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                              ขุททกกัณฑวรรณนา 
              ขุททกสิกขาบทเหลาใด  สงเคราะหตามวรรคเปน 
              ๙  วรรค  ประดิษฐานอยูดวยดีแลว  บัดน้ี  จะมีการ 
              พรรณนาสิกขาบทเหลาน้ัน  ดังตอไปนี้ :- 
                           ปาจิตตีย  มุสาวาทวรรคที่ ๑  
                                มุสาวาทสิกขาบทที่ ๑ 
           บรรดาวรรค  ๙  เหลาน้ัน   ( บรรดาขุททกสิกขาบทเหลาน้ัน ) 
พึงทราบวินิจฉัยในสิกขาบทที่ ๑  แหงมุสาวาทวรรคกอน. 
                    [ แกอรรถปฐมบัญญัติเรื่องพระหัตถกะ ] 
           คําวา   หตฺถโก   เปนชื่อของพระเถระนั้น. บตุรของพวกเจาศากยะ 
ชื่อวาศากยบุตร.  ไดยินวา  ในครั้งพุทธกาล  บรุุษแปดหม่ืนคน ไดออก 
บวช  จากศากยตระกูล.  ทานพระหัตถกะน้ัน  เปนคนใดคนหน่ึง  บรรดา 
บุรุษแปดหม่ืนคนน้ัน. 
           บทวา   วาทกฺขิตฺโต   มีความวา   ถูกดําพูดที่ตนกําหนดไวอยาง 
นี้วา   " เราจักกระทําวาทะ   ( ทําการโตวาทะกัน ) "   ซัดไป   คือ   ผลัก 
ไป  อธิบายวา  ดันไป  คือ  สงไปสูสํานักของพวกปรวาที.  อีกอยาง 
หน่ึง  ทานพระหัตถกะน้ัน  ถูกจิตของตนซัดไปในวาทะ  ยอมปรากฏ 
ในสถานท่ีซึ่งมีโตวาทะกันทุกครั้งไป;  แมเพราะเหตุนั้น  ทานจึงชื่อวา 
ถูกซัดไปในวาทะ   ( เปนคนพูดสับปลับ ).  
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           ขอวา   อวชานิตฺวา  ปฏิชานาติ   มีความวา  พระหัตถกะน้ัน 
กําหนดโทษบางอยางในคําพูดของตนได  ถลากไถลไปวา   " นี้  ไมใช 
คําพูดของเรา "   เมื่อพูดไป ๆ  สังเกตไดวาไมมีโทษ  แลวยอมรบัวา 
" นี้  เปนคําพูดของเราละ. "  
           ขอวา   ปฏิชานิติวา  อวชานาติ   มีความวา  ทานเมื่อกําหนด 
อานิสงสในคําพูดบางอยางได  ก็ยอมรับวา   " นี้ เปนคําพูดของเรา " 
เมื่อพูดตอไปอีก  กําหนดโทษในถอยคําน้ันได  ก็ถลากไถลไปวา   " นี ้
ไมใชคําพูดของเรา "  ดังน้ี. 
           ขอวา  อ ฺเน ฺ  ปฏิจรติ   มคีวามวา  ยอมกลบเกลื่อน 
คือ ยอมปกปด  ไดแก  ทบัถมเหตุอยางหน่ึง  ดวยเหตุอยางหน่ึง  คือ 
กลาวเหตุวา   " รูปไมเที่ยง  เพราะเปนของพึงรูได "   แลวกลับกลาว 
เหตุเปนตนวา   " เพราะมีความเกิดเปนธรรมดา. " 
           แตในกุรุนที  ทานกลาววา   " ยอมพูดเรื่องอ่ืนเปนอันมาก  เพราะ 
เหตุที่จะปกปดปฏิญญาและความถลากไถลน่ัน. " 
           ในคําวา   เอตสฺส   เปนตนนั้น  มีอธิบายดังตอไปนี้วา   " เธอ 
ยอมกลาวคําเปนอันมากมีอาทิอยางนี้วา   ' ใครกลาว  กลาววาอยางไร ? 
กลาวที่ไหน ? '   ดังน้ี  เพ่ือปกปดคําปฏิญญาและคําถลากไถลน้ัน. " 
           ในมหาอรรถกถา  ทานกลาวไวอีกวา   " ถลากไถลแลวปฏิญญาณ 
และปฏิญญาณแลวถลากไถล  นั่นแหละ  ชื่อวา  กลบเกลื่อนเรือ่งอ่ืน 
ดวยเรื่องอ่ืน. "  
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           สองบทวา   สมฺปชานมุสา  ภาสติ   ไดแก  กลาวเท็จท้ังที่รูอยู. 
           หลายบทวา   สงฺเกต  กตฺวา  วิสวนทติ   มีความวา  ทําการ 
นัดหมายวา   " การโตวาทะ  จงมีในประเทศชื่อโนน  ในบรรดากาลมี 
ปุเรภัตเปนตน  ชื่อโนน "   ดังน้ี  แลวไปกอน  หรอืหลังจากเวลาท่ีตน  
นัดหมายไว  แลวกลาววา   " จงดูเอาเถิด  ผูเจริญ !  พวกเดียรถีย  ไมมา 
แลว  แพแลว "   ดังน้ี  หลีกไปเสีย. 
           บทวา   สมฺปชานมสุาวาเท   ไดแก  ในเพราะการพูดเท็จทั้งท่ีรู 
ตัวแลวและกําลังรู. 
           บทวา   วิสวาทนปุเรกฺขารสฺส   ไดแก  ผูพูดทําจิตท่ีคิดจะพูดให 
คลาดเคลื่อนไวเปนเบื้องหนา. 
           เจตนายังคําพูดอันนับเนื่องในมิจฉาวาจาใหต้ังข้ึน  ชื่อวา  วาจา. 
           ทานแสดงเสียงอันต้ังข้ึนดวยเจตนานั้น  ดวยคําวา  คิรา. 
           ทางแหงถอยคํา  ชื่อวา  พยบถ.  ก็วาจาน่ันแล  ทานเรียกวา 
" พยบถ "   เพราะเปนแนวทางแมของชนเหลาอ่ืน  ผูถึงทิฏฐานุคติ. 
           การเปลงวาจาที่มีความเขาใจกันวาคําพูด  ชือ่วา  วจีเภท.  วาจา 
มีชนิดตาง ๆ  กันนั่นเอง  ทานเรียกอยางนี้  ( วาวจีเภท ). 
           วจีวิญญัติ  ชื่อวา   วิญญัติที่เปนไปทางวาจา.  ดวยอาการอยางนี้ 
ผูศึกษาพึงทราบวา   " ดวยบทแรก  ทานพระอุบาลีกลาวเพียงเจตนา 
ลวน,  ดวย ๓  บททามกลาง  กลาวเจตนาที่ประกอบดวยเสียงซึ่งต้ังข้ึนดวย 
เจตนานั้น,  ดวยบทเดียวสุดทาย  กลาวเจตนาท่ีประกอบดวยวิญญัติ. " 
           โวหาร  ( คําพูด )  ของเหลาชนผูไมใชพระอริยเจา  คือเหลา  
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พาลปุถุชน  ชื่อวา  อนริยโวหาร. 
           พระอุบาลีเถระ  ครั้นแสดงสัมปชานมุสาวาทอยางนี้แลว  บัดนี ้
เมื่อจะแสดงลักษณะแหงอนริยโวหาร  ที่นับเปนสมัปชานมุสาวาท 
ซึ่งกลาวไวในท่ีสุด  จึงกลาวคํามีอาทิวา  อทิฏ  นาม  ดังนี้. 
                    [ อรรถาธิบายอนริยโวหาร  ๘  อยาง ]  
           ในคําวา  อทิฏ  เปนตนนั้น  บัณฑิตพึงทราบอรรถโดยนัยนี้วา 
" ถอยคํา  หรือ  เจตนาเปนเหตุยังถอยคําน้ันใหต้ังข้ึน  ของภิกษุกลาว 
เรื่องที่ตนไมเห็นอยางนี้วา  ' ขาพเจาเห็น '  ชื่อวา  อนริยโวหาร 
อยางหน่ึง " 
           อีกนัยหนึ่ง  บัณฑิตพึงทราบสันนิษฐาน  ในคําวา  อทิฏ  ทิฏ  เม 
เปนตนนี้วา   " อารมณทีต่นไมไดรับดวยอํานาจแหงจักษุชื่อวา  ไมเห็น, 
ที่ไมไดรับดวยอํานาจแหงโสตะ  ชื่อวา  ไมไดยิน,  ที่ไมไดรับ  ทําให 
ดุจเนื่องเปนอันเดียวกันกับอินทรีย ๓  ดวยอํานาจแหงฆานินทรียเปนตน 
ชื่อวา  ไมทราบ,  ที่วิญญาณลวน ๆ  อยางเดียว  นอกจากอินทรีย ๕ 
ไมไดรับ  ชือ่วา  ไมรู. " 
           แตในพระบาลี  พระผูมีพระภาคตรัสเทศนาโดยนัยอันปรากฏ 
ชัดทีเดียวอยางนี้วา   " ทีช่ื่อวา  ไมเห็น  คือ  ไมเห็นดวยตา "   ฉะน้ีแล. 
           ก็บรรดาอารมณที่ไดเห็นเปนตน  ที่ตนเองก็ดี  คนอ่ืนก็ดี  เห็น 
แลว  ชื่อวา  ทิฏฐะทั้งน้ัน.  อารมณที่ชือ่วา  สุตะ  มุตะ  และ  วิญญาตะ 
ก็อยางนี้.  นี้  เปนบรรยายหนึ่ง.  สวนอีกบรรยายหนึ่ง  อารมณใดท่ีตน  
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เห็นเอง  อารมณนั้น  จัดเปนทิฏฐะแท.  ในสุตะเปนตน  ก็มีนัยอยางนี้. 
ก็อารมณใดที่คนอ่ืนเห็น  อารมณนั้น  ยอมต้ังอยูในฐานะแหงอารมณ 
ที่ตนไดยิน.  แมอารมณมีสุตะเปนตน  ก็มีนัยอยางนี้.  
           บัดนี้  พระอุบาลีเถระ  เมื่อจะยกอาบัติข้ึนแสดงดวยอํานาจแหง 
อนริยโวหารเหลาน้ัน จึงกลาวคําวา  ตีหากาเรหิ  เปนตน.  บัณฑิต 
พึงทราบเน้ือความแหงคําวา  ตีหากาเรหิ  เปนตนนัน้  โดยนัยดังท่ี 
ขาพเจากลาวแลวในวรรณนาบาลีจตุตถปาราชิก  มีอาทิอยางนี้วา   " ภิกษุ 
กลาวสัมปชานมุสาวาทวา  ' ขาพเจาบรรลุปฐมฌาน '  ตองอาบัติปารา- 
ชิกโดยอาการ ๓ "   ดังน้ีนั่นแล.  จริงอยู  ในบาลีจตุตถปาราชิกนั้น 
ทานกลาวไวเพียงคําวา   " ปม  ฌาน  สมปชฺชึ  ขาพเจาบรรลุปฐม 
ฌานแลว "   อยางเดียว,  ในสิกขาบทน้ี  กลาวไววา   " อทิฏ  ทฏิ  เม 
ไมเห็นพูดวา  ขาพเจาเห็น "   ดังนี้.  และในบาลีจตุตถปาราชิกนัน้ 
กลาวไววา  อาปตฺติ  ปาราชิกสฺส  ( ตองอาบัติปาราชิก ) "   ในสิกขาบท 
นี้กลาววา   " อาปตฺติ  ปาจิตฺติยสฺส  ( ตองอาบัติปาจิตตีย ) "   ดงัน้ี. 
มีความแปลกกันเพียงในวัตถุและอาบัติอยางนี้.  คําท่ีเหลือมีลักษณะ 
อยางเดียวกันแทแล.  แมคําเปนตนวา  ตีหากาเรห ิ ทฏเ  เวมติโก 
ก็พึงทราบเน้ือความโดยนัยดังกลาวแลว  ในวรรณนาบาลีทุฏฐโทส- 
สิกขาบทเปนตน อยางนี้วา   " ทิฏสฺส  โหติ  ปาราชิก  ธมฺม 
อชฌฺาปชฺชนฺโน  ทิฏเ  เวมติโก  ( ภิกษุผูโจทกนั้นไดเห็นภิกษุผูตอง 
ปาราชิกธรรม  มีความสงสัยในสิ่งที่ไดเห็น ) "   ดงัน้ีนั่นแล.  กใ็น  
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สิกขาบทน้ี  เพียงแตคําบาลีเทาน้ัน  แปลกกัน  ( จากบาลีจตุตถปาราชิก ). 
สวนในเนื้อความพรอมทั้งเถรวาท  ไมมีการแตกตางอะไรกันเลย. 
           สองบทวา  สหสา  ภณติ  ความวา  ภิกษุไมไดไตรตรอง  หรือ 
ไมไดใครครวญ  พูดโดยเร็วถึงส่ิงท่ีไมเห็นวา   " ขาพเจาเห็น. "  
           คําวา  อ ฺ  ภณิสสฺามีติ  อ ฺ  ภณติ   ความวา  เมื่อตน 
ควรจะกลาวคําวา   " จีวร  ( จีวร ) "   ไพลกลาววา   " จีร  ( นาม ) " 
ดังน้ี  เปนตน  เพราะความเปนผูออนความคิด  เพราะเปนผูเซอะ 
เพราะความพลาดพลั้ง.  แตภิกษุใด  ผูอันสามเณรเรียนถามวา   " ทาน 
ขอรับ !  เห็นอุปชฌายของกระผมบางไหม ? "   ดังน้ี  กระทําการลอ 
เลียน กลาววา   " อุปชฌายของเธอจักเทียมเกวียนบรรทุกฟนไปแลว 
กระมัง "   หรือวา  เมื่อสามเณรไดยินเสียงสุนัขขจ้ิงจอกแลว  ถามวา 
" นี้เสียงสัตวอะไร  ขอรับ !? "   กลาววา   " นี้เสียงของพวกคนผูชวยกัน 
ยกลอท่ีติดหลมของมารดาเธอ  ผูกําลังไปดวยยาน "   ดังน้ี  อยางนี้ 
กลาวคําอ่ืนไมใชเพราะเลนไมใชเพราะพลั้ง,  ภิกษุนั่น  ยอมตองอาบัติ 
แท.  ยังทีถอยคําอยางหน่ึง  ชื่อวา   ปูรณกถา   คือ  ภิกษุรูปหน่ึง 
ไดน้ํามันเล็กนอยในบาน   แลวกลับมาสูวิหารพูดกะสามเณรวา   " เธอ 
ไปไหนเสีย  วันนี้  บานมีแตน้ํามันอยางเดียว "   ดงัน้ี  ก็ดี  ไดชิน้ขนม 
ที่เขาวางไวในกระเชา  และพูดกะสามเณรวา   " วันนี้  คนทั้งหลาย 
ในบาน  เอากระเชาหลายใบใสขนมไป "   ดังน้ีกด็ี.  นี้  จัดเปนมุสาวาท 
เหมือนกัน.  คําท่ีเหลืออต้ืนทั้งนั้นแล. 
           สิกขาบทน้ีมีสมฏฐาน ๓  เกิดข้ึน  ทางกายกับจิต ๑  ทางวาจา  



ประโยค๗ - ทุติยสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒ - หนาท่ี 7 

กับจิต ๑  ทางกายวาจากับจิต ๑  เปนกิริยา  สญัญาวิโมกข  สจิตตกะ 
โลกวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  อกุศลจิต  มีเวทนา ๓  ดังนี้แล. 
                            มุสาวาทสิกขาบทท่ี ๑  จบ.   
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                     มุสาวาทวรรค  โอมสวาทสิกขาบทท่ี ๒ 
           พึงทราบวินิจฉัยในสิกขาบทท่ี ๒  ดังตอไปนี้ :- 
                [ แกอรรถเรื่องภิกษุฉัพพัคคียและโคนันทิวิสาล ]  
           บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  โอมสนฺติ  คือ  ยอมกลาวเสียดแทง. 
           บทวา  ขุสนฺติ  คือ  ยอมดา. 
           บทวา  วมฺเภนฺติ  คือ  ยอมขูกรรโชก. 
           ดวยบทวา  ภูตปุพฺพ  พระผูมีพระภาคเจาทรงนําเรื่องนี้มาแสดง 
เพ่ือทรงตําหนิการกลาวเสียดแทง. 
           คําวา  นนฺทิ  ในคําวา  นนฺทิวิสาโล  นาม  ( นี ้)  เปนชื่อของ 
โคถึกน้ัน.  กโ็คถึกน้ัน  มีเขายาวใหญ  เพราะเหตุนั้น เจาของจึงต้ังชื่อ 
วา   " นันทิวิสาล, "   โดยสมัยนั้น  พระโพธิสัตวเปนโคถึกชื่อนันทิวิสาล. 
พราหมณเลี้ยงดูโคถึกน้ันอยางดีเหลือเกิน  ดวยอาหารมียาคูและขาวสวย 
เปนตน.  ครัง้น้ัน  โคนันทิวิสาลน้ัน  เมื่อจะอนุเคราะหพราหมณ 
จึงกลาวคําวา   " เชิญทานไปเถิด "   ดังน้ีเปนตน. 
           สองบทวา  ตตฺเถว  อฏาสิ  มคีวามวา  แมในกาลแหงอเหตุก- 
ปฏิสนธิ  โคนันทิวิสาลยอมรูจักคํากลาวเสียดแทงของผูอ่ืนได โดยเปน 
คําไมเปนที่พอใจ;  เพราะฉะนั้น  มันใครเพ่ือแสดงโทษแกพราหมณ 
จึงไดยืนนิ่งอยู. 
           หลายบทวา  สกฏสต  อติพทฺธ  ปวฏเฏส ิ  มีความวา  พระ 
โพธิสัตว  เมื่อจะลากเกวียน  ๑๐๐  เลมที่จอดไวตามลําดับสอดไมไวภาย  
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ใต  กระทําใหตอเนื่องกันอันบรรทุกเต็มดวยถั่วเขียว  ถั่วเหลือง  และ 
ทรายเปนตน,  เกวียน ๑๐๐  เลม  เปนของอันตนจะตองลากไปอีกใน 
เมื่อกําถึงสวนของกําแรกต้ังอยูกอนแลว  แมก็จริง  ถึงกระน้ัน  ( พระ- 
โพธิสัตว )  ก็ไดลากไปตลอดที่ประมาณชั่ว ๑๐๐ เลมเกวียน  เพ่ือให  
เกวียนเลมหลังจอดในท่ีเกวียนเลมหนาจอดอยู.  จริงอยู  พระโพธิสัตว 
ทั้งหลาย  ยอมไมมีการกระทําที่ยอหยอน. 
           บาทคาถาวา  เตน  จตฺตมโน  อหุ  มีความวา  โคนันทิวิสาล 
นั้น  มีใจเบิกบาน  เพราะการไดทรัพยนั้นของพราหมณ  และเพราะการ 
งานของตน. 
           ก็ในคําวา  อกฺโกเสนป  นี้  พระผูมีพระภาคทรงประสงคจะจําแนก 
ไวขางหนาวา   " คําดามี ๒  อยาง  คือ  คําดาท่ีเลว ๑  คําดาท่ีดี ๑; " 
เพราะฉะนั้น  จึงไมตรัสเหมือนอยางที่ตรัสไวในกอนวา   " ยอมดาดวย 
คําท่ีเลวบาง "   ตรัสไวอยางนี้วา   " อกฺโกเสน ( โดยคําสบประมาท ) " 
ดังน้ี. 
                       [ แกอรรถโอมสวาทเปนตน ] 
           ชาติแหงคนการชางถากไมชื่อวา  เวณชาติ. 
           อาจารยบางพวกกลาววา  เวฬุการชาติ  ดังน้ี  ก็ม.ี 
           ชาติแหงพรานเน้ือเปนตน  ชื่อวา  เนสาทชาติ. 
           ชาติแหงคนการชางทําหนัง  ชือ่วา  รถการชาติ ( ชาติแหงคน 
ทํารถ ). 
           ชาติแหงคนเทดอกไม  ชื่อวา  ปุกฺกุสชาติ.  



ประโยค๗ - ทุติยสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒ - หนาท่ี 10 

           คําวา  อวกณฺณกา  เปนชื่อของพวกทาส;  เพราะฉะนั้น  จึงเปน 
คําเลว. 
           บทวา  โอาต  แปลวา  ที่เขาเยยหยัน.  ภิกษุบางพวกสวดวา 
อุ ฺาต  ดังนี้  ก็ม.ี  
           บทวา  อว ฺาต  แปลวา  ที่เขาเหยียดหยาม. 
           บทวา  หีฬิต.  แปลวา  ที่เขาเกลียดชัง. 
           บทวา  ปริภูต  แปลวา  ที่เขาดูหม่ินวา   " จะมีประโยชนอะไร 
ดวยคนน้ี. " 
           บทวา  อจิตีกต  แปลวา  ที่เขาไมกระทําความเคารพยกยอง. 
           การงานชางไม  ชื่อวา  โกฏฐกกรรม.  นิ้วหัวแมมือ  ชื่อวา 
มุทธา  ( วิชาการชางนับ ).  การนับที่เหลืออการมีการนับไมขาดสายเปนตน 
ชื่อวา  คณนา  ( วิชาการชางคํานวณ ).  อักษรเลข  ชื่อวา  เลขา 
( วิชาการชางเขียน ).  โรคเบาหวาน  ทานเรียกวา  โรคอุกฤษฏ 
เพราะไมมีเวทนา. 
           บทวา  ปาฏิกงฺขา  แปลวา  พึงปรารถนา. 
           สองบทวา  ยกาเรน  วา  ภกาเรน  วา  มีความวา  คําดาที่ 
ประกอบ  ย  อักษร  และ  ภ  อักษร  ( ชื่อวา  เปนคําดาท่ีเลว ). 
           ในคําวา  กาฏโกฏจิกาย  วา  ( นี้ )  นิมิตแหงบุรุษชื่อวา  กาฏะ 
นิมิตแหงสตรี  ชื่อวา   โกฏจิกา.  คําดาที่ประกอบดวยบทท้ังสองน่ันอันใด 
คําดาน่ัน  ชื่อวา  เลว  แล. 
           บัดนี้  พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงยกอาบัติข้ึนปรับ  ดวยอํานาจ  
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แหงชนิดของอักโกสวัตถุมีชาติเปนตนเหลาน้ัน  จึงตรัสดํามีอาทิวา อุป- 
สมฺปสฺโน  อปุสมิปนฺน  ดงัน้ี. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน  สามบทวา  ขุเสตุกาโม  วมฺเภตุกาโม 
มงฺกุกตฺตุกาโม  มีความวา  ผูประสงคจะดา ประสงคจะติเตียน  ประสงค 
จะทําใหอัปยศ.  
           สองบทวา  หีเนน  หีน  ไดแก  ดวยคํากลาวถึงชาติอันเลว  คือ 
ดวยชาติที่เลว.  บัณฑิตพึงทราบอรรถในบทท้ังปวง  โดยอุบายอยางนี้. 
           อน่ึง  บรรดาบทเหลาน้ี ภิกษุ  เมื่อกลาวใหเลวดวยถอยคํา 
อันเลว  ถึงจะกลาวคําจริงก็ตาม  ถึงอยางนั้น  เธอก็ตองปาจิตตียทุก ๆ 
คําพูด  เพราะเปนผูประสงคจะกลาวเสียดแทง.  และเมื่อกลาวใหเปน 
คนเลวดวยคําท่ีดี  แมจะกลาวคําไมจริงก็ตาม,  ถึงอยางนั้น  ก็ตองอาบัติ 
ปาจิตตียดวยสิกขาบทน้ี  เพราะเปนผูประสงคจะกลาวเสียดสี  ไมใช 
ดวยสิกขาบทกอน.  ฝายภิกษุใด  กลาวคําเปนตนวา   " เจาเปนจัณฑาลดี 
เจาเปนพราหมณดี  เจาเปนจัณฑาลชั่ว  เจาเปนพราหมณชั่ว  ดงัน้ี, 
แมภิกษุนั้น  พระวินัยธรพึงปรับดวยอาบัติเหมือนกัน. 
           ก็ในวาระวา  สนฺติ  อิเธกจฺเจ  เปนตนนี้  เปนอาบัติทุกกฏ 
เพราะเปนคํากลาวกระทบกระท่ัง.  แมในวาระวา  เย-นูน-น-มย 
ดังน้ีเปนตน  ก็นัยนี้เหมือนกัน.  แตในอนุปสัมบัน  เปนทุกกฏ 
อยางเดียว  ในวาระท้ัง ๔.  แตดวยคําวา  โจโรสิ  คณฺ ิเภทโกสิ 
( เจาเปนโจร  เจาเปนคนทําลายปม )  เปนตน  ทุก ๆ วาระ  เปน 
ทุกกฏเหมือนกัน  ทั้งอุปสัมบันทั้งอนุปสัมบัน.  อน่ึง  เพราะความ  
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ประสงคจะเลน  เปนทุพภาษิตทุก ๆ  วาระ  ทั้งอุปสัมบัน  ทั้งอนุปสัมบัน. 
ความเปนผูมีความประสงคในอันลอเลียนและหัวเราะ  ชื่อวา  ความ 
เปนผูมีความประสงคจะเลน.  ก็ในสิกขาบทน้ี  เวนภิกษุเสีย  สัตว 
ทั้งหมด  มีนางภิกษุณีเปนตน  บัณฑิตพึงทราบวา  ต้ังอยูในฐานะแหง 
อนุปสัมบัน.  
           ในคําวา  อตฺถปุเรกฺขารสฺส  เปนตน  พึงทราบวา  ภิกษุผูกลาว 
อรรถแหงพระบาลี ชื่อวา  อัตถปุเรกขาระ ( ผูมุงอรรถ ).  ผูบอกสอน 
พระบาลี  พึงทราบวา  ธัมมปุเรกขาระ ( ผูมุงธรรม ).  ผูต้ังอยูใน 
การพร่ําสอน  กลาวโดยนัยเปนตนวา   " ถึงบัดนี้  เจาเปนคนจัณฑาล, 
เจาก็อยาไดทําบาป,  อยาไดเปนคนมีมืดไปมืดไปเปนเบื้องหนา "   ดังน้ี, 
พึงทราบวา  ชื่อวา  อนุสาสนีปุเรกขาระ  ( ผูมุงสอน ).  บทที่เหลือ 
ต้ืนทั้งน้ันแล. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐาน  ๓  เกิดทางกายกับจิต ๑  ทางวาจากับจิต ๑ 
ทางกายวาจากับจิต ๑  เปนกิริยา สัญญาวิโมกข  สจิตตกะ  โลกวัชชะ 
กายกรรม  วจีกรรม  อกุศลจิต  ทุกขเวทนา  ฉะนี้แล. 
           แตในอาบัติเหลาน้ี  อาบัติทุพภาษิต  เกิดทางวาจากับจิต  เปน 
กิริยา  สญัญาวิโมกข  สจิตตกะ  อกุศลจิต  มีเวทนา  ๒  คือ  สขุเวทนา ๑ 
อุเปกขาเวทนา ๑. 
                              โอมสวาทสิกขาบทที่  ๒  จบ.  
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                   มุสวาทวรรค  เปสุญญวาทสิกขาบทท่ี ๓ 
                พึงทราบวินิจฉัยในสิกขาบทที่ ๓  ดังตอไปนี้ :- 
                [ แกอรรถปฐมบัญญัติเรื่องภิกษุฉัพพัคคีย ]  
           บทวา  ภณฺฑนชาตาน  ไดแก  ผูเกิดบาดหมางกันแลว.  สวน 
เบื้องตนแหงความทะเลาะกัน  ชื่อวา  ภัณฑนะ  ( ความบาดหมาง ). 
คือ  การปรึกษากันในฝกฝายของตน  มีอาทิวา   " เมื่อเขากลาวคําอยาง 
นี้วา  ' กรรมอยางนี้  อันคนนี้และคนน้ีกระทําแลว '  พวกเราจักกลาว 
อยางนี้ "  ( ชือ่วา  ภัณฑนะ  ความบาดหมาง ).  การลวงละเมิดทางกาย 
และวาจา ใหถึงอาบัติ  ชื่อวา กลหะ  ( การทะเลาะ ).  การกลาว 
ขัดแยงกัน  ชื่อวา  วิวาทะ.  พวกภิกษุผูถึงความวิวาทกันนั้น  ชือ่วา 
วิวาทาปนนะ. 
           บทวา  เปสุ ฺ  ไดแก  ซึ่งวาจาสอเสียด.  มคํีาอธิบายวา   " ซึ่ง 
วาจาทําใหสูญเสียความเปนที่รักกัน. " 
           บทวา  ภิกขฺุเปสุ ฺเ  ไดแก  ในเพราะคําสอเสียดภิกษุทั้งหลาย, 
อธิบายวา   " ในเพราะคําสอเสียดที่ภิกษุฟงจากภิกษุแลวนําเขาบอก 
แกภิกษุ. " 
           สองบทวา  ทิวีหิ อากาเรหิ  ไดแก  ดวยเหตุ  ๒  อยาง. 
           บทวา  ปยกมฺยสฺส  วา  คือ   ของผูปรารถนาใหตนเปนที่รักของ 
เขาวา   " เราจักเปนที่รักของผูนี้  อยางนี้ "  หน่ึง. 
           บทวา  เภทาธิปฺปายสฺส  วา  คือ ของผูปรารถนาความแตกราว  
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แหงคนหน่ึงกับคนหน่ึง  วา   " คนนี้ จักแตกกันกับคนน้ี  ดวยอาการ 
อยางนี้ "   หน่ึง. 
           บททัง้ปวง  มีบทวา  ชาติโต  วา  เปนอาทิ มีนัยดังกลาวแลว 
ในสิกขาบทกอนน่ันแล.  แมในสิกขาบทน้ี  ชนทั้งหมดจนกระท่ังนาง 
ภิกษุณีเปนตน  กช็ื่อวา  อนุปสัมบัน.  
           สองบทวา  น  ปยกมฺยสฺส  น  เภทาธิปฺหายสฺส  มีความวา  ไม 
เปนอาบัติแกภิกษุผูเห็น  ภิกษุรูปหน่ึงกําลังดา  และรูปหน่ึงอดทนได 
แลวกลาว  เพราะตนเปนผูมักติคนชั่วอยางเดียว  โดยทํานองนี้วา 
" โอ !  คนไมมียางอาย จักสําคัญคนดีชื่อแมเชนนี้วา  ตนควรวากลาว 
ไดเสมอ. "  บทที่เหลือมีอรรถต้ืนทั้งน้ัน. 
           สิกขาบทน้ีมีสมุฏฐาน ๓  เกิดข้ึนทางกายกับจิต ๑  วาจากับจิต ๑ 
กายวาจากับจิต ๑  เปนกิริยา  สัญญาวิโมกข  สจิตตกะ  โลกวัชชะ 
กายกรรม  วจีกรรม  อกุศลจิต  มีเวทนา  ๓  ฉะน้ีแล. 
                            เปสุญญวาทสิกขาบทที่  ๓  จบ.  
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                     มุสาวาทวรรค  ปทโสธมัมสิกขาบทท่ี ๔ 
           พึงทราบวินิจฉัยยในสิกขาบทท่ี ๔  ดังตอไปนี้ :-  
              [ แกอรรถบางปาฐะวาดวยการสอนธรรมโดยบท ] 
           บทวา  อปฺปติสฺสา  ไดแก  ไมยําเกรง,  อธิบายวา   " เมื่อพวก 
ภิกษุฉัพพัคคียกลาววา  ' ดูกอนอุบาสกท้ังหลาย !  แมถอยคําก็ไมอยาก 
ฟง  คือ ไมเอ้ือเฟอ. "   อีกอยางหน่ึง  ความวา   " ไมมีความยําเกรง 
ไมประพฤติออนนอม. " 
           บทวา  อสภาควุตฺติกา  ไดแก  ผูมีความเปนอยูไมถูกสวนกัน; 
อธิบายวา   " ผูมีความประพฤติไมดําเนินไปเหมือนอยางที่พวกอุบาสก 
ควรประพฤติในหมูภิกษุ. " 
           คําวา  ปทโส  ธมฺม  วาเจยฺย  ความวา  ใหกลาวธรรมเปนบท ๆ 
รวมกัน  ( กบัอนุปสัมบัน ),  อธิบายวา  ใหกลาว  ( ธรรม )  เปนโกฏฐาส ๆ 
( เปนสวน ๆ ). "   ก็เพราะบทท่ีมีชื่อวาโกฏฐาสน้ันมีอยู ๔  อยาง;  ฉะน้ัน 
เพ่ือแสดงบททั้ง ๔  อยางน้ัน พระอุบาลีเถระจึงกลาวไวในบทภาชนะ 
วา  บท  อนบุท  อนุอักขระ  อนุพยัญชนะ. 
           บรรดาบทเปนตนนั้น  บท  หมายเอาคาถาบาทหน่ึง.  อนุบท  หมาย 
เอาบาทท่ีสอง.  อนุอักขระ  หมายเอาอักขระตัวหน่ึง ๆ  ( หมายเอาอักขระ 
แตละตัว ).  อนุพยัญชนะ หมายเอาพยัญชนะตัวทายคลายกับพยัญชนะ 
ตัวตน.  ผูศึกษาพึงทราบความตางกัน ในบทเปนตนนั่นอยางนี้  คือ 
" อกขระแตละตัวชนิดใดชนิดหน่ึง ชื่อวา  อนุอักขระ,  ประชุมอักขระ  
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ชื่อวา  อนุพยัญชนะ,  ประชุมอักขระและอนุพยัญชนะ  ชื่อวา  บท, 
บทแรก  ชื่อวา  บทเหมือนกัน,  บทที่สอง ชื่อวา  อนุบท. " 
           บัดนี้  บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยในคําวา  ปท นาม เอกโต  
ปฏิเปตฺวา  เอาโต  โอสาเปนฺติ  ตอไป :-  เมื่อภิกษุใหกลาวธรรม 
เนื่องดวยคาถา  เริ่มบทแตละบทนี้วา   " มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา " 
พรอมกันกับอนุปสัมบัน  แลวใหจบลงก็พรอมกัน.  แมสําหรับภิกษุผู 
ใหกลาวอยางนี้  ก็พึงหรับปาจิตตียหลายตัวตามจํานวนบท. 
           พึงทราบวินิจฉัยยในคําวา  อนุปท นาม ปาเฏกฺก ปฏเปตฺา 
เอกโต  โอสาเปนฺติ  ตอไป :-  เมื่อพระเถระกลาววา   " มโนปุพฺพงฺคมา 
ธมฺมา "   ดังน้ี  สามเณรกลาวบทน้ันไมทัน จึงกลาวบทท่ีสองพรอมกันวา 
" มโนเสฏิา  มโนมยา. "   ภิกษุและสามเณรท้ังสองรูปนี้ ชื่อวาข้ึนตน 
ตางกันใหจบลงพรอมกัน.  แมสําหรับภิกษุผูใหกลาวอยางนี้  ก็พึงปรับ 
ปาจิตตียหลายตัวตามจํานวนอนุบท. 
           พึงทราบวินิจฉัยในคําวา  อนฺวกฺขร  นาม  รปู  อนิจฺจนฺติ 
วุจฺจมาโน  รติู  โอปาเตติ  ตอไป :-  ภิกษุสอนสามเณรวา   " แนะ 
สามเณร !   เธอจงวา   ' รูป อนิจฺจ "   กลาวพรอมกันเพียงรู - อักษร 
เทาน้ัน แลวหยุดอยู.  แมสําหรับภิกษุผูใหกลาวอยางนี้  ก็พึงปรับ 
ปาจิตตียหลายตัวตามจํานวนอนุอักขระ.  และแมในคาถาพันธ  บัณฑิต 
ก็ยอมไดนัยเชนนี้เหมือนกันแททีเดียว. 
           พึงทราบวินิจฉัยในคําวา  อนพฺุย ฺชน  นาม  รูป  อนิจจฺนฺติ 
วุจฺจมาโน  เวทนา  อนิจจิาติ  สติท  นิจฺฉาเรติ  ตอไป :-  สามเณร  
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ใหบอกสูตรนี้วา   " รูป  ภิกฺขเว  อนิจจิ เวทนา อนจิฺจา "   เปนตน  พระ 
เถระบอกวา   " รูป  อนิจจฺ "   ดังน้ี  เปลงวาจากลาวอนิจจบทน้ีวา   " เวทนา 
อนิจฺจา "  พรอมกับอนิจจบทของพระเถระวา   " รูป อนิจฺจ "  นี้  เพราะ 
เปนผูมีปญญาวองไว.  แมสําหรับภิกษุผูใหกลาวอยางนี้ พระวินัยธร 
ก็พึงปรับปาจิตตียหลายตัวตามจํานวนอนุพยัญชนะ.  สวนความสังเขป  
ในบทเหลาน้ีมีดังน้ีวา   " บรรดาบทเปนตนนี้  ภิกษุกลาวบทใด ๆ พรอม 
กันยอมตองอาบัติดวยบทนั้น ๆ. " 
                 [ วาดวยภาษิต ๔ มีพุทธภาษิตเปนตน ] 
           วินัยปฎกท้ังส้ิน  อภิธรรมปฎก ธรรมบท  จริยาปฎก  อุทาน 
อติวุตตกะ  ชาตกะ  สุตตนิบาต  วิมานวัตถุ  เปตวัตถุ  และพระสูตร 
ทั้งหลายมีพรหมชาลสูตรเปนตน  ชื่อวา  พุทธภาษิต. 
           ธรรมท่ีพวกสาวกผูนับเนื่องในบริษัท ๔  ภาษิตไว  มีอันงคณสูตร 
สัมมาทิฏฐสูตร  อนุมานสูตร  จูฬเวทลลสูตร  มหาเวทลลสูตรเปนตน 
ชื่อวา  สาวกภาษิต. 
           ธรรมท่ีพวกปริพาชกภายนอกกลาวไว  มีอาทิอยางนี้  คือ  ปริพ- 
พาชกวรรคทั้งส้ิน  คําปุจฉาของพราหมณ ๑๖  คน  ผูเปนอันเตวาสิก 
ของพราหมณชื่อพาวรี  ชื่อวา  อิสิภาษิต. 
           ธรรมท่ีพวกเทวดากลาวไว  ชื่อวา  เทวตาภาษิต.  เทวตาภาษิต- 
ธรรมนั้น บณัฑิตพึงทราบ  ดวยอํานาจแหงเรื่องมีเทวตาสังยุตต เทว- 
ปุตตสังยุตต  มารสังยุตต  พรหมสังยุตต  และสักกสังยุตตเปนตน. 
           บทวา  อตฺถูปส ฺหโิต  ไดแก  ธรรมท่ีอาศยอรรถกถา.  
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           บทวา  ธมฺมูปส ฺหิโต  ไดแก  ธรรมท่ีอาศัยพระบาลี.  แมดวย 
บททั้งสองนี้  พระอุบาลีเถระกลาวธรรมท่ีอาศัยนิพพานซ่ึงปราศจาก 
วัฏฏะน่ันเอง.  จะกลาวถึงธรรมที่อาศัยนิพพานซ่ึงปราศจากวัฏฏะ  แม 
ก็จริง,  ถึงกระน้ัน  ก็เปนอาบัติแกภิกษุผูใหกลาวธรรมที่ข้ึนสูสังคีติ 
ทั้ง ๓ คราว  โดยบทเหมือนกัน.  ไมเปนอาบัติแมในคําท่ีอาศัยพระ-  
นิพพาน  ซึ่งทานรจนาไว  โดยผูกเปนคาถาโศลกเปนตน  ดวยอํานาจ 
ภาษาตาง ๆ. 
           แมในสูตรที่ไมไดยกข้ึนสูสังคีติ ๓  คราว  เชนนี้  คือ กุลมุพสูตร 
ราโชวาทสูตร  ติกขินทรยิสูตร  จตุปรวัิตตสุตร และนันโทปนันทสูตร 
ก็เปนอาบัติเหมือนกัน  ถงึการทรมานพญานาค  ชื่อวาอปลาละ อาจารย 
ก็กลาวไว  ( ดวยอํานาจกอใหเกิดอาบัติ ),  แตในมหาปจจรีทานปฏิเสธ 
( อธิบายวาไมเปนอาบัติ ). 
           ในปฏิภาณสวนตัวของพระเถระ  ในเมณฑกมิลินทปญหา  ไม 
เปนอาบัติ.  ( แต )  เปนอาบัติในถอยคําท่ีพระเถระนํามากลาว  เพ่ือ 
ใหพระราชาทรงยินยอม. 
           อาจารยทั้งหลายกลาววา   " กป็กรณทั้งหลายมีอาทิ  คือ  วัณณปฎก 
อังคุลิมาลปฎก  รัฐปาลครรชิต  อาลวกครรชิต  คุฬหอุมมังคะคุฬห- 
เวสสันดร  คุฬหวินัย  เวทลัลปฎก๑เปนตน  ไมเปนพุทธพจนแท. " 
           อาจารยบางพวกกลาววา   " ธรรมชื่อวา  สีลปูเทส  พระธรรมเสนา- 
บดีกลาวไว, "   ในธรรมนั้น  เปนอาบัติเหมือนกัน  ยังมีปกรณแมอ่ืน 
 
๑.  เปนพระสูตรฝายมหายาน ของเราไมมี. - ผูชําระ.  



ประโยค๗ - ทุติยสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒ - หนาท่ี 19 

เชน  มัคคกถา  อารัมมณกถา  วุฑฒิกรณัฑกญาณวัตถุ  และอสุภกถา 
เปนตน,  ในปกรณเหลาน้ัน  ทานจําแนกโพธิปกขิยธรรม  ๓๗  ไว.  ใน 
ธุดงคปญหา  ทานจําแนกปฏิปทาไว,  เพราะเหตุนั้น  ทานจึงกลาววา 
" เปนอาบัติในปกรณเหลาน้ัน. "  
           แตในอรรถกถามหาปจจรีเปนตนทานกลาวอนาบัติไว  ในจําพวก 
ราโชวาทสูตร  ติกขินทรยิสูตร  จตุปรวิัตตสูตร  นันโทปนันทสูตร 
กุลุมพสูตร๑นั่นแล  ซึ่งไมข้ึนสูสังคีติ  แลวกําหนดอรรถไวดังน้ีวา 
" บรรดาคําที่เหลือ  เฉพาะคําท่ีทานนํามาจากพุทธพจนกลาวไวเทาน้ัน 
เปนวัตถุแหงอาบัติ  นอกจากน้ีหาเปนไม. " 
           คําวา  เอกโต  อุทฺทสิาเปนฺโต  มีความวา  ภิกษุแมเรียนบาล ี
รวมกับอนุปสัมบันกลาวพรอมกัน ไมเปนอาบัติ. 
           ในคําน้ัน  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :-  อุปสัมบันกับอนุปสัมบัน 
นั่งแลว ขอใหอาจารยสวด,  อาจารยคิดวา   " เราจะสวดแกอุปสัมบัน 
และอนุปสัมบันทั้งสองผูนั่งแลว "   จึงสวดพรอมกันกับเธอเหลาน้ัน. 
เปนอาบัติแกอาจารย  เปนอนาบัติแกภิกษุผูเรียนเอาพรอมกับอนุป- 
สัมบัน.  แมอุปสัมบันกับอนุปสัมบัน  ทั้งสองยืนเรียนอยู  กม็ีนัยอยาง 
นี้เหมือนกัน.  ภิกษุหนุมนัง่  สามเณรยืน,  ไมเปนอาบัติแกอาจารย 
ผูบอก  ดวยคิดวา   " เราจะกลาวแกภิกษุผูนั่ง. "   ถาภิกษุหนุมยืน 
ฝายสามเณรนั่ง  ไมเปนอาบัติแมแกอาจารยผูกลาวอยู  ดวยคิดวา   " เรา 
จะกลาวแกภิกษุผูยืน. " 
 
๑.  เปนพระสูตรฝายมหายาน  ของเราไมมี. - ผูชําระ.  



ประโยค๗ - ทุติยสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒ - หนาท่ี 20 

           ถาสามเณรรูปหน่ึงน่ังอยูในระหวางภิกษุมากรูป  เปนอจิตตกาบัติ 
แกอาจารยผูใหกลาวธรรมโดยบทในเพราะสามเณรนั่งอยูดวย. 
           ถาสามเณรยืนหรือน่ังละอุปจารเสีย เพราะสามเณรไมนับเน่ือง 
อยูในพวกภิกษุที่อาจารยใหกลาว ( ธรรมโดยบท )  เธอจึงถึงการนับวา 
เรียนเอาคัมภีรเล็ดลอดออกไปโดยทิศาภาคหนึ่ง;  เพราะฉะนั้น   จึงไม 
เปนอาบัติ   ( แกอาจารย ).  
           คําวา  เอกโต  สชฌฺาย  กโรนฺโต  มีความวา  อุปสัมบันเม่ือ 
กระทําการสาธยายยรวมกันกับอนุปสัมบัน สวดพรอมกันกับอนุปสัมบัน 
นั้นแล  ไมเปนอาบัติ.  แมภิกษุเรียนอุเทสในสํานักแหงอนุปสัมบัน 
สวดรวมกับอนุปสัมบันนั้น  ก็ไมเปนอาบัติ.  เพราะวา  แมอุปสัมบันนี้ 
ก็ถึงอันนับวา   " กระทําสาธยายยพรอมกันแท. " 
           คําวา  เยภุยฺเยน  ปคุณ  คณฺ  ภณนฺต  โอปาเตติ  มีความวา 
ถาในคาถาเดียวกัน  บาทหนึ่ง ๆ  ยังจําไมได  ที่เหลือจําได  นี้ ชื่อวา 
คัมภีรที่คลองแคลว  โดยมาก.  แมในพระสูตร  ผูศึกษาก็พึงทราบ 
โดยนัยนี้.  ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูทักใหคัณฐะน้ันคางอยู  จึงสวด 
แมพรอมกันดวยกลาววา   " เธอจงสวดอยางนี้. " 
           สองบทวา  โอสาเรนิต  โอปาเตติ  มีความวา ไมเปนอาบัติแก 
ภิกษุผูกลาวกะอนุปสัมบันผูสวดสูตรวกวนอยู  ในทามกลางบริษัทวา 
" เธอจงสวดอยางนี้ "   แลวสวดแมพรอมกันกับอนุปสัมบันนั้น.  ก ็
คําใดท่ีทานกลาวไวในอรรถกถามหาปจจรีเปนตนวา   " ภิกษุผูอันอนุ- 
ปสัมบันกลาววา   ' ทานอยาสวดกับผม '  ถาสวดเปนอนาบัติ "  ดังน้ี.     
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คําน้ันไมมีในมหาอรรถกถา.  ก็ภาวะแหงคําท่ีทานกลาวไวในอรรถกถา 
มหาปจจรีเปนตนนั้นไมมีเลย  ถูกแลว  ( ก็ความท่ีอาบัติไมมีแกภิกษุ 
นั้นเลย ถูกแลว ).  เพราะเหตุไร ?  เพราะอาบัติเกิดจากการกระทํา. 
แตเมื่อมีการถือเอาอรรถน้ีอกนี้  สิกขาบทน้ี  จะพึงเปนทั้งกิริยาท้ัง 
อกิริยาบท ทีเ่หลืออในสิกขาบทน้ี  มีอรรถต้ืนทั้งน้ัน.  
           สิกขาบทน้ี  มีธรรมโดยบทเปนสมุฏฐาน  เกิดข้ึนทางวาจา ๑ 
วาจากับจิต ๑  เปนกิริยา  โนสัญญาวิโมกข  อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ 
วจีกรรม  มีจิต ๓ มีเวทนา ๓  ดังน้ีแล. 
                           ปทโสธมัมสิกขาบทท่ี  ๔  จบ.  
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                       มุสาวาทวรรค สหเสยสิกขาบทท่ี  ๕  
                 พึงทราบวินิจฉัยในสิกขาบทที่ ๕ ดังตอไปนี้ :- 
                  [ แกอรรถเรื่องพระนวกะและสามเณรราหุล ] 
           สองบทวา  มุฏสฺสตี  อสมฺปชานา  นี้  พระผูมีพระภาคตรัส 
ดวยอํานาจการไมทําสติสัมปชัญญะในบุรพภาค.  ก็ในกาลท่ีจิตหยั่งลง 
สูภวังค  สติสัมปชัญญะจักมีแตที่ไหน ? 
           บทวา  วิกุชฺชมานา  คือ  ละเมื่ออยู. 
           บทวา  กากจฉฺมานา  ไดแก   เปลงเสียงไมมีความหาย  ดุจ 
เสียงกา  ทางจมูก. 
           บทวา  อุปาสกา  ไดแก พวกอุบาสกท่ีลุกข้ึนกอนกวา. 
           สองบทวา  เอตทโวจุ  มีความวา  ภิกษุทั้งหลายไดกลาวคํานี้วา 
" ทานราหุล !  สิกขาบทน้ี  พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติไวแลว " 
ดังน้ี  ดวยเคารพในสิกขาบทนั่นเทียว.  แตโดยปรกติ  เพราะความ 
เคารพในพระผูมีพระภาคเจา  และเพราะทานราหุลเปนผูใครในการ 
ศึกษา  ภิกษุเหลาน้ัน เมื่อทานราหุลน้ันมายังท่ีอยู  จึงปูลาดเตียง 
เล็ก ๆ หรือพนักพิง  อยางใดอยางหน่ึงซึ่งมีอยู  แลวถวายจีวร 
( สังฆาฏิ )  หรืออุตราสงค  เพ่ือตองการใหทําเปนเครื่องหนุนศีรษะ. 
ในขอท่ีทานพระราหุลเปนผูใครในการศึกษานั้น  ( มีคําเปนเครื่องสาธก ) 
ดังตอไปนี้ :- 
           ทราบวา  ภิกษุทั้งหลาย เห็นทานราหุลน้ันกําลังมาแตไกลเทียว  
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ยอมวางไมกวาดกําและกระเชาเทขยะไวขางนอก.  ตอมา  เมื่อภิกษุ 
พวกอ่ืนกลาววา   " ทานผูมีอายุ !  นี้ใครเอามาวางท้ิงไว "  ดังน้ี  ภิกษุ 
อีกพวกหนึ่งจะกลาววาอยางน้ีวา   " ทานผูเจริญ !  ทานราหุลเที่ยวมา 
ในประเทศน้ี  ชะรอยเธอวางทิ้งไวกระมัง. "   สวนทานราหุลนั้น  ไม  
เคยพูดแมในวันหน่ึงวา   " นี้ไมใชการกระทําของกระผมขอรับ ! "   เก็บงํา 
ไมกวาดกําเปนตนนั้นแลว  ขอขมาภิกษุทั้งหลายกอน  จึงไป. 
           หลายบทวา  วจฺจกุฏิย  เสยฺย  กปฺเปสิ  มีความวา  ทานราหุล 
นั้น  เพ่ิมพูนอยูซึ่งความเปนผูใครในสิกขานั้นนั่นเอง  จึงไมไปสูสํานัก 
แหงพระธรรมเสนาบดี  พระมหาโมคคัลลานะ และพระอานนทเถระ 
เปนตน สําเร็จการนอนในเวจกุฎีที่บังคนของพระผูมีพระภาคเจา.  ได 
ยินวา  กุฎีนัน้  เขาติดบานประตูไว  ทําการประพรมดวยของหอม มี 
พวงดอกไมแขวนไวเต็ม  ต้ังอยู  ดุจเจติยสถาน  ไมควรแกการบริโภค 
ใชสอยของคนเหลาอ่ืน. 
           สองบทวา  อุตฺตรึ  ทฺวริตฺตติรตฺต  มีความวา  พระผูมีพระภาคเจา 
ไดทรงประทานบริหารส้ิน  ๓  ราตรี เพ่ือตองการทําความสงเคราะห 
แกพวกสามเณร.  จริงอยู  การท่ีภิกษุใหพวกเด็กในสกุลบวชแลว  ไม 
อนุเคราะห  ไมสมควร. 
           บทวา  สหเสยฺย  คือ  การนอนรวมกัน.  แมการนอน  กลาวคือ 
การทอดกาย  ทานเรียกวา  ไสย,  ภิกษุทั้งหลายนอนในเสนาสนะใด 
แมเสนาสนะน้ัน  ( ทานก็เรียกวา  ไสย ที่นอน ). บรรดาที่นอนสองอยาง 
นั้น  เพ่ือทรงแสดงเสนาสนะกอน  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสดํามีอาทิ  
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วา  เสยฺยา  นาม  สพฺพจฺฉนฺนา  ดังนี้. 
           เพ่ือทรงแสดงการเหยียดกาย  จึงตรัสคํามีวา  อนุปสมฺปนฺเน 
นิปนฺเน  ภิกขฺุ  นิปชฺชติ  ( เมื่ออนุปสัมบันนอน  ภิกษุก็นอน )  เปนตน. 
เพราะฉะนั้น  ในคําวา  เสยฺย  กปฺเปยฺย  นี ้ มีเนื้อความดังน้ีวา   " ภิกษุ 
เขาไปสูที่นอน  กลาวคือเสนาสนะ  พึงสําเร็จ  คือ พึงจัดแจง  ไดแก 
ยังการนอน  คือ  การเหยียดกายใหสําเร็จ. "  
           [ อธิบายลักษณะแหงท่ีนอนคือเสนาสนะตาง ๆ กัน ] 
           ก็ดีวยบทวา  สพฺพจฺฉนฺนา  เปนตน.  พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
ลักษณะแหงที่นอน กลาวคือเสนาสนะน้ัน. เพราะเหตุนั้น  เสนาสนะ 
ใด มุงท้ังหมดทีเดียว ในเบื้องบนดวยเครื่องมุง ๕ ชนิด  หรือ ดวย 
วัตถุอะไร ๆ  อ่ืนก็ตาม,  ที่นอนน้ี  ชื่อวามุงท้ังหมด. 
           แตในอรรถกถาทั้งหลาย  ทานถอืเอาโวหารท่ีปรากฏ  กลาว 
ดวยอํานาจคําคลองปากวา   " ที่นอนอันมุงดวยเครื่องมุง ๕ ชนิด  ชื่อวา 
มุงท้ังหมด "   ดังน้ี.  แมทานกลาวคํานั้นไวแลวก็จริง,  ถึงกระน้ัน ก็ไม 
อาจทําใหไมเปนอาบัติแมแกภิกษุผูอยูในกุฎีผาได;  เพราะฉะนั้น  ผู 
ศึกษา  พึงทราบเครื่องมุงและเครื่องบังในสิกขาบทนี้  ชนิดใดชนิดหน่ึง 
ซึ่งสามารถปดบังได. 
           จริงอยู  เมื่อถือเอาเครื่องมุง ๕  ชนิดเทานั้น  การนอนรวมใน 
กุฎีแมที่มุงดวยไมกระดาน  ก็ไมพึงมีได.  ก็เสนาสนะใด  ที่เขากั้นต้ังแต 
พ้ืนดิน จนจดหลังคากําแพง  หรือดวยวัตถุอะไร ๆ  อ่ืนก็ตาม  โดย 
ที่สุด  แมดวยผา, ที่นอนน้ี  พึงทราบวา  ชื่อวา  บงัท้ังหมด.  
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           ทานกลาวไวในอรรถกถากุรุนทีวา   " ที่นอนแมที่เขากั้นดวย 
เครื่องกั้นมีกําแพงเปนตน  สูงศอกดืบโดยบรรยายอยางตํ่าท่ีสุด  ไมจด 
หลังคา  จัดวาบังท้ังหมดเหมือนกัน. "   ก็เพราะที่ที่มุงขางบนมากกวา 
ที่ไมไดมุงนอย  หรือวาท่ีที่เขากั้นโดยรอบมากกวา  ที่ไมไดกั้นนอย; 
ฉะน้ัน  ที่นอนน้ี  จึงชื่อวา มุงโดยมาก  บังโดยมาก.  
           ก็ปราสาทที่ประกอบดวยลักษณะอยางนี้  ถาแมนมีถึง ๗  ชั้น 
มีอุปจารเดียวกัน  หรือวา  ศาลา  ๔  มขุ  มีหองต้ังรอย  กถ็ึงอันนับวา 
ที่นอนอันเดียวกันแท.  พระผูมีพระภาคทรงหมายถึงท่ีนอนน้ัน  จึงตรัส 
คํามีอาทิวา   " ในวันที่  ๔  เมื่อดวงอาทิตยอัสดงคตแลว  อนุปสัมบัน 
นอน  ภิกษุกน็อน  ตองอาบัติปาจิตตีย "   ดังนี้.  และเปนปาจิตตีย โดย 
เพียงแตนอนบนที่นอนน้ัน  เทาน้ัน. 
           ก็ถาวา  มีสามเณรมากรูป  ภิกษุรูปเดียว  เปนปาจิตตียหลายตัว 
ตามจํานวนสามเณร  ถาหากวาสามเณรเหลาน้ันผุดลุกผุดนอน  ภิกษ ุ
ตองอาบัติทุก ๆ  ประโยคของสามเณรเหลาน้ัน.  ก็ดีวยการผุดลุกผุด- 
นอนของภิกษุ  เปนอาบัติแกภิกษุ  เพราะประโยคของภิกษุนั่นเอง. 
           ถาภิกษุมากรูป  สามเณรรูปเดียว,  แมสามเณรรูปเดียว  ก็ทํา 
ใหเปนอาบัติแกภิกษุทั้งหมด.  แมดวยการผุดลุกผุดนอนของสามเณร 
นั้น ก็เปนอาบัติแกภิกษุทั้งหลายเหมือนกัน.  ถึงในความท่ีภิกษุและ 
สามเณรมากรูปดวยกันทัง้สองฝาย  ก็มีนัยอยางนี้เหมือนกัน. 
                [ อธิบายจตุกกะ ๔  มีอาวาสจตุกกะเปนตน ] 
           อีกนัยหนึ่ง  ในสิกขาบทน้ี  พึงทราบทมวด ๔  แมมีอาวาสแหง  
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เดียวเปนตน.  ความพิสดารวา  ภิกษุใด  สําเร็จการนอนรวมกันกับ 
อนุปสัมบันเพียงคนเดียวในอาวาสแหงเดียวกันสิ้น  ๓  ราตร ี เปนอาบัติ 
ทุกวัน จําเดิมแตวันที่ ๔  แกภิกษุแมนั้น,  ฝายภิกษุใดสําเร็จการนอน 
รวมส้ิน ๓ ราตรี  กับอนุปสัมบันตางกันหลายคน  ในอาวาสแหงเดียว  
นั่นเอง  เปนอาบัติทุกวันแกภิกษุแมนั้น  ( จําเดิมแตวันที่ ๔ )   แมภิกษุ 
ใดสําเร็จการนอนรวม  สิน้  ๓  ราตรีกบัอนุปสัมบันเพียงคนเดียวเทาน้ัน 
ในอาวาสตาง ๆ กัน  เปนอาบัติทุก ๆ  วัน  แมแกภิกษุนั้น ( จําเดิมแต 
วันที่ ๔ ).  แมภิกษุใดเดินทางสิ้นระยะต้ัง  ๑๐๐  โยชน  สําเร็จการนอนรวม 
( สิ้น  ๓  ราตรี )  กับอนุปสัมบันตางกันหลายคน  ในอาวาสตาง ๆ กัน 
เปนอาบัติแมแกภิกษุนั้นทุก ๆ วัน นับแตวันที่  ๔  ไป. 
           ก็ชื่อวา  สหเสยยาบัตินี้   ยอมเปนแมกับสัตวเดียรัจฉาน  เพราะ 
พระบาลีวา   " ที่เหลืออ  เวนภิกษุ  ชื่อวา  อนุปสัมบัน. "   ในสหเสยยา- 
บัตินั้น  การกําหนดสัตวเดียรัจฉาน พึงทราบโดยนัยดังกลาวแลวใน 
เมถุนธรรมาบัตินั่นแล.  เพราะเหตุนั้น  ถาแมนวา  บรรดาสัตว 
เดียรัจฉานชนิด  ๔  เทา  มีเห้ีย  แมว  และตะกวดเปนตน  เดียรจัฉาน 
บางชนิดเขาไปนอนอยูที่มีอุปจารอันเดียวกัน  ในเสนาสนะเปนที่อยู 
ของภิกษุ  จัดเปนการนอนรวมเหมือนกัน.  ถาวามันเขาไปทางโพรง 
ของหัวไมข่ือ  ( คาน )  มโีพรง  ที่ต้ังอยูขางบนฝาแหงปราสาทท่ีเขา 
สรางไวเบื้องบนเสาท้ังหลาย  ซึ่งมีฝาไมเชื่อมตอกันกับพ้ืนชั้นบน  แลว 
นอนอยูภายในไมข่ือ  ออกไปทางโพรงนั้นนั่นเอง;  ไมเปนอาบัติแก 
ภิกษุผูนอนรวมภายใตปราสาท.  
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           ถามีชองบนหลังคา  มันเขาไปตามชองนั้น  อยูภายในหลังคา 
แลวออกไปทางชองเดิมันนแล,  เปนอาบัติแกภิกษุผูนอนรวมภายใน 
หลังคาท่ีพ้ืนชั้นบนซึ่งมีอุปจารตางกัน.  ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูนอนท่ี 
พ้ืนชั้นลาง.  ถาพวกภิกษุข้ึนทางดานในปราสาทท้ังน้ัน  ใชสอยพ้ืน  
ทั้งหมด,  พ้ืนทั้งหมดมีอุปจารเดียวกัน,  เปนอาบัติแกภิกษุผูนอนบน 
พ้ืนใดพ้ืนหน่ึง  บรรดาพืน้ทั้งหมดน้ัน. 
           ภิกษุนอนในเสนาสนะท่ีมีฝาเปนเพิง  ซึ่งสรางโดยอาการคลาย 
กับสภา  นกพิราบเปนตนเขาไปนอนอยูในที่ทั้งหลาย มีเตาที่ทําเปน 
รูปสัตวรายเปนตน  เปนอาบัติเหมือนกัน.  นกพิราบเปนตน  นอนใน 
ภายในชายคาท่ียื่นออกไปภายนอกเครื่องลอม  ( ฝาผนังกั้น )   ไมเปน 
อาบัติ.  ถาแมนเสนาสนะ  กลมหรือส่ีเหลี่ยมจตุรัส  มีหองต้ัง  ๑๐๐ 
หอง  ดวยแถวหองที่มีหลังคาเดียวกัน.  ถาพวกภิกษุเขาไปในเสนาสนะ 
นั้นทางประตูสาธารณะประตูหน่ึงแลว  เลยเขาไปในหองทั้งหมด  ซึ่ง 
มีอุปจาใหองที่มิไดกั้นดวยกําแพงตางหาก,  เมื่ออนุปสัมบันนอนแลว 
แมในหองหน่ึง  ก็เปนอาบัติแกภิกษุทั้งหลายผูนอนในทุก ๆ หอง. 
           ถาหองทั้งหลายมีหนามุข,  และหนามุขไมไดมุงขางบน,  ถา 
แมนเปนที่มีพ้ืนที่สูง,  อนุปสัมบันนอนท่ีหนามุข ไมทําใหเปนอาบัติ 
แกภิกษุทั้งหลายผูนอนในหอง.  แตถาวา  หนามุขมีหลังคาตอเนื่องกัน 
กับหลังคาแหงหองทีเดียว,  อนุปสัมบันนอนท่ีหนามุขนั้น ทําใหเปน 
อาบัติแกภิกษุทุกรูป,  เพราะเหตุไร ?  เพราะเปนหองมุงท้ังหมด  และ 
บังท้ังหมด.  จริงอยู  เครื่องกั้นหองน่ันแหละ  เปนเครื่องกั้นหนามุข  
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นั้นดวยแล.  สมจริงโดยนัยนี้แหละ  ในอรรถกถาททั้งหลาย  ทาน 
อาจารยจึงปรับอาบัติไว ในซุมประตูทั้ง ๔  แหงเครื่องกั้น  ( ฝาผนัง ) 
โลหปราสาท.  แตคําใดท่ีทานกลาวไว  ในอรรถกถกอันธกะวา   " คําวา 
' ในหนามุขท่ีไมไดกั้น  เปนอนาบัติ '  ทานกลาวหมายเอาหนามุขบน  
พ้ืน  นอกจากพ้ืนดิน "   ดังน้ี,  คําน้ัน  ทานกลาวหมายเอาหองแถวที่มี 
หลังคาอันเดียวกัน ซึ่งสรางไวเปนสัดสวนตางหาก  ในแควนอันธกะ 
ก็คําท่ีทานกลาวไดวา   " บนพ้ืนนอกจากพ้ืนดิน "   ในอรรถกถาอันธกะ 
นั้น  ไมมีในอรรถกถาทั้งหลายเลย  ทัง้ไมสมดวยพระบาลี.  ความจริง 
พ้ืนดินแมสูงถึง ๑๐ ศอก  ก็ไมถึงการนับวา  เปนเครื่องกั้นได.  เพราะ 
ฉะน้ัน  แมคําใดท่ีทานกลาวประมาณแหงพ้ืนดินไวในสิกขาบทท่ี ๒  ใน 
อันธกอรรถกถานั้น  แลวกลาววา   " ฐาน  กลาวคือพ้ืนดินนั่น  ชื่อวา 
กั้นดวยอุปจารเดียวกัน "   ดังนี,้  คําน้ัน  บัณฑิตไมควรถือเอา. 
           มหาปราสาทแมเหลาใด  ที่มทีรวดทรงเปนศาลาหลังเดียว ๒ 
หลัง ๓  หลัง  และ ๔  หลงั.  ภิกษุลางเทาในโอกาสหน่ึงแลวเขาไป  อาจ 
เดินเวียนรอบไปไดในที่ทุกแหง.  แมในมหาปราสาทเหลาน้ัน ภิกษุยอม 
ไมพนจากสหเสยยาบัติ.  ถาวามหาปราสาทเปนที่อันเขาสรางกําหนด 
อุปจารไวในที่นั้น ๆ,  เปนอาบัติเฉพาะในท่ีมีอุปจารเดียวกันเทาน้ัน. 
           พวกชางทํากําแพงกั้นในทามกลาง  แหงมณฑปซ่ึงมีหลังคาฉาบ 
ปูนขาว ประกอบดวยประตู ๒  ชอง  อนุปสัมบันเขาไปทางประตูหน่ึง 
นอนอยูในเขตหน่ึง  และภิกษุนอนอยูในเขนหน่ึง  ไมเปนอาบัติ.  ที ่
กําแพงมีชอง  แมพอสัตวดิรัจฉาน  มีเหี้ยเปนตนเขาไปได,  พวกเห้ีย  
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นอนอยูในเขตหน่ึง  ไมเปนอาบัติเหมือนกัน.  เพราะเรือนไมชื่อวา 
มีอุปจารเดียวกับดวยชอง,  ถาวา   พวกชางเจาะตรงกลางกําแพง  แลว 
ประกอบประตูไว.  เปนอาบัติ  เพราะเปนที่มีอุปจารเดียวกัน.  ภิกษุ 
ทั้งหลาย  ปดบานประตูนั้นแลวนอน  เปนอาบัติเหมือนกัน.  เพราะ 
การปดประตู  เรือนจะชื่อวามีอุปจารตางกัน  หรือประตูจะชื่อวาไมใช  
ประตูหามิไดเลย.  เพราะบานประตูเขากระทําไวเพ่ือประโยชนสําหรับ 
ใชสอย  ดวยการปดเปดไดตามสบาย. ไมใชเพ่ือตองการจะตัดการ 
ใชสอย.  กถ็าวาภิกษุทั้งหลาย เอาจําพวกอิฐปดประตูนั้นซ้ําอีก 
ไมจัดวาเปนประตู.  ยอมต้ังอยูในภาวะท่ีมีอุปจารตาง ๆ กัน  ตามเดิม 
นั่นแล. 
           เรือนเจดียมีหนามุขยาว.  บานประตูบานหนึ่งอยูดานใน,  บาน 
หน่ึงอยูดานนอก,  อนุปสัมบันนอนในระหวางประตูทั้ง  ๒  ยอมทํา 
ใหเปนอาบัติแกภิกษุผูนอนภายในเรือนเจดีย  เพราะมีอุปจารเดียวกัน. 
           มีคําทักทวงวา   " ในคําวา ทีฆมขุ  เปนตนนั้น  อาจารยผูทวง 
ทานใด  พึงมีความประสงคดังน้ีวา  ' ชื่อวา  ความเปนที่มีอุปจารเดียวกัน 
และมีอุปจารตางกันนี้  พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลวใน  อุทโทสิต- 
สิกขาบท,  แตในสิกขาบทนี้  พระผูมพีระภาคเจาตรัสคําเพียงเทาน้ี 
วา  ' ที่ชื่อวา  ที่นอน  ไดแก  ที่นอนอันเขามุงท้ังหมด  บังทั้งหมด  มุง 
โดยมาก  บังโดยมาก '  ดังน้ีเทาน้ัน,  และหองที่ปดประตูแลว  จัดวา 
บังท้ังหมดเหมือนกัน;  เพราะเหตุนั้น  ในเรือนแหงเจดียนั้น  จึงเปน 
อาบัติแกภิกษุผูนอนรวมกับอนุปสัมบัน  ผูนอนภายในเทาน้ัน,  ไมเปน  
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อาบัติแกภิกษุผูนอนรวมกับอนุปสัมบันผูนอนภายนอก. " 
           อาจารยผูทวงนั้น  อันสกวาทีพึงกลาวคานอยางนี้วา   " กใ็นเรือน 
แหงเจดียที่ไมปดประตู  เหตุไร  จึงเปนอาบัติแกภิกษุผูนอนรวมกับ 
อนุปสัมบันผูนอนในภายนอกเลา ? "  
           อาจารยผูทวง  จะพึงเฉลยวา   " เพราะหนามุขกับทองเปน 
ที่มุงท้ังหมด. "  
           สกวาที  ถามวา   " ก็เม่ือปดหองแลว  หลังคารื้อออกไดหรือ ? " 
           อาจารยผูโจทกเฉลยวา   " รื้อออกไมได,  เพราะหนามุขกับทอง 
บังท้ังหมด  จึงรื้อไมได. " 
           สกวาที  ถามวา   " ผนังกั้น  ( หนามุข )   รื้อออกไดหรือ ? " 
           อาจารยผูโจทกจักกลาวแนนอนวา   " รื้อออกไมได  ( เพราะ ) 
อุปจารกั้นไวดวยบานประตู. "   อาจารยผูโจทกจักดําเนินไปไกลแสน 
ไกล  โดยนัยอยางนี้ แลวจักวกกลับมาหาความมีอุปจารเดียวกัน   และ 
อุปจารตางกันนั่นแหละอีก. 
           อีกนัยหนึ่ง  ถาหากวา  เนื้อความจะพึงเปนอันเขาใจไดงายดวย 
เหตุสักวาพยัญชนะอยางเดียวไซร,  ที่นอนมุงดวยเครื่องมุง ๕ ชนิด 
ชนิดใดชนิดหน่ึงเทาน้ัน  จึงจะจัดเปนท่ีนอนได  ตามพระบาลีที่วา 
" มุงท้ังหมด, "   ที่นอนมุงดวยเครื่องมุงอยางอ่ืนไมใช.  และเมื่อเปน 
อยางนี้  ก็ไมพึงเปนอาบัติในที่นี้อน  ซึง่มุงดวยไมกระดานเปนตน. 
เพราะไมมีความเปนอาบัตินั้น  สิกขาบทท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรง 
บัญญัติไวเพ่ือประโยชนอันใด,  ประโยชนอันนั้นนั่นแหละ  พึงเสียไป. 
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จะเสียประโยชนอันนั้นไปหรือหาไมก็ตามที;  ทําไมจะไปถือเอาคําท่ี 
พระผูมีพระภาคเจามิไดตรัสไวเลา ?  หรือวาใครเลากลาววา   " ควร 
เชื่อถือถอยคําท่ีพระผูมีพระภาคเจามิไดตรัสไว. "   จริงอยู  พระผูมี 
พระภาคเจาตรัสคําน้ีไวในอนิยตสิกขาบททั้งสองวา   " อาสนะ  ที่ชื่อวา 
กําบัง  คือ  เปนอาสนะท่ีเขากําบังดวยฝา  บานประตู  เสื่อลําแพน 
มานบัง  ตนไม เสา  หรือฉาง  อยางใดอยางหน่ึง๑  ดังนี้.  
           เพราะแนั้น  ในอนิยตสิกขาบทนั้น  ทานถอืเอาอาสนะท่ีเขา 
กําบังดวยวัตถุอยางใดอยางหน่ึง  ฉันใด,  ถึงในสิกขาบทน้ี  บัณฑิตก็ 
พึงถือเอาเสนาสนะน้ัน  ฉันนั้น.  เพราะเหตุนั้น  เสนาสนะใด ๆ  จะเล็ก 
หรือใหญก็ตามที  เก่ียวเนื่องหรือไมเกี่ยวเนื่องดวยวัตถุอ่ืน  ยาวหรือ 
กลม  หรือ ๔  เหลีย่มจตุรัสก็ตาม  มพ้ืีนชั้นเดียว  หรือมีพ้ืนมากชั้น 
ก็ตาม  ซึ่งทีอุปจารเดียวกัน,  เปนสหเสยยาบัติในเสนาสนะน้ัน ๆ  ทั้ง 
หมด  ซึ่งมุงท้ังหมด  บังทั้งหมด หรือมุงโดยมาก   บังโดยมา  ดวย 
เครื่องกําบังอยางใดอยางหนึ่งแล. 
           ในคําวา   " มุงกึ่งหนึ่ง  บังกึ่งหนึ่ง  ตองทุกกฏ "   นี้  ในมหา- 
ปจจรีก็กลาววา   " เปนทกุกฏเหมือนกัน "   แมในคํามีอาทิอยางนี้วา 
" มุงท้ังหมด  บังกึ่งหนึ่ง. "   แตในมหาอรรถกถกลาววา   " ในเสนา- 
สนะที่มุงท้ังหมด  บังโดยมาก  เปนปาจิตตีย,  ในเสนาสนะมุงทั้งหมด 
บังกึ่งหนึ่ง  เปนปาจิตตีย,  มุงโดยมาก  บังกึ่งหนึ่ง  เปนปาจิตตีย.  บัง 
ทั้งหมด  มุงโดยมาก  เปนปาจิตตีย.  บังท้ังหมด  มุงกึ่งหนึ่ง  เปน 
 
๑.  วิ.  มหา.  ๑/๓๓.  
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ปาจิตตีย,  บังโดยมาก  มงุกึ่งหนึ่ง  เปนปาจิตตีย,  เปนปาจิตตีย  ๗  ตัว 
รวมกับปาจิตตียที่ตรัสไวในบาลี. "  ( ในมหาอรรถกถา )  กลาววา 
" ในเสนาสนะมุงท้ังหมด  บังเล็กนอย  เปนทุกกฏ,  มุงโดยมาก  บัง 
เล็กนอย  เปนทุกกฏ,  บังท้ังหมด  มุงเล็กนอย  เปนทุกกฏ,  บังโดย 
มาก  มุงเล็กนอย  เปนทกุกฏ,  บังท้ังหมด  มุงเล็กนอย  เปนทกุกฏ,  บังโดย 
มาก  มุงเล็กนอย  เปนทกุกฏ,  เปนทุกกฏ  ๕  ตัว  รวมกับทุกกฏใน  
บาลี. "   ในเสนาสนะท่ีมุงกึ่งหนึ่ง  บังเล็กนอย  เปนอนาบัติ,  บังกึ่ง 
หน่ึง  มุงเล็กนอย  เปนอนาบัติ,  มุงเล็กนอย  บังเลก็นอย  เปนอนาบัติ. 
           ก็ในคําวา   " ในสถานท่ีมุงทั้งหมด  ไมบังท้ังหมด "  นี ้ ทาน 
กลาววา    " มีความประสงคเอาเปนัมพมณฑปวรรณ. "   พ้ืนดินยอมไม 
ถึงอันนับวาเปนผนังกั้นได  ฉันใด,  แมดวยคําวา "ในที่มุงท้ังหมด 
ไมบังท้ังหมด "   นี ้  บัณฑิตก็พึงทราบคําวา   " พ้ืนดิน  ไมถึงอันนับวา 
เปนผนังกั้นได "   นี้  ฉันนั้น.  บทที่เหลืออ  มีอรรถต้ืนทั้งน้ันแล. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐานดุจเอฬกโลมสิกขาบท  เกิดข้ึนทางกาย ๑ 
ทางกายกับจิต ๑  เปนกิรยิา  โนสัญญาวิโมกข  อจิตตกะ  ปณณัตติ. 
วัชชะ  กายกรรม  มีจิต ๓  มีเวทนา  ๓  ฉะนี้แล. 
                              สหเสยยสิกขาบทท่ี  ๕   จบ.  
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                 มสุาวาทวรรค  ทุติยสหเสยยสิกขาบทท่ี  ๖ 
           พึงทราบวินิจฉัยย  ในทุติยสหเสยยสิกขาบทดังตอไปนี้ :- 
             [ แกอรรถปฐมบญัญัติ  เรื่องทานพระอนุรุทธะ ] 
           บทวา   อาวสถาคาร  ไดแก  เรอืนพักของพวกอาคันตุกะ. 
           สองบทวา  ป ฺติต  โหติ  ไดแก  เปนสถานท่ีอันนางจัดสราง 
ไวเพราะความเปนผูประสงคบุญ.  
           ขอวา  เยน  สา  อิตฺถี  เตนุปสงฺกมิ  มีความวา  ทานพระ 
อนุรุทธะฟงคําของพวกชาวบานวา   " มีเรือนพักอันเขาจัดไว  ณ  ที่ชื่อ 
โนน "   ดังนี ้ จึงเขาไปหา. 
           บทวา  คนฺธคนฺธิน ี มีวิเคราะหวา  กลิ่นแหงของหอม มี 
กฤษณาและกํายานเปนตน  ชื่อวา  กลิน่ของหอม,  กลิ่นของหอมน้ัน 
มีแกหญิงน้ัน;  เหตุนั้น  หญิงนั้นจึงชื่อวา  คันธคันธินี  ผูมีกลิน่ 
เครื่องหอม. 
           สองบทวา  สาฏกฺ  นิกขฺิปตฺวา  มีความวา  หญิงน้ันคิดวา 
" แมไฉนหนอ !  เมื่อพระผูเปนเจาน้ัน  เห็นประการอันแปลกแมนี้ 
แล  พึงเกิดความกําหนัด "  ดังน้ี  จึงไดกระทําอยางนั้น. 
           บทวา  โอกฺขิปตฺวา  ไดแก  ทอดลง  ( ซึ่งอินทรีย ). 
           ความผิดพลาด  ชือ่วา  โทษลวงเกิน. 
           สอบวา  ม  อจฺจคฺคมา  ไดแก  เปนไปลวง คือ  ครอบงํา 
ซึ่งดิฉัน.  บทท่ีเหลืออบัณฑิตพึงทราบโดยนัยดังกลาวแลว  ในสิกขาบท  
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กอนน่ันแล.  ก็ความแปลกกัน  มีเพียงอยางนี้  คือ  ในสิกขาบทกอน 
เปนอาบัติ ในวันที่  ๔, ในสิกขาบทน้ี เปนอาบัติแมในวันแรก.  เปน 
ทุกกฏ  ( แกภิกษุผูสําเร็จการนอนรวมกัน )  กับนางยักษและนางเปรต 
ผูมีรูปปรากฏ  และสัตวดิรัจฉานตัวเมีย  เฉพาะท่ีเปนวัตถุแหงเมถุน- 
ธรรม.  ก็แล สัตวดิรัจฉานตัวเมียที่เหลือ  เปนอนาบัติ.  แมสมฏุฐาน 
เปนตน  ก็เชนเดียวกับสิกขาบทกอนน่ันเอง  ฉะนี้แล. 
                       ทุติยสหเสยยสิกขาบทท่ี ๖   จบ.   
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             มุสาวาทวรรค  ธรรมเทศนาสิกขาบทท่ี  ๗ 
           พึงทราบวินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๗  ดังตอไปนี้ :- 
             [ แกอรรถปฐมบญัญัติ  เรื่องพระอุทายี ]  
           หญิงแมเจาเรือน  ชื่อวา  ฆรณ.ี 
           บทวา  นิเวสทฺวาเร  ไดแก  ที่ประตูใหญแหงนิเวศน  ( เรือน ). 
           หญิงสะใภในเรือนน้ัน  ชื่อวา  ฆรสุณหา. 
           บทวา  อาวสถทวาเร  ไดแก  ทีป่ระตูหองนอน. 
           บทวา  วิสฏเน  ไดแก  ดวยเสยีงชัดเจนดี. 
           บทวา  วิวเฏน  ไดแก  เปดเผย  คือ  ไมคลุมเคลือ. 
           สองบทวา  ธมฺโม  เทเสตพฺโพ  มีความวา  พระธรรมกถึก 
ควรแสดงธรรม  อันตางโดยสรณะและศีล  เปนตนนี้. 
           บทวา  อ ฺาตุ  คือ  ( สามารถ )  จะรูทั่วถึงได. 
           สองบทวา  วิ ฺ ุนา  ปุริสวิคฺคเหน  มีความวา  ( เวน )  จาก 
บุรุษผูรูเดียงสา  ( ผูรูความหมาย )  ไมใชยักษ  ไมใชเปรต  ไมใช 
ดิรัจฉาน  แมผูแปลงเพศเปนบุรุษ. 
           หลายบทวา  อนาปตฺติ  วิ ฺ ุนา  ปุริสวิคฺคเหน  มีความวา 
ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูแสดงธรรมแมมากแกหญิงผูยืนอยูกับบุรุษผูรู 
เดียงสา. 
           บทวา  ฉปฺป ฺจวาจาหิ  มีความวา  ไมเปนอาบัติแมแกภิกษุผู 
แสดง  ( ธรรม )  ดวยวาจา  ๖-๕  คํา.  ในคําวา  ฉปฺป ฺจวาจาหิ  นั้น 
บัณฑิตพึงทราบประมาณแหงวาจาในธรรมท้ังปวงอยางนี้  คือ  คาถา  
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บาทหน่ึง  ชื่อวา  วาจาคําหน่ึง.  หากวา  ภิกษุเปนผูประสงค  จะกลาว 
อรรถกถา  หรือวา  เรื่องมีเรื่องธรรมบทและชาดกเปนตน,  จะกลาว 
เพียง  ๖-๕  บทเทานั้น  ควรอยู.  เมื่อจะกลาวพรอมดวยบาลี  พึงกลาว 
ธรรมอยาใหเกิน  ๖  บท อยางนี้  คือ  จากพระบาลีบทหน่ึง  จาก 
อรรถกถา  ๕  บท.  จริงอยู  ธรรมมีประเภทดังกลาวในปทโสธรรม 
จัดเปนธรรมเหมือนกันหมด  แมในสกิขาบทน้ี.  
           สองบทวา  ตสฺมึ  เทเสติ  คือ  แสดงในขณะนั้น.  อีกอยางหน่ึง 
คําวา  ตสฺมึ  นี้  เปนสัตตมีวิภัติลงในอรรถฉัฏฐีวิภัติ,  ความวา    " ยอม 
แสดงแกหญิงน้ัน. " 
           สองบทวา  อ ฺสฺส  มาตุคามสฺส  มีความวา  ภิกษุนั่งบน 
อาสนะเดียว  แสดง  ( ธรรม )  แมแกมาตุคามต้ัง  ๑๐๐  คน  อยางนี้ 
คือ  แสดงแกหญิงคนหนึ่งแลว  แสดงแมแกหญิงอ่ืนผูมาแลว ๆ  อีก. 
ในอรรถกถามหาปจจรี    ทานกลาวไววา   " ภิกษุกลาววา  ' รูปจะแสดง 
คาถาแกพวกทานคนละคาถา  พวกทานจงฟงคาถาน้ัน '  ดังน้ี  แลว 
แสดง  ( ธรรม )  แกพวกมาตุคามผูนั่งประชุมกันอยู  ไมเปนอาบัติ. 
ภิกษุทําความใฝใจต้ังแตแรกวา  ' เราจักกลาวคาถาแกหญิงคนละคาถา ' 
ดังน้ี  แลวบอกใหรูกอนจึงแสดง  สมควรอยู. " 
           หลายบทวา  ปฺห  ปุจฺฉติ  ป ฺห  ปุฏโ  กเถติ  มีความวา 
มาตุคามถามวา   "  ทานเจาคะ !  ชื่อวาทีฆนิกายแสดงอรรถอะไร ? " 
ภิกษุถูกถามปญหาอยางนี้  ถาแมนจะกลาวทีฆนิกายท้ังหมด  ก็ไมเปน 
อาบัติ.  คําท่ีเหลืออในสิกขาบทน้ี  ต้ืนทั้งนั้นแล.  
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           สิกขาบทน้ี  มีธรรมโดยบทเปนสมุฏฐานเกิดข้ึนทางวาจา ๑   วาจา 
กับจิต ๑  เปนทั้งกิริยา  ทัง้อกิริยา  เปนโนสัญญาวิโมกข  อจิตตกะ 
ปณณัตติวัชชะ  วจีกรรม  มีจิต ๓  มีเวทนา  ๓  ดงัน้ีแล. 
                           ธรรมเทศนาสิกขาบทที่  ๗  จบ.   
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                  มสุาวาทวรรค  ภูตาโรจนสิกขาบทท่ี  ๘ 
           พึงทราบวินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๘ ดังตอไปนี้ :- 
        [ แกอรรถปฐมบัญญัติ  เรื่องภิกษุพวกฝงแมน้ําวัคคุมุทา ] 
           คําใดท่ีขาพเจาควรจะกลาวกอนในวัตถุกถา,  คําน้ันทั้งหมด  มี  
นัยดังที่กลาวแลวในจตุตดปาราชิกวรรณนาน่ันแล.  สวนความแปลก 
กัน  ดังตอไปนี้ :-  ในจตุตถปาราชิกนั้น  พวกภิกษุบอกอุตริมนุส- 
ธรรมอันไมมีจริง,  ในสิกขาบทน้ี  บอกอุตริมนุสธรรมท่ีมีจริง.  ปุถชุน 
ทั้งหลาย บอกอุตริมนุสธรรมแมที่มีจริง.  อริยเจาทั้งหลายไมบอก. 
จริงอยู  ชื่อวา  ปยุตตวาจา  (  วาจาที่เปลงเพราะเหตุแหงทอง )  ไม 
มีแกพระอริยเจาท้ังหลาย.  แตเมื่อผูอ่ืน  บอกคุณของตนเอง  ทานก็ไม 
หามคนเหลาอ่ืน.  และยินดีปจจัยทั้งหลายที่เกิดข้ึน  โดยอาการท่ีไม 
ทราบวาเกิดข้ึน  ( เพราะการบอกคุณของตน ). 
           ก็ในคําวา  อถโข  เต  ภิกฺข  ภควโต  เอตมตฺถ  อาโรเจสุ 
เปนตน  บัณฑิตพึงทราบวา   " ภิกษุทัง้หลายเหลาใด  กลาวคุณแหง 
อุตริมนุสธรรม,  ภิกษุเหลาน้ัน  ไดกราบทูลแลว. "   พระผูมีพระภาค 
เจาตรัสถามวา   " ดกูอนภิกษุทั้งหลาย !  คุณวิเสสของพวกเธอ  มีจริง 
หรือ ? "   ก็ภิกษุเหลาน้ันแมทั้งหมดทูลรับปฏญิญาณวา   " ขาแตพระผูมี 
พระภาค !  มีจริง, "   เพราะวา  อุตริมนุสธรรม  มีจรงิในภายใน  แม 
แหงพระอริยเจาท้ังหลาย;  เพราะฉะนั้น  ครั้งน้ัน  พระผูมีพระภาคเจา 
จึงไมตรัสวา   " โมฆปุรสิา "   เพราะภิกษุเหลาน้ันปะปนดวยพระอริยะ 
ตรัสวา  กถ ฺหิ  นาม  ตุมฺเห  ภิกฺขเว  แลว  จึงตรัสดํามีอาทิวา  
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อุทรสฺส  การณา  ดังนี้. 
           ในคํามีคําวา  กถ ฺหิ  นาม  ตุมฺเห  ภิกฺขเว  เปนตนนั้น 
เพราะพระอริยเจาท้ังหลาย  ฟงคําของคนเหลาอ่ืน  ถูกพวกชาวบาน 
ผูมีความเลื่อมใสถานอยู  โดยนัยเปนตนวา   " ขาแตทานผูเจริญ ! 
ไดยินวา  พระผูเปนเจา  เปนโสดาบันหรือ ? "   ดังนี้  มีปกติเห็นวา  
ไมมีโทษ  ในเม่ือสิกขาบทที่พระผูมีพระภาคเจายังไมไดทรงบัญญัติ 
จึงปฏิญญาณการบรรลุคุณวิเสส  ของตนและของคนเหลาอ่ืน  เพราะเปน 
ผูมีจิตบริสุทธ์ิ,  และทานเหลาน้ัน  เมื่อปฏิญญาณอยางนี้  แมยินดีอยู 
ซึ่งบิณฑบาตที่ปุถุชนเหลาอ่ืนกลาวคุณแหงอุตริมนุสธรรมเพราะเหตุ 
แหงทองใหเกิดข้ึนแลว  ดวยความเปนผูมีจิตบริสุทธิ์ จึงเปนเหมือน 
กลาวคุณแหงอุตริมนุสธรรม  เพราะเหตุแหงทอง;  ฉะน้ัน  พระผูมี- 
พระภาคเจาจึงตรัสโดยสัพพสังคาหิกันยนั่นแลวา   " ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! 
ไฉน  พวกเธอจักไดกลาวชมอุตริมนุสธรรมของกันและกัน  แกคฤหัสถ 
ทั้งหลาย  เพราะเหตุแหงทองเลา ? "   ดังน้ี.  คําท่ีเหลือ  เปน 
เชนเดียวกับเรื่องจุตตถปาราชิกทั้งน้ันแล 
           แมในวิภังคแหงสิกขาบท  ในจตุตถปาราชิกนั้น  เปนปาราชิก 
กับถุลลัจจัยอยางเดียว,  ในสิกขาบทน้ี  เปนปาจิตตียและทุกกฏ 
เพราะเปนคุณมีจริง,  นี้เปนความแปลกกัน.  บทท่ีเหลือ  มีนยัดัง 
กลาวแลวน่ันแล.  คําวา   " บอกคุณวิเสสท่ีมีจริง  แกอนุปสัมบัน  ( นี้ ) 
ทานกลาวหมายเอาอุตรมนุสธรรมน่ันเอง.  จริงอยู  ภิกษุผูถูกรบเรา 
ถามในเวลาปรินิพพานและในกาลอ่ืน  จะบอกดุณท่ีมีจริงแกอุปสัมบัน  
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ก็ควร.  อน่ึง  จะบอกคุณ  คือ  สุตะ  ปริยัติ  และศีล  แมแกอนุปสัมบัน 
ก็ควร.  ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูเปนตนบัญญัติ,  แตคําวา  อุมมฺตฺตกสฺส 
นี้  พระผูมีพระภาคเจามิไดตรัสไวในสิกขาบทน้ี.  เพราะเหตุไร ?  ทาน 
วิจารณไวในอรรถกถามหาปจจรีวา   " เพราะทานผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ 
ไมมีความบา  หรือจิตฟุงซาน "   ดังน้ี.  แตทานผูไดฌาน  พึงเปนบา 
ไดในเมื่อฌานเสื่อม,   แมสําหรับทานผูนั้นก็ไมควรกลาวอนาบัติ  ซึ่ง  
มีการบอกฌานท่ีมีจริงเปนปจจัย  เพราะฌานที่มีจริงน่ันแหละไมมี 
ฉะน้ันแล.  บทที่เหลืออมีอรรถต้ืนทัง้น้ัน  แล. 
           สิกขาบทน้ี  ชื่อวา  ภูตาโรจนสิกขาบท  เกิดข้ึนโดยสมุฏฐาน  ๓ 
ที่มิไดตรัสไวในเบื้องตน  คือ  ทางกาย ๑  ทางวาจา ๑  ทางกายกับ 
วาจา ๑  เปนกิริยา  โนสัญญาวิโมกข  อจิตตกะ  ปณณิตติวัชชะ 
กายกรรม  วจีกรรม  มีจิต  ๒  โดยเปนกุศลจิตกับอัพยากตจิต  มีเวทนา ๒ 
โดยเปนสุขเวทนา  กับอุเบกขาเวทนา  ฉะนี้แล. 
                              ภูตาโรจนสิกขาบทที่  ๘  จบ.  
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                  มสุาวาทวรรค  ทฏุุลลาโรจนสิกขาบทท่ี  ๙ 
           พึงทราบวินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๙  ดังตอไปนี้ :- 
                        [ แกอรรถ  เรื่องอาบัติชั่วหยาบ ]  
           ทานกลาวไวในอรรถกถาทั้งหลายวา   " พระผูมีพระภาคตรัส 
ปาราชิกไวในพระบาลีนี้วา  ' อาบัติที่ชื่อวา  ชั่วหยาบ  ไดแกปาราชิก ๔ 
และสังฆาทิเสส ๑๓ '  ดังน้ี  เพ่ือแสดงอรรถแหงทุฏุลลศัพท,  แตสังฆา- 
ทิเสส  ทรงประสงคเอาในสิกขาบทน้ี. "   ในบาลนีั้น  มีการวิจารณ 
ดังตอไปนี้ :-  ถาวา  เมื่อภิกษุบอกปาราชิก  ไมพึงเปนปาจิตตียไซร. 
แมเม่ือมีศัพทวาอุปสัมบัน  สําหรับภิกษุและภิกษุณี  ในสิกขาบทใด 
ทานไมประสงคเอานางภิกษุณี, ในสิกขาบทน้ัน  เวนภิกษุเสีย  ที่เหลือ 
นอกน้ี ทานเรียกวา   " อนุปสัมบัน "   ฉันใด,  ในสิกขาบทน้ี  ก็ฉันนั้น 
แมเม่ือมีศัพทวาทุฏุสละ  สําหรับปาราชิกและสังฆาทิเสส  ถาไมทรง 
ประสงคเอาปาราชิก  พระผูมีพระภาคก็จะพึงตรัสดําน้ีเทาน้ันวา   " อาบัติ 
ที่ชื่อวาชั่วหยาบ  ไดแกสงัฆาทิเสส  ๑๓. " 
           ในคําวา  ทุฏ ุลฺลา  นาม  อาปตฺติ  เปนตนนั้น  พึงมีมติของ 
บางอาจารยวา   " ภิกษุใด  ตองปาราชิกแลว,  ภิกษุนั้น  เคลื่อนแลว 
จากภิกษุภาวะ;  เพราะเหตุนั้น  ภิกษุ  เมื่อบอกอาบัติของภิกษุนั้น 
ตองอาบัติทุกกฏ. "   เม่ือมีอธิบายอยางนี้  แมภิกษุผูดาก็พึงตองอาบัติ 
ทุกกฏ  และตองปาจิตตียเทาน้ัน.  สมจริงดังคําท่ีพระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสไว  ( ในปาราชิก )  วา   " บุคคลเปนผูไมบริสุทธิ์  ตองธรรม 
คือปาราชิกอยางใดอยางหนึ่ง,  ถาบุคคลเปนผูมีความเขาใจวาบริสุทธิ์  
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ใหบุคคลผูนั้นกระทําโอกาส  แลวพูดมีความประสงคจะดา  ตองโอม- 
สวาท. "   เมื่อบาลีถูกวิจารณอยางนี้  ปาจิตตียนั่นแหละ  ยอมปรากฏ 
แมแกผูบอกอาบัติปาราชิก.  จะปรากฏ  แมก็จริง,  ถึงอยางนั้น  พระ 
อรรุกถาจารยเทาน้ันเปนหลักได  ในคําวา  ทุฏ ุลฺลา  นาม  อาปตฺติ 
นี้  เพราะ  ( คําวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสปาราชิกไว  เพื่อทรงแสดง 
อรรถแหงทุฏุลลศัพท  แตสังฆมทิเสสตรีงประสงคเอาในสิกขาบทน้ี ) 
พระอรรถกถาจารยกลาวไวแลวในอรรถกถาทั้งปวง.  การวิจารณ  
แมอยางอ่ืน  หามีไม. 
           แมในเบื้องตน  ขาพเจาก็ไดกลาวไดแลววา 
              " ธรรมและวินยัใด  อันพระพุทธเจาตรัสแลว 
              ธรรมและวินัยน้ัน  อันโอรสทั้งหลายของพระ 
              พุทธเจาน้ันรูแลวอยางน้ันนั่นเทียว "   ดังน้ีเปนตน. 
           จริงอยู  พระอรรถกถาจารยทั้งหลาย  ยอมทราบพระประสงค 
ของพระพุทธเจา.  ก็คําของพระอรรถกถาจารยนั่น  บัณฑิตพึงทราบ 
โดยบรรยายแมนี้ :-  สมจริงดังท่ีตรัสไววา  เวนไวแตภิกษุผูไดรับ 
สมมติ. "   กก็ารบอกแกภิกษุผูไดรับสมมติ  พระผูมีพระภาคเจาทรง 
อนุญาตเพ่ือประโยชนในอันสํารวมตอไป  คือ เพ่ือประโยชนจะไม 
ตองอาบัติเชนนั่นอีก,  และไมใชเพ่ือตองการจะประกาศเพียงโทษของ 
ภิกษุนั้น,  ทั้งไมใชเพ่ือตองการเกียดกันที่พ่ึงของภิกษุนั้นในพระศาสนา, 
และความเปนภิกษุของผูตองปาราชิกโดยไมตองอาบัติเห็นปานน้ันอีก 
หามีไม;  เพราะเหตุนั้น  คําทีพระอรรถกถาจารยกลาวไวในอรรถกถา  
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ทั้งหลายวา  พระผูมีพระภาคเจาตรัสปาราชิกไว  เพื่อแสดงอรรถแหง 
ทุฏุลลศัพท  แตสังฆาทิเสส  ทรงประสงคเอาในสิกขาบทน้ี "   ดังน้ี 
เปนอันทานกลาวชอบแลว. 
           ก็ในคําวา  อตฺถิ  ภิกฺขุสมมฺติ อาปตฺติปริยนฺตา  เปนตน  ม ี
วินิจฉัยดังนี้ :-  ภิกษุสมมติ ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวนี้ไมไดมา  
ในบางสิกขาบท,  แตเพราะภิกษุสมมติตรัสไวในสิกขาบทน้ีนั่นแล 
จึงควรทราบวา   " สงฆเห็นภิกษุผูตองอาบัติเนือง ๆ  แลวอปโลกน 
๓  ครั้ง  ทําดวยความเปนผูแสวงหาประโยชนเกื้อกูลแกภิกษุนัน้วา   ' ภิกษุ 
นี้  จักถึงความสังวรตอไป  แมดวยความละอายและความเกรงกลัวในคน 
เหลาอ่ืนอยางนี้. " 
           คําวา  อทุฏ ุลฺล  อาปตฺตึ  อาโรเจติ  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺส 
มีความวา  เปนทุกกฏ  แกภิกษุผูบอกกองอาบัติแมทั้ง  ๕.  ในมหาปจจรี 
ทานปรับอาบัติทุกกฏอยางเดียว  แมแกภิกษุผูบอกอาบัติปาราชิก. 
           ในคําวา  อนุปสมปฺนฺนสฺส  ทฏุ ุลฺล  วา  อทุฏ ุลฺล  วา  อชฺฌาจาร 
นี้  ทานกลาวรูปความไววา   " สกิขาบท  ๕ ขางตน  ชื่อวา อัชฌาจาร 
ชั่วหยาบ  ที่เหลืออ  ชื่อวาอัชฌาจารไมชั่วหยาบ,  ก็สุกกวิสัฏฐิกาย- 
สังสัคคะ  ทุฏุลลาวาจา  และอัตตกามะ  ชื่อวาเปนอัชฌาจาร  ของ 
ภิกษุนั้น. " 
           สอบวทวา  วตฺถุ  อาโรเจติ  มีความวา  ไมเปนอาบัติแกภิกษุ 
ผูบอกอยางนี้วา   " ภิกษุนี้  ตองสุกกวิสักฐิ  ตองกายสังสัคคะ  ตอง 
ทุฏุสละ  ตองอัตตกามะ. "  
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           สองบทวา  อาปตฺตึ  อาโรเจติ  มีความวา  ภิกษุกลาววา 
" ภิกษุนี้ตองปาราชิก   ตองสังฆาทิเสส  ตองถุลลจัจัย  ตองปาจิตตีย 
ปาฏิเทสนียะ  ทุกกฏ  ทุพภาสิต "   ดังน้ี  ไมเปนอาบัติ.  เมื่อภิกษุบอก 
เชื่อมตออาบัติกับวัตถุ  โดยนัยเปนตนวา   " ภิกษุนี้  ปลอยอสุจิ  ตอง 
สังฆาทิเสส "   ดังน้ี  เทาน้ัน  จึงเปนอาบัติ.  คําท่ีเหลือในสิกขาบทน้ี 
ต้ืนทั้งน้ัน.  
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐาน  ๓ เกิดข้ึนทางกายกับจิต ๑  ทางวาจา 
กับจิต ๑  ทางกายวาจากับจิต ๑  เปนกิริยา  สญัญาวิโมกข  สจิตตกะ 
โลกวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  อกุศลจิต  เปนทุกขเวทนา  ดังนี้แล. 
                       ทุฏุลลาโรจตสิกขาบทที่  ๙  จบ.  
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                   มุสาวาทวรรค  ปฐวีขนนสิกขาบทท่ี  ๑๐ 
           พึงทราบวินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๑๐  ดังตอไปนี้ :- 
                         [ แกอรรถ  เรื่องปฐพีแทไมแท ]  
           พระผูมีพระภาคทรงแสดงปฐพีแท  และปฐพีไมแท  ดวยบท 
เหลาน้ีวา  ชาตา  จ  ปวี  อชาตา  จ  ปวี  ดังน้ี. 
           ในบทท้ังหลายมีบทวามีหินนอยเปนตน  ผูศึกษาพึงเห็นใจความ 
อยางนี้วา   "  ที่ปฐพีแทนี้มีหินนอย;  ฉะน้ัน  จึงชื่อวา  อัปปปาสาณะ. " 
ในบทวา  มหีินนอย  เปนตนนั้น  พึงทราบวา  มีหินเกินกวาขนาด 
กํามือหนึ่ง.  กรวด  ก็พึงทราบวา  มีขนาดกํามือหน่ึง.  เศษกระเบื้องชื่อ 
กถลา.  กอนกรวดท่ีปรากฏ  ( หินกรวดคลายวลัย )   ชื่อ  มรมุพา. 
ทรายนั่นแหละ  ชื่อวา  วาลุกา. 
           สองบทวา  เยภุยฺเยน  ปสุ  มีความวา  ใน ๓  สวน  ๒  สวน 
เปนดินรวนเสีย,  สวนหน่ึง  เปนหินเปนตน  อยางใดอยางหน่ึง. 
           บทวา  อทฑฺฒาป  มีความวา  ยังไมไดเผาไฟ  โดยประการใด 
ประการหนึ่ง  ดวยอํานาจแหงเตาไฟ  ที่ระบาบาตร  และเตาชางหมอ 
เปนตน.  ก็ปฐพีที่ยังไมไดเผาไฟนั้น  ไมมีตางหาก,  พึงทราบวาเปน 
ปฐพีชนิดใดชนิดหน่ึง  มดีินซุยลวนเปนตน. 
           สองบทวา  เยภุยฺเยน  สกขฺรา  ไดแก  มีกอนกรวดมากกวา. 
ไดยินวา  ในหัตถิกุจฉิประเทศ  พวกภิกษุใหขนดินมาเต็มกระบุงหนึ่ง 
แลวลางในลําราง  รูวาเปนปฐพีมีกรวดโดยมาก  จึงขุดสระโบกขรณี 
เสียเอง.  
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           ก็สองบทวา  อปฺปปสุ  อปฺปมตฺติกา  ซึ่งมีอยูตรงกลาง  ผนวกเขา 
หมวด  ๕  มหีินโดยมากเปนตนนั่นแล.  แทจริง  คําน้ี  เปนคําแสดง 
ชนิดแหงปฐพีทั้ง  ๒ นั้นนั่นแล. 
           ในคําวา  สย  ขนติ  อาปตฺติ  ปาจิตฺติยสฺส  นี้  ผูศึกษาพึง 
ทราบวา  เปนปาจิตตียทุก ๆ  ครั้งท่ีขุด.  
           คําวา  สกึ  อาณตฺโต  พหุกป  ขนติ  มีความวา  ถาแมนวา 
ผูรับสั่งขุดตลอดทั้งวัน  ก็เปนปาจิตตียตัวเดียวเทานั้นแกผูสั่ง.  แตถาผู 
รับสั่งเปนคนเกียจคราน  ผูสั่งตองสั่งบอย ๆ  เปนปาจิตตียแกภิกษุผูสั่ง 
ใหเขาขุดทุก ๆ  คํา.  พรรณนาบาลีเทานี้กอน. 
                 [ บาลีมุตตกวินิจฉัยวาดวยการขุดดินเปนตน ] 
           สวนวินิจฉัยนอกพระบาลี  ดังตอไปนี้ :-  ภิกษุกลาววา   " เธอ 
จงขุดสระโบกขรณี "   ดังน้ี  ควรอยู.  เพราะวา  สระที่ขุดแลวเทาน้ัน 
จึงชื่อวา  เปนสระโบกขรณี;  ฉะน้ัน  โวหารน้ี  เปนกัปปยโวหาร. 
แมในคําเปนตนวา   "จงขุด  บึง  บอ  หลุม "   ดังนี ้ ก็มีนัยอยางนี้ 
เหมือนกัน.  แตจะกลาววา   " จงขุดโอกาสนี้  จงขุดสระโบกขรณี  ใน 
โอกาสนี้ "   ดังน้ี  ไมควร.  จะกลาวไมกําหนดแนนอนลงไปวา   " บขุด 
เหงา  จงขุดราก "   ดังน้ี  ควรอยู  จะกลาววา   " จงขุดเถาวัลยนี้,  จงขุดเหงา 
หรือ  รากในโอกาสน้ี "   ดังน้ี  ไมสมควร.  เมื่อชําระสระโบกขรณี 
อาจจะเอาหมอวิดเปอกตมเหลว ๆ  ใดออกได,  จะนําเปอกตมนั้นออก 
ควรอยู.  จะนําเปอกตมท่ีขนออก  ไมควร.  เปอกตมแหงเพราะแสง 
แดด  แตกระแหง.  ในเปอกตมแหงน้ัน  สวนใดไมเนื่องกับแผนดิน 
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ในเบื้องลาง,  จะนําเปอกตมันนแลออก  ควรอยู.  ชื่อวาระแหง ( แผน 
คราบนํ้า๑,  ดินรวนเพราะนํ้าแหง ) มีอยูในที่น้ําไหลไป,  ยอมไหว 
เพราะถูกลมพัด  จะนําเอาระแหงนั้นออก  ควรอยู.  ฝง  ( ตลิ่ง ) 
แหงสระโบกขรณีเปนตน  พังตกลงไปริมน้ํา.  ถาถูกฝนตกรดตํ่ากวา  ๔ 
เดือน  จะฟนออก  หรือ  ทุบออก  ก็ควร.  ถาเกิน  ๔  เดือนไมควร. 
แตถาตกลงในนํ้าเลย.  แมเมื่อฝนตกรดเกิน  ๔  เดือนแลว  ก็ควร 
เพราะน้ํา  ( ฝน )  ตกลงไปในนํ้าเทานั้น.   
           ภิกษุทั้งหลายขุด  ( เจาะ )  สะพังนํ้า   ( ตระพังหิน )  บนหิน 
ดาด.  ถาแมนวา  ผงละเอียดตกลงไปในตระพังหินนั้น  ต้ังแตแรก 
ทีเดียว.  ผงละเอียดนั้นถูกฝนตกรด,  ตอลวงไปได  ๔  เดือน  จึงถึงอัน 
นับวา  เปนอกัปปยปฐพี.  เมื่อนํางวดแลว  ( แหงแลว )  พวกภิกษุ 
ผูชําระตระพังหิน  จะแยกผงละเอียดนั้นออก  ไมควร.  ถาเต็มดวยนํ้า 
อยูกอน,  ผงละอองตกลงไปภายหลัง,  จะแยกผงละอองน้ันออก 
ควรอยู.  แทจริง  แมเมื่อฝนตกในตระพังหินนั้น  น้ํายอมตกลง 
ในน้ําเทาน้ัน.  ผงละเอียดมีอยูบนพวกหินดาด.  ผงละเอียดนั้น   เมื่อ 
ถูกฝนตกซะอยู  ก็ติดกันเขาอีก. จะแยกผงละอองแมนั้นออกโดยลวง 
๔ เดือนไป  ไมควร. 
           จอมปลวกเกิดข้ึนที่เง้ือมเปนเองไมมีตนสราง,  จะแยกออก 
ตามสะดวก  ควรอยู.  ถาจอมปลวกเกิดข้ึนในที่แจง  ถูกฝนตกรดต่ํา 
 
๑.  วิมติ:  แกวา  อุทกปปฺหฏโกติ  อุทเก  อนฺโตภูมิย  ปวฏิเ  ตสฺส  อุปริภาค  ฉาเทตฺวา  ตนุปสุ 
วา  มตฺติกา  วา  ปฏล  หุตฺวา ปตมานา  ติฏติ,  ตสฺมึ  สุกฺเขป  ต  ปฏล  วาเตน  จลมานา 
ติฏติ,  ต  อุทกปปฺฏโก  นาม-ผูชําระ.  
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กวา  ๔  เดือนเทาน้ัน  จึงควร. แมในดนิเหนียวของตัวปลวกท่ีข้ึนไป 
บนตนไมเปนตน  มีนัยอยางนี้เหมือนกัน.  แมในขุยไสเดือน  ขุยหนู 
และระแหงกับโคเปนตน  ก็มีนัยอยางนี้เหมือนกัน.  เปอกตมท่ีถกูตัด 
ดวยกีบฝูงโค  ( โคลนรอยกีบฝูงโค )  เรียกวา  ระแหงกีบโค.  กถ็าวา 
ระแหงกีบโคนั้น  ติดกับแผนดันทางพ้ืนลาง,  แมในวันเดียวจะแยกออก  
ก็ไมควร.  ภิกษุถือเอากอนดินเหนียวที่ถูกไถตัด  แมในที่ที่ชาวนาไถไว 
ก็มีนัยอยางนี้เหมือนกัน. 
           เสนาสนะเกา  ไมมีหลังคา  หรือ  มีหลังคาพังก็ตาม  ถูกฝนตก 
รดเกิน  ๔  เดือน  ยอมถงึซ่ึงอันนับวา  ปฐพีแทเหมือนกัน.  ภิกษุจะ 
ถือเอากระเบ้ืองมุงหลังคา  หรือเครื่องอุปกรณมีกลอนเปนตน  ที่เหลือ 
จากเสนาสนะเกาน้ัน  ดวยสําคัญวา   " เราจะเอาอิฐ  จะเอากลอน  จะ 
เอาเชิงฝา  จะเอากระดานปูพ้ืน จะเอาเสาหิน "   ดังน้ี  ควรอยู. 
ดินเหนียวตกลงติดกับกระเบื้องหลังคาเปนตนนั้น  ไมเปนอาบัติ.  แตเปน 
อาบัติแกภิกษุผูเอาดินเหนียวท่ีฉาบฝา.  ถาดินกอนใด ๆ  ไมเปยกชุม, 
ภิกษุถือเอาดินกอนน้ัน ๆ  ไมเปนอาบัติ. 
           ภายในเรือนมีกองดิน.  เมื่อกองดินนั้นถูกฝนตกรดเสียวันหน่ึง 
ชนทั้งหลายจึงมุงเรือน.  ถากอบดินเปยกทั้งหมด,  ตอลวงไปได  ๔  เดือน 
กลายเปนปฐพีแทเหมือนกัน.  ถาสวนเบื้องบนแหงกองดินนั้นเทาน้ัน 
เปยก  ภายในไมเปยก,  จะใชใหพวกกัปปยการกดุยเอาดินเทาจํานวนที่ 
เปยกออกเสีย  ดวยกัปปยโวหารแลว  ใชสอยดินสวนท่ีเหลืออตามสะดวก 
ก็ควร.  จริงอยู ดินที่เปยกน้ําแลวจับติดเน่ืองเปนอันเดียวกันนั่นแล  
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จัดเปนปฐพีแท,  นอกน้ี  ไมใชแล. 
           กําแพงดินเหนียวอยูในที่แจง.  ถาถูกฝนตกรดเกิน  ๔  เดือน 
ยอมถึงอันนับวา  ปฐพีแท.  แตภิกษุจะเอามือเปยกจับตองดินรวนอัน 
ติดอยูที่ปฐพีแทนั้น  ควรอยู.  ถาหากวา  เปนกําแพงอิฐ,  ต้ังอยูในฐาน 
เปนเศษกระเบ้ืองอิฐเสียโดยมาก  จะคุยเข่ียออกตามสบาย  ก็ได. 
           ภิกษุจะโยกเอาเสามณฑปท่ีต้ังอยูในที่แจง  ไปทางโนนทางนี้ 
ทําใหดินแยกออก ไมควร.  ยกข้ึนตรง ๆ  เทาน้ัน  จึงควร.  สําหรับ  
ภิกษุผูจะถือเอาตนไมแหง  หรือตอไมแหงแมอยางอ่ืน  ก็นัยนี้แล.  ภิกษุ 
ทั้งหลายเอาพวกไมทอนงัดหิน  หรือตนไมกลิ้งไป  เพ่ือการกอสราง. 
แผนดินในที่กลิ้งไปน้ัน  แตกเปนรอย,  ถาภิกษุทั้งหลายมีจิตบริสุทธิ์ 
กลิ้งไป  ไมเปนอาบัติ. แตทวา  ภิกษุทั้งหลาย เปนผูใครจะทําลาย 
แผนดินดวยเลสนั้นนั่นเอง  เปนอาบัติ. พวกภิกษุผูลากกิ่งไมเปนตนไป 
ก็ดี  ผาฟนบนแผนดินก็ดี  ก็มีนัยอยางนี้เหมือนกัน.  จะตอกหรือจะ 
เสียบแมวัตถุอยางใดอยางหนึ่ง  มีกระดูก  เข็มและหนามเปนตน  ลงไป 
ในแผนดิน  ก็ไมควร.  แมจะถายปสสาวะ  ดวยคิดอยางนี้วา   " เราจะ 
พังแผนดินดวยกําลังแหงสายน้ําปสสาวะ "   ก็ไมควร.  เมื่อภิกษุถาย 
ดินพัง  เปนอาบัติ.  แมจะเอาไมกวาดครูดถู  ดวยคิดวา   " เราจักทํา 
พ้ืนดินที่ไมเสมอ  ใหเสมอ "   ดังน้ี  กไ็มควร.  ความจริงควรจะกวาด 
ดวยหัวขอแหงวัตรเทาน้ัน. 
           ภิกษุบางพวก  กระทุงแผนดิน  ดวยปลายไมเทา  เอาปลายน้ิว 
หัวแมเทาขีดเขียน  ( แผนดิน ).  เดินจงกรมทําลายแผนดิน  ครัง้แลว  



ประโยค๗ - ทุติยสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒ - หนาท่ี 50 

ครั้งเลา  ดวยคิดวา   " เราจักแสดงสถานท่ีที่เราจงกรม "   ดังนี,้  กรรมเชน 
นั้น ไมควรทุกอยาง.  แตภิกษุผูกระทําสมณธรรมเพ่ือยกยองความเพียร 
มีจิตบริสุทธิ์ จงกรม  สามควรอยู.  เมื่อกระทํา  ( การเดินจงกรมอยู 
แผนดิน )  จะแตก  ก็ไมเปนอาบัติ.  ภิกษุทั้งหลายครูดสีที่แผนดิน  ดวย 
คิดวา   " จักลางมือ "   ไมควร.  สวนภิกษุ  ผูไมครูดสี  แตวางมือเปยก  
ลงบนแผนดิน  แลวแตะเอาละอองไป  ไดอยู.  ภิกษุบางพวกอาพาธ 
ดวยโรคคัน  และหิดเปนตน  จึงครูดสีอวัยวะใหญนอยลงบนท่ีมีตลิ่งชัน 
เปนตน,  การทําน้ัน  ก็ไมสมควร. 
          [ วาดวยการขุดเองและการใชใหขุดแผนดินเปนตน ] 
           สองบทวา  ขนติ  วา  ขนาเปติ  วา  มีความวา  ภิกษุขุดเอง 
ก็ดี  ใชใหผูอ่ืนขุดก็ดี  ( ซึง่แผนดิน )   ชั้นที่สุดดวยปลายนิ้วเทาบาง 
ดวยซ่ีไมกวาดบาง. 
           สองบทวา  ภินฺทติ วา  ภินฺทาเปติ  วา  มีความวา  ภิกษุทําลาย 
เองก็ดี  ใชใหผูอ่ืนทําลายก็ดี  ( ซึ่งแผนดิน )  ชั้นทีสุ่ด  แมจะเทนํ้า. 
           สองบทวา  ทหติ  วา  ทหาเปติ  วา  มีความวา  ภิกษุเผาเอง 
ก็ดี  ใชใหผูอ่ืนเผาก็ดี  ชั้นที่สุดจะระบมบาตร.  ภิกษุจุดไฟเอง  หรือใช 
ใหผูอ่ืนจุดในที่มีประมาณเทาใด,  เปนปาจิตตียมีประมาณเทานั้นตัว. 
ภิกษุ  แมเมื่อจะระบมบาตร  พึงระบมในท่ีเคยระบมแลวน่ันแหละ. 
จะวางไฟลงบนแผนดินที่ไฟยังไมไหม  ไมควร.  แตจะวางไฟลงบน 
กระเบ้ืองสําหรับระบมบาตร  ควรอยู.  วางไฟลงบนกองฟน,  ไฟนั้นไหม 
ฟนเหลาน้ัน  แลวจะลุกลามเลยไปไหมดิน  ไมควร.  แมในท่ีมอิีฐ  
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และหินเปนตน  ก็มีนัยอยางนี้เหมือนกัน.  จริงอยู  ในที่แมนั้น จะ 
วางไฟลงบนกองอิฐเปนตนนั่นแล  ควรอยู.  เพราะเหตุไร ?  เพราะ 
อิฐเปนตนนั้น มิใชเชื้อไฟ.  จริงอยู  อิฐเปนตนนั้น  ไมถึงอันนับวา 
เปนเชื้อแหงไฟ. จะติดไฟแมที่ตอไมแหง  และตนไมแหงเปนตน 
ก็ไมควร,  
           แตถาวา  ภิกษุจะติดไฟดวยคิดวา   " เราจักดับไฟที่ยังไมทัน 
ถึงแผนดินเสียกอนแลวจึงจักไป "   ดังน้ี  ควรอยู.  ภายหลังไมอาจ 
เพ่ือจะดับได  ไมเปนอาบัติ  เพราะไมใชนิสัย.  ภิกษุถือคบเพลิงเดินไป 
เมื่อมือถูกไฟไหมจึงทิ้งลงท่ีพ้ืน.  ไมเปนอาบัติ.  ทานกลาวไวในมหา- 
ปจจรีวา   " จะเติมเชื้อกอไฟ  ในที่คบเพลิงตกน่ันแหละ  ควรอยู. " 
ทานกลาวไวในมหาปจจรีนั้นนั่นแลวา  ก็ที่มีประมาณเทาใดในแผนดิน 
ซึ่งถูกไฟไหม  ไอรอนระอุไปถึง  จะโกยท่ีทั้งหมดน้ันออก  ควรอยู. " 
           ก็ภิกษุใด  ยังไมรูจะสีใหไฟเกิดดวยไมสีไฟ  เอามือหยิบข้ึน 
แลวกลาววา   " ผมจะทําอยางไร ? "   ภิกษุอ่ืนบอกวา   " จงทําใหลุก 
โพลงข้ึน. "   เธอกลาววา   " มันจะไหมมือผม "   จึงบอกวา   " จงทํา 
อยางที่มันจะไมไหม. "   แตไมพึงบอกวา   " จงทิ้งลงที่พ้ืน. "   ถาวา  เมื่อ 
ไฟไหมมือ  เธอท้ิงลง,  ไมเปนอาบัติ  เพราะเธอไมไดทิ้งลงดวยต้ังใจวา 
" เราจักเผาแผนดิน. "  ทานกลาวไวในกุรุนทีวา   " ถึงจะกอไฟในที่ไฟ 
ตกลง  ก็ควร. " 
           ก็ในคําวา  อนาปตฺติ  อิม  ชาน  เปนตน  ผูศึกษาพึงทราบ 
ใจความอยางนี้  คือ  ( ไมเปนอาบัติแหภิกษุผูกลาววา )   " เธอจงรูหลุม  
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สําหรับเสาน้ี,  จงรูดินเหนียวกอนใหญ,  จงรูดินปนแกลบ,  จงใหดิน 
เหนียวกอนใหญ,  จงใหดินปนแกลบ,  จงนําดินเหนียวมา,  จงนําดินรวน 
มา,  ตองการดินเหนียว,  ตองการดินรวน,  จงทําหลุมใหเปนกัปปยะ 
สําหรับเสาน้ี,  จงทําดินเหนียวน้ีใหเปนกัปปยะ,  จงทําดินรวนนี้ใหเปน 
กัปปยะ. "  
           บทวา  อส ฺจิจฺจ  มีความวา  เมื่อภิกษุกลิ้งหินและตนไม 
เปนตนไป หรือเดินเอาไมเทายัน ๆ  ไป  แผนดินแตก.  แผนดินนั้น 
ชื่อวา  อันภิกษุไมไดแกลงทําแตก  เพราะเธอไมไดจงใจทําลายอยางนี้วา 
" เราจักทําลาย  ( แผนดิน )  ดวยไมเทาน้ี. "   ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูไม 
แกลงทําลายดวยประการฉะน้ี. 
           บทวา  อสติยา  มีความวา  ภิกษุสงใจไปทางอ่ืนยืนพูดอะไร 
กับคนบางคนเอาน้ิวหัวแมเทา  หรือไมเทาขีดเขียนแผนดินไปพลาง. 
ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูขีดเขียน  หรือทําลาย  ( ดิน )  ดวยไมมีสติ 
อยางนี้. 
           บทวา  อชานนฺตสสฺ  มีความวา  ภิกษุไมรูแผนดินที่ฝนตก 
รดภายในเรือน  ซึ่งมุงหลังคาปดแลววา   " เปนอกัปปยปฐพี "   จึง 
โกยออก  ดวยสําคัญวา   " เปนกัปปยปฐพี "   ก็ดี  ไมรูวา   " เราขุด 
เราทําลาย  เราเผาไฟ "   กด็ี  เก็บเสียมเปนตน  เพ่ือตองการรักษาไว 
อยางเดียวก็ดี  มือถกูไฟไหม  ทิ้งไฟลงก็ดี,  ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูไมรู 
อยางนี้. บทที่เหลือต้ืนทั้งน้ัน. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐาน  ๓  เกิดข้ึนทางกายกับจิต ๑  ทางวาจา  
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กับจิต ๑  ทางกายวาจากับจิต ๑  เปนกิริยา  สญัญาวิโมกข  สจิตตกะ 
ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  มีจิต  ๓ มีเวทนา  ๓  ฉะน้ีแล. 
                          ปฐวีขนนสิกขาบทท่ี  ๑๐  จบ. 
                         มุสาวาทวรรคที่  ๑  จบบริบูรณ 
                                 ตามวรรณนานุกรม.   
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                         ปาจิตตีย  เสนาสนวรรค๑ที่  ๒ 
                                ภูตคามสิกขาบทท่ี  ๑ 
           พึงทราบวินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๑  แหงเสนาสนะวรรค๑  ดัง 
ตอไปนี้ :-  
                  [ เรื่องภิกษุชาวเมืองอาฬวี  ตัดตนไม ] 
           บทวา  อนาทิยนฺโต  คือ  ไมเชื่อฟงถอยคําของเทวดานั้น. 
           หลายบทวา  ทารกสิส  พาหุ  อาโกฏเฏสิ  มีความวา  ภิกษุ 
นั้นไมอาจยั้งขวานท่ีเง้ือข้ึน  จึงตัดเอาแขนตรงท่ีใกลราวนม  ของทารก 
ผูนอนอยูบนวิมานทิพย  ซึ่งต้ังอยูบนตนไม  อันเทวดาน้ันไดมาจาก 
สํานักของทาวจาตุมมหาราช  ซึ่งลวงเลยวิสัยแหงจักษุของพวกมนุษย. 
           ในคําวา  น  โข  ปเนต  ปฏิรูป  เปนตน  มีการพรรณนาโดย 
สังเขปดังตอไปนี้ :- 
           ไดยินวา  ในปาหิมพานต  มีการประชุมเทวดา  ทุก ๆ  วันปกษ, 
ในปาหิมพานตนั้น  พวกเทวดายอมถามถึงรุกขธรรมวา   " ทานต้ังอยู 
หรือไมไดต้ังอยูในรุกขธรรม. "   ชื่อวา  รุกขธรรม  ไดแก  การที่รุกข- 
เทวดาไมทําความประทุษรายทางใจ  ในเมื่อตนไมถูกตัด.   บรรดา 
เทวดาเหลานั้น  เทวดาองคใดไมต้ังอยูในรุกขธรรม,  เทวดาองคนั้น 
ยอมไมไดเพ่ือจะเขาสูที่ประชุม. เทวดาองคนั้น  ไดมองเห็นโทษ  ม ี
การไมต้ังอยูในรุกขธรรมเปนปจจัยนี้ ดวยประการดังน้ี  และระลึกถึง 
 
๑.  บาลีเปนภตคามวรรค.  
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บุรพจรรยา  ในปางที่พระตถาคตเจาเสวยพระชาติเปนพญาชางฉัททันต 
เปนตน  โดยกระแสแหงพระธรรมเทศนาที่ตนเคยสดับมาเฉพาะพระ 
พักตรแหงพระผูมีพระภาคเจา.  เพราะเหตุนั้น เทวดานั้น  จึงไดมี  
ความรําพึงวา  น  โข  ปเนต  ปฏิรูป  ฯ เป ฯ  ชีวิตา  โวโรเปยฺยุ 
( ก็การท่ีเราจะปลงชีวิตภิกษุรูปนี้เสีย  ณ  ที่นี้  นั่นไมสมควรเลย )   ดังนี้. 
ก็  ความรําพึงน้ี   " ถากระไร  เราควรกราบทูลเรื่องนี้แดพระผูมีพระ 
ภาค "   ดังน้ี  ไดมีแกเทวดานั้น  ผูฉุกคิดอยูอยางนี้วา   " ภิกษุนีเ้ปนบุตร 
มีบิดา,  พระผูมีพระภาคเจา  ไดทรงสดับอัชฌาจารน้ีของภิกษุนี้แลว 
จักทรงปองกันมารยาท  จักทรงบัญญัติสิกขาบทแนนอน. " 
           คําวา  สจชฺช  ตฺว  เทวเต  มีความวา  ดูกอนเทวดา !  ถาทาน 
( ปลงชีวิตภิกษุรูปนั้น )  ในวันนี้ไซร. 
           บทวา  ปสเวยฺยาสิ  แปลวา  พึงใหเกิด  คือ  พึงใหบังเกิดข้ึน. 
ก็แล  พระผูมีพระภาคเจา  ครั้นตรัสอยางนี้แลว  เมื่อจะใหเทวดานั้น 
ยินยอม  จึงไดตรัสพระคาถาน้ีวา 
              " บคุคลใดแล  ขมความโกรธที่เกิดขึ้นแลวได 
              เหมอืนกันสารถีหยุดรถ  ซึ่งกําลังแลนอยูได 
              เราตถาคตเรียกบุคคลนั้นวา  เปนสารถี  ชน 
              นอกจากน้ี  เปนแตคนถือบังเหียน.๑ " 
           ในเวลาจบพระคาถา เทวดานั้น  ไดต้ังอยูในโสดาปตติผล. 
พระผูมีพระภาคเจา  เมื่อจะทรงแสดงธรรมแกบรษัิทผูประชุมกันพรอม 
 
๑.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๔๔-๔๕.  
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แลว  จึงไดทรงภาษิตพระคาถาน้ีอีกวา 
              " ภกิษุใดแล  ยอมกําจัดซึ่งความโกรธที่เกิดขึ้น 
              เหมอืนหมอกําจัดพิษงูที่แลนซานไปแลว  ดวย 
              โอสถท้ังหลาย  ฉะนั้น,  ภิกษุนั้น  ยอมละฝง 
              นี้และฝงโนนได  เหมือนงูลอกดราบเกาแกทิ้ง  
              ไป  ฉะนั้น๑. " 
           บรรดาคาถาทั้งสองน้ัน  คาถาท่ี ๑  พระธรรมสังคาหกาจารยยก 
ข้ึนสูสังคหะ  ในธรรมบท,  คาถาท่ี  ๒  ยกข้ึนสูสงัคหะ  ในสุตตนิบาต, 
สวนเรื่องยกข้ึนสูสังคหะ  ในวินัยปฎกแลง 
           ลําดับนั้น  พระผูมพีระภาคเจาทรงแสดงธรรมอยูนั่นเทียว   ทรง 
ตรวจดูสถานท่ีอยูของเทวดาน้ัน  ทอดพระเนตรเห็นสถานที่อันสมควร 
แลวจึงตรัสวา   " ไปเถิด  เทวดา !  ณ  ที่โอกาสโนน  มีตนไมวางอยู,  เธอ 
จงเขาไปอยูที่ตนไมนั้น. "   ไดยินวา  ตนไมนั้นไมมีในแควนอาฬวี, 
มีอยูภายในกําแพงเครื่องลอมแหงพระเชตวัน  ซึ่งมีเทวบุตรผูเปนเจา 
ของไดจุติไปแลว;  เพราะเหตุนั้น  ตนไมนั้น  จึงตรัสวา   " วางแลว. " 
ก็แลจําเดิมแตปางนั้นมา  เทวดานั้น  ไดความคุมครองจากพระสัมมา- 
สัมพุทธเจา ไดเปนพุทธอุปฏฐายิกา.  ในคราวมีเทวสมาคม  เมื่อ 
เทวดาผูมีศักดิ์ใหญทั้งหลายมาอยู  เทวดาเหลาอ่ืนผูมีศักดิ์นอย ยอม 
ถอยรนไปจนจดมหาสมุทร  และภูเขาจักรวาล.  สวนเทวดานี้  นั่งฟง 
ธรรมอยูในท่ีอยูของตนน่ันแหละ.  เทวดานั้น  นั่งฟงปญหาทั้งหมด 
 
๑.  ขุ.  ส.  ๒๕/๓๒๔.  
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แมที่พวกภิกษุถามในปฐมยาม ( และ )  ที่พวกเทวดาถามในมัชฌิมยาม 
บนวิมานน้ันนั่นแล.  แมทาวมหาราชทั้ง  ๔  มาสูที่บํารุงของพระผูมี 
พระภาคเจา  เมื่อจะไป  ก็เยี่ยมเทวดานั้นกอนแลวจึงไป. 
                 [ แกอรรถปาฐะวาภูตคามปาตัพยตาย ]  
           ในบทวา  ภูตคามปาตพฺยตาย  นี้  พึงทราบวินิจฉัย  ดังนี้ :- 
ที่ชื่อวา  ภูตะ   เพราะอรรถวา  เกิดอยูดวย  เติบโตข้ึนอยูดวย.  อธิบาย 
วา   " ยอมเกดิ  ยอมเจริญ  หรือวา  เกดิแลว  เจริญแลว. " 
           บทวา  คาโม  แปลวา  กอง.  กองแหงภูตท้ังหลาย;  เหตุนั้นจึง 
ชื่อวา  ภูตคาม.  อีกอยางหนึ่ง  กอง  คือ  ภูต  ชื่อภูตคาม.  คําวา 
" ภูตคาม. "   นั่น  เปนชือ่แหงหญา  และตนไมเขียวสดที่ยืนตนแลว 
เปนตน. 
           ภาวะแหงการพราก  ชื่อ  ปาตัพยตา  ( ความเปนแหงการพราก ). 
อธิบายวา   " ภาวะอันบุคคลพึงบริโภคใชสอยตามความพอใจ  ดวยการ 
ตัดและการทุบเปนตน. "   ในเพราะความเปนผูพรากภูตคามันน  แหงภิกษุ 
นั้น.  คําน้ี  เปนสัตตมีวิภัติลงในอรรถแหงนิมิต.  อธิบายวา   " เปน 
ปาจิตตีย  เพราะความเปนผูพรากภูตคามเปนเหตุ  คือ  เพราะการตัด 
ภูตคามเปนตนเปนปจจัย. " 
                [ อธิบายภูตคาม  ๕  ชนิด  มีมลพืชเปนตน ] 
           บัดนี้  พระผูมีพระภาค  เมื่อจะทรงจําแนกแสดงภูตคามน้ัน  จึง 
ตรัสคําเปนตนวา   " ภตคาโม  นาม  ป ฺจ  วีชชาตานิ "   ดังน้ี.  
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           ทานกลาวไวในอรรถกถาทั้งหลายวา   " ในคําวา  ภูตคามเปนตน 
นั้น  พระผูมพีระภาคทรงยกภูตคามข้ึนดวยคําวา  ภูตคาโม  นาม  ดังน้ี 
แลวตรัสคํา  ป ฺจ  วีชชาตานิ  เปนตน  เพ่ือทรงแสดงพืชที่เมื่อมันมีอยู 
ภูตคามจึงมี. "   แมเม่ือมีอยางนี้  คําวา  ยานิ  วา  ปน ฺานิป  อตฺถิ 
มูเล  ชายนฺติ  เปนตน  ก็ไมสมกัน.  จรงิอยู  พืช  ๕  ชนิด  มีพืชเกิด  
จากเหงาเปนตน  ไมใชเกดิอยูที่เหงาเปนตน,  แตพืชเหลาน้ัน  เมื่อจะเกิด 
ที่เหงาเปนตน  กช็ื่อวามูลพืชเปนตน  เพราะฉะนั้น  บัณฑิตพึงทราบ 
วรรณนาในคําวา  ภูตคาโม  นาม  เปนตนนี้  ( โดยนัยที่กําลังจะกลาว ) 
อยางนี้ ;- 
           บทวา  ภูตคาโม  นาม  เปนบทควรแจก. 
           บทวา  ป ฺจ  เปนการกําหนดชนิดแหงภูตคามันน. 
           บทวา  วีชชาตานิ  เปนบทแสดงไขธรรมท่ีกําหนดไว.  ใจความ 
แหงบทวา  วีชชาตานิ  นั้นวา  ที่ชื่อวา  พีชชาต  เพราะอรรถวา 
เกิดจากจําพวกเมล็ด.  คําน้ีเปนชื่อแหงพืชมีตนไมเปนตน.  อีกนัยหน่ึง 
พืชเหลาน้ันดวย  เกิดแลวดวย  คือ  ผลิแลว  ไดแก  มีใบและรากงอก 
ออกแลว;  เพราะเหตุนั้น  จึงชื่อวา  พีชชาต.  ดวยคําวา  พีชชาต  นี ้
เปนอันทานทําการสงเคราะหเอาพืช  มีขิงเปนตน  ที่เขาชําไวในทราย 
เปยกเปนตน  ซึ่งมีใบและรากงอกข้ึนแลว. 
           บัดนี้  พืชมีตนไมเปนตน  ที่ตรสัเรียกวา  " พีชชาต "  เพราะ 
เกิดจากพืชเหลาใด,  เมื่อจะทรงแสดงพืชเหลาน้ัน พระผูมีพระภาคจึง  
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ตรัสดําวา  มูลพีช  เปนตน.  อุเทศแหงพืช  มีพืชเกดิจากรากเหงาเปนตน 
นั้น  ปรากฏชัดเจนแลวแล.  ในคําวา   " ก็หรือวาพืชแมอยางอ่ืนใด 
บรรดามี  ซึ่งเกิดที่เหงา  งอกท่ีเหงา "   นี้  ในอุเทศ  พระผูมีพระภาค 
ทรงแสดงพืชที่เกิดจากเมล็ด.  
           เพราะฉะนั้น  พึงเห็นใจความในคําวา  ยานิ  วา  ปน ฺานิ 
เปนตนนี้  อยางนี้วา   " กห็รือพืชแมอยางอ่ืนใดบรรดามี  เปนตนวา 
ไมกอ  ไมเถา และไมตน  ซึ่งเกิด  และงอกข้ึนที่เหงา  มีชนิด  เชน  ราก 
เหงาเชือกเขา๑  ( รากเงาเถามัน )  กระจับ  บัวแดง  บัวเขียว  บัวขาบ 
บัวขาว  ( บัวสาย )  เผือก  มัน  และแคฝอยเปนตน,  ไมกอ  ไมเถา 
และไมตนเปนอาทินั้น  ยอมเกิดและยอมงอกท่ีเหงาใด.  ก็เหงาน้ัน  พระ 
ผูมีพระภาคตรัสไวแลวในบาลี,  พืชเกิดจากเหงา มีขมิ้นเปนตนนี้  แม 
ทั้งหมด  ชื่อวา  มูลพืช.  ในขันธพืชเปนตน  ( พืชเกิดจากลําตน )  ก็นัยนี้. 
           ก็อีกอยางหน่ึง  บรรดาพืชทั้งหลาย  มีพืชที่เกิดจากลําตนเปน 
อาทินี้  พืชเหลาใด มีตนมะกอก  ตนชางนาว  ( ออยชางก็วา )  สลัดได 
ทองหลาง  กรรณิการเปนตน  บัณฑิตพึงเห็นวา  พืชเกิดจากลําตน, 
พืชทั้งหลาย  มีเถาสม  เถาสี่เหลียม  และเถาดีปลี  ( ยี่หราก็วา )  เปน 
ตน  บัณฑิตพึงเห็นวา  พืชเกิดแตขอ,  พืชมี  ปอ  มะลิ  หงอนไก 
เปนตน  บัณฑิตพึงเห็นวา พืชเกิดจากยอด,  พืชมีเมล็ดมะมวง  หวา 
และขนุนเปนตน  พึงทราบวา  พืชเกิดจากเมล็ด. 
 
๑.  สมัยนี้แปลกันวามันฝร่ัง  แตชาวอินเดยีเรียกวา   " อาล. " - ผูชําระ  
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           บัดนี้  พระผูมีพระภาค  เมื่อจะทรงแสดงชนิดแหงอาบัติ  อนาบัติ. 
และชนิดแหงความถูกพราก  ดวยอํานาจสัญญา  ( ชื่อ )  ในคําท่ีพระองค 
ตรัสไววา   " ภูตคามปาตพฺยตาย  ปาจิตฺติย  ( เปนปาจิตตีย  ในเพราะ 
ความถูกพรากแหงภูตคาม ) "   จึงตรัสดําวา  พีเช  พีชส ฺ ี  เปนตน. 
           ภูตตามที่เกิดจากเมล็ด  บัณฑิตพึงทราบวา  พระผูมีพระภาค  
ตรัสเรียกวา   " พืช "   ในคําวา  พีเช  พีชส ฺ ี  นัน้  ดุจขาวสุกแหง 
ขาวสารขาวสาลี  เขาเรียกกันวา   " ขาวสุกแหงขาวสาลี "   ในคําวา 
สาลีน ฺเจว  โอทน  ภุ ฺชติ  เปนตน  ฉะน้ัน.  สวนพืชที่ทานคัด 
ออกไวใหพนไปจากภูตคาม  ที่พระผูมีพระภาคตรัสไว  ในคําวา 
พีชคามภูตคามสมารมภฺา  ปฏิวิรโต  เปนตน  เปนวัตถุแหงทุกกฏ. 
           อีกอยางหนึ่ง  บัณฑิตพึงประกอบกับบทตนแหงสิกขาบทวิภังคที่ 
วา  ภูตราโม  นาม  แลวพึงทราบเน้ือความในคําวา  พีเช  พีชส ฺ ี 
นี้  อยางนี้วา   " ภิกษุมีความสําคัญในพืชที่มีชื่อวาภูตคาม  วาเปนพืช  เอา 
ศัสตราเปนตน  ตัดเองก็ดี นําเอาไฟเขาไปเผาเองก็ดี  เอากอนหินเปนตนทุบเอง 
ก็ดี  ใชใหคนทุบก็ดี  นําเอาไฟเขาไปเผาเองก็ดี  ใชคนอ่ืนใหเผาก็ดี 
ตองปาจิตตีย. "   แตบัณฑิตไมพึงถือเอาตามพระบาลี  ปรับปาจิตตีย 
ในเพราะความพราก  มีชนิดตัดพืชนอกไปจากภูตคามเปนตน. 
                   [ อธิบายพีชคามและภูตคามเปนตน ] 
           จริงอยู  ในภูตคามสิกขาบทน้ี มีวินิจฉัยยกถา ดังตอไปนี้ :- 
           ภิกษุพรากภูตคาม  เปนปาจิตตีย.  พรากพีชคามแมทั้ง  ๕  อยาง  
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อันนอกจากภูตคาม  เปนทุกกฏ.  ชื่อวา  พีชคามและภูตคามน้ี  อยูใน 
น้ําก็มี  อยูบนบกก็มี.   บรรดาพีชคามและภูตตามท่ีอยูในน้ําและบนบก 
ทั้งสองนั้น  พีชคามและภูตตามท่ีอยูในน้ํา  คือ  เสวาลชาติ  ( สาหราย ) 
ทั้งท่ีมีใบและไมมีใบทั้งหมด  มีชนิดเชนแหนและจอกเปนตน  โดยท่ี 
สุดกระทั่งฝาน้ํา  ( ตระไครน้ํา )  บัณฑิตพึงทราบวา  ภูตคาม.  ชือ่วา 
ฝานํ้า  ( ตระไครน้ํา )  ขางบนแข็ง  มีสีกราน  ขางลางออน  มีสีเขียว.  
           บรรดาเสวาลชาตินั้น  รากของสาหรายใดหย่ังลงไปอยูในแผนดิน, 
แผนดินเปนฐานของสาหรายนั้น.  น้าํเปนฐานของสาหรายที่ลอยไปมา 
บนน้ํา.  เปนปาจิตตียแกภิกษุผูพรากภูตคามท่ีอยูในแผนดินในที่ใด 
ที่หน่ึงก็ดี  ยกข้ึนยายไปสูที่อ่ืนก็ดี.  เปนปาจิตตียแกภิกษุผูพรากภูตคาม 
ที่ลอยไปมาบนนํ้าเหมือนกัน.  แตจะเอามือท้ังสองแหวกไปทางโนน 
ทางนี้  แลวอาบนํ้า  ควรอยู.  แทจริง  น้ําท้ังส้ินเปนฐานของสาหรายที่ 
อยูในน้ําน้ัน  เพราะเหตุนั้น  สาหรายนั้น  ยังไมจัดวาเปนอันภิกษุ 
ยายไปสูที่อ่ืน  ดวยเหตุเพียงเทาน้ี.  แตจะแกลงยกข้ึนจากนํ้า  โดยเวน 
น้ําเสียไมควร.  ยกข้ึนพรอมท้ังน้ํา  แลววางลงในนํ้าอีก  ควรอยู. 
สาหรายออกมาทางชองผากรองน้ํา,  ควรใหทํากัปปยะกอน  จึงบริ- 
โภคน้ํา.  ภิกษุถอนเถาวัลยและหญาท่ีเกิดในน้ํา มีกออุบลและกอปทุม 
เปนตน  ข้ึนจากนํ้าก็ดี  พรากเสียในน้ําน้ันเองก็ดี  เปนปาจิตตีย. 
พรากกออุบลและกอปทมุเปนตน  ที่คนอ่ืนถอนข้ึนไวแลว  เปนทุกกฏ. 
จริงอยู  กออุบลและปทุมเปนตนที่คนอ่ืนถอนข้ึนไวนั้น  ยอมถงึราก  
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สงเคราะหเขาในพีชคาม.  แมสาหรายคือจอกและแหน๑  ที่เขายกข้ึนจากนํ้า 
แลว ยังไมเห่ียว  ยอมถึงชือ่อันสงเคราะหเขาในพืชที่เกิดจากยอด.  ใน 
อรรถกถามหาปจจรีเปนตน  ทานกลาวไววา   " แหน๒  ไมมีรากและหนอ 
และตระไครน้ําเปนตน  เปนวัตถุแหงทุกกฏ. "   เหตุในคําน้ันไมปรากฏ. 
ในอันธกอรรถกถา  ทานกลาวไววา   " ยังไมเปนภูตตามท่ีสมบูรณ;  
เหตุนั้น  จึงเปนทุกกฏ. "   แมคําในอันธกอรรถกถานั้น  ก็ไมสมกัน 
( กับพระบาลี ).  จริงอยู  พระผูมีพระภาคเจาปรับปาจิตตียในเพราะ 
ภูตคาม,  ปรบัทุกกฏในเพราะพีชคาม. 
           ชื่อวา  ภุตคามอันไมสมบูรณ  เปนโกฏฐาสที่  ๓  ไมไดมาในบาลี 
ไมไดมาในอรรถกถาทั้งหลายเลย.  กถ็าจะพึงมีมติวา  แหนไมมีรก 
และหนอนั้น  จักถึงการสงเคราะหเขาในพีชคามไซร,  แมคํานั้นก็ไม 
ควร  เพราะพืชเชนนั้น  ไมเปนมูลเหตุแหงภูตคามเลย.  อีกนยัหน่ึง 
คําวา   " บรรดาฐานะท่ีหนักและเบา  ภิกษุควรต้ังอยูในฐานะที่หนัก " 
นี้เปนลักษณะแหงวินัย. 
           [ วาดวยภูตตามท่ีเกิดบนบกและการพรากภูตคามน้ัน ] 
           วินิจฉัยในภูตตามที่เกิดบนบกตอไป :-  สวนท่ีเหลือของจําพวก 
 
๑.  โยชนาปาฐะ ๒/๒๕-๑  ตตฺถ  ติลพีชกเสวาโล  นาม  อุปริ  ขุทฺทกปตฺโต เหฏา  ขุทฺทกมูโล 
เสวาโล.  สาสปเสวาโล  นาม  สาสปมตฺโต  ขุทฺทกเสวาโล.  แปลวา  บรรดาสาหรายเหลานัน้ 
ท่ีช่ือวา  ติลพชีกสาหราย  ไดแก  สาหรายท่ีขางบนมีใบเล็ก ๆ  ขางลางมีรากเล็ก ๆ.  ท่ีมีช่ือวา 
สาสปสาหราย  ไดแก  สาหรายเล็ก ๆ  มีขนาดเทาเมล็ดพนัธุผักกาด.   ๒.  โยชนาปาฐะ  ๒/๒๑ 
อนนฺตกติลกพชีโกติ  อมูลงฺกุรติลพีชโก  พืชขนาดเทาเมล็ดงาไมมีรากและหนอ  ช่ือวาแหน. 
-ผูชําระ.  
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ตนไมที่ถูกตัดจัดวาเปนตอไมที่เขียวสด.  ในตอไมเขียวสดนั้น.  ตอแหง 
ไมกุม  ไมกระถินพิมาน  ไมประยงค  และไมขนุนเปนตน  ยอมงอก 
ข้ึนได.  ตอไมนั้นทานสงเคราะหเขาดวยภุตคาม.  ตอแหงตนตาล 
และมะพราวเปนตน  ยอมไมงอกข้ึนได.  ตอแหงตนตาลเปนตนนั้น 
ทานสงเคราะหเขาดวยพีชคาม.  
           สวนตอกลวยท่ียังไมตกเครือ  ทานสงเคราะหดวยภูตคาม.  ตอ 
กลวยท่ีตกเครือแลว  ทานสงเคราะหเขาดวยพีชคาม.  แตตนกลวยท่ี 
ตกเครือแลว  ทานสงเคราะหเขาดวยภูตคามเหมือนกัน  ตลอดเวลาที่ 
ยังมีใบเขียวอยู. ไมไผที่ตกขุยแลว  กอ็ยางนั้น.  แตไมไผ  ในเวลา 
แหงลงมาต้ังแตยอด  จึงถึงอันเคราะหดวยพีชคาม.  สงเคราะหดวย 
พีชตามชนิดไหน.  ดวยพีชตามชนิดเกิดจากขอ.  อะไรเกิดจากตนไผนั้น. 
จริงอยู  ถาหากวาอะไร ๆ  ไมพึงเกิด.  ( ตนไผตกขุย )  พึงถึงการสงเคราะห 
เขาในภูตคาม. 
           ชนทัง้หลายตัดไมชางนาวเปนตน  รวมเปนกองไว.  กิ่งทั้งหลาย 
แมประมาณศอกหน่ึงงอกออกจากทอนไมที่รวมเปนกองไว  ยอมถึงการ 
สงเคราะหเขาดวยพีชคามเหมือนกัน.  ชนทั้งหลายปกลงในพ้ืนดิน  เพ่ือ 
ประโยชนเปนมณฑปก็ดี  เพื่อประโยชนเปนรั้วกด็ี  เพ่ือประสงคจะ 
ปลูกเถาวัลยก็ดี.  เมื่อจําพวกรากและใบงอกออกแลว  ยอมถึงอันเขา 
เปนภูตคามอีกแมโดยแท.  ถึงอยางนั้นเม่ืองอกเพียงตุมรากหรือเพียงตุม 
ใบก็สงเคราะหเขาเปนพืชคามเทาน้ัน. 
           เมล็ดจําพวกใดจําพวกหนึ่ง  ที่ชนทั้งหลายเอาน้ํารดชําไวในแผน  
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 ิดิน หรือวาชนทั้งหลายใสดินเปยกลงในกระถางเปนตนเพาะไว,  เมล็ด 
ทั้งหมดน้ันแมเมื่องอกเพียงตุมราก  หรือเพียงตุมใบ  ก็จัดเปนเพียงพืช 
เทาน้ัน.  ถาแมนวา  รากท้ังหลายและหนอขางบนงอกออก  ก็ยังจัด 
เปนพืชนั่นแล  ตลอดเวลาท่ีหนอยังไมเขียว,  ก็เมื่อใบแหงถั่วเขียว 
เปนตนงอกข้ึน  หรือเมื่อหนอแหงขาวเปลือกเปนตนเขียวสด  เกิดใบ 
มีสีเขียวแลว ยอมถึงการสงเคราะหเขาเปนภูตคาม.  
           รากแหงเมล็ดตาลท้ังหลายงอกออกทีแรก  เหมือนเข้ียวสุกร. 
แมเม่ืองอกออกแลว  ก็จัดเปนพีชคามเหมือนกัน  ตลอดเวลาที่มวนกลีบ 
ใบขางบนยังไมคลี่ออก.  หนองอกทะลุเปลือกมะพราวออกเหมือนไม 
สลัก  ก็จัดเปนพีชคามอยูนั่นเอง  ตลอดเวลาท่ีมวนกลีบใบเขียวคลาย 
กับเขามฤดูยังไมมี.  แมเมื่อรากยังไมออก  กลีบใบเชนนั้นเกิดข้ึนแลว 
ก็ถึงการสงเคราะหเขาในภูตตามท่ีไมมีราก. 
           จําพวกเมล็ดมีเมล็ดมะมวงเปนตน  พระวินัยธรพึงตัดสินดวย 
จําพวกขาวเปลือกเปนตน.  กานหรือรุกขชาติอยางใดอยางหน่ึงอ่ืนก็ดี 
เกิดที่ตนไมแลว  คลุมโอบตนไม.  ตนไมนั่นแหละเปนฐานของกาน 
เปนตนนั้น.  ภิกษุพรากกานเปนตนนั้นก็ดี  ถอนข้ึนจากตนไมนั้นก็ดี 
เปนปาจิตตีย. 
           เถาวัลยชนิดหน่ึงไมมีราก  ยอมพันพุมไมปาและทอนไมดุจวง 
แหวน  ) ฝอยทอง ),  แมเถาวัลยนั้นกม็ีวินิจฉัยยอยางนี้เหมือนกัน. ที ่
หนามุขเรือน  กําแพง  ชกุชี  และเจดียเปนตน  มีตระไครน้ําสีเขียว. 
ตลอดเวลาท่ียังเกิดใบ  ๒-๓  ใบ  ยอมถึงการสงเคราะหเขาเปนพืชเกิด  
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จากยอด.  เมื่อใบทั้งหลายเกิดแลว  เปนวัตถุแหงปาจิตตีย.  เพราะ 
เหตุนั้น  จะใหการฉาบปูนขาวในฐานะเชนนั้นไมควร.  จะใหการ 
ฉาบนํ้าปูนขาวท่ีละเอียดบนที่อันอนุปสัมบันฉาบแลว  ควรอยู.  ถาใน 
ฤดูรอนตระไครน้ําแหงติดอยู.  จะเอาไมกวาดเปนตนขุดตระไครน้ําน้ัน 
ออกเสีย  ควรอยู.  ตระไครน้ําขางนอกหมอนํ้าด่ืมเปนตน  เปนวัตถุ  
แหงทุกกฏ,  อยูภายในเปนอัพโพหาริก.  แมเห็ดราที่ไมชําระฟงและ 
ขนมเปนตน  เปนอัพโพหาริกเหมือนกัน. สมจริงดังคําท่ีพระผูมีพระ 
ภาคเจาตรัสไววา   " ถาฝาท่ีเขากระทําปริกรรมดวยยางไมเกิดเปนเห็ดรา 
ภิกษุพึงชุบผาใหเปยกบีบแลวเช็ดเถิด๑. " 
           ปาสาณชาติ ปาสาณทัททุ  เสวาละ  เสเลยยกะ๒  ( ราหิน  ตระไคร 
หิน สาหราย  และเอ้ืองหินหรือเอ้ืองผา )   เปนตน  ยังไมมีสีเขียวสด 
และไมมีใบ  เปนวัตถุแหงทุกกฏ.  เห็ด  เปนวัตถุแหงทุกกฏตลอด 
เวลาท่ียังตูมอยู.  จําเดิมแตบานแลว  เปนอัพโพหาริก.  ก็ภิกษุเก็บ 
เห็ดจากตนไมสดแกะเอาเปลือกตนไมออก;  เพราะเหตุนั้น  จึงเปน 
ปาจิตตีย  ในเพราะการแกะเปลือกไมนั้น.  แมในสะเก็ดีไม  ก็มีนัย 
อยางนี้เหมือนกัน.  สะเก็ดีแหงตนชางนาว  และตนกุมเปนตน หลุด 
จากตนแลว ยังเกาะอยู.  เมื่อภิกษุถือเอาสะเก็ดีนั้น  ไมเปนอาบัติ. 
แมยางไมไหลออกจากตนไมแลว  ยังติดอยูก็ดี  ติดอยูที่ตนไมแหงก็ดี 
จะถือเอา  ควรอยู.  จะถือเอาจากตนท่ียังสด  ไมควร.  แมในครั่ง 
 
๑.  วิ. จุลฺล. ๗/๒๔๙   ๒.  วิมติ:  สาเลยฺยก  นาม  สิลาย  สมุภูตา  เอกา  คนฺธชาติ.  แปลวา 
ของหอมชนิดหนึ่งเกดิจากหิน ช่ือวา  สาเลยยกะ.  เห็นจะไดแก  ท่ีเรียกกันวาเมือกผา  หรือโมกผา 
สารตฺถทีปนี้ ๓/๒๖๕  สาเลยฺยก  นาม  สิลาย  สมฺภูตา  เอกา  สุคนฺธชาติ. -ผูชําระ.  
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ก็มีนัยอยางนี้เหมือนกัน.  เมื่อภิกษุเขยาตนไม  ใหใบเหลืองหลนก็ดี 
ทําใหดอกมีดอกกรรณิการโรยเปนตนหลนก็ดี  เปนปาจิตตียทั้งนั้น. 
แมภิกษุจารึกตัวอักษรลงบนตนไม  มีตนชางนาวและตนสลัดไดเปนตน 
ตรงที่ยังออนก็ดี  ที่ใบตาลซ่ึงเกิดอยูบนตนตาลเปนตนนั้นก็ดี  ดวยความ 
คะนองมือ  ก็นัยนี้นั่นแล.  
           เมื่อพวกสามเณรเลือกเก็บดอกไมอยู ภิกษุจะเหน่ียวกิ่งลงให 
ก็ควร.  แตภิกษุอยาพึงอบน้ําดื่มดวยดอกไมเหลานั้น.  ภิกษุตองการ 
อบกลิ่นน้ําด่ืม  พึงอุมสามเณรข้ึนแลวใหเก็บดอกไมให.  แมกิง่ไมที่ 
มีผล  ตนเองตองการจะขบฉัน  อยูาพึงเหน่ียวลงมา.  พึงอุมสามเณร 
ข้ึนแลวใหเก็บผลไม.  จะจับฉุดมารวมกับสามเณรท้ังหลายผูกําลังถอน 
ไมกอ  หรือเถาวัลยอยางใดอยางหน่ึง  ไมควร.  แตเพ่ือใหเกิดความ 
อุตสาหะแกสามเณรเหลาน้ัน  จะจับท่ีปลายแสดงทาทีฉุดดุจกําลังลากมา 
ควรอยู. 
           ภิกษุกรีดกิ่งตนไมที่มีกิ่งงอกข้ึน  อันตนมิไดใหอุปสัมบันทําให 
เปนกัปปยถือเอา  เพ่ือประโยชนแกพัดไลแมลงวันเปนตน  ที่เปลือก 
หรือท่ีใบ  โดยท่ีสุดแมดวยเล็บมือ  เปนทุกกฏ.  แมในขิงสดเปนตน 
ก็นัยนี้แล.  กถ็าหากวา  รากแหงขิงสดท่ีภิกษุใหกระทําใหเปนกัปปยะ 
แลว  เก็บไวในพ้ืนที่เย็น  งอกข้ึน,  จะตัดที่สวนเบื้องบนควรอยู.  ถาเกิด 
หนอจะตัดที่สวนขางลาง  ก็ควร.  เมื่อรากกับหนอเขียวเกิดแลว  จะตัด 
ไมควร.  
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             [ วาดวยการตัดทําลายเผาเองและใชใหทําเปนตน ] 
           สองบทวา  ฉินฺทติ  วา  ฉินฺทาเปติ  วา  มีความวา  ภิกษุ 
เมื่อจะกวาดพ้ืนดิน  ดวยคิดวา   " เราจักตัดหญา "   ตัดเองก็ดี  ใชคนอ่ืน 
ใหตัดก็ดี  โดยท่ีสุดแมดวยซ่ีไมกวาด.  
           สองบทวา  ภินฺทติ  วา  ภินฺทาเปติ  วา  มีความวา  โดยที่สุด 
แมเม่ือจะเดินจงกรมแกลงเอาเทาท้ังสองเหยียบไป  ดวยคิดวา   " สิ่งท่ี 
จะขาด  จงขาดไป, สิ่งท่ีจะแตก  จงแตกไป,  เราจักแสดงท่ีที่เรา 
จงกรม "   ดงัน้ี  ยอมทําลายเองก็ดี  ใชคนอ่ืนใหทําลายก็ดี ซึ่งหญา 
และเถาวัลยเปนตน.  ถาแมนวา เมื่อภิกษุทําหญาและเถาวัลยใหเปน 
ขมวด  หญาและเถาวัลยจะขาด,  แมทําใหเปนขมวด  ก็ไมควร. 
           ก็ชนท้ังหลาย  ยอมดอกไมแมลงมุม   ( หุนยนตแมลงมุม ) 
ผูกหนามท่ีตนตาลเปนตน  เพื่อตองการไมใหพวกโจรข้ึนลัก.  การ 
กระทําอยางนั้น  ไมควรแกภิกษุ.  ก็ถาวา  หุนยนตแมลงมุมเปนแต 
เพียงติดอยูที่ตนไมเทาน้ัน,  ไมบีบรัดตนไม  ควรอยู.  แมจะกลาววา 
" เธอจงตัดตนไม, จงตัดเถาวัลย,  จงถอนเงา  หรือราก "   ดังนี ้
ก็ควรอยู  เพราะเปนคําพูด  ไมกําหนดลงแนนอน.  แตจะกําหนดลงไป 
พูดคําเปนตนวา   " จงตัดตนไมนี้ "   ไมควร.  ถึงแมการระบุชือ่กลาว 
คําเปนตนวา   " จงตัด  จงทุบ  จงถอน  ตนมะมวง  เถาสี่เหลี่ยม  หัว 
เผือกมัน  หญามุงกระตาย  สะเก็ดตนไมโนน "   ดงัน้ี ก็เปนคําท่ีไม 
กําหนดแนนอนเหมือนกัน.  แทจริง คําเปนตนวา  " ตนมะมวงนี้ " 
เทาน้ัน  ชื่อวา  เปนคํากําหนดแนนอน,  คําน้ัน  ไมควร.  
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           สองบทวา  ปจติ  วา  ปจาเปติ  วา  มีความวา  บัณฑิตพึง 
ทราบคําท้ังปวง  โดยนัยดังไดกลาวแลวในปฐวีขนนสิกขาบทน้ันแลวา 
" ชั้นที่สุด  แมประสงคจะระบมบาตร  แกลงกอไฟขางบนกองหญา 
เปนตน  เผาเองก็ดี  ใชคนอ่ืนใหเผาก็ดี "  ดังน้ี.  แตจะกลาวไมกําหนด 
แนนอนวา   " จงตมถั่วเขียว  จงตมถั่วเหลือง "   เปนตน  ควรอยู. 
จะกลาวอยางนี้วา   " จงตมถั่วเขียวเหลาน้ี ,  จงตมถั่วเหลืองเหลาน้ี "  
ไมควร. 
           ในคําวา  อนาปตฺติ  อมิ  ชาน  เปนตน  บัณฑิตพึงเห็นเนื้อ 
ความอยางนี้วา   " เธอจงรูมูลเภสัชนี้  จงใหรากไม  หรือ  ใบไมนี้ก็ดี 
จงนําตนไม หรือเถาวัลยนี้มาก็ดี  ตองการดีอกไม  หรือผลไม  หรือใบไม 
นี้ก็ดี "   จงกระทําตนไม  หรือเถาวัลย หรือวาผลไมนี้  ใหเปนกปัปยะ 
ก็ดี.  ดวยคําเพียงเทาน้ี  ยอมเปนอันภิกษุกระทําการปลดเปลื้องภูตคาม. 
แตภิกษุผูจะบริโภคพึงใหอนุปสัมบันทําใหเปนกัปปยะซํ้าอีก  เพ่ือปลด 
เปลื้องพีชคาม.  
               [ อธิบายการทํากัปปยะและวัตถุที่ใชทํากับปยะ ] 
           ก็การกระทํากัปปยะในสิกขาบทนี้  บัณฑิตพึงทราบโดยกระแส 
แหงสูตรนี้วา   " ภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตเพ่ือบริโภคผลไม  ดวย 
สมณกัปปะ  ( สมณโวหาร )  ๕  คือ ผลที่จ้ีดวยไฟ  ที่แทงดวยมีด  ที ่
จิกดวยเล็บ  ผลที่ไมมีเมล็ด  ที่ปลอนเม็ดออกแลว  เปนที่คํารบ  ๕๑. " 
 
๑.  วิ. จุลฺล.  ๗/๑๑.  
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บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อคฺคิปริจิต   มีอรรถวา   ฉาบ  คือ 
ลวก  เผา  จ้ีแลวดวยไฟ. 
           บทวา  สติถกปริจิต  มีอรรถวา  จด  คือ ฝาน  ตัด  หรือแทง 
แลวดวยมีดเล็ก ๆ.  ในขอวา จิกดวยเล็บ  ก็นัยนี้นัน่แล.  ผลไมที่ไมมี 
เมล็ดและผลไมที่ปลอนเมล็ดออกแลว  เปนกัปปยะดวยตัวมันเองแท. 
           ภิกษุเมื่อจะทํากัปปยะดวยไฟ  พึงทํากัปปยะดวยบรรดาไฟฟน  
และไฟโคมัยเปนตน  อยางใดอยางหน่ึง โดยที่สุดแมดวยแทงโลหะ 
ที่รอน.  ก็แล  วัตถุนั้นจับไวขางหน่ึง  พึงกลาวคําวา   " กัปปยัง๑ " 
แลวทําเถิด. 
           เมื่อจะทําดวยมีด  แสดงรอยตัด  รอยผา  ดวยปลาย  หรอื 
ดวยคมแหงมีดที่ทําดวยโลหะอยางใดอยางหน่ึง  โดยที่สุดแมแหงเข็ม 
และมีดตัดเล็บเปนตน.  พึงกลาววา   " กัปปยัง "   แลวทําเถิด. 
           เมื่อจะทํากัปปยะดวยเล็บ  อยาพึงทําดวยเล็บเนา.  ก็เลบ็ของ 
พวกมนุษย  สัตว  ๔  เทา  มีสีหะ  เสือโครง  เสือเหลือง  และลิงเปนตน 
และแหงนกท้ังหลาย  เปนของแหลมคม,  พึงทําดวยเล็บเหลาน้ัน. กีบ 
แหงสัตว  มีมา  กระบือ สุกร  เนื้อ  และโคเปนตน  ไมคม,  อยูาพึง 
ทําดวยกีบเหลาน้ัน.  แมทําแลวก็ไมเปนอันทํา.  สวนเล็บชาง  ไมเปน 
กีบ. จะทํากัปปยะดวยเล็บชางเหลาน้ัน  ควรอยู.  แตการทํากัปปยะดวย 
เล็บเหลาใด  สมควร,  พึงแสดงการตัด  การจิก  ดวยเล็บเหลาน้ัน 
 
๑. อุปสัมบันผูใหทํากัปปยะกลาววา   " กปฺปย  กโรหิ "   อนุปสัมบันผูทํากัปปยะเอามือหนึ่งจับส่ิงของท่ี 
จะทํากัปปยะ  มือหนึ่งจับวัตถุท่ีจะใชทํากปัปยะ  มีมีดเปนตนแลว  ตัดหรือผาหรือจี้ลงไปท่ีส่ิงของนั้น 
พรอมกลาววา   " กปฺปย  ภนเฺต "   เปนเสร็จพิธี.- ผูชําระ.  
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ที่เกิดอยูที่นั้นก็ดี ที่ยกข้ึนถือไวก็ดี  กลาววา   " กปัปยัง "   แลว 
กระทําเถิด.  
           บรรดาพืชเปนตนเหลาน้ัน  ถาแมนวาพืชกองเทาภูเขาก็ดี  ตนไม 
จํานวนพันที่เขาตัดแลว  ทําใหเน่ืองเปนอันเดียวกันกองไวก็ดี  ออยมัด 
ใหญที่เขามัดรวมไวก็ดี,  เมื่อทําพืชเมล็ดหน่ึง กิ่งไมกิ่งหนึ่งหรือออย 
ลําหนึ่งใหเปนกัปปยะแลว  ยอมเปนอันทําใหเปนกัปปยะแลวท้ังหมด. 
ออยลําและไมฟน   เปนของอันเขามัดรวมกันไว. อนุปสัมบัน  จะแทง 
ไมฟนดวยต้ังใจวา   " เราจักกระทําออยใหเปนกัปปยะ "   ดังน้ี  ก็ควร 
เหมือนกัน.  แตถาเปนนของที่เขาผูกมัดดวยเชือกหรือดวยเถาวัลยใด  จะ 
แทงเชือกหรือเถาวัลยนั้น ไมควร.  ชนท้ังหลายบรรจุกรเขาใหเต็มดวย 
ลําออยทอนแลวนํามา.  เมื่อทําออยทอนลําหนึ่งใหเปนกัปปยะแลว 
ออยทอนท้ังหมด  ยอมเปนอันทําใหกัปปยะแลวเหมือนกัน. 
           ก็ถาวา  พวกทายกนําภัตปนกับพริกสุกเปนตนมา,  เมื่อภิกษุ 
กลาววา   " จงกระทํากัปปยะ "   ถาแมนวา  อนุปสัมบันแทงท่ีเมล็ดขาว 
สวย  ก็สมควรเหมือนกัน. แมในเมลด็งาและขาวสารเปนตน  ก็นัย 
นี้นั่นแล.  แตพริกสุกเปนตนนั้น  ที่เขาใสลงขาวตม  ไมต้ังอยูติด 
เนื่องเปนอันเดียวกัน.  บรรดาพริกสุกเปนตนนั้น  พึงทํากัปปยะแทง 
ทีละเมล็ดนั่นเทียว.  เยื่อในแหงผลมะขวิดเปนตน  รอนเปลือกแลว 
คลอนอยู  ( หลุดจากกะลาคลอนอยูขางใน )  ภิกษุพึงใหทุบแลวใหทํา 
กัปปยะ. ( ถา )  ยังติดเน่ืองเปนอันเดียวกัน  ( กับเปลือก ).  จะทํา 
( กัปปยะ )  แมทั้งเปลือก  ( ทั้งกะลา )  ก็สมควร.  
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                                [ อธิบายอนาปตติวาร ] 
           บทวา  อส ฺจิจฺจ  มีความวา  เมื่อภิกษุกลิ้งหินและตนไมเปนตน 
ก็ดี  ฉุดลากกิ่งไมก็ดี  เอาไมเทายันพ้ืนดินเดินไปก็ดี  หญาเปนตน 
ขาดไป.  หญาเหลาน้ัน  ยอมชื่อวา  เปนอันภิกษุไมไดจงใจทําให 
ขาด  เพราะไมไดจงใจตัดอยางนี้วา   " เราจักตัดหญา ดวยการกลิง้ 
เปนตนนั้น. "  ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูไมแกลงตัดอยางนี้.  
           บทวา  อสติยา  มีความวา  สงใจไปทางอื่นยืนพูดอะไร ๆ  กับ 
ใคร ๆ  เอาหัวแมเทา  หรือมือเด็ดหญา  หรือเถาวัลยอยู.  ไมเปน 
อาบัติแกภิกษุผูตัด  เพราะไมมีสติอยางนี้. 
           บทวา  อชานนฺตสสฺ  มีความวา  ภิกษุไมรูวา  พีชคาม  หรือวา 
ภูตคาม  มีอยูในภายในน้ี  ทั้งไมรูวา   " เรากําลังตัด "   วางสิ่ว  เสียม 
และจอบ  ที่รั้ว  หรือท่ีกองฟาง  เพ่ือตองการเก็บรักษาอยางเดียว 
หรือวา  มือถกูไฟไหม  ทิง้ไฟลงก็ดี.  ถาวาในท่ีนั้น  หญาเปนตน 
ขาดก็ดี  ถูกไฟไหมก็ดี  ไมเปนอาบัติ. 
           แตในทุก ๆ  อรรถกถาในมนุสสวิคคหาปาราชิกวรรณนา  ทาน 
กลาวไววา   " ถาภิกษุถูกตนไมโคนทับ  หรือวาตกลงในหลุม  และ 
อาจเพ่ือจะตัดตนไมแลว  กลิ้งตนไมนั้นไปเสีย  หรอืขุดแผนดินแลวออก 
มาได,  ภิกษุไมควรจะกระทําดวยตนเอง  แมเพราะเหตุแหงชีวิต,  แต 
ภิกษุอ่ืนจะขุดพ้ืนดิน  หรอืตัดตนไม  หรือวาตัดทอนไมจากตนไมสด 
งัดตนไมนั้นไปแลว  ให  ( ภิกษุนั้น )  ออกมาควรอยู  ไมเปนอาบัติ. " 
เหตุในคําน้ัน  ไมปรากฏ.  แตปรากฏเพียงสูตรเดียวนี้เทาน้ันวา  
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" ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !  เราตถาคตอนุญาตใหจุดไฟรับ  ใหทําการ 
ปองกัน  ในเมื่อไฟปากําลังไหมมา๑ "   ดังน้ี.  ถาวา   ( การขุดดนิเปนตน ) 
จะอนุโลมเขาสูตรนี้ได  กไ็มอาจไดเหตุแตกตางกันนี้วา   " เพ่ือตนไมควร 
เพ่ือผูอ่ืนควร. "  
           ถาในสูตรนี้  อาจารยผูโจทกพึงกลาววา   " ภิกษุผูทําเพ่ือประ- 
โยชนตนเอง  ยอมกระทําดวยอกุศลจิต  เพราะรักตนเทานั้น,  แตภิกษุ 
อ่ืนกระทําใหดวยความการุณ;  เพราะเหตุนั้น  จึงไมเปนอาบัติ.  แมคําที่ 
วาเพื่อประโยชนแกตน นั่นก็ไมใชเหตุ .  จริงอยู  ภิกษุยอมตองอาบัตินี้ 
แมดวยอกุศลจิต  แตเพราะคําน้ีทานกลาวไวในอรรถกถาทุกแหง  จึงไม 
อาจเพ่ือจะคานได,  บัณฑิตจึงควรแสวงหายุติในคําน้ี,  อีกอยางหนึ่ง 
พึงรับไวโดยเชื่อตอพระอรรถกถาจารยทั้งหลายแล.  บทที่เหลือต้ืน 
ทั้งน้ัน. 
           สิกขาบทน้ี มีสมุฏฐาน ๓  เกิดข้ึนทางกายกับจิต ๑  ทางวาจากับ 
จิต ๑  ทางกายวาจากับจิต ๑  เปนกิริยา  สัญญาวิโมกข  สจิตตกะ 
ปณณัตติวัชชะ  การกรรม วจีกรรม  มีจิต ๓  มีเวทนา  ๓  ดังน้ีแล. 
                            ภูตคามสิกขาบทท่ี  ๑  จบ. 
 
๑.  วิ.  จลฺล.  ๗/๖๙.  
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               เสนาสนวรรค  อัญญวาทสิกขาบทท่ี  ๒ 
           พึงทราบวินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๒  ดังตอไปนี้ :- 
               [ แกอรรถปฐมบัญญัติ  เรื่องพระฉันนะ ]  
           สองบทวา  อนาจาร  อาจริตฺวา  คือ  กระทําส่ิงท่ีไมควรทํา. 
มีคําอธิบายวา   " ตองอาบัติในทางกายทวารและวจีทวาร. " 
           สองบทวา  อ ฺเน ฺ  ปฏจิรติ  ไดแก  ยอมกลบเกลือ่น  คือ 
ปกปด  ทับถมคําอ่ืนดวยคําอ่ืน. 
           บัดนี้  พระผูมีพระภาค  เมื่อจะทรงแสดงวิธีกลบเกลื่อนนั้น  จึง 
ตรัสคําวา  โ ก  อาปนฺโน  เปนตน.  ในคําน้ัน  มีพจนสัมพันธดังตอ 
ไปน้ี :-  ไดยนิวา  พระฉันนะน้ันถูกภิกษุทั้งหลาย เห็นการลวงละเมิด 
บางอยางแลว  สอบถามดวยอาบัติในทามกลางสงฆวา   " ดูกอนผูมีอายุ ! 
ทานเปนผูตองอาบัติใชไหม ? "   กลาววา   " ใครตอง "  ดังน้ี. 
           ลําดับนั้น  เมื่อภิกษุทั้งหลายกลาววา   " ทาน "  จึงกลาววา 
" ขาพเจาตองอาบัติอะไร ? "  ทีนั้น  เมื่อภิกษุทั้งหลายกลาววา 
" ปาจิตตีย  หรือทุกกฏ "   เมื่อจะถามวัตถุ  จึงกลาววา   " ขาพเจาตอง 
ในเพราะวัตถุอะไร ? "   ลําดับนั้น  เมือ่พวกภิกษุกลาววา   " ในเพราะ 
วัตถุชื่อโนน  "   จึงถามวา   " ขาพเจาตองอยางไร ?  และขาพเจาทํา 
อะไร  จึงตอง ? "   ดังน้ี.  ครั้งน้ัน  เมื่อพวกภิกษุกลาววา   " ทําการละเมิด 
ชื่อน้ี จึงตอง "   กลาววา   " พวกทานพูดกะใครกัน ? "   ดังน้ี.  ทนีั้น 
เมื่อพวกภิกษุกลาววา   " พวกราพูดกะทาน "   จึงกลาววา   " พวกทาน 
พูดเรื่องอะไร ? "  



ประโยค๗ - ทุติยสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒ - หนาท่ี 74 

           อีกอยางหนึ่ง  ในคําวา  โก  อาปนฺโน  นี้  มีวิธีกลบเกลื่อนคําอ่ืน 
ดวยคําอ่ืน  แมนอกพระบาลี  ดังตอไปนี้ :- 
           ภิกษุถูกพวกภิกษุกลาววา   " พวกเราเห็นกหาปณะ  ( เหรียญ 
กระสาปณ )  ในถุงของทาน, ทานทํากรรมไมสมควรอยางนี้  เพ่ือ 
อะไร ? "   แลวกลาววา   " ที่พวกทานเห็นถูกแลว  ขอรับ !  แตนั่นไมใช  
กหาปณะ  มันเปนกอนดีบุก "   ดังนี้  ก็ดี,  ถูกพวกภิกษุกลาววา   " พวก 
เราเห็นทานด่ืมสุรา.   ทานทํากรรมไมสมควรอยางนี้  เพ่ืออะไร ? " 
แลวกลาววา   " ที่พวกทานเห็นถูกแลว  ขอรับ !  แตนั่นไมใชสุรา,  เปน 
ยาดองชื่ออริฏฐะ  เขาปรุงข้ึนเพ่ือตองการเปนยา  ดังนี้  ก็ด,ี  ถกูพวก 
ภิกษุกลาววา   " พวกเราเห็นทานน่ันในอาสนะกําบังกับมาตุคาม,  ทาน 
ทํากรรมไมสมควรอยางนี้  เพ่ืออะไร ? "   แลวกลาววา   " ทานท่ีเห็น 
นับวาเห็นถูกแลว,  แตในที่นั่นมีบุรุษผูรูเดียวสาอยูเปนเพ่ือน,  เพราะ 
เหตุไรทานจึงไมเห็นเขา ? "  ดังน้ี  ก็ดี,  ถูกพวกภิกษุถามวา  " ทาน 
เห็นการละเมิดเชนนี้  บางอยางไหม ? "   ตะแคงหูเขาไปพูดวา   " ไมได 
ยิน "   หรือจองตาเขาไปหาพวกภิกษุ ผูกระซิบถามในท่ีใกลหกู็ดี, 
บัณฑิตพึงทราบวา   " ยอมกลบเกลื่อนถอยคํา. 
           พึงทราบวินิจฉัยในคําวา  อ ฺวาทเก  วิเหสเก  ปาจิตฺติย  นี ้
ตอไป :-  คําใด๑ยอมกลาวความอ่ืนจากท่ีถาม;  เพราะฉะนั้น  คําน้ัน 
ชื่อวา  อัญญวทกะ.  คําวา  อัญญวาทกะ  นี ้ เปนชื่อแหงความกลบ- 
เกลื่อนถอยคํา  ( การกลบเกลื่อนเหตุอ่ืนดวยเหตุอ่ืน ). 
           ความ๑เปนผูนิ่งใด.  ยอมทําสงฆใหลําบาก;  เพราะฉะนั้น  ความ 
 
๑.  แปลตามโยชนา  ๒/๒๔-๒๕.  



ประโยค๗ - ทุติยสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒ - หนาท่ี 75 

เปนผูนิ่งน่ัน  ชื่อวา  วิเหสกะ.  คําวา  วิเหสกะ  นี ้ เปนชื่อแหงความ 
เปนผูนิ่ง.  ในเพราะความเปนผูกลาวคําอ่ืน  ในเพราะความเปนผูให 
ลําบากันน. 
           ดวยบทวา  ปาจิตฺติย  นี ้ พระผูมีพระภาคปรับปาจิตตีย  ๒  ตัว 
ใน  ๒  วัตถุ.  
           สองบทวา  อ ฺวาทก  โรเปตุ  ความวา  สงฆจงยกอัญญวาท- 
กรรมข้ึน  คือ  จงใหต้ังข้ึน.  แมในคําวา  วิเหสก โรเปตุ  ก็นัย 
นี้เหมือนกัน. 
           สองบทวา  อโรปเต  อ ฺวาทเก  ไดแก  ในเพราะความเปน 
ผูกลาวคําอ่ืนท่ีสงฆไมไดยกข้ึนดวยกรรมวาจา.  แมในคําวา  อโรปเต 
วิเหสเก  นี ้ ก็นัยนี้เหมือนกัน. 
           ในคําวา  ธมฺมกมฺเม  ธมมฺกมมฺส ฺ ี  เปนตน  พึงทราบใจ 
ความโดยนัยนี้วา   " อัญญาวาทกวิเหสกโรปนกรรม นั้นใด  อันสงฆกระทํา 
แลว,  ถากรรมน้ันเปนกรรมชอบธรรม,  และภิกษุนั้น  มีความสําคัญ 
ในกรรมน้ันวา   เปนกรรมชอบธรรม  ยังทําความเปนผูกลาวคําอ่ืน 
และความเปนผูใหลําบาก,  เมื่อน้ัน  ภิกษุนั้น  ตองอาบัติปาจิตตีย  ใน 
เพราะความเปนผูกลาวคําอ่ืน  และในเพราะความเปนผูใหลําบากน้ัน. " 
           สองบทวา  อชานนฺโต  ปุจฺฉติ  มีความวา  ภิกษุเมื่อไมรูวาตน 
ตองอาบัติเลยจึงถามวา   " ทานท้ังหลายพูดอะไร ?  ขาพเจาไมรูเลย. 
           สองบทวา  คิลาโน  น  กเถติ  มีความวา  ภิกษุมีพยาธิที่ปาก 
เชนพยาธิที่เปนเหตุใหไมสามารถจะพูดได.  
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           ในคําวา  สงฺฆสฺส  ภณฺฑน  วา  เปนตน  บัณฑิตพึงทราบเนื้อ 
ความโดยนัยนี้วา   " ภิกษุมีความสําคัญวา  ' เมื่อเรากลาวในทามกลาง 
สงฆ  ความบาดหมาง  ความทะเลาะ  ความแกงแยง  หรือความวิวาท 
จักมีแกสงฆ  เพราะการพูดนั้นเปนปจจัย,  ความวิวาทนั้นอยาไดมีเลย ' 
จึงไมพูด. "  บทที่เหลืออต้ืนทั้งน้ันแล.  
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐาน ๓  เกิดข้ึน  ทางกายกับจิต ๑  ทางวาจากับ 
จิต ๑  ทางกายวาจากับจิต ๑  เปนกิริยาก็มี  เปนอกิรยิาก็มี  จริงอยู  เมื่อ 
ภิกษุกลบเกลื่อนถอยคํา  เปนกิริยา  เมื่อทําใหลําบากเพราะความเปน 
ผูนิ่ง  เปนอกิริยา  เปนสัญญาวิโมกข  สจิตตกะ  โลกวัชชะ  กายกรรม 
วจีกรรม  อกศุลจิต  เปนทุกขเวทนา  ดังนี้แล. 
                              อัญญวาทสิกขาบทที่  ๒  จบ.  
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                 เสนาสนวรรค  อุชฌาปนสิกขาบทท่ี ๓ 
           พึงทราบวินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๓  ดังตอไปนี้:- 
           [ แกอรรถปฐมบัญญัติ  เรื่องพระทัพพมัลลบุตร ]  
           หลายบทวา  ทพฺพ  มลฺลปุตฺต  ภิกฺขู  อุชฺฌาเปนฺติ  มีความวา 
พวกภิกษุเมตติยะ และภุมมชกะ  เมื่อกลาวคําเปนตนวา  ฉนฺทาย 
ทพฺโพ  มลฺลปุตฺโต  ( พระทัพพมัลลบุตรจัดเสนาสนะโดยฉันทาคติ ) 
ดังน้ี  ชื่อวา  ยังภิกษุทั้งหลายเหลาน้ันใหดูหม่ิน  คือใหมองดูทานทัพพะ 
นั้นดวยความดูหม่ิน,  อีกอยางหนึ่ง  ความวา  ยอมใหคิดไปทางลามก. 
ก็ในคําวา  อุชฺฌายนฺติ  นี้  พึงทราบลกัษณะ  ( แหงศัพท )  ตามแนว 
แหงคัมภีรศัพทศาสตร.  ปาฐะวา  โอชฺฌาเปนฺติ  ดังน้ี  ก็มี.  ความก็ 
อยางนี้เหมือนกัน. 
           บทวา  ฉนฺทาย  ไดแก  โดยความชอบพอกัน  คือ  โดยตกเขา 
เปนฝกฝายกัน.  อธิบายวา  ยอมจัดแจงเสนาสนะที่ประณีต  เพ่ือพวก 
ภิกษุผูเปนเพ่ือนเห็นเพ่ือนคบกันของตน  ดวยความชอบพอกันนั้น. 
           บทวา  ขิยฺยนฺติ  คือ  พวกภิกษุเมตติยะและภุมมชกะ  เมือ่กลาว 
คําวา  ฉนฺทาย  ทพฺโพ  มลฺลปุตฺโต  เปนตน  ชื่อวา ยอมประกาศ. 
           ในคําวา  อุชฺฌาปนเก  ขิยฺยนเก  ปาจิตตฺติย  นี ้ มีวินิจฉัยวา 
พวกภิกษุเมตติยะและภุมมชกะ  ยอมใหโพนทนาดวยคําใด,  คําน้ัน 
ชื่อวา  อุชฌาปนกะ.  และบนวาดวยคําใด,  คําน้ัน ชื่อวา  ขิยยนกะ. 
ในเพราะความเปนผูใหโพนทนา  ในเพราะความเปนผูบนวานั้น. 
           ดวยบท  ปาจิตฺติย  พระผูมีพระภาคเจา  ปรับปาจิตตีย  ๒  ตัว  
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ใน  ๒  วัตถุ. 
           บทเหลาน้ีวา  อุชฌฺาปนก  นาม  อุปสมฺปนฺน  สงฺเฆน 
สมฺมต  เสนาสนป ฺาปก  วา  ฯ เป ฯ  อปฺปมตฺตกวิสฺสชฺชก  วา 
ดังน้ี  เชื่อมความกับบทวา  มงฺกุกตฺตุกาโม  ( มีความประสงคจะทําให 
อัปยศ )  นี.้  
           ดวยอํานาจแหงบทเหลาน้ีวา  อวณฺณ  กตฺตุกาโม  อยส 
กตฺตุกาโม  บัณฑิตพึงกระทําการเปลี่ยนวิภัติในบทวา  อุปสมฺปนฺน 
เปนตน  อยางนี้วา  อุปสมฺปนฺนสฺส  ดงัน้ี. 
           ก็เพราะในคําวา  อุชฺฌาเปติ  วา  ขิจฺจติ วา  อาปตฺติ  ปาจิตฺติ. 
ยสฺส  นี ้ พระผูมีพระภาคเจา  แมทรงยกบทมาติกาข้ึนอยางนี้วา 
ขียนก นาม  ดังน้ีแลว  จะพึงตรัสวิภังคที่ตรัสแลวน้ันแหละ  แหงบท 
วา  อุชฺฌาปนก  นาม  นี ้ ( แต )  ความแปลกกันอยางอ่ืน ( ในสิกขา- 
บทนี้ )  ไมมี  เหมือนในอัญญวาทสิกขาบท;  เพราะฉะนั้น  บัณฑิตพึง 
ทราบวา   " พระผูมีพระภาคเจาไมทรงยกข้ึน  ทั้งไมทรงแจกบทมาติกา 
นั้น  แยกไวตางหาก  ทรงทําคํานิคมเทาน้ันไวรวมกัน. " 
           ในคําเปนตนวา  ธมฺมกมฺเม ธมมิกมมฺส ฺ ี  นี้  บัณฑิตพึง 
ทราบใจความโดยนัยนี้วา   "สมมติกรรมใด  สงฆทําแลวเพ่ืออุปสัมบัน 
นั้น,  ถากรรมนั้นเปนกรรมชอบธรรม  และภิกษุนั้นมีความสําคัญใน 
กรรมน้ันวา  กรรมชอบธรรม  ยอมทําการโพนทนา  และบนวา,  ลําดับ 
นั้น  ภิกษุนัน้  ตองอาบัติปาจิตตีย  ในเพราะความเปนผูโพนทนา 
และบนวานั้น. "  
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           ในคําวา  อนุปสมปฺนฺน  อุชฺฌาเปติ  วา  ขิยยฺติ  วา  มีเนือ้ 
ความวา   " ภิกษุยอมยังอนุปสัมบันอ่ืนใหโพนทนา  อุปสัมบันผูอันสงฆ 
สมมติแลว  หรือใหดูหม่ินก็ดี บนวาเธอในสํานักแหงอนุปสัมบันนั้น 
ก็ดี. "  
           คําวา  อุปสมฺปนฺน  สงฺเฆน  อสมุมต  มีความวา  ผูอันสงฆ 
มิไดสมมติดวยกรรมวาจา คือ ผูอันสงฆยกภาระใหวา   " นี ้ เปน 
ภาระของทาน  "   อยางเดียว  หรือวาผูนําภาระนั้นไปดวยตนเอง  เพ่ือ 
ตองการความอยูสบายของภิกษุทั้งหลาย.  อีกอยางหนึ่ง  อธิบายวา 
( ยอมใหโพนทนาอุปสัมบัน )   ผูกระทํากรรมเชนนั้น  ในอาวาสท่ีมี 
ภิกษุอยู  ๒-๓  รูป. 
           ก็การใหสมมติ  ๑๓ อยาง  แกอนุปสัมบันยอมไมควร  แมโดยแท, 
ถึงอยางนั้น  อนุปสัมบันผูไดรบสมมติในคราวเปนอุปสัมบัน  ภายหลัง 
ต้ังอยูในความเปนอนุปสัมบัน  พระผูมีพระภาคตรัสหมายเอาอนุปสัมบัน 
นั้นวา   " หรอืผูอันสงฆสมมติ "   ในคําวา  อนุปสมฺปนฺน  สงฺเฆน 
สมฺมต  วา  อสมฺมต  วา  นี้.  แตสงฆหรือภิกษุที่สงฆสมมติ มอบ 
ภาระแกสามเณรรูปใด  ผูฉลาดอยางเดียววา   " เธอจะกระทํากรรมนี้ " 
ดังน้ี,  พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายถึงสามเณรเชนนั้นวา   " หรือผูอัน 
สงฆไมไดสมมติ. "   บทที่เหลือ  ต้ืนทั้งน้ัน. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐาน  ๓  เกิดข้ึน  ทางกายกับจิต ๑  ทางวาจากับ  
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จิต ๑  ทางกายวาจากับจิต ๑  เปนกิริยา  สัญญาวิโมกข สจิตตกะ 
โลกวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  อกุศลจิต  เปนทุกขเวทนา แล. 
                      อุชฌาปนสิกขาบทท่ี  ๓  จบ.  
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               เสนาสนวรรค  ปฐมเสนาสนสิกขาบทท่ี  ๔ 
           พึงทราบวินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๔  ดังตอไปนี้ :- 
             [ แกอรรถปฐมบญัญัติ  เรื่องภิกษุหลายรูป ] 
           สองบทวา  เหมนฺติเก  กาเล  ไดแก  ในฤดูเหมันต  คือ  ในคราว 
หิมะตก.  
           สองบทวา  กาย  โอตาเปนฺตา  ไดแก  นั่งบนเตียงและต่ังเปนตน 
แลว  ผิงกายดวยแดดออนอยู. 
           สองบทวา  กาเล  อาโรจิเต  ไดแก  เมื่อเขาบอกเวลาแหงอาหาร 
อยางใดอยางหนึ่ง  มียาคูและภัตเปนตน. 
           สองบทวา  โอวุฏ  โหติ  ไดแก  ถูกฝนหิมะตกชะเปยก. 
           บทวา  อวสฺสิกสงฺเกเต  มีความวา  ตลอด  ๘  เดือน  คือ ๔ 
เดือนในฤดูเหมันต  ๔  เดือนในฤดูคิมหันต  ที่มิไดบัญญัติอยางนี้วา 
" เดือนท้ังหลายแหงฤดูฝน. " 
           บทวา  มณฺฑเป  ไดแก  ในปะรําทําดวยกิ่งไม  หรือในปะรํา 
ทําดวยไมเลียบ. 
           บทวา  รุกขฺมูเล  วา  ไดแก  ภายใตแหงตนไมตนใดตนหน่ึง. 
                   [ วาดวยสถานท่ีควรเก็บเตียงต่ัง ] 
           หลายบทวา  ยตฺถ  กากา  วา  กุลลา  วา  น  อทูหนฺติ  ม ี
ความวา  นกกาและนกตะกรุมเหลาน้ี  หรือนกเหลาอ่ืน  ทํารังอยู  ดวย  
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การอยูประจําในตนไมใด  จะไมถายมูลรดเสนาสนะน้ัน,  เราอนุญาต 
ใหเก็บไวที่โคนไมเชนนั้น;  เพราะเหตุอยางนี้นั้น  นกทั้งหลายเสาะ 
แสวงหาเหยื่อ  พักผอนท่ีตนไมใดแลวบินไป  จะเก็บไวที่โคนแหงตนนั้น 
ก็ควร.  แตวา  นกทั้งหลายทํารังอยูดวยการอยูเปนประจําท่ีตนไมใด 
อยูาพึงเก็บไวที่โคนตนไมนั้น  
           เพราะพระบาลีวา  อฏ  มาเส  ดังน้ี  ในชนบทเหลาใด  ฝน 
ไมตกในฤดูฝน,  แมในชนบทเหลาน้ัน   จะเก็บไวตลอด  ๔  เดอืน  ก ็
ไมควรเหมือนกัน. 
           เพราะพระบาลีวา  อวสฺสิกสงฺเกเต  ดังนี้  ในชนบทเหลาใด 
ฝนตกในฤดูเหมันต  ในชนบทเหลาน้ัน  จะเก็บไวในท่ีแจง  แมในฤดู 
เหมันต  ก็ไมควร.  สวนในฤดูคิมหันต  ทองฟาบริสุทธิ์ปราศจากเมฆ 
ในที่ทั่วไป,  ในเวลาเชนนี้  จะเก็บเตียงและต่ังไวในที่แจง  ดวยกรณี 
จําเปนบางอยาง  ยอมควร. 
           แมภิกษุผูถืออัพโภกาสิกธุดงค ก็ควรรูวัตร.  จริงอยู ถาเธอมี 
เตียงสวนบุคคล  ก็พึงนอนบนเตียงสวนบุคคลน่ันแล  เมื่อจะถือเอา 
เตียงของสงฆ พึงถือเอาเตียงที่ถักดวยหวาย  หรือดวยปอ.  เมื่อเตียง 
ถักดวยหวายหรือดวยปอน้ัน  ไมมี  พึงถือเอาเตียงเกา.  เมื่อเตียงเกาน้ัน 
ไมมี  พึงถือเอาเตียงท่ีถักใหม ๆ  หรือที่บุดวยหนัง,  ก็แล  ครั้นถือเอา 
แลว  คิดวา   " เราจะถือรุกขมูลอยางเครง  ถืออัพโภกาสอยางเครง " 
ดังน้ี  แลวไมทําแมซึ่งกุฎีจีวร  ( เพดานทําดวยจีวร )  จัดต้ังเตียงต่ัง 
นั้นในที่แจง  หรือท่ีโคนไม  แลวนอนในคราวท่ีมิใชสมัย  ยอมไม  
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ควร.  ก็ถาวา  ภิกษุไมอาจเพ่ือจะรักษากุฎีที่ทําดวยจีวรแมต้ัง  ๔  ชั้น 
ไมใหเปยกได,  มีฝนตกพรําตลอด  ๗  วัน,  ( จะจัดต้ังเตียงนอยนอน ) 
ก็ควร  เพราะเตียงนอนเปนไปตามรางกายของภิกษุ. 
           พวกมนุษยมีจิตเลื่อมในในสีลสัมปทาของภิกษุทั้งหลายผูอยูใน 
กระทอมใบไมในปา จึงถวายเตียงและตั่งใหมกลาววา   " ขอทาน   
ทั้งหลายจงใชสอย   โดยใชสอยเปนสงฆ. "   ภิกษุทั้งหลายผูอยูแลว 
จะไป  พึงสงขาว  ( ไปบอก )   แกภิกษุผูขอบพอกันในวิหารท่ีใกลเคียง 
แลวจึงไป.  เมื่อไมมีพวกภิกษุผูขอบกัน  พึงเก็บไวในท่ีที่ฝนจะไมรั่วรด 
แลวจึงไป.  เมื่อไมมีที่ที่ฝนไมรั่วรด  พึงแขวนไวที่ตนไม แลวจึงไป. 
               [ วาดวยสถานท่ีควรเก็บไมกวาดและวิธีกวาด ] 
           ภิกษุถือเอาไมกวาดที่ลานพระเจดียไปกวาดลานหอฉันก็ดี  ลาน 
โรงอุโบสถก็ดี  ที่แหงใดแหงหนึ่ง  มีบริเวณท่ีพักกลางวัน  และโรงไฟ 
เปนตน  ลาง  เคาะ  ( ไมกวาดน้ัน )  แลว  พึงเก็บไมกวาดไวในโรง 
นั่นแหละอีก.  แมภิกษุผูถือเอาไมกวาด ในที่แหงใดแหงหนึ่งมีโรง 
อุโบสถเปนตน  ไปกวาดบริเวณท่ีเหลืออ  ก็นัยนีน้ั่นแล.  สวนภิกษุใด 
กวาดทางเท่ียวภิกขาจารประสงคจะไป  ( บิณฑบาต )  เลย,  ภิกษุนั้น 
กวาดแลวพึงเก็บไวที่ศาลาซ่ึงถามีอยูในระหวางทางน้ัน.  ถาศาลาไมมี, 
กําหนดวาเมฆฝนยังไมต้ังเคาข้ึน  รูวา   " ฝนจักยังไมตก  จนกวาเรา 
จะออกมาจากบาน "   เกบ็ไวในท่ีแหงใดแหงหนึ่ง  แลวกลับมา  พึง 
( นํามา )  เก็บไวในท่ีเดิมอีก.  
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           ในมหาปจจรีทานกลาววา   " ถาภิกษุรูอยูวา   ' ฝนจักตก '  วาง 
ไวในกลางแจง  เปนทุกกฏ "   ดังน้ี.  แตถาวา  ไมกวาดเปนของอัน 
เขาเก็บไวเพ่ือประโยชนสําหรับกวาดในที่นั้น ๆ  นั่นเอง,  ภิกษุจะกวาด 
ที่นั้น ๆ  แลว  เก็บไวในท่ีนั้น ๆ และ  สมควรอยู.  ภิกษุผูจะกวาด 
โรงฉัน  ควรรูจักวัตร.  วัตรในการกวาดโรงฉันนั้น  ดังนี้ :-  พึงกวาด 
 ทรายต้ังแตทามกลางตะลอมมาไวตรงหนาท่ีเทายืน.  พึงเอามือท้ังสอง  
กอบหยากเยื่อออกไปทิ้งขางนอก. 
                          [ วาดวยลักษณะเตียงต่ังเปนตน ] 
           เตียงที่เขาทําเจาะท่ีเทาเตียง  สอดแมแครทั้งหลายเขาไปในเทา 
เตียงน้ัน  ชื่อวา  มสารกะ  (  เตียงมีแมแครสอดเขมในขา ). 
           เตียงที่เขาทําใหแมแครคาบเทาเตียง  โดยลกัษณะคลายบัลลังก 
ชื่อวา  พุนธกิาพัทธ  ( เตียงมีแมแครเนื่องเปนอันเดียวกันกับขา ). 
           เตียงที่เขาทําดวยเทาเชนกับเทาแหงสัตว  มีมาและแพะเปนตน 
ชื่อวา  กุลีรปาท  (  เตียงมีขาดังกามปู )  ก็หรือวา เตียงที่มีเทางออยางใด 
อยางหน่ึง  นี้ทานเรียกวา  เตียงมีขาดังกามปู.  ก็เตียงชื่อวา  อาหัจจ- 
ปาทกะ  นี้  ทานกลาวไวในบาลีขางหนานั่นแลอยางนี้วา   " เตียงที่ 
เจาะตัวเตียงทํา  ชื่อวา  อาหัจจปาทกะ  ( เตียงมีขาจรดแมแคร ). 
เพราะเหตุนั้น  เตียงที่ทําเจาะแมแครทั้งหลาย  แลวสอดปลายขาเขาไป 
ในแมแครนั้น  สลักลิ่มในเบ้ืองบน บัณฑิตพึงทราบวา  เตียงมีขาจรด 
แมแคร.  แมในต่ัง  ก็มีนยัอยางนี้เหมือนกัน.  
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           หลายบทวา  อนฺโต สเวเตฺวา  พุทฺธ  โหติ  มีความวา 
เกาอ้ีที่เขาถักใหกวางทั้งขางลางและขางบน  ตรงกลางสอบ  ( แคบ ) 
มีสัณฐานคลายบัณเฑาะว.  ไดยินวา  ชนทั้งหลายกระทําเกาอ้ีนั้น  ให 
หุมดวยหนังสีหะ  และเส้ือโครงท่ีตรงกลางก็มี.  ในเสนาสนะน้ี  ชื่อวา 
หนังที่เปนอกัปปยะไมมี.  จริงอยู  แมเสนาสนะที่เปนวิการแหงทอง  ก็ควร. 
เพราะเหตุนั้น  เสนาสนะน้ัน  จึงเปนของมีคามาก.  
           ขอวา  อนุปฺปสมฺปนฺน  สนฺถราเปติ  ตสฺส  ปริโพโธ  มีความ 
วา  เปนธุระของอนุปสัมบันผูซึ่งถูกใชใหวาง. 
           ขอวา  เลฑฺฑุปาต  อติกฺกมนฺตสฺส  อาปตฺติ  ปาจิตฺติยสฺส 
มีความวา  ภิกษุผูเดินเลยเลฑฑุบาต  ของบุรุษผูมีกําลังกลางคนไป 
ตองปาจิตตีย. 
           [ วาดวยผูรับผิดชอบเสนาสนบริขารมีเตียงเปนตน ] 
           ก็ในคําวา  เลฑฺฑุปาต  อติกฺกมนฺตสฺส  เปนตนนี้  มีวินิจฉัย 
ดังตอไปนี้  :-  พระเถระกระทําภัตกิจในโรงฉัน  แลวส่ังภิกษุหนุมวา 
" เธอจงไป  แตงต้ัง  เตียง  ต่ัง  ในที่พักกลางวัน. "   ภิกษุหนุมนัน้ 
กระทําตามส่ังแลวน่ัง.  พระเถรเที่ยวไปตามความพอใจแลวจึงไปใน 
ที่พักกลางวันนั้น  วางถุงยามและอุตราสงคไว.  จําเดิมแตนั้นไปเปน 
ธุระของพระเถระ.  พระเถระนั่งแลว  เมื่อจะไป  ไมเก็บเอง  ไมสั่ง 
ใหเก็บ  เปนปาจิตตีย  ในเมื่อเดินเลยเลฑฑุบาตไป. 
           ก็ถาพระเถระไมวางถุงยามและอุตราสงคไวบนเตียงและต่ังน้ัน  
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จงกรมพลางสั่งภิกษุหนุมวา   " เธอไปได, "   เธอพึงบอกวา   " นี้เตียง 
ต่ัง  ขอรับ !. "   ถาพระเถระรูจักธรรมเนียม,  พึงกลาววา   " เธอไป 
เถิด,  เราจักกระทําใหเปนปรกติเดิม. "   ถาภิกษุผูเถระ  เปนคน 
เขลาไมไดศึกษาธรรมเนียม  กลับขูตะคอกภิกษุหนุมวา   " ไปเถิด 
อยามายืนในท่ีนี้,  เราจะไมให  ( ใคร )  นั่ง  ไมให  ( ใคร )  นอน, "  
ภิกษุหนุมเรียนวา  " ทานนอนตามสบายเถิด  ขอรบั ! "   ไดขออาง 
ไหวแลว  พึงไปเถิด.  เมื่อภิกษุหนุมนั้นไปแลว  เปนธุระของ 
พระเถระเทานั้น.  และบณัฑิตพึงทราบวา เปนอาบัติแกพระเถระนั้น 
โดยนัยกอนนั่นเทียว. 
           ก็ถาวา  ในขณะที่สั่งน่ันเอง  ภิกษุหนุมเรียนวา   " ทานขอรับ ! 
ผมมีกิจจําตองทําบางอยาง  มีการซักลางสิ่งของเปนตน "   และพระ 
เถระกลาวกะเธอวา   " เธอแตงต้ังแลวจงไปเถิด "   ดังนี้  แลวออกจาก 
โรงฉันไปเสียในที่อ่ืน,  พระวินัยธรพึงปรับ  ( พระเถระ )  ดวยยางเทา. 
ถาพระเถระไปนั่งในท่ีนั้นนั่นเอง,  และเปนอาบัติแกพระเถระนั้น  ใน 
เมื่อเดินเลยเลฑฑุบาตไป โดยนัยกอนนั่นแหละ. 
           ก็ถาวา  พระเถระสั่งสามเณร,  เมื่อสามเณรแมจัดต้ังเตียงและต่ัง 
ในโรงฉันนั้นแลวน่ัง  พระเถระไปเสียที่อ่ืนจากโรงฉัน  พระวินัยธร 
พึงปรับดวอยางเทาเดิน.  พระเถระไปน่ังแลว  ในเวลาไปตอไป  พึง 
ปรับดวยอาบัติในเมื่อเดินเลยเลฑฑุบาตไป. 
           ก็ถาวา  พระเถระเม่ือจะสั่ง  สั่งวา   " เธอจัดต้ังเตียงและต่ังแลว 
จงนั่งรอที่เตียงและต่ังนั้นนั่นแหละ "   ดังน้ี,  ยอมไดเพ่ือจะไปในที่  
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ที่ตนปรารถนา.  สวนผูรบัสั่งเม่ือไมทําใหเปนปกติเสียเอง  เดินไป 
เปนปาจิตตีย  ในเมื่อเดินเลยเลฑฑุบาตไป. 
           ในระหวางการประชุม  ภิกษุทัง้หลายแตงต้ังเตียงและต่ังแลวันง 
ในเวลาจะไปพึงบอกแกอารามิกบุรุษ  ( คนทําการวัด )  วา   " ทาน 
ทั้งหลายจงเก็บเตียงและต่ังน้ี "  ดังน้ี.  เปนอาบัติแกภิกษุผูไมสั่ง  ไป 
เสีย  ในเมื่อเดินเลยเลฑฑบุาตไป.  
           ธรรมดาการฟงธรรมครั้งใหญ ยอมจะมี.  ภิกษุทั้งหลายนําเอา 
เตียงและต่ังมาจากโรงอุโบสถบาง  จากโรงฉันบาง  จัดต้ังไวในสถานท่ี 
ฟงธรรมันน.  เปนภารธุระของพวกภิกษุเจาถิ่นเทานั้น.  ถาพวกภิกษุ 
อาคันตุกะถือเอาไปดวยอางวา   " นีส้ําหรับอุปชฌายของเรา,  นี้สําหรับ 
อาจารยของเรา "   ดังน้ี,  จําเดิมแตนั้นไป  เปนภารธุระของพวกภิกษุ 
อาคันตุกะน้ันเทาน้ัน.  ในเวลาไป เมื่อไมกระทําไวตามเดิม  เดินเลย 
เลฑฑุบาตไป  เปนอาบัติ. 
           แตในมหาปจจรี  ทานกลาวไววา    " ชั่วเวลาที่ภิกษุพวกอ่ืนยัง 
ไมมาน่ัง  เปนภาระของพวกภิกษุผูจัดต้ัง,  เมื่อพวกภิกษุเหลาอ่ืนมานั่ง 
เปนภาระของพวกภิกษุผูนั่ง,  ถาพวกภิกษุผูนั่งเหลาน้ันไมเก็บเองก็ดี 
ไมใชใหเก็บก็ดี  ไปเสีย  เปนทุกกฏ,  เพราะเหตุไร ?  เพราะจัดต้ัง 
โดยไมไดสั่ง. " 
           เมื่อแตงต้ังธรรมาสนแลว  ภิกษุผูสวดหรือผูแสดงธรรมยังไมมี 
เพียงใด,  เปนภารธุระของพวกภิกษุผูแตงต้ังเพียงน้ัน.  เมื่อภิกษุผูสวด 
หรือผูแสดงธรรมมาน่ังแลว  เปนภารธุระของภิกษุนั้น.  มีการฟงธรรม  
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ตลอดวันและคืนทั้งส้ิน.  ภิกษุผูสวดหรือผูแสดงธรรมอ่ืนลุกไป,  ภิกษุ 
อ่ืนมานั่ง,  ภิกษุใด ๆ  มาน่ัง,  เปนภาระของภิกษุนั้น ๆ.  แตเมื่อลุกข้ึน 
พึงกลาววา   " อาสนะนี้  เปนภาระของทาน "   แลวจึงไป.  ถา 
แมนวา  เมื่อภิกษุผูสวดผูแสดงธรรมนอกน้ียังไมมาน่ันแหละ ภิกษุผู 
นั่งอยูกอนลุกไป,  และภิกษุผูนั่งกอนนอกนี้  มาน่ังอยูภายในอุปจาร 
สถานที่นั้นนั่นเอง,  พระวินัยธรไมพึงปรับเธอผูลุกไปดวยอาบัติ.  กถ็า  
วา  เมื่อภิกษุผูสวดและผูแสดงธรรมนอกน้ี  ยังไมมาน่ันแหละ  ภิกษุ 
ผูนั่งอยูกอนลุกจากอาสนะ  เดินเลยเลฑฑุบาตไป,  พระวินัยธรพึงปรับ 
เธอดวยอาบัติ.  แตในมหาปจจรีทานกลาวนัยนี้วา   " ทุก ๆ  แหง 
ในเมื่อเดินเลยเลฑฑุบาตไป  เปนทุกกฏในยางเทาท่ี ๑,  เปนปาจิตตีย 
ในยางเทาท่ี ๒. " 
               [ วาดวยเครื่องปูลาดและหนาที่ในการรักษา ] 
           พึงทราบวินิจฉัย  ในคําวา  จิมิลกิ  วา  เปนตน  ดังนี้ :- 
           เครื่องลาดท่ีเขาทําไว  เพ่ือรักษาผิวของพ้ืนที่ทําบริกรรมดวยปูน 
ขาวเปนตน  ชื่อวา  จิมิลิกา.  ชนทั้งหลายปูเครื่องลาดนั้นไวขางลาง 
แลวปูเสื่อลําแพนทับไวขางบน. 
           เครื่องลาดท่ีควรปูลาดไวบนเตียงและต่ัง  ชื่อวาเครื่องลาดเตียง. 
ชนิดแหงเครื่องปูลาด  มีเสื่อลําแพนเปนตนที่ควรลาดไวบนพ้ืน  ชื่อ 
วา  เครื่องลาดพ้ืน.  เสื่อออนท่ีเขาทําดวยตาลก็ดี  ดวยเปลือกปอ 
ก็ดี  ชื่อวา  เสื่อออน.  แมบรรดาหนังสัตว  มีสีหะ  เสือโครง  เสือเหลือง  
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เสือดาว และหมีเปนตน  หนังชนิดใดชนิดหน่ึง  ชือ่วา แผนหนัง.  จริงอยู 
ชื่อวาหนังท่ีทานหาม  ในการบริโภคเสนาสนะไมปรากฏในอรรถกถา 
ทั้งหลาย.  เพราะเหตุนั้น  บัณฑิตพึงทราบวา  หามเฉพาะในการบริหาร 
หนังสีหะเปนตน.  
           เครื่องเช็ดที่เขาทําดวยเชือกเล็ก ๆ ก็ดี  ดวยผาเกาก็ดี  เพ่ือเช็ดเทา 
ชื่อวา  เครื่องเช็ดเทา. 
           ต่ังท่ีเขาทําดวยแผนกระดาน  ชื่อวา  ต่ังแผนกระดาน.  อีกอยาง 
หน่ึง  ไดแก  แผนกระดานและต่ังท่ีทําดวยไม.  แมเครื่องไมเปนตน 
ทั้งหมด  ทานสงเคราะหดวยต่ังแผนกระดานนั่น แตในมหาปจจรีทาน 
กลาวไวโดยพิสดารทีเดียววา   " ภิกษุวางเชิงรองบาตร  ฝาบาตร 
กระเบ้ืองเช็ดเทา  พัดใบตาล  พัดใบไม  เครื่องไมอยางใดอยางหนึ่ง 
ชั้นที่สุด  กระบวยตักน้ํา  สังขตักน้ําด่ืม  ไวในที่แจงแลวไปเสีย  เปน 
ทุกกฏ. "   แตในมหาอรรถกถานัยนี้ทานแสดงไวในสิกขาบทที่  ๒.  ภิกษุ 
ตมน้ํายอมในท่ีแจง  แลวพึงเก็บเครื่องใชทั้งปวง  คือ ภาชนะน้ํายอม 
กระบวยตักน้ํายอม รางนํ้ายอมเปนตน  ไวในโรงไฟ.  ถาโรงไฟไมมี 
พึงเก็บไวในเงื้อมท่ีน้ําฝนจะไมรั่วรด. แมเม่ือเง้ือมนั้นไมมี  ถึงจะวาง 
ไวในท่ีซึ่งมีพวกภิกษุคอยดูแลอยูแลวจึงไป  ก็ควร. 
           สองบทวา  อ ฺสฺส  ปุคฺคลิเก  มีความวา  ในมหาปจจรีเปนตน 
กลาววา   " การถือเอาโดยวิสาสะในบุคคลใด  ไมข้ึน,  เปนทุกกฏ 
ในเพราะสิ่งของของบุคคลน้ัน,  แตวิสาสะในบุคคลใดข้ึน,  สิ่งของของ 
บุคคลน้ัน  ยอมเปนดุจของสวนตัวบุคคลของตน.  
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           สองบทวา  อาปุจฺฉ  คจฺฉติ  มคีวามวา  บุคคลใด  จะเปน 
ภิกษุก็ดี  สามเณรก็ดี  อารามิกบุรุษก็ดี  เปนลชัช ี ยอมสําคัญดุจเปน 
ภารธุระของตน,  ภิกษุใดบอกลาบุคคลเชนนั้นแลวไป, ไมเปนอาบัติ 
แกภิกษุนั้น.  
           สองบทวา  โอตาเปนฺโต  คจฺฉติ  มีความวา  ภิกษุเอาออกผ่ึง 
ไวที่แดด  ไหดวยคิดวา   " เราจักมาเก็บ. "   ไมเปนอาบัติแกภิกษุแกภิกษุผูไป 
อยางนี้. 
           คําวา  เกนจิ  ปลิพุทฺธ โหติ  มีความวา  เสนาสนะถูกรบกวน 
ดวยอันตรายบางอยาง.  กถ็าภิกษุผูแกกวาใหยายออกแลว  ถือเอา 
( เสนาสนะ )  ก็ด,ี  ถาวา  ยักษหรือเปรต  มานั่งอยู  ก็ดี  หรือวาอิสรชน 
บางคนมายึดเอาก็ดี,  เสนาสนะจัดวาถูกหวงแหน  ( กางกั้น ).  กห็รือวา 
เมื่อสัตวรายมีสีหะและเสือโครงเปนตน  มาสูประเทศน้ันแลวพักอยู 
เสนาสนะจัดวาถูกรบกวนเหมือนกัน. ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูแมไมเก็บ 
ไปเสีย  เพราะเสนาสนะถูกอันตรายบางอยางรบกวนอยางนี้. 
           บทวา  อาปทาสุ  คือ  ในเพราะอันตรายแหงชีวิต  และอันตราย   
แหงพรหมจรรย.  บทที่เหลืออต้ืนทั้งน้ันแล. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐานดุจกฐินสิกขาบท  เกิดข้ึนทางกายกับ 
วาจา ๑  ทางกายวาจากับจิต ๑  เปนทั้งกิริยาทั้งอกิริยา  โนสญัญา- 
วิโมกข  อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  มีจิต ๓ 
มีเวทนา ๓  ฉะนี้แล. 
                        ปฐมเสนาสนสิกขาบทท่ี  ๔  จบ.  
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                 เสนาสนวรรค  ทุติยเสนาสนสิกขาบทท่ี  ๕ 
           พึงทราบวินิจฉัย  ในทุติยเสนาสนสิกขาบท  ดังตอไปนี้ :- 
                            [ วาดวยท่ีนอนมีฟูกเปนตน ]  
           ฟูกเตียงก็ดี  ฟูกต่ังก็ดี  ชื่อวา  ฟูก.  เครื่องลาดมีเครื่องลาดรักษา 
ผิวพ้ืนเปนตนมีประการดังกลาวแลวในสิกขาบทกอนน่ันแล.  ผาปูนั่งมี 
ชาย พึงทราบวา  นิสีทนะ.  มานกลาวคําเพียงเทานี้วา   " ผาปาวาร 
ผาโกเชาว   ( พรม )  ชื่อวา  ผาปูนอน. " 
           เครื่องลาดหญาชนิดใดชนิดหน่ึง  ชื่อวา  เครื่องลาดทําดวยหญา. 
ในเครื่องลาดทําดวยใบไมก็นัยนี้. 
           ในคําวา  ปริกฺเขป  อติกฺกาเมนตฺสฺส  นี้  พึงทราบวินิจฉัยดังน้ี :- 
เปนทุกกฏแกภิกษุผูกาวเทาแรกไป.  เปนปาจิตตีย  ในยางเทาท่ี  ๒. 
๒ เลฑฑุบาตจากเสนาสนะ ชื่อวา  อุปจารแหงอารามท่ีไมไดลอม. 
              [ วาดวยการบอกลาและเก็บเคร่ืองเสนาสนะ ] 
           ในคําวา  อนาปุจฺฉ  วา  คจฺเฉยฺย  นี ้ พึงทราบวินิจฉัย  ดังนี้ :- 
เมื่อมีภิกษุ พึงบอกลาภิกษุ. เมื่อภิกษุนั้นไมมี พึงบอกลาสามเณร, 
เมื่อสามเณรน้ันไมมี  พึงบอกลาคนทําการวัด,  แมเมื่อคนทําการวัดนั้น 
ก็ไมมี  พึงบอกลาเจาของวิหาร  ผูสรางวัด  หรือผูใดผูหน่ึง  ในวงศ 
ตระกูลของเขา.  แมเมื่อเจาของวิหาร  หรือผูเกิดในวงศตระกูลของเขา 
นั้น  ก็ไมม,ี  ภิกษุพึงวางเตียงลงบนหิน ๔  กอน  แลวยกเตียงต่ังท่ีเหลืออ  
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ข้ึนวางบนเตียงนั้นรวมที่นอนท้ัง  ๑๐  อยาง  มีฟูกเปนตนกองไวขางบน 
แลวเก็บงําภัณฑะไม  ภัณฑะดิน  ปดประตูและหนาตาง  บําเพ็ญ 
คมิยวัตรแลวจึงไป.  
           ก็ถาเสนาสนะฝนรั่วได,  และหญา  หรืออิฐที่เขานํามาเพ่ือมุง 
หลังคา ก็มีอยู,  ถาอาจ  กพึ็งมุง.  ถาไมอาจ พึงเก็บเตียงและต่ังไวใน 
โอกาสที่ฝนจะไมรั่วรด  แลวจึงไป.  ถาเสนาสนะฝนรั่วท้ังหมด,  เมื่อ 
สามารถพึงเก็บไวในเรือนของพวกอุบาสก  ภายในบาน.  ถาแมพวก 
อุบาสกเหลานั้น  ไมยอมรับ  กลาววา   " ทานขอรับ !  ธรรมดาของสงฆ 
เปนของหนัก,  พวกกระผมกลัวภัย  มีไฟไหมเปนตน "   ดังน้ี,  ภิกษุจะ 
วางเตียงลงขางบนหิน  แมในโอกาสกลางแจง  แลวเก็บเตียงต่ังเปนตน 
ที่เหลืออ  โดยนัยดังกลาวแลวในกอนน่ันแล  เอาจําพวกหญา  และ 
ใบไมปกปดแลวจึงไป ก็ควร.  จริงอยู  ของที่เหลืออยูในที่นั้น  แมจะ 
เปนเพียงชิ้นสวน  ( ตัวเตียงต่ัง )  ก็จักเปนอุปการะแกพวกภิกษุเหลาอ่ืน 
ผูมาในท่ีนั้น  ฉะนี้แล. 
           พึงทราบวินิจฉัยยในคําวา  วิหารสฺส  อุปจาเร  เปนตน  ดงัน้ี :- 
บริเวณ  ชื่อวา  อุปจารแหงวิหาร.  โรงฉันที่เขาสรางไวในบริเวณชื่อวา 
อุปฏฐานศาลา.  ปะรําท่ีเขาสรางไวในบริเวณ  ชือ่วา  มณฑป.  โคนไม 
ในบริเวณ  ชือ่วา  รุกขมูล.  นี้เปนนัยที่ทานกลาวไวในอรรถกถากุรุนท ี
กอน. ทานกลาวนัยไวแลว  แมก็จริง,  ถึงกระน้ัน หองภายในก็ดี 
เสนาสนะท่ีคุมกันได  บงัท้ังหมดอยางอ่ืนก็ดี  พึงทราบวา  วิหาร. 
           สองบทวา  วิหารสฺส  อุปจาเร  ไดแก  ในโอกาสภายนอกใกล  
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วิหารน้ัน. 
           บทวา  อุปฏานสาลาย  วา  ไดแก  ในโรงฉันก็ดี. 
           บทวา  มณฺฑเป  วา  ไดแก  ในมณฑปเปนท่ีประชุมแหงคนมาก 
ซึ่งไมไดบังหรือแมบังก็ดี.  ในโคนไมไมมีคําท่ีจะพึงกลาว.  
           สองบทวา  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺส  มีความวา  ก็เพราะเม่ือภิกษุ 
ปูลาดที่นอน  ๑๐  อยาง  มีประการดังท่ีกลาวแลวในภายในหอง  เปนตน 
และในที่คุมกันได  แลวไปเสีย,  ที่นอนก็ดี เสนาสนะก็ดี ยอมเสียหาย 
เพราะปลวกเปนตน  จะกลายเปนจอมปลวกไปทีเดียว;  ฉะน้ัน  ทานจึง 
ปรับเปนปาจิตตีย.  แตสําหรับภิกษุผูปูไวในท่ีมีอุปฏฐานศาลาเปนตน 
ในภายนอกแลวไป  เพียงแตที่นอนเทานั้นเสียหายไป  เพราะสถานท่ี 
คุมกันไมได, เสนาสนะไมเสียหาย.  เพราะฉะนั้น  ทานจึงปรับเปนทุกกฏ 
ในอุปฏฐานศาลาเปนตนน้ี. 
           วินิจฉัยในคําวา  ม ฺจ วา  ป  วา  เปนตนนี้  พึงทราบดังนี้ :- 
ก็เพราะตัวปลวกท้ังหลายไมอาจเพ่ือจะกัดเตียงและตั่งทันที:  ฉะนั้น 
ภิกษุวางเตียงต่ังน้ันไวแมในวิหารแลวไป  ทานก็ปรับเปนทุกกฏ. 
สวนในอุปจารแหงวิหาร  พวกภิกษุแมเม่ือเท่ียวตรวจดูวิหาร  เห็นเตียง 
และต่ังน้ันแลวจักเก็บ. 
           วินิจฉัยในคําวา  อุทฺธริตฺวา  คจฺฉติ  นี้  พึงทราบดังนี้ :-  ภิกษุ 
เมื่อจะเก็บเองแลวไป  พึงรื้อเอาเครื่องถักรอยเตียงและต่ังออกหมด 
แลว  มวนแขวนไวที่ราวจีวรแลวจึงไป.  ถึงภิกษุผูมาอยูภายหลัง  ถัก 
เตียงและต่ังใหม  เมื่อจะไป  ก็พึงกระทําอยางนั้นเหมือนกัน.  ภิกษุผูปู  



ประโยค๗ - ทุติยสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒ - หนาท่ี 94 

ที่นอนจากภายในฝาไปถึงภายนอกฝาแลวอยู  ในเวลาจะไป พึงเก็บ 
ไวในท่ีที่ตนถือเอามาแลว ๆ  นั่นเทียว.  แมภิกษุผูยกลงมาจากชั้นบน 
แหงปราสาทแลวอยูภายใตปราสาท ก็นัยนี้นั่นแล.  แมภิกษุจะต้ังเตียง 
และต่ังไวในท่ีพักกลางวัน  และที่พักกลางคืนแลว  ในเวลาจะไปพึงเก็บ 
ไวตามเดิม ในที่ซึ่งตนถือเอามาน่ันแล. 
            [ วาดวยสถานท่ีตองบอกลาและไมตองบอกลา ] 
           ในคําวา  อาปุจฺฉ  คจฺฉติ  นี้  มวิีนิจฉัยสถานที่ควรบอกลา 
และไมควรบอกลา  ดังตอไปนี้ :- 
           ศาลาใด  เปนศาลายาวก็ดี  เปนศาลาใบไมก็ดี  อยูบนพ้ืนดิน, 
หรือวาเรือนที่เขาสรางบนเสาไมทั้งหลายหลังใด  เปนที่ปลวกข้ึนได 
กอน,  ภิกษุเมื่อจะหลีกไปจากศาลายาวเปนตนนั้น  พึงบอกลากอน 
แลวจึงหลีกไป.  เพราะวาเมื่อสถานท่ีนั้นไมมีใครปฏิบัติเพียง  ๒-๓  วัน 
ตัวปลวกท้ังหลาอยูอมต้ังข้ึน. 
           สวนเสนาสนะใด  เปนเสนาสนะท่ีเขาสรางไวบนหินดาด  หรือ 
บนเสาหินก็ดี  ถ้ําท่ีภูเขาหินก็ดี เ สนาสนะท่ีฉาบโบกปูนขาวก็ดี  ใน 
เสนาสนะใดไมมีความสงสัยในเรื่องปลวก ( จะข้ึน ),  เมื่อภิกษุจะหลีก 
ไปจากท่ีนั้น จะบอกลาก็ตาม  ไมบอกลาก็ตาม  ไปเสีย  ก็ควร.  แตการ 
บอกลายอมเปนธรรมเนียม  ( ของผูเตรียมจะไป ).  ถาตัวปลวกทั้งหลาย 
จะข้ึนทางขางหน่ึงในเสนาสนะแมเชนน้ันได  ควรบอกลากอนแลวจึงไป.  
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           ฝายภิกษุอาคันตุกะใดประพฤติตามภิกษุผูถือเสนาสนะของสงฆอยู 
ไมถือเสนาสนะสําหรับตนอยู.  เสนาสนะน้ัน  เปนธุระของภิกษุรูป 
กอนน่ันแล ตราบเทาท่ีภิกษุนั้นยังไมถือ  ( เสนาสนะสําหรับตน ). ก ็
จําเดิมแตภิกษุนั้นถือเอาเสนาสนะแลวอยูโดยอิสระของตน  เปนธุระของ 
ภิกษุอาคันตุกะน่ันเอง.  ถาแมทั้ง ๒ รูปแจกกันแลวถือเอา,  เปนธุระ 
แมของทานทั้ง ๒  รูป.  
           แตในมหาปจจรีทานกลาวไววา   " ถาภิกษุ  ๒-๓  รูป  รวมกัน 
จัดต้ัง,  ในเวลาจะไปควรบอกลาทุกรปู.  ถาบรรดาภิกษุเหลาน้ัน  รูป 
หน่ึงไปกอน  ทําความผูกใจวา   ' รูปหลัง จักปฏิบัติ '  แลวไป  ยอม 
สมควร.  ความพน  ( จากอาบัติ )  ยอมไมมีแกรูปหลัง  เพราะความ 
ผูกใจ.  ภิกษุมากรูป  สงภิกษุรูปหน่ึงใหไปปู.  ในเวลาจะไป  ภิกษุ 
ทั้งหมดจึงบอกลา,  หรือพึงสงภิกษุรูปหน่ึงไปบอกลา.  ภิกษุนําเอา 
เตียงและต่ังเปนตนมาจากท่ีอ่ืน  แมอยูในที่อ่ืน  ในเวลาจะไป  พึงนําไป 
ไวในท่ีเดิมนั้นนั่นแหละ.  ถาเมื่อภิกษุนํามาจากท่ีอ่ืนแลวใชอยู,  ภิกษุ 
อ่ืนผูแกกวามา อยูาพึงหามทาน พึงเรียนวา   ' ทานขอรับ !  เตียงต่ัง 
กระผมนํามาจากอาวาสอ่ืน  ทานพึงทําใหเปนปกติเดิม.  เมื่อภิกษุผูแกกวา 
นั้นรับรองวา   ' เราจักทําอยางนั้น '   ดังน้ี  ภิกษุนอกน้ีจะไป  ก็ควร. จริงอยู 
เมื่อภิกษุแมนําไปในท่ีอ่ืนอยางนี้ ใชสอยอยางใชสอยเปนของสงฆ เตียง 
และต่ังน้ัน  จะเสียหายไปก็ตาม  เกาชํารุดไปก็ตาม  ถูกพวกโจรลักไป 
ก็ตาม  ไมเปนสินใช,  แตเมื่อภิกษุใชสอยอยางใชสอยเปนของบุคคล 
ยอมเปนสินใช.  อนึ่ง ภิกษุใชสอยเตียงต่ังของผูอ่ืน  อยางใชสอยเปน  
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ของสงฆก็ตาม  อยางใชสอยเปนของสวนบุคคลก็ตาม เตียงต่ังเสียหาย 
ไป  เปนสินใชเหมือนกัน. " 
           ขอวา  เกนจิ  ปลิพุทฺธ  โหติ  มคีวามวา  เสนาสนะมีเหตุบาง 
อยาง  บรรดาเหตุมีภิกษุผูแกกวา  อิสรชน  ยักษ  สหีะ  เนื้อราย  และงูเหา 
เปนตนขัดขวาง.  
           ในคําวา  สาเปกฺโข  คนฺตฺวา  ตตฺถ   ิโต  อาปุจฺฉติ  เกนจิ 
ปลิพุทฺโธ  โหติ  พึงทราบวินิจฉัยดังน้ี :-  ภิกษุยังมีหวงใยอยางนี้วา 
" เราจักมาปฏิบัติในวันนี้นั่นแหละ "   ไปยังฝงแมน้ํา  หรือละแวกบาน 
แลว  ยืนอยูในท่ีที่เธอเกิดความคิดที่จะไปน้ันนั่นเอง  สงใคร ๆ  ไป 
บอกลา,  หรือมีเหตุบางอยาง  บรรดาเหตุมีแมน้ําเต็มฝง  พระราชาและ 
โจรเปนตน  ขัดขาง.  ภิกษุถูกอันตรายขัดขวาง  ไมอาจจะกลับมาได, 
ดวยเหตุดังกลาวนี้  ไมเปนอาบัติแมแกภิกษุนั้น.  บทที่เหลือพรอมท้ัง 
สมุฏฐานเปนตน  มีนัยดงักลาวแลวในปฐมสิกขาบทนั่นแล. 
                       ทุติยเสนาสนสิกขาบทท่ี  ๕  จบ.  
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                  เสนาสนวรรค  อนูปขัชชสิกขาบทท่ี  ๖ 
           พึงทราบวินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๖  ดังตอไปนี้ :- 
            [ แกอรรถปฐมบญัญัติ  เรื่องเขาไปนอนแทรกแซง ] 
           บทวา  ปลิพุทฺธนฺติ  มีความวา  พวกภิกษุฉัพพัคคียไปถึงกอน 
ขนบาตรและจีวรไปยืนกั้นอยู.  
           ขอวา  เถเร  ภิกขฺู  วุฏาเปนฺติ  มีความวา  ถอืเอาตามลําดับ 
พรรษากลาววา   " ทานผูมีอายุ !  ( ทีน่ี้ )  ถึงแกพวกเรา "   ดังน้ี  แลว 
ใหยายออกไปเสีย. 
           คําวา  อนุปขชฺช  เสยฺย  กปฺเปนติฺ  มีความวา  พวกภิกษุฉัพพัคคีย 
เขาไปแทรกแซงกลาววา   " ทานขอรับ !  เฉพาะท่ีเตียงเทาน้ัน  ถึงแก 
พวกทาน  ไมใชวิหารท้ังหมด,  บัดนี้  ที่นี้ ถึงแกพวกกระผม "   ดังนี ้
จัดวางเตียงและตั่ง  แลวันงบาง  นอนบาง  กระทําการสาธยายบาง. 
           บทวา  ชาน  ไดแก  รูอยูวา   " ภิกษุนี้ไมควรถูกยาย. "   ดวย 
เหตุนั้นนั่นเอง  ในวิภังคแหงบทวา  ชาน  นั้น  พระผูมีพระภาคจึงตรัส 
คําเปนตนวา   " วุฑฺโฒติ  ชานาติ  แปลวา  รูอยูวาเปนพระผูเฒา. " 
จริงอยู  ภิกษุผูเฒาเปนผูไมควรใหยาย  เพราะตนเปนผูเฒา,  ภิกษุผู 
อาพาธเปนผูไมควรใหยาย  เพราะเธอเปนผูอาพาธ.  ก็สงฆกําหนดความ 
เปนผูมีอุปการะและความเปนผูมีคุณพิเศษ  แหงภิกษุภัณฑาคาริกก็ด ี
แหงภิกษุผูเปนพระธรรมกถึก  และพระวินัยธรเปนตนก็ดี  แหงภิกษุผู  
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เปนอาจารยสอนคณะก็ดี  จึงสมมติวิหารให  เพ่ือตองการใหอยูประจํา. 
เพราะเหตุนั้น สงฆใหวิหารแกภิกษุใด,  ภิกษุแมนั้นชื่อวา  เปนผูไม 
ควรใหยาย.  ก็ในคําวา  วุฑฺโฒติ  ชานาติ  เปนตนนี้  สงฆเทาน้ันจะ 
ใหเสนาสนะท่ีสมควรแมแกภิกษุผูอาพาธก็จริง,  ถึงกระน้ัน  ภิกษุอาพาธ  
ก็แยกตรัสไวแผนกหนึ่ง  เพ่ือแสดงวา   " แมเปนผูมีเสนาสนะอันสงฆ 
ยังไมอปโลกนให  ก็ไมควรบีบค้ัน  ควรอนุเคราะห "   ดังน้ี. 
           ในคําวา  อุปจาเร  นี้  พึงทราบวินิจฉัยดังนี้ :-  หน่ึงศอกดืบ 
โดยรอบในวิหารใหญ  ชือ่อุปจารแหงเตียงและต่ังกอน.  ในวิหารเล็ก 
หน่ึงศอกคืบจากที่พอจะต้ังเตียงต่ังได  ( ชื่อวา  อุปจารแหงเตียงต่ัง ). 
ทางกวางศอกคืบชั่วระยะถึงเตียงและต่ัง  จากท่ีวางกอนหินสําหรับลาง 
เทาซ่ึงวางไวที่ประตูและที่ถายปสสาวะ  สําหรับภิกษุผูลางเทาแลวเขาไป 
และภิกษุผูอกไปเพื่อตองการถายปสสาวะ  ชื่ออุปจาร.  ภิกษุใดใครจะ 
สําเร็จการนอนแทรกแซง  ปูลาดเอาก็ดี  ใหปลูาดก็ดี  ซึ่งท่ีนอนในอุปจาร 
แหงภิกษุผูยืนอยูที่อุปจารแหงเตียงหรือต่ังน้ันก็ดี  ผูเขาหรือออกอยูก็ดี 
ภิกษุนั้นตองทุกกฏ. 
           ในคําวา  อภินิสีทติ  วา  อภินปิชฺชติ  วา  นี้  พึงทราบวินิจฉัย 
ดังน้ี :-  เปนปาจิตตีย  เพราะเหตุสักวาน่ังทับบาง  เพราะเหตุสักวานอนทับ 
บาง,  แตถาภิกษุทําการนั่งและทําการนอนทั้ง  ๒  อยาง  เปนปาจิตตีย ๒ 
ตัว.  เมื่อผุดลุกผุดนั่งหรือผุดลุกผุดนอน  เปนปาจิตตียทุก ๆ  ประโยค. 
           บัณฑิตพึงทราบประเภทแหงทุกกฏ  แมในทุกกฏวาร มอีาทิวา 
วิหารสฺส  อปุจาเร  ดังนี้  ในคําวา  อุปจาร  เปตฺวา  เสยฺย  สนฺถรติ  วา  
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สนฺถราเปติ  วา  นี้  และอ่ืนจากคําน้ี  เหมือนประเภทแหงปาจิตตียที่ 
ตรัสไวในการทํากิจท้ัง  ๒  คือ  เพียงแตนั่งทับและนอนทับ  ในคําวา 
อภินิสีทติ  วา  อภินิปชฺชติ  วา  นี ้ และในประเภทแหงประโยคฉะนั้น. 
เพราะไมตองการดวยวิสภาคบุคคลเชนนี้อยูในวิหารเดียวกัน  หรือใน 
บริเวณเดียวกัน;  ฉะน้ัน  ทานจึงหามการอยูแหงวิสภาคบุคคลนั้นในที่ 
ทุกแหงทีเดียว.  
           แมในคําวา  อ ฺสฺส  ปุคฺคลิเก  นี ้ ก็พึงทราบวินิจฉัยดังน้ี :- 
เสนาสนะสวนตัวของบุคคลผูคุนเคยกัน  เชนเดียวกับของสวนตัวของตน 
เหมือนกัน.  ไมเปนอาบัติในเสนาสนะสวนตัวบุคคลของผูคุนเคยกันบาง. 
           บทวา  อาปทาสุ  มคีวามวา  ถามีอันตรายแหงชีวิตและพรหม- 
จรรยแกภิกษผูอยูภายนอก,  ในเพราะอันตรายเห็นปานน้ัน ไมเปน 
อาบัติแมแกภิกษุผูเขาไป ( ภายใน ).  บทที่เหลืออต้ืนทั้งน้ันแล. 
           สิกขาบทน้ี มีสมุฏฐานดุจปฐมปาราชิก  เปนกิริยา  สญัญาวิโมกข 
สจิตตกะ  โลกวัชชะ  กายกรรม  อกุศลจิต  เปนทุกขเวทนาดังน้ีแล. 
                              อนูปขัชชสิกขาบทท่ี  ๖  จบ.  
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                 เสนาสนวรรค  นิกัฑฒนสิกขาบทท่ี  ๗         
           พึงทราบวินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี ๗  ดังตอไปนี้ :- 
                    [ วาดวยสถานที่และกิริยาที่ฉุดครา ]  
           ขอวา  อเกน  ปโยเคน  พหุเกป  ทฺวาเร  อติกกฺาเมติ 
มีความวา  ไมเสนาสนะท้ังหลาย  เชนปราสาท  ๔ ชั้น  ๕ ชัน้ก็ดี  ศาลา ๔ 
เหลี่ยมจตุรัส  มีซุมประตู  ๖-๗-๘  ซุมก็ดี  ภิกษุจับที่แขนท้ังสอง ๒ 
หรือท่ีคอใหกาวออกไปดวยประโยคเดียว  ไมพักในระหวาง,  เปน 
ปาจิตตียเพียงตัวเดียวเทานั้น.  เมื่อหยุดเปนพัก ๆ  ใหกาวออกไปดวย 
ประโยคตาง ๆ  เปนปาจิตตียหลายตัวตามจํานวนประตู.  แมเมื่อไม 
เอามือจับตองฉุดออกไปดวยวาจา  กลาววา   " จงออกไป "   กน็ัยนี้นั่นแล. 
           วินิจฉัยในคําวา   อ ฺ  อาณาเปติ  นี้  พึงทราบดังนี้ :-  เพียง 
แตสั่งวา   " จงฉุดภิกษุนี้ออกไป "   เปนทุกกฏ.  ถาภิกษุผูไดรับสั่งคราว 
เดียวน้ันใหกาวพนประตูแมหลายแหง  ก็ตองปาจิตตียตัวเดียว.  แตถา 
วา  เธอไดรับคําส่ังกําหนดอยางนี้วา   " จงฉุดผานประตูเทาน้ีออกไป " 
ก็ดี วา   " จงฉุดไปจนถึงประตูใหญ "   ดังน้ี  ก็ด ี เปนปาจิตตียตามจํานวน 
ประตู. 
           สองบทวา  ตสฺส  ปริกฺขาร  มคีวามวา  ภิกษุใด  ขนออกเองก็ดี  ใช 
ใหขนออกก็ดี  ซึ่งของอยางใดอยางหน่ึง  อันเปนของสวนตัวแหงภิกษุนั้น  
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เชน บาตร  จีวร  ธมกรกกรองน้ํา  เตียงต่ัง  ฟูกและหมอนเปน  โดย 
ที่สุดแมสะเก็ดน้ํายอม,  เปนทุกกฏแกภิกษุนั้นหลายตัว  ตามจํานวนแหง 
วัตถุ.  ทานกลาวไวในมหาปจจรีวา   " ก็ในส่ิงของเหลาน้ัน  อันเจาของ 
ผูกมัดไวแนนเปนอาบัติตัวเดียวเทาน้ัน. "  
           วินิจฉัยยแมในคําวา  อ ฺสฺส  ปุคฺคลิเก  นี ้ พึงทราบดังนี้ :- 
ของสวนตัวแหงบุคคลผูคุนเคย  เชนเดียวกับของสวนตัวของตนนั่นแล. 
ก็ในท่ีทุก ๆ แหง  ผูศึกษาพึงทราบนัยเหมือนในคําน้ี.  แตในที่ใดจักมี 
ความแปลกกัน  พวกเราจักกลาวไวในท่ีนั้น. 
           วินิจฉัยในคําวา  อลชฺชึ  นกิฺกฑฺฒติ  วา  นกิฺกฑฺฒาเปติ  วา 
เปนตน  พึงทราบดังนี้ :-  ภิกษุยอมไดเพ่ือจะขับไลภิกษุผูทําความ 
บาดหมาง  และผูทําความทะเลาะกันเทาน้ัน  ออกจากสังฆารามท้ังส้ิน. 
เพราะวาเธอไดพรรคพวกแลว  พึงทําลายสงฆก็ได.  สวนพวกภิกษุ 
อลัชชีเปนตน  ภิกษุพึงฉุดออกจากท่ีอยูของตนเทาน้ัน.  จะขับเธอ 
เหลาน้ันออกจากสังฆารามท่ัวไป  ไมควร. 
           บทวา  อมฺุมตฺตกสฺส  ไดแก  ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูเปนบาเอง. 
บทที่เหลืออต้ืนทั้งน้ันแล. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐาน  ๓  เกิดข้ึน  ทางกายกับจิต ๑  ทางวาจา 
กับจิต ๑  ทางกายวาจากับจิต ๑  เปนกิริยา  สญัญาวิโมกข  สจิตตกะ 
โลกวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  อกุศลจิต  เปนทุกขเวทนา  ฉะนี้แล. 
                         นิกัฑฒนสิกขาบทท่ี  ๗  จบ.  
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                   เสนาสนวรรค เวหาสกุฎีสิกขาบทท่ี ๘ 
           พึงทราบวินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๘  ดังตอไปนี้ :- 
                    [ แกอรรถเวหาสกุฎีและกิริยานั่งทับ ] 
           บทวา  อุปร ิ เวหาสกุฎิยา  ไดแก บนกุฎี  ๒  ชั้นก็ด ี บนกุฎี 
๓ ชั้นก็ด ี ทีข่างบนไมไดปูพ้ืนไว.  
           คําวา  ม ฺจ  สหสา  อภิสิสีทติ  ไดแก  นั่งทบั  คือ  นั่งครอมเตียง 
โดยแรง.  อีกอยางหน่ึง  คําวา  ม ฺจ  นี ้ เปนทุติยาวิภัติ  ลงในอรรถ 
แหงสัตตมีวิภัติ.  ความวา   " นั่งลงบนเตียง. "   ก็คําวา  อภิ  นี้  เปน 
เพียงอุปสัค เพ่ือทําใหบทสวยงามเทานั้น. 
           บทวา  ปติตฺวา  คือ  ตกลง  หรือหลุดออกแลว.  เพราะวา  ใน 
เบื้องบนของเทาเตียงนั้น  แมสลักก็ไมใส;  เพราะฉะนั้น,  เทาเตียงจึง 
หลุดออก. 
           บทวา  วิสฺสรมกาส ิ คือ  ไดทําเสียงรองครวญครางผิดรูป. 
           คําวา  เวหาสกุฏี  นาม  มชฺฌิมสฺส  ปุริสสฺส  อสีสฆฏฏา 
มีความวา  กุฎีใดไมกระทบศีรษะแหงบุรุษผูมีขนาดปานกลาง  ดวยข่ือ 
ที่ตํ่ากวาเขาท้ังหมด,  ( กฎุีนั้น  ชื่อวา  เวหาสกุฎี ).  ดวยคําน้ี  ยอมเปน 
อันพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงเวหาสกุฎีที่ทรงประสงคแลวในสิกขาบท 
นี้.  ( แต )  หาไดทรงแสดงลักษณะของเวหาสกุฎีไวไม.  จริงอยู  กุฎีม ี ๒ 
ชั้นก็ดี  กุฎีมี  ๓  ชั้นเปนตนก็ดี  ชนิดใดชนิดหน่ึง  ซึ่งเบ้ืองบนไมไดปูพ้ืน 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวา   " เวหาสกุฎี. "   แตในสิกขาบทนี้ 
ประสงคเอาเวหาสกุฎีที่ไมกระทบศีรษะ.  บัณฑิตพึงทราบความแตก  
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ตางกันแหงอาบัติ  ในการนั่งทับเปนตน  ดวยอํานาจแหงประโยค  โดย 
นัยดังกลาวแลวในกอนน้ันแล. 
           บทวา  อเวหาสกฏุยิา  มีความวา  ไมเปนอาบัติในศาลาใบไม 
ที่เขาสรางไวบนพ้ืนดินเปนตน.  เพราะวา  ไมอาจเพ่ือจะทําความ 
เบียดเบียนแกคนอ่ืนในกุฎีมีบรรณศาลาเปนตนนั้น.  
           บทวา  สีสฆฏฏาย  มีความวา  กุฎีใดกระทบศีรษะได,  ไมเปน 
อาบัติในกุฎีแมนั้น.  เพราะวา  ใคร ๆ  ไมกมตัวลงไมอาจเพ่ือจะเท่ียวไป 
ในปราสาทชั้นลาง  ( พ้ืนชั้นลาง )  ในกุฎีนั่นได;  ฉะน้ัน  จักไมมีความ 
เบียดเบียนแกผูอ่ืน  เพราะไมใชสถานที่สัญจร. 
           สามบทวา  เหฏา  อปริโภค  โหติ  มีความวา  ภายใตเปน 
ที่ใชสอยไมได  เพราะเก็บทัพพสัมภาระเปนตน,  แมในกุฎีนั้นก็ไม 
เปนอาบัติ. 
           สองบทวา  ปทรส ฺจิต  โหติ  มีความวา  พ้ืนขางบนกุฎีใด 
เขาปูแนนทึบดวยแผนกระดานไมก็ดี ทําการบริกรรมดวยปูนขาว 
เปนตนก็ดี,  แมในกุฎีนั้นก็ไมเปนอาบัติ. 
           ขอวา  ปฏฏาณิ  ทนิฺนา  โหติ  มีความวา  ไดตึงสลักไวที่ 
ปลายเทาเตียงและต่ังเปนตน.  แมเมื่อภิกษุนั่งบนเตียงและต่ังใด,  ( เทา 
เตียง )  ไมตกลงมา,  แมภิกษุผูนั่งบนเตียงและต่ังเชนนั้น ก็ไมเปนอาบัติ. 
           ขอวา   ตสฺม ึ  ิโต  มีความวา  ภิกษุยืนบนเตียงและต่ังท่ีมีเทา 
เสียบ  ( เขาไวในตัวเตียงต่ัง )  หยิบจีวรหรือวัตถุอะไร ๆ  ที่แขวนไว 
บนไมฟนมังกรเปนตนขางบน,  หรือวาจะแขวนวัตถุอ่ืน,  ไมเปนอาบัติ  
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แมแกภิกษุนั้น.  บทที่เหลอืต้ืนทั้งน้ัน. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐานดุจเอฬกโลมสิกขาบท  เกิดข้ึนทางกาย ๑ 
ทางกายกับจิต ๑  เปนกิรยิา  โนสัญญาวิโมกข อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ 
กายกรรม มจิีต  ๓  มีเวทนา  ๓  ดังน้ีแล. 
                              เวหาสกุฎีสิกขาบทท่ี  ๘  จบ.   
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                เสนาสนวรรค  มหัลลกวิหารสิกขาบทท่ี  ๙ 
           พึงทราบวินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๙ ดังตอไปนี้ :- 
                 [ แกอรรถปาฐะ  เรื่องกรอบประตูหนาตาง ]  
           โอกาสขนาดเทาความกวางของบานประตูโดยรอบแหงบานประตู 
ชื่อวาทวารโกส  ( กรอบแหงประตู )  ในคําวา  ยาว  ทฺวารโกสา  นี้. 
แตในมหาปจจรีทานกลาวไววา   " หน่ึงศอกคืบ  วัดจากบานประตู. " 
ในกุรุนทีกลาววา   " ขนาดเทาบานประตูในขางทั้งสอง  ดานแหงประตู. " 
ในมหาอรรถกถาทานกลาววา   " ชื่อวาบานประตู  มีขนาดศอกดืบ 
ก็มี  ๒ ศอกก็มี  ๒  ศอกดืบก็มี. "   คําในมหาอรรถกถานั้นทานกลาว 
ดีแลว.  จริงอยู  พระผูมีพระภาคเจาทรงหมายเอาอรรถนั้นนัน่แล  จึงทรง 
ทําการกําหนดอยางสูงไว  ดังนี้วา   " ชัว่หัตถบาส โดยรอบแหงบาน 
ประตู " 
           บทวา  อคฺคลฏปนาย  มีความวา  เพ่ือจะวางทวารพันธ 
( กรอบประตู )  พรอมท้ังบาน,  อธิบายวา   " เพ่ือตองการความไม 
เคลื่อนท่ีแหงกรอบประตูพรอมท้ังบานประตู. "   จริงอยู  แมบทภาชนะ 
วา  ทฺวารฏปนาย  นี้  พระผูมีพระภาคก็ตรัสหมายเอาอรรถน้ีนั่นแล. 
           ก็ในคําน้ี  มีอธิบายดังตอไปนี้ :-  ก็บานประตูหมุนคลองยอม 
กระทบฝาในเวลาเปด,  ยอมกระทบกรอบประตูในเวลาปด,  ฝายอม 
กระเทือนดวยการกระทบนั้น,  เพราะฝากระเทือนนั้น  ดินยอมคลอน 
ครั้นคลอดแลวยอมหยอน  หรือหลุดลง.  เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระ 
ภาคจึงตรัสวา  ยาว ทิวารโกสา  อคฺคลฏปนาย  ดงัน้ี.  
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           บัณฑิตพึงเห็นใจความในคําน้ันอยางนี้วา   " พระผูมีพระภาคเจา 
มิไดตรัสไวในมาติกา  ไมไดตรัสไวในบทภาชนะเลยวา   ' กิจชื่อน้ี  ควร 
กระทํา '  แมก็จริง,  ถึงกระน้ันเพ่ือจะวางเช็ดหนาเพียงไรแตกรอบแหง 
ประตู  ก็พึงฉาบเอง  หรือพึงใหฉาบบอย ๆ  โดยอํานวยการตามใน  
อัตถุปปตติเหตุวา  ' ภิกษุใหฉาบบอย ๆ  ใหโบกบอย ๆ "    ดังน้ี. 
           สวนในคําท่ีตรัสไวในบทภาชนะวา  ปฏ ิสงฺฆาฏสฺส  สมนฺตา 
หตฺถปาสา  พึงทราบวินิจฉัยยดังน้ี :-  วิหารใดมีประตูอยูตรงกลาง  และ 
มีฝาสูงอยูสวนบน,  หัตถบาสโดยรอบใน  ๓  ทิศ  เปนอุปจารแหงวิหาร 
นั้น. สําหรับวิหารเล็ก  มอุีปจารใน  ๒  ทิศ.  แมในวิหารเล็กนั้น บาน 
ประตูที่เปดออก  ยอมกระทบฝาใด,  แมฝานั้น  ก็ยังจัดเปนอุปจารไม 
ไดครบถวน.  แตโดยกําหนดอยางสูง  ทรงอนุญาตหัตถบาสโดยรอบใน 
๓ ทิศ  ( และ )  ทรงอนุญาตการโบกฉาบ  เพ่ือตองการทําประตูใหแนน. 
แตถาวา มีโอกาสที่ควรฉาบแมในสวนเบื้องบนแหงประตู,  จะฉาบ 
โอกาสแมนั้นก็ควร. 
           ในคําวา  อาโลกสนฺธิปริกมฺมาย  นี ้ พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
เรียกบานหนาตางวา  อาโลกสันธิ.  ในคําน้ี  มีอธิบายดงัน้ีวา   " บาน 
หนาตางเหลาน้ัน ในเวลาเปด จะกระทบสวนของฝาประมาณคืบหน่ึง 
บาง  เกินกวาบาง.  ก็ในคําวาอโลกสันธิ  นี ้ ยอมไดอุปจารในทิศทั้งปวง 
เพราะเหตุนั้น  โอกาสประมาณเทาความกวางแหงบานหนาตางในทิศ 
ทั้งปวง.  ภิกษุพึงฉาบเองหรือพึงใหฉาบเพ่ือประโยชนแกการบริกรรม 
บานหนาตาง. "  
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           คําวา  เสตวณฺณ  เปนตน  ไมใชเปนการแจกบทมาติกา. 
จริงอยู  ชื่อวาวิหารจะเปนของหนักดวยสีขาวเปนตนนี้  หามิได; 
เหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงอนุญาต  ( สีขาวเปนตน )  ไวใน 
บทภาชนะน่ันแล.  เพราะเหตุนั้น  ภิกษุพึงทํากิจทุกอยางมีการฉาบ 
ปูนขาวเปนตนนี้ตามสบาย.  
                   [ วาดวยการอํานวยใหการพอกบนหลังคา ] 
           เพ่ือทรงแสดงกรรม  คือการฉาบอันภิกษุพึงทําอยางนี้แลว  แสดง 
กรรมท่ีภิกษุพึงทําบนหลังคาอีก  พระผูมีพระภาคจึงตรัสคําวา  ทฺวิตฺ- 
ติจฺฉทนสฺส  เปนตน.  พึงทราบวินิจฉัยในคําน้ัน  ดังนี้ :- 
           คําวา  ทฺวิตฺติจฺฉทนสฺส  ปริยาย  คือ   (  อํานวยให )  การพอก 
หลังคาได  ๒-๓  ชั้น.  การพอกเรียกวา  ปริยาย.  อธิบายวา   " พึง 
อํานวยใหพอกได  ๒  ครั้ง  หรือพอกได ๓  ครั้ง. " 
           สองบทวา  อปหริเต   ิเตน  คือ ยืนอยูในที่ปราศจากของสด 
เขียว.  ก็ในคําวา  หริต  นี ้ ทรงประสงคเอาปุพพัณณชาตตางโดยเปน 
ขาวเปลือก  ๗  ชนิด  และ  อปรัณณชาตตางโดยเปนถั่วเขียวถั่วเหลือง 
งา  ถั่วพู  น้ําเตา  และฟกเขียวเปนตน.  ดวยเหตุนั้นแล  พระองคจึง 
ตรัสวา  ที่ชื่อวา  ของสดเขียว  ไดแก ปุพพัณณชาต  อปรัณณชาต. 
           ก็ในคําวา  สเจ  หรเิต   ิโต  อธิฏาติ  อาปตฺติ  ทุกฏกฏสฺส 
นี้  พึงทราบวินิจฉัย  ดังนี้  :-  พืชที่เขาหวานในนาแมใด  ชั้นแรกยังไม 
สําเร็จ  ( ยังไมงอก )  ก็หรือวา  เมื่อฝนตกแลว  จักสําเร็จ  ( จักงอก ), 
พืชแมนี้  กถ็งึการนับวาของสดเขียวเหมือนกัน.  เพราะฉะน้ันภิกษุยืนอยู  
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แมในนาเห็นปานนั้น  ก็ไมอํานวยการ.  พึงยืนอํานวยการในที่ปราศจาก 
ของสดเขียวเทาน้ัน. 
           ในเรือ่งอํานวยการปราศจากของสดเขียวในนาท่ีหวานพืชแลว 
แมนั้น  มีกําหนดดังตอไปนี้คือ   " ภิกษุนั่งอยูที่ขางอกไกก็ดี  ชอฟา  
เรือนยอดก็ดี  ยอดโดมขางบนก็ดี  มองดูทางริมขอบเชิงชายแหงหลังคา 
เห็นคนผูยืนอยูบนภูมิภาคใด,  และคนยืนอยูที่ภูมิภาคใด  ยอมเห็นภิกษุ 
นั้นผูนั่งอยูขางบน, พึงยืนอยูที่ภูมิภาคนั้น.  ยอมไมไดเพ่ือจะยืนอํานวย 
การท่ีในแมเปนที่ปราศจากของสดเขียว  ภายในแหงภูมิภาคนั้นเขามา 
เพราะเหตุไร ?  เพราะวาภูมิภาคน้ี  เปนโอกาสที่จะพังลงมาแหงวิหาร 
เมื่อจะพัง. " 
           การมุงตรง ๆ  ไปไมออม  ชื่อวา  การมุงตามทางแถว  ในคํา 
วา  มคฺเคน ฉาเทนฺตสฺส นี้.  การมุงตามทางแถวน้ัน  ยอมมีได 
ดวยอิฐ  ศิลา  และปูนขาว. 
           คําวา  เทฺว  มคฺเค  อธิฏหิตฺวา  มีความวา  ทางแถว  ๒  แถว 
ถามุงไมดี,  ยอมไดแมเพ่ือจะรื้อออกเสียแลวใหมุงบอย ๆ.  เพราะฉะนั้น 
พึงมุงเอง ๒ แถว  อยางที่ตนตองการ  แลวแถวที่  ๓  พึงสั่งวา   " ตอไป 
นี้  จงมุงอยางนี้ "   แลวหลีกไป. 
           บทวา  ปริยาเยน  แปลวา  ดวยการพอกเปนชั้น ๆ  ( การมุง 
เปนชั้น ๆ ).  ก็การมุงอยางนี้  ยอมไดดวยหญาและใบไม.  เพราะเหตุ 
นั้น  ในการมุงแมนี้  ภิกษุพึงมุงเอง  ๒  ชั้น อยางที่ตนตองการแลว 
ชั้นที่  ๓  พึงสั่งวา   " ทีนี้  จงมุงอยางนี้ "   แลวหลีกไป  กถ็าวา  ไม  
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หลีกไป,  พึงยืนนิ่งเสีย.  ก็การมุงท้ังหมดนี้  พึงทราบวา  ในเบื้องบน 
หลังคา.  ภิกษุทั้งหลายเขาใจวา   " ก็วิหารท่ีมุงเปนชั้น ๆ  ฝนจะไมรั่ว 
ไดนาน "   จึงมุงอยางนี้.  
           คําวา  ตโต  เจ  อุตฺตรึ  มีความวา  เลย  ๓  แถวหรือ  ๓  ชั้น 
ข้ึนไป  คือในแถวที่  ๔  หรือในชั้นที ่ ๔. 
           คําวา  กรเฬ  กรเฬ  คือ  ในกาํหญาทุก ๆ  กํา.  บทที่เหลือ 
ในสิกขาบทน้ีต้ืนทั้งน้ันแล. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐาน  ๖ เปนกิริยา  โนสัญญาวิโมกข  อจิตตกะ 
ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  มีจิต  ๓  มีเวทนา  ๓  ดังน้ีแล. 
                        มหัลลกวิหารสิกขาบทที่  ๙  จบ.  
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                เสนาสนวรรค  สัปปาณกสิกขาบทท่ี  ๑๐ 
           พึงทราบวินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๑๐  ดังตอไปนี้ :- 
                [ วาดวยเทนํ้ามีตัวสัตวรดหญาหรือดิน ] 
           สองบทวา  ชาน  สปฺปาณก  ไดแก  รูอยูโดยประการใด 
ประการหนึ่งวา   " น้ําน้ี  มีตัวสัตวเล็ก ๆ. "  
           สองบทวา  สิ ฺเจยฺย  วา  สิ ฺจาเปยฺย  วา  มคีวามวา  ภิกษุ 
พึงเอานํ้านั้นรดเองก็ดี  สัง่คนอ่ืนใหรดก็ดี. 
           ก็คําเชนนี้วา  สิ ฺเจยฺญาติ  สย  สิ ฺจติ  ดังนี้  ในพระบาลี  ผูศึกษา 
พึงทราบเน้ือความโดยนัยดังกลาวแลวในสิกขาบทกอนน้ันแล.  เมื่อ 
ภิกษุรดไมทําใหสาย  ( น้าํ )  ในน้ําน้ันขาด  เปนอาบัติเพียงตัวเดียวในหมอ 
น้ําหมอเดียวกัน,  ในภาชนะทุกอยางก็นัยนี้.  แตเปนอาบัติทุก ๆ  ประโยค 
แกภิกษุผูรดทําใหสายนํ้าขาด,  ภิกษุทําเหมืองใหเปนทางตรง,  ( น้ํา )  จะ 
ไหลท้ังวันก็ตาม  เปนอาบัติตัวเดียว.  ถาภิกษุกั้นในที่นั้น ๆ  แลวไขนํ้า 
ไปทางอ่ืน ๆ  เปนอาบัติทุก ๆ  ประโยค.  ถาแมนหญาขนาดบรรทุกเต็ม 
เลมเกวียน  ภิกษุใสลงในน้ําดวยประโยคเดียว  ก็เปนอาบัติตัวเดียว. 
ภิกษุทิ้งหญาหรือใบไมลงทีละเสน  ทีละใบ  เปนอาบัติทุก ๆ  ประโยค. 
ในดินเหนียวก็ดี ในวัตถอ่ืุนมีไม  โคลน  และโคมัยเปนตนก็ดี  ก็นัย 
นี้นั้นแล.  ก็วิธีทิ้งหญาและดินลงในน้ํานี้  มิไดตรัสหมายถึงนํ้ามาก. 
น้ําใด  เมื่อท้ิงหญาและดินลงในน้ํานี้  มิไดตรัสหมายถึงนํ้ามาก. 
น้ําขุน,  ในน้ําใด  จําพวกสัตวเล็ก ๆ  จะตายเสีย,  บัณฑิตพึงทราบวา  
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พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายถึงนํ้าเชนนั้น.  บทท่ีเหลือในสิกขาบทน้ี 
ต้ืนทั้งน้ันแล. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐาน  ๓  เกิดข้ัน ทางกายกับจิต ๑  ทางวาจา 
กับจิต ๑  ทางกายวาจากับจิต ๑  เปนกิริยา  สญัญาวิโมกข  สจิตตกะ 
ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม วจีกรรม  มีจิต  ๓  มีเวทนา  ๓  ดังน้ีแล. 
                         สัปปาณกสิกขาบทท่ี  ๑๐  จบ. 
                         เสนาสนวรรคท่ี  ๒  จบบริบูรณ  
                                ตามวรรณนานุกรม.  
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                    ภิกขุนีวรรค๑ที่  ๓  โอวาทสิกขาบทท่ี  ๑ 
           พึงทราบวินิจฉัย ในสิกขาบทท่ี  ๑  แหงภิกขุนีวรรค๑  ดงัตอไปนี้ :- 
         [ แกอรรถ  เรื่องภิกษุไมไดรับสมมติสั่งสอนนางภิกษุณี ] 
           ในคําวา  ลาภิโน  โหนฺติ  นี ้ พึงทราบวินิจฉัยน  ดังน้ี :- 
นางภิกษุณีทั้งหลาย  ยอมไมถวายเอง  ไมใชผูอ่ืนใหถวายแกพระเถระ 
เหลาน้ัน.  แตพวกกุลธิดาผูออกบวชจากตระกูลใหญ  ยอมเจาะจง  
พระอสีติมหาสาวกวา   " พระเถระโนนและโนน  ยอมกลาวสอน " 
แลวกลาวสรรเสริญคุณท่ีมีอยู  เชนศลี  สุตะ  อาจาระ  ชาติ  และโคตร 
เปนตน  ของพระอสีติมหาสาวกเหลานั้น  ตามกระแสแหงถอยคําของ 
เหลาญาติชนผูมาสูสํานักของตน  ถามอยูวา   " ขาแตแมเจา !  พวกทาน 
ไดรับโอวาท  อุเทศ  ปริปจุฉา  จากท่ีไหน ?  ดังน้ี.  จริงอยู  คุณท่ีมีอยู 
เห็นปานน้ี  ควรเพ่ือจะกลาว.  เพราะเหตุนั้น  พวกมนุษยผูมีจิตเลื่อม 
ใส  จึงไดนําเอาลาภและสักการะเปนอันมาก  เชนจีวรเปนตนไปถวาย 
แกพระเถระทั้งหลาย.  เพราะเหตุนั้น  พระธรรมสังคาหกะท้ังหลาย 
จึงกลาววา  ลาภิโน  โหนติฺ  จีวร  ฯ เป ฯ  ปริกฺขาร  ดังน้ี. 
           สองบทวา  ภิกฺขนุิโย  อุปสงฺกมิตฺวา  มีความวา  ไดยินวา 
บรรดานางภิกษุณีเหลาน้ัน  แมภิกษุณีรูปหนึ่งก็ไมมาในสํานักของภิกษุ 
ฉัพพัคคียเหลาน้ัน,  แตพวกภิกษุฉัพพัคคียผูมีใจอันตัณหาในลาภฉุดลาก 
ไปเนือง ๆ  ไดไปสูสํานักแหงนางภิกษุณีเหลาน้ัน.  พระธรรมสังคาหกะ- 
ทั้งหลาย  หมายถึงการไปสูสํานักภิกษุณีแหงภิกษุฉัพพัคคียนั้น  จึงได 
 
๑.  บาลี  เปนโอวาทวรรค.  
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กลาวคําวา  ภิกฺขุนิโย  อปุสงฺกมิตฺวา  ดังน้ี.  แมภิกษุณีเหลาน้ันได 
กระทําตามถอยคําแหงพวกภิกษุฉัพพัคคียนั้นนั่นเทียว  เพราะเปนผูมี 
จิตคลอนแคลน.  ดวยเหตุนั้น  พระธรรมสังคาหกท้ังหลาย  จึงกลาว 
คําวา  อถโข  ตา  ภิกขฺุนิโย  ฯ เป ฯ  นสิีทึสุ  ดังน้ี.  
           บทวา  ติรจฺฉานกถ  ไดแก  ถอยคําท่ีไรประโยชนมีมากอยาง 
มีราชกถาเปนตนอันเปนการขัดขวางแมในการไปสูทางสวรรค. 
           บทวา  อิทฺโธ  แปลวา  สําเร็จแลว.  อธิบายวา   " มีประโยชน 
ลึกซ้ึง   มีรสมาก  ประกอบดวยลักษณปฏิเวธ. " 
           ในคําวา  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  นี ้ บัณฑิตพึงทราบวา   " เพราะ 
ภิกษุฉัพพัคคียเหลานั้น  เมื่อถูกพระผูมีพระภาคเจาตรัสหามวา  ' ดูกอน- 
ภิกษุทั้งหลาย !  พวกเธออยูากลาวสอนภิกษุณีทั้งหลาย '  ดังน้ี  จะพึง 
ผูกอาฆาตในพระตถาคตเจาแลว  เปนผูเขาถึงอบาย  เพราะเปนผูยัง 
ไมเห็นสัจจะ;  ฉะน้ัน  พระผูมีพระภาคเจา  เมื่อจะทรงหลีกเลี่ยง 
ความเปนผูเขาถึงอบายนั้นแหงภิกษุฉัพพัคคียเหลานั้น  ทรงประสงคจะ 
กันภิกษุฉัพพัคคียเหลาน้ันไวภายนอกจากการกลาวสอนภิกษุณี  โดยอุบาย 
อยางอ่ืนนั่นเอง จึงทรงอนุญาตภิกขุโนวาทสมมตินี้. " 
           พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาต  ( ภิกขุโนวาทสมมติ )  เพราะ 
มีพระประสงคจะกันภิกษุเหลาน้ันไวภายนอกในสิกขาบทน้ีอยางนี้  เมื่อ 
จะทรงทําตอไปขางหนา  จึงตรัสคําวา  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  อฏหงฺเคหิ 
สมนฺนาคต  เปนตน.  จริงอยู  องค  ๘  เหลานี้ ยังไมเคยมีแกพวกภิกษุ 
ฉัพพัคคียแมแตความฝนแล.  
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             [ อธิบายองค  ๘  ของภิกษุผูกลาวสอนภิกษุณี ] 
           บัณฑิตพึงทราบวิเคราะหในบทวา  สีลวา  นั้นวา  ศีลของภิกษุ 
นั้นมีอยู;  เหตุนั้น  ภิกษุนั้น  ชื่อวาผูมีศีล.  บัดนี ้ พระผูมีพระภาคเจา 
เมื่อจะทรงแสดงศีลที่มีอยู  และการการที่สีลนั้นมีแกภิกษุนั่นอยางไร  
จึงชื่อวามีอยู  จึงไดตรัสคําวา  ปาฏิโมกิขสวรสวุโต  เปนตน. 
           ในคําน้ัน  มีวินิจฉัยดังนี้ :-  สังวร  คือ  ปาฏโิมกข ชื่อวา 
ปาฏิโมกขสังวร.  ภิกษุผูสํารวม  คือประกอบดวยปาฏิโมกขสังวรน้ัน; 
เหตุนั้น  ภิกษุนั้น  จึงชื่อวา  ผูสํารวมดวยปาฏิโมกขสังวร. 
           บทวา  วิหรติ  แปลวา  เปนไป. สมจริงดังคําท่ีพระผูมีพระภาค- 
เจาตรัสไวในวิภังควา   " บทวา  ปาฏโิมกข ไดแก ศีลอันเปนที่ 
อาศัย  เปนเบื้องตน  เปนจรณะ  เปนเครื่องสํารวม  เปนเครื่องระวัง 
เปนหัวหนา  เปนประธาน  เพ่ือความถึงพรอมแหงกุศลธรรมทั้งหลาย. 
บทวา  สังวร  ไดแก  การไมลวงละเมิดทางกาย  การไมลวงละเมิด 
ทางวาจา  การไมลวงละเมิดทางกายและวาจา  บทวา  เปนผูสํารวม 
แลว  มีอธิบายวา  เปนผูเขาไปถึงแลว  เขาไปถึงแลวดวยดี  เขามา 
ถึงแลว  เขามาถึงแลวดวยดี  เขาถึงแลว  เขาถึงแลวดวยดี  ประกอบ 
แลวดวยปาฏิโมกขสังวรน้ี  ดวยเหตุนั้น  จึงเรียกวา  เปนผูสํารวม 
แลวดวยปาฏิโมกขสังวร.  บทวา  อยู  มีอธิบายวา สืบเนื่องกันอยู 
ประพฤติเปนไปอยู  รักษาอยู  เปนไปอยู  ใหเปนไปอยู  เที่ยวไปอยู 
พักอยู ดวยเหตุนั้น  จึงเรียกวา  อยู.๑ " 
 
๑.  อภิ.  วิง  ๓๕/๓๓๑.  
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           บทวา  อาจารโคจรสมฺปนฺโน  มคีวามวา  ละอโคจรมีหญิง 
แพศยาเปนตน  ดวยอาจาระท่ีปองกันมิจฉาชีพ มีการไมใหไมไผ 
เปนตน  แลวถึงพรอมดวยโคจร  มีสกลุที่สมบูรณดวยศรัทธาเปนตน 
ชื่อวา  ผูถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร.  
           คําวา  อนุมตฺเตสุ  วชฺเชสุ  ภยทสฺสาวี  ไดแก  ผูมีปรกติเห็น 
ภัยในโทษทั้งหลายมีประมาณเล็กนอย.  มีคําอธิบายวา   " มีปรกติ 
เห็นโทษเหลาน้ันโดยความเปนภัย. " 
           คําวา  สมาทาย สิกขฺติ  สิกขฺาปเทสุ  มีความวา  บรรดาสกิขาบท 
ที่จัดเปน  ๓ อยาง โดยความเปนอธิศีลสิกขาเปนตน  สมาทานถือเอา 
โดยชอบ  ไดแก  รับเอาโดยดี  ศึกษาไมละทิ้งสิกขาบทนั้น ๆ.  นี้ความ 
สังเขปในคําวา  อาจารโคจรสมฺปนฺโน  นี้.  สวนผูตองการความพิสดาร 
พึงถือเอาในอรรถกถามัชฌิมนิกาย  ชือ่ปปญจสูทนี  ในอรรถกถาแหง 
วิภังคปกรณ ชื่อสัมโมหวิโนทนี  หรือวา  จากวิสุทธิมัคคปรณ. 
           สุตะของภิกษุนั้นมาก;  เหตุนั้น  ภิกษุนั้นจึงชื่อวา  พหุสสุตะ. 
ภิกษุใดจําทรงสุตะไว;  เหตุนั้น  ภิกษุนั้นจึงชือวา  สุตธระ.   อธิบายวา 
" คําท่ีภิกษุนั้นไดฟง  ชื่อวา  พหุสสุตะ,  สุตะนั้นไมใชแตสักวาฟง 
อยางเดียว,  โดยที่แท  ยอมทรงสุตะน้ันดวย. "  สตุะสั่งสมในภิกษุ 
นั้น  ดุจรัตนะท่ีเก็บไวในหีบ;  เหตุนั้น  ภิกษุนั้น  จึงชื่อวา  มีการ 
สั่งสมสุตะ.  ดวยบทน้ี  พระผูมีพระภาคเจา ทรงแสดงความไมเสื่อม 
สูญไปแมโดยกาลนาน  แหงสุตะที่ภิกษุนั้นทรงไว  ดุจรัตนะที่เก็บรักษา 
ไวในหีบ  ฉะนั้น.  
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           บัดนี้  พระผูมีพระภาคเจา  เมื่อจะทรงแสดงสุตะน้ันโดยสรูป 
จึงตรัสคําวา  เย  เต  ธมมฺา  เปนตน. คําน้ัน  มีนัยดงักลาวแลว  ใน 
เวรัญชกัณฑนั่นแล.  แตนี้เปนคําตรัสย้ําในสิกขาบทนี้.  ธรรมเห็น 
ปานน้ัน  เปนอันภิกษุนั้นสดับแลวมาก;  เพราะเหตุนั้น  ภิกษุนั้น  
จึงชื่อวา  พหุสสุตะ,  ธรรมเหลาน้ัน  อันภิกษุนั้น  ทรงจําไวได;  เหตุ 
นั้น  ภิกษุนัน้  จึงชื่อวา  สุตธระ, ธรรมเหลาน้ัน  อันภิกษุนั้นสั่งสม 
ไวดวยวาจา  ตามเพงดวยใจ  แทงตลอดดีแลวดวยทิฏฐิ;  เหตุนั้น 
ภิกษุนั้นจึงชื่อวา  สุตสันนิจยะ. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน  สองบทวา  วจสา  ปรจิิตา  ไดแก  อัน 
ภิกษุนั้นกระทําใหคลองปาก. 
           บทวา  มนสานุเปกฺขิตา  มีความวา  อันภิกษุเพงดวยใจแลว 
ยอมเปนดุจสวางไสวดวยแสงดประทีปพันดวงแกเธอผูใครครวญ. 
           สองบทวา  ทิฏ ิยา  สุปฺปฏิวทิฺธา  มีความวา  ธรรมท้ังหลาย 
ยอมเปนอันภิกษุนั้นแทงตลอดแลวดวยดี  คือ  กระทําใหประจักษชัด 
แลวดวยปญญาโดยอรรถและโดยการณ. 
                          [ วาดวยภิกษุพหูสูต  ๓  จําพวก ] 
           ก็ภิกษุผูชื่อวา  พหุสสุตะนี้  มี  ๓  จําพวก  คือ  นิสัยมุจจนกะ  ผูพอ 
พนนิสัย ๑  ปริสูปฏฐาปกะ  ผูใหบรษัิทอุปฏฐาก ๑  ภิกขุโนวาทกะ  ผู 
สั่งสอนภิกษุณี ๑.  บรรดาพหุสสุตะท้ัง  ๓ นั้น  ภิกษุผูนิสัยมุจจนกะ 
มีพรรษา  ๕  โดยอุปสมบท  พึงทองมาติกา๑  ๒  ใหช่ําชอง  คลองปาก 
 
๑.  สารัตถทีปนี้  ๓/๒๙๒ แกวา  มาติกา   ๒.  ไดแกภิกขุมาติกา  และ  ภิกขุนีมาติกา.-ผูชําระ.  
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โดยกําหนดอยางตํ่ากวาเขาทั้งหมด,  พึงเรียนภาณวาร  ๔  จากสุตตันต- 
ปฎก  เพ่ือประโยชนแกธรรมสวนะในวันปกษทั้งหลาย,  พึงเรียนกถา- 
มรรคอันหน่ึง  เชนกับอันธกวินทสูตร  มหาราหุโลวาทสูตร  อัสพัฏฐ- 
สูตร  เพ่ือประโยชนแกการกลาวธรรมเบ็ดเตล็ดแกเหลาชนผูมาหา,  
พึงเรียนคาถาอนุโมทนา  ๓  อยาง  เพ่ือประโยชนอนุโมทนาในสังฆภัต 
งานมงคลและอวมงคล,  พึงเรียนวินิจฉัยกรรมและมิใชกรรม  เพ่ือ 
อุโบสถและปวารณาเปนตน,  พึงเรียนกรรมฐานอยางหนึ่ง มีพระอรหันต 
เปนที่สุด  ดวยสามารถแหงสมาธิก็ดี  ดวยสามารถแหงวิปสสนาก็ดี 
เพ่ือกระทําสมณธรรม,  พึงเรียน   ( พุทธพจนมีพระสูตร ๔  ภาณวาร 
เปนตน )  เพียงเทาน้ี.  แมจริง  ดวยการเรียนเพียงเทาน้ี  ภิกษุนี้ยอมชื่อ 
วา  เปนพหุสสุตะ  เปนผูปรากฏในทิศ  ๔ ยอมไดเพ่ืออยูโดยความเปน 
อิสระของตนในท่ีแหงใดแหงหนึ่ง. 
           ภิกษุผูปริสูปฏฐาปกะ มีพรรษา  ๑๐  โดยอุปสมบท พึงกระทํา 
วิภังคทั้ง  ๒  ใหช่ําชอง  คลองปาก  เพ่ือแนะนําบริษัทในอภิวินัย  โดย 
กําหนดอยางตํ่าท่ีสุด.  เมื่อไมอาจ  พึงกระทํา  ( วิภังคทั้ง ๒  คัมภีร )  ให 
ควรแกการผลัดเปลี่ยนกนักับภิกษุ  ๓  รูป.  พึงเรียนกรรมและมิใชกรรม 
และขันธกวัตร.  แตเพ่ือจะแนะนําบริษัทในอภิธรรม  ถาเปนผูกลาว 
มัชฌิมนิกาย  พึงเรียนมูลปณณาสก.  ผูกลาวทีฆนิกาย  พึงเรียนแม 
มหาวรรค.  ผูกลาวสังยุตตนิกาย  พึงเรียน  ๓  วรรค  ขางตน หรือ 
มหาวรรค.  ผูกลาวอังคุตตรนิกาย  พึงเรียนครึ่งนิกายขางตน หรือขาง 
ปลาย.  ผูไมสามารถ  แมจะเรียนขางตนต้ังแตติกนิบาตไปก็ได  แตใน  
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มหาปจจรีกลาววา   " ผูจะเรียนเอานิบาตเดียวแมจะเรียนเอาจตุกกนิบาต 
หรือปญจกนิบาต  ก็ได. "   ผูกลาวชาดก  พึงเรียกเอาชาดกพรอมท้ัง 
อรรถกถา.  จะเรียนตํ่ากวาชาดกพรอมท้ังอรรถกถา  ไมควร.  ทาน 
กลาวไวในมหาปจจรีวา    " จะเรียนเอาแมธรรมบท  พรอมท้ังวัตถุ- 
นิทาน  ก็ควร. "  
           ถามวา   " จะเลือกเรียนเอาจากนิกายน้ัน ๆ  มีทีฆนิกายเปนตน 
แมเพียงมูลปณณาสก  ควรหรือไมควร. " 
           ตอบวา   "ทานปฏิเสธไวในอรรถกถากุรุนทีวา  ไมควร. "   ใน 
อรรถกถานอกนี้  ไมมีการวิจารณไวเลย.  ในอภิธรรมทานไมไดกลาว 
วา   " ควรเรยีนเอาอะไร. "   ก็ภิกษุใดช่ําชองวินัยปฎกและอภิธรรม- 
ปฎกพรอมท้ังอรรถกถา,  แตไมมีคัณฐะมีประการดังกลาวในสุตตันต- 
ปฎก,  ภิกษุนั้น  ยอมไมไดเพ่ือจะใหบริษัทอุปฏฐาก.  แตภิกษุใดเรียน 
คัณฐะมีประมาณดังกลาวแลว  จากสุตตันตปฎกบาง  จากวินัยปฎกบาง, 
ภิกษุนี้เปนปริสูปฏฐาปกะ เปนพหุสสุตะ เปนทิสาปาโมกข  ไปไดตาม 
ความปรารถนา ยอมไดเพ่ือจะใหบริษัทอุปฏฐาก. 
           สวนภิกษุผูสั่งสอนภิกษุณี  พึงเรียนปฎก  ๓  พรอมท้ังอรรถกถา. 
เมื่อไมอาจ  พึงทําอรรถกถาแหงนิกายหน่ึง  บรรดา  ๔  นกิายใหชํานาญ. 
เพราะวา  ดวยนิกายเดียว  ก็จักสามารถเพ่ือกลาวแกปญหาแมในนิกาย 
ที่เหลือได.  บรรดาปกรณ  ๗  พึงทําอรรถกถาแหง  ๔  ปกรณใหชํานาญ. 
เพราะวา ดวยนัยที่ไดในอรรถกถาแหง  ๔  ปกรณนั้น  ก็จักสามารถเพ่ือ 
กลาวแกปญหาในปกรณที่เหลืออได.  สวนวินัยปฎกมีอรรถตาง ๆ กัน  
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มีเหตุตาง  ๆ กัน  เพราะเหตุนั้น  ภิกษุผูสั่งสอนนางภิกษุณีพึงกระทํา 
วินัยปฎกน้ันพรอมท้ังอรรถกถาใหชํานาญทีเดียว.  ก็ดีวยการเรยีนสุตะ 
มีประมาณเทาน้ี  ภิกษุผูสั่งสอนภิกษุณี ชื่อวา  เปนผูมีสุตะมากแล. 
            [ ปาฏิโมกขทั้งสองของเธอมาดีแลวโดยพิสดาร ]  
           สวนคําวา  อุภยานิ  โข  ปนสฺส  เปนตน  พระผูมีพระภาค 
ตรัสไวตางหาก  ก็เพราะเม่ือพาหุสัจจะ  แมมีองค ๙ อยางอ่ืนมีอยูครบ 
ทั้งหมด  จะเวนวินัยปฎกพรอมท้ังอรรถกถาเสีย  ยอมไมควรทีเดียว. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน บทวา  วิตฺถาเรน  ไดแก  พรอมดวย 
อุภโตวิภังค. 
           บทวา  สฺวาคตานิ  คือ มาแลวดวยดี.  ก็ปาฏโิมกขทั้ง  ๒  มา 
แลวโดยประการใด  จึงจัดวามาแลวดวยดี  เพ่ือแสดงประการน้ัน 
พระผูมีพระภาคเจา  จึงตรัสคําวา  สุวิภตฺตานิ  เปนตน. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน บทวา  สุวภิตฺตานิ  ไดแกจําแนกไดดี 
คือเวนจากโทษ  คือบทท่ีตกหลนภายหลังและสับสนกัน. 
           บทวา  สุปฺปวตฺตินี  ไดแก  ช่ําชอง  คลองปาก. 
           สองบทวา  สุวินิจฺฉิตา  สุตฺสโส  ไดแก  มีวินิจฉัยดีแลว  ดวย 
อํานาจแหงสูตรที่จะพึงนํามาจากขันธกะและบริวาร. 
           บทวา  อนุพฺย ฺชนโส  ไดแก  วินิจฉัยไดเรียบรอย  โดยความ 
บริบูรณแหงอักขรบท  และ  โดยอํานาจแหงสูตร )  คือไมขาดตก  ไมม ี
อักษรท่ีผิดพลาด.  อรรถกถา  ทานแสดงไวดวยบทวา  โดยอนุพยัญชนะนี้ 
จริงอยู  วินิจฉัยนี้  ยอมมีมาจากอรรถกถา.  
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           บทวา  กลฺยาณวาโจ  มีความวา  ผูถึงพรอมดวยวาจาของชาว 
เมือง  ซึ่งมีบทและพยัญชนะกลมกลอม  ตามคําท่ีสมควรแกการจัดเปน 
สถิลและธนติเปนตน คือ  ประกอบดวยวาจาใหรูแจงซ่ึงอรรถอันสละ 
สลวย  ไมมโีทษ.  
           บทวา  กลฺยาณวากกฺรโณ  แปลวา มีเสียงออนหวาน  จริงอยู 
มาตุคาม ยอมเปนผูยินดีในความสมบูรณแหงเสียง;  เพราะเหตุนั้น 
หลอนจึงดูแคลนคําพูดที่เวนจากดวามสมบูรณแหงเสียง  แมที่มีบท 
และพยัญชนะกลมกลอม. 
           คําวา  เยภุยฺเยน  ภกิฺขุนีน  ปโย โหติ  มนาโป มีความวา 
ชื่อวา  ภิกษุผูเปนที่รักแหงภิกษุณีทั้งหมด  หาไดยาก.  แตตองเปนที่รัก 
เปนที่จําเริญใจของพวกภิกษุณีผูเปนพหูสูต  เปนบัณฑิต  เพราะความ 
ถึงพรอมแหงศีลและอาจาระ. 
           คําวา  ปฏิพโล  โหติ  ภิกฺขุนิโย  โอวทิตุ  มีความวา  เมื่อ 
แสดงสูตรและเหตุ  ชื่อวาเปนผูสามารถ  เพ่ือจะขูดวยภัยในวัฏฏะ 
แลวกลาวสอนภิกษุณีทั้งหลาย  คือ  เมื่อแสดงธรรมแกภิกษุณีเหลาน้ัน. 
           บทวา  กาสายวตฺถวสนาย  แปลวา  ผูนุงผายอมฝาด. 
           บทวา  ครุธมฺม  มคีวามวา  ในเวลาเปนคฤหัสถ ไมเคยตอง 
กายสังสัคคะกับภิกษุณี  หรือวาไมเคยตองเมถุนธรรมในนางสิกขมานา 
และสามเณรี.  จริงอยู  มาตุคาม  ระลึกถึงกรรมที่ภิกษุกระทําไว 
ในกอน  ยอมไมทําความเคารพในธรรมเทศนา ของภิกษุแมผูต้ังอยู 
ในสังวร.  อีกอยางหนึ่ง  หลอนจะยังความคิดใหเกิดข้ึนในอสัทธรรม  
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นั่นเอง. 
           บทวา  วีสติวสฺโส  วา  มีความวา  ผูมีพรรษา  ๒๐  โดยอุปสมบท 
หรือวา  มีพรรษาเกินกวา  ๒๐  แตอุปสมบทนั้น.  ภิกษุนั้น แมจะคลุก 
คลีอยูกับวัตถุที่เปนขาศึกกัน  มรีูปเห็นปานน้ันบอย ๆ ก็จะไมพลันถึง 
ความเสียศีลเหมือนภิกษุหนุม.  ภิกษนุั้นพิจารณาดูวัยของตนแลว  
ยอมเปนผูมีกําลังพอท่ีจะขจัดฉันทราคะ  ในฐานะอันไมสมควรเสีย. 
เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  วีสติวสฺโส  วา  โหติ 
อติเรกวีสติวสฺโส  วา. 
           ก็บรรดาองค ๘  เหลาน้ี บัณฑิตพึงทราบวา   " คําวา เปนผูมีศีล 
เปนตน  เปนองคที่  ๑,  คําวา  เปนพหูสูตเปนตน  เปนองคที่  ๒,  คําวา 
ก็  ( ปาฏิโมกข )  ทั้ง  ๒  แลของเธอ  เปนตน  เปนองคที่  ๓,  คําวาเปนผูมี 
วาจาไพเราะ มีเสียงออนหวาน  เปนองคที่  ๔,  คําวา  เปนที่รักเปนที่ 
ชอบใจของพวกนางภิกษุณีโดยมาก  เปนองคที่  ๕,  คําวา  เปนผูสามารถ 
สั่งสอนพวกนางภิกษุณี  เปนองคที่  ๖,  คําวา  ก็ขอน้ันหามิไดแลเปนตน 
เปนองคที่  ๗,  คําวา มีพรรษา  ๒๐  เปนตน  เปนองคที่  ๘. " 
           บทวา  ตฺติจตุตฺเถน  ไดแก  ( ดวยญัตติจตุตถกรรม ) มนีัย 
ดังกลาวแลวในเรื่องกอน ๆ   นั่นแหละ. 
                [ วาดวยครุธรรม  ๘  ของนางภิกษุณี ] 
           บทวา  ครุธมฺเมห ิ คือดวยธรรมอันหนัก.  จรงิอยู ธรรม 
เหลาน้ัน  พระผูมีพระภาคตรัสเรียกวา   " ครุธรรม "   เพราะเปนธรรม 
อันภิกษุณีทั้งหลาย  พึงกระทําความเคารพรับรอง.  
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           ในคําวา  เอกโต  อปุสมฺปนฺนา  นี้  พึงทราบวินิจฉัยดังนี้ :-  ภิกษุ 
ใด  ยอมกลาวสอนดวยครุธรรมแกภิกษุณีผูอุปสมบท  ในสํานักแหง 
ภิกษุทั้งหลายฝายเดียว  เปนทุกกฏแกภิกษุนั้น.  แตเปนอาบัติตาม 
วัตถุทีเดียว  ( แกภิกษุผูสั่งสอนนางภิกษุณี )   ผูอุปสมบทในสํานักของพวก 
ภิกษุ.  
           สองบทวา  ปริเวณ  สมฺมชฺชิตฺวา  มีความวา  ถาบริเวณไม 
เตียน  หรือแมเตียนแลวในเวลาเชา  กลับรกเพราะหญา  และใบไม 
เปนตน  และเกิดมีทรายกระจุยกระจาย  เพราะถูกเทาเหยียบย่ํา,  ภิกษุ 
ผูไดรับสมมติพึงกวาด.  จริงอยู  ภิกษุณีทั้งหลายเหลาน้ัน  เห็นบริเวณ 
นั้นไมเตียน  พึงเปนเหมือนผูไมอยากฟง  ดวยสําคัญวา   " พระผู 
เปนเจาไมชักนําแมพวกภิกษุหนุม  ผูเปนนิสิตกของตน  ในวัตรปฏิบัติ, 
ดีแตแสดงธรรมอยางเดียว. "   เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจา  จึง 
ตรัสคําวา  ปริเวณ  สมฺมชฺชิตฺวา. 
           ก็ภิกษุณีทั้งหลาย  เดินมาจากภายในบาน ยอมกระหายนํ้า 
และเหน็ดเหน่ือย.  ภิกษุณีเหลาน้ัน  จึงหวังเฉพาะอยูซึ่งนํ้าด่ืม  และ 
การกระทําใหมือ  เทา  และหนาเย็น.  และเม่ือันํานั้นไมมี ภิกษุณี 
เหลาน้ัน  เกิดความไมเคารพโดยนัยกอนน่ันแล  แลวเปนผูไมประสงค 
จะฟงธรรม  ก็ได.  เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสดําวา 
ปานีย  ปริโภชนีย  อุปฏเปตฺวา. 
           บทวา  อาสน  มีความวา ก็ภิกษุผูไดรับสมมตินั้น  พึงจัดต้ัง 
ที่นั่ง  มีชนิดต่ังเล็ก  ต้ังแผนกระดาน  เส่ือออน  และเส่ือลําแพนเปนตน  



ประโยค๗ - ทุติยสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒ - หนาท่ี 123 

โดยที่สุดแมกิ่งไมพอจะหักได  ดวยคิดอยางนี้วา   " นี้  จักเปนที่นั่งของ 
ภิกษุณีเหลานั้น "   แลวพึงปรารถนาบุรุษผูรูเดียวสาเปนเพ่ือน  เพ่ือ 
เปลื้องอาบัติในเพราะการแสดงธรรม  เพราะเหตุนั่น  พระผูมีพระ 
ภาคเจาจึงตรัสวา  ทุติย  คเหตฺวา  ดังนี้.   
           บทวา  นิสีทิตพฺพ  มีความวา  ไมพึงนั่งในท่ีสุดแดนวิหาร  โดย 
ที่แท  พึงนั่งในสถานชุมนุมแหงคนท่ัวไป  ใกลประตูแหงโรงอุโบสถ 
หรือโรงฉันในทามกลางวิหาร. 
           บทวา  สมคฺคตฺถ  มีความวา  ทานทั้งหลายมาพรอมเพรียงกัน 
หมดแลวหรือ ? 
           บทวา  วตฺตนฺติ  แปลวา  ( ครุธรรม ๘ )  ยังจํากันไดอยูหรือ ? 
อธิบายวา   " ชํานาญ  คลองปากหรือ ? " 
           บทวา  นิยฺยาเทตพฺโพ  แปลวา พึงมอบให. 
           บทวา  โอสาเรตพฺพา ไดแก  พึงบอกบาลี. 
           คําวา วสฺสสตูปสมฺปนฺนาย  เปนตน  เปนคําแสดงบาลีที่ภิกษุ 
ผูไดรับสมมติจะพึงบอก. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  สามีจิกมมฺ  ไดแก วัตรอันสมควร 
มีการหลีกทางให  พัดวี  แการละกามโดยเอ้ือเฟอดวยนํ้าดื่มเปนตน.  ก ็
บรรดาวัตรมีการอภิวาทเปนตนนี้  ชื่อวาการกราบไหวภิกษุ อันภิกษุณี 
พึงกระทําแท  ภายในบานก็ดี  นอกบานก็ดี  ภายในวิหารก็ดี  ภายนอก 
วิหารก็ดี  ในละแวดบานก็ดี  ในตรอกก็ดี  โดยทีสุ่ดแมเม่ือการขับไล 
เพราะเหตุพระราชาเสด็จมาเปนไปอยูก็ดี  เมื่อฝนกาํลังตกก็ดี ใน  
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พ้ืนดินมีโคลนตมเปนตนก็ดี  มรีมและบาตรอยูในมือก็ดี๑  ถกูชาง 
และมาเปนตนไลติดตามก็ดี.  ภิกษุณีเห็นพวกภิกษุเขาสูที่ภิกขาจาร 
เดินเปนแถวเน่ืองกันเปนแถวเดียว  จะไหวในที่แหงเดียว  ดวยกลาววา 
" ดิฉันไหว  พระคุณเจา ! "   ดังน้ี  ก็ควร.  ถาภิกษุทั้งหลายเดินเวน  
ระยะในระหวาง  หางกัน  ๑๒  ศอก พึงแยกไหว.  จะไวภิกษุทั้งหลาย 
ผูนั่งอยูในที่ประชุมใหญ  ในที่แหงเดียวเทาน้ันก็ได.  แมในอัญชล ี
กรรมก็นัยนี.้  ก็ภิกษุณีนั่งแลวในที่ใดท่ีหน่ึงพึงกระทําการลุกรับ  พึง 
กระทํากรรมน้ัน ๆ ในที่และเวลาอันสมควรแกสามีจะกรรมน้ัน ๆ 
           บทวา  สกฺกตฺวา  คือ กระทําโดยประการท่ีธรรมซึ่งคนทําแลว 
จะเปนอันทําแลวดวยดี. 
           บทวา  ครุกตฺวา  คือ ใหเกิดความเคารพในกรรมนั้น. 
           บทวา  มาเนตฺวา  คือ  กระทําความรักดวยใจ  ( จริง ). 
           บทวา  ปูเชตฺวา  คือ  บูชาดวยการทํากิจ ๓  อยางเหลาน้ีแหละ. 
           บทวา  นาติกฺกมนีโย  คือ  อันภิกษุณีไมพึงลวงละเมิด. 
               [ ภิกษุณีไมพึงจําพรรษาในอาวาสไมมีภิกษุ ] 
           ในคําวา  อภิกฺขุเก  อาวาเส  นี ้พึงทราบวินิจฉัยดังนี้ :-  ถา 
ภิกษุทั้งหลายผูใหโอวาทไมไดอยูในโอกาสภายในระยะกึ่งโยชนจาก 
สํานักแหงภิกษุณี,  อาวาสน้ี  ชื่อวา  อาวาสไมมีภิกษุ. ภิกษุณี 
ทั้งหลาย  ไมพึงอยูจําพรรษาในอาวาสไมมีภิกษุนี้.  สมจริงดังคําที่ 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   " อาวาสท่ีภิกษุณีทั้งหลาย  ไมอาจจะไป 
 
๑. โยชนาปาฐะ  ๒/๔๑  เปน  ฉตฺตปตฺหตฺถายป-ผูชําระ.  
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เพ่ือโอวาท หรือเพ่ืออยูรวมกัน  ชื่อวา  ไมมีภิกษุ "   และไมอาจ 
เพ่ือจะไปท่ีอ่ืนจากสํานักภิกษุณีนั้นในภายหลังภัต  ฟงธรรมแลวกลับมา. 
ถาหมูญาติหรือพวกอุปฏฐาก  กลาวกะภิกษุณีทั้งหลายผูไมประสงค 
จะอยูจําพรรษาในอาวาสน้ันอยางนี้วา   " ขอจงอยูเถิด  แมเจา !  พวก 
ผมจักนําภิกษุทั้งหลายมา "   ดังนี้  ควรอยู.  
           แตถา  ภิกษุทั้งหลายมีความประสงคจะอยูจําพรรษาในประเทศ 
มีประมาณดังเรากลาวแลว  มาพักดางแมที่ปะรํากิ่งไมคืนหน่ึง  ถูก 
พวกชาวบานนิมนตไว  จึงไมประสงคจะไป,๑  แมดวยความปรารถนา 
ที่ภิกษุจะมาอยูจําพรรษาเพียงเทาน้ี  ก็ชื่อวาอาวาสมีภิกษุ.  พวกภิกษุณี 
จะเขาจําพรรษาในอาวาสน้ี  ก็ควร.  และเม่ือเขาพรรษา  พึงขอรอง 
ภิกษุทั้งหลายในวัน  ๑๓  คํ่าแหงปกษนั่นแลวา   " ขาแตพระผูเปนเจา ! 
พวกดิฉันจักอยูดวยโอวาทของทานท้ังหลาย. " 
           สถานที่อยูของภิกษุทั้งหลายอยูในท่ีกึ่งโยชน โดยทางตรงจาก 
สํานักภิกษุณีใด  มอัีนตรายแหงชีวิต  และอันตรายแหงพรหมจรรย แก 
พวกภิกษุณีผูไปโดยทางนั้น,  เมื่อไปโดยทางอื่น  มีระยะเกินกวากึ่ง 
โยชน,  อาวาสนี้  ยอมต้ังอยูในฐานะแหงอาวาสไมมีภิกษุเหมือนกัน. 
แตถาวามีสํานักภิกษุณีอ่ืน  อยูในที่ปลอดภัยไกลจากสํานักภิกษุณีนั้น 
ประมาณคาวุตหนึ่ง, ภิกษุณีเหลาน้ัน  พึงขอรองภิกษุณีพวกน้ัน 
แลวกลับไปขอรองภิกษุทั้งหลายวา   " ขาแตพระผูเปนเจาท้ังหลาย ! 
มีอันตรายในทางตรงแกพวกดิฉัน, เมื่อไปทางอื่นมีระยะเกินกวากึ่ง 
 
๑.  แปลตามฎีกาและโยชนา  ๒/๔๑.  
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โยชน,  แตในระหวางทาง  มีสํานักภิกษุณีอ่ืนไกลจากสํานักของพวก 
ดิฉันประมาณคาวุตหนึ่ง,  พวกดิฉันจักอยูดวยโอวาทท่ีมาแลว  ใน 
สํานักภิกษุณีนั้นจากสํานักพระผูเปนเจาท้ังหลาย. "  ภิกษุเหลาน้ันพึง 
รับรอง.  ต้ังแตนั้นไป  ภิกษุณีเหลาน้ัน  พึงมาสูสํานักภิกษุณีนั้นกระทํา 
อุโบสถ.  หรอืวาเยี่ยมภิกษุณีเหลานั้นแลว  กลับไปยังสํานักของตน 
นั่นแหละ  กระทําอุโบสถก็ได.  
           ก็ถาวา  ภิกษุทั้งหลายใครจะอยูจําพรรษา  มายังวิหารในวัน 
๑๔ คํ่า และพวกภิกษุณีถามวา   " พระผูเปนเจาจักอยูจําพรรษา 
ในที่นี้หรือ ? "   แลวกลาววา   " เออ "   ภิกษุณีเหลาน้ันกราบเรียน 
ตอไปวา   " พระผูเปนเจา !  ถาอยางนั้น แมพวกดิฉันก็จักอยูอาศัย 
โอวาทของทานท้ังหลาย "  ดังน้ี,  ในวันรุงข้ึน  ไมเห็นความสมบูรณ 
แหงอาหารในบาน  คิดวา  " เราไมอาจอยูในที่นี้ได "   จึงหลีกไป, 
ถาวา  ภิกษุณีเหลาน้ันไปสูวิหารในวันอุโบสถ  ไมเห็นภิกษุเหลาน้ัน, 
ถามวา   " ในอาวาสเชนนี้ จะพึงทําอยางไร ? "   แกวา   " ภิกษุทั้งหลาย 
อยูในอาวาสใด  พึงไปเขาพรรษาในวันเขาพรรษาหลัง  ณ  อาวาส 
นั้น,  หรือวา  ทําความผูกใจวา  ' ภิกษุทั้งหลายจัดมาเขาพรรษาใน 
วันเจาพรรษาหลัง '  แลวพึงอยูดวยโอวาทในสํานักของพวกภิกษุผูมา 
แลว. " 
           ก็ถาวา  แมในวันเขาปจฉิมพรรษาก็ไมมีภิกษุบางรูปมา,  และ 
ในระหวางทาง  มีราชภัย  โจรภัย  หรอืทุพภิกขภัย,  เปนอาบัติแก 
ภิกษุณีผูอยูในอาวาสไมมีภิกษุ,  แมผูขาดพรรษาไป  ก็เปนอาบัติ.  
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พึงรักษาอาบัติ  มีการขาดพรรษาเปนเหตุนั้นไว. จริงอยู  ในอันตราย 
ทั้งหลาย  ทานปรับเปนอนาบัติ แกภิกษุณีผูอยูในอาวาสท่ีไมมีภิกษุ. 
           ถาภิกษุทั้งหลายมาเขาพรรษาแลว  หลีกไปเสียอีก  ดวยเหตุ 
บางอยางก็ตาม,  พวกภิกษุณีพึงอยูตอไป. สมจริงดังคําท่ีพระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสไววา   " ไมเปนอาบัติแกภิกษุณีผูมีพวกภิกษุเขาพรรษา 
แลว หลีกไปก็ดี  สึกเสียกด็ี  กระทํากาละเสียก็ดี  ไปเขาฝกฝายอ่ืน  
ก็ดี  มีอันตรายก็ดี  ผูเปนบาก็ดี  ผูเปนตนบัญญัติก็ดี. "   แตเมื่อจะ 
ปวารณาพึงไปปวารณาในอาวาสท่ีมีพวกภิกษุ. 
           บทวา  อนฺวฑฺฒมาส  แปลวา  ทกุ ๆ  กึ่งเดือน. 
           สามบทวา  เทฺว  ธมฺมา  ปจฺจาสึสิตพฺพา  คือ  พึงปรารถนา 
ธรรม  ๒  อยาง. 
           บทวา  อุโปสถปุจฺฉก  แปลวา  ถามถึงอุโบสถ.  ในการถาม 
ถึงอุโบสถน้ัน  ในอุโบสถ  ๑๕  คํ่า  พึงไปถามอุโบสถในวัน  ๑๔  คํ่าแหง 
ปกษ,  ในอุโบสถ  ๑๔  คํ่า พึงไปถามอุโบสถในวัน  ๑๓  คํ่า แหงปกษ. 
แตในมหาปจจรีกลาววา   " พึงไปถามในดิถีที่  ๑๓  คํ่าแหงปกษนั่นแล 
วา  ' อุโบสถน้ี ๑๔  คํ่า  หรือ  ๑๕  คํ่า. "   ในวันอุโบสถ  พึงเขาไปเพ่ือ 
ประโยชนแกโอวาท.  กต้ั็งแตวันแรมคํ่า ๑ ไป  พึงไปเพ่ือประโยชนแก 
การฟงธรรม.  พระผูมีพระภาคเจาไมทรงประทานโอกาสแกกรรมอ่ืน 
ทรงบัญญัติการไปติดตอกันในสํานักของภิกษุทั้งหลายเทาน้ันแกพวก 
ภิกษุณีดวยประการอยางนี้. เพราะเหตุไร ?  เพราะมาตุคามมีปญญา 
นอย.  จริงอยู  มาตุคามมีปญญานอย การฟงธรรมเปนนิตยมีอุปการะ  
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มากแกเธอ  ( แกมาตุคามน้ัน ).  และเม่ือเปนอยางน้ี  ภิกษุณี 
ทั้งหลายจักไมกระทํามานะวา   " พระผูเปนเจาท้ังหลาย  ยอมรูธรรมที ่
พวกเรารูอยูเทาน้ัน "   แลวจักเขาไปน่ังใกลภิกษุสงฆ  กระทําการ 
บรรพชาใหมีประโยชน.  เพราะเหตุนั้น  พระผูมพีระภาคเจาจึงไดทรงทํา 
( การบัญญัติ )  อยางนั้น.  ฝายภิกษุณีทั้งหลาย  สําคัญวา   " เราทั้งหลายจัก 
ปฏิบัติตามท่ีทรงพร่ําสอน "   จึงเขาไปยังวิหาร  ไมขาดท้ังหมดทีเดียว.  
         [ วาดวยภิกษุณีสงฆเขาไปหาภิกษุสงฆเพ่ือรับโอวาท ] 
           สมจริงดังคําท่ีพระธรรมสังคาหกาจารยกลาวไววา   " ก็โดย 
สมัยนั้นแล  ภิกษุณีสงฆทั้งหมด  ยอมไปรับโอวาท.  พวกมนุษย 
ยอมโพนทนา  ติเตียน  ยกโทษวา   " ภิกษุณีเหลานี้  เปนเมียของภิกษุ 
พวกนี้,  เหลาน้ีเปนชูสาวของภิกษุเหลาน้ี,  บัดนี้    ภิกษุเหลาน้ีจักอภิรมย 
กับภิกษุณีเหลาน้ี "   ดังนี้.  ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนี้แกพระผูมี- 
พระภาคเจา.  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา   " ดกูอนภิกษุทั้งหลาย ! 
ภิกษุณีสงฆ ไมพึงไปรับโอวาททั้งหมด,  ถาไปรบั  ( ทั้งหมด )  ตอง 
ทุกกฏ, ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !  เราอนุญาตใหภิกษุณี  ๔-๕  รูปไปรับ 
โอวาท "   ดงัน้ี.  ถึงอยางนั้น พวกชาวบานก็โพนทนาอีกเหมือนกัน. 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสอีกวา   " ภิกษุทั้งหลาย !  เราอนุญาตให 
ภิกษุณี  ๒-๓  รูปไปรับโอวาท "   ดงัน้ี.    
           เพราะเหตุนั้นแล  ภิกษุณีสงฆพึงขอรองภิกษุณี  ๒-๓  รูปแลว 
สงไปวา    " ไปเถิดแมเจา !  จงขอการเขาไปรับโอวาทกะภิกษุสงฆ 
วา   ' ขาแตพระผูเปนเจา !  ภิกษุณีสงฆขอการเขาไปเพ่ือรับโอวาท  
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กะภิกษุสงฆ "   ดังน้ี.  ภิกษุณีเหลาน้ัน  พึงไปยังอาราม  แตนั้น  พึง 
เขาไปหาภิกษุรูปหน่ึง ผูรับโอวาทไหวแลว,  ภิกษุณีรูปหน่ึงพึงกราบ 
เรียนภิกษุนั้นอยางนี้วา   " ขาแตพระผูเปนเจา !  ภิกษุณีสงฆ  ยอมไหว 
เทาแหงภิกษุสงฆ  และขอการเขามาเพ่ือรับโอวาท จาแตพระผูเปนเจา 
นัยวา  ภิกษุณีสงฆจงไดการเขามาเพ่ือรับโอวาท "  ดังน้ี.  
           ภิกษุนั้นพึงเขาไปหาภิกุษผูแสดงปาฏิโมกข  แลวพึงกลาวอยาง 
นี้วา   " ทานขอรับ !  ภิกษุณีสงฆยอมไหวเทาของภิกษุสงฆ และขอ 
การเขามาเพ่ือรับโอวาท,  ทานขอรับ !  นัยวา  ภิกษุณีสงฆ จงไดซึ่ง 
การเขามาเพ่ือรับโอวาท "   ดังน้ี.  ภิกษุผูแสดงปาฏิโมกขพึงกลาววา 
" มีภิกษุบางรูปที่สงฆสมมติใหเปนผูสั่งสอนภิกษุณีหรือ ? "   ถามีภิกษุ 
บางรูปที่สงฆสมมติใหเปนผูสั่งสอนภิกษุณี,  ภิกษุผูแสดงปาฏิโมกข 
พึงกลาววา   " ภิกษุชื่อโนน  สงฆสมมติใหเปนผูสั่งสอนภิกษุณี, 
ภิกษุณีสงฆจงเขาไปหาภิกษุนั้น "  ดังน้ี. 
           ถาไมมีภิกษุบางรูปที่สงฆสมมติใหเปนผูสั่งสอนภิกษุณี,  ภิกษุ 
ผูแสดงปาฏิโมกข  พึงกลาววา   " ทานผูมีอายุรูปไหน จะสามารถ 
สั่งสอนพวกภิกษุณี ? "   ถามีภิกษุบางรูปอาจจะสั่งสอนพวกภิกษุณี 
และภิกษุนั้นเปนผูประกอบดวยองค  ๘,  พึงสมมติภิกษุนั้นแลวกลาววา 
" ภิกษุชื่อโนน สงฆสมมติใหเปนผูสั่งสอนภิกษุณี,  ภิกษุณีสงฆจงเขาไป 
หาภิกษุนั้นเถิด. " 
           แตใคร ๆ  ก็ไมสามารถจะส่ังสอนพวกภิกษุณี,  ภิกษุผูแสดง 
ปาฏิโมกข พึงกลาววา   " ไมมีภิกษุบางรูปที่สงฆสมมติใหเปนผูสั่ง-  
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สอนภิกษุณี,  ภิกษุณีสงฆจงใหถึงพรอมดวยกรรมอันนาเลื่อมในเถิด. " 
จริงอยู  ดวยคําเพียงเทาน้ี  ศาสนาสงเคราะหดวยไตรสิกขาทั้งสิ้น เปนอัน 
เธอบอกแลว.  ภิกษุนั้นรบัวา   " ดลีะ "   แลวพึงบอกแกภิกษุณีทั้งหลาย 
ในวันแรมคํ่า ๑.  
           แมภิกษุณีสงฆ พึงสงภิกษุณีเหลาน้ันไปวา   " ไปเถิดแมเจา ! 
จงถามวา  ' จาแตพระผูเปนเจา !  ภิกษุณีสงฆยอมไดการเขามาเพ่ือ 
รับโอวาทหรือ ? "   ภิกษุณีเหลาน้ันรับวา   " ดลีะ  พระแมเจา ! " 
แลวไปยังอาราม  เขาไปหาภิกษุนั้น  พึงกลาวอยางนี้วา   " ขาแตพระ 
ผูเปนเจา !  ภิกษุณีสงฆยอมไดการเขามาเพ่ือรับโอวาทหรือ ? "   ภิกษุ 
นั้น  พึงกลาววา   " ไมมภิีกษุบางรูปท่ีสงฆสมมติใหเปนผูสั่งสอน 
ภิกษุณี,  ภิกษุณีสงฆ  จงใหถึงพรอมดวยกรมอันนาเลื่อมในเถิด. " 
ภิกษุณีเหลานั้น  พึงรับวา   " ดีละ  พระผูเปนเจา ! " 
           ก็ทานกลาวคําพหูพจนวา  ตาหิ  ดวยอํานาจแหงภิกษุณีทั้งหลาย 
ผูมาพรอมกัน.  ก็บรรดาภิกษุณีเหลานั้น  ภิกษุณีรปูหน่ึง  พึงกลาว 
และพึงรับ.  ภิกษุณีนอกน้ี  พึงเปนเพ่ือนของภิกษุณีนั้น.  ก็ถาวา 
ภิกษุณีสงฆก็ดี  ภิกษุสงฆก็ดี  ไมครบ  ( องคเปนสงฆ ).   หรอืท้ัง  ๒  ฝาย 
เปนเพียงคณะหรือบุคคลเทาน้ันก็ดี  ภิกษุณีรูปเดียวถูกสงไปจากสํานัก 
ภิกษุณีมากแหง  เพ่ือประโยชนแกโอวาทก็ดี.  ในคําวา  ภิกฺขุนสีงฺโฆ 
วา  น  ปูรติ  เปนตนนั้น  มีพจนานุกรมดังตอไปนี้ :- 
               [ ลําดับคําขอท้ังสองฝายที่ครบสงฆและไมครบสงฆ ] 
           ๑.  วา   " ขาแตพระผูเปนเจา !  ภิกษุณีทั้งหลาย  ยอมไหวเทาของ  
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ภิกษุสงฆ  และขอการเขามาเพ่ือรับโอวาท,  ขาแตพระผูเปนเจา ! 
ไดยินวา  พวกภิกษุณีจงไดการเขามาเพ่ือรับโอวาท. " 
           ๒.  วา   " ขาแตพระผูเปนเจา !  ดิฉันไหวเทาภิกษุสงฆ  และ 
ขอการเขามาเพ่ือรับโอวาท,  ไดยินวา  ดิฉันจงไดการเขามาเพ่ือรับ 
โอวาท. "  
           ๓.  วา   " ขาแตพระผูเปนเจา !  ภิกษุณีสงฆ  ไหวเทาพระผูเปนเจา 
ทั้งหลาย  และขอการเขามาเพ่ือรับโอวาท,  ขาแตพระผูเปนเจา ! 
ไดยินวา  ภิกษุณีสงฆจงไดการเขามาเพ่ือรับโอวาท. " 
           ๔.  วา   " ขาแตพระผูเปนเจา !  ภิกษุณีทั้งหลายไหวเทาพระผู 
เปนเจาท้ังหลาย  และขอการเขามาเพ่ือรับโอวาท,  ขาแตพระผูเปนเจา ! 
ไดยินวา  ภิกษุณีทั้งหลาย  จงไดการเขามาเพ่ือรับโอวาท. " 
           ๕.  วา   " ขาแตพระผูเปนเจา !  ดิฉันยอมไหวเทาพระผูเปน 
เจาท้ังหลาย  และขอการเขามาเพ่ือรับโอวาท,  ขาแตพระผูเปนเจา ! 
ดิฉันจงไดการเขามาเพ่ือรับโอวาท. " 
           ๖.  วา   " ขาแตพระผูเปนเจา !  ภิกษุณีสงฆ  ยอมไหวเทาพระผู 
เปนเจา  และขอการเขามาเพ่ือรับโอวาท,  ขาแตพระผูเปนเจา ! 
ไดยินวา  ภิกษุณีสงฆจงไดการเขามาเพ่ือรับโอวาท. " 
           ๗.  วา   " ขาแตพระผูเปนเจา !  ภิกษุณีทั้งหลาย  ยอมไหว 
เทาพระผูเปนเจา  และขอการเขามาเพ่ือรับโอวาท,  ขาแตพระผูเปน 
เจา !  ภิกษุณีทั้งหลาย  จงไดการเขามาเพ่ือรับโอวาท. " 
           ๘. วา   " ขาแตพระผูเปนเจา !  ดิฉันไหวเทาพระผูเปนเจา  
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และขอการเขามาเพ่ือรับโอวาท,  ขาแตพระผูเปนเจา !  ดิฉันจงไดการ 
เขามาเพ่ือรับโอวาท. " 
           ๙.  วา   " ขาแตพระผูเปนเจา !  ภิกษุณีสงฆไหว  ภิกษุณี 
ทั้งหลายไหว  และภิกษุณีไหวเทาของภิกษุสงฆ  ของพระผูเปนเจา  
ทั้งหลาย  ของพระผูเปนเจา  และขอ ๆ ๆ  การเขามาเพ่ือรับโอวาท, 
ขาแตพระผูเปนเจา !  นัยวา  ภิกษุสงฆจงได ... นยัวา  ภิกษุณีทั้งหลาย 
จงได ... และนัยวา  ภิกษุณีจงไดการเขามาเพ่ือรับโอวาท๑. " 
           ภิกษุนั้น  พึงกลาวในเวลาทําอุโบสถอยางนี้วา   " ขาแตทานผู 
เจริญ !  ภิกษุณีทั้งหลายอมไหวเทาภิกษุสงฆ  และขอการเขามาเพ่ือรับ 
โอวาท,  ขาแตผูเจริญ !  ไดยินวา  ภิกษุณีทั้งหลายจงไดการเขามา 
เพ่ือรับโอวาท. " 
           วา   " ขาแตทานผูเจริญ !   ภิกษุณีไหวเทาภิกษุสงฆ  และขอการ 
เขามาเพ่ือรับโอวาท,  ขาแตพระผูเจริญ !  ไดยินวา  ภิกษุณีจงไดการ 
เขามาเพ่ือรับโอวาท. " 
           วา   " ขาแตทานผูเจริญ !  ภิกษุณีสงฆ  ฯ ล ฯ  ขาแตทานผู 
เจริญ !  ภิกษุณีไหวเทาของทานผูมีอายุทั้งหลาย และขอการเขามา 
เพ่ือรับโอวาท,  ขาแตทานผูเจริญ !  ไดยินวา  ภิกษุณี  จงไดการเขา 
มาเพ่ือรับโอวาท. " 
           วา   " ขาแตทานผูเจริญ !  ภิกษุณีสงฆไหว ภิกษุณีทั้งหลาย 
ไหว  และภิกษุณีไหวเทาของภิกษุสงฆ  ของทานผูมีอายุทั้งหลาย 
 
๑.  ขอนี้ทานละเปนเปยยาลไว  ทางท่ีถูกตองแยกเปลเหมอืนขางตน.-ผูชําระ.  
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และขอ ๆ ๆ  การเขามาเพ่ือรับโอวาท,  นัยวา  ภิกษุณีสงฆจงได ... 
นัยวา  ภิกษุณีทั้งหลายจงได ...  และนัยวา  ภิกษุณีจงไดการเขามา 
เพ่ือรับโอวาท.๑ " 
           ฝายภิกษุผูสวดปาฏิโมกข  ถามีภิกษุผูที่สงฆสมมติ  พึงกลาวโดย 
นัยกอนน่ันแหละวา   " ภิกษุณีสงฆ  จงเขาไปหาภิกษุรูปนั้น,  ภิกษุณี  
ทั้งหลาย จงเขาไปหาภิกษุรูปนั้น,  ภิกษุณีจงเขาไปหาภิกษุรูปนั้น, 
ดังน้ี.  ถาภิกษุผูไดรับสมมติไมมี,  พึงกลาววา  " ภิกษุณีสงฆจงให 
ถึงพรอมดวยกรรมท่ีนาเลื่อมในเถิด ภิกษุณีทั้งหลายจงใหถึงพรอม ... 
ภิกษุณีจงใหถึงพรอมดวยกรรมท่ีนาเลื่อมใสเถิด. "   ภิกษุผูรับโอวาท 
พึงนํากลับไปบอกเหมือนอยางนั้น   ในวันปาฏิบท. 
           ก็ภิกษุอ่ืน  เวนภิกษุผูเปนพาล  ผูอาพาธ  และผูเตรียมจะไปเสีย 
ถาแมนเปนผูอยูปาเปนวัตร  จะไมรับโอวาทไมได.  สมจริงดังคําท่ี 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา   " ดูกอนภิกษุทั้งกลาย !  เราอนุญาตให 
ภิกษุทั้งหลายที่เหลืออรับโอวาท  เวนภิกษุผูเปนพาล  ผูอาพาธ  ผูเตรียม 
จะไปเสีย.๒ " 
           บรรดาภิกษุเหลาน้ัน  ภิกษุผูมีความประสงคจะไปในวันอุโบสถ 
ที่  ๑๔-๑๕  คํ่า  หรือในวันปาฏิบท  ชือ่วา  ผูเตรียมจะไป.  ถึงจะไปใน 
วันแหงปกษที่  ๒  จะไมรับก็ไมได  คือ  ตองอาบัติที่ตรัสไววา   " ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุจะไมรับโอวาทไมได,  ภิกษุใดไมรับ,  ภิกษุนั้น 
 
๑.  ขอนี้เวลาแปลจริงตองแยกแปลเปนขอ ๆ เหมือนขางตน.-ผูชําระ. 
๒.  วิ.  จุลฺล.  ๗/๓๔๒.  



ประโยค๗ - ทุติยสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒ - หนาท่ี 134 

ตองทุกกฏ๑ "   ดังน้ีนั่นแล. 
           ภิกษุรบัโอวาทแลว  ไมบอกในโรงอุโบสถ  หรือไมนํากลับไป 
บอกแกภิกษุณีทั้งหลายในวันปาฏิบท ยอมไมควร.  สมจริงดังคําท่ีพระ 
ผูมีพระภาคเจาตรัสไววา   " ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุจะไมบอกโอวาท  
ไมได,  ภิกษุใดไมบอก,  ภิกษุนั้นตองทุกกฏ.๒ "   แมคําอ่ืนก็ตรัสไว 
วา   " ดกูอนภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุจะไมพึงนําโอวาทไปบอกไมได. 
ภิกษุใดไมนําไปบอก,  ภิกษุนั้นตองทุกกฏ๓ "   ดังน้ี. 
           บรรดาภิกษุผูนําโอวาทไปบอกเหลาน้ัน  ภิกษุผูถืออรัญญกิธุดงค 
พึงทําการนัดหมายเพ่ือนําไปบอก.  สมจริงดังคําท่ีพระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสไวนี้วา   " ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !  เราอนุญาตใหภิกษุผูอยูปาเปน 
วัตร  รับโอวาทและทําการนัดหมายวา  ' เราจักนําไปบอก๔ในทีน่ี้ " 
ดังน้ี.  เพราะเหตุนั้น  ภิกษุผูอยูปาเปนวัตร ถาหากไดภิกษาในบาน 
เปนที่อยูของภิกษุณีทั้งหลาย,  พึงเที่ยวไปในบานนั้นนั่นแหละ  พบ 
พวกภิกษุณีบอกแลวจึงไป.  ถาท่ีบานน้ัน  ภิกษุาเปนของหาไมไดงาย 
สําหรับเธอ,  พึงเที่ยวไปในบานใกลเคียง  แลวมาบานของพวกภิกษุณี 
ทําเหมือนอยางนั้นนั่นแหละ.  ถาหาก  จะตองไปไกล  พึงทําการนัด 
หมายวา   " เราจักเจาไปยังสภา  มณฑป  หรือวา  โคนไม  ชื่อโนน 
ใกลประตูบานของพวกทาน,  พวกทานพึงมาที่สภาเปนตนนั้น. "  พวก 
ภิกษุณีพึงไปท่ีสภาเปนตนนั้น.  จะไมไปไมได.  สมจริงดังคําท่ีพระผู- 
มีพระภาคเจาตรัสไววา   " ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุณีจะไมไปสู 
 
๑-๒-๓-๔.  วิ.  จุลฺล.  ๗/๓๔๑-๓๔๓.  
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ที่นัดหมายไมได, ภิกษุณีใดไมไป,  ภิกษุณีนั้น  ตองทุกกฏ๑  ดงัน้ี. 
              [ ขอวาพึงปวารณาใสสงฆ  ๒ ฝายโดย  ๓  สถาน ] 
           ในคําวา  อุภโตสงฺเฆ  ตีห ิ าเนหิ  ปวาเรตพฺพ  นี้  มีวินิจฉัยวา 
ภิกษุณีทั้งหลาย  ปวารณาดวยตนเองในวัน  ๑๔  คํ่า  แลวพึงปวารณา 
ในภิกษุสงฆในวันอุโบสถ.  สมจริงดังคําท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา 
" ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !  เราอนุญาตให  ( ภิกษุณีทั้งหลาย )  ปวารณา  
ในวันนี้แลว  พึงปวารณากะภิกษุสฆในวันรุงข้ึนอีก๒ "   ดังน้ี. 
           ก็บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยในคํานี้  โดยนัยดังท่ีตรัสไวในภิกขุนี 
ขันธกะน่ันแล.  สมจริงดังคําท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา   " ก็โดย 
สมัยนั้นแล  ภิกษุณีสงฆทั้งปวง  ขณะปวารณาไดทําการโกลาหล.  ภิกษุณี 
ทั้งหลายบอกเรื่องนั้น  แกภิกษุทั้งหลาย.  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนี้ 
แดพระผูมีพระภาคเจา. 
           พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา   " ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !  เรา 
อนุญาตใหสมมติภิกษุณีรูปหน่ึง ผูฉลาด  สามารถ  ใหปวารณากะ 
ภิกษุสงฆ  เพ่ือประโยชนแกภิกษุณีสงฆ. "   ภิกษุทั้งหลาย !  ก็แล 
ภิกษุณีสงฆพึงสมมติอยางนี้ :-  คือ  ภิกษุณีสงฆ  พึงขอรองภิกษุณี 
รูปหน่ึงกอน.  ครั้นขอรองแลว ภิกษุณีผูฉลาด  สามารถ  พึงเผดียง 
สงฆวา   " ขาแตแมเจา !  ขอสงฆจงฟงขาพเจา  ถาความพรั่งพรอม 
ของสงฆถึงท่ีแลว,  สงฆพึงสมมติภิกษุณีชื่อน้ีใหปวารณาภิกษุสงฆ 
เพ่ือประโยชนแกภิกษุณีสงฆ,  นี้เปนคําญัตติ.  ขาแตแมเจา !  ขอสงฆ 
 
๑-๒.  วิ.  จุลฺล.  ๗/๓๔๓.  
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จงฟงขาเจา, สงฆสมมติภิกษุณีชื่อน้ี  ใหปวารณาภิกษุสงฆ เพ่ือ 
ประโยชนแกภิกษุณีสงฆ,  การสมมติภิกษุณีชื่อน้ี  ใหปวารณาภิกษุ- 
สงฆ  เพ่ือประโยชนแกภิกษุณีสงฆ  ยอมควรแกแมเจารูปใด,  แม 
เจารูปนั้นพึงนิ่งอยู,  ยอมไมควรแกแมเจารูปใด  แมเจารูปนั้นพึงพูด 
ข้ึน.  ภิกษุณีชื่อน้ี  สงฆสมมติใหปวารณาภิกษุสงฆ  เพ่ือประโยชน 
แกภิกษุณีสงฆ ยอมควรแกสงฆ;  เพราะเหตุนั้น  สงฆจงนิ่งอยู,  ขาพเจา 
จะทรงไวซึ่งความเปนผูนิ่งอยูแหงสงฆอยางนี้.๑ "  
           ภิกษุณีที่สงฆสมมตินั้น  พาภิกษุณีสงฆเขาไปหาภิกษุสงฆแลว 
ทําผาอุตราสงฆเฉวียงบาขางหน่ึง  ประคองอัญชลี  พึงกลาวอยางนี้ 
วา   " ขาแตพระผูเปนเจา !  ภิกษุณีสงฆ  ยอมปวารณากะภิกษุสงฆ 
ดวยไดเห็นก็ดี  ดวยไดฟงก็ดี  ดวยรังเกียจก็ดี,  ขาแตพระผูเปนเจา ! 
ขอภิกษุสงฆจงอาศัยความอนุเคราะหวากลาวภิกษุณีสงฆ,  ภิกษุณีสงฆ 
เห็นอยูจักกระทําคืน,  ขาแตพระผูเปนเจา !   แมครัง้ท่ี  ๒ ... ขาแตพระ 
ผูเปนเจา !  แมครั้งท่ี  ๓  ภิกษุณีสงฆ  ฯ ล ฯ  จักทําคืน "   ดังน้ี. 
           ถาภิกษุณีสงฆ  ไมคราบ  ( องคเปนสงฆ ),  นางภิกษุณีที่สงฆ 
สมมติ พึงกลาว  ๓  ครั้งอยางนี้วา   " ขาแตพระผูเปนเจา !  ภิกษุณี 
ทั้งหลายปวารณาภิกษุสงฆ  ดวยไดเห็นก็ตาม  ดวยไดฟงก็ตาม  ดวย 
รังเกียจก็ตาม,  ขาแตพระผูเปนเจา !  ขอภิกษุสงฆ  จงอาศัยความ 
อนุเคราะหวากลาวพวกภิกษุณี,  ภิกษุณีทั้งหลายเห็นอยู  จักทาํคืน " 
และวา   " ขาแตพระผูเปนเจา !  ดิฉันปวารณาภิกษุสงฆ ดวยไดเห็น 
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ก็ตาม  ดวยไดฟงก็ตาม  ดวยรังเกียจก็ตาม,  ขาแตพระผูเปนเจา ! 
ขอภิกษุสงฆจงอาศัยความอนุเคราะหวากลาวดิฉัน,  ดิฉันเห็นอยูจัก 
ทําคืน "   ดังน้ี.  
           ถาภิกษุสงฆไมครบ  ( องคเปนสงฆ )   พึงกลาว  ๓  ครั้งอยางนี้วา 
" ขาแตพระผูเปนเจา !  ภิกษุณีสงฆปวารณากะพระผูเปนเจาท้ังหลาย 
ดวยไดเห็นก็ตาม  ดวยไดฟงก็ตาม ดวยรังเกียจก็ตาม,  ขอพระผูเปน 
เจาท้ังหลาย  จงอาศัยความอนุเคราะหวากลาวภิกษุณีสงฆ,  ภิกษุณี- 
สงฆเห็นอยู จักทําคืน, "  และวา   " ขาแตพระผูเปนเจา !  ภิกษุณี- 
สงฆ  ปวารณากะพระผูเปนเจา  ดวยไดเห็นก็ตาม  ดวยไดฟงก็ตาม 
ดวยรังเกียจก็ตาม,  ขอพระผูเปนเจาจงอาศัยความอนุเคราะหวากลาว 
ภิกษุณีสงฆ,  ภิกษุณีสงฆเห็นอยู  จักทาํคืน "   ดังน้ี. 
           เมื่อไมครบสงฆแมทั้ง  ๒  ฝาย  พึงกลาว  ๓  ครั้ง  อยางนี้วา   " ขา- 
แตพระผูเปนเจาท้ังหลาย !  ภิกษุณีทั้งหลายปวารณากะพระผูเปนเจา 
ทั้งหลาย  ดวยไดเห็นก็ดี  ดวยไดฟงก็ดี  ดวยรังเกียจก็ดี,  พระผูเปน 
เจาท้ังหลาย  จงอาศัยความอนุเคราะหวากลาวภิกษุณีทั้งหลาย ๆ  เห็น 
อยู  จักกระทาํคืน, "   และวา   " ขาแตพระผูเปนเจา !  ภิกษุณีทัง้หลาย 
ปวารณากะพระผูเปนเจา  ดวยไดเห็นก็ดี  ดวยไดฟงก็ดี  ดวยรังเกียจ 
ก็ดี,  ขาแตพระผูเปนเจา !  ขอพระผูเปนเจาจงอาศัยความอนุเคราะห 
วากลาวภิกษุณีทั้งหลาย ๆ  เห็นอยู  จักกระทําคืน "   ดังน้ี,  วา   " ขา- 
แตพระผูเปนเจาท้ังหลาย !  ดิฉันปวารณากะพระผูเปนเจาท้ังหลาย  ดวย 
ไดเห็นก็ดี  ดวยไดฟงก็ดี  ดวยรังเกียจก็ดี,  ขอพระผูเปนเจาท้ังหลาย  
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จงอาศัยความอนุเคราะหวากลาวดิฉัน ๆ  เห็นอยู  จักกระทําคืน "   และ 
วา  ขาแตพระผูเปนเจา !  ดิฉันปวารณากะพระผูเปนเจา  ดวยไดเห็นก็ดี 
ดวยไดฟงก็ดี  ดวยรังเกียจก็ดี  ขอพระผูเปนเจาจงอาศัยความอนุเคราะห 
วากลาวดิฉัน ๆ  เห็นอยู  จักกระทําคืน "  ดังน้ี.  
           การประพฤติมานัต  และการแสวงหาการอุปสมบท  จักมีแจง 
ในที่ตามควรแกฐานะนั่นแล 
           ขอวา  น  ภิกฺขุนิยา  เกนจิ  ปริยาเยน  มีความวา  ภิกษุณี 
อยาพึงดา  อยาพึงบริภาษภิกษุดวยอักโกสวัตถุ  ๑๐  หรือดวยคําเปรียบ 
เปรยอะไรอยางอ่ืน  และไมพึงขูภิกษุดวยภัย. 
           บทวา  โอวโฏ  ไดแก  ปด  คือ กั้น  หาม.  ถอยคําน่ันแหละ 
ชื่อวา  พจนบถ. 
           บทวา  อโนโฏ  ไดแก  ไมปด  คือ  ไมกั้น  ไมหาม.  เพราะ- 
เหตุนั้น  ภิกษุณีต้ังอยูในฐานแหงความเปนผูใหญ  คือ ในฐานแหงผู 
เปนหัวหนา  อยาพึงวากลาว  อยูาพึงส่ังสอนภิกษุโดยปริยายใด ๆ  วา 
" ทานจงเดินหนาอยางนี้, จงถอยกลับอยางนี้,  จงนุงอยางนี้,  จงหม 
อยางนี้. "   แตเห็นโทษแลว  จะแสดงโทษท่ีมีอยูโดยนัยเปนตนวา 
" พระมหาเถระทั้งหลายในปางกอน ยอมไมเดินไปขางหนา  ไมถอย 
หลัง  ไมนุง  ไมหมอยางนี้,  ยอมไมทรงแมผากาสาวะเชนนี้  ไมหยอด 
นัยนตาอยางน้ี "   ดังนี้  ควรอยู. 
           สวนภิกษุทั้งหลาย  วากลาว  สั่งสอนภิกษุณี ตามสะดวกวา 
" แมสมณีแกนี้  ยอมนุงอยางนี้  ยอมหมอยางนี้,  อยางนุงอยางนี้  
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อยูาหมอยางน้ี,  อยูากระทํากรรมเกี่ยวดวยเมล็ดงา  และเกี่ยวดวย 
ใบไมเปนตน "   ควรอยู. 
           สองบทวา  สมคฺคมฺหยฺญาติ  ภณนฺต  ไดแก กะภิกษุณีสงฆ  ผู 
กลาวอยูวา   " พวกดิฉันพรอมเพรียงกัน  พระผูเปนเจา ! "  
           คําวา   อ ฺ  ธมฺม  ภณติ  ไดแก  ( สั่งสอน )   สูตร  หรอือภิธรรม 
อยางอ่ืน,  ก็พวกภิกษุณียอมหวังเฉพาะโอวาทดวยคําวา  สมคฺคมฺหยฺย. 
เพราะเหตุนั้น  จึงเปนทุกกฏแกภิกษุผูกลาวธรรมอ่ืนเวนโอวาทเสีย. 
           สองบทวา  โอวาท  อนิยฺยาเทตฺวา  ไดแก  ไมกลาววา   " ดูกอน 
นองหญิง !  นี้โอวาท. "   กรรม  คือ  ภิกขุโนวาทกสมมติ  ( การสมมติ 
ภิกษุผูสั่งสอนภิกษุณี )  ผูศึกษาพึงทราบวา   " กรรม "   ในคําวา 
อธมฺมกมฺเม  เปนตน.  บรรดากรรม  มกีรรมไมเปนธรรมเปนตนนั้น 
ในกรรมไมฟอนรําเปน  ปาจิตตีย  ๑๘  ตัว  ดวยอํานาจแหงหมวด ๙ 
๒ หมวด.  ในกรรมเปนธรรม  ไมเปนอาบัติ  ในบทสุดทายแหง 
หมวด ๙  หมวดที่  ๒.  ในบทท่ีเหลืออเปนทุกกฏ ๑๗  ตัว. 
           สองบทวา  อุทฺเทส  เทนฺโต  ไดแก  ผูแสดงบาลี  แหงครุธรรม  ๘.  
           สองบทวา  ปริปุจฺฉ  เทนฺโต  มีความวา  ผูกลาวอรรถกถาแหง 
บาลีครุธรรมท่ีคลองแคลวน้ันนั่นแล. 
           หลายบทวา  โอสาเรหิ  อยฺญาติ  วุจฺจมาโน  โอสาเรติ  มีความ 
วา  ภิกษุผูอันภิกษุณีทั้งหลายกลาวอยางนี้  ยอมสวดบาลีครุธรรม  ๘. 
ภิกษุผูใหอุเทส  ผูใหปรปิุจฉาอยางนี้  และภิกษุผูอันภิกษุณีกลาววา 
" นิมนตสวดเถิด "   สวดครุธรรม  ๘,  ไมเปนอาบัติปาจิตตียแกภิกษุนั้น.  
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ไมเปนอาบัติทุกกฏแกภิกษุผูกลาวธรรมอ่ืน. 
           หลายบทวา  ห ฺห  ปจฺฉติ  ป ฺห  ปุฏโ  กเถติ  มีความวา 
ภิกษุณียอมถามปญหาอิงครุธรรม  หรอือิงธรรมมีขันธเปนตน.  ไมเปน 
อาบัติแมแกภิกษุผูกลาวแกปญหานั้น.  
           สองบทวา  อ ฺสฺสตฺถาย  ภณนฺต  มีความวา  ภิกษุณีทั้งหลาย 
เขาไปหาภิกษุผูกําลังแสดงธรรมในบริษัท  ๔  แลวฟงอยู.  แมในการ 
กลาวเพ่ือประโยชนแกคนอ่ืนนั้น  ไมเปนอาบัติแกภิกษุ. 
           สองบทวา  สิกฺขมานาย  สามเณริยา  คือ  ไมเปนอาบัติแมแก 
ภิกษุผูแสดงแกสิกขมานาและสามเณรีเหลาน่ัน.  บทที่เหลือ  มีอรรถ 
ต้ืนทั้งน้ัน. 
           สิกขาบทน้ี มีสมุฏฐานเหมือนปทโสธรรมสิกขาบท  เกิดข้ึน 
ทางวาจา ๑  ทางวาจากับจิต ๑  เปนกิริยา  โนสญัญาวิโมกข  อจิตตกะ 
ปณณัตติวัชชะ  วจีกรรม มีจิต  ๓  มีเวทนา  ๓  ดงัน้ีแล. 
                               โอวาทสิกขาบทท่ี  ๑  จบ.  
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                 ภิกขุนีวรรค  อัตถังคตสิกขาบทที่  ๒ 
           พึงทราบวินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๒ ดังตอไปนี้ :- 
               [ แกอรรถคาถาของพระจูฬบันถกเถระ ] 
           บทวา  ปริยาเยน  คือ  ตามวาระ  ความวา  ตามลําดับ. 
           บทวา  อธิเจตโส  คือ ผูมีอธิจิต  อธิบายวา  ผูประกอบดวยจิต 
ที่ยิ่งกวาจิตท้ังหมด  คือ  อรหัตผลจิต.  
           บทวา  อปฺปมชฺชโต  คือ  ผูไมประมาท.  มคํีาอธิบายวา   " ผู 
ประกอบดวยการบําเพ็ญกุศลธรรมติดตอกันดวยความไมประมาท. " 
           บทวา  มุนิโน  มีความวา  ญาณ  ตรัสเรียกวา  โมนะ  เพราะ 
รูโลกทั้ง ๒  อยางนี้วา   " ผูใด  ยอมรูโลกท้ัง  ๒  ผูนั้น  เราเรียกวา 
มุนี  เพราะเหตุนั้น "   หรือ  พระขีณาสพ  ตรัสเรียกชื่อวา  มุน ี เพราะ 
ประกอบดวยญาณน้ัน  แกมุนีนั้น. 
           สองบทวา  โมนปเถสุ  สิกฺขโต  มีความวา  ผูศึกษาอยูในทาง 
แหงญาณชื่อโมนะ  กลาวคือ  อรหัตมรรคญาณ  คือ  ในโพธิปกขิย- 
ธรรม  ๓๗ หรือ  ในไตรสิกขา.  ก็คําน้ีพระผูมีพระภาคตรัสหมายเอา 
ปฏิปทาเปนสวนเบื้องตน.  เพราะฉะน้ัน  ผูศึกษาพึงเห็นใจความใน 
คําวา  มุนิโน  โมนปเถสุ  สิกฺขโต  นี้  อยางนี้วา   " แกมุนีผูศึกษาอยู 
ในธรรมเปนสวนเบื้องตนอยางนี้  บรรลุความเปนมุนีดวยการศึกษานี้. " 
           บาทพระคาถาวา  โสกา  น  ภวนฺติ  ตาทิโน  มีความวา  ความ  
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โศกท้ังหลาย  เพราะเรื่องมีการพลัดพรากจากอิฏฐารมณเปนตนในภาย 
ใน  ( ในจิต )  ยอมไมมีแกพระขีณาสวมุนีผูคงท่ี.  อีกอยางหนึ่ง  ใน 
บทวา  ตาทิโน  นี ้ มีใจความแมอยางน้ีวา   " ความโศกท้ังหลาย 
ยอมไมมีแกมุนีผูประกอบดวยลักษณะคงท่ีเห็นปานนี้. " 
           บทวา  อุปสนฺตสฺส  ไดแก  ผูสงบระงับเพราะสงบกิเลสมีราคะ 
เปนตนได.  
           บทวา  สทา  สตีมโต  ไดแก  ผูไมเวนจากสติ  ตลอดกาลเปน 
นิตย  เพราะเปนผูถึงความไพบูลยแหงสติ. 
           สองบทวา  อากาเส  อนฺตลิกฺเข  ไดแก  ในอากาศ  กลาวคือ 
กลางหาว,  ไมใชอากาศเพิกกสิณ  ไมใชอากาศเปนเครื่องกําหนดรูป. 
           สองบทวา  จงฺกมติป  ติฏติป  มีความวา  พระจูฬบันถกเถระ 
ไดฟงถอยคําของภิกษุณีเหลาน้ัน  คิดวา   " ภิกษุณีเหลาน้ี  ดูหม่ินเรา 
วา  ' พระเถระรูปนี้  รูธรรมเพียงเทาน้ีแหละ. '  เอาละ ! บัดนี ้ เราจะ 
แสดงอานุภาพของตน  แกภิกษุณีเหลาน้ี "   จึงยังความเคารพมาก  ใน 
ธรรมใหเกิดข้ึนแลว  เขาจตุตถฌาน  มีอภิญญาเปนบาท  ออกแลว 
ไดแสดงอิทธิปาฏิหาริยเห็นปานน้ี  คือ  เดินจงกรมในอากาศกลางหาว 
บาง  ฯ ล ฯ  หายตัวไปในระหวางบาง. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อนฺตรา  ปธายติ  มีความวา  หาย 
ตัวไปบาง  คือไปไมปรากฏใหเห็นบาง. 
           ขอวา  ต ฺเว  อุทาน  ภณติ  อ ฺ ฺจ  พหุ  พุทฺธวจน  มีความ 
วา  ไดยินวา  พระเถระถูกใหเรียนคาถาน้ีในสํานักของพระเถระผูเปน  
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หลวงพ่ีของตนวา 
              " ดอกบัวช่ือโกกนุท  มกีลิ่นหอม  พึงบานแตเชา 
              ยังไมวายกล่ิน  ฉันใด,  ทานจงดูพระอังคีรส  ผูรุง 
              โรจนเหมือนดวงอาทิตย  แผดรัศมีรุงโรจนอยูใน 
              กลางหาว  ฉันนัน้ "  
ไดสาธยายถึง  ๔  เดือน  แตไมอาจทําใหคลองแคลวได. 
           ครั้งน้ัน  พระเถระ  ( หลวงพ่ี )  จึงขับไลพระจูฬบันถกน้ันไปเสีย 
จากวิหาร  ดวยกลาววา   " เธอเปนคนอาภัพในพระศาสนานี้. "   ทาน 
ไดยืนรองไหอยูที่ซุมประตู.  คราวนั้น  พระผูมีพระภาคทรงตรวจดูพุทธ- 
เวไนยสัตว  ทอดพระเนตรเห็นทานแลว  จึงเสด็จไปใกล ๆ  ทาน  ดุจ 
เสด็จเที่ยวไปยังวิหารจาริกตรัสวา   " จูฬบันถก !  เธอรองไหทําไม ? " 
ทานจึงกราบทูลเรื่องราวนั้น.  ลําดับนัน้  พระผูมีพระภาคเจา  จึงทรง 
ประทานทอนผาอันสะอาดแกทาน  ตรัสวา   " เธอจงลูบคลําผานี้วา 
" ผาเช็ดธุลี. "   ทานรับวา   " สาธุ "   แลว  นั่งในท่ีอยูของตนลูบคลําท่ีสุด 
ดานหน่ึงแหงผานั้น.  ที่ที่ถูกลูบคลําน้ัน  ไดกลายเปนสีดํา.  มานกลับ 
ไดความสลดใจวา   " ผาชื่อวาแมบริสุทธิ์อยางนี้  อาศัยอัตภาพนี้ 
กลับกลายเปนสีดํา "   ดังน้ี  แลวจึงปรารภวิปสสนา.  ลําดับนั้น  พระ 
ผูมีพระภาคเจาทรงทราบวา  ทานปรารภความเพียร  ไดทรงภาษิต 
โอภาสคาถาน้ีวา  อธิเจตโส  เปนตน.  พระเถระบรรลุพระอรหัตผลใน 
เวลาจบคาถา.  เพราะเหตุนั้น  พระเถระจึงเคารพรักคาถานี้  ตาม 
ปรกติเทียว.  ทานกลาวคาถาน้ันนั่นแล  เพ่ือใหทราบความเคารพรัก  
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คาถาน้ีนั้น  และนําพุทธพจนอ่ืนเปนอันมากมากลาวอยูในระหวาง. 
เพราะเหตุนั้น  พระธรรมสังคาหกาจารยทั้งหลายจึงกลาววา   " กลาว 
อุทานน้ันนั่นแล  และพระพุทธพจนอยางอ่ืนเปนอันมาก. " 
           สองบทวา  เอกโต  อุปสมฺปนฺนาย  ไดแก  ภิกษุณีผูอุปสมบท 
ในภิกษุณีสงฆ.  แตเปนปาจิตตีย  แกภิกษุผูกลาวสอนภิกษุณีผู 
อุปสมบทในภิกษุสงฆ. บทที่เหลือในสิกขาบทนี้ต้ืนทั้งนั้น.  และแม 
สิกขาบทน้ี  มีสมุฏฐานเหมือนปทโสธรรมสิกขาบทน่ันแล. 
                          อัตถังคตสิกขาบทท่ี  ๒  จบ.        
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                                    ภิกขุนีวรรคที่  ๓ 
                              ภิกขุนอุีปสสยสิกขาบทท่ี  ๓ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๓  พึงทราบดังนี้ :-  
           ในคําเปนตนวา  อ ฺตฺรสมยา  โอวทติ  อาปตฺติ  ปาจิตฺติยสฺส 
เปนตน  บัณฑิตพึงทราบวา เปนปาจิตตียแกภิกษุผูกลาวสอนดวย 
ครุธรรม  ๘  เทาน้ัน,  กลาวสอนดวยธรรมอ่ืนเปนทุกกฏ. 
           สองบทวา  เอกโต  อุปสมฺปนฺนาย  ไดแก  ภิกษุณีผูอุปสมบท 
ในภิกษุณีสงฆ.  แตเปนปาจิตตียแท  แกภิกษุผูกลาวสอนภิกษุณีผู 
อุปสมบทในภิกษุสงฆ.  อนึ่ง  เบื้องหนาแตนี้ไป  ในท่ีทุก ๆ  แหงท่ีทาน 
กลาวคําวา  เอกโต  อุปสมฺปนฺนาย  ไว  บัณฑิตพึงเห็นเนื้อความอยางนี้ 
เหมือนกัน.  บทที่เหลืออต้ืนทั้งน้ัน. 
           สิกขาบทน้ีมีสมุฏฐานเหมือนกฐินสิกขาบท  เกิดข้ึน ทางกายกับ 
วาจา ๑  ทางวาจากับจิต ๑  เปนกิริยา  โนสัญญาวิโมกข  อจิตตกะ 
ปณณัติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  มจิีต  ๓ มีเวทนา  ๓  ดังน้ีแล. 
                       ภิกขุนีอุปสสยสิกขาบทที่  ๓  จบ. 
                           ขอเบ็ดเตล็ดในสิกขาบทท่ี  ๓ 
           ก็แล  ในสิกขาบทท่ี  ๓  นี ้ ทานกลาวปกิณณกะไวในมหาปจจรี 
ดังตอไปนี้ :-  ถาวา  ภิกษุผูมีไดรับสมมติ  เมื่อพระอาทิตยอัสดงคต  
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แลว  เขาไปสูสํานักภิกษุณี  กลาวสอนดวยครุธรรม  ๘  เปนปาจิตตีย 
๓  ตัว.  เม่ือสอนดวยธรรมอ่ืน  เปนทุกกฏ  ๒  ตัว,  เปนปาจิตตีย ๑  ตัว. 
           คือ อยางไร ?  คือวา  ทุกกฏ  มกีารไมไดรับสมมติเปนมูล ๑, 
ทุกกฏ  มีการไปสูสํานักภิกษุณีแลว  กลาวสอนดวยธรรมอ่ืนเปนมูล ๑,  
ปาจิตตีย  มีการกลาวสอนเมื่อพระอาทิตยอัสดงคตแลวเปนมูล ๑.  ภิกษุ 
ผูไดรับสมมติแลว  เมื่อพระอาทิตยอัสดงคตแลว  ไปในสํานักภิกษุณีนั้น 
กลาวสอนอยูดวยครุธรรม  ๘  เปนอนาบัติ ๑  เปนปาจิตตีย  ๒  ตัว. 
           คือ  อยางไร ?  คือวา  เปนอนาบัติ  เพราะเปนผูไดรับสมมติ, 
เปนปาจิตตีย  ๒  ตัว  ปาจิตตีย  มีการกลาวสอนเมื่อพระอาทิตย 
อัสดงคตแลวเปนมูลตัว ๑  ปาจิตตีย  มีการไปกลาวสอนดวยครุธรรม  ๘ 
เปนมูลตัว ๑. ภิกษุผูกลาวสอนดวยธรรมอ่ืนนั่นแล  เปนอนาบัติ ๑ 
เปนทุกกฏ ๑  ตัว  เปนปาจิตตีย  ๑  ตัว. 
           คือ  อยางไร ?  คือวา  เปนอนาบัติ  เพราะไดรับสมมติ,  เปน 
ทุกกฏ  มีการไปกลาวสอนดวยธรรมอ่ืนเปนมูลตัว ๑  เปนปาจิตตีย 
มีการกลาวสอนเมือพระอาทิตยอัสดงคตแลวเปนมูล ๑.  แตสําหรับ 
ภิกษุผูไดรับสมมติ  และไมไดรับสมมติ  ไปกลาวสอนในกลางวัน 
บัณฑิตพึงชักปาจิตตีย  ที่มีการกลาวสอนในเวลากลางคืนเปนมูลออก 
ตัว ๑  แลวทราบอาบัติและอนาบัติที่เหลืออ ฉะน้ีแล.  
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                         ภิกขุนีวรรค  อามิสสิกขาบทท่ี  ๔ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๔  พึงทราบดังนี้ :-  
           บทวา  น  พหุกตา  คือ  ไมทําความต้ังใจ  ( สอนจริง ).  อธิบาย 
วา   " ไมทําความเคารพมากในธรรมกลาวสอน. "   ผูศึกษาพึงทราบ 
อรรถแหงบทท้ังหลายวา  ภิกขฺุโนวาทก  อวณฺณ  กตฺตุกาโม  เปนตน 
โดยนัยดังท่ีกลาวแลวในอุชฌาปนกสิกขาบทน่ันแล.  ภิกษุที่ภิกษุผูได 
รับสมมติ  หรือสงฆมอบภาระใหไว  พึงทราบวา  ชื่อวา  ภิกษุไมไดรับ 
สมมติ  ในคําวา  อุปสมฺปนฺน  สงเฆน  อสมมฺต  นี.้ 
           สวนในคําวา  อุปสมฺปนฺน  สงฺเฆน  สมฺมต  วา  อสมมฺต  วา 
นี้  ภิกษุผูไดรับสมมติในคราวเปนภิกษุแลว  ต้ังอยูในภูมิแหงสามเณร 
พึงทราบวาไดรับสมมติ.  สามเณรพหูสูตท่ีภิกษุผูไดรับสมมติหรือสงฆ 
มอบหนาที่ไว  พึงทราบวา  ผูมีไดรับสมมติ.  คําท่ีเหลือต้ืนทั้งน้ัน 
เพราะมีนัยดังกลาวแลว. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐาน  ๓  เกิดข้ึนทางกายกับจิต ๑  ทางวาจากับ 
จิต ๑  ทางกายวาจากับจิต ๑  เปนกิริยา  สัญญาวิโมกข  สจิตตกะ 
โลกวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  อกุศลจิต  เปนทุกขเวทนา  ดังนี้แล. 
                              อามิสสิกขาบทท่ี  ๔  จบ.  
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                   ภิกขุนีวรรค  จีวรทานสิกขาบทท่ี  ๕ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๕  พึงทราบดังนี้ :- 
           บทวา  วิสขิาย  แปลวา  ในตรอก.  
           สองบทวา  ปณฺฑาย  จรติ  มีความวา  ยอมเท่ียวไปเนือง ๆ 
ดวยสามารถแหงการเท่ียวไปเปนประจํา. 
           บทวา  สนฺทิฏา  คือ  ไดเปนเพ่ือนเห็นกัน.  บทที่เหลือใน 
สิกขาบทน้ี  โดยบท  มีอรรถต้ืน  โดยวินิจฉัย  พึงทราบโดยนัยดังกลาว 
แลวในจีวรปฏิคคหณสิกขาบทน่ันแล  พรอมท้ังสมุฏฐานเปนตน. 
จริงอยู  ในจีวรปฏิคคหณสิกขาบทน้ัน  ภิกษุเปนผูรับ,  ในสิกขาบทน้ี 
ภิกษุณีเปนผูรับ  นี้เปนความแปลกกัน.  คําท่ีเหลืออเปนเชนนั้นเหมือน 
กันแล. 
                               จีวรทานสิกขาบทท่ี  ๕  จบ.  
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                  ภิกขุนีวรรค  จีวรสิพพนสิกขาบทท่ี  ๖ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๖  พึงทราบดังนี้ :- 
               [ แกอรรถ  เรื่องเย็บจีวรใหภิกษุณีผูมีใชญาติ ] 
           คําวา  อุทายี  ไดแก  พระโลลทุายี.  
           บทวา  ปฏโ  แปลวา  ผูมีความสามารถ.  มีคําอธิบายวา 
" เปนผูเขาใจและสามารถ. " 
           สองบทวา  อ ฺตรา  ภิกฺขุน ี ไดแก  ภิกษุณีผูเปนภรรยาเกา 
พระอุทายีนั้นนั่นเอง. 
           บทวา  ปฏิภาณจิตฺต  ไดแก  มคีวามงดงามอันทําดวยปฏิภาณ 
ของตน.  ไดยินวา  พระโลลุทายีนั้น  ยอมจีวรแลว  ไดกระทํารปูหญิง 
กับชายกําลังทําเมถุนกัน ดวยสีตาง ๆ  ในทามกลางแหงจีวรนั้น. 
เพราะเหตุนั้น พระธรรมสังคาหกาจารยทั้งหลาย  จึงไดกลาววา 
มชฺเฌ  ปฏภิาณจิตฺต  วุฏาเปตฺวา  เปนตน. 
           บทวา  ยถาสหริตฺวา  คือ  ตามท่ีพับไวนั่นแหละ. 
           บทวา  จีวร  ไดแก  จีวรที่ภิกษุอาจเพ่ือจะนุงหรือหมได.  จริงอยู 
ในมหาปจจรี  เปนตน  ทานก็ไดกลาวไวอยางนี้. 
           ในคําวา  สย  สิพฺเพติ  นี้  พึงทราบวินิจฉัยดังน้ี :-  ภิกษุกะก็ดี 
ตัดก็ดี  ดวยต้ังใจวา   " เราจักเย็บ "   เปนทุกกฏ.  แตเปนปาจิตตียใน 
เพราะการสอยเข็มทุก ๆ  ครั้งท่ีสอย  แกภิกษุผูเย็บอยู  เพราะพระบาลีวา 
" ( ตองปาจิตตีย )  ทุก ๆ  รอยเข็ม "   ดังน้ี.  แตถาวาภิกษุไมชักเข็ม  
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ออกหมดท้ังเลม  แทงดนไปแมต้ังรอยครั้ง  เพ่ือดนดายเนาแลวจึง 
นําออก  เปนปาจิตตียตัวเดียว. 
           คําวา  สกึ อาณตฺโต  ไดแก  ภิกษุผูสั่งครั้งเดียววา   " จงเย็บ 
จีวร. "  
           คําวา  พหุมฺป  สิพฺพติ  มีความวา  ถาแมนวา  ผูรับสั่งใหสุจิ- 
กรรมท้ังหมดเสร็จส้ินแลว  ใหจีวรสําเร็จลง  ก็เปนปาจิตตียเพียงตัว 
เดียว.  แตถาเธอไดรับคําสั่งวา   " กรรมที่จะพึงทําในจีวรนี้  เปนภาระ 
ของเธอ "   ดงัน้ี  แลวจึงทํา,  เปนปาจิตตียแกผูรับสั่งทุก ๆ  รอยเข็ม 
รอยเข็มละ ๑  ตัว.  เปนปาจิตตียแมมากตัว  เพราะคําพูดคําเดียว 
แกภิกษุผูสั่ง.  สวนในการสั่งบอย ๆ  ไมมีคําท่ีจะพึงกลาวเลย. 
           ถาเมื่ออาจารยอุปชฌาย  กําลังเย็บจีวร  เพ่ือพวกภิกษุณีผู 
เปนญาติของตน,  ฝายนิสิตกเหลาใดของทานเหลาน้ัน  เย็บดวยต้ังใจวา 
" พวกเราจักทําอาจริยวัตรอุปชฌายวัตร  หรือกฐินวัตร, "   เปนอาบัติ 
มากตัวแมแกนิสิตกเหลาน้ัน   ตามจํานวนรอยเข็ม.  อาจารยและ 
 ุอุปชฌายใชใหพวกอันเตวาสิกเย็บ  ( จีวร )  เพ่ือพวกภิกษุณีผูเปนญาติ 
ของตน.  เปนทุกกฏแกอาจารยและอุปชฌาย.  เปนปาจิตตียแกพวก 
อันเตวาสิก.   พวกกันเตวาสิกนิมนตใหอาจารยและอุปชฌายชวยเย็บ 
( จีวร )  เพ่ือพวกภิกษุณีผูเปนญาติของตน,  แมในการท่ีอันเตวาสิก 
นิมนตอาจารยและอุปชฌายใหชวยเย็บนั้น  ก็นัยนีน้ั่นแล.  จีวรเปนของ 
ภิกษุณีผูเปนญาติ ทั้งฝายอนเตวาสิก  ทั้งฝายอาจารยและอุปชฌาย. 
แตอาจารยและอุปชฌายลวงพวกอันเตวาสิกใหเย็บ  ( จีวร ),  เปนทุกกฏ  
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แมแกทั้ง  ๒  ฝาย.  เพราะเหตุไร ?  เพราะจีวรพวกอันเตวาสิกเย็บดวย 
ความสําคัญวาไมใชญาติ  ( และ )  เพราะอาจารยกับอุปชฌายนอกน้ี 
ชักนําในส่ิงท่ีไมควร.  เพราะฉะน้ัน  จึงความบอกวา   " นี้เปนจีวรของ 
มารดาเธอ  และนี้เปนจีวรของนองสาว "   แลวใหพวกเธอชวยเย็บ. 
           สองบทวา  อ ฺ  ปริกขฺาร  ไดแก  บริขารอยางใดอยางหนึ่ง 
มีถุงรองเทาเปนตน  บทที่เหลืออต้ืนท้ังน้ัน.  
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐาน  ๖  เปนกิริยา  โนสัญญาวิโมกข 
อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  มีจิต  ๓  มีเวทนา  ๓ 
ดังน้ีแล. 
                            จีวรสิพพนสิกขาบทท่ี  ๖  จบ.  
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                     ภิกขุนีวรรค  สังวิธานสิกขาบทท่ี  ๗ 
           พึงทราบวินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๗  ดังตอไปนี้ :- 
           คําวา  ปจฺฉา  คจฺฉนฺตีน  โจรา  อจฺฉินฺทึสุ  มคีวามวา  เมื่อ 
พวกภิกษุณีไปทีหลัง  พวกโจรไดชิงเอาบาตรและจีวรไป.  
           บทวา  ทูเสสุ  ไดแก  พวกโจรประทุษรายพวกภิกษุณีเหลาน้ัน. 
อธิบายวา   " ใหถึงความเสียศีล. " 
           บทวา  สวิธาย  คือ  ชักชวนกัน,  อธิบายวา   " ทําการนัดหมาย 
กัน  ในเวลาจะไป. 
                    [ อธิบายบานชั่วระยะไกบินถึงเปนตน ] 
           ไกออกจากบานใด  แลวเดินไปยังบานอ่ืน,  บานน้ีทานเรียกวา 
" ชั่วไกไปถึง "   ในบทวา  กุกฺกุฏสมปฺาเท  นี้.  ในบทน้ัน มีอรรถ 
เฉพาะคําดังตอไปนี้ :- 
           ไกทั้งหลายยอมเที่ยวไปถึงท่ีบานนี้;  เหตุนั้น บานน้ี จึงชื่อวา 
เปนที่ไปถึง.  พวกไหนไปถึง ?  พวกไก.  การเท่ียวไปถึงของพวกไก 
ชื่อวา   กุกกฏุสัมปาทะ.  อีกอยางหนึ่ง  การไปถึง  ชื่อวา  สัมปาทะ. 
การไปถึงของพวกไก  มีอยูที่บานน้ี;  เพราะเหตุนั้น  บานนี้จึงชื่อวา 
กุกกุฏสัมปาทะ.  ปาฐะวา  กุกฺกฏุสมฺปาเต  ก็มี.  ไกบินโผข้ึนจาก 
หลังคาเรือนแหงบานใด  แลวไปตกลงท่ีหลังคาเรือนแหงบานอ่ืน,  บาน 
นี้  ทานเรียกวา   " ชั่วไกบินถึง "   ในปาฐะวา  กุกฺกกุฏสมฺปาเต  นั้น.  
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สวนอรรถเฉพาะคําในบทนี้  บัณฑิตพึงทราบโดยนัยดังกลาวแลวน่ัน 
แหละ. 
           ก็บานแมมีประการดังกลาวแลว ๒  อยางนี้  ใกลชิดกันนกั  ยอม 
ไมไดอุปจาร.  ในอรรถกถา  ทานกลาวไววา   " ก็เสียงไกที่ขันอยูใน  
เวลาใกลรุงในบานใด  ไดยินไปถึงในบานเชนนั้น. "   ทานไดกลาวคํานั้น 
ละแวกบาน  ในรัฐที่คับค่ังดวยหมูบานเชนนั้น. "   ทานไดกลาวคํานั้น 
ไวแลว  แมกจ็ริง,  ถึงอยางนั้น  ก็เปนอาบัติเหมือนกัน  แกภิกษุผูกาว 
ลงสูอุปจารแหงบาน  ซึ่งถาแมนมีระยะหางกันประมาณศอกกําท่ีพวก 
ชาวบานเวนไว  เพราะพระบาลีวา   " ตองอาบัติปาจิตตียทุก ๆ  ละแวก 
บาน "   ดังน้ี.  คําน้ันไมสมดวยพระบาลี.  ถาวา  บานแมเห็นปานน้ี 
โดยโวหารทีไ่ดแลวอยางนั้น  เพราะไมใกลชิดกัน  ยอมไดโวหารวา 
" ชั่วไกบินถึง "   ดังน้ี  กด็ี  วา   " ชั่วไกบินไมถึง "   ดังนี้  ก็ดี  เพราะ 
เปนบานใกลชิดกัน;  เพราะฉะนั้น  จึงไมสมกันกับบาลี ฉะน้ีแล.  สวน 
ในบานนอกน้ี  การเดินเลยอุปจารบานนี้ไป  และกาวลงสูอุปจารบานอ่ืน 
เทาน้ันไมปรากฏ.  เพราะฉะนั้น  ที่ยกอาบัติข้ึนปรับ  จึงไมปรากฏ 
เหมือนกัน. 
               [ วาดวยการชักชวนกันเดินทางรวมกัน ] 
           วินิจฉัยยอาบัติในคําวา   คามนฺตเร  คามนฺตเร  อาปตฺติ 
ปาจิตฺติยสฺส  นั้น  ดังตอไปนี้ :-  จริงอยู ในเวลาชักชวนกัน  ถาวา 
ภิกษุและภิกษุณีแมทั้ง  ๒  ยืนชักชวนกัน  ในสํานักภิกษุณีก็ดี  ใน 
ระหวางวัดก็ดี  ในโรงฉันก็ดี  ในที่อยูแหงเดียรถียก็ดี  ไมเปนอาบัติ.  
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ไดยินวา  ภูมินี้  เปนกัปปยภูมิ.  เพราะเหตุนั้น  ทานอาจารยทั้งหลาย 
จึงไมปรับอาบัติทุกกฏ  เพราะการชักชวนเปนปจจัย  ในสํานักแหง 
ภิกษุณีเปนตนนี้.  เปนปาจิตตียตามวัตถุทีเดียว  แกภิกษุผูเดินไป. 
           แตถาวา  ภิกษุกับภิกษุณีชักชวนกัน  ภายในบาน  ที่ถนนใกล  
ประตูสํานักของภิกษุณีก็ดี  ในที่เหลาอ่ืน  มีทาง  ๔  แยก  ๒ แยก  และ 
โรงชางเปนตนก็ดี,  ภิกษุตองอาบัติทุกกฏ.  ครั้นชกัชวนกันอยางนี้แลว 
จึงออกจากบานไป.  ไมเปนอาบัติเพราะการออกจากบาน.  แตใน 
เพราะยางลงสูอุปจารแหงบานท่ีถัดไป  เปนปาจิตตียแกภิกษุ.  ทาน 
กลาวไวในมหาปจจรีวา   " แมในการยางลงสูอุปจารนั้น  เปนทกุกฏ 
ในยางเทาท่ี ๑  เปนปาจิตตียในยางเทาที่ ๒. "   ก็ภิกษุออกจากบาน 
แลว  แตยังไมยางลงสูอุปจารแหงบานถัดไปเพียงใด,  แมเม่ือชักชวน 
กันในระหวางนี้  ก็เปนทุกกฏแกภิกษุเพียงนั้น.  ในการยางลงสูอุปจาร 
แหงบานถัดไป  ไมเปนอาบัติโดยนัยกอนเหมือนกัน.  ถาภิกษุกับภิกษุณี 
มีความประสงคจะไปสูบานไกลมาก.  เปนอาบัติทุก ๆ  ครั้งท่ียางลง 
( สูอุปจารแหงบาน )  โดยนับอุปจารแหงบาน. 
           ทานกลาวไวในมหาปจจรีวา   " แตไมเปนอาบัติในเพราะการ 
เดินเลยบานน้ัน ๆ  ไป.  แตถาภิกษุณีคิดวา  ' เราจักไปยังบานชื่อโนน 
แลวเดินออกจากสํานักไป,  ฝายภิกษุก็คิดวา  ' เราจักไปยังบานโนน ' 
แลวเดินออกจากวิหารมุงหนาไปยังบานนั้นนั่นแล,  ถาภิกษุกับภิกษุณี 
แมทั้ง ๒  ไปพบกันที่ประตูบานแลว  ถามกันวา  ' ทานจะไปไหน ? ' 
จะไปบานโนน,  ' ทานจะไปไหน ? '  กลาววา  ' แมเราก็จะไปที่บาน  
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นั้นเหมือนกัน '  จึงชักชวนกันวา  ' มาเถิดทาน  พวกเราจะไปกันเดี๋ยวน้ี ' 
แลวเดินไป,  ไมเปนอาบัติ.  เพราะเหตุไร ?  เพราะเหตุวา  ภิกษุกับ 
ภิกษุณีตางออกไปดวยใสใจวา  ' เราจักไปต้ังแตแรกนั่นเอง. "   คําท่ี  
กลาวในมหาปจจรีนั้น  ไมสมดวยบาลี  และไมสมดวยอรรถกถาที่เหลือ. 
           สองบทวา  อฑฺฒโยชเน  อฑฒฺโยชเน  มีความวา  ภิกษุเดิน 
เลยกึ่งโยชนหน่ึง ๆ  ไปในขณะที่คิดวา   " บัดนี้  เราจักเดินเลยไป " 
เปนทุกกฏ  ในยางเทาท่ี ๑  เปนปาจิตตียในยางเทาท่ี ๒.  แทจริง  นัยนี้ 
เปนอาบัติในขณะที่เดินเลยไป  ไมเปนอาบัติในขณะยางลง. 
           สองบทวา  ภิกฺข ุ สวิทหติ  มีความวา  ภิกษุเห็นภิกษุณีที่ประตูเมือง 
หรือท่ีถนน  กลาววา   " ทานเคยไปสูบานชื่อโนนไหม ? "   ภิกษุณีตอบวา 
" ดิฉันยังไมเคยไป  พระผูเปนเจา ! ".  ภิกษุกลาววา   " มาเถิด  เราจัก 
ไปดวยกัน "   หรือวา    " ฉันจักไปพรุงน้ี  แมเธอก็พึงมาดวย "   ดังน้ีก็ดี. 
           สองบทวา  ภิกฺขนุี  สวิทหติ  มีความวา  ภิกษุณีเห็นภิกษุออก 
จากบาน  เพื่อจะไหวพระเจดียในบานอ่ืน  จึงกลาววา   " พระผูเปน 
เจา !  ทานจะไปไหน ? "   ภิกษุตอบวา   " ฉันจะไปยังบานโนน  เพ่ือไหว 
พระเจดีย "   ดังน้ี.  ภิกษุณีนั่นแล  ชักชวนแมอยางนี้วา   " พระผูเปนเจา ! 
แมดิฉันก็จักไปดวย, "   ภิกษุไมไดชักชวน. 
           วินิจฉัยในคําวา  วิสงฺเกเตน  นี้  พึงทราบดังน้ี  :-  ภิกษุกับภิกษุณี 
กลาววา   " เราจักไปกันกอนฉัน "   แลว  ไปภายหลังฉัน,  กลาววา 
" เราจะมากันในวันนี้ "   แลวไปเสียวันพรุงน้ี,  อยางนี้ไมเปนอาบัติ  
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เพราะผิดนัดเวลาแล.  แตแมเม่ือมีการผิดนัดหมายประตู   หรือผิดนัด 
หมายหนทาง  เปนอาบัติแท. 
           บทวา  อาปทาสุ  มคีวามวา  ในเพราะรัฐถูกปลน  ชาวชนบท 
ทั้งหลายพากันข้ึนสูลอทางเดินหรือลอเกวียนอพยพไป.  ไมเปนอาบัติ 
ในอันตรายมีรูปเห็นปานน้ี.  คําท่ีเหลือต้ืนทั้งน้ันแล.  
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐาน  ๔  เกิดข้ึน  ทางกาย ๑  ทางกายกับวาจา ๑ 
ทางกายกับจิต ๑  ทางกายวาจากับจิต ๑  เปนกิริยา  โนสัญญาวิโมกข 
อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  มีจิต  ๓  มีเวทนา  ๓ 
ดังน้ีแล. 
                              สังวิธานสิกขาบทท่ี  ๗  จบ.  
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                  ภิกขุนีวรรค  นาวาภิรุหนสิกขาบทท่ี  ๘ 
           พึงทราบวินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๘  ดังตอไปนี้ :- 
            [ วาดวยการชักชวนกันโดยสารเรือลําเดียวกัน ] 
           บทวา  สวิธาย  ไดแก  ชักชวนกันมุงการเลนเปนเบื้องหนา 
ดวยอํานาจมิตสันถวะซ่ึงเปนความยินดีของชาวโลก.  
           บทวา  อุทฺธคามิน ึ คือ แลนทวนกระแสของแมน้ําข้ึนไป.  ก ็
เพราะผูซึ่งเลนกีฬาทางเรือท่ีแลนข้ึนทวนนํ้า  โดยว่ิงทวนข้ึนไป  ทาน 
เรียกวา   " โดยสารเรือข้ึนน้ําไป. "   ดวยเหตุนั้น  ในบทภาชนะแหงบทวา 
อุทฺธคามินึ  นั้น  เพ่ือแสดงเฉพาะอรรถเทาน้ัน  จึงตรัสวา  อุชฺชวนิกาย 
( แลนข้ึนทวนน้ํา )  ดังน้ี. 
           บทวา  อุโธคามิน ึ คือ แลนตามกระแสนํ้าลงไป.  ก็เพราะผู 
ซึ่งเลนกีฬาทางเรือท่ีแลนลงตามนํ้า  โดยแลนลงไปทางใต  ทานเรียก 
วา   " โดยสารเรือลองน้ําไป. "   ดวยเหตุนั้น  ในบทภาชนะแมแหงบทวา 
อโธคามินึ  นัน้  เพ่ือแสดงแตอรรถเหมือนกัน  จึงตรัสวา  โอชวนิกาย 
( แลนลงตามนํ้า )  ดังน้ี.  ในเรือน้ัน  ชนท้ังหลาย  ยอมแลนเรอืใด 
ไปเหนือ  หรือใตเพ่ือใหถึงทาจอดเรือ,  ไมเปนอาบัติในการแลนเรือ 
นั้นไปท่ีนั่น. 
           คําวา  ติริยนฺตณาย  นี ้ เปนปญจมีวิภัติ  ลงในอรรถแหง 
ทุติยาวิภัติ. 
           ในคําวา  คามนฺตเร  คามนฺตเร  นี้  มีวินิจฉัยดังนี้ :-  แมน้าํใด  
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มีฝงขางหน่ึงตอเนื่องกันดวยหมูบาน  กําหนดชั่วไกบินตก,  ฝงขางหน่ึง 
เปนปาไมมีบาน,  ในเวลาไปทางขางริมฝงท่ีมีหมูบานแหงแมน้ํานั้น 
เปนปาจิตตียหลายตัว  ดวยจํานวนละแวกบาน.  ในเวลาไปทางขางริมฝง 
ที่ไมมีบาน  เปนปาจิตตียมากตัว  ดวยการนับกึ่งโยชน.  แตแมน้าํใด 
มีความกวาง ๑  โยชน.  แมในการไปโดยทามกลางแหงแมน้ําน้ัน  ก็พึง 
ทราบปาจิตตียหลายตัว  ดวยการนับกึ่งโยชน.  
           ในคําวา  อนาปตฺติ  ติรยนฺตรณาย  นี้  มีวินิจฉัยดังนี้ :-  ไมใช 
ในแมน้ําอยางเดียว,  แมภิกษุใดออกจากทาชื่อมหาดิษฐ  ไปสูทาชื่อ 
ตามพลิตติ  ก็ดี  ชื่อสุวรรณภูมิ  ก็ดี  ไมเปนอาบัติแมแกภิกษุนั้น.  จริงอยู 
ในทุก ๆ  อรรถกถา ทานวิจารณอาบัติไวในแมน้ําเทาน้ัน  ไมใช 
ในทะเล. 
           ในคําวา  วิสงฺเกเตน  แมนี้  ก็ไมเปนอาบัติ  เพราะผิดนัดเวลา 
เทาน้ัน.  แตเมื่อไปโดยผิดนัดทาเรือโดยผิดนัดเรือ  เปนอาบัติทีเดียว. 
คําท่ีเหลือ  พรอมดวยสมุฏฐานเปนตน  เปนเชนกบัปฐมสิกขาบท 
ทั้งน้ันแล. 
                         นาวาภิรุหนสิกขาบทท่ี  ๘  จบ.  
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                      ภิกขุนีวรรค  ปริปาจนสิกขาบทท่ี  ๙ 
           วินิจฉัย ในสิกขาบทท่ี  ๙  พึงทราบดังนี้ :-  
                [ วาดวยบิณฑบาตท่ีภิกษุณีแนะนําใหถวาย ] 
           คําวา  มหานาเค  ติฏมาเน  เปนทุติยาวิภัติ  ลงในอรรถแหง 
สัตตมีวิภัติ.  อธิบายวา   " เมื่อพระเถระผูใหญทั้งหลายมีปรากฏอยู. " 
อีกอยางหนึ่ง  ผูศึกษาพึงเห็นปาฐะเหลือในคําน้ี  ดังน้ีวา   " เห็น 
พระเถระผูใหญทั้งหลายมีปรากฏอยู. "   ความจริง  เมื่อวาโดยประการ 
หลังน้ี  ความยังไมเหมาะ. 
           ถอยคําท่ียังไมถึงท่ีสุด  ถึงตรงทามกลางแหงการเริ่มตนกับที่สุด 
ชื่อวา  อันตรากถา. 
           บทวา  วิปปกตา  คือ  กําลังทําคางอยู. 
           คําวา  สจฺจ  มหา  นาคา  โข  ตยา  คหปติ  มีความวา  ภิกษุณี 
ถูลนันทา  หลิ่วตามอง  เห็นพระเถระทั้งหลายกําลังเขามา  ทราบวา 
พระเถระเหลาน้ันไดยินแลว  จึงกลาวอยางนี้. 
           บทวา  ภิกขฺุนีปริปาจิต  ไดแก  อันภิกษุณีแนะนําใหถวาย. 
อธิบายวา   " อันภิกษุณีใหสําเร็จ  คือ  ทําใหเปนของควรใหดวยการ 
ประกาศคุณ. "   แตในบทภาชนะแหงบทนั้น  เพ่ือทรงแสดงภิกษุณีและ 
อาการท่ีภิกษุณีนั้นแนะนําใหถวาย  พระผูมีพระภาคจึงตรัสคําวา   " ผูชื่อ 
วาภิกษุณี  ไดแก  สตรีผูอุปสมบทในสงฆ  ๒  ฝาย,  ที่ชื่อวาแนะนําให 
ถวาย  คือ  ( ภิกษุณีบอก )  แกคนผูไมประสงคจะถวายแตแรก "   ดังน้ี  
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เปนตน. 
           ในคําวา  ปุพฺเพ  คิหิสมารมฺภา  นี้  มีวินิจฉัยดังนี้ :- 
           บทวา  ปุพฺเพ  แปลวา  แตแรกเริ่ม,  ภัตท่ีเขาริเริ่มไวแลว 
เรียกวา  สมารัมภะ.  คําวา  สมารัมภะ  นี้  เปนชื่อแหงภัตท่ีเขา 
ตระเตรียมไวแลว.  การรเิริ่มแหงพวกคฤหัสถ  ชื่อวา  คิหิสมารมัภะ  
ภัตใดที่พวกคฤหัสถเตรียมไวกอนแตนางภิกษุณีแนะนําใหถวาย,  ภิกษุ 
ฉันบิณฑบาตอ่ืนนอกจากภัตน้ัน  คือ  เวนบิณฑบาตน้ันเสีย  เปนอาบัติ. 
มีคําอธิบายวา   " แตไมเปนอาบัติแกภิกษุผูฉันบิณฑบาตท่ีพวกคฤหัสถ 
จัดแจงไวนั้น. "   สวนในบทภาชนะ  พระอุบาลีเถระกลาวไววา 
คิหิสมารมฺโภ  นาม  าตกา  วา  โกนฺติ  ปวาริตา  วา  ดังน้ี 
เพ่ือแสดงแตอรรถเทาน้ัน  ไมเอ้ือเฟอถึงพยัญชนะ  เพราะบิณฑบาต 
แมที่พวกญาติและคนปวารณามิไดปรารภไว  เพ่ือประโยชนแกภิกษุ 
ก็เปนอันเขาปรารภไวแลว  โดยอรรถ  เพราะจะพึงใหนํามาได 
ตามสบาย. 
           บทวา  ปกติปฏิยตฺต  มีความวา  เปนภัตท่ีเขาจัดแจงไวเพ่ือ 
ประโยชนแกภิกษุนั้นนั่นเอง  ตามปรกติวา   " พวกเราจักถวายแก 
พระเถระ "   ดังน้ี. 
           แตในมหาปจจรีกลาวไวโดยไมแปลกกันวา   " เปนภัตท่ีเขาจัด 
แจงไววา  ' จักถวายแกพวกภิกษุ '  ไมไดระบุวา  ' ภิกษุรูปนั้น  หรือ 
รูปอ่ืน. " 
           ขอวา  ป ฺจ  โภชนานิ  เปตฺวา  สพฺพตฺถ  อนาปตฺติ 
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ไดแก  ไมเปนอาบัติในยาคูของควรเค้ียวและผลไมนอยใหญทั้งหมด 
แมที่นางภิกษุณีแนะนําใหถวาย.  บทที่เหลือต้ืนทั้งน้ัน. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐานดุจปฐมปาราชิก  เกดิข้ึน  ทางกายกับจิต 
เปนกิริยา  สญัญาวิโมกข  สจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  มีจิต  ๓ 
มีเวทนา  ๓  ดังน้ีแล.  
                              ปริปาจนสิกขาบทท่ี  ๙  จบ.  
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                     ภิกขุนีวรรค  รโหนิสัชชสิกขาบทท่ี  ๑๐ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี ๑๐  พึงทราบดังน้ี :- 
           อรรถแหงบาลีและวินิจฉัยยทั้งหมด  ผูศึกษาพึงทราบโดยนัยดัง 
ไดกลาวแลวในอนิยตสิกขาบทท่ี  ๒  นั่นแล.  จริงอยู  สิกขาบทน้ี  มีขอ 
กําหนดอยางเดียวกันกับอนิยตสิกขาบทที่  ๒  และกับสิกขาบทท่ี  ๔  แหง 
พระอุปนนทะขางหนา.  แตพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติไวแผนกหนึ่ง 
ดวยอํานาจแหเหตุที่เกิดข้ึน  ดังนี้แล.  
                             รโหนิสัชชสิกขาบทท่ี  ๑๐  จบ. 
                              ภิกขุนวีรรคที่  ๓  จบบริบูรณ 
                                    ตามวรรณนานุกรม.  
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                               ปาจิตตียโภชนวรรคที่ 
                             อาวสกปณฑสิกขาบทที่  ๑ 
           พึงทราบวินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๑  แหงโภชนวรรคดังตอไปนี้ :- 
                        [ วาดวยการฉันอาหารในโรงทาน ]  
           กอนขาว  ( อาหาร )  ในโรงทาน  ชื่อวา  อาวสถปณฑะ. 
อธิบายวา   " อาหารท่ีเขาสรางโรงทาน  กั้นรั้วโดยรอบ  มกีําหนดหอง 
และหนามุขไวมากมาย  จัดต้ังเตียงและตั่งไวตามสมควร  แกพวกดน 
เดินทาง  คนไข  หญิงมีดรรภ  และบรรพชิต  แลวจัดแจงไวในโรงทาน 
นั้น  เพราะเปนผูมีความตองการบุญ.  คือ  วัตถุทกุอยาง  มีขาวตม 
ขาวสวย  และเภสัชเปนตน  เปนของท่ีเขาจัดต้ังไว  เพ่ือตองการใหทาน 
แกพวกคนเดินทางเปนตนนั้น ๆ. " 
           บทวา  ภิยฺโยป  คือ  แมพรุงน้ี. 
           บทวา  อปสกฺกนฺติ  คือ  ยอมหลกีไป. 
           สองบทวา  มนุสสฺา  อุชฺฌายนฺติ  มีความวา พวกขาวบาน 
ไมเห็นพวกเดียรถีย  จึงถามวา   " พวกเดียรถียไปไหน ? "   ไดฟงวา 
" พวกเดียรถียเห็นภิกษุฉัพพัคคียเหลานี้หลีกไปแลว "   จึงพากันยกโทษ. 
           บทวา  กุกฺกุจายนฺโต  มีความวา  กระทําความรังเกียจ  คือ 
ใหเกิดความสําคัญวาไมควร. 
           หลายบทวา  สกฺโกติ  ตมฺหา  อาวสถา  ปกฺกมิตุ  มีความวา  
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ยอมอาจเพ่ือจะไปไดกึ่งโยชน  หรือโยชนหน่ึง. 
           บทวา  น  สกฺโกติ  คือ ยอมไมอาจเพ่ือจะไปตลอดท่ีประมาณ 
เทาน้ีนั่นแหละ.  
           บทวา  อนุทฺทิสฺส  มีความวา  เปนของอันเขาจัดต้ังไวเพ่ือคนทุก 
จําพวก  ไมเจาะจงลัทธิอยางนี้วา   " แกเจาลัทธิพวกนี้เทาน้ัน  หรือวาแก 
พวกนักบวชมีประมาณเทาน้ีเทาน้ัน. " 
           บทวา  ยาวทตฺโถ   มีความวา  เปนของท่ีเขาจัดต้ังไวมีพอแก 
ความตองการ  ไมจํากัดแมโภชนะวา   " เพียงเทาน้ี. " 
           บทวา  สก ึ ภุ ฺชิตพฺพ  คือ  พึงฉันไดวันเดียว.  ต้ังแตวันที่  ๒ 
ไป  เปนทุกกฏในการับประเคน  เปนปาจิตตียทุก ๆ  คํากลืน. 
           สวนวินิจฉัยในสิกขาบทน้ี  ดังคือไปนี้ :-  โภชนะที่ตระกูลเดียว 
หรือตระกูลตาง ๆ  รวมกันจัดไว  ในสถานท่ีแหงเดียว  หรือในสถานท่ี 
ตาง ๆ  กันกด็ี  ในสถานท่ีไมแนนอนอยางนี้  คือ  วันนี้  ที่ ๑  พรุงน้ี 
ที่ ๑  ก็ดี.  ภิกษุฉันวันหนึ่งในท่ีแหงหนึ่งแลว  ในวันที่ ๒  จะฉัน 
ในที่นั้น  หรอืในที่อ่ืน  ไมควร.  แตโภชนะที่ตระกูลตาง ๆ  จัดไวใน 
ที่ตาง ๆ  กัน,  ภิกษุฉันวันหนึ่งในท่ีแหงหนึ่งแลว  ในวันที่ ๒  จะฉัน 
ในที่อ่ืน  ควรอยู.  ในมหาปจจรีกลาววา   " ก็ภิกษุฉันหมดลําดับแลว 
จะเริ่มต้ังตนฉันไปใหมไมควร "   ดังน้ี.  แมในคณะเดียวกัน  ตางคณะ 
กัน  บานเดียวกัน  และตางบานกัน  ก็นัยนี้นั่นแล.  สวนภัตตาหารใด 
ที่ตระกูลเดียวจัด  หรือตระกูลตาง ๆ  รวมกันจัดไว  ขาดระยะไปใน 
ระหวางเพราะไมมีขาวสารเปนตน,  แมภัตตาหารน้ัน  ก็ไมควรฉัน. 
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ทานกลาวไวในมหาปจจรีวา   " ก็ถาวาตระกูลทั้งหลายตัดขาดวา  ' พวก 
เราจักไมอาจให '  เมื่อเกิดนํ้าใจงามข้ึน จึงเริ่มใหใหม,  จะกลับฉันอีก 
วันหน่ึง ๑  ครั้งก็ได. "  
           สองบทวา  อนาปตฺติ  คิลานสฺส  ไดแก  ไมเปนอาบัติแกภิกษุ 
อาพาธผูพักฉันอยู. 
           บทวา  คจฺฉนฺโต วา  มีความวา  ภิกษุใด  เมือ่ไปฉันวันหน่ึง 
ในระหวางทาง,  และในที่ไปถึงแลวฉันอีกวันหน่ึง  ไมเปนอาบัติแม 
แกภิกษุนั้น.  แมในภิกษุผูมา  ก็นัยนี้แล.  จริงอยูภิกษุผูไปแลวกลับมา 
ยอมไดเพ่ือจะฉันในระหวางทางวันหน่ึง  และในขากลับอีกวันหน่ึง. 
เมื่อภิกษุคิดวา   " จักไป "   ฉันแลวออกไป  แมน้ําข้ึนเต็ม  หรือวา 
มีภัยคือโจรเปนตน,   เธอกลับมาแลวทราบวาปลอดภัยแลวไป  ยอม 
ไดเพ่ือจะฉันอีกวันหน่ึง,  คําท้ังหมดดังวามานี้  ทานกลาวไวใน 
มหาปจจรีเปนตน. 
           ขอวา  อุทฺทิสฺส  ป ฺตฺโต  โหติ  มีความวา  เปนของท่ีเขา 
จัดไวจําเพาะ  เพ่ือประโยชนแกภิกษุทั้งหลายเทานั้น. 
           บทวา  น  ยาวทตฺโถ  มีความวา  มิใชเปนของท่ีเขาจัดไว 
เพียงพอแกความตองการ  คือ มีเพียงเล็ก ๆ  นอย ๆ.  จะฉันโภชนะ 
แมเชนนั้นเปนนิตยก็ควร 
           หลายบทวา  ป ฺจ  โภชนานิ  เปตฺวา  สพฺพตฺถ  ไดแก 
ไมเปนอาบัติในของทุกชนิด  เชน ยาคู ของควรเค้ียว  และผลไม 
นอยใหญเปนตน,  จริงอยู  ภิกษุจะฉันโภชนะมียาคูเปนตนแมเปนนิตย  
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ก็ควร.  บททีเ่หลืออต้ืนทั้งน้ัน. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐานดุจเอฬกโลมสิกขาบท  เกิดข้ึนทางกาย ๑ 
ทางกายกับจิต ๑  เปนกิรยิา  โนสัญญาวิโมกข  อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ 
กายกรรม มจิีต  ๓  มีเวทนา  ๓  ดังน้ีแล.  
                          อาวาสถปณฑสิกขาบทที่ ๑  จบ.       
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                       โภชนวรรค  คณโภชนสิกขาบทท่ี  ๒ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๒  พึงทราบดังนี้ :- 
                     [ แกอรรถปฐมบัญญัติ  เรื่องพระเทวทัต ]  
           บทวา  ปรหิีนลาภสกฺกาโร  มีความวา  ไดยินวา  พระเทวทัต 
นั้น  แนะนําใหพระเจาอชาตศัตรูปลงพระชนมพระราชาก็ดี  สัง่นาย 
ขมังธนูไป ( เพ่ือปลงพระชนมพระตถาคต )  ก็ดี  ทาํโลหิตุปบาทก็ดี 
ไดเปนผูลี้ลับปกปด,  แตในเวลาปลอยชางธนบาลบกไปในกลางวัน 
แสก ๆ  นั่นแล  ไดเกิดเปดเผยข้ึน. 
           คืออยางไร ?  คือ  เพราะวา  เมื่อเกิดพูดกันข้ึนวา   " พระเทวทัต 
ปลอยชางไป  ( เพ่ือปลงพระชนมพระตถาคต ) "   ก็ไดเปนผูปรากฏชัดวา 
" มิใชแตปลอยชางอยางเดียว  แมพระราชา พระเทวทัตก็ใหปลง 
พระชนม  ถงึพวกนายขมังธนูก็สงไป  แมศิลากก็ลิ้ง,  พระเทวทัตเปนคน 
ลามก. "   และเม่ือมีผูถามวา   " พระเทวทัตไดทํากรรมน้ีรวมกบัใคร ? " 
ชาวเมืองกลาววา   " กับพระเจาอชาตศัตรู. "  ในลําดับนั้น  ชาวเมือง 
ก็ลุกฮือ ข้ึน  พูดวา   " ไฉนหนอ !  พระราชาจึงเที่ยวสมคบโจรผูเปนเสี้ยน 
หนามตอพระศาสนาเห็นปานนี้เลา ?  พระราชาทรงทราบความกําเริบ 
ของชาวเมือง  จึงทรงขับไสไลสงพระเทวทัตไปเสีย.  และต้ังแตนั้นมา 
ก็ทรงตัดสํารับ  ๕๐๐  สํารับแหงพระเทวทัตน้ันเสีย.  แมที่บํารุงพระ 
เทวทัตน้ัน  ก็มิไดเสด็จไป,  ถึงชาวบานพวกอ่ืนก็ไมสําคัญของอะไร ๆ 
ที่จะพึงถวาย  หรือพึงทําแกพระเทวทัตน้ัน.  ดวยเหตุนั้น  พระธรรม  



ประโยค๗ - ทุติยสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒ - หนาท่ี 168 

สังคาหกาจารย  จึงกลาววา   " มลีาภและสักการะเสื่อมส้ินแลว. " 
           ขอวา  กุเลสุ  วิ ฺาเปตฺวา  วิ ฺาเปตฺวา  ภุ ฺชติ  มีความวา 
พระเทวทัตน้ัน  ดําริวา   " คณะของเราอยูาไดแตกกันเลย "   เมือ่จะ 
เลี้ยงบริษัท  จึงไดพรอมดวยบริษัทเที่ยวขออาหารฉันอยูในตระกูล 
ทั้งหลายอยางนี้วา   " ทานจงถวายภัตแกภิกษุ  ๑  รูป  ทานจงถวายแก  
ภิกษุ  ๒  รูป "   ดังนี้. 
           คําวา  จีวร  ปริตฺต  อุปฺปชฺชติ  มคีวามวา  ชาวบานท้ังหลาย 
ไมถวายจีวรแกภิกษุผูไมรับภัตตาหาร;  เพราะเหตุนั้น  จีวรจึงเกิดข้ึน 
เล็กนอย. 
          ขอวา  จีวรการเก  ภิกฺขู  ภตฺเตน  นมินฺเตนฺติ  มีความวา 
พวกชาวบานเห็นภิกษุทั้งหลายผูเที่ยวไปบิณฑบาต  ในบาน  แลวทํา 
จีวรใหเสร็จชา  จึงนิมนตดวยความประสงคบุญวา   " ภิกษุทั้งหลาย 
จักยังจีวรใหสําเร็จเร็วแลวใชสอย  ดวยอาการอยางน้ี. " 
           บทวา  นานาเวรชฺชเก  ไดแก  ผูมาจากรัฐตาง ๆ  คือ  จากราช- 
อาณาจักรอ่ืน.  ปาฐะวา  นานาเวร ฺชเก  ก็ม.ี  เนื้อความก็อยางน้ี 
เหมือนกัน. 
                   [ อรรถาธิบายวาดวยการฉันเปนคณะ ] 
           บทวา  คณโภชเน  คือ  ในเพราะการฉันของหมู  ( ในเพราะ 
การฉันเปนหมู ).  ก็ในสิกขาบทน้ี  ทรงประสงคเอาภิกษุต้ังตนแต  ๔ 
รูปข้ึนไป  ชือ่วา  คณะ  ( หมู ).  พระผูมีพระภาค  เมื่อจะทรงแสดง 
กําหนดจํานวนอยางตํ่าท่ีสุดทั้งหมดดวยคําน้ันนั่นแล  จึงตรัส ยตฺถ  
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จตฺตาโร  ภิกฺขู  ฯ เป ฯ  เอต  คณโภชน  นาม  ดังน้ี. 
           ก็คณโภชนะนี้นั้น  ยอมเปนไปโดยอาการ  ๒  อยาง  คือ  โดยการ 
นิมนตอยาง ๑  โดยวิญญติัอยาง ๑.  ยอมเปนไปโดยการนิมนตอยางไร ? 
คือ  ทายกเขาไปหาภิกษุ  ๔  รูป  แลวนิมนตระบุชื่อโภชนะท้ัง  ๕  
โดยไวพจนอยางใดอยางหนึ่ง  หรือโดยภาษาอ่ืน  อยางนี้วา   " ทาน 
ผูเจริญ !  ผมนิมนตทานดวยขาวสุก,  ขอทานจงถือเอาขาวสุกของผม, 
จงหวัง  จงตรวจดู  จงรับเอา  จงตอนรับ  ซึ่งขาวสุกของผม  ดังนี้.  ภิกษุ 
ต้ังแต  ๔  รปูข้ึนไป  รับนิมนตรวมกันอยางนี้  ไปพรอมกันเพ่ือฉัน 
ในวันนี้  หรอืเพ่ือฉันในวันพรุงน้ี  ดวยอํานาจแหงเวลาที่เขากําหนดไว 
รับรวมกัน  ฉันรวมกัน  จัดเปนคณโภชนะ,  เปนอาบัติแกภิกษุทั้งหมด. 
           ภิกษุทั้งหลายรับนิมนตรวมกัน  จะไปพรอมกัน  หรือตางคน 
ตางไปก็ตาม,  รับประเคนรวมกัน  ตางคนตางฉัน  ก็เปนอาบัติเหมือนกัน. 
จริงอยู  การรับประเคนน่ันแหละ  เปนประมาณในสิกขาบทน้ี.  ภิกษุ 
ทั้งหลายรับนิมนตรวมกัน  จะไปพรอมกัน  หรือไปตางกันก็ตาม, 
รับประเคนตาง กัน,  จะฉันรวมกัน  หรือฉันตางกันก็ตาม  ไมเปนอาบัติ. 
           ภิกษุทั้งหลายไปยังบริเวณ  หรือวิหาร  ๔  แหง  รับนิมนตตางกัน 
หรือบรรดาภิกษุผูยืนอยูในที่แหงเดียวกันนั่นแหละ  รับนิมนตตางกัน 
แมอยางนี้  คือ  ลกูชายนิมนต  ๑  รูป  บิดานิมนต  ๑  รูป  จะไป  
พรอมกัน  หรือไปตางกันก็ตาม,  จะฉันพรอมกัน  หรือฉันตางกันก็ตาม 
ถารับประเคนรวมกัน  จัดเปนคณโภชนะ,  เปนอาบัติแกภิกษุทั้งหมด 
ยอมเปนไปโดยการนิมนตอยางนี้กอน.  
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           ยอมเปนไปโดยวิญญัติอยางไร ?  คือ  ภิกษุ  ๔  รูป  ยนื  หรือ 
นั่งอยูดวยกัน  เห็นอุบาสกแลวออกปากขอวา   " ทานจงถวายภัตตาหารแก 
พวกเรา  ทั้ง  ๔  รูป "   ดงัน้ี  ก็ดี  ตางคนตางเห็นแลวออกปากขอรวมกัน 
หรือขอตางกันอยางนี้วา   " ทานจะถวายแกเรา,  ทาจงถวายแกเรา "  
ดังน้ีก็ดี  จะไปพรอมกัน  หรือไปตางกันก็ตาม,  แมรับประเคนภัตแลว 
จะฉันรวมกันหรือฉันตางกันก็ตาม,  ถารับประเคนรวมกัน,  จัดเปน 
คณโภชนะ, เปนอาบัติแกภิกษุทั้งหมด.  ยอมเปนไปโดยวิญญัติอยางนี้. 
               [ วาดวยสมัยที่ทรงอนุญาตใหฉันคณโภชนะได ] 
           สองบทวา  ปาทาป  ผาลิตา  มคีวามวา  ( เทาท้ัง ๒ )  แตกโดย 
อาการท่ีเนื้อปรากฏในเห็นขางหนาหนังใหญ  เพียงถูกทรายหรอืกรวด 
กระทบ  กก็อใหเกิดทุกขข้ึน  ไมสามารถจะไปเท่ียวบิณฑบาตภายใน 
บานได.  ในอาพาธเชนนั้น  ควรฉันไดดวยคิดวา   " เปนคราวอาพาธ " 
( แต )  ไมควรทําใหเปนกัปปยะดวยเลส. 
           สองบทวา  จีวเร  กริยมาเน  มคีวามวา  ในคราวท่ีพวกภิกษุ 
ไดผาและดายแลวกระทําจีวร.  แทจริง  ชื่อวา  จีวรการสมัย  แผนก 
หน่ึงไมมี.  เพราะเหตุนั้น  ภิกษุใดกระทําการอยางใดอยางหน่ึงที่ควร 
ทําในจีวรนั้น  สมดังที่ทานกลาวไวในมหาปจจรีวา   " ชั้นที่สดุภิกษุ 
ผูรอยเข็ม  ( ผูสนเข็ม ) "   ดังน้ีก็ม,ี  ภิกษุนั้นควรฉันไดดวยคิดวา 
" เปนจีวรการสมัย. " 
           สวนในกุรุนทีทานกลาวไวโดยพิสดารทีเดียววา   " ภิกษุใด  กะ 
จีวร  ตัดจีวร  ดนดายเนา  ทาบผาเพาะ  เย็บลมตะเข็บ  ติดผาดาม  
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ตัดอนุวาต  ฟนดาย  ปนดาย  เย็บสอยตะเข็บในจีวรนั้น  กรอดาย 
มวนดาย  ( ควบดาย )  ลับมีดเล็ก  ทําเครื่องปนดาย,  ภิกษุแมทั้งหมด 
นี้  ทานเรียกวา  ' ทําจีวรทั้งน้ัน,  แตภิกษุใดนั่งใกล ๆ  กลาวชาดก 
ก็ดี  ธรรมบทก็ดี,  ภิกษุนี้ไมใชผูทําจีวร,  ยกเวนภิกษุนี้เสีย  ไมเปน 
อาบัติแกภิกษุที่เหลือ  เพราะคณโภชนะ. "  
           บทวา  อฑฺฒโยชน  ไดแก  ผูประสงคจะเดินทางไกลแมประมาณ 
เทาน้ี.   ก็ภิกษุใดประสงคจะเดินทางไกล,  ในภิกษุนั้น  ไมมีถอยคํา 
ที่จะตองกลาวเลย. 
           บทวา  คจฺฉนฺเตน  มีความวา  ภิกษุผูเดินทางไกล  จะฉันแม 
ในที่คาวุตหน่ึงภายในกึ่งโยชน  ก็ควร. 
           สองบทวา  คเตน  ภุ ฺชิตพฺพ  คือ  ผูไปแลว  พึงฉันไดวันหน่ึง. 
แมในเวลาโดยสารเรือไป  ก็นัยนี้นั่นแล.  สวนความแปลกกัน 
ดังตอไปนี้ :-  ในมหาปจจรีกลาววา   " ภิกษุผูโดยสารเรือไป  แมถึงที่ 
อันตนปรารถนาแลว  พึงฉันไดตลอดเวลาที่ตนยังไมข้ึน  ( จากเรือ ). " 
           กําหนดวา  จตุตฺเถ  อาคเต  นี้  เปนกําหนดอยางตํ่าท่ีสุด.  แม 
เมื่อภิกษุรูปที่  ๔  มา  ภิกษุทั้งหลายไมพอเลี้ยงกันในสมัยใด,  สมัยนั้น 
จัดเปนคราวประชุมใหญได.  ก็ในคราวท่ีภิกษุประชุมกันต้ัง  ๑๐๐  รูป 
หรือ ๑,๐๐๐  รูป  ไมมีคําท่ีจะตองกลาวเลย,  เพราะฉะนั้น  ในกาลเชนนั้น 
ภิกษุพึงอธิษฐานวา   " เปนคราวประชุมใหญ "   แลวฉันเถิด.    
           คําวา  โย  โกจิ  ปรพฺิพาชกสมาปนฺโน  ไดแก  บรรดาพวก 
สหธรรมิกกด็ี  พวกเดียรถียก็ดี  นักบวชพวกใดพวกหน่ึง,  ก็เมื่อันกบวช  
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มีสหธรรมิกเปนตนเหลานี้ รูปใดรูปหน่ึงทําภัตตาหารแลว  ภิกษุพึง 
อธิษฐานวา   " เปนคราวภัตของสมณะ "   แลวฉันเถิด.  
           สองบทวา  อนาปตฺติ  สมเย  ไดแก  ไมเปนอาบัติในสมัยทั้ง  ๗ 
สมัยใดสมัยหน่ึง. 
           คําวา  เทฺว  ตโย  เอกโต  มีความวา  แมภิกษุเหลาใดยินดี 
การนิมนตที่ไมสมควร  รบัรวมกัน  ๒  รูป  หรือ ๒  รูป  แลวฉัน,  ไม 
เปนอาบัติแมแกภิกษุพวกน้ัน. 
             [ วาดวยจตุตถะ  ๕  หมวดมีอนิมันติตจตุตถะเปนตน ] 
           ในคําวา  เทฺว  ตโย  เอกโต  นั้น  บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัย 
ดวยอํานาจจตุกกะ  ๕  หมวด  คือ  อนิมันติตจตุตถะ  ( มีภิกษุไมไดนิมนต 
เปนที่  ๔ ) ๑  ปณฑปาติกจตุตถะ ( มีภิกษุถือบิณฑบาตเปนวัตรเปนที่ ๔ ) 
๑   อนุปสมัปนนจตุกถะ ( มีอนุปสัมบันเปนที่ ๔ ) ๑  ปตตจตุตถะ  ( ม ี
บาตรเปนที่ ๔ ) ๑  คิลานจตุตถะ ( มีภิกษุอาพาธเปนที่ ๔ ) ๑. 
           คืออยางไร ?  คือ  คนบางคนในโลกนี ้ นิมนตภิกษุ  ๔  รูปวา 
" นิมนตทานรับภัต  ( ขาวสวย ). "   ในภิกษุ  ๔  รูปนั้น  ไป  ๓  รูป,  ไมไป 
๑  รูป  อุบาสกถามวา   "  ทานขอรับ !  พระเถระรปูหน่ึงไปไหน ? " 
ภิกษุตอบวา   " ไมมา  อุบาสก ! "   อุบาสกนั้นนิมนตภิกษุอ่ืนบารูป 
ซึ่งมาถึงเขาในขณะน้ัน  ใหเขานั่งรวมวา   " นิมนตทานมาเถิด  ขอรับ ! " 
แลวถวายภัตแกภิกษุทั้ง  ๔  รูป.  ไมเปนอาบัติแกภิกษุแมทั้งหมด. 
เพราะเหตุไร ?  เพราะภิกษุคณปรกะ  ( รูปที่ครบคณะ )  เขาไมได 
นิมนต.  จริงอยู  ในภิกษุ ๔  รูปนั้น  ภิกษุ  ๓  รูปเทาน้ันเขานิมนต  ไดรับ  
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ประเคนแลว,  คณะยังไมครบดวยภิกษุ ๓  รูปนั้น, และรูปที่ครบคณะ 
เขาไมไดนิมนต,  คณะจึงแยกเพราะภิกษุนั้น,  ภิกขุจตุตถะดังวามานี้ 
ชื่อวา  อนิมันติตจตุตถะ.  
           พึงทราบวินิจฉัยในปณฑปาติกจตุตถะ :-  ในเวลานิมนต  มีภิกษุ 
ถือบิณฑบาตเปนวัตรรูปหน่ึง,  เธอจึงไมรับ.  แตในเวลาจะไป  เมื่อ 
พวกภิกษุรับนิมนตกลาววา   " นิมนตทานมาเถิด  ขอรับ ! "  แลวพา 
เอาภิกษุนั้นแมผูไมไป  เพราะไมไดรับนิมนต  ไปดวยกลาววา   " มาเถิด 
ทานจักไดภิกษุา. "   ภิกษุนั้นทําคณะนั้นใหแยกกนั.  เพราะฉะน้ัน  จึง 
ไมเปนอาบัติแกภิกษุทั้งหมด. 
           พึงทราบวินิจฉัยในอนุปสัมปนนจตุตถะ :-  พวกภิกษุรบันิมนต 
พรอมกับสามเณร.  แมสามเณรนั้น  กท็ําคณะใหแยกกันได. 
           พึงทราบวินิจฉัยยในปตตจตุตถะ :-  ภิกษุรูปหนึ่งไมไปเอง  สง 
บาตรไป.  แมดวยอาการอยางนี้  คณะก็แยก.  เพราะฉะนั้น  จึงไม 
เปนอาบัติแกภิกษุทุกรูป. 
           พึงทราบวินิจฉัยในคิลานจตุตถะ :-  พวกภิกษุรับนิมนตรวมกับ 
ภิกษุอาพาธ.  ในภิกษุ  ๔  รูปนั้น  ภิกษุอาพาธเทานั้นไมเปนอาบัติ 
แตเธอเปนคณปูรกะของภิกษุนอกน้ีได,  คณะจึงไมแยกเพราะภิกษุ 
อาพาธเลย.  เพราะฉะน้ัน  จึงเปนอาบัติแกภิกษุเหลาน้ันแท.  แตใน 
มหาปจจรีทานกลาวไว  โดยไมแปลกกันวา   " ภิกษุอาพาธไดสมัย 
( คราวอาพาธ )  จึงพนไปไดดวยตนเองเทาน้ัน,  ทําใหเปนอาบัติแก  
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ภิกษุที่เหลือ  เพราะเปนคณปูรกะ. "   เพราะฉะนั้น  ผูศึกษาพึงทราบ 
จตุกกะดวยอํานาจแมแหงภิกษุผูไดจีวรทานสมัยเปนตน. 
           ก็ถาวา  ภิกษุผูฉลาดรูปหน่ึงในภิกษุ ๔  รูป  แมผูรับนิมนต 
แลวไป  กลาววา   " ผมจักแยกคณะของพวกทาน,  ขอพวกทานจงรับ 
การนิมนต "   เมื่อพวกชาวบานจะรับบาตรเพ่ือประโยชนแกภัต  ในท่ี  
สุดแหงยาคูและของควรเค้ียว  ไมให  ( บาตร )  กลาววา   " พวกทาน 
ใหภิกษุเหลานี้ฉัน แลวสงกลับไปกอน,  อาตมาทําอนุโมทนาแลวจักไป 
ตามหลัง "  แลวันงอยู,  ครั้นภิกษุเหลาน้ันฉันเสร็จแลวไป,  เมื่ออุบาสก 
กลาววา  โปรดใหบาตรเถิด  ขอรับ ! "   แลวรับบาตรไปถวายภัตฉัน 
เสร็จทําอนุโมทนาแลวจึงไป, ไมเปนอาบัติแกภิกษุทุกรูป. 
           จริงอยู  ความผิดสังเกตในคณโภชนะ  ยอมไมมีดวยอํานาจแหง 
โภชนะ ๕  อยางเลย.  พวกภิกษุรับนิมนตดวยขาวสุก  แมรับขนมกุม- 
มาส  ก็ตองอาบัติ.  และโภชนะเหลานั้นภิกษุเหลาน้ันไมไดรับรวมกัน. 
แตมีความผิดสังเกตดวยอาหารวัตถุมียาคูเปนตน,  ยาคูเปนตนเหลาน้ัน 
ภิกษุเหลาน้ันรับรวมกันไดแล.  ภิกษุผูฉลาดรูปหน่ึง  ยอมทําไมให 
เปนอาบัติแมแกภิกษุเหลาอ่ืน  ดวยประการอยางนี้. 
                           [ วาดวยวิธีนิมนตพระรับภิกษุา ] 
           เพราะฉะนั้น  ถาตนบางคนถูกผูประสงคจะทําสังฆภัต  วานไป 
เพ่ือตองการใหนิมนต  ( พระ )  มายังวิหาร  ไมกลาววา   " ทานขอรับ ! 
พรุงน้ีนิมนตรับภิกษุาในเรือนของพวกกระผม "   กลาววา   " นิมนต 
ทานรับภัต "   ก็ด ี วา   " นิมนตทานรับสังฆภัต "   ก็ดี  วา   " ขอสงฆ  
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จงรับภัต "   ก็ดี,  พระภัตตุทเทสกพึงเปนผูฉลาด.  พึงเปลื้องพวกภิกษุ 
ผูรับนิมนตจากคณโภชน,  พึงเปลื้องภิกษุพวกถือปณฑิปาติกธุดงค 
จากความแตกตางแหงธุดงค.  
           คืออยางไร ?  คือ  พระภัตตุทเทสกพึงกลาวอยางนี้กอนวา   " พรุงน้ี 
ไมอาจ  ( รับ )  อุบาสก ! "   เมื่ออุบาสกกลาววา   " ปะรืนนี้  ขอรับ ! " 
พึงกลาววา   " ปะรืนนี้ก็ไมอาจ  ( รับได ) "   อุบาสกเลื่อนไปอยางนี้ 
แมจนถึงกึ่งเดือน  พระภัตตุทเทสกพึงพูดอีกวา   " ทานพูดอะไร ? "   ถา 
แมนอุบาสกพูดย้ําอีกวา   "  นิมนตทานรับสังฆภัต, "  ลําดับนั้น  พระภัต- 
ตทเทสกพึงทําไขวเขวไปอยางนี้วา   " อุบาสก !  จงทําดอกไมนี้  จงทํา 
หญาน้ี  ใหเปนกัปปยะกอน "   แลวยอนถามอีกวา   " ทานพูดอะไร ? " 
ถาแมนเขายังพูดซ้ําแมอยางนั่นแหละ,  พึงกลาววา   " ผูมีอายุ ! 
ทานจักไมไดพระมหาเถระ  ผูถือบิณฑบาตเปนวัตร, ทานจักไดพวก 
สามเณร. "   และเม่ือเขาถามวา   " ทานขอรับ !  พวกคนในบานโนนและ 
บานโนน  นมินตใหพระคุณเจาผูเจริญฉัน  มิใชหรือ ?  ผมจะไมได 
เพราะเหตุไร ? "   พึงกลาววา   " พวกเขารูจักนิมนต,  ( สวน )  ทานไมรูจัก 
นิมนต. "   เขาถามวา   " ทานขอรับ !  พวกเขานิมนตอยางไร ?  พึงกลาว 
วา   " พวกเขากลาวอยางน้ีวา  นิมนตรับ  ภิกษาของพวกกระผมขอรับ ! " 
ถาแมนเขากลาวเหมือนอยางที่พูดนั้นแล,  การนิมนตนั้นสมควร. 
           ถาเขายังกลาวซ้ําอีกวา  " นิมนตรับภัต "   พึงกลาววา   " ผูมีอายุ ! 
คราวนี้ทานจักไมไดภิกษุมาก,  จักไดเพียง  ๓  รูปเทาน้ัน. "   ถาเขาถามวา 
" ทานขอรับ !  พวกชาวบานในบานโนนและบานโนน  นิมนตภิกษุสงฆ  
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ทั้งหมดใหฉันมิใชหรือ ?  ผมจะไมไดเพราะเหตุไรเลา ? "   พึงกลาววา 
" ทานไมรูจักนิมนต. "  ถาเขาถามวา   " ทานขอรับ !  พวกเขานิมนต 
อยางไร  พึงกลาววา    " พวกเขากลาวอยางนี้วา   " ทานขอรับ !  นิมนต 
รับภิกษาของพวกกระผม. "   ถาแมนเขากลาวเหมือนอยางที่พูดนั้นนั่น 
แหละ,  การนิมนตนั่นสมควร.  
           ถาเขาพูดวา   " ภัตรเทาน้ัน  แมอีก.  ทีนั้น  พระภัตตุทเทสก 
พึงกลาววา   " ไปเสียเถิดทาน,  พวกเราไมมีความตองการดวยภัตของ 
ทาน, บานน้ีเปนที่เที่ยวไปบิณฑบาตประจําของพวกเรา,  พวกเราจัก 
เที่ยวไปบิณฑบาตในบานนี้.  เขากลาววา   " นิมนตทานเที่ยวไปยัง 
บานน้ันเถิด  ขอรับ ! "   แลวกลับมา  ชาวบานถามวา   " ผูเจริญ !  ทาน 
ไดพระแลวหรือ ? "   เขาพูดวา   " ในเรื่องนิมนตนี้  มีคําจะตองพูด 
มาก,  จะมีประโยชนอะไร  ดวยคําพูดที่จะพึงกลาวใหมากน้ี.  พระเถระ 
ทั้งหลายพูดวา  ' พวกเราจักเท่ียวไปบิณฑบาตพรุงนี้,  คราวนี้พวกทาน 
อยูาประมาท. " 
           ในวันรุงข้ึน  พระสังฆเถระพึงบอกภิกษุทั้งหลาย  ผูทําเจติยวัตร 
แลวยืนอยูวา   " คุณ !  ทีบ่านใกลมีสังฆภัต,  แตคนไมฉลาดไดไป 
แลว,  ไปเถิด พวกเราจักเที่ยวไปบิณฑบาตในบานใกล. "   พวกภิกษุ 
พึงทําตามคําของพระเถระ  ไมพึงเปนผูวายาก,  พึงเที่ยวไปบิณฑบาต 
อยูายืนที่ประตูบานเลย.  เม่ือชาวบานเหลานั้นรับบาตรนิมนตใหนั่ง 
ฉัน  พึงฉันเถิด.  ถาเขาจัดวางภัตไวที่หอฉันแลว  เที่ยวไปบอกในถนน  
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วา   " นิมนตรับภัตท่ีหอฉัน  ขอรับ ! "   ไมสมควร.  แตถาเขาถือเอา 
ภัตไปในท่ีนั้น ๆ  เรียนวา   " นิมนตรบัภัตเถิด "  หรือรีบนําไปยังวิหาร 
ทีเดียว  วางไวในที่อันสมควร  แลวถวายแกพวกภิกษุผูมาถึงแลว ๆ, 
ภิกษุาน้ี  ชื่อวาภิกษุาท่ีเขานํามาจําเพาะ  ยอมสมควร.  
           แตถาเขาเตรียมทานไวที่โรงครัว  แลวเท่ียวไปยังบริเวณน้ัน ๆ 
เรียนวา   " นมินตรับภัตที่โรงครัว "   ไมสมควร.  แตพวกชาวบานใด 
พอเห็นพวกภิกษุผูเขาไปบิณฑบาต  ก็ชวยกันกวาดหอฉัน  นิมนตให 
นั่งฉัน  ที่หอฉันนั้น,  ไมพึงปฏิเสธชนเหลาน้ัน.  แตชนเหลาใด  เห็น 
พวกภิกษุผูไมไดภิกษุาในบาน  กําลังออกจากบานไป  เรียนวา   " นิมนต 
รับภัตเถิด  ขอรับ ! "   ไมพึงปฏิเสธคนเหลาน้ัน.  หรือวา  ไมพึงกลับ 
ถาพวกเขาพูดวา   " นิมนตกลับเถิด  ขอรับ !  ขอนิมนตรับภัต "   จะกลับไป 
ในบทที่เขากลาววา   " นมินตกลับเถดิ "  ก็ได. 
           ชาวบานกลาววา   " นิมนตกลบัเถิดขอรับ ! "  ภัตในเรือนทําเสร็จ 
แลว,  ภัตในบานทําเสร็จแลว. "   จะกลับไปดวยคิดวา   " ภัตในเรือน 
และในบาน  ยอมมีเพ่ือใครคนใดคนหนึ่งก็ได "   สมควรอยู.  เขากลาว 
ใหสัมพันธกันดวยคําวา   " นิมนตกลบัไปรับภัตเถิด "   ดังน้ี  จะกลับไป 
ไมควร.  แมในคําท่ีชาวบานเห็นพวกภิกษุผูกําลังออกจากโรงฉันไปเพ่ือ 
เที่ยวบิณฑบาต  แลวกลาววา   " นิมนตนั่งเถิด  ขอรับ !  ขอนิมนตรับ 
ภัต "   ดังน้ี  ก็นัยนี้นั่นแล. 
           ภัตประจํา  เรียกวา  นิตยภัต.  ชาวบานพูดวา   " นิมนตรับนิตย- 
ภัต "   จะรับรวมกันมากรูป  ก็ควร.  แมในสลากภัตเปนตน  ก็นัยนี้  
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นั่นแล.  บทที่เหลืออในสิกขาบทน้ี  ต้ืนทั้งนั้น. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐานเหมือนเอฬกโลมสกิขาบท  เปนกิริยา 
โนสัญญาวิโมกข  อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  มีจิต ๓ 
มีเวทนา ๓  ดังนี้แล.  
                         คณโภชนสิกขาบทท่ี  ๒  จบ.  
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                    โภชนวรรค  ปรัมปรโภชนสิกขาบทท่ี  ๓ 
           ในสกิขาบทท่ี  ๓  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :- 
                 [ แกอรรถปฐมบัญญัติ  เรือ่งปรัมปรโภชนะ ]  
           คําวา  น  โข  อิท  โอรก  ภวิสฺสติ  ยถา  อเม  มนุสฺสา  สกกฺจฺจ 
ภตฺต  กโรนฺติ  มีความวา  มนุษยพวกนี้ทําภัตตาหารโดยเคารพโดย 
ทํานองที่เปนเหตุใหพระศาสนาน้ี  หรือทานในพระสงฆมีพระพุทธเจา 
เปนประมุขน้ี  ปรากฏชดั  จักไมเปนทานตํ่าตอยเลย  คือจักไมเปน 
กุศลเล็กนอยเลวทรามเลย. 
           คําวา  กิร  ในบททีว่า  กิรปติโก  นี้  เปนชื่อของกุลบุตรนั้น. 
ก็กุลบุตรนั้นเขาเรียกวา  กิรปติกะ  เพราะอรรถวา เปนอธิบดี  ( เปน 
ใหญ ).  ไดยินวา  เขาเปนใหญ  เปนอธิบดี  ใหคาจางใชกรรมกรทํางาน 
โดยกําหนดเปนรายเดือน  ฤดู  และป.  กรรมกรผูยากจนน้ัน  กลาวคําวา 
พทรา  ปฏิยตฺตา  นี้  ดวยอํานาจโวหารของชาวโลก. 
           บทวา  พทรมิสฺสเกน  คือ  ปรุงดวยผลพุทรา. 
           สองบทวา  อุสฺสุเร  อาหรียิตฺถ  คือ  ทายกนําบิณฑบาตมาถวาย 
สายไป.  การวิกัปนี้วา   " ขาพเจาใหภัตตาหารท่ีหวังจะได  ของขาพเจา 
แกทานผูมีชื่อน้ี "   ชื่อวา  การวิกปัภัตตาหาร.  การวิกัปภัตตาหารควร 
ทั้งตอหนาท้ังลับหลัง.  เห็น  ( ภิกษุ )  ตอหนาพึงกลาววา  " ผมวิกัป 
แกทาน "   แลวฉันเถิด.  ไมเห็น  พึงกลาววา   " ขาพเจาวิกัปแก 
สหธรรมิก  ๕  ผูมีชื่อน้ี "   แลวฉันเถิด.  แตในอรรถกถาทั้งหลายมีมหา 
ปจจรีเปนตน  ทานกลาวไวแตวิกัปลับหลังเทาน้ัน.  ก็เพราะการวิกัป  
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ภัตตาหารน้ีนั้น  ทรงสงเคราะหดวยวินัยกรรม;  ฉะน้ัน  จึงไมควร 
วิกัปแกพระผูมีพระภาคเจา.  จริงอยู  เมื่อพระผูมีพระภาคเจาประทับ 
นั่งในพระคันธกุฎีก็ดี  ประทับนั่งในทามกลางสงฆก็ดี  กรรมนั้น ๆ 
ที่สงฆรวมภิกษุครบคณะแลวทํา  เปนอันกระทําดีแลวแล.  พระผูมี 
พระภาคเจาไมทรงนําใหเสียกรรม  ไมทรงทําใหกรรมสมบูรณ.  ไมทรง  
ทําใหเสียกรรม  เพราะพระองคมีความเปนใหญโดยธรรม,  ไมทรง 
ทําใหกรรมสมบูรณ  ก็เพราะพระองคมิไดเปนคณะปูรกะ   ( ผูทําคณะให 
ครบจํานวน ). 
           คําวา  เทฺว  ตโย  นมินฺเต  เอกโต  ภุ ฺชติ  มีความวา 
บรรจุ  คือ  รวมนิมันตนภัต  ๒-๓  ทีล่งในบาตรใบเดียว  คือ  ทาํใหเปน 
อันเดียวกันแลวฉัน.  ทานกลาวไวในมหาปจจรีวา   " ตระกูล  ๒-๓ 
ตระกูล  นิมนตภิกษุใหนั่งในท่ีแหงเดียว  แลวนํา  ( ภัตตาหาร )  มา 
จากท่ีนี้และที่นั่น  แลวเทขาวสวย  แกงและกับขาวลงไป,  ภัตเปน 
ของสํารวมเปนอันเดียวกัน,  ไมเปนอาบัติในภัตสํารวมน้ี. 
           ก็ถาวา  นิมันตนภัตครั้งแรกอยูขางลาง  นิมันตนภัตทีหลัง 
อยูขางบน,  เปนอาบัติแกภิกษุผูฉันนิมันตนภัตทีหลังน้ันต้ังแตขางบนลง 
ไป.  แตไมเปนอาบัติแกภิกษุผูฉันโดยอาการอยางใดอยางหน่ึง   จําเดิม 
ต้ังแตเวลาท่ีเธอเอามือลวงลงไปภายใน  แลวควักคําขาวแมคําหน่ึงจาก 
นิมันตนภัตครั้งแรก  ข้ึนมาฉันแลว.  ทานกลาวไวในมหาปจจรีวา 
" แมถาวา  ตระกูลทั้งหลายราดนมสด  หรือรสลงไปในภัตน้ัน,  ภัตท่ี 
ถูกนมสดและรสใดราดทับ  มีรสเปนอันเดียวกันกับนมสด  และรส  
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นั้น.  ไมเปนอาบัติ แกภิกษุผูฉันต้ังแตยอดลงไป. 
           แก็ในมหาอรรถกถากลาววา   " ภิกษุไดขีรภัต  ( ภัตเจือนมสด ) 
หรือรสภัต  ( ภัตมีรสแกง )  นั่งแลว  แมชาวบานพวกอ่ืนเทขีรภัต 
หรือรสภัต ( อ่ืน )  ลงไปบนขีรภัตและรสภัตน้ันนั่นแหละ ( อีก ), 
ไมเปนอาบัติ แกภิกษุผูดื่มนมสดหรือรส,  แตภิกษุผูกําลังฉันอยู  
จะเปบชิ้นเน้ือหรือกอนขาวที่ไดกอนเขาปาก  แลวฉันต้ังแตยอดลงไป 
ควรอยู,  แมในขางปายาสเจือเนยใส  ก็นัยนี้เหมือนกัน. " 
           ทานกลาวไวในมหาอรรถกถาวา   " อุบาสกผูใหญนิมนตภิกษุไว, 
เมื่อภิกษุไปสูตระกูลแลว  อุบาสกกด็ี  อันโตนมบีุตรภรรยาและ 
พ่ีนองชายพ่ีนองหญิงของอุบาสกน้ันก็ดี  นําเอาภัตสวนของตน ๆ 
มาใสในบาตร,  เปนอาบัติ  แกภิกษุผูไมฉันภัตสวนที่อุบาสกถวายกอน 
ฉันสวนท่ีไดทีหลัง. "   ในอรรถกถากรุุนทีกลาววา   " ควร. "   ในมหา- 
ปจจรีกลาววา   " ถาพวกเขาแยกกันหุงตม, นํามาถวายจากภัตท่ีหุง 
ตมเพ่ือตน ๆ,  บรรดาภัตเหลาน้ัน  เปนปาจิตตีย  แกภิกษุผูฉันภัตท่ี 
เขานํามาทีหลังกอน,  แตถาพวกเขาท้ังหมดหุงตมรวมกัน,  ไมเปน 
ปรัมปรโภชนะ. " 
           อุบาสกผูใหญนิมนตภิกษุใหนั่งคอย.  ชาวบานอ่ืนจะรับเอาบาตร, 
ภิกษุอยาพึงให.  เขาถามวา   " ทําไม  ขอรับ !  ทานจึงไมให ? " 
พึงกลาววา   " อุบาสก !  ทานนิมนตพวกเราไวมิใชหรือ ? " 
เขากลาววา   " ชางเถอะ  ขอรับ ! นิมนตทานฉันของท่ีทานไดแลว ๆ 
เถิด. "   จะฉันก็ควร.  ในกุรุนทีกลาววา   " เมื่อคนอ่ืนนําภัตมาถวาย  
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ภิกษุแมบอกกลาวแลวฉัน  ก็ควร.  พวกชาวบานทั้งหมดอยากฟงธรรม 
จึงนิมนตภิกษุผูทําอนุโมทนาแลวจะไปวา   " ทานขอรับ !  แมพรุงน้ี 
ก็นิมนตทานมาอีก. "   ในวันรุงข้ึน  ภิกษุจะมาฉันภัตท่ีไดแลว ๆ 
ควรอยู.  เพราะเหตุไร ?  เพราะชาวบานท้ังหมดนิมนตไว.  
           ภิกษุรปูหน่ึงไปเที่ยวบิณฑบาตไดภัตตาหารมา. อุบาสกอ่ืนนิมนต 
ภิกษุรูปนั้นใหนั่งคอยอยูในเรือน  และภัตยังไมเสร็จกอน.  ถาภิกษุนั้น 
ฉันภัตท่ีตนเท่ียวบิณฑบาตไดมา  เปนอาบัติ.  เมื่อเธอไมฉัน  นั่งคอย 
อุบาสกถามวา   " ทําไร  ขอรับ !  ทานจึงไมฉัน ? "   เธอกลาววา 
" เพราะทานนิมนตไว "   แลวเขาเรียนวา   " นิมนตทานฉันภัตท่ีทาน 
ไดแลว ๆ  เถดิ  ขอรับ ! "  ดังน้ี  จะฉันก็ได. 
           สองบทวา  สกเลน  คาเมน  มคีวามวา  ไมเปนอาบัติแกภิกษุ 
ผูอันชาวบานทั้งมวล รวมกันนิมนตไวเทาน้ัน  ซึ่งฉันอยูในที่แหงหน่ึง 
แหงใด.  แมในหมูคณะ  ก็นัยนี้นั่นแล. 
           คําวา  นิมนฺติยมาโน  ภิกขฺ  คณหฺิสฺสามีติ  ภณติ  มีความวา 
ภิกษุผูถูกเขานิมนตวา   " นิมนตทานรับภัตตาหาร  กลาววา 
' รูปไมมีความตองการภัตของทาน,  รูปจักรับภิกษุา. "   ในคําวา 
ภตฺต  ฯ เป ฯ  วทติ  นี้  พระมหาปทุมเถระกลาววา   " ภิกษุผูกลาว 
อยางนี้  อาจเพ่ือจะทําไมใหเปนนิมันตนภัตในสิกขาบทน้ีได,  แตได 
ทําโอกาสเพื่อประโยชนแกการฉัน;  เพราะฉะนั้น  ภิกษุนั้นจึงไมพน 
จากดณโภชนะ  และไมพนจากจาริตตสิกขาบท. "   พระมหาสุมนเถระ 
กลาววา   " ภิกษุอาจจะทําใหไมเปนนิมันตนภัตโดยสวนใด,  ไมเปน  
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คณโภชนะ  ไมเปนจาริตตะ  โดยสวนน้ัน. "  คําท่ีเหลือมีนัยดังกลาว 
แลวน่ันแล. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐานดุจกฐินสิกขาบท  เกิดข้ึน  ทางกายและ 
วาจา ๑  ทางกายวาจาและจิต ๑  เปนทั้งกิริยาทั้งอกิริยา,  จริงอยู  ใน 
กิริยาและอกิริยานี้  การฉันเปนกิริยา  การไมวิกัปเปนอกิริยา  เปน 
โนวัญญาวิโมกข  อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม 
มีจิต ๓  มีเวทนา ๓  ดังนีแ้ล.  
                       ปรัมปรโภชนสิกขาบทท่ี  ๓  จบ.  
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                           กาณมาตาสิกขาบทท่ี  ๔ 
           วินิจฉัยในสิกขาบทที่  ๔  พึงทราบดังตอไปนี้ :-  
             [ แกอรรถปฐมบญัญัติ  เรื่องมาดาของนางกาณา ] 
           บทวา  กาณมาตา  คือ  มารดาของนางกาณา.  ไดยินวา  นาง 
กาณานั้น  เปนธิดารูปงามนาชมของนางผูเปนมารดาน้ัน.  อธิบายวา 
" ชนพวกใด ๆ  เห็นนาง,  ชนพวกน้ัน ๆ กลายเปนคนบอด  เพราะความ 
กําหนัด  คือ  เปนผูมืดเพราะราคะ. "   เพราะเหตุนั้น  นางจึงไดเปนผู 
ปรากฏชื่อวา  กาณา  เพราะกระทําชนเหลาน้ันใหเปนผูบอด.  แมมารดา 
ของนาง  ก็พลอยปรากฏชื่อวา  กาณมาตา  ดวยสามารถแหงนาง. 
           บทวา  อาคต   คือ  อาคมน  แปลวา  การมา. 
           บทวา  กิสมฺึ  วิย  แปลวา  ดูกระไรอยู.  อธิบายวา   " ดูเปนที่ 
นากระดากอาย " 
           สองบทวา  ริตฺตหตฺถ  คนฺตุ  ไดแก  ในการไปคราวนี้  มีมือ 
ทั้ง  ๒  เปลา  ( เพราะเหตุนั้น )  การไปคราวน้ีนั้น  จึงชื่อวา  มีมือเปลา. 
มีอธิบายวา   " การไปมือเปลาน้ัน  ดูทีเปนการไปท่ีนากระดากอาย. " 
           สองบทวา  ปริกขฺย  อคมาสิ  มีความวา  อุบาสิกาผูอริยสาวิกา 
เห็นภิกษุทั้งหลายแลว ไมอาจที่จะไมถวายของที่อยู;  เพราะเหตุนั้น 
อุบาสิกาจึงไดสั่งใหถวายจนขนมท้ังหมดไดถึงความหมดส้ินไป. 
           ในคําวา  ธมฺมิยา  กถาย  นี้  มีวินิจฉัยวา  แมนางกาณา  
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ฟงธรรมที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดง  เพ่ือประโยชนแกมารดา  ก็ได 
เปนโสดาบันในเวลาจบเทศนา.  
           สองบทวา  อุฏายาสนา  ปกฺกามิ  มีความวา  พระผูมีพระ 
ภาคเจาทรงอุฏฐาการจากอาสนะแลวเสด็จไป.  บุรษุแมนั้นไดสดับวา 
" ไดยินวา  พระศาสดาไดเสด็จไปบานของมารดานางกาณา "   จึงนํานาง 
กาณามาต้ังไวในตําแหนงตามปรกติเดิม.  แตพอเม่ือเรื่องนี้เกิดข้ึนแลว 
พระผูมีพระภาคเจายังมีไดบัญญัติสิกขาบทเลย  เรื่องเสบียงทางก็ได 
เกิดข้ึน.  ก็เพราะเหตุนั้น  เพ่ือแสดงเรื่องนี้ติดตอกันไปเลย  พระธรรม- 
สังคาหกาจารยทั้งหลาย  จึงไดกลาวคําวา  เตน  โข  ปน  สมเยน 
เปนตน.  และอุบาสกแมนั้น  ก็ไดสั่งใหถวายของท้ังหมดเหมือนกัน 
เพราะตนเปนอริยสาวก.  เพราะเหตุนั้น  พระธรรมสังคาหกาจารย  จึง 
ไดกลาวคําวา  ปริกฺขย  อคมาสิ. 
           สองบทวา  ยงฺกิ ฺจิ  ปหิณกตฺถาย  มีความวา  อาหารวัตถุ 
อยางใดอยางหนึ่งมีขนมตม๑  และขนมคลุกน้ําออยเปนตน  ที่มีรสดีเลิศ 
อันเขาจัดเตรียมไว  เพ่ือตองการเปนของกํานัล  ถึงการนับวา   " ขนม " 
ทั้งน้ัน  ในสกิขาบทน้ี. 
           สองบทวา  ยงฺกิ ฺจิ  ปาเถยฺยตฺถาย  มีความวา  อาหารวัตถุ 
อยางใดอยางหนึ่ง  มีสัตตุกอน  สัตตุผง  งา  และขาวสารเปนตนท้ังหมด 
ที่พวกคนจะเดินทางจัดเตรียมไว  เพ่ือตองการเปนเสบียงในระหวาง 
 
๑.  ชาวอินเดียเรียกวาขนมชนิดโมทกะนี้วา   " ลัฑฑู "   นัยวา  ทําจากแปง  แลวทอดดวยน้ํามัน 
พืช  คือ  ทําเปนกอนกลม ๆ  ขางในใสน้ําออยหรือน้ําตาลเหมือนขนมตมของไทยเรา.  ผูชําระ.  
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ทาง  ถึงการนับวา   " สัตตุผง "   ทั้งน้ัน  ในสิกขาบทน้ี. 
           สองบทวา  ตโต  เจ  อุตฺตรึ  มคีวามวา  ถาภิกษุรับเอาบาตรท่ี 
๓ ใหพูนข้ึนมา  ( ใหเปนยอดข้ึนมาดุจสถูป )  เปนปาจิตตีย  ดวยการ 
นับขนม.  
           สองบทวา  ทฺวตฺติปตฺตปูเร  ปฏิคฺคเหตฺวา  ไดแก  รับบาตรเต็ม 
เสมอรอยขางลางขอบปากบาตร. 
           ในคําวา  อมุตฺร  มยา  ทฺวิตฺติปตฺตปูรา  นี้  มีวินิจฉัยวา  ถาวา 
ภิกษุรับเต็ม  ๓  บาตรแลว  พึงบอกวา   " ณ  สถานที่โนน  ผมรบัเต็ม  ๒ 
บาตรแลว,  ทานพึงรับบาตรเดียว. "   แมภิกษุผูมาทีหลังน้ัน  เห็นภิกษุ 
อ่ืนแลวก็พึงบอกวา   " ภิกษุผูมาถึงกอนรับเต็ม  ๒  บาตรแลว,  ผมรับ 
เต็มบาตรหน่ึง,  ทานอยูารับ. "   แมในการท่ีภิกษุผูรับกอนบาตรหน่ึง 
แลว  บอกกนัตอ ๆ  ไป  ก็นัยนี้นั่นแล.  สวนภิกษุผูรับเอง  ครบ 
๓  บาตรแลว  เห็นภิกษุอ่ืนพึงบอกวา   " ทานอยารีบเลยที่บานน้ี " 
ดังน้ี. 
           สองบทวา  ปฏิกกฺมน  นีหริตฺวา  คือ  นําไปสูโรงฉัน,  ก็ภิกษุ 
ผูจะไปยังโรงฉัน  อยาไถลไปศาลาราง.  พึงไปในสถานท่ีที่ภิกษุสงฆ 
จํานวนมากันงอยู.  แตในมหาปจจรีกลาววา   " โรงฉันใดที่อยูใกลกับ 
สถานที่ตนไดบิณฑบาตมา  พึงไปท่ีโรงฉันนั้น,  จะไปในโรงฉันอ่ืน 
ดวยประสงควา  ' เราจักถวายแกภิกษุผูเคยเห็นกัน  เคยพบกัน  หรือ 
ผูรวมนิกายเดียวกันของตน '  ยอมไมได,  แตถาวา  โรงฉันนั้นเปน 
สถานที่เธอน่ังเปนประจํา  แมไกลก็ควรไป. "  
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           บทวา  สวิภชิตพฺพ  มีความวา  ถาภิกษุรับเต็ม  ๓  บาตรแลว 
พึงเหลือไวเพ่ือตนเองบาตรหนึ่ง  แลวถวายเต็ม  ๒  บาตรแกภิกษุสงฆ. 
ถารับ  ๒  บาตรพึงเหลือไวเพ่ือตนบาตรหน่ึง  แลวถวายบาตรหนึ่ง  
แกสงฆ.  แตยอมไมไดเพ่ือจะใหตามมิตรสหาย.  ภิกษุผูรับบาตร 
เดียว   ไมประสงคจะใหอะไร  ก็ไมพึงให  คือ  พึงทําตามชอบใจ. 
           สองบทวา  คมเน  ปฏิปฺปสฺสทฺเธ  มีความวา  เมื่อเขาระงับ 
คือ  ตัดการไปเสียอยางนี้วา   " บัดนี ้ เราจัดไมสงไปละ  หรือวาเราจัก 
ไมไปละ "   ดังน้ี  เพราะเห็นอันตรายในระหวางทาง  หรือเพราะไมมี 
ความตองการ. 
           สองบทวา  าตกาน  ปวาริตาน  ไดแก  ไมเปนอาบัติแกภิกษุ 
ผูรับของพวกญาติ  และคนปวารณาเหลาน้ันผูถวายแมมาก.  แตใน 
อรรถกถาทั้งกลายกลาววา   " ควรจะรับแคพอประมาณ  จากของที่พวก 
ญาติและคนปวารณาแมเหลาน้ันจักเตรียมไว  เพ่ือตองการเปนเสบียง 
ทาง  และเปนของกํานับ. "   บทที่เหลอือต้ืนทั้งน้ัน. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐาน  ๖  เปนกิริยา  โนสัญญาวิโมกข  อจิตตกะ 
ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  มีจิต  ๓  มีเวทนา  ๓  ดังน้ีแล. 
                           กาณมาตาสิกขาบทท่ี  ๔  จบ.  
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                              ปฐมปวารณาสิกขาบทท่ี  ๕ 
           ๑วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๕  พึงทราบดังตอไปนี้ :- 
                      [ แกอรรถปฐมบัญญัติ  เรื่องการใหามภัต ]  
           หลายบทวา  ภิกฺข ู ภุตฺตาวี  ปวาริตา  มีความวา  ภิกษุทั้งหลาย 
อันพราหมณปวารณา  ดวยปวารณาจนพอแกความตองการอยางนี้วา 
" ขาแตทานผูเจริญ !  ทานท้ังหลายจงรับเทาท่ีทานปรารถนาเถิด "   และ 
หามดวยตนเอง  ดวยกาใหามคือการปฏิเสธอยางนี้วา   " พอละ  อาวุโส ! 
จงถวายแตนอย ๆ  เถิด. " 
           บทวา  ปฏิวิสฺสเก  คือ  พวกเพ่ือนบานผูอยูในเรือนใกลเคียง. 
           บทวา  กาโกรวสติท  ไดแก  เสียงพวกนกการองเกรียวกราว  คือ 
เสียงฝูงนกกาจับกลุมกันรองระเบ็งเซ็งแซ  ในคําวา  อลเมต  สพฺพนฺติ 
นี้  จะไมตรัส  ติ  อักษรเลย  ตรัสเพียง  อลเมต  สพฺพ  ( ทั้งหมดนั้น 
พอแลว )  เทาน้ี  ก็สมควร. 
           บทวา  ภุตฺตาวี  แปลวา  ผูฉันเสร็จ.  ก็เพราะภิกษุใด  เค้ียว 
ก็ตาม  ไมเค้ียวก็ตาม  กลนืกินเมล็ดขาวแมเมล็ดเดียวเขาไป,  ภิกษุนั้น 
ถึงการนับวา  ผูฉันเสร็จ  ในบทวา  ภตฺุตาวี  นั้น.  เพราะเหตุนั้น  ใน 
บทภาชนะแหงบทน้ัน  จึงตรัสดําวา   " ภุตฺตาวี  นาม  ป ฺจนฺน 
โภชนาน  "   ดังน้ีเปนตน. 
 
๑.  ในสิกขาบทนี้  ศัพทท่ัวไป  และศัพทท่ีเปนช่ือธัญญชาติตาง ๆ  ท่ีแปลไวเทาท่ีหาได  ไมแนใจ 
วาถกท้ังหมด จึงขอฝากทานผูรูไวพิจารณาแกไขตอไป.-ผูชําระ.  
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           บทวา  ปวาริโต  คือ  ผูมีกาใหาม  ( ภัต )  อันทําแลว คือ  มีการ 
ปฏิเสธอันทําแลว.  ก็เพราะกาใหามแมนั้น  ไมใชวาจะทําสําเร็จได 
ดวยเหตุเพียงการปฏิเสธ, โดยที่แท  ยอมสําเร็จไดดวยอํานาจองค ๕. 
ดวยเหตุนั้น ในบทภาชนะแหงบทน้ัน  พระผูมีพระภาคจึงตรัสคําวา 
ปวาริโต  นาม  อสน  ป ฺายติ  เปนตน.  
           เพราะบรรดาองค  ๕  นั้น  ดวยองควา  อสน  ป ฺายติ  นี ้
ภิกษุผูฉันคางอยู  จึงเปนอันเรียกวา  ผูหามภัต,  สวนภิกษุใด  ชื่อวา 
ผูฉันคางอยู,  โภชนะบางอยางภิกษุนั้นฉันแลว  บางอยางยังไมไดฉัน, 
และเพราะหมายเอาโภชนะท่ีเธอฉันแลว  จึงถึงการนับวา  ผูฉันเสร็จ; 
เพราะฉะนั้น  ดวยคําวา  ภุตฺตาวี  เราจึงไมเห็นความสําเร็จประโยชน 
อะไรแผนกหนึ่ง  ก็คําวา  ภุตฺตาวี  นี ้ บัณฑิตพึงทราบวา  พระผูมี 
พระภาคตรัสแลว  โดยความเปนบทบริวารแหงบทวา  ปวาริตะ  และ 
โดยความเปนพยัญชนะสละสลวย  ดุจคําวา  ๒  คืนเปนตน  ในคําวา 
" ๒-๓  คือ...๖-๕ คํา... เปนตน. 
           ในองควา  อสน  ป ฺายติ  เปนตน  มีวินิจฉัยดังน้ี :-  การฉัน 
คางปรากฏ.  อธิบายวา   " ถาบุคคลผูกําลังฉันนี้มีอยู. " 
           องควา  โภชน  ป ฺายติ  ไดแก  โภชนะเพียงพอแกกาใหาม 
ปรากฏอยู.  อธิบายวา   " ถาโภชนะมีขาวสุกเปนตนอยางใดอยางหน่ึง 
ที่จะพึงหามมีอยู. " 
           องควา  หตฺถปาเส   ิโต  มีความวา  หากทายกถือเอาโภชนะ 
เพียงพอแกกาใหามอยูในโอกาสประมาณ  ๒  ศอกคืบ.  
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           องควา  อภิหรติ  มคีวามวา  ถาทายกน้ัน  นอมภัตน้ันถวายแก 
ภิกษุนั้น  ดวยกาย.  
           องควา  ปฏิกฺเขโป  ป ฺายติ  คือ  กาใหามปรากฏ.  อธบิายวา 
" ถาภิกษุนั้นปฏิเสธโภชนะท่ีเขานอมถวายน้ัน  ดวยกายก็ดี  ดวยวาจา 
ก็ดี. "   ภิกษุยอมเปนผูชื่อวาหามภัตแลว  ดวยอํานาจแหงองค  ๕  ดวย 
ประการอยางนี้แล.  สมจริงดังคําท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไวนี้วา   " ดูกอน 
อุบาลี !  กาใหาม  ( ภัต )  ยอมมี  ดวยอาการ  ๕  อยาง  คือ  การฉันปรากฏ ๑ 
โภชนะปรากฏ ๑  ทายกอยูในหัตถบาส ๑  ทายกนอมถวาย ๑  กาใหาม 
ปรากฏ๑ ๑. " 
                    [ วาดวยโภชนะและธัญญชาติ  ๗  ชนดิ ] 
           ในปวารณาธิการน้ัน  มีวินิจฉัยยดังตอไปนี้ :- 
           พึงทราบวินิจฉัยยในคําวา  อสน  เปนตนกอน :-  ภิกษุฉันโภชนะ 
ใด  และหามโภชนะใดท่ีทายกอยูในหัตถบาสนอมถวาย,  โภชนะนั้น 
บัณฑิตพึงทราบวาเปนโภชนะเหลานี้  คือ  ขาวสุก ขนมสด  ขนมแหง 
ปลา  เนื้อ  อยางใดอยางหนึ่งน่ันแล. 
           บรรดาโภชนะมีขาวสุกเปนตนนั้น  ทีช่ื่อวา  ขาวสุก  ไดแก 
ขาวสุกที่เกิดจากธัญญชาติ  ๗  ชนิด  คือ  ขาวสาลี  ขาวจาว  ขาวเหนียว 
ขาวละมาน  ขาวฟาง  ลูกเดือย  หญากบัแก. 
           บรรดาธัญญชาติ  ๗  ชนิด  มีขาวสาลีเปนตนนั้น  กําเนิดขาวสาลี 
แมทุกจําพวก  ชั้นที่สุดจนกระท่ังลูกเดือย  ชื่อวา  ขาวสาลี.  กําเนิด 
 
๑.  วิ.  ปริวาร.  ๘/๔๖๑.  
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ขาวจาวแมทุกชนิด  ชื่อวา  วีหิ.  ในขาวเหนียวและขาวละมาน  ไมมี 
ความแตกตางกัน.  เมล็ดขาวฟาง  เชนขาวฟางสีขาว  สีแดง  และสีดํา 
แมทุกชนิด  ชื่อวา  กังคุ.  เมล็ดลูกเดือย  มีสีขาว  แมทุกชนิด  ชัน้ที่ 
สุดจนกระท่ังขาวฟางชาวเมือง  ( ขาวโพดกระมัง๑ ? )  ชื่อวา  วรกะ. 
หญากับแกดํา  และติณธัญญชาติแมทุกชนิด  เชน  หญาขาวนก  ( ขาว 
ละมานหรือขาวฟางก็วา )  เปนตน  ชือ่วา  กุทรุสกะ.  
           อาจารยบางพวกกลาววา   " กใ็นจําพวกขาวสาลี  และลูกเดือย 
นี้  ลูกเดือยและขาวฟางชาวเมือง๒  ( ขาวโพดกระมัง ? )  อนุโลมเขากับ 
ธัญญชาติ. "   จะเปนธัญญชาติหรือธัญญชาติอนุโลมก็ตามที,  พวกชาว 
บานเอาขาวสารเแหงธัญญชาติทั้ง  ๗  มีชนิดดังกลาวแลวน้ี  หุงตม 
หมายใหเปนโภชนะอยางใดอยางหน่ึงวา   " เราจักหุงขาวสวย "   หรือ 
วา   " เราจักตมขามตม "   หรือวา   " เราจักกวนขาวปายาสเปรี้ยว 
เปนตน  อยางใดอยางหน่ึง "  ก็ตาม.  ถาเม่ือพวกภิกษุฉันภัตน้ัน  จะ 
รอนหรือเย็นก็ตาม  รอยยอมปรากฏในท่ีควักเอา  หรือตักเอาในเวลาฉัน, 
ภัตน้ัน  ถึงการสงเคราะหเปนขาวสุกทีเดียว  กอใหเกิดการใหาม  ( ภัต ), 
ถารอยไมปรากฏ,  ถึงการสงเคราะหเขาเปนยาคู,  ไมใหเกิดการ 
หาม  ( ภัต ). 
           ขาวปายาส  หรือขาวยาคูเปรี้ยวซึ่งผสมดวยใบไม  ผลไม 
และหนอไม  ( เงา )  แมอันใด  พอยกลงจากเตายังรอนอยู,  อาจจะ 
 
๑.  บางแหงวาแฝกหอม  นาจะเปนขาวโพด  เพราะแปลตามศัพทวา  ขาวฟางชาวเมือง. - ผูชําระ. 
๒.  บางแหงวาแฝกหอม.  
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กลอกด่ืม  ( ตะแคงหมอดื่ม )  ได แมในโอกาสท่ีมีมือควักเอา  ก็ไม 
แสดงรอย  ( ใหปรากฏ ).  ยาคูเปนตนน้ัน  ไมใหเกดิการใหาม  ( ภัต ). 
แตถาเมื่อไอรอนหมดไปเย็นลงแลว  ถึงความแขนเขา  แสดงรอยให 
ปรากฏ,  กลบักอใหเกิดการใหาม  ( ภัต )  ได.  ความเปนของเหลว ๆ 
ในเบื้องตนคุม  ( อาบัติ )  ไมได.  
           ถาแมนเขาเติมนมสม  และเปรยีงเปนตนลงไปแลว  ใสใบไม 
ผลไมและหนอไมเปนอันมากลงไป  เพ่ิมขาวสารลงไปแมเพียงกํามือ 
เดียว.  ถาในเวลาฉันมีรอยปรากฏ,  กอใหเกิดการใหาม ( ภัต ) 
            [ วาดวยโภชนะตาง ๆ เปนเหตุหามและไมหามภัต ] 
           ในนมิันตนภัต  ไมมีขาวยาคู  ชาวบานเทนํ้าขาว และนมสดลง 
ไปในภัต  ดวยต้ังใจวา   " จักถวายยาคู "   แลวถวายวา   " นิมนตทาน 
รับยาคู. "   ถงึขาวยาคูจะเปนของเหลวก็จริง,  แตก็กอใหเกิดการ 
หาม ( ภัต )  เหมือนกัน.  ก็ถาวาพวกเขาใส  ( ขาวสุก )  ลงในนํ้า 
ที่เดือดพลานเปนตน  ตมถวาย,  โภชนะนั้นก็ถึงการสงเคราะหเขาเปน 
ขาวยาคูเหมือนกัน.  เขาใสปลา  เนื้อ  ลงในภัตแมที่ถึงการสงเคราะห 
เขาเปนยาคูนั้น   หรือในยาคูอ่ืนใด, ถาชิ้นปลา  และเนื้อ  หรือเอ็น 
ปรากฏ  แมประมาณเทาเมล็ดพันธุผักกาด,  ยาคูนั้น  กอใหเกดิการ 
หาม  ( ภัต )  ดวย.  อาหารมีรสลวน ๆ  หรือยาคูมีรส  ไมใหเกิด 
( กาใหามภัต ).  แมภัตที่ชนพวกใดพวกหนึ่ง  ทําดวยวัตถุมีผลขุยไผ 
เปนตนอยางอ่ืน  ยกเวนขาวสารแหงธัญญชาติที่กลาวแลวเสีย  หรือดวย 
เงามันและผลไม  ยอมไมกอใหเกิดการใหาม  ( ภัต ).  จะปวยกลาวไปไย  
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ถึงยาคูแขน  ( แหงผลขุยไผเปนตน ).  แตถาเขาใสปลา  เนื้อ  ลง 
ในยาคูแขนน้ี  ทําใหเกิดการใหาม  ( ภัต )  ได.  
           ในมหาปจจรีกลาววา   " แมภัตเพ่ือประโยชนแกขุพพี๑  ก็ทําให 
เกิดการใหาม  ( ภัต ). "   ทานเรียกขาวสารท่ีใสลงในน้ํารอยเดือดน่ึง 
( ตุน )  ใหสกุ  เพ่ือประโยชนแกผูกินดวยขุพพี  ชือ่วา  ภัตเพ่ือประ- 
โยชนแกขุพพี.๒  กถ็าตากขาวสารเหลาน้ัน  ใหแหงแลวฉันควรอยู. 
ขาวสารเหลาน้ันไมถึงการนับวาขนมแหง  ( และ )  ไมถึงการนับวาภัต 
เลย.  แตภัตท่ีเขาทําดวยขาวสารน่ึงแลวเหลาน้ันอีก  หาม ( ภัต ) 
ทีเดียว.  ชนท้ังหลายทอดขาวสารเหลาน้ันในเนยใสและน้ํามันเปนตน 
หรือทําเปนขนม  ไมหาม  ( ภัต ).  ขาวเมาก็ดี  ขนมแหงและขาวสวย 
ที่ทําจากขาวเมาเหลาน้ันก็ดี  ไมหาม  ( ภัต ). 
           ขนมกุมมาส  ที่เขาทําจากจําพวกขาวเหนียว  ชื่อวา  ขนมสด. 
ขนมกุมมาสท่ีเขาทําจากวัตถุอ่ืน  มีถัว่เขียวเปนตน  ไมใหเกิดการใหาม 
( ภัต ). 
           ขนมแหงท่ีเขาทําจากจําพวกขาวสาลี  ขาวจาว   และขาวเหนียว 
ชื่อวา  สัตตุ.  ชนทั้งหลายคั่วเมล็ดขาวฟาง  ลูกเดือย  และหญากับแก 
แลวตําเบาะ ๆ  โปรย  ( ฝด )  แกลบออกแลวตําใหมใหละเอียดเขา 
ทําใหเปนแปง.  ถาแมนวัตถุนั้นยังติดกันอยู  เพราะยังสด  ก็ถึง 
การสงเคราะหเขาเปนขนมแหงทีเดียว.  เขาบดขาวสารจาวที่ค่ัวใหสุก 
 
๑.  ขุพพีศัพทนี้  ไมทราบวาอะไร ?  จึงแปลทับศัพทไว   ๒.  ไมรูวาภัตชนิดไหน ?  ลักษณะ 
คลายขาวตุนตากแหง  เปนเสบียงกรังเพื่อกินแกหวิ. - ผูชําระ.  
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กรองถวาย.  แปง  แมนั้นก็ถึงการสงเคราะหเขาเปนสัตตุ   ( ขนมแหง ) 
เหมือนกัน.  
           สวนขาวสารแหงขาวจาวที่เขาค่ัวใหสุกเสมอกัน  หรือแหงขาว 
กลอง  ( ที่ไมไดค่ัว )  หรือขาวสารท่ีค่ัวแลวท่ัวไป  ไมหาม  ( ภัต ). 
แตแปงขาวสารเหลาน้ัน  หาม  ( ภัต )  ได.  แมรําของขาวจาวที่เขา 
ค่ัวใหเกรียมแลว  ก็หาม  ( ภัต )  ได.  สวนรําแหงขาวสารท่ีเขาค่ัวใหสุก 
เสมอกัน  หรือสุกเพราะแดด  ไมหาม  ( ภัต ). 
           ขาวตอกหรือขาวสวย  และขนมแหงเปนตน  ที่เขาทําจากขาว 
ตอกเหลาน้ัน  ยอมไมหาม  ( ภัต ).  แปงที่ค่ัวแลว  หรือของเค้ียว 
ลวน ๆ  ชนิดใดชนิดหน่ึง  ไมหาม  ( ภัต ).  แตของเค้ียวท่ีบรรจุปลา 
เนื้อ  ( มีปลาเน้ืออยูขางใน )  ก็ดี  สตูงบหรือสตูกอนไมเขาไฟ๑  ( กอน 
ขนมแหงยังไมอบ )  ก็ด ี ยอมหาม  ( ภัต ).  สวนปลา  เนื้อ  ปรากฏ 
ชัดแลวแล.  แตมีความแลกกันดังตอไปนี้ :- 
           ถาแมนเมื่อภิกษุกําลังด่ืมยาคู  ชาวบานถวายชิ้นปลา หรือชิ้น 
เนื้ออยางละ  ๒  ชิ้น  มีขนาดเทาเมล็ดยาคูนั่นแหละ  ในภาชนะเดียวกัน 
หรือในตางภาชนะกัน,  ถาภิกษุไมฉันชิ้นปลาเน้ือเหลาน้ัน  หามโภชนะ 
อยางใดอยางหนึ่งอ่ืน  ซึ่งเพียงพอแกกาใหามภัต  ไมชื่อวาหาม 
( ภัต ).  จาก ๒  อยางนั้น  อยางหน่ึง  เธอฉันแลว  อยางหน่ึงยังอยูใน 
มือ  หรือในบาตร.  ถาเธอหามมังสะอ่ืน  ชื่อวาหาม  ( ภัต ).  ทัง้  ๒ 
 
๑.  สารัตถทีปนี้  ๓/๓๒๓  แกวา  สตฺตุโมทโกติ  สตฺตุโย  ปณฺเฑตฺวา  กโต  อปกฺโ  สตฺตุคุโฬ' 
งบสตูดิบทรือสตูกอนท่ีเขาปนขาวสัตตุผงเปนกอนยังไมเขาไฟ  ช่ือวาสัตตุโมทกะ.  
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อยางเธอฉันหมดแลว,  ในปากแมเทาเมล็ดพันธุผักกาด  ก็ไมมเีหลือ. 
ถาแมนเธอหามมังสะอ่ืน  ไมชื่อวาหาม  ( ภัต ).  
           ภิกษุกําลังฉันกัปปยมังสะ  หามกับปยมังสะ  ชื่อวาหาม  ( ภัต ). 
กําลังฉันกัปปยมังสะ  หามอกัปปยสังสะ  ไมชื่อวาหาม  ( ภัต ).  เพราะ 
เหตุไร ?  เพราะไมใชวัตถุ. จริงอยู  มงัสะท่ีภิกษุควรฉันไดเทานั้น 
จึงเปนเหตุหามภัตแกภิกษุผูหามอยู.  แตเมื่อภิกษุรูอกัปปยมังสะน้ี 
จึงหามเสียเพราะเปนของไมควร.  ถึงไมรู  กช็ื่อวาหามส่ิงท่ีต้ังอยูใน 
ฐานะที่ควใหามทีเดียว;  เพราะเหตุนั้น  จึงไมชื่อวาหาม  ( ภัต ). 
           แตถาภิกษุฉันอกัปปยมังสะ  หามกัปปยมังสะ  ชื่อวาหาม  ( ภัต ). 
เพราะเหตุไร ?  เพราะเปนวัตถุ  ( แหงกาใหาม ).  จริงอยู  มังสะท่ีภิกษุ 
นั้นหามน้ันน่ันแหละ  เปนวัตถุ ( ทีต้ั่ง )  แหงกาใหามภัต.  สวนอกัปปย- 
มังสะที่ภิกษุฉัน  ต้ังอยูในฐานท่ีควใหาม แมก็จริง,  ถึงอยางนั้น  มังสะที่ 
กําลังฉัน  ก็ยงัไมละภาวะแหงมังสะ;  เพราะเหตุนั้น  จึงชื่อวา  หาม 
( ภัต ).  ฉันอกัปปยมังสะ  หามอกัปปยมังสะ  ไมชื่อวาหาม  ( ภัต ) 
โดยนัยกอนนั่นแล. 
           ฉันกัปปยมังสะก็ดี  อกัปปยมงัสะก็ดี  หามโภชนะทั้ง  ๕  อยางใด 
อยางหน่ึง  ซึ่งเปนกัปปยโภชนะ  ชื่อวาหาม  ( ภัต ).  หามอกัปปย- 
 
     วิมติ.  แกทํานองเดียวกนัวา  สตฺตุโมทโกติ  สตฺตุ  เตเมตฺวา  กโต อปกฺโก,  สตฺตุ  ปน 
ปสิตฺวา  ปฎ  กตฺวา  เตเมตฺวา  ปูว  กตฺวา  ปจนฺต,ิ  ต  น  ปวาเรติ.  ขนมยังไมสุกท่ีเขาชุบ 
ขนมแหงใหเปยกทํา  ช่ือวาสัตตุโมทกะ.  กช็นท้ังหลายบดขนมแหงใหเปนแปงแลวชุบใหเปยก 
ทอดเปนขนม  ไมหามภัต - ผูชําระ.  
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โภชนะ  ซึ่งเกิดจากมิจฉาชีพมีกุลทูสกกรรม  เวชชกรรม  การอวดอุตริ- 
มนุสธรรม  และการยินดีรูปยะเปนตน  ( และ )  ที่เกิดจากการแสวงหา 
อันไมสมควรที่พระพุทธเจาทรงรังเกียจ  ไมชื่อวาหาม  ( ภัต ).  
           แมกําลังฉันกัปปยโภชนะก็ดี อกัปปยโภชนะก็ดี หามกัปปย- 
โภชนะเสีย  ชื่อวาหาม  ( ภัต ).  หามอกัปปยโภชนะ  ไมชื่อวาหาม 
( ภัต ).  บัณฑิตพึงทราบเหตุในทุก ๆ  บทอยางน้ี โดยนัยดังกลาว 
แลวน่ันแล. 
                    [ วาดวยการฉันและกาใหามโภชนะ ] 
           บัณฑิตค้ันทราบโภชนะที่ภิกษุฉัน  ในคําวา  อสน  เปนตน 
และโภชนะที่ทายกอยูในหัตถบาสนอมถวาย  เมื่อภิกษุหาม  จึงถึง 
การหาม  ( ภัต )  โดยนัยดงักลาวมาอยางนี้แลว  บัดนี้  เพ่ือทราบ 
อาการท่ีเปนเหตุใหถึง  ( กาใหามภัต )  พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :- 
           พึงทราบวินิจฉัยในคําวา  อสน  โภชน  นี้กอน :-  ภิกษุใด 
กลืนกินภัตเขาไปแมเมล็ดเดียว,  ภิกษุนั้น  เมื่อบรรดาโภชนะทั้ง  ๕ 
โภชนะแมอยางหน่ึงมีอยูในบาตร  ปาก  และมือ  ที่ใดท่ีหน่ึง  หามโภชนะ 
ทั้ง  ๕  แมอยางหน่ึงอ่ืน  ก็ชื่อวาหาม  ( ภัต ).  ไมมโีภชนะในทีไ่หน ๆ 
มีบาตรเปนตน,  ปรากฏแตเพียงกลิ่นอามิส,  ไมชื่อวาหาม  ( ภัต ).  ไม 
มีโภชนะในปาก  และในมือ,  แตมีอยูในบาตร,  ฝายภิกษุไมประ- 
สงคจะฉันที่อาสนะนั้น  ประสงคจะเขาไปยังวิหารแลวฉัน  หรือประ- 
สงคถวายแกภิกษุอ่ืน,  ถาปฏิเสธโภชนะอยางใดอยางหน่ึงในระหวาง 
นั้น  ยังไมจัดวาหาม  ( ภัต ).  เพราะเหตุไร ? เพราะความเปนโภชนะ  
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ที่ฉันคาง  อยู  ขาดไป. 
           ในมหาปจจรีกลาวไววา   " แมภิกษุใดประสงคจะไปฉันในที่อ่ืน 
กลืนภัตในปากแลว  ถือเอาภัตสวนท่ีเหลืออเดินไปอยู  หามโภชนะอ่ืน 
ในระหวางทาง,  กาใหามภัตแมของภิกษุนั้น  ก็ไมมี. "  
           ก็ถาวา  ภิกษุไมประสงคจะกลืนกินโภชนะท่ีมีอยู  แมในมือ 
หรือแมในปากเหมือนในบาตร,  และหามโภชนะอ่ืนในขณะน้ัน  ไม 
ชื่อวาหาม  ( ภัต ).  จริงอยู  ลักษณะท่ีกลาวไวแลวในบทเดียว  เปน 
ลักษณะท่ีบัณฑิตควรทราบในทุก ๆ  บท. 
           อีกอยางหนึ่ง  ในกรุุนทีก็ไดแสดงนัยนี้ไวเหมือนกัน. สมจริง 
ดังท่ีทานกลาวไวในกุรุนทีนั้นวา   " ภิกษุกลืนภัตในปากแลว  ประสงค 
จะใหภัตในมือแกคนกินเดน  ประสงคจะใหภัตในบาตรแกภิกษุ,  ถาหาม 
( โภชนะอื่น )  ในขณะนั้น  ไมชื่อวาหาม  ( ภัต ). " 
                 [ องควาทายกอยูในหัตถบาสนอมถวาย ] 
           ก็ในคําวา  หตฺถปาเส   ิโต  นี้ มวิีนิจฉัยยดังน้ี  :-  ๒  ศอกดืบ 
พึงทราบวา   " หัตถบาส "   ถาภิกษุนั่งกําหนดต้ังแตริมสุดดานหลัง 
ของอาสนะไป ถายืนกําหนดต้ังแตที่สุดสนเทาไป  ถานอนกําหนด 
ต้ังแตที่สุดดานนอกแหงสีขางท่ีนอนไป  ดวยท่ีสดุดานในแหงอวัยวะ 
ที่ใกลกวา  เวนมือท่ีเหยียดออกของทายกผูนั่งอยูก็ตาม  ยืนอยูก็ตาม 
นอนอยูก็ตาม. กาใหามภัตยอมมีแกภิกษุผูหามโภชนะที่ทายกอยูใน 
หัตถบาสันน  นอมถวายเทาน้ัน,  นอกจากน้ันไปหามีไม. 
           บทวา  อภหิรติ  มคีวามวา  ทายกอยูภายในหัตถบาส  นอม  
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( โภชนะ )  เขาไปเพ่ือรับ  ( ประเคน ).  ก็ถาวาภิกษุผูนั่งถัดไป  ไม 
นําบาตรท่ีอยูในมือ  หรือท่ีวางอยูบนตัก  หรือบนเชิงรองออกไปเลย 
กลาววา   " นิมนตทานรับภัตตาหาร "   เมื่อภิกษุปฏิเสธภัตน้ัน  ไม  
เปนการใหาม  ( ภัต ).  แมในทายกผูนําการะเชาภัตมาวางไวบนพ้ืนขาง 
หนา  แลวกลาววา   " นมินตทานรับเถิด "   ก็นัยน้ีเหมือนกัน. 
           แตเมื่อเขาขยับยกข้ึนหรือันอมเขาไป  กลาววา   " นิมนตทาน 
รับเถิด "  เมือ่ภิกษุปฏิเสธ  จัดเปนกาใหาม  ( ภัต ).  พระเถระ 
นั่งอยูบนเถระอาสน  สงบาตรไปใใหแกภิกษุผูหนุมผูนั่งอยูในท่ีไกลกลาว 
วา   " เธอจงรับเอาขาวสุกจากบาตรน้ี. "   ฝายภิกษุผูรับ  ( บาตร  )  ไปยืน 
นิ่งเฉยเสีย,  ภิกษุหนุมหามวา   " ผมพอแลว "   ไมชื่อวาหาม  ( ภัต ). 
เพราะเหตุไร ?  เพราะพระเถระอยูไกล  และเพราะทูตไมนําไปใหแล. 
ถาภิกษุผูรับ ( บาตร )  มากลาววา   " ทานจงรับภัตน้ี "  เมื่อภิกษุ 
หนุมปฏิเสธภัตน้ัน  จัดเปนกาใหาม  ( ภัต ). 
           ในสถานท่ีอังคาส  ทายกคนเดียวอังคาสภิกษุหลายรูป  มือขาง 
หน่ึงถือกระเชาขาวสุก อีกขางหน่ึงถือทัพพี.  ถาในสถานท่ีอังคาสน้ัน 
มีตนอ่ืนมาพูดวา   " ขาพเจาจักชวยถือกระเชา,  ทานจงถวายขาวสุก " 
แลวทํากิจเพียงจับเทาน้ัน,  ก็ทายกผูอังคาสนั่นเองยกกระเชาขาวสุก 
นั้น;  เพราะฉะนั้น  กระเชาน้ัน  จัดวาอันเขานํามาจําเพาะแท.  จัด 
เปนกาใหาม  ( ภัต )  แกภิกษุผูหามตนอังคาส  ผูถือ  ( ภัต ป  จาก 
กระเชาน้ัน  ดวยเปนผูมีความตองการจะถวาย.  แตถาผูอังคาสเพียง 
แตะตอง  ( กระเชา )  เทาน้ัน,  คนนอกน้ีแหละชวยยกกระเชาน้ัน,  
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ไมจัดวาเปนการหาม  ( ภัต )  แกภิกษุผูหามคนอังคาส  ซึ่งถือ  ( ภัต ) 
จากกระเชานั้น ดวยเปนผูมีความตองการจะถวาย.  แตพอเขาเอาทัพพี 
ตักภัต  ( การหามภัต )  ยอมมีแกภิกษุผูหาม.  แทจริง  การนอมเขามา 
โดยตรงดวยทัพพีนั่นแหละ  จัดเปนการนอมถวายภัตนั้น.  ในมหาปจจรี 
กลาววา   " แมในภัตท่ีคน  ๒  คน  ชวยกันยก  เมื่อภิกษุปฏิเสธ  ยอม 
ชื่อวาหามภัตเหมือนกัน. "  
           เมื่อทกยกถวายภัตแกภิกษุผูนั่งถัดไป  ภิกษุอีกรูปหน่ึง  เอามือ 
ปดบาตร,  ไมเปนกาใหาม  ( ภัต ).  เพราะเหตุไร ?  เพราะหามภัตท่ี 
เขานอมถวายภิกษุรูปอ่ืน. 
                [ วาดวยการหามภัตมีการหามดวยกายเปนตน ] 
           ในคําวา  ปฏิกฺเขโป  ป ฺายติ  นี ้ พึงทราบวินิจฉัยวา   " ภิกษุ 
ปฏิเสธภัตท่ีเขาบอกถวายดวยวาจา  ไมจัดเปนการหาม  ( ภัต ),  แตเมื่อ 
ภิกษุปฏิเสธดวยกายหรือดวยวาจา  ซึ่งภัตท่ีเขานอมถวายดวยกาย  จึง 
เปนกาใหามภัต. " 
           ในการหามดวยกายและวาจานั้น  ทีช่ื่อวาการหามดวยกาย  คือ 
ภิกษุสั่นนิ้วมือ  หรือมือพัดไลแมลงหว่ี  หรือชายจีวร  กระทํา 
อาการดวยค้ิว  หรือโกรธแลดู.  ที่ชื่อวาหามดวยวาจา  คือ  ภิกษุกลาว 
วา   " พอแลว "   หรือวา   " ฉันไมรับ "   วา   " อยูาเทลง "   หรอืวา 
" จงถอยไป. "  เม่ือภิกษุหามภัตดวยกายหรือดวยวาจา  โดยอาการ 
อยางใดอยางหนึ่งอยางนี้  ชื่อวาเปนกาใหาม  ( ภัต ). 
           ภิกษุรปูหน่ึง  เมื่อทายกนอมถวายภัต  กลัวแตการหามภัต  ชัก  



ประโยค๗ - ทุติยสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒ - หนาท่ี 200 

มือออก  พูดกะชนผูเทขาวสุกลงในบาตรแลว  ๆ  เลา ๆ  วา   " ทานจง 
เทลงไป ๆ  เถิด  จงกดลง ๆ  บรรจุใหเต็มเถิด, "   ถามวา   " ในคําน้ี 
จะวาอยางไร ? " 
           พระมหาสุมนเถระกลาวไวกอน   " จัดเปนการหาม  ( ภัต )  เพราะ 
ภิกษุพูดเพ่ือตองการไมใชเทลง. "  
           แตพระมหาปทุมเถระกลาววา   " ธรรมดาภิกษุผูกลาววา  ' จง 
เทลง  จงบรรจุใหเต็ม '  ดังน้ี  บางรูปก็เปนการหาม  ( ภัต ) "   แลวจึง 
กลาววา   " ยงัไมชื่อวาหาม  ( ภัต ). " 
           ภิกษุอีกรูปหน่ึง  สังเกตเห็นภิกษุผูกําลังนําภัตไป  กลาววา   " ผู 
มีอายุ !  ทานจักรับอะไร บางอยางจากบาตรของผมนี้บางไหม ?  ผมจะ 
ถวายอะไร ๆ  แกทานไหม ? "   ในคําแมนั้น พระมหาสุมนเถระก็กลาว 
วา   " จัดเปนการหาม  ( ภัต ) "   เพราะภิกษุนั้นกลาวดวยใสใจวา   " ภิกษุ 
นี้จัดไมมา  ( ยังสํานักของเรา )   ดวยการกลาวอยางนี้. " 
           ฝายพระมหาปทุมเถระกลาววา   " ธรรมดาภิกษุผูกลาววา  ' ทาน 
จักรับไหม ? '  บางรูปก็เปนกาใหาม  ( ภัต ) "  จึงกลาววา   " ยังไมชื่อวา 
หามภัต. " 
           ทายกคนหน่ึงนอมถวายรสมีเนื้อ  กลาววา   " นิมนตทานรับรส 
เถิด. "  เมื่อภิกษุไดฟงคํานั้นแลวปฏิเสธไป  ไมจัดเปนการหาม  ( ภัต ) 
เมื่อเขากลาววา   " รสปลา  รสเนื้อ "   เปนกาใหามภัตแกภิกษุผูปฏิเสธ. 
แมเม่ือเขากลาววา   " ขอนิมนตทานรับรสปลาเนื้อน้ี "   ก็เปนการหามภัต 
แกภิกษุผูปฏิเสธเหมือนกัน.  เขาแยกเน้ือไวตางหากกลาววา   " นิมนต  
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ทานรับรสมีเน้ือ. "  ถาวา  ในรสันนมชีิ้นเน้ือแมเทาเมล็ดพันธุผักกาด, 
เปนกาใหามภัตแกภิกษุผูปฏิเสธรสน้ัน.  แตถาเปนรสที่เขากรองแลว 
ควรอยู  ฉะนี้แล.  
           พระอภัยเถระกลาววา   " พระมหาเถระกลาววา  ' จงรอสักครูหน่ึง '  
กะผูถามโดยเอื้อเฟอดวยรสเนื้อ  แลวกลาววา  ' นําถาดมาเถิด  คุณ ! " 
ในคําน้ีจะวาอยางไรกัน ? " 
           พระมหาสุมนเถระกลาวไวกอนวา   " การไปของผูนอมถวาย  ( ภัต ) 
ขาดไปแลวกอน;  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวาหาม  ( ภัต ). "   แตพระ 
มหาปทุมเถระกลาววา " พระมหาเถระน้ีจะไปท่ีไหน ?  การไปของผู 
นอมถวาย  ( ภัต )  นั่น  เปนเชนไร ?  กาใหามภัตยอมมีแมแกผูรับ " 
แลวกลาวตอไปวา   " ยังไมชื่อวาหาม  ( ภัต ). " 
           พวกทายกแกงปลาและเนื้อผสมดวยหนอไมและขนุนเปนตน.  เขา 
ถือเอาแกงนั้นมากลาววา   " นิมนตทานรับแกงหนอไม,  นิมนตทาน 
รับแกงขนุน. "   แมแกงนัน่  ก็ไมหาม  ( ภัต ).  เพราะเหตุไร ?  เพราะ 
เขากลาวโดยชื่อแหงสูปพยัญชนะที่ควรแกการไมหาม  ( ภัต ).  แตถา 
พวกเขากลาววา   " แกงปลา  แกงเน้ือ "   ก็ด,ี  วา   " นิมนตทานรับแกง 
ปลาและเนื้อนี้ "   ก็ด.ี  คําน่ันยอมหาม ( ภัต ). 
           มีอาหาร  ชื่อวา  มงัสกรัมพก๑  ( ยําเน้ือ ),  แมผูประสงคจะถวาย 
 
๑.  สารตฺทีปนี้ ๓/๓๒๖ กรมฺพโกติ มีสฺสกาธิวจนเมต.  ย หิ อ ฺเน ฺเน มิสฺเสตฺวา กโรนฺติ 
โส กรมฺพโกติ วุจฺจติ. แปลวา คําวา  " กรัมพก "  นั่น  เปนช่ือของอาหารผสมกัน.  จริงอยู 
อาการที่พวกขาวบานทําผสมกัน ดวยของอยางหนึ่งกับของอีกอยางหนึ่งเรียกวา  " กรัมพก "  นา 
ตรงกับคําวา  " ยํา "  ของไทยเรา จึงแปลไวอยางนั้น. - ผูชําระ.  
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มังสกรัมพก ( ยําเนื้อ )  นัน้  กลาววา   " ขอนิมนตทานรับกรัมพก 
( ยํา ) "   สมควรรับ  ไมชือ่วาหาม  ( ภัต ).  แตเมื่อเขากลาววา   " ยํา 
เนื้อ "   หรือวา   " ยําเนื้อน้ี "   คําน่ันยอมหามภัต.  แมในโภชนะที่ผสม 
ดวยปลาและเนื้อทุก ๆ  อยาง  ก็นัยนี้เหมือนกัน.  
           ในมหาปจจรีกลาววา   " ก็ภิกษุใด  ฉันอยูในสถานท่ีนิมนต  เขา 
ใจเนื้อท่ีเขานอมถวายวา   " เปนเนื้อท่ีเขาทําเจาะจง "   จึงหามเสีย 
ภิกษุนั้น  จัดวาเปนผูหามภัตเหมือนกัน. " 
                        [ วาดวยกาใหามภัตที่ระคนกัน ] 
           สวนมิสสกกถา ( กถาวาดวยโภชนะระคนกัน )  ทานกลาวไว 
โดยละเอียดในกุรุนที.  สมดังท่ีทานกลาวไวในกุรุนทีนั้นอยางนี้วา   " ภิกษุ 
ผูถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร  นํายาคูเจือดวยขาวสวยมาแลว  กลาววา 
" นิมนตทานรับยาคู "   ยังไมชื่อวาหาม ( ภัต ).  เพ่ือเธอกลาววา  "ขอ 
นิมนตทานรับภัต"  จึงชื่อวาหาม  (ภัต).  เพราะเหตุไร ?  เพราะภัต 
ที่ภิกษุเที่ยวบิณฑบาตถามโดยเอ้ือเฟอ  ( บอกถวาย )  มีอยู. 
           ในคําวา   " ขอนิมนตทานรับภัต "  นี ้ มีอธบิายดังตอไปน้ี :- 
ภิกษุเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตรกลาววา   " ขอนิมนตทานรับภัตเจือดวย 
ขาวยาคู. "   ในภัตเจือขาวยาคูนั้น  ถายาคูมีมากกวา  หรือมีเทา ๆ  กน 
ยังไมชื่อวาหาม  ( ภัต ).  ถายาคูมีนอย  ภัตมีมากกวา  ชื่อวาหาม  ( ภัต ) 
และคําน้ีใคร ๆ  ไมอาจคัดคานได  เพราะทานกลาวไวทุก ๆ  อรรถกถา, 
แตเหตุในคํานี้เห็นไดยาก. 
           ผูถวายกลาววา   " นิมนตทานรับยาคูเจือดวยภัต. "   ภัตมีมาก  
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กวาก็ดี  มีเทา ๆ  กันก็ดี  มีนอยกวาก็ดี  ยอมชื่อวาหาม  ( ภัต ) 
เหมือนกัน. ขาไมระบุถึงภัตหรือยาคู  กลาววา   " นิมนตทานรับโภชนะ 
ระคนกัน. "   ในโภชนะระคนกันนั้น  ถาภัตมีมากกวา  หรือมีเทากัน 
จัดวาหาม  ( ภัต ), มีนอยกวา  ยังไมจัดวาหาม  ( ภัต ).  ก็โภชนะ   
ระคนกันนี้  ไมเหมือนกับยํา.  เพราะวายําจะเปนยําเนื้อก็ดี  ยําไมมีเนื้อ 
ก็ดี;  ฉะน้ัน  เมื่อเขากลาวคําวา   " ยํา "   ยังไมเปนกาใหาม  ( ภัต ). 
แตโภชนะระคนกันนี้กลายเปนยาคูผสมภัตไป.  ยอมเปนการหาม  ( ภัต ) 
โดยนัยดังกลาวแลวันนแหละในโภชนะระคนกันน้ี. 
           ทายกกลาวแยกถวาย ในภัตท่ีมีรสมากวา   " นิมนตทานรับ 
รส "   ในภัตท่ีมีนมสดมากวา   " นิมนตทานรับนมสด "   และในขาว 
ปายาสท่ีมีเนยใสมากวา   " นิมนตทานรับเนยใส. "   เม่ือภิกษุหามภัต 
นั้น  ไมจัดวาเปนกาใหาม  ( ภัต ). 
           ฝายภิกษุใด  เดินหามภัต,  ภิกษุนั้นยอมไดเพ่ือจะฉันทั้งเดิน 
นั่นแหละ.  เดินไปถึงท่ีมีโคลนตมหรอืแมน้ําหยุดยืนอยูแลว  พึงใหทํา 
เปนเดน.  ถาแมน้ําในระหวางข้ึนเต็มฝง  พึงเดินเวียนรอบพุมไมที่ฝง 
แมน้ําฉันเถิด.  ถามีเรือหรอืสะพาน,  แมข้ึนไปยังเรือหรือสะพานน้ัน 
แลว  พึงเดินไปมาฉันเถิด.  ไมพึงตัดการเดินใหขาดตอน.  ภิกษนุั่ง 
หามภัตบนยานก็ดี  บนหลังชางและมาก็ดี  บนดวงจันทรก็ดี  บน 
ดวงอาทิตยก็ดี  พึงฉันทั้งที่นั่งอยูบนยานเปนตนเหลาน้ัน  แมซึง่กําลัง 
เคลื่อนไปจนถึงเวลาเท่ียงวัน. 
           ภิกษุใดยืนหามภัต  ภิกษุนั้นพึงฉันทั้งยืนเหมือนกัน, ภิกษุใด  
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นั่งหามภัต ภิกษุนั้น  พึงฉันทั้งที่นั่งอยางนั่นแหละ.  เมื่อทําอิริยาบถ 
นั้นใหเสีย พึงใหทําใหเปนแดน.  
           ภิกษุใดนั่งกระโหยงหามภัต  ภิกษุนั้นพึงฉันทั้งที่นั่งกระโหยง 
นั่นแหละ.  แตพึงใหต่ังฟางหรือท่ีรองน่ังบางอยางในภายใตแกภิกษุผูนั่ง 
กระโหยงน้ัน.  ภิกษุผูนั่งบนต่ังเล็กหามภัต  ยอมไดเพ่ือจะฉันหมุนไป 
รอบทั้ง ๔  ทศิ  ไมทําใหอาสนะเคลื่อนท่ี.  ภิกษุนั่งบนเตียงหามภัต 
ยอมไมไดเพ่ือจะเลื่อนไปทางโนนหรือทางนี้.  แตถาชนทั้งหลายยกเธอ 
ข้ึนพรอมท้ังเตียง  หามไปในท่ีอ่ืน  ควรอยู.  ภิกษุผูนอนหามภัตพึง 
ฉันทั้ง ๆ  ทีน่อนน่ันแหละ. เมื่อจะพลิกตัว  อยาพึงใหเลยฐานแหง 
สีขางท่ีตนนอนไป. 
                  [ วาดวยลักษณะของเปนเดนเปนตน ] 
           บทวา  อนติริตฺต  คือ  ไมเปนเดน,  ความวา  ไมเหลือเฟอ. 
แตของไมเปนเดนน้ัน  เปนเพราะไมทําใหเปนเดน โดยอาการแหง 
วินัยกรรม  ๗  อยาง  มีของไมไดทําใหเปนกัปปยะเปนตน  หรือไมเปน 
เดนของภิกษุอาพาธ;  เพราะฉะนั้น  ในบทภาชนะจึงตรัสคําวา 
อกปฺปยกต  เปนตน. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อกปฺปยกต  มีความวา  ในผลไม 
เปนตน  ผลไม  หรือเงามันเปนตนใด  ยังไมไดทําใหเปนกัปปยะดวย 
สมณโวหารท้ัง  ๕  และอกัปปยมังสะ  หรืออกัปปยโภชนะอันใดบรรดา 
มี,  ผลไมเปนตนที่ยังไมไดทํากัปปยะและอกัปปยมังสะ  อกัปปยโภชนะ 
นี้  ชื่อวา  ของเปนอกัปปยะ,  ของเปนอกัปปยะน้ัน  ภิกษุทําใหเปน  
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เดนอยางนี้วา   " ทั้งหมดน่ันพอแลว "   พึงทราบวา  อกปฺปยกต  ( ของ 
ที่ยังมิไดกระทําใหเปนกัปปยะ ). 
           บทวา  อปฏิคฺคหิตกต  ไดแก  ของท่ีภิกษุยังไมไดรับประเคน 
ทําใหเปนเดนโดยนัยกอนนั่นแล.  
           บทวา  อนุจฺจาริตกต  ไดแก  ของท่ีภิกษุผูมาเพ่ือจะใหทํากัปปยะ 
ยังมิไดขยับยกใหหรือันอมถวายแมแตนอย. 
           สองบทวา  อนุจฺจาริต  กต  ไดแก  ยืนทํานอกหัตถบาสของ 
ภิกษุผูมาเพ่ือใหทํากัปปยะ. 
           สองบทวา  อหตฺถปาเส  กต  ไดแก  ภิกษุผูซึ่งทําใหเปนเดนวา 
" ทั้งหมดน่ันพอแลว "   ยงัไมไดฉันโภชนะท่ีเพียงพอแกการหามทําแลว. 
           คําวา  ภุตฺตาวินา  ปวาริเตน  อาสนา  วุฏ ิเตน  กต  นี ้ ต้ืน 
ทั้งน้ัน. 
           คําวา  อลเมต  สพฺพนฺติ  อวุตฺต  ไดแก  ไมเปลงวาจาพูด 
อยางนั้น  ( พูดอยางนี้วา   ทั้งหมดน่ันพอแลว ).  ของเปนเดนอันใด 
ยังไมไดทําใหเปนกัปปยะ  โดยอาการแหงวินัยกรรมทั้ง  ๗  อยางนี้  และ 
ของใดไมเปนเดนแหงภิกษุอาพาธ,  ของแมทั้ง  ๒  อยางนั้น  พึงทราบวา 
" ของไมเปนเดน "   ดวยประการฉะน้ี,  สวนของเปนเดน  ก็พึงทราบ 
โดยนัยตรงกนขามของไมเปนเดนน้ันนั่นแหละ. 
           อีกอยางหนึ่ง  ยังมีคําอ่ืนที่จะพึงกลาวอยูในของเปนเดนน้ี.  คําวา 
ภุตฺตาวินา  กต   โหติ  มีความวา  ถึงโภชนะท่ีภิกษุฉันขาวสุกแม 
เมล็ดเดียวหรือเค้ียวเนื้อแมชิ้นเดียวจากบาตรของภิกษุผูเปนสภาคกันซึ่ง 
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นั่งถัดไปทําแลว  บัณฑิตก็พึงทราบวา   " เปนอันภิกษุผูฉันเสร็จแลทํา. " 
           สวนในคําวา  อาสนา  อวุฏ ิเต  นี้  เพ่ือความไมงมงาย  มี 
วินิจฉัยดังตอไปนี้ :-  ภิกษุ ๒  รูปฉันแตเชามือ  เปนผูหามภัตเสียแลว.  
ภิกษุรูปหน่ึงพึงน่ังในท่ีหามภัตนั่นแหละ.  อีกรูปหน่ึง  นํานิตยภัต  หรือ 
สลากภัตมาแลว  เทลงในบาตรของภิกษุนั้นครึ่งหน่ึง  ลางมือแลว 
ใหภิกษุนั้นทําสวนท่ีเหลือใหเปนกัปปยะแลวฉันเถิด.  เพราะเหตุไร ? 
เพราะวาภัตท่ีติดอยูในมือของภิกษุผูนําภัตมานั้น  เปนอกัปปยะ  แต 
ถาภิกษุผูนั่งอยูแตแรก  เอามือรับเอาจากบาตรของภิกษุผูนําภัตมานั้น 
ดวยตนเองนั่นและ,  ไมมีกิจจําตองลางมือ.  แตถาเมื่อภิกษุใหทํา 
เปนกัปปยะอยางนั้นแลวฉัน  พวกทายกใสแกง  หรือของเค้ียวบางอยาง 
ลงในบาตรอีก,  ภิกษุผูทําใหเปนกัปปยะคราวกอน  ยอมไมไดเพ่ือจะทํา 
อีก.  ภิกษุผูยังไมไดทํา  ( ใหเปนกัปปยะ )  พึงทํา.  และพึงทําส่ิงท่ียัง 
ไมไดทําเทานั้น  ( ใหเปนกัปปยะ ). 
           สองบทวา  เยน  อกต  คือ ภิกษุอ่ืนผูซึ่งยังไมไดทําครั้งแรก 
พึงทํา  ( ใหเปนกัปปยะ ). 
           สองบทวา  ย  จ  อกต  มีความวา  ของที่ยังไมไดทํา  ( ใหเปน 
กัปปยะ )  แมภิกษุผูซึ่งไดทํากัปปยะคราวแรก  กค็วรทํา  ( ใหเปน 
กัปปยะ ).  แตยอมไมไดเพ่ือจะทําในภาชนะแรก.  อธิบายวา   " เพราะ 
วา  ของที่ภิกษุทําอยูในภาชนะแรกนั้น  ยอมเปนอันทํารวมกันกับของท่ี 
ทําไวคราวแรก;  เพราะฉะนั้น  จึงควรทําในภาชนะอ่ืน. "   แตของท่ีทํา 
แลวอยางนี้   ภิกษุนั้นจะฉันรวมกับของทําไวคราวแรก  ควรอยู.  และ  
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 เมื่อจะทํากัปปยะ  พึงทําในบาตรอยางเดียวเทาน้ันหามิได,  พึงวางไว 
ในหมอบาง ในกระเชาบาง ในที่ใดที่หน่ึงขางหนาแลว  พึงทําใน 
ภาชนะที่เขานอมเขามาเถิด.  ถาแมนภิกษุต้ัง ๑๐๐  รูปหามภัต,  ทุกรูป 
จะฉันภัตท่ีทํากัปปยะแลวน้ันก็ควร.  แมพวกภิกษุผูไมหามภัต  ก็ควร 
ฉัน.  แตไมควรแกภิกษุผูทําใหกัปปยะ. 
           ถาแมนชาวบานเห็นภิกษุผูหามภัตเขาไปบิณฑบาต  รับบาตรแลว 
ใหนั่งในสถานท่ีนิมนตเพ่ือตองการมงคล  ซึ่งจะตองมีการฉันแนนอน, 
พึงใหทําใหเปนเดนกอนแลวฉันเถิด. ถาในสถานท่ีนิมนตนั้นไมมี 
ภิกษุอ่ืน,  พึงสงบาตรไปยังหอฉัน  หรือวิหารแลว  ใหทํา  ( ใหเปน 
เดน ).  แตเมื่อจะทํากัปปยะไมควรทําของท่ีอยูในมืออนุปสัมบัน.  ถา 
ในหอฉันมีภิกษุไมฉลาด  พึงไปใหทํากัปปยะเองแลวนํามาฉันเถิด. 
           ในคําวา  คิลานาติริตฺต  นี้  ภัตท่ีภิกษุอาพาธฉันเหลืออยางเดียว 
จึงชื่อวา  ภัตเปนเดนของภิกษุอาพาธหามิได,  โดยที่แท  วัตถอุยางใด 
อยางหน่ึง  ที่เขานํามาเฉพาะภิกษุอาพาธ ดวยใสใจวา   " ทานจักฉัน 
ในวันนี้หรือในพรุงน้ี  หรือในเวลาที่ทานตองการ, "   วัตถุทั้งหมดนั้น 
บัณฑิตพึงทราบวา   " เดนของภิกษุอาพาธ. " 
           ทุกกฏท่ีตองทุก ๆ  คํากลืน  ในกาลิกทั้งหลายมียามกาลิกเปนตน 
ทานปรับดวยอํานาจกาลิกไมระคนกัน.  แตถาวาเปนกาลิการะคนกันกับ 
อามิส  เปนปาจิตตียทั้งนั้น  แกภิกษุรบัประเคนเพ่ือประโยชนแกอาหาร 
ก็ดี  เพ่ือประโยชนมิใชอาหารก็ดี  กลนืกิน. 
           ขอวา  สติ ปจฺจเย  มีความวา  ภิกษุฉันยามกาลิก  เพ่ือขจัด  
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ความกระหายในเมื่อมีความกระหาย  ฉันสัตตาหกาลิกและยาวชีวิก  เพ่ือ 
ระงับอาพาธนั้น  ในเมื่อมีอาพาธท่ีจะพึงใหระงับได  ดวยกาลิกน้ัน ๆ 
ไมเปนอาบัติ.  คําท่ีเหลือในสิกขาบทบทน้ี  ต้ืนทั้งนั้น.  
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐานดุจกฐินสิกขาบท  เกิดข้ึนทางกายและ 
วาจา ๑  ทางกายวาจาและจิต ๑  เปนทั้งกิริยาทั้งอกิริยา  เปนโนสัญญา- 
วิโมกข  อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  มีจิต  ๓ 
มีเวทนา  ๓  ดังน้ีแล. 
                         ปฐมปวารณาสิกขาบทที่  ๕  จบ.  
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                             ทุติยปวารณาสิกขาบทท่ี  ๖ 
           ในสกิขาบทท่ี  ๖  มีวินิจฉัยดังน้ี :-  
                   [ แกอรรถปฐมบัญญัติ  เรือ่งภิกษุ  ๒  รูป ] 
           สองบทวา  อนาจาร  อาจรติ ไดแก  ทําการลวงละเมิดพระบัญญัติ. 
           บทวา  อุปนทฺธิ  มคีวามวา  เมื่อใหความผูกโกรธเกิดข้ึน 
ชื่อวา  ไดผูกความโกรธของตนไวในบุคคลผูนั้น,  อธิบายวา   " ใหความ 
อาฆาตเกิดข้ึนบอย ๆ. " 
           สองบทวา  อุปนทฺโธ  ภิกฺข ุ ไดแก  ภิกษุผูเกิดมีความผูกโกรธนั้น. 
           สองบทวา  อภิหฏ ุ  ปวาเรยฺย  มีความวา  พึงนําไปปวารณา 
อยางนี้   " นมินตเถิดภิกษุ !  เค้ียวก็ตาม  ฉันก็ตาม. "   แตในบทภาชนะ 
พระอุบาลีเถระไมทรงยกคําวา  หนฺท  ภิกฺขุ  เปนตนข้ึน  เพ่ือ 
แสดงอรรถแหงการนําไปปวารณาที่ทั่วไปอยางเดียว  จึงไดกลาววา 
" นิมนตรับของเทาท่ีทานตองการ. " 
           บทวา  ชาน  คือ  รูอยูวา  ภิกษุนั้นเปนผูหามภัตแลว.  กเ็พราะ 
การรูนั้นของภิกษุนั้น  ยอมมีโดยอาการ  ๓  อยาง;  ฉะน้ัน  พระอุบาลี 
เถระจึงกลาวบทภาชนะโดยนัยเปนตนวา  ชานาติ  นาม  สาม  วา 
ชานาติ  ดังน้ี. 
           บทวา  อาสาทนาเปกฺโข  ไดแก  เพงการรุกราน  คือ  การโจท 
ทวง  ไดแก  ภาวะที่ทําใหเปนผูอัปยศ. 
           คําวา  ปฏิคฺคณฺหาติ  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺส  มคีวามวา  เมื่อ  
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ภิกษุผูที่ตนนอมถวายภัตรับเอา  เปนทุกกฏแกภิกษุผูนอมถวาย.  สวน 
ความตางแหงอาบัติทุกอยางของภิกษุผูรับนอกนี้  กลาวไวแลวในปฐม- 
สิกขาบท.  แตในสิกขาบทนี้  พระวินยัธรพึงปรับอาบัติทั้งหมดแกภิกษุ 
ผูนอมถวายภัตเทาน้ัน.  บทที่เหลือปรากฏชัดแลวแล  เพราะมีนัยดัง 
กลาวแลวในสิกขาบทกอน.  
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐาน  ๓  เกิดข้ึนทางกายกับจิต ๑  ทางวาจากับ 
จิต ๑  ทางกายวาจากับจิต ๑  เปนกิริยา  สัญญาวิโมกข  สจิตตกะ 
ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  อกุศลจิต  เปนทุกขเวทนา 
ดังน้ีแล. 
                         ทุติยปวารณาสิกขาบทที่  ๖  จบ.  
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                            วิกาลโภชนสิกขาบทท่ี  ๗ 
           ใน๑สกิขาบทท่ี ๗  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :-  
             [ เรื่องภิกษุสัตตรสวัคคียไปดูมหรสพบนยอดเขา ] 
           บทวา  คิรคฺคสมชฺโช  คือ  มหรสพชั้นเยี่ยมบนภูเขา.  อีกอยาง 
หน่ึง  ไดแก  มหรสพ  ( ที่แสดง )  บนยอดแหงภูเขา.  ทวยนครทํา 
การโฆษณาในเมืองวา   " นัยวา  มหรสพน้ันจักมีกันในวันที่ ๗. "   ฝูง 
ชนเปนอันมากไดชุมนุมกันที่รมเงาแหงบรรพต  บนภูมิภาคที่ราบเรียบ 
ภายนอกเมือง  การฟอนราํของพวกนักฟอน  มีประการมากมายหลาย 
อยางเปนไปอยู.  ชนทั้งหลายไดผูกเตียงซอนเตียง  เพ่ือดูการฟอน 
รําของพวกนักฟอนเหลานั้น.  พวกภิกษุสัตตรสวัคคียอุปสมบทแตยัง 
เด็ก ๆ  ในเมือ่สิกขาบทยังมิไดทรงบัญญัติ.  ภิกษุเหลาน้ันชักชวนกันวา 
" ผูมีอายุ !  พวกเราจักไปดูฟอนรํากัน "   แลวไดไปในที่นั้น.  ครั้งน้ัน 
เหลาญาติของพวกเธอ  มีจิตยินดีวา   " พระผูเปนเจาของพวกเรา 
ก็มาดวย "   จึงไดอาบน้ํา  ลูบไล  ใหฉันแลว  ไดถวายแมของอ่ืน 
มีขนมและของควรเค้ียวเปนตนติดมือไปดวย.  พระธรรมสังคาหกาจารย 
ทั้งหลายหมายถึงญาติเหลาน้ัน  จึงไดกลาววา   " พวกมนุษยไดเห็น 
ภิกษุสัตตรสวัคคียเหลาน้ัน "   เปนตน. 
           บทวา  วิกาเล  คือ  ในเมื่อกาลผานไปแลว.  กาลแหงโภชนะของ 
 
๑.  ศัพทท่ีเปนช่ือขาทนียะโภขียะและเภสัชเปนตน  เทาท่ีคนหาไดแปลไวในสิกขาบทนี้  ยังไมแนใจ 
ขอฝากใหทานผูรูพิจารณาแกไขตอไป. -  ผูชําระ.  
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ภิกษุทั้งหลายทานประสงคเอาวา   " กาล. "   ก็กาลแหงโภชนะนั้นโดย 
กําหนดอยางตํ่ากวาเขาท้ังหมด  เท่ียงวัน,  อธิบายวา   " เมื่อกาล  ( เวลา ) 
เที่ยงวันนั้นลวงเลยไปแลว. "   ดวยเหตุนั้นนั่นแหละ  ในบทภาชนะ 
แหงบทวา  วิกาเล  นั้น  พระอุบาลีเถระจึงกลาววา   " เมื่อกาลเที่ยง 
วันลวงไปแลว  จนถึงอรณุข้ึน  ชื่อวา  วิกาล "   แมเวลาเที่ยงตรง  
ก็ถึงการสงเคราะหเขาเปนกาล.  จําเดิมแตเวลาเที่ยงตรงไป  ภิกษุไม 
อาจเพ่ือจะเค้ียวหรือฉันได  ( แต )  ยังอาจเพ่ือจะรีบดื่มได, สวนภิกษุผู 
มีความรังเกียจไมพึงทํา.  และเพ่ือรูกําหนดกาลเวลา  ควรปกเสาเครื่อง 
หมายกาลเวลาไว.  อน่ึง  พึงทําภัตกิจภายในกาล. 
           ในคําวา  อวเสส  ขาทนีย  นาม  นี้  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :-  ใน 
อาหารวัตถุมีขนมตมเปนตน๑  ที่สําเร็จมาแตปุพพัณณชาต  และอป- 
รัณณชาต  มคํีาท่ีควรจะกลาวกอนอยางนี้ :- 
           วัตถุแมใด  มชีนิดเชนใบและรากเงาเปนตน  เปนของมีคติอยาง 
อามิส,  นี้  คืออยางไร ?  คือ  วัตถุแมนี้  เปนตนวา  รากควรเค้ียว 
หัวควรเค้ียว  เงาควรเค้ียว  ยอดควรเค้ียว  ลําตนควรเค้ียว  เปลือก 
ควรเค้ียว  ใบควรเค้ียว  ดอกดวรเค้ียว  ผลควรเค้ียว  เมล็ดควรเค้ียว 
แปงควรเค้ียว  ยางเหนียวควรเค้ียว  ยอมถึงการสงเคราะหเขาใน 
ขาทนียะ  ( ของควรเค้ียว )  ทั้งน้ัน.  กใ็นมูลขาทนียะเปนตนนั้น  เพื่อ 
 
๑.  อัตถโยชนา ๒/๗๐ สกฺขลิโมทโกติ วฏฏโมทโก.  ชาวอินเดยีเรียกขนมชนิดนีว้า  " ลัฑฑู " 
นัยวา  ทําจากแปงเปนกอนกลม ๆ ขางในใสไสแลวทอดดวยน้ํามันพชืลักษณะใกลกับขนมตม 
ของไทยจึงไดแปลไวอยางนัน้. - ผูชําระ. 

        



ประโยค๗ - ทุติยสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒ - หนาท่ี 213 

กําหนดรูของควรเค้ียวมีดติอยางอามิส  มีของควรเค้ียว  ซึ่งจะชี้ใหเห็น 
พอเปนตัวอยางดังตอไปน้ี :-  
                 [ อธิบายของควรเค้ียวท่ีจัดเปนกาลิกตาง ๆ ] 
           พึงทราบวินิจฉัยยในมูลขาทนียะกอน :-  ใบและรากท่ีควรเปนสูปะ 
( กับขาว )  ได  มีอาทิอยางนี้  คือ   " มลูกมูล  วารกมูล  ปุจจุมูล 
ตัมพกมูล  ตัณฑุเลยยกมูล  วัตถุเลยยกมูล  วัชชกลิมูล  ชัชฌรมิูล๑ " 
มีคติอยางอามิส.  ก็บรรดาขาทนียะ  มีมูลกมูลเปนตนนี้  ชนทั้งหลาย 
ตัวหัวออน ในวัชชกลิมูล  ( หัวมันใหญ "  ทิ้ง,  หัวออนน้ันเปนยาว- 
ชีวิก.  รากเงาแมอยางอ่ืนเห็นปานน้ี  ก็พึงทราบโดยนัยนี้แหละ.  ทาน 
กลาวไดวา   " สวนหัวของมูลกะวารกะและชัชชฌริ  ( เผือกมัน  มันออน 
และมันเสา )  แมยังออน  ก็มีคติอยางอามิสเหมือนกัน. 
           สวนเภสัชเหลาใดท่ีตรัสไวในพระบาลีวา   " ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! 
เราอนุญาตมูลเภสัช  คือ  ขม้ิน  ขิง  วานน้ํา  วานเปลาะ  อุตพิต 
ขา  แฝก  แหวหมู,  ก็หรือมูลเภสัชแมชนิดอ่ืนใดบรรดามี  ที่ไมสําเร็จ 
ประโยชนแกของควรเค้ียวในของควรเคี้ยว  ที่ไมสําเร็จประโยชนแกของ 
ควรบริโภคในของควรบริโภค "๒  ดังน้ี, เภสัชเหลาน้ัน  เปนยาวชีวิก. 
เภสัชเปนยาวชีวิกเหลาน้ัน  เมื่อคํานวณนับโดยนัยเปนตนวา   " จูฬเบญ- 
 
๑.  หัวเผือกมัน หัวลูกเดือย หัวมันออน หวัมันแดง หวัเถาขาวสาร หัวผักโหมหัด หวัมันใหญ 
หัวผักไห หรือผักปลัง วชิรพทุธิฎิกาฉบับพมา ของทกมูลนฺติ ผูปสมูล.   จจฺจุมูล = เนฬยิมูล. 
ตมฺพก = วจ.  ตณฺฑุเลยยฺก = จูฬกหุุ.  วตฺถุเลยฺยก = มหากหุ.ุ  วชกลิ = นโิกฏ.  ชชฺฌรี = 
หิรโน. - ผูชําระ. 
๒.  วิ. มหา.  ๕/๔๑.  
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จมูล  มหาเบญจมูล  ( รากทั้งหาเล็ก รากท้ังหาใหญ ) "   ไมมทีี่สุด 
ดวยการนับ.  ก็ภาวะ  คือ  ความไมสําเร็จประโยชนแกขาทนียะ  และ 
ประโยชนแกโภชนียะน่ันแล  เปนลกัษณะแหงมูลเภสัชที่เปนยาวชีวิก 
เหลาน้ัน.  
           เพราะฉะนั้น๑  รากเงาชนิดใดชนิดหน่ึง  สาํเร็จประโยชนแก 
ขาทนียะ  และประโยชนแกโภชนียะของพวกมนุษย  ดวยอํานาจแหง 
อาหารตามปรกติในชนบทน้ัน ๆ,  รากเงาน้ัน  พึงทราบวา  เปนยาว- 
กาลิก, รากเงานอกน้ี  พึงทราบวาเปนยาวชีวิก,  ถึงแมพวกเราจะกลาว 
ใหละเอียดมากไป  ก็จําตองยืนยันอยูในลักษณะน้ีแล.  แตเมื่อจะกลาว 
นามสัญญา  ( เครื่องหมายชื่อ )  ทั้งหลายไว  ก็จะเปนความฟนเฝอหนัก 
ข้ึน  แกเหลาชนผูไมรูชื่อันน ๆ.  เพราะฉะนั้น  ขาพเจาจึงไมทําความ 
เอ้ือเฟอในนามสัญญา  แสดงไวแตลักษณะเทาน้ัน.  อน่ึง  พึงทราบ 
วินิจฉัย  ดวยอํานาจแหงลักษณะท่ีไดแสดงไวแมในหัวมันเปนตนนั่นแล 
เหมือนในรากเงา  ฉะนั้น.  อน่ึง  แมลําตน  เปลือก  ดอก  และ 
ผลแหงเงา  ๘  ชนิด  มีขม้ินเปนตน  ที่พระผูมีพระภารตรัสไวในพระ 
บาลีทั้งหมด  ทานก็กลาววา   " เปนยาวชีวิก. " 
           ในหัวควรเค้ียว  มีวินิจฉัยดังนี้ :-  หัวมัน  ( หัวใตดิน )  มี ๒ 
ชนิด  คือ ชนิดยาว ๑  ชนิดกลม ๑.  หัวบัว  และหัวทองกวาวเปนตน 
มีทั้งชนิดยาวและชนิดสั้น,  หัวบัวและหัวกระจับเปนตน  ที่อาจารย 
บางพวกเรียกวา  คัณฐี  กม็ี  เปนหัวชนิดกลม.  บรรดาหัวเหลานั้น 
 
๑.  โยชนาปาฐะ  ๒/๗๒  เปน  ตสฺมา  แปลตามนั้นเหน็วาถกกวา -  ผูชําระ.  



ประโยค๗ - ทุติยสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒ - หนาท่ี 215 

ที่แก็และออนของหัว  สะเก็ดี  และจําพวกรากฝอยแหงหัวทุกอยาง  จัด 
เปนยาวชีวิก.  
           สวนจําพวกหัวที่สําเร็จประโยชนแกขาทนียะและประโยชนแก 
โภชนียะของพวกมนุษยดวยอํานาจอาหารตามปรกติในชนบทน้ัน ๆ  ม 
อาทิอยางนี้  คือ หนอตนขานางที่ยังออน เค้ียวงาย  หัวออนตนทองกวาว 
หัวตนมะกอก  หัวการะเกด  หัวเถายานทราย  หัวบัวหลวง  และบัว 
ขาวท่ีเรียกกันวาเงาบัว  หัวเถาวัลยมีเถาพวงและเถาหูกวางเปนตน 
หัวเครือเขา๑  หัวตนมะรุม  หัวตาล  หัวบัวเขียวบัวแดง  โกมุทและ 
จงกลณี  หยวกกลวย  หนอไมไผ  หัวกระจับที่ยังออน  เค้ียวงาย  จัด 
เปนยาวกาลิก.  หัวเถากลอย  ( เถานํ้านม  เถาขาวสารก็วา )  ทีย่ังไม 
ฟอก  เปนยาวชีวิก,  ที่ฟอกแลวแลวเปนยาวกาลิก. 
           สวนหัวของกระทือกระเม็ง  ( ไพร )  กระชาย  ( ขิง )  และ 
กระเทียมเปนตน  เปนยาวชีวิก.  หัวเหลาน้ันทานสงเคราะหเขากับ 
มูลเภสัชนั่นแลในพระบาลี  อยางนี้วา   " ก็หรือวา  มูลเภสัชเหลาใด 
แมอยางอ่ืนบรรดามี. " 
           ในมูลฬาลขาทนียะ  มีวินิจฉัยยดังนี้ :-  เงาบัวหลวงเปนเชนเดียว 
กันกับเงาบัวขาวันนแหละ.  เงาท่ีสําเร็จประโยชนแกขาทนียะ  และ 
ประโยชนแกโภชนียะของพวกมนุษย  ดวยอํานาจอาหารตามปรกติ 
ในชนบทนัน้ ๆ  มีอาทิอยางนี้  คือ  เงาตะไครน้ํา  เงาเถาคลา 
เปนยาวกาลิก. 
 
๑.  ชาวอินเดียเรียกวา   " อาลู "  เปนมันชนิดหนึ่ง  สมัยนี้แปลกันวา  มันฝรั่ง - ผูชําระ.  
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           สวนเงาของขมิ้น  ขิง  ปอ  เถา  ๔  เหลีย่ม  การะเกด  ตาล 
เตาราง  ตนตาว๑  มะพราว  ตนหมากเปนตน  จัดเปนยาวชีวิก.  เงา 
ขมิ้นเปนตน  แมทั้งหมดน้ัน  ทานสงเคราะหเขากับมูลเภสัชเหมือนกัน 
ในพระบาลีอยางนี้วา   " ก็หรือวา  มูลเภสัชแมชนิดอ่ืนในบรรดามี. "  
           ในมัตถกขาทนียะ มีวินิจฉัยยดังน้ี :- ยอดหรือหนอแหงตนไม 
และเถาวัลยเปนตน  ที่สําเร็จประโยชนแกขาทนียะ  และประโยชนแก 
โภชนียะของพวกมนุษยดวยอํานาจอาหารตามปรกติในชนบทน้ัน ๆ  ม ี
อาทิอยางนี้  คือ  ยอดท่ีเรียกกันวาหนอของตาลเตารางตนตาวการะเกด 
มะพราว  ตนหมาก  อินทผลัม  ( เปงก็วา )  หวาย  ตะไครน้ํา  และกลวย 
หนอไมไผ  หนอออ  หนอออย  หนอเผือกมัน  หนอเมล็ดพันธุผักกาด 
หนอสามสิบ  และหนอแหงธัญญชาต  ๗  ชนิด  จัดเปนยาวกาลิก. 
โคนรากออน  ( ยอดออน )  แหงหนอขมิ้น  ขิง  วานน้ํา  ปอ  กระเทียม 
และแหงหนอตาล  เตาราง  ตันตาว  มะพราว  ที่เขาตัดใหขาดตกไป 
เปนยาวชีวิก. 
                 [ วาดวยลําตนเปลือกและใบที่ควรเค้ียว ] 
           ในขันธขาทนียะ  มีวินิจฉัยดังน้ี :-  ลําตนมีอาทิอยางนี้  คือลําตน 
ไมขานาง  ลําออย  สายบัวเขียว  บัวแดง  โกมุท  และจงกลณีที่อยู 
ภายในปฐพี ที่สําเร็จประโยชนแกขาทนียะและประโยชนแกโภชนียะ 
ของพวกมนุษยดวยอํานาจแหงอาหารตามปรกติในชนบทนั้น ๆ  จัดเปน 
ยาวกาลิก.  กานใบแหงบัวชนิดอุบลชาติก็ดี  กานท้ังหมดแหงบัวชนิด 
 
๑.  บางทานกว็า  ตนลาน.  
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ปทุมชาติก็ดี  และกานบัวท่ีเหลืออทุก ๆ อยาง  มีกานบัวหลวงเปนตน 
จัดเปนยาวชีวิก.  
           ในตจขาทนียะ  มีวินิจฉัยยดังนี้ :-  เปลือกออยอยางเดียวเทาน้ัน 
ทานจัดเปนยาวกาลิก.  เปลือกออยแมนั้น  ยังเปนของมีรส  ( หวานอยู ). 
เปลือกที่เหลืออทุกอยางเปนยาวชีวิก.  ก็ยอด  ลําตน  และเปลือกทั้ง ๓ 
นั้น  พึงทราบวา  สงเคราะหเขากับกสาวเภสัช  ในพระบาลี.  สมดัง 
คําท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไวนี้วา   " ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !  เราอนุญาต 
กสาวเภสัช  ( น้ําฝาดที่เปนยา )  คือ  น้าํฝาดสะเดา  น้ําฝาดมูกมัน 
( น้ําฝาดกระดอมหรือมูลกา๑ )  น้ําฝาดบอระเพ็ดหรือพญามือเหล็ก  น้ํา 
ฝาดกถินพิมาน, ก็หรือกสาวเภสัชแมชนิดอ่ืนใดบรรดามี  ที่ไมสําเร็จ 
ประโยชนแกของควรเค้ียวในของควรเคี้ยว  ที่ไมสําเร็จประโยชนแกของ 
ควรบริโภคในของควรบริโภค.๒ " 
           การสงเคราะหยอดลําตนและเปลือกแมเหลาน้ีเขาในพระพุทธานุ- 
ญาตนี้  ยอมสําเร็จ  ( ยอมใชได ).  และจําพวกน้ําฝาดท่ีกลาวแลว 
บัณฑิตพึงทราบวา   " เปนของสมควรโดยประการทุกอยาง. " 
           ในปตตขาทนียะ  มีวินิจฉัยยดังนี้ :-  ใบทั้งหลายแหงรุกขชาต 
เหลาน้ี  คือ  เผือกมัน  ลูกเดือย  มันออน  และมันแดง  มะพลับ 
บุนนาค  ผักโหมหัด  มันใหญ  ผักไห  หรือผักปลัง  มะคําไก  หรือ 
มะกอก  มะรุม  กะเพรา  ถั่วเขียวจีน  ถั่วเหลือง  ถัว่ราชมาส 
ยอปาที่เหลืออ  เวนยอใหญ  ( ยอบานเสีย )  คนทิสอ  หรือพังคี 
 
๑.  ในอรรถกถาตกปโฏลสาว  ในพระบาลีมีดรบ - ผูชําระ.   ๒.  วิ. มหา.  ๕/๔๒.  
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เบญจมาส  กุมขาว  มะพราว  ชาเกลือเกิดบนดิน  และใบไมเหลาอ่ืน 
เห็นปานน้ี  ที่สําเร็จประโยชนแกของควรเค้ียว  และสําเร็จประโยชน 
แกของควรบริโภคของพวกมนุษยดวยอํานาจอาหารตามปรกติในชนบท 
นั้น ๆ  จัดเปนยาวกาลิกโดยสวนเดียว.  
           แตชาเกลือมีใบขนาดเทาหลังเล็บเข่ือง ๆ  แมอ่ืนใด  เลื้อยข้ึน 
บนตนไมหรือพุมไม,  พวกอาจารยชาวเกาะ  ( ชาวชมพูทวีป  หรือชาว 
ลังกาทวีป )  กลาวใบูชาเกลือันนวา  เปนยาวชีวิก  และใบพรหมี๑วา 
เปนยาวชีวิก.  ใบมะมวงออน  เปนยาวกาลิก.  สวนใบอโศกออน 
เปนยาวชีวิก. 
           ก็หรอืใบอ่ืนใดที่พระผูมีพระภาคตรัสไวในพระบาลีวา   " ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย !  เราอนุญาตปณณเภสัช  ( ใบไมเปนยา )  คือ ใบ 
สะเดา  ใบมูกมัน  ใบกระดอม  หรือมูลกา  ใบกะเพรา  หรือ แมงรัก 
ใบฝาย,  ก็หรือปณณเภสัช  แมชนิดอ่ืนใดบรรดาม ี ที่ไมสําเร็จ 
ประโยชนแกของควรเค้ียว  ในของควรเค้ียว  ที่ไมสําเร็จประโยชนแก 
ของควรบริโภค  ในของควรบริโภค๒ "   ดังนี,้  ใบเหลาน้ัน  เปนยาวชีวิก. 
และไมใชแตใบอยางเดียว  แมดอกและผลของสะเดาเปนตนเหลาน้ัน 
ก็เปนยาวชีวิก  ( เหมือนกัน ).  จําพวกใบท่ีเปนยาวชีวิกจะไมมีที่สุด 
ดวยอํานาจการนับอยางนี้วา   " ใบกระดอม  หรือมูลกา  ใบสะเดา 
หรือบอระเพ็ด  ใบแมงรัก  หรือออยชาง  ใบตะไคร  หรือผักคราด  ใบ 
พลู  ใบบัว "  เปนตน. 
 
๑.  วิขิรพุทฺธิ.  แกเปน  เทเมเตเย  ปณสา.   ๒.  วิ. มหา.  ๕/๔๒  
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           [ วาดวยดอก  ผล  เมล็ด  แปง  และยางที่ควรเค้ียว ] 
           ในปปุผขาทนียะ  มีวินิจฉัยยดังน้ี :-  ดอกท่ีสําเร็จประโยชนแก  
ของควรเค้ียวและที่สําเร็จประโยชนแกของท่ีควรบริโภคของหมูมนุษย 
ดวยอํานาจแหงอาหารตามปรกติในชนบทน้ัน ๆ  มีอาทิอยางนี้  คือ 
" ดอกเผือกมัน  ดอกลูกเดือย  ดอกมันออน  ดอกมันแดง  ดอกมะพลับ 
( ดอกมันใหญ )  ดอกผักโหมหัด  ดอกผักไห  ดอกยอปา  ดอกยอใหญ 
( ยอบาน )  ดอกกระจับ  ดอกออนของมะพราว  ตาล  และการะเกด 
( ลําเจียก )  ดอกกุมขาว  ดอกมะรุม  ดอกบัวชนิดอุบล  และปทุม 
ดอกกรรณิการ  ดอกไมมกีลิ่น  ( ดอกดนทิสอ )  ดอกชะบา  ( ดอก 
ทองหลาง )  ดอกเทียนขาว "   เปนยาวกาลิก. 
           สวนดอกของพวกรุกขชาต  เชน  อโศก  พิกุล  กระเบา  บุน- 
นาค  จําปา  ชาตบุด  ชะบา  กรรณิการ  กลา  ( ตาเลีย )  มลูิวัน 
มะลิซอน  เปนตน  เปนยาวชีวิก.  ดอกไมที่เปนยาวชีวิกนั้น  ไมมีสิ้น 
สุดดวยการนับ.  แตผูศึกษาพึงทราบวา  สงเคราะหดอกไมที่เปน 
ยาวชีวิกันนเขากับกสาวเภสัชในพระบาลีนั่นแล. 
           ในผลขาทนียะ มีวินิจฉัยยดังนี้ :-  ผลไมทั้งหลาย  มีขนนุ  ขนุน- 
สํามะรอ  ตาล  มะพราว  มะมวง  ชมพู  มะกอก  มุขาม มะง่ัว 
มะขวิด  น้ําเตา  ฟกเขียว  ผลแตงไทย  มะพลับ  แตงโม  มะเขือ 
( มะแว่ิง )  กลวยมีเมล็ด  กลวยไมมีเมล็ด  และมะซางเปนตน  ( และ ) 
จําพวกผลไมที่สําเร็จประโยชนแกของควรเค้ียว  และที่สําเร็จประโยชน 
แกของควรบริโภคของหมูมนุษยดวยอาหารตามปกติในชนบทน้ัน ๆ  
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ในโลก ทุก ๆ  อยาง  เปนยาวกาลิก.  และดวยอํานาจการนับชื่อใคร ๆ 
ก็ไมอาจจะแสดงผลไมที่เปนยาวกาลิกเหลาน้ันใหสิ้นสุดได. 
           ก็แลผลเหลาใดท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในพระบาลีวา   " ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย !  เราอนุญาตผลเภสัช ( ผลไมที่เปนยา )  คือ  ลูก 
พิลังกาสา  ดีปลี  พริก  สมอไทย  สมอพิเภก  มะขามปอม  ผลแหง  
โกฐ,  ก็หรือผลเภสัชชนิดอ่ืนใดบรรดามี  ที่ไมสําเร็จประโยชนแกของ 
ควรเค้ียว  ในของควรเค้ียว  ที่ไมสําเร็จประโยชนแกของควรบริโภค 
ในของควรบริโภค๑ "   ดังน้ี,  ผลเหลาน้ันเปนยาวชีวิก.  แมผลไมที่ 
เปนยาวชีวิกเหลาน้ัน  ใคร ๆ  ก็ไมอาจจะแสดงใหสิ้นสุดลงดวยอํานาจ 
แหงชื่ออยางนี้  คือ  พวกผลแหงหมากไฟ  ( ลูกเข็ม )  ลูกไทร  หรือ 
ตําลึง  การะเกด  ( ลําเจียก )  ไขเนา  ( มะตูม )   เปนตนที่ยังไมสุก 
ลูกจันทนเทศ  ลูกขา  ( พริก )  กระวานใหญ  กระวาน  ( เล็ก ) 
เปนตน. 
           ในอัฏฐิขาทนียะ มีวินิจฉัยดังนี้ :-  เมล็ดทั้งหลาย มีอาทิ 
อยางนี้  คือ  เมล็ดขนุนสํามะรอ  เมล็ดขนุน  เมลด็มะกอก  เมล็ดหู- 
กวาง  เมล็ดของผลท่ียังออนแหงจําพวกอินทผลัม  ( เปงก็วา )  การะเกด 
( ลําเจียก )  มะพลับ  เมลด็มะขาม  เมล็ดตําลึง  เมล็ดสะครอ  เมล็ด 
บัว  ( ลูกบัว )  ชนิดอุบล  และปทุม  ทีส่ําเร็จประโยชนแกของควร 
เค้ียว  และที่สําเร็จประโยชนแกของควรบริโภคดวยอํานาจแหงอาหาร 
ตามปรกติของหมูมนุษยในชนบทนัน้ ๆ  จัดเปนยาวกาลิก.  เมล็ดมีอาทิ 
 
๑.  วิ. มหา.  ๕/๔๒-๓.  
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อยางนี้  คือ  เมล็ดมะซาง  เมล็ดบุนาค  เมล็ดจําพวกสมอไทยเปนตน 
เมล็ดพันธุผักกาด  เมล็ดผักชีลอม จัดเปนยาวชีวิก.  เมล็ดที่เปนยาวชีวิก 
เหลาน้ัน  ผูศึกษาพึงทราบวา  สงเคราะหเขากับผลเภสัชในพระบาลี 
นั่นแล.  
           ในปฏฐขาทนียะ มีวินิจฉัยดังน้ี :-  แปงทั้งหลายมีอาทิอยางนี้ 
คือ   " แปงแหงธัญญชาต  ๗  ชนิด  ธญัญชาตอนุโลมและอปรณัณชาต 
แปงขนุน  แปงขนุนสํามะรอ  แปงระกอก  แปงหูกวาง  แปงตาล 
ที่ฟอกแลว  แปงหัวกลอย  ( เถาน้ํานม  เถาขาวสารก็วา )  ที่สําเร็จ 
ประโยชนแกของควรเค้ียวและที่สําเร็จประโยชนแกของควรบริโภคแหง 
หมูมนุษยดวยอํานาจแหงอาหารตามปรกติในชนบทน้ัน ๆ  จัดเปน 
ยาวกาลิก.  แปงตาลท่ียังไมไดฟอก  แปงหัวกลอย  ( เถาน้ํานม เถาขาว 
สารก็วา )   แปงตนฟาแปน๑  เปนตน  ( ที่ยังไมไดฟอก )  จัดเปน 
ยาวชีวิก.  แปงท่ีเปนยาวชีวิกเหลาน้ัน  ผูศึกษาพึงทราบวา  สงเคราะห 
เขากับพวกนํ้าฝาดและพวกรากผล. 
           ในนิยยาสขาทนียะ  มีวินิจฉัยดังนี้ :-  ยางออย๒  ( น้ําออยตังเม " 
อยางเดียว  เปนสัตตาหกาลิก.  ยางที่เหลือซ่ึงตรัสไวในพระบาลีอยางนี้ 
วา   " ดกูอนภิกษุทั้งหลาย !  เราอนุญาตชตุเภสัช  ( ยางไมที่เปนยา )  คือ 
ยางอันไหลออกจากตนหญิงคุ  ยางอันเขาเคี่ยวจากกานและใบแหงตนหญิงคุ 
ยางอันเขาเคี่ยวจากใบแหงตนหญิงคุ  หรือเจือของอ่ืนดวย  ยางอันไหล 
ออกจากยอกไมตักกะ๓  ยางอันไหลออกจากใบแหงตนตักกะ  ยางอันเขา 
 
๑.  ตนสาคู  กระมัง ? 
๒.  น้ําออยตังเม  คือ  น้ําออย  หรือันําตาลเคี่ยวเปนตังเม. - ผูชําระ.   ๓.  วิ. บาลีเปนตกะ.  
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เค่ียวจากใบ  หรือไหลอกจากกานแหงตนตักกะ  กาํยาน  ก็หรือชตุ- 
เภสัชชนิดอ่ืนใดบรรดาม ี"  ดังน้ี  จัดเปนยาวชีวิก.  ใคร ๆ  ก็ไมอาจ 
จะแสดงชตุเภสัชที่ทานสงเคราะหดวยเยวาปนกนัย  ในพระบาลีนั้น  ให 
สิ้นสุดลงดวยอํานาจแหงชื่อยางนี้  คือ   " ยางกรรณิการ  ยางมะมวง " 
เปนตน.  
           บรรดาขาทนียะมีมูลขาทนียะเปนตนเหลานี้  ดังกลาวมานี้ 
ยาวกาลิกชนิดใดชนิดหน่ึงแมทั้งหมด  ทานสงเคราะหเขาในอรรถนี้วา 
" ที่เหลือ  ชือ่วาขาทนียะ  ( ของควรเค้ียว ). "   สวนคําท่ีควรกลาว 
ในคําวา   " โภชนะ  ๕  อยาง  ชื่อวา  โภชนียะ  ( ของควรบริโภค ) " 
เปนตน  ขาพเจาไดกลาวแลวแล. 
           คําวา  ขาทิสฺสาม ิ ภุ ฺชิสฺสามีติ  ปฏิคฺคณฺหาติ  อาปตฺติ 
ทุกฺกฏสฺส  มคีวามวา  ภิกษุใดรับประเคนขาทนียะและโภชนียะนั่น 
ในเวลาวิกาล,  ภิกษุนั้นตองอาบัติทุกกฏในเพราะรับกอน.  บทที่เหลือ 
ในสิกขาบทน้ี  ต้ืนทั้งน้ันแล. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐานดุจเอฬกโลมสิกขาบท  เกิดข้ึนทางกาย ๑ 
ทางกายกับจิต ๑  เปนกิรยิา  โนสัญญาวิโมกข  อจิตตกะ  ปณณัตติ- 
วัชชะ  กายกรรม  มีจิต  ๓  มีเวทนา  ๓  ดังนี้แล. 
                         วิกาลโภชนสิกขาบทท่ี  ๗  จบ.  
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                           สันนิธิการกสิกขาบทที่ ๘ 
           ในสกิขาบทท่ี  ๘ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :- 
                      [ เรื่องพระเวฬฏฐสีสะทําการส่ังสม ] 
           พระเถระผูใหญ  ซึ่งรวมอยูภายในแหงภิกษุชฎิลพันรูป  ชื่อวา 
เวฬัฏฐสีสะ.  
           สองบทวา  อร ฺเ  วิหรติ  ไดแก  อยูในอาวาสแหงหน่ึง  อันเปน 
เรือนเปนที่บําเพ็ญเพียรใกลพระเชตวันวิหาร. 
           บทวา  สุกขฺกูร  ไดแก  ขาวสุกไมมีแกงและกับ.  ไดยินวา 
พระเถระนั้นฉันภายในบานแลว  ภายหลัง  เที่ยวบิณฑบาต  นําเอา 
ขาวสุกเชนนั้นมา.  ก็แล  พระเถระนําเอาขาวสุกนั้นมาเพราะความเปน 
ผูมักนอย  ไมใชเพราะความเปนผูติดในปจจัย.  ไดยินวา  พระเถระ 
ยับยั้งอยูดวยนิโรธสมาบัติตลอด  ๗  วัน  ออกจากสมาบัติแลว  เอา 
บิณฑบาตน้ันชุบน้ําฉัน.  ยอมั่นงเขาสมาบัติตอจาก  ๗  วันนั้นไปอีก ๗ 
วัน,  ทานยับยั้งอยูตลอด  ๒ สัปดาหบาง  ๒  สัปดาหบาง  ๔  สปัดาหบาง 
ดวยประการอยางนี้  จึงเขาสูบานเพ่ือบิณฑบาต.  เพราะเหตุนั้น 
พระธรรมสังคาหกาจารยทั้งหลาย  จึงกลาววา   " นาน ๆ  ทานจึงจะ 
เขาไปยังบานเพ่ือบิณฑบาต. " 
           คําวา  การ  กรณ  กิริยา  ( ทั้ง  ๓  นี ้)  โดยอรรถเปนอันเดียวกัน. 
การทําความสะสมมีอยูแกขาทนียะและโภชนียะนั้น;  ฉะน้ัน  จึงวา  



ประโยค๗ - ทุติยสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒ - หนาท่ี 224 

สันนิธิการ.  สันนิธิการน่ันแหละ ชื่อวา  สันนิธิการก.  ความวา 
สันนิธิกิริยา  ( ความทําการสะสม ).  คําวา  สันนิธิการกน้ัน  เปนชื่อ 
( แหงขาทนียะโภชนียะ )  ที่ภิกษุรับประเคนไวใหคางคืน ๑.  ดวยเหตุ  
นั้นแล  พระอุบาลีเถระจึงกลาวไวในบทภาชนะแหงบทวา  สนฺนิธิการก 
นั้นวา  ที่ภิกษุรับประเคนในวันนี้  ขบฉันในวันอ่ืน  ชื่อวา  สันนิธิการก. 
           คําวา  ปฏิคฺคณฺหาติ  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺส  มคีวามวา  เมื่อ 
ภิกษุรับยาวกาลิก  หรือยามกาลิกอยางใดอยางหน่ึง  ที่กระทําสันนิธิ 
อยางนี้  ดวยความประสงคจะกลืนกิน  ตองทุกกฏ  ในเพราะรับประเคน 
กอน.  แตเมื่อกลืนกิน  เปนปาจิตตียทุก ๆ  คํากลนื.  ถาแมนวา  บาตร 
ลางไมสะอาด  ซึ่งเม่ือลูบดวยน้ิวมือ  รอยปรากฏ,  เมือกซึมเขาไปใน 
ระหวางหมุดแหงบาตรท่ีมีหมุด,  เมือกันน  เมื่ออังท่ีความรอนใหรอน 
ยอมซึมออก  หรือวา  รับขาวยาคูรอน  จะปรากฏ,  เปนปาจิตตีย 
แกภิกษุผูฉันแมในบาตรเชนนั้นในวันรุงข้ึน.  เพราะฉะนั้น  ภิกษุพึง 
ลางบาตรแลว  เทน้ําใสลงไปในบาตรน้ัน  หรือลูบดวยน้ิวมือ  จึงจะรู 
ไดวาไมมีเมือก.  ถาแมนวามีเมือกบนนํ้าก็ดี   รอยนิ้วมือปรากฏในบาตร 
ก็ดี,  บาตรยอมเปนอันลางไมสะอาด.  แตในบาตรมีสีน้ํามัน  รอยน้ิวมือ 
ยอมปรากฏ,  รอยนิ้วมือน้ันเปนอัพโพหาริก.  ภิกษุทั้งหลายไมเสียดาย 
สละโภชนะใดใใหแกสามเณร,  ถาสามเณรเก็บโภชนะนั้นไวถวายแก 
ภิกษุ  ควรทุกอยาง.  แตที่ตนเองรับประเคนแลวไมสละเสียกอน  ยอม 
ไมควรในวันรุงข้ึน.  จรงิอยู  เมื่อภิกษุกลืนกินขาวสุกแมเมล็ดเดียวจาก 
โภชนะที่ไมสละนั้น  เปนปาจิตตียเหมือนกัน.  
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           บรรดาเน้ือที่เปนอกัปปยะ  ในเน้ือมนุษยเปนปาจิตตียกับถุลลัจจัย. 
ในเนื้อท่ีเหลืออเปนปาจิตตียกับทุกกฏ.  เมื่อกลืนกนิยามกาลิกในเม่ือมีเหตุ 
เปนปาจิตตีย.  เมื่อกลืนกนิเพ่ือประโยชนเปนอาหาร  เปนปาจิตตีย  
กับทุกกฏ.  ถาภิกษุเปนผูหามภัต กลืนกินโภชนะทีไ่มไดทําใหเปน 
เดน,  ในอามิสตามปรกติ  เปนปาจิตตีย  ๒  ตัว.  ในเน้ือมนุษยเปน 
ปาจิตตีย ๒  ตัว  กับถลุลจัจัย.  ในอกปัปยมังสะท่ีเหลืออ  เปนปาจิตตีย 
กับทุกกฏ. เมื่อกลืนกินยามกาลิก  ทางปากที่มีอามิส เมื่อมีเหตุ  เปน 
ปาจิตตีย ๒  ตัว.  ทางปากไมมีอามิสเปนปาจิตตียตัวเดียวเทาน้ัน.  เมื่อ 
กลืนกินเพ่ือประโยชนเปนอาหาร  ทกุกฏเพิ่มข้ึนแมในวิกัปทั้ง  ๒.  ถา 
ภิกษุกลืนกินในเวลาวิกาล,  ในโภชนะตามปรกติ  เปนปาจิตตีย  ๒  ตัว 
เพราะการสันนิธิเปนปจจัย ๑  เพราะฉันในวิกาลเปนปจจัย ๑.  ใน 
อกัปปยมังสะ  ถลุลัจจัยและทุกกฏเพิ่มข้ึน. ในพวกยามกาลิกไมเปน 
อาบัติ  เพราะฉันในวิกาลเปนปจจัย.  แตไมเปนอาบัติในวิกัปทุกอยาง 
ในเวลาวิกาล  เพราะความไมเปนเดนในยามกาลิกเปนปจจัย. 
           ขอวา  สตฺตาหกาลิก  ยาวชีวิก  อาหารตฺถาย  มีความวา 
เมื่อภิกษุรับประเคนเพื่อประโยชนเปนอาหาร  เปนทุกฏ  เพราะการ 
รับประเคนเปนปจจัยกอน.  แตเมื่อกลืนกิน  ถาเปนของไมมีอามิส 
เปนทุกกฏ  ทุก ๆ  คํากลนื.  ถาสัตตาหกาลิก  ยาวชีวิก  ระคนดวยอามิส 
เปนของท่ีภิกษุรับประเคนเก็บไว  เปนปาจิตตียตามวัตถุแท. 
           ในคําวา  อนาปตฺติ  ยาวกาลิก  เปนตน  มีวินจิฉัยวา  ขาทนียะ  
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โภชนียะ  ทีพ่ระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงขยายไวแลวในวิกาลโภชน- 
สิกขาบท  เรียกวา  ยาวกาลิก  เพราะเปนของอันภิกษุพึงฉันไดชั่วเวลา 
คือ เที่ยงวัน,  ปานะ  ๘  อยาง  กับพวกอนุโลมปานะ  เรียกวา  ยามกาลิก 
ดวยอรรถวา  มีเวลาเปนครูยาม  เพราะเปนของท่ีภิกษุพึงฉันไดตลอด  
ชั่วยาม  คือ  ปจฉิมยามแหงราตรี,  เภสัช  ๕  อยาง  มีสัปปเปนตน 
เรียกวา  สัตตาหกาลิก  ดวยอรรถวา  มีเวลา  ๗  วัน  เพราะเปนของที่ 
ภิกษุพึงเก็บไวไดถึง  ๗  วัน, กาลิกที่เหลือแมทั้งหมด  เวนน้ําเสีย 
เรียกวา  ยาวชีวิก  เพราะเปนของที่ภิกษุพึงรักษาไวฉันไดตลอดชีวิต 
เมื่อมีเหตุ. 
           บรรดากาลิกเหลานั้น  ภิกษุเกบ็ยาวกาลิกที่รับประเคนในเวลา 
รุงอรุณไว  ฉันไดต้ังรอยคร้ัง  ตราบเทาท่ีกาลเวลายังไมลวงเลยไป, ฉัน 
ยามกาลิกไดตลอดวัน ๑  กับคืน ๑,  ฉันสัตตาหกาลิกได  ๗  คืน  ฉัน 
ยาวชีวิกนอกนี้ไดแมตลอดชีวิตเม่ือมีเหตุ  ไมเปนอาบัติ,  บทที่เหลือ 
ในสิกขาบทน้ี  ต้ืนทั้งน้ัน. 
           แตในฐานะน้ี  ในอรรถกถาทั้งหลาย  ทานกลาวปานกถา 
กัปปยานุโลมกถา กถามอีาทิวา   " ยามกาลิก กับยาวกาลิก  ระคน 
กัน  ควรไหมหนอ ? "   และกัปปยภูมิกถาไวพิสดารแลว.  ขาพเจาจัก 
กลาวกถานั้น ๆ  ในอาคตสถานน้ันแล. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐานดุจเอฬกโลมสิกขาบท  เกิดข้ึนทางกาย ๑  
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ทางกายกับจิต ๑  เปนกิรยิา โนสัญญาวิโมกข  อจิตตกะ  ปณณัตติ- 
วัชชะ  กายกรรม  มีจิต  ๓  มีเวทนา  ๓  ดังนี้แล. 
                           สันนิธิการกสิกขาบทที่  ๘  จบ.  
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                         ปณีตโภชนสิกขาบทท่ี  ๙ 
           ในสกิขาบทท่ี  ๙  มีวินิจฉัยดังนี้ :-  
          [ แกอรรถปฐมบัญญัติ  เรืองโภชนะอันประณีต ] 
           บทวา  ปณีตโภชนานิ  ไดแก โภชนะอยางดียิ่ง. 
           คําวา  กสฺส  สมฺปนฺน  น  มนาป  ไดแก  โภชนะที่ประกอบ 
ดวยคุณสมบัติ  ใครจะไมชอบใจ. 
           บทวา  สาทู  แปลวา  มีรสอรอย. 
           ในคําวา  โย  ปน  ภิกฺขุ  เอวรูปานิ  ปณีตโภชนานิ  อคิลาโน 
อตฺตโน  อตฺถาย  วิ ฺาเปตฺวา  ภุ ฺเชยฺย  นี ้ มีวินจิฉัยดังนี้ :- 
ภิกษุขอโภชนะที่ดีลวน ๆ  มีสัปปเปนตนมาฉัน  ไมตองปาจิตตีย.  ตอง 
ทุกกฏเพราะขอแกงและขาวสุกในพวกเสขิยวัตร.  แตภิกษุผูขอโภชนะ 
ดี  ที่ระคนกบัขาวสุกมาฉัน  บัณฑิตพึงทราบวา  ตองปาจิตตีย. 
           ทราบวา  ในคําน้ี  มีอธิบายดังตอไปนี้ :-  ก็เพราะเหตุนั้นแหละ 
พระผูมีพระภาคจึงไมตรัสวา  ปณีตานิ  ตรัสในสตูรวา  ปณีตโภชนานิ. 
จริงอยู  เมื่อพระองคตรัสวา  ปณีตานิ  ยอมรวมเอาสัปปเปนตนเขา 
ดวย.  แตเมื่อตรัสวา  ปณีตโภชนานิ  เนื้อความยอมปรากฏดังน้ีวา 
" โภชนะที่เกิดจากธัญญชาต  ๗  ชนดิ  ระคนดวยของประณีต  ชื่อวา 
โภชนะประณีต. " 
           บัดนี้  ในคําวา  วิ ฺาเปติ  ปโยเค  ทุกฺกฏ  เปนตน  มีวินิจฉัยย  
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ดังตอไปนี้ :- เมื่อภิกษุขอวา   " ทานจงใหภัตกับเนยใส,  จงราดเสย 
ใสให,  จงทําใหระคนกับเนยใสแลวให,  จงใหเนยใส,  จงใหเนยใสและ 
ภัต "   ดังน้ี  เปนทุกกฏ  เพราะการออกปากขอ,  เปนทุกกฏ  เพราะรับ 
ประเคน,  เปนปาจิตตีย  เพราะกลืนกิน.  แตเมื่อภิกษุกลาววา   " ทาน 
จงใหสัปปภัต "  เพราะธรรมดาวา  สปัปภัตดุจสาลีภัต  ไมม;ี  ฉะน้ัน  
บัณฑิตพึงทราบวา  เปนทุกกฏ  เพราะออกปากขอแกงและขาวสุกอยาง 
เดียว. 
           ก็ถาเม่ือภิกษุกลาววา    " จงใหภัตกับเนยใส "   แตทายกถวาย 
ภัตแลว ถวายเนยขน  นมสด  หรือนมสม  ดวยกลาววา   " นิมนต 
ทานทําเนยใสฉันเถิด "   ก็หรือถวายมูลคากลาววา   " นิมนตทานรับ 
เอาเนยใสดวยมูลคาน้ีฉันเถิด "   ( เปนปาจิตตีย )   ตามวัตถุทีเดียว. 
           แตเมื่อภิกษุกลาววา   " จงใหภัตกับเนยใสโค "   ทายกจงถวายดวย 
เสยใสโค   หรือเมื่อเนยใสโคไมมี  จงถวายเนยขนโคเปนตนโดยนัยกอน 
นั้นแล  หรือจงถวายแมโคทีเดียวก็ตามที  กลาววา   " นิมนตทานฉัน 
ดวยเนยใสจากแมโคนี้ "   ( เปนปาจิตตีย )  ตามวัตถุเหมือนกัน. 
           แตถาทายกถูกภิกษุขอดวยเนยใสโค  ถวายดวยเนยใสของแพะ 
เปนตน  เปนอันผิดสังเกต.  จริงอยู  เมื่อมีการถวายอยางนี้  จึงเปนอัน 
ทายกถูกภิกษุขออยางหน่ึง  ถวายไปอีกอยางหน่ึง;  เพราะฉะนั้น  จึง 
ไมเปนอาบัติ.  แมในคําวา  " จงใหดวยเนยใสแพะ "   เปนตนก็นัยนี้. 
           เมื่อภิกษุกลาววา   " จงใหดวยกัปปยะเนยใส "   ทายกถวายดวย 
อกัปปยะเนยใส  เปนอันผิดสังเกตเหมือนกัน.  เมื่อภิกษุกลาววา   " จงให  
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ดวยอกัปปยะเนยใส "   ทายกถวายดวยกัปปยะเนยใส  เปนทุกกฏเหมือน 
กัน ทั้งในการรับทั้งในการบริโภค. เมื่อกัปปยะเนยในไมมี   เขาถวาย 
ดวยอกัปปยะเนยขนเปนตน  โดยนัยกอนน่ันแล  ดวยกลาววา    " นิมนต 
ทานทําเนยใสฉันเถิด "   เปนอันเขาถวายดวยอกัปปยะเนยใสแท.  
           เมื่อภิกษุกลาววา   " ดวยอกัปปยะเนยใส "   เขาถวายดวยกัปปยะ 
เนยใส  เปนอันผิดสังเกตเหมือนกัน.  เมื่อกลาววา   " ดวยเนยใส " 
เขาถวายดวยของอยางใดอยางหนึ่ง   มีเนยขนเปนตนที่เหลืออ  เปนอัน 
ผิดสังเกตเหมือนกัน.  แมในคําวา   " จงถวายดวยเนยขน "   เปนตน 
ก็นัยนี้เหมือนกัน. 
           แทจริง  มีการออกปากขอดวยวัตถุใด ๆ  เมื่อภิกษุไดวัตถุนั้น 
หรือมูลคาแหงวัตถุนั้นแลว  จัดวาเปนอันไดวัตถุนั้น ๆ  แลวเหมือนกัน. 
แตถาเขาถวายของอื่นที่มาในพระบาลี  หรือมิไดมาก็ตาม  เปนผิด 
สังเกต.  เมื่อภิกษุออกปากขอดวยเนยขนเปนตนอยางอ่ืน  ยกเวนเนย 
ขนที่มาในพระบาลีเปนตนเสีย  เปนทุกกฏ.  เหมือนอยางที่ทานกลาวไว 
วา   " เมื่อภิกษุกลาววา   ' จงใหสัปปภัต '  การออกปากขอแกงและขาว 
สุก  เปนทุกกฏเทานั้น  เพราะสัปปภัตไมมีเหมือนสาลีภัต "   ฉันใด 
แมในคําวา   " จงใหนวนีตภัต "   เปนตนก็ฉันนั้น   ( คือเปนเพียง 
ทุกกฏฉันนัน้ ). 
           จริงอยู  แมเมื่อจะกลาวเนยขนเปนตนแตละอยางใหพิสดารตาม 
ลําดับ  ( แหงเนยขน )  ก็จะตองกลาวเน้ือความน้ีนั่นแล.  และเน้ือความ  
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พิสดารน้ัน  บัณฑิตอาจรูไดแมดวยความสังเขป,  จะมีประโยชนอะไรดวย 
ความพิสดารในเนยขนแตละอยางเปนตนนั้น.  ดวยเหตุนั้น  ขาพเจาจึง 
ไดกลาววา   " แมในคําวา  จงใหดวยเนยขน '  เปนตน ก็นัยนี้เหมือนกัน. 
           แตถาภิกษุออกปากขอในท่ีเดียวกัน  หรือในท่ีตางกัน  ดวยวัตถุ 
มีเนยใสเปนตนแมทั้งหมด  เทของที่ไดแลวลงในภาชนะเดียวกันทําให 
เปนรสเดียวกัน  แมเอาปลายหญาคาแตะหยดลงที่ปลายลิ้นหยดเดียว 
จากรสันนแลวกลืนกิน  ตองอาบัติปาจิตตีย  ๙ ตัว.  สมจริงดังคําแมนี้ 
ที่พระผูมีพระภาคตรัสไวในคัมภีรปริวารวา 
              " ภกิษุตองปาจิตตียที่เปนไปทางกาย มิใชเปนไป 
              ทางวาจาท้ังหมด  ( ๙  ตัว )  มวีัตถุตาง ๆ  กัน 
              พรอม ๆ  กันคราวเดียว,  ปญหาขอนี้ทานผูฉลาด 
              คิดกันแลว. " 
           ในคําวา  อคิลาโน  คิลานส ฺ ี  นี้  มีวินิจฉัยดังนี้ :-  ถาภิกษุ 
แมเปนผูมีความสําคัญวาอาพาธ  ออกปากขอเภสัช  ๕  เพ่ือประโยชน 
แกเภสัช,  พระวินัยธรพึงปรับเธอดวยมหานามสิกขาบท.  แตเมื่อออก 
ปากขอโภชนะประณีต  ๙  อยาง  พึงปรับดวยสิกขาบทน้ี.  แตโภชนะ 
ประณีต  ๙  อยางนี้  เปนปาฏิเทสนีวัตถุสําหรับพวกภิกษุณี.  ในเพราะ 
การออกปากขอแกงและขาวสุก  เปนทุกกฏท่ีตรัสไวในเสขิยบัญญัติ 
เทาน้ัน  แกภิกษุและภิกษุณีแมทั้ง  ๒  พวก.  บทที่เหลือในสิกขาบทน้ี 
ต้ืนทั้งน้ัน.  
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           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐาน  ๔  เกิดจากทางกาย ๑  ทางกายกับวาจา ๑ 
ทางกายกับจิต ๑  ทางกายวาจากับจิต ๑  เปนกิริยา  โนสัญญาวิโมกข 
อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  มีจิต  ๓  มีเวทนา ๓ 
ดังน้ีแล.  
                        ปณีตโภชนสิกขาบทท่ี  ๙  จบ.  
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                             ทันตโปณสิกขาบทท่ี  ๑๐  
           ในสกิขาบทท่ี  ๑๐  มีวินิจฉัยดังนี้ :- 
                  [ แกอรรถ  เรือ่งภิกษุถือบังสกุลทุกอยาง ] 
           ภิกษุนั้น  ชื่อวา  สรรพบังสุกูลิกะ  ( ผูมีปกติถือบังสกุลทุกอยาง ) 
เพราะอรรถวา  ภิกษุนั้นมีบรรดาปจจัย  ๔  ทุกอยาง  โดยที่สุด  แมไมชําระ 
ฟน  ก็เปนบงัสกุลทั้งน้ัน.  ไดยินวา  ภิกษุนั้น  ทําภาชนะท่ีเขาทิ้งใน 
ปาชาน้ันนั่นเองใหเปนบาตร  ทําจีวรดวยทานผาท่ีเขาทิ้งในปาชาน้ัน 
นั่นแหละ  ถอืเอาเตียงและตั่งที่เขาทิ้งในปาชาน้ันเหมือนกันใชสอย. 
           ปูและตาของบิดาผูลวงลับไปแลว  เรียกวา  อัยยะ  ในคําวา 
อยฺยโวสาฏิตกานิ  นี้.  ขาทนียะและโภชนียะท่ีเขาเซนทิ้งไวในปาชา 
เปนตน  เพ่ือประโยชนแกบรรพบุรุษเหลาน้ัน  เรียกวา  โวสาฏิตกะ 
( เครื่องเซน ).  ไดยินวา  พวกมนุษยไดทําของอันเปนที่รักแหงพวก 
ญาติเหลาน้ัน  ในเวลาท่ียังมีชีวิตอยู  ใหเปนกอนขาวบิณฑอุทิศพวก 
ญาติผูลวงลับไปแลว  เซนวางไวในที่ทั้งหลาย  มปีาชาเปนตนน่ัน 
ดวยต้ังในวา   " ขอเหลาญาติของพวกเรา  จงบริโภคเถิด. " 
           ภิกษุนั้นเอาขาวบิณฑนั้นมาฉัน,  ไมปรารถนาของอ่ืนแมประณีต 
ที่เขาถวาย.  ดวยเหตุนั้น  พระธรรมสังคาหกาจารยทั้งหลายจึงได 
กลาววา   " ถอืเอาอาหารเครื่องเซนเจาที่ปาชาบาง  ที่โคนไมบาง 
ที่ธรณีประตูบาง  มาฉันเอง "   ดังน้ี. 
           บทวา  เถโร  แปลวา   แข็งแรง  คือ  ล่ําสัน. 
           บทวา  วทฺธโร  แปลวา   อวนล่าํ.  มีคําอธิบายวา   " ภิกษุนี้ 
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ทั้งอวน  ทั้งมีรางกายล่ําสัน. "  
           สามบทวา  มนุสฺสมส  ม ฺเ  ขาทติ  มีความวา  พวกเรา 
เขาใจภิกษุนั้นวา   " บางทีจะฉันเนื้อมนุษย. "   ประชาชนเหลาน้ันมีความ 
เขาใจดังน้ีวา   " ความจริง  พวกดนกินเน้ือมนุษย  ยอมเปนผูเชนน้ี. " 
           ในคําวา  อุทกทนฺตโปเณ  กุกฺกุจฺจายนฺติ  นี้  มีวินิจฉัยยดังน้ี :- 
พวกภิกษุเหลาน้ันไมไดสังเกตอรรถแหงบทวา   " พึงกลืนกินอาหารท่ี 
เขาไมไดใหผานทวารปากเขาไป "   ใหถูกตอง  จึงไดพากันรังเกียจ. 
ฝายพระผูมีพระภาค  เมื่อจะทรงยังภิกษุเหลาน้ัน  ใหยอมตกลง  ดวย 
อํานาจแหงเรื่องตามท่ีเกิดข้ึนแลว  ดจุบิดาชี้แจงใหพวกลูก ๆ  ยินยอม 
ฉะน้ัน  จึงไดทรงตั้งอนุบัญญัติไว. 
           บทวา  อทินฺน  มีความวา  เขาไมไดใหดวยกาย  ของเนื่องดวย 
กาย  และการโยนใหอยางใดอยางหน่ึง  แกภิกษุผูรับดวยกายหรือดวย 
ของเน่ืองดวยกาย.  จริงอยู  พระอุบาลเีถระหมายเอาของท่ีเขาไมได 
ใหนี้แหละ จึงกลาวไหในบทภาชนะวา   " ชื่อวาของท่ีเขายังไมไดให 
ทานเรียกของที่ยังไมไดรับประเคน. "   แตในทุติยปาราชิกตรัสวา 
" ชื่อวา  ของท่ีเขาไมไดให  ทานเรียกทรัพยที่ผูอ่ืนหวงแหน. "   สวน 
บทวา   " ของท่ีเขาให "   นี้  ทานยกข้ึนไว  เพ่ือแสดงลักษณะแหงของ 
ที่เขาไมไดใหนั้นนั่นแหละ  ดวยอํานาจแหงนัยที่ตรงกันขาม. 
             [ วาดวยการประเคนและการรับประเคน ] 
           ก็ในนิเทศแหงบทวา  ทินฺน  นั้น  มีวินิจฉัยดังน้ี :-  ขอวา 
กาเยน  วา  กายปฏิพทฺเธน  วา  นิสฺสดฺคิเยน  วา  เทนฺเต  ไดแก  
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เมื่อคนอ่ืนเขาใหอยูอยางน้ี   ( คือใหอยูดวยกาย  หรือดวยของเน่ืองดวย 
กายหรือดวยการโยนให ).  
           ขอวา  หตฺถปาเส   ิโต  กาเยน  วา  กาย  กายปฏิพทฺเธน  วา 
ปฏิคฺคณฺหาติ  มีความวา  ถาภิกษุอยูในหัตถบาสมีลักษณะดังกลาว 
แลวในกอน  รับประเคนของนั้นที่เขาใหอยูอยางนั้น  ข้ันที่สุดแมละออง 
รถดวยกาย  หรือดวยของเน่ืองดวยกาย.  วัตถุนั่นทีร่ับประเคนแลว 
อยางนี้ทานเรียกชื่อวา  ของท่ีเขาให.  ของท่ีเขาเสียสละดวยคําวา   " ทาน 
จงถือเอาของนี้,  ของน้ีจงเปนของทาน "  เปนตน  ทานไมเรียกชื่อวา 
ของท่ีเขาให. 
           บรรดานิเทศเหลานั้น  บทวา  กาเยน  มีความวา  ที่เขาใหดวย 
บรรดาสรีราวัยวะมีมือเปนตน  อยางใดอยางหน่ึง  ชั้นที่สุด  แมดวย 
นิ้วเทา  กเ็ปนอันชื่อวาเขาใหแลวดวยกาย.  แมในการรับประเคน  ก ็
นัยนี้นั่นแล. แทจริง  ของท่ีภิกษุรับประเคนดวยสรีราวัยวะ   ( สวน 
แหงรางกาย )  สวนใดสวนหน่ึง  จัดวา  รับประเคนแลวดวยกาย 
เหมือนกัน. ถาแมนเขาใหของท่ีตองทําการนัตถุ ภิกษุอาพาธไมอาจนัตถุ 
เขาทางชองจมูกไดเลย  รบัเขาทางหากได   ( รับประเคนทางปากได ). 
ความจริง  เพียงความใสใจเทาน้ัน  เปนประมาณในการรับประเคนน้ี. 
นัยนี้ทานกลาวไวในมหาปจจรี. 
           บทวา  กายปฏิพทฺเธน  มีความวา  ของที่เขาใหดวยอุปกรณ 
อยางใดอยางหนึ่ง  บรรดาอุปกรณ  มีทพัพีเปนตน  เปนอันชื่อวาเขา 
ใหดวยของเน่ืองดวยกาย.  แมในการรับประเคนก็นัยนี้เหมือนกัน.  ของ  
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ที่ภิกษุรับดวยวัตถุอยางใดอยางหน่ึงที่เนื่องดวยรางกาย มีบาตรและถาด 
เปนตน  จัดวารับประเคนดวยของเน่ืองดวยกาลเหมือนกัน. 
           บทวา  นิสฺสดฺคิเยน  มีความ  กข็องท่ีเขาโยนถวายใหพนจาก 
กาย  และจากของเน่ืองดวยกาย  แกภิกษุผูอยูในหัตถบาส  ดวยกาย 
หรือของเนื่องดวยกาย  เปนอันชื่อวาเขาถวายดวยประโยคที่โยนให. 
นี้เปนการพรรณนาตามพระบาลีกอน.   
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                                บาลมีุตตกวินิจฉัยย 
           ก็ในสิกขาบทน้ี  พึงทราบบาลีมุตตกวินิจฉัยดังตอไปนี้ :- 
                      [ การรับประเคนมีองค  ๕  อยาง ]  
           การรบัประเคน  ยอมข้ึนดวยองค  ๕  คือ  ของพอบุรุษมีกําลัง 
ปานกลางยกได ๑  หัตถบาสปรากฏ  ( เขาอยูในหัตถบาส )  ๑  การนอม 
ถวายปรากฏ  ( เขานอมถวาย ) ๑   เทวดาก็ตาม  มนุษยก็ตาม  ดิรจัฉาน 
ก็ตาม  ถวาย  ( ประเคน ) ๑  และภิกษุรับประเคนของนั้นดวยกาย  หรือ 
ดวยของเน่ืองดวยกาย ๑.  การรับประเคนยอมข้ึนดวยองค ๕  ดวย 
ประการอยางนี้.  ในองค  ๕  นั้น  หัตถบาสแหงภิกษุผูยืนนั่งและนอน 
บัณฑิตพึงทราบโดยนัยดงักลาวแลว  ในปวารณาสิกขาบท. 
           ก็ถาบรรดาผูใหและผูรับประเคน  ฝายหน่ึงอยูบนอากาศ  ฝาย 
หน่ึงอยูบนพ้ืน, พึงกําหนดประมาณหัตถบาสทางศีรษะของผูยืนอยูบน 
พ้ืน  และทางริมดานในแหงอวัยวะที่ใกลกวา  ของผูยืนอยูบนอากาศ 
ยกเวนมือท่ีเหยียดออก  เพ่ือใหหรือเพ่ือรับเสีย. ถาแมนฝายหน่ึงอยู 
ในหลุม  ( บอ )  อีกฝายหนึ่งอยูริมหลุม  หรือฝายหน่ึงอยูบนตนไม 
อีกฝายหน่ึงอยูบนแผนดิน  ก็พึงกําหนดประมาณหัตถบาส โดยนัย 
ดังกลาวกลัวันนแหละ. 
           ถาแมนนกเอาจะงอยปากดาบดอกไม  หรือผลไมถวาย หรือชาง 
เอางวงจับดอกไม  หรือผลไมถวายอยูหัตถบาสเห็นปานน้ี,  การรับ 
ประเคนยอมข้ึน  ( ใชได ).  ก็ถาภิกษุนั่งอยูบนคอชางแมสูง  ๗  ศอกคืบ  
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จะรับของท่ีขางน้ันถวายดวยงวงก็ควรเหมือนกัน.  ทายกคนหน่ึงทูน 
ภาชนะขาวสวยและกับขาวเปนอันมากไวบนศีรษะ  มายังสํานักของ 
ภิกษุพูดทั้งยืนวา   ". นิมนตทานรับเถิด "  การนอมถวายยังไมปรากฏ  
กอน;  เพราะฉะนั้น  จึงไมควรรับ.  แตถาเขานอมลงมาแมเพียงเล็ก 
นอย,  ภิกษุพึงเหยียดแขนออกรับภาชนะอันลาง  แมโดยเอกเทศ. 
ดวยการรับเพียงเทาน้ี  ภาชนะทั้งหมดเปนอันรับประเคนแลว.  ต้ังแต 
รับประเคนน้ันไป  จะยกลง  หรือเลื่อนออก  แลวหยิบเอาของที่ตน 
ตองการ  สมควรอยู.  สวนในภาชนะเดียวกันมีกระบุงซ่ึงมีขาวสวย 
เปนตน  ไมมีคําท่ีจะพึงกลาวเลย. 
           แมทายกผูหาบภัตตาหารไป  ถานอมหาบลงถวาย  สมควรอยู. 
ถาแมนมีไมไผยาว  ๓๐  ศอก, ที่ปลายขางหน่ึงผูกหมอนํ้าออยแขวนไว 
ที่ปลายขางหน่ึงผูกหมอเนยใสแขวนไว,  ถาภิกษุรับประเคนลําไมไผ 
นั้น  เปนอันรับประเคนของทั้งหมดเหมือนกัน. 
           ถาทายกกลาววา   " นิมนตทานรับน้ําออยสดซึ่งกําลังไหลออก 
จากรางหีบออย "   การนอมเขามาถวาย  ยังไมปรากฏ;  เพราะฉะนั้น 
จึงไมสมควรรับ.  แตถาเขาเอากากท้ิงแลวเอามือวักข้ึนถวาย ๆ  ควรอยู. 
           บาตรมากใบ  เขาวางไวบนเตียงก็ดี  บนต่ังก็ดี  บนเส่ือลําแพน 
ก็ดี บนรางไมก็ดี  บนแผนกระดานก็ดี.  ทายก  ( ผูให )  อยูในหัตถ- 
บาสแหงภิกษุผูอยูในที่ใด,  ของท่ีเขาใหในบาตรเหลาน้ัน  อันภิกษุผู 
อยูในที่นั้น  แมเอานิ้วแตะเตียงเปนตน  ดวยความหมายวารับประเคน 
จะยืนอยูก็ตาม  นั่งอยูก็ตาม  นอนอยูกต็าม  เปนอันรับประเคนแลว  
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ทั้งหมด.  ถาแมนภิกษุข้ึนน่ังเตียงเปนตน  ดวยหมายใจวา   " เราจัก 
รับประเคน "   ก็ควรเหมือนกัน.  
           ก็ถาแมนเขาวางบาตรท้ังหลายไวบนแผนดิน  เอากระพุงกับ 
กระพุงจดกัน, ของท่ีเขาถวายในบาตรใบท่ีภิกษุนั่ง  เอานิ้วมือหรือเข็ม 
แตะไวเทาน้ัน  เปนอันรบัประเคนแลว.  ทานกลาวไวในท่ีบางแหงวา 
" การรับประเคนในบาตรที่เขาต้ังไวบนเสื่อลําแพนผืนใหญ  และ 
เครื่องลากหลังชางเปนตน  ยอมไมข้ึน. "   คําน้ันพึงทราบวา  ทาน 
กลาวหมายเอาการลวงเลยหัตถบาสไป.  แตเมื่อมีหัตถบาสในที่ใดท่ีหน่ึง 
ก็ควร  นอกจากของซึ่งเกิดอยูกับที่นั้น. 
           ก็การรับประเคนบนใบปทุม  หรือบนใบทองกวาวเปนตน  ซึ่ง 
เกิดอยูกับที่นั้น  ยอมไมควร.  เพราะใบปทุมเปนตนนั้น  ไมถงึการ 
นับวาของเนื่องดวยกาย.  เหมือนอยางวาในของเกิดกับที่นั้น การรับ 
ประเคนไมข้ึน  ฉันใด,  ในเตียงที่ต้ังตรึงไวที่ตอเปนตน  ในแผน 
กระดาน  หรอืในหินที่เปนอสังหาริมะ  การรับประเคน  ก็ไมข้ึน 
เหมือนกัน  ฉันนั้น. จริงอยู  เตียงที่ต้ังตรึงไวที่ตอเปนตนแมนั้นเปน 
ของควรสงเคราะหเขากับของท่ีเกิดอยูกับที่นั้น. 
           แมบนใบมะขามเปนตน  ซึ่งเปนใบเล็ก ๆ ดาษไวบนพ้ืน  การ 
รับประเคนก็ไมข้ึน.  เพราะวา  ใบมะขามเปนตนเหลาน้ัน  ไมสามารถ 
จะต้ังไวไดดวยดี.  แตบนใบท่ีใหญมีใบปทุมเปนตน  ( รับประเคน )  ข้ึน. 
           ถาทายก  ( ผูให )  ยืนเลยหัตถบาสในที่นั้น  เอากระบวยคันยาว 
ตักถวาย,  ภิกษุพึงบอกเขาวา   " เขามาถวายใกล ๆ. "  เขาไมไดยิน  
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คําพูด  หรือไมเอ้ือเฟอ  เทลงไปในบาตรทีเดียว,  ภิกษุพึงรับประเคน 
ใหม. แมในบุคคลผูยืนอยูหางโยนกอนขาวไปถวาย ก็นัยนี้เหมือนกัน. 
ถาในบาตรท่ีนําออกมาจากถุงบาตรมีผลน้ํายอม. เมือ่มีน้ําพึงลางเสีย  
กอน.  เมื่อไมมี  พึงเช็ดผงน้ํายอม หรือรับประเคนแลว  จึงเที่ยวไป 
บิณฑบาต.  ถาเมื่อเที่ยวไปบิณฑบาตผงตกลง  ( ในบาตร ),  พึงรับ 
ประเคนกอนจึงรับภิกษุา. แตเมื่อไมรับประเคน  รับ  ( ภิกษุา )  เปน 
วินัยทุกกฏ.  แตไมเปนอาบัติแกภิกษุผูรับประเคนธุลีที่ตกน้ันใหมแลว 
ฉัน.  กถ็าเม่ือภิกษุกลาววา   " รับประเคนกอนจงถวาย "   พวกเขาไมได 
ยินคําพูด  หรือไมเอ้ือเฟอถวายภิกษุเลยทีเดียว,  ไมเปนวินัยทุกกฏ. 
ภิกษุรับประเคนใหมแลว พึงรับภิกษาอ่ืนเถิด. 
                  [ วิธีปฏิบัติเม่ือมีของตกลงในบาตรในเวลาตาง ] 
           ถาลมแรงพัดธุลีใหลอยไปตกจากท่ีนั้น ๆ,  ภิกษุไมอาจรับภิกษา 
ได.  จะผูกใจรับดวยจิตบริสุทธิ์วา   " เราจักใหแกอนุปสัมบัน "   ควรอยู. 
เที่ยวไปบิณฑบาตอยางนั้นแลวกลับไปยังวิหาร  หรืออาสนศาลา  ให 
ภิกษุนั้นแกอนุปสัมบันแลว  จะรับเอาภิกษุาท่ีอนุปสัมบันนั้นถวายใหม 
หรือจะถือเอาของอนุปสัมบันนั้นดวยวิสาสะฉัน  ก็ได. 
           ถาภิกษุใหบาตรท่ีมีธุลีแกภิกษุในเวลาเที่ยวภิกษาจาร,  พึงบอก 
ภิกษุเจาของบาตรนั้นวา   " ทานรับประเคนบาตรน้ีแลว  พึงรับภิกษา 
หรือพึงฉัน. "   ภิกษุเจาของบาตรน้ัน  พึงทําอยางน้ัน.  ถาธุลลีอยอยู 
ขางบน,  พึงรินน้ําขาวออก  แลวฉันสวนท่ีเหลือเถิด.  ถาธุลีจมแทรก 
ลงขางใน  พึงรับประเคนใหม.  เมื่อไมมีอนุปสัมบันอยูาปลอย  ( บาตร )  



ประโยค๗ - ทุติยสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒ - หนาท่ี 241 

จากมือเลย  พึงนําไปในท่ีซึ่งมีอนุปสัมบัน  แลวรบัประเคนใหม.  จะ 
นําธุลีที่ตกลงในขาวแหงออกแลวฉัน  ก็ควร.  แตถาเปนธุลีละเอียด 
มาก  พึงนําออกพรอมกับขาวสวยสวนขางบน  หรือพึงรับประเคนใหม 
แลวฉันเถิด.  
           เมื่อชาวบานวางขาวยาคูหรือแกงไวขางหนาแลวคน  หยดแกง 
กระเซ็นข้ึนจากภาชนะตกลงในบาตร,  ภิกษุพึงรับประเคนบาตรใหม. 
เมื่อพวกเขาเอากระบวยตักมาถวาย  หยาดสูปะเปนตน  หยดออกจาก 
กระบวยตกลงไปในบาตรกอน,  เปนอันตกลงไปดวยดี  ไมมีโทษ 
เพราะเขานอมเขามาถวาย. 
           ถาแมนเมื่อเขาเอาจอกน้ําเกลี่ยขาวสุกลงอยู  เขมา  หรือเถา 
ตกลงไปจากจอกนํ้า  ไมมีโทษเหมือนกัน  เพราะเขานอมถวาย.  ของ 
ที่เขากําลังถวายแกภิกษุรูปถัดไป  กระเด็นออกจากบาตรไปตกในบาตร 
ของภิกษุอีกรูปหน่ึง  เปนอันตกไปดี  จัดวารับประเคนแลวเหมือนกัน. 
           เมื่อเขาจัดผักปลัง  ( ผักไห )  ดองเปนตน  ถวายแกภิกษุรูปหน่ึง 
หยดน้ํา  ( ผักดอง )  จากผักดองตกลงไปในบาตรของภิกษุอ่ืน,  เธอพึง 
รับประเคนบาตรใหม.  พวกเขากําลังจับขางบนบาตรของภิกษุใด, เมื่อ 
หยดน้ําผักดองตกลงไปในบาตรของภิกษุนั้น  ไมมีโทษ  เพราะเขานอม 
เขามาดวยความเปนผูประสงคจะถวาย. 
           พวกชาวบานถวายบาตรเต็มดวยขาวปายาส,  ภิกษุไมอาจจับ 
ขางลางได  เพราะมันรอน,  จะจับแมที่ขอบปาก  ก็ควรเหมือนกัน. 
ถาแมนอยางนั้นก็ไมอาจ ( จับได )  พึงรับดวยเชิงรองบาตร  ( ตีนบาตร ).  
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           ภิกษุผูนั่งถือบาตรหลับอยูที่หอฉัน.  เธอไมรูวาเขากําลังนําโภชนะ 
มาเลย  เขาถวายอยูก็ไมรู,  โภชนะจัดวายังไมไดรับประเคน. 
แตถาเธอเปนผูนั่งใสใจไว  ( แตตน )  ควรอยู.  ถาแมนเธอวางมือจาก 
เชิงบาตรแลวเอาเทาหนีบไวมอยหลับไป  สมควรเหมือนกัน.  แตเมื่อ 
เธอเอาเทาเหยียบเชิงบาตรไวรับประเคน  ถึงจะต่ืนอยู  ก็เปนการรับ 
ประเคนโดยไมเอ้ือเฟอ,  เพราะฉะนั้น  จึงไมควรทํา.  
           อาจารยบางพวกกลาววา   " การรับประเคนดวยเชิงรองบาตร 
อยางนี้  ชื่อวา  เปนการรบัประเคนดวยของเน่ืองกับบาตรซ่ึงเนื่องดวย 
กาย;  เพราะฉะนั้น  จึงไมควร. "   คําน้ันเปนแตเพียงคําพูดเทานั้น. 
แตโดยอรรถ  ทั้งหมดน่ัน  ก็เปนของเน่ืองดวยกายท้ังน้ัน.  และแมใน 
กายสังสัคคสิกขาบท  กไ็ดแสดงนัยนี้ไวแลว.  ถงึจะหยิบแมของตกท่ี 
เขากําลังถวายแกภิกษุ  ข้ึนมาฉันเอง  ก็ควร. 
           ในการหยิบเอาของตกฉันนั้น  มีพระสูตรเปนเครื่องสาธกดังตอไป 
นี้วา   " ดกูอนภิกษุทั้งหลาย !  เราอนุญาตใหภิกษุหยิบเอาของตกท่ีเขา 
กําลังถวายฉันเองได,  ขอันนเปนเพราะเหตุไร ?  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! 
เพราะของน้ันพวกทายกเขาสละถวาย๑แลว. "   ก็แล  พระสูตรนี้ มีอรรถ 
ควรอธิบาย;  เพราะฉะนั้น  ในพระสตูรนี้  พึงทราบอธิบายอยางนี้ :- 
ของใดท่ีเขากําลังถวาย  พลัดหลุดจากมือของผูถวาย  ตกลงไปบนพ้ืน 
ที่สะอาด  หรือบนใบบัว  ผา  เสื่อลําแพนเปนตน.  ของน้ันจะหยิบข้ึน 
มาฉันเองก็ควร.  แตของใดตกลงไปบนพ้ืนที่มีฝุนละออง,  ของนั้นพึง 
 
๑.  ว. จุลฺล.  ๗/๔๘.  
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เช็ด  หรือลางฝุนละอองออกแลว  หรือรับประเคนแลวฉันเถิด.  ถาของ 
กลิ้งไปยังสํานักของภิกษุอ่ืน,  แมภิกษุเจาของ ๆ  นัน้จะใหนําคืนมาก็ควร. 
ถาเธอกลาวกะภิกษุนั้นวา   " นิมนตทานน่ันแหละฉันเถิด "   แมภิกษุ 
นั้นจะฉัน  ก็ควร.  แตภิกษุนั้นอันภิกษุเจาของส่ิงของไมไดสั่ง  ไมควรรับ. 
           ในกุรนุทีกลาววา   " แมจะไมไดรับคําส่ัง  จะรับดวยต้ังใจวา 
' จักถวายแกภิกษุเจาของส่ิงของนอกน้ี '  ก็ควร. "  
           ถามวา   " ก็เพราะเหตุไร  ของนั่นจึงไมควรท่ีภิกษุนอกน้ีจะรับ ? " 
           แกวา   " เพราะพระผูมีพระภาคมิไดทรงอนุญาตไว. " 
           จริงอยู  พระ( ูมีพระภาคเจา  เมื่อตรัสวา   " เราอนุญาตใหภิกษุ 
หยิบของฉันเองได "   ดังน้ี  ก็ทรงอนุญาตแกภิกษุผูซึ่งเขากําลังถวาย 
ของท่ีพลัดตกไปนั้นเทานั้น  ใหหยิบเอาของน้ัน  แมไมไดรับประเคน 
ฉันได.  แตดวยคําวา   " ดกูอนภิกษุทั้งหลาย !  เพราะของน้ันพวกทายก 
สละใหแลว "   จึงเปนอันทรงแสดงความไมเปนของคนอ่ืนในพระดํารัส 
นี้;  เพราะฉะน้ัน  ภิกษุอ่ืนหยิบฉันเอง  จึงไมควร,  แตสมควร  เพราะ 
การส่ังของภิกษุผูเปนเจาของแหงส่ิงของน้ัน.  นัยวา  นี้เปนอธิบายใน 
คําวา  อนุขานามิ  ภกิฺขเว  เปนตนนี้. 
           ก็เพราะของท่ีพลัดตกน้ัน  ทรงอนุญาตไว  เพราะเปนของยัง 
ไมไดรับประเคน;  ฉะน้ัน  ภิกษุไมจับตองของตามที่ต้ังอยูนั่นแหละ 
เอาของบางอยางปดไว  แลวฉันแมในวันรุงข้ึน  กค็วร.  ไมเปนอาบัติ 
เพราะสันนิธิเปนปจจัย.  แตควรรับประเคนกอนแลว  จึงฉัน.  จริงอยู 
พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตการหยิบฉันเองแกภิกษุนั้นเฉพาะในวันนั้น  
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นอกจากวันน้ันไปไมทรงอนุญาต  ทราบวา  อรรถแมนี้ก็เปนอธิบาย 
ในพระดํารัสวา  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  เปนตนนี้. 
                    [ วาดวยอัพโพหาริกันยโดยทั่ว ๆ ไป ]  
           บัดนี้  ขาพเจาจะกลาวอัพโพหาริกนัยตอไป :-  จริงอยู  เมื่อ 
ภิกษุทั้งหลายฉันอยู  ฟนทั้งหลาอยูอมสึกหรือ,  เล็บทั้งหลาย  ยอม 
สึกกรอน  สี  ( ผิว )  บาตรยอมลอก,  ทั้งหมดเปนอัพโพหาริก.  เมื่อ 
ภิกษุปอกออยเปนตนดวยมีด  สนิมยอมปรากฏ.  สนิมนั้น  ธรรมดา 
เปนของเกิดข้ึนใหม  ควรรับประเคนกอนจึงฉัน.  เมื่อภิกษุลางมีดแลว 
จึงปอก  สนิมไมปรากฏ,  มีแตสักวากลิ่นโลหะ,  เพียงกลิ่นโลหะ 
นั้น  เปนอัพโพหาริก.  ถงึแมในจําพวกของที่ผาดวยมีดเล็กที่พวก 
ภิกษุเก็บรักษาไว  ก็นัยนี้นั่นแล.  จรงิอยู  ภิกษุทั้งหลายจะเก็บมีดนั้น 
ไวเพ่ือตองการใชสอย  กห็ามิไดแล. 
           เมื่อภิกษุทั้งหลายบด  หรือตําอยูซึ่งเครื่องยา  มีรากยาเปนตน 
ตัวหินบด  ลกูหินบด  ครก  และสากเปนตน  ยอมสึกกรอนไป.  ภิกษุ 
ทั้งหลายจะเผามีดที่เก็บรักษาไว  แลวใสลงในเปรียง  หรือนมสด 
เพ่ือประโยชนเปนยา  สีเขียวยอมปรากฏในเปรียง  หรือนมสดน้ัน. 
มีวินิจฉัยเชนเดียวกับที่กลาวแลวในมีดเล็กนั่นแหละ.  สวนในเปรียง 
ดิบเปนตน  ไมควรจุมมีดที่เก็บไวลงไปดวยตนเอง.  หากวา  ภิกษุ 
จุมลงไป  ยอมไมพนสามปกกะ. 
           เมื่อภิกษุเที่ยวบิณฑบาตในเม่ือฝนตก น้ําสกปรกหยดจากตัว 
หรือจากจีวรลงในบาตร  พึงรับประเคนบาตรน้ันใหม.  แมในหยาดน้ํา  
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ที่ตกลง  เมื่อภิกษุกําลังฉันอยูที่โคนตนไมเปนตน  ก็นัยนี้เหมือนกัน. 
ก็ถาวา   เมื่อฝนตกตลอด  ๗ วัน  เปนน้ําบริสุทธิ์  หรือันําฝนท่ีตกกลาง 
แจงควรอยู.  
           ภิกษุเมื่อจะใหขาวสุกแกสามเณร  พึงใหอยูาถูกตองขาวสุก 
ที่อยูในบาตรของสามเณรน้ันเลย.  หรือวา  พึงรับประเคนบาตรของ 
สารเณรน้ัน.  เมื่อภิกษุถูกตองขาวสุกในบาตรท่ีไมไดรับประเคน  แลว 
จับขาวสุกในบาตรของตนอีก  ขาวสุกเปนอุคคหิตก.SUP>๑  แตถาวาภิกษุเปน 
ผูมีความประสงคจะให  กลาววา   " แนะสามเณร !  เธอจงนําบาตรมา, 
จงรับเอาขาวสุก "   ดังนี,้  แตสามเณรนั้น  ปฏิเสธวา   " กระผม 
พอแลว, "   และแมเม่ือภิกษุกลาวอีกวา   " ขาวสุกนั่นเราสละแกเธอ 
แลว "   สามเณรยังกลาววา   " กระผมไมตองการขาวสุกนั่น "  ดังน้ี, 
ถึงจะสละต้ังรอยครั้งก็ตามที  ตลอดเวลาท่ีขาวสุกยังอยูในมือของตน 
จัดวาเปนของรับประเคนแลวแล. 
           แตถาวา  ขาวสุกต้ังอยูแมบนเชิงรองบาตร  ภิกษุไมมีความเสียดาย 
กลาววา   " เธอจงรับเอาไป, "   ตองรับประเคนใหม.  ถาภิกษุยังมีความ 
เสียดายอยู  วางบาตรไวบนเชิงรองบาตร  แลวกลาวกะสามเณรวา   " เธอ 
จงรับเอาขนมหรือขาวสวยจากบาตรนี้  ดังนี,้  สามเณรลางมือแลว  ถา 
แมนวาถือเอาไปต้ังรอยครั้ง  ไมถูกตองของท่ีอยูในบาตาของตนเลย 
ใสลงในบาตรของตนเอง,  ไมมีกิจท่ีจะตองรับประเคนใหม.  แตถา 
สามเณรถูกตองของที่อยูในบาตรของตนหยิบเอาออกจากบาตรน้ัน,  ของ 
 
๑.  ของฉันทุกอยางท่ียังไมไดรับประเคน  ภิกษจุับตองเรียกวา  ของเปนอุคคหิตก. - ผูชําระ.  
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นั้นยอมระคนกับของ ๆ  สามเณรพึงรับประเคนใหม. 
           แตเกจิอาจารยทั้งหลายกลาววา   " ถาแมนวา  ของที่สามเณร 
หยิบเอาอยู ขาดตกลงในบาตรน้ัน  พึงรับประเคนใหม. "   คําน้ัน  
บัณฑิตพึงทราบในกอนขาวสุกเปนตน  ที่ภิกษุกลาวจํากัดไวอยางนี้วา 
" เธอจงหยิบเอากอนขาวกอนหนึ่ง.  จงหยิบขนมชิ้นหน่ึง,  จงหยิบ 
เอาสวนเทานี้แหงกอนนํ้าออยน้ี. "   สวนในคําน้ีวา   " เธอจงหยิบเอาขนม 
หรือขาวสวยจากบาตรน้ี "   ไมมีการจํากัด;  เพราะฉะนั้น  ของที่ตกลง 
ในบาตรของสามเณรเทานั้น  จึงจะขาดประเคน.  สวนขาวสวยท่ีอยู 
ในมือ  ( ของสามเณร )  ยงัเปนของภิกษุนั่นเองตลอดเวลาท่ีสามเณร 
ยังไมบอกงด  หรือภิกษุยงัไมหามวา   " พอละ, "   เพราะฉะนั้น  จึง 
ยังไมขาดประเคน. 
           ถาภิกษุใสขาวสวยลงในภาชนะสําหรับตมขาวตมของตน  หรือ 
ของภิกษุทั้งหลาย  เพ่ือประโยชนแกภิกษุสามเณรบางพวก  พึงกลาววา 
" แนะสามเณร !  เธอจงวางมือไวขางบนภาชนะ "   แลวตักลงท่ีมือของ 
สามเณรน้ัน.  ของตกจากมือของสามเณรลงในภาชนะ.   ของท่ีตก 
นั้น  ยอมไมทําใหภาชนะเปนอกัปปยะในวันรุงข้ึน  เพราะขาวสุกนน 
ภิกษุสละแลว.  ถาวาภิกษุไมทําอยางนั้นตักลงไป,  พึงทําภาชนะให 
ปราศจากอามิสเหมือนบาตรแลวฉันเถิด. 
           พวกทายกวางหมอขาวตมไวแลวไปเสีย.  สามเณรเล็กไมอาจ 
ใหภิกษุรับประเคนหมอขาวตมันนได.  ภิกษุเอียงบาตรเขาไป.  สาม- 
เณรวางคอหมอบนขอบปากบาตรแลว  เอียงลง.  ขาวตมที่ไหลไป 
ในบาตรเปนอันประเคนแลวแล.  อีกอยางหน่ึง  ภิกษุวางมือลงบนพ้ืน.  
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สามเณรหมุนไปวางลงบนมือของภิกษุนั้น  ควรอยู.  แมในกระเชาขนม 
กระเชาขาวสวย  ( กระบงุขนมและกระบุงขาวสวย )  และมัดออยเปนตน 
ก็นัยนี้เหมือนกัน.  ถาสามเณร  ๒-๓  รูป  จะชวยกันถวายภาระ  ( ของ 
หนัก )  ที่ควรประเคนได,  หรือภิกษุ  ๒-๓  รูปจะชวยกันรับของท่ี  
คนมีกําลังแข็งแรงคนเดียวยกข้ึนถวาย  ควรอยู. 
                   [ วาดวยของเปนอุคคหิตกและไมเปน ] 
           ชนทัง้หลายแขวนหมอนํ้ามัน  หรือหมอนํ้าออยไวที่เทาเตียง 
หรือต่ัง,  ภิกษุจะน่ังบนเตียงก็ดี  บนต่ังก็ดี  ควรอยู.  น้ํามันเปนตน 
นั้น  จะชื่อวาเปนอุคคหิตกหามิได.  หมอันํามัน  ๒  หมอเปนของท่ีเขา 
แขวนไวบนไมฟนนาค  หรือบนขอ.  หมอบนรับประเคนแลว,  หมอ 
ลางยังไมไดรับประเคน.  จะจับทมอบน  ควรอยู.  หมอลางรับประเคน 
แลว,  หมอบนยังไมไดรับประเคน.  เมื่อภิกษุจับหมอบนแลว  จับ 
หมอลาง  หมอบนเปนอุคคหิตก.  ภายใตเตียงมีถวยนํ้ามันยังไมไดรับ 
ประเคน.  ถาภิกษุกวาดเอาไมกวาดกระทบถวยนํ้ามัน,  น้ํามันนั้นยัง 
ไมเปนอุคคหิตก. 
           ภิกษุต้ังใจวา   " เราจะหยิบของที่รับประเคนไวแลว "   ไพลไป 
หยิบของท่ีไมไดรับประเคน  รูแลวกลับวางไวในที่ที่ตนหยิบมา,  ของ 
นั้นไมเปนอุคคหิตก.  นําอกมาภายนอกแลวจึงรู.  อยูาต้ังไวขางนอก 
พึงนํากลับเขาไปต้ังในท่ีเดิมั่นนเอง, ไมมีโทษ.  ก็ถาวาถวยนํ้ามันนั้น 
เมื่อกอน  วางเปดไว,  ไมควรปด  พึงวางไวตามเคยเหมือนท่ีวางอยู 
กอน.  ถาวางไวขางนอก,  อยูาไปแตะตองอีก.  ถาภิกษุกําลังลงมายัง  
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ปราสาทชั้นลาง  รูเอาในทามกลางบันได  เพราะไมมีโอกาส  พึงนํา 
ไปวางไวขางบน  หรือขางลางก็ได.  
           ราข้ึนในน้ํามันที่รับประเคนแลว,  ผงราข้ึนท่ีแงงขิงเปนตน.  รา 
หรือผงรานั่น  ธรรมดาเกิดในน้ํามันและขิงน้ันนั่นเอง,  ไมมีกิจท่ีจะ 
ตองรับประเคนใหม.  คนข้ึนตนตาล  หรือตนมะพราว  เอาเชือกโรย 
ทะลายผลตาลลงมา  ยังคงอยูขางบน  กลาววา   " นิมนตทานรับเถิด " 
อยูาพึงรับ.  ถาคนอ่ืนยืนอยูพ้ืนดิน จึงที่หวงเชือกยกถวาย,  จะรับ 
ควรอยู,  ภิกษุใหทํากิ่งไมใหญที่มีผลใหเปนกัปปยะแลวรับประเคน. 
ผลทั้งหลายเปนอันภิกษุรับประเคนแลวเหมือนกัน.  ควรบรโิภคไดตาม 
สบาย. 
           ชนทัง้หลายยืนอยูภายในรั้วแหวกรั้ว  ( ลอดรั้ว )  ถวายออยลํา 
หรือผลมะพลับ;  เมื่อไดหัตถบาส  ควรรับ.  เม่ือภิกษุรับออยลาํ 
หรือผลมะพลับนั้นที่ลอดออกมา  ไมถกูบนคราวรั้ว  ( ไมพาดบน 
คราวรั้ว )  จึงควร.  ในออยลําและผลมะพลับที่ลอดออกมาถูก  ( บน 
คราวรั้ว )  ทานไมไดแสดงโทษไวในอรรถกถาทั้งหลาย.  แตพวกเรา 
เขาใจวา   " จากฐานท่ีลําออยเปนตนถูก  เปนเหมือนหยิบของตก 
ข้ึนเอง. "   แมคําน้ันยอมใชไดในเมื่อของออกไปไมหยุด  เหมือน 
ภัณฑะท่ีโยนใหจกกลิ้งไปภายนอกดานภาษี  ฉะนั้น. 
           พวกชนโยนของขามรั้ว  หรือกําแพงถวาย.  แตถากําแพง 
ไมหนา  หัตถบาลยอมเพียงพอแกผูยืนอยูภายในกําแพงและภายนอก 
กําแพง.  ภิกษุจะรับของท่ีสะทอนข้ึนสูงแมต้ังรอยศอกแลวลอยมาถึง 
ควรอยู.  
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           ภิกษุเอาคอแบกสามเณรอาพาธไป  ( ใหสามเณรอาพาธข่ี 
คอไป ).  เธอเห็นผลไมนอยใหญ  เก็บถวาย  ทั้งที่นั่งอยูบนคอ,  
ภิกษุควรจะรับ.  บุคคลอ่ืนแบกภิกษุไป  ถวายผลไมแกภิกษุผูนั่ง 
อยูบนคอ,  สมควรรับเหมือนกัน.  ภิกษุถือกิ่งไมมีผล  เพ่ือตองการรม 
เดินไป. เมื่อเกิดความคิดอยากจะฉันผลข้ึนมา  จะใหอนุปสัมบัน 
ประเคนแลวฉัน  ควรอยู.  ภิกษุใหทํากัปปยะกิ่งไมเพ่ือไลแมลงหว่ี 
( แมลงวัน )  แลวรับประเคนไว.  หากวา  มีความประสงคจะฉัน, 
การรับประเคนไวเดิมนั่นแหละยังใชไดอยู,  ไมมีโทษแกภิกษุผูขบฉัน. 
           ภิกษุวางภัณฑะท่ีควรรับประเคนไวบนยานของพวกชาวบานเดิน 
ทางไป. ยานติดหลม.  ภิกษุหนุมจับลอดันข้ึน  ควรอยู.  สิ่งของไมชื่อ 
วา  เปนอุคคหิตก.  ภิกษุวางของท่ีควรประเคนไวในเรือ  เอาแจว ๆ 
เรือไป  หรือเอามือพุยไป   ควรอยู.  แมในพวง  ( แพ )  ก็นัยนี้เหมือน 
กัน.  ภิกษุแมวางภัณฑะไวในถาดก็ดี  ในคนโท  ( ตุม )  ก็ด ี ในหมอ 
ก็ดี  แลวใชใหอนุปสัมบันถือภัณฑะน้ัน  จับแขนอนุปสัมบันขาม  ( น้ํา ) 
ไป  ควรอยู.  แมเม่ือถาดเปนตนไมมี  ใหอนุปสัมบันถือแลว  จับ 
อนุปสัมบันนั้นที่แขนขามไป  ก็ควร. 
           พวกอุบาสกถวายขาวสารเปนเสบียงทางแกพวกภิกษุผูเตรียมตัว 
จะเดินทาง.  พวกสามเณรชวยถือขาวสารภิกษุทั้งหลายแลวไมอาจ 
เพ่ือจะถือขาวสารสวนของตนเอง.  พวกภิกษุจึงชวยถือขาวสารของ 
สามเณรเหลาน้ัน.  สามเณรท้ังหลาย  เมื่อขาวสารท่ีตนถือหมดแลว 
เอาขาวสารนอกนี้ตมขาวตม  ต้ังบาตรของภิกษุสามเณรท้ังหมดไวตาม  
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ลําดับแลว  เทขาวตมลง.  สามเณรผูฉลาดเอาบาตรของตนถวายแก 
พระเถระ ถวายบาตรของพระเถระแกพระเถระรูปที่  ๒  เปลี่ยนบาตร 
กันทั้งหมด  อยางนี้เปนตนจนท่ัวถึงกัน.  เปนอันภิกษุทั้งหมดฉันขาวตม  
ของสามเณร  ควรอยู.  ถาแมนวาสามเณรเปนผูไมฉลาด  เริ่มจะดื่ม 
ขาวตมในบาตรของตน  ดวยตัวเองเทาน้ัน,  พวกพระเถระควรจะขอด่ืม 
ไปตามลําดับ  อยางนี้วา   " ผูมีอายุ !  จงใหขาวตมของเธอแกเรา "   ดังน้ี. 
เปนอันภิกษุทั้งหมด  ฉันขาวตมของสมเณรท้ังน้ัน.  ภิกษุทั้งหมดไม 
ตองโทษเพราะอุคคหิตกเปนปจจัย  ไมตองโทษเพราะสันนิธิเปนปจจัย. 
           แตในการเปลี่ยนบาตรกันนี้  ความแปลกกันแหงภิกษุทั้งหลาย 
ผูนํานํ้ามันเปนตนไป  เพื่อมารดาบิดา  และนํากิ่งไมเปนตนไปเพ่ือ 
ตองการรมเปนตน  กับภิกษุผูแลกเปลี่ยนบาตรกันเหลาน้ี  ไมปรากฏ; 
เพราะฉะนั้น  บัณฑิตพึงใครครวญหาเหตุ. 
           สามเณรประสงคจะหุงขาว  ไมอาจจะซาวขาวสารใหหมดกรวด๑ 

ทรายได.  ภิกษุพึงรับประเคนขาวสารและภาชนะ  ซาวขาวสารใหหมด 
กรวดทรายแลวยกภาชนะข้ึนสูเตาเถิด.  อยูาพึงกอไฟ.  ในเวลาหุง 
จะตองเปดดูจึงจะรูความท่ีขาวเปนของสุกได.    ถาขาวสุกไมดี  จะปด 
เพ่ือตองการใหสุก  ไมควร.  จะปดเพ่ือตองการไมใหผง  หรือข้ีเถา 
ตกลงไป  ควรอยู.  เมื่อเวลาสุกแลว  จะปลงลงก็ดี  จะฉันก็ดี  ควรอยู. 
จําเดิมแตนั้นไป  ไมมีกิจท่ีจะตองรับประเคนใหม. 
           สามเณรสามารถจะหุงได,  แตเธอไมมีเวลา,  เธอประสงคจะ 
 
๑.  สารตฺถทีปนี  ๓/๓๔๕.  นิจฺจาเลตุ  น  สกฺโกตีติ  นิจจฺาเลตฺวา  สกฺขรา  อปเนตุ  น  สกฺโกติ ฯ  
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ไปในที่บางแหง,  ภิกษุรับประเคนภาชนะพรอมท้ังขาวสาร  และน้ํา 
แลวยกข้ึนสูเตา  พึงกลาววา   " เธอจงกอไฟใหติดแลวไปเถิด. " 
ตอจากไฟติดโพลงนั้นแลว  จะทํากิจทุกอยาง  สมควร  โดยนัยกอน 
เหมือนกัน.  ภิกษุต้ังภาชนะสะอาดตมน้ําเดือดไว  เพ่ือประโยชนแก 
ขาวตม  ควรอยู.  เมื่อนําเดือดแลว  สามเณรกรอกขาวสารลง.  ก ็ 
จําเดิมแตนั้นไป  ภิกษุอยาพึงเรงไฟ.  จะรับประเคนขาวตมที่สุกแลวด่ืม 
ควรอยู. 
           สามเณรตมขาวตมอยู.  ภิกษุคะนองมือเลนอยู  จับภาชนะ, 
จับฝาละมี,  ปาดฟองท่ีพลุงข้ึนทิ้งไป.  เฉพาะภิกษุนั้น  ไมควรจะด่ืม. 
เปนทุกกฏ ชือ่ทุรุปจิณณะ.  กถ็าวา  ภิกษุจับทัพพี  หรือกระบวยแลว 
คนไมยกข้ึน.  ขาวตมนั้นไมควรแกภิกษุทั้งหมด.  ยอมเปนทั้ง  ๓  ปกกะ 
ทั้งทุรูปจิณณะ.  ถายกข้ึน  เปนทั้งอุคคหิตก. 
           ภิกษุเที่ยวบิณฑบาตวางบาตรไวบนเชิงรอง.  ถาภิกษุโลเลรูปอ่ืน 
เลนอยูในที่นั้น  จับตองบาตร,  จับตองฝาบาตร.  ภัตท่ีไดจากบาตรน้ัน 
ไมควรเฉพาะแกภิกษุโลเลน้ัน.  แตถาเธอยกบาตรข้ึนแลววางไว  ไม 
ควรแกภิกษุทุก ๆ รูป.  ภิกษุจับกิ่งไมหรือเถาวัลย  เขยาผลไมที่เกิด 
อยูบนตนไมเปนตนนั้น.  ผลที่ไดจากกิ่งไม  หรือเถาวัลยนั้น  ไมควรแก 
ภิกษุผูเขยาน้ันเหมือนกัน.  และเธอยูอมตองทุรุปจิณณทุกกฏดวย. 
ทานกลาวไวในมหาปจจรีวา   " ภิกษุจะคํ้าตนไมมีผล  หรือผูกหนามไว 
ที่ตนไมนั้น  ควรอยู  ไมเปนทุรุปจิณณทุกกฏ. " 
           ฝายภิกษุเห็นผลไม มีผลมะมวงเปนตนที่หลนในปา  ต้ังใจวา  
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" เราจักใหแกสามเณร "   แลวนํามาให  ควรอยู.  ภิกษุเห็นเนื้อเดน 
แหงสีหะเปนตน  คิดวา   " เราจักใหแกสามเณร "   รับประเคนก็ตาม 
ไมไดรับประเคนก็ตาม  นํามาให  ควรอยู.  กถ็าอาจจะชําระวิตกให 
หมดจดได  แมจะขบฉันอาหารที่มาจากเนื้อเปนเดนสีหะเปนตนนั้น 
ก็ควร.  ไมตองโทษเพราะรับประเคนเนื้อดิบเปนปจจัย  และไมตองโทษ 
เพราะของอุคคหิตกเปนปจจัยเลย.  
           เมื่อภิกษุถือนํ้ามันเปนตนเดินไป  เพ่ือประโยชนแกมารดา  และ 
บิดา  เกิดพยาธิข้ึนในระหวางทาง  จะรับประเคนสิ่งท่ีตนปรารถนาจาก 
น้ํามันเปนตนนั้นแลวฉัน  ควรอยู.  แตถาเปนของท่ีภิกษุรับประเคนไว 
แมในครั้งแรก,  ไมมีกิจท่ีจะตองรับประเคนใหม. 
           ภิกษุนําขาวสารมาใหเพ่ือประโยชนแกมารดา และบิดา.  มารดา 
และบิดาน้ัน  จัดปรุงขาวตมเปนตน  จากขาวสารนั้นนั่นเอง  ถวายแก 
ภิกษุนั้น  ควรอยู.  ไมมีโทษเพราะสันนิธิเปนปจจัย  หรือเพราะของ 
อุคคหิตกเปนปจจัย.  ภิกษุปดฝาตมน้ํารอนใหเดือด.  ควรบริโภคได 
จนกวาจะหมด.  แตถาเถาตกลงในนํ้ารอนน้ี  พึงรบัประเคน.  เมื่อภิกษุ 
เอาปากคีมดามยาวจับถวยหุงนํ้ามัน  เถาตกลงไป.  อยูาปลอยมือเสีย 
เค่ียวไปจนไดที่ปลงลงแลว  พึงประเคนใหม.  ถาแมถานก็ดี  ฟน 
ก็ดี  ภิกษุรับประเคนวางไว,  การรับประเคนเดิมั่นนแหละยังใชได. 
           ภิกษุเค้ียว  ( ฉัน )  ออยอยู.  สามเณรกลาววา   " ทานใหผม 
บาง. "   ภิกษุบอกเธอวา   " จงตัดเอาจากสวนน้ีไป "   แลวถือเอา,  ก ็
ในสวนท่ียังเหลือ  ไมมีกจิท่ีจะตองรับประเคนใหม.  แมสําหรับภิกษุผู  
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ฉันงบนํ้าออย  ก็นัยนี้เหมอืนกัน.  จริงอยู ออยสวนท่ีเหลือจากที่สามเณร 
ตัดเอาจากโอกาสที่ภิกษุบอกไว  ยังไมละ  ( ไมขาด )  การรับประเคน 
ไปเลย.  
           ภิกษุเมื่อจะแจกงบน้ําออย  รบัประเคนแลวจัดไวเปนสวน ๆ 
พวกภิกษุก็ดี  พวกสามเณรก็ดี  มาแลวจะถือเอาคนละสวน ๆ  โดยการ 
หยิบครั้งเดียวเทาน้ัน.  สวนท่ีเหลือจากท่ีภิกษุสามเณรหยิบเอาไปแลว 
ยังเปนของประเคนอยูอยางเดิม.  ถาสามเณรซุกซนจับ ๆ วาง ๆ.  สวน 
ที่เหลือจากสามเณรน้ันถือเอาไป  เปนของไมไดรับประเคน. 
           ภิกษุรบัประเคนกลองยาสูบ  แลวสูบยา.  ปากและคอเปนเหมือน 
ทาดวยมโนศิลา.  จะฉันยาวกาลิก  ไดอยู.  ไมมโีทษเนื่องดวยยาวชีวิก 
กับยาวกาลิกระคนกัน.  เม่ือภิกษุระบมบาตร  หรอืตมกรัก  ควันเขาไป 
ทางชองหู  จมูก  และปาก,  จะสูดดมดอกไมหรือผลไม  เพราะความ 
เจ็บไขเปนปจจัย.  ควรอยู  เพราะเปนอัพโพหาริก. 
           การเรออวกอาหารท่ีฉันแลวออกมากระทบเพดาน  กลับเขาไปใน 
ภายในอีก  ควรอยู  เพราะเปนเหตุสุดวิสัย.  ที่เรออวกออกมาถึงปาก 
แลวกลืนเขาไปอีก  เปนอาบัติ  เพราะวิกาลโภชนสิกขาบท.  รสของ 
อามิสที่ติดอยูในซอกฟน  เขาไป  ( ในลําคอ )  เปนอาบัติเหมือนกัน. 
ถาอามิสละเอียด  รสไมปรากฏ,  จัดเขาฝกฝายแหงอัพโพหาริก. 
           เมื่อเวลาจวนแจ  ภิกษุฉันอาหารในท่ีไมมีน้ํา  ขากบวนนํ้าลาย 
ทิ้งไป  ๒-๓  กอน  แลวถงึไปยังที่มีน้ําบวนปากเถิด.  หนอขิงท่ีรับ 
ประเคนเก็บไวเปนตนงอกออก.  ไมมีกิจท่ีจะตองรับประเคนใหม.  ไมมี  
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เกลือจะทําเกลือดวยนํ้าทะเล  ควรอยู.  น้ําเค็มที่ภิกษุรับประเคนเก็บไว 
กลายเปนเกลือ หรือเกลอืกลายเปนน้ํา.  น้ําออยสดกลายเปนน้ําออยแขน 
หรือนํ้าออยแขนกลายเปนน้ําออยเหลวไป.  การรบัประเคนเดิมนั่นแหละ 
ยังใชไดอยู.  หิมะและลูกเห็บ  มีดติอยางน้ําน่ันแล.  
           พวกภิกษุกวน  ( แกวง )  น้ําใหใสดวยเมล็ดผลไมที่ทํานํ้าใหใส 
( เมล็ดตุมกาก็วา )  ซึ่งเก็บรักษาไว,  น้ํามีน้ําท่ีกวนใหใสเปนตนนั้น 
เปนอัพโพหาริก  ระคนกับอามิส  ก็ควร.  น้ําท่ีกวนใหใสดวยผลมะขวิด 
เปนตน  ที่มีดติเหมือนอามิส  ควรแตในเวลากอนฉันเทาน้ัน.  น้าํใน 
สระโบกขรณีเปนตน  ขุนขน  ก็ควร.  แตถาวา  น้าํขุนขนนั้น  ติดปาก 
และมือ  ไมควร.  น้ําน้ันควรรับประเคนแลวจึงบริโภค.  น้ําขุนขนใน 
สถานที่ถูกไถในนาท้ังหลาย  พึงรับประเคน.  ถานํ้าไหลลงสูลําธาร 
เปนตน  แลวเต็มแมน้ํา  ควรอยู. 
           ชลาลยัมีบึงซ่ึงมีตนกุมเปนตน  มีน้ําอันดาดาษไปดวยดอกไมที่ 
หลนจากตน.  ถารสดอกไมไมปรากฏ,  ไมมีกิจท่ีจะตองรับประเคน. 
ถานํ้านอย  มีรสปรากฏ พึงรับประเคน.  แมในนํ้าท่ีปกดลุมดวยใบไม 
สีดําในลําธารท้ังหลาย  มซีอกเขาเปนตน  ก็นัยนี้เหมือนกัน. ดอกไม 
ทั้งหลายมีเกสรก็ดี  มีน้ําตอยท่ีข้ัวก็ดี  ( มีข้ัวและนํ้านมก็ดี )  เขาใสลง 
ในหมอน้ําด่ืม,  พึงรับประเคน.  หรือวา  ดอกไมทั้งหลายภิกษุรับประเคน 
แลวพึงใสลงไปเถิด. ดอกแคฝอยและดอกมูลิ  เปนของท่ีเขาใสแชไว, 
น้ําคงอยูเพียงถูกอบกลิ่น.  น้ํานั้นเปนอัพโพหาริก  ควรกับอามิสแมใน 
วันรุงข้ึน.  
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           สามเณรตักน้ําด่ืมจากนํ้าดื่มอบดอกไมภิกษุเก็บไว  แลวเทนํ้า 
ที่เหลืออจากที่ตนด่ืมแลวลงในน้ําด่ืมนั้นอีก,  พึงรับประเคนใหม.  ภิกษุ 
จะเอาหมอน้ําแกวงแหวกเกสรดอกไมที่แผคลุมน้ําอยูในสระบัวเปนตน 
ออกไปแลว  ตักเอาแตน้ํา ควรอยู.  
           ไมสีพ้ืนที่ภิกษุใหทําเปนกัปปยะแลวรับประเคนเก็บไว.  ถา 
ภิกษุประสงคจะดูดรสแหงไมสีฟนนั้น,  การรับประเคนเดิมนั่นแหละ 
สมควรอยู.  ที่ไมไดรับประเคนไว  ตองรับประเคน.  แมเม่ือรสเขาไป 
ในลําคอ  ก็เปนอาบัติแกภิกษุผูไมรูเหมือนกัน. จรงิอยู  สิกขาบทน้ี 
เปนอจิตตกะ. 
           ถามวา   " บรรดาหาภูตรูป  อะไรควร  อะไรไมควร ? " 
           แกวา    " นมสด  สมควรกอน. "   จะเปนนมสดแหงสัตวที่มี 
มังสะเปนกัปปยะ  หรือนมสดแหงสัตวที่มีมังสะเปนอกัปปยะ  ก็ตามที, 
ภิกษุดื่ม  ไมเปนอาบัติ.  วัตถุนี้  คือ น้ําตา  น้ําลาย  น้ํามูก มูตร 
กรีส  เสลษม  มลูฟน  คูถตา  คูถหู  สาเกลือ  ( เหง่ือไคล )  เกิดใน 
รางกาย  ควรทุกอยาง. 
           แตบรรดาสิ่งเหลานี้  สิ่งใดเคลื่อนจากแหลง  ( ของมัน )  แลว 
ตกลงในบาตรก็ดี  ที่มือกด็ี  สิ่งน้ันตองรับประเคน.  สิ่งท่ียังติดอยูใน 
อวัยวะ  เปนอันรับประเคนแลวแท.  เมื่อภิกษุฉันขาวปายาสรอน 
เหง่ือท่ีติดตามน้ิวมือแลวติดอยูที่ขาวปายาส  หรือวาเมื่อภิกษุเที่ยว 
บิณฑบาตเหง่ือไหลจากมือถึงขอบปากบาตรลงสูกนบาตร.  ในบาตรน้ี 
ไมมีกิจท่ีจะตองรับประเคน. ในมหาภูตท่ีเผาแลว  ไมมีคําวา   " สวน  
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ชื่อน้ี  ไมควร. "   แตที่เผาไมดี  ( ไหมไมสนิท )  ไมควร.  ก็ภิกษุ  จะ 
บดแมกระดูกมนุษย  ที่เผาดีแลวใหเปนผง  แลวโรยลงในของลิ้ม 
ควรอยู.  
           เมื่อไมมีกัปปยการก  จะถือเอายามมหาวิกัติ  ๔  ฉันแมเอง  ก็ควร. 
ก็ในอธิการแหงยามหาวิกัตินี้  กัปปยการกเปนคนวายากก็ดี  เปนผูไม 
ไมสามารถก็ดี  ยอมต้ังอยูในฝกฝายไมมีเหมือนกัน.  เมื่อเถาไมมี  ภิกษุ 
พึงเผาไมแหงเอาเถา.  เมื่อไมฟนแหงไมมี  แมจะตัดฟนสดจากตนไม 
ทําเถาก็ควร.  ก็ยามหาวิกัติทั้ง  ๔  อยางนี้  ชื่อวา  อนุญาตเฉพาะกาล 
ควรแตในเวลาถูกงูกัดเทานั้น.  บทที่เหลืออในสิกขาบทน้ี  ต้ืนทั้งนั้น. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐานดุจเอฬกโลมสิกขาบท  เกิดจากทางกาย ๑ 
ทางกายกับจิต ๑  เปนกิรยิา  เปนโนสญัญาวิโมกข  อจิตตกะ  ปณณัตติ- 
วัชชะ  กายกรรม  มีจิต  ๓  มีเวทนา  ๓  ดังนี้แล. 
                             ทันตโปณสิกขาบทท่ี  ๑๐  จบ. 
                              โภชนวรรคท่ี  ๓  จบบริบูรณ 
                                    ตามวรรณนานุกรม.  
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                        ปาจิตตีย  อเจลกวรรคท่ี  ๕  
                             อเจลกสิกขาบทท่ี  ๑ 
           ในสกิขาบทท่ี  ๑  แหงอเจลกวรรค  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :- 
              [ แกอรรถ  เรื่องใหของกินแกนักบวชนอกศาสนา ] 
           บทวา  ปริเวสน  แปลวา  สถานที่อังคาส. 
           บทวา  ปริพฺพาชกสมาปนฺโน  คือ  ผูเขาถึงการบวช. 
           สามบทวา  เทติ  อาปตฺติ  ปาจิตฺติยสฺส  มีความวา  ภิกษุให 
ขาวตมและขาวสวย  พออ่ิมดวยประโยคเดียว  เปนปาจิตตียตัวเดียว. 
ใหขาดเปนระยะ ๆ  เปนปาจิตตียทุก ๆ  ประโยค.  แมในขนมและขาว 
สวยเปนตน  ก็นัยนี้เหมือนกัน. 
           สองบทวา  ติตฺถิเย  ติตฺถิยส ฺ ี  มีความวา  มารดาก็ดี  บิดา 
ก็ดี  ( ของภิกษุ )  บวชในหมูเดียรถีย, แมภิกษุ  ( ผูบุตร )  เมื่อใใหแก 
เดียรถียเหลาน้ัน  ดวยสําคัญวามารดาและบิดา  เปนปาจิตตียเหมือนกัน. 
           บทวา  ทาเปติ  คือ  สั่งใหอนุปสัมบันให. 
           สองบทวา  อุปนิกฺขิปตฺวา  เทติ  มีความวา  วางบนภาชนะ 
เห็นปานน้ันแลว  วางภาชนะน้ันใหบนพ้ืนดิน  ใกลเดียรถียเหลาน้ัน 
หรือวาใชใหวางภาชนะของเดียรถียเหลาน้ันลงแลว  ใหบนภาชนะน้ัน 
แมจะต้ังบาตรไวบนเชิงรอง  หรือบนพ้ืนดินแลวกลาววา   " ทานทั้ง- 
หลายจงถือเอาจากบาตรน้ี  "   ก็ควร.  ถาวาเดียรถียพูดวา   " ของส่ิงน้ี 
เปนของสวนตัวของเราแท,  ขอทานโปรดใสอามิสนั้นลงในภาชนะน้ี "  
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พึงใสลงไป. เพราะเปนของสวนตัวของเดียรถียนั้น  จึงไมชื่อวา  เปน 
การใหดวยมือตนเอง.  บทที่เหลือในสิกขาบทน้ี  ต้ืนทั้งน้ัน. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐานดุจเอฬกโลมสิกขาบท  เปนกิริยา 
โนสัญญาวิโมกข  อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  มีจิต ๓ 
มีเวทนา ๓  ดังนี้แล.  
                            อเจลกสิกขาบทท่ี  ๑  จบ.  
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                           อุยโยชนสิกขาบทท่ี  ๒ 
           ในสกิขาบทท่ี  ๒  มีวินิจฉัยดังนี้ :-  
          [ แกอรรถบางปาฐะในปฐมบัญญัติของสิกขาบท ] 
           บทวา  ปฏิกฺกมเนป  แปลวา  แมในโรงฉัน. 
           บทวา  ภตฺตวิสฺสดฺค  แปลวา  ภัตกิจ. 
           บทวา  น  สมฺภาเวสิ  แปลวา  ไมทันเวลา. 
           บทวา  อนาจาร  ไดแก  การละเมิดทางกายทวารและวจีทวาร 
อันเหลือจากอนาจารที่กลาวแลว. 
           ในคําวา  ทสฺสนูปจาร  วา  สวนูปจาร  วา  วิชหนฺตสฺส  นี้ 
มีวินิจฉัยวา  ถาภิกษุยืน  หรือน่ังขับไล,  ภิกษุใดถูกขับไล,  ภิกษุนั้น 
กําลังละอุปจารไป,  และชื่อวา  อาบัติไมมีแกภิกษุนั้น,  แตเมื่อภิกษุ 
ผูถูกขับไลไปน้ัน  แมกําลังละ  ( อุปจาร )  ไป  โดยอรรถกเ็ปนอันภิกษุ 
ผูขับไลนอกน้ีละไปแลวทีเดียว;  เพราะฉะนั้น  ภิกษุผูขับไลเทาน้ันเปน 
อาบัตินี้.  บรรดาอาบัติเหลาน้ัน  ถาวาเทาขางหน่ึงยังอยูภายในอุปจาร 
เปนทุกกฏ,  ในขณะลวงเขตแดนไป  เปนปาจิตตีย. 
           ก็บรรดาอุปจารการเห็นและอุปจารการไดยินนี้  ประมาณ ๑๒  ศอก 
ในโอกาสกลางแจง  เปนประมาณแหงอุปจารการเห็น,  อุปจารการได 
ยิน  ก็มีประมาณเทากัน.  ก็ถาวามีฝาประตูและกําแพงเปนตนค่ันอยู, 
ภาวะที่ฝาประตูและกําแพงเปนตนนั้นค่ันไวนั่นแหละ  เปนการลวงเลย 
ทัสสนูปจาร.  บัณฑิต  พึงทราบอาบัติ ดวยอํานาจการลวงเลย 
ทัสสนูปจารน้ัน.  
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           คําวา  น  อ ฺโย  โกจิ  ปจฺจโย  โหติ  มีความวา  เวน 
อนาจารมีประการดังกลาวแลว  ไมมีเหตุจําเปนอะไรอยางอ่ืน. 
           สองบทวา  กลิสาสน  อาโรเปติ  มีความวา  ความโกรธ  ชื่อวา 
กลิ. ยกเรื่องแหงความโกรธน้ันข้ึน  คือ  ยกอาชญาแหงความโกรธข้ึน. 
อธิบายวา  แสดงโทษในการยืนและการน่ังเปนตน  ดวยอํานาจแหง  
ความโกรธ  กลาวถอยคําอันไมเจริญใจ  อยางนี้วา   " ทานผูเจริญ ! 
จงดู  การยืน  การน่ัง  การดู  การเหลียวแล  ของภิกษุนี้,  เธอยืนเหมือน 
หัวตอ,  นั่งเหมือนสุนัข, เหลียวดูทางโนนทางนี้เลิ่กลั่กเหมือนลิง " 
ดวยต้ังใจวา   " แมไฉนผูนี้ถูกเรารบกวนดวยถอยคําอันไมจําเริญใจ 
อยางนี้แลว  พึงหลีกไปเสีย. "   บทที่เหลือต้ืนทั้งน้ันแล. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐาน  ๓  เกิดข้ึนทางกายกับจิต ๑  ทางวาจากับ 
จิต ๑  ทางกายวาจากับจิต ๑  เปนกิริยา  สัญญาวิโมกข  สจิตตกะ 
โลกวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  อกุศลจิต  มีเวทนา  ๓  ดังน้ีแล. 
                             อุยโยชนสิกขาบทท่ี ๒  จบ.  
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                            สโภชนสิกขาบทท่ี  ๓ 
           ในสกิขาบทท่ี  ๓  มีวินิจฉัยดังนี้ :- 
         [ แกอรรถบางปาฐะในปฐมบัญญัติแหงสิกขาบท ]  
           บทวา  สยนีฆเร  แปลวา  ในเรอืนนอน. 
           คําวา  ยโต  อยฺยสฺส  ภิกขฺา  ทินฺนา  แปลวา  เพราะขาพเจา 
ไดถวายภิกษุาแลว.  อธิบายวา   " สิ่งใดอันผูมาแลวพึงได,  ทานได 
สิ่งน้ันแลว,  นิมนตทานกลับไปเถิด. " 
           บทวา  ปริยุฏฐิโต  คือ  เปนผูอันราคะกลุมรุมแลว,  ความวา 
" มีความประสงคในเมถุน. " 
           บทวา  สโภชเน  ไดแก  สกลุที่เปนไปกับดวยคน  ๒  คน  ชื่อวา 
สโภชนะ.  ในสกุลมีตน  ๒  คนนั้น. อีกอยางหนึ่ง  บทวา  สโภชเน 
คือ  ในสกุลมีโภคะ.  เพราะวา  สตรีเปนโภคะของบุรุษ  ผูอันราคะกลุม 
รุมแลว  และบุรุษก็เปนโภคะของสตรี  ( ผูกลัดกลุมดวยราคะ ),  ดวย 
เหตุนั้นนั่นแล  ในบทภาชนะแหงบทวา  สโภชเน  นั้น  พระผูมีพระภาค 
จึงตรัสวา   " มีสตรีกับบุรษุ "   เปนตน. 
           สองบทวา  มหลลฺเก  ฆเร  คือ  ในเรือนนอนหลังใหญ. 
           สามบทวา  ปฏ ิสงฺฆาสฺส  หตฺถปาส  วิชหตฺิวา  มีความวา 
ละหัตถบาสแหงบานประตูหองในเรือนนอนน้ัน  แลวน่ัง  ณ  ทีใกลภาย 
ในที่นี้อน.  ก็เรือนนอนเชนนี้  มีในศาลาใหญ ๔  มุขเปนตน.  พระผู 
มีพระภาคเจา  ยอมทรงแสดงการลํ้าทามกลางดวยคําน้ีวา  ปฏ ิวส  
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           อติกฺกมิตฺวา.  เพราะเหตุนั้น  บัณฑิตพึงทราบอาบัติ เพราะ 
ล้ําทามกลางแหงเรือนนอนหลังเล็ก  ทีเ่ขาสรางไว  อยางใดอยางหนึ่ง. 
บทที่เหลือในสิกขาบทน้ี  ต้ืนทั้งนั้น. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐานดุจปฐมปาราชิก  เปนกิริยา  สญัญาวิโมกข 
สจิตตกะ  โลกวัชชะ  กายกรรม  อกุศลจิต  มีเวทนา  ๒  ดังนี้แล. 
                            สโภชนสิกขาบทท่ี  ๓  จบ.   
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                             สิกขาบทท่ี  ๔  และท่ี  ๕ 
           คําท่ีจะพึงกลาวในสิกขาบทท่ี  ๔  และที่  ๕  ทั้งหมด  มนีัยดังกลาว 
แลวในอนิยตสิกขาบทท้ัง  ๒  นั่นแล.  เหมือนอยางวา  สโภชนสิกขาบท 
มีสมุฏฐานดุจปฐมปาราชิกสิกขาบทฉันใด,  สิกขาบทที่  ๔  และท่ี  ๕ 
แมนี้  ก็มีสมฏุฐานดุจปฐมปาราชิกสิกขาบทเหมือนกันฉันนั้นแล. 
                                สิกขาบทท่ี  ๔-๕  จบ.   
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                              จาริตสิกขาบทท่ี  ๖  
           ในสกิขาบทท่ี  ๖  มีวินิจฉัยดังน้ี :- 
         [ แกอรรถบางปาฐะปฐมบัญญัติและอนุบัญญัติ ] 
           ในคําวา  เทถาวุโส  ภตฺต  นี ้ มวิีนิจฉัยวา  ไดยินวา  ภัตนั้น 
เปนของท่ีพวกชาวบานนอมนํามาแลว; เพราะเหตุนั้น  พวกภิกษุจึง 
ไดกลาวอยางนั้น.  แตในภัตตาหาร  ทีพ่วกชาวบานมิไดนอมนํามา 
ภิกษุยอมไมไดเพ่ือท่ีจะกลาวอยางนั้น  ( กลาววา  ใหภัตตาหารเถิด 
อาวุโส )  เปนปยุตตวาจา  ( การออกปากขอของ ). 
           ก็พระผูมีพระภาคตรัสคําน้ีวา   " ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !  ถาเชนนั้น 
พวกเธอจงรับประเคนแลวเก็บไว "   ดงัน้ี  เพ่ือตองการรักษาศรัทธา 
ของตระกูล.  ก็ถาวา  พระผูมีพระภาคพึงตรัสวา   " พวกเธอแบงกันฉัน 
เถิด, "   พวกชาวบานจะพึงคลายความเลื่อมใส. 
           บทวา  อุสฺสาทยิตฺถ  แปลวา  ไดถูกนํากลับคืนไป.  มีคําอธิบาย 
วา   " พวกชาวบานไดนําขาทนียะน้ันกลับไปยังเรือนอยางเดิม. " 
           ในคําวา  สนฺต  ภกิฺขุ  นี้  มีวินิจฉัยดังนี้ :-  ภิกษุชื่อวามีอยู 
ดวยเหตุมีประมาณเทาไร ?  ชื่อวา  ไมมี  ดวยเหตุมีประมาณเทาไร ? 
คือ ภิกษุผูอยูในสถานแหงใดภายในวิหาร  เกิดมีความคิดวา  จะเขาไป 
เยี่ยมตระกูล,  จําเดิมแตนั้น  เห็นภิกษุใดท่ีขาง ๆ  หรือตรงหนา  หรือ 
ภิกษุใดที่ตนอาจจะบอกดวยคําพูดตามปกติได,  ภิกษุนี้ชื่อวา  มีอยู. 
แตไมมีกิจท่ีจะตองเที่ยวไปบอกลาทางโนนและทางนี้.  จริงอยู  ภิกษุที ่
ตนตองเที่ยวหาบอกลาอยางนี้  ชื่อวา  ไมมีนั่นเอง.  อีกนัยหน่ึง  ภิกษุ  
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ไปดวยทําในใจวา   " เราพบภิกษุภายในอุปจารสีมาแลวจักบอกลา " 
พึงบอกลาภิกษุที่ตนเห็นภายในอุปจารสิมาน้ัน.  ถาไมพบภิกษุ ชื่อวา 
เปนผูเขาไปไมบอกลาภิกษุที่ไมมี.  
           บทวา  อนฺตราราม  ไดแก  ไปสูวิหารท่ีมีอยูภายในบาน. 
           บทวา  ภตฺติยฆร  ไดแก  เรือนที่เขานิมนต หรือเรือนของ 
พวกชาวบานผูถวายสลากภัตเปนตน. 
           บทวา  อาปทาสุ  มีความวา  เมื่อมีอันตรายแหงชีวิตและ 
พรหมจรรย  จะไปก็ควร.  บทที่เหลืออในสิกขาบทน้ี  ต้ืนทั้งนั้น. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐานเหมือนกฐินสิกขาบท  เกิดข้ึนทางกาย 
กับวาจา ๑  ทางกายวาจากับจิต ๑  เปนทั้งกิริยาทั้งอกิริยา  เปน 
โนสัญญาวิโมกข  อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม 
มีจิต ๓  มีเวทนา ๓  ดังนีแ้ล. 
                           จาริตสิกขาบทท่ี  ๖   จบ.   
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                                มหานามสิกขาบทที่  ๗ 
           ในสกิขาบทท่ี  ๗ มีวินิจฉัยดังน้ี :-   
                 [ แกอรรถ  เรือ่งทาวมหานามปวารณาเภสัช ] 
           พระโอรสแหงพระเจาอาวของพระผูมีพระภาคเจา  แกกวาพระ 
ผูมีพระภาคเพียงเดือนเดียว  เปนพระอริยสาวก  ดาํรงอยูในผลทั้ง  ๒ 
ทรงพระนามวา  ทาวมหานาม. 
           สามบทวา  เภสชฺช  อุสฺสนฺน  โหติ  มีความวา  เนยใสที่เขา 
นํามาจากดอกเก็บไวมีเปนอันมาก. 
           บทวา  สาทิตพฺพา  มีความวา  ภิกษุไมพึงปฏิเสธในสมัยนั้นวา 
" ไมมีโรค "   พึงรับไวดวยใสใจวา   " เราจักของในเมื่อมีโรค. " 
           สามบทวา  เอตฺตเกหิ  เภสชฺเชห ิ ปวาเรม ิ มคีวามวา  เขา 
ปวารณาดวยอํานาจชื่อ  คือ  ดวยเภสัช  ๒-๓  อยาง  มีเนยใสและ 
น้ํามันเปนตน  หรือดวยอํานาจจํานวน  คือ  ดวยกอบ ๑  ทะนาน ๑ 
อาฬหกะ ๑  เปนตน. 
           สามบทวา  อ ฺ  เภสชฺช  วิ ฺาเปติ  มีความวา  เขาปวารณา 
ดวยเนยใส  ขอันํามัน  เขาปวารณาดวยอาฬหกะ  ขอโทณะ. 
           สองบทวา  น  เภสชฺเชน  กรณีเย  มีความวา  ถาภิกษุอาจ 
เพ่ือดํารงอัตภาพอยูได  แมดวยภัตระคนกัน  ชื่อวา  กิจจะพึงทําดวย 
เภสัชไมมี.  
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           บทวา  ปวาริตาน  มีความวา  ไมเปนอาบัติแกพวกภิกษุที่คนของ 
ตนปวารณาไว  ดวยการปวารณาเปนสวนบุคคล   เพราะการออกปาก 
ขอตามสมควรแกเภสัชที่ปวารณาไว.  แตในเภสัชท่ีเขาปวารณาดวย  
อํานาจแหงสงฆ  ควรกําหนดรูประมาณทีเดียวแล.  คําท่ีเหลืออต้ืนทั้งน้ัน. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐาน  ๖  เปนกิริยา  โนสัญญาวิโมกข  อจิตตกะ 
ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม วจีกรรม  มีจิต  ๓  มีเวทนา  ๓  ดังน้ีแล.  
                           มหานามสิกขาบทท่ี  ๗  จบ.  
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                                 อุยยตุตสิกขาบทท่ี ๘ 
           ในสกิขาบทท่ี  ๘ มีวินิจฉัยยดังตอไปนี้ :-  
                   [ วาดวยกองทัพ  ๔  เหลาสมัยโบราณ ] 
           บทวา  อพฺภุยฺยาโต  คือ  ทรงยกกองทัพออกไป,  มีใจความวา 
เคลื่อนกองทัพออกไปจากพระนคร  ดวยต้ังพระทัยวา   " เราจักไป 
ประจัญหนาขาศึก. " 
           บทวา  อุยฺยุตฺต  ไดแก  กองทัพท่ีทําการยกออกไปแลว,  มีใจ 
ความวา  กองทัพท่ีเคลื่อนออกจากหมูบานไปแลว, 
           สองบทวา  ทฺวาทสปุริโส  หตฺถี  มีความวา  ชาง ๑  เชือก 
มีทหารประจํา ๑๒  คน  อยางนี้  คือ พลขับข่ี  ๔  คน,  พลรักษาประจํา 
เทาชางเทาละ ๒  คน. 
           สองบทวา  ติปุริโส  อสฺโส  มีความวา  มา  ๑  มา  มีทหาร 
ประจํา  ๓  คน  อยางนี้  คือ พลขับข่ี  ๑  คน,  พลรักษาประจําเทา  
๒  คน. 
           สองบทวา  จตุปฺปุริโส  รโถ  มีความวา  รถ ๑  คัน  มีทหาร 
ประจํา  ๔  คน  อยางนี้  คือ  สารถ ี ( พลจับ ) ๑  คน  นักรบ  ( นาย 
ทหาร ) ๑  พลรักษาสลักเพลา  ๒  คน 
           ขอวา  จตฺตาโร  ปุรสิา  สรหตฺถา  ไดแก  พลเดินเทา  มีพล 
อยางนี้  คือ  ทหารถืออาวุธครบมือ  ๔  คน.  กองทัพประกอบดวยองค  
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๔  นี ้ โดยกําหนดอยางตํ่า  ชื่อวา  เสนา.  เมื่อไปดูเสนาเชนนี้  เปน 
ทุกกฏทุก ๆ  ยางเทา.  
           สองบทวา  ทสฺสนูปจาร  วิชหิตฺวา  มีความวา  กอบทัพถูกอะไร 
บังไว  หรือวา  ลงสูที่ลุม  มองไมเห็น, คือ  ภิกษุยืนในที่นี้แลวไมอาจ 
มองเห็น;  เพราะเหตุนั้น  เมื่อภิกษุไปยังสถานท่ีอ่ืนดู  เปนปาจิตตีย 
ทุก ๆ  ประโยค. 
           บทวา  เอกเมก  มีความวา  บรรดาองค  ๔  มชีางเปนตน  แต 
ละองค  ๆ  ชัน้ที่สุดชาง ๑  เชือกมีพลขับ  ๑  คนก็ดี  พลเดินเทาอาวุธ 
๑  คนก็ดี.  พระราชาชื่อวาไมไดเสด็จยาตราทัพ เสด็จไปประพาสพระราช 
อุทยานหรือแมน้ํา  อยางนี้ชื่อวา  ไมไดทรงยาตราทัพ. 
           บทวา  อาปทาสุ  มคีวามวา  เมื่อมีอันตรายแหงชีวิต  และ 
อันตรายแหงพรหมจรรย  ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูไปดวยคิดวา   " เรา 
ไปในกองทัพน้ี  จักพนไปได. "   บทที่เหลืออในสิกขาบทน้ี  ต้ืนทั้งนั้น. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐานเหมือนเอกฬกโลมสกิขาบท  เปนกิริยา 
โนสัญญาวิโมกข  อจิตตกะ  โลกวัชชะ  กายกรรม  อกุศลจิต  มเีวทนา 
๓  ดังนี้แล. 
                             อุยยุตตสิกขาบทท่ี  ๘  จบ.  
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                              เสนาวาสสิกขาบทท่ี  ๙  
           ในสกิขาบทท่ี  ๙  มีวินิจฉัยดังนี้ :- 
                [ วาดวยเหตุตองอยูในกองทัพเกิน  ๓  ราตรี ] 
           คําวา  อตฺถงฺคเต  สุริเย  เสนาย  วสติ  มีความวา  ถาแมน 
ภิกษุสําเร็จอิริยาบถบางอิริยาบถ  บนอากาศดวยฤทธ์ิ  จะยืนหรือน่ัง  หรือ 
นอน  ก็ตามที  เปนปาจิตตียทั้งนั้น. 
           คําวา  เสนา  วา  ปฏิเสนาย  รุทธฺา  โหติ  มีความวา  กองทัพ 
ถูกทัพขาศึกลอมไว  ทําใหทางสัญจรขาดลง. 
           บทวา  ปลิพุทฺโธ  คือ  ถูกไพร ี หรืออิสรชนขัดขวางไว.  บทที่ 
เหลือต้ืนทั้งน้ัน. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐานดุจเอฬกโลมสิกขาบท  เปนกิริยา  โนสัญญา- 
วิโมกข  อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  มจิีต  ๓  มีเวทนา  ๓ 
ดังน้ีแล. 
                            เสนาวาสสิกขาบทท่ี  ๙  จบ.  
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                                 อุยโยธิกสิกขาบทท่ี  ๑๐ 
           ในสกิขาบทท่ี  ๑๐  มีวินิจฉัยดังนี้ :- 
                      [ วาดวยการจัดขบวนทัพสมัยโบราณ ] 
           ชนทัง้หลายยกพวกไปรบกัน  ณ  ที่นี;้  เพราะฉะนั้น  ที่นั้นจึงชื่อวา 
สนามรบ.  คําวา  อุยโยธิกะ  นี ้ เปนชื่อแหงท่ีสัมประหารกัน  ( ยทุธภูมิ 
หรือสมรภูมิ ).  
           พวกชนยอมรูจักที่พักของพลรบ  ณ  ที่นี;้  ฉะน้ัน  ที่นั้นจึงชื่อวา 
ที่พักพล.  ไดความวา  สถานที่ตรวจพล. 
           การจัดขบวนทัพ  ชื่อวา  เสนาพยูหะ.  คําวา  เสนาพยูหะ  นี ้
เปนชื่อแหงการจัดขบวนทัพ. 
           ขอวา   " กองทัพชางอยางตํ่ามีชาง  ๓  เชือก "   นั้น  ไดแกขาง  ๓ 
เชือกรวมกับชางเชือกที่มีทหารประจํา  ๑๒  คน  ดงักลาวแลวในเบ้ือตน. 
แมในบทที่เหลือก็นัยนี้นัน่แล.  คําท่ีเหลือพรอมดวยสมุฏฐานเปนตน 
บัณฑิตพึงทราบโดยนัยดงักลาวแลวในอุยยุตตสิกขาบทน่ันแล. 
                          อุยโยธกิสิกขาบทท่ี  ๑๐  จบ. 
                         อเจลกวรรคท่ี  ๕  จบบริบูรณ. 
                               ตามวรรณนานุกรม.  
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                          ปาจิตตีย  สุราปานวรรคท่ี  ๖ 
                               สุราปานสิกขาบทท่ี  ๑ 
พึงทราบวินิจฉัย ในสิกขาบทท่ี ๑  แหงสุราปานวรรค  ดังตอไปนี้ :- 
                     [ แกอรรถปฐมบัญญัติ  เรื่องสุราเมรัย ]  
           หมูบานแหงหนึ่ง  ชื่อวา  ภัตทวติกะ.  หมูบานน้ันไดชื่ออยางนี้ 
เพราะประกอบดวยรั้วงาม. 
           บทวา  ปถาวิโน  แปลวา  คนเดินทาง. 
           สองบทวา  เตชสา  เตช  ไดแก  ( ครอบงํา )  ซึ่งเดชแหงนาค 
ดวยเดช  คือ  ดวยอานุภาพของตน. 
           บทวา  กาโปติกา  คือ  มีสีแดงเสมอเหมือนกับสีเทาแหงพวก 
นกพิราบ. 
           คําวา  ปสนฺนา  นี ้ เปนชื่อแหงสุราใส. 
           สามบทวา  อนนุจฺฉวิก  ภกิฺขเว  สาคตสฺส  มีรูปความท่ีทาน 
กลาวไววา   " ชื่อวา  การดื่มน้ําเมา  เปนการไมสมควรแกสาคตะผูสําเร็จ 
อภิญญา ๕. " 
           เมรัยที่เขาทําดวยรสแหงดอกมะซางเปนตน  ชื่อวา  ปุปผาสวะ. 
เมรัยที่เขาค้ันผลลูกจันทนเปนตนแลว  ทําดวยรสแหงผลลูกจันทน 
เปนตนนั้น  ชื่อวา  ผอาสวะ.  เมรัยที่เขาทําดวยรสชาติแหงผลลูกจันทน 
( หรือองุน )  เปนตน  ชื่อวา  มัธวาสวะ.  อาจารยบางพวกกลาววา  
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" เขาทําดวยน้ําผ้ึงก็มี. "   เมรัยที่ชื่อวา  คุฬาสวะ  เขาทําดวยนํ้าออยสด 
เปนตน. 
           ธรรมดาสุรา  ที่เขาใสเชื้อแปง  กระทําดวยรสแมแหงจ่ัน 
มะพราวเปนตน  ยอมถึงการนับวา  สุราท้ังน้ัน.  อาจารยบางพวกกลาววา 
" เมื่อตักเอานํ้าใสแหงสุราใสเชื้อแลวน่ันแล  ( ที่เหลืออ )  ยอมถึงการ 
นับวาเมรัยทั้งน้ัน. "  
           สามบทวา  อนฺตมโส  กุสคฺเคนาป  ปวติ  มีความวา  ภิกษุดื่ม 
สุรา หรือเมรยันั่นต้ังแตเชื้อ  แมดวยปลายหญาคา  เปนปาจิตตีย.  แต 
เมื่อด่ืมแมมากดวยประโยคเดียว เปนอาบัติเพียงตัวเดียว.  เมื่อด่ืมขาด 
เปนระยะ ๆ  เปนอาบัติมากตัวโดยนับประโยค. 
           คําวา  อมชฺช ฺจ  โหติ  มชฺชวณณฺ  มชิชคนฺธ  มชฺชรส 
มีความวา  เปนยาดองนํ้าเกลือก็ดี  มีสแีดงจัดก็ดี. 
           บทวา  สูปสปาเก  มีความวา  ชนทั้งหลายใสน้ําเมาลงนิดหนอย 
เพ่ืออบกลิ่นแลวตมแกง,  เปนอนาบัติ  ในเพราะแกงใสน้ําเมาเล็กนอย 
นั้น.  แมในตมเน้ือก็นัยนี้เหมือนกัน.  ก็ชนท้ังหลายยอมเจียวนํ้ามันกับ 
น้ําเมา  แมเพ่ือเปนยาระงับลม,  ไมเปนอาบัติในน้ํามันแมนั้นที่ไมได 
เจือนํ้าเมาจนเกินไปเทานั้น.  ในน้ํามันที่เจือนํ้าเมาจัดไป  จนมีสีมีกลิ่น 
และรสแหงนํ้าเมาปรากฏ  เปนอาบัติแท. 
           สองบทวา  อมชชฺ  อริฏ  มคีวามวา  ในยาดองชื่ออริฏฐะซึ่ง 
ไมใชน้ําเมา  ไมเปนอาบัติ.  ไดยินวา  ชนทั้งหลายทํายาดองชื่ออริฏฐะ 
ดวยรสแหงมะขามปอมเปนตนนั่นแหละ.  ยาดองนั้นมี  สี  กลิ่น  และ  
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รสคลายน้ําเมา  แตไมเมา.  พระผูมีพระภาคเจาทรงหมายเอายาดองชื่อ 
อริฏฐะนั้น  จึงตรัสคําน้ี.  แตยาดองอริฏฐะที่เขาปรุงดวยเครื่องปรุง 
จัดเปนน้ําเมา  ไมควรต้ังแตเชื้อ. บทที่เหลือในสิกขาบทน้ี  ต้ืนทั้งน้ัน. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐานดุจเอฬกโลมสิกขาบท  เปนกิริยา  โนสัญญา- 
วิโมกข  อจิตตกะ  โลกวัชชะ  กายกรรม  อกุศลจิต  มีเวทนา  ๓  แล. 
ก็ในสมุฏฐานเปนตนนี้  บัณฑิตพึงทราบวา  เปน  อจิตตกะ  เพราะ  
ไมรูวัตถุ.  พึงทราบวา  เปนโลกวัชชะ  เพราะจะพึงด่ืมดวยอกุศลจิต 
เทาน้ัน  ดังนี้แล. 
                           สุราปานสิกขาบทท่ี  ๑  จบ.  
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                             อังคุลีปโฏทกสิกขาบทท่ี  ๒ 
           ในสกิขาบทท่ี  ๒  มีวินิจฉัยยดังนี้ :- 
                        [ แกอรรถวาดวยการจ้ีดวยน้ิวมือ ] 
           ดวยบทวา  องฺคุลีปโฏทเกน  นี้  ตรัสการเอาน้ิวมือจ้ีที่รักแร 
เปนตน.  
           บทวา  อุตฺตสนฺโต  คือ  เหน็ดเหน่ือยดวยการหัวเราะเกินไป. 
           บทวา  อนสฺสาสโก  คือ  เปนผูมลีมอัสสาสะปสสาสะขาดการ 
สัญจรไปมา. 
           สามบทวา  อนุปสมฺปนฺน  กาเยน  กาย  มีความวา  แมนาง 
ภิกษุณีก็ต้ังอยูในฐานแหงอนุปสัมบัน  ในสิกขาบทน้ี.  เมื่อภิกษุถูก 
ตองนางภิกษุณีแมนั้น  ดวยประสงคจะเลน  ก็เปนทุกกฏ.  บทท่ีเหลืออ 
ในสิกขาบทน้ี  ต้ืนทั้งน้ัน. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐานดุจปฐมปาราชิกสิกขาบท  เปนกิรยิา 
สัญญาวิโมกข  สจิตตกะ  โลกวัชชะ  กายกรรม  อกศุลจิต  มีเวทนา  ๒ 
ดังน้ีแล. 
                          อังคุลีปโฏทกสิกขาบทท่ี  ๒  จบ.  
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                              หัสสธรรมสิกขาบทท่ี  ๓ 
           ในสกิขาบทท่ี  ๓  มีวินิจฉัยดังนี้ :-  
               [ แกอรรถวาดวยธรรม  คือหัวเราะในนํ้า ] 
           บทวา  อปฺปกต ฺ ุโน  มีความวา  ภิกษุเหลาน้ันจะยังไมรูขอ 
ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแตงต้ังไว  คือ  ทรงบัญญติัไวแลว.  การ 
เลนน้ํา  พระผูมีพระภาคตรัสเรียกวา   " ธรรม  คือ การหัวเราะในนํ้า. " 
           บทวา  อุปริโคปฺผเก  คือ ในน้ําลึกขนาดทวมสวนเบื้องบนของ 
ขอเทาท้ัง  ๒. 
           บทวา  หสฺสาธิปฺปาโย  แปลวา  มีความประสงคจะเลน. 
           ในคําวา  นิมุชฺชติ  วา  เปนตน  มีวินิจฉัยวา  เมื่อหยั่งลงเพ่ือ 
ตองการจะดําลง  เปนทุกกฏ  ทุก ๆ  ยางเทา,  ในการดําลงและผุดข้ึน 
เปนปาจิตตียทุก ๆ  ประโยค.  ภิกษุดําลงวายไปภายในน้ําน่ันเอง  เปน 
ปาจิตตียทุก ๆ  ครั้งท่ีขยับมือขยับเทาในท่ีทั้งปวง. 
           บทวา  ปลวติ  แปลวา วายขามไป.  เมื่อใชมอืท้ัง  ๒  วายขาม 
ไป  เปนปาจิตตียทุก ๆ  ครั้งท่ีขยับมือ.  แมในเทาท้ัง  ๒  ก็นัยนีน้ั่นแล 
ภิกษุวายขามไปดวยอวัยวะใด ๆ  เปนปาจิตตียทุก ๆ  ประโยค  แหง 
อวัยวะนั้น ๆ.  ภิกษุกระโดดลงในนํ้า  จากฝงก็ดี  จากตนไมก็ดี  เปน 
ปาจิตตียเหมือนกัน. 
           สองบทวา  นาวาย  กีฬติ  มีความวา  ภิกษุแลนเรือดวยพาย 
และถอเปนตน  หรือเข็นเรือข้ึนบนตลิ่ง  ชื่อวาเลนเรือ  เปนทุกกฏ.  
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           แมในบทวา  หตฺเถน  วา  เปนตน  บัณฑิตพึงทราบวาเปนทุกกฏ 
ทุก ๆ  ประโยค.  อาจารยบางพวกกลาววา   " เมื่อภิกษุเอามือปากระเบื้อง 
ไปบนนํ้า  เปนทุกกฏทุก ๆ  ครั้งท่ีกระเบ้ืองตกลงและแฉลบข้ึน. "   คําน้ัน 
ไมควรถือเอา.  แทจริง  ในเพราะกระเบ้ืองที่ปาลงไปในน้ําน้ัน  เปน 
ทุกกฏตัวเดียวเทาน้ัน  เพราะมีประโยคเดียว.  
           อีกนัยหนึ่ง  ภิกษุขามนํ้า  หรือมิไดขาม  เลนน้ําท่ีขังอยูในท่ีแหง 
ใดแหงหน่ึง  ดวยอาการอยางใดอยางหนึ่งอ่ืน  เวนการดําผุดเปนตน 
ก็เปนทุกกฏเหมือนกัน.  แตจะเขียนอักษรขยายความ  ควรอยู.  ใน 
สิกขาบทน้ี  มีวินิจฉัยเทานี้.  บทที่เหลอือในสิกขาบทนี้  ต้ืนทั้งน้ัน. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐานเหมือนปฐมปาราชิก  เปนกิริยา  สัญญา- 
วิโมกข  สจิตตกะ  โลกวัชชะ  กายกรรม  อกุศลจิต  มีเวทนา  ๓ 
ดังน้ีแล. 
                           หัสสธรรมสิกขาบทท่ี  ๓  จบ.  
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                              อนาทริยสิกขาบทท่ี  ๔ 
           ในสกิขาบทท่ี  ๔  มีวินิจฉัยดังนี้ :-  
                   [ แกอรรถวาดวยความไมเอ้ือเฟอในธรรม ] 
           คําวา  กถาย  นสฺเสยฺย  มีความวา  ไฉน  ธรรม  คือแบบแผน 
ประเพณีนี้  จะพึงเสื่อมไปเสีย. 
           คําวา  ต  วา  น  สกิฺขิตุกาโม  มคีวามวา  ผูไมประสงคจะ 
ศึกษาพระบัญญัติ ที่พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไว  ซึ่งเปนเหตุใหพวก 
ภิกษุเรียก  ( เธอวาผูไมเอ้ือเฟอ ). 
           บทวา  อปฺป ฺตฺเตน  คือ  ไมไดมาในสูตร  หรือในพระ 
อภิธรรม. 
           ในคําวา  เอว  อมหฺาก  อาจริยาน  อุคฺคโห  นี้  ไมควรถอืเอา 
การเรียนของอาจารยที่นาติเตียน.  ควรถือเอาการเรียนของอาจารยที่มา 
ตามประเพณีเทาน้ัน.  ในกุรุนที  กลาววา   " การเรียนตามอาจารย 
ในทางโลกวัชชะ  ไมควร,  แตในทางปณณัตติวัชชะ  ควรอยู. "   ใน 
มหาปจจรีกลาววา   " การเรียนของพวกอาจารยผูเรียนสูตร  และสุตตา- 
นุโลมเทาน้ัน  จัดเปนประมาณได,  ถอยคําของพวกอาจารยผูไมรู 
( สูตรสุตตานะโลม )  หาเปนประมาณไดไม.  คําท้ังหมดน้ัน  ก็รวมลง 
ในการเรียนที่มาตามประเพณี.  บทที่เหลือต้ืนทั้งน้ัน. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐาน  ๓ เกิดข้ึนทางกายกับจิต ๑  ทางวาจากับ 
จิต ๑  ทางกายวาจากับจิต ๑  เปนกิริยา  สัญญาวิโมกข  สจิตตกะ  
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โลกวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  อกุศลจิต  เปนทุกขเวทนา  ดังนี้แล. 
                           อนาทริยสิกขาบทท่ี  ๔  จบ.  
                               ภิงสาปนสิกขาบทท่ี  ๕ 
           การนํารูปเขาไปแสดงเปนตน  ในสิกขาบทท่ี  ๕  พึงทราบโดยนัย 
ดังกลาวแลว  ในมนุสสวิคคหสิกขาบทนั่นแล.  บทที่เหลือต้ืนทั้งน้ัน. 
ปกิณณกะมีสมุฏฐานเปนตน  เปนเชนเดียวกับอนาทริยสิกขาบทนั้นแล. 
                             ภิงสาปนสิกขาบทท่ี  ๕  จบ.  
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                            โชติสมาทหนสิกขาบทที่  ๖ 
           ในสกิขาบทท่ี  ๖ มีวินิจฉัยดังน้ี :- 
                   [ แกอรรถบางปาฐะเก่ียวกับการจุดไฟผิง ] 
           คําวา  ภัตคะ  นี ้ เปนชื่อของชนบท.  คําวา  สุงสุมารคีระ 
เปนชื่อของเมือง.  คําวา  เภสกลาวัน  เปนชื่อแหงปาท่ีอาศัยเมืองนั้น 
( วนอุทยานที่ต้ังอยูใกลเมืองนั้น ).  กป็าน้ันเรียกวา  มฤดูทายะ  เพราะ  
เปนที่พระราชทานอภัยแกพวกเน้ือ  เพ่ือตองการใหอยูสบาย. 
           บทวา  สมาทหิตฺวา  คือ ใหลกุโพลงข้ึน. 
           บทวา  ปริปาเตสิ  คือ  ไลติดตามไป. 
           ในคําวา  สย  สมาทหติ  นี้  มีวินิจฉัยวา  เริ่มแตจุดไมสีไฟ 
ดวยความประสงคจะกอไฟไป  จนกระทั่งถึงเปลวไฟยังไมลุกข้ึน  เปน 
ทุกกฏทุก ๆ  ประโยค. 
           บทวา  ปทีเปป  คือ  ในการตามประทีปก็ดี. 
           บทวา โชติเกป  ไดแก  การกอไฟในกิจมีการระบมบาตร  และ 
อบตัวเปนตนก็ดี. 
           บทวา  ตถารูปปจฺจยา  คือ  มีการตามประทีปเปนตนเปนปจจัย. 
           สองบทวา  ปฏิลาต  อุกฺขิปติ  มีความวา  ภิกษุยกดุนฟนที่ 
กําลังติดไฟ  ซึ่งตกลงไปข้ึนมา,  อธิบายวา   " ยกวางไวในที่เดิมอีก. " 
เมื่อภิกษุหยิบดุนฟนที่ไฟยังไมดับอยางนี้  ใสลงไปเทาน้ัน  เปนทุกกฏ. 
แตเปนปาจิตตียแท  แกภิกษุผูกอไฟฟนที่ไฟดับแลวใหลุกอีก.  
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           บทวา  ตถารูปปจฺจยา  ไดแก  ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูติดไฟ 
เพราะปจจัยเห็นปานน้ันแมอยางอ่ืน เวนการตามประทีปเปนตนเสีย. 
           บทวา  อาปทาสุ  มคีวามวา  มีอันตรายเพราะถูกงูกัด  ถูกโจร 
ลอม  เนื้อรายและอมนุษยขัดขวาง,  ไมเปนอาบัติแมแกภิกษุผูติดไฟใน 
เพราะอุปทวะนั้น.  บทที่เหลืออต้ืนทั้งน้ัน.  
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐาน  ๖  เปนกิริยา  โนสัญญาวิโมกข  อจิตตกะ 
ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  มีจิต  ๓  มีเวทนา  ๓  ดังน้ีแล. 
                        โชติสมาทหนสิกขาบทท่ี  ๖  จบ.          
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                               นหานสิกขาบทท่ี ๗ 
           ในสกิขาบทท่ี  ๗  มีวินิจฉัยดังนี้ :-  
           ในคําวา  จุณฺเณน  วา  มตฺติกาย วา  นี ้ มีวินจิฉัยวา  เปน 
ทุกกฏทุก ๆ  ประโยค  เริม่ตนแตเวลาท่ีตระเตรียมแปงและดินเปนตน. 
           ในคําวา  ปาร  คจฉฺนฺโต  นหายติ  นี้  มีวินิจฉัยวา  ภิกษุจะ 
อาบนํ้าในหลุม  ( แอง )  ที่ตนคุยทรายข้ึนทําไวในแมน้ําแหง  ควรอยู. 
           บทวา  อาปทาสุ  มคีวามวา  ภิกษุถูกแมลงภูเปนตนไลตอย 
จะดําลงในนํ้า  ก็ควร.  บทท่ีเหลือในสิกขาบทน้ี  ต้ืนทั้งน้ันแล. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐานดุจเอฬกโลมสิกขาบท  เปนกิริยา 
โนสัญญาวิโมกข  อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม มีจิต  ๓ 
มีเวทนา  ๓  ดังน้ีแล. 
                             นหานสิกขาบทท่ี  ๗  จบ.  
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                          ทุพพัณณกรณสิกขาบทท่ี  ๘ 
           ในสกิขาบทท่ี  ๘  มีวินิจฉัยดังนี้ :- 
                  [ วาดวยการพินทุจีวรที่ไดมาใหมกอนใช ]  
           ในคําวา  นว  ปน  ภิกฺขุนา  จีวรลาเภน  นี้  มวิีนิจฉัยดังนี้ :- 
ภิกษุไดจีวรใด,  เพราะเหตุนั้น  จีวรนั้น  จึงชื่อวาลภะ,  ลภะนั่นแหละ 
คือ  ลาภ.  ไดอะไร ?  ไดจีวร.  จีวรเชนไร ?  จีวรใหม.  เมื่อควรตรัส 
โดยนัยอยางนี้วา  นวจีวรลาเภน  ไมลงนิคคหิตตรัสวา  นว  จีวรลาเภน 
ดังน้ี.  มีใจความวา  ไดจีวรใหมมา.  ศัพทวา  ปน  ในบททั้ง ๒  วาง 
ไวตรงกลางเปนนิบาต. 
           คําวา  ภิกฺขุนา  เปนการแสดงถึงภิกษุผูไดจีวร.  แตในบทภาชนะ 
ไมทรงเอ้ือเฟอพยัญชนะ  เพ่ือจะแสงดแตจีวรที่ภิกษุได  จึงตรัสคําวา 
จีวร  นาม  ฉนฺน  จีวราน  เปนตน. 
           ก็ในบทวา  จีวร  นี้  พึงทราบวา  เปนจีวรที่อาจนุงหรือหมได 
เทาน้ัน.  เพราะเหตุนั้นนั่นแหละ  พระผูมีพระภาคจึงไมตรัสวา   " จีวร 
ควรวิกัปไดเปนอยางตํ่า. " 
           บทวา  กสนีล  คือ  สีเขียวของชางหนัง.  แตในมหาปจจรี 
กลาววา   "  สนิมหล็ก  สนิมโลหะ  นัน่  ชื่อวา  สีเขียวเหมือนสําริด. 
           บทวา  ปลาสนีล  ไดแก  น้ําใบไมชนิดใดชนิดหน่ึง  ซึ่งมีสี 
เขียวคราม. 
           คําวา  ทุพฺพณฺณกรณ  อาทาตพฺพ  นี้  พระผูมีพระภาคเจาตรัส  



ประโยค๗ - ทุติยสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒ - หนาท่ี 284 

หมายเอากัปปพินทุ  ( จุดเครื่องหมาย ).  มิไดตรัสหมายถึงการกระทํา 
จีวรทั้งผืนใหเสียสี  ดวยสีเขียวเปนตน.  ก็แล  ภิกษุเมื่อจะถือเอากัปปะ 
นั้น  ยอมจีวรแลวพึงถือเอาจุดเครื่องหมายเทาแววตานกยูง  หรือเทา 
หลังตัวเรือด  ที่มุมทั้ง  ๔  หรือท่ีมุมทั้ง  ๓  ทั้ง  ๒  หรือมุมเดียวก็ได.  
           แตในมหาปจจรีกลาววา   " จะถือเอาพินทุกัปปะท่ีผืนผา  หรือ 
ที่ลูกดุม  ไมควร. "   สวนในมหาอรรถกถากลาววา   " ควรแท. "   ก ็
กัปปะท่ีเปนแนว  และกปัปะท่ีเปนชอเปนตน  ทานหามไวในทุก ๆ 
อรรถกถา;  เพราะฉะนั้น  จึงไมควรทํากัปปะ  โดยวิการแมอะไร 
อยางอ่ืน  เวนจุกลมจุดเดียว. 
           ในคําวา  อคฺคเฬ  เปนตน  มีวินจิฉัยวา  ไมมีกิจท่ีจะเพ่ิม 
ผาเพาะเปนตนนี้  ในจีวรที่กระทํากัปปะแลว  ทาํกัปปะใหมในภายหลัง. 
บทที่เหลือต้ืนทั้งน้ัน. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐานดุจเอฬกโลมสิกขาบท.  เปนทั้งกิริยา 
ทั้งอกิริยา  โนสัญญาวิโมกข  อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม 
มีจิต  ๓  มีเวทนา  ๓  ดังน้ีแล. 
                      ทุพพัณณกรณสิกขาบทท่ี  ๘  จบ.  
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                              วิกัปปนสิกขาบทท่ี  ๙ 
           ในสกิขาบทท่ี ๙  มีวินิจฉัยดังนี้ :-  
                   [ วาดวยการใชจีวรยังไมไดถอนวิกัป ] 
           สองบทวา  ตสฺส  วา  อทินฺน  ไดแก  ( จีวร )  ที่ภิกษุผูรับ 
วิกัปยังไมกลาวใใหแกภิกษุเจาของจีวรอยางนี้วา   " ทานจงใชสอยก็ตาม 
จงสละก็ตาม  จงทําตามปจจัยก็ตาม. " 
           สองบทวา  ตสฺส  วา  อวิสฺสาเสนฺโต  มีความวา  หรือดวย 
ไมวิสาสะแกภิกษุผูทําวินัยกรรม.  แตไมเปนอาบัติแกภิกษุผูใชสอย 
จีวรที่ภิกษุผูรับวิกัปนั้นใหแลว  หรือดวยวิสาสะแกภิกษุผูรับวิกัปนั้น. 
บทที่เหลือในสิกขาบทน้ี  ต้ืนทั้งนั้น  เพราะมีนัยดังท่ีไดกลาวแลว 
ในติงสกกัณฑวรรณนาน้ันแล. 
           สอขาบทนี้  มีสมฏุฐานดุจกฐินสิกขาบท  เกิดข้ึนทางกายกับ 
วาจา ๑  ทางวาจากับจิต ๑  เปนทั้งกิรยิาทั้งอกิริยา  เปนโนสัญญา- 
วิโมกข  อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  มีจิต ๓ 
มีเวทนา  ๓  ดังน้ีแล. 
                             วิกัปปนสิกขาบทท่ี  ๙  จบ.  
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                         จีวราปนิธานสิกขาบทที่  ๑๐ 
           ในสกิขาบทท่ี  ๑๐  มีวินิจฉัยดังนี้ :-  
           บทวา  อปนิเธนฺติ  คือ  นําไปเก็บซอนไว.  
           บทวา  หสฺสาเปกฺโข  คือ  มีความประสงคจะหัวเราะ. 
           สองบทวา  อ ฺ  ปริกขฺาร  ไดแก  บริขารอ่ืนมีถุงบาตรเปนตน 
ซึ่งมิไดมาในพระบาลี. 
           สามบทวา  ธมฺม ึ กถ  กตฺวา  มีความวา  เมื่อภิกษุเก็บไวดวย 
ทําใจวา   " เราจักกลาวธรรมกถาอยางนี้วา  ' ชื่อวา  สมณะเปนผูไม 
เก็บงําบริขาร  ไมควร '  แลวจึงจักให "   ดังนี้  ไมเปนอาบัติ.  บทที่ 
เหลือในสิกขาบทน้ี  ต้ืนทั้งน้ันแล. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐาน  ๓  เปนกิริยา  สญัญาวิโมกข  สจิตตกะ 
โลกวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  อกุศลจิต  มีเวทนา  ๓  ดังน้ีแล. 
                      จีวราปนิธานสิกขาบทท่ี  ๑๐  จบ. 
                        สุราปานวรรคท่ี  ๖  จบบริบูรณ 
                               ตามวรรณนานุกรม.  
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                           ปาจิตตีย  สัปปาณวรรคที่  ๗ 
                             สัญจิจจปาณสิกขาบทท่ี  ๑  
           พึงทราบวินิจฉัยในสิกขาบทท่ี  ๑  แหงสัปปาณวรรคดังตอไปนี้ :- 
               [ แกอรรถปาฐะ  เรื่องการแกลงพรากสัตวจากชีวิต ] 
           สองบทวา  อิสฺสาโส  โหติ  ความวา    เคยเปนอาจารยของพวก 
นายขมังธนูในคราวเปนคฤหัสถ. 
           สองบทวา  ชีวิตา  โวโรปตา  ไดแก  พรากเสียจากชีวิต.  แม 
ในสิกขาบท  คําวา  โวโรเปยฺย  ก็แปลวา  พึงพรากเสีย.  ก็เพราะ 
คําวา  โวโรเปยฺย  นั่น  เปนเพียงโวหารเทาน้ัน,  เพราะวา  เมื่อสัตว 
ถูกพรากจากชีวิตแลว  ไมมีชีวิตไร ๆ  จะยังคงอยูตางหากในสัตวนี้ 
คือ  จะถึงความอันตรธานไปแนนอน  เหมือนศีรษะเมื่อถูกพรากเครื่อง 
ประดับศีรษะ  ฉะนั้น;  เพราะฉะนั้น  เพ่ือจะแสดงอรรถนั้น  ใน 
บทภาชนะ  พระผูมีพระภาคจึงไดตรัสดําวา  ชีวิตินฺทฺริย  อุปจฉฺินฺทติ 
เปนตน.  ก็ในสิกขาบทน้ี  จําเพาะสัตวดิรัจฉานเทาน้ัน  บัณฑิตพึง 
ทราบวา  ปาณะ  ( ปราณ ).  ภิกษุฆาสัตวดิรัจฉานน้ัน  เล็กบาง  ใหญ 
บาง  เปนอาบัติเทากัน.  ไมมีความตางกัน.  แตในสัตวใหญ  เปน 
อกุศลมาก  เพราะมีความพยายามมาก. 
           สองบทวา  ปาเณ  ปาณส ฺ ี  มีความวา  ชั้นที่สุด  ภิกษุจะ 
ทําความสะอาดเตียง  และต่ัง  มีความสําคัญแมในไขเรือดวา  เปน  
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สัตวเล็ก  บี้ไขเรือดน้ันใหแตกออก  เพราะขาดความกรุณา  เปน 
ปาจิตตีย.  เพราะเหตุนั้น  ภิกษุพึงต้ังความกรุณาไวในฐานะเชนน้ัน 
เปนผูไมประมาททําวัตรเถิด.  บทที่เหลืออพรอมท้ังสมุฏฐานเปนตน 
บัณฑิตพึงทราบโดยนัยดงัไดกลาวแลวในมนุสสวิคคหสิกขาบทน่ันแล. 
                        สัญจิจฺจปาณสิกขาบทท่ี  ๑  จบ.   
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                              สัปปาณกสิกขาบทท่ี  ๒ 
           ในสกิขาบทท่ี  ๒  มีวินิจฉัยดังนี้ :- 
                   [ แกอรรถวาดวยการบริโภคนํ้ามีตัวสัตว ]  
           บทวา  สปฺปาณก  ไดแก  น้ํามีตัวสัตวดวยจําพวกสัตวเล็ก ๆ 
ซึ่งจะตายเพราะการบริโภค.  อธิบายวา  ก็ภิกษุรูอยูบริโภคน้ําเชนนั้น 
ตองปาจิตตียทุก ๆ  ประโยค.  เมื่อภิกษุดื่มน้ําแมเต็มบาตร  โดยประโยค 
เดียวไมขาดตอน  ก็เปนอาบัติตัวเดียว.  ภิกษุเอานํ้าเชนนั้นแกวงลาง 
บาตรมีอามิสก็ดี  ทําบาตรขาวตมรอนใหเย็นในน้ําเชนนั้นก็ดี  เอามือ 
วัก  หรือเอากระบวยตักน้ําน้ันอาบก็ดี เปนปาจิตตียทุก ๆ  ประโยค. 
           แมภิกษุเขาไปสูสระพังนํ้าก็ดี  สระโลกขรณีก็ดี ใหคลืน่เกิดข้ึน 
เพ่ือตองการใหน้ําทะลักออกภายนอก  ( เปนปาจิตตีย ).  พวกภิกษุเมื่อ 
ชําระสระพัง  หรือสระโบกขรณี  พึงถายเทนํ้าท่ีตักจากตระพังหรือจาก 
สระโบกขรณีนั้นลงในน้ําเทาน้ัน.  เมื่อในที่ใกลไมมีน้ํา  พึงเทนํ้าท่ีเปน 
กัปปยะ  ๘  หมอ  หรือ  ๑๐  หมอลงในประเทศท่ีขังน้ําได  ( แองนํ้า )  แลว 
พึงเทลงในนํ้าท่ีเปนกัปปยะซ่ึงเทไวนั้น.  อยาพึงเทนํ้าลงบนหินอันรอน 
ดวยสําคัญวา   " จักไหลกลับลงไปในน้ํา. "   แตจะรดใหหินเย็นดวยนํ้า 
ที่เปนกัปปยะ  ควรอยู.  บทที่เหลืออในสิกขาบทน้ีต้ืนทั้งน้ัน. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐาน  ๓  เปนหิริยา  สัญญาวิโมกข  สจิตตกะ 
ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  มีจิต  ๓  มีเวทนา  ๓  แล.  แต 
ในสิกขาบทน้ี  บัณฑิตพึงทราบวาเปนปณณัตติวัชชะ  เพราะภิกษุแมรู  
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วาน้ํามีตัวสัตว  แลวบรโิภคดวยสําคัญวาเปนน้ํา  ดุจในการท่ีแมรูวา 
ต๊ักแตนและสัตวเล็กจะตกลงไปแลว  ตามประทีปดวยจิตบริสุทธิ์ ฉะน้ัน 
ดังน้ีแล. 
                            สัปปาณกสิกขาบทท่ี  ๒  จบ.   
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                              อุกโกฏนสิกขาบทท่ี  ๓ 
           ในสกิขาบทท่ี  ๓  มีวินิจฉัยยดังนี้ :-  
          [ วาดวยการรื้อฟนอธิกรณที่ทําเสร็จแลวตามธรรม ] 
           บทวา  อุกฺโกเฏนฺติ  มีความวา  พวกภิกษุฉัพพัคคียไปยังสํานัก 
ของภิกษุนั้น ๆ  แลว  พูดคําโยกโยไปมามีอาทิวา   " กรรมไมเปนอัน 
ทํา "   คือ  ไมใหการยืนยันโดยความเปนเรื่องควรยืนยัน. 
           บทวา  ยถาธมมฺ  มคีวามวา  โดยธรรมท่ีพระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสแลว  เพ่ือเปนเครื่องระงับอธิกรณใดเลา. 
           บทวา  นีหตาธิกรณ  คือ  อธิกรณที่สงฆวินิจฉัยยแลว,  อธิบายวา 
" อธิกรณซึ่งสงฆระงับแลวโดยธรรมที่พระศาสดาตรัสแลวันนแหละ. " 
           สองบทวา  ธมฺมกมฺเม  ธมฺมกมฺมส ฺ ี  มคีวามวา  อธิกรณ 
นั้น  สงฆระงับแลวดวยกรรมใด,  ถากรรมน้ันเปนกรรมขอบธรรม, 
แมภิกษุนี้ก็เปนผูมีความสําคัญในกรรมที่เปนธรรมน้ันวา  เปนกรรม 
ชอบธรรม  ถารื้อฟนอธิกรณนั้น  ตองอาบัติปาจิตตีย.  แมบททีเ่หลืออ 
บัณฑิตพึงทราบโดยนัยนี้.  นี้เปนความยอในสิกขาบทน้ี.  สวนความ 
พิสดาร  พระผูมีพระภาคตรัสไวในคัมภีรประวารโดยนัยมีอาทิวา   " การ 
รื้ออธิกรณ  ๔  นี ้ มีเทาไร ? "   ดังน้ี. 
           พระอรรถกถาจารยนําถอยคําท่ีตรัสไว  ในคัมภีรปริวารน้ัน 
ทั้งหมดมาแลวพรรณนาอรรถแหงคําน้ันนั่นแลไวในอรรถกถาทั้งหลาย. 
แตพวกเราจะพรรณนาคําน้ันในคัมภีรปริวารน่ันแหละ.  เพราะเมื่อเรา  



ประโยค๗ - ทุติยสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒ - หนาท่ี 292 

จะนํามาพรรณนาในสิกขาบทนี้  จะถึงฟนเฝอย่ิงข้ึน;  ฉะน้ัน  พวกเราจึง 
ไมไดพรรณนาคําน้ัน.  บทที่เหลืออในสิกขาบทน้ี  ต้ืนทั้งนั้น. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐาน  ๓  เปนกิริยา  สญัญาวิโมกข  สจิตตกะ 
โลกวัชชะ  กายกรรม วจีกรรม  เปนทุกขเวทนา  ดังนี้แล. 
                             อุกโกฏนสิกขาบทท่ี  ๓  จบ.   
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                                ทฏุ ุลลสิกขาบทท่ี ๔ 
           ในสกิขาบทท่ี  ๔  มีวินิจฉัยดังนี้ :-  
               [ แกอรรถวาดวยการปกปดอาบัติชั่วหยาบ ] 
           ในคําวา  ทุฏ ุลฺลา  นาม  อาปตฺติ  นี้  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงแสดงปาราชิก  ๔  ไว  ดวยอํานาจแหงการทรงขยายความ,  แตทรง 
ประสงคอาบัติสังฆาทิเสส.  เมื่อภิกษุปกปดอาบัติสังฆาทิเสสนั้น  เปน 
ปาจิตตีย. 
           สองบทวา  ธุร  นกิฺขิตฺตมตเต  คือ  เมื่อสักวาทอดธุระเสร็จ. 
ถาแมนทอดธุระแลว  บอกในภายหลัง,  รักษาไมได.  มีคําอธิบายวา 
" พอทอดธุระเสร็จเทาน้ัน  ก็เปนปาจิตตีย. "   แตถาวา  ภิกษุทอดธุระ 
แลวอยางนั้น  บอกแกภิกษุอ่ืนเพ่ือปกปดไวนั่นเอง,  แมภิกษุผูรับบอก 
นั้นเลา  ก็บอกแกภิกษุอ่ืน  โดยอุบายดังกลาวมานี้  สมณะต้ังรอยก็ดี 
สมณะต้ังพันก็ดี  ยอมตองอาบัติทั้งน้ัน  ตราบเทาท่ีสุดยังไมขาดลง. 
           ถามวา   " ที่สุดจะขาดเมื่อไร ? " 
           ตอบวา   " ทานมหาสุมนเถระกลาวไวกอนวา  ' ภิกษุตองอาบัติ 
แลวบอกแกภิกษุรูปหน่ึง,  ภิกษุผูรับบอกน้ัน  กลับมาบอกแกเธอผูตอง 
อาบัตินั้นอีก,  ที่สุดยอมขาดลงอยางนี้. "   สวนพระมหาปทุมเถระกลาว 
วา  ' เพราะวา  ภิกษุนี้เปนวัตถุบุคคลทีเดียว  ( บุคคลผูตองอาบัติ ), 
แตตองอาบัติแลวก็บอกแกภิกษุรูปหน่ึง,  ภิกษุรูปที่  ๒  นี้ก็บอกแกภิกษุ 
รูปตอไป,  ภิกษุรูปที่  ๓  นั้นกลับมาบอกเรื่องที่ภิกษุรูปที่  ๒  บอกเธอ  
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แกภิกษุรูปที่  ๒  นั้นแล,  เมื่อบุคคลท่ี  ๓  กลับมาบอกแกบุคคลท่ี ๒ 
อยางนี้  ที่สุดยอมขาดตอนลง. "  
           สองบทวา  อทุฏ ุลฺล  อาปตฺตึ  ไดแก  อาบัติ  ๕  กองที่เหลืออ. 
           อัชฌาจารนี้  คือ สุกกวิสัฏฐิ  และกายสังสัคคะ  ชื่อวาอัชฌาจาร 
อันชั่วหยาบสําหรับอนุปสัมบัน  ในคําวา  อนุปสมฺปนฺนสฺส  ทฏุ ุลฺล  วา 
อทุฏ ุลฺล  วา  อชฺฌาจาร  นี้.  บทที่เหลอืต้ืนทั้งน้ันแล. 
           สิกขาบทน้ี  มีการทอกธุระเปนสมุฏฐาน  เกิดข้ึนทางกาย  วาจา 
กับจิต  เปนอกิริยา  สญัญาวิโมกข  สจิตตกะ  โลกวัชชะ  กายกรรม 
วจีกรรม  อกศุลจิต  เปนทุกเเวทนา  ดังนี้แล. 
                               ทุฏ ุลลสิกขาบทท่ี  ๔  จบ.  
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                          อูนวีสติวัสสสิกขาบทท่ี  ๕ 
           ในสกิขาบทท่ี  ๕  มีวินิจฉัยดังนี้ :- 
                   [ แกอรรถบางปาฐะในปฐมบัญญัติ ]  
           ขอวา  องฺคุลิโย  ทกฺุขา  ภวิสฺสนฺติ  มีความวา  มารดาบิดา 
ของเด็กชายอุบาลีคิดวา   " เมื่อเจาอุบาลีเขียนหนังสือ  นิ้วมือจัก 
ระบม. " 
           สองบทวา  อุรสสฺ  ทุกฺโข  มีความวา  มารดาบิดาของอุบาลี 
สําคัญวา   " เมื่ออุบาลีเรียนวิชาคํานวณจําจะตองคิดแมมาก;  เพราะ 
เหตุนั้น  เขาจักหนักอก. " 
           สองบทวา  อกฺขนีิสฺส  ทุกขฺานิ  มีความวา  มารดาบิดาของ 
อุบาลีสําคัญวา   " อุบาลีเม่ือเรียนตําราดูรูปภาพ  จําตองพลิกไปพลิก 
มาดูเหรียญกษาปณ;  เพราะเหตุนั้น นัยนตาท้ัง  ๒  ของเขาจัดชอกช้ํา. " 
ในบทวา  ฑงัสะ  เปนตน  จําพวกแมลงสีเหลือง  ชื่อวา  ฑังสะ 
( เหลือบ ). 
           บทวา  ทุกขฺาน  แปลวา  ทนไดยาก. 
           บทวา  ติพฺพาน  แปลวา  กลา. 
           บทวา  ขราน   แปลวา  แข็ง. 
           บทวา  กฏกาน  แปลวา  เผ็ดรอน.  อน่ึง  ความวา  เปนเชน 
กับรสเผ็ดรอน  เพราะไมเปนที่เจริญใจ. 
           บทวา  อสาตาน  แปลวา  ไมเปนที่ยินดี. 
           บทวา  ปาณหราน  แปลวา  อาจผลาญชีวิตได.  
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           สองบทวา  สีม  สมฺมนฺนติ ไดแก  ผูกสีมาใหม.  แตในกุรุนท ี
ทานปรับเปนทุกกฏแมในการกําหนดวักนํ้าสาด. 
           บทวา  ปริปุณฺณวสีติวสฺโส  ไดแก  ผูมีอายุครบ  ๒๐  ป  บริบูรณ 
นับแตถือปฏิสนธิมา.  
                [ วาดวยบุคคลผูมีอายุหยอนและครบ  ๒๐  ป ] 
           ความจริง  แมผูมีอายุคาบ  ๒๐  ป  ทั้งอยูในครรภ  กถ็ึงการนับ 
วา  ผูมีอายุครบ  ๒๐  ปเหมือนกัน.  เหมือนอยางที่พระธรรมสังคาห- 
กาจารยกลาวไว.  กโ็ดยสมัยนั้นแล  ทานพระกุมารกัสสป  เปนผูมีอายุ 
ครบ  ๒๐  ป  ทั้งอยูในครรภจึงอุปสมบท ครั้งน้ันแล  ทานพระกุมาร- 
กัสสปไดมีความดําริวา   " พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติวา  ' บุคคลมี 
อายุหยอน  ๒๐  ป  ภิกษุไมพึงอุปสมบทให '  ก็เรามีอายุครบ  ๒๐  ป 
ทั้งอยูในครรภ  จึงไดอุปสมบท,  เราจะเปนอุปสัมบัน  หรือไมเปน 
อุปสัมบันหนอ. " 
           พวกภิกษุไดกราบทูลเรื่องนั่นแดพระผูมีพระภาคเจา. 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   " ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !  จิตดวงแรก 
ใดเกิดแลวในทองของมารดา,  วิญญาณดวงแรกปรากฏแลว,  อาศัย 
จิตดวงแรกวิญญาณดวงแรกน้ันนั่นแหละ  เปนความบังเกิดของสัตว 
นั้น,  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !  เราอนุญาตใหอุปสมบทกุลบุตรมอีายุครบ 
๒๐  ปทั้งอยูในครรภ. " 
           ในคําวา  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  คพฺภวีส  อุปสมฺปาเทตุ  นั้น  
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บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :-  ผูใดอยูในทองของมารดาถึง  ๑๒ 
เดือน  เกิด  ( คลอด )  ในวันมหาปวารณา,  ต้ังแตวันมหาปวารณา 
นั้นไปจนถึงวันมหาปวารณาในปที่  ๑๙  พึงใหผูนั้นอุปสมบทในวัน 
ปาฏิบท  ( แรมคํ่า ๑ )  เลยวันมหาปวารณาน้ันไป.  พึงทราบการ  
ลดลงและเพ่ิมข้ึนโดยอุบายน่ัน.  
           แตพวกพระเถระครั้งกอนใหสามเณรอายุ  ๑๙  ปอุปสมบทในวัน 
ปาฏิบท  ( วันแรมคํ่า ๑ )  เลยวันเพ็ญเดือน  ๙  ไป. 
           ถามวา   " การอุปสมบทนั้นมีได  เพราะเหตุไร ? " 
           ขาพเจาจะกลาวเฉลย :-  ในปหน่ึง  มีจาตุททสีอุโบสถ  ( อุโสบถ 
วัน  ๑๔  คํ่า )  ๖  วัน,  เพราะฉะนั้น  ใน  ๒๐  ปจะมีเดือนขาดไป  ๔  เดือน, 
เจาผูครองบานเมืองจะเลื่อนกาลฝนออกไปทุก ๆ  ๓  ป   ( เพ่ิมอธิกมาส 
ทุก ๆ  ๓  ป ),  ฉะน้ัน  ใน  ๑๘  ป  จะเพ่ิมเดือนข้ึน  ๖  เดือน  ( เพ่ิมอธิก- 
มาส  ๖  เดือน ).  นํา  ๔  เดือนท่ีขาดไปดวยอํานาจอุโบสถออกไปจาก  ๖ 
เดือนท่ีเพ่ิมเขามาใน  ๑๘  ปนั้น ยังคงเหลือ  ๒  เดือน.  เอา  ๒  เดือนน้ัน 
มาเพ่ิมเขา จึงเปน  ๒๐  ปบริบูรณ,  ดวยประการอยางนี้  พระเถระทั้ง 
หลายจึงหมดความสงสัยอุปสมบทให  ( สามเณรอายุ  ๑๙  ป )  ในวัน 
ปาฏิบทเลยวันเพ็ญเดือน  ๙  ไป. 
           ก็ในคําวา   " สามเณรมีอายุ  ๑๙  ป "   เปนตนนี้  ทานกลาวคําวา 
" มีอายุ  ๑๙  ป "   หมายเอาสามเณรผูซึ่งปวารณาแลว  จักมีอายุครบ 
๒๐  ป.  เพราะฉะนั้น  ผูที่อยูในทองมารดาถึง  ๑๒  เดือน  จะเปนผูมี 
อายุครบ  ๒๑  ป.  ผูซึ่งอยู  ( ในทองมารดา )  ๗  เดือน  จะเปนผูมีอายุ  
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๒๐  ป  กับ  ๗  เดือน.  แตผู  ( อยูในทองมารดา )  ๖  เดือนคลอด  จะ 
ไมรอด. 
           ในคําวา  อนาปตฺติ  อูนวีสติวสฺส ปุลฺคล  ปรปุิณฺณส ฺ ี 
นี้  มีวินิจฉัยวา  ไมเปนอาบัติแกอุปชฌายะผูใหอุปสมบทแมโดยแท.  
ถึงอยางนั้น  บุคคลก็ไมเปนอันอุปสมบทเลย.  แตถาบุคคลน้ัน  ใหผู 
อ่ืนอุปสมบทโดยลวงไป  ๑๐  พรรษา,  หากวา  เวนบุคคลน้ันเสียคณะ 
ครบ,  บุคคลผูนั้นเปนอันอุปสมบทดีแลว.  และแมบุคคลผูไมใชอุปสัม- 
บันนั้น  ยังไมรูเพียงใด  ยังไมเปนอันตรายตอสวรรค  ไมเปนอันตราย 
ตอพระนิพพานของเขาเพียงนั้น.  แตครั้นรูแลว  พึงอุปสมบทใหม. 
บทที่เหลืออ  ต้ืนทั้งน้ันแล. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐาน  ๓  เปนกิริยา  สญัญาวิโมกข  สจิตตกะ 
ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  มีจิต  ๓  มีเวทนา  ๓  ดังน้ีแล. 
                          อูนวีสติสัสสสิกขาบทที่  ๕  จบ.  
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                             เถยยสตัถสิกขาบทท่ี  ๖ 
           ในสกิขาบทท่ี  ๖ มีวินิจฉัยดังน้ี :-  
         [ วาดวยการเดินทางรวมพวกพอคาเกวียนผูเปนขโมย ] 
           บทวา  ปฏิยาโลก  ความวา  ตรงหนาแสงอาทิตย  คือ  ทศิ 
ตะวันตก. 
           บทวา  กมฺมิกา  ไดแก  เจาพนักงานท่ีดานศุลกากร. 
           ขอวา  ราชาน  วา  เถยฺย  คจฺฉนฺติ  มีความวา  พวกโจร 
ขโมยของหลวง  คือหลอกลวงลักเอาของหลวงบางอยางไปดวยต้ังใจวา 
" คราวนี้เราจักไมถวายหลวง " 
           บทวา  วิสงฺเกเตน  มีความวา  ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูไปผิด 
เวลานัดหมาย  และผิดวันนัดหมาย.  แตไปผิดทางท่ีนัดหมาย  หรือผิด 
ดังท่ีนัดหมาย  เปนอาบัติเหมือนกัน.  คําท่ีเหลืออในสิกขาบทน้ี  ต้ืนทั้ง 
นั้น  เพราะมีนัยดังกลาวแลวในภิกขุนีวรรค. 
           สิกขาบทน้ี  มีพวกพอคาเกวียนพอคาตางผูเปนโจรเปนสมุฏฐาน 
เกิดข้ึนทางกายกับจิต ๑  ทางกายวาจากับจิต ๑  เปนกิริยา  สญัญา- 
วิโมกข  สจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  มีจิต ๓ 
มีเวทนา  ๓  ดังน้ีแล. 
                            เถยยสัตถสิกขาบทท่ี  ๖  จบ.  
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                              สังวิธานสิกขาบทท่ี  ๗ 
           ในสกิขาบทท่ี  ๔  มีวินิจฉัยดังนี้ :- 
           สองบทวา  ปธูเปนฺโต  นิสีทิ  มีความวา  ภิกษุนั้นนั่งพอ  คือ 
ตําหนิตนเองอยู.  
           ขอวา  นายฺโย โส  ภิกฺขุ  ม  นิปฺปาเทสิ  มีความวา  แนะ 
นาย !  ภิกษุนี้มิไดใหฉันออกไป  คือ  มิไดพาฉันไป.  คําท่ีเหลือใน 
สิกขาบทน้ีพรอมกับสมุฏฐานเปนตน  บัณฑิตพึงทราบโดยนัยดงักลาว 
แลวในสิกขาบทวาดวยการชักชวนเดินทางรวมกันกับนางภิกษุณีนั่นแล. 
                            สังวิธานสิกขาบทท่ี  ๗  จบ. 
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                                  อรฏิฐสิกขาบทท่ี  ๘ 
           ในสกิขาบทท่ี  ๘  มีวินิจฉัยยดังนี้ :-  
           พวกชนที่ชื่อวา  พรานแรง  เพราะอรรถวา  ไดฆาแรงทั้งหลาย. 
พระอริฏฐะชื่อวา  ผูเคยเปนพรานแรงเพราะอรรถวา  ทานมีบรรพบุรุษ 
เปนพรานแรง.  ไดความวา   " เปนบุตรของตระกูลเคยเปนพรานแรง 
คือ  เกิดจากตระกูลพรานแรงน้ัน. " 
                      [ วาดวยธรรมกระทําอันตรายแกผูเสพ ] 
           ธรรมเหลาใด  ยอมทําอันตรายแกสวรรคและนิพพาน;  เพราะ 
เหตุนั้น  ธรรมเหลาน้ันชื่อวา  อันตรายิกธรรม.  อันตรายิกธรรมเหลา 
นั้นมี  ๕  อยาง  ดวยอํานาจ  กรรม  กิเลส  วิบาก  อุปวาท และอาณา- 
วีติกกมะ.  บรรดาอันตรายิกธรรมมีกรรมเปนตนนั้น  ธรรมคือ  อันน- 
ตริยกรรม  ๕  อยาง  ชื่อวา  อันตรายิกธรรม  คือ  กรรม.  ภิกขุนีทูสก- 
กรรม  ก็อยางน้ัน.  แตภิกขุนีทูสกกรรมันน  ยอมทําอันตรายแก 
พระนิพพานเทาน้ัน  หาทําอันตรายแกสวรรคไม.  ธรรมคือนิยตมิจฉา- 
ทิฏฐิ  ชื่อวา  อันตรายิกธรรม  คือ  กิเลส.  ธรรมคือปฏิสนธิของพวก 
บัณเฑาะก  ดิรัจฉาน  และอุภโตพยัญชนก  ชื่อวา  อันตรายิกธรรม 
คือวิบาก.  การเขาไปวารายพระอริยเจา  ชื่อวา  อันตรายิกธรรม  คือ 
อุปวาทะ.  แตอุปวาทันตรายิกธรรมเหลาน้ัน  เปนอันตรายตลอดเวลาที่ 
ยังไมใหพระอริยเจาท้ังหลายอดโทษเหลานั้น,  หลังจากใหทานอดโทษ  
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ไป  หาเปนอันตรายไม.  อาบัติที่แกลงตอง  ชื่อวาอันรายิกธรรม 
คือ  อาณาวีติกกมะ.  อาบัติแมเหลาน้ัน  ก็เปนอันตรายตลอดเวลาที่ 
ภิกษุผูตองยังปฏิญญาความเปนภิกษุ  หรือยังไมออก  หรือยังไมแสดง 
เทาน้ัน,  ตอจากทําคืนตามกรณีนั้น ๆ  แลวหาเปนอันตรายไม.  
           บรรดาอันตรายิกธรรมตามที่กลาวแลวน้ัน  ภิกษุนี้เปนพหูสูต 
ฟอนรํากถึก  รูจักอันตรายิกธรรมที่เหลืออได,  แตเพราะไมฉลาดใน 
พระวินัย  จึงไมรูอันตรมายิกธรรม  คือ  การลวงละเมิดพระบัญญัติ. 
เพราะฉะนั้น  เธอไปอยูในที่ลับไดคิดอยางนี้วา   " บุคคลผูครองเรือน 
เหลาน้ียังบริโภคกามคุณ  ๕  เปนพระโสดาบันก็มี เปนพระสกทาคามี 
ก็มี  เปนพระอนาคามีก็มี,  แมภิกษุทั้งหลายก็เห็นรูปที่ชอบใจ พึงรู 
ไดทางจักษุ  ฯ ล ฯ  ยอมถกูตองโผฏฐัพพะอันนาชอบใจ  พึงรูไดทาง 
กาย  บรโิภคเครื่องลาดและเครื่องนุงหมเปนตนแมอันออนนุม,  ขอน้ัน 
ควรทุกอยาง,  เพราะเหตุไร  รูปสตรทีั้งหลาย  ฯ ล ฯ  โผฏฐัพพูดคือ 
สตรีทั้งหลาย  จึงไมควรอยางนี้เลา ?  แมรูปสตรีเปนตนเหลานี้  ก็ควร. 
เธอเทียบเคียงรสกับรสอยางนี้แลว  ทําการบริโภคกามคุณท่ีเปนไปกับ 
ดวยฉันทราคะ  กับการบริโภคกามคุณท่ีไมมีฉันทราคะ  ใหเปนอันเดียว 
กัน  ยังทิฏฐิอันลามกใหเกิดข้ึน  ดุจบุคคลตอดายละเอียดยิ่งกับเสนปอ 
อันหยาบ  ดุจเอาเขาสิเนรุเทียบกับเมล็ดผักกาด  ฉะน้ัน  จึงขัดแย่ิงกับ 
สรรเพชุดาญาณวา   " ไฉน  พระผูมีพระภาคเจา  ทรงบัญญัติปฐม- 
ปาราชิกดวยความอุตสาหะมาก  ดุจทรงกั้นมหาสมุทร, โทษในกาม 
เหลาน้ี  ไมมี "   ดังนี้  ตัดความหวังของพวกภัพพบุคคล  ไดใหการ  
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ประหารในอาณาจักรแหงพระชินเจา.  เพราะเหตุนั้น  อรฏิฐภิกษุ 
จึงกลาววา  ตถาห  ภควตา  ธมมฺ  เทสิต  อาชานามิ  เปนอาทิ. 
           ในคําวา  อฏ ิกงฺกลูปมา  เปนตน  มีวินิจฉัยยวา  กามท้ังหลาย 
เปรียบเหมือนโครงกระดูก ดวยอรรถวา  มีรสอรอยนอย  ( มีความ  
ยินดีนอย ).  เปรียบเหมือนชิ้นเนื้อ  ดวยอรรถวา  เปนกายท่ัวไปแก 
สัตวมาก.  เปรียบเหมือนคบทญา  ดวยอรรถวาตามเผาลน.  เปรียบ 
เหมือนหลุมถานเพลิง  ดวยอรรถวา  เรารอนยิ่งนัก.  เปรียบเหมือนความ 
ฝนดวยอรรถวาปรากฏชัว่เวลานิดหนอย.  เปรยีบเหมือนของขอยืม 
ดวยอรรถวาเปนไปชั่วคราว.  เปรียบเหมือนผลไม  ดวยอรรถวาบ่ันทอน 
อวัยวะนอยใหญทั้งปวง.  เปรียบเหมือนเขียงสําหรับสับเนื้อ  ดวยอรรถวา 
เปนที่รองรับการสับโชก.  เปรียบเหมือนแหลนหลาว  ดวยอรรถวา 
ทิ่มแทง.  เปรียบเหมือนศีรษะงู  ดวยอรรถวานาระแวงและมีภัย 
จําเพาะหนาแล.  นี้ความยอในสิกขาบทนี้.  สวนความพิสดารบัณฑิต 
พึงคนเอาในอรรถกถามัชฌิมนิกาย  ชือ่ปปญจสูทนี. 
           นิบาตสมุหะวา  เอว  พฺยา  โข  แปลวา  เหมือนอยางที่ทรง 
แสดงอยางนี้แล.  บทที่เหลือในสิกขาบทน้ี  ต้ืนทั้งน้ัน  เพราะมีนัยดัง 
กลาวแลวในเบ้ืองตน. 
           สิกขาบทน้ี  มีการสวดสมนุภาสนเปนสมุฏฐาน  เกิดข้ึนทางกาย 
วาจา  และจิต  เปนอกิริยา  สัญญาวิโมกข  สจิตตกะ  โลกวัชชะ 
กายกรรม  วจีกรรม  อกุศลจิต  เปนทุกขเวทนา  ดังนี้แล 
                             อริฏฐสิกขาบทท่ี  ๘  จบ.  
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                            อุกขิตตสัมโภคสิกขาบทท่ี  ๙ 
           ในสกิขาบทท่ี  ๙  มีวินิจฉัยดังนี้ :-  
                       [ แกอรรถบางปาฐะในสิกขาบทท่ี  ๙ ] 
           บทวา  อกฏานุธมฺเมน  มีความวา  โอสารณา  ( การเรียกเขาหมู ) 
ที่สงฆเห็นวัตรอันสมควรกระทําแลวแกภิกษุผูถูกสงฆยกวัตร   ในเพราะ 
ไมเห็นอาบัติก็ดี  ในเพราะไมกระทําคืนอาบัติก็ดี  ในเพราะไมสละ 
ทิฏฐิลามกกด็ี  โดยธรรม  โดยวินัย  โดยสัตถุศาสน  พระผูมีพระ 
ภาคเจาตรัสเรียกวา   ตามธรรม.    ตามธรรมกลาวคือ  โอสารณานั้น 
สงฆไมไดทําแกภิกษุใด,  ภิกษุนี้ชื่อวา  ผูอันสงฆมิไดกระทําตามธรรม. 
ความวา  ( ยงัไมไดทํา )  กับดวยภิกษุเชนนั้น.  ดวยเหตุนั้นแล  ในบท 
ภาชนะแหงบทวา  อกฏานุธมฺเมน  นัน้  จึงตรัสวา   " ทีช่ื่อวา  ยัง 
ไมไดทําตามธรรม  คือ  เปนผูถูกสงฆยกวัตรแลว  สงฆยังไมไดเรียก 
เขาหมู. " 
           สองบทวา  เทติ วา  ปฏิคฺคณหฺาติ  วา  มีความวา  ภิกษุใหก็ดี 
รับก็ดี ซึ่งอามิส  แมเปนอันมาก  โดยประโยคเดียว  เปนปาจิตตีย 
ตัวเดียว.  เมื่อใหและรับขาดตอน  เปนปาจิตตียมากตัว  โดยนบั 
ประโยค.  บทที่เหลือในสิกขาบทน้ี  ต้ืนทั้งน้ัน. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐาน  ๓  เปนกิริยา  สญัญาวิโมกข  สจิตตกะ 
ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  มีจิต  ๓  มีเวทนา  ๓  ดังน้ีแล. 
                         อุกขิตตสัมโภคสิกขาบทที่  ๙  จบ.  
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                                  กัณฐกสิกขาบทท่ี  ๑๐ 
           ในสกิขาบทท่ี  ๑๐  มีวินิจฉัยดังนี้ :- 
                      [ แกอรรถบางปาฐะในสิกขาบทท่ี  ๑๐ ]  
           สองบทวา  ทิฏ ิคต  อุปฺปนฺน  คือ  สมณะเทสแมนี้  เมือ่ถลําลงไป 
โดยไมแยบคาย  ก็เกิดความเห็นผิดข้ึนมา  เหมือนอริฏฐภิกษุ  ฉะน้ัน. 
           นาสนะที่ตรัสไวในคําวา  นาเสตุ  นี้  มี  ๓  อยางคือ  สังวาสนาสนะ 
๑  ลิงคนาสนะ ๑  ทัณฑกรรมนาสนะ ๑.  บรรดานาสนะ  ๓  อยางนั้น 
การยกวัตรในเพราะไมเห็นอาบัติเปนตน  ชื่อวา  สังวาสนาสนะ.  นาสนะ 
นี้วา   " สามเณรผูประทุษราย  ( นางภิกษุณี )  สงฆพึงใหนาสนะเสีย, 
เธอทั้งหลายพึงใหนาสนะเตติยาภิกษุณีเสีย "   ชื่อวา  ลิงคนาสนะ. 
นาสนะนี้วา   " แนะอาวุโส  สมณะเทส !  เธออยูาอางพระผูมีพระภาค 
นั้นวาเปนพระศาสดาของเธอต้ังแตวันนี้ไป "   ชือ่วา  ทัณฑกรรมนาสนะ. 
ทัณฑกรรมนาสนะน้ี  ทรงประสงคเอาในสิกขาบทนี้.  เพราะเหตุนั้น 
พระผูมีพระภาค  จึงไดตรัสวา  เอว ฺจ  ปน  ภิกขฺเว  นาเสตพฺโพ 
ฯ เป ฯ  จร  ปเร  วินสฺส  เปนตน. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  จร  แปลวา  เธอจงหลีกไปเสีย. 
           บทวา  ปเร  แปลวา  แนะเจาตนอื่น  คือเจาผูมีใชพวกเรา.  
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           บทวา  วินสฺส  ความวา  เจาจงฉิบทายเสีย คือ  จงไปในท่ีซึ่ง 
พวกเราจะไมเห็นเจา. 
           บทวา  อุปลาเปยฺย  แปลวา  พึงสงเคราะห.  
           บทวา  อุปฏเปยฺย  คือ  พึงใหสมณุเทสน้ันทําการบํารุงตน. 
บทที่เหลือพรอมท้ังสมุฏฐานเปนตน  พึงทราบโดยนัยดังกลาวแลวใน 
อริฏฐสิกขาบทน้ันนั่นแล. 
                            กัณฐกสิกขาบทท่ี  ๑๐   จบ. 
                          สัปปาณวรรคท่ี ๗  จบบริบูรณ 
                                ตามวรรณนานุกรม.  
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                         ปาจิตตีย  สหธรรมิกวรรคที่  ๘ 
                             สหธรรมิกสิกขาบทท่ี  ๑  
           วินิจฉัยในสิกขาบทที่  ๑  แหงสหธรรมิกวรรค  พึงทราบดังนี้ :- 
                     [ แกอรรถบางปาฐะในสิกขาบทท่ี  ๑ ] 
           สองบทวา  เอตสฺมึ  สิกฺขาปเท  มีความวา  ขาพเจาจักยังไม 
ศึกษาคําที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในสิกขาบทน้ีกอน. 
           ก็ในคําวา  อาปตฺติ  ปาจิตฺติยสฺส  นี ้ บัณฑิตพึงทราบวา  เปน 
อาบัติทุก ๆ  คําพูด. 
           ขอวา  สิกฺขมาเนน  ภิกฺขเว  ภิกขฺุนา มีความวา  ภิกษุเปนผู 
ใคร  เพ่ือจะศึกษารับพระโอวาทดวยเศียรเกลาน่ันแหละ  พึงรูทั่วถึง  พึง 
ไตถาม  และพึงใครครวญ.  บทที่เหลอืในสิกขาบทนี้  บัณฑิตพึงทราบ 
จากใจความเฉพาะบท  โดยนัยดังกลาวแลวในทุพพจสิกขาบทน่ันแล. 
วาโดยวินิจฉัยต้ืนทั้งน้ัน. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐาน  ๓  เปนกิริยา  สญัญาวิโมกข  สจิตตกะ 
โลกวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  อกุศลจิต  เปนทุกขเวทนา ดังน้ีแล. 
                          สหธรรมิกสิกขาบทท่ี  ๑  จบ.  
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                                  วิเลขนสิกขาบทท่ี  ๒ 
           ในสกิขาบทท่ี  ๒  วินิจฉัยยดังตอไปนี้ :-  
            [ แกอรรถวาดวยอานิสงสมีการเรียนวินัยเปนมูล ] 
           สองบทวา  สินยกถ  กเถติ  มคีวามวา  พระผูมีพระภาคตรัส 
กถาอันเกี่ยวเน่ืองดวยกัปปยะและอกัปปยะ  อาบัติและอนาบัติ  สังวร 
อสังวร  และปหานะ  ที่ชือ่วา  วินัยกถา. 
           คําวา  วินยสฺส  วณฺณ  ภาสติ  มีความวา  พระผูมีพระภาค 
ตรัสการวางมาติกาดวยอํานาจแหงอาบัติ  ๕  กองบาง  ๗  กองบาง  แลว 
ทรงพรรณนาโดยบทภาชนะ  ที่ชื่อวา  สรรเสริญพระวินัย. 
           คําวา  ปริยตฺติยา  วณฺณ  ภาสติ  มีความวา  พระผูมีพระภาค 
ตรัสสรรเสรญิ คือ  พรรณนาคุณ  ไดแก  อานิสงสมีการเรียนพระวินัย          
เปนมูลแหงพวกภิกษุผูเลาเรียนพระวินัย.  อธิบายวา   " แทจริง  พระ 
ผูมีพระภาคตรัสอานิสงส ๕  อานิสงส ๖  อานิสงส ๗  อานิสงส ๘  อานิสงส 
๙  อานิสงส ๑๐  อานิสงส ๑๑  ซึ่งมีการเรียนพระวินัยเปนมูลทั้งหมด  ที่ 
พระวินัยธรจะได. " 
           ถามวา   " พระวินัยธร  ยอมไดอานิสงส  ๕  เหลาไหน ? " 
           แกวา   " ยอมไดอานิสงส  ๕  มกีารคุมครองสีลขันธเปนตน 
ของตน.  สมดังคําท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไวนี้วา   " ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! 
อานิสงสในวินัยธรบุคคล  ( บุคคลผูทรงวินัย )  ม ี ๕ เหลาน้ี  คือ สีลขันธ 
ของตนเปนอันคุมครองรักษาดีแลว ๑  เปนที่พ่ึงของพวกภิกษุผูมักระแวง  
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สังสัย ๑  เปนผูแกลวกลาพูดในทามกลางสงฆ ๑  จมเหลาชนผูเปนขาศึก 
ไดราบคาบดีโดยสหธรรม ๑  เปนผูปฏิบัติ  เพ่ือความต้ังม่ันแหงพระ 
สัทธรรม๑. "  
         [ อธิบายอานิสงส  ๕  วาดวยการตองอาบัติ  ๖  อยาง ] 
           สีลขันธของตน  เปนอันวินัยธรบุคคลน้ันคุมครอง  รักษาดีแลว 
อยางไร ?  คือ  ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้  เม่ือตองอาบัติ  ยอม 
ตองดวยอาการ  ๖  อยาง   คือ  ดวยความไมละอาย ๑  ดวยความไมรู ๑ 
ดวยความสงสัยแลวขืนทํา ๑  ดวยความสําคัญในของไมควรวาควร ๑ 
ดวยความสําคัญในของควรวาไมควร ๑  ดวยความหลงลืมสติ ๑. 
           ภิกษุยอมตองอาบัติดวยความไมละอายอยางไร ?  คือ  ภิกษุรูอยู 
ทีเดียววา  เปนอกัปปยะ  ฝาฝน  ทําการลวงละเมิด.  สมจริงดังคําท่ี 
พระผูมีพระภาคตรัสไวนี้วา 
              " ภกิษุแกลงตองอาบัติ  ปกปดอาบัติ  และ 
              ถึงความลําเอียงดวยอดติ,  ภิกษุเชนนี้  เรา 
              เรียกวา  อลัชชบีคุคล. " 
           ภิกษุยอมตองอาบัติ  ดวยความไมรูอยางไร ?  คือ  เพราะวา 
บุคคลผูไมมีความรูเปนผูเขลา  เปนผูงมงาย  ไมรูสิ่งที่ควรทําและสิ่งท่ี 
ไมควรทํา  ยอมทําสิ่งท่ีไมควรทํา  ทําสิ่งท่ีควรทําใหผิดพลาด,  ดวย 
อาการอยางนี้  ชื่อวาตองดวยความไมรู. 
           ภิกษุตองอาบัติดวยสงสัยแลวขืนทําอยางไร ?  คือ  เมื่อเกิดความ 
 
๑.๒.  วิ.  ปริวาร.  ๘/๔๕๓-๔๙๓.  
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สงสัยข้ึนเพราะอาศัยของท่ีควรและไมควร  ฝาฝนลวงละเมิดทีเดียวดวย 
สําคัญวา   " ถามพระวินัยธรแลว  ถาเปนกัปปยะ  เปนสิ่งท่ีควรทํา 
ถาเปนอกัปปยะ  เปนสิ่งท่ีไมควรทํา,  แตอันนี้  สมควรอยู "   ดวย 
อาการอยางนี้  ชื่อวา  ตองดวยความสงสัยแลวข้ึนทํา.  
           ภิกษุตองดวยความสําคัญในสิ่งท่ีไมควรวาควรอยางไร ?  คือ 
ภิกษุฉันเน้ือหมี  ดวยสําคัญวา   " เนือ้สุกร, "   ฉันเน้ือเสือเหลืองดวย 
สําคัญวา   " เนื้อมฤดู, "   ฉันโภชนะที่เปนอกัปปยะ  ดวยสําคัญวา 
" โภชนะเปนกัปปยะ, "   ฉันในเวลาวิกาลดวยสําคัญวาเปนกาล,  ดื่ม 
ปานะท่ีเปนอกัปปยะ  ดวยสําคัญวา   " ปานะเปนกัปปยะ "   ดวยอาการ 
อยางนี้  ชื่อวา  ตองดวยความสําคัญในสิ่งท่ีไมควรวาควร. 
           ภิกษุยอมตองอาบัติดวยความเปนผูมีความสําคัญในสิ่งท่ีควร 
วาไมควรอยางไร ?  คือ  ภิกษุฉันเน้ือสุกร  ดวยสําคัญวา   " เนือ้หมี, " 
ฉันเน้ือมฤดูดวยสําคัญวา   " เนื้อเสือเหลือง, "   ฉันโภชนะที่เปน 
กัปปยะดวยสําคัญวา  " โภชนะที่เปนอกัปปยะ, "   ฉันในกาล  ดวย 
สําคัญวาเปนวิกาล,  ดื่มปานะท่ีเปนกัปปยะ  ดวยสําคัญวา  ปานะเปน 
อกัปปยะ,  ดวยอาการอยางนี้  ชื่อวา  ตองดวยความเปนผูมีความ 
สําคัญในสิ่งที่ควรวาไมควร. 
           ภิกษุตองดวยความหลงลืมสติอยางไร ?  คือ  ภิกษุเมื่อตอง 
อาบัติเพราะการนอนรวม  การอยูปราศจากไตรจีวร  และเภสัช 
กับจีวรลวงกาลเวลาเปนปจจัยแล  ชื่อวาตองดวยความหลงลืมสติ. 
ภิกษุบางรูปในศาสนานี้  ยอมตองอาบัติดวยอาการ  ๖ อยางเหลานี้  ดวย  
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ประการอยางนี้. 
                [ ผูทรงวินัยไมตองอาบัติดวยอาการ  ๖  อยาง ] 
           แตพระวินัยธรไมตองอาบัติดวยอาการ  ๖ อยางเหลาน้ี.  ไมตอง 
ดวยความเปนผูไมละอายอยางไร ?  คือ  เพราะแมเมื่อเธอรักษาการ 
ตําหนิขอนขอดของผูอ่ืนนี้วา   " เชญิทานดูเถิด  ผูเจริญ !  ภิกษุนี้รูสิ่ง 
ที่ควรและไมควรอยูแท  ๆ  ยังทําการลวงละเมิดพระบัญญัติ "   ดังน้ีได 
ก็ชื่อวา  ไมตอง,  ดวยอาการอยางน้ี  ชื่อวาไมตอง  ดวยความเปนผู  
ไมละอาย.  แสดงอาบัติเปนเทศนาคามินีแมที่เผลอตองเขา  ออกแลว 
จากอาบัติที่เปนวุฏฐานคามินี  ต้ังอยูในความบริสุทธิ์.  จําเดิมแตนั้น 
ยอมเปนผูต้ังอยูในความเปนลัชชีบุคคลน้ีทีเดียววา 
              " ภกิษุไมแกลงตองอาบัติ  ไมปดบังอาบติั 
              และไมถึงความลําเอียงดวยอคติ,  ภิกษ ุ
              เชนนี้  เราเรียกวา  ลัชชบีุคคล๑. " 
           ภิกษุไมตองดวยความไมรูอยางไร ?  คือ เพราะเธอรูอยูซึ่งส่ิง 
อันควรและไมควร;  ฉะนั้น  เธอยูอมทําแตสิ่งที่ควร  ไมทําส่ิงท่ีไมควร, 
ดวยอาการอยางน้ี  ชื่อวา  ไมตองเพราะความไมรู. 
           ไมตองดวยความเปนผูสงสัยแลวขืนทําอยางําร ?  คือ  เพราะเธอ 
เมื่อเกิดความรังเกียจสงสัย  เพราะอาศัยสิ่งที่เปนกัปปยะและอกัปปยะ 
ตรวจดูวัตถุ ตรวจดูมาติกา  บทภาชนะ  อันตราบัติ  อนาบัติ  แลว 
 
๑.  วิ. ปริวาร.  ๘/๓๙๓-๓๙๔.  
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ถาเปนกัปปยะจึงทํา,  ถาเปนอกัปปยะไมทํา,  ดวยอาการอยางน้ี  ชื่อวา 
ไมตองดวยความเปนผูสงสัยแลวขืนทํา. 
           ไมตองดวยความเปนผูมีความสําคัญในสิ่งท่ีไมควรวาควรเปนตน 
อยางไร ? คือ เพราะเธอรูอยูซึ่งส่ิงท่ีควรและไมควร;  ฉะน้ัน  จึงไมเปน 
ผูมีความสําคัญในสิ่งท่ีไมควรวาควร  ไมเปนผูมีความสําคัญในส่ิง  
ที่ควรวาไมควร  และเธอมีสติต้ังม่ันดวยดี,  อธิษฐานผาจีวรที่ควร 
อธิษฐาน,  วิกัปจีวรที่ควรวิกัป.  วินัยธรบุคคล  ชือ่วา  ไมตองอาบัติ 
ดวยอาการ  ๖  อยางนี้  ดวยประการอยางนี้.  เธอเมื่อไมตอง  ( อาบัติ ) 
ยอมเปนผูมีศีลไมขาด  มีศีลบริสุทธิ์.  ดวยอาการอยางน้ี  สีลขันธ 
ของตน  ยอมเปนอันเธอคุมครอง  รักษาดีแลว. 
           ถามวา   " วินัยธรบุคคล  ยอมเปนที่พ่ึงของพวกภิกษุผูถูกความ 
สงสัยครอบงําอยางไร ? " 
           แกวา   " ไดยินวา  ภิกษุทั้งหลายในรัฐนอกและในชนบท 
นอก  เกิดมีความรังเกียจสงสัยข้ึน  ทราบวา  '  ไดยินวา  พระวินัยธรอยู 
ที่วิหารโนน '  แลวมาสูสํานักของเธอ  แมจากท่ีไกลถามถึงขอรังเกียจ 
สงสัย.  เธอสอบสวนดูวัตถุแหงกรรมท่ีภิกษุพวกน้ันทําแลว  กําหนด 
ชนิดมีอาบัติ  อนาบัติ  ครกุาบัติ  และลหุกาบัติเปนตน  จึงใหแสดง 
อาบัติที่เปนเทศนาคามินี  ใหออกจากอาบัติเปนวุฏฐานคามีนี  ให 
ต้ังอยูในความบริสุทธิ์.  ดวยอาการอยางนี้  ชื่อวา  เปนที่พ่ึงของพวก 
ภิกษุผูถูกความสงสัยครอบงํา.  
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           ขอวา  เปนผูแกลวกลาพูดในทามกลางสงฆ  มีความ จริงอยู 
ผูมีใชวินัยธรพูดในทามกลางสงฆ  ความกลัว  คือ  ความประหมายอม 
ครอบงํา,  ความกลัวันนจะไมมีแกวินัยธรบุคคล.  เพราะเหตุไร ? 
เพราะรูวา   " เมื่อพูดอยางนี้มีโทษ พูดอยางนี้ไมมีโทษ "   แลวจึงพูด.  
           ในคําวา  ปจฺจตฺถิเก  สหธมฺเมน  สุนิคฺคหิต  นิคฺคณฺหาติ  นี ้
ชื่อวา  ชนผูเปนขาศึกมี  ๒  จําพวก คือ ผูเปนขาศึกแกตนเองจําพวก ๑ 
ผูเปนขาศึกแกพระศาสนาจําพวก ๑.   บรรดาชนผูเปนขาศึก ๒ จําพวก 
นั้น  พวกภิกษุชื่อเมตติยะ  และภุมมชกะ  กับเจาลิจฉวี  ชื่อวัฑฒะ 
โจทดวยอันติมวัตถุอันไมมีมูล,  ชนพวกน้ี  ชื่อวา  ผูเปนขาศึกแกตนเอง 
ก็หรือชนผูทศุีลแมเหลาอ่ืน  ซึ่งเปนผูมีธรรมลามก  ทั้งหมด  ชือ่วา 
ผูเปนขาศึกแกตนเอง.  สวนอริฏฐภิกษุ  กัณฑกสามเณร  ภิกษุวัชชีบุตร 
ชาวเมืองเวสาลีผูมีความเห็นวิปริต  และพวกภิกษุฝายมหายานนิกาย 
มหาสังฆิกะเปนตน  ซึ่งเปนผูมีลัทธิปรูปหาร  อัญญาณ  กังขา 
และปรวิตรณา๑  ทําการยกยอง  กลาวอางคําสอนมิใชพุทธศาสนาวา 
" พุทธศาสนา "   ชื่อวา  ผูเปนขาศึกแกศาสนา.  วินัยธรบุคคลจะขมข่ี 
ชนผูเปนขาศึกเหลาน้ันแมทั้งหมดใหราบคาบ  โดยประการท่ีพวกเขา 
ไมสามารถประดิษฐานอสัทธรรมข้ึนได  โดยสหธรรม  คือ  โดยคํา 
เปนเหตุรวมกัน. 
 
๑.  พระอรหันตยังทีอสุจิ พระอรหันตยังมีความไมรู พระอรหันตยังมีความสงสัย พระอรหันตหาย 
สงสัยเพราะผูอ่ืน. ดูอธิบายในสารัตถทีปนี  ๓/๓๖๖.- ผูชําระ.  
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                    [ อธิบายพระสัทธรรม  ๓  อยาง ] 
           ก็ในคําวา  สทฺธมฺมฏ ิติยา  ปฏิปนฺโน  โหติ  นี้.  สัทธรรมมี 
๓  ดวยสามารถแหง  ปริยติั  ปฏิบัติ  และอธิคม.  บรรดาสัทธรรมท้ัง 
๒  นั้น  พุทธพจน  คือ  ปฎก  ๓  ชื่อวา  ปริยัติสัทธรรม.  ธรรมนี้  คือ  
ธุดงคคุณ  ๑๓  ขันธกวัตร  ๑๔  มหาวัตร  ๘๒  ชือ่วา  ปฏิปตติสัทธรรม. 
มรรค  ๔  ผล  ๔  นี้  ชื่อวา  อธิคมสัทธรรม. 
           บรรดาสัทธรรมมีปริยัติธรรมเปนตนนั้น  พระเถระทั้งหลายบาง 
พวกกลาววา   " ปรยิัติเปนมูลรากของศาสนา  โดยพระสูตรนี้วา  ' ดูกอน 
อานนท !  ธรรมและวินัยใดท่ีเราแสดงแลวบัญญัติแลวแกเธอทั้งหลาย, 
ธรรมและวนิัยนั้นจักเปนศาสดาของเธอท้ังหลาย  โดยกาลลวงไปแหง 
เรา '  ดังน้ี. " 
           พระเถระบางพวกกลาววา   " ปฏิบัติเปนมูลของศาสนา  โดย 
สูตรนี้วา  ' ดูกอนสุภัททะ !  ภิกษุทั้งหลายเหลาน้ีแลพึงอยูโดยชอบ,  โลก 
ไมพึงวางเปลาจากพระอรหันตทั้งหลาย "   แลวกลาววา   " ภิกษุทั้งหลาย 
๕  รูปผูปฏิบติัโดยชอบ  ยงัมีอยูเพียงใด,  ศาสนา จัดวายังต้ังอยูเพียงนั้น " 
ดังน้ี. 
           สวนพระเถระอีกพวกหนึ่ง กลาววา   " เมือ่ปริยัติอันตรธานแลว 
แมบุคคลผูปฏิบัติดี  ก็ไมมีการบรรลุธรรม "   แลวกลาววา   " ถาแมน 
ภิกษุ  ๕  รูปจะเปนผูรักษาปาราชิกไวได,  ภิกษุเหลาน้ัน  ใหกลุบุตร 
ทั้งหลายผูมีศรัทธาบรรพชาแลวใหอุปสมบทแมในปจจันตประเทศ  ให 
ครบคณะทสวรรค  แลวจัดทําการอุปสมบทแมในมัธยมประเทศ,  ให  
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ภิกษุสงฆครบวีสติวรรคแลว  จักทําอัพภานกรรมแมเพ่ือตน  ยังศาสนา 
ใหถึงความเจริญงอกงามไพบูลยโดยอุบายอยางนี้. " 
           พระวินัยธรน้ีเปนผูปฏิบัติเพ่ือความต้ังม่ันแหงพระสัทธรรมท้ัง ๓ 
ดวยประการอยางนี้แล.  บัณฑิตพึงทราบวา  พระวินัยธรน้ี  ยอมได 
อานิสงส  ๕  อยางเหลาน้ีกอน  ดวยประการฉะน้ี. 
           ถามวา   " พระวินัยธรยอมไดอานิสงส  ๖  เหลาไหน ? "  
           แกวา   " อุโบสถ  ปวารณา  สังฆกรรม  บรรพชา  อุปสมบท 
เปนหนาที่ของพระวินัยธรน้ัน,  เธอยูอมนิสัย  ใหสามเณรอุปฏฐาก. " 
           จริงอยู  อุโบสถ  ๙  เหลาน้ี  คือ  จาตุททสีอุโบสถ  ปณณรสี- 
อุโบสถ  สามัคคีอุโบสถ  สังฆอุโบสถ  คณอุโบสถ  ปุคคลอุโบสถ  สุต- 
ตุทเทสนอุโบสถ  ปาริสุทธิอุโบสถ  อธิษฐานอุโบสถ  ทั้งหมดน้ัน  เนื่อง 
ดวยพระวินัยธร.  และถึงแมปวารณา  ๙  เหลาน้ีคือ  จาตุททสีปวารณา 
ปณณรสีปวารณา  สามัคคีปวารณา  สังฆปวารณา  คณปวารณา 
ปุคคลปวารณา  เตวาจิกาปวารณา  เทววาจิกาปวารณา  สมานวัสสิกา- 
ปวารณา  ก็เนื่องดวยพระวินัยธร.  เธอเปนใหญแหงปวารณา  ๙  นั้น 
เพราะเปนหนาท่ีของเธอ  ดวยประการฉะน้ี.  ถึงสังฆกรรมทั้ง  ๔  นี ้
คือ  อปโลกนกรรม  ญัตติกรรม  ญัตติทุติยกรรม  ญัตติจตุตถกรรมก็ด ี
ทั้งบรรพชา  และอุปสมบทแหงกุลบุตรทั้งหลาย  อันเธอเปนอุปชฌาย 
ทําน้ีก็ดี  ก็เน่ืองดวยพระวินัยธรท้ังน้ัน.  ผูอ่ืนถึงทรงปฎก ๒  ก็ไมได 
เพ่ือทํากรรมนี้เลย.  เธอเทาน้ันใหนิสัย  ใหสามเณรอุปฏฐาก.  ผูอ่ืน 
ยอมไมไดเพ่ือใหนิสัย  ไมไดเพ่ือใหสามเณรอุปฏฐากเลย.  แตเม่ือหวัง  
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เฉพาะการอุปฏฐากของสามเณร  ยอมไดเพ่ือจะใหถืออุปชฌายในสํานัก 
ของพระวินัยธรกอนแลว  จึงยินดีขอวัตรปฏิบัติ.  
           ก็บรรดาสังฆกรรมมีอุโบสถกรรมเปนตนนี้  การใหนสิัยและการ 
ใหสามเณรอุปฏฐากเปนองคเดียวกัน.  อานิสงส  ๕  อยางกอน  รวมกับ 
อานิสงสขอหน่ึงในอานิสงส ๖  เหลาน้ี  จึงเปน  ๖  ดวยประการฉะน้ี. 
รวมกับอานิสงส ๒  ขอ  จึงเปน  ๗,  รวมกับอานิสงส  ๔  ขอจึงเปน  ๘, 
รวมกับอานิสงส  ๔  ขอ  จึงเปน ๙,  รวมกับอานิสงส  ๕  ขอ  จึงเปน  ๑๐, 
รวมกับอานิสงสแมทั้งหมดนั่นจึงเปน  ๑๑,  ดวยประการดังกลาวมานี้ 
บุคคลผูทรงวินัย  บัณฑิตพึงทราบวา  ยอมไดอานิสงส  ๕-๖-๗-๘-๙-๑๐ 
และ ๑๑  อยางนี้. 
                  [ จุดประสงคในการสรรเสริญวินัยปริยติั ] 
           พระผูมีพระภาคเจาเมื่อทรงแสดงอานิสงสเหลาน้ี  อยางนี้  บัณฑิต 
พึงทราบวา   " ทรงพรรณนาคุณแหงการเรียนพระวินัย. " 
           สองบทวา  อาทิสฺส  อาทิสฺส  ไดแก  ทรงกําหนดบอย  ๆ  คือ 
ทรงทําใหเปนแผนกหน่ึงตางหาก. 
           หลายบทวา  อายสฺมโต  อุปาลิสสฺ  วณฺณ  ภาสติ  มีความวา 
พระผูมีพระภาคเจาทรงอาศัยวินัยปริยัติ  ตรัสชมเชยสรรเสริญคุณแหง 
พระอุบาลีเถระ. 
           ถามวา   " เพราะเหตุไร ? " 
           แกวา   " ทรงสรรเสริญเพราะเหตุวา  ทําไฉนหนอ  ภิกษุทั้งหลาย  
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แมไดฟงการสรรเสริญของเราแลว  จะพึงสําคัญวินัยวา  ตนควรเรียน 
ควรศึกษาในสํานักแหงอุบาลี,  ศาสนานี้จักเปนของต้ังอยูไดนาน, จัก 
เปนไปตลอด  ๕,๐๐๐  ป  ดวยประการอยางนี้. "  
           ในคําวา  เตธ  พห ู ภิกฺข ู นี ้ มีเนื้อความอยางนี้วา   " ภิกษุ 
เปนอันมากเหลาน้ันเปนพระเถระก็มี  เปนนวกะก็มี  เปนมัชฌมิะก็ดี  ได 
สดับการสรรเสริญของพระผูมีพระภาคเจาน้ีแลว  เกิดมีอุตสาหะ  เพราะ 
ไดบรรลุอานิสงสตามท่ีพระองคทรงประกาศไวดวยเขาใจวา  ' ไดยินวา 
ภิกษุผูทรงวินัย  ยอมไดอานิสงสเหลาน้ี,  ภิกษุทั้งหลายผูทรงสุตตันตุ 
และผูทรงอภิธรมหาไดไม '  จึงพากันเรียนพระวินัยในสํานักของทาน 
พระอุบาลี. " 
           บทวา  อิธ  เปนเพียงนิบาตเทาน้ัน. 
           บทวา  อุทฺทิสฺสมาเน  ไดแก  เมือ่อาจารยสวดแกอันเตวาสิก. 
ก็เพราะวาปาฏิโมกขนั้น  เมื่ออาจารยสวดตามความพอใจของตนก็ดี 
อันเตวาสิกขอรองอาจารยนั้นใหสวดก็ดี  เมื่อภิกษุผูทรงจําปาฏิโมกข 
นั้นได  กําลังทําการสาธยายยก็ดี  ชื่อวา มีใครยกปาฏิโมกขข้ึนสวดอยู; 
ฉะน้ัน  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสบทภาชนะวา  อุทฺทิสนฺเต  วา 
อุทฺทิสาเปนฺเต  วา  สชฺฌาย  กโรนฺเต  วา  ดังนี้. 
           บทวา  ขุทฺทานุขุททฺเกหิ  คือ  ดวยสิกขาบทเล็ก ๆ  และนอย ๆ. 
           คําวา  ยาวเทว  เปนคํากําหนดเขตแดนเปนไปแหงสิกขาบทเล็ก 
นอยเหลาน้ัน.  มีคําอธิบายวา   " ก็ภิกษุเหลาใด  สวดก็ดี  ใหสวดก็ดี 
สาธยายก็ดี ซึ่งสิกขาบทเล็กนอยน่ัน,  สิกขาบทเล็กนอยน่ัน  ยอมเปน  
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ไปจนถึงเกิดความเดือดรอน  คือ  ความลําบาก  ที่เรียกวาความรังเกียจ 
สงสัย  และความยุงใจที่เรียกวาวิจิกิจฉา  แกภิกษุเหลาน้ันทีเดียววา 
" ควรหรือไมควรหนอ. "  
           อีกอยางหนึ่ง  คําวา  ยาวเทว  เปนคํากําหนดดวยความยวดย่ิง. 
คําวา  ยาวเทว  นั้น  เชื่อมความเขากับบทวา  สวตฺตนฺติ  นี้.   มคํีา 
อธิบายวา   " ชางเปนไปเพ่ือความรําคาญ  เพ่ือความลําบาก  เพ่ือความ 
ยุงยากเหลือเกิน. " 
           ขอวา  อุปสมฺปนฺนสฺส  วินย  วิวณฺเณติ  มีความวา  ภิกษุผูใคร 
จะใหเกิดความเคลือบแคลงในวินัยนั้น  แกอุปสัมบันนั้น  จึงกน  คือ 
ตําหนิ  ติเตียนพระวินัยในสํานักแหงอุปสัมบัน.  คําท่ีเหลือในสิกขาบท 
นี้  ต้ืนทั้งนั้น. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐาน  ๓  เปนกิริยา  สญัญาวิโมกข  สจิตตกะ 
โลกวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  อกุศลจิต  เปนทุกขเวทนา  ดังนี้แล. 
                                 วิเลขนสิกขาบทท่ี  ๒  จบ.  
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                               โมหนสิกขาบทท่ี  ๓ 
           วินิจฉัย ในสิกขาบทท่ี  ๓  พึงทราบดังนี้ :-  
           บทวา  อนฺวฑฺฒมาส  ไดแก  ตามลําดับ  คือทุก ๆ  กึ่งเดือน. 
ก็เพราะปาฏิโมกขนั้นอันภิกษุยอมสวดในวันอุโบสถ;  ฉะนั้น  พระผูมี 
พระภาคเจาจึงตรัสไวในบทภาชนะวา   " ทุกวันอุโบสถ. " 
           บทวา  อุทฺทิสฺสมาเน  คือ  เมื่อปาฏิโมกขกําลังสวดอยู.  ก็เพราะ 
ปาฏิโมกขนั้น  อันภิกษุผูสวดปาฏิโมกขซึ่งกําลังยกข้ึนแสดง  ชื่อวา 
กําลังสวดอยู;  ฉะน้ัน  พระผูมีพระภาคจึงตรัสไวในบทภาชนะวา   " เมื่อ 
ภิกษุกําลังยกปาฏิโมกขข้ึนแสดงอยู. " 
           คําวา  ย ฺจ  ตตฺถ  อาปตฺตึ  อาปนฺโน  ไดแก  ภิกษุผูตองอาบัติ 
ใดในอนาจารท่ีตนประพฤติแลวน้ัน. 
           สองบทวา  ยถาธมฺโม  กาเรตพฺโพ  ไดแก  เพราะเปนผูตอง 
อาบัติดวยไมรู เธอจึงไมมีความพนจากอาบัติ.  ก็แล  สงฆพึงปรับเธอ 
ตามธรรมและวินัยที่วางไว.  อธิบายวา   " เธอตองอาบัติเทศนาคามินี 
สงฆพึงใหแสดง  และตองอาบัติวุฏฐานคามินี  พึงใหประพฤติวุฏฐาน- 
วิธี. " 
           บทวา  สาธุก  แปลวา  โดยดี. 
           บทวา  อฏ ิกตฺวา  แปลวา  กระทําใหมีประโยชน.  มีคําอธิบาย 
วา   " ฟอนราํประกอบดวยประโยชน. " 
           ในคําวา  ธมฺมกมฺเม  เปนตน  ทานประสงคเอาโมหาโรปนกรรม 
คําท่ีเหลือในสิกขาบทน้ี  ต้ืนทั้งน้ัน.  
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           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐาน  ๓  เปนกิริยา  สญัญาวิโมกข  สจิตตกะ 
โลกวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  อกุศลจิต  เปนทุกขเวทนา  ดังนี้แล. 
                              โมหนสิกขาบทท่ี  ๓  จบ.   
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                                   ปหารสิกขาบทท่ี  ๔ 
           วินิจฉัยย ในสิกขาบทท่ี  ๔  พึงทราบดังน้ี :-  
                          [ วาดวยการใหประหารดวยฝามือ ]  
           สองบทวา  ปหาร  เทนฺติ  มีความวา  พวกภิกษุฉัพพัคคีย  กลาวคํา 
เปนตนวา  " ผูมีอายุ !  พวกทานจงต้ังต่ังเล็ก,  จงตักน้ําลางเทามาไว " 
แลวใหประหาร  ( แกภิกษุพวกสัตตรสวัคคีย )  ผูไมกระทําตาม. 
           ในคําวา  ปหาร  เทติ  อาปตฺติ  ปาจิตฺติยสฺส  นี ้ มีวินิจฉัยยวา 
เมื่อภิกษุใหประหารดวยความเปนผูประสงคจะประหาร  ถาแมนผูถูก 
ประหารตาย  ก็เปนเพียงปาจิตตีย.  เพราะการประหาร  ( นั้น )  มือหรือ 
เทาหัก  หรือศีรษะแตก  ก็เปนปาจิตตียเทาน้ัน.  ตัดหู  หรือตักจมูก 
ดวยความประสงคจะทําใหเสียโฉมอยางนี้วา   " เราจะทําเธอใหหมดสงา 
ในทามกลางสงฆ "   ก็เปนทุกกฏ. 
           บทวา  อนุปสมฺปนฺนสฺส  มีความวา  ภิกษุใหประหารแกคฤหัสถ 
หรือบรรพชติ  แกสตรีหรือบุรุษ  โดยที่สุด  แมแกสัตวดิรัจฉานเปน 
ทุกกฏ.  แตถาวา  มีจิตกําหนัด  ประหารหญิง  เปนสังฆาทิเสส. 
           สองบทวา  เกนจิ  วิเห ิยมาโน ไดแก  ถูกมนุษย  หรือสัตว 
ดิรัจฉานเบียดเบียนอยู.  
           บทวา  โมกขฺาธิปฺปาโย  คือ  ปรารถนาความพนแกตนเองจาก 
มนุษยเปนตนนั้น. 
           สองบทวา  ปหาร  เทติ  มีความวา  ภิกษุใหประหารดวยกาย  
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ของเน่ืองดวยกาย  และของท่ีขวางไปอยางใดอยางหนึ่ง  ไมเปนอาบัติ. 
ถาแมนภิกษุเห็นโจรก็ดี  ขาศึกก็ดี  มุงจะเบียดเบียนในระหวางทาง 
กลาววา   " แนะอุบาสก !  เธอจงหยุดอยูในที่นั้นนั่นแหละ,  อยาเขามา " 
แลวประหารผูไมเชื่อฟงคํากําลังเดินเขามาดวยไมคอน  หรือดวยศัสตรา 
พรอมกับพูดวา   " ไปโวย "   แลวไปเสีย.  ถาเขาตายเพราะการประหาร  
นั้น  ไมเปนอาบัติเหมือนกัน.  แมในพวกเนื้อราย  ก็นัยนี้เหมือนกัน. 
คําท่ีเหลืออในสิกขาบทน้ี  ต้ืนทั้งนั้น. 
           ก็สมฏุฐานเปนตน ของสิกขาบทนั้น  เปนเชนเดียวกับปฐม- 
ปาราชิก.  แตสิกขาบทน้ีเปนทุกขเวทนา  ดังนี้แล. 
                              ปหารสิกขาบทท่ี  ๔  จบ.  



ประโยค๗ - ทุติยสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒ - หนาท่ี 323 

                               ตลสตัติกสิกขาบทที่  ๕ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๕  พึงทราบดังนี้ :-  
                [ วาดวยการเง้ือหอกดือฝามือข้ึนจะประหาร ] 
           สองบทวา  ตลสตฺติก  อุคฺคิรนฺติ  มีความวา   ( พวกภิกษุฉัพภ 
พัคคีย )  เมื่อแสดงอาการใหประหาร  ยอมเงือดเงื้อกายบาง  ของเน่ือง 
ดวยกายบาง. 
           ขอวา  เต  ปหารสมุจฺจิตา  โรทนฺติ  มีความวา  พวกภิกษุ 
สัตตรสวัคคียเหลาน้ัน  คุนเคยตอการประหารแลว  สําคัญอยูวา   " ภิกษุ 
เหลาน้ีจักใหประหารับดนี้ "   เพราะเปนผูไดรับการประหารมาแมใน 
กาลกอน  จึงรองไห.  อาจารยบางพวกสาธยายยวา  ปหารสฺส  มจฺฉิตา 
ก็มี.  ในปาฐะน้ันมีความวา   " กลัวการประหาร. " 
           ในคําวา  อุคฺคิรติ  อาปตฺติ  ปาจิตฺติยสฺส  นี้  มีวินิจฉัยยดังน้ี :- 
ถาภิกษุเง้ือพลั้งใหประหารลงไป,  เมื่อภิกษุไมอาจจะยั้งไวไดแนนอน 
จึงประหารลงไปโดยเร็วล  เปนทุกกฏ  เพราะเธอใหประหาร  โดยไมมี 
ประสงคจะประหาร.  เพราะการประหารน้ัน  อวัยวะอยางใดอยางหน่ึง 
มีมือเปนตนหักไป  ก็เปนเพียงทุกกฏ.  ภิกษุผูประสงคจะประหาร  แต 
การประหารดวยของอยางใดอยางหน่ึง  มีตนไมเปนตนพลาดเลยไป 
หรือตนกลับไดสติแลวไมประหาร  เปนทุกกฏ.  หรือเม่ือประหาร ถูก 
ใคร ๆ  กันมอืไว  ก็เปนทุกกฏ. 
           ในคําวา  โมกฺขาธปฺิหาโย  ตลสตฺติก  อุคฺคิรติ  นี้  มีวินิจฉัยย  
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ดังน้ี :-  ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูเง้ือหอกดือฝามือโดยนัยกอนน่ันแหละ 
ในเรื่องทั้งหลายที่กลาวแลวขางตน.  ถาแมนวาภิกษุใหประหารผิด 
พลาดไป  ก็ไมเปนอาบัติเหมือนกัน. คําท่ีเหลือพรอมทั้งสมุฏฐาน 
เปนตน  เปนเชนเดียวกันกับสิกขาบทกอนน้ันแล. 
                          ตลสัตติกสิกขาบทท่ี  ๕  จบ.   
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                                  อมูลกสิกขาบทท่ี  ๖ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี ๖  พึงทราบดังน้ี :-  
           บทวา  อนุทฺธเสนฺติ  มีความวา  ก็พวกภิกษุฉัพพัคคียเหลาน้ัน 
เพราะตนเองเปนผูมีโทษเกลื่อนกลน   เมื่อจะทําการปองกันตัววา   " ภิกษุ 
ทั้งหลายจักไมโจท  จักไมยังพวกเราให ๆ  การดวยอาการอยางน้ี "   จึง 
รีบชิงโจทภิกษุทั้งหลายดวยสังฆาทิเสสไมมีมูลเสียกอน.  คําท่ีเหลืออใน 
สิกขาบทน้ี  ต้ืนทั้งน้ัน  เพราะมีนัยดังเรากลาวแลวในอมูลกสิกขาบท 
ในเตรสกัณฑ. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐาน  ๓  เปนกิริยา  สญัญาวิโมกข  สจิตตกะ 
โลกวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  อกุศลจิต  เปนทุกขเวทนา  ดังนี้แล. 
                             อมูลกสิกขาบทท่ี  ๖   จบ.  
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                                สัญจิจจสิกขาบทท่ี  ๗ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๗  พึงทราบดังนี้ :- 
           บทวา  อุปทหนฺติ  แปลวา  กอใหเกิดข้ึน. 
           ขอวา  กุกฺกุจฺจ  อุปทหติ  อาปตฺติ  ปาจิตฺติยสฺส  ไดแก  ตอง 
อาบัติปาจิตตียทุก ๆ  คําพูด.  
           บทวา  อนุปสมฺปนฺนสฺส  มีความวา  ภิกษุกอความรําคาญแก 
สามเณรโดยนัยเปนตนวา   " ชะรอยเธอ  นั่ง  นอน  กิน  ดื่ม  ในท่ีลับ 
รวมกับมาตุคาม  และเธอกระทําอยางนี้และอยางน้ีในทามกลางสงฆ. " 
เปนทุกกฏทกุ ๆ  คําพูด.  คําท่ีเหลือในสิกขาบทน้ี  ต้ืนทั้งน้ัน.  แม 
สมุฏฐาน  เปนตน  ก็เชนเดียวกับอมูลกสิกขาบทน้ันแล. 
                              สัญจิจจสิกขาบทท่ี  ๗ จบ.  
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                             อุปสสุติกสิกขาบทท่ี  ๘ 
           วินิจฉัย  ในสิกขทบทท่ี  ๘  พึงทราบดังนี้ :-  
           บทวา  อธิกรณชาตาน  ไดแก  เกิดวิวาทาธิกรณข้ึน  เพราะการ 
บาดหมางกันเปนตนเหลาน้ี. 
           บทวา  อุปสฺสุตึ  คือ  ใกลพอไดยิน,  อธิบายวา   " ในทีซ่ึ่งตน 
ยืนอยูแลวอาจไดยินคําพูดของภิกษุเหลาน้ันได. " 
           ในคําวา  คจฺฉติ  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺส  นี ้ เปนทุกกฏทุก ๆ  ยางเทา. 
           บทวา  มนฺเตนฺต  คือ  เมื่อภิกษุอีกรูปหน่ึงปรึกษากับภิกษุอีกรูป 
หน่ึง.  อีกอยางหน่ึง  ปาฐะวา  มนฺเตนฺเต  ก็มี.  ความก็อยางนี้. 
           บทวา  วูปสมิสฺสามิ  มีความวา  เราจักสงบ  จักถึงความสงบ 
คือ  จักไมทําการทะเลาะกัน. 
           สองบทวา  อตฺตาน  ปริโมเจสสฺามิ  มีความวา  เราจักบอกวาเรา 
ไมใชเปนผูกระทําแลวเปล้ืองตน.  คําท่ีเหลืออในสิกขาบทน้ี  ต้ืนทั้งนั้น. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐานดุจเถยยสัตถสิกขาบท  เกิดข้ึนทางกายกับ 
จิต ๑  ทางกายวาจากับจิต ๑  บางคราวเปนกิริยา  ดวยอํานาจแหงการ 
ไปเพราะความอยางฟง,  บางคราวเปนอกิริยาดวยอํานาจแหงการไมยัง 
ผูบาดหมางกันซึ่งมาสูตนยืนอยูแลว  ปรึกษากันอยู  ใหรูตัว.  แทจริง 
สิกขาบทท้ัง ๓  นี ้ คือ  รปูยสิกขาบท  อัญญาวาทสิกขาบท  อุปสสุติกสิกขา- 
บท  มีความกําหนดอยางเดียวกัน.  เปนสัญญาวิโมกข  สจิตตกะ  โลก- 
วัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  อกุศลจิต  เปนทุกขเวทนา  ดังนี้แล. 
                               อุปสสุติกสิกขาบทที่  ๘  จบ.  
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                      กัมมปฏิพาหนสิกขาบทท่ี  ๙ 
           วินิจฉัย ในสิกขาบทท่ี  ๙  พึงทราบดังนี้ :-  
           ขอวา  สเจ  จ  มย  ชาเนยฺยาม  แปลวา  ถาพวกเราพึงรูไซร. 
สวน  จ  อักษร  เปนเพียงนิบาตเทานั้น. 
           บทวา  ธมฺมิกาน  มีวิเคราะหวา  ธรรมมีอยูในกรรมเหลาน้ัน 
เพราะสงฆทําโดยธรรม  โดยวินัย  โดยสัตถุศาสน;  เพราะเหตุนั้น 
กรรมเหลาน้ัน  จึงชื่อวา  ธรรมิกะ.  ( กรรมอันเปนธรรม ).  เพ่ือ 
สังฆกรรม  ๔  อันฟอนราํเหลาน้ัน. 
           ในคําวา  ขียติ  อาปตฺติ  ปาจิตฺติยสฺส  นี้  เปนปาจิตตียทุก ๆ 
คําพูด.  คําท่ีเหลือในสิกขาบทน้ี  ต้ืนทั้งน้ัน. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐาน  ๓  เปนกิริยา  สญัญาวิโมกข  สจิตตกะ 
โลกวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  อกุศลจิต  เปนทุกขเวทนา  ดังนี้แล. 
                       กัมมปฏิพาหนสิกขาบทท่ี  ๙  จบ.  
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                      ฉันทังอทัตวาคมนสิกขาบทที่  ๑๐ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๑๐ พึงทราบดังน้ี :-  
           ขอวา  วตฺถุ  วา  อาโรจิต  โหติ  มีความวา  ทั้งโจทและจําเลย 
ไดแถลงถอยคําของตนแลว  ภิกษุผูสอบสวนสืบสวนก็ไดรับสมมติแลว 
แมดวยอาการเพียงเทาน้ี  วัตถุเปนอันบอกแลว.  คําท่ีเหลืออในสิกขาบท 
นี้  ต้ืนทั้งนั้น. 
           สิกขาบทน้ี  มีการทอดธุระเปนสมุฏฐาน  เกิดข้ึนทางกายวาจา 
กับจิต  เปนทั้งกิริยาทั้งอกิริยา  สญัญาวิโมกข  สจิตตกะ  โลกวัชชะ 
กายกรรม  วจีกรรม  อกุศลจิต  เปนทุกขเวทนา  ดังนี้แล. 
                       ฉันทังอทัตวาคมนสิกขาบทที่  ๑๐  จบ.  
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                             ทัพพสิกขาบทท่ี  ๑๑ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๑๑  พึงทราบดังนี้ :-  
           บทวา  ยถามิตฺตตา  คือ  ตามความเปนมิตรกัน.  มีคําอธิบายวา 
ใหแกภิกษุผูซึ่งเปนมิตรกัน.  ในบททั้งปวงก็นัยนี้เหมือนกัน.  คําท่ีเหลือ 
มีเนื้อความต้ืนทั้งนั้น  เพราะมีนัยดังกลาวแลวในอุชฌาปนิกสิกขาบท 
เปนตนนั้นแล. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐาน  ๓  เปนกิริยา  สญัญาวิโมกข  สจิตตกะ 
โลกวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  อกุศลจิต  เปนทุกขเวทนา  ดังนี้แล. 
                            ทัพพสกิขาบทท่ี  ๑๑  จบ.  
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                            ปริณามนสิกขาบทท่ี  ๑๒ 
           วินิจฉัย ในสิกขาบทท่ี  ๑๒  พึงทราบดังนี้ :-  
           คําท่ีจะพึงกลาวทั้งหมด  มีนัยดงักลาวแลวในปริณามนสิกขาบท 
ในติงสกัณฑนั่นเอง.  แตมีความแปลกกันเพียงเทาน้ี  คือ ในปริณามน- 
สิกขาบทในติงสกัณฑนั้น  เปนนิสสคัคียปาจิตตีย  เพราะนอมมาเพ่ือตน, 
ในสิกขาบทน้ี  เปนปาจิตตียลวน  เพราะนอมไปเพื่อบุคคล  ( อ่ืน ). 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐาน  ๓  เปนกิริยา  สญัญาวิโมกข  สจิตตกะ 
โลกวัชชะ กายกรรม  วจีกรรม  อกุศลจิต  มีเวทนา  ๓  ดังน้ีแล. 
                           ปริณามนสิกขาบทท่ี  ๑๒  จบ. 
                         สหธรรมิกวรรคท่ี  ๘  จบบริบูรณ 
                                 ตามวรรณนานุกรม.  



ประโยค๗ - ทุติยสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒ - หนาท่ี 332 

                               ปาจิตตีย  ราชวรรค๑ที่  ๙ 
                                   อันเตปุรสิกขาบทที่  ๑ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๑  แหงราชวรรค๑  พึงทราบดังตอไปนี้ :- 
                         [ แกอรรถบางปาฐะในสิกขาบทท่ี ๑ ]  
           บทวา  โอรโก  แปลวา  ตํ่าตอย. 
           บทวา  อุปริปาสาทวรคโต  แปลวา  ประทับอยู  ณ  เบื้องบน 
แหงปราสาทอันประเสริฐ. 
           สองบทวา  อยฺยาน  วาหสา  แปลวา  เพราะเหตุแหงพระผูเปน 
เจาทั้งหลาย  มีคําอธิบายวา   " ขาพระพุทธเจารูธรรม  เพราะพระผูเปน 
เจาเหลาน้ัน  ไดชวยใหเกิดข้ึน. " 
           สองบทวา  ปตร  ปฏเติ  ไดแก  พระราชโอรสตองการจะ 
เห็นโทษแลวปลงพระชนมพระราชบิดา. 
           ในคําวา  ราชนฺเตปุร  หตุถิสมฺมทฺท  เปนตน  มีวินิจฉัยวา 
ที่พระราชฐานชั้นในนี้อัดแอไปดวยพวกชาง;  ฉะนั้น  จึงชื่อวา  หัตถิ- 
สัมมัททะ.  อธิบาย  คับแคบไปดวยชาง.  แมในบทวาอัสสรถสัมมัททะ 
ก็นัยนี้เหมือนกัน.  ภิกษุบางพวกสวดวา  สมฺมต  ก็มี.  คําน้ันไม 
ควรถือเอา.  ปาฐะวา  ร ฺโ  อนฺเตปุเร  หตฺถิสมฺมทฺท  ก็ม.ี  ใน 
ปาฐะนั้น  มีอรรถวา   " การเหยียบย่ําไปมาแหงชางทั้งหลาย ชื่อ 
 
๑.  บาลีเปน  รัตนวรรค.  
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หัตถิสัมมัททะ. "   มีคําอธิบายวา   " การเดินย่ําไปมาแหงชางมีอยู 
ในพระราชวังชั้นใน. "   แมในบทที่เหลือก็นัยนี้.   
           บทวา  รชนียานิ  ไดแกอารมณมีรูปเปนตนเชนนี้  มีอยูใน 
พระราชวังชั้นในนั้น.  
           บทวา  มุทฺธาภิสิตฺตสฺส  คือ  ผูทรงไดรับอภิเษกสรงสนานบน 
พระเศียร. 
           บทวา  อนิกขฺนฺตราชเก  มีวิเคราะหวา  พระราชายังไมเสด็จ 
ออกจากพระตําหนักที่ผทมนี้;  เหตุนั้น  ตําหนักนั้น  จึงชื่อวา  ที ่
พระราชายังไมเสด็จออก.  อธิบายวา   " ในตําหนักท่ีผทม  มีพระราชา 
ยังไมเสด็จออกนั้น. "   พระมเหสี  พระผูมีพระภาคตรัสเรียกวารัตนะ. 
           บทวา  นีภฏ  แปลวา  ออกแลว.  รัตนะ  ( คือพระมเหสี ) 
ยังไมเสด็จออก  จากตําหนักที่ผทมน้ี,  ฉะน้ัน  ตําหนักผทมน้ัน  จึงชื่อวา 
ที่รัตนะยังไมออก.  อธิบายวา   " ในตําหนักที่ผทม  ที่รัตนะยังไม 
ออกันน. "   คําท่ีเหลือในสิกขาบทน้ี  ต้ืนทั้งน้ัน. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐานดุจกฐินสิกขาบท  เกิดข้ึนทางกายกับ 
วาจา ๑  ทางกายวาจากับจิต ๑  เปนทั้งกิริยา  ทั้งอกิริยา  โนสัญญาวิโมกข 
อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  มีจิต ๓  มีเวทนา ๓ 
ดังน้ีแล. 
                              อันเตปุรสิกขาบทท่ี  ๑  จบ.  
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                               รัตนสิกขาบทท่ี  ๒ 
           ในสกิขาบทท่ี  ๒  มีวินิจฉัยดังนี้ :- 
          [ วาดวยสถานท่ีและของตกท่ีควรเก็บไมควรเก็บ ]  
           บทวา  วิสฺสริตฺวา  แปลวา  ไดลมืไว.  ๕  เหรียญกษาปณ 
จาก  ๑๐๐  เหรียญ  ชื่อวา  ปุณณปตตะ  ( รอยละ  ๕ ). 
           คําวา  กฺยาห  กริสสฺามิ  แปลวา  เราจักกระทําอยางไร ? 
           คําวา  อาภรณ  โอมุ ฺจิตฺวา  คือ  ไดเปลื้องเครื่องประดับชื่อ 
มหาลดามีดา  ๙  โกฏิออกไว. 
           บทวา  อนฺเตวาสี  แปลวา  สาวใช. 
           ๒  ชัว่ขวางกอนดินตกแหงวัดท่ีอยู  ชื่อวา  อุปจาร  ในคําวา 
อปริกฺขิตสฺส  อุปาจาโร  นี.้  แตในมหาปจจรีกลาววา   " สําหรับที่ 
อยูพัก  ชั่วเหวี่ยงกระดงตก  หรือชั่วเหว่ียงสากตก  ( ชื่อวา  อุปจาร ). " 
           ในคําวา  อุคฺคณฺหาติ  อาปตฺติ  ปาจิตฺติยสฺส  นี้  มีวินิจฉัย 
วา  ภิกษุรับเองก็ดี  ใหรับก็ดี  ซึ่งทองและเงิน  เพ่ือประโยชนแก 
ตน  เปนนิสสัคคียปาจิตตีย.  รับเองก็ดี  ใหรับก็ดี  เพ่ือประโยชนแก 
สงฆ  คณะ  บุคคล  เจดีย  และนวกรรม  เปนทุกกฏ.  ภิกษุรับเอง 
ก็ดี  ใหรับกด็ี  ซึ่งรัตนะมีมุกดาเปนตนที่เหลืออ เพ่ือประโยชนแก 
ตนหรือแกสงฆเปนตน  เปนทุกกฏ.  สิ่งท่ีเปนกัปปยวัตถุก็ดี  เปน 
อกัปปยวัตถุก็ดี  อันเปนของคฤหัสถ  ชั้นที่สุดแมในตาลเปนเครื่อง  
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ประดับหูเปนของมารดา  เมื่อภิกษุรับเก็บโดยมุงวัตรแหงภัณฑาคาริก 
เปนใหญ  เปนปาจิตตียเหมือนกัน.  แตถาของ ๆ  มารดาบิดาเปนกัปปย- 
ภัณฑอันควรที่ภิกษุจะเก็บไวไดแนนอน  พึงรับเก็บไวเพ่ือประโยชน 
ตน.  แตเมื่อเขากลาววา   " ทานโปรดเก็บของน้ีไวใหดวย "   พึงหาม  
วา   " ไมควร. "   ถาพวกคฤหัสถโยนของทิ้งไวกลาววา   " นิมนตทาน 
เก็บไวใหดวย "   แลวไปเสีย,  จัดวาเปนธุระ  สมควรจะเก็บไว.  พวก 
คนงาน  มีนายชางไมเปนตน  ผูกระทําการงานในวิหารก็ดี  พวก 
ราชพัลลภกด็ี  ขอรองใหชวยเก็บเครื่องมือ  หรือเครื่องนอนของตนวา 
" นิมนต  ทานชวยเก็บไวใหดวย. "   อยูาพึงกระทํา  เพราะชอบกันบาง 
เพราะกลัวบาง.  แตจะแสดงท่ีเก็บให  ควรอยู.  สวนในเหลาชนผูโยน 
ของท้ิงไวโดยพลการแลวไปเสีย จะเก็บไวใหก็ควร. 
           ในคําวา  อชฺฌาราเม  วา  อชฺฌาวสเถ  วา  นี ้ มีวินิจฉัย 
ดังน้ี :-  ถาอารามใหญเชนกับมหาวิหาร,  ภิกษุเก็บเองก็ดี  ใชให 
เก็บก็ดี ซึ่งของคฤหัสถที่ตกในสถานท่ี  เชนกับทีซ่ึ่งจะเกิดมีความระแวง 
สงสัยวา   " จักถูกพวกภิกษุและสามเณรฉวยเอาไป "   แลวพึงเก็บไว 
ในบริเวณท่ีมีกําแพงกั้นในอารามใหญนั้น.  แตทีต่กในสถานท่ีสัญจร 
ของมหาชน เชนที่ซุมประตูแหงมหาโพธิ์และลานตนมะมวง  ไมควร 
เก็บ.  ไมใชธรุะหนาที่  ( ของภิกษุ ).  แตในกุรุนทีกลาววา   " ภิกษุ 
รูปหน่ึง  เดินทางไปเห็นภัณฑะบางอยาง  ในสถานท่ีไมมีตน.  แม 
เมื่อเกิดมีตนพลุกพลาน  พวกชาวบานก็จะสงสัยภิกษุนั้นทีเดียว.  เพราะ 
ฉะน้ัน  ภิกษุนั้นพึงแวะออกจากทางแลวน่ังพัก.  เม่ือพวกเจาของมา  
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พึงบอกทรัพยนั้น.  ถาไมพบเจาของ  เธอจักตองทําใหเปนของสมควร 
( มีถือเอาเปนของบังสกุลเปนตน ).  
           ในคําวา  รูเปน  วา  นมิิตฺเตน  วา  ส ฺาณ  กตฺวา  นี้  ทีช่ื่อ 
วา  รูป ไดแก  ภัณฑะภายในหอ.  เพราะฉะนั้น  ภิกษุพึงแกหอ 
ภัณฑะออกนับดู  แลวกาํหนดไววา   " เหรียญกษาปณเทาน้ี  หรือ 
เงินและทองเทาน้ี. " 
           ดวงตราเครื่องหมาย ( ดุน )  เปนตน  ชื่อวา  นิมิต  ( เครื่องหมาย ). 
เพราะฉะนั้น  ภิกษุพึงกําหนดเครื่องหมายทุกอยาง  ในหอภัณฑะท่ี 
ประทับตราเครื่องหมายมีอาทิอยางนี้  คือ  ประทับตราดวยดินเหนียว 
หรือวา  ประทับตราดวยครั่ง,  หอภัณฑะที่เขาหอดวยผาสีเขียว  หรือวา 
ที่เขาหอดวยผาสีเหลือง. 
           สองบทวา  ภิกฺข ู ปฏิรูปา  ไดแก  ภิกษุทั้งหลายผูมีความ 
ละอายมักรังเกียจสงสัย.  เพราะจะมอบไวในมือของพวกคนผูมีนิสัยโลเล 
ไมได.  ก็ภิกษุใดยังไมหลีกไปจากอาวาสันนหรือยังไมพบพวกเจาของ, 
แมภิกษุนั้น  อยูาพึงทําใหเปนมูลคาแหงจีวรเปนตน  เพื่อตนเอง.  แต 
พึงใหสรางเสนาสน  หรอืเจดีย  หรือสระโบกขรณีที่เปนของถาวร.  ถา 
วา  โดยกาลลวงไปนาน  เจาของจึงมาทวง,  พึงบอกเขาวา   " อุบาสก ! 
ของชื่อน้ี  เขาสรางดวยทรัพยของทาน,  ทานจงอนุโมทนาเถิด. "   ถา 
หากวาเขาอนุโมทนาดวย  ขอน้ันเปนการดี  ดวยประการฉะน้ี,  ถาเขา 
ไมอนุโมทนาดวย  กลับทวงวา   " ขอทานจงใหทรัพยผมคือ "   พึง 
ชักชวนคนอ่ืนคืนใหทรัพยเขาไป.  
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           ในคําวา  รตนสมมฺต วิสฺสาส  คณฺหาติ  เปนตน  ตรัสหมาย 
เอาอามาสวัตถุ  ( ของควรจบตองได )  เทาน้ัน.  ของอนามาส  ไมควรเลย. 
คําท่ีเหลือในสิกขาบทน้ี  ต้ืนทั้งน้ัน.  
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐาน  ๖  เปนกิริยา  โนสัญญาวิโมกข 
อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  มีจิต ๓  มีเวทนา ๓ 
ดังน้ีแล. 
                             รัตนสิกขาบทท่ี  ๒  จบ.  
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                         วิกาเลคามัปปเวสนสิกขาบทท่ี  ๓ 
           วินิจฉัยในสิกขาบทที่  ๓  พึงทราบดังนี้ :-  
                [ วาดวยการบอกลากอนเขาบานในเวลาวิกาล ] 
           บทวา  ติรจฺฉานกถ  ไดแก  ถอยคําเปนเหตุขัดขวางตอ 
อริยมรรค. 
           บทวา  ราชกถ  ไดแกถอยคําอันเกี่ยวดวยพระราชา.  แมใน 
โจรกถาเปนตนก็นัยนี้เหมือนกัน.  คําท่ีควรกลาวในคําวา  สนฺต  ภิกขฺุ 
นี้  มีนัยดังกลาวแลวในจาริตตสิกขาบทนั่นแล. 
           ถาวา  ภิกษุมากรูปดวยกัน  จะเขาไปยังบานดวยการงานบางอยาง, 
เธอทุกรูปพึงบอกลากันและกันวา   " วิกาเล  คามปปเวสน  อาปุจฺฉาม 
แปลวา  พวกเราบอกลาการเขาบานในเวลาวิกาล. "   การงานน้ัน 
ในบานน้ันยังไมสําเร็จ;  เหตุนั้น  ภิกษุจะไปสูบานอ่ืน  แมต้ังรอยบาน 
ก็ตามที, ไมมีกิจท่ีจะตองบอกลาอีก.  ก็ถาวา  ภิกษุระงับความต้ังใจ 
แลว  กําลังกลับไปยังวิหาร  ใครจะไปสูบานอ่ืนในระหวางทางตอง 
บอกลาเหมือนกัน.  ทําภัตกิจในเรือนแหงสกุลก็ดี  ที่โรงฉันก็ดี  แลว 
ใครจะเที่ยวภิกษาน้ํามัน  หรือภิกษุาเนยใส.  กถ็ามีภิกษุอยูใกล ๆ  พึง 
บอกลากอนแลวจึงไป.  เมื่อไมมี  พึงไปดวยใสใจวา   " ภิกษุไมมี " 
ยางลงสูทางแลวจึงเห็นภิกษุ  ไมมีกิจท่ีจะตองบอกลา.  แมไมบอกลา  
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ก็ควรเท่ียวไปไดเหมือนกัน.  มีทางผานไปทามกลางบาน.  เมื่อภิกษุ 
เดินไปตามทางนั้น  เกิดความคิดข้ึนวา   " เราจักเท่ียวภิกษุานํ้ามัน 
เปนตน "   ถามีภิกษุอยูใกล ๆ  พึงบอกลากอนจึงไป.  แตเมื่อไมแวะ  
ออกจากทางเดินไปไมมีกิจจําเปนตองบอกลา.  บัณฑิตพึงทราบอุปจาร 
แหงบานท่ีไมไดลอม โดยนัยดังกลาวแลวในอทินนาทานสิกขาบท 
นั่นแล. 
           ในคําวา  อนฺตราราม  เปนตน  ไมใชแตไมบอกลาอยางเดียว, 
แมภิกษุไมคาดประคดเอว  ไมหมสังฆาฏิไป  ก็ไมเปนอาบัติ. 
           บทวา  อาปทาสุ  มคีวามวา  สีหะก็ดี  เสือก็ดี  กําลังมา, 
เมฆต้ังเคาข้ึนก็ดี  อุปทวะไร ๆ  อยางอ่ืนเกิดข้ึนก็ดี  ไมเปนอาบัติ.  ใน 
อันตรายเห็นปานน้ี  จะไปยังภายในบานจากภายนอกบาน  ควรอยู. 
คําท่ีเหลือในสิกขาบทน้ี  ต้ืนทั้งน้ัน. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐานดุจกฐินกสิกขาบท  เกิดข้ึนทางกายกับ 
วาจา ๑  ทางกายวาจากับจิต ๑  เปนทั้งกิริยา  ทั้งอกิริยา  โนสัญญา- 
วิโมกข อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  มีจิต ๓ 
มีเวทนา ๓  ดังนี้แล. 
                     วิกาเลคามัปปเวสนสิกขาบทที่  ๓  จบ.  
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                                สูจิฆรสิกขาบทท่ี  ๔ 
           วินิจฉัย ในสิกขาบทท่ี  ๔  พึงทราบดังนี้ :-  
           การตอยน่ันแหละ  ชื่อ  เภทนกะ.  เภทนกะนั้น  มีอยูแก 
ปาจิตตียนั้น;  เพราะเหตุนั้น  ปาจิตตียนั้น  จึงชื่อวา  เภทนกะ. 
           บทวา  อรณิเก  ไดแก  แมตะบันไฟและลูกตะบันไฟ. 
           บทวา  วีเถ  แปลวา  ลกถวิน.  คําท่ีเหลืออในสิกขาบทน้ี  ต้ืน 
ทั้งน้ัน. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐาน  ๖  เปนกิริยา  โนสัญญาวิโมกข 
อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  มีจิต ๓  มีเวทนา ๓ 
ดังน้ีแล. 
                             สูจิฆรสิกขาบทท่ี  ๔  จบ.  
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                            มัญจสิกขาบทท่ี  ๕ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๕  พึงทราบดังนี้ :-  
           ปาจิตตียที่ชื่อวา  เฉทนกะ  มีนยัดังกลาวแลวเหมือนกัน. 
           ในคําวา  ฉินฺทิตฺวา  ปริภุ ฺชติ  นี้  มีวินิจฉัยดังน้ี :-  ถาภิกษุ 
ไมประสงคจะตัด  จะฝงลงในพื้นดินแสดงประมาณไวขางบน  หรือถม 
พ้ืนดินใหสูงข้ึนแลวใชสอย หรือจะยกข้ึนวางบนคานกระทําใหเปน 
แครใชสอย ควรทุกอยาง.  คําท่ีเหลืออในสิกขาบทนี้  ต้ืนทั้งนั้น 
สิกขาบทน้ี  มีสมุฏฐาน  ๖. 
                           มัญจสิกขาบทท่ี  ๕  จบ. 
                            ตูโลนัทธสิกขาบทท่ี  ๖ 
           วินิจฉัยย  ในสิกขาบทท่ี  ๖  พึงทราบดังนี้ :- 
           เตียงและตั่งที่ชื่อวาหุมนุน  เพราะอรรถวา เปนที่มีนุนถูกหุมไว. 
มีคําอธิบายวา  ภิกษุยัดนุนแลวหุมดวยผาลาดพ้ืนขางบน.  คําท่ีเหลืออ 
ในสิกขาบทน้ี  ต้ืนทั้งน้ัน.  สิกขาบทน้ีมีสมุฏฐาน ๖. 
                             ตูโลนทัธสิกขาบทท่ี  ๖  จบ.  
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                             นิสีทนสิกขาบทท่ี  ๗ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๗  พึงทราบดังนี้ :-  
           ขอวา  นิสีทน  อนุ ฺาต  โหติ  มีความวา  นิสีทนะ  ( ผา- 
ปูนั่ง )  พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตไว  ณ  ที่ไหน ?  ( ทรงอนุญาต 
ไว )  ในเรื่องปณีตโภชนะ  ในจีวรขันธกะ.  สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาค 
เจาตรัสไวในจีวรขันธกะน้ันวา   " ดกูอนภิกษุทั้งหลาย !  เราอนุญาตผา 
นิสีทนะ  เพ่ือรักษากาย  เพ่ือรักษาจีวร  เพ่ือรักษาเสนาสนะ๑ "   ดังน้ี.  
           สองบทวา  เสยฺยถาป  ปุราณสิโกฏโ  มีความวา  เปรียบ 
เหมือนนายชางหนังเกา.  เหมือนอยางวา  นายชางทําหนังเกาดึงออก 
คือ  รีดออกทางโนนทางนี้  ดวยคิดวา   " เราจัดทําหนังใหขยายออก 
ฉันใด,  แมพระอุทายีนั้น  ก็ดิงผานิสีทนะนั้นออกฉันนั้น.  ดวยเหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสกะพระอุทายีนั้นอยางนี้. 
           ขอวา  นิสีทนนฺนาม  สทส  วุจจฺติ  มีความวา  ภิกษุปูผาเชน 
กับสันถัตลงแลว  ผาที่ ๒  แหงในเน้ือที่ประมาณคืบ ๑  โดยคืบพระสุคต 
ที่ชายดานหน่ึงทําใหเปน  ๓  ชาย,  นิสีทนะน้ันเรียกกันวาผามีชายดวยขาย 
เหลาน้ัน.  คําท่ีเหลือในสิกขาบทน้ี  ต้ืนทั้งน้ัน.  สกิขาบทน้ีมีสมุฏฐาน ๖. 
                             นิสีทนสิกขาบทท่ี  ๗  จบ. 
 
๑.  วิ. มหาวคฺค.  ๕/๒๑๖.  



ประโยค๗ - ทุติยสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒ - หนาท่ี 343 

                          กัณฑุปฏจิฉาทีสิกขาบทท่ี  ๘ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๘  พึงทราบดังนี้ :-  
           ขอวา  กณฺฑุปฏิจฺฉาที  อนุ ฺาตา  โหติ  มีความวา  ผาปดฝ 
พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตไวในท่ีไหน ?  ( ทรงอนุญาตไว )  ใน 
เรื่องพระเวฬัฏฐสีสะในจีวรขันธกะ.  สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสไวในท่ีนั้นวา   " ดกูอนภิกษุทั้งหลาย !  เราอนุญาตผาปดฝแกภิกษุผูมี 
อาพาธเปนฝก็ดี  เปนสุกใสก็ดี  เปนโรคอันมีน้ําหนองน้ําเหลืองเปรอะ 
เปอนก็ดี  เปนลําราบเพลิงก็ดี "   ดังน้ี.  
           คําวา  ยสฺส  อโธนาภิ  อพฺภชานุมณฺฑล  ไดแก  ผาที่ทรง 
อนุญาตแกภิกษุผูเปนอาพาธท่ีภายใตสะดือลงไป  เหนือมณฑลเขาท้ัง ๒ 
ข้ึนมา.  หิดเปอย  ชื่อวา  กัณฑุ.  ตอมเม็ดเล็ก ๆ  มีเมล็ดโลหิต 
ชื่อวา  ปฬกา.  น้ําเหลืองไมสะอาดไหลออกดวยอํานาจริดสีดวงทวาร 
บานทะโรค  และเบาหวานเปนตน ชื่อวา  โรคน้ําเหลืองเสีย.  อาพาธ 
เปนเม็ดยอดใหญ  ทานเรียกวา  เปนลาํราบเพลิง.  คําท่ีเหลืออใน 
สิกขาบทน้ี  ต้ืนทั้งน้ัน.  สิกขาบทน้ี  มีสมุฏฐาน ๖. 
                          กัณฑุปฏจิฉาทีสิกขาบทท่ี ๘  จบ.  
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                          วัสสิกสาฏิกสิกขาบทท่ี  ๙ 
           วินิจฉัย ในสิกขาบทท่ี  ๙  พึงทราบดังนี้ :-  
           คําวา  วสฺสิกสาฏิกา  อนุ ฺาตา  โหติ  มีความวา  ผาอาบนํ้า 
ฝน  พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตไวในที่ไหน ?  ทรงอนุญาตไวใน 
เรื่องนางวิสาขา  ในจีวรขันธกะ.  สมจริงดังท่ีตรัสไวในจีวรขันธกะน้ัน 
วา   " ดกูอนภิกษุทั้งหลาย !  เราอนุญาตผาอาบน้ําฝน "   ดังน้ี.  คําท่ี 
เหลือในสิกขาบทน้ี  ต้ืนทั้งน้ัน.  สิกขาบทน้ี  มีสมุฏฐาน ๖. 
                          วัสสิกสาฏกสิกขกบทที่  ๙  จบ.  
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                               นันทเถรสิกขาบทท่ี  ๑๐ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๑๐  พึงทราบดังน้ี :-  
           บทวา  จตรงฺคุโลมโก  คือ  มีขนาดตํ่ากวา  ๔  นิ้ว  ( พระนันทะ 
มีขนาดตํ่ากวาพระศาสดา  ๔  นิ้ว ).  คําท่ีเหลืออในสิกขาบทน้ี  ต้ืนทั้งน้ัน. 
สิกขาบทน้ี  มีสมุฏฐาน  ๖. 
                           นันทเถรสิกขาบทท่ี  ๑๐  จบ. 
                            ราชวรรคท่ี  ๙  จบบริบูรณ 
                                ตามวรรณนานุกรม. 
           คําวา  อุทฺทิฏา  โข  เปนตน  มีนัยดังกลาวแลวน้ันแล. 
                      ขุททกวรรณนาในอรรถกถาพระวินัย 
                       ชื่อสมันตปาสาทิกา  จบบริบูรณ.  
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                          ปาฏิเทสนียกัณฑวรรณนา 
              ปาฏิเทสนียธรรมเหลาใดท่ีพระธรรมสังคาหกาจารย 
              ทั้งหลาย  ต้ังไวในลําดับพวกขุททกสิกขาบท  บัดน้ี 
              จะมีการวรรณนาปาฏิเทสนียธรรมเหลาน้ันดังตอไปนี้. 
           พึงทราบวินิจฉัย  ในปาฏิเทสนียสิกขาบทท่ี  ๑  กอน :- 
      [ วาดวยการรับของเค้ียวของฉันจากมือภิกษุณีผูมีใชญาติ ] 
           บทวา  ปฏิกฺกมนกาเล  คือ  ในเวลาเปนที่เที่ยวบิณฑบาตแลว 
กลับมา. 
           สองบทวา  สพฺเพว  อคฺคเหสิ  คือ  ไดรับเอาภิกษาไปท้ังหมด. 
           บทวา  ปเวเธนฺตี  แปลวา  เดินซวนเซอยู. 
           บทวา  อเปห ิ แปลวา  จงถอยไป.  อธิบายวา   " ทานยังไม 
ใหโอกาส. " 
           คําวา  คารยฺห  อาวุโส  เปนตน  เปนคําแสดงอาการที่ภิกษุพึง 
แสดงคืน. 
           บทวา  รถิกา  แปลวา  ถนน. 
           บทวา  พฺยูห  ไดแก  ตรอกตันไมทะลุถึงกัน  ไปถึงแลวตอง 
ยอนกลับมา. 
           บทวา  สิงฺฆาฏก  ไดแก  ทีชุ่มทาง  ๔  แยก  หรือ ๓  แยก. 
           บทวา  ฆร  ไดแก  เรือนแหงสกุล. 
           บรรดาสถานท่ี  มถีนนเปนตนเหลาน้ี  ภิกษุยืนรับในที่แหงใด  
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แหงหน่ึง  เปนทุกกฏ  เพราะรับ.  เปนปาฏิเทสนียะ  โดยการนับคํา 
กลืน.  แมสําหรับภิกษุผูรับในสถานที่มีโรงชางเปนตน  ก็นัยนีเ้หมือนกัน 
ภิกษุณียืนถวายที่ถนน,  ภิกณุยืนรับในละแวกวัดเปนตน  เปนอาบัติ 
เหมือนกัน.  
           ก็บัณฑิตพึงทราบอาบัติในปาฏิเทสนีวสิกขาบทท่ี ๑  นี้  ดวยอํานาจ 
แหงนางภิกษุณีผูยืนถวายในละแวกบาน โดยพระบาลีวา  อนฺตรฆร 
ปวิฏาย  ดังน้ี.  ก็ที่ซึ่งภิกษุยืนอยูไมเปนประมาณ.  เพราะเหตุนั้น 
ถาแมนวา  ภิกษุยืนในถนนเปนตน  รบัจากนางภิกษุณีผูยืนถวายใน 
ละแวกวัดเปนตน  ไมเปนอาบัติเลย. 
           คําวา   " ภิกษุรับประเคน  ยามกาลิก  สัตตาหกาลิก  ยาวชีวิก 
เพ่ือประโยชนเปนอาหาร  ตองอาบัติทุกกฏ,  ตองอาบัติทุกกฏทุก ๆ 
คํากลืน "   นี ้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายเอากาลิกที่ไมไดระคนกับ 
อามิส.  แตในกาลิกที่ระคนกัน  มีรสเปนอันเดียวกัน  เปนปาฏิเทสนียะ 
เหมือนกัน. 
           สองบทวา  เอกโต  อุปสมฺปนฺนาย  ไดแก  ภิกษุณีผูอุปสมบท 
ในสํานักแหงภิกษุณีทั้งหลาย.  แตภิกษุผูรับจากมือแหงภิกษุณี  ผู 
อุปสมบทในสํานักแหงภิกษุทั้งหลาย  เปนปาฏิเทสนียะตามสมควรแก 
วัตถุทีเดียว. 
           สองบทวา  ทาเปติ  น  เทติ  มคีวามวา  ภิกษุณีผูมีใชญาติ 
ใชผูอ่ืนบางคนใหถวาย,  ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูรับขาทนียะโภชนียะน้ัน.  
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           สองบทวา  อุปนิกฺขิปตฺวา  เทติ  มีความวา  ภิกษุณีวางบนพ้ืน 
แลวถวายวา   " พระคุณเจา !  ดิฉันถวายขาทนียะโภชนียะน้ีแกทาน. " 
ภิกษุรับของท่ีภิกษุณีถวายอยางนี้  พรอมกับกลาววา   " ขอบใจนะ 
นองหญิง "   แลว  ใหภิกษุณีนั้นนั่นเอง  หรือใชผูอ่ืนบางคนรับประเคน  
แลวฉัน  ควรอยู. 
           อาจารยบางพวกกลาววา   " กถ็าวา  ภิกษุณีถือเอาอามิสใน 
บาตรท่ีอยูในมือ  ถวายวา   ' ดิฉันสละถวายทาน '   ภิกษุรับประเคน 
อามิสที่ภิกษุณีถือไวดวยกลาววา  ' นองหญิง ! '  เปนอาบัติแกภิกษุ 
ผูรับ. " 
           สองบทวา  สิกฺขมานาย  สามเณริยา  มีความวา  เมื่อสิกขมานา 
และสามเณรีเหลาน้ีถวาย  ไมเปนอาบัติแกภิกษุรับ.  คําท่ีเหลือใน 
สิกขาบทน้ี  ต้ืนทั้งน้ัน. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐานดุจเอฬกโลมสิกขาบท  เปนกิริยา 
โนสัญญาวิโมกข  อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม 
มีจิต  ๓  มีเวทนา  ๓  ดังน้ีแล. 
                          ปาฏิเทสนียสิกขาบทท่ี  ๑  จบ.  
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                            ปาฏิเทสนียสิกขาบทที่  ๒ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๒  พึงทราบดังนี้ :- 
           คําวา  อปสกฺก  ตาว  ภคินิ  เปนตน  เปนคําแสดงอาการท่ี 
ภิกษุพึงรุกราน.  
           ในคําวา  อตฺตโน  ภตฺต  ทเปติ  น  เทติ  นี้  มีวินิจฉัยดังนี้ :- 
ถาแมนวา  ภิกษุณีถวายภัตของตนเอง  ไมเปนอาบัติโดยสิกขาบทน้ีเลย. 
เปนอาบัติโดยสิกขาบทกอน. 
           ก็ในคําวา  อ ฺสฺส  ภตฺต  เทติ  น  ทาเปติ  นี้  มีวินิจฉัย 
ดังน้ี :-  ถาภิกษุณีใชใหถวาย  พึงเปนอาบัติโดยสิกขาบทน้ี,  แตเมื่อ 
ภิกษุณีถวายเอง  ไมเปนอาบัติโดยสิกขาบทน้ีและไมเปนโดยสิกขาบท 
กอน.  คําท่ีเหลือในสิกขาบทน้ี  ต้ืนทั้งน้ัน. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐานดุจกฐินสิกขาบท  เปนทั้งกิริยาทั้งอกิริยา 
โนสัญญาวิโมกข อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม 
มีจิต ๓  มีเวทนา ๓  ดังนีแ้ล. 
                              ปาฏิเทสนียสิกขาบทที่ ๒  จบ.  
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                          ปาฏิเทสนียสิกขาบทท่ี  ๓ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๓  พึงทราบดังนี้ :- 
           สองบทวา  อุภโต  ปสนฺน  มีความวา  เขาเลื่อมในท้ัง ๒  คน 
คือ  ทั้งอุบาสกท้ังอุบาสิกา.  ไดยินวา  ในสกลุนั้น  ชนแมทั้ง ๓  นั้น 
ไดเปนพระโสดาบันเหมือนกัน.  
           สองบทวา  โภเคน  หายติ  มคีวามวา  ก็ตระกูลเชนนี้  ถาแมน 
มีทรัพยถึง  ๘๐  โกฏิ  กย็อมรอยหรอืจากโภคทรัพย.  เพราะเหตุไร ? 
เพราะทั้งอุบาสกท้ังอุบาสิกาในตระกูลนั้นไมสงวนโภคทรัพย. 
           คําวา  ฆรโต  นหีรตฺิวา  เทนฺติ  มีความวา  อุบาสกอุบาสิกา 
นั้น  นําไปยังโรงฉันหรือวิหารแลวถวาย.  ถาแมนเมื่อภิกษุยังไมมา 
พวกเขานําออกมากอนทีเดียว  วางไวที่ประตูแลวถวายแกภิกษุผูมาถึง 
ภายหลัง  ควรอยู.  ทานกลาวไวในมหาปจจรีวา   " ก็ภัตท่ีตระกูลนั้น 
เห็นภิกษุแลวนําออกมาถวายจากภายในเรือน  ควรอยู. "   คําท่ีเหลืออ 
ในสิกขาบทน้ี  ต้ืนทั้งน้ัน. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐานดุจเอฬกโลมสิกขาบท  เปนกิริยา 
โนสัญญาวิโมกข  อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  มีจิต ๓ 
มีเวทนา ๓  ดังนี้แล. 
                            ปาฏิเทสนียสิกขาบทที่  ๓  จบ.  
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                             ปาฏิเทสนียสิกขาบทที่  ๔ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๔  พึงทราบดังนี้ :- 
                 [ อธิบายของควรเค้ียวท่ีเขาไมไดบอกไวกอน ] 
           สองบทวา  อวรุทธฺา  โหนฺติ  คือ  พวกบาวของเจาศากยะทั้งหลาย 
เปนผูกอการราย.  
           สองบทวา  ป ฺจนฺน  ปฏิสวิทิต  มีความวา  แมขาทนียะ 
โภชนียะท่ีเขาสงสหธรรมิก ๕  คนใดคนหน่ึงใหไปบอกใหรูวา   " พวก 
เราจักนําขาทนียะ  หรือโภชนียะมาถวาย "   ดังน้ี  ก็ไมชื่อวาเปนอัน 
เขาบอกใหรูเลย. 
           ของวา  อาราม  อารมูปจาร  เปตฺวา  มีความวา  ถึงขาทนียะ 
โภชนียะท่ีเขาพบภิกษุผูออกไปจากอุปจาร  ในระหวางทางบอกใหรูก็ด ี
บอกแกภิกษุผูมายังบานใหรูก็ดี  ยกเวนอาราม  คือ  เสนาสนะปา  และ 
อุปจารแหงอาราม  คือ  เสนาสนะปานั้นเสีย  ก็พึงทราบวา   " ไมเปน 
อันเขาบอกใหรูเหมือนกัน. " 
           คําวา  สเจ  สาสงฺก  โหติ  สาสงฺกนฺติ  อาจิกขฺิตพฺพ  ความวา 
ภิกษุพึงบอก  ( พวกชาวบาน )  เพราะเหตุอะไร ?  ( พึงบอก )  เพ่ือเปลื้อง 
คําวา   " พวกโจรอยูในวัด ภิกษุทั้งหลายไมบอกใหพวกเราทราบ. " 
           ขอวา  โจรา  วตฺตพฺพา  มนุสฺสา  อิธูปจารนฺติ  มีความวา 
ภิกษุทั้งหลายพึงบอกพวกโจร  เพราะเหตุไร ?   พึงบอกเพ่ือเปลื้องคําวา 
" ภิกษุทั้งหลายใชพวกอุปฏฐากของตนจับพวกเรา. "  
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           ขอวา  ยาคุยา  ปฏสิวิทิเต  ตสฺสา  ปริวาโร  อาหรีจติ  ความวา 
พวกชาวบานบอกใหรูเฉพาะยาคูแลว  นําสิ่งของอยางใดอยางหนึ่งมา 
ดวย  กลาวอยางนี้วา   " จะมีประโยชนอะไรดวยยาคูลวน ๆ  ทีพ่วกเรา 
ถวาย,  พวกเราจักทําแมขนมแลวขาวสวยเปนตน  ใหเปนบริวาร 
ของยาคูแลวถวาย, "   ของทุกอยางเปนอันเขาบอกใหรูแลวท้ังน้ัน.  
           แมในคําวา  ภตฺเตน  ปฏิสวิทิเต  เปนตน  ก็นัยนี้เหมือนกัน. 
พวกตระกูลแมอ่ืนไดยินวา   " ตระกลูชื่อโนน  ทาํการบอกใหรูแลว 
กําลังถือเอาขาทนียะเปนตนมา "   จึงนําเอาไทยธรรมของตนสมทบ 
มากับตระกูลนั้น  สมควรอยู.   ในกุรนุทีกลาววา   " ตระกูลทั้งหลาย 
บอกใหรูเฉพาะยาคูแลว  นําขนมหรือขาวสวยมาถวาย,  แมขนมและ 
ขาวสวยน่ัน  ก็ควร. " 
           บทวา  คิลานสฺส  ไดแก  แมในบาทนียะโภชนียะท่ีเขาไมได 
บอกใหรูกอน  ก็ไมเปนอาบัติแกภิกษุอาพาธ. 
           ขอวา  ปฏิสวิทิเต  วา  คิลานสฺส  วา  เสสก  มีความวา 
ขาทนียะโภชนียะท่ีเขาบอกใหรูแลวนํามาถวาย  เพื่อประโยชนแกภิกษุ 
รูปหน่ึง,  แมภิกษุอ่ืนจะฉันของเปนเดนแหงภิกษุนั้น  ควรอยู. ขาทนียะ 
โภชนียะเปนของท่ีเขาบอกใหรูแลวนํามาถวายเปนอันมาก  แกภิกษุ 
๔  รูป  หรือ  ๕  รูป, พวกเธอปรารถนาจะถวายแมแกภิกษุพวกอ่ืน. 
ขาทนียะโภชนียะแมนั่น  ก็เปนเดนของภิกษุผูไดรับนิมนตไวเหมือนกัน 
จึงสมควรแมแกภิกษุทุกรูป.  ถาของน่ันมีเหลือเฟอทีเดียว,  เก็บ  
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ไวใหพนสันนิธิแลว  ยอมควรแมในวันรุงข้ึน. แมในของเปนเดนท่ี 
เขานํามาถวายแกภิกษุอาพาธ  ก็นัยนี้เหมือนกัน.  
           สวนขาทนียะโภชนียะท่ีเขาไมไดบอกใหรูเลยนํามาถวาย  ภิกษุ 
พึงสงไปยังภายนอกวัด  แลวใหทําเปนของบอกใหรูกอนแลวจึงใหนํา 
กลับมา.  หรอืพวกภิกษุพึงไปรับเอาในระหวางทางก็ได.  แมของใดพวก 
ชาวบานเดินผานทามกลางวัดนํามาถวาย  หรือพวกพรานปาเปนตน 
นํามาถวายจากปา,  ของน้ันภิกษุพึงใหเขาทําใหเปนของอันเขาบอกใหรู 
โดยนัยกอนนั่นแล. 
           สองบทวา  ตตฺถ  ชาตก  มีความวา  ภิกษุฉันของท่ีเกิดข้ึนใน 
วัดนั่นเอง  มีมูลขาทนียะเปนตน  ที่ผูอ่ืนทําใหเปนกัปปยะแลวถวาย 
ไมเปนอาบัติ.  ก็ถาวาพวกชาวบานนําเอาของนั้นไปยังบาน   ตมแกง 
แลวนํามาถวาย  ไมควร.  ภิกษุพึงใหเขาทําใหเปนของบอกใหรูกอน. 
คําท่ีเหลืออในสิกขาบทน้ี  ต้ืนทั้งนั้น. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐานดุจกฐินสิกขาบท  เปนทั้งกิริยาทั้งอกิริยา 
โนสัญญาวิโมกข  อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม 
มีจิต  ๓  มีเวทนา  ๓  ดังน้ีแล. 
              ปาฏิเทสนียสิกขาบทท่ี  ๔  จบ  ตามวรรณนานุกรม 
                    ปาฏิเทสนียวรรณนา  ในอรรถกถาพระวินัย 
                                 ชื่อสมันตปาสาทิกา  จบ.  
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                           เสขิยกัณฑวรรณนา 
              สิกขาบทเหลาใด  ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจาผูคงท่ี 
              มีสกิขาที่ไดทรงศึกษามา  ตรัสเรียกวา   " เสขิยะ " 
              บัดนี้จะมีลําดับการพรรณนาเสขิยะแมเหลาน้ัน 
              ดังตอไปนี้.  
           วินิจฉัย  ในเสขิยะเหลาน้ัน  พึงทราบดังตอไปนี้ :- 
                                    วรรคท่ี  ๑ 
           บทวา  ปรมิณฺฑล  แปลวา  เปนมณฑลโดยรอบ. 
           สองบทวา  นาภิมณฺฑล  ชานุมณฺฑล  มีความวา  ภิกษุนุงปด 
เหนือมณฑลสะดือ  ใตมณฑลเขา  ใหผานุงหอยลงภายใตมณฑล 
เขา  ต้ังแตกระดูกแขงไปประมาณ  ๘  นิ้ว.  ทานปรับเอาเปนทุกกฏ 
แกภิกษุผูนุงใหหอยล้ําลงมากกวาน้ัน.  ในมหาปจจรีทานกลาววา 
" สําหรับภิกษุผูนั่งตามปกติ  ผานุงจะปกปดภายใตมณฑลเขาประมาณ 
๔  องคุลี. "   แตผานุงของภิกษุผูนุงอยางน้ีไดประมาณ  จึงควร. 
           ผานุงนั้นมีประมาณดังตอไปนี้ :-  ดานยาว  ๕  ศอกกํา  ดาน 
กวาง ๒  ศอกคืบ,  แตเพราะไมไดผานุงมีประมาณเชนนั้น  แมผานุง 
ขนาดกวาง ๒  ศอก ก็ควร  เพ่ือจะปดมณฑลเขาได,  แตอาจเพ่ือจะปด 
มณฑลสะดือไดแมดวยจีวรแล. บรรดาจีวรชั้นเดียว  และ  ๒  ชั้นนั้น 
จีวรชั้นเดียวแมที่ภิกษุนุงแลวอยางนี้  ยอมไมต้ังอยูในที่ได,  แตจีวร 
๒  ชั้น  จึงจะต้ังอยู ได.  
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           ในคําวา  โอลมฺพนฺโต  นิวาเสติ  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺส  นี ้ ม ี
วินิจฉัยดังนี้ :-  จะเปนทุกกฏ แกภิกษุผูนุงเลื้อยขางหนาและขางหลัง 
อยางเดียวเทาน้ันก็หาไม,  แตยังเปนทุกกฏเหมือนกัน  แมแกภิกษุ 
ผูนุงทํานองการนุงท่ีมีโทษแมอยางอ่ืน  ที่ตรัสไวในขันธกะโดยนัย  
เปนตนวา   " ก็โดยสมัยนัน้แล  พวกภิกษุฉัพพัคคียนุงผาอยางคฤหัสถ 
นุงผามีชายดุจงวงชาง  นุงผาดุจหางปลา  นุงผาไว  ๔  มุมแฉก  นุงผาดุจ 
ข้ัวตาล  นุงผามีกลับต้ังรอย๑ "   ดังน้ี,  โทษการนุงท้ังหมดน้ัน  ยอม 
ไมมีแกภิกษุผูนุงเปนปริมณฑล  โดยนัยดังกลาวแลวันนแล.  นีค้วาม 
สังเขปในสิกขาบทนี้.  สวนความพิสดาร  จักมีแจงในขันธกะน้ัน 
นั่นแล. 
           บทวา  อส ฺจิจฺจ  มีความวา  ภิกษุผูไมแกลงนุงอยางนี้วา 
" เราจักนุงใหเลื้อยขางหนา  หรือขางหลัง "   ที่แทต้ังใจวา   " จักนุง 
ใหเปนปริมณฑลนั่นแหละ "   แตนุงผิดไปไมไดปริมณฑล  ไมเปน 
อาบัติ.  
           บทวา  อสติยา  ไดแก   แมภิกษุผูสงใจไปทางอ่ืน  นุงอยูอยาง 
นั้น  ก็ไมเปนอาบัติ. 
           ในคําวา  อชานนฺตสฺส  นี ้ มีวินจิฉัยดังนี้ :-  ภิกษุผูไมรู 
ธรรมเนียมการนุงก็ไมพนอาบัติ.  อันที่จริงภิกษุพึงเรียกเอาธรรมเนียม 
การนุงใหดี.  การไมเรียนเอาธรรมเนียมการนุงน้ันนั่นเอง  จัดเปน 
ความไมเอ้ือเฟอของภิกษุนั้น.  ก็ความไมเอ้ือเฟอน้ัน  ควรแกภิกษุผู 
 
๑.  วิ. จุลฺล.  ๗/๖๖.  
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แกลงไมเรียนเทาน้ัน.  เพราะฉะนั้น  ภิกษุใดแมเรียนเอาธรรมเนียม 
แลว  ยังไมรูจักวา  ผานุงเลื้อยข้ึน  หรอืเลื้อยลง,  ไมเปนอาบัติแก 
ภิกษุนั้น.  แตในกุรุนที  ทานกลาววา   " ภิกษุผูไมรูเพ่ือจะนุงใหเปน  
ปริมณฑล  กไ็มเปนอาบัติ "   สวนภิกษุผูแขงลีบก็ดี  มีปนเนื้อปล ี
แขงใหญก็ดี  จะนุงใหเลื้อยลงจากมณฑลเขาเกินกวา  ๘  องคุลี  เพ่ือ 
ตองการใหเหมาะสม  ก็ควร. 
           บทวา  คิลานสฺส  มีความวา  ภิกษุมีแผลเปนที่แขงหรือที่เทา 
จะนุงใหเลื้อยข้ึน  หรือใหเลื้อยลง  ควรอยู. 
           บทวา  อาปทาสุ  มคีวามวา  เนื้อรายก็ดี พวกโจรก็ดี  ไลติด 
ตามมา,  ในอันตรายเห็นปานน้ี  ไมเปนอาบัติ.  คําท่ีเหลือในสิกขาบท 
นี้  ต้ืนทั้งนั้น. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐานดุจปฐมปาราชิก  เปนกิริยา สัญญา- 
วิโมกข  สจิตตกะ  โลกวัชชะ  กายกรรม  อกุศลจิต  ทุกขเวทนา 
ดังน้ีแล. 
           พระปุสสเทวเถระ  กลาววา  " เปนสจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ 
มีเวทนา  ๓. "   ฝายพระอุปติสสเถระ  กลาววา   " เปนโลกวัชชะ  อกุศลจิต 
ทุกขเวทนา "   เพราะทานอาศัยความไมเอ้ือเฟอกลาวไว. 
           สองบทวา  ปริมณฺฑล  ปารูปตพฺพ  มีความวา  ภิกษุไมหม 
อยางคฤหัสถ  มีประการมากอยางดังที่ตรัสไวอยางนี้วา   " ก็โดยสมัย 
นั้นแล  พวกภิกษุฉัพพัคคีย  หมอยางคฤหัสถ "   เปนตน  พึงทํามุก  
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ทั้ง  ๒  ของจีวรใหเสมอกัน  หมใหเปนประมณฑลถูกธรรมเนียมการหม 
โดยนัยดังกลาวแลว  ในสกิขาบทน้ีนั่นแล.  ก็สิกขาบทท้ัง ๒  นี ้
ตรัสไวโดยไมแปลกกัน.  เพราะฉะนั้น  ภิกษุพึงนุงและพึงหมใหเปน  
ปริมณฑลนัน่แหละ ทั้งในวัดทั้งในละแวกบาน  ฉะนี้แล.  สมฏุฐาน 
เปนตน  พรอมท้ังเถรวาท  บัณฑิตพึงทราบ  โดยนัยดังไดกลาวแลว 
ในสิกขาบทกอนน่ันแล. 
           สองบทวา  กาย  วิวริตฺวา  คือ  เปดเขา  อกบาง. 
           บทวา  สุปฏิจฺฉนฺเนน  มีความวา   ไมใชหมคลุมศีรษะ,  ตาม 
ความจริง  ภิกษุพึงหมกลัดลูกดุมแลว  เอาชายอนุวาตทั้ง ๒  ขางปดคอ 
จัดมุมทั้ง  ๒  ( แหงจีวร )  ใหเสมอกัน  มวนเขามาปดจนถึงขอมือ 
แลวจึงไปในละแวกบาน. 
           วินิจฉัยในสิกขาบทที่  ๓  พึงทราบวา :-  ภิกษุพึงนั่งเปดศีรษะ 
ต้ังแตหลุมคือ  เปดมือท้ัง  ๒  ต้ังแตขอมือ  เปดเทาทั้ง ๒  ต้ังแต 
เนื้อปลีแขง  ( ในละแวกบาน ). 
           บทวา  วาสูปคตสฺส  มีความวา  ภิกษุผูเขาไปเพ่ือตองการอยูพัก 
ถึงจะน่ังเปดกายในกลางวัน  หรือกลางคืน  ก็ไมเปนอาบัติ. 
           บทวา  สุสวุโต  ไดแก  ไมคะนองมือ  หรือเทา,  ความวา 
เปนผูเรียบรอย ( ฝกหัดมาดี ). 
           บทวา  โอกฺขิตฺตจกฺขุ  คือ  เปนผูมีจักษุทอดลงเบ้ืองตํ่า. 
           สองบทวา  ยุคมตฺต  เปกฺขนฺเตน  มีความวา  มาอาชาไนย  
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ตัวฝกหัดแลว  อันเขาเทียมไวที่แอด  ยอมมองดูชั่วแอก  คือ  แลดู 
ภาคพ้ืนไปขางหนาประมาณ  ๔  ศอก,  ภิกษุแมนี้  ก็พึงเดินแลดูชั่ว 
ระยะประมาณเทาน้ี.  
           ขอวา  โย  อนาทริย  ปฏิจฺจ  ตห  ตห  โอโลเกนฺโต  มีความวา 
ภิกษุใดเดินแลดูทิศาภาค  ปราสาท  เรือนยอด  ถนนน้ัน  ๆ  ไปพลาง, 
ภิกษุนั้นตองอาบัติทุกกฏ.  แตเพียงจะหยุดยืนในที่แหงหน่ึง  ตรวจดูวา 
ไมมีอันตรายจากชาง  มาเปนตน  ควรอยู.  แมภิกษผูุจะน่ัง  ก็ควร 
นั่งมีจักษุทอดลงเหมือนกัน. 
           บทวา  อุกขฺิตฺตกาย   คือ  มีการเวิกข้ึน.  คําน้ีเปนตติยาวิภัติ  ลง 
ในลักษณะแหงอิตถัมภูต.  อธิบายวา  เปนผูมีจีวรเวิกข้ึนขางเดียว  หรือ 
ทั้ง  ๒  ขาง.  อันภิกษุอยาพึงเดินไปอยางนั้น ต้ังแตภายในเสาเข่ือน 
( ภายในธรณีประตู ).  ในเวลาน่ังแลว  แมเมื่อจะนําธมกรกออก  อยูา 
เวิกจีวรข้ึนกอนแลวจึงนําออก  ฉะนี้แล. 
                                       วรรคที่  ๑  จบ.  
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                                     วรรคที่  ๒  
           บทวา  อุชฺชคฺฆกิาย  คือ  หัวเราะลั่นอยู.  ในบทวา  อุชชฺคฺ- 
ฆิกาย นี้  เปนตติยาวิภัติ  โดยนัยดังไดกลาวแลวเหมือนกัน. 
           ในคําวา  อปฺปสทฺโท  อนฺตรฆเร นี้  มีวินิจฉัยดังนี้ :-  จัดวา 
เปนผูมีเสียงนอยโดยประมาณขนาดไหน ?  บรรดาพระเถรท้ังหลาย 
ผูนั่งในเรือนขนาด  ๑๒  ศอกอยางนี้  คือ  พระสังฆเถระน่ังขางตน  พระ 
เถระรูปที่ ๒  นั่งทามกลาง  พระเถระรูปที่ ๓  นั่งขางทาย, พระสังฆเถระ 
ปรึกษากับพระเถระที่ ๒. เพระเถระรูปที่ ๒  ฟงเสียงและกําหนด 
ถอยคําของพระสังฆเถระน้ันได.  สวนพระเถระรูปที่ ๓  ไดยินแตเสียง 
กําหนดถอยคําไมได.  ดวยขนาดเพียงเทาน้ีจัดเปนผูมีเสียงนอย.  แตถา 
วาพระเถระรูปที่ ๓  กําหนดถอยคําได  ชื่อวา  เปนผูมีเสียงดังแล. 
           สองบทวา  กาย  ปคฺคเหตฺวา  มีความวา  ภิกษุพึงเดินและพึงน่ัง 
ไมโยกโคลง  คือ  ดวยกายตรง  ดวยอิริยาบถเรียบรอย. 
           สองบทวา  พาหุ  ปคฺคเหตฺวา  คือ  ทําแขนใหนิ่ง ๆ. 
           สองบทวา  สีล ปคฺคเหตฺวา  คือ  ต้ังศีรษะไมเอียงไปเอียงมาไดแก 
ใหตรง  ( ไมนั่งคอพับ  ). 
                                        วรรคที่  ๒  จบ.  
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                                    วรรคท่ี  ๓  
           การยกมือวางบนสะเอวทําความคํ้า  ชื่อวา  ทําความคํ้า. 
           บทวา  โอคุณฺ ิโต  แปลวา  คลุมศีรษะ. 
           กิริยาที่ภิกษุยกสนเทาท้ัง ๒  จดพ้ืนดินดวยเพียงปลายเทา 
ทั้ง ๒  หรือเขยงปลายเทาทง ๒  จดพ้ืนดินดวยเพียงสนเทาท้ัง ๒ 
เดินไป  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  เดินเขยงเทาในคําวา  อุกฺกุฏกิาย นี้ 
ก็ตติยาวิภัติ  ในคําวา  อุกฺกุฏิกาย  นี ้ มลีักษณะดังกลาวแลวันนแหละ. 
แมการรัดเขาดวยสายโยค  ก็ชื่อวาการรัดเขาดวยผาเหมือนกัน  ในคําวา 
ทุสฺสปลฺลตฺถิกาย  นี้. 
           บทวา  อากีรนฺเตป  คือ  แมเมื่อเขากําลังถวายบิณฑบาต. 
           บทวา  สกฺกจฺจ  คือ  ต้ังสติไว. 
           บทวา  ปตฺตส ฺญี  คือ  กระทําความสําคัญในบาตร.  บณิฑบาต 
ซึ่งมีกับขาวประมาณเทาสวนท่ี ๔  แหงขาวสวย  ชื่อวาบิณฑบาตมีสูปะ 
เสมอกัน. 
           และในมหาปจจรีทานกลาวไดวา   " แมแกงที่ปรุงดวยถั่วพู 
เปนตน  ก็ถึงการสงเคราะหเขาในคําวา   " มุคฺคสูโป  มาสสูโป "   นี.้  กับขาว 
มีรสชวนใหยินดี๑  แกงผักดอง  รสปลาและรสเนื้อเปนตนที่เหลืออ  เวน 
 
๑.  สารัตถทีปนี ๓/๓๘๖ แกวา โอโลณีติ เอกา พฺย ฺชนวกิติ.  โย โกจิ สุทฺโธ ก ฺชิกตกฺ- 
กาทิรโสติ เกจ.ิ  แปลวา  กับขาวชนิดหนึ่งช่ือวา โอโลณี. อาจารยบางพวกกลาววา ไดแกรสน้ําขาว 
และเปรียงเปนตนลวน ๆ ชนดิใดชนดิหนึ่ง. วิมติ: แกเหมือนกันวา โอโลณีติ เอกา พยฺ ฺชนวิกติ. 
ก ฺชิกตกกฺาทิรโสติ เกจิ. 
     อตฺถโยชนา ๒/๑๒๔  แกวา อวลิยติ สาทิยตีติ โอโลณ ลิ สาทเน ณปฺปจฺจโย.  แปลวา 
กับขาวท่ีช่ือวา โอโลณะ  ดวยอรรถวา นาอรอย  นายนิดี.  ลิธาตุ  ลงในอรรถวา นายินด ี
ลง  ณ  ปจจยั. - ผูชําระ.  
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กับขาว ๒  อยางเสีย  พึงทราบวารสรส  ( กับขาวตางอยาง )  ในคําวา 
รสรเส  นี.้  ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูรับกับขาวตางอยางนั้นแมมาก. 
           บทวา  สมติตฺติก  แปลวา  เต็มเสมอ  คือเพียบเสมอ. 
           ในคําวา  ถูปกต  ปณฺฑปาต  ปฏิคฺคณฺหาติ อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺส  
นี้  ความวา  บิณฑบาต  ที่ภิกษุทําใหลนรอยขอบภายในปากบาตรข้ึนมา 
ชื่อวา  ทําใหพูนลนบาตร  คือ เพ่ิมเติม  แตงเสริมใหเต็มแปในบาตร. 
ภิกษุไมรับบิณฑบาตท่ีทําอยางนั้น  พึงรับพอประมาณเสมอรอยภายใน 
ของปากบาตร. 
           ในคําวา  ถูปกต  นั้น  พระอภัยเถระกลาววา   " ที่ชื่อวาทําให 
ลนบาตร  ไดแกทํา  ( ใหลนบาตร )  ดวยโภชนะทั้ง ๕. "   แตพระ 
จูฬนาคเถระผูทรงไตรปฎกกลาวสูตรนี้วา   " ยาคูก็ดี ภัตก็ดี ขาทนียะก็ดี 
กอนแปงก็ดี  ไมชําระฟนก็ดี  ดายชายผาก็ดี  ชื่อวาบิณฑบาต "   แลว 
กลาววา   " แมดายชายผาทําใหพูนเปนยอดดุจสถูป  ก็ไมควร. " 
           พวกภิกษุฟงคําของพระเถระเหลาน้ันแลว  ไปยังโรหณชนบท 
เรียนถามพระจูฬสุมนเถระวา   " ทานขอรับ !  บิณฑบาตลนบาตร 
กําหนดดวยอะไร ? "  และไดเรียนบอกใหทราบวาทะของพระเถระ 
เหลาน้ัน.  
           พระเถรไดฟงแลวกลาววา   " จบละ !  พระจูฬนาค  ไดพลาดจาก 
ศาสนา,  โอ !  พระจูฬนาคน้ัน  ไดใหชองทางแกภิกษุเปนอันมาก, 
เราสอนวินัยใใหแกพระจูฬนาคน้ีถึง  ๗  ครั้ง  ก็ไมไดกลาวอยางนี้สักดรั้ง, 
พระจูฬนาคนี้ไดมาจากไหน จึงกลาวอยางนี้. "  
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           พวกภิกษุขอรองพระเถระวา   " โปรดบอกใหบัดนี้เถิด  ขอรับ ! 
( บิณฑบาตลนบาตร )  กําหนดดวยอะไร ? "   พระเถระกลาววา   " กําหนด 
ดวยยาวกาลิก  ผูมีอายุ ! "   เพราะฉะน้ัน  ยาคูก็ดี  ภัตก็ดี  ผลาผลก็ดี 
ที่เปนอามิสอยางใดอยางหนึ่ง  ภิกษุพึงรับเสมอ  ( ขอบบาตร )  เทาน้ัน.  ก็แล 
ยาคูและภัต  หรือผลาผลน้ัน  พึงรับเสมอ  ( ขอบบาตร ) ดวยบาตรท่ีควร  
อธิษฐาน,  แตดวยบาตรนอกนี้รับใหลนข้ึนมาแมเปนเหมือนยอดสถูป 
ก็ควร.  สวนยามกาลิก  สตัตาหกาลิก  และยาวชีวิก  รับใหลนเหมือน 
ยอดสถูปแมดวยบาตรควรอธิษฐานก็ได.  ภิกษุรับภัตตาหารดวยบาตร 
๒  ใบ  บรรจุใหเต็มใบทนึ่งแลวสงไปยังวิหาร  ควรอยู.  แตใน 
มหาปจจรีกลาววา   " ของกินมีขนม  ลําออย  ผลไมนอยใหญเปนตน 
ที่เขาบรรจุลงในบาตรพรองอยูแตขางลาง  ไมชื่อวาทําใหลนบาตร. 
           พวกชาวบานถวายบิณฑบาต  วางกระทงขนมไว  ( ขางบน ) 
จัดวา  รับลนบาตรเหมือนกัน.  แตพวงดอกไม  และพวงผลกระวาน 
ผลเผ็ดรอน  ( พริก )  เปนตน  ที่เขาถวายวางไว  ( ขางบน )  ไมจัดวา 
รับลนบาตร.  ภิกษุรับเต็มแลววางถาด  หรือใบไมขางบนขาวสวย 
ไมชื่อวารับลนบาตร. "   แมในกุรุนทีกก็ลาวไววา   " พวกทายกใส 
ขาวสวยลงบนถาดหรือบนใบไมแลว  วางถวายถาดหรือใบไมนั้นบน 
ที่สุดบาตร  ( บนฝาบาตร ),  ภาชนะแยกกัน ควรอยู. "   ภิกษุอาพาธ 
ไมมีมาในอนาปตติวารในสิกขาบทน้ี.  เพราะฉะนั้น  โภชนะที่ทําให 
เปนยอดดุจสถูป  ( ที่รับลนบาตร )  ไมควรแมแกภิกษุอาพาธ.  จะรับ 
ประเคนพร่ําเพรื่อในภาชนะท่ัวไป  ก็ไมควร.  แตโภชนะที่รับประเคน  



ประโยค๗ - ทุติยสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒ - หนาท่ี 363 

ไวแลว  จะรับประเคนใหมใหเรียบรอยกอนแลวจึงฉัน ควรอยู 
ฉะน้ีแล. 
                               วรรคท่ี  ๓  จบ.   
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                                  วรรคที่  ๔ 
           แมในคําวา  สกฺกจจฺ  นี ้ ก็เปนอาบัติ  เพราะรับโดยไมได 
เอ้ือเฟอเหมือนกัน.  แตของท่ีรับไวเปนอันรับประเคนแลวแล. 
           บทวา  สกฺกจฺจ  และบทวา  ปตฺตส ฺ ี  ทั้ง ๒  มีนัยดังกลาว 
แลวันนแหละ.  
           บทวา  สปทาน  ไดแก ตามลําดับไมทําใหลักลั่นในบิณฑบาต 
นั้น ๆ.  คําท่ีควรจะกลาวในบิณฑบาตมีสูปะเสมอกัน มีนัยดังกลาว 
แลวเหมือนกัน. 
           บทวา  ถูปโต  คือ  แตยอด.  ความวา  แตทามกลาง. 
           สองบทวา  ปฏิจฺฉาเทตฺวา  เทนฺติ  มีความวา  พวกเจาของ 
หมกกับขาวไวถวายในสมัยหามฆาสัตวเปนตน.  ในเรื่องวิญญัติไมมีคํา 
ที่จะพึงกลาว.  แมในอุชฌานสัญญีสิกขาบทน้ี  ภิกษุอาพาธก็ไมพน. 
           สองบทวา  นาติมหนฺโต  กวโฬ  มีความวา  ฟองไขนกยูง 
ใหญเกินไป  ฟองไขไก  ก็เล็กเกินไป,  คําขาวมีประมาณขนาดกลาง 
ระหวางผองไขนกยูงและไขไกนั้น  ( ชื่อวาคําขาวไมใหญเกินไป ). 
           บัณฑิตพึงถือเอาขาทนียะทุกอยางมีมูลขาทนียะเปนตน  ในคําวา 
ขชฺชเก  นี้. 
                                          วรรคท่ี  ๔  จบ.  
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                                       วรรคที่  ๕ 
           บทวา  อนาหเฏ  คือ ยังนํามาไมถึง.  ความวา  ยังไมทันถึง 
ชองปาก.  
           สองบทวา  สพฺพ หตฺถ  ไดแก  นิ้วมือทุกนิว้. 
           ในบทวา  สกวเฬน  นี ้ มีวินิจฉัยยดังนี้ :-  ภิกษุกําลังแสดงธรรม 
ใสสมอ  หรอืชะเอมเครือเขาปาก  แสดงธรรมไปพลาง,  คําพูดจะไมขาด 
หายไปดวยชิ้นสมอเปนตนเทาใด,  เมื่อชิ้นสมอเปนตนเทาน้ันยังมีอยู 
ในปาก  จะพูดก็ควร. 
           บทวา  ปณฺฑุกฺเขปก  คือ  ฉันเดาะคําขาว ๆ. 
           บทวา  กวฬาวจฺเฉทก  คือ  ฉันกัดคําขาว ๆ. 
           บทวา  อวคณฺฑการก  ไดแก  ฉันทํากระพุงแกมใหตุยดุจลิง. 
           บทวา  หตฺถนิทฺธูนก  คือ  ฉันสลัดมือ ๆ. 
           บทวา  สิตฺถาวการก  คือ  ฉันโปรยเม็ดขาว ๆ. 
           บทวา  ชิวหฺานิจฺฉารก  คือ  ฉันแลบลิ้น ๆ. 
           บทวา  จปุจปุการก  ไดแก  ฉันทําเสียดังอยางนี้คือ จับ ๆ. 
                                 วรรคท่ี  ๕  จบ.  
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                                        วรรคที่  ๖ 
           บทวา  สุรุสรุุการก  ไดแก  ฉันทําเสียงดังอยางน้ี คือ  ซูด ๆ. 
           บทวา  ทโว  คือ  คําตลกดะนอง.  อธิบายวา   " ภิกษุไมพึง 
เปลงคําพูดตลกคะนองนั้น  ปรารภพระรัตนตรัยโดยปริยายไร ๆ  โดย 
นัยเปนตนวา  ' พระพุทธเจาอะไร ?  พระพุทธหิน  พระพุทธปลอม,  
พระธรรมะไร ?  พระธรรมโค  พระธรรมแพะ  พระสงฆอะไร ?  หมู 
เนื้อ  หมูปศุสัตว '  เปนตน. " 
           บทวา  หตฺถนิลฺเลหก  คือ ฉันเลียมือ ๆ.  จรงิอยู  ภิกษุผูกําลัง 
ฉัน  จะเลียแมเพียงนิ้วมือ  ก็ไมควร.  แตภิกษุจะเอานิ้วมือท้ังหลาย 
หยิบยาคูแขน  น้ําออยงบ  และขาวปายาสเปนตน  แลวสอดน้ิวมือ 
เขาในปากฉัน  ควรอยู.  แมในการฉันขอดบาตรเลียริมฝปากเปนตน 
ก็นัยนี้เหมือนกัน.  เพราะฉะนั้น  ภิกษุไมควรเอาน้ิวมือ  แม 
นิ้วเดียวขอดบาตร.  แมรมิฝปากขางหน่ึง  ก็ไมควรเอาลิ้นเลีย.  แตจะ 
เอาเฉพาะเนื้อริมฝปากท้ัง ๒  ขางคาบแลวขยับ  ใหเขาไปภายในปาก 
ควรอยู. 
           บทวา  โกกนเท  คือ ในปราสาทมีชื่ออยางนี้.  ดอกบัว  เรียก 
กันวา   " โกกนุท. "   ก็ปราสาทน้ัน  อันนายชางทําใหมีสัณฐานคลาย 
ดอกบัว.  ดวยเหตุนั้น  ชนทั้งหลายจึงต้ังชื่อใหปราสาทน้ันวา 
" โกกนุท "   นั่นเทียว.  
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           คําวา   " ไมรับโอน้ําดวยมือ ที่เปอนอามิส "   นี้  พระผูมีพระ 
ภาคตรัสหามดวยอํานาจแหงความนาเกลียด.  เพราะฉะนั้น  สังขก็ดี 
ขันน้ําก็ดี  ภาชนะก็ดี  เปนของสงฆก็ตาม  เปนของบุคคลก็ตาม  เปน 
ของคฤหัสถก็ตาม  เปนของสวนตัวก็ตาม  ไมควรเอามือเปอนอามิส 
จับทั้งนั้น.  เมื่อจับ  เปทุกกฏ.  แตถาวา  บางสวนของมือ  ไมได  
เปอนอามิส,  จะจับโดยสวนน้ัน  ควรอยู.  
           บทวา  อุทฺธริตฺวา  วา  ไดแก  ซาวเมล็ดขาวสุกข้ึนจากนํ้าแลว 
กองไวในที่แหงหนึ่ง  จึงเทน้ําทิ้ง. 
           บทวา  ภินฺทิตฺวา  วา  ไดแก  ขยี้เมล็ดขาวสุกใหมีคติเหมือน 
น้ําแลวเทท้ิงไป. 
           บทวา  ปฏิคฺคเห  วา  ไดแก  เอากระโถนรับไว  ทิ้งเมล็ดขาว 
สุกนั้นลงกระโถน. 
           บทวา  นีหริตฺวา  ไดแก  นําออกไปเทในภายนอก.  ไมเปน 
อาบัติแกภิกษุผูเททิ้งอยางนี้. 
           บทวา  เสตจฺฉตฺต  แปลวา  รมขาวที่หุมดวยผา. 
           บทวา  กิล ฺชจฺฉตฺต  แปลวา  รมสานดวยตอกไมไผ. 
           บทวา  ปณฺณจฺฉตฺต  แปลวา  รมที่ทําดวยใบไมอยางใดอยาง 
หน่ึง  มีใบตาลเปนตน. 
           ก็คําวา  มณฺฑลพทฺธ  สลากพทฺธ  นี ้ พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
ไว  เพ่ือทรงแสดงโครงรมทั้ง  ๓  ชนดิ.  ก็รมทั้ง  ๓  ชนิดนั้น  เปนรมที่  
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เย็บเปนวงกลม  และผูกติดกับซี่.  ถึงแมรมใบไมใบเดียว  อันเขาทํา 
ดวยคันซึ่งเกิดที่ตนตาลเปนตนนั้น  ก็ชือ่วารมเหมือนกัน.  บรรดารม 
เหลาน้ี  รมชนิดใดชนิดหน่ึงท่ีมีอยูในมือของบุคคลน้ัน;  เหตุนั้น  
บุคคลน้ัน  ชือ่วา  มีรมในมือ.  บุคคลน้ันกั้นรมอยูกด็ี  แบกไวบนบาก็ดี 
วางไวบนตักก็ดี  ยังไมปลอยมือตราบใด,  จะแสดงธรรมแกเขาไมควร 
ตราบน้ัน.  เปนทุกกฏแกภิกษุผูแสดง  โดยนัยดังท่ีกลาวแลวน่ันแล. 
แตถาวา  ผูอ่ืนกางรมใหเขาหรือรมันนต้ังอยูบนที่รองรม  พอแตรม 
พนจากมือ  ก็ไมชื่อวา  ผูมีรมในมือ,  จะแสดงธรรมแกบุคคลน้ันควร 
อยู.  ก็การกําหนดธรรมในสิกขาบทน้ี  บัณฑิตพึงทราบโดยนัยดังกลาว 
แลวในปทโสธรรมสิกขาบทน่ันแล. 
           ไมพลองยาว ๔  ศอกของมัชฌิมบุรุษ ชื่อวา  ไมพลอง  ใน 
คําวา  ทณฺฑปาณิสฺส  นี้.  ก็บัณฑิตพึงทราบความท่ีบุคคลน้ันมีไม 
พลองในมือ  โดยนัยดังไดกลาวแลวในบุคคลผูมีรมในมือน่ันแล.  แม 
ในบุคคลผูมีศัสตราในมือ  ก็นัยนี้เหมือนกัน.  เพราะวา  แมบุคคล 
ผูยืนผูกสอดดาบ  ยังไมถึงการนับวาเปนผูมีศัสตราในมือ. 
           ในคําวา  อาวุธปาณิสฺส  นี ้ พระผูมีพระภาคตรัสคําวา   " ที่ชื่อ 
วา  อาวุธ  ไดแก ปน  เกาทัณฑ "   ดงัน้ี  แมโดยแท,  ถึงอยางนั้น 
ธนู  แมทุกชนิด  พรอมดวยลูกศรชนดิแปลก ๆ  ผูศึกษาก็พึงทราบวา 
" อาวุธ. "   เพราะฉะน้ัน  ภิกษุจะแสดงธรรมแกบุคคลผูไมเจ็บไข  ซึ่ง 
ยืน  หรือน่ังถือธนูกับลูกศรก็ดี  ถือแตธนูลวนก็ดี  ถือแตลูกศรลวน 
ก็ดี  ถือแตธนูมีสายก็ดี  ถือแตธนูไมมีสายก็ดี  ยอมไมสมควร.  แต  
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ถาธนูสวมคลองไวแมที่คอของเขา,  ภิกษุจะแสดงธรรมแกเขา  ตลอด 
เวลาท่ีเขายังไมเอามือจับ  ( ธน ู)  ควรทีเดียวแล. 
                                       วรรคที่  ๖  จบ. 
                       



ประโยค๗ - ทุติยสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒ - หนาท่ี 370 

                                     วรรคที่  ๗ 
           บทวา  อกฺกนฺตสฺส  ไดแก  ผูยืนเหยียบเขียงเทาอยางเดียว 
ไมไดสอดระหวางนิ้วเทาเขาไปในสายเขียงเทาคลายคันรม. 
           บทวา  ปฏมิุกฺกสฺส  คือ  ผูยืนสวมเขียงเทาอยู.  แมในรอง 
เทา  ก็นัยนี้นั่นแล. ก็ในคําวา  โอมุกฺโก  นี้  ตรัสเรียกบุคคลผูยืน  
สวมรองเทาหุมสน. 
           ในคําวา  ยานคตสฺส  นี ้ ถาแมนวา  คนที่ถูกชน  ๒ คนหามไป 
ดวยมือประสานกันก็ดี    คนที่เขาวางไวบนผา  แลวใชบาแบกไปก็ดี 
คนผูนั่งบนยานที่ไมไดเทียม  มีดานหามเปนตนก็ดี  ผูนั่งบนยานที่ 
เขารื้อออกวางไว  แมมีแตเพียงลอก็ดี  ยอมถึงการนับวา   " ผูไปใน 
ยาน "   ทั้งน้ัน.  แตถาคนแมทั้ง ๒  ฝาย  นั่งไปบนยานเดียวกัน,  จะ 
แสดงธรรมแกอีกฝายหน่ึง  ควรอยู.  แมใน  ๒ คนผูนั่งแยกกัน  ฝาย 
ผูนั่งอยูบนยานสูง จะแสดงธรรมแกฝายผูนั่งอยูบนยานตํ่า  ควร. จะ 
แสดงแกผูนั่ง  แมบนยานท่ีเสมอกัน  ก็ควร.  ภิกษุผูนั่งอยูบนยาน 
หนา  จะแสดงธรรมแกผูนั่งบนยานขางหลัง  ควร.  แตภิกษุผูนั่งบนยาน 
ขางหลังแมสูงกวา  จะแสดงธรรมแกผูนั่งบนยานขางหนา  ( ซึ่งไมเจ็บ 
ไข )   ไมควร. 
           บทวา  สยนคตสฺส  มีความวา  ภิกษุผูยืน  หรือน่ังบนเตียงก็ดี 
บนต่ังก็ดี  บนภูมิประเทศก็ดี  แมสูง  จะแสดงธรรมแก  ( คนไมเปนไข ) 
ผูนอนอยู  ชัน้ที่สุดบนเส่ือลําแพนก็ดี  บนพ้ืนตามปกติก็ดี  ไมควร.  
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แตภิกษผูอยูบนที่นอน  จะนอนบนท่ีนอนสูงกวา  หรือมีประมาณเสมอ 
กัน  แสดงธรรมแกผูไมเปนไขอยูบนท่ีนอน  ควรอยู.  ภิกษุผูนอนจะ 
แสดงธรรมแกตนผูไมเปนไข  ยืนอยูก็ดี นั่งอยูก็ดี  ควรอยู.  แมภิกษุ 
นั่งจะแสดงธรรมแกคนผูยืน หรือวานั่ง  ก็ควร.  ภิกษุยืน  จะแสดง 
ธรรมแกผูยนืเหมือนกัน  ก็ได.  
           บทวา  ปลฺลตฺถิกาย  มีความวา  อันภิกษุจะแสดงธรรมแกผู 
ไมเจ็บไข  นั่งรัดเขาอยางใดอยางหน่ึง  จะเปนเครื่องรัดเขาคือ 
สายโยคก็ตาม  เครื่องรัดเขาคือมือก็ตาม เครื่องรัดเขาคือผาก็ตาม 
ไมควร. 
           บทวา  เวฏ ิตสีสสฺส  มีความวา  แกผูโพกศีรษะดวยผาสําหรับ 
โพก หรือดวยพวงดอกไมเปนตน  มิดจนริมผมไมปรากฏใหเห็น. 
           บทวา  โอคุณฺ ิตสีสสฺส  คือ  ผูหมคลุมทั้งศีรษะ. 
           สองบทวา  ฉมาย  นิสินฺเนน  คือ  ผูนั่งบนพ้ืนดิน. 
           สองบทวา  อาสเน  นิสินฺนสสฺ  คือ  ชั้นทีสุ่ด  ไดแกผูปูผา  หรือ 
หญาน่ัง. 
           บทวา  ฉวกสฺส  ไดแก  คนจัณฑาล. 
           บทวา  ฉวกา ไดแก  หญิงจัณฑาล. 
           บทวา  นิลีโน  คือ  เปนผูหลบซอนอยู. 
           บทวา  ยตฺร  ห ิ นาม  คือ  โย  ห ิ นาม  แปลวา  บุคคล 
ใดเลา ? 
           ขอวา  สพฺพมิท  จ  ปริคตนฺติ  ตตฺเถว  ปริปติ  มีความวา  
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คนจัณฑาลนั้นกลาวถอยคําอยางนี้วา   " โลกน้ีทั้งหมด  ถึงความยุงเหยิง 
ไมมีเขตแดน "   แลวไตลงมาจากตนไม  ในระหวางชนทั้ง  ๒  นั้น 
ในที่นั้นนั่นเทียว.  ก็แล  ครั้งไตลงมาแลว  ยืนอยูขางหนาแหงชน 
แมทั้ง ๒  แลวกลาวคาถาน้ีวา   " อุโภ  อตฺถ  น  ชานนฺติ  ฯ เป ฯ 
อสฺมา  กุมฺภมิวาภิทา "   ดังน้ี.  
           บรรดาบทเหลาน้ัน  บาทคาถาวา  อุโภ  ยตฺถ  น  ชานนฺติ 
ความวา  ชนแมทั้ง ๒  ยอมไมรูอรรถแหงบาลี. 
           ขอวา  ธมมฺ  น  ปสฺสเร  ความวา  ชนทั้ง ๒  ยอมไมเห็น 
บาลี. 
           ถามวา   " ชนทั้ง ๒  นั้นเหลาไหน ? " 
           แกวา   " ชนทั้ง ๒  คือ  พราหมณผูสอนมนต  โดยไมเคารพ 
ธรรม  และพระเจาแผนดินผูทรงเรียนมนต  โดยไมคารพธรรม. " 
อธิบายวา   " คนจัณฑาลต้ังคนท้ัง ๒  คือ  พราหมณและพระเจาแผนดิน 
ไวในความเปนผูไมประพฤติธรรม. " 
           ตอจากน้ัน  พราหมณจึงไดกลาวคาถาวา  สาลีน  เปนตน.  คาถา 
นั้นมีใจความวา   " พอมหาจําเริญ !  เราก็รูอยูวา  ' นี้ไมเปนธรรม. ' 
อน่ึงแล  เรากับบุตรภรรยาและบริวารชน  บรโิภคขาวสุกแหงขาวสาลี 
อันเปนของนายหลวงมานานแลว. " 
           บาทคาถาวา  สุจิมฺสูปเสจโน  มีวิเคราะหวา  การผสมดวยแกง 
เนื้ออันสะอาดท่ีเขาปรุงดวยชนิดแหงเครื่องปรุงมีประการตาง ๆ  คือ  การ 
ทําใหระคนกับอามิส  มอียูแกขาวสุกแหงขาวสาลีนั้น;  เหตุนั้น  ขาวสุก  
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แหงขาวสาลีนั้นจึงชื่อวา  ผสมกับแกงเน้ืออันสะอาด. 
           บาทคาถาวา  ตสฺมา  ธมฺเม  น  วตฺตามิ  มีความวา  เพราะ 
เราบริโภคขาวสุกของนายหลวง  และไดรับพระราชทานลาภอ่ืน ๆ 
เปนอันมากอยางนี้;  ฉะนั้น  เราจึงไมประพฤติอยูในธรรม  เปนผูติด 
อยูในทอง  ( เห็นแกทอง )  ไมใชไมรูธรรม  เรารูอยูวา   " ความจริง 
ธรรมนี้  พระอริยเจาท้ังกลาย  ยกยองสรรเสริญ  ชมเชย. "  
           ลําดับนั้น  คนจัณฑาลน้ัน  จึงกลาวย้ํากะพราหมณนั้น  ดวย 
๒  คาถาวา  ธิรตฺถุ  เปนตน.  ๒ คาถาน้ัน  มีใจความวา   " ลาภคือ 
ทรัพย  และลาภคือยศอันใดที่ทานไดแลว,  เราติเตียนลาภ  คือทรัพยและ 
ลาภคือยศอันนั้น  ทานพราหมณ !. "   เพราะเหตุไรเลา ?  เพราะลาภ 
ที่ทานไดนี้  เปนเหตุใหประจวบกับเหตุอันใหตกไปในพวกอบายตอไป 
และชื่อวาเปนการดําเนินชีวิตโดยประพฤติไมเปนธรรม. ก็การดําเนิน 
ชีวิตมีรูปเห็นปานน้ีอันใด  จะสําเร็จไดโดยเปนเหตุใหตกตํ่าตอไป 
หรือโดยเปนเหตุใหประพฤติไมฟอนรําในโลกน้ี,  จะมีประโยชนอะไร 
ดวยการดําเนินชีวิตน้ัน.  ดวยเหตุนั้น  คนจัณฑาลนั้น  จึงไดกลาววา 
              " ทานพราหมณ !  เราติเตียนการไดทรัพยและ 
              การไดยศ  เพราะน่ันเปนการเลี้ยงชีพโดยความ 
              เปนเหตุใหตกตํ่า  และเปนการเลี้ยงชีพโดยทาง 
              ที่ไมชอบธรรม. " 
           บาทคาถาวา   ปริพฺพช  มหาพฺรเหฺม  มีความวา  ขาแตทาน 
มหาพราหมณ !  ทานจงรีบออกไปเสียจากประเทศนี้.  
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           บาทคาถาวา  ปจนฺต ฺเป  ปาณิโน  มีความวา สัตวแม 
เหลาอ่ืน  ก็ยงัหุงตม  และยังมีบริโภค  ( ยังหุงหากิน ),  มิใชแตทาน 
กับพระราชาเทาน้ัน.  
           กึ่งคาถาวา  มา  ต  อธมฺโม  อาจริโต  อสฺมา  กมฺุภมิวาภทิา 
มีความวา  เพราะถาวา ทานไมหลีกหนีไปจากท่ีนี้  จักประพฤติอธรรม 
นี้ยิ่งข้ึน,  แตนั้น  อธรรมที่ทานประพฤติยิ่งข้ึนนั้น  จะทําลายทานเอง 
เหมือนกอนหินทําลายหมอนํ้า  ฉะนั้น.  ดวยเหตุนั้น  เราทั้งหลาย 
จึงกลาววา 
              " ขาแตทานพราหมณ !  ทานจงรีบออกไปเถิด, 
              แมสัตวที่มีชีวิตเหลาอื่นก็ยังหุงตมกินอยู, ความ 
              อธรรมที่ทานไดประพฤติมาแลว  อยูาไดทําลาย 
              ทาน  ดุจกอนหนิทําลายหมอันํา  ฉะนั้น. " 
           สองบทวา  อุจฺเจ  อาสเน  มีความวา  จะแสดงธรรมแกผูไม 
เจ็บไข  ซึ่งนั่งอยูบนอาสนะ   ชั้นที่สดุ  แมบนภูมปิระเทศท่ีสูงกวา 
ก็ไมควร. 
           สองบทวา  น   ิเตน  นิสินฺนสฺส  มีความวา  ถาแมนวา  พระ 
มหาเถระนั่งบนอาสนะ  ถามปญหากะภิกษุหนุมผูมายังท่ีบํารุงของ 
พระเถระแลวยืนอยู,  เธอไมควรกลาว.  แตดวยความเคารพ  เธอก็ไม 
อาจกลาวกะพระเถระวา   " นิมนตทานลุกข้ึนถามเถิด. "   จะกลาวดวย 
ต้ังใจวา   " เราจักกลาวแกภิกษุผูยืนอยูขาง ๆ "   ควรอยู. 
           ในคําวา  น  ปจฺฉโต  คจฺฉนฺเตน  นี ้ มีวินิจฉัยวา  ถาคนผู  
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เดินไปขางหนา  ถามปญหากะภิกษุผูเดินไปขางหลัง,  เธอไมควรตอบ 
จะกลาวดวยใสใจวา   " เราจะกลาวแกภิกษุผูอยูขางหลัง "   สมควร. 
จะสาธยายยธรรมที่ตนเรยีนรวมกัน  ควรอยู. จะกลาวแกบุคคลผูเดิน 
คูเคียงกันไป  ก็ควร.  
           แมในคําวา  น  อุปเถน  นี้ ก็มีวินิจฉัยวา  แมชนทั้ง  ๒  เดิน 
คูเคียงกันไปในทางเกวียนตามทางลอเกวียนคนละขาง  หรือออกนอก 
ทางไป,  จะกลาวก็ควร. 
           บทวา  อส ฺจิจฺจ  มีความวา  เมื่อภิกษุกําลังไปยังท่ีกําบัง 
อุจจาระ  หรอืปสสาวะพลันเล็ดออก  ( พลันทะลักออกมา )  ชื่อวา 
ไมแกลงถาย  ไมเปนอาบัติ. 
           ในคําวา น  หริเต  นี้  มีวินิจฉัยดังนี้ :-  แมรากของตนไมที่ 
ยังเปน  ชอนไปบนพ้ืนดินปรากฏใหเห็นก็ดี  กิ่งไมที่เลื้อยระไปบน 
พ้ืนดินก็ดี  ทัง้หมดเรียกวา  ของสดเขียวท้ังนั้น.  ภิกษุจะน่ังบนขอนไม 
ถายใหตกลงไปในที่ปราศจากของเขียวสด  ควรอยู. เมื่อยังกําลังมองหา 
ที่ปราศจากของสดเขียวอยูนั่นแหละ  อุจจาระหรือปสสาวะพลันทะลัก 
ออกมา  จัดวาต้ังอยูในฐานเปนผูอาพาธ  ควรอยู. 
           สองบทวา  อปหริเต  กโต  มคีวามวา เมื่อภิกษุไมไดที่ 
ปราศจากของสดเขียว  แมวางเทริดหญา  หรือเทรดิฟางไวแลว  ทําการ 
ถายอุจจารูปสสาวะทับของเขียวในภายหลัง  ก็ควรเหมือนกัน.  ทาน 
กลาวไวในมหาปจจรีวา   " ถึงแมน้ํามูก  ก็สงเคราะหเขากับน้ําลาย 
ในสิกขาบทน้ี. "  
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           คําวา  น  อุทเก  นี ้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายถึงนํ้าบริโภค 
เทาน้ัน.  แตในน้ําท่ีวัจจกุฎีและในน้ําทะเลเปนตน  ไมใชของบริโภค 
ไมเปนอาบัติ.  เมื่อฝนตก  หวงน้ํามีอยูทั่วไป.  เมื่อภิกษุกําลังมองหา 
ที่ไมมีน้ําอยูนั่นแหละ  อุจจาระหรือปสสาวะเล็ดออกมา  ควรอยู.  
แตในมหาปจจรี  ทานกลาววา   " ในเวลาเชนนั้น  ภิกษุไมไดที่ไมมี 
น้ํา จะทําการถาย  ควรอยู. "   คําท่ีเหลืออในสิกขาบททั้งปวง  ต้ืนทั้งนั้น. 
                                   วรรคท่ี  ๗  จบ.  
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                            ปกิณณกะในเสขิยวรรณนา 
           ก็เพ่ือตองการแสดงสมุฏฐานเปนตนในอธิการแหงเสขิยวรรณนา 
นี้  จึงมีขอเบ็ดเตล็ดดังตอไปนี้ :-  สกิขาบท ๑๐  เหลาน้ี  คือ  
" ๔  สิกขาบท  ที่เกี่ยวดวยการหัวเราะ  และเสียงดัง  สิกขาบทท่ีพูด 
ทั้งปากยังมีคําขาว ๑,  ๕  สิกขาบท  ที่เกี่ยวดวยการน่ังบนพ้ืน ๑  ที่นั่งตํ่า ๑ 
การยืนแสดงธรรม ๑  การเดินไปขางหลัง ๑  การเดินไปนอกทาง ๑ " 
มีสมุฏฐานดุจสมนุภาสนสิกขาบท  เกิดข้ึนทางกายวาจาและจิต  เปน 
กิริยา  สญัญาวิโมกข  สจิตตกะ  โลกวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม 
อกุศลจิต  เปนทุกขเวทนาแล. 
           สูโปทนวิญญัตติสิกขาบท  มีสมุฏฐานดุจไถยสัตถสิกขาบท  เกิด 
ข้ึนทางกายกับจิต ๑  ทางกายวาจากับจิต ๑  เปนกิริยา  สัญญาวิโมกข 
สจิตตกะ  โลกวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  อกุศลจิต  ทุกขเวทนาแล. 
           ๑๑  สกิขาบท  ที่มีชื่อวา  ฉัตตปาณิสิกขาบท ๑  ทัณฑปาณิ- 
สิกขาบท ๑  สัตถปาณิสิกขาบท ๑  อาวุธปาณิสิกขาบท ๑  ปาทกสิกขา- 
บท ๑  อุปาหนสิกขาบท ๑  ยานสิกขาบท ๑  สยนสิกขาบท ๑  ปลลัตถิก- 
สิกขาบท ๑  เวฐิตสิกขาบท ๑  โอคุณฐิตสิกขาบท ๑  มีสมฏุฐานดุจ 
ธรรมเทสนาสิกขาบท  เกิดข้ึนทางวาจากับจิต  เปนทั้งกิริยาทั้งอกิริยา 
สัญญาวิโมกข  สจิตตกะ  โลกวัชชะ  วจีกรรม  อกุศลจิต  เปนทุกข- 
เวทนาแล.  ที่เหลืออีก  ๕๓  สิกขาบท  มีสมฏุฐานดุจปฐมปาราชิกแล.  



ประโยค๗ - ทุติยสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒ - หนาท่ี 378 

           ในเสขิยสิกขาบทท้ังหมด  ไมเปนอาบัติ เพราะอาพาธเปนปจจัย. 
ใน ๓  สิกขาบท  คือ  ถูปกตปณฑปาตสิกขาบท ๑  สูปพยัญชนปฏิจฉาทน- 
สิกขาบท ๑  อุชฌานสัญญีสิกขาบท ๑  ไมมี  ( กลาวถึง )  ภิกษุ 
อาพาธแล.  
                                   เสขิยวรรณนา  จบ.  
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                             อธิกรณสมถวรรณนา  
           วินิจฉัย  ในอธิกรณสมถะทั้งหลาย  พึงทราบดังนี้ :- 
           คําวา  สตฺต ( ๗ )  เปนเครื่องกําหนดนับธรรมเหลาน้ัน.  ธรรม 
๗  นั้น  ชื่อวา  อธิกรณสมถะ  เพราะอรรถวา  ยังอธิกรณ  ๔  อยางใหสงบ 
คือ ใหระงับไป.  ความพิสดารแหงอธิกรณสมถะเหลาน้ัน  พระผูมี 
พระภาคเจาตรัสไวแลวในขันธกะ  และในปริวาร.  พวกเราจักพรรณนา 
อรรถแหงคําพิสดารน้ัน  ในขันธกะและปริวารน้ันแล.  คําท่ีเหลืออใน 
สิกขาบทท้ังปวง  ต้ืนทั้งนั้น  ฉะนี้แล. 
                   ภิกขุวิภังควรรณนาในอรรถกถาพระวินัย 
                             ชื่อสมันตปาสาทิกา  จบ. 
 
                        คาถาแผเมตตาของทานผูรจนา 
              วรรณนานี้จบลงแลว  โดยหาอันตรายมิได  ฉันใด 
              ขอสัตวทั้งหลายจงถึงสันติ  โดยปราศจากอันตราย 
              ฉันน้ัน  แล.   
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                            ปาราชกิกัณฑวรรณนา 
                                 ในภิกขุนีวิภังค  
              เพราะมาถึงลําดับแหงการสังวรรณนาภิกขุนีวิภังค 
              ของพวกภิกษุณี  ที่พระธรรมสังคาหกาจารย 
              ทั้งหลาย  ไดรอยกรองไว  ในลําดับแหงภิกข-ุ 
              วิภงัค  ฉะนั้น  เพ่ือทําการพรรณนาบทท่ียังไมเคย 
              มีมากอน  ในปาราชิกแหงภิกขุนีวิภังคนั้น  จึงม ี
              การสังวรรณนาเริ่มตน  ดังตอไปนี้. 
                               ปฐมปาราชิกสิกขาบท       
           [ แกอรรถปฐมปาราชิกสิกขาบทของพวกภิกษุณี ] 
           ในคําวา  เตน  สมเยน  พุทฺโธ  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ  ฯ เป ฯ 
สาฬฺโห  มิคารนตฺตา  นี้  คําวา  สาฬฺโห  เปนชื่อของมิคารนัดดาน้ัน, 
เพราะเขาเปนหลานของนางวิสาขามิคารมารดา.  ดวยเหตุนั้น  พระ 
ธรรมสังคาหกาจารยจึงกลาววา  มิคารนตฺตา. 
           บทวา  นวกมฺมิก   แปลวา  ผูอํานวยนวกรรม. 
           บทวา  ปณฺฑิตา  แปลวา  ผูประกอบดวยความเปนบัณฑิต. 
           บทวา  พฺยตฺตา  แปลวา  ประกอบดวยความเปนผูเฉียบแหลม. 
           บทวา  เมธาวิน ี ไดแก  ผูประกอบดวยปญญามีสติเปนหลัก 
ในการเรียนบาลี ( และ )  ดวยสติมีปญญาเปนหลักในการเรียนอรรถกถา.  
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           บทวา  ทกขฺา  แปลวา  ผูหลักแหลม,  ความวา  ผูมีปกติ 
ทํางานท่ีควรทําไดรวดเร็ว  ไมผิดพลาด.  
           บทวา  อนลสา  แปลวา  ผูปราศจากความเกียจคราน. 
           บทวา  ตตฺรูปายาย  แปลวา  เปนทางดําเนินในการงานเหลาน้ัน. 
           บทวา  วมีฺสาย  แปลวา  ดวยปญญาเลือกเฟนการงานท่ีควรทํา. 
           บทวา  สมนฺนาคตา  แปลวา  ประกอบพรอม. 
           สองบทวา  อล  กาตุ  ไดแก  เปนผูสามารถเพื่อทําการงานนั้น. 
           สองบทวา  อล  สวิธาตุ  ไดแก  เปนผูสามารถแมจะจัดการ 
อยางนี้วา   " การงานน้ีจงเปนอยางนี้  และการงานน้ีจงเปนอยางนั้น. " 
           สองบทวา  กตากต  ชานิตุ  คือ  เพ่ือรูงานที่ทําแลว  และยัง 
มิไดทํา. 
           บทวา  เต  มีความวา  ชนทั้ง  ๒  นั้น  คือ  นางสุนทรีนันทา 
กับนายสาฬหะน้ัน. 
           บทวา  ภตฺตคฺเค  คือ  ในสถานท่ีอังคาส. 
           บทวา  นิกฺกุทฑฺเฑ  คือ  เปนที่ลกึซอนเรนอันแสดงใหเห็นคลาย 
มุมฉาก. 
           สามบทวา  วิสฺสโร  เม  ภวิสฺสติ  มีความวา  เสียงอ้ือฉาว 
จักมีแกเรา  คือ  จักมีเสียงฉาวโฉตาง ๆ  แกเรา.  
           บทวา  ปฏมิาเนนฺตี  แปลวา  คอยดูอยู. 
           บทวา  กยาห  ตัดบทเปน  กึ  อห  แปลวา  ทําไม  ผม ( จะ 
ไมรักแมเจา  ขอรับ ! )  
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           บทวา  ชราทุพฺพลา  คือ  ทุพพลภาพเพราะชรา. 
           บทวา  จรณคิลานา  คือ  ประกอบดวยโรคเทาเจ็บ. 
           บทวา  อวสฺสุตา  มคีวามวา  เปนผูมีความกําหนัด  คือ  เปยก 
ซุมอยูดวยความกําหนัด  ในการเคลาคลึงกาย.  แตในบทภาชนะแหง 
บทวา  อวสฺสุตา  นั้น  พระผูมีพระภาคทรงหมายเอาราคะน้ันทีเดียว 
จึงตรัสดําวา  สารตฺตา  เปนตน.  
           บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  สารตฺตา  คือ  ผูมีความกําหนัด 
อยางหนักดวยกายสังสัคคราคะ  ดุจผาถูกยอมสี  ฉะน้ัน. 
           บทวา  อเปกฺขวตี  มีความวา  ผูประกอบดวยความเพงเล็งท่ี 
เปนไปในบุรุษน้ัน  ดวยอํานาจแหงความกําหนัดน้ันนั่นแหละ. 
           บทวา  ปฏิพทฺธจิตฺตา  ไดแก  เปนผูมีจิตดุจถูกความกําหนัดนั้น 
ผูกพันไวในบุรุษน้ัน.  แมในวิภังคแหงบทท่ี  ๒  ก็มีนัยอยางนี้. 
           บทวา  ปุริสปุคฺคลสฺส  ไดแก  บุคคลกลาวคือบุรุษ. 
           บทวา  อธกขฺก  คือ  ใตรากขวัญลงไป. 
           บทวา  อุพฺภชานุมณฺฑล  คือ  เหนือมณฑลเขาท้ัง  ๒  ข้ึนมา. 
แตในบทภาชนะ  พระผูมีพระภาคตรัสไวโดยลําดับแหงบททีเดียววา 
เหฏกฺขก  อปุริชานุมณฑฺล  ดังน้ี. 
           ก็ในบทวา  อุปรชิานุมณฺฑล  นี้  แมเหนือขอศอกข้ึนมา  ทาน 
ก็สงเคราะหเขาดวยเหนือมณฑลเขาข้ึนมาเหมือนกัน.  คําท่ีเหลือ 
บัณฑิตพึงทราบ  โดยนยัดังท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไวแลวในมหาวิภังค 
นั่นแล.  
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           สองบทวา  ปุริมาโย  อุปาทาย  มีความวา  ทรงเทียบเคียง 
ภิกษุณี  ๔  รปู  ผูตองอาบัติปาราชิกกับดวยปาราชิกที่ทั่วไป  ( ๔  มีเมถุน 
เปนตน ).  
           ก็คําวา  อุพฺภชนุมณฺฑลิกา  นี ้ เปนเพียงชื่อแหงอาบัติปาราชิก 
นี้;  เพราะฉะน้ัน  พระผูมพีระภาคจึงมิไดทรงวิจารณไวในบทภาชนะ. 
พระผูมีพระภาค  ครั้นทรงจําแนกสิกขาบทที่พระองคทรงแสดงไวโดย 
ลําดับแหงบทอยางน้ีแลว  บัดนี ้ เพ่ือทรงแสดงชนิดแหงอาบัติโดยความ 
ตางกันแหงความเปนผูมีความกําหนัดเปนตน  จึงไดตรัสคําวา  อุภโต 
อวสฺสุเต  เปนตน. 
       [ วาดวยท้ัง  ๒  ฝายมีความกําหนัดจับตองกายเปนตน ] 
           ในคําวา  อุภโต  อวสฺสุเต  เปนตนนั้น  มีวินจิฉัยดังตอไปนี้ :- 
           คําวา  อุภโต  อวสสฺุเต  คือ  เมื่อท้ัง  ๒  ฝายมีความกําหนัด. 
ความวา   " เม่ือภิกษุณีและบุรุษเปนผูมีความกําหนัดดวยกายสังสัคค- 
ราคะ. " 
           สามบทวา  กาเยน  กาย  อามสติ  มีความวา  ภิกษุณีจับตอง 
กายของบุรุษสวนใดสวนหนึ่งดวยกายตามที่กําหนดไว  หรือวา  บุรุษ 
จับตองกายของภิกษุณีตามที่กําหนดไว  ดวยกาย  ( ของตน )  สวนใด 
สวนหนึ่ง.  เปนปาราชิกแกภิกษุณีแมโดยประการทั้ง ๒. 
           สองบทวา  กาเยน  กายปฏิพทฺธ  คือ  ( ภิกษุณีถูกตอง )  ของ 
เนื่องดวยกายของบุรุษดวยกายของตน  มีประการดังกลาวแลวน่ันแล. 
           ในบทวา  อามสติ  นี ้ มีวินิจฉัยวา  ภิกษุณี  จงจับตองเอง  
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หรือจงยินดีการจับตองของบุรุษน้ันก็ตามที  เปนถุลลัจจัยเหมือนกัน. 
           สองบทวา  กายปฏิพทฺเธน  กาย  ไดแก  ภิกษุณีจับตองกาย 
ของบุรุษ  ดวยของเน่ืองดวยกายมีประการดังกลาวแลวของตน.  
           แมในบทวา  อามสติ  นี้  ก็มีวินจิฉัยวา  ภิกษุณีจงจับตองเอง 
หรือจงยินดีการจับตองของบุรุษก็ตามที  เปนถลุลัจจัยทั้งน้ัน.  แมใน 
บทที่เหลือ  ก็พึงทราบวินิจฉัยโดยนัยนี้แล.  แตถาเปนภิกษุกับภิกษุณี 
ดวยกัน,  ในภิกษุกับภิกษุณีนั้น  ถาภิกษุณีจับตอง  ภิกษุเปนผูนิ่งไมไหว 
ติงแตยินดีดวยจิต,  พระวินัยธรไมควรปรับภิกษุดวยอาบัติ.  ถาภิกษุ 
จับตอง  ภิกษุณีเปนผูนิ่งไมไหวติง  แตยินดี  ( ยอมรับ )  ดวยจิตอยาง 
เดียว,  แมไมใหสวนแหงกายไหว  พระวินัยธรก็พึงปรับดวยปาราชิก 
ในเขตแหงปาราชิก,  ดวยถุลลัจจัยในเขตแหงถุลลัจจัย,  ดวยทุกกฏ 
ในเขตแหงทุกกฏ.  เพราะเหตุไร ?  เพราะพระผูมีพระภาคตรัสไววา 
" ยินดีการเคลาคลึงดวยกาย. "   นี้เปนวินิจฉัย  ในอรรถกถาทั้งหลาย. 
ก็เม่ือมีวินิจฉัยอยางนี้  ความที่สิกขาบทนี้มีการทําเปนสมฏุฐาน  ไม 
ปรากฏใหเห็น;  เพราะเหตุนั้น  ความที่สิกขาบทมีการทําเปนสมุฏฐาน 
นั้น  บัณฑิตพึงทราบวา  พวกอาจารยกลาวไวโดยนัย  คือ  ความที่ 
สิกขาบทน้ันมีการทําเปนสมุฏฐานท้ังน้ันเปนสวนมาก. 
           บทวา  อุพฺภกขฺก  แปลวา  เบื้องบนแหงรากขวัญท้ัง ๒. 
           บทวา  อโธชานุมณฺฑล  แปลวา  ภายใตแหงมณฑลเขาทั้ง ๒. 
อน่ึง  แมเหนือขอศอกข้ึนมา  ทานก็สงเคราะหเขาดวยเหนือมณฑลเขา 
เหมือนกัน  ในบทวา  อโธชานุมณฺฑล  นี้.  
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           ในคําวา  เอกโต  อวสฺสุเต  นี้  พระผูมีพระภาคเจาตรัสดําวา 
เอกโต  ไวโดยไมแปลกกนั  แมก็จริง,  ถึงอยางนั้น  บัณฑิตพึงทราบ 
วา   " เมื่อภิกษุณีมีความกําหนัดเทานั้น  ความตางแหงอาบัตินี้  พระ 
ผูมีพระภาคจึงตรัสไว. "  
           ในสกิขาบทน้ี  มีวินิจฉัยตั้งแตตนดังตอไปนี้ :-  ภิกษุณีกําหนัด 
ดวยความกําหนัดในการเคลาคลึงกาย  ถึงบุรุษก็อยางนั้นเหมือนกัน, 
เมื่อมีความยินดีในการเคลาคลึงกาย  ในกายประเทศต้ังแตรากขวัญ 
ลงมา  เหนือมณฑลเขาข้ึนไป  เปนปาราชิกแกภิกษุณี.  ภิกษุณี 
มีความกําหนัดในการเคลาคลึงกาย,  ฝายบุรุษมีความกําหนัดในเมถุน 
หรือมีความรักอาศัยเรือน  หรือมีจิตบริสุทธิ์ก็ตามที  เปนถลุลัจจัย 
ทั้งน้ัน.  ภิกษุณีมีความกําหนัดในเมถุน,  ฝายบุรุษทีความกําหนัดใน 
การเคลาคลึงกาย  หรือมีความกําหนัดในเมถุนหรือมีความรักอาศัย 
เรือน  หรือมีจิตบริสุทธิ์ก็ตามที  เปนทุกกฏ.  ภิกษุณีมีความรักอาศัย 
เรือน,  ฝายบุรุษมีจิตอยางใดอยางหน่ึง  ในฐานะ  ๔  ทีก่ลาวแลว 
เปนทุกกฏเหมือนกัน.  ภิกษุณีมีจิตบริสุทธิ์,  แตบุรษุทีจิตอยางใด 
อยางหน่ึง  ในฐานะ  ๔  ที่กลาวแลว  ไมเปนอาบัติ.  แตถาเปนภิกษุ 
กับภิกษุณี  ทัง้  ๒  ฝายมีความกําหนัดในการเคลาคลึงกาย,  ฝายภิกษุ 
เปนสังฆาทิเสส,  ภิกษุณีเปนปาราชิก.  ภิกษุณีมีความกําหนัดในการ 
เคลาคลึงกาย,  ฝายภิกษุณีคความกําหนัดในเมถุนก็ดี  ความรักอาศัย 
เรือนก็ดี  เปนถุลลัจจัยแกภิกษุณี  เปนทุกกฏแกภิกษุ.  ทั้ง  ๒  ฝายมี 
ความกําหนัดในเมถุนก็ด ี มีความรักอาศัยเรือนก็ดี  เปนทุกกฏเหมือนกัน  
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แมทั้ง  ๒  ฝาย.  ฝายใดมีจิตบริสุทธิ์ ในฐานะ  ( มีการจับตองเปนตน ) 
ใด,  ฝายนั้นไมเปนอาบัติในฐานะน้ัน.  แมทั้ง  ๒  ฝายมีจิตบริสุทธิ์ 
ก็ไมเปนอาบัติแมทั้ง ๒  ฝาย.  
           ในบทวา  อนาปตฺติ  อส ฺจิจฺจ  เปนตน  มีวินิจฉัยวา  ภิกษุณี 
จับตองผิดพลาดไปก็ดี  สงใจไปทางอ่ืนก็ดี  ไมรูวา  ผูนี้เปนชาย  หรือ 
หญิงก็ดี  ถึงถูกบุรุษน้ันถกูตองก็ไมยินดีผัสสะน้ันก็ดี  แมเมื่อมีการจับ 
ตองก็ไมเปนอาบัติ.  คําท่ีเหลืออในบทท้ังปวง  ต้ืนทั้งนั้น. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐานดุจปฐมปาราชิก  ( ของภิกษุ )  เปนกิริยา 
สัญญาวิโมกข  สจิตตกะ  โลกวัชชะ  กายกรรม  อกศุลจิต  มีเวทนา  ๒ 
ดังน้ีแล. 
                             ปฐมปาราชิกสิกขาบท  จบ.  
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                               ทุติยปาราชิกสิกขาบท 
           วินิจฉัย  ในทุติยปาราชิก  พึงทราบดังนี้ :-  
                   [ แกอรรถปาฐะบางตอนในทุติยปาราชิก ] 
           บทวา  กจฺจิโน  สา  ตัดบทเปน  กจฺจิ  น ุ สา  แปลวา  ชะรอย 
นาง  ( จะมีครรภทั้งเปนภิกษุณีกระทัง ? " 
           บทวา  อวณฺโณ  แปลวา  มิใชคุณ. 
           บทวา  อกิตฺติ  แปลวา  การตําหนิ. 
           บทวา  อยโส  ไดแก  ความเสียบริวาร,  อีกอยางหนึ่ง  ไดแก 
การติเตียนลับหลัง. 
           คําวา  สา  วา  อาโรเจติ  ไดแก  นางภิกษุณีผูซึ่งตองปาราชิก 
แลว  ไมบอกดวยตนเองก็ดี. 
           ขอวา  อฏนฺน  ปาราชิกาน  อ ฺตร  ไดแก  ปาราชิก  ๔  ที ่
สาธารณะกับภิกษุทั้งหลาย  และเฉพาะปาราชิก  ๔  ที่ไมทั่วไปอยางใด 
อยางหน่ึง.  และปาราชิกนี้  พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติในภายหลัง; 
เพราะฉะนั้น  จึงตรัสไวในวิภังควา  อฏนฺน.  แตบัณฑิตพึงทราบวา 
พระสังคีติกาจารยทั้งหลายจัดต้ังปาราชิกนี้ไวในโอกาสน้ี  ก็เพราะเปนคู 
กับสิกขาบทกอน. 
           สองบทวา  ธุร  นกิฺขิตฺตมตฺเต  คือ  พอเมื่อเธอทอดธุระเสีย. 
ก็กถาพิสดารในสิกขาบทน้ี  บัณฑิตพึงทราบโดยนัยดังไดกลาวแลวใน 
ทุฏ ุลลสิกขาบท  ในสัปปาณวรรคน้ันแล.  แตมีความแปลกกันเพียง  
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เทาน้ีวา   " จริงอยู  ในทฏุ ุลลสิกขาบทน้ัน  เปนปาจิตตีย,  ในบทนี้ 
เปนปาราชิก. "   คําท่ีเหลือเปนเชนเดียวกันทั้งน้ัน.  
           แมคําวา  วชฺชปฏิจฉฺาทิกา  นี้  กเ็ปนเพียงชื่อแหงปาราชิกนี้ 
เทาน้ัน.  เพราะฉะนั้น  พระผูมีพระภาคเจา  จึงไมทรงวิจารณไว 
ในบทภาชนะ.  คําท่ีเหลืออในสิกขาบทนี้  ต้ืนทั้งน้ัน. 
           สิกขาบทน้ี  มีการทอดธุระเปนสมุฏฐาน  เกิดข้ึนทางกายวาจา 
กับจิต  เปนอกิริยา  สญัญาวิโมกข  สจิตตกะ  โลกวัชชะ  กายกรรม 
วจีกรรม  อกศุลจิต  ทุกขเวทนา  ดังนี้แล. 
                                  ทุติยปาราชิก  จบ.  



ประโยค๗ - ทุติยสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒ - หนาท่ี 389 

                               ตติยปาราชิกสิกขาบท 
           วินิจฉัย  ในตติยปาราชิก  พึงทราบดังนี้ :-  
                  [ แกอรรถปาฐะบางตอนในตติยปาราชิก ] 
           บทวา  ธมฺเมน  ไดแก  ตามวัตถุที่เปนจริง. 
           บทวา  วินเยน  ไดแก  โจทแลวให ๆ  การ.  ก็บทภาชนะแหง 
สองบทวา  ธมฺเมน  วินเยน  นั้น  พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว  เพ่ือ 
ทรงแสดงเพียงอธิบายน้ีวา   " ผูที่ถูกสงฆยกวัตรตามธรรมดาตามวินัย 
เปนผูถูกยกวัตรชอบแลว. " 
           บทวา  สตฺถุ  สาสเนน  ไดแก  โดยญัตติสัมปทาและอนุสาวนา 
สัมปทา.  แตในบทภาชนะแหงบทวา  สตฺถุ  สาสเนน  นั้น  ตรัสเพียง 
คําไวพจนเทาน้ันวา   " โดยชินศาสน  คือ  โดยพุทธศาสน. " 
           ในคําวา  สงฺฆ  วา  คณ  วา  เปนตน  มีวินิจฉัยดังน้ี :-  ไมเชื่อ 
คือ  ไมประพฤติตามสงฆผูซึ่งทํากรรม  คณะ  คือ  บุคคลมากคน  หรือ 
บุคคลคนเดียวผูนับเนื่องในสงฆนั้น  หรือกรรมันน,  อธิบายวา   " ไมยัง 
ความเอ้ือเฟอใหเกิดข้ึนในสงฆเปนตนนั้น. " 
           ในคําวา  สมานสวาสกา  ภิกฺข ู วุจฺจนฺติ  สหายา  โส  เตห ิ
สทฺธึ  นตฺถิ  นี้  มีวินิจฉัยยดังนี้ :-  ธรรมนี้  คือ  กรรมอยางเดียวกัน 
อุเทสอยางเดียวกัน  ความเปนผูมีสิกขาเสมอกัน  ชื่อวา  สังวาสกอน. 
สังวาสแหงภิกษุเหลาน่ันเสมอกัน;  เหตุนั้น  ภิกษุเหลาน้ันจึงชื่อวา 
มีสังวาสเสมอกัน.  ภิกษุทั้งหลายเห็นปานน้ี  ตรัสเรียกวา   " สหาย "  
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เพราะมีภาวะท่ีเปนไปรวมกันในสังวาสนั้นแหงภิกษุ. 
           บัดนี้  สังวาสซ่ึงเปนเหตุใหตรัสเรียกภิกษุเหลาน้ันวา   " ผูมี 
สังวาสเสมอกัน "   ไมมีแกภิกษุผูถูกสงฆยกวัตรนั้น  รวมกับภิกษุเหลา 
นั้น  และเหลาภิกษุที่เธอไมมีสังวาสันนรวมดวย  เปนอันเธอมิไดทํา  
ใหเปนสหายของตน.  เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคจึงไดตรัสวา 
" ภิกษุทั้งหลายผูมีสังวาสเสมอกัน  เรยีกวา  เปนสหายกัน,  ภิกษุนั้น 
ไมรวมกับภิกษุสหายเหลาน้ัน;  เพราะเหตุนั้น  จึงเรียกวา  มิไดทําภิกษุ 
ผูมีสังวาสเสมอกันใหเปนสหาย. "   คําท่ีเหลืออ  ต้ืนทั้งน้ัน  เพราะมีนัย 
ดังไดกลาวแลวในสังฆเภทสิกขาบทเปนตน. 
           สิกขาบทน้ี  มีการสวดสมนุภาสนเปนสมุฏฐาน  เกิดข้ึนทางกาย 
วาจากับจิต  เปนอกิริยา  สัญญาวิโมกข  สจิตตกะ  โลกวัชชะ 
กายกรรม  วจีกรรม  อกุศลจิต  ทุกขเวทนา  ดังนี้แล. 
                                  ตติยปาราชิก  จบ.  
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                               จตุตถปาราชิกสิกขาบท 
           วินิจฉัย  ในจตุตถปาราชิก  พึงทราบดังนี้ :- 
            [ แกอรรถบางปาฐะและบางเรื่องในจตุตถปาราชิก ] 
           บทวา  อวสฺสุตา  ไดแก  ผูกําหนัดดวยการสังสัคคราคะ  ดวย 
อํานาจมิตตสันถวะ  กลาวคือ  ความยินดีทางโลกีย.  แมในบทท่ี  ๒ 
ก็นัยนี้นั่นแล.  
           ก็ในคําวา  ปุริสปุคฺคลสฺส  หตฺถคฺคหณ  วา  เปนตน  ม ี
วินิจฉัยวา  การจับมือท่ีบุคคลผูชายทําแลว  ตรัสเรยีกวา   " การ 
จับมือแหงบุรุษบุคคล. "   แมในการจับชายผาสังฆาฏิ  ก็นัยนี้เหมือนกัน. 
แตการจับมือ  และการจับแมอยางอ่ืนในเขตท่ีไมเปนปาราชิก  บัณฑิต 
พึงทราบวา  ทานรวมเขาเปนอันเดียวกัน  เรียกวาการจับมือ  ในคําวา 
หตฺถคฺคหณ  นี้.  ดวยเหตุนั้นแล  ในบทภาชนะแหงบทวา  หตฺถคฺ- 
คหณ  นั้น  พระผูมีพระภาคเจา  จึงตรัสวา   " สองบทวา  หตฺถคฺคหณ 
วา  สาทิเยยฺย  มีความวา  ที่ชื่อวามือ  กําหนดต้ังแตขอศอกไป  จนถึง 
ปลายเล็บ,  ภิกษุณียินดีการจับอวัยวะเหนือรากขวัญข้ึนไป  ใตมณฑล 
เขาลงมา  เพ่ือประสงคจะเสพอสัทธรรมน่ัน  ตองอาบัติถุลลัจจัย. " 
แตในบทวา  อสทฺธมมฺสสฺ  นี ้ การเคลาคลึงกาย  พึงทราบวา 
" อสัทธรรม "   ไมใชเมถุนธรรม.  แทจริง  ถุลลัจจัยหาใกลเคียงตอ 
เมถุนธรรมไม.  อน่ึง  แมคําวา   " เปนผูรูความ  เปนผูสามารถเพ่ือถึง  
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ความเคลาคลึงกาย "   ก็เปนเครื่องสาธกได  ในบทวา  อสทฺธมฺโม  นี้. 
           หากผูทวง  จะพึงทวงวา   " คําท่ีทานกลาววา  การเคลาคลึงกาย 
พึงทราบวา  อสัทธรรม  ก็ผิดจากเสทโมจนคาถา  ที่ตรัสไวในคัมภีร 
ปริวารน้ีวา 
              " ไมเสพเมถุนธรรมันนในสตรี ๓  จําพวก  ที่พระ  
              ผูมพีระภาคตรัสไว  ในบุรุษ ๓  จําพวก  คนไม 
              ประเสริฐ ๓  จําพวก  และบณัเฑาะก ๓  จําพวก 
              และไมประพฤติเมถุนในอวัยวะท่ีปรากฏ,  แต 
              ความขาดยอมมี  เพราะเมถุนธรรมเปนปจจัย, 
              ปญหาขอนี้  ทานผูฉลาดท้ังหลายคิดกันแลว  ดังน้ี. " 
           แกวา   " ไมผิด  เพราะกายสังสัคคะ  เปนบุรพภาคแหงเมถุน. " 
จริงอยู  ในปริวารน่ันแหละ  ไดตรัสสิกขาบท  ๕  ม ี สุกกวิสฏัฐิเปนตน 
วาเปนบุรพภาคแหงเมถุนธรรมอยางนี้วา   ขอท่ีวา  พึงทราบบุรพภาค 
แหงเมถุนธรรม  ไดแก  สกุกะมีสี  มีสรมาก  กายสังสัคคะ  ทุฏุลลวาจา 
อัตตกามปาริจริยา  ( การ๑มอบดอกไมใบไม   การใหของขวัญ ) 
สัญจริตตะ  ( พึงทราบวา  บุรพภาคแหงเมถุนธรรม ).  เพราะเหตุนั้น 
กายสังสัคคะ  จึงชื่อวา  เปนปจจัย  เพราะเปนบุรพภาคแหงเมถุน- 
ธรรม.  
           บัณฑิตพึงทราบเน้ือความในคําวา  เฉชฺช  สยิา  เมถุนธมมฺปจฺจยา 
นี้  โดยปริยายนี้  ดวยประการฉะน้ี.  บณัฑิตพึงทราบวินิจฉัยในบท 
 
๑.  วิมติ:  เปน  คมนุปฺปาทนนฺติ  ส ฺจริตฺต.  
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ทั้งปวงโดยอุบายน้ี. 
           อีกนัยหนึ่ง  ในบทภาชนะแหงสองบทวา  สงฺเกต  วา  คจฺเฉยฺย 
นี้  สองบทวา  อิตฺถนฺนาม  อาคจฺฉ  มคีวามวา  ทานจงมาสูสถานท่ี 
มีชื่ออยางนี้.  
           ขอวา  อฏม  วตฺถุ  ปริปูเรนฺตี  อสฺสมณี  โหติ  มีความวา 
ภิกษุณีทําวัตถุที่  ๘  ใหเต็มบริบูรณ  โดยนัยใดนัยหนึ่ง  จะเปนโดย 
อนุโลม  หรอืโดยปฏิโลม  หรือโดยค่ันเปนตอนก็ตาม  เปนผูมีใชสมณี. 
สวนภิกษุณีใดทําวัตถุเดียว  หรือ  ๗  วัตถุใหเต็มแมต้ัง  ๗  ครั้ง  จะเปน 
ผูชื่อวามิใชสมณีหามิไดเลย,  ภิกษุณีนั้นแสดงอาบัติที่ตองแลวยอมพนได. 
อีกนัยหน่ึง  ในสิกขาบทน้ี  บัณฑิต  พึงทราบอาบัติที่ควรนับ.  สมจริง 
ดังคําท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไววา   " อาบัติที่แสดงแลวควรนับ  ( วา 
แสดงแลว )  ก็มี  อาบัติที่แสดงแลวไมควรนับ  ( วาแสดงแลว )  ก็มี. " 
           ในคําวา  เทสิตา  คณนูปกา  เปนตนนั้น  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :- 
อาบัติที่ภิกษุณีทําการทอดธุระ  แสดงวา   " บัดนี้เราจักไมตอง "   จัดวา 
ควรนับ  คือ  ถึงการนับวาไดแสดงแลว  ไมเปนองคแหงปาราชิก.  เพราะ 
ฉะน้ัน  ภิกษุณีใดตองอาบัติตัวหนึ่ง  ทําการทอดธุระ  แสดงแลว  กลับ 
ตองอีกดวยอํานาจแหงกิเลส,  กลับแสดงอีก,  ภิกษุณีนั้นแมเมื่อทําวัตถุ 
ทั้ง ๘  ใหเต็มอยางนี้  ก็ไมเปนปาราชิก.  ก็ภิกษุณีใดตองแลว  แสดง 
ทั้ง ๆ  ที่ยังมีความอุตสาหะวา   " เราจักตองวัตถุอยางอ่ืนแมอีก, "   อาบัติ 
นั้นของภิกษุณีนั้น  ไมควรนับ,  แมเธอแสดงแลวก็ไมเปนอันแสดงเลย 
คือ  ยังไมถึงการนับวาไดแสดงแลว  ยงัเปนองคแหงปาราชิกอยูทีเดียว,  
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พอเมื่อวัตถุที่  ๘  ครบบริบูรณ  เธอก็เปนปาราชิก.  คําท่ีเหลืออ ต้ืน 
ทั้งน้ันแล. 
           สิกขาบทน้ี  มีการทอดธุระเปนสมุฏฐาน  เกิดข้ึน  ทางกายวาจา 
กับจิต  เปนกิริยา  สัญญาวิโมกข  สจิตตกะ  โลกวัชชะ  กายกรรม 
วจีกรรม  อกศุลจิต  มีเวทนา  ๒  ดังนีแ้ล.  
                      จตุตถปาราชิกสิกขาบท  จบบริบูรณ 
                                ตามวรรณานุกรมแล.  
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                                  สรปูปาราชิก ๘  
           บัณฑิตพึงเห็นเน้ือความในคําวา  อุทฺทิฏา  โข  อยฺยาโย  อฎ 
ปาราชิกา  ธมฺมา  นี้  อยางนี้วา   " ขอแตแมเจาท้ังหลาย !  ธรรม  คือ 
ปาราชิก  ๘  สิกขาบท  ขาพเจายกข้ึนแสดงแลวแล  โดยเพียงเปน 
ปาฏิโมกขุทเทสอยางนี้  คือ  ปาราชิก  ๔  ที่ทั่วไป  ซึ่งทรงปรารภพวก 
ภิกษุบัญญัติไว  และปาราชิก  ๔  เหลาน้ี. "   คําท่ีเหลือมีนัยดังท่ีกลาว 
แลวในมหาวิภังคนั้นแล. 
            ปาราชิกวรรณนาในภิกขุนีวิภังคในอรรถกถาพระวินัย 
                             ชื่อวาสมันตปาสาทิกา  จบ.  
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                            สัตตรสกัณฑวรรณนา 
              บัดนี้  จักมีการพรรณนาอรรถท่ียังไมกระจาง  แหง 
              สังฆาทิเสสกัณฑ  อันเปนลาํดับถัดจากปาราชิกมา 
              ดังตอไปนี้.  
                     สัตตรสกสังฆาทิเสส  สิกขาบทท่ี  ๑ 
           [ วาดวยเรื่องภิกษุณีเปนโจทกฟองคดีในโรงศาล ] 
           บทวา  อุทฺโทสิต  แปลวา  โรงเก็บของ. 
           คําวา  มายฺโย  เอว  อวจ  แปลวา  นาย !  อยูาไดพูดอยางน้ัน. 
           บทวา  อปนฺวยฺยา  ตัดบทเปน  อป  นุ  อยฺยา  แปลวาพอคุณ ... 
บางไหม ? 
           บทวา  อุจฺจาวทถ  แปลวา  พวกทานจงกลาวลวงเกิน,  มีคํา 
อธิบายวา   " จงดา. " 
           บทวา  อุสูยวาทิกา  ไดแก  เปนผูขอบกลาวหาเรื่องดวยอํานาจ 
ความริษยา  เพราะมานะ  ดวยอํานาจความริษยา  เพราะความโกรธ. 
แตเพราะถูลนันทาภิกษุณีนั้น  เปนผูขอบกอคดีโดยสภาพ,  ฉะนั้น  จึงได 
ตรัสไวในบทภาชนะวา   " ทีช่ื่อวาชอบกลาวหาเรื่อง  ไดแก  ทีท่านเรียก 
วา  ชอบกอคดี. " 
           ก็ในคําวา  อฏฏการิกา  นี ้ การวินิจฉัยยของพวกตุลาการ  ทาน 
เรียกวา   " คดี "   ซึ่งทางฝายบรรพชิตเรียกวา   " อธิกรณ "   บางก็มี.  
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           สองบทวา  ทุติย  วา  ปริเยสติ  มีความวา  ภิกษุณีผูกอคดี 
แสวงหาพยาน  หรือเพ่ือน  เปนทุกกฏ.  
           บทวา  คจฺฉติ  วา  มีความวา  จะเปนสํานัก  หรือทางเท่ียว 
ภิกษุาจารก็ตามที  ภิกษุณีเดินไปยังสํานักงานของพวกตุลาการจากท่ีที่ตน 
ยืนอยู  แลวเกิดความคิดข้ึนวา   " เราจักดําเนินคดี "   เปนทุกกฏทุก ๆ 
ยางเทา.  
           สองบทวา  เอกสฺส  อาโรเจติ  มีความวา  บรรดาชน  ๒ คน 
คนใดคนหน่ึง  แจงถอยคําของคนใดคนหน่ึง  คือ  ของอีกฝายหน่ึง 
แกพวกตุลาการ.  แมในคําวา  ทุติยสฺส  อาโรเจติ  นี้  ก็นัยนี้นั่นแล. 
           สวนวิตถารกถา  เพ่ือประโยชนแกความไมฟนเฝอ  ในคําวา 
เอกสฺส  อาโรเจติ  นี้  ดังตอไปนี้ :- 
           ภิกษุณีเห็นพวกตุลาการ  ในทีแ่หงใดแหงหน่ึง  โดยทีสุ่ด  แมผู 
มาสูสํานักแหงภิกษุณีแลวใหการถอยคําของตน,  เปนทุกกฏแกภิกษุณี. 
อุบาสกใหการถอยคําของตน,  เปนถุลลัจจัยแกภิกษุณี.  อุบาสกใหการ 
ถอยคําของตนกอน,  เปนทุกกฏแกภิกษุณี.  ถาภิกษุณีนั้นใหการถอยคํา 
ของตน,  ภิกษุณีเปนถุลลจัจัย. 
           ภิกษุณีพูดกะอุบาสกวา   " ทานน่ันแหละจงแถลงถอยคํา  ( จง 
ใหการปากคํา )   ของฉันและของทาน.  อุบาสกน้ันใหการถอยคําของตน 
กอน  หรือจงใหการถอยคําของภิกษุณีกอนก็ตามที,  เปนทุกกฏในเพราะ 
ใหการครั้งแรก  เปนถุลลจัจัย  ในเพราะใหการครั้งที่  ๒.  แมในคําวา  
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" อุบาสกพูดกะภิกษุณีวา  ' ทานน่ันแหละจงใหการถอยคําของผมและ 
ของทาน "   นี้  ก็นัยนี้เหมือนกัน.  
           ภิกษุณีใชกัปปยการกใหแถลง.  บรรดากัปปยการกและอุบาสกน้ัน 
กัปปยการกจงใหการถอยคําของภิกษุณีกอนก็ตาม  อุบาสกนอกน้ีใหการ 
ถอยคําของตนกอนก็ตาม  กัปปยการกจงใหการถอยคําของคนทั้ง ๒ 
ก็ตาม  อุบาสกนอกน้ีจงใหการถอยคําแมของคนท้ัง ๒  ก็ตามที  เม่ือชน 
ทั้ง ๒  แถลงบอกอยู  โดยประการใดประการหน่ึง  เปนทุกกฏแก 
ภิกษุณีในการแถลงใหการครั้งแรก,  เปนถุลลัจจัยในการแถลงใหการ 
ครั้งท่ี ๒. 
           แตเมื่อพวกตุลาการ  ฟงถอยแถลงของคนท้ัง ๒  ฝายที่แถลงให 
การไป  โดยประการอยางใดอยางหน่ึง  ทําการตัดสินแลว  คดีเปนอัน 
ถึงท่ีสุด.  ในคดีที่ถึงท่ีสุดนั้น  ภิกษุณีจะชนะคดีก็ตาม  แพก็ตาม  เปน 
สังฆาทิเสส. 
           แตถาวา  อธิกรณที่ดําเนินเปนคดีกันแลว  เปนเรื่องที่พวก 
ตุลาการเคยไดทราบมากอน,  ถาพวกตุลาการเหลาน้ัน  พอเห็นภิกษุณี 
และผูกอคดี  จึงกลาววา   " ไมมีกิจท่ีจะตองสอบสวนพวกทาน,  พวกเรา 
รูเรื่องนี้ "   แลวจึงตัดสินใหเสียเองทีเดียว.  แมในคดีถึงท่ีสุดเห็นปานน้ี 
ก็ไมเปนอาบัติแกภิกษุณี. 
           สังฆาทิเสสน้ี  มีการตองแตแรกทํา  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา 
ปฐมาปตติกะ.  ความวา   " พึงตองในขณะลวงละเมิดนั่นเอง. "   ซึ่ง 
สังฆาทิเสสน้ัน  มีอันตองอาบัติขณะแรกทํา.  แตในบทภาชนะ  เพ่ือ  



ประโยค๗ - ทุติยสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒ - หนาท่ี 399 

แสดงแตเพียงความประสงค  พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   " ตองอาบัติ 
พรอมกับการลวงวัตถุ  โดยไมตองสวดสมนุภาสน. "  
           ก็ในคําน้ี  มีใจความดังตอไปนี้ :-  ภิกษุณีตองอาบัติพรอมกับ 
การลวงละเมิดวัตถุ  ไมใชในเวลาสวดสมนุภาสนครั้งท่ี ๓,  สังฆาทิเสส 
นี้ชื่อวา  ปฐมาปตติกะ  เพราะจะพึงตองพรอมกับการลวงละเมิดวัตถุ 
ต้ังแตแรกทีเดียวแล. 
           สังฆาทิเสสน้ี  ชื่อวา  นิสสารณียะ  เพราะอรรถวา  ขับออกจาก 
หมูภิกษุณี.  ซึ่งสังฆาทิเสสมีการขับออกจากหมูนั้น.  แตในบทภาชนะ 
เพ่ือแสดงแตเพียงความประสงค  พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา  สงฺฆมฺหา 
นิสฺสารียติ.  ในบทวา  นสิฺสารณีย  นัน้  บัณฑิตพึงเห็นใจความอยางน้ี 
วา   " ภิกษุณีตองสังฆาทิเสสใด  ถูกขับไลออกจากหมู,  สังฆาทิเสสน้ัน 
ชื่อวา  นิสสารณียะ.  จริงอยู  ธรรม  คือ  อาบัตินั้นใครจะขับออก 
จากหมูไมไดเลย,  แตภิกษุณีถูกธรรมนั้นขับออกไป;  เพราะฉะน้ัน  ธรรม 
นั้นจึงชื่อวา  นิสสารณยะ  ดวยอรรถวา   " ขับออก. " 
           สองบทวา  อากฑฺฒียมานา  คจฺฉติ  มีความวา  ภิกษุณีถูก 
พวกชาวบานผูกอคดีมาดวยตนเอง  หรือสงทูตมาเรียกตัวไปยังสํานักงาน 
ของพวกตุลาการ.  ตอจากนั้นผูกอคดีจะแถลงถอยคําของตนกอน  หรือ 
ถอยคําของภิกษุณีกอนก็ตามที,  ในการแถลงครั้งแรก  ก็ไมเปนทุกกฏ 
เลย  ในการแถลงในการครั้งท่ี  ๒  ก็ไมเปนถุลลัจจัย.  แมในคดีที่พวก 
อํามาตยทําการวินิจฉัยถึงที่สุดลงแลว  ก็ไมเปนอาบัติเชนกัน.  ถาแมน 
วา  ผูกอคดีกลาวกะภิกษุณีวา   " ขอใหทานน่ันแหละจงแถลงถอยคํา  
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ของผมและของทาน. "   พึงแมเมื่อภิกษุณีแถลง  พวกอํามาตยไดฟงถอยคํา 
แลว  ทําคดีใหถึงท่ีสุด  กไ็มเปนอาบัติเหมือนกัน.  
               [ วาดวยการขออารักขาจากทางบานเมือง ] 
           สองบทวา  อารกฺข  ยาจติ  ไดแก  ขออารักขาอันเปนธรรม 
ไมเปนอาบัติ.  บัดนี้  เพ่ือแสดงวิธีขออารักขาที่เปนธรรม  พระผูมีพระ 
ภาคจึงตรัสวา   " บอกไมเจาะตัว " 
           ในคําวา  อนุทฺทิสฺส  อาจิกขฺติ  นั้น  มีวินิจฉัยดังน้ี :- ปรารภ 
อดีตบอกเจาะตัวก็มี  บอกไมเจาะตัวก็มี  แมปรารภอนาคตบอกเจาะ 
ตัวก็มี  บอกไมเจาะตัวก็มี. 
           ปรารภอดีตบอกเจาะตัวเปนอยางไร ?  คือ  ที่สํานักของภิกษุณี 
พวกเด็กชาวบาน  หรือคนอันธพาลมีนักเลงเปนตน  พวกใดพวกหนึ่ง 
ประพฤติอนาจารก็ดี  ตัดตนไมก็ดี  ขโมยผลไมนอยใหญก็ดี  แยงชิง 
เอาบริขารก็ดี.  ภิกษุณีเขาไปหาพวกเจาหนาท่ีรักษากฎหมายบอกวา 
" ที่สํานักของพวกเราถูกทําประทุษกรรมชื่อนี ้"   เมื่อเขาถามวา   " ใคร 
ทํา "   บอกวา   " คนโนนและคนโนน. "   ดวยอาการอยางนี้  จัดเปน 
การบอกเจาะตัวปรารภอดีต.  การบอกเจาะตัวน้ัน  ไมควร.  ถาพวก 
เจาหนาท่ีผูรักษากฎหมายเหลาน้ัน  ฟงคํานั้นแลวทําการปรับไหมแก 
ชนเหลาน้ัน,  ทรัพยทั้งหมดท่ีถูกปรับไหม  เปนสินใชแกภิกษุณี.  แม 
เมื่อมีความประสงควา   " เราจักรับเอาสินไหม "   ก็เปนสินใชเหมือนกัน. 
แตถาภิกษุณีกลาววา   " ขอใหทานปรับไหมผูนั้น "   เมื่อเจาหนาท่ีปรับ 
เอาสินไหมประมาณ  ๕  มาสก  เปนปาราชิก  ( แกภิกษุณี ).  
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           แตเมื่อเขาถามวา   " ใครทํา "   ภิกษุณีควรกลาววา   " การท่ีจะ 
พูดวา  ' คนชื่อโนน '  ไมสมควรแกเรา,  ทานรูเอาเองเถิด,  เพราะ 
พวกเราเพียงแตขออารักขาอยางเดียว,  ทานโปรดใหอารักขานั้นแกพวก 
เรา  และใหนําของท่ีถูกลักไปกลับคืนมา. "   การขออารักขาไมเจาะตัว 
ยอมเปนอยางนี้.  การขออารักขาไมเจาะตัวน้ัน  ควรอยู.  
           เมื่อภิกษุณีกลาวอยางนั้นแลว  ถาแมนพวกเจาหนาท่ีรักษา 
กฎหมายเหลาน้ัน  สืบสวนหาตัวผูทําแลว  ทําการปรับไหมแกคนผูทํา 
เหลาน้ัน.  แมสมบัติทุกอยางท่ีถูกเจาหนาท่ีปรับไหม  ไมเปนสินใช 
ทั้งไมเปนอาบัติแกภิกษุณีเลย.  แมเห็นพวกขโมยลักบริขารไปจะกลาว 
วา   " ขโมย ๆ "   เพราะตองการความพินาศแกขโมยเหลาน้ันก็ไมควร.  
จริงอยู  แมเมื่อภิกษุณีกลาวอยางนั้น  ทรัพยสมบัติที่เจาหนาท่ีทําการ 
ปรับไหมแกขโมยเหลาน้ัน  แมทั้งหมด  เปนสินใชแกภิกษุณี.  แตจะ 
กลาวกะผูเชื่อฟงคําของตนวา   " ผูนีล้กัเอาบริขารของเราไป,  จงใหนํา 
บริขารน้ันกลับคืนมา  และอยางลงโทษเขา "   ดังน้ี  ควรอยู. 
           พวกภิกษุณีทําการฟองรองคดี  เพ่ือประโยชนแกทาสชายทาสหญิง 
และหนองบึงเปนตน.  คดีนี้  ชื่อวา  อกัปปยคดี  ไมสมควร. 
           การบอกเจาะตัวปรารภอนาคตเปนอยางไร ?  คือ  เมื่อชนเหลาอ่ืน 
ทําอนาจารเปนตน  โดยนัยดังกลาวแลวันนแหละ  ภิกษุณีพูดกะพวก 
เจาหนาท่ีผูรักษากฎหมายอยางนี้วา   " พวกชาวบานทํากรรมนี้และกรรม 
นี้  ในสํานักของพวกเรา,  ขอจงใหอารักขาแกพวกเราเพ่ือตองการไมให 
ทําตอไป "   เมื่อเขาถามวา   " ใครทําอยางนี้ "   บอกวา   " คนโนนและ  
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คนโนน. "   อยางนี้  จัดเปนการบอกเจาะตัวปรารภอนาคต.  แมการ 
บอกเจาะตัวนั้น  ก็ไมควร.  เพราะเม่ือเจาหนาท่ีผูที่รักษากฎหมายทําการ 
ปรับไหมแกชนเหลาน้ัน  ทรัพยที่ถกูปรับทั้งหมดเปนสินใชแกภิกษุณี 
โดยนัยกอนเหมือนกัน.  คําท่ีเหลืออเปนเชนกับคํากอน ๆ  นั่นแล. 
           แตถาเจาหนาท่ีผูรักษากฎหมาย  ใหตีกลองปาวประกาศวา   " จะ  
ทําโทษชื่อน้ี  แกพวกดนผูทําอนาจารเห็นปานน้ี  ในสํานักของภิกษุณี " 
แลวสืบเสาะหาผูไมต้ังอยูในขอบังคับมาลงโทษ,  ไมเปนสินใช  ทั้งไม 
เปนอาบัติแกภิกษุณีเลย.  และแมพวกภิกษุก็มีแนวดําเนินการ  ดังแนว 
ดําเนินการที่กลาวไดสําหรับพวกภิกษุณีนี้เหมือนกัน. 
           จริงอยู  การบอกเจาะตัว  ไมสมควรแมแกภิกษุ.  เมื่อภิกษุบอก 
เจาะตัวอยางนั้น  ทรัพยทีถู่กเจาหนาท่ีทําการปรับไหม  เปนภาคหลวง 
ทั้งหมด  เปนสินใช  ( แกภิกษุ ).  เปนปาราชิกแกภิกษุผูใหเจาหนาท่ี 
ผูรักษากฎหมายปรับสินไหม  โดยนยัดังกลาวแลวน่ันแล.  ฝายภิกษุ 
ใด  บอกไมเจาะตัวทั้งท่ีรูอยูวา   " เจาหนาท่ีเขาจะทําโทษ. "   และ 
เจาหนาท่ีผูรักษากฎหมายเหลาน้ัน  สบืทาตัวมาลงโทษจนได.  ไมมี 
โทษแกภิกษุนั้น. 
           การท่ีภิกษุจะเอามีดและขวานเปนตนของพวกชาวบานผูลอบตัด 
ตนไมเปนตน  ในเขตแดนวัดมาแลว  เอากอนหินทุบ  ไมควร.  ถา 
คมบ่ินไป,  ภิกษุพึงใหซอมแลวคืนให.  พวกภิกษุว่ิงเขามายึดเอา 
บริขารของคนเหลาน้ันไว.  แมการยึดเอาบริขารน้ันไว  ก็ไมควรทํา. 
เพราะจิตเปนธรรมชาติกลับกลอกเรว็  เมื่อเกิดไถยจิตข้ึน  จะพึงถึง  
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ความเปนผูขาดมูลก็ได.  บทที่เหลืออ  ต้ืนทั้งน้ัน. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐานดุจกฐินสิกขาบท  เปนกิริยา  โนสัญญา- 
วิโมกข  อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  มีจิต ๓ 
มีเวทนา  ๓  ดังน้ีแล.  
                    สิกขาบทท่ี  ๑  ในสัตตรสกสังฆาทิเสส  จบ.  
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                           สังฆาทิเสส  สิกขาบทท่ี  ๒ 
           ในสกิขาบทท่ี  ๒  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :- 
            [ แกอรรถบางปาฐะ  เรื่องภิกษุณีใหบวชหญิงโจร ] 
           บทวา  วรภณฺฑ  ไดแก  ภัณฑะท่ีมีคามาก  เชน  แกวมุกดา 
แกวมณีและแกวไพฑูรยเปนตน.  
           บทวา  อปโลเกตฺวา  แปลวา  ไมบอกกลาว. 
           บทวา  คณ  วา  ไดแก  คณะ  มมีัลลคณะและภัตทิปุตตคณะ๑ 

เปนตน. 
           บทวา  ปูค  ไดแก  ธรรมคณะ.๒ 

           บทวา  เสนึ  ไดแก  หมูชนผูเปนชางทําของหอมและหมูชนผู 
เปนชางหูกเปนตน. 
           จริงอยู  พระราชาทั้งหลาย  ยอมพระราชทานมอบบานและนิคม 
แกหมูชนมีคณะเปนตน  ในสถานท่ีใด ๆ  วา   " พวกทานเทาน้ัน  จง 
ปกครองใหบานและนิคมน้ี, "   ชนพวกน้ันนั่นแหละ  ยอมเปนใหญ 
ในบานและนิคมน้ัน ๆ.  เพราะเหตุนั้น  คําวา  คณ  วา  เปนตนนี้ 
ตรัสหมายเอาชนพวกน้ัน.  
  
๑-๒.  สารตฺถทีปนี ๓/๔๐๑ ใหอรรถาธิบายวา  คณะผูบําเพ็ญบุญกรรม มีจัดตั้งน้ําดื่มและขุดสระ 
น้ําเปนตนไวในท่ีนั้น ๆ ซ่ึงเปนผูมีความภกัดี  ( นับถือ )  พระนารายณ  ช่ือวามัลลคณะ. 
          คณะผูมีความภกัดี  ( นับถือ )  พระกุมาร  ( พระบุตร )  ช่ือวา  ภตัทิปุตตคณะ. 
          คณะผูบําเพ็ญบุญกรรมมีประการตาง ๆ ซ่ึงมีความภักดีตอพระศาสนา  เรียกวาธรรมคณะ.  
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           ก็บรรดาอิสรชนมีพระราชาเปนตนนี้  ภิกษุณีแมทูลขอพระบรม 
ราชานุญาต  หรือบอกกบาวพวกชนทีคณะเปนตนแลว  ตองบอกกลาว 
ภิกษุณีสงฆดวย.  
           สองบทวา  เปตฺวา  กปฺป  มีความวา  เวนหญิงผูไดขออาง 
เคยบวชแลวในหมูเดียรถยี  หรือในหมูภิกษุณีอ่ืน.  คําที่เหลืออต้ืนทั้งน้ัน. 
           สิกขาบทน้ี  มีการใหหญิงโจรบวชเปนสมุฏฐาน  เกิดข้ึนทางวาจา 
กับจิต  สําหรับภิกษุณีผู  เมื่อพวกภิกษุณีหลีกไปดวยกรณียะบางอยาง 
ไมไปยังขัณฑสีมาใหหญิงโจรบวชกับบริษัทผูเปนนิสิตของตนในสถานท่ี 
ตามท่ีตนน่ังอยูนั่นแล  เกดิข้ึนทางกายวาจากับจิต  สําหรับภิกษุณีผูไป 
ยังขัณฑสีมา  หรือแมน้ําแลวใหบวช  เปนทั้งกิริยาทั้งอกิริยาดวยอํานาจ 
การไมบอกกลาวการใหบวช  เปนสญัญาวิโมกข  สจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ 
กายกรรม  วจีกรรม  มีจิต  ๓  มีเวทนา  ๓  ดังนี้แล. 
                                     สกิขาบทท่ี  ๒  จบ.  
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                                     สกิขาบทท่ี  ๓ 
           ในสกิขาบทท่ี  ๓  พึงทราบวินิจฉัยดังนี้ :-  
               [ วาดวยเขตยางเทาทําใหภิกษุณีตองอาบัติ ] 
           ในคําวา  อติกฺกาเมนฺติยา  นี้  มีวินิจฉัยวา  เมื่อภิกษุณียกเทา 
ขางหน่ึงกาวไป  เปนถุลลจัจัย,  พอเมื่อกาวเทาท่ี ๒  ไป  เปนสังฆาทิเสส. 
           ในคําวา  อปริกฺขิตฺตสฺส  คามสฺส  อุปจาร  นี ้ มีวินิจฉัยวา 
ภิกษุณีเดินเลยท่ีควรลอมไปดวยเทาขางหน่ึง  เปนถุลลัจจัย,  พอเมื่อ 
กาวเดินไปดวยเทาขางที่ ๒  เปนสังฆาทิเสส.  อีกนัยหน่ึง  ในคําวา 
ปริกฺเขป  อติกฺกาเมนฺติยา  เปนตนนี้  บณัฑิตพึงทราบคําพิสดารวา 
ภิกษุณีออกจากบานของตนไป  ไมเปนอาบัติ  เพราะละแวกบานเปน 
ปจจัย.  แตครั้งออกไปแลวไปยังละแวดบาน  ( อ่ืน )  เปนทุกกฏทุก ๆ 
ยางเทา.  แตเมื่อลวงเลยเคร่ืองลอม  หรอือุปจารของบานอีกบานหนึ่ง 
ไปดวยเทาขางหน่ึง  เปนถุลลัจจัย,  พอกาวเลยไปดวยเทาท่ี ๒  เปน 
สังฆาทิเสส.  แมภิกษุณีผูออกจากละแวกบานน้ันไปแลวกลับเขามา 
ยังบานของตน  ก็นัยนี้เหมือนกัน. 
           แตถาภิกษุณีอาจจะเขาไปยังพื้นที่ของวัดนั่นแลไดทางกําแพงพัง 
หรือทางชองรั้ว,  เมื่อเขาไปอยางน้ี  จัดวาเปนผูเขาไปยังกัปปยภูมิ; 
เพราะเหตุนั้น  จึงสมควร.  ถาแมนวา  ภิกษุณีจะเขาไปดวยพาหนะมี 
หลังชางเปนตน  หรือดวยฤทธ์ิ  ก็ควรเหมือนกัน.  เพราะวา  การเดินไป  
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ดวยเทาเทาน้ัน  ทานประสงคเอาในสิกขาบทน้ี.  ดวยเหตุนั้นแล  พระ 
ผูมีพระภาคเจาจึงตรัสคําวา  ปม  ปาท  อติกฺกาเมนฺติยา  เปนตน. 
           บาน  ๒  บานมีรั้วติดกันกับวัดของภิกษุณี.  วัดของภิกษุณีอยูใกล 
บานใด,  ภิกษุณีจะเที่ยวไปบิณฑบาตในบานน้ันแลว  กลับเขาสูวัด  
เดินไปตามทางของอีกบานหนึ่ง  ซึ่งถามีทางผานทามกลางวัดไป  ก็ควร. 
แตควรจะกลับมาจากบานนั้นโดยทางนั้นเหมือนกัน.  ถาภิกษุณีออกมา 
ทางประตูบาน.  พึงทราบชนิดแหงอาบัติโดยนัยกอนน่ันแหละ. 
           เมื่อภิกษุณีออกจากบานของตน  พรอมกับพวกภิกษุณี  ดวย 
กรณียะบางอยาง  ในเวลากลับเขามา  ชางหลุดมาก็ดี  มีการขับไลให 
หลีกไปก็ดี  พวกภิกษุณีนอกน้ีรีบเขาไปยังบาน,  พึงยืนคอยนอกประตู 
จนกวาภิกษุณีอ่ืนจะมา.  ถายังไมมา,  ภิกษุณีผูเปนเพ่ือนชื่อวาหลีกไป 
แลว,  จะเขาไป  ก็ควร. 
           เมื่อกอนบานเปนบานใหญซึ่งมีวัดภิกษุณีอยูทามกลาง.  ภายหลัง 
คน ๔  คนได  ( ครอบครอง )  บานน้ันแลวแบงกันใชสอย  กั้นรั้วลอม 
ไวเปนสัดสวน.  ภิกษุณีจะไปยังบานใดบานหน่ึง  จากวัด  ควรอยู.  จะ 
เขาไปยังบานอีกบานหน่ึงจากบานท่ีไปแลวันน  ทางประตูบาน  หรือ 
ทางชองรั้ว  ไมควร.  ควรยอนกลับมายังวัดูกอน.  เพราะเหตุไร ? 
เพราะวัดเปนที่สาธารณะแกบานท้ัง ๔. 
             [ วาดวยลักษณะแมน้ําและภิกษุณีผูไปยังฝงแมน้ํา ] 
           สองบทวา  อนฺตรวาสโก  เตมยีติ  มีความวา  สถานที่ซึ่งภิกษุณี 
ครองผาโดยอาการปดมณฑล ๓  ลุยขามไป  ณ  ที่แหงใดแหงหนึ่ง  ทาง 
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ทา  หรือมิใชทาในหนาฝน  อันตรวาสก  ( ผานุง )  เปยกแมเพียงนิ้ว 
หรือ ๒  นิ้ว  ( ชื่อวาแมน้ํา ).  ลักษณะแหงแมน้ําท่ีเหลือ  จักมีแจงใน 
นทีนิมิตตกถา.  ในเวลาท่ีภิกษุณีลุยขามแมน้ํามีรูปเห็นปานน้ี  ทางทา  
ของแมน้ํา  หรือมิใชทา  เมื่อยกเทาที่ ๑  ข้ึนวางบนฝง  เปนถุลลัจจัย 
ในการยกเทาท่ี ๒  เปนสังฆาทิเสส.  เดินไปตามสะพาน  ไมเปนอาบัติ. 
ในเวลาลุยขามดวยเทา  ไมเปนอาบัติแมแกภิกษุณีผูเหน่ียวสะพานขาม 
ไป.  แตในเวลาขามไปทางสะพาน  เมื่อเดินไป  เปนอาบัติเหมือนกัน. 
แมในการไปทางยาน  ทางเรือ  และทางอากาศเปนตน  ก็มีนัยนี้นั่นแล. 
           เมื่อภิกษุณี  ( กระโดด )  จากฝงน้ีเหยียบฝงโนนเลย  ไมเปน 
อาบัติ.  พวกภิกษุณีไปเพ่ือทําการยอมจีวร  ๒-๓  รปูเที่ยวไปแทบฝง 
ทั้ง ๒  ดวยกจิมีการรวบรวมฟนมาเปนตน  ควรอยู.  แตถาวา  บรรดา 
ภิกษุณีเหลานี้  บางรูปกอการทะเลาะกันแลว  ไปยังอีกฝงหน่ึง  เปนอาบัติ 
๒  รูปขามน้ําไปดวยกัน,  รูปหน่ึงทําการทะเลาะกัน  ในกลางแมน้ํา 
กลับมาสูฝงนี้อีก  ก็เปนอาบัติ.  แตภิกษุณีรูปนี้เปนผูต้ังอยูในฐานแหง 
ภิกษุณีมีเพ่ือนหลีกไปของภิกษุณีอีกรูปหน่ึง;  เพราะฉะนั้น  จึงไมเปน 
อาบัติแมแกภิกษุณีผูไปสูฝงโนน.  ภิกษุณีผูลงสูแมน้ําเพื่ออาบ  หรือเพ่ือ 
 ดื่มน้ํา  แลวกลับข้ึนสูฝงเดิมั่นนแหละ  ไมเปนอาบัติ. 
           ในคําวา  สห  อรณุุคฺคมนา  นี ้ มีวินิจฉัยยดังน้ี :-  ถาภิกษุณี 
ทําการสาธยายก็ดี  ความเพียรก็ดี  กรรมอะไร ๆ  อยางอ่ืนก็ดี  ทําความ 
คํานึงวา   " เราจักไปยังสํานักแหงเพ่ือนภิกษุณี  กอนอรุณข้ึนนั่นแล. " 
แตเมื่อเธอยังไมทันรูนั่นแล  อรุณข้ึนเสียกอน,  ไมเปนอาบัติ.  แตถาวา  
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เธอพักอยูในเอกเทสแหงวิหารโดยความคํานึง  หรือโดยมิไดคํานึงวา 
" เราจักอยูในที่นี้แลจนถึงอรุณข้ึน. "   เธอไมยางลงสูหัตถบาสแหง 
เพ่ือนภิกษุณีในเวลาอรุณข้ึน  เปนสังฆาทิเสส.  จริงอยู  หัตถบาส 
เทาน้ัน  เปนประมาณในสิกขาบทน้ี.  ในการลวงเลยหัตถบาสไป  แม 
หองเดียวกัน  ก็คุมอาบัติไมได.  
           ในคําวา  อคามเก  อร ฺเ  นี ้ มีวินิจฉัยยดังน้ี :-  ทีช่ื่อวาปา 
เฉพาะที่มีลักษณะดังที่ตรัสไวอยางนี้วา   " นอกเสาอินทขีลออกไป 
ที่ทั้งหมดน้ี  ชื่อวาปา. "   ก็ปาน้ีนั้น  พระผูมีพระภาคตรัสวา  อคามก 
เพราะไมมีบานอยางเดียว,  ไมใชเพราะเปนเชนกับปาดงดิบ. 
           เมื่อภิกษุณียางเขาปาเชนนั้น  ละอุปจารแหงการมองเห็นไปแลว 
ถาแมนอุปจารแหงการไดยิน  ยังมีอยู  ก็เปนอาบัติ.  ดวยเหตุนั้น 
ในอรรถกถาทานจึงกลาววา   " เมื่อพวกภิกษุณีเขาไปสูลานมหาโพธ์ิ 
ภิกษุณีรูปหน่ึงยืนอยูขางนอก  เปนอาบัติแกแกภิกษุณีรูปนั้น.  ในพวก 
ภิกษุณีผูเขาไปยังโลหปราสาทก็ดี  ผูเขาไปยังบริเวณก็ดี  ก็นัยนีเ้หมือน 
กัน. 
           ในการไหวพระมหาเจดียเปนตน  ภิกษุณีรปูหน่ึง  ออกไปทาง 
ประตูดานเหนือ  เปนอาบัติแมแกภิกษุณีรูปนั้น.  บรรดาภิกษุณีผูเขาไป 
ยังถูปาราม  รูปหน่ึงยืนอยูขางนอก,  แมรูปนั้นก็เปนอาบัติ. "   ก็บรรดา 
อุปจารแหงการมองเห็นและอุปจารแหงการไดยินนี้  เพ่ือนภิกษุณีเห็น 
ภิกษุณีผูยืนอยูในที่ใด  ทีน่ั้นชื่อวา  อุปจารแหงการมองเห็น. 
           แตถามีแมมานกั้นระหวางอยู  ภิกษุณี  ชื่อวาละอุปจารแหงการ  
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มองเห็น.  สถานที่ซึ่งเพ่ือนภิกษุณียืนอยู  ไดยินเสียงของภิกษุณีผูเปลง 
เสียงวา  อยฺเย  ดวยเสียงดุจเสียงกูแหงคนหลงทาง  และดวยเสยีงดุจ 
เสียงรองบอกใหฟงธรรม  ชื่อวา  อุปจารแหงการไดยิน.  ในโอกาส 
กลางแจง  ถึงไก  ก็จัดเปนทัสสนูปจารได  ทัสสนปูจารน้ัน  คุม 
ไมได  ในเมื่อภิกษุณีละสวนูปจารเห็นปานนั้นไป.  พอละสวนูปจาร 
เทาน้ัน  ก็ตองอาบัติสังฆาทิเสส.  
           ภิกษุณีรูปหน่ึง  เดินทางลาหลังเพ่ือน,  ถายังเปนผูมีความ 
อุตสาหะ  เดินติดตามไปดวยต้ังใจวา   " เราจักตามใหทันเดี๋ยวน้ี "   ไม 
เปนอาบัติ.  ถาหากภิกษุณีพวกขางหนาไปเสียทางอ่ืน  จัดวาเปนผูมีเพ่ือน 
ภิกษุณีหลีกไป  ไมเปนอาบัติเหมือนกัน. 
           บรรดาภิกษุณี ๒  รูปเดินทางไปดวยกัน  รปูหน่ึงไมอาจตามทัน 
เดินลาหลังดวยคิดวา   " เชิญแมนี้ไปเถิด. "   แมอีกรูปหน่ึงก็เดินไปดวย 
คิดวา   " เชญิแมนี้ลาหลงัอยูเถิด. "   เปนอาบัติทั้ง ๒  รูป. 
           แตถาวา  ในภิกษุณี ๒  รูป  ผูกําลังเดินทาง  รูปเดินหนายึดเอา 
ทางสายหน่ึงก็ดี  รูปเดินหลังยึดเอาทางสายหน่ึงก็ดี,  รูปหน่ึงต้ังอยูใน 
ฐานแหงผูมีเพื่อนหลีกไปของอีกรูปหนึ่ง  จึงไมเปนอาบัติแมทั้ง ๒  รูป. 
           บทวา  ปกฺขสงฺกนตฺา  วา  ไดแก  ผูไปเขารีตเดียรถีย.  คําท่ี 
เหลือ  ต้ืนทั้งนั้น. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐานดุจปฐมปาราชิก  เปนกิริยา  สญัญา- 
วิโมกข  สิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  มีจิต ๓ 
มีเวทนา ๓  ดังนี้แล. 
                                  สิกขาบทท่ี  ๓  จบ.  
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                                   สิกขาบทท่ี  ๔ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๔  พึงทราบดังนี้ :- 
           ที่วางเทาที่ลางแลว  ชื่อวา  ต่ังรองเทา.  ที่สําหรับรองเทาที่ยัง 
ไมไดลาง  ชือ่วา  กระเบ้ืองเช็ดเทา.  
           ขอวา  อน ฺาย  คณสฺส  ฉนทฺ  ไดแก  ไมรูฉันทะของคณะ 
ผูกระทําน้ันน่ันแล. 
           สองบทวา  วตฺเต  วตฺตนฺตึ  ไดแก  ผูประพฤติชอบในเนตถาร- 
วัตร  ( วัตรเปนเหตุสลัดออก )  ๔๓  ประเภท.  คําที่เหลือต้ืนทั้งน้ัน. 
           สิกขาบทน้ี  มีการทอกธุระเปนสมุฏฐาน  เกิดข้ึนทางกายวาจา 
กับจิต  เปนทั้งกิริยาทั้งอกิริยา  สญัญาวิโมกข  สจิตตกะ  โลกวัชชะ 
กายกรรม  วจีกรรม  อกุศลจิต  เปนทุกขเวทนา  ดังนี้แล. 
                                   สิกขาบทท่ี  ๔  จบ.  
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                                    สกิขาบทท่ี  ๕ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๕  พึงทราบดังนี้ :- 
           ทานกลาวไวในมหาปจจรีวา   " ในคําวา  เอกโต  อวสฺสุเต  นี ้
บัณฑิตพึงเห็นวา  ภิกษุณีเปนผูมีความพึงพอใจ. "   แตในมหาอรรถกถา 
ทานไมไดกลาวคําวา  ฝายหนึ่งมีความพึงพอใจนี้ไว.  คํานั้นสมดวย 
พระบาลี.  คําท่ีเหลืออต้ืนทั้งน้ัน.  
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐานดุจปฐมปาราชิก  เปนกิริยา  สญัญา- 
วิโมกข  สจิตตกะ  โลกวัชชะ  กายกรรม  อกุศลจิต  เปนทุกขเวทนา 
ดังน้ีแล. 
                                 สิกขาบทท่ี  ๕  จบ. 
                                    สกิขาบทท่ี  ๖ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๖  พึงทราบดังนี้ :- 
           สองบทวา  ยโต  ตฺว  ไขเปน  ยสิมา  ตฺว  แปลวา  เพราะวา 
แมเจา. 
           ถามวา   " อาบัติทั้งหลายมีอาทิ  ' พูดสงเสริม  ตองอาบัติทุกกฏ ' 
มีสังฆาทิเสสเปนที่สุด  จะมีแก็ใคร. " 
           แกวา   " มีแกภิกษุณีผูพูดสงเสริม. "   สมจริงดังคําท่ีพระผูมี 
พระภาคเจาตรัสไวแมในคัมภีรปริวารวา  
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              " ภกิษุณีไมให  ไมรับประเคน  การรับไมม.ี 
              ดวยเหตุนั้น,  แตตองอาบัติหนัก  ไมใช 
              อาบัติเบา  และการตองน้ัน  เพราะการบริโภค 
              เปนปจจัย,  ปญหาขอนี้ทานผูฉลาดท้ังหลาย 
              คิดกันแลว. " 
           จริงอยู  คาถาน้ีตรัสหมายเอาภิกษุณีผูพูดสงเสริมนี้,  สวนความ 
ตางแหงอาบัติของภิกษุณีผูพูดสงเสริมนอกน้ี  ทรงจําแนกไวแลวใน 
สิกขาบทท่ี  ๑  แล.  คําท่ีเหลืออต้ืนทั้งน้ันแล. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐาน ๓  เปนกิริยา  สญัญาวิโมกข  สจิตตกะ 
โลกวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  อกุศลจิต  มีเวทนา ๓  ดังนี้แล. 
                              สิกขาบทท่ี  ๖  จบ. 
                                 สิกขาบทท่ี  ๗ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๗  พึงทราบดังน้ี :- 
           บัณฑิตพึงทราบอรรถแหงบทวา  ยาวตติยกะ  โดยนัยดงัท่ี 
ขาพเจากลาวไวในมหาวิภังคนั่นแหละ.  คําท่ีเหลืออ  ต้ืนทั้งน้ันแล. 
           สิกขาบทน้ีมีการสวดสมนุภาสนเปนสมุฏฐาน  เปนกิริยา  สัญญา- 
วิโมกข  สจิตตกะ  โลกวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  อกุศลจิต  เปน 
ทุกขเวทนา  ดังนี้แล. 
                               สิกขาบทท่ี  ๗  จบ.  
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                                    สกิขาบทท่ี  ๘  
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๘  พึงทราบดังนี้ :- 
           สองบทวา  กิสฺมจึิเทว  อธิกรเณ  ไดแก  ในบรรดาอธิกรณ ๔ 
อธิกรณอยางใดอยางหน่ึง.  แตในบทภาชนะ  เพ่ือทรงแสดงการจําแนก 
อธิกรณอยางเดียว  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสคําเปนตนวา   " ที่ชื่อวา 
อธิกรณ  ไดแก  อธิกรณ  ๔ "   ดังน้ี.  คําท่ีเหลือพรอมท้ังสมุฏฐาน 
เปนตน  ต้ืนทั้งนั้นแล. 
                                    สกิขาบทท่ี  ๘  จบ.   
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                                    สกิขาบทท่ี  ๙ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๙  พึงทราบดังนี้ :- 
           บทวา  สสฏา  คือ  เปนผูคลุกคลีปนเปกัน.  
           บทวา  อนนุโลมิเกน  คือ  ไมสมควรแกพวกบรรพชิต. 
           สามบทวา  กายิเกน  วาจสิเกน  สสฏา  มคีวามวา  ผูคลุกคล ี
ดวยการคลุกคลีอันเปนไปทางกาย  มีการซอมขาว  หุงขาว  บดของหอม 
รอยพวงดอกไมเปนตน  เพ่ือพวกคฤหัสถ  และดวยการคลุกคลีกนัอัน 
เปนไปทางวาจา  มีการรับสงขาวสาสนและขาวสาสนตอบ  และการ 
ชักส่ือเปนตน  แกพวกคฤหัสถ.  เกียรติศัพทของพวกภิกษุณีเหลาน้ี 
เสียหาย;  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ผูมีเกียรติศัพทเสียหาย.  ความ 
เปนอยู  กลาวคืออาชีพของพวกภิกษุณีเหลาน้ี  เลวทราม;  เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวา  ผูมีอาชีพเลวทราม.  คําท่ีเหลือพรอมท้ังสมุฏฐานเปนตน 
ต้ืนทั้งน้ัน. 
                                   สิกขาบทท่ี  ๙  จบ.  
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                                    สกิขาบทท่ี  ๑๐ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๑๐  พึงทราบดังน้ี :-  
           บทวา  เอวาจารา  คือ  ผูมีอาจาระอยางน้ี,  ความวา  มีอาจาระ 
เชนอยางอาจาระของพวกทาน.  ในบทท้ังปวงก็มีนัยเชนนี้. 
           บทวา  อ ฺาย  แปลวา  ดวยความดูหม่ิน  คือ  ดวยความรู 
กดใหตํ่า. 
           บทวา  ปริภเวน  ไดแก  ดวยความรูเหยียดหยามอยางนี้วา 
" แมพวกน้ีจักกระทําอะไรได ? " 
           บทวา  อกขฺนฺติยา  คือ  ดวยความไมอดกลั้น,  ความวา  ดวย 
ความโกรธเคือง. 
           บทวา  เวภสฺสา  คือ  ดวยความเปนผูมีเสียงขูเข็ญ,  ความวา 
ดวยการขูใหหวาดกลัวดวยประกาศกําลังของตน ๆ. 
           บทวา  ทุพลฺยา  คือ  เพราะพวกทานเปนคนออนแอ.  บัณฑิต 
พึงเห็นอรรถสมุจจัยในบททั้งปวงอยางนี้วา   " ดวยความดูหม่ิน  และ 
ดวยความเหยียดหยาม. " 
           บทวา  วิวิจฺจถ  แปลวา  พวกทานจงแยกกันอยูเถิด.  คําท่ีเหลืออ 
พรอมท้ังสมุฏฐานเปนตน  ต้ืนทั้งนั้นแล. 
                                   สิกขาบทท่ี  ๑๐  จบ.  
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                               สรูปสังฆาทิเสส  ๑๗  
           ในคําวา  อุทฺทิฏา  โข  อยฺยาโย  สตฺตรส  สงฺฆาทิเสสา  นี้ 
บัณฑิต  พึงทราบปฐมาปตติกะ  ๙  สิกขาบท  เพ่ิมจากมหาวิภังค ๓ 
สิกขาบทน้ี  คือ  สัญจริตตสิกขาบท ๑  ทฏุฐโทสะ ๒  สิกขาบท  เขาใน 
ลําดับแหงปฐมาปตติกะ  ๖  สกิขาบท,  พึงทราบ  ยาวตติยกะ  ๘  สกิขาบท 
เพ่ิมยาวตติยกะ  ๔  สิกขาบท  แมจากมหาวิภังคเขาในลําดับแหงยาว- 
ตติยกะ  ๔  สิกขาบท. 
           บัณฑิต  พึงเห็นใจความในคําวา  อุทฺทิฏา  โข  เปนตนนี ้
อยางนี้วา   " ดูกอนแมเจาท้ังหลาย  ธรรม  คือ  สังฆาทิเสส  ๑๗  ทั้งหมด 
ขาพเจายกข้ึนแสดงแลวแล  โดยมาตรวา  เปนปาฏิโมกขุทเทส  ดวย 
ประการอยางนี้. "   คําท่ีเหลืออ  ต้ืนทัง้น้ัน  เวนแตปกขมานัต.  สวน 
ปกขมานัตนั้น  พวกเราจักพรรณนาโดยพิสดารในขันธกะแล. 
           สัตตรสกัณฑวรรณนาในภิกขุนีวิภังค  ในอรรถกถาพระวินัย 
                              ชื่อสมันตปาสาทิกา  จบ.  
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                               ติงสกกัณฑวรรณนา 
              ธรรมเหลาใดชื่อวานิสสัคคีย  ๓๐  ที่พระผูมี 
              พระภาคทรงประกาศไวแลว  แกพวกภิกษณุี, 
              บัดนี้  จะมีวรรณนานุกรมติงสนิสสัคคียธรรม 
              เหลาน้ัน  ดังตอไปนี้. 
                               นิสสคัคียปาจิตตีย  
                           ปตตวรรค  สิกขาบทท่ี  ๑ 
           จําพวกภาชนะ  เรยีกวา  อามัตตา  ในคําวา  อามตฺติกาปณ  นี.้ 
พวกชนผูขายภาชนะเหลาน้ัน  ตรัสเรยีกวา  อามัตติกา.  รานคาของชน 
เหลาน้ัน  ชื่อวา  อามัตติกาปณะ.  อีกอยางหน่ึง  ความวา  ออกราน 
คาขายภาชนะนั้น. 
           สองบทวา  ปตฺตสนฺนิจฺจย  กเรยฺย  คือ  พึงกระทําการส่ังสมบาตร. 
ความวา   " เก็บบาตรไวไมอธิษฐาน  หรือไมวิกัปตลอดวันหน่ึง. " 
คําท่ีเหลืออบัณฑิตพึงทราบ  โดยนัยดังท่ีตรัสไวแลวในมหาวิภังคนั่นแล. 
แตมีความแปลกกันเพียงเทาน้ี  คือ :-  ในมหาวิภังคนั้น  ไดบรหิาร 
๑๐  วัน,  ในสิกขาบทน้ี  ( บริหาร )  แมวันเดียวก็ไมมี.  คําท่ีเหลือเปน 
เชนเดียวกันนั่นแล.  
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           แมสิกขาบทน้ี  กม็ีสมุฏฐานดุจกฐินสิกขาบท  เกิดข้ึนทางกาย 
กับวาจา ๑  ทางกายวาจากับจิต ๑  เปนกิริยา  โนสัญญาวิโมกข 
อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  มีจิต ๓  มีเวทนา  ๓ 
ฉะน้ีแล.  
                            ปตตวรรคสิกขาบทท่ี  ๑  จบ. 
                                      สกิขาบทท่ี  ๒ 
           วินิจฉัยย  ในสิกขาบทท่ี  ๑  พึงทราบดังนี้ :- 
           บทวา  ทุจฺโจลา  แปลวา  มีผาผิดสี,  ความวา  มีผาเกา. 
           บทวา  อปยฺยาห ิ ตัดบทวา  อป  อยฺยาหิ  แปลวา  แมเจา 
ทั้งหลาย ( ไดจีวรแลว )  หรือ ? 
           สองบทวา  อาทิสฺส  ทินฺน  มีความวา  จีวรที่เขากลาวถวายวา 
" พวกภิกษุณีผูมาถึงแลว  จงแบงกันเถิด "   ดังนีบ้าง  หรือกลาวถวาย 
 วา   " ขาพเจาถวายผาน้ีแกคณะ,  ถวายผาน้ีแกทานทั้งหลาย "   ดังนี ้
บาง  หรือ  ถวายวางไวใกลเทา  เพราะความตองการจะถวายบาง  ชื่อวา 
เปนจีวรที่เขาถวายเจาะจง,  จีวรนั่นจัดเปนอกาลจีวรแมทั้งหมด.  แตจีวร 
ที่ไดแลวอยางนี้วา   " ขาพเจาถวายแกแมเจา "   พึงนอมไปตามที่เขา 
ถวายนั่นแหละ.  คําท่ีเหลือ ต้ืนทั้งน้ัน. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐาน ๓  เปนกิริยา  สญัญาวิโมกข  สจิตตกะ  
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โลกวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  อกุศลจิต  มีเวทนา  ๓  ฉะน้ีแล. 
                                 สิกขาบทท่ี  ๒  จบ. 
                                    สกิขาบทท่ี  ๓  
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๓  พึงทราบดังนี้ :- 
           บทวา  หนฺท  แปลวา  เชิญทานรับไป. 
           สองบทวา  สย  อจฺฉินฺทติ  มีความวา  เมื่อภิกษุณีใหจีวรผืนเดียว 
แลวชิงมาผืนเดียว  เปนนิสสัคคียตัวเดียว,  ในจีวรมากผืน  ก็เปนนิสสัคคีย 
มากตัว.  ถาวา  ชิงเอาจีวรหลายผืนที่เขาพับเก็บไวรวมกัน,  เปนอาบัติ 
ตามจํานวนวัตถุ.  แตในจีวรหลายผืนที่เขาหอรวมกันไวเปนอาบัติเดียว 
เทาน้ัน.  คําท่ีเหลืออ  ต้ืนทั้งน้ัน. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐาน  ๓  เปนกิริยา  สญัญาวิโมกข  สจิตตกะ 
โลกวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  อกุศลจิต  เปนทุกขเวทนา  ฉะนี้แล. 
                                สิกขาบทท่ี  ๓  จบ.  
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                                  สิกขาบทท่ี  ๔ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๔  พึงทราบดังนี้ :- 
           บทวา  กเยน  แปลวา  ดวยราคา.  ไดยินวา  ภิกษุณีชื่อ 
ถูลนันทาน้ัน  เขาใจอยูวา   " อุบาสกน้ันคืนเนยใสที่ซื้อมาแลว  จักนํา 
แมน้ํามันมาได "   จึงไดกลาวคํานี้วา   " อาวุโส !  ฉันไมมีความตองการ 
ดวยเนยใส  ฉันตองการนํ้ามัน. "  
           บทวา  วิ ฺเปตฺวา  ไดแก  บอกใหรูแลว  หรือออกปากขอ 
แลววา   " ทานจงนําของชื่อน้ีมา. " 
           สองบทวา  ต ฺเจว  วิ ฺาเปติ  มีความวา  สิ่งใดท่ีตนขอกอน 
สิ่งน้ันนอยไปไมเพียงพอ;  เพราะฉะนั้น  จึงขอของน้ันนั่นแลเพ่ิม. 
           สองบทวา  อ ฺ ฺจ  วิ ฺาเปติ  มีความวา  ถาวาตนขอ 
เนยใสไวกอน,  แตเพราะหมดพูดวา   " จะตองเจียวคูกัน ( เจียวรวมเขา 
ดวยกัน ) "   จึงมีความตองการด้ีวยนํ้ามัน;  เพราะฉะนั้น  จึงขอแถม 
แมของอ่ืนอยางนี้วา   " เรามีความตองการนํ้ามันดวย. " 
           ขอวา  อานิสส  ทสฺเสตฺวา  วิ ฺาเปติ  มีความวา  ถาหากวา 
เนยใสที่เขานํามามีราคาถึงกหาปณะ,  ภิกษุณีแสดงอานิสงสแลว  ขออยาง 
นี้วา   " ดวยราคาเทาน้ี  จะไดน้ํามัน ๒  เทา,  และกิจน้ีจะสําเร็จได 
ตลอดไป  แมดวยนํ้ามันน้ี;  เพราะฉะน้ัน  ทานจงนํานํ้ามันมาเถิด. " 
คําท่ีเหลืออ  ต้ืนทั้งน้ัน.  
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           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐาน ๖  เปนทั้งกิริยาทั้งอกิริยา  เปนโนสัญญา- 
วิโมกข  อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  มีจิต ๓ 
มีเวทนา ๓  ฉะนี้แล. 
                         สิกขาบทท่ี  ๔  จบ. 
                              สิกขาบทท่ี  ๕  
           วินิจฉัยย  ในสิกขาบทท่ี  ๕  พึงทราบดังนี้ :- 
           ไดยินวา  ภิกษุณีถูลนันทาน้ันสําคัญวา   " กลุธิดาน้ีเปนผูมั่งค่ัง 
เราบอกอยางน้ีแลว  จักเกบ็น้ํามันนี้ไว  นําแมเนยใสจากเรือนแหง 
ตระกูลของตนมาถวายเรา "   จึงไดกลาวคําวา  สิกฺขมาเน  เปนตนนี้. 
           บทวา  เจตาเปตฺวา  มีใจความเพียงวา   " สัง่ใหเขาใจแลว 
เทาน้ัน. "   คําท่ีเหลือท้ังหมดเปนเชนกับสิกขาบทท่ี ๔  ทั้งน้ันแล. 
                               สิกขาบทท่ี  ๕  จบ. 
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                                    สกิขาบทท่ี  ๖ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๖  พึงทราบดังนี้ :-  
           คําวา  ฉนฺทก  นี้  เปนชื่อแหงบริขาร  ( สิ่งของเครื่องใช )  ที่เขา 
ถวายัอนกอใหเกิดความพอใจ  และความชอบใจแกคนเหลาอ่ืน  แลว 
ถือเอาอยางน้ีวา   " พวกเราจักทํากิจชอบธรรม  ( บุญกรรม )  ชื่อน้ี, 
ทานท้ังหลายจงใหสิ่งของท่ีพวกทานอาจจะใหได. " 
           บทวา  อ ฺทตฺถิเกน  คือ  ที่เขาถวายไวเพ่ือตองการเปนมูล 
คาแกปจจัยอยางหน่ึง. 
           บทวา  อ ฺ ุทฺทิสิเกน  คือ  ที่เขาถวายเจาะจงไวอยางหน่ึง. 
           บทวา  สงฺฆิเกน  คือ  ที่เขาต้ังใจถวายแกสงฆ. 
           สองบทวา  เสสก  อุปเนติ  มีความวา  สิ่งใหจายปจจัยที่เขา 
ถวายกัปปยภัณฑไวเปนมูลคา แลวนอมของที่เหลือไปเพื่อประโยชน 
แกปจจัยอ่ืน. 
           สองบทวา  สามิเก  อปโลเกตฺวา  มีความวา  ขออนุญาตจาก 
เจาของแลวนอมไปอยางนี้วา   " พวกทานถวายกัปปยภัณฑไวเพ่ือ 
เปนมูลคาแหงจีวร,  และจีวรของพวกเรามีอยู,  แตมีความตองการด้ีวย 
น้ํามันเปนตน. " 
           บทวา  อาปทาสุ  มคีวามวา  เพราะอันตรายเชนนั้น  พวกภิกษุณี 
พากันทิ้งวัดอพยพหนี,  ในอันตรายมีรูปเห็นปานน้ัน  จะแลกเปลี่ยน  
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สิ่งใดส่ิงหน่ึง  ควรอยู.  คําท่ีเหลืออ  ต้ืนทั้งน้ัน. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐาน  ๖  เปนทั้งกิริยาทั้งอกิริยา  โนสัญญา- 
วิโมกข  อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  มีจิต ๓ 
มีเวทนา  ๓  ฉะน้ีแล.  
                                     สกิขาบทท่ี  ๖  จบ. 
                                        สิกขาบทท่ี  ๗ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๗  พึงทราบดังน้ี :- 
           บทวา  ส ฺาจิเกน  คือ  ที่ตนขอมาเปนสวนตัวเอง.  บทนี้แหละ 
ทําใหตางกันในสิกขาบทท่ี  ๗  นี.้  บทที่เหลือเปนเชนกับสิกขาบทท่ี  ๖ 
ทั้งน้ันแล. 
                                      สกิขาบทท่ี  ๗  จบ.  
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                              สิกขาบทท่ี  ๘ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี ๘  พึงทราบดังนี้ :- 
           บทวา  มหาชนิเกน  คือ  ที่เขาต้ังใจถวายแกคณะ  ( แกภิกษุณี 
หมูมาก ).  บทวา  ที่เขาต้ังใจถวายแกภิกษุณีหมูมากนี้แหละทําใหตางกัน 
ในสิกขาบทน้ี.  
                              สิกขาบทท่ี  ๘  จบ. 
                                สิกขาบทท่ี  ๙ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๙  พึงทราบดังนี้ :- 
           บทวา  ส ฺาจิเกน  ( ขอมาเปนสวนตัว )  นี้  เกินกวาบทวา 
มหาชนิเกน  ( ที่เขาต้ังใจถวายแกภิกษุณีหมูมาก )  นี้ไป. 
                                 สิกขาบทท่ี  ๙  จบ.  



ประโยค๗ - ทุติยสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒ - หนาท่ี 426 

                                สิกขาบทท่ี  ๑๐ 
           วินิจฉัยในสิกขาบทที่  ๑๐  พึงทราบดังน้ี :-  
           สองบทวา  ปริเวณ  อุทฺทฺริยติ  ไดแก  บริเวณทรุดโทรม. 
ความวา  กําลังจะพังลง.  ก็คําน้ีวา   " ที่เขาต้ังใจถวายบุคคล  แตขอมา 
เปนสวนตัว "   เพียงเทานี้แหละทําใหตางกัน.  บทที่เหลือก็เปนเชน 
กับบทตน ๆ  ทั้งน้ันแล. 
                             สิกขาบทท่ี  ๑๐  จบ. 
                                สิกขาบทท่ี  ๑๑ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๑๑  พึงทราบดังนี้ :- 
           บทวา  ครูปาปุรณ  คือ  ผาหมในฤดูหนาว.  ชื่อวา  กังสะ  ในบทวา 
จตุกฺกสปรม  นี้  มีราคา  ๔  กหาปณะ;  เพราะฉะนั้น  ในบทภาชนะ 
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  มีคาเทากับ  ๑๖  กหาปณะ. 
                            สิกขาบทท่ี  ๑๑  จบ.  
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                                 สิกขาบทท่ี  ๑๒ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๑๒  พึงทราบดังนี้ :-  
           บทวา  ลหุปาปุรณ  คือ  ผาสําหรับหมในฤดูรอน.  คําท่ีเหลือ 
ต้ืนทั้งน้ัน  แมในสิกขาบทท้ัง ๒ 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐาน  ๖  เปนกิริยา  โนสัญญาวิโมกข  อจิตตกะ 
ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  มีจิต ๓  มีเวทนา ๓  ฉะนี้แล. 
                                 สิกขาบทท่ี  ๑๒  จบ.  
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                         สรูปทายนิสสัคคียปาจิตตีย  
           ในคําวา  อุทฺทิฏา  โข  เปนตนนี้  บัณฑิตพึงเห็นใจความ 
อยางนี้วา   " ในคําวา  ' ขาแตแมเจาท้ังหลาย !  ธรรม  คือ  นิสสคัคีย- 
ปาจิตตีย  ๓๐  ขาพเจายกข้ึนแสดงแลวแล '  นี้  ผูศึกษาพึงชัก  ๒  สิก- 
ขาบท  คือ  โธวนสิกขาบทกับปฏิคคหณสิกขาบท  ออกจากจีวรวรรค 
ในมหาวิภังคแลวเพ่ิมใหเต็มวรรคที่  ๑  ดวยสิกขาบท  คือ  ภิกษุณี 
อธิษฐานอกาลจีวรวา  เปนกาลจีวร  แลวแจกกัน  กับสิกขาบทวาดวย 
จีวรที่ภิกษุณีแลกเปลี่ยนกนัแลวชิงคืนมา.  ตอไปพึงชัก ๗  สิกขาบท 
ขางตนแหงเอฬกโลมวรรคออกแลว  เพ่ิมอัญญทัตถิกสิกขาบท ๗  สิก- 
ขาบทเขามาใหเต็มวรรคที่  ๒.  ชัก  ๓  สิกขาบท  คือ  ปฐมปตตสิกขาบท 
วัสสิกสาฏิกสิกขาบท  และอารัญญกสิกขาบท  ออกจากวรรคท่ี  ๓  แลว 
เพ่ิมวรรคที่  ๓  ใหเต็มดวยปตตสันนิจยสิกขาบท  ครุปาปุรณสิกขาบท 
และลหุปาปุรณสิกขาบท.  แมเจาท้ังหลาย !  ธรรมคือ  นิสสัคคียปาจิตตีย 
๓๐  แมทั้งหมดอยางนี้  คือ  ๑๒  สิกขาบทท่ีทรงบัญญัติไวแกภิกษุณี 
ทั้งหลายฝายเดียวอยางนี้  กับ ๑๘  สิกขาบทท่ีทรงบัญญัติแกทัง้ ๒  ฝาย 
ขาพเจายกข้ึนแสดงแลวแล  ตามแนวทางปาฏิโมกขุทเทส.๑ "   บทที่เหลืออ 
มีนัยดังกลาวแลวท้ังน้ันแล. 
            ติงสกกัณฑวรรณนาในภิกขุนีวิภังค  ในอรรถกถาพระวินัย 
                                 ชื่อสมันตปาสาทิกา  จบ. 
 
๑.  ปาฐะตรงนี้ขางตนเปน  ปาฏิโมกฺขุทฺเทสมตฺเตน  แตนี้ไปเปน  ปาฏิโมกฺขุทฺเทสมคฺเคน.  ยุติอยางไร 
ควรพิจารณา.  
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                              ขุททกกัณฑวรรณนา 
              ธรรมเหลาใดรวบรวมได  ๑๖๖  ขอ  ที่พระธรรม 
              สังคาหกาจารยทั้งหลายรอยกรองไว  ในลําดับแหง 
              ติงสกกัณฑ  บดัน้ีจะพรรณนาธรรมแมเหลาน้ันดังตอไปนี้. 
                           ปาจิตตีย  ลสุณวรรคท่ี ๑ 
                               ลสุณสิกขาบทท่ี  ๑  
           ในบรรดา  ๙  วรรคน้ัน  พึงทราบวินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๑  แหง 
ลสุณวรรดูกอน. 
                     [ วาดวยเรื่องภิกษุณีฉันกระเทียม ] 
           สามบทวา  เทฺว  ตโย  ภณฺฑกา  ไดแก  จุกกระเทียม  ๒-๓  จุก 
คําวา  โปฏฏลเก  นี ้ เปนชื่อของกระเทียมมีเยื่อในสมบูรณ. 
           สองบทวา  น  มตฺต  ชานิตฺวา  มีความวา  ( ภิกษุณีถูลนนัทา 
นั้น )  ไมรูจักประมาณ  เมื่อคนเฝาไรหามปรามอยู  ใชให  ( พวกภิกษุณี ) 
ขนเอากระเทียมมาเปนอันมาก. 
           สองบทวา  อ ฺตร  หสโยนึ  ไดแก  กําเนิดหงสทอง. 
           สามบทวา  โส  อาส  เอเกก  มีความวา  หงสนั้น  เปนสัตว 
ระลึกชาติได.  ดังน้ีจึงมาหาดวยความรักในกอน  แลวสลัดขนใหแก  
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สตรีเหลาน้ันคนละขน.  ขนนั้นเปนทองคําแท  ควรแกการหลอมการทุบ 
และตัดได. 
           บทวา  มาคธิก  แปลวา เกิดแลวในแควนมคธ.  จริงอยู  เฉพาะ 
กระเทียมที่เกิดในแควนมคธ  ทานประสงคเอาวา  ลสุณ  ในสกิขาบทน้ี.  
แมกระเทียมนั้นเปนกระเทียมที่มีเย่ือในสมบูรณ,  ไมใชกระเทียมที่มี 
เยื่อในเพียงแงง  หรือ  ๒-๓  แงง.  แตในกุรุนทีทานไมกลาวถึงประเทศ 
ที่เกิด  กลาววา   " กระเทียมมีเยื่อในสมบูรณ  ชื่อวา  การเทียมมคธ. " 
           ในคําวา  อชฺโฌหาเร  อชฺโฌหาเร  นี ้ มีวินิจฉัยยดังน้ี :-  ถา 
ภิกษุณีรวบรวมกระเทียม  ๒-๓  จุกเขาดวยกันเค้ียวกลืนกิน  เปนปาจิตตีย 
ตัวเดียว  แตเมื่อภิกษุณีบิออกกินทีละแงง  เปนปาจิตตียมากตัว  ดวย 
การนับประโยคแล. 
           บัณฑิตพึงทราบความแตกตางกันแหงกระเทียมเหลืองเปนตน 
โดยสี  หรือโดยเยื่อใน.  วาดวยสีกอน  ชื่อวา  กระเทียมเหลือง  ยอม 
มีสีเหลือง,  กระเทียมแดง  มีสีแดง,  กระเทียมเขียวมีใบไมเขียว. 
           แตวาโดยเยื่อใน  ( หรือแงง )  กระเทียมเหลืองมีเยื่อในข้ันเดียว, 
กระเทียมแดงมีเยื่อใน ๒  ชั้น,  กระเทียมเขียวมีเยื่อใน ๓  ชั้น,  กระเทียม 
ตน  ไมมีเยื่อใน.  จริงอยู  กระเทียมันน  เปนเพียงหนอเทาน้ัน.  แต 
ในมหาปจจรีเปนตนกลาวไววา  " กระเทียมเหลืองมีเยื่อใน  ( มีแงง ) 
๓ ชั้น,  กระเทียมแดงมีเยื่อใน  ๒  ชั้น,  แระเทียมเขียวมีเยื่อใน 
ข้ันเดียว. "   กระเทียมเหลืองเปนตนน่ัน  ยอมควร  โดยสภาพทีเดียว. 
           แตในการตมแกงเปนตน  แมกระเทียมมคธก็ควร.  ความจริง  จะ  
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ใสกระเทียมมคธน้ันลง  ในแกงถั่วเปนตนซึ่งกําลังแกงก็ดี  ในกับขาว 
ชนิดที่ปรุงดวยปลาเน้ือก็ดี  ในน้ํามันก็ดี  ในนํ้าปานะมีน้ําพุทราเปนตน 
ก็ดี  ในแกงผักดองท่ีเปรี้ยวเปนตนก็ดี  ในแกงออมก็ดี  ในแกงอยางใด 
อยางหน่ึง  ชัน้ที่สุดแมในยาคูและภัตก็ควร.  คําท่ีเหลือต้ืนทั้งน้ัน. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐานเหมือนเอฬกโลมสกิขาบท  เปนกิริยา 
โนสัญญาวิโมกข  อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  
มีจิต ๓  มีเวทนา ๓  ฉะนี้แล 
                              ลสุณสิกขาบทท่ี  ๑  จบ.  
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                           ปาจิตตียสิกขาบทท่ี  ๒ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๒  พึงทราบดังนี้ :- 
           บทวา  สมฺพาเธ  คือ  โอกาสทีก่ําบัง.  ก็เพ่ือแสดงจําแนก 
โอกาสที่กําบัง  ( ทีล่ับ )  นั้น  พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   " อุโภ 
อุปกจฺฉกา  มุตฺตกรณ  แปลวา  รักแรทั้ง ๒  บริเวณทวารเบา. "  
           สองบทวา  เอกมปฺ  โลม  มีความวา  ภิกษุณีใหถอนขนเสน 
เดียวหรือมากเสน  โดยประโยคเดียว ดวยกรรไกรก็ดี  ดวยแหนบก็ดี 
ดวยของคมอยางใดอยางหนึ่งก็ดี  เปนปาจิตตียมากตัว  โดยการนับ 
ประโยค  ไมใชโดยนับเสนขน. 
           บทวา  อาพาธปจฺจยา  ไดแก  ไมเปนอาบัติแกภิกษุณีผูใหถอน 
เพราะอาพาธ  มีฝและหดิเปนตนเปนปจจัย.  คําท่ีเหลือ  ต้ืนทั้งน้ัน. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐาน ๔  เกิดข้ึน  ทางกาย ๑ ทางกายกับวาจา ๑ 
ทางกายกับจิต ๑  ทางกายวาจากับจิต ๑  เปนกิริยา  โนสัญญาวิโมกข 
อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  มีจิต  ๓  มีเวทนา  ๓ 
ฉะน้ีแล. 
                                    สกิขาบทท่ี  ๒  จบ.  
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                                     สกิขาบทท่ี  ๓ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๓  พึงทราบดังนี้ :- 
           บทวา  ตลฆาฏเก  คือ  ในเพราะสัมผัสบริเวณองครหัสย  ( ใน 
เพราะสัมผัสบริเวณทวารเบา ).  
           ในคําวา  อนฺตมโส  อุปฺปลปตฺเตนป  นี้  มีวินิจฉัยวา  กลีบ 
บัวคอนขางจะโตไป.  เมื่อใหตบแมดวยเกสรบัว  ก็เปนอาบัติเหมือนกัน. 
           บทวา  อาพาธปจฺจยา  มีความวา  จะตบฝ  หรือแผล  ควรอยู. 
บทที่เหลืออต้ืนทั้งน้ัน. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐานดุจปฐมปาราชิก  เปนกิริยา  สญัญา- 
วิโมกข  สจิตตกะ  โลกวัชชะ  กายกรรม  อกุศลจิต  มีเวทนา ๒ 
ฉะน้ีแล. 
                               สิกขาบทท่ี  ๓  จบ.  
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                                    สกิขาบทท่ี  ๔ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๔ พึงทราบดังนี้ :- 
           บทวา  ปุราณราโชโรโธ  ไดแก  เปนพระสนมของเจาแผนดิน 
ในกาลกอน  คือ ในคราวเปนคฤหัสถ.  
           สองบทวา  จิราจิร  คจฺฉติ  คือ นาน ๆ  พระราชาจึงจะเสด็จมา. 
           บทวา  ธาเรถ  คือ  แมเจาอาจ  ( ดํารงอยูไดอยางไร ? ).  เมื่อ 
พวกภิกษุณีถามวา   " นี้กรรมของใคร ? "   ภิกษุณีนั้นเขาใจวา 
" แมเม่ือเราไมบอก  ภิกษุณีเหลาน้ีก็จักทําความระแวงสงสัยในเรา " 
จึงไดกลาวอยางนี้วา   " นี้เปนการกระทําของดิฉัน. " 
           บทวา  ชตุมฏเก๑  ไดแก  ทอนเกลี้ยง ๆ  ทําดวยยาง.  บทวา 
ชตุมฏเก  นี้  พระผูมีพระภาคตรัสดวยอํานาจแหงเรื่องเทาน้ัน.  แตเมื่อ 
สอดทอนกลม ๆ อยางใดอยางหน่ึงเขาไปเปนอาบัติทั้งนั้น.  ดวยเหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคจึงไดตรัสวา   " ชั้นทีสุ่ด  สอดแมกลีบอุบลเขาไปสู 
องครหัสย "   และแมกลบีอุบลนี้  ก็โตเกินไป,  แตเมื่อสอดแมเพียง 
เกสรเจาไปก็เปนอาบัติเหมือนกัน.  บทที่เหลืออ  ต้ืนทั้งน้ัน.  สมุฏฐาน 
เปนตน  ก็เปนเชนกับที่กลาวแลวในตลฆาฏกสิกขาบทน้ันแล. 
                               สิกขาบทท่ี  ๔  จบ. 
 
๑.  สมเด็จวดัมกุฎ ฯ  แปลวา  ขุมเพชร.  
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                                   สิกขาบทท่ี  ๕ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๕  พึงทราบดังนี้ :- 
           ของวา  อติคมฺภีร  อุทกสุทฺธิก  อาทียติ  ไดแก  กระทําการ 
ชําระดวยนํ้าใหเขาขางในลึกเกินไป.  
           สองบทวา  เกสดฺคมตฺตป  อติกฺกาเมติ  มีความวา  ภิกษุณี 
สอดน้ิวมือน้ิวท่ี  ๓  หรือท่ี  ๔  เขาไปตามทางยาว  ใหเลยทางดานลึก 
เกิน  ๒  ขอมือไปแมเพียงปลายเสนผม  เปนปาจิตตีย.  สมจริงดังคําท่ี 
ทานกลาวไวในมหาปจจรีวา   " ภิกษุณี  ยอมไมไดเพ่ือจะใชขอมือ  ๓ 
ขอของบางนิ้วชําระ  จะใชนิ้วมือ  ๓  หรือ  ๔  นิ้ว  แมขอเดียวชําระ 
ก็ไมได. "   บทที่เหลือ  ต้ืนทั้งน้ัน.  แมสมุฏฐานเปนตน  ก็เปนเชนกับ 
ที่กลาวแลว  ในตลฆาฏกสิกขาบทน้ันแล. 
                                สิกขาบทท่ี  ๕  จบ.  
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                                  สิกขาบทท่ี  ๖ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๖  พึงทราบดังนี้ :- 
           บทวา  ภตฺตวิสฺสดิค  แปลวา  ภัตกิจ.  
           สามบทวา  ปานีเยน จ  วิธูปเนน  จ  อุปติฏ ิตฺวา  ความวา 
ยืนเอามือขางหน่ึงถือขันนํ้า  เอามือขางหน่ึงถือพัด  พัดวีอยูใกล ๆ. 
           บทวา  อุจจาวทติ  มีความวา   กลาวถอยคําเกี่ยวกับการครอง 
เรือน  ละเมดิจารีตของบรรพชิตวา   " แมเม่ือกอน  ทานก็บริโภคอยู 
อยางนี้  ดิฉันก็ทําการปรนนิบัติทานอยางนี้. " 
           สองบทวา  ยงฺกิ ฺจิ  ปานีย  มีความวา  น้ําสะอาด  หรอัืนํา 
เปรียง  นมสม  น้ําผ้ึง  น้ํารส  และนมสดเปนตน  อยางใดอยางหนึ่ง 
ก็ตามที. 
           สองบทวา  ยากาจิ  วิชน ี คือ  ชั้นที่สุดแมชายจีวร  ก็ชื่อวาพัด. 
           ในคําวา  หตฺถปาเส  ติฏติ  อาปตฺติ  ปาจิตฺติยสฺส  นี้  พระ 
ผูมีพระภาคเจาทรงปรับปาจิตตีย  เพราะการยืนเปนปจจัยเทานั้น.  แต 
เพราะการประหารเปนปจจัย  ทรงบัญญัติทุกกฏไวในขันธกะ. 
           สองบทวา  เทติ  เทเปติ  มีความวา  ภิกษุณีถวายนํ้าดื่ม  หรือ 
แกงเปนตนวา   " นิมนตทานด่ืมน้ําน้ี,  นิมนตทานฉันกับแกงน้ีเถิด. " 
ถวายพัดใบตาลวา   " นิมนตทานพักดวยพัดใบตาลนี้  ฉันเถิด "   หรือวา 
สั่งใหผูอ่ืนถวายน้ําด่ืมและพัดใหแมทั้ง ๒  อยาง  ไมเปนอาบัติ. 
           สองบทวา  อนุปสมฺปนฺน  อาณาเปติ  คือ  สั่งสามเณรีเพ่ือให  
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ปฏิบัติไมเปนอาบัติ.  คําท่ีเหลืออต้ืนท้ังน้ัน. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐานเหมือนเอฬกโลมสกิขาบท  เปนกิริยา 
โนสัญญาวิโมกข  อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  มีจิต ๓ 
มีเวทนา ๓  ฉะนี้แล.   
                                สิกขาบทท่ี  ๖  จบ.  
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                                สิกขาบทท่ี  ๗ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๗  พึงทราบดังนี้ :-  
           ขอวา  ภุ ฺชิสฺสามีติ  ปฏิคิคณฺหาติ  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺส 
มีความวา  ทุกกฏน้ี  ชื่อวา  ปโยคทุกกฏ.  เพราะฉะน้ัน  ไมใชเปน 
ทุกกฏ  เพราะการรับประเคนอยางเดียวเทาน้ัน.  ยังเปนทุกกฏ  ทุก ๆ 
ประโยคอีก  ในการรับประเคนแลวนํามาจากท่ีอ่ืนก็ดี  ในการตากให 
แหงก็ดี ในการเตรียมเตา  เพ่ือตองการค่ัวกินในวันที่ฝนตกพรําก็ดี 
ในการจัดแจงกระเบ้ืองก็ดี  ในการตระเตรียมทัพพีก็ดี  ในการนําฟนมา 
กอไฟก็ดี  ในการใสขาวเปลือกลงบนกระเบื้องก็ดี  ในการค่ัวดวยทัพพีก็ดี 
ในการเตรียมครกและสากเปนตนจะตําก็ดี  ในกิจ  มีการตํา  ฝด 
และซาว  เปนตนก็ดี  จนถึงเปบเขาปากแลวบดเค้ียวดวยฟนเพ่ือจะกลืน 
กิน.  ในเวลากลนืกิน  เปนปาจิตตียมากตัวตามจํานวนคํากลืน.  และ 
ในสิกขาบทน้ี  การขอและการฉัน  จัดเปนประมาณ.  เพราะฉะนั้น 
แมภิกษุณีขอเองใชภิกษุณีอ่ืนใหทําการค่ัวการตําและการหุงตมแลว 
ฉันก็เปนอาบัติ.  ถึงใชภิกษุณีอ่ืนใหขอแลวกระทําการค่ัวฉันเองเปนตน 
ก็เปนอาบัติ. 
           แตในมหาปจจรีทานกลาววา   " ภิกษุณีขอขาวเปลือกสดธรรมดา 
นี้  แมกะมารดามาฉัน  ก็เปนปาจิตตียเหมือนกัน,  ขาวเปลือกสดท่ีได 
มาโดยมิไดออกปากขอ  เมื่อทําการค่ัวเปนตนเอง  หรือใชผูอ่ืนใหทํา  
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แลวฉัน  เปนทุกกฏ, ขาวเปลือกสดท่ีภิกษุณีอ่ืนไดมาดวยการออกปาก 
ขอ  แมเมื่อทําการค่ัวเปนตนเอง  หรือใชใหภิกษุณีนั้นทํา  หรือใช 
ใหภิกษุณีอ่ืนทําแลวฉัน  ก็เปนทุกกฏเหมือนกัน "   ทานยังไดกลาวไว 
อีกวา   " ขาวเปลือกสดท่ีภิกษุณีอ่ืนไดมาดวยการออกปากขอ,  ถาภิกษุณีทํา  
การค่ัวเองเปนตนซึ่งขาวเปลือกสดนั้นแลวฉัน  เปนปาจิตตียเหมือนกัน. 
แตเมื่อใหผูอ่ืนทําการค่ัวเปนตนแลวฉัน  เปนทุกกฏ. "   คําในมหา 
ปจจรีนั้น  ผิดทั้งขางตนท้ังขางปลาย.  ที่จริงไมมีความแปลกกันในการ 
ทําเอง  หรือในการใชใหทํา  ซึ่งกิจมีการค่ัวเปนตนน้ัน.  แตในมหา- 
อรรถกถาทานกลาวไวโดยไมแปลกกนัวา   " เปนทุกกฏแกภิกษุณีผูฉัน 
ขาวเปลือกสดท่ีภิกษุณีอ่ืนออกปากขอมา. " 
           บทวา  อาพาธปจฺจยา  ความวา  ไมเปนอาบัติ  เพราะออกปาก 
ขอขาวเปลือก  เพ่ือตองการทําการน่ึงตัวเปนตน  ( การเขากระโจม ). 
ทานกลาวไวในมหาปจจรีวา   " ก็การรับเอาขาวเปลือกที่ไดมาดวยการ 
ไมไดออกปากขอ  เพ่ือประโยชนแกนวกรรม  ควรอยู. " 
           สองบทวา  อปรณฺณ  วิ ฺาเปติ  มีความวา  เวนธัญญชาต  ๗ 
ชนิดเสีย  ภิกษุณีจะขออปรัณณชาต  มถีั่วเขียวและถ่ัวเหลืองเปนตน 
ก็ดี  พืชผลมีน้ําเตาและฟกเขียวเปนตนก็ดี  วัตถุอ่ืนอยางใดอยางหน่ึง 
ก็ดี  ในที่แหงญาติและคนปวารณา  ไมเปนอาบัติ.  แตจะขอขาวเปลือก 
สดแมในท่ีแหงญาติและคนปวารณาไมควร.  บทที่เหลือ  ต้ืนทั้งน้ัน.  
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           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐาน  ๔  เกิดข้ึนทางกาย ๑  ทางวาจา ๑  ทาง 
กายกับจิต ๑  ทางกายวาจากับจิต ๑  เปนกิริยา  โนสัญญาวิโมกข 
อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  มีจิต ๓  มีเวทนา ๓ 
ฉะน้ีแล.  
                                  สิกขาบทท่ี  ๗  จบ.  
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                                สิกขาบทท่ี  ๘ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๘  พึงทราบดังนี้ :- 
           ราชภัฏ  ( พระราชทรัพย )  คือ  ภาษีสวนสาอากรของหลวง 
พราหมณนี้ยักยอกเอาไป,  เพราะเหตุนั้น  พราหมณนั้น  จึงชื่อวา 
นิพพิฏฐราชภัฏ  ( ผูถูกปลดจากขาราชการ ).  อธิบายวา   " ผูรบั  
ตําแหนงอยางหน่ึง  ทางดานสวยสาอากร  ไดยักยอกเบียดบังเอา 
ผลกําไรจากตําแหนงนั้น. " 
           ขอวา  ตเยว  ภฏปถ  ยาจิสฺสาม ิ ไดแก  พราหมณนั้นคิด 
คํานึงอยูวา   " เราถวายสวยแกนายหลวงแลว  จักทูลขอพระราชทาน 
รับตําแหนงเดิมนนแหละคืน. " 
           บทวา  ปริภาสิ  ไดแก  อุบาสกนั้นขูสําทับภิกษุณีเหลาน้ันวา 
" พวกทานอยูาไดทําอยางนี้อีกตอไปน้ีะ. " 
           บทวา  สย  ฉฑฺเฑติ  มีความวา  เมื่อเทท้ัง ๔  วัตถุทิ้ง  ดวย 
ประโยคเดียว  เปนอาบัติเพียงตัวเดียว.  เมื่อท้ิงทีละอยาง ๆ  เปนอาบัติ 
มากตามจํานวนวัตถุ.  แมในการส่ัง  กน็ัยนี้นั่นแล.  ถึงในการท้ิงไม 
ชําระฟน  ก็เปนปาจิตตีย  แกภิกษุณีเหมือนกัน.  เปนทุกกฏแกภิกษุ 
ในที่ทั้งปวง.  บทที่เหลือ  ต้ืนทั้งน้ัน. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐาน ๖  เปนทั้งกิริยาทั้งอกิริยา  เปน  
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โนสัญญาวิโมกข  อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม 
มีจิต  ๓  มีเวทนา ๓  ฉะนี้แล. 
                                สิกขาบทท่ี  ๘  จบ. 
                                   สิกขาบทท่ี  ๙  
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๙  พึงทราบดังนี้ :- 
           หลายบทวา  ย  มนุสฺสาน  อุปโภคปริโภค  โรปต  มีความวา 
ไรนาหรือสวนผลไมมีมะพราวเปนตน  ก็ตามที,  เมื่อเทวัตถุเหลาน้ัน 
ทิ้งในท่ีซึ่งเขาปลูกของเขียวสดไวแหงใดแหงหนึ่ง  พึงทราบความตาง 
แหงอาบัติโดยนัยกอนน่ันแล. 
           ภิกษุณีนั่งฉันอยูที่ไรนาหรือท่ีสวน  เค้ียวออยเปนตน  เมื่อจะไป 
เทน้ําเปนเดนและกระดูกเปนตนลงในของเขียวสด,  ข้ันที่สุด  ทิ้งแม 
มะพราวที่เฉาะหัวด่ืมน้ําแลว  ก็เปนปาจิตตียเหมือนกัน.  เปนทุกกฏ 
แกภิกษุ.  แตในพืชที่เขาหวานไวในนาท่ีไถแลว  เปนทุกกฏแกภิกษุ 
และภิกษุณีทั้งหมด  ตลอดเวลาท่ีหนอยังไมงอก.  จะเทลงในมุมนา 
เปนตน  ที่เขายังไมไดหวานพืชก็ดี  ในคันนาเปนตนที่ปลูกพืชไมข้ึนก็ดี 
ควรอยู.  จะเทลงแมในที่ทิ้งขยะมูลฝอยของพวกชาวบาน  ก็ควร.  
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           บทวา  ฉฑฑฺิตกฺเขตฺเต  มีความวา  เมื่อพวกชาวบานถอนขาว 
กลาไปแลว  ชื่อวาเปนนาราง.  จะเทลงในนารางนั้นนั่นแล  ควรอยู. 
แตในไรนาท่ีพวกชาวบานยังเฝารักษาอยู  ดวยเขาใจวา   " ปพุพัณณ- 
ชาตเปนตนท่ีเกี่ยวแลวจักงอกข้ึนอีก "   เปนอาบัติตามวัตถุเหมือนกัน. 
บทที่เหลือ  ต้ืนทั้งน้ัน.  
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐาน  ๖  เปนทั้งกิริยาทั้งอกิริยา  ฯ ล ฯ  ม ี
เวทนา ๓  ฉะนี้แล. 
                                 สิกขาบทท่ี  ๙  จบ.  
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                                   สิกขาบทท่ี  ๑๐ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๑๐  พึงทราบดังน้ี :-  
           สองบทวา  ยงฺกิ ฺจิ  นจฺจ  มคีวามวา  พวกนักฟอนเปนตน 
หรือพวกนักเลง  จงฟอนรําก็ตามที,  โดยที่สุดแมนกยูง  นกแขกเตา 
และลิงเปนตนฟอนรํา,  ทั้งหมดน่ัน  จัดเปนการฟอนรําท้ังน้ัน. 
           สองบทวา  อยฺกิ ฺจิ  คีต  มีความวา  การขับรองของพวกันก 
ฟอนเปนตน  หรือการขับรองกีฬาใหสําเร็จประโยชน  ซึ่งประกอบ 
ดวยการสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย  ในเวลาที่พระอริยเจาท้ังหลายปร-ิ 
นิพพาน  หรือการขับรองทํานองสวดธรรมสรภัญญะของพวกภิกษุ  ผูไม 
สํารวมก็ตามที,  ทั้งหมดน้ีจัดเปนการขับรองทั้งน้ัน. 
           สองบทวา  ยงฺกิ ฺจิ  วาทิต  มีความวา  เครื่องบรรเลงมีที่ข้ึน 
สายเปนตน  หรือการประโคมกลองเทียมก็ตามที,  ข้ันที่สุดแมการตี 
อุทกเภรี  ( กลองน้ํา ),  ทั้งหมดน้ีจัดเปนการประโคมดนตรีทั้งน้ัน. 
           ขอวา  ทสฺสนาย  คจฺฉติ  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺส  ไดแก  ตอง 
อาบัติทุกกฏ  โดยนับวาระยางเทา. 
           คําวา  ยตฺถ   ิตา  ปสฺสติ  วา  สุณาติ  วา  มคีวามวา  ภิกษุณี 
เมื่อแลดูโดยประโยคเดียวเห็น  ไดฟงการขับรอง  การประโคมดนตรี 
ของชนเหลานั้นนั่นแหละ  เปนปาจิตตียเพียงตัวเดียว  แตถาเหลียวดู 
ทิศหน่ึงแลวเห็นนักฟอน, เหลียวไปดูทางอื่นอีก เห็นพวกดนขับรอง  
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มองดูไปทางอ่ืน เห็นพวกคนบรรเลง,  เปนอาบัติแตละอยาง ๆ  หลาย 
ตัว.  ภิกษุณียอมไมไดเพ่ือจะฟอนรํา  หรือขับรอง  หรือประโคม 
ดนตรีแมเอง.  แมจะบอกคนเหลาอ่ืนวา   " จงฟอนรํา,  จงขับรอง, 
จงบรรเลง "   ก็ไมได.   จะกลาววา   " อุบาสก !  พวกทานจงใหการ  
บูชาพระเจดีย "   ก็ด ี จะรับคําวา   " ดีละ "   ในเม่ือเขากลาววา   " พวก 
ขาพเจาจะทําการบํารุงพระเจดียของพวกทาน "   กด็ี  ยอมไมได.  ทาน 
กลาวไวในทุก ๆ  อรรถกถาวา   " เปนปาจิตตียในฐานะทั้งปวง. "   เปน 
ทุกกฏแกภิกษุ.  แตเมื่อเขากลาววา   " พวกขาพเจาจะทําการบํารุง 
พระเจดียของพวกทาน "   ภิกษุณีจะกลาววา   " อุบาสก !  ชื่อวา  การ 
ทํานุบํารุง  เปนการดี "   ควรอยู. 
           สองบทวา  อาราเม   ิตา  มีความวา  ภิกษุณียืนอยูในอาราม 
แลเห็น  หรือไดยินการฟอนรําเปนตน  ภายในอารามก็ดี  ภายนอก 
อารามก็ดี  ไมเปนอาบัติ. 
           สองบทวา  สติ  กรณีเย  มีความวา ภิกษุณีไปเพ่ือประโยชน 
แกสลากภัตเปนตน  หรือดวยกรณียะอ่ืนบางอยาง  เห็นอยู  หรอืไดยินอยู 
ในสถานท่ีตนไป  ไมเปนอาบัติ. 
           บทวา  อาปทาสุ  มคีวามวา  ภิกษุณีถูกอุปทวะเชนนั้นเบียดเบียน 
เขาไปสูสถานท่ีดูมหรสพ, เขาไปแลวอยางนี้  เห็นอยูก็ดี  ไดยนิอยูก็ดี 
ไมเปนอาบัติ.  คําท่ีเหลือ  ต้ืนทั้งนั้น. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐานดุจเอฬกโลมสิกขาบท  เปนกิริยา  
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โนสัญญาวิโมกข  อจิตตกะ  โลกวัชชะ  กายกรรม  อกุศลจิต  ม ี
เวทนา  ๓  ฉะนี้แล. 
                             สิกขาบทท่ี  ๑๐  จบ.  
                             ลสุณวรรคที่  ๑  จบ.  
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                        ปาจิตตีย  อันธการวรรคที่  ๒ 
                                     สกิขาบทท่ี  ๑  
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๑  แหงอันธการวรรค  พึงทราบดังนี้ :- 
           บทวา  อปฺปทีเป  คือ  ในที่ไมมแีสงสวาง  ดวยบรรดาแสงสวาง 
มีประทีป  ดวงจันทร  ดวงอาทิตย  และไฟเปนตน  แมอยางหน่ึง. 
ดวยเหตุนั้นน่ันแล  ในบทภาชนะแหงบทวา  อปฺปทีเป  นั้น  พระผูมี 
พระภาคจึงตรัสวา  อนาโลเก. 
           บทวา  สลฺลเปยฺย  วา  ไดแก  กลาวถอยคําเกี่ยวดวยการ 
ครองเรือน. 
           สองบทวา  อรหาเปกฺขา  อ ฺาวิหิตา  มคีวามวา  ไมเพง 
ความยินดีในท่ีลับ  เปนผูสงใจไปอ่ืน  จากดวามยินดีในที่ลับ  ไตถาม 
ถึงญาติ  หรอืเชื้อเชิญเขาในการถวายทานก็ดี  ในการบูชาก็ดี.  บทที ่
เหลือ  ต้ืนทั้งนั้น. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐานดุจไถยสัตถสิกขาบท  เกิดข้ึนทางกาย 
กับจิต   ทางกายวาจากับจิต ๑  เปนกิริยา  สัญญาวิโมกข  สจิตตกะ 
โลกวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  อกุศลจิต  มีเวทนา  ๒  แล. 
                               สิกขาบทท่ี  ๑  จบ.  
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                                สิกขาบทท่ี  ๒ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๒  พึงทราบดังนี้ :-  
           เฉพาะคําวา  ปฏิจฺฉนฺเน  โอกาเส  ( ในสถานที่กําบัง )  นี้ 
เทาน้ัน  ตางกัน.  บทที่เหลือท้ังหมด  เปนเชนเดียวกับสิกขาบทกอน 
นั่นแล. 
                                สิกขาบทท่ี  ๒  จบ. 
                                   สิกขาบทท่ี  ๓ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๓  พึงทราบดังนี้ :- 
           คําวา  อชฺโฌกาเส  ( ในสถานท่ีแจง )  นี้  ตางกัน.  คําท่ีเหลือ 
ทั้งหมด  เปนเชนนั้นนั่นแล. 
                                สิกขาบทท่ี ๓  จบ.  
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                                  สิกขาบทท่ี  ๔ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๔  พึงทราบดังนี้ :- 
           ที่ใกลหู  ทานเรียกวา  นิกกัณณกิะ.  มีคําอธิบายวา   " กระซิบ 
ที่ใกลหู. "  
           สองบทวา  สติ  กรณีเย  มีความวา  มีกิจจําเปนเพ่ือตองการ 
จํานําสลากภัตเปนตนมา  หรือเพ่ือตองการจะเก็บงําของท่ีวางไวไมดี 
ในวัด.  คําที่เหลือ  ต้ืนทั้งนั้น.  สมุฏฐานเปนตน  เปนเชนเดียวกัน 
กับสิกขาบทกอนท้ังนั้นแล. 
                                สิกขาบทท่ี  ๔  จบ. 
                                     สกิขาบทท่ี  ๕ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๕  พึงทราบดังนี้ :- 
           สองบทวา  ฆร  โสเธนฺตา  มีความวา  ไดยินวา  ชนเหลาน้ัน 
ไดมีความปริวิตกน้ีวา   " การลวงละเมิดทางกายทางวาจาบางอยางของ 
พระเถรีไมปรากฏ,  พวกเราจงชวยกันชําระเรือนดูบางกอนเถิด " 
เพราะฉะนั้น  พวกเจาของบาน  เมื่อชําระเรือนจึงไดพบอาสนะน้ัน. 
           สองบทวา  อโนวสฺสิก  อติกฺกมนฺติยา  มีความวา  ภิกษุณี 
เมื่อใหเทาแรกกาวเลยไป  เปนทุกกฏ.  เมื่อใหเทาท่ี  ๒  กาวเลยไป  
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เปนปาจิตตีย.  แมในการกาวลวงอุปจาร  ก็มีนัยอยางนี้เหมือนกัน. 
           บทวา  คิลานาย  คือ  ไมอาจจะบอกลา  เพราะอาพาธเชนนั้น. 
           บทวา  อาปทาสุ  มคีวามวา  ที่เรือนเกิดไฟไหมข้ึน  หรือถูก 
พวกโจรปลน,  ในอันตรายเห็นปานน้ี  ไมบอกลาหลีกไปเสีย  ไมเปน 
อาบัติ.  คําท่ีเหลือในสิกขาบทน้ี  ต้ืนทั้งน้ัน.  
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐานดุจกฐินสิกขาบท  เกิดข้ึนทางกายกับ 
วาจา ๑  ทางกายวาจากับจิต ๑  เปนทั้งกิริยาทั้งอกิริยา  เปนโนสัญญา- 
วิโมกข  อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  มีจิต ๓ 
มีเวทนา ๓  ฉะนี้แล. 
                                สิกขาบทท่ี  ๕  จบ. 
                                    สกิขาบทท่ี  ๖ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๖  พึงทราบดังนี้ :- 
           บทวา  อภินิสีเทยฺย  แปลวา  พึงนั่ง.  เมื่อน่ังแลวลุกไป  เปน 
อาบัติตัวเดียว.  เมื่อไมนั่ง  นอนแลวไป  เปนอาบัติตัวเดียว.  เมื่อน่ัง 
แลวนอน  เปนอาบัติ  ๒  ตัว. 
           บทวา  ธุวป ฺตฺเต  ไดแก อาสนะที่เขาปูไวเปนประจํา  เพ่ือ 
ประโยชนแกภิกษุณีทั้งหลาย.  คําท่ีเหลือ  ต้ืนทั้งน้ัน. 
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           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐานเหมือนกับกฐินสิกขาบท  ฯ ล ฯ  มีเวทนา 
๓  ฉะนี้แล. 
                                    สกิขาบทท่ี  ๖ จบ. 
                                       สิกขาบทท่ี  ๗  
           แมในสิกขาบทท่ี  ๗  บัณฑิตพึงทราบคําท้ังหมด  โดยนยัดังได 
กลาวแลวในสิกขาบทท่ี  ๖  นั่นแล. 
                                   สิกขาบทท่ี  ๗ จบ. 
                                      สกิขาบทท่ี  ๘ 
           คําท้ังหมดในสิกขาบทท่ี  ๘  ต้ืนทั้งน้ัน.  สกิขาบทน้ี  มีสมุฏฐาน  ๓ 
เปนกิริยา  สญัญาวิโมกข  สจิตตกะ  โลกวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม 
อกุศลจิต  เปนทุกขเวทนาแล. 
                                    สกิขาบทท่ี  ๗  จบ.  
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                                   สิกขาบทท่ี  ๙ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๙  พึงทราบดังนี้ :- 
           บทวา  อภิสเปยฺย  ไดแก  พึงทําการสบถ.  อธิบายวา ที่ชื่อวา 
แชงดวยนรก  ไดแก  ดาทอ  ปริภาษ  โดยนัยมีอาทิอยางนี้วา   " ขอ 
ใหเราเกิดในนรก  เกิดในอเวจีเถิด  ขอใหผูขโมย  จงเกิดในนรก  เกิด  
ในอเวจีเถิด. "   ที่ชื่อวา  แชงดวยพรหมจรรย  ไดแก  ดาทอ  โดยนัย 
มีอาทิอยางนี้วา   " ขอใหเราจงเปนคฤหัสถ  เปนผูนุงผาขาว  เปน 
ปริพาชิกาเถิด,  หรือภิกษุณีนอกน้ี  จงเปนเชนนี้เถิด. "   เปนปาจิตตีย 
ทุก ๆ คุพูด.  แตเมื่อดาโดยนัยเปนตนวา   " ขอใหเราเปนนางสุนัข 
เปนนางสุกร  เปนคนบอด  เปนคนงอนเถิด "   เวนนรกและพรหมจรรย 
เสีย  เปนทุกกฏทุก ๆ  คําพูด. 
           บทวา  อตฺถปุเรกฺขาราย  คือ  ผูกลาวอรรถกถา. 
           บทวา  ธมฺมปุเรกขฺาราย  คือ  ผูสอนบอกบาลี. 
           บทวา  อนุสาสนีปุเรกฺขาราย  มคีวามวา  เมื่อต้ังอยูใน 
อนุสาสนีกลาวสอนอยางน้ีวา   " แมบดันี้  ทานยังเปนเชนนี้,  ดีละ 
ทานจงงดเวน,  ถาทานไมงดเวน,  จักทํากรรมเห็นปานน้ีอีก  กจั็ก 
เกิดในนรก  เกิดในกําเนิดสัตวดิรัจฉานแนนอน "   ไมเปนอาบัติ.  คํา 
ที่เหลืออ  ต้ืนทั้งน้ัน. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐาน  ๓  เปนกิริยา  สญัญาวิโมกข  สจิตตกะ  
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โลกวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  อกุศลจิต  เปนทุกขเวทนาแล. 
                               สิกขาบทท่ี  ๙ จบ. 
                                 สิกขาบทท่ี  ๑๐  
           คําท้ังหมดในสิกขาบทท่ี  ๑๐  ต้ืนทั้งนั้น. สิกขาบทน้ี  มีการทอด 
ธุระเปนสมุฏฐาน  เกิดทางกายวาจาและจิต  เปนกิริยา  สัญญาวิโมกข 
สจิตตกะ  โลกวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  อกุศลจิต  เปนทุกขเวทนาแล. 
                               สิกขาบทท่ี  ๑๐  จบ. 
                             อันธการวรรคที่  ๒  จบ.  
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                          ปาจิตตีย  นัคควรรคท่ี  ๓  
                                  สิกขาบทท่ี  ๑  
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๑  แหงนัคควรรค  พึงทราบดังน้ี :- 
          บทวา  พฺรหมฺจริย  จิณฺเณน  คือ  ดวยพรหมจรรยที่พวกทาน 
ประพฤติกัน.  อีกอยางหน่ึง  พึงเห็นทุติยาวิภัติลงในอรรถแหงตติยา- 
วิภัติ  หรือในอรรถแหงฉัฏฐีวิภัติอยางนี้วา   " ดวยการประพฤติ 
พรหมจรรย. " 
           บทวา  อจฺฉินฺนจีวริกาย  นี ้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายเอา 
ผาอาบนํ้า,  มิไดทรงหมายเอาจีวรชนิดอ่ืน.  เพราะเหตุนั้น  ภิกษุณี 
เปลือยกายอาบนํ้า  เมื่อผาอาบน้ําถูกชงิไปก็ดี  หายเสียก็ดี  ไมเปน 
อาบัติ.  ถาแมนวา  จีวรคือผาอาบนํ้ามีคามาก  ภิกษุณีไมอาจเพ่ือจะ 
นุงออกไปภายนอกได,  แมอยางนี้  จะเปลือยกายอาบน้ํา  ก็ควร. 
คําท่ีเหลืออในสิกขาบทน้ี  ต้ืนทั้งนั้น. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐานดุจเอฬกโลมสิกขาบท  เปนกิริยา 
โนสัญญาวิโมกข  อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  มีจิต  ๓  ม ี
เวทนา  ๓  แล. 
                                   สิกขาบทท่ี  ๑  จบ.  
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                               สิกขาบทท่ี  ๒ 
           คําท้ังหมดในสิกขาบทท่ี  ๒  ต้ืนทั้งน้ัน.  สกิขาบทน้ี  มีสนมุฏฐาน 
๖  เปนกิริยา  โนสัญญาวิโมกข  อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม 
วจีกรรม  มีจิต  ๓  มีเวทนา ๓  แล. 
                             สิกขาบทท่ี  ๒  จบ.  
                                  สิกขาบทท่ี  ๓ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๓  พึงทราบดังนี้ :- 
           บทวา  อนนฺตรายิกินี  ไดแก  ผูไมมีอันตราย  ดวยอันตราย 
แมอยางหน่ึง  ในอันตราย  ๑๐  อยาง. 
           สองบทวา  ธุร  นกิฺขิตฺตมตฺเต  มีความวา  ภิกษุณีทอดธุระ 
เสียแลว  ถาแมนภายหลังจึงเย็บ  เปนอาบัติเหมือนกัน.  คําท่ีเหลือ 
ต้ืนทั้งน้ัน. 
           สิกขาบทน้ีมีการทอดธุระเปนสมุฏฐาน  เปนกิริยา  สญัญาวิโมกข 
สจิตตกะ  โลกวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  อกุศลจิต  เปน 
ทุกขเวทนาแล. 
                                      สกิขาบทท่ี  ๓  จบ.  
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                                        สิกขาบทท่ี  ๔ 
                 วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๔  พึงทราบดังนี้ :-  
           วัน  ๕  วัน  ชื่อ  ปญจาหะ.  ปญจาหะนั้นเอง  ชื่อวา  ปญจาหิกะ 
วาระผลัดเปล่ียนผาสังฆาฏิทั้งหลาย  ชื่อวา  สังฆาฏิวาร.  การผลัด 
เปลี่ยนจีวร  ๕  ผืน  ที่ไดชื่อวาสังฆาฏิ  โดยอรรถวา  สับเปลี่ยนสลับ 
กันไป  ดวยการบริโภคใชสอยบาง ดวยอํานาจการผ่ึงแดดบาง.  เพราะ 
เหตุนั้นแล  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสไวในบทภาชนะวา   " ใหจีวร 
๕  ผืนลวงเลยวันคํารบ  ๕  ไป. " 
           ก็ในคําวา  อาปตฺติ  ปาจิตฺติยสฺส  นี ้ มีวินิจฉัยวา  ในจีวร 
ผืนเดียว  เปนอาบัติตัวเดียว  ในจีวร  ๕  ผืน  เปนอาบัติ  ๕ ตัว. 
           บทวา  อาปทาสุ  มคีวามวา จีวรมีราคาแพง  เปนของท่ีภิกษุณี 
ไมอาจจะบริโภคใชสอย  เพราะอันตรายมีโจรภัยเปนตน,  ในอุปทวะ 
เห็นปานน้ี  ไมเปนอาบัติ.  คําท่ีเหลืออ  ต้ืนทั้งนั้น. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐานเหมือนกับกฐินสิกขาบท  เปนอกิริยา 
โนสัญญาวิโมกข  อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม 
มีจิต ๓  มีเวทนา ๓  แล. 
                                   สิกขาบทท่ี  ๔  จบ.  
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                                 สิกขาบทท่ี  ๕ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๕  พึงทราบดังนี้ :-  
           บทวา  จีวรสงฺกมนีย  คือ  จีวรที่สับเปลี่ยนกัน.  ความวา 
" จีวรที่เปนของภิกษุณีรูปอ่ืน  อันภิกษุณีไมบอกกลาวเจาของกอน 
ถือเอาไปจะตองกลับคืนให. " 
           บทวา  อาปทาสุ  มคีวามวา  ถาพวกโจรลักเอาผาท่ียังไมไดหม 
หรือยังไมไดนุงไป.  ในอันตรายเห็นปานน้ี  นุงหมไมเปนอาบัติ.  คําท่ี 
เหลือ  ต้ืนทั้งนั้น. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐานเหมือนกฐินสิกขาบท  เปนทั้งกิรยิา 
ทั้งอกิริยา  โนสัญญาวิโมกข  อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม 
วจีกรรม  มีจิต ๓  มีเวทนา ๓  แล. 
                                   สิกขาบทท่ี  ๕  จบ.  
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                                   สิกขาบทท่ี  ๖ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๖  พึงทราบดังนี้ :-  
           สองบทวา  อ ฺ  ปริกขฺาร  ไดแก  บริขารชนิดใดชนิดหน่ึง 
คือ  สิ่งของมีภาชนะเปนตน  หรือเภสัชมีเนยใสและนํ้ามันเปนตน 
อยางใดอยางหนึ่ง. 
           บทวา  อานิสส  มคีวามวา  ภิกษุณีถามวา   " พวกทานมีความ 
ประสงคจะถวายผามีราคาเทาไร ? "   พวกทายกตอบวา   " มรีาคาเทาน้ี. " 
ภิกษุณีพูดอยางนี้วา   " พวกทานจงรอไปกอน,  เวลาน้ีผามีราคาแพง 
ตอไปอีกสักหนอย  เมื่อฝายมาถึง  จักมีราคาพอสมควร "   แลวหาม 
ไว  ไมเปนอาบัติ.  คําท่ีเหลือ  ต้ืนทั้งนัน้. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐาน  ๓  เปนกิริยา  สญัญาวิโมกข  สจิตตกะ 
โลกวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  อกุศลจิต  มีเวทนา  ๓  แล. 
                                     สกิขาบทท่ี  ๖  จบ.  
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                                     สกิขาบทท่ี  ๗ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๗  พึงทราบดังนี้ :-  
           บทวา  วิปฺปกฺกมึส ุ มีความวา  ภิกษุณีทั้งหลายกลาวกันวา 
" พวกภิกษุณียังรอการมาของภิกษุณีแมเหลาอ่ืนได  ก็จักรอพวกเรา 
มาบางเปนแน "   จึงไดพากันไปในที่จําเปนตองไปนั้น. 
           บทวา  ปฏิพาเหยฺย  แปลวา  พึงหามไว. 
           บทวา  อานิสส  มคีวามวา  แสดงอานิสงสหามอยางนี้วา   " ผา 
ผืนเดียวไมเพียงพอสําหรับภิกษุณีรูปเดียว,  พวกทานจงรอไปกอน, 
ตอไปอีกหนอย  ผาจักเกิดข้ึน,  ตอน้ันเราจักแบงกัน "   ดังนี้  ไมเปน 
อาบัติ.  คําท่ีเหลือ  ต้ืนทั้งนั้น.  สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐาน  ๓  เปนกิริยา 
สัญญาวิโมกข  สจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม 
มีจิต ๓  มีเวทนา ๓  แล. 
                                    สกิขาบทท่ี  ๗  จบ.  
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                                      สกิขาบทท่ี  ๘ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๗  พึงทราบดังนี้ :- 
           พวกชนผูฝกหัดนักฟอนรํา  ชือ่วา  ครูนักฟอนรํา.  เหลาชนผู 
ฟอนรํา  ชื่อวาพวกนักฟอนรํา.  พวกชนผูทําการโดดบนราวและบน  
เชือกเปนตน  ชื่อวา  พวกโดดไมสูง.  พวกชนผูแสดงกล  ชื่อวา  พวก 
จําอวด.  พวกชนผูเลนดวยกลอง  ชื่อวา  พวกเลนกลอง.  อาจารยบาง 
พวกกลาววา   " พวกบรรเลงปพาทย "   ก็มี. 
           ในคําวา  เทติ  อาปตฺติ  ปาจิตฺติยสฺส  นี้  บณัฑิตพึงทราบวา 
เปนอาบัติหลายตัวตามจํานวนจีวร.  คําท่ีเหลือ  ต้ืนทั้งนั้น. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐาน  ๖  เปนกิริยา  โนสัญญวิโมกข 
อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  มีจิต ๓  มีเวทนา ๓ 
ฉะน้ีแล. 
                                    สกิขาบทท่ี  ๘  จบ.  
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                                    สกิขาบทท่ี  ๙ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๙  พึงทราบดังนี้ :- 
           บทวา  ทุพฺพลจีวรปจฺจาสาย  คือ  ดวยความหวังจะไดจีวร 
อันไมแนนอน.  
           บทวา  อานิสส  มคีวามวา  ถึงแมพวกชาวบานกลาววา 
" แมเจา !  พวกขาพเจายังไมอาจ "   ดงัน้ี  ก็จริง,  เม่ือภิกษุณีแสดง 
อานิสงสหามอยางนี้วา   " เวลาน้ี  ฝายจักมาถึงแกชาวบานน้ัน,  บุรุษ 
ผูมีศรัทธาเลื่อมใส  จักมา  จักถวายแนนอน "   ไมเปนอาบัติ.  คําท่ี 
เหลื่องายทั้งนั้น.   
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐาน  ๓  เปนกิริยา  สญัญาวิโมกข  สจิตตกะ 
โลกวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  อกุศลจิต  มีเวทนา ๓  แล. 
                                    สกิขาบทท่ี  ๙  จบ.  
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                                 สิกขาบทท่ี  ๑๐ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๑๐  พึงทราบดังน้ี :- 
           ในคําวา  ก ินุทฺธาร  น  ทสฺสนติฺ  นี้  มีวินิจฉัยดังนี้ :- 
การเดาะกฐินเชนไรสงฆควรให  เชนไรไมควรให.  คือ  การเดาะกฐิน  
เชนอยางที่มีอานิสงสมาก  มีการกรานเปนมูล,  มีอานิสงสนอย  มีการ 
เดาะเปนมูล  ไมควรให.  แตการเดาะกฐินเชนอยางที่มีอานิสงสนอย 
มีการกรานเปนมูล  มีอานิสงสมาก  มีการเดาะเปนมูล  ควรให. 
การเดาะกฐินแมมีอานิสงสเทา ๆ กัน  สงฆก็ควรใหทีเดียว  เพ่ือรักษา 
ศรัทธาไว. 
           บทวา  อานิสส  มคีวามวา  ภิกษุณีแสดงอานิสงสเห็นปานนี้วา 
" ภิกษุณีสงฆมีจีวรเกา  มีลาภมาก  ซึง่มีอานิสงสแหงกฐินเปนมูล " 
แลวหามเสีย  ไมเปนอาบัติ.  คําทีเหลือ  ต้ืนทั้งนั้น. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐาน  ๓  เปนกิริยา  สญัญาวิโมกข  สจิตตกะ 
โลกวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  อกุศลจิต  มีเวทนา  ๓  แล. 
                                  สิกขาบทท่ี  ๑๐  จบ. 
                                  นัคควรรคที่  ๓  จบ.  
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                           ปาจิตตีย  ตุวัฏฏวรรคท่ี  ๔ 
                                     สกิขาบทท่ี  ๑ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๑  แหงตุวัฏฏวรรค  พึงทราบดังนี้ :- 
           บทวา  ตุวฏเฏยฺย  แปลวา  พึงนอน.  คําท่ีเหลือ  ต้ืนทั้งนั้น. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐานเหมือนเอฬกโลมสกิขาบท  เปนกิริยา 
โนสัญญาวิโมกข  อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  มีจิต ๓ 
มีเวทนา ๓  แล.  
                                  สิกขาบทท่ี  ๑  จบ. 
                                     สกิขาบทท่ี  ๒ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๒  พึงทราบดังนี้ :- 
           ผาปูนอนและผาหมของภิกษุณี ๒  รูปนี้  ผืนเดียวกัน;  เพราะฉะนั้น 
เธอทั้ง ๒  จึงชื่อวา  ผูมีผาปูนอนและผาหมผืนเดียวกัน.  คําวา  เอกตฺ- 
ถรณปาปุรณา  นี้  เปนชื่อแหงภิกษุณีทั้ง  ๒  ผูปูชายขางหน่ึงแหง 
ผาปาวารผาปูนอน และเส่ือลําแพนเปนตนอันเคลื่อนท่ีได  แลวนอน 
หมชายขางหน่ึง. 
           สองบทวา  ววฏาน  ทสฺเสตฺวา  มีความวา  ไมเปนอาบัติ 
แกภิกษุณีทั้ง ๒  รูปผูนอนวางผากาสายะ  หรือไมเทาคนแก  ชั้นที่สุด  
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แมประคตเอวไวในทามกลาง.  คําที่เหลือ  ต้ืนทั้งนัน้. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐานดุจเอฬกโลมสิกขาบท  เปนกิริยา 
สัญญาวิโมกข  อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  มีจิต ๓ 
มีเวทนา ๓  แล.  
                               สิกขาบทท่ี  ๒  จบ. 
                                   สิกขาบทท่ี ๓ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๓  พึงทราบดังนี้ :- 
           บทวา  อุฬารสมฺภาวิตา  มีความวา  อันคนท้ังหลายยกยองวา 
เปนผูเยี่ยมกวา  เพราะเปนผูบวชจากตระกูลสูง  และเพราะเปนผูเยี่ยม 
กวาโดยคุณท้ังหลาย. 
           บทวา  อสฺสาปกตา  มีความวา  ผูถูกความริษยาย่ํายี  คือ 
ครอบงําแลว. 
           ภิกษุณีเหลาน้ี  มีการอภิปรายมากมาย;  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา 
ผูสาละวนอยูดวยการอภิปรายใหคนอ่ืนเขาใจ.  อธิบายวา   " ชี้แจงให 
มหาชนเขาใจตลอดทั้งวัน. " 
           ภิกษุณีเหลาน้ี  มีการชี้แจงอรรถใหแจมแจงมากมาย;  เพราะ 
ฉะน้ัน  จึงชื่อวา  ผูสาละวนอยูดวยการชี้แจงอรรถใหแจมแจง.  การ  
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ชี้แจงอรรถใหแจมแจง  โดยนัยตาง ๆ  มีเหตุและอุทาหรณเปนตน 
พึงทราบวา  วิญญัติ  ไมพึงเขาใจวา  การออกปากขอ  ( ชื่อวา  วิญญัติ ). 
พึงทราบวา  เปนอาบัติมากตัวโดยนับการเดินกลับไปมา  ในการจงกรม. 
           ในคําวา  ติฏติ  วา  เปนตน  พึงทราบวา  เปนอาบัติมากตัว 
โดยนับประโยค.  
           ในคําวา  อุทฺทิสติ  วา  เปนตน  พึงทราบวา  เปนอาบัติมากตัว 
โดยการนับบทเปนตน.  คําท่ีเหลืออ  ต้ืนทั้งน้ัน. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐาน ๓  เปนทั้งกิริยาทั้งอกิริยา  สญัญา- 
วิโมกข  สจิตตกะ  โลกวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  อกุศลจิต 
เปนทุกขเวทนา  แล. 
                                 สิกขาบทท่ี  ๓  จบ.  
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                                    สกิขาบทท่ี  ๔ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๔  พึงทราบดังนี้ :-  
           สองบทวา  สติ  อนฺตราเย  คือ  เมื่อมีอันตราย  ๑๐  อยาง. 
           สองบทวา  ปริเยสิตฺวา  น  ลภติ  คือ  ไมไดภิกษุณีอ่ืนผูชวยเหลือ. 
           บทวา  คิลานาย  คือ  อาพาธเสียเอง. 
           บทวา  อาปทาสุ  ไดแก  เมื่อมีอันตรายเห็นปานน้ัน  ไมเปน 
อาบัติ.  คําท่ีเหลือ งายทั้งนั้น. 
           สิกขาบทน้ี  มีการทอดธุระเปนสมุฏฐาน  เปนอกริยา  สญัญา- 
วิโมกข  สจิตตกะ  โลกวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  อกุศลจิต  เปน 
ทุกขเวทนา  แล. 
                                  สิกขาบทท่ี  ๔  จบ.  
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                                  สิกขาบทท่ี  ๕ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี ๕  พึงทราบดังนี้ :-  
           ในคําวา  อ ฺ  อาณาเปติ  นี้  มีวินิจฉัยยดังน้ี :-  ถาภิกษุณี 
ผูไดรับสั่งวา   " เธอจงฉุดออกไป "   ฉุดคราใหเลยประตูแมมากออกไป 
โดยประโยคเดียว  ก็เปนอาบัติตัวเดียว.  ถาไดรับสั่งอยางนี้วา   " จงฉุด 
ใหเลยประตูนี้และนี้ออกไป "   ฉุดใหเลยออกไป  เปนอาบัติหลายตัว 
โดยการนับประตู.  คําท่ีเหลืออ  งายทั้งน้ัน. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐาน ๓  เปนกิริยา  สญัญาวิโมกข  สจิตตกะ 
โลกวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  อกุศลจิต  เปนทุกขเวทนา  แล. 
                               สิกขาบทท่ี  ๕  จบ. 
                                   สิกขาบทท่ี  ๖ 
           ในสกิขาบทท่ี  ๖  บททั้งปวง  ต้ืนทั้งนั้น.  สิกขาบทน้ี  มีการสวด 
สมนุภาสนเปนสมุฏฐาน  เปนอกิริยา  สัญญาวิโมกข  สจิตตกะ 
โลกวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  อกุศลจิต  เปนทุกขเวทนา  แล. 
                                 สิกขาบทท่ี  ๖  จบ.  
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                             สิกขาบทท่ี  ๗-๘-๙ 
           ในสกิขาบทท่ี  ๗-๘- ๙  ทุก ๆ  บท  ต้ืนทั้งนั้น.  ทุก ๆ  สิกขาบท 
มีสมุฏฐานดุจเอฬกโลมสกิขาบท  เปนกิริยา  โนสัญญาวิโมกข 
อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  มีจิต ๓  มีเวทนา ๓  แล.  
                         สิกขาบทท่ี  ๗-๘-๙  จบ. 
                               สิกขาบทท่ี  ๑๐ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๑๐  พึงทราบดังน้ี :- 
           บทวา  อาหุนฺทริกา  แปลวา  คับแคบ. 
           สองบทวา  ธุร  นกิฺขิตฺตมตฺเต  มีความวา  ถาแมนวา  ภิกษุณี 
ทอดธุระแลว  ภายหลังจึงหลีกไป  เปนอาบัติเหมือนกัน.  แมเม่ือ 
ปวารณาแลวไปสิ้น  ๕  โยชน  ไมเปนอาบัติ. ใน  ๖ โยชน  ไมมีคําท่ีจะพึง 
กลาวถึงเลย.  ก็ถาวา  ภิกษุณีไปได  ๓  โยชน แลวยอนกลับมาโดยทาง 
เดิมนั่นแล  ไมควร.  จะมาโดยทางอื่น  ควรอยู. 
           บทวา  อนฺตราเย  คือ  มีอันตราย  ๑๐  อยาง.  ภิกษุณีออกไป 
ดวยคิดวา   " เราจักไปละ "   แตหวงนํ้าหลากมาเต็มแมน้ํา  หรอืมี 
พวกโจรดักซุมอยูใกลทาง  หรือเมฆต้ังเคามา,  จะกลับมา  กค็วร. 
คําท่ีเหลือ  ต้ืนทั้งนั้น.  
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           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐานดุจปฐมปาราชิก  เปนอกิริยา  สญัญา- 
วิโมกข  สจิตตกะ  โลกวัชชะ  กายกรรม  อกุศลจิต  เปนทุกขเวทนา  แล. 
                                  สิกขาบทท่ี  ๑๐  จบ. 
                                  ตุวัฏฏวรรคที่  ๔  จบ.   
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                       ปาจิตตีย  จิตตาคารวรรคท่ี  ๕ 
                                   สิกขาบทท่ี  ๑ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๑  แหงจิตตาคารวรรค  พึงทราบ 
ดังตอไปนี้ :-  
           บทวา  ราชาคาร  ไดแก   โรงละครหลวง. 
           บทวา  จิตฺตาคาร  ไดแก  ศาลาแสดงจิตรกรรมนาเพลิดเพลิน. 
           บทวา  อาราม  ไดแก  สวนเปนสถานที่ไปหยอนใจ. 
           บทวา  อุยฺยาน  ไดแก  อุทยานเปนที่หยอนอารมณ. 
           บทวา  โปกฺขรณึ  ไดแก  สระโบกขรณีเปนที่สําหรับเลนกีฬา; 
เพราะเหตุนั้นแล  ในบทภาชนะ  พระผูมีพระภาคเจา  จึงไดตรัสคําวา 
ยตฺถ  กตฺถจิ  ร ฺโ  กีฬิตุ  เปนตน. 
           ในคําวา  ทสฺสนาย  คจฺฉติ  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺส  นี ้ พึงทราบ 
วินิจฉัยดังนี้ :-  เปนทุกกฏ  โดยนับยางเทา. 
           ก็ในคําวา  ยตฺถ   ิตา  ปสฺสติ  นี้  มีวินิจฉัยยวา  ถาภิกษุณียืน 
ในที่เดียวน่ันแหละ  ไมยกเทาไปมาดูอยูถึง  ๕  ครัง้  ก็เปนปาจิตตีย 
ตัวเดียวเทาน้ัน.  แตเมื่อภิกษุณีมองดูทิศาภาคนั้น ๆ  แลวดูอยู  เปน 
อาบัติ  แยกออกไปหลายตัว.  แตเปนทุกกฏแกภิกษุในที่ทั้งปวง.  
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           สองบทวา  อาราเม   ิตา  มีความวา  ชนทั้งหลายสรางพระราช- 
วังหลวงเปนตนใกลอารามท่ีอยู,  ไมเปนอาบัติแกภิกษุณีผูมองเห็น 
พระราชวังหลวงเปนตนนั้น.  
           สองบทวา  คจฺฉนฺตี  วา  อาคจฺฉนฺตี  วา  มคีวามวา  มองเห็น 
พระราชวังหลวงเปนตนนั้น  ซึ่งอยูใกลทางของภิกษุณีผูเดินไปเพ่ือ 
ประโยชนแกบิณฑบาตเปนตน  ไมเปนอาบัติ. 
           คําวา  สติ  กรณีเย  คนฺตฺวา  มีความวา  ภิกษุณีไปยังราช- 
สํานักดวยกิจจําเปนบางอยาง  แลวเห็น  ไมเปนอาบัติ. 
           บทวา  อาปทาสุ  มคีวามวา  ภิกษุณีถูกอันตรายบางอยาง 
รบกวน  หลบเขาไปแลวเห็นไมเปนอาบัติ.  บทที่เหลือ ต้ืนทั้งน้ัน. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐานดุจเอฬกโลมสิกขาบท  เปนกิริยา 
โนสัญญาวิโมกข  อจิตตกะ  โลกวัชชะ  กายกรรม  อกุศลจิต 
มีเวทนา ๓  แล. 
                               สิกขาบทท่ี  ๑  จบ.  
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                                  สิกขาบทท่ี  ๒ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบที่  ๒  พึงทราบดังนี้ :- 
           บัณฑิตพึงทราบวาเปนอาบัติมากตัว  ดวยการนับประโยคในการ 
นั่งทับ  และนอนทับ.  คําท่ีเหลือ  ต้ืนทั้งน้ัน. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐานเหมือนเอฬกโลมสกิขาบท  เปนกิริยา 
โนสัญญาวิโมกข  อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  มีจิต ๓ 
มีเวทนา ๓  แล. 
                                สิกขาบทท่ี  ๒  จบ. 
                                   สิกขาบทท่ี  ๓ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๓  พึงทราบดังนี้ :- 
           บทวา  อุชฺชวูชชฺเว  มีความวา  เม่ือภิกษุณีมวนดายเทาท่ีสาว 
ออกไปดวยมือเขามา  เปนอาบัติตัวเดียว.  แตเปนทุกกฏ ในทกุ ๆ 
ประโยค   โดยนับครั้งขยับมือ  ต้ังตนแตเลือกฝายกอนจะกรอ. 
           บทวา  กนฺติตสุตฺต  ความวา  กรอดายเชิงชายใหควบกันเปนตน 
หรือกรอดายท่ีเขากรอไวไมดีใหม.  บทที่เหลืออ  ต้ืนทั้งน้ัน. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐานดุจเอฬกโลมสิกขาบท  เปนกิริยา 
โนสัญญาวิโมกข  อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  มีจิต ๓  ม ี
เวทนา ๓  แล. 
                                   สิกขาบทท่ี  ๓  จบ.  
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                                   สิกขาบทท่ี  ๔ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๔  พึงทราบดังนี้ :-  
           ในบทวา  ยาคุ  วา  เปนตน  พึงทราบวา  เปนทุกกฏ  โดยนับ 
ประโยคในทุก ๆ  ประโยค  ต้ังตนแตการบดขาวสารเปนตน.  ในขาวตม 
และขาวสวย  พึงทราบวา  เปนปาจิตตียมากตัว  โดยการนับภาชนะ, 
ในของควรเค้ียวเปนตน  เปนปาจิตตียมากตัว  โดยการนับชนิดของ. 
           บทวา  ยาคุปาเน  มีความวา  เมื่อพวกชาวบานกําลังปรุงขาว 
ตมน้ํา  หรือสังฆภัตเพ่ือประโยชนแกสงฆ  ภิกษุณีหุงตมโภชนะอยางใด 
อยางหน่ึง  โดยสมทบเขารวมกับูชาวบานเหลาน้ัน  ไมเปนอาบัติ. 
ภิกษุณีเปนเพ่ือนในการบูชาพระเจดีย  บชูาของหอมเปนตน  ควรอยู. 
           สองบทวา  อตฺตโน  เวยฺยาวจฺจกรสฺส  มีความวา  ถาแมนวา 
มารดาและบิดามาหา,  ภิกษุณีจะวานใหทานทําของอยางใดอยางหน่ึง 
ให  เปนพัด  หรือดามไมกวาดก็ได  ต้ังไวในฐานะแหงไวยาจักรกอน 
แลวหุงตมโภชนะอยางมใดอยางหนึ่งใด  ควรอยู.  คําท่ีเหลือ  ต้ืนทั้งนั้น. 
สมุฏฐานเปนตน  เปนเชนเดียวกับสิกขาบทท่ี  ๓  ทั้งน้ันแล. 
                                   สิกขาบทท่ี  ๔  จบ.  
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                                    สกิขาบทท่ี  ๕  
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๕  พึงทราบดังนี้ :- 
           สองบทวา  อสติ  อนฺตราเย  ไดแก  เมื่อไมมีอันตราย  ๑๐  อยาง. 
ภิกษุณีทอดธุระแลว  ภายหลังจึงวินิจฉัย  ชื่อวา  ตองอาบัติกอนแลว 
จึงวินิจฉัย. 
           สองบทวา  ปริเยสิตฺวา  น  ลภติ  มีความวา  ไมไดภิกษุณี 
ทั้งหลายผูรวมมือ.  คําท่ีเหลือ  ต้ืนทั้งนั้น. 
           สิกขาบทน้ี มีการทอดธุระเปนสมุฏฐาน  เปนอกิริยา  สญัญา- 
วิโมกข  สจิตตกะ  โลกวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  อกุศล  เปนทุกข- 
เวทนา  แล. 
                              สิกขาบทท่ี  ๕  จบ. 
                                   สิกขาบทท่ี  ๖ 
           คําท้ังหมดในสิกขาบทท่ี  ๖  บณัฑิตพึงทราบโดยนัยดังกลาวแลว 
ในอาคาริกสิกขาบท  ในนัคควรรคน่ันแล.  แตมีความแปลกกันอยางนี้ :- 
อาคาริกสิกขาบทน้ัน  มีสมุฏฐาน ๖  สกิขาบทน้ี  มีสมุฏฐานดุจเอฬก- 
โลมสิกขาบท  เพราะทานกลาววา   " ดวยมือของตนเอง "   เปนกิริยา 
โนสัญญาวิโมกข  อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  มีจิต ๓ 
มีเวทนา ๓  แล. 
                                 สิกขาบทท่ี  ๖  จบ.  
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                                     สกิขาบทท่ี  ๗ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๗  พึงทราบดังนี้ :- 
           บทวา  ปุนปริยาเย  แปลวา  คราวตอไป.  
           บทวา  อาปทาสุ  มคีวามวา  พวกโจรลักจีวรท่ีมีราคาแพง 
ซึ่งภิกษุณีเปลื้องออกจากกาย  เก็บไวดีแลวไป,  ในอันตรายเห็นปานน้ี 
ไมเปนอาบัติ  แกภิกษุณีผูนุงไมสละ.  คําท่ีเหลืออ  ต้ืนทั้งน้ันแล. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐานดุจกฐินสิกขาบท  เกิดข้ึนทางกายกับ 
วาจา ๑  ทางกายวาจากับจิต ๑  เปนทั้งกิริยาทั้งอกิริยา  เปนโนสัญญ- 
วิโมกข  อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  มีจิต ๓ 
มีเวทนา ๓  แล. 
                               สิกขาบทท่ี  ๗  จบ. 
                                  สิกขาบทท่ี  ๘ 
           วินิจฉัยย  ในสิกขาบทท่ี  ๘  พึงทราบดังนี้ : 
           บทวา  อนิสฺสชฺชิตฺวา  มีความวา  ไมมอบใหเพ่ือประโยชน 
แกการรักษา  คือ  ไมมอบหมายอยางน้ีวา   " พึงชวยกันรักษาดูแล 
หองท่ีอยูนี้ใหดวย "   ดังน้ี. 
           สองบทวา  ปริเยสิตฺวา  น  ลภติ  คือ  ไมไดผูดูแลรักษา.  
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           บทวา  คิลานาย  คือ  ไมสามารถจะพูดได. 
           บทวา  อาปทาสุ  มคีวามวา  เมื่อแวนแควนแตกทะลาย  พวก 
ภิกษุณีทั้งหลาย  ทิ้งอาวาสแลวหนีไป,  ในอันตรายเห็นปานน้ี  ไมเปน 
อาบัติ.  บททีเ่หลือ  ต้ืนทั้งนั้น.  สมุฏฐานเปนตน  ก็เปนเชนกับสิกขาบท 
ถัดไปน่ันแล.  
                                    สกิขาบทท่ี  ๘  จบ. 
                                         สิกขาบทท่ี  ๙ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๙  พึงทราบดังนี้ :- 
           สองบทวา  พาหิรก  อนตฺถสหิต  ไดแก  ( ศิลปวิทยาการ )  ทําลาย 
ผูอ่ืน  มีชนิดเชนศิลปะเน่ืองดวยชาง  มา  รถ  ธน ู และดาบ  กบัมนต 
อาถรรพณ  มนตฝงหุน  มนตทําใหมีอํานาจ  มนตทําใหผอมแหง 
และวิชาประกอบยาพิษเปนตน. 
           บทวา  ปริตฺต  ไดแก  ( วิชาปองกันตัว )  มชีนิดเชนวิชาปองกัน 
พวกยักษ  และปองกันพวกนาค  ( งู )  เปนตน  แมทุกอยาง  ยอมสมควร. 
บทที่เหลือ  ต้ืนทั้งน้ัน. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐานดุจปทโสธรรมสิกขาบท  เกิดข้ึนทางวาจา ๑ 
ทางวาจากับจิต ๑  เปนกิริยา  โนสญัญาวิโมกข  อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ 
วจีกรรม  มีจิต ๓  มีเวทนา ๓  แล. 
                                       สิกขาบทท่ี  ๙  จบ.  
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                                  สิกขาบทท่ี  ๑๐ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๑๐  พึงทราบดังน้ี :- 
           บทวา  วาเจยฺย  แปลวา  พึงสอน  ( นี ้)  แปลกกัน.  บทท่ีเหลือ 
พรอมดวยสมุฏฐาน  เปนตน  พึงทราบโดยนัยดังกลาวแลวในสิกขาบท 
ที่ ๙  ทั้งนั้นแล.  
                                   สิกขาบทท่ี  ๑๐  จบ. 
                                จิตตาคารวรรคท่ี  ๕  จบ.  



ประโยค๗ - ทุติยสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒ - หนาท่ี 478 

                          ปาจิตตีย  อารามวรรคท่ี  ๖ 
                                   สิกขาบทท่ี  ๑  
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๑  แหงอารามวรรค  พึงทราบดังนี้ :- 
           ในคําวา  ปริกฺเขป  อติกฺกมนฺติยา  อุปจาร  โอกฺกมนฺติยา  นี ้
พึงทราบวา  เปนทุกกฏในยางเทาท่ี ๑  เปนปาจิตตียในยางเทาท่ี ๒. 
           บทวา  สีสานุโลกิกา  มีความวา  ภิกษุณีตามเขาไปคอยดูศีรษะ 
แหงพวกภิกษุณีผูเขาไปกอน  ไมเปนอาบัติ.  พวกภิกษุณีเขาไปในที่ใด 
กอน  กระทํากิจมีการสาธยายยและไหวพระเจดียเปนตน  จะเขาไปดวย 
ต้ังใจวา   " เราจะไปสูสํานักแหงภิกษุณีพวกน้ัน  ในที่นั้น "   ควรอยู. 
           บทวา  อาปทาสุ  มคีวามวา  ภิกษุณีถูกอันตรายบางอยางเบียด 
เบียน.  ในอันตรายเห็นปานน้ี  จะเขาไป  ก็ควร.  คําท่ีเหลือ  ต้ืนทั้งนั้น. 
           สิกขาบทน้ี  มีการทอดธุระเปนสมุฏฐาน  เปนทั้งกิริยาทั้งอกิริยา 
สัญญาวิโมกข  สจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  มีจิต ๓ 
มีเวทนา ๓  แล. 
                                  สิกขาบทท่ี  ๑  จบ.  
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                                   สิกขาบทท่ี  ๒ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๑  พึงทราบดังนี้ :- 
           สองบทวา  อายสฺมา  กปฺปตโก  คือ  ทานผูมีอายุนี้  เปน 
พระเถระอยูภายในจํานวนภิกษุชฎิลพันรูป.  
           บทวา  สหริ  คือ  ใหแพรงพรายแลว  ( ไดนําไปบอก ). 
           บทวา  สหโต  คือ  ทานพระอุบาลีใหแพรงพรายแลว  ( นําไป 
บอก ). 
           บทวา  กสาวโฏ  แปลวา  ชางกลับก.  พวกภิกษุณีกลาวหมาย 
เอาผูที่นุงผายอมนํ้าฝาด  กระทําการงาน.  คําที่เหลือ  ต้ืนทั้งนั้น. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐาน  ๓  เปนกิริยา  สญัญาวิโมกข  สจิตตกะ 
โลกวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  อกุศลจิต  เปนทุกขเวทนา  แล. 
                               สิกขาบทท่ี  ๒  จบ. 
                                  สิกขาบทท่ี  ๓ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๓  พึงทราบดังนี้ :- 
           บทวา  อนุสาสนีปุเรกฺขาย  มีความวา  ภิกษุณีดํารงอยูในฝาย 
แหงการพร่ําสอนกลาวโดยนัยเปนตนวา   " แมเด๋ียวน้ี  เธอก็เปนคนโง 
ไมฉลาด "   ไมเปนอาบัติ.  คําท่ีเหลือ  ต้ืนทั้งนั้น.  สมุฏฐานเปนตน 
ก็เปนเชนกับสิกขาบทถัดไปน้ันแล. 
                                  สิกขาบทท่ี  ๓  จบ.  
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                                   สิกขาบทท่ี  ๔ 
           คําท้ังหมดในสิกขาบทท่ี  ๔  ต้ืนทั้งน้ัน.  สกิขาบทน้ีมีสมุฏฐาน ๔ 
เกิดข้ึนทางกาย ๑  ทางกายกับวาจา ๑  ทางกายกับจิต ๑  ทางกาย 
วาจากับจิต ๑  เปนทั้งกิรยิาทั้งอกิริยา  เพราะเปนอาบัติแกภิกษุณี 
ผูรับนิมนตแลว  ไมบอกกลาวกอนฉันก็มี  เปนกริิยา  เพราะเปนอาบัติ 
แกภิกษุณีผูหามภัตแลว  ใหทําโภชนะใหเปนกัปปยะบาง  ไมใหทําบาง 
ฉันก็มี  เปนโนสัญญาวิโมกข  อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม 
วจีกรรม  มีจิต ๓  มีเวทนา ๓  แล.  
                                สิกขาบทท่ี  ๔  จบ. 
                                     สกิขาบทท่ี  ๕ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๕  พึงทราบดังนี้ :- 
           ความหวงแหนตระกูล  ชื่อวา  ความตระหน่ีตระกูล.  ความตระหน่ี 
ตระกูลมีแกภิกษุณีนั้น;  เหตุนั้น  ภิกษุณีนั้น จึงชื่อวา  ผูมีความตระหน่ี 
ตระกูล.  อีกอยางหน่ึง  ชือ่วาเปนคนตระหนี่ตระกูล  เพราะอรรถวา 
ประพฤติตัวเปนคนหวงแหนสกุล. 
           สองบทวา  กุลสสฺ  อวณฺณ  ไดแก  กลาวโทษวา   " ตระกูล 
นั้น  ไมมีศรทัธา  ไมเลื่อมใส. " 
           สองบทวา  ภิกฺขนุีน  อวณฺณ  ไดแก  กลาวโทษของพวกภิกษุณี 
วา   " พวกภิกษุณี  เปนผูทุศีล  มีธรรมลามก. "  
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           สองบทวา  สนฺต  เยว  อาทีนร  ไดแก  บอกโทษมิใชคุณ 
ที่มีอยูของตระกูล  หรือของพวกภิกษุณี.  คําท่ีเหลือ  ต้ืนทั้งนัน้. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐาน ๓  เปนกิริยา  สญัญาวิโมกข  สจิตตกะ 
โลกวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  อกุศลจิต  เปนทุกขเวทนา  แล. 
                           สิกขาบทท่ี  ๕  จบ. 
                                สิกขาบทท่ี  ๖  
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๖  พึงทราบดังนี้ :- 
           บทวา  โอวาทาย  คือ  เพ่ือประโยชนแกครธุรรม. 
           บทวา  สวาสาย  คือ  เพ่ือประโยชนแกการถามอุโบสถ 
และปวารณา.  นี้ความยอในสิกขาบทน้ี.  สวนความพิสดาร  ขาพเจา 
ไดกลาวแลวในวรรณนาแหงภิกขุโนวาทกสิกขาบทนั่นแล. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐานดุจเอฬกโลมสิกขาบท  เปนกิริยา 
โนสัญญาวิโมกข  อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  มีจิต ๓ 
มีเวทนา ๓  แล. 
                                สิกขาบทท่ี  ๖  จบ.  
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                              สิกขาบทท่ี  ๗ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๗  พึงทราบดังนี้ :- 
           สองบทวา  ปริเยสิตฺวา  น  ลภติ คือ  ( แสวงหาแลว )  ไมได 
ภิกษุณี.  คําท่ีเหลือ  ต้ืนทั้งน้ัน.  ความพิสดารแหงสิกขาบทแมนี้ 
ก็ไดกลาวไวแลวในภิกขุโนวาทกสิกขาบทเหมือนกัน.  
           สิกขาบทน้ี  มีการทอดธุระเปนสมุฏฐาน  เปนอกิริยา  สญัญา- 
วิโมกข  สจิตตกะ  โลกวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  อกุศลจิต  เปน 
ทุกขเวทนา  แล. 
                            สิกขาบทท่ี  ๗  จบ. 
                                สิกขาบทท่ี  ๘. 
           วินิจฉัย ในสิกขาบทท่ี  ๘  พึงทราบดังน้ี :- 
           ดวยคําวา  เอกกมฺม  เปนตน  พระผูมีพระภาคตรัสหมายถึง 
อุโบสถแลปวารณาเทาน้ัน.  คําท่ีเหลืออ  ต้ืนทั้งน้ัน.  ความพิสดาร 
แหงสิกขาบทแมนี้  ก็ไดกลาวไวแลว  ในภิกขุโนวาทกสิกขาบท 
เหมือนกัน. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐานดุจปฐมปาราชิกสิกขาบท  เปนอกิริยา 
สัญญวิโมกข  สจิตตกะ  โลกวัชชะ  กายกรรม  อกุศลจิต  เปน 
ทุกขเวทนา  แล. 
                                  สิกขาบทท่ี  ๘  จบ.  
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                              สิกขาบทท่ี  ๙ 
           คําท้ังหมดในสิกขาบทท่ี  ๙  ต้ืนทั้งน้ัน. ความพิสดารแหงสิกขาบท 
แมนี้ก็ไดกลาวไวแลว  ในภิกขุโนวาทกสิกขาบทเหมือนกัน.  สิกขาบท 
นี้  มีการทอดธุระเปนสมุฏฐาน  เปนอกิริยา  สัญญาวิโมกข  สจิตตกะ 
โลกวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  อกุศลจิต  เปนทุกขเวทนา  แล. 
                            สิกขาบทท่ี  ๙  จบ.  
                                สิกขาบทท่ี  ๑๐ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๑๐  พึงทราบดังน้ี :- 
           บทวา  ปสาเข  ไดแก  ในกายทอนลาง.  จริงอยู  กายทอนลาง   
ทานเรียกวา  ปสาขะ  เพราะเหตุวา  ตนขาทั้ง ๒  แยกออกไปจาก 
กายทอนลางนั้น  ดุจกิ่งแหงตนไมแยกจากตนไม  ฉะนั้น. 
           ในบทวา  ภินฺท  เปนตน  มีวินจิฉัยดังนี้ :-  ถาภิกษุณีสั่ง 
ทุกอยางวา   " จงบง จงผา "   และอุบาสกันนทําตามส่ังอยางนั้น,  ภิกษุณี 
ตองอาณัตติทุกกฏ  ( ทกุกฏเพราะส่ัง )  ๖ ตัว  และปาจิตตีย  ๖  ตัว. 
ถาแมนวา  ภิกษุณีสั่งอยางนี้วา   " อุบาสก !  กิจอยางใดอยางหน่ึง 
ที่ควรทําในกายทอนลางนี้,  ทานจงกระทํากิจน้ันท้ังหมด. "   และอุบาสก 
นั้น  ทํากิจมีการบงเปนตน  แมทั้งหมด.  เปนอาบัติ  ๑๒  ตัว  คือ  เปน  
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ทุกกฏ  ๖ ตัว  ปาจิตตีย  ๖ ตัว  เพราะคําพูดคําเดียว.  แตถาภิกษุณี 
พูดเพียงอยางเดียว  ในบรรดากิจมีการบงเปนตนแลว  สั่งวา   " จงทก 
กิจน้ี "   และอุบาสกน้ัน  ทํากิจท้ังหมด  เปนปาจิตตีย  ในเพราะการทํา 
กิจท่ีสั่งเทาน้ัน,  ในกิจที่เหลือไมเปนอาบัติ.  คําท่ีเหลือ ต้ืนทั้งน้ัน. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐานดุจกฐินสิกขาบท  เปนทั้งกิริยาทั้งอกิริยา 
โนสัญญาวิโมกข  อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  มีจิต ๓ 
มีเวทนา ๓  แล.  
                                  สิกขาบทท่ี  ๑๐  จบ. 
                                  อารามวรรคที่  ๖  จบ.  
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                            ปาจิตตีย  คัพภินีวรรคที่  ๗ 
                                     สกิขาบทท่ี  ๑ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๑  แหงคัพภินีวรรค  พึงทราบดังนี้ :- 
           บทวา  อาปนฺนสตฺตา  ไดแก  สตรีผูมีบุตรเขามาเกิดยังทอง. 
                                 สิกขาบทท่ี  ๑  จบ. 
                                     สกิขาบทท่ี  ๒ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๒  พึงทราบดังนี้ :- 
           บทวา  ปายนฺตึ  ไดแก  สตรีผูยังทารกใหดื่มน้ํานมอยู. 
           สองบทวา  มาตา  วา  โหติ  มคีวามวา  เปนมารดาก็ดี  เปน 
นางนมก็ดี  แหงทารกผูซึ่งยังด่ืมน้ํานม.  คําท่ีเหลือ  ต้ืนทั้งนัน้.  แม 
ทั้ง ๒  สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐาน ๓  เปนกิริยา  สญัญาวิโมกข  สจิตตกะ 
ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  มีจิต ๓  มีเวทนา ๓  แล. 
                                  สิกขาบทท่ี  ๒  จบ. 
                                      สกิขาบทท่ี  ๓ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๓  พึงทราบดังนี้ :- 
           สองบทวา  สิกฺขาสมฺมตึ  ทาตุ  มีความวา  ถามวา   " เพราะ 
เหตุไร  พระผูมีพระภาคจึงทรงประทานใหสงฆ  ใหสิกขาสมมติ. "  
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           แกวา   " ทรงทําในพระหฤทัยวา  ' ธรรมดามาตุคาม  เปนคน 
โลเล,  ยังไมไดศึกษาในธรรม  ๖ ขอ  ถึง  ๒  ป  จะบําเพ็ญศีลใหบริบูรณ 
ไดลําบาก,  แตครั้นไดศึกษาแลว  จักไมลําบากในภายหลัง  คือ  จักชวย 
ตัวได  ( จักยงัสิกขาบท  ๖  ขอใหสําเร็จได ),  จึงไดทรงประทานใหสงฆ 
ใหสิกขาสมมติ. "  
           ขอวา  ปาณาติปาตา  เวรมณี  เทฺว  วสฺสานิ  อวีติกฺกมสมาทาน 
สมาทิยามิ  มีความวา  สิกขาบทท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติไววา 
เจตนาเปนเครื่องงดเวนจากการทําสัตวมีชีวิตใหตกลวงไป  นั้นใด, 
ขาพเจาขอสมาทานสิกขาบท  คือเจตนาเปนเครื่องงดเวนจากการทําสัตว 
มีชีวิตใหตกลวงไปนั้น  ใหเปนการสมาทานม่ัน  ไมลวงละเมิดตลอด ๒  ป. 
ในสิกขาบทท้ังปวง  ก็นยันี้.  สิกขาบทท้ัง  ๖  ขอน้ี  ภิกษุณีสงฆ 
พึงใหเหมือนกันแกสตรี  ( สามเณรี )  ผูบวชมาแลวถึง  ๖๐  พรรษา. 
นางสิกขมานาผูยังไมไดศึกษาในสิกขา  ๖  ขอน้ี  ไมพึงใหอุปสมบท. 
                                สิกขาบทท่ี  ๓  จบ.  
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                              สิกขาบทท่ี  ๔ 
           คําท้ังหมดในสิกขาบทท่ี ๔  ต้ืนทั้งน้ัน.  แตถาวา  สิกขาสมมติ 
เปนอันภิกษุณีสงฆยังไมไดใหมากอน, พึงใหแมในโรงอุปสมบทนั่นแล. 
สิกขมานาท้ัง ๒  นี้  ชื่อวา  มหาสิกขมานา. 
                            สิกขาบทท่ี  ๔  จบ.  
                                สิกขาบทท่ี  ๕ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๕  พึงทราบดังนี้ :- 
           เมื่อภิกษุณียังสิกขมานาผูมีอายุหยอนกวา ๑๒  ป  ใหบวช ดวยความ 
สําคัญวามีอายุครบ  ไมเปนอาบัติ  แมก็จริง,  ถึงอยางนั้น  สิกขมานาน้ัน 
ก็ไมเปนอุปสัมบันเลย.  คําท่ีเหลือ  ต้ืนทั้งนั้น. 
                              สิกขาบทท่ี  ๕  จบ. 
                                 สิกขาบทท่ี  ๖ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๖  พึงทราบดังน้ี :- 
           ภิกษุณีสงฆ  จะใหสิกขาสมมติแกหญิงคฤหัสถ  ผูมีอายุ  ๑๐  ป 
แลวใหเธอผูมีอายุครบ  ๑๒  ปบริบูรณอุปสมบท  ควรอยู. 
                                สิกขาบทท่ี  ๖  จบ.  
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                                สิกขาบทท่ี  ๗ 
           คําท้ังหมด  ในสิกขาบทท่ี  ๗  ต้ืนทั้งน้ัน.  แมสมุฏฐานเปนตน 
ในทุกสิกขาบท  มีสิกขาบทท่ี  ๓  เปนตน  ก็เปนเชนเดียวกับที่กลาว 
แลวในสิกขาบทท่ี  ๒  นัน่แล.  แตมีความแปลกกันอยางนี้ :-  ใน 
สิกขาบทใดมีสมมติ,  ในสิกขาบทน้ัน  เปนทั้งกิริยาทั้งอกิริยา. 
                               สิกขาบทท่ี  ๗  จบ.  
                                   สิกขาบทท่ี  ๘ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๘  พึงทราบดังน้ี :- 
           บทวา  น  อนุคฺคณหฺาเปยฺย  มีความวา  ไมยังผูอ่ืนใหอนุเคราะห 
ดวยอุเทสเปนตนอยางนี้วา   " แมเจา !  ทานจงใหอุเทสเปนตนแก 
ภิกษุณีนี้. " 
           บทวา  ปริเยสิตฺวา  ไดแก  แสวงหาภิกษุณีอ่ืนแลวไมได. 
เปนผูอาพาธเสียเอง  ไมสามารถจะใหอุเทสเปนตนได,  ไมเปนอาบัติ 
แกภิกษุณีนั้น.  คําท่ีเหลือ  ต้ืนทั้งนั้น. 
           สิกขาบทน้ี  มีการทอดธุระเปนสมุฏฐาน  เปนอกิริยา  สญัญา- 
วิโมกข  สจิตตกะ  โลกวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  อกุศลจิต  เปน 
ทุกขเวทนา  แล. 
                                  สิกขาบทท่ี  ๘  จบ.  
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                               สิกขาบทท่ี  ๙ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๙  พึงทราบดังนี้ :- 
           บทวา  น  อุปฏเหยฺย  มีความวา  ไมบํารุงดวยกิจท่ีควรทํา 
นั้น ๆ  อยางนี้   คือ ดวยจุณ  ดวยดินเหนียว  ดวยไมสีฟน  ดวยน้ํา 
ลางหนา.  คําท่ีเหลือ  ต้ืนทั้งน้ัน.  
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐานดุจปฐมปาราชิกสิกขาบท  เปนอกิริยา 
สัญญาวิโมกข  สจิตตกะ  โลกวัชชะ  กายกรรม  อกศุลจิต  เปน 
ทุกขเวทนา  แล. 
                             สิกขาบทท่ี  ๙  จบ. 
                                 สิกขาบทท่ี  ๑๐ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๑๐  พึงทราบดังน้ี :- 
           บทวา  เนว  วูปกาเสยฺย  ไดแก  ไมพาเอาสหชีวินีไป. 
           บทวา  น  วูปกาสาเปยฺย  ไดแก  ไมสั่งภิกษุณีอ่ืนวา   " แมเจา ! 
ขอจงพาภิกษุณีนี้ไป. "   คําท่ีเหลือในสิกขาบทน้ี  ต้ืนทั้งน้ัน. 
           สิกขาบทน้ี  มีการทอดธุระเปนสมุฏฐาน  เปนอกิริยา  สญัญา- 
วิโมกข  สจิตตกะ  โลกวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  อกุศลจิต  เปน 
ทุกขเวทนา  แล. 
                                 สิกขาบทท่ี  ๑๐  จบ. 
                                คัพภินีวรรคที่  ๗  จบ.  
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                        ปาจิตตีย  กุมารีภูตวรรคท่ี  ๘ 
                               สิกขาบทท่ี  ๑-๒-๓  
           สิกขาบทท่ี ๑  ที ่๒  ที่ ๓  แหงกุมารีภูตวรรค  เชนเดียวกับ 
คิหิคตสิกขาบททั้ง ๓  นัน่เอง.  ก็มหาสิกขมานา ๒  รูปกอนเขาท้ังหมด 
บัณฑิตพึงทราบวา  มีอายุลวง  ๒๐  ปแลว,  มหาสิกขมานาเหลาน้ัน 
จะเปนสตรีคฤหัสถ  ( เคยมีสามีแลว )  หรือมิใชสตรีคฤหัสถก็ตามที 
สงฆควรเรียกวา   " สิกขมานา "   เหมือนกัน  ในสมมติกรรมเปนตน. 
ไมควรเรียกวา  คิหิคตา  หรือวา  กุมารีภูตา.  ภิกษุณีสงฆพึงใหสิกขา- 
สมมติแกสตรีคฤหัสถในเวลาที่อายุ ๑๐  ป  แลวทําการอุปสมบทใน 
เวลาท่ีอายุ ๑๒  ป.  ใหในเวลามีอายุ ๑๑  ป  แลวทําอุปสมบทในเวลา 
มีอายุ ๑๓  ป.  ใหสมมติในเวลามีอายุ ๑๒  ป ๑๓  ป ๑๔ ป ๑๕  ป ๑๖  ป 
๑๗  ป  และ ๑๘  ป.  แลวพึงกระทําการอุปสมบทในเวลามีอายุ ๑๔-๑๕-๑๖ 
๑๗-๑๘-๑๙-๒๐  ป.  ก็แล  ต้ังแตเวลามีอายุ ๑๘  ปข้ึนไป  สตรีคฤหัสถ 
นี้  จะเรียกวา  คิหิคตาบาง  วา  กุมารีภูตาบาง  ก็ได.  แตสตรีผูเปน 
กุมารีภูตา  ไมควรเรียกวา  คิหิคตา  ควรเรียกวา  กุมารีภูตาเทาน้ัน. 
ฝายมหาสิกขมานา  จะเรียกวา  คิหิคตาบาง  ก็ไมควร.  จะเรียกวา 
กุมารีภูตาบาง  ก็ไมควร.  แมทั้ง ๓ นาง  ควรเรียกวา  สิกขมานา 
ดวยอํานาจการใหสิกขาสมมติ. 
                                   สิกขาบทท่ี  ๓  จบ.  
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                                  สิกขาบทท่ี  ๔-๕-๖ 
           คําท้ังหมดในสิกขาบทท่ี ๔  ที ่๕  และที่ ๖  ต้ืนทั้งน้ัน.  ทุกสิกขา- 
บท  มีสมฏุฐาน ๓.  สิกขาบทท่ี ๔  เปนกิริยา  สญัญาวิโมกข  สจิตตกะ 
ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  มีจิต ๓  มีเวทนา ๓  แล. 
           สิกขาบทท่ี ๕  เปนทั้งกิริยาทั้งอกิริยา  สัญญาวิโมกข  สจิตตกะ 
ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  มีจิต ๓  มีเวทนา ๓  แล.  
สวนวา  คําท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไวในสิกขาบทท่ี ๕  นี้วา  สงฺเฆน 
ปริจฺฉินฺทิตพฺพา  มีใจความวา   " อันสงฆพึงพิจารณาดู. " 
           สิกขาบทท่ี ๖  เปนกิริยา  สญัญาวิโมกข  สจิตตกะ  โลกวัชชะ 
กายกรรม  วจีกรรม  อกุศลจิต  เปนทุกขเวทนาแล.  แตคําท่ีตรัสไวใน 
สิกขาบทท่ี ๖  นี้วา  ปริจฉฺินฺทิตฺวา  มใีจความวา   " ไดพิจารณาดูแลว. " 
                                 สิกขาบทท่ี  ๖  จบ. 
                                    สกิขาบทท่ี  ๗ 
           คําท้ังหมดในสิกขาบทท่ี  ๗  ต้ืนทั้งน้ัน.  สกิขาบทน้ี  มีการทอด 
ธุระเปนสมุฏฐาน  เปนกิริยา  สัญญาวิโมกข  สจิตตกะ  โลกวัชชะ 
กายกรรม  วจีกรรม  อกุศลจิต  เปนทุกขเวทนา  แล. 
                                  สิกขาบทท่ี  ๗  จบ.  
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                                    สกิขาบทท่ี  ๘ 
           คําท้ังหมดแมในสิกขาบทท่ี  ๘  ก็ต้ืนทั้งน้ัน.  สมุฏฐานเปนตน 
ก็เปนเชนเดียวกับสิกขาบทถัดไปน้ันแล.  
                                  สิกขาบทท่ี  ๘  จบ. 
                                     สกิขาบทท่ี  ๙ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๙  พึงทราบดังนี้ :- 
           บทวา  โสกวส  มีความวา  นางสิกขมานาใด  ทําการนัดหมาย 
แลวไมไป  ( ตามนัด )  ยังความโศกใหเขาไปภายในใจของพวกบุรุษ;  
เพราะฉะนั้น  สิกขมานาน้ัน  จึงชื่อวา  ผูยังชายใหระทมโศก.  บวชให 
สิกขมานาผูยังชายใหระทมโศกน้ัน.  เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาค 
เจาจึงตรัสไววา   " ทีช่ื่อวา  ผูยังชายใหระทมโศก  คือ  กอทุกขใหเกิด 
แกชายอ่ืน. " 
           อีกอยางหนึ่ง  นางสิกขมานาแมนี้  เมื่อไมไดสมาคมกับบุรุษ 
ยอมเขาสูความโศกเศราเสียเอง  ดุจหญิงเจาของเรื่องเขาสูเรือนฉะน้ัน. 
นางสิกขมานา เขาสูความโศกใด  ดวยอาการอยางน้ี  ความโศกนั้น 
เปนที่อยูแหงสิกขมานาน้ัน;  เหตุนั้น  สิกขมานาน้ัน  จึงชื่อวา  มีความ 
โศกเปนที่อยู.  ดวยเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา   " ยอมนํา 
ความโศกมา. " 
           บทวา  อชานนฺตี  ไดแก  ไมรูวา  " ผูนี้  เปนเชนนี้. "   คําท่ี 
เหลือ  ต้ืนทั้งนั้น.  
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           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐาน ๓  เปนกิริยา  สญัญาวิโมกข  สจิตตกะ 
ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  มีจิต ๓  มีเวทนา ๓  แล. 
                                    สกิขาบทท่ี  ๙  จบ. 
                                       สิกขาบทท่ี  ๑๐  
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๑๐  พึงทราบดังน้ี :- 
           บทวา  อนาปุจฺฉา  แปลวา  ไมบอกกลาว.  พวกภิกษุณีควร 
บอกกลาว ๒  ครั้ง  คือ ในคราวบรรพชาครั้ง ๑  ในคราวอุปสมบทครั้ง ๑. 
แตพวกภิกษุแมเม่ือบอกกลาวคราวเดียว  ก็ควร. 
           บทวา  อชานนฺตี  ไดแก  ไมรูวามารดาเปนตน  ยังมีอยู.  คําท่ี 
เหลือ  ต้ืนทั้งนั้น. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐานท่ีสําคัญไมซ้ํากอน ๔  สมฏุฐาน  เกิดข้ึน 
ทางวาจา ๑  ทางกายกับวาจา ๑  ทางวาจากับจิต ๑  ทางกายวาจากับ 
จิต ๑.   คือ  อยางไร ?   คือภิกษุณีนั่งในขัณฑสีมา  ดวยกิจท่ีควรทํา 
บางอยางนั่นแล  ในกรรมมีอัพภานกรรมเปนตน  กลาววา   " พวก 
ทานจงเรียกสิกขมานามา,  พวกเราจักใหเธออุปสมบท ในขัณฑสีมา 
นี้แหละ "   แลวอุปสมบทให,  อยางนี้ชื่อวา  เกิดข้ึนทางวาจา ๑.  เมื่อ 
ภิกษุณีกลาวต้ังแตสํานักที่อยูวา  " เราจักใหอุปสมบท "   แลวเดินไป 
ยังขัณฑสีมา  ชื่อวา  เกิดข้ึนทางกายกับวาจา ๑.  เมือ่ภิกษุณีไมรูเลย  
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วาเปนขอท่ีทรงบัญญัติหามไว  ทําการลวงละเมิด  ในฐานะท้ัง ๒ 
ชื่อวา  เกิดข้ึนทางวาจากับจิต ๑  ทางกายวาจากับจิต ๑.  เปนทัง้กิริยา 
ทั้งอกิริยา  เพราะไมใหขออนุญาตกอนแลวใหอุปสมบท  เปนโน- 
สัญญาวิโมกข  อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  มีจิต ๓ 
มีเวทนา ๓  แล.  
                                       สิกขาบทท่ี  ๑๑ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๑๑  พึงทราบดังนี้ :- 
           บทวา  ปริวาสิยฉนฺททาเนน  คือ  โดยใหฉันทะคาง.  ในคําวา 
การใหฉันทะคางนั้น  การคางมี ๔  อยาง  คือ คางโดยท่ีประชมุ ๑  คาง 
โดยราตรี ๑  คางโดยฉันทะ ๑  คางโดยอัธยาศัย ๑. 
           ที่ชื่อวา  คางโดยท่ีประชุม  คือ  พวกภิกษุกําลังประชุมกันดวย 
กรณียกิจบางอยาง.  คราวนั้น  เมฆฝนต้ังเคาข้ึนก็ดี  ถูกเขาทําการ 
ขับไลก็ดี  พวกชาวบานมามุงดูกันก็ดี,  ภิกษุทั้งหลาย  ยังไมทันสละ 
ฉันทะเลย  พากันลุกไปโดยอางวา   " ไมใชโอกาส,  พวกเราจงไปท่ีอ่ืน 
เถอะ."   นี้ชือ่วา  คางโดยท่ีประชุม.  ก็การคางโดยท่ีประชุม  ควรจะทํา 
กรรมได  เพราะภิกษุทั้งหลาย  ยังไมไดสละฉันทะ  แมก็จริง,  ถึง 
อยางนั้น  ตกกลางคืนพวกภิกษุประชุมกันอีก  ดวยต้ังใจวา   " พวกเรา 
จักทํากรรม  มีอุโบสถเปนตน "   จึงเชื้อเชิญภิกษุรูปหน่ึง  ดวยต้ังใจ  
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วา   " จักฟงธรรมจนกวาภิกษุจะมาประชุมกันทั้งหมด. "   เมื่อภิกษุนั้น 
กําลังแสดงธรรมกถาอยูนั่นแหละ  อรณุข้ึนเสีย.  ถาพวกภิกษุนั่งประชุม 
กันดวยต้ังใจวา   " จักทําจาตุททสีอุโบสถ, "   แลวทําดวยตกลงกันวา 
" ปณณรสีอุโบสถ "   ก็ได.  ถาน่ังประชุมกันเพ่ือทําปณณรสีอุโบสถ, 
วันแรมคํ่า ๑  ไมใชวันอุโบสถ,  จะทําอุโบสถ  ไมควร.  แตจะทํา  
สังฆกิจอยางอ่ืน  ควรอยู.  นี้ชื่อวา  คางโดยราตรี. 
           พวกภิกษุประชุมกันอีก  ดวยต้ังใจวา   " จักทําสังฆกรรม ม ี
อัพภานเปนตนบางอยางนั่นแล. "   ในภิกษุเหลานั้น ภิกษุรูปหนึ่งเปน 
นักโหราศาสตร  กลาวอยางนี้วา   " วันนี้  ฤกษราย  ( แข็ง )  ( ฤกษทารุณ ), 
พวกทานจงอยูาทํากรรมน้ี. "   ภิกษุพวกน้ันสละฉันทะตามคําของภิกษุ 
นั้นแลว  ยังนั่งประชุมกันอยูอยางนั้นแหละ.  ทนีั้น  ภิกษุรูปอ่ืนมาพูด 
ข้ึนวา   " ประโยชนยอมลวงเลยคนโงที่มัวถือฤกษยามอยู "   แลว 
กลาววา   " พวกทานจะทําอะไรดวยดาวฤกษ. "   นี้ชื่อวา  คางโดย 
ฉันทะ  และคางโดยอัธยาศัย.  ในการคางนั่น  จะไมนําฉันทะและ 
ปาริสุทธิมาใหมทํากรรม  ยอมไมควร. 
           สองบทวา  วุฏ ิตาย  ปริสาย  ความวา  เมื่อท่ีประชุมสละ 
ฉันทะแลวเลิกประชุมไปดวยกายก็ดี ดวยอาการเพียงสละฉันทะเทาน้ัน 
ก็ดี. 
           ขอวา  อนาปตฺติ  อวุฏ ิตาย  ปริสาย  มีความวา  เมื่อมีประชุม 
ยังไมสละฉันทะ  ยังไมเลิกประชุม  ไมเปนอาบัติ.  คําท่ีเหลือ  ต้ืน 
ทั้งน้ัน.  
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           สิกขาบทน้ี มีสมุฏฐาน  ๓  เปนกิริยา  สญัญาวิโมกข  สจิตตกะ 
ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  มีจิต ๓  มีเวทนา ๓  แล. 
                          สิกขาบทท่ี  ๑๑  จบ.  
                             สิกขาบทท่ี  ๑๒ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๑๒  พึงทราบดังนี้ :- 
           สองบทวา  อุปสฺสโย  น  สมมฺติ  ไดแก  สํานักที่อยูไมเพียง 
พอกัน.  คําท่ีเหลือ  ต้ืนทั้งนั้น.  สมุฏฐานเปนตน  ก็เปนเชนเดียวกับ 
สิกขาบทถัดไปน้ันแล. 
                           สิกขาบทท่ี  ๑๒  จบ. 
                              สิกขาบทท่ี  ๑๓ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๑๓  พึงทราบดังน้ี :- 
           สามบทวา  เอก  วสฺส  เทฺว  ไดแก  ใหสิกขมานาบวชปละ ๒ 
รูป  เวนระยะ ๑ ป.  คําท่ีเหลือ  ต้ืนทั้งนั้น.  แมสมุฏฐานเปนตน  ก ็
เปนเชนเดียวกับที่กลาวแลวน่ันแล. 
                               สิกขาบทท่ี  ๑๓  จบ. 
                             กุมารีภูตวรรคท่ี  ๘  จบ.  
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                          ปาจิตตีย  ฉัตตวรรค๑ที่ ๙ 
                                      สกิขาบทท่ี ๑  
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี ๑  แหงฉัตตวรรค๒  พึงทราบดังน้ี :- 
           ขอวา  สกึป  ธาเรติ  อาปตฺติ  ปาจิตฺติยสฺส  มีความวา  ในการ 
เดินทาง  ภิกษุณีกั้นรมและสวมรองเทา  แมตลอดวันโดยประโยคเดียว 
เทาน้ัน  ก็เปนอาบัติเพียงตัวเดียว.  ถาไปถึงท่ีมีเปอกตมเปนตน  ถอดรอง 
เทาแลว  กั้นแตรมอยางเดียวเดินไป  เปนทุกกฏ. ถาแมวา  เห็นกอไม 
เปนตน  หุบรมเสียแลว  สวมแตรองเทาเดินไป  เปนทุกกฏเหมือนกัน. 
ถาหุบรมแลวก็ดี  ถอดรองเทาแลวก็ดี  กลับกั้นรมและสวมรองเทาอีก 
เปนปาจิตตีย.  พึงทราบอาบัติมากตัวดวยการนับประโยคอยางนี้.  คํา 
ที่เหลือ  ต้ืนทั้งน้ัน. 
           สิกขาบทน้ี มีสมุฏฐานดุจเอฬกโลมสิกขาบท  เปนกิริยา 
โนสัญญาวิโมกข  อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  มีจิต ๓ 
มีเวทนา ๓  แล. 
                                 สิกขาบทท่ี  ๑  จบ 
 
๑-๒.  บาลีเปน  ฉัตตุปาหนวรรค.  
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                                 สิกขาบทท่ี  ๒ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๒ พึงทราบดังนี้ :- 
           แมในคําวา  ยาเนน  ยายติ  นี ้ กพึ็งทราบวา  เปนอาบัติหลายตัว 
ดวยการนับประโยคของภิกษุณีผูลง ๆ  ข้ึน ๆ  ( ผูข้ึนลงบอย ๆ ).   บทที ่
เหลือ  มีนัยกลาวแลวในสิกขาบทท่ี ๑  ทั้งน้ันแล. 
                                สิกขาบทท่ี  ๒  จบ.  
                                    สกิขาบทท่ี  ๓ 
           วินิจฉัยย  ในสิกขาบทท่ี  ๓  พึงทราบดังนี้ :- 
           บทวา  วิปฺปกิรึส ุ คือ  พวงแกว๑มณีเครื่องประดับเอว  ตกเรี่ย 
รายลง.  แมในสิกขาบทน้ี ก็พึงทราบวา  เปนอาบัติมากตัว  ดวยการนับ 
ประโยคของภิกษุณีผูถอดแลวใช.  สมฏุฐานเปนตน  มีนัยดังกลาวแลว 
เหมือนกัน.  ในสิกขาบทน้ี  เปนอกุศลจิตอยางเดียว  แล. 
                                   สิกขาบทท่ี  ๓  จบ. 
 
๑.  ปาฐะโยชนา ๒/๑๖๑  เปน  มณโย.  
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                                 สิกขาบทท่ี  ๔ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี ๔  พึงทราบดังนี้ :- 
           บรรดาเครื่องประดับ  มีเครื่องประดับศีรษะเปนตน  ภิกษุณีใช 
เครื่องประดับชนิดใด ๆ,  พึงทราบวา  เปนอาบัติมากตัว  โดยนบัวัตถุ 
ดวยอํานาจแหงเครื่องประดับนั้น ๆ.  คําท่ีเหลือมีนัยดังกลาวแลวใน 
สิกขาบทท่ี  ๓  นั่นแล.  
                                สิกขาบทท่ี  ๔  จบ. 
                                   สิกขาบทท่ี  ๕ 
           วินิจฉัยย  ในสิกขาบทท่ี  ๕  พึงทราบดังนี้ :- 
           บทวา  คนฺธวณฺณเกน  คือดวยเครื่องหอมและเครื่องประเทืองผิว. 
คําท่ีเหลือ งายท้ังน้ัน.  สมฏุฐานเปนตนก็เปนเชนเดียวกับสิกขาบทท่ี ๓ 
ทั้งน้ันแล. 
                                     สกิขาบทท่ี  ๕  จบ.  
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                                      สกิขาบทท่ี  ๖ 
           คําท้ังหมดในสิกขาบทท่ี ๖  เปนเชนเดียวกันกับคําท่ีกลาวแลว 
ในสิกขาบทท่ี ๕  นั้นแล.  
                                  สิกขาบทท่ี  ๖  จบ. 
                                      สกิขาบทท่ี  ๗ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๗  พึงทราบดังนี้ :- 
           ในคําวา  อุมฺมทฺทาเปติ  อาปาตฺติ  ปาจิตฺติยสฺส  นี ้ มีวินจิฉัยวา 
ในการบีบนวดไมปลอยมือ  เปนอาบัติเพียงตัวเดียว.  ในการบีบนวด 
ปลอยมือ ๆ  เปนอาบัติมากตัว  โดยการนับประโยค.  แมในการขยํา 
ก็นัยนี้นั่นแล. 
           บทวา  คิลานาย  ไดแก  มีอาพาธ  โดยท่ีสุดแมดวยความเมื่อยลา 
ในการเดินทาง. 
           บทวา  อาปทาสุ  ไดแก  ในอันตรายมีรางกายสั่นเทา  เพราะ 
ความกลัวพวกโจรเปนตน.  คําท่ีเหลือ งายทั้งน้ัน.  สมฏุฐานเปนตน 
เปนเชนเดียวกันกับสิกขาบทท่ี ๓  นั้นแล. 
                                    สกิขาบทท่ี  ๗  จบ.  
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                            สิกขาบทท่ี  ๘-๙-๑๐ 
           ใน  ๓  สิกขาบท  มีสิกขาบทท่ี  ๘  เปนตน.  คําวา  สิกฺขมานาย 
สามเณริยา  คิหินิยา  นี้เทาน้ันทําใหตางกัน.  คําที่เหลือ  เหมือนกัน 
กับคําท่ีกลาวแลวในสิกขาบทท่ี  ๗  นัน้แล. 
                          สิกขาบทท่ี  ๘-๙-๑๐  จบ.  
                                 สิกขาบทท่ี  ๑๑ 
           วินิจฉัยย  ในสิกขาบทท่ี  ๑๑  พึงทราบดังนี้ :- 
           สองบทวา  ภิกฺขสฺุส  ปุรโต  คือ  ตรงหนาจัง ๆ.  ก็คําน้ีบัณฑิต 
พึงทราบวา  ทานกลาวหมายเอาอุปจาร  ( ที่ใกลโดยรอบ ๑๒  ศอก ), 
คําท่ีเหลือ  งายทั้งน้ัน. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐานดุจกฐินสิกขาบท  เกิดข้ึนทางกายกับ 
วาจา ๑  ทางกายวาจากับจิต ๑  เปนทั้งกิริยาทั้งอกิริยา  โนสญัญา- 
วิโมกข  อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  มีจิต ๓ 
มีเวทนา ๓  แล. 
                                  สิกขาบทท่ี  ๑๑  จบ.  
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                                  สิกขาบทท่ี  ๑๒ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๑๒ พึงทราบดังน้ี :- 
           บทวา  อโนกาสกต  ไดแก  ผูทีต่นยังมิไดทําการขอโอกาส 
อยางนี้วา   " ดิฉันจักถามในสถานที่โนน. "   ดวยเหตุนั้น  พระผูมีพระภาค 
เจาจึงตรัสวา   " บทวา  ผูที่ตนยังมิไดขอโอกาส  คือ  ตนยังไมไดบอก 
กลาว. " 
           บทวา  อนุทฺทิสฺส  มีความวา  ไมกําหนดอยางนี้วา   " ดฉัิน 
จักถามในฐานะชื่อโนน "   กลาวอยางนี้อยางเดียววา   " ดิฉันจะถาม 
ขอท่ีควรถาม  ซึ่งมีอยู  พระผูเปนเจา ! "   คําท่ีเหลือ  งายทั้งน้ัน. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐานดุจปทโสธรรมสิกขาบท  เกิดข้ึน 
ทางวาจา ๑  ทางวาจากับจิต ๑  เปนทั้งกริยาทั้งอกิริยา  โนสญัญา- 
วิโมกข  อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  วจีกรรม  มีจิต  ๓  มีเวทนา  ๓  แล. 
                                  สิกขาบทท่ี  ๑๒  จบ.  
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                                  สิกขาบทท่ี  ๑๓ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทท่ี  ๑๑  พึงทราบดังนี้ :- 
           สองบทวา  ปริกฺเขป  อติกฺกมนฺติยา  คือ  เมื่อกาวไปดวยเทาแรก 
เปนทุกกฏ  เมื่อกาวไปดวยเทาท่ี ๒  เปนปาจิตตีย.  แมในอุปจาร 
ก็นัยนี้เหมือนกัน.  
           ในคําวา  อจฺฉินฺนจีวริกาย  เปนตน  จีวร  คือ  ผารัดถันนั่นแล 
บัณฑิตพึงทราบวา   " จีวร. " 
           บทวา  อาปทาสุ  มคีวามวา  ผารัดถันมีดามาก  เมื่อภิกษุณีหม 
เดินไป  อันตรายจะเกิดข้ึนได,  ไมเปนอาบัติในอันตรายเชนนี้.  คําท่ี 
เหลือ  งายทั้งน้ัน. 
           สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐานดุจเอฬกโลมสิกขาบท   เปนกิริยา 
โนสัญญาวิโมกข  อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  มีจิต ๓ 
มีเวทนา ๓  แล. 
                               สิกขาบทท่ี  ๑๓  จบ. 
                                ฉัตตวรรคท่ี  ๙  จบ.  
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                              บทสรปูธรรม  คือปาจิตตีย  
           ในคําวา  อุทฺทิฏา  โข  อยฺยาโย  ฉสฺสฏ ิสตา  ปาจิตฺติยา  ธมมฺา 
นี้  พึงทราบวา  สิกขาบท  ๑๘๘  ทั้งหมดดวยกัน  คือ  สิกขาบทในขุททกะ 
ของพวกภิกษุณี ๙๖  สิกขาบท  ของพวกภิกษุ ๙๒  สิกขาบท, ชักออกจาก 
สิกขาบท ๑๘๘  นั้นเสีย ๒๒  สิกขาบทน้ี  คือ  ภิกขุนีวรรค  ทั้งส้ิน 
( ๑๐  สิกขาบท )  ปรัมปรโภชนสิกขาบท ๑  อนติริตตโภชนสกิขาบท ๑ 
อนติริตเตนอภิหัฏ ุมปวารณสิกขาบท ๑  ปณีตโภชนวิญญัติสิกขาบท ๑ 
อเจลกสิกขาบท ๑  ทฏุ ุลลปฏิจฉาทนสิกขาบท ๑  อูนวีสติวัสสูปสัมปาทน 
สิกขาบท ๑  สิกขาบทวาดวยการชักชวนกันเดินทางไกลกับมาตุคาม ๑ 
ราชันเตปุรัปปเวสนสิกขาบท ๑ สิกขาบทวาดวยการไมบอกลาภิกษุที่มี 
อยูเขาบานในเวลาวิกาล ๑  มีสีทนสิกขาบท ๑  วัสสิกสาฏิกสิกขาบท ๑ 
เหลืออีก ๑๖๖  สิกขาบท  เปนอันขาพเจายกข้ึนแสดงแลว  ตามแนวทาง 
แหงปาฏิโมกขุทเทส.  เพราะเหตุนั้น  พระธรรมสังคีติกาจารย จึงกลาววา 
อุทฺทิฏา  โข  อยฺยาโย  ฉสฺสฏ ิสตา  ปาจิตฺติยา ธมฺมา  ฯ เป ฯ  เอวเมต 
ธารยามิ  ดังน้ี.  
                        [ วินิจฉัยสมุฏฐานเปนตนโดอยูอ ] 
           ในขุททกวรรณนาธิการน้ัน  มวิีนิจฉัยสมุฏฐาน  โดยสังเขป 
ดังตอไปนี้ :-  
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           ๑๐  สกิขาบทเหลานี้  คือ  คิรัดคสมัชชสิกขาบท ๑  จิตตาคาร- 
สิกขาบท ๑  สังฆาณีสิกขาบท ๑  อิตถาลังการสิกขาบท ๑  คันธวัณณก- 
สิกขาบท ๑  วาสิตกปญญากสิกขาบท ๑  การใชภิกษุณีเปนตน  บีบนวด 
๔  สกิขาบท  เปนอจิตตกะ  โลกวัชชะ.  
           ก็ในสิกขาบท ๑๐  เหลาน้ี  มีอธิบายดังตอไปนี้ :-  สิกขาบทเหลาน้ี 
ชื่อวาเปนอจิตตกะ  เพราะแมเวนจากจิตก็ยังตอง,  แตเมื่อมีจิต  ก็เปน 
โลกวัชชะ  เพราะจะพึงตองดวยอกุศลจิตเทาน้ัน,  สิกขาบทท่ีเหลือ 
เปนอจิตตกะ  เปนปณณัตติวัชชะ  ทั้งน้ัน. 
           ๑๙  สกิขาบทเหลานี้  คือ  โจรีวุฏฐาปนสิกขาบท ๑  คามันตร- 
อารามสิกขาบท ๑  ในคัพภินีวรรค  ๗  สิกขาบท  ต้ังแตตน  ในกุมารีภูต- 
วรรค ๕  สกิขาบท  ต้ังแตตน  ปุริสสังสัฏฐสิกขาบท ๑  ปาริวาสิยฉันท- 
ทานสิกขาบท ๑  อนุวัสสวุฏฐาปนสิกขาบท ๑  เอกันตริกวุฏฐาปน- 
สิกขาบท ๑  เปนสจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ,  ที่เหลืออเปนสจิตตกะ 
โลกวัชชะ  ทั้งน้ันแล. 
       ขุททกกณัฑวรรณนา  ในภิกขุนีวิภังค  ในอรรถกถาพระวินัย 
                            ชื่อสมันตปาสาทิกา  จบ.  
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                                ปาฏิเทสนียวรรณนา 
              ธรรม  ๘  เหลาใด  ชื่อ  ปาฏิเทสนียะ ที่ขึน้สูสังคหะ 
              เพียงแตโดยสังเขป  ถัดลําดับพวกขุททกะมา, 
              วรรณนาธรรมเหลาน้ัน  แตโดยสังเขปเทาน้ัน 
              จะดําเนินตอไปน้ี.  
           ก็ปณีตโภชนะ  มีเนยใสและน้ํามันเปนตนใด  ที่พระผูมพีระภาค 
เจาทรงแสดงไวแลวในบาลีในพวกปาฏิเทสนียะน้ี,  เมื่อภิกษุณีออก 
ปากขอปณีตโภชนะ  มีเนยในและนํ้ามันเปนตนนั้นนั่นแลมาฉัน  เปน 
ปาฏิเทสนียะ.  แตในเนยใสเปนตนนอกพระบาลีทุก ๆ  อยาง  เปนทุกกฏ. 
คําท่ีเหลืออในปาฏิเทสนียะเหลาน้ี  งายทั้งน้ัน.  ก็ปาฏิเทสนียะท้ัง ๘ 
สิกขาบทน้ี  มีสมุฏฐาน ๔  เกิดข้ึน  ทางกาย ๑  วาจา ๑  ทางกายกับวาจา ๑ 
ทางกายวาจากับจิต ๑  เปนกิริยา  โนสัญญาวิโมกข  อจิตตกะ  ปณณัตติ- 
วัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  มีจิต ๓  มเีวทนา ๓  แล. 
                                ปาฏิเทสนียวรรณนา  จบ.  
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                                 คาถาสรูปเสขิยาธกรณธรรม 
                ก็ธรรม ๗๕  ชือ่วา  เสขิยะเหลาใด  ที่พระธรรม- 
                สังคาหกาจารยทั้งหลายไดยกขึ้นแสดงไว  และ  
                ธรรมเหลาใด  ชื่อสัตตาธกรณะ  ซึ่งทานยกขึ้น 
                แสดงไวถัดลําดับเสขิยะเหลาน้ันมา,  อรรถวินิจฉัย 
                ธรรมคือเสขิยะและอธิกรณะเหลาน้ันอันใด  ที ่
                ขาพเจาไดกลาวไวในมหาวภิังค,  แมในภิกขุน-ี 
                วภิังค  ทานผูรูทั้งหลาย  กก็ลาวอรรถวินิจฉัยน้ันไว 
                เชนนั้นเหมือนกัน,  เพราะฉะนั้น  ขาพเจาจึงไม 
                กลาวอรรถวรรณนาธรรมเหลาน้ันไวอีกแผนกหนึ่ง, 
                ทีจ่ริง  อรรถวรรณนาท่ีขาพเจาไดกลาวไวในมหา- 
                วภิังคนั้น  ชื่อวาไดกลาวแลว  ในภิกขนุีวิภังคนี้ 
                เหมือนกันแล. 
                   ภิกขุนีวิภังควรรณนา  ในอรรถกถาพระวินัย 
                                ชื่อสมันตปาสาทิกา  จบ.  
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                              อุยโยชนคาถาของทานผูรจนา 
                 วรรณนาวิภังคแหงอุภโตปาฏิโมกข  ที่พระชินเจา 
                ตรสัไวนี้  จบลงแลว  โดยหาอันตรายมิได  ฉันใด, 
                ขอสรรพสัตว  แมทุกหมูเหลา  จงไดบรรลุมรรค 
                อนัละเสียซ่ึงอาสวะท้ังปวง  แลวประสบพบเห็นแต 
                ความดับสนิทโดยหาอันตรายมิได  ฉะนัน้  เทอญ. 


