาต  แมแต 
อุปจารแหงวัดออกไป,  ฝายภิกษุผูปกตัตต  ๔  รูป  พึงไปในท่ีนั้น. 
ก็แลครั้งไปแลว  ไมพึงนั่งในท่ีเดียวกับนางภิกษุณีทั้งหลาย   พึงหลีก 
ไปน่ังในท่ีไมไกลกัน." 
        สวนในมหาปจจรีเปนตนแกวา   "แมนางภิกษุณีทั้งหลายก็ควร 
ชวนอุบาสิกา  ๑   คน  หรือ  ๒ คน  ซึ่งเปนผูฉลาดไปดวย  เพื่อประโยชน 
แกการรักษาตน  ฝายภิกษุทั้งหลายพึงชวนอุบาสก  ๑  คน  หรือ  ๒  คน 
ไปดวย   เพ่ือประโยชนแกการรักษาตน." 
        เฉพาะในกุรุนทีแกวา  "จะละอุปจารแหงสํานักภิกษุณีและวัด 
ของภิกษุ  ก็ควร,"   ไมแกวา  "จะละอุปจารแหงบาน  ก็ควร."   ครั้น 
ภิกษุทั้งหลายและนางภิกษุณีทั้งหลาย   นั่งแลวอยางนั้น   นางภิกษุณี  
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นั้นพึงสมาทานวัตรวา   มานตฺต  สมาทิยามิ  วตฺต  สมาทิยาม ิ
แลวพึงบอกแกภิกษุณีสงฆกอนอยางนี้วา  อห  อยเฺย  เอก  อาปตฺตึ 
อาปชฺชึ  คามนฺตร,   สาห  สงฺฆ  เอกิสฺสา  อาปตฺติยา  คามนฺตราย  
ปกฺขมานตฺต  ยาจึ.   ตสฺสา  เม   สงฺโฆ   เอกิสฺสา  อาปตฺติยา 
คามนฺตราย   ปกฺขมานตฺต   อทาสิ.   สห  ปกขฺมานตฺต  จรามิ. 
เวทิยามห  อยฺเย,   เวทิยตีติ  ม  สงฺโฆ  ธาเรตุ. 
        ภายหลงั  พึงไปบอกในสํานักภิกษุสงฆอยางนี้วา   อห  อยฺย  เอก 
อาปตฺตึ  อาปชฺชึ  คามนฺตร  ฯ เป ฯ   เวทิยามห  อยฺยา,  เวทิยตีติ  ม 
สงฺโฆ  ธาเรตุ. 
        แมในปกขมานัตนี้   นางภิกษุณีจะบอกดวยภาษาอยางใดอยางหน่ึง 
ก็ควร.   พึงนั่งบอกในสํานักแหงภิกษุณีสงฆเทาน้ัน.    จําเดิมแตกาลท่ี 
บอกแลวไป   จึงควรไปสูสํานักแหงภิกษุทั้งหลาย,   ถาท่ีนั้นเปนที่ประกอบ 
ดวยความรังเกียจ,   ภิกษุณีทั้งหลายจํานงเฉพาะสถานแหงภิกษุทั้งหลาย 
ในที่เทาน้ัน;  [๓๑๖]  ภิกษุทั้งหลายพึงคอยอยู. 
        ถาภิกษุ  หรือภิกษุณีรูปอ่ืน  มายังท่ีนั้น,   เมื่อเห็นตองบอก, 
ถาไมบอก   เปนรัตติเฉท,  และเปนทุกกฏเพราะวัตตเภท.  ถาเมื่อ 
นางภิกษุณีผูมานัตตจาริกา   ไมรู  ภิกษุ  หรือภิกษุณีอ่ืนล้ําอุปจาร 
เขามาอยางนั้นแลว  ไปเสยี,   เปนแตรัตติเฉท   ไมเปนทุกกฏเพราะ 
วัตตเภท.   ถานางภิกษุณีทั้งหลายเปนผูประสงคจะรับไปกอน  เพ่ือ 
ทําวัตรแกอุปชฌายเปนตน  พึงเวนนางภิกษุณีไว  ๑  รูป   เพ่ือปองกัน 
รัตติวิปปวาสาบัติ   คณโอหายนาบัติ   และคามันตราบัติ  จึงไป.  เมื่อ  
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อรุณข้ึนแลว  นางภิกษุณีนั้น  พึงเก็บวัตรในสํานักนางภิกษุณีรูปนั้น. 
นางภิกษุณีนั้น   พึงประพฤติมานัตครบ  ๑๕   ราตรีไมขาดดวยอุบายน้ี. 
ฝายนางภิกษุณีผูมิไดเก็บวัตร   พึงประพฤติชอบตามนัยที่กลาวแลวใน  
ปาริวาสิกขันธกะน้ันแล. 
        สวนเนื้อความท่ีแปลกกัน  มีดังตอไปนี้ :- 
        ในคําวา   "พึงบอกแกอาคันตุกะ"   นี้   มีวินิจฉัยวา   ในปุเรภัต 
หรือปจฉาภัต  ภิกษุ  หรอืภิกษุณีทั้งหลายมีประมาณเทาใดมาสูบานนั้น, 
ควรบอกท้ังหมด.   เมื่อไมบอก   เปนรัตติเฉทดวย   เปนทุกกฏเพราะ 
วัตตเภทดวย,   แมถาภิกษุบางรูปล้ําคามูปจารน้ัน  เขามาในราตรีแลว 
ไปเสีย  เปนรัตติเฉทเทานั้น,   ยอมพนจากวัตตเภท   เพราะความ 
ไมรูเปนปจจัย. 
        สวนในกุรุนทีเปนตนแกวา   "วัตรที่นางภิกษุณีมิไดเก็บ   บัณฑิต 
พึงกลาว   ตามนัยที่กลาวแลวในวัตรของภิกษุทั้งหลาย,"      คํานั้น 
ปรากฏวาสมควรยิ่ง   เพราะวัตรทั้งหลายมีปริวาสวัตรเปนตน  ทาน 
กําหนดดวยอุปจารสีมา.   พึงบอกในวันอุโบสถ.   พึงบอกในวันปวารณา. 
ตองบอกทุกวัน  แกภิกษุ  ๔  รูป  และนางภิกษุณี  ๔  รูป  ถาภิกษาจาร 
ในบานน้ัน  ทั่วถึงแกภิกษุทั้งหลายดวย.   ภิกษุเหลาน้ัน   ๔   รูปพึงไป 
ในบานน้ันทีเดียว. 
        ถาไมทั่วถึง  [๓๑๗]   ภิกษุทั้งหลายแมไปในที่อ่ืนแลวจึงมาใน 
บานน้ันตองแสดงตนไป.  หรือพึงทําท่ีสังเกตไวภายนอกบานวา  "ทาน 
จะพบพวกเราในที่ชื่อโนน."  นางภิกษุณีนั้นพึงไปสูที่หมายไวแลวบอก,  
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ไมพบในที่หมายไว  ตองไปวัดแลวบอก,   ตองบอกภิกษุทุกรูปในวัด 
ถาไมอาจบอกทั่วทุกรูปได,   ตองยูนอกอุปจารสีมา   แลววานนาง  
ภิกษุณีทั้งหลายไปแทน.   พึงบอกแกภิกษุ  ๔  รูปซึ่งนางภิกษุณีเหลาน้ัน 
นํามา.  ถาวัดอยูไกลท้ังนารังเกียจ,  พึงชวนอุบาสกและอุบาสิกาท้ังหลาย 
ไปดวย. 
        กถ็านางภิกษุณีนี้อยูตามลําพัน,   ยอมตองอาบัติเพราะรัตติวิปป- 
วาส;   เพราะเหตุนั้น   สงฆพึงสมมตินางภิกษุณีผูปกตัตตรูป  ๑  ให 
แกนางภิกษุณีนั้น   เพื่อประโยชนแกการอยูในที่มุงอันเดียวกัน.   นาง 
ภิกษุณีประพฤติมานัตไมขาด   อยางนั้นแลว    พึงทําอัพภานตามนัยที่ 
กลาวแลวในภิกษุสงฆ  ซึ่งมี  ๒๐  รูปเปนคณะนั่นแล. 
        ในกรุุนทีแกวา  "ถากําลังประพฤติมานัต   ตองอันตราบัติ  สงฆ 
พึงชักเขาหาอาบัติเดิมแลว  ใหมานัตเพ่ืออาบัตินั้น."   นีช้ื่อวาปกขมานัต. 
                                      [สโมธานมานัต] 
        สวนสโมธานมานัต  มี  ๓  อยาง  คือ   โอธานสโมธาน  ๑  อัคฆ- 
สโมธาน  ๑  มิสสกสโมธาน  ๑. 
        ใน  ๓   อยางนั้น   มชีื่อโอธานสโมธาน  ไดแก   มานัตท่ีพระผูมี- 
พระภาคทรงอนุญาตไวขางหนา   สําหรับพระอุทายีเถระ   ผูกาํลังอยู 
ปริวาสเพ่ืออาบัติที่ปดไว  ๕  วัน   ตองอันตราบัติในปริวาส  และใน 
ฐานะที่เปนผูควรแกมานัต   ถูกสงฆชกัเขาหาอาบัติเดิม   (โดยบาลี) 
วา   "ภิกษุทัง้หลาย   ถากระน้ัน  สงฆจงใหมานัต  ๖  ราตรี  เพ่ืออาบัติ ๓ 
ตัว  แกภิกษุอุทายี"  ดังน้ี.  
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        จริงอยู  มานัตชนิดนี้   สงฆเลิกลมวันที่อยูปริวาสแลวเสียดวย 
มูลายปฏิกัสสนะซํ้า ๆ  กนั  [๓๑๘]   ประมวลใหพรอมกับอาบัติเดิม  
ทั้งหลาย   เพราะฉะนั้น  จึงเรียกวา  "โอธานสโมธาน." 
        สวนในกุรุนทีแกวา   "มานัตท่ีสงฆพึงใหแกภิกษุผูอยูสโมธาน- 
ปริวาสแลว  ชื่อวาสโมธานมานัต"   แมคําน้ัน  ก็ถกูโดยปริยายนั้น. 
        สวนอัคฆสโมธานและมิสสกสโมธาน   ทานเรียกเฉพาะมานัตท่ีสงฆ 
พึงใหในที่สุดแหงอัคฆสโมธานปริวาสและมิสสกสโมธานปริวาส. 
        อัคฆสโมธานและมิสสกสโมธานนั้น  พึงประกอบใหตามทํานอง 
กรรมวาจาแหงปริวาส. 
        คําใดท่ีขาพเจาไดกลาวไววา   "ปริวาสและมานัต"    พระผูมี- 
พระภาคตรัสไวในบาลีโดยอาการมากมาย   ตามนัยมีคําวา  'ภิกษุ 
ทั้งหลาย   ถากระน้ันสงฆจงใหปริวาส  ๑  วัน  เพ่ืออาบัติ  ๑  ตัว  ชื่อ 
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ซึ่งปดไววันเดียว  แกภิกษุอุทายีเถิด'   ดังน้ีเปน 
อาทิ,   วินิจฉัยอยางนี้   ทีท่านกลาวไวในอาคตสถานแหงปริวาสและ 
มานัตน้ัน  ยอมถึงความพิสดารเกินไปเหมือนในบาลี,   ทั้งเปนวินิจฉัย 
ที่ใคร  ๆ   ไมอาจกําหนดไดโดยงาย,   เพราะเหตุนั้น  ขาพเจาจักประมวล 
ปริวาสและมานัตนั้น  แสดงในอธิการนี้ทีเดียว"  ดังน้ี  คํานี้นั้นเปนอัน 
ขาพเจาใหสําเร็จพรอมโดยอธิบาย  ดวยคํามีประมาณเทาน้ี. 
        บัดนี ้ พระบาลีนี้ใด   อันพระผูมีพระภาคตรัสกอน  ดวยอํานาจ 
อาบัติตัวเดียวท่ีมิไดปด,   พระบาลีนั้น  มีเนื้อความต้ืนทั้งน้ัน. 
        เบื้องหนาแตนั้น   พระผูมีพระภาคตรัสปริวาสไวในพระบาลี  ดวย  



ประโยค๖ - จตุตถสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวนิัย จลุวรรค วรรณา - หนาท่ี 470 

อํานาจแหงอาบัติที่ปดไว  ๒  วัน  ๓  วัน  ๔   วัน  ๕  วันเทาน้ัน  แลวทรง 
แสดงอันตราบัติ  จําเดิมแตปริวาสเพ่ืออาบัติที่ปดไว  ๕  วัน.  
        ก็พระอุทายีตองอาบัตินั้นแลว  ยอมจัดเปนผูควรแกมูลายปฏ-ิ 
กัสสนะ;   เพราะฉะนั้น   พระผูมีพระภาคจึงทรงอนุญาตมูลายปฏิกัสสนะ 
ในอาบัติที่ปดไว  ๕   วันเหลาน้ัน  แกพระอุทายีนั้น. 
        แตถาเธอเก็บวัตรแลวตองโซร  ยอมเปนผูไมสมควรแกมูลาย- 
ปฏิกัสสนะ. 
        เพราะเหตุไร ? 
        เพราะเหตุที่เธอมิไดตองกําลังอยูปริวาส   เธอต้ังอยูในฐานเปนผู 
ปกตัตตแลวตอง  เธอพึงควรแยกประพฤติมานัตเพ่ืออาบัตินั้น.  [๓๑๙] 
ถาเธอผูเก็บวัตรตองอาบัติแลวปดไวไซร  ตองอยูปริวาสดวย. 
        เมื่อมูลายปฏิกัสสนะท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไว   อันสงฆทําแลว, 
วันที่เธออยูปริวาสแลวท้ังหลาย  ยอมเปนอันเลิกลมไปแท. 
        พระผูมพีระภาคทรงแสดงอันตราบัติในปริวาสแลว   ทรงแสดง 
อันตราบัติแหงภิกษุผูควรแกมานัตอีก    แลวจึงตรัสมูลายปฏกิัสสนะ 
ดวยประการฉะน้ี. 
        จริงอยู   เมื่อมูลายปฏิกัสสนะน้ัน  อันสงฆทําแลว,   วันที่อยู 
ปริวาสแลวท้ังหลาย   ยอมเปนอันเลิกลมไปแท.   ลําดับนั้น  จึงทรง 
แสดงสโมธานมานัต   เพ่ืออาบัติทั้ง  ๓  ตัวนั้น   แหงภิกษุผูอยูปริวาส 
เสร็จแลว.   ลําดับนั้น  ไดทรงแสดงอันตราบัติของภิกษุผูมานัตตจาริกะ 
แลว   ตรัสมลูายปฏิกัสสนะ.  
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        ก็ครั้นเม่ือมูลายปฏิกัสสนะน้ัน  อันสงฆทําแลว;   วันที่ประพฤติมานัต 
แลวก็ดี   วันที่อยูปริวาสแลวก็ดี   ยอมเปนอันเลิกลมไปแท.  ลาํดับนั้น  
ทรงแสดงอันตราบัติแหงภิกษุผูควรแกอัพภานแลวตรัสมูลายปฏิกัสสนะ. 
        ครั้นเมือ่มูลายปฏิกสัสนะแมนั้น  อันสงฆทําแลว,  วันที่อยูปริวาส 
และประพฤติมานัตแลว  เหลาน้ันทั้งหมด   ยอมเปนอันเลิกลมไปแท. 
เบื้องหนาแตนั้น  ทรงประกอบอันตราบัติทั้งปวงแสดงอัพภานกรรม. 
        กรรมวาจา  ๕   ชนดิ  ดวยอํานาจแหงอาบัติ  ที่ปดไววันเดียวเปนตน 
กรรมวาจา  ๔  ชนิด  ดวยอํานาจแหงอันตราบัติทั้งหลาย  รวมเปนกรรม 
วาจา  ๙  ชนดิ   เปนอันพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลวในปฏิจฉันนวาร 
ดวยประการฉะน้ี. 
        เบื้องหนาแตนั้น    ทรงแสดงสโมธานปริวาสและสโมธานมานัต 
ดวยอํานาจแหงอันตราบัติที่ปดไว  ๕  วัน    จําเดิมแตภายในแหงปริวาส 
เพ่ืออาบัติที่ปดไวปกษ  ๑. 
        ก็ในอธกิารวาดวยสโมธานปริวาสและสโมธานมานัตนี้  เม่ือสงฆ 
ทํามูลายปฏิกัสสนาเพ่ืออาบัติที่ตอง   แมในเวลาท่ีเปนมานัตตจาริกะและ 
เปนมานัตตารหะ   วันที่ประพฤติมานัตแลวก็ดี   วันที่อยูปริวาสเสร็จแลวก็ดี 
เปนอันเลิกลมไปท้ังหมดทีเดียว. 
        เพราะเหตุไร ? 
        เพราะเหตุที่ปดอันตราบัติไว.   ดวยเหตุนั้นแล   พระผูมีพระภาค 
จึงตรัสคําวา     "สงฆจงชักเขาหาอาบัติเดิม   จงใหสโมธานปริวาส 
เพ่ืออาบัติเดิมแลว  จงใหมานัต  ๖  ราตรี."  
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        [๓๒๐]  เบื้องหนาแตนั้น   ทรงประกอบอันตราบัติทั้งปวงแสดง 
อัพภานกรรม  ใหจบเรื่องแหงอาบัติชื่อ   สญัเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ. 
        ลําดับนั้น   ทรงแสดงนัย  ๒  อยาง   คือ   เอกาปตติมูลนัย  ๑  
อาปตติวัฑฆนกนัย  ๑  แลวทรงแสดงอัคฆสโมธานปริวาส. 
        แตนั้น  ทรงแสดงเรื่องอาบัติที่ภิกษุแกลงไมบอกแลว   ทรงต้ัง 
บาลีโดยนัยมีคําวา   อิธ  ปน  ภิกขฺเว   เปนตน   เพ่ือแสดงกรรมที่จะพึง 
กระทําสําหรับอาบัติที่ภิกษุมิไดบอก   ดวยความไมแกลงไมรูสึกระลึก 
ไมได   และความเปนผูมีความสงสัย   ในเมื่อลัชชธีรรมหรือความรูสึก 
ความระลึกได  และความเปนผูไมมีความสงสัย   เกิดข้ึนบางในภายหลัง. 
        ลําดับนั้น  ทรงตั้งบาลีเหมือนอยางนั้น  เม่ือแสดงขอท่ีอาบัติ 
ทั้งหลาย   ซึง่ปดไวดวยความไมรูสึกระลึกไมได   และความเปนผูมี 
ความสงสัย   ไมเปนอันปด. 
        ลําดับนั้น   ทรงแสดงเรื่องขอปริวาสเดือน  ๑  เพ่ืออาบัติ  ๒  ตัว 
ปดไว  ๒  เดอืน  แลวทรงต้ังบาลีโดยนัยหนหลังน่ันแล  เพ่ือแสดงกรรม 
ที่จะพึงกระทํา  สําหรับเดือนนอกน้ี   ซึ่งไมไดบอก   ดวยไมไดแกลง 
ไมรูสึกระลกึไมได   และความเปนผูมีความสงสัย   ในเมื่อลัชชีธรรม 
เปนตนเกิดข้ึนในภายหลัง   และเพ่ือแสดงขอท่ีเดือนซึ่งปดไว  ดวยความ 
ไมรูสึกระลกึไมได  และความเปนผูมีความสงสัย  ไมเปนอันเปด. 
        ลําดับนั้น   ทรงแสดงสุทธันตปริวาสโดยนัยมีคําวา   อาปตฺติ 
ปริยนฺต   น  ชานาติ   รตฺติปริยนฺต  น  ชานาติ  เปนอาทิ.  
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        เบื้องหนาแตนั้น   ทรงต้ังบาลีเพ่ือทําปาริวาสิกภิกษุใหเปนตัวอยาง 
แสดงขอปฏิบัติในคําวา  "สึกแลวอุปสมบทใหม"   เปนตน.  
        บรรดาบทเหลาน้ัน   ในบทวา  "ตองอาบัติสังฆาทิเสสมากหลาย 
ในระหวาง    กําหนดนับได  ไมไดปดไว"   เปนตน  มีความวา  กําหนด 
นับไดดวยอํานาจกําหนดอาบัติ  และไมไดปดไว. 
        สองบทวา  ปจฺฉิมสมฺ   อาปตฺติกฺขนฺเธ   คือกองอาบัตินั้นคงเปน 
อันเดียวกัน,   แตเพราะปกปดไวในภายหลัง  ทานจึงกลาววา  "ในกอง 
อาบัติซึ่งมีในภายหลัง."  [๓๒๑]  ถึงในคําวา  ปุริมสฺมึ  นี ้ ก็มนีัย 
เหมือนกัน. 
        คําวา  ววตฺถิตา  สมฺภีนฺนา  นี้    เปนคํามักเรียกอาบัติทั้งหลาย 
ที่เปนสภาคกันและที่เปนวิสภาคกันน่ันเอง. 
        เบื้องหนาแตนั้น  ตรัสคําวา   เทฺว   ภิกฺข ู เปนตน  เพ่ือแสดง 
ขอปฏิบัติในภิกษุผูปดไว. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  มิสฺสก  ไดแก   สงัฆาทิเสส  ที่เจือ 
ดวยลหุกาบัติ  มีถลุลัจจัยเปนตน. 
        บทวา  สุทฺธก  ไดแก  สังฆาทิเสส  เวนกองลหุกาบัติเสียทั้งน้ัน. 
        เบื้องหนาแตนั้น   ตรัสคําวา  อิธ   ปน  ภิกขฺเว  ภิกขฺู  สมฺพหุลา 
สงฺหาทิเสสา   เปนตน   เพ่ือแสดงขอท่ีอาบัติเหลาน้ันไมพองกันและ 
พองกัน. 
        บทไร ๆ ทีช่ื่อวา  ไมชัดเจน  โดยพยัญชนะหรือโดยอธิบาย  ยอม 
ไมมีในคําน้ัน. . .  
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        เพราะฉะนั้น  คําน้ันและคําท้ังปวงที่ไมไดกลาวไวแตกอนน้ี  พึง 
ทราบตามแนวแหงพระบาลีนั่นแล  ดวยประการฉะน้ี.  
                            สมุจจยักขันธก  วรรณนา  จบ.  
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                             [๓๒๒]   สมถักขันธก  วรรณนา 
                                          [สัมมุขาวินัย]          
        วินิจฉัยในสมถักขันธกะ  พึงทราบดังนี้ :- 
        พระผูมพีระภาคทรงวางบทมาติกา  ๖  มีคําวา  อธมมฺวาที  ปุคฺคโล 
เปนตน   ตรสัความพิสดารโดยนัยมีคําวา  อธมฺมวาที  ปุคฺคโล  ธมฺมวาท ึ
ปุคฺคล  สฺาเปติ  เปนตน. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  สฺาเปติ  ไดแก  กลาวถอยคําท่ี 
สมกับเหตุ   ขูใหยินยอม. 
        บทวา   นิชฺเาเปตี  คือธรรมวาทีบุคคลน้ันจะจองดู  คือเล็งแล 
เนื้อความน้ัน  ดวยประการใด,   ยอมทําดวยประการนั้น. 
        สองบทวา  เปกฺเขติ  อนุเปกฺเขติ   คือธรรมวาทีบุคคลน้ันจะเพง 
เล็งและเพงเล็งบอย ๆ  ซึง่เนื้อความน้ัน  ดวยประการใด,   ยอมทําดวย 
ประการนั้น. 
        สองบทวา  ทสฺเสติ   อนุทสฺเสติ   เปนคําบรรยายแหงสองบท 
วา  เปกฺเขติ  อนุเปกฺเขติ  นั้นแล. 
        สองบทวา  อธมฺเมน   วูปสมติ  มคีวามวา  เพราะเหตุที่อธรรม 
วาทีบุคคลน้ัน  ยังธรรมวาทีบุคคลน้ันใหหลงแลว  แสดงอธรรมนั่นเอง 
โดยนัยมีอาทิวา  "นี้เปนธรรม,"  อธิกรณจึงชื่อวาระงับโดยอธรรม.  
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        สองบทวา  ธมฺเมน  วูปสมติ  มีความวา  เพราะเหตุที่ธรรมวาที- 
บุคคล  ไมยังอธรรมวาทีบุคคลใหหลงแสดงธรรมน่ันเอง  โดยนัยมีคําวา 
"นี้เปนธรรม"  เปนตน.  อธิกรณจึงชื่อวาระงับโดยธรรม.  
                                        [สติวินัย] 
        ในคําวา  ปฺจิมาน ิ ภิกฺขเว  ธมมฺกิานิ  สติวินยสฺส  ทานานิ 
นี้   การใหมี  ๕  อยางนี้  คือ  ใหแกภิกษุผูบริสุทธิ์ไมมีอาบัติ  ๑  ใหแก 
ภิกษุถูกโจท  ๑  ใหแกภิกษุผูขอ  ๑  สงฆใหเอง ๑ สงฆพรอมเพรียงกัน 
ตามธรรมให  ๑. 
        ในคําวา  ปฺจิมาน ิ  ภิกฺขเว  เปนตนนี้  มีอธิบายดังน้ีวา  "อัน 
การใหสติวินัย  ๕  นี้  ภิกษุยอมไดดวยอํานาจองคหน่ึง ๆ หามิได,  เพราะ- 
ฉะน้ัน  คําน้ันจึงเปนสักวาเทศนาเทาน้ัน.   แตการใหสติวินัยประกอบดวย 
องค  ๕  จึงชอบธรรม." 
        [๓๒๓]  ก็แล  บรรดาบทเหลาน้ัน  พึงทราบดังนี้ :- 
        บทวา  อนุวทนฺติ  ไดแก  โจท.  บทที่เหลือต้ืนทั้งน้ัน. 
        อน่ึง  สติวินัยนี้  พึงใหแกพระขีณาสพเทาน้ัน,  ไมพึงใหแกภิกษุ 
อ่ืน  โดยที่สดุแมเปนพระอนาคามี. 
        ก็สติวินยันั้นแล  พึงใหแกพระขีณาสพซ่ึงถูกภิกษุอ่ืนโจทเทาน้ัน 
ไมพึงใหแกพระขีณาสพผูไมถูกโจท. 
        ก็แล  ครั้งเมื่อสติวินัยนั้นอันสงฆใหแลว   ถอยคําของโจทยอม 
ไมข้ึน.   แมบุคคลผูขืนโจท   ยอมถึงความเปนผูอันภิกษุทั้งหลายพึง  
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รุกรานวา  "ภิกษุนี้  เปนพระขีณาสพ  ไดสติวินัยแลว,  ใครจัดเชื่อถือ 
ถอยคําของทาน."  
                                    [อมูฬหวินัย] 
        บทวา  ภาสิตปริกนฺต  ไดแก  กลาวดวยวาจา  พยายามดวยกาย 
นั่นเทียว  อธิบายวา  ฝาฝนกระทํา. 
        ในคําวา  สรตายสฺมา  เอวรูป  อาปตฺตึ  อาปชฺชิตา  นี้   มีเน้ือ 
ความดังนี้วา  "ผูมีอายุ  จงระลึกถึงอาบัติเห็นปานน้ี,   ผูมีอายุ  ตองซึ่ง 
อาบัติเห็นปานน้ี."  ปาฐะวา  อาปชฺชิตฺวา  ก็มี.  ความแหงปาฐะน้ันวา 
"ผูมีอายุตองกอนแลว  ภายหลังจงระลึกถึงอาบัตินั้น." 
                                       [เยภุยยสิกา] 
        ในคําวา   เยภุยฺยสิกาย  วุปสเมตุ  นี้   ธรรมวาทีบุคคลแหงกิริยา 
ใด   เปนผูมากกวา  กิริยานั้นชื่อ   เยภุยยสิกา. 
        วินิจฉัยในการจับสลากท่ีไมเปนธรรม   พึงทราบดังนี้ :- 
        บทวา  โอรมตฺต  คืออธิกรณเปนเรื่องเล็ก  คือ  มีประมาณนอย 
เปนแตเพียงความบาดหมางเทาน้ัน. 
        บทวา  น  จ   คติคต  คืออธิกรณไมลุกลามไปถึง  ๒-๓  อาวาส 
หรือไมไดวินิจฉัยถึง  ๒-๓  ครั้งในอาวาสน้ัน ๆ เทาน้ัน. 
        บทวา  น  จ  สริตสาริต  คืออธิกรณนั้น  ไมเปนเรื่องที่ภิกษุ 
เหลาน้ันระลึกไดเอง  หรือภิกษุเหลาอ่ืนเตือนใหระลึกไดถึง  ๒-๓  ครั้ง. 
        บทวา  ชานาติ  คือเม่ือจับสลากรูวา   "อธรรมวาทีบุคคล 
มากกวา."  
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        บทวา  อปฺเปว   นาม  คืออัธยาศัยของภิกษุนั้นยอมเปนดังนี้วา 
"เมื่อสลากอันเราใหภิกษุทั้งหลายจับอยูดวยอุบายน้ี   ชื่อแมไฉนอธรรม-  
วาทีบุคคลจะพึงเปนผูมากกวา."   แมในอีก  ๒  บท  ก็มีนัยเหมือนกัน. 
        สองบทวา   อธมฺเมน   คณิหนฺติ   คือพวกอธรรมวาที    [๓๒๔] 
จับสลากรูปละ  ๒  สลาก  ดวยคิดวา  "พวกเราจักเปนผูมากกวา  ดวย 
การจับสลากอยางนี้." 
        สองบทวา  วคฺคา  คณฺหนฺติ  คือพวกอธรรมวาที  สําคัญอยูวา 
"ธรรมวาที  ๒  รูป   จับธรรมวาทีสลากอัน  ๑  ดวยการจับสลากอยางนี้ 
พวกธรรมวาที  จักเปนผูไมมากกวา." 
        สองบทวา   น   จ  ยถาทิฏ ิยา  คณฺหนฺติ  คือ  จับสลากฝาย 
อธรรมวาที  ดวยคิดวา  "เราเปนพวกธรรมวาที  จักเปนฝายมีกําลัง." 
ในการจับสลากท่ีเปนธรรม  พึงทราบเนื้อความเชนนี้แล  แตกลับความ 
เสีย.   ครั้นใหจับสลากแลวอยางนั้น   ถาธรรมวาทีเปนฝายมากกวา 
พวกเธอกลาวอยางใด   พึงระงับอธิกรณอยางนั้น;   อธิกรณเปนอันระงับ 
ดวยเยภุยยสิกา  ดวยประการฉะน้ี.   นีเ้ปนเนื้อความสังเขปในสมถัก- 
ขันธกะน้ี,   สวนเนื้อความพิสดาร  จักมาขางหนาบาง. 
                                 [ตัสสปาปยสิกากรรม] 
        ผูไมสะอาดน้ัน  คือ  ผูประกอบดวยกายกรรมและวจีกรรมอันไม 
สะอาด. 
        ผูอลชัชนีั้น  คือ  ผูประกอบดวยลักษณะแหงบุคคลผูอลัชชี   ม ี
แกลงตองเปนตน.  
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        ผูเปนไปกับอนุวาทะ  คือ  ผูเปนไปกับดวยการโจท.  
        เหตุ  ๓  อยางดวยอํานาจองค   ๓  เหลาน้ี  และความกระทํา   ๒  นี ้
คือการท่ีสงฆทํา  ๑   การท่ีสงฆพรอมเพรียงทําโดยธรรม ๑  รวมเปน 
ความกระทําแหงตัสสปาปยสิกากรรม  ๕  ดวยประการฉะน้ี.   คําที่เหลือใน 
ตัสสปาปยสิกากรรมน้ี   มีนัยดังกลาวแลวในตัชชนียกรรมเปนตนนั่นแล. 
        สวนเนื้อความเฉพาะคําในบทวา  ตสฺส  ปาปยสิกากมฺม  นี้  พึง 
ทราบดังนี้.  จริงอยู  กรรมนี้ทานเรียกวา  ตัสสปาปยสิกากรรม  เพราะ 
ความเปนกรรมที่สงฆพึงทําแกบุคคลผูเลวทราม     โดยความเปนคน 
บาปหนา. 
                                      [ติณวัตถารกะ] 
        สองบทวา   กกขฺฬกาย  วาฬตาย  มีความวา  อธิกรณนั้นพึงเปน 
ไปเพ่ือความหยาบชา  และเพ่ือความรายกาจ. 
        บทวา   เภทาย  มีความวา  เพ่ือความแตกแหงสงฆ. 
        ขอวา  สพฺเพเหว   เอกชฺฌ  มีความวา  ไมพึงนําฉันทะของใคร ๆ 
มา     แมภิกษุผูอาพาธก็พึงนํามาประชุมโดยความเปนหมูเดียวกันในที่ 
ประชุมนั้นนัน่เทียว. 
        ในคําวา  ติณวตฺถารเกน  วูปสเมยยฺ  นี ้  กรรมนี้ทานเรียกวา 
ติณวัตถารกะ   ก็เพราะเปนกรรมคลายกลบไวดวยหญา. 
        [๓๒๕]   เหมือนอยางวา  คูถหรอืมูตรอันบุคคลเกี่ยวของอยู   ยอม 
เบียดเบียนโดยความเปนของมีกลิ่นเหม็น,   แตเมื่อคูถหรือมูตรนั้น  อัน  
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บุคคลกลบแลวดวยหญา   ปดมิดชิดดแีลว   กลิ่นนัน้  ยอมเบียดเบียน   
ไมไดฉันใด;   อธิกรณใด   ถึงความเปนมูลใหญมลูนอย  (แหงอธิกรณ) 
อันสงฆระงับอยู  จะเปนไปเพ่ือความหยาบชา   เพ่ือความรายกาจ  เพ่ือ 
ความแตกกัน,   อธิกรณนั้น   ระงับดวยกรรมน้ีแลว  ยอมเปนอันระงับ 
ดวยดี   เหมอืนคูถที่ปดไวดวยเครื่องกลบคือหญา  ขอน้ีก็ฉันนั้นแล 
เพราะเหตุนั้น   กรรมนี้ทานจึงเรียกวา  "ติณวัตถารกะ"   เพราะเปน 
กรรมคลายกลบไวดวยหญา. 
        อาบัติที่เปนโทษล่ําน้ัน  ไดแก   ปาราชิกและสังฆาทิเสส. 
        บทวา   คิหิปฏิสยุตฺต   คือเวนอาบัติที่ตอง   เพราะดาวาคฤหัสถ 
ดวยคําเลย   และรับแลวไมทําตามรับท่ีเปนธรรม. 
        ขอวา   เอวฺจ  ปน  ภิกฺขเว  เต  ภิกฺขู  ตาหิ  อาปตฺตีหิ  วุฏ ิตา 
โหนฺติ   มีความวา    เม่ือติณวัตถารกกรรมวาจาอันภิกษุทั้ง  ๒  ฝาย 
ทําแลวอยางนั้นในขณะจบกรรมวาจา   ภิกษุมีประมาณเทาใด   ซึ่งประชุม 
ในที่นั้น   โดยท่ีสุดภิกษุผูหลับก็ดี   ผูเขาสมาบัติก็ดี  ผูสงใจไปในท่ี 
อ่ืนก็ดี   ภิกษุเหลาน้ันทั้งหมด   ตองแลวซ่ึงอาบัติทั้งหลายท่ีเหลือ 
เหลาใด   นอกจากอาบัติที่เปนโทษล่ํา   และอาบัติที่เนื่องเฉพาะดวย 
คฤหัสถ  จําเดิมแตมณฑลแหงอุปสมบท  ยอมเปนผูออกแลวจากอาบัติ 
เหลาน้ันทั้งทั้งปวง. 
        บทวา   ทิฏาวิกมฺม   มีความวา  ฝายภิกษุเหลาใด   ทําความ 
เห็นแยงกันและกันวา   "ขอน้ันไมชอบใจขาพเจา,"    หรือวาภิกษุ 
เหลาใด   แมตองอาบัติกับภิกษุเหลานั้น   แตไมมาในท่ีประชุมนั้น  
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หรือวาภิกษุเหลาใดมาแลว   มอบฉันทะแลวน่ังในท่ีทั้งหลายมีบริเวณ 
เปนตน,   ภิกษุเหลาน้ัน  ยอมเปนผูไมออกจากอาบัติเหลาน้ัน.   ดวย  
เหตุนั้น  พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   "เวนผูทําความเห็นแยง  เวนผู 
มิไดอยูในที่นั้น." 
                                       [อธิกรณ] 
        สองบทวา  ภิกฺขุนีน   อนูปขชฺช   ไดแก  แทรกแซงภายในหมู 
นางภิกษุณี.   เนื้อความเฉพาะคําแหงอธิกรณทั้งหลายมีวิวาทาธิกรณ 
เปนตน  ไดกลาวแลวในอรรถกถาแหงทุฏฐโทสสิกขาบท๑. 
        [๓๒๖]  สองบทวา  วิปจฺจตาย  โวหาโร  ไดแก  โวหารเพ่ือ 
ทุกขแกจิต,   ความวา  คําหยาบ. 
        หลายบทวา  โย  ตตฺถ  อนุวาโท  คือ  การโจทใด   ในเมื่อภิกษุ 
เหลาน้ันโจทอยู 
        บทวา  อนุวทนา  นี้   เปนคําแสดงอาการ.  ความวา  กิริยาที่โจท. 
        สองบทวา  อนุลฺลปนา  อนุภณนา  สักวาเปนไวพจนของกิริยา 
ที่โจทเทานั้น. 
        บทวา   อนุสมฺปวงฺกตา   มีความวา  ความเปนผูคลอยตาม 
คือความเปนผูพลอยประสม   ในการโจทน้ันนั่นแล  ดวยกายจิตและ 
วาจาบอย ๆ. 
        บทวา  อพฺภุสฺสหนตา  ไดแก   กิริยาที่โจทกระทําความอุตสาหะวา 
"เหตุไร  เราจึงจักไมโจทอยางนั้นเลา ?" 
 
๑.  สมนฺต.  ทุติยา.  ๑๐๑.  
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        บทวา  อนุพลปฺปทาน   คือการแสดงเหตุแหงคําตน  เพิ่มกําลัง 
ดวยคําหลัง.  
        ในสองบทวา  กิจฺยตา  กรณียตา  นี ้  มีวิเคราะหวา  กรรมที่ 
จะพึงกระทํานั่นเอง   ชื่อวา  กิจฺจย  ความมีแหงกรรมท่ีจะพึงกระทํา  ชื่อ 
วา  กิจฺจยตา,   ความมีแหงกิจท่ีจะตองกระทํา  ชื่อวา  กรณียตา. .  คําท้ัง ๒ 
นั้นเปนชื่อแหงสังฆกรรมนั่นเอง. 
        สวนคําวา  อปโลกนกมฺม  เปนตน  พระผูมีพระภาคตรัส  เพ่ือ 
แสดงประเภทแหงสังฆกรรมน้ันนั่นแล. 
        บรรดาสังฆกรรมเหลาน้ัน   กรรมที่ตองยังสงฆผูต้ังอยูในสีมาให 
หมดจด   นําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา   สวดประกาศ  ๓  ครั้งทําตาม 
อนุมัติของสงฆผูพรอมเพรียง  ชื่อวา  อปโลกนกรรม. 
        กรรมทีต่องทําดวยญัตติอยางเดียว  ตามอนุมัติของสงฆผูพรอมเพรียง 
ตามนัยที่กลาวแลวน่ันแล  ชื่อวา  ญตัติกรรม. 
        กรรมทีต่องทําดวยอนุสาวนา  มีญัตติเปนที่  ๒  อยางนี้   คือญัตติ ๑ 
อนุสาวนา  ๑  ตามอนุมัติของสงฆผูพรอมเพรียง  โดยนัยที่กลาวแลว 
นั่นแล  ชื่อวา  ญัตติทุติยกรรม. 
        กรรมทีต่องทําดวยอนุสาวนา  ๓   มีญัตติเปนที่  ๔   อยางนี้คือ 
ญัตติ  ๑   อนุสาวนา  ๓   ตามอนุมัติของสงฆผูพรอมเพรียง  โดยนัยที่ 
กลาวแลวน่ันแล  ชื่อวา  ญัตติจตุตถกรรม. 
        บรรดากรรมเหลาน้ัน  อปโลกนกรรม  พึงทําเพียงอปโลกน.  ไม 
ตองทําดวยอํานาจญัติกรรมเปนตน.  [๓๒๗]  แมญัตติกรรม  พึงทํา  
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ต้ังญัตติอยางเดียว,   ไมตองทําดวยอํานาจอปโลกนกรรมเปนตน.  สวน 
ญัตติทุติยกรรมที่ตองอปโลกนทําก็มี   ไมตองอปโลกนก็มี.   ใน  ๒  
อยางนั้น   กรรมหนัก  ๖  อยางนี้  คือสมมติสีมา  ถอนสีมา  ใหผากฐิน 
รื้อกฐิน  แสดงท่ีสรางกุฎี  แสดงท่ีสรางวัดที่อยู  ไมควรอปโลกนทํา; 
พึงสวดญัตติทุกติยกรรมวาจาทําเทาน้ัน.  กรรมเบาเห็นปานน้ี  คือสมมติ  ๑๓ 
ที่เหลือ   และสมมติในการถือเสนาสะและใหมรดกจีวรเปนตน  แม 
อปโลกนทําก็ควร.  แตไมพึงทําดวยอํานาจญัตติกรรมและญตัติจตุตถกรรม 
เลย.  ญัตติจตุตถกรรม   ตองสวดญัตติและกรรมวาจา  ๓   ทําเทาน้ัน 
ไมพึงทําดวยอํานาจอปโลกนกรรมเปนตนฉะน้ีแล.   ความสังเขปในสมถัก- 
ขันธกะน้ีเทานี้. 
        สวนวินจิฉัยแหงกรรมเหลาน้ัน  ไดมาแลวโดยพิสดาร  ในกรรม- 
วรรคทายคัมภีรปริวาร   โดยนัยมีคําวา  อมิานิ  จตฺตาริ  กมมฺาน ิ
กตีหากาเรหิ  วิปชฺชนฺติ   เปนตน.   ก็ในนัยนั้น  บทใดยังไมชัดเจน, 
ขาพเจาจักพรรณนาบทนั้น  ในกรรมวรรคนั่นแล. 
        จริงอยู  เมื่อเปนเชนน้ี   การพรรณนาในอัฏฐานะจักไมมี.  อน่ึง 
วินิจฉัยจักเปนของท่ีรูชัดไดงาย   เพราะคาท่ีกรรมน้ัน  ๆ  ไดทราบกัน 
มาแลวต้ังแตตน. 
                                      [อธิกรณวิภาค] 
        คําวา  "อะไรเปนมูลแหงวิวาทาธิกรณ ?  ดังน้ี   เปนตน  พึงทราบ 
ดวยอํานาจแหงบาลีนั่นแล.  
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        ในคําวา  "วิวาทาธิกรณ   สิยา  กสุล  เปนตน   พึงทราบเน้ือ 
ความโดยนัยมีอาทิอยางนี้วา   "ภิกษุทัง้หลายยอมวิวาทกันดวยจิตตุป-  
บาทใด,   จิตตุปบาทน้ัน  ชื่อวิวาทและชื่ออธิกรณ   เพราะความเปน 
เหตุที่จะตองระงับดวยสมถะท้ังหลาย."  [๓๒๘]  พึงทราบเน้ือความดวย 
อํานาจแหงคําท่ีพระผูมีพระภาคหมายเอาตรัสไวในบาลีนี้วา  อาปตตา- 
ธิกรณที่เปนอกุศลก็มี   ทีเ่ปนอัพยากฤตก็มี  อาปตตาธิกรณที่เปนกุศล 
ไมมี." 
        จริงอยู  กุศลจิตเปนองคในอาปตตาธิกรณ  มีขุดแผนดินเปนตน 
อันใด   เมื่อกุศลจิตน่ัน   ซึ่งเปนองคแหงอาปตตาธิกรณนั่น   ทีถ่ือเอา 
โดยความเปนอาบัติมีอยู   ใคร ๆ  ไมอาจกลาวไดวา  "อาปตตาธิกรณ 
ที่เปนกุศลไมมี." 
        เพราะเหตุนั้น  คําวา  "อาปตตาธิกรณที่เปนกุศลไมมี"   นี้ชื่อวา 
อันพระผูมีพระภาคตรัสหมายเอาจิตท่ีพอเปนองค  หามิได.   แตวาพระองค 
ตรัสหมายเอาความมีแหงวิกัปปดังน้ี :- 
        อาปตตาธิกรณใด   เปนโลกวัชชะกอน  อาปตตาธิกรณนั้นเปน 
อกุศลโดยสวนเดียวเทานั้น,  ความกําหนดวา  "กุศลพึงมี"  ดังน้ี 
ยอมไมมีในโลกวัชชะนัน้. 
        สวนอาปตตาธิกรณใด   เปนปณณัตติวัชชะ,   อาปตตาธิกรณ 
นั้น  ยอมเปนอกุศลเฉพาะแกภิกษุผูแกลงกาวลวงอยูวา  "เราจะกาว 
ลวงอาบัตินี้,"   แตอาปตตาธิกรณนั้น  ยอมเปนอัพยากฤต  โดยความ  
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ตองดวยอํานาจแหงสหไสยเปนตน    ของภิกษุผูไมแกลงไมรูอะไรเลย  
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคทรงหมายเอาความมีแหงวิกัปปนี้  ดวย 
อํานาจแหงความแกลงและไมแกลง  ในปณณัตติวัชชะน้ัน  จึงตรัสคําวา 
อาปตตาธิกรณที่เปนอกุศลก็ม,ี   ที่เปนอัพยากฤตก็มี,   อาปตตาธิกรณ 
เปนกุศลไมมี." 
        กถ็าวา   ใคร ๆ  ก็พึงกลาววา  "ภิกษุมีจิตเปนกุศล  ยอมตอง 
อาปตตาธิกรณใด,  อาปตตาธิกรณนี้  ทานกลาววา  "อาปตตาธิกรณ 
เปนกุศล."    กุศลจิตจะพึงเขากันไดแมแกเอฬกโลมสมุฏฐาน  และ 
ปทโสธรรมเทศนาสมุฏฐานเปนตน   ซึ่งเปนอจิตตกะ.   แตกุศลจิตแมมี 
อยูในกิริยาที่ตองนั้น   ก็ไมจัดเปนองคแหงอาบัติ. 
        สวนกายวาจาที่เคลื่อนไหวเปนไป  ดวยอํานาจกายวิญญัติและ 
วจีวิญญัติ   อันใดอันหน่ึงน้ันแล   ยอมเปนองคแหงอาบัติ.  ก็แตวา 
องคนั้น  จัดเปนอัพยากฤต  เพราะความท่ีองคนั้นเปนสวนอันนับเน่ือง 
ในรูปขันธ. 
        ก็และ   ในคําวา  ย   ชานนฺโต  เปนตน  มีเนื้อความดังน้ี :- 
        จิตใดยอมเปนองคแหงอาบัติ,   รูอยูซึ่งวัตถุดวยจิตน้ัน  และรูอยู 
รูพรอมอยู   กับดวยอาการคือกาวลวงวา  "เรากําลังกาวลวงวัตถุนี้" 
และแกลงคือจงใจ   ดวยอํานาจวีติกกมเจตนา  เหยียบย่ําอยูดวยอํานาจ 
ความพยายาม  ฝาฝน   คือ   สงจิตอันปราศจากความรับเกียจไป  ยอม 
กาวลวงไป  คือ  ยอมตองอาปตตาธิกรณใด.   [๓๒๙]   วีติกกมะใด 
ของภิกษุผูนั้นผูกาวลวงดวยประการอยางนั้น  วีติกกมะนี้  ทานกลาววา  
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อาปตตาธิกรณเปนอกุศล.  
        เนื้อความแมในอัพยากตวาร   พึงทราบดังนี้:- 
        จิตใจยอมเปนองคแหงอาบัติ,   ไมรูอยูโดยความไมมีแหงจิตน้ัน 
ทั้งไมรูอยู   ไมรูพรอมอยู   กับดวยอาการคือกาวลวง   ไมจงใจ   โดย 
ความไมมีวีติกกมเจตนา   ซึ่งเปนองคแหงอาบัติ  ไมฝาฝน   คือไมได 
สงจิตอันปราศจากความรับเกียจไป    โดยความไมมีความแกลงเหยียบย่ํา 
ยอมกาวลวง   คือยอมตองอาปตตาธิกรณใด    วีติกกมะใดของภิกษุนั้นผู 
กาวลวงอยูดวยประการอยางนั้น   วีติกกมะนี้  ทานกลาววา   อาปตตาธิกรณ 
เปนอัพยากฤต. 
        ในคําวา   อย  วิวาโท  โน  อธิกรณ  เปนตน  พึงทราบเน้ือ 
ความอยางนี้วา  "วิวาทน้ี   ไมจัดเปนอธิกรณ   เพราะไมมีความเปนกิจ 
ที่จะตองระงับดวยสมถะทั้งหลาย." 
        ในคําวา  ยาวติกา  ภกิฺขู  กมมฺปฺปตฺตา  นี้  พึงทราบวา  "ใน 
กรรมท่ีจะกระทําดวยสงฆจตุวรรค   ภิกษุ  ๔  รูป   เปนผูพอทํากรรมให 
เสร็จ,  ในกรรมท่ีจะพึงกระทําดวยสงฆปญจวรรค   ภิกษุ  ๕  รปูเปนผูพอ 
ทํากรรมใหเสร็จ,   ในกรรมท่ีจะพึงทําดวยสงฆทสวรรค   ภิกษุ  ๑๐  รูป 
เปนผูพอทํากรรมใหเสรจ็,  ในกรรมที่จะพึงทําดวยสงฆวีสติวรรค  ภิกษุ 
๒๐  รูปเปนผูพอทํากรรมใหเสร็จ." 
        บทวา  สุปริคฺคหิต   มีความวา   อธิกรณนั้น   อันภิกษุทั้งหลาย 
ผูเจาถิ่น  พึงกระทําใหเปนการอันตนปองกันรอบคอบดีแลวจึงรับ. 
        ก็แล   ครั้นรับแลว  พึงกลาววา  "วันนี้   พวกเราจะซักจีวร,  
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วันนี้  พวกเราจะระบมบาตร,  วันนี้  มีกังวลอยูอยางหน่ึง"   ดังน้ีแลว 
ปลอยใหลวงไป  ๒-๓  วัน  เพื่อประโยชนแกการขมมานะ.  
                                       [อุพพาหิกา] 
        ขอวา   อนนฺตานิ   เจว  ภสฺสานิ   ชายนฺติ   มคีวามวา   ถอยคํา 
ทั้งหลาย   ไมมีปริมาณเกิดข้ึนขางนี้และขางน้ี.   ปาฐะวา   ภาสานิ  ก็ม ี
เนื้อความเหมือนกันนี้. 
        สองบทวา  อุพฺพาหิกาย  สมมฺนนฺิตพฺโพ   มีความวา   ภิกษุผู 
ประกอบดวยองค  ๑๐  รปู  อันสงฆพึงอปโลกนสมมติ  หรือสมมติดวย 
ญัตติทุติยกรรมวาจา   ซึ่งกลาวแลวขางหนา.   ก็อันภิกษุทั้งหลายผูไดรับ 
สมมติแลวอยางนั้น   พึงนั่งตางหากแลววินิจฉัยอธิกรณนั้น   หรือพึง 
ประกาศแกบริษัทนั้นนั่นแลวา    "ภิกษุเหลาอ่ืนอยางพึงกลาวคําไร ๆ" 
แลววินิจฉัยอธิกรณนั้นก็ได. 
        [๓๓๐]   บทวา   ตตฺรสฺส  มีความวา  ภิกษุเปนธรรมกถึก 
พึงมีในบริษัทนั้น. 
        สองบทวา   เนว  สุตฺต   อาคต  คือจํามาติกาไมได. 
        สองบทวา  โน   สุตฺตวิภงฺโค  คือวินัยไมแมนยํา. 
        ขอวา   พฺยฺชนฉายาย  อตฺถ   ปฎิพาหติ   มคีวามวา   พระ 
ธรรมกถึกนัน้ถือเอาเพียงพยัญชนะเทาน้ัน  คานใจความ  คือ  เห็นพวก 
ภิกษุผูอันภิกษุผูวินัยธรท้ังหลายปรับอยูดวยอาบัติ   เพราะรับทองเงิน 
และนาสวนเปนตน   จึงกลาววา   "ทําไมทานท้ังหลายจึงปรับภิกษุ 
เหลาน้ีดวยอาบัติเลา  ?   กิริยาสักวางดเวนเทาน้ัน   อันพระผูมีพระภาค  
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ตรัสแลวในสูตรอยางนี้วา   'ภิกษุทั้งหลายยอมเปนผูงดเวนจากการรับ  
ทองและเงิน'   ดังน้ี  มิใชหรือ ?   อาบัติในสูตรนี้   ไมมี."   พระธรรม- 
กถึกรูป ๑   เม่ือพระวินัยธรบอกแกภิกษุทั้งหลาย   ผูนุงผาเลื้อยรุมราม 
เพราะพระสูตรที่มาแลว   จึงกลาววา  "ทําไมทานทั้งหลายจึงยกอาบัติ 
แกภิกษุเหลานี้เลา ?  ในสูตรนี้   พระผูมีพระภาคตรัสแตเพียงการทํา 
ความศึกษาอยางนี้วา  'พึงทําความศึกษาวา   เราจักนุงใหเรียบรอย' 
ดังน้ี  เทาน้ันมิใชหรือ ?  อาบัติในสูตรนี้ไมมี." 
                                        [เอภุยยสิกา] 
        วินิจฉัยในคําวา   ยถา   พหุตรา  ภิกฺขู  นี้   พึงทราบดังน้ี  :- 
        ภิกษุผูเปนธรรมวาทีเกินแมเพียงรูปเดียว   กจั็ดเปนฝายมากกวา 
ได.   ก็จะตองกลาวอะไรถึงสองสามรูปเลา. 
        บทวา   สฺตฺติยา   มีความวา   เราอนุญาตการจับสลาก  ๓  วิธ ี
เพ่ือตองการใหภิกษุเหลานั้นยินยอม. 
        วินิจฉัยในคําวา   คูฬฺหก  เปนอาทิ  พึงทราบดังนี้ :- 
        ในบริษัทที่หนาแนนดวยพวกอลัชช ี  พึงทําการจับสลากอยาง 
ปกปด.    ในบริษัทที่หนาแนนดวยพวกลัชชี   พึงทาํการจับสลากอยาง 
เปดเผย.   ในบริษัทที่หนาแนนดวยภิกษุพาล   พึงทําการจับสลากอยาง 
กระซิบบอกท่ีหู. 
        สองบทวา  วณฺณาวณฺณาโย  กตฺวา  มีความวา  สลากของฝาย 
ธรรมวาที  และฝายอธรรมวาที  ตองบอกสําคัญคือเครื่องหมาย   แลว 
ทําใหมีสวนตางกันและกันเสีย.    ภายหลังพึงเอาสลากเหลาน้ันทั้งหมด 
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ใสในขนดจีวรแลวใหจับตามนัยที่กลาวแลวน่ันแล.  
        ขอวา   ทุคฺคโหติ   ปจฺจิกฺกฑฺฒิตพฺพ   มีความวา   พึงบอกวา 
"สลากจับไมดี"   แลวใหจับใหม  เพียงครั้งท่ี  ๓. 
        ขอวา  สุคโหติ   สาเวตพฺพ  มีความวา  [๓๓๑]  ครั้นเมื่อภิกษุ 
ผูเปนธรรมวาทีเกินกวา  แมรูปเดียว   พึงประกาศวา  "สลากจับดีแลว" 
ก็ภิกษุพวกธรรมวาทีเหลาน้ัน  ยอมกลาวอยางใด,   อธิกรณนั้น  พึงให 
ระงับอยางนั้น  ฉะนี้แล. 
        หากวา   ภิกษุพวกอธรรมวาทีคงเปนฝายมากกวาแมถึงครั้งท่ี  ๓ 
พึงกลาววา  "วันนี้เวลาไมเหมาะ   พรุงน้ี   เราทั้งหลายรูจักกัน"   แลว 
เลิกเสียแลว   เสาะหาฝายธรรมวาที  เพ่ือประโยชนแกการทําลายฝาย 
อลัชชีเสีย  ทาํการจับสลากในวันรุงข้ึน  นี้เปนการจับสลากอยางปกปด. 
        ก็แล   พึงทราบวินัยในการจับสลากอยางกระซิบบอกที่หู. 
        ในคําวา  คหิเต   วตฺตพฺโพ   มีความวา   ถาพระสังฆเถระจะจับ 
สลากอธรรมวาทีไซร,    พึงเรียนใหทานทราบอยางนี้วา   "ทานผูเจริญ 
ทานเปนผูแกเจริญวัยแลว.   การจับสลากน่ัน   ไมควรแกทาน,   อันนี้ 
เปนอธรรมวาทีสลาก,"    พึงแสดงสลากนอกน้ีแกทาน,   ถาทานจะจับ 
ธรรมวาทีสลากน้ัน,   พึงให.   ถาวา  ทานยังไมทราบ,   ลําดับนั้น  พึง 
เรียนทานวา  "อยาบอกแกใคร ๆ."   คําท่ีเหลือมีนัยดังกลาวแลวน่ันแล. 
        บทวา   เปดเผย  นั้น  คือ   เปดเผยเนื้อความน่ันเอง.  
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                                 [ตัสสปาปยสิกา] 
        วินิจฉัยในคําวา   ปาราชิกสามนฺต  วา  นี ้ พึงทราบดังนี้ :- 
        ในเพราะเมถุนธรรม   อาบัติทุกกฏ  ชื่อวา  เฉียดปาราชิก.  ใน 
เพราะอทินนาทานเปนตนที่เหลือ  อาบัติถุลลัจจัย  ชื่อวา  เฉียดปาราชิก. 
        บทวา  นิเวเนฺต   มคีวามวา   ผูอําพรางอยูดวยคําวา   "ขาพเจา 
ระลึกไมได"   ดังน้ี. 
        บทวา   อติเวติ   มคีวามวา  เธอยิ่งคาดค้ันดวยคําวา   อิงฺฆายสฺมา 
เปนอาทิ. 
        ขอวา  สรามิ  โข  อห  อาวุโส   มคีวามวา  ภิกษุนั้น  ปฏญิญา 
อยางนั้น   เพ่ือตองการปกปดอาบัติปาราชิก.   เมื่อถูกเธอคาดค้ันยิ่งข้ึนอีก 
จึงใหปฏิญญาวา    "ขาพเจาระลึกไดแล"   แลวกลาวคําวา  "คําน้ัน 
ขาพเจาพูดเลน"  ดังน้ี  เปนตน  เพราะกลัววา   "ภิกษุเหลาน้ีจักยัง 
เราใหฉิบหายในบัดนี้"   สงฆพึงลงตัสสปาปยสิกากรรมแกภิกษุนั้น. 
        หากวา  เธอจักยังเปนผูมีศีล,   เธอยังวัตรใหเต็มแลว  จักไดความ 
ระงับ.   [๓๓๒]  หากวา  เธอจักเปนผูไมมีศีล,    เธอจักเปนผูอันสงฆ 
ใหฉิบหายอยางนั้นเทียว. 
        คําท่ีเหลือในที่ทั้งปวง   ต้ืนทั้งน้ัน  ฉะนี้แล. 
                                  สมถักขันธก   วรรณนา  จบ.  
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                       [๓๓๓]  ขุททกวัตถุกขันธก  วรรณนา 
                                       [วาดวยการอาบน้ํา] 
        วินิจฉัยในขุททกวัตถุกขันธกะ  พึงทราบดังนี้ :-  
        บทวา  มลิลมฏุ ิกา  ไดแก  นกัมวยผูชกกันดวยหมัด. 
        บทวา  คามปูฏวา  ไดแก   ชนชาวเมืองผูประกอบเนือง ๆ ซึ่ง 
การประดับยอมผิว,  ปาฐะวา   คามโปตกา  ก็มี.   เนื้อความเหมือนกัน. 
        บทวา  ถมฺเภ  ไดแก  เสาที่เขาปกไวที่ทาเปนที่อาบนํ้า. 
        บทวา  กุฑฺเฑ  ไดแก  บรรดาฝาอิฐฝาศิลาและฝาไม  ฝาชนิดใด 
ชนิดหน่ึง. 
        ชนทั้งหลายถากตนไมใหเปนเหมือนแผนกระดานแลว  ตัดใหเปน 
รอยโดยอาการอยางกระดานหมากรุก  แลวปกไวที่ทาเปนที่อาบ,  ทาเชนนี้ 
ชื่อ  อัฏฐานะ  ในคําวา  "ภิกษุฉัพพัคคีย  ยอมอาบท่ีทาอันเปนอัฏฐานะ" 
ชนทั้งหลายเรี่ยรายจุณแลวสีกายท่ีทานน้ัน. 
        บทวา  คนฺธพฺพหตฺถเกน   มีความวา  ภิกษุฉัพพัคคีย  ยอมอาบ 
ดวยมือที่ทําดวยไม  ที่เขาต้ังไวที่ทาเปนที่อาบ,  ไดยินวา  ชนทั้งหลายเอา 
มือไมนั้นถือจุณถูตัว. 
        บทวา  กุรุวินิทกสุตฺติยา   ทานเรียกกํากลม ๆ ที่ชนทั้งหลาย 
ขยําเคลาจุณแหงศิลามีสีดังพลอยแดง   ดวยครั่งทําไว.   ชนทั้งหลายจับ 
กํากลม ๆ  นัน้  ที่ปลาย  ๒  ขางแลวถูกตัว.  
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        ขอวา  วิคฺคยฺห   ปรกิมฺม  การาเปนฺติ   มีความวา  ภิกษุฉัพพัคคีย 
เอาตัวกับตัวสีเขากะกันและกัน.  
        บังเวียนกระดานท่ีทําโดยทรวดทรงอยางกนถวยจักเปนฟนมังกร 
เรียกชื่อวา   มัลลกะ,   บังเวียนกระดานท่ีจักเปนฟนนี้  ไมควรแมแก 
ภิกษุผูอาพาธ. 
        บังเวียนกระดานท่ีไมไดจักเปนฟน  ชื่ออกตมัลลกะ,   บังเวียน 
กระดานที่ไมไดจักเปนฟนนี้  ไมควรแกภิกษุผูไมอาพาธ.   ๓๓๔ 
สวนแผนอิฐ  หรือแผนกระเบื้อง  ควรอยู. 
        บทวา  อุกฺกาสิก  ไดแก  เกลยีวผา.  เพราะเหตุนั้น  ภิกษุรปูใด 
รูปหน่ึงผูอาบน้ํา  จะถูหลังดวยเกลียวผาสําหรับอาบ  ก็ควร. 
        การบรกิรรมดวยมือ  เรียกวา  ปุถุปาณิก.   เพราะเหตุนั้น  ภิกษุ 
ทั้งปวงจะทําบริกรรมหลงัดวยมือ  ควรอยู. 
                                   [วาดวยการแตงตัวเปนตน] 
        คําวา  วลฺลิกา  นี ้ เปนชื่อแหงเครื่องประดับหูเปนตนวา  แกว 
มุกดาและตุมหูที่หอยออกจากหู.   ก็แล  จะไมควรแตตุมหูอยางเดียวเทาน้ัน 
หามิได,    เครื่องประดับหูอยางใดอยางหน่ึง   โดยท่ีสุดแมเปนใบตาล 
ก็ไมควร. 
        สายสรอยชนิดใดชนิดหน่ึง  ชื่อวา  สังวาล. 
        เครื่องประดับสําหรับแตงท่ีคอ   ชนิดใดชนิดหน่ึง  ชื่อวา  สรอยคอ. 
        เครื่องประดับเอาชนิดใดชนิดหน่ึง   โดยท่ีสุดแมเพียงเปนสายดาย 
ชื่อวา  สายรดัเอว.  
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        วลัย  ชือ่วา  เข็มขัด.  
        บานพับ  (สําหรับรดัแขน)  เปนตน   ปรากฎชัดแลว.   เครื่อง 
ประดับไมเลือกวาชนิดใดชนิดหน่ึง  ไมควร 
        วินิฉัยในคําวา   ทุมาสิก  วา  ทุวงฺคุล  วา  นี้  พึงทราบดังนี้ :- 
        หากวา  ภายใน  ๒  เดือน  ผมยาวถึง  ๒  นิ้วไซร,  ตองปลงเสีย 
ภายใน  ๒  เดือนเทาน้ัน,  จะปลอยใหยาวเกิน  ๒  นิ้วไป  ไมควร. 
        แมถาไมยาว,  จะปลอยใหเกินกวา  ๒  เดือนไปแมวันเดียว  ก็ไม 
ไดเหมือนกัน.  นี้เปนกําหนดอยางสูง  ที่พระผูมีพระภาคตรัสดวยบทท้ัง ๒ 
ดวยประการฉะน้ี.   แตหยอนกวากําหนดน้ัน  ข้ึนชือ่วาความสมควร  ไมม ี
หามิได. 
        สองบทวา  โกจฺเฉน  โอสณฺเหนฺติ   มีความวา  ภิกษุฉัพพัคคีย 
ใชแปรงเสยผมทําใหเรียบ. 
        บทวา  ผณเกน  มีความวา  ภิกษุฉัพพัคคีย  ใชหวีอยางใดอยางหน่ึง 
มีหวีงาเปนตน   เสยผมใหเรียบ. 
        บทวา  หตฺถผณเกน  มีความวา  ภิกษุฉัพพัคคีย  เมื่อจะใชมือ 
นั่นเองตางหวี  จึงเสยผมดวยน้ิวมือท้ังหลาย. 
        บทวา  สิตฺถเตลเกน  มีความวา  ภิกษุฉัพพัคคีย  เสยผมดวยของ 
เหนียวอยางใดอยางหน่ึง  มีข้ีผ้ึงและยางเปนตน. 
        บทวา  อุทกเตลเกน  [๓๓๕]  มีความวา  ภิกษุฉัพพัคคียเสยผม 
ดวยนํ้ามันเจือนํ้า  เมื่อประโยชนแกการประดับ  ปรับทุกกฏทกุแหง,  



ประโยค๖ - จตุตถสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวนิัย จลุวรรค วรรณา - หนาท่ี 494 

แตพึงชุบมือใหเปยกแลวเช็ดศีรษะ   เพ่ือยังผมท่ีมีปลายงอนใหราบไป  
ตามลําดับ,   จะเอามืออันเปยกเช็ดแมซึ่งศีรษะที่รอนจัด   ดวยความรอน 
และเปอนธุลี  ก็ควร. 
        วินิจฉัยในคําวา  น  ภิกฺขเว  อาทาเส  วา  อุทกปตฺเต  วา 
พึงทราบดังนี้ :- 
        เงาหนายอมปรากฏในวัตถุเหลาใด  วัตถุเหลาน้ันทั้งหมด  แมมี 
แผนสําริดเปนตน  ยอมถงึความวากระจงเหมือนกัน,  แมวัตถุมีน้ําสม 
พะอูมเปนตน  ยอมถึงความนับวา  ภาชนะน้ําเหมือนกัน  เพราะฉะนั้น 
จึงเปนทุกกฏแกภิกษุผูแลดู  (เงาหนา)  ในที่ใดท่ีหน่ึง. 
        บทวา   อาพาธปจฺจยา   มีความวา  เราอนุญาตใหภิกษุดูเงาหนา 
เพ่ือรูวา  "แผลของเรามีผิวเต็มหรือยังกอน." 
        (ในปุราณอรรถกถา)  กลาววา  "สมควรมองดูเงาหนา  เพื่อ 
ตรวจดูอายุสังขารอยางนี้วา  'เราแกหรือยังหนอ ?'  ดังน้ี  ก็ได." 
        สองบทวา   มขุ  อาลมิฺเปนฺติ  มีความวา  ภิกษุฉัพพัคคีย  ยอม 
ผัดดวยเครื่องผัดหนา   สําหรับทําใหหนามีผิดผุดผอง. 
        บทวา  อุมฺมทฺเทนฺติ  มีความวา  ยอมไลหนา  ดวยเครื่องไล 
ตาง ๆ. 
        บทวา  จุณฺเณนฺติ  มคีวามวา  ยอมทา  ดวยจุณสําหรับทาหนา. 
        หลายบทวา  มโนสิลกาย  มขุ  ลฺเฉนฺติ  มีความวา  ยอมทํา 
การเจิมเปนจุด ๆ เปนตน  ดวยมโนสิลา.  การเจิมเหลาน้ัน  ยอมไมควร 
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แมดวยวัตถุมีหรดาลเปนตนแท.   การยอมตัวเปนตน  ชัดเจนแลว. 
ปรับทุกกฏในที่ทั้งปวง.  
                        [วาดวยการฟอนและขับเปนตน] 
        วินิจฉัยในคําวา   น  ภิกฺขเว   นจจฺ  วา  เปนอาทิ  พึงทราบ 
ดังน้ี  :- 
        เปนทุกกฏแกภิกษุผูไปเพ่ือดูการฟอนอยางใดอยางหน่ึง  โดยท่ีสุด 
แมการฟอนแหงนกยูง.   เมื่อภิกษุฟอนแมเองก็ตาม  ใหผูอ่ืนฟอนก็ตาม 
เปนทุกกฏเหมือนกัน.   แมการขับอยางใดอยางหน่ึง   เปนการขับของ 
คนฟอนก็ตาม  เปนการขับที่ดี  (คือ   เน่ืองเฉพาะดวยอนิจจธรรม 
เปนตน)   กต็าม  โดยที่สดุแมการขับดวยฟน  ก็ไมควร. 
        ภิกษุคิดวา  "เราจักขับ"  แลวรองเสียเปลาในสวนเบื้องตน 
เพลงขับ  แมการรองเสียงเปลาน้ัน   กไ็มควร.   เมื่อภิกษุขันเองก็ตาม  ให 
ผูอ่ืนขับก็ตาม  เปนทุกกฏเหมือนกัน.  แมการประโคม  อยางใดอยางหน่ึง 
ก็ไมควร.  ๓๓๖  แตเมื่อรําคาญหรือต้ังอยูในท่ีนารังเกียจจึงดีดนิ้วมือ 
ก็ตาม  ตบมือก็ตาม,  ในขอน้ันไมเปนอาบัติ,  ไมเปนอาบัติแกภิกษุผู 
อยูภายในวัด  เห็นการเลนทุกอยางมีการฟอนเปนตน. 
        เมื่อภิกษุออกจากวัดไปสูวัด  (อ่ืน)  ดวยต้ังใจวา  "เราจักดู" 
ดังน้ี  เปนอาบัติแท.  นั่งอยูที่อาสนศาลาแลวเห็น,  ไมเปนอาบัติ. 
ลุกเดินไปดวยคิดวา  "เราจักดู"  เปนอาบัติ,  แมยืนอยูที่ถนนเหลียวคอ 
ไปดู  เปนอาบัติเหมือนกัน.  
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                               [วาดวยสรภัญญะ] 
        บทวา  สรกุตฺตึ  ไดแก  ทําเสียง. 
        สองบทวา  ภงฺโค  โหติ  มีความวา  ไมอาจเพ่ือจะยังสมาธิที่ 
ตนยังไมได  ใหเกิดข้ึน,  ไมอาจเพ่ือจะเขาสมาธิที่ตนไดแลว. 
        ขอวา  ปจฺฉิมา   ชนตา  เปนอาทิ  มีความวา  ประชุมชนใน 
ภายหลัง  ยอมถึงความเอาอยางวา  "อาจารยก็ดี  อุปชฌายก็ดี  ของเรา 
ทั้งหลายขับแลวอยางนี้"  คือ  ขับอยางนั้นเหมือนกัน. 
        วินิจฉัยในขอวา  น  ภิกฺขเว   อายตเกน  นี้   พึงทราบดังน้ี :- 
        เสียงขับที่ทําลายวัตร  (คือวิธีเปลี่ยนเสียง)   นั้น  ๆ  ทําอักขระ 
ใหเสีย   ชื่อเสียงขับอันยาว.   สวนในธรรม  วัตรสาํหรับสุตตันตะก็มี 
วัตรสําหรับชาดกก็มี   วัตรสําหรับคาถาก็มี,   การท่ียังวัตรนั้นใหเสีย  ทํา 
เสียงใหยาวเกินไป   ไมควร.   พึงแสดงบทและพยัญชนะใหเรียนรอยดวย 
วัตร  (คือการเปลี่ยนเสียง)   อันกลมกลอม. 
        บทวา  สรภฺ  คือ  การสวดดวยเสียง.   ไดยนิวา  ในสรภัญญะ 
มีวัตร  ๓๒  มีตรังควัตร  (ทํานองดังคลื่น)   โทหกวัตร  (ทํานองดัง 
รีดนมโค)  คลิวัตร  (ทํานองดังของเลื่อน)    เปนตน.  ในวัตรเหลาน้ัน 
ภิกษุยอมไดเพ่ือใชวัตรที่ตนตองการ. 
        การท่ีไมยังบทและพยัญชนะใหเสีย   คือ  ไมทําใหผิดเพ้ียนเปลี่ยน 
โดยนัยที่เหมาะ  ซึ่งสมควรแกสมณะนั่นแล  เปนลกัษณะแหงวัตรทั้งปวง. 
        สองบทวา   พาหิรโลมึ   อุณฺณ ึ  มคีวามวา    ภิกษุฉัพพัคคีย  
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หมผาปาวารขนสัตวเอาขนไวขางนอก.   เปนทุกกฏแกภิกษุผูทรงอยางนั้น. 
[๓๓๗]  จะหมเอาขนไวขางใน  ควรอยู.  
        สมณกัปปถา   ไดกลาวไวแลวในอรรถกถาแหงภูตคามสิกขาบท. 
        หลายบทวา   น  ภิกขฺเว  อตฺตโน  องฺคชาต  มคีวามวา  เปน 
ถุลลัจจัยแกภิกษุผูตัดองคชาตเทาน้ัน.   แมเม่ือภิกษุตัดอวัยวะอ่ืนอยางใด 
อยางหน่ึง   มีหูจมูกและนิ้วเปนตนก็ตาม  ยังทุกขเชนนั้นใหเกิดข้ึนก็ตาม 
เปนทุกกฏ.   แตไมเปนอาบัติแกภิกษุผูกอกโลหิตหรือตัดอวัยวะเพราะถูกงู 
หรือรานกัดเปนตนก็ตาม   เพราะปจจัยคืออกพาธอยางอ่ืนก็ตาม. 
                                       [วาดวยบาตร] 
        สามบทวา  จนฺทนคณฺ ี  อุปฺปนนฺา  โหติ  มีความวา  ปุมไม 
จันทนเปนของเกิดข้ึนแลว. 
        ไดยินวา   ราชคหเศรษฐีนั้น   ใหขึงขายทั้งเหนือนํ้าและใตน้ําแลว 
เลนในแมน้ําคงคา.   ปุมไมจันทนอันกระแสแหงแมน้ําน้ันพัดลอยมาติด 
ที่ขาย.    บุรษุท้ังหลายของเศรษฐีนั้น   ไดนําปุมไมจันทนนั้นมาให. 
ปุมไมจันทนนั้นเปนของเกิดข้ึน   ดวยประการฉะน้ี. 
        อิทธิปาฎิหาริย   คือการแผลง   พระผูมีพระภาคทรงหามแลว 
ในบทวา   อทิฺธิปฏิหาริย  นี้. 
        สวนฤทธิ์ที่สําเร็จดวยอํานาจอธิฐาน  พึงทราบวา  ไมไดทรงหาม. 
        วินิจฉัยในคําวา  น  ภิกฺขเว  โสวณฺณมโย  ปตฺโต  เปนตน 
พึงทราบดังนี้ :-  
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        กถ็าวา   คฤหัสถทั้งหลายทํากับขาวใสในภาชนะมีจานทองคําเปนตน 
นอมเขาไปถวายในโรงครัว,  ไมควรแมเพ่ือจะถูกตอง.  
        อน่ึง   ภาชนะท้ังหลาย  มีจานเปนตน  ที่ทําดวยแกวผลึก  ทํา 
ดวยกระจกและทําดวยสําริดเปนตน   ยอมไมควร  แตเพียงใชเปนของ 
สวนตัวเทาน้ัน.  ใชเปนของสงฆ  หรือเปนคิหิวิกัติ  (คือ   เปนของ 
คฤหัสถ)   ควรอยู. 
        บาตร  แมเปนวิการแหงทองแดง  ก็ไมควร.  สวนภาชนะควร. 
คําท้ังปวงท่ีวาดังน้ี  ๆ  ทานกลาวไวในกุรุนที. 
        สวนบาตรท่ีแลวดวยแกวมีแกวอินทนิลเปนตน   พระผูมีพระภาค 
ตรัสในบทวา  มณมิโย  นี้. 
        [๓๓๘]  บาตรแมลวนแลวดวยทองหาว  ทานรวมเขาในบทวา 
กสมโย  นี.้ 
        คําวา  "เพ่ือกลึง"  นี้   พระผูมีพระภาคตรัสเพ่ือประโยชนแกการ 
ทําใหบาง. 
        บังเวียนปกตินั้น  ไดแก  บังเวียนที่จักเปนฟนมังกร. 
        บทวา  อาวตฺติตฺวา  ไดแก  กระทบกันและกัน. 
        วินิจฉันในคําวา   ปตฺตาธารก  นี้  พึงทราบดังน้ี  :- 
        ในกรุุนทีกลาววา  บนเชิงบาตรท่ีเนื่องกับพ้ืน   ซึ่งทําดวยเงาเถาวัลย 
และหวายเปนตน  ควรวางซอน ๆ กันได  ๓  บาตร  บนเชิงไม   ควร 
วางซอนกันได  ๒  บาติ. 
        สวนในมหาอรรถกถากลาววา  บนเชิงบาตรที่เนื่องกับพ้ืน  ไม  
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เปนโอกาสแหงบาตร  ๓  ใบ  จะวางแต  ๒  ใบ  กค็วร.  แมในเชิงบาตร 
ไมและเชิงบาตรทองไม  ซึ่งตกแตงเกล้ียงเกลาดี  ก็มีนัยเหมือนกัน.  
        ก็แล  เชงิบาตรไมที่คลายปลายเครื่องกลึง  และเชิงบาตรทอนไม 
ที่ผูกดวยไม  ๓  ทอน  ไมเปนโอกาสแหงบาตรแมใบเดียว.  แมวางบน 
เชิงน้ันแลว   ก็ตองน่ังเอามือยึดไวอยางนั้น.  สวนบนพ้ืนพึงคว่ําวางไวแต 
ใบเดียวเทาน้ัน. 
        บทวา  มิฒนฺเต  ไดแก  ริมเฉลียงและกระดานเลียบเปนตน. 
ก็ถาวา  บาตรกลิ้งไปแลว  จะคางอยูบนริมกระดานเลียบนั่นเอง;  จะวาง 
บนกระดานเลียบอันกวางเปนปานน้ัน  ก็ควร. 
        บทวา   ปริภณฺฑนฺเต  ไดแก  ริมกระดานเลียบอันแคบซ่ึงเขา 
ทําไวที่ขางภายนอก. 
        วินิจฉัยแมในกระดานเลียบอันแคบน้ี   ก็พึงทราบตามนัยที่กลาว 
แลวในกระดานเลียบนั่นแล. 
        บทวา  โจฬก  ไดแก   ผาท่ีเขาปูลาดแลววางบาตร.   ก็เม่ือผา 
นั้นไมมี  ควรวางบนเสื่อลําแพนหรือบนส่ือออน  หรือบนพ้ืนที่เขาทาขัด 
ดวยดินเหนียว  หรือบนพ้ืนเห็นปานน้ัน  ซึ่งจะไมประทุษรายบาตร 
หรือบนทรายก็ได. 
        แตเมื่อภิกษุวางในท่ีมีดินรวนและฝุนเปนตน  หรือบนพ้ืนที่คม 
แข็ง  ตองทุกกฏ. 
        โรงสําหรับเก็บบาตรนั้น  จะกอดวยอิฐหรือทําดวยไม  ก็ควร  
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        [๓๓๙]  หมอสําหรับเก็บสิ่งของ  ทรวดทรงคลายอางน้ํา  มีปาก 
กวาง  เรียกวา  หมอสําหรับเก็บบาตร.  
        สองบทวา  โย  ลคฺเคยฺย   มีความวา   เปนอาบัติทุกกฏแกภิกษุ 
ผูแขวนบาตรในที่ใดที่หน่ึง.   จะผูกแขวนไวแมที่ราวจีวร  ก็ไมควร. 
        เตียงและต่ัง  จะเปนของท่ีเขาทําไว  เพ่ือวางส่ิงของเทาน้ัน 
หรือเพ่ือนั่งนอนก็ตามที,  เปนทุกกฏแกภิกษุผูวางบาตรบนเตียงหรือต่ัง 
อันใดอันหน่ึง. 
        แตจะมัดรวมกับของอ่ืนวางไว   ควรอยู.   หรอืจะผูกที่แมแคร 
หอยไว   ก็ควร.  จะผูกแลววางขางบนเตียงและต่ัง   ไมควรเหมือนกัน. 
        กถ็าวา    เตียงหรือต่ังเปนของท่ีเขายกข้ึนพาดเปนนั่งรานบนราว 
จีวรเปนตน,   จะวางบนเตียงหรือต่ังน้ัน  ก็ควร.  จะเอาสายโยคคลอง 
บนจะงอยบาแลววางบนตัก  ก็ควร,   ถงึบาตรท่ีคลองบนจะงอยบา 
แมเต็มดวยขาวสุก  ก็ไมควรวางบนรม.  แตจะวางบาตรชนิดใดชนิดหน่ึง 
บนรมที่ผูกมัดกับสิ่งของ  หรือบนรมที่ผูกมัดเปนรานมา  ควรอยู. 
        วินิจฉัยในคําวา   ปตฺตหตฺเถน  พึงทราบดังน้ี :- 
        บาตรของภิกษุใดอยูในมือ   ภิกษุนั้นแล   ชื่อวาผูมีบาตรในมือ 
อยางเดียวหามิได,   อน่ึง  ภิกษุผูมีบาตรอยูในมือ  ยอมไมไดเพ่ือผลัก 
บานประตูอยางเดียวเทานั้นหามิได. 
        แตอันที่จริง   เมื่อบาตรอยูในมือหรือบนหลังเทา  หรือท่ีอวัยวะ  
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แหงสรีระอันใดอันหน่ึง  ภิกษุยอมไมไดเพ่ือจะผลักบานประตู   หรือ 
เพ่ือจะถอนลิ่มสลัก   หรือเพ่ือจะเอาลูกกุญแจไขแมกุญแจดวยมือ  หรือ 
ดวยหลังเทา  หรือดวยศีรษะ  หรือดวยอวัยวะแหงสรีระอันใดอันหน่ึง.  
แตคลองบาตรบนจะงอยบาแลว  ยอมไดเพื่อเปดบานประตูตามความสบาย 
แท. 
        [๓๔๐]  กะโหลกน้ําเตา  เรียกวา  ตุมฺพกฏาห  จะรักษากะโหลก 
น้ําเตาน้ันไว  ไมควร,  ก็แล  ไดมาแลวก็จะใชเปนของยืม  ควรอยู. 
แมในกระเบ้ืองหมอ  ก็มีนัยเหมือนกัน. 
        กระเบื้องหมอเรียกวา  ฆฏิกฏาห. 
        คําวา  อพฺภุมฺเม  นี้  เปนคําแสดงความตกใจ. 
        วินิจฉัยในบทวา  สพฺพปสุกูลิเกน  นี ้พึงทราบดังนี้ :- 
        จีวร  เตียง และต่ัง  เปนของบังสุกุล  ยอมควร.  สวนของที่จะพึง 
กลืนกิน  อันเขาใหแลวน่ันแล  พึงถือเอา. 
        บทวา  จลกานิ  ไดแก  อามิสที่จะท้ิงคายออกไมกลืน. 
        บทวา  อฏิ ิกานิ  ไดแก  กางปลาหรือกระดูกเน้ือ. 
        บทวา  อุจฺฉิฏโทก  ไดแก  น้ําบวนปาก.   เมื่อภิกษุผูใชบาตร 
ขนทิ้งซ่ึงส่ิงใดส่ิงหนึ่ง  ในอามิสที่เปนเดนเปนตนนั้น  เปนทกุฏ. 
ภิกษุยอมไมได  แมเพ่ือจะทําบาตรใหเปนกระโถนลางมือ  จะใสแมซึ่ง 
น้ําลางมือลางเทาลงในบาตรแลวนําไปเท  ก็ไมควร.  จะจับบาตรที่สะอาด 
ไมเปอน  ดวยมือที่เปอน   ก็ไมควร.  แตจะมือซายเทน้ําลงในบาตร  
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ที่สะอาดน้ีแลว   อมเอาน้ําอม  ๑  แลวจึงจับดวยมือท่ีเปอน  ควรอยู. 
จริงอยู  แมดวยเหตุเพียงเทาน้ี   บาตรน้ัน  ยอมเปนบาตรเปอนดวย.  
        อน่ึง  จะลางมือเปอนดวยนํ้าขางนอกแลว   จึงจับ  (บาตร) 
ควรอยู. 
        เมื่อฉันปลาเน้ือและผลาผลเปนตนอยู   ในของเหลาน้ัน  สิ่งใด 
เปนกางหรือกระดูกหรือเปนเดน   เปนผูใครจะท้ิงเสีย,  จะเอาส่ิงน้ันวาง 
ลงในบาตร  ยอมไมได.  สวนส่ิงใด  ยงัอยากจะฉันตอไปอีก   จะเอา 
สิ่งน้ันวางลงในบาตรก็ได.   จะวางเน้ือที่มีกระดูกและปลาที่มีกางเปนตน 
ในบาตรน้ันและเอามือปลอนออกฉัน  ก็ควร.   แตสิ่งใดส่ิงหน่ึงท่ีเอาออก 
จากปากแลว  ยังอยากจะฉันอีก,   จะเอาสิ่งน้ันวางในบาตรไมได. 
        ชิ้นขิงและชิ้นมะพราวเปนตน  กัดกินแลวจะวางอีกก็ได. 
                              [วาดวยมีดและเข็ม] 
        [๓๔๑]  บทวา  นมตก  ไดแก   ทอนผาสําหรับหอมีด. 
        บทวา  ทณฺฑสตฺถก  ไดแก  มีดทีเ่ขาดามอยางใดอยางหน่ึง  เปน 
มีดพับหรือมีดอ่ืนก็ได. 
        สองบทวา  กณฺณกิตาโย  โหนฺติ  คือ  เปนของอันสนิมจับ. 
        สองบทวา  กิณฺเณน  ปุเรตุ  มีความวา  เราอนุญาตใหบรรจุให 
เต็มดวยผลแปงเหลา. 
        บทวา   สตฺตุยา  มีความวา   เราอนุญาตใหบรรจุใหเต็มดวย 
ผลแปงเจือดวยขมิ้น  
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        แมจุณแหงศิลา  เรียกวา  ผงหิน.  ความวา   เราอนุญาตใหบรรจุ  
ใหเต็มดวยผงศิลานั้น. 
        สองบทวา  มธุสิตฺถเกน  สาเรตุ  มีความวา  เราอนุญาตให 
พอก  (เข็ม)  ดวยข้ีผ้ึง. 
        สองบทวา  สริตมฺป  ปริภิชฺชติ   มคีวามวา  ข้ีผ้ึงท่ีพอกไวนั้น 
แตกกระจาย. 
        บทวา  สริตสิปาฏิก  ไดแก  ผาหอข้ีผ้ึง  คือ  ฝกมีด. 
        ในกรุุนทีกลาววา  และฝกมีดก็อนุโลมตามผาหอเข็มนั้น. 
                                 [วาดวยไมสะดึง] 
        ไมสะดึงนั้น   ไดแก   แมสะดึงบาง  เสื่อหวายหรือเส่ือลําแพน 
อยางใดอยางหนึ่ง  ที่จะพึงปูนแมสะดึงน้ันบาง. 
        เชือกผูกไมสะดึงนั้น  ไดแก   เชอืกสําหรับผูกจีวรที่ไมสะดึง 
เมื่อเย็บจีวร  ๒  ชั้น. 
        สองบทวา   ก ิน   นปฺปโหติ  มีความวา  ไมสะดึงท่ีทําตามขนาด 
ของภิกษุที่สูง   จีวรของภิกษุที่เต้ีย  เมื่อขึงลาดบนไมสะดึงนั้น  ยอมไม 
พอ  คือหลวมอยูภายในเทานั้น,  อธิบายวา  ไมถึงไมขอบสะดึง. 
        บทวา  ทณฺฑก ิน  มีความวา   เราอนุญาตใหผูแมสะดึงอ่ืนตาม 
ขนาดของภิกษุผูเต้ียนอกนี้   ในทามกลางแหงแมสะดึงยาวน้ัน. 
        บทวา  วิทลก  ไดแก  การพับชายโดยรอบแหงเส่ือหวายทําให 
เปน  ๒  ชั้น  พอไดขนาดกับกระทงสะดึง.  
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        บทวา  สลาก  ไดแก   ซี่ไมสําหรับสอดเขาในระหวางแหงจีวร 
๒  ชั้น.  
        บทวา  วินทฺธนรชฺชุ  ไดแก  เชือกที่มัดแมสะดึงเล็กกับแม 
สะดึงใหญ  ที่ไมสะดึงนั้น. 
        บทวา  วินทฺธนสุตฺตก  [๓๔๒]  ไดแก  ดวยท่ีตรึงจีวรติดกับ 
แมสะดึงเล็ก. 
        สามบทวา  วินทฺธิตฺวา  จีวร  สิพฺเพตุ  มีความวา  เราอนุญาต 
ใหตรึงจีวรที่แมสะดึงนั้น  ดวยดายนั้นแลวเย็บ. 
        สองบทวา  วิสมา   โหนฺติ  มีความวา  ดวยเกษียณบางแหงเล็ก 
บางแหงใหญ. 
        บทวา  กฬิมฺพก  ไดแก  วัตถุมีใบตาลเปนตนอยางใดอยางหน่ึง 
สําหรับทําการวัดขนาด. 
        บทวา  โมฆสุตฺตก  ไดแก   การทําแนวเครื่องหมาย  ดวยเสน 
บรรทัดขม้ิน   ดังการทําแนวเครื่องหมายท่ีไม   ดวยเสนบรรทัดดําของ 
พวกชางไมฉะนั้น. 
        สองบทวา  องฺคุลิยา  ปฏิคฺคณฺหนฺติ   มีความวา  ภิกษุทั้งหลาย 
(เย็บจีวร)   รบัปากเข็มดวยน้ิวมือ. 
        บทวา  ปฏิคฺคห  ไดแก  สนับแหงน้ิวมือ. 
        ภาชนะมีถาดและผอบเปนตน   อยางใดอยางหนึ่ง  ชื่อภาชนะ 
สําหรับใสและกระบอก. 
        บทวา  อุจฺจวตฺถุก  มีความวา   เราอนุญาตใหภิกษุถมดินทํา  
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พ้ืนที่ใหสูง.  
        หลายบทวา  โอคุมฺเพตฺวา  อุลฺลตฺิตาวลิตฺต  กาตุ  มีความวา 
เราอนุญาตใหภิกษุรื้อหลังคาเสียแลวทําระแนงใหทึบ  โบกท้ังขางในและ 
ขางนอกดวยดินเหนียว. 
        บทวา  โคฆสิกาย  มคีวามวา   เราอนุญาตใหภิกษุใสไมไผหรือ 
ไมจริงไวขางในแลวมวนแมสะดึงกับไมนั้น. 
        บทวา  พนฺธนรชฺชุ  ไดแก   เชือกสําหรับมัดแมสะดึงที่มวนแลว 
อยางนั้น. 
                                 [วาดวยเครื่องกรอง] 
        ผากรองที่ผูติดกับไม  ๓  อัน  ชือ่กระชอนสําหรับกรอง. 
        ขอวา  โย  น  ทเทยฺย  มีความวา  ภิกษุใดไมใหผากรองแก 
ภิกษุผูไมมีผากรองนั่นแล,  เปนอาบัติแกภิกษุนั้นแท. 
        ฝายภิกษุใด  เมื่อผากรองในมือของตนแมมีอยู  แตยังยืม  ไมอยาก 
ใหก็อยาพึงใหแกภิกษุนั้น. 
        บทวา  ทณฺฑกปริสฺสาวน   มีความวา   พึงผูกผากับไมที่ทํา 
ดังแมบันไดข้ันกลาง  ซึ่งผูกติดบนขา  ๔  ขา   แลวเทนํ้าลงตรงกลางไม 
ดังเครื่องกรองดางของพวกชางยอม.   น้ําน้ันเต็มทั้ง  ๒  หองแลวยอม 
ไหลออก.  ภิกษุทั้งหลาย  [๔๓๔]  ลาดผากรองใดลงในนํ้าแลวเอาหมอ 
ตักน้ํา ผักกรองนั้น   ชื่อ  โอตฺถริก. 
        จริงอยู  ภิกษุทั้งหลายผูกผาติดกับไม  ๔  อัน  ปกหลัก  ๔  หลัก 
ลงในน้ําแลว  ผูผากรองนั้นติดกับหลักน้ัน  ใหริมผาโดยรอบทั้งหมด  
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พนจากนํ้า  ตรงกลางหยอนลง  แลวเอาหมอตักน้ํา.  
        เรือนท่ีทําดวยจีวร  เรียกวา  มุงกนัยุง. 
                        [วาดวยจงกรมและเรือนไฟ] 
        บทวา  อภิสนฺนกายา  คือ  ผูมีกายหมักหมมดวยส่ิงอันเปนโทษ 
มีเสมหะเปนตน. 
        เสาสําหรับใสลิ่ม     ขนาดเทากับบานประตูพอดี     เรียกชือ่วา 
อัคคฬวัฏฏิ.  เสสําหรับใสลิ่มนั้น  เปนเสาท่ีเขาเจาะรูไว  ๓-๔  ร ูแลว 
ใสลิ่ม. 
        หวงสําหรับใสดาน    ที่เขาเจาะบานประตูแลวตรึงติดที่บานประตู 
นั้น  เรียกชื่อวา  สลักเพชร.  ลิ้มที่เขาทําชองที่ตรงกลางสลักเพชรแลว 
สอดไว  ชื่อสูจิกา.  กลอนท่ีเขาติดไวขางบนสลักเพชร  ชื่อฆฏกิา. 
        สองบทวา  มณฺฑลิก  กาตุ  มีความวา   เราอนุญาตใหกอพ้ืน 
ใหตํ่า. 
        ปลองควันนั้น  ไดแก  ชองสําหรับควันไฟออก. 
        บทวา  วาเสตุ  มีความวา   เราอนุญาตใหอบดวยของหอม 
ทั้งหลาย. 
        อุทกนิธานน้ัน  ไดแก  ที่สําหรับขังนํ้า,  ภิกษุพึงใชหมอตักน้ําขัง 
ไวในน้ันแลว  เอาขันตักน้ําใช. 
        ซุมน้ํา  ไดแก  ซุมประตู. 
        วินิจฉัยในคําวา  ติสฺโส  ปฏจฺฉาทิโย  นี้  พึงทราบดังนี้ :- 
        เครื่องปกปด  คือ  เรอืนไฟ  ๑  เครื่องปกปด  คือ  น้ํา  ๑  ควร  
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แกภิกษุผูทําบริกรรมเทาน้ัน,   ไมควรในสามีจิกรรมทั้งหลายมีอภิวาท  
เปนตนที่ยังเหลือ.   เครื่องปกปด  คือ  ผา  ควรในกรรมทั้งปวง. 
        ขอวา  น้ําไมมีนั้น  ไดแก  ไมมสีําหรับอาบ. 
        บทวา   ตุล ไดแก  คันสําหรับโพงเอาน้ําข้ึน  ดังคันชั่งของพวก 
ชาวตลาด. 
        [๓๔๔]  ยนตที่เทียมโค   หรือใชมือจับชักดวยเชือกอันยาว  เรียก 
วา  ระหัด. 
        ยนตที่มหีมอผูกติดกับซี่   เรียกวา   กังหัน. 
        ภาชนะที่ทําดวยหนัง  ซึ่งจะพึงผูกติดกับคันโพงหรือระหัด  ชื่อวา 
ทอนหนัง. 
        สองบทวา  ปากฏา  โหติ  มีความวา  บอน้ําครํา  เปนที่ไมได 
ลอม. 
        บทวา  อุทกปฺุฉนี   มีความวา  เครื่องเช็ดน้ํา  ทําดวยงาก็ดี 
ทําดวยเขาก็ดี  ทําดวยไมก็ดี  ยอมควร.   เมื่อเครื่องเช็ดน้ําน้ันไมมี 
จะใชผาซับนํ้า  ก็ควร. 
        บทวา  อุทกมาติก  ไดแก  ลํารางสําหรับน้ําไหล 
        เรือนไฟที่ติดปนลมโดยชอบ  เรียกชื่อวา  เรอืนไฟไมมีรอยมุง. 
        คําวา  เรือนไฟไมมีรอยมุงน้ัน  เปนชื่อแหงเรือนไฟที่มีหลังคา 
ทําเปนยอด  ติดปนลมที่มณฑลชอฟาบนกลอนทั้งหลาย. 
        สองบทวา   จาตุมฺมาส  นิสีทเนน  มีความวา  ภิกษุไมพึง 
อยูปราศจากผานิสีทนะตลอด  ๔  เดือน.  
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        บทวา  ปุปฺผาภิกิณฺเณสุ   มีความวา  ภิกษุไมพึงนอนบนที่นอน 
ที่เขาประดับดวยดอกไม. 
        บทวา   นมตก  มีความวา  เครื่องปูนั่งคลายสันถัตท่ีทํา   คือ 
ทอดวยขนเจียม   พึงใชสอย  โดยบริหารไวอยางทอนหนัง. 
                                      [วาดวยการฉัน] 
        ชื่อวา   อาสิตฺตกูปธาน  นั้น  เปนคําเรียก  ลุง   ที่ทําดวยทองแดง 
หรือดวยเงิน.   อน่ึง  ลุงน้ัน  แมทําดวยไม  ก็ไมควร  เพราะเปนของ 
ที่ทรงหามแลว. 
        เครื่องรองทําดวยไมทั้งทอน  เรียกวา   โตก.  แมเครื่องรองที่ 
ทําดวยในกระเชาและตะกรา  ก็นับเขาในโตกน้ีเหมือนกัน. 
        [๓๔๕]   จริงอยู  วัตถุมีไมเสาเปนตนนั้น   จําเดิมแตที่ถึงความ 
รวมลงวาเปนเครื่องรอง  มีชองเจาะไวขางในก็ตาม  เจาะไวโดยรอบ 
ก็ตาม   ควรเหมือนกัน. 
        วินิจฉัยในคําวา   เอกภาชเน  นี้  พึงทราบดังนี้:- 
        หากวา  ภิกษุรูปหน่ึงถือเอาผลไม   หรือขนมจากภาชนะไป, 
ครั้นเมื่อภิกษุนั้นหลีกไปแลว   การที่ภิกษุนอกน้ีจะฉันผลไมหรือขนม 
ที่ยังเหลือ   ยอมควร.   แมภิกษุนอกจากน้ี  จะถือเอาอีกในขณะน้ัน 
ก็ควร. 
                               [วาดวยการควํ่าบาตร] 
        วินิจฉัยในคําวา   อฏหงฺเคหิ  นี้  พึงทราบดังนี้ :-  
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        การท่ีสงฆควํ่าบาตรในภายในสีมา  หรือไปสูภายนอกสีมา  ควํ่า 
บาตรในท่ีทั้งหลายมีแมน้ําเปนตน   แกอุบาสกผูประกอบแมดวยองค 
อันหน่ึง ๆ ยอมควรท้ังน้ัน.  
        ก็แล  เมื่อบาตรอันสงฆควํ่าแลวอยางนั้น  ไทยธรรมไร  ๆ  ใน 
เรือนของอุบาสกน้ัน   อันภิกษุทั้งหลายไมพึงรับ.   พึงสงขาวไปในวัด 
แมเหลาอ่ืนวา  "ทานท้ังหลายอยารับภิกษาในเรือนของอุบาสกโนน." 
        ก็ในการท่ีจะหงายบาตร   ตองใหอุบาสกน้ันของเพียงครั้งท่ี  ๓  ให 
อุบาสกน้ันละหัตถบาสแลว  หงายบาตรดวยญัตติทุติยกรรม. 
                                [เรื่องโพธิราชกุมาร] 
        สองบทวา  ปุรกฺขิติวา  ไดแก  จัดไวโดยความเปนยอด. 
        บทวา  สหรนฺตุ  มีความวา  ผาทั้งหลายอันทานจงมวนเสีย. 
        บทวา  เจฬปฏิก  ไดแก  เครื่องปูลาด  คือผา. 
        ไดยินวา  โพธิราชกุมารน้ัน  ปูลาดแลวดวยความมุงหมายน้ีวา 
"ถาวา   เราจักไดบุตร,   พระผูมีพระภาคจักทรงเหยียบผืนผาของเรา." 
        จริงอยู  โพธิราชกุมารน้ัน  ไมสมควรไดบุตร;  เพราะเหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคจึงไมทรงเหยียบ.  หากวา   พระองคพึงทรงเหยียบไซร, 
ภายหลังเมื่อกุมารไมไดบุตร   จะพึงถือทิฏฐิวา  "พระผูมีพระภาคน้ี 
มิใชพระสัพพัญู."   นี้เปนเหตุในการท่ีพระผูมีพระภาคไมทรงเหยียบ 
กอน. 
        ฝายภิกษุทั้งหลายเลา  เธอเหลาใด  ไมรูอยู  พึงเหยียบ.  เธอ  
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เหลาน้ัน  พึงเปนผูถูกพวกคฤหัสถดูหม่ิน,   เพราะเหตุนั้น  พระผูมี- 
พระภาคจึงทรงบัญญัติสิขาบท   เพ่ือปลดภิกษุทั้งหลายจากความดูหม่ิน.  
        นี้เปนเหตุในการทรงบัญญัติสิกขาบท. 
        ขอวา  มงฺคลตฺถาย  ยาจิยมาเนน   มีความวา  สตรีจะเปนผู 
ปราศจากครรภ   หรือเปนผูมีครรภแกก็ตามที,  อันภิกษุซึ่งเขาออนวอน 
เพ่ือตองการมงคล  ในฐานะเห็นปานน้ัน  สมควรเหยียบ. 
                               [วาดวยเครื่องเช็ดเทา] 
        [๓๔๖]  เครื่องปูลาด  เปนของท่ีเขาลาดไวใกลที่ลางเทา  เพ่ือ 
ประโยชนทีจ่ะเหยียบดวยเทาซ่ึงลางแลว   ชื่อวาเครื่องลาดสําหรับเทาท่ีลาง 
แลว,   ภิกษุควรเหยียบเครื่องลาดน้ัน. 
        วัตถุที่มทีาทางคลายฝกบัว   ซึ่งเขาทําใหหนามต้ังข้ึน  เพ่ือเช็ดเทา 
ชื่อวาเครื่องเช็ดเทา,   เครื่องเช็ดเทานั้น  จะเปนของกลม  หรือตางโดย 
สัณฐาน   มี  ๔  เหลีย่มเปนตนก็ตามที   เปนของท่ีทรงหามท้ังนั้น 
เพราะเปนของอุดหนุนแกความเปนผูมักมาก;   ไมควรรับ  ไมควรใช 
สอย. 
        ศลิา  เรยีกวา   กรวด  แมหินฟองน้ํา  ก็ไมควร. 
                                       [วาดวยพัด] 
        พัด   เรยีกวา  วิธูปน   แปลวา  วัตถุสําหรับโบก.   สวนพัด 
มีดามอยางใบตาล   จะเปนของท่ีสานดวยใบตาลหรือสานดวยเสนตอก- 
ไมไผและเสนตอกงา   หรือทําดวยขนหางนกยูง  หรือทําดวยจัมมวิกัติ  
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ทั้งหลายก็ตามที   ควรทุกอยาง.  
        พัดปดยงุน้ัน  แมมีดามทําดวยงาหรือเขาก็ควร.  แมพัดปดยุง 
ที่ทําดวยยางแหงไมเกดและใบมะพูดเปนตน   สงเคราะหเขากับพันที่ทํา 
ดวยเปลือกไม. 
                                       [วาดวยรม] 
        วินิจฉัยในคําวา   คิลานสฺส  ฉตฺต  นี้  พึงทราบดังนี้:- 
        ภิกษุใด   มีความรอนในกาย  หรอืมีความกลุมใจ  หรือม ี
ตาฟางก็ดี   หรืออาพาธบางชนิดอยางอ่ืน  ที่เวนรมเสีย  ยอมเกิดข้ึน, 
ภิกษุนั้นควรกางรมในบานหรือในปา.   อน่ึง  เมื่อฝนตก  จะกางรมเพ่ือ 
รักษาจีวร  และในท่ีควรกลัวสัตวรายและโจร  จะกางรมเพ่ือปองกัน 
ตนบาง  ก็ควร.   สวนรมที่ทําดวยใบไมใบเดียว   ควรในท่ีทั้งปวง 
ทีเดียว 
                         [วาดวยทัณฑสมมติเปนตน] 
        บทวา  อสิสฺส   ตัดบทวา  อสิ  อสสฺ   แปลวา   ดาบของ 
โจรน้ัน. 
        บทวา  วิโชตลติ  ไดแก  สองแสงอยู. 
        วินิจฉัยในคําวา  ทณฺฑสมฺมตึ  นี้  พึงทราบดังนี้ :- 
        ไมคาน  ควรแกประมาณ  คือ  ยาว  ๔  ศอกเทาน้ัน  อันสงฆพึง 
สมมติให.  ไมคานท่ีหยอนหรือเกินกวา๔  ศอกน้ัน  แมเวนจากการ 
สมมติ  ก็ควรแกภิกษุทั้งปวง.  
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        สวนสาแหรก   ไมควรแกภิกษุผูไมอาพาธ,   สงฆจึงสมมติให 
เฉพาะแกภิกษุผูอาพาธเทาน้ัน.  
                                 [วาดวยภิกษุผูมักอวก] 
        [๓๔๗]  วินิจฉัยในคําวา  โรมฏกสฺส  นี ้ พึงทราบดังน้ี  :- 
        เวนภิกษุผูมักอวกเสีย   เพ่ืออาบัติแกภิกษุทั้งหลายที่เหลือ  ผูยัง 
อาหารท่ีอวกออกมาใหคางอยูในปากแลวกลืนกิน.   แตถาวา  อาหาร 
ที่อวกออกมาน้ัน   ไมทันคาง  ไหลลงลําคอไป  ควรอยู. 
        คําวา  ย   ทียมาน   นี้  ขาพเจาไดพรรณนาไวแลวในโภชนวรรค. 
                                  [ วาดวยมีดตัดเล็บ ] 
        สองบทวา  กุปฺป   กริสฺสามิ  มีความวา   เราจักทําซ่ึงเสียง. 
        ไมมีอาบัติเพราะตัดเล็บดวยเล็บเปนตน.   แตพระผูมีพระภาค 
ทรงอนุญาตมีดตัดเล็บ  กเ็พ่ือรักษาตัว. 
        บทวา   วีสติมฏ   มคีวามวา  ภิกษุฉัพพัคคีย  ใหแตเล็บ 
ทั้ง  ๒๐  ใหเกลี้ยงดวยการขูด. 
        บทวา  มลมติต  มีความวา  เราอนุญาตใหแคะแตมูลเล็บออก 
จากเล็บ. 
                              [วาดวยผมและหนวด] 
        บทวา  ขุรสิปาฏิก  ไดแก  ฝกมดีโกน. 
        สองบทวา   มสิสุ  กปฺปาเปนฺติ  มีความวา  ภิกษุฉัพพัคคีย 
ใหตัดหนวดดวยกรรไกร.  
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        สองบทวา   มสฺสุ  วฑฺฒาเปนฺติ  ไดแก    ใหแตหนวดใหยาว. 
เคราที่คางที่เอาไวยาวดังเคราแพะ   เรียกวา  หนวดดังพูขนโค.   
        บทวา  จตุรสฺสก  ไดแก  ใหแตงหนวดเปน  ๔  มุม. 
        บทวา  ปริมุข   ไดแก  ใหทําการขมวดกลุมแหงขนท่ีอก. 
        บทวา  อฑฺฆรุก  ไดแก  เอาไวกลุมขนท่ีทอง. 
        สองบทวา  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺส   มีความวา  เปนอาบัติทุกกฏ 
ในทีทั้งปวงมีตัดหนวดเปนตน. 
        หลายบทวา  อาพาธปฺปจฺยยา  สมฺพาเธ  โลม   มีความวา   เรา 
อนุญาตใหนําขนในท่ีแคบออก  เพราะปจจัยคืออาพาธ   มีฝแผลใหญ 
และแผลเล็กเปนตน. 
        หลายบทวา  อาพาธปฺปจฺจยา   กตฺตริกาย  มีความวา    เรา 
อนุญาตใหตัวผมดวยกรรไกร   เพราะปจจัยคืออาพาธ   ดวยอํานาจ 
แหงโรคท่ีศีรษะ  คือฝแผลใหญและแผลเล็ก. 
        [๓๔๘]  ไมมีอาบัติ  เพราะถอนขนจมูกดวยวัตถุมีกรวดเปนตน 
สวนแหนบ  พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตเพ่ือรักษาตัว. 
        วินิจฉัยในขอวา  น   ภิกฺขเว  ปลติ  คาหาเปตพฺพ   นี ้ พึงทราบ 
ดังน้ี  :- 
        ขนใดข้ึนที่ค้ิว   หรือท่ีหนาผาก   หรือท่ีดงหนวด   เปนของ 
นาเกลียด   ขนเชนนั้นก็ตาม   จะหงอกก็ตาม   ไมหงอกก็ตาม  สมควร 
ถอนเสีย.  
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        บทวา  กสปตฺถริกา   ไดแก  พอคาเครื่องสําริด.  
        บทวา  พนฺธนมตฺต  ไดแก  ปลอกแหงมีดและไมเทาเปนตน. 
                                [วาดวยประคดเอว] 
        วินิจฉัยในคําวา   น   ภิกฺขเว   อกายตนฺธเนน   นี้   พึงทราบ 
ดังน้ี :- 
        ประคดเอว   อันภิกษุผูมิไดคาดออกไปอยู  ตนระลึกไดในที่ใด 
พึงคาดในท่ีนั้น,  คิดวา   "จักคาดท่ีอาสนศาลา"  ดงัน้ี  จะไปก็ควร. 
นึกไดแลวไมควรเท่ียวบิณฑบาต   ตลอดเวลาท่ียังมิไดคาด. 
        ประคดเอวมีสายมาก  ชื่อ  กลาพุก. 
        ประคดเอวคลายหัวงูน้ํา  ชื่อ   เทฑฺฑุภก. 
        ประคดเอวที่ถักทําใหมีสัณฐานกลมดังตะโพน  ชื่อ   มรุชชฺ. 
        ประคดเอวที่มีทรวดทรงดังสังวาล  ชื่อ  มทฺทวีณ. 
        จริงอยู  ประคดเอวเชนนี้  แมชนดิเดียวก็ไมควร   ไมจําตองกลาว 
ถึงมากชนิด. 
        วินิจฉัยในคําวา  ปฏฏิก  สกูรนฺตก  นี ้ พึงทราบดังนี้  :- 
        ประคดแผนที่ทอตามปกติ  หรือถักเปนกางปลา  ยอมควร. 
        ประคดที่เหลือ  ตางโดยประคดตาชางเปนตน  ไมควร. 
        ข้ึนชื่อวาประคดไสสุกร    เปนของมีทรวดทรงคลายไสสุกรและ 
ฝกกุญแจ.    สวนประคดเชือกเสนเดียวและประคดกลม   อนุโลมตาม 
ประคดไสสุกร  
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        คําท่ีวา  "ภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตการถักดวยใหกลม  การ  
ถักดังสายสังวาล"  นี้   ทรงอนุญาตเฉพาะท่ีชายท้ัง  ๒,   ก็ในชายกลม 
และชายดังสายสังวาลนี้  ชายดังสายสังวาล  เกิน  ๔  ชาย  ไมควร. 
        การทบเขามาแลวเย็บขอบปาก  ชื่อ  โสภก. 
        การเย็บโดยสัณฐานดังวงแหวน  ชื่อ  คุณก. 
        [๓๔๙]   จริงอยู  ชายประคดท่ีเย็บอยางนั้น  ยอมเปนของแนน. 
รวมในหวง  เรียกวา  ปวนนฺโต. 
                                 [วาดวยการนุงหม] 
        ผานุงท่ีทําชายพกมีสัณฐานดังวงชาง   ใหหอยลงไปต้ังแตสะดือ 
เหมือนการนุงของสตรีชาวโจลประเทศ  ชื่อวานุงเปนงวงชาง. 
        ผานุงท่ีหอยปลายไวขาง  ๑   หอยชายพกไวขาง  ๑   ชื่อวานุงเปน 
หางปลา. 
        นุงปลอยชายเปน  ๔  มุมอยางนี้  คือ  ขางบน  ๒  มุม  ขางลาง 
๒  มุม  ชื่อวานุงเปน  ๔  มุม. 
        นุงหอยลงไป  โดยทาทางดังกานตาล  ชื่อวานุงดังกานตาล. 
        ผาผืนยาวใหมวนเปนชั้น ๆ  นุงโจงกระเบนก็ดี  นุงยกกลบีเปน 
ลอน ๆ ที่ขางซายและขางขวาก็ดี   ชือ่วายกกลีบต้ังรอย.   แตถาวา 
ปรากฏเปนกลีบเดียวหรือ  ๒   กลีบต้ังแตเขาข้ึนไป  ยอมควร. 
        สองบทวา   สเวลิย  นิวาเสนฺติ  มีความวา  ภิกษุฉัพพัคคีย 
นุงหยักรั้ง   ดังนักมวยและกรรมกรเปนตน.   การนุงหยักรั้งน้ัน  ยอม  
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ไมควรแกภิกษุ   ทั้งผูอาพาธ  ทั้งผูเดินทาง.  
        ภิกษุทั้งหลายผูกําลังเดินทาง   ยกมุมขาง ๑  หรือ  ๒  ขางข้ึนเหน็บ 
บนสบง  หรอืนุงผากาสาวะผืน   ๑   อยางนั้น  ไวขางในแลว  นุงอีก 
ผืน  ๑  ทับขางนอกแมอันใด  การนุงหมเห็นปานน้ันทั้งหมด   ไมควร. 
        ฝายภิกษุอาพาธ   จะนุงโจงกระเบนผากาสาวะไวขางใน  แลว 
นุงอีกผืน  ๑  ทับขางนอก  ก็ได. 
        ภิกษุผูไมอาพาธ  เมื่อจะนุงผา  ๒  ผืน   พึงซอนกันเขาเปน  ๒  ชั้น 
นุง.   ดวยประการอยางนี้  พึงเวนการนุงท้ังปวงท่ีพระผูมีพระภาคทรง 
หามในขุททกวัตถุกขันธกะน้ี  และทีพ่ระอรรถกถาจารยหามในเสขิย- 
วัณณนา๑  ปกปดใหไดมณฑล  ๓  ปราศจากวิการ  นุงใหเรียบรอย. 
เธอเมื่อทําใหวิการอยางใดอยางหน่ึง  ไมพนทุกกฏ.         
        [๓๕๐]  การท่ีไมหม   ดังการหมของคฤหัสถที่ทรงหามไวอยาง 
นี้วา   "ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุไมพึงหมอยางคฤหัสถ"   ดังน้ี  หมจัด 
มุมทั้ง  ๒   ใหเสมอกัน  ชื่อวา  หมเรยีบรอย.  การหมเรียบรอยน้ัน 
อันภิกษุพึงหม. 
        ในการหมดังคฤหัสถและการหมเรียบรอยน้ัน  การหมอยางใด 
อยางหน่ึง  ที่หมแลวโดยประการอ่ืน  จากลักษณะท่ีเรียบรอยมีอาทิ 
อยางนี้  คือ  หมผาขาว   หมอยางปริพาชก   หมอยางคนท่ีใชผา 
ผืนเดียว  หมอยางนักเลง   หมอยางชาววัง  หมคลุมทั้งตัวดังคฤหบดี 
ผูใหญ   หมดังชาวนาเขากระทอม  หมอยางพราหมณ  หมอยางภิกษุ 
  
๑.  สมนฺต.  ทุติย.  ๔๙๒.  
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ผูจัดแถว  การหมนี้ทั้งหมด  ชื่อวาหมอยางคฤหัสถ.  
        เพราะเหตุนั้น  นิครนถทั้งปวง   ผูใชผาขาว   คลุมกายครึ่งเดียว 
ยอมหม  ฉันใด,   อน่ึง  ปริพาชกบางพวก   เปดอกพาดผาหมไวบน 
จะงอยบาท้ัง  ๒  ฉันใด,   อน่ึง  คนทั้งหลายท่ีใชผาผืนเดียว  เอาชาย 
ผานุงขาง  ๑  คลุมหลัง   พาดมุมทั้ง  ๒  บนจะงอยบาท้ัง  ๒  ฉันใด, 
อน่ึง  พวกนักเลงสุราเปนตน  เอาผาพันคอ  หอยชายทั้ง  ๒   ลงไปท่ี 
ทองบาง   ตวัดไวบนหลังบาง  ฉันใด,   อน่ึง   สตรีชาววังเปนตน 
หมคลุมศีรษะเปดแตหนวยตาไว  ฉันใด,   อน่ึง   คฤหบดีผูเปนใหญ 
ทั้งหลาย   นุงผายาวคลุมตัวท้ังหมด  ดวยชายขาง ๑  แหงชายผาน้ันเอง 
ฉันใด,  อน่ึง  พวกชาวนา  เมื่อจะเขาสูกระทอมนา  หมผาตวัดเขาไป 
ในซอกรักแรแลวคลุมตัวดวยชายขาง  ๑  แหงผานั้นเอง  ฉันใด,   อน่ึง 
พวกพราหมณ   สอดผาเขาไปทางซอกรักแรทั้ง  ๒   แลวตวัดไวบน 
จะงอยบาท้ัง  ๒   ฉันใด,  อน่ึง  ภิกษุผูจัดแถว  เปดแขนซายที่หม 
ดวยผาหมเฉวียงบา  ยกจีวรข้ึนพาดบนจะงอยบา  ฉันใด;   ภิกษุ 
ไมพึงหมฉันน้ันเลยทีเดียว   พึงเวนโทษแหงการหมเหลาน้ันทั้งหมด 
และโทษแหงการหมเห็นปานน้ันเหลาอ่ืนเสีย  [๓๕๑]  หมใหเรียบรอย 
ปราศจากวิการ. 
        เมื่อภิกษุผูไมหมอยางนั้น  กระทําวิการอยางใดอยางหน่ึง   ดวย 
ไมเอ้ือเฟอ   ในวัดก็ตาม  ในละแวดบานก็ตาม  ยอมเปนทุกกฏ. 
                                   [วาดวยหาบเปนตน] 
        บทวา   มุณฺฑวฏฏ ี มีอธิบายวา   เหมือนคนหาบของสําหรับ  
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ใช  ของพระราชาผูเสด็จไปไหน ๆ.  
        บทวา  อนฺตรากาช   ไดแก  ภาระที่จะพึงคลองไวกลางคานแลว 
หามไป  ๒  คน. 
        บทวา  อจกฺขุสฺส  คือ  เปนของไมเกื้อกูลแกภิกษุ  ไดแก  ยงัความ 
เสียใหเกิดแกภิกษุ. 
        บทวา  น  ฉาเทติ   ไดแก  ไมชอบใจ. 
        บทวา  อฏงฺคุลปรม  ไดแก  ไมสีฟนยาว  ๘   นิ้วเปนอยางยิ่ง 
ดวยน้ิวขนาดของมนุษยทั้งหลาย. 
        บทวา  อติมนฺทาหก  ไดแก  ไมสฟีนที่สั้นนัก. 
                                 [วาดวยการจุดไฟ] 
        สองบทวา  ทาย   อาเฬเปนฺติ   มีความวา  ภิกษุฉัพพัคคียจุดไฟ 
ที่ดงหญาเปนตน.         
        บทวา  ปฏคฺคึ  มีความวา  เราอนุญาตใหภิกษุจุดไฟรับ. 
        บทวา  ปริตฺต  มคีวามวา  เราอนุญาตการปองกันดวยการทําให 
ปราศจากหญา   หรือดวยการขุดคู. 
        แตในการปองกันนี้  เมื่อมีอนุปสัมบัน  ภิกษุจะจุดไฟเอง  ยอม 
ไมได,  เมื่อไมมีอนุปสัมบัน   ภิกษุจะจุดไฟเองก็ดี  จะถากถางพ้ืนดิน 
นําหญาออกเสียก็ดี  จะขุดคูก็ดี  จะหัดกิ่งไมสดดับไฟก็ดี  ยอมได. 
        ไฟถึงเสนาสนะแลวก็ตาม   ยังไมถึงก็ตาม  ภิกษุยอมไดเพ่ือยังไฟ 
ใหดับ  ดวยอุบายอยางนั้นเปนแท.  
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        แตเมื่อจะใหไฟดับดวยนํ้า   ยอมไดเพื่อใหดับดวยนํ้าที่ควรเทาน้ัน 
นอกน้ันไมได.   
                                    [วาดวยข้ึนตนไม] 
        ขอวา  สติ  กรณีเย   มีความวา   เมื่อมีกิจท่ีจะตองถือเอาฟนแหง 
เปนตน. 
        บทวา  โปริสิย  ความวา   อนุญาตใหภิกษุข้ึนตนไมประมาณแค 
ตัวบุรุษ.          
        ขอวา  อาปทาสุ  มีความวา   ภิกษุเห็นอันตรายมีสัตวรายเปนตน 
หรือเปนผูหลงทาง   หรอืเปนผูใครจะมองดูทิศ  หรือเห็นไฟปาลามมา 
หรือเห็นหวงนํ้าหลากมา  ในอันตรายเห็นปานน้ี  จะข้ึนตนไมแมสูงเกิน 
ประมาณก็ควร. 
                                   [วาดวยคัมภีรทางโลก] 
        [๓๔๒]  บทวา  กลฺยาณวากฺกรณา   ไดแก  เปนผูมีเสียงไพเราะ. 
        สองบทวา  ฉนฺทโส  อาโรเปม  มคีวามวา   ขาพระพุทธเจาจะยก 
พระพุทธวจนะข้ึนสูทางแหงการกลาวดวยภาษาสสกฤตเหมือนเวท๑. 
        โวหารที่เปนของชาวมคธ  มีประการอันพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัส 
แลว  ชื่อภาษาเดิม  ในคําวา  สกาย  นริติุติยา  นี้. 
        คัมภีรเดียรถีย  ซึ่งประกอบดวยเหตุอันไรประโยชน  มีอาทิ 
อยางนี้วา   สิง่ท้ังปวงเปนเดน  เพราะเหตุนี้  และนี ้ สิ่งทั้งปวงไมเปน 
เดน  เพราะเหตุนี้  และนี ้ การเผือก  เพราะเหตุนี้  และนี้   นกยางคํา 
 
๑.  คือแตงเปนกาพยกลอนเปนโศลกเหมือนคัมภีรพระเวทของพราหมณ.  
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เพราะเหตุนี้   และนี ้ ดังน้ี  ชื่อคัมภีรอันเนื่องดวยโลก.   
        สองบทวา  อนฺตรา  อโหสิ มีความวา   ธรรมกถา   ไดเปนเรื่อง 
ขาดตอน  คือ  ไดถูกเสียงน้ันกลบเสีย. 
        บทวา  อาพาธปฺปจฺจยา  มีความวา   กระเทียมเปนยาเพ่ืออาพาธ 
ใด  เพราะปจจัยคืออาพาธนั้น. 
        วินิจฉัยในขอวา  ปสฺสาวปาทุก  พึงทราบดังนี้ :- 
        ภิกษุจะทําเขียงรองเหยียบ   ดวยอิฐก็ดี   ดวยศิลาก็ดี   ดวยไมก็ดี 
ควรอยู  แมในวัจจปาทุกา   ก็มีนัยเหมือนกัน. 
        บทวา  ปริเวณ  ไดแก  รวมในแหงเครื่องลอมแหงเวจกุฎี. 
        ขอวา  ยถาธมฺโม  กาเรตพฺโพ  มีความวา  ในวัตถุแหงทุกกฎ 
พึงปรับทุกกฏ  ในวัตถุแหงปาจิตตีย  พึงปรับปาจิตตีย. 
                                [วาดวยของโลหะเปนตน] 
        ของโลหะที่เขาทําไว  เพ่ือประหาร  เรียกวา   เครื่องประหาร. 
        ความวา   คําวา  เครื่องประหารน้ัน  เปนชื่อของส่ิงของท่ีนับวา 
อาวุธ  ชนิดใดชนิดหน่ึง.   เราอนุญาตของโลหะทั้งปวงอ่ืน  นอกจาก 
เครื่องประหารน้ัน. 
        ในคําวา  กตกฺจ   กมฺุภการิกฺจ  นี้  มีวินิจฉัยวา  เครื่อง 
เช็ดเทานั้น  ไดกลาวไวแลวแล. 
        กุฎีทําดวยดินลวน  ดังกุฎีของพระธนิยะ  เรยีกวา  กุมภการิกา 
คําท่ีเหลือในท่ีทั้งปวง  ต้ืนทั้งนั้น  ฉะนี้แล. 
                           ขุททกวัตถุกขันธก  วรรณนา  จบ.  
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                        [๓๕๓]  เสนาสนักขันธก  วรรณนา 
                             [วินิจฉัยในเสาสนักขันธกะ] 
        วินิจฉัยในเสนาสนักขันธกะ  พึงทราบดังนี้ :- 
        บทวา  เสนาสนะเปนของยังมิไดทรงบัญญัติ  ไดแก  เปนของ 
ยังมิไดอนุญาต. 
        ที่อยูที่เหลือ   พนจากเรือนมุงแถบเดียวเปนตนไป  ชื่อวิหาร. 
        เรือนมุงแถบเดียวน้ัน  ไดแก  เรอืนท่ีโคงดังปกครุฑ. 
        ปราสาทน้ัน  ไดแก ปราสาทยาว. 
        เรือนโลนนั้น  ไดแก   ปราสาทน่ันเอง  แตมีเรือนยอดต้ังอยู 
บนพ้ืนบนอากาศ. 
        ถ้ําน้ัน  ไดแก  ถ้ําอิฐ  ถ้ําศิลา  ถ้ําไม  ถ้ําดิน. 
        คําวา  "เพ่ือสงฆทั้ง ๔  ทิศที่มาแลว  และยังไมมา"  คือเพ่ือ 
สงฆผูอยูใน  ๔  ทิศ  ทั้งท่ีมาแลว  ทั้งที่ยังมิไดมา. 
                                  [วาดวยวิหารทาน] 
        วินิจฉัยในอนุโมทนาคาถา  พึงทราบดังน้ี :- 
        สองบทวา   เย็น  รอน  พระผูมีพระภาคตรัสดวยอํานาจฤดูผิด 
สวนกัน. 
        ลมเจือหยาดน้ํา  ทานเรียกวา   ลมในสิสิรฤดู  ในคําน้ีวา 
สิริเร  จาป  วุฏ ิโย.  
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        ฝนนั้น   คือ  ฝนที่เกดิแตเมฆโดยตรงนั่นเอง.  
        บทเหลาน้ีทั้งหมด  พึงประกอบกับบทนี้เทียววา   ปฏิหนฺติ. 
        บทวา  ปฏิหฺติ   ไดแก  ลมและแดดอันวิหารยอมกําจัดเสีย. 
        บทวา  เลณตฺถ  คือ  เพ่ือหลีกเรนอยู. 
        บทวา  สุขตฺถ  คือ   เพ่ือความอยูสบาย  เพราะไมมีอันตราย 
มีเย็นเปนตน. 
        สองบทน้ีวา  ฌายิตุ ฺจ   วิปสฺสิตุ  พึงประกอบกับบทนี้เทียว 
วา  สุขตฺถฺจ. 
        จริงอยู  ทานกลาวคําอธิบายดังน้ี :- 
        การถวายวิหารเพ่ือความสุข.  การถวายวิหารเพ่ือความสุข  เปน 
ไฉน ?   ความสุขใด  มีเพื่อเพงพินิจ   และเพ่ือเห็นแจง,  การถวาย 
วิหารเพ่ือความสุขนั้น. 
        อีกประการหน่ึง  สองบทวา  ฌายิตฺุจ  วิปสฺสิตุ  นี้  พึงประกอบ 
กับบทหลังบางวา  "ถวายวิหารเพ่ือเพงพินิจ  และเพ่ือเห็นแจง." 
        การถวายวิหารแกสงฆ   ของทายกผูถวายดวยต้ังใจวา  "ภิกษุ 
ทั้งหลาย  จักเพงนิจ  จักเห็นแจง  ในกุฎีนี้"   ทานผูรูทั้งหลาย 
สรรเสริญวาเลิศ.  จริงอยู พระผูมีพระภาคไดตรัสคําน้ีวา  ผูใดใหที่อยู 
ผูนั้นเปนผูใหครบทุกอยาง. 
        [๓๕๔]   จริงอยู  การถวายวิหาร   ทานผูรูทั้งหลายสรรเสริญวา 
เลิศ  เพราเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคจึงทรงประพันธคาถาวา  ตสฺมา 
หิ  ปณฑฺิโต  โปโส.  
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        คําวา   วาสเยตฺถ   พหุสฺสุเต   มคีวามวา  พึงนิมนตภิกษุ 
ทั้งหลาย  ผูเปนพหูสูตดวยการเลาเรียน   และผูเปนพหูสูตดวยความ  
ตรัสรู  ใหอยูในวิหารน้ี. 
        หลายบทวา   เตส  อนฺนฺจ  เปนตน  มีความ  ขาว   น้ํา 
ผา  และเสนาสนะ  มีเตียงต่ังเปนตนอันใด  สมควรแกภิกษุเหลาน้ัน.  พึง 
มอบถวายปจจัยทั้งปวงน้ัน  ในภิกษุเหลาน้ัน  ผูซือ่ตรง  คือมีจิต 
ไมคดโกง. 
        บทวา  ทเทยฺย  คือ  พึงมอบถวาย  (หรือเพ่ิมถวาย). 
        ก็แล  พึงถวายปจจัยนั้น  ดวยจิตอันเลื่อมใส   ไมยังความ 
เลื่อมใสแหงจิตใหคลาดเสีย.   จริงอยู  ทายกน้ันจะรูทั่วถึงธรรมใด  ใน 
พระศาสนาน้ีแลว  เปนผูไมมีอาสวะ  ปรินิพพาน  ภิกษุผูเปนพหูสูต 
เหลาน้ัน  ยอมแสดงธรรมน้ัน  ซึ่งเปนเครื่องบรรเทาทุกขทั้งปวง  แก 
เขาผุมีจิตผองใสอยางนี้  ฉะนี้แล. 
                                  [วาดวยสายยูเปนตน] 
        วินิจฉัยในคําวา   อาวิฺฉนฉิทฺท   อาวิฺฉนรชฺชุนี้   มีความ 
วา  ข้ึนชื่อวาเชือก  แมถาเปนของท่ีทําดวยหางเสือ  ควรแท.  เชอืก 
บางอยางไมควรหามิได. 
        ดาล ๓  ชนิดนั้น  ไดแก  กญุแจ  ๓  อยาง. 
        วินิจฉัยในคําวา  ยนฺตก  สูจิกนี้วา  ภิกษุควรทํากุญแจยนต 
ที่ตนรูจัก  และลูกกุญแจสําหรับไขกุญแจยนตนั้น. 
        ทีช่ื่อวาหนาตางสอบบน  คลายเวทีแหงเจดีย.  
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        ทีช่ื่อวาหนาตางตาขาย   ไดแก  หนาตางที่ขึงขาย.  
        ทีช่ื่อวาหนาตางซี่  ไดแก  หนาตางลูกกรง. 
        ในคําวา  จกฺกลิก  นี ้  มีความวา  เราอนุญาตใหผูกผาเล็ก ๆ 
คลายผาเช็ดเทา. 
        คําวา  วาตปานภิสิก  มีความวา   เราอนุญาตใหทําเส่ือ   ได 
ขนาดหนาตางผูกไว. 
                               [วาดวยเตียงและต่ัง] 
        บทวา  มิฒึ  ไดแก  กระดานต่ัง. 
        บทวา  วิทลมฺจ  ไดแก  เตียงหวาย  หรือเตียงที่สานดวย 
ตอกไมไผ. 
        ต่ัง  ๔  เหลี่ยมจตุรัส  เรียกวา  อาสันทิกะ. 
        จริงอยู  ดั่งยาวดานเดียวเทาน้ัน  มีเทา  ๘  นิ้ว   จึงควร,  สวน 
ต่ัง  ๔  เหลี่ยมจตุรัส  พึงทราบวา  "แมเกินประมาณก็ควร"  เพราะ 
พระบาลีวา  "เราอนุญาตต่ัง  ๔  เหลี่ยมจตุรัสแมสูง." 
        [๓๕๕]  เตียงที่ทําพนักพิง ๓  ดาน   ชื่อสัตตังคะ.   แมสัตตังคะนี้ 
ถึงเกินประมาณ  ก็ควร. 
        ดั่งท่ีทําเสร็จดวยหวายลวน  เรยีกวา  ภัททปฐะ. 
        เฉพาะต่ังท่ีขึงดวยผาเกา  เรียกวา  ปฐกา. 
        ต่ังท่ีติดเทาบนเขียงไม  ทําคลายโตะกินขาว  เรียกชื่อวา  ต่ัง 
ขาทราย. 
        ต่ังมีเทามาก  ประกอบไวดวยอาการดังผลมะขามปอม  ชื่อวา  
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ต่ังกานมะขามปอม.  
        ต่ังท่ีมาในพระบาลี  เทาน้ีกอน,  สวนต่ังไมควรท้ังหมด  วินิจฉัย 
ในอธิการวาดวยต่ังน้ี  เทาน้ี. 
        ต่ังท่ีถักดวยแฝก   หรือถักดวยหญาปลอง   หรือถักดวยหญา 
มุงกระตาย  เรียกวา  เกาอ้ี. 
        ในคําวา  อฏงฺคุลปรม   มฺจปฏิปาทก  นี้  วา  ๘  นิ้ว  คือ 
นิ้วขนาดของพวกมนุษยนั่นเอง. 
                      [วาดวยเครื่องลาดพ้ืนและนุนเปนตน] 
        เครื่องปูลาดเพ่ือตองการจะรักษาผิดแหงพ้ืนที่ทําบริกรรม  เรียก 
ชื่อวา  จิมิลิกา  ผาคลุม. 
        นุนแหงตนไมนั้น  ไดแก  นุนแหงตนไมเหลาใดเหลาหนึ่ง  ม ี
ตนง้ิวเปนตน. 
        นุนแหงเครือวัลยนั้น  ไดแก   นุนแหงเถาวัลยเหลาใดเหลาหนึ่ง 
มีเถาน้ํานมเปนตน. 
        นุนแหงหญาน้ัน   ไดแก   นุนแหงติณชาติเหลาใดเหลาหนึ่ง  มี 
หญาคมบางเปนตน  โดยที่สุด  แมนุนแหงออยและไมออเปนตน. 
        ภูตตามท้ังปวง  เปนอันพระผูมีพระภาคทรงรวมเขาดวย   ตนไม 
เถาวัลย  และหญา  ๓  ชนดิเหลาน้ี. 
        จริงอยู  ข้ึนชื่อวา   ภูตคามอ่ืน  ซึ่งพนจากรุกขชาติ  วัลลิชาติ 
และติณชาติไป   ยอมไมมี.   เพราะฉะนั้น  นุนแหงภูตคามชนิดใด 
ชนิดหน่ึง  ยอมควรในการทําหมอน.  
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        แตครั้นมาถึงฟูกเขา  นุนนั้น  แมทุกชนิด  ทานกลาววา  "เปน 
นุนที่ไมควร."    และจะควรในการทําหมอนเฉพาะนุนนั้นอยางเดียว  
หามิได,   แมขนแหงนกทุกชนิด   มีหงษและนกยูงเปนตน  และแหง 
สัตว  ๔  เทาทุกชนิด  มีสหีะเปนตน  ก็ควร. 
        แตดอกไมชนิดใดชนิดหน่ึง    มดีอกประยงคและดอกพิกุล 
เปนตน  ไมควร.  [๓๕๖]  เฉพาะใบเตารางลวน  ๆ  ทีเดียว  ไม 
ควร,  แตปน  ควรอยู.   แมนุนคือขนสัตวเปนตน   ๕  อยาง   ที่ทรง 
อนุญาตสําหรับฟูก  ก็ควรในการทําหมอน. 
                                       [วาดวยหมอน] 
        ในกรุุนทีกลาววา       "บทวา   อฑฺฒกายิกานิ     มีความวา       ชน 
ทั้งหลายยอมทอดกายต้ังแตบั้นเอวจนถึงศีรษะบนหมอนเหลาใด   หมอน 
เหลาน้ัน  ชื่อวามีประมาณกึ่งกาย.   หมอนที่จัดวา   ไดขนาดกับศีรษะ 
คือ  ดานกวาง  เมื่อวัดในระหวางมุมทั้ง  ๒  เวนมุมหน่ึงเสียในบรรดา 
๓  มุม  ไดคืบ  ๑  กับ  ๔  นิ้ว   ตรงกลางไดกํามาหน่ึง.   สวนดานยาว 
ยาวศอกคืบ  หรือ  ๒  ศอก." 
        นี้เปนกาํหนดอยางสูงแหงหมอนท่ีไดขนาดกับศีรษะ.   กวางเกิน 
กวากําหนดน้ีข้ึนไป  ไมควร.   ตํ่าลงมา  ควร. 
        หมอน  ๒  ชนิด  คือ   หมอนหนุนศีรษะ  และหมอนหนุนเทา 
ควรแกภิกษุผูไมอาพาธแท.   ภิกษุผูอาพาธจะวางหมอนหลายใบแลว 
ปูเครื่องลาดขางบนแลวนอน  ก็ควร. 
        อน่ึง  พระปุสสเทวเถระกลาววา  "นุนที่เปนกัปปยะ  ๕  อยาง 
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เหลาใด  ที่ทรงอนุญาตสําหรับฟูกทั้งหลาย,  หมอนท่ีทําดวยนุนเหลาน้ัน 
แมใหญ  ก็ควร."  
        ฝายพระอุปติสสเถระผูวินัยธรกลาววา   "ประมาณน่ันแล  ควร 
แกภิกษุผูยัดนุนที่เปนกัปปยะ  หรือนุนที่เปนอกัปปยะ  ดวยคิดวา  'จัก 
ทําหมอน." 
                                        [วาดวยฟูก] 
        ฟูก  ๕  อยางนั้น  ไดแก  ฟูกที่ยัดดวยของ  ๕  อยาง  มีขนสัตว 
เปนตน. 
        จริงอยู  พระผูมีพระภาคตรัสจํานวนแหงเหลานี้  ตามจํานวน 
แหงนุน. 
        บรรดานุนเหลาน้ัน  ขนแกะอยางเดียวเทาน้ัน  มิไดทรงถือเอา 
ดวยอุณณศัพท,   แตวา  เวนขนมนุษยแลว  ขนแหงนกและสัตว 
๔  เทา  ซึ่งเปนชาติที่มีเนื้อเปนกัปปยะและอกัปปยะ  ชนิดใดชนิดหน่ึง 
บรรดามี  ขนทั้งหมดน้ัน  ทรงถือเอาในอธิการวาดวยฟูกน้ี  ดวย 
อุณณศัพททั้งน้ัน. 
        เพราะฉะนั้น   บรรดาจีวร  ๖  ชนดิ  และอนุโลมจีวร  ๖  ชนิด 
ภิกษุทําเปลือกฟูกดวยชนิดใดชนิดหน่ึงแลว  ยัดขนสัตวทุกอยางนั้น 
ทําเปนฟูก  ก็ควร. 
        [๓๕๗]  อนึ่ง  แมฟูกที่ภิกษุมิไดยัดขนแกะ  ใสแตผากัมพล  ๔ 
ชั้นหรือ  ๕  ชั้น   ยอมถึงความนับวาฟูกขนสัตวเหมือนกัน. 
        บรรดาฟูกทั้งหลายมีโจฬภิสิเปนตน  ฟูกที่เขารวบรวมเศษผา  
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ใหม   หรือเศษผาเกา  อยางใดอยางหนึ่งซอนเขา  หรือยัดเขาขางใน 
ชื่อโจฬภิสิ.  ฟูกที่ยัดเปลือกไมชนิดใดชนิดหน่ึง  ชื่อวากภิสิ.  ฟูกที่ยัด 
หญาชนิดใดชนิดหน่ึง  ชือ่ติณภิสิ.   ฟูกที่ยัดใบไมชนิดในชนิดหน่ึง  
นอกจากใบเตารางลวน  พึงทราบวา  ปณณภิสิ. 
        สวนใบเตารางเฉพาะที่ปนกับใบไมเหลาอ่ืน  จึงควร.  ใบเตาราง 
ลวน  ไมควร. 
        สําหรับฟูก  ไมมีจํากัดประมาณ.   พึงกะประมาณตามความ 
พอใจของตน   กําหนดดูพอสมควรแกฟูกเหลาน้ี  คือ  ฟูกเตียง  ฟูกต่ัง 
ฟูกปูพ้ืน  ฟูกที่จงกรม  ฟูกสําหรับเช็ดเทา. 
        สวนในกุรุนทีแกวา  "นุน  ๕   อยาง  มีขนสัตวเปนตน  ซึ่งควร 
ในฟูก  ยอมควรแมในฟูกหนับ."  ดวยคําท่ีกลาวในอรรถกถากรุุนที 
นั้น  เปนอันสําเร็จสันนิษฐานวา  "ภิกษุใชสอยฟูกหนัง  ยอมควร." 
        ขอวา   "ลาดฟูกเตียงบนต่ัง"   ไดแก  ปลูงบนต่ัง.  แมอรรถวา 
"นําไปเพ่ือประโยชนแกการปู"  ดังน้ีก็เหมาะ. 
        สองบทวา  อุลฺโลก  อกริตฺวา  มีความวา  ไมปูผารองไวขางใต. 
        สองบทวา  โผสิตุ  มีความวา  เราอนุญาตใหเอาน้ํายอมหรือขม้ิน 
แตมขางบน. 
        บทวา  ภิตฺติกมฺม  มคีวามวา  เราอนุญาตใหทํารอยเปนทาง ๆ 
บนเปลือกฟูก. 
        บทวา  หตฺถภิตฺตึ  มีความวา   เราอนุญาตใหเจิมหมายรอย 
ดวยน้ิวทั้ง  ๕.   
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                              [วาดวยบริกรรมพ้ืน] 
        บทวา  อิกฺกาส  ไดแก   ยางไมหรือยางผสม.  
        บทวา  ปฏมทฺท  ไดแก  แปงเปยก. 
        บทวา  กุณฑกมตฺติก  ไดแก  ดนิเหนียวปนรํา. 
        บทวา  สาสปกุฏ  ไดแก  แปงเมล็ดพรรณผักกาด. 
        บทวา  สิตฺถเตลก  ไดแก  ข้ีผ้ึงเหลว. 
        สองบทวา  อจฺจุสฺสนฺน  โหติ มีความวา  เปนหยด  ๆ ติดอยู 
        บทวา  ปจฺจุทฺธริตุ  ไดแก  เช็ด. 
        บทวา  ลณฺฑมตฺติก  ไดแก  ดินเหนียว  คือ  ขุยไสเดือน. 
        บทวา  กสาว  ไดแก  น้ําฝาดแหงมะขามปองและสมอ. 
        [๓๕๘]  วินิจฉัยในคําวา  น  ภิกขฺเว  ปฏภิาณจิตฺต  นี้  พึง 
ทราบดังนี้ :- 
        รูปสตรแีละบุรุษอยางเดียวเทาน้ัน  อันภิกษุไมควรใหทํา  หา 
มิได,   รูปสัตวดิรัจฉาน  โดยที่สุดแมรูปไสเดือน  ภิกษุไมควรทําเอง 
หรือส่ังวา  "ทานจงทํา."   ยอมไมไดแมเพ่ือส่ังวา  "อุบาสก  ทาน 
จงทําคนเฝาประตู."   แตยอมใหใชผูอ่ืนเขียนเรื่องทั้งหลายซ่ึงนาเลื่อมใส 
มีปกรณชาดกและอสทิสทานเปนตน  หรือซ่ึงปฏสิังยุตดวยความเบื่อหนาย. 
ทั้งยอมใหทําเองซ่ึงมาลากรรมเปนตน. 
        บทวา  อาฬกมนฺทา  มีความวา  เปนลานอันเดียว  คับค่ังดวย 
มนุษย  
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                                 [วาดวยหองเปนตน] 
        วินิจฉัยในบทวา   ตโย  คพฺเภ  นี ้ พึงทราบดังนี้  :-  
        สิวิกาคัพภะนั้น  ไดแก  หอง  ๔  เหลี่ยมจตุรัส. 
        นาฬิกาคัพภะนั้น  ไดแก  หองยาวกวาดานกวาง  ๒  เทาหรือ  ๓  เทา. 
        หัมมิยคัพภะนั้น  ไดแก  หองเรือนยอดชั้นอากาศ  หรือหองมี 
หลังคาโลน. 
        บทวา  กุลงฺกปาทก  มีความวา  เราอนุญาตใหต้ังเชิงฝาซึ่งเลื่อน 
ที่ไมได  ที่เจาะไมตอกเดือยในไมนั้น  รองบนพ้ืนเพ่ือหนุนเชิงฝาเกา. 
        บทวา  ปริตฺตาณกิฏิก   มีความวา    เราอนุญาตใหติดกันสาด 
เพ่ือปองกันฝน. 
        บทวา  อุทฺธาสุธ  ไดแก  ดินเหนียวซึ่งเคลากับมูลโคและเถา. 
        หนามุขเรียกชื่อวา  เฉลียง.   ข้ึนชือ่วา  ปฆนะ  พึงทราบดังน้ี:- 
        ชนทั้งหลาย  เมื่ออกและเขา  ยอมกระทบประเทศใด  ดวยเทา 
ทั้งหลาย,  คําวา  ปฆนะ  นี้   เปนชื่อของประเทศน้ันที่ชักฝาออก ๒  ขาง 
ทําไวที่ประตูกุฎี  (ไดแกลับแล)  ปฆนะ  นั้น  เรียกวา  ปฆานะ  บาง. 
        ระเบียงรอบหองกลาง  เรียกวา  ปกุททะ  ปาฐะวา  ปกุฏฏ  ก็มี. 
        โอสารภึ  นั้น  ไดแก  หนามุขมีหลังคา  ซึ่งติดคราวแลวทอด 
ไมทอนออกไปจากคราวน้ัน  ทําไวที่กุฎีที่ไมมีระเบียง. 
        [๓๕๙]  กันสาดท่ีติดหวงกลมสําหรับเลื่อน  ชือ่วา   แผงเลื่อน. 
                              [วาดวยภาชนะน้ํา - ประตู] 
ภาชนะน้ําน้ัน  ไดแก   ภาชนะสําหรับตักน้ําใหผูดื่ม.   กระบวย   และขัน  
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อนุโลมตามสังขตักนํ้า.  
        อเปสี  นั้น  ไดแก  เครื่องกั้นประตู  ที่ใสเดือยเขาในไมยาวแลว 
ผูกเรียวหนาม. 
        ปลิฆะ  นั้น   ไดแก  เครื่องกั้นประตุที่ติดลออยางที่ประตูบาน. 
                                [เรื่องอนาถบิณฑิกะ] 
        รถท้ังหลายเทียมดวยแมมาอัสดรทั้งหลาย  เพราะเหตุนั้น  จึงชื่อ 
รถเทียมแมมาอัสดร. 
        บทวา  อามุตฺตมณิกุณฺฑลา  ไดแก  ผูประดับตางหูแกวมณี. 
        บทวา  ปรินิพฺพุโต  มีความวา  เพราะไมมีอุปธิคือกิเลส  และ 
อุปธิคือขันธ  ทานจึงกลาววา  "ผูเย็นสนิท  ไมมีอุปธิ." 
        บาทคาถาวา  สพฺพา  อาสตฺติโย  เฉตฺวา  มีความวา  ตัดความ 
ปรารถนาในอารมณทั้งหลายมีรูปเปนตน  หรือในภพท้ังปวง. 
        บาทคาถาวา  วิเนยฺย  หทเย  ทร  ไดแก  กําจัดความกระวน- 
กระวายคือกิเลสในจิตเสีย. 
        ทรัพยสาํหรับใชหมดไป  เรียกวา  ทรัพยอันควรหมดเปลือง. 
        บทวา  อาเทยฺยวาโจ  มีความวา   ถอยคําของอนาถบิณฑิก- 
คฤหบดีนั้น  อันชนเปนอันมากควรเชื่อถือ;   อธิบายวา  คนเปนอันมาก 
ยอมสําคัญถอยคําของคฤหบดีนั้นวา  อันตนควรฟง. 
        สองบทวา   อาราเม  อกสุ  มีความวา  ชนเหลาใดมีทรัพย,  ชน 
เหลาน้ันไดสรางดวยทรัพยของตน ;    ชนเหลาใดมีทรัพยนอย   และไมม ี
ทรัพย  คฤหบดีไดใหทรัพยแกชนเหลาน้ัน.  
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        คฤหบดีนั้น  ใหทรพัยแสนกหาปณะ  และสิ่งของมีราคาแสนหนึ่ง 
กระทําการสรางวิหารไวในระยะโยชนหน่ึง  ในหนทางไกล  ๔๕  โยชน  
แลว  ไดไปกรุงสาวัตถี  ดวยประการฉะน้ี. 
        สองบทวา  โกฏิสนฺถร  สนฺถราเปสิ  มีความวา  ไดเรียง 
กหาปณะใหริมจดกัน   ในท่ีบางแหงหมายเอาประมาณแหงเครื่องลอม 
ของตนไมหรือสระ   ซึ่งมีในเชตวันนั้นเรียงให  [๓๖๐]  ขุมทรัพยอัน 
หรือ  ๑๘  โกฏิ  ของคฤหบดีนั้น  ไดถึงความส้ินไป  ดวยประการ- 
ฉะน้ี. 
        สองบทวา  กุมารสฺส  เอตทโหสิ  มีความวา  ความรําพึงน้ีได 
มีแกราชกุมาร  เพราะเห็นอาการอันผองใสแหงหนาของคฤหบดี  ผูแม 
ตองสละทรัพยมากอยางนั้น. 
        สองบทวา  โกฏก  มาเปสิ  มีความวา  ราชกุมารใหสรางปราสาท 
มีซุมประตู  ๗  ชั้น. 
        คําวา  อถ   โข   อนาถปณฺฑิโก  คหปติ  เชตเน  วิหาเร 
การาเปสิ  ฯ เป ฯ   มณฺฑเป  การาเปสิ  มีความวา  อนาถบิณฑิกคฤหบดี 
สรางวิหารเปนตนเหลานี้  บนพ้ืนทีป่ระมาณ  ๘  กรีส๑  ดวยทรัพยแม 
อ่ืนอีก  ๑๘  โกฏ.ิ 
        จริงอยู   คฤหบดีชื่อปุนัพพสุมิต  ไดซื้อพ้ืนที่ประมาณโยชนหน่ึง 
ดวยปูอิฐทองคํา   (เต็มพ้ืนที่)   สรางวิหารถวายพระผูมีพระภาคทรง 
พระนามวา  วิปสสี. 
         
๑.  ๑   กรีส = ๑๒๕  ศอก.  หรือ  ๑  เสน  ๑๑  วา  ๑  ศอก.  
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        สิริวัฑฒคฤหบดี  ไดซื้อพ้ืนที่ประมาณ  ๓  คาวุต๑   ดวยลาดไมเสา 
ทองคํา  สรางวิหารถวายพระผูมีพระภาคทรงพระนามวา  สิขี.  
        โสตถิชคฤหบดี  ไดซื้อพ้ืนที่ประมาณก่ึงโยชน  ดวยลาดผาลทองคํา 
สรางวิหารถวายพระผูมีพระภาคทรงพระนามวา  เวสสภู. 
        อัจจุตคฤหบดี   ไดซือ้พ้ืนที่ประมาณคาวุตหนึ่ง  ดวยเรียงเทาชาง 
ทองคํา  สรางวิหารถวายพระผูมีพระภาคทรงพระนามวา  กกุสันธะ. 
        อุคคคฤหบดี  ไดซื้อพ้ืนที่ประมาณกึ่งคาวุต  ดวยเรียงอิฐทองคํา 
สรางวิหารถวายพระผูมีพระภาคทรงพระนามวา  โกนาคมนะ. 
        สุมังคลคฤหบดี  ไดซื้อพ้ืนที่ประมาณ  ๒๐  อุสภะ๒  ดวยเรียงเตา 
ทองคํา   สรางวิหารถวายพระผูมีพระภาคทรงพระนามวา  กัสสปะ. 
        สุทัตตคฤหบดี  ไดซือ้พ้ืนที่ประมาณ  ๘  กรีส  ดวยเรียงกหาปณะ 
สรางวิหารถวายพระผูมีพระภาคของเราท้ังหลาย  ฉะนี้แล. 
        สมบัติทั้งหลายเส่ือมส้ินไปโดยลําดับ  ดวยประการฉะน้ี   เพราะ 
เหตุนั้น  สมควรแทที่จะเบ่ือหนายในสมบัติทั้งปวง  สมควรท่ีจะพนไป 
เสีย  ฉะนี้แล. 
                                       [วาดวยนวกรรม] 
        บทวา  ขณฺฑ  ไดแก  โอกาสที่ราว. 
        บทวา  ผุลฺล  ไดแก  โอกาสที่แตกแยะ. 
        บทวา  ปฏิสงฺขริสฺสติ  ไดแก  จักทําใหคืนเปนปกติ. 
        ในกรุุนทีแกวา  "ก็ภิกษุผูไดนวกรรม  ไมควรถือเอาเครื่องมือ 
 
๑.  ๑  คาวุต = ๑๐๐  เสน    ๒.  อุสภะ =  ๒๕  วา.  
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มีมีดขวานและสิ่วเปนตน  ลงมือทําเอง.   ความรูวา  เปนอันทําแลว  
หรือไมเปนอันทํา." 
                          [วาดวยการจับจองเสนาสนะ] 
        [๓๖๑]  หลายบทวา  ปฏ ิโต  ปฏ ิโต  คนฺตฺวา  มีความวา 
ไดยินวา  พระเถระมัวปรนนิบัติภิกษุไขอยู  มัวชวยเหลือภิกษุผูแกผูเฒา 
อยู   จึงมาขางหลังภิกษุทั้งปวง.   ขอนี้เปนจารีตของทาน.  ดวยเหตุนั้น 
พระธรรมสังคาหกาจารยจึงกลาววา  "ไปลางหลัง." 
        บทวา  อคฺคาสน  ไดแก  เถรอาสน. 
        บทวา  อคฺโคทก  ไดแก  ทักษิโณทก. 
        บทวา  อคฺคปณฺฑ  ไดแก  บิณฑบาตสําหรับพระสังฆเถระ. 
        บทวา  ปติฏาเปสิ   ไดแก   ทําการบริจาคทรัพย  ๑๘  โกฏ ิ
สรางไว.  อนาถบิณฑิกคฤหบดี  บรจิาคท้ังหมด   ๕๔  โกฏ ิ ดวย 
ประการฉะน้ี. 
                       [วาดวยธรรมเนียมในโรงฉัน] 
        บทวา  วิปฺปกตโภชเน  มีความวา  ภิกษุกําลังฉันอยูในที่ใด 
ที่หน่ึง   ในละแวกบานก็ตาม  ในวิหารก็ตาม  ในปาก็ตาม  เมื่อ 
การฉันยังไมเสร็จ  ไมควรใหลุก.  ในละแวกบาน  ภิกษุผูมาทีหลัง 
พึงรับภิกษาแลว  ไปยังท่ีแหงภิกษุผูเปนสภาคกัน.   ถาชาวบานหรือ 
ภิกษุทั้งหลาย  นิมนตวา  "ทานจงเขาไป,"  ควรบอกวา  "เมื่อเรา 
เขาไป   ภิกษุทั้งหลายจักตองลุกข้ึน."  เธออันเขากลาววา  "ที่นี่ยัง 
มีที่นั่ง"   จึงควรเขาไป.  ถาใคร ๆ  ไมกลาวคํานอยหนึ่ง,  พึงไปท่ี  
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อาสนศาลาแลว  เฉียดมายืนอยูในที่แหงภิกษุผูเปนสภาคกัน;   เมื่อ 
ภิกษุทั้งหลายทําโอกาสแลว  เธออันเขานิมนตวา     "นิมนตเขามา  
เถิด"  ดังน้ี   พึงเขาไป.   แตถาวา  ที่อาสนะซึ่งจะถึงแกเธอ  มีภิกษุ 
มิไดฉันนั่งอยู,   จะใหภิกษุนั้นลุกข้ึน  ควรอยู.   ภิกษุผูนั่งด่ืมหรือ 
ขบฉันยาคูและของเค้ียวเปนตน  อยางใดอยางหน่ึงแลว  แมมีมอืวาง 
ก็ไมควรใหลุก  จนกวาภิกษุอ่ืนจะมา,  เพ่ือวา  เธอนับวาเปนผูฉันคาง 
เหมือนกัน. 
        ขอวา  สเจ  วุฏาเปติ  มีความวา  ถาแมเธอแกลงลวงอาบัติ 
ใหลุกข้ึนจนได. 
        [๖๒]  ขอวา  ปริวาริโต  จ  โหติ  มีความวา  เธอจะให 
ภิกษุใดลุก,   ถาภิกษุนี้  เปนผูหามโภชนะแลว,   เธออันภิกษุนั้นพึง 
กลาววา  "จงไปหานํ้ามา."   จริงขอน้ีแล  เปนสถานอันหน่ึง  ที่ภิกษุ 
หนุมใชภิกษุแกกวาได.   ถาเธอไมหานั้นมาให.  ลาํดับนั้น  พระผูมี- 
พระภาคจะทรงแสดงหนาท่ีซึ่งภิกษุผูออนกวาจะพึงกระทํา   จึงตรัสคํา 
เปนตนวา  "พึงกลืนเมล็ดขาวใหเรียบรอย." 
                  [วาดวยเสนาสนะที่เหมาะแกภิกษุอาพาธ] 
        วินิจฉัยในคําวา  คิลานสฺส   ปฏริปู  เสยฺย  นี้   พึงทราบดังนี้  :- 
        ภิกษุใดเปนผูอาพาธ   ดวยโรคหดืหรือโรครดิสีดวง  และโรค 
ลงแดงเปนตน,   ภาชนะมีกระโถนและหมออุจจาระเปนตน  เปนของ 
อันภิกษุนั้นควรเตรียมไว. 
        อีกอยางหนึ่ง   ภิกษุเปนโรคเรื้อน   ยอมทําเสนาสนะใหเสีย,  
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ควรใหภายใตปราสาทมณฑปและศาลาเปนตน   อยางใดอยางหนึ่ง  
เปนเสนาสนะสวนหน่ึง  แกภิกษุเห็นปานน้ัน.   เมื่อภิกษุผูอาพาธรูปใด 
อยู   จะไมทําเสนาสนะใหเสียหาย,   แมที่นอนประณีต   ก็ควรใหแก 
ภิกษุรูปนั้นแท.   ฝายภิกษุใด   ทํายาอยางใดอยางหน่ึง  เปนตนวา 
ยาแดง  ยาถาย  และยานัตถุ   ภิกษุนั้นทั้งหมดจัดวาผูอาพาธดวย.  พึง 
กําหนดใหเสนาสนะที่เหมาะแกภิกษุแมนั้น. 
        บทวา  เลสกปฺเปน  ไดแก  สักวาปวดศีรษะเปนตน  เล็กนอย. 
                            [วาดวยภิกษุผูเสนาสนคาหาปกะ] 
        สองบทวา  ภิกฺข ู คเณตฺวา  ไดแก  รูจํานวนภิกษุทั้งหลายในวิหาร 
วา  "มีภิกษุเทาน้ี."         
        ที่ต้ังเตียง  เรียกวา   ที่นอน. 
        บทวา  เสยฺยคฺคน  ไดแก  จํานวนที่นอน.  ความวา   ในวันเขา 
พรรษา  เราอนุญาตใหภิกษุรูปหน่ึง  ประกาศเวลาแลวใหถือเอาท่ีวาง 
เตียงอันหน่ึง. 
        สองบทวา  เสยฺยคฺเคน  คาเหนฺตา  ไดแก  เมื่อใหถือเอาตาม 
จํานวนที่นอน. 
        สองบทวา  เสยฺยา  อสฺุสาทิยึสุ  คือ  เมื่อใหถือเอาอยางนั้น 
ที่ต้ังเตียงไดเหลือมาก.   แมในจํานวนวิหารเปนตน  ก็มีนัยเหมือนกัน. 
วิหารน้ันประสงคหองมีอุปจาร. 
        บทวา  อนุภาค   [๓๖๓]  มีความวา  เราอนุญาตเพ่ือใหสวนแม 
อ่ืนอีก,   จริงอยู  เม่ือภิกษุมีนอยนัก  สมควรใหรูปละ  ๒-๓  บริเวณ.  
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        ขอวา   น   อกามา   ทาตพฺโพ  มีความวา  สวนเพ่ิมนั้น  ผูแจก 
ไมพึงให  เพราะไมปรารถนาจะให.  
        ในวันเขาพรรษา   ครั้นเมื่อสวนเพิ่มอันภิกษุทั้งหลายถือเอาแลว 
สวนเพ่ิมนั้น   ไมควรใหภิกษุผูมาภายหลัง  เพราะตน  (คือผูถือเอา 
แลว)   ไมพอใน.   แตถาสวนเพ่ิมอันภิกษุใดไมถือแลว  ภิกษุนั้นยอมให 
สวนเพ่ิมนั้น  หรือสวนแรก  ดวยความพอใจของตน,  เชนนี้ควรอยู. 
        สองบทวา  นิสฺสีเม    ิตสฺส  ไดแก  ผูต้ังอยูภายนอกอุปจาร- 
สีมา.   แตวา  แมภิกษุผูต้ังอยูไกล  แตเปนภายในอุปจารสีมา  ยอม 
ไดแท. 
        สองบทวา  เสนาสน  คเหตฺวา  ไดแก   ถือในวันเขาพรรษา. 
        สองบทวา  สพฺพกาล  ปฏิพาหนติฺ  ไดแก  หวงแมในฤดูกาล 
โดยลวง  ๔  เดือนไป. 
                                   [เสนาสนคาหวินิจฉัย] 
        บรรดาการถือเสนาสนะ  ๓  อยาง  การถือ  ๒  อยางนี้  เปนการถือ 
ยั่งยืน  คือถือในวันเขาพรรษาแรก  ๑  ถือในวันเขาพรรษาหลัง  ๑. 
        การถือเสนาสนะท่ีเปนอันตรามุตกะ  คือพนจากน้ัน  มีวินิจฉัย 
ดังน้ี :- 
        ในวิหารหน่ึง  มีเสนาสนะซ่ึงมีลาภมาก.   เจาของเสนาสนะบํารุง 
ภิกษุผูจําพรรษา  ดวยปจจัยทั้งปวงโดยเอ้ือเฟอ   ถวายสมณบริขารมาก 
ในเวลาปวารณาแลวจะไป. 
        พระมหาเถระทั้งหลายมาแตไกล   ในวันเขาพรรษาถือเสนาสนะ  
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นั้นอยูสําราญ  ครั้นจําพรรษาแลวรับลาภหลีกไปเสีย.  
        พวกภิกษุผูเจาวัด   ไมเหลียวแลเสนาสนะนั้น   แมชํารุดทรุด 
โทรมอยู  ดวยคิดวา  "พวกเราไมไดลาภที่เกิดในเสนาสนะนี้,   พระ 
มหาเถระผูอาคันตุกะแลไดเปนนิตย,   พวกทานนั่นแล  จักมาบํารุง 
เสนาสนะน้ัน." 
        เพ่ือใหบํารุงเสนาสนะน้ัน  พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา  "พึงให 
ถือเสนาสนะเปนอันตรามุตกะ  เพื่ออยูจําพรรษาตอไป   "ในวัน 
มหาปวารณาซึ่งจะถึงขางหนา."   เมือ่ภิกษุผูเสนาสนคาหาปกะ  จะ 
ใหถืออันตรามุตกะเสนาสนะน้ัน  พึงบอกพระสังฆเถระวา  "ทานผู 
เจริญ   นิมนตถือเสนาสนะเปนอันตรามุตกะเถิด."  ๓๖๔   ถาทาน 
รับ  พึงให,   ถาไมรับ,   พึงใหแกภิกษุผูจะรับ  ต้ังแตพระอนุเถระ 
เปนตนไป  โดยท่ีสุดแมสามเณร  ดวยอุบายน้ีแล.  ฝายผูรับนั้น  พึง 
บํารุงเสนาสนะน้ัน  ๘  เดือน  บรรดาหลังคาฝาและพ้ืน  สิ่งใดส่ิงหนึ่ง 
ชํารุดหรือหักพังไป,   ควรซอมแซมท้ังหมด.   แมจะใหกลางวันสิ่งไป 
ดวยอุทเทสและปริปุจฉาเปนตน  กลางคืนจึงอยูในเสนาสนะนั้นก็ได. 
กลางคือจะอยูในบริเวณ  กลางวันใหสิ้นไปดวยอยูในเสนาสนะนั้นก็ได 
แมจะอยูในเสนาสนะนั้นเอง   ทั้งหกางคืนกลางวันก็ได.   ไมควรหวงหาม 
ภิกษุผูแกกวาซ่ึงมาในฤดูกาล.  แตเมื่อถึงวันเขาพรรษาแลว  พระสังฆ- 
เถระกลาววา  "เธอจงใหเสนาสนะนี้แกฉัน;"  เชนนี้ไมได. 
        ภิกษุผูเสนาสนคาหาปกะ  ไมพึงให  ตองชี้แจงวา   "ทานผู 
เจริญ   เสนาสนะน้ีภิกษุรูปหน่ึง  ถือเอาเปนอันตรามุตกะ  ไดบํารุง  
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มา  ๘  เดือนแลว."   เสนาสนะน้ันตองใหภิกษุผูบํารุงมา  ๘  เดือนน่ันแล 
จับจองได. 
        สวนในเสนาสนะใด   พวกเจาของถวายปจจัยปละ  ๒  ครัง้, 
เสนาสนะน้ัน  ไมควรใหถือเปนอันตรามุตกะ  ทุกคราวที่ลวง ๖ 
เดือน.   หรือวาในเสนาสนะใด    พวกเจาของถวายปจจัยปละ  ๓  ครั้ง 
เสนาสนะน้ัน  ไมควรใหถือเปนอันตรามุตกะ  ทุกคราวที่ลวง  ๔ 
เดือน.   หรือในเสนาสนะใด  พวกเจาของถวายปจจัยปละ  ๔  ครั้ง, 
เสนาสนะน้ัน  ไมควรใหถือเปนอันตรามุตกะ   ทุกคราวที่ลวง  ๓ 
เดือน.  เพราะวา  เสนาสนะนั้น  จักไดบํารุงดวยปจจัยแท. 
        สวนในเสนาสนะใด  พวกเจาของถวายปจจัยมากมายเพียงป 
ละครั้ง,   เสนาสนะนั้น   ควรใหถือเปนอันตรามุตกะได. 
        กถาวาดวยการถือเสนาสนะ  ซึ่งมาในบาลี  โดยวันเขาพรรษา 
ภายในฤดูฝน  เทาน้ีกอน. 
                             [การถอืเสนาสนะในฤดูกาล] 
        ก็ข้ึนชื่อวา  การถือเสนาสนะน้ี   ยอมมี  ๒  อยาง  คือ  ถือในฤดู 
กาล  ๑  ถือในวัสสาวาสกาล ๑. 
        [๓๖๕]  ใน  ๒  อยางน้ัน  พึงทราบวินิจฉัยในฤดูกาลกอน  ภิกษุ 
อาคันตุกะบางพวกมาในเวลาเชา,   บางพวกมาในเวลาบาย,   บางพวก 
มาในปฐมยาม,  บางพวกมาในมัชฌิมยาม,  บางพวกมาในปจฉิมยาม 
ก็มี;   พวกใดมาในเวลาใด,   ภิกษุผูเสนาสนคาหาปกะ  พึงใหภิกษุ 
ทั้งหลายลุกข้ึนแลวใหเสนาสนะแกพวกนั้นในเวลานั้นเทียว  ข้ึนชื่อวา    
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สมัยที่มิใชกาลยอมไมมี.  
        ฝายภิกษุผูแตงต้ังเสนาสนะตองเปนผูฉลาด   พึงเวนที่ต้ังเตียง 
ไว  ๑  หรือ  ๒  ที่.   ถาพระมหาเถระ  รูป  ๑  หรือ  ๒  รูป   มาในเวลา 
วิกาล๑,  พึงบอกทานวา  "ทานผูเจริญ   ภิกษุแมทั้งหมด  เมื่อผมให 
ลุกข้ึนต้ังแตตน  จักตองพากันขนของออก,  ขอทานจงอยูในที่อยูของ 
ผมน่ีแล."   แตเมื่อพระมหาเถระมากันมาก   พึงใหภิกษุทั้งหลายลุก 
ออกแลวใหลําดับ.         
        ถาพอกันองคละบริเวณ,   พึงใหองคละบริเวณ;  แมสถาน 
ทั้งปวงเปนตนวา  โรงไฟ  โรงยาว  และโรงกลมในบริเวณน้ัน  ยอม 
ถึงแกทานดวย.  เมื่อแจกอยางนั้นไมพอกัน  ควรใหตามจํานวนปราสาท๒. 
เมื่อปราสาทไมพอ  ควรใหตามจํานวนหองนอย.   เมื่อจํานวนหองนอย 
ไมพอกัน  ควรใหตามจํานวนท่ีนอน.  เมื่อท่ีต้ังเตียงไมพอกัน  ควรให 
เฉพาะที่ต้ังต่ังตัวหนึ่ง  แตไมควรใหถือเอาท่ีเพียงโอกาสพอภิกษุยืนได 
เพราะที่เทานั้น  ไมจัดเปนเสนาสนะ.  แตเมื่อท่ีต้ังต่ังไมพอ  พึงให 
ที่ต้ังเตียงหรือท่ีต้ังต่ังอันหนึ่ง  แกภิกษุ  ๓  รูป   ดวยกลาววา  "ทานจง 
ผลัดเปลี่ยนกนัพักเถิด  ทานผูเจริญ." 
        ในฤดูหนาว  ใคร ๆ  ไมอาจเลยที่จะอยูกลางแจงตลอดท้ังคืน, 
พระมหาเถระ   ควรพักผอน  ตลอดปฐมยาม  แลวออกไปบอกพระเถระ 
ที่ ๒  วา   "ผูมีอายุ  คุณจงเขาไปในท่ีนี้"   ถาพระมหาเถระเปนคน 
ข้ีเซาไมรูเวลา,  พระเถระที่  ๒  [๓๖๖]  พึงกระแอมเคาะประตูบอกวา 
"ไดเวลาแลวขอรับ   ความหนาวกวนนัก."  ดังน้ี.   ทานควรออกไปให 
 
๑.  วิกาลในท่ีนี้   นาจะไดแกกลางคืน.    ๒.  ท่ีอยูท่ีทําช้ัน ๆ ปราสาทในท่ีนี้นาจะหมายวาช้ันหนึ่ง ๆ  
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โอกาส.  จะไมใหไมได.  
        ฝายพระเถระที่  ๒  พักตลอดมัชฌิมยามแลว  ก็ควรใหแกภิกษุ 
นอกน้ี  ตามนัยหนหลังเหมือนกัน.   พระเถระที่ ๒  เปนคนข้ีเซา  ก ็
ควรปลุกตามนัยที่กลาวแลวเหมือนกัน.  ที่ต้ังเตียงอันหน่ึงพึงใหแกภิกษุ 
๓  รูปตลอดคืนหน่ึงอยางนี้. 
        แตภิกษุบางพวกในชมพูทวีปเห็นวา   "เสนาสนะหรือท่ีต้ังเตียง 
และต่ังเฉพาะบางแหง  ยอมเปนที่สบายสําหรับบางคน ไมเปนท่ีสบาย 
สําหรับบางคน,"   ภิกษุทั้งหลายจะเปนอาคันตุกะหรือหากไมใชก็ตาม 
ยอมใหถือเสนาสนะทุกวัน.   นีช้ื่อวาการถือเสนาสนะในฤดูกาล. 
                      [การถือเสนาสนะในคราวจําพรรษา] 
        สวนในคราวจําพรรษา  ยอมมีอาคันตุกวัตร  มีอาวาสิกวัตร.   ใน 
อาคันตุกะและเจาถิ่นนั้น  ภิกษุอาคันตุกะกอน  ใครจะละถิ่นของตนไป 
อยูที่อ่ืน   ไมควรไปในท่ีอ่ืนนั้นในวันเขาพรรษา.  เพราะวาที่อยูในที่นั้น 
จะตองเปนที่คับแคบกัน,  หรือภิกษาจารจะไมทั่วถึง.  ดวยเหตุนั้น 
เธอจะอยูไมผาสุก,  เพราะฉะนั้น  พึงกะวา  "ต้ังแตบัดนี้ไปราวเดือนหนึ่ง 
จักเขาพรรษา"  แลวเขาไปสูวิหารน้ัน. 
        เมื่ออยูในวิหารน้ัน  ราวเดือนหนึ่ง  ถามีความตองการเรียนบาลี 
จักกําหนดไดวา  การเรียนบาลีพรอมมูล  ถามุงตอกัมมัฏฐานจักกําหนด 
ไดวา  กัมมัฏฐานเปนที่สบาย  ถามีความตองการปจจัยจักกําหนดปจจัย 
ลาภได  จะอยูในสุขภายในพรรษา. 
        ก็แล   เม่ือจะจากถิ่นของตนไปในที่นั้น  ไมควรกระทบกระท่ัง  
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โคจรคาม,   คืออยางวากลาวชาวบานในท่ีนั้นวา  "สลากภัตเปนตนก็ดี 
ยาคูและของควรเค้ียวก็ดี  ผาจํานําพรรษาก็ดี   ที่อาศัยพวกทาน  
ยอมไมมี  นีบ่ริขารของเจดีย   นี่บริขารของโรงอุโบสถ.  [๓๖๗] 
นี่ดาลและกุญแจ   ทานจงรับที่อยูของทาน."   ที่ถูก  ควรจัดแจง 
เสนาสนะ  เก็บภัณฑะไมและภัณฑะดิน   บําเพ็ญคมิยวัตรใหเต็มแลว 
จึงไป.   
        แมเม่ือจะไปอยางนั้น   พึงใหภิกษุหนุมห้ิวหอบาตรและจีวรเปนตน 
ใหชวยถือกระบอกนํ้ามันและไมเทาเปนตน   กางรมอยาเชิดตนไป 
ทางประตูบานเลย.  ควรไปตามขางดงท่ีกําบัง.   เม่ือทางเขาดงไมมี 
ก็อยาบุกพุมไมเปนตนไปเลย. 
        อน่ึง  พึงบําเพ็ญคมิยวัตรตัดวิตก  มีจิตผุดผองไปดวยธรรมเนียม 
แหงการไปเทาน้ัน. 
        แตถาทางมีทางประตูบาน,   และพวกชาวบานเห็นตนกับบริวาร 
ไปอยู  จะว่ิงเขามาหาดวยคิดวา  "นั่นดูเหมือนพระเถระของพวกเรา" 
แลวจะปราศรัยวา  "ทานจะขนบริขารท้ังหมดไปไหน  ขอรับ ?" 
        ถาในพวกเธอรูป  ๑  กลาวอยางนี้วา  "นี่เปนเวลาจวนเขาพรรษา 
แลว,   ภิกษุทั้งหลายยอมไปในท่ีซึ่งตนจะไดภิกษาจารเปนนิตย  และ 
สิ่งของสําหรับปกปดภายในพรรษา. 
        ถาชาวบานเหลาน้ัน  ไดฟงคําตอบของเธอแลวกลาววา  "ถึง 
ในบานน้ี   ชนยอมบริโภค  ยอมนุง  (เหมือนกันแล)   ขอรับ  ทาน 
อยาไปในท่ีอ่ืนเลย"   ดังน้ี  แลวเรียกมิตรและอมาตยทั้งหลายมาแลว  
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ทุกคนหรือพรอมกัน   ต้ังนิตยภัตและภัตตาง ๆ  มสีลากภัตเปนตน 
ทั้งผาจําพรรษาดวย  ไวสําหรับสํานัก   แลวชวยกนัออนวอน  
วา  "นิมนตจําพรรษาในสํานักนี้แลขอรับ."  ภิกษุสมควรยินดีทั้ง 
หมด,  สิ่งท้ังปวงมีนิตยภัตเปนตนแมนั้น  เปนของควรและหาโทษ 
มิได. 
        สวนในกุรุนทีแกวา  "เมื่อเขาปราศรัยวา   'ทานจะไปไหน ?' 
พึงตอบวา  'ที่โนน'   ถูกเขาซักวา  'เหตุไร  จึงไปท่ีนั้น ?'   พึงบอก 
เหตุ."  และคําท้ัง ๒  นี้  ชือ่วาหาโทษมิได  เพราะเธอเปนผูมีจิตบริสุทธิ์ 
แท.  นีช้ื่ออาคันตุกวัตร. 
        [๓๖๘]  สวนอาวาสิกวัตร  พึงทราบดังนี้ :- 
        อันภิกษุทั้งหลายผูเจาอาวาส  พึงจัดแจงที่อยูกอนทีเดียว   พึงทํา 
การปฏิสังขรณเสนาสนะท่ีชํารุดหักพังและการตกแตง.  พึงจัดแจงสถาน 
ทั้งปวงเหลานี้  คือ  ที่พักกลางคือ  ที่พักกลางวัน  เวจกุฎี  และที่ถาย 
ปสสาวะ  เรือนบําเพ็ญเพียร  และทางแหงท่ีอยู. 
        พึงทํากิจท้ังปวงแมนี้  คือ  ฉาบปูนขาวท่ีพระเจดีย  ทาน้ํามันชุกช ี
เล็กและปดเช็ดเตียงต่ัง  ดวยต้ังใจวา  ภิกษุทั้งหลายผูประสงคจะจํา 
พรรษา  มาแลว   เมื่อทํากินมีอุเทสปริปุจฉาและประกอบความเพียร 
ในกัมมัฏฐานเปนตน  จักอยูเปนสุข." 
        ภิกษุผูเจาอาวาสทําบริกรรมเสรจ็แลว  พึงถามถึงผาจํานําพรรษา 
จําเดิมแตวันข้ึน  ๕  คํ่า  เดือน  ๘. 
        พึงถามในท่ีไหน ?  
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        พึงถามในท่ีซึ่งตนไดอยูตามปกติ  แตไมควรจะถามชนท้ังหลายท่ี 
ไมเคยให. 
        เหตุไรจึงตองถาม ?  
        ก็บางคราวชนท้ังหลายก็ถวาย,   บางคราวพวกเขาถูกทุพภิกขภัย 
เปนตนเบียดเบียน  ยอมไมถวาย ;   ในชนเหลาน้ัน  พวกใดจักไมถวาย. 
เมื่อไมถามพวกนั้นแลว  ใหเขาจองผาจํานําพรรษาไป  อันตรายแกลาภ 
จะมีแกเหลาภิกษุซึ่งเขาจองไว ;   เพราะเหตุนั้น  ควรถามกอนแลวจึง 
ใหเขาจองเอาไป.  เมื่อจะถาม  พึงกลาววา  "เวลาจองผาจํานําพรรษา 
ของพวกทาน  ใกลเขามาแลว." 
        ถาเขากลาววา  "ทานผูเจริญ  ตลอดปนี้  พวกผมถูกฉาตกภัย 
เปนตนเบียดเบียน   ไมสามารถจะถวายได"  หรือวา  "พวกผมจักถวาย 
นอยกวาท่ีเคยถวาย"  หรอืวา  "บัดนี้ฝายไดดี,  ผมจักถวายใหมาก 
กวาท่ีเคยถวาย"   ดังน้ี ;     ภิกษุพึงกําหนดคําน้ันไวแลว  ใหภิกษุ 
ทั้งหลายรับผาจํานําพรรษาในเสนาสนะของชนเหลาน้ัน  ตามนัยซึ่ง 
เหมาะแกคํานั้น. 
        ถาเขากลาววา  "ผาจํานําพรรษาของพวกผมถึงแกพระผูเปนเจา 
องคใด,   พระผูเปนเจาองคนั้น  จงต้ังน้ําฉันไว  จงดูแลหนทางของ 
ที่อยู   จงปดกวาดลานเจดียและลานโพธ์ิ  จงรดนํ้าท่ีตนโพธิ์ตลอด 
ไตรมาส,"   ผาจํานําพรรษาของเขาถึงแกภิกษุใด,  [๓๖๙]   พึงบอก 
แกภิกษุนั้น. 
        สวนบานใด  หางออกไปอยูในระยะ  ๑  โยชน หรือ  ๒  โยชน  
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ถาสกุลทั้งหลายในบานน้ัน  มอบกลัปนาอันเปนตนทุนไวเฉพาะถวายผา  
จํานําพรรษาในที่อยู.  แมไมถามสกุลเหลาน้ัน  ก็ควรใหภิกษุผูทําวัตร 
อยูในเสนาสนะของสกุลเหลาน้ัน  รับผาจํานําพรรษา. 
        แตถาภิกษุผูถือผาบังสุกุล  อยูในเสนาสนะของสกุลเหลาน้ัน, 
และเขาเห็นเธอมาแลว  กลาววา  "ผมถวายผาจํานําพรรษาแกทาน." 
ภิกษุนั้นพึงบอกแกสงฆ. 
        ถาสกุลเหลาน้ัน  ไมปรารถนาจะถวายสงฆ  กลาววา  "พวกผม 
ถวายเฉพาะแกพวกทาน."   ภิกษุผูถือผาบังสุกุลน้ัน  พึงสั่งภิกษุผูเปน 
สภาคกันวา  "ทานจงทําวัตรแลวรับเอาไป,"   แตผาจํานําพรรษานั้น 
ไมควรแกภิกษุผูถือผาบังสุกุล.  พึงถามชนท้ังหลาย  ผูถวายดวยศรัทธา- 
ไทย  ดวยประการฉะน้ี. 
        สวนในจีวรที่เกิดข้ึนในสํานักนั้น  ควรถามกัปปยการก. 
        ถามอยางไร  ? 
        ควรถามวา  "ผูมีอายุ  ภัณฑะสําหรับปกปด  (คือผา)  ของสงฆ 
จักมีหรือ?" 
        ถาเขากลาววา  "จักมีขอรับ  ผมจักถวายผารูปละ  ๙  ศอก. 
ทานท้ังหลาย  จงใหจองผาจํานําพรรษาเถิด"   ดังน้ี;   พึงใหภิกษุถือ 
เสนาสนะได.  แมถาเขากลาววา  "ผาไมมี  แตวัตถมุี,   ทานจงใหจอง 
เถิด,"   แมเม่ือมีวัตถุ   ก็ควรใหถือเสนาสนะไดแก,   เพราะวา  พระ- 
ผูมีพระภาคทรงอนุญาตใหภิกษุบริโภคส่ิงท่ีเปนกัปปยะท้ังปวง  จากวัตถุ 
ที่ทายกมอบไวในมือกัปปยการก  สั่งวา  "ทานจงใชสอยของที่ควรเถิด."  
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        สวนวัตถุใดทายกเจาะจงถวายภิกษุในสํานักนี้  เพ่ือประโยชนแก 
บิณฑบาต  หรือประโยชนแกคิลานปจจัย,   วัตถุนั้น   เมื่อภิกษุ  
ทั้งหลายจะโอนเขาในจีวร  พึงอปโลกน  เพื่อความเห็นชอบของสงฆแลว 
จึงคอยโอน. 
        วัตถุที่เขาเจาจงถวาย   เพ่ือประโยชนแกเสนาสนะ  ยอมเปน 
ครุภัณฑ.  สวนวัตถุที่เขาถวายไวเฉพาะคาจีวร  หรือเปนคาปจจัย  ๔ 
เมื่อจะโอนเขาในจีวร  ไมมีกิจท่ีจะตองทําดวยอปโลกนกรรม. 
        [๓๗๐]  ก็แล   เมื่อจะทําอปโลกนกรรม  ควรทําใหเน่ืองดวย 
บุคคลเทาน้ัน   ไมควรทําใหเน่ืองดวยสงฆ  ไมควรทําอปโลกนกรรม 
แมดวยเนื่องกับทองและเงิน   หรือดวยเน่ืองกับขาวเปลือก.  ควรทํา 
แตเนื่องดวยอํานาจกัปปยภัณฑ  และดวยอํานาจจีวรและขาวสารเปนตน 
เทาน้ัน. 
        ก็แล  อปโลกนกรรมนั้น  พึงทําอยางนี้วา  "บัดนี้  ภิกษาหางาย 
บิณฑบาตไดงาย,   ภิกษุทั้งหลายลําบากดวยจีวร,  ภิกษุทั้งหลายพอใจ 
จะโอนสวนขาวสารเทาน้ีทําจีวร;    คิลานปจจัยหาไดงาย.  อีกประการ 
หน่ึง  ภิกษุผูอาพาธก็ไมมี,  ภิกษุทั้งหลายพอใจจะโอนสวนขาวสารเทานี้ 
ทําเปนจีวร."   ครั้งกําหนดจีวรปจจัยอยางนี้แลว   พึงสมมติภิกษุผู 
เสนาสนคาหาปกะ  ในเมื่อกาลเปนที่ใหถือเสนาสนะไดประกาศแลว 
สงฆประชุมกันแลว. 
        พระอรรถกถาจารยกลาววา    "กแ็ละ  เมื่อจะสมมติ  ไมควรสมมติ 
รูปเดียว  พึงสมมติ  ๒  รปู."   ดวยวา  เมื่อสมมติอยางนั้น  ภิกษุออน  
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จักใหภิกษุแกถือเสนาสนะ   และภิกษุแกจักใหภิกษุออนถือ  ฉะน้ีแล. 
สวนในสํานักใหญ  เชนกับมหาวิหาร  ควรสมมติไว  ๓-๔  รปู.  
        แตในกรุุนทีแกวา  "จะสมมติไว  ๘  รูปบาง  ๑๖  รูปบาง  ก็ควร." 
การสมมติภิกษุเหลาน้ัน  จะทําดวยกรรมวาจาก็ได  ดวยอปโลกนกรรม 
ก็ได   ควรท้ังน้ัน;    ภิกษุผูไดรับสมมติแลวเหลาน้ัน    พึงกําหนด 
เสนาสนะ. 
        ก็เรือนเจดีย  เรือนโพธิ์  เรือนพระปฏิมา  รานไมกวาด  ราน 
เก็บไม  เวจกุฏี  โรงอิฐ  โรงชางไม  ซุมประตู  โรงน้ํา   ศาลาครอม 
ทาง  ศาลาริมสระ   เหลาน้ี  ไมใชเสนาสนะ. 
        กุฎีที่อยู  เรื่อนมุงแถบเดียว   ปราสาท   เรือนโลน  ถ้ํา  มณฑป 
โคนไม  กอไผ   เหลาน้ี  จัดเปนเสนาสนะ.    เพราะฉะนั้น  ควรใหถือ 
เสนาสนะเหลาน้ัน.    และเม่ือใจใหถือ   พึงใหถือตามนัยที่พระผูมี- 
พระภาคตรัสไวในบาลีนี้วา  "เราอนุญาตใหภิกษุผูเสนาสนคาหาปกะ 
นับภิกษุกอน   ครั้งนับภิกษุแลว  ใหนบัที่นอน." 
        [๓๗๑]   ถาจีวรปจจัยมี  ๒  ชนิด  คือ  เปนของสงฆ  ๑  เปนของ 
ทายกถวายดวยศรัทธา  ๑.   ใน  ๒  ชนิดนั้น  ภิกษุทั้งหลายปรารถนาจะ 
ถือชนิดใดกอน  พึงใหถอืเอาชนิดนั้น  แลวพึงใหถือเอาชนิดนอกนี้ 
ต้ังตนแตลําดับแหงชนิดแมนั้นไป. 
        พระมหาสุมัตเถระกลาววา  "ถาเมื่อภิกษุผูเสนาสนคาหาปกะจะ 
ใหภิกษุถือเสนาสนะดวยจํานวนบริเวณ๑  เพราะมีภิกษุนอย   บริเวณ 
 
๑.  จุล.   ทุติย.  ๑๒๗  



ประโยค๖ - จตุตถสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวนิัย จลุวรรค วรรณา - หนาท่ี 548 

อันหน่ึง   มีลาภมาก,  ภิกษุผูอยู  ไดไตรจีวร  ๑๐  หรือ  ๑๒   สํารับ;  พึง 
แบงจีวรนั้น  เฉลี่ยในอาวาสอ่ืน ๆ  ที่ไมมีลาภ   ใหภิกษุทั้งหลายแม  
เหลาอ่ืนถือเอาก็ได." 
        ฝายพระมหาปทุมัตเถระกลาววา   "ไมควรทําอยางนั้น   อัน 
ชนทั้งหลาย   ถวายปจจัยก็เพ่ือประโยชนแกการบํารุงอาวาสของตน; 
เพราะฉะนั้น  ภิกษุเหลาอ่ืนพึงเขาไปในบริเวณที่มีลาภมากน้ัน."   แตถา 
พระมหาเถระในบริเวณท่ีมีลาภมากน้ัน  คัดคานวา   "ผูมีอายุ  ทาน 
จงอยาใหภิกษุทั้งหลาย   ถือเอาอยางน้ัน,   จงทําตามคําท่ีพระผูมีพระภาค 
ทรงอนุศาสนไว;   จริงอยู  พระผูมีพระภาคไดตรัสไววา  'ภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตเพ่ือภิกษุผูเสนาสนคาหาปกะใหภิกษุทั้งหลายถือเนาสนะ 
ดวยจํานวนบริเวณ๑,   ภิกษุผูเสนาสนคาหาปกะ   ไมควรงดเพราะคํา 
คัดคานของพระมหาเถระนั้น   พึงกลาววา  "ทานผูเจริญ   ภิกษุมีมาก 
ปจจัยมีนอย  ควรจะทําความสงเคราะห"  ยังทานใหยินยอมแลว  พึง 
ใหภิกษุทั้งหลายถือเอาทีเดียว. 
        ก็แล   ภิกษุผูไดรับสมมติแลว  เมอืจะใหถือเอา  พึงไปหาพระ 
มหาเถระ   แลวกลาวอยางนี้วา  "ทานผูเจริญ   เสนาสนะถึงแกทาน, 
ทานจงถือเอาปจจัยเถิด."   ทานกลาววา   "ผูมีอายุ  ปจจัยของสกุล 
โนน  และเสนาสนะโนน   ถึงแกเราหรือ ?"   พึงกลาววา  "ถึงขอรับ 
ทานจงถือเอาเสนาสนะนั้น."   ทานกลาววา  "ผูมีอายุ  เราถือเอาละ." 
อยางนี้  เสนาสนะเปนอันทานถือเอาแลว. 
 
๑.  จุล.  ทุติย.  ๑๒๗.  
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        พระมหาสุมัตเถระกลาววา   "แตถา   เมื่อภิกษุผูเสนาสน- 
คาหาปกะกลาววา   'ทานผูเจริญ  เสนาสนะอันทานถือเอาแลวหรือ?' 
พระมหาเถระกลาววา   'เราถือเอาแลว'    หรือเมื่อภิกษุผูเสนาสน-  
คาหาปกะกลาววา  'ทานผูเจริญ   ทานจักถือเอาหรือ ?'    พระมหาเถระ 
ตอบวา  'เราจักถือเอา'    ดังน้ี  เสนาสนะไมเปนอันถือ. 
        ฝายพระมหาปทุมัตเถระแกวา   "ถอยคําเปนอดีตและอนาคต 
[๓๗๒]   หรอืถอยคําเปนปจจุบันก็ตามที.   อันที่จริง   ถอยคําเพียงทํา 
ใหไดสติ   เพียงเปนเครื่องทําอาลัยเทาน้ัน   เปนประมาณในการถือ 
เสนาสนะน้ี;   เพราะเหตุนั้น   เสนาสนะเปนอันพระมหาเถระถือเอาแลว 
แท." 
        ฝายภิกษุผูถือผาบังสุกุลใด   ถือเสนาสนะแลวสละปจจัยเสีย. 
แมปจจัยที่ภิกษุนั้นสละแลวน้ี   ไมพึงโอนไปในอาวาสอ่ืน ;   พึงคงไวใน 
อาวาสน้ันแล.   จะใหภิกษุอ่ืนซึ่งอยูที่โรงเพลิง   หรือท่ีศาลายาว  หรือ 
ที่โคนไมในบริเวณน้ันแล  ถือเอาก็ควร. 
        ภิกษุผูถอืผาบังสุกุลรับวา  "จะอยู"   แลวจักบํารุงเสนาสนะ. 
ภิกษุนอกน้ีรับวา   "จักถือเอาปจจัย"   แลวจักบํารุงเสนาสนะ. 
เสนาสนะจักเปนอันไดรับบํารุงเปนอันดียิ่ง   ดวยเหตุ  ๒  ประการ  ดวย 
ประการฉะน้ี. 
        แตในมหาปจจรีแกวา  "เมื่อภิกษุผูถือผาบังสุกุล  รับเสนาสนะ 
เพ่ือประโยชนแกการอยู    ภิกษุผูเสนาสนคาหาปกะพึงกลาววา  'ใน 
เสนาสนะน้ีมีปจจัยนะขอรับ  ปจจัยนั้นสมควรทําอยางไร ?'    ภิกษุผู  
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ถือผาบังสุกุลนั้น  พึงกลาววา   'ภายหลังทานจงใหภิกษุอ่ืนถือเอาเถิด.'  
        แตถาเธออยู   แตไมพูดวาอะไรเลย,   และทายกท้ังหลายถวาย 
ผาวางไวแทบเทาของเธอผูจําพรรษาแลวในเสนาสนะน้ัน,   ผานั้นควร 
แกเธอ. 
        ถาพวกทายกลาววา  "ผมถวายผาจํานําพรรษา"   ผาน้ันยอม 
ถึงแกภิกษุทั้งหลาย  ผูจําพรรษาในเสนาสนะน้ัน. 
        สวนทายกเหลาใด   ไมมีเสนาสนะ,   ถวายแตปจจัยอยางเดียว 
สมควรใหภิกษุผูจําพรรษาในเสนาสนะท่ีไมมีผาจํานําพรรษารับปจจัยของ 
ทายกเหลาน้ัน. 
        ชนทั้งหลายสรางสถูปแลว  ใหภิกษุรับผาจํานําพรรษา.  ธรรมดา 
สถูปไมใชเสนาสนะ,    พึงโอนใหภิกษุผูจําพรรษาท่ีตนไมหรือมณฑป 
ซึ่งใกลสถูปนั้นรับไป. 
        ภิกษุนัน้พึงปรนนิบัติเจดีย.   แมในตนโพธิ์   เรือนโพธ์ิ   เรือน 
ปฏิมา  รานไมกวาด  รานเก็บไม  เวจกุฎี  ซุมประตู  กุฎีน้ํา  โรงน้ํา 
และโรงไมสีไฟ   ก็มีนัยเหมือนกัน. 
        [๓๗๓]  สวนหอฉัน  เปนเสนาสนะแท,  เพราะเหตุนั้น  สมควร 
กําหนดใหภิกษุรูปเดียว   หรือหลายรปูถือหอฉันนั้น.   คําท้ังปวงน้ี 
ทานกลาวพิสดารในมหาปจจรี. 
        อันภิกษุผูเสนาสนคาหาปะ   พึงใหภิกษุทั้งหลายถือเนาสนะ 
ต้ังแตอรุณแหงวันปาฏิบท๑ไปจนถึงเพียงที่อรุณใหมไมแตก. 
 
๑.  วันแรม  ๑  คํ่าแหงเดือนนั้น ๆ  นับเปนวันตนเดือนของชาวมคธ  เพราะนับวันเพญ็เปนวัน 
ส้ินเดือน.  
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        จริงอยู   ความกําหนดกาลน้ี  เปนเขตแหงการถือเสนาสนะ.  
        หากวา  เมื่อใหภิกษุทั้งหลายถือเสนาสนะแตเชา   ภิกษุอ่ืนผูมีใจ 
ลังเลมาของเสนาสนะ.   ภิกษุผูเสนาสนคาหาปกะพึงบอกวา  "ทาน 
ผูเจริญ  เสนาสนะถือกันเสร็จแลว  สงฆเขาพรรษาแลว   สํานักเปนที่ 
นารื่นรมย   บรรดาที่ตาง ๆ  มีโคนไมเปนตน  ทานปรารถนาจะอยูใน 
ที่ใด   จงอยูในที่นั้นเถิด." 
        ภิกษุทั้งหลายผูเขาพรรษา  พึงบอกภิกษุทั้งหลาย  ผูต้ังวัตร 
ประจําภายในพรรษาแลวจําพรรษาวา   "ทานท้ังหลายจงผูกไมกวาด 
ไว.   ถาดามและซี่เปนของหาไดงาย;    ควรผูไมกวาดไวรูปละ  ๕-๖ 
อัน   หรือผูไมกวาดดามไวรูปละ  ๒-๓  อัน.  ถาเปนของหายกา;  พึง 
ผูกไมกวาดกําไวรูปละ  ๒-๓   อัน   หรือผูกไมกวาดดามไวรูปละอัน 
สามเณรท้ังหลาย  พึงตอกคบเพลิงไว  ๕-๖   อัน.   พึงทําการประพรม 
ดวยนํ้าฝาดในสถานท่ีอยู. 
        ก็แล  เมื่อจะต้ังวัตร   ไมพึงต้ังวัตรที่ไมเปนธรรมเห็นปานน้ีวา 
"อยาเรียนเอง,   อยาใหผูอ่ืนเรียน,    อยาทําการสาธยาย,   อยาให 
บรรพชา,  อยาใหอุปสมบท,  อยางใหนิสัย,   อยาทําธัมมัสสวนะ;  เพราะ 
วา  พวกเราท้ังหมดน้ี  ยงัเปนผูมีธรรมเครื่องเน่ินชา  จักเปนผูไมมี 
ธรรมเครื่องเน่ินชาทําสมณธรรมเทาน้ัน;"   หรือวา  "ภิกษุทุกรปูจง 
สมาทานธุดงค  ๑๓,   อยาสําเร็จการนอน   จงใหคืนและวันลวงไปดวย 
การยืนและจงกรม,   จงถือมูค๑วัตร   แมตองไปดวยสัตตาหกรณียะ,  อยา 
 
๑.  ถือการนิ่งไมพูดกัน  คลายคนใบ.  
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ไดภัณฑะท่ีสงฆควรแจก."  
        [๓๗๔]  แตพึงกระทําอยางนี้  คือ   พึงทําวัตรเห็นปานน้ีวา 
"ธรรมดาปรยิัติธรรม  ยอมยังสัทธรรมแม  ๓  อยางใหต้ังม่ัน; เพราะ- 
เหตุนั้น  ทานทั้งหลายจงเรียนบาลี  จงใหเรียนบาลีโดยเคารพ  จง 
สาธยายโดยเคารพ,  อยาเบียดเสียดภิกษุทั้งหลายผูอยูในเรือนบําเพ็ญ 
เพียร;   จงนั่งภายในสํานัก  เรียนบาล ี  ใหเรียนบาลี   ทําการสาธยาย 
จงทําการฟงธรรมใหสําเร็จ,  เมื่อใหบรรพชา   ตองชําระใหเรียบรอย 
แลวจึงใหบรรพชา   เมื่อใหอุปสมบท   ตองชําระใหเรียบรอยแลว 
จึงใหอุปสมบท   เมื่อใหนิสัย    ตองชําระใหเรียบรอยแลวจึงใหนิสัย 
ดวยวา  กุลบตุรแมผูเดียวไดบรรพชาและอุปสมบทแลว  จักดํารงพระ 
ศาสนาทั้งมวลไวได,   จงสมาทานธุดงค   เทาท่ีสามารถจะสมาทานไดดวย 
เรี่ยวแรงของตน.   ข้ึนชื่อวาตลอดภายในพรรษานี้   ตองเปนผูไม 
ประมาท   ตองปรารภความเพียร   ตลอดทั้งวัน  และในปฐมยาม 
มัชฌิมยามและปจฉัมยามแหงราตรี,   ถึงพระมหาเถระทั้งหลายแตเกากอน 
ก็ไดตัดกังวลทุกอยางเสีย   บําเพ็ญวัตรคือกัมมัฏฐานภาวนาที่จะพึง 
ประพฤติผูเดียวในภายในพรรษา,   สมควรรูประมาณในถอยคําท่ีจะพึง 
กลาว    กระทํากถาวัตถุ  ๑๐  ประการ   อสุภะ  ๑๐   ประการ  อนุสสติ 
๑๐  ประการ   และกถาปรารภอารมณ  ๓๘,   สมควรทําวัตรแกพวกภิกษุ 
อาคันตะกะ,   สมควรอปโลกนใหแกภิกษุทั้งหลายผูไปดวยสัตตาห- 
กรณียะ." 
        อีกประการหน่ึง  พึงเตือนภิกษุทั้งหลายวา   "อยากลาวถอยคํา  
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แยงกับคําสอเสียดและคําหยาบ,   ตองนึกถึงศีลทุก ๆ วัน   อยาให 
อารักขกัมมัฏฐาน  ๔  เสือ่มคลาย  จงเปนผูมากดวยมนสิการอยู."  
        พึงบอกธรรมเนียมเค้ียวไมสีฟน.   พึงบอกวัตรคือมารยาท. 
        เมื่อกําลงัไหวพระเจดียหรือตนโพธิ์ก็ดี  เมื่อกาํลังบูชาดวยของหอม 
และมาลัยก็ดี  เมื่อกําลังเอาบาตรเขาถลกก็ดี  ไมควรบอก. 
        พึงบอกธรรมเนียมเที่ยวบิณฑบาต  [๓๗๕]  อยากลาวถอยคําพาดพิง 
ถึงปจจัย   หรือถอยคําไมถูกสวนกัน  กับชนทั้งหลายภายในบาน. 
        พึงบอกนิยยานิกกถาแมมากเห็นปานนี้บางวา   "ตองเปนผูระวัง 
อินทรีย,  ตองบําเพ็ญขันธกวัตรและเสขิยวัตร"  ฉะน้ีแล. 
        อน่ึง   ในวันเขาพรรษาหลัง  และเม่ือประกาศเวลาสงฆประชุมกัน 
แลว   ใคร  ๆ  นําผายาว  ๑๒  ศอกมาถวายเปนผานําจําพรรษา;  ถาวา 
ภิกษุอาคันตุกะเปนสังฆเถระ,   พึงถวายแกทาน. 
        ถาเปนนวกะ   ภิกษุผูไดรับสมมติ  พึงเรียนพระสังฆเถระวา 
"ทานผูเจริญ  ถาทานตองการ,  ทานลงสละสวนท่ี  ๑  เสีย  ถือเอาผานี้ ;" 
ไมพึงใหแกทานผูไมยอมสละ. 
        กถ็าวา  ทานยอมสละสวนท่ีใหถือเอากอนแลวถือเอาไซร,  พึง 
สับเปลี่ยนกัน   จําเดิมแตพระเถระที่  ๒  ไปโดยอุบายน้ีแล  แลวใหแก 
อาคันตุกะในท่ีซึ่งถึงเขา. 
        หากวา  ภิกษุทั้งหลายผูจําพรรษากอน   ไดผา  ๒  ผืน  หรอื  ๓ 
ผืน   หรือ  ๔  ผืน  หรือ  ๕  ผืน,   พึงใหเธอยอมสละผาที่ไดไปแลว ๆ 
โดยอุบายน้ัน   แลวจึงใหแกภิกษุอาคันตุกะ  จนกวาจะเทากัน.  
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        ก็แล  เมื่อภิกษุอาคันตุกะน้ัน  ไดสวนเทากันแลว,   สวนยอยท่ี  
ยังเหลือ  พึงแถมใหในเถรอาสน. 
        สมควรจะทํากติกากันไววา  "เมื่อลาภเกิดข้ึนแลว  จะเต็มใจแจก 
กันตามลําดับที่มีอยู." 
        ถาเปนสมัยที่ภิกษาฝดเคือง,  ภิกษุทั้งหลายผูเขาพรรษาใน 
วัสสูปนายิกาท้ัง  ๒  ลําบากดวยภิกษา  จึงพูดกันวา  "ผูมีอายุ  ก ็
พวกเราอยูในท่ีนี้  ยอมลาํบากดวยกันท้ังหมด,  ดีละ  เราแบงกันเปน ๒ 
สวน,  ที่แหงญาติและคนปวารณาของภิกษุเหลาใด  มีอยู  ภิกษุเหลา 
นั้น  จงอยูในที่แหงญาติและคนปวารณาน้ันแลว  จงมาปวารณาถือเอาผา 
จํานําพรรษาท่ีถึงแกตน." 
        ในภิกษุเหลาน้ัน  ภิกษุเหลาใด  อยูในที่แหงญาติและคนปวารณา 
นั้นแลวมาเพ่ือปวารณา,   พึงทําอปโลกนกรรมใหผาจํานําพรรษาแกภิกษุ 
เหลาน้ัน. 
        [๓๗๖]  จริงอยู  ภิกษุเหลาน้ัน  แมยินดีอยู  กห็าไดเปนเจาของ 
แหงผาจํานําพรรษาไม,  ฝายพวกภิกษุผูเจาถิ่นแมบนอยูวา  จะไมให  ยอม 
ไมไดเหมือนกัน. 
        แตในกรุุนทีแกวา  "ภิกษุทั้งหลายจะพึงทํากติกาวัตรกันวา  'หาก 
วา   ยาคูและภัตในที่นี้   จะไมเพียงพอแกพวกเราทั่วกันไซร,  ทาน 
ทั้งหลายจงอยูในที่แหงภิกษุผูชอบพอกันแลวจงมา,  จักไดผาจํานําพรรษา 
ที่ถึงแกพวกทาน.   ถาภิกษุรูปหน่ึง   คานกติกาวัตรนั้นไซร,   เปนอัน 
คัดคานชอบ.  ถาไมคาน,   กติกาเปนอันทําชอบ;   ภายหลังตองอปโลกน  
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ใหแกภิกษุเหลาน้ัน  ผูอยูในที่แหงญาติและคนปวารณาแลวมาแลว,  ใน  
เวลาอปโลกนไมยอมใหคาน." 
        ทานกลาวอีกวา    "กถ็าวา   เมื่อผาจํานําพรรษาไมถึงแกภิกษุ 
บางพวก   ในบรรดาภิกษุผูจําพรรษา,  ภิกษุทั้งหลายพึงทํากติกากันวา 
'สงฆยินดีจะใหผาจํานําพรรษาของภิกษุผูขาดพรรษา  และผาจํานําพรรษา 
ซึ่งเกิดข้ึนในบัดนี้  แกภิกษุเหลาน้ี.'    เมื่อไดต้ังกติกาไวอยางนี้แลว  ผา 
จํานําพรรษายอมเปนเหมือนไดใหพวกเธอถือเอาแลวเหมือนกัน;   ทั้งตอง 
ใหผาท่ีเกิดข้ึนแลว ๆ  แกพวกเธอดวย." 
        ภิกษุผูจัดต้ังนํ้าฉัน  ปดกวาดทางไปวิหาร  ลานเจดีย  และลานโพธิ์ 
เปนตน   รดน้ําท่ีตนโพธิ์ตลอดไตรมาสแลวหลีกไปเสียก็ดี  ลาสิกขาเสียก็ดี 
คงไดผาจํานําพรรษาเหมือนกัน.  เพราะผาจํานําพรรษานั้น  อันภิกษุนั้น 
ไดแลวดุจทําใหเปนคาจาง. 
        อาจารยบางพวกกลาววา   "สวนผาจํานําพรรษาที่เปนของสงฆซึ่ง 
ทําอปโลกนกรรมแลวแจกกัน  แมภิกษุลาสิกขาภายในพรรษา  ยอมได 
เหมือนกัน,   แตไมยอมใหถือเอาดวยอํานาจปจจัย. 
        หากวา  ภิกษุผูจําพรรษาเสร็จแลวเตรียมจะไปสูทิศ   ไดถอืเอา 
กัปปยภัณฑ  แตบางสิ่งจากมือของภิกษุผูอยูในอาวาสแลวส่ังวา  "ผาจํานํา 
พรรษาของเรา   มใีนสกลุโนน,   ทานจงถือเอาผาจํานําพรรษานั้นที่ถึง 
แลว"   ดังน้ีแลว  ลาสิกขาบทเสียในที่ซึ่งตนไปแลว.  ผาจํานําพรรษา 
ยอมเปนของสงฆ  แตถาภิกษุนั้น  ใหพาพวกชาวบานรับรองตอหนา 
แลวจึงไป,  ภิกษุอยูอาวาสยอมได.  
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        [๓๗๗]  เมื่อทายยกส่ังไววา   "ขาพเจาท้ังหลาย  ถวายผาจํานํา  
พรรษานี้   แกภิกษุผุจําพรรษาแลว   ในเสนาสนะของพวกขาพเจา," 
เสนาสนะน้ัน  อันเสนาสนคาหาปกะใหภิกษุใดถือเอา,  ยอมเปนของ 
ภิกษุนั้นแล. 
        กถ็าวา   บุตรและธิดาเปนตนของเจาของเสนาสนะ  นําผาเปน 
อันมากมากลาววา  "ทานท้ังหลายจงใหในเสนาสนะของพวกขาพเจา" 
ดังน้ี  เพ่ือตองการจะใหเปนที่พอใจของเจาของเสนาสนะ;   สําหรับภิกษุ 
ผูจําพรรษาในเสนาสนะนั้น  พึงใหผืนเดียวเทาน้ัน,   ผาท่ีเหลือเปน 
ของสงฆ,  พึงใหภิกษุทั้งหลายถือเอาตามลําดับผาจํานําพรรษา.  เมื่อลําดับ 
ไมมี  พึงใหถือเอาต้ังแตเถรอาสนลงมา. 
        แมในผาจํานําพรรษา  ที่ทายกนําผาจํานวนมากมาดวยจิตเลื่อมใส 
ซึ่งอาศัยภิกษุผูจําพรรษาในเสนาสนะน่ันแลเกิดข้ึนแลว  ถวายวา "ขาพเจา 
ถวายแกเสนาสนะ"  ดังน้ี  ก็มีนัยเหมือนกัน. 
        กถ็าวา  ทายกวางไวแทบเทาแลวกลาววา  "ขาพเจาถวายแกภิกษุ 
นั่น;"   ผาท้ังหมดยอมเปนของภิกษุนั้นเทาน้ัน. 
        ในเรือนของทายกคนหน่ึง  มีผาจําพรรษา  ๒  ผืน,  สวนท่ี  ๑ 
เปนของท่ีใหสามเณรถือเอาแลว,  สวนท่ี ๒   ตองใหในเถรอาสน. 
        ทายกน้ันสงผาสาฎก  ๑๐  ศอกผืนหน่ึง  ๘  ศอกผืนหน่ึง  มาวา 
"ทานจงถวายผาจํานําพรรษาที่ถึงแลวแกภิกษุทั้งหลาย."  พึงเลือกใหสวน 
ดีแกสามเณร  แลวใหสวนรองในเถรอาสน.  
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        แตถา  เขานําไปเรือนทั้ง  ๒  รูป  ใหฉันแลว  วางไวแทบเทาเอง 
ทีเดียว;   ผืนใดเขาถวายแลวแกรูปใด   ผืนนั้นแลยอมเปนของรูปนั้น  ตอ 
แตนี้ไป  เปนนัยที่มาแลวในมหาปจจรี.  
        ผาจํานําพรรษาในเรือนแหงทายกคนหนึ่ง   ถงึแกสามเณรหนุม. 
ถาเขาถามวา  "ผาจํานําพรรษาของขาพเจาถึงแกใคร ?"   อยาบอกวา 
"ถึงแกสามเณร"   พึงบอกวา  "ทานจัดทราบในเวลาถวาย"  แลว 
ในวันถวายพึงสงพระมหาเถระรูปหน่ึงไปนําเอามา๑. 
        หากวา  ผาจํานําพรรษาถึงแกผูใด,   ผูนั้นลาสิกขาเสีย  หรือมรณ- 
ภาพเสียไซร.  [๓๗๘]  และชาวบายเขาถามวา  "ผาจํานําพรรษาของ 
พวกขาพเจาถึงแกใคร."  พึงบอกแกเขาตามเปนจริง. 
        ถาวา  เขากลาววา  "ขาพเจาถวายแกทาน;"   ผาน้ันยอมถึงแก 
ภิกษุนั้น. 
        ถาเขาถวายแกสงฆหรือแกคณะ,  ยอมถึงแกสงฆหรือแกคณะ. 
        หากวา  ภิกษุทั้งหลายผูจําพรรษา  เปนผูถือทรงผาบังสุกุลลวน 
ทั้งน้ัน;    ผาจํานําพรรษาท่ีเขานํามาถวายแลว   พึงทําใหเปนเสนาสน- 
บริขารเก็บไว,  หรือพึงทําใหเปนหมอนเปนตนเสีย  ฉะนี้แล.  นี้เปนวัตร 
สําหรับผูเจาถิ่น. 
                                         เสนาสนคาหวินิจฉัย  จบ. 
         
๑.  ทําอยางนี้ไมเปนอุชุปฏิปนฺโน  กระมัง ?  
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                      [วาดวยการถือเสนาสนะระงับ] 
        วินิจฉัยในเรื่องพระอุปนันทะ.  ในคําวา  ตตฺถ  ตยา  โมฆปุริส 
คหิต,  อิธ  มกฺุก,  อิธ  คหติ,  ตตฺร  มุกกฺ,  นี้  พึงทราบดังนี้ :-  
        เสนาสนะใดในกรุงสาวัตถีนั้น  อันเธอถือเอาแลว  เสนาสนะน้ัน 
ยอมเปนอันเธอผูถืออยูนั่นแล   สละเสียแลวในคามกาวาสน้ี. 
        อน่ึง  เมือ่เธอกลาวอยูวา  "ผูมีอายุ  บัดนี ้ เราสละเสนาสนะ 
ในคามกาวาสน้ี"   ดังน้ี  เสนาสนะนั้น  เปนอันเธอสละแลวแมใน 
คามกาวาสน้ัน  ดวยประการอยางนี้   เธอเปนคนภายนอกในอาวาส 
ทั้ง  ๒. 
        สวนวินจิฉัยในคําน้ี  พึงทราบดังน้ี :- 
        การถือยอมระงับเพราะการถือ.  อาลัยยอมระงับเพราะการถือ.   การ 
ถือยอมระงับเพราะอาลัย.   อาลัยยอมระงับเพราะอาลัย. 
        อยางไร ?  ภิกษุบางรูปในศาสนาน้ี  ถือเสนาสนะในวัดหน่ึงแลว 
ไปสูวัดใกลเคียง  ถือเสนาสนะในวัดน้ันอีก  ในวันเขาพรรษา,  การ 
ถือครั้งแรกของภิกษุนั้น  ยอมระงับเพราะการถือ  (ครั้งหลัง)   นี.้ 
        ภิกษุอีกรูปหน่ึงกระทําเพียงอาลัยวา  "เราจักอยูในวัดนี้"  แลว 
ไปสูวัดใกลเคียง  ถือเสนาสนะในวัดน้ันแล.   อาลัยที่มีกอนของภิกษุนั้น 
ยอมระงับเพราะการถือน้ี. 
        รูปหน่ึงถือเสนาสนะหรือทําอาลัยวา  "เราจักอยูในที่นี้"  แลว 
ไปสูวัดใกลเคียง  ถือเสนาสนะในวัดน้ัน  [๓๗๙]  หรือทําอาลัยวา 
"บัดนี้  เราจักอยูในที่นี้แล;"   ดวยประการอยางนี้  การถือของเธอ  
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ยอมระงับเพราะอาลัยบาง  อาลัยของเธอ  ยอมระงับเพราะอาลัยบาง. 
        ภิกษุยอมต้ังอยูในการถือหรือในอาลัยครั้งหลัง ๆ  ในที่ทั้งปวง.  
        อน่ึง  ภิกษุใด   ถือเสนาสนะในวัดหน่ึงแลว  ไปดวยคิดวา 
"เราจักอยูในวัดอ่ืน;"   ในขณะที่ภิกษุนั้นกาวลวงอุปจารสีมาไป  การ 
ถือเสนาสนะยอมระงับ. 
        แตหากวา  ภิกษุไปดวยต้ังใจวา  "ถาในวัดนัน้จักมีความสําราญ 
เราจักอยู,  ถาไมมี   เราจักมา"  ดังน้ี  ทราบวาไมมีความสําราญ  จึง 
กลับมาในภายหลัง  เชนนีส้มควร. 
                        [วาดวยภิกษุผูมีอาสนะเสมอกัน] 
        ภิกษุใดเปนผูใหญกวากัน  หรือเปนเด็กกวากันเพียง ๒  พรรษา 
ภิกษุนั้น  ชื่อวาผูมีภายใน  ๓  พรรษา  ในคําวา  ติวสฺสนฺตเรน  นี้. 
        ฝายภิกษุใด  เปนผูใหญกวากัน   หรือเปนเด็กกวาเพียงพรรษา 
เดียว  ก็หรือวา  ภิกษุใดมีพรรษาเทากัน  ไมมีคําจะพึงกลาวในภิกษุ 
นั้นเลย.  จริงอยู  ภิกษุทั้งหมดน้ี  ยอมไดเพ่ือน่ังเปนคู ๆ กันบนเตียง 
หรือบนต่ังอันเดียวกัน. 
        ที่นั่งใด   พอแก  ๓  คน,   ที่นั่งน้ัน  จะเปนของเคลื่อนท่ีได  หรือ 
เคลื่อนท่ีไมไดก็ตามที;   ยอมไดเพ่ือน่ังบนที่นั่งเห็นปานนั้น.   ใชแต 
เทาน้ัน  บทแผนกระดาน  จะน่ังรวมแมกับอนุปสัมบัน  ก็ควร. 
                                  [วาดวยคิหิวิกัติ] 
        บทวา  หติถินขกคือ  ต่ังประดิษฐานอยูบนกระพองเศียรแหง 
ชางท้ังหลาย.  
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        ไดยินวา  คําวา  หัตถินขกะน้ี  เปนชื่อแหงปราสาทท่ีทําอยางน้ัน.  
        หลายบทวา  สพฺพ  ปาสาท  ปริโภค  มีความวา  บานหนาตาง 
เตียงต่ัง  พัดใบตาล  วิจิตดวยทองแลเงินเปนตนก็ดี  หมอน้ํา  ขันน้ํา 
ทําดวยทองและเงินก็ดี  หรือวาเครื่องใชสิ่งใดส่ิงหน่ึง  ซึ่งจําหลักลอดลาย 
งดงามก็ดี  ควรทุกอยาง. 
        ชนทั้งหลายกลาววา  "ขาพเจาใหทาส  ทาสี  นา  สวน  โค 
กระบือแกปราสาท."    ไมมีกิจจะรับแผนกหน่ึง   เมื่อรับปราสาท  ก ็
เปนอันรับไวดวยแท.  [๓๘๐]   จะใชสอยปูลาดผาโกเชาวเปนตน  บน 
เตียงและต่ัง  ในกฎีของสงฆ  หรือในกุฎีเปนของสวนตัวบุคคล  ไมควร. 
        แตที่เขาปูลาดไวบนธรรมาสน  ยอมไดเพ่ือใชสอยโดยทํานอง 
คิหิวิกัติ.  แมบนธรรมาสนนั้น  ไมควรนอน. 
                                 [วาดวยครุภัณฑ] 
        บทวา  ปฺจิมานิ  มคีวามวา  ครุภัณฑทั้งหลาย  วาดวยอํานาจ 
หมวดมี  ๕  หมวด.  ก็ครภัุณฑเหลาน้ี  วาดวยอํานาจรวม  ยอมมีมาก 
หลาย.         
        บรรดาครุภัณฑเหลาน้ัน  สวนดอกไมหรือสวนผลไม  ชือ่อาราม. 
โอกาสที่เขากําหนดต้ังไว  เพ่ือประโยชนแกอารามเหลาน้ันเอง  หรือ 
เมื่ออารามเหลานั้นรางไปแลว  ภูมิภาคเกาแหงอารามน้ัน  ชื่ออาราม- 
วัตถุ. 
        เสนาสนะมีปราสาทเปนตน  ชนิดใดชนิดหน่ึง  ชื่อวิหาร.  
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        โอกาสเปนที่ประดิษฐานเสนาสนะ  มีปราสาทเปนตนนั้น  ชื่อ  
วิหารวัตถุ. 
        บรรดาเตียง  ๔  ชนดิที่กลาวแลวในหนหลังเหลาน้ี  คือ  เตียงมี 
แมแครสอดเขาในขา,  เตียงมีปลายเทารอยดวยไมสลัก,   เตียงมีขางอ 
ดังกามปู,   เตียงมีขาจดแมแคร,   ชนิดใดชนิดหน่ึง  ชื่อวาเตียง. 
        บรรดาต่ัง  ๔  ชนิด  มีต่ังมีแมแครสอดเขาในขาเปนตน  ชนิดใด 
ชนิดหน่ึง  ชือ่วาต่ัง. 
        บรรดาฟูก  ๕  ชนิด  มีฟูกที่ยัดดวยขนสัตวเปนตน  ชนิดใด 
ชนิดหน่ึง  ชือ่วาฟูก. 
        บรรดาหมอนมีประการดังกลาวแลว  ชนิดใดชนิดหน่ึง  ชื่อวา 
หมอน. 
        หมอทีท่ําดวยโลหะ  ชนิดใดชนิดหน่ึง  เปนเหล็กก็ตาม  เปน 
ทองแดงก็ตาม  ชื่อวาหมอโลหะ.  แมในอางโลหะเปนตน  ก็มนีัย 
เหมือนกัน.   ก็ในอางโลหะเปนตนนี้  ไห  เรียกวาอาง,  หมอน้ํา  เรียก 
วาขวด.  กะทะน้ันเอง  เรียกวากะทะ.  ในเครื่องมือมีพราโตเปนตน 
และในเครื่องใชมีเถาวัลลิ์เปนตน  ข้ึนชื่อวาส่ิงท่ีรูจักยาก  ยอมไมมี. 
        พระโลกนาถผูมีจักษุปราศจากมลทิน  ๕  ดวง  ทรงประกาศ 
ครุภัณฑ  ๒๕  อยาง   โดยหมวด  ๕  อยางนี้  คือ  ๒  หมวดสงเคราะห 
ครุภัณฑ  หมวดละ  ๒  สิ่ง,   หมวดท่ี  ๓  นับครภัุณฑได  ๔  สิ่ง  หมวด 
ที่  ๔  ม ี ๙  สิ่ง,  หมวดท่ี  ๕  จําแนกเปน  ๘  สิ่ง  ดวยประการฉะน้ี. 
        [๓๘๑]  วินิจฉัยกถาในครุภัณฑนั้น  พึงทราบดังตอไปนี้ :-  
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        ก็ครุภัณฑแมทั้งปวงน้ี  แมในเสนาสนักขันธกะน้ี  ทานกลาววา 
"ไมควรสละ."   ในกฏิาคิริวัตถุ  ทานกลาววา  "ไมควรแจก."   สวน  
ในคัมภีรปริวารมาแลววา: 
        "ครุภัณฑหมวด  พระพุทธเจาผูแสวงคุณใหญตรัสวา  'ไมควร 
สละ  ไมควรแจก,'  'แตไมเปนอาบัติแกภิกษุผูสละ  ผูใชสอย;'  ปญหา 
ขอน้ี  ทานผูฉลาดท้ังหลายคิดกันแลว." 
        เพราะเหตุนั้น  พึงทราบอธิบายในคําน้ี  อยางนี้วา  "ครุภัณฑ 
นี้  ที่วาไมควรสละ  ไมควรแจก  ดวยอํานาจขาดตัวนั้น  แตเมื่อ 
ภิกษุผูสละและใชสอยดวยอํานาจการแลกเปลี่ยน  ไมเปนอาบัติ. 
        อนุปุพพีกถาในครุภัณฑนั้น  ดังนี้  :- 
        ไมควรนอมครุภัณฑแมทั้ง  ๕  ชนิดนี้เขาไป   เพ่ือประโยชนแก 
จีวรบิณฑบาตและเภสัชกอน.   แตจะเอาถาวรวัตถุแลกกับถาวรวัตถุ 
และเอาครุภัณฑแลกกับครุภัณฑ  ควรอยู. 
        สวนในถาวรวัตถุ,   ถาวรวัตถุเห็นปานน้ี  คือ   นา   ที่นา   บึง 
เหมือง  ภิกษุจะจัดการหรือจะรับหรือจะอนุมัติแทนสงฆ  ไมควร. 
        ถาวรวัตถุนั้น   อันกัปปยการกนั่นแลจัดการ,  กัปปยภัณฑไดมา 
จากถาวรวัตถุเห็นปานน้ัน  ควรอยู. 
        อน่ึง   จะเอาอารามแลกถาวรวัตถทุั้ง  ๔  อยางนี้  คือ  อาราม 
อารามวัตถุ  วิหาร  วิหารวัตถุ  ควรอยู. 
                                     [ปริวัตนนัย] 
        ปริวัตนนัยในครุภัณฑ  ๔  อยางมีอารามเปนตนนั้น  ดังนี้ :- 
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        สวนมะพราวของสงฆอยูไกล,  ทั้งพวกกัปปยการกกินเสียมาก 
กวามาก,   แมที่ไมไดกินก็ตองชักออกใหคาจางเกวียนเสีย  นํามาถวาย 
นอยเต็มที.  
        สวนคนเหลาอ่ืนที่อยูในบานซ่ึงไมไกลสวนนั้น  มีสวนอยูใกลวัด. 
เขาเขาไปหาสงฆของเอาสวนของตนแลกเอาสวนน้ัน  สงฆพึงอปโลกนวา 
"สงฆเห็นชอบ"  แลวรับเถิด. 
        [๓๘๒]  ถึงแมวา  สวนของพวกภิกษุมีตนไมต้ังพันตน,  สวน 
ของชาวบาน  มีตนไมหารอย;   (ถามีผลมากกวา)  ก็ไมควรเกี่ยงวา 
"สวนของทานเล็ก."   เพราะวา  สวนน้ีเล็กจริง.  แตที่แท  สวนน้ี 
ยอมใหผลมากกวาสวนนอกจากน้ี. 
        ถึงแมวา  สวนน้ีจะใหผลเทา ๆ กนั,  แมอยางนั้นจะยอมรับ 
ดวยมุงหมายวา  "สามารถบริโภคไดทุกขณะท่ีตองการ"  ก็ควร. 
        แตถา  สวนของพวกชาวบานมีตนไมมากกวา,   พึงกลาววา 
"ตนไมของพวกเทานมีมากกวามิใชหรือ ?"   ถาเขาตอบวา  "สวนท่ีเกิน 
เลยไป   จงเปนบุญของพวกขาพเจา  ขาพเจาถวายสงฆ,"   สมควรใหภิกษุ 
สงฆทราบแลวจึงรับไว. 
        ตนไมของพวกภิกษุมีผล,   ตนไมของพวกชาวบานยังไมทัน 
เผล็ดผล,  พึงยอมรับแท   ดวยเล็งเห็นวา  "ตนไมของพวกชาวบาน 
ยังไมเผล็ดผลก็จริง   แตไมนานก็จักเผล็ดผล." 
        ตนไมของพวกชาวบานมีผล,   ตนไมของพวกภิกษุยังไมทัน 
เผล็ดผล  พึงกลาววา   "ตนไมของพวกทานมีผลมิใชหรือ ?"  ถา  
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เขาถวายวา   "รับเถิด   ทานผูเจริญ  จักเปนบุญแกพวกขาพเจา,"  
สมควรใหภิกษุสงฆทราบแลวรับไว.   อารามกับอาราม  พึงแลกกัน 
ดวยประการฉะน้ี.  อารามวัตถุก็ดี  วิหารก็ดี  วิหารวัตถุก็ดี  กบั 
อาราม   พึงแลกกัน  โดยนัยนี้แล. 
        อน่ึง  อาราม   อารามวัตถุ  วหาร  และวิหารวัตถุ   ก็พึงแลกกับ 
อารามวัตถุ   ที่ใหญก็ตาม   เล็กก็ตาม  โดยนัยนี้เหมือนกัน  ฉะนี้แล. 
        วิหารกับวิหารจะแลกกันอยางไร ?    เรือนของสงฆอยูภายในบาน 
ประสาทของชาวบานอยูกลางวัด,  ทั้ง  ๒  อยาง  วาโดยราคาเปนของ 
เทากัน.  หากวาชาวบานขนเอาปราสาทน้ันแลกเรอืนน้ัน  สมควรรับ. 
        เรือนของพวกภิกษุมีราคามากกวา,   [๓๘๓]  และเม่ือภิกษุกลาว 
วา  "เรือนของพวกเรามีราคามากกวา,"   เขาตอบวา  "เรือนของ 
พวกทานมีราคามากกวาก็จริง.   แตไมสมควรแกบรรพชิต  บรรพชิต 
ไมสามารถอยูในเรือนน้ันได ;    สวนเรือนน้ีสมควร  ขอทานท้ังหลาย 
จงรับเถิด;"  แมอยางนี้  ก็ควรรับ. 
        ถาเรือนของพวกชาวบาน  มีราคามาก,  ภิกษุพึงกลาววา  "เรือน 
ของพวกทาน  มีราคามากมิใชหรือ ?"  แตเมื่อเขาตอบวา  "ชางเถิด 
ทานผูเจริญ,  จักเปนบุญแตพวกขาพเจา,  โปรดรับเถิด"   ดังน้ี 
สมควรรับ. 
        วิหารกับวิหาร  พึงแลกกันอยางนี้.  วิหารวัตถุก็ดี  อารามก็ดี 
อารามวัตถุก็ดี  พึงแลกกบัวิหาร  โดยนัยนี้แล. 
        อน่ึง   วิหาร  วิหารวัตถุ  อาราม  และอารามวัตถุ  ก็พึงแลกกับ  
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วิหารวัตถุ   ที่มีราคามากก็ตาม   มีราคานอยก็ตาม  โดยนัยนี้เหมือนกัน  
ฉะน้ีและ,  พึงทราบการแลกถาวรวัตถกุับถาวรวัตถุอยางนี้กอน. 
        สวนวินจิฉัยในการแลกครุภัณฑกับครุภัณฑ  พึงทราบดังตอ 
ไปน้ี :- 
        เตียงต่ังจะใหญหรือเล็กก็ตาม  โดยท่ีสุดมีเทาเพียง  ๔  นิ้ว  แมที่ 
พวกเด็กชาวบานซ่ึงยังเลนในโรงฝุนทํา   ยอมเปนครุภัณฑ  จําเดิมแต 
เวลาท่ีถวายสงฆแลว.         
        แมถาพระราชาและราชมหาอมาตยเปนตน  ถวายเพียงความเดียว 
เทาน้ัน  ต้ังรอยเตียงหรือพันเตียง,   เตียงที่เปนกับปยะท้ังหมดพึงรับไว. 
ครั้นรับแลวพึงแจกตามลําดับผูแต  วา  "ทานจงใชสอยโดยเปนเครื่องใช 
ของสงฆ."   อยาใหเปนสวนตัวบุคคล.   แมจะต้ังเตียงที่เกินไวในเรือน 
คลังเปนตนแลวเก็บบาตรจีวร  ก็ควร. 
        เตียงท่ีเขาถวายนอกสีมาวา   "ขาพเจาถวายแกสงฆ"   ดังน้ี   พึง 
ใหไวในสถานท่ีอยูของพระสังฆเถระ.   ถาในสถานท่ีอยูของพระสังฆเถระ 
นั้น   มีเตียงมาก,   ไมมีการท่ีตองใชเตียง;     ในสถานท่ีอยูของภิกษุ 
ใด   มีการท่ีตองใชเตียง,  [๓๘๔]   พึงใหไวในสถานท่ีอยูของภิกษุนั้น 
สั่งวา  "ทานจงใชสอยเปนเครื่องใชสอยของสงฆ." 
        เตียงมีราคามาก  คือ   ตีราคาต้ังรอยหรือพันกหาปณะ  จะแลก 
เตียงอ่ืน  ยอมไดต้ังรอยเตียง   ควรแลกเอาไว. 
        มิใชแตเตียงกับเตียงอยางเดียวเทาน้ัน   แมอาราม   อารามวัตถุ  
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วิหาร  วิหารวัตถุ  ต่ัง  ฟูก  และหมอน  ก็ควรแลก.  แมในต่ัง  ฟูก  
และหมอนก็นัยนี้.   แมในเตียงต่ังฟูกหมอนเหลานี้  สิ่งที่เปนกัปปยะ 
และอกัปปยะ  มีนัยดังกลาวแลวน่ันแล. 
        ในกัปปยะและอกัปปยะน้ัน  ที่เปนอกัปปยะไมควรใชสอย.   ที ่
เปนกัปปยะ   พึงใชสอยเปนเครื่องใชของสงฆ.  ทีเ่ปนอกัปปยะหรือท่ี 
เปนกัปปยะมีคามาก   พึงแลกเอาวัตถุที่กลาวแลวไว.   ข้ึนชื่อวาฟูก 
และหมอน  ที่ไมจัดเปนครุภัณฑ   ยอมไมมี. 
        ครุภัณฑ  ๓  อยางนี้  คือ  หมอโลหะ  อางโลหะ  กะทะโลหะ 
จะใหญหรือเล็กก็ตาม  โดยท่ีสุดแมจุน้ําเพียงฟายมือหนึ่ง  ยอมเปนครุภัณฑ 
เหมือนกัน. 
        สวนขวดโลหะที่ทําดวยเหล็ก  ทองแดง  สําริด   ทองเหลือง 
อยางใดอยางหนึ่ง  จุน้ําไดบาทหน่ึง  ในเกาะสิงหล  แจกกันได. 
        ทีช่ื่อวาบาทหน่ึง   จุน้ําประมาณ  ๕  ทะนานมคธ.   ที่จะนํ้าเกิน 
กวาน้ัน  เปนครุภัณฑ,   ภาชนะโลหะที่มาในบาลีเทาน้ีกอน. 
        สวนนํ้าเตาทอง  กระโถน   กระบวย  ทัพพี   ชอน  ถาด   จาน 
ชาม   ผอบ  อ้ังโล   และทัพพีตักควันเปนตน  แมมิไดมาในบาลี  จะ 
เล็กหรือใหญก็ตาม  เปนครุภัณฑหมดทุกอยาง.   แตภัณฑะเหลาน้ี 
คือ  บาตรเล็ก  ภาชนะเลก็  ภาชนะทองแดง  เปนของสอยเปนเครื่อง 
ใชของสงฆ   หรือเปนคิหิวิกัติ  ไมควรใชสอย  เปนเครื่องใชสวน 
ตัวบุคคล.  
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        ในมหาปจจรีแกวา  "ภาชนะสําริดเปนตน   ทีเ่ขาถวายสงฆ  จะ 
รักษาไวใชเอาไมควร,   พึงใชสอยโดยทํานองคิหิวิกัติเทาน้ัน."   [๓๘๕]  
สวนในของโลหะที่เปนกัปปยะแมอ่ืน  ยกเวนภาชนะกาววาวเสีย 
กลองยาตา   ไมปายยาตา  ไมควักหู  เข็ม  เหล็กจาร  มีดนอย  เหล็ก- 
หมาด  กุญแจ   ลูกดาน  หวงไมเทา  กลองยานัตถุ   สวาน  รางโลหะ 
แผนโลหะ  แทนโลหะ  ลูกลอโลหะ  สิ่งของโลหะท่ีทําคางไวแมอยางอ่ืน 
เปนของควรแจกกันได. 
        สวนกลองยาสูบ   ภาชนะโลหะ  โคมมีดาม  โคมต้ัง   โคมแขวน 
รูปสตรี  รูปบุรุษ  และรปูสัตวเดียรัจฉาน  หรือส่ิงของโลหะเหลาอ่ืน 
พึงติดไวตามฝา  หรือหลังคา   หรือบานประตูเปนตน,   สิ่งของโลหะ 
ทั้งปวง  โดยที่สุดจนกระท่ังตะปู  ยอมเปนครุภัณฑเหมือนกัน  แมตน 
เองไดมา  ก็ไมควรเก็บไวใชอยางเครื่องใชสวนตัวบุคคล.  ควรใชอยาง 
เครื่องใชของสงฆ  หรือใชเปนคิหิวิกัติ. 
        แมในส่ิงของดีบุก  กม็ีนัยเหมือนกัน.   จานและขันเปนตนท่ีทํา 
ดวยหินออน   เปนครุภัณฑเหมือนกัน,  สวนหมอหรือภาชนะน้ํามันที่ใหญ 
เกินกวาจุน้ํามันบาทหน่ึงข้ึนไปเทานั้น  เปนครุภัณฑ. 
        ภาชนะทองคํา  เงิน  นาก  และแกวผลึก   และเปนคิหิวิกัติ  ก็ไม 
ควร,   ไมจําตองกลาวถึงใชอยางเครื่องใชของสงฆ   หรืออยางเครื่องใช 
สวนตัวบุคคล.   แตดวยเครื่องใชสําหรับเสนาสนะ  สิ่งของทุกอยางทั้งท่ี 
ควรจับตอง   ทั้งท่ีไมควรจับตอง  จะใชสอยก็ควร.  
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        ในมีดเปนตน   มีดที่ไมอาจใชทําการใหญอยางอ่ืนได  ยกการ  
ตัดไมสีฟน  หรือการปอกออยเสีย  เปนของควรแจกกันได.   มีดที่ 
ทําดวยอาการอยางใดอยางหน่ึง  ซึ่งใหญกวาน้ัน  เปนครุภัณฑ. 
        สวนขวาน   โดยท่ีสดุแมเปนขวานสําหรับตัดเอ็นของพวกแพทย 
ยอมเปนครุภัณฑเหมือนกัน. 
        ในผ่ึงมีวินิจฉัยเชนขวานนั่นเอง.   สวนผ่ึงท่ีทําโดยสังเขปวาเปน 
อาวุธ   เปนอนามาส. 
        จอบ  โดยท่ีสุด   [๓๘๖]   แมขนาด  ๔  นิ้ว  ยอมเปนครุภัณฑแท. 
        สิ่ว   มปีากเปนเหลี่ยมก็ดี   มีปากเปนรางก็ดี  โคงก็ดี  ตรงก็ดี 
โดยที่สุดแมเหล็กเจาะดามไมกวาด  เปนของเขาดามไว  เปนครุภัณฑ 
แท.   แตเหลก็เจาะดามไมกวาด  ไมมีดาม  มีแตเทาน้ัน  เปนของ 
อาจใสฝกรักษาไวได  เปนของควรแจก.  แมเหล็กแหลมก็สงเคราะหดวย 
สิ่วน่ันเอง. 
        มีดเปนตน  เปนของท่ีชนเหลาใดถวายไวในวิหาร,   ถาชนเหลา- 
นั้น  เมื่อถูกไฟไหมเรือน  หรือถูกโจรปลน  จึงกลาววา   "ทานผูเจริญ 
จงใหเครื่องมือแกพวกขาพเจาเถิด,  แลวจักคืนใหอีก."   ควรให.  ถาเขา 
นํามาสง,  อยาพึงหาม,  แมเขาไมนํามาสง  ก็ไมพึงทวง. 
        เครื่องมือท่ีทําดวยโลหะทุกอยาง  ที่ทั่ง  คอน  คีม  และคันชั่ง 
เปนตน  ของชางเหล็ก  ชางไม  ชางกลึง  ชางสาน  ชางแกว  และ 
ชางบุบาตร  เปนครุภัณฑ  จําเดิมแตกาลท่ีถวายสงฆแลว.   แมใน  
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เครื่องมือของชางดีบุก  ชางทอง  ชางหนัง  ก็มีนัยเหมือนกัน.  
        สวนความที่แปลกกันดังนี้ :- 
        เครื่องมือเหลาน้ี  คือ   ในพวกเครื่องมือของชางดีบุกเลา  มีด 
ตัดดีบุก  ในพวกเครื่องมือของชางทอง  มีดตัดทอง   ในพวกเครื่องมือ 
ของชางหนัง  มีดเล็กสําหรับตัดหนังที่ฟอกแลว  เปนสิ่งท่ีควรแจก. 
        แมในเครื่องมือของกัลบกและชางชุน   เวนกรรไกรใหญ  แหนบ 
ใหญและมีดใหญเสีย  ควรแจกทุกอยาง.   กรรไกรใหญเปนตน  เปน 
ครุภัณฑ. 
        วินิจฉัยในเถาวัลยเปนตน  พึงทราบดังนี้ :- 
        เถาวัลลิช์นิดหน่ึง   มีหวายเปนตน   ประมาณเพียงครึ่ง 
แขน   ที่เขาถวายสงฆก็ตาม  ที่เกิดข้ึนในธรณีสงฆนั้นก็ตาม   ซึ่งสงฆ 
รักษาปกครองไว  เปนครุภัณฑ. 
        เถาวัลยนั้น   เมื่อการงานของสงฆและการงานท่ีเจดียทําเสร็จ 
แลว   ถาเปนของเหลือ,   จะนอมเขาไปในการงานสวนตัวบุคคลบาง 
ก็ควร.    แตเถาวัลยที่สงฆไมรักษา  ไมเปนครุภัณฑเลย. 
           [๓๘๗]  เชือกหรอืพวนที่ทําเสร็จดวยดาย   ปอ   ปาน  เสี้ยน 
มะพราวและหนังก็ดี   เชอืกเกลียวเดียวหรือ  ๒  เกลียว   ที่เขาฟนปาน 
หรือเสี้ยนมะพราวทําก็ดี   ยอมเปนครุภัณฑ  จําเดิมแตเวลาท่ีเขา 
ถวายสงฆแลว. 
        สวนดายที่เขามิไดฟนถวาย   และปอปานและเส้ียนมะพราวแจก 
กันได.  
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        อน่ึง   เชือกและพวนเปนตนเหลาน้ัน   เปนของท่ีชนเหลาใดถวาย,  
ชนเหลาน้ันจะยืมไปดวยกรณียกิจของตน  ไมควรหวงหาม. 
        ไมไผชนิดใดชนิดหน่ึง  โดยที่สดุแมขนาดเทาเข็มไม๑   ยาว  ๘ 
นิ้ว  ที่เขาถวายสงฆ  หรือท่ีเกิดในธรณีสงฆนั้น  ซึ่งสงฆรักษาปกครอง 
ไว  เปนครุภัณฑ. 
        เมื่อการงานของสงฆและการงานท่ีเจดียทําเสร็จแลว  แมไมไผนั้น 
เหลือ  จะใชในการงานเปนสวนตัวบุคคล  ก็ควร. 
        ก็ในภัณฑะ   คือ  ไมไผนี้  ของเชนนี้   คือ  กระบอกนํ้ามันจุน้ํามัน 
บาทหน่ึง  ไมเทา  คานรองเทา  คันรม  ซี่รม  เปนของแจกกันได. 
        พวกชาวบานผูถูกไฟไหมเรือนฉวยเอาไป   ไมควรหาม.   เม่ือ 
ภิกษุจะถือเอาไมไผที่สงฆรักษาปกครอง    ตองทําถาวรวัตถุที่เทากัน 
หรือเกินกวา  โดยท่ีสุดทาํผาติกรรม  แมดวยทรายซ่ึงมีราคาเทาไมไผ 
นั้น   แลวจึงถือเอา.   เม่ือจะไมทําผาติกรรมถือเอา  ตองใชสอยในวัด 
นั้นเทาน้ัน.   ในเวลาท่ีจะไป  ตองเก็บไวในท่ีอยูของสงฆกอน   จึงคอย 
ไป.   ภิกษุผูถือเอาไปดวยความหลงลืม  ตองสงคืน.   ไปสูประเทศ 
อ่ืนแลว  พึงเก็บไวในท่ีอยูของสงฆในวัดที่ไปถึงเขา. 
        หญาน้ัน   คือ  หญาชนิดใดชนิดหน่ึง  ที่นอกจากหญามุงกระตาย 
และหญาปลอง.   ก็ในท่ีใด   ไมมีหญา,  ในที่นั้น   เขามุงดวยใบไม, 
เพราะฉะนั้น  แมใบไมกส็งเคราะหดวยหญาเหมือนกัน. 
 
๑.  สุจิทณฺฑก  เข็มไม  (สําหรับเย็บของใหญ  เชนใบเรือ)  ไมกลัด  (?)  
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        ในหญามุงกระตายเปนตน  หญาชนิดใดชนิดหน่ึง  แมมีประมาณ  
กํามือหนึ่ง  แมในใบไมมีใบตาลเปนตน  แมใบเดียว  ที่เขาถวายสงฆ 
หรือท่ีเกิดในธรณีสงฆนั้น  หรือเปนหญาท่ีเกิดแตสวนหญาของสงฆ 
ภายนอกอาราม  ซึ่งสงฆรักษาปกครอง  เปนครุภัณฑ. 
        [๓๘๘ ]  เมื่อการงานของสงฆ  หรือการงานที่เจดียทําเสร็จแลว 
หญาแมนั้นยังเหลือ  จะใชในการงานเปนสวนตัวบุคคล  ก็ควร.  พวก 
ชาวบานผูถูกไฟไหมเรือนฉวยเอาไป  ไมควรหาม. 
        ในลานเปลา  แมขนาดเพียง  ๘  นิว้  ก็เปนครุภัณฑเหมือนกัน. 
        ดินเหนียว  จะเปนดินธรรมดาหรือดิน  ๕  สี  หรือปูนขาวก็ตามที 
หรือบรรดายางสนและชันเปนตน  ยางชนิดใดชนิดหน่ึง  ที่เขานํามา 
ถวายในที่ซึ่งหาไดยากก็ดี   ที่เกิดในธรณีสงฆนั้นก็ดี  ขนาดเทาผลตาล 
สุก   ซึ่งสงฆรักษาปกครองไว  เปนครุภัณฑ. 
        เมื่อการงานของสงฆ  หรือการงานของเจดียทําเสร็จแลว  ยาก 
แมนั้นที่เหลือ  จะใชในการงานเปนสวนตัวบุคคล  ก็ควร. 
        สวนหิงคุ  รง   หรดาล  มโนศิลา  และแรพลวง  เปนของควร 
แจกกัน.          
        วินิจฉัยในสิ่งของคือไม  พึงทราบดังนี้ :- 
        ในกรุุนทีแกวา  "ภัณฑะไมชนิดใดชนิดหน่ึง   แมขนาดเทาเข็มไม 
ยาว  ๘  นิ้ว  เขาถวายสงฆในที่ซึ่งหาไดยาก  หรือเกิดในธรณีสงฆนั้น  ซึ่ง 
สงฆรักษาคุมครอง  นี้เปนครุภัณฑ." 
        สวนในมหาอรรถกถา  สงเคราะหของแปลกท่ีทําดวยวัตถุเปนตน  
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วา  ไมจริง   ไมไผ   หนัง  และศิลา   แมทุกอยางดวยภัณฑะไมแลว  
กลาววินิจฉัยแหงภัณฑะไม  จําเดิมแตบาลีนี้วา   เตน  โข  ปน  สมเยน 
สงฺฆสฺส  อาสนฺทิโก  อุปฺปนฺโน  โหติ. 
        ในมหาอรรถกถานั้น  ไขความดังน้ี :- 
        ในของเหลาน้ีกอน  คือ  ต่ัง  ๔   เหลี่ยมจตุรัส  ต่ังมีพนัก  ๓  ดาน 
ต่ังหวาย  ต่ังสามัญ   ต่ังขาทราย   ต่ังกานมะขามปอง  ต่ังมีพนัก 
ดานเดียว  ต่ังกระดาน  เกาอี   ต่ังยัดฟาง  ชนิดใดชนิดหน่ึง  เลก็ 
หรือใหญก็ตาม   ที่เขาถวายสงฆแลว  เปนครุภัณฑ. 
        อน่ึง  แมต่ังท่ียัดดวยใบตองเปนตน   สงเคราะหในต่ังเหลาน้ัน 
ดวยต่ังยัดฟาง.         
        เกาอ้ีที่หุมดวยหนังเสือโครงก็ดี   บุดวยรูปสัตวรายก็ดี  ขลบิ 
ดวยรัตนะก็ดี   เปนครุภัณฑเหมือนกัน. 
        ในของเหลาน้ัน  คือ  กระดานจงกรม  กระดานยาว  กระดานซักจีวร 
กระดานรองทุบ   ตะลุมพุกสําหรับทุบ  [๓๘๙]   เขียงรองตัดไมสีฟน 
ไมคอน  ถังไม  รางยอม   กระโถน  สมุกไมจริง   หรือสมุกงา  หรือ 
สมุกไมไผ  มีเทาก็ตาม  ไมมีเทาก็ตาม  หีบ  ขวดมีขนาดไมเกินจุน้ํา 
บาทหน่ึง  รางน้ํา  ไหน้ํา  กระบวย  ทพัพี  ขันน้ํา  สังขตักน้ํา  ชนิดใด 
ชนิดหน่ึง  ทีถ่วายสงฆแลว  เปนครุภัณฑ,  สวนภาชนะที่ทําดวยสังข 
แจกกันได.  หมอน้ําท่ีทําดวยไมก็เหมือนกัน. 
        เสวียนเช็ดเทา  จะทําดวยไมหรือทําดวยใบตาลเปนตนก็ตามที 
เปนครุภัณฑทั้งหมด.  
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        ในของเหลาน้ี   คือ   เชิงบาตร  ฝาบาตร   พัดใบตาล  พัดวีชน ี
ผอบ  กระเชา  ไมกวาดดามยาว  ไมกวาดดามสั้น   อยางใดอยางหน่ึง  
จะเล็กหรือใหญก็ตาม   ทําดวยของอยางใดอยางหนึ่ง   มีไมจริง   ไมไผ 
ใบไม  และหนังเปนตน  เปนครุภัณฑเหมือนกัน. 
        บรรดาเครื่องเรือนมีเสา  ข่ือ   บันได   และกระดานเปนตน  เครื่อง 
เรือนอยางใดอยางหน่ึง   ซึ่งทําดวยไมก็ตาม  ทําดวยศิลาก็ตาม  เสื่อ 
ลําแพนชนิดใดชนิดหน่ึง   เครื่องลาดพ้ืนชนิดในชนิดหน่ึง  หนังที่ 
เปนอกัปปยะชนิดใดชนิดหน่ึง   ที่เขาถวายสงฆแลว  เปนครุภัณฑ 
สมควรทําใหเปนเครื่องลาดพื้น. 
        สวนหนังแพะ  ซึ่งแมมีคติอยางเครื่องปูลาด   ก็เปนครุภัณฑ 
เหมือนกัน.   หนังที่เปนกัปปยะ  เปนของควรแจกกันได. 
        แตในกรุุนทีแกวา   "หนังทุกชนิดมีขนาดเทาเตียง  เปนครุภัณฑ. 
ครก  สาก  กระดง   หินบด   ลูกหินบด  รางศิลา  อางศิลา  ภัณฑะของ 
ชางหูกเปนอาทิทุกอยาง  มีกระสวย   ฟม  และกะทอเปนตน เครื่อง 
ทํานาทุกอยาง  ลอเลื่อนทุกอยาง  เปนครุภัณฑทั้งนั้น. 
        เทาเตียง  แมแครเตียง  เทาต่ัง  แมแครต่ัง  ดามมีดและขวาน 
เปนตน  ในของเหลาน้ี  อยาใดอยางหน่ึง  ซึ่งถากขางไวยังไมทันเสร็จ 
แจกกันได.   แตที่ถากเกลี้ยงเกลาแลว  เปนครุภัณฑ. 
        [๓๙๐]  อน่ึง  ของเชนนี้  คือ   ดามมีดที่ทรงอนุญาต  ดามและ 
ปกกลด  ไมเทา  รองเทา  ไมสีไฟ   กระบอกกรอง  กระติกนํ้าทรง 
มะขามปอม  หมอน้ําทรงมะขามปอม  กระติกน้ํา  ลูกนํ้าเตา  หมอน้ํา  
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หนัง  หมอน้ําทรงนํ้าเตา  กระติกน้ําทําดวยเขา  จุน้ําไมเกินบาทหน่ึง  
แจกกันไดทุกอยาง.   เข่ืองกวาน้ันเปนครุภัณฑ. 
        งาชางหรือเขาชนิดใดชนิดหน่ึง  ยังมิไดเกลา  คงอยูอยางเดิม 
แจกกันได. 
        ในเทาเตียงเปนตน   ที่ทําดวยงาชางและเขาเหลาน้ัน  มีวินิจฉัย 
เชนกับที่มีมาแลวในหนหลังน่ันเอง. 
        ของเชนนี้  คือ  กลกัใสหิงคุ   กลักใสยาตา  แมถากเกลาเสร็จ 
แลว  ลูกดุม  รังดุม   เทายาตา  ดามยาตา  กราดกวาดนํ้า  ทุกอยาง 
แจกกันไดทั้งนั้น.         
        วินิจฉัยในของท่ีทําดวยดิน  พึงทราบดังนี้ :- 
        เครื่องอุปโภคและบริโภคของมนุษยทั้งปวง  คือ   ภาชนะดิน  ม ี
หมอฝาละมีเปนตน  กระถางสําหรับระบมบาตร   เชิงกราน  ปลองควัน 
โคมมีดาม  โคมต้ัง  อิฐสําหรับกอ    กระเบื้องสําหรับมุง  กระเบ้ืองหลบ 
เปนครุภัณฑ  จําเดิมแตเวลาท่ีถวายสงฆแลว. 
        ก็ในของท่ีทําดวยดินนี้   ของเชนนี้  คือ  หมอ  บาตร  ภาชนะ 
คนโทปากกวาง  คนโทสามัญ   ขนาดเข่ืองไมเกินกวาจุน้ําบาทหนึ่ง 
เปนของท่ีแจกกันได.   อนึ่ง  แมในของโลหะ   พึงทราบวินิจฉัยเหมือน 
ในของดิน.   คนโทน้ํา  บวกเขากับสวนที่แจกกันไดเหมือนกัน.  อน-ุ 
ปุพพีกถาในครุภัณฑนี้  เทาน้ี. 
                                   [วาดวยนวกรรม] 
        บทวา  ภณฺฑิกาธานมตฺเตน   มีความวา   ภิกษุชาวเมืองอาฬวี  
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ยอมใหนวกรรม   (คือสรางใหม)   ดวยเพียงประกอบส่ิงท่ีปดที่อาศัย 
อยูแหงนกพิราบ  ซึ่งทําเหนือบานประตู.  
        บทวา  ปริภณฺฑกรณมตฺเตน   คือ   ดวยเพียงทําการฉาบทาดวย 
โคมัยและชโลมดวยนํ้าฝาด. 
        บทวา   ธูมกาลิก  มีความวา  ภิกษุชาวเมืองอาฬวี  ยอมอปโลกน 
ใหที่อยูที่สรางทําเสร็จแลวน้ี  ในเวลาแหงควันอยางนี้วา  "ควันแหง 
จิตรกรรมของที่อยูนั้น  ยังไมปรากฏเพียงใด,   ที่อยูนี้จงเปนของภิกษุนั้น 
เพียงนั้น. 
        [๓๙๑]   วินิจฉัยในบทวา  วิปฺปกต  นี้   พึงทราบดังนี้ :- 
        กลอนทั้งหลาย    ยงัมิไดเอาข้ึนเพียงใด   ที่อยูชื่อวาทําคางเพียงนั้น. 
แตครั้นเมื่อกลอนทั้งหลาย  ไดเอาข้ึนแลว  ที่อยูชือ่วาทําแลวโดยมาก, 
เพราะฉะนั้น  จําเดิมแตเวลาท่ีเอากลอนข้ึนแลวไปนั้น   ไมควรใหทําใหม. 
เจาของจักขอแรงภิกษุใหชวยสรางอีกนิดหนอยเทาน้ัน. 
        ขอวา  ขุทฺทเก  วหิาเร   กมมฺ   โอโลเกตฺวา   ฉปฺปฺจวสฺสิก 
มีความวา   ภิกษุพึงตรวจดูงานแลวใหนวกรรม  ๔  ป  สําหรบัที่อยู 
ขนาด  ๔  ศอก,   ๕  ป  สําหรับที่อยู  ๕  ศอก,  ๖  ป   สําหรับที่อยู  ๖  ศอก, 
สวนอัฑฒโยคะ  (คือ  เพิง)  เปนของมีขนาด  ๗-๘  ศอก  เพราะฉะนั้น 
ในเพิงน้ี   พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา  "๗-๘  ป."  ก็ถาเพิงน้ัน  มีขนาด  ๙ 
ศอก,  พึงใหนวกรรม  ๙  ปก็ได. 
        อน่ึง  พึงใหนวกรรม  ๑๐  ป  หรอื  ๑๑  ป   สาํหรับที่อยู  หรือ 
ปราสาทเกา  มีขนาด  ๑๐  ศอกหรือ  ๑๑  ศอก.   แตพึงใหนวกรรม  ๑๒  
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ปเทาน้ัน   สาํหรับที่อยูหรือปราสาทมีขนาด  ๑๒  ศอก  หรือแมเชนกับ  
โลหะปราสาท   ซึ่งเข่ืองเกินกวาน้ัน,   ไมพึงใหนวกรรมใหยิ่งกวา  ๑๒  ป 
นั้นไป. 
        นวกัมมกิภิกษุไดที่อยูนั้นภายในกาลฝน,ไมไดเพ่ือจะหามหวงใน 
อุตุกาล. 
        ถาท่ีอยูนั้นชํารุด,   พึงบอกแกเจาของอาวาสหรือแกใคร ๆ  ผูเกิด 
ในวงศของเขาวา  "ที่อยูของพวกทานทรุดโทรม  ทานจงซอมแซม 
ที่อยูนั้น. 
        ถาวา  เขาไมสามารถ  ภิกษุทั้งหลายพึงชักชวนญาติหรืออุปฏฐาก 
ชวยซอมแซม.  ถาแมญาติและอุปฏฐากเหลาน้ัน  ก็ไมสามารถ,  พึง 
ซอมแซมดวยปจจัยของสงฆ   แมเมื่อปจจัยของสงฆนั้นไมมี  กพึ็ง 
จําหนายอาวาส๑หลังหนึ่งเสีย   ซึ่งแซมอาวาสท่ีเหลือไว.  แมจําหนาย 
อาวาสเปนอันมากเสีย  ซอมแซมอาวาสหลังหนึ่งไว  ก็ควรเหมือนกัน. 
        ในคราวทุพภิกขภัย   เม่ือภิกษุทั้งหลายพากันหลีกไปเสีย  อาวาส 
ทั้งปวงจะทรุดโทรม,   เพราะฉะนั้น   พึงจําหนายอาวาสเสียหลังหนึ่ง 
หรือ  ๒  หลงั   หรือ  ๓  หลังแลว  [๓๙๒]   บรโิภคยาคูภัตและจีวร 
เปนตน  จากอาวาสท่ีจําหนายเสียนั้น  รักษาอาวาสท่ียังเหลือไวเถิด. 
        สวนในกุรุนที่แกวา  "เมื่อปจจัยของสงฆไมมี  พึงสั่งภิกษุรูปหน่ึง 
วา  'ทานจงถือเอาที่พอเตียงอันหน่ึง  สําหรับทานซอมแซมเถิด." 
        หากวา  ภิกษุนั้นตองการมากกวาน้ัน  พึงใหสวนท่ี  ๓  (ใน  ๔ 
 
๑.  กุฎิ  (?)  
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สวน)   หรือกึ่งหนึ่งก็ได  ใหซอมแซมเถิด.  
        หากวา  เธอไมปรารถนาดวยเห็นวา  ในท่ีอยูนี้  เหลือแตเพียง 
เสาเทาน้ัน  การท่ีจะตองทํามาก   พึงบอกใหเธอซอมแซมวา   "ทานจง 
ซอมแซมเปนสวนตัวของทานเทาน้ันเถิด   เพราะวา  แมเมื่อเปนเชนนี้ 
ก็จักยังมีที่เก็บของสงฆดวย  จักมีสถานเปนที่อยูของภิกษุใหมทั้งหลาย 
ดวย."  ก็แล  อาวาสอันภิกษุทั้งหลายซอมแซมแลวอยางนั้น   ยอมเปน 
ของสวนตัวบุคคล  ในเมือ่ภิกษุนั้น  ยงัมีชีวิตอยู,   เมื่อภิกษุนั้นมรณภาพ 
แลว  ยอมตกเปนของสงฆแท. 
        หากวา  ภิกษุนั้นเปนผูประสงคจะให  (เปนที่อยู)  แกสัทธิ- 
วิหาริกทั้งหลาย.  สงฆพึงตรวจดูการงานแลวพึงยกสวนท่ี  ๓  หรือกึ่งหนึ่ง 
ใหเธอซอมแซมเปนสวนตัว. 
        จริงอยู  เธอยอมไดเพ่ือใหสวนน้ันแกสัทธิวิหาริกทั้งหลาย.  ก ็
เมื่อผูซอมแซมอยางน้ัน  ไมมี,   พึงใหซอมแซมตามนัยที่วา  "พึง 
จําหนายอาวาสหลังหนึ่งเสีย"  ดังน้ีเปนตน.   คําแมนี้ดวย  คําอ่ืนดวย 
ทานกลาวไวในกุรุนทีนั้นแล. 
        ภิกษุ  ๒  รูป  ถือเอาพ้ืนที่ของสงฆ  แผวถางแลวสรางเสนาสนะ 
เปนของสงฆ  พ้ืนที่นั้นภิกษุใดจองกอน,  ภิกษุนั้นเปนเจาของ.  แมเธอ 
ทั้ง  ๒  รูป   สรางเปนสวนตัวบุคคล,  ภิกษุผูจองกอนน่ันแลเปนเจาของ. 
        ภิกษุผูจองพ้ืนที่กอนน้ันสรางเปนของสงฆ  อีกรูปหน่ึงสรางเปน 
สวนตัวบุคคล.   หากวา   ที่สรางเสนาสนะอ่ืน ๆ  ยงัมีมาก  แมเธอสราง 
เปนสวนตัวบุคคล   ก็ไมควรหาม.  แตเมื่อท่ีอันเหมาะเชนนั้นแหงอ่ืน  
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ไมมี   อันภิกษุผูสรางเปนของสงฆนั่นแล   พึงหามเธอเสียแลวสรางเถิด.  
        ก็เครื่องใช   มีทัพพสัมภาระเปนตน  ที่จะตองใชสอยหมดไปใน 
สถานเปนที่สรางอาวาสของสงฆนั้นของภิกษุนั้น  สงฆพึงยอมใหแกเธอ. 
        อน่ึง  ถาวาในอาวาสท่ีสรางเสร็จแลวก็ดี   ในสถานท่ีจะสราง 
อาวาสก็ดี   มีตนไมที่อาศัยรมไดและมีผล,   พึงอปโลกนใหโคนเสียเถิด. 
ถาตนไมเหลาน้ันเปนของบุคคล,   พึงบอกแกเจาของ.  [๓๙๓]  ถา 
เจาของไมยอมให,   พึงบอกเพียงครั้งท่ี  ๓  แลวใหโคนเสีย  ดวยยอมรับ 
วา  "พวกเราจักใหมูลคาราคาตนไม." 
        ฝายภิกษุใด  ไมถือเอาเครื่องใชแมมาตรวาเถาวัลยของสงฆ  ให 
สรางที่อยูเปนตัว  ในพ้ืนที่ของสงฆ  ดวยเครื่องอุปกรณที่ตนหามา, 
เปนของสงฆกึ่งหน่ึง   เปนของบุคคลกึ่งหนึ่ง.   ถาเปนปราสาท๑,  ปราสาท 
ชั้นลางเปนของสงฆ  ชั้นบนเปนของบุคคล.  ถาภิกษุใด   ตองการ 
ปราสาทชั้นลาง,  ปราสาทชั้นลางยอมเปนของภิกษุนั้น.   ถาเธอตองการ 
ทั้งชั้นลางท้ังชั้นบน,   ยอมไดชั้นละกึง่หนึ่งท้ัง  ๒  ชั้น. 
        ภิกษุใหสรางเสนาสนะ  ๒  แหง  เปนของสงฆแหงหน่ึง,   เปน 
ของบุคคลแหงหนึ่ง.   หากวา  ภิกษุใหสรางดวยทัพพสัมภาระเปนของสงฆ 
ซึ่งเกิดข้ึนในวัด,  เธอยอมไดสวนท่ี  ๓.  หากวา   ภิกษุทําการกอตอข้ึน 
ใหมในท่ีซึ่งไมไดทําไวก็ดี  ตอหนามุขข้ึนภายนอกฝาก็ดี,   กึ่งหน่ึงเปน 
ของสงฆ   กึง่หนึ่งเปนของเธอ.  ถาวาสถานท่ีใหญไมเสมอ  เปนที่ซึ่ง 
 
๑.  ปราสาท  หมายความวา  เรือนช้ันต้ังแต  ๒  ช้ันข้ึนไป  ไมไดหมายวา  ปราสาทราชมณเฑียร 
อยางความไทย.  



ประโยค๖ - จตุตถสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวนิัย จลุวรรค วรรณา - หนาท่ี 579 

ภิกษุพูนใหเสมอ   แสดงทางเดินในที่ซึ่งมิใชทาง,   สงฆไมเปนใหญใน 
ที่นั้น.  
                             [วาดวยสิทธิแหงนวกัมมิกะ] 
        ในขอวา  เอก  วรเสยฺย  นี ้  มีความวา  ในสถานท่ีใหนวกรรม 
ก็ดี   ในสถานที่ถึงตามลําดับพรรษาก็ดี   ภิกษุผูซอมแซมปรารถนา 
เสนาสนะใด   ยอมไดเสนาสนะน้ัน,   เราอนุญาตใหถือเอาเสนาสนะท่ีดี 
แหงหน่ึง. 
        ขอวา  ปริโยสิต   ปกฺกมติ  ตสฺเสว  ต  มีความวา  เมื่อภิกษุ 
นั้นกลับมาจําพรรษาอีก   เสนาสนะน้ัน   เปนของเธอเทานั้น  ตลอด 
ภายในพรรษา.  แตเมื่อเธอไมมา  สัทธิวิหาริกเปนตน   จะถือเอาไมได. 
        บทวา  นาภิหรนฺติ   มีความวา  ภิกษุทั้งหลายไมกลานํา  (เสนาสนะ) 
ไปใชในที่อ่ืน. 
        บทวา  คุตฺตตฺถาย  มีความวา   เราอนุญาตใหขนเสนาสนะ  ม ี
เตียงและต่ังเปนตน  ในท่ีอยูนั้นไปในที่อ่ืน   เพ่ือประโยชนแกความ 
คุมครองเสนาสนะน้ัน.   เพราะเหตุนั้น   เมื่อภิกษุนําไปในท่ีอ่ืนแลวใช 
สอยเปนสังฆบริโภค  [๓๙๔]   เสนาสนะน้ันเสียหายไป   ก็เปนอัน 
เสียหายไปดวยดี   เกาไป  ก็เปนอันเกาไปดวยดี,   ถาเสนาสนะน้ัน  ยัง 
ไมเสียหาย   พึงเก็บงําไวตามเดิมอีก   ในเมื่อท่ีอยูนั้นไดปฏิสังขรณเสร็จ 
แลว.   เมื่อภิกษุใชสอยเปนเครื่องใชสวนตัว  เสนาสนะนั้น  เสียหายไป 
ก็ดี   เกาไปก็ดี   เปนสินใช.   เมื่อท่ีอยูนั้น    ไดปฏสิังขรณเสร็จแลว  
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ตองใชใหทีเดียว.  
        หากวา   ภิกษุถือเอาทัพพสัมภาระทั้งหลายมีกลอนเปนตน  จาก 
สังฆิกาวาสน้ัน  ประกอบในสังฆิกาวาสอ่ืน  ที่ประกอบแลว  ก็เปนอัน 
ประกอบดวยดี.   แตภิกษุผูประกอบในอาวาสสวนตัว  ตองใหราคาหรือ 
ตองเอากลับคือไวตามเดิม. 
        ภิกษุมีเถยจิตถือเอาเตียงและต่ังเปนตน  จากท่ีอยูที่ถูกละท้ิง  พระ 
วินัยธรพึงปรับดวยราคาภัณฑะ  ในขณะที่ยกข้ึนทีเดียว. 
        เมื่อภิกษุถือเอาใชสอยเปนสังฆบริโภค  ดวยต้ังใจวา  "จักคืนให 
ในเวลาท่ีภิกษุผูเจาถิ่นมาอีก"   เสียหายไป  ก็เปนอันเสียหายไปดวยดี 
เกาไป   ก็เปนอันเกาไปดวยดี,  ถาไมเสียหาย   พึงคืนไวตามเดิม,  เมื่อ 
ภิกษุใชสอยเปนเครื่องใชสวนตัว  เสียหายไป  เปนสินใช.  ทัพพสัมภาระ 
มีประตูหนาตางเปนตน   ที่ภิกษุถือเอาจากที่อยูที่ถูกละทิ้งน้ัน  ไปประสม 
ใชในสังฆิกาวาส  หรือในอาวาสสวนตัว  ตองคืนใหแท. 
        บทวา  ผาติกมฺมตฺถาย  ถือ  เพ่ือประโยชนแกการทําใหเพ่ิมข้ึน. 
ก็เสนาสนะมีเตียงและต่ังเปนตนนั่นเอง   ที่มีราคาเทากัน  หรือมากกวา 
เปนผาติกรรม  ยอมควรในคําวา  "เพ่ือประโยชนแกผาติกรรม"  นี้. 
                            [วาดวยการใชเสนาสนะ] 
        เครื่องเช็ดเทา  มีสณัฐานคลายลูกลอ   ซึ่งทําหุมดวยผากัมพล 
เปนตน  ชื่อวา  จักกลี. 
        ขอวา  อลฺเลหิ  ปาเทหิ   มีความวา   น้ํายอมปรากฏในทีซ่ึ่งเทา  
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เชนใดเหยียบแลว,   พ้ืนก็ดี   เสนาสนะก็ดี   ที่ทําดวยการโบกฉาบ  อัน 
ภิกษุไมพึงเหยียบดวยเทาเชนนั้น.   แตถาวา  ปรากฏแตเพียงรอยน้ํา  
จาง ๆ  เทาน้ัน   น้ําหาปรากฏไม,  ควรจะเหยียบได.  อน่ึง  จะเหยียบผา 
เช็ดเทา   แมดวยเทาอันเปยกชุม  ก็ควรเหมือนกัน. 
        ภิกษุผูสวมรองเทา  ไมควรเหยียบในท่ีซึ่งจะพึงเหยียบดวยเทาท่ี 
ลางแลวทีเดียว. 
        ขอวา  โจฬเกน  ปลิเวตุ  มีความวา   ที่พ้ืนปนูขาวหรือท่ีพ้ืน 
ที่โบกฉาบ  [๓๙๕]  ถาไมมีเสื่อออนหรือเส่ือลําแพน,   พึงเอาผาพันเทา 
(เตียงและต่ัง) เสีย.   เมื่อผานั้นไมมี  แมใบไมก็ควรลาด.  และเปน 
ทุกกฏแกภิกษุผูไมลาดอะไร ๆ เลย  วางลงไป. 
        กถ็าวา  ภิกษุผูเจาถิ่นในอาวาสน้ัน  วางบนพ้ืนแมลาดแลว  แต 
ใชสอยทั้งท่ีมีเทามิไดลาง,   จะใชสอยอยางนั้นบาง  ก็ควร. 
        ขอวา  น  ภิกขฺเว  ปริกมฺมกตา  ภิตฺติ   มีความวา  ฝาที่ทา 
ขาวหรือฝาที่ทําจิตรกรรมก็ตาม  ไมควรพิง,   และจะไมควรพิงแตฝา 
อยางเดียวเทาน้ัน  หามิได,   แมประตูก็ดี   หนาตางก็ดี  พนักอิงก็ดี 
เสาศิลาก็ดี   เสาไมก็ดี   ภิกษุไมรองดวยจีวรหรือของบางอยางแลว  ยอม 
ไมไดเพ่ือจะพิงเหมือนกัน. 
        ขอวา  โธตปาทกา   มีความวา  ภิกษุเปนผูมีเทาลางแลว  ยอม 
รังเกียจที่จะนอน   ในทีซ่ึ่งจะพึงเหยียบดวยเทาท่ีลางแลว.   ปาฐะวา 
โธตปาทเก  บางก็มี.  
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        คําวา  โธตปาทเก   นั้น  เปนชื่อของท่ีจะพึงเหยียบดวยเทาท่ีลาง 
แลว.  
        ขอวา  ปจฺจตฺถริตฺวา   มีความวา  พ้ืนที่โลกฉาบก็ดี  เสนาสนะ 
มีเครื่องรองพ้ืนก็ดี   เตียงต่ังของสงฆก็ดี   ตองเอาเครื่องปูลาดของตน 
ลาดรองเสียกอน   จึงคอยนอน. 
        ถาแมเมื่อภิกษุกําลังหลับ   เครื่องปูลาดถลกเลิกไป  อวัยวะแหง 
สรีระบางสวนถูกเตียงหรือต่ังเขา,   เปนอาบัติเหมือนกัน.   แตเมื่อขนถูก 
เปนอาบัติตามจํานวนขน๑.   แมเม่ือพิงดวยมุงใชสอยเปนใหญ  ก็มีนัย 
เหมือนกัน.   แตจะถูกหรือเหยียบดวยฝามือฝาเทา  ควรอยู.  เตียงต่ัง 
กระทบกายของภิกษุผูกําลังขนไป  ไมเปนอาบัติ. 
                                 [วาดวยสังฆภัต] 
        ขอวา  น  สกฺโกนฺติ   สงฺฆภตฺต  กาตุ     มีความวา     ก็แล 
ชนทั้งหลายไมสามารถทําภัต  เพ่ือสงฆทั้งมวลได. 
        วินิจฉัยในคําวา  อิจฺฉนฺติ   อุทฺเทนภตฺต  เปนตน   พึงทราบ 
ดังน้ี :- 
        ชนทั้งหลายปรารถนาจะทําภัต  เพ่ือภิกษุที่ตนได  ดวยการเจาะจง 
อยางนี้วา   "ขอทานจงใหภิกษุรูป  ๑  ๓๙๖  หรือ  ๒  รูป  ฯ ล ฯ 
หรือ  ๑๐  รปูเจาะจงจากสงฆ." 
 
๑.  ถาปรับอาบัติเพียงจํานวนคร้ัง  จักพอดีกระมัง ?  เพราะในการปรับอาบัติอ่ืน  ทานไมปรับดวย 
เสนขนอยางนี.้  
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        ชนอีกพวกหน่ึง  ปรารถนาจะกําหนดจํานวนภิกษุอยางนั้นเหมือน  
กัน  นิมนตแลวทําภัตเพ่ือภิกษุเหลาน้ัน. 
        อีกพวกหน่ึง  ปรารถนาจะกําหนดสลาก  นิมนตแลวทําภัตเพ่ือ 
ภิกษุเหลาน้ัน. 
        อีกพวกหน่ึง  ปรารถนาจะทําภัตเพ่ือภิกษุรูป  ๑  หรือ  ๒  รูป  ฯลฯ 
หรือ   ๑๐  รปู  กะไวอยางนี้วา   "ปกขิกภัต  อุโปสถิกภัต   ปาฎิปทิกภัต." 
ภัตมีประมาณเทาน้ี  ไดโวหารน้ีวา  "อุทเทสภัต   นิมันตนภัต"  ดวย 
ประการฉะน้ี. 
        อน่ึง  แมหากวาชนเหลาน้ัน  ไมสามารถจะทําสังฆภัตไดในคราว 
ทุพภิกขภัย,   แตจักสามารถทําสังฆภัตไดอีกในคราวมีภิกษาหาไดงาย; 
เพราะฉะนั้น  พระผูมีพระภาคจึงทรงรวมแมซึ่งสังฆภัตนั้นไวในจํานวน 
ดวย  ตรัสวา  "ภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตสังฆภัต  อุทเทสภัต"  ดังน้ี 
เปนตน.         
        บรรดาภัตเหลาน้ัน  ในสังฆภัตไมมีลําดับเปนธรรมดา,  เพราะ- 
ฉะน้ัน  ในสังฆภัตนั้น  ภิกษุทั้งหลายไมควรกลาวอยางนี้วา  "๑๐  วัน 
หรือ  ๑๒  วันทั้งวันนี้แลว  เฉพาะท่ีพวกเราฉัน,   บัดนี้ทานจงนิมนตภิกษุ 
มาจากท่ีอ่ืนเถิด."   ทั้งไมไดเพ่ือจะกลาวอยางนี้วา  "ในวันกอน ๆ 
พวกเราไมไดเลย,   บัดนี้ทานจงใหพวกเราสังฆภัตน้ันบาง"  ดังน้ี. 
เพราะวา  สังฆภัตนั้น  ยอมถึงแกภิกษุผูมาแลว ๆ เทาน้ัน.  
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                               [วาดวยอุทเทสภัต] 
        สวนในอุทเทสภัตเปนตน  มีนัยดงัน้ี :-  
        เมื่อพระราชาหรือมหาอมาตยของพระราชา   สงคนไปนิมนตวา 
"ทานจงเจาะจงสงฆ  นิมนตมาเทาน้ีรูป"   ดังน้ี  พระภัตตุทเทสก  พึง 
แจงเวลาถามหาลําดับ,   ถาลําดับมี  พึงใหรับต้ังแตลําดับนั้น,  ถาไมมี 
พึงใหรับต้ังแตเถรอาสนลงมา,   พระภัตตุทเทสกอยาพึงขามลําดับ  แม 
แหงภิกษุผูถือเที่ยวบิณฑบาตเสีย.   อันภิกษุผูถือเท่ียวบิณฑบาตเหลาน้ัน 
เมื่อจะรักษาธุดงค  จักใหขามเสียเอง. 
        เมื่อใหรับอยูโดยวิธอียางนี้   พระมหาเถระผูมีปกติเฉ่ือยชา  มา 
ภายหลัง,   อยากลาวกะทานวา  "ทานผูเจริญ  ขาพเจากําลังใหภิกษุ 
๒๐  พรรษารับ,   ลําดับของทานเลยไปเสียแลว."   [๓๙๗]  พึงเวน 
ลําดับไว   ใหพระมหาเถระเหลาน้ันรับเสร็จแลวจึงใหรับตามลําดับใน 
ภายหลัง. 
        ภิกษุทั้งหลายไดฟงขาววา  "ที่สํานักโนน  อุทเทศภัตเกิดข้ึนมาก" 
จึงพากันมาแมจากสํานักซึ่งมีระยะค่ันกันโยชนหน่ึง.  พึงใหภิกษุเหลาน้ัน 
รับ   จําเดิมแตสถานที่พวกเธอมาทันแลว ๆ  ยืนอยู. 
        เมื่ออันเตวาสิกเปนตน   จะรับแทนอาจารยและอุปชฌายแมผูมา 
ไมทัน  แตเขาอุปจารสีมาแลว  พึงใหรบัเถิด. 
        พวกเธอกลาววา  "ทานจงใหรับแทนภิกษุทั้งหลายผูต้ังอยูนอก 
อุปจารสีมา,"   อยาใหรับ.   แตถาวา  ภิกษุผูอยูที่ประตูสํานักหรือท่ี  
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ภายในสํานักของตน   เปนผูเนื่องเปนอันเดียวกันกับภิกษุทั้งหลายผูเขา 
อุปจารสีมาแลว.   สีมาจัดวาขยายออกดวยอํานาจบริษัท  เพราะฉะนั้น  
พึงใหรับ. 
        แมใหแกสังฆนวกะแลว  ก็ควรใหภิกษุทั้งหลายผูมาภายหลังรับ 
เหมือนกัน.   แตเมื่อสวนที่  ๒  ไดยกข้ึนสูเถรอาสนแลว  สวนท่ี  ๑  ยอม 
ไมถึงแกภิกษุผูมาทีหลัง.   พึงใหรับตามลําดับพรรษาต้ังแตสวนที่  ๒  ไป. 
        ในสํานักหนึ่ง  อุทเทสภัตท่ีทายกกําหนดสถานท่ีแจกภัตไวแหงหน่ึง 
แลว  บอกในท่ีใดท่ีหน่ึงในอุปจารสีมาแมมีประมาณคาวุตหน่ึง  ตองให 
รับในสถานที่แจกภัตน้ันแล. 
        ทายกผูหน่ึง  สงขาวแกภิกษุรูปหน่ึงวา  "เฉพาะพรุงน้ี   ขอทาน 
เจาะจงสงฆสงภิกษุไป  ๑๐  รูป."   ภิกษุนั้น  พึงบอกเนื้อความน้ันแก 
พระภัตตุทเทสก.   ถาวันนั้นลืมเสีย,   รุงข้ึนตองบอกแตเชา.  ถาลืมเสีย 
แลวจะเขาไปบิณฑบาต  จึงระลึกได,   สงฆยังไมกาวลวงอุปจารสีมา 
เพียงใด,  พึงใหรับเนื่องดวยลําดับตามปกติในโรงฉันเพียงนั้น. 
        แมถาภิกษุทั้งหลาย  ผูกาวลวงอุปจารสีมาไปแลว  เปนผูเนื่อง 
เปนแถวเดียวกันกับภิกษุทั้งหลายผูต้ังอยูในอุปจารสีมา  คือเดินไปไมทิ้ง 
ระยะกันและกัน  ๑๒  ศอก.  [๓๙๘]  พึงใหนับเน่ืองดวยลําดับตาม 
ปกติ   แตเมือ่ความเน่ืองเปนแถวเดียวกันเชนนั้นของภิกษุทั้งหลายไมมี, 
ตนระลึกไดในที่ใดภายนอกอุปจารสีมา,   พึงจัดลําดับใหมใหถือเอาใน 
ที่นั้น.   เมื่อระลึกไดที่โรงฉันภายในบาน  พึงใหถือเอาตามลําดับในโรง 
ฉัน.  ระลึกไดในที่ใดที่หน่ึงก็พึงใหถือเอาแท,  จะไมใหถือเอา  ไมควร.  
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เพราะวาในวันที่  ๒  จะไมไดภัตน้ัน. 
        หากวา   ทายกบางคนเห็นภิกษุทั้งหลายออกจากท่ีอยูของตนไปสู 
สํานักอ่ืน  จึงขอใหแจกอุทเทสภัต. 
        ภิกษุทั้งหลายในภายในท่ีใกลเคียงกับภิกษุทั้งหลายผูต้ังอยูในอุปจาร- 
สีมา   เปนผูเนื่องเปนแถวเดียวกัน  ตามนัยที่กลาวแลวน่ันเอง  เพียงใด, 
พึงใหถือเอาดวยอํานาจลําดับในที่อยูของตนน่ันแลเพียงนั้น. 
        สวนอุทเทสภัต   ทีท่ายกถวายภิกษุทั้งหลายผูต้ังอยูนอกอุปจาร 
เมื่อเขากลาววา  "ทานเจาขา"    ขอทานจงแสดงภิกษุเพียงเทานี้รูปจาก 
สงฆ"  ดังน้ี  พึงใหถือเอาตามลําดับแหงภิกษุผูมาทัน. 
        แมภิกษุผูต้ังอยูในที่ไกล   โดยนัยคือเนื่องเปนแถวเดียวกัน  ไม 
ทิ้งระยะกัน  ๑๒  ศอกนอกอุปจารน้ันนั่นแล  พึงทราบวา  "ผูมาทัน 
เหมือนกัน." 
        ถาภิกษุทั้งหลายไปสูสํานักใด,   เขาบอกแกภิกษุทั้งหลายผูเขาไป 
ในสํานักนั้นแลว;   พึงถือเอาดวยอํานาจลําดับแหงสํานักนั้น. 
        แมถาทายกคนใดคนหน่ึง   พบภิกษุที่ประตูบาน   หรือท่ีถนน 
หรือท่ีทาง  ๔  แพรง  หรือในละแวกบาน  จึงบอกภัตท่ีจะพึงแสดงจาก 
สงฆ  ใหภิกษุทั้งหลายผูอยูภายในอุปจารในท่ีนั้นถือเอา. 
        ก็บรรดาอุปจารแหงประตูบานเปนตนนี้   อุปจารเรือน  พึงทราบ 
ดวยอํานาจแหงเรือนเหลาน้ี  คือ  :- 
        เรือนหลังเดียว   มีอุปจารเดียว,  เรือนหลังเดียว  ตางอุปจารกัน.  
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เรือนตางหลังกัน  มีอุปจารเดียวกัน,   เรือนตางหลังกัน  ตางอุปจาร 
กัน.          
        ในเรือนเหลาน้ัน  เรือนใดของสกุลหนึ่ง  เปนที่พึงใชสอย  (แต 
ออกโดยประตูเดียวกัน),  เรือนน้ัน  ชือ่วามีอุปจารเดียวในรวมในแหง 
แดนกําหนดชั่วกระดงตก. 
        อุทเทสลาภท่ีเกิดข้ึนในเรือนน้ัน  ยอมถึงแกภิกษุทั้งปวงผูยืนอยู 
แมดวยภิกขาจารวัตรในอุปจารน้ัน  [๓๙๙]  นี้ชื่อวาเรือนหลังเดียว 
มีอุปจารเดียว. 
        สวนเรอืนในหลังเดียว   เขากั้นฝาตรงกลาง  เพ่ือตองการอยูสบาย 
สําหรับภรรยา  ๒  คน  ทําประตูสําหรับใชสอยคนละทาง,   อุทเทสลาภ 
ที่เกิดข้ึนในเรือนน้ัน  ไมถึงแกภิกษุผูอยูภายในหองฝาดานหน่ึง  ถึงแก 
ภิกษุผูนั่งอยูในที่นั้นเทานั้น,  นี้ชื่อวาเรือนหลังเดียว  ตางอุปจารกัน. 
        สวนในเรือนใด   เขานิมนตภิกษุเปนอันมาก  ใหนั่งเนื่องเปน 
กระบวนเดียวกัน   ต้ังแตภายในเรือนจนเต็มหลามไปถึงเรือนเพ่ือนบาน 
ผูคุนเคย,  อุทเทสลาภท่ีเกิดข้ึนในเรือนน้ัน  ถึงแกภิกษุทั่วทุกรูป. 
        เรือนแมใดของตางสกุล  เขาไมทําฝากั้นกลางใชสอยทางประตู 
เดียวกันนั่นเอง,   แมในเรือนน้ัน  ก็มนีัยนี้แล.   นีช้ื่อวาตางเรือนมีอุปจาร 
เดียวกัน. 
        ก็อุทเทสลาภใด   เกิดข้ึนแกภิกษุทั้งหลายผูนั่งในเรือนตางสกุล, 
ภิกษุทั้งหลายยอมเห็นกันทางชองฝาก็จริง,   ถึงกระน้ัน  อุทเทสลาภน้ัน 
ยอมถึงแกภิกษุทั้งหลายผูนั่งในเรือนนั้น ๆ เทาน้ัน.   นีช้ื่อวาตางเรือน  
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ตางอุปจารกัน. 
        อน่ึง  ภิกษุใดไดอุทเทสภัตท่ีประตูบาน  ถนน  และทาง  ๔  แพรง 
สถานใดสถานหนึ่ง,   เมื่อภิกษุอ่ืนไมมี   จึงใหถึงแกตนเสียแลว  จะได  
อุทเทสภัตอ่ืนในที่นั้นนั่นเอง   แมในวันรุงข้ึน.   ภิกษุนั้นเห็นภิกษุอ่ืนใด 
เปนนวกะหรือแกก็ตาม   พึงใหภิกษุนั้นรับ.   ถาวา  ไมมีใคร ๆ เลย, 
ถึงแกตนแลวฉันเถิด. 
        หากวา  เมื่อภิกษุทั้งหลายนั่งคอยเวลาอยูที่โรงฉัน   อุบาสกบางคน 
มากลาววา  "ทานจงใหบาตรที่เจาะจงจากสงฆ   ทานจงใหบาตร 
เฉพาะจากสงฆ  ทานจงใหบาตรของสงฆ."  อุทเทสบาตรควรใหภิกษุ 
รับตามลําดับใหไปเถิด. 
        แมในคําท่ีเขากลาววา   "ทานจงใหภิกษุเจาะจงจากสงฆ  ทาน 
จงใหภิกษุเพราะจากสงฆ  ทานจงใหภิกษุเปนของสงฆ"   ก็มีนยั 
เหมือนกัน. 
        [๔๐๐]  ก็ในเรื่องอุทเทสภัตน้ี   จําตองปรารถนาพระภัตตุทเทสก 
ผูมีศีลเปนที่รัก  มีความละอาย  มีความฉลาด.  ภิกษุผูภัตตุทเทสกนั้น 
พึงถามถึงลําดับ  ๓  ครั้ง  ถาไมมีใคร ๆ  ทราบลําดับ   พึงใหถือเอาท่ี 
เถรอาสน.   แตถาภิกษุบางรูปกลาววา  "ขาพเจาทราบภิกษุ  ๑๐  พรรษา 
ได"   พึงถามวา  "ผูมีอายุ  ภิกษุ  ๑๐  พรรษามีไหม  ?"    ถาภิกษุได 
ฟงคําของเธอจึงบอกวา  "เรา  ๑๐  พรรษา  เรา  ๑๐  พรรษา"   แลว 
มากันมาก.   อยาพึงกลาววา  "ถึงแกทาน   ถึงแกทาน"   พึงสั่งวา 
"พวกทานจงเงียบเสียงท้ังหมด"  แลวจัดตามลําดับ.  
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        ครั้นจัดแลว   พึงถามอุบาสกวา  "ทานตองการภิกษุเทาไร ?"  
        เมื่อเขาตอบวา  "เทานี้เจาขา"   แลว   อยาพึงกลาววา  "ถึงแก 
ทาน   ถึงแกทาน"    พึงถามถึงจํานวนพรรษา  ฤด ู สวนแหงวันและเงา 
ของภิกษุผูมาใหมกวาทุกรูป. 
        ถาเมื่อกําลังถามถึงเงาอยู   ภิกษุแกกวารูปอ่ืนมาถึง,   พึงใหแก 
เธอ,  ถาเม่ือถามถึงเงาเสร็จแลวส่ังวา  "ถึงทานดวย"   ดังน้ี  ภิกษุผู 
แกกวาถึง  กห็าไดไม. 
        จริงอยู  เมื่อภิกษุผูแกกวา   นั่งดวยความชักชาแหงถอยคําก็ดี 
หลับเสียก็ดี  อุทเทสภัตทีใหภิกษุผูใหมกวา  ถือเอาแลว  ก็เปนอันให 
ถือเอาเสียแลวดวยดี,  ขามเลยไปเสีย  ก็เปนอันขามเลยไปดวยดี.  เพราะ 
วา  ธรรมดาของที่ควรแจกกันนั้น  ยอมถึงแกภิกษุผูมาทันเทาน้ัน,   ความ 
เปนผูมาทันในที่นั้น  พึงกาํหนดดวยอุปจาร. 
        ก็แล   ภายในโรงฉัน   เครื่องลอมเปนอุปจาร.   ลาภยอมถึงแกภิกษุ 
ผูอยูในอุปจารน้ัน  ฉะนี้แล. 
        ทายกบางคน   ใชคนใหนําอุทเทสบาตร  ๘  บาตรจากโรงฉัน 
บรรจุโภชนะประณีตเต็ม  ๗  บาตร  ใสน้ําเสียบาตรหน่ึง  สงไปยังโรงฉัน 
คนถือมาไมพูดวากระไร   ประเคนไวในมือภิกษุทั้งหลายแลวหลีกไป. 
ภัตใดภิกษุใดไดแลว  ภัตน้ันยอมเปนของภิกษุนั้นนั่นแล. 
        [๔๐๑]  สวนนํ้าภิกษุได   พึงงดลาํดับแมที่ขามเลยไปแลวของ 
ภิกษุนั้นเสีย  ใหเธอถือเอาอุทเทสภัตสวนอ่ืน. 
        ก็แล   เธอไดอุทเทสภัตสวนน้ัน  จะทรามก็ตาม  ประณีตก็ตาม  
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มีไตรจีวรเปนบริวารก็ตาม  ภัตนั้น  ยอมเปนของเธอทั้งน้ัน.  
        จริงอยู   ลาภเชนนี้เปนบุญพิเศษของเธอ,   แตเพราะน้ําไมใชอามิส 
เพราะฉะนั้น   เธอจึงตองไดอุทเทสภัตอ่ืน. 
        แตถาชนผูถือมานั้นกลาววา  "ทานผูเจริญ   ไดยินวา  ภัตทั้งปวงน้ี 
ทานจงแบงกันฉันเองเถิด"   ดังน้ี  แลวจึงไป.  น้ําอันภิกษุทั้งปวงพึง 
แบงกันดื่ม. 
        แตเมื่อทายกกลาววา   "ทานเจาะจงเฉพาะสงฆใหพระมหาเถระ 
๘  รูป,    ใหภิกษุปูนกลาง,   ใหภิกษุใหม,   ใหสามเณรผูมีปครบ,  ให 
ภิกษุผูกลาวมัชฌิมนิกายเปนตน  จงใหภิกษุผูเปนญาติของขาพเจา." 
        ภิกษุผูภัตตุทเทสกพึงชี้แจงวา  "อุบาสก   ทานพูดอยางนี้,   แต 
ลําดับของทานเหลาน้ันยังไมถึง"  ดังน้ีแลว  พึงใหเนื่องดวยลําดับนั้น 
เอง. 
        อน่ึง   เมื่อภิกษุหนุมและสามเณรไดอุทเทสภัตกันแลว,   ถาใน 
เรือนของพวกทายก   มีการมงคล,   พึงส่ังวา  "พวกเธอจงนิมนตอาจารย 
และอุปชฌายของเธอมาเถิด." 
        ก็ในอุทเทสภัตใด  สวนท่ี  ๑  ถึงแกสามเณร  สวนรองถึงแก 
พระมหาเถระท้ังหลาย.  ในอุทเทสภัตน้ัน  สามเณรยอมไมไดเพ่ือจะไป 
ขางหนาดวยทําในใจวา  "เราทั้งไดสวนที่  ๑"   พึงไปตามลําดับ 
เดิมนั่นแล. 
        เมื่อทายกกลาววา   "ทานจงเจาะจงจากสงฆมาเองเถิด"  ดังน้ี 
ภิกษุพึงกลาววา  "สําหรับเรา  ทานจักทราบไดโดยประการอ่ืนบาง  แต  



ประโยค๖ - จตุตถสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวนิัย จลุวรรค วรรณา - หนาท่ี 591 

ลําดับยอมถึงอยางนี้"   แลวพึงใหถือเอาดวยอํานาจแหงลําดับนั่นแล.  
        หากวา  เขากลาววา  "ทานจงใหบาตรท่ีอุทิศจากสงฆ"   ดังน้ี 
เมื่อบาตรอันพระภัตตุทเทสกยังไมทันสั่งใหถือ  ก็ฉวยเอาบาตรของภิกษุ 
รูปใดรูปหน่ึงบรรจุเต็มนํามา.  แมอุทเทสภัตท่ีเขานํามาแลวพึงใหถือเอา 
ตามลําดับเหมือนกัน. 
        ชนผูหน่ึง   ซึ่งเขาใชไปวา  " ทานจงนําบาตรเจาะจงสงฆมา" 
ดังน้ี  กลาววา  "ทานเจาขา  ทานจงมอบบาตรใบหน่ึง  เราจักนํา 
นิมันตภัตมาถวาย,"    [๔๐๒]   ถาชนนั้น  ภิกษุทั้งหลายทราบวา 
"ผูนี้มาจากเรือนอุทเทสภัต"   จึงถามวา  "ทานมาจากเรือนโนนมิใช 
หรือ ?"   จึงตอบวา  "ถูกแลว   ทานผูเจริญ  ไมใชนิมันตนภัต  เปน 
อุทเทสภัต,"  พึงใหถือเอาตามลําดับ. 
        ฝายชนใด  ซึ่งส่ังเขาวา  "จงนําบาตรลูกหนึ่งมา"  จึงยอนถามวา 
"จะนําบาตรอะไรมา"  ไดรับตอบวา  "จงนํามาตามชอบใจของทาน" 
ดังน้ี  แลวมา;     ชนนี้  ชือ่  วิสสัฏฐทตู  (คือทูตท่ีเขายอมตามใจ) 
เขาตองการบาตรเฉพาะสงฆ   หรือบาตรตามลําดับ  หรือบาตรสวนตัว 
บุคคล  อันใด  พึงใหบาตรน้ันแกเขา. 
        ผูหน่ึงเปนคนโงไมฉลาด   ซึ่งเขาใชไปวา   "จงนําบาตรเฉพาะ 
สงฆมา"   ดังน้ี   ไมเขาใจที่จะพูด  จึงยืนนิ่งอยู,  ภิกษุไมควรถามเขาวา 
"ทานมาหาใคร"  หรือวา  "ทานจักนําบาตรของใครไป"  เพราะ 
วา   เขาถูกถามอยางนั้นแลว  จึงพึงตอบเลียนคําถามวา  "มาหาทาน" 
หรือวา   "จักนําบาตรของทานไป."   เพราะเหตุที่กลาวนั้น  ภิกษุ  
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เหลาอ่ืนจะพากันชัง   ไมพึงแลดูภิกษุนั้นก็ได.   ที่เหมาะควรถามวา  
"ทานจะไปไหน ?"  หรือวา   "ทานเที่ยวทําอะไร ?" 
        เมื่อเขาตอบวา  "มาเพ่ือตองการบาตรเฉพาะสงฆ"    ดังน้ี  พึงให 
ภิกษุถือเอาแลว  ใหบาตรไป. 
        ที่จัดวา  ลําดับโกงทีอ่ยูชนิดหน่ึง.   จริงอยู   ในพระราชนิเวศน 
หรือในเรือนของราชมหาอํามาตย  ถวายอุทเทสภัตอยางประณีตย่ิง   ๘  ที ่
เปนนิตย  ภิกษุทั้งหลายจัดอุทเทสภัตเหลาน้ัน  ใหเปนภัตท่ีจะพึงถึงแก 
ภิกษุรูปละครั้ง  ฉันตามลําดับแผนกหน่ึง. 
        ภิกษุบางพวกคอยกําหนดลําดับของตนวา  "พรุงน้ีแล   จักถึง 
แกพวกเรา"   ดังน้ีแลวไป. 
        ครั้นเมือ่ภิกษุเหลานั้น   ยังมิทันจะมา   ภิกษุอาคันตุกะเหลาอ่ืน 
มาน่ังท่ีโรงฉัน.   ในขณะนั้นเอง   ราชบุรุษพากันกลาววา  "ทานจงให 
บาตรสําหรับปณีตภัต"   พวกภิกษุอาคันตุกะไมทราบลําดับ  จะไหภิกษุ 
ทั้งหลายถือเอา.  ในขณะนั้นเอง  [๔๐๓]   ภิกษุผูทราบลําดับก็พากันมา 
จึงถามวา   "ทานใหถือเอาอะไร ?" 
        ภิกษุอาคันตุกะตอบวา  "ปณีตภัตในพระราชนิเวศน"   "ต้ังแต 
พรรษาเทาไรไป ?"   "ต้ังแตพรรษาเทาน้ีไป." 
        พวกภิกษุผูทราบลําดับ  พึงหามวา  "อยาเพ่ิมใหถือ"    แลวใหถือ 
เอาตามลําดับ. 
        ภิกษุทั้งหลายผูทราบลําดับมาแลว   ในเมื่อภิกษุอาคันตุกะให 
ภิกษุทั้งหลายถือเอาแลวก็ดี,   มาแลวในเวลาที่จะใหบาตรก็ดี,   มาแลว  
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ในเวลาท่ีใหไปแลวก็ดี,   มาแลวในเวลาที่ราชบุรุษยังบาตรใหเต็มนํา  
มาจากพระราชนิเวศนก็ดี,   มาแลวในเวลาที่ภิกษุอาคันตุกะท้ังหลายถือ 
บิณฑบาต  ซึ่งพระราชทราบใชราชบรุุษไปวา  "วันนี้  ภิกษุทั้งหลาย 
จงมาเองเถิด"  ดังน้ีแลว   ทรงประเคนบิณฑบาตในมือของภิกษุ 
ทั้งหลายน้ันแล   มาแลวก็ดี,  พึงหามวา  "อยาฉัน"   แลวพึงใหภิกษุ 
ทั้งหลายถือเอาตามลําดับเถิด. 
        หากวา  พระราชาทรงนิมนตภิกษุอาคันตุกะเหลาน้ันฉันแลว  ยัง 
บาตรของพวกเธอใหเต็มแลวถวายดวย.   ภัตท่ีเธอนํามา  พึงใหถือ 
เอาตามลําดับ.   แตถามีภัตเพียงเล็กนอยท่ีเขาใสในบาตร  ดวยคิดวา 
"ภิกษุทั้งหลายอยาไปมือเปลา."   ภัตน้ัน ไมพึงใหถือเอา. 
        พระมหาสุมัตเถระกลาววา  "ถาฉันเสร็จแลวมีบาตรเปลากลับมา, 
ภัตท่ีพวกเธอฉันแลว   ยอมเปนสินใชแกพวกเธอ." 
        ฝายพระมหาปทุมัตเถระกลาววา   "ในการฉันปณีตภัตนี้   ไม 
มีกิจเนื่องดวยสินใช.   ภิกษุผูไมทราบลําดับ   พึงนั่งรอจนกวาภิกษุผู 
ทราบจะมา,    แมเม่ือเปนเชนนี้  ภัตทีฉั่นแลว  เปนอันฉันแลวดวยดี 
แตไมพึงใหเธอถือเอาภัตอื่นในที่ที่ถึงเขาในบัดนี้.   บิณฑบาตหน่ึง 
มีราคาหน่ึงรอย   มีไตรจีวรเปนบริวาร   ถึงแกภิกษุไมมีพรรษา. 
และภิกษุในวิหารจดไววา   'บิณฑบาตเห็นปานน้ี   ถึงแกภิกษุไมมี 
พรรษา'   ถาวา  ตอลวงไป  ๖๐          ป   บิณฑบาตเห็นปานน้ันอ่ืน  จึง 
เกิดข้ึนอีกไซร." 
        ถามวา  "บิณฑบาตน้ี  จะพึงใหถือเอาตามลําดับภิกษุผูไมมี  



ประโยค๖ - จตุตถสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวนิัย จลุวรรค วรรณา - หนาท่ี 594 

พรรษา  หรือวา   จะพึงใหถือเอาตามลําดับภิกษุผูมีพรรษา  ๖๐ ?"  
        ตอบวา   "ในอรรถกถาทั้งหลายทานกลาววา   'พึงใหถือเอา 
ตามลําดับภิกษุผูมีพรรษา  ๖๐,    เพราะวา   ภิกษุนี้รับลําดับแลวก็แก 
ไปเอง. 
        [๔๐๔]   ภิกษุรูปหน่ึงฉันอุทเทสภัตแลว  (ลาสิกขา)  เปน 
สามเณร  ยอมไปเพื่อถือเอาภัตน้ัน  อันถึงตามลําดับแหงสามเณรอีก. 
ไดยินวา   ภิกษุนี้ชื่อวาผูตกเสียในระหวาง. 
        ฝายสามเณรรูปใด   มีปบริบูรณ   จักไดอุทเทสภัตในวันพรุง 
แตเธออุปสมบทเสียในวันนี้,   ลําดับของสามเณรรูปนั้น  เปนอันเลยไป. 
        อุทเทสภัตถึงแกภิกษุรูปหน่ึง,   แตบาตรของเธอไมเปลา,   เธอ 
จึงใหมอบบาตรของภิกษุอ่ืนซึ่งนั่งใกลกันไปแทน. 
        ถาวา   ชนเหลาน้ันนําบาตรน้ันไปเสียดวยความเปนขโมย,   เปน 
สินใชแกเธอ.   แตถาวา  ภิกษุนั้นยอมใหไปเองวา   "เราใหบาตรของ 
เราแทนทาน"  นี้ไมเปนสินใช. 
        แมถาวา   ภิกษุนั้น  เปนผูไมมีความตองการดวยภัตน้ัน   จึง 
บอกกะภิกษุอ่ืนวา   "ภัตของเราพอแลว,   เราใหภัตน้ันแกทาน  ทานจง 
สงบาตรไปใหนํามาเถิด."   สิ่งใดเขานํามาจากท่ีนั้น,  สิ่งน้ันทั้งหมด 
ยอมเปนของภิกษุผูเจาของบาตร. 
        หากวา  คนที่นําบาตรไปเลยลักไปเสีย,   ก็เปนอันลักไปดวยดี, 
ไมเปนสินใช  เพราะเธอไดใหภัตแกเจาของบาตร. 
        ในสํานักภิกษุ  ๑๐  รูป,    ใน  ๑๐  รูปนั้น  เปนผูถือปณฑปาติก-  
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ธุดงคเสีย  ๙  รูป    รูป  ๑ รับ๑,    เม่ือทายกกลาววา   "ทานจงบอก 
บาตรสําหรับอุทเทสภัต  ๑๐   บาตร"   ภิกษุผูถือปณฑปาติกธุดงคไม 
ปรารถนาจะใหถือเอา,   ภิกษุนอกน้ีรับดวยคิดวา  "อุทเทสภัตท้ังหมด  
ถึงแกเรา"  ดงัน้ี,   ลําดับไมมี. 
        หากวา  เธอรับเอาใหถึงท่ีละสวน ๆ,  ลําดับยอมคงอยู.   ภิกษุ 
นั้น  ครั้นรับแลวอยางนั้น  ใหเขานํามาท้ัง  ๑๐   บาตรแลว  ถวาย  ๙ 
บาตรแกภิกษุผูถือปณฑปาติกธุดงควา   "ขอทานผูเจริญ   จงทําความ 
สงเคราะหแกขาพเจา"  ภัตเชนนี้  จัดเปนภัตที่ภิกษุถวาย  ภิกษุผูถือ 
ปณฑปาติธุดงคสมควรรับ. 
        หากวา  อุบาสกน้ันนิมนตวา  "ทานผูเจริญพึงไปเรือน"   และ 
ภิกษุนั้น    ชวนภิกษุเหลานั้นวา   "มาเถิดทานผูเจริญ  จงเปนเพ่ือน 
ขาพเจา"  ดังน้ีแลว  ไปยังเรือนของอุบาสกน้ัน,   [๔๐๕]   เธอไดสิ่งใด 
ที่ในเรือนน้ัน  สิ่งนั้นทั้งหมด  ยอมเปนของเธอเทาน้ัน,   ภิกษุนอกน้ี 
ยอมไดของท่ีเธอถวาย. 
        หากวา  อุบาสกน้ันนิมนตใหนั่งในเรือนแลวและถวายนํ้าทักษิ- 
โณทก   แลวถวายาคูและของขบเค้ียวเปนตนแกภิกษุเหลาน้ัน,   ยาคู 
เปนตนนั้น   ยอมควรแกภิกษุผูถือปณฑปาติกธุดงคนอกน้ี  เฉพาะ 
ดวยถอยคําของภิกษุนั้นที่วา  "ทานผูเจริญ   ชนทั้งหลายถวายส่ิงใด 
ทานจงถือเอาส่ิงน้ันเถิด"  ดังน้ี. 
        พวกทายกบรรจุภัตลงในบาตรจนเต็มแลว  ถวายเพื่อตองการ 
 
๑.  สาทิยนโก - [ส + อาทิยนโก].  
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ใหถือเอาไป,  ภัตท้ังหมดยอมเปนของภิกษุนั่นเทานั้น,    ภัตท่ีภิกษุนั้น  
ให  จึงควรแกพวกภิกษุนอกน้ี. 
        แตถาวา  ภิกษุผูถือบิณฑปาติกธุดงคเหลาน้ัน   อันภิกษุนั้น 
เผดียงไวแตในสํานักวา  "ทานผูเจริญ   จงรับภิกษาของขาพเจา,  และ 
สมควรทําตามถอยคําของพวกชาวบาน"  ดังน้ี  จึงไปไซร,   พวกเธอ 
ฉันภัตใดในที่นั้นไป,   และนําภัตใดในที่นั้นไป,  ภัตน้ันทั้งหมดเปนของ 
พวกเธอเทานั้น. 
        แมถาวา    พวกเธออันภิกษุนั้นมิไดเผดียงวา  "ทานจงรักษาภิกษา 
ของขาพเจา"   แตไดรับเผดียงวา  "สมควรทําตามคําของพวกชาวบาน" 
ดังน้ี  จึงไป.   หากวา   พวกชาวบานฟงภิกษุรูปหน่ึงในภิกษุเหลาน้ัน 
ผูทําอนุโมทนาดวยเสียงอันไพเราะ    และเลื่อมใสในอาการอันสงบระงับ 
ของพระเถระท้ังหลาย  จงถวายสมณบริขารเปนอันมาก,  ลาภนี้  เกิดข้ึน 
เพราะความเลื่อมใสในเหลาพระเถระ  จัดเปนสวนพิเศษ,  เพราะฉะนั้น 
ยอมถึงแกภิกษุทั่วกัน. 
        ทายกผูหน่ึง   นําบาตรท่ีใหเฉพาะสงฆแลวใหถือเอาตามลําดับไป 
บรรจุบาตรเต็มดวยขาทนียะและโภชนียะอันประณีตนํามาถวายวา  "ทาน 
เจาขา  สงฆทั้งปวงจงบริโภคภัตน้ี,"   ภิกษุทั้งปวงพึงแบงกันฉัน 
แตตองงดลําดับ   แมที่ลวงไปแลวของภิกษุผูเจาของบาตรเสีย  ให 
อุทเทสภัตอ่ืน. 
        หากวา   ทายกกลาววา  "ขอทานจงมอบบาตรเปนของเฉพาะ 
สงฆทั้งปวงใหกอนทีเดียว"   พึงมอบใหบาตรเปนของภิกษุลัชชีรูปหน่ึง  
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และเม่ือเขานํามาแลวกลาววา  "สงฆทั้งปวงจงบริโภค"  ดังน้ี  พึงแบง 
กันฉัน.  
        อน่ึง   ทายกผูนําภัตมาดวยถาดหนึ่งถวายวา   "ขาพเจาถวายภัต 
เฉพาะสงฆ"   อยาใหรูปละคํา  พึงใหกะใหพอยังอัตภาพใหเปนไปแก 
ภิกษุรูปหน่ึงตามลําดับ. 
        [๔๐๖]   หากวา  เขานําภัตมาแลว  ไมทราบวาจะพูดอยางไร 
จึงเปนผูนิ่งอยู,   อยาถามเขาวา  "ทานนํามาเพ่ือใคร ?   ทานประสงค 
จะถวายใคร ?"    เพราะวา   เขาจะพึงตอบเลียนคําถามวา   "นํามาเพ่ือ 
ทาน,   ประสงคจะถวายทาน."   เพราะเชนนั้น  ภิกษุเหลาอ่ืนจะพากัน 
ชังภิกษุนั้น  จะไมพึงเอาใจใสเธอ  แมซึ่งเปนผูควรเอ้ียวคอแลดู. 
        แตถาเมื่อภิกษุถามวา  "ทานจะไปไหน ?  ทานเที่ยวทําอะไร ? " 
ดังน้ี   เขาจะตอบวา   "ขาพเจาถือเอาอุทเทสภัตมา"  ภิกษุลชัชรีปูหน่ึง 
พึงใหถือเอาตามลําดับ. 
        ถาภัตท่ีเขานํามามีมาก   และพอแกภิกษุทั้งปวง.   ไมตองใหถือ 
เอาตามลําดับ.   พึงถวายเต็มบาตรต้ังแตเถรอาสนลงมา. 
        เมื่อทายกกลาววา  "ขอทานจงมอบบาตรที่เฉพาะสงฆให"  อยา 
ถามวา  "ทานจะนําอะไรมา ?"    พึงใหถือเอาตามลําดับปกตินั่นแล. 
        สวนขาวปายาสหรือบิณฑบาตมีรสอันใด   สงฆไดอยูเปนนิตย. 
สําหรับโภชนะประณีตเชนนั้น   พึงจัดลําดับไวแผนกหนึ่ง.   ยาคูพรอม 
ทั้งของบริวารก็ดี   ผลไมที่มีราคามากก็ดี   ของขบเค้ียวท่ีประณีตก็ดี  
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ควรจัดลําดับไวแผนกหนึ่งเหมือนกัน.   แตภัตยาคูผลไมและของขบเค้ียว 
ตามปกติ  ควรจัดลําดับเปนอันเดียวกันเสีย.  
        เมื่อทายกกลาววา  "ขาพเจาจักนําเนยใสมา"   สําหรับเนยใส 
ทั้งปวง  ควรเปนลําดับเดียวกัน.   น้ํามันทั้งปวงก็เหมือนกัน. 
        อน่ึง  เมือ่เขากลาววา   "ขาพเจาจักนํานํ้าผ้ึงมา"   สําหรับน้ําผ้ึง 
ควรเปนลําดับอันเดียวกัน.   น้ําออยและเภสัชมีชะเอมเปนตนก็เหมือนกัน. 
        ถามวา  "ถาพวกทายกถวายของหอมและระเบียบเฉพาะสงฆ,   จะ 
ควรแกภิกษุผูถือปณฑปาติกธุดงคหรือไมควร ?" 
        พระอาจารยทั้งหลายกลาววา   "ควร    เพราะทานหามแตอามิส 
เทาน้ัน,   แตไมควรถือเอาเพราะเขาถวายเฉพาะสงฆ." 
                                 อุทเทสภัตตกถา  จบ. 
                                      [นิมันตนภัต] 
        [๔๐๗]   นิมันตนภัต  ถาเปนของสวนบุคคล,  ผูรับเองนั้นแล 
เปนใหญ,   สวนท่ีเปนของสงฆ   พึงใหถือเอาตามนัยที่กลาวแลวใน 
อุทเทสภัตน่ันแล. 
        แตในนมิันตนภัตน้ี  ถาเปนทูตผูฉลาด,   เขาไมกลาววา  "ทาน 
ผูเจริญ  ขอทานท้ังหลายจงรับภัตสําหรับภิกษุสงฆในพระราชนิเวศน" 
กลาววา  "ขอทานท้ังหลายจงรับภิกษา"   ดังน้ีไซร,   ภัตน้ัน  ยอมควร 
แมแกภิกษุผูถือปณฑปาติกธุดงค.  
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        ถาทูตไมฉลาดกลาววา   "ขอทานท้ังหลายจงรับภัต"  ดังน้ี. 
พระภัตตุทเทสกเปนผูฉลาด   ไมออกชื่อวา   'ภัต'     กลาวแตวา  
"ทานจงไป   ทานจงไป"   ดังน้ี,  แมอยางนี้   ภัตนั้น  ยอมควรแกภิกษุ 
ผูถือปณฑปาติกธุดงค. 
        แตเมื่อพระภัตตุทเทสกกลาววา   "ภัตถึงแกพวกทานตามลําดับ" 
ดังน้ี  ไมควรแกภิกษุผูถือปณฑปาติกธุดงค. 
        ถาคนท้ังหลาย  ผูมาเพ่ือจะนิมนต  เขาไปยังโรงฉันแลวกลาววา 
"ทานจงใหภิกษุ  ๘  รูป"   หรือวา  "ทานจงใหบาตร  ๘  บาตร" 
แมอยางนี้      ก็ควรแกภิกษุผูถือปณฑปาติกธุดงค.  พระภัตตุทเทสก 
พึงกลาววา  "ทานดวย  นิมนตไป." 
        แตถาเขากลาววา   "ทานจงใหภิกษุ  ๘  รูป   ทานท้ังหลายจงรับ 
ภัต"  หรือ  "ทานจงใหบาตร  ๘  บาตร  ทานทั้งหลายจงรับภัต  ดังนี้, 
พระภัตตุทเทสกพึงใหภิกษุทั้งหลายถือเอาตามลําดับ.  และเม่ือจะใหถือเอา 
ตัดบทเสียไมออกชื่อวา   'ภัต'   พูดแตวา  "ทานดวย    ทานดวย 
นิมนตไป"   ดังน้ี  ควรแกภิกษุผูถือปณฑปาติกธุดงค. 
        แตเมื่อเขากลาววา   "ทานเจาขา  ทานจงใหบาตรของพวกทาน 
นิมนตทานมา"   ดังน้ี  พึงรับวา  "ดีละ   อุบาสก"  แลวไปเถิด. 
        เมื่อเขากลาววา  "ทานท้ังหลายจงเฉพาะจากสงฆมาเถิด"  ดังน้ี 
พึงใหถือเอาตามลําดับ. 
        อน่ึง  เมือ่เขามาจากเรือนนิมันตนภัต  เพ่ือตองการบาตร  พึง 
ใหบาตรตามลําดับ  โดยนัยที่กลาวแลวในอุทเทสภัตน่ันแล.  
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        ทายกผูหน่ึงไมกลาววา   "จงใหบาตรตามลําดับจากสงฆ"   กลาว 
แตเพียงวา  "ทานจงใหบาตรใบหนึ่ง"   ดังน้ี  เมื่อยังไมทันใหถือเอา  
บาตร   ก็ฉวยเอาบาตรของภิกษุรูปใดรูปหน่ึงไปบรรจุเต็มนํามา,  ภัตน้ัน 
เปนของภิกษุผูเจาของบาตรเทาน้ัน  อยาใหถือเอาตามลําดับเหมือนใน 
อุทเทสภัต. 
        แมในนิมันตนภัตน้ี   ทายกใดมาแลวยืนนั่งอยู,   ๔๐๘   ทายก 
นั้นอันภิกษุไมพึงถามวา  "ทานมาหาใคร ?"   หรือวา  "ทานจักนําบาตร 
ของใครไป ?"   เพราะวา   เขาจะพึงตอบเลียนคําถามวา  "ขาพเจามา 
หาทาน,  จักนําบาตรของทานไป"  เพราะเชนนั้น  ภิกษุนั้นจะพึงถูก 
ภิกษุทั้งหลายเกลียดชัง. 
        แตครั้นเม่ือภิกษุถามวา  "ทานจะไปไหน,  ทานเที่ยวทําอะไร ?" 
เมื่อเขาตอบวา   "มาเพ่ือตองการบาตร"   ดังน้ี  พึงถือเอาบาตรตาม 
ลําดับเรียงตัวกันใหไป. 
        แมเมื่อเขากลาววา  "ทานจงใหบาตรสําหรับนําภัตมา"   ก็พึง 
ใหไปตามลําดับบาตรเรียงตัวกันเหมือนกัน. 
        ถาเขานํามาแลวกลาววา  "ขอพระสงฆทั้งปวงจงฉัน"   พึง 
แบงกันฉัน,   ตองงดลําดับแมที่ลวงไปแลวของภิกษุรูเจาของบาตรเสีย 
ใหเธอถือเอาภัตเนื่องในลําดับอ่ืนใหม. 
        ทายกผูหน่ึง  นําภัตมาดวยถาดแลวกลาววา   "ขาพเจาถวาย 
สงฆ"   พึงแหงกันโดยสังเขปเปนคํา  ๆ  ต้ังตนแตลําดับแหงอาโลปภัตไป.  
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        อน่ึง   ถาเขาน่ิงอยู   ภิกษุอยาถามเขาวา   "ทานนํามาเพ่ือใคร, 
ทานประสงคจะถวายใคร ?"    และถาเมื่อภิกษุถามวา  "ทานจะไปไหน ?  
ทานเที่ยวทําอะไร ?"    เขาจึงตอบวา    "ขาพเจานําภัตมาเพ่ือสงฆ, 
ขาพเจานําภัตมาเพ่ือพระเถระ"   ดังน้ี,  พึงรับแลวแบงใหตามลําดับแหง 
ยาโลปภัต. 
        กถ็าวา  ภัตท่ีเขานํามาอยางนั้นมีมาก   พอแกสงฆทั้งส้ิน,   นี้ชื่อวา 
อภิกฏภิกฺขา  (ภิกษาที่เขานํามาพอ)   ยอมควรแมแกภิกษุผูถือปณฑ- 
ปาติกธุดงค.   ไมมีกิจท่ีจะตองถามถึงลําดับ.   พึงถวายเต็มบาตรต้ังแตเถร- 
อาสนลงมา. 
        อุบาสกสงขาวไปถึงพระสังฆเถระก็ดี,   ภิกษุผูมีชื่อเสียงเน่ืองดวย 
คันถธุระและธุดงคก็ดี,  พระภัตตุทเทสกก็ดี,   วา  "ทานจงพาภิกษุมา  ๘ 
รูป   เพ่ือประโยชนแกการรับภัตของขาพเจา." 
        แมหากวา  ขาวนั้นจะเปนขาวที่ญาติและอุปฏฐากสงไปก็ดี  ๔๐๙ 
ภิกษุ  ๓  รูป  (มีพระสังฆเถระเปนตน)  นี ้ ยอมไมไดเพ่ือจะสอบถาม 
เขา.   ลําดับเปนอันยกข้ึนทีเดียว.   พึงใหนิมนตภิกษุ  ๘  รูปจากสงฆ 
มีตนเปนที่  ๙  ไปเถิด,  เพราเหตุไร ?   เพราะวาลาภอาศัยภิกษุเหลาน้ัน 
จึงเกิดข้ึนแกภิกษุสงฆ. 
        สวนภิกษุเจาของถิ่น  ซึ่งไมมีชื่อเสียงทางคันถธุระและธุดงคเปนตน 
จะถามก็ได.  เพราะฉะนั้น  เธอพึงถามเขาวา  "ขาพเจาจะนิมนตจากสงฆ 
หรือวาจะมากับภิกษุทั้งหลายที่ขาพเจารูจัก ?"   ดังนี้  แลวจึงจัดเขาลําดับ 
ปฏิบัติตามท่ีทายกเขาส่ัง.  
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        ก็เม่ือเขาส่ังวา  "ทานจงพานิสิตของทาน  หรือภิกษุที่ทานรูจัก  
มาเถิด."   ดังน้ี   จะไปกับภิกษุที่ตนปรารถนาจะนิมนตก็ได. 
        ถาเขาสงขาวมาวา  "ทานจงสงภิกษุมา  ๘   รปู,"   พึงสงไปจากสงฆ 
เทาน้ัน.   ถาตนเปนผูอาจจะไดภิกษาในบานอ่ืน  พึงไปบานอ่ืน.  หากวา 
เปนผูไมอาจจะได,  ก็พึงเขาไปบิณฑบาตท่ีบานนั้นแล. 
        ภิกษุทั้งหลายท่ีรับนิมนต   นั่งอยูในโรงฉัน   ถาคนมาที่โรงฉันนั้น 
บอกวา    "ขอทานท้ังหลายจงใหบาตร"   ภิกษุผูมิไดรับนิมนตอยาให, 
พึงบอกเขาวา  "นี่   ภิกษุที่ทานนิมนตไว."   แตเมื่อเขาตอบวา  "ทาน 
จงใหดวย"   ดังน้ี  ควรให. 
        ในคราวมีมหรสพเปนตน  ชนทั้งหลายไปสูบริเวณและเรือนบําเพ็ญ 
เพียร  นิมนตภิกษุผูทรงไตรปฎกและพระธรรมกถึก  กับภิกษุรอยรูปเอง 
ทีเดียว. 
        ในกาลนั้น  ภิกษุผูทรงไตรปฎกและพระธรรมกถึกเหลาน้ัน  จะพา 
ภิกษุทั้งหลายที่ทราบไป  ก็ควร.   เพราะเหตุไร  ?   เพราะเหตุวา  ชน 
ทั้งหลาย   มคีวามตองการดวยภิกษุสงฆหมูใหญ  จึงไปยังบริเวณและเรือน 
บําเพ็ญเพียรหามิได.   แตเขานิมนตภิกษุทั้งหลายตามสติตามกําลังไป   จาก 
ที่ชุมนุมแหงภิกษุทั้งหลาย. 
        [๔๑๐]   ก็ถาวา  พระสังฆเถระหรือภิกษุผูมีชื่อเสียงทางคันถธุระ 
และธุดงค  หรือพระภัตตุทเทสกก็ดี  จําพรรษาในท่ีอ่ืน  หรือไปใน 
ที่บางแหง   กลับมาสูสถานของตนอีก.   ชนทั้งหลายจึงทําสักการะสําหรับ 
อาคันตุกะ  พึงพาภิกษุทั้งหลายท่ีรูจักไปวาระ  ๑.   จําเดิมแตกาลที่ติดเน่ือง  
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กันไป  เมื่อเริ่มวาระที่  ๒  พึงนิมนตไปจากสงฆเทาน้ัน.  
        อน่ึง  ภิกษุทั้งหลายเปนอาคันตุกะผูมาใหม ๆ     ไปดวยต้ังใจวา 
"จักเยี่ยมญาติหรืออุปฏฐาก."   ในสกลุแหงญาติหรืออุปฏฐากน้ัน  ญาติ 
และอุปฏฐากทั้งหลายของภิกษุอาคันตุกะเหลาน้ันกระทําสักการะ. 
        ก็แล   ในอาวาสน้ัน  ภิกษุเหลาใดทราบ  พึงนิมนตภิกษุเหลาน้ันไป, 
ฝายภิกษุใด   เปนผูมีลาภเหลือเฟอ   ฐานะของเธอและฐานะของอาคันตุกะ 
เปนเชนเดียวกัน,   ชนทั้งหลายในท่ีทั้งปวงตระเตรียมสังฆภัตเสร็จแลวอยู. 
ภิกษุนั้น  พึงนิมนตภิกษุไปจากสงฆเทาน้ัน,   นี้เปนความแปลกกันใน 
นิมันตนภัต. 
        ปญหาท้ังปวงท่ียังเหลือ   พึงทราบตามนัยที่กลาวแลวในอุทเทสภัต 
นั่นแล. 
        สวนในกุรุนทีแกวา   "เม่ือเขากลาววา  'ทานจงใหพระมหาเถระ 
๘  รูป.'    พึงใหพระมหาเถระเทาน้ัน  ๘  รูป."   ในภิกษุทั้งหลาย  มีภิกษุ 
ปูนกลางเปนตน  ก็นัยนี้แล. 
           แตถาเขากลาวมิใหแปลกกันวา  " ทานจงใหภิกษุ ๘ รูป "  ดังน้ี 
พึงนิมนตใหไปจากสงฆ  ดังนี้แล. 
                                 นิมนัตนภัตตกถา  จบ. 
                                      [สลากภัตตกถา] 
        อน่ึง  พึงทราบวินิจฉัยในสลากภัต,  เพราะพระบาลีวา  "ภิกษุ 
ทั้งหลาย  เราอนุญาตใหจดชื่อในสลาก   หรือในแผนปายแลวรวมกันเขา  
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แจกกัน๑"   ดงัน้ี   พระภัตตุทเทสกผูประกอบดวยองค   ๕   พึงเขียนอักษร 
ลงในสลากไมแกน  หรือในแผนปายท่ีทําดวยดอกไมไผและใบตาลเปนตน   
อยางนี้วา   "สลากภัตของทายกชื่อโนน"   แลวรวมสลากท้ังหมดใสใน 
กระเชา  หรอืในขนดจีวร  [๔๑๑]   แลวคนกลับไปกลับมาจนท่ัวถึง 
ทั้งขางลางขางบนทีเดียว   ถาลําดับมี  พึงแจกสลากจําเดิมแตลําดับไป,  ถา 
ไมมี พึงแจกต้ังแตที่เถรอาสนลงมา. 
        ภิกษุผูมาภายหลังก็ดี   ภิกษุผูต้ังอยูในท่ีไกล  ดวยอํานาจเน่ืองถึงกัน 
ก็ดี  พึงใหตามนัยที่กลาวแลวในอุทเทสภัตน่ันแล. 
        หากวา  โดยรอบสํานักมีโคจรคามมาก,   สวนภิกษุมีไมมาก   สลาก 
ทั้งหลายยอมถึงแมดวยอํานาจแหงบาน  พึงแจกสลากดวยอํานาจแหงบาน 
ทีเดียววา  "สลากภัตท้ังหลาย    ในบานโนน  ถึงแกพวกทาน,   สลากภัต 
ทั้งหลาย  ในบานโนน ถึงแกพวกทาน." 
        เมื่อพระภัตตุทเทสกใหถือเอาอยางนั้น  แมหากวา  ในบานตําบล 
หน่ึง ๆ มีสลากภัต  ๖๐  ที่  มีประการตางๆ  กัน  สลากภัตท้ังหมดเปน 
อันเธอใหถือเอาเสร็จส้ินไปแลว. 
        ในบานใกลเคียงกับบานท่ีถึงแกภิกษุนั้น  ยังมีสลากภัตอ่ืนอีก  ๒- 
๓  ที,่    แมสลากภัตเหลานั้น  ก็ควรใหแกเธอเสียดวย.   เพราะวา  พระ 
ภัตตุทเทสกไมสามารถจะสงภิกษุอ่ืนไป   เพราเหตุแหงสลากภัตเหลาน้ันได 
ฉะน้ีแล. 
        ถาวา   ในบางบานมีสลากภัตมาก  พึงกําหนดใหแกภิกษุ  ๗  รูปบาง 
 
๑.  จุลฺลวคฺค.  ทุติย.  ๗/๑๔๗.  
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๘  รูปบาง,  แตเมื่อจะใหตองมัดสลากรวมกันใหแกภิกษุ  ๔-๕  รูปผูจะไป. 
        ถาวา  ถดับานน้ันไป   มีบานอ่ืน,  และในบานน้ันมีสลากภัตเพียง 
ทีเดียว.   และเขาถวายสลากภัตน้ันแตเชาเทียว.   สลากภัตแมนั้น  พึงให  
ดวยบังคับแกภิกษุรูปหน่ึงในภิกษุเหลาน้ัน   แลวส่ังเธอวา  "ทานจงรับ 
สลากภัตน้ันเสียแตเชา  ภายหลังจึงคอยรับภัตนอกน้ีที่บานใกล." 
        ในกรุุนทีกลาวนัยดังนี้วา  "ถาวา   เมื่อสลากภัตท้ังหลายในบาน 
ใกล   ยังมิไดแจกจายกันเลย  ภิกษุนั้นไปเสีย  ดวยสําคัญวาไดแจกกัน 
เสร็จแลว,  ครั้นใหถือเอาสลากภัตในบานไกลแลว   ตองกลับมาวิหารอีก 
รับแจกสลากภัตนอกน้ัน  แลวจึงคอยไปบานใกล  เพราะวา  ลาภสงฆจะ 
แจกกันภายนอกสีมา  ยอมไมได." 
        [๔๑๒]   แตถาภิกษุมีมาก,   สลากดวยอํานาจแหงบานไมพอกัน; 
พึงใหถือเอาดวยอํานาจถนนหนึ่ง  หรอืดวยอํานาจฟากหนึ่งในถนน  หรือ 
ดวยอํานาจสกุลหน่ึงก็ได. 
        ก็แล   ในถนนเปนตน  ในที่ใดมภัีตมาก,   ในที่นั้น   พึงใหภิกษุ 
มากรูปถือเอง  ตามนัยที่กลาวแลวในบานน่ันแล.  เม่ือสลากไมมี   พึง 
เจาะจงใหถือเอาก็ได.  อันภิกษุผูใหสลากตองรูจักวัตร. 
        จริงอยู   ภิกษุผูใหสลากนั้น  พึงลุกข้ึนแตเชา  ถือบาตรและจีวร 
ไปสูหอฉัน  กวาดสถานท่ีซึ่งยังมิไดกวาด  จัดต้ังน้ําฉันน้ําใชไวกะเวลาวา  
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"บัดนี้   วัตรจักเปนอันภิกษุทั้งหลายทําเสร็จแลว"   จึงตีระฆัง  เมื่อ  
ภิกษุทั้งหลายประชุมกันแลว   พึงใหถือสลากภัตท่ีบานเวรเสียกอน,  คือ 
พึงกลาววา  "สลากที่บานเวรช่ือโนน  ถึงแกทาน   ทานจงไปท่ีบาน 
นั้น." 
        ถาวา  บานอยูในระยะทางเกินกวา  ๑  คาวุต,   ภิกษุผูไปในวันนั้น 
ยอมเหน็ดเหน่ือย,  พึงใหเอาเสียแตในวันนี้ทีเดียววา  "พรุงน้ีสลากท่ีบาน 
เวรถึงแกทาน." 
        ภิกษุใด   ถูกสงไปบานเวร  ไมยอมไป   จะเลือกเอาสลากอ่ืน 
อยาพึงใหแกภิกษุนั้น.    เพราะวา  จะเส่ือมบุญของพวกชนผูมีศรัทธา 
และจะขาดลาภสงฆ;   เพราะฉะนั้น  แมในวันที่ ๒   ที ่ ๓  ก็อยาพึงให 
สลากอ่ืนแกเธอ.   พึงบอกเธอวา  "ทานจงไปยังสถานที่ถึงแกตนแลว 
ฉันเถิด."   แตเมื่อเธอไมยอมไปครบ  ๓  วัน  พึงใหเธอถือเอาสลากที่บาน 
ในแตบานเวรเขามา. 
        หากวา  เธอยอมรับสลากน้ันไซร,   จําเดิมแตนั้นไป   ไมสมควร 
ใหสลากอ่ืนแกเธอ. 
        สวนทัณฑกรรมตองลงใหหนัก  คือ  พึงลงทัณฑกรรมใหตัดน้ํา 
อยางใหนอยกวา  ๖๐   หรือ  ๕๐  หมอ  หรือใหขนฟนอยางใหนอยกวา  ๖๐ 
หรือ  ๕๐  มดั  [๔๑๓]   หรือใหขนทรายอยาใหหยอนกวา   ๖๐   หรือ 
๕๐  บาตร. 
        ครั้นใหรับสลากท่ีบานเวรแลว   พึงใหรับวาระเฝาสํานัก.   พึงบอก 
เธอวา  "วาระเฝาสํานักถึงแกทาน."   พึงใหสลากยาคู  ๒-๓   ที ่  และ  
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สลากภัต  ๓  หรือ   ๔  ที่   แกภิกษุผูรบัวาระเฝาสํานัก,   แตอยาใหเปน 
ประจํา.   เพราะวา  ทายกผูถวายยาคูและภัต   จะพึงถึงความเสียใจวา  
"พวกภิกษุผูสํานักเทานั้น  ฉันยาคูและภัตของพวกเรา"   เพราะฉะนั้น 
จึงควรใหสลากในสกุลอ่ืนๆ. 
        หากวา  พวกภิกษุผูชอบพอกันของภิกษุผูรับวาระเฝาสํานัก   นํามา 
ถวายเอง.   อยางนั้นนั่นเปนการดี;    ถาวา   พวกเธอไมนํามาถวาย,   พึง 
ใหรับวาระแทน  ใหนํายาคูและภัตมาให  แกภิกษุผูรับวาระเฝาสํานัก 
เหลาน้ัน.   และสลากเหลาน้ันของพวกภิกษุผูรับวาระเฝาสํานักนั้น   ยอม 
เปนสวนเพ่ิมแท    ทั้งเธอท้ังหลายยอมไดเพ่ือถือเอาสลากภัตประณีตแมอ่ืน 
ในที่ซึ่งถึงตามลําดับพรรษาดวย.      พึงแลกสลากจัดลําดับไวแผนกห่ึง 
สําหรับเอกวาริยภัต  ที่มีเครื่องปงจ่ีเหลือเฟอ. 
        ถาวา   สลากอันภิกษุใดไดแลว,  แตภิกษุนั้นไมไดภัตน้ันในวันนั้น 
พึงใหเธอรับในวันรุงข้ึน. 
        ภิกษุใดไดแตภัต   ไมไดเครื่องปงจ่ี,  แมอยางนี้   ก็พึงใหรบัใหม. 
แมในสลากภัตมีนมสด   ก็นัยนี้แล. 
        แตถาวา  ไดแตนมสด  ไมไดภัต,  อยาพึงใหรับซ้ําอีก  จําเดิม 
แตไดนมสดไปแลว.   เอกวาริยภัต  ๒-๓  ที่  ถึงแกภิกษุรูปเดียวเทาน้ัน. 
ในทุพภิกขสมัย   พึงเฉลี่ยใหถือเปนแผนก ๆ ในเวลาท่ีสังฆนวกะได 
แลว.   สลากภัตตาปกติ  แมภิกษุที่ยังไมได  ก็พึงใหรับในวันรุงข้ึน. 
        ถาเปนสํานักเล็ก,   ภิกษุทั้งปวงฉันรวมกัน,   เมื่อจะใหถือเอา  
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สลากออย  จะใหถึงแกภิกษุรูปใดรูปหน่ึง   ซึ่งอยูตรงหนาแลวปอกถวาย  
พระมหาเถระเปนตนในกาล  ก็ควร. 
        สลากนํ้าออย   ครั้นแจกกันแลว   แมภายหลังภัต  พึงกรอง 
[๔๑๔]   หรอืใหทําเปนผาณิตแลว   ถวายแมแกภิกษุผูถือปณฑปาติก- 
ธุดงคเปนตน,  ตองรูวา   ภิกษุอาคันตุกะมาแลวหรือยังไมมากอน  จึง 
ใหถือเอาสลาก. 
        ในอาวาสใหญ   ตองจัดลําดับใหถือเอา.   สลากเปรียง๑เลา  จะ 
ใหถึงในท่ีแหงภิกษุผูเปนสภาคกัน  หรือจะใหอุน  หรือจะใหเจียว 
ถวายพระเถระทั้งหลาย  ก็ควร.   พึงปฏิบัติตามนัยที่กลาวแลวในอาวาส 
ใหญนั่นแล. 
        แมสลากผลไม   สลากขนม  และสลากเภสัชของหอมและระเบียบ 
เปนตน  พึงใหถือเอาตามลําดับเปนแผนก ๆ. 
        ก็แล  ในสลากเหลาน้ี  สลากเภสัชเปนตน  ยอมควรแกภิกษุผูถือ 
ปณฑปาติกธุดงคก็จริง   ถึงกระน้ัน  ภิกษุผูถือปณฑปาติกธุดงคก็ไมพึง 
ยินดี  เพราะเปนปจจัยที่ใหถือเอาเนื่องดวยสลาก. 
        ทายกถวายสลากภัต   แมมีแตสักวาภิกษาเลิศ,  พึงถามถึงลําดับ 
แลวใหถือเอา.  เมื่อไมมีลาํดับ   พึงใหต้ังแตเถรอาสนลงมา.   หากวา 
ภัตเชนนั้นมีมาก,  พึงใหแกภิกษุรูปละ  ๒-๓   ที่.   ถาไมมีมาก,   พึงให 
รูปละที่เทาน้ัน  เมื่อลําดับหมดแลวตามลําดับ  พึงใหแตที่เถรอาสนลงมา 
 
๑.  ฆต   เรียกตามฮินดูวา  ฆี   [Ghee],เขมรวา  เปรง  แปลวาน้ํามัน  เราเรียกเพ้ียนไป.  
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อีก.   ถาขาดลงเสียกลางคัน,   พึงจําลําดับไว.   แตถาภัตเชนนั้น  เปนของ 
มีเปนประจําทีเดียว,   ภัตน้ันถึงแกภิกษุใด   พึงบอกภิกษุนั้นวา "ทาน 
ไดแลวก็ตาม   ยังไมไดก็ตาม    แมพรุงน้ีก็พึงรับ."  
        ภัตรายหน่ึง  เปนของท่ีเขามิไดใหเปนนิตย  แตในวันที่ได  ยอมได 
พอฉัน.  วันท่ีไมไดมีมากกวา.  ภัตนัน้  ไมถึงแกภิกษุใด,  พึงสั่งภิกษุ 
นั้นวา  "ทานไมได  พึงรับในพรุงนี้เถิด." 
        เมื่อใหจับสลากแลว  ภิกษุใดมาภายหลัง,  สลากของภิกษุนั้น  เปน 
อันเลยไปแลว  อยาพึงจัดแจงใหเลย. 
        จําเดิมแตตีระฆังไป   ภิกษุผูมายื่นมือแล   ยอมไดลาภคือสลาก 
เปนแท. 
        เมื่อภิกษุอ่ืน  แมมายืนอยูในที่ใกล  สลากก็เปนอันเลยไปแลว 
[๔๑๕]  แตถา  ภิกษุอ่ืน   ผูจะรับแทนภิกษุนั้นมีอยู,   ภิกษุนั้น  แมไม 
มาเอง  ยอมได. 
        ในฐานท่ีเปนผูชอบพอกัน  ภิกษุผูแจกทราบวา   "ภิกษุโนน 
ยังไมมา"    จะเก็บไวใหดวยต้ังใจวา  "นี่สลากของภิกษุนั้น"  ดังน้ี 
ก็ควร. 
        ถาวา   ภิกษุทั้งหลายทํากติกาไววา  "ไมพึงให   แมแกภิกษุผู 
ไมมา,"   กติกาน้ัน  ไมเปนธรรม.  เพราะวา  ภัณฑะที่จะพึงแจกกัน 
ยอมถึงแกภิกษุผูต้ังอยูภายในอุปจาร.   และถาวา  ภิกษุทั้งหลายทําเสียง 
อ้ืออึงวา  "ทานจงใหแกภิกษุผูไมมา"    พึงเริ่มต้ังทัณฑกรรม   พึงสั่งวา  
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"จงมารับเอาเองเถิด."  
        สลากหายไป  ๕-๖  ที่,   พระภัตตุทเทสกนึกชื่อทายกไมได  ถาวา 
พระภัตตุทเทสกนั้น  ใหสลากที่หายถึงแกพระมหาเถระหรือแกตนแลว 
พึงสั่งภิกษุทั้งหลายวา  "สลากภัตท่ีบานโนน เราใหถึงแกตัวเรา  ทาน 
ทั้งหลายพึงฉันสลากภัตท่ีไดในบานน้ันเถิด"   ดังน้ี  สมควร. 
        แตไมมอบถวายในสํานัก  ไดภัตน้ันที่โรงฉัน  แลวจะแจกกันฉัน 
ที่โรงฉันนั้นเอง   หาควรไม. 
        เมื่อทายกกลาววา  "ต้ังแตวันนี้ไป   ทานท้ังหลายจงรับสลากภัต 
ของขาพเจา"   ดังน้ี  จะใหถือเอาท่ีโรงฉันในที่นั้น  ไมควร.  ตองนํามา 
ยังสํานักแลว  จึงใหถือเอา. 
        อน่ึง  เมือ่ทายกกลาววา   "ทานท้ังหลายจงรับสลากภัตของขาพเจา 
ต้ังแตพรุงน้ีไป"   ดังน้ี  พึงบอกแกพระภัตตุเทสกวา  "สกุลชื่อโนน 
ถวายสลากภัต  ต้ังแตพรุงนี้ไป,   ทานพึงนึกในเวลาใหจับสลาก." 
        ในคราวทุพภิกขภัย  ชนทั้งหลายงดสลากภัตเสีย   เมื่อถึงคราว 
ภิกษาหาไดงาย  พบภิกษุบางรูปแลว   เริ่มตนไวอีกวา  "ทานท้ังหลาย 
จงรับสลากภัตของพวกขาพเจา  ต้ังแตวันนี้ไป."   อยาแจกกันภายในบาน 
ตองนํามาสํานักกอน   จึงคอยแจกกัน.  เพราะวา  ธรรมดาสลากภัตน้ี  ไม 
เปนเหมือนอุทเทสภัต,  ทายกยอมหมายเฉพาะสํานักถวาย;  เพราะฉะนั้น 
จึงไมควรแจกกันนอกอุปจาร. 
        [๔๑๖]  อน่ึง  เมื่อทายกบอกวา   "ทานท้ังหลายจงรับสลากภัต  
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ของขาพเจา  ต้ังแตพรุงน้ีไป"   ดังน้ี  ตองแจกกันในสํานักเหมือนกัน.  
        คมิกภิกษุประสงคจะไปสูทิสาภาคใด,   สลากที่บานเวรในทิสาภาค 
นั้น  เปนของอันภิกษุอ่ืนไดแลว,   คมิกภิกษุจะถือเอาสลากนั้น  แลวส่ัง 
ภิกษุนอกน้ีวา  "ทานจงถือสลากท่ีถึงแกเรา"   ดังน้ี  แลวไป  ก็ควร. 
แตภิกษุนั้น  ตองถือเอาสลากของคมิกภิกษุนั้นเสีย   ในเมื่อเธอยังมิทัน 
กาวลวงอุปจารสีมาไปทีเดียว. 
        ชนทั้งหลายอยูในสํานักราง    จัดต้ังสลากภัตไว   ดวยคิดวา  ภิกษุ 
ทั้งหลาย   ปรนนิบัติตนโพธิ์และเจดียเปนตนแลว  จงฉันเถิด"  ดังน้ี. 
ภิกษุทั้งหลายคางอยูในที่แหงภิกษุผูชอบพอกันแลว  ไปแตเชามืด  กระทํา 
วัตรในสํานักรางนั้นแลวฉันภัตน้ัน  ควรอยู. 
        หากวา  เมื่อภิกษุเหลาน้ัน  ใหถงึแกตนเพ่ือจะไดฉันในพรุงนี้ 
แลวพากันไป   ภิกษุอาคันตุกะอยูสํานักราง  กระทําวัตรแตเชาทีเดียว 
ตีระฆังแลวใหสลากภัตถึงแกตนแลวไปสูโรงฉัน.  ภิกษุอาคันตุกะน้ันแล 
เปนใหญแหงภัตน้ัน. 
        ฝายภิกษุใด  เมื่อภิกษุทั้งหลายกําลังทําวัตรอยูเทียว  กวาดท่ีแผนดิน 
๒-๓   ทีแลว  ตีระฆังแลว  ไปดวยทําในใจวา  "สลากภัตท่ีบานไกลถึง 
แกเรา."   สลากภัตน้ัน  ยอมไมถึงภิกษุนั้น  เพราะเธอถือเอาดวยอาการ 
ลอบชิง,   ยอมเปนของภิกษุผูกระทําวัตรเสร็จแลวใหถึงแกตนมาภายหลัง 
เทาน้ัน. 
        บานหน่ึงอยูไกลนัก,   ภิกษุทั้งหลายไมปรารถนาจะไปเปนนิตย. 
ชนทั้งหลายจึงกลาววา  "พวกขาพเจาเปนผูเหินหางบุญ."  พึงสัง่ภิกษุ  
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ทั้งหลายท่ีชอบพอกันในสํานักใกลบานน้ันวา  "ในวันที่ภิกษุเหลาน้ีไมมา 
พวกทานจงฉันแทน."  
        อน่ึง   สลากตองใหจับทุกวัน.   ก็และสลากเหลาน้ันแล   ไมเปน 
อันพระภัตตุทเทสกนั้นใหจับแลว   ดวยอาการสักวาตีระฆัง  หรือสักวา 
คนกระเชา. 
        แตตองจับกระเชาเกลี่ยสลากลงในตระกรา  ๔๑๗  และอยาจับ 
กระเชาท่ีขอบปาก.  เพราะถาวา    ในกระเชาน้ันมีงูหรือแมลงปอง   มันจะ 
กอทุกขให  เพราะฉะน้ัน   ตองจับขางใต   หันปากกระเชาออกนอก  และ 
ครั้นจับกระเชาแลว   พึงเกลี่ยสลากลง. 
        ถาแมจักมีงู,   มันจักหนีไปขางโนนเทียว  เพราะฉะน้ัน  จึงตอง 
เกลี่ยสลากอยางน้ัน.   สลากพึงใหจับเน่ืองดวยบานเปนตน   ตามนัยที่กลาว 
แลวในกอนน่ันแล. 
        อีกประการหน่ึง  ภิกษุผูแจกสลากน้ัน  ใหสลากหน่ึงถึงแกพระ- 
มหาเถระแลว   จึงใหถึงแกตนวา  "สลากท่ีเหลือ   ยอมถึงแกเรา"  ดังน้ี 
ทําวัตรไหวเจดียแลว  เมื่อภิกษุทั้งหลายผูอยูที่โรงระงับวิตก  ถามวา  "ผู 
มีอายุ   สลากใหจับเสร็จแลวหรือ ?"   พึงตอบวา   "ทานผูเจริญ  ทาน 
จงรับสลากภัตท่ีบานซ่ึงพวกทานไปแลว ๆ เถิด." 
        จริงอยู   สลากแมที่ใหถึงแลวอยางนี้   จัดวาใหถึงแลวดวยดีเหมือน 
กัน. 
        ภิกษุทั้งหลายจะไปสูสํานักอ่ืน  เพ่ือฟงธรรมตลอดทั้งคืน  จึงสั่งวา 
"เราทั้งหลายไมรับทานในท่ีนั้นละ   จักเท่ียวบิณฑบาตท่ีโคจรคามของเรา  
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แลวจักมา"  ดังน้ี   ไมรับสลากแลวไปเสีย.   ภิกษุเหลาน้ันจะมาเพ่ือฉัน 
สลากภัตท่ีถึงแกพระเถระในสํานักเชนนี้ก็ควร.          
        ถาวา   แมพระมหาเถระก็ไปกับภิกษุเหลาน้ัน  ดวยคิดวา  "เรา 
จะทําอะไรอยูที่นี่"   ภิกษุเหลาน้ัน  ไมไดฉันที่สํานักซึ่งตนไป   เที่ยว 
ไปสูโคจรคามตามลําดับ  อยาพึงใหบาตร   ในเมื่อทายกกลาววา  "ทาน 
ผูเจริญ   จงมอบบาตรใหเถิด,  ขาพเจาจักนําสลากยาคูเปนตนมาถวาย." 
        เมื่อเขาถามวา   "เหตุไรจึงไมใหเลา   ทานผูเจริญ  ?"   พึงตอบ 
เขาวา  "ภัตท่ีเจาะจงสํานัก  ยอมถึงแกภิกษุทั้งหลายผูอยูในสํานัก  เรา 
ทั้งหลายอยูในสํานักอ่ืน." 
        ก็เม่ือเขากลาววา   "โปรดใหเถิด   ทานผูเจริญ  ขาพเจาหาไดถวาย 
แกสีมาแหงสํานักไม,   ขาพเจาถวายแกทาน,  ขอทานจงรับภิกษาของ 
ขาพเจาเถิด"  ดังน้ี  สมควรใหบาตรไปได. 
                                  สลากภัตตกถา  จบ. 
                            [๔๑๘]   [ปกขิกภัตเปนตน] 
        ก็วินิจฉัยในปกขิกภัตเปนตน  พึงทราบดังนี้ :- 
        ภัตใด   อันชนทั้งหลายผูขวนขวายในการงาน  ถวายในวันปกษ 
(ที่บัณฑิตกําหนดไว)   เหลาน้ี  คือ  วัน  ๑๔  คํ่า,   วัน  ๑๕  คํ่า,  วัน 
๗  คํ่า,   วัน ๘  คํ่า,   เพ่ือตองการเตือนสติ  สําหรบัทําอุโบสถภัตน้ัน 
ชื่อวาปกขิกภัต.   ปกขิกภัตน้ัน  มีคติอยางสลากภัตน่ันเอง.  พึงใหภิกษุ 
ทั้งหลายรับไปฉัน.  
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        ถาวา   สลากภัตก็ดี   ปกขิกภัตกด็ี   มีมากท่ัวถึงแกภิกษุทั้งปวง,  
พระภัตตุทเทสกพึงใหถือเอาภัตแมทั้ง  ๒   เปนแผนก ๆ. 
        หากวา   ภิกษุสงฆมีมาก,   พึงใหถือเอาปกขิกภัตแลว   จึงให 
ถือเอาสลากภัตตอลําดับแหงปกขิกภัตน้ันก็ได  หรือพึงใหถือเอาสลากภัต 
แลว  จึงใหถอืเอาปกขิกภัตตอลําดับแหงสลากภัตนั้นก็ได. 
        ภัต  ๒  นั้น  ยังไมถึงแกภิกษุเหลาใด,  ภิกษุเหลาน้ัน  จักเท่ียว 
บิณฑบาต.         
        แมถาวา  ภัตทั้ง  ๒   มีมาก,   ภิกษุมีนอย,   ภิกษุยอมไดสลากภัต 
ทุกวัน.   เพราะฉะนั้น  พึงงดสลากภัตน้ันเสีย   ใหถือเอาแตปกขิกภัต 
เทาน้ันวา  "ผูมีอายุ  ทานจงฉันปกขิกภัตเถิด"  ดังน้ี. 
        พวกทายกถวายปกขิกภัตประณีต,   พึงจัดลําดับไวตางหาก.  ไม 
พึงใหถือเอาปกขิกภัตแตในวันนี้วา  "พรุงน้ี  เปนวันปกษ." 
        ก็แล  ถาทายกท้ังหลายกลาววา  "พรุงน้ีแล   ในเรือนของพวก 
ขาพเจา   จักมีภัตเศราหมอง,   ขอทานจงแจกปกขิกภัตเสียแตในวันนี้ 
ทีเดียว."  อยางนี้ควรใหถือเอาในวันนี้ได. 
        ทีช่ื่ออุโปสถิกภัตน้ัน   พึงทราบดังนี้ :- 
        บุคคลสมาทานองคอุโบสถ  ในวันอุโบสถทุกกึ่งเดือนแลว  ตนเอง 
บริโภคภัตใด,   ภัตน้ันแลอันเขายอมให. 
        ทีช่ื่อปาฏิปทิกภัตน้ัน  ไดแก  ทานท่ีทายกใหในวันปาฏิบทดวย 
กําหนดหมายวา  "ในวันอุโบสถ   ชนเปนอันมากผูมีศรัทธาเลื่อมใส  
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ยอมสักการะแกภิกษุทั้งหลาย,   สวนในวันปาฏิบท  ภิกษุทั้งหลายยอม 
ลําบาก,  ทานท่ีถวายในวันปาฏิบท  ยอมเปนกุศลมีผลใหญคลายทุพภิกข-  
ทาน,   หรือทานท่ีถวายในวันที่ ๒  แกภิกษุผูมีศีลบริสุทธิ์เพราะอุโบสถ- 
กรรม  ยอมเปนกุศลมีผลใหญ"  ดังน้ี.   [๔๑๙]  ภัตท้ัง  ๒  แมนัน้ 
มีคติอยางสลากภัตเหมือนกัน. 
        ภัตท้ัง  ๗  อยางนี้  ไมควรแกภิกษุผูถือปณฑปาติธุดงค  ยอม 
กระทําความทําลายแหงธุดงคเปนแท  ดวยประการฉะน้ี. 
                                 [อาคันตุกภัตเปนตน] 
        ภัตแมเหลาอ่ืนอีก  ๔  ที ่  นางวิสาขาขอประทานพระถวายในจีวร- 
ขันธกะ๑  คือ  อาคันตุกภัต  คมิกภัต  คิลานภัต  คิลานุปฏฐากภัตมาแลว 
ในบาลีเหมือนกัน. 
        บรรดาภัตท้ัง  ๔  นัน้  ภัตที่ถวายแกภิกษุผูเปนอาคันตุกะ  ชื่อ 
อาคันตุกภัต.   ในภัต  ๓  อยางที่เหลือ   มีนัยเชนเดยีวกัน. 
        กถ็าวา  ในภัตท้ัง  ๔  อยางนี้  ทั้งอาคันตุกภัต  ทั้งอาคันตุกภิกษุ 
มีมาก,  พึงใหภิกษุทั้งปวงถือเอารูปละสวน ๆ เมื่อภัตไมพอ  พึงใหถือ 
เอาตามลําดับ. 
        ภิกษุอาคันตุกะรูปหนึ่ง  มากอนทีเดียว  ใหถอืเอาอาคันตุกภัต 
ทั้งหมดเพ่ือตนแลวน่ังอยู,  อาคันตุกภัตท้ังปวง  ยอมเปนของเธอเทาน้ัน 
ภิกษุอาคันตุกะท้ังหลายผูมาทีหลัง  พึงฉันที่เธอใหแลว. 
        แมเธอก็พึงถือเอาเพ่ือตนสวนหนึ่งแลว   พึงใหสวนท่ีเหลือ.  นี ้
 
๑.  มหาวคฺค.  ทุติย.  ๒๑๐.  
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เปนความชอบยิ่ง. 
        แตถาวา  ภิกษุอาคันตุกะน้ัน  แมมากอน   แตไมถือเอาเพ่ือตน  
นั่งเฉยอยู.  ภิกษุอาคันตุกะท้ังหลายผูมาทีหลัง  พึงถือเอาตามลําดับพรอม 
กับเธอ. 
        ถาวา  ภิกษุอาคันตุกะมาเปนนิตย.   พึงฉันอาคันตุกภัตเฉพาะใน 
วันที่มาเทาน้ัน,  ถาวา  มาในระหวาง ๆ,  พึงฉันรูปละ  ๒-๓  วัน. 
        สวนในมหาปจจรีแกวา   "ควรฉันได  ๗  วัน."   ภิกษุผูเจาถิ่นไป 
ไหน ๆ มากด็ี,  แมเธอก็พึงฉันอาคันตุกภัต. 
        อน่ึง   ถาวา  อาคันตุกภัตน้ัน  เปนของท่ีเขาใหเนื่องในสํานัก 
ตองใหถือเอาในสํานัก.   ถาสํานักอยูไกล  เขาจึงใหเน่ืองในโรงฉัน  ตอง 
ใหถือเอาในโรงฉัน. 
        [๔๒๐]  กถ็าวา  ครั้นเม่ือภิกษุอาคันตุกะไมมี  ทายกจึงส่ังวา 
"แมภิกษุผูเจาถิ่น   ก็ฉันได"   ดังน้ี,   สมควรท่ีภิกษุผูเจาถิ่นจะฉัน.  เมื่อ 
เขาไมสั่ง  ไมควร. 
        ทางของเรื่อง   แมในคมิกภัตก็เหมือนกันนี้.  สวนเนื้อความท่ีแปลก 
ดังน้ี: 
        อาคันตุกภิกษุ  ยอมไดแตอาคันตุกภัตเทาน้ัน. 
        คมิกภิกษุ  ยอมไดทั้งอาคันตุกภัต  ทั้งคมิกภัต.   แมภิกษุผูเจาถิ่น 
ผูจํานงจะหลีกไป  ยอมกลายเปนคมิกภิกษุ   ยอมไดคมิกภัต.  เหมือน 
อยางวา   อาคันตุกภัต   อันอาคันตุกภิกษุยอมไดฉันใด   คมิกภัตน้ี 
อันคมิกภิกษุ  ยอมไดต้ัง  ๒-๓  วัน  หรือ  ๗  วัน  ฉันนั้นหามิได.  
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        ภิกษุผูฉันดวยต้ังใจวา  "เราจักไป"    ตลอดวันนั้นไปไมได 
เพราะกรณียะอะไร  ๆ  กต็าม,   แมในวันรุงข้ึนจะฉันก็ควร   เพราะยังมี 
อุตสาหะ  (ที่จะไป).  
        ในมหาปจจรีแกวา  "เมื่อภิกษุต้ังใจวา   'จักไป'    ฉันเสร็จแลว 
พวกโจรดักทางเสียก็ดี,  น้ําหลากมาก็ดี,   ฝนตกก็ดี,  หมูเกวียนยังไมไป 
ก็ดี,   เธอผูยังมีอุตสาหะ  พึงฉัน. 
        อันภิกษุผูรอดูอุปทวะเหลาน้ันอยู  จะฉัน  ๒-๓  วันก็ควร.  แต 
ภิกษุผูอางเลศวา  "จักไป  จักไป"  ยอมไมไดเพ่ือฉัน. 
        คิลานภัตเลา   ถามีพอแกภิกษุผูอาพาธท่ัวกัน,   ก็พึงใหใหทั่วกัน 
หากวาไมพอ  ก็พึงจัดลําดับใหถือเอา. 
        ภิกษุอาพาธรูปหน่ึง  ทวงทีเหมือนคนไมมีโรค  ยังอาจไปภายใน 
บานได,  รูปหน่ึงไมอาจ  รูปนี้ชื่อผูอาพาธหนัก.   พึงใหคิลานภัตแก 
เธอแท. 
        ภิกษุผูอาพาธหนัก  ๒  รูป,  รูปหนึ่งรวยลาภ  เปนผูมีชื่อเสียง  ได 
ขาทนียะโภชนียะมา,  รปูหน่ึงอนาถา   ตองเขาไปภายในบาน  เพราะ 
มีลาภอัตคัด,   พึงใหคิลานภัตแกรูปหลังน้ัน. 
        ในคิลานภัต   ไมมีกาํหนดวัน,  ภิกษุผูอาพาธพึงฉันตลอดเวลา 
ที่โรคยังไมสงบ  เมื่อไมฉันโภชนะที่สบาย  จะยังอัตภาพใหเปนไปไมได. 
        แตในกาลใด  เมื่อภิกษุผูอาพาธน้ัน  แมฉันยาคูที่ระคน  หรือ 
ภัตท่ีระคน  [๔๒๑]   โรคก็ไมกําเริบ,   จําเดิมแตกาลนั้นไป   ไมพึง  
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ฉันคิลานภัต. 
        คิลานุปฏฐากภัตเลา  มีพอแกภิกษุผูพยาบาลไขทั่วถึงกัน  พึงให 
ใหทั่วถึงกัน,   หากวาไมพอ  พึงจัดลําดับใหถือเอา.  
        แมคิลานุปฏฐากภัตน้ี  ก็พึงแจกใหแกภิกษุผูพยาบาลภิกษุที่อาพาธ 
หนัก   ในบรรดาภิกษุผูอาพาธ  ๒  รูป. 
        สกลุใด   ถวายท้ังคิลานภัต  ทั้งคิลานุปฏฐากภัต  แกภิกษุ 
ผูพยาบาลภิกษุอาพาธท่ีอนาถา   ในบรรดาภิกษุผูอาพาธหนัก  ๒  รูป  ภัต 
ในสกุลนั้น  ถึงแกภิกษุผูอาพาธรูปใด   แมภิกษุผูพยาบาลภิกษุผูอาพาธ 
รูปนั้น  ก็พึงใหถือเอาในสกุลน้ันแล. 
        แมในคิลานะปฏฐากภัต   ก็ไมมกีําหนดวัน.   ภิกษุผูอาพาธยังได 
อยูเพียงใด,   แมผูพยาบาลของเธอยอมไดเพียงนั้น,   เพราะเหตุนั้น 
ภัต  ๔  อยางนี้  ถาเปนของท่ีเขาถวายอยางน้ีวา   "ภิกษุอาคันตุกะ, 
ภิกษุผูเตรียมตัวจะไป,    ภิกษุผูอาพาธ,   และภิกษุผูพยาบาลภิกษุผุ 
อาพาธ,   จงรับภิกษาของขาพเจา"   ยอมควรแมแกภิกษุผูถือปณฑ- 
ปาติกธุดงค.   แตถาเปนของท่ีเขาถวายอยางน้ีวา   "ขาพเจาจัดภัตไวให 
เปนประจํา   เพ่ือภิกษุอาคันตุกะเปนตน,   ภิกษุอาคันตุกะเปนตนจงรับ 
ภัตของขาพเจา"   ไมควรแกภิกษุผูถือปณฑปาติกธุดงค. 
                                   [ภัตอีก  ๓  ชนดิ] 
        ภัตอ่ืนอีก  ๓  ชนิดเหลาน้ี   คือ   ธุวภัต  กุฏิภัต   วารกภัต. 
ในภัต  ๓  ชนิดนั้น  นิตยภัต  เรียกวา  ธุวภัต.   ธุวภัตน้ัน  มี  ๒  อยาง 
คือ  ของสงฆ  ๑  ของเฉพาะบุคคล  ๑.  



ประโยค๖ - จตุตถสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวนิัย จลุวรรค วรรณา - หนาท่ี 619 

        ใน  ๒  อยางนั้น   ธุวภัตใด    อันทายกถวายใหเปนประจําวา 
"ขาพเจาถวายธุวภัตแกสงฆ"   ดังน้ี   ธุวภัตนั้น  มีคติอยางสลากภัต 
เหมือนกัน.   ก็แล  ธุวภัตนั้น  อันทายบอกถวายวา  "ทานผูมีอายุ  
ทั้งหลาย  จงรับภิกษาประจําของขาพเจา"   ดังน้ี  ยอมควรแมแกภิกษุ 
ทั้งหลายผูถือปณฑปาติกธุดงค. 
        แมครั้นเม่ือธุวภัตเปนของเฉพาะบุคคล  อันทายกกลาววา  "ขาพเจา 
ถวายธุวภัตแกทานท้ังหลาย"  ดังน้ี  ธวุภัตนั้น  ไมควรแกภิกษุทั้งหลาย 
ผูถือปณฑปาติกธุดงคเทาน้ัน.   แตเมื่อเขากลาววา  "ทานท้ังหลายจงรับ 
ภิกษาประจําของขาพเจา"   ดังน้ี  ควรอยู,   ภิกษุผูถือปณฑปาติกธุดงค 
พึงยินดี. 
        แมถาวาภายหลัง    เม่ือลวงไปแลว  ๒-๓  วัน    เขากลาววา 
"ทานท้ังหลายจงรับธุวภัต"    ภัตน้ันควรแกภิกษุผูถือปณฑปาติกธุดงค 
เพราะเปนของท่ีเธอรับไวดีแลวในวันแรก. 
        [๔๒๒]  ทีช่ื่อกุฏิภัต    คือภัตท่ีทายกสรางที่อยูถวายสงฆแลว 
ถวายใหเปนประจําอยางนี้วา   "ทานผูมีอายุทั้งหลาย  ผูอยูในเสนาสนะ 
ของพวกขาพเจา   จงรับภัตของพวกขาพเจาเทาน้ัน"   ดังน้ี  กฏุิภัตน้ัน 
มีคติอยางสลากภัตเหมือนกัน,  พึงใหภิกษุทั้งหลายรับมาฉัน. 
        ก็เม่ือทายกกลาววา   "ทานผูมีอายุทั้งหลาย   ผูอยูในเสนาสนะ 
ของพวกขาพเจา   จงรับภิกษาของพวกขาพเจาเทาน้ัน"   ดังน้ี  กุฏิภัต 
นั้น  ยอมควรแมแกภิกษุทั้งหลายผูถือปณฑปาติกธุดงค.  สวนกุฏิภัต  
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ใด   อันทายกเลื่อมใสในบุคคลแลวสรางที่อยูเพ่ือบุคคลน้ัน   ถวายวา 
"ขาพเจาถวายแกทาน"   ดังน้ี   กฏุิภัตน้ัน   ยอมเปนของบุคคลน้ัน  
เทาน้ัน  ครั้นเมื่อบุคคลน้ันไปในที่ไหน ๆ เสีย   พวกนิสิตพึงฉันแทน. 
        ทีช่ื่อวารกภัต   คือภัตท่ีทายกถวายจําเดิมแตเรือนใกลไปวา  "พวก 
ขาพเจาจักเปล่ียนวาระกันบํารุงภิกษุทั้งหลาย   ในสมัยที่ภิกษาหายาก," 
แมวารกภัตน้ัน   ที่ทายถวายออกชื่อภิกษา   ก็ควรแกภิกษุทั้งหลาย 
ผูถือบิณฑปาติกธุดงค.   แตเมื่อทายกกลาววา  "ถวายวารกภัต"   ดังน้ี 
วารกภัตน้ัน   มีคติอยางสลากภัต. 
        กถ็าวา   พวกทายกสงขาวสารเปนตนไปใหวา  "สามเณรท้ังหลาย 
จงหุงตมถวาย"   ดังน้ี,   ภัตน้ันควรแกภิกษุผูถือปณฑปาติกธุดงค. 
        ภัตเหลาน้ี  ๓  กับภัตอีก  ๔  มีอาคันตุกภัตเปนตน   รวมเปน  ๗ 
ภัต  ๗   นั้น   รวมกับภัตอีก  ๗   มีสังฆภัตเปนตน   จึงเปนภัต  ๑๔  อยาง 
ดวยประการฉะน้ี. 
                             [ภัตอ่ืน  ๔  อยางในอรรถกถา] 
        อน่ึง   ในอรรถกถากลาวภัต  ๔  อยางแมอ่ืน   คือ   วิหารภัต 
อัฏฐกภัต   จตุกภัต   คุฬกภัต.   ใน  ๔  อยางนั้น   ทีช่ื่อวิหารภัต  ไดแก 
ภัตท่ีเกิดแตกัลปนาสงฆในสํานักนั้น.    สํานักภัตน้ัน  สงเคราะหดวย 
สังฆภัต. 
        อน่ึง   วิหารภัตน้ัน   ยอมควรแมแกภิกษุทั้งหลายผูถือปณฑ- 
ปาติกธุดงค   ในฐานะท้ังหลายเชนนั้น   เพราะเปนภัตที่พระขีณาสพ  
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ผูบรรลุปฏิสมัภิทา   ในติสสมหาวิหารและจิตตลบรรพตเปนตน   (เคย)  
รับแลว   อยางที่เปนภัตอันภิกษุแมถือปณฑปาติกธุดงคก็สามารถฉันได. 
สวนภัตที่ทายกถวายอยางนี้วา   "ขาพเจาถวายแกภิกษุ  ๘  รูป,  ขาพเจา 
ถวายแกภิกษุ  ๔  รูป"   ดงัน้ี  ชื่ออัฏฐกภัต และชื่อจตุกภัต. 
        อัฏฐกภัตและจตุกภัตแมนั้น  ที่ทายกถวายออกชื่อภิกษา  ควรแก 
ภิกษุผูถือปณฑปาติกธุดงค. 
        [๔๒๓]  ภัตที่ทายกหมายบาตรไว   ดวยขนมมีรสอรอยยิ่ง  ม ี
เครื่องปรุงมากแลวถวาย   ชื่อ   คุฬกภัต.  ภัต  ๓  อยางนี้  มีคติอยาง 
สลากภัตเหมือนกัน. 
        แมภัตอ่ืนอีก  ทีช่ื่อ   คุฬกภัต  ก็ยงัมี  (คือ)   คนท้ังหลาย 
บางพวกในโลกน้ี  ใหทําการฟงธรรมเปนการใหญ   และการบชูาใน 
สํานักแลวกลาววา  "พวกขาพเจาไมสามารถถวายแกพระสงฆทั้งส้ินได, 
ภิกษุ  ๒-๓  รอย   จงรับภิกษาของพวกขาพเจา"   ดังน้ี,   แลวถวายนํ้า- 
ออยงบ  เพ่ือทราบจํานวนภิกษุ.   คุฬกภัตน้ี  ยอมควรแมแกภิกษุทั้งหลาย 
ผูถือปณฑปาติกธุดงค. 
        จีวรที่ควรแจก  ขาพเจาไดกลาวแลวในจีวรขันธกะ  สวนเสนาสนะ 
ที่ควรแจก   และบิณฑบาตท่ีควรแจก   ขาพเจาไดกลาวในเสนาสนักขันธกะน้ี 
ดวยประการฉะน้ี. 
                                      [คิลานปจจัยท่ีควรแจก] 
        สวนคิลานปจจัยที่ควรแจก   พึงทราบอยางนี้ :- 
        บรรดาเภสัชมีเนยใสเปนตน   พระราชาหรือราชมหาอมาตย  สง  
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เนยใสรอยหมอก็ดี   พันหมอก็ดี   ไปสูสํานักกอน.   พระภัตตุทเทสก 
พึงตีระฆัง  ให ๆ  เต็มภาชนะท่ีถือมา   จําเดิมแตเถรอาสนลงมา.  เนยใส  
นั้น  ยอมควรแมแกภิกษุทั้งหลายผูถือปณฑปาติกธุดงค. 
        ถาวา  พระมหาเถระท้ังหลายเปนผูมักลาชา   มาภายหลัง  อยา 
พึงกลาวกะทานวา  "ทานผูเจริญ   ขาพเจากําลังแจกแกภิกษุผูมีพรรษา 
๒๐,   ลําดับของพวกทานเลยไปเสียแลว,"   พึงพักลําดับไว  ถวายแก 
พระมหาเถระเหลาน้ันแลว  จึงถวายตามลําดับในภายหลัง. 
        ภิกษุทั้งหลายไดฟง  (ขาว)   วา   "ที่สํานักโนน  มีเนยในเกดิ 
ข้ึนมาก"   จึงพากันมาแมจากสํานักในระยะโยชนหน่ึง.   พึงใหต้ังแต 
สถานที่เธอท้ังหลายมาทัน  ๆ  กันยืนอยู. 
        เมื่อพวกนิสิตมีอันเตวาสิกเปนตน  จะรับแทนภิกษุทั้งหลายแมผู 
มาไมทัน   แตเขาอุปจารสีมาแลว   กค็วรใหแท. 
        พวกนิสิตเหลาน้ันกลาววา  "ทานจงใหแกอุปชฌายอาจารยของ 
ขาพเจา  ผูต้ังอยูภายนอกอุปจารสีมา"   ดังน้ี   ไมพึงให. 
        ถาวา  ภิกษุทั้งหลายเปนผูเน่ืองเปนอันเดียวกันกับภิกษุผูเขาสูอุปจาร- 
สีมาแลว   มทีี่ประตูสํานักของตนก็ดี   ที่ภายในแหงสํานักทีเดียวก็ดี, 
สีมาชื่อวา  ขยายออกดวยอํานาจบริษัท;   เพราะฉะนั้น  พึงให.   ๔๒๔ 
แมเม่ือใหสวนแกสังฆนวกะเสร็จแลว   ก็พึงใหแกภิกษุทั้งหลายผูมาภายหลัง 
เหมือนกัน. 
        แตวา  เมื่อสวนท่ี  ๒  ไดยกข้ึนสูเถรอาสนแลว  สวนท่ี  ๑   ยอม 
ไมถึงแกภิกษุทั้งหลายผูมาทีหลังอีก,     พึงใหตามลําดับพรรษาต้ังแต  
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สวนท่ี  ๒  ไป   เนยใสเปนของที่ทายกเขาไปสูอุปจารสีมาแลวใหในที่ใด 
ที่หน่ึง,   เนยใสทั้งหมด  พึงแจกในท่ีประชุมเทานั้น. 
        ในสํานักใด   มีภิกษุ  ๑๐  รูป   และหมอเนยใสเปนตน  อันทายก  
ถวาย  ๑๐   หมอเหมือนกัน,   ในสํานักนั้น  พึงแจกกันรูปละหมอ. 
        เนยใสมีหมอเดียว,   ภิกษุมี  ๑๐  รูป,   พึงแหลงออกแลวใหถือเอา. 
        ถาวา  ภิกษุเหลาน้ันถือเอาวา   "เนยใสทั้งหมอตามที่ต้ังอยูนั่นแล 
ยอมถึงแกพวกเรา"   ดังน้ี,   เนยใสนั้น  เปนอันถอืเอาไมชอบ,  ยอมเปน 
ของสงฆในท่ีซึ่งตนไปแลว ๆ  ที่เดียว. 
        แตวา   ภิกษุเอียงหมอ   เทเนยใสลงในภาชนะหนอยหนึ่งแลว 
กลาววา   "นีถ่ึงแกพระมหาเถระ,   ที่เหลือถึงแกพวกเรา"   ดังน้ีแลว 
กลับใสเนยใสน้ันลงในหมอน่ันเอง   ถือเอาไปตามตองการ  ควรอยู. 
        ถาวา   เนยเปนแทง   แมขีดเปนรอยถือเอาดวยคิดวา   "สวนอ่ืน 
จากรอยท่ีขีด   ยอมถึงแกพระมหาเถระ,   สวนท่ีเหลือถึงแกพวกเรา" 
ดังน้ี  ยอมเปนอันถือเอาชอบ. 
        ในภิกษุและหมอเนยใส   แมหยอนหรือเกินกวากําหนดดังกลาว 
แลว  ก็พึงแบงกันโดยอุบายน้ันแล.   ก็ถาวา  ภิกษุมีอยูรูปเดียว   เนยใส 
ก็มีอยูหมอเดียว,   ภิกษุนั้นจะตีระฆังแลวถือเอาดวยคิดวา  "นี้ถึงแก 
เรา"  ดังน้ีก็ดี  ควรอยู.  แมจะใหถึง  (แกตน)  ทีละนอย ๆ อยางนี้ 
วา  "นี้สวนท่ี  ๑  ถึงแกเรา  นี้สวนท่ี  ๒"   ดังน้ี  ก็ควร.  แมในเภสัช 
ที่เหลือมีเนยขนเปนตน  ก็นัยนี้. 
        แตวา  รอยขีดไมคงอยูในน้ํามันงาเปนตนที่ใสใด,  น้ํามันงาเปนตน  
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นั้น  พึงตักแจกแท.  
        เภสัชมขิีงสดและพริกเปนตนก็ดี,   สมณบริขารมีบาตรและภาชนะ 
ที่เหลือเปนตนก็ดี,    ทั้งหมด  พึงกําหนดใหดีแลวแจกตามนัยอันสมควร 
แกอธิบายดังกลาวแลวน่ันแล. 
        [๔๒๕]  ภิกษุผูเฉลียวฉลาด  พึงพิจารณาลาลีและอรรถกถา  แลว 
อยาประมาท  แจกปจจัยของสงฆอยางนั้นเถิด. 
        กถาวาดวยปจจัยที่ควรแจกโดยอาการทั้งปวง   จบแลวดวยประการ 
ฉะน้ี. 
                                     [วาดวยหนาที่ผูแจก] 
        ภิกษุเจาหนาท่ี   มีเจาหนาท่ีแจกยาคูเปนตน   ที่สงฆสมมติต้ังไว 
ไมตองถาม  (สงฆ)  กอนก็ได   พึงใหชนทั้งหลายผูมาสูสถานท่ีแจกคน 
ละกึ่งสวน.  แตวา  ภิกษุที่มิไดรับสมมติตองอปโลกนให. 
        เจาหนาที่ผูแจกของเล็กนอย  พึงใหเข็ม  ๒  เลม  คือ  ยาวเลมหน่ึง 
สั้นเลมหน่ึง   แกภิกษุผูทาํจีวรกรรมซึ่งกลาวอยูวา  "ทานจงใหเข็ม" 
ดังน้ี.  ไมมีกจิท่ีจะตองถามเพราะเกิดความรังเกียจวา  "ภัณฑะของสงฆ 
ไมควรแจก." 
        พึงใหมีดเล็กเลมหน่ึง   แกภิกษุผูมีความตองการดวยมีดเล็ก. 
        พึงใหรองเทาคูหน่ึง  แกภิกษุผูประสงคจะเดินทางกันดาร. 
        พึงใหประคดเอว  แกภิกษุผูมีความตองการดวยประคดเอว. 
        พึงใหอังสะ  แกภิกษุผูมา  (ขอ)   วา  "อังสะของขาพเจาเกาแลว." 
        พึงใหผากรองน้ํา   แกภิกษุผูมีความตองการดวยผากรองน้ํา.  
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        พึงใหกระบอกกรอง    แกภิกษุผูมีความตองการดวยกระบอกกรอง 
ถาไมมีผา   พึงใหกระบอกกรองพรอมท้ังผา.  
        เมื่อภิกษุขออยูวา   "ขาพเจาจักเพ่ิมแผนผาดาม"  พึงใหใหพอ 
แกกุสิและอัฑฒกุสิ. 
        เมื่อภิกษุมา   (บอก)   วา  "ผามณฑลไมพอ"   พึงใหผามณฑล 
ผืนหน่ึง,   พึงใหผาอัฑฒมณฑล  ๒  ผืน.   เมื่อเธอขอผามณฑล  ๒  ผืน 
ไมพึงให  ๒  ผืน. 
        พึงใหผาท่ีพอแกจีวรตัวหนึ่ง    แกภิกษุผูมีความตองการดวยผา 
อนุวาตดานรีและดานสกัด. 
        ตวงเภสัชไดประมาณทะนานหนึ่ง   พึงใหสวนท่ี  ๓   จากทะนาน 
หน่ึงนั้น   แกภิกษุผูอาพาธ  ซึ่งมีความตองการดวยเภสัชมีเนยใสและเนยขน 
เปนตน. 
        ครั้นใน  ๓  วันอยางนั้น  ครบทะนานหน่ึงแลว   ต้ังแตวันที่  ๔  ไป 
ตองเรียนสงฆแลวจึงให. 
        ในน้ําออยงบเลา  พึงใหสวนท่ี  ๓  ในวันหน่ึง.   [๔๒๖]  เมื่อเต็ม 
งบโดยครบ  ๓  วันอยางนั้นแลว  ตอแตนั้นไป   ตองเรียนสงฆแลวจึงให. 
        คําท่ีเหลือท้ังปวง  ต้ืนทั้งนั้น   ฉะนี้แล. 
                                เสนาสนักขันธก    วรรณนา  จบ.  
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                         [๔๒๗]  สังฆเภทักขันธก   วรรณนา 
        วินิจฉัยในสังฆเภทักขันธกะ   พึงทราบดังน้ี  :- 
        สองบทวา   อภิฺาตา   อภิฺาตา   มีความวา   อมาตย  ๑๐  คน 
มีกาฬุทายีอามาตยเปนตน  พรอมดวยพวกบริวาร  และชนเปนอันมาก 
เหลาอ่ืน  ชื่อศากยกุมารผูปรากฏแลว ๆ. 
        บทวา  อมฺหาก  คือ  ในเราทั้งหลาย.  อีกอยางหนึ่ง   มีคําอธิบาย 
วา  "จากสกุลของเราทั้งหลาย." 
        สองบทวา  ฆราวาสตฺถ   อนุสิสสฺามิ   มีความวา  กิจอันใด   เธอ 
พึงทําในฆราวาส   พ่ีจักใหทราบกิจน้ัน. 
        บทวา  อติเนตพฺพ  คือ  พึงไขน้ําเขา. 
        บทวา  นินฺเนตพฺพ   มีความวา    น้ําจะเปนของเสมอกันในท่ี 
ทั้งปวง   โดยประการใด   พึงใหโดยประการน้ัน. 
        บทวา  นิทฺทาเปตพฺพ  คือ  พึงดายหญา. 
        สองบทวา   ภุสิกา   อุทฺธราเปตพฺพา   มีความวา   ธัญญชาติที่ปน 
กับฟางละเอียด   พึงคัดออกแมจากฟาง. 
        บทวา  โอผุนาเปตพฺพ   มีความวา   พึงยังลมใหถือเอา   (พึง 
ใหลมพัด)   เพ่ือฝดโปรยหญาและฟางละเอียดออก. 
        ขอวา  เตนหิ  ตฺวฺเว  ฆราวาสตฺเถน   อุปชานาหิ   มีความวา  
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ทานน่ันแลพึงทราบเพ่ือการครองเรือน.  
        ในคําวา   อห  ตยา   ยถาสุข   ปพฺพชาหิ   นี้   พึงทราบเน้ือความ 
ดังน้ี :- 
        "อนุรุทธศากยะเปนผูใครเพ่ือจะกลาวโดยเร็ว  ดวยความรักใน 
พระสหายวา  'เรากับทานจักบวช'   เปนผูมีหฤทัยอันความโลภสิริราช- 
สมบัติที่เหน่ียวรั้งไวอีก   กลาวไดแตเพียงวา  'เรากับทาน'   เทานั้น 
แลวไมสามารถกลาวคําที่เหลือ." 
        บทวา  นิปฺปาติตา  มีความวา   กมุารท้ังหลาย  อันอุบาลีนีใ้ห 
ออกไปแลว. 
        บทวา  มานสฺสิโน  มีความวา   พวกหมอมฉัน  เปนคนอันมานะ 
อาศัยอยู,   มีคําอธิบายวา  พวกหมอนฉันเปนคนเจามานะ. 
        ในบทวา  ปรทตฺตวุตฺโต  นี้  มีความวา  ชื่อผูเปนไปดวยปจจัย 
อันชนอ่ืนให  เพราะเปนผูเลี้ยงชีพดวยปจจัยอันชนอ่ืนให. 
        บาทแหงคาถาวา   ยสฺสนิตรโต  น  สนฺติ  โกปา  มีความวา 
กิเลสเครื่องยังจิตใหกําเริบทั้งหลาย   ชื่อวาไมมีในจิตของผูใด   เพราะ 
เหตุวา   ความโกรธนั้น  เปนกิเลสอันมรรคท่ี  ๓  ถอนเสียแลว. 
        [๔๒๘]  ก็เพราะสมบัติชื่อวาภวะ,   วิบัติ  ชื่อวาวิภวะ.   อนึ่ง 
ความเจริญ   ชื่อวาภวะ,   ความเสื่อม  ชื่อวาวิภวะ.  ความเที่ยง  ชื่อวาภวะ 
ความขาดสูญ  ชื่อวาวิภวะ,  บุญ  ชื่อวาภวะ,   บาป  ชื่อวาวิภวะ,  คําวา  'วิภวะ' 
และ  'อภวะ'    นี้  เปนอันเดียวกันโดยใจความแท:    เหตุนั้น   ในบาท 
แหงคาถาวา  "อิติ   ภวาภวตฺจ   วีติวตฺโต"   นี้  พึงเห็นเนื้อความ  
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อยางนี้แลวา   "ความมีและความไมมี   มีประการอยางนั้น  คือ   มี  
ประการหลากหลายน้ันใด    อันพระผูมีพระภาคตรัสดวยอํานาจสมบัติ 
และวิบัติ,   ความเจริญและความเสื่อม,   ความเที่ยงและความขาดสูญ, 
บุญและบาป,   ผูนั้นกาวลวงความมีและความไมมี   มีประการอยางนั้น ๆ 
โดยนัยนั้น  ตามสมควรแกเหตุ   ดวยมรรคแม  ๔." 
        บทวา   นานุภวนฺติ   มีความวา   ยอมไมสามารถ,  อธิบายวา 
"การเห็นบุคคลน้ัน  แมเทวดาทั้งหลาย   ก็ไดดวยยาก." 
        บทวา  อหิเมขลกิาย   คือ  พันงูไวที่สะเอว. 
        บทวา  อุจฺฉงฺค  ไดแก   ที่อวัยวะทั้งหลาย. 
        บทวา  สมฺมนฺนติ  ไดแก   นับถือ. 
        หลายบทวา  ย  ตุโม  กริสฺสติ   มคีวามวา   เขาจักกระทําซ่ึง 
กรรมใด. 
        ในคําวา  เขฬาสโก  นี้  มีความวา  เทวทัต   อันพระผูมีพระ- 
ภาคตรัสวา   'ผูกินน้ําลาย'   เพราะคําอธิบายวา  "ปจจัยที่เกิดข้ึนดวย 
มิจฉาชีพ  อันพระอริยทั้งหลายพึงคายเสีย   เปนเชนกับน้ําลาย,  เทวทัต 
นี้  ยอมกลืนกินซึ่งปจจัยเห็นปานน้ัน." 
        สองบทวา   ปตฺถทฺเธน   กาเยน   มีความวา   มีกายแข็งท่ือคลาย 
ใบลาน.   เทวทัต  เมื่อจะยกตนเองโดยสภาพท่ีเปนพระญาติของพระ 
ราชาวา  "พระราชาทรงรูจักเรา"  จึงกลาววา   "มว  โข   ภเณ 
ราชาตกา  นาม." 
        บทวา   ปหฏกณฺณวาโล  มีความวา   ชางนาฬาคิรีกระทําหู  
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ทั้ง  ๒  ใหหยุดนิ่ง.  
        บาทคาถาวา   ทุกฺข   หิ  กุ ฺชร  นาคมาสโท   มีความวา   กุญชร 
ผูเจริญ   ชื่อวาการเขาใกลพระพุทธเจาผูประเสริฐ   ผูไมยินดีดวยจิต 
คิดฆา  เปนทุกข. 
        บทวา  นาคหตสฺส   มีความวา   สุคติของบุคคลผูฆาพระพุทธเจา 
ผูประเสริฐ  ยอมไมมี. 
        สองบทวา   ปฏิกุฏิโต  ปฏิสกฺกิ  มีความวา   ชางนาฬาคิรี   บาย 
หนาไปหาพระตถาคตแลว  ยอลงดวย  ๒  เทาหนา. 
        ในบทวา  อลกฺขิโก  นี้  มีความวา  เทวทัตน้ียอมไมกําหนด. 
[๔๒๙]  อธบิายวา  ยอมไมรู  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ผูไมกําหนด. 
เทวทัตยอมไมรูวา   "เราทาํกรรมลามกอยู."   เทวทัตน้ัน  อันใคร ๆ 
ไมพึงกําหนดหมายได  อธิบายวา   "อันใคร ๆ ไมพึงเห็น"  เพราะ- 
ฉะน้ัน   จึงชื่อวา   ผูอันใคร ๆ  กําหนดไมได  (วาลามกเพียงไร). 
        ในบทวา  ติกโภชน  นี้  มีความวา  โภชนะอันชน  ๓  คนพึงบริโภค. 
        สองบทวา  ต  ปฺาเปสฺสามิ   มคีวามวา   เราจักอนุญาต 
ติกโภชนะนั้น.  แตในคณโภชนะ   ภิกษุตองทําตามธรรม. 
        บทวา  กปฺป  ไดแก   อายุกัลปหน่ึง. 
        บทวา  พฺรหฺมปฺุ   ไดแก  บญุอันประเสริฐท่ีสุด. 
        สองบทวา   กปฺป  สคฺคมฺหิ   ไดแก  อายุกัลปหน่ึงนั้นเอง. 
        หลายบทวา  อถ   โข  เทวทตฺโต  สงฺฆ  ภินฺทิตวา  มีความวา 
ไดยินวา  เทวทัตน้ัน  ครัน้ใหจับสลากอยางนั้นแลว  ทําอุโบสถแผนก  
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หน่ึง   ในกรงุราชคฤหนั้นนั่นแลแลวจึงไป,   ดวยเหตุนั้น   พระธรรม-  
สังคาหกาจารยทั้งหลาย  จึงกลาวคําน้ีวา  อถ  โข  เทวทตฺโต  เปนอาทิ. 
        หลายบทวา  ปฏ ิ   เม   อาคิลายติ   มีความวา  หลังของเรา 
ยอมเมื่อย   เพราะมีเวทนากลา  ดวยการน่ังนาน. 
        หลายบทวา  ตมห   อายมิสฺสามิ   มีความวา   เราจักเหยียดหลังน้ัน. 
        ความรูจิตของผูอ่ืนอยางนี้วา    "ใจของทานเปนอยางนี้บาง  ใจของ 
ทานเปนอยางนั้นบาง"  ดังน้ี  แลวแสดงธรรมพอเหมาะเจาะแกจิตของ 
ผูอ่ืนนั้น  ชื่อวาการพร่ําสอนมีการดักใจเปนอัศจรรย. 
        บทวา   มมานุกุพฺพ   มีความวา  เม่ือทํากิริยาเลียนเรา. 
        บทวา  กปโณ  ความวา   ถึงทุกขแลว. 
        บทวา  มหาวราหสฺส  ความวา  เมื่อพญาชาง. 
        บทวา  มหึ   วกิุพฺพโต   ความวา  ทําลายแผนดิน. 
        สองบทวา  ภึงส  ฆสานสฺส   ความวา  เค้ียวกินเหงา  (บัว). 
        ในคําวา   นทีสุ  ชคฺคโต  นี้  มีเน้ือความวา   ไดยินวา  พญาชาง 
นั้น  เมื่อลงสูสระโบกขรณี   อันมีนามวา  'นที'   นั้น   เลนอยูใน 
เวลาเย็น  ชื่อวายังราตรีทั้งปวงใหผานไป   คือทําความเปนผูต่ืน. 
        ดวยเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา  "เลนอยูในน้ํา." 
                             [วาดวยองคแหงทูตเปนตน] 
        บทวา  สุตา  ไดแก   ผูฟง. 
        บาทคาถาวา   อสนทฺิทฺโธ  จ   อกฺขาติ   มีความวา  เปนผูไมมี 
ความสงสัยบอกวา  คือผูบอกประกอบดวยอํานาจแหงถอยคําอันสืบตอกัน  
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ตามลําดับ.   เทวทัตจะเกิดในอบาย   เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวาเปน  
ชาวอบาย.   เธอเปนชาวนรกก็เหมือนกัน.   เทวทัตจักต้ังอยูตลอดกัลป 
(ในนรก)   เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวาผูต้ังอยูตลอดกัลป. 
        บัดนี ้  เทวทัต  แมพระพุทธเจาต้ังพันองค   กไ็มอาจแกไขได 
เพราะฉะนั้น  เธอจึงชื่อวา   อเตกิจฺโฉ   ผูอันพระพุทธเจาเยียวยาไมได. 
        [๔๓๐]   หลายบทวา   มา  ชาติ  โกจิ   โลกสฺม ึ  มีความวา  แม 
ในกาลไหน ๆ  สัตวไร ๆ อยา  (เกิด)   ในโลกเลย. 
        บทวา  อุปปชฺชถ   ไดแก  เกิด. 
        บาทคาถาวา   ชลว   ยสสา  อฏา   มีความวา  เทวทัตต้ังอยู 
ประหน่ึงผูรุงเรืองดวยยศ. 
        บาทคาถาวา   เทวทตฺโตติ  เม  สตุ    มีความวา   แมคําที่พระผูมี- 
พระภาคทรงสดับแลววา  "เทวทัตเปนเชนนี้"   ก็มีอยู,  คําวา  "เทวทัต 
ต้ังอยู   ประหน่ึงผูรุงเรืองดวยยศ"  นี้  พระธรรมสงัคาหกาจารยกลาว 
หมายเอาคําท่ีพระผูมีพระภาคทรงสดับแลวน่ันแล. 
        ในคําวา  โส   ปมาท  อนุจิณฺโณ   นี้   มีความวา    เทวทัตน้ัน 
ยอมสรางสมความประมาท   เพราะฉะน้ัน   เธอจึงชื่อวาผูสรางสมเนือง ๆ 
อธิบายวา   ความประมาทอันเธอไมละเสีย. 
        สองบทวา   อาสชฺช  น  มีความวา   ถึง   หรือวา  เบียดเบียน 
พระตถาคตน่ัน  ดวยจิตลามก. 
        สวนคําวา   อวีจินิรย   ปตฺโต  นี้  เปนคํากลาวเนื้อความท่ีลวง 
ไปแลว  เปนไปในความหวัง.  
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        บทวา   เภสฺมา  คือ  นําภัยมา.  
                                    [วาดวยสังฆราชี] 
        ขอวา   เอกโต  อุปาลิ  เอโก   มีความวา   ในฝายธรรมวาที 
มีรูปเดียว 
        ขอวา  เอกโต  เทฺว  ความวา  ในฝายอธรรมวาที  มี  ๒  รปู. 
        ขอวา  จตุตฺโถ  อนุสาเวติ  สลาก   คาเหติ   มีความวา  อธรรม- 
วาทีเปนรูปที่  ๔  คิดวา  "เราจักทําลายสงฆ." 
        บทวา   อนุสาเวติ  ความวา  ประกาศใหผูอ่ืนพลอยรับรู.  อธิบายวา 
"เธอประกาศเภทกรวัตถุ  ๑๘  ประการอยางนี้วา  'ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
ยอมแสดงอธรรมวา   ธรรม'  ดังน้ี  โดยนัยเปนตนวา  'ทั้งพวกทาน  ทั้ง 
พวกเรา  ไมความกลัวตอนรกเลย,  ทางแหงอเวจี  'ทั้งพวกทาน  ทั้ง 
ปดไว,   พวกเราไมกลัวตออกุศล,   ก็ถาวา  ขอน้ี  พึงเปนสภาพมิใชธรรม 
หรือขอน้ี   พึงเปนสภาพมิใชวินัย  หรือวา   ขอน้ีไมพึงเปนคําส่ังสอน 
ของพระศาสดาไซร;    เราทั้งหลายไมพึงถือเอา." 
        ขอวา   สลาก  คาเหติ  มีความวา  ก็แล  ครั้นประกาศอยางนี้ 
แลว  จึงบอกใหจับสลากวา  "ทานท้ังหลายจงจับสลากนี้,  ทานท้ังหลาย 
จงชอบใจสลากน้ี." 
        แมในบทท้ังหลายวา   "เอกโต  อปุาลิ  เทฺว   โหนฺติ"   เปน 
อาทิ  ก็มีนัยเหมือนกัน. 
        ขอวา  เอว  โข  อุปาลิ  สงฺฆราชิ  เจว  โหติ  สงฺฆเภโท  จ  มี 
ความวา  ความราวรานแหงสงฆดวย  ความแตกแหงสงฆดวย  ยอม  
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มี  ดวยเหตุเพียงใหจับสลากอยางนี้,   ก็แตวา  สงฆจะเปนผูแตกกันแลว 
ดวยเหตุเพียงเทาน้ีก็หาไม.  
        ในคําน้ีวา  "อุบาลี   ภิกษุแล  ผูปกตัตต  มีสังวาสเสมอกัน  ต้ัง 
อยูในสีมาเสมอกัน  จึงทําลายสงฆได"   ดังน้ี   พึงมีคําถามวา  "เมื่อ 
เปนเชนนั้น    พระเทวทัต   ชื่อวาปกตัตตอยางไร  ๔๓๑  พระเทวทัต 
ไมใชผูปกตัตตกอน  เพราเธอใหฆาพระราชา  และเพราะเธอทํา 
โลหิตุปบาทอยางหรเลา ?" 
        ขาพเจาขอกลาวในคําถามน้ีวา  "การใหฆาพระราชา  ชื่อวาไม 
มี   เพราะคําสั่งบังคับคลาดเสียกอน,  จริงอยู  คําส่ังบังคับของพระ 
เทวทัตน้ันอยางนี้วา  กุมาร  ถากระนั้น  ทานจงฆาพระบิดาแลวเปน 
พระราชาเถิด,   เราจักฆาพระผูมีพระภาคแลวเปนพระพุทธเจา,"   แต 
กุมารเปนพระราชาแลว  จึงยังพระบิดาใหสิ้นชีพในภายหลัง;    การใหฆา 
พระราชา   ชือ่วาไมมี  เพราะคําส่ังบังคับคลาดเสียกอน   ดวยประการฉะน้ี 
        สวนความเปนอภัพพบุคคล   ซึ่งมีโลหิตุปบาทเปนปจจัย  พระ- 
ผูมีพระภาคมิไดตรัสแลว  ในเมื่อโลหิตุปบาท   พอพระเทวทัตทําแลว 
เทาน้ัน.   อันขอท่ีพระเทวทัตนั้นเปนอภัพพบุคคล   เวนคําของพระผูมี- 
พระภาคเสียแลว   ใคร ๆ  ก็ไมสามารถจะยกข้ึนได.   สวนคําวา  "ภิกษุ 
ทั้งหลาย  บคุคลผูยังโลหิตใหหอข้ึน  เปนอนุปสัมบัน   ไมพึงให 
อุปสมบท  เปนอุปสัมบัน  พึงใหฉิบหายเสีย"  นี้  พระผูมีพระภาคตรัส 
ภายหลังแตสังฆเภท;   เพราะเหตุนั้น  สงฆชื่อวาอันพระเทวทัตผูปกตัตต 
ทําลายแลว.  
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                                   [วาดวยสังฆเภท] 
        วินิจฉัยในเภทกรวัตถุ  ๑๘  ประการ  มีขอวา  "แสดงอธรรมวา 
ธรรม"  เปนตน. 
        โดยสุตันตปริยายกอน.   กุศลกรรมบถ  ๑๐  ชื่อวาธรรม,   อกุศล- 
กรรมบถ  ๑๐  ชื่อวาอธรรม. 
        อน่ึง  โพธิปกขิยธรรม  ๓๗  ประการ  คือ   "สติปฏฐาน  ๔ 
สัมมัปปธาน  ๔   อิทธิบาท  ๔  อินทรยี  ๕   พละ  ๕  โพชฌงค  ๗ 
อริยมรรคมีองค  ๘"    ชื่อวาธรรม.   ขอน้ี   คือ   "สติปฏฐาน  ๓ 
สัมมัปปธาน  ๓   อิทธิบาท  ๓  อินทรยี  ๖   พละ  ๖   โพชฌงค  ๘ 
มรรคมีองค  ๙"  ชื่อวาธรรม. 
        อน่ึง  ขอน้ี   คือ   "อุปาทาน  ๔   นีวรณ  ๕    อนุสัย  ๗ 
มิจฉัตตะ ๘"   ชื่อวาอธรรม.   ขอน้ี  คือ   "อุปาทาน  ๓   นีวรณ  ๔ 
อนุสัย  ๖   มจิฉัตตะ  ๗"   ชื่อวาอธรรม. 
        บรรดาธรรมและอธรรมน้ัน   ๔๓๒   ภิกษุทัง้หลายผูถือเอา 
สวนคืออธรรมอันหน่ึง  บางขอบางอยาง   กลาวอยูซึ่งอธรรมนั้นวา 
"นี้เปนธรรม   ดวยทําในใจวา  'เราจักทําอธรรมนี้วาธรรม'  ดวย 
ประการอยางนี้   สกลุแหงอาจารยของพวกเราจักยอดเยี่ยม,   และพวกเรา 
จักเปนคนมีหนามีตาในโลก"   ชื่อวาแสดงอธรรมวา  "ธรรม" 
        เมื่อถือเอาสวนอันหนึ่ง    ในสวนแหงธรรมทั้งหลายกลาวอยูวา 
"นี้เปนอธรรม"    อยางนั้นนั่นแล   ชือ่วาแสดงธรรมวา   "มิใช 
ธรรม"  
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        โดยวินัยปริยาย  สวนกรรมที่พึงโจทยแลวให   ใหการแลวทําตาม 
ปฏิญญา  ดวยวัตถุที่เปนจริง  ชื่อวาธรรม.   กรรมท่ีไมโจทย   ไมให 
ใหการ   ทําดวยไมปฏิญญา   ดวยวัตถุไมเปนจริง  ชื่อวาอธรรม.  
        โดยสุตันตปริยาย  ขอน้ี  คือ  "ราควินัย  โทสวินัย  โมหวนิัย 
สังวร  ปหานะ   การพิจารณา"  ชื่อวาวินัย.  ขอน้ี  คือ  "ความไม 
กําจัดกิเลสมีราคะเปนตน   ความไมสํารวม  ความไมละ  การไมพิจารณา" 
ชื่อวาอวินัย. 
        โดยวินัยปริยาย  ขอน้ี  คือ   "วัตถุสมบัติ  ญัตติสมบัติ  อนุสาวนา- 
สมบัติ   สีมาสมาบัติ  ปรสิสมบัติ"   ชือ่วาวินัย.  ขอน้ี  คือ  "วัตถุวิบัติ 
ฯลฯ   ปริสวิบัติ"   ชื่อวาอวินัย. 
        โดยสุตันตปริยาย  คําน้ีวา   "สติปฏฐาน  ๔  ฯ ล ฯ   อริยมรรค 
มีองค  ๘ "   ชื่อวาอันพระตถาคตทรงภาษิตแลว  ตรัสแลว.   คําน้ีวา 
"สติปฏฐาน  ๓   ฯลฯ   มรรคมีองค  ๙"   ชื่อวาอันพระตถาคตไมทรง 
ภาษิตแลว  ไมตรัสแลว. 
        โดยวินัยปริยาย  คําน้ีวา     "ปาราชิก  ๔   สังฆาทิเสส  ๑๓ 
อนิยต  ๒    นิสสัคคิยปาจิตตีย  ๓๐    ชื่อวาอันพระตถาคตทรงภาษิต 
แลว  ตรัสแลว.   คําน้ีวา   "ปาราชิก  ๓  สังฆาทิเสส  ๑๔  อนิยต  ๓ 
นัสสัคคิยปาจิตตีย  ๓๑"   ชื่อวาอันพระตถาคตไมทรงภาษิตแลว  ไม 
ตรัสแลว. 
        โดยสุตันตปริยาย  [๔๓๓]  ขอน้ี  คือ  "การเขาผลสมาบัติ  การ 
เขามหากรุณาสมาบัติ   การเล็งดูสัตวโลกดวยพุทธจักษุทุวัน  การ  
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แสดงสุตตันตะ   การตรสัชาดกเน่ืองดวยความเกิดเรื่องข้ึน"  ชื่อวา 
อันพระตถาคตประพฤติเสมอ.  ขอน้ี  คือ  "การไมเขาผลสมาบัติ 
ทุกวัน   ฯ ล ฯ   การไมตรัสชาดก"  ชือ่วาอันพระตถาคตไมทรง  
ประพฤติเลย. 
        โดยวินัยปริยาย  ขอน้ี  คือ   "การอยูจําพรรษาแลว  บอกลา 
แลว   จึงหลีกไปสูที่จาริกของภิกษุผูรับนิมนตแลว  การปวารณาแลว 
จึงหลีกไปสูที่จาริก    ความทําการตอนรับกอนกับภิกษุอาคันตุกะ" 
ชื่อวาอันพระตถาคตทรงประพฤติเสมอ  ความไมกระทํากิจมีไม 
บอกลากอนเที่ยวไปสูที่จาริกนั้นนั่นแล   ชื่อวาอันพระตถาคตไมทรง 
ประพฤติเลย. 
        โดยสุตันตปริยาย  ขอน้ี  คือ  "สติปฏฐาน  ๔  ฯลฯ  อริยมรรค 
มองค  ๘"   ชื่อวาอันพระตถาคตทรงบัญญัติแลว.  ขอน้ี  คือ  "สติ- 
ปฏฐาน ๓  ฯ ล ฯ   มรรคมีองค  ๙"   ชื่อวาอันพระตถาคตไมทรง 
บัญญัติแลว. 
        โดยวินัยปริยาย  ขอน้ี  คือ  "ปาราชิก  ๔  ฯ ล ฯ  นิสสัคคิยปาจิตตีย 
๓๐"   ชื่อวาอันพระตถาคตทรงบัญญัติแลว.  ขอน้ี  คือ   "ปาราชิก  ๓ 
ฯ ล ฯ   นิสสคัคิยปาจิตตีย  ๓๑"   ชื่อวาอันพระตถาคตไมทรงบัญญัติแลว. 
        อนาบัติที่พระตถาคตตรัสแลวในสิกขาบทน้ัน  ๆ  วา  "ไมเปน 
อาบัติแกภิกษุผูไมรู   ผูไมมีไถยจิต   ผูไมประสงคจะใหตาย  ผูไม 
ประสงคจะอวด   ผูไมประสงคจะปลอย"   ชื่อวาอนาบัติ   อาบัติที่ 
พระตถาคตตรัสแลวโดยนัยเปนตนวา  "เปนอาบัติแกภิกษุผูรูอยู   ผูมี  
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ไถยจิต"   ชื่อวาอาบัติ.   อาบัติ  ๕ กอง  ชื่อวาอาบัติเบา.  อาบัติ  ๒ 
กองชื่อวาอาบัติหนัก.   อาบัติ  ๖  กอง  ชื่อวาอาบัติมีสวนเหลือ.   กอง  
อาบัติปาราชิกกองเดียว   ชื่อวาอาบัติไมมีสวนเหลือ.   อาบัติ   ๒  กอง 
ชื่อวาอาบัติชั่วหยาบ.   อาบัติ  ๕  กอง   ชื่อวาอาบัติไมชั่วหยาบ. 
        ก็ในธรรมและอธรรมเปนตน  ที่กลาวแลวโดยวินัยปริยายน้ี   ภิกษุ 
ผูกลาวอยูซึ่งธรรมมีประการดังกลาวแลววา   "นี้ไมใชธรรม"  โดยนัย 
กอนน่ันแล   ชื่อวาแสดงธรรมวา  "มใิชธรรม." 
        [๔๓๔]  เมื่อกลาวอยูซึ่งขอท่ีมิใชมินัยวา   "นี้เปนวินัย"  ชื่อวา 
แสดงขอท่ีมิใชวินัยวา  "วินัย"  ฯ ล ฯ  เมื่อกลาวอยูซึ่งอาบัติไมชั่วหยาบ 
วา   "นี้เปนอาบัติชั่วหยาบ"   ชื่อวาแสดงอาบัติไมชั่วหยาบวา  "อาบัติ 
ชั่วหยาบ." 
        ครั้นแสดงอธรรมวา  "เปนธรรม"   ฯ ล ฯ   หรอืครั้นแสดงอาบัติ 
ไมชั่วหยาบวา  "อาบัติชั่วหยาบ"   อยางนั้นแล   ไดพวกแลวกระทํา 
สังฆกรรม  ๔  อยางใดอยางหน่ึง  เปนแผนก   ในสีมาเดียวกัน   สงฆ 
ชื่อวาเปนอันภิกษุเหลาน้ันทําลายแลว. 
        ดวยเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา  "ภิกษุทั้งหลายเหลาน้ัน 
ยอมแตกไปเพราะเภทกรวัตถุ  ๑๘  ประการน้ี"   เปนอาทิ. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อปกสฺสนฺติ   มีความวา  ยอมแยง  คือ 
ยอมแบงซึ่งบริษัท   ไดแกยอมคัดบริษัทใหลุกไปนั่ง  ณ  สวนขางหน่ึง. 
        บทวา  อวปกาสนฺติ  มีความวา  ยอมยุยงอยางยิ่ง  คือ   ภิกษุทั้งหลาย 
จะเปนผูไมปรองดองกันโดยประการใด  ยอมกระทําโดยประการน้ัน.  
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        อาเวณกิ  คือ   แผนกหน่ึง  
        ขอวา  เอตฺตาวตา  โข  อุปาลิ   สงฺโฆ   ภินฺโน  โหติ  มีความวา 
ครั้นเมื่อภิกษุทั้งหลาย    แสดงวัตถุอันใดอันหน่ึงแมวัตถุเดียว  ใน 
เภทกรวัตถุ  ๑๘  แลว  ใหภิกษุทั้งหลายหมายรูดวยเหตุนั้น ๆ  วา  "ทาน 
ทั้งหลายจงจับสลากน้ี  ทานจงชอบใจสลากน้ี"  ดังน้ี  ใหจับสลากแลว 
ทําสังฆกรรมแผนกหนึ่ง  อยางนั้นแลว  สงฆยอมเปนอันแตกกัน.  สวน 
ในคัมภีรบริวาร  พระผูมีพระภาคตรัสวา   "อุบาล ี สงฆยอมแตกกันดวย 
อาการ๑  ๕"   เปนอาทิ.   คําน้ันกับลักษณะแหงสังฆเภทน้ี  ที่ตรัสใน 
สังฆเภทักขันธกะน้ี  โดยใจความไมมีความแตกตางกัน.   และขาพเจา 
จักประกาศขอแตกตางกันแหงคําน้ัน  ในคัมภีรบรวิารน้ันแล. 
                     คําท่ีเหลือในบททั้งปวง   ต้ืนทั้งน้ัน  ฉะน้ีแล. 
                              สังฆเภทักขันธก  วรรณานา  จบ. 
 
๑.  ปริวาร.  ๔๙๕.  
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                         [๔๕๓]  วัตตักขันธก   วรรณนา 
                             [วินิจฉัยในวัตตักขันธกะ] 
        วินิจฉัยในวัตตักขันธกะ   พึงทราบดังนี้ :- 
        พระผูมพีระภาคทรงแสดงท่ีใกลอุปจารสีมา   ดวยพระพุทธพจน 
นี้วา   "บัดนี้  เราจักเขาสูอาราม;"   เพราะฉะนั้น  ภิกษุถึงอุปจารสีมา 
แลว  พึงทําคารวกิจท้ังปวง   มถีอดรองเทาเปนตน. 
        บทวา  คเหตฺวา   ไดแก  ใชไมเทาคอนรองเทาไป. 
        บทวา  ปฏิกฺกมนฺติ  ไดแก  ประชมุกัน. 
        หลายบทวา  อุปาหนปฺุฉนโจฬน   ปุจฺฉิตฺวา  อุปาหนา  ปฺุฉ ิ
ตพฺพา  มีความวา  พึงถามภิกษุทั้งหลายผูเจาถิ่นวา   "ผาเช็ดรองเทา 
อยูที่ไหน ?" 
        บทวา  วิสชฺเชตพฺพ  คือ  พึงผ่ึงไว. 
        ขอวา  โคจโร  ปุจฺฉิตพฺโพ  มีความวา  พึงถามถึงท่ีเที่ยว  เพ่ือ 
ภิกษาอยางนี้วา  "โคจรคามอยูใกลหรอืไกล ?   ภิกษุพึงเที่ยวบิณฑบาต 
แตเชา  หรือสาย ?"   ดังนี้.  บานของพวกมิจฉาทิฏฐิก็ดี  บานท่ีมีภิกษา 
เขาจํากัดไวก็ดี  ชื่อวาอโคจร. 
        ภิกษาในบานใด  เขาถวายแกภิกษุรูปเดียว  ๒ รูป,  บานแมนั้น 
ก็ควรถาม.  
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        หลายบทวา  ปานีย  ปุจฺฉิตพฺพ,   ปริโภชนีย  ปุจฺฉิตพฺพ  มี 
ความวา   พึงถามถึงนํ้าฉันน้ําใชอยางนี้วา   "ภิกษุทั้งหลาย  ยอมด่ืมน้ํา  
ที่ควรด่ืมแหงสระน้ี  ทั้งทําการใชสอย   มีอาบเปนตนดวยหรือ ?"   สัตว 
รายหรือเหลาอมนุษย  ยอมมีในสถานบางตําบล;   เพราะฉะนั้น  จึงควร 
ถามวา  "ควรเขาไปเวลาไร ?        ควรออกมาเวลาไร ?" 
        สองบทวา   พห ฺ  ิเตน   มีความวา  เห็นทางของงูหรือของอมนุษย 
กําลังออกไป  พึงยืนดูอยูขางนอก. 
        หลายบทวา  สเจ  อสฺุสหติ  โสเธตพฺโพ  มีความวา  ถาวา 
ตนสามารถ,   พึงชําระสํานักทั้งหลายใหสะอาด,   [๔๖๓]   เมื่อไมสามารถ 
พึงจัดแจงโอกาสเปนที่อยูของตน. 
        ก็แล   ในธรรมเนียมแหงการชําระสํานักใหสะอาด  ที่พระผูมีพระ- 
ภาคทรงแสดงแลว  สําหรับภิกษุผูสามารถชําระสํานักทั้งหมดใหสะอาด 
พึงทราบวินิจฉัย  ตามนัยที่กลาวแลวในมหาขันธกะนั่นแล. 
                                  [อาวาสิกวัตร] 
        วินิจฉัยในอาวาสิกวัตร   พึงทราบดังนี้:- 
        เมื่ออาคันตุกะผูแกกวามา  พึงงดจีวรกรรมหรอืนวกรรมเสีย  ทํา 
กิจท้ังปวง   มีอาทิอยางนี้วา   "พึงแตงต้ังอาสนะ"  ดังน้ี   กําลังกวาด 
ลานเจดีย   พึงเก็บไมกวาดเสีย   เริ่มทาํวัตรแกเธอ. 
        หากวา  อาคันตุกะเปนผูฉลาด,  เธอจักกลาววา  "จงกวาดลาน 
เจดียเสียกอนเกิด   ผูมีอายุ." 
        อน่ึง  กาํลังทํายาเพ่ือคนไขอยู  ถาวา  คนไขไมทุรนทุรายนัก,  
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พึงงดทําไว  ทําวัตรเสียกอน,   แตสําหรับไขหนัก  ตองทํายากอน  ถา 
อาคันตุกะเปนผูฉลาด,   เธอจักกลาววา  "จงทํายาเสียกอน."  
        เมื่อถามถึงนํ้าฉัน  ถาวา  อาคันตุกะด่ืมน้ําท่ีนํามาแลวครั้งเดียว 
หมด,   พึงถามทานวา  "ผมจักตองนํามาอีกไหม ?" 
        อน่ึง   พึงพัดทานดวยพัด.  เมื่อพัด  พึงพัดที่หลังเทาครั้งหน่ึง 
กลางตัวครั้งหน่ึง  ศีรษะครั้งหนึ่ง.  เธออันทานกลาววา  "พอ  หยุดเถิด" 
พึงพัดใหออนลง.  เธออันทานกลาววา  "พอละ"   พึงพัดใหออนลง 
กวาน้ัน.   ทานกลาวถึงครั้งท่ี  ๓   พึงวางพัดเสีย.  พึงลางเทาของทาน. 
ครั้นลางแลว  ถานํ้ามันของตนมี,   พึงทาดวยนํ้ามัน.  ถาไมมี.  พึงทา 
ดวยนํ้ามันของทาน.  สวนการเช็ดรองเทา  พึงทําตามความชอบใจของ 
ตน.   ดวยเหตุนั้นแล  พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา  สเจ  อุสฺสหติ.  เพราะ- 
เหตุนั้น  จึงไมเปนอาบัติ  แมแกภิกษุผูไมเช็ดรองเทา. 
        เธออันทานถามวา  "เสนาสนะถึงแกเราที่ไหน ?"   พึงจัดแจง 
เสนาสนะ.   [๔๓๗]  อธิบายวา  พึงบอกอยางนี้วา  "เสนาสนะน่ีถึงแก 
ทาน"  ดังน้ี.  แลสมควรแท  ที่จะตบเสียกอน  จึงปูลาด. 
        วินิจฉัยในวัตรของอาคันตุกะผูนวกะ  พึงทราบดังนี้ :- 
        ขอวา  ปานีย  อาจิกขฺิตพฺพ  มีความวา  ภิกษุผูเจาถิ่น   พึงบอก 
วา  "ทานจงถือเอาน้ําน่ันด่ืม"  ดังน้ี.   แมในนํ้าใช  ก็มีนัยนี้เหมือนกัน 
คําท่ีเหลือเหมือนคํากอนนั่นแล. 
        จริงอยู  ภิกษุเจาถิ่นจะไมทําวัตรแกอาคันตุกะ  ผูมาถึงสํานักของ 
ตน  แมในอาวาสใหญ  ยอมไมได.  
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                                        [คมิกวัตร] 
        วินิจฉัยในคมิกวัตร  พึงทราบดังนี้ :-  
        บทวา  ทารุภณฺฑ  ไดแก  เตียงและต่ังเปนตน  ที่กลาวแลวใน 
เสนาสนักขันธกะ.  แมภัณฑะดิน  ก็ไดแกภาชนะสําหรับยอมเปนตน 
ภัณฑะท้ังปวง  มีประเภทดังกลาวแลวในเสนาสนักขันธกะน่ันแล. 
        ภัณฑะท้ังปวงนั้น  อันภิกษุผูเตรียมจะไป   พึงเก็บไวที่โรงไฟ 
หรือในที่อ่ืนซึ่งคุมไดแลวจึงไป.  จะเก็บไวในเง้ือมท่ีฝนไมรั่วก็ควร. 
        วินิจฉัยในคําวา  เสนาสน  อปุจฉฺิตพฺพ  นี้  พึงทราบดังนี้ :- 
        เสนาสนะใด   สรางไวบนศิลาดาด  หรือบนเสาศิลา,   ปลวก 
ทั้งหลายข้ึนไมไดในเสนาสนะใด,   ไมเปนอาบัติ  แมแกภิกษุผูไมบอก 
มอบเสนาสนะน้ัน. 
        คําวา  จตูสุ  ปาสาณเกสุ  เปนอาทิ  พระผูมีพระภาคตรัสเพ่ือ 
แสดงอาการท่ีจะพึงกระทํา  ในเสนาสนะมีบรรณศาลาเปนตน  อันเปน 
สถานที่เกิดแหงปลวกท้ังหลาย. 
        ขอน้ีวา  บางที  แมสวนท้ังหลาย  จะพึงเหลืออยูบาง  ดังน้ี  เปน 
อานิสงสในเสนาสนะที่ต้ังไวกลางแจง. 
        สวนในเรือนท่ีฝนรั่วได  เมื่อหญาและกอนดินตกลงขางบน  (แหง 
เตียงและต่ัง)   แมสวนท้ังหลายแหงเตียงและต่ัง   ยอมฉิบหายไป. 
                                   [เรื่องอนุโมทนา] 
        วินิจฉัยในเรื่องอนุโมทนา  พึงทราบดังน้ี:- 
        สองบทวา  อิทฺธ  อโหสิ  มีความวา   ภัตไดเปนของถึงพรอม  
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แลว.    
        ขอวา   จตูหิ   ปฺจหิ   มีความวา  เมื่อพระสังฆเถระน่ังแลวเพ่ือ 
ตองการจะอนุโมทนา  ภิกษุ  ๔   รูปพึงน่ังตามลําดับขางทาย.  เมื่อพระ-  
อนุเถระนั่งแลว  พระมหาเถระพึงน่ัง  และภิกษุ  ๓   รูปพึงนั่งขางทาย. 
เมื่อภิกษุรูปที่  ๕  นั่งแลว  ภิกษุ  ๔  รูปพึงนั่งขางบน.   ๔๓๘   เมื่อ 
ภิกษุหนุมขางทาย   อันพระสังฆเถระแมเชิญแลว  ภิกษุ  ๔  รูปพึงน่ัง 
ต้ังแตพระสังฆเถระลงมาทีเดียว. 
        กถ็าวา   ภิกษุผูอนุโมทนากลาววา  "ไปเถิด   ทานผูเจริญ  ไมมี 
กิจท่ีจะตองคอย"  ดังน้ี  ควรไป.  เมื่อพระมหาเถระกลาววา  "ผูมีอายุ 
พวกเราจะไปละ"  เธอกลาววา  "นิมนตไปเถิด,"  แมอยางนี้   ก็ควรไป. 
        พระมหาเถระแมทําความผูกใจวา  "พวกเราจักคอยอยูนอกบาน" 
ดังน้ี   ไปถึงนอกบานแลว  แมจะสั่งนิสิตของตนวา  "เธอทั้งหลาย 
จงคอยความมาของภิกษุนั้น"   ดังน้ี  แลวไปเสีย   ควรเหมือนกัน. 
        แตถาชาวบานใหภิกษุรูปนึ่ง  ซึง่ตนพอใจ  ทําการอนุโมทนา 
หาเปนอาบัติแกภิกษุนั้น  ผูอนุโมทนาอยูไม,   ไมเปนภาระแกพระ 
มหาเถระ. 
        จริงอยู   เพราะในอุปนิสินนกถา   ตองเรียนพระเถระกอนในเมื่อ 
ชนทั้งหลายขอใหกลาว.   สวนภิกษุทีพ่ระมหาเถระเชิญเพ่ืออนุโมทนา 
แทน  ภิกษุทัง้หลายตองคอย.  นี้เปนลกัษณะในเรื่องอนุโมทนาน้ี. 
        บทวา  วจฺจิโต   มีความวา  พระเถระเกิดปวดอุจจาระ,  อธิบายวา 
ผูอันอุจจาระบีบค้ันแลว. 
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                                        [ภัตตัคควัตร] 
        วินิจฉัยในภัตตัคควัตร   พึงทราบดังนี้ :- 
        ในอรรถกถาทั้งหลายกลาววา   "จะเปนในละแวกบาน   หรือในวัด 
ก็ตาม.  การที่ภิกษุผูจะไปสูที่เลี้ยงของชนทั้งหลาย   หมจีวรคาดประคด 
นั่นแล  สมควร.         
        หลายบทวา  น   เถเร   ภิกขฺู   อนูปขชฺช  มีความวา   ไมพึงนั่ง 
เบียดภิกษุผูเปนเถระนัก  หากวา   อาสนะเสมอกับอาสนะที่พระมหาเถระ 
นั่ง,  เมื่ออาสนะมีมาก   พึงน่ังเวนไว  ๑  หรือ  ๒  อาสนะ  ไมพึงนั่งบน 
อาสนะท่ีเขานับภิกษุแตงต้ังไว,   พระมหาเถระส่ังวา  "จงนั่งเถิด"  พึง 
นั่ง.  ถาพระเถระไมสั่ง,  พึงเรียนวา   "อาสนะนี้สูงขอรับ"  เม่ือ 
ทานบอกวา  "จงนั่งเถิด"   พึงนั่ง,  ก็ถาวา   เมื่อภิกษุใหม  แมเรียน 
แลวอยางนั้น   พระมหาเถระไมอนุญาต,   [๔๓๙]  ไมเปนอาบัติแกเธอ 
ผูนั่ง,   เปนอาบัติแกพระมหาเถระเทานั้น.   จริงอยู  ภิกษุใหมไมเรียน 
กอน    นั่งบนอาสนะเห็นปานน้ัน  ยอมตองอาบัติเหมือนพระเถระอัน 
ภิกษุใหมเรียนแลวไมอนุญาตฉะนั้น. 
        หลายบทวา   น  สงฺฆาฏึ   โอตฺถริตฺวา   มีความวา  ไมพึงปูสังฆาฏิ 
แลวน่ังทับ. 
           คําวา  อุโภหิ  หตฺเถหิ  พระผูมพีระภาคตรัสหมายเอานํ้าสําหรับ 
ลางบาตร.  สวนนํ้าทักษิโณทก    พึงวางบาตรบนเชิงขางหนาแลวจึงรับ. 
        บทวา  สาธุก   ไดแก   ไมทําใหมีเสียงน้ํา. 
        สองบนวา    สูปสฺส   โอกาโส   มคีวามวา  "โอกาสแหงแกงจะ  
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มีอยางใด,   พึงรับขาวสุกพอประมาณอยางนั้น.  
        คําวา  "ทานจงไดทั่วถึงเทา ๆ กนั"   นี้  อันพระเถระพึงกลาว 
ในเนยใสเปนอาทิอยางเดียวหามิได,   แมในขาวสุก  ก็พึงกลาว. 
        ก็บรรดาเภสัชมีเนยใสเปนตน   สิง่ใดมีนอย,   สิ่งน้ันสมควรแก 
ภิกษุรูปเดียว   หรือ  ๒  รปู,   เมื่อพระเถระกลาววา  "ทานจงใหทั่วถึง 
เทา  ๆ  กันแกภิกษุทั้งปวง"   ความลําบากยอมมีแกพวกชาวบาน 
เพราะฉะนั้น  ของเชนนั้น   พึงรับครั้งเดียวหรือ  ๒   ครั้งแลว  ทีเ่หลือ 
ไมควรรับ. 
        คําวา   น  ตาว  เถเรน  ภฺุชิตพพฺ   นี ้ พระผูมีพระภาคตรัสหมาย 
เอาโรงเลี้ยงท่ีมีภิกษุอันทายกจํากัดไว  (และ)   โรงเลี้ยงที่ชนทั้งหลาย 
เปนผูประสงคจะใหอาหารถึงแกภิกษุทั่วกันแลวไหว. 
        สวนโรงเลี้ยงใด    เปนโรงใหญ,  คือ  ในโรงเลี้ยงใด  ภิกษุทั้งหลาย 
ฉันอยูในประเทศหน่ึง,   ทายกถาวายนํ้าในประเทศหนึ่ง,   ในโรงเลี้ยงนั้น 
พึงฉันตามสบาย. 
        คําวา  น   ตาว   เถเรน  อุทก  นี ้ พระผูมีพระภาคตรัสหมายเอา 
น้ําลางมือ,   ฝายภิกษุผูมีความกระหายในระหวาง  หรือผูมีอามิสติดคอ  พึง 
ดื่มน้ํา  ไมพึงลางมือ. 
        ถาวา  ชนทั้งหลายกลาววา    "นมินตลางบาตรและมือเถิดทาน 
ผูเจริญ"  หรอืภิกษุทั้งหลายกลาววา  "ทานจงรับน้ําเถิด,"   พระเถระ 
ควรลางมือ. 
        ดวยคําวา  นิวตฺตนฺเตน  เปนตน  พระผูมีพระภาคทรงแสดงวา  
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"สงฆเม่ือจะลุกข้ึนกลับจากโรงเลี้ยง   พึงกลับอยางนี้."    [๔๔๐] 
อยางไร ?   พึงเห็นคําท้ังปวงวา   นวเกหิ  เปนตน.  
        จริงอยู  ในเรือนท้ังหลายที่คับแคบ  ไมมีโอกาสท่ีพระเถระทั้งหลาย 
ออก ;   เพราะฉะนั้น   พระผูมีพระภาคจึงตรัสอยางนั้น. 
        ก็นวกภิกษุทั้งหลาย  ผูกลับอยูอยางนั้น  รออยูที่ประตูเรือน  พึง 
ไปตามลําดับกันได   ในเม่ือพรเถระทั้งหลายออกอยู. 
        แตถาวา   พระมหาเถระท้ังหลาย  เปนผูนั่งอยูไกล   พวกนวกภิกษุ 
นั่งอยูภายในเรือน,   พึงออกตามแถวต้ังแตเถรอาสนลงมาทีเดียว  อยา 
ใหกายกับกายเบียดกัน  เดินเปนแถวหาง ๆ ใหชนท้ังหลายอาจไปใน 
ระหวางได. 
                                    [ปณฑจาริกวัตร] 
        วินิจฉัยในปณฑจาริกวัตร  พึงทราบดังนี้ :- 
        ขอวา  กมฺม   วา  นกิฺขิปนฺติ   มคีวามวา   ชนท้ังหลายถือส่ิงใด 
เปนฝายหรือกระดงหรือสาก  ทําการอยู  เปนผูยืนก็ตาม  นั่งก็ตาม, 
วางสิ่งน้ันเสีย. 
        ขอวา  น   จ  ภิกฺขาทายิกาย  มีความวา  ผูถวายภิกษา  จะเปน 
สตรีก็ตาม  บุรุษก็ตาม   ในเวลาถวายภิกษา   ภิกษุไมพึงมองหนา  (เขา). 
                                      [อารัญญกวัตร] 
        วินิจฉัยในอารัญญกวัตร  พึงทราบดังนี้ :- 
        สองบทวา  เสนาสนา  โอตริตพฺพ  มีความวา  พึงออกจากที่อยู. 
        ในคําวา  ปตฺต  ถวิกาย   ปกฺขิปตฺวา   นี ้ มีวินิจฉัยวา   ถาวา  
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ภายนอกบานไมมีน้ํา,   พึงทําภัตกิจภายในบานน่ันแล,  ถาวา  ภายนอก 
บานมีน้ํา,   พึงทําภัตกิจภายนอกบานแลวลางบาตร  ทําใหสะเด็ดน้ําแลว  
ใสถลก. 
        ขอวา  ปริโภชนีย  อุปฏาเปตพฺพ  มีความวา   หากวาภาชนะ 
ไมพอไซร,  พึงเตรียมน้ําฉันนั่นแลไว   ทําใหเปนน้ําใชดวย.  เมื่อไม 
ไดภาชนะ  พึงขังไวในกระบอกไมไผก็ได.  ภิกษุผูไมไดแมซึ่งกระบอก 
ไมไผนั้น   พึงทําใหมีบอนํ้าอยูในที่ใกล.  เม่ือไมสีไฟไมมี  แมจะไมกอไฟ 
ก็ควร.   เหมือนอยางภิกษุผูอยูปา  พึงตองการไมสีไฟฉันใด,  แมภิกษุ 
ผูเดินทางกันดาร   ก็พึงตองการไมสีไฟฉันนั้น  แตสําหรับภิกษุผูอยูใน 
หมู  การอยู  แมเวนจากไมสีไฟนั้น  กค็วร  [๔๔๑]   ดาวท้ังหลายน่ันเอง 
ชื่อนักษัตรบถ. 
                                       [เสนาสนวัตร] 
        วินิจฉัยในเสนาสนวัตร   พึงทราบดังนี้ :- 
        ธรรมดาประตูเปนทางที่ใชมาก   เพราะฉะนั้น  ไมมีกิจท่ีจะตอง 
บอกเลาสําหรับประตู   สวนกิจท่ีเหลือเปนตนวาใหอุทเทส  ตองบอก 
เลาเสียกอน   จึงคอยทํา,  สมควรบอกทุกวัน. 
        แมหากวา  เมื่อนวกภิกษุกลาววา  "ทานผูเจริญ  เฉพาะกิจที่ผม 
จะตองบอกเลา  จงเปนอันบอกเถิด"   ภิกษุผูแกกวารับวา   "ดีละ" 
หรือภิกษุผูแกกวาบอกเสียเองวา  "ทานจงอยูตามสบายเถิด;"   แมอยางนี้ 
จะไมบอกเลาก็ได.  แมดวยความคุนเคย  จะไมบอกเลาแกภิกษุผูชอบกัน 
ควรเหมือนกัน.  
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        ขอวา   เยน  วุฑฺโฒ   เตน  ปริวตฺติตพฺพ  มีความวา   ตรงหนา 
ภิกษุผูแก  พึงเลี้ยวไปเสีย.  แมในโภชนศาลาเปนตน  พึงปฏิบัติอยาง 
นี้เหมือนกัน. 
        วินิจฉัยในชันตาฆรวัตร  พึงทราบดังนี้ :-  
        คําวา  ปริภณฺฑ  นัน้  ไดแก  ชานภายนอก. 
                                        [เรื่องน้ําชําระ] 
        วินิจฉันในเรื่องน้ําชําระ  พึงทราบดังนี้ :- 
        ในคําวา   สติ  อุทเก   นี้  มีวินิจฉัยวา    ถามีน้ํา   แตไมมีที่กาํบัง 
พึงใชภาชนะตักไปชําระ.   เมื่อไมมีภาชนะ   พึงเอาบาตรตักไป.  แม 
บาตรก็ไมมี   เปนอันชื่อวาไมมีภาชนะ.  ภิกษุผูไปดวยทําในใจวา  "ที่นี ่
เปดเผยนัก   ขางหนาจักมีน้ําอ่ืน"  ยังไมทันไดน้ํา   ไดเวลาภิกษาจาร, 
พึงเช็ดดวยไมหรือของบางอยางแลวจึงไป.  ภิกษุนั้นฉันก็ดี  กระทํา 
อนุโมทนาก็ดี   ยอมควร. 
        บทวา  อาคตปฏิปาฏิยา   มีความวา   ลําดับแหงผูมาเทานั้นเปน 
ประมาณ  ในสถานท่ี  ๓   คือ  เวจกุฎี   ที่ถายปสสาวะ  ทาอาบนํ้า. 
                                          [เวจกุฏิวัตร] 
        วินิจฉัยในเวจกุฏิวัตร  พึงทราบดังน้ี :- 
        ขอวา  "ไมพึงเค้ียวไมสีฟนพลาง   ถายอุจจาระพลาง"   นี้เปน 
ขอหามในท่ีทั้งปวงทีเดียว  ทั้งเวจกุฎี   ทั้งมิใชเวจกุฎี. 
        ขอวา  ผรุเสน   กฏเน   มีความวา   ไมควรเช็ดดวยไมที่ผา  หรือ 
ไมคม  หรือไมมีปม  หรอืไมมีหนาม  หรือไมมีแผล  [๔๔๒]  หรือ  
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ไมผุ.   แตไมเปนอาบัติแกภิกษุผูไมถือไมชําระเขาไป.  
        คําวา  น   อาจมนสราวเก  นี ้  พระผูมีพระภาคตรัสหมายเอาฐาน 
ที่ทั่วไปแกภิกษุทั้งปวง. 
        จริงอยู   ภิกษุอ่ืน ๆ  ยอมมาท่ีสาธารณฐานน้ัน,   เพราะฉะนั้น 
จึงไมควรเหลือนํ้าไว.   สวนฐานใด   เปนสถานที่ทําไวในเอกเทศในวัด 
แมเปนของสงฆ   เพ่ือตองการจะไปถายเปนนิตย  หรือเปนฐานสวนตัว 
บุคคล,   ในฐานน้ัน  จะเหลือนํ้าไวในขันชําระก็ได.  แมภิกษผูุฉันยาถาย 
เขาไปบอย ๆ จะเหลือไวก็ควรเหมือนกัน. 
        บทวา   อูหตา  ไดแก  เปอน  อธิบายวา  "ภายนอกเปอนอุจจาระ." 
        บทวา  โธวิตพฺพา  ไดแก   พึงนําน้ํามาลาง.  น้ํามี   ภาชนะไมมี, 
เปนอันชื่อวาไมมี;     ภาชนะมี  น้ําไมมี,   แมอันนี้   กช็ื่อวาไมมี;  เมื่อ 
ไมมีทั้ง  ๒  อยาง   เปนไมมีแท.   พึงเช็ดดวยไม  หรือดวยของบางอยาง 
แลวจึงไป. 
        คําท่ีเหลือทุกสถาน  ต้ืนทั้งน้ัน  ฉะน้ีแล. 
                                วัตตักขันธก   วรรณนา  จบ.  
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                  [๔๔๓  ปาฏิโมกขัฏฐปนักขันธก  วรรณนา] 
        วินิจฉัยในปาฏิโมกขัฏฐปนักขันธกะ  พึงทราบดังนี้ :-  
        สองบทวา   นนฺทิมขุยิา   รตฺติยา   มีความวา   ราตรีปรากฏเหมือน 
มีหนาอันเอิบอ่ิม   ในเวลาอรุณข้ึนแลว   ดวยเหตุนั้น  พระอุบาลีเถระ 
จึงกลาววา  "ราตรีมีหนาชื่น." 
        บทวา  อนฺโตปูตึ   มีความวา  ผูเสียขางใน  โดยมีความเสียเพราะ 
กิเลส  ในภายในจิตสันดานเปนสภาพ. 
        บทวา   อวสฺสุต   มีความวา   ผูชุมแลวดวยอํานาจแหงความช่ัว 
แหงกิเลส. 
        บทวา  กสมฺพุชาต   มีความวา   ชื่อวาผูเศราหมอง  เพราะเปน 
ผูมีโทษเกลื่อนกลาด. 
        ดวยคําวา  ยาว  พาหาคหณาป   นาม   พระผูมีพระภาคทรงแสดง 
พระประสงควา  "จริงอยู   โมฆบุรุษนั้น  พอไดฟงคําวา  'อานนท 
บริษัทไมบริสุทธิ์'    แลว  พึงหลีกไปเสียก็มี,   โมฆบุรุษนั้นไมหลีกไป 
ดวยคําอยางนั้น  จักมาเพียงจับแขนเทาน้ัน,   ความมาน้ี  นาอัศจรรย." 
        ขอวา   น   อายตเกเนว   ปปาโต  โหติ   มีความวา   มหาสมุทร 
เปนของลึกโตรกแตแรกหามิได  คือเปนของลึกโดยลําดับ. 
        ขอวา   ิตธมฺโม   เวล  นาติวตฺตติ   มีความวา   มหาสมุทรไม  
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ลมฝง   คือคันแดนเปนที่ลงและข้ึนแหงคลื่นทั้งหลาย.  
        สองบทวา  ตีร  วาเหติ   มีความวา   คลื่นยอมพัดข้ึนฝง  คือซัด 
ข้ึนบก. 
        บทวา   อฺาปฏิเวโธ   ไดแก  ความตรัสรูพระอรหัต. 
        คําวา   ฉนฺนมติวสฺสติ  นี้   พระผูมีพระภาคตรัสหมายเอาเน้ือความ 
นี้วา  "เมื่อตองอาบัติแลวปกปดไว  ชือ่วาตองอาบัติใหมอ่ืน." 
        คําวา  วิวฏ   นาติวสฺสติ   นี ้ พระผูมีพระภาคตรัสหมายเอาเนื้อความ 
นี้วา   "ตองอาบัติแลวเปดเผยเสีย  ชื่อวาไมตองอาบัติอ่ืน." 
                              [วาดวยการงดปาฏิโมกข] 
        วินิจฉัยในขอวา  ปต  โหติ  ปาฏโิมกฺข   นี ้ พึงทราบดังน้ี :- 
        ปาฏิโมกขเปนที่อันงดกอนหรือภายหลังก็มี   ที่ไมเปนอันงดกอน 
หรือภายหลังก็มี.   แตปาฏิโมกขที่งดในเขตเทาน้ัน  จึงเปนอันงด; 
[๔๔๔]   เพราะฉะนั้น   ปาฏิโมขอันสงฆพึงงดเพียงที่สวด   เร    อักษร 
ในคําวา  สุณาตะ   เม   ภนฺเต   สงฺโฆ   อชฺชุโปสโถ   ปณฺณรโส   ยทิ 
สงฺฆสฺส   ปตฺตกลฺล;    สงฺโฆ   อุโปสถ   กเรยฺย   นี้แล   ชื่อวา   เขต. 
แตครั้งสวด  ย   อักษรแลว   จึงงด  ชื่อวางดภายหลัง. 
        เมื่อคําวา  สุณาตุ  เม  ยังไมทันไดเริ่ม   เมื่องดเสีย   เปนอันงดกอน. 
        ขอวา   อมูลิกาย  ทฏิ ิวิปตฺติยา   ปาฏิโมกขฺ  เปติ   อกตาย 
มีความวา   วิบัตินั้น  จะเปนการที่บุคคลน้ันทําแลวหรือมิไดทําก็ตามที,  
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ความสําคัญของภิกษุผูงดปาฏิโมกข   ยอมเปนของไมมีมูล  ดวยอํานาจ  
แหงวิบัติที่ไมมีมูล. 
        คําวา   กตากตาย  อันพระผูมีพระภาคตรัสรวมทั้ง  ๒  อยาง   ทั้งท่ีทํา 
ทั้งท่ีไมทํา. 
        ขอวา  ธมฺมิก  สามคฺคึ   น   อุเปติ   มีความวา   เมื่อสังฆกรรม 
อันสงฆกระทําอยู   ภิกษุไมมา  ไมมอบฉันทะ   และอยูพรอมหนา 
คัดคาน  เพราะความเปนผูประสงคจะยังกรรมใหกาํเริบ,  ดวยเหตุนั้น 
เธอตองทุกกฏ.   ปาฏิโมกขของภิกษุผูมีอาบัติติดตัวน้ันแล   ยอมเปน 
อันงด   ดวยประการฉะน้ี. 
        บทวา   ปจฺจาทิยติ   มีความวา   ยอมกลับถือวา  "กรรมตอง 
ทําใหม."   เพราะการรื้อน้ัน   เธอยอมตองปาจิตตีย.  ปาฏโิมกขของภิกษุ 
ผูมีอาบัติติดตัวแมนั้นแล   ยอมเปนอันงด  ดวยประการฉะน้ี. 
        ในคําวา   เยหิ   อากาเรหิ  เยหิ   ลงฺิเคหิ   เยหิ   นิมิตฺเตหิ   นี ้
พึงทราบเครื่องหมายรูมาอาการเปนตน   ในองคทั้งหลายมียังมรรคกับมรรค 
ใหจดกันเปนตน. 
        วัตถุที่ไดเห็นแลว   และวัตถุที่ไดฟงแลว  ในคําวา  เตน  ทิฏเน 
เตน   สุเตน  ตาย  ปริสงฺกาย  นี้   มาแลวในพระบาลีนั่นเอง. 
        กถ็าวา   ภิกษุพึงยังความรับเกียจใหเกิดข้ึน   เพราะวัตถุที่ไดเห็น 
และไดฟงแลวเหลาน้ันไซร,   คําวา  "ดวยความรับเกียจนั้น"   พระผูมี- 
พระภาคตรัสหมายเอาความรังเกียจน้ัน.  
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                        [วาดวยองคแหงการฉวยอธิกรณ] 
        ภิกษุผูประสงคจะชําระพระศาสนาใหหมดจด   จึงฉวยอธิกรณใด 
ดวยตน.   อธิกรณนั้น  พระอุบาลีเถระเรียกวา  "อตฺตาทาน"   ในคําวา 
"อตฺตาทาน   อาทาตุกาเมน."  
        [๔๔๕]   กาลน้ี  คือ  "ราชภัย   โจรภัย   ทุพภิกขภัย  กาลท่ีฝน 
เปยกชุม"   เปนสมัยมิใชกาล  ในคําวา   อกาโล  อมิ   อตฺตาทาน 
อาทาตุ  นี้  กาลพึงเห็นแผกกัน. 
        ขอวา   อภูต  อิท   อตฺตาทาน   มีความวา  อธิกรณนี้ไมมี, 
อธิบายวา  "ถาวา   ภิกษุเมื่อพิจารณาทราบอยางนี้วา  'อธรรม  เรา 
ถือวา  เปนธรรม,   หรือวา  ธรรม  เราถือวา   เปนอธรรม,  หรือวา 
มิใชวินัย  เราถือวา  วินัย,   วินัย  เราถอืวา  มิใชวินยั,   หรือวา 
บุคคลทุศีล   เราถือวา  บุคคลมีศีล  หรอืวา  บุคคลมีศีล  เราถือวา 
บุคคลทุศีล."   อธิกรณที่จริง  พึงทราบโดยปริยายอันแผกกัน. 
        อธิกรณใด   เปนไปเพ่ืออันตรายแหงชีวิต  หรือเพ่ืออันตราย 
แกพรหมจรรย   อธิกรณนี้  ชื่อวาไมประกอบดวยประโยชน.  ในคําวา 
อนตฺถสฺหิต  อิท   อตฺตาทาน  นี้.   อธิกรณที่แผก  (จากน้ัน)  ชื่อวา 
ประกอบดวยประโยชน. 
        ขอวา   น   ลภิสฺสาม ิ  สนฺทิฏเ   สมฺภตฺเต  ภกิฺขู   มีความวา 
จริงอยู   ในกาลบางคราว   ภิกษุทั้งหลายผูสนับสนุนฝายของตนเห็น 
ปานน้ัน  ยอมเปนผูอันเธอไมอาจที่จะได   ในเพราะภัยมีราชภัยเปนตน. 
พระผูมีพระภาคทรงหมายเอาความไมไดนั้น   จึงตรัสวา  "เราจักไมได."  
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แตในกาลบางคราว   ภิกษุทั้งหลายเห็นปานน้ัน   เปนผูอันเธออาจที่จะได  
เพราะเปนความปลอดภัยและมีภิกษุดีเปนตน.   พระผูมีพระภาคทรงหมาย 
เอาความไดนั้น   จึงตรัสวา   "เราจักได." 
        ขอวา   ภวิสฺสติ    สงฺฆสฺส  ตโตนิทาน  ภณฑฺน   มีความวา 
ความบาดหมาง   ความทะเลาะ   ความแกงแยง  ความวิวาท   และ 
ความแตกแหงสงฆ  จักมีแกสงฆ  เหมือนมีแกพวกภิกษุชาวกรุง 
โกสัมพี. 
        ขอวา   ปจฺฉาป   อวปฺิปฏิสารกร   ภวิสฺสติ  มคีวามวา  ความ 
หวนระลึกถงึอธิกรณนั้น   ในภายหลงั   ไมทําความเดือนรอนให 
เหมือนคามหวนระลึกของพระมหากัสสปเถระ   ผูทําปญจสติกสังคีติ 
ขมข่ีสุภัททภิกษุผูบวชเม่ือแก.   และเหมือนความหวนระลึกของทาน 
พระยสะผูทําสัตตสติกสังคีติ   ขมข่ีภิกษุหม่ืนรูป   เพราะอธิกรณมี 
วัตถุ  ๑๐.    และเหมือนความหวนระลึกของพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ 
ผูทําสหัสสกสังคีติ   ขมข่ีภิกษุ  ๖  หม่ืนรูป  ไมทําความเดือดรอนใหใน 
ภายหลังฉะน้ัน.   ทั้งอธิกรณที่ประกอบดวยองค   ๕  อยางนั้น  อันภิกษ ุ
โจทแลว   ยอมเปนไป   เพ่ือความท่ีพระศาสนาเปนของมีสิริเพียงดัง 
ดวงจันทรและดวงอาทิตย  อันปราศจากโทษเครื่องเศราหมอง. 
                 [วาดวยธรรมท่ีโจทกพึงตรวจดูในตน] 
        วินิจฉัยในคําวา   อจฺฉิทฺเทน   อปฺปฏิมเสน    เปนอาทิ   พึงทราบ 
ดังน้ี :- 
        บรรดาคฤหัสถและบรรพชิตท้ังหลาย   ผูใดผูหน่ึง  เปนผูอัน  
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บุคคลใด   [๔๔๖]   ประหารแลวก็ดี   แพทยกรรมท้ังหลาย   มกีารผาฝ 
เปนตน   อันบุคคลใดทําแลวแกคฤหัสถทั้งหลายก็ดี   กายสมาจารของ  
บุคคลน้ัน  เปนชองทะลุ   เหมือนในตาลท่ีปลวกกนิ  และชื่อวามีโทษ 
ที่ควรสอดสอง   เพราะเปนของที่จะพึงอาจเพ่ือลูบคลําได  คือ  เพ่ือจับครา 
ในที่ใดที่หน่ึงได.   กายสมาจารท่ีแผกกัน  พึงทราบวา  "ไมมีชองทะลุ 
ไมมีโทษที่ควรสอดสอง." 
        สวนวจีสมาจาร   ยอมเปนชองทะลุ   และมีโทษควรสอดสอง 
เพราะพูดปด   พูดเสียดแทง  พูดสอเสียด   และโจทอาบัติไมมีมูลเปนตน. 
วจีสมาจารที่แผกกัน  พึงทราบวา  "ไมมีชองทะลุ   และไมมีโทษที่ควร 
สอดสอง." 
        ขอวา  เมตฺต   น ุ โข  เม  จิตฺต   มคีวามวา   จิตของเรามีเมตตา 
ตัดกังวล   ถงึทับแลวดวยความใสใจกัมมัฏฐานภาวนา. 
        บทวา   อนาฆาต  ไดแก  เวนจากอาฆาต.  อธิบายวา  "ปราศจาก 
อาฆาต   ดวยอํานาจแหงความขมไว. 
        ขอวา  อิท   ปน   อาวุโส   กตฺถ  วุตฺต   ภควตา   มีความวา 
สิกขาบทน้ี  พระผูมีพระภาคตรัสแลวที่เมืองไหน ? 
                          [วาดวยธรรมที่โจทกพึงต้ังในตน] 
        วินิจฉัยในคําวา  กาเลน  วกฺขาม ิ  เปนอาทิ    พึงทราบดังนี้ :- 
        ภิกษุรูปหนึ่ง   เมื่อยังบุคคลผูหน่ึงใหทําโอกาสแลวจึงโจท   ชื่อวา 
กลาวโดยกาล.   เมื่อโจทในทามกลางสงฆ  ทามกลางคณะ  โรงสลาก 
ขามตม   โรงวิตก   ทางที่เที่ยวภิกษุและโรงฉันเปนตนก็ดี   ในขณะท่ี  
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อุปฏฐากท้ังหลายปวารณาก็ดี   ชื่อวา  กลาวโดยมิใชกาล.  
        เมื่อกลาวดวยคําจริง  ชื่อวา   กลาวดวยคําแท. 
        เมื่อกลาววา   "แนะผูเจริญ   แนะทานผูใหญ  แนะทานผูเที่ยว 
อยูในบริษัท   แนะทานผูถือบังสุกุล   แนะทานธรรมกถึก   นี้สมควร 
แกทาน"   ชือ่วา  กลาวดวยคําหยาบ. 
        แตเมื่อกลาวใหเปนถอยคําอิงอาศัยเหตุวา   "เหตุเจริญ   ทานเปน 
ผูใหญ   ทานเปนผูเที่ยวอยูในบริษัท   ทานเปนผูถือบังสุกุล   ทานเปน 
ธรรมกถึก  นี้สมควรแกพวกทาน."   ชื่อวา   กลาวดวยถอยคําไพเราะ. 
        เมื่อกลาวใหเปนถอยคําอิงอาศัยเหตุ   ชื่อวา  กลาวดวยถอยคํา 
ประกอบดวยประโยชน. 
        ขอวา  เมตฺตจิตฺโต   วกฺขามิ  โน  โทสนฺตโร   มีความวา   เรา 
จักเขาไปต้ังเมตตาจิตกลาว   จักไมเปนผูมีจิตประทุษรายกลาว. 
                  [วาดวยธรรมท่ีโจทกพึงพิจารณาในตน] 
        สองบทวา  อชฺฌตฺต   มนสิกริตฺวา   ไดแก  ๔๔๗   พึงยังความ 
คิดของตนใหเกิดข้ึน. 
        บทวา  การฺุตา  นั้น  ไดแก  ความมีกรุณา. 
        พระผูมพีระภาค   ทรงแสดงกรุณาและธรรมเปนสวนเบื้องตนแหง 
กรุณา  ดวยความมีกรุณาน้ี. 
        ความใฝหาประโยชน   ชื่อวา  ความเปนผูแสวงประโยชน. 
        ความประกอบพรอมดวยประโยชนเกื้อกูลนัน้  ชื่อวา   ความเปนผู 
อนุเคราะห.  
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        พระผูมพีระภาค   ทรงแสดงเมตตาและธรรมเปนสวนเบื้องตน  
แหงเมตตา   ดวยความเปนผูแสวงประโยชน  และความเปนผูอนุเคราะห 
แมทั้ง  ๒. 
        การใหออกเสียงจากอาบัติแลวใหต้ังอยูในสวนแหงผูหมดจด   ชื่อวา 
ความออกจากอาบัติ. 
        การท่ีฟองคดีแลวใหจําเลยใหการ  อางเอาคําปฏิญญา   ทํากรรม 
ตามท่ีปฏิญญาอยางไร  ชื่อวา  ความเปนผูทําพระวินัยใหเปนที่เคารพ. 
        ขอวา   อิเม   ปฺจ   ธมฺเม  มีความวา   ธรรมเหลาน้ีใด  ที่เรา 
กลาวแลว  โดยนัยมีคําวา  "การรฺุตา"   เปนตน,   ภิกษุผูโจทก  พึง 
พิจารณาธรรมท้ัง  ๕  เหลาน้ี  ภายในตนแลว  จึงโจทผูอ่ืน  ฉะนี้แล. 
                             [วาดวยธรรมของจําเลย] 
        ขอวา  สจฺเจ  จ  อกปฺุเป  จ   มีความวา   จําเลยพึงต้ังอยูใน 
คําจริง   และในความเปนผูไมโกรธ,   จริงอยู  จําเลยตองใหการตามจริง 
และตองไมทําอาการโกรธเคือง.    อธิบายวา  "ไมพึงโกรธดวยตนเอง 
ไมพึงกระทบกระทั่งผูอ่ืน." 
        คําท่ีเหลือในที่ทั้งปวง   ต้ืนทั้งน้ัน  ฉะนี้แล. 
                       ปาฏิโมกขัฏฐปนักขันธก   วรรณนา  จบ.  
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                         [๔๔๘]   ภิกขุนิกขันธก  วรรณนา 
                                  [วาดวยครุธรรม  ๘] 
        วินิจฉัยในภิกขุนิกขันธกะ   พึงทราบดังนี้ :- 
        ถามวา  "เพราะเหตุไร  พระผูมีพระภาคจึงทรงหามวา  'อยาเลย 
โคตมี  (บรรพชา___ของมาตุคาม)   อยาไดชอบใจแกทานเลย,   บริษัท 
ของพระพุทธเจาแมทั้งปวง  ยอมมี  ๔  มใิชหรือ ?" 
        ตอบวา  "บริษัทของพระพุทธเจาแมทั้งปวงมี  ๔   ก็จริง,   ถึง 
กระนั้น   พระผูมีพระภาคทรงมีพระประสงคจะยังพระนางมหาปชาบดี- 
โคตมีใหลําบากแลว  จึงทรงอนุญาตทําใหเปนของสําคัญ  (อยางนี้) 
วา   "สตรีทั้งหลายจักคิดวา  'บรรพชานี้  เราไดยาก'    ดังน้ี   แลว 
จักบริบาลไวโดยชอบ   ซึง่บรรพชา   อันเราถูกวิงวอนแลวมากครั้งจึง 
อนุญาต"   ดงัน้ี   จึงทรงหามเสีย. 
        กถาวาดวยครุธรรม  ๘   ไดกลาวไวแลวในมหาวิภังค๑  แล. 
        บทวา  กุมฺภเถนเกหิ  ไดแก  โจรผูตามประทีปในหมอแลว 
คนสิ่งของในเรือนของชนอีก   ดวยแสงนั้น  ลักเอาไป. 
 
๑.  มหาวภิงฺค.  ทุติย.   ๒๗๐.      ๒.  องฺกุร.  
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        ขอวา   เสตฏ ิกา  นาม   โรคชาติ   นั้น  ไดแก  ชื่อสัตว 
มีชีวิตชนิดหน่ึง.   รวงขาวสาลีแมพลุงแลว   ไมอาจเลี้ยงน้ํานมไวได 
เพราะถูกสัตวใดเจาะแลว   สัตวนั้น  ยอมเจาะไสซึ่งยังอยูในปลอง.  
        ขอวา   มฺเชฏ ิกา   นาม   โรคชาติ  นั้น  ไดแก   การท่ีออย 
เปนโรคไสแดง. 
        ก็แล   ดวยคําวา  "มหโต  ตฬากสฺส   ปฏิกจฺเจว  ปาลึ"  นี ้
พระผูมีพระภาคทรงแสดงเน้ือความน้ีวา  "เมื่อขอบแหงสระใหญ 
แมไมไดกอแลว   น้ํานอยหน่ึงพึงขังอยูได,   แตเมื่อไดแกขอบไดเสีย 
กอนแลว   น้าํใดไมพึงขังอยู  เพราะเหตุที่มิไดกอขอบไว,  น้ําแมนั้น 
พึงขังอยูได   เมื่อไดกอขอบแลว   ขอน้ีฉันใด;    ครุธรรมเหลาน้ีใด  อัน 
พระผูมีพระภาคทรงรีบบัญญัติเสียกอน   เพ่ือกันความละเมิด   ในเมื่อ 
ยังไมเกิดเรื่อง,  เมื่อครุธรรมเหลาน้ัน  อันพระผูมีพระภาคแมมิไดทรง 
บัญญัติ   พระสัทธรรมจะพึงต้ังอยูไดหารอยป   เพราะเหตุที่มาตุคาม 
บวช,   แตเพราะเหตุที่ทรงบัญญัติครุธรรมเหลาน้ันไวกอน  พระสัทธรรม 
จักต้ังอยูไดอีกหารอยป  [๔๔๙]   ขอน้ี  ก็ฉันนั้นแล   จึงรวมความ 
วา  พระสัทธรรมจักต้ังอยูตลอดพันปที่ตรัสที่แรกนั่นเอง   ดวยประการ 
ฉะน้ี." 
        แตคําวา  "พันป"  นัน้   พระองคตรัสดวยอํานาจพระขีณาสพผู 
ถึงความแตกฉานในปฏิสัมภิทาเทาน้ัน.   แตเมื่อจะต้ังอยูยิ่งกวาพันปนั้น 
บาง   จักต้ังอยูสิ้นพันป   ดวยอํานาจแหงพระขีณาสพสุกขวิปสสกะ. 
จักต้ังอยูสิ้นพันป   ดวยอํานาจแหงพระอนาคามี,   จักต้ังอยูสิ้นพันป  
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ดวยอํานาจแหงพระสกทาคามี,   จักต้ังอยูสิ้นพันป   ดวยอํานาจพระ 
โสดาบัน,   รวมความวา   พระปฏิเวธสัทธรรมจักต้ังอยูตลอดหาพันป  
ดวยประการฉะน้ี. 
        ฝายพระปริยัติธรรม  จักต้ังอยูเชนนั้นเหมือนกัน.   เมื่อปรยิัติ 
ไมมี   ปฏิเวธจะมีไมไดเลย,  เมื่อปริยัติมี  ปฏิเวธจะไมมี  ก็ไมได. 
แตเมื่อปริยัติ    แมเส่ือมสูญไปแลว  เพศจะเปนไปตลอดกาลนาน 
ฉะนี้แล. 
                   [วาดวยอุปสัมปทาแหงภิกษุณีเปนตน] 
        ภิกษุทั้งหลายใหอุปสมบทนางสากิยานีหารอย   ทําใหเปนสัทธิ- 
วิหารินีของพระนางมหาปชาบดีโคตมี  โดยพระอนุญาตนี้วา  "ภิกษุ 
ทั้งหลาย  เราอนุญาติใหภิกษุทั้งหลายใหอุปสมบทนางภิกษุณี."  นาง 
สากิยานีแมทั้งปวงเหลานั้น  ไดเปนผูชื่อวา   อุปสมบทแลวพรอมกัน 
ดวยประการฉะน้ี. 
        พระนางโคตมี   บรรลุพระอรหัตดวยพระโอวาทน้ีวา  "เย  โข 
ตฺว  โคตมิ  (เปนอาทิ). 
        ขอวา   กมฺม  น   กรยิติ   มีความวา  ภิกษุทั้งหลายไมทํากรรม 
ทั้ง  ๗  อยาง   มีตัชชนียกรรมเปนอาทิ. 
        บทวา   ขมาเปนฺติ  มคีวามวา  ภิกษุเหลาน้ี  ยอมขอโทษวา 
"เราทั้งหลาย   จักไมทํากรรมเห็นปานน้ีอีก." 
        วินิจฉัยในคําวา  "อนุชานามิ   ภกิฺขเว   ภิกขฺหูิ  ภิกฺขุนีน  กมฺม 
อาโรเปตฺวา  ภิกฺขุนีน  นิยยฺาเทตุ  นี้  พึงทราบดังน้ี :-  
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        อันภิกษุทั้งหลายพึงยกข้ึนอยางน้ีวา   "บรรดากรรมมีตัชชนียกรรม 
เปนตน  กรรมชื่อน้ี  พึงทาํแกภิกษุณีนั่น"   แลวพึงมอบหมายวา  "บัดนี้  
ทานท้ังหลายนั่นแล   จงทํากรรมน้ัน." 
        กถ็าวา   ภิกษุณีทั้งหลายทํากรรมอ่ืน   ในเมื่อกรรมอ่ืน  อัน 
ภิกษุยกข้ึนแลว,  เธอท้ังหลาย  ยอมถงึความเปนผูอันสงฆควรปรับโทษ 
ตามนัยที่กลาวแลวในบาลีนี้วา  "ทํานิยสกรรม  แตบุคคลผูควรแก 
ตัชชนียกรรม"  ทีเดียว. 
                           [วาดวยอวันทิยกรณเปนตน] 
        วินิจฉัยในคําวา   กทฺทโมทเกน  นี้  พึงทราบดังนี้ :- 
        เปนทุกกฏแกภิกษุผูรดดวยนํ้าโคลนอยางเดียวเทาน้ัน  หามิได, 
เมื่อรดแมดวยนํ้าใส   น้ํายอมและตมเปนตนอยางใดอยางหน่ึง  ก็เปนทุกกฏ 
เหมือนกัน. 
        ขอวา  อวนฺทิโย   โส   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   ภิกขฺนุีสงฺเฆน  กาตพฺโพ 
[๔๕๐] มีความวา  ภิกษุณีสงฆพึงประชุมกัน  ในสํานักภิกษุณี  สวด 
ประกาศ  ๓  ครั้ง  อยางนี้วา  พระผูเปนเจา  ชื่อโนน  แสดงอาการไม 
นาเลื่อมใสแกภิกษุณีทั้งหลาย,  การทําพระผูเปนเจาน้ัน  ใหเปนผูอัน 
ภิกษุณีไมพึงไว  ยอมชอบใจแกสงฆ"   ภิกษุณีนั้น   ยอมเปนผูอัน 
ภิกษุณีทั้งหลายกระทําใหเปนผูอันตนไมควรไหว   ดวยสวดประกาศเพียง 
เทาน้ี,  จําเดิมแตนั้น  ภิกษุนั้น  อันภิกษุณีแมเห็นแลว  ไมพึงไหว 
อยางที่เห็นสามเณรแลวไมไหวฉะนั้น. 
        อันภิกษุนั้น  เมื่อจะประพฤติชอบ  ไมพึงไปสูสํานักภิกษุณี  พึง  
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เขาไปหาสงฆหรือบุคคลผูหน่ึง  ในสํานักนั่นแล  นั่งกระโหยงประณมมือ 
ขอขมาโทษวา   "ขอภิกษุณีสงฆจงอดโทษแกขาพเจา."   ภิกษุนั้น 
พึงไปสูสํานักภิกษุณีกลาววา   "ภิกษุนั้น  ขอโทษพวกทาน."   จําเดิมแตนั้น 
ภิกษุณีทั้งหลายพึงไหวภิกษุนั้น.   ความสังเขปในภิกขุนิกขันธกะนี้ เทาน้ี 
แตขาพเจาจักกลาวความพิสดารในกัมมวิภังค. 
        บทวา  โอภาเสนฺติ   มีความวา   ภิกษุฉัพพัคคียยอมชักชวนภิกษุณี 
ทั้งหลาย  ดวยอสัทธรรม. 
        หลายบทวา   ภิกขฺุนหีิ   สทฺธึ  สมปฺโยเชนฺติ   มีความวา  ภิกษุ 
ฉัพพัคคียชวยชักจูงบุรุษกับภิกษุณีดวยอสัทธรรม.   การทําใหเปนผูอัน 
ภิกษุณีทั้งหลายไมพึงไหว   มีนัดังกลาวแลวน่ันแล. 
        บทวา  อาวรณ  ไดแก  การกีดกัน  มีการหามมิใหเขาในสํานัก 
เปนตน. 
        บทวา  น  อาทิยนฺติ   มีความวา   ภิกษุณีพวกฉัพพัคคีย  ไมยอม 
รับเองโดยชอบ. 
        วินิจฉัยในคําวา  โอวาท  เปตุ  นี้  พึงทราบดังนี้ :- 
        โอวาทอันภิกษุไมพึงไปงดท่ีสํานักภิกษุณี,   แตพึงบอกภิกษุณี 
ทั้งหลาย  ผูมาเพ่ือประโยชนแกโอวาทวา  "ภิกษุณีชื่อโนน  มอีาบัติ 
ติดตัว,    เรางดโอวาทแกภิกษุณีนั้น,   เธอทั้งหลายอยาทําอุโบสถกับ 
ภิกษุณีนั้น"   ทัณฑกรรมแมในการเปดกายเปนตน  มีนัยดังกลาวแลว 
เหมือนกัน. 
        คําวา  น  ภิกขฺเว   ภิกฺขุนิยา  โอวาโท  น  คนตฺพฺโพ  เปนอาทิ  
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ขาพเจาไดกลาวเสร็จแลวในวรรณนาแหงภิกขุนีวิภังค. 
                                [วาดวยการแตงตัวเปนตน] 
        ขอวา  ผาสุเก   นเมนฺติ   มีความวา  ภิกษุณีทั้งหลาย  ใชประคดอก 
คาดซ่ีโครง   เพ่ือประโยชนที่ดัด  อยางหญิงคฤหัสถเพ่ิงรุนสาว  คาดดวย 
ผาคาดนมฉะน้ัน. 
        [๔๕๑]  บทวา   เอกปริยายกต  ไดแก  ประคดท่ีคาดไดรอบเดียว. 
        สองบทวา   วิลิเวน  ปฏเฏน  ไดแก   ผาแถบท่ีทอดวยตอกไมไผ 
อยางละเอียด. 
        บทวา  ทุสฺสปฏเฏน   ไดแก  ผาแถบขาว. 
        บทวา  ทุสฺสเวณิยา  ไดแก   ชองท่ีทําดวยผา. 
        บทวา  ทุสฺสวฏฏิยา  ไดแก  เกลียวท่ีทําดวยผา. 
        ในผาแถบเล็กเปนตน  ผากาสาวะผืนเล็ก  พึงทราบวา  "ชือ่วา 
ผาแถบเล็ก." 
        บทวา  อฏิ ิลฺเลน  ไดแก  กระดูกแขงแหงโค.   บั้นสะเอวเรียก 
ตะโพก. 
        สองบทวา  หตฺถ  โกฏฏาเปนฺติ   ไดแก  ใหทบุปลายแขนแตง 
ใหงามดวยขนนกยูงเปนตน. 
        บทวา  หตฺถโกจฺฉ  ไดแก  หลังมือ. 
        บทวา  ปาท  ไดแก   แขง. 
        บทวา  ปาทโกจฺฉ  ไดแก  หลังเทา.  การไลหนาเปนตน  มี  
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นัยดังกลาวแลวน้ันแล.  
        สองบทวา  อวงฺค   กโรนฺติ   มีความวา   ภิกษุณีพวกฉัพพัคคีย 
เขียนลวดลายหันหนาลงลางที่หางตา  ดวยไมปายยาตา. 
        บทวา  วิเสสก  มีความวา  ภิกษุณีเหลาน้ัน   ทํารูปสัตวแปลก ๆ 
มีทรวดทรงงดงาม  ที่แกม. 
        บทวา  โอโลกนเกน  มีความวา   เปดหนาตางแลดูถนน. 
        สองบทวา   สาโลเก  ติฏนฺติ   มคีวามวา  เปดประตู   ยืนเยี่ยมอยู 
ครึ่งตัว. 
        บทวา  สนจฺจ  มีความวา  ใหทําการมหรสพดวยนักระบํา. 
        สองบทวา  เวสึ   วุฏเปนฺติ  มีความวา   ไดต้ังหญิงนครโสเภณี. 
        สองบทวา  ปานาคาร  เปนฺติ  มคีวามวา  ยอมขายสุรา. 
        สองบทวา  สุน  เปนฺติ   มีความวา  ยอมขายเน้ือ. 
        บทวา  อาปณ  มีความวา   ยอมออกรานสินคาตาง  ๆ   หลายอยาง. 
        สองบทวา  ทาส อุปฏาเปนฺติ   มีความวา  ยอมรับทาสแลว 
ยังทาสนั้นใหทําการรับใชสอยของตน.   แมในทาสีเปนตน   ก็มีนัย 
เหมือนกัน. 
        สองบทวา   หวิตกปตฺติก  ปกีณนฺติ   มีความวา   ยอมขายของสด 
และของแหง.  มีคําอธิบายวา  "ยอมออกรานขายของเบ็ดเตล็ด." 
        กถาวาดวยจีวรเขียวท้ังปวงเปนตน  ไดกลาวแลวแล.  
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                               [วาดวยการปลงบริขาร] 
        ในขอวา  ภิกฺขุน ี เจ  ภิกฺขเว   กาล   กโรนฺติ  เปนอาทิ  มี 
วินิจฉัยนอกพระบาลี  ดังตอไปนี้ :- 
        [๔๕๒]  กถ็าวา   ในสหธรรมิกทัง้  ๕   ผูใดผูหน่ึง  เมื่อจะทํา 
กาลกิริยาจึงสั่งวา   "โดยสมัยที่ขาพเจาลวงไป   บริขารของขาพเจา 
จงเปนของพระอุปชฌาย,"  หรือวา   "จงเปนของพระอาจารย,"  หรือ 
วา  "จงเปนของสัทธิวิหาริก,"  หรือวา  "จงเปนของอันเตวาสิก," 
หรือวา  "จงเปนของมารดา,"   หรือวา  "จงเปนของบิดา,"   หรือวา 
"จงเปนของใคร ๆ อ่ืน"   บริขารของผูนั้น  ไมเปนของชนเหลานั้น 
คงเปนของสงฆเทาน้ัน,   เพราะวาการใหโดยกาลท่ีลวงไป  (แหงตน) 
ของสหธรรมิกท้ัง  ๕  ยอมใชไมได  ของพวกคฤหัสถ  ใชได. 
        ภิกษุทํากาลกิริยาในสํานักของภิกษุณี   บริขารของเธอ  ยอม 
เปนของภิกษุทั้งหลายเทาน้ัน.   ภิกษุณีทํากาลกิริยาในสํานักของภิกษุ 
บริขารของเธอ  ยอมเปนของภิกษุณีทั้งหลายเทานั้น. 
        บทวา  ปุราณมลฺลี   มีความวา  เปนภริยาของนักมวย  ในกาล 
กอน  คือ  ในครั้งเปนคฤหัสถ. 
        บทวา  ปุริสพฺยฺชน  มีความวา  นิมิตของบุรุษ  จะเปน 
อวัยวะที่ปกปดก็ตาม   มไิดปกปดก็ตาม  คือ  จะเปนของท่ีสิ่งไร  ๆ 
กําบังก็ตาม  มิไดกําบังก็ตาม.  ถาภิกษุ  เพงดูยังความคิดใหเกิดข้ึนวา 
"นิมิตของบุรุษอยูที่นี่"  ตองทุกกฏ.  
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                       [วาดวยอามิสที่เขาถวายเฉพาะตน] 
        อามิสใดท่ีเขาบอกถวายวา  "ทานจงบริโภคเอง,"   อามิสนั้น 
ชื่อวาของท่ีเขาถวาย  เพ่ือประโยชนแกการบริโภคเฉพาะตน,  เมื่อภิกษุ 
ใหอามิสนั้นแกผูอ่ืน  เปนทุกกฏ.  แตถือเอาสวนดีเสียกอนแลวจึงให 
ควรอยู. 
        ถาวา  อามิสนั้นไมเปนที่สบาย,  จะสละเสียแมทั้งหมด   กค็วร. 
จะบริโภคจีวรเสียวันหน่ึง  หรือ  ๒   วันแลวจึงให  ก็ควร.  แมในบาตร 
เปนตน   ก็มนีัยเหมือนกัน. 
                           [วาดวยฐานะแหงของท่ีรับประเคน] 
        ขอวา   ภิกฺขูห ิ ภิกขฺนุีหิ  ปฏิคฺคหาเปตฺวา  มีความวา   อามิส 
ที่ภิกษุรับประเคนเก็บไวเมื่อวันวาน   เมื่ออนุปสัมบันอ่ืนไมมีในวันนี้ 
ภิกษุณีทั้งหลายพึงใหภิกษุรับประเคนแลวฉัน.  เพราะวา  อามิสที่ภิกษุ 
รับประเคนแลว  ยอมต้ังอยู  ในฐานะแหงอามิสที่ยังมิไดรับประเคน 
สําหรับภิกษุณี.  แมสําหรบัภิกษุ  ก็มีนยัเหมือนในภิกษุณีนั่นแล. 
                                          [วาดวยการน่ัง] 
        สองบทวา  อาสน  สงฺคายนฺติโย  มีความวา   ภิกษุณีทั้งหลายเมื่อ 
ยังกันและกันใหถือเอาท่ีนั่ง. 
        สองบทวา  กาล  วีตินาเมสุ   ความวา   มัวใหรูปหน่ึงลุกข้ึน  ให 
อีกรูปหน่ึงนั่งอยู  ไดยังเวลาฉันใหลวงเลยไปเสีย. 
        [๔๕๓]  วินิจฉัยในคําวา  อฏนนฺ  ภิกขฺุนีน  ยถาวุฑฺฒ  นี้  
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พึงทราบดังนี้ :-  
        หากวา  ภิกษุณี  ๘  รูป  นั่งในท่ีใกล  ภิกษุณีอ่ืนที่เปนไปภายใน 
แหงภิกษุณีเหลาน้ันมา,   เธอยอมไดเพ่ือยังภิกษุณีผูออนกวาตนใหลุกข้ึน 
แลวน่ังแทน. 
        ฝายภิกษุณีใด  เปนผูออนกวาภิกษุณีทั้ง  ๘  รูป  ภิกษุนั้น  แม 
หากจะมีพรรษา  ๖๐  ยอมไดเพื่อน่ังตามลําดับแหงผูมาเทาน้ัน. 
        ขอวา  อฺตฺถ   ยถาวุฑฺฒ   น  ปฏิพาหิตพฺพ   มีความวา   ใน 
ที่แจกปจจัย  ๔   แหงอ่ืน   นอกจากโรงเลี้ยง  ใครจะหามภิกษุแกวา  "เรา 
มากอน"  แลวถือเอาสิ่งไร ๆ ไมได.   การถือเอาตามลําดับผูแกนั่นแล 
จึงควร. 
        กถาวาดวยปวารณา  ขาพเจาไดกลาวาแลวแล. 
        ยานทุกชนิด   อันพระผูมีพระภาคทรงอนุญาตแลว  ดวยคําวา 
"อิตฺถียุติต"    เปนอาทิ. 
        บทวา  ปาฏงฺกึ  ไดแก  เปลผา. 
                            [วาดวยการอุปสมบทดวยทูต] 
        การอุปสมบทดวยทูต  ยอมควร  เพราะอันตรายอยางใดอยางหน่ึง 
บรรดาอันตราย  ๑๐  อยาง.   ในเวลาจบกรรมวาจา  ภิกษุณีนั้นจะยืน 
หรือน่ังอยูก็ตาม  ต่ืนอยูหรือหลับอยูก็ตาม  ในสํานักภิกษุณี,   เธอยอม 
เปนผูอุปสมบทแลวแท.  ในทันทีนั้น  ภิกษุสงฆพึงบอกสวนแหงวันมี 
คําวา  "เงา"   เปนตน  แกภิกษุณีทูตผูมาแลว.  
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                                [วาดวยโรงเก็บของเปนตน] 
        บทวา   อุทฺโทสิโต  ไดแก  โรงเก็บของ. 
        บทวา  น  สมฺมติ  ไดแก  ไมพอ. 
        บทวา  อุปสฺสย  ไดแก  เรือน. 
        บทวา  นวกมฺม  มีความวา  เราอนุญาตใหภิกษุณีทําการสราง 
ใหมเพ่ือประโยชนแกสงฆ. 
        สองบทวา  ตสฺสา  ปพฺพชิตาย  ไดแก  ในเวลาที่หญิงน้ันบวช 
แลว. 
        หลายบทวา  ยาว  โส  ทารโก  วิฺ ุต  ปาปุณาติ  มีความวา 
(เราอนุญาตใหเลี้ยงดู)  จนกวาทารกน้ันจะสามารถขบเค้ียวบริโภคและ 
อาบไดตามธรรมดาของตน. 
        สองบทวา  เปตฺวา  สาคาร  ไดแก  เวนเพียงหองเรือนท่ีเปน 
สหไสย.   พระผูมีพระภาคทรงแสดงวา  "ภิกษุณีผูเปนเพ่ือน  พึงปฏิบัติ 
ในทารกนั้น  เหมือนท่ีปฏิบัติในบุรุษอ่ืน."   ภิกษุณีผูเปนมารดา  ยอม 
ไดเพ่ือยังทารกน้ันใหอาบ  ใหดื่ม  และใหบริโภค   เพ่ือแตงตัวทารก 
และใหเพ่ือนอนกกทารกนั้นไวที่อก. 
                               [วาดวยลาสิกขาเปนตน] 
        [๔๕๔]  ดวยคําวา  ยเทว   สา  วพฺิภนฺตา   พระผูมีพระภาคทรง 
แสดงวา  "เพราะภิกษุณีนั้น   สึกแลวนุงผาขาว  ดวยความยินดีพอใจ 
ของตน  ฉะนั้นแล   เธอจึงมิใชภิกษุณี,  เธอมิใชภิกษุณี  เพราะการ 
ลาสิขาหามิได."   เธอยอมไมไดอุปสมบทอีก.  
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        ขอวา  สา   อาคตา  น  อุปสมฺปาเทตพฺพา   มีความวา  ก็ภิกษุณี 
นั้น   อันสงฆไมพึงใหอุปสมบทอยางเดียวเทาน้ัน  หามิได,   เธอยอมไม 
ไดแมซึ่งบรรพชา.  ฝายนางผูนุงขาวสึกไป  ยอมไดเพียงบรรพชา.  
                         [วาดวยยินดีการอภิวาทเปนตน] 
        ในบทวา   อภิวาทน  เปนอาทิ   มคีวามวา  บุรษุท้ังหลาย   เ มื่อ 
จะนวดเทา  ยอมไหว,   ยอมปลงผม,   ยอมตัดเล็บ,  ยอมทําการรักษา 
แผล,  ภิกษุณีทั้งหลาย  รังเกียจการน้ันทั้งหมด   จึงไมยินดี. 
        ในคําวา   อภิวาทน  เปนตนนั้น  อาจารยบางพวกกลาววา  "ถาวา 
เปนผูอันราคะครอบงําแลว  เปนผูมีความกําหนัดกลา  ขาภิกษุณี 
ฝายเดียวหรือท้ัง  ๒  ขาง,   เปนอาบัติตามวัตถุแท." 
        พระอาจารยพวกหน่ึงกลาววา  "ในการไหวเปนตนนี้  ไมมีอาบัติ." 
พระอรรถกถาจารยทั้งหลายแสดงอาจริยวาทอยางนี้  กลาวไวในอรรถกถา 
วา   "การไหวเปนตนนี้   พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตจําเพาะแกภิกษุณี 
ทั้งหลาย   จึงสมควร."  คําแหงอรรถกถานั้น  เปนประมาณ.  เพราะวา 
การท่ีบุรุษท้ังหลายไหวเปนตน   เปนกิจสมควร  โดยพระบาลีวา  "ภิกษุ 
ทั้งหลาย  เราอนุญาตใหภิกษุณียินดี"  ดังน้ีแล. 
        สองบทวา  ปลฺลงฺเกน  นิสีทนฺติ  ไดแก  นั่งขัดสมาธิ. 
        บทวา  อฑฺฒปลฺลงฺก  ไดแก  นั่งขัดสมาธิทบเทาขางเดียว. 
        วินิจฉัยในคําวา   เหฏาวิวเฏ    อุปริปฏิจฺฉนเฺน  นี้  พึงทราบ 
ดังน้ี :- 
        ถาวา   เปนหลุมที่เขาขุด,   และเพียงแตไมเรียบขางบนเทาน้ัน  
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ปรากฏในทศิทั้งปวง,   จะถายอุจาระในหลุมแมเห็นปานน้ัน  ก็ควร.  
        สองบทวา  กุกฺกุส   มตฺติก  ไดแก  รําและดินเหนียว. 
        คําท่ีเหลือในที่ทั้งปวง    ต้ืนทั้งนั้น  ฉะนี้แล. 
                               ภิกขุนิกขันธก  วรรณนา  จบ  
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                       [๔๕๕]  ปญจสติกักขันธก  วรรณนา 
        วินิจฉัยในปญจสติกักขันธกะ  พึงทราบดังนี้ :- 
        สองบทวา   ปฺจ  นกิาเย  ปุจฺฉิ   มีความวา  ทานพระมหา- 
กัสสปะ  ถามนิกาย  ๕   คือ  ทีฆนิกาย  มชัฌิมนิกาย  อังคุตตรนิกาย 
สังยุตตนิกาย   ขุททกนิกาย. 
        คําอยางนี้วา  "เวนปาราชิก  ๔  เสีย   สิกขาบทท่ีเหลือ  เปน 
สิกขาบทเล็ก   และเล็กนอย"   เปนอาทิ   พระสังคาหกเถระทั้งหลาย 
กลาวแลวโดยปริยาย  เพ่ือแสดงความท่ีสิกขาบทท้ังปวง   อันทานฟง 
รวบรวมเอาไว   ไมละทิง้แมสิกขาบทเดียว.         
        หลายบทวา  อิท  โว  สมณาน   มคีวามวา   นี้  สมควรแกสมณะ 
ทั้งหลาย.   โว  อักษร  ใชในอรรถสักวายังบทใหเต็ม. 
        บทวา  ธูมกาลิก   มคีวามวา  ควันแหงจิตกาธารเปนที่ปรินิพพาน 
ของพระสมณะ   ยังปรากฏอยูเพียงใด,  กาลเพียงน้ัน  เปนกาลแหง 
สิกขาบทท่ีพระสมณะทรงบัญญัติแลวแกสาวกท้ังหลาย. 
        คําวา  อทิฺป  เต  อาวุโส  อานนฺท   ทุกฺกฏ  นี้  อันพระเถระ 
ทั้งหลาย   เพียงแตจะติวา  "กรรมนี้อันทานทําไมดีแลว"  จึงกลาวแลว, 
หาไดกลาวหมายถึงอาบัติไม.   อันพระเถระเหลาน้ัน   จะไมรูจักอาบัติ 
และมิใชอาบัติ  หามิได. 
        จริงอยู  ในบัดนี้เอง  ทานพระมหากัสสปะไดประกาศคําน้ีวา  
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"สงฆไมบัญญัติสิกขาบทท่ีพระผูมีพระภาคไมทรงบัญญัติไว,  ไมเลิกถอน 
สิกขาบทท่ีพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลว."  
        อน่ึง  แมคําวา   เทเสหิ  ต  อาวุโส   ทุกฺกฏ  นี ้ อันพระเถระ 
ทั้งหลาย   กลาวหมายถึงความประสงคนี้วา  "ทานจงปฏิญญาการไม 
ถูกถามนั้นวา  เปนการทําเสีย   อยางนี้วา   'ทานผูเจริญ   ขาพเจาทํา 
ไมดีจริง"  จงกลาวหมายถึงการแสดงอาบัติ  หามิได.                         
        ฝายพระเถระไมทูลถามแลว   เพราะระลึกไมได  หาใชเพราะ 
ไมเอ้ือเฟอไม ;    เพราะฉะนั้น  ทานเม่ือกําหนดไมได   แมซึ่งความเปน 
การทําเสีย   เพราะไมทูลถามนั้น ๆ  จึงกลาววา  "ขาพเจาไมเห็นความ 
ทําเสียนั้น"  เม่ือจะแสดงความเคารพในพระเถระทั้งหลาย  จึงกลาววา 
"แตขาพเจาเชื่อ๑ทานท้ังหลาย   ขอแสดงความทําเสียนั้น." 
        มีคําอธิบายวา    "ทานท้ังหลายกลาวอยางใด,   ขาพเจายอม 
ปฏิญญาอยางน้ัน."   [๔๕๖]  ในสถานทั้ง  ๔  แมที่เหลือมีนัยเหมือนกัน. 
        ทานพระอานนทกลาววา  "มา   ยิมา  วิกาเล   อเหสุ"   โดย 
อธิบายวา   "การไปในเวลาวิกาลของสตรี  อยาไดมีแลว." 
        สองบทวา  รโชหรณ  กริสฺสาม   มีความวา  อาตมภาพทั้งหลาย 
จักชุบน้ําบิดแลวเช็ดพ้ืนที่ทําบริกรรม. 
        สองบทวา   น   กลุว   คเมนฺติ   มอีธิบายวา   สมณศากยบุตรเหลาน้ี 
ไมเก็บงําไวในคลัง. 
        สองบทวา    ยทคฺเคน  ตยา   มีความวา   ถาวา   พระอรหัตอัน 
 
๑.  ในโยชนาเปน  สทฺธาย.  
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ทานทําใหแจงแลว  ในการเริ่มแรกทีเดียว  ฉะนี้แล.  
        คําใดท่ีจะพึงกลาว  ซึ่งยังเหลือ  จะพึงมีในปญจสติกักขันธกะน้ี 
คําน้ัน   ขาพเจาไดกลาวในนิทานวรรณนาเสร็จแลว. 
                             ปญจสติกักขันธก  วรรณนา  จบ.  
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                       [๔๕๗]  สัตตสติกักขันธก  วรรณนา  
        วินิจฉัยในสัตตสติกักขันธกะ  พึงทราบดังนี้ :- 
        บทวา  ภิกฺขุคฺเคน   มีความวา  ภิกษุวัชชีบุตร   ชาวเมืองเวสาลี 
นับภิกษุทั้งหลายตามจํานวนภิกษุแลว  จักสวนไวมีประมาณเทานั้น. 
        บทวา   มหิกา  ไดแก   หมอกในคราวหิมะตก.         
        บทวา  อวิชฺชานีวุตา   ไดแก   ผูอันอวิชชาปดบังแลว. 
        บทวา  โปสา  ไดแก  บุรุษ.  ชื่อวาผูชื่อชมนักซ่ึงปยรูป  เพราะ 
เพลินนัก  คือ  กระหยิ่ม  ปรารถนาซึ่งปยรูป. 
        บทวา  อวิทฺทสุ  ไดแก   ไมรู   ชือ่วาผูมีธุลีดวยธุลีคือราคะ.  ชื่อ 
วาผูเปนเพียงดังมฤค   เพราะเปนผูคลายมฤค.   ชื่อวาผูมีตัณหาเครื่องนํา 
ไปสูภพ  เพราะเปนไปกับดวยตัณหาเครื่องนําไปสูภพ. 
        บาทคาถาวา   วฑฺเฒนฺติ   กฏสึ   โฆร   มีความวา   ยอมยังภูมิ 
เปนที่ทิ้งซากศพใหหนาข้ึนเนือง ๆ.   ก็แล  เมื่อยังภูมิเปนที่ทิ้งซากศพให 
หนาข้ึนเนือง ๆ อยางนั้น   ชื่อวายอมถอืเอาภพใหมที่นากลัว  คือวา 
ยอมเกิดอีก  ฉะน้ีแล. 
        ขอวา  ปาปก  โน  อาวุโส  กต   มคีวามวา  ผูมีอายุ  กรรมลามก 
อันเราท้ังหลายกระทําแลว. 
        บทวา  ภุมฺม ิ  นี้   ซึง่มีอยูในคําวา  "กตเมน  ตฺว  ภุมมฺิ  วหิาเรน"  
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นี้  เปนคําไพเราะ.  
        ไดยินวา  ทานพระสัพพกามี   ผูประสงคจะกลาวคําอันไพเราะ 
จึงเรียกภิกษุใหมทั้งหลายอยางนั้น. 
        บทวา  กุลฺลกวิหาเรน  ไดแก  ธรรมเปนที่อยูอันต้ืน. 
                               [วาดวยสิงคิโลณกัปปะ] 
        สองบทวา   สาวตฺถิยา   สุตฺตวิภงฺเค   มีความวา  เกลือเขนงน้ี 
เปนของอันพระผูมีพระภาคทรงหามแลวในสุตตวิภังค   อยางไร?   จริงอยู 
ในสุตตวิภังคนั้น   เกลือเขนงเปนของอันพระผูมีพระภาคตรัสวา  "ของ 
ภิกษุรับประเคนแลวในวันนี้  ควรเพ่ือฉันในวันอ่ืนอีก   ชื่อวาเปนของ 
สันนิธิ"   ดังน้ีแลว   ตรัสอาบัติหามอีกวา  "ภิกษุมีความสําคัญใน 
ของเค้ียวของฉันที่รับประเคนไวคางคืน   วามิไดรับประเคนไวคางคืน 
เค้ียวของเค้ียวก็ดี  ฉันของฉันก็ดี  ตองปาจิตตีย." 
        ในสุตตวิภังคนั้น  อาจารยพวกหนึ่งเขาใจวา  "ก็   สิกขาบทน้ี 
พระผูมีพระภาคตรัสแลววา   "โย   ปน  ภิกขฺุ  สนนฺิธิการก  ขาทนีย 
วา  โภชนีย  วา"   เปนอาทิ,   [๔๕๘]  แตธรรมดาเกลือน้ี  ไมถงึความ 
เปนสันนิธิ   เพราะเปนยาวชีวิก,  ภิกษุรับประเคนอามิสที่ไมเค็มแมใด 
ดวยเกลือน้ัน  แลวฉันพรอมกับเกลือนั้น,   อามิสน้ัน  อันภิกษรุับ 
ประเคนในวันนั้นเทาน้ัน;   เพราะเหตุนั้น  อันอาบัติทุกฏในเพราะ 
เกลือท่ีรับประเคนกอนน้ี   พึงมี  เพราะพระบาลีวา  "ภิกษุทั้งหลาย  วัตถ ุ
เปนยาวชีวิต   ภิกษุรับประเคนในวันน้ัน  พรอมกบัวัตถุเปนยาวกาลิก 
ควรในกาล   ไมควรในวิกาล๑." 
         
๑.   มหาวคฺค.   ทุติย.  ๑๓๒.  
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        อาจารยเหลาน้ัน   อันปรวาทีพึงกลาวแกวา  "แมอาบัติทุกกฏ  
ก็ไมพึงมี   ตามมติของพวกทาน,   ดวยวา  บรรดาเกลือและอามิสที่ไม 
เค็มนี้   เกลือซึ่งเปนยาวชีวิก    หาไดรบัประเคนในวันนั้นไม,   อามิส 
ที่ไมเค็มซึ่งเปนยาวกาลิกเทานั้น   รับประเคนในวันนั้น,  และอามิสนั้น 
ภิกษุหาไดบริโภคในเวลาวิกาลไม,   หรือหากวา  พวกทานสําคัญอาบัติ 
ทุกกฏ    เพราะพระบาลีวา  วิกาเล   น   กปฺปติ   ดังน้ีไซร;   แมอาบัติ 
ปาจิตตีย  เพราะวิกาลโภชน  จะไมพึงมี  แกภิกษุผูบริโภคยาวกาลิก 
ซึ่งปนกับยาวชีวิก   ในเวลาวิกาล.  เพราะเหตุนั้น  ทานไมพึงฉวยเอาแต 
เพียงพยัญชนะ,   พึงพิจารณาดูใจความ. 
        ในคําวา  วิกาเล   กปฺปติ   นี้   มีเนือ้ความดังน้ี :- 
        ยาวชีวิกกับยาวกาลิก   ที่รับประเคนในวันนั้น   ถาวา   เปนของ 
มีรสเจือกันได,   ยอมเปนของมีคติอยางยาวกาลิกแท.   เพราะเหตุนั้น 
ทุกกฎชื่อวาไมมีในคําวา  กาเล  กปฺปติ  วิกาเล   น  กปฺปติ   นี้  เพราะ 
สิกขาบทน้ีวา  โย  ปน  ภกิฺขุ  วิกาเล   ขาทนีย  วา  โภชนีย  วา  ดังนี้ 
เปนอาทิ;   แตยอมมีในเพราะยาวชีวิก   มีรสเจือปนกับยาวกาลิกนี้ดวย 
สักวา   คําวา   น  กปฺปติ. 
        ยาวชีวิกที่รับประเคนในวันนั้น   มีรสเจือปนกับยาวกาลิก  ไม 
ควรในวิกาล  คือ  เปนกาลิกที่นํามาซึ่งปาจิตตีย  เพราะวิกาลโภชน 
ฉันใดเลย;   ยาวชีวิกแมที่รับประเคนในวันนี้   มรีสเจือปนกับยาวกาลิก 
ในวันอ่ืนอีก   ไมควร  คือ   เปนกาลิกนํามาซึ่งปาจิตตียเพราะฉันของ 
เปนสันนิธิ  ขอน้ีก็ฉันนั้น.   ภิกษุแมไมรูอยูซึ่งกาลิกนั้นวา  "นีเ้ปนของ  
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ที่ทําการสะสม"   ยอมไมพน  (จากอาบัติ).  
        จริงอยู  คําน้ีอันพระธรรมสังคาหกาจารยกลาวแลววา  "ภิกษุมี 
ความสําคัญในของเค้ียวของฉันที่รับประเคนไวคางคืน   วามิไดรับประเคน 
ไวคางคืน   เค้ียวของเค้ียวก็ดี   ฉันของฉันก็ดี  ตองปาจิตตีย."   ๔๕๙ 
เพราะเหตุนั้น  คําตอบที่วา  สาวตฺถิยา   สุตฺตวิภงฺเค   นี ้ จึงเปนคําตอบ 
ที่หมดจดดี  แหงคําถามท่ีวา  กตฺถ  ปฏกิฺขิตฺต   นี.้ 
                             [วาดวยอาวาสกัปปะ] 
        คําวา   ราชคเห   อุโปสถสยุตเต   นี้   อันพระสังคาหกเถระกลาว 
หมายเอาพระพุทธพจนนี้วา  ภิกษุทั้งหลาย   ในอาวาสเดียวกัน  ไม 
ควรสมมติโรงอุโบสถ  ๒   แหง,   ภิกษุใดพึงสมมติ  ภิกษุนั้นตองทุกกฏ. 
        ขอวา   วินยาติสาเร   ทุกฺกฏ   มีความวา   เปนทุกกฏ   เพราะ 
ละเมิดพระวินัยนี้วา  "ภิกษุทั้งหลาย   ในอาวาสเดียวกัน  ไมควรสมมติ 
โรงอุโบสถ  ๒   แหง  นี้แล." 
                             [วาดวยอนุมติกัปปะ] 
        คําวา   จมฺเปยฺยเก   วินยวตฺถุสฺมึ   นี ้  พระสังคาหกเถระกลาว 
หมายเอาเรื่องวินัย  อันมาแลวในจัมเปยยักขันธกะ   เริ่มตนอยางนี้วา 
"อธมฺเมน  เจ  ภิกขฺเว   วคฺคกมฺม  อกมฺม  น   จ   กรณีย"   ดังน้ี. 
        คําวา   เอกจฺโจ   กปฺปติ   นี้   พระสังคาหกเถระกลาวหมายเอา 
ความประพฤติที่เปนธรรม. 
                           [วาดวยอทสกนิสีทนกัปปะ] 
        จริงอยู  คําวา  เฉทนเก   ปาจิตฺติย   นี ้  มาแลวในสุตตวิภังค  
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วา   "ผาปูนั่งท่ีมีชาย   เรียกชื่อวา     นสิีนะ"   เพราะเหตุนั้น  เฉพาะ 
ชายประมาณคืบหน่ึง   อันภิกษุยอมไดเกินกวา  ๒  คืบสุคตข้ึนไป.  
        คําวา   "เปนปาจิตตีย   มีการตัดเปนวินัยกรรม   แกภิกษุผูให 
กาวลวงประมาณน้ัน"   นี ้  ยอมเปนคําปรับไดทีเดียว   แกภิกษุผูทํา 
ตามประมาณน้ัน  เวนชายเสีย.   เพราะเหตุนั้น  ทานพระสัพพกามี  อัน 
ทานพระเรวตะถามวา   "ตองอาบัติอะไร ?"   จึงตอบวา  "ตองปาจิตตีย 
ในเฉทนกสิกขาบท."   อธิบายวา  "ตองอาบัติปาจิตตีย   อันพระผูมี- 
พระภาคตรัสไวในเฉทนกสิกขาบท." 
        คําท่ีเหลือในที่ทั้งปวง   ต้ืนทั้งน้ัน  ฉะนี้แล.  
                   สัตตสติกักขันธก  วรรณนา   ในอรรถกถา 
                                ชื่อสมันตปาสาทิกา  จบ. 
                                          คาถาสรุป 
        ขันธกะ  ๒๒  ประเภท  สงเคราะหดวยวรรค  ๒  อันพระผูมีพระ- 
ภาคผูทรงละทุกข  คือ  เบญจขันธเสีย   ตรัสแลวในพระศาสนา,   [๔๖๐] 
วรรณนาขันธกะเหลาน้ีนั้น   สําเร็จแลวปราศจากอันตรายฉันใด,   แมความ 
หวังอันงามท้ังหลาย   ของเหลาสัตวมีปราณจงสําเร็จฉันนั้นเถิด  ฉะน้ีแล. 
        ในจุลลวรรคนี้  มีขันธกะ   คือ   กัมมักขันธกะ   ปาริวาสิกกัขันธกะ 
สมุจจยักขันธกะ  สมถกัขันธกะ  ขุททกวัตถุกขันธกะ   เสนาสนักขันธกะ 
สังฆเภทักขันธกะ  วัตตักขันธกะ   ปาฏิโมกขัฏฐปนักขันธกะ   ภิกขุนิก- 
ขันธกะ   ปญจสติกักขันธกะ  และสตัตสติกักขันธกะ  จบแลว. 


