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                                  ปฐมปาราชิก  วรรณนา 
                                       [เรื่องพระสุทินน] 
        *เบื้องหนาแตเวรัญชกัณฑนี้ไป  คําวา  "เตน  โข  ปน  สมเยน 
เวสาลิยา  อวทิูเร"  เปนตน  มีเนื้อความกระจางโดยมาก,  เพราะฉะนั้น 
ขาพเจาจะงดการพรรณนาตามลําดับบทเสีย  จักพรรณนาแตเฉพาะบท 
ที่มีคําสมควรจะกลาวเทานั้น.  
                        [อรรถาธบิายชื่อบานและชื่อบุตรเศรษฐี] 
        บานท่ีไดชื่อวา  "กลนัทคาม"  กด็วยอํานาจแหงกระแตท้ังหลาย 
ที่เรียกวา กลันทกะ. 
        บทวา  กลนฺทปุตฺโต  ความวา  (สุทินน)  เปนบุตรของกลันท- 
เศรษฐี  ผูมีทรัพย ๔๐ โกฏิ  ซึ่งไดชื่อดวยอํานาจแหงบาน  ที่พระ 
ราชทานสมมติให.  ก็เพราะมนุษยแมเหลาอ่ืน  ที่มีชื่อวากลันทะ  มีอยูใน 
บานตําบลน้ัน,  ฉะน้ัน  ทานจึงกลาววา  "กลันทบุตร"  แลวกลาวย้ํา 
ไวอีกวา  "เศรษฐีบุตร." 
        บทวา  สมฺพหุเลห ิแปลวา  มากหลาย. 
        บทวา  สหายเกหิ  ความวา  ชนผูชื่อวาสหาย  เพราะอรรถวา 
ไปรวมกัน  คือเขาถึงสุขและทุกขดวยกัน.  สหายน่ันเอง  ชื่อวา  สหายกา. 
 
   *  ตั้งแตนี้ไป  นอกจากประโยคสนามหลวงแลว  สวนมากเปนประโยคสํานวนแปลของเจา 
ประคุณสมเดจ็พระอริยวงศาคตญาณ  (จวน  อุฏายี  ป.  ธ.  ๙)  วัดมกฏุกษัตริยาราม.  
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(สุทินนกลันทบุตร  ไดไปเมืองไพศาลี)  กับดวยสหายเหลาน้ัน. 
        บทวา  สทฺธึ  แปลวา  เปนพวกเดียวกัน. 
        สองบทวา  เกนจิเทว  กรณีเยน ความวา  ดวยกิจบางอยาง  ม ี
ประกอบการซ้ือขายสินคา  การใหกูยืม  และการทวงหน้ีเปนตน.  อาจารย 
บางพวก  กลาววา  "ดวยกิจคือการเลนกีฬาอันเปนนักขัตฤกษในเดือน 
กัตติกมาส (คือเดือน ๑๒)"  ดังน้ีบาง.  จริงอยู  พระผูมีพระภาคเจา 
เสด็จไปถึงนครไพศาลี  ในชุณหปกข  (ขางข้ึน) แหงเดือนกัตติกมาส. 
อน่ึง  ในนครไพศาลี  มีการเลนกีฬาอันเปนนักขัตฤกษประจําเดือนกัตติก- 
มาสอยางโอฬาร,  สุทินนกลันทบุตรนัน้  พึงทราบวา  "ไป  (ยังนคร 
ไพศาลี)  เพ่ือเลนกีฬานักขัตฤกษนั้น." 
                       [สุทินนกลันทบุตรไปเพื่อฟงธรรม] 
        บทวา  อทฺทสา  โข  ความวา  สุทินนกลันทบตุรนั้น  ไดเห็น 
อยางไร ?  ไดเห็นอยางนี้คือ:-  ไดยินวา  สุทินนนั้น  ไดเห็นมหาชนผู 
บริโภคอาหารเชาเสร็จแลวหมผาขาว  มีมือถือดอกไมของหอมและเครื่อง 
ลูบไล  ออกจากพระนครไป เพ่ือเฝาพระพุทธเจาและเพ่ือฟงธรรม  จึง 
ถามวา  "พวกทานจะไปท่ีไหนกัน ?" 
        มหาชน  ตอบวา  "จะไปเพ่ือเฝาพระพุทธเจาและเพ่ือฟงธรรม." 
        สุทินน  กลาววา "ถาเชนนั้น  แมขาพเจาก็จะไป"  แลวไป 
ไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาผูอันบริษัททั้ง ๔ แวดลอมแลว  ทรงแสดง 
ธรรมอยู  ดวยพระสุรเสียงอันไพเราะดังเสียงพรหม.  เพราะเหตุนั้น 
ทานพระอุบาลีเถระ จึงไดกลาวไววา  "สุทินนกลนัทบุตร  ไดแลเห็น  
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พระผูมีพระภาคเจาผูอันบริษัทหมูใหญแวดลอมแลว  ประทับนั่งแสดง 
ธรรมอยู." 
        บทวา  ทิสฺวานสฺส  ตัดบทเปน  ทิสฺวาน  อสสฺ  แปลวา  เพราะ 
ไดเห็น  (ความรําพึงน้ีไดมี)  แกเขา.  
        บทวา  เอตทโหสิ  ความวา  ความรําพึงน้ี  ไดมีแกสุทินน  ผูเปน 
ภัพพกุลบุตร  (กลุบุตรผูควรตรัสรู)  ผูอันปุพเพกตปุญญตาตักเตือนอยู. 
        ถามวา  "ความรําพึงนี้  ไดมีแลวอยางไร ? 
        แกวา  "ไดมีวา ไฉนหนอ  เราจะพึงไดฟงธรรมบาง." 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ยนฺนนู  นั่น  เปนบทแสดงถึงความ 
รําพึง. 
        ไดยินวา  สุทินนนั้น  ไดเกิดความรําพึงข้ึนอยางนี้วา  "บริษัทนี้ 
มีจิตด่ิงลงเปนหน่ึง  ฟงธรรมใดอยู, โอหนอ !  แมเราก็พึงฟงธรรมน้ัน." 
        หากจะมีอาจารยผูโจทกทวงวา  "ในคําวา  ' ครั้งน้ันแล  สทุินน 
กลันทบุตรเขาไปโดยทางบริษัทนั้น ' นี้  เพราะเหตุไร  ทานพระอุบาลี 
เถระ  จึงไมกลาวไววา  เขาไปเฝาโดยทางที่พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ? 
แตกลับกลาววา  เขาไปโดยทางที่บริษัทนั้นอยู ?" 
        เฉลายวา  "จริงอยู  บริษัทหมูใหญ  มีแตชนผูยิ่งใหญ  นั่งหอมลอม 
พระผูพระภาคเจาอยูแลว,  สุทินนกลนัทบุตรนี้  มาภายหลังเขา  ไม 
สามารถจะเขาไปน่ังเฝาพระผูมีพระภาคเจาในบริษัทนั้นได,  แตก็สามารถ 
จะเขาไปน่ังในที่แหงหนึ่งใกลบริษัทได,  เพราะฉะนั้น  สุทินนกลันทบุตร 
นั้นก็เขาไปหาบริษัทนั้นนั่นแล. เพราะเหตุนั้น ทานพระอุบาลีเถระ  จึงได 
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กลาววา  ครั้งน้ันแล  สุทนินกลันทบตุรเขาไปโดยทางที่บริษัทนั้นนั่งอยู.๑" 
                    [สุทินนกลันทบุตรไดฟงธรรมแลวคิดจะบวช]  
        หลายบทวา  เอกมนตฺ  นิสินฺนสฺส  โข สุทินฺนสสฺ  กลนฺท- 
ปุตฺตสฺส  เอตทโหสิ   ความวา  ความรําพึงน้ี  หาไดมีแกสุทินนกลันทบุตร 
ผูสักวาน่ังแลวเทาน้ันไม,  โดยที่แท  ก็ความรําพึงนั้น  ไดมีแกสุทินน 
กลันทบุตรนัน้ ผูนั่งแลว  ณ  ที่สมควรขางหน่ึงน่ันแล  เพราะไดฟงธรรม- 
กถาหนอยหน่ึง  ซึ่งประกอบดวยไตรสิกขา  ของพระผูมีพระภาคเจา, 
เพราะเหตุนั้น  ทานพระอุบาลีเถระ  จึงกลาวไววา  "ความรําพึงน้ี  ได 
มีแกสุทินนกลันทบุตรผูนั่งอยูแลว ณ  ที่สมควรขางหนึ่งแล.๒" 
        ถามวา  "ความรําพึงนี้  ไดมีแลวอยางไร ?" 
        แกวา  "ไดมีวา ดวยอาการใด ๆ แล   (เราจึงจะรูทั่วถึงธรรม 
ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว)"  ดังน้ีเปนตน. 
        ในคําวา  "ยถา"  เปนตนนั้น  มีการกลาวโดยสังเขปดังตอ 
ไปน้ี:-  เราแลจะรูทั่วถึงธรรมที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลวดวย 
อาการใด ๆ,  ความรําพึงอยางน้ี  ยอมมีแกเรา  ผูใครครวญอยูดวยอาการ 
นั้น ๆ. พรหมจรรยคือไตรสิกขา  ชื่อวาอันบุคคล  (ผูอยูครองเรือน) 
จะพึงประพฤติใหบริบูรณโดยสวนเดียว  เพราะจะตองทํามิใหขาดเปนทอน 
แมตลอดวันหน่ึง  จวบจนถึง  จรมิกจิต๓  (คือจิตท่ีเคลื่อนจากภพ) 
 
๑-๒.  วิ.  ๑/๑๙. 
๓.  จริมกจิต  หมายถึงจุติจติ  คือจิตเคล่ือนจากภพ หมายถึงจนส้ินชีวิต.  ฎีกาสารัตถทีปนี ๒/๔.  
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และชื่อวาอันบุคคล  (ผูอยูครองเรือน)  จะพึงประพฤติใหบริสุทธิ์โดย 
สวนเดียว  เพราะจะตองทํามิใหเศราหมองดวยมลทินคือกิเลสแมตลอดวัน  
หน่ึง  จวบจนถึง  จรมิกจิต๑  (คือจิตท่ีเคลื่อนจากภพ). 
        บทวา  สงฺขลิขิต  ความวา  จะพึงปฏิบัติใหเปนดุจสังขที่ขัดแลว 
คือใหมีสวนเปรียบดวยสังขที่ขัดสีแลว.         
        หลายบทวา  อิท  น  สุกร  อคาร  อชฺฌาวสตา  ความวา อัน 
บุคคลผูยังอยูในทามกลางแหงเรือน  จะประพฤติพรหมจรรยนี้ใหบริบูรณ 
โดยสวนเดียว  ใหบริสุทธิ์โดยสวนเดียว  ดุจสังขที่ขัดแลวเปนของทําไม 
ไดงาย.  ไฉนหนอ !  เราจะพึงปลงผมและหนวด  ครองคือนุงหมผา 
กาสายะ  เพราะเปนของยอมแลวดวยรสแหงนํ้าฝาด  อันเปนของสมควร 
แกผูประพฤติพรหมจรรย  แลวออกจากเรือนบวชเปนบรรพชติ. 
        ก็เพราะกสิกรรมและพาณิชยกรรมเปนตน  ที่เปนประโยชนเกื้อกูล 
แกเรือน  ทานเรียนวา  "อคาริยะ"  ในบทวา  "อนคาริย"  นี.้  และ 
กสิกรรมพาณิชยกรรมเปนตนนั้น  ยอมไมมใีนบรรพชา;  เพราะเหตุนั้น 
บรรพชา  บณัฑิตพึงรูวา  "อนคาริยา."  ซึ่งการบรรพชาที่ไมมกีิจเก้ือกูล 
แกเรือนนั้น.         
        บทวา  "ปพฺพเชยฺย" แปลวา  พึงเขาถึง. 
                [สุทินนกลันทบุตรทูลขอบรรพชากะพระผูมีพระภาคเจา] 
        หลายบทวา  อจิรวุฏ ิตาย  ปริสาย  เยน  ภควา  เตนูปสงฺกม ิ
ความวา  สุทนิน  เมื่อบรษิัทยังไมลุกไป  ก็ยังไมไดทูลขอบรรพชา 
 
๑.  จริมกจิต  หมายถึงจุติจติ  คือจิตเคล่ือนจากภพ  หมายถึงจนส้ินชีวิต.  ฎีกาสารัตถทีปนี  ๒/๔.  
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กะพระผูมีพระภาคเจา.  เพราะเหตุไร ?  เพราะในบริษัทนั้น  ญาติ   
สาโลหิต มิตรและอํามาตยของสุทินนนั้น  มีอยูมาก, พวกญาติเปนตน 
เหลาน้ัน  จะพึงพูดวา  "ทานเปนบุตรนอยคนเดียวของมารดาบิดา,  ทาน 
ไมไดเพ่ือจะบวช"  ดังน้ีแลว  พึงจึงแมที่แขนฉุดออกไป, ในเวลาน้ัน 
สุทินน  คิดวา "อันตราย  จักมีแกบรรพชา"  จึงลุกข้ึนเดินไปได 
หนอยหน่ึง  พรอมกับบรษัิทนั่นเอง  แลวหวนกลัวมาอีก ดวยการอางเลส 
แหงสรีรกิจบางอยาง  เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา  แลวทูลของบรรพชา. 
เพราะเหตุนั้น  ทานพระอุบาลีเถระ  จึงกลาวไววา "ครั้งน้ันแล  สุทินน 
กลันทบุตร  เมื่อบริษัทลุกไปแลวไมนานนัก  ก็เขาไปเฝา  โดยทางที่พระ- 
ผูมีพระภาคเจาประทับอยู,  ครั้นเขาไปเฝาแลว  ก็ถวายบังคมพระผูมีพระ- 
ภาคเจา  นั่งอยู  ณ ที่สมควรขางหน่ึง. สุทินนกลันทบุตร  นั่งอยู ณ ท ี
สมควรขางหนึ่งแล  ไดกราบทูลคําน้ีกะพระผูมีพระภาคเจาวา  "ขาแต 
พระองคผูเจริญ !  ดวยอาการใด  ๆ ขาพระพุทธเจา  จึงรูทั่วถึงธรรม 
พรหมจรรยใหบริบูรณโดยสวนเดียว  ใหบริสุทธิ์โดยสวนเดียว  ดุจสังข 
ที่ขัดแลว  เปนของทําไมไดงาย,  ขาพระพุทธเจาปรารถนาจะปลงผมและ 
หนวด ครองผากาสายะ  ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต,  ขอพระองค 
ทรงพระกรุณาโปรดใหขาพระพุทธเจาบวชเถิด  พระเจาขา !๑" 
        ก็เพราะจําเดิมแตราหุลกุมารบรรพชามา  พระผูมีพระภาคเจาก็ไม 
ทรงบวชใหบุตรผูที่มารดาบิดาไมอนุญาต,  เพราะฉะนั้น  จึงตรัสถาม 
สุทินนนั้นวา  "ดูกอนสุทนิน !  ก็เธออันมารดาบิดาอนุญาตใหออกจาก 
 
๑.  วิ. มหา.  ๑/๑๒๐.  
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เรือนบวชเปนบรรพชิตแลวหรือ ?๑" 
        เบื้องหนาแตพระพุทธดํารัสนี้ไป  บัณฑิตพึงทราบเน้ือความไป 
ตามแนวพระบาลีนั่นแล อยางนี้ในบทวา  "ต  กรณีย  ตีเรตฺวา๒" นี้. 
(สุทินนกลันทบุตรนั้น)  ใหกรณียกิจนั้นเสร็จลง  ดวยการทอดท้ิงธุระ 
นั่นเอง.  จริงอยู  น้ําใจของสุทินนกลันทบุตร ผูมีฉันทะแรงกลาในการ 
บรรพชา  หาไดนอมไปในธุรกิจท้ังหลายมีประกอบการซ้ือขายสินคา การ 
ใหกูยืมและทวงหน้ีเปนตน  หรือในการเลนกีฬานักขัตฤกษไม. 
                           [มารดาบิดาไมอนุญาตใหสุทินนบวช] 
        ก็ในบทวา "อมฺม  ตาต"  นี้  มีวินิจฉัยดังนี้ :-  สุทินนกลันท- 
บุตร  เรียกมารดาวา  "อมฺม"  "แม"  (และ)  เรียกบิดาวา  "ตาต" 
"พอ." 
        สองบทวา  ตฺว  โขส ิ ตัดบทเปน  ตฺว  โข  อสิ  แปลวา  (ลูก 
สุทินน)  เจาเทาน้ันแล  เปน......... 
        บทวา  เอกปุตฺตโก  ความวา  เปนบุตรคนเดียวแท ๆ คือพ่ีชาย 
หรือนองชายคนอ่ืนของเจาไมมี. 
        อน่ึง  ในบทวา  "เอกปุตฺตโก"  นี้  เม่ือมารดาบิดาควรจะ 
กลาววา  "เอกปุตฺโต" แตกลาววา  "เอกปุตฺตโก"  ก็ดวยอํานาจ 
ความเอ็นดู.         
        บทวา ปโย  แปลวา  ผูใหเกิดปติ. 
        บทวา  มนาโป แปลวา  ผูเจริญใจ. 
 
๑-๒.  วิ.  มหา.  ๑/๒๐. 
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        บทวา  สุเขธิโต  แปลวา  ผูเจริญมาดวยความสุข,  อธิบายวา 
"ผูเติบโตมาดวยความสุข." 
        บทวา  สุขปริหโฏ  ความวา  ผูอันเหลาชนประคบประหงมมา 
ดวยความสุข  คือต้ังแตเวลาเกิดมาพ่ีเลี้ยงนางนมท้ังหลายก็ผลัดเปลี่ยน 
สะเอวกันอุม  เลนอยูดวยเครื่องเลาสําหรับเด็กเล็ก ๆ มีมาและรถนอย ๆ 
เปนตน  อันพ่ีเลี้ยงเปนตนใหบริโภคโภชนาหารท่ีมีนะอรอยดี  ชื่อวาผูอ่ืน 
เหลาชนประคบประหงมดวยความสุข. 
        หลายบทวา  น  ตฺว  ตาต  สุทินฺน  กิฺจิ  ทุกฺขสฺส  ชานาสิ 
ความวา  แนะลูกสุทินน  เจายอมไมรูสวนเสี้ยวแหงทุกขอะไร ๆ  แม 
เพียงเล็กนอยเลย.  อีกอยางหน่ึง  อธิบายวา  "เจายอมไมไดเสวยอะไร ๆ 
ดวยความทุกข."  คําวา "ทุกฺขสฺส" นี ้ เปนฉัฏฐีวิภัตติ  ลงในอรรถ 
ตติยาวิภัตติ.  ก็ความรูเปนไปในอรรถคือความเสวย.         
        อีกอยางหนึ่ง  อธิบายวา "เจายอมระลึกถึงทุกขอะไร  ๆ  ไมได." 
คําวา "ทุกฺขสฺส"  นี ้ เปนฉัฏฐีวิภัตติ  ลงในอรรถทติุยาวิภัตติ. ก ็
ความรูเปนไปในอรรถคือความระลึก. 
        แมในวิกัปปทั้งสอง  พึงเห็นการลบวิภัตติแหงบทเบ้ืองตนท่ีเสมอกัน 
กับดวยบทเบ้ืองปลายเสีย.  คําตามท่ีกลาวมาแลวท้ังหมดน้ัน  ผูศึกษาควร 
ทราบตามแนวคัมภีรศัพทศาสตร. 
        หลายบทวา  มรเณนป  มยนฺเต  อกามกา  วินา  ภวิสฺสาม 
ความวา  แมถาเมื่อเราทั้งสอง  ยังมีชีวิตอยู  เจาจะพึงตายไซร,  แมดวย 
ความตายของเจาน้ัน  เราทั้งสอง  ก็ไมตองการ  คือไมปรารถนา  ชื่อวา 
จักไมยอมเวน (ใหเจาตาย)  ตามความพอใจของตน,  อธิบายวา  "เรา 
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ทั้งสองจักประสบความพลัดพรากจากเจาไมได."  
        หลายบทวา  กึ  ปน  มย  ต  ความวา  เมื่อเปนเชนนั้น  ก็เหตุ 
อะไรเลา   จักเปนเหตุใหเราทั้งสองอนุญาตใหเจาผูยังมีชีวิตอยู  (ออกบวช 
เปนบรรพชติ). 
        อีกอยางหนึ่ง  ในบทวา "กึ  ปน  มย  ต "  นี ้ พึงเห็นใจความ 
อยางนี้วา "ก็เพราะเหตุไรเลา  เราทั้งหลาย  จึงจักยอมอนุญาตใหเจาผูยัง 
มีชีวิตอยู." 
        บทวา  ตตฺเถว  ความวา  "สุทินนกลันทบุตรน้ัน  นอนลง)  ใน 
สถานที่ที่เขายืนอยู  ซึ่งมารดาบิดาไมอนุญาตใหเขาบวชน้ันนั่นเอง. 
        บทวา  อนนฺตรหิตาย ความวา บนพ้ืนที่อันมิไดลาดดวยเครื่อง 
ปูลาดอะไร ๆ. 
        บทวา  ปริจาเรหิ  ความวา  เจาจงใหพวกนักขับรองนักเตนรํา 
และนักฟอนเปนตน  บํารุงบําเรอเฉพาะตนแลว  จงใหอินทรีย  (คือ 
รางกายทุกสวน)  เท่ียวไป  คือใหสัญจรไปตามสบายรวมกับสหายท้ังหลาย 
ในหมูนักขับรองเปนตนเหลาน้ัน, อธิบายวา  "เจาจงนํานักขับรองเปนตน 
เขามาทางน้ีและทางนี้เถิด." 
        อีกอยางหนึ่ง  บทวา  ปริจาเรหิ  ความวา  เจาจงใหพวกนัก 
ขับรองนักเตนรําและนักฟอนเปนตน  บํารุงบําเรอเฉพาะตนแลว  จงเลน 
คือจงเลนหัว ไดแกจงรื่นรมยรวมกับสหายท้ังหลายเถิด,  มีคําอธิบายไววา 
"จงสนุกสนานเถิด"  ดังน้ีบาง. 
        สองบทวา  กาเม  ปรภิุ ฺชนฺโต ความวา   เจาบริโภคโภคทรัพย 
ทั้งหลายรวมกับบุตรและภรรยาของตนเถิด.  
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        สองบทวา  ปุ ฺานิ  กโรนฺโต  ความวา  เจาจงปรารภพระพุทธ 
พระธรรม  และ  พระสงฆแลว บําเพ็ญกุศลธรรมท้ังหลาย อันเปน  
เครื่องชําระทางสุคติใหบริสุทธิ์ดวยดี  มีการเพิ่มใหทานเปนตนเถิด. 
        สองบทวา  ตุณฺหี  อโหสิ  ความวา  สุทินนกลันทบุตร  เพ่ือตัด 
ความเกี่ยวของดวยการพูดจา  จึงไดงดการสนทนาปราศรัยเสีย. 
                  [สหายไปหามไมใหสุทินนบวชไมสําเร็จ] 
        คราวนั้น มารดาบิดาของสุทินน  พูด  (เลาโลม)  ถึง ๓ ครัง้ 
เมื่อไมไดแมเพียงคําตอบ  จึงสั่งใหเรียกพวกสหาย  (ของเขา)  มาแลว 
สั่งวา  "สุทินนผูเปนสหายของพวกเธอน่ัน  มีความประสงคจะบวช, 
พวกเธอจงชวยหามเขาดวย."  แมสหายเหลาน้ันเขาไปหาเขาแลว  ก็ไดพูด 
(ออนวอน)  ถึง  ๓ ครั้ง.  แตสุทินนก็ไดนิ่งเงียบแมตอ  (หนา)  สหาย 
เหลาน้ัน.  เพราะเหตุนั้น  ทานพระอุบาลีเถระ  จึงไดกลาวไววา  "อถโข 
สุทินฺนสฺส กลนฺทปุตฺตสฺส  สหายกา  ฯ เป ฯ  ตุณฺหี  อโหสิ.๑" 
               [สหายไปขออนุญาตมารดาบิดาใหสุทินนบวช] 
        ครั้งน้ัน  พวกสหายของสุทินนนั้น  ไดมีความรําพึงดังน้ีวา  "หาก 
วาสุทินนนี้  เมื่อไมไดบวช จักตาย,  จักไมมีคุณอะไร,  แตมารดาบิดา 
จักไดเห็นเขาผูบวชแลวเปนครั้งคราว,  ถึงพวกเราก็จักไดเห็น, อน่ึง 
ข้ึนชื่อวาการบวชน่ัน  เปนภาระที่หนัก,  ผูบวชจะตองถือบาตรเดินเที่ยว 
บิณฑบาตทุกวัน ๆ.  พรหมจรรย  มกีารนอนหนเดียว  ฉันหนเดียว  เปน 
 
๑.  วิ.  มหา.  ๑/๒๓-๔.  
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กิจท่ีทําไดยากอยางย่ิง, และสุทินนนี้  เปนผูละเอียดออน  เปนชาติชน 
ชาวเมือง,  เขา  เมื่อไมสามารถจะประพฤติพรหมจรรยนั้นได  ก็จักกลับ 
มาท่ีเรือนน้ีอีกทีเดียว,  เอาเถิด  พวกเรา  จักขอใหมารดาบิดาของเขา 
อนุญาตใหบวช,  สหายเหลาน้ัน ก็ไดทําเหมือนอยางนั้นแลว.  
                   [มารดาบิดาอนุญาตใหสุทินนบุตรชายบวช] 
        ฝายมารดาบิดา  ก็ไดอนุญาตใหเขาบวช.  เพราะเหตุนั้น  พระอุบาลี 
เถระ  จึงไดกลาวไววา  "อถโข  สุทินนฺสฺส  กลนฺทปุตฺตสฺส  สหายกา 
เยน  สุทินฺนสฺส  กลนฺทปุตฺตสฺส  มาตาปตโร  ฯ  เป  ฯ  อนฺุาโตสิ 
มาตาปตูหิ  อคารสฺมา  อนคาริย  ปพฺพชฺชาย๑" 
        บทวา  หฏโ  แปลวา  ผูยินดีแลว. 
        บทวา  อุทคฺโค  แปลวา ผูมีกายและจิตฟูข้ึนดวยอํานาจปติ. 
        บทวา  กติปาห แปลวา  สิ้นวันเล็กนอย. 
        สองบทวา  พล  คาเหตฺวา  ความวา สุทินนกลนัทบุตรนั้น 
เมื่อบริโภคโภชนาหารท่ีสบาย  และบริหารรางกายดวยกิจมีการรอบและ 
อาบนํ้าเปนตน  ใหเกิดกําลังกายแลว  ไหวมารดาบิดา  ละเครือญาติผูมี 
หนาเต็มดวยน้ําตา  และเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาจนถึงท่ีประทับ ฯลฯ 
ไดกราบทูลคําน้ีกะพระผูมีพระภาคเจาวา  "พระพุทธเจาขา !  ขอพระองค 
ไดโปรดใหขาพระพุทธเจาบวชเถิด พระพุทธเจาขา !๒" 
                 [พระพุทธเจารับสั่งภิกษุบวชใหสุทินนกลันทบุตร] 
        พระผูมพีระภาคเจา  ตรัสเรียกภิกษุรูปใดรูปหน่ึง  ผูเที่ยวบิณฑบาต 
 
๑. วิ.  มหา.  ๑/๒๔. 
๒. วิ.  มหา.  ๑/๒๕.  
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เปนวัตร  ซึ่งยืนเฝาอยูในท่ีใกลมาวา  "ดูกอนภิกษุ ! ถาเชนนั้น เธอ 
จงใหสุทินนบรรพชาและอุปสมบทเถิด."  
        ภิกษุรูปนั้น  ทลูรับแดพระผูมีพระภาคเจาวา  "ดีละ  พระพทุธ- 
เจาขา !"  แลว  ไดสุทินนกลันทบุตร  ที่พระชินเจาทรงประทานเปน 
สัทธิวิหาริก  ใหบรรพชาและอุปสมบทแลว.  เพราะเหตุนั้น ทานพระ 
อุบาลีเถระ  จึงกลาวไววา "สุทินนกลนัทบุตรไดรับบรรพชาอุปสมบท 
ในสํานักของพระผูมีพระภาคเจาแลว.๑" 
        อน่ึง  ยกเวนอธิการวาดวยทานสุทินนไดรับบรรพชาอุปสมบทนี้เสีย 
การบรรพชาและอุปสมบท  พระอรรถกถาจารยทั้งหลาย  ก็ไดกลาวไวแลว 
ในอรรถกถาทั้งปวง. สวนขาพเจาจักกลาว  (บรรพชาและอุปสมบทนั้น) 
ในขันธกะ  ดวยอํานาจแหงพระบาลีตามท่ีต้ังไวแลวน้ันแล.  และหาใช 
จักกลาวแตบรรพชาและอุปสมบทในขันธกะอยางเดียวเทาน้ันไม, คําแม 
อ่ืนใด  ที่ควรกลาวในขันธกะก็ดี ในคัมภีรบริวารก็ดี  อันพระอรรถกถา- 
จารยทั้งหลายกลาวไวแลวในวิภังค  ขาพเจาจักกลาวคํานั้นไวในท่ีนั้น ๆ 
แล  ทั้งหมด.  แทจริง เมื่อขาพเจากลาวตามท่ีอธิบายมาอยางนี้,  การ 
พรรณนา  ยอมเปนอันขาพเจาทําแลว  โดยลําดับแหงพระบาลีทีเดียว. 
เพราะเหตุนั้น  นักศึกษาท้ังหลาย  ผูมีความตองการดวยการวินิจฉัยนั้น ๆ 
ตรวจดูวิสัยสังวรรณนานี้  โดยลําดับพระบาลีนั้นแล  ก็จักรูการวินิจฉัยที่ 
ยังเหลือไดดี  ฉะนี้แล. 
        บทวา  อจิรูปสมฺปนฺโน คือทานสุทินนนั้น  เปนผูอุปสมบทแลว 
ไมนาน, มีคําอธิบายวา  "โดยกาลไมนานนักแตอุปสมบทมานั่นเอง." 
 
๑.  วิ.  มหา.  ๑/๒๕. 
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        บทวา  เอวรูเป  คือ  มีสวนอยางนี้  ไดแก  มชีาติอยางนี้. 
        บทวา ธตุคุเณ  ไดแก  คุณอันเปนเครื่องกําจัดกิเลส. 
        สองบทวา  สมาทาย  วตฺตติ  ความวา  (ทานสุทินนนั้น) 
สมาทาน คือรับเอา  ประพฤติ  เที่ยวไป  อยู.          
        สองบทวา  อารฺ ิโก  โหติ  ความวา  หามเสนาสนะแดนบาน 
เสียแลว  เปนผูชอบอยูปาเปนวัตร  ดวยอํานาจสมาทานอารัญญิกธุดงค. 
        บทวา ปณฺฑปาติโก  ความวา  หามภัต  ๑๔  อยาง  ดวยการหาม 
อติเรกลาภเสียแลว เปนผูชอบเท่ียวบิณฑบาตเปนวัตร  ดวยอํานาจ 
สมาทานบิณฑปาติยธุดงค. 
        บทวา  ปสุกูลิโก ความวา  หามคฤหบดีจีวรเสียแลว  เปนผูชอบ 
ทรงผาบังสุกุล  เปนวัตร  ดวยอํานาจสมาทานปงสุกูลิธุดงค. 
        บทวา  สปทานจาริโก  ความวา  หามการเท่ียวโลเลเสียแลว เปน 
ผูชอบเท่ียวตามลําดับตรอกเปนวัตร  คือเขาไปเพ่ือภิกษาตามลําดับเรือน 
ดวยอํานาจสมาทานสปานจาริยธุดงค. 
        บทวา วชฺชิคาม  ความวา  (ทานสุทินนนั้นเขาอาศัย)  หมูบาน 
ชาววัชชีหรือหมูบานในแควนวัชชี. 
            [ญาติของทานสุทินนที่เมืองไพศาลีมีสมบัติมาก] 
        ในคําเปนตนวา  "อฑฺฒา  มหทฺธนา"  มีวินจิฉัยดังนี้:-  (ญาติ 
ทั้งหลายของเราในเมืองไพศาลี)  ชื่อวาเปนผูมั่งค่ัง  เพราะมีเครื่องอุปโภค 
และอุปกรณแหงเครื่องบริโภคมาก.  มีคําอธิบายวา  "จริงอยู  เครื่อง 
อุปโภค  และอุปกรณแหงเครื่องอุปโภค  ของญาติเหลาน้ัน ๆ มีมาก 
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คือมีหนาแนน ทั้งเปนวัตถุมีสาระ."  
        ชื่อวา  ผูมีทรัพยมาก  เพราะมีทรัพยที่ฝงไวมาก. 
        บทวา  มหาโภโต  ชือ่วา  ผูมีโภคะมาก  เพราะมีโภคะคือวัตถุ 
ที่เปนเสบียง  (สําหรับจาย)  ประจําวันมาก. 
        ชื่อวา  ผูมีทองและเงินมาก  เพราะนอกจากเครื่องอุปโภคอยางอ่ืน 
ก็ยังมีทองและเงินนั่นและมากมาย 
        ชื่อวา  ผูมีอุปกรณแหงทรัพยเครื่องปลื้มใจมาก  เพราะอุปกรณ 
แหงทรัพยเครื่องปลื้มใจ  อันเปนเครื่องประดับ  ซึ่งทําความปติปราโมทย 
ให  มีมากมาย. พึงทราบวา  "เปนผูมีทรัพยและขาวเปลือกมากมาย" 
เพราะทรัพยและขาวเปลือกอันแลกเปลี่ยนกันดวยอํานาจการซ้ือขาย  มี 
จํานวนมาก. 
        สองบทวา  เสนาสน  สสาเมตฺวา  ความวา  เก็บงําเสนาสนแลว, 
อธิบายวา  "จัดต้ังเสนาสนะนั้นไวอยางเรียบรอย  โดยประการที่เสนาสนะ 
จักไมเสียหาย." 
                   [ญาตินําภัตตาหารไปถวายทานสุทินน  ๖๐ ถาด] 
        สองบทวา  สฏ ิมตฺเต  ถาลิปาเก  ความวา  (ญาติทั้งหลายของ 
ทานสุทินนนําภัตตาหารไปถวายทานสุทินน)  มีประมาณ  ๖๐ หมอ  โดย 
กําหนดแหงการคํานวณ. 
        ก็บรรดาภัต  ๖๐  หมอน้ี  เฉพาะหมอหนึ่ง ๆ จุภัตพอแกภิกษุ 
๑๐ รูป,  ภัตแมทั้งหมดน้ัน  ภิกษุ ๖๐๐ รูปพอฉัน. 
        ในสองบทวา  "ภตฺตาภิหาร  อภหิรึสุ"  นี้ มีวิเคราะหดังน้ี :- 
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อาหารท่ีชื่อวา  อภิหาร  เพราะอรรถวา  อันบุคคลนําไปเฉพาะ  นําอะไร  
ไป ?  นําภัตไป.  อภิหาร คือภัตน่ันเอง  ชื่อภัตตาภิหาร.  ซึ่งภัตตาภิหารน้ัน. 
        บทวา  อภิหรึสุ  ความวา  ญาติทั้งหลายนําภัตตาหารไปไวเฉพาะ 
หนา. อธิบายวา  "ถือเอาแลว ไดไปยังสํานักของทานพระสุทินนนั้น." 
        ถามวา  "ภัตน้ัน  มีประมาณเทาไร ?" 
        แกวา  "มี ๖๐ หมอ."  เพราะเหตุนั้น  ทานพระอุบาลีเถระ  จึง 
กลาวไววา  "ญาติทั้งหลาย  นําภัตตาหารมีประมาณ  ๖๐ หมอ  ไปถวาย 
ทานพระสุทินน๑." 
        สองบทวา  ภิกฺขูน  วสิฺสชฺเชตฺวา  ความวา  ทานพระสุทินนนั้น 
มีความประสงคจะเที่ยวจาริกไปตามลําดับตรอกดวยตนเอง  เพราะเปน 
ผูถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตรอยางอุกฤษฏ  จึงไดสละ  คือถวาย  (ภัตตา- 
หารมีประมาณ ๖๐ หมอนั้น)  เพ่ือเปนของฉันแกภิกษุทั้งหลาย  จริงอยู 
ทานผูมีอายุนี้  ใฝใจวา  "ภิกษุทั้งหลายจักไดลาภ  และเราก็จักไมลําบาก 
ดวยบิณฑบาต"  แลวจึงมา  เพ่ือประโยชนนั้นนั่นเอง.  เพราะฉะนั้น 
ทานพระสุทินนนั้น  เมื่อทํากิจท่ีสมควรแกการมาของตน  จึงไดสละแก 
ภิกษุทั้งหลาย สวนตนเองก็เขาไปบิณฑบาต.  นางทาสีของพวกญาติ  ชื่อ 
ญาติทาสี. 
                                      [อธิบายเรื่องขนมบูด] 
        บทวา  อาภิโทสิก  ไดแก  ขนมกุมมาสท่ีเก็บไวนาน  คือลวงไป 
 
๑.  วิ. มหา.  ๑/๒๖.  
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        ในบทวา  "อาภิโทสิก" นั้น  มีใจความเฉพาะบทดังตอไปนี้:- 
ขนมกุมมาส  ที่ชื่อวาอภิโทสะ  เพราะอรรถวา  ถูกโทษคือความบูด 
ครอบงํา.  อภิโทสะนั่งเอง   ชื่ออาภิโทสิกะ. อีกอยางหน่ึง  สัญญา 
คืออาภิโทสิกะน้ี  เปนสัญญา  คือชื่อแหงขนมกุมมาส  ที่ลวงไปไดคืน 
หน่ึงแลว. ซึง่ขนมกุมมาส  ชื่ออาภิโทสิกะน้ัน. 
        บทวา  กุมฺมาส  ไดแก  ขนมกุมาส  ที่เขาทําดวยขาวเหนียว. 
        สองบทวา  ฉฑฺเฑตุกามา  โหติ  ความวา ขนมกุมมาสน้ัน  เปน 
ของไมควรบริโภค  โดยที่สุดแมพวกทาสและกรรมกร  กระทั่งถึงฝูงโค, 
เพราะฉะนั้น นางทาสีจึงมีความมุงหมายจะเทขนมกุมมาสะน้ันทิ้งเสียภาย- 
นอก  ดุจเทหยากเยื่อท้ิงฉะนั้น. 
        บทวา  สเจ ต  ตัดบทเปน  สเจ  เอต  แปลวา  ถาของน่ัน. 
        พระสุทนิน  เรียกทาสีของญาติวา  "แนะนองหญิง" ดวยอํานาจ 
อริยโวหาร. 
        บทวา  ฉฑฺฑนียธมมฺ  แปลวา  มอัีนจะตองทิ้งเปนสภาพ.  มีคํา 
อธิบายไววา  "แนะนองหญิง  ถาของนั่น มีอันจะตองทิ้งในภายนอก 
เปนธรรมดา  คือเปนของท่ีเขาสละความหวงแหนแลวไซร,  เธอจงเกลี่ย 
ลงในบาตรของเราน้ีเถิด. 
        ถามวา  "ก็บรรพชิตยอมได  เพ่ือจะพูดอยางนี้หรือ  ?  ไมเปน 
วิบัญญัติ  (การออกปากขอ)  หรือปยุตตวาจา  (วาจาพูดขอเกี่ยวดวย 
ปจจัย)  หรือ ?" 
        แกวา "ไมเปน  (ทั้งสองอยาง)." 
        ถามวา  "เพราะเหตุไร จึงไมเปน  ?" 
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        แกวา  "เพราะเปนของท่ีเขาสละความหวงแหนแลว." 
        จริงอยู  จะพูดวา  "ทานจงใหคือจงนําส่ิงของซ่ึงมีอันจะตองทิ้ง 
เปนธรรมดา  คือเปนของท่ีเขาสละความหวงแหนแลว ที่พวกเจาของ 
ไมมีความเสียดายท้ังหมด  มาเกลี่ยลงในบาตรน้ีเถิด"  ดังน้ีก็ควร.  จริง 
อยางนั้น  แมทานพระรัฐบาล  ผูประพฤติอริยวงศอยางดีเลิศ   ก็ไดพูดวา 
"เธอจงเกลี่ยขนมกุมมาส  ซึ่งมีอันจะตองทิ้งเปนธรรมดาลงในบาตรของ 
เรานี้เถิด." เพราะฉะน้ัน  ของส่ิงใด  มีอันจะตองทิ้งเปนธรรมดาเห็น 
ปานน้ีก็ดี  ของสิ่งอ่ืนมีรากไมผลไมและเภสัชในปาเปนตน   อันไมมีใคร 
หวงแหนก็ดี, ภิกษุควรใหนําส่ิงของน้ันทั้งหมดมาแลว  ฉันไดตามสบาย 
ไมควรจะรังเกียจ. 
             [พระสุทินนออกบวชได  ๘ ป  นางทาสีจําอวัยวะบางสวนได] 
        บทวา  หตฺถาน  ความวา  นางทาสีของญาติ  ไดถือเอาเคามือ 
ทั้งสอง  ของพระสุทินนผูนอมบาตรเขาไปเพ่ือรับภิกษา  ต้ังแตขอมือไป. 
        บทวา  ปาทาน ความวา  นางทาสีของญาติ  ไดถือเอาเคาเทา 
ทั้งสอง  จําเดิมแตชายผานุงไป. 
        บทวา  สรสฺส  ความวา  เมื่อพระสุทินน  เปลงวาจาวา  "แนะ 
นองหญิง ! ถาของน้ัน  " ดังน้ีเปนตน  นางทาสีของญาติก็จําสุมเสียง 
(ของทาน)  ได. 
        สองบทา นิมิตฺต  อคฺคเหสิ  ความวา  นางทาสีของญาติไดถือ 
เอา  คือจําได หมายความวา  กําหนดอาการท่ีตนเคยสังเกตไดในคราวที่ 
ทานยังเปนคฤหัสถ.  
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        จริงอยู  พระสุทินนบวชในพรรษาท่ี ๑๒  ของพระผูมีพระภาค, 
ในพรรษาที่ ๒๐ ของพระผูมีพระภาคเจา  ไดเขาไปบิณฑบาตยังตระกูล 
ญาติ,  ตนเองมีพรรษาได  ๘  ต้ังแตบวชมา.  เพราะเหตุนั้น  นางทาสี 
ของญาติคนน้ัน  เห็นทานแลวจึงจําไมได  แตถือเอาเคา  (นิมิต)  ได 
ดวยประการฉะน้ี. 
        หลายบทวา  สุทินฺนสฺส  มาตร  เอตทโวจ  ความวา  นางทาสี 
ของญาติ  ไมอาจจะพูดคําเปนตนวา  "ทานเจาขา !  ทานหรือหนอ  คือ 
พระสุทินนผูเปนนายของดิฉัน ?"  ดังน้ี  กับบุตรชายผูเปนนาย (ของตน)  
ซึ่งเขาบวชแลวดวยความเคารพยิ่ง  จึงรีบกลับเขาไปในเรือน  แลวไดแจง 
 ขาวน้ีกะมารดาของพระสุทินน. 
        ศัพท "ยคฺเฆ" เปนนิบาต  ลงในอรรถแหงคําบอกเลา. 
        ศัพทวา  "เช"  ที่อยูในบทวา  "สเจ  เช สจฺจ" นี้  เปนนิบาต 
ลงในอรรถแหงคํารองเรียก.  ความจริง  ชนทั้งหลายในประเทศน้ัน 
ยอมรองเรียกหญิงสาวใช ดวยภาษาอยางนั้น. เพราะเหตุนั้น  ในคําวา 
"สเจ  เช สจจฺ  "  นี ้ พึงทราบใจความอยางนี้วา  "แมทาสีผูเจริญ ! 
ถาเจาพูดจริงไซร." 
           [พวกบรรพชิตไมนั่งฉันในที่ไมสมควรเหมือนคนขอทาน] 
        สอบทวา  อฺตร  กุฑฺฑมูล  ความวา  ไดยินวา ในประเทศน้ัน 
ในเรือนของเหลาชนผูเปนทานบดี  มหีอฉันไว, และในหอฉันนั้น  เขา 
ก็จัดปูอาสนะไว ทั้งไดจัดต้ังนํ้าฉันและนํ้าสมไวพรอม.  บรรพชิตท้ังหลาย  
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ครั้นเที่ยวไปบิณฑบาตแลว  (กลับมา)  นั่งฉันที่หอฉันนั้น. ถาปรารถนา 
จะรับเอาภัตตาหารท่ีมีอยู  กร็ับเอาของที่ยังมีอยู  แมของเหลาชนผูเปน  
ทานบดีไป.  เพราะฉะนั้น  แมสถานทีน่ั้น  ควรทราบวา "ไดแกพะไล 
ฝาเรือนแหงใดแหงหนึ่ง  ใกลหอฉันนี้  แหงตระกูลในตระกลูหน่ึง." 
จริงอยู  บรรพชิตท้ังหลาย  ยอมไมนั่งฉันในสถานที่ไมสมควร  เหมือน 
พวกมนุษยกําพราฉะนั้นแล. 
        ศัพทวา  "อตฺถิ"  ทีม่ีอยูในบทวา  "อตฺถิ  นาม  ตาต"  นี ้
เปนนิบาต  ลงในอรรถวา  มีอยู,  และศัพทวา  "นาม"  (ที่มีอยูใน 
บทนั้น)  ก็เปนนิบาต  ลงในอรรถแหงคําถาม  และในอรรถแหงความ 
ดูหม่ิน. 
            [บิดาติเตียนพระสุทินนวาฉันขนมบูดเหมือนดื่มน้ําอมฤต] 
        จริงอยู ทานกลาวคําอธิบายน้ีไววา  "(บิดาพูดกับพระสุทินนผูเปน 
บุตรชายวา) พอสุทินน !  ทรัพยของเรา  ก็มีอยูมิใชหรือ ?  พวกเราซึ่ง 
มีเจาเปนบุตรชาย  ผูมีนั่งฉันขนมกุมมาสที่เก็บไวคางคืนอยูในที่เชนนี้  จึง 
พึงถูกประชาชนเขาตําหนิวา เปนผูไมมีทรัพยมิใชหรือ ? 
        อน่ึง  พอสุทินน  !  พอแมก็ยังมีชิวีตอยู  มิใชหรือ  ?  พอแมซึ่งมี 
เจาเปนบุตรชาย  ผูมานั่งฉันขนมกุมมาสที่เก็บไวคางคืนอยูในที่เชนนี้  จะ 
ถูกประชาชนเขาตําหนิวา  ตายแลวมิใชหรือ ? 
        อน่ึง  พอสุทินน  !  พอสําคัญวา  สมณคุณท่ีเจาไดเพราะอาศัยศาสนา 
มีอยูในภายในจิตใจของเจา  ผูซึ่งแมเจริญเติบโตมาดวยรสแหงอาหารท่ีดี  
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ยังไมมีควรรังเกียจฉันขนมกุมมาสท่ีเก็บไวคางคืน  ซึ่งเปนของนาสะอิด 
สะเอียนนี้  เหมือนด่ืมน้ําอมฤตฉะนั้น."  
        ก็คฤหบดีนั้น  เพราะถูกความทุกขบีบค้ัน  เมื่อไมสามารถจะพูด 
แตงใจความน่ันใหบริบูรณได  จึงไดกลาวคําเพียงเทาน้ีวา  "มีอยางหรือ 
พอสุทินน !  ที่พอจักฉันขนมกุมมาสท่ีเก็บไวคางคืน ?" 
        สวนในคําวา  "อตฺถิ  นาม  ตาต"  เปนตนนี้  อาจารยผูคิด 
อักษรท้ังหลาย  ยอมกลาวลักษณะน้ีไวดังน้ีคือ :-  เมื่อมีอัตถิศัพทเปนบท 
ใกล  บัณฑิตทั้งหลายจึงไดแตงคําอนาคตกาลน่ันไวดังน้ีวา  "ปริภุ ฺ- 
 ิชิสฺสสิ"  ดวยอํานาจเนื้อความท่ีไมนาเชื่อและทนไมได. 
        ใจความแหงคําอนาคตกาลน้ัน  มีดังน้ีคือ:-  ขอวา  อตฺถิ  นาม 
ฯ เป ฯ  ปริภุ ฺชิสฺสสิ  มีความหมายวา  พอไมเชื่อ  ทั้งทนไมได  ซึ่งการ 
ฉันนี้  แมที่เห็นประจักษอยู. 
        สองบทวา  ตตาย อาภิโทสิโก  ความวา  ขนมกุมมาสท่ีเก็บไว 
คางคืนนี้  รปูไดมาแตเรือนของคุณโยมน้ัน.  ปาฐะวา  "ตโตย"   บาง 
อาจารยบางพวกสวดกันวา  "ตทาย"   บาง.  คําน้ันไมงาม. 
        หลายบทวา  เยน  สกปตุ  นิเวสน ความวา  นิเวศนแหงบิดา 
ของตน  คือ  แหงบิดาของอาตมา  มีอยูโดยสถานท่ีใด.  พระเถระเปน 
ผูวางาย   จึงไดไป  (ยังนิเวศนนั้น)  เพราะความรักในบิดาน่ันเอง. 
        บทวา  อธิวาเสสิ  ความวา  พระเถระถึงจะเปนผูถือบิณฑบาต 
เปนวัตรอยางเครงครัดก็ตาม  แตก็ยังใฝใจวา  "ถาเราไมรับแมภัตตา- 
หารครั้งเดียวไซร, พวกญาติเหลาน้ัน  ก็จักเสียใจอยางย่ิง"  จึงไดรับคํา 
อาราธนา เพ่ืออนุเคราะหพวกญาติ.  
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        บทวา  โอปุ ฺฉาเปตฺวา  แปลวา  สั่งใหไลทา. 
        บทวา  ติโรกรณีย  เปนสัตตมีวิภัตติ  ลงในอรรถตติยาวิภัตติ, 
ความวา  "แวดวง  (กองทรัพยนั้น)  ไวดวยกําแพงมาน."  อีกอยางหน่ึง 
ชนทั้งหลายยอมทํากันไวภายนอก  ดวยกําแพงมานนั่น  เหตุนั้น  กําแพง 
มานน้ัน จึงชื่อวา  ติโรกรณียะ.  ความก็วา  "จัดวงลอมกําแพงมาน 
นั้นไวโดยรอบ." 
        ในสองบทวา  "เอก  หิรฺสฺส" นี้ กหาปณะ  ควรทราบวา 
"เงิน." 
        ชายไมสูงนัก  ไมเต้ียนัก  ขนาดปานกลาง  พึงทราบ  "บุรษุ." 
        บทวา  เตน  ห ิ ความวา  เพราะเหตุที่ลูกสุทินนจักมาในวันนี้. 
        ศัพทวา  ห ิ เปนนิบาต ลงในอรรถสักวาทําบทใหเต็ม. 
        อีกนัยหนึ่ง  ศัพทวา  "เตน"  แมนี ้ เปนนิบาต  ลงในอรรถ 
แหงคําเชื้อเชิญน่ันเอง.         
        ในบทวา  "ปุพฺพณฺหสมย" นี้  ทานมิไดกลาวคําเผดียงกาล 
ไวในพระบาลี  แมก็จริง,  ถึงกระน้ัน  ก็ควรทราบอธิบายวา "เมื่อเขา 
เผดียงกาลแลวน่ันแล  พระเถระก็ไดไป." 
                     [บิดามอบทรัพยเพ่ือใหพระสุทินนสึก] 
        โยมบิดาของทานสุทินน  ชี้บอกกองทรัพยทั้ง ๒ กองวา  "พอ 
สุทินน !  นีท้รัพยมารดาของพอ "  เปนตน. 
        บทวา มาตุ ไดแก  แหงหญิงผูใหเกิด. 
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        บทวา  มตฺติก  ไดแก  ทรัพยที่มมีาแตฝายมารดา.  อธิบายวา 
"ทรัพยสวนน้ีคุณยาไดมอบใหมารดาของเจาผูมาสูเรือนน้ี."  
        โยมบิดากลาวตําหนิ  (ทรัพยเปนสินเดิมฝายหญิง)  ดวยคําวา 
"อิตฺถิกาย   อิตฺถีธน."  ทรัพย ชื่อวาอันฝายหญิงไดมา  เพ่ือประโยชน 
แกเครื่องจุณณสําหรับอาบนําเปนตน  อันเปนเครื่องใชสอยของหญิง 
นั่นเอง  มีประมาณเทาไร,  เจาจงตรวจดูปริมาณทรัพยฝายหญิง แมนั้น 
กอน. 
        อีกอยางหนึ่ง มีคําอธิบายวา "พอสุทินน !  นีท้รัพยมารดาของพอ, 
ก็แลทรัพยนัน้เปนสินเดิมฝายมารดา  พอมิไดใหไว  คือเปนของมารดา 
ของเจาเทาน้ัน." 
        ในบทวา  "อตฺถิยาย อิตฺถีธน"  นี้  พึงทราบใจความอยางนี้วา 
"ก็ทรัพยนี้นัน้รวบรวมมาไดดวยกสิกรรม  (และ)  พาณิชยกรรมก็หามิได 
อีกอยางหนึ่งแล  ทรัพยอันฝายหญิงพึงไดมา  ชื่อวา  อิตฺถีธน  (ทรัพย 
ฝายหญิง),  คือวา  ทรัพยฝายหญิงสวนใด  อันฝายหญิงผูไปสูตระกูลสามี 
จากตระกูลญาติ   พึงไดมาเพ่ือประโยชนแกเครื่องจุณณสําหรับอาบน้ํา 
เปนตน,  ทรัพยสวนน้ัน  ก็มีประมาณเทาน้ันกอน." 
        หลายบทวา อฺ เปตฺติก  อฺ  ปตามห  ความวา ก็ทรัพย 
สวนใดอันเปนสินเดิมของบิดาและปูทั้งหลายของพอ,  ทรัพยสวนน้ันก็เปน 
สวนอ่ืนตางหาก,  ที่เขาฝงไว  และที่ประกอบการคาขาย  ก็มีอยูมากมานัก. 
        อน่ึง บทวา  "ปตามห"  ที่มีอยูในสองบทวา  "เปตฺติก 
ปตามห"  นี ้ควรทราบวาการลบปจจัยแหงตัทธิตเสีย. อีกอยางหนึ่ง 
ปาฐะวา  "เปตามห"  ดังน้ีก็มี.  
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        หลายบทวา  ลพฺภา  ตาต สุทินฺน  หีนายาวตฺติตฺวา  ความวา 
พอสุทินน !  พอควรและเพศบรรพชิตอันสูงสง ซึ่งเปนธงชัยแหงพระ  
อริยเจาเสีย  แลวกลับมาเพ่ือความเปนคฤหัสถอันเปนเพศท่ีตํ่าทราม  จะพึง 
ไดใชสอย  คือจะไดเพ่ือบริโภคโภคสมบัติ, พอกลัวตอราชอาญา  จึง 
บวชก็หามิได  ทั้งถูกเจาหนี้ทวงก็หามิไดแล. 
        ก็คําวา  "ตาต"  ที่มีอยูในบทวา  "ตาต  น  อุสสฺหามิ"  นี ้
พระสุทินน  พูด  (กับบิดา)  เพราะความรักอาศัยเรือน  หาใชพูดเพราะ 
เดชแหงสมณะไม.         
        บทวา  น  อุสฺสาม ิ แปลวา  รูปไมอาจ. 
        บทวา  น  วิสหามิ แปลวา  รูปไมพรอม  คือไมสามารถ. 
        ก็คําวา  "วเทยฺยาม  โข  ต  คหปติ"  นี ้ พระสทุินนพูด (กบับิดา) 
เพราะเดชแหงสมณะ. 
        บทวา  นาติกฑฺเฒยฺยาสิ  ความวา  ความรักอันใดของคุณโยม 
ที่ต้ังอยูแลวในรูป,  คุณโยม  ไมควรตัดรอนความรักอันนั้นออก  ดวย 
อํานาจความโกรธ. มีคําอธิบาย  "ถาวาคุณโยมไมพึงโกรธไซร." 
        ลําดับนั้น  ทานเศรษฐี มีจิตเบิกบานดวยนึกในใจวา  "บุตรชาย 
เหมือนมีความประสงคจะทําการสงเคราะหเรากระมัง ?"  จึงไดพูดวา  "พูด 
เถิด  พอสุทนิน !" 
        ศัพทวา  "เตนหิ"  เปนนิบาต  มีรูปคลายวิภัตติ  ลงในอรรถ 
แหงคําเชื้อเชิญ. 
        บทวา  ตโตนิทาน  พึงทราบการอาเทศ  ตปฐมาวิภัตติ  อยางนี้คือ 
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ตนิทาน  ตเหตุก (มีทรัพยนั้นเปนตนเรื่อง,  มีทรัพยนั้นเปนเหตุ) 
เปนโต.  และในสมาสบทน้ันไมมีการลบโตปจจัย 
        ภัยมีราชภัยเปนตน  ที่ทานกลาวไวโดยนัยมีอาทิวา "พระราชา 
ทั้งหลายจะไมพึงทรงริบโภคสมบัติของเราหรืออยางไร ?  ชื่อวาภัยก็ดี. 
อธิบายวา  "จิตสะดุง."  
        การส่ันเทา (ก็ดี)  การสะทกสะทาน  (ก็ดี)  เนื้อหัวใจปวนปน 
(ก็ดี)  ของบุคคลผูถูกพระราชาหรือโจรลงกรรมกรณ  ดวยส่ังบังคับวา 
"เองจงใหทรัพย"  ดังน้ี  ชือ่วา  ฉัมภิตัตตะ  (ความหวาดเสียว) . 
        ขนชชูนั  คือมีปลายงอนข้ึนขางบน  ในเมื่อมีภัยเกิดข้ึน  ชือ่วา 
โลมหังสะ (ขนพองสยองเกลา). 
        การรักษาอยาวกวดขัน  ทั้งภายในและภายนอก  ทั้งกลางคืนและ 
กลางวัน  ชื่อวา อารักขา  (การเฝารักษา). 
                [บิดาส่ังภรรยาเกาใหประเลาประโลมพระสุทินนสึก] 
        สองบทวา  เตนหิ  วธุ  ความวา  เศรษฐีคฤหบดี  ครั้นแสดง 
ทรัพยแลว กไ็มสามารถจะประเลาประโลมบุตรชาย  เพ่ือใหสึกดวยตนเอง 
ได  จึงสําคัญวา  "บัดนี้  เครื่องผูกพวกผูชาย  เชนกันมาตุคามเปนไมมี" 
จึงไดเรียกบุราณทุติยิกาภรรยา ของพระสุทินนนั้นมาสั่งวา  "เตนหิ  วธุ" 
เปนตน. 
        บทวา  ปุราณทุติยิก  ไดหญิงคนท่ีสองซ่ึงเปนคนด้ังเดิม คือหญิง 
คนท่ีสองในกาลกอน  คือในคราวท่ียังเปนคฤหัสถ.  อธิบายวา  "ไดแก 
ภรรยาผูเคยเปนหญิงผูรวมในการเสพสุขท่ีอาศัยเรือนมาแลว." 
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        บทวา เตนหิ  ความวา  เพราะเหตุที่ไมมีเครื่องผูก  (อยางอ่ืน) 
เชนกับมาตุคาม.  
        สองบทวา ปาเทสุ  คเหตฺวา  ความวา  ภรรยาเกาไดจับเทา 
ทั้งสอง  (ของทานสุทินน).   บทวา  "ปาเทสุ"  เปนสัตตมีภัตติ  ลงใน 
อรรถทุติยาวิภัตติ   อีกอยางหน่ึง  ความวา  ภรรยาเกา  ไดจับพระสุทินน 
นั้นที่เทาทั้งสอง. 
        ถามวา  "เพราะเหตุไร  ภรรยาเกา จึงไดกลาวกะพระสุทินน 
อยางนี้วา ขาแตลูกนาย !  นางเทพอัปสร  (ผูเปนเหตุใหทานประพฤติ 
พรหมจรรย)  เหลาน้ัน  ชือ่เชนไร๑?" 
        แกวา  "เพราะไดยินวา  ในกาลครั้งนั้น  หมูชนผูไมรูจักคุณแหง 
บรรพชา  ครัน้เห็นขัตติยกุมารบาง  พราหมณกุมารบาง  เศรษฐีบุตรบาง 
มากมาย ซึ่งพากันละมหาสมบัติแลวออกบวช  จึงสนทนากันข้ึนวา  เพราะ 
เหตุไร  ขัตติยกุมารเปนตนเหลาน้ันจึงออกบวช ?"  คราวนั้น  ชนเหลาอ่ืน 
ก็พูดกันวา  ขัตติกุมารเปนตนเหลาน้ันออกบวช  เพราะเหตุแหงนางเทพ- 
อัปสรท้ังหลาย  ผูเปนเทพนาฏกา.  ถอยคําน้ัน  เปนอันชนเหลาน้ันได 
ใหแผกระจายไปแลว.  ภรรยาเกาของทานสุทินนนี้  ไดถือเอาถอยคําน้ัน 
จึงไดกลาวอยางนั้น." 
        พระเถระ เมื่อจะคัดคานถอยคําของภรรยาเกานั้น จึงไดกลาววา 
"น  โข  อห  ภคินิ" เปนตน  แปลวา "นองหญิง  ฉันไมไดประพฤติ 
พรหมจรรย  เพราะเหตุแหงนางเทพอัปสรเลย.๒" 
 
๑.  วิ.  มหา.  ๑/๓๐  ๒.  วิ.  มหา.  ๑/๓๐.  
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        บทวา  สมุทาจรติ  ความวา  ยอมเรียก  คือยอมกลาว. 
        หลายบทวา  ตตฺเถว  มุจฺฉิตา  ปปตา  ความวา  ภรรยาเกาเห็น 
ทานสุทินนนั้นเรียกตนดวยวาทะนองหญิง  จึงคิดอยูในใจวา  "บัดนี้ทาน  
สุทินนนี้  ไมตองการเรา,  ไดสําคัญเราผูเปนภรรยาจริง ๆ เหมือนเด็ก 
หญิงผูนอนอยูในทองมารดาเดียวกันกับตน"  ก็เกิดความโศกเปนกําลัง 
แลวสลบลมลงฟุบอยูในที่ตรงนั้นนั่นเอง. 
        หลายบทวา  มา  โน  วิเหยิตฺถ  ความวา  ทานสุทินนกลาววากะ 
โยมบิดาวา  "คุณโยม  อยาชี้บอกทรัพยและสงมาตุคามมาเบียดเบียน 
รูปเลย,"  จริงอยู  วาจานั่นทําความลําบากใหแกพวกบรรพชิต. 
                 [มารดาขอรองใหพระสุทินนเพาะพืชพันธุไว] 
        มารดาของทานสุทินน  ไดเชื้อเชิญทานสุทินนไวในความอภิรมย 
ดวยความวา  "ถาเชนนั้น"  ดังน้ี  ที่มีอยูในบทนี้วา "พอสุทินน ! 
ถาเชนนั้น   พอจงใหพืชพันธุไวบาง."  คือมารดาไดพูดวา  "ถาพอยัง 
ยินดีจะประพฤติพรหมจรรยไซร,  ขอพอจงประพฤตินั่ง  ปรนิิพพานอยู 
บนอากาศเถิด, แตวา  พอจงใหบุตรชายคนหนึ่งผูจะเปนพืชพันธุสําหรับ 
ดํารงสกุลของเราไว." 
        หลายบทวา  "มา โน  อปุตฺตก  สาปเตยฺย  ลิจฺฉวโย  อติหราเปสุ 
ความวา มารดาของทานสุทินนพูดวา  "เพราะเหตุที่พวกเราอยูในรัชสมัย 
แหงเจาลัจฉวีผูเปนคณราช, โดยกาลลวงลับไปแหงบิดาของพอ เจา 
ลิจฉวีเหลาน้ัน  จะสั่งใหริบทรัพยมรดกน้ี  คือทรัพยสมบัติของพวกเรา  
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ซึ่งมีมากมายอยางน้ี  อันหาบุตรมิได  คือท่ีเวนจากบุตรผูจะรักษาทรัพย 
ของตระกูลไว  นําไปสูภายในพระราชวังของพระองคเสีย, ฉะน้ัน 
เจาลิจฉวีเหลาน้ัน  อยาไดสั่งใหริบ  คือจงอยาส่ังใหริบทรัพยสมบัตินั้น 
ไปเลย."  
        ถามวา  "เพราะเหตุไร  ทานสุทินน  จึงไดกลาวอยางนี้วา  คุณโยม 
แม !  เฉพาะเร่ืองนี้แล  รูปอาจทําได ?" 
        แกวา  "ไดยินวา  ทานสุทินนนั้น  คิดวา เราเทาน้ันจักเปนเจา 
ของทรัพยมรดกของมารดาเปนตนเหลาน้ัน,  คนอ่ืนยอมไมมี,  มารดา 
เปนตนแมเหลาน้ัน ก็จักตามผูกพันเราเปนนิตย  เพ่ือตองการใหรักษา 
ทรัพยมรดก,  เพราะเหตุนั้น  เราจักไมไดเพ่ือเปนผูมีความขวนขวายนอย 
บําเพ็ญสมณธรรม, สวนทานเหลาน้ี   ครั้นไดบุตรชายแลวก็จักงดเวน 
(การตามผูกพันเรา), ตอแตนั้น  เราก็จักไดบําเพ็ญสมณธรรมตามสบาย, 
เมื่อ (ทาน)  เล็งเห็นนัยนี้อยูไดจึงไดกลาวอยางนั้น." 
                               [สตรมีีระดูหยุดก็ต้ังครรภ] 
        คําวา  "ปุปฺผ"  นี้เปนชื่อแหงโลหิตท่ีเกิดข้ึนในเวลาที่มาตุคาม 
มีระดู. จริงอยู  ในเวลาท่ีมาตุคามมีระดู  ตอมมีสีแดงตั้งข้ึนในสถานที่ 
ที่ต้ังครรภ  (ในมดลูก)  แลวเจริญข้ึนถึง ๗ วันก็สลายไป.  โลหิตก็ไหล 
ออกจากตอเลือดท่ีสลายไปแลวน้ัน.  คําวา "ปุปฺผ"  นั้น  เปนชื่อแหง 
โลหิตน้ัน. 
        อน่ึง  โลหิตน้ันเปนของมีกําลัง  ยังไหลออกอยูมากเพียงใด,  ปฏิสนธิ  
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(ของสัตวผูเกิดในครรภ)  แมที่บิดาใหไวแลว  กต้ั็งอยูไมไดเพียงนั้น, 
คือยอมไหลออกพรอมกับโทษ  (มลทินแหงโลหิต)  นั่นเอง,  ก็เม่ือโทษ 
(มลทินแหงโลหิต)  ไหลออกแลว  ปฏิสนธิ  (ของสัตวผูเกิดในครรภ) 
ที่บิดาใหไวแลวในวัตถุ  (รังไข)  ที่บรสิุทธิ์  ก็ต้ังข้ึนไดโดยเร็วพลัน. 
        สองบทวา  ปุปฺผสา  อุปฺปชฺชติ ความวา  ตอมเลือดเกิดข้ึนแก 
ภรรยาเกาของทานสุทินนนั้นแลว.  พึงทราบการลบบทสังโยค  พรอมกับ 
การลบ อ อักษรเสีย.๑  
        หลายบทวา  ปุราณทุติยิกาย  พาหาย  คเหตฺวา  ความวา  ทาน 
พระสุทินนจักภรรยาเกานั้นที่แขนท้ังสองน้ัน. 
        สองบทวา  อปฺปฺตฺเต  สิกขาปเท  ความวา  เพราะปฐม- 
ปาราชิกสิกขาบทยังมิไดทรงตั้งไว. 
   [พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติปฐมปาราชิกเม่ือ ๒๐ พระพรรษา] 
        ไดยินวา  ในปฐมโพธิกาลแหงพระผูมีพระภาคเจา  ภิกษุทั้งหลาย 
ไดประคองพระหฤทัยใหทรงยินดีแลวตลอด  ๒๐ ป  มิไดทําอัชฌาจาร 
(ความประพฤติลวงละเมิด)  เห็นปานน้ี  (ใหเกิดข้ึนเลย). พระผูมี- 
พระภาคเจา ทรงหมายเอาอัชฌาจารน้ันนั่นเอง  จึงตรัสพระสูตรนี้วา 
"ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !  สมัยหน่ึง  พวกภิกษุไดประคองจิตของเราให 
ยินดีแลวหนอ." 
 
๑.  บทวา  ปุปฺผสา  นี้  ตัดบทเปน  ปุปฺฝ  อสฺสา  ลบ  อ  อักษรตัวตน และลบ สฺ  ท่ีเปนตัวสะกด 
เสีย  จึงสมาธิกันเขาเปน  ปุปฺผสา.  
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        คราวนั้น  พระผูมีพระภาคเจา  เม่ือไมทรงเล็งเห็นอัชฌาจาร  
(ความประพฤติลวงละเมิดเชนนั้นของภิกษุทั้งหลาย)  จึงมิไดทรงบัญญัติ 
ปาราชิกหรือสังฆาทิเสส.  แตไดทรงบัญญัติกองอาบัติเล็กนอย  ที่เหลือไว 
เพียง ๕ กองเทานั้น  ในเพราะเรื่องนั้น ๆ.  เพราะเหตุนั้น  ทานพระ 
อุบาลีเถระ จึงไดกลาวไววา  "เพราะสิกขาบท ยังมิไดทรงบัญญติัไว." 
        บทวา อนาทีนวทสฺโส  ความวา  ทานสุทินน  เมื่อไมเล็งเห็น 
ขอท่ีพระผูมีพระภาคเจาจักทรงบัญญัติสิกขาบทชี้โทษไวในบัดนี้  จึงเปน 
ผูมีความสําคัญ  (ในการเสพเมถุนธรรมน้ัน)  วาไมมีโทษ.  จริงอยู 
ถาทานพระสุทินนนี้  พึงรูวา  "สิ่งน้ีไมควรทํา"  หรือวา  "สิ่งท่ีทําน้ี 
ยอมเปนไปเพื่อมูลเฉท" ดังน้ีไซร,  กุลบุตรผูบวชดวยศรัทธา  แมจะถึง 
ความส้ินชีวิตไป  อันมีกรรมนั้นเปนเหตุก็จะไมพึงทํา,  แตทานเมื่อไม 
เล็งเห็นโทษในการเสพเมถุนธรรมนี ้ จึงไดเปนผูมีความสําคัญวา  ไมม ี
โทษ.  เพราะเหตุนั้น  ทานพระอุบาลีเถระ จึงไดกลาวไววา  "เปนผูมี 
ความเห็นวาไมมีโทษ." 
        บทวา  ปุราณทุติยิกาย  นี้  เปนสัตตมีวิภัตติ. 
        บทวา  อภิวิฺาเปสิ  คือ  ใหเปนไปแลว. 
        จริงอยู  แมการใหเปนไป  ทานเรียกวา  "วิฺาปนา"  เพราะ 
ยังกายวิญญัติใหเคลื่อนไหว.  ก็ทานพระสุทินนนี้  บัณฑิตพึงทราบวา 
"ไดทําการยังกายวิญญัติใหเคลื่อนไหวถึง ๓ ครั้ง  เพ่ือความตกลงใจจะ 
ใหต้ังครรภ." 
        หลายบทวา  สา เตน  คพฺภ คณฺหิ  ความวา  แมภรรยาเกา 
ของทานพระสุทินนนั้น  ก็ต้ังครรภเพราะอัชฌาจารน้ันนั่นเอง  หาได  
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ต้ังครรภโดยประการอ่ืนไม. 
                            [เหตุที่ใหสตรีต้ังครรภมี  ๗ อยาง] 
        ถามวา  "ก็การต้ังครรภ  ยอมมีได  แมโดยประการอยางอ่ืนหรือ ?" 
        แกวา "ยอมมีได. 
        ถามวา  "ยอมมีไดอยางไร ?" 
        แกวา  "ยอมมีได  (เพราะเหตุ ๗ อยาง)  เพราะการเคลาคลึง 
กาย ๑ เพราะการใชผา  ๑  เพราะการด่ืมน้ําอสุจิ  ๑  เพราะการลูบคลํา 
สะดือ ๑  เพราะการจองดู  (รูป) ๑  เพราะเสียง ๑  เพราะกลิ่น ๑." 
        จริงอยู  สตรีทั้งหลาย  บางพวกเปนผูมีความกําหนัดยินดีดวยฉันท- 
ราคะในเวลาท่ีตนมีระดู  แมเม่ือยินดีการท่ีบุรุษจับมือ  จับชองผมและการ 
ลูบคลําอวัยวะนอยใหญ  (ของตน)  ยอมต้ังครรภได.  การต้ังครรภยอม 
มีไดเพราะการเคลาคลึงกาย  ดวยอาการอยางนี้. 
        อน่ึง  นางภิกษุณี  ผูเปนภรรยาเกาของพระอุทายีเถระ เอาปาก 
อมนํ้าอสุจินั้นไวสวนหนึ่ง  ใสอีกสวนหน่ึงเขาในองชาตรวมกับผานั่นเอง 
นางก็ต้ังครรภไดเพราะเหตุนั้น.๑  การต้ังครรภ  ยอมมีไดเพราะการใชผา 
ดวยอาการอยางน้ี. 
        แมเน้ือ ผูเปนมารดาของมิคสิงคดาบส ไดมายังสถานท่ีถายปสสาวะ 
ของดาบส  ในเวลาที่ตนมีระดู  แลวไดดื่มน้ําปสสาวะ  ซึ่งมีน้ําสมภพ 
เจือปนอยู.  แมเนื้อน้ัน  ก็ต้ังครรภ  แลวออกลูกเปนมิคสิงคดาบส 
เพราะเหตุที่ตนด่ืมน้ําปสสาวะนั้น.๒  การต้ังครรภ ยอมมีไดเพราะการด่ืม 
 
๑. วิ.  มหา.  ๒/๒๓.  ๒.  ชาตกัฏฐกถา.  ๘/๑.  ๗/๓๙๖.  
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น้ําอสุจิ  ดวยอาการอยางน้ี.  
        อน่ึง ทาวสักกะทรงทราบขอท่ีบิดามารดาของพระสามดาบสโพธิ- 
สัตวเสียจักษุ  มีพระประสงคจะประทานบุตร  (แกทานท้ังสองน้ัน)  จึง 
ทรงรับสั่งกะทุกุลกบัณฑิต  (ผูเปนบิดาของพระสามดาบสโพธิสัตวนั้น) 
วา  "เมถุนธรรม  ควรแกทานท้ังสองหรือ ?" 
        ทุกลุกบัณฑิต  ทูลวา  "อาตมภาพท้ังสอง  บวชเปนฤษีแลว  ไมม ี
ความตองการดวยเมถุนธรรมนั่น." 
        ทาวสักกะ  ทรงรับสั่งวา  "ถาเชนนั้น ในเวลาท่ีนางปาริกาตาป- 
สินีนี้มีระดู  ทานพึงเอาน้ิวลูบคลําสะดือ  (ของนาง)  เถิด." 
        ทุกลุกบัณฑิตนั้น  ไดทําเหมือนอยางนั้นแลว.  นางปาริกาตาปสินี 
นั้น  ก็ต้ังครรภ  แลวคลอดทารกชื่อสามดาบส  เพราะเหตุที่ลูกคลํา 
สะดือนั้น.๑  การต้ังครรภ  ยอมมีไดเพราะการลูบคลําสะดือ  ดวยอาการ 
อยางนี้.  โดยนัยนี้นั่นแล  ควรทราบเรื่องมัณฑัพยมาณพ๒  และเร่ือง 

พระเจาจัณฑปชโชต. 

        ถามวา  "การต้ังครรภ  ยอมมีไดเพราะการจองดู  (รปู) 

อยางไร ?" 

        แกวา  "สตรีบางพวกในโลกน้ี  ในเวลาที่ตนมีระดู  เม่ือไมได 

การเคลาคลึงกับชาย  จึงเขาไปในเรือน  จองดูชาย  ดวยอํานาจความ 

กําหนัดพอใจ  (แลวก็ตั้งครรภ)  เหมือนนางสนมชาววังฉะนั้น. 

นางยอมตั้งครรภ  เพราะการจองดูชายนั้น."  การต้ังครรภ  ยอมมีได 

เพราะการจองดูรปู  ดวยอาการอยางนี้. 

 

๑.  นัยชาตกัฏฐกถา.  ๙/๑๒๓-๔.  ๒.  ชาตกัฏฐกถา.  ๗/๕-๗. 
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        อน่ึง  บรรดานกยาง๑ ชื่อวานกยากตัวผู  ยอมไมมี.  นางนกยาง 
เหลาน้ัน ในเวลาท่ีตนมีระดู  ครั้นไดฟงเสียเมฆ  (คํารวม)  แลว  
ไดฟงเสียงไกผูตัวเดียว  (ขัน)  ก็ยอมต้ังครรภได.  ถึงแมโคทั้งหลาย 
ครั้นไดฟงเสียงโคอุสภะ  (โคตัวผู) แลว  ก็ยอมต้ังครรภเหมือนอยางนั้น. 
การต้ังครรภ ยอมมีไดเพราะเสียง ดวยอาการอยางน้ี. 
        อน่ึง  แมโคทั้งหลายนั่นเอง  ในกาลบางครั้ง ยอมต้ังครรภได 
เพราะกลิ่นของโคตัวผู. การต้ังครรภ  ยอมมีไดเพราะกลิ่น  ดวยอาการ 
อยางนี้. 
        สวนในเรื่องนี้ ภรรยาเกาของทานพระสุทินนนี้  ยอมต้ังครรภ 
เพราะอัชฌาจาร   ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงหมายเอาตรัสไววา 
        "มารดาบิดาอยูรวมกัน ๑  มารดามีระดู  ๑  สตัวผูเกิดในครรภ 
ปรากฏ ๑,  เพราะความประชุมพรอมแหงปจจัย ๓ ประการอยางนี้  ความ 
กาวลงแหงสัตวผูเกิดในครรภ จึงมีได.๒" 
                     [เทพเจาประกาศความชั่วของพระสุทินน] 
        หลายบทวา  ภุมฺมา  เทวา  สทฺทมนุสฺสาเวสุ  ความวา ชื่อวา 
ความลับของชนผูกระทํากรรมชั่ว  ยอมไมมีในโลก,๓ จริงอยู ตนของ 
ชนผูกระทําความชั่วน้ัน  ยอมรูความชั่ว  (ที่ตนทํา) นั้น  กอนกวา 
 
๑.  เวสสันตรชาดก  กณัฑมหาพนวา พกา  พลากา  นชฺชูหา....นกยางโยน  นกยางกรอก  นก 
โพระดก....จึงแปลวา นกยางไวกลาง ๆ. 
๒. ม.  มู.  ๑๒/๒๔๗.  ปปญจสูทนี.  ๒/๔๑๗-๘  ๓.  ขุ ชา.  ๒๗/๑๓๑.  ชาตกัฏฐ  ๔/๒๔๘.  
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คนอ่ืนทั้งหมด,  ตอจากนั้น  อารักขเทพเจาท้ังหลาย  ยอมรู,  ภายหลัง  
ตอมาเทพเจาแมเหลาอ่ืน  ผูจิตของบุคคลอ่ืน  ก็ยอมรู,  เพราะเหตุนั้น 
ภุมมเทพเจาทั้งหลาย  ผูอาศัยอยูในไพรสณฑทั้งส้ิน  ซึ่งเปนผูรูจิตของ 
บุคคลอ่ืน  พบเห็นอัชฌาจารน้ันของทานพระสุทินนนั้น  ก็ไดกระจาย 
เสียงใหบันลือลั่นไป  คือไดเปลงเสียงออกโดยอาการท่ีเทพเจาแมเหลาอ่ืน 
จะไดยิน. 
        ถามวา  "ไดยินวาอยางไร ?" 
        แกวา  "ไดยินดังนี้  ทานผูเจริญ !  โอ  ภิกษุสงฆ  ไมมีเสนียด 
หาโทษมิได,  (แต)  พระสุทินนกลันทบุตร  กอเสนียดข้ึนแลว  กอ 
โทษข้ึนแลว.*"  ใจความแหงคําวา  "ไมมีเสนียด"  เปนตนนั้น บัณฑิต 
พึงทราบ  โดยนัยดังที่ขาพเจากลาวไวแลวในเวรัญชกัณฑนั่นแล. 
        อน่ึง  ในคําวา  "ภุมมฺาน  เทวาน  สทฺท  สุตฺวา จาตุมฺมหา- 
ราชิกา" นี้  พึงทราบลําดับดังนี้วา  "อากาสัฏฐเทพเจาท้ังหลายไดสดับ 
เสียงเหลาภุมมเทพเจาแลว, เทพเจาชั้นจาตุมหาราชทั้งหลายไดสดับเสียง 
เหลาอากาสัฏฐเทพเจาแลว"  ดังน้ีเปนตน. 
        บทวา  พฺรหฺมกายิกา  ความวา  พรหมแมทั้งหมด  ยกเวนเหลา 
อสัญญีสัตวและเหลาอรูปาวจรสัตวเสีย  พึงทราบวา  "ไดสดับแลว  และ 
ครั้นไดสดับแลว  ก็ไดกระจายเสียงใหบันลือลั่นแลว." 
        หลายบทวา  อิติห  เตน  ขเณน ความวา  ชั่วขณะเดียวแหง 
อัชฌาจารของทานพระสุทินนนั้น ดวยอาการอยางน้ี. 
 
*  วิ.  มหา.  ๑/๓๒.  
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        สองบทวา  เตน มุหตฺุเตน  ความวา  ชั่วครูเดียวแหงอัชฌาจาร 
นั่นเอง. 
        สองบทวา  ยาว  พฺรหฺมโลกา  ความวา  "เสียงไดกระฉอนข้ึน 
ไปแลว) จงถึงพรหมโลกชั้นอกนิฏฐะ.  
        บทวา  อพฺภุคฺคฺฉิ  แปลวา  ไดกระฉอนข้ึนไปแลว  คือไดต้ังข้ึน 
แลว. ความก็วา "ไดมีเสียงระเบ็งเซ็งแซเปนอันเดียวกันแลว." 
                   [บุตรชายของทานพระสุทินนชื่อวาพีชกะ] 
        สองบทวา  ปุตฺต  วิชายิ  ความวา  ภรรยาเกาของทานพระสุทินน 
ไดใหปจฉิมภวิกสัตว  ผูเชนกับพิมพทองเกิดแลว. 
        หลายบทวา  พีชโกติ  นาม  อกสุ  ความวา  พวกสหายของทาน 
พระสุทินนไมยอมใหต้ังชื่อเปนอยางอ่ืน คือไดพากันต้ังชื่อวา  "พีชกะ" 
(เจาพืชก)  โดยลงความเห็นกันวา  "ทารกนั้นจงมีชื่อวา  "เจาพืชก" 
เทาน้ัน,  เพราะเหตุแหงคําท่ียาไดกลาวขอไววา  "พอจงใหพืชพันธุไว 
บางนี้  ปรากฏชัดแลว. พวกสหาย  ก็ไดต้ังชื่อใหแกบิดาแหงพีชก- 
ทารกนั้น  ดวยอํานาจชื่อบุตรชายเหมือนกัน. 
        คําวา  "เต  อปเรน  สมเยน"  นี้  ทานกลาวหมายเอาเจาพืชก 
และมารดาของเจาพืชก. 
             [มารดาและพีชกทารกบวชแลวไดสําเร็จพระอรหัต] 
        ไดยินวา  ในเวลาท่ีพีชกะมีอายุได  ๗-๘ ขวบ  มารดาของเธอ 
ไดบวชในสํานักนางภิกษุณี  และพีชกทารกน้ัน กไ็ดบวชอยูในสํานัก 
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ของภิกษุ  ไดอาศัยเพ่ือนพรหมจารีผูเปนกัลยาณมิตร  ก็ไดดํารงอยูใน  
พระอรหัตแลว. เพราะเหตุนั้น  ทานพระอุบาลีเถระ จึงไดกลาวไววา 
"เขาทั้งสองไดออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต  ไดทําใหแจงซ่ึงพระอรหัต 
แลว.*"  บรรพชาของมารดาและบุตรไดมีผลแลว  ดวยประการฉะน้ี. 
            [ทานพระสุทินนเดือดรอนใจเพราะประพฤติชั่วหยาบ] 
        สวนบิดาของพีชกทารกนั้น  ถกูความวิปฏิสารครอบงําอยู  เพราะ- 
เหตุนั้น  ทานพระอุบาลีเถระ  จึงไดกลาวคําวา    "อถโข  อายสฺมโต 
สุทินฺนสฺส  อหุเทว  กุกฺกจฺุจ"  ดังน้ีเปนตน. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน บทวา    อหุเทว    แปลวา  ไดมีแลวน่ันเทียว. 
ทะ  อักษรทําการเชื่อมบท. ความวา  "ไดมีแลวน่ันเทียว." 
        ความตามเดือดรอนในภายหลัง อันมีอัชฌาจารเปนเหตุ  ชื่อวา 
ความรําคาญ.  แมคําวา  "วิปฏิสาโร"  ก็เปนชื่อแหงความตามเดือดรอน 
ในภายหลังน้ันนั่นเอง. 
        จริงอยู  ความตามเดือดรอนในภายหลังน้ัน  ทานเรียกวา 
  "กุกกุจจะ"    (ความรําคาญ)  โดยความเปนกิริยาที่บัณฑิตพึงเกลียด 
เพราะความเปนกรรมอันผูรูทั้งหลายไมพึงทํา,  ทานเรียกวา "วิปฏิสาร" 
(ความเดือดรอน)  โดยเปนความระลึกผิดรูปไป  เพราะอาศัยอัชฌาจารนั้น 
เพราะไมสามารถจะหามอัชฌาจารท่ีตนทําแลวได. 
        หลายบทวา  อลาภา  วต เม ความวา  ไมใชลาภของเราหนอ. 
มีอธิบายวา "ข้ึนชื่อวา  ความไมไดคุณท้ังหลาย มีฌานเปนตนเหลาน้ัน 
 
*  วิ.  มหา.  ๑/๓๓.  
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ไมใชลาภของเรา  ทั้งไมใชลาภของผูอ่ืน. 
        หลายบทวา  น  วต  เม  ลาภา  ความวา  คุณคือบรรพชา 
สรณคมนและการสมาทานสิกขาแมเหลาใด  ที่เราไดเฉพาะแลว,  คุณ 
คือบรรพชาเปนตนแมเหลาน้ัน  ชื่อวาไมใชลาภของเราเลย  เพราะมี 
อัชฌาจารเศราหมอง.  
        หลายวา  ทุลฺลทฺธ  วต เม  ความวา  พระศาสนาน้ี แมที่เรา 
ไดแลว  กช็ื่อวาเราไดชั่ว. 
        หลายบทวา  น  วต  เม  สุลทฺธ  ความวา  พระศาสนาน้ี 
เราไดไมดีเหมือนอยางกุลบุตรเหลาอ่ืนเขาไดกันหนอ.  เพราะเหตุไร ? 
เพราะเหตุเราบวชในพระธรรมวินัยที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดีแลวอยาง 
นี้  ยังไมสามารถจะประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณบริสุทธิ์ไดจนตลอด 
ชีวิตแล. 
        บทวา  พฺรหฺมจริย  ไดแก  มรรคพรหมจรรย  ที่ทานสงเคราะห 
ดวยไตสิกขา. 
        สองบทา  กิโส  อโหสิ  ความวา  ทานพระสุทินนนั้น  เมื่อไม 
สามารถจะเค้ียวกินหรือฉันอาหาร  จึงไดเปนผูซูบผอม คือมีเนื้อและ 
โลหิตนอย. 
        บทวา  อุปฺปณฺฑุปฺปณฺฑุกชาโต  ไดแก  ความเปนผูมีผิวเหลือง ๆ 
เกิดข้ึน คือเปนผูมีสวนเปรียบดุจใบไมเหลือง. 
        บทวา  ธมนิสณฺตคตฺโค  ไดแก  ผูมีตัวสะพรั่งดวยแถวเสนเอ็น 
นั่นเอง  เพราะความเปนผูมีเนื้อและโลหิตส้ินไป. 
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        บทวา  อนฺโตมโน  ไดแก  ผูมีความคิดต้ังอยูภายในนั่นเอง  (ผูมี 
เรื่องในใจ) ดวยอํานาจความระทมถึง. อนึ่ง  สัตวโลกแมทั้งหมด  ชื่อวา 
เปนผูมีใจอยูในภายในน่ันเอง  (คิดอยูแตในใจ)  ดวยอํานาจความเปนไป 
อาศัยหทัยวัตถุ.  
        บทวา  สีนมโน  ไดแก  ผูทอดท้ิงธุระ คือผูไมมีความขวนขวายใน 
อุเทศ  ปริปุจฉา  กรรมฐาน  อธิศีล  อธิจิต  อธิปญญา  และการบําเพ็ญ 
วัตรและระเบียบวัตร.  ชือ่วา  ผูมีใจหดหู  เพราะอรรถวาใจของผูนั้นหดหู 
คืองอกลับดวยอํานาจความเกียจครานโดยแททีเดียว. 
        บทวา  ทุกฺขี  ไดแกผู  มีทุกข  เพราะทุกขทางใจ. 
        บทวา  ทุมฺมโม  ไดแก  ผูมีใจอันโทษประทุษรายแลว หรือผูมีใจ 
ผิดรูป  เพราะความเปนผูถูกโทมนัสครอบงํา. 
        บทวา  ปชฺฌายี ความวา  ทานพระสุทินน  คิดถึงความชั่วท่ีตน 
ทําแลวน้ัน  ๆ ดวยอํานาจความเดือดรอน  (ซบเซา)  ดุจลาตัวที่เขาคัด 
ออกจากภาระแลว  (ซบเซาอยู)  ฉะนั้น. 
             [พวกภิกษุสหายถามทานพระสุทินนถึงความซูบผอม] 
        สองบทวา  สหายกา  ภิกฺข ู ความวา ภิกษุทั้งหลาย ผูถามถึง 
ความผาสุก  ที่เปนผูคุนเคยของทานพระสุทินน  เห็นพระสุทินนนั้น 
ผูเปนแลวอยางนั้น  ซึ่งปลอยใหวันคืนผานไปอยู  ดวยธรรมเปนเครื่อง 
เนิ่นชา  คือการคลุกคลีอยูดวยหมู  จึงไดกลาวคํานี้กะทานพระสุทินนนั้น. 
        บทวา  ปนิทฺทฺริโย  ความวา  ผูมีอินทรียมีจักษุเปนตนเต็มเปยม 
เพราะโอกาสซ่ึงเปนที่ต้ังแหงประสาทสมบูรณ.  
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        ศัพทวา  "ทานิ"  ทีม่ีอยูในคําวา  "โสทานิ  ตฺว" นี้  เปน 
นิบาต. ทานกลาวอธิบายไววา  "โส  ปน  ตฺว"  ทีแ่ปลวา  "ก็คุณน้ัน 
(ดูซูบผอม)."  
        หลายบทวา กจฺจิ  โน  ตฺว  คือ  กจฺจิ  น ุตฺวิ  ทีแ่ปลวา  "คุณ 
(จะไมมียินดีประพฤติพรหมจรรย)  หรือหนอ ?" 
        บทวา  อนภิรโต  แปลวา  ผูมีความกระสัน,  อธิบายวา ผู 
ปรารถนาความเปนคฤหัสถ." 
        เพราะเหตุนั้น  ทานพระสุทินน  เมื่อจะคัดคานความไมยินดีนั้น 
นั่นแล  จึงกลาววา "อาวุโสท้ังหลาย!  ความจริง ไมใชวาผม 
จะไมยินดี    (ประพฤติพรหมจรรย)."  อธิบายวา "ก็ผมยินดีทีเดียว 
ในการเจริญกุศลธรรมอันยิ่ง." 
        หลายบทวา  อตฺถิ  เม  ปาปกมฺม  กต ความวา  บาปกรรมอยาง 
หน่ึงที่ผมทําไว  มีอยู  คือผมไดรับอยู  ไดแกมีปรากฏแกผมอยูเปนนิตยกาล 
ดุจมีอยูเฉพาะหนาฉะนั้น. 
        ถัดจากน้ัน  ทานพระสุทินน  เมื่อจะประกาศ  (เปดเผย) บาป- 
กรรมท่ีตนทําแลวน้ัน  (แกเหลาภิกษุสหาย) จึงไดกลาวคําเปนตนวา 
"ปุราณทุติยิกาย"  ดังน้ี. 
        [พวกภิกษุสหายเห็นดวยวากรรมน้ันใหเกิดความสําราญได] 
        หลายบทวา  อล  หิ  เต อาวุโส  สทุินฺน  กุกฺกุจจฺาย ความวา 
อาวุโส สุทินน !  บาปกรรมน่ันของคุณ  พอที่  คือสามารถจะใหคุณ 
รําคาญได. มีคําอธิบายวา  "เปนของสามารถจะใหเกิดความรําคาญได."  
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        ในคําวา  "ย  ตฺว"  เปนตน  พึงทราบการเชื่อมความดังน้ีวา 
"คุณจักไมสามารถประพฤติพรหมจรรย  เพราะความชั่วใด, ความชั่ว 
นั้นของคุณ  พอที่จะใหคุณรําคาญได."  
        ตอจากนั้น  เหลาภิกษุสหาย  เมื่อจะพร่ําสอนพระสุทินนนั้น  จึง 
ไดกลาวคําเปนตนวา  "นนุ  อาวุโส  ภคตา"  ดังนี้. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  ศัพท  "นน"ุ  เปนนิบาต  ลงในอรรถ 
อนุมัติและตําหนิ. 
        บทวา  อเนกปริยาเยน  แปลวา  โดยเหตุมิใชอยางเดียว. 
        บทวา วริาคาย  แปลวา  เพ่ือคลายความกําหนัด. 
        สองบทวา  โน  สราคาย  ความวา  ไมใชเพ่ือความกําหนัด 
ดวยราคะ.  อธิบายวา  "จริงอยู  ธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาทรง 
แสดงแลว  เพ่ือประโยชนแหงการคลายความกําหนัดนั่นวา  สัตวทั้งหลาย 
ไดสดับธรรมของเรานี้แลว จักคลายความกําหนัด  คือจักไมยินดีในภพ 
และโภคสมบัติทั้งปวง."  ในบททั้งปวง  ก็มีนัยนั่น. 
        ก็คําวา  "วิสโยคาติ  กิเลเสหิ วิสยุชฺชนตฺถาย"   นี ้ ที่มีอยู 
ในบทวา   "วิสโยคาย"  เปนตนนี้  เปนเพียงการกลาวโดยนัยทางออม. 
        บทวา  วิสโยคาย  ความวา  เพ่ือปราศจากความประกอบดวย 
กิเลสทั้งหลาย. 
        สองบทวา  โน  สโยคาย  ความวา  ไมใชเพ่ือความประกอบ 
(ดวยกิเลสทั้งหลาย). 
        บทวา  อนุปาทานาย  ความวา  เพ่ือความไมถือมั่น. 
        สองบทวา  โน  สอุปาทานาย ความวา  ไมใชเพ่ือความยึดม่ัน.  
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        หลายบทวา ตตฺถ  นาม  ตฺว ความวา  เมื่อธรรมนั้น  (อัน 
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว เพ่ือคลายความกําหนัด)  คุณ  (ยงจัก 
คิดเพ่ือความกําหนัดอีกหรือ ?).  
        สองบทวา สราคาย  เจเตสฺสสิ  ความวา  คุณยังจักมาคิด  คือ 
ยังจักมาดําริ  เพ่ือเมถุนธรรม  อันเปนไปอยู  พรอมดวยความกําหนัด 
หรือ ?  อธิบายวา คุณจักมาพยายามเพ่ือตองการเมถุนธรรมน่ันหรือ ?" 
ในบททั้งปวง  ก็มีนัยนั่น. 
                      [อรรถาธิบายชื่อพระนิพพาน  ๙  บาท] 
        อีก ๙  บท  มีราควิราคะเปนตน  พระผูมีพระภาคเจา* ตรัสหมายเอา 
พระนิพพานซ่ึงเปนโลกุตรธรรมที่มีพืชอันปลอนแลวน่ันแล  เพราะเหตุ 
นั้น แมเม่ือพระองคตรัสวา  "ราควิราคาย"  ก็ดี  "มทนิมฺมทนาย" 
ก็ดี  บัณฑิตพึงเห็นความอยางน้ีเทาน้ันวา  "เพ่ือประโยชนแกพระ 
นิพพาน." 
        จริงอยู  พระนิพพาน  พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวา  "ธรรมเปน 
ที่สํารอกราคะ" เพราะเหตุวา  ราคะมาถึง  คือปรารภ  หมายอาศัยพระ 
นิพพานน้ันแลว   ยอมคลายไป  คือไมมี. 
        อน่ึง      พระนิพพาน      ทรงเรียกวา    "ธรรมเปนที่สรางเมา" 
เพราะเหตุวา  ความเมาทั้งหลาย  มีความเมาดวยอํานาจมานะ  และความ 
เมาวาเปนบุรุษเปนตน  มาถึงพระนิพพานนั้นแลว  ยอมเปนอันสรางไป 
หายเมา  คือสาบสูญไป. 
 
*  นี้แปลตามโยชนา  แตนาจะเปนภิกษุสหายพระสุทินนกลาว.  
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        อน่ึง  พระนิพพาน  ทรงเรียกวา  "ธรรมเปนที่หมดสิ้นความ 
กระหาย"  เพราะเหตุวา  ความกระหายในกามแมทั้งปวง   มาถึงพระ  
นิพพานน้ันแลว  ยอมถึงความหมดส้ินไป  คือความส้ินสูญไป. 
        อน่ึง  พระนิพพาน  ทรงเรียกวา  "ธรรมเปนที่เพิกถอนอาลัย" 
เพราะเหตุวา อาลัยคือเบญจกามคุณ  มาถึงพระนิพพานแลว  ยอมถึง 
ความเพิกถอนไป. 
        อน่ึง  พระนิพพาน  ทรงเรียกวา  "ธรรมเปนที่ขาดสูญแหงวัฏฏะ" 
เพราะเหตุวา  วัฏฏะมี ๓ ภูมิ  มาถึงพระนิพพานน้ันแลว  ยอมขาด 
สูญไป. 
        อน่ึง  พระนิพพาน  ทรงเรียกวา "ธรรมเปนที่สิ้นตัณหา,  ธรรม 
เปนที่ปราศจากราคะ ธรรมเปนที่ดับ"  เพราะเหตุวา ตัณหา  มาถึง 
พระนิพพานน้ันแลว  ยอมถึงความส้ินไป  ยอมบําราศไป  และยอมดับ 
ไปโดยประการท้ังปวง. 
        อน่ึง  พระนิพพานน่ัน  ทรงเรียกวา  "นิพพาน" เพราะเหตุวา 
ออกไป  คือพนไป  พรากไป  จากตัณหา  ซึ่งไดโวหารวา วานะ 
เพราะรอยรัด  คือผูกรัดเกี่ยวประสานกําเนิด  ๔  คติ  ๕  วิญญาณฐิติ ๗ 
สัตตาวาส  ๙ ไว  เพ่ือความมีความเปนสืบ  ๆ ไป  ฉะน้ีแล. 
        หลายบทวา  กามาน  ปทาน  อกขฺาต  มีความวา  การละวัตถุกาม 
และกิเลสกามท้ังปลาย  พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลวมิใชหรือ ? 
        สองบทวา  กามสฺาน  ปริ ฺา  มีความวา  การกําหนดรู 
กามสัญญาแมทั้งหมด  มี ๓ อยาง ดวยอํานาจญาตปริญญา  (กําหนด  
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รูดวยการรู)  ตีรณปริญญา  (กําหนดรูดวยการพิจารณา)  และปหาน- 
ปริญญา  (กําหนดรูดวยการละเสีย)  พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวมิใช 
หรือ ? 
        บทวา  กามปปาสาน  มีความวา  การกําจัดความระหายในกาม 
ทั้งหลาย  หรอืความอยากด่ืมกามท้ังหลาย  พระผูมพีระภาคเจาตรัสแลว 
มิใชหรือ ? 
        บทวา  กามวิตกฺกาน  มีความวา ความเพิกถอนวิตกท้ังหลาย 
ที่เกี่ยวดวยกาม  พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวมิใชหรือ ? 
        บทวา  กามฏริฬาหาน  มีความวา  ความสงบแหงความเรารอน 
ซึ่งเกิดข้ึนดวยอํานาจความกําหนัด  ทีป่ระกอบดวยเบญจกามคุณ  ไดแก 
ความรุมรอนภายใน  พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวมิใชหรือ ? 
        โลกุตรมรรค  เครื่องทําความส้ินกิเลสแล  พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสไดแลวในสถาน  ๕ เหลาน้ี.  แตมรรคท่ีเจือกันทั้งโลกิยะและโลกุตระ 
บัณฑิตพึงทราบวา  พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลวใน ๓ สถานเบ้ืองตน 
ทั้งหมด. 
        คําวา  เนต  อาวุโส  เปนตน  มีความวา  ดูกอนผูมีอายุ !  กรรม 
ลามกนั่นของทาน  ยอมไมเปนไปเพ่ือความเส่ือมใสแหงชนทั้งหลายผูยัง 
ไมเสื่อมใส  คือเพ่ือประโยชนแกความเสื่อมใสของชนท้ังหลายผูเห็นปานน้ัน 
หรือ. 
        บทวา อถเขฺวต  ตัดบทเปน  อถโข  เอต. 
        บทวา  "อถ เขต"  กม็ี. 
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        บทวา  อฺถตฺตาย มีความวา  (กรรมลามกนั่นของทาน) 
ยอมเปนไป  เพื่อความเปนโดยประการอ่ืน  จากความเสื่อมใส  คือ เพ่ือ 
ความเดือดรอน.  อธิบายวา "ยอมทําความเดือดรอนแกชนทั้งหลาย  ผูม ี
ศรัทธาอันยังมิไดมาดวยมรรควา  ' เราท้ังหลายเลื่อมใสแลวในพระธรรม 
วินัย  ชื่อแมเชนนี้ ซึ่งมีพวกภิกษุผูปฏิบัติเลวทราม." 
        ฝายความเสื่อมในของชนท้ังหลายผูมีศรัทธามาแลวดวยมรรค เปน 
ของไมหว่ันไหวดวยเรื่องเชนนี้  หรือดวยเรื่องที่รายแรงยิ่งกวาน้ี  เหมือน 
ภูเขาสิเนรุ ไมหว่ันไหวดวยลมฉะน้ัน.  เพราะเหตุนั้น ภิกษุสหายเหลาน้ัน 
จึงกลาววา  "เพ่ือความเปนโดยประการอ่ืนแหงชนบางพวก. 
         [ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องพระสุทินนเสพเมถุนธรรม] 
        ขอวา  ภควโต  เอตมตฺถ  อาโรเจสุ  มีความวา  ภิกษุสหายเหลาน้ัน 
ไดกราบทูล  คือไดแจงเนื้อความน่ัน  แดพระผูมีพระภาคเจา, ก็แล เมื่อ 
กราบทูล  หาไดกราบทูลเพ่ือปรารถนาความเปนผูที่ทรงโปรดปรานไม, 
หาไดทูลเพ่ือมุงจะทําความแตกราวไม,  หาไดทูลเพ่ือตองการประจานโทษ 
ของทานผูมีอายุนั้นไม,  หาไดทูลเพ่ือแจงขางตําหนิโทษไม หมายใจ 
อยูวา  "พระผูมีพระภาคเจา   ทรงสดับเนื้อความน้ีแลว  จักไมใหพระ 
สุทินนนี้คงอยูในพระศาสนา  จักใหฉุดคราเธอออกไปเสีย"  จึงไดทูล 
ก็หาไม, อันที่จริง  ไดทูลดวยทําในใจวา "พระผูมีพระภาคเจา  ครั้น 
ทรงทราบความเสียหายนี้  ซึ่งเกิดข้ึนในพระศาสนาแลว  จักทรงบัญญัติ 
สิกขาบท  จักทรงต้ังเขตแดนอาชญาไว."  
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                  [พระผูมีพระภาคเจาทรงตําหนิพระสุทินน] 
        พึงทราบวินิจฉัยในคําวา  "เอตสฺมึ  นิทาเน  เอตสฺมึ  ปกรเณ" นี ้
ตอไปนี้:-  ความละเมิดอัชฌาจาของพระสุทินน  พึงทราบวา "ทาน  
กลาววาเปนนิทานและเปนปกรณ  เพราะเปนเหตุแหงการบัญญัติสิกขาบท" 
จริงอยู  เหตุ  ทานเรียกวา  "นิทานและปกรณ"  เพราะเปนที่นําออกให 
คือมอบใหซึ่งผลของตน  เหมือนชี้วา  "เชิญถือเอาผลน้ันเถิด"  และเพราะ 
เปนเหตุเริ่มทํา  คือปรารภเพื่อจะทําผลนั้น  หรือวากระทําผลน้ันทีเดียว. 
        หลายบทวา  วิครหิ  พุทฺโธ  ภควา  มีความวา  พระผูมีพระ- 
ภาคเจา  ทรงติ  คือทรงตําหนิ  (พระสทุินนนั้น)  เหมือนอยางบุคคล 
ผูเลิศ  เมื่อจะแสดงคุณและโทษของชนท้ังหลายผูสมควรแกคุณและโทษ 
ก็ติและชมฉะนั้น.         
        จริงอยู  เพราะทรงเห็นบุคคล  ผูทําการลวงละเมิดศีล  ความคิด 
ยอมไมเกิดข้ึนแดพระผูมีพระภาควา  "ผูนี้เปนคนปรากฏโดยชาติ หรือ 
โดยโคตร  หรือโดยความเปนบุตรของคนมีสกุล  หรือโดยคัณฐะ  (คันถะ 
พระคัมภีร)  หรือโดยธุดงควัตร  เปนผูมียศ,  เราสมควรท่ีจะรักษาบุคคล 
เชนนี้ไว"  เพราะทรงเห็นบุคคลผูมีคุณมีศีลเปนที่รัก  จิตท่ีคิดจะปดบังคุณ 
ของเขา  จะไดเกิดข้ึนหามิไดเลย  อันทีจ่ริง  พระองคยอมทรงติบุคคลซ่ึง 
ควรติเทาน้ัน  ยอมทราบชมบุคคลซ่ึงควรชมเทาน้ัน,  และพระสุทินนนี้ 
เปนผูสมควรติ,  เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจา   ผูทรงดํารงอยูใน 
ลักษณะของผูคงที่  มีพระหฤทัยไมลําเอียง  ไดทรงติพระสุทินนนั้น  ดวย 
พระพุทธดํารัสวา  "อนนุจฺฉวิย"  เปนอาทิ. 
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             [อรรถาธิบายกรรมท่ีไมควรแกสมณะเปนตน] 
        ในคําวา  "อนนุจฉฺวยิ"  เปนตนนั้น  มีการพรรณนาเน้ือความ 
ดังตอไปนี้:-  "ดูกอนโมฆบุรุษ  คือคนเปลา !  กรรมที่เธอทําแลวนั้น 
ไมสมควรแกธรรมอันทาํความเปนสมณะ  หรือแกมรรคผลนพิพานและ 
คําสอน  คือไมเปนไปตาม  ไดแกไมคลอยไปตามผิว  คือความเปลงปลั่ง 
ไดแกความงดงามแหงธรรมเหลาน้ัน,  โดยที่แท  เปนกรรมไกลจากธรรม 
เหลาน้ันทีเดียว,  ก็เพราะความเปนของไมสมควรนั่นเอง  กรรมนั้นจึงชื่อ 
วาเปนของไมถูกตอง  คือไมอนุโลมแกธรรมเหลาน้ัน,  โดยทีแ่ท  เปน 
กรรมตรงกนัขาม  คือต้ังอยูในความเปนขาศึกกัน,  เพราะความเปนขอ 
ไมถูกตองนั่นแล  กรรมนั้นจึงจัดเปนกรรมไมเหมาะ  คือเปนกรรมสมกัน 
คลายกัน   ถกูสวนกัน หามิได,  โดยที่แม เปนของไมคลายกัน  ไมถกู 
สวนกันทีเดียว,  ก็เพราะความเปนของไมเหมาะนั่นแล  กรรมนั้นจึงจัดวา 
ไมใชกรรมองสมณะ  คือไมเปนกรรมของพวกสมณะ,  เพราะขอท่ีไม 
เปนของสําหรับสมณะ  กรรมนั้นจึงจัดเปนอกัปปยะ.  จริงอยู  กรรมใด 
ไมใชกรรมของสมณะ,  กรรมน้ัน  ยอมไมสมควรแกสมณะเหลาน้ัน, 
เพราะขอท่ีกรรมเปนอกัปปยะ กรรมนั้นจัดจัดวาไมควรทํา,  แทจริง 
กรรมใด  ไมสมควรแกเหลาสมณะ,  สมณะทั้งหลาย  ยอมไมทํากรรมน้ัน. 
แตกรรมน้ีนัน้  อันเธอทําแลว,  ดูกอนโมฆบุรุษ !  เพราะเหตุนั้น  กรรม 
อันไมสมควร  ไมถูกตอง ไมเหมาะ  ไมใชกิจของสมณะ  เปนอกัปปยะ 
ไมควรทํา  ชือ่วาอันเธอทําแลวแล." 
        ขอวา กถ  ห ินาม  มคีวามวา  เพราะเหตุชื่ออะไรเลา ?  มีคํา 
อธิบายวา "ทานเล็งเห็นเหตุชื่ออะไรเลา ?"  
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        ลําดับนั้น  พระผูมีพระภาคเจา  เม่ือจะทรงแสดงความไมมีเหตุ 
จึงตรัสวา  "นนุ  มยา  โมฆปุริส"  เปนตนขางหนา. คําท้ังหมดมี 
เนื้อความดังกลาวแลวน่ันแล.  
        กรรมลามก  ที่พระสุทินนนั้นทําแลว  เมื่อใหผล  ยอมเปนกรรม 
มีวิบากเปนทุกขอยางยิ่ง   เพราะเหตุนั้น  บัดนี ้ เมื่อจะทรงวากลาวพระ 
สุทินนดวยพระหฤทัยประกอบดวยความเอ็นดู ดุจมารดาบิดาผูมีความเอ็นดู 
วากลาวบุตร  ผูทําความผิดแลวฉะนั้น  จึงตรัสคําวา  "วรนฺเต  โมฆ- 
ปุริส"  เปนอาทิ  เพ่ือแสดงวิบากน้ันแกพระสุทินนนั้น 
        ในคําวา  "วรนฺเต  โมฆปุริส"  เปนตนนั้น  มีวินิจฉัยดังน้ี:- 
พิษของงูนั้น  ยอมแลนเรว็  คือไว  เหตุนั้น  งูนั้น  จึงชื่อวา  อาสิวิสะ 
(มีพิษแลนเร็ว)  พิษของงูนั้น  กลา  คือรายแรง  เหตุนั้น  งูนั้น จึงชื่อวา 
โฆรวิสะ  (มพิีษกลา).  แหงอสรพิษ  ที่มีพิษแลนเร็ว  มีพิษกลาน้ัน 
พึงเชื่อมบทนี้วา  "ปกฺขตฺิต" ดวยบทวา  "วร"  นี.้  องคชาต อันเธอ 
สอดเขาไปในปากแหงงูมีพิษแลนเร็วเชนนี้ประเสริฐวา, อธิบายวา ถา 
วาเธอจะพึงสอดเขาแลวไซร,  ขอน้ันจะพึงเปนความประเสริฐ คือพึงเปน 
ความดี  ความงาม  ความชอบแท. 
        บทวา น เตฺวว  มีความวา  ไมประเสริฐเลย  คือไมเปนความดีเลย 
ไดแกไมเปนความชอบทีเดียว. ในทุก ๆ บทก็นัยนี.้ 
        บทวา  กณฺหสปฺปสฺส  แปลวา  งูเหา. 
        บทวา  องฺคารกาสุยา  แปลวา  ในหลุมที่เต็มไปดวยถานเพลิง 
หรือในกองถานเพลิง. 
        บทวา อาทิตฺตาย  แปลวา อันไฟติดทั่วแลว  คือมีแสงสีไฟจับแลว.  
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        บทวา  สมฺปชฺชลิตาย  แปลวา  ลกุโพลง  คือพุงออกซึ่งเปลว 
โดยรอบดาน.  
        บทวา  ส ฺโชติภูตาย  แปลวา  มแีสงสวาง. มีคําอธิบายวา 
"มีความเกิดข้ึนแหงแสงสวางเปนอันเดียวกันจากเปลวไฟ ที่ลกุโดย 
รอบดาน." 
        ในคําวา  "ต  กิสฺส  เหตุ"  นี ้ หากจะมีผูถาม  ถามวา  "คํา 
ที่เรากลาววา  ยังประเสรฐิกวา  เพราะเหตุอะไร  คือเพราะเหตุไหน ?" 
        แกวา  "เพราะพึงประสบความตาย"  อธิบายวา  "ผูใด  พึงสอด 
องคกําเนิดเขาไปในปากงูเปนตนนั้น,  ผูนั้นพึงประสบความตาย." 
        หลายบทวา  อิโตนิทานฺจ  โข  ฯ  เป  ฯ  อุปปชฺเชยฺย  มีความวา 
บุคคลผูทําการสอดองคกําเนิด  เขาในองคกําเนิดของมาตุคามน้ัน  พึง 
เขาถึงนรก  มีการทําน้ีเปนเหตุ. 
        พระผูมพีระภาคเจา เมื่อทรงแสดงถึงขอท่ีกรรมเปนของมีโทษมาก 
อยางนั้น  แลวจึงทรงตําหนิพระสุทินนนั้น  หาไดทรงตําหนิตองการให 
พระสุทินนนั้นประสบความทุกขไม. 
        หลายบทวา  ตตฺถ  นาม  ตฺว  ความวา  เมื่อกรรมอันนั้น คือ 
เห็นปานน้ัน  แมเปนของมีโทษมากอยางนี้  เธอ  (ก็ชื่อวาไดถึงอสัท- 
ธรรม  อันเปนเรื่องชาวบาน...) 
        ศัพทวา  "ย"  ซึ่งมีอยูในคําวา  "ย  ตฺว"  นี้  เปนนิบาต  ลง 
ในอรรถแหงความดูหม่ิน.  บทวา  "ตว"  เปนไวพจนแหง  ต  ศพัท 
ทานกลาวอธิบายไวแมดวยบททั้งสองวา  "ตํ่าชา  คือเขาดูหม่ิน  ดูถูก. 
        บทวา  อสทฺธมฺม  ไดแก  ธรรมของอสัตบุรุษ  คือคนชั้นตํ่า.  
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อธิบายวา "อันคมชั้นตํ่าเหลาน้ัน  พึงเสพ." 
        บทวา  คามธมฺม  ไดแก  เรื่องของชาวบาน,  มีคําอธิบายวา  "เปน 
ธรรมของพวกชนชาวบาน."  
        บทวา  วสลธมฺม  ความวา  เปนธรรมของเหลาชนผูเปนคนชั้นตํ่า 
เพราะอรรถวา  หลั่งออก คือเทออกซึ่งบาปธรรม  ไดแกของพวกบุรุษ 
เลวทราม. อีกอยางหนึ่ง  เปนวสลธรรม  ก็คือเปนธรรมเปนเหตุไหล 
ออกแหงกิเลส. 
        บทวา  ทุฏ ุลฺล ไดแก  เปนของชั่ว  คือถูกกิเลสประทุษราย และ 
เปนของหยาบ  มีคําอธิบายวา "เปนของไมสุขุม  คือไมละเอียด." 
        บทวา  โอทกนฺติก  ความวา  เมถุนธรรม  ชื่อวามีน้ําเปนที่สุด 
เพราะอรรถวา  กิจเน่ืองดวยนํ้าเปนที่สุด คือเปนอวสานแหงเมถุนธรรม 
นั้น.   ซึ่งเมถนุธรรมอันมนี้ําเปนที่สุดนั้น. 
        บทวา  รหสฺส  ไดแก  เปนกรรมมีในที่ลับ  คือเกิดข้ึนในโอกาส 
อันปดบัง. จริงอยู  ธรรมน้ีใคร ๆ  ไมอาจจะทําใหเปดเผย  คือไมอาจ 
จะทําในวิสัยที่บุคคลเหลาอ่ืนจะเห็นได  เพราะเปนกรรมนาเกลยีด. เพราะ- 
เหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา  จึงตรัสวา  "เปนกรรมลับ." 
        บทวา  ทฺวยทฺวยสมาปตฺตึ  แปลวา  อันบุคคลถึงรวมกันเปนคู ๆ 
บาลีวา  "ทฺวย  ทฺวย สมาปตฺตึ"  ก็มี.  อาจารยบางพวกสวดกันวา 
"ทยทยสมาปตฺตึ"  ดังนี้บาง.  คํานั้น  ไมดี. พึงประกอบบทวา 
"สมาปชฺชิสฺสติ"  นั้น  เขาดวยนามศัพทที่ทานกลาวไวในบทวา  "ตตฺถ 
นาม  ตฺว" นีว้า  "สมาปชชฺิสิสติ  นาม" (เธอก็ชื่อวาไดถึงอสัท- 
ธรรม).  
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                [พระสุทินนเปนคนแรกในการเสพเมถุนธรรม]  
        พระผูมพีระภาคเจา  ทรงมุงหมายเอาพระศาสนา  จึงตรัสวา 
"ดูกอนโมฆบุรุษ !  ทานเปนคนแรก  เพราะเปนคนตนแหงอกุศลธรรม 
ทั้งหลายมากแล."  มีคําอธิบายวา "ทานนับวาเปนคนแรก  เพราะเปน 
คนตนแหงบุคคลท้ังหลาย  หรืออกุศลธรรมทั้งหลายเปนอันมากในพระ 
ศาสนานี้  ก็เพราะทํากอนใครท้ังหมด  คือเปนผูใหชองทาง  ไดแกชี ้
อุบาย  เพราะเปนผูเดินทางนั้นกอนเพ่ือน." 
        จริงอยู  ในคําวา "พหุนฺน  โข" เปนตนนี้  มีอธิบายดังน้ีวา 
"บุคคลเปนอันมาก  ไดเลศน้ีแลว  สําเหนียกตามกิริยาของทาน จัก 
กระทําอกุศลธรรมมีประการตาง ๆ มีเสพเมถุนธรรมกับนางลิง  เปนตน." 
        บทวา  อเนกปริยาเยน  คือ  โดยเหตุเปนอันมาก  ซึ่งตรัสแลว 
โดยนัยเปนตนวา  "อนนจฺุฉวิก."  นี.้ 
                  [ผูไมต้ังอยูในสังวรเปนผูมักมากในปจจัย ๔] 
        หลายบทวา ทุพฺภรตาย  ฯ เป ฯ  โกสชฺชสฺส  อวณฺณ  ภาสิตฺวา 
มีความวา  ตรัสโทษ  คือขอท่ีนาตําหนิ  ไดแกขอท่ีนาติเตียนแหงอสังวร 
ซึ่งเปนที่ต้ังแหงโทษท้ังหลาย  มีความเปนผูเลี้ยงยากเปนตน.         
        จริงอยู  ตนของบุคคลผูต้ังอยูในความไมสํารวม  ยอมถึงความ 
เปนสภาพที่เลี้ยงยาก  และบํารุงยาก,   เพราะเหตุนั้น  อสังวร ทานจึง 
เรียกวา  "ความเปนผูเลี้ยงยาก  และความเปนผูบํารุงยาก." 
        อน่ึง  ตนของบุคคลผูต้ังอยูในความไมสํารวม  ยอมถึงความเปน 
ผูมักมากในปจจัย ๔ และไดปจจัยทั้งหลาย  แมมปีระมาณเทาเขาสิเนรุ 
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แลว  กย็ังถึงความเปนผูไมสันโดษ,  เพราะเหตุนั้น  อสังวร ทานจึงเรียก 
วา "ความเปนผูมักมาก  และความเปนผูไมสันโดษ."  
        อน่ึง  ตนของบุคคลผูต้ังอยูในความไมสํารวม  ยอมเปนไปเพ่ือ 
ความคลุกคลีดวยหมู  และเพื่อความหมักหมมดวยกิเลส ทั้งยอมเปนสภาพ 
เปนไปตามความเกียจคราน  คือเปนไปเพ่ือยังวัตถุเปนที่ต้ังแหงความ 
เกียจคราน ๘ อยางใหบริบูรณ,๑  เพราะเหตุนั้น  อสังวร ทานจึงเรียกวา 
"ความคลุกคลี และความเกียจคราน." 
                 [ผูต้ังอยูในสังวรไมเปนผูมักมากในปจจัย ๔] 
        หลายบทวา  สุภรตาน  ฯ เป ฯ  วริิยารมฺภสฺส  วณฺณ  ภาสิตฺวา 
มีความวา  ทรงสรรเสริญคุณแหงสังวร  อันเปนทีต้ั่งแหงคุณท้ังหลาย 
มีความเปนผูเลี้ยงงายเปนตน. 
        จริงอยู  ตนของบุคคลผูละอสังวร แลวต้ังอยูในสังวร  ยอมเปน 
สภาพที่เลี้ยงงาย  บํารุงงาย ยอมถึงความเปนผูมักนอย คือหมดความ 
ทะยานอยาในปจจัย ๔  และยอมเปนไปเพ่ือความสันโดษ  ๓ อยาง  ดวย 
อํานาจแหงยถาลาภสันโดษ  ยถาพลสันโดษ และยถาสารุปปสันโดษ 
ในปจจัยแตละอยาง  เพราะเหตุนั้น สังวร  ทานจึงเรียกวา "ความเปน 
ผูเลี้ยงงาย  ความเปนผูบํารุงงาย ความมักนอย  และความสันโดษ." 
        อน่ึง  ตนของบุคคลผูละอสังวร  ต้ังอยูในสังวร  ยอมเปนไปเพ่ือ 
ความเปนผูขัดเกลากิเลส  และความเปนผูกําจัดกิเลสออก,  เพราะเหตุนั้น 
สังวร ทานจึงเรียกวา  "ความขัดเกลา  และความกําจัด." 
        อน่ึง  ตนของบุคคลผูละอสังวร  แลวต้ังอยูในสังวร  ไมเขาไปใกล 
 
๑.  องฺ.  อฏ ฺก.  ๒๓/๓๔๓.  
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กายทุจริต  และวจีทุจริต  ซึ่งไมชวนใหเกิดความเสื่อมใส  คือไมเปนที่ต้ัง 
แหงความเส่ือมใส  ไมสงบ  ไมเรียบรอยแหงกายและวาจา  และไมเขาไป 
ใกลอกุศลวิตก ๓ ซึ่งไมชวนจิตใหเกิดความผองใส  คือไมเปนที่ต้ัง 
แหงความผองใสแหงจิต  ไมสงบ  ไมเรียบรอย  ยอมเปนไปเพ่ือความ 
บริบูรณแหง  กายสุจริต  วจีสุริต  และกุศลวิตก  ๓  ซึ่งผิดจากาย- 
ทุจริตเปนตนนั้นนั่นแล  ที่ชวนใหเกิดความเส่ือมใส  คือเปนที่ต้ังแหง 
ความเสื่อมใส  สงบ  เรียบรอย,  เพราะเหตุนั้น สังวร  ทานจึงเรียกวา 
"อาการใหเกิดความเส่ือมใส." 
                  [ผูต้ังอยูในสังวรเปนผูไมสั่งสมกิเลสทั้งปวง] 
        หน่ึงตนของบุคคลผูละอสังวร  ต้ังอยูในสังวร  ยอมเปน 
ไปเพ่ือความปราศจากวัฏฏะ  อันเปนความไมสั่งสมกิเลสทั้งปวง  และเพ่ือ 
ความบริบูรณแหงวัตถุเปนที่ต้ังแหงวิริยารัมภะ  ๘ อยาง๑,  เพราะเหตุนั้น 
สังวร ทานจึงเรียกวา "ความไมสั่งสมและการปรารภความเพียร" 
ฉะน้ีแล. 
        ขอวา  ภิกฺขูน  ตทนุจฺฉวิก  ตทนโุลมิก ความวา  ทรงทําพระ 
ธรรมเทศนานอกทองเรื่อง  ซึ่งพนจากบาลี  ไมเนื่องดวยสัตตันตะที่ 
ประกอบดวยสังวรปหานะ  อันสมควรและอนุโลมแกสกขาบท ที่จักทรง 
บัญญัติในบัดนี้  ทั้งสมควรและอนุโลมแกสังวรทีตรัสดวยธรรมท้ังหลาย 
มีความเปนผูเลี้ยงงายเปนตน  แกภิกษุทั้งหลายผูประชุมกันแลวในสถานที่ 
นั้น. 
 
๑.  องฺ.  อฏก.  ๒๓/๓๔๕.  
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        ไดยินวา  พระผูมีพระภาคเจา  ดุจชางดอกไมกระทําระเบียบ  
ดอกไมหาสี  ดุจชางแกวผูจัดพวกแกว (ใหงดงาม)  เม่ือจะทรงคุกคาม 
บุคคลท้ังหลาย  ผูพอใจในอสังวรประสงคจะคัดคานดวยวัฏฏภัยซึ่งมีใน 
สัมปรายภพ  จะทรงแสดงโทษมีประการมากมาย จะทรงยังบุคคลผูใคร 
ตอการศึกษาต้ังอยูในสังวร  บางพวกใหประดิษฐานอยูในพระอรหัต, 
บางพวกใหต้ังอยูใน  อนาคามิผล สกทาคามิผล และโสดาปตติผล, จะ 
ทรงยังบุคคลทั้งหลายแมผูปราศจากอุปนิสัยใหประดิษฐานในทรงสวรรค 
จึงทรงทําธรรมเทศนา ใหมีทีฆนิกายเปนประมาณบาง  มีมัชฌิมนิกาย 
เปนประมาณบาง ในสถานท้ังหลายเชนนี,้  พระอุบาลีเถระ  หมายเอา 
ธรรมเทศนานั้น  จึงกลาวคํานี้วา  "ทรงทําธรรมมีกถาซึ่งสมควรแกสิกขาบท 
และสังวรน้ัน  ซึ่งอนุโลมแกสิกขาบทและสังวรน้ันแกภิกษุทั้งหลาย." 
        บทวา เตน  ห ิ มีความวา  เพราะอัชฌาจาร ของพระสุทินน 
อันเปนตัวเหตุนั้น. 
        ในบทวา  "สิกฺขาปท"  นี ้ มีวินิจฉันดังตอไปน้ี :-  ที่ชื่อวา 
สิกขา  เพราะอรรถวา  เปนคุณชาติอันบุคคลพึงศึกษา.  ที่ชื่อวา  บท 
เพราะอรรถวา  เปนทางเปนเครื่องอันบุคคลพึงถึง.  ทางเปนเครื่องอัน 
บุคคลพึงถึงแหงสิกขา  ชื่อวา  สิกขาบท.  ความวา  "อุบายแหงความ 
ไดสิกขา  (ชือ่วา  สิกขาบท)." 
        อีกอยางหนึ่ง  มีคําอธิบายวา "ธรรมชาติเปนมูล  คือเปนที่อาศัย 
เปนที่ต้ังแหงสิกขา  (ชื่อวา  สิกขาบท)  คําวา  "สิกขาบท"  นั่น  เปน 
ชื่อแหงความสํารวมจากเมถุน  เพราะเวนจากเมถุน.  จริงอยู  เมถุนสังวร 
ทานประสงคเอาวา  "สิกขาบท" ในบทวา  สิกฺขาปท นี้  เพราะ  
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เปนทางเครื่องถึงแหงธรรม คือ  ศลี  วิปสสนา  ญาณและมรรค  กลาว  
 ืคือสิกขาอื่นจากเมถุนสังวรน้ัน  ดวยอํานาจแหงเนื้อความดังกลาวแลว. 
ก็แลเนื้อความน้ี  พึงทราบตามนัยที่กลาวแลวในวิภังคแหงสิกขาบท. อีก 
อยางหน่ึง  แมคําที่แสดงวิภังคแหงสิกขาบทน้ัน  ก็พึงทราบวา  "เปน 
สิกขาบท."  จริงอยู  ในมหาอรรถกถา พระอรรถกถาจารย  ก็กลาวคํา 
แมนี้วา  "บรรดาหมวดเหลาน้ัน  หมวดนาม หมวดบท  หมวดภาษา 
หมวดพยัญชนะ อันใด,  อันนั้นชื่อวาสิกขาบท."  อีกประการหนึ่ง  เมื่อ 
พระผูมีพระภาคตรัสวา "อนภิชฌา  เปนธรรมบท"  ยอมมีอรรถาธิบาย 
วา "อนภิชฌา  เปนสวนธรรมอันหน่ึง"  ขอน้ีฉันใด,แมในท่ีนีก้็ 
ฉันนั้น  เมื่อทานกลาววา  "สิกขาบท"  พึงทราบเน้ือความวา  "สวน 
แหงสิกขา  คือประเทศอันหนึ่งแหงสิกขา" ดังน้ี ก็ได. 
                 [ประโยชนแหงการบัญญัติสิกขาบท ๑๐ อยาง] 
        หลายบทวา ทส  อตฺถวเส  ปฏิจฺจ  มีความวา  จักอาศัย คือ 
มุงหมาย ปรารภอํานาจแหงเหตุ  คือประโยชนเกื้อกูล พิเศษ ๑๐ อยาง 
ที่จะพึงไดรับ  เพราะเหตุบัญญัติสิกขาบท. มีคําอธิบายวา  เล็งเห็นความ 
สําเร็จประโยชนพิเศษ  ๑๐ อยาง. บัดนี้  พระผูมีพระภาคเจา  จะแสดง 
อํานาจประโยชน ๑๐ อยางนั้น  จึงตรัสคําวา "สงฺฆสุฏ ุตาย"  เปนตน. 
                [อธิบายประโยชนการบัญญติัสิกขาบท  ๑๐ อยาง] 
        บรรดาอํานาจประโยชน ๑๐ อยางนั้น  ที่ชื่อวา  ความเห็นชอบของ 
สงฆ  ไดแกขอท่ีสงฆยอมรับวาดี.  คือขอท่ีสงฆรับพระดํารัสวา  "ดีละ 
พระเจาขา"  เหมือนในอาคตสถานท่ีวา "ดีละ สมมติเทพเจา !"  จริงอยู  
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ภิกษุใด  ยอมรับพระดํารัสของพระตถาคตเจา,  การยอมรับพระดํารัสนั้น  
ของภิกษุนั้น  ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนเกื้อกูล  เพ่ือความสุขตลอด 
กาลนาน. เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจา  เมื่อจะทรงทําใหแจงซ่ึง 
เนื้อความน้ีวา "เราจักแสดงโทษในความไมยอมรับ  และอานิสงสใน 
ความยอมรับแลวจึงบัญญัติ  (สิกขาบท)  เพ่ือใหสงฆยอมรับคําของเราวา 
"ดีละ  พระเจาขา !"   จักไมขมขืนบัญญัติ  โดยกดข่ี. 
        บทวา สงฺฆผาสุตาย  คือ  เพ่ือความผาสุกแหงสงฆ,  อธิบายวา 
"เพ่ือประโยชนแกความอยูเปนสุข  ดวยความเปนอยูรวมกัน. 
        หลายบทวา ทุมฺมงกนู  ปุคฺคลาน  นิคฺคหาย  ความวา บุคคล 
ผูทุศีล   ชื่อวาบุคคลผูเกอยาก,  ภิกษุเหลาใด  แมอันภิกษุทั้งหลายจะให 
ถึงความเปนผูเกอ  ยอมถงึไดโดยยาก,  กําลังกระทําการละเมิดหรือกระทํา 
แลว  ยอมไมละอาย.  เพ่ือประโยชนแกอันขมภิกษุเหลาน้ัน. 
        จริงอยู  ภิกษุเหลาน้ัน  เมื่อสิกขาบทไมมี  จักเบียดเบียนสงฆดวย 
ถอยคําวา  "เรื่องอะไรท่ีพวกทานเห็นมาแลว  เรื่องอะไรท่ีพวกทานได 
ฟงมาแลว สิ่งอะไรท่ีพวกขาพเจาทําแลว  พวกทานยกอาบัติไหนใน 
เพราะวัตถุอะไรข้ึนขมพวกขาพเจา."  ก็เม่ือสิกขาบทมีอยู  สงฆจักอาง 
สิกขาบทแลวขมภิกษุพวกนั้น โดยธรรม  โดยวินัย  โดยสัตถุศาสนา 
เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจา  จึงตรัสวา  "เพ่ือขมเหลาบุคคลผู 
เกอยาก." 
        หลายบทวา  เปสลาน  ภิกขฺูน  ผาสุวิหาราย   คือ  เพ่ือประโยชน 
แกความอยูผาสุกของภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก.  จริงอยู  ภิกษุทั้งหลายผูมีศีล 
เปนที่รัก  ไมรูสิ่งท่ีควรทําและไมควรทํา  สิ่งที่มีโทษและไมมีโทษ  ขีดค่ัน 
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เขตแดน  พยายามอยู  เพ่ือความบริบูรณแหงไตรสิกขา  เมื่อสงสัยอยู 
ยอมลําบาก  ยอมรําคาญ, แตครั้นรูสิ่งที่ควรทําและไมควรทํา สิ่งท่ีมีโทษ 
และไมมีโทษ  ขีดค่ันเขตแดนแลว  พยายามอยูเพ่ือความสมบูรณแหงไตร- 
สิกขา ยอมไมลําบาก ยอมไมรําคาญ. เพราะเหตุนั้น  การบัญญติัสิกขาบท 
จึงเปนไปเพ่ือความอยูผาสุกของภิกษุนั้น.  
        อีกอยางหนึ่ง  ความขมบุคคลผูเกอยากท้ังหลายนั้นนั่นแล  เปน 
ความอยูผาสุกแหงภิกษุนั้น.  ดวยวา อุโบสถ  ยอมดํารงอยูไมได  ปวารณา 
ยอมดํารงอยูไมได  สังฆกรรมทั้งหลายยอมเปนไปไมได  ความสามัคคี 
ยอมมีไมได  เพราะอาศัยเหลาบุคคลผูทุศีล.  ภิกษุทั้งหลายมีอารมณเปน 
หน่ึงไมได  ยอมไมสามารถประกอบตามซ่ึงอุเทส  ปริปุจฉา,  และกรรมฐาน 
เปนตน.  ก็เม่ือเหลาบุคคลผูทุศีลถูกขมเสียแลว  อุปทวะแมทั้งหมดนี้หามี 
ไม,  เมื่อน้ันพวกภิกษุผูมีศีลเปนที่รักยอมอยูเปนผาสุก. 
        ในคําวา  "เพ่ือความอยูเปนผาสุกของภิกษุทั้งหลายผูมีศีลเปนที่รัก" 
นี้ บัณฑิตพึงทราบอธิบายโดย ๒ นัย ดวยประการฉะน้ี. 
        คําวา  "เพ่ือปองกันอาสวะท้ังหลาย  อันเปนไปในปจจุบัน" 
อธิบายวา  ทุกขพิเศษมีการประหารดวยฝามือ  ประหารดวยทอนไม 
ตัดมือตัดเทา  ความเสียชื่อเสียง ความเสื่อมยศและความเดือดรอนเปนตน 
อันบุคคลผูต้ังอยูในความไมสังวร  จะพึงถือในอัตภาพน้ีนั้นเทียว  ชื่อวา 
อาสวะอันเปนไปในปจจุบัน.  เพ่ือปองกัน  คือปดกั้นทางมาแหงอาสวะ 
อันเปนไปในปจจุบันเหลาน้ี ดวยประการฉะน้ี.  
        คําวา  "เพ่ือกําจัดอาสวะท้ังหลาย  อันเปนไปในสัมปรายภพ" 
มีความวา  ทุกขพิเศษมีบาปกรรมที่ตนกระทําแลวเปนมูล  อันบุคคลผูต้ัง.  
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อยูในความไมสังวร  จะพึงถึงในนรกเปนตนในสัมปรายภพ  ชือ่วาอาสวะ 
อันเปนไปในสัมปรายภพ,  เพ่ือประโยชนแกการกําจัด  มีคําอธิบายวา 
เพ่ือประโยชนแกการระงับ  คือเพ่ือประโยชนแกการเขาสงบอาสวะอัน 
เปนไปในสัมปรายภพเหลาน้ี.  
        ขอวา อปฺปสนฺสนฺาน  วา  ปสาทาย  มีความวา  เมื่อมีสิกขาบท 
บัญญัติ  มนษุยผูบัณฑิตท้ังหลาย  แมไมเสื่อมใส  ไดทราบสิกขาบทบัญญัติ 
หรือไดเห็นภิกษุทั้งหลายปฏิบัติสิกขาบทตามท่ีทรงบัญญัติ  ยอมถึงความ 
เสื่อมใสวา  "อารมณเหลาใดหนอ  เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด 
ความขัดเคือง และความลุมหลงของมหาชนในโลก,  สมณศากยบุตร 
เหลาน้ี  ยอมเปนผูเวนไกลจากอารมณเหลาน้ันอยูได.  พวกเธอทํากิจท่ีทํา 
ไดยากหนอ  ทํากิจท่ีหนักหนอ"  ดังน้ี  เหมือนพราหมณฝายมิจฉาทิฐิผู 
 ืทรงไตรเพท  ไดเห็นพระคัมภีรในวินัยปฎกแลวเส่ือมใสฉะน้ัน.  ดวย 
เหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  "อปฺปสนฺนาน  วา  ปสายทาย." 
        ขอวา  ปสนฺนาน  วา  ภิยฺโยภาวาย  มีความวา  กุลบุตรทั้งหลาย 
แมเส่ือมใสในพระศาสนา  ไดทราบสิกขาบทบัญญัติ  หรือไดเห็นภิกษุ 
ทั้งหลายปฏิบัติสิกขาบทตามท่ีทรงบัญญัติไว  ยอมเสื่อมใสยิ่ง ๆ ข้ึนไปวา 
พระผูเปนเจาเหลาใด  ตามรักษาวินัยสังวรอันเปนพรหมจรรย  มีภัตร 
เวลาเดียวอยูไดตลอดชีวิต พระผูเปนเจาเหลาน้ัน  ไดชื่อวาเปนผูทํากิจ 
ที่ทําไดยาก  นาชื่นชม.  ดวยเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
"ปสนฺนาน  วา  ภิยฺโยภาวาย." 
                                   [พระสัทธรรม ๓ อยาง] 
        ขอวา  สทฺธมฺมฏ ิติยา  มีความวา  สัทธรรมมี ๓ อยาง คือ  
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ปริยัติสัทธรรม  ๑  ปฏิปตติสัทธรรม ๑  อธิคมสัทธรรม ๑.  บรรดาสัทธรรม  
๓ อยางนั้น  พระพุทธพจนแมทั้งสิ้นที่ทานรวบรวมไววาพระไตรปฎก. 
 ืชื่อวาปริยัติสัทธรรม  พระสัทธรรมน้ี  คือธุดงคคุณ  ๑๓  ขันธกวัตร  ๑๔ 
มหาวัตร  ๘๒ ศีล  สมาธิ  และวิปสสนา  ชื่อวาปฏปิตติสัทธรรม . พระ 
สัทธรรมนี้ คือ  อริยมรรค  ๔ สามัญผล ๔ นิพพาน  ๑  ชื่อวาอธิคม- 
สัทธรรม  เมื่อมีสิกขาบทบัญญัติ ภิกษุทั้งหลาย  ยอมเลาเรียนสิกขาบท 
และวิภังคแหงสิกขาบทน้ัน  และเลาเรียนพระพุทธวจนะอ่ืน  เพ่ือสอง 
ความแหงสิกขาบทและวิภังคนั้นใหกระจาง  และเม่ือปฏิบัติสิกขาบทตาม 
ที่ทรงบัญญติัไว ยังความปฏิบัติใหบรบิูรณแลว  ยอมบรรลโุลกุตรธรรม 
ที่ตนจะพึงบรรลุไดดวยความปฏิบัติ,  เพราะเหตุนั้น  สัทธรรมแมทั้งส้ิน 
นั้น  จึงชื่อวาเปนสภาพมีความต้ังอยูยั่งยืน  ก็ดวยสิกขาบทบัญญัติ. 
ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  "สทฺธมฺมฏ ิติยา." 
        ขอวา วินยานุคฺคหาย  มีความวา จริงอยู  เมื่อมีสิกขาบทบัญญัติ 
วินัยทั้ง ๔ อยาง  คือ  สังวรวินัย ๑ ปหานวินัย ๑ สมถวินัย ๑ บัญญัติ- 
วินัย ๑ ยอมเปนอันไดอนุเคราะห  คืออุปถัมภคํ้าชูเปนอันดี.  ดวยเหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  "วินยานุคฺคหาย" กบ็ทเหลาน้ันทั้งหมด 
แล  พึงประกอบกับคํานี้วา  "เราจักบัญญัติสิกขาบท."  ประกอบบทตน 
และบทสุดทาย  ในบรรดาบทเหลาน้ันดังนี้วา  "เราจักบัญญัติสิกขาบท 
เพ่ือความเห็นชอบของสงฆ ฯลฯ  เราจักบัญญัติสิกขาบท  เพ่ือความ 
อนุเคราะหวินัย."  อีกประการหน่ึง  พระผูมีพระภาคทรงทําสังขลิกนัย 
อยางนี้วา "ความเห็นชอบแหงสงฆอันใด  อันนั้นเปนความสําราญแหง 
สงฆ  ความสําราญแหงสงฆอันใด  อันนั้นเพ่ือขมบุคคลท้ังหลายผูเกอ 
 
  



ประโยค๗ - ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒ - หนาท่ี 58 

ยาก" และทรงทําวิธีประกอบมีบทหน่ึง ๆ เปนหลัก บทละสิบหน 
อยางนี้วา  "ความเห็นชอบแหงสงฆอันใด อันนั้นเปนความสําราญแหง 
สงฆ  ความเห็นชอบแหงสงฆอันใด  อันนั้นเพ่ือขมบุคคลท้ังหลายผูเกอ 
ยาก  ดังนี้  แลวตรัสคําใดไวในคัมภีรบริวารวา  
                     "ในปกรณวาดวยอํานาจประโยชน  ม ี (อรรถ) 
                ผลรอยหน่ึง  มี (ธรรม)  เหตุรอยหน่ึง มี  (นิรุตติ) 
                ภาษาสําหรับกลาวสองรอย  และมีญาณส่ีรอย๑" 
คําน้ันทั้งหมด  พึงทราบในบทวา  "สงฺฆสุฏตาย"  เปนตน.  แต 
คําน้ันแหละ  จักมีแจงในคัมภีรบริวารน่ันเอง  เพราะฉะนั้น  ขาพเจาจึง 
ไมพรรณนาไวในท่ีนี้ฉะนี้แล. 
                       [ทรงบัญญัติปฐมปาราชิกสิกขาบท] 
        พระผูพระภาคเจา  ครั้นทรงอานิสงสแหงการบัญญัติสิกขาบทไว 
อยางนั้นแลว เมื่อจะทรงชี้แจงกิจท่ีภิกษุทั้งหลายควรทําในสิกขาบทน้ัน 
จึงตรัสวา  "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !  ก็แล  พวกเธอพึงแสดงสิกขาบทนี้ 
ข้ึนอยางนี้." 
              พระองคตรัสอธิบายไวอยางไร ? 
        ตรัสอธิบายไวอยางน้ีวา "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !  ก็แล  พวกเธอ 
พึงแสดง  พึงเลาเรียน  พึงทรงจํา  และพึงบอกแกบุคคลเหลาอ่ืน  ซึ่ง 
สิกขาบทน้ี  คือท่ีมีอานิสงสอันเราแสดงอยางนี้   ในปาฏิโมกขุทเทสอยางนี้." 
จริงอยู  จ  ศพัทในคําวา  "เอวฺจ  ปน"  นี ้ มีการนําเนื้อความเกิน 
มาเปนอรรถ  เพราะฉะนั้น  เนื้อความน้ี ยอมเปนอันทานนํามาแลว. 
 
๑. วิ. บริวาร.  ๘/๓๕๗.  
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        บัดนี ้ พระผูมีพระภาคเจา  เมื่อทรงแสดงคําที่พระองคตรัสไว  
วา "สิกขาบทนี้"  จึงตรัสวา "อนึ่ง  ภกิษุใด  พึงเสพเมถุนธรรม, 
ภิกษุนี้  ยอมเปนปาราชิก  หาสังวาสมิได."  เมื่อพระองคทรงบัญญัติ 
ปฐมปาราชิก  ใหมั่นเขา  ดวยอํานาจมูลเฉทอยางนี้แลว  เรื่องลิงตัวเมีย 
แมอ่ืนอีกก็เกิดข้ึนเพ่ือประโยชนแกอนุบัญญัติ.  เพ่ือแสดงเรื่องลิงตัวเมีย 
ที่เกิดข้ึนนั้น  พระธรรมสงัคาหกเถระทั้งหลาย  จึงไดกลาวคํานี้ไววา 
"ก็สิกขาบทนี้  ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลวแกภิกษ ุ
ทั้งหลาย  ดวยประการฉะนี้."  อธิบายความแหงคํานั้นวา  "สิกขาบทน้ี 
ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลวอยางนี้  แกภิกษุทั้งหลาย 
และเรื่องอ่ืนน้ี  ก็ไดเกิดข้ึนแลว.  
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                     อนุบัญญัติปฐมปาราชิกเรื่องที่หน่ึง 
                                  [เรื่องลิงตัวเมีย]  
        บัดนี ้ เพ่ือแสดงเรื่องอ่ืนที่เกิดข้ึน  พระธรรมสังคาหกเถระทั้งหลาย 
จึงไดกลาวคําเปนตนวา  "เตน  โข  ปน  สมเยน."  ในคําวา  "เตน 
โข  ปน  สมเยน"  เปนตนนั้น  มีการพรรณนาบทท่ียังไมกระจางดังตอ 
ไปน้ี :- 
        สองบทวา  มกฺกฏ ึ อามิเสน  ความวา  จําพวกสัตวดิรัจฉานเปน 
อันมาก  มีเนื้อ  นกยูง  ไก  และลิงเปนตน  ไมมีความคิดระแวงรังเกียจ 
เพราะอานุภาพแหงคุณมีขันติและเมตตาเปนตน  ของภิกษุทั้งหลาย  ใน 
ปามหาวัน  ยอมเที่ยวไป  ณ  ที่เรือนบําเพ็ญเพ็ญเพียร.  มีคําอธิบายวา 
"ภิกษุใดรูปหน่ึง  เอาอามิส  มีขางตม  ขาสวย  และของเคี้ยวเปนตน 
ลอ  คือสงเคราะหนางลิงตัวหนึ่ง  ในบรรดาสัตวดิรัจฉานเปนตนเหลา 
นั้น." 
        บทวา  ตสฺสา  เปนสัตตมีวิภัตติ. 
        บทวา ปฏิเสวติ  ความวา  ยอมเปนผูเสพมาก.  วัตตมานาวิภัตติ 
ยอมลงในอรรถวา  ปจุร  คือมาก. 
        สองบทวา  โส  ภิกขฺุ  ไดแก  ภิกษุผูเสพเมถุนธรรมน้ัน. 
        สองบทวา  เสนาสนจาริก  อาหิณฑฺนฺตา  ความวา  ภิกษุอาคันตุกะ 
เหลาน้ัน  มาเฝาพระพุทธเจา  ไดอาคันตุกภัตแตเชาตรู  ทําภัตกิจ 
เสร็จแลวชักชวนกันวา "พวกเราจักดูสถานที่อยูภิกษุทั้งหลาย" 
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แลวก็เที่ยวไป.  เพราะเหตุนั้น  พระธรรมสังคาหกเถระทั้งหลายจึงกลาว 
วา เสนาสนจาริก  อาหิณฑฺนฺตา."  
                  [ลังตัวเมียแสดงของลับแกภิกษุอาคันตุกะ] 
        หลายบทวา  เยน  เต  ภิกขฺู  เตนูปสงฺกมิ  มีความวา  ธรรมดา 
สัตวดิรัจฉานท้ังหลาย  ครั้นไดทําความคุนเคยกับภิกษุรูปหน่ึงแลว ก็ยัง 
ความคิดเชนนั้นนั่นเอง  ใหเกิดข้ึน  แมในภิกษุเหลาอ่ืนดวย.  เพราะ- 
ฉะน้ัน  ลิงตัวเมียนั้น  จึงไดเขาไปหาภิกษุเหลาน้ัน  จนถึงท่ีอยู,  ครั้น 
แลว  ก็ไดแสดงวิการน้ันแมแกภิกษุเหลาน้ัน  เหมือนกับแสดงแกภิกษุ 
ที่ตนคุนเคยฉะน้ัน. 
        บทวา  เฉปฺป  แปลวา  หาง. 
        บทวา โอทฺทิสิ๑  แปลวา  วางไวตางหนา. 
        สองบทวา  นิมิตฺตมปฺ  อกาสิ  ความวา  ภิกษุอาคันตุกะเหลาน้ัน 
ยอมรูความตองการเมถุน  ดวยความกําหนดอยางใด  ดวยกริิยาอยางใด, 
ลิงตัวเมียนั้น  ก็ไดทํานิมติน้ัน ดวยความกําหนดและกิริยานั้น ๆ. 
        สองบทวา โส  ภิกฺข ุ  ความวา  นี้เปนวิหาร  (ทีอ่ยู)  ของ 
ภิกษุใด,  (ภิกษุนั้น  ยอมเสพเมถุนธรรมในลิงตัวเมียนี้  ไมตอง 
สงสัยแล). 
        สองบทวา  เอกมนฺต  นิลียึสุ  ความวา  ภิกษุอาคันตุกะเหลานั้น 
ไดแอบซอนอยู ณ  โอกาสแหงหน่ึง. 
        สองบทวา  สจฺจ  อาวุโส  ความวา  ภิกษุรูปนัน้  เพราะถูกพวก 
 
๑.  บาลีเปน  โอฑฺฑิ  แปลวา  แอน,  เดง.  
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ภิกษุอาคันตุกะเห็นกรรมท่ีเธอทําน้ันอยางประจักษตาทักทวงข้ึน   เหมือน 
จับโจรไดพรอมกับของกลางฉะนั้น  เม่ือไมสามารถจะพูดคําเปนตนวา 
"ผมทํากรรมชั่วอะไรหรือ ?"  จึงพูดรับวา "จริง  ขอรับ !"  
        หลายบทวา  นนุ  อาวุโส  ตเถว  ต  โหติ  ความวา  คุณ ! 
แมในเพราะสัตวเดียรัจฉานตัวเมีย  สิกขาบทน้ัน ยอมเปนเหมือนใน 
หญิงมนุษยมิใชหรือ.  (คุณ !  เมื่อภิกษุสุทินนเสพเมถุนธรรมในหญิง 
มนุษย สิกขาบท  ยอมมีฉันใด,  เมื่อคุณเสพเมถุนธรรมแมในสัตว 
ดิรัจฉานตัวเมีย  สิกขาบทน้ัน  ก็ยอมเปนเหมือนกันฉันนั้น  มิใชหรือ ?) 
จริงอยู การมองดูก็ดี  จับตองก็ดี  ลูบคลําก็ดี  แตะตองก็ดี  กระทบก็ดี 
แมซึ่งหญิงมนุษย  เปนความชั่วหยาบท้ังน้ัน. กิริยามีการมองดูเปนตน 
นั้นทั้งหมด  แมซึ่งสัตวดิรัจฉานตัวเมีย  เปนความชั่วหยาบเหมือนกัน; 
ในหญิงมนุษยและสัตวดิรัจฉานตัวเมียนี้  จะมีความแปลกกันอะไร ? ทาน 
ไดอางเลสในฐานท่ีมิใชเลส แล. 
        หลายบทวา  อนฺตมโส  ติรจฺฉานคตายป  ปาราชิโก  โหติ 
อสวาโส  ความวา  พระผูมีพระภาคเจา  ไดทรงทําสิกขาบทใหมั่นข้ึน 
อีกวา "ภิกษุเสพเมถุนธรรม  แมในสัตวเดรัจฉานตัวเมีย  ก็เปนปาราชิก 
เหมือนกัน." 
                        [สิกขาบทท้ังหมด  มีโทษ  ๒  อยาง] 
        จริงอยู  สิกขาบทมี ๒ อยาง คือ :-  โลกวัชชะ (มีโทษทาง 
โลก)  ๑  ปณณัตติวัชชะ  (มีโทษทางพระบัญญัติ)  ๑. 
        บรรดาโทษ  ๒  อยางนั้น  สิกขาบทใด  ในฝายสจิตตกะ  มีจิต 
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เปนอกุศลลวน ๆ,  สิกขาบทน้ันชื่อวา  เปนโลกวัชชะ  ที่เหลือเปน 
ปณณัตติวัชชะ.  
        บรรดาโทษ  ๒ อยางน้ัน  อนุบัญญัติในสิกขาบทท่ีเปนโลกวัชชะ 
เมื่อเกิดข้ึน กั้น  ปดประตู  ตัดกระแส  ทําใหตึงข้ึนกวาเดิม  ยอมเกิด 
ข้ึน.  สวนอนุบัญญัตินี้วา  "เวนไวแตสําคัญวาไดบรรลุ๑ เวนไวแตฝน๒" 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว  เพราะไมมีการลวงละเมิด  และเพราะเปน 
อัพโพหาริก.  ในสิกขาบทท่ีเปนปณณัตติวัชชะ  เมื่อภิกษุยังไมไดทําการ 
ลวงละเมิด อนุบัญญัติ  เมื่อเกิดข้ึนทําใหเพลาลง  ปลดเปลื้องออก 
เปดประตูให  ทําไมใหเปนอาบัติตอ ๆ ไป  ยอมเกิดข้ึน  เหมือนอนุบัญญัติ 
ในคณโภชนสิกขาบทและปรัมปรโภชนสิกขาบทฉะน้ัน.  สวนอนุบัญญัติ 
เห็นปานน้ีวา "โดยที่สุด  (บอก) แมแกหญิงแพศยาอันจะพึงอยูรวม 
ชั่วขณะ๓"  ชือ่วามีคติเหมือนพระบัญญัติทีเดียว เพราะเกิดข้ึนในเมื่อ 
ภิกษุทําการลวงละเมิดแลว.  ก็เพราะปฐมสิกขาบทน้ีเปนโลกวัชชะ ไมใช 
เปนปณณัตติวัชชะ;  เพราะฉะนั้น  อนุบัญญัตินี้  กก็ั้น  ปดประตู  ตัด 
กระแส  ไดแกทําใหตึงข้ึนกวาเดิมอีก  ยอมเกิดข้ึน. 
        ครั้นเมือ่พระผูมีพระภาคเจาทรงประมวลเรื่องแมทั้งสองมาแลว 
บัญญัติปฐมปาราชิก  ทําใหตึงข้ึนกวาเดิม  ดวยอํานาจมูลเฉทอยางนั้น 
เรื่องภิกษุชาววัชชีบุตรแมอ่ืนก็เกิดข้ึน  เพื่อประโยชนแกอนุบญัญัติ. 
เพ่ือแสดงความเกิดข้ึนแหงเรื่องภิกษุวัชชีบุตรนั้น  พระธรรมสังคาหกเถระ 
ทั้งหลาย  จึงไดกลาวคํานี้วา  "ก็สิกขาบทน้ี ยอมเปนอันพระผูมีพระภาค 
เจาทรงบัญญัติแลวแกภิกษุทั้งหลาย ดวยประการฉะน้ี."  อธิบายความ 
 
๑.  วิ.  มหา.  ๑/๑๗๒.  ๒.   ว.ิ  มหา.  ๑/๒๒๔.  ๓.  วิ.  มหา.  ๑/๓๐๒.  
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แหงคําน้ันวา "สิกขาบทน้ี  ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติ 
แลวอยางนี้  แกภิกษุทั้งหลาย  และเรื่องแมอ่ืนนี้  ก็ไดเกิดข้ึน." 
                                  จบมักกฏีวัตถุกถา.  
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                     อนุบัญญัติปฐมปาราชิกเรื่องที่สอง 
                            [เรื่องภิกษุชาววัชชบีุตร]  
        บัดนี ้ เพ่ือแสดงเรื่องแมอ่ืนที่เกิดข้ึนแลว  พระธรรมสังคาหกเถระ 
ทั้งหลาย  จึงไดกลาวคําเปนตนวา "เตน  โข ปน  สมเยน." ใน 
คําวา  "เตน  โข  ปน  สมเยน"  เปนตนแมนั้น  มีการพรรณนาบท 
ที่ยังไมกระจาง  ดังตอไปนี้ :- 
        บทวา  เวสวาลิกา  ไดแก  ผูทีปกติอยูเมืองไพศาลี. 
        บทวา  วชฺชิปุตฺตกา  ไดแก  ผูเปนบุตรของตระกูลในเมืองไพศาลี 
ในแควนวัชชี. 
        ไดยินวา  อุปทวะ  โทษ  ความเสนียดจัญไร  ที่ไดเกิดข้ึนใน 
พระศาสนาท้ังหมดน้ัน  ไดเกิดข้ึนแลว  เพราะอาศัยภิกษุชาววัชชีบุตร. 
จริงอยางนั้น  แมพระเทวทัต  ไดพวกภิกษุชาววัชชีบุตรเปนฝกฝายแลว 
จึงทําลายสงฆ.  ก็พวกภิกษุชาววัชชีบุตรนั่นแล  ไดแสดงสัตถุศาสนา 
นอกธรรมนอกวินัย  ในเมื่อพระผูมีพระภาคเจาปรินิพพานได ๑๐๐ ป. 
บรรดาภิกษุชาววัชชีบุตรเหลาน้ันนั่นแล  แมภิกษุเหลาน้ี  บางพวกถึง 
เมื่อทรงบัญญัติสิกขาบทแลวอยางนี้  ก็ไดสรงน้ําตามความตองการ  ฯลฯ 
ไดเสพเมถุนธรรมตามความตองการ ดวยประการฉะน้ี. 
        ในบทวา  "าติพฺยสเนนป"  นี้ มีวินิจฉัยดังน้ี  :-  คําวา 
"ความพินาศ ความยอยยับ  ความกระจัดกระจาย  ความทําลาย  ความ 
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ฉิบหาย"  ทั้งหมดน้ี  มีความหมายอยางเดียวกัน.  ความยอยยับแหง  
เหลาญาติ  ชือ่วา  ญาติพยสนะ.  อันความยอยยับแหงญาตินั้น  (ถูกตอง 
แลว).  อธิบายวา  "อันความพินาศแหงญาติซึ่งมีการลงราชอาญา  ถูกโรค 
เบียดเบียน  ความตายและความพลัดพรากเปนเครื่องหมาย  (ถูกตองแลว)." 
แมในบททั้ง  ๒  ก็นัยนี.้  สวนในบทที่  ๓ โรคที่ทําความไมมีโรคใหพินาศ 
ไปน่ันเอง ชื่อวา  โรคพยสนะ. จริงอยู  โรคนั้น ยอมทําความไมมีโรค 
ใหยอมยับไป  คือกระจายไป  ไดแกใหพินาศไป  เพราะเหตุนั้น  จึงชื่อวา 
พยสนะ.  ความยอมยับคือโรค  ชื่อวา  โรคพยสนะ.  อันความยอมยับคือ 
โรคนั้น (ถกูตองแลว." 
        บทวา ผุฏา  คือ  ทวมทับ  ไดแกครอบงํา. อธิบายวา  "ผู 
ประกอบพรอมแลว." 
        หลายบทวา น มย  ภนฺเต  อานนฺท  พุทฺธครหโิน  มีความวา 
ทานอานนทเจาขา !  พวกกระผมมิไดติเตียนพระพุทธเจา  คือมิไดกลาว 
โทษพระพุทธเจา  มิไดติเตียนพระธรรม  มิไดติเตียนพระสงฆ. 
        สองบทวา  อตฺตครหิโน มย  ความวา  พวกกระผมติเตียนตนเอง 
เทาน้ัน  คือกลาวโทษของตน. 
        บทวา  อลกฺขิกา  แปลวา  ผูหมดสิริ. 
        บทวา  อปฺปฺุา  แปลวา  ผูมีบญุนอย. 
        หลายบทวา  วิปสฺสกา  กุสสาน  ธมฺมาน  มีความวา  พวก 
กระผมจะพึงเปนผูเห็นแจงซ่ึงกุศลธรรมทั้งหลาย  ที่พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงจําแนกไวแลวในอารมณ  ๓๘ ประการ.  อธิบายวา  "ออกจาก  
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อารมณนั้น  ๆ  แลว  จะเห็นดวยแจงธรรมเหลาน้ีทีเดียว." 
        บทวา  ปุพฺพรตฺตาปรรตฺต  ความวา  เบื้องตนแหงราตรี  ชือ่ 
บุรพราตรี,  เบ้ืองปลายแหงราตรี  ชื่อ  อปรราตรี,  มีคําอธิบายวา 
"ปฐมยามและปจฉิมยาม." 
        บทวา  โพธิปกฺขิกาน  คือ  มใีนฝายแหงปญญาเครื่องตรัสรู. 
อธิบายวา  "เปนอุปการะแกอรหัตมรรคญาณ." 
        บทวา  ภาวนานุโยค  แปลวา  ความประกอบเนือง ๆ ในการเจริญ 
(โพธิปกขิยธรรม). 
        สองบทวา อนุยุตฺตา  วิหาเรยฺยาม ความวา   พวกกระผมละ 
คิหิปลิโพธ  และอาวาสปลิโพธิแลว จะพึงเปนผูประกอบขวนขวาย  ไมมี 
กิจอ่ืนอยูในเสนาสนะอันสงัด. 
        บทวา เอวมาวุโส  ความวา  พระเถระ  เมื่อไมทราบอัธยาศัย 
ของเธอเหลานั้น  ไดฟงคําอวดอางมากมายน้ี  ของภิกษุเหลาน้ันแลว 
จึงสําคัญอยูวา  "ถาเธอเหลาน้ี  จักเปนผูเชนนี้ไซร,  ก็เปนการดี" 
แลวรับคําวา ได ทานผูมีอายุทั้งหลาย ! 
          [เรื่องทรงหามมิใหภิกษุชาววัชชีบุตรบรรพชาอุปสมบท] 
        แมสองบทวา  "อฏาน  อนวกาโส "  นี ้ เปนอันตรัสหามเหตุ. 
จริงอยู เหตุ  ทานเรียกวา  "ฐานะ  และโอกาส" เพราะเปนที่ต้ัง 
แหงผล  โดยความท่ีผลนั้นเปนไปเน่ืองดวยเหตุนั้น  และเพราะเหตุนั้น 
ก็เปนโอกาสแหงผลน้ัน  โดยความท่ีเหตุนั้นเปนไปเน่ืองดวยผลนั้น. พระ- 
ผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงหามเหตุนั้น  จึงตรัสวา "อฏานเมต  อานนฺท 
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อนวกาโส"  เปนตน  ความวา  ฐานะหรือโอกาสน้ีไมมี. 
        ขอวา  "ย  ตถาคโต"  คือ  มิใชโอกาส.  ความวา  ฐานะ 
หรือโอกาสน้ี  ไมมี. 
        สองบทวา ย  ตถาตโต  ความวา  พระตถาคตจะพึงถอนปาราชิก 
สิกขาบทท่ีบัญญัติแลวแกสาวกท้ังหลาย  เพราะเหตุแหงพวกวัชชีหรือพวก 
ภิกษุชาววัชชีบุตร  ดวยเหตุใด,  เหตุนั้น  ไมมี.  ความจริง  ถาพระผูมี- 
พระภาคเจาจะพึงประทานอุปสมบทแกภิกษุชาววัชชีบุตรเหลาน้ี  ผูทูลขอ 
อยูวา "ขาพระพุทธเจาท้ังหลาย  พึงไดอุปสมบท"  ดังน้ีไซร.  เมือ่ 
เปนเชนนั้น  พระองคก็จะพึงถอนปาราชิกสิกขาบทท่ีทรงบัญญติัไววา 
"ยอมเปนปาราชิก  หาสังวาสมิได." แตเพราะเหตุที่พระองคไมทรงถอน 
สิกขาบทท่ีทรงบัญญัติไวแลวน้ัน  ฉะนั้น  จึงตรัสวา  "นั่น  ไมใชฐานะ" 
เปนตน. 
        หลายบทวา โส  อาคโต  น  อุปสมฺปาเทตพฺโพ ความวา 
พระผูมีพระภาคเจา  ทรงมีความอนุเคราะหเทียว  ทรงทราบวา "ก็ถา 
ภิกษุนั้นมาแลวอยางนี้  พึงไดรับอุปสมบทไซร,  เธอพึงเปนผูไมมีความ 
เคารพในศาสนา, แตเธอต้ังอยูในภูมิของสามเณรแลว  จักเปนผูมีความ 
เคารพ  และจักทําประโยชนตนได"  จึงตรัสวา "เธอมาแลว ไมควร 
ใหอุปสมบท." 
        หลายบทวา  โส  อาคโต  อุปสมปฺาเทตพฺโพ ความวา  พระ- 
ผูมีพระเจาทรงทราบแลววา "ภิกษุนั้นมาแลวอยางนี้  ยังดําริอยูใน 
ภาวะเปนภิกษุ  จักเปนผูมีความเคาระในศาสนา  เพราะความท่ีเธอมีศีล 
ยังไมวิบัติ,  เธอ  เม่ือยังมีอุปนิสัยอยู  จักบรรลุประโยชนสูงสุด 
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ตอกาลไมนานนักแล"  จึงตรัสวา  "เธอนั้นมาแลว  ควรใหอุปสมบท." 
        พระผูมพีระภาค  ครั้นทรงแสดงภิกษุชาววัชชีบุตร  ผูไมควรให  
อุปสมบท และผูควรใหอุปสมบท  ในบรรดาเหลาภิกษุชาววัชชีบุตร 
ผูเสพเมถุนธรรม  มาแลวอยางนี้  มีพระประสงคจะประมวลเรื่องทั้ง ๓ 
มา  แลวทรงบัญญัติสิกขาบทใหบริบูรณ จึงตรัสวา  "ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย !  กแ็ล  พวกเธอพึงแสดงสิกขาบทนี้ข้ึนอยางนี้"  แลวไดทรง 
บัญญัติสิกขาบทใหบริบูรณอยางนี้วา :-  โย  ปน ภกิฺขุ  ฯปฯ  อสวาโส 
แปลวา 
        "อนึ่ง  ภิกษุใด  ถึงพรอมดวยสิกขาและสาชพีของภิกษุทัง้หลาย 
แลว  ไมกลาวคืนสิกขา  ไมไดทําใหแจงความเปนผูทุรพล  พึงเสพ 
เมถุนธรรม  โดยท่ีสุแมในดิรัจฉานตัวเมีย  ภิกษุนี้เปนปาราชิก 
หาสังวาสมิได.๑" 
                                      [วินัย  ๔ อยาง] 
        บัดนี ้ พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงจําแนกเนื้อความแหงสิกขาบท 
นั้น จึงตรัสคําเปนตนวา  "โย ปนาติ  โย ยาทิโส." 
        ก็พระวินัยธร  ผูปรารถนาความเปนผูฉลาดในสิกขาบท  วิภังคแหง 
สิกขาบทน้ัน  และวินัยวินิจฉัยทั้งน้ัน  ควรทราบวินัย  ๔ อยาง. 
                จรงิอยู พระธรรมสังคาหกมหาเถระท้ังหลาย  ผูม ี
                ฤทธิ์มากในปางกอน  ไดนําวินัย ๔ อยางออกเปดเผย 
                แลว. 
 
๑.  วิ.  มหา.  ๑/๔๒.  
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        วินัย  ๔ อยางเปนไฉน ?  วินัย  ๔ อยางคือ สูตร  สุตตานุโลม 
อาจริยวาท  อัตโนมัติ  ซึง่พระนาคเสนเถระหมายเอากลาวไว 
(ในมิลินทปญหา)  วา "มหาบพิตร !  เนื้อความอันกุลบุตรพึงรบัรอง 
ดวยบทด้ังเดิมแล ดวยรส  ดวยความเปนวงศแหงอาจารย  ดวยความ 
อธิบาย๑."  
                           [อรรถาธิบายวินัย  ๔ อยาง] 
        จริงอยู  บรรดาคําเหลาน้ี  คําวา "อาหจฺจบท"  ทานประสงค 
เอาสูตร. คําวา  "รส"  ทานประสงคเอาสุตตานุโลม.  คําวา 
"อาจริยวงศ"  ทานประสงคเอาอาจริยวาท.  คําวา  "อธิบาย"  ทาน 
ประสงคเอาอัตโนมัติ. 
        บรรดาวินัย ๔ อยางนั้น  ทีช่ื่อวา  สูตร  ไดแกบาลีในวินัยปฎก 
ทั้งมวล. ที่ชือ่วา  สุตตานุโลม  ไดแกมหาประเทศ ๔ ที่พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสไวอยางนี้วา :- 
        (๑)  "ดกูอนภิกษุทั้งหลาย ! สิ่งใด  เรามิไดหามไววา  'สิ่งนี้ 
ไมควร'  ถาส่ิงน้ันเขากับส่ิงท่ีเปนอกัปปยะ  ขัดกนักับสิ่งท่ีเปนกัปปยะ' 
สิ่งน้ัน  ไมควรแกทานท้ังหลาย; 
        (๒) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! สิ่งใด  เรามิไดหามไววา  'สิ่งน้ี 
ไมควร'  ถาส่ิงน้ันเขากันกับสิ่งท่ีเปนกัปปยะ  ขัดกันกับสิ่งท่ีเปนอกัปปยะ 
สิ่งน้ัน  ควรแกทานท้ังหลาย; 
        (๓)  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !  สิ่งใด  เรามิไดอนุญาตไววา  'สิ่งน้ี 
 
๑.  นัย- มิลินทปญหา.  ๒๐๓.  



ประโยค๗ - ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒ - หนาท่ี 71 

ควร' หากส่ิงนั้นเขากันกับสิ่งท่ีเปนอกัปปยะ  ขัดกันกับสิ่งท่ีเปนกัปปยะ, 
สิ่งน้ัน  ไมควรแกทานท้ังหลาย;  
        (๔)  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย !  สิ่งใด  เรามิไดอนุญาตไววา  'สิ่งน้ี 
ควร'  หากส่ิงน้ันเขากันกับสิ่งท่ีเปนกัปปยะ  ขัดกนักับสิ่งท่ีเปนอกัปปยะ, 
สิ่งน้ัน  ควรแกทานท้ังหลาย.๑" 
        ทีช่ื่อวา  อาจริยวาท  ไดแกแบบอรรถกถา  ซึ่งวางไวสําหรับ 
วินิจฉัยนอกทองเรื่อง  นอกพระบาลี  ซึ่งพระอรหันต  ๕๐๐ องค  ผูเปน 
ธรรมสังคาหกะต้ังไว. 
        ทีช่ื่อวา  อัตโนมัติ  ไดแกคําท่ีพนจากสูตร  สุตตานุโลม  และ 
อาจริยวาท  กลาวตามอาการท่ีปรากฏดวยอนุมาน  คือดวยความตามรูแหง 
ตน  ดวยการถือเอานัย  ดวยการถือเอาใจความ.  อีกนัยหน่ึง  เถรวาท 
แมทั้งหมด  ที่มาในอรรถกถาแหงพระสูตร  พระอภิธรรม  และพระวินัย 
ชื่อวา  อัตโนมัติ. 
                  [วิธีสอบสวนสูตรและสุตตานุโลมเปนตน] 
        แตกุลบุตร  ผูอางอัตโนมัตินั้นกลาว  ไมควรจะยึดถือใหแนนแฟน 
กลาว  ควรกําหนดเหตุเทียบเคียงบาลีกับเน้ือความ  และเน้ือความ 
กับบาลี แลวจึงกลาว. อัตโนมัติ  ควรสอบสวนดูในอาจริยวาท. 
ถาลงกันและสมกันในอาจริยวาทน้ันไซร,  จึงควรถือเอา.  ถาไมลงกัน 
ไมสมกัน,  ไมควรถือเอา.  จริงอยู ข้ึนชื่อวา  อัตโนมัตินี้  เพลา 
กวาทุกอยาง.  อาจริยวาท  มีกําลังกวาอัตโนมัติ.  แมอาจริยวาทก็ควร 
 
๑.  วิ.  มหา.  ๕/๓๒๑.  
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สอบสวนดู  ในสุตตานุโลม.  เม่ือลงกนั  สมกันแท  ในสุตตานุโลมนั้น  
จึงควรถือเอา,  ฝายที่ไมลงกัน  ไมสมกัน  ไมควรถือเอา.  เพราะวา 
สุตตานุโลม  มีกําลังกวาอาจริยวาท. แมสุตตานุโลม  ก็ควรสอบสวนดู 
ในสูตร. เมื่อลงกัน  สมกนัแท  ในสูตรนั้น  จึงควรถือเอา,  ฝายที่ไมลงกัน 
ไมสมกัน  ไมควรถือเอา.  เพราะวาสูตรเทาน้ัน  เปนของมีกําลังกวา 
สุตตานุโลม.  จริงอยู  สูตรเปนของอันใคร ๆ คัดคานไมได  เปนเหมือน 
สงฆผูทํา  (สังคายนา)  เปนเหมือนกาลที่พระพุทธเจาท้ังหลายยังทรง 
พระชนมอยู. เพราะฉะนั้น  เมื่อใดภิกษุสองรูป  สากัจฉากัน,  สกวาที 
อางสูตรกลาว,  ปรวาทีอางสุตตานุโลมกลาว. เมื่อน้ัน  ทั้งสองรูปนั้น 
ไมควรทําการเพิดเพย  หรือติเตียนกันและกัน  ควรสอบสวนสุตตานุโลม 
ในสูตร. ถาลงกัน  สมกัน  ควรถือเอา,  ถาไมลงกัน  ไมสมกัน  ไมควร 
ถือเอา, ควรต้ังอยูในสูตรเทาน้ัน. 
        ถาสกวาทีนี้  อางสูตรกลาว,  ปรวาทีอางจาริยวาทกลาวไซร,  แม 
ทั้งสองรูปนั้น  ก็ไมควรทําการเพิดเพย  หรือติเตียนกันและกนั  ควร 
สอบสวนอาจริยวาทในสูตร. ถาลงกัน  สมกัน  ควรถือเอา.  เมือ่อาจริยวาท 
ไมลงกันและไมสมกัน  ทั้งเปนขอท่ีนาตําหนิ  ก็ไมควรถือเอา,  ควรต้ังอยู 
ในสูตรเทาน้ัน. 
        ถาสกวาทีนี้  อางสูตรกลาว,  ปรวาที  อางอัตโนมัติกลาวไซร, 
แมทั้งสองรูปนั้น  ก็ไมควรทําการเพิดเพย  หรือติเตียนกันและกัน  ควร 
สอบสวนอัตโนมัติในสูตร.  ถาลงกัน  สมกัน  ควรถือเอา,  ถาไมลงกัน 
ไมสงกัน  ไมควรถือเอา;  ควรต้ังอยูในสูตรเทาน้ัน. 
        ถาสกวาทีนี้  อางสุตตานุโลมกลาว, ปรวาที  อางสูตรกลาวไซร, 
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ควรสอบสวนสูตรในสุตตานุโลม. ถาลงกัน  สมกนั  ปรากฏมาในบาลี  
ข้ึนสูสังคีติทั้ง ๓ ครั้ง  จึงควรถือเอา, ถาไมปรากฏเหมือนอยางน้ัน 
ไมลงกัน  ไมสมกัน,  เปนพาหิรกสูตร  สโิลกโศลก  หรือสูตรที่นา 
ตําหนิอ่ืน ๆ  ซึ่งมาจากบรรดาสูตรทั้งหลาย  มีคุฬหเวสสันดรคุฬหวินัย 
และคุฬหเวทัลละเปนตน  อยางใดอยางหน่ึง  ไมควรถือเอา;  ควรต้ังอยู 
ในสุตตานุโลมเทาน้ัน. 
        ถาสกวาทีนี้  อางสุตตานุโลมกลาว,  ปรวาที  อางอาจริยวาท 
กลาวไซร, ควรสอบสวนอาจริยวาท  ในสุตตานุโลม,  ถาลงกัน  สมกัน 
ควรถือเอา, ถาไมลงกัน  ไมสมกัน  ไมควรถือเอา;  ควรต้ังอยูใน 
สุตตานุโลมเทาน้ัน. 
        ถาสกวาทีนั้น  อางสุตตานุโลมกลาว,  ปราวาที  อางอัตโนมัติ 
กลาวไซร, ควรสอบสวนอัตโนมัติ  ในสุตตานุโลม.  ถาลงกัน  สมกัน 
ควรถือเอา,  ถาไมลงกัน  ไมสมกัน  ไมควรถือเอา;  ควรต้ังอยูใน 
สุตตานุโลมเทาน้ัน. 
        กถ็าสกวาทีนี้  อางอาจาริยวาทกลาว,  ปรวาที  อางสูตรกลาวไซร, 
ควรสอบสวนสูตรในอาจริยวาท.  ถาลงกัน  สมกนั  ควรถือเอา. สูตร 
ที่นาตําหนินอกนี้ไมควรถือเอา,  ควรต้ังอยูในอาจริยวาทเทาน้ัน. 
        ถาสกวาทีนี้  อางอาจริยวาทกลาว,  ปรวาที  อางสุตตานุโลม 
กลาวไซร,  ควรสอบสวนสุตตานุโลมในอาจริยวาท.  เมื่อลงกนั  สมกัน 
แท  จึงควรถือเอา.  นอกน้ีไมควรถือเอา,  ควรต้ังอยูในอาจริยวาท 
เทาน้ัน. 
        ถาสกวาทีนี้  อางจริยวาทกลาว,  ปรวาที  อางอัตโนมัติกลาวไซร,  
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ควรสอบสอนอัตโนมัติในอาจริยวาท.  ถาลงกัน  สมกัน  ควรถือเอา,  
ถาไมลงกัน  ไมสมกัน  ไมควรถือเอา,  ควรต้ังอยูในอาจริยวาทเทาน้ัน 
การถือเอา  (มติ)  ของตนน่ันแล  ควรทําใหมีกําลัง  (ใหมีหลักฐาน). 
        อน่ึง  ถาสกวาทีนี้  อางอัตโนมัติกลาว,  ปรวาที อางสูตรกลาว 
ไซร,  ควรสอบสวนสูตรในอัตโนมัติ,  ถาลงกัน สมกัน  ควรถอืเอา. 
สูตรที่นาตําหนินอกน้ี  ไมควรถือเอา,  ควรต้ังอยูในอัตโนมัติเทาน้ัน. 
        ถาสกวาทีนี้ อางอัตโนมัติกลาว,  ปรวาที  อางสุตตานุโลมกลาว 
ไซร,  ควรสอบสวนสุตตานุโลมในอัตโนมัติ. เม่ือลงกัน  สมกนัแท 
ควรถือเอา.  นอกน้ี  ไมควรถือเอา,  ควรต้ังอยูในอัตโนมัติเทาน้ัน. 
        ถาสกวาทีนี้  อางอัตโนมัติกลาว, ปรวาที  อางอาจริยวาท 
กลาวไซร, ควรสอบสวนอาจริยวาทในอัตโนมัติ.  ถาลงกัน  สมกัน 
ควรถือเอา.  อาจริยวาทท่ีนาตําหนินอกนี้  ไมควรถือเอา,  ควรต้ังอยู 
ในอัตโนมัติเทาน้ัน.  การถือเอา  (มติ)  ของตนน่ันแล  ควรทําใหมี 
กําลัง  (ใหมหีลักฐาน). อน่ึง  ไมควรทําการเพิดเพย  หรือตําหนิใน 
ที่ทั้งปวง  ดวยประการฉะน้ี. 
        อน่ึง  ถาสกวาทีนี้  กลาวอันวา  "เปนกัปปยะ" ปรวาที  กลาวอาง 
วา  "เปนอกัปปยะ"  ควรสอบสวนส่ิงน้ัน  ๆ ในสตูรและสุตตานุโลม 
ถาส่ิงน้ัน  เปนกัปปยะ,  ควรต้ังอยูในสิ่งท่ีเปนกัปปยะ. ถาส่ิงน้ัน  เปน 
อกัปปยะ,  ก็ควรต้ังอยูในส่ิงท่ีเปนอกัปปยะ. 
        ถาสกวาทีนี้  ชี้แจงเหตุและคําวินิจฉัยมากมายจากสูตรเปนเครื่อง 
สาธกส่ิงท่ีเปนกัปปยะ แกฝายปรวาทีนั้นไซร,  ปรวาทีไมพบเหตุ,  ก็ 
ควรต้ังอยูในส่ิงท่ีเปนกัปปยะ. 
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        ถาปรวาที  ชี้แจงเหตุและคําวินิจฉัยมากมายจากสูตรเปนเครื่อง  
สาธกส่ิงท่ีเปนอกัปปยะแกฝายสกวาทีนั้นไซร. สกวาทีนั้น  ไมควรถือม่ัน 
ต้ังอยูวา  "การถือเอามติของตน"  (ถูกฝายเดียว).  ควรยอมรับวา 
"ดีละ"  แลวต้ังอยูในสิ่งที่เปนอกัปปยะเทาน้ัน. ถาวา  เงาแหงเหตุ 
แมของทั้งสองฝาย  ยอมปรากฏชัดไซร,  ขอท่ีทั้งสองฝายคัดคานน่ันแล 
เปนการดี, แตควรต้ังอยูในส่ิงท่ีเปนอกัปปยะ.  เพราะวา  ครั้นมาถึง 
วินัยแลว  อันภิกษุบริษัท  ควรอาศัยการวิจารณสิ่งที่ควร และไมควร 
ปองกันไว ควรทําการยึดถือใหมั่นคง  ควรตัดกระแสเสีย, ควรต้ังอยู 
ในความเปนผูหนักนั่นแล. 
        อน่ึง  ถาสกวาทีนี้  กลาวอางวา  "เปนอกัปปย,"  ปรวาที  กลาว 
อางวา "เปนกัปปยะ,"  ควรสอบสวนส่ิงน้ัน  ๆ  ในสูตรและสุตตา- 
นุโลม.  ถาส่ิงน้ันเปนกัปปยะ.  ควรต้ังอยูในสิ่งท่ีเปนกัปปยะ.  ถาส่ิงน้ัน 
เปนอกัปปยะ, ควรต้ังอยูในส่ิงท่ีเปนอกัปปยะ. 
        ถาสกวาทีนี้  ชี้แจงถึงส่ิงท่ีอกัปปยะ  ดวยสูตรคําวินิจฉัยและ 
เหตุมากมายไซร, ปรวาที  ไมไดพบเหตุ,  ควรต้ังอยูในส่ิงท่ีเปน 
อกัปปยะ. 
        ถาปรวาที ชี้แจงถึงสิ่งเปนกัปปยะ  ดวยสูตคําวินิจฉัยและเหตุ 
มากมายไซร,  สกวาทีนั้น  มิไดพบเหตุ,  ควรต้ังอยูในส่ิงท่ีเปนกัปปยะ. 
ถาวา  เงาแหงเหตุแมของท้ังสองฝาย   ยอมปรากฏชัดไซร,  ไมควรสละ 
การถือเอา  (มติ)  ของตน.  เหมือนอยางวา   ในสิ่งท่ีเปนกัปปยะและ 
อกัปปยะ  และในสิ่งท่ีเปนอกัปปยะและกัปปยะ  ทานกลาววินิจฉัยนี้ไวแลว  
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ฉันใด.  ในวาทะวาเปนอนาบัติก็ดี  ในวาทะวาเปนอาบัติและ  
อนาบัติก็ดี  ในวาทะวาเปนลหุกาบัติและครุกาบัติก็ดี  ในวาทะวาเปน 
ครุกาบัติและลหุกาบัติก็ดี  ก็ควรทราบวินิจฉัย  ฉันนั้น. 
        จริงอยู  ในวาทะท่ีวาเปนอนาบัติและอาบัติเปนตนนี้ มีความ 
ตางกันในเพราะเหตุสักวาชื่อเทาน้ัน,  ในนัยแหงการประกอบความ  หา 
มีความตางกันไม, เพราะฉะนั้น  การประกอบความ  ทานจึงไมทําให 
พิสดาร. เมื่อเกิดคําวินิจฉัยถึงส่ิงท่ีเปนกัปปยะและอกัปปยะเปนตน  อยาง 
นี้แลว  ฝายใด  ไดพบเหตุมากมาย  ในสูตร  สุตตานุโลม  อาจริยวาท 
และอัตโนมัติ,  ควรต้ังอยูในวาทะของฝายนั้น. อนึ่ง  ทั้งสองฝาย  เมื่อ 
ไมไดพบเหตุและคําวินิจฉัย  โดยประการท้ังปวง  ไมควรละทิ้งสูตร  ควร 
ต้ังอยูในสูตรเทาน้ัน  ฉะนี้แล. พระวินัยธร  ผูปรารถนาความเปนผูฉลาด 
ในสิกขาบท  วิภังคแหงสิกขาบทน้ัน  และวินิจฉัยทั้งส้ิน  ควรทราบวินัย 
๔ อยาง  ดังพรรณนามาฉะน้ี. 
                       [พระวินัยธรประกอบดวยลักษณะ ๓ อยาง] 
        ก็และ  บุคคลผูทรงวินัย  แมครัน้ทราบวินัย  ๔  อยางนี้แลว  ก ็
ควรเปนผูประกอบดวยลักษณะ ๓.  จริงอยู  ลกัษณะแหงพระวินัยธร 
๓ อยาง  ควรปรารถนา.  ลักษณะ ๓ อยาง  เปนไฉน ?  ลักษณะ 
๓ อยาง  คือ :-  คําวา  "กส็ูตรของพระวินัยธรรมนั้น  เปนพุทธพจน 
ที่มาถูกตองคลองแคลวดี  วินิจฉัยดี  โดยสูตร  โดยพยัญชนะ๑"  นี้เปน 
ลักษณะอันหน่ึง. คําวา  "ก็พระวินัยธรน้ัน  เปนผูมั่นคง  ไมงอนแงน 
 
๑.  นย.  วิ.  ปริวาร.   ๘/๓๒๙.  
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ในวินัยแล"  นี้เปนลักษณะท่ีสอง. คําวา  "ก็ลําดับอาจารยแล  เปน 
ลําดับที่พระวินัยธรน้ันจําไดถูกตอง  ทําใหข้ึนใจไดดี  ใครครวญถูกตอง 
ดีแลว๑"  นี้เปนลักษณะท่ีสาม.  
                   [อรรถาธิบายลักษณะ ๓ ของพระวินัยธร] 
        ในคําวา  "สุตฺตฺจ"  เปนตนนั้น  มีวินิจฉัยดังน้ี:-  วินัยปฎก 
ทั้งส้ิน  ชื่อวาสูตร,  สูตรนั้นของพระวินัยธรน้ัน   เปนพุทธพจนที่มา 
ถูกตอง  คือมาดวยดี. 
        บทวา  สุปฺปวตฺติต  ไดแก  เปนไปดวยดี  คือชํานาญ  คลองปาก. 
        หลายบทวา  สุวินิจฺฉิต  สุตฺตโต   อนุพฺยฺชนโส  ไดแก  ที่ 
วินิจฉัยเรียบรอย  คือท่ีตนตัดความสงสัย  เรียนเอาไว  โดยบาลีปริปุจฉา 
และอรรถกถา. 
        หลายบทวา  วินเย  โข   ิโต  โหติ  ความวา  พระวินัยธร 
นั้นเปนผูต้ังมั่นในพระวินัย  ดวยความเปนลัชชีภิกษุ.  จริงอยู  อลัชชีภิกษุ 
แมเปนพหุสูต  เพราะคาท่ีตนเปนผูหนักในลาภ  ก็แกลงกลาวใหผิด 
แบบแผน แสดงสัตถุศาสนานอกธรรมนอกวินัย  ยอมทําอุปทวะมากมาย 
ในพระศาสดา    คือ  กอใหเกิดสังฆเภทบาง  สังฆราชีบาง. ฝายภิกษุ 
ลัชชี  เปนผูมักรังเกียจ  ใครการศึกษา  แมเพราะเหตุแหงชีวิต  ก็ไม 
แกลงกลาวใหผิดแบบแผน  ยอมแสดงเฉพาะธรรม  เฉพาะวินัยเทานั้น 
คือทําสัตถุศาสนาใหเปนท่ีเคารพต้ังอยู.  จริงอยางนั้น  พระมหาเถระ 
ทั้งหลายในปางกอน  เปลงวาจา  ๓  ครั้งวา  "ในอนาคตกาล  ภิกษุ 
 
๑.  น.ย.  วิ.  ปริวาร.  ๘/๓๒๙.  
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ลัชชี  จักรักษาไว,  ภิกษุลัชชี  จักรักษาไว"   ดังน้ีเปนตน.  ก็ภิกษุ 
รูปใด  เปนลชัช ี ดังกลาวมาแลวน้ัน  ภิกษุรูปนั้น  เมื่อไมละ   ไมฝาฝน 
วินัย  ยอมเปนผูต้ังม่ัน  คือม่ันคงอยูในวินัย  ดวยความเปนลัชชีภิกษุ 
ฉะน้ีแล. 
        บทวา  อสหิโร  ความวา  บุคคลใด  ถูกผูอ่ืนถามดวยบาลีโดย 
เบื้องตํ่า  หรือเบ้ืองสูง  ดวยลําดับบทหรืออรรถกถา  ยอมทุรนทุราย 
กระสับกระสาย  ไมอาจต้ังม่ันอยูได  ยอมคลายตามคําท่ีผูอ่ืนกลาว  ทิ้ง 
วาทะของตนเสีย  ถือเอาวาทะของผูอ่ืน  ผูนั้น  ชื่อวาผูงอนแงน. ฝาย 
บุคคลใด  ถกูผูอ่ืนถามดวยบทเบ้ืองตํ่าและสูง  หรือดวยลําดับบท  ใน 
บาลีก็ดี  ในอรรถกถาก็ด ี ยอมไมทุรนทุราย  ไมกระสับกระสาย  เปรียบ 
เหมือนเอาแหนบจับขนทีละเสน  ๆ  ฉะน้ัน  ชี้แจงกะเขาวา  "ขาพเจา 
กลาวอยางนี้,  อาจารยทั้งหลายของขาพเจา  ก็กลาวอยางนี้."  อน่ึง   บาล ี
และวินิจฉัยบาลี  ต้ังอยูในบุคคลใด  ไมถึงความไปส้ินไปหมดไป  เหมือน 
น้ํามันราชสีหที่ใสไวในภาชนะทองคํา  ไมถึงความส้ินไปหมดไปฉะน้ัน, 
บุคคลน้ี  ทานเรียกวา  "ผูไมงอนแงน." 
        หลายบทวา  อาจริยปรมฺปรา  โข  ปนสฺส  สุคฺคหิตา  โหติ 
ความวา  ลําดับแหงพระเถระ  คือลําดับวงศ  เปนลําดับที่พระวินัยธรน้ัน 
จําไดอยางถูกตอง. 
        บทวา  สุมนสิกตา  ไดแก  ทําใหข้ึนใจอยางดี  แตพอนึก  ก็ 
ปรากฏได  คลายประทีปที่ลุกโชนฉะน้ัน.         
        บทวา  สูปธาริตา  ไดแก  ใครครวญเปนอยางดี  คือใครครวญโดย 
เบื้องตน  เบื้องปลาย  และอนุสนธิ   โดยผล   และโดยเหตุ. 
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                 [ลําดับอาจารยต้ังแตพระอุบาลีเถระเปนตนมา]  
        บุคคลละมติของตนแลวเปนผูกลาวความบริสุทธิ์แหงอาจารย  คือ 
นําลําดับอาจารย  ไดแกถองแถว  (ระเบียบ)  แหงพระเถระท้ังหมด 
อยางนี้  คือ  พระอาจารยของขาพเจาเรียนเอาในสํานักของอาจารยชื่อ 
โนน,  อาจารยนั้นเรียนเอาในสํานักอาจารยชื่อโนน,  ไปต้ังไวจนใหถึง 
คําวา  "พระอุบาลีเถระเรียนเอาในสํานักของพระพุทธเจา." 
        พระอาจารยรูปตอ ๆ มา  ไดนําแมจากพระอุบาลีเถระนั้นมา  คือ 
ไดนําลําดับแหงพระอาจารย  ไดแกถองแถวแหงพระเถระท้ังหมดจนใหถึง 
พระอาจารยของตน  แลวต้ังไวอยางนี้วา  "พระอุบาลีเถระ  เลาเรียน 
มาในสํานักของพระสัมมาสัมพุทธเจา.  พระทาสกเถระ  เลาเรยีนมาใน 
สํานักของพระอุบาลีเถระ  ผูเปนอุปชฌายะของตน,  พระโสณกเถระ 
เลาเรียนมาในสํานักของพระทาสกเถระ  ผูเปนอุปฌายะของตน, พระ 
สิคควเถระ  เลาเรียนมาในสํานักของพระโสณกเถระ  ผูเปนอุปชฌายะ 
ของตน,  พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ  เลาเรียนมาในสํานักของพระ 
สิคควเถระ  และพระจัณฑวัชชีเถระ  ผูเปนอุปชฌายะของตน."  แทจริง 
ลําดับแหงพระอาจารย   อันพระวินัยธรเรียนเอาแลวอยางนี้  ยอมเปน 
อันเธอจําไดอยางถูกตอง.  แตเมื่อไมสามารถจะเรียนเอาอยางนั้น ก็ควร 
เรียนเอาเพียง ๒-๓  ลําดับก็พอ.  จริงอยู  โดยนยัอยางตํ่าท่ีสุด  ก็ควร 
ทราบเหมือนอยางพระอาจารย และอาจารยของอาจารย  กลาวบาลีและ 
ปริปุจฉาฉะน้ัน.  
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   [พระวินัยธรจะวินิจฉัยอธิกรณ  ควรตรวจดูฐานะ  ๖ อยางกอน] 
        ก็แล  พระวินัยธรผูประกอบพรอมดวยลักษณะ ๓ อยางนี้แลว 
เมื่อสงฆประชุมกันเพ่ือวินิจฉัยเรื่อง  และเรื่องก็หยั่งลงแลว  ทัง้โจทก 
และจําเลยก็ใหการแลว  เมื่อจะพูดไมควรดวนตัดสินทีเดียว  ควรตรวจ 
ดูฐานะทั้ง ๖ เสียกอน. 
        ฐานะ ๖ อยางเปนไฉน  ? ฐานะ ๖ อยางนั้น คือ :-  ควร 
ตรวจดูเรื่อง  ๑  ตรวจดูมาติกา  ๑  ตรวจบทภานีย ๑  ตรวจดูติกปริจ- 
เฉท ๑  ตรวจดูอันตราบัติ   ๑  ตรวจดูอนาบัติ ๑. 
                          [อรรถาธบิายฐานะ  ๖ อยาง] 
        จริงอยู  พระวินัยธร  แมเม่ือตรวจดูเรื่อง  ยอมเห็นอาบัติบางอยาง 
อยางนี้คือ  ภิกษุผูมีจีวรหาย  ควรเอาหญาหรือใบไมปกปดกายจึงมา. 
แตไมควรเปลือยกายมาเลย,  ภิกษุใดพึงเปลือยกายมา, ภิกษุนั้นตองอาบัติ 
ทุกกฏ.๑  พระวินัยธรน้ัน  ครั้นนําสูตรนั้นมาอางแลว  จักระงับอธิกรณ 
นั้นได. 
        เธอ  แมเมื่อตรวจดูมาติกา ยอมเห็นบรรดาอาบัติ  ๕ กอง  กอง 
ใดกองหน่ึง  โดยนัยมีอาทิวา  "เปนปาจิตตีย  ในเพราะสัมปชานมุสาวาท."๒ 

เธอ  ครั้นนําสูตรนั้นมาอางแลว  จักระงับอธิกรณนั้นได. 
        เธอ แมเม่ือตรวจดูบทภาชนีย  ยอมเห็นบรรดาอาบัติ  ๗ กอง 
กองใดกองหน่ึง  โดยนัยมีอาทิวา  "ภิกษุเสพเมถุนธรรมในสรรีะที่สัตว 
 
๑.  วิ.  มหา.  ๒/๓๘. ๒. วิ.  มหา.  ๒/๑๕๔.  
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ยังมิไดกัดกิน     ตองอาบัติปาราชิก,๑  เสพเมถุนธรรมในสรรีะที่สัตวกัดกิน 
แลวโดยมาก  ตองอาบัติถุลลัจจัย.๒"  เธอ  ครั้นนําสูตรจากบทภาชนีย 
มาอางแลว จักระงับอธิกรณนั้นได. 
        เธอ  แมเมื่อตรวจดูติกปริจเฉท  ยอมเห็นการกําหนดติกสังฆา- 
ทิเสสบาง  ติกปาจิตตียบาง  ติกทุกกฏบาง  อาบัติอยางใดอยางหนึ่งบาง 
เธอ  ครั้นนําสูตรมาจากบาลีติกปริจเฉทน้ันมาอางแลว  จักระงับอธิกรณ 
นั้นได. 
        เธอ  แมเมื่อตรวจดูอันตราบัติ  จะเห็นอันตราบัติ  ในระหวางแหง 
สิกขาบทอยางนี้วา  "ภิกษุ  ยกข้ึนซึ่งดุนไฟ  (ตกไปคืนไวตามท่ี)  ตอง 
อาบัติทุกกฏ."๒  เธอ ครั้นนําสูตรนั้นมาอางแลว  จักระงับอธิกรณนั้นได.         
        เธอ แมเม่ือตรวจดูอนาบัติ  จะเห็นอนาบัติที่ทานแสดงไวแลว 
ในสิกขาบทน้ัน ๆ อยางนี้วา  "ดูกอนภิกษุ!  ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูไม 
ยินดี  ไมมีไถยจิต ไมมีความประสงคจะใหตาย  ไมมีความประสงคจะอวด 
ไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน  ไมแกลง  ไมรู  เพราะไมมีสติ."  เธอ 
ครั้นนําสูตรนั้นมาอางแลว  จักระงับอธิกรณนั้นได. 
        จริงอยู  ภิกษุใด  เปนผูฉลาดในวินัย  ๔ อยาง  สมบูรณดวย 
ลักษณะ  ๓ ไดตรวจดูฐานะ ๖ อยางนี้แลว  จักระงับอธิกรณได.  การ 
วินิจฉัย  (อธิกรณ)  ของภิกษุนั้นใคร ๆ จะพึงคัดคานไมได  ยอมเปน 
เชนกับวินิจฉัยที่พระพุทธเจาประทับนั่งวินิจฉัยเอง. 
 
๑. วิ.  มหา.  ๑/๖๗-๘.  ๒.  วิ. มหา.  ๒/๓๔๗.  
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                               [วิธีวินิจฉัยอธิกรณ] 
        ถาภิกษุบางรูป  ผูทําลวงละเมิดสิกขาบทแลว  เขาไปหาภิกษุ  
ผูฉลาดในการวินิจฉัยนั้น  อยางนั้นแลว พึงถามถึงขอรังเกียจสงสัยของตน 
ไซร, ภิกษุผูฉลาดในการวินิจฉัยนั้น ควรกําหนดใหดี  ถาเปนอนาบัติ, 
ก็ควรบอกวา "เปนอนาบัติ."  แตถาเปนอาบัติ,  ก็ควรบอกวา  "เปน 
อาบัติ."  ถาอาบัตินั้น  เปนเทศนาคามินี, ก็ควรบอกวา "เปนเทศนา- 
คามินี."  ถาเปนวุฏฐานคามินี,  ก็ควรบอกวา "เปนวุฏฐานคามินี." 
ถาฉายาปาราชิกปรากฏแกภิกษุผูฉลาดในการวินิจฉัยนั้นไซร,  ไมควร 
บอกวา  "เปนอาบัติปาราชิก." เพราะเหตุไร ?  เพราะเหตุวา  การลวง 
ละเมิดเมถุนธรรม  และการลวงละเมิดอุตริมนุสธรรมเปนของหยาบ. 
สวนการละเมิดอทินนาทานและมนุสสวิคคหะเปนของสุขุม  เปนการรวดเร็ว 
ดังใจ  ภิกษุยอมตองวีติกกมะทั้งสองน้ัน  ดวยอาการสุขุมทีเดียว  (และ) 
ยอมรักษาไวดวยอาการสุขุม  (เหมือนกัน). เพราะเหตุนั้น  ภิกษุผูถูกถาม 
ความรังเกียจสงสัย  ซึ่งมีความละเมิดน้ันเปนที่ต้ังโดยพิเศษ  ไมควรพูดวา 
"ตองอาบัติ"  ถาอาจารยเธอยังมีชีวิตอยูไซร,  หลังจากน้ัน  ภิกษุผูฉลาด 
ในการวินิจฉัยนั้น ควรสงภิกษุนั้นไปวา  "เธอจงถามอาจารยของขาพเจา 
ดูเถิด."  ถาเธอกลับมาอีก บอกวา "อาจารยของทาน  คนดูจากพระสูตร 
พระวินัยแลวบอกผมวา  ' เปนสเตกิจฉา '  (ยังพอแกไขได),"  ในกาลน้ัน 
ภิกษุผูฉลาดในการวินิจฉัยนั้น  ควรพูดกะเธอวา "ดีละ ๆ,  เธอจงทํา 
อยางที่อาจารยพูด."  กถ็าอาจารยของเธอไมมีไซร,  แตพระเถระผูเลาเรียน 
รวมกันมีตัวอยู, พึงสงเธอไปยังสํานักของพระเถระนั้น  ดวยสั่งวา 
"พระเถระผูเลาเรียนลวงกับขาพเจาเปนคณปาโมกข  มีตัวอยู,  เธอจงไปถาม  



ประโยค๗ - ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒ - หนาท่ี 83 

ทานดูเถิด."  แมเปนพระเถระน้ันวินิจฉัยวา "เปนสเตกิจฉา"  ก็ควร  
บอกกะเธอวา  "ดีละ,  เธอจงทําตามคําของพระเถระน้ันใหดีทีเดียว." 
ถาแมพระเถระผูเลาเรียนรวมกัน  ของเธอไมมีไซร,  มีแตภิกษุผูเปน 
อันเตวาสิกนั้น  ดวยส่ังวา  "เธอจงไปถามภิกษุหนุมรูปโนนดูเถดิ." 
แมเม่ือภิกษุผูเปนอันเตวาสิกนั้น  วินจิฉัยวา "เปนสเตกิจฉา"  ก็ควร 
พูดกะเธอวา "ดีละ,  เธอจงทําตามคําของภิกษุนั้นใหดี.  ถาฉายาปาราชิก 
นั่นแล  ปรากฏแมแกภิกษุหนุมไซร,  แมอันภิกษุนั้น ก็ไมควรบอกภิกษุ 
ผูตองอาบัติวา "เธอเปนปาราชิก." 
               [ภิกษุผูมีศีลไมบริสุทธิ์  กรรมฐานยอมไมเจริญ] 
        จริงอยู  ความบังเกิดข้ึนแหงพระพุทธเจา  เปนของไดดวยยาก, 
การบรรพชาและการอุปสมบท  เปนของไดดวยยากยิ่งกวาน้ัน.  แตพระ 
วินัยธร  ควรพูดอยางนี้วา  "เธอ  จงปดกวาดโอกาสท่ีเงียบสงัด  แลว 
นั่งพักกลางวัน  ชําระศีลใหบริสุทธิ์  จงมนสิการอาการ  ๓๒ ดูกอน." 
ถาศีลของภิกษุนั้น  ไมเศราหมองดางพรอยไซร,  กรรมฐานยอมสืบตอ, 
สังขารทั้งหลาย  ก็เปนของปรากฏชัดข้ึน,  จิตก็เปนเอกัคคตา  ดูได 
บรรลุอุปจาระและอัปปนาสมาธิฉะนั้น.  ถึงวันจะลวงเลยไปแลวก็ตาม 
เธอก็ไมทราบ. ในเวลาวันลวงเลยไป  เธอมาสูที่อุปฏฐากแลว ควรพูด 
อยางนี้วา  "ควรเปนไปแหงจิตของเธอ  เปนเชนไร ?"  ก็เม่ือเธอบอก 
ความเปนไปแหงจิตแลว  ควรพูดกะเธอวา  "ข้ึนชื่อวาบรรพชา  มีความ 
บริสุทธิ์แหงจิตเปนประโยชน,  เธออยาประมาท  บําเพ็ญสมณธรรมเถิด." 
สวนภิกษุใด  มีศีลขาด, กรรมฐานของภิกษุนั้น  ยอมไมสืบตอ,  จิตยอม 
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ปนปวน ถูกไฟคือความเดือดรอนแผดเผาอยู  ดุจถูกท่ิมแทงดวยปฏัก  
ฉะน้ัน,  ภิกษุนั้น   ยอมลกุข้ึนในขณะน้ันทีเดียว  เหมือนน่ังอยูบนกอนหิน 
ที่รอนฉะนั้น,  เธอมาแลว  ถามวา  "ความเปนไปแหงจิตของทาน 
เปนอยางไร ?"  เมื่อเธอบอกความเปนไปแหงจิตแลว ควรพูดวา 
"ข้ึนชื่อวาความลับของผูกระทํากรรมชั่ว  ยอมไมมีในโลก๑,  แทจริง 
บุคคลผูกระทําความชั่ว  ยอมรูดวยตนเอง  กอนคนอ่ืนทั้งหมด,  ตอจากนั้น 
อารักขเทพดาทั้งหลาย  สมณพราหมณและเทพเจาเหลาอ่ืน  ผูรูจิตของ 
บุคคลอ่ืน  ยอมรู  (ความชั่ว)  ของเธอ, บัดนี้  เธอน่ันแล จงแสวงหา 
ความสวัสดีแกเธอเองเถิด." 
        กถาวาดวยวินัย ๔ อยาง  และกถาวาดวยลักษณะเปนตนของพระ- 
วินัยธร จบ. 
          
๑.  ขุ.  ชา.  ๒๗/๑๓๑.  ชาตกัฏฐกถา.  ๔/๒๔๘.  
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                    อรรถาธิบายสิกขาบทวิภังคปฐมปาราชิก 
        บัดนี ้ ขาพเจาจักพรรณนาเนื้อความวิภังคแหงสิกขาบทตอไป ใน 
คําวา "โย  ปนาติ  โย  ยาทิโส"  เปนตน ที่พระผูมีพระภาคตรัสไว 
มีวินิจฉัยดังตอไปนี้:- 
        สองบทวา  โย  ปน  เปนบทที่ควรจําแนก.  บทเปนตนวา 
"โย  ยาทิโส"  เปนบทจําแนกแหงบทวา  "โย  ปน"  นั้น.  ก ็
ในสองบทวา  โย  ปน นี้  ศัพทวา  ปน  สักวาเปนนิบาต,  บทวา 
โย  เปนบทบอกเน้ือความ,  และบทวา  "โย"  นั้น  แสดงบุคคล 
โดยไมกะตัว;  เพราะเหตุนั้น  พระผูมพีระภาคเจา  เมื่อจะทรงแสดงอรรถ 
แหงบทวา  โย นั้น  จึงตรัสเฉพาะ  โย  ศัพท  ซึ่งแสดงบุคคลโดย 
ไมกําหนดลงไป.  เพราะเหตุนั้น  บัณฑิตพึงทราบเน้ือความในบทวา  โย 
ปน  นี้อยางนี้. 
        บทวา  โย ปน  มีคําอธิบายวา "โยโกจิ"  แปลวา "ผูใด 
ผูหน่ึง "  ก็บคุคลท่ีชื่อวา  ผูใดผูหน่ึงนั้น  ยอมปรากฏดวยอาการอันหน่ึง 
ในเพศ  ความประกอบ ชาติ  ชื่อ  โคตร  ศลี  ธรรมเครื่องอยู  โคจร 
และวัย  แนแท;  เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจา  เมื่อจะทรงประกาศ 
ประเภทน้ัน  เพ่ือใหรูจักบุคคลน้ัน  โดยอาการอยางนั้น  จึงตรัสคําวา 
"ยาทิโส"  เปนตน. ในคําวา "ยาทิโส"  เปนตนนัน้  มีวินิจฉัย 
ดังน้ี:-  
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        บทวา  ยาทิโส  มีความวา  วาดวยอํานาจเพศ   จะเปนบุคคลเชน 
ใดหรือเชนนั้นก็ตามที   คือจะเปนสูงหรือคนเต้ีย  คนดําหรือคนขาว 
หรือคนมีผิวเหลือง  คนผอมหรือคนอวนก็ตามท่ี.  
        บทวา  ยถายุตฺโต   มีความวา  วาดวยอํานาจกิจท่ีประกอบ  จะเปน 
คนประกอบดวยการงานเชนในเชนหน่ึงก็ตามที  คือจะเปนคนประกอบ 
ดวยนวกรรม  หรือจะประกอบดวยอุเทศ  หรือประกอบดวยธุระคือการ 
อบรม  (คือวิปสสนาธุระ)  ก็ตามที. 
        บทวา  ยถาชจฺโจ  มีความวา  วาดวยอํานาจชาติ   จะเปนคนมีชาติ 
อยางใด  หรือเปนคนมีชาติอยางนั้นก็ตามที  คือจะเปนกษัตริย  หรือเปน 
พราหมณ  หรือเปนแพทย    เปนศูทรก็ตามที. 
        บทวา  ยถานาโม  มีความวา   วาดวยอํานาจชื่อ  จะเปนคนท่ีชื่อ 
อยางใด หรือมีชื่ออยางนั้นก็ตามท่ี  คือชื่อวา  พุทธรักขิต หรือชื่อธรรม- 
รักขิต หรือชือ่วาสังฆรักขิตก็ตามที. 
        บทวา  ยถาโคตฺโต มีความวา  วาดวยอํานาจโคตร  จะเปนผู 
มีโคตรอยางใด  หรือมีโคตรอยางนั้น   หรือวาดวยโคตรเชนในเชนหน่ึง 
ก็ตามที  คือจะเปนกัจจานโคตร หรือวาเสฏฐโคตร  หรือโกสิยโคตร 
ก็ตามที. 
        บทวา  ยถาสีโล  มีความวา  ในปรกติทั้งหลาย  จะเปนผูมี 
อยางใดเปนปกติ  หรือวาเปนผูมีอยางนั้นเปนปกติก็ตามที  คือวาจะเปน 
ผูมีนวกรรมเปนปรกติ  หรือมีอุเทศเปนปกติ หรือมีธุระคือการอบรม 
(คือวิปสสนาธุระ)  เปนปรกติก็ตามที. 
        บทวา  ยถาวิหารี  มคีวามวา  แมในธรรมเครือ่งอยูทั้งหลาย 
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จะเปนผูมีอยางใดเปนเครื่องอยู  หรือวาเปนผูมีอยางนั้นเปนเครื่องอยู 
ก็ตามที   คือวาจะเปนผูมีนวกรรมเปนเครื่องอยู  หรือมีอุเทศเปนเครื่องอยู 
หรือวามีธุระคือการอบรม  (คือวิปสสนาธุระ) ก็ตามที.  
        บทวา  ยถาโคจโร มีความวา  ถึงในโคจรท้ังหลายเลา จะเปน 
ผูมีอยางใดเปนโคจร  หรือวามีอยางน้ันเปนโคจรก็ตามที  คือวาจะเปนผูมี 
นวกรรมเปนโคจร  หรือมีอุเทศเปนโคจร  หรือมีธุระคือการอบรมเปน 
โคจรก็ตามที. 
        สวนในบทวา  "เถโร  วา"  เปนตน  มีวินิจฉัยดังน้ี:-  จะ 
เปนผูใด  หรอืวาเปนผูนั้น  ในบรรดาผูเจริญโดยวัยเปนตนก็ตามที, คือ 
อธิบายวา  จะเปนพระเถระ  เพราะมีพรรษาครบสิบ  หรือวาเปนผูไม 
เพราะมีพรรษาหยอนหา  หรือวาจะเปนผูปานกลาง  เพราะมีพรรษาเกิน 
กวาหาก็ตามที.  โดยที่แท  บุคคลน้ันทัง้หมด  พระผูมีพระภาคตรัสใน 
อรรถนี้วา  " โย ปน." 
               [อรรถาธิบายความหมายแหงภิกษุศัพทเปนตน] 
        ในภิกขุนิเทส  มีวินิจฉัยดังนี้:-  ผูใดยอมขอ  เหตุนั้น  ผูนั้น 
ชื่อวาผูขอ.  อธิบายวา  "จะไดก็ตาม  ไมไดก็ตาม ยอมขอดวยวิธี 
ขออยางประเสริฐ."  ชื่อวาผูอาศัยการเท่ียวขอ  เพราะเปนผูอาศัยการ 
เที่ยวขอ  ที่พระพุทธเจาเปนตน  ทรงอาศัยแลว.  จริงอยู  บุคคลผูใด 
ผูหน่ึงละกองโภคะนอยหรือมาก  ออกจากเรือนบวชไมมีเรือน,  บุคคล 
ผูนั้น  ชื่อวาอาศัยการเที่ยวขอ  เพราะละการเลี้ยงชีวิตโดยกสิกรรมและ 
โครักขกรรมเปนตนเสีย ยอมรับถือเพศน่ันเอง  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา 
ภิกษุ. 
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        อีกอยางหนึ่ง  แมฉันภัตที่เขานําดวยหาบ  อยูในทามกลางวิหาร 
ก็ชื่อวาอาศัยการเที่ยวขอ  เพราะมีความเปนใหญอยูเนื่องดวยผูอ่ืน เพราะ- 
ฉะน้ัน  จึงชื่อวา  ภิกษุ. 
        อีกอยางหนึ่ง ชื่อวาอาศัยการเที่ยวขอ  เพราะเปนผูเกิดอุตสาหะ 
ในบรรพชา อาศัยโภชนะ คือคําขาวอันหาไดดวยกําลังปลีแขง  เพราะฉะนั้น 
 ึจึงชื่อวา  ภิกษุ. 
        ผูใดยอมทรงผืนผาที่ถูกทําลายแลว  เพราะทําคา  ผัสสะและสี  ให 
เสียไป  เหตุนั้น ผูนั้น  ชือ่วา  ผูทรงผืนผาที่ถูกทําลายแลว  บรรดาการ 
ทําคาใหเสียไปเปนตนนั้น  พึงทาบการทําคาใหเสียไป  เพราะตัดดวย 
ศัสตรา.  จริงอยู  ผืนผาแมมีราคาต้ังพัน  ที่เขาเอามีดตัดใหเปนชิ้นนอย 
ชิ้นใหญแลว  ยอมมีราคาเสียไป คือมีคาไมถึงแมครึ่งหนึ่งจากราคาเดิม. 
พึงทราบการทําผัสสะใหเสียไป  เพราะเย็บดวยดาย.  แทจริง ผืนผาแม 
ที่มีสัมผัสเปนสุขที่ถูกเย็บดวยดายแลว  ยอมมีผัสสะเสียไป  คือถึงความ 
เปนผาท่ีมีผัสสะแข็งหยาบ. พึงทราบการทําสีใหเสียไป  เพราะหมนหมอง 
ดวยสนิทเข็มเปนตน.  แทจริง  ผืนผาแมที่บริสุทธิ์ดีต้ังแตทําการดวยเข็ม 
ไปแลว  ยอมมีสีเสียไป  คือยอมละสีเดิมไป  เพราะสนิมเข็ม และเพราะ 
น้ําท่ีเปนมลทินอันเกิดจากเหง่ือมือ  และเพราะการยอมและทํากัปปะใน 
ที่สุด.  ผูใด  ชื่อวา  ผูทรงผืนผาท่ีถูกทําลายแลว  เพราะทรงผืนผาท่ีถูก 
ทําลายดวยอาการ ๓ อยาง ดังอธิบายมาแลวน้ัน  เหตุนั้น  ผูนั้น  ชื่อวา 
ภิกษุ. 
        อีกอยางหนึ่ง ผูใด  ชื่อวา  ผูทรงผืนผาท่ีถูกทําลายแลว  เพราะ 
สักวาทรงผากาสาวะทั้งหลาย  ซึ่งไมเหมือนกับผาของคฤหัสถ เหตุนั้น 
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ผูนั้น  ชื่อวา  ภิกษุ.  
        บทวา  สมฺาย  ความวา  โดยบัญญัติ  คือโดยโวหาร.  จริงอยู 
บุคคลบางคนยอมปรากฏวา "เปนภิกษุ"  โดยสมัญญาเทาน้ัน. จริง 
อยางนั้น  ในกิจนิมนตเปนตน  มนุษยทั้งหลาย  เมื่อนับจํานวนภิกษุอยู 
นับเอากระทั่งพวกสามเณรเขาดวยแลว  พูดวา  "ภิกษุจํานวนรอยรูป, 
ภิกษุจํานวนพันรูป." 
        บทวา ปฏิฺาย คือ  โดยความปฏิญญาของตนเอง.  จริงอยู 
บุคคลบางคน  ยอมปรากฏวา "เปนภิกษุ"  แมโดยความปฏิญญา. 
พึงทราบความปฏิญญาวา  "เปนภิกษุ" นั้น  เกิดมีได  ดังในประโยค 
เปนตนอยางน้ีวา  "ถามวา  ' ใครในท่ีนี้ ?'  ตอบวา  ' คุณ !  ขาพเจา 
เอง  เปนภิกษุ."  ก็ความปฏิญญาน้ี  เปนความปฏิญญาท่ีชอบธรรม 
ซึ่งพระอานนทเถระไดกลาวไวแลว.  อน่ึง  โดยสวนแหงราตรี  แมพวก 
ภิกษุผูทุศีล  เดินสวนทางมา เมื่อถูกถามวา  "ใครในท่ีนี้ ?"  ตอบวา 
"พวกขาพเจา  เปนภิกษุ"  ดังน้ี  เพ่ือประโยชนแกปฏิญญาท่ีไมชอบธรรม 
ไมเปนความจริง. 
        บทวา  เอหิภิกฺข ุความวา  ผูถึงความเปนภิกษุ  คืออุปสมบท 
ดวยเอหิภิกขุ  ดวยเพียงพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจา  อยางนี้วา 
"เธอ  จงมาเปนภิกษุเถิด" ชื่อวาภิกษุ.  จริงอยู  พระผูมีพระภาคเจา 
ทอดพระเนตรเห็นบุคคลผูถึงพรอมดวยอุปนิสัย  เพ่ือเปนเอหิภิกขุ  จึง 
ทรงเหยียดพระหัตถเบื้องขวา  ซึ่งมีสีดุจทอง  ออกจากระหวางบังสุกุล 
จีวรอันมีสีแดง  เปลงพระสุรเสียงกังวานดังเสียงพรหม  ตรัสเรียกวา 
"เธอ จงมาเปนภิกษุเถิด, จงประพฤติพรหมจรรย  เพ่ือทําที่สุดทุกข 
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โดยชอบเถิด."  พรอมกับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาน้ันนั่นเอง  
เพศคฤหัสถ  (ของผูเพงอุปสมบทนั้น) อันตรธานไป,  บรรพชาและ 
อุปสมบทก็สําเร็จ,  ผูนั้นก็เปนผูมีศีรษะโลน  นั่งหมผากาสาวะ  คือนุง 
(ผาอันตรวาสก)  ผืนหน่ึง  หม (ผาอุตราสงค)  ผืนหน่ึง พาด  (ผา 
สังฆาฏิ)  ไวบางบาผืนหนึ่ง  มีบาตรดินที่มีสีเหมือนดอกอุบลเขียวคลองไว 
ที่จะงอยบาขางซาย. ภิกษุนั้นทานกําหนด๑ดวยบริขาร ๘ ที่สวมสอดเขา 
ที่รางกาย  อันพระโบราณาจารยกลาวไวอยางนี้วา 
                "บริขารเหลาน้ีคือ ไปไตรจีวร  บาตร  มีดนอย  เขม็ 
                และผารัดประคดเอง  เปน  ๘ ทั้งผากรองน้ํา  ยอม 
                ควรแกภิกษุผูประกอบความเพียร" 
เปนผูสมบูรณดวยอิริยาบถ  เหมือนพระเถระต้ังรอยพรรษา  มีพระพุทธเจา 
เปนพระอาจารย  มีพระพทุธเจาเปนพระอุปชฌายะ  ยืนถวายบงัคมพระ 
สัมมาสัมพุทธเจาอยูทีเดียว.         
        จริงอยู  ครั้งปฐมโพธิกาล  พระผูมีพระภาคเจา  ทรงใหกุลบุตร 
อุปสมบท  ดวยเอหิภิกขุอุปสัมปทานน่ันแล  ในกาลช่ัวระยะหน่ึง,  และ 
ภิกษุผูอุปสมบทดวยวิธีอยางนี้  มีจํานวน  ๑,๓๔๑  รูป,  คืออยางไร ? 
คือมีจํานวนดังน้ี :-  พระปญจวัคคิยเถระ ๕ ยสกุลบุตร  ๑  สหายผูเปน 
บริวารของทาน ๕๔  ภัททาวัคคีย ๓๐  ปุราณชฎลิ  ๑,๐๐๐ ปริพาชก  รวม 
กับพระอัครสาวกท้ังสอง  ๒๕๐  พระอังคุลิมาลเถระ ๑  (รวมเปน 
๑,๓๔๑ รูป)  สมจริงดังคําท่ีพระอรรถกถาจารยกลาวไวในอรรถกถาวา 
 
๑.  โยชนาใหเติมคําวา  อุปลกฺขิโต  เขามา.  



ประโยค๗ - ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒ - หนาท่ี 91 

                "ภิกษุ ๑,๓๐๐ รูป และเหลาอ่ืนอีก ๔๐ รปู  ทั้ง 
                พระเถระผูมีปญญาอีก ๑ รูป, ภิกษุเหลาน้ันทั้งหมด 
                ทานกลาววา  เปนเอหิภิกขุ."  
        ภิกษุเหลาน้ัน  เปนเอหิภิกขุ  จําพวกเดียวก็หามิได  แมเหลาอ่ืน 
ก็ยังมีอีกมาก.  คืออยางไร ?  คือมีจํานวนเปนตนอยางนี้วา "เสลพราหมณ 
ทั้งบริวารมีจํานวน ๓๐๐  พระมหากัปปนะท้ังบริวารมีจํานวน  ๑,๐๐๐  
กุลบุตรชาวเมืองกบิลพัสดุมีจํานวน ๑๐,๐๐๐  พวกปารายนิกพราหมณ 
(พราหมณบริวารกับมาณพ ๑๖  หัวหนาท่ีฟงปารายนธรรมปรยิาย)  ม ี
จํานวน ๑๖,๐๐๐"  (รวม ๒๗,๓๐๐ รปู).  แตภิกษุเหลาน้ัน  พระ- 
อรรถกถาจารยมิไดกลาวไว  เพราะทานพระอุบาลีเถระมิไดแสดงไวใน 
บาลีพระวินัยปฎก.  ภิกษุเหลาน้ี  พระอรรถกถาจารยกลาวไว  ก็เพราะ 
ทานพระอุบาลีเถระแสดงไวในบาลีพระวินัยที่ปฎกน้ันแลว. (พระอรรถ- 
กถาจารยกลาวคําไวในอรรถกถา๑)  วา 
                "ภิกษุทั้งหมดแมเหลาน้ี คือ  ๒๗,๐๐๐ รูป และ 
                ๓๐๐ รูป, ภิกษุเหลาน้ันทั้งหมด  ทานกลาววา เปน 
                เอหิภิกข.ุ" 
                              วิธีอุปสมบท  ๘ อยาง 
        หลายบทวา  ตีหิ  สรณคมเนหิ  อปุสมฺปนฺโน มีความวา  ผู 
อุปสมบทดวยไตรสรณคมน ซึ่งลั่นวาจากลาว ๓  ครั้ง โดยนัยเปนตน 
 วา "พุทฺธ  สรณ  คจฺฉามิ."  จริงอยู  ข้ึนชื่อวา  อุปสัมปทา  นี ้
 
๑.  แปลตามนยัโยชนาสอนใหเติม.  
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มี  ๘ อยาง  คือ เอหิภิกขุปอุปสัมปทา  ๑ สรณคมนอุปสัมปทา  ๑ โอวาท- 
ปฏิคคหณอุปสัมปทาา  ๑ ปญหาพยากรณอุปสัมปทา ๑  ครุธมัมปฏิคคาหณ- 
อุปสัมปทา ๑  ทูเตนอุปสัมปทา ๑ อัฏฐวาจิกาอุปสัมปทา  ๑  ญัตติจตุตถ- 
กัมมอุปสัมปทา ๑.  
                         [อรรถาธิบายอุปสัมปทา  ๘ อยาง] 
        ในอุปสมัปทา  ๘ อยางนั้น  เอหิภิกขุอุปสัมปทา  และสรณคมน- 
อุปสัมปทา  ขาพเจาไดกลาวแลวแล. 
        ทีช่ื่อวา โอวาทปฏิคคาหณอุปสัมปทา ไดแกอุปสัมปทาท่ีทรง 
อนุญาตแกพระมหากัสสปเถระ ดวยการรับโอวาทน้ีวา "เพราะเหตุนั้นแล 
กัสสป !  เธอพึงศึกษาอยางนี้วา  'เราจักเขาไปต้ังความละอายและความ 
เกรงไวในภิกษุ  ทั้งที่เปนผูเฒา  ทั้งที่เปนผูใหม  ทั้งท่ีเปนผูปานกลาง 
อยาแรงกลา,'  เธอพึงศึกษาอยางนี้แล  กัสสป !  เพราะเหตุนั้นแล 
กัสสป !  เธอพึงศึกษาอยางนี้วา ' เราจักฟงธรรมอันใดอันหน่ึง  ซึ่ง 
ประกอบดวยกุศล,  เราจักเง่ียหูลงฟงธรรมนั้นทั้งหมด  ทําในใจใหสําเร็จ 
ประโยชน รวบรวมไวทั้งหมดดวยใจ,'  เธอพึงศึกษาอยางนี้แล  กัสสป ! 
เธอพึงศึกษาอยางนี้วา  'ก็สติที่เปนไปในกายของเรา  ซึ่งประกอบดวย 
ความสุข จักไมละเราเสีย,'  เธอพึงศึกษาอยางนี้แล  กัสสป๑ !." 
        ทีช่ื่อวา ปญหาพยากรณอุปสัมปทา  ไดแกอุปสัมปทาท่ีทรงอนุญาต 
แกโสปากสามเณร.  ไดยนิวา  พระผูมีพระภาคเจา  ตรัสถามปญหาเนื่อง 
ดวยอสุภ  ๑๐ กะโสปากสามเณร  ผูจงกรมตามเสด็จอยูในบุพพารามวา 
"โสปากะ !  ธรรมเหลาน้ีคือ  อุทธุมาตกสัญญาก็ดี  รูปสญัญากด็ี  มีอรรถ 
 
๑. ส.  นิทาน.  ๑๖/๒๖๐. บาลีเดิมเปน  กายคตาสติ  น  วิชหิสฺสติ  ไมมี  ม  ศัพท.  
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ตางกัน มีพยัญชนะตางกัน หรือมีอรรถอยางเดียวกัน  ตางกันแต  
พยัญชนะเทาน้ัน ?"  โสปากสามเณรน้ัน  ทลูแกปญหาเหลาน้ันได.  พระ- 
ผูมีพระภาคเจาทรงประทานสาธุการแกเธอแลวตรัสถามวา "เธอไดกี่ 
พรรษาละ โสปากะ ?  สามเณร  ทูลวา  "ขาแตพระผูมีพระภาค ! 
หมอมฉันได ๗ พรรษา." 
        พระผูมพีระภาคเจา  มีพระหฤทัยอันโสปากสามเณรใหยินดีวา 
"โสปากะ  เธอแกปญหาทัดเทียมกับสัพพัญุตญาณของเรา"  แลวจึง 
ทรงอนุญาตใหอุปสมบท. นีช้ื่อวา ปญหาพยากรณอุปสมปทา. 
        ทีช่ื่อวา  ครุธัมมปฏิคคหณอุปสัมปทา๑  ไดแกอุปสัมปทาท่ีทรง 
อนุญาตแกพระนางมหาปชาบดี ดวยการรับครุธรรม ๘. 
        ทีช่ื่อวา  ทูเตน  อุปสมัปทา๒ ไดแกอุปสัมปทาท่ีทรงอนุญาตแกนาง 
อัฒกาสีคณิกา. 
        ทีช่ื่อวา  อัฏฐวาจิกา  อุปสัมปทา๓ ไดแกอัปสัมปทาของนางภิกษุณี 
ดวยกรรม  ๒ พวกน้ี  คือ  ญัตติจตุตถกรรมฝายภิกษุณีสงฆ  ญัตติ- 
จตุตถกรรมฝายภิกษุสงฆ. 
        ทีช่ื่อวา  ญัตติจตุตถกัมมอุปสัมปทา๔  ไดแกอุปสัมทาของภิกษุ 
ทั้งหลายในทุกวันนี้. 
        มีคํากลาวอธิบายวา  "ผูมีอุปสมบทแลวในบรรดาอุปสัมปทา ๘ 
อยางเหลาน้ี ดวยอุปสัมปทาน้ี  ที่ทรงอนุญาตแลวอยางนี้วา  "ดูกอน 
 
๑.  วิ.  จุลฺล.  ๗/๓๒๓-๙.   ๒. วิ. จุลฺล.  ๗/๓๖๕-๗  ๓.  วิ.  จุลฺล.  ๗/๓๕๔-๓๕๙ 
๔.  วิ.  มหา.  ๔/๑๙๑.   
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ภิกษุทั้งหลาย !  เราอนุญาตซึ่งบรรพชา  อุปสมบท  ดวยไตรวรณคมน 
เหลาน้ี.๑"  
        บทวา  "เจริญ"  ไดแก  ไมทราม.  จริงอยู  เสขบุคคลท้ังหลาย 
มีกัลยาณปุถชุนเปนตน  จนถึงเปนพระอรหันต  ยอมถึงความนับวา 
"ภิกษุผูเจริญ๒"  เพราะประกอบดวยศีล สมาธิ  ปญญา  วิมุตติ  และ 
วิมุตติญาณทัสสนะ  อันเจริญ. 
        บทวา  สาโร  มีความวา  เสขกัลยาณปุถุชนน้ัน  พึงทราบวา 
"ภิกษุผูมีสาระ"  เพราะประกอบดวยสาระท้ังหลายมีสีลสาระเปนตน 
เหลาน้ันนั่นเอง  เปรียบเหมือนผาสีเขียว  เพราะประกอบดวยสีเขียวฉะนั้น. 
อีกอยางหนึ่ง  พระขีณาสพเทาน้ัน  พึงทราบวา "ผูมีสาระ"  เพราะ 
เปนผูปราศจากกระพี้คือกิเลส. 
        บทวา  เสกฺโข  มีความวา พระอริยบุคคล  ๗ จําพวก  กับทัง้ 
กัลยาณปุถุชน  ยอมศึกษาสิกขาบท  ๓ เพราะเหตุนั้น  จึงจัดเปนเสกข- 
บุคคล. ในเสกขบุคคลเหลาน้ัน  คนใดคนหน่ึงพึงทราบวา  เปนภิกขุเสกขะ. 
ที่ชื่อวา "อเสกขบุคคล"  เพราะไมตองศึกษา. พระขีณาสพ  ทาน 
เรียกวา  "อเสกขบุคคล" เพราะลวงเสหขธรรมเสียต้ังอยูในผลเลิศ  ไมมี 
สิกขาที่จะตองศึกษาใหยิ่งกวานั้น. 
        สองบทวา  สมคฺเคน  สงฺเฆน มีความวา  ดวยสงฆ ชื่อวาเขาถึง 
ความเปนผูพรอมเพรียงกันในกรรมอันหน่ึง  เพราะภิกษุผูเขากรรม 
ในกรรมท่ีจะพึงทําดวยสงฆปญจวรรค โดยปริยายอยางตํ่าท่ีสุดไดมาครบ 
 
๑.  วิ.  มหา.  ๔/๔๒.  ๒.  นาจะวา ยอมถึงความนับวา ผูเจริญ  เพราะประกอบดวย... 
อันเจริญ  ก็เปนภิกษุ  แมตอไปก็นาจะนัยนี้. 

  



ประโยค๗ - ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒ - หนาท่ี 95 

จํานวน เพราะไดนําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมาแลว  และเพราะ 
พวกภิกษุผูอยูพรอมหนากันไมคัดคาน.  
        บทวา  ตฺติจตุตฺเถน มีความวา  อันจะพึงทําดวยอนุสาวนา 
๒ ครั้ง ญัตติ ๑ ครั้ง. 
        บทวา  กมฺเมน  คือ  วินัยกรรมอันชอบธรรม. 
        บทวา  อกุปฺเปน  ความวา  เขาถึงความเปนกรรมอันใคร ๆ พึง 
ใหกําเริบไมได  คืออันใคร ๆ พึงคัดคานไมได  เพราะถึงพรอมดวย 
วัตถุสมบัติ  ญัตติสมบัติ  อนุสาวนาสมบัติ  สีมาสมบัติ  และปริสสมบัติ. 
        บทวา  านารเหน  คือ  ควรแกเหตุ  ไดแกควรแกสัตถุศาสนา. 
        ชื่อวา  อุปสัมบัน  คือมาถึง อธิบายวา บรรลุซึง่ภาวะอันสูง. 
อันความเปนภิกษุเปนภาวะในเบ้ืองบน  (คือสูง). จรงิอยู บุคคลน้ัน 
ทานเรียกวา "อุปสัมบัน"  เพราะมาถึงความเปนภิกษุนั้น ดวยกรรมตาม 
ที่กลาวแลว.                  
        ก็ในอธกิารน้ี  มาแตญัตติจตุตถกรรมอยางเดียวเทาน้ัน.  แตในที่นี้ 
ควรนําสังฆกรรมท้ัง ๔ มากลาวไวโดยพิสดาร.  คําน้ันทั้งหมดทานกลาว 
แลวในอรรถกถาท้ังหลาย.   และสังฆกรรมเหลาน้ัน คือ อปโลกนกรรม 
ญัตติกรรม  ญัตติทุติยกรรม  ญัตติจตุถกรรม  บัณฑิตพึงเรียงไวตาม 
ลําดับ  แลวชกับาลีมากลาวโดยพิสดาร จากคัมภีรขันธกะ  และกัมมวิภังค 
ในที่สุดแหงคัมภีรบริวาร. ขาพเจาจักรพรรณนาสังฆกรรมเหลาน้ันใน 
กัมมวิภังค  ในที่สุดแหงคัมภีรบริวารน่ันแล.  เพราะวา  เมื่อมีการพรรณนา 
อยางนั้น  ปฐมปาราชิกวรรณนา  จักไมเปนการหนักไป. และการ 
พรรณนาพระบาลีตามท่ีต้ังไว  ก็จักเปนวรรณนาที่รูกันไดงาย.  ทั้งฐานะ  
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เหลาน้ัน  จักเปนของไมวางเปลา. เพราะฉะนั้น  ขาพเจาจะทําการพรรณนา 
ไปตามบทเทาน้ัน.          
        บทวา  ตตฺร มีความวา  บรรดาภิกษุทั้งหลาย  ซึ่งกลาวโดยนัยมี 
คําวา  "ผูขอ"  เปนตนเหลาน้ัน. 
        สองบทวา  ยฺวาย  ภกิฺขุ  ตัดบทเปน  โย อย  ภิกฺขุ  แปลวา 
ภิกษุนี้ใด. 
        ขอวา  สมคฺเคน  สงฺเฆน  ฯ เป ฯ  อุปสมฺปนฺโม  มีความวา 
บรรดาอุปสัมปทา  ๘  ผูอุปสมบทแลวดวยญัตติจตุตถกรรมเทาน้ัน. 
        ขอวา  อย อิมสมฺึ  อตฺเถ  อธิปฺเปโต  ภิกฺข ุ มีความวา  ภิกษุนี้ 
ประสงคเอาวา  "ภิกษุ"  ในอรรถวา  "เสพเมถุนธรรมแลว ยอมเปน 
ผูพายแพ"  นี้. 
        สวนภิกขุศัพทนอกน้ีวา  ภิกฺขโก  เปนตน  ตรสัดวยอํานาจการ 
ขยายความ.  และในคําวา ภิกฺขโก  เปนตนนั้น  ศัพทมีอาทิวา  "ผูขอ" 
ตรัสดวยอํานาจภาษา. สองบทน้ีวา  "เปนภิกษุโดยสมัญญา,  เปนภิกษุ 
โดยความปฏิญญา"  ตรสัดวยอํานาจการรองเรียก. 
        บทวา  "เอหิภิกฺขุ"  ตรัสดวยอํานาจวิธีอุปสมบทที่กุลบุตรไดแลว 
โดยมีพระพุทธเจาเปนอุปชฌายะ.  สรณคมนภิกขฺุ  ตรัสดวยอํานาจผู 
อุปสมบทแลว  ในเมื่อกรรมวาจายังไมเกิดข้ึน. ศัพทเปนตนวา "ผูเจริญ" 
พึงทราบวา  ตรัสดวยอํานาจคุณ. 
        พระผูมพีระภาคเจา มิไดทรงจําแนกบทนี้วา  "ภิกฺขูน"  ไวใน 
บัดนี้เลย  เพราะไมมีใจความท่ีแปลก,  เมื่อจะทรงแสดงสิกขาและสาชีพ 
เพราะเปนเหตุใหภิกษุถุงพรอมแลว  จึงเปนผูชื่อวาถึงพรอมดวยสิกขาและ  
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สาชีพของภิกษุทั้งหลาย  จึงตรัสวา "สิกฺขา"  เปนตน. ในคําวา 
"สิกฺขา"  เปนตนนั้น  มีวินิจฉัยดังนี้ :-  
        ทีช่ื่อวา  สิกฺขา  เพราะอรรถวา อันกุลบุตรพึงศึกษา. 
        บทวา  ติสฺโส  เปนสังขยากําหนดจํานวน. 
        บทวา  อธิสีลสิกฺขา มีอรรถวิเคราะหวา ศีลยิ่ง  คือสูงสุด  เหตุนั้น 
จึงชื่อวา  อธิศีล.  อธิศีลนัน้ดวย  เปนสกิขา  เพราะอันกุลบุตรพึงศึกษา 
ดวย  เหตุนั้น  จึงชื่อวา  อธิศีลสิกขา. ในอธิจิตตสิกขาและอธิปญญาสิกขา 
ก็นัยนั่น. 
                   [อรรถาธิบายอธิศีล  อธิจิต  อธิปญญา] 
        ถามวา  "ก็ในอธิการน้ี  ศลีเปนไฉน ?  อธิศีลเปนไฉน  ? จิต 
เปนไฉน ?  อธิจิตเปนไฉน ?  ปญญาเปนไฉน ?  อธิปญญาเปน 
ไฉน ?" 
        ขาพเจาจะกลาวเฉลยตอไป :-  ศลี  มีองค ๕  และองค  ๑๐ ชื่อวา 
ศีลเทานั้นกอน.  จริงอยู  ศีลนั้น  เมื่อพระพุทธเจาอุบัติข้ึนแลวก็ตาม 
ยังมิไดอุบัติข้ึนก็ตาม  เปนไปอยูในโลก.  เมื่อพระพุทธเจาอุบัติข้ึนแลว 
พระพุทธเจาทั้งหลายก็ดี  พระสาวกท้ังหลายก็ดี  ยอมชักชวนมหาชนให 
สมทานในศีลนั้น.  เม่ือพระพุทธเจายังมิไดอุบัติข้ึน  พระปจเจกพุทธเจา 
สมณพราหมณพวกกรรมวามีประพฤติชอบธรรม  พระเจาจักรพรรดิมหา- 
ราช  และพระมหาโพธิสัตว  ยอมชักชวนมหาชนใหสมาทาน  (ในศีลนั้น). 
พวกสมณพราหมณผูเปนบัณฑิตก็สมาทาน  (ศีลน้ัน) แมดวยตนเอง. 
สมณพราหมณเปนตนเหลาน้ัน  ครันบกเพ็ญกุศลธรรมนั้นใหบริบูรณแลว  
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ยอมเสวยสมบัติในหมูทวยเทพและในหมูมนุษย.  
        สวนปาฏิโมกขสังวรศีล  ทานเรียกวา  "อธิศีล."  จริงอยู  ปาฏิ- 
โมกขสังวรศีลนั้น  เปนศีลที่ยิ่งและสูงสุดกวาบรรดาโลกิยศีลท้ังหมด  ดุจ 
พระอาทิตยยิ่งกวาแสงสวางทั้งหลาย  ดุจภูเขาสิเนรุสูงกวาบรรพตทั้งหลาย 
ฉะน้ัน  ยอมเปนไปไดเฉพาะในพุทธุปบาทกาลเทาน้ัน  นอกพุทธุปบาท- 
กาลหาเปนไปไม.  ดวยวา สัตวอ่ืนไมสามารถยกบัญญัตินั้นข้ึนต้ังไวได. 
ก็เพราะพุทธเจาท้ังหลายเทาน้ัน  ทรงตัดกระแสทางแหงความประพฤติ 
เสียหายทางกายทวารและวจีทวารไดเด็ดขาด  โดยประการท้ังปวงแลว  จึง 
ทรงบัญญัติศีลสังวรน้ันไว  อันสมควรแกความลวงละเมิดนั้น ๆ. 
        อน่ึง  ศลีที่สัมปยุตดวยมรรคและผลเทานั้น  ชือ่วาศีลที่ยิ่งแมกวา 
ปาฏิโมกสังวร.  แตศีลทีส่ัมปยุตดวยมรรคและผลน้ัน  ทานมิไดประสงค 
เอาในอธิการน้ี  เพราะวาภิกษุผูถึงพรอมศีลนั้น  หาเสพเมถุนธรรมไม. 
กามาวจรกุศลจิต  ๘ ดวง  และสมาบัติจิต  ๘ ดวง  ฝายโลกียรวมเขา 
เปนอันเดียวกัน  พึงทราบวา  "จิตเทานั้น." และในกาลท่ีพระพุทธเจา 
อุบัติข้ึนหรือไมอุบัติข้ึน  จิตนั้นก็เปนไปอยู, การชักชวนและการสมาทาน 
ก็พึงทราบโดยนัยที่กลาวไวแลวในศีลนั่นแล. 
        สวนสมาบัติจิต  ๘ ดวง  ที่เปนบาทแหงวิปสสนา  ทานเรียกวา 
"อธิจิต."  จรงิอยู  อัฏฐสมาบัติจิตน้ัน  เปนจิตท่ียิ่งและสูงสุดกวาโลกิย- 
จิตท้ังหมด  ดุจอธิศีลยิ่งกวาบรรดาศีลทั้งหลายฉะน้ัน  และมีอยูเฉพาะ 
ในพุทธุปบาทกาลเทาน้ัน  นอกพุทธุปบาทกาล หามีไม.  อีกอยางหน่ึง 
จิตท่ีสัมปยุตดวยมรรคและผลน่ันแล  เปนจิตท่ียิ่งแมกวาอัฏฐสมาบัติจิตน้ัน. 
แตจิตท่ีสัมปยุตดวยมรรคและผลน้ัน  ทานมิไดประสงคเอาในอธิการน้ี.  
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เพราะวา  ภิกษุผูถึงพรอมจิตน้ัน  หาเสพเมถุนธรรมไม.  
        อน่ึง  กมัมัสสกตาญาณ  (ญาณรูวาสัตวมีกรรมเปนของตน)ซึ่ง 
เปนไปโดยนัยมีอาทิวา  "ผลทานท่ีใหแลวมีอยู,  ผลบูชาที่บูชาแลวมีอยู" 
ชื่อวาปญญา,   จริงอยู   ปญญาน้ัน  เมือ่พระพุทธเจาอุบัติข้ึนแลวก็ตาม 
มิไดอุบัติข้ึนก็ตาม  เปนไปอยูในโลก.  เม่ือพระพุทธเจาอุบัติข้ึนแลว 
พระพุทธเจาทั้งหลายก็ดี  พระสาวกท้ังหลายก็ดี  ยอมชักชวนมหาชนให 
สมาทานในปญญาน้ัน.  เมื่อพระพุทธเจายังมิไดอุบัติข้ึน  พระปจเจก- 
พุทธเจา สมณพราหมณ  พวกกรรมวาทีประพฤติชอบธรรม  พระเจา 
จักรพรรดิมหาราชา  และพระมหาโพธิสัตว  ยอมชักชวนมหาชนใหสมาทาน 
(ในปญญาน้ัน).  สัตวทั้งหลาย ผูเปนบัณฑิต  ก็สมาทนแมดวยตนเอง. 
จริงอยางนั้น  อังกุรเทพบุตรไดถวายมหาทานส้ินหมื่นป. เวลามพราหมณ 
พระเวสสันดร  และมนุษยบัณฑิตเหลาอ่ืนมากมาย  ก็ไดถวายมหาทาน 
แลว.  เวลามพราหมณเปนตนเหลาน้ัน  ครั้นบําเพ็ญกุศลธรรมน้ันให 
บริบูรณแลว  ก็ไดเสวยสมบัติในหมูทวยเทพและในหมูมนุษย. 
        สวนวิปสสานญาณ  ที่เปนเครื่องกําหนดอาการคือไตรลักษณ 
ทานเรียกวา  "อธิปญญา."  จริงอยู  อธิปญญาน้ัน  เปนปญญาท่ียิ่งและ 
สูงสุดกวาบรรดาโลกิยปญญาท้ังหลลาย  ดุจอธิศีลและอธิจิต  ยิ่งและสูงสุด 
กวาบรรดาศีลและจิตท้ังหลายฉะนั้น  นอกพุทธบาทกาล  หาเปนไปใน 
โลกไม.  ก็ปญญาท่ีสัมปยุตดวยมรรคและผลน้ันแล  เปนปญญาที่ยิ่งแมกวา 
วิปสสนาญาณน้ัน.  แตปญญาท่ีสัมปยุตดวยมรรคและผลน้ัน ทานมิได 
ประสงคเอาในอธิการน้ี.   เพราะวา ภิกษุผูถึงพรอมปญญาน้ัน  หาเสพ 
เมถุนธรรมไม  ฉะนี้แล.  
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        บทวา  ตตฺร  คือ  บรรดาสิกขาทั้ง ๓ เหลาน้ัน. 
        หลายบทวา  ยา  อย  อธิสีลสิกฺขา ไดแก  อธิสลีสิกขานี้ใด 
กลาวคือปาฏิโมกขศีล.  
                  [อรรถาธิบายบทวา  สิกขาและสาชีพ] 
        สองบทวา  เอต  สาชวีนฺนาม  มีความวา  สิกขาบทนั้นแมทั้งปวง 
ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงต้ังไวในพระวินัย  นี่เรียกวา    "สาชีพ"   
เพราะเหตุวาเปนที่อยูรวมกัน  คือเปนอยูอยางเดียวกัน  เปนอยูถกูสวนกัน 
ประพฤติถูกสวนกัน  แหงภิกษุทั้งหลาย  ผูตางกันโดยชนิด  มปีระเทศ- 
ชาติและโคตรตาง ๆ กันเปนตน. 
        สองบทวา ตสฺมึ  สิกขฺติ  มีความวา  ภิกษุทําสิกขาบทน้ันใหเปน 
ที่พํานักแหงจิตแลว สําเหนียกพิจารณาดวยจิตวา "เราศึกษาสมควรแก 
สิกขาบทหรือไมหนอ ?"  ก็ภิกษุนี้  จะชื่อวาศึกษาอยูในสิกขาบท กลาว 
คือสาชีพน้ันอยางเดียวเทาน้ัน  ก็หามิได, แมในสิสขา  ก็ชื่อวาศึกษาดวย. 
        สวนสองบทวา  "ตสฺมึ  สิกฺขติ"  พระผูมีพระภาคเจาตรัสดวย 
อํานาจบทท่ีเรียงเปนลําดับกันวา "เอต  สาชีวนฺนาม"  นี้.  บทวา 
"ตสฺมึ  สิกขฺติ"  นั้น  พระองคตรัสอยางนั้น  ก็จริงแล, แตทวา 
เนื้อความในบทวา "ตสฺมึ สิกฺขติ" นี ้ พึงเห็นอยางนี้วา  "เมื่อยัง 
สิกขาใหบริบูรณ ชื่อวาศึกษาอยูในสิกขานั้น  และเมื่อไรลวงละเมิด 
ชื่อวาศึกษาอยูในสิกขาบทน้ัน."  ถึงบทวา  "เตน  วุจฺจติ  สาชีวสมา- 
ปนฺโน"  นี้ กต็รัสดวยอํานาจแหงบทวาสาชีพ  ซึ่งเปนลําดับเหมือนกัน. 
อน่ึง  ภิกษุนี้ถึงพรอมแมซึ่งสิกขาเพราะเหตุใด,  เพราะเหตุนั้น  บัณฑิต  
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พึงทราบโดยอรรถาธิบายแมวา  "ถึงพรอมสิกขา"  ดวยวา  เมื่ออรรถา- 
ธิบายอยางนั้น  บทภาชนะแหงบทวา  "สิกฺขาสาชีวสมาปนฺโน" นี้ 
ก็เปนอันบริบูรณ.  
                             [อรรถาธิบายวิธีลาสิกขา] 
        หลายบทวา  สิกฺข  อปจฺจกฺขาย  ทุพฺพลย อนาวิกตฺวา  มีความวา 
ไมบอกคืนสิกขาดวย  ไมประกาศความเปนผูทุรพลดวย.  แมเม่ือทําให 
แจงความเปนผูทุรพลแลว  สิกขา  ก็ยงัไมเปนอันบอกลาเทียว,แตเมื่อ 
บอกลาสิกขาแลว ความเปนผูทุรพล  ก็ยอมเปนอันทําใหแจงดวย,  เพราะ- 
เหตุนั้น     ดวยบทวา     "ทุพฺพลฺย    อนาวิกตฺวา"   นี้    จึงไมไดเนื้อความ 
พิเศษอะไร ๆ. ก็เหมือนอยางวา ดวยคําวา  สองคืน  ที่พระผูมพีระภาคเจา 
ตรัสไววา  "พึงสําเร็จการนอนรวม สองสามคืน"  ดังน้ี  บัณฑิตก็ไม 
ไดเนื้อความพิเศษอะไร ๆ.  คําวา  สองคืนนี้ พระองคตรัสโดยความเปนคํา 
สละสลวยดวยพยัญชนะ  โดยความเปนคําติดปากโลกดวยอํานาจโลกโวหาร 
อยางเดียว  ขอน้ีฉันใด,  แมคําวา  "ไมไดทําใหแจงความเปนผูทุรพล" 
นี้  ก็ฉันนั้น  บัณฑิตพึงทราบวา  "พระผูมีพระภาคตรัสโดยความเปนคํา 
กลาวสะดวก  โดยความเปนคําสละสลวยดวยพยัญชนะ  โดยความเปนคํา 
ติดปากโลก." 
        อีกประการหน่ึง พระผูมีพระภาคเจา ยอมทรงแสดงธรรมพรอม 
ทั้งอรรถ  ทั้งพยัญชนะ,  เพราะฉะนั้น  จึงทรงยังอรรถใหถึงพรอมดวย 
บทวา  "ไมบอกคืนสิกขา" นี้  ยังพยัญชนะใหถึงพรอมดวยบท  "ไม 
ทําใหแจงความเปนผูทุรพล"  นี.้  จรงิอยู  บทใจความเม่ือกลาวเฉพาะ 
 
    



ประโยค๗ - ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒ - หนาท่ี 102 

บทเดียว  ปราศจากบทแวดลอมเสียแลว  ยอมไมไพเราะ  เปรียบเหมือน 
พระราชาผูปราศจากบริวาร  และบุรุษผูปราศจากผาและอลังการ  ยอมไม 
งดงามฉะน้ัน.  อันบทใจความน้ัน  ยอมไพเราะก็ตอเมื่อพรอมดวยบท 
ขางเคียง  หอมลอม  เหมาะแกใจความ.  
        อีกประการหน่ึง ความทําใหแจงความเปนผูทุรพลบางอยาง  ยอม 
เปนใจความแหงการบอกลาสิกขา;  เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงหมายเอาความทําใหแจงความเปนผูทุรพลบางอยาง  ซึ่งเปนใจความ 
ไดนั้น  เมื่อจะทรงไขความบทวา "ไมบอกลาสิกขา"  จึงตรัสวา "ไม 
ไดทําใหแจงความเปนผูทุรพล." 
        ในคําวา "ไมบอกลาสิกขา ไมไดทําใหแจงความเปนผูทุรพล" 
นั้น  หากจะพึงมีคําทวงวา "การทําใหแจงความเปนผูทุรพลทั้งหมด 
ยังไมเปนการบอกลาสิกขา:  เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาควรตรัส 
บทวา 'ไมไดทําใหแจงความเปนผูทุรพล'  ดังน้ีเสียกอน  แลวจึงตรัส 
บทวา  'ไมบอกลาสิกขา' เพ่ือจํากัดใจความแหงบทวา  'ไมทําใหแจง 
ความเปนผูทุรพล' นั้น." 
        เฉลยวา "ก็คําน้ัน  หาควรกลาวไม" เพราะเหตุไร ?  เพราะ 
ไมมีลําดับแหงเน้ือความ.  จริงอยู  เพราะพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
"สิกฺขาสาชีวสมาปนฺโน"  ดังน้ี  เนื้อความ  ยอมเปนอันพระองคตรัส 
แลวตามลําดับ  ในเมื่อตรสัวา  "ตนถึงพรอมซ่ึงสิกขาใด, ไมบอกลา 
สิกขานั้น"  หาใชตรัส  (ตามลําดับ)  โดยประการอื่นไม  เพราะเหตุนั้น 
คําวา  "สิกฺข  อปจฺจกฺขาย"  นี้แล  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสกอน. 
        อีกอยางหนึ่ง  พึงทราบเนื้อความในสองบทวา  "ไมบอกลาสิกขา,  
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ไมทําใหแจงความเปนผูทุรพล" นี ้ ตามสมควรแกลําดับบาง. 
        พึงทราบอยางไร ?  
        พึงทราบอยางนี้  ในบทวา  "ถึงพรอมดวยสิกขาและสาชีพ"  นี ้
ภิกษุถึงพรอมซ่ึงสิกขาใด,  ไมบอกคืนสิกขานั้น  และถึงพรอมซ่ึงสาชีพใด, 
ไมทําใหแจงความเปนผูทุรพลในสาชพีน้ัน." 
        บัดนี ้ พระผูมีพระภาคเจา  เมื่อจะทรงแสดงความแปลกกัน  และ 
ความไมแปลกกันแหงการบอกลาสิกขา  และความทาํใหแจงความเปนผู 
ทุรพล  และลักษณะแหงการบอกสิกขา  จึงตรัสคําวา  "อตฺถิ  ภิกฺขเว" 
เปนอาทิ.  ในคําน้ัน  สองบทวา อตฺถิ  ภิกฺขเว  เปนตน  เปนบทมาติกา. 
พระผูมีพระภาคเจา  เมื่อจะทรงจําแนกบทมาติกา  ๒ นั้น  จึงตรัสคําวา 
"กถ ฺจ  ภิกขฺเว"  เปนตน. ในคําวา  "กถฺจ"  เปนตนนั้น  ม ี
การพรรณนาบทท่ียังไมชัดเจนดังตอไปนี้:- 
        บทวา  กถ  ไดแก  ดวยอาการไร ? 
        บทวา  ทุพฺพลยาวิกมฺมฺจ  ไดแก  ความทําใหแจงความเปนผู 
ทุรพลดวย.         
        บทวา  อิธ  คือ  ในศาสนานี้. 
        บทวา อกฺุกณฺ ิโต  ความวา  ผูถึงความเปนผูอยูยากในศาสนาน้ี 
เพราะความเบ่ือหนาย.  อีกประการหนึ่ง  มีคําอธิบายวา  "ผูมีจิตฟุงซาน 
ไมมีอารมณแนวแน    ชะเงอ   (ชูคอข้ึน)    อยูดวยคิดวา   "เราจะไปวันนี้  
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เราจะไปพรุงน้ี  เราจะไปจากน้ี  เราจะไป ณ ที่นี้." 
        บทวา  อนภิรโต  ไดแก  ผูปราศจากความยินดียิ่งในศาสนา. 
        สองบทวา  สามฺา  จวิตุกาโม  ไดแก  ผูอยากจะหลีกออกไป 
จากความเปนสมณะ.  
        บทวา  ภิกฺขุภาว  คือ ดวยความเปนภิกษุ. บทวา  ภิกฺขุภาว  นี ้
เปนทุติยาวิภัตติ  เปนไปในอรรถแหงตติยาวิภัตติ.   สวนลกัษณะที่สมควร 
เปนตติยาวิภัตติ  พระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสดวยตติยาวิภัตติทีเดียว  ในคําวา 
"พึงสะอิดสะเอียดดวยซากศพ  คลองติดที่คอ"  ดังน้ีเปนตน. 
        บทวา  อฏฏิยมาโน  มีความวา  ประพฤติตน เหมือนระอา  คือ 
ถูกบีบค้ัน  ถงึความลําบาก.  อีกอยางหนึ่ง  อธิบายวา  "ผูอันความเปน 
ภิกษุนั้นรบกวนอยู  บีบค้ันอยู."         
        บทวา หรายมาโน  ไดแก  กระดากอยู. 
        บทวา ชิคุจฺฉมาโน  ไดแก  ผูเกลยีดชังความเปนภิกษุนั้น เหมือน 
เกลียดของสกปรกฉะนั้น.         
        บทวา  "คิหิภาว  ปฏยมาโน"  เปนตน  มีใจความชัดเจนทีเดียว. 
        ศัพทวา "ยนฺนูน"  ในคําวา  "ยนฺนูนาห   พุทฺธ  ปจฺจกฺเขยฺย"  นี ้
เปนนิบาต  แสดงความรําพึง.  มีคําอธิบายดังน้ีวา "หากเราพึงบอกคืน 
พระพุทธเจาเสีย, การบอกคืนพระพุทธเจาน้ี พึงเปนความดีของเราหนอ." 
        สองบทวา  วทติ วิฺาเปติ มีความวา  "ภิกษุมีความกระสักนั้น 
ลั่นวาจากลาวเนื้อความน้ี  ดวยพยัญชนะเหลาน้ี  หรือเหลาอ่ืน  และยัง 
บุคคลซ่ึงตนบอกใหรูแจง คือใหเขาใจ." 
  



ประโยค๗ - ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒ - หนาท่ี 105 

        ปอักษรในบทวา  "เอวมฺป"  นี้  มีอันประมวลเนื้อความขางบน 
มาเปนอรรถ.  การทําใหแจงความเปนผูทุรพล  และสิกขาไมเปนอัน  
บอกลา  ยอมมีแมดวยประการอยางนี้,  การทําใหแจงความเปนทุรพล 
และสิกขาไมเปนอันบอกลา  แมดวยประการอ่ืน  ก็ยังมีอีก. 
        บัดนี ้ พระผูมีพระภาคเจา  เมื่อจะแสดงความทําใหแจงความ 
เปนผูทุรพล  และการไมบอกลาสิกขา  แมดวยประการอยางอ่ืนนั้น  จึง 
ตรัสคําวา  "อถวา  ปน"  เปนอาทิ.  คําน้ันทั้งหมด  โดยเนื้อความ 
ชัดเจนทีเดียว แตพึงทราบวินิจฉัยโดยบทดังนี้:- ต้ังแตตนไป  ๑๔ บท 
เหลาน้ี คือ :- 
        พุทฺธ        ปจฺจกฺเขยฺย              ขาพเจาพึงบอกคืน   พระพทุธเจา 
        ธมฺม                 "                                    "                พระธรรม 
        สงฺฆ                 "                                    "                พระสงฆ 
        สิกขฺ                  "                                    "                สิกขา 
        วินย                  "                                    "                วินัย 
        ปาฏิโมกฺข          "                                    "                ปาติโมกข 
        อุทฺเทส               "                                    "                อุเทศ 
        อุปชฺฌาย            "                                    "                พระอุปชฌายะ 
        อาจริย                "                                    "                พระอาจารย 
        สทฺธิวิหาริก         "                                    "                พระสทัธิวิหาริก 
        อนฺเตวาสิก          "                                    "                พระอันเตวาสิก 
        สมานูปชฺฌายก   "                                    "                พระผูรวมอุปชฌายะ  
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        สมานาจริยก  ปจฺจกเฺขยฺย  ขาพเจาพึงบอกคืน  พระผูรวมอาจารย 
        สพฺรหมฺจารึ              "                      "                 พระเพ่ือนพรหมจรรย 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสในวาระวาดวยทําใหแจงความผูทุรพลน้ีดวยอาการ 
คือ  การบอกลา.  
๘  บทเหลาน้ี  คือ  :- 
        คิห ี                      อสฺส                ขาพเจาพึงเปนคฤหัสถ 
        อุปาสโก                  "                   ขาพเจาพึงเปนอุบาสก 
        อารามิโก                 "                   ขาพเจาพึงเปนอารามิก 
        สามเณโร                 "                   ขาพเจาพึงเปนสามเณร 
        ติตฺถิโย                     "                   ขาพเจาพึงเปนเดียรถีย 
        ติตฺภิยสาวโก            "                   ขาพเจาพึงเปนสาวกเดียรถีย 
        อสฺสมโณ                  "                   ขาพเจาพึงเปนผูมิใชสมณะ 
        อสกฺยปุตฺติโย            "                   ขาพเจาพึงเปนผูมิใชเชื้อสายศากยบุตร 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสดวยอาการคือกําหนดภาวะดวยบทวา "อสฺส"  นี ้
แหงบรรดาบทท้ังหลายมีบทวา "คิหี  อสฺส"  เปนตน. 
        ๒๒  บทที่ประกอบดวยบทวา  "ยนฺนนูนาห"  นี ้ พระองคตรัสแลว 
ดังพรรณนามาฉะน้ี.  เหมือนอยางวา ๒๒ บท  ทีป่ระกอบดวยบทวา 
"ยนฺนูนาห" นี้  พระองคตรัสแลวฉันใด,  ๒๒ บท  ที่ประกอบดวย 
บทหน่ึง ๆ ในบรรดาบทเหลาน้ีคือ:-  
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        ยทิ  ปนาห  พุทฺธ   ปจฺจกเขยฺย   กถ็าวา  ขาพเจาพึงบอกคือพระ- 
                                                          พุทธเจา  ฯลฯ๑  
        อถาห  พุทฺธ ปจฺจกฺเขยฺย            หากวา ขาพเจาพึงบอกคืนพระ- 
                                                          พุทธเจา  ฯลฯ๒ 

        หนฺทาน  พุทฺธ   ปจฺจกฺเขยฺย       ผิวา  ขาพเจาพึงบอกคืนพระ- 
                                                           พุทธเจา  ฯลฯ๓ 

        โหติ  เม  พุทฺธ ปจฺจกฺเขยฺย          ขาพเจามีความดําริวา  ขาพเจาพึง 
                                                          บอกคืนพระพุทธเจา  ฯลฯ๔ 

พระองคก็ตรัสแลวฉันนั้น, รวมทั้งหมด  จึงเปน ๑๑๐ บท  ดวยประการ 
ฉะน้ี. 
        ตอจากบทวา  "โหติ  เม"  เปนตนนั้นไป  มี  ๑๗  บท  มีอาทิวา 
 
๑-๒-๓.  ท่ีเปยยาลไวนัน้  ใหเติมเหมือนในบาลีวินัยปฎก มหาวภิังค ๑/๔๔-๔๕. ดังนีคื้อ:- ยทิ 
ปานห  พุทฺธ  ปจฺจเขยยฺ,ยทิ  ปนาห  ธมฺม  ปจฺจกฺเขยฺย จนถึง  ยทิ  ปนาห  อสกฺยปุตฺติโย อสฺส 
(๒๒  บท)  อถาห  พุทฺธ  ปจฺจกฺเขยฺย,  อถาห  ธมฺม  ปจฺจกฺเขยยฺ   จนถึง  อถาห  อสกฺยปุตฺติโย  อสฺส 
(๒๒ บท)  หนฺทาห  พุทฺธ  ปจฺจเขยยฺ,  หนทฺาห  ธมฺม  ปจฺจกฺเขยฺย  จนถึง  หนฺทาห  อสกฺยปตฺติโย 
อสฺส  (๒๒ บท)  โหติ  เม  พุทฺธ  ปจฺจกฺเขยฺย,  โหติ  เม  ธมฺม  ปจฺจกฺเขยฺย  จนถึง  โหติ  เม  อสกฺย- 
ปุตฺติโย อสฺส  (๒๒ บท). 
๔.  ท่ีเปยยาลไวนั้น  ใหเติมเหมือนในบาลีวินัยปฏก มหาวิภังค  ๑/๔๔-๔๕.  ดังน้ีคือ :-  ยทิ 
ปานห  พุทธ  ปจฺจกเขยฺย,  ยทิ  ปานห  ธมฺม  ปจฺจกฺเขยฺย  จนถึง  ยทิ  ปนาห  อสกฺยปุตฺติโย 
อสฺส  (๒๒ บท)  อถาห  พุทธ  ปจฺจกฺเขยยฺ, อถาห  ธมฺม  ปจฺจกเขยฺย  จนถึง  อถาห  อสฺยปุตฺติโย 
อสฺส  (๒๒ บท)  หนฺทาห  พุทฺธ  ปจฺจกฺเขยฺย,  หนฺทาห  ธมฺม  ปจฺจกฺเขยฺย  จนถึง  หนทฺาห  อสกฺยปุตฺติโย 
อสฺส  (๒๒ บท)  โหติ  เม พทฺุธ  ปจฺจกฺเขยยฺ  โหติ  เม  ธมฺม  ปจฺจกฺเขยยฺ  จนถึง  โหติ  เม  อสกฺยปุตตฺิโย 
อสฺส  (๒๒ บท).  
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"มาตณ  สรามิ"   "ขาพเจาระลึกถึงมารดา"  ซึ่งเปนไปโดยนัยแสดง 
วัตถุที่ตนควรระลึกถึง.  
        บรรดาบทเหลาน้ัน บทวา  เขตฺต  ไดแก  ไรขาวสาลีเปนตน. 
        บทวา วตฺถุ  ไดแก  สถานที่เกิดข้ึนแหงหญา  ใบไม  ผัก  และ 
ผลไมนอยใหญ. 
        บทวา สิปฺป  ไดแก  ศิลปะของชางหมอและชางหูกเปนตน, 
        ตอจาก ๑๗ บทนั้นไป  ม ี๙ บท  มีอาทิวา "มาตา  เม  อตฺถิ, 
สา  มยา  โปเสตพฺพา" มารดาของขาพเจามีอยู,  มารดานั้น  ขาพเจา 
ตองเลี้ยงดู"  ซึ่งเปนไปดวยอํานาจแสดงความเปนผูมีกังวล  และมีความ 
เกี่ยวของ. 
        ตอจาก ๙ บทนั้นไป  มี ๑๖ บท  มอีาทิวา "มาตา  เม  อตฺถิ, สา  ม 
เปเสสฺสติ"  มารดาของขาพเจามีอยู,  มารดานั้น  จักเลี้ยงดูขาพเจา" 
ซึ่งเปนไปดวยอํานาจแสดงถึงบุคคลผูเปนที่อาศัยและผูเปนที่พํานัก. 
        ตอจาก  ๑๖  บทนั้นไป  มี ๘ บท  มีอาทิวา "ทุกฺกร"  พรหมจรรย 
เปนภาวะที่ทําไดยาก"  ซึ่งเปนไปดวยการแสดงถึงความท่ีพรหมจรรยมีการ 
ฉันหนเดียวนอนคนเดียว๑เปนภาวะท่ีทําไดยาก. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  ดวยบทวา  ทุกฺกร  ภิกษุกระสันนั้น  ยอมแสดง 
ความท่ีพรหมจรรยทําไดยาก  เพราะทํากิจวัตรทั้งหลาย มีการฉันหนเดียว 
เปนตน. 
        ดวยบทวา น สุกร  ยอมคานความท่ีพรหมจรรยเปนภาวะท่ีทําไดงาย. 
ในสองคําวา  "ทุจฺจร น  สุจร"  นี้  พึงทราบนัยอยางนี้. 
 
๑.  โยชนาแยกเปนอยาง ๆ วา ฉันหนเดียว  นอนคนเดยีว  และประพฤติพรหมจรรย.  
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        ดวยบทวา น อุสฺสหามิ  ยอมแสดงความท่ีตนไมมีความอุตาสาหะ 
คือ  ขอท่ีตนไมมีความสามารถ  ในการทํากิจวัตรมีการฉันหนเดียวเปนตน 
นั้น.  
        ดวยบทวา น  วิสหามิ ยอมแสดงถึงขอท่ีตนไมมีความอดทน  (ใน 
เพราะทํากิจวัตรมีการฉันหนเดียวเปนตนนั้น). 
        ดวยบทวา น  รมามิ  ยอมแสดงความไมมีแหงความยินดียิ่ง. 
        ดวยบทวา   นาภิรมามิ    ยอมแสดงความไมมีแหงความยินดี. 
        ก ็ ๕๐  บทเหลาน้ี  และ  ๑๑๐  บทเบื้องตน  รวมเปน ๑๖๐ บท 
พึงทราบวา พระผูมีพระภาคตรัส  ในวาระวาดวยทําใหแจงความเปน 
ผูทุรพล  โดยนัยดังกลาวมาแลวน้ัน.  คําวา  "กถฺจ  ภิกขฺเว"  เปนตน 
ทั้งหมด  แมในวาระวาดวยการบอกลาสิกขา  โดยเนื้อความชัดเจนแลว 
ทีเดียว.  แตควรทราบวินิจฉัยโดยบทดังน้ี:- 
        ๑๔  บทที่เปนไปกับดวยความสัมพันธคําบอกลาสิกขาเหลาน้ีคือ :- 
        พุทฺธ                     ปจฺจกฺขามิ           ขาพเจาบอกคืนพระพุทธเจา 
        ธมฺม                             "                   ขาพเจาบอกคืนพระธรรม 
        สงฺฆ                             "                   ขาพเจาบอกคืนพระสงฆ 
        สิกขฺ                             "                   ขาพเจาบอกคืนสิกขา 
        วินย                             "                    ขาพเจาบอกคืนวินัย 
        ปาฏิโมกฺข                    "                     ขาพเจาบอกคนปาติโมกข 
        อุทฺเทส                         "                     ขาพเจาบอกคืนอุเทศ 
        อุปชฺฌาย                      "                     ขาพเจาบอกคืนพระอุปชฌายะ 
        อาจริย                          "                      ขาพเจาบอกคืนพระอาจารย  
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        สทฺธิวิหาริก  ปจฺจกขฺามิ              ขาพเจาบอกคืนพระสัทธิวิหาริก 
        อนฺเตวาสิก          "                      ขาพเจาบอกคืนพระอันเตวาสิก 
        สมานูปชฺฌายก   "                      ขาพเจาบอกคืนพระผูรวมอุปชฌายะ 
        สมานาจริยก       "                       ขาพเจาบอกคืนพระผูรวมอาจารย 
        สพฺรหมฺจารึ        "                        ขาพเจาบอกคืนพระเพื่อนพรหมจรรย 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว   แมในวารวาดวยการบอกลาสิกขานี้.  
        อน่ึง  คําวา  "วทติ  วิฺาเปติ"  ในทุก ๆ บท  มีเนื้อความ 
ดังตอไปนี้ :- 
        ภิกษุผูกระสันนั้น  ลัน่วาจากลาว และยังบุคคลซ่ึงตนบอกใหรูแจว 
คือ  ประกาศใหไดยิน  ไดแกใหเขาใจ  ดวยการลั่นวาจานั้นนั่นเองวา 
 ิ"ภิกษุนี้ มีความประสงคจะละศาสนา  จะพนจากศาสนา  จะละความ 
เปนภิกษุ จึงเปลาถอยคําน้ี." 
        กถ็าภิกษุนี้ มีความประสงคจะกลาววา  "พุทธ  ปจฺจกฺขาม"ิ 
แตทําบทกลับกันเสียแลว  พึงกลาววา "ปจฺจกฺขามิ  พุทฺธ"  หรือ 
พึงกลาวเน้ือความน้ัน  ดวยบรรดาภาษาของชนชาวมิลักขะภาษาใดภาษา 
หน่ึง,  หรือมีความประสงคจะกลาววา "พุทฺธ  ปจฺจกฺขามิ"  แตพึง 
กลาวโดยผิดลําดับวา  "ธมฺม  ปจฺจกฺขามิ" หรือวา  "สพฺรหมฺจารึ 
ปจฺจกฺขามิ"  เหมือนอยางในวิภังคแหงอุตริมนุสธรรม ภิกษุผูมีความ 
ประสงคจะกลาววา  "ปม  ฌาน  สมาปชฺชามิ"  "ขาพเจาเขาปฐม- 
ฌาน"  แตกลาวเสียวา "ทุติย  ฌาน  สมปชฺชามิ"  "ขาพเจาเขา 
ทุติยฌาน "  ดังน้ี.  ถาภิกษุผูกระสันนั้น  จะบอกแกผูใด,   ผูนั้นยอมรู 
คําพูดแมมีประมาณเทาน้ีวา "ภิกษุนี้มีความประสงคจะละความเปนภิกษุ 
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จึงไดกลาวเน้ือความน้ี,"  ข้ึนชื่อวาการกลาวผิดพลาด  ยอมไมมี,  เปน 
อันหยั่งลงสูเขตทีเดียว, สิกขา ก็ยอมเปนอันบอกลาแลว ภิกษุนั้นยอม 
เปนผูเคลื่อนจากศาสนาทีเดียว  เหมือนสัตวผูเคลื่อนจากความเปนทาว 
สักกะหรือจากความเปนพรหมฉะนั้น.  
        อน่ึง  ถาภิกษุกลาวคํากําหนดอดีตกาล  และอนาคตกลาววา "พุทฺธ 
ปจฺจกฺขึ"  กด็ี  "พุทฺธ  ปจฺจกฺขิสฺสาม"ิ  ก็ด ี "พุทฺธ ปจฺจกฺเขยฺย" 
ก็ดี  สงทูตไปก็ดี  สงขาวสาสนไปก็ดี  สลัก  (เขียน)  อักษรไวกด็ี 
บอกในความน้ันดวยหัวแมมือก็ดี๑  สกิขา  ยอมไมเปนอันบอกลา. สวน 
การอวดอุตริมนุสธรรม  ยอมถึงท่ีสุดแมดวยหัวแมมือ.๒  การบอกลา 
สิกขา  ยอมถงึท่ีสุด  ก็ตอเม่ือภิกษุผูลั่นวาจา   ซึ่งสัมปยุตดวยจิตในสํานัก 
ของสัตวผูเปนชาติมนุษยเทาน้ัน. 
        อีกอยางหนึ่ง  ภิกษุ  เมื่อลั่นวาจาประกาศใหคนอ่ืนรู  ถาเจาะจง 
บอกเฉพาะบุคคลหนึ่งวา "บุคคลน้ีเทานั้นจงรู"  และบุคคลน้ัน 
นั่นเอง รูความประสงคของเธอน้ันไซร, สิกขา ยอมเปนอันบอกลา. 
ถาบุคคลน้ันไมรู,  แตคนอ่ืนซึ่งยืนอยูในที่ใกลรู,  สิกขา  ยอมไมเปนอัน 
บอกลา.  ถาวา  ภิกษุนั้น  เจาะจงบอกเฉพาะแมบุคคลสองคนในท่ีที่คนสอง 
คนยืนอยูวา  "ขาพเจาบอกแกคนสองคนน้ี" ดังน้ี,  บรรดาคนทั้งสอง 
นั้น เมื่อคนหน่ึงรูก็ตาม  รูทั้งสองคนก็ตาม  สิกา  ยอมเปนอันบอกลา. 
 
๑.  ศัพทวา หตฺถมุทฺธา  นี้  แปลกันตาง ๆ แตฉบับตางประเทศเปน  หตฺถมุทฺทา  ท้ังนั้น 
ฎีกาสารัตถทีปนีแก  หตฺถมุทฺธา  วาไดแก  หัตถวิการ. 
๒.  ศัพทวา  หตฺถมุทฺธา  นี้  ฉบับอ่ืน ๆ เปนหตฺถมุทฺทา  มุทฺทานอกจากแปลวา  แหวน  แลว 
ยังแปลวา  เคร่ืองหมายกไ็ด  หตฺถมุทฺทาน  จึงหมายความวา ดวยใชมือเปนเคร่ืองหมายใหรู.  
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การบอกลาสิกขาแมในบุคคลมากหลาย  บัณฑิตก็ควรทราบดังอธิบายมา 
แลวน้ัน. 
                        [ภิกษุตะโกนยบอกลาสิกขาก็ได]  
        อน่ึง  ถาวาภิกษุผูถูกความไมยินดียิ่ง  (คือความกระสัน)  เกรง 
ภิกษุทั้งหลายผูคุนเคยกัน (จะหาม)  กลาววา  "พุทธ ปจฺจกฺขาม"ิ 
ตะโกนเสียงดับดวยหวังวา "ใคร ๆ  จงรู,"  ถาวามีความทํางานอยูในปา 
หรือบุรุษคนอ่ืนผูรูลัทธิศาสนา  ยืนอยูในที่ไมไกล  ไดยินเสียงของภิกษุนั้น 
ก็เขาใจวา " สมณะผูกระสันรูปนี้  ปรารถนาความเปนคฤหัสถ  เคลื่อน 
จากศาสนาแลว" ดังน้ี.  สกิขา  ยอมเปนอันบอกลาแท. แตวาในขณะ 
นั้นนั่นเอง  กรบอกลาสกิขาไมกอนไมหลัง  เปนขอท่ีรูไดยาก, เหมือน 
เหลามนุษยในโลก  โดยปกติธรรมดา   ฟงคําพูดแลว  ยอมรูไดฉันใด, 
ถาวาคนท่ีทํางานอยูในปาเต็มนั้น  ยอมรูไดในสมัยที่คิดนึกอยูไซร, 
สิกขา  ก็ยอมเปนอันบอกลาแลวฉันนั้น.  ถาในกาลภายหลัง  เขาสงสัยอยู 
วา " ภิกษุรูปนี้ พูดอะไร ?"  คิดอีกนาน  จึงเขาใจ,  สิกขา  ยอมไม 
เปนอันบอกลา.  จริงอยู การบอกลาสิกขานี้ดวย  อภูตาโรจนสิกขาบท 
 ุทุฏุลวาสิกขาบท  อัตตกามสิกขาบท  ทฏุฐโทสสิกขาบท  และภูตาโรจน- 
สิกขาบทท้ังหลาย  ขางหนาดวย  มีกําหนดความอยางเดียวกัน  ยอมถึงท่ี 
สุด  ในเมื่อผูฟงรูใจความได  ในสมัยที่นึกคิดนั่นเอง, เมื่อคนฟงสงสัย 
อยูวา "ภิกษุรูปนี้ พูดอะไร ?  คิดอีกนาน  จึงเขาใจความได, สิกขาบท 
ทั้ง ๕ นั้น  ยงัไมถึงท่ีสุด. เหมือนอยางวา  วินิจฉัยนี้ทานกลาวไวในบท 
วา "พุทฺธ ปจฺจกฺขามิ" ฉันใด,  ในทุก ๆ  บทก็ควรทราบวินิจฉัย 
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ฉันนั้น. ก็เพราะสิกขายอมเปนอันภิกษุบอกลาในกาลใด,  ในกาลน้ัน 
แมภิกษุไมกลาวคําเปนตนวา "ยนฺนูนาห  พุทฺธ  ปจฺจกฺเขยฺย"  ความ 
เปนผูทุรพล ก็ยอมเปนอันทําใหแจงแลว; เหตุฉะน้ัน  ในที่สุดแหงบท 
แมทั้งหมด  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ความ 
ทําใหแจงความเปนผูทุรพล  และสิกขาเปนอันบอกลา  ยอมมีแมดวย 
อาการอยางนี้." 
        ถัดจาก ๑๔ บทนั้นไป  ในบทวา "คิหีติ ม ธาเรหิ " นี ้
มีวินิจฉัยดังน้ี :- ถาวาภิกษุผูกระสันนั้นกลาววา 
        "คิหี  ภวิสฺสามิ"                   "ขาพเจาจักเปนคฤหัสถ"  ดังน้ีก็ดี 
        "คิหี  โหมิ"                           "ขาพเจาจะเปนคฤหัสถ"  ดังน้ีก็ดี 
        "คิหี ชาโตมฺหิ"                      "ขาพเจาเกิดเปนคฤหัสถแลว"  ดังน้ีก็ด ี
        "คิหิมหฺฺ"                               "ขาพเจายอมเปนคฤหัสถ"  ดังน้ีก็ดี 
สิกขา  ยอมเปนอันไมบอกลา.  ก็ถากลาววา 
                "อชฺช  ปฏาย  คิหีติ  ม           "ต้ังแตวันนี้ไป  ขอทานจง 
ธาเรหิ"                                                     ทรงจําขาพเจาวาเปนคฤหัสถ" 
                                                                  ดังน้ีก็ด ี
                 "อชฺช  ปฏาย  คิหีติ  ม           "ต้ังแตวันนี้ไป  ของทานจงรู 
ชานาหิ"                                                    ขาพเจาวาเปนคฤหัสถ"  ดังน้ีก็ดี 
                "อชฺช  ปฏาย  คิหีติ  ม            "ต้ังแตวันนี้ไป  ขอทานจงจํา 
สฺชานาหิ"                                               ดังน้ีก็ดี  
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                "อชฺช  ปฏาย  คิหีติ ม                       "ต้ังแตวันนี้ไป  ขอทานจงทําใน 
มนสิกโรหิ"                                                         ใจขาพเจาวาเปนคฤหัสถ"  ดังน้ี 
                                                                            กด็ี  
หรือกลาวโดยโวหารของชาวอริยกะ  (คือชาวมคธ) หรือโวหารของชาว 
มิลักขะก็ดี  เมื่อเธอกลาวเน้ือความน้ันอยางนี้แลว  ถาผูที่ตนบอกเขาใจ, 
สิกขา  ก็ยอมเปนอันบอกลา. 
        ใน ๗ บท  มีวา "อุปาสโก" เปนตน แมที่เหลือ  ก็นัยนั่น. 
ก็  ๘ บทเหลาน้ี  และ ๑๔ บทเบ้ืองตน  จึงรวมเปน ๒๒ บท  ฉะนี้แล. 
ถัดจาก ๘ บทนั้นไป  ทานกลาวประมวล ๑๔ บทเบ้ืองตนนั่นและเขาดวย 
๔ บทเหลาน้ี  คือ  อลมฺเม, กินฺนุเม,  น  มมตฺโถ, สุมตฺุตาห,  จึง 
เปน  ๕๖บท. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน บทวา  อล  แปลวา  ชางเถิด,  อธิบายวา 
"พอละ." 
        บทวา กนิฺนุเม  ความวา  กิจอะไรของขาพเจา ?  คือกิจอะไร 
ที่ขาพเจาควรทํา ?,  อธิบายวา "กิจอะไรท่ีขาพเจาจะพึงทําใหสําเร็จ ?" 
        บทวา  น มมตฺโถ ความวา  ขาพเจาไมมีความตองการ. 
        บทวา สุมุตฺตาห  ตัดเปน  สุมุตโต  อห  แปลวา  ขาพเจาพน 
ดีแลว  (จากพระพุทธเจา). 
        คําท่ีเหลือใน  ๕๖  บทนี้  มีนัยกลาวมาแลวทีเดียว.  ก ็ ๕๖ บท 
เหลาน้ี  และ ๒๒ บทขางตน  รวมเปน  ๗๘ บท  ทานกลาวไวโดยสรุป 
เทาน้ัน  ดวยประการอยางนี้. ก็เพราะการบอกลาสิกขายอมมีไดแมดวยคํา 
ไวพจนแหงบทอันเปนเขตเหลาน้ัน;  เพราะฉะนั้น  พระผูมีพระภาคเจา 
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จึงตรัสคําวา "ยานิ  วาปนฺารนิป"  เปนตน. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ยานิ  วาปนฺานิป  ความวา ยก 
เวนบทซึ่งมาในบาลีวา "พุทฺธ"  เปนตนเสียแลว, คําไวพจนเหลาอ่ืน 
ใดเลา  ยังมีอยูอีก.  
        บทวา  พุทฺธเววจนานิ  วา  ไดแก  พระนามโดยปริยายแหงพระ- 
พุทธเจา  ฯลฯ  หรือนามโดยปริยายแหงผูมิใชเชื้อสายพระศากยบุตร. 
        บรรดาพระนามท่ีเปนไวพจนแหงพระพุทธเจาเปนตนเหลาน้ัน  พระ 
นามต้ังพันมาแลวในวรรณปฏฐาน,๑  พระนามรอยหน่ึงมาแลวในอุบาลี- 
คาถา๒, และพระนามอยางอ่ืนที่ไดอยูโดยพระคุณ พึงทราบวา  "เปน 
ไวพจนแหงพระพุทธเจา."  ชื่อแหงพระธรรมแมทั้งหมด  พึงทราบวา 
"เปนไวพจนแหงพระธรรม."  ในไวพจนแหงพระสงฆเปนตนท้ังหมด 
ก็นัยนั่น. 
         [การบอกลาสิกขาระบุพระนามที่เปนไวพจนของพระพุทธเจา] 
        ก็ในพระนามท่ีเปนไวพจนแหงพระพุทธเจาเปนตนนี้  มีโยชนา 
ดังตอไปนี้  :- 
        การบอกลาดวยคําวา "พุทฺธ  ปจจฺกฺขามิ"  ไมใชเปนการบอกลา 
ดวยไวพจนตามท่ีกลาวเลย.การบอกลาเปนตนอยางนี้ คือ :- 
        สมฺมาสมฺพุทฺธ    ปจฺจกฺขามิ           ขาพเจาบอกคืนพระพุทธเจา 
                                                             ผูตรัสรูชอบดวยพระองคเอง 
 
๑. ฎีกาวาวรรณปฏฐาน เปนสูตรหนึ่งซ่ึงแสดงพุทธคุณของฝายมหาสังฆิก. 
๒. อุบาลีวาทสูตร ม.  ม.  ๑๓/๗๗-๘.  
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        อนนฺตพุทฺธึ  ปจฺจกขฺามิ          ขาพเจาบอกคืนพระพุทธเจาผู 
                                                       มีความตรัสรูไมมีที่สุด  
        อโนมพุทฺธึ          "                  ขาพเจาบอกคืนพระพุทธเจา 
                                                      ผูมคีวามตรัสรูไมตํ่าทราม 
        โพธิปฺปฺาณ    "                 ขาพเจาบอกคืนพระพุทธเจาผู 
                                                      มีความตรัสรูเปนเครื่องปรากฏ 
        ธีร                        "                ขาพเจาบอกคืนพระพุทธเจาผู 
                                                      มีปญญาเปนเครื่องทรงจํา 
        วิคตโมห               "               ขาพเจาบอกคืนพระพุทธเจาผู 
                                                      ปราศจากโมหะ 
        ปภินฺนขีล              "                ขาพเจาบอกคืนพระพุทธเจาผู 
                                                       ทรงทําลายตะปูตรึงใจ 
         วิชิตวิชย               "                ขาพเจาบอกคืนพระพุทธเจาผู 
                                                        ทรงชํานะวิเศษ 
จัดเปนการบอกลาสิกขาดวยคําไวพจนแหงพระพุทธเจา. 
                          [วิธีลาสิกขาระบุคําไวพจนพระธรรม] 
        การบอกลาดวยคําวา  "ธมมฺ  ปจจฺกฺขามิ"  ไมใชเปนการบอก 
ลาดวยไวพจนตามท่ีกลาวเลย. 
        ชื่อแมแหงพระธรรมขันธ ๆ หน่ึง ในบรรดาแปดหม่ืนสี่พันพระ 
ธรรมขันธ  (เหลาน้ี)  คือ :- 
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        สฺวากฺขาต  ธมมฺ  ปจฺจกฺขามิ              ขาพเจาบอกคืนพระธรรมท่ี 
                                                                 พระผูมีพระภาคตรัสดีแลว 
        สนฺทิฏิ ิก  ธมฺม           "                     ขาพเจาบอกคืนพระธรรมอันผู  
                                                                  ไดบรรลพึุงเห็นเอง 
        อกาลิก  ธมมฺ               "                      ขาพเจาบอกคืนพระธรรมอันไม 
                                                                   ประกอบดวยกาล 
        เอหิปสฺสิก    ธมฺม         "                      ขาพเจาบอกคืนพระธรรมท่ีควร 
                                                                    เรียกใหมาดู 
        โอปนยกิ   ธมมฺ             "                      ขาพเจาบอกคืนพระธรรมอันควร 
                                                                     นอมเขามา 
        ปจฺจตฺต   เวทิตพฺพ   วิฺ ูหิ                 ขาพเจาบอกคืนพระธรรมอัน 
        ธมฺม  ปจฺจกฺขามิ                                    วิญูชนพึงรูเฉพาะตน 
        อสงฺขต  ธมฺม  ปจฺจกฺขามิ                       ขาพเจาบอกคืนพระธรรมอัน 
                                                                       ปจจัยมิไดปรุงแตง 
        วิราค  ธมฺม                    "                        ขาพเจาบอกคืนพระธรรมอัน 
                                                                        ปราศจากราคะ 
        นิโรธ  ธมฺม                     "                        ขาพเจาบอกคืนพระธรรมเปนที่ 
                                                                         ดับสนิท 
        อมต  ธมฺม                      "                         ขาพเจาบอกคืนพระธรรมอันเปน 
                                                                          อมตะ 
        ทีฆนิกาย                         "                         ขาพเจาบอกคืนทีฆนิกาย 
        พฺรหฺมชาล                       "                          ขาพเจาบอกคืนพรหมชาลสูตร  
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        มชฺฌินนิกาย    ปจฺจกฺขามิ            ขาพเจาบอกคืนมัชฌิมนิกาย 
        มูลปริยาย                "                    ขาพเจาบอกคืนมูลปริยายสูตร 
        สยุตฺตนิกาย            "                     ขาพเจาบอกคืนสังยุตตนิกาย 
        องฺคุตฺตรนิกาย         "                    ขาพเจาบอกคืนอังคุตตรนิกาย 
        ชาตกนิกาย              "                    ขาพเจาบอกคืนชาดกนิกาย 
        อภิธมฺม                    "                     ขาพเจาบอกคืนพระอภิธรรม 
        กุสล  ธมฺม                "                     ขาพเจาบอกคืนพระกุศลธรรม 
        อกุสล  ธมฺม              "                     ขาพเจาบอกคืนพระอกุศลธรรม 
        อพฺยากต  ธมมฺ         "                     ขาพเจาบอกคืนอัพยากตธรรม 
        สติปฏาน                "                     ขาพเจาบอกคืนสติปฏฐาน 
        สมฺมปฺธาน                "                     ขาพเจาบอกคืนสัมมัปปธาน 
        อิทฺธิปาน                   "                     ขาพเจาบอกคืนอิทธิบาท 
        อินฺทฺริย                      "                     ขาพเจาบอกอินทรีย 
        พล                             "                     ขาพเจาบอกคืนพละ 
        โพชฺฌงฺค                    "                     ขาพเจาบอกคืนโพชฌงค 
        มคฺค                           "                      ขาพเจาบอกคืนมรรค 
        ผล                              "                      ขาพเจาบอกคืนผล 
        นิพฺพาน                      "                      ขาพเจาบอกคืนพระนิพพาน 
จัดเปนไวพจนแหงธรรมแททีเดียว. 
        การบอกลาสิกขา   ยอมมีไดดวยคําไวพจนแหงพระธรรมดังพรรณนา 
มาฉะนี้. 
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                     [วิธีลาสิกขาระบุคําไวพจนพระสงฆ] 
        การบอกลาดวยคําวา  "สงฺฆ  ปจฺจกขามิ"  ไมใชการบอกลา 
ดวยคําไวพจน. การบอกลาสิกขายอมมีไดดวยคําไวพจนแหงพระสงฆ 
อยางนี้  คือ:-   
        สุปฏิปนฺน           สงฺฆ       ปจฺจกฺขามิ        ขาพเจาบอกคืนพระสงฆผูปฏิบัติ 
                                                                          ด ี
        อุชุปฏปินฺน            "                 "               ขาพเจาบอกคืนพระสงฆผูปฏิบัติ 
                                                                          ตรง 
        ายปฏิปนฺน          "                 "               ขาพเจาบอกคินพระสงฆผูปฏิบัติ 
                                                                          เปนธรรม 
        สามีจิปฏิปนฺน          "                 "             ขาพเจาบอกคืนพระสงฆผูปฏิบัติ 
                                                                          สมควร 
        จตุปุริสยุค                "                 "             ขาพเจาบอกคืนพระสงฆคูบุรุษส่ี 
        อฏปุรสิปุคฺคล         "                 "             ขาพเจาบอกคืนพระสงฆคือบุรุษ 
                                                                           บุคคลแปด 
        อาหุเนยฺย                   "                "              ขาพเจาบอกคืนพระสงฆผูควร 
                                                                           คํานับ 
        ปาหุเนยฺย                   "                 "             ขาพเจาบอกคืนพระสงฆผูควร 
                                                                            ของตอนรับ 
        ทกขฺิเณยฺย                  "                  "             ขาพเจาบอกคืนพระสงฆผูควร 
                                                                             ของทําบุญ 
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        อฺชลกิรณีย  สงฺฆ  ปจฺจกฺขาม ิ ขาพเจาบอกคืนพระสงฆผูควร 
                                                          ทําอัญชลี  
        อนุตฺตร  ปฺุกุเขตฺต  สงฺฆ       ขาพเจาบอกคืนพระสงฆผูเปนนา 
ปจฺจกฺขามิ                                          บุญ  (ของโลก)  ไมมีนาบุญ 
                                                          อ่ืนยิ่งกวา. 
                      [อรรถาธิบายวิธีบอกลาสิกขาทั่วไป] 
        การบอกลาดวยคําวา "สิกฺข  ปจจฺกฺขามิ" ไมใชเปนการบอกลา 
ดวยคําไวพจน.  การบอกลาสิกขา  ยอมมีไดดวยคําไวพจนแหงสิกขา 
อยางนี้  คือ :- 
        ภิกขฺุสิกขฺ      ปจฺจกฺขามิ    ขาพเจาบอกคืนสิกขาของภิกษุ 
        ภิกขฺุนสีิกฺข           "            ขาพเจาบอกคืนสิกขาของภิกษุณี 
        อธิสิลสกิฺข            "            ขาพเจาบอกคืนอธิสีลสิกขา 
        อธิจิตฺตสิกฺข          "            ขาพเจาบอกคืนอธิจิตตสิกขา 
        อธิปฺาสิกฺข      "            ขาพเจาบอกคืนอธิปญญาสิกขา 
        การบอกลาดวยคําวา "วินย  ปจจฺกฺขามิ"  ไมใชเปนการบอกลา 
ดวยคําไวพจน  การบอกลาสิกขา  ยอมมีไดดวยคําไวพจนแหงวินัย  ม ี
อาทิอยางนี้ คือ :- 
        ภิกขฺุวินย          ปจฺจกฺขามิ      ขาพเจาบอกคืนวินัยของภิกษุ 
        ภิกขฺุนีวนิย               "             ขาพเจาบอกคืนวินัยของนางภิกษุณี 
        ปม ปาราชิก           "             ขาพเจาบอกคืนปฐมปาราชิก 
        ทุติย      "                  "             ขาพเจาบอกคืนทุติยปาราชิก 
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        ตติย  ปาราชิก      ปจฺจกฺขามิ      ขาพเจาบอกคืนตติยปาราชิก 
        จตุตฺถ     "                    "              ขาพเจาบอกคืนจตุตถปาราชิก 
        สงฺฆาทิเสส                  "               ขาพเจาบอกคืนสังฆาทิเสส 
        ถุลฺลจฺจย                      "               ขาพเจาบอกคืนถุลลัจจัย 
        ปาจิตฺติย                      "               ขาพเจาบอกคืนปาจิตตีย 
        ปาฏิเทสนีย                  "               ขาพเจาบอกคืนปาฏิเทสนียะ 
        ทุกฺกฎ                           "               ขาพเจาบอกคืนทุกกฏ 
        ทุพฺภาสิต                      "                ขาพเจาบอกคืนทุพภาสิต 
        การบอกลาดวยคําวา  "ปาฏิโมกขฺ  ปจฺจกฺขามิ"  ไมใชเปนการ 
บอกลาดวยคําไวพจน. การบอกลาสิกขา   ยอมมีไดดวยคําไวพจนแหง  
ปาติโมกขอยางนี้  คือ :- 
        ภิกขฺุปาฏิโมกข       ปจฺจกฺขามิ            ขาพเจาบอกคืนภิกขุปาฏิโมกข. 
        ภิกขฺุนปีาฏิโมกฺข           "                     ขาพเจาบอกคืนภิกขุนีปาฏิโมกข. 
        การบอกดวยคําวา  "อุทฺเทส  ปจจฺกฺขามิ"  ไมใชเปนการบอก 
ลาดวยคําไวพจน.  การบอกลาสิกขา  ยอมมีไดดวยคําไวพจนแหงอุเทศ 
อยางนี้  คือ :- 
        ภิกขฺุปาฏิโมกฺขุทเทส   ปจฺจกฺขามิ           ขาพเจาบอกคืนภิกขุปาฏิโมก- 
                                                                       ขุทเทส 
        ปม   ปาฏิโมกฺขุทฺเทส                            ขาพเจาบอกคืนปาฏิโมก-         
                                                                        ขุทเทสท่ี  ๑ 
        ทุติย               "                     "                  ขาพเจาบอกคืนปาฏิโมก- 
                                                                          ขุทเทสท่ี ๒  
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        ตติย  ปาฏิโมกฺขุทฺเทส      ปจฺจกขฺามิ       ขาพเจาบอกคืนปาฏิโมก-                 
                                                                        ขุทเทสท่ี ๓  
        จตุตฺถ           "                          "               ขาพเจาบอกคืนปาฏิโมก- 
                                                                         ขุทเทสท่ี ๔ 
        ปฺจม          "                           "               ขาพเจาบอกคืนปาฏิโมก- 
                                                                          ขุทเทสท่ี ๕ 
        สมฺมาสมฺพุทฺธุทฺเทส                    "              ขาพเจาบอกคืนอุเทศแหง 
                                                                           พระสัมมาสัมพุทธเจา 
        อนนฺตพุทฺธิอุทฺเทส                       "             ขาพเจาบอกคืนอุเทศแหง 
                                                                           พระอนันตพุทธิเจา 
        อโนมพุทฺธิอุทฺเทส                         "             ขาพเจาบอกคืนอุเทศแหง 
                                                                             พระอโนมพุทธิเจา 
        โพธิปฺปฺาณุทฺเทส                    "              ขาพเจาบอกคืนอุเทศแหง 
                                                                             พระโพธิปญญาณเจา 
        ธีรุทฺเทส                                         "              ขาพเจาบอกคืนอุเทศแหง 
                                                                              พระธีรเจา 
        วีคตโมหุทฺเทส                                "             ขาพเจาบอกคืออุทศแหง                                                            
                                                                              พระวิคตโมหเจา 
        ปภินฺนขีลุทฺเทส                               "             ขาพเจาบอกคนอุเทศแหง 
                                                                              พระปภินนขีลเจา 
        วิชิตวิชยุทฺเทส                                  "            ขาพเจาบอกคืนอุเทศแหง 
                                                                               พระวิชิตวิชัยเจา.  
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        การบอกลาดวยคําวา  "อุปชฺฌาย  ปจฺจกฺขาม"ิ  ไมใชเปนการ 
บอกลาดวยคําไวพจน.   การบอกลาสิกขา  ยอมมีไดดวยคําไวพจนแหง 
อุปชฌายะอยางนี้  คือ :-  
        ภิกษุใด  ใหขาพเจาบรรพชา,  ภิกษุใด  ใหขาพเจาอุปสมบท, 
ขาพเจาบรรพชาแลว   โดยภิกษุใดเปนประธาน,  ขาพเจาอุปสมบทแลว 
โดยภิกษุใดเปนประธาน.  บรรพชาของขาพเจามีภิกษุใดเปนประธาน, 
อุปสมบทของขาพเจามีภิกษุใดเปนประธาน,  ขาพเจาบอกคืนภิกษุนั้น. 
        การบอกลาดวยคําวา "อาจริย  ปจฺจกฺขามิ"  ไมใชเปนการ 
บอกลาดวยคําไวพจน. การบอกลาสิกขา  ยอมมีไดดวยคําไวพจนแหง 
อาจารยอยางนี้  คือ :- 
        ภิกษุใดใหขาพเจาบรรพชา ภิกษุใดสวดประกาศขาพเจา ขาพเจา 
อาศัยภิกษุใดอยู,  ขาพเจาใหภิกษุใดแสดงอุเทศให, ขาพเจาสอบถาม 
อุเทสกะภิกษุใด,  ภิกษุใดแสดงอุเทศแกขาพเจา,  ภิกษุใดอนุญาตให 
ขาพเจาถามอุเทศ,  ขาพเจาบอกคืนภิกษุนั้น. 
        การบอกลาดวยคําวา "สทฺธิวิหาริก  ปจฺจกขฺามิ"  ไมใชเปน 
การบอกลาดวยคําไวพจน.  การบอกลาสิกขา  ยอมมีไดดวยคําไวพจน 
แหงสัทธิวิหารริกอยางนี้  คือ :- 
        ขาพเจาใหสามเณรใดบรรพชา,  ขาพเจาใหภิกษุใดอุปสมบท, 
สามเณรใดบรรพชาแลว  โดยขาพเจาเปนประธาน, ภิกษุใดอุปสมบท 
แลว  โดยขาพเจาเปนประธาน,  บรรพชาของสามเณรใด  ขาพเจาเปน 
ประธาน,  อุปสมบทของภิกษุใด  มีขาพเจาเปนประธาน,  ขาพเจาบอก 
คืนสามเณรและภิกษุนั้น.  
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        การบอกลาดวยคําวา  "อนฺเตวาสิก  ปจฺจกขฺามิ"  ไมใชเปน 
การบอกลาดวยคําไวพจน  การบอกลาสิกขา  ยอมมีไดดวยคําไวพจนแหง 
อันเตวาสิกอยางนี้  คือ :- 
        ขาพเจาใหสามเณรใดบรรพชา,  ขาพเจาสวดประกาศใหภิกษุใด, 
ภิกษุใดอาศัยขาพเจาอยู,  ภิกษุใดใหขาพเจาแสดงอุเทสให  ภิกษุใดสอบ 
ถามอุเทสกะขาพเจา, ขาพเจาแสดงอุเทศแกภิกษุใด, ขาพเจาอนุญาตให 
ภิกษุใดสอบถามอุเทส, ขาพเจาบอกคืนภิกษุนั้น.         
        การบอกลาดวยคําวา  "สมานูปชฺฌายก  ปจจฺกฺขามิ"  ไมใชเปน 
การบอกลาดวยคําไวพจน  การบอกลาสิกขายอมมีไดดวยคําไวพจนแหง 
พระผูรวมอุปชฌายะอยางนี้  คือ:- 
        อุปชฌายะของขาพเจาใหสามเณรใดบรรพชาแลว  ใหภิกษุใด 
อุปสมบทแลว,  สามเณรใดบรรพชาแลวในสํานักของอุปชฌายะนั้น, 
ภิกษุใดอุปสมบทแลวในสํานักของอุปชฌายะนั้น,  บรรพชาของสามเณร 
ใด  มีอุปชฌายะนั้นเปนประธาน,  อุปสมบทของภิกษุใด  มีอุปชฌายะนั้น 
เปนประธาน, ขาพเจาบอกคืนภิกษุนั้น. 
        การบอกลาดวยคําวา  "สมานาจริก   ปจฺจกฺขามิ"  ไมใชเปน 
การบอกลาดวยคําไวพจน. การบอกลาสิกขา  ยอมมีไดดวยคําไวพจนแหง 
พระผูรวมอาจารยอยางนี้  คือ :- 
        อาจารยของขาพเจาใหสามเณรใดบรรพชา สวดประกาศใหภิกษุ 
ใด,  ภิกษุใดอาศัยอาจารยนั้นอยู, ภิกษุใดใหอาจารยนั้นแสดงอุเทศให 
สอบถามอุเทส,  อาจารยของขาพเจา  แสดงอุเทศแกภิกษุใด,  อนุญาต 
ใหภิกษุใดสอบถามอุเทส,  ขาพเจาบอกคืนภิกษุนั้น.  
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        การบอกลาดวยคําวา  "สพฺรหมฺจารึ  ปจฺจกขฺามิ"  ไมใชเปน 
การบอกลาดวยคําไวพจน. การบอกลาสิกขา  ยอมมีไดดวยคําไวพจน 
แหงพระเพ่ือนพรหมจรรยอยางนี้  คือ:- 
        ขาพเจา  ศึกษาอธิศีล  ศึกษาอธิจิต  ศึกษาอธิปญญา  รวมกบั 
ภิกษุใด,  ขาพเจาบอกคืนพระเพื่อนพรหมจรรยนัน้. 
        การบอกลาดวยคําวา  "คิหีติ  ม  ธาเรหิ"  ไมใชเปนการบอก 
ลาดวยคําไวพจน, การบอกลาสิกขา  ยอมมีไดดวยคําไวพจนแหงคฤหัสถ 
อยางนี้  คือ :- 
        อาคาริโกติ    ม    ธาเรหิ             ทานจงทรงขาพเจาไววา 
                                                          'เปนผูครองเรือน,' 
        กสโกติ           "         "                 ทานจงทรงจําขาพเจาไววา 
                                                           'เปนชาวนา,' 
        วาณิโชติ         "         "                 ทานจงทรงจําขาพเจาไววา 
                                                            'เปนพอคา,' 
        โครกฺโขติ         "         "                 ทานจงทรงจําขาพเจาไววา 
                                                             'เปนผูเลี้ยงโค,' 
        โอคลฺลโกติ      "          "                 ทานจงทรงจําขาพเจาไววา 
                                                              'เปนคนกําพรา,' 
        โมลิพทฺโธติ      "          "                 ทานจงทรงจําขาพเจาไววา 
                                                              'เปนคนไวจุก,' 
        กามคุณโิกติ     "          "                  ทานจงทรงจําขาพเจาไววา 
                                                                'เปนคนเสพกามคุณ,'  
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        การบอกลาดวยคําวา  "อุปาสิโกติ  ม  ธาเรห"ิ  ไมใชเปนการ 
บอกลาดวยคําไวพจน.  การบอกลาสิกขา  ยอมมีไดดวยคําไวพจนแหง 
อุบาสกอยางน้ี คือ :- 
        เทฺววาจิโก      อุปาสโกติ  ม  ธาเรหิ      ทานจงทรงจําขาพเจาไววา 
                                                                     'เปนอุบาสกผูเปลงวาจา ๒;' 
        เตวาจิโก                 "          "       "          ทานจงทรงจําขาพเจาไววา 
                                                                      'เปนอุบาสกผูเปลาวาจา ๓,' 
        พุทฺธ  สรณคมนิโก   "          "       "         ทานจงทรงจําขาพเจาไววา 
                                                                      'เปนอุบาสกผูเขาถึงพระ- 
                                                                      พุทธเจาวาเปนที่พ่ึง,' 
        ธมฺม  สรณคมนิโก    "           "      "         ทานจงทรงจําขาพเจาไววา 
                                                                       'เปนอุบาสกผูถึงพระธรรม 
                                                                       วาเปนที่พ่ึง,' 
        สงฺฆ  สรณคมนิโก     "           "      "         ทานจงทรงจําขาพเจาไววา 
                                                                        'เปนอุบาสกผูถึงพระสงฆวา 
                                                                         เปนที่พ่ึง,' 
        ปฺจสกิฺขาปทิโก        "            "      "         ทานจงทรงจําขาพเจาไววา 
                                                                          'เปนอุบาสกผูรักสิกขา- 
                                                                          บท ๕' 
        ทสสิกขฺาปทิโก             "             "      "       ทานจงทรงจําขาพเจาไววา 
                                                                           'เปนอุบาสกผูรักษาสิกขา- 
                                                                            บท  ๑๐.'  
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        การบอกลาดวยคําวา  "อารามิโกติ  ม  ธาเรห"ิ ไมใชเปน 
การบอกลาดวยไวพจน.  การบอกลาสิกขา  ยอมมีไดดวยคําไวพจนแหง 
อารามิกะ  (ผูรักษาวัดหรือผูรักษาสวน)  อยางนี้  คือ :- 
        กปฺปยการโกติ      ม      ธาเรหิ         ทานจงทรงจําขาพเจาไววา  'เปน 
                                                                 กัปปยการก,' 
        เวยฺยาวจฺจกโรติ     "            "              ทานจงทรงจําขาพเจาไววา  'เปน 
                                                                  ไวยาวัจกร.' 
         อปหรติการโกติ     "             "             ทานจงทรงจําขาพเจาไววา  'เปน 
                                                                   ผูดายหญา,' 
        ยาคุภาชโกติ           "             "            ทานจงทรงจําขาพเจาไววา  'เปน 
                                                                   ผูแจกขาวตม,' 
         ผลภาชโกติ              "             "          ทานจงทรงจําขาพเจาไววา 'เปน 
                                                                   ผูแจกผลไม,' 
        ขชฺชกภาชโกติ           "             "          ทานจงทรงจําขาพเจาไววา  'เปน 
                                                                    ผูแจกของขบเค้ียว,' 
        การบอกลาดวยคําวา  "สามเณโรติ   ม  ธาเรหิ"  ไมใชเปน 
การบอกลาดวยคําไวพจน.  การบอกลาสิกขา  ยอมมีไดดวยคําไวพจน 
แหงสามเณรอยางน้ี  คือ :- 
        กมุารโกติ  ม  ธาเรหิ               ทานจงทรงจําขาพเจาไววา    'เปน 
                                                       สามเณรนอย,' 
        เจฏโกติ       "      "                   ทานจงทรงจําขาพเจาไววา 'เปน  
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                                                    สามเณรเล็ก,'  
        เปฏโกติ        ม     ธาเรหิ       ทานจงทรงจําขาพเจาไววา  'เปน 
                                                      สามเณรปานกลาง,' 
        โมณิคลโฺลติ    "          "           ทานจงทรงจําขาพเจาไววา  'เปน 
                                                      สามเณรโคง,' 
        สมณุทฺเทโสติ   "          "          ทานจงทรงจําขาพเจาไววา  'เปน 
                                                       สมณุทเทส,'  (คือสามเณรมีอายุครบ 
                                                        อุปสมบทแลว  แตยังมิไดอุปสมบท) 
        การบอกลาดวยคําวา  "ติตฺถิโยติ  ม  ธาเรหิ"  ไมใชเปน 
การบอกลาดวยคําไวพจน.  การบอกลาสิกขา ยอมมีไดคําไวพจน 
แหงเดียรถียอยางนี้  คือ :-         
        นิคฺคณฺโติ            ม      ธาเรหิ      ทานจงทรงจําขาพเจาไววา      'เปน 
                                                              นิครนถ,' 
        อาชีวโกติ               "            "          ทานจงทรงจําขาพเจาไววา     'เปน 
                                                               อาชีวก,' 
        ตาปโสติ                 "             "         ทานจงทรงจําขาพเจาไววา  'เปน 
                                                                ดาบส,' 
        ปริพฺพาชโกติ          "              "        ทานจงทรงจําขาพเจาไววา  'เปน 
                                                                ปริพาชก,' 
        ปณฺฑรงฺโคติ            "              "        ทานจงทรงจําขาพเจาไววา  'เปน 
                                                                 ตาปะขาว,' 
        การบอกลาดวยคําวา  "ติตฺถิยสาวโกติ  ม  ธาเรหิ" ไมใช  
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เปนการบอกลาดวยคําไวพจน.  การบอกลาสิกขา  ยอมมีไดดวยคําไวพจน 
แหงสาวกเดียรอยางนี้   คือ:- 
        นิคฺคณฺสาวโกติ   ม  ธาเรหิ       ทานจงทรงจําขาพเจาไววา  'เปน 
                                                           สาวกของนิครนถ,' 
        อาชีวกตาปสปริพฺพาชกปณฺฑ-   ทานจงทรงจําขาพเจาไววา  'เปน 
        รงฺคสาวโกติ  ม   ธาเรหิ               สาวกของอาชีวดาบสปริพาชก 
                                                           และตาปะขาว,' 
        การบอกลาดวยคําวา  "อสฺสมโณติ  ม ธาเรหิ" ไมใชเปน 
การบอกลาดวยคําไวพจน.  การบอกลาสิกขา   ยอมมีไดดวยคําไวพจนแหง 
ผูมิใชสมณะอยางนี้  คือ :- 
        ทุสฺสีโลติ       ม            ธาเรห ิ       ทานจงทรงจําขาพเจาไววา  'เปน 
                                                             ผูทุศีล,' 
        ปาปธมโฺหติ    "                "            ทานจงทรงจําขาพเจาไววา  'เปน 
                                                              ผูมีธรรมลามก,' 
        อสุจิสงฺกสฺสร-                                ทานจงทรงจําขาพเจาไววา  'เปน 
สมาจาโรติ              "                 "            ผูไมสะอาดและมีสมาจารท่ีตาม 
                                                              ระลึกดวยความรักเกียจ,' 
        ปฏิจฺฉนฺน-                                      ทานทรงจําขาพเจาไววา  'เปน 
กมฺมนฺโตติ               "                 "            ผูมีงานปกปด,' 
        อสฺสมโณ                                         ทานจงทรงจําขาพเจาไววา  'เปน 
สมณปฏิ ฺโติ       "                  "           ผูมิใชสมณะ แตปฏิญญาวาเปน 
                                                                สมณะ,' 
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        อพฺรหมฺจารี   พฺรหมฺ-               ทานจงทรงจําขาพเจาไววา 
จาริปฏิฺโติ    ม      ธาเมหิ           'เปนผูประพฤติไมประเสริฐ  ก ็
                                                        ปฏิญญาวา  เปนผูประพฤติ 
                                                        ประเสริฐ,' 
        อนฺโตปูตีติ    "           "              ทานจงทรงจําขาพเจาไววา 'เปน 
                                                         ผูเนาภายใน,' 
        อวสฺสุโตติ      "           "              ทานจงทรงจําขาพเจาไววา   'เปน 
                                                          ผูอันราคะชุมแลว,' 
        กสมฺพุชาโตติ  "           "              ทานจงทรงจําขาพเจาไววา  'เปน 
                                                           ผูดุจหยากเยื่อ,' 
        โกณฺโฑติ        "            "              ทานจงทรงจําขาพเจาไววา  'เปน 
                                                           คนชั่ว,' 
        การบอกลาดวยคําวา  "อสกฺยปุตฺติโยติ ม  ธาเรหิ"  ไมใช 
เปนการบอกลาดวยคําไวพจน. การบอกลาสิกขา  ยอมมีไดดวยคําไวพจน 
แหงผูมิใชเชื้อสายพระศากยบุตร  มีอาทิอยางนี้  คือ:- 
        น  สมฺมาสมฺพุทฺธปุตฺโตติ                ทานจงทรงจําขาพเจาไววา  'ไม 
ม  ธาเรหิ                                                 เปนบุตรของพระสัมมาสัมพุทธเจา,' 
        น  อนฺตพุทธิปุตฺโตติ                       ทานจงทรงจําขาพเจาไววา 'ไม 
ม  ธาเรหิ                                                 เปนบุตรของพระอนันตพุทธิเจา,' 
        น  อโนมพุทฺธิปุตฺโตติ                      ทานจงทรงจําขาพเจาไววา  'ไม 
ม  ธาเรหิ                                                  เปนบุตรของพระอโนมพุทธิเจา,' 
        น  โพธปฺิปฺาณปุตฺโต                   ทานจงทรงจําขาพเจาไววา 'ไม  
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ม   ธเรหิ                                          เปนบุตรของโพธิปญญาณเจา,' 
        น  ธีรปุตฺโตติ  ม  ธาเรหิ           ทานจงทรงจําขาพเจาไววา  'ไม 
                                                        เปนบุตรของพระธีรเจา,' 
        น  วิคตโมหปุตฺโตติ                  ทานจงทรงจําขาพเจาไววา  'ไม 
ม  ธาเรหิ                                          เปนบุตรของพระวิคตโมหเจา,' 
        น  ปภนิฺนขีลปุตฺโตติ                 ทานจงทรงจําขาพเจาไววา  'ไม 
ม ธาเรหิ                                            เปนบุตรของพระปภินนขีลเจา,' 
        น  วิชิตวิชยปุตฺโตต  ม  ธาเรห ิ ทานจงทรงจําขาพเจาไววา  'ไม 
                                                          เปนบุตรของพระวิชิตวิชัยเจา,' 
        หลายบทวา เตหิ  อากาเรหิ  เตห ิ  ลิงฺเคหิ  เตห ิ นมิิตฺเตหิ 
ความวา  (ภิกษุยอมกลาวใหผูอ่ืนรู)  ดวยคําไวพจนแหงพระรัตนตรัย 
มีพระพุทธเจาเปนตนเหลาน้ัน  คือท่ีตรัสไวโดยนัยมีอาทิวา "คําไวพจน 
แหงพระพุทธเจาก็ดี."  จริงอยู  คําไวพจนทั้งหลาย  ทานเรียกวา 
"อาการ"  เพราะเปนเหตุแหงการบอกลาสิกขา, เรียกวา  "เพศ" 
เพราะแสดงทรวดทรงแหงพระพุทธเจาเปนตน  หรือ  เพราะสมควรแก 
การบอกลาสิกขานั่นเอง, เรียกวา  "นิมติ"  เพราะเปนเหตุใหรูการ 
บอกลาสิกขา  เหมือนจุดดําท้ังหลายมีมูลแมลงวัน  (หรือไฝ)  เปนตน 
ของพวกมนุษยฉะน้ัน. 
        พระผูมพีระภาคเจา ตรัสกําหนดแนนอนลงไปวา  "เอว  โข 
ภิกฺขเว"  ดังน้ีเปนตน  เพราะเหตุแหงการบอกลาสิกขาอยางอ่ืน  นอก 
จากเหตุที่กลาวแลวน้ีไมมี.  จริงอยู  ในคําวา  "เอว  โข"  นี ้ มีอธบิาย 
ดังน้ีวา "ความทําใหแจงความเปนผูทุรพล และการบอกลาสิกขา  ยอม 
มีไดดวยอาการอยางน้ีแล  เหตุอ่ืนนอกจากน้ี  หามีไม."  
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                [ลาสิกขากับคนวิกลจริตเปนตนไมเปนอันบอกลา]  
        พระผูมพีระภาคเจา  ครั้นทรงแสดงลักษณะแหงการบอกลาสิกขา 
อยางนี้แลว  เพ่ือความไมเลอะเลือนในการไมบอกลา และเพ่ือแสดง 
ความวิบัติแหงลักษณะการบอกลาสิกขานั้นนั่นเอง  ดวยอํานาจแหงบุคคล 
เปนตน  จึงตรัสคําวา  "กถฺจ  ภิกฺขเว  อปจฺจกขฺาตา"  ดังนี้เปนตน. 
ในคําวา   "อปจฺจกฺขาตา" เปนตนนั้น  มีวินิจฉัยดังน้ี:- 
        คําวา  "เยหิ  อาการเรหิ"  เปนตน  มีนัยดังกลาวแลวน่ันเอง. 
        บทวา  อุมฺมตฺตโก  ไดแก  ภิกษุบาเพราะถูกยักษเขาสิง  หรือบา 
เพราะดีกําเริบ  คือ  ภิกษุผูมีสัญญาวิปริตรูปใดรูปหน่ึง.  ภิกษุบาน้ัน  ถา 
บอกลา  (สิกขา)  ไซร,  สิกขา ยอมไมเปนอันบอกลา. 
        บทวา  อุมฺมตฺตกสฺส  ไดแก  ภิกษุบาเชนนั้นเหมือนกัน.  จริงอยู 
ถาปกตัตตภิกษุ  บอกลาสิกขาในสํานักของภิกษุบาเชนนั้นไซร, ภิกษุบา 
ไมเขาใจ, สิกขา ยอมไมเปนอันบอกลา. 
        ภิกษุบาเพราะถูกยักษเขาสิง  ทานเรียกวา "ภิกษุผูมีจิตฟุงซาน." 
อน่ึง คําวา  "ภิกษุบาเพราะถูกยักษเขาสิง  หรือภิกษุบาเพราะดีกําเริบ" 
ทานกลาวไวแลวในบทตน  โดยความเปนภิกษุบาเสมอกัน  ความแปลก 
กันแหงภิกษุบาแมทั้งหลายจักมีแจงในอนาปตติวาร.  ภิกษุผูมจิีตฟุงซาน 
อยางนั้น  บอกลา (สิกขา)  สิกขายอมไมเปนอันบอกลาเลย. สกิขา 
แมอันปกตัตตภิกษุบอกลาแลวในสํานักภิกษุบาเพราะถูกยักษเขาสิงน้ัน 
เมื่อภิกษุบานั้นไมเขาใจ ก็ไมเปนอันบอกลา. 
        บทวา เวทนฏโฏ  ไดแก ภิกษุผูอันทุกขเวทนาที่มีกําลังถูกตอง 
แลว คือ  ผูถกูความสลบไสลครอบงําแลว. สิกขาท่ีภิกษุผูถูกเวทนา 
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เบียดเบียนบนแพอยูนั้น  แมบอกลาแลว  ก็ยอมไมเปนอันบอกลา.  สิกขา 
แมอันภิกษุบอกลาแลวในสํานักของภิกษุผูถูกเวทนาครอบงําน้ัน เมื่อภิกษุ 
ผูถูกเวทนาครอบงําน้ัน  ไมเขาใจ  ก็ไมเปนอันบอกลา.  
        สองบทวา  เทวตาย  สนฺติเก ความวา  สิกขา  ที่ภิกษุบอกลาแลว 
ในสํานักของเทวดาเริ่มตนแตภุมเทวดาไปจนถึงอนิฏฐเทวดา  ยอมไมเปน 
อันบอกลา. 
        บทวา ติรจฺฉานคตสฺส  ความวา สิกขา  ที่ภิกษุบอกลาแลว 
ในสํานักของนาคมาณพก็ดี  สุบรรณมาณพก็ดี  หรือในสํานักของเทวดา 
เหลากินนร ชางและลิงเปนตนพวกใดพวกหน่ึงก็ดี ยอมไมเปนอันบอก 
ลาเลย. 
        สิกขา  ที่ภิกษุบอกลาในสํานักของบรรดาภิกษุบาเปนตนเหลาน้ัน 
ยอมไมเปนอันบอกลาแท  เพราะ  (ภิกษุบาเปนตนน้ัน)  ไมเขาใจ. 
ที่บอกลาในสํานักของเทวดา  ก็ยอมไมเปนอันบอกลา (เหมือนกัน) 
เพราะ  (เทวดา)  รูเรื่องเร็วเกินไป. ชื่อวาเทวดาพวกท่ีมีปฏิสนธิเปน 
ไตรเหตุ   มปีญญามาก   ยอมรูอะไรเร็วเกินไป. กข้ึ็นชื่อวาจิตน้ี  ยอม 
เปนธรรมชาตเปนไปรวดเร็ว;  เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงทรง 
หมายพระทัยวา  "ความพินาศของบุคคล  (ภิกษุ) ผูมีจิตกลับกลอก 
อยาไดมีเร็วไปนัก  เพราะอํานาจจิตน่ันเลย"  จึงทรงหามการลาสิกขาใน 
สํานักของเทวดาไว.  สวนในหมูมนุษย  ไมมีกําหนดไว, สิกขา  ที่ภิกษุ 
บอกลาในสํานักของคนใดคนหน่ึง  ผูเปนสภาคกัน  (คือบุรุษ) กต็าม 
ผูเปนวิสภาคกัน  (คือมาตุคาม)  ก็ตาม   เปนคฤหัสถก็ตาม  เปนบรรพชิต 
ก็ตาม  ซึ่งเขาใจ  (ผูรูเดียงสา) ยอมเปนอันบอกลาแลวแท.  ถาวาคนน้ัน 
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ไมเขาในไซร, สิกขา  ก็ยอมไมเปนอันบอกลาเลย.  
        พระผูมพีระภาคเจา  จะทรงแสดงใจความน่ัน  จึงตรัสคําวา 
  "อริยเกน"  เปนตน. ในคําวา "อริยเกน"  เปนตนนั้น  มีวินิจฉัย 
ดังน้ี:- 
        โวหารของชาวอริยะ ชื่อวาอริยกะ  ไดแก  ภาษาของชาวมคธ. 
โวหาร  ที่ไมใชของชาวอริยะอยางใดอยางหน่ึง  ชือ่มิลักขกะ  ไดแก 
โวหารของชาวอันธทมิฬ  เปนตน. 
        หลายบทวา  โส เจ  น ปฏิวิชานาติ  ความวา  (ถาชนชาว 
มิลักขะนั้น) ไมเขาใจวา  "ภิกษุนั่น  พูดเน้ือความชื่อน้ี"  เพราะ 
ความท่ีตนไมรูในภาษาอ่ืน  หรือเพราะความที่ตนไมฉลาดในพุทธสมัย 
สิกขา  ยอมไมเปนอันบอกลา. 
        บทวา  ทวาย๑  ความวา  ภิกษุผูมีความประสงคจะพูดอยางหนึ่ง 
โดยเร็ว  แตพูดไปโดยเร็ววา  "ขาพเจาบอกคืนพระพุทธเจา"  ดังน้ี 
(ชื่อวา  ภิกษุบอกคืนสิกขา  โดยกลาวเร็ว). 
        บทวา รวาย  แปลวา โดยการพูดพลาด. 
        หากจะมีผูถาม ถามวา "ภิกษุคิดวา  'เราจักพูดอยางหน่ึง' ดังน้ี 
แตพูดไปอีกอยางหน่ึง  คือพูดวา  'เราบอกคืนพระพุทธเจา๒  ดังนี้, 
คําพูดที่พูดนี้  กับคําพูดที่มีอยูกอน๓  มคีวามแปลกกันอยางไร ?" 
 
๑.  ฎีกาสารัตถทีปนี.  ๒/๑๒๕. แกไววา ทวาติ  สหสา  แปลวา  บทวา  ทวา  แปลวาโดยเร็ว. 
๒. อฺ  ภณสฺิสามีติ  อฺ  ภณนฺโต  พุทฺธ  ปจฺจกฺขามีต ิ  ภณติ.  สารัตถทีปนี.  ๒/๑๒๕. 
๓.  ปุริเมน  ภณเนน  สทฺธึ  อิมสฺส ภณสฺส  โก วิเสโสติ   ปุจฺฉโก  เจ  ปุจฺฉติ  อตฺถโยชนา 
๑/๒๕๓.  



ประโยค๗ - ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒ - หนาท่ี 135 

        แกวา "แมฉลาดพูดคํากอนพลาดไปเปนคําอ่ืน  ก็ดวยอํานาจ  
ความเร็ว."  แตบุคคลผูพลั้งพลาดต้ังใจวา  "เราจักพูดอยางหน่ึง" 
พลาดไปพูดอยางหน่ึงน้ี  ก็เพราะความท่ีตนเปนคนทึบ  เปนคนหลงใหล. 
        สองบทวา อสฺสาเวตุกาโม  สาเวติ  ความวา ภิกษุบอก  สอบถาม 
เลาเรียน  ทําการสาธยาย  พรรณนาบาลีแหงสิกขาบทนี้,  ภิกษุนี้  เรียกวา 
"ผูไมประสงคจะประกาศ  แตประกาศใหไดยิน."         
        หลายบทวา  สาเวตุกาโม  น  สาเวติ ความวา  ภิกษุผูทําให 
แจงความเปนผูทุรพลแลวบอกคนสิกขา  แตไมลั่นวาจา,   ภิกษุนี้  เรียกวา 
"ผูประสงคจะประกาศ  แตไมประกาศใหไดยิน." 
        สองบทวา  อวิฺุสฺส  สาเวติ  ความวา  ประกาศแกคนชราผู 
เปนเชนกับดวยรูปปนหรอืผูมีปญญาทึบ  ซึ่งไมฉลาดในลัทธิ  (ศาสนา) 
หรือพวกเด็กชาวบาน  ผูยังไมบรรลุเดียงสา. 
        สองบทวา  วิฺ ุสฺส  น  สาเวติ  ความวา  ไมประกาศแกผูฉลาด 
ซึ่งสามารถจะเขาใจได. 
        หลายบทวา  สพฺพโส  วา  ปน ความวา สิกขา  ยอมเปนอัน 
บอกลาแลว โดยปริยายใด  ในบรรดาคําวา "พุทฺธ  ปจฺจกฺขามิ" 
เปนตน,  แตเธอหาไดทําแมปริยายอยางหน่ึงจากปริยายน้ัน  คือลัน่วาจา 
ประกาศใหไดยินไม.  พระผูมีพระภาคเจา ยอมทรงกําหนดลักษณะแหง 
การไมบอกลาไว  ดวยคําวา  "เอว  โข"  เปนตน.  จริงอยู ในคําวา 
"เอว  โข"  เปนตนนี้ มีอธิบายดังน้ีวา "สิกขา  ยอมเปนอันภิกษุ 
ไมบอกลา  ดวยอาการอยางน้ีแล หามีไดดวยเหตุอยางอ่ืนไม." 
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                  [อรรถาธิบายความหมายแหงเมถุนธรรม]  
        บัดนี ้ เพ่ือทรงแสดงใจความแหงบทวา "เมถุนน  ธมฺม  ปฏิสเวยฺย" 
เปนตน  พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสคําวา "เมถุตธมฺโม  นาม" 
เปนตน. ในคําวา  "เมถุนธมฺโม  นาม" เปนตนนัน้  มีวินิจฉัยดังน้ี:- 
        คําวา  "เมถุนธมฺโม  นาม"  นี้ เปนบทอุเทสแหงเมถุนธรรม 
ที่ควรอธิบาย. 
        ธรรมของพวกอสัตบุรุษท้ังหลาย  คือคนตํ่าชา  ชื่อวาอสัทธรรม. 
ธรรมที่จะพึงเสพของพวกชาวบาน  ชือ่วาคามธรรม. ธรรมของพวกคน 
ถอย  ชื่อวสลธรรม.  อีกอยางหน่ึง  ธรรมชื่อวาถอยเองนั่นแล  เพราะ 
เปนที่ไหลออกแหงกิเลส  เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา วสลธรรม. 
        บทวา  ทุฏ ุลฺล  มีความวา  ชื่อวาเปนธรรมชั่ว  เพราะเปนธรรม 
อันกิเลสทั้งหลายประทุษรายแลว  และชื่อวาเปนธรรมหยาบ  เพราะเปน 
ธรรมไมละเอียด  เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวาธรรมชั่วหยาบ. 
        อน่ึง  ต้ังแตนี้ไปพึงเปลี่ยนสองบทวา "โย  โส"  นี ้ ทําใหเปน 
"ยนฺต" ประกอบใน  ๓ บทวา  "ยนฺต  ทุฏุลฺล  ยนฺต  โอทกนฺติก 
ยนฺต  รหสฺส"  ก็แล  พึงทราบโยชนาใน  ๓  บทนี ้ อยางนี้วา 
        การเห็นก็ดี   การจับก็ดี  การลบูคลําก็ดี  การถูกตองก็ดี  การ 
เสียดสีก็ดี   ซึ่งเปนบริวารของกรรมนั้น  จัดเปนกรรมชั่วหยาบ, แม 
เพราะเหตุนั้น  กรรมนั้นจึงจัดเปนกรรมชั่วหยาบ  กรรมชั่วหยาบน้ัน ชื่อวา 
เมถุนธรรม,  น้ําอันบุคคลยอมถือเอา  เพ่ือความสะอาดในท่ีสุดแหงกรรม 
นั้น  เหตุนั้น กรรมน้ัน  จึงชื่อวามีน้ําเปนที่สุด,  กรรมมีน้ําเปนที่สุด    



ประโยค๗ - ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒ - หนาท่ี 137 

นั่นแล ชื่อวา  โอทกันติก, กรรมมีน้ําเปนที่สุดนั้น  ชื่อวาเมถุนธรรม, 
กรรมน้ัน  ชือ่วา เปนกรรมลับ  เพราะความเปนกรรมที่ตองทําในท่ีลับ 
คือในโอกาสอันปดบัง, กรรมน้ัน  ชือ่วาเมถุนธรรม."  
        กรรมนัน้  ชื่ออันคนเปนคู  ๆ  พึงถึงรวมกัน  เพราะความเปนกรรม 
อันบุคคลพึงรวมกันเปนคู ๆ.  ในบทวา  "ทฺวยทฺวยสมาปตฺติ"  นั้น 
พึงทราบโยชนาวา  "กรรมอันคนเปนคู ๆ พึงถึงรวมกันนั้น ชื่อวา 
เมถุนธรรม." 
        ก็แล  ในอธิการน้ี  พระผูมีพระภาคเจา  จะทรงกลาวซ้ําธรรม 
ทั้งปวงมีอสัทธรรมเปนตนนั้นในที่เดียวกัน  จึงตรัสวา "นี้  ชือ่วา 
เมถุนธรรม." 
        ถามวา "เพราะเหตุไร อสัทธรรม  จึงเรียกวา 'เมถุนธรรม ?" 
        แกวา  "อสัทธรรมนัน้  เปนของคนคูผูกําหนัดแลว ผูกําหนัด 
จัดแลว  ผูอันราคะชุมแลว  คือผูอันราคะกลุมรุมแลว  ไดแกเปนธรรม 
ของคนคูผูปานกัน  เพราะเหตุนั้น  จึงเรียกวา เมถุนธรรม." 
        บทวา  "ปฏิเสวติ  นาม"  นี้  เปนบทมาติกา  เพ่ือแสดงอาการ 
ซึ่งเปนเหตุอันพระองคตรัสเรียกบุคคลวา  "พึงเสพเฉพาะ "  ในบทวา 
"ปฏิเสเวยฺย"  นี.้ 
        ในบทวา "โย  นิมิตฺเตน  นิมิตฺต" เปนตน  มีวินิจฉัยดังน้ี:-         
        ภิกษุใดใหนิมิตของตนเขาไปทางนิมิตของหญิง  คือใหองคชาตของ 
ตนเขาไปทางองคชาตของหญิง  ในโอกาสอันชุม  ซึ่งลมถูกตองไมได 
โดยประมาณอยางตํ่าท่ีสุด  แมเพียงเมล็ดงาหน่ึง,  ภิกษุนั้น  ชือ่วายอมเสพ  
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เฉพาะ  ดวยอาการเพียงเทาน้ี  เธอยอมถึงความทําลายแหงศีล  คือเปน 
ปาราชิก.  
                  [สตรีนิมิตไดฐาน  ๕  บุรษุนิมิตไดฐาน ๖] 
        ก็บรรดานิมิตของสตรีและบุรุษน้ี  ในนิมิตของสตรี  ไดฐาน ๕ คือ 
ขางท้ัง ๔ และทามกลาง.  ในนิมิตของบุรุษไดฐาน  ๖ คือ  ขางท้ัง ๔ 
ตรงกลาง  ปลาย.  เพราะเหตุนั้น  ในนมิิตของสตรี   แมสอดองคชาต 
เขาไปทางใต  ยอมเปนปาราชิก, สอดเขาไปจากขางบนก็ดี  สอดเขาไป 
ทางขางทั้งสองก็ดี  สอดเขาไปตรงกลาง  พนฐานทั้ง ๔ ก็ด ี ยอมเปน 
ปาราชิก  (ทัง้น้ัน). สวนนิมิตแหงบุรุษ  แมภิกษุสอดเขาไปใหถูกทาง 
สวนลาง  ยอมเปนปาราชิก, สอดเขาไปใหถูกทางสวนบทก็ดี สอดเขาไป 
ใหถูกทางเขาท้ังสองก็ดี  สอดเขาไปใหถูกเฉพาะตรงกลางก็ดี  งอ๑  (นิมิต 
ตรงกลาง)  เหมือนน้ิวมืองอหลังขอกลางแลว  สอดเขาไปใหถูกทางสวน 
บนก็ดี  ยอมเปนปาราชิก  (ทั้งน้ัน). 
        บรรดานิมิตของสตรีและบุรุษน้ัน  แมเม่ือภิกษุสอดองคชาตเขาไป 
ใหเหมือนกับคันชั่ง  ไดฐาน  ๕ คือ  ขางท้ัง ๔ และตรงกลาง.   แม 
เมื่อสอดใหงอเขาไป  ก็ไดฐาน ๕ คือ  ขางท้ัง ๔ สวนปลายและตรง 
กลาง.  ฐานแมทั้งหมดในนิมิตของบุรุษมี ๑๐ ดวยประการฉะน้ี. 
        ภิกษุสอดต่ิง๒ หรือปม  (หรือปุม)  ซึ่งมีกายประสาทยังดี  ที่เกิด 
อยูในนิมิต  (ของตน)  เขาไป  (ในนิมิตของสตรี) ,  เปนอาบัติปาราชิก 
สอดต่ิงท่ีตายแลว  หรือปมท่ีแหง  ที่มีกายประสาทเสียแลว  เขาไป 
 
๑.  ฎีกาสารัตถทีปนี  และฎีกาวิมติวิโนทนี  เปน สงฺโกเจตวา. 
๒.  จมฺมขีลนตฺ  นิมิตฺเต  อุฏ ิตจมฺมเมว.  อุณฺณิคณฺโฑติป วทนฺติ.  สารัตถทีปนี. ๒/๑๒๙. 
หมายเอาต่ิงหรือตุมหนัง ซ่ึงเกิดท่ีองคชาต.  
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(ในนิมิตของสตรี),  เปนอาบัติทุกกฏ.   แมเม่ือสอดขน  หรือปลายน้ิว 
มือและน้ิวหัวแมมือเขาไป  (ในนิมิตของสตรี) ดวยความยินดีในเมถุน 
เปนทุกกฏเหมือนกัน.  
          [ภิกษุเมื่อจะพรรณนาเมถุนกถาควรระลึกถึงพระพุทธคุณ] 
        ก็ข้ึนชื่อวา  เมถุนกถาน้ี  ก็คือกถาที่ชั่วหยาบ  อันเปนกถาของ 
พวกอสัตบุรุษ,  เพราะฉะน้ัน ภิกษุเมื่อจะกลาวถึงฐานะน่ันก็ดี ฐานะ 
อ่ืนก็ดี หรือฐานะเชนนี้ในพระวินัย ก็ควรใหปฏิกลูมนสิการ  สมณ- 
สัญญา  และหิริโอตตัปปะต้ังข้ึนเฉพาะหนา  แลวใหความเคารพเกิด 
ข้ึนในพระสัมมาสัมพุทธเจา  รําพึงถึงพระกรุณาของพระโลกนาถ ผูมี 
พระกรุณาหาผูเสมอมิได  แลวกลาวเถิด.  ควรรําพึงถึงพระกรุณาคุณของ 
มีพระมนัสหับกลับแลวจากกามท้ังหลาย  โดยประการท่ังปวง  ทางอาศัย 
ความกรุณาในสัตวทั้งหลาย  เพ่ือความเอ็นดูเหลาสัตว เพ่ือความอนุเคราะห 
แกโลก  ไดตรัสกถาเชนนีไ้ว  เพ่ือตองการบัญญัติสกิขาบท, พระศาสดา 
ทรงมีพระกรุณาคุณจริงหนอ !"  ดังน้ีแลว  พึงกลาวเถิด. 
        อีกประการหน่ึง ถาพระผูมีพระภาคเจา จะไมพึงตรัสกถาเชนนี้ 
โดยประการทั้งปวงไซร.  ใครเลาจะพึงรูไดวา  "ในฐานะประมาณเทาน้ี 
เปนปาราชิก,  ในฐานะประมาณเทาน้ี  เปนถุลลัจจัย,  ในฐานะประมาณ 
เทาน้ี เปนทุกกฏ."  เพราะเหตุนั้น เมื่อสดับอยูก็ดี  เมื่อกลาวอยูก็ดี 
(ซึ่งเมถุนกถานั้น)  หาควรเอาพัดปดปากน่ังหัวเราะจนเห็นฟนกันอยูไม 
พึงใครครวญวา "ถึงฐานะเชนนี้  แมพระสัมมาสัมพุทธเจาก็ยังไดตรัส 
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แลว"  ดังน้ี  เปนผูไมยอทอตอเหตุเชนนั้น  ถึงพรอมดวยหิริและโอตตัปปะ 
มีสวนเปรียบดังพระศาสดา  แลวกลาวเถิดฉะน้ีแล. 
                             จบมูลบัญญัติสิกขาบท.  
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                                   อนุปญญัติวาร  
                [กําหนดสัตวที่เปนวัตถุแหงปาราชิกเปนตน] 
        ในวาระแหงอนุบัญญัติ  มีวินิจฉัยดังนี้:- 
        บทวา  อนฺตมโส  แปลวา โดยกาํหนดอยางตํ่าท่ีสุดทั้งหมด. 
        บทวา  ติรฺจฉานคตายป  ความวา  ในประชาสัตวผูไปแลว  (คือ 
ผูเกิดแลว)  ในเหลาสัตวดิรัจฉาน  ดวยอํานาจปฏิสนธิ. 
        สองบทวา  ปเคว  มนุสิศิตฺถิยา  ความวา  (ภิกษุเสพเมถุนธรรม 
ในสัตวดิรัจฉานตัวเมียยังมิใชสมณะ  ภิกษุเสพเมถุนธรรม)  ในหญิงผูเปน 
ชาติมนุษยก็ยอมมิใชสมณะกอนวา. ก็สัตวดิรัจฉานตัวเมียซึ่งเปนวัตถุ 
แหงปาราชิกนั่นแล ควรถอืเอาวา  "สัตวดิรัจฉาน"  ในปฐมปาราชิก 
นี้.  ไมใชสัตวดิรัจฉานตัวเมียทั้งหมด  (สัตวดิรัจฉานตัวเมีย  ไมใชเปน 
วัตถุแหงปาราชิกทั้งหมด). ในคําวา  "สัตวดิรัจฉาน" นั้น  มีกําหนด 
(ประเภทสัตว) ดังน้ี 
                "บรรดาพวกสัตวไมมีเทา  ไดแก  งู  และปลา, 
                และบรรดาพวกสัตวมีสองเทา  ไดแก  แมไก, 
                บรรดาพวกสัตวมีสี่เทา  ไดแก  แมวตัวเมีย, 
                สตัวดิรัจฉานตัวเมียเหลาน้ี  เปนวัตถุแหง 
                ปาราชิก." 
                      [อรรถาธิบายประเภทสัตวตาง ๆ] 
        บรรดาสัตวมีงูเปนตนนั้น  ทีฆชาติตางโดยประเภท  มีงูเหลือม 
และงูขวางคอนเปนตนแมทั้งหมด  ทานสงเคราะหเขาดวย  อหิ  ศัพท.  
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เพราะฉะนั้น  บรรดาทีฆชาติทั้งหลาย  ทีฆชาติที่ภิกษุอาจสอดองคชาต  
เขาไปบรรดามรรคท้ัง ๓ มรรคในมรรคหนึ่ง  ประมาณเทาเมล็ดงา 
เปนวัตถุแหงปาราชิก, ที่เหลือพึงทราบวา  "เปนวัตถุแหงทุกกฏ" 
สัตวที่เกิดในน้ํา ตางโดยประเภทมี  ปลา  เตา  และกบเปนตน  แม 
ทั้งหมด  ทานสงเคราะหเขาดวย  มัจฉะ  ศัพท.  ในสัตวที่เกิดในน้ําแมนั้น 
พึงทราบวา   เปนวัตถุแหงปาราชิก  และเปนวัตถุแหงทุกกฏโดยนัย 
ดังกลาวไวแลวในทีฆชาตินั่นเอง.  สวนความแปลกกัน  มีดังตอไปนี้:- 
        ข้ึนชื่อวากบเปนสัตวมีปากแข็ง, กบเหลาน้ัน  มีสัณฐานปากกวาง 
แตมีชองปากแคบ;  ในสัณฐานปากน้ัน  จึงไมเพียงพอท่ีจะสอดองคชาต 
เขาไปได, แตสัณฐานปาก  ยอมถึงความสงเคราะหวาแผล,  เพราะฉะนั้น 
พึงทราบมุขสัณฐานน้ันวา "เปนวัตถุแหงถุลลัจจัย." 
        ปกษีชาติ  ตางโดยประเภทมี กาและนกพิราบเปนตน แมทั้งหมด 
ทานสงเคราะหเขาดวย  กุกกุฏ ี ศัพท.  ในปกษีชาติแมนั้น  พึงทราบวา 
เปนวัตถุแหงปาราชิกและวัตถุแหงทุกกฏ  โดยนัยดังท่ีกลาวแลวน่ันแล. 
        จตุปทชาติ  (สัตวมีเทาส่ี)  ตางโดยประเภทมี  กระแต๑  พังพอน 
และเห้ียเปนตน แมทั้งหมด  ทานสงเคราะหเขาดวย  มัชชารี  ศัพท. 
ในจตุปทชาติแมนั้น  ก็พึงทราบวา  เปนวัตถุแหงปาราชิก  และเปนวัตถุ 
แหงทุกกฏ  โดยนัยดังท่ีกลาวแลวน่ันแล. 
 
๑. นัยฎีกาสารัตถทีปนีท่ีวา  รุกฺขสุนขา    นาม  กลุนฺทกาติป  วทนฺติ.  ในอรรถกถาเวสสันตรชาดก 
กัณฑมหาพนก็มีกลาวถึงวา  โสณา  สิงฺคาลาติ  โกกสุนขา  จ  รุกฺสุนขา  จ  สิงฺคาลา  จ.  สืบถาม 
กรมปาไมไดความวา  เรียกวา  หมาไม  Yhellow  Throated  Marten  Mar- 
Ter  flavigula.  เปนสัตวกนิเนื้อ  อยูในตระกูลเดียวกนันาค  ลูกไมก็ชอบ  มีในปาสูง 
ตั้งแตเทือกเขาหิมาลัยลงมาผานไทยไปจนสุมาตรา  ชวา  แลบอรเนียว.  
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                [ปาราชิกศัพทเปนไปในสิกขาบทเปนตน] 
        บทวา  ปาราชิโก  แปลวา  พายแพแลว  คือถงึแลว  ซึ่งความ 
พายแพ.  จรงิอยู  ปาราชิก  ศัพทนี ้ ยอมเปนไปท้ังในสิกขาบท  อาบัติ 
และบุคคล. ใน ๓ อยางนั้น  ปาราชิก  ศัพท  ที่เปนไปในสิกขาบท 
พึงทราบ (ในที่มา)  อยางนี้วา  "ดูกอนอานนท!  มิใชฐานะ มิใช 
โอกาส  ที่ตถาคตจะพึงถอนปาราชิกสิกขาบทท่ีไดบัญญัติไวแลว  เพ่ือ 
สาวกท้ังหลาย  เพราะเหตุแหงพวกภิกษุชาววัชชี  หรือพวกวัชชีบุตร 
เลย.๑" 
        ที่เปนไปในอาบัติ  พึงทราบ  (ในที่มา)  อยางนี้วา "ภิกษุ !  เธอ 
ตองอาบัติปาราชิกแลว.๒" ที่เปนไปในบุคคล  พึงทราบ  (ในที่มา) 
อยางนี้วา  "พวกเรามิไดเปนปาราชิก,  ผูใดลัก,  ผูนั้น  เปนปาราชิก." 
แตอาจารยบางพวกกลาววา "ปาราชิกศัพทนี้  ยังเปนไปในธรรมไดอีก 
เชนในที่มามีคําวา  (ภิกษุ)  ตามกําจัด  (ภิกษุ)  ดวยธรรมมีโทษถึง 
ปาราชิก ดังน้ีเปนตน."๓ 

        แตเพราะเหตุที่ในอาบัติและสิกขาบทท้ัง ๒ นั้น  ในท่ีบางแหง 
พระผูมีพระภาคทรงพระประสงคอาบัติวา  "ธรรม"  บางแหงก็ทรง 
พระประสงคสิกขาบททีเดียว  เพราะฉะนั้น  จึงไมควรจะกลาวธรรมน้ัน 
ไวอีกแผนกหนึ่ง. 
        บรรดาสิกขาบท  อาบัติและบุคคลน้ัน, สิกขาบท  พระผูมีพระภาค 
ตรัสวา  "ปาราชิก" เพราะเหตุที่ยังบุคคลผูละเมิดใหพาย, สวนอาบัติ 
ตรัสวา  "ปาราชิก"  เพราะเหตุที่ยังบุคคลผูตองใหพาย, บุคคลตรัสวา 
 
๑.  วิ.  มหา.  ๑/๔๑.   ๒.  วิ. มหา.  ๑/๖๒.   ๓.  วิ.  มหา.  ๑/๓๗๖.  



ประโยค๗ - ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒ - หนาท่ี 144 

"เปนปาราชิก"  เพราะเหตุที่เปนผูพาย คือถึงความแพ.  จริงอยู  แมใน 
คัมภีรบริวาร พระผูมีพระภาค  ทรงหมายเน้ือความนี้  ตรัสวา 
                "อาบัติใด  เราเรียกวาปาราชิก, ทานจงฟงอาบัตินั้น 
                ตามท่ีกลาว,  เพราะบุคคลผูตองปาราชิก  ยอมเปน 
                ผูเคลื่อน ผิด  ตกไป  และเหนิหางจากสัทธรรม, 
                แมธรรมเปนที่อยูรวมกันในบุคคลนั้น  ยอมไมม,ี 
                เพราะเหตุนั้น  อาบัตินั้น  เราจึงเรียกอยางน้ัน๑ 

                (วาปาราชิก)." 
                          [อรรถาธบิายความในพระคาถา] 
        ก็ในปรวิารคาถานี้   มีเนื้อความดังตอไปนี้:-  บุคคล  ผูละเมิด 
สิกขาบทน้ัน  และตองอาบัตินั้น  ยอมเปนผูเคลื่อน  (จากสัทธรรม), 
คําท้ังปวงอันบัณฑิตพึงประกอบอยางนี้. 
        สองบทวา  เตน  วุจจฺติ  มีความวา  บุคคล  ยอมเปนผูไมใช 
สมณะ  ไมใชเหลากอแหงศากยบุตร  พลัดจากไป  ขาดไป  คือพายแพ 
จากศาสนา  เพราะเหตุใด,  เพราะเหตุนั้น  บุคคลน้ัน  เราจึงกลาว. ถาม 
 วา  "กลาวอยางไร ?"  แกวา "กลาววาเปนผูพาย." 
        ภิกษุทั้งหลาย ยอมอยูรวมกันในธรรมนี้  เหตุนั้น  ธรรมน้ีจึงชื่อวา 
สังวาส.  พระผูมีพระภาคตรัสวา  "สวาโส  นาม"  ดังน้ีแลว  จึงตรัส 
คําเปนตนวา "เอกกมมฺ"  ก็เพ่ือแสดงสังวาสน้ัน. 
        ในคําวา  "เอกกมฺม"  เปนตนนั้น  มีคําอธิบายพรอมท้ังโยชนา 
ดังตอไปนี้ :-  สังฆกรรมท้ัง ๔ อยาง  ชื่อวากรรมอันเดียวกัน  เพราะ 
 
๑.  วิ.  ปริวาร.  ๘/๓๖๘.  
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ความเปนธรรมที่ภิกษุทั้งหลายผูปกตัตตะ  กําหนดวยสีมา  จะพึงทํา  
รวมกัน.  อน่ึง  ปาฏิโมกขุทเทสท้ัง  ๕  อยาง  ชื่อวาอุเทสเดียวกัน 
เพราความเปนอุเทสท่ีจะพึงสวดดวยกัน. สวนสิกขาบทท่ีทรงบัญญัติแลว 
ชื่อวา  สมสกิขาตา  เพราะความเปนสิกขาบทท่ีลัชชบุคคลแมทั้งปวงจะพึง 
ศึกษาเสมอกันง  ลชัชีบุคคลแมทั้งปวง  ยอมอยูรวมกันในกรรมเปนตน 
เหลาน้ี,  บุคคลแมผูเดียวจะปรากฏในภายนอกจากกรรมเปนตนนั้นหา 
มิได;  เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจา  จึงทรงรวมเอาส่ิงเหลาน้ันแม 
ทั้งหมด  ตรสัวา  "นี้ชื่อวาสังวาส" ในพระบาลีนี้.  ก็แล สังวาสมี 
ประการดังกลาวแลวน้ัน  ไมมีกับบุคคลน้ัน;  เพราะเหตุนั้น  บุคคลผูพาย 
พระองคจึงตรัสวา "ผูหาสังวาสมิได"  ฉะน้ีแล. 
        พระผูมพีระภาค ครั้นทรงจําแนกสิกขาบทท่ีอุเทสอยางนั้น 
ตามลําดับบทแลว   บัดนี ้ จึงทรงแสดงสัตวทั้งหลาย  ซึ่งมีนิมิตเปนวัตถุ 
แหงปาราชิก  โดยนัยมีคําวา  "หญิง ๓ จําพวก"  เปนตน  แลวตรัส 
วัตถุ ๓ โดยนัยมีคําวา "มรรค ๓ แหงหญิงมนุษย"  เปนอาทิ  เพ่ือ 
แสดงนิมิตท่ีเปนวัตถุแหงปาราชิก  เพราะเหตุที่นิมิตหญิงอยางเดียวเทา 
นั้น  จึงเปนวัตถุแหงปาราชิกหามิได  นิมิตหญิงมนุษยเทาน้ันจึงเปนวัตถุ 
หามิได  ทั้งนิมิตแมแหงหญิงท้ังหลาย  ซึ่งตกแตงดวยทองและเงินเปนตน 
จึงเปนวัตถุเทาน้ันหามิได ในคําวา "นิมิตฺเตน  นมิิตฺต  องฺคชาเตน 
องฺคชาต"  ซึ่งพระองคทรงตั้งบทมาติการน้ีวา  "ปฏิเสวติ  นาม" 
เพ่ือแสดงอาการเปนเหตุตรัสวา "พึงเสพเฉพาะ" ในบทวา  "ปฏิ- 
เสเวยฺย" นี้ ตรัสไวแลว.  
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        ในคําวา  "หญิง  ๓ จําพวก"  เปนอาทินั้น มีสัตว ๑๒ จําพวก  
ซึ่งเปนที่อาศัยแหงนิมิต  อันเปนวัตถุแหงปาราชิก  คือ  สตรี  ๓ จําพวก 
อุภโตพยัญชนก  ๓ จําพวก  บัณเฑาะก  ๓ จําพวก  บุรุษ ๓ จําพวก. 
ในสัตว  ๑๒  จําพวกนั้น สตรีและบุรษุปรากฏชัดแลว.  ชนิดของ 
บัณเฑาะกและอุภโตพยัญชนก  จักมปีรากฏในวรรณนาแหงบรรพชา 
ขันธกะ. สวนในคําวา "ผูเสพเมถุนธรรมเฉพาะมรรค ๓ แหงหญิง 
มนุษย."  นี ้ พึงทราบใจความวา   "ในมรรค  ๓ แหงหญิงมนุษย"  พึง 
ทราบอยางนี้ทุกๆ  บท. 
                      [มรรคท่ีเปนวัตถุแหงปาราชิกรวม  ๓๐] 
        ก็มรรคเหลาน้ันทั้งหมดทีเดียว  ม ี๓๐  ถวน  คือของหญิงมนุษย 
มี ๓ มรรค  ของหญิงอมนุษยมี ๓ มรรค  ของสัตวดิรัจฉานตัวเมีย 
มี ๓ มรรค  รวมเปน  ๙,  ของมนุษยอุภโตพยัญชนกเปนตนมี ๙ ของ 
มนุษยบัณเฑาะกเปนตนมี ๖  เพราะแหบงเปนพวกละ ๒ มรรค ๓  แหงหญิง 
มนุษยผูชายเปนตนมี ๖ เหมือนกัน.  ภิกษุเมื่อเสพเมถุนธรรม  สอด 
องคชาตของตนเขาไปในบรรดามรรคท่ีรูกันวาเปนนิมิตเหลาน่ัน  มรรคใด 
มรรคหนึ่ง  แมเพียงเมล็ดงาเดียว  ยอมตองปาชาชิก.  แตเพราะเม่ือจะ 
 ตอง  ยอมตองดวยเสวนจิตเทาน้ัน  เวนจากเสวนจิตน้ันหาตองไม;  เพราะ- 
เหตุนั้น  พระผูมีพระภาค  เมื่อทรงแสดงลักษณะน้ัน  จึงตรัสพระดํารัส 
วา  "ภิกฺขุสฺส  เสวนจิตฺต  อุปฏ ิเต"  ดงัน้ีเปนตน. 
        บรรดาบทเหลานั้น บทวา  ภิกฺขสฺุส  ไดแก  ภิกษุผูเสพเมถุน. 
บทวา  เสวนจิตฺต  ในคําวา "เสวนจิตฺต  อุปฏ ิเต " นี้  เปนปฐมา- 
วิภัตติ ลงในอรรถสัตตมีวิภัตติ. อธิบายวา "เมื่อเสวนจิตปรากฏแลว." 
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        หลายบทวา  วจฺจมคฺค  องฺคชาต  ปเวเสวนตสฺส  ความวา  เมื่อ 
ภิกษุสอดองคชาต  คือปุริสนิมิตของตนเขาไปทรงมรรคที่อุจจาระออกไป 
นั้น แมเพียงเมล็ดงาเดียว.  
        สองบทวา อาปตฺติ  ปาราชิกสฺส  ความวา  อาบัติปาราชิก  ยอม 
มีแกภิกษุนั้น  อีกอยางหนึ่ง  บทวา  อาปตฺติ  แปลวา  ยอมมีการตอง. 
        บทวา  ปาราชิกสฺส  ไดแก  ธรรมคือปาราชิก.  ในทุก ๆ บท 
ก็นัยนี้นั่นแล. 
                  [ภิกษุถูกผูอ่ืนขมขืนแลวยินดีเปนปาราชิก] 
        พระผูมพีระภาค  ครั้งทรงแสดงอาบัติของผูสอด  (องคชาตของ 
ตน)  เขาไปดวยเสวนจิตอยางเดียวอยางนั้นแลว  บัดนี้ เพ่ือจะทรงรักษา 
เหลากุลบุตรผูบวชดวยศรัทธา  เปนผูปฏิบัติชอบ  ไมยินดีแมในเมื่อมีการ 
สอด  (องคชาต)  เขาไป ดวยความพยายามของผูอ่ืน  เพราะเหตุที่ 
ชื่อวาการสอด  (องคชาต)  เขาไปน้ันไมใชจะมีไดดวยความพยายามของ 
ตนอยางเดียวเทาน้ัน ยอมมีไดแมดวยความพยายามของผูอ่ืน  และเม่ือ 
ภิกษุยินดีในการสอด  (องคชาต) เขาไปดวยความพยายามของผูอ่ืนแม 
นั้น  ก็เปนอาบัติ, คือเมื่อภิกษุมีความพรอมเพรียงดวยปฏิเสวนจิตก็เปน 
อาบัติ  นอกน้ีไมเปนอาบัติ  จึงจรัสวา "ภิกฺขุปจฺจติถิกา  มนุสสฺิตฺถึ" 
เปนตน. 
        ในคําวา  "ปจฺจตฺถิกา"  เปนตนนัน้ มีวินิจฉัยดังนี้ :-  เหลาชน 
ผูชื่อวาเปนขาศึก  เพราะอรรถวา ตองการ  คือปรารถนาเปนปฏิปกษ. 
ขาศึกทั้งหลาย  คือพวกภิกษุ ชื่อวา ภกิฺขุปจฺจตฺถิกา  (ภิกษุผูเปน  
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ขาศึก).  คําวา  ภิกษุปจจัตถิกา นั่น  เปนชื่อของภิกษุผูกอเวร  ซึ่ง 
เปนวิสภาคกัน. 
        หลายบทวา  มนุสฺสตฺิถึ  ภิกฺขุโน  สนฺติเก  อาเนตา  ความวา 
พวกภิกษุผูมีความริษยาปรารถนาจะทําใหภิกษุนั้นฉิบหาย  เอาอามิสหลอก 
ลอ  หรือพูดดวยอํานาจมิตสันถวะวา  "ทานจงทํากิจน้ีของพวกเราเถิด" 
แลวพาเอาหญิงมนุษยบางคนมายังโอกาส  ซึ่งเปนที่อยูของภิกษุนั้น ใน 
เวลาราตรี. 
        หลายบทวา วจฺจมคฺเคน  องฺคชาต  อภินิสีเทนติฺ  ความวาจับ 
ภิกษุรูปนั้นที่อวัยวะมี  มือ  เทา  และศีรษะเปนตนไวมั่น  คือใหดิ้นรน 
ไมได  แลวใหนั่งครอม คือใหประกอบองคชาตของภิกษุรูปนั้นดวย 
วัจจมรรคของหญิง. 
        ในคําวา  "โส เจ "  เปนตน  มีวินจิฉัยดังนี้ :-  ถาภิกษุรูปนั้น 
ยินดี คือยอมรับการสอดองคชาตของตนเขาไปในรวมในแหงวัจจมรรค 
(ของหญิง) คือเธอใหเสวนจิตปรากฏข้ึนในขณะน้ัน  ยินด ี คือยอมรับ 
การเขาไปแลว,  ในเวลาท่ีเขาไปแลว เธอก็ใหเสวนจิตปรากฏข้ึน  ยินด ี
คืนยอมรับการหยุดอยู,ในเวลาท่ีองคชาตถึงท่ี  เธอก็ใหเสวนจิตปรากฏ 
ข้ึน ในเวลาท่ีหลั่งนํ้าสุกกะ ยินดี  คือยอมรับถอนออก,  ในเวลาท่ี 
ชักออก  เธอก็ใหปฏิเสวนจิตปรากฏข้ึน;  ภิกษุเมื่อยินดีในฐานะ ๔ อยาง 
ดังอธิบายมาแลวน้ี  ยอมไมไดเพ่ือจะพูด  (แกตัว)  วา"อันสมณะผู 
กอเวรท้ังหลาย  ทํากรรมน้ีแกเราแลว,"  ยอมตองอาบัติปาราชิกทีเดียว, 
เหมือนอยางวา ภิกษุเมื่อยินดีฐานะทั้ง ๔ เหลาน้ี  ยอมตองอาบัติฉันใด, 
เธอไมยินดีฐานะขอหน่ึงซึ่งเปนขอแรก แตยินดี ๓ ฐานะอยูก็ดี  ไมยินดี  
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๒ ฐานะ  แตยินดี ๒  ฐานะอยูก็ดี  ไมยนิดี  ๓ ฐานะ  แตยินดีฐานะ 
เดีวอยูก็ดี ยอมตองอาบัติเหมือนกันฉันนั้น. 
        สวนภิกษุ  เมื่อไมยินดีโดยประการท้ังปวง  สําคัญองคชาตเหมือน 
เขาไปยังปากอสรพิษ  หรือเขาไปท่ีหลุมถานเพลิง  หาตองอาบัติไม. 
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา  จึงตรัสวา "ภิกษุไมยินดีการเขาไป 
ไมยินดีการเขาไปถึงท่ีแลว ไมยินดีการหยุดหยู   ไมยินดีการถอนออก 
ไมเปนอาบัติ.*" 
        จริงอยู พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงรักษาบุคคล  ผูเจริญ 
วิปสสนาเห็นปานน้ี  ๆ  ไมมีความหวงใยในกายและชีวิต  เลง็เห็นอายตนะ 
ทั้งปวง ดุจถูกไป  ๑๑ กอง  ใหลุกโพลงท่ัวแลว  เลง็เห็นเบญจกามคุณ 
เปนเหมือนเพชฌฆาตผูเง้ือดาบสข้ึนแลวฉะน้ัน  และเม่ือจะทรงทําการกําจัด 
มโนรถแหงพวกท่ีเปนขาศึกของบุคคลผูไมยินดีนั้น  จึงทรงนําจตุกกะ 
มีอาทิวา  "ภิกษุผูไมยินดีการเขาไป*" นี้มาต้ังไวฉะนี้แล. 
                             จบกถาวาดวยจตุกกะแรก. 
 
*  วิ.  มหา. ๑/๕๔.  
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                     กถาวาดวยจตุกกะ  ๒๖๙  ที่เหลือ 
        พระผูมพีระภาคเจา  ครั้นทรงแสดงปฐมจตุกกะอยางนั้นแลว  บัดนี ้
เมื่อจะทรงแสดงจตุกกะแมอยางอ่ืน  ดวยอํานาจมรรคท้ัง ๓ เหลาน้ัน 
เพราะเหตุที่ภิกษุเปนขาศึกนําหญิงมาแลว  ใหนั่งทับโดยทางวัจจมรรค 
อยางเดียวนั้นหามิได  โดยท่ีแท   ใหนั่งทับโดยทางปสสาวมรรคบาง โดย 
ทางปากบาง,  และแมเม่ือภิกษุผูเปนขาศึกนําหญิงมา บางพวกนําหญิงผูต่ืน 
อยูมา   บางพวกนําหญิงผูหลับมา บางพวกนําหญิงผูเมามา  บางพวกนํา 
หญิงผูเปนบามา  บางพวกนําหญิงผูประมาทมา,  อธิบายวา  "นําหญิงผูสงใจ 
ไปในอารมณอ่ืน  คือผูฟุงซานมา,"  บางพวกนําหญิงผูตายแลวท่ีสัตวยัง 
มิไดกัดกินมา,๑  อธิบายวา "นําหญิงผูตาย  ซึ่งมีนิมิตอันสุนัขและสุนัขจ้ิงจอง 
เปนตนยังมิไดกัดกินมา,"  บางพวกนําหญิงผูตายแลวท่ีสัตวมิไดกัดกินโดย 
มากมา;   หญิงตายท่ีชื่อวาสัตวยังมิไดกัดกินโดยมาก  คือท่ีวัจจมรรคก็ดี 
ปสสาวมรรคก็ดี  ปากก็ดี  อันเปนนิมิต  มีโอกาสท่ีสัตวยังมิไดกัดกินมากกวา; 
บางพวกนําหญิงผูตายท่ีสัตวกัดกินแลวโดยมากมา;  หญิงตายท่ีชื่อวาสัตวกัด 
กินแลวโดยมาก  คืออวัยวะที่นิมิต  มีวัจจมรรคเปนตนถูกสัตวกัดกินเปน 
สวนมาก  ทีย่ังมิไดกัดกินมีนอย;  และจะนํามาแตหญิงมนุษยอยางเดียว 
เทาน้ันหามิได  โดยท่ีแท  นําหญิงอมนุษยบาง สัตวดิรัจฉานตัวเมียบางมา; 
ทั้งจะนํามาเฉพาะหญิงมีประการดังกลาวแลวอยางเดียวหามิได;  นําอุภโต- 
พยัญชนกบาง  บัณเฑาะกบาง ผูชายบางมา: จึงตรัสคําเปนตนวา  "ภิกษุ 
ผูเปนขาศึกนําหญิงมนุษยผูต่ืนอยูมา."๒ 

 
๑.  อกฺขยิตนิมิตฺตา  กลาวเพยีง  อกฺขยิตา  เพราะลบบทเบ้ืองปลายเสีย  ทานจึงไดอธิบายใหเห็น. 
๒.  วิ.  มหา.  ๑/๕๗.  
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                    [มรรคของมนุษยผูหญิงมี  ๒๗ จตุกกะ] 
        ในคําวา "ชาครนฺตึ"  เปนตนนั้น  เพ่ือความไมงมงายในพระ 
บาลี  บัณฑิตพึงทราบจตุกกะดังท่ีกลาวแลว  โดยการคํานวณ  ดังที่จะ 
กลาวตอไปนี้:-  
        ดวยอํานาจมรรคท้ัง ๓  ของมนุษยผูหญิงมี ๒๗ จตุกกะ  คือ 
สุทธิจตุกกะ  (จตุกกะวาดวยมรรคลวน ๆ)  ๓, ชาครันตีจตุกกะ 
(จตุกกะวาดวยหญิงท่ีต่ืนอยู)  ๓,  สุตตจตุกกะ  (จตุกกะวดวยหญิง 
หลับ)  ๓,  มัตตจตุกกะ  (จตุกกะวาดวยหญิงเมา)  ๓,  อุมมัตตจตุกกะ 
(จตุกกะวาดวยหญิงบา)  ๓,  ปมัตตจตุกกะ  (จตุกกะวาดวยหญิง 
ประมาท)  ๓,  มตอักขยิตจตุกกะ  (จตุกกะวาดวยหญิงตายมีนิมิตท่ีสัตว 
ยังมิไดกัดกิน)  ๓,  เยภุยเยนอักขติจตุกกะ (จตุกกะวาดวยหญิงตาย 
มีนิมิตท่ีสัตวยังมิไดกัดกินโดยมาก)  ๓,  เยภุยเยนขยิตจตุกกะ  (จตุกกะวา 
ดวยหญิงตายมีนิมิตท่ีสัตวกัดกินโดยมาก)  ๓. 
        ดวยอํานาจมรรคท้ัง ๓ ของอมนุษยผูหญิงก็มี  ๒๘ จตุกกะเหมือน 
กัน,  ของสัตวดิรัจฉานตัวเมียก็มี  ๒๗  จตุกกะเหมือนกัน:  ในอิตถีวาระ 
มี  ๘๑  จตุกกะ ดวยประการฉะน้ี.  และในอุภโตพยัญชนกวาระก็มี ๘๑ 
จตุกกะ เหมือนในอิตถีวาระ. 
        สวนในปณฑกปุริสวาระ  ดวยอํานาจมรรคท้ัง  ๒ จึงมีจตุกกะ 
พวกละ  ๕๔  จตุกกะ.  รวมแมทั้งหมด  ม ี๒๗๐  จตุกกะ  ดวยประการ 
ฉะน้ี.  จตุกกะเหลาน้ัน  มีเนื้อความชัดเจนทีเดียว. 
        ก็ทุก ๆ วาระ  บรรดาฐานะเหลานั้น  ในฐานะน้ีวา  "หญิงตาย 
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ที่สัตวยังมิไดกัดกินโดยมาก  และทีส่ัตวกัดกินแลวโดยมาก" มีวินิจฉัย 
ดังน้ี:-  
                             [เรื่องพระวินัยธร ๒ รูป] 
        ไดยินวา  ที่เกาะตัมพปณณิทวีป  มีพระวินัยธร  ๒ รูป  เปน 
พระเถระรวมอาจารยเดียวกัน คือ  พระอุปติสสเถระ  ๑  พระปุสสเทว- 
เถระ ๑.  พระเถระทั้งสองรูปนั้น  ในคราวมีมหาภัย  ไดบริหารรักษา 
พระวินัยปฎกไว,  บรรดาพระเถระทั้ง ๒ รูปนั้น  พระอุปติสสเถระเปน 
ผูฉลาดกวา.  แมทานอุปติสสะเถระน้ัน  ไดมีอันเตวาสิกอยู  ๒ รูป  คือ 
พระมหาปทุมเถระ ๑  พระมหาสุมเถระ ๑,  บรรดาพระเถระ ๒ รูป 
นั้น  พระมหาสุมเถระ  ไดสดับพระวินัยปฎก  ๙ ครั้ง. พระมหาปทุมเถระ 
ไดสดับถึง  ๑๘ ครั้ง  คือ  ไดสดับรวมกับทานมหาสุมเถระนั้น ๙ ครั้ง 
และไดสดับเฉพาะรูปเดียวตางหารอีก  ๙ ครั้ง. บรรดาทานท้ัง ๒ รูปนั้น 
พระมหาปทุมเถระนี้แหละ  เปนผูฉลาดกวา.  บรรดาทานท้ัง ๒ รูปนั้น 
พระมหาสุมเถระ  ครั้นสดับพระวินัยปฎกถึง  ๙ ครั้งแลว  กล็ะทิ้งอาจารย 
ไดไปยังแมน้ําคงคาฟากโนน. 
        คราวนั้น  พระมหาปทุมเถระ  กลาววา "พระวินัยธรผูละทิ้ง 
อาจารยซึ่งยังมีชีวิตทีเดียว สําคัญขอท่ีตนพึงพักอยูในที่อ่ืน  นี ้ เปนผู 
กลาจริงหนอ !  เมื่ออาจารยยังมีชีวิต เธอถึงเรียนเอาพระวินัยปฎก  และ 
อรรถกถาหลายครั้งแลวก็ตาม ก็ไมควรสลัดทิ้งเสีย  ควรฟงเปนนิตยกาล 
ควรสาธยายทุกกึ่งป."  ในกาลแหงภิกษุทั้งหลาย  ผูหนักในพระวินัยอยาง 
นั้น  วันหน่ึง พรอุปติสสเถระ  นั่งพรรณนาบาลีประเทศน้ีในปฐม-  
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ปาราชิกสิขาบท  แกเหลาอันเตวาสิก  ๕๐๐ รูป  ซึ่งมีพระมหาปทุมเถระ 
เปนประมุขอยู.  
                    [เรื่องอันเตวาสิกถามปญหาวินัยพระเถระ] 
        พวกอันเตวาสิก  ถามพระอุปติสสเถระน้ันวา  "ขาแตทานผูเจริญ ! 
ในเพราะซากศพท่ีสัตวยังมิไดกัดกินโดยมาก  เปนปาราชิก,  ในเพราะ 
ซากศพท่ีสัตวกัดกินโดยมาก  เปนถุลลัจจัย, ในเพราะซากศพท่ีสัตวกัดกิน 
กึ่งหนึ่ง  พึงเปนอาบัติอะไร ?" 
        พระเถระ  กลาววา  "อาวุโส!  ธรรมดาวาพระพุทธเจาท้ังหลาย 
เมื่อจะทรงบัญญัติปาราชิก  หาทรงบญัญัติใหมีสวนเหลือไวไม  ทรงรวบ 
เอาเขตปาราชิกทั้งหมดไมใหมีสวนเหลือเลย  ทรงตัดชองทางแลวบัญญัติ 
ปาราชิกในวัตถุแหงปาราชิกทีเดียว,  จริงอยู  สิกขาบทน้ี  เปนโลกวัชชะ 
ไมใชเปนปณณัตติวัชชะ !  เพราะเหตุนั้น  ถาวา  ในเพราะซากศพที่สัตว 
กัดกินกึ่งหน่ึง  พึงเปนปาราชิกไซร,  พระสัมมาสัมพุทธเจาก็จะพึงทรง 
บัญญัติปาราชิกไว,  แตในเพราะซากศพท่ีสัตวกัดกินหน่ึงนี้  ฉายา 
ปาราชิก  ยอมไมปรากฏ  ปรากฏเฉพาะแตถุลลัจจัยเทานั้น." 
        อีกอยางหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจา  เมื่อทรงบัญญัติปาราชิกไวใน 
เพราะสรีระท่ีตายแลว  กท็รงตั้งปาราชิกไวในเพราะซากศพท่ีสัตวยังมิได 
กัดกินโดยมาก,  ตอจากซากศพที่สัตวยังมิไดกัดกินโดยมากน้ันไป  ทรง 
บัญญัติถลุลจัจัย  เพ่ือแสดงวา "ไมมีปาราชิก"  จึงทรงต้ังถุลลัจจัย 
ไวในเพราะซากศพท่ีสัตวกัดกินแลวโดยมาก,  ถัดจากซากศพท่ีสัตวกัดกิน 
แลวโดยมากน้ันไป  พึงทราบวา  "เพ่ือแสดงวา ไมมีถุลลัจจัย."  
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        ก็ข้ึนชื่อวา  ซากศพที่สัตวกัดกินและยังไดกัดกินนั้น  ควรเขาใจ  
เฉพาะในสรีระที่ตายแลวเทาน้ัน  ไมควรเขาใจในสรีระที่ยังเปนอยู.  เพราะ 
วา  ในสรีระที่ยังเปนอยู  เมื่อเนื้อหรือเอ็น  แมมีประมาณเทาหลับเล็บ 
ยังมีอยู  ยอมเปนปาราชิกทีเดียว  แมหากวา  นิมิตถูกสัตวกัดกินแลว 
โดยประการทั้งปวง ผิวหนาไมมี,   แตสัณฐานนิมิต  ยังปรารฎอยู, 
สําเร็จการสอด  (องคชาต) เขาไป, เปนปาราชิกเหมือนกัน.  ก็เม่ือ 
นิมิตท้ังหมดถูกตัดออกไมใหมีสัณฐานนิมิตเหลือเลย เถือออกชําแหละ 
ออกโดยรอบ ยอมเปนถลุลัจจัย  ดวยอํานาจการสงเคราะหวาเปนแผล 
เมื่อภิกษุพยายามที่ชิ้นเน้ือ ซึ่งตกไปจากนิมิตน้ัน  เปนทุกกฏ. 
        สวนในสรีระที่ตายแลว  หากวาสรีระทั้งหมด  ถูกสัตวกัดกนิแลว 
บาง,  ยังมิไดกัดกินบาง,  แตมรรคท้ัง ๓ สัตวยังมิไดกัดกิน,  เม่ือภิกษุ 
พยายามในมรรคท้ัง ๓ นัน้  ยอมเปนปาราชิก.  ในเพราะสรีระที่สัตว 
ยังมิไดกัดกินโดยมาก  เปนปาราชิกทีเดียว,  ในเพราะสรีระที่สัตวกัดกิน 
กึ่งหนึ่งและท่ีกัดกินแลวโดยมาก  เปนถุลลัจจัย.   เมื่อภิกษุสอดองคชาต 
เขาไปท่ีตา  จมูก  ชองหู  หัวไส   และฝกองคชาตหรือท่ีบาดแผลซ่ึงถูก 
ฟนดวนศัสตราเปนตน  ในสรีระที่ยังเปนอยูของมนุษยทั้งหลาย  ดวยความ 
กําหนัดในเมถุน  แมเพียงเมล็ดงาเดียวก็เปนถุลลัจจัยเหมือนกัน.  เมื่อสอด 
เขาไปในอวัยวะทั้งหลายที่รักแรเปนตน   ในสรรีะที่เหลือ  เปนทุกกฏ. 
เมื่อสอดเขาไปในซากศพที่สรีระยังสดอยู  ในเขตแหงปาราชิก, เขต 
แหงถุลลัจจัย  ในเขตแหงทุกกฏ  เปนทุกกฏ.  แตในกาลใดสรีระเปนของ 
ข้ึนพองเนาเฟอะ  มีแมลงวันหัวเขียวไตตอม  มีหมูหนอนคราคร่ํา  ใคร ๆ 
ไมอาจแมจะเขาไปใกลได  เพราะเปนซากศพท่ีมีหนองไหลท่ัวไปจากปาก  
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แผลท้ัง ๙ แหง,  ในกาลน้ัน  สรรีะนั้นยอมละความเปนวัตถุแหงปาราชิก 
และความเปนวัตถุแหงถุลลัจจัย  เมื่อภิกษุพยายามในสรีระเชนนั้นแหงใด  
แหงหน่ึง  เปนทุกกฏอยางเดียว.  เมื่อพยายามในจมูกของสัตวดิรัจฉาน 
ทั้งหลาย  (ทีต่ายแลว) มีชาง  มา  โค  แพะ  อูฐ  และกระบือเปนตน 
เปนถุลลัจจัย.  เมื่อพยายามในหัวไสและฝกองคชาต  เปนถุลลัจจัยเหมือน 
กัน เมื่อพยายามในตา  หู และบาดแผลของสัตวดิรัจฉานแมทั้งหมด 
(ที่ตายแลว)  เปนทุกกฏ,  แมในสรีระที่เหลือน้ี  ก็เปนทุกกฏเหมือนกัน. 
เมื่อพยายามในสรีระที่ยังสดของสัตวดิรัจฉานที่ตายแลวในเขตแหงปาราชิก 
เปนปาราชิก,  ในเขตแหงถุลลัจจัย  เปนถุลลัจจัย, ในเขตแหงทุกกฏ 
เปนทุกกฏ.  เมื่อพยายามในซากศพท่ีเนาเฟะ  เปนทุกกฏ  ในทีทุ่กแหง 
โดยนัยดังกลาวแลวในเบ้ืองตนนั่นเอง, ภิกษุเมื่อไมไดสอดหัวไสและฝก 
องคชาตของบุรุษผูยังเปนอยูเขาไป  ดวยความกําหนัดในอันเคลาคลึงกาย 
หรือดวยความกําหนัดในเมถุน  แตทํานิมิตถูกตองที่นิมิต  เปนทุกกฏ  เมื่อ 
ไมไดสอด  (องคชาตของตน)  เขาไปในนิมิตของหญิง  ดวยความกําหนัด 
ในเมถุน  แตทํานิมิตกับนิมิตถูกตองกัน  เปนถลุลัจจัย. 
        สวนในมหาอรรถกถา  ทานกลาววา "ภิกษุผูถูกตองนิมิตของหญิง 
 ดวยปาก  ดวยความกําหนัดในเมถุน  เปนถุลลัจจัย."  เพราะความไม 
แปลกกันแหงเรื่องที่เกิดข้ึนนี้วา  "ภิกษุฉัพพัคคีย  จับแมโคทั้งหลาย 
กําลังขามแมน้ําอจิรวดี  ที่เขาบาง  ทีคอบาง  ทีหูบาง ที่หางบาง  ข้ึน 
ข่ีหลังบาง  มีจิตกําหนัดถูกตององคชาตโคบาง๑"  ดังน้ี  พระผูมีพระภาค 
จึงตรัส  ในจัมมขันธกะวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !  อน่ึง  องคชาต 
 
๑.  วิ.  มหา.  ๕/๒๓-๒๔.  
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อันภิกษุมีจิตกําหนัด  ไมพึงถูกตอง, ภิกษุใดพึงถูกตอง, ภิกษุนั้นตอง 
อาบัติถุลลัจจัย.๑  บัณฑิตควรเทียบเคียงคําน้ันแมทั้งหมดดูแลว  ถือเอา 
โดยอาการที่ไมผิดเถิด.  
        ก็คําน้ัน  ไมผิดอยางไร ?  ไมผิดอยางนี้  คือ :-  ไดยินวา  ใน 
คําท่ีทานกลาวไวในมหาอรรถกถากอนวา "ถูกตองดวยปาก  ดวย 
ความกําหนัดในเมถุน"  ปากคือนิมิต  ทานประสงควา "ปาก."  ก็ 
เนื้อความน้ีแล  บัณฑิตพึงทราบวา  เปนอธิบายในมหาอรรถกถานั้น 
แมเพราะทานกลาววา  "ดวยความกําหนัดในเมถุนนั้น."  จริงอยู 
ความพยายามในเมถุน  ดวยปากธรรมดาในนิมิตของหญิงหามีไม. 
บัณฑิตพึงทราบสันนิษฐานวา  "พระผูมีพระภาคเจา  ทรงหมายเอา 
ภิกษุฉัพพีคคียผูข่ีหลัง (แมโค)  แลวถกูตององคชาตโลก  ดวยองคชาต 
(ของตน)  ดวยความกําหนัดในเมถุน  จึงตรัสถุลลัจจัยไวแมในขันธกะ." 
อันที่จริงเมื่อถูกตองโดยประสงคอยางอ่ืน  เปนทุกกฏ. 
        สวนอาจารยบางพวกกลาววา "แมในขันกะ  พระผูมีพระ- 
ภาคเจาทรงหมายเอาการถูกตองดวยปากธรรมดา   จึงตรัสวา  เปน 
ถุลลัจจัย  เพราะความเปนกรรมท่ีหยาบ, แมในอรรถกถา  ทานก็ถือ 
พระสูตรที่ตรัสหมายถึงกรรมหยาบนั้น จึงกลาววา  ภิกษุถูกตองดวย 
ปากธรรรมดา  ดวยความกําหนัดในเมถุน  เปนถุลลัจจัย"  ดังนี้.  เพราะ 
เหตุนั้น  ในคําวินิจฉัยทั้งสองควรกําหนดใหดีแลวเชื่อถือแตคําวินิจฉัยที่ 
ถูกตองกวา. 
 
๑.  วิ. มหา.  ๕/๒๓-๒๔.  
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        แตนักปราชญทั้งหลายผูรูพระวินัย  ยอมสรรเสริญคําวินิจฉัยขอ 
แรก.  ก็เมื่อภิกษุผูตองนิมิตของหญิง ดวยปากธรรมดาก็ดี  ดวยปาก 
คือนิมิตก็ดี  ดวยความกําหนัดในอันเคลาคลึงกาย  เปนสังฆาทิเสส  
เมื่อถูกตองปสสาวมรรค  ของสัตวดิรัจฉานตัวเมีย  ดวยปากคือนิมิต 
เปนถุลลัจจัย  โดยนัยดังที่กลาวแลวน่ันแล,  เมื่อถูกตองดวยความกําหนด 
ในอันเคลาคลึงกาย  เปนทุกกฏ  ฉะน้ีแล. 
                     จบกถาวาดวยจตุกกะ  ๒๖๙ จตุกกะที่เหลือ. 
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                กถาวาดวยองคชาตมีเครื่องลาดและไมมี  
        พระผูมพีระภาคเจา  ครั้นทรงนํา  ๒๗๐  จตุกกะมาแลว เพ่ือ 
รักษาภิกษุผูปฏิบัติ  ดวยประการอยางนี้  บัดนี้  ไดทองพระเนตรเห็นวา 
"บาปภิกษุเหลาใดในอนาคต  จักแกลงอางเลสวา  อุปาทินนกะวา (คือ 
กายินทรียที่มีชีวิต)  อะไร ๆ  อันอุปาทินนกะ  (คือกายินทรียที่มีชีวิต) 
จะถูกตององคชาตที่ลาดแลวน้ี  หาไดไม,๑   ในการที่ไมถูกตองนี้จะมีโทษ 
อยางไรเลา ?  บาปภิกษุเหลาน้ัน  จักไมมีที่พ่ึงในศาสนาอยางนี้"  ดังน้ี 
แลว  เมื่อจะทรงแยกแสดง  บรรดาจตุกกะ  ๒๗๐  จตุกกะเหลาน้ัน  แต 
ละจุตกกะ  โดยความตางแหงองคชาตท่ีลาดแลวเปนตน  ๔ อยาง จึงตรัส 
คําวา  "พวกภิกษุผูเปนขาศึก  พามนุษยผูหญิงมาในสํานักของภิกษุ 
แลวใหนั่งทับองคชาตดวยวัจจมรรค  ปสสาวมรรค  มุขมรรคของหญิง 
ที่มีเครื่องลาด   ของภิกษุไมมีเครื่องลาด"  ดังน้ีเปนตน. 
        บรรดาบทเหลาน้ี  ในสองบทเปนตนวา "สนฺถตาย  อสนฺถ- 
ตสฺส"  พึงทราบโยชนาโดยนัยนี้วา "ใหนั่งทับองคชาตของภิกษุที่ 
ไมมีเครื่องลาด  ดวยวัจจมรรค  ปสสาวมรรค  มุขมรรค  ของหญิงท่ี 
มีเครื่องลาด."  บรรดาหญงิชายท่ีมีนิมิตลาดและไมลาดเหลาน้ัน  หญิง 
ชื่อวานิมิตลาด  ก็คือมีมรรคใดมรรคหน่ึงในมรรคท้ัง ๓ เขาเอาผาหรือ 
ใบไม เปลือกปอหรือหนัง  หรือแผนดีบุก  และตะกั่วเปนตน วัตถุอยางใด 
 
๑.  อีกนยัหนึ่ง  เม่ือทําองคชาตน้ีเปนของลาดแลว  ก็จะช่ือวาไมถูกตอง  อุปาทินนกะไร ๆ 
ดวยอุปาทินนกะ.  เติม  กโรนฺโต  เขามา.   
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อยางหน่ึง  พันหรือสอดเขาไปภายในสวมไว. ชายชื่อวามีนิมิต  ลาดก็  
คือมีองคชาต เขาเอาวัตถุเปนตนวาผาเหลาน้ันนั่นแลมาสอดสวมไว. 
        ในมรรคท้ัง ๓  เหลาน้ัน  อนุปาทินนกะ  (คือกายินทรียที่ไมมี 
ใจครอง) กับอุปาทินนกะ  (คือกายินทรียที่มีใจครอง)  จะกระทบกัน 
ก็ตาม  อุปาทินนกะกับอนุปาทินนกะจะกระทบกันก็ตาม  อนุปาทินนกะ 
กับอนุปาทินกะจะกระทบกันเองก็ตาม อุปาทินนกะกับอุปาทินนกะจะ 
กระทบกันเองก็ตาม,  ถาองคชาตเขาไปตลอดประเทศที่พระอาจารย 
ทั้งหลายกลาวา "เมื่อองคชาตเขาไปแลว  เปนปาราชิก"  ดังน้ีไซร, 
เมื่อภิกษุยินดีในทุก ๆ วาระ ในเพราะเขตแหงปาราชิก  เปนปาราชิก. 
ในเพราะเขตแหงถุลัจจัย  เปนถุลลัจจัย, ในเพราะเขตแหงทุกกฏ  เปน 
ทุกกฏทีเดียว. 
        ถานิมิตเขาสวมปลอกกันไว,๑  เมื่อภิกษุกระทบปลอก  เปน 
ทุกกฏ  ถานิมิตของชายเขาสวมปลอกกันไว,  เมื่อภิกษุสอดปลอกเขา 
ไป เปนทุกกฏ.  ถานิมิตท้ังสองเขาสวมปลอกกันไว,  เมื่อภิกษุกระทบ 
ปลอกกันปลอก  เปนทุกกฏ.  ถาเขาเอาบรรดาวัตถุมีปลองไมไผและ 
ไมออเปนตนไร ๆ  ใสไวในนิมิตของหญิง,  แมหากภิกษุสอด  (องค 
กําเนิด)  เขาไปถูกสวนภายใตแหงวัตถุที่ใสไวนั้น  เพียงเทาเมล็ดงาเดียว 
เปนปาราชิก.  หากสอดเขาไปถูกสวนเบ้ืองบนก็ดี   ถูกขาง ๆ หน่ึง 
บรรดาขางท้ังสองก็ดี  เปนปาราชิก. เมื่อสอดเขาไปไมใหถูกขางทั้ง ๔ 
แมหากถูกฟนภายในแหงไมไผและไมออเปนตนน้ัน   ก็เปนปาราชิก.  ก ็
 
๑.  ขาณุศัพทในตอนน่ีทุกศัพทนาจะเปนหมุดหรือเดือย  ตรงนี้จึงนาจะวา  ถานิมิตหญิงเขาลาด 
ทําหมุดไว  ตอไปก็นาจะนัยนี้  เพราะถาเปนปลอกแลว  ยอมไมพนอาบัติปาราชิก. 

    



ประโยค๗ - ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒ - หนาท่ี 160 

ถาวาสอดเขาไปไมใหถูกท่ีขางหรือท่ีพ้ืน  ใหเชิดไปในอากาศอยางเดียว   
แลวชักออก  เปนทุกกฏ.  ถูกตองปลอกในภายนอก  เปนทุกกฏเหมือน 
กัน บัณฑิตพึงทราบลักษณะในทุก ๆ มรรคมีวัจจมรรคเปนตน เหมือน 
อยางที่ทานกลาวไวในนิมิตหญิง  ฉะนั้นแล. 
                           จบสันถตจตุกกะปเภทกถา. 
 
        พระผูมพีระภาคเจา  ครั้นตรัสประเภทแหงสันตถจตุกกะอยางนั้น 
แลว  บัดนี ้ เมื่อจะทรงแสดงประเภทน้ัน  (ซ้ําอีก)  เพราะเหตุที่พวก 
ภิกษุผูเปนขาศึก หาใชจะนําชนมีมนุษยผูหญิงเปนตนมาในสํานักของ 
ภิกษุอยางเดียวไม  โดยทีแ่ท  ยังนําแมภิกษุมาในสํานักของมนุษยผูหญิง 
เปนตนเหลานั้น  จึงทรงนําจตุกกะเหลาน้ันทั้งหมดมาแสดงซํ้าอีก  โดย 
นัยทีอาทิวา "พวกภิกษุผูเปนขาศึกนําภิกษุมาในสํานักของมนุษยผูหญิง" 
ดังน้ี. ในจตุกกะเหลาน้ัน  บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัย  โดยนัยดังท่ีกลาว 
มาแลวน่ันเทียวแล. 
   จบการพรรณนาความตางแหงจตุกกะ  ดวยอํานาจภิกษุผูเปนขาศึก.  



ประโยค๗ - ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒ - หนาท่ี 161 

          เรื่องพระราชาและโจรผูเปนขาศึกตอภิกษุเปนตน   
        ก็เพราะพวกภิกษุผูเปนขาศึกยอมกระทํา (อยางที่กลาวมาแลว) 
อยางนี้นั่นแล แมอิสรชนมีพระราชาผูเปนขาศึกเปนตน   กก็ระทํา; 
เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเมื่อจะทรงแสดงประเภทขาศึกนั้น  จึง 
ตรัสคําวา  "ราชาปจฺจตฺถิกา"  เปนตน. 
        ในคําวา  "ราชปจฺจตฺถิกา" เปนตนนั้น  มีวินิจฉัยดังน้ี:- 
ขาศึกทั้งหลาย  คือพระราชา  ชื่อวาราชปจจัตถิกา  (พระราชาผูเปน 
ขาศึก)  ก็พระราชาเหลานั้น  ทรงนํามาเองบาง  ใหคนเหลาอ่ืนนํา 
มาบาง  (ซึ่งมนุษยผูหญิงเปนตน)  พึงทราบวา  "ทรงนํามาทั้งน้ัน." 
ขาศึกทั้งหลาย  คือโจร  ชือ่วา  โจรปจจัตถิกา  (โจรผูเปนขาศึก). 
        บุรุษผูทาํการหลอกลวงอยูในเมือง  ซึ่งขวนขวายในการเลนเนื่อง 
ดวยเมถุนก็ดี  นักเลงหญิงและนักเลงสุราเปนตนก็ดี  ชื่อวานักเลง. 
ขาศึกทั้งหลาย  คือนักเลง  ชื่อวา  ธุตตปจจัตถิกา  (นักเลงผูเปน 
ขาศึก). 
        หทัยวา ทานเรียกวา คันธะ.  พวกขาศึก  ชื่อวา  อุปปลคันธะ 
เพราะอรรถวา "เพิกข้ึนซึ่งหทัยนั้น."  ขาศึกทั้งหลาย  คือผูตัวหัวใน 
ชื่อวา  อุปปลคันธปจจัตถิกา. 
             [ขาศึกสังหารภิกษุเซนไหวเทวดาเพ่ือสําเร็จการงาน] 
        ไดยินวา  ขาศึกผูตัดหัวใจเหลาน้ัน  หาไดเปนอยูดวยกสิกรรม 
และพาณิชยกรรมเปนตนไม  พากันทําโจรกรรมมีการปลนคนเดินทาง 
เปนตน  เลี้ยงบุตรและภรรยา. เขาเหลาน้ัน  เมื่อตองการความสําเร็จ  
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แหงการงานไดบทบานเหลาเทวดาไว จึงไดควักหทัยของพวกมนุษยไป  
เพ่ือบวงสรวงแกเทวดาเหลาน้ัน.  ก็พวกมนุษย  เปนผูหาไดยาก 
ตลอดกาลทุกเม่ือ  สวนพวกภิกษุผูพํานักอยูในปา  ยอมหาไดงาย. 
เขาเหลาน้ันจับเอาภิกษุผูมีศีลแลว  ไดสํานึกอยูวา  "ชื่อวาการฆาไวผูมีศีล 
 ยอมเปนของหนัก"  เพ่ือจะทําลายศีลของภิกษุนั้น  ใหพินาศไป  จึง 
นํามนุษยผูหญิงเปนตนมา  หรือนําภิกษุนั้นไปในสํานักของมนุษยผูหญิง 
เปนตนนั้น. 
        ในเรื่องวาดวยพระราชาผูเปนขาศึกเปนตนนี้  มีความแปลกกัน 
เทาน้ี.  เรื่องที่เหลือพึงทราบโดยนัยดงัท่ีกลาวแลวน่ันแหละ. แลพึง 
ทราบจตุกกะทั้งหลายในวาระแมทั้ง ๔ เหลาน้ี  โดยนัยดังท่ีกลาวแลวใน 
ภิกขุปจจัตถิกาวาระน่ันเอง. แตในพระบาลี  พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
ไวแลวโดยยอ. 
           จบกถาวาดวยประเภทแหงจตุกกะ  โดยอาการทั้งปวง. 
 
               เรื่องภิกษุเสพเมถุนธรรมทางมรรคและมิใชมรรค 
        บัดนี ้ เพ่ือความไมงมงายในคําท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไววา "เมื่อ 
ภิกษุเสพเมถุนธรรมในมรรคทั้ง ๓ ของมนุษยผูเปนหญิง"  เปนตน 
พระอุบาลีเถระจึงกลาวคําวา  "มคฺเคน  มคฺค" เปนอาทิ. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  สองบทวา  มคฺเคน  มคฺค  ความวา  ภิกษุ  
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สอดองคชาตของตนเขาไปทางมรรคท้ัง ๓ ของหญิง  มรรคใด  
มรรคหนึ่ง. อีกอยางหนึ่ง  บรรดามรรคทั้ง ๒ ที่ระคนกัน  ภิกษุสอด 
วัจจมรรคเขาไปทางปสสาวมรรค  หรือสอดปสสาวมรรคเขาไปทาง 
วัจจมรรค. 
        สองบทวา มคฺเคน  อมคฺค  ความวา  ครั้นสอดเขาไปทาง 
ปสสาวมรรคเปนตนแลว  จึงชักออกมาทางแผล  โดยรอบแหงมรรคนั้น. 
        สองบทวา  อมคฺเคน  มคฺค ความวา   ครั้นสอดเขาไปทางแผล 
โดยรอบแลว  จึงชักออกทางมรรค. 
        สองบทวา  อมคเคน  อมคฺค  บรรดาแผลทั้ง ๒ ที่ระคนกัน 
ครั้นสอดเขาไปทางแผลท่ีหน่ึงแลว  จึงชักออกทางแผลที่สอง.  ในการ 
กําหนดวาเปนแผล  พึงทราบวา  เปนถุลลัจจัย  ในที่ทุกแหงดวยอํานาจ 
อนุโลมตามพระสูตรนี้. 
           [ภิกษุเสพเมถุนธรรมในทวารของภิกษุหลับไมพนอาบัติ] 
        บัดนี ้ เพ่ือความไมงมงายในพระดํารัสที่จักตรัสไวขางหนาวา 
"เมื่อภิกษุไมรู  ไมยินด ี ไมเปนอาบัติ"  พระอุบาลีเถระจึงกลาวคําวา 
"ภิกฺขุ  สุตฺตภิกฺขุมหฺิ"  เปนตน. 
        ในคําวา  "ภิกขฺุ"  เปนตนนั้น  มีอธิบายดังตอไปนี้ :-  ภิกษุ 
รูปใด  ต่ืนข้ึนแลวยินดี,  ภิกษุรูปนั้น  พูดวา "เธอรูปนี้  ปฏิบัติผิด 
ในขาพเจาผูหลับ, ขาพเจาไมรูสึกตัว"  ยอมไมพน  (จากอาบัติ) 
ก็ในสองบทวา  "อุโภ  นาเสตพฺพา" นี้  ความวา พระวินัยธรพึงให 
นาสนะเสียแมทั้ง ๒ รูป  ดวยลิงคนาสนะ. 
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        บรรดาผูประทุษรายและผูถูกประทุษรายทั้ง ๒ รูปนั้น  ผูประทุษราย 
ไมมีการทําปฏิญญา,  แตผูถูกประทุษราย  พระวินยัธรสอบถามแลว. 
พึงใหนาสนะเสียดวยคําปฏิญญา.  ถาเธอไมยินดี,  ไมควรใหนาสนะ 
แมในวารสามเณร ก็นัยนี.้  
               [ภิกษุผูถูกปฏิบติัผิดไมรู  ไมยินดี  ไมเปนอาบัติ] 
        พระผูมพีระภาคเจา  ครั้นทรงแสดงอาบัติและอนาบัตินั้น ๆ ใน 
วาระนั้น ๆ  อยางนั้นแลว บัดนี้  เมื่อจะทรงแสดงอนาบัติอยางเดียว  จึง 
ตรัสคําวา  "อนาปตฺติ  อชานนฺตสฺส"  เปนตน. 
        ในคําวา  "อชานนฺตสฺส"  เปนตนนั้น  มีวินิจฉัยดังน้ี:- ภิกษุ 
ที่ชื่อวา  ผูไมรูสึกตัวน้ัน  ไดแก  ผูที่หยั่งลงสูความหลับอยางมาก  ยอม 
ไมรูสึกแมความพยายามที่คนอ่ืนทําแลว, ภิกษุเห็นปานน้ัน  ไมเปนอาบัติ 
เหมือนภิกษุผูไปพักกลางวัน  ในปามหาวัน  ใกลเมืองไพศาลีฉะน้ัน. 
สมจริงดังคําที่พระธรรมสังคาหกาจารยกลาวไววา "ภิกษุกราบทูลวา 
ขาพระพุทธเจาไมรูสึกตัว  พระพุทธเจาขา !  พระองคตรัสวา  ดูกอน 
ภิกษุ!  เม่ือภิกษุไมรูสึกตัว ไมเปนอาบัติ." 
        ภิกษุทีช่ื่อวาไมยินดีนั้น  ไดแก  ผูที่แมรูสึกตัวแลว  ก็ไมยนิดี, 
ภิกษุเห็นปานนั้น  ไมเปนอาบัติ  เหมือนภิกษุผูรีบลุกข้ึนทันทีในปา 
มหาวัน  ใกลเมืองไพศาลีนั้นนั่นเองฉะน้ัน.  สมจริงดังคําท่ีพระธรรม- 
สังคาหกาจารยกลาวไววา "ภิกษุกราบทูลวา  ขาพระพุทธเจาไมยินดี 
พระพุทธเจาขา !,  พระองคตรัสวา ดูกอนภิกษุ !  เม่ือไมยินดีไมเปน 
อาบัติ." 
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                 [ไมเปนอาบัติแกภิกษุบาและมีจิตฟุงซาน] 
        ภิกษุเปนบาเพราะดี  (กําเริบ)  ชื่อวา  เปนบา. จริงอยู  ดีมี 
๒ อยาง  คือ  ดีที่มีฝก  ๑  ดีที่ไมมีฝก  ๑  ดีที่ไมมีฝก  ซึมซาบไปท่ัว 
สรรพางค  ดุจโลหิตฉะน้ัน. เมื่อดีที่ไมฝกนั้นกําเริบ  พวกสัตวยอม 
เกิดมีหิดดานหิดเปอยและเนื้อตัวสั่นเปนตน  หิดดานเปนตนเหลาน้ัน  จะ 
หายไดเพราะประกอบยา.  สวนดีที่มีฝกต้ังอยูในฝกของดี.  เมื่อดีที่มีในฝก 
นั้นกําเริบ  พวกสัตวยอมเปนบา. 
        ภิกษุผูมีสัญญาวิปลาส  ละทิ้งหิริและโอตตัปปะแลว  เที่ยวประพฤติ 
กรรมท่ีไมสมควร.  แมย่าํยีสิกขาบทท้ังเบาและหนักอยู ก็ไมรูสึกตัว. 
ชื่อวาเปนผูแกไขไมได  แมเพราะการเยียวยา;  ภิกษุผูเปนบาเห็นปานน้ัน 
ไมเปนอาบัติ. 
        ภิกษุชื่อวา  มีจิตฟุงซาน  ไดแก  ผูปลอยจิต (ไปตามอารมณ) 
ทานเรียกวา เปนบาเพราะยักษเขาสิง. ไดยินวา  พวกยักษแสดงอารมณ 
ทั้งหลายท่ีนากลัว  หรือสอดมือเขาทางปากแลว  บีบค้ันหทัยรูป  กระทํา 
พวกสัตวใหมีสัญญาวิปลาส  ภิกษุผูมีจิตฟุงซานเห็นปานน้ันไมเปนอาบัติ. 
        สวนความแปลกกันแหงภิกษุผูเปนบาสองพวกน้ัน  มีดังตอไปนี้ :- 
ภิกษุผูเปนบาเพราะดี  (กาํเริบ)  จัดวาเปนบาตลอดกาลเปนนิตยทีเดียว 
ไมไดสัญญาตามปกติ. ผูเปนบาเพราะยักษเขาสิง  ยังกลับไดสัญญาตาม 
ปกติในบางครั้งบางคราวบาง.  แตในปฐมปาราชิกสิกขาบทน้ี ผูเปนบา 
เพราะดี (กําเริบ)  ก็ดี  ผูเปนบาเพราะยักษเขาสิงก็ดี  จะยกไว,  ภิกษุ 
รูปใด หลงลมืสติโดยประการท้ังปวง  วัตถุอะไร ๆ จะเปนไฟก็ตาม  
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ทองก็ตาม  คูถก็ตาม  แกนจันทรก็ตาม  ก็ไมรูจัก  ยอมเที่ยวย่ําเหยียบ  
เปนเชนเดียวกันหมด,  ภิกษุบาเห็นปานน้ัน ไมเปนอาบัติ.แตเมื่อกลับ 
ไดสัญญาข้ึนในบางคราว แลวทําท้ังท่ีรูเปนอาบัติที่เดียว 
        ภิกษุชื่อวา  กระสับกระสายเพราะเวทนาน้ัน  ไดแก  ผูทีทุรนทุราย 
เพราะทุกขเวทนาเกินประมาณ  ยอมไมรูสึกอะไร ๆ,  ภิกษุเห็นปานน้ัน 
ไมเปนอาบัติ. 
        ภิกษุชื่อวา  อาทิกัมมิกะน้ัน  ไดแก ผูเปนตนเดิมในกรรมนั้น ๆ. 
สวนในปฐมปาราชิกสิขาบทนี้  พระสทุินนเถระ  เปนอาทิกัมมิกะ, 
พระเถระนั้น  ไมเปนอาบัติ.  ภิกษุทั้งหลายท่ีเหลือ  มีสมณะผูเสพเมถุน 
กับนางลิง  และภิกษุชาววัชชีบุตรเปนตน  เปนอาบัติทีเดียว ฉะนี้แล. 
                           พรรณนาบทภาชนีย  จบ.  
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                [สมุฏฐานท่ีเกิดแหงอาบัติมี ๖ อยาง] 
        อน่ึง  เพ่ือความเปนผูฉลาดในสิกขาบทน้ี  พึงทราบปกิณณกะ 
นี้วา  
                "สมุฏฐาน  ๑ กิรยา  ๑  สัญญา  ๑  สจิตตกะ ๑ 
                โลกวัชชะ  ๑  กรรมและกุศลพรอมดวยเจตนา ๑." 
          ในบรรดาสมุฏฐานเปนตนเหลาน้ัน  ทีช่ื่อวาสมุฏฐาน  ไดแก 
สมุฏฐานแหงสิกขาบท  ๖  สมุฏฐาน  ดวยอํานาจประมวลท้ังหมด. สมุฏ- 
ฐาน  ๖ เหลาน้ัน  จักมีแจงในคัมภีรบริวาร.  แตเมื่อกลาวโดยยอแลว 
ชื่อวาสิกขาบทมีสมุฏฐาน ๖ ก็ม ี มีสมฏุฐาน  ๔ ก็ม ีมีสมุฏฐาน  ๓ ก็ม ี
มีสมุฏฐานอยางกฐินสิกขาบทก็มี  มีสมุฏฐานอยางเอฬกโลมสิกขาบทก็มี 
มีสมุฏฐานอยางธุรนิกเขปสิกขาบทก็มี. 
        แมในสิกขาบทน้ันเลา  บางสิกขาบท เกดิเพราะทํา  บางสิกขาบท 
เกิดเพราะไมทํา  บางสิกขาบท  เกิดเพราะทําและไมทํา  บางสิกขาบท 
บางคราวเกิดเพราะทํา บางคราวเกิดเพราะไมทํา  บางสิกขาบท  บาง- 
คราวเกิดเพราะทํา  บางคราวเกิดเพราะทั้งทําแลวไมทํา. 
                 [อธิบายสิกขาบทที่เปนสจิตตกะและอจิตตกะ] 
        แมบรรดาสิกขาบทเหลาน้ัน  สิกขาบทท่ีเปนสัญญาวิโมกขก็มี  ที ่
เปนโนสัญญาวิโมกขก็มี.  ในสิกขาบทท่ีเปนสัญญาวิโมกขและโนสัญญา- 
วิโมกขเหลาน้ัน  สิกขาบทใด  ไดองคคือจิตดวย,  สิกขาบทน้ัน เปน 
สัญญาวิโมกข,  นอกน้ี  เปนโนสัญญาวิโมกข.  สขิาบท  ที่เปน  
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อจิตตกะก็มี ที่เปนสจิตตกะก็มีอีก.  สกิขาบทใด  ตองพรอมดวยจิต  
เทาน้ัน  สิกขาบทน้ัน  เปนสจิตตกะ. สิกขาบทใด  แมเวนจากจิตก็ตอง 
สิกขาบทน้ัน  เปนอจิตตกะ. สิกขาบทน้ันแมทั้งหมดเปน  ๒ อยางคือ 
เปนโลกวัชชะ ๑  เปนปณณัตติวัชชะ ๑.  ลักษณะแหงสิกขาบทท่ีเปน 
โลกวัชชะและปณณัตติวัชชะนั้น  ไดกลาวแลว. 
                [อธิบายสิกขาบทที่เปนกายกรรมเปนตน] 
        อน่ึง  เมือ่วาแมดวยอํานาจกรรม  กุศลและเวทนาแลว  บรรดา 
สิกขาบทเหลาน้ี  สิกขาบทท่ีเปนกายกรรมก็ม ี ที่เปนวจีกรรมก็มี.  ใน 
กายกรรมและวจีกรรมเหลานั้น สิกขาบทใด เปนไปทางกายทวาร 
สิกาขบทน้ัน  พึงทราบวา  เปนกายกรรม,  สิกขาบทใด  เปนไปทาง 
วจีทวาร สิกขาบทน้ัน  พึงทราบวา  เปนวจีกรรม. 
        อน่ึง  สกิขาบทท่ีเปนกุศลก็มี  ที่เปนอกุศลก็ม ี ที่เปนอัพยากฤตก็ม,ี 
จริงอยู  จิตที่ใหเกิดอาบัติ  ม ี๓๒ ดวงเทาน้ัน  คือ  กามาวจรกุศลจิต ๘ 
อกุศลจิต  ๑๒  กามาวจรกิริยาจิต  ๑๐  อภิญญาจิต  ๒  โดยกุศลและ 
กิริยา. ในจิตเหลาน้ัน  สิกขาบทใด  ตองดวยกุศลจิต  สิกขาบทน้ัน 
เปนกุศล,  สิกขาบทใด  ตองดวยจิตนอกน้ี สิกขาบทน้ัน  เปนฝาย 
นอกจากน้ี. 
        อน่ึง  สกิขาบทมีเวทนา ๓ ก็มี มีเวทนา ๒ ก็มี  มีเวทนาเดียว 
ก็มี.  ในสิกขาบทเหลาน้ัน  เมื่อตองสิกขาบทใด  เปนผูพรอมเพรียง 
ดวยบรรดาเวทนา ๓ อยางใดอยางหน่ึง จึงตอง,  สิกขาบทน้ัน  พึง 
ทราบวามีเวทนา ๓. เมื่อภิกษุจะตองสิกขาบทใด  เปนผูพรอมเพรียง  
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ดวยสุข หรือเปนผูพรอมเพรียงดวยอุเบกขา  จึงตอง, สิกขาบทน้ัน  
พึงทราบวา  มีเวทนา  ๒.  เมื่อภิกษุจะตองสิกขาบทใด  เปนผูพรอม- 
เพรียงดวยทุกเวทนาเทานั้น  จึงตอง,  สิกขาบทน้ัน  พึงทราบวา  มี 
เวทนาเดียว. ครั้นไดทราบปกิณณกะนี้วา 
                "สมุฏฐาน ๑ กิริยา  ๑ สัญญา  ๑  สจิตตกะ ๑ 
                โลกวัชชะ ๑  กรรมและกุศลพรอมดวยเวทนา ๑." 
อยางนี้แลว  พึงทราบวา  "บรรดามีสมุฏฐานเปนตนเหลาน้ัน  สิกขา- 
บทนี้  วาโดยสมุฏฐานมีสมุฏฐานเดียว, วาดวยอํานาจองคเกิดดวย 
องค ๒  คือเกิดเพราะกายกับจิต, และสิกขาบทน้ีเกิดเพราะทํา,  จริงอยู 
เมื่อทําอยูเทานั้น  จึงตองอาบัตินั้น;   เปนสัญญาวิโมกข  เพราะพนดวย 
ไมมีกามสัญญา  ซึ่งปฏิสงัยุตดวยเมถุน. จริงอยู พระผูมีพระภาคเจา 
ไดตรัสวา  ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูไมรู  ไมยินดี;  เปนสจิตตกะ  เพราะ 
ภิกษุตองอาบัตินั้น ดวยจิตปฏิสังยุตดวยเมถุนเทานั้น  เวนจากจิตไมตอง; 
เปนโลกวัชชะ  เพราะจะพึงตองอาบัตินั้นดวยอํานาจราคะกลาเทาน้ัน; 
เปนกายกรรม  เพราะเกิดทรงกายทวารเทาน้ัน, สวนจิตสักวาเปนองค 
ในสิกขาบทน้ี,  จะจัดเปนกรรมดวยอํานาจจิตน้ันไมได;  เปนอกุศลจิต 
เพราะจงพึงตองดวยโลภจิต;  มีเวทนา  ๒  เพราะวา ภิกษุมีความพรอม- 
เพรียงดวยสุข  หรือมีความพรอมเพรียงดวยอุเบกขา  จึงตองอาบัตินั้น." 
        ก็แล ปกิณณกะทั้งปวงมีสมุฏฐานเปนตนนี้  ยอมสมในอาบัติ, 
แตในอรรถกถาทั้งปวง  ทานยกข้ึนแสดงดวยหัวขอสิกขาบท;  เพราะ- 
ฉะน้ัน  ขาพเจาจึงกลาวสิกขาบทโดยนัยอยางนี้  ฉะนี้แล.  
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                          วินีตวัตถปุฐมปาราชิก 
                                [อุททานคาถา]  
ปุจฉาวา  "คําประพันธเปนพระคาถาวา 
                เรือ่งลิงตัวเมีย ๑ เรื่อง  เรื่องภิกษุวัชชีบุตร 
        ๑ เรื่อง เรื่องปลอมเปนคฤหัสถ ๑  เรื่อง เรื่อง 
        เปลือยกาย  ๑ เรื่อง  เรื่องปลอมเปนเดียรถีย ๗เรื่อง 
        เรื่องเด็กหญิง ๑ เรื่อง  เรื่องภิกษณุีชื่ออุบลวรรณา 
        ๑ เรื่อง  เรื่องเพศกลับ  ๒ เรื่อง  เรื่องมารดา  ๑  เรื่อง         
        เรื่องธิดา ๑  เรื่อง  เรือ่งพ่ีนองหญิง ๑ เรื่อง  เรือ่ง 
        ภรรยา  ๑  เรื่อง  เรื่องภิกษุมีหลังออน ๑ เรื่อง เรื่อง 
        ภิกษุมีองคชาตยาว  ๑  เรื่อง  เรื่องบาดแผล ๒ เรื่อง 
        เรื่องรูปปน ๑ เรื่อง  เรื่องตุกตาไม  ๑ เรื่อง  เรื่อง 
        ภิกษุชื่อสุนทร ๑ เรื่อง  เรื่องสตรี ๕ เรื่อง  เรื่อง         
        ปาชา  ๕ เรื่อง  เรื่องกระดูก ๑ เรือ่ง  เรื่องนาค 
        ตัวเมีย ๑ เรื่อง  เรื่องนางยักษิณี ๑ เรื่อง  เรื่อง 
        หญิงเปรต ๑ เรื่อง  เรื่องบัณเฑาะก  ๑ เรื่อง เรือ่ง 
        ภิกษุมีอนิทรียพิการ  ๑ เรื่อง  เรื่องจับตอง  ๑ เรื่อง 
        เรื่องพระอรหันตในเมืองภัทททิยะหลับ ๑ เรื่อง  เรื่อง 
        ภิกษุเมอืงสาวัตถี ๔ เรื่อง  เรื่องภกิษุชาวมัลละ 
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                เมอืงไพศาลี ๓ เรื่อง  เรื่องเปดประตูนอน  ๑ เรื่อง 
                เรือ่งภิกษุชาวเมืองภารุกัจฉะฝน  ๑ เรื่อง  เรื่อง  
                อบุาสิกาชื่อวาสุปพพา  ๙ เรื่อง  เรื่องอบุาสิกาชื่อวา 
                สทัธา ๙ เรื่อง  เรื่องนางภิกษุณี ๑ เรื่อง   เรื่อง 
                นางสิกขามานา  ๑  เรื่อง  เรือ่งนางสามเณรี  ๑ เรื่อง 
                เรือ่งหญิงแพศยา  ๑ เรื่อง  เรื่องบัณเฑาะก  ๑ เรื่อง         
                เรือ่งสตรีคฤหัสถ ๑ เรื่อง  เรื่องใหผลัดกัน  ๑ เรื่อง 
                เรือ่งภิกษุผูเฒา ๑ เรื่อง  เรื่องลูกเน้ือ  ๑ เรื่อง  ดังน้ี๑ 

                นี้เปนไฉน ?" 
             วิสัชนาวา  "พระคาถาเหลาน้ี  ชื่ออุททานคาถาแหงวินีตวัตถุ 
คือเรื่องนั้น ๆ  ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงวินิจฉัยดวยพระองคเอง  พระ 
ธรรมสังคาหกเถระทั้งหลายต้ังใจไววา  'พระวินัยธรท้ังหลาย จักเรียน 
เอาเรื่องเหลานั้นไดสะดวก'   ต้ังไวแลว. สวนวัตถคุาถาพระอุบาลีเถระ 
ไดต้ังใจวา 'พระวินัยธรท้ังหลาย  จักวินิจฉัยวินัยตอไป (ใน 
อนาคต)  ดวยลักษณะน้ี'  จึงไดต้ังไวในเมื่อพระผูมีพระภาคเจา 
ยังทรงพระชนมอยูนั่นเอง.  เพราะฉะน้ัน  พระวินยัธรควรกําหนด 
ลักษณะท่ีตรัสไวในวินีตวัตถุนี้ใหได  แลวจึงวินิจฉัยปฐมสิกขาบท. 
อน่ึง  ทุติยปาราชิกเปนตน  ก็ควรวินจิฉัยดวยลักษณะท่ีตรัสไวแลวใน 
วินีตวัตถุทั้งหลายแหงทุติยปาราชิกเปนตน,  จริงอยู วินีตวัตถุทั้งหลาย 
 
๑. อุททานคาถานี้  ไดแปลไวเต็มบริบูรณ  ตามมหาวภิังค  วินัยปฎก  ๑/๖๒  เพื่อเรืองปญญาของ 
ผูใครตอการศึกษา. 
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ยอมเปนเรื่องสําหรับเทียบเคียง (หรือเปรียบเทียบ) ของพระวินัยธร 
ทั้งหลาย  ดุจรูปสําหรับเทียบเคียง  (หรือเปนแบบอยาง) ของพวก 
นักศิลปนฉะน้ัน."  
        บรรดาเรื่องเหลาน้ัน สองเรื่องขางตน มีเนื้อความดังท่ีตรัสไว 
แลวในอนุบัญญัตินั่นเอง. 
        ในเรื่องท่ี ๓ มีวินิจฉัยดังนี้:-  บทวา  คิหิลิงฺเคน คือ  เปนผู 
นุงหมผาขาวอยางคฤหัสถ. 
        ในเรื่องท่ี ๔ ไมมีคําอะไร ๆ ที่ควรกลาวไว. 
        ในผา  ๗ ชนิด ถัดจากเรื่องที่  ๔ นั้นไป  มีวินจิฉัยดังนี้:- 
        ผาท่ีเขากรองหญาคาทําข้ึน ชื่อวาผาคากรอง.  ผาเปลือกไมของ 
พวกดาบส ชื่อวาผาเปลือกไม  (ผาเปลือกปอก็วา).  ผาท่ีเขาเย็บแผน 
ไม  (กระดาน)  มีสัณฐานเหมือนโลทําข้ึน  ชื่อวาผาแผนไม.  ผากัมพลท่ี 
เขาทอเสนดานรวมกับเสนผมทําข้ึน ชื่อวาผากัมพลผมคน.  ผากัมพลท่ี 
เขาทอดวยขนหางสัตวจามรี  ชื่อวาผากัมพลขนหางสัตว.  ผานุงท่ีทําดวย 
ขนปกนกเคา  ชื่อวาผาขนปกนกเคา. หนังเนื้อชนิดหนึ่งซ่ึงเรียกวาอชินะ 
พรอมดวยขน พรอมดวยกีบ  ชื่อวาผาหนังสัตว  (อชินะ). 
        ในเรื่องท่ี ๑๒ มีวินิจฉัย  ดังนี้:- 
        บทวา  สารตฺโต  ไดแก ผูมีความกําหนัดดวยความกําหนัดใน 
อันเคลาคลึงกาย.  พระผูมีพระภาคเจาทรงความกําหนดน้ันแลวจึงตรัสวา 
"เปนอาบัติสังฆาทิเสส."  
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         [เรื่องนันทมาณพเสพเมถุนธรรมกับนางอุบลวรรณาเถรี] 
        ในเรื่องท่ี ๑๓  มีวินจิฉัยดังนี้:- พระเถรีนั้น  ชือ่อุบลวรรณา๑ 

เปนธิดาของเศรษฐีในเมืองสาวัตถี สมบูรณดวยอภินิหารต้ังแตกัลป 
แมโดยปกติ  พระเถรีนั้น  มีผิวกาย  สคีลายดอกอุบลเขียว  นาดูนัก 
ก็พระเถรีนั้น ยอมรุงเรืองนัก เพราะไมมีความเรารอนดวยกิเลสใน  
ภายใน. นางไดชื่อวา "อุบลวรรณา"  เพราะความท่ีนางมีผิวงดงาม 
นั่นเอง. 
        บทวา  ปฏิพทฺธจิตฺโต ความวา มาณพน้ัน  มีใจรักใครต้ังแต 
เวลาพระเถรียังเปนคฤหัสถ  ไดยินดี  นันทมาณพน้ันเปนชายหนุม ซึ่ง 
เปนญาตของพระเถรีนั้น. 
        ศัพทวา  "อถโข" เปนนิบาต ลงในอรรถวาลําดับ.  มีคํา 
อธิบายวา "ในลําดับแหงพระเถระน่ังบนเตียงนั้นแล."  จริงอยูเวลา 
กลางวัน เมื่อบุคคลมาจากภายนอกปดประตูแลวน่ัง ความมืดจะมีข้ึน. 
อธิบายวา  "มาณพน้ัน  ไดทําอยางนั้นตลอดเวลาที่ความมืดนั้นของ 
พระเถรีนั้น  ยังไมหายไปน่ันเอง". 
        บทวา ทูเสสิ แปลวา  ไดขมขืนแลว. สวนพระเถรีเปนผูหา 
โทษมิได  ต้ังสมณสัญญาไวแลว  นั่งเฉยไมยินดี  ถูกนันทมาณพลูบคลํา 
แลวดวยประสงคอสัทธรรม  ก็เปนดุจกองเพลิง  เสาหิน  และตอแกนไม 
ตะเคียนฉะน้ัน.  ฝายนันทมาณพน้ัน  ครั้นใหความพอใจของตนสําเร็จ 
บริบูรณแลวก็ไป. 
 
๑.  จะเอาคําวา อุปฺปลวณฺณา  เปนบทต้ังก็ไมถนัด. ถาเปนบทต้ังเปน  อุปฺปลวณณฺายาติ.  
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        เมื่อนันทมาณพ  ละคลองแหงการเห็นของพระเถรีนั้นเหมือน  
มหาปฐพีนี้  ถึงจะสามารถธารภูเขาสิเนรุไวไดก็ตาม  ก็เปนเหมือน 
ไมอาจจะธารบุรุษชั่วชาน้ัน  ซึ่งมีรางกายเพียงวาหนึ่งไวได  จึงแยกชอง 
ใหเขาแลว. ขณะนั้นนั่นเอง  เขาไดถึงความเปนเชื้อเพลิงแหงเปลวไฟ 
ในอเวจีแลว. พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงสดับเรื่องนั้นแลว  จึงตรัสวา 
"ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !  เม่ือไมยินดีไมเปนอาบัติ" ทรงหมายเอาพระเถรี 
ไดตรัสพระคาถาน้ีในธรรมบทวา 
                        "เราเรียกบุคคลผูไมติดอยูในกามท้ังหลาย 
                เหมือนน้ําไมติดอยูในใบบัว  เหมือนเมลด็พันธุ 
                ผักกาดไมต้ังอยูบนปลายเหล็กแหลมฉะนั้น  วาเปน 
                พราหมณ."๑ 

                       [เรื่องเพสชายกลับเปนเพศหญิง] 
        ในเรื่องท่ี ๑๕ มีวินิจฉัยดังนี้:- 
        สองบทวา  อิตฺถีลิงฺค  ปาตุภูต  ความวา  เมื่อภิกษุนั้น  หยั่ง 
ลงสูความหลับในเวลากลางคืน  ทรวดทรงของบุรุษมีหนวดและเครา 
เปนตน  หายไปท้ังหลาย  ทรวดทรงของสตรีเกิดข้ึนแทนท่ี. 
        หลายบทวา  ตฺเว  อุปชฺฌ ต อุปสมฺปท  ความวา  เรา 
อนุญาตอุปชฌายะที่เธอเคยถือมาแลวในกาลกอนน่ันเอง  (และ)  การ 
อุปสมบทที่สงฆทําไวในกาลกอนเชนกัน. อธิบายวา  "ไมตองถืออุปช- 
ฌายะใหม  ไมตองใหอุปสมบทใหม." 
 
๑.  ขุ. ธ.  ๒ค/๖๙. 
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        สองบทวา  ตานิ  วสฺสานิ  ความวา  เราอนุญาตใหนับพรรษา 
จําเดิมแตอุปสมบทเปนภิกษุมาน้ันนั่นแล. อธิบายวา  ไมตองทําการ 
นับพรรษาต้ังแตเพศกลับน้ีไปใหญ.  
        สองบทวา  ภิกฺขุนีห ิสงฺกมิตุ  ความวา  ทั้งเราอนุญาตให 
ภิกษุณีนั้นไปดวยกัน  คือ  สมาคมกัน พรอมเพรียงกันกับภิกษุณี 
ทั้งหลาย.  มคํีาอธิบายตรัสไวดังน้ีวา  "บัดนี้  นางภิกษุณีนั้น  ไมควร 
อยูในทามกลางภิกษุทั้งหลาย  จงไปยังสํานักนางภิกษุณี  แลวอยูรวมกับ 
นางภิกษุณีเถิด. 
        หลายบทวา  ยา  อาปตฺติโย  ภิกฺขุน  ภิกฺขุนหี ิ สาธารณา 
ความวา  อาบัติเหลาใด  เปนเทสนาคามินีก็ตาม  เปนวุฏฐานคามินีก็ตาม 
ที่ทั่วไปแกภิกษุกับนางภิกษุณีทั้งหลาย. 
        หลายบทวา ตา  อาปตฺติโย  ภิกฺขนุีน  สนฺติเก  วุฏาตุ  ความวา 
เราอนุญาตใหทําวินัยกรรม  ซึ่งเหลาภิกษุณีพึงทําแลวออกจากอาบัติ 
เหลาน้ันแมทั้งหมด  ในสํานักของนางภิกษุณีทั้งหลาย. 
        หลายบทวา    ตาหิ  อาปตฺตีหิ  อนาปตฺติ    ความวา  สวนอาบัติ 
เหลาใด  มีสกุกวิสัฏฐิเปนตน  ของพวกภิกษุ  ซึ่งไมทั่วไปดวยนาง 
ภิกษุณีทั้งหลาย, ไมเปนอาบัติดวยอาบัติเหลาน้ัน  คือ อาบัติเหลาน้ัน 
เปนอันเธอออกเสร็จแลวแล  เพราะเพศกลับ.  ถือเมื่อเพศเดิมกลับ 
เกิดข้ึนอีก  คงเปนอนาบัติแกเธอดวยอาบัติเหลาน้ันเหมือนกัน.  วินิจฉัย 
บาลีในเรื่องที่ ๑๔  นี่ มีเทาน้ีกอน. 
        สวนวินจิฉัยนอกทองเรื่องพนจากพระบาลี  มีดังตอไปนี้:-   
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        เริ่มแรกในสองเพศน้ี  เพศชาย  เปนอุดมเพศ  เพศหญิง เปน  
หีนเพศ;  เพราะเหตุนั้น  เพศชาย  จึงชื่อวา อันตรธารไป  เพราะ 
อกุศลมีกําลังรุนแรง, เพศหญิงปรากฏข้ึนแทน  เพราะกุศลมีกําลัง 
เพลาลง. สวนเพศหญิง  จะอันตรธารไป  ชื่อวาอันตรธานไป  เพราะ 
อกุศลมีกําลังเพลาลง,  เพศชายปรากฏข้ึนแทน  เพราะกุศลมีกําลัง 
รุนแรง.  เพศท้ังหลายสองอันตรธารไปเพราะอกุศล, กลับไดคืนเพราะกุศล 
ดวยประการฉะน้ี. 
                [ตองอาบัติเพราะนอนรวมกับภิกษุผูมีเพศกลับ] 
        บรรดาเพศหญิงและเพศชายน้ัน  ถาภิกษุสองรูป ทําการสาธยาย 
หรือสนทนาธรรมดวยกนั  จําวัดหลับไปในเรือนหลังเดียวกัน,  เพศหญิง 
ปรากฏแกภิกษุรูปหน่ึง  เปนอาบัติเพราะนอนรวมกัน  แมแกเธอ 
ทั้งสอง.  ถาภิกษุผูมีเพศกลับนั้นต่ืนข้ึน  เห็นประการแปลกน้ันของตน 
แลว  มีความทุกขเสียใจ  พึงบอกแกภิกษุอีกรูปหน่ึงในกลางคืนทีเดียว, 
เธอจงเปนผูอันภิกษุนั้นควรปลอบวา "อยาเสียในไปเลย,  นี้เปนโทษ 
ของวัฏฏะตางหาก,  พระสัมมาสัมพุทธเจา  ก็ไดประทานชองทานไว 
แลววา  จะเปนภิกษุหรือภิกษุณีก็ตามที,  ธรรมอันธรรมดามิไดจํากัด, 
ทางสวรรคอันธรรมดามิไดหาม." 
                          [วิธีปฏิบัติกับภิกษุณีผูมีเพศกลับ] 
        ก็แล  ครั้นปลอบแลว  ควรกลาวอยางนี้วา  "สมควรทานจะ 
ไปยังสํานักนางภิกษุณี.  ภิกษุณีบางเหลา  ซึ่งเปนเพ่ือนเคยเห็นกัน  
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ของทานมีอยูหรือ ?"  ถาเธอมีเหลาภิกษุณีเชนนั้น, พึงบอกวา  
"มี"  ถาไมมี  พึงบอกวา  "ไมมี"  แลวพึงบอกภิกษุนั้นวา "ทาน 
โปรดสงเคราะหขาพเจาเถิด,  จงนําขาพเจาไปยังนักนางภิกษุณีเดี๋ยวน้ี 
แหละ."  ภิกษุนั้น  พึงพาเธอไปยังสํานักของนางภิกษุณีทั้งหลาย  ซึ่ง 
เปนเพ่ือนเคยเห็นกันของเธอ หรือเปนเพ่ือนเคยเปนกันของคนก็ได. 
เมื่อจะไป  ไมควรไปรูปเดียว  ควรถือเอาตะเกียงและไมเทา  เปลื้อง 
การชักชวนเสีย ไปรวมกบัภิกษุ  ๔-๕  รูป  ดวยพูดวา  "พวกเราจะ 
ไปยังสถานท่ีชื่อโนน." 
        ถาภายนอกบาน  มวัีดอยูไกล  กไ็มเปนอาบัติในระหวางทางเพราะ 
คามันตราบัติ (อาบัติเพราะเดินทางขามระยะบานหนึ่ง)  นทีปราบัติ 
(อาบัติเพราะขามฟาก)  รตัติวิปปวาสาบัติ  (อาบัติเพราะอยูปราศจาก 
ไตรจีวรราตรีหน่ึง)  และคณโอหียนาบัติ  (อาบัติเพราะอยูรูปเดียวไม 
ครบคณะ).  ครั้นไปถึงสํานักของนางภิกษุณีแลว  พึงกลาวกะนางภิกษุณี 
เหลาน้ันวา "ทานท้ังหลาย  รูจักภิกษุชื่อโนนหรือ ?"  ภิกษุณี 
ทั้งหลาย  ตอบวา    "เจาคะ  รูจัก พระคุณเจาขา !."  ภิกษุเหลาน้ัน 
พึงกลาววา "ภิกษุรูปนั้น  ปรากฏเปนเพศหญิงข้ึน,  ขอไดโปรด 
สงเคราะหเธอเด๋ียวน้ีเถิด."  ถานางภิกษุณีเหลาน้ัน กลาววา "ดีละ 
พระคุณเจาขา !  บัดนี ้แมพวกดิฉัน  กจั็กสาธยาย  จักสดับธรรม 
ขอพระคุณเจาท้ังหลาย  จงไปเถิด" ดังนี้แลว  ทําความสงเคราะห 
และใหราเริงยินดี  ทั้งเปนลัชชินีผูมีความสงเคราะหดวย.  เธอไมควรละ๑ 

 
๑.  ตา  โกเปตวฺาติ  ตา  ปริจจฺชิตฺวา.  สารัตถทีปนี ๒/๑๕๙.  
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ทิ้งนางภิกษุเหลาน้ันไปในสถานที่อ่ืน. ถาไปก็ไมพนจากคามันตราบัติ 
นทีปราบัติ  รัตติวิปปวาสาบัติ  และคณะโอหียนาบัติ.  
        อน่ึง  ถานางภิกษุณีเหลาน้ัน  เปนลัชชินี  แตไมมีความสงเคราะห, 
ยอมไดเพ่ือจะไปในสถานท่ีอ่ืน.  แมถาเปนอลัชชนิี  (ทั้งหมดวัด)  แต 
ทําความสงเคราะห  ยอมไดเพ่ือจะละท้ิงแมนางภิกษุณีเหลาน้ันแลวไปเสีย 
ในที่อ่ืน.  อาจารยบางพวกกลาววา "ถาเปนทั้งลัชชินี  ทั้งมีความ 
สงเคราะห แตไมเปนญาติ,  และในบานใกลภิกษุณีเหลาอ่ืนที่เปนญาติ 
มีอยู  ทั้งเปนผูประคับประคอง,  ควรไปยังสํานักของภิกษุแมเหลาน้ัน." 
ครั้นไปแลว ถาตนปฏิบัตินิสัย (ยังถือนิสัย)  แมในคราวเปนภิกษุ 
ก็ควรถือนิสัยในสํานักของนางภิกษุณีผูสมควร. มาติกาก็ดี  วินัยก็ดี  ที ่
เรียนมาแลว ก็เปนอันเรียงแลวดวยดี  ไมมีเหตุที่จะตองเรียนซ้ําอีก. ถา 
ในคราวยังเปนภิกษุ  ภิกษุรูปนั้นเปนผูปกครองบริษัท,  กุลบุตรทั้งหลาย 
ผูอุปสมบทแลวในสํานักของอาจารยรูปนั้นนั่นแล  ก็เปนอันอุปสมบทชอบ 
แลว, แตตองถือนิสัยในสาํนักของอาจารยรูปอ่ืน. แมพวกอันเตวาสิกผู 
อาศัยเธอน้ันอยูในกาลกอน  ก็ตองถือนิสัยในสํานักของอาจารยรูปอ่ืน. 
ถึงแมสามเณรผูมีอายุเต็มบริบูรณ  ก็ตองถืออุปชฌายะ ในสํานักของภิกษุ 
รูปอ่ืน. 
                         [วิธีปฏิบัติในเครื่องบริขารตาง ๆ] 
        อน่ึง  ไตรจีวรและบาตร  ที่ภิกษุนั้นอธิษฐานไวแลวในคราวยัง 
เปนภิกษุ, ยอมขาดอธิษฐานไป, ตองอธิษฐานใหม.  ภิกษุณี  ควร 
ใหใชผารัดถนัและผาอาบนํ้า. อติเรกจีวรก็ดี  อติเรกบาตรก็ดี  ที่ 
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ภิกษุนั้น  ทําวินัยกรรมเกบ็ไวแลว แมทั้งหมด  ยอมละวินัยกรรมไป  
ตองทําใหม.  แมเภสัชมีน้ํามัน  น้ําผ้ึง และน้ําออย  ที่เธอประเคนไว 
เปนตน  ยอมขาดประเคนไป. ถาเพศเปลี่ยนกลับในวันที่ ๗ แตวัน 
ที่รับประเคนไป, ควรรับประเคนใหม  ฉันได  ๗ วัน.  สวนส่ิงใดเปน 
ของภิกษุรูปอ่ืน  เธอรับประเคนไวในเวลาเปนภิกษุ,  สิ่งน้ันไมขาด 
ประเคน. แมสิ่งใดท่ีเปนของท่ัวไปแกภิกษุสองรูปยังมิไดแบงปนกัน. 
ปกตัตตภิกษุ  ยอมรกัษาสิ่งน้ันไว. สวนส่ิงใด  ไดแบงกันแลวเปน 
ของเธอเอง,  สิ่งน้ัน ยอมขาดประเคนไป.  จริงอยู  แมพระผูมี- 
พระภาคเจา ก็ตรัสคําน้ีไวในคัมภีรบริวารวา 
                        "ภิกษุรับประเคนน้ํามัน น้ําผ้ึง น้ําออย 
                หรือเนยใสเองแลวเก็บไวเอง  เมื่อยังไมลวง  ๗ วัน 
                เปนอาบัติแกเธอผูฉัน  เพราะมีปจจัย,  ปญหานี้ 
                ทานผูฉลาดท้ังหลายคิดกันแลว."๑ 

                        [ขาดประเคนเพราะเหตุ ๗ อยาง]  
        จริงอยู  พระพุทธพจนนี้  พระผูมพีระภาคเจาตรัสหมายเอาเพศ 
กลับ.  ข้ึนชื่อวา  การรับประเคน  ยอมขาดไป  เพราะเพศกลับ ๑ 
เพราะมรณภาพ ๑ เพราะลาสิกขา  ๑ เพราะหันไปเปนคนเลว ๑ 
เพราะใหแกอนุปสัมบัน ๑  เพราะไมเสียดายสละเสีย ๑  เพราะถูกชิง 
เอาไป ๑.  เพราะฉะนั้น  แมถามีสิ่งของท่ีรับประเคนเก็บไว  จะเปน 
 
๑.  วิ.  บริวาร.  ๘/๕๓๑.  
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ชิ้นสมอก็ตาม,  สิ่งท้ังหมดของเธอยอมขาดประเคนไป.  อน่ึง  สิ่งใด  
สิ่งหนึ่งท่ีเปนของนางภิกษุณีนั้น  เธอรับประเคนหรือยังมิไดรับประเคน 
ก็ตาม  ซึ่งเก็บไวในวิหารของภิกษุ,  ภิกษุณีรูปนั้นแล  เปนใหญแหง 
สิ่งของท้ังหมด  ควรใหเธอขนเอาไปเสีย. สวนส่ิงใดเปนของถาวร 
ซึ่งเปนของสวนตัวของเธอในวิหารของภิกษุนี้  จะเปนเสนาสนะ  หรือ 
ตนไมที่ปลูกไวก็ตาม,  เธอปรารถนาจะใหสิ่งของเหลาน้ันแกบุคคลใด 
ก็พึงใหแกบุคคลน้ัน. 
        บรรดาสมมติ ๑๓ อยาง  สมมติที่เธอไดในเวลาเปนภิกษุ  ยอม 
ระงับไปท้ังหมด.  การถอืเสนาสนะในวันเขาพรรษาแรก  ยอมระงับ 
ไป.  ถาเพศกลับในเม่ือเธอถือเสนาสนะในวันเขาพรรษาหลังแลว  และ 
ภิกษุสงฆปรารถนาจะใหลาภที่เกิดข้ึนแกเธอควรอปโลกนให.  ถาเพศ 
กลับเมื่อกําลังอยูปริวาสเพ่ืออาบัติที่ปดไวทั่วไปกับนางภิกษุณี,  สงฆ 
พึงใหปกขมานัตทีเดียว. ถาเพศกลับกําลังประพฤติมานัต,  ควรให 
ปกขมานัตซ้ําอีก. ถาเพศกลับเมื่อประพฤติมานัตแลว,  พวกภิกษุณี 
ควรทําอัพภานกรรม.  ถาเมื่ออกุศลวิบาก  หมดสิ้นแลว  เพศกลบั 
ใหมอีกในกาลแหงปกขมานัต พึงใหมานัต ๖ ราตรีเทาน้ัน.   ถา 
ประพฤติปกขมานัตเสร็จแลว  เพศจึงกลับ,  พวกภิกษุพึงอัพภานกรรม 
ฉะน้ีแล. 
        ในเรื่องเพศกลับของนางภิกษุณีในลําดับตอไป  พึงทราบวินิจฉัย 
ทั้งปวงตามนัยที่กลาวแลวในเรื่องนี้นั่นแล. สวนเน้ือความท่ีแปลกกัน 
มีดังตอไปนี้:-  
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        แมถาในเวลาเปนภิกษุณี  มีสัญจริตอาบัติที่ตองแลวปดไว, ไม  
มีการใหปริวาส, พึงใหมานัต ๖ ราตรทีีเดียว.  เพศกลับเมื่อกําลัง 
ประพฤติปกขมานัต,  ไมตองการดวยปกขมานัตนั้น. พึงใหมานัต 
๖ ราตรีเหมือนกัน. ถาเพศกลับเมื่อประพฤติมานัตเสร็จแลว,  ไม 
ตองใหมานัตซํ้าอีก  ภิกษุทั้งหลายพึงอัพภาน.  ถาเมื่อภิกษุทั้งหลาย 
ยังไมใหมานัต  เพศกลับคืนใหม,  พวกภิกษุณีพึงใหปกขมานัตนั่นเอง. 
ถากําลังประพฤติมานัต  ๖ ราตรี  เพศกลับคืนใหม,  พึงใหปกขมานัต 
เหมือนกัน. แตเมื่อประพฤติมานัตเสร็จแลว  เพศกลับคืนตามเดิม  พวก 
ภิกษุณีพึงทําอัพภานกรรมให. อนึ่ง  แมเมื่อภิกษุณีนั้น  คงต้ังอยูใน 
ความเปนภิกษุณี  ในเมื่อเพศกลับคืนตามเดิมแลว  อาบัติเหลาใดท่ีระงับ 
ไปแลวในกาลกอน,  อาบัติเหลาน้ัน  เปนอันระงับดวยดีทีเดียวแล. 
        เรื่องทั้ง ๔ เรื่อง ตอจากเรื่องเพศกลับนี้ไป  มีอาทิวา  "มาตุยา 
เมถุน  ธมฺม"  ดังนี้  มีเนื้อความชัดเจนแลวท้ังน้ัน. 
        ในเรื่องภิกษุมีหลังออน  มีวินิจฉัยดังนี้:-  ไดยนิวา  ภิกษุรูปนั้น 
เคยเปนคนฟอน,  หลังของเธอไดทําการฝกหัดมาแลว เพ่ือความเปน 
ผูฉลาดในศิลปะ  จึงไดเปนอวัยวะที่ออน .  เพราะฉะนั้น   เธอจึงได 
อาจทําการอยางนั้น. 
        ในเรื่องภิกษุมีองคชาตยาว มีวินิจฉัยดังนี้ :-  ภิกษุรูปนั้น 
มีองคชาตยาว;  เพราะฉะน้ัน  ทานจึงเรียกวา "ลัมพี  ผูมีองคกําเนิดยาว" 
        เรื่องแผล ๒ เรื่อง  ตอจากเรื่องภิกษุมีองคชาตยาวนี้ไป มีเนื้อ 
ความชัดเจนแลวทีเดียว.  
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        ในเรื่องรูปภาพ  มีวินิจฉัยดังนี้ :-  รูปจิตรกรรม  ชื่อวาเลปจิตร๑ 

(คือ  รูปภาพ).  
        ในเรื่องตุกตาไม  มีวินิจฉัยดังนี้ :-  รูปที่เขาทําดวยไม  ชื่อวา 
ตุกตาไม. เหมือนอยางวา เมื่อภิกษุพยายามในรูปจิตรกรรมและรูป 
ตุกตาไมทั้ง ๒ นี้  เปนทกุกฏฉันใด, เมื่อพยายามดวยความกําหนัดใน 
เมถุนที่นิมิตในรูปหญิง  ซึ่งเปนอนุปาทินนกะ  (รปูที่ไมมีใจครอง) 
มีรูปทําดวยงาชาง รูปปนและรูปโลหะเปนตนแมเหลาน้ัน  อสจิุ  จะ 
เคลื่อนออกหรือไมก็ตาม  เปนทุกกฏทีเดียวฉันนั้น.  ถึงเมื่อจะพยายาม 
ดวยความกําหนัดในอันเคลาคลึงกาย ก็เปนทุกกฏเหมือนอยางนั้นแล. 
แตเมื่อพยายามดวยความกําหนัดในอันปลอย  เมื่ออสุจิเคลื่อนออก  เปน 
สังฆาทิเสส,เมื่อไมเคลื่อนออก  เปนถุลลัจจัย  ฉะนี้แล. 
                 [เรื่องสตรีรักสวาทพระภิกษุสุนทร] 
        ในเรื่องพระภิกษุชื่อสุนทร  มีวินจิฉัยดังนี้:-  พระภิกษุรูปนี้ชื่อ 
สุนทร  เปนเด็กหนุมของตระกูลในกรงุราชคฤห บวชดวยศรัทธา 
เพราะความท่ีทานมีอัตภาพสวยงาม  จึงไดนามวา "สุนทร."  สตรี 
นางนั้น  พบเห็นทานกําลังเดินไปตามถนน  ก็เกิดฉันทราคะข้ึนแลว 
ไดกระทําอาการที่แปลกน้ี. สวนพระเถระเปนพระอนาคามี;  เพราะ- 
เหตุนั้น ทานจึงไมยินดี.  อันสภาพคือความไมยินดีนี้  ไมใชวิสัยของ 
ปุถุชนเหลาอ่ืน. 
        ใน ๔ เรื่อง  ถัดจากเรื่องพระสุนทรนี้ไป  มีวินิจฉัยดังน้ี:- 
 
๑.  เลปจิตฺต  ทานแปลโดยพยัญชนะวา รูปภาพอันบุคคลในวิจิตรดวยน้ํายาเปนเคร่ืองทา.  
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ภิกษุเหลาน้ัน  เปนผูเซอะโงเขลารับคํามาตุคามแลวทําตามอยางนั้น 
ภายหลังจึงมีความรังเกียจข้ึน.  ๓ เรื่อง  มีเรื่องซากศพที่สัตวยังมิไดกัดกิน 
เปนตน  มีเนื้อความชัดเจนแลวท้ังน้ัน.   
             [ภิกษุเสพเมถุนธรรมทางปากศพเปนปาราชิก] 
        ในเรื่องซากศพท่ีมีศีรษะขาด  ๒ เรื่อง  มีวินิจฉัยดังน้ี:-         
        สองบทวา  วฏฏกเต มุเข  คือ  ในปากท่ีอา. ภิกษุเมื่อสอด 
องคชาตเขาไป  (ในปากท่ีอาน้ัน)  ถาสอดเขาไปไมถูกขางลางก็ดี 
ขางบนก็ดี  ขางทั้งสองก็ดี  เปนปาราชิก.  ครั้นสอดเขาไปไมถูกท้ัง 
๔ ขาง  แตถกูเพดานขางใน  เปนปาราชิกเหมือนกัน. เมื่อไมถูกท้ัง 
๔ ขางและเพดาน  สอดใหเชิดไปบนอากาศเทานั้น  และชักออก  เปน 
ทุกกฏ.  อนึ่ง  ถาฟนปดแนบสนิทดี ภายในปาก  ไมมีชอง  และฟนถูก 
เนื้อริมฝปากภายนอกปด  เมื่อภิกษุสอดเขาไปยังโอกาสท่ีเปยกชุม  ซึ่ง 
ลมไมถูกตอง  ในปากท่ีมีเนื้อปากปดไวนั้น  แมชั่วเมล็ดงาเดียว 
เปนปาราชิกเหมือนกัน.  แตเมื่อพยายามเฉพาะท่ีฟน  เมื่อเน้ือริมฝปาก 
เขาเพิกออกไปแลว  เปนถลุลัจจัย.  แมฟนซี่ใด  ที่ยืน่ออกไปขางนอก 
ริมฝปาก  ไมอาจจะปดได,  เมื่อภิกษุพยายามที่ฟนนั้นก็ดี  พยายามท่ีลิ้น 
ซึ่งยืนออกไปขางนอกก็ดี  เปนถลุลัจจัยเหมือนกัน. แมในสรรีะที่ยังมีชีวิต 
อยู  เมื่อพยายามท่ีลิ้นซึ่งย่ืนออกกไปขางนอก  เปนถุลลัจจัยเหมือนกัน. 
แตถาพันลิ้นซึ่งย่ืนออกไปภายนอก (เสียกอน) แลวจึงสอดองคชาตเขา 
ไปภายในปาก  เปนปาราชิกเหมือนกัน.  เมื่อสอดองคชาตเขาไปบนคอ 
ทางสวนลางแมแหงซากศพท่ีมีศีรษะขาด  ถูกเพดาน  เปนปาราชิก 
เหมือนกัน.  
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        ในเรื่องกระดูก  มีวินิจฉัยดังนี้:-  แมเมื่อภิกษุกําลังเดินไปยัง  
สุสาน  เปนทุกกฏ.  เม่ือรวบรวมกระดูกมาไวก็ดี  กองไวก็ดี  พยายาม 
ที่นิมิตดวยความกําหนัดในเมถุนก็ดี  พยายามดวยความกําหนัดในอัน 
เคลาคลึงกายก็ดี  อสุจิจะเคลื่อนออกหรือไมก็ตาม  เปนทุกกฏทัง้น้ัน. 
แตเมื่อพยายามดวยความกําหนัดในอันปลอย  เมื่ออสุจิเคลื่อนออก เปน 
สังฆาทิเสส  เมื่อไมเคลื่อนออก  เปนถุลลัจจัย. 
        ในเรื่องนาคตัวเมีย  มีวินิจฉัยดังนี้:-  จะเปนนางนาคมาณวิกา 
หรือบรรดานางกินรีเปนตน  นางใดนางหนึ่งก็ตาม  เมื่อภิกษุเสพเมถุน- 
ธรรม  ในสตัวจําพวกนี้ทั้งหมด  เปนปาราชิก. 
        ในเรื่องนางยักษิณี มิวินิจฉัยดังนี้ :-  เทวดาแมทั้งหมด  ก็คือ 
นางยักษิณีนั่นเอง. 
           [ภิกษุเสพเมถุนธรรมในหญิงเปรตเปนตนเปนปาราชิก] 
        ในเรื่องหญิงเปรต  มีวินิจฉัยดังน้ี:- เปรตท้ังหลายมีนิชฌาน- 
ตัณหิกเปรตเปนตน ใคร ๆ ไมสามารถแมจะแตะตองได. แตนาง 
วิมานเปรตท้ังหลาย  มีอยู,  อกุศลธรรมของนางวิมานเปรตเหลาใด ให 
ผลอยูในขางกาฬปกษ,  นางวิมานเปรตเหลาน้ันยอมไดเสวยสมบัติในขาง 
ชุณหปกษ  เหมือนเทวดาฉะนั้น,  ถาการเห็น  การจับ  การลูบคลํา 
การถูกตอง  และการกระทบ  ของหญิงเปรต  หรือของนางยักษิณีผูเห็น 
ปานน้ันปรากฏได, เปนปาราชิก. ถาแมไมมีการเห็น,  แตกิจนอกน้ี 
ปรากฏ  ก็เปนปาราชิกเหมือนกัน. 
        อีกอยางหนึ่ง การเห็น  และการจับ  ไมปรากฏ, แตเปรตทํา  
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บุคคลน้ัน  (คือภิกษุ) ใหปราศจากสัญญา  (หมดสติ) ดวยการ 
ลูบคลํา  ถูกตองและกระทบ  ที่ปรากฏอยู  ใหสําเร็จมโนรถของตนแลว 
ก็ไป,  ความพยายามนี้ ชื่อวาไมใชวิสัย;  เพราะฉะน้ัน  ในขอน้ีจึงไมเปน 
อาบัติ  เพราะไมวิสัย.  
        เรื่องบัณเฑาะก ปรากฏชัดแลวแล. 
        ในเรื่องภิกษุมีอินทรียพิการ  มีวินจิฉัยดังนี้:- 
        บทวา อปุหตินฺทฺริโย  ความวา   เธอมีกายประสาทถูกโรคกําจัด 
แลว  ยอมไมรูสึกสูงหรือทุกข  เหมือนทอนตอไมฉะน้ัน. แมเมื่อเธอไม 
รูสึก  ก็เปนอาบัติ  เพราะอํานาจเสวนจิต.         
        ในเรื่องเพียงถูกตองกาย  มีวินิจฉัยดังนี้:- 
        ภิกษุรูปใด  คิดในใจวา  "เราจักเสพเมถุนธรรม"  จึงจับมาตุคาม 
คลายกําหนัดในเมถุนแลวเปนผูมีความวิปฏิสาร,  ภิกษุรูปนั้นเปนทุกกฏ 
เทาน้ัน.  เพราะวา กิจท้ังหลายมีการจับมือเปนตน  เปนปุพพประโยค 
แหงเมถุนธรรม ยอมต้ังอยูในปรากฏ ตราบเทาท่ียังถึงกิจท่ีสุด,  เมื่อถึง 
กิจท่ีสุดแลว  จึงเปนปาราชิก, จริงอยู  ทุกกฏเทาน้ัน  ใกลตอปฐมปาราชิก 
ถุลลัจจัยใกลตอปาราชิก ๓ สิกขาบทนอกน้ี.  สวนภิกษุรูปนี้  พึงทราบวา 
"คลายกําหนัดในเมถุนธรรมแลวยินดีเฉพาะการเคลาคลึงกาย."  เพราะ 
เหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา "เปนอาบัติสังฆาทิเสส." 
                [เรื่องภิกษุอรหันตชางภัททิยนครจําวัดหลับ] 
        ในเรื่องภิกษุชาวเมืองภัททิยะ  มีวินิจฉัยดังน้ี:- 
        นครชื่อวาภัททิยะ.  ปาชื่อวาชาติยาวัน  ไดชื่ออยางนี้  ก็เพราะมี 
พุมดอกมะลิหนาแนน. ปานั้นมีใกลอุปจารแหงพระนครน้ัน.  ภิกษุ  
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รูปนั้นพักจําวัดอยูทีปาน้ัน แลวกาวลงสูความกลับสนิท  เพราะถูกลม 
ชวยรําเพยพัดนั้น.  ภวังคจิตมีกิจอยางเดียวเทาน้ัน  (ไมเจือปนดวยวิถีจิต) 
เปนไป.  
        สอบทวา  กิลินฺน  ปสฺสิตฺวา  ความวา  เห็นองคชาตเปรอะ- 
เปอนดวยอสุจิ. 
        ๕ เรื่อง ถัดจากเรื่อภิกษุชาวเมืองภัททิยะน้ีไป  คือ  เรื่องที ่
ปฏิสังยุตดวยความยินดีมี ๔ เรื่อง  และเรื่องไมรูสึกตัวมี ๑ เรือ่ง  มีเนื้อ 
ความชัดเจนแลวทีเดียว.         
        ในเรื่องไมยินดีอีก ๒ เรื่อง มีวินิจฉัยดังนี้:- 
        สองบทวา  สหสา วฏุาสิ  ความวา  ภิกษุรูปนั้นรีบลุกข้ึนทันที 
เหมือนถูกอสรพิษกัดและเหมือนถูกไฟไหมฉะนั้น. 
        สองบทวา  อกฺกมิตฺวา  ปวฏเฏส ิความวา ภิกษุ (นั้น)  เปน 
ผูไมประมาทปรารภวิปสสนา  มีสติอยูเฉพาะหนา  รีบลกุข้ึนทันที ถีบให 
กลิ้งหมุนตกไปบนพ้ืนดิน.  อันกัลยาณปุถุชนท้ังหลาย  ควรรกัษาจิตไว 
ในฐานะเห็นปานนี้.  ก็ภิกษุรูปนี้  เปนภิกษุองคใดองคหน่ึงในบรรดา 
ภิกษุที่เปนกัลยาปุถุนชน  (แตทวา)  เปนเชนยอดนักรบในสงคราม. 
                            [เรื่องภิกษุเปดประตูจําวัด] 
        ในเรื่องเปดประตูจําวัด  มีวินิจฉัยดังนี้:- 
        สองบทวา  ทิวา  ปฏสิลฺลิยนฺเตน  ความวา  ผูจะพักจําวัดใน 
กลางวัน. 
        หลายบทวา ทฺวาร สวริตฺวา  ปฏสิลฺลิยิตุ  ความวา  เพ่ือให 
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ปดประตูกอนจึงจําวัดได.  ก็ในเรื่องเปดประตูจําวัดนี้  ในพระบาลี  
พระผูมีพระภาคเจามิไดปรับอาบัติไววา  "เปนอาบัติชื่อน้ี"  แมก็ 
จริง  ถึงกระนั้น  พระเถระทั้งหลายก็ปรับเปนทุกกฏแกภิกษุผูไม 
ปดประตูเสียกอนพักผอน  เพราะเม่ือเรื่องเกิดข้ึน  เพราะโทษท่ีเปด 
ประตูนอน  พระผูมีพระภาคตรัสวา "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !  เรา 
อนุญาตใหภิกษุผูจะพักผอนในกลางวัน   ปดประตูเสียกอนจึงพักผอน 
ได." 
        จริงอยู  พระเถระทั้งหลาย  มีพระอุบาลีเถระเปนตน  ทราบ 
พระประสงคของพระผูมีพระภาคเจาแลว จึงไดต้ังอรรถกถาไว. ก ็
คําท่ีวา  "เปนทุกกฏแกภิกษุผูไมปดประตูเสียกอนจึงพักผอน" นี้ 
สําเร็จแลวแมดวยคําน้ีวา  "มีอาบัติอยู (ที่)  ภิกษุตองในกลางวัน  ไม 
ตองในกลางคืน." 
                  [อธิบายประตูเชนไรควรปดและไมควรปด] 
        ถามวา  "ก็ประตูเชนไรควรปด ?  เชนไรไมควรปด ?"         
        แกวา  "ประตูหมุนไดที่เขาเอาบรรดาวัตถุ  มีกระดาน  ซี่ไมไผ 
ลําแพนและใบไมเปนตน วัตถุชนิดใดชนิดหน่ึง  ทําเปนบานประตู 
แลวขางลางสอดไวในครก  ขางบนสอดไวในหวงบนน่ันแล  ควรปด. 
ประตูชนิดอ่ืนเห็นปานน้ี  คือประตูลิ่มสลักไม  และประตูเรียวหนาม  ที่ 
คอกฝูงโค ประตูลอเลื่อนสําหรับกั้นบานในบาน ประตูแตะเลื่อนที่เขา 
ประกอบลูกลอ ๒-๓  อันไวที่แผนกระดานหรือท่ีแตะ ทําข้ึน  ประตู 
แตะคํ้าข้ึนไดที่เขาทําไวอยางในรานตลาด  ประตูซี่ไม (ลูกกรง)  ที่เขา  
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ควบคุมซี่ไมไผไวในท่ี ๒-๓  แหง ทําไวที่บรรณกุฎี  (กระทอมใบไม) 
ประตูผามาน  ไมควรปด."  
        ก็ประตูผามานชนิดเดียวเทาน้ัน  ไมทําใหตองอาบัติ  ในเวลาท่ี 
ภิกษุมีบาตรในมือผลักบานประตู. เมื่อผลักประตูที่เหลือตองอาบัติ.  แต 
ประตูหมุนไดนั่นแล  ทําใหตองอาบัติแกภิกษุผูพักผอนในกลางวัน.  ประตู 
ที่เหลือ  เมื่อภิกษุปดก็ตาม ไมปดก็ตามแลวจําวัด  อาบัติหามีไม. 
แตควรปดเสียกอน  จึงจําวัด. ขอน้ีเปนธรรมเนียม. 
        ถามวา "ก็ประตูหมุนไว  ยอมเปนอันปดดีแลว  ดวยเหตุมี 
ประมาณเทาไร ?" 
        แกวา  เมื่อใสสลักและลิ่มแลว  ก็เปนอันปดดวยดีทีเดียว." 
อีกประการหนึ่ง  แมเมื่อใสเพียงสลักแลว  จะพักจําวัดก็ควร.  แมเมื่อใส 
เพียงลิ่มแลว  จะพักจําวัดก็ควร,  แมเม่ือปดพอใหบานประตูจดกันแลว 
จะพักจําวัดก็ควร,  แมเม่ือปดแงมไวเล็กนอยแลว  จะพักจําวัดก็ควร, 
ดวยวิธีอยางหลังท่ีสุด  แมเมื่อปดประตูแงมไวขนาดพอศีรษะลอดเขาไมได 
จะพักจําวัดก็ควร ฉะน้ีแล. 
        ถาสถานท่ีนั้น  เปนที่ใชของคนหมูมาก แมจะพูดกะภิกษุหรือ 
สามเณรวา  "อาวุโส !  จงชวยกันรักษาประตู"  แลวจําวัดก็ควร. 
 ถาแมจะทําความผูกในไววา  "ภิกษุทั้งหลายผูนั่งทําจีวรกรรม  หรือ 
กิจอะไรอยางไรอ่ืนอยู, เธอเหลาน้ัน จักชวยรักษาประตูนั่น"  ดังน้ี 
แลวจําวัด ก็ควร. 
        สวนในอรรถกถากุรนุที ทานกลาววา  "จะบอกแมกะอุบาสก  
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หรือจะทําความผูกใจไววา 'อุบาสกน้ีจะชวยรักษา'  แลวจําวัดก็ควร 
จะบอกภิกษุณี  หรือมาตุคามอยางเดียวไมควร."  
        ถาครกหรือหวงบนประตูเสียหายไป  หรือเขายังมิไดต้ังประกอบไว 
จึงไมอาจจะปดได, ก็อีกอยางหนึ่ง  เพ่ือประโยชนแกนวกรรม  เขา 
ทํากองอิฐ  หรือกองดินเหนียวเปนตนไวภายในประตู หรือผูกน่ัง 
รานไว  โดยที่ไมอาจจะปด  (ประตู) ได,  ในอันตรายเห็นปานน้ัน 
แมจะไมปดประตู  พักจําวัดก็ควร. กถ็าไมมีบานประตู  เปนอันได 
ขออางแท. เม่ือจะจําวัดขางบน  ควรชักบันไดเสียกอนแลวจึงจําวัด. 
ถาขางบนบันได  มีแผนกระดานสําหรับปด  พึงปดเสียกอนแลวจึงจําวัด. 
เมื่อจะจําวัดในหอง จะปดประตูหองหรือประตูหนามุขอยางใดอยางหน่ึง 
ไวแลวจําวัดก็ควร. 
        ถาในเรือนฝาเดียวกันเขาทําประตูไวทั้ง ๒ ขางใชสอย  ควรรักษา 
ทั้ง ๒ ประตู.  ในปราสาทแม  ๓ ชั้น  กต็องรักษาประตูเปนแท.  ถา 
ภิกษุมากรูป  กลับจากเที่ยวภิกขาจาสร  เขาไปยังปราสาท  เชนโลห- 
ปราสาท  เพ่ือพักผอนกลางวัน,  พระสังฆเถระ ควรส่ังผูรักษาประตูวา 
"จงชวยกันรักษาประตู"  หรือจะทําความผูกใจไววา  "การรักษาประตู 
เปนภาระของผูรักษาประตูนั่น"  แลวพึงเขาไปจําวัดเถิด. ภิกษุทั้งหลาย 
ควรทําอยางน้ันเหมือนกันจนถึงพระสังฆนวกะ,  ผูที่เขาไปกอนแมจะทํา 
ความผูกใจไวอยางนี้วา  "ข้ึนชื่อวาการรักษาประตู  เปนภาระของผูมา 
ภายหลัง" ดังนี้  ก็ควร. 
        เมื่อภิกษุไมทําการบอกเลา  หรอืความผูกใจไว  แลวพักจําวัด 
ภายในหองที่ไมไดปดประตูหรือภายนอกหอง  เปนอาบัติ.  แมในเวลา  
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จําวัดในหองหรือในภายนอกหอง  ทําความผูกใจไววา  "ข้ึนชื่อวา 
การรักษาประตู   เปนภาระของผูรักษาประตูที่ประตูใหญ"  ดังน้ีแลว 
จําวัด ควรเหมือนกัน  ภิกษุผูจะจําวัดที่พ้ืนแจง ในโลหปราสาท 
เปนตน  ควรปดประตูแททีเดียว.  
        ก็ในเรื่องเปดประตูจําวัดนี้  มีความสังเขปดังตอไปนี้ :-  การ 
พักผอนในกลางวันนี้  ทานกลาวไวในสถานท่ีมีระเบียง ซึ่งลอมดวย 
กําแพงหรือรั้วอยางใดอยางหน่ึง. เพราะฉะนั้น  อันภิกษุผูจะจําวัดในที่ 
กลางแจงโคนตนไม หรือมณฑปท่ีใดที่หน่ึง  ซึ่งมีระเบียง  ควรปดประตู 
เสียกอน  จึงจําวัด.  ถาเปนบริเวณใหญ  ซึ่งเปนสถานท่ีชุมนุมของคน 
หมูมาก  เชนลานมหาโพธิ์ และลายโลหปราสาท, ในสถานท่ีใด 
ประตูแมที่เขาปดแลว  ก็ไมต้ังอยูในที่ที่ปด  (คือปด  ๆ  เปด ๆ) 
คนทั้งหลายเมื่อไมไดประตูถึงตองปนกําแพงข้ึนไปเท่ียว,  ในสถานท่ีนั้น 
ไมมีกิจท่ีจะตองปด (ประตู). 
        ภิกษุเปดประตูจําวัดตลอดคืน  ลกุข้ึนแลวในเวลารุงอรุณ ไม 
เปนอาบัติ.  แตถาต่ืนแลวหลับซ้ําอีกเปนอาบัติ. สวนภิกษุรูปใด 
กําหนดไวทีเดียววา "เมื่อรุงอรุณแลวจักลุกข้ึน"  ไมไดปดประตู 
จําวัดตลอดคืน แตลุกข้ึนตามกําหนดน่ันเอง, ภิกษุรูปนั้น  เปนอาบัติ 
ทีเดียว. สวนในอรรถกถามหาปจจรีทานกลาวไววา "เมื่อจําวัดดวย 
อาการอยางนั้น  ไมพนจากทุกกฏเพราะไมเอื้อเฟอ." 
        สวนภิกษุใด  รกัษา  (พยาบาล)  ภิกษุอาพาธเปนตน  หลาย 
ราตรีทีเดียว  หรือเดินทางไกล  มีรางกายอิดโรยทัง้วัน นั่งบนเตียง  
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แลว  มิทันยกเทาพนจากพ้ืนดินเลย  ก็จําวัดหลับ  เพราะอํานาจความ  
หลับ  (ครอบงํา),  ภิกษุนั้นไมเปนอาบัติ.  ถาเธอกาวลงสูความหลับ 
แมไมรูสึกตัว  พอยกเทาข้ึนเตียง  ก็เปนอาบัติทีเดียว. เมื่อน่ังพิงหลับไป 
ไมเปนอาบัติ. อีกอยางหนึ่ง ภิกษุรูปใด  เดินจงกรมดวยต้ังใจวา 
"จักบรรเทาความงวง"  แลวลมลง รบีลุกข้ึนทันที,  ภิกษุรูปนั้นก็ 
ไมเปนอาบัติ. สวนภิกษุรปูใด ลมลงแลว  นอนอยูในสถานท่ีนั้นนั่นเอง 
ไมยอมลุกข้ึน, ภิกษุรูปนั้น  เปนอาบัติ. 
        ถามวา "ใครพน  (จากอาบัติ)  ?  ใครไมพน ?" 
        แกวา  "ในอรรถกถามหาปจจรี  ทานกลาวไวกอนวา 'ผูที่ 
จําวัดโดยพับไปขางเดียวนั่นแล  ยอมพน,  สวนท่ียกเทาพนจากพ้ืนดิน 
แลวจําวัด จะเปนผูที่ถูกยักษเขาสิงก็ตาม เปนผูปราศจากสัญญา 
(หมดสติ) ก็ตาม  ยอมไมพน.'  ในอรรถกถากุรุนท ี ทานกลาวไววา 
'ผูที่ถูกมัดใหนอนเทานั้น  ยอมพน.'  สวนในมหาอรรถกถา  พระมหา- 
ปทุมเถระ  กลาวไววา 'ภิกษุรูปใดเดินจงกรมอยูสลบลมลง  แลว 
หลับอยูในสถานท่ีนั้นนั่นเอง,  อาบัติยอมไมปรากฏแกภิกษุรูปนั้น  เพราะ 
เธอไมมีอํานาจ,  แตพระอาจารยทั้งหลายมิไดกลาวไว; เพราะฉะนั้น 
จึงเปนอาบัติทีเดียว.'  สวนภิกษุ ๒ รูป  คือ  ผูที่ยักษเขาสิง ๑ ผูที่ถูกมัด 
ใหนอน ๑  ยอมพนจากอาบัติแทแล." 
                        [เรื่องภิกษุฝนไดเสพเมถุนธรรม] 
        ในเรื่องภิกษุชาวเมืองภารุกัจฉะ  มวิีนิจฉัยดังน้ี:- 
        สองบทวา  อาปตฺติ  สุปนนฺเตน  ความวา  ชื่อวาเปนอาบัติ  
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ดวยอาการอยางน้ี  เพราะความฝน  เพราะไมใชวิสัย;  เหตุดังนั้น  
พระอุบาลีเถระจึงไดวินิจฉัยเรื่องนี้  แมซึ่งพระผูมีพระภาคเจายังไมเคย 
ทรงวินิจฉัยเลย  โดยความถือเอาตามนัย.  และแมพระผูมีพระภาคเจา 
ครั้นทรงสดับ  (เรื่องที่ทานพระอุบาลีเถระวินิจฉัยนั้นแลว)  ตรสัวา 
"ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! อุบาลีกลาวไวชอบแลว,  อุบาลีกลาว 
แกปญหานี้  ดุจทํารอยเทาไวในที่ไมมีรอยเทา  ดุจแสดงรอยเทาไว 
ในอากาศฉะน้ัน"  ดังน้ีแลว  จึงทรงต้ังพระเถระไวในเอตทัตตะวา 
"ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !  บรรดาภิกษุสาวกของเรา ผูทรงวินัย  อุบาลีนี้ 
เปนเยี่ยม."๑ 

        เรื่องทั้งหลายมีเรื่องนางสุปวาสาเปนตน๒  ถัดจากเรื่องภิกษุชาว 
เมืองภารุกัจฉะนี้ไป  มีเนื้อความชัดเจนแลวทีเดียว. 
        ในเรื่องท้ังหลายมีเรื่องชักนําใหภิกษุขืนเสพเมถุนธรรมในนาง 
ภิกษุณีเปนตน  มีวินิจฉัยดังนี้:- 
        เจาลิจฉวีกุมารเหลานั้น  เปนผูทรงขวนขวายในการเลน  ไดทํา 
อยางนั้นเพราะอนาจารของตน.  ต้ังแตกาลน้ันมา  ความพินาศจึงได 
เกิดมีข้ึนแกเจาลิจฉลีทั้งหลาย  เพราะทรงทําเหตุอยางนั้น. 
        ในเรื่องภิกษุผูบวชเมื่อแก  มีวินจิฉัยดังนี้:- 
        สองบทวา  ทสฺสน  อคมาสิ  ความวา  ภิกษุผูเฒาน้ันคิดวา 
"จักเยี่ยมภรรยาเกานั้น"  จึงไดไปยังเรือน  เพราะความอนุเคราะห. 
ขณะนั้น  นางไดชี้แจงถึงขอท่ีตนและพวกเด็ก ๆ ไมมีที่พ่ึง  ใหทาน 
ฟงโดยประการตาง ๆ และทราบวาภิกษุเฒานั้นไมมีความไยดี  จึงโกรธ 
 
๑.  องฺ.  เอก.  ๒๐/๓๒.  ๒. บาลีเดิมเปน สุปพพา.  



ประโยค๗ - ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒ - หนาท่ี 193 

แลวพูดวา    "ทานจงมาสึกเสียเถิด"    จึงไดจับทานโดยพลการ.  
ทานผูเฒาไดถอยกลับเพ่ือใหตนพนไป  จึงไดลมหงายลง  เพราะความ 
ชราทุพลภาพ.  ขณะนั้น  นางไดทําตามใจของตนแลว. แตภิกษุรูปนั้น 
เปนพระอนาคามี  ตัดกามราคะไดเด็ดขาดแลว;  เพราะฉะนั้น  ทานจึง 
ไมยินดี  ฉะนี้แล. 
        เรื่องลูกเนื้อ มีเนื้อความชัดเจนแลวทีเดียว  ฉะนี้แล. 
                    ปฐมปาราชิกวรรณนา  ในวินัยสังวรรรณนา 
                                    ชือ่สมันตปาสาทิกา  จบ. 
 
                ในขอท่ีอรรถกถาชื่อสมันตปาสาทิกา (ที่ขาพเจา 
        กลาวแลว)  ในคําวา ในวินัยสังวรรณนาช่ือสมันต- 
        ปาสาทิกา ดังน้ีนั้น  ชวนใหเกิดความเล่ือมใสรอบดาน 
        มีคําอธิบายดังจะกลาวตอไปดังน้ีวา 
                        "เมื่อวิญูชนท้ังหลาย  สอดสองอยูโดย 
                ลําดับแหงอาจารย  โดยการแสดงประเภทแหง 
                นทิานและวัตถุ  โดยความเวนลัทธิอื่น  โดยความ 
                หมดจดแหงลัทธิของตน  โดยการชําระพยัญชนะ 
                ใหเรียบรอย  โดยเนื้อความเฉพาะบท  โดยลําดับ 
                แหงบาลีและโยชนาแหงบาลี  โดยการวินิจฉัย 
                สกิขาบท  และโดยการช้ีความตางแหงวินัยใน 
                วภิังค, คํานอยหนึ่งซ่ึงไมชวนใหเกิดความเส่ือมใส 
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                ยอมไมปรากฏในสมันตปาสาทินี้;  เพราะเหตุนั้น 
                สังวรรณนาแหงวินัยท่ีพระโลกนาถ  ผูอนุเคราะห 
                โลก ฉลาดในการฝกเวไนย  ไดตรัสไวนี้  จึงเปน 
                ไปโดยช่ือวา  'สมันตปาสาทิกา' แล."   
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                               ทุติยปาราชิ วรรณนา  
                        บัดน้ี  ถึงลาํดับสังวรรณนาทุติยปาราชิก ซึ่งพระ 
                ชนิเจาผูไมมีที่สองทรงประกาศแลว,  เพราะเหตุนั้น 
                คําใดท่ีจะพึงรูไดงาย  และไดประกาศไวแลว  ใน 
                เบือ้งตน, การสังวรรณนาทุติยปาราชิกนั้น  จะเวน 
                คําน้ันเสียท้ังหมดดังตอไปน้ี:- 
                           [เรื่องพระธนิยะกุมภการบุตร] 
        นิกเขปบทวา  "เตน  สมเยน  พุทฺโธ  ภควา  ราชคเห  วหิรติ 
คิชฺฌกูเฏ  ปพฺพเต"  ขาพเจาจะกลาวตอไป. 
        บทวา ราชคเห ไดแก เมืองที่มีชื่ออยางนั้น.  จริงอยู  เมืองนั้น 
เรียกวา  "ราชคฤห"  เพราะเปนเมืองที่พระราชาทั้งหลายมีพระเจา- 
มันตธาตุ  และพระเจามหาโควินทะเปนตน ทรงปกครอง. ในคําวา 
"ราชคฤห"  นี้ พระอาจารยทั้งหลาย  พรรณนาประการอยางอ่ืน 
บาง.  จะมีประโยชนอะไร  ดวยประการเหลาน้ันเลา ?  คําวา 
"ราชคฤห" นี้  เปนชื่อของเมืองนั้น. แตเมืองนี้นั้น เปนเมืองใน 
ครั้งพุทธกาล  และจักรพรรดิกาล. ในกาลท่ีเหลือ เปนเมืองใน 
ยักษหวงหาม.  เปนปาเปนที่อยูของพวกยักษเหลาน้ัน.  ทานพระ- 
อุบาลีเถระ ครั้นแสดงโคจรคามอยางนั้นแลว  จึงแสดงสถานเปนที่ 
เสด็จประทับ. 
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        สองบทวา  คิชฺฌกูเฏ  ปพฺพเต  มคีวามวา  ก็ภูเขานั้น เขา 
เรียกกันวา "คิชฌกูฏ" เพราะเหตุวา มีฝูงแรงอยูบนยอด  หรือมี 
ยอดคลายแรง.  
        บทวา  สมฺพหุลา  มคีวามวา โดยบรรยายแหงพระวินัย  ภิกษุ 
๓ รูป  เรียกวา "ภิกษุเปนอันมาก"  เกินกวาน้ันเรียกวา  "สงฆ" 
โดยบรรยายแหงพระสูตร  ภิกษุ ๓ รปู  คงเรียกวา  "๓ รูปนั่นเอง," 
ต้ังแต  ๓ รูปข้ึนไป  จึงเรียกวา  "ภิกษุเปนอันมาก."  ภิกษุเปนอันมาก 
ในที่นี้พึงทราบวา  "มากดวยกัน"  โดยบรรยายแหงพระสูตร. 
        ชนทั้งหลาย  ที่ไมคุนเคยกันนัก คือไมใชมติรที่สนิท ทานเรียกวา 
"เพ่ือนเห็น."  จริงอยู  ภิกษุเหลาน้ัน  ทานเรียกวา "เพ่ือนเห็น" 
เพราะไดพบเห็นกันที่นั้น ๆ.  ชนทั้งหลายท่ีคุนเคยกัน  คือเปนเพ่ือน 
สนิท  ทานเรยีกวา  "เพ่ือนคบ."  จริงอยู ภิกษุเหลาน้ัน  คบกันแลว 
คือกําลังคบกันเปนอยางดี  ทานเรียกวา  "เพ่ือนคบ"  เพราะทําความ 
สนิทสมโภคและบริโภคเปนอันเดียวกัน. 
        บทวา อสิิคิลิปสฺเส  มีความวา ภูเขาชื่ออิสิคิลิ  ที่ขางภูเขา 
นั้น.  ไดยินวา ครั้งดึกดําบรรพ  พระปจเจกพุทธเจาประมาณ ๕๐๐ 
องค  เท่ียวบิณฑบาตในชนบทท้ังหลาย  มีกาสีและโกสลเปนตน 
เวลาภายหลังภัตร  ประชมุกันที่ภูเขาน้ัน  ยังกาลใหลวงไปดวยสมาบัติ. 
มนุษยทั้งหลาย  เห็นทานเขาไปทาน้ัน  ไมเห็นออก,  เพราะเหตุนั้น 
จึงพูดกันวา  "ภูเขานี้  กลืนฤาษีเหลาน้ี."  เพราะอาศัยเหตุนั้น 
ชื่อภูเขาน้ัน  จึงเกิดข้ึนวา "อิสิคิลิ"  ทีเดียว. ที่ขางภูเขานั้น  คือท่ีเชิง 
บรรพต. 
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        สองบทวา  ติณกุฏิกาโย  กริตฺวา  มีความวา  กระทํากุฎีหญา 
ไดแก  กุฎีทัง้หลายพรอมท้ังระเบียงมีหญาเปนเคร่ืองมุง.  
             [ภิกษุจําพรรษาไมมีเสนาสนะปรับอาบัติทุกกฏ] 
        อันภิกษุผูจะจําพรรษา  แมปฏิบติัตามปฏิปทาของพระนาลกะ 
ก็ตองจําพรรษาในเสนาสนะพรอมท้ังระเบียง  ซึ่งมุงดวยเครื่องมุง 
๕ อยาง ๆ ในอยางหน่ึงเทานั้น. จริงอยู  พระผูมีพระภาคไดตรัสคําน้ี 
ไววา  "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุผูไมมีเสนาสนะ  ไมพึงจําพรรษา, 
ภิกษุใดจํา  ภิกษุนั้น  ตองทุกกฏ.๑"  เพราะฉะน้ัน  ในฤดูฝน  ถาได 
เสนาสนะ  การท่ีไดอยางนั้น  นั่นเปนการดี,  ถาไมไดตองแสวงหา 
หัตถกรรมทํา.  เมื่อไมไดหัตถกรรม  ควรทําเอาแมเอง. สวนภิกษุผู 
ไมมีเสนาสนะไมควรเขาจําพรรษาเลย.  ขอน้ีเปนธรรมดาอันสมควร. 
เพราะเหตุนั้น  ภิกษุเหลาน้ัน จึงทํากุฎีหญากําหนดท่ีพักกลางคืนและ 
กลางวันเปนตนไวแลว  อธิษฐานกติกาวัตรและขันธกวัตร  ศึกษาในไตร- 
สิกขา  อยูจําพรรษา. 
        สองบทวา อายสฺมาป  ธนิโย มีความวา ไมใชแตพระเถระ 
เหลาน้ันอยางเดียว. แมทานพระธนิยะ ซึ่งเปนตนบัญญัติแหงสิกขาบทน้ี 
ก็ไดทําเหมือนกัน. 
        บทวา กมฺุภการปุตโต คือ  เปนบุตรของชางหมอ. จริงอยู คําวา 
"ธนิยะ"  เปนชื่อของเธอ,  แตบิดาของเธอ  เปนชางหมอ;  ดวย 
เหตุนั้น  ทานจึงกลาววา "พระธนิยะ  บุตรชางหมอ." 
 
๑.  วิ. มหา.  ๔/๒๙๙.  
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        สองบทวา  วสฺส อุปคฺฉิ  ความวา พระธนิยะ ทํากุฎีหญาแลว 
ก็อยูจําพรรษาในที่แหงเดียวกันกับพระเถระเหลาน้ันนั่นเอง.  
        สองบทวา วสฺส  วุฏา  ความวา  ภิกษุเหลาน้ันเขาจําพรรษา 
ในวันปุริมพรรษาแลวปวารณาในวันมหาปวารณา ต้ังแตวันปาฏิบท 
(แรม ๑ คํ่า)  ไป  ทานเรียกวา "ผูออกพรรษาแลว."  เปนผูออก 
พรรษาแลวดวยวิธีอยางนั้น. 
        สองบทวา ติณกุฏิโย  ภินฺทิตฺวา มีความวา ภิกษุเหลาน้ัน 
หาไดทําลายกุฎีใหเปนจุณวิจุณดวยการประหารดวยไมคอนเปนตนไม แต 
ไดรื้อหญา  ไม  และเถาวัลยเปนตนออกเสีย  ดวยระเบียบวัตร.  จริงอยู 
ภิกษุใด  ไดทํากุฎีไวในท่ีสุดแดนวิหาร, ภิกษุนั้น  ถาพวกภิกษุเจาถิ่น 
มีอยู  ก็ควรบอกลาภิกษุเจาถิ่นเหลาน้ัน,  พึงกลาววา "ถาภิกษุรูปใด 
สามารถจะดูแลกุฎีนี้อยูได,  ขอทานจงมอบใหแกเธอรูปนั้นนั่นแหละ" 
ดังน้ีแลวจึงหลีกไป. ถาภิกษุใด  ทํากุฎีไวในปาหรือไมไดผูรักษา, ภิกษุ 
นั้นคิดวา "เสนาสนะจักเปนของบริโภคแกภิกษุแมเหลาอ่ืน" ควร 
เก็บงําเสีย  จึงไป. อธิบายวา "ก็ภิกษุเหลาน้ันสรางกุฎีไวในปาแลว 
เมื่อไมไดผูรักษาก็พึงเก็บงํา คือรวบรวมหญาและไมไวแลว (จึงไป)." 
อน่ึง หญาและไมที่เก็บไวแลว  สัตวทัง้หลายมีปลวกเปนตนจะกัดไมได 
ทั้งฝนก็จะรั่วรดไมได  โดยประการใด  ก็ควรเก็บไวโดยประการน้ัน, 
ควรบําเพ็ญคมิยวัตรใหบริบูรณดวยคิดวา  "หญาและไมนั้น  จักเปน 
อุปการะแกเพื่อนสพรหมจรรยทั้งหลายผูมาถึงสถานที่นี้  แลวประสงค 
จะอยู" ดังน้ี  จึงควรหลีกไป. 
        สองบทวา ชนปทจาริก  ปกฺกมึสุ มีความวา ภิกษุเหลาน้ัน  
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ไดไปยังชนบทตามความชอบใจของตน ๆ.  คําเปนตนวา "ทานพระ 
ธนิยะ  กุมภการบุตร  อยูจําพรรษาที่เชิงเขาคิชฌกูฏนั้นนั่นเอง"  มีเน้ือ- 
ความชัดเจนทีเดียว.  
        บทวา  ยาวตติยก แปลวา  ถึง ๓ ครั้ง. 
        บทวา  อนวโย  แปลวา  เปนผูไมมีความบกพรองเนือง ๆ 
(ชํานาญ,  เจบจบ).   ลบ  อุ  อักษรเสีย ดวยอํานาจสนธิ.  เปนผูชํานาญ 
อธิบายวา  "เปนผูมีศิลปะบริบูรณไมบกพรองในการงานทุกอยาง  ที ่
พวกชางหมอจะพึงทํา." 
        บทวา  สเก  แปลวา  ของของตน. 
        บทวา อาจริยเก  แปลวา  ในการงานแหงอาจารย. 
        บทวา กมฺุภการกมฺเม  แปลวา ในการงานของพวกชางหมอ. 
อธิบายวา  "ในการงานอันพวกชางหมอจะพึงทํา." ดวยบทวา 
"กุมฺกการกมเฺม"  นั้น  เปนอันทานธนิยะแสดงถึงการงาน แหง 
อาจารยของตน  โดยสรปู." 
        บทวา ปริโยทาตสิปฺโป  คือ  เปนผูสําเร็จศิลปะ  มีคําอธิบายวา 
"แมเม่ือเราไมมีความบกพรอง,  เราก็เปนผูมีศิลปะจะหาคนอ่ืนทัดเทียม 
ไมได." 
        บทวา สพฺพมตฺติกามย  มีความวา ทานธนิยะนั้น  ทําเครื่อง 
เรือนท่ีเหลือท้ังหมด  มีประเภทคือฝา  อิฐมุง  และเครื่องไมเปนตน 
ใหสําเร็จดวยดินทั้งน้ัน  ยกเวนแตเพียงกรอบเช็ดหนา  ประตูลิ่มสลัก 
และบานหนาตาง. 
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        หลายบทวา ติณฺจ  กฏฺจ โคมยฺจ สงฺกฑฺฒิตฺวา  ต  กุฏิก 
ปจิ มีความวา  ทานธนิยะทําเครื่องเรือนใหสําเร็จดวยดินลวน แลว 
ขัดดวยเกรียง๑ ทําใหแหง แลวเอาดินแดนผสมดวยนํ้ามันโบทาใหเกลี้ยง- 
เกลา  ครั้นแลจึงบรรจุทั้งภายในและภายนอกใหเต็มดวยหญาเปนตนแลว 
สุมกุฎีนั้น  โดยวิธีที่ดินจะเปนของสุก ๆ  ไดที่. ก็แล  กุฎีนั้น  ไดเปน 
ของเผาแลวดวยอาการอยางน้ัน.  
        บทวา  อภิรูปา  แปลวา  มีรูปสวยงาม. 
        บทวา ปาสามิกา  แปลวา ชวนใหเกิดความเสื่อมใส. 
        บทวา  โลหิตกา  แปลวา มีสีแดง. 
        บทวา  กึกิณิกสทฺโท  ไดแก  เสียงขายกระดึง.  ไดยินวา  ขาย 
กระดึงท่ีเขาทําดวยรัตนะตาง ๆ  ยอมมีเสียง ฉันใด, กุฎีนั้น  ถกูลมที ่
พัดเขาไปโดยชองบาหนาตางเปนตนกระทบแลว  ก็มีเสียง  ฉันนั้น. 
ดวยบทวา  "กึกิณิกสทฺโท"  นั้น  เปนอันทานแสดงถึงขอที่กุฎีนั้นสุก 
ดวยดีทั้งภายในและภายนอก.  สวนในมหาอรรถกถา  ทานกลาวไววา 
"ภาชนะสําริด  ชื่อวา  กึกณิิกะ;  เพราะฉะนั้น  ภาชนะสําริดที่ถูก 
คนเคาะแลว  มีเสียง  ฉันใด,  กุฎีนั้น  ถกูลมกระทบแลว ไดมีเสียง 
ฉันนั้น. 
        ในคําวา  "ก ึ เอต  ภกิฺขเว"  นี้  พึงทราบวินิจฉัยดังน้ี :- 
พระผูมีพระภาคเจา  ทรงทราบอยูทีเดียว  แตเพ่ือจะทรงต้ังเรื่องนั้น  จึง 
ไดตรัสถาม. 
 
๑.  ปาณิกา  แปลกันวา  เกรียง  แตโยชนาแกวา  ปาณกิายาติ  ปาณนิา. 
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        หลายบทวา  ภควโต  เอตมติถ  อาโจเจสุ  ความวา  ภิกษ 
ทั้งหลาย  ไดกราบทูลขอท่ีพระธนิยะทํากุฎีสําเร็จดวยดินลวน  แดพระ 
ผูมีพระภาคเจาต้ังแตตน.  
        คําวา "กริสฺสติ" นี้  ในประโยควา  "ภิกษุทั้งหลาย !  ไฉน 
โมฆบุรุษนั้น  จึงไดขยําโคลนทํากุฎีสําเร็จดวยดินลวนเลา ?"  เปน 
คําอนาคตลงในอรรถอดตี.  มีคําอธิบายวา  "ไดทําแลว".  ลักษณะ 
แหงการกลาวกิริยาอนาคตลงในอรรถอดีต  ผูศึกษาควรแสวงหาจาก 
คัมภีรศัพทศาสตร. 
        ในคําวา  "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !  ความเอ็นดู  ความอนุเคราะห 
ความไมเบียดเบียนมิไดมีโมฆบุรุษนั้นเลย"  นี ้ มีวินิจฉัยดังน้ี:- 
        ความตามรักษา  ชื่อ  อนุทยา.  พระผูมีพระภาคเจา  ยอมแสดง 
ธรรมสวนเบื้องตนแหงเมตตา  ดวยบทวา  "อนุทยา" นั้น. 
        จิตไหวตาม  เพราะทุกขของผูอ่ืน  ชื่อวา  อนกุัมปา. ความไม 
เบียดเบียน  ชื่อวา  อวิเหสา. พระผูมีพระภาคเจา  ยอมทรงแสดงธรรม 
สวนเบื้องตนแหงกรุณา  ดวยสองบทวา  "อนุกัมปา  และ  อวเิหสา" 
นั้น.  พระองคตรัสคําอธิบายไวดังนี้วา  "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  !  เมื่อ 
พระธนิยะโมฆบุรุษน้ันเบียดเบียน  คือทําสัตวเล็กนอยเปนอันมากให 
พินาศไปอยู  เพราะขุดดิน  ขยําโคลน  และติดไฟเผา,  ความเอ็นดู 
ความอนุเคราะห  ความไมเบียดเบียน  แมเปนเพียงสวนเบื้องตนแหง 
เมตตาและกรุณาในสัตวทั้งหลายเหลาน้ัน  ชื่อวา  มิไดมีเลย  คือความ 
เอ็นดูเปนตนน้ัน  ชื่อแมมีประมาณนอยก็มิไดมี." 
        หลายบทวา มา  ปจฉฺิมา  ชนตา  ปาเณสุ  ปาตพฺยต  อาปชฺชติ  
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มีความวา  หมูชนชั้นหลัง  อยาถึงความทําใหพินาศในสัตวทั้งหลายเลย. 
มีคําอธิบายวา "หมูชนชั้นหลังสําคัญวา 'แมในครั้งพุทธกาลภิกษุทั้งหลาย  
ไดทํากรรมอยางนี้แลว,  เม่ือพวกภิกษุทําปาณาติบาตอยูในสัตวทั้งหลาย 
ในฐานะเชนน้ี  ก็ไมมีโทษ'  ดังน้ี  เมื่อจะเจาะจงเอาพระเถระนี้เปน 
ทิฏฐานุคติ  อยาไดสําคัญในอันที่จะเบียดเบียน  คือในอันที่จะทรมาน 
ในหมูสัตว  อยางพระเถระทําแลวน้ันแลย." 
                   [ปรับอาบัติทุกกฏแกภิกษุผูสรางกุฎีดวยลวน] 
        พระผูมพีระภาคเจา  ครั้นทรงตําหนิพระธนิยะอยางนั้นแลว  จึง 
ทรงหามการทํากุฎีเชนนั้นตอไปวา  "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !  อันภิกษุ 
ไมควรทํากุฎีสําเร็จดวยดินลวน."  ก็แล ครั้นทรงหามแลว  จึงทรง 
ปรับอาบัติไว  เพราะการทํากุฎีสําเร็จดวยดินลวนวา  "ภิกษุใด  พึงทํา 
ภิกษุนั้น ตองอาบัติทุกกฎ."  เพราะเหตุนั้น  ภิกษุแมรูปใด  เมื่อยังไม 
ถึงความทําใหพินาศในหมูสัตว  เพราะกิจมีการขุดดินเปนตน  ทํากุฎี 
เชนนั้น, ภิกษุแมรูปนั้น    ยอมตองทุกกฏ.    แตภิกษุผูถึงความ 
ทําใหพินาศในหมูสัตว  เพราะกิจมีการขุดดินเปนตน ยอมตองอาบัติที่ 
ทานปรับไวเพราะวัตถุที่ตนลวงละเมิดทีเดียว.  พระธนิยะเถระ  ชื่อวา 
ไมเปนอาบัติ  เพราะเปนตนปญญัติในสิกขาบทน้ี.  ภิกษุที่เหลือ ผูลวง 
ละเมิดสิกขาบททําก็ดี  ไดกุฎีที่ผูอ่ืนทําแลวอยูในกุฎีนั้นก็ดี  เปนทุกกฏแท 
แล. สวนกุฎทีี่สรางผสมดวยทัพพสัมภาระ  จะเปนของผสมดวยอาการ 
ใด ๆ ก็ตาม  ยอมควร.  กฎุีที่สําเร็จดวยดินลวนน่ันแล ไมควร.  ถึงแม 
กุฎีนั้น  ที่กอดวยอิฐ โดยอาการเชนกับที่อยูทําดวยอิฐ  ก็ควร.  
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          [พระผูมีพระภาคเจาทรงรับสั่งใหทําลายกุฎีเปนอกัปปยะ] 
        หลายบทวา เอวมฺภนฺเตติ  โข  ฯ  เป ฯ  ต  กฏุกิ  ภินฺทึส ุ ความ 
วา  ภิกษุเหลาน้ัน  รับพระพุทธาณัติแลว  ก็เอาไมและหินทําลายกุฏีนั้น 
ใหกระจัดกระจายแลว.   
        ในคําวา  "อถโข อายสฺมา  ธนิโย"  เปนตน  มคีวามสังเขป 
ดังตอไปนี้:- 
        พระธนิยะ  นั่งพักกลางวันอยูที่ขาง ๆ หน่ึง  จึงไดมาเพราะเสียงนั้น 
แลวถามภิกษุเหลาน้ันวา "อาวุโส !  พวกทานทําลายกุฎีของผม  เพราะ 
เหตุอะไร ?"  แลวไดฟงวา  "พระผูวาพระภาคเจา  รับสั่งใหพวกกระผม 
ทําลาย"  จึงไดยอมรับ  เพราะเปนผูวางาย. 
        ถามวา  "ก็เพราะเหตุไร  พระผูมพีระภาคเจา  จึงรับสั่งใหทําลาย 
กุฎีที่พระเถระนี้ทําดวยความอุตสาหะอยางใหญยิ่ง  เพ่ือเปนที่อยูของตน, 
แมการใชจายสิ้นเปลืองไป  ในกุฎีนี้ของพระเถระนั้น  มีอยูมิใชหรือ ?" 
(คือจะเปนสินใชแกผูทําลาย). 
        แกวา "มีอยู  แมก็จรงิ  ถึงกระน้ัน  พระผูพระภาคเจาทรง 
ดําริวา 'กุฎีที่พระธนิยะทํานี้  เปนของไมสมควร'  จึงรับสั่งใหทําลาย 
กุฎีนั้นเสีย  รบัสั่งใหทําลายเสีย ก็เพราะทรงเห็นวา เปนธง (คือ 
เครื่องหมาย)  ของเดียรถยี." 
        ในอธิการวาดวยทําลายกุฎีนี้  มีวินิจฉัยเทาน้ี.  สวนในอรรถกถา 
พระอาจารยทั้งหลายกลาวเหตุหลายอยางแมอ่ืน  มีอาทิวา "(รับสั่งให 
ทําลาย)  เพ่ือความเอ็นดูสัตว  เพ่ือตองการรักษาบาตรและจีวร  เพ่ือ  
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ปองกันความเปนผูมีเสนาสนะมาก."  เพราะฉะนั้น  แมในบัดนี ้ ภิกษุรูปใด 
เปนพระพหูสูต   รูพระวินัย  พบเห็นภิกษุรูปอ่ืน  ผูถือบริขารท่ีเปนอกัปปยะ 
เที่ยวไปอยู  ควรใหเธอตัด  หรือใหทาํลายบริขารท่ีไมควรน้ันเสีย,  ภิกษุ  
รูปนั้นอันใคร ๆ จะยกโทษข้ึนวากลาวไมได  จะพึงทวงไมได  จะพึง 
ใหเธอระลึกความผิดไมได  ทั้งใคร ๆ ไมไดเพ่ือจะวากลาวเธอวา "ทาน 
ทําใหบริขารของผมฉิบหายแลว,  จงใหบริขารน้ันแกพระผม." 
                         [ขอแนะนําเรื่องการใชรมและจีวร] 
        ในอธิการวาดวยทุติยปาราชิกนั้น มีวินิจฉัยบริขารท่ีเปนกัปปยะ 
และอกัปปยะนอกจากบาลีดังตอไปนี้:- 
        ชนบางพวกเอาดวยเบญจพรรณ  เย็บรมใบตาลติดกันทั้งภายใน 
ภายนอกแลวทําใหมีสีเหลี้ยงเกลา,  รมเชนนั้นไมควร. แตจะเอาดายเขียว 
หรือเหลืองอยางใดอยางหนึ่งสีเดียว   เย็บติดกันทั้งภายในและภายนอก 
หรือจะมัดซี่กรงตรึงยึดคันรมไว     ควรอยู.  ก็แล  การเย็บและการมัดรวม 
กันไวนั้น  เพ่ือทําใหทนทานจึงควร  เพ่ือจะทําใหมีสีเกลี้ยงเกลา  ไมควร, 
ในใบรม  จะตัดรูปฟงมังกรหรือรูปพระจันทรครึ่งซีก  ไมควร. ที่คันรม 
จะมีรูปหมอน้ํา  หรือรูปสัตวราย  เหมือนท่ีเขาทําไวในเสาเรือน  ไมควร. 
แมหากวาท่ีคันรมทั้งหมด  เขาเอาเหล็กจารเขียนสลักลวดลายไวไซร, 
แมลวดลายนั้น ก็ไมควร.  รูปหมอน้ําก็ดี  รูปสัตวรายก็ดี  ควรทําลาย 
เสียกอนจึงใช.  ควรขูดลวดลายแมนั้นออก  หรือเอาดวยพันดามเสีย. 
แตที่โคนดาม   จะมีสัณฐานเหมือนเห็ดหัวงู ควรอยู. พวกชางทํารม 
เอาเชือกมัดวงกลมของรม  (กําพูก็วา)  ผูกมัดไวที่คัน  เพ่ือกันมิให 
   



ประโยค๗ - ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒ - หนาท่ี 205 

โยกเยก  เพราะถูกลมพัด. ในที่มีผูกมัดไวนั้น  เขายกลวดลายไว  
เหมือนวลัย,  ลวดลายนั้น  ควรอยู. พวกภิกษุเอาดวยสีตาง ๆ เย็บเปน 
รูป  เชนรูปตะขาบ  ติดผาดามก็ดี  ทําวิการดวยเชิงเข็มอยางใดอยางหน่ึง 
แมอ่ืนไวก็ดี  ทํารูปชองผมหรือรูปโซไวที่ริมตะเข็ม  หรือท่ีชายผา 
(อนุวาตจีวร)  ก็ด ี เพ่ือตองการประดับจีวร วิธีที่กลาวมาแลวน้ัน 
เปนตนทั้งหมด  ยอมไมควร.  การเย็บดายเข็มตามปกตินั่นแหละ  จึงควร. 
เขาทําผาลูกดุมและผาหวงลูกดุมไว  ๘  มุมบาง  ๑๖  มุมบาง,  ที่ลูกดุมและ 
รังดุมนั้นก็แสดงรูปตาง ๆ มีรูปสัณฐานเจดีย  รูปคทา  และรูปไมคอน 
เปนตนไว,  เย็บยก  เปนรปูตาปูไว:  วิธีทําท้ังหมด ไมควร.  จะทําผา 
ลูกดุมและหวงลูกดุมไวเพียง  ๔ มุมเทาน้ันจึงควร. 
                               [วิธีซักและยอมจีวร] 
        ดายมุมและปมเทียว  เปนของท่ีรูไดยากในเม่ือยอมจีวรแลว  สมควร 
อยู.  จะใสจีวรลงในน้ําตาง ๆ มีน้ําสมผะอูมแปงและนํ้าขาวเปนตน  ไม 
ควร.  แตในเวลาทําจีวร   จะใสลงเพื่อซักเหง่ือมือและสนิทเข็มเปนตน  
และในเวลาที่จีวรสกปรกจะใสลงเพื่อซักฟอกก็ควร.  จะใสของหอม  ครั่ง 
หรือนํ้ามันลงในน้ํายอม  ไมควร. อันภิกษุยอมจีวรแลวไมควรเอาสังข 
หรือแกวมณีอยางในอยางหน่ึงขัดจีวร.  ไมควรคุกเขาท้ังสองลงที่พ้ืนดินแลว 
เอามือท้ังสองจับจีวรขยี้แมที่รางยอม.  แตจะวางจีวรไวที่รางยอมหรือบน 
แผนกระดาน  แลวใหจับชายทั้งสองรวมกันไว  เอามือทุบ  สมควรอยู. 
แมการทุบนั้น  กไ็มควรเอากําปนทุบ.  แตพระเถระในปางกอนทั้งหลาย 
ไมไดวางจีวรไว  แมที่รางยอมเลย (คือ)  รูปหน่ึงเอามือจับจีวรยืนอยู  
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อีกรูปหน่ึง  วางจีวรไวบนมือ  แลวจึงเอามือทุบ. ดายที่มุมจีวรไมควร.  
ในเวลายอมเสร็จแลว   ควรตัดทิ้งเสีย.  สวนดานมุมจีวรที่พระผูมีพระภาค- 
เจาทรงอนุญาตไวอยางนี้วา "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !  เราอนุญาตดายที่ 
มุมจีวร"  ดังน้ีนั้น ควรทําใหเปนบวงผูกไวที่อนุวาต  เพ่ือคลองจีวรไว 
ในเวลายอม.  แมที่ลกุดุมจะมีลวดลายหรือปมไว  เพื่อทําใหสวยงาม 
ไมควร.  ตองทําลายเสียกอน  จึงควรใชสอย. 
                         [บริขารท่ีควรใชและไมควรใช] 
        ที่บาตรหรือโอ  (เชนปานียถาลก โอน้ํา) จะเอาปลายเหล็กแหลม 
ขูดเขียนลวดลาย  หรือจะขูดเขียนไวทั้งภายในภายนอกก็ตาม,  ลวดลาย 
นั้น  ไมควร. จะยกบาตรข้ึนสูภมร  (เครื่องกลึง)  ขัดใหเกลี้ยงเกลา 
แลวจึงระบม ดวยคิดวา  "จักทําใหมีสีดุจแกวมณี"  ไมควร. สวน 
บาตรท่ีมีสีเหมือนนํ้ามัน  ควรอยู. ลวดลายประดับ๑ ที่บังเวียนรองบาตร 
ไมควร.  แตรูปฟนมังกร  ควรอยู. 
        ฉัตรมกรก  จะมีลวดลายไวขางบนหรือขางลาง  หรือในกระพุง 
ธมกรกก็ตาม  ไมควร.  แตธมกรกนั้น  จะมีลวดลายไวที่ขอบปาก  มีอาการ 
ดังฉัตร.  ควรอยู. 
        เพ่ือจะใหประคองเอวงดงาม  จะกรึงดายเปนสองเทาในท่ีนั้น ๆ 
ยกหรือคัดข้ึนเปนลวดลายตาปู  ขอน้ัน  ไมควร.  แตที่สุดทั้งสองขาง 
จะกรึงดาย  เปนสองเทา  เพ่ือความทนทานแหงปากชายผา  ควรอยู 
 
๑.  ท่ีมาเดิมใน วิ.  จุลลวรรค.  ๗/๑๗-๑๘  วา  ปตฺตมณฺฑลานิ...  ภิตฺตกิมมุกตาน ิ
      (ภตฺตกิมฺมกตามิ ?). 
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สวนท่ีปากชายผา  จะทํารูปแปลก ๆ อยางใดอยางหนึ่งไว  จะเปนรูป  
หมอน้ําก็ตาม  รูปปากมังกรก็ตาม  รูปศีรษะงูน้ําก็ตาม  ไมควร.  แม 
ประคดเอง  ที่กรึงปกเปนสัณฐานนัยนตาชาง  หรือทําเปนรูปลวดลาย 
ดอกไมเปนตนไวในท่ีนั้น  ๆ  ไมควร.  แตจะกรึงปกใหตรงไปทําเปน 
เง่ียงปลา  หรือใบเปง  หรือทําเปนแผนเกลี้ยงควรอยู.  ชายแหงประคด 
สายเดียวควร ๒ สาย ๓ สาย  แม ๔ สายก็ควร. เกินกวาน้ันไปไมควร. 
ประคดเอวท่ีทําดวยดายเสียเดียวเทาน้ัน  จึงควร.  สวนท่ีมีสัณฐานดุจ 
สายสังวาล แมเสนเดียวก็ไมควร.  แตชายแมจะมีสัณฐานดุจสังวาล 
ก็ควร.  ประคดเอวที่เขาเอาเชือกมากเสนดวยกันรวมกันเขาแลว  เอา 
เชือกเสนหน่ึงพนเนื่องกันไปทําข้ึน  ไมพึงกลาววาประคดมีเชือกมากเลย 
ประคดเองท่ีมีเชือกมากเสนนั้น ควรอยู. 
        ทีลู่กถวินของประคดเอว จะมีรูปแปลก ๆ อยางใดอยางหน่ึง  ม ี
รูปมงคล๑ ๘ เปนตนไมควร. จะมีเพียงรอยพอเปนเครื่องกําหนด  (ที่ผูก) 
ควรอยู.  ในท่ีสุดทั้งสองของลูกถวิน  เขาทําแมเปนรูปหมอน้ําไว  เพ่ือ 
ทําใหทนทาน,  รูปหมอนี้  ก็ควร. 
                     [กลองยาตาที่ควรใชและไมควรใช] 
        ทีกลาวยาตา  จะมีรูปสตรี  บรุุษ  สัตว  ๔ เทา  และรูปนกก็ตาม 
จะมีรูปแปลก  ๆ  ตางประเภทเปนตนวา ลายดอกไม ลายเครือวัลย 
ฟนมังกร มูตรโค  และรูปพระจันทรครึ่งซีกก็ตาม  ไมควร.  รูปที่กลอง 
ยาตา   ควรขูดหรือตัดออกเสีย  หรือเอาดายพันปดไว  โดยอาการที่รูป 
 
๑.   รูปมงคล  ๘ ดูสารัตถทีปนี  ๒/๑๘๘.  
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จะปรากฏไมไดพึงใชสอยเถิด.  สวนกลองยาตา ๔ เหลี่ยม  ๘ เหลี่ยม 
หรือ  ๑๖ เหลี่ยมตรง ๆ เทาน้ัน  จึงควร.  แมขางลางกลองยาตาน้ัน 
จะมีลวดลายกลม  ๆ ไวเพียง  ๒ หรือ ๓ แหง  ก็ควร.  ถึงแมทีค่อกลอง 
ยาตานั้น  จะมีลวดลายกลม ๆ ไวเพียง  ๑ แหง  เพ่ือผูกฝาปด  ก็ควร. 
แมที่ไมปายยาตา จะแตงใหมีสีเกลี้ยงเกลา  ไมควร.  ถึงแมถุงกลองยาตา 
จะทําใหสีเกลี้ยงเกลาอยางใดอยางหน่ึง  ดวยดายมีสีตาง ๆ ไมควร. 
             [ฝกกุญแจและบริขารเบ็ดเตล็ดที่ควรใชและไมควรใช] 
        แมฝกกญุแจ ก็มีนัยอยางนี้เหมือนกัน. ที่ตัวกญุแจ  จะแตงใหมี 
สีเกลี้ยงเกลาไมควร.  ที่ฝกมีดโกนก็เหมือนกัน.  อน่ึง  ที่ฝกมีดโกนน้ี 
จะเย็บอยางใดอยางหน่ึง  ดวยดายสีเดียวอยางใดอยางหน่ึง  ควรอยู. 
        แมที่เหล็กหมาด  จะมีปุมแกวกลม ๆ หรือวัตถุอยางอ่ืน  ที่มีสี 
เกลี้ยงเกลาก็ตาม  ไมควร.  สวนท่ีคอ  จะมีลวดลายพอเปนเครื่องกําหนด 
(คือเปนที่สังเกต)  ควรอยู. 
        แมที่มีดพับหรือมีดนอย  จะติดปุมแกวหรือปุมชนิดใดชนิดหน่ึง 
ไวก็ตาม  ไมควร.  สวนท่ีดาม   จะทีลวดลายพอเปนเครื่องกําหนด  ควร, 
มีดตัดเล็บเขาทําเปนเกลียวไว (เพ่ือจับม่ัน)  นั่นเทียว;  เพราะฉะน้ัน 
การทําใหมีเกลียวไวนั้น  ยอมควร. 
        ที่ไมสีไฟตัวผูก็ดี ที่ไมสีไฟตัวเมียก็ดี  ทีลู่กธนูก็ดี  ที่บนคันลุง 
(ไมคันชัก)  ก็ดี จะมีลวดลายอยางใดอยางหนึ่ง  เชนลวดลายดอกไม 
เปนตน  ที่มีสีเกลี้ยงเกลา  ไมควร.  สวนตรงกลางไมคันชัก  มวีงกลม, 
ที่ตัววงกลมน้ัน  จะมีเพียงลวดลายพอเปนเครื่องกําหนด  ก็ควร.  เขาทํา  
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คีมสําหรับคีมเข็มฝนไว. ที่คีมสําหรับคีบเข็มฝนน้ัน  จะมีลวดลายอยางใด 
อยางหน่ึง  เชนกับปากมังกรเปนตน  ที่มีสีเกลี้ยงเกลา  ไมควร.  แตทํา 
เปนปากเพ่ือจะคีบเข็มนั้น ควรอยู.  
        แมที่มีดสําหรับตัดไมสีฟน  จะมีลวดลายอยางใดอยางหน่ึง ที่มี 
สีเกลี้ยงเกลา  ไมควร.  ทีข่างท้ังสอง  หรือขาง ๆ ขางหน่ึง  (ของมีดนั้น) 
จะเอาโลหะท่ีเปนกัปปยะผูกไวเปน  ๔ เหลี่ยม หรือ  ๘ เหลี่ยมตรง ๆ 
นั่นแหละ จึงควร. 
        แมที่ไมเทา  จะมีลวดลายอยางใดอยางหน่ึง  ที่มีสีเกลี้ยงเกลา 
ไมควร.  โคนขางลาง  จะมีลวดลายกลม ๆ ไว  ๑ แหง  หรือ ๒ แหง 
และปลายขางบน  จะมีเพียงรูปเห็ดหัวงูตูมไว  กค็วร. 
        บรรดาภาชนะนํ้ามัน รูปที่เหลือแมทั้งหมด  ที่มีลวดลายเกลี้ยงเกลา 
เวนรูปภาพสตรีและบุรุษเสีย  ที่ภาชนะเขาก็ดี  ทะนานก็ดี  กะโหลก 
น้ําเตาก็ดี ภาชนะทําดวย  (กาก)  มะขามปอมก็ดี  ยอมควร. 
        ในบรรดาเครื่องใชตาง ๆ เหลาน้ี  คือ  เตียง  ต่ัง  ฟูก  หมอน 
เครื่องลาดพ้ืน  ผาเช็ดเทา  ฟูกสําหรับจงกรม  ไมกวาด  กระเชาเท 
หยากเหยื่อ  รางยอมผา  กระบวยตักน้ําด่ืม  หมอน้ําด่ืม  กระเบ้ืองเช็ดเทา 
ต่ังกระดาน เชิงบาตรดังวลัย  เชิงบาตรทําดวยทอนไม  ฝาบาตรตาลปตร 
และพัดวัชนี  จะมีลวดลายที่มีสีเกลี้ยงเกลา  มีลายดอกไมเปนตน  ทั้งหมด 
ก็ควร. 
        สวนในเสนาสนะ  ที่บานประตูและหนาตางเปนตน  จะมีลวดลาย 
ที่มีสีเกลี้ยงเกลา  แมที่สําเร็จดวยแกวทั้งหมด  ก็ควร.  ในเสนาสนะไมมี 
อะไร ๆ ที่ควรหามไว  เวนแตเสนาสนะที่ผิด.  



ประโยค๗ - ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒ - หนาท่ี 210 

                       [เสนาสนะท่ีผิดควรทําลายเสีย]  
        เสนาสนะท่ีพวกภิกษุผูเปนราชพัลลภ  สรางไวในเขตสีมาของเจา 
ของเขตสีมาเหลาอื่น  เรียกชื่อวา  เสนาสนะท่ีผิด.  เพราะฉะนั้น  พวกภิกษุ 
ผูสรางเสนาสนะเชนนั้น  อันภิกษุผูเปนเจาของเขตสีมาพึงตักเตือนวา 
"พวกทานอยาสรางเสนาสนะไวในเขตสีมาของพวกขาพเจา."  (ถา) ไม 
เชื่อฟงยังขืนสรางอยูนั่นเอง,  พึงตักเตือนซํ้าอีกวา "พวกทานอยาไดทํา 
อยางนี้.  อยาไดทําอันตรายแกอุโบสถและปวารณาของพวกขาพเจา, 
อยาไดทําลายความสามัคคี เสนาสนะแมที่พวกทานสรางไวแลว  จักไม 
ต้ังอยูในสถานท่ีที่พวกทานสรางไวแลว". ถายังขืนสรางอยูโดยพลการ 
นั่นเอง,  เวลาใด เจาของเขตสีมาเหลานั้น  มลีัชชีบริษัทหนาแนน 
ข้ึน  ทั้งอาจไดคําวินิจฉัยที่ชอบธรรม,  เวลาน้ัน  ควรสงขาวแกภิกษุ 
เหลาน้ันวา  "จงขนเอาท่ีอยูของพวกทานไปเถิด." ถาเม่ือสงขาวไปถึง 
๓ ครั้งแลว  เธอเหลาน้ันรื้อถอนไป  ขอน้ันเปนการดี,  ถายังไมรื้อถอน 
ไปไซร, เสนาสนะท่ีเหลือ ควรทําลายเสีย  ยกไวแตตนโพธิ และเจดีย 
และอยาทําลายใหเปนของท่ีใชการไมได.  อน่ึง ควรนําวัตถุตาง ๆ ม ี
เครื่องมุงหลังคา  กลอนเรือน  และอิฐเปนตนออกไปตามลําดับ  แลว 
ควรสงขาวแกเธอเหลาน้ันวา  "จงขนทัพพสัมภาระของพวกทานไปเถิด." 
ถารื้อขนไปไซร,    ขอน้ันเปนการดี,     ถายังไมรื้อขนไซร      หากวา 
เมื่อสัมภาระเหลาน้ันผุพังไปเพราะหิมะ  ฝน  และแดดเปนตนก็ดี พวก 
โจรลักเอาไปก็ดี  ถูกไฟไหมก็ดี  พวกภิกษุผูเปนเจาของเขตสีมา  ใคร ๆ 
จะกลาวโทษไมได  ทั้งไมไดเพ่ือจะทักทวงวา  "พวกทานทําใหทัพพ- 
สัมภาระของพวกขาพเจาฉิบหายแลว" หรือวา  "ตองปรับสินไหมพวก  
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ทาน"  ดังน้ี.  ก็กิจใด  ที่ภิกษุผูเปนเจาของเขตสีมาทําแลว กิจน้ัน 
เปนอันพวกเธอทําชอบแลวทีเดียว ฉะน้ีแล. 
                              จบบาลีมุตตกวินิจฉัย.  
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                             [พระธนิยะเริ่มสรางกุฎีไม]          
        ก็เพ่ือแสดงถึงความรําพึงและความอุตสาหะ เพ่ือสรางกุฎีอีกนั่นแล 
ของพระธนิยะ  ในเมื่อกฎุีถูกทําลายแลวอยางนั้น  พระธรรมสังคาห- 
กาจารย  จึงไดกลาวคําวา  "อถโข  อายสฺมโต"  เปนตน.         
        ในคําวา "อายสฺมโต"  เปนตนนัน้  มีวินิจฉัยดังน้ี:- 
        บทวา  ทารุคเหคณโก  ไดแก  เจาพนักงานผูรักษาไมในเรือน 
คลังไมของหลวง. 
        บทวา  คหณทารูนิ๑  ไดแก  ไมทีพ่ระเจาแผนดินทรงหวงแหน 
แลว  อธิบายวา "ไมที่พระราชาทานสงวนไว." 
        บทวา  นครปฏิสงฺขาริกานิ ไดแก  ไมที่เปนเครื่องอุปกรณการ 
ปฏิสังขรณพระนคร. 
        สองบทวา  อาปทตฺถาย  นิกฺขิตฺตานิ  มีคําอธิบายวา  "ไดแก 
ไมที่เก็บไวเพ่ือปองกันความวิบัติแหงวัตถุทั้งหลายมีซุมประตู  ปอมพระ- 
ราชวังหลวง และโรงชางเปนตน เพราะถูกไฟไหม  เพราะความเกาแก 
หรือเพราะการรุกรานของพระราชาผูเปนขาศึกเปนตน  ที่ทานเรียกวา 
อันตราย." 
        สองบทวา ขณฺฑาขณฺฑิก  เฉาทเปตฺวา  ความวา  พระธนิยะ 
กําหนดประมาณกุฎีของตนแลว  สั่งใหทําการตัดไมบางทอนท่ีปลาย  บาง 
 
๑.  บาลีเดิมเปน  เทวคณาทารูนิ.  
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ทอนท่ีตรงกลาง บางทอนที่โคน  เปนทอนนอยทอนใหญ  (บรรทุก 
เกวียนไปสรางกุฎีไมแลว)  
            [วัสสการพราหมณลงโทษเจาพนักงานผูรักษาไม]  
        คําวา  "วัสสการ"  เปนชื่อของพราหมณนั้น. 
        บทวา มคธมหามตฺโต  ไดแก  มหาอํามาตย  คือผูประกอบ 
ดวยชั้นอิสรยิยศอยางใหญ  ในมคธรฐั  หรือ  มหาอํามาตยของพระเจา- 
แผนดินมคธ  มีอธิบายวา  "อํามาตยผูใหญ." 
        บทวา  อนุสฺายมาโน  ความวา  วัสสการพราหมณ  ไปตรวจ 
ดูในที่นั้น ๆ. 
        คําวา  ภเณ  เปนคําของอิสรชนเรียกคนผูดํารงอยูในฐานะตํ่า. 
        สองบทวา  พนธ อาณาเปสิ ความวา  พราหมณ  แมโดยปกติ 
ก็เปนผูมีความริษยาในเจาพนักงานผูรักษาไมนั้นอยูเทียง,  พอเขาไดฟง 
พระราชดํารัสวา  "จงใหคนเอาตัวมา"  ดังน้ี,  แตเพราะพระราชามิได 
ทรงรับสั่งวา "จงใหเรียกมันมา" ฉะน้ัน  จึงทําการจองจําเจาพนักงาน 
ผูรักษาไมนั้น  ที่มือและเทาท้ังสอง  แลวคิดวา  "จักสั่งใหลงโทษ" 
จึงสั่งใหจองจําไว. 
        ในคําวา  อทฺทสา  โข อายสฺมา  ธนิโย นั้น ถามวา  "ทาน 
พระธนิยะ  ไดเห็นเจาพนักงานผูรักษาไม ถูกเจาหนาท่ีจองจําไปดวย 
อาการอยางไร ?" 
        แกวา  "ไดยินวา  ทานพระธนิยะน้ัน  ทราบวาไมที่นําไปก็ดวย 
เลสของตน  คิดวา ' เจาพนักงานคนน้ันจักถูกฆา  หรือจองจําจากราช-  
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ตระกูล  เพราะเหตุแหงไมทั้งหลาย  โดยไมสงสัย'  จึงคิดข้ึนไดใน 
เวลาน้ันวา  'เราคนเดียวเทาน้ัน จักปลดเปลื้องเจาพนักงานคนน้ัน' 
แลวเที่ยวคอยฟงขาวของเขาอยูเปนนิตยกาลน่ันเอง  เพราะฉะน้ัน  ทาน 
พระธนิยะ  จึงไดไปเห็นในขณะน้ันนั่นแหละ  เพราะเหตุนั้น  พระธรรม- 
สังคาหกาจารย  จึงกลาวไววา  'อทฺทสา  โข  อายสฺมา  ธนิโย'  ดังน้ี 
เปนตน." 
        สองบทวา  ทารูน  กจิฺจา  ความวา  เพราะเหตุแหงไมทั้งหลาย. 
        หลายบทวา ปุราห  หฺามิ  ความวา  กอนแตกระผมจักถูกฆา 
อธิบายวา  "พระคุณทาน  ควรไปตราบเทาที่กระผมยังมิไดถูกฆา ." 
ศัพทวา  "อิงฺฆ"  ในคําวา  "อิงฺฆ  ภนฺเต  สราเปหิ" นี้เปนนิบาต 
ลงในอรรถวาเตือน. 
        บทวา  ปมาภิสิตฺโต  ความวา  แรกราชาภิเษก. 
        หลายบทวา  เอวรูป  วาจ  ภาสิตา  มีคําอธิบายวา  "พระองค 
เมื่อราชภิเษกแลว ไดตรสัพระวาจานี้ใดเห็นปานน้ีเปนครั้งแรกทีเดียว 
วา "หญาไมและน้ํา  ขาพเจาถวายแกสมณพราหมณทั้งหลายละ  ขอ 
สมณพราหมณทั้งหลายโปรดบริโภคใชสอยเถิด"  พระวาจานั้นพระองค 
ก็ไดตรัสเอง  บัดนี้ยังทรงระลึกไดหรอืมิได ?" 
        ไดยินวา พระราชาทั้งหลาย  พอราชาภิเษกแลวเทาน้ัน  ก็ทรง 
รับสั่งใหเที่ยวตีกลองธรรมเภรีประกาศวา  "หญาไมและน้ํา  ขาพเจา 
ถวายแกสมณพราหมณทั้งหลายละ,   ขอสมณะและพราหมณทั้งหลาย 
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โปรดบรโิภคใชสอยเถิด" ดังน้ี , พระธนิยเถระนี้กลาวหมายเอาพระ 
ราชดํารัสนั้น.  
        หลายบทวา  เตส  มยา  สนฺธาย  ภาสิต  มีอธิบายวา  "โยม 
ไดกลาวคําอยางน้ัน  หมายถึงการนําหญาไมและน้ําไปของสมณพราหมณ 
เหลาน้ัน  ผูมีความรังเกียจแมในวัตถุเล็กนอย  ซึ่งเปนผูสงบและลอยบาป 
แลว หาไดหมายถึงการนําไปของบุคคลผูเชนพระคุณเจาไม." 
        ดวยคําวา  ตฺจ  โข  อรฺเ  อปริคฺคหิต นี้  พระเจาพิมพิสาร 
ทรงแสดงความหมายวา  "ก็หญาไมและน้ําน้ัน  โยมกลาวหมายเอา 
หญาไมและน้ํา  อันใคร  ๆ มิไดหวงแหนในปาตางหาก." 
        ในคําวา  "โลเมน ตฺว  มุตฺโตสิ"  นี้  มีวินิจฉัยดังน้ี:- 
        คุณชาตเพียงดังขน ชื่อวา  คุณชาตเพียงดังขน.  ก็คุณชาตเพียง 
ดังขนน้ัน  คืออะไร ?  คือ  บรรพชาเพศ. พระเจาพิมพิสาร  ตรัส 
อธิบายไวอยางไร ?  ตรัสอธิบายไวอยางนี้:-  เปรียบเหมือนพวก 
นักเลงปรึกษากันวา  "พวกเราจักเค้ียวกินเนื้อ"  แลว  พึงจับแพะตัว 
มีขนซึ่งมีราคามากไว,  บุรุษผูรูคนหน่ึง  พบเห็นแพะตัวท่ีถูกจับไวนั้นนี้ 
จึงคิดวา  "เนื้อเพาะตัวนี้  มีราคาเพียงกหาปณะเดียว, แตขนของมัน 
ทุก ๆ  เสนมรีาคาต้ังหลายกหาปณะ"  จึงไดใหแพะเขาไป ๒ ตัว  ซึ่งไม 
มีขน  และพึงรับเอาแพะตัวท่ีมีขนนั้นไป,  ดวยอาการอยางนี้ แพะตัว 
อาศัยบุรุษผูรู  พึงรอดตายดวยขน  ฉันใด,  พระคุณเจาก็เปนฉันน้ัน 
เหมือนกัน  เปนผูควรถูกฆาและจองจํา  เพราะทํากรรมน้ี,  แตเพราะ  
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พระคุณเจา  ทรงไวซึ่งธงชัยแหงพระอรหันต  มีสภาพอันสัตบุรุษไมพึง 
 ฆาได  และเพราะพระคุณเจาบวชในพระศาสนา  ทรงไวซึ่งธงชัยแหง 
พระอรหันต  อันเปนบรรพชาเพศ;  เหตุนั้น  พระคุณเจา  จึงรอดตัว 
ดวยคุณชาตเพียงดังวาขนคือบรรพชาเพศน้ี    เหมือนแพะรอดตายดวยขน 
อาศัยบุรุษผูรูฉะน้ัน.  
                 [ประชาชนเพงโทษติเตียนเหลาสมณศายบุตร] 
        สองบทวา  มนุสฺสา  อุชฺฌายนฺติ  ความวา  เมื่อพระราชาทรง 
รับสั่งอยูในบริษัท  มนุษยทั้งหลายในสถานท่ีนั้น ๆ ครั้นไดฟงพระราช- 
ดํารัส  ทั้งตอพระพักตรและลับพระพักตรแลว  ยอมเพงโทษ  คือดูหม่ิน 
ไดแก  เมื่อดูหม่ินก็เพง  คือจองดูพระเถระนั้น. อน่ึง  หมายความวา 
"ยอมคิดไปทางความลามก." 
        บทวา ขียนฺติ   ความวา  ยอมพูด  คือประจานโทษของพระ- 
เถระนั้น. 
        บทวา  วิปาเจนฺติ ความวา  แตงเรื่องใหกวางขวางออกไป คือ 
กระจายขาวใหแพรสะพัดไปในสถานที่ทุกแหง. ก็แล  ผูศึกษาควรทราบ 
เนื้อความน้ี  ตามแนวคัมภีรศัพทศาสตร.         
        อน่ึง  ในคําวา  "อุชฌฺายนฺติ" เปนตนนี้  มีโยชนาดังน้ี  คือ 
มนุษยทั้งหลาย  เมื่อคิดถึงเรื่องราวเปนตนวา "พระสมณศากยบุตร 
เหลาน้ี  เปนผูไมมีความละอาย"  ดังน้ี  ชื่อวา ยอมเพงโทษ,  เม่ือ 
กลาวคําเปนตนวา  "พระสมณศากยบุตรเหลาน้ี ไมมีคุณเครื่องเปน 
สมณะ" ดังน้ี  ชื่อวายอมติเตียน,  เมื่อกระจายขาวกวางขวางออกไป  
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ในสถานท่ีนั้น ๆ เปนตนวา "พระสมณศากยบุตรเหลาน้ีปราศจากความ 
เปนสมณะแลว"  ดังน้ี  ชือ่วา  ยอมโพนทะนาขาว. แมตอจากนี้ไป  ก ็
ควรทราบโยชนาแหงบทเหลาน้ี ตามควรแกบทที่มาแลวในที่นั้น ๆ โดย 
นัยนี้.  
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  พฺรหมฺจาริโน คือ  ผูประพฤติ 
ประเสริฐ. ความเปนสมณะ ชื่อสามัญญะ.  ความเปนผูประเสริฐ  ชื่อ 
พรหมัญญะ. คําท่ีเหลือ  มีเนื้อความต้ืนแลวท้ังน้ัน. 
        ในคําวา  "รฺโ ทารูนิ" เปนตน  มีวินิจฉัยดังน้ี :- 
ความน้ีวา "ไดถือเอาของท่ีเขามิไดให" ดังน้ี  มีความเพงโทษเปนอรรถ. 
อน่ึง  เพ่ือแสดงของท่ีเขามิไดให  ซึ่งพระธนิยะไดถือเอาแลวนั้น  ทาน 
จึงกลาววา  "ไมทั้งหลายของหลวง"  ดังน้ี.  อันผูศกึษาทั้งหลาย  ผูไม 
หลงในความตางแหงวจนะ  (คือคําเปนเอกพจนและคําเปนพหูพจน) 
พึงทราบเน้ือความดังอธิบายมาฉะนี้แล. 
                               [ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท] 
        สองบทวา  ปุราณโวหาริโก  มหามตฺโต  มีความวา  มหาอํามาตย 
ผูถึงการนับวา  "ผูพิพากษา"  เพราะพระราชาทรงแตงต้ังไวในโวหาร 
คือการตัดสินความในกาลกอนแตเปนภิกษุ คือในเวลาเปนคฤหัสถ. 
        หลายบทวา  อถโข  ภควา  ต  ภกิขฺุ  เอตทโวจ ความวา 
พระผูมีพระภาค  ยอมทรงทราบแมซึ่งบัญญัติแหงโลก ยอมทรงทราบ 
แมซึ่งสิกขาบทที่พระพุทธเจาในอดีตท้ังหลาย  ทรงบัญญัติแลวดวยพระ- 
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องคเองวา  "พระพุทธเจาทั้งหลายแมในปางกอน  ยอมทรงบัญญัติ 
ปาราชิกดวยทรัพยเทาน้ี  ถุลลัจจัยดวยทรัพยเทาน้ี  ทุกกฏดวยทรัพย  
เทาน้ี"  แมเมื่อเปนเชนนั้น  ถาพระองคไมทรงเทียบเคียงกับคนท่ีรู 
บัญญัติแหงโลกท้ังหลายอ่ืนแลว  พึงทรงบัญญัติปาราชิกดวยทรัพยเพียง 
บาทหน่ึง  ก็จะพึงมีผูกลาวแกพระองคเพราะเหตุนั้นวา  "ชื่อวาศีล- 
สังวรแมของภิกษุรูปหน่ึง  ก็ประมาณไมได  นับไมได  กวางขวางยิ่งนัก 
ดุจมหาปฐพี  สมุทร  และอากาศ,  พระผูมีพระภาคเจา มายังศีลสังวร 
นั้นใหพินาศเสียแลว  ดวยทรัพยเพียงบทหนึ่ง,"  แตนั้น  ภิกษุทั้งหลาย 
เมื่อไมรูกําลังพระญาณของพระตถาคต ก็จะพึงยังสิกขาบทใหกําเริบ 
สิกขาบทแมที่ทรงบัญญติัไวแลว  ก็จะไมพึงต้ังอยูในที่อันควร, แต 
เมื่อทรงเทียบเคียงกับคนท่ีรูบัญญัติของโลกแลว  จึงทรงบัญญัติสิกขาบท 
การตําหนิติเตียนนั้นยอมไมมี, ยอมมีแตผูกลาวอยางนี้โดยแทวา "แม 
คนครองเรือนเหลาน้ี  ก็ยงัฆาโจรเสียบาง  จองจําไวบาง เนรเทศเสียบาง 
เพราะทรัพยเพียงบาทหนึ่ง, เหตุไฉนเลา  พระผูมพีระภาค  จักไมทรง 
ยังบรรพชิตใหฉิบหายเสีย  เพราะบรรพชิตไมควรลักทรัพยของผูอ่ืน 
แมเปนเพียงหญาเสนหน่ึง" ภิกษุทั้งหลายก็จักรูกําลังพระญาณของพระ 
ตถาคต  และสิกขาบทแมที่ทรงบัญญติัไวแลว  ก็จักไมกําเริบ  จักต้ังอยูใน 
ที่อันควร.  เพราะฉะน้ัน  ทรงมีพระประสงคจะทรงเทียบเคียงกับคนผูรู 
บัญญัติของโลกแลวจึงทรงบัญญัติ จึงทรงชําเลืองดูบริษัททุกหมูเหลา 
ครั้งน้ันแล  พระผูมีพระภาค  ทรงทอดพระเนตรเห็นภิกษุนั้นผูนั่งอยูใน  
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ที่ไมไกลไดตรัสคําน้ีกะภิกษุนั้น  สองบทวา  เอตทโวจ๑  ตัดบทเปน เอต 
อโวจ๒  ความวา  ไดตรัสคําน้ีวา ดูกอนภิกษุ !  พระราชาผูเปนใหญแหง 
มคธรัฐ  เพียบพรอมดวยเสนา  ทรงพระนามวา  พิมพิสาร  จับโจรได 
แลว  ทรงฆาเสียบาง  จองจําเสียบาง เนรเทศเสียบาง  เพราะทรัพย 
ประมาณเทาไรหนอ ดังน้ี.  
        บรรดาบทเหลาน้ี  บทวา  มาคโธ  ไดแก  เปนใหญแหงชาวมคธ. 
        บทวา  เสนิโย  ไดแก  ผูถึงพรอมดวยเสนา. 
        คําวา "พิมฺพิสาโร" เปนพระนามของพระราชพระองคนั้น. 
        บทวา ปพฺพาเชติ  วา มีความวา  ทรงใหออกไปเสียจากแวนแควน. 
บทที่เหลือในคําน้ี  มีเนื้อความต้ืนทั้งนั้น. 
        สองบทวา  ปฺขมาสโก  ปาโท  ความวา  ครั้งน้ัน  ในกรุง 
ราชคฤห  กหาปณะหน่ึงเทากับ ๒๐  มาสก  เพราะฉะนั้น  บาทหนึ่งจึง 
เทากับ  ๕ มาสก  โดยลักษณะน้ี  สวนท่ีสี่ของกหาปณะพึงทราบวาเปน 
บาทหน่ึง  ในชนบททั้งปวง. ก็บาทน้ันแล  พึงทราบดวยอํานาจแหง 
นีลกหาปณะของโบราณ  ไมพึงทราบดวยอํานาจแหงกหาปณะนอกน้ี 
มีรุทรทามกกหาปณะ  (คือกหาปณะท่ีพระเจารุทรทามกะทรงทําใหเกิด 
มีข้ึน)  เปนตน. 
           [พระพุทธจาทุกองคปรับโทษถึงท่ีสุดเพียงบาทเดียว] 
        แมพระพุทธเจาท้ังหลายที่ลวงไปแลว  ก็ทรงบัญญัติปาราชิกดวย 
บาทน้ัน  ถึงพระพุทธเจาทั้งหลายท่ีจะมีในอนาคต ก็จักทรงบัญญัติ 
 
๑.  ยกข้ึนเปนบทต้ังอีกคร้ังหนึ่ง. ๒.  ไมนาจะตองตัดบทอีกเพราะเปนแกอรรถ. 
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ปาราชิกดวยทรัพยบาทหน่ึงนั้น.  จริงอยู  ความเปนตางกัน  ในวัตถุ- 
ปาราชิก หรอืในปาราชิก  ของพระพุทธเจาทุกพระองคยอมไมมี.  วัตถ ุ
แหงปาราชิกก็  ๔  อยางนี้แหละ ปาราชิกก็  ๔ อยางนี้แหละ  ไมมีหยอน 
หรือยิ่งกวานี้. เพราะเหตุนั้น  แมพระผูมีพระภาค ครั้นทรงติเตียน 
พระธนิยะแลว เมื่อจะทรงบัญญัติทุติปาราชิก  ดวยทรัพยบาทหน่ึง 
นั่นเทียว  จึงตรัสคําวา  "โย  ปน  ภิกขฺุ  อทินฺน เถยฺยสงฺขาต" 
เปนตน.          
        เมื่อทุติยปาราชิกอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติทําใหมั่นคงดวย 
อํานาจเปนมูลเฉทอยางนี้แล  เรื่องภิกษุลักหอทรัพยของชางยอม แม 
อ่ืนอีกก็ไดเกิดข้ึน  เพ่ือประโยชนแกอนุบัญญัติ.  เพ่ือแสดงความเกิด 
ข้ึนแหงเรื่องน้ัน  พระธรรมสังคาหกาจารยจึงไดกลาวคํานี้ไววา  "ก็แล 
สิกขาบทน้ี  ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุทั้งหลาย 
ดวยอาการอยางน้ี. 
        ใจความแหงเรื่องนั้น  และความสัมพันธกันแหงอนุบัญญัติ  พึง 
ทราบโดยนัยที่กลาวไวแลวในปฐมปาราชิกวรรณนาน่ันแหละ,  ทุก ๆ 
สิกขาบท ถัดจากสิกขาบทนี้ไป  ก็พึงทราบเหมือนอยางในสิกขาบทนี้. 
จริงอยู คําใด ๆ ที่ขาพเจาไดกลาวไวแลวในเบ้ืองตน  ขาพเจาจัก 
ละเวนคําน้ัน ๆ ทั้งหมดแลวพรรณนาเฉพาะคําท่ียังไมเคยมี  ในหน 
หลังยิ่ง  ๆ  ข้ึนไปเทานั้น. ก็ถาวา  ขาพเจาจักพรรณนาคําซ่ึงมีนัย 
ดังท่ีกลาวแลวน้ัน  ๆ ซ้ําอีก,  เมื่อไร  ขาพเจาจักถึงการจบลงแหงการ 
พรรณนาไดเลา ?  เพราะฉะนั้น ผูศึกษาทั้งหลาย  ควรกําหนดคําท่ี  
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กลาวไวแลวในกอนน้ัน ๆ  ทั้งหมดใหดี  แลวทราบเน้ือความและโยชนา 
ในคําน้ันๆ.  อน่ึง คําอยางใดอยางหน่ึงซึ่งยังไมเคยมี  ทั้งมีเนื้อความ 
ยังไมกระจาง  ขาพเจาเองจักพรรณนาคําน้ันทั้งหมด. 
                         จบปฐมบัญญัติทุติยปาราชิก.   
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                       เรื่องอนุบัญญัติทุติยปาราชิก  
        สองบทวา  รชกตฺถรณ  คนฺตฺวา  ความวา ไปสูทาที่ตากผา 
ของชางยอม.  จริงอยู  ทานั้น  เรียกวา  "ลานตากผาของชางยอม" 
เพราะที่ทานนั้นเปนที่พวกชางยอมตากผาไว. 
        บทวา  รชกภณฺฑิก  ไดแก หอส่ิงของ ๆ พวกชางยอม.  เวลาเย็น 
พวกชางยอม  เมื่อจะกลับเขาไปยังเมือง  มัดผามากผืนรวมเปนหอ ๆ ไว, 
พวกภิกษุฉัพพัคคีย  เมื่อชางยอมเหลานั้นไมเห็น  เพราะความเลินเลอ 
ก็ไดลัก  อธิบายวา  ขโมยเอาหอหนึ่งจากหอน้ันไป. 
                [อรรถาธิบายบานท่ีมีกระทอมหลังเดียวเปนตน] 
        คํามีอาทิอยางนี้วา  "คาโม  นาม"  พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว 
เพ่ือแสดงประเภทแหงบานและปา  ทีพ่ระองคตรัสไวแลวในคําน้ีวา 
"จากบานก็ดี  จากปาก็ดี."  ในคําวา "บานแมมีกระทอมหลังเดียว" 
เปนตนนั้น  มีวินิจฉัยดังนี้:- 
        ในหมูบานใดมีกระทอมหลังเดียวเทาน้ัน  ชือ่วามีเรือนหลังเดียว 
เหมือนในมลัยชนบท  บานน้ี   ชื่อวาบานมีกระทอมหลังเดียว. บาน 
เหลาอ่ืน  ก็ควรทราบโดยนัยนั่น.  บานใดเปนถิ่นที่ยักษหวงแหน 
เพราะไมมีพวกมนุษย  โดยประการท้ังปวง  หรือพวกมนุษยอยากจะ 
กลับมาแมอีกดวยเหตุบางอยางทีเดียว จึงไมหลีกไปเสียเลยจากบานใด, 
บานน้ัน  ชื่อวาไมมีมนุษย. บานใดท่ีเขาทํากําแพงกอดวยอิฐเปนตนไว  
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โดยที่สุด  แมลอมไวดวยเรียวหนาม  บานนั้น  ชื่อวามีเครื่องลอม.  
บานใดท่ีพวกมนุษยไมไดต้ังอาศัยอยู  ดวยอํานาจเปนสถานที่อยูรวมกัน 
ใกลถนนเปนตน  แตสรางเรือนไว  ๒-๓  หลัง  แลวเขาอาศัยอยูในที่ 
นั้น ๆ ดุจโคหมอบอยูในที่นั้น  ๆ ๒-๓  ตัว  ฉะน้ัน  บานนั้น  ชื่อวา 
ที่อยูอาศัยดุจเปนที่โคจอมเปนตน.  บรรดาหมูตาง  และหมูเกวียนเปนตน 
หมูใดหมูหน่ึง  ชื่อวาสัตถะ.  อน่ึง  ในสิกขาบทน้ี  นิคมก็ดี  บานก็ดี 
พึงทราบวา  ทานคือเอาดวย  คามศัพท ทั้งน้ัน. 
                 [อรรถาธิบายเขตอุปจารบานและเรือนเปนตน] 
        คําวา  "อุปจารบาน"  เปนตน  พระองคตรัส  เพ่ือแสดงการ 
กําหนดปา 
        สองบทวา อินฺทขีเล   ิตสฺส  ความวา  ไดแกบุรุษผูยืนอยูที่ 
เสาเข่ือน รวมในแหงบานที่มีเสาเข่ือน  ๒ เสา  ดจุอนุราธบุรีฉะน้ัน. 
จริงอยู  เสาเข่ือนภายนอกแหงอนุราธบุรีนั้น  โดยอภิธรรมนยั  ยอม 
ถึงการนับวาเปนปา. อนึ่ง ไดแกบุรุษผูยืนอยูที่ทามกลางแหงบานที่มี 
เสาเข่ือนเสาเดียว  หรือผูยนือยูที่ทามกลางแหงบานประตูบาน.  แมจริง 
ในบานใด  ไมมีเสาเข่ือน,  ตรงกลางแหงบานประตูบาน ในบานนั่นแล 
เรียกวา  "เสาเข่ือน,  เพราะเหตุนั้น  ขาพเจากลาวไววา "ไดแก 
บุรุษผูยืนอยูที่ทามกลางแหงบานประตูบาน." 
        บทวา  มชฺฌิมสฺส  ความวา  ไดแกบุรุษมีกําลงัปานกลาง  หาใช 
บุรุษขนาดกลางไม  คือ  หาใชบุรุษผูมีกําลังนอยไม  ทั้งไมใชบุรุษมี 
กําลังมาก, มีคําอธิบายวา  "ไดแกบุรุษผูมีกําลังอยางกลาง."  
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        บทวา  เลฑฺฑุปาโต  ความวา  ไดแกสถานที่ตกแหงกอนดินที่เขา 
ไมไดขวางไป  เหมือนอยางมาตุคาม  จะใหพวกกาบินหนีไป  จึงยก  
มือข้ึนโยนกอนดินไปตรง ๆ เทาน้ัน  และเหมือนอยางพวกภิกษุวักน้ํา 
สาดไปในโอกาสท่ีกําหนดเขตอุทกุกเขป  แตขวางไปเหมือนคนหนุม ๆ 
จะประลองกําลังของตน  จึงเหยียดแขนออก  ขวางกอนดินไปฉะนั้น. 
แตไมควรกําหนดเอาที่ซึ่งกอนดินตกแลวกลิ้นไปถงึ. 
        ก็ในคําวา  "บุรุษมีกาํลังปานกลาง  ยืนอยูที่อุปจารเรือนแหงบาน 
ที่ไมไดลอม  ขวางกอนดินไปตก๑"  นี ้ พึงทราบวินิจฉัยดังนี้:- ประเทศ 
ที่บุรุษมีกําลังปานกลาง  ยืนอยูที่น้ําตกแหงชายคา  โยนกระดงหรือสาวกไป 
ตก  ชื่อวาอุปจารเรือน.  ในอรรถกถากรุุนที  ทานกลาวไววา "ประเทศ 
ที่บุรุษมีกําลังปานกลาง  ยืนอยูที่อุปาจารเรือนน้ัน  ขวางกอนดินไปตก 
ชื่อวาอุปจารบาน."  ถึงในอรรถกถามหาปจจรี  ทานก็กลาวไวเชนนั้น 
เหมือนกัน. อน่ึง  ในมหาอรรถกถา  ทานต้ังมาติกาไววา "ชื่อวาเรือน 
ชื่อวา  อุปจารเรือน  ชื่อวาบาน  ชื่อวา  อุปจารบาน " แลวกลาววา 
"ภายในท่ีน้ําตกแหงชายคา  ชื่อวา เรือน.  สวนท่ีตกแหงน้ําลางภาชนะ 
ซึ่งมาตุคาม  ผูยืนอยูที่ประตูสาดท้ิงลงมา  และที่ตกแหงกระดง  หรือไม 
กวาดท่ีมาตุคามเหมือนกันซึ่งยืนอยูภายในเรือนโยนออกไปขางนอกตาม 
ปกติ  และเครื่องลอมท่ีเขาตอที่มุมสองดานขางหนาเรือน  ต้ังประตูกลอน 
ไมไวตรงกลางทําไวสําหรับกันพวกโคเขาไป  แมทั้งหมดน้ี  ชือ่วา  อุปจาร 
เรือน.  ภายในเลฑฑุบาตของบุรุษมีกําลังปานกลาง  ผูยืนอยูที่อุปจาร 
 
๑.   วิ. มหา.  ๑/๘๕.  
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เรือนน้ัน ชื่อวา  บาน.  ภายในเลฑฑุบาตอ่ืนจากนั้น  ชื่อวา  อุปจาร  
 บาน."  คําท่ีทานกลาวไวในมหาอรรถกถานี้  ยอมเปนประมาณ  ใน 
คําน้ีวา "บุรุษมีกําลังปานกลางผูยืนอยูที่อุปจารเรือนแหงบานที่ไมไดลอม 
ขวางกอนดินไปตก."๑ เหมือนอยางวา  คําท่ีทานกลาวไวในมหาอรรถกถา 
นี้ ยอมเปนประมาณในท่ีนี้  ฉันใด,  อรรถกถาวาทะก็ดี  เถรวาทะก็ดี 
ที่ขาพเจาจะกลาวในภายหลัง ก็พึงเห็นโดยความเปนประมาณในที่ทั้งปวง 
ฉันนั้น. 
        ถามวา  "ก็คําท่ีทานกลาวไวในมหาอรรถกถานีน้ั้น  ปรากฏเหมือน 
ขัดแยงพระบาลี  เพราะในพระบาลี  พระองคตรัสไวเพียงเทานี้วา  "บุรุษ 
มีกําลังปานกลางผูยืนอยูที่อุปจารเรือนขวางกอนดินไปตก."๒  แตในมหา- 
อรรถกถา  ทานทําเลฑฑุบาตน้ันใหถึงการนับวาบานแลวกลาวอุปจารบาน 
ถัดเลฑฑุบาตน้ันออกไป ?" 
        ขาพเจาจะกลาวเฉลยตอไป :-  คําท้ังหมดน่ันแล  ทานกลาวไว 
ในพระบาลีแลว.  สวนความอธิบายในพระบาลีนี้  ผูศึกษาควรทราบ. 
ก็แล ความอธิบายน้ัน พระอรรถกถาจารยทั้งหลายเทานั้นเขาใจแจมแจง. 
เพราะเหตุนั้น ลักษณะแหงอุปจารเรือน  แมมิไดตรัสไวในพระบาลีวา 
"ผูยืนอยูที่อุปาจารเรือน"  ดังน้ี  ทานก็ถือเอาดวยอํานาจแหงลักษณะท่ี 
กลาวไวในอรรถกถาฉันใด,  แมลักษณะแหงอุปจาร  เรือนท่ีเหลือก็ควร 
ถือเอาฉันนั้น.  ในศัพทวา   คามูปจารน้ัน  ก็ควรทราบนัยดังตอไปนี้ :- 
ชื่อวาบานในสิกขาบทน้ี  มี  ๒ ชนิด  คือ  บานที่มีเครื่องลอม ๑ บานท่ี 
ไมมีเครื่องลอม  ๑.  ในบาน ๒ ชนิดนัน้  เครื่องลอมน่ันเอง  เปนเขต 
 
๑-๒.  วิ.  มหา.  ๑/๘๕.  
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กําหนดของบานท่ีมีเครื่องลอม.  เพราะเหตุนั้น  ในพระบาลี  พระองค 
จึงไมตรัสเขตกําหนดไวเปนแผนกหน่ึง   แตไดตรัสไววา  "ประเทศท่ี  
บุรุษผูมีกําลังปานกลาง  ผูยืนอยูที่เสาเข่ือนแหงบานที่มีเครื่องลอม  ขวาง 
กอนดินไปตก  ชื่อวาอุปจารบาน."๑  สวนเขตกําหนัดบาน  แหงบานท่ี 
ไมไดลอม  ก็ควรกลาวไวดวย. เพราะฉะนั้น  เพ่ือแสดงเขตกําหนดบาน 
แหงบานท่ีไมไดลอมน้ัน  พระองคจึงตรัสไววา  "ประเทศท่ีบุรุษมีกําลัง 
ปานกลาง  ยืนอยูที่อุปจารเรือนแหงบานท่ีไมไดลอม  ขวางกอนดินไปตก 
(ชื่อวา อุปจารบาน)."๒  เมือ่แสดงเขตกําหนดของบานไวแลวน่ันแล 
 ัลักษณะแหงอุปจารบาน  ใคร ๆ ก็อาจทราบได  โดยนัยดังกลาวไวแลว 
ในกอนทีเดียว;  เพราะฉะน้ัน  พระองคจึงไมตรัสซ้ําอีกวา  "บุรุษมีกําลัง 
ปานกลาง  ยืนอยูที่อุปจารเรือนน้ัน  ขวางกอนดินไปตก."  ฝายอาจารยใด 
กลาวเลฑฑุบาตของบุรุษมีกําลังปานกลาง  ยืนอยูที่อุปจารเรือนน่ันเองวา 
"เปนอุปจารบาน" ดังน้ี, อุปจารเรือนของอาจารยนั้น  ยอมพองกับ 
คําวา  "บาน."  เพราะเหตุนั้น  วิภาคนี้  คือ เรือน อุปจารเรือน 
บาน  อุปจารบาน  ยอมไมปะปนกัน. สวนขอวินิจฉัยในเรือน  อุปจาร 
เรือน  บาน  และอุปจารบานน้ี  ผูศึกษาควรทราบโดยความไมปะปนกัน 
(ดังท่ีทานกลาวไว) ในวิภาเลคามัปปเวสนสิกขาบทเปนตน.  เพราะฉะนั้น 
บานและอุปจารบานในอทินนาทานสิกขาบทน้ี  ผูศึกษาควรเทียบเคียง 
บาลีและอรรถกถาแลว ทราบตามนัยที่กลาวไวแลวน่ันแหละ.  อน่ึง 
แมบานใด  แตกอนเปนหมูบานใหญ ภายหลัง  เมื่อสกุลทั้งหลาย 
สาบสูญไป  กลายเปนหมูบานเล็กนอย, บานน้ัน  ควรกําหนดดวย 
 
๑/๒. วิ. มหา. ๑/๘๕.  
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เลฑฑุบาตแตอุปจารเรือนเหมือนกัน. สวนกําหนดเขตเดิมของบานน้ัน 
ทั้งท่ีมีเครื่องลอม  ทั้งที่ไมมีเครื่องลอม  จะถือเปนประมาณไมไดเลย 
ฉะน้ีแล.  
                            [อรรถาธิบายกําหนดเขตปา] 
        ปาท่ีเหลือในอทินนาทานสิกขาบทนี้  เวนบานและอุปจารบาน 
 ึซึ่งท่ีลักษณะตามท่ีทานไวดังน้ีวา  "ที่ชื่อวาปา คือ  เวนบานและ 
อุปจารบานเสีย" พึงทราบวา  "ชื่อวา  ปา."  แตในคัมภีรอภิธรรม 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา  "คําวา  ปา  นั้น  ไดแกที่ภายนอก 
จากเสาเข่ือนออกไป  นั้นทั้งหมด  ชื่อวา  ปา."  พระองคตรัสไวใน 
อรัญญสิขาบทวา "เสนาสนะที่สุดไกลประมาณ ๕๐๐ ชั่วธนู  ชือ่วา 
เสนาสนะปา."๒ พึงทราบวา "เสนาสนะปาน้ัน  นับแตเสาเข่ือนออก 
ไป  มีระยะไกลประมาณ ๕๐๐ ชั่วธนู  โดยธนูของอาจารยที่ทานยก 
ข้ึนแลว." 
        พระผูมพีระภาคเจา  เมื่อจะทรงจําแนกเนื้อความแหงคําน้ีวา 
"จากบานก็ดี  จากปาก็ดี"  โดยนัยดังท่ีกลาวไวแลวในพระบาลีอยางนั้น 
จึงทรงแสดงสวนท้ัง ๕ ไว  เพ่ือปองกันความอางเลสและโอกาสของ 
เหลาบาปภิกษุวา "เรือน  อุปจารเรือน  บาน  อุปจารบาน  (และ) 
ปา."  เพราะฉะนั้น  พึงทราบวา "เมื่อภิกษุลักส่ิงของที่มีเจาของต้ังแต 
มีราคาบาทหน่ึงข้ึนไปในเรือนก็ดี  อุปจารเรือนก็ดี  บานก็ดี  อุปจารบาน 
ก็ดี  ปาก็ดี  เปนปาราชิกเหมือนกัน." 
 
๑.  อภิ.  วิ.  ๓๕/๓๓๘.  ขุ.  ปฏิ.  ๓๑/๒๖๔.  ๒.  วิ. มหา.  ๒/๑๔๖.  
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               [อรรถาธิบายส่ิงของท่ีเจาของมีกรรมสิทธิ์อยู]  
        บัดนี ้ เพ่ือแสดงเนื้อความแหงคําเปนตนวา  "พึงถือเอาทรัพย 
อันเจาของไมไดให  ดวยสวนแหงความเปนขโมย"  ดังน้ี  พระองค 
จึงตรัสวา "อทินฺน  นาม"  เปนตน.  ในคําวา  "อทินนฺ  นาม" 
เปนตนนั้น  มีวินิจฉัยดังนี้:-  ในทันตโปณสิกขาบท  แมสิ่งของ ๆ ตน 
ที่ยังไมรับประเคน  ซึ่งเปนกัปปยะ  แตเปนของท่ีไมควรกลืนกิน  เรียกวา 
"ของท่ีเขายังไมไดให."  แตในสิกขาบทนี้  สิ่งของอยางใดอยางหน่ึง 
ที่ผูอ่ืนหวงแหน ซึ่งมีเจาของ  เรียกวา "สิ่งของอันเจาของไมไดให." 
สิ่งของน้ีนั้น  อันเจาของอันเจาของไมไดให  ดวยกายหรือวาจา เพราะ 
เหตุนั้น  จึงชื่อวาสิ่งของอันเจาของไมไดให.  ชื่อวาอันเขายังไมไดละ 
วาง  เพราะวาเจาของยังไมไดสละพนจากมือของตน  หรือจากที่ที่ต้ัง 
อยูเดิม.  ชื่อวา  อันเจาของก็ยังไมไดสละทิ้ง  เพราะยังแมทรัพยต้ังอยู 
ในที่เดิมแลว  แตเจาของก็ยังไมไดสละทิ้ง  เพราะยังไมหมดความเสียดาย. 
ชื่อวา  อันเจาของอยู  เพราะเปนของท่ีเจาของยังรักษาไว โดย 
จัดแจงการอารักขาอยู.  ชือ่วา  อันเขายังคุมครองอยู  เพราะเปนของ 
ที่เจาของใสไวในท่ีทั้งหลายมีตูเปนตนแลวปกครองไว. ชื่อวา  อันเขา 
ยังถือวาเปนของเรา  เพราะเปนของท่ีเจาของยังถือกรรมสิทธิ์วาเปน 
ของเรา  โดยความถือวาเรา  ดวยอํานาจตัณหาวา  "ทรัพยนี้ ของ 
เรา."  ชื่อวา  ผูอ่ืนหวงแหน เพราะวา  เปนของอันชนเหลาอ่ืน 
ผูเปนเจาของทรัพยเหลาน้ันยังหวงแหนไว  ดวยกิจมีอันยังไมละทิ้ง 
ไมไดให. 
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      [อรรถาธบิายสังเขตศัพทลงในอรรถตติยาวิภัตติ]  
        ในบทวา "เถยฺยสงฺขาต" นี้  มีวินจิฉัยดังนี้:-  โจร  ชื่อวา 
ขโมย.  ความเปนแหงขโมย ชื่อวา  เถยฺย  ฯ  บทวา  "เถยฺย" นี้ 
เปนชื่อแหงจิตคิดจะลัก.. สองบทวา  "สงฺขา  สงฺขาต" นั้น  โดย 
เนื้อความ  ก็เปนอันเดียวกัน. บทวา  "สงฺขาต"  นัน้  เปนชื่อแหง 
สวน  เหมือนสังขาตศัพทในอุทาหรณทั้งหลายวา ก็สวนแหงธรรม 
เครื่องเนินชาท้ังหลาย  มสีัญญาเปนเหตุ"  ดังน้ีเปนตน. สวนน้ันดวย 
ความเปนชาท้ังหลาย  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา เถยฺยสงฺขาต ฯ  อธิบาย 
วา  "สวนแหงจิตสวนหนึ่งซ่ึงเปนสวนแหงจิตเปนขโมย".   ก็คําวา 
"เถยฺยสงฺขาต" นี้  เปนปฐมาวิภัตติ  ลงในอรรถตติยาวิภัตติ;  เพราะ 
เหตุนั้น  บัณฑิตพึงเห็นโดยเนื้อความวา  "เถยฺยสงฺขาเตน  แปลวา 
ดวยสวนแหงความเปนขโมย"  ดังน้ี. 
        ก็ภิกษุใด  ยอมถือเอา  (ทรัพยที่เจาของไมไดให) ดวยสวน 
แหงความเปนขโมย, ภิกษุนั้น  ยอมเปนผูมีจิตแหงความเปนขโมย; 
เพราะฉะนั้น  พึงทราบวา "เพ่ือไมทรงคํานึงถึงพยัญชนะแสดงเฉพาะ 
แตใจความเทาน้ัน  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสบทภาชนะแหงบทวา 
'เถยฺยสงฺขาต'  นั้นไวอยางนี้วา  'ผูมีจิตแหงความเปนขโมย  คือผูมี 
จิตคิดลัก"  ดงัน้ี. 
                         [อรรถาธิบายบทมาติกา  ๖  บท] 
        ก็ในคําวา  "อาทิเยยฺย ฯ เป ฯ  สงฺเกต วีตินาเมยฺย"  นี ้
บัณฑิตพึงทราบวา  "บทแรกพระผูมีพระภาคเจาตรัสดวยอํานาจการตูเอา,  
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บทที่ ๒  ตรสัดวยอํานาจแหงภิกษุผูนําเอาทรัพยของบุคคลเหลาอ่ืนไป,  
บทที่  ๓  ตรสัดวยอํานาจแหงทรัพยที่เขาฝากไว,  บทที่ ๔  ตรัสดวย 
อํานาจแหงทรัพยที่มีวิญญาณ,  บทที่ ๕ ตรัสดวยอํานาจแหงทรัพยที่เขา 
เก็บไวบนบกเปนตน.  บทที่ ๖ ตรัสดวยอํานาจแหงความกําหนดหมาย 
หรือดวยอํานาจแหงดานภาษี."  
        อน่ึง  ในคําวา "อาทิเยยฺย" เปนตนนี้  การประกอบความ 
ยอมมี    ดวยอํานาจส่ิงของสิ่งเดียวบาง     ดวยอํานาจส่ิงของตาง ๆ บาง. 
ก็แล     ความประกอบดวยอํานาจส่ิงของส่ิงเดียว     ยอมใชไดดวยทรัพยที่มี 
วิญญาณเทาน้ัน.  ความประกอบดวยอํานาจส่ิงตางๆ  ยอมใชไดดวยทรัพย 
ที่ปนกันทั้งท่ีมีวิญญาณทั้งที่ไมมีวิญญาณ. บรรดาความประกอบดวยอํานาจ 
สิ่งของตาง ๆ บัณฑิตควรทราบโดยนัยอยางนี้กอน. 
                    [อรรถาธิบายกิริยาแหงการลัก ๖ อยาง] 
        บทวา  อาทิเยยฺย ความวา  ภิกษุตอเอาที่สวน ตองอาบัติทุกกฏ 
ยังความสงสัยใหเกิดข้ึนแกเจาของ  ตองอาบัติถุลลัจจัย.  เจาของทอด 
ธุระวา  "สวนน้ีจักไมเปนของเราละ"  ตองอาบัติปาราชิก. 
        บทวา หเรยฺย  ความวา  ภิกษุมีไถยจิตนําทรัพยของผูอ่ืนไปลูบคลํา 
ภาระบนศีรษะ  ตองอาบัติทุกกฏ.  ทําใหไหว  ตองอาบัติถุลลัจจัย. 
ปลงลงมาสูคอ  ตองอาบัติปาราชิก. 
        บทวา  อวหเรยฺย ความวา  เมื่อเจาของทวงของท่ีเขาฝากไววา 
ทานจงคืนทรัพยใหแกขาพเจา  ภิกษุกลาวปฏิเสธวา  "ฉันไมไดรองไว 
ตองอาบัติทุกกฏ.  ยังความสงสัยใหเกิดข้ึนแกเจาของ  ตองอาบัติถุลลัจจัย.  
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เจาของทอดธุระวา  "ภิกษุรูปนี้ จักไมคืนใหแกเรา"  ตองอาบัติ 
ปาราชิก.  
        สองบทวา  อิริยากถ   วิโกเปยฺย  ความวา ภิกษุคิดวา "เรา 
จักนําของไปพรอมท้ังคนท่ีทําไปดวย"  ใหยางเทาทีแรก  ตองอาบัติ 
ถุลลัจจัย ใหยางเทาท่ีสอง  ตองอาบัติปาราชิก. 
        สองบทวา  านา  จาเวยฺย  ความวา ภิกษุมีไถยจิต ลูบคลํา 
ของท่ีต้ังอยูบนบก  ตองอาบัติทุกกฏ.  ทําใหไหว  ตองอาบัติถุลลัจจัย. 
ใหเคลื่อนจากท่ี  ตองอาบัติปาราชิก. 
        สองบทวา  สงฺเกต  วติีนาเมยฺย  ความวา  ภิกษุยังเทาทีแรก 
ใหกาวลวงเลยที่กําหนดไวไป  ตองอาบัติถุลลัจจัย.  ใหเทาท่ีสองกาว 
ลวงไป ตองอาบัติปาราชิก.  อีกอยางหนึ่ง  ยังเทาทีแรกใหกาวลวงดาน 
ภาษีไป  ตองอาบัติถุลลัจจัย.  ยังเทาท่ีสองใหกาวลวงไป  ตองอาบัติ 
ปาราชิก  ฉะนี้แล.  นี้เปนความประกอบดวยอํานาจนานาภัณฑะ  ในบทวา 
"อาทิเยยฺย"  เปนตนนี้. 
        สวนความประกอบดวยอํานาจเอกภัณฑะ  พึงทราบดังน้ี:-  ทาส 
ก็ดี  สัตวดิรจัฉานก็ดี  ซึ่งมีเจาของ ภิกษุตูเอาก็ดี  ลกัไปก็ดี  ฉอไปก็ดี 
ใหอิริยาบถกาํเริบก็ดี  ใหเคลื่อนจากฐานก็ดี  ใหกาวลวงเลยท่ีกําหนดไป 
ก็ดี  โดยนัยมีตูเอาเปนตน  ตามท่ีกลาวแลว.  นี้เปนความประกอบดวย 
อํานาจเอกภัณฑะ ในบทวา "อาทิเยยฺย"  เปนตนนี้. 
        อีกอยางนี้  เมื่อบัณฑิตพรรณนาบททั้งหลาย ๖  เหลาน้ี  พึง 
ประมวลปญจกะ  ๕  หมวดมาแลวแสดงอวหาร ๒๕ อยาง.  เพราะเมื่อ  
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พรรณนาอยางนี้  ยอมเปนอันพรรณนาอทินนาทานปาราชิกนี้แลวดวยดี. 
แตในที่นี้  อรรถกถาทั้งปวง  ยุงยากฟนเฝอ  มีวินิจฉัยเขาใจยาก.  ความ 
จริงเปนดังน้ัน  ในบรรดาอรรถกถาทั้งปวง  ทานพระอรรถกถาจารย  
รวมองคแหงอวหารท้ังหลาย  แมพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลว  ใน 
พระบาลีโดยนัยวา  "ภิกษุถือเอาส่ิงของท่ีเขาไมไดใหดวยอาการ ๕ อยาง 
คือภัณฑะที่ผูอ่ืนหวงแหนแลว ๑...  ตองอาบัติปาราชิก" ดังน้ีเปนตน 
ในที่บางแหง   แสดงไวในปญจกะเดียว.  ในที่บางแหง  แสดงไวสอง 
ปญจกะ  รวมกับองคแหงอวหารท้ังหลายที่มาแลววา "ฉหากาเรหิ" 
ดวยอาการ ๖"  ดังน้ี.  แตปญจกะเหลาน้ี  ยอมหาเปนปญจกะไม. 
เพราะในปญจกะใดอวหารยอมสําเร็จไดดวยบทหนึ่ง ๆ ปญจกะน้ัน  ทาน 
เรียกชื่อวาปญจกะ.  กใ็นคําวา  "ปฺจหากาเรหิ" เปนตนนี้  อวหาร 
อยางเดียวเทาน้ัน  ยอมสาํเร็จไดดวยบทแมทั้งหมด.  แตขาพเจายังมิได 
ประกาศอรรถ  แมแหงปญจกะท้ังหมดท่ีขาพเจาแสดงไวซึ่งไดอยูในหกบท 
นั้นนั่นแล  ในที่นี้  อรรถกถาท้ังปวงยุงยากฟนเฝอ  มีวินิจฉัยเขาในยาก 
ดวยประการฉะนี้.  เพราะฉะน้ัน  พึงกาํหนดอวหาร ๒๕ ประการเหลาน้ี 
ที่ขาพเจาแสดงรวมไวเปน ๕ หมวด ๆ ละ  ๕ ใหดี. 
                [ปญจกะ ๕ หมวด ๆ ละ  ๕ ๆ รวมเปนอวหาร ๒๕] 
        ที่ชื่อวา  ปญจกะ ๕ คือ  หมวดแหงอวหาร  ๕  ที่กําหนดดวย 
ภัณฑะตางกันเปนขอตน ๑ หมวดแหงอวหาร  ๕ ทีก่ําหนดดวยภัณฑะ 
ชนิดเดียวเปนขอเตน  ๑  หมวดแหงอวหาร ๕ ที่กําหนดดวยอวหาร 
ที่เกิดแลวดวยมือของตนเปนขอตน  ๑  หมวดแหงอวหาร ๕ ทีก่ําหนด  
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ดวยบุพพประโยคเปนขอตน ๑  หมวดแหงอวหาร ๕  ที่กําหนดดวย  
การลักดวยอาการขโมยเปนขอตน ๑  บรรดาปญจกะท้ัง ๕ นั้น  นานา- 
ภัณฑปญจกะ  และเอกภัณฑปญจกะ  ยอมไดดวยอํานาจแหงบทเหลาน้ี 
คือ  อาทิเยยฺย  พึงตูเอา  ๑ หเรยฺย  พึงลักไป  ๑  อวหเรยฺย พึง 
ฉอเอา ๑  อิรยิาปถ  วิโกเปยฺย  พึงยังอิริยาบถใหกําเริบ  ๑  านา 
จาเวยฺย  พึงใหเคลื่อนจากฐาน ๑.  ปญจกะทั้งสองนั้น  ผูศึกษาพึงทราบ 
โดยนัยดังท่ีขาพเจาประกอบแสดงไวแลวในเบ้ืองตนนั่นแล.  สวนบทท่ี ๖ 
วา  "สงฺเกต  วีตินาเมยฺย"  (พึงใหลวงเลยเขตกําหนดหมาย)" 
นั้น   เปนของท่ัวไปแกปริกัปปาวหาร  และนิสสัคคิยาวหาร.  เพราะ- 
ฉะน้ัน  พึงประกอบบทท่ี ๖ นั้น  เขาดวยอํานานบทที่ไดอยูในปญจกะท่ี ๓ 
และที่ ๕.  นานาภัณฑปญจกะ  และเอกภัณฑปญจกะ  ขาพเจาไดกลาว 
ไวแลว. 
                        [สาหัตถิกปญจกะ  มีอวหาร  ๕ อยาง] 
        สาหัตถกิปญจกะ  เปนไฉน ? คือ สาหัตถิกปญจกะ  มีอวหาร ๕ 
อยาง  ดังน้ี   คือ  สาหัตถิกะ  ถือเอาดวยมือของตนเอง ๑  อาณัตติกะ 
สั่งบังคับ ๑  นิสสคัคิยะ ซัดขวางสิ่งของไป ๑  อัตถสาธกะ  ยังอรรถ 
ใหสําเร็จ ๑  ธุรนิกเขปะ  เจาของทอดธุระ ๑. 
        บรรดาอวหาร ๕ อยางนั้น ที่ชื่อวา  สาหัตถิกะ  ไดแกภิกษุ 
ลักส่ิงของของผูอ่ืน  ดวยมือของตนเอง. ที่ชื่อวา  อาณัตติกะ   ไดแก 
ภิกษุสั่งบังคับผูอ่ืนวา  "จงลักสิ่งของของคนชื่อโนน."  ชื่อวา  นิสสัคคิยะ 
ยอมไดการประกอบบทนี้วา  "พึงใหลวงเลยเขตท่ีกําหนดหมาย"  รวม  
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กับคําน้ีวา  "ภิกษุยืนอยูในดานภาษี  โยนทรัพยใหตกนอกดานภาษี 
ตองอาบัติปาราชิก๑"  ดังน้ี.  ที่ชื่อวา  อัตถสาธกะ  ไดแกภิกษุบังคับวา 
"ทานอาจลักสิ่งของชื่อโนนมาได  ในเวลาใด,  จงลักมาในเวลานั้น."  
บรรดาภิกษุผูสั่งบังคับและภิกษุผูลัก  ถาภิกษุผูรับสั่ง  ไมมีอันตราย 
ในระหวาง  ลักของน้ันมาได,  ภิกษุผูสั่งบังคับ  ยอมเปนปาราชิกในขณะ 
ที่สั่งน่ันเอง.  สวนภิกษุผูลัก  เปนปาราชิกในเวลาลักไดแลว.  นี้ชื่อวา 
อัตถสาธกะ. สวนธุรนิกเขปะ  พึงทราบดวยอํานาจทรัพยที่เขาฝากไว 
ฉะน้ีแล.  คําท่ีอธิบายมาน้ี ชื่อวา  สาหัตถิปญจกะ. 
                   [บุพพประโยคปญจกะ  มีอวหาร ๕ อยาง] 
        บุพพประโยคปญจกะ  เปนไฉน ?  คือ  บุพพประโยคปญจกะ 
มีอวหาร  แมอ่ืนอีก  ๕ อยาง  ดังน้ี  คือ  บุพพประโยค ประกอบ 
ในเบื้องตน ๑ สหประโยค  ประกอบพรอมกัน ๑ สังวิธาหาร  การ 
ชักชวนไปลกั ๑  สังเกตกรรม  การนัดหมายกัน ๑  นิมิตตกรรม 
การทํามินิต ๑. บรรดาอวหารท้ัง ๕ เหลาน้ัน บุพพประโยค พึงทราบ 
ดวยอํานาจส่ังบังคับ.  สหประโยค พึงทราบดวยอํานาจการใหเคลื่อน 
จากฐาน.  สวนอวหารท้ัง ๓ นอกน้ี  พึงทราบโดยนัยที่มาแลวในพระบาลี 
นั่นแล. คําอธิบายมานี้  ชือ่วา  บุพพประโยคปญจกะ. 
                     [เถยยาวหารปญจกะ  มีอวหาร  ๕ อยาง] 
        เถยยาวหารปญจกะ  เปนไฉน ?  คือ เถยยาวหารปญจกะ  มีอวหาร 
 
๑.  วิ.  มหา.  ๑/๙๖.  
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แมอ่ืนอีก  ๕ อยาง ดังน้ี  คือ  เถยยาวหาร  ลกัดวยความเปนขโมย ๑  
ปสัยหาวหาร  ลักดวยความกดข่ี  ๑  ปริกัปปาวหาร ลักตามความกําหนด 
ไว ๑  ปฏิจฉันนาวหาร  ลกัดวยกิริยาปกปด  ๑  กุสาวหาร  ลักดวยการ 
สับเปลี่ยนสลาก ๑.  อวหารท้ัง ๕ เหลาน้ัน  ขาพเจาจักพรรณนาในเรื่อง 
การสับเปลี่ยนสลาก  เรื่องหน่ึง  (ขางหนา)  วา "ภิกษุรูปใดรูปหน่ึง 
เมื่อจีวรของสงฆ  อันภิกษุจีวรภาชกะแจกอยู  มีไถยจิตสับเปลี่ยนสลาก 
แลวรับเอาจีวรไป๑"  ดังน้ี.  คําท่ีอธิบายมานี้  ชื่อวา เถยยาวหารปญจกะ. 
พึงประมวลปญจกะท้ังหลายเหลาน้ี  แลวทราบอวหาร ๒๕ ประการเหลาน้ี 
ดวยประการฉะน้ี. 
        ก็แล  พระวินัยธรผูฉลาดในปญจกะ  ๕ เหลาน้ี   ไมพึงดวนวินิจฉัย 
อธิกรณที่เกิดแลว  พึงตรวจดูฐานะ ๕ ประการ  ซึง่พระโบราณาจารย 
ทั้งหลายมุงหมายกลาวไววา 
                "พระวินัยธรผูฉลาด  พึงสอบสวนฐานะ ๕ ประการ 
                คือ  วัตถุ  กาละ  เทสะ  ราคา  และการใชสอยเปน 
                ที่ ๕  แลวพึงทรงอรรถคดีไว"  ดังนี้. 
                   [อรรถาธิบายฐานะ  ๕ ประการ] 
        บรรดาฐานะทั้ง ๕ นั้น  ฐานะวา  "วัตถุ"  ไดแกภัณฑะ 
ก็เม่ือภิกษุผูลัก  แมรับเปนสัตยวา  "ภัณฑะชื่อน้ี  ผมลักไปจริง"  พระ- 
วินัยธร  อยาพึงยกอาบัติข้ึนปรับทันที,  พึงพิจารณาวา  ภัณฑะนั้นมี 
เจาของหรือหาเจาของมิได.  แมในภณัฑะท่ีมีเจาของ  ก็พึงพิจารณาวา 
 
๑.  วิ.  มหา.  ๑/๑๐๙.  
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เจาของยังมีอาลัยอยู หรือไมมีอาลัยแลว.  ถาภิกษุลกัในเวลาที่เจาของ  
เหลาน้ันยังมีอาลัย  พระวนิัยธรพึงตีราคาปรับอาบัติ. ถาลักในเวลาที่ 
เจาของหาอาลัยมิได  ไมพึงปรับอาบัติปาราชิก. แตเมื่อเจาของภัณฑะ 
ใหนําภัณฑะมาคืน  พึงใหภัณฑะคืน.  อันนี้เปนความชอบในเร่ืองนี้. 
              [เรื่องภิกษุลักจีวร  พระวินัยธรตัดสินวาไมเปนอาบัติ] 
        ก็เพ่ือแสดงเนื้อความน้ี  ควรนําเรื่องนี้มาสาธกดังตอไปนี้ :-  ได 
ยินวา  ในรชักาลแหงพระเจาภาติยราช  มีภิกษุรูปหนึ่ง  พาดผากาสาวะ 
สีเหลือง  ยาว ๗ ศอก ไวที่จะงอยบาแลวเขาไปยังลานพระเจดียจากทิศ 
ทักษิณ  เพ่ือบูชาพระมหาเจดีย.  ขณะน้ันเอง  แมพระราชก็เสด็จ 
มาเพ่ือถวายบังคมพระเจดีย.  เวลาน้ัน  เมื่อกําลังไลตอนหมูชนไป 
 ึความอลหมานแหงมหาชน  ก็ไดมีข้ึนแลว. คราวนั้นแล  ภิกษุรูปนั้น 
ถูกความอลหมานมหาชนเบียดเสียดแลว  ไมทันไดเห็นผากาสาวะ 
ซึ่งพลัดตกไปจากจะงอยบาเลย  ไดเดินออกไป.  กแ็ล  ครั้นเดินออกไป 
แลว  เมื่อไมเห็นผากาสาวะ  ก็ทอดธุระวา  "ใครจะหาผากาสาวะได 
ในเมื่อฝูงชนชุลมุนอยูเชนนี้, บัดนี้  ผากาสาวะนั้น  ไมใชของเรา" 
ดังน้ีแลวก็เดินออกไป.   คราวนั้น  มีภิกษุรูปอ่ืนเดินมาภายหลัง  ไดเห็น 
ผากาสาวะนั้นแลว ก็ถือเอาดวยไถยจิต  แตกลับมคีวามเดือดรอนข้ึน, 
เมื่อเกิดความคิดข้ึนวา  "บัดนี้   เราไมเปนสมณะ.  เราจักสุก"  แลว 
จึงคิดวา  "จักถมพระวินัยธรท้ังหลายดู  จึงจักรูได."  กโ็ดยสมัยนั้น 
มีภิกษุผูทรงพระปริยัติทั้งปวง ชื่อจูฬสุมนเถระ  เปนปาโมกขาจารยทาง 
พระวินัย  พักอยูในมหาวิหาร. ภิกษุรปูนั้นเขาไปหาพระเถระแลวไหว  
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ขอโอกาสแลว จึงไดเรียนถามขอสงสัยของตน.  พระเถระทราบความท่ี  
ผากาสาวะอันภิกษุผูมีภายหลังรูปนั้นถือเอาในเมื่อฝูงชนแยกกันไปแลว 
คิดวา "คราวน้ี  ก็พอมีโอกาสในการถอืเอาผากาสาวนี้"  จึงไดกลาววา 
"ถาคุณพึงนําภิกษุผูเปนเจาของผากาสาวะมาไดไซร, ขาพเจาอาจทําท่ีพ่ึง 
ใหแกคุณได."  ภิกษุรูปนัน้เรียนวา  "กระผมจักเปนทานรูปนั้นได 
อยางไร ?  ขอรับ !" พระเถระสั่งวา "คุณจงไปคนดูในที่นั้น ๆ เถิด." 
เธอรูปนั้น  คนดูมหาวิหารทั้ง ๕ แหง  ก็มิไดพบเห็นเลย.  ทีนั้น 
พระเถระถามเธอรูปนั้นวา "พวกภิกษุพากันมาจากทิศไหนมาก?"  เธอ 
รูปนั้นเรียนวา  "จากทิศทักษิณ  ขอรับ !"  พระเถระสั่งวา  "ถาเชนนั้น 
เธอจงวัดผากาสาวะทั้งโดยสวนยาวและโดยสวนกวางแลวเก็บไว  ครั้นเก็บ 
แลวจงคนหาดูตามลําดับวิหารทางดานทิศทักษิณ  แลวนําภิกษุรูปนั้นมา." 
เธอรูปนั้น  ทําตามคําส่ังนั้นแลว  ก็ไดพบภิกษุรูปนั้น  แลวไดนํามายัง 
สํานักพระเถระ.  พระเถระถามวา  "นี้ผากาสาวะของเธอหรือ?"  ภิกษุ 
เจาของผาเรียนวา "ใชขอรับ !"  พระเถระถามวา  "เธอทําใหตก  ณ 
ที่ไหน."  เธอรูปนั้นก็เรียนบอกเรื่องทั้งหมดแลว. พระเถระไดฟงการ 
ทอดธุระที่เธอนั้นทําแลว  จึงถามรูปที่ถือเอาผานอกนี้วา  "เธอไดเห็น 
ผาผืนนี้ที่ไหนจึงไดถือเอา ?" แมเธอนั้น  ก็เรียนบอกเรื่องทั้งหมด.  ตอ 
จากน้ันพระจึงกลาวกะภิกษุรูปที่ถือเอาผานั้นวา  "ถาเธอจักไดถือเอาดวย 
จิตบริสุทธิ์แลวไซร,  เธอก็ไมพึงเปนอาบัติเลย,  แตเพราะถือเอาดวย 
ไถยจิต  เธอจึงตองอาบัติทุกกฏ,  ครั้นเธอแสดงอาบัติทุกกฏนัน้แลว 
จักเปนผูไมมีอาบัติ.  อน่ึง เธอจงทําผากาสาวะผืนน้ีใหเปนของตนแลว 
ถวายคืนแกภิกษุรูปนั้นเถิด."  ภิกษุรปูนั้นไดประสบความเบาใจเปน  
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อยางยิ่ง เหมือนกับไดรดดวยนํ้าอมฤตฉะนั้น. พระวินัยธรพึงสอดสอง 
ถึงวัตถุอยางนี้.  
        ฐานะวา  "กาล"  คือ  กาลท่ีลัก. ดวยวา  ภัณฑะน้ัน  ๆ  บางคราว 
มีราคาพอสมควร   บางคราวมีราคาแพง. เพราะฉะนั้น ภัณฑะนั้น 
พระวินัยธรพึงปรับอาบัติตามราคาของในกาลท่ีภิกษุลัก.  พึงสอดสองถึง 
กาลอยางนี้. 
        ฐานะวา  "ประเทศ"  คือ  ประเทศท่ีลัก.  กภั็ณฑะน้ัน  ภิกษุ 
ลักในประเทศใด,  พระวินัยธรพึงปรับอาบัติตามราคาของในประเทศน้ัน 
นั่นแหละ.  ดวยวา  ในประเทศท่ีเกิดของภัณฑะ  ภัณฑะยอมมีราคาพอ 
สมควร  ในประเทศอ่ืนยอมมีราคาแพง 
        ก็เพ่ือแสดงเนื้อความแมนี้  ควรสาธกเรื่องดังตอไปนี้:-  ไดยินวา 
ในประเทศคาบฝงสมุทร  มีภิกษุรูปหนึ่ง  ไดมะพราวมีสัณฐานดี  จึง 
ใหกลึงทําเปนโอน้ํา  ที่นาพอใจ เชนกับกระดองสังข  แลววางไว 
ที่ประเทศน้ันนั่นเอง  ไดไปยังเจติยคีรีวิหาร.  คราวนั้น  มีภิกษุรูปอ่ืน 
ไดไปยังประเทศคาบฝงสมุทร  พักอยูที่วิหารน้ัน  เห็นโอนั้น  จึงไดถือ 
เอาดวยไถยจิต แลวก็มายังเจติยคีรีวิหารนั่นเอง.  เมื่อเธอรูปนั้นดื่ม 
 ขาวยาคูอยูที่เจติยคีรีวิหารนั้น  ภิกษุเจาของโอ  ไดเห็นโอนั้นเขา  จึง 
กลาววา "คุณไดโอนี้มาจากไหน ?"  ภิกษุรูปที่ถือมานั้น  ตอบวา 
"ผมนํามาจากประเทศคาบฝงสมุทร."  ภิกษุเจาของโอน้ัน กลาววา 
"โอนี้  ไมใชของคุณ;  คุณถือเอาดวยความเปนขโมย"  ดังน้ีแลว  จึง 
ไดฉุดคราไปยังทามกลางสงฆ.  ในเจติยคีรีวิหารน้ัน  ภิกษุทั้งหลายก็ไม 
ไดรับความชี้ขาด  จึงไดพากันกลับมายังมหาวิหาร. เธอท้ังหลายให 
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ตีกลองประกาศในมหาวิหาร  แลวทําการประชุมใกลมหาเจดีย  เริ่ม  
วินิจฉัยกัน.  พระเถระผูทรงพระวินัยทั้งหลาย  ก็ไดบัญญัติอวหารไวแลว. 
ก็แล ภิกษุผูฉลาดในพระวินัยชื่ออาภิธรรมิกโคทัตตเถระ  ก็อยูในสันนิบาต 
นั้นดวย. พระเถระนั้นกลาวอยางนี้วา "ภิกษุรูปนี้ลกัโอนี้ในที่ไหน ?" 
ภิกษุทั้งหลายเรียนวา "เธอลักที่ประเทศคาบฝงสมุทร."  พระเถระ 
ถามวา "ที่ประเทศนั้น  โอนี้  มีคาเทาไร ?"  ภิกษุทั้งหลายเรียนวา 
"ไมมีคาอะไร ๆ."  พระเถระกลาววา  "ความจริงท่ีประเทศน้ัน  พวก 
ประชาชนตอยมะพราวเค้ียวกินเยื่อขางใน  แลวกท็ิ้งกะลาไว,  ก็กะลาน้ัน 
สําเร็จประโยชนเปนฟน  (เทาน้ัน).  พระเถระถามตอไปวา "หัตถ- 
กรรมในโอน้ี ของภิกษุรูปนี้  มีคาเทาไร ?"  ภิกษุทั้งหลายเรียนวา 
"มีคาหนึ่งมาสก  หรือหยอนกวาหนึ่งมาสก."  พระเถระถามวา "ก็มีใน 
ที่ไหนบาง  ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจา  ทรงบัญญัติปาราชิกไว เพราะ 
ทรัพยหน่ึงมาสก  หรือเพราะทรัพยหยอนกวาหนึ่งมาสก ?"  เมื่อพระ 
เถระกลาวอยางนี้แลว  กไ็ดมีสาธุการเปนอันเดียวกันวา "ดีละ ๆ  พระ- 
คุณทานกลาวชอบแลว วินิจฉัยถูกตองดีแลว".  ก็คราวนั้น  แมพระเจา 
ภาติยราช  ก็เสด็จออกจากพระนครเพ่ือถวายบังคมพระเจดีย  ไดสดับ 
เสียงนั้น   จึงตรัสถามวา  "นี้เรื่องอะไรกัน"  ครั้นไดสดับเรื่องทั้งหมด 
ตามลําดับแลว  จึงทรงรับสั่งใหเท่ียวตีกลองประกาศในพระนครใหรูวา 
"เมื่อเรายังมีชีวิตอยู  อธิกรณของพวกภิกษุบาง  พวกภิกษุณีบาง  พวก 
คฤหัสถบาง  ที่พระอาภิธรรมิกโคทัตตเถระตัดสินแลว  เปนอันตัดสินถูก 
ตองดี เราจะลงราชอาญาคนผูไมต้ังอยูในคําตัดสินของทาน."  พึงสอด 
สองถึงประเทศอยางนี้. 
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              [พระวินัยธรควรสอดสองราคาและการใชสอย]  
        ฐานะวา  "ราคา"  คือ  ราคาของ. ดวยวา  ภัณฑะใหม  ยอม 
มีราคา ภายหลัง  ราคายอมลดลงได.  เหมือนบาตรที่ระบบใหม ยอม 
มีราคาถึง ๘ หรือ  ๑๐  กหาปณะ, ภายหลัง  บาตรนั้น  มชีองทะลุ 
หรือถูกหมุดและปมทําลาย ยอมมีราคานอย  ฉะนั้น. เพราะฉะน้ัน 
พระวินัยธรไมพึงตีราคาของดวยราคาตามปกติเสมอไป  ทีเดียวแล. พึง 
สอดสองถึงราคาอยางนี้. 
        ฐานะวา "การใชสอย"  คือ  การใชสอยภัณฑะ.  ดวยวา ราคา 
ของภัณฑะมีมีดเปนตน ยอมลดราคาลง  แมเพราะการใชสอย.  เพราะ- 
ฉะน้ัน  พระวินัยธรควรพิจารณาอยางนี้;  คือ ถาภิกษุบางรูปลักมีดของ 
ใคร ๆ มาซ่ึงมีราคาไดบทหนึ่ง,  บรรดาเจาของและผูมิใชเจาของมีด 
เหลาน้ัน  พระวินัยธรพึงถามเจาของมีดวา  "ทานซ้ือมีดนี้มาดวยราคา 
เทาไร ?"  เจาของมีดเรียนวา "บาทหน่ึงขอรับ !."  พระวินัยธรถาม 
วา  "ก็ทานซ้ือมาแลวเก็บไว  หรือใชมดีนั้นบาง ?" ถาเจาของมีดเรียน 
วา "ผมใชตัดไมสีฟนบาง  สะเก็ดน้ํายอมบาง  ฟนระบมบาตรบาง 
ขัดถูลับแลวบาง" ดังน้ีไซร, คราวนั้น  ภระวินัยธรพึงทราบวา ราคา 
เดิมแตกอนของมีดนั้นตกไปแลว."  มีดยอมมีราคาตกไป  ฉันใด,  ยา 
หยอดตาก็ดี  ไมปายยาหยอดตาก็ดี  กญุแจก็ดี  ยอมมีราคาตกไป  ฉันนั้น 
แมเพราะเหตุเพียงถูขัดทําใหสะอาด  ดวยใบไม  แกลบ  หรือดวยผง 
อิฐเพียงครั้งเดียว.  กอนดีบุกยอมมีราคาตกไป  เพราะการตัดดวยฟน 
มังกรบาง  เพราะเพียงการขัดถูบาง  ผาอาบน้ํา  ยอมมีราคาตกไป 
เพราะการนุงหมเพียงครั้งเดียวบาง  เพราะเพียงพาดไวบนจะงอยบาบาง  
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หรือบนศีรษะ  โดยมุงถึงการใชสอยบาง,  วัตถุทั้งหลายมีขาวสารเปนตน  
ยอมมีราคาตกไป  เพราะการฝดบาง  เพราะการคัดออกทีละเม็ดหรือสอง 
เม็ดจากขาวสารเปนตนนั้นบาง  โดยที่สุด เพราะการเก็บกอนหินและ 
กอนกรวดทิ้งทีละกอนบาง,  วัตถุทั้งหลายมีเนยใสและน้ํามันเปนตน ยอม 
มีราคาตกไป  เพราะการเปลี่ยนภาชนะอื่นบาง  โดยท่ีสุด  เพราะเพียงเก็บ 
แมลงวัน  หรือมดแดงออกท้ิงจากเนยใสเปนตนนั้นบาง, งบนํ้าออย 
ยอมมีราคาตกไป  แมเพราะเพียงเอาเล็บเจาะดูเพ่ือรูความมีรสหวาน  แลว 
ถือเอาเพียงหนอยหน่ึง.  เพราะฉะนั้น  สิ่งของชนิดใดชนิดหน่ึง  ที่มีราคา 
ถึงบาท  ซึ่งเจาของทําใหมีราคาหยอนไป  เพราะการใชสอย  โดยนัยดังท่ี 
กลาวแลวน่ันแหละ  พระวินัยธร  ไมควรปรับภิกษุผูลักภัณฑะน้ัน ถึง 
ปาราชิก. พึงสอดสองถึงการใชสอยอยางนี้. 
        เพราะวินัยธรผูฉลาด  พึงสอบสวนฐานะ  ๕ เหลาน้ี อยางนี้แลว 
พึงทรงไวซึ่งอรรถคดี  คือ  พึงต้ังไวซึ่งอาบัติ  หรืออนาบัติ  ครุกาบัติ 
หรือลหุกาบัติ  ในสถานท่ีควรแล. 
        วินิจฉัยบทเหลาน้ี  คือ  ตู  ลัก  ฉอ  ใหอิริยาบถกําเริบ  ใหเคลื่อน 
จากฐาน  ใหลวงเลยเขตกําหนดหมาย  จบแลว. 
                   [อรรถาธิบายทรัพยที่ควรแกทุติยปาราชิก] 
        บัดนี ้ พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงจําแนกบทมีวา  "ยถารูเป 
อทินฺนาทาเน" เปนตน  จึงตรัสคําวา "ยถารูปนฺนาม"  เปนตนนี้. 
จะวินิจฉัยในคําวา  ยถารูป  เปนตนนั้น :-  ทรัพยมีตามกําเนิด  ชื่อวา 
ทรัพยเห็นปานใด.  ก็ทรพัยมีตามกําเนิดนั้น ยอมมีต้ังแตบาทหนึ่งข้ึนไป;  
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เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา "บทหน่ึงก็ดี  ควรแกบาท  
หน่ึงก็ดี  เกินกวาบาทหน่ึงก็ดี."  ในศพัทวา  ปาท  เปนตนนั้น พระ- 
ผูมีพระภาคทรงแสดงเฉพาะอกัปปยภัณฑเทาสวนที่ ๔ แหงกหาปณะ 
ดวยปาทศัพท.  ทรงแสดงกัปปยภัทฑไดราคาบาทหน่ึง  ดวยปาทารหศัพท. 
ทรงแสดงกัปปยภัณฑและอกัปปยภัณฑ  แมทั้งสองอยาง  ดวยอติเรกปาท- 
ศัพท.  วัตถพุอแกทุติยปาราชิก  เปนอันทรงแสดงแลว  โดยอาการท้ังปวง 
ดวยศัพทเพียงเทาน้ี. พระราชาแหงปฐพีทั้งส้ิน คือเปนจักรพรรดิในทวีป 
เชนพระเจาอโศก  ชื่อพระราชาท่ัวทั้งแผนดิน,  ก็หรือวา ผูใดแมอ่ืน 
ซึ่งเปนพระราชาในทวีปอันหน่ึง  เชนพระราชาสิงหล  ผูนั้น  กช็ื่อพระ- 
ราชาท่ัวทั้งแผนดิน. 
        พระราชาผูเปนใหญเฉพาะประเทศแหงทวีปอันหน่ึง  ดังพระเจา- 
พิมพิสารและพระเจาปเสนทิเปนตน  ชื่อพระราชาเฉพาะประเทศ. ชน 
เหลาใด  ปกครองมณฑลอันหน่ึง  ๆ  แมในประเทศแหงทวีป ชนเหลาน้ัน 
ชื่อผูครองมณฑล. 
        เจาของแหงบานตําบลนอย ๆ  ในระหวางแหงพระราชาสอง 
พระองค  ชื่อผูครองระหวางแดน. อํามาตยผูวินิจฉัยคดี ชื่อผูพิพากษา 
ผูพิพากษาเหลาน้ัน  นั่งในศาลแลว  ยอมส่ังการลงโทษมีตัดมือและ 
เทาของพวกโจรเปนตน  ตามสมควรแกความผิด. สวนชนเหลาใดเปน 
อํามาตยผูถึงฐานันดรหรือราชบุตร  เปนผูทําความผิด,  ผูพิพากษาเหลา 
นั้นยอมกราบทูลชนเหลาน้ันแดพระราชา  หาไดวินิจฉัยคดีที่หนักดวย 
ตนเองไม. อํามาตยผูใหญซึ่งไดฐานันดร  ชื่อวามหาอํามาตย.  แมมหา- 
อํามาตยเหลาน้ัน  ยอมน่ังทําราชกิจในคามหรือในนิคมน้ัน ๆ.  
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        ดวยบทวา เย วา  ปน  (นี้)  พระผูมีพระภาคทรงแสดงวา 
"ชนเหลาใดแมอ่ืน  เปนผูอาศัยราชสกุล หรืออาศัยความเปนใหญ 
ของตนเอง  ยอมส่ังการไดเด็ดขาด  ชนเหลาน้ันแมทั้งหมดทรงแสดงวา 
ราชาโน ในอรรถน้ี (ดวย)."  
        บทวา  หเนยฺยุ  ไดแก  พึงโบยและพึงตัด. 
        บทวา ปพฺพาเชยฺยุ  ไดแก  พึงเนรเทศเสีย. และ๑พระราชา 
ทั้งหลายพึงกลาวบริภาษอยางนี้วา "เจาเปนโจร"  ดังน้ีเปนตน. เพราะ- 
เหตุนั้นแล  พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา "นั่นเปนการบริภาษ." 
        สองบทวา  ปุริม  อุปาทาย  มีความวา  เทียบบุคคลผูเสพเมถุน 
ธรรม  ตองอาบัติปาราชิก. คําท่ีเหลือนับวาแจมแจงแลวท้ังน้ัน  เพราะ 
มีนัยดังกลาวแลวในกอน  และเพราะมีเนื้อความเฉพาะบทงาย  ฉะนี้แล. 
        พระผูมพีระภาค  ครั้นทรงจําแนกสิกขาบทท่ีทรงแสดงข้ึนแลว 
ตามลําดับบทอยางนั้นแลว  บัดนี ้ จึงทรงต้ังมาติกา  โดยเปนตนวา 
ภุมฺมฏ  ถลฏ  แลวตรสัวิภังคแหงบทมาติกาน้ัน  โดยนัยมคํีาวา 
ภุมฺมฏ  นาม  ภณฺฑ ภูมยิ  นิกขฺิตฺต  โหติ  เปนตน  เพ่ือแสดง 
ภัณฑะท่ีจะพึงถือเอา  ซึ่งพระองคทรงแสดงการถือเอา  โดยสังเขป 
ดวยหกบทมีบทวา  อาทิเยยฺย  เปนตนแลว  ทรงแสดงโดยสังเขป 
เหมือนกันวา  'บาทหน่ึงก็ดี  ควรแกบาทหน่ึงก็ดี  เกินกวาบาทหน่ึง 
ก็ดี'  โดยพิสดาร โดยอาการที่ภัณฑะน้ันต้ังอยูในที่ใด ๆ  จึงถึงความ 
(เปนของจะพึง)  ถือเอา  เพ่ือปดโอกาสแหงเลสของบาปภิกษุทั้งหลาย 
 
๑.  แปลวา  และพระราชาท้ังหลายตรัสคําเปนตนวา....  ดังนี้  ช่ือวาพึงบริภาษ  ก็มี.  



ประโยค๗ - ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒ - หนาท่ี 244 

ในอนาคต.  วินิจฉัยกถา  พรอมดวยวรรณนาบทท่ีไมต้ืน  ในคําวา 
นิกฺขิตฺต  เปนตนนั้น พึงทราบดังนี้:-  
        บทวา  นิกฺขิตฺต  ไดแก  ที่ฝงเก็บไวในแผนดิน. 
        บทวา  ปฏิจฺฉนฺน  ไดแก  ที่เขาปกปดไว  ดวยวัตถุมีดินรวนและ 
อิฐ  เปนตน. 
        ขอวา  ภุมฺมฏ  ภณฺฑ  ฯ  เป  ฯ  คจฺฉติ  วา  อาปตฺติ  ทกฺุกฏสฺส 
มีความวา  ภิกษุใดรูดวยอุบายบางอยางนั่นเทียว ซึ่งภัณฑะน้ัน  ที่ชื่อวา 
ต้ังอยูในแผนดิน  เพราะเปนของท่ีเขาฝง  หรือปกปดต้ังไวอยางนั้น 
เปนผูมีไถยจิตวา  "เราจักลัก"  แลวลกุข้ึนไปในราตรีภาค.  ภิกษุนั้น 
แมไปไมถึงท่ีแหงภัณฑะ  ยอมตองทุกกฏ เพราะกายวิหาร และวจีวิการ 
ทั้งปวง. 
          [อรรถาธิบายอาบัติที่เปนบุพพประโยคแหงทุติยปาราชิก] 
        ถามวา "ตองอยางไร ?" 
        แกวา  "ตองอยางนี้  คือ :-  จริงอยู ภิกษุนั้นเมื่อลุกข้ึน  เพ่ือ 
ตองการจะลักทรัพยนั้น  ใหอวัยวะนอยใหญใดๆ  เคลื่อนไหว  ยอม 
ตองทุกกฏในเพราะอวัยวะเคลื่อนไหวทุกครั้งไป.  จัดผานุงและผาหม 
ก็ตองทุกกฏทุกๆ  ครั้งท่ีมือเคลื่อนไหว.  เธอรูปเดียวไมอาจนําทรัพยที่ 
ฝงไวซึ่งมีจํานวนมากออกไป  จึงคิดวา  "เราจักแสวงหาเพ่ือน"  ดังน้ี 
แลวเดินไปยังสํานักของสหายบางรูป  เปดประตู  ก็ตองทุกกฏทุก ๆ ยาง 
เทาและทุกๆ  ครั้งท่ีมือเคลื่อนไหว.  แตไมเปนอาบัติเพราะปดประตู 
หรือเพราะกายกรรมและวจีกรรมอยางอ่ืน  ซึ่งไมเปนการอุดหนุนแกการ  
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ไป.  เธอเดินไปยังไปโอกาสท่ีภิกษุรูปนั้นนอน แลวเรียกภิกษุนั้นวา "ทาน  
ผูมีชื่อน้ี " แจงความประสงคนั้นใหทราบ  จึงกลาวชักชวนวา  "ทานมา 
ไปกันเถิด,"  ยอมตองทุกกฏทุก ๆ คําพูด. ภิกษุรูปนั้นลุกข้ึนตามคํา 
ชักชวนของเธอ,  แมเธอรูปนั้น   ก็เปนทุกกฏ.  ครั้นเธอลุกข้ึนแลว 
ประสงคจะเดินไปยังสํานักของภิกษุรูป  (ตนคิด) นั้น  จัดผานุงและผาหม 
ปดประตูแลว เดินไปใกลภิกษุรูป  (ตนคิด)  นั้น  ก็ตองทุกกฏ 
เพราะขยับมือและยางเทาทุก ๆ  ครั้งไป.  เธอรูปนั้นถามภิกษุผูตนคิดนั้นวา 
"ภิกษุชื่อโนนและโนนอยูที่ไหน ?  ทานจงเรียกภิกษุชื่อโนนและโนนมา 
เถิด" ดังน้ี  ตองทุกกฏทุก ๆ คําพูด. ครัน้เห็นทุก  ๆ  รูปมาพรอม 
กันแลว  ก็กลาวชักชวนวา  "ผมพบขุมทรัพยเห็นปานน้ี  อยูในสถานท่ี 
 ืชื่อโนน,  พวกเราจงมาไปเอาทรัพยนั้น แลวจักบําเพ็ญบุญ  และจักเปน 
อยูอยางสบาย"  ดังน้ี,  ก็ตองทุกกฏทุก ๆ คําพูดทีเดียว.  เธอไดสหาย 
อยางนั้นแลว  จึงแสวงหาจอบ  ก็ถาเธอรูปนั้น  มีจอบสําหรับตนอยูไซร, 
จึงกลาววา "เราจักนําจอบนั้นมา" ขณะเดินไปถือเอาและนํามายอมตอง 
ทุกกฏ  เพราะขยับมือและยางเทาทุกๆ  ครั้งไป.  ถาจอบไมมี  ก็ไปขอ 
ภิกษุหรือคฤหัสถคนอ่ืน  และเม่ือขอ  จะพูดเท็จขอวา  "จงใหจอบแก 
ขาพเจา  ขาพเจาตองการจอบ,  ขาพเจามีกิจอะไร ๆ ที่จะตองทํา,  ทํากิจ 
นั้นเสร็จแลว  จักนําคืนให"  ดังน้ี  ตองทุกกฏทุกๆ  คําพูด. ถามี 
เหมือง (ลําราง)  ที่จะตองชําระใหสะอาดอยูไซร,  เธอจะพูดแมคําเท็จ 
วา  "งานดินในวัดที่จะตองทํามีอยู,"  คําพูดใด ๆ  ที่เปนคําเท็จ. 
ยอมเปนปาจิตตีย  เพราะคําพูดนั้น ๆ.  ในมหาอรรถกถา  ทานปรับ 
ทุกกฏทั้งน้ัน  ทั้งเพราะคําจริงท้ังเพราะคําเหลาะแหละ. คําท่ีกลาวไวใน  
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มหาอรรถกถานั้น  พึงทราบวา   เขียนไวดวยความพลั้งเผลอ."  ข้ึน  
ชื่อวาทุกกฏในฐานแหงปาจิตตีย  ซึ่งเปนบุพประโยคแหงอทินนาทาน 
ไมมีเลย.  ก็ถาจองไมมีดาม,  ภิกษุพูดวา "จักทําดาม"  แลวลับมีด 
หรือขวานออกเดินไปเพ่ือตองการไมดามจอบน้ัน,  ครั้นไปแลวก็ตัดไม 
แหง  ถากตอก  ยอมตองทุกกฏ  เพราะขยับมือและยางเทาทุกๆ  ครั้งไป. 
เธอตัดไมที่ยังสด  ตองปาจิตตีย.  ถัดจากน้ันไป  กต็องทุกกฏในทุกๆ 
ประโยค. แตในสังเขปอรรถกถา  และมหาปจจรี  ทานปรับทุกกฏไว 
แมแกพวกภิกษุผูแสวงหามีดและขวาน  เพ่ือตองการตัดไมและเถาวัลย 
ซึ่งเกิดอยูในท่ีนั้น.  ทานกลาวไวในมหาปจจรีวา  "ก็ถาภิกษุเหลาน้ัน 
มีความคิดอยางนี้วา  'พวกเราเมื่อขอมีดขวานและจอบอยูจักถูกสงสัย๑ 

พวกเราคนใหพบแรเหล็กแลวจึงทํา'  ดังน้ีแลว  ภายหลังน้ันจึงเดินไป 
ยังบอแรเหล็ก  แลวขุดแผนดิน เพ่ือตองการแรเหล็ก. เมื่อพวกเธอขุด 
แผนดินที่เปนอกับปยะ  ก็ตองปาจิตตียพรอมท้ังทุกกฏหลายตัว"  เหมือน 
อยางวา  ในบาลีประเทศน้ี  ปาจิตตียพรอมท้ังทุกกฏหลายตัว  ยอม 
มีได  ฉันใด  ในบาลีประเทศทุกแหงก็ฉันนั้น  ในฐานะแหงปาจิตตีย 
ยอมไมพนไปจากทุกกฏ.  เม่ือพวกเธอขุดแผนดินท่ีเปนกัปปยะอยู  ก ็
เปนทุกกฏหลายตัวทีเดียว. ก็ครั้งถือเอาแรแลว  ตอจากนั้น  ก็ตอง 
ทุกกฏทุก ๆ  ประโยค  เพราะกิริยาที่ทําทุกอยาง. ถึงแมในการแสวงหา 
ตะกรา  ก็ตองทุกกฏ  เพราะขยับมือและยางเทาตามนัยดังท่ีกลาวมาแลว 
นั้นเอง.  ตองปาจิตตียเพราะพูดเท็จ  เพราะมีความประสงคจะทําตะกรา 
ตองปาจิตตีย  ในเพราะตัดเถาวัลย,  คําท้ังหมดดังพรรณนามาฉะน้ี 
 
๑.  นาจะเปน อาสงฺกิตา.  
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พึงทราบโดยนัยกอนน่ันแล.  
        หลายบทวา  คจฺฉติ  วา  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺส  มคีวามวา  ภิกษุ 
ผูแสวงหาสหายจอบและตะกราไดแลวอยางนั้น  เดินไปยังที่ขุมทรัพยยอม 
ตองทุกกฏทุก ๆ   ยางเทา.    ก็ถาวา    เม่ือเธอเดินไป    เกิดกุศลจิตข้ึนวา 
"เราไดขุมทรัพยนี้แลว    จักทําพุทธบูชา    ธรรมบูชา   หรือสังฆภัต. 
ดังน้ีแลว  ไมเปนอาบัติ  เพราะการเดินไปดวยกุศลจิต. 
        ถามวา  "เพราะเหตุไร  จึงไมเปนอาบัติ." 
        แกวา  "เพราะพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลววา  'ภิกษุมีไถยจิต 
เที่ยวแสวงหาเพ่ือนก็ตาม  แสวงหาจอบหรือตะกราก็ตาม   เดินไปก็ตาม 
ตองอาบัติทุกกฏ,  ดังน้ี  จึงไมเปนอาบัติแกภิกษุผูไมมีไถยจิตในที่ทั้งปวง 
เหมือนในการเดินไปยังที่ขุมทรัพยนี้ฉะน้ัน."  ภิกษุแวะออกจากทางแลว 
ทําทางไวเพ่ือตองเดินไปยังขุมทรัพย  ตัดภูตคาม  ตองปาจิตตีย,  ตัด 
ไมแหง  ตองทุกกฏ. 
        สองบทวา  ตตฺถ  ชาตก  คือ  ที่เกดิอยูบนหมอ  ซึ่งฝงไวนานแลว. 
        สองบทวา  กฏ  วา  ลต  วา ความวา  หาใชตัดเฉพาะไม 
และเถาวัลยอยางเดียวเทานั้นไม  เมื่อภิกษุดวยรุกขชาติ  มีหญา  ตนไม 
และเถาวัลยเปนตน  ชนิดใดชนิดหน่ึง  ที่ยังสดก็ตาม  แหงก็ตาม  เปน 
ทุกกฏเหมือนกัน  เพราะเปนไปกับดวยความพยายาม. 
                               [อาบัติทุกกฏ  ๘ อยาง] 
        จริงอยู  พระเถระทั้งหลายประมวลช่ือทุกกฏ  ๘ อยางนั่นมาแสดง 
ไวในท่ีนี้แลว  คือ  บุพพประโยคทุกกฏ  ๑  สหประโยคทุกกฏ  ๑ 
อนามาสทุกกฏ  ๑  ทุรุปจิณณทุกกฏ  ๑  วินัยทุกกฏ  ๑ ญาตทุกกฏ ๑ 
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ญัตติทุกกฏ  ๑  ปฏิสสวทุกกฏ  ๑.  บรรดาทุกกฏ  ๘ อยางนั้น  ทุกกฏ 
ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดังน้ีวา "ภิกษุมีไถยจิตเที่ยวแสวงหาเพื่อน 
จอบหรือตะกราก็ตาม  เดินไปก็ตาม  ตองอาบัติทุกกฏ" นี ้ ชื่อ บุพพ- 
ประโยคทุกกฏ.  จริงอยู ในพระดํารัสที่ตรัสไวนี้  ในฐานะแหงทุกกฏ 
ก็เปนทุกกฏ  ในฐานะแหงปาจิตตีย  ก็เปนปาจิตตียโดยแท. 
        ทุกกฏ  ที่พระองคตรัสไวดังน้ีวา "ภิกษุตัดไมหรือเถาวัลยที่เกิด 
อยูบนพ้ืนดินนั้น  ตองอาบัติทุกกฏ" นี้  ชื่อ  สหประโยคทุกกฏ.  ใน 
พระดํารัสที่ตรัสไวนี้   วัตถุแหงปาจิตตียและวัตถุแหงทุกกฏ  ก็ต้ังอยูใน 
ฐานะแหงทุกกฏเหมือนกัน  เพราะเหตุไร ?  เพราะการลักเปนไปกับดวย 
ความพยายาม. 
        อน่ึง ทกุกฏ  ที่พระองคปรับไวแกภิกษุผูจับตองรัตนะ  ๑๐ อยาง๑ 

ขาวเปลือก  ๗ อยาง๒ และเครื่องศัตราวุธเปนตนทั้งหมด  นี้ ชื่อ  อนามาส- 
ทุกกฏ. 
        ทุกกฏ  ที่พระองคปรับไวแกภิกษุผูจับตองผลไมทั้งหลายที่เกิดใน 
ที่นั้น   แหงกลวยและมะพราวเปนตน  นี ้ ชื่อ  ทรุปุจิณณทุกกฏ. 
        อน่ึง  ทกุกฏ  ที่พระองคปรับไวแกภิกษุผูเที่ยวบิณฑบาต  ไมรับ- 
ประเคนหรือไมลางบาตรในเมืองมีผงธุลีตกลงไปใยบาตร  ก็รับภิกษาใน 
 
๑.  รัตนะ  ๑๐ อยาง  คือ  แกวมุกดา  ๑ มณ ี แกวมณี  ๑  เวฬุริยะ  ๑ สังขะ  หอยสังข ๑ 
ศิลา  ๑  ปวาฬะ  แกวประพาฬ ๑  รัชตะ  เงิน  ๑  ชาตรูปะ  ทองคํา  ๑  โลหิตังคะ  ทับทิม ๑ 
มสาคัลละ  แกวลาย ๑. 
๒.  ขาวเปลือก ๗ อยาง  คือ  สาลิ  ขาวสาลี  ๑  วีหิ  ขาวเปลือก ๑ ยวะ  ขาวเหนียว  ๑ กังคุ 
ขาวฟาง  ๑  กทุรูสกะ  หญากับแก  ๑  วรกะ  ลูกเดือย  ๑  โคธุมะ  ขาวละมาน  ๑.  นัยสารัตถทีปนี. 
๒/๒๐๕-๖. 
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บาตรน้ัน  นี้   วินัยทุกกฏ.  
        ทุกกฏที่วา  "พวกภิกษุไดฟง  (เรื่องตะเกียกตะกายเพ่ือทําลาย 
สงฆ)  แลวไมพูด  ตองอาบัติทุกกฏ"  นี้ ชื่อ  ญาตทุกกฏ. 
        ทุกกฏที่ตรัสไววา  "เปนทุกกฏเพราะญัตติ  ในบรรดาสมนุภาสน 
๑๑ อยาง" นี้  ชื่อ  ญัตติทกุกฏ. 
        ทุกกฏที่ตรัสไววา "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !  วันจําพรรษาตนของ 
ภิกษุนั้น  ไมปรากฏ  และเธอยอมตองอาบัติทุกกฏ  เพราะรับคํา๑"  นี ้
ชื่อ  ปฏิสสวทุกกฏ.         
        สวนสหประโยคทุกกฏ  (คือตองทุกกฏพรอมดวยความพยายาม) 
ดังตอไปนี้ :-  เพราะเหตุนั้น  ขาพเจาจึงกลาววา "เมื่อภิกษุตัดรุกขชาติ 
มีหญา  ตนไม  และเถาวัลยเปนตน  ชนิดใดชนิดหน่ึง ที่ยังสดก็ตาม 
แหงก็ตาม  เปนทุกกฏเหมือนกัน  เพราะเปนไปกับดวยความพยายาม." 
ก็ถาแมเมื่อภิกษุนั้น  ตัดรกุขชาติ  มีหญา  ตนไม  และเถาวัลยเปนตน 
ซึ่งเกิดข้ึนในท่ีนั้น  ลัชชีธรรม  ยอมหยัง่ลง ความสังวรเกิดข้ึน, เธอ 
แสดงทุกกฏเพราะการตัดเปนปจจัยแลว  ยอมพนได.  ถาเธอไมทอด 
ธุระ  ยังมีความขะมักเขมนขุดดินอยูทีเดียว,  ทุกกฏเพราะการตัด  ยอม 
ระงับไป,  เธอยอมต้ังอยูในทุกกฏเพราะการขุด  ดวยวา  ภิกษุแมเม่ือ 
ขุดแผนดินเปนอกัปปยะ  ยอมตองทุกกฏนั่นแล  ในอธิการวาดวยการ 
ขุดดินนี้  เพราะมีความพยายาม. ก็ถาเธอขุดในทุกทิศเสร็จสรรพแลว 
แมจนถึงท่ีต้ังหมอทรัพย  ลชัชีธรรมหยั่งลง,  เธอแสดงทุกกฏเพราะการขุด 
เปนปจจัยเสียแลว ยอมพน  (จากอาบัติ)  ได. 
 
๑.  วิ. มหาวรรค.  ๔/๓๐๒.  
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        บทวา  วิยูหติ  วา  มคีวามวา  ก็ถาภิกษุยังมีความขะมักเขมนอยู 
อยางเดิม  คุยดินรวน ทําเปนกองไวในสวนขางหน่ึง  ทุกกฏเพราะการ 
ขุดยอมระงับไป,  เธอยอมต้ังอยูในทุกกกเพราะการคุย  ก็เมือ่เธอทํา 
ดินรวนน้ันใหเปนกองไวในที่นั้น ๆ   ยอมตองทุกกฏทุก ๆ ประโยค 
แตถาเธอทําเปนกองไวแลว  ทอดธุระเสีย  ถึงลชัชธีรรม  แสดงทุกกฏ 
เพราะการคุยเสียแลว ยอมพน  (จากอาบัติ)  ได. 
        บทวา อทฺุธรติ  วา  มคีวามวา  ก็ถาภิกษุยังมีความขะมักเขมนอยู 
โกยดินรวนข้ึนใหตกไปในภายนอก,  ทุกกฏเพราะการคุยยอมระงับไป, 
เธอยอมต้ังอยูในทุกกฏเพราะการโกยขึ้น.  ก็เม่ือเธอใชจอบก็ตาม  มือ 
ทั้งสองก็ตาม  ปุงกี๋ก็ตาม  สาดดินรวมใหตกไปในที่นั้น ๆ  ยอมตอง 
ทุกกฏทุก ๆ ประโยค. แตถาเธอนําดินรวนท้ังหมดออกไปเสียแลว  จน 
ทําหมอทรัพยใหต้ังอยูบนบก แลวถึงลัชชีธรรม,  แสดงทุกกฏเพราะการ 
โกยข้ึน  ยอมพน (จากอาบัติ)  ได.  แตถาเธอยังมีความขะมักเขมนอยู 
นั่นแหละ จับตองหมอทรัพย  ทกุกฏเพราะการโกยข้ึน  ยอมระงับไป, 
เธอยอมต้ังอยูในทุกกฏเพราะการจับตอง  ก็แล  ครัน้จับตองแลว  ถึงลชัช ี
ธรรม แสดงทุกกฏเพราะการจับตองเสียแลว  ยอมพน  (จากอาบัติ)  ได. 
ถาเธอยังมีความขะมักเขมนอยูตอไป ทําหมอทรัพยใหไหว,  ทุกกฏเพราะ 
การจับตอง  ยอมระงับไป,  เธอยอมต้ังอยูในถุลลจัจัย  ดังที่พระองค 
ตรัสไววา  "ทําใหไหว  ตองอาบัติถุลลัจจัย"  ดังน้ี. 
                        [อรรถาธบิายคําวา ทุกกฏและถลุลจัจัย] 
        ทุกกฏและถุลลจัจจัยแมทั้งสอง ที่ตรัสไวในพระบาลีนั้น  มี  
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เนื้อความเฉพาะคําดังตอไปนี้  บรรดาทุกกฏและถลุลัจจัยทั้งสองน้ี  พึง  
ทราบทุกกฏขอตนกอน  ความกระทําชั่ว  คือ  ความทําใหกิจท่ีพระ 
ศาสดาตรัส;  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวาทุกกฏ.  อีกอยางหน่ึง  ที่ชือ่วา 
ทุกกฏ  เพราะอรรถวิเคราะหแมอยางน้ีวา  "ความกระทําชั่ว  คือ 
กิริยามีรูปผิด  ยอมไมงามในทามกลางแหงกิริยาของภิกษุ."  จริงอยู 
แมพระผูมีพระภาค  ก็ไดตรัสคําน้ีไววา 
                "ก็โทษใด  ที่กลาววา  'ทุกกฏ' ทานจงฟง 
                โทษน้ัน  ตามท่ีกลาว,  กรรมใดเปนความผิดดวย 
                เปนความเสียดวย  เปนความพลาดดวย  เปนความ 
                ชั่วดวย  และมนุษยทั้งหลายพึงทํากรรมลามกใด ใน         
                ทีแ่จง  หรือวาในท่ีลับ,  บณัฑิตท้ังหลาย  ยอม 
                ประกาศโทษนั้นวา  'ทุกกฏ'  เพราะเหตุนั้น 
                โทษน้ัน  เราจึงกลาวอยางน้ัน.๑ 

        สวนวีติกกมะนอกนี้  ชื่อวาถุลลัจจัย  เพราะเปนกรรมหยาบ 
และเพราะความเปนโทษ.  ก็ความเปนสังโยค (คือซอน ล)  ในคําวา 
"ถุลลัจจัย"  นี้  ผูศึกษาควรทราบเหมือนในคําวา "สมฺปราเย จ  ทุคคฺติ 
ต  โหติ  กฏกปฺผล  และทุคติในสัมปรายภพ กรรมนั้นเปนของมีผล 
เผ็ดรอน"  เปนตน. จริงอยู  บรรดาโทษท่ีจะพึงแสดงในสํานักของ 
ภิกษุรูปเดียว  โทษที่หยาบเสมอดวยถุลลัจจัยนั้น ยอมไมมี;  เพราะเหตุ 
นั้น  ขาพเจาจึงกลาววา "ที่ชื่อวาถุลลจัจัย  เพราะเปนกรรมหยาบ 
 
๑.  วิ.  บริวาร.  ๘/๓๗๐.  
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และเพราะความเปนโทษ."  จริงอยู  คําน้ี  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัส 
แลววา  
                "โทษใด  ที่เรากลาววา 'ถุลลัจจัย'  ทานจงฟง 
                โทษน้ัน  ตามท่ีกลาว,   ภิกษใุดยอมแสดงโทษน้ัน 
                ในสํานักของภิกษุรูปเดียว  และภิกษุใดยอมรับ 
                โทษน้ัน,  โทษท่ีเสมอดวยโทษนั้น  ของภิกษุนั้น 
                ยอมไมม;ี  เพราะเหตุนั้น  โทษน้ัน  เราจกักลาว 
                อยางน้ัน.๑" 
        ก็เม่ือภิกษุทําให (หมอ)  ไหวอยู  เปนถลุลัจจัยทุกๆ  ประโยค. 
แตวาเธอแมใหไหวแลว  หยั่งลงสูลัชชีธรรม แสดงถุลลัจจัยเสียแลว 
ยอมพนได. ก็อาบัติที่เกิดกอน ๆ ในเพราะใหไหวนี้  ยอมระงับไป 
จําเดิมแตสหประโยคทีเดียว.   ในอรรถกถาชื่อกรุนุทีกลาววา "ก็แล 
ทุกกฏและปาจิตตียเหลาใด  ในบุพพประโยค  เธอแสดงสหประโยค 
แลวหยั่งลงสูลัชชีธรรมแลวตองไว,  ทุกกฏและปาจิตตเหลาน้ันทั้งหมด 
ควรแสดง.  สวนทุกกฏแมมาก  ในเพราะตัดหญา  ตนไม  และเถาวัลย 
เปนตนที่เกิดข้ึนแลวในที่นั้น  ในสหประโยค  ยอมระงับไป  เพราะถึง 
การขุดดิน,  อาบัติทุกกฏเพราะเหตุขุดดินตัวเดียวเทาน้ันคงมีอยู. ทุกกฏ 
แมมาก  ในเพราะการขุด  ยอมระงับไป  ในเพราะถึงการคุย,  อาบัติ 
ทุกกฏแมมาก  ในเพราะการคุย  ยอมระงับไป  เพราะถึงการโกยข้ึน, 
อาบัติทุกกฏแมมาก ในเพราะการโกยข้ึน  ยอมระงับไป  เพราะถึงการ 
จับตอง,  อาบัติทุกกฏแมมาก  ในเพราะการจับตอง  ยอมระงับไป 
 
๑.  วิ. ปริวาร.  ๘/๓๖๘/๙.  
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เพราะถึงการใหหว่ันไหว. ก็แล  ครั้นเม่ือลัชชีธรรมเกิดข้ึนในขณะขุดดิน  
เปนตน  อาบัติแมจะมีมากก็ตามที  เธอแสดงเพียงตัวเดียวเทาน้ัน ยอม 
พนได."  จรงิอยู  ข้ึนชื่อวาความระงับแหงอาบัติที่เกิดข้ึนกอนน้ี  มาแลว 
ในสูตร  ในอนุสาวนาทั้งหลายน่ันแล  อยางนี้วา  "ทุกกฏ  เพราะญัตติ 
ถุลลัจจัย   เพราะกรรมวาจาสองครั้ง  ยอมระงับไป."  แตความระงับแหง 
อาบัติ  ที่เกิดข้ึนกอนในทุติยปาราชิกนี้  ผูศึกษาควรถือเอาโดยประมาณ 
แหงพระอรรถกถาจารย  ฉะน้ีแล. 
                [กิริยาที่ภิกษุลักทรัพยใหเคลื่อนจากฐาน ๖ อยาง] 
        หลายบทวา านา  จาเวติ  อาปตฺติ  ปาราชิกสสฺ มีความวา 
ก็ภิกษุใดแมยังหมอใหไหวแลว ไมหยั่งลงสูลัชชีธรรมเลย  ยังหมอ 
นั้นใหเคลื่อนจากฐานแหงหมอ  โดยท่ีสุด  แมเพียงเสนผมเดียว,  ภิกษุ 
นั้นตองปาราชิกทีเดียว.  กก็ารยังทรัพยใหเคลื่อนจากฐาน  ในคําวา 
"านา  จาเวติ"  นี้  พึงทราบโดยอาการ ๖.  อะไรบาง ? 
        ๑.  ภิกษุจับปากหมอรั้งมาตรงหนาของตน  ยังที่สุดขางโนน 
ใหเลยโอกาสท่ีที่สุดขางนี้ถูกตองแลว แมเพียงปลายเสนผม ตองปาราชิก. 
        ๒.  ภิกษุจับอยางนั้นแลว  ไสไปขางหนา  ยังที่สุดขางนี้  ใหเลย 
โอกาสที่ที่สุดขางโนนถูกตองแลว แมเพียงปลายเสนผม  ตองปาราชิก. 
        ๓.  ภิกษุผลักไปขางซายก็ดี  ขางขวาก็ดี   ยังที่สุดขางขวาใหเลย 
โอกาสที่ที่สุดขางซายถูกตองแลว  แมเพียงปลายเสนผม  ตองปาราชิก. 
        ๔.  ภิกษุใหที่สุดขางซายเลยโอกาสท่ีที่สุดขางขวาถูกตองแลว แม 
เพียงปลายเสนผม  ตองปาราชิก.  
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        ๕. ภิกษุยกข้ึนขางบน ใหพนจากพ้ืน  แมเพียงปลายเสนผม 
ตองปาราชิก.  
        ๖.  ภิกษุขุดดิน กดลงขางลาง ยังขอบปากหมอใหเลยโอกาสท่ี 
กันหมอถูกตองแลว  แมเพียงปลายเสนผม  ตอปาราชิก. การ 
ใหเคลื่อนจากฐาน  สําหรับหมออันต้ังอยูในฐานเดียว  พึงทราบโดย 
อาการ ๖ อยางนี้  ดวยประการฉะน้ี.  ก็ถาเขาทําบวงที่ขอบปากหมอ 
แลวตอกหลักโลหะ  หรอืหลักไมแกนมีไมตะเคียนเปนตนลงในแผนดิน 
แลวเอาโซลามท่ีหลักนั้นต้ังไว.  หมอที่ลามดวยโซเสน  ๑ ในทิศหน่ึง 
ยอมไดฐาน ๒.  ทีล่ามดวยโซหลายเสน  ใน ๒-๓-๔ ทิศ  ยอมไดฐาน 
๓-๔-๕. บรรดาหมอที่ลามไวที่หลักเดียวเปนตนน้ัน  ภิกษุยกหลักแรก 
แหงหมอท่ีลามไวที่หลังเดียวข้ึนก็ดี  ตัดโซก็ดี  ตองถุลลัจจัย. ภายหลัง 
ใหหมอเคลื่อนจากฐาน  แมเพียงปลายเสนผม โดยนัยตามท่ีกลาว 
แลวน่ันแล  ตองปาราชิก. ถายกหมอข้ึนทีแรก  ตองถุลลัจจัย. ภายหลัง 
ใหหลักเคลื่อนจากฐาน  แมเพียงปลายเสนผมก็ดี  ตัดโซก็ดี  ตอง 
ปาราชิก. ในการยังท่ีสุดแมแหงหมอท่ีลามไวที่หลัก ๒-๓-๔  หลัก  ให 
เคลื่อนจากฐาน  ก็ตองปาราชิกโดยอุบายน่ัน. ในหลักที่เหลือท้ังหลาย 
พึงทราบวาเปนถุลลัจจัย. ถาไมมีหลัก  เขาทําวลัยไวที่ปลายโซ  แลว 
จึงสอดเขาไป   ที่รากไมซึ่งเกิดอยูในท่ีนั้น.  ภิกษุยกหมอข้ึนกอน 
ภายหลังจึงตัดรากไม  แลวนําวลัยออก  ตองปาราชิก.  ถาไมตัดรากไม 
แตรูดใหวลัยเลื่อนไปขางโนนและขางนี้  ยังรักษาอยู.  แตถาแมยังไม 
นําออกจากรากไม  เปนแตเอามือจับทําใหไปในอากาศ  ก็ตองปาราชิก. 
ความพิเศษในอธิการวาดวยหมอที่เขาสอดเขาไวที่รากไมนี้  มีเทาน้ี. 
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คําท่ีเหลือมีนัยดังกลาวแลวน่ันแล.  กช็นบางพวกปลูกตนไทรเปนตน  
ไวเบ้ืองบนหมอ  เพ่ือตองการเปนเครื่องหมาย.  รากไมเกี่ยวรัดหมอต้ัง 
อยู  ภิกษุคิดวา "จักตัดรากไมลักหมอไป"  กําลังตัด  ตองทุกกฏทุก ๆ 
ประโยค. ตัดแลว  ทําโอกาสใหหมอเคลื่อนจากฐาน  แมเพียงปลาย 
เสนผม  ตองปาราชิก.  เมื่อกําลังตัดรากไมอยูแล  หมอพลัดกลิง้ไปสู 
ที่ลุม  ยังรักษาอยูกอน,  ยกข้ึนจากฐานท่ีหมอกลิ้งไป  ตองปาราชิก. 
ถาเมื่อตัดรากไมทั้งหลายแลว หมอยงัต้ังอยูไดดวยเพียงรากเดียว และ 
ภิกษุนั้นมั่นในวา "เมื่อตัดรากไมนี้แลว  หมอจักตกไป"  จึงตัดรากไม 
นั้น  พอตัดเสร็จ  ตองปาราชิก. ก็ถาหมอต้ังอยูไดดวยรากเดียวเทาน้ัน 
เหมือนสุกรติดอยูในบวงฉะน้ัน  สิ่งอะไร ๆ  อ่ืนที่จะเดี่ยวไวไมมี,  แม 
เมื่อรากน้ันพอตัดขาดแลว  ก็ตองปาราชิก.  ถาเขาวางกอนหินแผน 
ใหญทับไวบนหมอ, ภิกษุมีความประสงคจะเอาทอนไมงัดกอนหินนั้น 
ออก  จึงตัดตนไมที่เกิดอยูบนหมอ  ตองทุกกฏ  เพราะเปนตนไมเกิด 
อยูที่ใกลหมอน้ันนํามา  ไมตองทุกกฏ  เพราะเปนตนไมเกิดในที่นั้น 
(แต)  เม่ือตัดไมเชาน้ัน  ตองปาจิตตีย. 
        สองบทวา  อตฺตโย  ภาชนคต  มีความวา  ก็ถาภิกษุไมสามารถ 
จะยกเอาหมอข้ึนได  จึงสอดภาชนะของตนเขาไป  เพ่ือรับเอาทรัพย 
ที่อยูในหมอ  มีไถยจิตจับตองทรัพยภายในหมอ  ควรแกคา  ๕ มาสก 
ก็ตาม  เกินกวา  ๕  มาสก็ตาม   ตองอาบัติทุกกฏ.  กก็ารกําหนด  ที่ 
ทานกลาวไวแลวในพระบาลีนี้  เพ่ือกําหนดอาบัติปาราชิก.  เมื่อภิกษุ 
จับตองทรัพยแมหยอนกวา  ๕ มาสก  ดวยไถยจิต  ก็ตองทุกกฏ 
เหมือนกัน. 
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        ภิกษุรวมทรัพยใหเนื่องเปนอันเดียวกันแลวสอดภาชนะของตน  
เขาไปอยูเพียงใด,  ภิกษุนั้น  ทานเรียกวา "ทําใหหว่ันไหว"  เพียงนั้น 
ในคําวา "ผนฺทาเปติ" นี้  อีกอยางหนึ่ง  แมเมื่อคุยเข่ียไปทางโนน 
และทางนี้  ชือ่วาทําใหหว่ันไหวเหมือนกัน. ภิกษุนัน้ ยอมตองถุลลัจจัย. 
ในกาลใด  ภิกษุตัดความท่ีทรัพยเนื่องอันเดียวกันขาดแลว  ทรัพย 
ที่อยูในหมอ  ก็มีอยูในหมอน้ันเอง  แมที่อยูในภาชนะ  ก็มีอยูในภาชนะ 
เทาน้ัน  ในกาลน้ัน  ทรัพยชื่อวามีอยูในภาชนะของตนแลว.  ครั้น 
เธอทําอยางนั้นแลว  แมเมื่อไมไดนําภาชนะออกจากหมอก็ตาม  ตอง 
ปาราชิก. 
        กหาปณะท่ีลอดออกทางชองนิ้วมือแลว  จะไมกระทบกหาปณะที่ 
อยูในหมอโดยวิธีใด  ภิกษุทําการกําเอาโดยวิธีนั้น  ชื่อวาตัดกําเอา. 
ในคําวา  "มุฏ ึ  วา  ฉินทฺติ"  นี้  แมภิกษุนั้น  ก็ตองปาราชิก. 
        บทวา  สุตฺตารุฬฺห ไดแก ทรัพยที่รอยไวในดาย. คําวา 
"สุตฺตารุฬฺห" นั่น  เปนชือ่ของเครื่องประดับที่รอยไวในดายบาง 
ที่สําเร็จดวยดายบาง.  เครื่องประดับทั้งหลายมีสังวาลเปนตน  ที่สําเร็จ 
ดวยทองบางก็มี  ที่สําเร็จดวยรูปยะบางก็มี  ที่สําเร็จดวยดายบางก็มี, 
ถึงแมสรอยไขมุกเปนตน  ก็ถึงการสงเคราะหเขาในสังวาลเปนตนนี้ 
นั่นแล.  ผาสําหรับโพกศีรษะทานเรียกวา  "เวฐานะ."  ภิกษุมีไถยจิต 
จับตองบรรดาทรัพยที่รอยไวในดายเปนตนเหลานั้น  อยางใดอยางหน่ึง 
ตองทุกกฏ. ทําใหหว่ันไหว  ตองถุลลัจจัย. จับที่สุดสังวาลแลว  ไมได 
ทําใหลอยอยูในอากาศ  เพียงแตยกข้ึน  (เทาน้ัน)  ตองถุลลัจจัย. 
        ก็ในบทวา  "ฆสนฺโต นีหรติ"  นี ้ มีวินิจฉัยดังน้ี:- ในสังเขป 
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อรรถกถาและมหาปจจรีเปนตน  ทานกลาวไววา "เมื่อภิกษุชักออกอยู  
ซึ่งภัณฑะท่ีเขากระทําหมอเต็มเสมอแลว  ต้ังไวบนหมออันเต็มแลวก็ดี 
หรือซ่ึงภัณฑะที่เขากระทําเง่ือน  (ปลาย)  อันหน่ึงไวที่กนหมอ  เง่ือน 
(ปลาย)  อันหนึ่งไวที่ขอบปากหมอต้ังไวแลวก็ดี  เปนถุลลัจจัย. เมื่อ 
ใหพนจากปากหมอ  เปนปาราชิก.สวนภัณฑะใดท่ีเขาใสไวในหมอ 
อันพรอง  หรือในหมอเปลา  เฉพาะโอกาสท่ีตน  (คือภัณฑะ)  ถูก 
ตอง  เปนฐานของภัณฑะน้ัน,  หมอทั้งหมดหาไดเปนฐานไม;  เพราะ- 
เหตุนั้น  แมเมื่อภิกษุชักภัณฑะน้ันออกไป  ครั้นประมาณเสนผมหนึ่งพน 
ไป จากโอกาสท่ีภัณฑะน้ันต้ังอยู  เปนปาราชิกทันที.  แตเมื่อภิกษุยกข้ึน 
ตรงๆ  จากหมอที่เต็มหรือพรอง  เมื่อภัณฑะน้ันพอพนจากโอกาส  อัน 
ที่สุดหมอเบื้องตํ่าต้ังอยูแลว  เปนปาราชิก. 
        ภัณฑะอยางใดอยางหนึ่ง  ที่พอจะเปนปาราชิก  ซึ่งเขาต้ังไว 
ภายในหมอ  เมื่อภิกษุใหไหวอยูในหมอทั้งส้ิน  และเม่ือชักเครื่อง 
ประดับมีสังวาลเปนตนออกไป  ยังไมเลยขอบปากเพียงใด,  คงเปน 
ถุลลัจจัยเพียงนั้นนั่นแล.  เพราะวาหมอแมทั้งหมด  เปนฐานของ 
ภัณฑะน้ัน. 
        สวนในมหาอรรถกถา  ทานกลาวไววา "ที่แหงหมอท่ีต้ังไว 
เทาน้ันเปนฐาน,  หมอทั้งหมดหาไดเปนฐานไม;  เพราะเหตุนั้น  เมื่อ 
ภิกษุใหพนไปจากฐานที่ซึ่งเขาต้ังไวเดิม  แมเพียงปลายเสนผม  ก็ตอง 
ปาราชิกทีเดียวแล."  คําแหงมหาอรรถกถานั้น  เปนประมาณ. สวน 
คําอรรถกถานอกนี้  ทานกลาวตามนัยแหงการมวนจีวรที่พาดอยูบน 
ราวจีวรของภิกษุที่ไมไดทําใหไปในอากาศ.   คําท่ีกลาวไวในสังเขป  
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อรรถกถา  เปนตนนั้น  ไมควรถือเอา.  เพราะพระวินัยธรควรอยูใน  
วินิจฉัยที่หนัก  ในเมื่อการวินิจฉัยวินัยมาถึงแลว  การปฏิบัตินี้  เปน 
ธรรมดาในวินัย. อีกอยางหนึ่ง  หมอทั้งหมด  ไมเปนฐานแหงภัณฑะ 
ที่ต้ังอยูภายในหมอฉันใด,  คําแหงสังเขปอรรถกถาเปนตนนั้น  บัณฑิต 
พึงทราบฉันน้ัน  เพราะบาลีวา  " ภิกษุทําทรัพยใหเขาไปในภาชนะ 
ของตนก็ดี  ตัดกําเอาก็ดี  ดังนี้แล. 
        [อรรถาธิบายภิกษุลักดูดเอาเนยใส  เปนตน  เปนปาราชิก] 
        ในมหาอรรถกถา  ทานกลาวไววา "เมื่อภิกษุดื่มของท่ีเปนนํ้า 
อยางใดอยางหนึ่งมีเนยใสเปนตน  เมื่อเนยเปนตนนั้น  มาตรวาเธอ 
ดื่มแลวดวยประโยคอันเดียวก็เปนปาราชิก."  แตในอรรถกถาทั้งหลาย 
มีมหาปจจรีเปนตน  ทานแสดงวิภาคน้ีไววา  "เมื่อภิกษุครามาดื่มไมชัก 
ปากออก  และเนยใสเปนตนที่เขาไปในลําคอ  ยงัไมไดบาท  รวมกับที่ 
อยูในปาก  จึงไดบท, ยังรักษาอยูกอน, แตในเวลาท่ีเนยใสเปนตน 
อันตนกําหนดตัดดวยน่ันเอง  ยอมเปนปาราชิก. ถาแมภิกษุกําหนด 
ตัดดวยริมฝปากท้ังสองขางหุบริมฝปาก  ก็ตองปาราชิกเหมือนกัน. แม 
เมื่อด่ืมดวยกานอุบลหลอดไมไผและหลอดออเปนตน และถาท่ีอยูในลําคอ 
นั่นแล  ไดราคาบาทหนึ่ง  เปนปาราชิก.  ถารวมกับอยูในปาก  จึง 
ไดบาทหน่ึง  เมื่อเนยใสเปนตนนั้น  สักวาภิกษุกําหนดตัดดายริมฝปาก 
ทั้งสองขางใหความเนื่องเปนอันเดียวกันกับที่อยูในกานอุบลเปนตน  ขาด 
ตอนกัน  เปนปาราชิก.  ถารวมกับที่อยูในกานอุบลเปนตน  จึงไดราคา 
บาทหน่ึง  เปนปาราชิก ในเม่ือมาตรวาภิกษุเอานิ้วมืออุดกนแหงกาน  
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อุบลเปนตนเสีย.  แตเมื่อเนยใสเปนตนซึ่งมีราคาไดบาทหน่ึง  ยังไมไหล  
เขาไปในลําคอ  ทั้งในกานอุบลเปนตน  ทั้งในปาก  แมมีคําเกินกวา 
บาทหน่ึง  แตเปนของเนื่องเปนอันเดียวกันต้ังอยู, ยังรักษาอยูกอนแล." 
คําแมทั้งหมด  ที่กลาวในมหาปจจรีเปนตนนั้น  ยอมตองกับนัยนี้วา 
"ภิกษุทําทรัพยใหไปในภาชนะของตนก็ดี  ตัดเอาเปนกําก็ดี  ดังนี้; 
เพราะเหตุนั้น (คําท่ีกลาวไวในอรรถกถามีมหาปจจรีเปนตนนั้น) 
เปนอันทานแสดงไวชอบแลวแล.  ในภัณฑะท่ีติดเน่ืองเปนอันเดียวกัน 
มีนัยเทานี้กอน. 
        กถ็าภิกษุเอามือก็ดี บาตรก็ดี  ภาชนะอยางใดอยางหนึ่ง  มีโอ 
เปนตนก็ดี  ตักดื่ม,  เนยใสเปนตนจะครบราคาบาทหนึ่งในประโยคใด, 
เมื่อทําประโยคนั้นแลว  ตองปาราชิก.  ถาเนยใสเปนตน เปนของมี 
ราคามีมากไซร ภิกษุอาจถือเอาไดราคาบาทหน่ึง  ดวยเพียงประโยคเดียว 
แล  แมดวยกาบหอย  ในเมื่อยกข้ึนครั้งเดียวเทาน้ัน  เปนปาราชกิ. 
        อน่ึง  เมือ่ภิกษุกดภาชนะใหจมลงแลวตักเอา,  เนยใสเปนตนนั้น 
ยังเนื่องเปนอันเดียวกันเพียงใด, ยังรักษาอยูเพียงน้ัน.  เปนปาราชิก 
ดวยการกําหนดตัดแหงขอบปาก  หรอืดวยการยกข้ึน. ก็เนยใสหรือนํ้ามัน 
หรือนํ้าผ้ึงและน้ําออยท่ีใส เชนกับน้ํามันนั่นแล  ภิกษุเอียงหมอให 
ไหลเขาภาชนะของตนเม่ือใด,  เมื่อน้ัน  ความเน่ืองเปนอันเดียวกัน 
ยอมไมมี  เพราะเหตุที่สิ่งเหลาน้ันเปนของใส;  เพราะฉะนั้น  เมื่อเนยใส 
เปนตนซึ่งไดราคาบาทหน่ึง สักวาลนออกจากขอบปาก  เปนปาราชิก 
สวนนํ้าผ้ึงและน้ําออยท่ีเขาเค่ียวต้ังไว  เหนียวคลายยางไม  เปนของ 
ควรดึงไปมาได,  เมื่อความรังเกียจเกิดข้ึน  ภิกษุออกนํากลับคืนได  เพราะ 
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เปนของติดกันเปนอันเดียวนั่นเอง.  น้ําผ้ึงและนํ้าออยชนิดนั้น  แมออก 
จากขอบปากเขาไปในภาชนะแลว กช็ือ่วายังรักษาอยู  เพราะเปนของ 
ติดเน่ืองเปนอันเดียวกันกับสวนขางนอก. แตพอเมื่อสักวาขาดจากขอบ 
ปากแลว  จึงเปนปาราชิก. แมภิกษุใด  ใสผาเปลือกไมอยางใดอยางหน่ึง 
หรือของอ่ืนมีทอนหนังเปนตนชนิดใดชนิดหน่ึง  ซึ่งจะด่ืมเนยใสหรือ 
น้ํามันไดราคาบาทหน่ึงอยางแนนอน  ลงในหมอของผูอ่ืนดวยไถยจิต  พอ 
หลุดจากมือ  ภิกษุนั้นก็ตองปาราชิก. 
        ในมหาอรรถกถา  ทานกลาวไววา "ภิกษุรูวา  ' บัดนี้  เขาจัก 
ใสน้ํามัน'  มีไถยจิตใสภัณฑะอยางใดอยางหน่ึงลงในหมอเปลา,  ถา 
ภัณฑะน้ันจะดื่มไดราคา  ๕ มาสก  ในเม่ือนํ้ามันเขาใสหมอนั้นแลว 
เมื่อนํ้ามันสักวาภัณฑะน้ันดื่มแลว  เปนปาราชิก."  แตคําน้ันยอมแยง 
กับคําวินิจฉัยวาดวยการทําลํารางแหงใหตรงในบึงท่ีแหง  ในมหา- 
อรรถกถานั้นนั่นเอง,  จริงอยู  ลกัษณะแหงอวหารในคําน้ี  ไมปรากฏ; 
เพราะเหตุนั้น  จึงไมควรเชื่อถือ. สวนในอรรถกถามหาปจจรีเปนตน 
ทานปรับเปนปาราชิก  ในเม่ือยกภัณฑะนั้นข้ึน.  คําน้ันใชได.  ภิกษุ 
วางภัณฑะมีหนังเปนตน  ในหมอเปลาของผูอ่ืน  เพื่อตองการจะเก็บ 
ซอนไว  เมื่อเขาใสน้ํามันลงในหมอน้ันแลว  (เธอ)  กลัววา  "ถาผูนี้ 
จักทราบ  เขาจักขัดขวางเรา"  จึงยกภัณฑะท่ีดื่มน้ํามันไวแลวไดราคา 
บาทหน่ึง  ดวยไถยจิต  ตองปาราชิก.  ยกข้ึนดวยจิตบริสุทธิ์  เมือ่ผูอ่ืน 
ใหนํามา  เปนภัณฑไทย.  อธิบายวา "สิ่งของใดของผูอ่ืนหายไป, 
ตองใชราคาส่ิงของน้ัน  หรือใชสิ่งของนั้นนั่นเอง; ชื่อวาภัณฑไทย." 
ถาไมใชให  ตองปาราชิก  ในเมื่อเจาของทอดธุระ. แตถาผูอ่ืนใส  
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เนยใส หรือน้ํามันลงในหมอของภิกษุนั้น, ภิกษุผูเจาของหมอนี้ก็ใส 
ภัณฑะท่ีจะดื่มน้ํามันไดลงแมในหมอนั้น  ดวยไถยจิต  เปนปาราชิก 
ตามนัยที่กลาวแลวน่ันแล.  ภิกษุรูวาเนยใส  หรือนํ้ามันที่ผูอ่ืนใสไวใน 
หมอเปลาของตน  จึงใสภัณฑะลงไปดวยไถยจิต  เปนปาราชิก  ในขณะ 
ที่ยกข้ึน  ตามนัยกอนเหมือนกัน.  มีจิตบริสุทธิ์ใสลงไป  ภายหลังจึง 
ยกข้ึนดวยไถยจิต  เปนปาราชิกเหมือนกัน. มีจิตบริสุทธิ์แท  ยกข้ึน 
ไมเปนอวหาร  ไมเปนสนิใช.  แตในมหาปจจรี  กลาวไวแตเพียง 
อนาบัติเทาน้ัน.  ในกุรุนท ี ทานกลาวไววา  "ภิกษุเคืองขัดใจวา 'ทาน 
ใสน้ํามันลงในหมอของเราทําไม'  ดังน้ีแลว  ยกภัณฑะข้ึนเทท้ิงเสีย 
ไมเปนภัณฑไทย."  ภิกษุใครจะใหน้ํามันไหล  จึงจับที่ขอบปากเอียง 
หมอดวยไถยจิต  เมื่อนํ้ามันไหลไปไดราคาถึงบาท  ตองปาราชิก. 
ภิกษุมีไถยจิตแท  ทําใหหมอราวดวยคิดวา  "น้ํามันจักไหลไปเสีย" 
เมื่อนํ้ามันไหลไปไดราคาถึงบาท  ตองปาราชิก. ภิกษุมีไถยจิตน่ันแล 
กระทําหมอใหเปนชองทะลุ  ควํ่า  หงาย หรือตะแคง.  ก็แล  คําน้ี 
เปนฐานะแหงความฉงน.  เพราะฉะนั้น  ควรสังเกตใหดี. 
        ก็ในคําวา  "ควํ่า" เปนตนนี้  มีวินจิฉัยดังตอไปนี้ :-  ชองปาก 
ลงขางลาง  ชื่อวา  ชองควํ่า.  ชองปากข้ึนขางบน ชื่อวา  ชองหงาย. 
ชองปากไปตรง ๆ เหมือนกระบวย  ชื่อวา  ชองตะแคง.  บรรดาชอง 
ควํ่าเปนตนน้ัน  เมื่อนํ้ามันไดราคาถึงบาท  ไหลออกจากที่สุดภายในชอง 
ควํ่า  ซึ่งตนทําไวจําเดิมแตภายนอก  ถึงจะไมไหลออกไปภายนอก  ก็เปน 
ปาราชิก.  เพราะเหตุไร ?  เพราะเหตุวา  น้ํามันพอไหลออกไปจาก 
ที่สุดภายในน้ันเทาน้ัน ก็ชื่อวาไหลออกไปภายนอก  จะนับวาอยูภายใน  
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หมอไมได  คือไมต้ังอยูในหมอ.  เมื่อน้ํามันไดราคาถึงบาท ไหล  
ออกไปจากท่ีสุดภายนอกแหงชองควํ่า  ที่ตนทําไวจําเดิมแตภายใน  เปน 
ปาราชิก. เมือ่นํ้ามันไดราคาถึงบาท  ไหลออกไปจากที่สุดภายนอกของ 
ชองหงาย  ที่ตนทําไวโดยอาการใด ๆ  ก็ตาม  เปนปาราชิก. ในอรรกถกถา 
ทั้งหลาย  ทานกลาวไววา  "แทจริง  น้ํามันนั้น ยังไมไหลจากท่ีสุด 
ภายนอกเพียงใด, ก็ชื่อวายังอยูภายในหมอเพียงนั้นนั่นแล. พระวินัยธร 
พึงปรับ  (อาบัติปาราชิก)  ดวยอํานาจนํ้ามันที่ไหลออกจากตรงกลาง 
กระเบ้ือง  แหงชองตะแคง."  ก็คําท่ีกลาวไวในอรรถกถาทั้งหลายน้ัน 
ยอมสมกับการทําลายคันของสระ  ในเมื่อภิกษุกระทําชองต้ังแตภายใน 
และภายนอก เวนตรงกลางไว. แตเมื่อภิกษุกระทําชอง  จําเดิมแต 
ภายในแลว พระวินัยธรควรปรับอาบัติดวยท่ีสุดภายนอก,  เมื่อทําชอง 
จําเดิมแตภายนอกแลว  ควรปรับดวยท่ีสุดภายใน; คําท่ีทานกลาวไวใน 
ชองตะแคงน้ี  ดังพรรณนามาน้ี  ใชได. 
        ก็ภิกษุใด  นําออกซึ่งเชิงรองหรือกอนเสาแหงหมอ  ดวยไถยจิต 
วา "หมอจักกลิ้งไป"  เม่ือหมอกลิ้งไป เปนปาราชิก. อน่ึง  เมือ่ 
ภิกษุรูความท่ีเขาจะรินน้ํามันใส  ทําความราวหรือชองแหงหมอเปลาไว 
เปนภัณฑไทย  โดยประมาณแหงน้ํามันที่รั่วออกในภายหลัง. แตใน 
อรรถกถาทั้งหลาย  อรรถกถาบางแหงทานเขียนไววา "เปนปาราชิก" 
ดังน้ีก็มี  นั่นเขียนไวดวยความพลั้งพลาด. ภิกษุทําไมหรือหินใหเปนของ 
อันตนผูกไวไมดี  หรือต้ังไมหรือหินใหเปนของอันตนต้ังไวไมดี  ใน 
เบื้องบนแหงหมอเต็ม  ดวยไถยจิตวา "มันจักตกไปทําลาย  น้ํามันจัก 
ไหลออกจากหมอนั้น."  ไมหรือหินนั้น  จะตองตกอยางแนนอน  เมื่อ  
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ภิกษุทําอยางน้ัน  เปนปาราชิก  ในขณะทําเสร็จ.  ทําอยางนั้น  ในเบ้ือง 
บนแหงหมอเปลา  ไมหรอืหินนั้น ตกไปทําลายในกาลท่ีหมอนั้นเต็มใน 
ภายหลัง  เปนภัณฑไทย  จริงอยู  ในฐานะเชนนี้ยังไมเปนปาราชิกใน 
เบื้องตนทีเดียว   เพราะประโยคอันภิกษุทําแลวในกาลที่ของไมมี.  แต 
เปนภัณฑไทย  เพราะทําของใหเสีย.เมื่อเขาใหนํามาให ไมใหเขา 
เปนปาราชิก  เพราะการทอดธุระแหงเจาของท้ังหลาย. ภิกษุทําเหมือง 
ใหตรงดวยไถยจิตวา "หมอจักกลิ้งไป หรือนํ้าจักยังนํ้ามันใหลนข้ึน" 
หมอกลิ้งไปก็ตาม  น้ํามันลนข้ึนก็ตาม เปนปาราชิก  ในเวลาท่ีทําให 
ตรง  จริงอยู  ประโยคเชนนี้  ๆ  ถึงความสงเคราะหไดในบุพพประโยคา- 
วหาร.  เมื่อเหมือนแหงอันภิกษุทําใหตรงไวแลว  น้ําไหลมาทีหลัง 
หมอกลิ้งไปก็ตาม  น้ํามันลนข้ึนก็ตาม,  เปนภัณฑไทย. เพราะ 
เหตุไร ?  เพราะไมมีประโยค คือการใหเปนเคลื่อนจากฐาน. ลักษณะ 
แหงประโยค  คือการใหเคลื่อนการฐานนั้น  จักมีแจงในของท่ีต้ังอยู 
ในเรือ. 
                     [อรรถาธิบายคําวา  ภินฺทิตฺวา  เปนตน] 
        พึงทราบวินิจฉัยในบททั้งหลายมีบทวา  ตตฺเถว  ภินฺทติ  วา 
เปนตน, ทานกลาวไวในอรรถกถา  ดงันี้  กอน. 
        บทวา  "ทําลายก็ดี"  นั้น  โดยอรรถวา  ทุบทําลายดวยไมคอน. 
        บทวา "เทก็ดี"  นั้น  โดยอรรถวา เทน้ําหรือทรายลงใหน้ํามัน 
ลนข้ึน. 
        บทวา  "ยังไฟใหไหมก็ดี"  นั้น  โดยอรรถกวา  นําฟนมาแลว 
ยังไฟใหไหม. 
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        บทวา  "ใหเปนของบริโภคไมได" นั้น  โดยอรรถวา  ทําให 
เปนของพึงเค้ียวกินไมได  หรือพึงดื่มไมได  คือยังอุจจาระ  หรือปสสาวะ  
หรือยาพิษ  หรือของเปนเดน  หรือซากศพใหตกลงไป. 
        บทวา  "ตองอาบัติทุกกฏ" นั้น  โดยอรรถวา  เปนทุกกฏ 
เพราะไมมีการใหเคลื่อนจากฐาน. ญาณพิเศษนี้  ชื่อวา  พุทธวิสัย. 
แมจะเปนทุกกฏ ก็จริง  แตเมื่อเจาของใหนํามาให  มีภัณฑไทย. 
ใน ๔ บทนัน้ สองบทเบ้ืองตนไมสม.  เพราะสองบทนั้น  เปนลักษณะ 
อยางเดียวกันกับการทําความราวของหมอและการทําเหมืองใหตรง. 
สวนสองบทเบ้ืองปลาย  แมยังวัตถุใหเคลื่อนจากฐาน ก็อาจทําได. 
เพราะฉะนั้น อาจารยพวกหนึ่ง  จึงกลาววินิจฉัยในคําน้ีไวอยางนี้. 
        ไดยินวา  ในอรรถกถา คําวา  "เปนทุกกฏ เพราะไมมีการให 
เคลื่อนจากฐาน"  นี้  ทานกลาวหมายเอาสองบทเบื้องปลาย.  จรงิอยู 
ภิกษุไมทําการใหเคลื่อนจากฐานเลย  พึงเผาเสียก็ดี  พึงทําใหเปนของ 
ใชสอยไมไดก็ดี  ดวยไถยจิต  หรือเพราะตองการจะใหเสียหาย,  แต 
ในสองบทเบ้ืองตน  เมื่อภิกษุทําลายหรือเทโดยนัยที่กลาวแลว การ 
ใหเคลื่อนจากฐาน ยอมมีได;  เพราะฉะนั้น  เมื่อทําอยางนั้น   เปน 
ภัณฑไทย เพราะใครจะใหเสียหาย  เปนปาราชิกดวยไถยจิต  ดังน้ีแล. 
        หากมีผูแยงวา "คําน้ัน  ไมชอบ  เพราะทานกลาวไวในพระ 
บาลีวา  'เปนทุกกฏ." 
        พึงเฉลยวา  "จะเปนคําไมชอบหามิได  เพราะมีอรรถที่จะพึง 
ถือเอาโดยประการอ่ืน."  
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        จริงอยู  ในฝกฝายแหงไถยจิตในพระบาลี  อาจารยพวกหน่ึงกลาว 
อยางนี้วา  "บทวา  'ทําลายก็ดี' นั้น  โดยอรรถวา  'เจือดวยนํ้า'  
บทวา  ' เทก็ดี'  นั้น  โดยอรรถวา  'เท  ราด  อุจจาระ  หรือปสสาวะ 
ลงในเภสัชมีน้ํามันเปนตนนั้น"  ดังน้ี.  สวนสาระในคําน้ี   ดังตอไปนี้: 
ภิกษุไมประสงคจะใหเคลื่อนจากฐานเลย ทําลายอยางเดียว  ดุจภิกษุ 
เผาหญาในวินีตวัตถุ.  แตเภสัชมีน้ํามันเปนตน  ยอมไหลออกได เพราะ 
หมอทําลายแลว. ก็หรือวา ในเภสัชเหลาน้ัน  เภสัชใดเปนของแหง 
แข็งกระดาง  เภสัชนั้น  ยงัยึดกันต้ังอยูไดเทียว.  อน่ึง  ภิกษุไมประสงค 
จะเทน้ํามันเลย เทน้ํา หรอืทรายเปนตน  ลงในหมอนั้นอยางเดียว. แต 
น้ํามันก็เปนอันภิกษุนั้นเท  เพราะไดเทน้ํา  หรือทราบเปนตนน้ันลงไป. 
เพราะฉะนั้น ดวยอํานาจโวหาร  ทานจึงเรียกวา "ทําลายก็ดี  เทกด็ี." 
ผูศึกษาพึงถือเอาใจความแหงบทเหลานี้   ดังกลาวมาฉะน้ี. 
        สวนในฝายแหงความเปนผูใครจะใหฉิบหาย  เปนทุกกฏ  ถูกตอง 
แมโดยประการนอกนี้.  จริงอยู เมื่อทานกลาวอธิบายความอยูอยางนี้ 
บาลีและอรรถกถา  ยอมเปนอันทานสอบสวนโดยเบ้ืองตนและเบ้ืองปลาย 
กลาวดีแลว  แตไมควรทําพอใจแมดวยคําอธิบายเพียงเทาน้ี   พึง 
เขาไปน่ังใกลอาจารยทั้งหลายแลวทราบขอวินิจฉัยแล. 
                        จบกถาวาดวยทรัพยที่ต้ังอยูในแผนดิน.  
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                        กถาวาดวยทรัพยที่อยูบนบก  
        พึงทราบวินิจฉัยในทรัพยที่ต้ังอยูบนบก.  สองบทวา  ถเล  นิกขฺิตฺต 
ความวา ไดแก  ทรัพยที่เขาวางไวบนพ้ืนก็ดี   บนพ้ืนปราสาทและบน 
ภูเขาเปนตนแหงใดแหงหนึ่ง  ซึ่งปกปดหรือไมปกปดก็ดี  พึงทราบวา 
"ทรัพยที่ต้ังอยูบนบก."  ทรัพยนั้น  ถาเขาทําเปนกองไว พึงตัดสิน 
ตามคําวินิจฉัยที่กลาวไวในการทําทรัพยใหไปในภาชนะ  และการตัด 
กําเอาในภายในหมอ.  ถาทรัพยนั้นติดเน่ืองเปนอันเดียวกัน  มียางไม 
เหนียวจับกันเปนตน  พึงตัดสินตามคําวินิจฉัยที่กลาวไวในนํ้าผ้ึงและ 
น้ําออยท่ีเค่ียวสุกแลว. ถาทรัพยเปนของหนัก  จะเปนแทงโลหะก็ตาา 
งบนํ้าออยก็ตาม วัตถุมีน้ํามันน้ําผ้ึงและเปรียงเปนตนก็ตาม ซึ่งเนื่อง 
ดวยภาระ (มัดเปนของแบกหาม)  พึงตัดสินตามคําวินิจฉัยที่กลาวไว 
ในการยังหมอใหเคลื่อนจากฐาน. และพึงกําหนดความตางของฐาน 
แหงสิ่งของท่ีผูกไวดวยโซ. สวนภิกษุถือเอาวัตถุมีผาปาวารผาลาดพ้ืน 
และผาสาฎกเปนตน ที่เขาปูลาดไว  ฉุดมาตรงๆ เมื่อชายผาขางโนน 
ลวงเลยโอกาสท่ีชายผาขางนี้ถูกตองไป  เปนปาราชิก.  ในทุกๆ ทิศ  ก ็
ควรกําหนดดวยอาการอยางน้ี.  ภิกษุหอแลวยกข้ึน  เมื่อทําใหลอยไปใน 
อากาศ  เพียงปลายเสนผม  เปนปาราชกิ. คําท่ีเหลือมีนัยดังกลาวแลว 
นั่นเอง  ฉะนี้แล. 
                            จบกถาวาดวยทรัพยที่อยูบนบก.  
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                        กถาวาดวยทรัพยที่อยูในอากาศ  
        พึงทราบวินิจฉัยในของที่อยูในอากาศ. สําหรับนกยูง  พึงทราบ 
การกําหนดฐานโดยอาการ  ๖ อยาง คือ  ขางหนากําหนดวยจะงอยปาก 
ขางหลังกําหนดดวยปลายลําแพนหาง  ขางท้ัง  ๒  กําหนดดวยปลายปก 
เบื้องตํ่ากําหนดดวยปลายเล็บเทา  เบื้องบนกําหนดดวยปลายหงอน. 
ภิกษุคิดวา  "จักจับนกยูง ซึ่งมีเจาของ อัน  (บิน) อยูในอากาศ" 
ยืนอยูขางหนา  หรือเหยียดมือออก. นกยูงการปกอยูในอากาศน่ันแหละ 
ยังปกใหจับลมแลวเขาไปตัดการไป  (หยุดบิน).  ยนือยู. เปนทกุกฏแก 
ภิกษุนั้น.  ไมใหยกยูงนั้นไหว  เอามือลูบคลํา  เปนทุกกฏเหมือนกัน. 
ไมใหเคลื่อนจากฐานใหไหวอยู  เปนถลุลัจจัย. สวนจะเอามือจับหรือ 
ใหจะงอยปาก  ลวงเลยโอกาสท่ีปลายลําแพนหางถูก,  ถานกยูงน้ัน  ได 
ราคาบาทหน่ึงไซร,  เปนปาราชิก. อน่ึง  ใหปลายปกขางขวา  ลวงเลย 
โอกาสที่ปลายปกขางซายถูก  หรือใหปลายปกขางซาย  ลวงเลยโอกาส 
ที่ปลายเล็บเทาถูก  หรือใหปลายเล็บเทา  ลวงเลยโอกาสท่ีปลายหงอนถูก 
ก็เปนปาราชิก.  นกยูงบินไปทางอากาศ จับที่บรรดาอวัยวะมีศีรษะเปนตน 
อันใด,  อวัยวะอันนั้น  เปนฐานของนกยูงน้ัน.  เพราะเหตุนั้น  ภิกษุ 
นั้น  แมเมื่อทํานกยูงตัวน้ัน  ซึ่งเกาะอยูที่มือใหสายไปขางโนนและขางนี้ 
 ชื่อวาทําใหไหวแท.  และถาเธอเอามืออีกขางหน่ึงจับใหเคลื่อนจากฐาน 
เปนปาราชิก. ภิกษุยื่นมืออีกขางหน่ึงเขาไปใกล,  นกยูงบินลง (โผลง)  
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จับที่มือนั้นเสียเอง  ไมเปนอาบัติ. ภิกษุมีไถยจิต  รูวานกยูงจับที่อวัยวะ 
ยางเทากาวแรก เปนถลุลจัจัย, กาวท่ีสอง  เปนปาราชิก.  นกยูง  
จับอยูบนพ้ืนดิน ยอมไดฐาน ๓ ดวยอํานาจเทาท้ังสองและลําแพนหาง. 
เมื่อภิกษุยกนกยูงน้ันข้ึน เปนถุลลัจจัย  ตลอดเวลาที่ฐานแมเพียงฐาน 
เดียวยังถูกแผนดิน. เมื่อนกยูงน้ัน  สกัวาอันภิกษุใหพนจากแผนดิน 
แมเพียงปลายเสนผม  ก็เปนปาราชิก.  ภิกษุยกนกยงูซ่ึงอยูในกรงข้ึน 
พรอมท้ังกรง ตองปาราชิก แตถานกยูงตัวนั้น  ไมไดราคาถึงบาทไซร, 
พึงปรับตามราคาทุกๆ  แหง.  ภิกษุมีไถยจิต  ทํานกยูงท่ีเที่ยวอยูภายใน 
ที่อยูใหตกใจ นําออกไปนอกท่ีอยูดวยเทาเทียว  ใหลวงเลยเขตท่ีกําหนด 
แหงประตู  ตองปาราชิก.  เพราะวา  ภายในท่ีอยู   เปนฐานของนกยูง 
นั้น  เหมือนคอกเปนฐานของโคที่อยูในคอกฉะนั้น.  แตเมื่อภิกษุเอา 
มือจับทําใหมันบินไปในอากาศ  แมภายในท่ีอยูนั้น ก็ตองปาราชิก 
เหมือนกัน.  เมื่อภิกษุยังนกยูงแมเที่ยวอยูภายในบาน  ใหลวงเลยเครื่อง 
ลอมแหงบานไป  ตองปาราชิก. อนึ่ง  นกยูงตัวที่ออกไปเที่ยวอยูใน 
อุปจารบาน หรืออุปาจารท่ีอยู  ภิกษุมไีถยจิต  ทําใหตกใจดวยทอนไม 
หรือดวยกระเบ้ืองแลว  ทําใหมันบายหนาเขาดง.  นกยูงบินข้ึน  (โผข้ึน) 
จับอยูภายในบาน  หรือภายในท่ีอยู  หรือบนหลังคํา,  ยังรักษาอยู. 
แตถามันบายหนาเขาดงบินไปก็ดี เดินไปก็ดี,  เมื่อไมมีความกําหนดใจ 
วา "เราใหมันเขาดงไปแลว จักจับเอา"  ตองปาราชิก  ในขณะสักซา 
มันบินข้ึนพนแผนดิน  แมเพียงปลายเสนผม  หรือในวาระยางเทากาว 
ที่สอง. เพราะเหตุไร  ?,  เพราะเหตุวา ที่ซึ่งยืนเทาน้ัน เปนฐานะของ  
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นกยูงซ่ึงออกไปจากบานแลว. แมในนกท้ังหลายมีนกคับแค๑เปนตน  ก ็
พึงทราบวินิจฉัย  ดังนี้แล.  
        บทวา  สาฏก  วา  มคีวามวา  ภิกษุเอามือจับผาสาฎกท่ีแข็ง 
เพราะน้ําขาว  ถูกกําลังลมหอบ  กําลังลอยไปในอากาศ  ดุจเขาปูลาด 
ไวบนพ้ืนดิน  ซึ่งมาตรงหนา  ที่ชายผาขางหน่ึง ไมไดทําฐานใหไหว 
ไปขางโนน  และขางน้ีเลย  ตองทุกกฏ  เพราะเขาไปตัดการลอยไป, 
เมื่อไมทําใหเคลื่อนจากฐานก็ยังรักษาอยู.  เปนถุลลัจจัย  เพราะทําให 
ไหว,  ใหเคลื่อนจากฐาน  ตองปาราชิก.  ก็การกําหนดฐานแหง 
ผาสาฎกน้ัน  พึงทราบดวยอาการ  ๖ อยาง  เหมือนการกําหนดฐาน 
แหงนกยูงฉะนั้น. สวนผาสาฎกท่ีไมแข็ง  พอภิกษุจับที่ชายผาขางหน่ึง 
เทาน้ัน   ก็ตกลงไปกองอยูบนพ้ืนดินทั้งชายท่ีสอง,  ผาสาฎกน้ัน  มีฐาน 
๒ คือ  มือ ๑  พ้ืนดิน ๑.  ภิกษุทําผาสาฎกน้ัน  ตามท่ีจับเอาแลวน่ันแล 
ใหเคลื่อนไปจากประเทศแหงโอกาสท่ีตนจับเอาคร้ังแรก  ตองถุลลัจจัย. 
ภายหลัง เอามือท่ีสอง  หรือเทายกข้ึนพนจากพ้ืนดิน  ตองปาราชิก. 
อน่ึง  ครั้งแรก  ยกข้ึนจากพื้นดิน  ตองถุลลัจจัย. ภายหลังใหเคลื่อน 
จากประเทศแหงโอกาสท่ีตนจับเอา  ตองปาราชิก.  อีกอยางหน่ึง  ภิกษุ 
เมื่อไมปลอยการจับ  ยื่นมอืลงไปตรง ๆ  ทําผาใหอยูที่พ้ืนดิน  แลวเอา 
มือน้ันนั่นเองยกผาข้ึน ตองปาราชิก.แมในผาโพก  ก็พึงทราบวินิจฉัย 
ดังน้ีแหละ. 
        หลายบทวา  หิรฺ  วา สุวณฺณ  วา  ฉิชฺชมาน  มีความวา 
 
๑. วินยัคําแปลฉบับตางประเทศวา  franclin  partridge.  ฎีกาวิมติวิโนทนีวา  เปน 
นกชนิดหนึ่ง  เขาเล้ียงไวสําหรับใหตกีัน.  
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เครื่องประดับมีสรอยคอเปนตน  ของพวกมนุษยผูตกแตงอยูก็ดี ทอน  
ทองของพวกชางทองผูตัดซี่ทองอยูก็ดี  ขาดตกไป. ถาภิกษุมีไถยจิต 
เอามือจับเอาเครื่องประดับ หรือทอนทองที่ขาดตกลอยมาทางอากาศนั้น, 
การจับเอาน่ันแหละ เปนฐาน,  เอามือออกจากประเทศที่ตนจับเอา 
ตองปาราชิก. เอามือยกเคร่ืองประดับมีสรอยคอเปนตน  ที่ตกลงไปใน 
จีวรข้ึน  ตองปาราชิก. ไมไดยกข้ึนเลย  แตเดินไป  ตองปาราชิกใน 
ยางเทาท่ีสอง. ถึงในเครื่องประดับมีสรอยคอเปนตน  ที่ตกลงไปในบาตร 
ก็มีนัยอยางนี้แล.  เอามือจับเอาเครื่องประดับมีสรอยคอเปนตน ที่ตกลง 
ที่ศีรษะ  ที่หนา  หรือท่ีเทา  ตองปาราชิก.  ไมไดจับเอาเลย แตเดินไป 
ตองปาราชิกในยางเทาท่ีสอง. อนึ่ง เครื่องประดับมีสรอยคอเปนตนนั้น 
ตกไปในที่ใด ๆ ,  เฉพาะโอกาสที่เครื่องประดับเปนตนต้ังอยูในท่ีนั้น ๆ 
เปนฐานของเครื่องประดับเปนตนนั้น,  อังคาพยพท้ังหมดก็ดี บาตร 
และจีวรก็ดี  หาไดเปนฐานไม  ฉะนี้แล. 
                      จบกถาวาดวยทรัพยที่อยูในอากาศ.  
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                      กถาวาดวยทรัพยที่อยูในกลางแจง   
        พึงทราบวินิจฉัยในภัณฑะท่ีต้ังอยูในกลางแจง.  ภัณฑะท่ีเขาวาง 
ไวบนเดียงและตั่งเปนตน   จะเปนของควรจับตอง  หรือไมควรจับตอง 
ก็ตาม  เมื่อภิกษุจับตองดวยไถยจิต  เปนทุกกฏ. กแ็ล  ในภัณฑะท่ีเขา 
 วางไวบนเตียงและต่ังนี้   ควรทราบวินิจฉัยตามนัยที่กลาวไวในภัณฑะท่ีต้ัง 
อยูบนบก. สวนความแปลกกัน พึงทราบดังนี้:- 
        ถาผาสาฎกท่ีแข็งเพราะนํ้าขาว ซึ่งเขาปูไวที่เตียงหรือต่ัง  ตรง 
กลางไมถูกพ้ืนเตียง  ถูกแตเทาเตียงเทาน้ัน,  พึงทราบฐานดวยอํานาจ 
แหงเทาท้ัง ๔ ของเตียนนั้น.  จริงอยู  เมื่อผาสาฎกน้ัน  สักวาอันภิกษุให 
ลวงเลยโอกาสท่ีถูกเบ้ืองบนแหงเทาเตียงเทาน้ัน  ยอมเปนปาราชิก  ใน 
เพราะเหตุใหกาวลวงนั้น. แตเม่ือภิกษุลักไปพรอมท้ังเตียงและต่ัง พึง 
ทราบฐานดวยอํานาจโอกาสท่ีเทาเตียงและตั่งต้ังจดอยู. 
        บทวา  จีวรวเส  วา  มีความวา  บนราวหรือบนทอนไมที่เขา 
ผูกต้ังไว  เพ่ือประโยชนแกการพาดจีวร.  เฉพาะโอกาสท่ีถูกกับโอกาส 
ที่ต้ังอยู เปนฐานของจีวรที่พาดไวบนราวนั้น  ซึ่งเอาชายไวขางนอก 
เอาขนดไวขางใน,  ราวจีวรทั้งหมด  หาไดเปนฐานไม  เพราะเหตุนั้น 
เมื่อภิกษุจับจีวรนั้นที่ขนด ดึงมาดวยไถยจิต  ใหโอกาสท่ีต้ังอยูบนราว 
 ดานนอก  ลวงเลยประเทศท่ีราวจีวรถูกดานไป  เปนปาราชิก  ดวย 
การดึงมาเพียงนิ้วเดียว หรือสองน้ิวเทาน้ัน.  แมนัยแหงภิกษุผูจับที่ชาย 
ดึงมา  ก็เหมือนกันนี้.  แตเมื่อภิกษุรูดลงขางซาย  หรือขางขวาบนราว  
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จีวรนั้นนั่นเอง  ครั้นเมื่อจีวรนั้น  สักวาลวงเลยฐานแหงชายขางขวาทาง  
ชายขางซายไป  หรือสักวาลวงเลยฐานแหงซายทางชายขางขวาไป 
เปนปาราชิก  ดวยการรูดไปเพียง  ๑๐ นิ้ว  หรือ  ๑๒  นิ้วเทาน้ัน.  เมื่อ 
ภิกษุยกข้ึนขางบน  เปนปาราชิก  ดวยการยกข้ึนเพียงปลายเสนผม.  เมื่อ 
ภิกษุแกจีวรที่เขาเอาเชือกผูกแขวนไว  จะถูกราวจีวรหรือไมถูกก็ตาม 
เปนถุลลัจจัย,  เมื่อแกออกแลว  เปนปาราชิก.  จริงอยู  จีวรนั้น 
พอสักวาแกออกเทาน้ัน  ยอมถึงออกนับวา  "พนจากฐาน."  เมื่อ 
ภิกษุคลายจีวรท่ีเขาพันไวที่ราวออก  เปนถุลลัจจัย,  ครั้นเมื่อจีวรนั้น 
สักวาคลายออกเสร็จแลว  ก็ตองปาราชิก. เมื่อจีวรที่เขาทําเปนหวงเก็บ 
ไว  ภิกษุตัดหวงออกก็ดี  แกออกก็ดี  ปลดปลายราวขางหน่ึงแลวรูดออก 
ก็ดี  ตองถุลลัจจัย,  ครั้นเมื่อหวงนั้น สักวาขาดก็ดี  สักวาแกออกแลว 
ก็ดี  สักวารูดออกแลวก็ดี ตองปาราชิก.  ภิกษุไมไดทําอยางนั้นเลย 
รูดไปรูดมาบนราวจีวร,  ยังรักษาอยูกอน.  จริงอยู  ราวจีวรแมทั้งหมด 
เปนฐานของหวง. เพราะเหตุไร ?  เพราะความท่ีแหงจีวรมีการขดเลื่อน 
ไปบนราวจีวรนั้นเปนธรรมดา.  แตถาภิกษุเอามือจับจีวรนั้น  ทาํใหไป 
ในอากาศ  ตองปาราชิก.   เพียงโอกาสท่ีถูกกับโอกาสท่ีต้ังอยู  เปนฐาน 
ของจีวรที่เขาคลี่พาดไว. วินิจฉัยในจีวรชนิดนั้น  พึงทราบตามนัยที่ 
กลาวไวแลวในจีวรที่พับพาดไว.   สวนจีวรใด  เปนของถูกพ้ืนดวยชาย 
ขางหน่ึง,  ฐานจีวรนั้นมี ๒ ฐาน  ดวยอํานาจโอกาสท่ีต้ังอยูบนราวจีวร 
และที่พ้ืน. บรรดาจีวรที่ต้ังอยูบนราวจีวรและที่พ้ืนนั้น  ในจีวรที่จดพ้ืน 
ดวยชายขางหน่ึง  พึงทราบวินิจฉัยตามนัยที่กลาวแลวในผาสาฎกไมแข็ง 
นั่นแหละ. แมในสายระเดียงจีวร  ก็พึงทราบวินิจฉัยดังน้ีแล.  สวน 
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ภัณฑะท่ีเขาวางแขวนไวบนขอ  จะเปนหมอยาหรือถุงยาก็ตาม,  ถาต้ังอยู  
ไมถูกฝาหรือพ้ืน,  เมื่อภิกษุรูดเชือกสําหรับคลองปลดออก  เมือ่ภัณฑะ 
นั้น  สักวาออกจากปลายขอไป,  เปนปาราชิก. เชอืกสําหรับคลอง 
เปนของแข็ง, เมื่อภิกษุยกข้ึนทางกนหมอ  ทําใหลอยไปในอากาศ 
ถึงเมื่อเชือกที่คลองนั้น  ยังไมหลุดออกจากปลายขอ  ก็เปนปาราชิก. 
ภัณฑะ  เปนของติดอยูกับฝา,  ภิกษุดึงภัณฑะน้ันออกจากปลายขอครั้ง 
แรก   ตองถลุลัจจัย,  ปลดใหพนฝาทีหลัง  ตองปาราชิก.  นัยแมแหง 
ภิกษุผูปลดใหพนฝากอนแลว  ภายหลงัจึงนําออกจากขอ   ก็เหมือนกัน. 
ก็ถาภิกษุไมอาจปลดภัณฑะที่หนักออกได  ตนเองจึงทําใหพิงฝาแลวปลด 
ออกจากขอ,  เมื่อภัณฑะน้ัน  แมภิกษุไมใหพนฝา สักวาปลดออกจาก 
ขอเทาน้ัน  เปนปาราชิก. เพราะวาฐานท่ีตนทํา  ไมจัดเปนฐาน. แต 
สําหรับภัณฑะที่ต้ังถูกพ้ืนมี  ๒ ฐานเทาน้ัน.  วินิจฉัยในภัณฑะที่ต้ังถูกพ้ืน 
นั้น ขาพเจาไดกลาวไวแลวแล.  ก็แล  ภัณฑะใด  เขาใสสาแหรก 
แขวนไว,  เมื่อภิกษุนําภัณฑะนั้นออกจากสาแหรกก็ดี   ปลดภัณฑะน้ัน 
ทั้งสาแหรกออกจากขอก็ดี   เปนปาราชิก.  และถึงความตางกันแหงฐานะ 
ในภัณฑะท่ีเขาใสสาแหรกแขวนนี้  กพึ็งทราบอยางภัณฑะท่ีติดฝาและพื้น. 
        หลกัตอกท่ีฝาตรง ๆ หรือเดือยเกิดที่ฝาน้ันนั่นเอง  ชื่อวา  ภตฺิติขีล.๑ 

สวน  นาคทนฺต  (หลักมสีัณฐานเหมือนงาชาง  เรียกวาบันไดแกวน้ัน) 
งอ ๆ เขาตอกไวที่ฝาเหมือนกัน.  ภัณฑะท่ีเขาแขวนไวที่หมุดขางฝา  และ 
บันไดแกวน้ัน  พึงทราบวินิจฉัยตามนัยที่กลาวแลว  ในภัณฑะท่ีแขวน 
 
๑.  ภิตฺติขีล  หมุดหรือเดือยขางฝา. นาคทนฺต  โบราณวา  บันไดแกว  (เขมรวา  ไดแกว  เปนท่ี 
แขวนหมวกเปนตน).  
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ไวบนขอ.  กห็อกหรือหลาว  (ฉมวกก็วา)  หรือทวน  ซึ่งเขายกข้ึนพาด  
ไวที่หมุดขางฝาหรือบันไดแกว  ๒-๓  อัน  ซึ่งติดเรียงกันเปนลําดับ  ภิกษุ 
จับที่ปลาย  หรือท่ีโคนลากมา,  เพียงแตโอกาสที่หมุดขางฝาหรือบันได 
แกวอันหน่ึง ๆ ถูก  ลวงเลยไปเทาน้ัน  ตองปาราชิก.  เพราะวาเพียง 
โอกาสที่ถูกเทาน้ัน  ยอมเปนฐานของหอกหลาวและทวนเหลานั้น, 
หมุดขางฝาหรือบันไดแกวท้ังหมด  ไมจัดเปนฐาน.  ภิกษุยืนหันหนา 
เขาฝา  จับตรงกลางลากมา  เพียงแตสวนดานนอก  ลวงเลยโอกาสท่ี 
สวนดานในถูก  ตองปาราชิก.  แมเพ่ือภิกษุเสือกไปขางหนา  ก็มีนัย 
เหมือนกัน.  เมื่อภิกษุเอามือจับยกข้ึน  ทําใหไปในอากาศ  แมเพียง 
ปลายเสนผม  ตองปาราชิก.  ภิกษุลากหอกเปนตนน้ันที่เขาวางไวชิดฝา 
ครูดฝาไป,  เม่ือเธอใหโคนลวงเลยโอกาสท่ีปลายถูก  หรือใหปลายลวง 
เลยโอกาสท่ีโคนถูกไป  ตองปาราชิก. ภิกษุยืนหันหนาเขาฝา  ลากมา 
ใหสวนท่ีสุดขางหน่ึงลวงเลยโอกาสที่สวนอีกขางหนึ่งถูกไป ตองปาราชิก. 
เมื่อยกข้ึนตรง ๆ ทําใหไปในอากาศ  เพียงปลายเสนผม  ตองปาราชิก. 
        สองบทวา  รุกฺเข  วา  ลคฺคิต  ไดแก  ภัณฑะท่ีเขายกข้ึนแขวน 
ไวที่ตนตาลเปนตน.  พึงทราบวินิจฉัย  ตามนัยที่กลาวแลวในภัณฑะ 
ที่แขวนไวบนขอเปนตน. ก็แล  เมื่อภิกษุเขยาทะลายตาลท่ีเกิดอยูบน 
ตนตาลน้ัน  วัตถุแหงปาราชิกจะเต็มในผลใด,  เมื่อผลน้ัน สักวาหลุด 
จากข้ัว  ตองปาราชิก.  ภิกษุตัดทะลายตาล  ตองปาราชิก.  สวนทะลาย 
ตาลท่ีเขายกข้ึนเอาปลายพาดไวในระหวางใบ ได ๒ ฐาน  คือฐานท่ีพาด 
ไว ๑  ฐานคือข้ัว ๑.  วินิจฉัยใน ๒ ฐานน้ัน  พึงทราบตามนัยที่กลาว 
แลว.  สวนภิกษุใด  ยกปลายพาดท่ีระหวางใบเองแลวจึงตัด  เพราะ  
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กลัววา  "พอตัดขาดตกลงมา จะทําเสียงดัง"  สักวาตัดเสร็จ,  ภิกษุนั้น  
ตองปาราชิก. เพราะวาฐานที่ตนทํา  ไมจัดเปนฐาน.  ในดอกและผล 
ของตนไมทั้งปวง  พึงทราบวินิจฉัยโดยอุบายน้ี. 
        ในคําวา  "ปตฺตธารเกป"  นี ้ มีวินิจฉัยดังน้ี:-  จะเปนเชิงไม 
ก็ตาม  เชิงวลัยก็ตาม  เชงิทอนไมก็ตาม  ที่ต้ังบาตรชนิดใดชนิดหน่ึง 
แมเปนกระเชาก็ตามที  ทุกอยางถึงความนับวา  "เชิงรองบาตร"  ทั้ง 
นั้น  โอกาสที่บาตรถูกนั่นเอง  เปนฐานของบาตรท่ีเขาต้ังไวบนเชิงรอง 
บาตรน้ัน.  ในเชิงไมของบาตรน้ัน  มกีําหนดฐานโดยอาการ ๕ อยาง. 
ภิกษุจับบาตรที่ต้ังอยูบนเชิงไมนั้น   ทีข่อบปาก  แลวลากไปขางใดขาง 
หน่ึงในทิศทั้ง ๔ ใหสวนขางอ่ืนลวงเลยโอกาสทีส่วนขางหน่ึงถูกไป 
ตองปาราชิก. เมื่อยกข้ึนขางบน  เพียงปลายเสนผม  ตองปาราชิก. 
แตพึงใหตีราคาของปรับอาบัติทุกๆ  แหง.  แมเมื่อภิกษุลักบาตรไป 
พรอมท้ังเชิงรอง  ก็มีนัยน้ีเหมือนกัน  ฉะนี้แล. 
                 จบกถาวาดวยทรัพยที่ต้ังอยูในกลางแจง.  
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                     กถาวาดวยทรัพยที่ต้ังอยูในนํ้า  
        พึงทราบวินิจฉัยในทรัพยที่ต้ังอยูในนํ้า :-  หลายบทวา  อทุเก 
นิกฺขิตฺต โหติ  ความวา  ภัณฑะอันพวกชนผูกลัวแตราชภัยเปนตน 
ทําใหเปนของท่ีปกปดดีแลวในบรรดาภาชนะท้ังหลายมีภาชนะทองแดง 
และโลหะเปนตน   ซึ่งจะไมเสียหายไปดวยนํ้าเปนธรรมดา  แลวเก็บไว 
ในน้ําน่ิง  ในสระโบกขรณีเปนตน.  โอกาสท่ีภัณฑะนั้นต้ังอยูเทาน้ัน 
เปนฐาน  น้ําทั้งหมด  ไมจัดเปนฐาน. 
        หลายบทวา  คจฺฉติ   วา  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺส  ความวา  เมื่อ 
ภิกษุเดินไปดวยเทาในนํ้าท่ีไมลึก  เปนทุกกฏทุก ๆ กาว  ในน้าํลึกเม่ือทํา 
ความพยายามดวยมือ หรอืดวยเทาก็ดี  ทําความพยายามท้ังมือและเทา 
ก็ดี  เปนทุกกฏทุกประโยค. ถึงในการดําลงและผุดข้ึนเพ่ือลักเอาหมอ 
ก็มีนัยเหมือนกันนี้.  แตถาภิกษุเห็นภัยบางอยาง  จะเปนงูน้ํา  หรือ 
ปลายรายก็ตาม  กลัวแลวหนีไปเสียในระหวาง  ไมเปนอาบัติ. ในอาการ 
มีจับตองเปนตน  พึงทราบวินิจฉัยโดยนัยที่กลาวแลวในหมอ  ซึ่งอยูใน 
แผนดินนั่นแล.  สวนความแปลกกันมดีังตอไปนี้ :-  ในกถาวาดวย 
ภัณฑะอยูในแผนดินนั้น  ภิกษุขุดลากไปบนแผนดิน.  ในกถาวาดวย 
ภัณฑะอยูในนํ้าบรรดานี้   ภิกษุกดใหจมลงในโคลน.  ความกําหนดฐาน 
ยอมมีได  ดวยอาการ  ๖ ดวยประการฉะน้ี. บรรดาดอกอุบลเปนตน 
วัตถุแหงปาราชิก จะครบในดอกใด,  เมื่อดอกน้ันสักวาภิกษุเด็ดแลว 
ตองปาราชิก. ก็บรรดาชาติดอกบัวเหลาน้ี  เปลือกบัว  แมที่ขางขาง 
หน่ึงแหงอุบลชาติทั้งหลาย  ยังไมขาดไปเพียงใด,  ยังรักษาอยูเพียงนั้น.  
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แตเมื่อกานแหงปทุมชาติทั้งหลายขาดแลว  ใยขางในแมยังไมขาด ก็  
รักษาไวไมได. ดอกอุบลเปนตนที่เจาของตัดวางไว, ดอกใด  จะยังวัตถุ 
ปาราชิกใหเต็มได,  เมื่อดอกนั้น  อันภิกษุยกข้ึนแลว  ก็เปนปาราชิก. 
ดอกอุบลเปนตน  เปนของท่ีเขามัดเปนกํา๑ ๆ ไว,  วัตถุปาราชิกจะเต็ม 
ไดในกําใด,  เมื่อกําน้ัน  อันภิกษุยกข้ึน  ก็ตองปาราชิก. ดอกอุบล 
เปนตน  เปนของมัดเปนกําใหญไว,   เมื่อภิกษุใหกําใหญนั้นเคล่ือนจาก 
ฐาน  ดวยอาการอยางใดอยางหน่ึงแหงอาการ ๖ ตองปาราชิก ตามนัย 
ที่กลาวแลวในหมอที่ต้ังอยูบนแผนดิน. ดอกอุบลเปนตน  มีกานยาว 
 เขาทําเขน็ดไวที่ดอกหรือท่ีกาน  ลาดหญาไวที่เชือกบนหลังนํ้า  วางไว 
หรือผูกไว, กําหนดการใหเคลื่อนจากฐานแหงดอกอุบลเปนตนเหลาน้ัน 
พึงทราบโดยอาการ ๖อยาง คือ  ดานยาวกําหนดดวยปลายดอกและ 
ที่สุดกาน  ดานขวางกําหนดดวยท่ีสุดสองขาง  เบื้องลางกําหนดดวย 
โอกาสที่ต้ัง  เบื้องบนกําหนดดวยหลังแหงดอกท่ีอยูขางบน.  แมภิกษุใด 
ทํานํ้าใหไหวใหเกิดระลอก  ยังกําดอกไมที่เขาวางไวบนหลังน้ํา  ให 
เคลื่อนจากฐานที่ต้ังเดิม  แมเพียงปลายเสนผม, ภิกษุนั้น  ตองปาราชิก. 
แตถาเธอกําหนดหมายไววา "ถึงท่ีนี่แลวเราจักถือเอา"  ดังน้ี  ยัง 
รักษาอยูกอน.  เมื่อเธอยกข้ึนในที่ซึ่งกําดอกไมลอยไปถึงแลว  เปน 
ปาราชิก.  น้ําท้ังส้ิน  เปนฐานของดอกไมที่ข้ึนพนนํ้าแลว.  เมื่อภิกษุ 
ถอนดอกไมนั้น  ยกข้ึนตรง ๆ เมื่อท่ีสดุของกานพนจากนํ้าเพียงปลาย 
เสนผม  เปนปาราชิก. ภิกษุจับดอกไมใหโนนไป  แลวฉุดมาขาง ๆ 
ถอนข้ึน,  น้ําไมเปนฐานะ;  เมื่อดอกไมนั้นสักวาภิกษุถอนข้ึนแลว  ก ็
 
๑. ฎีกาวา  มัด ๑๐  ดอกเปนกาํเรียก  หตฺถก. มัดเปนกําใหญเรียก  ภารพทฺธ.  
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เปนปาราชิก. ในอรรถกถามหาปจจรีเปนตน  ทานกลาวคําวินิจฉัย ๒   
ขอน้ีไว  "ดอกไมที่มัดเปนกํา ๆ  เขาผูกวางไวในท่ีน้ํา  หรือท่ีตนไม 
หรือท่ีกอไม  เมื่อภิกษุไมแกเครื่องผูกออก๑  เปนแตทําใหเลื่อนไป 
ขางโนนและขางนี้  เปนถุลลัจจัย. เมื่อเครื่องผูกสักวาหลุดออก  ตอง 
ปาราชิก. ภิกษุแกเครื่องผูกกอนแลวนําไปทีหลัง, ในดอกไมที่เขาผูก 
ไวนี้  กําหนดฐานโดยอาการ ๖ อยาง. 
        สําหรับภิกษุผูใครจะถือเอาดอกปทุมในกองปทุมพรอมท้ังกอ  พึง 
ทราบกําหนดฐานเบื้องบนและเบ้ืองขวาง  (ดานกวาง)  ดวยอํานาจแหง 
น้ําท่ีกานดอกและกานในถูก.  และเมื่อเธอยังไมไดถอนกอปทุมนั้นข้ึน 
แตเหน่ียวดอกหรือในมาเฉพาะหนาตน  เปนถลุลัจจัย.  พอถอนขึ้น  ตอง 
ปาราชิก. เมือ่เธอแมไมยังกานดอกและกานใบใหเคลื่อนจากฐาน  ถอน 
กอปทุมข้ึนกอน  เปนถุลลัจจัย. เมื่อกานแหงดอกและใบเธอใหเคลื่อน 
จากฐานในภายหลัง  ตองปาราชิก.  สวนภิกษุผูถือเอาดอกในกอปทุม 
ที่เขาถอนข้ึนไวแลว  พึงใหตีราคาภัณฑะปรับอาบัติ.  แมในดอกท่ี 
ทําเปนกองไว   ที่มัดไวเปนกําเล็กๆ  และที่มัดเปนกําเปนมัดใหญ ซึ่ง 
วางไวนอกสระ  ก็มีนัยเหมือนกันนี้.  เหงาบัวหรือรากบัว   วัตถุปาราชิก 
จะครบดวยเหงาหรือรากอันใด,  เมื่อภิกษุถอนเหงาหรือรากอันนั้นข้ึน 
ตองปาราชิก. ก็ในเหงาและรากบัวน้ี  พึงกําหนดฐานดวยอํานาจโอกาสท่ี 
เปอกตมถูก.  ในมหาอรรถกถานั่นเอง  ทานกลาวไววา  "เมื่อภิกษุถอน 
 
๑.  ฎีกาทานอธิบายไววา คําวา  "เม่ือภกิษุไมแกเคร่ืองผูกออก แตทําใหเล่ือนไปขางโนนและ 
ขางนี้  เปนถุลลัจจัย.  เม่ือเคร่ืองผูกสักวาหลุดแลว กเ็ปนปาราชิก" นี้เปนคําวินิจฉัยขอท่ี ๑. 
คําวา  "ภกิษุแกเคร่ืองผูกออกกอนแลว  จึงนําไปทีหลัง,  ในดอกไมท่ีเขาผูกไวนี้  กําหนดฐาน 
โดยอาการ ๖"  นี้เปนคําวนิิจฉัยขอท่ี ๒.  
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เหงาหรือรากบัวเหลาน้ันข้ึน  แมรากฝอยยังไมขาด  ก็ยังรักษาอยูกอน, ใบ   
ก็ดี  ดอกก็ด ี เกิดที่ขอเหงาบัว  มีอยู,  แมในและดอกนั้น  ก็ยังรักษา 
อยู"  ดังน้ี,  ก็แล  ที่ปุมเหงาบัว  มีหนาม  เหมือนตุมสิวท่ีในหนา 
ของพวกคนเปนหนุมสาวฉะน้ัน  หนามน้ีรักษาไมได  เพราะไมใชเปน 
ของยาว.   คําท่ีเหลือ มีนัยดังกลาวไวแลวในดอกอุบลเปนตนนั่นเอง. 
น้ําท้ังส้ิน  ในชลาลัยทั้งหลาย มีบึงเปนตนฐานของปลาและเตาท่ีมี 
เจาของ.  เพราะเหตุนั้น  ภิกษุใด เอาเบ็ดก็ดี   ขายก็ดี  ไซก็ด ี มอืก็ดี 
จับเอาปลาที่มีเจาของ  ในที่ที่เลี้ยงไว, วัตถุปาราชิก  จะครบดวยปลา 
ตัวใด,  เมื่อปลาตัวน้ันสักวาภิกษุยกข้ึนจากนํ้า  แมเพียงปลายเสนผม 
ภิกษุนั้น  ตองปาราชิก.  ปลาบางตัวเมื่อถูกจับ  ว่ิงไปทางโนนและทางนี้ 
กระโดดข้ึนไปยังอากาศ  ตกลงไปท่ีตลิ่ง, แมเม่ือภิกษุจับเอาปลาตัวที่อยู 
ในอากาศหรือท่ีตกลงไปท่ีตลิ่งน้ัน  ก็เปนปาราชิกเหมือนกัน.  เม่ือภิกษุ 
จับเอาแมเตาที่คลายไปหาอาหารกินภายนอกของสระ  ก็มีนัยเหมือนกันนี้. 
ก็เม่ือภิกษุใหสัตวน้ําพนจากนํ้า  เปนปาราชิก. 
                  [สมัยหลังพุทธกาลพวกชนขุดบอนํ้าใชเลี้ยง] 
        ชนทั้งหลายในชนบทน้ัน  ๆ  อาศัยทอสําหรับไขน้ําของสระใหญที ่
ทั่วไปแกชนทั้งปวง  ขุดเหมืองใหญ๑  เชนกับแมน้ํานอยอันทั่วไปแก 
ชนทั้งปวงเหมือนกัน. พวกเขาไดชักลํารางเล็ก ๆ  จากเหมือนใหญนั้นไป 
แลวขุดเปนบอไวเพ่ือประโยชนแกการใชสอยของตน ๆ ที่ปลายลําราง. 
และชนเหลาน้ันมีความตองการนํ้าในเวลาใด  ในเวลานั้นจึงชําระลําราง 
 
๑.  อุทกวาหก  ฎีกาแกวา  มหามาติก. 
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เล็กในบอ  และเหมืองใหญใหสะอาด  แลวก็เปดทอไขนํ้า. ปลาทั้งหลาย   
ออกจากทอไขน้ําน้ันพรอมกับน้ํา  ไปถึงบอโดยลําดับแลวอยู. ในบรรดา 
สระใหญเปนตนเหลาน้ัน  ชนทั้งหลายไมหามผูที่จับปลาในสระและ 
เหมืองใหญ  แตหามไมยอมใหจับปลาทั้งหลายท่ีเขาไปในลํารางและบอน้ํา 
เล็ก ๆ ของตน ๆ. 
             [ภิกษุจับเอาปลาท่ีเขาเลี้ยงปรับอาบัติตามราคาปลา] 
        ในบรรดาสระเปนตนเหลาน้ัน  ภิกษุใด  จับปลาในสระหรือในทอ 
ไขนํ้า  หรือในเหมืองใหญ  ภิกษุนั้น  อันพระวินัยธรพึงปรับอาบัติ 
ดวยอวหาร.  แตเมื่อจับปลาท่ีเขาไปในลํารางเล็ก  ๆ หรือในบอแลว 
พึงปรับอาบัติ  ดวยอํานาจแหงราคาปลาท่ีจับได. ถาปลาท่ีกําลังถูกจับ 
จากลํารางเล็ก ๆ และบอน้ําน้ัน  กระโดดข้ึนไปในอากาศ  หรือตกลงมา 
ที่ตลิ่ง,  เมื่อภิกษุจับเอาปลานั้น  ซึ่งอยูในอากาศ  หรือท่ีอยูบนตลิ่ง 
พนจากนํ้าแลว  ไมเปนอวหาร.  เพราะเหตุไร  ?  เพราะเหตุวา  ชน 
เหลาน้ันเปนเจาของปลา  ซึ่งอยูที่หวงหามของตนเทาน้ัน.  จริงอยู 
กติกาเห็นปานนี้ เปนกติกาในชนบทเหลาน้ัน.  แมในเตา  ก็มีนัยนี้ 
เหมือนกัน.  ก็ถาวา ปลาที่กําลังจะถูกจับวายข้ึนจากบอไปลงลํารางเล็ก, 
แมเม่ือภิกษุจับปลานั้นในลํารางเล็กนั้น  เปนอวหารแท.  แตไมเปน 
อวหารแกภิกษุผูจับปลาที่วายข้ึนจากลํารางเล็กไปลงเหมืองใหญ  และท่ี 
วายข้ึนจากเหมืองใหญนั้นไปลงสระ. ภิกษุเอาเม็ดขาวสุกกลอปลาจากบอ 
ไปข้ึนลํารางแลวจับเอา, เปนอวหารแกภิกษุนั้นแท.  แตไมเปน 
อวหารแกภิกษุผูลอจากลํารางนั้นไปข้ึนเหมืองใหญแลวจับเอา. ชนบาง  
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พวก  นําเอาปลาจากท่ีสาธารณะแกชนทั้งปวง  บางแหงนั่นแล  ใสเลี้ยง  
ไวในบอท่ีหลังบานแลวฆาเสียวันละ  ๒-๓  ตัว  เพ่ือประโยชนแกแกง 
ออม.  เมื่อภิกษุจับปลาเห็นปานน้ัน ซึ่งอยูในน้ํา  หรือบนอากาศ 
หรือริมตลิ่งแหงใดแหงหนึ่ง  เปนอวหารแท.  แมในเตา  ก็มีนัยนี้ 
เหมือนกัน. 
        ก็ในฤดูแลง  เมื่อกระแสดนํ้าในแมน้ําขาดสาย  น้ํายอมขังอยูในที่ 
ลุมบางแหง. มนุษยทั้งหลายโปรยผลไมเบื่อเมาและยาพิษเปนตน ลงใน 
น้ําน้ัน  เพ่ือความวอดวายแหงปลาท้ังหลายแลวไป. ปลาทั้งหลายกิน 
ผลไมเบื่อเมา  และยาพิษเปนตนเหลานั้น  แลวตายหงายทองลอยอยู 
บนน้ํา. ภิกษุใดไปในท่ีนั้นแลว  จับเอาดวยทําในใจวา  "เจาของ 
ยังไมมาเพียงใด,  เราจักจับเอาปลาเหลาน้ีเพียงนั้น,"  ภิกษุนั้น  พระ- 
วินัยธรพึงปรับอาบัติตามราคา. เมื่อเธอถือเอาดวยบังสุกุลสัญญา  ไมเปน 
อวหาร  แตเมื่อเจาของใหนํามา  เปนภัณฑไทย.  มนุษยทั้งหลายโปรย 
ยาพิษเบื่อปลาแลวพากันกลับไปนําภาชนะมาบรรจุใหเต็มแลวไป. พวกเขา 
ยังมีอาลัยอยูวา "พวกเราจักกลับมาแมอีก" เพียงใด,  ปลาเหลาน้ัน 
ยังจัดวาเปนปลามีเจาของเพียงนั้น.  แตเมื่อใด  พวกเขาส้ินอาลัยหลีกไป 
เสียดวยปลงในวา "เราพอละ" จําเดิมแตนั้นไปเปนทุกกฏแกภิกษุผู 
ถือเอาดวยไถยจิต,  ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูมีบังสุกุลสัญญา.   พึงทราบ 
วินิจฉัยในชาติสัตวน้ําแมทุกชนิดเหมือนในปลาและเตา. 
                         จบกถาวาดวยทรัพยต้ังอยูในน้ํา.  
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                     กถาวาดวยทรัพยที่ต้ังอยูในเรือ  
        พึงทราบวินิจฉัยในทรัพยที่ต้ังอยูในเรือ :-  พระผูมีพระภาคเจา 
เมื่อทรงแสดงเรือเปนอันดับแรกกอน  จึงตรัสวา  "นาวา  นาม  ยาย 
ตรติ"  ดังนี้.  เพราะฉะนั้น  ในอธิการวาดวยทรัพยที่ต้ังอยูในเรือน้ี 
โดยที่สุดแมรางยอมผา  แมมัดไมไผ  พึงทราบวา "เรือ"  ทั้งน้ัน. 
สวนในการสมมติสีมา  เรือประจําท่ีเขาขุดขางใน  หรือตอดวยแผน 
กระดานจัดทําไวโดยกําหนดอยางตํ่าที่สุด  บรรทุกคนได ๓ คนเทาน้ัน 
จึงใชได.  แตในอธิการวาดวยทรัพยอยูในเรือน้ี  บรรทุกคนไดแมคน 
เดียว  ทานก็เรียกวา "เรือ"  เหมือนกัน. 
        สองบทวา  นาวาย  นิกฺขิตฺต  ความวา   ภัณฑะอยางใดอยางหน่ึง 
เนื่องดวยอินทรียก็ตาม  ไมเนื่องดวยอินทรียก็ตาม  (เปนของท่ีเก็บไว 
ในเรือ).  ลักษณะการลักภัณฑะท่ีเก็บไวในเรือน้ัน  พึงทราบตามนัยที่ 
กลาวแลวในภัณฑะท่ีต้ังอยูบนบกนั่นแล. การแสวงหาเพ่ือน  การเดิน 
ไป  การจับตอง และการทําใหไหว  ในคําเปนตนวา  "นาว 
อวหริสฺสาม"ิ  มีนัยดังกลาวแลวน่ันแล.  สวนในคําวา "พนฺธน 
โมจติ"  นี ้ มวิีนิจฉัยดังนี้ :-  เรือลําใด  เมื่อแกเครื่องผูกแลว ก็ยัง 
ไมเคลื่อนจากฐาน, เครื่องผูกของเรือลําน้ัน  ภิกษุยังแกไมออกเพียงใด, 
เปนทุกกฏเพียงนั้น,  แตครั้นแกออกแลว  เปนถลุลจัจัยก็มี  เปนปาราชิก 
ก็มี. คําน้ัน  จักมีแจงขางหนา.  คําท่ีเหลือมีนัยดังกลาวแลวน่ันแหละ. 
พรรณนาเฉพาะบาลีเทานี้กอน.  
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        สวนวินจิฉัยนอกบาลี  ในเรื่องภัณฑะอยูในเรือน้ี  มีดังตอไปนี้ :-          
สําหรับเรือท่ีผูกจอดไวในกระแสน้ําเชี่ยว  มีฐานเดียว  คือ  เครือ่งผูก 
เทาน้ัน.  เมื่อเครื่องผูกน้ัน  สักวาแกออกแลว  ตองปาราชิก.  ความ 
ยุกติในเครื่องผูกน้ัน ไดกลาวไวแลวในเบ้ืองตนนั่นแล.  สวนในเรือท่ี 
จมต้ังอยูแผไปตลอดประเทศแหงนํ้าใด ๆ ประเทศแหงนํ้าน้ัน  ๆ  เปน 
ฐานของเรือนนั้น.  เพราะเหตุนั้น  เมื่อภิกษุกูเรือน้ันข้ึนขางบนก็ดี  กดให 
จมลงในเบื้องตํ่าก็ดี  ใหลวงเลยโอกาสท่ีเรือถูกในทิศทั้ง ๔ ไปก็ดี  ก ็
เปนปาราชิกในขณะท่ีพอเลยไป.  เรือไมไดผูกจอดอยูตามธรรมดาของเรือ 
ในน้ําน่ิง  เมื่อภิกษุฉุดลาก  ไปขางหนาก็ดี  ไปขางหลังก็ดี  ขางซาย 
และขางขวาก็ดี  ครั้นเมื่อสักวาสวนท่ีต้ังอยูในน้ําอีกขางหน่ึง  ลวงเลย 
โอกาสที่สวนขางหน่ึงถูกไป  เปนปาราชิก.   เมื่อยกข้ึนขางบนใหพนจาก 
น้ํา  เพียงปลายเสนผม  เปนปาราชิก  เมื่อกดลงขางลางใหขอบปาก 
ลวงเลยโอกาสท่ีพ้ืนทองเรือถูกตองไป  เปนปาราชิก.  สําหรับหรือท่ี 
ผูกไวริมตลิ่ง  จอดอยูในน้ําน่ิง  มีฐาน  ๒  คือ  เครือ่งผูก ๑  โอกาสท่ี 
จอด ๑.  ภิกษุแกเรือนน้ันออกจากเครื่องผูกกอน  ตองถุลลัจจัย. ภายหลัง 
ใหเคลื่อนจากฐาน  โดยอาการอันใดอันหน่ึง  แหงอาการ  ๖ อยาง ตอง 
ปาราชิก.  แมในการใหเคลื่อนจากฐานกอน  แกเครื่องผูกทีหลัง   ก็ม ี
นัยเหมือนกันนี้.   โอกาสท่ีถูกเท่ียว เปนฐานของเรือท่ียกข้ึนวางหงาย 
ไวบนบก.  กาํหนดฐานของเรือน้ัน  พึงทราบโดยอาการ ๕ อยาง.  แต 
โอกาสที่ขอบปากถูกเทานั้น  เปนฐานของเรือท่ีเขาวางคล่ําไว.  ผูศึกษา 
พึงทราบการกําหนดฐานของเรือแมนั้นไปโดยอาการ ๕ อยาง  แลวทราบ 
วาเปนปาราชิก  ในเมื่อเรือสักวาลวงเลยโอกาสทีถู่กขางใดขางหน่ึง  และ  
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เบื้องบนไป  เพียงปลายเสนผม.  ก็แล  โอกาสที่ไมหมอน  (ขอนไม) 
ถูกเทาน้ัน  เปนฐานของเรือท่ีเขาเข็นข้ึนบกแลววางบนไมหมอนสองอัน. 
เพราะฉะนั้น วินิจฉัยในเรือท่ีเขาวางบนไมหมอนน้ัน  พึงทราบตามนัย 
ที่กลาวแลวใน๑ผาสาฎกเน้ือแข็งท่ี (ปูไวแต)  ต้ังอยูเฉพาะตอนบนเทา 
เตียงเทาน้ัน  และใน๒หลาวและทวนท่ีวางพาดไวบนบันไดแกว. แตวา 
เมื่อเรือผูกเชือกไว  ไมใชเพียงแตโอกาสที่ถูกตองเทาน้ัน  เปนฐานแหง 
เรือท่ีเขายังมิไดแกเชือกซึ่งยาวประมาณ  ๖๐-๗๐ วา  แลวดึงมาทําใหเกย 
ติดแผนดินต้ังไวบนบกพรอมกับเชือก,  โดยที่แท  พึงทราบวา  "ดาน 
ยาวเพียงท่ีสวนเบื้องหลังของโอกาสท่ีเรือต้ังอยูบนแผนดิน  ต้ังแตปลาย 
เชือกมา  เปนฐาน สวนดานขวางประมาณท่ีสุดรอบที่เรือและเชือกต้ัง 
อยูบนแผนดิน  เปนฐาน สวนดานขวางประมาณท่ีสุดรอบที่เรือและเชือกต้ัง 
ขวางก็ดี  พอสักวาใหสวนท่ีจดดินอีกขางหน่ึงเลยโอกาสท่ีสวนขางหน่ึง 
ถูก  เปนปาราชิก,  เมื่อยกข้ึนขางบนใหพนจากแผนดินพรอมท้ังเชือก 
เพียงปลายเสนผม  เปนปาราชิก. 
        อน่ึง ภิกษุใด  มีไถยจิต ข้ึนไปยังเรือท่ีจอดอยูที่ทา  ใชถอหรือ 
พายใหแลนไป,  ภิกษุนั้น  ตองปาราชิก.  แตถาภิกษุกางรมหรือเอา 
เทาท้ังสองเหยียบจีวร แลวเอามือท้ังสองยกชูข้ึนทําตางในเรือใหกินลม, 
ลมแรงพัดมาพาเรือไป,  เรือน้ันเปนอันนําไปดวยลมนั่นแล.  อวหาร 
ไมมีแกบุคคล.  มีแตความพยายาม. แตความพยายามนั้น   หาใชเปน 
ความพยายามในอันที่ใหเคลื่อนจากฐานไม.  กถ็าเรือน่ันแลนไปอยู 
 
๑.  สมนฺตปาสาทิกา  ภาค ๑/๓๘๗. 
๒.  สมนฺตปาสาทิกา  ภาค ๑/๓๘๙.  



ประโยค๗ - ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒ - หนาท่ี 285 

อยางนั้น  ภิกษุงดไมใหแลนไปตามปกติเสีย  นําไปยังทิสาภาคสวนอ่ืน  
ตองปาราชิก. เรือท่ีแลนไปถึงทาแหงบานทาใดทาหน่ึงเอง  ภิกษุไม 
ใหเคลื่อนจากฐานเลยขายเสียแลวก็ไป,  ไมเปนอวหารเลย,  แตเปน 
ภัณฑไทย ฉะนี้แล.     
                         จบกถาวาดวยทรัพยที่ต้ังอยูในเรือ.  
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                      กถาวาดวยทรัพยที่ต้ังอยูในยาน  
        พึงทราบวินิจฉัยในทรัพยที่ต้ังอยูในยาน :-  พระผูมีพระภาคเจา 
เมื่อจะทรงแสดงยานกอน จึงตรัสวา "ยาน  นาม วยฺห"  เปนตน 
ในคําวา "วยฺห" เปนตนนั้น มีวินิจฉัยดังนี้:- 
        ยานท่ีปดดวยแผนกระดานขางบน   คลายกับมณฑปก็ตาม   ที่เขา 
ทําปดคลุมไวทั้งหมดก็ตาม  ชื่อวา  วอ.  คานหาม  (นั้น)  เขาใสไมกลอน 
ซึ่งสําเร็จดวยทองและเงินเปนตนไวที่ขางท้ังสอง  แลวทําไวโดยนัย 
ดังปครุฑ  รถและเกวียนปรากฏชัดแลวแล.  ภัณฑะท่ีมีวิญญาณหรือ 
ไมมีวิญญาณ  ซึ่งเขาเก็บไวดวยอํานาจเปนกองเปนตน  ในบรรดาวอ 
เปนตนเหลานั้น  แหงใดแหงหนึ่ง  เมื่อภิกษุใหเคลื่อนจากฐานดวยไถยจิต 
พึงทราบวา  เปนปาราชิก  โดยนัยดังทีก่ลาวไวแลวในภัณฑะท่ีต้ังอยูใน 
เรือและท่ีต้ังอยูบนบก. สวนความแปลกกันมีดังตอไปนี้ :-  ภัณฑะมี 
ขาวสารเปนตนอยูในยาน  ภิกษุถือเอาในตะกรา๑  แมเมื่อไมยกตะกราข้ึน 
เมื่อตบตะกราแลวทําความติดเน่ืองเปนอันเดียวกันแหงขาวสารเปนตน 
ใหกําเริบขาดจากกันเทานั้น  ก็เปนปาราชิก. นัยนีย้อมใชไดแมในส่ิง 
ของท่ีต้ังอยูบนบกเปนตน. กิจท้ังหลายมีการแสวงหาเพ่ือนเปนตน  ใน 
คําวา  "เราจักลักยาน"  มนีับดังท่ีกลาวแลวน่ันแล. 
        ก็ในคําวา  "านา  จาเวติ"  นี้ พึงทราบวินิจฉัยดังน้ี:-  สําหรับ 
ยานท่ีเทียมดวยโคคู  มี ๑๐ ฐาน  คือ  เทาท้ัง  ๘ ของโคท้ัง ๒ และ 
 
๑.  โยชนาวาเปน  ปฏเกน  ก็มี  ถาเชนนั้นก็นาจะหมายความวา  เอาตะกราโกยใหขาวสารเปนตน 
ขาดตอนกัน.  
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ลอ ๒.  เมื่อภิกษุมีไถยจิตข้ึนเกวียนน้ัน  นั่งบนแอกขับไป  เปนถุลลัจจัย  
ในเมื่อโคทั้ง ๒ ยกเทาข้ึน. และเม่ือโอกาสเพียงปลายเสนผมลวงเลยไป 
จากประเทศท่ีลอท้ัง ๒ จดแผนดิน  เปนปาราชิก. แตถาโคทั้ง ๒ รูวา 
"ผูนี้มิใชเจาของของเรา"  แลวสลัดแอกท้ิง  ไมยอมเข็นไป  หยุดอยู 
ก็ตาม  ดิ้นรน  (พยศ)  อยูก็ตาม,  ยังรักษาอยูกอน. เมื่อภิกษุจัดโคทั้ง ๒ 
ใหยืนเคียงกันตรง ๆ แลวพาดแอกเทียมใหมั่น  แทงดวยปะฏักขับไป 
อีก  เปนถลุลจัจัย  ในเมื่อโคเหลาน้ันยกเทาข้ึน  ตามนัยที่กลาวแลว 
นั่นแล  เปนปาราชิก  ในเม่ือลอเคลื่อนที่ไป.  ถาแมในทางที่มีโคลนตม 
ลอขางหน่ึงติดแลวในโคลน,  โคหมุนลอขางที่ ๒ วนเวียรอยู. อวหาร 
ยังไมมีกอน  เพราะลอขางหน่ึงยังคงต้ังอยู. แตเมื่อภิกษุจัดโคทั้ง ๒ 
ใหยืนเคียงกันตรง ๆ อีกแลวขับไป  เมื่อลอขางที่ต้ังอยูเลนโอกาสที่ถูก 
ไป  เพียงปลายเสนผม  เปนปาราชิก.  และพึงทราบความตางกันแหง 
ฐานของยานท่ีเทียม  โดยอุบายน้ี คือ  ยานท่ีเทียม ๔ มีฐาน  ๑๘  ที่เทียม 
๘ มีฐาน  ๓๔.  สวนยานในท่ีมิไดเทียม  เขาใชไมคํ้าท่ีตรงแอกอันหน่ึง 
และคํ้าขางหลัง ๒ อัน  จอดไว,  ยานน้ัน  มีฐาน  ๕ ดวยอํานาจแหงไมคํ้า 
๓ อัน และลอท้ัง ๒.  ถาไมคํ้าท่ีตรงแอก เขาบากเปนงามที่ตอนลาง มี 
ฐาน ๖.  สวนยานท่ีไมไดคํ้าไวขางหลัง  คํ้าท่ีแอกเทานั้น  มีฐาน  ๓ บาง 
๔ บาง  ดวยอํานาจแหงไมคํ้า.  สําหรับยานท่ีเขาต้ังไวบนแผนกระดาน 
หรือทอนไมทางแอก  มีฐาน ๓.  ยานท่ีเขาต้ังไวที่แผนดิน  ก็เหมือนกัน. 
เมื่อภิกษุฉุดลากหรือยกยานนั้น ใหเคลื่อนฐานไปขางหนาและขางหลัง 
เปนถุลลัจจัย.  เมื่อเลยฐานท่ีลอท้ัง ๒ จดอยูไป  เพียงปลายเสนผม 
ก็เปนปาราชิก.  สําหรับยานท่ีเขาถอดลอออกแลวเอาหัวเพลาทั้ง ๒ พาด 
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ไวบนไม  มีฐาน  ๒.  ภิกษุเมื่อฉุดลากหรือยกยานน้ัน  ใหลวงเลยไปโอกาส  
ที่ถูกไป เปนปาราชิก.  ยานท่ีเขาต้ังไวบนแผนดิน  มีฐาน ๕  ดวย 
อํานาจแหงท่ีซึ่งต้ังไวดวยแอก  และดวยไมคํ้าเพลา ๔ อัน. ภิกษุจับยาน 
นั้นที่แอกฉุดลากไป  เมื่อท่ีสุดขางหลังไมคํ้าเพลา  เลยที่สุดขางหนาไป 
เปนปาราชิก.  ภิกษุจับที่ไมคํ้าเพลาฉุดลากไป  เมื่อท่ีสุดขางหนาไมคํ้า 
เพลา  เลยทีสุ่ดขางหลังไป  เปนปาราชิก. ภิกษุจับขาง ๆ ฉุดลากไป 
เมื่อเลยฐานท่ีไมคํ้าเพลาน่ันแหละต้ังขวางอยู  เปนปาราชิก. ภิกษุจับตรง 
กลางยกข้ึน  เมื่อพนแผนดิน  เพียงปลายเสนผม  เปนปาราชิก. ถา 
ไมมีไมคํ้าเพลา๑  เขาก็ทําแปรกใหเทากันทีเดียว  แลวเจาะตรงกลางสอด 
หัวเพลาเขาไป. ยานน้ันต้ังอยูถูกแผนดินทั้งหมด  โดยรอบพ้ืนเบื้องตํ่า. 
ในยานน้ัน   พึงทราบวา  เปนปาราชิก  ดวยอํานาจเลยฐานท่ีถูกใน 
๔ ทิศ  และเบ้ืองบน.  ลอท่ีเขาวางเอาดุมต้ังบนภาคพ้ืน  มีฐานเดียว 
เทาน้ัน.  การกําหนดลอน้ัน พึงทราบโดยอาการ  ๕ อยาง. ลอท่ีต้ังให 
ขาวกงและดุม  (ดิน)  มีฐาน ๒.  เมื่อภิกษุเอาเทาเหยียบสวนท่ีต้ังข้ึน 
แหงกงใหถูกท่ีพ้ืนแลวจับที่กําหรือท่ีกงยกข้ึน  ทีท่ี่ตนทําไมจัดเปนฐาน. 
เพราะเหตุนั้น  เมื่อสวนท่ีต้ังข้ึนนั้น  แมยังต้ังอยู  แตพอเลยฐานที่เหลือ 
(จากสวนน้ัน)  ไป  ก็เปนปาราชิก. แมลอท่ีเขาวางพิงฝาไว  ก็มีฐาน 
๒.  บรรดาฐานท้ัง ๒ นั้น   เมื่อภิกษุทําใหพ้ืนจากฝาครั้งแรก  เปน 
ถุลลัจจัย. ภายหลังในเม่ือยกข้ึนจากแผนดิน เพียงปลายเสนผม  เปน 
ปาราชิก. แตเมื่อภิกษุทําใหพนจากแผนดินทีแรก  ถาฐานอันต้ังอยูที่ฝา 
ยังไมกําเริบ ก็มีนัยนี้เหมือนกัน. ถาเมื่อภิกษุจับที่กําฉุดลากไปขางลาง 
 
๑.  ฎีกาวิมติวโินทนีวา  อุทฺธิโยว  อุทฺธิขาณุกาติ  วุตฺตา. 
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สวนสุดขางบนแหงโอกาสท่ีต้ังถูกฝา  เลยสวนขางลางไป  เปนปาราชิก.  
เจาของยานในยานท่ีกําลังเดินไปตามทางลงจากยานดวยกรณียะบางอยาง 
แวะออกจากทางไป.  ถาภิกษุรูปอ่ืนเดินสวนทางมาเห็นยานวางจากการ 
อารักขา  คิดวา "เราจักลักยานไป" แลวจึงข้ึนยานน้ัน.  โคทั้งหลาย 
พาหลีกไปเอง เวนความพยายามของภิกษุนั้นนั่นเทียว  ไมเปนอวหาร. 
คําท่ีเหลือ  เปนเชนดังทีกลาวไวแลวในเรือ  ฉะนี้แล. 
                       จบกถาวาดวยทรัพยที่ต้ังอยูในยาน.  
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                                กถาวาดวยภาระ 
        ถัดจากภัณฑะท่ีต้ังอยูในยานน้ีไป  ภาระนั่นแล  ชื่อวา ภารัฏฐะ.๑  
ภาระนั้น  พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไว ๔ ประการ ดวยอํานาจ 
แหงภาระบนศีรษะเปนตน.  ใน  (เรือ่ง)  ภาระน้ัน  พึงทราบการกําหนด 
อวัยวะมีศีรษะเปนตน  เพ่ือความไมฟนเฝอในภาระทั้งหลาย  มีภาระ 
บนศีรษะเปนตน. บรรดาอวัยวะเหลานั้น   พึงทราบการกําหนดศีรษะ 
กอน;  หลุมคอที่ขางหนาคอ  ขวัญท่ีชายผมของคนบางพวกมีที่หลังคอ. 
ผมของคนบางพวกเกิดลามลงมาท่ีขางทั้ง ๒ ของหลุดคอนั่นแหละ  และ 
สวนเบื้องตนของอวัยวะท่ีเรียกกันวา หมวกหู.  กําหนดดังกลาวนี้  เปน 
กําหนดอยางตํ่า.  เบื้องบนจากกําหนดอยางตํ่าน้ันข้ึนไป  เปนศีรษะ. 
ภาระที่ต้ังอยูในระหวางน้ี  ชื่อวา  ภาระบนศีรษะ. 
        ในขางทั้ง ๒ เบื้องตํ่าต้ังแตหมวกหูลงมา  เบื้องบนต้ังแตขอศอก 
ข้ึนไป, เบื้องตํ่าต้ังแตขวัญท่ีหลังคอ  และหลุมคอลงมา  เบื้องบน 
ต้ังแตขวัญกลางหลังและแตลิ้นปตรงกลางกําหนดอกข้ึนไป  ชือ่วาคอ. 
ภาระที่อยูในระหวางนี้  ชื่อวาภาระที่คอ. 
        สวนเบื้องตํ่าแตขวัญกลางหลัง  และแตลิ้นปลงมาจนถึงปลายเล็บ 
เทา,  นี้เปนการกําหนดแหงสะเอว. ภาระที่ต้ังอยูที่สรีระโดยรอบใน 
ระหวางนี้  ชื่อวา  ภาระที่สะเอว. 
        สวนเบื้องตํ่าต้ังแตขอศอกลงมา  จงถึงปลายเล็บมือ,นี้เปนการ 
 
๑.  ความหมายวาภาระเทานัน้  ทานทําศัพทเปน  ภารฏ ก็เพื่อจะใหมีรูปเหมือนกับ  ภุมฺมฏ 
ถลฏ  อากาสฏฐ...  
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กําหนดแหงของท่ีหิ้ว. ภาระท่ีต้ังอยูในหวางนี้  ชื่อวา ภาระที่หิ้วไป.          
        บัดนี ้ พึงทราบวินิจฉัยโดยลําดับ  ในคําวา " สีเส  ภาร" 
เปนตน  ดังตอไปนี้ :- ภิกษุใดอันพวกเจาของมิใหสั่งวา   "ทานจง 
ถือเอาภัณฑะนี้ไปในที่นี้"  พูดเองเลยวา  "ทานจงมอบภัณฑะชื่อน้ี 
ใหแกขาพเจา, ขาพเจาจะนําเอาภัณฑะของพวกทานไป" ดังน้ี  แลว 
เอาศีรษะทูนภัณฑะของพวกชนเหลานั้นเดินไป  ลบูคลําภัณฑะนั้นดวย 
ไถยจิต ตองทุกกฏ.  เม่ือยังไมทันใหเลยเขตกําหนดศีรษะตามที่กลาว 
แลว  เปนแตลากใหเลื่อนไปขางโนนขางน้ีบาง  ใหเลื่อนกลับมาบาง 
ตองถุลลัจจัย.  เมื่อภัณฑะน้ันพอเธอลดลงสูคอ แมพวกเจาของจะมี 
ความคิดวา "จงนําไปเถิด"  ดังน้ี  ก็ตาม  ถึงกระน้ัน  ก็ตองปาราชิก 
เพราะเจาของมิไดสั่งไว.  อน่ึง เมื่อเธอแมไมไดลดลงมาสูคอ   แตให 
พนจากศีรษะ  แมเพียงปลายเสนผม  ก็เปนปาราชิก. อนึ่ง  สําหรับ 
ภาระคู๑  สวนหนึ่งต้ังอยูบนศีรษะ สวนหนึ่งต้ังอยูที่หลัง. ในภาระคูนั้น 
พึงทราบวินิจฉัยดวยอํานาจแหงฐาน ๒.  แตเทสนานี้  ทรงปรารภดวย 
อํานาจแหงภาระบนศีรษะลวนๆ  เปนตนเทาน้ัน.  อน่ึง  แมในภาระท่ี 
คอ  เปนตน  ก็มีวินิจฉัยเหมือนท่ีกลาวไวในภาระบนศีรษะนี้แหละ. 
        สวนในคําวา หตฺเถ  ภาร นี้  พึงทราบวินิจฉัยดังน้ี:-  ภาระที่ 
หิ้วไป  เรียกวาภาระในมือ  เพราะเปนของท่ีถือไปดวยมือ.  ภาระน้ัน 
จะเปนของท่ีถือเอาจากพ้ืนดินกอนทีเดียว  หรือจะเปนของท่ีถือเอาจาก 
ศีรษะเปนตน  ดวยจิตบริสุทธิ์ก็ตามที  ยอมถึงความนับวา "ภาระในมือ" 
ทั้งน้ัน. เมื่อภิกษุเห็นที่รกชัฏเชนนั้น (คือพอจะซอนของได)  ปลง 
 
๑.   โยชนาตั้งวิเคราะหบทปลงเปนวิเสสนะ  แปลวา  ของผูมีภาระคู.  
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ภาระนั้นลงท่ีพ้ืนดิน หรอืท่ีกอไมเปนตน  เมื่อภาระนั้นพอพนจากมือ 
ก็เปนปาราชิก. 
        ก็ในคําวา  "ภูมิโต  คณหาติ" นี้  มีวินิจฉัยดังน้ี:- เมื่อภิกษุ 
ปลงภาระเหลาน้ันอยางใดอยางหน่ึงลงบนพ้ืนดินดวยบริสุทธิ์  เพราะ 
เหตุมีอาหารเชาเปนตน  แลวมีไถยจิตยกข้ึนอีก แมเพียงเสนผมเดียว 
ก็เปนปาราชิก  ฉะนี้แล.    
                               จบกถาวาดวยภาระ.  
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                      กถาวาดวยทรัพยที่ต้ังอยูในสวน  
        พึงทราบวินิจฉัยแมในทรัพยที่ต้ังอยูในสวนตอไป :-  พระผูมี- 
พระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงสวนกอน จึงตรัสวา  "สวนดอกไม 
สวนผลไม  ชื่อวา  สวน"  ดังน้ี.  บรรดาสวนเหลานั้น สวนเปนที่บาน 
แหงดอกไมทั้งหลาย มีดอกมะลิเปนตน  ชื่อวา  สวนดอกไม. สวนเปน 
ที่เผล็ดแหงผลไมทั้งหลาย  มีผลมะมวงเปนตน  ชื่อวา  สวนผลไม 
วินิจฉัยภัณฑะที่เขาเก็บไวโดยฐาน  ๔  แมในสวน  มีนัยดังกลาวแลว 
ในภัณฑะท่ีต้ังอยูในแผนดินเปนตนน่ันแล.  สวนวินิจฉัยในของซ่ึงเกิด 
ในสวนนั้น พึงทราบดังนี้:-  บทวา  มล ไดแก  รากไมชนิดใดชนิด 
หน่ึง  มีแฝกและตะไครเปนตน  เมื่อภิกษุถอนรากนั้น   ถือเอาก็ดี  ถือ 
เอาท่ีเขาถอนไวแลวก็ดี  วัตถุแหงปาราชิกจะเต็มดวยรากใด,  ครั้นเมื่อ 
รากน้ัน  อันเธอถือเอาแลว  เปนปาราชิก. แมเหงามัน  ก็สงเคราะห 
เขาดวยรากเหมือนกัน. กเ็มื่อภิกษุถอนข้ึน  เมื่อเหงาน้ันแมมีประมาณ 
นอยยังไมขาด  เปนถลุลัจจัยเทานั้น  คําท่ีเหลือ  พึงทราบตามนัยที่ 
กลาวไวแลวในเหงาบัวน่ันแล. 
        บทวา ตจ  ไดแก  เปลือกไมชนดิใดชนิดหน่ึง ที่ถึงความ 
เปนของควรประกอบเพ่ือเปนเภสัช  หรือเพ่ือเปนเครื่องยอม.  เมื่อภิกษุ 
ลอกเปลือกไมนั้น  แลวถอืเอา  หรือถือเอาเปลือกไมที่เขาลอกไวแลว 
เปนปาราชิก  โดยนับที่กลาวไวแลวในรากไมนั่นแล. 
        บทวา   ปุปฺผ  ไดแก  ดอกไมชนิดใดชนิดหน่ึง  มีมะลิลาและ 
มะลิซอนเปนตน. เมื่อภิกษุเก็บเอาดอกไมนั้น  หรือถือเอาดอกไม 
ที่เขาเก็บไวแลว  เปนปาราชิก  โดยนัยดังท่ีกลาวไวแลวในดอกอุบล  
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และดอกปทุมนั่นแล.  จรงิแล  กานก็ด ี ข้ัวก็ดีแมของดอกไมทั้งหลาย  
ยังไมขาด ก็ยังรักษาอยู. แตสําหรับดอกไมบางเหลา  มีแกนอยูภายใน 
กาน  แกนนัน้  รกัษาไมได. 
        บทวา ผล  ไดแก  ผลไมชนิดใดชนิดหน่ึง  มผีลมะมวงและผล 
ตาลเปนตน.  วินิจฉัยสําหรับภิกษุผูถือเอาผลไมนั้นจากตนไม  ขาพเจา 
ไดกลาวไวแลวในกถาวาดวยภัณฑะท่ีคลองไวบนตนไม.  ผลไมที่เขา 
เอาออกไปวางไว  สงเคราะหเขาดวยภัณฑะท่ีต้ังอยูบนพ้ืนดินเปนตน 
นั่นแล. 
        สองบทวา อาราม  อภิยฺุชติ๑   ความวา  ภิกษุกลาวเท็จตูเอา 
สวน  ซึ่งเปนของคนอ่ืนวา  "นี้เปนสวนขอขาพเจา" ดังน้ี  เปนทุกกฏ 
เพราะเปนประโยคแหงอทินนาทาน. 
        หลายบทวา สามิกสฺส วิมตึ  อุปฺปาเทติ  มีความวา  ภิกษุยัง 
ความสงสัยใหเกิดข้ึนแกเจาของสวน เพราะความเปนผูฉลาดในการ 
วินิจฉัย  หรือเพราะอาศัยคนท่ีมีกําลังเปนตน. คืออยางไร ?  คือตาม 
ความจริง  เจาของเห็นภิกษุนั้น  ซึ่งเปนผูขวนขวายในการวินิจฉัยอยู 
อยางนั้น  จึงคิดวา  "เราจักอาจทําสวนน้ีใหเปนของตน  หรือไมอาจ 
หนอ ?"  ความสงสัย เมื่อเกิดข้ึนแกเจาของน้ันอยางนี้  ยอมชื่อวา  เปน 
อันภิกษุนั้นใหเกิดข้ึนแลว   เพราะเหตุนั้น ภิกษุนั้น ยอมตองถุลลัจจัย. 
        สองบทวา  ธุร  นิกฺขปิติ มีความวา  ก็เมื่อใด  เจาของทอดธุระ 
เสียดวยคิดวา "ภิกษุนี้ หยาบชาทารุณ  พึงทําแมซึ่งอันตรายแกชีวิต 
และพรหมจรรยของเรา, บัดนี้  เราไมตองการสวนนี้ละ,"  เมื่อนั้น 
 
๑.  อภิยฺุขติ  แปลกันมาวา  ตู  แตในฎีกาแกวา  อภิยฺุขตีติ  โจเทติ  อฏฏ  กโรติ  ความไปทางฟอน
รอง.  
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ภิกษุผูตู   ยอมตองปาราชิก  หากแมตนจะเปนผูทําการทอดธุระเสียเอง๑  
ก็ตาม.  แตถาเจาของทอดธุระแลว  ภิกษุผูตูไมทอดธุระ  ยังมีความ 
อุตสาหะในความเปนของจะพึงใหคืนทีเดียว  ดวยคิดวา  "เราจักบีบค้ัน 
เจาของสวนน้ีใหหนักแลวแสดงการใชอํานาจของเรา  ต้ังเจาของสวน 
คนนั้นไวในความเปนผูยอมรับฟง  แลวจึงจักใหคืน"  ดังน้ี,  ยังรักษา 
อยูกอน.  ถาแมภิกษุผูตู  ครั้นชวงชิงเอามาแลว  ก็ทอดธุระเสีย  ดวย 
คิดวา  "บัดนี้  เราจักไมคืนสวนน้ันใหแกเจาของคนน้ี"  สวนเจาของ 
ยังไมทอดธุระ ยังแสวงหาพรรคพวก  ยังรอคอยเวลาอยู  ดวยคิดวา 
"เราไดลัชชบีริษัทเสียกอน  ภายหลังจึงจักรู"  ดังน้ี  ยังเปนผูมีความ 
อุตสาหะในการเอาคืนนั่นเทียว,  ก็ยังรักษาอยูเหมือนกัน. แตเมื่อใด 
แมภิกษุผูตูนั้นทอดธุระเสีย  ดวยคิดวา  "เราจักไมคืนให"  ทั้งเจาของ 
ก็ทอดธุระเสีย  ดวยคิดวา  "เราจักไมไดคืน"  ทั้งสองฝายทอดธุระเสีย 
ดังกลาวมานี้;  เมื่อน้ัน  ภิกษุผูตู  เปนปาราชิก. แตถาภิกษุครั้นตูแลว 
ก็ทําการวินิจฉัยความเสียเอง  เมื่อวินิจฉัยยังไมเสร็จ  ทั้งเจาของก็มิไดทํา 
การทอดธุระ  รูอยูทีเดียววา  ตนมิใชเปนเจาของถือเอาดอกไม  หรือ 
ผลไมบางอยางจากสวนน้ัน  พระวินัยธรพึงปรับอาบัติตามราคาสิ่งของ. 
        บทวา  ธมฺมฺจรนฺโต  ไดแก  ภิกษุผูตู  ทําการตัดสินในภิกษุสงฆ 
หรือในราชตระกูล. 
        สองบทวา  สามิก  ปราเชติ  ความวา  ติดสินบนพวกผูพิพากษา 
แลวอางพยานโกง ยอมชนะเจาของสวน. 
        สองบทวา  อาปตฺติ  ปาราชิกสฺส  ความวา  มิใชจะเปนปาราชิก 
เฉพาะภิกษุผูฟองรองนั้นอยางเดียวก็หามิได พวกภิกษุผูพิพากษาโกงก็ดี 
 
๑. ฎีกาก็เปน  กตธุรนิกฺเขโป. แตโยชนา  วา  อกโต  ธุรนิกฺเขโป  เอเตนาติ  อกตธุรนิกเฺขโป. 
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ผูเปนพยานโกงก็ดี  ผูแกลงดําเนินคดีในการใหสําเร็จประโยชนแกภิกษุ  
ผูฟองรองนั้น  ก็เปนปาราชิกทั้งหมด.  ก็ในคําวา  "ธมฺมฺจรนโฺต" 
นี้  พึงทราบความพายแพ  ดวยอํานาจเจาของทอดธุระเทาน้ัน. จริงอยู 
เจาของผูยังไมทอดธุระ  ชื่อวาอันผูอ่ืนใหพายแพไมไดเลย  (คือยังไมจัด 
วาแพ). 
        หลายบทวา ธมฺมตฺรนฺโต  ปรชฺชติ  ความวา  แมถาภิกษุถึง 
ความพายแพเอง  เพราะคําพิพากษาเปนไปโดยธรรม  โดยวินัย  โดย 
สัตถุศาสน.  แมอยางนี้  เธอก็ตองถุลลัจจัย   เพราะทําการบีบค้ันเจาของ 
ดวยการกลาวเท็จเปนปจจัย  ฉะนี้แล. 
                         จบกถาวาดวยทรัพยที่ต้ังอยูในสวน.  
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                     กถาวาดวยทรัพยที่ต้ังอยูในวิหาร  
        พึงทราบวินิจฉัยในทรัพยแมที่ต้ังอยูในวิหารตอไป :-  ทรพัยที่ 
เก็บไวโดยฐาน  ๔  มีนับดังกลาวแลวน่ันแล.  ก็วินจิฉัยแมในการตูเอา 
ในทรัพยที่ต้ังอยูในวิหารน้ี  พึงทราบดังนี้:-  เมื่อภิกษุตูเอาวิหารก็ด ี
บริเวณก็ดี  อาวาสก็ดี  ทั้งใหญ ทั้งเล็ก  ซึ่งเขาถวายพวกภิกษุอุทิศสงฆ 
มาจาทิศทั้ง ๔  ตูไมข้ึน,  ทั้งไมอาจเพ่ือจะชวงชิงถือเอาได.  เพราะ- 
เหตุไร ?  เพราะไมมีการทอดธุระแหงภิกษุทั้งปวง.  จริงอยู  ภิกษุทั้งหมด 
ผูอยูในทิศทั้ง ๔ จะทําการทอดธุระในวิหารเปนตน  ที่เปนของสงฆนี้ 
ไมไดแล.  แตภิกษุผูตูถือเอาส่ิงของของคณะ  อันตางดวยคณะผูกลาว 
ทีฆนิกายเปนตน  หรือของเฉพาะบุคคลหนึ่ง  ยอมอาจทําคณะและ 
เฉพาะบุคคลหน่ึงเหลาน้ันใหทอดธุระได, เพราะฉะนั้น  ในส่ิงของ 
ของคณะและเฉพาะบุคคลคนหนึ่งน้ัน  พึงทราบวินิจฉัยโดยนัยดังท่ีกลาว 
ไวแลวในสวน. 
                        จบกถาวาดวยทรัพยที่ต้ังอยูในวิหาร.  
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                          กถาวาดวยทรัพยที่ต้ังอยูในนา  
        พึงทราบวินิจฉัยแมในทรัพยที่ต้ังอยูในนาตอไป :- พระผูมีพระ- 
ภาคเจา  เมื่อจะทรงแสดงนากอน  จึงตรัสวา  "ที่ซึ่งปุพพัณณชาติ หรือ 
อปรัณณชาติเกิด  ชื่อวา  นา.  บรรดาปุพพัณณชาติเปนตนนั้น  ขาวเปลือ 
๗ ชนิด  มีขาวสาลีเปนตน  ชื่อวา  อปรัณณชาติ.  แมไรออยเปนตน  ก ็
สงเคราะหเขาในบทวา  "อปรัณณชาติ.   นี้เหมือนกัน. ภัณฑะท่ีเขา 
เก็บไวโดยฐาน ๔  แมในทรัพยที่ต้ังอยูในนาน้ี  กม็ีนัยดังกลาวแลว 
นั่นแล. 
        ก็ในทรพัยที่เกิดข้ึนในนาน้ัน  มีวินิจฉัยดังนี้:-  เมื่อภิกษุรูด๑ 

รวงขาวสาลีเปนตนเอา  (เมล็ดขาว)  กด็ี  เอามือเด็ดเอาท่ีละรวงๆ 
หรือใชเคียวเกี่ยวเอาก็ดี  หรือถอนรวมกันเอาท่ีละมาก ๆ ๒  ก็ด ี วัตถุปาราชิก 
จะครบในเมล็ด  ในรวง  ในกํา  หรือในผลมีถั่วเขียวและถั่วราชมาส 
เปนตนใน  ๆ เมื่อเมล็ดเปนตนนั้น  ๆ  สักวาเธอใหหลุดจากข้ัว  ก็เปน 
ปาราชิก,  สวนกานก็ดี  ใยก็ดี  เปลือกก็ดี  ที่ยังไมขาด  แมมีประมาณ 
นอย  ก็ยังรักษาอยู,  ลําตนขาวเปลือกแมเปนของยาว  กานของรวง 
ขาวเปลือก  ยังไมหลุดออกไปจากลําตนขาวเพียงใด,  ก็ยังรักษาอยูเพียง 
นั้น.  เมื่อพ้ืนลางของกานหลุดออกไปจากลําตนขาวแลว  แมเพียงปลาย 
เสนผม  พระวินัยธรพึงปรับอาบัติดวยอํานาจราคาส่ิงของ. ก็เมื่อภิกษุใช 
 
๑.  นัยฎีกาสารตฺถทีปนี  ภาค ๒ /๒๒๓. 
๒.  ฎีกาวา  ถอนถ่ัวเขียวและถ่ัวราชมาสเปนตน 

.  
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เคียวเกี่ยวถือเอา  ครั้นเมื่อลําตนขาวอยูในกํามือ  แมขาดแลวในตอนลาง,  
ถารวงท้ังหลายยังเกี่ยวพันกันอยู,  ยังรักษาอยูกอน.  แตเมื่อเธอสางแลว 
ยกข้ึน  แมเพียงปลายเสนผม,  ถาวัตถุปาราชิกครบ  เปนปาราชกิ. ก็แล 
เมื่อภิกษุถือเอาขาวเปลือกท่ีเจาของเกี่ยววางไวพรอมท้ังฟาง๑  หรือทําให 
หมดฟาง, ๒วัตถุปาราชิกจะครบดวยรวงใด, คร้ันเม่ือรวงนั้นอันเธอถือ 

เอาแลว  เปนปาราชิก.  ถาเธอกําหนดหมายไววา   "เราจักนวดขาว 

เปลือกนี้  แลวจัดฝดถือเอาแตขาวสารเทานั้น"  ดังนี,้ ยังรักษาอยูกอน. 

แมเม่ือเธอใหเคล่ือนจากฐาน ในการนวดและฝด  ยังไมเปนปาราชิก, 

ภายหลัง  เม่ือพบทําใหเขาไปในภาชนะ  ก็เปนปาราชิก.  สวนการตูเอา 

ในทรัพยที่ตั้งอยูในนานี้  มีนัยดงักลาวแลวนั่นแล. 

        ในการปกกลักรุกลํ้าเปนตน  มีวินิจฉัยดังนี้ :-  ขึ้นช่ือวาแผนดนิ 

เปนของหาคามิได; เพราะเหตุนั้น  พวกเจาของจะเหน็หรือไมเห็นก็ตาม, 

ถาวาภิกษุทําประเทศแหงแผนดิน  แมเพียงปลายเสนผมใหเปนของของ 

ก็ตาม  พอเธอรุกลํ้าเสร็จ  ก็เปนปาราชิก  แกเธอดวย  แกภิกษุทั้งปวง 

ผูรวมฉันทะดวย.  แตที่นานั้น  เปนของที่จะพึงถือเอาไดดวยหลัก ๒ 

อัน,  เปนถุลลัจจัยเพราะหลักอันที่ ๑ เปนปาราชิกเพราะหลักอันที่ ๒. 

ถาเปนของทีจ่ะพึงถือเอาไดดวยหลัก  ๓ อัน  เปนทุกกฏเพราะหลักอันที่๑ 

เปนถุลลัจจัยเพราะหลักอันที่ ๒  เปนปาราชิกเพราะหลักอันที่ ๓.  แม 

ในหลักมากอัน  ก็พึงทราบวา  เปนทุกกฏเพราะหลักตน ๆ  เวน ๒ 

หลักตอนทายสุด,   บรรดา ๒ หลักตอนทายสุด  เปนถุลลัจจัยเพราะหลัก 

 

๑.  ภุส แปลกันวา แกลบ,  ขาวลีบ  แตฎีกาแก  สภุส  วา  ปลาลสหิต. แกอภุสวา  ปลาลรหิต.     
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อันหน่ึง  เปนปาราชิกเพราะหลักอีกอันหน่ึง  ดวยประการฉะน้ี.  ก ็
ปาราชิกนั้นแล  ยอมมีเพราะความทอดธุระของพวกเจาของ. ในการรุก 
ล้ําดวยเชือกเปนตน  ก็มีนยัอยางนี้. 
        บทวา  รชฺชุ  วา  มีความวา  ภิกษุมีความประสงคจะใหผูอ่ืน 
รูวา  "นาน้ีเปนของเรา"  ขึงเชือกก็ตาม  ทอดไมวัดลงก็ตาม  ตอง 
ทุกกฏ  เมื่อเธอทําในใจวา  "บัดนี้เราจักทําใหเปนของของตนดวย 
๒  ประโยค" บรรดาสองประโยคนั้น  เปนถุลลัจจัยเพราะประโยคที่๑, 
เปนปาราชิกเพราะประโยคท่ี ๒. 
        บทวา  วตึ วา  มีความวา  ภิกษุมีความประสงคจะทํานาของผู 
อ่ืนใหเปนของของตน  ดวยอํานาจแหงการลอม  จึงปกหลังกระทูลง 
ตองทุกกฏทุก ๆ ประโยค,  เมื่อประโยคหน่ึงยังไมสําเร็จ  เปนถุลลัจจัย. 
เมื่อประโยคนั้นสําเร็จแลว  เปนปาราชิก. ถาเธอไมอาจทําดวยประโยค 
มีประมาณเทาน้ัน  แตอาจทําใหเปนของของตนได  ดวยลอมไวดวย 
กิ่งไมเทาน้ัน   แมในการทอดก่ิงไมลง  ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.  ภิกษุอาจ 
เพ่ือจะลอมดวยวัตถุอยางใดอยางหน่ึง  ทําใหเปนของของตนได  ดวย 
ประการอยางนี้,  ในวัตถุนั้น ๆ พึงทราบวา  เปนทุกกฏเพราะประโยค 
ตน ๆ,  เปนถุลลัจจัยเพราะประโยคอันหน่ึง  บรรดาสองประโยคในที่สุด, 
เปนปาราชิกเพราะประโยคนอกจากน้ี. 
        บทวา  มริยาท  วา มีความวา ภิกษุมีความประสงคจะใหเขารู 
นาของผูอ่ืนวา "นี้เปนนาของเรา"  จึงทําเขตแดนนาของตนใหรุกล้ําเขา 
ไป  โดยใหคันนาเลยนาเลยนาของผูอ่ืน  หรือเอาดินรวนและดินเหนียวเปนตน 
 
๑.  ฎีกาแก  ยฏ ึ วา  มานทณฺฑ.  
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มาขยายทําใหกวางออกไป  หรือวาจัดต้ังแขตแดนท่ียังไมไดทํา  ตอง  
ทุกกฏในประโยคตน ๆ,  เปนถุลลัจจัยเพราะประโยคอันหน่ึง  บรรดา 
สองประโยคสุดทาย, เปนปาราชิกเพระประโยคนอกจากน้ี  ฉะน้ีแล. 
                         จบกถาวาดวยทรัพยที่ต้ังอยูในนา.  
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                     กถาวาดวยทรัพยที่ต้ังอยูในพ้ืนที่          
        พึงทราบวินิจฉัยแมในทรัพยที่ต้ังอยูในพ้ืนที่ตอไป :- พระผูมี- 
พระภาคเจา  เมื่อจะทรงแสดงพ้ืนที่กอน  จึงตรัสวา  "วตฺถุ  นาม 
อารามวตฺถุ  วิหารวตฺถุ  (ที่ชื่อวาพ้ืนที่  ไดแกพ้ืนทีส่วน  พ้ืนที่วิหาร)" 
ดังน้ี.  บรรดาพื้นที่สวนเปนตนนั้น  ภูมิภาคที่เขาไดปลูกพืช  หรือ 
ตนไมที่ควรปลูกไวเลย  แผวถางพื้นดินไดอยางเดียว  หรือลอมดวย 
กําแพง  ๓ ชนิด  ชนิดใดชนิดหน่ึง  จัดไวเพ่ือประโยชนแกสวนดอกไม 
เปนตน  ชื่อวา พ้ืนที่สวน.  ภูมิภาคที่เขาจัดไว  เพ่ือประโยชนแกวิหาร 
บริเวณ  และอาวาสแตละหนึ่ง  โดยนยันั่นแหละ  ชื่อวา  พ้ืนที่วิหาร. 
ภูมิภาคแมใด  ในกาลกอน  เปนสวน  หรือเปนวิหาร  ภายหลังรางไป 
ต้ังอยูเพียงภูมิภาค  ไมสําเร็จกิจแหงสวนและวิหาร,  ภูมิภาคแมนั้น  ก ็
สงเคราะหโดยการรวมเขาในอารามวัตถุและวิหารวัตถุเหมือนกัน.  สวน 
วินิจฉัยในทรัพยที่ต้ังอยูในพ้ืนที่สวนและพ้ืนวิหารน้ี  เปนเชนกับที่กลาว 
แลวในนาน่ันเอง  ฉะนี้แล. 
                        จบกถาวาดวยทรัพยที่ต้ังอยูในพ้ืนท่ี. 
 
         คําท่ีควรจะกลาวในทรัพยที่ต้ังอยูในบาน  ขาพเจาไดกลาวไวแลว 
ทั้งน้ัน.  



ประโยค๗ - ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒ - หนาท่ี 303 

                     กถาวาดวยทรัพยที่ต้ังอยูในปา  
        วินิจฉัยในทรัพยที่ต้ังอยูในปา  พึงทราบดังนี้:-  พระผูมีพระ- 
ภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงปากอน  จึงตรัสวา  "อรฺ  นาม  ย 
มนุสฺสาน  ปริคฺคหิต  โหติ,  ต  อาฺ  (ทีช่ื่อวาปา  ไดแกสถานที่ใด 
เปนสถานที่มนุษยหวงแหน  สถานทีน่ั้นชื่อวาปา)"  ดังน้ี.  ในคําวา 
"อรฺ" นัน้  มีวินิจฉัยดังนี้:-   เพราะข้ึนชื่อวาปา  แมที่พวกมนุษย 
หวงแหนก็มี  แมที่ไมหวงแหนก็มี,  แตในอธิการน้ี ทรงประสงคเอา 
ปาท่ีเขาหวงแหน มีการอารักขา  เปนแดนท่ีไมและเถาวัลยเปนตน 
อันใคร ๆ ไมไดเพ่ือจะถือเอาเวนจากมูลคา;  เพราะฉะนั้น  พระผูมีพระ- 
ภาคจึงตรัสวา  "สถานที่ใดเปนสถานที่มนุษยหวงแหน"  แลวตรัสอีก 
วา  "ชื่อวาปา"  ดังน้ี. 
        ดวยคําวา  ปา  นั้น   ยอมทรงแสดงความหมายน้ีไว  ดังนี้วา 
"ความเปนที่หวงหามไมจัดเปนลักษณะของปา,  แตสถานที่ใด เปนปา 
โดยลักษณะแหงปาของตน  และพวกมนุษยหวงแหน  สถานทีน่ั้น  จึง 
ชื่อวาปา  ในความหมายนี้."  วินิจฉัยในทรัพยที่ต้ังอยูในปาน้ัน  ก็เปน 
เชนกับที่กลาวแลวในทรพัยต้ังอยูในสวนเปนตน. 
        ก็บรรดาทรัพยที่เกิดในปาน้ีเหลานั้น  เมื่อตนไมที่มีราคามากแม 
เพียงตนเดียว  สักวาภิกษุตัดแลว  ก็เปนปาราชิก. อน่ึง  ในบทวา "ลต 
วา"  นี ้ หวายก็ดี  เถาวัลยก็ดี  กช็ื่อวาเถาวัลยทั้งน้ัน.  บรรดาหวาย 
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และเถาวัลยเหลาน้ัน  หวาย  หรือเถาวัลยใด  เปนของยาวแทงทะลุ  
หรือพันตนไมใหญและกอไมเลื้อยไป.เถาวัลยนั้น ภิกษุตัดที่โคนก็ดี 
หรือตัดที่ปลายก็ดี ไมยังอวหารใหเกิดข้ึนได.  แตเมื่อใดภิกษุตัดทั้งท่ี 
ปลายทั้งที่โคน  เมื่อน้ัน  ยอมยังอวหารใหเกิดได  ถึงหากเถาวัลยไมพัน 
(ตนไม)  อยูก็ตาม.  สวนที่พัน (ตนไม)  อยู  พอภิกษุใหพนจาก 
ตนไม  ยอมยังอวหารใหเกิด. หญาก็ตาม  ใบไมก็ตาม  ทรงสงเคราะห 
ดวยศัพทวาหญา  ในบทวา  "ติณ  วา "  นี้ทั้งหมด  ภิกษุถือเอาหญาน้ัน 
ที่ผูอ่ืนตัดไวเพ่ือประโยชนแกเครื่องมุงเรือนเปนตน  หรือตัดดวยตนเอง 
ถือเอา  พระวินัยธรพึงปรับอาบัติตามราคาสิ่งของ.  และจะปรับอาบัติ 
แตเฉพาะถือเอาหญาและใบไมอยาเดียวเทาน้ันหามิได  ถือเอาเปลือก 
และสะเก็ดเปนตนแมอยางอ่ืน  ชนิดใดชนิดหน่ึง  ก็พึงปรับอาบัติตาม 
ราคาสิ่งของเหมือนกัน.  เม่ือภิกษุถือเอาวัตถุมีเปลือกไมเปนตน  ซึ่ง 
พวกเจาของยังมีความอาลัยอยู  พึงปรับอาบัติตามราคาสิ่งของ. แมตน 
ไมที่เขาถากท้ิงไวนานแลว  ก็ไมควรถือเอา. สวนตนไมใด  ซึง่เขาตัด 
ที่ปลายและโคนแลว  กิ่งของตนไมนั้นผุแลวบาง  สะเก็ดทั้งหลาย 
กะเทาะออกแลวบาง, จะถือเอาดวยคิดวา  "ตนไมนี้  พวกเจาของ 
ทิ้งแลว" ดังน้ี  ควรอยู. แมตนไมที่สลักเครื่องหมายไว เมื่อใดเครื่อง 
หมายถูกสะเก็ดหุมปด  เมื่อน้ัน  จะถือเอาก็ควร.  มนุษยทั้งหลายตัด 
ตนไมเพ่ือประโยชนแกเรือนเปนตน  เมื่อใด  เขาสรางเรือนเปนตนนั้น 
เสร็จแลว  และอาศัยแลว,  เมื่อน้ัน  แมไมทั้งหลาย  (ที่เหลือใช) 
ก็จักเสียหายไปเพราะฝนและแดดในปา.  ภิกษุพบเห็นไมแมเชนนี้แลว 
จะถือเอาดวยคิดวา  "เขาทอดท้ิงแลว"  ดังน้ี  ควรอยู. เพราะ  
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เหตุไร ?  เพราะเหตุวา  ไมเหลาน้ัน  เจาของปา  มิไดเปนใหญ. ไม  
ทั้งหลายท่ีชนเหลาใดใหไทยธรรม  (สิ่งท่ีจะพึงใหตอบแทน) แกเจา 
ของปาแลวจึงตัด,  ชนเหลาน้ันนั่นเอง  เปนใหญ  อน่ึง ชนเหลาน้ันก็ทิ้ง 
ไมเหลาน้ันแลว  ไมเปนตนที่เกิดในปาน้ัน  ก็ใชวาจะมีอาลัยไยดีอะไร๑ 

เพราะเหตุนั้น   ภิกษุจะถือเอาก็ควร. แมภิกษุรูปใด  ใหไทยธรรมแก 

พนักงานผูรักษาปาไมกอนทีเดียวแลวเขาปา  ใหถือเอาไมทัง้หลายตาม 

ที่พอใจ, การที่ภิกษุรูปนั้น  แมจะไมไปยังที่อารักขาของเจาพนักงาน 

ผูรักษาปาไมเหลานั้น  ไปโดยทางตามที่ตนชอบใจ  ก็ควร.  แมถาเธอ 

เม่ือเขาไป  ยังไมไดใหไทยธรรม  แตทําในใจวา  "เม่ือออกมาจักให" 

ดังนี้  ใหถือเอาไมทั้งหลาย  แลวขณะออกมาใหไทยธรรมที่ควรให 

แกพวกเจาพนักงานผูรักษาปาไมเหลานั้นแลวไป สมควรแท. แมถา 

เธอทําความผูกใจไวแลวจงึไป  เม่ือเจาพนักงานผูรักษาปาไมกลาววา 

"ทานจงให"  ตอบวา "อาตมาจักให" เม่ือเขากลาวอีกวา  "จงให" 

พึงใหทเีดียว.  ถาใคร ๆ ใหทรัพยของตนแลวพูด (กับเจาพนักงาน) 

วา  "พวกทานจงใหภิกษุไปเถิด" ดังนี,้ เปนอันเธอไดขออางแลว 

ทีเดียว  จะไปก็ควร.  แตถาบางคน  มีปกติเปนใหญ  ไมไดใหทรัพย 

เลย  หามวา  "พวกทานอยาไดถือเอาสวนของพวกภิกษุเลย"  ดังนี้. 

แตพวกเจาพนักงานผูรักษาปาไม  พูดวา "เม่ือพวกเราไมถือเอาสวน 

ของพวกภิกษุและพวกดาบสแลวจักไดจากที่ไหนเลา ?  ใหเถิดขอรบั !" 

ดังนี,้ ภิกษุพึงใหเดียว. สวนภิกษุรูปใดมา  เม่ือเจาพนักงานผูรักษา 

ปาไมนอนหลับ  หรือขลุกขลุยในการเลน หรือหลีกไปในที่ไหน ๆ เสีย 

 

๑. แปลตามโยชนาภาค  ๑/๓๒๘. จะแปลวา  เขาเหลานั้นมิไดมีอาลัยในไมเหลานั้นแลว  ก็นาจะได. 
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แมเรียกหาอยูวา   "เจาพนักงานผูรักษาปาไม  อยูที่ไหนกัน"  ดังน้ี 
ครั้นไมพบ จึงไปเสีย, ภิกษุรูปนั้น  เปนภัณฑไทย.  ฝายภิกษุรูปใด 
ครั้นไปถึงสถานท่ีอารักขาแลว  แตมนสิการพระกรรมฐานเปนตนอยู 
หรือสงจิตไปที่อ่ืนเสีย  จึงเดินเลยไป  เพราะระลึกไมได,  ภิกษุรูปนั้น 
ก็เปนภัณฑไทยเหมือนกัน.  แมภิกษุรปูใดไปถึงสถานท่ีนั้นแลว  เกิดม ี
โจร  ชางเน้ือราย  หรือมหาเมฆข้ึน,  ภิกษุรูปนั้น  จึงรีบเดินเลยสถานที่ 
นั้นไป  เพราะตองการจะพนจากอุปทวะนั้น, ยังรักษาอยูกอน,  แตก็ 
เปนภัณฑไทย.  ก็ข้ึนชื่อวา  สถานที่อารักขาในปาน้ี  หนักมาก  แมกวา 
 ดานภาษี.  จริงอยู  ภิกษุเมื่อไมกาวเขาไปสูเขตกําหนดของดานภาษี 
หลบหลีกไปเสียแตที่ไกล  จะตองเพียงทุกกฏเทาน้ัน.  แตเมื่อเธอหลบ- 
หลีกที่อารักขาในปาน้ีไปดวยไถยจิต  แมจะไปทางอากาศ   ก็เปนปาราชิก 
ทีเดียว.  เพราะเหตุนั้น  ภิกษุพึงเปนผูไมประมาทในสถานท่ีอารักขาในปา 
ฉะน้ีแล. 
                             จบกถาวาดวยทรัพยที่ต้ังอยูในปา. 
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                                กถาวาดวยนํ้า  
        ก็ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยในน้ําดังนี้ :-  บทวา  ภาชนคต  ไดแก 
น้ําท่ีเขาเก็บรักษาไวในภาชนะทั้งหลายมีไหใสน้ําเปนตน  ในเวลาท่ีหานํ้า 
ไดยาก.  น้ํานั้นเขาเก็บไวในภาชนะใด  เมื่อภิกษุเอียงภาชนะน้ัน  หรือ 
ทําใหเปนชองทะลุ  ถือเอา  หรือทํานํ้าท่ีมีอยูในภาชนะเหลาน้ันและใน 
สระโบกขรณี   และบอใหเขาไปยังภาชนะของตนแลวถือเอา  ก็พึงทราบ 
วินิจฉัยโดยนัยดังที่กลาวไวในเนยใสและนํ้ามันนั่นแล.  สวนในการ 
ทําลายคันกั้นน้ํา  มีวินิจฉัยดังนี้:-  เมือ่ภิกษุทําลายคันกั้นน้ํา๑  แมพรอม 
ทั้งภูตคาม  ซึ่งเกิดที่คันน้ัน เปนทุกกฏ  เพราะเปนประโยคแหง 
อทินนาทาน. ก็แล  ทุกกฏนั้น   ยอมเปนทุก ๆ  ครั้งท่ีทําลาย.  ภิกษุ 
ยืนอยูขางใน  แลวหันหนาออกขางนอกทําลายอยู  พระวินัยธรพึงปรับ 
อาบัติดวยสวนสุดขางนอก  เม่ือยืนอยูขางนอก  แลวหันหนาเขาขางใน 
ทําลายอยู  พึงปรับอาบัติดวยสวนสุดขางใน. เมื่อเธอทําลายหันหนาเขา 
ขางในและออกขางนอก  ยืนอยูที่ตรงกลาง  พึงคันนั้นอยู  พึงปรับ 
อาบัติดวยสวนตรงกลาง. 
        ภิกษุทําคันใหชํารุดแลว  จึงรองเรียกฝูงโคมาเอง  หรือใชให 
พวกเด็กชาวบานรองเรียกมาก็ตาม.  ฝูงโคเหลาน้ันพากันเองกีบเทา 
 
๑.  อรรกถาตอนน้ีแกคําวา มริยาท  ฉินฺทติ  ในพระบาลีวินัยปฎกมาหวิภังค  ๑/๙๕.  มรยาท   
ในท่ีนี้มหาเอาคนหรือเข่ือนกั้นน้ํา  (embamknebt)  ในท่ีอ่ืนหมายเอาเขตแดน 
(boundary) สวน  ฉินฺทติ  จะแปลวา  ตดั  ตามศัพท หรือจะแปลตามความหายวา 
ทําลาย  ก็นาจะไดท้ังนั้น.  
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ทําลายคัน, คันกั้นน้ํายอมเปนอันภิกษุนั้นแหละทําลายแลว. ภิกษุทํา  
คันใหชํารุดแลว  ตอนฝูงโคเขาไปในน้ํา  หรือส่ังพวกเด็กชาวบานให 
ตอนเขาไปก็ตาม.  ระลอกคลื่นที่โคเหลาน้ันทําใหเกิดข้ึนทําลายคันไป. 
ภิกษุพูดชวนพวกเด็กชาวบานวา "จงพากันเลนน้ําเถิด"  หรือตวาด 
พวกเด็กผูเลนอยูใหสะดุงตกใจ. ระลอกคลื่นที่เด็กเหลาน้ันทําใหต้ังข้ึน 
ทําลายคันไป.  ภิกษุตัดตนไมที่เกิดอยูภายในน้ําเอง  หรือใชใหผูอ่ืนตัด 
ก็ตาม.  ระลอกคลื่นแมที่ตนไมซึ่งลมลงนั้นทําใหต้ังข้ึน  ทําลายคันไป. 
คันกั้นน้ํายอมเปนอันภิกษุนั้นแหละทําลายแลว. ภิกษุทําคันใหชํารุด 
แลว  ปดน้ําท่ีเขาไขออกไป  หรือปดทอ  สําหรับไขน้ําออกจากบอ 
เพ่ือประโยชนรักษาบอก็ดี  กอคันหรอืแตงลํารางใหตรง  โดยอาการ 
ที่น้ําซ่ึงไหลบาไปแตที่อ่ืนจะไหลเขาไปในบอน้ีไดก็ดี  พังบอของตน 
ซึ่งอยูตอนบนบอของคนอ่ืนนั้นก็ดี.  น้ําท่ีเออสูงข้ึน   ไหลบาพัดเอาคัน 
ไป,  คันกั้นน้ํายอมเปนอันภิกษุนั้นแหละทําลายแลว. ในที่ทุก ๆ แหง 
พระวินัยธรพึงปรับดวยอวหาร  ตามควรแกราคานํ้าท่ีไหลออกไป.  แมเม่ือ 
ภิกษุเปดทอ  สําหรับไขน้ํา  ก็มีนัยนี้เหมือนกัน. 
        อน่ึง  ถาภิกษุนั้นทําคันกั้นน้ําใหชํารุดแลว  ฝูงโคซึ่งเดินมาตาม 
ธรรมดาของตนนั่นเอง หรือท่ีพวกเด็กชาวบานผูไมไดถูกบังคับ  ชวย 
กันตอนข้ึนไปเอากีบเทาทําลายคันก็ดี  ฝูงโคที่พวกเด็กชาวบานผูไมได 
ถูกบังคับ  ชวยกันขับตอนใหเขาไปในน้ําตามธรรมดาของตนเอง  ทําให 
ระลอกคลื่นต้ังข้ึนก็ดี, พวกเด็กชาวบานพากันเขาไปเลนน้ําเอง  ทําให 
ระลอกคลื่นต้ังข้ึนก็ดี,    ตนไม     (ซึง่เกิดอยูภายในน้ํา)     ทีถ่กูชน 
เหลาอ่ืนตัดขาดลมลงแลว  ทําระลอกคลื่นใหต้ังข้ึน,  ระลอกคลืน่นั้นๆ 
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ตัดคันนาขาดไปก็ดี. แมหากวา  ภิกษุทําคันนาใหชํารุดแลว  ปดที่ที่เขา  
ไขนํ้า  หรือทอสําหรับไขน้ําแหงบอที่แหง  กอคันหรือแตงลําราง 
ที่แหงใหตรงที่ทางน้ําเดินจากท่ีอ่ืน, ภายหลังในเม่ือฝนตก  น้ําไหล 
บามาเซาะทําลายคัน,  เปนภัณฑไทยในท่ีทุก ๆ แหง.  สวนภิกษุใด 
ทําลายคันบึงแหงในฤดูแลงใหพังลงจนถึงพ้ืน,  ภายหลังในเม่ือฝนตก 
น้ําท่ีไหลมาครั้งแลวครั้งเลา  ก็ไหลไปหมด,  เปนภัณฑไทยแกภิกษุรูป 
นั้น.  ขาวกลามีประมาณเทาใด  ที่เกิดข้ึนเพราะนํ้านั้นเปนปจจัย, ภิกษุ 
เมื่อไมใชคาทดแทนแมเทาราคาบาทหนึ่งจากขาวกลา  (ที่เสียไป)  นั้น 
จัดวาไมเปนสมณะ  เพราะพวกเจาของทอดธุระ. อนึ่ง  บึงใด เปน 
ของสาธารณะแกคนทั้งปวง  มนุษยทั้งหมด  ยอมเปนใหญแหงนํ้าในบึง 
นั้น.  ก็เขาเหลาน้ัน  ยอมทําขาวกลาท้ังหลายไวภายใตแหงบึงนั้นดวย. 
ลํารางใหญออกจากบึงไปทางกลางนา  เพ่ือหลอเลี้ยงขาวกลา แมลําราง 
ใหญนั้น  ก็เปนของสาธารณะแกชนทั้งปวง  ในเวลาท่ีน้ําไหลไปทุก 
เมื่อ.  สวนพวกชนชักลํารางเล็ก ๆ ออกจากลํารางใหญนั้น  แลวไขนํ้า 
ใหเขาไปในนาของตน ๆ ไมยอมใหคนเหลาอ่ืนถือเอานํ้า  ในลําราง 
เล็กของตนน้ัน.  เมื่อมีน้ํานอย  ในฤดูแลง จึงแบงปนน้ํา  ใหกนัตาม 
วาระ.  ผูใด  เม่ือถึงวาระนํ้า  ไมไดน้ํา,  ขาวกลาของผูนั้น  ยอมเหี่ยว 
แหงไป. เพราะเหตุนั้น  คนอ่ืนยอมไมไดเพ่ือจะถือเอาในวาระของคน 
ทั้งหลายอ่ืน . บรรดาลํารางเปนตนนั่น ภิกษุใด  ไขน้ําจากลําราง 
เล็ก    หรือจากชนเหลาอ่ืน    ใหเขาไปยังเหมืองหรือนาของตน 
หรือของคนอ่ืนดวยไถลจิตก็ดี  ใหน้ําไหลเขาไปยังปากดงไปก็ดี,  ภิกษุ 
นั้น  เปนอวหารแท.  ฝายภิกษุใด  คิดวา  "นาน ๆ เราจึงจักมี  
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น้ําสักคราวหนึ่ง  และขาวกลาน้ีก็เห่ียวแหง"  จึงปดทางเขาไปของนํ้าท่ี 
กําลังไหลเขาไปในนาของชนเหลาอื่นเสีย  แลวใหไหลเขาไปยังนาของ  
ตน,  ภิกษุนั้นเปนอวหารเหมือนกัน. ก็ถาวาเมื่อนํ้ายังไมไหลออกจากบึง 
หรือยังไมถือปากลํารางของชนเหลาอ่ืน, ภิกษุกอ  (คัน)  ลํารางแหง 
นั่นเทียว  ไวในที่นั้น ๆ โดยอาการท่ีน้ําซึ่งกําลังไหลมา  จะไมไหลเขา 
ไปในนาของชนเหลาอ่ืน ไหลเขาไปแตในนาของตนเทาน้ัน,  เมื่อนํ้า 
ยังไมไดออกมา  แตภิกษุไดกอคันไวกอนแลว  ก็เปนอันเธอกอไวดี 
แลว,  เมื่อนํ้าไหลออกมาแลว  ถาภิกษุกอคันไว  เปนภัณฑไทย. แม 
เมื่อภิกษุไปยังบึงแลวเปดทอสําหรับไขน้ําเอง  ใหน้ําไหลเขาไปยังนา 
ของตน  ไมเปนอวหาร.  เพราะเหตุไร ?  เพราะตางก็อาศัยบึงน้ัน 
ทํานากัน  แตในอรรถกถากุรุนทีเปนตน  กลาววา  "เปนอวหาร"  คํา 
ที่ทานกลาวไวนั้น  ยอมไมสมดวยลักษณะน้ีวา  "วัตถุกาละและเทสะ"๑ 

เปนตน.  เพราะเหตุนั้น  คําท่ีทานกลาวไวในมหาอรรถกถาน่ันแหละ 
ชอบแลว ฉะน้ีแล. 
                                 จบกถาวาดวยนํ้า. 
 
  สมนฺตปาสาทิกาภาค ๑/๓๖๑.  แตเปน  วตฺถุ.  
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                           กถาวาดวยไมชําระฟน  
        ไมชําระฟน  อันผูศึกษาพึงวินิจฉัยตามขอท่ีวินิจฉัยภัณฑะต้ังอยู 
ในสวน.  สวนความแปลกกันในไมชาํระฟนนี้  มีดังตอไปนี้:- 
        ไวยาวัจกรคนใด  เปนผูที่สงฆเลี้ยงไวดวยคําบําเหน็จ  ยอมนําไม 
ชําระฟนมาถวายทุกวัน หรือตามวาระปกษและเดือน, ไวยาวัจกรคนนั้น 
นําไมชําระฟนนั้นมา  แมตัดแลว  ยังไมใหภิกษุสงฆรับเพียงใด,  ไม 
ชําระฟนนั้น  ก็ยังเปนของไวยาวัจกรผูนํามานั่นเองเพียงนั้น.  เพราะ 
เหตุนั้น  ภิกษุเมื่อถือเอาไมชําระฟนนั้นดวยไถยจิต  พึงปรับอาบัติตามราคา 
สิ่งของ.  อน่ึง  มีของครุภัณฑซึ่งเกิดข้ึนในในอารามน้ัน,  ภิกษุเมื่อถือเอา 
ของครุภัณฑแมนั้น  ที่ภิกษุสงฆรักษาคุมครอง  ก็พึงปรับอาบัติตามราคา 
สิ่งของ.  แมในไมชําระฟนที่ตัดแลวและยังมิไดตัด  ซึ่งเปนของคณะบุคคล 
และมนุษยคฤหัสถ ที่เกิด๑ข้ึนในพ้ืนที่อารามและอุทยานเปนตน  ของ 
คณะบุคคลและมนุษยคฤหัสถเหลาน้ัน  ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.  สามเณร 
ทั้งหลาย  เมื่อนําไมชําระฟนมาถวายแกภิกษุสงฆ  ตามวาระ ยอมนํามา 
ถวายแมแกพระอาจารยและอุปชฌายะ  (ของตน).  เธอเหลาน้ัน 
ตัดไมชําระฟนนั้นแลว  ยังไมใหสงฆรับเพียงใด,    ไมชําระฟนนั้น 
แมทั้งหมด  ก็ยังเปนของเธอเหลาน้ันน่ันเอง  เพียงนั้น. เพราะเหตุนั้น 
ภิกษุเมื่อถือเอาไมชําระฟนแมนั้นดวยไถยจิต  ก็พึงปรับอาบัติตามราคา 
สิ่งของ  แตเมื่อใด  สามเณรเหลาน้ันตัดไมชําระฟนแลว  ไดมอบถวาย 
 
๑. แตโยชนาใหเอา   ชาเต  เปนวิเสสนะของ  ภณฺเฑ.  
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สงฆแลว แตยังเก็บไวในโรงไมชําระฟน  ดวยคิดในใจอยูวา "ภิกษุ  
สงฆจงใชสอยตามสบายเถิด"  ดังน้ี,  ต้ังแตกาลน้ันไป ไมเปนอวหาร 
แตก็ควรทราบธรรมเนียม.  คือวา  ภิกษุรูปใด  เขาไปในทามกลาง 
สงฆทุกวัน, ภิกษุรูปนั้น  ควรถือเอาไมชําระฟนไดเพียงวันละอันเทาน้ัน 
สวนภิกษุรูปใด  ไมเขาไปในทามกลางสงฆทุกวัน   อยูในเรือนท่ีบําเพ็ญ 
เพียร  จะปรากฏตัวไดก็แตในที่ฟงธรรมหรือในโรงอุโบสถ;  ภิกษุรูปนั้น 
ควรกําหนดประมาณ  แลวเก็บไมชําระฟน  ๔-๕  อันไวในที่อยูของตน 
เค้ียวเถิด.  เมื่อไมชําระฟนเหลาน้ัน  หมดไปแลว  แตถาในโรงไมชําระ 
ฟน  ยังมีอยูมากทีเดียว  ก็ควรนํามาเค้ียวไดอีก,   ถาเธอไมกําหนด 
ประมาณ  นํามาไซร,  เมื่อไมชําระฟนเหลาน้ันยังไมหมดสิ้นไปเลย, 
แตในโรงหมดไป;  คราวน้ัน พระเถระบางพวกจะพึงพูดวา  "ภิกษุ 
เหลาใดถือเอาไมสีฟนทั้งหลายไป  ขอใหภิกษุเหลานั้นนํามาคืนเสียเถิด" 
พระเถระบางพวกจะพึงพูดวา  "จงเค้ียวเถิด,  พวกสามเณรจะขนมา 
อีก." เพราะเหตุนั้น  จึงควรกําหนดประมาณ  เพ่ือหลีกเลี่ยงการวิวาท 
กัน. แตไมมโีทษในการถือเอา. แมภิกษุผูจะเดินทาง ควรใสไมชําระ 
ฟนอันหน่ึงหรือสองอันในถุงยามแลวจึงไป  ฉะนี้แล. 
                           จบกถาวาดวยไมชําระฟน.  
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                            กถาวาดวยตนไมเจาปา 
        บทวา  วนปฺปติ  ความวา  ตนไมเปนเจาแหงปา  ชื่อ วนัปปติ 
"คําวา  วนัปปติ"  นี้  เปนชื่อของตนไมเจริญท่ีสุดในปา, ก็ตนไม 
ที่พวกมนุษยหวงแหนแมทั้งหมด  มีมะมวง ขนุนสํามะลอ  และขนุน 
หนังเปนตน  ทานประสงคเอาในอธิการน้ี.  ก็หรือวา พวกมนุษย 
ปลูกพริกไทยและเถาวัลย๑เปนตนไวที่ตนไมใด,  ตนไมนั้น  เมื่อถูก 
ภิกษุตัด  ถาเปลือกก็ดี  ใบก็ดี สะเก็ดก็ดี  กระพี้ก็ดี แมอันเดียว 
ยังติดเน่ืองอยูเทียว ลมลงบนพ้ืนดิน  ก็ยังรักษาอยูกอน, สวนตนไมใด 
แมถูกตัดขาดแลว ก็ยังต้ังอยูตรง ๆ ไดเที่ยว  เพราะเถาวัลยหรือกิ่งไม 
ใกลเคียงรับไว  หรือเมื่อลมลงไปยังไมถึงพ้ืนดิน, ในตนไมนั้น  ไมม ี
การหลีกเลี่ยง เปนอวหารทีเดียว.  แมตนไมใด  ภิกษุเอาเลื่อยตัด 
ขาดแลว  ก็ยงัต้ังอยูในที่นั้นนั่นเอง  เปนเหมือนยังไมขาด, แมในตน 
ไมนั้น  ก็มีนยันี้เหมือนกัน. สวนภิกษุรูปใด ทําตนไมใหหยอนกําลัง 
ภายหลังจึงเขยาใหลมลงก็ดี  ใหผูอ่ืนเขยาก็ดี  ตัดไมตนอ่ืนใกลตนไม 
นั้นทับก็ดี  ใหผูอ่ืนตัดทับก็ดี ตอนพวกลิงใหมารวมกันข้ึนบนตนไม 
นั้นก็ดี  สั่งคนอ่ืนใหตอนข้ึนไปก็ดี  ตอนพวกลิงใหมารวมกันข้ึนบนตนไม 
สั่งคนอ่ืนใหตอนข้ึนไปก็ดี  พวกลิงและคางคาวเหลาน้ัน๒  ทําตนไมนั้น 
ใหลมลง;  อวหารยอมมีแกภิกษุรูปนั้นเหมือนกัน. แตถาเมื่อเธอทําตนไม 
 
๑.  แปลวาเถาพริกไทยจะไดหรือไม  เพราะผคฺคววลฺลิ  กแ็ปลกันวา  เถาบอระเพ็ด. 
๒. โยชนาใหเอา  ตา  ศัพทโยค  วคฺคุลิโย แตนาจะโยค  มกฺกฏวคฺคุลิโย.  
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ใหหยอนกําลังแลว ผูอ่ืนซึ่งเธอมิไดสั่งบังคับเลย เขยาตนไมใหลม 
ลงก็ตาม  เอาตนไมทับก็ตาม พวกลิงหรือคางคาวข้ึนไปตามธรรมดา 
ของตนก็ตาม  ผูอ่ืนซึ่งเธอมิไดสั่งบังคับข้ึนไปเองก็ตาม  เธอแผวถาง 
ทางมาของลมเอง;  ลมแรงพัดมาทําตนไมใหลมลงก็ตาม;  เปนภัณฑ- 
ไทยในที่ทุกแหง,  ก็ในอธิการน้ี  การแผวถางทางลมในเมื่อลมยังไมพัด 
มาถึง  ยอมสมดวยกิจท้ังหลาย มีการแตงลํารางที่แหงใหตรงเปนตน 
หาสมโดยประการอ่ืนไม.  ภิกษุเจาะตนไมแลวเอาศัสตราตอกก็ดี  จุด 
ไฟเผาก็ดี  ตอกเง่ียงกระเบนท่ีเปนพิษไวก็ดี  เปนเหตุใหตนไมนั้นตาย 
เปนภัณฑไทยทั้งน้ันในที่ทุกแหง  ฉะนี้แล. 
                         จบกถาวาดวนตนไมเจาปา.  



ประโยค๗ - ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒ - หนาท่ี 315 

                       กถาวาดวยทรัพยที่ผูอ่ืนนําไป   
        ในภัณฑะท่ีผูอ่ืนนําไป มีวินิจฉัยดังน้ี:-  ภัณฑะท่ีคนอ่ืนกําลังนํา 
ไป  (ชื่อวาทรัพยที่อ่ืนนําไป๑) 
        สองบทวา  เถยฺยจิตฺโต อามสติ  ความวา  ภิกษุเห็นคนอ่ืน 
ใชสีสภาระเปนตนทูนสิ่งของเดินไป  แลวคิดอยูในใจวา  "เราจักแยง 
เอาส่ิงของน่ัน"  จึงรีบไปแลวลูบคลํา. ดวยการลูบคลําเพียงเทาน้ี  เธอ 
เปนทุกกฏ. 
        บทวา ผนฺทาเปติ  ความวา  ภิกษุทําการฉุดลากมาและฉุดลากไป 
แตเจาของยังไมปลอย,  เพราะทําใหไหวนั้น  เธอเปนถุลลัจจัย. 
        สองบทวา  านา  จาเวติ  ความวา  ภิกษุฉุดลากมาใหพนจากมือ 
เจาของ, เพราะเหตุที่ใหพนนั้น เธอเปนปาราชิก. แตถาเจาของ 
ภัณฑะลุกข้ึนแลวโบยตีภิกษุนั้น  ใหวางภัณฑะน้ัน  แลวจึงเอาคืนมาอีก, 
ภิกษุเปนปาราชิก  เพราะการถือเอาคราวแรกน่ันเอง.  เมื่อภิกษุตัดหรือ 
ปลดเครื่องอลังการจากศีรษะ  หู คอ  หรือจากมือ  ถือเอา  พอสักวา 
เธอทําใหพนจากอวัยวะมีศีรษะเปนตน  ก็เปนปาราชิก.  แตเธอไมได 
นํากําไลมือ  หรือทองปลายแขน๒ที่มือออก  เปนแตรูดไปทางปลายแขน 
 
๑.  ประโยคนีก้ลาวลอย ๆ จงึขอเติมความตามพระบาลีวนิัยปฎก  มหาวิภังค  ภาค ๑/๙๕  ท่ีวา 
หรณกนาม  อฺสฺส หรณก  ภณฺฑ  ฯ  เถยยฺจิตโต  อามสติ  อาปตฺติ  ทุกกฺฏเสฺส. 
๒. วลย  ก็ดี  กฏก ก็ดี  เปนเคร่ืองประดับแขนตอนใตขอศอกลงมา  แตรูปรางนาจะตางกัน.  
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ใหเลื่อนไป ๆ มา ๆ หรือทําใหลอยอยูในอากาศ, ก็ยังรักษาอยูกอน.  
เครื่องประดับมีกําไลมือเปนตน  ใหเกิดเปนปาราชิกไมได  ดุจหวงที่โคน 
ตนไมและราวจีวรฉะน้ัน;  เพราะเหตุไร ?   เพราะเหตุวา มือท่ีสวมเครื่อง 
ประดับมีวิญญาณ.  จริงอยู  เครื่องประดับมีกําไลมือเปนตน  ซึ่งสวมอยู 
ในสวนแหงอวัยวะที่มีวิญญาณ ยังนําออกจากมือนั้นไมไดเพียงใด 
ก็ยังอยูในมือน้ันนั่นเองเพียงนั้น.  ในแหวนที่สวมน้ิวมือในเครื่องประดับ 
สําหรับเทาและเครื่องประดับสําหรับสะเอว ก็มีนัยนี้เหมือนกัน. สวนภิกษุ 
รูปใด  แยงชงิเอาผาสาฎกท่ีผูอ่ืนนุง  และผูอ่ืนนั้น  ก็ไมยอมใหหลุดไป 
ทันที   เพราะมีความละอาย, ภิกษุโจรดึงชายขางหน่ึง,  ผูอ่ืน  (คือ 
เจาของผา)  ก็ดึงทางชายอีกขางหน่ึง;  ยังรักษาอยูกอน. เมื่อผานั้น 
สักวาพนจากมือของผูอ่ืน ภิกษุนั้นตองปาราชิก.  แมถาเม่ือกําลังดึงมา 
ขาดไปอยูในมือสวนหนึ่งและสวนหนึ่งน้ันไดราคาถึงบาท ก็เปนปาราชก 
เหมือนกัน. 
        บทวา  สหภณฺฑหารก  ความวา  ภิกษุคิดวา  "เราจักนําภัณฑะ 
พรอมกับคนผูขนภัณฑะไป"  ดังน้ีแลว  จึงคุกคามผูขนภัณฑะไปวา "เอ็ง 
จงไปจากท่ีนี้. " บุคคลผูขนภัณฑะไปน้ันแลว  จึงไดหันหนาไปยังทิศตาม 
ที่ภิกษุโจรประสงค กาวเทาขางหน่ึงไป  เปนถลุลัจจัยแกภิกษุโจร, 
เปนปาราชิกเพราะกาวที่ ๒. 
        บทวา  ปาตาเปติ ความวา  แมถาภิกษุโจร  เหน็อาวุธในมือ 
ของบุคคลผูขนภัณฑะไป  เปนผูมีความหวาดระแวง  ใครจะทําใหอาวุธ 
ตกไปแลวถืออาวุธนั้น  จึงถอยออกไปอยู ณ สวนขางหน่ึงแลวขู  ทําให  
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อาวุธตกไป พอสักวาอาวุธหลุดจากมือของผูอ่ืนแลว  ก็ตองปาราชิก. 
สวนคําวา "ทําทรัพยใหตกไป ตองอาบัติทุกกฏ,"  เปนตน  พระองค 
ตรัสไวแลวดวยอํานาจการกําหนด.  จริงอยู  ภิกษุรปูใด  กําหนดใจ 
ไววา "เราจักทําใหสิ่งของตกไป  แลวจักถือเอาสิ่งท่ีเราชอบใจ"  ดังน้ี 
แลวจึงทําใหตกไป, เธอรูปนั้น  ตองทุกกฏ  เพราะทําใหสิ่งของน้ัน 
ตกไป  และเพราะการจับตองสิ่งของนั้น,  ตองถุลลัจจัย  เพราะทํา 
ใหไหว, ตองปาราชิก  เพราะทําส่ิงของท่ีมีราคาถึงบาทใหเคลื่อนจาก 
ฐาน.  แมเมื่อภิกษุถูกบุคคลผูขนภัณฑะไป  ผลักใหลมลง  ในภายหลัง 
จึงปลอยส่ิงของน้ัน ความเปนสมณะไมมีเลย. ฝายภิกษุรูปใด  เห็นบุคคล 
ผูขนสิ่งของเดินเลยไป  จึงติดตามไป  พลางพูดวา  "หยุด  หยุด  วาง 
สิ่งของลง" ทําใหเขาวางสิ่งของลง,  แมภิกษุรูปนั้น  ก็เปนปาราชิก 
ในเมื่อสักวาสิ่งของพนไปจากมือของผูขนไป  เพราะคํากลาวนั้นเปนเหตุ 
สวนภิกษุรูปใด  พูดวา "หยุด หยุด" แตไมไดพูดวา "วางสิ่งของลง," 
และบุคคลผูขนสิ่งของไปนอกน้ี  จึงเหลียวดูภิกษุโจรน้ัน  แลวคิดวา 
"ถาภิกษุโจรรูปนี้  พึงมาทันเรา  จะพึงฆาเราเสียก็ได" ยังเปนผูมีความ 
หวงใยอยู  จึงใสซอนของสิ่งน้ันไวในที่รกชฏั  ดวยคิดในใจวา  "จัก 
กลับมาถือเอา"  ดังน้ีแลว  หลีกไป,  ยังไมเปนปาราชิก  เพราะมีการ 
ทําใหตกเปนปจจัย, แตเมื่อภิกษุมาถือเอาดวยไถยจิต  เปนปาราชิกใน 
ขณะยกข้ึน.  ก็ถาภิกษุโจรน้ัน  มีความรําพึงอยางนี้วา "สิ่งของน้ี 
เมื่อเราทําใหตกไปเทาน้ัน ชื่อวา ไดทําใหเปนของเราแลว"  ใน 
ระหวางท่ีรําพึงน้ัน  จึงถือเอาสิ่งของน้ัน  ดวยความสําคัญวา  เปน  
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ของตน,  ยังรักษาอยู ในเพราะการถือเอา, แตเปนภัณฑไทย. ครั้น  
เมื่อเจาของพูดวา  "ทานจงคืนให" เมื่อไมคืนให  เปนปาราชิกในเม่ือ 
เจาของทอดธุระ. แมเมื่อภิกษุถือเอาดวยบังสุกุลสัญญาวา "เจาของ 
ภัณฑะน้ัน  ก็ทิ้งสิ่งของน้ีไปแลว,  บัดนี้ ของน้ีไมมีใครหวงแหนแลว" 
ดังน้ี ก็มีนัยเหมือนกันนี้. 
        ในมหาอรรกถา  ทานกลาวไววา "แตถาเจาของกําลังมองดู 
ดวยเหตุเพียงคําท่ีภิกษุโจรพูดวา "หยุด หยุด"  เทาน้ัน  เห็นภิกษุ 
โจรน้ัน  แลวทอดธุระเสีย  ดวยคิดวา "บัดนี้  ของนี้ไมเปนของเรา" 
หมดความหวงใย  ทิ้งหนีไป, เมื่อภิกษุถือเอาสิ่งของน้ันดวยไถยจิตเปน 
ทุกกฏ  ในเมือ่ยกข้ึน, เมื่อเจาของใหนํามาคืน  พึงคืนให,  เมื่อไมคืน 
ให  เปนปาราชิก.  เพราะเหตุไร ?  เพราะเหตุวาเขาท้ิงส่ิงของน้ันดวย 
ประโยคของภิกษุนั้น."  แตในอรรถกถาทั้งหลายอ่ืน ไมมีคําวิจารณไว 
เลย.  วินิจฉัยแมในภิกษุผูถือเอาดวยความสําคัญวาเปนของตนก็ดี  ดวย 
บังสุกุลสัญญาก็ดี  โดยนัยกอนน่ันเอง  ก็อยางนี้เหมือนกันแล. 
                             จบกถาวาดวยผูนําทรัพยไป.  
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                        กถาวาดวยสิ่งของที่เขาฝากไว  
        พึงทราบวินิจฉัยในของฝากตอไป:-  แมในเพราะการกลาวเท็จ 
ทั้งท่ีรูตัวอยูวา  "ขาพเจาไมไดรับไว"  ดังน้ี  เปนทุกกฏ  เพราะเปน 
บุพพประโยคแหงอทินนาทาน.  คงเปนทุกกฏเหมือนกัน   แมแกภิกษุผู 
กลาวคําเปนตนวา "ทานพูดอะไร ?  คําน้ีไมสมควรแกขาพเจา,  ทั้งไม 
สมควรแกทานดวย,"  เจาของยังความสงสัยใหเกิดข้ึนวา  "เราไดมอบ 
ทรัพยไวในมือของภิกษุนี้  ในทีล่ับ  คนอ่ืนไมมีใครรู, เธอจักใหแก 
เรา  หรือไมหนอ ?"  เปนถุลลัจจัยแกภิกษุ. เจาของเห็นความท่ีภิกษุ 
นั้นเปนผูหยาบคายเปนตน  จึงทอดธุระวา  "ภิกษุรูปนี้  จักไมคืนใหแก 
เรา."  ในภิกษุโจรและเจาของภัณฑะน้ัน  ภิกษุนี้  ยังมีความอุตสาหะ 
ในอันใหอยูวา "เราจักทําใหเขาลําบาก  แลวจักให"  ยังรักษาอยู 
กอน. แมถาเธอไมมีความอุตสาหะในอันให,  แตเจาของภัณฑะยังมี 
ความอุตสาหะในการเอาคืน ยังรักษาอยูเหมือนกัน.  แตถาภิกษุไมมี 
อุตสาหะในอันใหนั้น,  เจาของภัณฑะก็ทอดธุระวา "ภิกษุนี้ จักไมให 
แกเรา"  เปนปาราชิกแกภิกษุ  เพราะทอดธุระของท้ังสองฝาย ดวย 
ประการฉะน้ี.  แมถาวาภิกษุพูดแตปากวา "จักให"  แตจิตใจไมอยาก 
ให,  แมเมื่อเปนเชนนี้  ก็เปนปาราชิก  ในเพราะเจาของทอดธุระ. 
แตไมเปนอาบัติแกภิกษุผูยังภัณฑะ  ชื่อวาของฝากไวนั้น  ที่ชนเหลาอ่ืน 
มอบไวในมือของตน  เพ่ือประโยชนแกการคุมครองใหเคลื่อนไปจาก 
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ฐาน  แตประเทศท่ีตนไมไดคุมครอง  นําไปเพ่ือตองการเก็บไวในท่ี  
คุมครอง.  อวหารยอมไมมีแกภิกษุผูใหเคลื่อนจากฐานแมดวยไถยจิต. 
เพราะเหตุไร ?  เพราะเปนของท่ีเขาฝากไวในมือของตน,  แตเปน 
ภัณฑไทย.  แมเม่ือภิกษุผูสอยดวยไถยจิต  ก็มีนัยเหมือนกันนี้.  ถึง 
ในการถือเอาเปนของยืม  ก็เหมือนกันแล,   แมคําวา ธมฺม จรนฺโต 
เปนอาทิ ก็มีนยัดังกลาวแลวเหมือนกัน. พรรณนาพระบาลี  เทาน้ีกอน. 
        สวนวินจิฉัยนอกพระบาลีของฝากนี้ ทานกลาวไวแลว ดวย 
อํานาจแหงจตุกกะมีปตตาจตุกกะเปนตน อยางนี้ :- 
        ไดยินวา   ภิกษุรูปหนึ่ง  ยังความโลภใหเกิดข้ึนในบาตรท่ีมีราคา 
มากของผูอ่ืน  ใครจะลักบาตรน้ัน จึงกําหนดท่ีซึ่งเขาวางบาตรน้ันไวได 
อยางดี   แลวจึงวางบาตรแมของตนไวใกลบาตรน้ันทีเดียว. แมภิกษุ 
นั้นมาแลวในสมัยใกลรุง  บอกธรรม๑  แลวเรียนพระมหาเถระผูกําลัง 
หลับอยู  อยางน้ีวา "กระผมไหว ขอรับ !  พระเรถะถามวา "นั่น." 
ใคร ?"  เธอจึงตอบวา  "กระผมเปนภิกษุอาคันตุกะ  ขอรับ !  อยาก 
จะไปแตเชานี้แหละ แตบาตรมีสายโยกเชนนี้  มถีลกบาตรเชนนี้ 
กระผมวางไวที่โนน, ขอโอกาสเถิด  ขอรับ !  กระผมพึงไดบาตรน้ัน." 
พระเถระเขาไปหยิบบาตรนั้น.  เปนปาราชิกแกภิกษุโจร  ในขณะยกข้ึน 
ทีเดียว.  ถาเธอกลัวแลวหนีไปในเมื่อพระเถระมาแลว  ถามวา "คุณ 
เปนใคร  มาผิดเวลา." เธอตองปาราชิกแลวเทียว  จึงหนีไป. แตไม 
 
๑.  แปลตามโยชนาซ่ึงสัมพนัธวาจาเปตฺวา เปนบุพพกาลกิริยาในอาห.  แตจะเอา วาจาเปตฺวา 
เปนบุพพกายกิริยาในนิทฺทายมาน  ก็นาจะได  แปลวา  พระมหาเถระผูบอกธรรมแลวหลับอยู.  
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เปนอาบัติแกพระเถระ  เพราะทานมีจิตบริสุทธิ์.  พระเถระทําในใจวา 
"เราจักหยิบบาตรน้ัน"  แลวหยิบบาตรใบอ่ืน, แมในบาตรใบ  
นั้น  ก็มีนัยนีเ้หมือนกัน.  แตนัยนี้  ยอมควรในเม่ือพระเถระหยิบ 
บาตรใบอ่ืน  แตเหมือนใบนั้น  ดับเรือ่งคนท่ีเหมือนกันกับคนท่ีถูกส่ัง 
บังคับในมนุสสวิคคหสิกขาบทฉะนั้น. สวนในกรุนุที ทานกลาวไววา 
"พึงปรับอาบัติดวยวาระยางเทาไป."  คําท่ีกลาวไวในกุรุนทีนั้น 
ยอมใชไดในเม่ือพระเถระหยิบบาตรอ่ืน  แตไมเหมือนใบนั้นเลย. 
ไมเปนปาราชิกแกภิกษุโจร  เพราะบาตรน้ันเจาของให.  เพราะตนถือ 
เอาดวยจิตไมบริสุทธิ์  จึงเปนทุกกฏ.  พระเถระสําคัญวาเปนบาตรใบนั้น 
แตไดหยิบเอาบาตรของภิกษุโจรน่ันเองใหไป.  แมในอธิการวาดวยการ 
หยิบบาตรของภิกษุโจรใหไปน้ี  ไมเปนปาราชิกแกภิกษุโจร  เพราะ 
บาตรใบน้ันเปนของของตน. แตเพราะตนถือเอาดวยจิตไมบริสุทธิ์  จึง 
เปนแตทุกกฏ.  ไมเปนอาบัติแกพระเถระในที่ทั้งปวง. 
        ภิกษุอีกรูปอ่ืน  คิดวา  " จักลักบาตร"  แลวไหวพระเถระผูกําลัง 
หลับอยู  อยางน้ันเหมือนกัน.  และถูกพระเถระถามวา  "นี้ใคร ?" 
"กระผมเปนภิกษุไข  ขอรับ !  ไดโปรดใหบาตรใบหนึ่งแกกระผมกอน, 
จึงเรียนวา  กระผมไปยังประตูบานแลว  จักนําเภสัชมา".  พระเถระ 
กําหนดวา  "ในที่นี้  ไมมภิีกษุไข, นี้  จักเปนโจร"  จึงคิดวา  "เอาบาตร 
ใบนี้ไปเถิด"   แลวไดนําบาตรของภิกษุผูคูเวรของตนใหไป.   เปน 
ปาราชิกแกทั้ง ๒ รูป  ในขณะท่ียกข้ึนน่ันเอง.  แมเมื่อพระเถระจําไดดีกวา  
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"เปนบาตรของภิกษุผูคูเวร"  แลวยกบาตรของรูปอ่ืนข้ึน  ก็มีนัยน้ี  
เหมือนกัน.   ก็ถาพระเถระจําไดดีกวา "บาตรใบน้ี  ของภิกษุผูคูเวร" 
แตไดยกเอาบาตรของภิกษุผูเปนโจรน่ันเองใหไป  เปนปาราชิกแกพระ 
เถระ  เปนทกุกฏแกภิกษุโจร  โดยนัยดังท่ีกลาวแลวน่ันแล.  ถาพระเถระ 
สําคัญอยูวา "บาตรใบน้ี   ของภิกษุผูคูเวร"  จึงใหบาตรของตนแกภิกษุ 
โจรน้ัน,  เปนทุกกฏทั้ง ๒ รูป  โดยนยัดังท่ีกลาวแลวน่ันแล.  พระ 
มหาเถระรูปหน่ึง  พูดกะภิกษุหนุมผูอุปฏฐากวา "คุณจงถือเอาบาตร 
และจีวร, เราจักไปยังบานชื่อโนนเท่ียวบิณฑบาต."  ภิกษุหนุม 
ถือเอาแลวเดินไปขางหลังพระเถระ  ยังไถยจิตใหเกิดข้ึน  ถาเลือ่นภาระ 
บนศีรษะลงมาที่คอ  ไมเปนปาราชิก  เพราะเหตุไร ?  เพราะเหตุวา 
บาตรและจีวรนั้น  เธอถือตามคําส่ัง  แตถาเธอแวะออกจากทาง  เขา 
ดงไป,  พึงปรับอาบัติดวยวาระยางเทา  ถาเธอกลบับายหนาไปทางวิหาร 
หนีเขาวิหารแลวจึงไป  เปนปาราชิกในขณะกาวลวงอุปจารไป.  ถาแมน 
เธอบายหนาสูบาน  หนีไปจากสถานที่พระมหาเถระผลัดเปลี่ยนผานุง 
เปนปาราชิกในขณะกาวลวงอุปจารบานไป. แตถา  ๒  รูปเที่ยวบิณฑบาต 
ฉันแลว  หรอืถือเอาแลวออกไป,  และพระเถระพูดกะภิกษุรูปนั้น 
แมอีกวา  "คุณจงถือเอาบาตรและจีวร,  เราจักไปยังวิหาร" ก็ 
ภิกษุหนุมรูปนั้น  เลื่อนภาระบนศีรษะลงมาที่คอในสถานท่ีนั้น โดย 
นัยกอนน่ันแล  ยังรักษาอยูกอน  ถาแวะออกทางเขาดงไป  พึงปรับ 
อาบัติดวยวาระยางเทา.  เธอกลับแลวมุงหนาไปสูบานนั่นแลหนีไป  เปน 
ปาราชิกในขณะกาวลวงอุปจารบานไป.  เธอมุงหนาไปยังวิหารขางหนา  
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หนีไป  แตไมยืนไมนั่งในวิหาร  ไปเสียดวยไถยจิตยังไมสงบทีเดียว,  
เปนปาราชิกในขณะกาวลวงอุปจารบานไป.  เธอมุงหนาไปยังวิหาร 
ขางหนาหนีไป แตไมยืนไมนั่งในวิหาร  ไปเสียดวยไถยจิตยังไมทันสงบ 
นั่นเอง,  เปนปาราชิกในขณะกาวอุปจารไป. ฝายภิกษุรูปใดทาน 
มิไดสั่งถือเอาเอง  เปนปาราชิกแกภิกษุรูปนั้น  ในเพราะเลื่อนภาระ 
ที่ศีรษะลงมาท่ีคอเปนตน. คําท่ีเหลือเหมือนกับคํากอนน่ันแล. 
        สวนภิกษุใด  อันพระเถระสั่งวา "คุณจงไปยังวิหารชื่อโนนแลว 
ซักหรือยอมจีวรแลวจงมา" ดังน้ี  รับคําวา   "สาธุ" แลวถือเอาไป, 
ไมเปนปาราชิกแมแกภิกษุรูปนั้น ในเพราะยังไถยจิตใหเกิดข้ึน  แลว 
เลื่อนภาระบนศีรษะลงมาท่ีคอเปนตนในระหวางทาง.  ในเพราะแวะออก 
จากทาง  พึงปรับเธอดวยวาระยางเทา.  เธอไปยังวิหารน้ันแลว พักอยู 
ในวิหารน้ันนั่นเอง ใชสอยใหคร่ําคราไปดวยไถยจิต. หรือวาพวกโจร 
ลักเอาจีวรนั้นของพระเถระนั้นไป.  ไมเปนอวหาร  แตเปนภัณฑไทย 
แมเม่ือเธอออกจากวิหารน้ันมา  ก็มีนยันี้เหมือนกัน. ฝายภิกษุใด  ทาน 
มิไดสั่ง  เมื่อพระเถระทํานิมิตแลว  หรือตนเองกําหนดได  เห็นจีวร 
เศราหมองแลว  จึงกลาววา "โปรดมอบจีวรเถิด  ขอรับ !  ผมจักไปยังบาน 
ชื่อโนน  ยอมแลวจักนํามา"  ดังน้ี  แลวถือเอาไป  เปนปาราชิกแก 
ภิกษุนั้น  ในเพราะยังไถยจิตใหเกิดข้ึน  แลวเลื่อนภาระบนศีรษะลง 
มาท่ีคอเปนตนในระหวางทาง  เพราะเหตุไร ?  เพราะจีวรนั้น  ตนถือ 
เอาโดยทานมิไดสั่ง.  เมื่อเธอแวะออกจากทางก็ดี  กลับมายังวิหารน้ัน 
นั่นเอง  แลวกาวลวงแดนวิหารไปก็ดี  ก็เปนปาราชิก  ซึ่งมีนัยดงักลาว 
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แลวน่ันแล.  แมเม่ือเธอไปแลวท่ีบานน้ัน  ยอมจีวรแลวกลับมาอยู 
เมื่อไถยจิตเกิดข้ึน  ก็มีนัยน้ีเหมือนกัน. แตถาเธออยูในวิหารท่ีตนไป 
หรืออยูในวิหารในระหวางทาง หรือกลับมาวิหาร  (เดิม)  นั้นนั่นแล 
แลวไมลวงแดนอุปจารอยู  ในขางขางหน่ึงแหงวิหารน้ัน  ใชสอยให 
คร่ําคราไปดวยไถยจิตก็ดี  พวกโจรลักจีวรนั้นของภิกษุรูปนั้นไปก็ดี  จีวร 
นั้นฉิบหายไปดวยประการอยางใดอยางหน่ึงก็ดี  เปนภัณฑไทย.   แตเมื่อ 
เธอกาวลวงแดนอุปจารไป  เปนปาราชิก. 
        ฝายภิกษุใด  เมื่อพระเถระทํานิมิตอยู  จึงเรียนทานวา "โปรด 
ใหเถิด ขอรบั !  ผมจักยอมมาถวาย" ดังน้ี  แลวเรยีนถามวา "ผมจะ 
ไปยอมท่ีไหน  ขอรับ ?"  สวนพระเถระกลาวกะภิกษุรูปนั้นวา "คุณ 
จงไปยอมในที่ซึ่งคุณปรารถนาเถิด."  ภิกษุรูปนี้ ชือ่วา  ทูตท่ีเขามอบ 
หมายแลวไป. ภิกษุนี้  แมเมื่อหนีไปดวยไถยจิตก็ไมควรปรับดวยอวหาร. 
แตเมื่อเธอหนีไปดวยไถยจิตก็ดี  ทําจีวรใหฉิบหายเสียดวยการใชสอย 
หรือดวยประการอ่ืนก็ดี  ยอมเปนภัณฑไทยเหมือนกัน. ภิกษุฝาก 
บริขารบางอยางไปไวในมือของภิกษุ  ดวยส่ังวา  "ทานจงใหแกภิกษุชื่อ 
โนน  ในวิหารชื่อโนน."  สําหรับภิกษุนั้น  เมื่อเกิดไถยจิตข้ึน  ก็มี 
วินิจฉัยในที่ทุกแหง  เชนกับที่กลาวไวแลวในคําน้ีวา "คุณจงไปยังวิหาร 
ชื่อโนนแลว  ซักหรือยอมจีวรแลวจงมา"ดังน้ี.  ภิกษุอีกรูปหน่ึง  ใคร 
จะสง (บริขาร)  ไป  จึงทํานิมิตโดยนัยวา  "ใครหนอ  จักรับไป." 
ก็ในสถานท่ีนั้นมีภิกษุรูปหน่ึงกลาววา "โปรดใหเถดิ ขอรับ ! ผมจักรับ 
ไป"  ดังน้ีแลว  ก็รับเอา  (บริขารน้ัน)  ไป. สําหรับภิกษุนั้น เมื่อ  
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เกิดไถยจิตข้ึน  ก็มีวินิจฉัยในที่ทุกแหง  เชนกับที่กลาวไวแลวในคําน้ีวา  
"โปรดใหจีวรเถิด  ขอรับ !  ผมไปยังบานชื่อโนนยอมแลวจักนํามา" 
ดังน้ี. 
        พระเถระไดผาเพ่ือประโยชนแกจีวรแลว  ก็ฝากเก็บไวในตระกูล 
อุปฏฐาก. ถาอันเตวาสิกของพระเถระน้ัน  ใครจะลกัเอาผาไป  จึงไป 
ในตระกูลนัน้  แลวพูดเหมือนตนถูกพระเถระใชใหไปวา  "นัยวา 
พวกทานจงใหผาน้ันเถิด."  อุบาสิกาเชื่อคําของภิกษุรูปนั้นแลว  ไดนํา 
เอาผาท่ีอุบาสกเก็บไวมาถวายก็ดี  อุบาสกหรือใคร ๆ อ่ืน  (เชื่อคําของ 
ภิกษุรูปนั้นแลว)  ไดนําเอาผาที่อุบาสิกาเก็บไวมาถวายก็ดี.  ภิกษุรูปนั้น 
เปนปาราชิกในขณะท่ียักข้ึนเทาน้ัน.  แตถาพวกอุปฏฐากของพระเถระ 
พูดวา "พวกเราจักถวายผาน้ีแกพระเถระ"    แลวก็เก็บผาของตนไว, 
ถาอันเตวาสิกของพระเถระนั้น ใครจะลักเอาผาน้ัน  จึงไปในตระกูล 
นั้น  แลวพูดวา "นัยวา พวกทานใครจะถวายผาแกพระเถระ, จง 
ใหผาน้ันเถิด."  และอุปฏฐากเหลาน้ัน เชื่ออันเตวาสิกรูปนั้น  แลว 
พูดวา "ทานผูเจริญ !  พวกขาพเจาต้ังใจวา ' นิมนตใหทานฉันแลว 
จักถวาย'  จึงไดเก็บไว,  นิมนตทานรับเอาไปเถิด"   แลวก็ถวายไป. 
ไมเปนปาราชิก  เพราะผาน้ันพวกเจาของถวายแลว.  แตเปนทกุกฏ 
เพราะเธอถือเอาดวยจิตไมบริสุทธิ์  และเปนภัณฑไทยดวย. 
         ภิกษุเดินไปยังบานบอกแกภิกษุวา  "ผูมีชื่อน้ี   จักถวายผาอาบ 
น้ําฝนแกผม,  ทานพึงรับเอาผาผืนนั้นแลวเก็บไวดวย."  ภิกษุรปูนั้น 
รับวา  "ดีละ"  แลวเก็บผาสาฎกท่ีมีราคามากท่ีภิกษุนั้นใหไวกับผาสาฎก  
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ที่มีราคานอยซึ่งตนไดแลว อันภิกษุนั้นมาแลวจะรูวาผาที่ตนไดมีราคา  
มากหรือไมรูก็ตาม พูดวา "ทานจงใหผาอาบน้ําฝนแกผมเถิด"  จึงตอบ 
วา "ผาสาฎกที่ทานไดมามีเนื้อหยาบ, สวนผาสาฎกของผมมีราคามาก, 
ทั้งสองผืนผมไดเก็บไวในโอกาสชื่อโนนแลว,  โปรดเขาไปเอาเถิด." 
เมื่อภิกษุรูปที่ทวงนั้นเขาไปเอาผาสาฎกเนื้อหยาบแลว,  ภิกษุรูปนอกน้ี 
ถือเอาผาสาฎกอีกผืนหน่ึง  เปนปาราชิกในขณะยกข้ึน.  แมถาภิกษุที่ 
เก็บผาไวนั้น   ไดจารึกชื่อของตนไวในผาสาฎกของภิกษุที่มาทวงนั้น 
และชื่อของภิกษุที่มาทวงนั้นไวในผาสาฎกของตน แลวกลาววา "ทาน 
จงไปอานดูชื่อ  แลวถือเอาไปเถิด"  ดังน้ี.  แมในผาสาฎกน้ัน  กน็ัย 
นี้เหมือนกัน. 
        สวนภิกษุเจาถิ่นรูปใด เก็บผาสาฎกท่ีตนเองและภิกษุอาคันตุกะ 
นั้นไดมารวมกันไวแลว พูดกะภิกษุอาคันตุกะน้ันอยางนี้วา  "ผาสาฎก 
ที่ทานและผมได  ทั้งสองผืนเก็บไวภายในหอง,  ทานจงไปเลือกเอา 
ผาท่ีทานปรารถนาเถิด."  และภิกษุอาคันตุกะน้ัน  ถือเอาผาสาฎกเน้ือ 
หยาบท่ีภิกษุเจาถิ่นไดมานั่นแล  เพราะความเกรงใจ.  บรรดาภิกษุ 
อาคันตุกะและภิกษุเจาถิ่นนั้น   เมื่อภิกษุเจาถิ่นถือเอาผาสาฎกนอกน้ี 
เหลือจากที่อาคันตุกภิกษุเลือกเอาแลว ไมเปนอาบัติ. 
        ภิกษุอาคันตุกะ  เมื่อพวกภิกษุเจาถิ่นทําจีวรกรรมอยู  เก็บบาตร 
และจีวรไวในที่ใกลเขาใจวา "พวกภิกษุเจาถิ่นเหลาน้ัน  จักชวยดูแล 
ให" จึงไปอาบนํ้าหรือไปในที่อ่ืน. ถาภิกษุเจาถิ่นดูแลบาตรและจีวร 
นั้นไว,  การชวยดูแลอยางนี้นั้นเปนการดี,  ถาไมดูแลใหไว,  เมื่อ 
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บาตรและจีวรนั้นสูญหายไป,  ก็ไมเปนสินใช.  แมถาภิกษุอาคันตุกะน้ัน  
กลาววา "จงเก็บบาตรและจีวรนี้ไดดวยเถิด ขอรับ !"  แลวไป,  และ 
ภิกษุเจาถิ่นนอกน้ีไมทราบ เพราะมัวขวนขวายในกิจอยู,  ก็มีนัยนี้เหมือน 
กัน.  แมถาภิกษุเจาถิ่นเหลาน้ัน  อันภิกษุอาคันตุกะกลาววา "จงเก็บ 
บาตรและจีวรนี้ไวดวยเถิด  ขอรับ  !"  ไดปฏิเสธวา  "พวกขาพเจา 
กําลังยุง"  และภิกษุอาคันตุกะนอกน้ี   ก็คิดวา "ทานเหลาน้ีจักเก็บไว 
ใหแนนอน"  ไมติดใจ  แลวไปเสีย,  กม็ีนัยนี้เหมือนกัน.  แตถาภิกษุ 
เจาถิ่นถูกพระอาคันตุกะรูปนั้น  ขอรองหรือไมขอก็ตาม  พูดวา  "พวก 
ขาพเจาจักเก็บไวใหเอง,  ทานจงไปเถิด" ดังน้ี.  ภิกษุเจาถิ่นตองดูแล 
บาตรและจีวรนั้น.  ถาไมดูแลไซร,  เมื่อบาตรและจีวรนั้น  สญูหาย 
ไป  ยอมเปนสินใช.  เพราะเหตุไร ?  เพราะเหตุวา  บาตรและจีวรนั้น 
พวกเธอรับรองเขาไว. 
        ภิกษุรูปใดเปนภัณฑาคาริก (ผูรักษาเรือนคลัง)  เวลาจวนรุงสาง 
นั่นเอง  ไดขนบาตรและจีวรของภิกษุทั้งหลายลงไปไวยังปราสาทชั้นลาง 
ไมไดปดประตู  ทั้งไมไดบอกแมแกภิกษุเหลาน้ัน  ไปเที่ยวภิกขาจารใน 
ที่ไกล, ถาพวกโจรลักเอาบาตรและจีวรเหลาน้ันไปไซร,  ยอมเปนสินใช 
แกเธอแท. 
        สวนภิกษุภัณฑาคาริกรูปใด  อันพวกภิกษุกลาววา "ทานผูเจริญ ! 
ทานยกบาตรและจีวรลงมาเถิด บัดนี้  ไดเวลาจับสลาก"  จึงถามวา 
"พวกทานมาประชุมพรอมกันแลวหรอื ?" 
        เมื่อทานเหลาน้ันเรียนวา "มาประชุมพรอมแลว  ขอรับ !"  จึง  
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ไดขนเอาบาตรและจีวรออกมาวางไว แลวผูกประตู  (ใสกญุแจ) 
ภัณฑาคาร  (เรือนคลัง)  แลวส่ังวา "พวกทานถือเอาบาตรและจีวร  
แลวชวยดูแลประตูปราสาทชั้นลางดวยแลวจึงไป" ดังน้ีแลวไป ;  ก็ใน 
พวกภิกษุเหลาน้ัน  ภิกษุรูปหน่ึงมีชาติข้ีเกียจ  เมื่อภิกษุทั้งหลายไปกัน 
แลว  มัวเช็ดนัยนตา ลุกข้ึนทีหลังเดินไปยังที่อาบนํ้า  หรือท่ีลางหนา 
ขณะนั้นพวกโจรเห็นเขา  จึงลักบาตรและจีวรของภิกษุนั้นไป,  เปน 
อันพวกโจรลักไปดวยดี.  ไมเปนสินใชแกภิกษุภัณฑาคาริก (รูปนั้น), 
แมถาภิกษุบางรูป  ไมไดแจงแกภิกษุภัณฑาคาริกเลย  เก็บบริขารของตน 
ไวในภัณฑาคาร. แมเมื่อบริขารน้ันสูญหายไป  กไ็มเปนสินใชแกภิกษุ 
ภัณฑาคาริก.  แตถาภิกษุภัณฑาคาริก เห็นบริขารน้ันแลว คิดวา 
"เขาเก็บไวในท่ีไมควร"  จึงเอาไปเก็บไวให,  เมื่อบริขารน้ันสูญหายไป 
เปนสินใชแกภิกษุภัณฑาคาริกรูปนั้น . ถาภิกษุภัณฑาคาริก  อันภิกษุ 
ผูเก็บไวกลาววา "ผมเก็บบริขารช่ือน้ีไวแลว  ขอรบั !  โปรดชวยดู 
ใหดวย"  รับวา "ได"  หรอืรูวาเก็บไมดี  จึงเก็บไวในที่อ่ืนเสีย, 
เมื่อบริขารน้ันสูญหายไป  เปนสินใชแกภิกษุภัณฑาคาริกนั้นเหมือนกัน. 
แตเมื่อเธอปฏิเสธวา  "ขาพเจาไมรับรู"  ไมเปนสินใช.  ฝายภิกษุใด 
เมื่อภิกษุภัณฑาคาริกเห็นอยูนั่นเอง  เก็บไว  ทั้งไมใหภิกษุภัณฑาคาริก 
รับรอง  บริขารของภิกษุนั้นหายไป เปนอันสูญหายไปดวยดีแล.  ถา 
ภิกษุภัณฑาคาริก  เก็บบรขิารน้ันหายไป  เปนอันสูญหายไป  เปน 
สินใช.  
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             [โจรลักของสงฆในเรือนคลัง  ปรับสินไหมภิกษุผูรักษา]          
        ถาภัณฑาคารเขาคุมครองเปนอยางดี  บริขารท้ังปวงของสงฆและ 
ของเจดีย เขาเก็บไวในภัณฑาคารน้ันแล.  แตภิกษุภัณฑาคาริกเปนคนโง 
ไมฉลาดเปดประตูทิ้งไวแลว  ไปไหน ๆ  เสียเพ่ือฟงธรรมกถา  หรือเพ่ือ 
ทํากิจอะไร  ๆ  อ่ืน  ขณะนั้นพวกโจรเห็นแลว  ลักภัณฑะไปเทาใด 
ภัณฑะเทาน้ัน  เปนสินใชแกเธอทั้งหมด.  เมื่อภัณฑาคาริกออกไปจาก 
ภัณฑาคาร  จงกรมอยูภายนอก  หรือเปดประตูไวเพ่ือใหรางกายรับ 
อากาศ  หรือน่ังอยูดวยตามประกอบสมณธรรมในภัณฑาคารน่ันเอง 
หรือน่ังในภัณฑาคารน้ันเอง  ขวนขวายดวนกรรมบางอยาง  หรือเปนผู 
แมปวดอุจจาระปสสาวะ เมื่ออุปจารในท่ีนั้นเองมีอยู  แตไมเสียขางนอก 
เปนผูเลินเลอดวยอาการอ่ืนบางอยาง,  พวกโจรเปดประตู  หรอืเขาทาง 
ประตูที่เปดไวนั่นเอง หรือตัดที่ตอลักภัณฑะไปเทาใด  เพราะความ 
เลินเลอของเธอเปนปจจัย  ภัณฑะเทานั้น  เปนสินใชแกเธอนั้นแลท้ัง 
หมด.  ฝายพระอาจารยบางพวกกลาววา  "ในฤดูรอนจะเปดหนาตาง 
นอน  ก็ควร."  แตเมื่อปวดอุจจาระปสสาวะแลวไปในท่ีอ่ืน  ในเมื่อ 
อุปจารน้ันไมมี  ไมใชวิสัย  เพราะเธอต้ังอยูในฝายภิกษุไข;  เพราะ 
เหตุนั้น จึงไมเปนสินใช.  ฝายภิกษุใดถูกความรอนภายในเบียดเบียน 
จําทําประตูใหเปนของรักษาดีแลวออกไปขางนอก. และพวกโจรจับภิกษุ 
นั้นแลว  สั่งวา  "จงเปนประตู"  เธอไมควรเปดจนถึงครั้งท่ี ๓  แต 
ถาพวกโจรขูวา "ถาทานไมยอมเปด,  พวกเราจักฆาทานเสีย  และ 
จักทําลายประตูลักบริขารไป."  แลวเง้ือขวานเปนตนข้ึน  เธอจะเปดให 
ดวยทําในใจวา  "เมื่อเราตายแลว และเม่ือเสนาสนะของสงฆฉิบหาย  
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แลว  ไมมีคุณงามความดีเลย"  ดังน้ี สมควรอยู.  แมในอธิการน้ี  
พระอาจารยบางพวกกลาววา "ไมมีสินใชเพราะไมใชวิสัย." ถาภิกษุ 
อาคันตุกะบางรูป ไขกุญแจ  หรือเปดประตูไว,  พวกโจรลักภัณฑะไป 
เทาใด  ภัณฑะเทาน้ัน  เปนสินใชแกอาคันตุกะน้ันทั้งหมด. สลกัยนต 
และหวงกุญแจ  เปนของท่ีสงฆจัดใหไว  เพ่ือประโยชนแกการรักษา 
ภัณฑาคาร.  ภัณฑาคาริกใสเพียงลิ่มสลักแลวนอน. พวกโจรเปดเขา 
ไปลักบริขาร  เปนสินใชแกเธอแท. แตภัณฑาคาริกนั้น  ใสสลักยนต 
และหวงกุญแจแลวนอน,   ถาพวกโจรมาขูวา   "จงเปด"   เธอพึง 
ปฏิบัติในคําขูของพวกโจรน้ัน  ตามนัยกอนน่ันแล.  ก็เม่ือภัณฑาคาริก 
นั้นทําการคุมครองอยางน้ันแลว  จึงนอน,  ถาพวกโจรทําลายฝาหรือ 
หลังคา หรือเขาไปทางอุโมงค  ลักของไป,  ไมเปนสินใชแกเธอ. ถา 
พระเถระแมเหลาอ่ืนอยูในภัณฑาคาร เมื่อประตูเปดแลว  ทานจึงถือ 
เอาบริขารของตน ๆ ไป  ภัณฑาคาริก  ไมระวังประตู  ในเมื่อพระเถระ 
เหลาน้ันไปแลว, ถาของอะไร ๆ ในภัณฑาคารน้ันถูกลักไป,  เปนสินใช 
แกภัณฑาคาริกเทานั้น  เพราะภัณฑาคารเปนใหญ  (แตในการดูแล). 
แตพวกพระเถระตองเปนสหายชวยเหลือ. นี้เปนสามีจิกรรมในภัณฑาคาร 
นั้น.    แตถาภัณฑาคาริกบอกวา        "ขอพวกทานจงยืนอยูขางนอก 
นั่นแหละแลวรับบริขารของพวกทานเถิด  อยาเขามา."   ก็บรรดาภิกษุ 
เหลาน้ัน  พระมหาเถระเหลวไหลรูปหน่ึง  พรอมดวยสามเณรและ 
อุปฏฐากท้ังหลาย  เปดภัณฑาคารเขาไปนั่นและนอน,  ภัณฑะหายไป 
เทาใด  เปนสินใชแกพระเถระนั้นทั้งหมด.  ฝายภัณฑาคาริกและพระ 
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เถระที่เหลือ  ตองเปนสหายชวยเหลือ.  ถาภิกษุภัณฑาคาริกนั่นเองพาเอา  
พวกสามเณรเหลวไหลและพวกอุปฏฐากไปน่ังและนอนอยูในภัณฑาคาร, 
สิ่งของใดในภัณฑาคารน้ัน หายไป,  ของท้ังหมดน้ัน  เปนสินใช 
แกภิกษุภัณฑาคาริกนั้นเทาน้ัน. เพราะเหตุนั้น  ภิกษุภัณฑาคาริกเทานั้น 
พึงอยูในภัณฑาคารน้ัน.  ที่เหลือ  ควรอยูที่มณฑป  หรือโคนตนไม 
ไมควรอยูในภัณฑาคารเลย  ดวยประการฉะน้ี. 
        อน่ึง  ภิกษุเหลาใด  เก็บบริขารของพวกภิกษุผูเปนสภาคกันไว 
ในหองที่อยูของตน ๆ เมื่อบริขารหายไป  ก็เปนสนิใชแกพวกภิกษุที่ 
เก็บไวเทาน้ัน.  ฝายภิกษุนอกน้ี  ตองเปนสหายชวยเหลือ. แตถาสงฆสั่ง 
ใหถวายขาวยาคูและภัตรแกภิกษุภัณฑาคาริกในวิหารน่ันเอง  แตภิกษุ 
ภัณฑาคาริกรูปนั้น  (ยังขืน)  เขาไปสูบาน  เพ่ือตองการภิกขาจาร, 
สิ่งของหายไป  ยอมเปนสินใช  แกภิกษุภัณฑาคาริกรูปนั้นนั่นเทียว. แม 
ภิกษุผูอยูเวรเฝาวิหาร  ที่พวกภิกษุผูเขาไปภิกขาจารต้ังไว  เพ่ือตองการ 
ใหรักษาอติเรกจีวร  ทั้ง ๆ เมื่อไดยาคูและภัตร  หรือคาภัตตาหาร 
(ก็ยังยืน)  ไปภิกขาจาร,  สิ่งของใดในวิหารน้ัน  หายไป, สิ่งของน้ัน 
ทั้งหมด  เปนสินใชแกเธอ.  และสิ่งของน้ันเทาน้ัน  จะเปนสินใช 
อยางเดียวก็หามิได,  ก็สิ่งของใดหายไป  เพราะความเลินเลอของภิกษุ 
ผูอยูเวรเฝาวิหารน้ันเปนปจจัย  สิ่งของน้ันทั้งหมด  เปนสินใชแกเธอ 
ดุจเปนสินใชแกภิกษุภัณฑาคาริกกฉะนั้น  (เหมือนส่ิงของท่ีหายไปเพราะ 
ความประมาทของภิกษุภัณฑาคาริก  เปนสินใชแกภิกษุภัณฑาคาริก 
ฉะน้ัน)  ถาเปนวิหารใหญ,  เมื่อเธอเดินไปเพ่ือรักษาที่สวนอ่ืน  สิ่ง 
ของท่ีเก็บไวในที่อีกสวนหนึ่ง  พวกโจรลักเอาไป  ยอมไมเปนสินใช  
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เพราะเปนเหตุเหลือวิสัย.  ก็ในวิหารใหญเชนนี้อันภิกษุผูอยูเวรเฝาวิหาร 
ควรเก็บบริขารท้ังหลายไวในที่ประชมุแหงภิกษุทั้งปวง  แลวน่ัง  (เฝา)  
อยูในทามกลางวิหาร. อนึ่ง  พึงต้ังภิกษุอยูเวรเฝาวิหารไว  ๒-๓  รูป. 
ถาแมเมื่อเธอเหลาน้ัน  มิไดเปนผูเลินเลอเลย  คอยระวังรักษาอยูขาง 
โนนและขางนี้นั่นเทียว สิ่งของอะไร ๆ หายไป, กไ็มเปนสินใชแกเธอ 
เหลาน้ัน.  สิง่ของท่ีพวกโจรมัดภิกษุผูอยูเวรเฝาวิหารไวแลว ลักเอาไป 
ก็ดี  สิ่งของท่ีถูกโจรลักไปโดยทางอื่น  ในเมื่อภิกษุอยูเวรเฝาวิหาร 
เดินสวนทางพวกโจรก็ดี    ไมเปนสินใชแกเธอเหลาน้ัน. ถาขาวยาคู 
และภัตร  หรือคาภัตตาหารท่ีจะพึงถวายในวิหารไมมีแกภิกษุอยูเวรเฝา 
วิหาร  จะต้ังสลากขาวยาคู ๒-๓ ที่  ซึง่เหลือเฟอจากลาภที่ภิกษุ 
เหลาน้ันพึงได  และสลากภัตรอันเพียงพอแกเธอเหลาน้ัน  ก็ควร.  แตไม 
ควรต้ังใหเปนประจํา.  เพราะวา  พวกชาวบาน  จะมีความรอนใจวา 
"พวกภิกษุผูอยูเวรเฝาวิหารเทาน้ัน  ยอมฉันภัตรของพวกเรา."  เพราะ 
เหตุนั้น  จึงควรต้ังผลัดเปล่ียนเวียนกันไป. ถาพวกภิกษุที่เปนสภาคกัน 
ของภิกษุอยูเวรเฝาวิหารเหลาน้ี นําสลากภัตรมาถวาย  การถวายอยางนี้ 
นั้น  เปนการดี, ถาไมถวาย,  ควรใหภิกษุทั้งหลายรับวาระแลวใหนํา 
มาถวายเถิด.  ถาภิกษุผูอยูเวรเฝาวิหาร  เมื่อไดรับสลากขาวยาคู ๒-๓  ที ่
และสลากภัตร  ๔-๕  ที่อยูเทียว   ก็ยงัขืนไปภิกขาจาร, สิ่งของหายไป 
ทั้งหมด  เปนสินใชแกเธอ  เหมือนเปนสินใชแกภิกษุภัณฑาคาริก 
ฉะน้ัน.  ถาภัตรหรือคาภัตตาหารของสงฆ  ที่จะพึงถวายแกภิกษุผูเฝา 
วิหารไมมี  ภิกษุทั้งหลายรับวาระเฝาวิหารแลว  จึงใหนิสิตของตน ๆ 
ชวยปฏิบัติ  จะไมรับเอาวาระที่มาถึงไมได,  ควรทําเหมือนอยางที่ภิกษุ 
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เหลาอ่ืนทําอยูฉะนั้น.  แตวาภิกษุใด  ไมมีสหายหรือไมมีเพ่ือน  ไมมี 
ภิกษุผูชอบพอกันที่จะนําภัตรมาให,  ภิกษุทั้งหลาย  ไมควรใหวาระถึง  
แกภิกษุเห็นปานนั้น.  ภิกษุทั้งหลายต้ังแมสวนใดไวในวิหาร เพ่ือ 
ประโยชนเปนเสบียง  ภิกษุผูถือเอาสวนนั้นเลี้ยงชีพตองดํารงหนาท่ี 
ภิกษุใดมิไดรับเอาสวนน้ันเลี้ยงชีพ, ไมควรใหภิกษุนั้นรับภาระ.  ภิกษุ 
ทั้งหลายแตงต้ังภิกษุไวในวิหาร  แมเพ่ือตองการใหรักษาผลไมนอยใหญ, 
ครั้นดูแลคุมครองแลว   ก็แจกกันขบฉันตามคราวแหงผลไม.  ภิกษุที่ 
ขบฉันผลไมเหลาน้ัน  ตองรับหนาที่,  ภิกษุผูไมอาศัยเลี้ยงชีพ  ไมควร 
ใหรับวาระ. ภิกษุทั้งหลายจะแตงต้ังภิกษุไว แมเพ่ือตองการใหรักษา 
เสนาสนะ  เตียง  ต่ัง  และเครื่องปูลาด,  ภิกษุผูอยูในอาวาสตองปฏิบัติ 
หนาที่.  สวนภิกษุผูถืออัพโภกาสิกธุดงคก็ดี  ผูถือรกุขมูลิกธุดงคก็ดี  ไม 
ควรใหรับวาระ. อาจารยบางพวกกลาววา  "ภิกษุรูปหน่ึงยังเปนพระ 
นวกะอยู.  แตเธอเปนพหุสูต  สอนธรรม  ใหการสอบถาม  พรรณนา 
บาลี  แสดงธรรมกถา แกภิกษุเปนอันมาก  ทั้งชวยภาระของสงฆดวย, 
ภิกษุนี้  บรโิภคลาภอยูก็ดี  อยูในอาวาสก็ดี  ไมควรใหรับวาระ,  พึงรูวา 
ชื่อวาเปนคนพิเศษ."  แตภิกษุผูรักษาโรงอุโบสถ และเรือนพระปฏิมา 
ควรใหขาวยาคูและภัตรเปนทวีคูณ  ขาวสารทะนานหน่ึงทุกวัน   ไตรจีวร 
ประจําป  และกัปปยภัณฑที่มีราคาถึง ๑๐ หรือ ๒๐ กหาปณะ.  ก็ถาเม่ือ 
เธอไดรับขาวยาคูและภัตรนั้นอยูนั่นเอง  สิ่งของอะไร ๆ ในโรงอุโบสถ 
และเรือนพระปฏิมาน้ันหายไป เพราะความเลินเลอ,  เปนสินใชแกเธอ 
ทั้งหมด. แตสิ่งของท่ีถูกพวกโจรผูกมัดตัวเธอไวแลว  แยงชิงเอาไป 
โดยพลการ  ยอมไมเปนสินใชแกเธอ. การท่ีจะใหเธอรักษาสมบัติของ 
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เจดีย  พรอมดวยสมบัติของเจดีย  (ดวยกัน)  หรือ  (พรอมดวยสมบัติ) 
ของสงฆในโรงอุโบสถเปนตนนั้น  สมควรอยู.  แตการท่ีจะใหเธอรักษา 
สมบัติของสงฆพรอมดวยสมบัติของเจดีย  ไมควร.  แตสิ่งของอันใด  ที ่
เปนของสงฆ  เก็บไวกับดวยของเจดีย,  สิ่งของของสงฆนั้น  เมื่อใหรักษา 
ของเจดียแลว  ก็เปนอันรกัษาไวแลวเหมือนกัน  เพราะฉะน้ัน  การรักษา 
ไวอยางนั้น  ควรอยู. แมเมื่อภิกษุรักษาสถานท่ีทั้งหลาย  มีโรงอุโบสถ 
เปนตน ตามวาระแหงปกษ    สิ่งของท่ีหายไป  เพราะอํานาจความ 
เลินเลอ  ยอมเปนสินใชเหมือนกัน  ฉะน้ีแล. 
                           จบกถาวาดวยของที่เขาฝากไว.  
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                             กถาวาดวยดานภาษี 
        ชนทั้งหลาย  ยอมตระบัดภาษีจากที่นั้น   เหตุนั้น ที่นั้น  ชือ่วา  
สุงกฆาฏะ  ที่เปนแดนตระบัดภาษี. คําวา "สุงกฆาฏะ"  นั่น เปน 
ชื่อของดานภาษี. จริงอยู  ดานภาษีนัน้  ทานเรียกวา "สุงกฆาฎะ" 
เพราะเหตุที่ชนท้ังหลาย  เมื่อไมเสียภาษี  นําภัณฑะอันควรแกภิกษุออก 
ไปจากท่ีนั้น  ชื่อวาตระบดัภาษี  คือยังภาษีของพระราชาใหพินาศ. 
        สองบทวา ตตฺร  ปวสิิตฺวา๑  มีความวา  เขาไปในดานภาษีที่พระ 
ราชาทรงทํากําหนดเขตต้ังไวในท่ีทั้งหลาย  มีเขาขาดเปนตนน้ัน. 
        สองบทวา  ราชคฺฆ  ภณฺฑ  ไดแก  ภัณฑะท่ีควรแกพระราชา 
อธิบายวา  "ภาษีมีราคาถึง ๕ มาสก  หรือเกินกวา  ๕  มาสก  เปนของที่ 
ตนควรถวายแดพระราชา  จากภัณฑะใด,  ซึ่งภัณฑะนั้น."  ปาฐะวา 
"ราชก"  บาง.  เน้ือความก็อยางน้ีเหมอืนกัน. ภิกษเุปนผูมีไถยจิต 
คือยังไถยจิตใหเกิดขึ้นวา  "เราจะไมเสียภาษีแกพระราชาจากภัณฑะนี้" 
แลวลูบคลําจับตองภัณฑะนั้น   ตองทุกกฏ.    หยิบจากท่ีที่วางไว 
ใสในยาม  หรือผูกติดไวกับขาออนในท่ีปกปด  ตองถุลลัจจัย.  การ 
ที่ใหเคล่ือนจากฐาน  ชื่อวายอมไม  เพราะอวหารนี ้พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงกําหนดดวยดานภาษี. ภิกษุยังเทาท่ี  ๒  ใหกาวลวงเขตกําหนดดาน 
ภาษีไป  ตองปาราชิก. 
 
๑.  บาลีมหาวภิังคตรงนี้วา  ตตฺร  ปวิสิตฺวา  ราชคฺฆ  ภณฑฺ  ปฺจมาสก  วา อติเรกปฺจมาสก 
วา  อคฺฆนก  เถยฺยจิตฺโต  อามสติ.  
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        สองบทวา  พหิ  สุงฺกฆาฏ  ปาเตติ  มีความวา ภิกษุเห็นราชบุรุษ 
ทั้งหลาย  สงใจไปในท่ีอ่ืน  ยืนอยูภายในน่ันเทียว  ขวางภัณฑะไป เพ่ือ 
ตองการใหตกไปภายนอก ถาภัณฑะน้ัน  เปนของจะตองตกไปไดแน  
พอหลุดจากมือ  เธอตองปาราชิก. ถาภัณฑะน้ัน  กระทบตนไม  หรือ 
ตอไม  หรือถูกกําลังลมแรงหอบข้ึน  ตกไปในภายในน่ันแลอีก ยัง 
รักษาอยู.  เธอหยิบขวางไปอีก  ตองปาราชิก ตามนัยที่กลาวแลวใน 
หนหลังน่ันแล. ถาภัณฑะน้ันตกท่ีพ้ืนดิน  แลวกลิง้เขามาขางในอีก 
เธอตองปาราชิกเหมือนกัน. สวนในกรุุนที  และสังเขปอรรกกถา 
กลาววา "ถาภัณฑะน้ันตกไปขางนอก  หยุดแลวจึงกลิ้งเขาไป เธอ 
ตองปาราชิก  ถายังไมทันหยุดเลยกลิ้งเขาไป  ยังรักษาอยู."  ภิกษุยืน 
อยูภายใน  ใชมือ  หรือเทา  หรือไมเทาเข่ียกลิ้งไป  หรือวาใหผูอ่ืนกลิ้ง 
ไป,  ถาภัณฑะน้ันไมหยุด  กลิ้งออกไป ตองปาราชิก, ภัณฑะนั้นหยุด 
อยูขางในแลว จึง  (กลิ้ง)  ออกไปขางนอก  ยังรักษาอยู.  ภัณฑะท่ี 
ภิกษุวางไวภายใน  ดวยคิดวา  "จักกลิง้ออกไปเอง  หรือวาผูอ่ืนจักให 
มันกลิ้งออกไป"  ภายกลงักลิ้งไปเอง  หรือผูอ่ืนกลิง้จึงออกไปขางนอก. 
ยังรักษาอยูเหมือนกัน.  แตในภัณฑะที่ภิกษุวางไวดวยจิตบริสุทธิ์  กลิ้ง 
ออกไปอยางนั้น ไมมีคําท่ีจะพึงกลาวเลย. ภิกษุทําหอสองหอใหเนื่อง 
เปนอันเดียวกัน  วางไวระหวางแดนของดานภาษี  แมวาภาษี๑ในหอ 
นอกจะไดราคาบาทหน่ึง  ก็จริง  ถึงกระน้ันหอในยังรักษาไวได  เพราะ 
เนื่องเปนอันเดียวกันกับหอนอกน้ัน.แตถาเธอยายหอท่ีอยูภายในไป 
 
๑.  โยชนาเติม  ภณฺฑ  เขามา จะใหแปลวา  ภัณฑะ  มีในหอนอก  ควรคาภาษีราคาบาทหนึ่ง.    
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วางไวขางนอก  ตองปาราชิก. แมในเครื่องหาบท่ีภิกษุทําใหเน่ือง  
เปนอันเดียวกันวางไว  ก็มีนัยนี้เหมือนกัน. แตถาภัณฑะน้ัน  เปน  
ของไมไดผูก สักวาพาดไวบนปลายเครื่องหาบเทานั้น  เปน 
ปาราชิก. ภิกษุต้ังภัณฑะไวในยานซ่ึงกําลังไป  หรือบนหลังมาเปนตน 
ดวยทําในใจวา "ภัณฑะน้ี  จักถูกนําออกไปในภายนอก"  เม่ือ 
ภัณฑะน้ันถูกนําออไปแลว  อวหารยอมไมมี  แมภัณฑไทยก็ไมมี. 
เพราะเหตุไร  ?  เพราะพระราชาตรัสไววา  "จงเก็บภาษีแกคนผูเขามา 
ในที่นี้,"  จริงอยู  ภัณฑะน้ี  ภิกษุต้ังไวนอกดานภาษี  และเธอก็มิได 
นําไป;  เพราะฉะนั้น  จึงไมเปนภัณฑไทย  ไมเปนปาราชิก.  แมใน 
ภัณฑะท่ีวางไวในยามท่ีหยุดแลวเปนตน   ครั้นเม่ือยานเปนตนนั้นไป 
เวนประโยคของภิกษุนั้น  แมเมื่อมีไถยจิต  อวหารยอมไมมีเหมือนกัน. 
แตถาภิกษุต้ังภัณฑะแลว  ขับยานเปนตนไป  ใหกาวลวงดานภาษีก็ดี 
ยืนขางหนาแลวเรียกวา "มาเถิดโวย"  ดังน้ี  เพราะความท่ีตนมีการ 
สั่งสมอบรมอันทําแลวในการศึกษาเกี่ยวของเรื่องชางเปนตนก็ดี๑  ตอง 
ปาราชิก ในขณะกาวลวงแดนไป.  ในเอฬกโลมสิกขาบท  ไมเปน 
อาบัติในฐานะน้ี   ที่วาภิกษุใชผูอ่ืนใหนําขนเจียมไป.๒  ในสิกขาบทน้ีเปน 
ปาราชิก.  ในเอฬกโลมสิกขาบทน้ัน  ภิกษุใสขนเจียมในยาม  หรือ 
ในภัณฑะของชนอ่ืนผูไมรู  ใหกาวลงลวง ๓  โยชนไป,  ขนเจียมเปน 
นิสสัคคีย  เพราะเหตุนั้น  ภิกษุตองปาจิตตีย.  ในสิกขาบทน้ีหาเปนอาบัติ 
ไม.  การท่ีภิกษุเสียภาษีที่ดานภาษีกอนแลวเทียว  จึงไป  ยอมควร. 
 
๑.  แปลตามฎีกาสารัตถทีปนี  ภาค  ๒/๒๓๕ ท่ีวา  หตฺภิสุตฺตาทีสูติ  หตฺถิสิกฺขาทีสุ. 
๒.  มาในอนาปตติวารแหงเอฬกโลมสิกขาบท  วินยัปฎก  มหาวิภังค  ภาค ๒/๘๔  และตรงนี้ 
แปลตามนัยโยชนา.    
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        ภิกษุรูปหนึ่ง  ทําความผูกใจไววา "ถาเขาจักบอกวา 'ทาน  
จงเสียภาษี,'  เราก็จักให, ถาพวกเขาไมบอก  เรากจั็กไป"  ดังน้ีแลว 
จึงไป,  เจาหนาท่ีศุลกากรคนหนึ่ง  ไดเห็นภิกษุรูปนั้น  จึงกลาววา 
"ภิกษุนั่น   กาํลังไป,  พวกทานจงเก็บภาษีภิกษุนั้น."  เจาหนาท่ีศุลกากร 
อีกนายหน่ึง พูดข้ึนวา  "บรรพชิตจักมคีาภาษีแตที่ไหนเลา  นิมนต 
ไปเถิด"  ดังน้ี,  เปนอันไดขออาง ภิกษุนั้นเพียงไป,  แตเมื่อภิกษุกลาว 
วา การไมเสียภาษีแลวไป  ไมควรแกภิกษุทั้งหลาย  เพราะเหตุนั้น 
จงเก็บภาษีเถิด  อุบาสก !"  ดังน้ี  ก็ดี  เมื่อเจาหนาท่ีพูดวา "เมื่อเราจะ 
เก็บคาภาษีของภิกษุ  ก็ตองเอาไดแตบาตรและจีวร จะมีประโยชน 
อะไรดวยบาตรและจีวรนั้น  นิมนตไปเถิด" ดังน้ี  กด็ี เปนอันได 
ขออางเหมือนกัน.  ถาพวกเจาหนาท่ีศุลกากรนอนหลับอยูก็ดี  เลนการ 
พนันกันอยูก็ดี  หรือไปในท่ีไหน ๆ เสียก็ดี, และภิกษุนี้  แมรอง 
เรียกวา  "พวกเจาหนาท่ีศุลกากรอยูที่ไหนกัน ?"  ก็ไมพบ, เปนอันได 
ขออางเหมือนกัน. แมถาภิกษุไปถึงดานภาษีแลว  สงใจไปในท่ีอ่ืน 
คิดอะไร ๆ อยูก็ดี  สาธยายอยูก็ดี  ตามประกอบมนสิการอยูก็ดี  ถูก 
โจรและสัตวราย  มชีาง  ราชสีห  และเสือโครง  เปนตน  ลุกไลติดตามไป 
โดยเร็วก็ดี  เห็นมหาเมฆต้ังข้ึนแลว  ประสงคจะเขาไปยังศาลาขางหนา 
ก็ดี  จึงกาวลวงเลยสถานท่ีนั้นไป;  ก็เปนอันไดขออางเหมือนกัน. 
        ในคําวา สงฺก  ปริหรติ  นี้ ทานกลาวไวในอรถกถากุรุนทีวา 
"ถึงภิกษุกาวลงสูอุปจาร๑แลวหลบเลียงภาษีไป  ก็จริงแล   ก็เปนอวหาร 
 
๑.  ฎีกาอธิบายวา  ไดแกภายใน ๒  เลฑฑุบาตรนอกเขตดานภาษี.   
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ทีเดียว."  แตในมหาอรรถกถา  ทานกลาวไววา  "เมื่อภิกษุเห็น๑  
โทษอยางเดียววา  'พวกราชบุรุษ  ยอมเบียดเบียนผูหลบเลี่ยงภาษี' 
ดังน้ี  จึงกาวลงสูอุปจารกอนแลวหลบเลี่ยงไป  เปนทุกกฏ  เมือ่ไมไดกาว 
ลงแลว  หลบเลี่ยงไป  ไมเปนอาบัติ."  คําในมหาอรรถกถานี้  ยอม 
สมดวยพระบาลี.๒  ในดานภาษีนี้  พึงกําหนดอุปจารดวย ๒ เลฑฑุบาต 
ฉะน้ีแล. 
                                     จบกถาวาดวยดานภาษี. 
 
๑. โยชนาแก  ทสฺเสติวา  วา ปสฺสิตฺวา  ตฺวา. 
๒. พระบาลีวนิัยปฎก  มหาวิภังค  ภาค ๒/๙๖  ท่ีวา  สุงฺก  ปริหรติ  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺส.  
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                               กถาวาดวยสัตวมีชีวิต  
        ถัดจากกถาวาดวยดานภาษีนี้ไป  พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะ 
ทรงแสดงสัตวที่มีชีวิต  ซึ่งพอแกอวหารโดยสวนเดียว จึงตรัสวา 
"มนุสฺสปาโณ"  เปนตน.  เม่ือภิกษุลักสัตวมีชีวิตคือมนุษยแมนั้น  ซึ่ง 
เปนไท  (มิใชทาส)  ไป  ยอมไมเปนอวหาร. แมบคุคลใดเปนไท  ถูก 
มารดาหรือบิดาเอาไปจํานําไว  หรือตัวเองเอาตัวเปนประกันไว  แลว 
ไดถือเอาทรัพย  ๕๐ หรอื  ๖๐ กหาปณะไป,  เมื่อภิกษุลักเอาบุคคลแม 
นั้นไมก็เปนอวหาร. สวนทรัพยยอมเพ่ิมดอกเบ้ียในสถานท่ีเขาไปแลว. 
แตเมื่อภิกษุลักทาสน่ันแล  ตางโดยเปนทาสท่ีเกิดในเรือนเบี้ย  ทาสสินไถ 
และทาสท่ีถูกนํามาเปนเชลย  ยอมเปนอวหาร.  จริงอยู  พระผูมีพระภาค 
ทรงหมายเอาทาสผูเกิดในเรือนเบี้ยเปนตนนั้นแล  จึงตรัสพระดํารัส 
นี้ไววา  "สัตวมีชีวิตคือมนุษย เราเรียกใหชื่อวา  สตัวมีชีวิต" ดังน้ี. 
                            [บุคคลผูเปนทาส ๓ จําพวก] 
        ก็บรรดาทาสเหลาน้ี  ทาสท่ีเกิดในทองของนางทาสี ในเรือน 
พึงทราบวา ชื่อวา  ทาสท่ีเกิดในเรือนเบ้ีย ทาสท่ีถูกซ้ือมาดวยทรัพย 
พึงทราบวา  ชื่อวา  ทาสสินไถ  บุคคลที่ถูกกวาดตอนมาจากตางประเทศ 
แลวเขาถึงความเปนทาส พึงทราบวา  ชื่อวา  ทาสที่ถูกนํามาเปนเชลย. 
ภิกษุคิดวา  "เราจักลักสัตวมีชีวิตเห็นปานนี้ไป"  แลวลูบคลํา ตอง 
ทุกกฏ. เมื่อเธอจับที่มือหรือเทายกข้ึนทําใหไหว  ตองถุลลัจจัย. เธอ  
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ใครจะยกหนีไป  ใหกาวลวงจากสถานท่ีที่ยืนอยู  แมเพียงปลายเสนผม  
ไป ตองปาราชิก.  เธอจับที่ผมหรือท่ีมือ  ฉุดคราไป   พึงปรับดวยวาระ 
ยางเทา.  ภิกษุคิดวา  "เราจักนําใหเดินไป"  ขูหรือตี พลางพูดวา 
"แกจงไปทางนี้."  เมื่อเขาไปยังทิสาภาคตามท่ีภิกษุนั้นสั่ง  เธอตอง 
ปาราชิกในวาระยางเทาท่ี ๒.  แมภิกษุเหลาใด  มีฉันทะรวมกับภิกษุนั้น 
ก็เปนปาราชิกในขณะเดียวกันแกภิกษุเหลาน้ันทั้งหมด. ภิกษุเห็นทาส 
แลว ถามถึงสุขทุกข หรือไมถามก็ตาม  พูดวา "แกจงไป จงหนีไป 
อยูเปนสุขเถิด."  ถาทาสคนน้ันหนีไปไซร, เธอตองการปาราชิกในวาระ 
ยางเทาท่ี ๒.  ภิกษุรูปอ่ืน  พูดกะทาสคนนั้น  ผูมาสูที่ใกลตนวา  "แก 
จงหนีไป."  ถาภิกษุต้ังรอยรูป  พูดกะทาสผูมาสูที่ใกลตน ๆ ตามลําดับ, 
ก็เปนปาราชิกดวยกันทั้งหมด.  สวนภิกษุรูปใด  พูดกะทาสผูกําลังว่ิง 
หนีไปโดยเร็วน่ันเทียววา  "แกจงหนีไป  ตราบทีเจาของยังจับแกไม 
ได."  เธอรูปนั้นไมตองอาบัติปาราชิก. แตถาเธอพูดกะทาสผูคอยๆ 
เดินไป,  และทาสคนน้ันก็เดินไปเร็ว  ตามคําของภิกษุนั้น, เปน 
ปาราชิก. เมือ่ภิกษุเห็นทาส  ผูหนีไปยังบานหรือประเทศอ่ืน  แลว 
ใหหนีไป แมจากบานหรือจากประเทศน้ัน  ก็เปนปาราชิกเหมือนกัน. 
ชื่อวา อทินนาทาน ยอมพนไดดวยคําพูดเปนปริยาย. 
         จริงอยู  ภิกษุรูปใด  พูดอยางนี้วา  "เธอทําอะไรอยูในที่นี้ ?  เธอ 
หนีไปเสียไมควรหรือ" ? ก็ดี วา  "การท่ีเธอไปในท่ีไหน ๆ แลว 
เปนอยูอยางสบาย  ไมควรหรือ ?"  กด็ี  วา "พวกทาสและพวกทาสี 
พากันหนีไปยังประเทศชื่อโนนแลว  ยอมเปนอยูกันอยางสบาย"  ก็ด,ี    
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และทาสน้ันไดคําพูดของภิกษุนั้นแลว  ก็หนีไป, ยอมไมเปนอวหาร 
ฝายภิกษุใดพูดวา "พวกอาตมา  จะไปยังประเทศช่ือโนน,  พวกคนท่ี  
ไปในประเทศน้ันแลว  ยอมเปนอยูอยางสบาย,  และเม่ือพวกทานไป 
พรอมกับพวกอาตมาจะไมมีความลําบาลดวยเสบียงทางเปนตน  แมใน 
ระหวางทาง"  ดังน้ีแลว  พาเอาทาสผูมากับตนไปดวยอํานาจาการเดินทาง, 
มิใชไปดวยไถยจิต  ไมเปนอวหารเลย  และเม่ือพวกโจรปรากฏข้ึนแลว 
ในระหวางทาง  แมเม่ือภิกษุกลาววา "เฮย !  พวกโจรปรากฏข้ึนแลว, 
แกจงรีบหนีไป     จงรีบมาไปกัน"    ดังน้ี     พระอาจารยทั้งหลาย 
 ก็ไมปรับเปนอวหาร เพราะเธอกลาวเพื่อตองการใหพนจากโจรันตราย 
ดวยประการฉะน้ี. 
                              จบกถาวาดวยสัตวมีชีวิต.  
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                             กถาวาดวยสัตวไมมีเทา  
        บรรดาสัตวไมมีเทาทั้งหลาย  ชื่อวางู  คือ  งูที่พวกหมองูเปนตน 
จับไว  เปนงูมีเจาของ  เมื่อใหมันเลน  ยอมไดคาดูกึ่งบาทบาง  บาทหน่ึง 
บาง กหาปณะหนึ่งบาง, แมเม่ือจะปลอยมันไป ก็รับเอาเงินและทอง 
แลวแล  จึงปลอยไป. เจาของงูเหลาน้ัน  ไปยังโอกาสที่ภิกษุบางรูปนั่ง 
แลววางกะโปรง๑ขังงูไว  นอนหลับไป  หรือไปในที่ไหน  ๆ เสีย. ถาภิกษุ 
นั้นจะตองกระโปรงนั้นในสถานท่ีนั้น  ดวยไถยจิต ตองทุกกฏ;  ทําให 
ไหว  ตองถุลลัจจัย,  ใหเคลื่อนจากฐาน  ตองปาราชิก.  แตถาเธอเปด 
กะโปรงแลวจับงูที่คอ ตองทุกกฏ,  ยกงูข้ึน  ตองถุลลัจจัย, เมื่อเธอยกข้ึน 
ตรง ๆ พอหางงูพนจากพื้นกระโปรง  เพียงปลายเสนผม  ก็ตองปาราชิก. 
เมื่อเธอดึงครูดออกไป พอหางงูพนจากขอบปาก  ตองปาราชิก. 
เธอปดปากกะโปรงออกนิดหนอยแลว ตี  หรือรองเรียกออกชื่อวา 
"เฮย ! จงออกมา"  แลวใหออกไป   ตองปาราชิก. เธอเปดออก 
เหมือนอยางน้ันแลว  จึงทําเสียงกบรอง  หรือเสียงหนูรอง  หรือโปรบ 
ขาวตอกลงก็ตาม  แลวรองเรียกออกชื่อ  หรือดีดนิว้มือก็ตาม แมเมื่องู 
ออกไป  ดวยกิริยาทีทําเสียงเปนตนอยางนั้น  ก็ตองปาราชิก.  เมื่อเธอไม 
ไดเปดปากออก   แตไดกิริยาอยางนั้น  งูหิว  จึงเอาศีรษะดนฝากะโปรง 
ทําโอกาส  (ชองทาง)  แลวหนีไป  เปนปาราชิกเหมือนกัน. แตเมื่อเธอ 
เปดปากไว  งูออกแลวหนีไปเองนั่นเทียว ยอมเปนภัณฑไทย. แมถา 
 
๑.  กรณฺฑกในท่ีนี้แปลกนัมาวา  กะโปรง แตแปลวา  ของ ก็จะได.  
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เธอเปดปากก็ตาม  ไมไดเปดก็ตาม แตไดทําเปนเสียงกบและเสียงหนูรอง 
หรือโปรยขาวตอกลงเทานั้นอยางเดียว ไมไดรองเรียกระบุชื่อ หรือไมได 
ดีดนิ้วมือ,    งูคิดวา     "จักกินกบเปนตน"    เพราะหิว    จึงออกหนีไป 
เปนภัณฑไทยเหมือนกัน. ปลามาแลวในอธิการน้ีอยางเดียวดวยศัพทวา 
สัตวไมมีเทา.  ก็คําท่ีจะพึงกลาวในปลานี้  ขาพเจาไดกลาวไวแลวใน 
ภัณฑะต้ังอยูในน้ําน่ันเทียว ฉะน้ีแล. 
                                จบถากวาดวยสัตวไมมีเทา.  
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                            กถาวาดวยสัตว  ๒ เทา  
        บรรดาสัตว ๒ เทาทั้งหลาย  พระผูมีพระภาคเจา  เมื่อจะทรง 
แสดงจําพวกสัตว  ๒ เทา  ซึ่งใคร ๆ อาจลักเอาไปได  จึงตรัสคําวา 
พวกมนุษย  พวกปกษาชาต  เปนตน  สวนพวกเทวดา  ใคร ๆ ไมอาจลัก 
เอาไปได. ที่ชื่อวา พวกปกษาชาต  เพราะอรรถกวา มีปกเกิดแลว. 
พวกปกษาชาตเหลาน้ัน มี ๓ จําพวก คือ มีขนเปนปกจําพวกหน่ึง  ม ี
หนังเปนปกจําพวกหน่ึง  มีกระดูกเปนปกจําพวกหน่ึง,  บรรดาปกษาชาต 
เหลาน้ัน นกยูงและไกเปนตน  พึงทราบวา พวกมีขนเปนปก,  คางคาว 
เปนตน พึงทราบวา  พวกมีหนังเปนปก, แมลงภูเปนตน  พึงทราบวา 
พวกมีกระดูกเปนปก. พวกมนุษยและพวกปกษาชาตเหลาน้ันท้ังหมด 
มาแลวในอธิการน้ีอยางเดียวดวยศัพทวาสัตว ๒ เทา.  สวนคําท่ีจะพึง 
กลาวในสัตว  ๒ เทาน้ี  ขาพเจาไดกลาวไวแลวในภัณฑะท่ีอยูในอากาศ 
และสัตวมีชีวิตน่ันเทียว  ฉะนี้แล. 
                            จบกถาวาดวยสัตว ๒ เทา.  
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                            กถาวาดวยสัตว  ๔ เทา  
        พึงทราบวินิจฉัยในสัตว  ๔ เทาตอไป:- ชนดิแหงสัตว  ๔ เทา 
ทั้งหมด  ที่เหลือจากที่มาในพระบาลี  พึงทราบวา  สัตวของเลี้ยง; 
สัตวทั้งหลายมีชางเปนตน  ปรากฏชดัแลวแล. บรรดาสัตวมีชางเปนตน 
เหลาน้ัน เมื่อภิกษุลูบคลําชางดวยไถยจิต เปนทุกกฏ, ทําใหไหว  เปน 
ถุลลัจจัย. สวนภิกษุรูปใด มีกําลังมาก  ใชศีรษะทูนเอาลูกชางรุน ๆ ที ่
ใกลสะดือข้ึน  เพราะความเมากําลัง  ใหเทาท้ัง ๔ และงวงพนจากพ้ืนดิน 
แมเพียงปลายเสนผม,  ภิกษุรูปนั้น ตองปาราชิก.  ก็ชางบางเชือก  เขา 
ลามขังไวในโรงชาง,  บางเชือกยืนอยู ไมไดลามไวเลย,  บางเชือกยืนอยู 
ภายในท่ีอยู, บางเชือกยืนอยูที่พระลานหลวง. 
        บรรดาชางเหลาน้ัน ชางเชือกที่เขาลามคอขังไวในโรงชาง  มีฐาน 
๕ คือ  เครื่องผูกท่ีคอ และเทาทั้ง ๔.  สําหรับชางเชือกที่เขาเอาโซเหล็ก 
ลามไวที่คอและที่เทาขางหน่ึง  มีฐาน  ๖.  ชางเชือกที่เขาลามไวที่คอและ 
ที่เทาท้ัง ๒ มีฐาน ๗.  พึงทราบการทําใหไหว  และทําใหเคลื่อนจากฐาน 
ดวยอํานาจแหงฐานเหลานั้น.  โรงชางท้ังส้ิน  เปนฐานของชางที่เขาไม 
ไดลามไว.  เปนปาราชิก  ในเมื่อใหกาวลวงจากโรงชางนั้นไป.ภายใน 
ที่อยูทั้งส้ินนั่นแล  เปนฐานของชางที่ยืนอยูภายในท่ีอยู. เปนปาราชิก 
ในเมื่อใหลวงเลยประตูที่อยูของชางนั้นไป. พระนครทั้งส้ิน  เปนฐาน 
ของชางที่ยืนอยูที่พระลานหลวง. เปนปาราชิก  ในเม่ือใหลวงเลยประตู 
พระนครไป. สถานที่ยืนอยูนั่นเอง  เปนฐานของชางที่ยืนอยูภายนอก  
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พระนคร. ภิกษุเมื่อลักชางนั้นไป  พึงปรับดวยวาระยางเทา.  สําหรับ  
ชางท่ีนอนอยูมีฐานเดียวเทาน้ัน.  เมื่อภิกษุใหชางนั้นลุกข้ึน ดวยไถยจิต 
พอชางลุกข้ึน  ก็เปนปาราชิก. ถึงในมา  ก็มีวินิจฉัยอยางนี้เหมือนกัน. 
แตถามาน้ันเขาลามไวที่เทาท้ัง ๔ เทียว พึงทราบวามีฐาน  ๘.   ถึงในอูฐ 
ก็มีนัยเชนนี้.  แมโคบางตัวเปนสัตวที่เขาผูกขังไวในเรือน, บางตัวยืนอยู 
ไมไดลามไวเลย,  แตบางตัวเขาลามไวในคอก, บางตัวก็ยืนอยูไมไดลาม 
ไวเลย. 
        บรรดาโคเหลาน้ัน โคที่เขาลามขังไวในเรือน  มีฐาน  ๕ คือ  เทา 
ทั้ง ๔ และเครื่องผูก. เรือนท้ังสิ้น  เปนฐานของโคที่ไมไดลาม.  โคที่เขา 
ลามไวแมในคอก  ก็มีฐาน  ๕.  คอกทั้งส้ิน  เปนฐานของโคท่ีไมไดลาม. 
ภิกษุใหโคนั้นลวงเลยประตูคอกไป ตองปาราชิก. เมื่อเธอทําลายคอก 
ลักไป  ใหลวงเลยชองทางที่ตนทําลายแลวไป๑  เปนปาราชิก. เธอเปด 
ประตูออก หรือทําลายคอกแลว ยืนอยูขางนอก  แลวรองเรียกออกชื่อ 
ใหโคออกไป  ตองปาราชิก. แมสําหรับภิกษุผูแสดงกิ่งไมที่หักแลว 
เรียกมา ก็มีนยันี้เหมือนกัน.  ภิกษุไมไดเปดประตู  คอกก็ไมไดทําลาย 
เปนแตทํากิ่งไมที่หักแลวใหไหวเรียกมา. โคกระโดดออกมาเพราะความ 
หิว  เปนปาราชิกเหมือนกัน. แตถาเมื่อเปดประตูออก  หรือทําลาย 
คอกแลว  โคก็ออกไปเอง  เปนภัณฑไทย.  เธอปดประตู  หรือไม 
ไดเปดก็ตาม  ทําลายคอก  หรือไมไดทําลายก็ตาม  เปนแตทํากิ่งไมที่หัก 
แลวใหไหวอยางเดียว  ไมไดเรียกโค  โคเดินออกไปหรือกระโดดออกไป 
เพราะความหิว,  เปนภัณฑไทยเหมือนกัน. โคที่เขาลามไวกลางบาน 
 
๑.  ฎีกาสารตฺถทีปนีเปนตน  ขณฺฑทฺวาร  และแกวา  "อตฺตนา  ขณฺฑิตทฺวาร. 
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ยืนอยูตัวหนึ่ง นอนอยูตัวหน่ึง.  โคตัวท่ียืนอยูมีฐาน  ๕.  ตัวทีน่อนอยู 
มีฐาน  ๒.  พึงทราบการทําใหไหวและทําใหเคลื่อนจากฐาน  ดวยอํานาจ 
แหงฐานเหลาน้ัน.  ก็ภิกษุรูปใดไมไดใหโคที่นอนอยูลุกข้ึน  แตฆาเสีย 
ในที่นั้นนั่นเอง  เปนภัณฑไทยแกภิกษุรูปนั้น. ก็บานท้ังส้ิน เปนฐาน 
ของโคที่ยืนอยูในบานท่ีไดประกอบประตูลอมไดเปนอยางดี  สําหรับโค 
ตัวท่ียืนอยู  หรือท่ีเที่ยวไปในบานซ่ึงไมไดลอมสถานท่ีที่มันเหยียบดวย 
เทาท้ังหลายนั่น  เปนฐาน.  แมในสัตวทั้งหลาย  มีลา  และสัตว 
ของเลี้ยงเปนตน ก็มีวินิจฉัยดังนี้เหมือนกัน  ฉะนี้แล. 
                           จงกถาวาดวยสัตว  ๔ เทา.  
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                            กถาวาดวยสัตวมีเทามาก 
        พึงทราบวินิจฉัยในสัตวมีเทามากตอไป :-  ถาวัตถุปาราชิก  จะ 
เต็มดวยตะขาบตัวเดียว เมื่อภิกษุลักตะขาบตัวน้ันไปดวยเทา  เปนถุลลัจจัย 
๙๙  ตัว,  เปนปาราชิก ๑ ตัว. คําท่ีเหลือ  มีนัยดังกลาวแลวน่ันแล. 
                            จบกถาวาดวยสัตวมีเทามาก.  
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                      กถาวาดวยภิกษุผูเปนสาย  
        ภิกษุชื่อวาผูเปนสาย  เพราะอรรถวา เที่ยวดูลาดเลา. ทานกลาว 
อธิบายวา "คอยเขาไปโดยลําดับในภายใน  ในสถานที่นั้น ๆ." 
        บทวา โอจริตฺวา ความวา  คอยกําหนด  คือใครครวญดูแลว.         
        บทวา  อาจิกฺขติ  ความวา  บอกทรัพยที่เก็บไวไมดีในตระกูลของ 
ชนอ่ืนหรือในวิหารเปนตน  ซึ่งมิไดจัดการอารักขาไวแกภิกษุรูปอ่ืน  ผู 
สามารถจะทําโจรกรรมได. 
        หลายบทวา อาปตฺติ  อุภินฺน  ปาราชิกสฺส ความวา  ครั้นเมื่อ 
ทรัพยจะตองลักไดแนนอน ก็เปนอาบัติปาราชิกทั้ง ๒ รูป  คือรูปที่เปน 
สายในขณะส่ัง  รูปที่ลกันอกน้ี  ในขณะทําใหเคลื่อนจากฐาน.   สวน  
ภิกษุรูปใด  ทําปริยายโดยนัยเปนตนวา "ในเรือนไมมีผูขาย  เขาเก็บ 
ทรัพยชื่อโนนไวในสวนหนึ่งไมไดจัดการอารักขาไว  ทั้งประตูก็ไมไดปด, 
อาจจะลักเอาไปได  ตามทางท่ีไปแลวน่ันแหละ, ไมมีบุคคลไร ๆ ชื่อวา 
เปนอยูดวยความพยายามอยางลูกผูชายจะพึงไปลักทรัพยนั้นไดเลย" ก ็
ภิกษุรูปอ่ืนไดฟงคําน้ันของภิกษุนั้นแลว  คิดวา  "บัดนี้  เราจักลักเอา 
(ทรัพยนั้น) " จึงเดินไปลัก. เปนปาราชิกแกภิกษุรปูที่ลักน้ัน ในขณะ 
ที่ทําใหเคลื่อนจากฐาน.  สวนภิกษุนอกนี้ไมเปนอาบัติ.  เพราะวา ภิกษุ 
ยอมพนจากอทินนาทาน  ดวยคําพูดเปนปริยาย ฉะน้ีแล. 
                               จบกถาวาดวยภิกษุผูสั่ง.  
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                        กถาวาดวยภิกษุผูรับของฝาก  
        ภิกษุผูชือ่วา  ผูรับของฝาก  เพราะอรรถวา  รักษาทรัพยที่เขานํา 
มาฝาไว.  ภิกษุใด  อันชนอื่น    กลาววา   "ทานผูเจริญ !  ชวยดูแล 
ทรัพยนี้สักครู  จนกวากระผมจะทํากิจชื่อนี้  แลวกลับมา"  ไดรกัษา 
ทรัพยที่เขานํามาในสถานท่ีอยูของตนไว, คําวา  "ภิกษุผูรับของฝาก" 
นั่นเปนชื่อของภิกษุนั้น.  เพราะเหตุนั้นนั่นแล  พระผูมีพระภาคเจา จึง 
ตรัสวา  "ภิกษุชื่อวา  ผูรับของฝาก  ไดแก  ผูรกัษาทรัพยที่เขานํามา 
ฝากไว" ดังน้ี. 
        ในเรื่องน้ัน  ภิกษุผูรบัของฝาก  ไมไดแกหอส่ิงของท่ีเจาของเขา 
ผูกแลวตรีตราไวโดยมาก  ตัดแตกระสอบหรือหอขางลางออกแลว  ถือ 
เอาแตเพียงเล็กนอย  ทําการเย็นเปนตน  ใหเปนปกติตามเดิมอีก.  สําหรับ 
ภิกษุผูคิดวา "เราจักถือเอาดวยวิธีอยางนี้" แลวทําการจับตองเปนตน 
พึงทราบวา เปนอาบัติตามสมควร  ฉะนี้แล. 
                        จบกถาวาดวยภิกษุผูรับของฝาก.  
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                       กถาวาดวยการชักชวนกันลัก  
        การชักชวนกันลัก ชื่อวา สังวิธาวหาร.  มีคําอธิบายวา  "การ 
ลักท่ีทําดวยความสมรูรวมคิดกะกันและกัน." 
        บทวา สวิทหิตฺวา  มีความวา  ปรึกษาหารือกนั ดวยความเปน 
ผูรวมฉันทะกัน  คือตองความเปนผูรวมอัธยาศัยกัน. 
          ภิกษุหลายรูปชวนกันไปลักทรัพย  ตองอาบัติหมดทุกรปู 
        วินิจฉัยในสังวิธาวหารน้ัน ดังตอไปนี้ :-  ภิกษหุลายรูปดวยกัน 
ชักชวนกันวา  "พวกเราจักไปเรือน  ชือ่โนน ทําลายหลังคา หรอืฝา 
หรือตัดท่ีตอลักของ."  ในภิกษุเหลาน้ัน   รูปหนึง่ลักของได.  เปนปาราชิก 
แกภิกษุทั้งหมด   ในขณะยกภัณฑะนัน้ขึ้น. จริงอยู  แมในคัมภีรปริวาร 
พระผูมีพระภาคไดตรัสคําน้ีวา 
                "ภิกษุ ๔ รูป  ไดชวนกันลักครุภัณฑ ๓  รูปเปน 
                ปาราชิก  รูปหน่ึงไมเปนปาราชิก ปญหานี้ทานผู 
                ฉลาดทั้งหลายคิดกันแลว๑" 
        เน้ือความแหงคําน้ัน  พึงทราบดังตอไปนี้  ภิกษุ ๔ รูป  คือ  อาจารย 
กับอันเตวาสิก เปนผูใครจะลักครุภัณฑ  ราคา  ๖  มาสก.  ใน  ๔   รูปน้ัน 
อาจารยสั่งวา  "คุณจงลัก  ๑  มาสก  คุณจงลัก  ๑  มาสก  คุณจงลัก ๑ 
มาสก  ฉันจกัลัก  ๓  มาสก."  ฝายบรรดาอันเตวาสิกท้ังหลาย  อันเตวาสิก 
 
๑. วิ. ปริวาร.  ๘/๕๓๐.  
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รูปที่หน่ึงกลาววา  "ใตเทาจงลัก  ๓  มาสก  นะขอรับ !  คุณจงลัก  ๑  มาสก 
คุณจงลัก ๑ มาสก  ผมจักลัก  ๑  มาสก." แมอันเตวาสิก  ๒ รูปนอกจากน้ี  
ก็ไดกลาวอยางนั้นเหมือนกัน.  บรรดาภิกษุ  ๔  รปูนั้น  มาสกหน่ึงของ 
อันเตวาสิกรูปหน่ึง  ๆ  ในพวกอันเตวาสิก  เปนสาหัตถิกอวหาร.  เปน 
อาบัติทุกกฏแกอันเตวาสิกทั้ง  ๓ รูปนั้น ดวยมาสกหน่ึงนั้น. ๕ มาสก 
เปนอาณัตติกอวหาร.  เปนปาราชิกแกอันเตวาสิกทั้ง ๓ รูป  ดวย ๕ มาสก 
นั้น. สวน  ๓  มาสก ของอาจารย  เปนสาหัตถิกะ.  เปนถลุลัจจัยแกอาจารย 
นั้น  ดวย ๓ มาสกน้ัน.  ๓ มาสกเปนอาณัตติกะ.  แมดวย  ๓  มาสกน้ัน 
ก็เปนถุลลัจจัยเหมือนกัน.  จริงอยู  ในอทินนาทานสิกขาบทน้ี  สาหัตถิกะ 
ไมเปนองคของอาณัตติยะ  หรืออาณัตติยะ  ก็ไมเปนองคของสาหัตถิกะ. 
แตสาหัตถิยะ พึงปรับรวมกับสาหัตถิยะดวยกันได.  อาณัตติยะพึงปรับ 
รวมกับอาณัตติยะดวยกันได.  เพราะเหตุนั้นแล  ทานจึงกลาววา 
                "ภิกษุ  ๔ รูป  ไดชวนกันลักครุภัณฑ  ๓ รูปเปน 
                ปาราชิก  รูปหน่ึงไมเปนปาราชิก  ปญหาน้ีทานผู 
                ฉลาดทั้งหลายคิดกันแลว๑" 
        อีกอยางหนึ่ง  เพ่ือความไมฟนเฟอนในสังวิธาวหาร พึงกําหนด 
จตุกกะแมนี้ โดยเนื้อความวา  ของสิ่งเดียว  มีฐานเดียว ของส่ิงเดียว 
มีหลายฐาน  ของหลายสิ่ง  มีฐานเดียว ของหลายส่ิง  มีหลายฐาน. 
ในจตุกกะเหลาน้ัน  ขอวา  "ของส่ิงเดียว มีฐานเดียว" นั้น  คือ  ภิกษุ 
หลายรูป เห็นของมีราคา  ๕  มาสก  ซึ่งเขาวางไวไมดี  ที่แผนกระดาน 
 
๑.  วิ. ปริวาร.  ๘/๕๓๐.  
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รานตลาด  ของสกุลหน่ึง  จึงบังคับภิกษุรูปหน่ึงวา "คุณจงไปลักของส่ิง  
นั่นมา."  เปนปาราชิกแกภิกษุทั้งหมด  ในขณะที่ยกภัณฑะน้ันข้ึน. 
        ขอวา "ของส่ิงเดียว  มีหลายฐาน "  นั้น  คือ ภิกษุหลายรูปเห็น 
มาสกซ่ึงเขาวางไวไมดี  บนแผนกระดานรานตลาดหาแผน ๆ ละมาสก 
ของสกุลหน่ึง  จึงสั่งบังคับภิกษุรูปหน่ึงวา "คุณจงไปลักมาสกเหลานั้น 
มา."  เปนปาราชิกแกทุกรปู  ในขณะท่ียกมาสกท่ี ๕ ข้ึน.         
        ขอวา  "ของหลายส่ิง  มีฐานเดียว"  นั้น คือ ภิกษุหลายรูปเห็น 
ของมีราคา  ๕ มาสก หรอืเกินกวา ๕ มาสก  เปนของของคนหลายคน 
ซึ่งวางไวไมดีในที่เดียวกัน  จึงสั่งบังคับภิกษุรูปหน่ึงวา "คุณจงไปลัก 
ของน้ันมา."  เปนปาราชิกแกทุกรูป  ในขณะยกภัณฑะน้ันข้ึน. 
        ขอวา "ของหลายส่ิง  มีหลายฐาน" นั้น คือภิกษุหลายรูปเห็น 
มาสกของหาสกุล  ๆ ละหนึ่งมาสกซ่ึงวางไวไมดี  บนแผนกระดานราน 
ตลาดหาแผน ๆ ละหน่ึงมาสก  จึงสั่งบังคับภิกษุรูปหน่ึงวา  "คุณจงไป 
ลักมาสกเหลาน้ันมา."  เปนปาราชิกแกทุกรูป  ในขณะที่ยกมาสกท่ี ๕ ข้ึน 
ดวยประการฉะน้ี. 
                           จบกถาวาดวยการชักชวนกันลัก.  
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                           กถาวาดวยการนัดหมาย 
        การทําความหมายรูกัน  ชื่อวา  การนัดหมาย. อธิบายวา "การทํา 
ความหมายรูกัน  ดวยอํานาจกําหนดเวลา."  ก็ในการทําการนัดหมายน้ี 
เมื่อภิกษุผูใชสั่งกัน  "คุณจงลักในเวลากอนอาหาร" ภิกษุผูรับใชจะลัก 
ในเวลากอนอาหารวันนี้  หรือพรุงน้ี  หรือในปหนาก็ตามที,  ความผิด 
นัดหมาย  ยอมไมมี, เปนปาราชิกแมแกเธอทั้ง ๒  รูป  ตามนัยท่ีกลาว 
แลว  ในภิกษุผูเปนสายนั่นแล.  แตเมื่อภิกษุผูสั่งใชวา  "คุณจงลักใน 
เวลากอนอาหารวันนี้"  ภิกษุผูรับใช  ลักในวันพรุงน้ี, สิ่งของน้ัน 
ยอมเปนอันภิกษุผูรับใชลักมาภายหลัง  ลวงเลยการนัดหมายน้ัน  ที่ผูใช 
กําหนดไววา  "วันนี้."  ถาเมื่อภิกษุผูใชสั่งวา  "จงลักในเวลากอน 
อาหารพรุงน้ี"  ภิกษุผูไดรบัใชลักในเวลากอนอาหารวันนี้,  สิ่งของน้ัน 
ยอมเปนอันผูรับใชลกัมาเสียกอน  ยังไมทันถึงการนัดหมายน้ัน  ที่ผูใช 
กําหนดวา  "พรุงน้ี."  เปนปาราชิก  เฉพาะภิกษุผูลัก  ซึ่งลักอยางนั้น 
เทาน้ัน, ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูต้ังตน. ในเมื่อผูใชสั่งวา  "จงลักใน 
เวลากอนอาหารพรุงน้ี."  ฝายภิกษุผูรับใชลักในวันนั้นนั่นเอง  หรือใน 
เวลาหลังอาหารพรุงน้ี พึงทราบวา  "ลักมาเสียกอน  และหลังแหงการ 
นัดหมาย๑นั้น."  แมในเวลาหลังอาการกลางคืนและกลางวัน  ก็มีนัยนี้ 
เหมือนกัน. ก็ในการทําการนัดหมายน้ัน  พึงทราบความถูกการนัดหมาย 
 
๑.  บาลีมหาวภิังควินยัปฎก  ๑/๙๘  วา ต  สงฺเกต   ปุเร  วา  ปจฺฉา  วา ...  ฎีการวา  ต  สงฺเกต 
เปนทุติยาวิภัตติ  ใชในอรรถแหงฉัฏฐีวภิัตติ.  
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และความผิดการนัดหมายแมดวยอํานาจแหงเวลา  มีปุริมยาม  มัชฌิมยาม 
ปจฉิมยาม  กาฬปกษ  เดอืน ฤดู  และปเปนตน.  
        ถามวา  "เมื่อภิกษุผูใชสั่งวา  'จงลักในเวลากอนอาหาร'  ภิกษุ 
ผูรับใช  พยายามอยู  ดวยอันคิดวา  'จักลักในเวลากอนอาหารนั่นเอง' 
แตสิ่งของน้ัน  ยอมเปนอันเธอลักมาได  ในเวลาหลังอาหาร;  ในอวหาร 
ขอน้ี  เปนอยางไร ?         
        แกวา  "พระมหาสุมัตเถระ  กลาวไวกอนวา 'ประโยคน่ันเปน 
ประโยคในเวลากอนอาหารแท;  เพราะเหตุนั้น  ภิกษุผูต้ังตน  ยอมไมพน.' 
สวนพระมหาปทุมัตเถระ  กลาววา'  ขอน้ันเปนการผิดการนัดหมาย  เพราะ 
ลวงเลยกําหนดการไป; เพราะเหตุนั้น  ภิกษุผูต้ังตนจึงรอดตัวไป. 
                        จบกถาวาดวยการนัดหมาย.  



ประโยค๗ - ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒ - หนาท่ี 357 

                         กถาวาดวยการทํานิมิต 
        การทํานิมิตบางอยาง  เพ่ือใหเกิดความหมายรู   ชื่อวา  การทํานิมิต 
การทํานิมิตน้ัน พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว ๓ อยาง โดยนัยเปนตนวา 
"เราจักขยิบตา  ก็ดี."  กก็ารทํานิมิตแมอยางอ่ืน  มีเปนอเนกประการ 
เปนตนวา  แกวงไกวมือ  ปรบมือ  ดีดนิ้วมือ  เอียงคอ  จามและไอ 
พึงสงเคราะหเขาในการทํานิมิตน้ี.  สวนคําท่ีเหลือในการทํานิมิตน้ี  มีนัย 
ดังกลาวแลวในการทําการนัดหมายฉะนี้. 
                            จบกถาวาดวยการทํานิมิต.  
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                              กถาวาดวยการส่ัง  
        บัดนี ้ เพ่ือความไมฟนเฟอนในการทําการนัดหมาย  และการทํา 
นิมิตเหลาน้ีนั่นเอง  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  "ภิกฺขุ  อาณาเปติ" 
ดังน้ีเปนตน. 
        บรรดาเหลาน้ัน หลายบทวา  "ส  ต  มฺมาโน  ความวา 
ภิกษุผูลักน้ัน เขาใจทรัพยที่ภิกษุผูสั่ง  บอกทํานิมิตเครื่องหมายไววา 
"เปนทรัพยนั่น"  จึงลักทรพัยนั้นนั่นแล,  เปนปาราชิกทั้ง ๒ รูป. 
        หลายบทวา  โส  ต  มฺมาโน  อฺ ความวา  ภิกษุผูลักน้ัน 
เขาใจทรัพยที่ถูกภิกษุผูสั่งส่ังใหลักวา  "เปนทรัพยนั่น"  แตลักทรัพย 
อ่ืนที่เขาวางไวในที่นั้นนั่นแล,  ภิกษุผูต้ังตน ไมเปนอาบัติ. 
        หลายบทวา  อฺ  ม ฺมาโน ต  ความวา  ภิกษุผูลักเขาใจทรัพย 
อ่ืนที่ภิกษุผูสั่ง   ทํานิมิตเคร่ืองหมายบอกไวอยางนี้วา  "ทรัพยนี้มรีาคา 
นอย,  แตทรัพยอยางอ่ืน  ที่เขาวางไวในท่ีใกลทรัพยนั้นนั่นเทียวเปน 
ทรัพยที่มีคุณคา "  ดังน้ี  จึงลักทรัพยนัน้นั่นเอง  เปนปาราชิกทั้ง ๒ รูป. 
        หลายบทวา  อฺ  มฺมาโน  อฺ  ความวา  ภิกษุผูลักน้ัน 
ยอมเขาใจโดยนัยกอนน่ันแลวา "ทรัพยนี้เปนทรัพยอยางอ่ืน  ที่เขาเก็บ 
ไวในท่ีใกลทรัพยนั้นนั่นเอง  เปนทรัพยที่มีคุณคา" ดังน้ี,  ถาทรัพยที่ 
ลักมานั้นเปนทรัพยอยางอ่ืนนั่นแล,  เปนปาราชิกแกเธอผูลักเทาน้ัน. 
        ในคําวา  "อิตฺถนฺนามสฺส  ปาวท"  เปนตน  มวิีนิจฉัยดังนี้:- 
พึงเห็น  อาจารยรูปหน่ึง  อันเตวาสิก  ๓  รูป  มชีื่อวา  พุทธรักขิต 
ธรรมรักขิต  สังฆรักขิต. 
    



ประโยค๗ - ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒ - หนาท่ี 359 

        บรรดาบทเหลาน้ัน  หลายบทวา   ภิกขฺุ  ภิกฺขุ  อาณาเปติ๑  ความวา 
อาจารยกําหนดทรัพยบางอยาง  ในสถานท่ีบางแหง  แลวส่ังพระพุทธรักขิต 
เพ่ือตองการลักทรัพยนั้น.  
        สองบทวา  อิตฺถนฺนามสฺส  ปาวท  ความวา  (อาจารยสั่งวา) 
"ดูกอนพุทธรักขิต !  คุณจงไปบอกเน้ือความน่ันแกพระธรรมรกัขิต." 
        หลายบทวา อิตฺถนฺนาโม  อิตฺถนฺนามสฺส  ปาวทตุ  ความวา 
แมพระธรรมรักขิต  จงบอกแกพระสังฆรักขิต. 
        หลายบทวา  อิตฺถนฺนาโม  อิตฺถนฺนาม  ภณฑฺ อวหรตุ  ความวา 
พระสังฆรักขิต อันพระธรรมรักขิต  ผูที่คุณ  (หมายเอาพระพุทธรักขิต) 
สั่งแลวอยางนี้  สั่งแลว จงลักของชื่อนี้. จริงอยู  บรรดาพวกเรา  ทาน 
สังฆรักขิตน้ัน  เปนคนมีชาติแกลวกลา  สามารถในกรรมน้ี  ดงัน้ี.๒ 

        สองบทวา  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺส  ความวา เปนทุกกฏแกอาจารย 
ผูสั่งอยางนี้กอน.  แตถาคําส่ังน้ัน  ดําเนินไปตามความประสงค  ยอมเปน 
ถุลลัยจัยที่ตรัสไวขางหนาน่ันเทียว  ในขณะสั่ง,  ถาส่ิงของน้ันเปนของ 
จะพึงลักมาไดแนนอน, อาจารยนี้ยอมเปนปาราชิกในขณะน้ันนั่นเอง 
เพราะพระดํารัสที่ตรัสไวขางหนาวา  "ทุกรูปตองปาราชิก"  ดงัน้ี  ยุกตินี ้
อยางนี้  บัณฑิตพึงทราบในท่ีทั้งปวง. 
 
๑.  บาลีวินัยปฎกมหาวิภังค  ๑/๙๙ วา ภกิฺขุ  ภิกฺขุ  อาณาเปติ  อิตฺถนินามาสฺส  ปาวท 
อิตฺถนฺนาโม  อิตฺถนฺนามสฺส  ปาวทตุ อิตฺถนฺนาโม  อิตฺถนฺนาม  ภณฺฑ  อวหารตฺติ  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺส. 
๒.  โยชนา  ภาค ๑/๓๔๓  ทานประกอบความไปอีกอยางหนึ่ง  เห็นจะถือตามสามนตฉบับของ 
ทาน.  
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        หลายบทวาา  โส  อติรสฺส  อาโรเจติ  ความวา  พระพุทธรักขิต  
บอกแกพระธรรมรักขิต  และพระธรรมรักขิตบอกแกพระสังฆรักขิตวา 
"อาจารยของพวกเรา กลาวอยางนี้วา  'ไดยินวา  คุณจงลักทรัพยชื่อน้ี" 
ไดยินวา  บรรดาพวกเรา  ทานเปนบุรุษผูกลาหาญ" ดังน้ี,  ดวยอาการ 
อยางนี้  เปนทุกกฏแมแกเธอเหลาน้ัน. 
        สองบทวา  อวหารโก  ปฏิคฺคณหฺาติ  ความวา พระสังฆรักขิต 
รับวา "ดีละ  ผมจักลัก." 
        หลายบทวา มูลฏสสฺ  อาปตฺติ  ถุลฺลจฺจยสฺส  ความวา พอ 
พระสังฆรักขิตรับคําส่ัง  เปนถุลลัจจัย  แกอาจารย,  จริงอยู  มหาชนถูก 
อาจารยนั้นชักจูงแลวในบาป  ฉะนี้แล. 
        หลายบทวา  โส  ต  ภณฺฑ  ความวา  ถาภิกษุนั้น คือ  พระสงัฆ- 
รักขิต ลักส่ิงของน้ันมาไดไซร,  เปนปารชิกทั้งหมด  คือ  ทั้ง ๔ รูป 
และไมใชแต  ๔  รูปเทาน้ัน,  สมณะต้ังรอย  หรือสมณะต้ังพันก็ตาม ที่ 
สั่งโดยสืบตอกันตามลําดับ  ไมทําใหผิดการนัดหมายโดยอุบายอยางนี้  ก็ 
เปนปาราชิกทั้งหมดทีเดียว. 
        ในทุติยวาร  พึงทราบวินิจฉัย  ดังนี้:- 
        หลายบทวา  โส  อฺ  อาณาเปติ ความวา  ภิกษุนั้น คือ  พระ 
พุทธรักขิต  อันอาจารยสั่งไวแลว  แตไมพบพระธรรมรักขิต  หรือเปนผู 
ไมอยากจะบอก  จึงเขาไปหาพระสังฆรักขิตท่ีเดียว แลวส่ังวา  "อาจารย 
ของพวกเราส่ังไวอยางนี้วา  ' ไดยินวา  คุณจงลักสิ่งของชื่อน้ี." 
        สองบทวา  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺส  ความวา  พระพุทธรักขิต  เปน 
ทุกกฏกอน  เพราะสั่ง.  
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        หลายบทวา  ปฏิคฺคณฺหาติ  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺส  ความวา  พึง  
ทราบวา  "เปนทุกกฏ  แกภิกษุผูต้ังแตนั่นเทียว  ในเม่ือพระสังฆรักขิต 
รับคําแลว.  ก็ถาพระสังฆรักขิตน้ัน  ลักทรัพยนั้นมาได, เปนปาราชิก 
แมทั้ง ๒ รูป  คือ  พระพุทธรักขิตผูสั่ง ๑  พระสังฆรักขิตผูลัก  ๑. แต 
สําหรับอาจารยผูต้ังตน ไมเปนอาบัติปาราสิก  เพราะผิดการนัดหมาย. 
ไมเปนอาบัติทุกอยางแกพระธรรมรักขิตเพราะไมทราบ. สวนพระพุทธ- 
รักขิตทําความสวัสดีแกทานท้ัง ๒ รูปแลว  ตนเองพินาศแลว. 
        บรรดาวาระแหงการสั่ง  ทั้ง ๔ ถัดจากทุติยาวารน้ีไป  พึงทราบ 
วินิจฉัยในวารแหงการส่ังขอแรกกอน. 
        หลายบทวา  โส  คนตฺวา  ปุน  ปจฺจาคจฺฉติ  ความวา  ภิกษุผู 
รับสั่งนั้น  ไปยังท่ีทรัพยต้ังอยูแลว  เห็นการอารักขา  ทั้งภายในและ 
ภายนอก  ไมอาจลักเอาได  จึงกลับมา. 
        หลายบทวา  ยทา  สกฺโกสิ  ตทา  ความวา ภิกษุผูสั่งน้ันสั่งใหม 
วา  "ทรัพยทีท่านลักมาแลวในวันนี้เทาน้ันหรือ จึงเปนอันลัก.  ไปเถิด 
ทาน  ทานอาจจะลักมาได  เมื่อใด,  ก็จงลักทรัพยนัน้มา  เมื่อน้ัน." 
        สองบทวา  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺส ความวา  แมเพราะสั่งอีกอยาง 
นั้น ก็เปนทุกกฏเทานั้น  แตถาทรัพยนั้น ยอมเปนของท่ีจะพึงลักมาได 
แนนอน,  ชือ่วาเจตนาท่ีใหสําเร็จประโยชน  ก็เปนเชนกับผลที่เกิดใน 
ลําดับแหงมรรค;  เพราะฉะนั้น  ภิกษุผูสั่งน้ี  จึงเปนปาราชิกในขณะส่ัง 
ทีเดียว.  แมถาภิกษุผูลัก  จะลักทรัพยนัน้มาได  โดยลวงไป ๖๐ ป  และ 
ภิกษุผูสั่ง  จะทํากาลกิริยา  หรือสึกไปเสียในระหวางนั่นเทียว  ก็จัก  
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เปนผูไมใชสมณะเลย  ทํากาลกิริยา หรือสึกไป,  แตสําหรับภิกษุผูลัก 
ยอมเปนปาราชิกในขณะท่ีลักน่ันเอง.  
        เพราะภิกษุผูต้ังตนพูดเบาไป ทําใหภิกษุผูลักไมไดยินคําน้ีวา  "อยา 
ลัก"  หรือทําใหไดยินคํานี้ไมได  เพราะภิกษุผูลักนั้นเปนคนหูหนวก๑ 

ฉะน้ัน  ภิกษุผูต้ังตน  จึงไมพน.  สวนในตติยวารชื่อวาพน  เพราะพูดให 
ภิกษุผูลักไดยิน.  ในจตุตถวาร  แมทั้ง ๒ รูปพนได  เพราะภิกษุผูต้ังตน 
นั้นพูดใหไดยิน และเพราะภิกษุผูรับสั่งนอกน้ี   รับคําวา  "ดีละ" 
แลวก็งดเวนเสีย  ดวยประการฉะน้ี. 
                                  จบกถาวาดวยการส่ัง. 
  
๑.  แปลตามรูปความท่ีควรจะเปน  แตในโยชนาวา ตสฺส มูลฏสฺส  พธิรตาย  น  สาเวติ.  
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                                พรรณนาบทภาชนีย  
        บัดนี ้ พระผูมีพระภาคเจา  เมื่อจะทรงแสดงองคแหงอทินนาทาน 
ที่ตรัสไว  ดวยอํานาจการทําท่ีใหเคลื่อนจากฐาน  ในทรัพยที่ต้ังอยูในพ้ืน 
ดินเปนตนนั้น  ๆ และความตางแหงอาบัติ ดวยความตางกันแหงวัตถุ 
จึงตรัสคําเปนตน  "ปฺจหากาเรหิ"  ดังนี้. 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ปฺจหากาเรหิ  ไดแก  ดวยเหตุ ๕ 
อยาง. มีคําอธิบายวา "ดวยองค ๕."  ในคําวา  "ปฺจหากาเรห"ิ 
เปนตนนั้น มีเนื้อความยอ ดังตอไปนี้ :-  คือ  "ปาราชิก  ยอมมีแก 
ภิกษุผูถือเอาทรัพยที่เจาของไมไดให  ดวยอาการ ๕ อยางที่ตรัสไวโดย 
นัยเปนตน  'เปนทรัพยอันผูอ่ืนหวงแหน;'  ดวยอาการหยอนกวา 
อาการ  ๕ อยางนั้น  ไมเปนปาราชิก."  ในคําวา  ดวยอาการ ๕ อยาง 
นั้น อาการ ๕ อยาง  เหลาน้ี  คือ  ทรพัยอันผูอ่ืนหวงแหน  ๑ ความ 
สําคัญวาทรัพยอันผูอ่ืนหวงแหน ๑  ความที่บริขารเปนครุภัณฑ  ๑  ม ี
ไถยจิต  ๑ การทําใหเคลื่อนจากฐาน  ๑.  สวนในบริขาร  ที่เปนลหุภัณฑ 
ทรงแสดงถุลลัจจัยและทุกกฏไว  โดยความตางกันแหงวัตถุ  ดวยวาระ 
ทั้ง ๒ อ่ืนจากอาการ  ๕ อยางนี้. 
                 [อาการ ๖ อยางที่ใหภิกษุตองอาบัติปาราชิก] 
        แมในวารท้ัง ๓ ที่ทานตรัสไว  โดยนัยเปนตนวา "ฉหากาเรหิ" 
ก็ควรทราบอาการ  ๖ อยางนี้ คือ  มิใชมีความสําคัญวาเปนของตน ๑ 
มิใชถือเอาดวยวิสาสะ  ๑ มิใชขอยืม  ๑ ความท่ีบริขารเปนครุภัณฑ  ๑  
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มีไถยจิต ๑  การทําใหเคลื่อนจากฐาน ๑.  ก็บรรดาวารท้ัง ๓ แมนี้  
ตรัสปาราชิกในวาระแรก  ตรัสถลุลัจจัย  และทุกกฏ  ในวาระท่ีสอง 
และที่สาม  โดยความตางกันแหงวัตถุ.  สวนในความตางกันแหงวัตถุ แม 
ที่มีอยูในวาระอีก  ๓ อ่ืนจาก  ๓ วาระน้ัน  ตรัสทุกกฏอยาเดียว  เพราะ 
เปนวัตถุอันชนเหลาอ่ืนไมไดหวงแหน.  วัตถุที่ตรสัไวใน ๓ วาระนั้นวา 
"มิใชของอันผูอ่ืนหวงแหน" จะเปนของไมมีใครครอบครอง เปนของ 
ที่เขาทิ้งแลวมีมูล  (คือความอาลัย)  เจาของตัดแลวหาเจาของมิได  หรือ 
จะเปนของของตนก็ตาม,  วัตถุแมทั้ง ๒ ยอมถึงความนับวา "มิใชของ 
อันผูอ่ืนหวงแหน."  ก็เพราะในทรัพย  ๒ อยางนี้  ยังมีความสําคัญวา 
ทรัพยอันผูอ่ืนหวงแหนไว  และทรัพย ๒ อยางนั้น  ภิกษุถือเอาดวย 
ไถยจิต เพราะเหตุนั้น  จึงไมตรัสอาบัติไว  ฉะนี้แล. 
                           [อรรถาธิบายในอนาปตติวาร] 
        พระผูมพีระภาคเจา  ครั้นทรงแสดงความตางแหงอาบัติ  ดวย 
อํานาจแหงวัตถุและดวยอํานาจแหงจิต  อยางนี้แลว  บัดนี้  เมื่อจะทรง 
แสดงอาบัติ  จึงตรัสคําวา "อนาปตฺติ  สกสฺ ิสฺส" ดังน้ีเปนตน. 
        บรรดาบทเหลาน้ี  บทวา  สกสฺ ิสฺส   ไดแก  ภิกษุผูมคีวาม 
สําคัญวาเปนของตน  คือ  ผูมีความสําคัญอยางน้ีวา "ภัณฑะน้ีเปนของ 
เรา"  เม่ือถือเอาแมซึ่งภัณฑะของผูอ่ืน  ก็ไมเปนอาบัติ  เพราะการถือ 
เอา.  ควรใหทรัพยที่ตนถอืเอาแลวน้ันคืน  ถาถูกพวกเจาของทวงวา 
"จงให." เธอไมยอมคืนให เปนปาราชิก เพราะเจาของทรัพยเหลาน้ัน 
ทอดธุระ.  
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        บทวา  วิสฺสาสคฺคาเห  ไดแก  ไมเปนอาบัติ  เพราะการถือเอา 
ดวยวิสาสะ. แตควรรูลักษณะแหงการถือเอาดวยความวิสาสะ  โดยสูตร๑ 

นี้วา  "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เราอนุญาตใหภิกษุ  ผูประกอบดวยองค ๕  
ถือวิสาสะได  คือ  เคยเห็นกันมา ๑ เคยคบกันมา  ๑ เคยพูดกันไว ๑ 
ยังมีชีวิตอยู  ๑  เมื่อถือเอาแลว   ก็พอใจ ๑." 
        บรรดาบทเหลาน้ัน บทวา  สนฺทิฏโ  ไดแก  เปนเพ่ือนดวย 
เหตุสักวาเห็นกันมา. 
        บทวา สมฺภตฺโต  ไดแก  เปนเพ่ือนสนิท. 
        บทวา  อาลปโต ไดแก  อันเพ่ือนภิกษุพูดไววา  "ทานตองการ 
สิ่งใด  ซึ่งเปนของผม  ทานพึงถือเอาส่ิงน้ันเถิด,  ไมมีเหตุในการท่ีทาน 
จะขออนุญาตแลว  ถือเอา."  บทวา  ชวีติ  ไดแก แมนอนแลว 
ดวยการนอนท่ีไมลุกข้ึนอีกตอไป  ตราบเทาท่ียังไมถึงความขาดเด็ดแหง 
ชีวิตนทรีย. 
        หลายบทวา   คหิเต  จ  อตฺตมโน  ความวา เมื่อเราถือเอาแลว 
เขาก็จะพอใจ. การท่ีภิกษุเมื่อรูวา "เมื่อเราถือเอาแลว เขาจักพอใจ" 
จึงถือเอาของมีอยูของบุคคลเห็นปานนี้  ยอมสมควร. ก็พระผูมีพระภาค- 
เจา  ตรัสองค ๕ เหลาน้ีไว  ดวยอํานาจแหงการรวบรวมไวไมมีสวน 
เหลือ ๒ แตการถือเอาดวยวิสาสะ  ยอมข้ึนดวยองค  ๓ คือ  เคยเห็น 
กันมา  ยังมีชวิีตอยู  เมื่อถือเอาแลว ก็พอใจ ๑  เคยคบกันมา        ยังมีชีวิต 
อยู  เมื่อถือเอาแลว  ก็พอใจ  ๑  เคยบอกกันไว  ยังมีชีวิตอยู เมื่อถือ 
 
๑.  วิ.  มหา.  ๕/๒๑๘. 
๒.  ศัพทนีน้าจะถูกตามอัตถโยชนาวา  อเสส... จึงไดแปลไวอยางนั้น.  
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เอาแลว  ก็พอใจ ๑ สวนเพ่ือนคนใด  ยังมีชีวิตอยู  แตเมื่อถือเอาแลว  
เขาไมพอใจ,  สิ่งของของเพ่ือนคนน้ัน  แมภิกษุถือเอาแลวดวยการถือ 
วิสาสะ ก็ควรคืนให และเม่ือจะคืนให  ทรัพยของผูตาย  ควรคืนใหแก 
พวกคฤหัสถหรือบรรพชติ  ผูเปนใหญในทรัพยของภิกษุนั้นกอน  ทรัพย 
ของเพ่ือนผูไมพอใจ  ก็ควรคืนใหแกเขานั่นเทียว. 
        สวนภิกษุใด  อนุโมทนาแลวแตแรกนั่นเทียว ดวยการเปลงวาจา 
วา "ทานเมื่อถือเอาของของผม  ชื่อวาทําชอบแลว"  หรือดวยเพียง 
จิตตุปบาทเทาน้ัน  ภายหลังโกรธดวยเหตุบางอยาง,  ภิกษุนั้นยอมไมได 
เพ่ือจะใหนํามาคืน.  แมเธอรูปใด  ไมประสงคจะให  แตรับคําไวดวยจิต 
ไมพูดอะไร ๆ แมเธอรูปนั้น  ก็ยอมไมไดเพ่ือจะใหนํามาคืน.  สวนภิกษุ 
ใด  เมื่อเพ่ือนภิกษุพูดวา  "สิ่งของของทาน  ผมถือเอาแลว  หรือผม 
ใชสอยแลว"  จึงพูดวา  "สิ่งของน้ัน ทานถือเอาหรือใชสอยแลวก็ 
ตามเถิด,  แตวาสิ่งของน้ัน ผมเก็บไวดวยกรณีบางอยางนั่นเทียว ทาน 
ควรทําส่ิงของน้ันใหเปนปกติอยางเดิม  "  ดังน้ี  ภิกษุนี้  ยอมไดเพ่ือใหนํา 
มาคืน. 
        บทวา  ตาวกาลิเก  ความวา  สําหรับภิกษุผูถือเอาดวยคิดอยางนี้ 
วา "เราจักใหคืน  จักทําคืน"  ไมเปนอาบัติ  เพราะการถือเอาแมเปน 
การขอยืม.  แตสิ่งของท่ีภิกษุถือเอาแลว ถาบุคคลหรือคณะผูเปนเจาของ 
สิ่งของ อนุญาตใหวา  "ของสิ่งน่ันจงเปนของทานนั่นแหละ" การ 
อนุญาตอยางน้ีนั่นเปนการดี  ถาไมอนุญาตไซร,  เมื่อเขาใหนํามาคืน 
ควรคืนให. สวนของสงฆ  ควรใหคืนทีเดียว. 
        ก็สัตวทีเ่กิดในเปรตวิสัยก็ดี  ที่ทาํกาละแลว  เกิด  (เปนเปรต) ใน 
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อัตภาพนั้นนั่นเองก็ดี๑ เทวดาทั้งหลาย  มีเทวดชั้นจาตุมหาราชิกเปนตน 
ก็ดี,  ทั้งหมดถึงความนับวา "เปรต"  ทั้งน้ัน ในคําวา "เปต-  
ปริคฺคเห" นี,้  ไมเปนอาบัติ  ในเพราะของหวงแหนของเปรตเหลาน้ัน. 
จริงอยู  ถาแมทาวสักกเทวราชประทับนั่งออกรานขายของ,  และภิกษุผู 
"อยาถือเอา ๆ"  ก็ถือเอาผาสาฎกแมมีราคาต้ังแสน   เพ่ือประโยชน 
แกจีวรของตนไป, การถือเอาของภิกษุนั้น ยอมควร.  สวนในผาสาฎก 
ที่คนทั้งหลายทําพลีกรรมอุทิศพวกเทวดา คลองไวที่ตนไมเปนตน  ไม 
มีคําท่ีจะพึงพูดถึงเลย. 
        บทวา  ติรตฺฉานคตปริคฺคเห  ไดแก  ไมเปนอาบัติ  ในเพราะของ 
หวงแหนแมของพวกสัตวดิรัจฉาน, ก็แมถาพญานาค  หรือสุบรรณ- 
มาณพ จําแลงกายเปนมนุษย  ออกรานขายของอยู,  และมีภิกษุบางรูป 
ไปถือเอาสิ่งของของพญานาคหรือของสุบรรณมาณพน้ัน  จากรานขาย 
ของน้ันไป  โดยนัยกอนนั่นแล,  การถือเอาของภิกษุนั้น  ยอมควร. 
ราชสีห  หรอืเสือโครงฆาสัตวมีเนื้อและกระบือเปนตนแลว  ยงัไมเค้ียว 
กิน  ถูกความหิวเบียดเบียน  ไมพึงหามในตอนตนทีเดียว,  เพราะวา 
มันจะพึงทําแมความฉิบหายให.  แตถาเม่ือมันเค้ียวกินไปไดสักหนอยหน่ึง 
แลว  ภิกษุกส็ามารถหามได จะหามแลวถือเอาก็ควร.  แมจําพวกนก 
มีเหยี่ยวเปนตน  คาบเอาเหย่ือแลวบินไปอยู  จะทําใหมันทิ้งเหย่ือใหตก 
ไปแลวถือเอาก็ควร. 
 
๑.  ฎีกาสารัตถทีปนีวา เกดิแลวในสรีระท่ีตายแลวนั้นนัน่เอง  อางเร่ืองเปรตหวงผาสาฎก ใน 
วินีตวัตถุ  วินยัปฎก  มหาวภิังค  ภาค  ๑/๑๐๘.  
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        บทวา  ปสุกูลสฺ ิสฺส ความวา  แมสําหรับภิกษุผูมีความสําคัญ 
อยางนี้วา "สิ่งของน้ี  ไมมีเจาของ เปนของบังสุกุล"  ไมเปนอาบัติ  
เพราะการกือเอา.๑ แตถาส่ิงของน้ันมีเจาของไซร,  เมื่อเขาใหนํามาคืน 
ก็ควรคืนให,  
        บทวา  อุมฺมตฺตกสฺส  ความวา ไมเปนอาบัติแมแกภิกษุเปนบา 
ซึ่งมีประการดังกลาวแลวในเบ้ืองตน. 
        บทวา  อาทิกมฺมิกสสฺ ความวา  ไมเปนอาบัติแกพระธนิยะผู 
เปนอาทิกัมมิกะ  (ผูเปนตนบัญญัติ)  ในสิกขาบทน้ี.  แตสําหรับภิกษุ 
ฉัพพัคคียเปนตน  ผูลักหอผาของชางยอมเปนตนท่ีเหลือ  เปนอาบัติ 
ทั้งน้ัน  ฉะนี้แล. 
                               จบการพรรณนาบทภาชนีย. 
 
๑.  ถาถือตามโยชนากแ็ปลวา  ไมเปนอาบัตใินเพราะการถือเอาแมของภกิษุผู....  
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                             กลาววาดวยปกิณณกะ 
        ก็ในปกณิณกะนี้ วา  
        สมุฏฐาน ๑ กิริยา  ๑ สัญญา ๑ สจิตตกะ ๑ โลก- 
        วัชชะ ๑ กรรม  ๑ กุศล  ๑ พรอมดวยเวทนา ๑ 
        บัณฑิตพึงทราบคําทั้งหมด  โดยนัยดังท่ีกลาวไวแลวในปฐมสิกขา- 
บทนั่นเอง  วา  "สิกขาบทน้ี  มีสมฏุฐาน ๓ คือ  เปนสาหัตถิกะ  เกิด 
ทางกายและทางจิต, เปนอาณัตติกะ  เกิดทางวาจาและทางจิต,  เปน 
สาหัตถิกะและอาณัตติกะ  เกิดทางกาย  ทางวาจาและทางจิต;  และเกิด 
เพราะทํา;  จริงอยู  เมื่อทําเทาน้ัน  จึงตองอาบัตินั้น;  เมื่อไมทําก็ไมตอง; 
เปนสัญญาวิโมกข  เพราะพนดวยไมมีสําคัญวา  'เราจะถือเอาส่ิงของท่ี  
เจาของเขาไมไดให,  เปนสจิตตกะ  เปนโลกวัชชะ เปนกายกรรม  เปน 
วจีกรรม  เปนอกุศลจิต, ภิกษุยินดี  หรือกลัว  หรอืวางใจเปนกลาง ๆ 
ยอมตองอาบัตินั้น; เพราะเหตุนั้น  สิกขาบทน้ี จึงชื่อวา  มีเวทนา ๓." 
                            พรรณนาวินิตวัตถุคาถา 
        ในคาถาแหงวินีติวัตถุ  พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :- เรื่องภิกษุ 
ฉัพพัคคีย  ขาพเจาไดกลาวไวแลวในอนุบัญญัตินั่นแล.  ในเรื่องที่ ๒ 
มีวินิจฉัยดังน้ี:-  ข้ึนชื่อวา จิตของพวกปุถุชน  ละปกติไปดวยอํานาจ 
กิเสสมีราคะเปนตนแลว ยอมแลนไป คือ  พลานไป  ไดแก  ซดัสายไป. 
ถาพระผูมีพระภาคเจา  จะพึงทรงบัญญัติอาบัติดวยเหตุเพียงจิตเกิดข้ึน  
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(ลําพังคิด)  แมเวนความเปลี่ยนแปลงทางกายทวารและวจีทวาร๑  ใคร 
จะพึงสามารถทําตนไมใหอาบัติไดเลา ?  เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระ-  
ภาคเจา จึงตรัสไววา  "ดูกอนภิกษุ ! เธอไมตองอาบัติ  เพราะเพียงแต 
 ิจิตเกิดข้ึน.๒"  แตภิกษุก็ไมควรเปนไปในอํานาจแหงจิต. ควรหามจิต 
ไวดวยกําลังแหงการพิจารณาทีเดียวแล.  เรื่องการจับตองผา  ทําใหผา 
ไหวและทําใหผาเคลื่อนจากฐาน  มีเนื้อความต้ืนแลวทั้งน้ัน. สวนเรื่อง 
ทั้งหลายซ่ึงถัดจากเรื่องที่ทําผาใหเคลื่อนจากฐานน้ันไป  มีเรื่องวา  "ภิกษุ 
มีไถยจิต  ถือเอาทรัพยนั้นจากพ้ืนดิน."๓ เปนที่สุด  มีเน้ือความต้ืนแลว 
ทั้งน้ัน. 
        ในเรื่องเพียงแตพูด  มีวินิจฉัยดังนี้:- 
        บทวา อาทิยิ  ความวา  ภิกษุเจาของจีวร  จับแลว คือ  ยึดไววา 
"ทานเปนโจร."  สวนภิกษุผูลักจีวรนอกนี้  เมื่อถูกภิกษุเจาของจีวร 
ถามวา  "จีวรของผม  ใครลักไป ?"  จึงไดใหคํารับ  ดวยคําตอบตรง 
คําถามวา  "ผมลักไป."  จริงอยู ถาภิกษุเจาของนอกน้ีจักกลาววา 
"จีวรของผม ใครถือเอา  ใครนําไป  ใครเก็บไว ?"  แมภิกษุนี้  ก ็
คงจักตอบวา  "ผมถือเอา"  หรือวา  "ผมนําไป" หรือวา  "ผมเก็บ 
ไว"  เปนแนนอน.  ข้ึนชือ่วาปาก อันธรรมดาสรางไว๔  ก็เพ่ือประ- 
โยชนแกการกิน  และเพื่อประโยชนแกการพูด.  แตเวนไถยจิตเสีย  ก็ไม 
เปนอวหาร.  เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา  จึงตรัสไววา "ดูกอน 
 
๑.  ฎีกาสารัตถทีปนี  แกวา  ไดแกการไหวกาย  และเปลาวาจา. ๒.  วิ.  มหา.  ๑/๑๐๕. 
๓.  วิ. มหา. ๑/๑๐๗. ๔.  แตโยชนาแกวา  กตนฺติ  ชาต.  
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ภิกษุ !  เธอไมเปนอาบัติ  เพราะเพียงแตพูด"๑  ดังนี้. อธิบายวา "ไม 
เปนอาบัติ เพราะเหตุเพียงแตพูด ๆ ไปเทาน้ัน." เรื่องที่ถัดจากเรื่อง  
เพียงแตพูดนั้นไป  ซึ่งมีเรื่องผาโพกเปนที่สุด  ทั้งหมดมีเนื้อความต้ืนแลว 
ทั้งน้ัน. 
        ในเรื่องศพที่ยังสด  มีวินิจฉัยดังนี้:- 
        บทวา อธิวตฺโถ  ความวา เปรตเกิดข้ึนในสรีระ  (ศพ)  นั้น 
นั่นเอง  เพราะตัณหาในผาสาฎก. 
        บทวา  อนาทิยนฺโต  ความวา  ภิกษุไมถือเอาถอยคําของเปรตน้ัน 
หรือไมทําความเอ้ือเฟอ. 
        หลายบทวา  ต  สรรี  อฏหิตฺวา  ความวา เปรตยังสรีระนั้น 
ใหลุกข้ึน  ดวยอานุภาพของตน. เพราะเหตุนั้น พระอุบาลีเถระนั้นจึงกลาว 
วา  "สรีระนัน้ลุกข้ึน  (เดนิตามหลังภิกษุนั้นไป๒)" 
        สองบทวา ทฺวาร  ถเกสิ  ความวา  วิหารของภิกษุมีอยูในที่ใกล 
ปาชาน้ันเอง  เพราะเหตุนั้น  ภิกษุเปนคนขลาดอยูโดยปกติ  จึงรีบเขา 
ไปในวิหารน้ันทันที  แลวปดประตู. 
        สองบทวา  ตตฺเถว  ปริปติ  ความวา เมื่อภิกษุปดประตูแลว 
เปรตเปนผูหมดความอาลัยในผาสาฎก  จึงละทิ้งสรีระนั้น  แลวไปตาม 
ยถากรรม."  เพราะเหตุนั้น  สรรีะนั้นจึงลมลง.  มคํีาอธิบายวา "ตกไป 
ในที่นั้นนั่นแล." 
        สองบทวา  อภินฺเน  สรีเร  ความวา ภิกษุไมพึงถือเอาผาบังสุกุล 
ที่สรีระ  (ศพ)  สด  ยังอุน ๆ อยู.  เม่ือภิกษุถือเอา  อุปทวะเห็นปานนี้ 
 
๑. วิ. มหา  ๑/๑๐๗.  ๒.  วิ. มหา.  ๑/๑๐๙.  
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ยอมมี  และภิกษุยอมตองทุกกฏ. แตจะถือเอาท่ีสรีระ  (ศพ)  ซึ่งแตก  
แลว  ควรอยู. 
        ถามวา "ก็ศพจะจัดวา แตกแลว  ดวยเหตุเพียงไร ? 
        แกวา "แมดวยเหตุเพียงถูกสัตวทั้งหลาย  มีกา  นกตะกรุม 
สุนัขบาน  และสุนัขจ้ิงจอกเปนตน  เอาจะงอยปากหรือเข้ียวทําใหฉีก 
ขาดแลวนิดหนอย."  สวนอวัยวะของศพใด  ทีล่มลง เพียงผิวหนังขาด 
ไปดวยการครูดสี,  หนังยังไมขาด,  ศพน้ัน   นับวายังไมแตกน่ันเทียว. 
แตเมื่อหนังขาด  จัดวาเปนศพที่แตก. แมศพใด  ในเวลายังมีชีวิตน่ันแล 
มีฝโรคเรื้อนและตอม  หรือแผลแตกเฟะไปท่ัว,  แมศพน้ี ชื่อวาแตกแลว. 
สรีระแมที่ถงึความเปนซากศพ โดยเปนศพที่ข้ึนพองเปนตน ต้ังแต 
วันที่ ๓ ไป  จัดวาเปนศพท่ีแตกแลวเหมือนกัน. 
        อน่ึง  ในศพแมที่ยังไมแตกโดยประการทั้งปวง  จะใหคนเฝาปาชา 
หรือมนุษยเหลาอ่ืนถือเอา๑  (ให) ควรอยู ถาไมไดผูอ่ืน, ควรจะใช 
ศัสตรา  หรือวัตถุบางอยางทําใหแผลแลว จึงถือเอา. แตในศพเพศ 
ตรงกันขาม  ภิกษุควรเขาไปต้ังสติไว ยังสมณสัญญาใหเกิดข้ึน ทําใหเปน 
แผลท่ีศีรษะ  หรือท่ีหลังมือและหลังเทาแลวถือเอาสมควรอยู. 
                     [กถาวาดวยการสับเปลี่ยนสลาก] 
        ในเรื่องอันเปนลําดับแหงเรื่องสรีระที่ยังไมแตกน้ัน มีวินิจฉัย 
ดังน้ี:- 
        หลายบทวา  กุส  สงฺกาเมตฺวา  จีวร  อคฺคเหส ิ มีความวา ภิกษุ 
ลักดวยกุสาวหาร  ในบรรดาเถยยาวหาร  ปสยัหาวหาร ปริกัปปาวหาร 
 
๑.  แปลตามนยัโยชนาท่ีสอนใหเอา  สุสานโคปเกหิ  และมนุสฺเสหิ เปนกรรมใน คาหาเปตุ.  
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ปฏิจฉันนาวหาร  และกุสาวหาร  ซึ่งไดแสดงไวแลวแตโดยเพียงชื่อใน 
การพรรณนาเน้ือความแหงบทน้ีวา "อาทิเยยฺย" ในเบ้ืองตน. และพึง 
ทราบความตางกันแหงอวหารเหลาน้ี  ดังตอไปนี้ :-  
                          [อรรถาธบิายอวหาร  ๕ อยาง] 
        ก็ภิกษุรปูใดรูปหน่ึง  ทําโจรกรรมมีการตัดที่ตอเปนตน  ในเวลา 
กลางคืนหรือกลางวันมิใหใครเห็น  ลกัทรัพยซึ่งมีเจาของ หรือหลอกลวง 
ดวยเครื่องนับโกง  และกหาปณะปลอมเปนตนถือเอา,  อวหารของภิกษุ 
รูปนั้นนั่นแล  ผูถือเอาทรัพยนั้น พึงทราบวา "เปนเถยยาวหาร." 
ฝายภิกษุใด  ขมข่ีผูอ่ืน  คือ กดข้ีเอาดวยกําลัง,  หรอืคุกคาม,  คือ 
แสดงภัย  ถือเอาทรัพยเปนของชนเหลานั้น เหมือนพวกโจรกบฏ๑  ทํา 
ประทุษกรรม  มีฆาคนเดินทางและฆาชาวบานเปนตน  (และ)  เหมือน 
อิสรชน มีพระราชาและมหาอํามาตยของพระราชาเปนตน  ทําการริบ 
เอาเรือนของผูอ่ืน  ดวยอํานาจความโกรธ และใชพลการเก็บพล ีเกิน 
กวาพลีที่ถึงแกตน,  อวหารของภิกษุนั้น  ผูถือเอาอยูอยางนั้น  พึงทราบวา 
"เปนปสัยหาวหาร."  สวนอวหารของภิกษุผูกําหนดหมายแลวถือเอา 
ทานเรียกวา  "ปริกัปปาหาร."  ปริกัปปาวหารน้ัน มี ๒ อยาง  ดวย 
สามารถกําหนดหมายส่ิงของ  และกําหนดหมายโอกาส. 
                              [อรรถาธิบายภัณฑปริกัป] 
        ใน ๒ อยางนั้น  การกําหนดส่ิงของ  พึงทราบดังนี้:-  ภิกษุบาง 
รูปในศาสนาน้ี  มีความตองการดวยผาสาฎก  จึงเขาไปภายในหอง หมาย 
 
๑. ฎีกาสารตฺถทีปนี ภาค ๒/๔๒๗  แกคํานี้ไววา  ทามริกโจรสฺสาติ  รชฺช  ปฏยมานสฺส  ปากฏโจรสฺส. 
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ใจไววา  "ถาจักเปนผาสาฎก, เราจักถือเอา, ถาจักเปนดาย,  เราจักไม  
ถือเอา" แลวถือเอากระสอบในที่มืด. ถาในกระสอบน้ัน  มีผาสาฎก, 
เปนปาราชิก  ในขณะที่ยกข้ึนนั่นเอง. ถามีดายยังรักษาอยู.  เธอนําออก 
ไปขางนอก แกออกรูวา  "เปนดาย"  จึงนํามาวางไวยังที่ดวยท่ีเดิมอีก, ยัง 
รักษาอยูเหมือนกัน.แมรูวา  "เปนดาย"  แลวเดินไปดวยคิดวา "ได 
สิ่งใด  ก็ตองถือเอาสิ่งน้ัน "  พึงปรับอาบัติดวยวาระยางเทา.  วางไวบน 
ภาคพ้ืนแลว ถือเอา, ตองปาราชิก  ในขณะท่ียกข้ึน.  เธอถูกพวกเจา 
ของติดตาม๑รองวา "ขโมย  ขโมย"  จึงท้ิงแลวหนีไป  ยังรักษาอยู. 
พวกเจาของพบแลวถือเอา  การถือเอาอยางนี้นั่นเปนการดี, ถาคนอ่ืน 
บางคนถือเอา, เปนภัณฑไทยแกเธอ. ถาเม่ือพวกเจาของกลับไปแลว 
เธอเห็นของน้ันเขาเองจึงถือเอาดวยคิดวา  "ของน้ี  เรานําออกมากอน, 
บัดนี้  เปนของของเราละ" ดังน้ี, ยังรักษาอยู  แตเปนภัณฑไทย, 
แมเม่ือภิกษุกําหนดหมายไวแลวถือเอา  โดยนัยเปนตนวา "ถาจักเปน 
ดาย,  เราจักถือเอา,  ถาจักเปนผาสาฎก, เราจักไมถือเอา, ถาจักเปน 
เนยใส, เราจักถือเอา,  ถาจักเปนน้ํามัน,  เราจักไมถือเอา"  ดังน้ี ก ็
นัยนี้นั่นเทียว. 
        สวนในอรรถกถามหาปจจรีเปนตน ทานกลาวไววา "แมภิกษุ 
มีความตองการดวยผาสาฎก  ถือเอากระสอบผาสากฎนั่นแหละออกไป 
วางไวขางนอก  แกออกแลว  เห็นวา  ' นี้  เปนผาสาฎก'  แลวไป 
พึงปรับดวยการยกเทาข้ึนนั่นเทียว."  ก็ในอรรถกถามหาปจจรีเปนตนนี้ 
การกําหนด ยอมปรากฏ  เพราะเธอไดกําหนดหมายสิ่งของไววา "ถา 
 
๑. ฎีกาสารัตถทีปนีแกวา ปริยุฏ ิโตติ  อนพุนฺโธ.  
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จักเปนผาสาฎก,  เราจักถือเอา"  ปริกัปปาวหาร ไมปรากฏเพราะเห็น 
แลวจึงลัก. แตในมหาอรรถกถา  ทานปรับอวหารแกภิกษุผูยกข้ึนซึ่ง  
ภัณฑะท่ีกําหนดไว  ตนยังไมไดเห็น แตก็คงต้ังอยูในความเปนของอันตน 
กําหนดไวแลวน่ันเอง.  เพราะเหตุนั้น ปริกัปปาวหาร  จึงปรากฏในมหา- 
อรรถกถานั้น. อวหารท่ีกลาวไวในมหาอรรถกถานั้น  สมดวยพระบาลี 
วา "ต  มฺมาโน  ต  อวหริ๑ สําคัญวา  เปนสิ่งน้ัน  ลักส่ิงน้ัน 
ฉะน้ีแล." บรรดาปริกัปทัง้ ๒ นั้น  การกําหนดน้ีใด  ที่เปนไปโดยนัย 
เปนตนวา "ถาจักเปนผาสาฎก, เราจักถือเอา" ดังน้ี  การกําหนดน้ี 
ชื่อวา  ภัณฑปริกัป  (การกําหนดส่ิงของ). 
                            [อรรถาธิบายโอกาสปริกัป] 
        สวนการกําหนดโอกาส พึงทราบอยางนี้:-  ภิกษุโลเลบางรูปใน 
ศาสนานี้ เขาไปยังบริเวณของผูอ่ืน  หรือเรือนของตระกูล  หรอืโรง 
ซึ่งเปนที่ทําการงานในปาก็ดี  แลวน่ังในท่ีนั้น  ดวยการสนทนาปราศรัย 
มองดูบริขารอันเปนที่ต้ังแหงความโลภบางอยาง, ก็แล  เมื่อมองดู  พบ 
เห็นแลว  จึงไดทําความกําหนด ดวยอํานาจสถานท่ีมีประตู  หนามุข 
ภายใตปราสาท  บริเวณ ซุมประตู และโคนไมเปนตน แลวกําหนด 
หมายไววา  "ถาพวกเจาของจักเห็นเราในระหวางน้ี,  เราจะทําท่ีเปน 
หยิบ เพ่ือตองการจะดูเที่ยวไป  จักคืนใหแกเขาเหลาน้ันแหละ,  ถาพวก 
เขาจักไมเห็นไซร,  เราก็จักลักเอา" ดังน้ี.  พอภิกษุนั้นถือเอาทรัพย 
นั้นลวงเลยแดนกําหนดท่ีหมายไวไป เปนปาราชิก. ถาเธอกําหดน 
หมายแดนอุปจารไว  เดินมุงหนาไปทางนั้นเอง  มนสิการพระกรรมฐาน 
 
๑.  บาลีเปน  อวหรติ. 
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เปนตนอยูก็ดี  สงใจไปทางอื่นก็ดี  กาวลวงแดนอุปจารไปดวยท้ังไมมีสติ  
เปนภัณฑไทย.  แมถาเม่ือเธอไปถึงท่ีนั้นแลว  โจร  ชาง เนื้อราย 
หรือมหาเมฆต้ังข้ึน  และเธอกาวลวงสถานท่ีนั้นไปโดยเร็ว  เพราะใคร 
จะพนจากอุปทวะนั้น  เปนภัณฑไทยเหมือนกัน.  ก็ในคําน้ี  อาจารย 
บางพวกกลาววา  "เพราะในเบ้ืองตนนั่นเอง เธอถือเอาดวยไถยจิต; 
ฉะน้ัน  จึงรักษาไมได,  เปนอวหารทีเดียว."  นี้เปนนัยในมหาอรรถ- 
กถากอน.  สวนในมหาปจจรี  ทานกลาวไววา  "แมถาเธอรูปนั้น 
ข้ึนข่ีชางหรือมาภายในแดนกําหนดแลว ยังไมขับชาง  หรือมาน้ันไป 
เอง  ทั้งไมใหผูอ่ืนขับไป   แมเม่ือลวงเลยแดนกําหนดไป  ยอมไมเปน 
ปาราชิก  เปนเพียงภัณฑไทยเทาน้ัน."  ในปริกัป  ๒ อยางนั้น การ 
กําหนดท่ีเปนไปวา  "ถาพวกเจาของจักเห็นเราในระหวางนี้  เราจะ 
ทําทีเปนหยิบ  เพื่อตองการจะดูเที่ยวไป  จักคืนใหแกเราเหลาน้ันแหละ" 
นี้ ชื่อวาโอกาสปริกัป.  อวหารของภิกษุผูกําหนดไวแลวถือเอา  ดวย 
อํานาจแหงการกําหนด  แมทั้ง ๒ เหลาน้ี  ดังพรรณนามาอยางนี้ พึง 
ทราบวา  "เปนปริกัปปาวหาร." 
                          [อรรถาธบิายปฏิจฉันนาวหาร] 
        สวนการปกปดไวแลวจึงลักเอา  ชื่อวาปฏิจฉันนาวหาร.  ปฏิจ- 
ฉันนาวหารน้ัน  พึงทราบอยางนี้ :-  ก็ภิกษุรูปใด  เมื่อพวกมนุษยกําลัง 
เลนอยู  หรือกําลังเขาไปในสวนเปนตน  เห็นเครื่องอลังการซ่ึงเขาถอด 
วางไว  คิดวา "ถาเราจักกมลงถือเอา, พวกมนุษยจะพึงรูเราวา  'สมณะ 
ถือเอาอะไร ?'  แลวจะเบียดเบียนเรา"  จึงเอาดินรวม  หรือใบไม 
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ปกปดไวดวยทําในใจวา "ภายหลังเราจักถือเอา"  ดังน้ี,  เพียงเทาน้ี  
การยกส่ิงของข้ึน  ยังไมมีแกภิกษุรูปนั้น; เพราะเหตุนั้น  จึงยังไมเปน 
อวหารกอน. แตเมื่อใด  พวกมนุษยเหลาน้ันประสงคจะเขาไปภายในบาน 
แมคนหาสิ่งของน้ัน  ก็ไมเห็น จึงคิดวา "บัดนี้ คํ่ามืดแลว,  พรุงน้ี 
กอนเถิด  พวกเราจึงจักรู  "  แลวก็ไปท้ังที่ยังมีความอาลัยอยูนั่นเทียว. 
เมื่อน้ัน  เมื่อภิกษุนั้น  ยกสิ่งของน้ันข้ึน  เปนปาราชิกในขณะท่ียกข้ึน, 
แตเมื่อภิกษุถือเอาในเวลาที่ปกปดไวแลวน่ันเอง ดวยสกสัญญาวา  "เปน 
ของเรา"  หรอืดวยบังสุกุลสัญญาวา  "บัดนี้  มนุษยเหลาน้ันไปแลว 
พวกเขาไดทิ้งส่ิงของน้ีแลว" เปนภัณฑไทย. เมื่อมนุษยเหลาน้ัน  แม 
มาในวันที่ ๒ ตรวจคนดูแลว  ก็ไมเห็น จึงทําการทอดธุระกลับไป 
สิ่งของท่ีเธอถือเอาแลว  ก็เปนภัณฑไทยเหมือนกัน. เพราะเหตุไร ? 
เพราะเหตุวาพวกเขาไมเห็นสิ่งของ ดวยความพยายามของภิกษุนั้น. อนึ่ง 
ภิกษุใด  พบเห็นสิ่งของเห็นปานน้ัน  ยังคงต้ังอยูในท่ีเดิมนั่นเอง  ไมได 
ปกปด  แตมไีถยจิต  เอาเทาเหยียบใหเขาไปในเปอกตม  หรือในทราย, 
พอภัณฑะน้ันอันเธอใหเขาไปแลวเทาน้ัน ก็เปนปาราชิก. 
                           [อรรถาธิบายกุสาวหาร] 
        การสับเปลี่ยนสลากแลวลักเอา ทานเรียกวา "กุสาวหาร." แม 
กุสาวหารน้ัน  พึงทราบดังนี้:-  ภิกษุรูปใด  เมื่อภิกษุทั้งหลายกําลัง 
จัดวางสลากแจกจีวร  ใครจะลักสวนของภิกษุรูปอ่ืน  ซึ่งมีราคามาก  
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กวา ๑ ที่ต้ังอยูใกลสวนของตนไป  ใครจะทําไมสลากท่ีตกไปในสวนของ 
ตน  ใหตกลงไปในสวนของภิกษุรูปอ่ืน  จึงยกข้ึน  ยังรักษาอยูกอน. 
เธอใหตกลงไปในสวนของภิกษุรูปอ่ืน  ก็ยังรักษาอยูเหมือนกัน. แต  
เมื่อใด  เม่ือไมสลากนั้นตกไปแลว  เธอยกไมสลากของภิกษุรูปอ่ืน 
ข้ึนจากสวนของภิกษุรูปอ่ืน,  เมื่อน้ัน พอเธอสักวา  ยกข้ึน  ก็เปน 
ปาราชิก.  ถาเธอยกไมสลากข้ึนจากสวนของภิกษุรูปอ่ืนกอนกวา เพราะ 
ใครจะใหตกลงไปในสวนของตน  ในขณะที่ยกข้ึน  ยังรักษาอยู,  ในขณะ 
ที่ใหตกลงไป  ก็ยังรักษาอยู  อนึ่ง ยกไมสลากของตนข้ึนจากสวนของตน, 
ในขณะที่ยกข้ึนนั่นเอง  ยังรักษาอยู,  เม่ือยกไมสลากนั้นข้ึนแลว  ใหตก 
ลงไปในสวนของภิกษุรูปอ่ืน  พอพนจากมือ  ก็เปนปาราชิก. แตถาไม 
สลากที่ตกไป ในสวนท้ัง ๒ มองไมเห็น. ภายหลงั  เมื่อภิกษุที่เหลือ 
ไปแลว  นวกภิกษุรูปนอกน้ี  ถามวา  "ทานขอรับ !  ไมสลากของผม 
ยอมไมปรากฏ."  ภิกษุผูเฒาจึงพูดวา   "คุณ !  แมของขาพเจา  ก็ไม 
ปรากฏ."  นวกภิกษุถามวา   "ทานขอรับ !  ก็สวนของผมสวนไหน !" 
ภิกษุผูแกกวาจึงแสดงสวนของตนวา  "นี้สวนของคุณ."  เมื่อนวกภิกษุ 
รูปนั้น  โตแยง หรือไมโตแยงก็ตาม ถือเอาสวนน้ันไป,  ภิกษุนอกน้ี 
ยกสวนของนวกภิกษุนั้นข้ึน ตองปาราชิกในขณะท่ียกข้ึน.  แมหากวา 
เมื่อนวกภิกษุนั้น  ถึงจะเรียนวา  "ผมจะไมยอมใหสวนของผมแกทาน 
 
๑. ประโยควรรคน้ี  ตามเชิงอรรถไวก็ดี  ในอัตถโยชนาก็ดี  และสารัตถทีปนีก็ดี  มีตกหลนอยู 
หลายศัพท  แปลตามเชิงอรรถดังนี้:-  "ภิกษุรูปใด...ใครจะนําเอาสวนของภิกษุรูปอ่ืน  ซ่ึงมีราคา 
นอยกวาหรือมากกวา  หรือเทา ๆ กัน  โดยราคาแหงสวนของตน  ซ่ึงต้ังอยูใกลสวนของตนไป" 
ดังนี้.  สามนตฉบับท่ีเราใชอยูนี้ จะลอกคัดตกไปกระมัง  เพราะในอัตถโยชนาและสารัตถทีปนี 
ก็มีแกไว. 
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และถาทานรูสวนของตนแลว  จงถือเอาเถิด."  ภิกษุผูแกกวา  ถงึแมรู  
อยูวา "นี้ไมใชสวนของเรา"  ก็ยังถือเอาสวนของนวกภิกษุรูปนั้น 
เอง   เปนปาราชิกในขณะท่ียกข้ึน.  แตถานวกภิกษุนอกน้ีคิดวา  "จะมี 
ประโยชนอะไรดวยการวิวาทน้ีวา  'นี้สวนของทาน, นี้สวนของผม" 
จึงพูดวา  "จะเปนสวนท่ีถึงแกผมก็ตาม  ถึงแกทานก็ตาม,  สวนใดดี 
ทานจงถือเอาสวนน้ันเถิด" ดังน้ี;  ยอมเปนอันภิกษุผูแกกวาถือเอาสวนท่ี 
ชื่อวาเขาใหแลว จึงไมมีอวหารในการถือเอานี้.  ถาภิกษุนั้นกลัวตอ 
ความถกเถียงกัน  อันพวกภิกษุเตือนวา "คุณจงถือเอาสวนท่ีคุณชอบ 
ใจเถิด"  จึงเวนสวนท่ีดีซึ่งถึงแกตนเสียแลว  ถือเอาสวนท่ีเลวนั่นแลไป, 
ภายหลัง  แมเมื่อภิกษุนอกนี้ ถือเอาสวนท่ียังเหลือจากที่เลือกแลว  ก็ไม 
เปนอวหารเหมือนกัน  ฉะน้ีแล. 
                     จบกถาวาดวยการสับเปลี่ยนสลาก.  
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                             กถาปรารภเรื่องทั่วไป  
        ก็พระอรรถกถาจารยทั้งหลาย  กลาวไวในอรรถกถาทั้งหลายวา 
"การแจกจีวรอยางเดียวเทาน้ัน  มาแลวในที่นี้ดวยอํานาจการสับเปลี่ยน 
สลาก, แตควรนําเรื่องเกิดข้ึนแหงปจจัยทั้ง ๔ และการแจกมาแสดงไว 
ดวย." ก็แล  ครั้นกลาวไวอยางนี้แลว  จึงกลาวกถาปรารภจีวรที่เกิดข้ึน 
ต้ังตนแตเรื่องหมอชีวกนี้วา  "พระเจาขา !  ขอพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงรับคูผาท่ีทอในแคลนสีพี  ของขาพระองคเถิด, และขอทรงอนุญาต 
คฤหบดีจีวร แกภิกษุสงฆดวยเถิด."๑  ดงัน้ี  อันมาแลวในจีวร- 
ขันธกะ, กลาวบิณฑบาตกถา  ต้ังตนแตสูตรนี้วา  "กโ็ดยสมัยนั้นแล 
กรุงราชคฤห  มีภิกษาฝดเคือง  มนุษยทั้งหลายไมอาจทําสังฆภัต  จึง 
ปรารถนาจะทําอุเทสภัต  นิมันตนภัต  สลากภัต ปกขิกภัต  อุโปสถิกภัต 
ปาฏิปทิกภัต๒"  ดังน้ี   อันมาแลวในเสนาสนขันธกะ, กลาวเสนาสน- 
กถา  ต้ังตนแตเรื่องภิกษุฉัพพัคคียนี้วา  "ก็โดยสมัยนั้นแล  พวกภิกษุ 
สัตตรสวัคคีย ซอมแซมวิหารแหงใดแหงหนึ่งซ่ึงต้ังอยูชายแดน  ดวย 
หมายใจวา 'พวกเราจักอยูจําพรรษาในวิหารน้ี' พวกภิกษุฉัพพัคคียได 
เห็นพวกภิกษุสัตตรสวัคคีย  กําลังซอมแซมวิหารแล๓"  ดังน้ี  ในเสนาสน- 
ขันธกะเหมือนกัน, และกลาวกถาปรารภเภสัช  มีเนยใส  เปนตน  ใน 
ที่สุดแหงเสนาสนกถาน้ัน  โดยพิสดาร.  สวนขาพเจาจักกลาวกถานั้น 
ทั้งหมด ในที่ที่แตละเรื่องมาถึงเขาเทาน้ัน  เหตุในคําท่ีขาพเจากลาว 
 
๑.  วิ.  มหา.  ๕/๑๙๑. ๒.  ว.ิ  จุลล.  ๗/๑๔๖.  ๓.  วิ. จุลล.  ๗/๑๒๔.  
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อยางนี้ ขาพเจากลาวไวแลวในตอนตนนั่นเทียว.  
        เรื่องเรือนไฟถัดจากเรื่องนี้ไป  มีเนื้อความต้ืนทั้งนั้น. 
        ในวิฆาสวัตถุ  ๕ เรือ่ง  มีวินิจฉัยดังน้ี:-  ภิกษุทั้งหลายเหลาน้ัน 
ใหอนุปสัมบันทําใหเปนของควร  แลวฉัน.แตเมื่อภิกษุจะถือเอาเนื้อ 
ซึ่งเปนเดน  พึงถือเอาเนื้อท่ีสัตวเหลานั้นกินเหลือท้ิงแลว. ถาอาจ 
จะใหสัตวเหลาน้ัน  ซึ่งกําลังกินอยูใหทิ้งไปแลวถือเอา,  แมเน้ือท่ีเปน 
เดนน้ัน  ก็ควร.  แตไมควรถือเอา  เพ่ือประโยชนแกการคุมครองตน 
และเพ่ือความเอ็นดูในสัตวอ่ืน. 
        ในเรื่องแจกขาวสุก  ของควรเค้ียว  ขนม  ออย  และผลมะพลับ 
มีวินิจฉัยดังน้ี:-  ภิกษุอางบุคคลซ่ึงไมมีตนวา "ทานจงใหสวนของภิกษุ 
รูปอ่ืนอีก." 
        สองบทวา อมูลก อคฺคเหสิ  ความวา เธอไดกลาวมุสาวาท 
ถือเอาสวนท่ีไมมีตัวบุคคลเปนมูลอยางเดียว. เธอหาไดถือเอาสวนน้ัน 
ดวยไถยจิตไม.  เพราะเหตุนั้นนั่นแล  พระผูมีพระภาคเจาจึงไมตรัสถาม 
วา "เธอมีจิตอยางไร ?"  ตรัสวา  "เปนปาจิตตีย."  เมื่อเธอกลาววา 
"ทานจงใหสวนของภิกษุรูปอ่ืนอีก" วัตถุแหงปาราชิก  ยอมไมปรากฏ 
และพระพุทธเจาท้ังหลาย  ยอมไมตรสัถามในฐานะเชนนี้.  แตถาขอน้ัน 
จะพึงเปนวัตถุแหงปาราชิกไซร,  ก็พึงเปนทุกกฏเทาน้ัน เชนเดียวกันกับ 
เปนทุกกฏ  ในเพราะการตูเอาสวน  ฉะนี้แล. ความสังเขปในเรื่องนี้ 
มีเทาน้ี. 
        สวนความพิสดาร  พึงทราบดังน้ี:-  ก็สิ่งใดเปนของมีอยูแหง 
สงฆนั่นเทียว  เมื่อส่ิงน้ัน  อันภิกษุซึ่งสงฆสมมติ  หรือมิไดสมมติก็ตาม  
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แจกอยู,  เมื่อภิกษุกลาววา  "ทานจงใหสวนของภิกษุรูปอ่ืนอีก"  อาง 
บุคคลท่ีไมตัวอยูอยางนั้น  ถือเอาดวยการกลาวเท็จอยางเดียว เปน  
ปาจิตตียดวย  เปนภัณฑไทยดวย. เมื่อภิกษุถือเอาดวยไถยจิต  กม็ีนัยนี้ 
เหมือนกัน.  ภิกษุไรเลา  ไมไดอางบุคคล  กลาววา "ทานจงใหสวน 
แมอ่ืนอีก"  หรือนับพรรษาโกงถือเอา  พระวินัยธรพึงปรับตามราคา 
ของ.  สวนส่ิงของใด  เปนของพวกคฤหัสถที่เขาแจกถวายสงฆในเรือน 
หรือในอารามของคฤหัสถเหลาน้ัน ครั้นเมื่อส่ิงของน้ัน  อันเจาของก็ดี 
ชนอ่ืนซึ่งเจาของส่ัง  อยางนี้วา "ทานจงถวายแกภิกษุนี้"  ก็ดี  ถวายอยู 
แมเม่ือภิกษุกลาววา  "ทานจงใหสวนแมอีก" แลวถือเอาดวยไถยจิต 
ไมเปนทั้งปาราชิก ไมเปนทั้งภัณฑไทย.  แตเมื่อถือเอาดวยโกงพรรษา 
เปนภัณฑไทย. เมื่อส่ิงของน้ัน  อันชนอื่นซึ่งเจาของมิไดสั่ง อยางนี้วา 
"ทานจงถวายแกภิกษุนี้"  ถวายอยู เมื่อภิกษุอางบุคคลถือเอาตามนัย 
กอนน่ันแล  เปนปาจิตตียดวย  เปนภัณฑไทยดวย.  ภิกษุมีไถยจิต 
กลาววา  "ทานจงใหสวนอ่ืนอีก" แลวถือเอาก็ดี  ถอืเอาดวยนับ 
พรรษาโกงก็ดี  พึงปรับตามราคาของ.  ก็วินิจฉัยนี้ใคร ๆ ก็อาจรูปไดใน 
อรรถกถาชื่อกุรุนท,ี  แตในอรรถกถาอื่น ๆ  รูไดยาก  ทั้งพิรุธดวย. 
        สองบทวา  อมูลก  อคฺคเหสิ  ความวา  เมื่อพวกเจาของถวาย 
อยู  ภิกษุไดถือเอาแลว.         
        หลายบทวา อนาปตฺติ  ภิกฺข ุ ปาราชิกสฺส  ความวา  ภิกษุได 
ถือเอาสวนท่ีเจาของถวายแลว เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจา 
จึงตรัสอนาบัติแกภิกษุนั้น."  
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        หลายบทวา อาปตฺติ  สมฺปชานมสุาสวาเท  ปาจิตฺติยสฺส  ความวา  
เพราะสัมปชานมุสาวาทท่ีภิกษุรูปนั้นกลาวแลว  พระผูมีพระภาคเจา  จึง 
ปรับเปนปาจิตตีย  ดุจในเรื่องขาวยาคูที่ปรุงดวยของ ๓ อยาง ขางหนา. 
        สวนในการถือเอา  พึงทราบวินิจฉัยดังนี้:- อาหารมีขาวสุก 
เปนตนของสงฆ  อันภิกษุซึ่งสงฆสมมติ  หรือชนทั้งหลายมีคนงานวัด 
ของพวกคฤหัสถ  อันเจาของหรือชนอ่ืน  ซึ่งเจาของส่ังไว  กําลังถวาย 
เมื่อภิกษุกลาววา    "ทานจงใหสวนของภิกษุอ่ืนอีก" แลวถือเอา   เปน 
ภัณฑไทย.   เมื่อภิกษุถือเอาอาหารมีขาวสุกเปนตน  ทีช่นอ่ืนกาํลังถวาย 
พึงปรับตามราคาส่ิงของ.  เมื่ออาหารมีขาวสุกเปนตน  อันภิกษุซึ่งสงฆมิได 
สมมติ  หรือคนท่ีเจาของมิไดสั่ง  ถวายอยู  ภิกษุกลาววา  "ทานจงให 
สวนแมอ่ืนอีก"  แลวถือเอาก็ดี  นับพรรษาโกงถือเอาก็ดี  พึงปรับตาม 
ราคาสิ่งของ  ในขณะที่ยกสวนน้ันข้ึนทีเดียว  ดุจในหมวด ๔ วาดวยเรื่อง 
บาตรฉะน้ัน. อาหารมีขาวสุกเปนตน  ที่เหลาชนนอกน้ีถวายอยู  เมื่อ 
ภิกษุถือเอาดวยการอยางนั้น  เปนภัณฑไทย.  สวนสิ่งของท่ีเจาของเขา 
วานใหถวาย  ดวยส่ังวา  "ทานจงถวายแกภิกษุนี้"  ก็ดี  เจาของเขาถวาย 
เองก็ดี  ก็เปนอันถวายดีแลว  ฉะนี้แล.  ในอธิการวาดวยวัตถุมีขาวสุก 
เปนตนนี้  มีสาระจากคําวินิจฉัยในอรรถกถาทั้งปวงเพียงเทาน้ี. 
        ในเรื่องท้ังหลายมีเรื่องรานขายขาวสุกเปนตน  มีวินิจฉัยดังนี้ :- 
รานหุงขาวขาย  ชื่อโอทนยิฆระ (คือรานขายขาวสุก). รานตม 
แกงเน้ือขาย ชื่อสูนาฆระ๑ (คือรายขายแกงเนื้อ).รานหุงตมของขบ 
 
๑.  บาลีเดิมเปน  สูนฆร ฯ  
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เค้ียวขาย ชื่อปูวฆระ  (คือรานขายขนม) . คําท่ีเหลือในเรื่องรานขาย  
ขาวสุกเปนตนนี้ มีปรากฏชัดแลวในเรือ่งบริขารน่ันแล. 
        ในเรื่องต่ัง  มีวินิจฉัยดังน้ี:-  ภิกษุรูปนั้น  กําหนดหมายแลว 
จึงใหถึงเลื่อนไป  (พรอมกับต่ัง)  ดวยคิดวา "เราจักถือเอาถุง ซึ่งมา 
ถึงทีนี้"  เพราะเหตุนั้น  ในเพราะการเล่ือนไป อวหารจึงไมมีแกภิกษุ 
รูปนั้น. แตพระองคปรับเปนปาราชิก  ในเพราะการใหเลื่อนไปแลว 
ถือเอา  จากโอกาสท่ีกําหนดหมายไว. ก็ภิกษุเมื่อนําไปอยางน้ัน ถาไม 
มีไถยจิตในต่ัง  พระวินัยธรพึงใหตีราคาถุงแลวปรับอาบัติ.  ถามีไถยจิต 
แมในต่ัง  ควรใหตีราคาทั้ง ๒ อยางแลวปรับอาบัติ. 
        ๓ เรื่อง  มีเรื่องฟูกเปนตน  ปรากฏชัดแลวทีเดยีว. 
        ใน ๓ เรื่อง  มีเรื่องการถือเอาดวยวิสาสะเปนตน  พึงทราบ 
วินิจฉัยดังนี้  :- ไมเปนอาบัติในเพราะการถือเอา, เมื่อพวกเจาของให 
นํามาคืน เปนภัณฑไทย.   สวนของภิกษุผูเขาไปบิณฑบาต  ยอมควร 
เพ่ือจะถือเอาเฉพาะรูปที่ยังอยูภายในอุปจารสีมาเทาน้ัน.  แตถาพวก 
ทายก  เผดียงแมแกพวกภิกษุผูอยูภายนอกอุปจารวา  "พวกทานรับ 
เอาเถิด  ขอรับ !  ภิกษุทั้งหลายมาแลว  จักฉัน" ดวยคําเผดียงอยางนี้ 
แมพวกภิกษุผูอยูภายในบานจะถือเอา  ก็ควร.  ทําทีเ่หลือในเรื่องทั้ง ๓ 
นี้  มีเนื้อความต้ืนทั้งน้ัน. 
        ใน ๗ เรื่อง  มีเรื่องขโมยลักมะมวงเปนตน  มีวินิจฉัยดังนี้ :-  ไม 
เปนอาบัติ เพราะถือเอาดวยบังสุกุลสัญญา,  เมื่อพวกเจาของใหนํามา 
คืน  เปนภัณฑไทย.   เพราะบริโภคดวยไถยจิต  เปนปาราชิก. 
        ในเรื่องท้ังหลาย  มีเรื่องขโมยลักมะมวงเปนตนนั้น  มีวินิจฉัย  
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ดังตอไปนี้:-  แมพวกเจาของก็มีความอาลัย,  แมพวกโจรก็มีความ  
อาลัย.  เมื่อภิกษุฉันดวยบังสุกุลสัญญา  เปนภัณฑไทย.  เมื่อถือเอาดวย 
ไถยจิต  เปนอวหารในขณะที่ยกข้ึนนั่นเอง,  ภิกษุนั้น อันพระวินัยธร 
พึงใหตีราคาส่ิงของแลวปรับอาบัติ.  พวกเจาของยังมีความอาลัย,  แต 
พวกโจรหมดความอาลัย  ก็นัยเหมือนกันนี้.  พวกเจาของหมดความ 
อาลัย,  พวกโจรยังมีความอาลัย  ซอนไวในที่รกชัฏแหงใดแหงหน่ึง  ดวย 
คิดวา "จักถือเอาอีก"  ดังน้ี  แลวไป  มีนัยเหมือนกันนี้.  ทั้ง ๒ ฝาย 
หมดความอาลัย,  เมื่อภิกษุขบฉันดวยบังสุกุลสัญญา  ไมเปนอาบัติ, เมื่อ 
ขบฉันดวยไถยจิต  เปนทุกกฏ. 
        สวนในมะมวงเปนตน  ของสงฆ มีวินิจฉัยดังน้ี:- ผลไมม ี
มะมวงเปนตน  ซึ่งเกิดในสังฆาราม  หรือท่ีเขานํามาถวายก็ตามที  เมื่อ 
ภิกษุลักเอาผลที่มีราคา  ๕ มาสก  หรอืเกินวา ๕  มาสก  เปนปาราชิก. 
ในปจจันตชนบท  เมื่อพวกชาวบานอพยพหนีไป๑  เพราะอุปทวะ  คือ 
โจร,  พวกภิกษุก็ละทิ้งวัดไป ทั้งท่ียังมีความอุตสาหะอยูนั้นเทียว  วา 
"เมื่อชาวชนบทกลับมาอยู  พวกเรากจั็กกลับมา." พวกภิกษุไปถึงวัด 
เชนนั้นแลว  คิดวา "ผลไมทั้งหลายมีมะมวงสุกเปนตน  เปนของท่ีเขา 
ละทิ้งแลว  "  จึงฉันดวยบังสุกุลสัญญา  ไมเปนอาบัติ.  เมื่อภิกษุฉันดวย 
ไถยจิต  เปนอวหาร,  ภิกษุรูปนั้น  อันพระวินัยธรพึงใหตีราคาของ 
แลวปรับอาบัติ. 
        สวนในมหาปจจรีและในสังเขปอรรกถา ทานกลาวไวโดยไม 
แปลกกันวา "เมื่อภิกษุฉันผลไมนอยใหญในวัดราง ดวยไถยจิต  ไม 
 
๑.  ฎีกาสารัตถทีปนีแกวา วฏุหานฺเตสูติ  คาม  ฉฑฺเฑตฺวา  ปลายนฺเตลุ.  
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เปนปาราชิก  เพราะเหตุไร  ? เพราะเหตุวา ผลไมทั้งหลายในวัดราง 
เปนของของพวกภิกษุที่มาแลว."  ก็เหตุสักวามีความอุตสาหะเทาน้ัน 
เปนประมาณในผลไมที่เปนของของคณะ  และที่เปนของจําเพาะบุคคล. 
แตถาภิกษุใหผลมะมวงสุกเปนตน จากผลไมที่เปนของคณะ  และของ 
บุคคลน้ัน  เพ่ือประโยชนแกการสงเคราะหตระกูล  ยอมตองทุกกฏ  เพราะ 
กุลทูสกสิขาบท. ภิกษุเมื่อใหดวยไถยจิต  พึงปรับอาบัติตามราคา  (สิ่ง 
ของ).  แมในผลไมที่เปนของสงฆ  ก็มีนัยนี้เหมือนกัน. ผลมะมวงสุก 
เปนตน  ที่เขากําหนดไว  เพ่ือประโยชนแกเสนาสนะ เมื่อภิกษุให  เพ่ือ 
ประโยชนแกการสงเคราะหตระกูล  เปนทุกกฏ,  เมื่อใหดวยความท่ีตน 
เปนใหญ  เปนถุลลัจจัย,  เมื่อใหดวยไถยจิต  เปนปาราชิก. ถาวัตถุแหง 
ปาราชิกยังไมพอ,  พึงปรับอาบัติตามราคา  (สิ่งของ).  เมื่อภิกษุนั่งฉัน 
อยูภายนอกอุปจารสีมา  เพราะความท่ีตนเปนใหญ  ก็เปนสินใช.  ผลไม 
ที่ภิกษุเคาะระฆัง  ประกาศเวลาแลวขบฉัน  ดวยทําในใจวา "ของนี้ถึงแก 
เรา"  ดังน้ี  กเ็ปนอันขบฉันดีแลว. ผลไมที่ภิกษุไมเคาะระฆัง  เปน 
แตประกาศเวลาอยางเดียว  แลวฉันกด็ี  เคาะระฆังอยางเดียว แตไม 
ประกาศ  ฉันก็ดี  แมระฆังก็มิไดเคาะ  แมเวลาก็มิไดประกาศ  ฉันก็ด ี
รูวาไมมีภิกษุเหลาอ่ืน  แลวฉัน  ดวยคิดวา  "ผลไมนี้ถึงแกเรา"  ดังน้ี 
ก็ดี  เปนอันขบฉันดีแลวเหมือนกัน. เรื่องสวนดอกไม ๒ เรื่อง ปรากฏ 
ชัดแลวทีเดียว. ในเรื่องของภิกษุผูบอกตามคําบอก  ๓ เรื่อง มวิีนิจฉัย 
ดังน้ี :-  สองบทวา  วุตฺโต  วชฺเชมิ  ความวา  ผมเปนผูอันทานบอกแลว 
จะบอกตามคําของทาน. หลายบทวา  อนาปตฺติ  ภิกฺขุ  ปาราชิกสฺส 
ความวา  เพราะผาสาฎกน้ัน  อันพวกเจาของถวายแลว  จึงไมเปนอาบัติ. 
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        หลายบทวา  น  จ  ภกิฺขเว  วุตฺโต  วชฺเชมีติ  วตฺตพฺโพ  ความ  
วา ภิกษุรูปอ่ืน  อันภิกษุรปูหน่ึง  ไมพึงกลาวอยางน้ีวา  "ผมเปนผู 
อันทานบอกแลว  จะบอกตามคําของทาน."  แตจะทําความกําหนด 
แลวพูดวา "ผมจักถือเอาของชื่อน้ี  ตามคําของทาน"  ควรอยู. 
        สองบทวา  วุตฺโต  วชฺเชหิ ความวา ทานเปนผูอันผมบอกแลว 
จงบอกตามคําของผม.  คําท่ีเหลือมีนัยดังกลาวแลวน่ันแล.  ใน ๒ เรื่อง 
แมนี้  ภิกษุจะทําความกําหนดแลวพูด  ควรอยู. ภิกษุยอมเปนผูพนจาก 
การคอนขอด  (หรือตําหนิโทษ)  ดวยเหตุเพียงเทานี้แล. 
        ในเรื่องซ่ึงมีอยูทามกลาง  แหงเรื่องแกวมณี ๓ เรื่อง มีวินิจฉัย 
ดังน้ี:-  สองบทวา   นาห  อกลฺลโก ความวา  ผมหาไดเปนผูอาพาธไม 
คําท่ีเหลือปรากฏชัดแลวทีเดียว.  ในเรื่องสุกร  ๒ เรื่อง  พึงทราบ 
วินิจฉัยดังนี้ :-  ไมเปนอาบัติแกภิกษุรูปที่ ๑ เพราะเธอเห็นมันถูกความ 
หิวเผา๑แลว  จึงปลอยไปดวยความกรุณา แมโดยแท, ถึงกระน้ัน  เมื่อ 
พวกเจาของไมยินยอม  ยอมเปนภัณฑไทย.  ควรจะนําสุกรที่ตาย  ที่ใหญ 
เทาน้ันมาใชให  หรือใหสิ่งของท่ีมีราคาเทาสุกรนั้นก็ได.  ถาเธอไมเห็น 
พวกเจาของบวงแมในที่ไหน ๆ พึงวางผากาสาวะ หรือโอน้ํา ซึ่งมีราคา 
เทาสุกรนั้น ไวใกล ๆ บวงในท่ีซึ่งพวกเจาของน้ันมาแลว  จะเห็นได 
แลวจึงไป. แตเมื่อปลอยไปดวยไถยจิต  เปนปาราชกิทีเดียว. ก็บรรดา 
สุกรเหลาน้ัน สุกรบางตัวเอาเทาดึงบวง  พอบวงขาดแลว จะเห็นได 
การยืน  ซึ่งมอัีนใหเคลื่อนจากฐานไดเปนธรรมดา  เหมือนเรือท่ีผูกไว 
 
๑.  ฎีกาสารัตถทีปนีแกวา  ฉาตชฺฌตฺตนฺต ิ ชิฆจฺฉาทุกฺเขน  ปฬิต  อตฺตสนฺตน. สวนฎีกาวิมติ- 
วิโนทนแีกวา  ฉาตชฺฌตฺตนฺต ิ เตน  ฉาเตน  ชิฆจฺฉาย  อุทรคฺคินา  ฌตฺต  ทฑฺฒ  ปฬิตนตฺิ  อตฺโถ. 
งามดีกวา.  
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ที่กระแสน้ําเชี่ยวฉะน้ัน. บางตัวยืนอยูตามธรรมดาของตน .  บางตัวนอน  
บางตัวเปนสัตวติดแรว. บวงที่มีไมคันธนูนอย๑หรือขอ  หรือทอนไม 
อ่ืนบางอยางติดที่ปลาย  ซึ่งคลองไวในท่ีนั้น  ๆ  มตีนไมเปนตนแลวหาม 
สุกรไป  ชื่อวา  แรว. ในสุกรเหลาน้ัน  สุกรที่ถึงบวงยืนอยู  มีฐานเดียว 
เทาน้ัน  ไดแกเครื่องผูกคือบวง. จริงอยู  สุกรน้ัน  เมื่อบวงหลุด  มีฐานเดียว 
พอบวงขาด  ยอมหนีไปได. สุกรที่ยืนอยูตามธรรมดาของตน  มีฐาน ๕ 
คือ  เครื่องผูก และเทาทั้ง ๔.  สกุรที่นอนอยู  มีฐาน  ๒ คือ  เครื่อง 
ผูก  ๑ ที่นอน ๑,  สุกรท่ีติดแรว  มันไปในท่ีใด  ๆ ที่นั้น  ๆ แลเปน 
ฐาน. เพราะเหตุนั้น  ภิกษุ ๑๐ รูปก็ดี  ๒๐  รูปก็ดี  ๑๐๐ รูปก็ดี  เม่ือ 
ปลอยสุกรนัน้พนไปจากฐานน้ัน ๆ ยอมตองปาราชิก  เหมือนเห็นทาส 
คนเดียวเทานั้น มาแลวในที่นั้น ๆ แลวใหหนีไป  ตองปาราชิกฉะนั้น. 
สวนการทําสุกรทั้ง ๓ ขางตน ใหดิ้น  และเคลื่อนจากฐาน  พึงทราบ 
ตามนัยที่กลาวไวแลวในกถาวาดวยสัตว  ๔ เทา.แมเมื่อภิกษุใหปลอย 
สุกรที่สุนัขกัดไปดวยประสงคจะชวยเหลือ  เปนภัณฑไทย,  เมื่อใหปลอย 
ไปดวยไถยจิต  เปนปาราชิก. แตไมเปนอวหารแกภิกษุผูเดินสวนทาง 
ไป แลวยังสุกรซึ่งยังไมทันถึงท่ีต้ังบวง  หรือท่ีใกลสุนัข ใหหนีไป 
เสียกอน. แมภิกษุรูปใด  ใหอาหารและนํ้าแกสุกรท่ีติดแรว  ใหมนั 
ไดกําลังแลวทําเสียงโหรอง ดวยต้ังใจวา "มันจักตกใจ  แลวหนีไป 
เสีย,"  ถามันหนีไป,  ภิกษุนั้น ตองปาราชิก. แมเม่ือภิกษุทําบวงให 
ชํารุด แลวทําใหหนีไป  ดวยเสียงโหรอง ก็มีนัยนีเ้หมือนกัน  ฝาย 
 
๑. ฎีกาสารัตถทีปนีแกวา  ธนุกนฺติ ขุทฺทกธนุ  แตฎีกาวิมติวิโนทนแีกวา ธนุกนิติ  ขุทฺทก- 
ธนุสณฺาน  ลคฺคกทณฺฑ.  
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ภิกษุใด  ใหอาหารและน้ําแลวไปเสีย  ดวยทําในใจวา  "มันจักไดกําลัง  
แลวหนีไป,"  ถามันหนีไป,  เปนภัณฑไทยแกภิกษุรูปนั้น.  แมเมื่อ 
ภิกษุทําบวงใหชํารุดแลวไปเสีย  ก็มีนัยน้ีเหมือนกัน. ภิกษุวางศัสตรา 
หรือกอไฟไวใกลบวง  ดวยคิดวา  "เมื่อบวงขาด  หรือถูกไฟไหม  มัน 
ไหม,  เปนภัณฑไทยแกภิกษุรูปนั้นโดยแท. ภิกษุทาํใหบวงพรอมทั้งคน 
ลมลง, ภายหลังสุกรเหยียบย่ําบวงนั้นไป เปนภัณฑไทย.  สุกรเปนสัตว 
ถูกหินที่ฟาทับเหวทับแลว. เมื่อภิกษุใครจะใหสุกรน้ันหนีไป  จึงยกฟา 
ทับเหว๑ข้ึนดวยความกรุณา  เปนภัณฑไทย,  ยกข้ึนดวยไถยจิต  เปน 
ปาราชิก. ถาเมื่อฟาทับเหวน้ัน  พอภิกษุยกข้ึนแลว  สุกรยังไมไป 
ภายหลังจึงไป, เปนภัณฑไทยเทาน้ัน. ภิกษุยังฟาทับเหวที่เขายกข้ึน 
ต้ังไว ใหตกลง, ภายหลังสุกรเหยียบฟาทับเหวนั้นไป เปนภัณฑไทย. 
เมื่อภิกษุชวยยกข้ึน  แมซึง่สุกรที่ตกหลุมพรางแลว  ดวยความกรุณา 
เปนภัณฑไทย,  ยกข้ึนดวยไถยจิต  เปนปาราชิก.  ภิกษุถมหลุมพรางให 
เต็ม  ใหใชไมได, ภายหลังสุกรเหยียบย่ําหลุมพรางน้ันไป เปน 
ภัณฑไทย. ภิกษุชวยยกสกุรที่ถูกหลาวแทงข้ึน  ดวยความกรุณา  เปน 
ภัณฑไทย,  ยกข้ึนดวยไถยจิต  เปนปาราชิก. ภิกษุถอนหลาวทิ้งเสีย 
เปนภัณฑไทย. 
        อน่ึง เมื่อมนุษยทั้งหลายดักบวง หรือฟาทับเหวไวในพ้ืนท่ีวัด 
ภิกษุควรหามวา  "ที่เปนสถานที่พึงอาศัยของพวกเน้ือ, พวกทานอยา 
 
๑.  ฎีกาวิมติวโินทนีวา  อทูหลนฺติ  ยนตฺปาสาโร  เยน  อชฺโฌตฺถฏตฺตา มิคา  ปลายิตุ น 
สกฺโกนฺติ.  
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ทําอยางนี้ในท่ีนี้เลย"  ถาพวกเขากลาววา "ทานจงใหนําออกไปเสีย  
ขอรับ !"  ภิกษุจะใหนําออกไปเสีย  กค็วร.  ถาพวกเขานําออกไปเสียเอง 
ก็เปนการดีแท. ถาเจาของเขาไมนําออกไปเอง   ทั้งไมยอมใหผูอ่ืนนํา 
ออกไป,  จะขออารักขา  แลวใหนําออกไปเสีย  กค็วร.  ในเวลารักษา 
ขาวกลา มนุษยทั้งหลายยอมทําบวง  และเครื่องดักสัตวทั้งหลาย  มีฟา 
ทับเหวเปนตน  ไวในนา  ดวยพูดวา  "พวกเราจักเค้ียวกินเนื้อไปพลาง 
รักษาขาวกลา." ครั้นฤดูขาวกลาผานไปแลว  เมื่อพวกเขาไมมีความอาลัย 
หลีกไป  ภิกษุจะปลอยสุกรที่ติด  หรอืท่ีตกไปแลวในบวงและฟาทับเหวนั้น 
ควรอยู. 
        วินิจฉัยแมในเรื่องเน้ือ ๒ เรื่อง ก็เปนเชนกับที่กลาวไวแลวใน 
เรื่องสุกรนั่นเอง.  แมในเรื่องปลา  ๒ เรื่อง  ก็มีนับนี้เหมือนกัน. 
        สวนความแปลกกัน  มีดังตอไปนี้ :-  เมื่อภิกษุเปดปากไซออก 
ภายหลังจึงแกกระพุงออก หรือทําเปนชองไวที่ขาง  แลวตีปลาใหหนี 
ออกไปจากไซ  เปนปาราชิก.  เปนปาราชิกแมแกภิกษุผูแสดงเม็ดขาว 
นั่นแล  แลวลอปลาใหหนีไป.  เมื่อยกปลาข้ึนพรอมท้ังไซ  ก็เปน 
ปาราชิก.  ภิกษุเปดปากไซออกอยางเดียว  ภายหลงัจึงแกกระพุงออก 
หรือทําเปนชองไว,  สวนปลาทั้งหลายก็หนีไปตามธรรมดาของตน,  เปน 
ภัณฑไทย.  ภิกษุทําไวอยางนี้แลว  จึงแสดงเม็ดขางลอปลา  ปลา 
ทั้งหลายหนีออกไป  เพ่ือตองการเหย่ือ, เปนภัณฑไทยเหมือนกัน. 
ภิกษุเปดปาก  (ไซ) ออกแลว  ภายหลังไมไดแกกระพุงออก ทั้งไมได 
ทําเปนชองไวที่ขาง  แสดงแตเม็ดขาวลออยางเดียว , สวนปลา 
ทั้งหลาย ถูกความหิวเผาแลว  จึงเอาศีรษะกระแทกทําชองแลวหนีออก  
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ไป เพ่ือตองการเหยื่อ,  เปนภัณฑไทยเหมือนกัน. ภิกษุเปนปากไซ 
เปลาไว  หรอืภายหลังแกกระพุงออก  หรือทําเปนชองไว.  ปลาทั้งหลาย 
ที่วายมาแลว ๆ ถึงประตูแลวก็หนีไปทางกระพุงและชอง,  เปนภัณฑไทย 
เหมือนกัน  ภิกษุจับไซเปลา โยนไปไวบนพุมไม  เปนภัณฑไทย 
เหมือนกัน  ฉะน้ีแล.  
        ภัณฑะบนยาน  ก็เปนเชนกับถุงบนต่ัง. 
        ในเรื่องชิ้นเนื้อ  มีวินิจฉัยดังนี้:-  ถาภิกษุถือเอา  (ชิ้นเน้ือ) 
ในอากาศ  ที่ที่ภิกษุถือเอาน่ันเอง  เปนฐาน.  พึงกําหนดฐานน้ันดวย 
อาการ ๖ แลวทราบการทําใหเคลื่อนจากฐาน.  คําท่ีเหลือในเรื่อง 
ชิ้นเน้ือน้ี และในเรื่องไม  (แพแตก)  และเรื่องผาสาฎกของคนเลี้ยงโค 
และของชางยอม  พึงวินิจฉัยโดยนัยแหงเรื่องมีเรื่องขโมยลักมะมวง 
เปนตน. 
        ในเรื่องหมอ  มีวินจิฉัยดังนี้:- ภิกษุใด  ถือเอาเนยใสและนํ้ามัน 
เปนตน  ซึ่งมีราคาไมถึงบาทแลว  ต้ังอยูในสังวร  ดวยทําใจวา  "เรา 
จักไมทําอยางนี้อีก"  แมในวันที่  ๒ เปนตน   เม่ือเกิดความคิดข้ึนอีก  ก ็
ทําการทอดธุระอยางนั้นน่ันแล เมื่อฉันก็ฉันเนยใสและนํ้ามันเปนตนนั้น 
แมทั้งหมด,  ไมเปนปาราชิกเลย,  เธอยอมตองทุกกฏหรือถลุลจัจัย  และ 
เปนภัณฑไทยดวย. ภิกษุแมนี้  ก็ไดทําอยางนั้นเหมือนกัน.  เพราะเหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคเจา  จึงตรัสวา  "ดูกอนภิกษุ !  เธอไมตองอาบัติ 
ปาราชิก."  กเ็มื่อภิกษุไมทําการทอดธุระ แตฉันเนยใสและน้ํามันเปน 
ตนนั้น  แมทลีะนอย ๆ ดวยต้ังใจวา "เราจักฉันทุกวันๆ "  ดังน้ี. 
ในวันใด  ราคาเต็มบาท,  ในวันนั้น  ก็เปนปาราชิก.  
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         เรื่องชักชวนกันลัก  พึงทราบตามนัยแหงการวินิจฉัยที่กลาวแลว 
ในสังวิธาวหาร, เรื่องกํามือ  พึงทราบตามนัยแหงการวินิจฉัยที่กลาวแลว  
ในเรื่องทั้งหลาย  มีเรื่องรานขายขาวสุกเปนตน, เรื่องเน้ือเดน ๒ เรื่อง 
พึงทราบตามนัยแหงการวินิจฉัยที่กลาวแลว  ในเรือ่งทั้งหลายมีเรื่องขโมย 
ลักมะมวงเปนตน.  เรื่องหญา  ๒ เรื่อง มีเนื้อความต้ืนทั้งน้ัน. 
        ในเรื่องท้ังหลาย มีเรื่องใหแบงมะมวงเปนตน  มีวินิจฉัยดังนี้ :- 
ภิกษุเหลาน้ัน  ไดไปยังอาวาสใกลหมูบานแหงหนึ่ง  ซึ่งมีกําหนดจํานวน 
ภิกษุไว.  พวกภิกษุผู๑อยูในอาวาสแหงน้ันนั่นแหละ  แมเมื่อฉันผลไม 
นอยใหญ  ครั้นเมื่อพระอาคันตุกะเหลาน้ันมาแลว  ไมไดบอกกัปปยการก 
วา "พวกเธอจงถวายผลไมแกพระเถระทั้งหลาย." ลําดับนั้น  ภิกษุ 
(อาคันตุกะ)  เหลาน้ัน  จึงกลาววา "ผลไมของสงฆ  ไมถึงแกพวก 
กระผมหรือ ?"  จึงเคาะระฆังแจกกัน ไดถวายสวนภิกษุเจาถิ่นแมเหลา 
นั้น ตามลําดับพรรษา  แลวฉันแมดวยตนเอง. เพราะเหตุนั้น  พระผูมี- 
พระภาคเจา  จึงตรัสแกพระอาคันตุกะเหลาน้ันวา "ภิกษุทั้งหลาย! 
ไมเปนอาบัติ  ในเพราะการถือเอา๒  เพ่ือประโยชนแกฉัน" เพราะ 
เหตุนั้น  ทีนี้  ในอาวาสใด ภิกษุเจาถิ่นไมถวายแกพวกภิกษุอาคันตุกะ 
และเม่ือถึงหนาผลไม  เห็นวาภิกษุอาคันตุกะเหลาอ่ืนไมมี  ก็ขบฉันดวย 
ตนเอง  ดวยกิริยาของโจร, ในอาวาสเชนนั้น  พวกภิกษุอาคันตุกะจะ 
เคาะระฆังแลว  แจกกันฉัน  ยอมควร.  สวนบรรดาตนไมเหลาใด  พวก 
เจาถิ่นรักษาตนไมทั้งหลายแลว  เมื่อถึงหนาผลไม  ก็แจกกันฉัน แลว 
 
๑.  โยชนาสอนใหเติม  วสนตฺา. 
๒.  ฎีกาสารัตถทีปนีสอนใหเติม  คหเณ.  
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นอมเขาไปโดยชอบในปจจัย  ๔ พวกภิกษุอาคันตุกะ  ไมเปนใหญในตน  
ไมเหลาน้ัน.  ตนไมแมเหลาใด  ที่ทายกําหนดถวายไว  เพื่อประโยชนแก 
จีวร.   พวกภิกษุอาคันตุกะ  ก็ไมเปนใหญในตนไมแมเหลาน้ัน. แมใน 
ตนไมทั้งหลายท่ีทายกกําหนดถวายไว  เพ่ือประโยชนแกปจจัยที่เหลือ  ก็ม ี
นัยนี้เหมือนกัน. สวนตนไมเหลาใด  ที่ทายกไมไดกําหนดไวอยางนั้น 
และพวกภิกษุเจาถิ่น ก็รักษาคุมครองตนไมเหลาน้ันไวแลว  ทั้งฉันอยู 
ดวยกิริยาของโจร.๑  ในตนไมเหลาน้ัน  พระอาคันตุกะท้ังหลาย  ไมควร 
ต้ังอยูในขอกติกาของพวกภิกษุเจาถิ่น. ตนไมเหลาใด ทายกถวายไว เพ่ือ 
ใหเปนประโยชนแกการบริโภคผล  และพวกภิกษุเจาถิ่น  ก็รกัษาคุมครอง 
ตนไมเหลาน้ันไวแลวนอมเขาไปโดยชอบ, ในตนไมเหลาน้ันน่ันแหละ 
พระอาคันตุกะท้ังหลาย  ควรต้ังอยูในขอกติกาของพวกภิกษุเจาถิ่นเหลา 
นั้น. 
        สวนในมหาปจจรี  ทานกลาวไววา  "ภิกษุเมื่อฉันผลไม  ที่ทายก 
กําหนดถวายไวเพ่ือปจจัย ๔ ดวยไถยจิต  พึงใหตีราคาสิ่งของปรับอาบัติ 
เมื่อแจกกันฉันดวยอํานาจการบริโภค  เปนภัณฑไทย, ก็บรรดาผลไม 
เหลาน้ี  เมื่อภิกษุแจกกันฉันผลไมที่ทายกกําหนดไว  เพ่ือประโยชนแก 
เสนาสนะ  ดวยอํานาจการบริโภค เปนถุลลัจจัยดวย  เปนภัณฑไทย 
ดวย." 
        ผลไมทีท่ายกอุทิศถวายไว  เพ่ือประโยชนแกจีวร  ควรนอมเขา 
ไปในจีวรเทาน้ัน.  ถามีภิกษาหาไดโดยยาก,  ภิกษุทั้งหลายยอมลําบาก 
 
๑. ประโยคนี้  อัตถโยชนา  ๑/๓๕๔ วา  ถาเปน ... เนว รกขิฺตฺวา  น  โคปตฺวา  โจริกาย 
ปริภฺุชนฺติ  แปลวา.... ท้ังไมไดรักษาไมไดคุมครองแลว  ฉันดวยกิริยาของโจร  จะสมควร.  
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ดวยบิณฑบาต, สวนจีวรหาไดงาย;  จะทําอปโลกนกรรม  เพ่ือความเห็น 
ชอบแหงสงฆ  แลวนอมเขาไปในบิณฑบาต  ก็ควร. เมื่อภิกษุทัง้หลาย  
ลําบากอยูดวยเสนาสนะ หรือคิลานปจจัย  จะทําอปโลกนกรรม  เพ่ือ 
ความเห็นชอบแหงสงฆ แลวนอมเขาไปเพ่ือประโยชนแกเสนาสนะ  และ 
คิลานปจจัยน้ัน  ก็ควร.  แมในผลไมที่ทายกอุทิศถวายไว เพ่ือประโยชน 
แกบิณฑบาต  และเพ่ือประโยชนแกคิลานปจจัย  ก็มีนัยนี้เหมือนกัน. 
สวนผลไมที่ทายกอุทิศถวายไว  เพ่ือประโยชนแกเสนาสนะ  ยอมเปน 
ครุภัณฑ,  ควรรักษาคุมครองผลไมนั้นไว แลวนอมเขาไปเพ่ือประโยชน 
แกเสนาสนะน้ันเทาน้ัน ก็ถามีภิกษุหาไดโดยยาก,  ภิกษุทั้งหลาย 
จะยังอัตภาพใหเปนไปดวยบิณฑบาตไมได,  ในวัดหรือรัฐนี้  วิหารของ 
มนุษยทั้งหลายผูอพยพไปในที่อ่ืน  เพราะราชภัย  โรคภัย  และโจรภัย 
เปนตน  ยอมทรุดโทรม, ชนเหลาอ่ืนยอมทําตนตาลและตนมะพราว 
เปนตน  ใหเสียหายไป,  สวนภิกษุอาศัยเสนาสนะปจจัย๑แลว  ยอมอาจ 
ยังอัตภาพใหเปนไปได, ในกาลเห็นปานนี้  แมการจําหนายเสนาสนะ 
แลวบริโภค  เพ่ือประโยชนแกการรักษาเสนาสนะ  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงอนุญาตไวแลว. เพราะฉะนั้น เวนสนาสนะที่ดีไว  ๑  หลังหรือ ๒ 
หลัง เสนาสนะนอกน้ี  ต้ังตนแตเสนาสนะเลว จะจําหนายเพ่ือประโยชน 
แกบิณฑบาต  ก็ควร.  แตไมพึงทําการตัดรากเหงาที่อยู  (หรือท่ีทาง ๒) 
 
  ฎีกาสารัตถทีปนีแกวา ไดแกเสนาสนะและผลไมท่ีเขากาํหนดต้ังไวเพือ่ประโยชนแกเสนาสนะ 
นั้น. 
 ฎีกาวิมติวิโนทนีแกวา  เสนาสนสงฺขาตวตฺถุโน มูลจฺเฉท   กตฺวา  สพฺพานิ  เสนาสนาน ิ น 
วิสฺสชฺเชตพฺพานีติ  อตฺโถ. หมายความวา  มิใหจําหนํายเสนาสนะเสียจนหมดจนส้ิน  และยังกลาว 
มติเกจิอาจารยวา  อยาจําหนายเสียจะกระท่ังพื้นท่ีเสนาสะดวย.  
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แลวนอมเขาไป.  สวนในสวนท่ีทายกําหนดถวายไว  เพ่ือประโยชนแก 
ปจจัย  ๔ ไมควรทําอปโลกนกรรม,  แตจะนอมเขาไป  เพ่ือประโยชน  
แกปจจัยที่ยังพรองอยู  ยอมสมควร, สวนควรดูและรักษาไว, แมจะให 
คาจางแลวใหคนอ่ืนรักษาไว  ก็ควร.  สวนชนเหลาใด  ไดรับคาจาง 
สรางบานเรือนอยูรักษาในสวนน่ันเอง,  ถาชนเหลาน้ัน  ถวายมะพราวหรือ 
ผลตาลสุกแกภิกษุทั้งหลายผูมาแลว,  ชนผูรักษาสวนเหลาน้ัน  ยอมได 
เพ่ือถวายผลไม  เฉพาะท่ีสงฆอนุญาตแกพวกเขาวา  "พวกเธอจะกินผลไม 
มีประมาณเทาน้ีไดทุกวัน '  ดังน้ี.   การท่ีภิกษุจะรับเอาผลไมของชน 
เหลาน้ัน  แมถวายมากย่ิงข้ึนไป  กวาผมไมที่สงฆอนุญาตนั้น  ยอมไม 
ควร.  สวนผูใดถือเอาสวนดวยการซ้ือแลว๑  ยอมถวายกัปปยภัณฑนั่นเท่ียว 
แกสงฆ  เพ่ือประโยชนแกปจจัย ๔.  ผูนี้ยอมไดเพ่ือถวายผลไมแมมาก 
แมสวนท่ีทายกถวายไดแกพระเจดีย  เพื่อประโยชนแกประที  หรือเพ่ือ 
ตองการปฏิสังขรณสิ่งท่ีหักพัง  ควรดูแลรักษาไว,  ถึงจะใหคาจางไปบาง 
ก็ควรใหคนอ่ืนดูและรักษาไว.  ก็แล  ในสวนที่ทายกถวายไวแกพระเจดียนี้ 
จะใหคาจางแมที่เปนของเจดีย  แมที่เปนของสงฆ  ควรอยู. การถวายผล- 
ในสวนนั้นนั่นเอง  รักษาสวนแมนั้นอยูดวยมาแลว ๆ)  ของพวกชนผูอยู 
สวนแมนั้นดวยการซ้ือ  แลวถวายกัปปยภัณฑ  (แกสงฆ)  พึงทราบ 
โดยนับดังกลาวแลวน้ันนั่นแล. 
        ในคําน้ีวา๒  "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !  ไมตองอาบัติ  เพราะคนเฝา 
 
๑.  ลางทานตีความหมายวา  เชาสวนก็มี  แตโยชนาแกวา  โกณิยาติ  กเยน.  ทางสสกฤตเปน 
เกฺรณิ  หรือ  เกฺรณี  กแ็ปลวาการซ้ือ.  จึงแปลอยางนี้. 
๒.  แปลตามอัตถโยชนา  ๑/๓๕๕-๖. 
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สวนถวาย"  ซึ่งมีอยูในเรื่องทั้งหลาย  มีเรื่องคนรักษามะมวงเปนตน 
มีวินิจฉัยดังน้ี:-  
        ถามวา "การถวายของคนเฝาสวนอยางไหน  จึงควร ?  อยาง 
ไหน  ไมควร  ?" 
        แกวา  "พระมหาสุมัตเถระ  กลาวกอนวา ' ผลไมใด  เปนของท่ี 
เจาของกําหนดใหไวแกคนรักษาดวยคําวา  'จงถือเอาผลไมมีประมาณเทานี้ 
ทุกวัน ๆ '  ผลไมนั้นนั่นแหละ ยอมควร,  เกินไปกวานั้น  ไมควร.' 
สวนพระมหาปทุมัตเถระ  กลาวไววา  ผลไมที่เจาของเขาเขียนหนังสือ 
หรือทํานิมิตหมายใหแกพวกคนรักษาจะมีประโยชนอะไร  คนรักษาเหลา 
นั้น  ยอมเปนใหญแหงผลไมที่เขาสละแลวในมือของพวกเขา;  เพราะเหตุ 
นั้น  ผลไมซึง่คนรักษาเหลาน้ันถวายแมมาก  ก็ควร." 
        สวยในอรรถกถากุรนุที  ทานกลาววา พวกเด็ก ๆ  ของคน 
ทั้งหลาย  ยอมรักษาสวน  หรือผลไมนอยใหญอยางอ่ืน,  ผลไมที่พวก 
เด็ก ๆ  เหลาน้ันถวาย  ยอมควร, แตภิกษุไมควรใชใหพวกเด็ก ๆ เหลาน้ัน 
นํามาแลวจึงรับ,  การถวายผลไมของชนผูถือเอาสวนของสงฆ  และของ 
เจดียดวยการซ้ือรักษาอยู  ยอมควร. การถวายของชนผูรักษาดวยคาจาง 
เพียงสวนของตน  จึงควร." 
        ในมหาปจจรี  ทานกลาววา "พวกคนรักษาสวนของคฤหัสถถวาย 
ผลไมในแกภิกษุทั้งหลาย, ผลไมนั้น  ยอมควร, พวกคนรักษาสวนของ 
ภิกษุสงฆ  หักสวนผลไมใดจากคาจางของตนแลวถวาย,  ผลไมนั้น  ก ็
สมควร,  แมผูใด  ไดรับคาจางแลว  จึงรักษาสวนเพียงกึ่งหนึ่งหรือตนไม 
บางตนเทาน้ัน. การถวายผลไมจากตนที่ถึงแกตนน่ันแหละ  แมของผูนั้น 
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ก็ควร. แตสําหรับผูถือเอาดวยการซ้ือ   จะถวายผลไมแมทั้งหมด  ก็ควร."  
ก็คําท้ังหมดน้ี ตางกันแตโดยพยัญชนะ  โดยอรรถก็เปนอันเดียวกันนั่นเอง, 
เพราะฉะนั้น  ผูศึกษาควรทราบความอธิบายแลวถือเอาเถิด.  
        ในเรื่องไม  มีวินิจฉัยดังนี้:- 
        ภิกษุนัน้ตองการจะกราบทูลวา  "ขาแตพระผูมีพระภาค  ขาพระ- 
องคคิดขอยืม" ดังน้ี  จึงไดกราบทูลคําวา  "ตาวกาลิโก  อห  ภนฺเต" 
ดังน้ี. คําวา  "ตาวกาลิกจิตฺโต"  นี้  มีคํากลาวอธิบายวา "ขาพระ- 
พุทธเจา  มีความคิดอยางนี้วา    ' จักนํามาคืนใหอีก"  พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสวา "เธอไมเปนอาบัติ  เพราะ  (คิด)  ขอยืม." 
        ก็ในเรื่องไมนี้  มีวินิจฉัยที่พนจากบาลี  ดังตอไปนี้:-  ถาสงฆ 
ใชใหภิกษุทาํการงานของสงฆ  จะเปนโรงอุโบสถหรือหอฉันก็ตาม, ภิกษุ 
ตองบอกกลาวการกสงฆเสียกอน  จึงควรขอยืมเอาไป  จากไมทัพพ- 
สัมภาระ  ซึ่งเก็บไวเพ่ือสรางอุโบสถเปนตนนั้น. สวนทัพพสัมภาระที่เปน 
ของสงฆอันใด  ไมไดคุมครองไว  เม่ือฝนตกยอมเปยก, ทั้งแหงเพราะ 
แดดเผา,   ภิกษุจะนําทัพพสัมภาระแมทั้งหมดน้ันมาสรางเปนท่ีอยูของตน 
ก็ควร,  สงฆใหนํามาคืน  พึงตกลงกันดวยทัพพสัมภาระ  หรือดวยมูลคา 
อยางอ่ืน. ถาไมอาจตกลงกันได,  เธอควรจะกลาววา "ขาแตทาน 
ผูเจริญ !  เสนาสนะผมสรางดวยทัพพสัมภาระของสงฆ  ขอทานท้ังหลาย 
จงใชสอยดวยการบริโภคเปนของสงฆเถิด."  แตภิกษุนี้เทาน้ันเปนใหญ 
แหงเสนาสนะฉะน้ีแล.  แมถาเสาหินก็ดี   เสาไมก็ดี  บานประตูก็ดี 
หนาตางก็ดี  ไมเพียงพอไซร, จะขอยืมของสงฆมา  ทําใหเปนปรกติ  ก ็
ควร.   ในทพัพสัมภาระแมอยางอ่ืน  ก็มีนัยเหมือนกันนี้.  
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        ในเรื่องนํ้า  มีวินิจฉัยดังนี้ :-  ในกาลใด น้ํายอมเปนของหาได 
ยาก,  ในกาลนั้น  ภิกษุทั้งหลายยอมนําน้ํามาจากท่ีไกล   โยชนหน่ึงบาง 
กึ่งโยชนบาง  ในนํ้าท่ีขเาหวงแหนเห็นปานน้ัน  ยอมเปนอวหาร.  พวก 
ชนยอมยังขาวตมและขาวสวยใหสําเร็จแมดวยนํ้าใด  ที่เขานํามา  หรือท่ี 
ขังอยูในชลาลัยทั้งหลาย  มีสระโบกขรณีเปนตน  และยอมนําเปนน้ําใช 
ดื่มอยางเดียว  หาไดทําเปนน้ําสําหรับใชสอยอยางมากมายอ่ืนไม, 
เมื่อภิกษุถือเอานํ้าแมนั้น  ดวยไถยจิต  ยอมเปนอวหาร. สวนภิกษุถือ 
เอานํ้า ๑  หมอ  หรือ  ๒ หมอ จากนํ้าใด  ยอมไดเพ่ือลางอาสนะ  เพ่ือ 
รดตนโพธิ์  เพ่ือทําการบูชาดวยนํ้า   (คือรดพระเจดีย)  เพ่ือตมน้ํายอม. 
ควรปฏิบัติในน้ํามัน  ดวยอํานาจแหงขอกติกาของสงฆทีเดียว.  ภิกษผู 
ถือเอานํ้ามากเกินไป  หรอืใสวัตถุทั้งหลายมีดินเหนียวเปนตนลงไปดวย 
ไถยจิต   พระวินัยธรพึงใหตีราคาสิ่งของปรับอาบัติ.  ถาพวกภิกษุเจาของ 
ถิ่น   ทําขอกติกาวัตรไวอยางแข็งแรง  ไมยอมใหภิกษุเหลาอ่ืนใหลางส่ิง 
ของ  หรือใชยอมผา  แตเมื่อภิกษุเหลาอ่ืนไมเห็นตนก็เอามาทําทุกอยาง 
พวกภิกษุอาคันตุกะไมตองต้ังอยูในขอกติกาของภิกษเจาถิ่นเหลาน้ัน. พวก 
ภิกษุเจาถิ่นเหลาน้ัน  ลางของเครื่องใชเทาใด  ก็พึงลางของเทานั้น  ถา 
สงฆมีสระโบกขรณี หรอืตะพังนํ้าอยู ๒-๓  แหงไซร.  และสงฆก็ทําขอ 
กติกาไววา "ภิกษุทั้งหลาย ควรสรงนํ้าในสระโบกขรณีและตะพึงนํ้าน้ี, 
ควรถือเอาน้ําด่ืมจากสระโบกขณะและตระพังนํ้านี้,  ควรทําการใชสอยทุก 
อยาง   ในสระโบกขรณีและตะพังนํ้านี้"  พวกภิกษอาคันตุกะ  ก็พึงทํากิจ 
ทั้งหมดตามขอกติการวัตรนั่นแล.   ในสระโบกขรณีเปนตนใดไมมีขอกติกา, 
การใชสอยทกุอยาง  ในสระโบกขรณีะเปนตนนั้น  ยอมควร  ฉะน้ีแล.  
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        ในเรื่องดินเหนียว มีวินิจฉัยดังนี้:-  ในที่ใด  ดนิเหนียวเปน  
ของหาไดยาก  หรือดินเหนียวมีสี  มปีระการตาง ๆ อันสงฆนํามากองไว. 
ในที่นั้นดินเหนียวแมนิดหนอย  ก็มีราคาถึง ๕ มาสก; เพราะเหตุนั้น 
จึงเปนปาราชิก.  อนึ่ง  เมื่อการงานของสงฆ  และการงานในพระเจดีย 
สําเร็จแลว  การท่ีภิกษุบอกกลาวสงฆเสียกอน  จึงถือเอา หรือขอยืมเอามา 
ควรอยู.  ในปูนขาวก็ดี  ในสีสําหรับเขียนภาพก็ดี  ก็นัยนี้เหมือนกัน. 
        ในเรื่องหญาท้ังหลาย  มีวินิจฉัยดังนี้:-  ในหญาท่ีถูกเผาเปน 
ทุกกฏ  เพราะไมมีการทําใหเคลื่อนจากฐาน,  แตเปนภัณฑไทย.  สงฆ 
ยอมไมอาจดูแลรักษาไดอีก.   ครั้งน้ัน  ภิกษุอ่ืนรูปหน่ึง  รักษาไวดวย 
มุงวัตรเปนใหญ. หญาน้ีก็เปนของสงฆเหมือนกัน. ถาไมมีใครดูแล 
รักษา,  สงฆควรส่ังภิกษุรูปหน่ึงวา   "ทานจงชวยดูและรักษาใหที," 
ถาเธอรูปนั้นปรารถนาสวนแบงไซร, สงฆแมจะตองเสียสวนแบงให ก็ 
ควรใหเธอรูปนั้นดูแลรักษา. ถาเธอขอเพ่ิมสวนแบงไซร,  สงฆควรให 
โดยแท.  ภิกษุขอเพ่ิมเติมข้ึนอีก  สงฆความพูดวา  "ทานจงไป  จงดูแล 
รักษาแลว  เอาหญาท้ังหมด  มุงเสนาสนะของตนเถิด."  เพราะเหตุไร ? 
เพราะเหตุวา เมื่อหญาเสียหายแลว ก็ไมมีประโยชน. แตภิกษุทั้งหลาย 
เมื่อจะให  ไมควรใหพรอมท้ังพ้ืนที่ (เพราะ)  พ้ืนที่เปนครุภัณฑ  จึง 
ควรใหเพียงหญาเทาน้ัน.  เมื่อภิกษุรูปนั้นดูและรักษาแลว ใชมงุเสนาสนะ 
ของตน,  ถาสงฆพอจะดูแลรักษาไดอีก,   สงฆพึงพูดกะภิกษุรูปนั้นวา 
"ทานอยาดูแลรักษาเลย, สงฆจักดูแลรักษาเอง"  ดังน้ี 
        เรื่อง ๗ เรื่อง  มีเรื่องเตียงเปนตน  ปรากฏชัดแลวแล.  ก็เม่ือ  
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ภิกษุลักเสาหินก็ดี  เสาไมก็ดี  หรือส่ิงของอะไร ๆ  อยางอ่ืน  แมที่ไมได 
มาในบาลี  ซึง่มีราคาถึงบาย   ก็เปนปาราชิกเหมือนกัน.  
        ในเรื่องสําหรับทําความเพียงเปนตน  มีวินิจฉัยดังน้ี:-  แมเมื่อ 
ภิกษุพังฝาก็ดี   กําแพงก็ดี   แหงสถานท่ีมีบริเวณเปนตน  ซึ่งถกูทอดทิ้ง 
เรี่ยราดไว  แลวลักเอาอิฐเปนตนไป  กม็ีนัยนี้เหมือนกัน.  เพราะเหตุไร ? 
เพราะเหตุวา  ภิกษุทั้งหลายบางคราวยอมอยูครอบครองเสนาสนะ  ที่ชื่อ 
วาเปนของสงฆ  บางคราวก็ไมอยูครอบครอง. แมเมื่อภิกษุลักเอาบริขาร 
บางอยาง  ในสถานท่ีทั้งหลาย  มีวัดที่ถูกทอดทิ้งแลวเปนตน  ในเมื่อชาว 
ชนบทอพยพหนีไป เพราะโจรภัยในชายแดน  กม็ีนัยนี้เหมือนกัน. สวน 
ภิกษุเหลาใดนําทัพพสัมภาระไปใชชั่วคราว  จากวัดที่ถูกทอดทิง้แลวน้ัน 
และครั้นเมื่อวัดอันภิกษุกลับมาอยูอีก  ภิกษุทั้งหลายใหภิกษุเหลาน้ันนํามา 
คืน  ตองใหคืน.  แมถาเธอท้ังหลาย นําสัมภาระไมเปนตน  จากวัดที่ถูก 
ทอดท้ิงแลวน้ัน  มาสรางเปนเสนาสนะ,  ก็พึงใหสิ่งของท่ีพวกเธอนํามา 
นั้น  หรือเสนาสนะที่มีราคาเทากับสิ่งของน้ันนั่นเทียว.   เมื่อชาวชนบท 
ยังไมตัดความอาลัย  อพยพไป  ดวยคิดวา "พวกเราจักอยูครอบครอง 
อีก."  สิ่งของท่ีเปนของคณะหรือเปนของบุคคล  เปนของอันภิกษุถือเอา 
แลว.   ถาคณะและบุคคลเหลาน้ันอนุญาตให,   ก็ไมมีกิจดวยการทําคืน. 
สวนท่ีเปนของสงฆ จัดเปนครุภัณฑ,  เพราะฉะนั้น  ตองการทําคืน 
ทีเดียว.  เรื่องเครื่องใชสอยในวิหารมีเนื้อความงายท้ังน้ัน. 
        ในคําน้ีวา  "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !  เราอนุญาตใหยืมไปใชได 
ชั่วคราว"  ดังน้ี  มีวินิจฉัยดังนี้:-  ภิกษุใดยืมเตียงหรือต่ังของสงฆไป 
ใชสอย  โดยการใชสอยอยางสงฆ  ๑  เดือนบาง  ๒  เดือนบาง ใน  
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สถานที่ผาสุกของตน   เมื่อภิกษุทั้งหลายผูแกกวามาแลวก็ถวาย, ไมหาม  
กัน.  เมื่อเตียงและต่ังนั้นเสียหายไปก็ดี  เกาไปก็ดี  ถูกคนอ่ืนลกัไป 
ดวยความเปนขโมยก็ดี  ยอมไมเปนสินไหมแกภิกษุรูปนั้น. แตเมื่อเธอ 
อยูแลวจะไป    ตองเก็บไวในท่ีเดิม.  สวนภิกษุใดใชสอย  โดยการใช 
สอยเปนของบุคคล  ไมไดถวายแกภิกษุทั้งหลายผูแกกวา   ซึ่งมาแลว ๆ 
(เมื่อเตียงและต่ังน้ันเสียหายไปก็ดี  เกาไปก็ดี ถูกคนอ่ืนลักไปดวยความ 
เปนขโมยก็ดี)  ยอมเปนสนิใชแกภิกษุรูปนั้น. ในสงัเขปอรรถกถาทาน 
กลาวไววา "ก็ภิกษุเมื่อไปสูอาวาสอ่ืนแลวใชสอย  ถาภิกษุผูแกกวาใน 
อาวาสน้ันมาแลว  ใหภิกษุนั้นออกไปเสีย  ก็พึงพูดวา  "ผมนําเตียงและ 
ต่ังน้ีมาจากอาวาสชื่อโนน,  ผมจะไป  ผมจะจัดเตียงและต่ังน้ันใหเปน 
ปรกติ."  ถาภิกษุผูแกกวาน้ัน พูดวา "ขาพเจาจักจัดใหเปนปรกติเอง." 
แมจะทําใหเปนภาระของภิกษุผูเฒาน้ัน  แลวจึงไป  ก็ควร." 
        ในเรื่องเมืองจัมปา  มีวินิจฉัยดังนี้:-  ขาวยาคูที่เขาใสอปรัณณชาต 
อยางใดอยางหนึ่ง  อยางเดียว กับดวยงา  และขาวสาร  และกระทําดวย 
วัตถุ ๓  อยาง  คือ  งา  ขาวสาร  และถัว่เขียว,  หรือดวยงา  ขาวสาร  และ 
ถั่วราชมาส,  หรือดวยงา ขาวสาร  และถั่วพู  ชื่อวา  เตกฏลยาคู.๑ 

ไดยินวา  ทั้งหลายยอมกระทําเตกฏลยาคูนี้ดวยวัตถุ  ๓  อยาง  เหลาน้ี 
ในนมสดท่ีเจือดวยนํ้าเปนสวนท่ี ๔ ปรุงดวยเนยใส  น้ําผ้ึง  และน้ําตาล- 
กรวดเปนตน 
        ในเรื่องเมืองราชคฤห  มีวินิจฉัยดังนี้ :-  ขนมที่มีรสดียิ่ง   ทาน 
 
๑.  ขาวยาคูปรุงดวยของเผ็ดรอน ๓ ชนิด  เห็นจะอยางทีเรียกวาตรีกฏก  คือพริกไทย  ดีปลี 
ขิงแหง. 
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เรียกวา "มธโุคฬกะ"๑  ชนทั้งหลายเรียกกันวา  "มธุสีสีกะ" บาง 
คําท่ีเหลือแมใน ๒ เรื่องนี้   ก็พึงทราบโดยนัยดังกลาวแลว  ในเรือ่ง 
แจกขาวสุกนั่นแล.  
        ในเรื่องพระอัชชุกะ  มีวินิจฉัยดังน้ี:- 
        บทวา  เอตทโวจ  ความวา  คฤหบดีนั้นเปนไข  ไดกลาวแลว. 
        หลายบทวา  อายสฺมา  อุปาลิ  อายสฺมโต  อชชฺุกสฺส  ปกฺโข 
ความวา  ทานพระอุบาลี  หาใชเปนฝกฝาย   (ของทานพระอัชชุกะน้ัน) 
ดวยอํานาจถึงความลําเอียงไม โดยที่แท  บัณฑิตพึงทราบวา  "พระ 
เถระเปนฝกฝาย  (ขอทานพระอัชชุกะนั้น)  ดวยความอนุเคราะหภิกษุ 
ผูเปนลัชชี  และดวยอนุเคราะหพระวินัย  เพราะมีความสําคัญวาไมเปน 
อาบัติ."  คําท่ีเหลือในเรื่องพระอัชชุกะน้ี  มีเนื้อความต้ืนทั้งน้ัน. 
        ในเรื่องเมืองพาราณสี  มีวินิจฉัยดังน้ี:- 
        สองบทวา  โจเรหิ  อปฺุปทฺทุต  ความวา  ถูกพวกโจรปลนแลว. 
        หลายบทวา  อิทฺธิยา  อาเนตฺวา  ปาสาเท  เปสิ ความวา 
ไดยินวา  พระเถระไดเห็นสกุลนั้น  เพียบพรอมดวยลูกศรคือความโศก 
วนเวียนไปมาอยู  จึงไดอธิษฐานปราสาทของคนเหลาน้ันแล ดวยฤทธิ์ 
ของตนวา "จงมีในท่ีใกลเด็กทั้งหลาย"  โดยความอนุเคราะหธรรม 
เพ่ือความเอ็นดูแกตระกูลนั้น  เพ่ือประโยชนแกการตามรักษาความเส่ือมใส 
แหงตระกูลนั้น.  เด็กทั้ง ๒ จําไดวา "ปราสาทของพวกเรา"  จึงได 
ข้ึนไป.  ลําดบันั้น  พระเถระก็คลายฤทธิ์. แมปราสาทก็ไดต้ังอยูในท่ีของ 
ตนตามเดิม. แตพระธรรมสังคาหกาจารยทั้งหลาย  กลาวไวดวย 
 
๑.  บาลีวินัยแปลฉบับตางประเทศวา  a  honey-ball. 
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สามารถโวหารวา "พระเถระนําเด็ก ๒ คนนั้นมา  พักไวในปราสาท 
ดวยฤทธิ์."  
        บทวา  อิทฺธิวิลเย คือ  ไมเปนอาบัติ  เพราะฤทธ์ิที่สําเร็จดวยการ 
อธิษฐานเชนนี้.  สวนฤทธิ์ที่นิรมิตบิดเบือนเปนตาง ๆ  ยอมไมควร 
ฉะน้ีแล. เรื่อง ๒ เรื่องในท่ีสุด  มีเนื้อความต้ืนทั้งนั้นแล. 
        จบทุติยปาราชิกวรรณนา  ในวินัยสังวรรณนาชื่อสมันตปาสาทิกา. 
        ในทุติยปาราชิกสิกขาบทน้ีใด  อันพระชินเจาผูไม 
                "ทุติยปาราชิกขนชาบทนี้ใด  อันพระชนิเจาผูไม 
                มผูีใดเปนที่ ๒  มีกิเลสพายแพแลว  ทรงประกาศ 
                แลวในพระศาสนานี้. สิกขาบทอ่ืนไร ๆ ที่เกลื่อน 
                กลนดวยนัยเปนอเนก มีเน้ือความและวนิิจฉัยลึกซึ้ง 
                เสมอดวยทุติยปาราชิกสิกขาบทน้ันยอมไมมี. เพราะ 
                เหตุนั้น  เมื่อเรือ่งหย่ังลงแลว ภิกษุรูพระวินัย  จะทํา 
                การวินิจฉัยในเรื่องท่ีหยั่งลงแลวน้ี  ดวยความอนุ- 
                เคราะหพระวนิัย  พึงตรวจตราพระบาลี และอรรถกถา 
                พรอมท้ังอธิบาย  โดยไมเหลือ  แลวเปนผูไมประมาท 
                ทําการวินิจฉัยเถิด.  ไมพึงทําความอุตสาหะในการ 
                เหน็อาบัติในกาลไหน ๆ  เลย, ควรทําใจไววา   'เรา 
                จักเห็นอนาบัติ.'    อนึ่ง  แมเห็นอาบัติแลว  ก็อยา 
                เพอพูดพร่ําเพ่ือไปกอน  พึงสอบสวนและหารือกับ 
                ทานผูรูทั้งหลายแลว  จึงคอยปรับอาบัตินั้น.  อีก 
                ประการหนึ่ง  ภิกษุทั้งหลายผูเปนปุถุชนในศาสนานี้  
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                ยอมเคลื่อนจากคุณคือความเปนสมณะ  ในเพราะ 
                พัสดุแมที่ควรดวยอํานาจแหงจิต  อันเปนไปรวดเร็ว. 
                เพราะเหตุนั้น ภิกษุผูมีปญญาเห็นประจักษ  เล็งเห็น 
                อยูซึ่งบริขารของผูอื่น  เปนเหมือนงูอสรพิษ  และ 
                เปนเหมือนไฟ  พึงจับตองเถิด"  ดังน้ี.  
 
หมายเหตุ  ปฐมสมันตปาสาทิกา  หนา ๓๘๙  มีคําวา ... กุนฺต  วา 
ภิณฺฑึ วา  วาล  วา...  ซึ่งหนา ๓๙๖  กลาวเทาความถึงวา.. นาค- 
ทนฺเตสุ  ปตภิณฺฑิวาเล... นาจะเปนศัพทเดียวกันวา...  กุนฺต วา 
ภิณฺฑิวาส  วา...  เพราะในตติยสมันตปาสาทิกา  หนา  ๓๘๕ ก็เปน 
ภินฺทิวาโล ซึ่งแปลกันวา  สวาน  ในอภิธารนัปปทีปกาคาถา  ๓๙๔ วา 
กณโย  ภินฺทวิาโฬ  จ  วาเปน  ภินฺทิวาโล  ก็ม ี แปลวา  หอกชนดิ 
หน่ึง ทางสสกฤตเปนตน  ภินฺทิปาละ  A  small  javelin  thrown 
from  the  hand.  หมายความวา  หอกซัด  ที่แปลไวนั้นก็แปลตาม 
นัยของทานผูหน่ึง  จึงใครของฝากเพ่ือนนักศึกษาไวใหชวยสอบสวนตอไป 
 ดวยเทอญ. 


